
سرپرست باش��گاه استقالل در 
حالی خبر ش��کایت ب��ه کمیته 
انضباط��ی فدراس��یون فوتب��ال 
به منظور حل مش��کل خس��رو 
حیدری را با سپاهان مطرح کرد 
که این ش��کایت می تواند برای 

زردپوشان اصفهانی مشکالت جدیدی...

کنفران��س بین المللی پارک های 
فناوری در سال 2011 به میزبانی 
اصفه��ان برگ��زار می ش��ود. به 
گزارش مهر، در راس��تای فراهم 
کردن بستری مناسب برای تعامل 
بین متخصصان پارک ها و مراکز 

رش��د علم و فناوری در منطقه آس��یا هیأت دولت با برگزاری کنفرانس 
بین المللی پارک های علم و فناوری...

پاسخ سپاهان به فتح اله زاده؛
دوران استفاده از ادبیات تهدیدآمیز 
سر آمده است؛ فقط مکاتبات اداری!

اصفهان میزبان کنفرانس بین المللی 
پارک های فناوری 2011 شد
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حمید رضا فوالدگر خبر داد:
واگذاری طرح رفع موانع کسب و کار به بخش 
خصوصی برای نخستین بار در کشور
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 شهرستان    صفحه 4

کرایه اتوبوس در اصفهان دو برابر شد 
صفحه4

نماینده مردم اردل، کیار، کوهرنگ 
و فارس��ان در مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: به  زودی کمیته 
مردمی صیان��ت از آب و خاک 
این استان تش��کیل می شود. به 
گزارش ف��ارس، نوراله حیدری 

در چهارمین جش��نواره مطبوعات محلی و مراسم تجلیل از خبرنگاران 
این استان با تبریک به مناسبت...

نماینده مردم اردل در مجلس خبر داد:
تشکیل کمیته مردمی صیانت از آب 

در چهارمحال وبختیاری

 ورزش    صفحه 7

احمدی نژاد: 
سهم یک سومی مردم از درآمد نفتی 
در 60 سال گذشته

 شهرستان    صفحه 4

استاندار:
سند استراتژیک آب 

چهارمحال و بختیاري 
تدوین مي شود

اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اري گف��ت: 
س��ند اس��تراتژیک آب این اس��تان با هدف 
تعیی��ن سیاس��ت ه��اي کل��ي در موض��وع 
 آب تا پایان تابس��تان س��ال ج��اري تدوین 

مي شود. 
علی اصغر عنابستاني در کمیته مدیریت منابع 
آب چهارمحال و بختیاري اظهار داشت: این 
سند پس از تدوین در شوراي برنامه ریزي یا 

شوراي اداري، مصوب مي شود. 
 وي اظهار داش��ت: در این س��ند مش��خص 
مي شود که چهارمحال و بختیاري بر خالف 
جنجال ها مخالف انتقال آب بین حوضه اي 
نیس��ت و تنها انتقال آب کارشناس��ي شده را 

خواهان است. 
عنابستاني با اش��اره به جو رواني ایجاد شده 
در اس��تان هاي اصفهان و خوزستان در زمینه 
آب در باالدست، بیان داشت: این سند طرحي 
جامع و راهي استوار براي تنویر افکار عمومي 
در پایین دس��ت حوضه آبخیز چهارمحال و 

بختیاري است. 
این مس��ئول تصریح کرد: این س��ند مطابق با 
اسناد باالدس��تي همچون سیاست هاي کلي 
آب که از سوي دفتر مقام معظم رهبري منتشر 
ش��ده، سند توس��عه ملي و س��ند آب کشور 

تدوین خواهد شد. 
نماینده عالي دولت در چهارمحال و بختیاري 
گفت: در تدوین این سند، استادان دانشگاهي 
کش��وري و محلي، کارشناسان ادارات متولي 
امور آب و کارشناس��ان ب��ا تجربه، همکاري 
م��ي کنند. عنابس��تاني اف��زود: در این س��ند 
 جامع، چشم انداز و افق نیاز آبي استان تعیین 

مي شود.

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان در نظر دارد امور 
طبخ و توزیع غذا با مواد اوليه و بدون مواد اوليه برخي واحدهاي تابعه خود را از طریق 

مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید.
موضوع مناقصه: واگذاري امور طبخ و توزیع غذا با مواد اوليه و بدون مواد اوليه.

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ميزان مبلغ سپرده شركت در مناقصه در اسناد و 
شرایط مناقصه قيد گردیده است.

محل توزیع اسناد مناقصه: 
1- واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

مركزي-  ستاد  پزشكي-  علوم  دانشگاه  هزارجریب-  خيابان  آزادي-  ميدان   -2
ساختمان شماره یك- طبقه همكف- اداره كميسيون مناقصات- اتاق شماره 110 

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1390/5/25 تا روز سه شنبه 
مورخ 1390/6/8

نوع تضمين شركت در مناقصه: فيش واریزي یا ضمانتنامه معتبر بانكي
مدت تضمين شركت در مناقصه: جهت ضمانتنامه بانكي سه ماه

آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه از طریق پست پيشتاز: تا پایان وقت اداري روز 
سه شنبه مورخ 1390/6/8 به آدرس: ميدان آزادي- خيابان هزارجریب- دانشگاه 
مركزي- ساختمان  اصفهان- ستاد  استان  درماني  بهداشتي  و خدمات  پزشكي  علوم 

شماره یك- دبيرخانه مركزي- كدپستي 81746-73461
زمان و محل بازگشایي پيشنهادهاي رسيده: روز سه شنبه مورخ 1390/6/15، روز 
چهارشنبه مورخ 1390/6/16 و روز پنج شنبه مورخ 1390/6/17 در ستاد مركزي 

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.
 به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهادهایي كه بعد از پایان مهلت 

مقرر )مورخ 1390/6/8( ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 پيشنهاد دهنده مكلف است مبلغ سپرده را فقط به صورت فيش واریزي یا ضمانتنامه 
مخدوش،  بانكي  فيش  سپرده،  فاقد  پيشنهادهاي  به  لذا  نماید،  ارایه  بانكي  معتبر 
سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي یا بين بانكي و نظایر آن ترتيب اثر داده 

نخواهد شد.
 سایر اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

تابعه دانشگاه )واگذاركننده( و كسب اطالعات بيشتر   جهت اخذ ليست واحدهاي 
به آدرس ميدان آزادي- خيابان هزارجریب- دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- ستاد 
مركزي- ساختمان شماره یك- طبقه همكف- اداره كميسيون مناقصات- اتاق شماره 

110 مراجعه یا با شماره تلفن 7922191-7922059 تماس حاصل فرمایيد. 

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي 
و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومي

م الف/ 6897

نوبت اول
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ناگفته هایی از کاهش رتبه اعتباری آمریکا

برخورد قهرآميز استانداری تهران؛ 
تجاوز به حریم رودخانه ها گذشت ناپذیر است 

کاه��ش رتب��ه اعتباری آمری��کا به دلیل 
بح��ران بدهی ها این گمان��ه را تقویت 
کرده که این کش��ور ب��رای آماده کردن 
اوضاع در جهت بر هم زدن نظم کنونی 
اقتص��ادی جهان که از دهه 1970 حاکم 
شده و مورد اس��تفاده کشورهایی مانند 
چین قرار گرفته اس��ت، تالش می کند. 
تصویب الیحه افزایش سقف بدهی ها 
در آمریکا نتیجه خوبی در برنداشت. بعد 
از تصویب این الیحه، آژانس استاندارد اند 
پورز در اقدامی بی سابقه و برای نخستین 
ب��ار در طول تاریخ رده بن��دی خود، رتبه 
آمری��کا را یک پل��ه کاه��ش داد. این در 
حالی اس��ت که عالوه بر آژانس  اعتباری 
اس��تاندارد اند پ��ورز، آژان��س خدمات 
سرمایه گذاری مودیز به واشنگتن هشدار 
داده بود که اگر میزان نرخ بدهی کشور 
به تناس��ب میزان تولید ناخالص داخلی 
تغییر نکند، با کاه��ش جایگاه اعتباری 

خود مواجه خواهد شد. 
مؤسسه استاندارد اند پورز یک مؤسسه 
آمریکایی اس��ت که جزء س��ه مؤسسه 
اعتبارس��نجی مط��رح دنیاس��ت. مالک 
اصلی این مؤسسه در رتبه بندی، میزان 
قدرت کش��ورها در الت��زام به تعهدات 
مالیش��ان اس��ت. ه��ر چه ای��ن پایندی 
محکم تر باش��د، درجه اعتبار کشورها 

باالتر می رود. 
واكنش بورس ها  

همزم��ان با انتش��ار این خبر و تش��دید 
نگرانی ه��ا از وخیم تر ش��دن اوضاع، 
ارزش بس��یاری از بازارهای بورس در 
آمریکا و جهان اف��ت کرد. بازار بورس 
نیویورک، وال استریت س��یزدهم مرداد 
در تقاب��ل با بح��ران اقتص��ادی آمریکا 
بدترین روز کاری خود را س��پری کرد. 
ی��ک روز پس از تنزل ش��اخص ها در 
بورس آمریکا، معامله گ��ران بازارهای 
عمده ش��رق آسیا واکنش نش��ان دادند 
و شاخص های س��هام در بورس های 
عم��ده ژاپن، ک��ره جنوبی، اس��ترالیا و 
هنگ کنگ در س��اعات اولیه معامالت 
 ب��ه ترتی��ب 3/4 درص��د، 3/0 درصد،

3/9 درص��د و 4/4 درصد تن��زل کرد، 
همچنین در بازارهای اروپایی، شاخص 
س��هام در بورس های لن��دن، پاریس و 
فرانکفورت بین 2 ت��ا 3 درصد کاهش 

یافت. 
اشتباه بزرگ 

با توج��ه به اتفاقات چند روز گذش��ته 
در بازارهای مالی، به س��ختی می توان 
نس��بت به آینده آمریکا و بهبود اوضاع 
خوش بی��ن ب��ود. برنت بادووس��کی، 
س��تون نویس روزنامه هیل در مصاحبه 
با رس��انه ها گفت: »توافق بر سر سقف 
بدهی به سختی حتی بتواند آغاز کننده 
حل مش��کل)مالی( آمریکا باشد؛ من آن 
را یک توافق بد می نامم.« بادووس��کی 
همچنین خاطر نشان کرد که این توافق 

نمی توان��د برای آمریکایی ه��ای بیکار، 
اشتغالزایی الزم را داشته باشد. 

م��ارک انگلر، کارش��ناس برجس��ته در 
 فارن پالیس��ی این فوکوس در گفتگو با 
پرس تی وی گفت: جمهوری خواهان از 
این مس��أله به عنوان اهرمی علیه باراک 
اوبام��ا، رئیس جمهور آمریکا اس��تفاده 

کردند. 
وی معتقد است: موضوع افزایش سقف 
بدهی در کنگره آمریکا، کاماًل ساختگی 
و بحرانی سیاسی در این کشور بود. پل 
مگنو، عض��و هیأت مدی��ره مرکز صلح 
واشنگتن می گوید: یکی از دالیل اصلی 
مش��کالت اقتصادی در جامعه آمریکا، 
ص��رف میلیون ه��ا دالر در جنگ هایی 
است که این کشور در افغانستان، عراق، 

لیبی، پاکستان و یمن درگیر آنهاست. 
وی معتقد اس��ت، جامعه آمریکا هزینه 
ماجراجویی ه��ای نظام��ی ارت��ش این 
 کشور را می دهد و یکی از دالیل تداوم 
طوالن��ی مدت جن��گ، منافع سرش��ار 
پیم��ان کاران نظامی در تداوم جنگ دائم 

در منطقه می داند. 
به گ��زارش هافینگتون آمریکا از س��ال 
2001 تا کنون هزار میلیارد )1 تریلیون( 
دالر از پ��ول مالیات دهندگان آمریکایی 
را ص��رف هزینه جنگ های این کش��ور 
در عراق و افغانس��تان کرده است. سایر 
برآوردها رقم های بس��یار بیش��تری را 

نشان می دهد. 
ش��ین هوا، خبرگزاری رسمی چین که 
مواض��ع حزب کمونیس��ت و دولت را 
منتش��ر می کند، در تفسیری تند آمریکا 
را باب��ت اعتیاد به وام و اتالف وقت در 
مجادله های سیاسی کوتاه بینانه، محکوم 
کرد. این خبرگزاری تأکید کرد که جهان 
اکن��ون به یک ذخی��ره ارزی جدید و با 
ثبات نی��از دارد.تنزل جای��گاه اعتباری 
آمری��کا ارزش اوراق قرض��ه دولتی در 
اختیار چین و س��ایر کشورها را کاهش 
می ده��د و ای��ن یک��ی از دالیل اصلی 
خش��م مقام های چینی است. برخی از 
تحلیل گران معتقدند که بازی سیاس��ی 
دمکرات ها و جمهوری خواهان طرحی 
برای ضربه اقتص��ادی به چین بود. تنها 
ی��ک درص��د کاه��ش ارزش در اوراق 
قرضه آمری��کا، 11 میلیارد دالر به چین 
آس��یب وارد می کند. در چنین شرایطی 
تردیدها درب��اره آینده نظ��ام اقتصادی 
جهان��ی با محوریت آمریکا قوت گرفته 
است. کشورها نگرانند که مبادا مقام های 
آمریکایی با برهم زدن قواعدی که از سال 
1971 تاکنون وجود داش��ته است، ثبات 
اقتصاد جهانی را تهدید کنند. سال 1971 
 س��الی بود که آمریکا با بر هم زدن نظام 
برت��ن وودز، میلیارده��ا دالر زی��ان بر 
کش��ورهای اروپای غربی تحمیل کرد و 
تعهد خود مبنی ب��ر تأمین طال در برابر 

دالر را زیر پا گذاشت.

معاون امور عمرانی اس��تانداری تهران 
گف��ت: تج��اوز به حری��م رودخانه ها 
گذشت ناپذیر است و برخورد قهرآمیز 
اس��تانداری را در پی دارد. محمدرضا 
محمودی با تأکید ب��ر اهمیت موضوع 
ساخت و س��ازهای غیرمجاز در حریم 
رودخانه ه��ای تهران گف��ت: حفاظت 
از مناب��ع آب ته��ران از اولویت ه��ای 
مجموعه استانداری و دیگر دستگاه ها 
قرار دارد که این موضوع باعث برخورد 
جدی با این نوع س��اخت و س��ازهای 

غیرمجاز می شود. وی در ادامه با اشاره 
به اجرای این طرح در تهران ادامه داد: 
تخریب ها از منطقه خوجیر آغاز شده 
و بع��د از ماه مبارک رمضان هم در کن 
سولقان شروع می ش��ود و البته بعد از 
پاکس��ازی ای��ن منطقه، نوبت اوش��ون 
فشم خواهد ش��د. معاون امور عمرانی 
استانداری تهران افزود: متأسفانه هر چه 
به سمت مناطق ش��مالی تهران نزدیک 
می ش��ویم به خاطر متمول بودن افراد 
س��اکن این مناطق، ام��کان تخریب ها 
سخت تر می شود، اما با توجه به اخذ 
احکام قضایی در این مورد به صورت 
ج��دی برخورد خواهد ش��د ت��ا دیگر 
ش��اهد چنین مسائلی نباشیم. محمودی 
ب��ا تأکید بر طرح ش��کایت از متخلفان 
خاطرنش��ان کرد: بع��د از تخریب این 
بناها از س��وی س��ازمان های مربوطه، 
طرح شکایت به دس��تگاه قضا خواهد 
شد تا متخلفان هزینه تخریب را به این 

دستگاه ها پرداخت نمایند.

جهان نما

رئیس جمهور با بیان اینکه بخشی از بحران اقتصادی 
غرب مدیریت شده است، گفت: بحران اقتصادی 
در غرب وجود دارد، اما حدس بنده این اس��ت که 

بخشی از این بحران مدیریت می شود.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور در مراسم تودیع 
و معارفه وزیر نفت که دیروز در باشگاه شماره یک 
وزارت نفت برگزار شد،  با بیان اینکه مأموریت ما 
تکمیل حلقه های ملی شدن نفت است، اظهار داشت: 
برای ملی شدن نفت نهضتی اتفاق افتاد، اما ناقص 
بود. بنده به وجه سیاس��ی این موضوع فعاًل کاری 
ندارم، اما واقعیت این اس��ت که نفت یک سرمایه 
عظیم ملی برای نس��ل های متوالی است و با یک 
حساب و کتاب ساده می توان دریافت که نزدیک به 
60 سال از گذشت ملی شدن صنعت نفت، حداکثر 
آنچه  نصیب ملت ایران شده حدود یک سوم بوده 
و دو س��وم آن در جیب غارت کنندگان رفته است. 
احمدی نژاد همچنین اشاره کرد: اگر فشار سیاسی 
تعیین کننده قیمت نفت در بازار که همیشه باعث 
فاصله گرفتن قیمت واقعی نفت بوده را نیز حساب 
کنیم، آنچه نصیب ملت ایران می شود، به یک پنجم 
کاه��ش پیدا می کند. وی با بی��ان این که نفت ملی 
ش��ده بود، اما از صفر تا صد آن در دست دیگران 
بود، یادآور ش��د: مطالعه، اکتشاف، سرمایه گذاری، 
بازاریابی، تعیین قیم��ت، کاال و تجهیزات همه در 
اختیار دیگران بود که این حلقه بسته استعماری در 

کل جهان وجود داشت. 
رئی��س جمه��ور ادام��ه داد: البت��ه نی��روی عظیم 
خدمت گذار صنعت نفت همیشه در آرزوی این بود 
که نفت به واقع ملی شود؛ از آغاز پیروزی انقالب 
اسالمی کارهای بزرگی انجام شده، اما هنوز حلقه 

ملی شدن تکمیل نشده است. 
احمدی نژاد با تأکید بر این که باید پروژه ها را خود در 
دست بگیریم، اظهار داشت: انصافاً اقدامات بزرگی 
 در این زمینه انجام ش��ده است. یک فاز جنوبی را

9 سال طول و سرمایه های بسیاری از ما گرفتند. 
وی به 9 فاز که توس��ط پیمانکاران داخلی احداث 
شد، اش��اره کرد و آن را گام بزرگی در جهت ملی 
شدن صنعت نفت دانست و یادآورد شد: اینکه در 
ایران عده ای جرأت کنن��د کارهای بزرگ نفتی را 
خود بر عهده بگیرند، کار بس��یار بزرگی است، اما 
هنوز حلقه تکمیل نش��ده و تجهیزات نفتی را نیز 
خودمان باید بسازیم و این اراده در تالش گران نفت 

عرصه جمهور اسالمی ایران وجود دارد. 
رئیس جمهور در ادامه به هماهنگی بیش از پیش 
دانشگاه و صنعت نفت اش��اره کرد که به سرعت 

می تواند این امر را محقق کند. 
احمدی نژاد بر همین اس��اس به دوره سنگین دفاع 
مقدس و اداره تحریم های همیش��گی اشاره کرد و 
افزود: با وجود تحریم های فلج کننده، تالش��گران 
عرصه نفت هم تولید گاز را باال برده و هم شبکه ها 
را گس��ترش دادند، از این رو باید تجهیزات مطالعه 
و اکتشاف نیز توسط صنعت گران داخلی صورت 
گیرد. وی در ادامه فراوری و بازیابی بر حوزه نفت 
اشاره کرد و گفت: هنوز بخش عمده ارزش افزوده 
تبدی��ل مبدالت در جیب دیگرانی اس��ت که  هیچ 

کاری را در این زمینه انجام نمی دهند. 
رئیس جمهور همچنین حلقه آخر را تعیین قیمت 
دانس��ت و گفت: هنوز باید به ش��بکه بسته ای که 
معلوم نیست در دست چه کس��انی است، کاالی 

خود را عرضه کنیم.

احمدی نژاد: 

سهم یک سومی مردم از درآمد نفتی 
در 60 سال گذشته

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

رشته های حذف شده برگشتند
13 رشته  دانشگاه عالمه طباطبایی به دفترچه انتخاب رشته اضافه شد

توقف شماره گذاری روآ و اسقاط موتورسیکلت های 10 ساله از اول مهر

قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور از اضافه 
ش��دن 13 رش��ته علوم انس��انی دانش��گاه عالمه 
طباطبایی به دفترچه انتخاب رشته خبر داد. ابراهیم 
خدایی، قائم مقام س��ازمان سنجش آموزش کشور 
با بیان اینکه 13 رشته  علوم انسانی دانشگاه عالمه 
طباطبایی به دفترچه انتخاب رش��ته اضافه ش��ده 
است، گفت: بر اساس هماهنگی های به عمل آمده 
توس��ط معاونت آموزش��ی وزارت علوم، سازمان 
سنجش آموزش کشور و دانشگاه عالمه طباطبایی، 
برای مس��اعدت در پذیرش داوطلبان کنکور 90، 
مقرر شد 10 درصد از ظرفیت های پذیرش مقطع 

کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه کاهش یافته و به 
ظرفیت دوره های کارشناس��ی این دانشگاه اضافه 

شود. 
وی با بیان این که دانشگاه عالمه طباطبایی به هیچ 
عنوان ام��کان واگذاری خوابگاه دانش��جویی، به 
هیچ  یک از پذیرفته شدگان دوره های روزانه و شبانه 
را ندارد، افزود: روان شناسی، حسابداری، مدیریت 
دولتی، مدیریت بازرگانی، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد 
صنعتی و علوم اقتصادی از رشته هایی هستند که 
به دفترچه انتخاب رشته برای گزینش در دانشگاه 

عالمه طباطبایی اضافه شده اند. 

صدرالدی��ن ش��ریعتی، رئی��س دانش��گاه عالمه 
طباطبایی درباره 13 رشته  علوم انسانی که در این 
دانش��گاه حذف ش��ده بود، گفت: در صورتی که 
امکانات الزم در این دانشگاه فراهم شود و ظرفیت 
کارشناسی ارشد دانش��گاه عالمه طباطبایی اجازه 
دهد، در بهمن ماه در تعدادی از رشته های مذکور 

پذیرش دانشجو خواهیم داشت. 
پذیرش دانش��جو در دانشگاه عالمه طباطبایی در 
کنکور 90 فقط از بهم��ن ماه صورت می پذیرد و 
این دانشگاه در نیم سال اول سال تحصیلی، پذیرش 

دانشجو ندارد.

معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک راهور ناجا 
با بیان این که 31 شهریور سال جاری آخرین مهلت 
تولید روآست، گفت: خودرو روآ از این تاریخ به هر 
منظوری شماره گذاری نمی شود. به گزارش ایرنا، 
س��رهنگ علیرضا جهانگیری در جمع خبرنگاران 
افزود: طبق بازه زمانی مشخص شده تا 31 شهریور 
ماه سال جاری تولید خودرو روآ متوقف می شود و 
پایان خدمات راهور ناجا از جمله شماره گذاری به 
این خودرو خواهد بود.وی در مورد شماره گذاری 
تع��دادی از خودروهای روآ به منظور اس��تفاده از 
سیستم حمل و نقل عمومی کشور، گفت: یک سری 
از خودروهایی ک��ه از قبل مانده بودند با توافقات 
صورت گرفت��ه و برخالف رضایت پلیس، تحت 
مصوبه ای برای ارائه به سیستم حمل و نقل عمومی 
شماره گذاری شدند تا برخالف نظر پلیس و بدون 

کیسه هوا، وارد ناوگان عمومی شوند.
 افزای��ش تمدید دوماه��ه مهلت تعویض 

پالک موتور
س��رهنگ جهانگیری گفت: برابر شیوه نامه های 
جاری و اطالع رسانی های قبلی قرار بر این بود که 
تبدیل پالک موتورسیکلت ها به پالک ملی از بازه 
زمانی س��ال 89 ش��روع و در تیرماه سال 90 پایان 
یابد، اما با توجه به ماه مبارک رمضان به آن دس��ته 
از افرادی که موفق به تعویض پالک موتورسیکلت 
خود نش��ده اند، یک فرصت دو ماهه داده ش��د تا 

نسبت به تعویض پالک مراجعه کنند.
وی اول مهرماه س��ال جاری را آخرین مهلت برای 
دارن��دگان موتورس��یکلت ها اعالم ک��رد و گفت: 
برآوردها نشان می دهد بیش از 6 میلیون و 500 هزار 
موتورسیکلت در کشور موجود اس��ت، اما برآورد 
پلیس این اس��ت که حدود 3 میلی��ون و 500 هزار 
موتورسیکلت شرایط تردد داشته باشند. وی در مورد 
عمر مفید موتورسیکلت ها گفت: از نظر من عمر مفید 

موتورسیکلت ها 4 سال است، اما قانون این عمر مفید 
را 10 سال اعالم کرده است و بعد از 10 سال هیچ گونه 
خدماتی به دارندگان موتورسیکلت ها ارائه نمی شود. 
وی از موظف شدن سازندگان موتور سیکلت برای 
اسقاط خودروهای فرسوده معادل 30 درصد تولید 
خود خبر داد و گف��ت: از نظر پلیس، یک میلیون 
 موتورسیکلت شرایط اس��قاط را دارد. وی بیش از 
دو میلیون موتورسیکلت را دارای پالک جدید اعالم 
کرد و گفت: یکی از موارد عدم مراجعه برای پالک، 

سن باالی موتورسیکلت هاست.
ایج��اد آموزش��گاه رانندگ��ی خودروه��ای 

سنگين
معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور 
ناجا با اش��اره به راه اندازی آموزش��گاه های تعلیم 
رانندگی مربوط به خودروهای نیمه سنگین و سنگین 
در آینده بس��یار نزدیک، گفت : زیر س��اخت های 
مورد نی��از برای راه اندازی آموزش��گاه های معین 
برای آموزش متقاضیان اخذ گواهینامه خودروهای 
نیمه سنگین و سنگین فراهم شده و به زودی این 

آموزشگاه ها آغاز به کار خواهند کرد.
جهانگیری با هش��دار به صاحبان خودرو در مورد 
اعالم نک��ردن هر گونه تغیی��ر آدرس گفت : برابر 
قان��ون در صورتی که مالکان خ��ودرو تغییر مکان 
بدهن��د، باید نس��بت به اصالح آدرس خ��ود اقدام 
کنند و در غیر این صورت، متخلف به شمار می آیند. 
وی امکان تغییر آدرس را از طریق شهرک آزمایش 
 و دفات��ر پلیس +10 ام��کان پذیر دانس��ت.معاون 
فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا در 
بخش دیگری از سخنان خود همچنین با اشاره به این 
که س��ال 89 سال نصب ترمز ضد قفل در تولیدات 
ش��رکت خودروس��ازی بود، گفت: خوش��بختانه 
شرکت های خودروس��ازی به تعهدات خود عمل 
 کردن��د و ای��ن در حال��ی اس��ت که در س��ال 90، 

س��ال کیسه هوا را پیش رو داریم. وی گفت: امسال 
شرکت های خودروسازی موظف به نصب حداقل 
دو کیس��ه هوا برای خودروهای سواری و عمومی 
ش��ده اند که بررسی شش ماهه اول سال ما حاکی از 

دستاوردهای مفیدی در این زمینه است.
وی همچنین در بخش دیگری از س��خنان خود به 
موضوع پالک های گذر موقت اشاره کرد و گفت: 
شنیده شده در برخی از رسانه ها تبلیغات گسترده ای 
برای خرید و فروش پالک گذر موقت می شود، در 
حالی که شهروندان باید استحضار داشته باشند که 
پالک موقت فقط برای یک خودرو صادر می شود 
و امکان نقل و انتقال آن وجود ندارد و در صورتی 
که این موضوع مش��اهده ش��ود، خودرو از سوی 
مأموران پلیس متوقف ش��ده و فرد خاطی به اداره 
گمرک معرفی می ش��ود و در زمره افراد قاچاقچی 
کاال به شمار می رود. سرهنگ جهانگیری همچنین 
درباره بخشودگی جرایم معوقه مربوط به تخلفات 
راهنمایی و رانندگی مربوط به سال 89 و قبل از آن 
اش��اره کرد و گفت: بر اساس بند 65 قانون مربوط 
به بودجه سال 90، یکی از مدارک مربوط به نقل و 
انتقال خودرو بحث مفاصا حساب جرایم رانندگی 
است که مقرر شده جرایم معوق سال 89 و قبل از 
آن به اصل جریمه تعدیل ش��ود، به همین دلیل از 
شهروندان درخواست می شود به مراکز پلیس + 10 

مراجعه کنند و از بخشودگی آن استفاده کنند.
معاون فنی مهندس��ی و خدم��ات ترافیک پلیس 
راهور ناجا همچنین با اشاره به نهایی شدن بحث 
انتشار گواهینامه های الکترونیکی گفت: امیدواریم تا 
قبل از آغاز هفته ناجا فراخوان مربوط به تعویض 
گواهینامه ها و الکترونیکی شدن آنها را منتشر کنیم 
و این در حالی اس��ت که اگر فردی سه گواهینامه 
مربوط به سه وسیله نقلیه داشته باشد، همگی آنها 

تجمیع می شود.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: برای بهبود 
فضای کسب و کار، درصدد قانون زدایی هستیم. حمید رضا 
فوالدگر در خصوص فضای کسب و کار در ایران اظهار کرد: 
فضای کسب و کار ایران در کمیسیون اصل 44 که کمیسیون 
اصلی آن و کمیس��یون ویژه جهاد اقتصادی که درصدد بهبود 

فضای کسب و کار ایران است، درحال بررسی است.
وی افزود: یکی از وظایف کمیسیون اصل 44 نظارت و پیگیری 
اجرای سیاست های این اصل است که در این راستا با همکاری 
اتاق های بازرگان��ی، اتاق تعاون وصنایع و معادن همچنین با 
جلساتی که با مرکز پژوهش ها گذاشتیم، پیش نویس این طرح 
در طول یک سال کار بر روی آن، توسط این سازمان ها آماده 
و فوریت آن به مجلس آورده شد و در نهایت در صحن علنی 
به تصویب رس��ید و در حال حاضر در دستور کار کمیسیون 

اصل 44 به عنوان کمیس��یون اصلی و چند کمیس��یون فرعی 
دیگر قرار دارد.

نماینده اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی در خصوص 
نظارت و پیگیری فضای کسب و کار، بیان کرد: یکی از راه های 
رس��یدن به اهداف اصل 44، ایجاد فضای مناس��ب و مساعد 
کار آفرینی و رفع موانع کس��ب و کار است که در قانون تهیه 
پیش نویس این طرح برعهده اتاق های بازرگانی، اتاق تعاون 
 و صنایع و معادن گذاش��ته شده اس��ت. فوالدگر افزود: برای 
اولی��ن بار در تاریخ  قانون گذاری کش��ور، تهیه این طرح به 
بخش خصوصی واگذار ش��د. وی خاطرنشان کرد: این طرح 
همچنین در کمیس��یون ویژه جهاد اقتصادی مطرح شد و در 
پنج محور کاری، مورد بررس��ی این کمیسیون به عنوان یکی 
از محورها با عنوان بهبود فضای کسب وکار، در حال بررسی 

است و در نهایت، این طرح تا یکی دو ماه آینده به صحن علنی 
بیاید و به قانون تبدیل شود.

این عضو کمیس��یون اصل 44 در خص��وص قانونگذاری در 
زمینه بهبود فضای کسب و کار، تصریح کرد: سعی بر این بود 
که دچار اصالح قانون نش��ویم و بیشتر درصدد قانون زدایی 
اقدام کردیم تا به س��هولت و ایجاد فضای کسب و کار کمک 
شود و سامانه ای برای سنجش و پاالیش فضای کسب و کار 

طراحی شود.
فوالدگر خاطرنش��ان کرد: در راس��تای این طرح، دولت باید 
قان��ون کار و قانون بیم��ه را اصالح کند و درقوه قضائیه آیین 
دادرس��ی ویژه تجاری تنظیم ش��ود. وی اف��زود: اگر مزیتی 
ب��رای بخش دولتی اس��ت باید برای بخ��ش خصوصی نیز 
 باشد. این عضو کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در خصوص 

سرمایه گذاری و جذب سرمایه اظهار کرد: هم در برنامه پنجم 
توس��عه و هم در بودجه 90 به مسائل مورد توجه در سرمایه 
گذاری و جذب سرمایه توجه ویژه شده است. فوالدگر پیرامون 
اقداماتی که در راستای جذب سرمایه صورت گرفته، بیان کرد: 
 در بودجه سال 90 تصویب شد به کسانی که موفق به جذب 
سرمایه گذارخارجی ش��وند، جوایزی اعطا شود. وی افزود: 
همچنین در زمینه صادرات نیز جوایزی در نظر گرفته ش��ده 
است که متأسفانه گاهی در اعطای جوایز شاهد دیرکرد هستیم، 
به گونه ای که گاهی دو سال طول می کشد تا جوایز اعطا شود. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطر نشان کرد: در راستای 
بهب��ود فضای کس��ب و کار دارای قوانین خ��وب و مجریان 
معتقدی هستیم، اما گاهی در اجرا شاهد موانع و قوانین دست 

و پا گیری هستیم که با روح قانون منافات دارد.

سومين شب ناآرامی ها در پایتخت
آشوب های لندن 

به شهرهای مختلف انگلیس کشیده شد
اعتراضی که از شنبه شب در شمال لندن آغاز شده بود، با گذشت سه روز 
به ش��هرهای دیگر انگلیس کشیده ش��د. به گزارش پایگاه خبری الجزیره، 
س��اختمان ها و خودروها در پایتخت انگلیس و دیگر شهرهای این کشور 
در بدترین ناآرامی ها در دهه های گذشته برای سومین شب متوالی به آتش 
کش��یده شد. بر اساس گزارش های رس��یده، ناآرامی ها به مناطق دیگری از 
لندن به غیر از تاتنهام کش��یده ش��ده و ش��هرهای دیگری چون بیرمنگام، 
لیورپول و بریس��تول نیز شاهد ناآرامی های گس��ترده بودند.  بی بی سی نیز 
گزارش داد پلیس در حالی با مردم درگیر ش��ده است که چندین فروشگاه 
در محله های مختلف لندن غارت ش��د و یک فروش��گاه بزرگ لوازم خانه 
و چند س��اختمان به آتش کشیده ش��ده اند. دیوید کامرون، نخست وزیر 
انگلیس برای بررسی اوضاع، تعطیالت خود به ایتالیا را نیمه تمام رها کرده 

است تا به لندن بازگردد.

سریالی که صهیونیست ها را 
حیرت زده خواهد کرد

شبکه تلویزیونی المنار در ایام ماه مبارک رمضان با پخش سریالی با موضوع 
مقاومت اس��المی، مخاطبان بس��یاری را به س��وی خود جلب کرده است. 
س��ریال تلویزیونی »پیروزمندان« )با نام عربی الغالبون( از تولیدات ش��بکه 
تلویزیونی المنار بوده و در حال حاضر به صورت اختصاصی از این شبکه 
پخش می ش��ود. این سریال که با حضور 150 هنرمند شناخته شده لبنانی، 
سوری و فلسطینی ساخته شده است، بزرگ ترین مجموعه تلویزیونی لبنان 

و حتی جهان عرب در سال های اخیر به شمار می رود. 
س��ریال »پیروزمندان« که از ابتدای ماه مبارک رمضان هر ش��ب روی آنتن 
م��ی رود، مخاطبان فراوان��ی را با گرایش های مختل��ف در لبنان به خود 
جلب کرده اس��ت. این س��ریال که روایتی از مقاومت م��ردم جنوب لبنان 
در برابر تجاوز س��ال 1982 رژیم صهیونیس��تی اس��ت، از س��اختار فنی و 
هن��ری قابل قبولی برخ��وردار بوده و توجه بس��یاری از صاحب نظران را 
ب��ه خود جلب نموده اس��ت. هنرمندان لبنانی ای��ن مجموعه تلویزیونی را 
نقطه عطفی در تاریخ تولیدات تلویزیونی لبنان ارزیابی می کنند و معتقدند 
 که س��ریال »الغالبون« لبنان را چندین گام بزرگ به اس��تانداردهای فیلم و 
سریال سازی نزدیک کرده است و نشان از وجود استعداد های درخشان در 
این زمینه دارد. از سوی دیگر، این اعتقاد وجود دارد که سریال تلویزیونی 
»پیروزمندان« در سرزمین های اشغالی فلسطین و حتی در میان اتباع دولت 
صهیونیس��تی، مخاطبان فراوانی را به خود جلب خواهد کرد و صحنه های 
خوش ساخت نبرد مجاهدان با اشغالگران اسرائیلی، یقیناً صهیونیست ها را 

شگفت زده خواهد نمود.

:BASIC مدیر
خشونت ها غیرقابل کنترل است

مدیر اجرایی BASIC با اش��اره به غیر قابل کنترل بودن خش��ونت ها در 
انگلی��س گفت: این تظاهرات فرصتی را برای جوانان انگلیس��ی به وجود 
آورده ت��ا اعت��راض خود را به آم��ار باالی بی��کاری و طرح های ریاضت 

اقتصادی دولت نشان دهند.
مدیر اجرایی BASIC در پاس��خ به این پرس��ش که منش��أ ناآرامی ها و 
خش��ونت ها در انگلیس چیست، گفت: جوانان قش��ر اعظم معترضان را 
در انگلیس تش��کیل می دهند که بیکار ب��وده و از عملکرد دولت و پلیس 
خش��مگین هستند. وی تأکید کرد: هر روز ش��اهد افزایش آمار بیکاری و 
گس��ترش طرح ه��ای ریاضت اقتصادی دولت هس��تیم که همین موضوع 
باعث ش��ده تا مطالبات مردم افزایش یابد. خش��ونت ها در لندن غیر قابل 

کنترل است و هر روز ناآرامی ها بیشتر می شود.
پل اینگرام در پاسخ به این پرسش که چرا دولت و پلیس انگلیس که مدعی 
رعایت حقوق شهروندی است با شهروندان برخورد خشنی را دارد، ضمن 
توجیه اقدامات خشونت بار پلیس انگلیس، گفت: فکر می کنم که اقدامات 
پلیس برای کنترل خشونت ها در این کشور است و درصدد آسیب رساندن 
به مردم نیس��ت و زمانی که از حقوق ش��هروندی صحبت می کنیم باید به 

حقوق تمام اقشار جامعه در هر شرایطی احترام گذاشته شود.
مدیر اجرایی BASIC در رابطه با چشم انداز ناآرامی ها و گسترش دامنه 
تظاهرات مردم لندن به دیگر ش��هرهای انگلیس، گفت: دامنه این تظاهرات 
شب گذشته به بیرمنگام کشیده شد و احتمال ضعیفی وجود دارد که دامنه 
این تظاهرات در روزهای آتی به دیگر شهرها گسترش یابد. این تظاهرات 
فرصتی را برای جوانان انگلیسی به وجود آورده تا خشم خود را از عملکرد 

دولت و آمار باالی بیکاری نشان دهند.
پل اینگرام در رابطه با پاس��خ دولت انگلیس به اعتراضات معترضان گفت: 
دولت انگلیس تاکنون پاس��خ رس��می را به تظاهرات مردم نشان نداده، اما 
ش��ب گذشته دیوید کامرون، نخس��ت وزیر انگلیس سفر خود را به ایتالیا 
نیمه تمام گذاش��ت و به کشورش بازگش��ت و دیروز نیز با وزیر کشور و 
مقامات عالیرتبه انگلیس دیدار کرد. همچنین شهردار لندن به دلیل احتمال 
افزایش ناآرامی ها س��فر تابستانی خود را نیمه تمام گذاشته و سه شنبه به 

لندن بازگشته است.

مجازات فرعون مصر با سونا و جکوزی!
روند رس��یدگی به جنایت های حس��نی مبارک، فرعون مصر که اکنون در 
 مکان��ی مجهز به امکاناتی از جمله س��ونا و جکوزی نگهداری می ش��ود، 

غیر معقول و شگفتی آور است. 
به گزارش شبکه خبر شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی با 
بیان این مطلب، به بستری بودن حسنی مبارک در یکی از بخش  های بسیار 
مرفه و اعیانی مرکز پزش��کی العالمی اش��اره کرد و افزود : چگونه ممکن 
اس��ت رئیس جمهور یک کش��ور با اتهاماتی از قبیل فساد سیاسی، مالی و 
صدور دس��تور کشتار شهروندانش رو به رو باشد، آن وقت سالن ورزش، 

سونا و جکوزی برایش تدارک ببینند. 
این گزارش با خرس��ند دانستن مبارک از چنین وضعی، تأکید کرد: بخشی 
که مبارک در آن بس��تری اس��ت، در طبقه پنجم این بیمارس��تان قرار دارد 
و ب��ه 11 اتاق، ت��االر  پذیرایی، تاالر همایش و س��الن ورزش و یک اتاق 
بس��یار مجهز و اعیانی پزش��کی مجهز است. حس��نی مبارک که در فوریه 
)بهمن 89( در پی 18 روز اعتراض مردم مصر از قدرت س��رنگون ش��د، 
چند روزی اس��ت به مرحله حضور در دادگاه و محاکمه رسیده است. وی 
 به همراه جمال مبارک، فرزندش در کنار حبیب العادلی، وزیر کشور دوره 
زمامداری اش و 6 نفر دیگر از دست اندرکاران رژیم سرنگون شده قاهره، 

محاکمه می شود. 
مبارک چند روز پیش، نخس��تین بار در کنار این گروه از متهمان به دس��ت 
داشتن در سرکوب و کش��تار تظاهرکنندگان ضد حکومتی مردم مصر، در 
محل دادگاه که در دانش��کده پلیس برگزار شد در قفسی آهنی حاضر شد. 
مب��ارک به علت آنکه وکالی وی وخامت حال��ش را اعالم کرده بودند، با 
خودروی امداد به دادگاه آمد و خوابیده بر برانکارد در جمع همدس��تانش 
حضور پیدا کرد. قرار است دومین جلسه دادگاه فرعون مصر بیست و پنجم 

مرداد برگزار شود.

حميد رضا فوالدگر خبر داد:
واگذاری طرح رفع موانع کسب و کار به بخش خصوصی برای نخستین بار در کشور
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بي تأمل همسر خود را مقصر معرفي مي کنند و به زندگي مشترکشان عیب 
و ایراد مي گیرند و به اتکاي یک ذهن خواني تعیین تقصیر مي کنند: »معلوم 
مي ش��ود که زن اصیلي نیس��ت« و یا »این رفتار ش��وهرم نشان مي دهد که 
چقدر از من متنفر اس��ت«. وقتي توقع زیاد زن و ش��وهر به مانعي برخورد 

مي کند، با این طرز تلقي، زن یا ش��وهري که احساس��اتش جریحه دار شده 
یا همس��رش را آماج تهاجم قرار مي دهد و یا از او فاصله مي گیرد، در این 
موقعیت همس��ر م��ورد تهاجم قرار گرفته که خود را مس��توجب مجازات 
نمي داند، در مقام تالفي حمله را با حمله متقابل جواب مي دهد و با او هم 

به سهم خود از همسرش فاصله بیشتري مي گیرد.
در نتیجه سلس��له حمالت بسته اي از تالفي و تالفي به مثل شروع مي شود 
که بر س��ایر زمینه هاي ارتباطي میان زن و ش��وهر تأثیر نامساعد مي گذارد. 
زن و شوهر بي آنکه متوجه سوء تفاهم باشند، گناه را به خود خواهي یا بي 
نزاکتي همسر خود نسبت مي دهند و متوجه نیستند برداشت اشتباهي که از 

همسرشان دارند، علت اصلي گرفتاري آنهاست. 
این طرز برخورد با انگیزه هاي همس��ر خطرناک اس��ت زیرا خیلي س��اده 
نمي توانیم ذهن اش��خاص را بخوانیم. به عنوان مثال خانم نمي دانس��ت که 
همس��رش به خاط��ر زیان مالي ناراحت بوده و مي خواس��ته که موضوع را 
ب��ا او در می��ان بگذارد. و چون او ب��ا عصبانیت و دلخ��وري اتاق را ترک 
ک��رده، فرص��ت اطالع از کم و کیف مطلب را نیافت��ه بود، فرض را بر این 
 گذاش��ته که ش��وهرش چ��ون در کارهاي خ��ود فرو رفته، ب��ه او توجهي

 ندارد. 
ام��ا رفتار عصبي خانم  براي همس��رش معاني مختلفي داش��ت: »بي جهت 
از من عصباني ش��ده« و »باز هم ثابت ش��د که به احساس��ات من بي توجه 
اس��ت«. این توضیحات بر شدت احساس دلخوري او اضافه کرد. از سوي 
دیگر، مش��غله هاي ذهني وي بر عمیق تر ش��دن فاصله میان او و همسرش 
تأثی��ر گ��ذارد. در گذش��ته، وقتي خانم به خاط��ر یک حادثه ی��ا نقطه نظر 
ت��ازه اي به هیج��ان مي آمد، همس��رش بي آنکه با او در این هیجان س��هیم 
ش��ود به تحلیل برداش��ت هاي او مي نشست.این نوع س��وء تفاهم و ذهن 
خوان��ي متقاب��ل، بي آنکه زن و ش��وهر بدانند در روابط اغل��ب آنها وجود 

دارد. گرچه مطالب متعددي در زمینه تجلي خش��م در روابط زن و ش��وهر 
به ن��گارش درآمده و راه هایي براي برخورد با آن پیش��نهاد گردیده، توجه 
 الزم به س��وء تعبیرهاي اشتباه که اغلب زمینه ساز عصبانیت است، ضروري

است. 
در زمین��ه رضایت از زندگي زناش��ویي، برداش��ت زن یا ش��وهر از رفتار 
یکدیگ��ر، بیش از خود رفتار داراي اهمیت اس��ت. وقتي مأیوس هس��تیم، 
دس��تگاه ذهن ما معناي رفتار دیگران را یا به درس��تي تفس��یر نمي کند و یا 
آن را ب��ه مبالغه مي گیرد و تصویري منفي از آنه��ا به وجود مي آورد. براي 
اجتناب از این قبیل سوء تفاهم ها در زندگي زناشویي باید به نقش عملکرد 

ذهن به هنگام افسردگي و عصبانیت توجه کرد. 
آنگاه به اتکاي همین س��وء تعبیرها به تصوی��ر منفي که حاصل ذهن خود 
ماس��ت یورش مي بری��م. در آن لحظه به خصوص کمتر مي اندیش��یم که 
ممکن اس��ت قضاوت منفي ما اش��تباه باش��د؛ و هرگز به ذهنمان نمي رسد 
که در واقع به تصویر مخدوش��ي حمله مي کنیم. ب��راي مثال خانم متأثر از 
 رفتار ش��وهرش او را مرد بي احساس��ي تلقي کرده بود که ب��ه دیگران بها 

نمي دهد. 
هم زمان، او نیز خود به نظر همس��رش زني عصبي و بي منطق رسیده بود. 
در این ش��رایط، هر گاه یکي از آنها رفتاري برخالف میل دیگري صورت 
مي داد، افکار منفي ایجاد ش��ده، اس��باب کدورت و عصبانیت بیش��تري را 

فراهم مي ساخت.
  این جمله معروف و مشهور است: این وقایع نیستند که افکار ما را مي سازند
 بلکه برداشت و تفسیر و نگرش ما از آنهاست. بنابراین در شرایطي مي توان 
به مس��ائل خوش بینانه تر نگاه کرد و ب��راي رفتارهاي دیگران دالیل زیباتر 
و آرامش بخش تري را در نظر داش��ت چرا با بدبیني و سوءظن روابط خود 

را تخریب کنیم و ...

زمان هاي ممنوع ب�راي قض�اوت 

در س��ال هایی نه چن��دان دور و در ماه مبارک رمضان 
که تلویزیون سریال های رضا عطاران را بالفاصله پس 
از افط��ار پخش می کرد آنق��در نیاز مردم ) روزه دار و 
غیر روزه دار ( به س��رگرمی تامین می شد که حتی اگر 
تا آخر ش��ب خبری از حرکات محی��ر العقول محمود 
شهریاری و کاظم احمدزاده نبود و برنامه خنده بازاری 
 هم وجود نداش��ت، ب��از هم مردم احس��اس رضایت

می کردند.
 اما گویا حسابی راه را گم کرده ایم و سریال سازان مان
ه��م در رأس این حرکت اش��تباه فراموش کرده اند که 
س��ریال یک چیز س��رگرم کننده اس��ت و اگر هم قرار 
اس��ت جنبه آموزشی و فرهنگی پیدا کند باید در خالل 
آن ذات و هس��ته س��رگرم کننده اش امکان بروز یابد. 
فرام��وش کرده اند که تابس��تان اس��ت و روزه گرفتن 
سخت تر و دش��وارتر از تمام سالیان پیش و بد نیست 
تا برای گفتن یک خس��ته نباش��ید و خدا قبول به مردم 
بعد از افطار کمی آنها را س��رگرم کنند، یا الاقل سوهان 

روحشان نباشد. 
اما بد نیس��ت این موضوع را از کمی عقب تر بررس��ی 
کنیم. همه چیز از آن جا ش��روع شد که بزرگان دینی و 
مذهبی مان با یک روش��نگری این نظر را مطرح کردند 
که اساس ماه مبارک رمضان در همه احادیث و روایات 
به عنوان ماه مهمانی خدا یاد می ش��ود چرا باید حال و 
هوایی ش��بیه ماه محرم و صفر داشته باشد و چرا نباید 
در ای��ن م��اه همه چیزمان رنگ و بوی ش��ادی به خود 
بگیرد و به مردم ش��ور و نش��اط را القا کنیم. رویکردها 

در همه زمینه ها کم کم تغییر کرد. 
البته به آرامی و با س��رعتی کم اما در یک مسیر درست 
و صحی��ح تا این که در یک دهه اخیر این ماجرا به اوج 
خود رس��ید و در راس این ها، س��ازمان صدا و س��یما 
 بیش��تر و درست تر این جشن را برای مردم پر رنگ تر

کرد. 
 همه ما پس از اذان مغرب و صرف افطار منتظر سریال ها
و برنامه های س��یما می نشس��تیم ک��ه در راس آن ها 
آث��ار رضا عطاران قرار داش��ت که رنگ و بوی خاصی 
را به این ش��ب ه��ا می داد. هن��وز هم آقا ماش��االه و 
 خانواده اش را از یاد نبرده ایم که چطور شبیه خودمان 

بودند. 
البته قرار نیس��ت به ع��زای این بنش��ینیم که چرا رضا 
عطاران در این س��ال ها س��ریالی را برای این ماه آماده 
 نمی کند یا چرا شرایط را برای عطاران فراهم نمی کنند.
به هرحال ما این همه س��ریال س��از داریم که بضاعت 

شان خیلی فراتر از این هاست. 
اما چه می ش��ود که آن جش��ن رمضانی که همه به آن 
معتقدیم تبدیل به یک واژه و اصطالح صرف می شود 
که به هیچ عنوان تجلی و بروز نمی یابد؟ سریال سازان 
ما در این چند س��ال اخیر آن قدر سراغ مضامین نخ نما 
رفت��ه اند که به طور کامل فراموش کرده اند نیاز جامعه 

و نیاز مردم در این ماه چیست. 
مگر هنر اصلی یک فیلمس��از یا سریال ساز غیر از این 
است که نیاز روز را ببیند و طبق آن اثرش را خلق کند؟ 
اما متاس��فانه در پرداختن به ای��ن مضامین نخ نما حتی 
با ه��م رقابت هم می کنند که هرکدام درباره کدام یک 
جنبه های ماورایی س��ریال بس��ازند و باز هم متاسفانه 

تلقی ش��ان از آثار ماورایی فقط و فقط محدود می شود 
به داستان هایی درباره به کما رفتن یک آدم. 

قطعا و بدون شک پر بیننده ترین سریال در ماه رمضان 
هر س��ال همین س��ریال اولی اس��ت که پس از اذان به 
روی آنتن می رود. در گذش��ته ای نه چندان دور تاکید 
اصل��ی و باطن��ی بر رمضان ب��ه مثابه یک جش��ن، در 
 همین س��ریال اول خالصه می ش��د اما در این سال ها
 ای��ن باک��س زمانی جای��ش را به جنگ اعص��اب داده 

است. 
مردم که در این س��ال ها روزه داری ش��ان به تابس��تان 
کش��یده ش��ده و در حد یک ماراتن با گرما و خستگی 
مبارزه می کنند باید بنشینند پای سریال های این سریال 
 س��ازان تا تنش��ان بلرزد از این همه اتفاق و حادثه ای
که در کمین ش��ان اس��ت. بیش��تر این س��ریال ها هم 
 پیرامون روح و مرگ و کما و وجدان و تاوان و تقاص

هستند. 
البت��ه س��ریال »جراحت« هم نش��ان داد ک��ه در زمینه 
موضوع��ات عمومی ت��ری مثل ازدواج نی��ز می تواند 
ت��ن مردم را بلرزاند و اعصابش��ان را خ��رد کند. وقتی 
نگاهی کلی به س��ریال های این باک��س زمانی در این 
چند س��ال اخیر می اندازیم می بینی��م که هیچ کدام از 
سریال س��ازان عزیز هیچ دقتی بر حال و شرایط مردم، 
 نیاز و البته توان فکری و جس��می ش��ان در آن ساعت

نکرده اند. 
 امس��ال هم طبق روال چند س��ال اخیر بیشتر سریال ها
ب��ه  داس��تان و لحن��ی ج��دی و خش��ک دارن��د و 
موضوع��ات تک��راری م��ی پردازند. یا داس��تان ش��ان 
 در ای��ن دنی��ا روایت می ش��ود یا جنبه ه��ای ماورایی

دارند. 
س��ریال ه��ای بخش اول که بیش��تر درب��اره آدم هایی 
اس��ت که غافل و سرگردان در دنیا هستند و یک اتفاق، 
حادث��ه یا بحران زندگ��ی آن ها را زی��ر و رو می کند 
و به خودش��ان می آورد. نمونه دم دس��تی اش سریال 
»ش��اید برای ش��ما اتفاق بیفتد« است که البته پخش آن 
فقط مختص به ماه رمضان نیس��ت و پیش از آن هم از 
ش��بکه پنج س��یما به روی آنتن می رفت اما با توجه به 
این که ش��باهت فراوانی با سایر آثاری که برای این ماه 
 س��اخته می شوند دارد در این ماه نیز پخش آن متوقف

نشد. 
هدف کلی س��ریال س��ازان ای��ن گونه آثار این اس��ت 
که مدام هش��دار بدهند که اتف��اق و حادثه و مرگ در 
کمین هر کدام از ماست و نباید بیش از اندازه غرق در 
مادیات و زندگی دنیوی شویم. خب این هدف و نیت 
خیر و درس��تی است اما س��ئوال اینجاست که آیا جای 

اینگونه آثار در این ماه است؟ 
بر این اساس مردمی که در این ماه روزه دار هستند، در 
طول چیزی حدود 16 س��اعت روزه داری خیلی بیش 
از این سریال ها دریافت و کنکاش معنوی دارند و چه 
چیزی بهتر از این که پس از افطار فقط سعی کنیم برای 
القای امید و س��رزندگی و شور و نشاط به مردم آنها را 

سرگرم کنیم؟ 
اگ��ر روزه داری غیر از ارتقا و حرکت به س��وی کمال 
ب��ود که خداوند آن را واجب نمی کرد. پس خود روزه 
داری این پتانس��یل را بیش از این آثار دارد که انسان را 

به اصل خود برگرداند.
 آیا بهتر نیست س��ریال سازان ما پس از افطار به جای 
این تاکید مضاعف، با اثرشان یک خسته نباشید درست 

و حسابی به مردم بگویند؟ 
بخش دوم س��ریال ها هم که جنبه های ماورایی دارند 
بدون استثنا داس��تان فردی را روایت می کنند که یا به 
کم��ا می رود و جس��مش میان زنده ب��ودن و مرگ در 
کشمکش اس��ت و روحش اتفاقات و وقایع عجیبی را 

می بیند 
یا این که در خواب و در یک عالم غیرمادی، هشدارهایی 
به او می رسد تا او را از انجام یک کار منصرف سازد یا 

وادار کند تا کاری را انجام دهد. 
این نوع سریال ها هم تا وقتی هم از نظر تکنیکی و هم 
از نظر داستانی به یک بلوغ کافی نرسند برای تماشاگر 
جذابیت و تاثیر گذاری خاصی ندارند و پس از گذشت 
چن��د روز از ماه رمضان حتی داس��تان آن را هم به یاد 

نمی آورند. 
ضمن آنکه حتی اگر چنین س��ریالی با چنین مضمونی 
به نحو احس��ن هم ساخته ش��ود باز جای سئوال دارد 
که آیا برای پخش س��ر س��فره افطار مناس��ب است یا 
نه. س��ریال »پنج کیلومتر تا بهش��ت« نه تنها به آن بلوغ 
داستان گویی و تکنیکی نرسیده است، حتی اگر رسیده 

 بود هم به هیچوجه مناس��ب پخش در سر سفره افطار
نبود. 

در این میان سریال »س��ه دونگ،سه دونگ« هم که بار 
اصلی سرگرمی و کمدی را میان سریال های ماه رمضان 
بر عهده دارد هم آنقدر به داستان ها و فضاهای موفق و 
امتحان پس داده کمدی های سالیان پیش وابسته است 
که نم��ی توان از آن به عنوان ی��ک کمدی جدید و نو 
ن��ام ب��رد اما با این حال باز هم غنیمتی اس��ت و همین 
که س��وهان روح مخاطبانش نیست جای شکر دارد اما 
حیف که اولویت ها به گونه ای اس��ت که این س��ریال 
باید آخرین س��ریال پخش ش��ده در هر روز باش��د. به 
هرحال اگر در حقیق��ت به دنبال افزایش اعتقاد و باور 
م��ردم به این ماه پر برکت هس��تیم بای��د راهش را هم 

بلد باشیم. 
امیدواریم که س��ریال های ماه مب��ارک رمضان باز هم 
برای مردم اهمیتی فراتر از یک عادت پیدا کنند و مردم 
نیز با میل و رغبت و نه از س��ر عادت یا جبر پر کردن 
اوقات خالی ش��ان پای تلویزیون و آثار و سریال های 

رمضان بنشینند. 
البته این اتفاق وقتی می افتد که سریال سازان ما سرگرمی 
 سازی را باید یک امر ارزشمند نه بی ارزش و بی فایده

بدانند.

آژیر

جامعه

طالق خانواده های ایرانی را نشانه گرفته؛ 
متولی کجاست؟

پنجره

مع��ذرت خواهی و اب��راز ناراحتی از 
این که ش��اید دیگران را ناراحت کرده 
باشیم؛ هنر و در واقع مهارتی است که 
 کسب کردنی می باشد و با تمرین می توا
آن��را تقویت ک��رد. موقعیتی را در نظر 
بگیری��د که به دلیل یک اش��تباه که از 
جانب ش��ما سر زده است، دوستتان یا 

همسرتان ناراحت شده است. 
در ای��ن حال��ت چند انتخ��اب وجود 

دارد:
– ابت��دا این که ب��ا خ��ود بگویید چرا 
غرورم را بش��کنم و عذرخواهی کنم؟ 
که  شده  جایزالخطاس��ت…،  انس��ان 
ش��ده… و  امثال این نوع جمالت که 
در س��ر می پرورانیم که به طور کامل 
غل��ط و مردود اس��ت و کاری دور از 

انسانیت است.
– انتخاب دوم ش��ما این اس��ت که در 
همان لحظ��ه عذرخواه��ی نمی کنید 
ای��ن کار را ب��ه بع��د و موقعیتی دیگر 
 واگذار می کنید. به عنوان مثال با خود
م��ی گویید تا ش��ب از او عذرخواهی 
می کنم و یا این ک��ه در میهمانی بعدی 
از دل��ش در خواه��م آورد…این راه 

درستی نیست.
– انتخاب س��وم این است که تصمیم 
می گیری��د که موضوع را با یک هدیه 
در اس��رع وق��ت جبران کنی��د که این 
موضوع ش��اید موکول به وقتی ش��ود 
که دیگر کار از کار گذش��ته و این هم 
تصمیم مناسبی نیست اما در نوع خود 

می تواند کارساز باشد.
– انتخاب آخر، همانی است که حدس 
زده اید؛ عذرخواهی در همان لحظه. به 
طور دقیق چند ثانیه و یا حداکثر چند 
دقیقه پس از این که به اش��تباه خود پی 
بردیم، عذرخواهی می کنیم و موضوع 
را تمام می کنیم. این روش بس��یار کار 

ساز است.
چ��ه مس��ائلی باع��ث م��ی ش��ود که 

عذرخواه��ی نک��رده و ی��ا ب��ا تام��ل 
عذرخواهی کنیم؟

مس��أله اول این است که گاهی اوقات 
غ��رور بر ما غلبه ک��رده و جلوی این 
کار ما را می گیرد. گویی دهنمان قفل 
شده و نمی توانیم چیزی بگوییم. چاره 
هم این اس��ت که کمی به اشتباه خود 
فک��ر کرده و س��پس با منطق انس��انی 
آنرا بپذیری��م و در نتیجه از فرد مقابل 

عذرخواهی کنیم.
دوم این ک��ه گاهی اوقات ف��رد مقابل 
از نظ��ر م��ا ارزش عذرخواهی ندارد 
که این مس��أله هم از خودبزرگ بینی 
ما سرچش��مه می گیرد که اندیش��ه ای 
غیرانس��انی اس��ت و باید آنرا از خود 
دور نم��ود. چ��اره ای��ن اس��ت که به 
حداق��ل احترامی که فرد برای خودش 
دارد فکر کنیم و ارزش خودمان را باال 
ببریم. عذر خواهی تخلیۀ نفس اس��ت 

از غرور و تکبر.
دلیل س��وم این است که اشتباه خود را 
کوچک تلقی ک��رده و در نتیجه نیازی 
ب��ه عذرخواهی نمی بینی��م. اما باید به 
خاطر داش��ت که کوچکترین اش��تباه 
در نظر دیگران باید بزرگترین اش��تباه 
در نظر ما باش��د. در این صورت است 
ک��ه درصد خطاها و اش��تباهات ما در 

زندگی به حداقل می رسد.
پشیمانی و عذرخواهی

 چ��را بعضی اف��راد اش��تباه خ��ود را
نم��ی پذیرند؟ زیرا عقل ندارند! س��ر 
از منط��ق در نمی آورن��د. پس منتظر 

عذرخواهی آنان نباشیم.
چرا بعضی ها همیشه عذرخواه هستند؟ 
زیرا ش��خصیتی خوار و خفیف دارند. 
همیش��ه با خود اینطور می اندیش��ند 
که شاید کاری اش��تباه انجام داده اند. 
ضعف اعتماد به نف��س در آنها فوران 
می کند و نش��انۀ آن عذرخواهی های 
بیجاست. انس��ان ارزش باالیی دارد و 

نباید بی دلیل خود را حقیر کند.
در نهای��ت وقتی اش��تباهی را مرتکب 
ش��ده و باعث ناراحتی فرد یا افرادی 
م��ی ش��ویم، چ��ه کنیم؟ به س��رعت 
عذرخواهی کرده و بدون دلیل و منطق 
آوردن های بی اس��اس، اشتباه خود را 

بپذیریم. بدون غرور، بدون تکبر.

هنر عذرخواهی

چرا در ماه رحمت سوژه بيشتر سریال ها نقمت است؟

دث
حوا

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از انهدام دو 
مرکز پخش سی دی غیر مجاز و کشف سه هزار و 400 حلقه لوح فشرده 

غیر مجاز در این ارتباط خبر داد.
 س��رهنگ میرعباس صوفی وند با اعالم این خبر افزود: در پی شناس��ایی 
یک سایت اینترنتی که اقدام به جذب مشتری و پخش سی دی غیر مجاز 
به متقاضیان خود در سراسر کشور می کرد موضوع در دستور یگان امنیت 

اخالقی این پلیس قرار گرفت.
وی اظه��ار داش��ت: با انج��ام تحقیقات و بررس��ی های الزم س��رانجام 
منزل ش��خص راه اندازی کننده س��ایت مذکور شناس��ایی شد و ماموران 
 نی��ز به مح��ل م��ورد نظ��ر در یک��ی از محالت ش��هر اصفه��ان اعزام

شدند.

رئیس پلیس امنی��ت عمومی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان تصریح 
ک��رد: مام��وران در این من��زل فردی به ن��ام منصور � ال��ف را به همراه 
 زنی به نام منصوره � الف که هیچگونه نس��بتی با هم نداش��تند دس��تگیر 

کردند.
وی اضافه کرد: در بازرس��ی های انجام ش��ده از این منزل تعداد یکهزار 
و 500 حلقه لوح فش��رده غیر مجاز به همراه یک دس��تگاه لپ تاپ، یک 
دس��تگاه کیس رایانه و یک دس��تگاه هارد که حاوی تصاویر و فیلم های 

غیرمجاز بود کشف و ضبط شد.  
صوفی وند اضافه کرد: در ادامه طرح مبارزه با توزیع کنندگان محصوالت 
ضد فرهنگی منزل یکی دیگر از افرادی که با راه اندازی س��ایت اینترنتی 
اقدام به توزیع و پخش س��ی دی های غیر مجاز به سراس��ر کشور می کرد 

شناسایی شد.
وی ادام��ه داد: مام��وران در بازرس��ی از ای��ن من��زل ه��م دو نف��ر ب��ه 
نامه��ای داری��وش � غ و ن��ادر � م را دس��تگیر و تعداد یکه��زار و 900 
حلقه س��ی دی غی��ر مجاز را به همراه س��ه دس��تگاه کی��س رایانه، دو 
 ع��دد ه��ارد، یک ع��دد فل��ش و یک ع��دد مم��وری کش��ف و ضبط

کردند.
 رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تاکید کرد: 

دراین ارتباط پرونده تش��کیل ش��د و متهمان دس��تگیر شده جهت سیر 
مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

صوفی وند خبر داد:

انهدام دو مرکز پخش سی دی 
غیرمجاز در اصفهان

جدیدتری��ن آماری ک��ه مرکز مطالعات 
راهبردی س��ازمان ملی جوانان منتش��ر 
کرده، ارق��ام جدی��دی را در این مورد 
نشان می دهد که نش��ان دهنده رشد دو 
برابری ط��الق در برابر ازدواج اس��ت. 
طالق در کشور به مرحله هشدار رسیده 

است. 
از س��ال پیش تاکنون ای��ن موضوع که 
ح��اال خیل��ی از جامعه شناس��ان آن را 
یک مشکل اجتماعی می دانند، در صدر 
اخبار اجتماعی کشور قرار گرفته و هر 
از چندگاه، مس��ئوالن کش��ور نسبت به 
باال رفتن آمار آن هش��دار می دهند. این 
سازمان بر اس��اس مطالعات انجام شده 
در م��ورد وضعی��ت ازدواج و طالق در 
اس��تان های مختلف طی سال های 83 تا 
88، اعالم کرده اس��ت: اغلب اس��تان ها 
رش��د منفی در ازدواج داشته  اند، اما در 
مجموع در چند سال گذشته نرخ رشد 
ازدواج در کش��ور در حال افزایش بوده 
که البته میزان رشد آن کم است. مقایسه 
آمار شش ماهه اول سال 88 با سال 89 
نش��ان می دهد که ازدواج 3/2 درصد و 

طالق 6/2 درصد رشد داشته است. 
طبق آخرین آمار رس��می سازمان ثبت 
احوال، میزان طالق در شش ماه نخست 
س��ال جاری در کل کش��ور 65 هزار و 
505 واقع��ه ب��وده که نس��بت به مدت 
مشابه در س��ال قبل 6/2 درصد افزایش 
داشته اس��ت. بر اساس این آمار، امسال 
نرخ افزایش طالق دو برابر نرخ افزایش 
ازدواج در کل کشور بوده است چنان که 
مطالعات انجام ش��ده بر روی نرخ رشد 
3/2 درصدی ازدواج نش��ان داده است 
که در شهرها ازدواج رشد منفی داشته، 
این در حالی است که در روستاها شاهد 
رشد مثبت 11/8 درصدی بودیم که در 
مجموع نرخ رشد 3/2 درصدی ازدواج 
را در شهر و روستا مشاهده شده است.

مؤلفه  های مختلفی در مورد دالیل تأخیر 
ازدواج قابل اش��اره اس��ت و بر اساس 
نظرس��نجی انجام ش��ده در بین جوانان 
بر خ��الف تصوری که عوامل اقتصادی 
را عامل تاخی��ر ازدواج می دانند، اولین 
و مهم تری��ن عامل تأخیر ازدواج عوامل 

فرهنگی است. 
اما از بحث آمار و ارقام ازدواج و طالق 
گذشته، این طور که کارشناسان اجتماعی 
می گوین��د علت های وق��وع طالق در 

کش��ور و انواع آن هر روز ش��کل های 
جدیدی به خود می گیرد. جوان گرایی 
در طالق، باال رفتن آمار طالق توافقی، 
افزایش ط��الق عاطفی در میان زوج ها، 
نقش آشنایی قبل زوج ها با یکدیگر قبل 
از ازدواج و ... از جمل��ه موضوع ه��ای 
جدی��د اس��ت ک��ه نظ��ر بس��یاری از 
کارشناسان و مسئوالن اجتماعی کشور 

را به خود جلب کرده اند.
این نگرانی ه��ا در حالی در مورد طالق 
در کش��ور وجود دارد که هنوز که هنوز 
است هیچ سازمان مشخصی ساماندهی 
وض��ع طالق را برعهده نگرفته و دولت 
هم با برنامه های هرروزه ای که در مورد 
باالبردن آمار ازدواج در کشور به سازمان 
ملی جوانان، سازمان بهزیستی، دفتر امور 
زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری و ... 
اب��الغ می کند، همچن��ان تصمیم ندارد 
س��ازمانی را متولی امر طالق در کشور 

بداند.
نای��ب رئیس دوم کمیس��یون اجتماعی 
مجل��س در این ب��اره می گوی��د: دلیل 
افزایش طالق در کش��ور تأثیر مفاسدی 
است که توسط رس��انه ها و شبکه های 
غرب��ی تروی��ج می ش��ود. محمدرض��ا 
محس��نی ثانی ادامه داد: عوامل مختلفی 
در ایج��اد چنین پدیده ه��ای اجتماعی 
نقش دارن��د و با توجه ب��ه این که روز 
به روز این عوامل تش��دید می شود نرخ 
ط��الق روند رو به فزون��ی دارد. برخی 
از این عوامل بر می گ��ردد به این که در 
مع��رض تهاجمات فرهنگی هس��تیم و 
س��یل خروشان رس��انه های غربی ما را 
تحت ش��عاع قرار داده اند و به دنبال این 
هس��تند فرهنگ قوی و باورهای دینی 

مردم را مخدوش کنند. 
در این زمینه ها دولت نتوانسته به تعهدات 
خود در مقابل برنامه چهارم عمل کند و 
از س��وی دیگر بعد نظارتی مجلس نیز 

برای اجرای آنها قوی نبوده است.
 وی ب��ا بی��ان این که بای��د بودجه های 
فرهنگی کشور متناسب با ضرورت های 
الزم هزینه ش��ده و با کار کارشناس��ی 
دقیق برای این پدیده های ناخوش��ایند 
اجتماعی چاره اندیش��ی ش��ود گفت: 
متأسفانه بودجه های فرهنگی کشور در 
قالب مسائل غیرضروری هزینه می شود 
و بایس��تی تجدیدنظر ج��دی در قانون 

بودجه سال آینده انجام بگیرد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهان

نماینده مردم اردل در مجلس خبر داد:
تشکیل کمیته مردمی صیانت از آب 

در چهارمحال وبختیاری
نماینده مردم اردل، کیار، کوهرنگ و فارس��ان در مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: به  زودی کمیته مردم��ی صیانت از آب و خاک این 
استان تشکیل می شود. به گزارش فارس، نوراله حیدری در چهارمین 
جشنواره مطبوعات محلی و مراسم تجلیل از خبرنگاران این استان 
با تبریک به مناس��بت روز خبرنگار و گرامیداش��ت ی��اد و خاطره 
خبرنگاران ش��هید اظهار داشت: خبرنگاران با تعهد و تدین آخرین 
اخب��ار و اطالعات را با برخورداری از رس��الت پیامبرگونه به مردم 

انتقال می دهند که بسیار شایسته تقدیر است. 
وی ب��ا اب��راز رضایت مندی از نح��وه اطالع رس��انی خبرنگاران در 
بخش ه��ای مختلف در این اس��تان گف��ت: آثار و ب��رکات فعالیت 
خبرنگاران در بخش های مختلف به خوبی روش��ن است. حیدری 
ادام��ه داد: مکلف ش��دن دولت در ماده 3 ب��ه حمایت همه جانبه از 
خبرن��گاران و همچنین مکلف کردن دولت ب��ه تدوین نظام جامع 
رسانه ها از مهم ترین دست آوردهای مجلس هشتم برای خبرنگاران 

است. 
نماینده مردم اردل، کیار، کوهرنگ و فارس��ان در مجلس ش��ورای 
اس��المی در ادامه با اشاره به موضوع انتقال آب در این استان گفت: 
کمک خبرنگاران در پوش��ش دهی حرکت تاریخی مردم این استان 
در اعت��راض ب��ه انتقال ح��وزه به حوزه آب و تحلی��ل این حرکت 
تاریخی توس��ط این قشر زحمتکش شایس��ته تقدیر است. حیدری 
از تش��کیل کمیته مردمی صیانت از آب و خاک این استان خبر داد 
و تأکید کرد: به زودی حرکت های جدیدی در راس��تای احقاق حق 
مردم این استان در موضوع آب آغاز و عضویت در این کمیته برای 
عموم مردم آزاد اس��ت. وی ادامه داد: نمایندگان مجلس در اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری عضو دائم این کمیته مردمی هس��تند که به 
 زودی برنامه ها، اهداف و رویکرد این کمیته برای عموم مردم تبیین 
می ش��ود. حیدری ادامه داد: مجموعه مدیریت این اس��تان در طول 
س��ه سال گذشته تالش های بس��یاری برای احقاق حقوق آبی مردم 
برداشته است ولی متأسفانه گوش شنوا در وزارت نیرو وجود ندارد. 
وی افزود: بر همین اساس مجمع نمایندگان این استان پیگیر تحقق 
وعده های رئیس جمهور در س��فرهای اس��تانی مبنی بر تأمین آب 
شرب و صنعت این استان، بدون آب نماندن حتی یک تکه زمین از 

این استان و انتقال مابقی آب است. 
حیدری با اش��اره به حفر تونل گالب خواستار بازدید مسئوالنی که 
از عمق عواقب حفر تونل گالب اطالع کافی ندارند، ش��د و گفت: 
با یک بازدید از شهرس��تان کوهرنگ و دیدن چشمه های روان آب 
که امروزه به س��مت اصفهان روان هس��تند از عم��ق این فاجعه با 
خبر خواهند ش��د. وی گفت: حفر تونل 70 کیلومتری توسط استان 
اصفهان یک فاجعه زیست محیطی برای این استان به همراه خواهد 

داشت.

بخشدار سامان تأكيد كرد:
ضرورت تدوین طرح جامع 

گردشگری پل زمانخان
بخش��دار سامان گفت: پل تاریخی زمانخان به عنوان یک سیاحتگاه 
مفرح ملی با پذیرش س��االنه میلیون ها گردش��گر از گوش��ه و کنار 
کش��ور، نیازمند تدوین یک طرح جامع گردش��گری اس��ت. اصغر 
مظفری در نشست شورای اداری بخش سامان، بررسی راهکارهای 
توس��عه خدمات رس��انی در این بخ��ش را مورد تأکید ق��رار داد و 
افزود: بررسی راهکارهای جذب گردشگر، اصالح و تقویت شبکه 
تأمین آب و برق، تعیین مبلغ ورودی از هر گردش��گر، تعیین میزان 
تعرف��ه خودروه��ای ورودی به پارکینگ این مجتمع و س��اماندهی 
س��فره خانه های س��نتی از موارد قابل توج��ه در خصوص محوطه 
تاریخی پل زمانخان اس��ت.  وی با اشاره به اهمیت توسعه و رونق 
صنعت گردش��گری در این بخش، افزود: برهمین اساس الزم است 
تا با استفاده مطلوب تر از ظرفیت ها و ایجاد زیرساخت ها به افزایش 
تقاضای سفر در این بخش بیش از پیش توجه شود. مظفری تصریح 
کرد: کمیته امداد امام خمینی ش��هر سامان اعالم آمادگی کرده است 
تا با دهیاری روس��تای چلوان در راستای پرداخت وام به مددجویان 
به منظور سرمایه گذاری در امور گردشگری همکاری الزم را صورت 
دهد. مظفری بر ضرورت زیباسازی روستاها و جلوگیری از آلودگی 
محیط زیست در این بخش تأکید کرد و گفت: برهمین اساس تعاونی 
دهیاران با مش��ارکت بخش خصوصی، کار جم��ع آوری زباله های 
روستاها را در بخش سامان انجام خواهند داد. بخشدار سامان اتمام 
پروژه احداث سالن ورزش��ی چلوان را از طرح های اولویت دار در 
این بخش عنوان کرد و گفت: احداث و بازس��ازی جاده عبوری از 
چلوان به س��مت پل زمانخان به صورت 50 درصد کمک های مردم 
و 50 درصد کمک های دولت از دیگر برنامه ها در راس��تای عمران 
و آبادانی روس��تا است. وی ادامه داد: اعتبار الزم برای تکمیل پروژه 
سنگفرش معابر روس��تای چلوان و تعیین میزان خسارات وارده به 
سنگفرش معابر به دلیل حفاری های صورت گرفته، اختصاص یافته 
است. مظفری افزود: برای کنترل و دفع صحیح بهداشتی زباله نیاز به 
ارائه خدمات مطلوب تری در زمینه مدیریت پسماندها وجود دارد. 

بخش��دار س��امان تأکید ک��رد: مدیریت پس��ماند به وی��ژه در قالب 
جمع آوری زباله و خارج کردن آن از محیط زندگی با رعایت مسائل 
بهداشتی از اهمیت باالیی برخوردار است. وی در پایان خاطرنشان 
کرد: اقدامات الزم در راس��تای تخصی��ص اعتبار به منظور تعمیر و 
راه اندازی مجدد مدرسه شهید ریاحی در روستای چلوان و نیز تأمین 
تدارکات و امکانات الزم برای روش��نایی در محدوده پل زمانخان و 

شهر سامان از دیگر مصوبات این نشست بود.

اصفهان میزبان کنفرانس بین المللی 
پارک های فناوری 2011 شد

کنفرانس بین المللی پارک های فناوری در سال 2011 به میزبانی اصفهان 
برگزار می شود. به گزارش مهر، در راستای فراهم کردن بستری مناسب 
برای تعامل بین متخصصان پارک ها و مراکز رش��د علم و فناوری در 
منطقه آسیا هیأت دولت با برگزاری کنفرانس بین المللی پارک های علم 
و فناوری در سال 2011 به میزبانی اصفهان موافقت کرد. هیأت وزیران 
بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با برگزاری کنفرانس 
بین المللی پارک های علم و فناوری در سال 2011 توسط شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان موافقت کرده اس��ت. بر این اس��اس گردهمایی 
بین المللی پارک های علم و فناوری در سال 2011 توسط شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان و با مشارکت سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی 
 )IASP( انجمن بین المللی پارک های علمی ،)ملل متحد )یونس��کو
و انجمن پارک های علمی آس��یا )ASPA( برگزار خواهد ش��د. این 
کنفرانس در روزهای اول تا سوم آذرماه با هدف انتقال دانش و تجربه 
اداره این مراکز مهم، تولید ایده های جدید برای توس��عه مراکز رشد و 
پارک های علمی و فناوری و تقویت همکاری های بین این مراکز برگزار 
می ش��ود. در این کنفرانس در محورهایی چون قوانین و سیاست های 
حمایتی دولت ها از نوآوری و توس��عه فن��اوری، اهمیت و ضرورت 
شبکه سازی در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، نقش پارک های 
علم و فناوری در برنامه های توسعه ملی و منطقه ای، بازاریابی در مراکز 
رش��د و پارک های علم و فناوری، نظام های ملی نوآوری و برنامه های 
توسعه فناوری و راهکارهای گسترش ارتباطات بین المللی پارک های 

علم و فناوری و شرکت های مستقر بحث و تبادل نظر می شود.

کمیته امداد اصفهان 18 هزار 
فرصت شغلی ایجاد می کند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان گفت: کمیته امداد 
موظف ش��ده در طول برنامه پنجم توسعه، 18 هزار فرصت شغلی را 
در اس��تان اصفهان ایجاد کند. محمد جواد صدق در گفتگو با مهر با 
اش��اره به این که برنامه ریزی پنج ساله توسعه کمیته امداد، اولویت های 
ویژه ای برای مباحث مرتبط با اش��تغالزایی در نظر گرفته است، افزود: 
کمیته امداد امام خمینی)ره( اس��تان اصفهان باید تا پایان برنامه پنجم 
توسعه نسبت به ایجاد 18 هزار فرصت شغلی در این استان اقدام کند 
تا بخش��ی از برنامه های خود را به صورت کامل به انجام رساند. وی 
با اش��اره به فرصت های شغلی ایجاد شده از سوی کمیته امداد در این 
استان طی س��ال جاری، اظهار داشت: در سال جاری نزدیک به چهار 
هزار فرصت شغلی در سطح استان اصفهان برای مددجویان کمیته امداد 
فراهم شده است. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان 
تصریح کرد: این چهار هزار فرصت شغلی ایجاد شده، بخشی از پنج 
هزار فرصت شغلی است که باید تا پایان سال جاری در سطح استان 
اصفهان ایجاد شود. وی توانمندس��ازی و خودکفا کردن خانواده های 
تحت پوش��ش کمیته ام��داد را از جمله اهداف ای��ن ارگان خواند و 
تصریح کرد: کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان تاکنون 45 هزار 
فرصت شغلی را برای مددجویان خود ایجاد کرده است. صدق با بیان 
این که طی س��ال گذشته و در حوزه اشتغالزایی بهترین عملکرد کمیته 
امداد به نمایش گذاشته شد، اضافه کرد: سال گذشته پنج هزار فرصت 
شغلی برای مددجویان تحت پوشش استان ایجاد شد که دو برابر میزان 
سهمیه تعیین شده بود. وی تأکید کرد: بر اساس قانون کمیته امداد امام 
خمینی)ره( باید هر ساله برای 10 درصد افراد نیازمند تحت پوشش که 
امکان بازتوانی دارند اشتغال ایجاد شود و آنها را به خودکفایی رسانده 

و از پوشش این کمیته خارج کنیم.

هشدار مدیر ستاد تعاونی های مسكن مهر؛
اعضای شرکت های تعاونی مسکن مهر 

مراقب سودجویان باشند
مدیر ستاد تعاونی های مسکن مهر استان اصفهان به اعضای تعاونی های 
مس��کن مهر استان هش��دار داد مراقب سواستفاده سودجویان باشند. 
علیرضا تیغ ساز با اشاره به فعالیت ها و تالش های خوبی که از ابتدای 
پروژه مسکن مهر صورت گرفته است، گفت: در حال حاضر واگذاری 
تعدای از واحدهای مسکن مهر در برخی از شهرستان ها مثل شهرضا 
آغاز ش��ده و بخش زیادی از این طرح بزرگ ملی در شهرستان های 
مختلف استان اصفهان به مرحله نازک کاری رسیده و تا چند ماه آینده 
آماده تحویل و بهره برداری خواهد رسید. وی افزود: پروژه مسکن مهر 
فرصت مناسبی برای افرادی فراهم کرد که رویای خانه دار شدن را در 

خواب هم نمی توانستند، ببینند. 
مدیر ستاد تعاونی های مسکن مهر استان اصفهان با بیان این که مسکن 
مهر با مزیت هایی که دارد امکان صاحب خانه ش��دن را برای اقش��ار 
کم درآمد جامعه و دهک های پایین ایجاد کرده اس��ت، تصریح کرد: 
با مساعدت های مس��کن و شهرسازی در بسیاری از مناطق مختلف 
استان زمین ها در اختیار تعاونی ای مسکن مهر قرار گرفت و با انجام 
ساعت ها کار کارشناسی نقشه های مناسب توسط شرکت های واجد 
و با رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان این پروژه آغاز شد و به پیش 
رفت.  وی با هشدار به اعضای تعاونی های مسکن مهر در خصوص 
سواس��تفاده برخی افراد س��ودجو و دالالن در مناطق و شهرستان ها، 
گفت: طی دو تا سه سال گذشته با وجود این که هنوز واگذاری های 
مس��کن مهر به صورت گسترده آغاز نش��ده اما در بسیاری از مناطق 
واحده��ای مس��کن مهر از ارزش اف��زوده خوبی برخوردار ش��دند. 
تیغ س��از ادامه داد: متأس��فانه همین موضوع زمینه ای را برای تحریک 
برخی اعضای تعاونی ها از س��وی این افراد سودجو برای حفظ منافع 

خودشان فراهم کرده است. 

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان از دو برابر شدن 
کرایه اتوبوس های ش��هری خبرداد و گفت: از اول 
شهریورماه نرخ کرایه اتوبوس 100 تومان می شود. 
عباس حاج رس��ولیها با اعالم این خبر افزود: دولت 
مابه التفاوت قیمت سوخت را به شهرداری پرداخت 
نکرده بنابراین مدیریت شهری به اجبار برای جبران 
هزینه های شهر اقدام به افزایش کرایه اتوبوس های 

نموده است. 
وی با بیان این که ش��هرداری از زمان اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها با تمام ظرفیت به مردم در زمینه 
حم��ل و نقل عمومی س��رویس دهی کرده اس��ت، 
اف��زود: مدیریت ش��هری در س��ال 90 س��عی کرده 
هیچ گونه افزایش��ی درنرخ کرایه اتوبوس، تاکسی و 
همچنین عوارض نداشته باشد اما با توجه به این که 

تاکنون هیچ یارانه ای به شهرداری اصفهان پرداخت 
نش��ده نرخ کرایه اتوبوس از شهریورماه 100 تومان 
می ش��ود. وی اضاف��ه کرد: قیمت واقعی هر س��فر 
ب��ا اتوبوس بی��ش از 330 تومان اس��ت و به نوعی 
شهرداری مابه التفاوت نرخ کرایه هر سفر را با قیمت 
واقعی می پردازد اما اکنون با افزایش قیمت سوخت 
واقعًا با مش��کل مواجه می باش��د بنابرای��ن از اول 
شهریورماه فقط 100 تومان این هزینه از شهروندان 
دریافت خواهد ش��د. رئیس ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان پرداخت کامل مابه التفاوت قیمت س��وخت 
را از دولت خواس��تار شد تأکید کرد: با توجه به این 
که ناوگان اتوبوس��رانی روزانه بی��ش از یک میلیون 
مسافر را در روز جابه جا می کند و 23 درصدی در 
سیس��تم حمل و نقل و جابجایی مسافران دارد الزم 
است برای سرویس دهی بهتر به شهروندان سریع تر 
هزینه های این ناوگان تأمین ش��ود. وی با تأکید بر 
این که مدیریت ش��هری در ش��رایط فعلی چاره ای 
جز افزای��ش کرایه اتوب��وس ندارد اذعان داش��ت: 
 هنوز سهم ش��هرداری از محل درآمدهای حاصل از 
صرفه جویی مشخص نشده بنابراین الزم است این 
مهم برای این ارگان خدماتی هرچه س��ریع تر روشن 
گردد. حاج رسولیها معتقداست: »این منصفانه نیست 
که هزینه های س��وخت افزایش یاب��د و نرخ کرایه 
اتوبوس ب��ه همان میزان بدون هیچ پرداخت س��هم 

یارانه ای ثابت بماند..«

 الدن سلطانی

به مناس��بت روز خبرن��گار در جلس��ه ای با حضور 
ش��هردار شاهین ش��هر، مدیرعامل س��ازمان رفاهی- 
تفریحی، رئیس ش��ورای شهر و رئیس اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شاهین ش��هر از خبرنگاران استان و 
شهرس��تان شاهین ش��هر تجلیل به عمل آمد. در این 
جلسه شهردار شاهین شهر ضمن تبریک روز خبرنگار 
گفت: خبرنگاری از جمله مش��اغل پرآوازه است اما 
از آنج��ا که برخی نمی خواهند اخبار ش��فاف مطرح 
ش��ود و زیبایی ها و زشتی ها منعکس شود موانعی بر 
س��ر راه خبرنگاران ایجاد می کنند و حتی به آنها آزار 

می رسانند.
نفری اف��زود: طبق آمار س��ال 2004، 766 خبرنگار 
در دنیا بازداشت ش��دند و 1460 خبرنگار نیز مورد 
ضرب و ش��تم قرار گرفتند و اینجاس��ت که سختی 
ش��غل خبرنگاری معنا پیدا می کن��د. وی ضمن بیان 
این که خبرنگاران باید خبررس��ان باش��ند نه خبرساز 
تصریح کرد: اگر در انعکاس اخبار امانتداری رعایت 
نشود مشکالتی به وجود می آید و از سویی با مطالعه 
روزانه رس��انه ها می توان متوجه ش��د ک��ه خبر کدام 
رس��انه درست است و به کدام رسانه می توان اعتماد 
کرد. شهردار ش��اهین شهر ضمن اشاره به این که به 

ش��غل خبرنگاری نمی توان با دی��د تجاری نگاه کرد 
گفت: مقاالت و تحلیل ها می توانند بس��یار تأثیرگذار 
باشند برخی اوقات یک مقاله و یا یک خبر میلیاردها 

ارزش دارد چرا که واقعیات را بیان می کند.
نفری خاطرنش��ان کرد: مباح��ث اقتصادی در برخی 
رسانه ها س��بب شده آنها با مش��کل مواجه شوند و 

آن طور که باید مرتب چاپ نمی شوند.
وی افزود: البته صدا و سیما خبرهای روز را انعکاس 
می ده��د اما با این حال ما بس��یار عالقه مندیم که در 
شاهین ش��هر حداقل یک هفته نام��ه در ماه چهار بار 

منتشر شود.
در ادام��ه این جلس��ه رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی شاهین شهر ضمن گرامیداشت روز خبرنگار 
گف��ت: تنها یک روز، روز خبرنگار نیس��ت بلکه هر 
لحظه و هر ساعت روز خبرنگار است از جامعه مدرن 
امروزی اگر خبر و خبرنگار را بگیریم به یک جامعه 
مرده تبدیل می ش��ود چرا که خب��ر برای یک جامعه 
در حک��م هوا عمل می کند و اگر فردی از اخبار روز 
مطلع نباش��د در واقع زندگی خود را از دس��ت داده 
است. تمنایی تصریح کرد: در شهرستان شاهین شهر 
نس��بت به دیگر شهرستان های همجوار وقایع خوبی 
اتفاق می افتد مانن��د مباحث عمرانی، فرهنگی و... و 
اگر قضاوت درس��ت باش��د این موارد در شهرستان 

شاهین شهر بسیار بیشتر از دیگر شهرستان هاست اما 
انعکاس اخبار این شهرستان بسیارکم است.

وی خاطرنش��ان کرد: در بیرون از شاهین شهر برخی 
چهره مخدوش را از این شهرس��تان در اذهان ایجاد 
کرده ان��د در حالی که از نظر فرهنگی، فضای مبلمان 
ش��هری، دانش��گاه و... ح��رف اول را می زنیم. البته 

انگشت اتهام به سمت فرد خاصی نیست.
تمنای��ی گفت: خبرنگار به ط��ور معمول به الیه های 
پنهان خبر می پردازد اما در ش��اهین شهر به الیه های 
پیدای خبر هم نپرداخته اند. ش��اید یکی از دالیل این 
مشکل بحث آموزش باشد بنابراین درصددیم نسبت 
به آموزش خبرن��گاران و راه اندازی خانه خبرنگاران 

و.. اقدام کنیم.
در ادام��ه این جلس��ه یک��ی از خبرن��گاران تصریح 
ک��رد: انتقاد از خبرنگاران در بحث انعکاس اخبار به 
حق اس��ت بنابراین باید ای��ن را هم بدانیم که برخی 
از نش��ریاتی که قوی عمل می کنند از یک پش��تیبانی 
مالی خوبی برخوردارند بنابراین باید نشریات محلی 

تقویت و پشتیبانی شوند.
وی بی��ان این ک��ه ما خبرنگاران بیگان��ه قلم، فکر و 
مسائل مالی هستیم گفت: از مسئوالن می خواهیم که 
روحیه رس��انه ای را در شهرس��تان شاهین شهر حفظ 

کنند.

راه اندازی 
بالن تفریحی در پیچ و خم جانمایی

عضو شورای اس��المی شهر اصفهان با 
 بیان این که طرح بالن تفریحی از جمله 
طرح هایی است که با جذب سرمایه گذار 
بخش خصوصی در مجموع با سرمایه 
گذاری یک میلیارد و 100 میلیون تومان 
راه اندازی خواهد ش��د، اظهار داش��ت: 
نگرانی از خدشه دار شدن آثار تاریخی 
همچنین درختان فضای س��بز، تا کنون 
چندی��ن بار مکان اج��رای این پروژه را 
تغییر داده است. سید کریم داوودی با بیان 

این که سرمایه گذار بخش خصوصی آمادگی خود را برای راه اندازی بالن تفریحی 
در منطقه پارک طبیعی ناژوان اعالم کرده است، اما این پیشنهاد در کمیسیون بررسی 
طرح ها به دلیل خدشه وارد شدن به فضای طبیعی منطقه مذکور رد شده است، اظهار 
داشت: شورای ناژوان از خطر آسیب جرقه های این بالن به درختان ابراز نگرانی 
 کرده است و مقرر شده تا کار کارشناسی و بررسی مجدد بر روی این پروژه انجام 

شود.
وی ادامه داد: در صورت مش��خص شدن بررسی ها و اثبات بی خطر بودن این 

بالن، احتماالً این پروژه در ناژوان اجرا خواهد شد.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان پارک شرق و باغ جوان را از دیگر گزینه های 
پیش��نهادی برای اجرای این پروژه تفریحی خواند و اذعان داشت: در ابتدا قرار 
بود این بالن جنب کوه آتش��گاه راه اندازی شود، اما این پروژه به دلیل مخالفت 
سازمان میراث فرهنگی در این مکان منتفی گردید. وی افزود: بالن در نظر گرفته 
شده برای این طرح 30 نفر ظرفیت داشته و حداکثر تا ارتفاع 300 متر از سطح 

زمین باال می رود.

تبدیل تاالب گاوخونی 
به کانون تولید ریزگردها

ت��االب بین الملل��ی گاو خونی با 46 
ه��زار هکتار وس��عت، خش��ک و به 
کانون تولی��د ریزگردها تبدیل ش��ده 
اس��ت. ب��ه گ��زارش م��وج، مدیرکل 
حفاظ��ت محی��ط زیس��ت اصفه��ان 
 گفت: با قطع جریان آب در رودخانه 
زاین��ده رود و خش��ک ش��دن تاالب 
گاوخونی، گردوغبار ناش��ی از تاالب 
عالوه بر اصفهان اس��تان های ش��رقی 
کش��ور را نی��ز تحت تأثیر ق��رار داده 
اس��ت. الهیج��ان زاده با بیان این که خش��کی زاینده رود فاجعه ای زیس��ت 
محیطی در فالت مرکزی ایران اس��ت، افزود: چاه های اطراف رودخانه زاینده 
رود متاث��ر از وج��ود آب رودخانه بود که اکنون آب چاه ها به ش��دت کاهش 
یافته و کش��اورزان اقدام به کف ش��کنی آنها می کنند. وی، کف شکنی چاه ها 
را بس��یار خطرناک دانس��ت و گفت: با این کار، آب شیرین این چاه ها به آب 

شور تبدیل شده است.
دالیل خش��ک ش��دن زاین��ده رود، خشکس��الی های پ��ی در پی و اس��تقرار 
صنای��ع بی��ش از ت��وان اکولوژیک کالنش��هر اصفهان اس��ت که با خش��ک 
 ش��دن ت��االب گاوخون��ی، اکوسیس��تم ف��الت مرک��زی نی��ز تغیی��ر ک��رده 

است. 
ت��االب گاوخونی، با پوش��ش گیاهی متن��وع پناهگاه ان��واع جانورانی چون 
گراز، سوس��مار، گرگ، افعی و پناهگاه بیش از 40 هزار پرنده مهاجر و انواع 
خزن��دگان ب��ود. این تاالب یکی از 22 تاالب بین المللی اس��ت که نام آن در 

کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است.

کرایه اتوبوس در اصفهان دو برابر شد 

شهردار شاهين شهر:
مباحث اقتصادی برخی رسانه ها را با مشکل مواجه کرده است

 رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شاهين شهر: خبرنگاران حتی به الیه پيدای خبر در شاهين شهر نپرداخته اند

درخشش دانش آموزان اصفهانی 
در آزمون سراسری كنكور 90

دان��ش آموزان اصفهان��ی با کس��ب رتبه های تک رقم��ی در آزمون 
سراسری کنکور 90 خوش درخشیدند.  

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان، 
احمدرضا مومنی س��دیی از دبیرس��تان ابن س��ینا ناحی��ه پنج با احراز 
رتبه پنجم در گروه آزمایش��ی ریاضی فیزی��ک، کیمیا کاظمی زهرانی 
از دبیرس��تان فرزان��گان ناحیه دو در گروه آزمایش��ی عل��وم تجربی 
و حس��ین حی��دری از مدرس��ه ش��هید اژه ای ناحیه س��ه، با کس��ب 
 رتب��ه نهم ریاض��ی فیزیک بر س��کوی افتخارات علمی اس��تان جای 

گرفتند.  
اس��تان اصفه��ان  آم��وزان  ای��ن گ�����زارش، دان��ش  ب��ر اس��اس 
ص��د  زی��ر  رتب�����ه   92 کس��ب  ب��ه  موف��ق   90 کنک��ور   در 

شده اند.

كاهش چشمگير خرید گندم 
در چهارمحال و بختياری

رئیس سازمان غله استان چهار محال و بختیاری گفت: امسال خرید گندم نسبت به 
دوره های مشابه سال گذشته با کاهش چشمگیری در این استان روبه رو بوده است. 
محسن ضیایی اظهار داشت: دالیلی از قبیل خشکسالی، خود مصرفی مردم روستایی 
این استان و دادن اختیار عمل به کارخانه های آرد سازی برای خرید ازجمله دالیل 
کاهش خرید گندم در استان است. وی افزود: کارخانه های آردسازی با هزینه خود 
گندم با کیفیت تری را خریداری می کنند. وی گفت: بحث رقابت در بین کارخانه های 
آرد سازی و نانوا در استان به وجود آمده و همه به دنبال گندم با کیفیت برای تولید 
آرد و نان بهتر هستند. محسن ضیایی با اشاره به این که پرداخت وجه به کشاورزان با 
مباشرت بانک سپه در استان انجام می شود، بیان داشت: وجه پرداختی به کشاورز در 
استان به طور متوسط در عرض یک هفته تا 10روز به کشاورزان پرداخت می شود. 
وی با اشاره به این که چهار سال است که خرید تضمین گندم به صورت نقدی در حال 

اجراست، بیان داشت: کشاورزان رضایت نسبی خوبی از این طرح داشته اند.

حریم محوطه  تاریخی سيلك بازنگری می شود 
سرپرس��ت اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کاشان از بازنگری 
حریم محوطه تاریخی سیلک طبق داده های باستان شناسی تا نیمه شهریور ماه 
خبر داد. حس��ین یزدانمهر  اظهارداشت: متأس��فانه طی سی سال گذشته شاهد 
پیشروی زمین های کشاورزی و ساخت و ساز و نزدیک شدن آن ها به محوطه 
تاریخی س��یلک بوده ایم.  وی تأکید کرد: با اتفاقاتی که از گذش��ته روی داده 
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دس��تی و گردش��گری استان اصفهان و پایگاه 
س��یلک نقش��ه عرصه و حریم محوطه را که س��ال 78 تهیه شده است را تغییر 
و م��ورد بازنگری به ش��کل علمی ق��رار می دهند.  یزدانمه��ر، تصریح کرد: با 
مش��خص شدن نتیجه بازنگری روی حریم محوطه تاریخی سیلک در صورتی 
که س��اختمان و یا زمین کشاورزی در آن واقع ش��ده باشد، باید تملک شوند.  
این مقام مس��ئول با اش��اره به مصوبه دوره سوم سفرهای هیات دولت به استان 
اصفهان، اظها رداشت: طبق یکی از مصوبات سفر، سازمان مسکن و شهرسازی 
باید زمین های معوض در اختیار میراث فرهنگی قراردهد تا در این مواقع مورد 

بهره برداری قرار گیرد. 

پاكسازی  
رودخانه زاینده رود از زباله

رودخانه زاینده رود توس��ط 45 قایقران از محل روستای یاسه چاه تا پل 
زمانخان س��امان از زباله پاکسازی ش��د. در یک حرکت نمادین، جمعی 
 از ورزش��کاران هیأت قایقرانی س��وادجان اقدام به پاکس��ازی رودخانه 

زاینده رود از زباله کردند. 
رئیس هیأت قایقرانی س��وادجان اظهار داشت: طول رودخانه زاینده رود 
از روستای یاسه چاه تا پل زمانخان سامان با استفاده از قایق های موتوری 

از زباله ها پاکسازی شد.
را حف��ظ  برنام��ه  ای��ن  اج��رای  از  ه��دف   غالمحس��ین خس��روی 
محیط زیس��ت، جمع آوری زباله و آالینده رودخانه، گس��ترش فرهنگ 
جم��ع آوری زبال��ه، دفع بهداش��تی زبال��ه و پاکس��ازی رودخانه عنوان 
 کرد و بیان داش��ت: در اج��رای این برنامه بیش از 45 قایقران ش��رکت 

داشتند.



                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
5  چهارشنبه 19 مرداد1390/ 9 رمضان 1432/ شماره 586  Wednesday 10 August 2011 

اطالع رسانی
فقدان سند مالكيت

5/440 نظر به اينكه خانم زهرابيگم كس��ائي شهرضائي فرزند نعمت اله با ارائه دو 
برگ استش��هادمحلي كه هويت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهي شده مدعي مفقود 
ش��دن ششدانگ پالك يكهزار و يكصد و پنجاه و سه فرعي مجزي شده از پالك 
هفده فرعي واقع در سروس��تان يكصد و هيجده اصلي كه س��ند مذكوردر صفحه 
469 دفتر495 بنام وي ثبت مي باش��د و تقاضاي صدور س��ند المثني نموده است 
ل��ذا در اجراي م��اده 120آئين نامه اصالحي قانون ثب��ت مراتب يك نوبت آگهي 
مي ش��ود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن 
اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف 
م��دت ده روز پس از انتش��ار اين آگهي به ثبت مح��ل مراجعه واعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرس��دويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره 
ثبت س��ند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��ليم خواهد كرد. 
در صورت ارائه س��ند مالكيت يا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن 
نزد معترض در دو نس��خه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به 

ارائه دهنده مسترد مي شود.
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

ابالغ وقت رسيدگي
5/441 خان��م خديجه كامي��اب حبيب آب��ادي فرزند محمدعلي دادخواس��تي به 
طرفيت آق��اي عنايت اله عظيمي فرزند محمدامان به خواس��ته اعطاي حضانت و 
سرپرس��تي 4 فرزند به نام هاي حميده، شيما، حسين و مريم عظيمي به اين دادگاه 
تقدي��م نموده اس��ت كه به كالس��ه 9009980352200711 و به ش��ماره بايگاني 
900750 ح/ 22 در ش��عبه 22 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان ثبت ش��ده و وقت 
رسيدگي مورخ 90/8/15 ساعت 9/30 صبح تعيين شده است. از آنجا كه خوانده 
مجهول المكان مي باشد به دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي 
مدن��ي مراتب در يك��ي از روزنامه ها درج مي گردد تا خوانده در وقت رس��يدگي 
فوق حاضر و در اين مدت جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثاني دادخواست 
و ضمائ��م به دفتر دادگاه مراجعه نمايد. نتيجه ع��دم حضور اتخاذ تصميم قانوني 

خواهد بود. م الف/ 6828
افغاني- مدير دفتر شعبه 22 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

مزايده
5/442 اجراي احكام ش��عبه سوم حقوقي دادگستري اصفهان در خصوص پرونده 
اجرايي شماره 880112 ج ح/3 له خانم فردوس بخشيان لنجي و عليه وراث خانم 
بي بي ش��يرواني جوزداني و آقاي غالمعلي رضا زاده ب��ا قيمومت زهرا رضازاده 
مبني بر فروش يك باب منزل مس��كوني واقع در خيابان س��جاد، خيابان ش��هيد 
خليلي، مقابل كوچه فريدون، پالك 1527 در نظر دارد جلس��ه مزايده اي در تاريخ 
90/6/7 س��اعت 9 الي 10 صبح در اجراي احكام شعبه سوم دادگاه حقوقي واقع 
در خيابان ش��هيد نيكبخت، ساختمان داگستري كل اصفهان، طبقه سوم،  اتاق 307 
برگزار نمايد. طالبين خريد مي توانند پنج روز قبل از مزايده از ملك به آدرس فوق 
بازديد نمايند و كساني حق شركت در مزايده را دارند كه 10% مبلغ كارشناسي را 
نقداً به همراه داشته باشند. مزايده از مبلغ كارشناسي شروع و برنده فرد يا افرادي 
مي باشند كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند. ضمنًا ملك در تصرف وراث خانم 

بي بي شيرواني مي باشد. 
مشخصات ملك براساس نظر كارشناس

يك واحد مس��كوني داراي ح��دود 175 مترمربع عرصه و ح��دود 110 مترمربع 
اعياني قديمي به انضمام دو باب مغازه كه مساحت 18/87 و 18/36 مترمربع است. 
ساختمان آن از ديواره هاي خشتي و سقف چوبي بنا شده و نماي خارجي كاهگل 
و نم��اي داخلي گچ بوده كه س��اختمان آن با توجه به قديم��ي بودن فاقد ارزش 
مي باش��د. داراي انش��عاب آب و برق و گاز است. ضمنًا پالك داراي عقب نشيني 
در حدود 40 مترمربع مي باش��د. و براس��اس نظريه كارش��ناس رسمي دادگستري 
فاقد پالك ثبتي مي باش��د. و الزم اس��ت جهت ثبت آن به اداره ثبت مراجعه شود. 
ارزيابي پالك فوق با توجه به موقعيت محل و شرايط روز و داشتن 36/5 مترمربع 
تجاري و باالخص جميع جهات مؤثر در قضيه مبلغ 1/730/000/000 ريال تعيين 

گرديده است. م الف/ 6829
مدير اجراي احكام شعبه سوم دادگاه حقوقي اصفهان

فقدان سند مالكيت
5/443 ش��ماره: 5382 ناصر ناجي به استناد يك برگ استشهاد محلي كه هويت و 
امضاء ش��هود رسمًا گواهي ش��ده مدعي گرديده كه سند مالكيت شش دانگ يك 
قطعه زمين تجاري 7191/61 )كه فعاًل به صورت دكان درآمده واقع در اردس��تان 
يك اصلي دهس��تان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان كه در صفحه 187 دفتر 218 
امالك ذيل ثبت 11012 به نام ناصر ناجي صادر گرديده و بر اثر جابجايي مفقود 
گرديده و معامالت متعددي انجام نش��ده چون درخواس��ت صدور سند مالكيت 
المثني نموده طبق ماده 120 اصالحي آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه 
هر كس مدعي انجام معامله نسبت به ملك مزبور يا وجود سند مالكيت نزد خود 
مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض 
خود را كتبًا با مدارك مثبت تس��ليم نمايد. در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم 
وصول واخواهي و يا وصول واخواهي بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله در 

صدور المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 149
فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

فقدان سند مالكيت
5/444 ش��ماره: 5369 منور زارعي اردراني به استناد يك برگ استشهاد محلي كه 
هويت و امضا ش��هود رسمًا گواهي ش��ده مدعي گرديده كه سند مالكيت دو حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ مزرعه سرگله 30 اصلي واقع در دهستان عليا اردستان 
بخ��ش 17 ثبت اصفهان كه در صفحه 494 دفتر 14 امالك ذيل ثبت 1982 به نام 
من��ور زارعي اردراني صادر گرديده و بر اث��ر جابجايي مفقود گرديده و معامالت 
متعددي انجام نش��ده چون درخواس��ت صدور س��ند مالكيت المثني نموده طبق 
ماده 120 اصالحي آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود كه هر كس مدعي 
انجام معامله نس��بت به ملك مزبور يا وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باش��د از 
تاري��خ انتش��ار اين آگهي لغايت 10 روز به اي��ن اداره مراجعه و اعتراض خود را 
كتبًا با مدارك مثبت تس��ليم نمايد. در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول 
واخواهي و يا وصول واخواهي بدون ارائه س��ند مالكيت يا سند معامله در صدور 

المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 150
فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

فقدان سند مالكيت
5/445 ش��ماره: 5372 منور زارعي اردراني به استناد يك برگ استشهاد محلي كه 
هويت و امضا شهود رسمًا گواهي شده مدعي گرديده كه سند مالكيت يك دانگ 
مش��اع از شش��دانگ مزرعه درب لهك 31 اصلي واقع در دهس��تان عليا اردستان 
بخ��ش 17 ثبت اصفهان كه در صفحه 489 دفتر 18 امالك ذيل ثبت 2083 به نام 
من��ور زارعي اردراني صادر گرديده و بر اث��ر جابجايي مفقود گرديده و معامالت 
متعددي انجام نش��ده چون درخواس��ت صدور س��ند مالكيت المثني نموده طبق 
ماده 120 اصالحي آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود كه هر كس مدعي 
انجام معامله نس��بت به ملك مزبور يا وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باش��د از 
تاري��خ انتش��ار اين آگهي لغايت 10 روز به اي��ن اداره مراجعه و اعتراض خود را 
كتبًا با مدارك مثبت تس��ليم نمايد. در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول 
واخواهي و يا وصول واخواهي بدون ارائه س��ند مالكيت يا سند معامله در صدور 

المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 151
فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

فقدان سند مالكيت
5/446 ش��ماره: 5453 صديقه يعقوب زاده به استناد يك برگ استشهاد محلي كه 
هويت و امضا ش��هود رسمًا گواهي شده مدعي گرديده كه سند مالكيت نيم سهم 
مش��اع از 1000 سهم ششدانگ پنج رشته قنات كچومثقال پالك 180 اصلي واقع 
در دهستان سفلي اردستان بخش 17 ثبت اصفهان كه در صفحه 543 دفتر يك آب 

امالك ذيل ثبت3 به نام صديقه يعقوب زاده صادر گرديده و بر اثر جابجايي مفقود 
گرديده و معامالت متعددي انجام نش��ده چون درخواس��ت صدور سند مالكيت 
المثني نموده طبق ماده 120 اصالحي آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه 
هر كس مدعي انجام معامله نسبت به ملك مزبور يا وجود سند مالكيت نزد خود 
مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض 
خود را كتبًا با مدارك مثبت تس��ليم نمايد. در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم 
وصول واخواهي و يا وصول واخواهي بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله در 

صدور المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 148
فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

فقدان سند مالكيت
5/447 ش��ماره: 5377 منور زارعي اردراني به اس��تناد يك برگ استش��هاد محلي 
كه هويت و امضا ش��هود رسمًا گواهي ش��ده مدعي گرديده كه سند مالكيت يك 
س��هم مشاع از 432 س��هم شش��دانگ مزرعه گانيان 117 اصلي واقع در دهستان 
عليا اردس��تان بخش 17 ثبت اصفهان كه در صفحه 459 دفتر 30 امالك ذيل ثبت 
2622 به نام منور زارعي اردراني صادر گرديده و بر اثر جابجايي مفقود گرديده و 
معامالت متعددي انجام نش��ده چون درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده 
طب��ق ماده 120 اصالحي آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود كه هر كس 
مدعي انجام معامله نسبت به ملك مزبور يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد 
از تاريخ انتش��ار اين آگهي لغايت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را 
كتبًا با مدارك مثبت تس��ليم نمايد. در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول 
واخواهي و يا وصول واخواهي بدون ارائه س��ند مالكيت يا سند معامله در صدور 

المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 152
فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

تأسيس
5/448 ش��ماره: 3350 آگهي تأسيس شركت تاكس��ي تلفني بانوان امين زواره )با 
مسئوليت محدود( بشماره ثبت 91 و شناسه ملي 10980290398 خالصه شركتنامه 
و اساسنامه و تقاضانامه شركت تاكسي تلفني بانوان امين زواره با مسئوليت محدود 
كه در تاريخ 90/5/6 به ش��ماره ثبت 91 و شناس��ه مل��ي 10980290398 در اين 
اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاريخ 90/5/6 از نظر امضا ذي��ل ثبت تكميل گرديده 
ب��راي اطالع عموم آگهي مي گردد: موضوع ش��ركت: حمل و نقل مس��افر درون 
شهري، مركز اصلي شركت: زواره بلوار رهبر روبروي مسجد خاتم االنبيا كدپستي 
8441638476، س��رمايه ش��ركت: يك ميليون ريال نقدي كه تمامًا پرداخت و در 
اختيار مديرعامل قرار گرفته است، مديران شركت: خانم زهرا دهقان زاده بشماره 
ملي 1189575681 و كدپس��تي 8441737791 بس��مت مديرعام��ل و  آقاي اكبر 
دهقان زاده زواره بش��ماره ملي 1189568421 و كدپستي 8441967541 بسمت 
رئيس هيأت مديره براي مدت پنج س��ال انتخاب گرديدند و كليه اوراق و اس��ناد 
مالي و تعهدات ش��ركت با امضا مديرعامل همراه با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. م 

الف/ 153
عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره

حصر وراثت
5/449 خانم صديقه رحيميان دس��تجردي داراي شناس��نامه شماره 577 به شرح 
دادخواس��ت به كالسه 90-2287 ح/ 10 از اين ش��ورا درخواست گواهي حصر 
وراث��ت نم��وده و چنين توضي��ح داده كه ش��ادروان رحيم رحيميان دس��تجردي 
بشناس��نامه 3233 در تاري��خ 89/11/29 اقامتگاه دائمي خ��ود بدرود زندگي گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 2 پس��ر و 4 دختر به نام هاي ذيل: 
1- محمدتق��ي رحيميان دس��تجردي ش ش 103 پس��ر متوف��ي، 2- محمدرضا 
رحيميان دس��تجردي ش ش 99 پسر متوفي، 3- حشمت رحيميان دستجردي ش 
ش 68 دختر متوفي، 4- عزت آغا رحيميان دس��تجردي ش ش 19 دختر متوفي، 
5- صديق��ه رحيميان دس��تجردي ش ش 577 دختر متوف��ي، 6- صغرا رحيميان 
دس��تجردي ش ش 73 دخت��ر متوفي و الغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي 
درخواس��ت مزب��ور را يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هر كس��ي اعتراض��ي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باش��د از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/ 6872
شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
5/451 درخصوص پرونده كالس��ه 427/90 خواهان مهدی كريمی دادخواس��تی 
مبن��ی بر مطالبه مبلغ 40/000/000 ريال بابت ي��ك فقره چك به طرفيت ولی اله 
بهراميان تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای روز سه شنبه مورخ 90/7/19 
ساعت 5:30 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاض��ای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به 
اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم 

حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
دفتر شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
5/452 درخص��وص پرون��ده كالس��ه 436/90 ش 31 خواه��ان مه��دی كريمی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفيت حسين س��روش تقديم نموده است. وقت 
رس��يدگی برای روز چهارشنبه مورخ 90/6/23 ساعت 4/30 عصر تعيين گرديده، 
ب��ا توجه به مجه��ول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب در 
جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. محل حضور: اصفهان- خيابان حكيم 

نظامی- اول خيابان محتشم كاشانی- مجتمع شوراهای حل اختالف 
مدير دفتر شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
5/453 درخص��وص پرون��ده كالس��ه 434/90ش31 خواه��ان مه��دی كريم��ی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفيت ابوالقاس��م س��روش تقديم نموده اس��ت. 
وقت رس��يدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 90/6/23 س��اعت 3/30 عصر تعيين 
گردي��ده، با توج��ه به مجهول الم��كان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان 
مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه مراجعه 
و نس��خه ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمايد. در ص��ورت عدم حضور 
وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. محل حضور: 
 اصفهان- خيابان حكيم نظامی- اول خيابان محتش��م كاش��انی- مجتمع شوراهای

حل اختالف 
مدير دفتر شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
5/454 درخص��وص پرون��ده كالس��ه 435/90ش31 خواه��ان مه��دی كريم��ی 
دادخواس��تی مبن��ی بر مطالبه به طرفي��ت احمدرضا ملك بروجن��ی تقديم نموده 
اس��ت. وقت رس��يدگی برای روز چهارش��نبه م��ورخ 90/6/23 س��اعت 4 عصر 
تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه مراجعه 
و نس��خه ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمايد. در ص��ورت عدم حضور 
 وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. محل حضور:
 اصفهان- خيابان حكيم نظامی- اول خيابان محتش��م كاشانی- مجتمع شوراهای 

حل اختالف 
مدير دفتر شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
5/455 درخصوص پرونده كالس��ه 426/90 خواهان مهدی كريمی دادخواس��تی 
مبن��ی بر محكومي��ت خوانده به پرداخت مبل��غ 50/000/000 ريال بابت چك به 
طرفيت محس��ن باقرزاده تقديم نموده است. وقت رس��يدگی برای روز سه شنبه 
مورخ 90/7/19 س��اعت 4:30 عص��ر تعيين گرديده، با توجه ب��ه مجهول المكان 

بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از 
وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – 
مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
 نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی

اتخاذ می شود. 
مدير دفتر شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
5/456 درخص��وص پرون��ده كالس��ه 457/90 ش 19 خواه��ان مه��دی كريمی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفيت حس��ن پيش بر تقديم نموده اس��ت. وقت 
رس��يدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 90/7/6 س��اعت 6 عصر تعيين گرديده، با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد 
منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م 
كاش��انی جنب بيمه ايران – مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 

شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
مدير دفتر شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
5/457 درخص��وص پرون��ده كالس��ه 456/90ش19 خواه��ان مه��دی كريم��ی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفيت كريم ش��كری تقديم نموده اس��ت. وقت 
 رس��يدگی ب��رای روز چهارش��نبه م��ورخ 90/7/6 س��اعت 5:30 عص��ر تعيي��ن 
گردي��ده، با توج��ه به مجهول الم��كان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان 
 مرات��ب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع 
 در خيابان محتش��م كاش��انی جن��ب بيمه ايران – مجتمع ش��ماره ي��ك اصفهان 
 مراجع��ه و نس��خه ثان��ی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخ��ذ نماي��د. در ص��ورت 
 ع��دم حض��ور وقت رس��يدگی اب��الغ ش��ده تلق��ی و تصمي��م مقتض��ی اتخاذ 

می شود. 
مديردفتر شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
5/458 درخص��وص پرون��ده كالس��ه 455/90ش19 خواه��ان مه��دی كريم��ی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالب��ه به طرفيت محمدرضا خديوی تقديم نموده اس��ت. 
وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخ 90/7/6 ساعت 5 عصر تعيين گرديده، 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد 
منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م 
كاش��انی جنب بيمه ايران – مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 

شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
مديردفتر شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
5/459 درخص��وص پرون��ده كالس��ه 453/90ش19 خواه��ان مه��دی كريم��ی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفيت ش��هناز خديوی تقديم نموده است. وقت 
رس��يدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 90/7/6 س��اعت 4 عصر تعيين گرديده، با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد 
منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م 
كاش��انی جنب بيمه ايران – مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 

شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
مديردفتر شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
5/460 درخص��وص پرونده كالس��ه 475/90 ش ح 26 خواه��ان مهدی كريمی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفيت محمدحس��ن عاطفت تقديم نموده است. 
وقت رس��يدگی برای مورخ 90/6/26 س��اعت 16/15 تعيين گرديده، با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، 
تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاشانی 
جنب بيمه ايران – مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و 

تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
مديردفتر شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
5/461 درخص��وص پرونده كالس��ه 474/90 ش ح 26 خواه��ان مهدی كريمی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفيت فيروزه بلوچی تقديم نموده اس��ت. وقت 
رس��يدگی برای مورخ 90/6/26 س��اعت 16 تعيين گرديده، ب��ا توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران 
– مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
 نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی

اتخاذ می شود. 
مديردفتر شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
5/462 درخص��وص پرونده كالس��ه 476/90 ش ح 26 خواه��ان مهدی كريمی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه ب��ه طرفيت عليرضا تقيان تقديم نموده اس��ت. وقت 
رس��يدگی برای مورخ 90/6/26 ساعت 16/30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران 
– مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
 نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی

اتخاذ می شود. 
مديردفتر شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
5/463 درخصوص پرونده كالسه 454/90 ش 19 خواهان مهدی كريمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت نادر يلمه ها تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز 
چهارش��نبه مورخ 90/7/6 ساعت 16/30 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران 
– مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
 نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی

اتخاذ می شود. 
مديردفتر شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
5/464 در خصوص پرونده كالسه 90-773 خواهان مهرداد شفيعيان دادخواستي 
مبني بر الزام به انتقال س��ند رس��مي يك دستگاه خودروي س��واري نيسان ايران 
11-389 ي 61 به انضمام مطلق خسارات به طرفيت علي كيماسي،  بهنام غفاري، 
ش��يرزاد ش��جاعي تقديم نموده است. وقت رس��يدگي براي روز سه شنبه مورخ 
90/6/22 س��اعت 11/30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاش��انی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره 
يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 
عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م 

الف/ 6934
مدير دفتر شعبه 33 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
5/465 در خصوص پرونده كالس��ه 90-858 ش 11 خواهان اقبال ناصر رودكي 
دادخواس��تي مبني بر مطالبه مبلغ 18/000/000 هيجده ميليون ريال بانضمام مطلق 
خس��ارات دادرسي و تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك ها الي يوم التأديه و قرار 
تأمين خواس��ته به طرفيت عبدالصالح علي پور تقديم نموده است. وقت رسيدگي 
براي روز چهارش��نبه مورخ 90/6/23 س��اعت 8/30 تعيين گردي��ده، با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، 
تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاشانی 
جنب بيمه ايران – مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و 

تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
مدير دفتر شعبه 11 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
5/466 خواهان: مهدی يزدان��ی فرزند صفرعلی به آدرس اصفهان- خيابان جی- 
كوی سعدی- بن بست بوستان- پ116 خوانده: خسرو ناصری كريموند فرزند قلی 
مجهول المكان خواسته: مطالبه دو فقره چك به مبالغ 14/800/000 و 11/740/000 
ريال عهده بانك ملت، هزينه دادرس��ی و تاخير و تاديه و بدواً صدور قرار تأمين 
خواس��ته وقت رسيدگی: 90/6/21 ساعت 9 صبح خواهان دادخواستی به خواسته 
مذكور در مورخه 90/4/8 به طرفيت خوانده تقديم شعبه شورای حل اختالف شماره 
8 شهركرد نموده كه به كالسه 900081 ش 8 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول 
المكان بودن خوانده مراتب در اجرای ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی يك نوبت 
در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می گردد ت��ا خوانده ضمن مراجعه به دفتر 
 شعبه و اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسی 

حاضر شود. م الف/6591
دبيرخانه شورای حل اختالف شماره 8 شهركرد

ابالغ
5/467 در پرونده اجرايی كالس��ه 3060/88 ش ح يك اين شعبه آقايان داريوش 
افخم��ی و حيات افخمی به طور نس��بی محكوم به پرداخت مبلغ س��ی و ش��ش 
ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و هزينه دادرس��ی و ح��ق الوكاله وكيل در حق 
آقای ارجعلی عزيزی با وكالت آقای حس��ين حاج��ی پور محكوم گرديده اند كه 
در مرحله اجرا يك دس��تگاه اتوموبيل كاميون خاور هيوندا به ش��ماره ش��هربانی 
49-882، 4-11 از ام��وال حيات افخمی توقيف و به مبلغ دويس��ت ميليون ريال 
طبق نظر كارش��ناس ارزيابی گرديده و در مرحله مزايده اس��ت باتوجه به اين كه 
حيات افخمی احراز محكوم عليها فوت نموده اس��ت موضوع در يكی از روزنامه 
های كثيراالنتش��ار آگهی می گردد تا چنانچ��ه وراث حيات افخمی كه عبارتند از 
قزب��س افخمی عمله، حكيمه افخمی عمله، فاطمه افخمی عمله، داريوش افخمی 
عمله، كوروش افخمی عمل��ه، كيانوش افخمی عمله، مهرداد افخمی عمله، آرش 
افخمی عمله، نادر افخمی عمله اعتراضی نسبت به نظريه كارشناس رسمی دارند 
ظرف 7 روز از تاريخ انتشار اين آگهی اعتراض خود را به اين شعبه تسليم نمايند. 

م الف/6935
شعبه اول اجرای احكام حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائيه
5/468 ش��ماره: 11917 بدينوس��يله به: آقای محمد عطار فرزند عباس به شماره 
شناسنامه 610 صادره از اصفهان ساكن: اصفهان- خيابان آپادانا اول كوچه آئينه كه 
برابر گزارش واحد ابالغ نيروی انتظامی اصفهان شناخته نگرديده ايد ابالغ می گردد 
كه برابر سند شماره 146325-78/3/13 تنظيمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 
56 اصفهان بين شما و وزارت جهاد كشاورزی اصفهان مبلغ 925/000 ريال بابت 
مال االجاره و اجرت المثل از تاريخ 80/3/13 تا 89/12/13 بدهكار می باش��يد و 
همچنين تخليه تمامت پنج هزار مترمربع از اراضی ملی واقع در مراتع لجن آبه از 
توابع شهرس��تان اصفهان و تحويل به وزارت جهاد كشاورزی اصفهان می گرديد 
كه بر اثر عدم پرداخت وجه و عدم تخليه پالك فوق بستانكار درخواست صدور 
اجرائيه نموده، پس از تشريفات قانونی اجرائيه صادر و به كالسه 4147-113269 
در اين اداره مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
به ش��ما ابالغ می گردد ازتاريخ انتشار اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب 
اس��ت و فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر می 
گردد، طرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود و تخليه مورد اجاره اقدام 
و در غير اينصورت بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه 

شما تعقيب خواهد شد. م الف/ 6955
اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ رأی
5/469 شماره دادنامه: 9009970353800436

شماره پرونده: 8909980358001346
شماره بايگانی شعبه: 891638

ش��اكی: آقای مه��دی براتی ب��ه نش��انی درچه بلوار ن��واب صف��وی اول احمد 
آب��اد بن ش��هيد علی آقا برات��ی پ 3، متهم: آق��ای ابراهيم قيصری به نش��انی خ 
جی ش��هرك فاضل به��ار 5، اتهام: انتقال مال غير، گردش��كار: دادگاه با بررس��ی 
 محتوي��ات پرون��ده خت��م رس��يدگی را اع��الم و بش��رح ذيل مب��ادرت بصدور 

رأی می نمايد.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای ابراهيم قيصری فرزند غالمرضا 47 س��اله شغل بازنشسته 
اه��ل و س��اكن اصفهان دائ��ر بر فروش مال غي��ر با اين توضيح ك��ه آقای مهدی 
برات��ی طی ش��كايت خود اعالم نم��وده بنده در س��ال 81 يك واح��د آپارتمان 
دوبلك��س واق��ع در پالك 667 اصل��ی از بخش 9 جنب نيروگاه ش��هيد منتظری 
را از آق��ای ابراهي��م قيصری به مبلغ 45/000/000 ريال خري��داری كرده و نهايتًا 
متوجه ش��دم كه مش��تكی عنه ملك فروخته ش��ده به من را در سال 84 مجدداً به 
ش��خصی به نام آقای مهرداد فراس��ت فروخته اس��ت و مرتكب فروش مال غير 
ش��ده عليهذا نظر به ش��كايت مطروحه و كيفرخواس��ت صادره و اظهارات متهم 
در دادس��را و جواب اس��تعالم صورت گرفته از بنياد تعاون س��پاه استان اصفهان 
و ب��ا توجه به س��اير قرائن و امارات موج��ود در پرونده اتهام انتس��ابی را محرز 
و مس��لم دانس��ته و مس��تنداً به ماده 1 قانون راجع به مجازات انتق��ال مال غير و 
ماده 1 قانون تش��ديد مجازات مرتكبين ارتش��اء، اختالس و كالهبرداری حكم بر 
محكوميت متهم به تحمل دو س��ال حبس تعزيری و پرداخت مبلغ 45/000/000 
ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مبلغ ملك فروخته ش��ده براس��اس 
نظريه كارشناس��ی در حق ش��اكی صادر و اع��الم می نمايد. رأی ص��ادره غيابی 
 و ظ��رف 10 روز پ��س از اب��الغ قاب��ل واخواه��ی در همي��ن دادگاه می باش��د. 

م الف/ 6969
توانگر- رئيس شعبه 112 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ اجرائيه
5/470 كالسه: 567/89 ح/ 6، شماره دادنامه: 90/1/24-82

محكوم له: قرض الحس��نه محمد رس��ول اله جی )ص(، محكوم عليه: 1- منصور 
مظاهری تيرانی، 2- س��يد امير كمپونچی اس��الم زاده ه��ر دو مجهول المكان 3- 
حيدر سپهوند، محكوم به: به موجب دادنامه شماره 82-90/1/24 صادره از شعبه 
6 حقوقی اصفهان محكوم عليه آقای منصور مظاهری تيرانی و سيد امير كمپونچی 
اس��الم زاده و حيدر سپهوند محكوم هس��تند به پرداخت مبلغ پنجاه و سه ميليون 
و چهارصد هزار ريال به عنوان اصل خواس��ته و مبل��غ 1068000 ريال به عنوان 
هزينه دادرسی و خسارت تأخير تأديه از تاريخ )89/6/2( لغايت اجرای حكم در 
ح��ق محكوم له و پرداخت مبلغ )2670000( ريال ب��ه عنوان حق االجرا در حق 
صندوق دولت. مفاد اجرائيه و مراتب در اجرای ماده 9 ق اجرای احكام مدنی يك 
نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی اصفهان درج و آگهی می شود 
تا محكوم عليه از تاريخ درج آگهی ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد اجرائيه را به 
موق��ع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای آن بگذارد و در صورت توافق موافقت نامه را 
به اين مرجع تس��ليم نمايد. در اين صورت اجرای احكام ش��عبه برابر مقررات ق. 

اجرای احكام مدنی اقدام خواهد كرد. م الف/ 6970
فانی- مدير دفتر شعبه 6 محاكم حقوقی اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سالمت

نتايج تحقيقات متعدد نشان مي دهد 
كه هر  س��ال همزمان با آغاز فصل 
گرما ميزان درگيري هاي ناش��ي از 
پرخاشگري و بي حوصلگي حداقل 

30 درصد بيشتر مي شود. 
در تابستان به دليل تعريق بيشتر و 
خروج بيش��تر كلريدسديم از بدن 
و تأثير اين فعل و انفعال شيميايي 
بر سلس��له اعصاب مغز، آس��تانه 
تحمل اف��راد پايي��ن مي آيد وآمار 

پرخاشگري باالتر مي رود. 
در اين باره ب��ا محمدرضا خدايي، 
هي��أت  عض��و  و  روان پزش��ك 
علمي دانش��گاه علوم بهزيستي و 
توانبخشي گفتگويي شده است كه 

مي خوانيد. 
به نظرش��ما آی��ا گرم��ا و فصل 
تابس��تان بر آس��تانه تحمل افراد 

مؤثر است یا نه؟
 بل��ه. ببيني��د، ب��دن انس��ان مانند 
يك ترازو اس��ت كه ي��ك كفه آن 
را اس��ترس و كف��ه ديگ��ر آن را 
مهارت هاي��ي تش��كيل مي دهد كه 
مي توانيم براي مقابله با استرس از 
آنها كمك بگيري��م. حال اگر يك 
كفه ترازو سنگيني كند، مثاًل ميزان 
اس��ترس ها افزايش و بهره گيري از 
مهارت ه��اي مقابله كاه��ش يابد، 
در روان فرد اختالل ايجاد مي كند 
و موج��ب ب��روز مش��كل خواهد 
ش��د. در عين ح��ال، عصبانيت و 
خش��م، خودخ��وري و كالفگ��ي 
ني��ز از جمل��ه پيامده��اي بع��دي 
اين اختالالت اس��ت ك��ه بر ميزان 
 آس��تانه تحمل اف��راد تأثير ويژه اي

مي گذارد.
گرم��ا از جمله علت هاي بيروني و 
استرس زا است كه موجب مي شود 
تعادل دوكفه ت��رازو به هم بخورد 
و آس��تانه تحم��ل كاه��ش ياب��د. 
البت��ه گاهي علت ه��اي دروني به 

علت هاي بيروني اضافه مي شود.
منظورت��ان از علت هاي دروني و 

بيروني چيست؟
مانن��د  ش��خصيت ها  از  بعض��ي 
ش��خصيت  هاي زودرنج و حساس 
در مقابل گرما تحمل كمتري دارند 
و دقيق��ًا ب��ه همين دليل، آس��تانه 
تحمل آنها خيلي  زود پايين مي آيد 

و سريع عصباني مي شوند.
 گاهي نيز گرما عامل دوم اس��ت. 
مثاًل سيكل ماهانه خانم ها موجب 
بدن  هورمون��ي  تغيي��رات  ب��روز 
مي ش��ود و آس��تانه تحمل آنها را 
كاه��ش مي دهد. حال اگ��ر عامل 
گرم��ا هم به آن اضافه ش��ود، فرد 
تحريك پذيرتر مي شود و نسبت به 
موضوع هاي كم اهميت هم واكنش 
نشان مي دهد و خشمگين مي شود. 
اما گرما يك عامل بيروني است و 
دقيق��ًا مانند س��ر و صدا و ترافيك 

عمل مي كند. 
این موضوع از لحاظ فيزیولوژیک 

چگونه توجيه مي شود؟
 فص��ل تابس��تان با گرماي بس��يار 
همراه اس��ت و اي��ن گرما موجب 
افزايش تعريق بدن مي ش��ود. حين 
عم��ل تعري��ق، حج��م مايعات و 
الكتروليت هاي بدن كاهش مي يابد. 
همين تغيي��ر الكتروليت ها موجب 
اخت��الل در عملكرد مغز مي ش��ود 
و بدن آمادگي تحمل بس��ياري از 
موارد حتي س��اده و غيرمهم را نيز 

از دست مي دهد.
از ط��رف ديگر در تابس��تان طول 
روزها بلند و طول ش��ب ها كوتاه 
اس��ت و ب��ه همين عل��ت، ميزان 
خ��واب افراد هم كاه��ش مي يابد. 
در اين ش��رايط، بي خوابي به عامل 
گرما افزوده مي شود و با تأثير روي 
عملكرد مغز، بر آستانه تحمل فرد 

تأثير مي گذارد. 
اگ��ر نتواني��م از کاهش آس��تانه 
تحمل م��ان جلوگي��ري کني��م و 
عصبان��ي ش��ویم، چ��ه کارباید 
بکنيم؟ آی��ا مي تواني��م با وجود 
کالفگ��ي ناش��ي از گرم��ا، ب��از 

خشم مان را کنترل کنيم؟
 نكت��ه مهم اين اس��ت ك��ه براي 
پيش��گيري از كاهش آستانه تحمل 
در گرم��ا در ق��دم اول بايد محيط 
را مناسب سازي كنيم. مثاًل اگر در 
ح��ال رانندگي هس��تيم و در اوج 
س��اعات پرترافي��ك و گ��رم قرار 
داريم، بايد هواي داخل اتومبيل مان 

را خنك نگه داريم. 
به اين معنا ك��ه هرچند وقت يك 
بار كولر ماش��ين را روشن كنيم يا 
شيش��ه ها را كمي پايين بياوريم تا 
تب��ادل هوا صورت گي��رد. در قدم 
دوم باي��د در ط��ول روز مايع��ات 

خنك )نه س��رد و يخ زده( مصرف 
كني��م ت��ا تحم��ل گرم��ا براي مان 
آسان تر ش��ود. استحمام روزانه نيز 
در كاه��ش عصبانيت ه��اي فصل 
گ��رم مؤث��ر اس��ت، زي��را عرق و 
ضايع��ات ناش��ي از آن را از روي 
سطح پوس��ت بدن پاك كرده و از 
كاهش آس��تانه تحمل افراد تا حد 

زيادي جلوگيري مي كند.
از طرف ديگر، اس��تحمام موجب 
حف��ظ روحي��ه ش��اداب و القاي 
حس س��رزندگي افراد مي ش��ود و 
همي��ن موضوع مي توان��د از بروز 
عصبانيت ها و حتي خودخوري هاي 
گاهي نا بجا پيش��گيري كند. البته 
نقش پوشش  را نيز نمي توان ناديده 

گرفت. 
یعن��ي این ک��ه نوع پوش��ش ما 
در مي��زان آس��تانه تحمل مان در 
تابس��تان مؤثر اس��ت؟ یعني مثاًل 
لباس��ي که پوش��يده ایم مي تواند 

مانع بروز خشم ما  شود؟
 موضوع را جال��ب عنوان كرديد، 
اما جوابتان مثبت است. لباس هاي 
رنگ تيره و پالستيكي، تعريق بدن 
را افزاي��ش مي دهن��د و همان طور 
كه به آن اش��اره كردم، اين تعريق 
تغيير در الكتروليت هاي بدن را به 
دنبال دارد و آس��تانه تحمل فرد را 

در گرما كاهش مي دهد.
 در مقاب��ل پوش��يدن لباس هايي با 
رنگ روشن و از جنس نخ و پنبه، 
ح��س گرم بودن ه��وا را كمتر القا 
مي كن��د و از تعري��ق زياد بدن هم 
جلوگيري مي كند و بالطبع موجب 
كاهش ب��روز خش��م و عصبانيت  

مي شود. 
در نهایت، براي کنترل خشمي که 
به وجود آمده، باید چه اقداماتي 

انجام دهيم؟

 در وهله اول و بالفاصله بعد از به 
وج��ود آمدن حس عصبانيت، بايد 
خ��دا را در نظر بگيري��م و آرام تر 
 ش��ويم. اگر آب خنك در دسترس 
داري��م، يك ليوان آب بنوش��يم و 
بين بروز عصبانيت تا نش��ان دادن 
عكس العمل��ي غيرمنطقي، وقفه اي 

بيندازيم.
توصيه من اين اس��ت ك��ه مثاًل از 
يك تا 10بش��ماريد، زي��را اگر باز 
ه��م عصباني بوديد، اين عصبانيت 
بس��يار كمتر از قبل خواهد بود. از 
طرفي، همين وقفه مي تواند موجب 
كنترل عصبانيت و مديريت خشم 

شود. 
پرخاش��گر  ك��ه  ش��رايطي  در 
مي ش��ويم، بايد ببينيم كه علت اين 
پرخاش��گري واقع��ا آن قدر ارزش 
دارد ك��ه ما به خاط��رش عصباني 
شويم و اعصاب مان را خرد كنيم؟

آب و هوا چ��ه تأثيري بر روحيه 
افراد دارد؟

 برخ��الف ب��اور عموم ك��ه فكر 
مي كنن��د آب و هوا تأثير زيادي بر 
روحي��ه اف��راد دارد، بايد گفت كه 

هميشه هم اين طور نيست. 
مثاًل كس��ي ك��ه ب��راي مدت هاي 
طوالني در يك آب و هواي س��رد 
و دور از ن��ور مثل س��وئد زندگي 
مي كند، كاماًل با ش��رايط س��ازگار 

مي شود. 
البته تغيير در روحيه افرادي كه از 
يك كش��ور سردسير به يك كشور 
گرم و مرطوب مهاجرت مي كنند، 
از نظر علم روان پزش��كي به اثبات 
رس��يده اس��ت، اما اي��ن كه آب و 
هوا روي روحيه و آس��تانه تحمل 
و خلقيات فرد تأثير مستقيم داشته 
باشد، هنوز به اثبات نرسيده و تأثير 

آن مقطعي است.

چای کوهی  

مصرف خرما به حافظه کوتاه مدت
کمك می کند

چرا گودی کمر افزایش می یابد؟
همه ما گودی  كمر داريم و امری طبيعی است، ولی اگر اين گودی از 
حد مشخصی بيشتر شود، مشكل زا می شود كه در علم پزشكی به آن 
هيپرلوردوز )hyperlordosis( يا گودی بيش از حد كمر می گويند.

خداوند در طول ستون فقرات ما چهار انحنا قرار داده است؛ يك انحنا 
در گ��ردن كه آن هم مانن��د انحنای كمر حالت تورفتگی دارد.يكی در 
ناحيه پش��ت كه به بيرون تحدب پيدا می كن��د. يكی در ناحيه كمر و 
سرانجام در ناحيه دنبالچه كه انحنا به سمت جلو ديده می شود. تكرار 
اين فرورفتگی ها و بيرون آمدن های ستون فقرات به طور يكی در ميان، 
باعث می شود تا بتوانيم نيروی بيشتری را تحمل كنيم.اگر ستون فقرات 
ما مانند يك ميله صاف بود، با كوچك ترين فعاليتی استخوان هايمان به 

شدت تحت فشار قرار می گرفتند و دچار كمردرد می شديم.
علل گودی بيش از اندازه کمر

- يكی از داليل شايع هيپرلوردوز قوز پشت است، يعنی ستون فقرات 
برای جبران اين قوز دچار هيپرلوردوز می شود.

- مورد شايع ديگر در دختران نوجوانی ديده می شود كه در آستانه بلوغ 
هستند و به دليل شرم و حيايی كه از رشد سينه های خود دارند، مدام 

قوز  می كنند و اين باعث تشديد گودی كمر می شود.
- بعضی افراد هم در ناحيه لگن خود يك مشكل آناتوميك دارند كه 
زاويه اتصال اندام تحتانی به لگنشان طبيعی نيست كه با گودی بيش از 

اندازه كمر  جبران می شود.
- دررفتگی مادرزادی لگن هم می تواند گودی كمر را به دنبال داش��ته 

باشد.
- لغزندگ��ی مهره های كمری به روی هم و كوتاهی تاندون آش��يل پا 
هم از علل ديگر گودی كمر بيش از اندازه هستند. وقتی تاندون آشيل 
پای يك فرد كمی كوتاه باش��د، موقع راه رفتن بيشتر روی پنجه پا راه 
می رود. به اين افراد، پنجه رو می گوييم. در اين حالت، اندام تحتانی به 
سمت جلو تمايل پيدا می كند و برای جبران آن در ناحيه كمر، گودی 

افزايش پيدا می كند.
- گودی بيش از حد كمر می تواند قوز پش��ت و به دنبال آن افزايش 
فرورفتگی س��تون فقرات گردنی و آسيب همه اين ها را در پی داشته 

باشد
روش های تشخيص هيپرلوردوز

روش ه��ای گوناگون��ی را در معاينات بدنی يا توس��ط عكس برداری 
می توان به كار گرفت، اما شايع ترين روش اين است كه پزشك از بيمار 
می خواهد تا صاف بايس��تد، در حالی كه دو دست او آويزان باشد. در 
اين حالت، اگر يك شاقول را از كنار سوراخ خارجی گوش او رها كند، 
در حالت طبيعی بايد از كنار برجس��تگی استخوان ران بگذرد، اما در 
حالتی كه فرد هيپرلوردوز دارد، نخ شاقول  جلوی اين برجستگی قرار 
می گيرد. معموال گودی كمر 45 تا 50 درجه را طبيعی در نظر می گيريم. 
البته با استفاده از عكس ايستاده ستون فقرات هم می توان ميزان گودی 

كمر را اندازه گرفت.
مشکالت ناشی از گودی بيش از حد کمر

گ��ودی بيش از حد كمر می تواند قوز پش��ت و به دنب��ال آن افزايش 
فرورفتگی س��تون فقرات گردنی و آسيب همه اين ها را در پی داشته 
باشد. از طرف ديگر، به دليل عدم توازن در تقسيم وزن، استخوان لگن 
تحت فش��ار قرار می گيرد.به هم خوردن تعادل و كشيدگی عضالت 
محافظت كننده س��تون فقرات نيز كمردردهای كششی در پی خواهد 

داشت.
گودی بيش از حد کمر در خانم ها شایع تر است

به علت اين كه قوز پش��تی و ناهنجاری  های ستون فقرات در خانم ها 
بيشتر ديده می ش��ود، گودی بيش از حد كمر هم در آنها نسبتاً بيشتر 
است. خانم ها در سنين پايين تری دوره رشد ناگهانی بلوغ خود را طی 
می كنند و همين امر ش��ايد علت باالتر بودن ناهنجاری های عضالنی 
اسكلتی در آنها باشد.استفاده از كفش های پاشنه بلند مهم ترين عامل ابتال 
 به گودی بيش از حد كمر در خانم هاست. نمی توان گفت كه خانم ها 
كفش پاشنه بلند نپوشند، اما حداقل كفش پاشنه بلندی را بپوشند كه 
بيشتر از 5 سانتی متر پاشنه نداشته باشد. عالوه بر اين، حتماً بايد پاشنه 
كفش، پهن و لژدار باشد.بارداری در زنان، يكی از عوامل ابتال به گودی 
كمر در آنهاست. در دوران بارداری شكم به سمت جلو آمده و عضله  
آن ش��ل می ش��ود. از آن پس مادر بايد تا دو سال به كودك خود شير 
بدهد كه عدم شيردهی صحيح به كودك هم يكی ديگر از عوامل ابتال 
به گودی كمر در زنان به شمار می رود.به مادرانی كه كودك شيرخوار 
دارند، توصيه می شود هنگام شيردهی بالش��ی را روی پای خود قرار 
دهند و كودك خود را روی آن قرار داده س��پس ش��ير دهند. همچنين 
در بعض��ی از فواصل ب��ه حالت خوابيده به كودك خود ش��ير دهند.

گیاهان دارویی مفید
 برای حساسیت های فصلی و غذایی

دكتر محمدحسين صالحی سورمقی، دكترای تخصصی فارماكوگنوزی 
در خصوص گياهان مفيد برای پيشگيری و درمان حساسيت های فصلی 
و غذاي��ی مي گويد: همان گونه كه بعضی از گياهان و ميوه ها مي توانند 
حساس��يت زا باشند، گياهان زيادی نيز وجود دارند كه دارای خاصيت 
ضد حساسيت هس��تند؛ بايد اضافه كرد كه در موارد معدود، بعضی از 
گياهان ضد حساسيت، خود ممكن است در برخی افراد ايجاد حساسيت 
نمايند. از جمله گياهانی كه به طور معمول در دس��ترس قرار دارند و 
مي ت��وان آنها را به طور مرتب مصرف نم��ود و يا در رژيم غذايی قرار 
داد، مي توان به انگور، بادرنجبويه، خارمريم، دارچين، زردچوبه، شاهتره، 

نارنج، سياه دانه، كندر، گل مغربی، درخت ميخك و افدرا اشاره كرد. 
بادرنجبویه: بادرنجبويه كه از برگ آن استفاده مي شود، گياهی با نام علمی 
"Melissa Officinalis از خانواده نعناع است. می توان در هر نوبت 5 گرم

از برگ آن را به صورت دم كرده مصرف نمود. 
دارچين: از گياهان معروف و پرمصرف مي باشد كه پوست ساقه درخت 
دارچين اس��ت. پوست را به صورت پودر در آوريد و از آن مي توان به 
اشكال مختلف استفاده كرد، حتی مي توان به طور مستقيم پودر را با غذاها 
و مايعات مصرف كرد. بايد اشاره كرد كه دارچين به ندرت مي تواند در 

افراد ايجاد حساسيت نمايد.
زردچوبه: پودر زردی اس��ت كه همه آن را مي شناسند و از ريشه گياه 
زردچوبه به دست مي آيد. زردچوبه در ايران رويش ندارد و جزء اقالم 
وارداتی اس��ت. زردچوبه از گياهان ب��ا ارزش و دارای خاصيت زيادی 
اس��ت كه بايد به طور مرت��ب در غذاها از آن اس��تفاده نمود. مصرف 
زردچوبه تا روزی 3 گرم برای افراد بالغ بالمانع است. زردچوبه دارای 
خاصيت ضد درد، ضد نفخ، ضد اسپاسم، ضد سرطان قوی، ضد التهاب، 

اشتهاآور، ضد حساسيت و ده ها خاصيت ارزنده ديگر است.
شاهتره: مهم ترين خاصيت هاي ش��اهتره به عنوان حافظ كبد و درمان 
امراض پوس��تی اس��ت كه از قديم مورد اس��تفاده بوده است. از ديگر 
خاصيت هاي ش��اهتره اثر ضد حساسيت آن اس��ت. برای مصرف آن، 
ميزان 5 گرم از برگ را با يك ليوان آب به مدت 5 تا 10 دقيقه بجوشانيد، 

سپس صاف كنيد و قبل از سرد شدن بنوشيد. 
آب نارنج: از ديگر گياهان ضد حساسيت است. گر چه عدد معينی برای 
مصرف روزانه آن داده نشده است، ولی مقدار زياد آن ممكن است باعث 

تحريك معده شود. 

ضرباننسخه گیاهی

کليات گياه شناسي 
نام علمی: 

Hypericum perfratum       

چ��اي كوهي به مقدار زي��اد در آمريكا و 
اروپا پرورش مي يايد و معموالً به صورت 
خودرو در ميان مزارع گندم و ذرت يافت 
مي شود. چاي كوهي در اروپا و آمريكا به 
نام سنت جونز شهرت دارد و مدتي است 
كه بس��يار معروف شده و تقريباً براي هر 

بيماري به كار مي رود. 
جالب است بدانيد كه روغن چاي كوهي  
ب��راي مدت س��ه قرن در انگلس��تان تنها 
داروي زخم ه��ا بوده اس��ت. چاي كوهي 
در اي��ران در دامنه كوه ه��اي البرز،  كرج، 
 چالوس و مازن��دران و نقاط غرب ايران 
به حد زياد مي روي��د. در اروپا نانوايي ها 
اين گياه را خوب مي شناس��ند، زيرا كمي 
از آن را در ن��ان اضافه مي كنند كه نان را 
بهت��ر و خوش طعم تر مي كن��د. گل هاي 
چاي كوهي به رنگ س��فيد يا زرد هستند 
كه در باالي س��اقه به صورت مجتمع به 
چش��م مي خورد. اين گل ه��ا كمي معطر 
و داراي بوي مخصوصي مي باش��د. ميوه 

چاي كوهي به شكل كپسول است. 
ترکيبات شيميایي: مهم ترين ماده شيميايي 
چاي كوه��ي هاپيري��ن )Hyperin( و 
همچنين ماده قرمز رنگي به نام هايپريسين 
)Hypericin( است. چاي كوهي داراي 

تانن و اسيد نيكوتي نيك نيز مي باشد.
خواص دارویي: از نظر طب قديم ايران 
اين گياه گرم و خش��ك است. ماده قرمز 
رنگي كه در برگ هاي چاي كوهي وجود 
دارد و با فشار دادن برگ ها از آن استخراج 
مي ش��ود، براي التي��ام زخم ه��ا و درمان 
س��وختگي ها به كار م��ي رود. براي تهيه 
جوشانده و يا دم كرده اين گياه بايد حدود 
يك قاشق چايخوري برگ و گل خشك 
گي��اه را در دو فنجان آب جوش ريخته و 
آن را آن قدر بجوشانيد تا يك فنجان باقي 

بماند، سپس آن را مصرف كنيد. 
به طور خالصه مي توان به مورد زير اشاره 

كرد:
ضد كرم معده و روده اس��ت، ادرارآور و 
قاعده آور است، گرفتگي صدا را باز مي كند 
و خلط آور است، براي درمان مرض كزاز 
به كار مي رود، اگر برگ آن را به صورت 
پ��ودر روي زخم ه��اي عمي��ق و متعفن 
بپاشيد، اين نوع زخم ها را خوب مي كند، 
درمان كننده اسهال و اسهال خوني است، 
براي درد دنبالچه بهترين دارو است، اگر 
مشكوك به خونريزي مغزي هستيد و يا 
احتمال خونريزي مغزي وجود دارد، حتمًا 

از اين دارو استفاده كنيد.
درمان كننده بيماري مننژيت است، براي 
درمان فلج به كار مي رود، سياه سرفه را از 
بين مي برد، درد پشت و گردن و خشكي 
 گردن را درمان مي كن��د، براي كم خوني
 مفيد است، اشتها را باز مي كند، ضد افسردگي
و درمان كننده بي خوابي است، در درمان 
سرماخوردگي معجزه مي كند، براي درمان 
ت��ب و اثر نيش س��مي حش��رات به كار 
م��ي رود و باالخره ب��ا تحقيقات جديدي 
كه دانش��مندان روي اين گياه معجزه آسا 
انجام داده ان��د، دريافته اند كه چاي كوهي 
مي تواند ويروس ها را از بين ببرد و حتي 
روي وي��روس بيم��اري AIDS نيز اثر 
دارد. دانش��مندان مدتي است كه روي اثر 
چ��اي كوهي بر س��رطان خون تحقيقات 
دامن��ه داري را ش��روع كرده اند و به نتايج 

درخشاني دست يافته اند. 
مضرات: كساني كه از قرص ضد بارداري، 
داروهاي آس��م و ضد س��رماخوردگي و 
حساسيت اس��تفاده مي كنند، نمي توانند 

چاي كوهي مصرف كنند.

مصرف خرما به دليل اينكه قند طبيعی آزاد 
می  كند، به حافظه كوتاه مدت كمك كرده 
و در فصل امتحانات بسيار توصيه می شود. 
دكتر كيمياگر، متخصص تغذيه در گفتگو با 
باشگاه خبرنگاران افزود: با توجه به اينكه 
اكنون فصل امتحانات است، مصرف خرما 
به عنوان يك جايگزين برای غذاهای حاوی 
قند بسيار توصيه می شود، زيرا خرما به دليل 
داشتن قند طبيعی به راحتی بر روی حافظه 
كوتاه مدت مغز تأثير می گذارد. قند خوراك 
مغز است و وقتی اين خوراك فراهم شود، 
فعالي��ت خود را به خوب��ی انجام می دهد.

وی گفت: بهترين توصيه به دانش آموزان 
در زمان امتحانات اين اس��ت كه شب قبل 
غذاهای آرام بخش مثل سوپ جو بخورند 
تا  آرامش داشته باشند، همچنين كاهو، دوغ 
و ماس��ت نيز به عنوان غذاهای آرام بخش 

توصيه می شود.
كيمياگ��ر تصريح كرد: برای وعده صبحانه 
خرما، كش��مش، عسل به همراه نان و مواد 
نشاسته ای ضروری اس��ت، زيرا اين مواد 
بعد از 2 س��اعت در بدن آزاد می ش��وند، 
البته مصرف تخم مرغ به علت چربی زياد 

توصيه نمی شود

تأثیر گرما بر اعصاب 

نکته

بیش از90 درصد بیماری های مادرزادی قلب 
قابل درمان هستند

 خوابیدن به پهلو کمتر فرد را 
دچار کمردرد می کند

ام��روزه ب��ا پيش��رفت در تكنيك ه��ای 
تشخيصی و جراحی، بيش از 90 درصد 
بيماری های م��ادرزادی قلبی در صورت 
تشخيص زودرس قابل درمان هستند.به 
 گزارش ايس��نا، دكتر محمد مهران پور،
رئي��س انجمن قل��ب كودكان اي��ران در 
نشس��ت بيماری ه��ای قلبی م��ادرزادی 
منطقه غرب كش��ور ك��ه در ت��االر ابن 
سينا دانش��گاه علوم پزش��كی كردستان 
در س��نندج برگزار شد، با اشاره به اينكه 
بيماری های مادرزادی قلب ش��ايع ترين 
نوع بيماری های مادرزادی اس��ت، افزود: 
بر اساس تحقيقات انجام شده يك درصد 
از نوزادان متولد ش��ده در كشور مبتال به 

بيماری های مادرزادی قلبی هستند.
وی در ادام��ه پيش��رفت های درمانی در 

زمينه بيماری های م��ادرزادی قلب را در 
كشور قابل مقايس��ه با ديگر كشورهای 

جهان دانست. 
دكتر محس��ن ش��هيدی، دبير علمی اين 
كنفران��س منطقه ای ه��م توجه و آگاهی 
متخصصان كودكان از انواع بيماری های 
مادرزادی قلب و ارجاع به موقع كودكان 
مبتال به اين بيم��اری را برای درمان های 
تكميلی، از مهم ترين اقدامات در راستای 
تشخيص و كنترل بيماری های مادرزادی 
قلب برش��مرد. وی آش��نايی پزشكان و 
متخصص��ان قل��ب و عروق ب��ا آخرين 
دستاوردها و پيشرفت های دهه اخير در 
تشخيص و درمان بيماری های مادرزادی 
قلب را از اهداف برگزاری اين كنفرانس 

يك روزه اعالم كرد.

يك فيزيوتراپيست گفت: بهترين حالت 
خواب، خوابيدن به پهلوس��ت و در اين 
هنگام بهتر است بالشی بين دو زانو قرار 
گيرد ت��ا كمتر به كمر فش��ار آيد.محمد 
الهامی در م��ورد نحوه خوابيدن صحيح، 
اظهار داش��ت: س��ه نوع حالت خوابيدن 
وجود دارد كه يكی روی شكم خوابيدن، 
ديگری طاق باز و نوع س��وم خوابيدن به 
پهلو اس��ت. وی افزود: اصوالً خوابيدن 
روی ش��كم توصيه نمی ش��ود، مگر در 
افرادی كه دچار زخم بس��تر هس��تند و 
مجبورند اينگونه بخوابند كه بهتر است در 
اين حالت بالشی زير شكم فرد قرار گيرد 
تا فشار به گودی كمر، فرد را به كمر درد 

مبتال نكند. الهامی تصريح كرد: افرادی كه 
به پشت می خوابند بهتر است بالشی كه 
زير س��ر آنها استفاده می شود، خيلی بلند 
نباشد و اگر مشكل زانو درد ندارند توصيه 
می شود بالشی زير زانوهايشان قرار دهند 
كه در غير اين صورت گودی كمر هنگام 
خواب صاف می ش��ود و فرد كمتر دچار 
كمر درد می ش��ود. اين فيزيوتراپيست با 
بيان اينكه بهترين حالت خواب خوابيدن 
به پهلوس��ت، تصريح كرد: در افرادی كه 
كم��ردرد دارند و اين كم��ردرد موجب 
تيركش��يدن يكی از پاهای آنها می شود، 
بهتر اس��ت فرد روی پهلويی بخوابد كه 

پای سالم باال قرار گيرد.

بس��ته به علت خرخر، درمان آن هم متفاوت 
خواهد بود. طبيعی است برای كسی كه دارای 
اضافه وزن اس��ت، كاهش وزن بسيار سودمند 
خواهد بود. اگر خرخر با وقفه تنفس��ی همراه 
نباش��د، ب��ا اقدامات س��اده، به مي��زان زيادی 
مي توان از ش��دت آن كاست، ولی اگر خرخر 
ش��ديد باشد و با وقفه تنفسی نيز همراه باشد، 
معموالً با اين مراقبت ها مشكالت برطرف نمی 

شود و ممكن است نياز به جراحی باشد. 
خرخ��ر مي تواند بر روی رواب��ط اجتماعی و 
زناشويی فرد تأثير بگذارد. فردی كه به درجات 
ش��ديد خرخر مبتالس��ت، ترجيح مي دهد به 
ميهمانی يا مس��افرت نرود، زي��را مي داند كه 
خرخر او مي تواند مشكالتی را برای ديگران به 
وجود آورد. افرادی كه مبتال به خرخر هستند 
ممكن است بعد از مدتی دچار وقفه تنفسی به 
هنگام خواب شوند. معموالً وقفه تنفسی يك 
دقيق��ه به طول مي انجامد. ف��رد در اين فاصله 
زمانی، تنفسی ندارد و بعد از آن ميزان اكسيژن 
خون وی كم ش��ده و دی اكسيد كربن خونش 

افزايش پيدا مي كند. 
ب��ه دنب��ال آن، گيرنده های مغ��زی متوجه اين 
تغيي��رات ش��ده و ب��ه عض��الت ري��ه فرمان 
مي دهند. در نتيجه عضالت ريه مكش زيادی 
ايجاد مي كنند كه اين فشار منفی باعث مي شود 
هوا همراه با خرناس بلندی به داخل كش��يده 
ش��ود. اين وقفه تنفس��ی باعث مي شود فرد از 
خواب بيدار ش��ود و باز دو مرتبه بعد از مدتی 
اين ايده مسأله تكرار شود، طوری كه در طول 
 يك ش��ب چندين بار ف��رد از خ��واب بيدار
مي شود. خرخر و وقفه های تنفسی ممكن است 
بر روی سيستم قلب و عروق و فشار خون فرد 
نيز تأثير بگذارند و احتمال سكته قلبی و مغزی 

را افزايش دهند.
نحوه تشخيص خرخر

1- معموالً ش��رح حال بيمار ب��ه اندازه كافی 
گوياست، يعنی بيمار به مطب مراجعه مي كند 

و خواستار برطرف شدن خرخرش مي شود.
2- وقتی ف��ردی چاق با گردن كوتاه و س��ن 
باالی 50 س��ال برای مش��كل خرخر مراجعه 

مي كند، در معاين��ه اوليه تا حد زيادی مي توان 
علت خرخر را تشخيص داد.

3- معاينه داخل بينی نيز بسيار كمك مي كند. 
اگر عوامل انس��دادی وجود داش��ته باش��ند، 
مشخص مي ش��ود. گاهی اوقات الزم است به 
غير از معاينه ساده، از روش های تشخيصی مثل 
آندوسكوپی نيز اس��تفاده كنيم، زيرا در معاينه 
با ابزار س��اده ممكن اس��ت قسمت های عقبی 
و خلفی بينی را نت��وان به وضوح ديد، ولی با 
آندوس��كوپی به راحتی قسمت های خلفی و 

انتهای بينی را مي توان معاينه كرد.
4- اس��تفاده از عكس��برداری های مختلف نيز 
كمك كننده خواهد بود، از جمله عكس ساده 
كه مي تواند بزرگی لوزه س��وم رانش��ان دهد. 
از روش های تش��خيصی ديگر، MRI اس��ت 
ك��ه مي تواند بزرگی نس��ج ن��رم به خصوص 
بزرگی زبان را به ما نشان دهد. سی تی اسكن، 
وضعيت ساختمان های استخوانی داخل بينی و 

فضای داخل بينی را آشكار مي سازد.
5- تس��ت خواب روش ديگری اس��ت. اين 
تس��ت معموالً در مراكز خاص��ی كه به همين 
منظور ايجاد ش��ده انجام مي شود. بدين منظور 
به جای اين كه بيمار شب را در منزل بخوابد، 

يك شب در اين مركز مي خوابد. 
در اين تست الكترودهايی به بدن بيمار وصل 
شده و تمام سيستم بدن وی كنترل مي شود. در 
تس��ت خواب عملكرد مغز، وضعيت خواب، 
مراح��ل مختلف خ��واب، انقب��اض عضالت 
مختلف، وضعيت فش��ارخون، مي��زان ضربان 
قلب و وقفه های تنفس��ی احتمالی بيمار ثبت 
مي ش��ود و بر مبنای آن عل��ت ايجاد خرخر و 

درمان های احتمالی آن مطرح مي شود.
درمان خرخر

اقدامات��ی را ك��ه در موارد خرخ��ر خفيف به 
بيماران توصيه مي كنيم به شرح زير است:

- كاهش وزن اضافی در صورت چاق بودن

- ترك مصرف الكل و سيگار
- اصالح وضعيت خواب. در حالت طاق باز 
خرخر تشديد مي شود. اگر فردی كه خرخر 
مي كن��د ع��ادت دارد طاق ب��از بخوابد، بايد 
كاری كني��م كه حتماً به پهل��و بخوابد. برای 
اين كار روش هايی وجود دارد، مثاًل به پش��ت 
پيراهن وی جيبی دوخت��ه و داخل اين جيب 
وس��يله ای مثل توپ تنيس ق��رار دهيم. وقتی 
بيمار طاق باز بخوابد، توپ ناراحتش مي كند و 
 در نتيجه به طور ناخودآگاه غلت زده و به پهلو

مي خوابد.
- اس��تفاده از گشاد كننده س��وراخ بينی برای 
كسانی كه علت خرخرشان انسداد بينی است 
و انس��داد بينی آنها به نحوی است كه با عمل 
جراحی قابل اصالح نيس��ت و يا اين كه بيمار 
تمايلی به عمل ندارد. اين گشاد كننده وسيله ای 
اس��ت كه سوراخ های بينی را از هم باز كرده و 
باعث خواهد ش��د انسداد هنگام خواب كمتر 
ش��ده و مريض راحت تر باشد. اين وسايل را 

مي توان از داروخانه ها تهيه نمود.
- اس��تفاده از ماسك برای كس��انی كه قادر به 
استفاده از گشادكننده ها نيستند. عملكرد ماسك 
بدين صورت اس��ت كه هوا با فش��ار بيشتری 
وارد بينی شده و اين فشار مسير داخل بينی را 
باز مي كند. اشكال ماسك اين است كه ممكن 

است تحمل آن برای بيمار راحت نباشد.
- جراح��ی؛ روش آخر ب��رای درمان خرخر، 
جراحی است. اگر كسی با اقدامات باال نتيجه 
نگرفت، بايد جراحی كن��د. عمل با دو روش 
س��اده و رايوفركونس��ی قابل انجام است. نام 
اين عمل فارنگوپاالتواولوپالس��تی اس��ت. در 
اين عمل لوزه ها برداشته شده و چين قدامی و 

خلفی لوزه به يكديگر دوخته مي شود. 
سپس زبان كوچك مقداری كوتاه مي شود و نهايتًا 
 كام نرم در چند نقطه با استفاده از راديو فركونسی
يا كوتر تحريك مي شود. اين كار باعث سفتی 
و جمع تر ش��دن كام نرم مي شود. معموالً اين 
عم��ل به مي��زان زيادی كمك كننده اس��ت و 
مش��كل بيمار را تا حد زيادی برطرف خواهد 

كرد.

چگونه خرخر را درمان 
کنیم؟
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ورزش

محمود یزدخواستی:
ذوب آهن در برابر 
تراکتورسازی 
ایده خاصی نداشت 

مجید صالح 
نماینده ذوب 
در سایپاست

مدرس فوتبال ايران گفت: نس��بت به س��ال گذشته تفاوت هايی 
روی نيمك��ت و بازيكنان داخل زمين تيم ذوب آهن مش��اهده 
می ش��ود. محمود يزدخواس��تی اظهار كرد: تي��م ذوب آهن در 
بازی مقابل تراكتورس��ازی دارای ايده تازه ای نبود و اجرای شيوه 
بازی های گذش��ته يعنی بردن توپ به زمين حريف با استفاده از 
نفوذ مدافعان كناری و سعی در ايجاد برتری عددی در يك سوم 
ميان��ی و به كارگيری پاس های كوتاه و نفوذی و گرفتن ضربات 
ايستگاهی در دستور كار قرار داشت. وی افزود: ولی بازی خانی، 
كادر فنی تراكتور با پرس توپ و تمركز خط دفاعی خود هنگام 
ضربات ايستگاهی در منطقه جريمه فرصت های بسيار محدودی 
را برای كاسترو، قاضی، فرهادی و مدافعان پيش تاخته ذوب آهن 
ب��ه وج��ود آورد و با توجه به اين كه در انتق��ال از حمله به دفاع 
مدافعان ذوب آهن با تاخير به ساختار دفاعی می رسيدند شايد اگر 
تراكتور سازی شانس بهتری در استفاده از ضد حمالت داشت به 
 گل های بيشتری دست پيدا می كرد. مدرس AFC گفت: عملكرد 
ذوب آهن جام دهم با يازدهم تفاوت هايی روی نيمكت و داخل 

زمين مشاهده می شود. 

فرش��يد طالبی مدافع ذوب آهن معتقد است كه اين تيم ضعيف 
نش��ده و دوباره ب��ا اوج بر می گردد. مدافع تي��م ذوب آهن در 
م��ورد نتايج اخيرش در دو هفته اول ليگ برتر می گويد: خيلی 
بدشانسيم ولی هرچه زودتر اين بدشانسی دست از سر ما بردارد. 
چند سال بود كه در ابتدای ليگ حداكثر امتيازات را می گرفتيم. 
ش��ايد همه چيز را نبايد به بدشانس��ی ربط داد و بايد ضعف ها 
را ه��م پيدا و برط��رف كنيم.  وی افزود: تيم م��ا به هيچ عنوان 
ضعيف تر از قبل نشده است و فقط خلعتبری رفته است. طالبی 
 تصري��ح كرد: هر وق��ت ذوب آهن خودش باش��د، هيچ تيمی 
نمی تواند او را ببرد. تيم ما هميشه داعيه قهرمانی دارد و همين 
طرز تفكری بوده كه سه سال است مدعی هستيم و در آسيا تيم 
اوليم. برای قهرمان ش��دن همه چيز به داخل زمين برنمی گردد. 
تفكر قهرمانی بايد در مجموعه باشگاه باشد. اگر همه يك دست 
و يك دل باشيم، قهرمان می شويم.  وی با اشاره به بازی با سايپا 
می گويد: سايپا تيمی است كه خوب شروع كرده ولی بايد ببريم. 
ش��ناخت ما از سايپا متقابل است. مجيد صالح نماينده ذوب در 

سايپاست ولی دوست دارم ذوب آهن برنده شود. 

س��رمربی تيم آرسنال به عنوان برترين مربی دهه اخير فوتبال 
جهان شناخته شد. فدراس��يون جهانی آمار و ارقام در آستانه 
برگزاری مراس��م انتخاب بهترين های فوتبال جهان، بهترين 
مربي��ان يك دهه اخي��ر فوتبال جهان را معرف��ی كرد كه طی 
آن آرس��ن ونگر س��رمربی تيم آرس��نال باالت��ر از رقيبش در 
منچستريونايتد يعنی سرالكس فرگوسن به اين عنوان شناخته 
ش��د. پس از اين دو مربی ليگ برتری خوزه مورينيو پرتغالی 
قرار دارد كه در يك دهه اخير دو عنوان قهرمانی ليگ قهرمانان 
اروپ��ا را به همراه پورتو و اينتر به دس��ت آورد و با تيم های 

چلسی و رئال مادريد به عناوين مختلفی رسيد. 
فابيو كاپل���و س��رمربی تيم مل���ی انگليس، گاس هيدينك 
س��رمربی تيم مل����ی تركيه، كارل��و آنچلوتی، لويي��ز فيليپه 

اسك���والری و مارچل���و بيلسا قراردارند.
ونگ��ر با اين عنوان به نوعی گوی س��بقت را از اين حيث از 
فرگوسن ربود هر چند خوزه با افتخاراتی كه با پورتو و اينتر 
به دس��ت آورده بود نيز ش��انس زيادی را برای تصاحب اين 

عنوان برای خود قائل بود.

مدیرکل تربیت بدنی اصفهان:

مسئوالن با کمک رسانه ها زمینه عملیاتی شدن 
اصل سوم قانون اساسی را فراهم کنند

خبر

سهمیه ها افزایش پیدا نکرد
سهمیه های ملی بسکتبال معرفی شدند

فدراس��يون بس��كتبال در فاصله كمتر از دو هفته مانده به پايان فصل نقل و 
انتقاالت مس��ابقات ليگ برتر، 16 بازيكن را به عنوان سهميه های ملی اين 
رش��ته برای جابه جايی در اين فصل معرفی كرد. فهرست بازيكنان سهميه 
ملی بس��كتبال برای جابه جايی در فصل نقل و انتقاالت مسابقات ليگ برتر 
باشگاه های كشور عبارتند از: صمد نيكخواه بهرامی، مهدی كامرانی، حامد 
آفاق، اوشين ساهاكيان، جواد داوری، حامد سهراب نژاد، سامان ويسی، اصغر 
كاردوس��ت، آرن داودی، سعيد داورپناه، محمد حس��ن زاده، روزبه ارغوان، 
امير امينی، موسی نبی پور، علی جمشيدی و رضا لطفی. هر يك از تيم های 
شركت كننده در فصل جديد مسابقات بسكتبال ليگ برتر باشگاه های كشور 
از فهرس��ت 16 نفره سهميه های ملی تنها حق جذب سه بازيكن را دارند. 
اين در حالی است كه فصل نقل و انتقاالت ليگ برتر از اول تيرماه آغاز شده 
و 31 مردادماه به پايان می رس��د. فهرست 16 نفره سهميه های ملی بسكتبال 
در حالی اعالم ش��ده است كه پيش از اين اعضای هيات رئيسه فدراسيون 
بسكتبال در مورد افزايش تعداد بازيكن سهميه ملی و معرفی 18 بازيكن برای 
اين فهرس��ت به توافق رسيده بود. سال گذشته نيز 16 بازيكن در فهرست 

سهميه های ملی بسكتبال حضور داشتند.

اینیستا برنده جایزه »اسطوره« شد
هافبك بارسلونا جايزه اسطوره فوتبال اسپانيا را در مراسم بالستروس دريافت 
كرد.مراس��م انتخاب بهترين های فوتبال اس��پانيا كه هر س��ال با برند ماركا 
برگزار می ش��ود، دوشنبه برنده خود را شناخت. آندرس اينيستا، زننده گل 
قهرمانی اس��پانيا در جام جهانی 2010 آفريقای جنوبی جايزه اسطوره را به 
خود اختصاص داد. در اين مراس��م كه با حضور س��رمربی تيم ملی اسپانيا 
و بازيكنانش در آفريقای جنوبی برگزار شد، از قهرمانان جام جهانی تقدير 
شد و آندرس اينيستا جايزه ويژه با عنوان اسطوره را دريافت كرد.گردهمايی 
بازيكنان تيم های بارس��لونا و رئال مادريد كه فصل گذش��ته به دليل شدت 
گرفتن تنش در چهار ال كالسيكو روابط چندان دوستانه ای نداشتند، از نكات 

جالب توجه اين مراسم بود.

هنوز از تمرینات هندبال ذوب آهن 
خبری نیست!

س��رمربی تيم هندب��ال ذوب آهن گف��ت: اطالعی از ش��روع تمرينات 
ن��دارم و هنوز به من چيزی اعالم نكرده اند. كيوان صادقی در گفتگو با 
ايمنا اظهار داش��ت: اعالم آمادگی كرده ايم اما هنوز تكليف بودجه تيم 

مشخص نيست. 
وی ادام��ه داد: هيچ خب��ری مبنی بر اين كه تمرينات تي��م از چه زمانی 
آغاز می ش��ود ندارم و اين مس��أله را هنوز به صورت قطعی و دقيق به 
م��ن اعالم نكرده اند اما گفته اند كه ب��ه زودی تكليف بودجه تيم های 
ورزش��ی كه هندبال هم جزو آنهاست مش��خص می شود.  صادقی در 
ارتباط با قرعه كش��ی جام باش��گاه های آس��يا گفت: ما امسال در گروه 
آس��ان تری نس��بت به س��پاهان قرار گرفته ايم. حضور ي��ك تيم قوی 
 در گروه تا دو تيم قوی بس��يار متفاوت اس��ت.  س��رمربی تيم هندبال 
ذوب آهن گفت: السد همگروه سپاهان تيمی است كه هميشه مهره های 
خ��ود را از اروپا جذب می كند. اين موضوع در ارتباط با الصداقه لبنان 
ه��م صدق می كند اما باي��د منتطر بمانيم و ببينيم امس��ال تيم های هم 
گ��روه ما چه كار می كنند و چه نفراتی را جذب می نمايند. وی افزود: 
س��ال پيش ش��ناختی از المطهر داشتيم اما ديديم اين تيم قدرتمند ظاهر 
ش��د امسال بايد ببينيم چه تركيبی دارند. صادقی گفت: هدف ما حضور 
قدرتمند در جام باشگاه های آسياست اميدواريم مشكالت باشگاه هرچه 
س��ريع تر حل ش��ود تا بتوانيم با جذب مهره های خارجی خوب برای 

حضور در اين مسابقات آماده شويم.

تبعیض در تصویربرداری دیدارهای لیگ برتر
از دوربین عنکبوتی آزادی تا تصویربرداری 

مدل یک قرن پیش در قم
تبعيض تصويربرداری رقابت های ليگ برتر ايران هم در نوع خود جزء 
جال��ب ترين و تعجب برانگيزترين مس��ائل جاری در فوتبال ماس��ت. 
اگر كس��ی به صورت همزمان پخش ديدارهای صبای قم- س��پاهان و 
اس��تقالل- داماش را با يكديگر مقايس��ه می كرد، متوجه می شد كه در 
س��ال 2011 چه تبعيض آشكاری بين تصويربرداری دو ديدار هم سطح 

كه در چارچوب ليگ برتر برگزار می شود، اعمال می شد. 
در حالی كه ديدار ورزشگاه آزادی با بهترين كيفيت ممكن و با استفاده 
از يك��ی از آخرين تكنولوژی های تصويرب��رداری فوتبال در دنيا روی 
آنتن شبكه سوم سيما می رفت و دوربين عنكبوتی به هر جای استاديوم 
كه دلش می خواس��ت سرك می كشيد، ديداری كه شبكه اصفهان آن را 
از ش��بكه قم دريافت و روی آنتن فرستاده بود، آنقدری بی كيفيت بود 
كه حتی بازيكنان دو تيم قابل تش��خيص نبوده و توپ به س��ختی ديده 

می شد.  
راس��تش بخواهيد تصويرب��رداری قمی ها ه��ر بيننده را ب��ه ياد اولين 
دوره ه��ای جام جهان��ی می انداخت، با اين تفاوت ك��ه در آن زمان ها 
تصويرها محدوديت عدم رنگی بودن را هم داش��تند.  اين را هم بايد به 
ديگ��ر عجايب فوتبال ايران اضافه كرد در حالی كه در تهران ديدارهای 
فوتب��ال با بهتري��ن كيفيت روی آنتن می رود ص��د و اندی كيلومتر آن 

طرفتر در قم، كيفيت تصاوير در حد جام جهانی اروگوئه است!

آرسن ونگر بهترین 
مربی دهه اخیر 
فوتبال جهان

پاسخ سپاهان به فتح اله زاده؛
دوران استفاده از ادبیات تهدیدآمیز سر آمده است؛ 

فقط مکاتبات اداری!
سرپرست باشگاه استقالل در حالی خبر شكايت به كميته انضباطی فدراسيون فوتبال به منظور حل مشكل 
خس��رو حيدری را با س��پاهان مطرح كرد كه اين ش��كايت می تواند برای زردپوشان اصفهانی مشكالت 

جديدی را ايجاد كند و كشيدن كار به مراجع قضايی اوضاع را بدتر می كند.
ب��ه گ��زارش مهر، سرپرس��ت باش��گاه اس��تقالل از احتمال ش��كايت به كميت��ه انضباطی فدراس��يون 
فوتبال به منظور حل مش��كل خس��رو حيدری با س��پاهان خبر داد و گفت: در صورتی كه اين مش��كل 
 ت��ا قبل از ديدار با داماش حل نش��ود تصميم گي��ری در اين مورد را به كميته انضباط��ی واگذار خواهيم 

كرد.
وی همچنين افزود: پيشنهاد سپاهان 250 ميليون تومان است اما ما 200 ميليون تومان را پيشنهاد كرده ايم كه 

نظر من رقم زيادی اس��ت. ما قصد داشتيم با پرداخت اين مبلغ مشكل اين 200 ميليون هم از 
ص��ورت  ب��ه  مسالمت آميز حل كنيم و كار به كميته انضباطی كشيده نشود اما فكر را 
هم بيش از اندازه خويشتنداری كرده ايم.می كنم تا امروز 
رواب��ط  عمومی و امور بين الملل باشگاه سپاهان در ايميلی به گروه ورزشی البت��ه 
مورد  در  صحبت های اخير سرپرست باشگاه استقالل اين چنين موضع گيری مه��ر 

مصاحب��ه  توهين آميز و توام با تهديد منتسب به فتح اله زاده در مورد ك��رد: 
ي��ت  ضا خسرو حيدری ذكر موارد ذيل را ضروری می  دانيم:ر
اس��تفاده از ادبيات تهديد آميز و ادعاهای يكسويه 1-  دوران 

س��ر  آمده، بنابراين خود و ديگران را به دوری از اين به 
نوع رفتارهای مذموم دعوت می كنيم.

2- از آنجا كه برخورداری از س��ازمان اداری 
و تش��كيالت در هر باشگاه حرفه ای اقتضاء 
می كند پيگيری امور از طريق مكاتبات رسمی، 
اداری و در زمان مناسب و مرتبط صورت پذيرد براين 
اساس از پاسخگويی غير اداری در اين باره  خودداری  
و به اطالع همگان می رسانيم تمامی پاسخگويی ها از 
طريق رويه اداری و مكاتبات رسمی صورت گرفته 
و تنها از آن طريق پاس��خگو ب��وده و خواهيم بود و 
هر روي��ه ديگری را فاق��د ارزش و وجاهت برای 

پاسخگويی می دانيم. 
در اي��ن ش��رايط به نظر می رس��د اگر باش��گاه 

ل  س��تقال از باش��گاه س��پاهان اصفه��ان ب��ه كميت��ه ا
فوتبال  فدراس��يون  ش��كايت كن��د، مبل��غ واقع��ی ق��رارداد انضباطی 

ب��ه خص��وص مديريت اين باش��گاه خس��رو حي��دری برای مس��ئوالن 
مربوط ب��ه رعايت نكردن س��قف دردس��ر جدي��دی ايجاد كن��د، دردس��ری كه 

جذب بازيكن ديگری قرارداد از س��وی مسئوالن باشگاه س��پاهان برای 
كشور می شود. اين مسأله ممكن است پای نهادهای نظارتی  بازرسی  و 

بازيكنان را هم به پرونده تخلفات فصل گذشته باشگاه سپاهان برای  ج��ذب 
جديد باز نمايد و مشكالت مديريت اين باشگاه را بيشتر كند.

حتی چک های انتقال امتیاز هم رد و بدل شد
دبیری: ابتدا گفتند دبیری را می خواهیم 

اما بعد زیر حرفشان زدند
مديرعامل باشگاه دبيری تبريز گفت: مسئوالن يكی از شركت های شاهين شهر برای انتقال امتياز دبيری با ما 

قرارداد امضا كردند اما بعد از زمانی اعالم كردند كه اين امتياز را نمی خواهند.
افشين دبيری پيرامون انتقال امتياز تيم دبيری به شاهين شهر اصفهان اظهار داشت: با وجود اين كه مسئوالن 
يكی از ش��ركت های شاهين شهر اصفهان برای امضای تفاهم نامه به اصفهان آمدند و حتی چك های اين 
اقدام نيز رد و بدل ش��د، پس از مدتی با ما تماس گرفتند و اعالم كردند كه هيات مديره ما با اين مس��أله 
موافقت نكرده اس��ت. وی ادامه داد: ما در هفته های گذشته رضايت هيات فوتبال و اداره كل تربيت بدنی 
تبريز را نيز جلب كرده بوديم اما با درخواست اين مسئوالن، انتقال امتياز دبيری به شاهين شهر منتفی شد؛ 
در حال حاضر چك مسئوالن نيز در اختيار من به صورت امانت قرار دارد تا به محض منتفی شدن قطعی 

اين انتقال، چك را به آنها پس دهم. 
مديرعامل باشگاه دبيری تبريز ادامه داد: ابتدا قرار بود كه تيم دبيری به مبلغ 250 ميليون تومان به شاهين شهر 

فروخته شود اما با وساطت حسين شمس، سرمربی سابق تيم ملی مبلغی به آنها تخفيف داديم. 
وی اضافه كرد: از نظر ما انتقال دبيری به اصفهان هنوز منتفی نش��ده اس��ت و اگرچه برای انتقال امتياز آن 
به شهر مشهد با برخی شركت های مشهد وارد مذاكره شديم، اما اگر مسئوالن اصفهان بخواهند، می توانيم 
 امتي��از آن را ب��ه اصفهان منتقل كنيم چراكه م��ا تفاهم نامه امضا كرديم و برای امض��ای خود ارزش قائل 

هستيم.

مدي��ركل تربيت بدن��ی اس��تان اصفهان گف��ت: اكنون 
ك��ه ب��رای ورزش وزارتخان��ه مس��تقل در نظ��ر گرفته 
ش��ده اس��ت، دولتمردان با كمك رس��انه ها بايد زمينه 
عملياتی ش��دن اصل س��وم قانون اساسی را فراهم كنند. 
بر اس��اس اصل سوم قانون اساس��ی جمهوری اسالمی 
ايران، دولت موظف اس��ت هم��ه امكانات خود را برای 
 تربي��ت بدنی رايگان برای همه در تمام س��طوح، فراهم

آورد. 
رش��يد خدابخ��ش اظهارداش��ت: با توجه ب��ه اين اصل 
هن��وز پس از 32 س��ال از پيروزی ش��كوهمند انقالب 
اس��المی اين موضوع عملياتی نش��ده است. وی اضافه 
كرد: ماش��ينی شدن و كم تحركی مردم سبب شده است 
تا س��المت جامعه تهديد ش��ود و اي��ن موضوع يكی از 

نگرانی های متوليان سالمت جامعه است. 

خدابخش با اش��اره به اين كه ورزش با س��المت جامعه 
ارتباط مس��تقيم دارد، افزود: متأسفانه براساس آمارهای 
مس��تند، تنه��ا 3/5 درص��د از جمعي��ت اي��ران ورزش 
می كنن��د. مديركل تربيت بدنی اصفهان اظهار داش��ت: 
بيش��تر مردم ايران تنها عالقه مند به مشاهده رويدادها و 
 پيگيری اخبار ورزش حرفه ای هستند و خود به ورزش 

نمی پردازند. 
وی افزود: اس��اس وجود ورزش حرفه ای، تهييج مردم 
به ورزش كردن است و رسانه ها بيشترين فعاليت خود 
را بر توس��عه ورزش حرفه ای بن��ا نهاده اند و از تبليغ 
ب��رای توس��عه ورزش همگان��ی غافل مان��ده اند. مدير 
كل تربيت بدنی اس��تان اصفهان از رس��انه ها خواست 
در توس��عه ورزش همگانی بيش از پي��ش نقش آفرين 
باش��ند. وی با بيان اين كه براس��اس برنامه پنجم توسعه 

كش��ور، دستگاه های دولتی از سرمايه گذاری در ورزش 
حرفه ای منع ش��ده اند،افزود: نبايد اجازه داد اعتبارات 
دستگاه های دولتی كه در ورزش حرفه ای هزينه می شد 
از ورزش جدا شود بلكه بايد اين اعتبارات برای توسعه 
ورزش همگانی هزينه ش��ود و رس��انه ها در اين راستا 

می توانند نقش مهمی ايفاء كنند. 
وی از تجهي��ز 80 م��كان در س��طح اس��تان اصفهان به 
امكانات ورزشی برای توس��عه ورزش همگانی خبرداد 
و اف��زود: اداره كل تربي��ت بدنی افزون بر توس��عه اين 
مكان ه��ا، طرح ه��ای ديگ��ری را برای توس��عه ورزش 

همگانی در دست اقدام دارد. 
در اي��ن كنفران��س خبری كه به مناس��بت روز خبرنگار 
 برگزار ش��ده ب��ود، از پاي��گاه اطالع رس��انی اداره كل 

تربيت بدنی استان اصفهان رونمايی شد. 

هفته دوم مس��ابقات فوتبال ليگ برتر باشگاه های كشور با تداوم 
صدرنشينی سايپای البرز، سقوط آزاد پرسپوليس و ذوب آهن در 
جدول رده بندی و استحكام جايگاه كريم انصاری فرد در جدول 
گلزنان پيگيری ش��د.  در اين هفته تيم های تراكتورسازی تبريز، 
فوالد خوزس��تان، شاهين بوش��هر، نفت تهران و استقالل تهران 
مقابل حريفان خود به پيروزی دست يافتند. اين نخستين پيروزی 
اين پنج تيم در فصل جاری ليگ برتر بود. در ايستگاه دوم ليگ 
برتر تيم های مدعی پرسپوليس و ذوب آهن طعم تلخ شكست 
را چشيدند تا به جمع فانوس بدستان ليگ برتر سقوط كنند. رتبه 
آنها هم اكنون باالتر از داماش گيالن و مس سرچش��مه است كه 

رتبه های هفدهم و هجدهم جدول را در اختيار دارند.
تا پايان هفته دوم ليگ برتر از بين 18 تيم حاضر در اين مسابقات 
فقط هفت تيم به پيروزی رسيده اند و 11 تيم ديگر همچنان در 

حسرت دستيابی به سه امتياز هستند.
فقر گلزنی در لیگ برتر 

در هفته دوم مسابقات فوتبال ليگ برتر باشگاه های كشور تنها 15 
گل از خط دروازه ها گذشت كه ميانگين 1/6 گل برای هر بازی 
است. در پايان اين هفته كريم انصاری فرد، مهاجم ملی پوش سايپا 

با سه گل زده بهترين گلزن مسابقات است.
یک گل:

اش��پيتيم آرف��ی، محمدحس��ين ابراهيم��ی و ف��رزاد آش��وبی 
)تراكتورسازی تبريز(، مصطفی مهدوی، رضا معقولی و مجتبی 
زارعی )نفت تهران(، جورج مراد، مصطفی سيفی و فرزاد حسين 
خانی )مس كرمان(، ميثم بائو و سعيد دقيقی )شهرداری تبريز(، 
اميد عاليشاه و عليرضا عباسفرد )راه آهن شهرری(، ايوان پتروويچ 
و منصور تنهايی )ش��اهين بوشهر(، محسن بيات و رضا عنايتی 
)صبای قم(، محمد نصرتی و حسين بادامكی )پرسپوليس تهران(، 
فرهاد مجيدی و آرش برهانی )اس��تقالل تهران(، فابيو جانواريو 
)سپاهان اصفهان(، مهدی خيری )سايپای البرز(، علی سامره )مس 
سرچشمه(، ايگور كاس��ترو )ذوب آهن اصفهان(، رضا نوروزی 
)فوالد خوزس��تان(، روح اله عرب )صنعت نفت آبادان(، مهدی 

نظری )فجرسپاسی شيراز( و مهدی دغاغله )ملوان بندرانزلی(
یک گل:

فابيو جانواريو )سپاهان اصفهان(، جورج مراد )مس كرمان(، ايوان 
پتروويچ )شاهين بوشهر(، اشپيتيم آرفی )تراكتورسازی تبريز( و 

ايگور كاسترو )ذوب آهن اصفهان(.

س��رمربی تيم فوتبال فوالد مباركه سپاهان اصفهان گفت: به نظر 
من تساوی بدون گل بهترين نتيجه در پايان ديدار حساس هفته 
دوم با صبای قم بود. لوكا بوناچيچ س��رمربی كروات تيم فوتبال 
فوالد مباركه سپاهان اصفهان در پايان ديدار تيمش با صبا كه در 
ورزش��گاه يادگار امام قم با تساوی بدون گل به پايان رسيد، در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم صبا و هم سپاهان موقعيت هايی 
برای گلزنی داش��تند اما بهره كافی را از اين موقعيت ها نبردند و 
بازی مس��اوی ش��د. وی ادامه داد: تيم ما در اين ديدار به نسبت 
خوب بازی  كرد و به نظر من حتی شانس پيروزی در اين ديدار 
را نيز داش��تند اما مهاجمان ما در اس��تفاده از فرصت های گلزنی 
بی دقت بودند و نتوانس��تيم نتيجه ای بهتر از تساوی كسب كنيم. 
سرمربی تيم فوتبال فوالد مباركه سپاهان اصفهان افزود: با توجه به 
اين كه در اين ديدار گلی به ثمر نرسيد و دروازه  ها بسته باقی مانده 
نمی توان در خصوص اين كه كدام تيم واقعاً بهتر بازی كرد، چيزی 
گفت اما تيم ما در 15 دقيقه پايانی بازی  تيم برتر ميدان  بود. وی 
خاطرنشان كرد: در نيمه نخست بازی دلچسبی از سوی بازيكنان 
هر دو تيم ارائه نشد و در واقع بايد بگويم كه صبا بهتر حمله كرد 

و موقعيت های مناسب تری داشت اما در نيمه دوم اين تيم ما بود 
كه فوتبال بهتری ارائه كرد و صبا را به عقب راند. 

لوكا بوناچيچ ابراز داشت:  در نيمه دوم بار هجومی تيم ما با اضافه 
شدن محرم نويدكيا و عماد رضا افزايش يافت و تيم ما در مجموع 
هماهنگ تر از نيمه نخست بازی كرد اما حيف كه قدر فرصت ها 
را ندانستيم و بازی با تساوی به پايان رسيد. وی در ادامه با اشاره 
به حضور عبداله ويسی در تيم فوتبال صبای قم و در راس كادر 
مربيگری اين تيم، تصريح كرد: ويس��ی بازيكن من بود و زمانی 
كه در تيم فوتبال فوالد خوزستان بودم اين بازيكن دوران پايانی 

فوتبال خود را سپری می كرد. 
سرمربی تيم سپاهان افزود: استعداد ويسی در فوتبال بسيار خوب 
است و در پايان دوران بازيگری اش وی را به كادر فنی تيم فوالد 
اضافه كرديم زيرا هوش تبديل شدن به يك مربی بزرگ و موفق 
در فوتبال ايران را دارد.  وی تصريح كرد: در ديدار حس��اس ما 
با صبای قم در هفته دوم ليگ برتر فوتبال، تيم صبای قم نش��ان 
داد كه بازيكنان خوبی داش��ته و جای زيادی برای پيشرفت اين 

تيم وجود دارد. 

سرپرس��ت هيأت ووش��وی اس��تان اصفهان گفت: بنا به داليل 
شخصی، از رياست اين هيأت كناره می گيرم. مراد يوسفی اظهار 
داشت: با اين كه استعفای من مورد موافقت قرار گرفته است ولی 
در عين حال از همكاری با هيأت ووش��وی استان اصفهان كناره 
نمی گيرم. وی گفت: از ابتدا نيز قرار بر اين بود برای سالم سازی 
روند انتخابات رياست هيأت ووشوی استان اصفهان و همچنين 
جهت سامان دادن مديريتی اين هيأت، سرپستی اين مجموعه را 

در مدت چند ماه بر عهده بگيرم. 
سرپرس��ت هيأت ووشوی استان اصفهان با اش��اره به اين كه در 
چند ماه اخير هيأت ووشوی استان اصفهان توانسته است جايگاه 
خ��ود را به خوبی شناس��ايی كند، تأكيد كرد: تا قب��ل از آن، تيم 
ووشوی استان اصفهان به مدت پنج سال در رده بندی تيم ووشوی 
كشوری قرار نگرفته بود. وی با بيان اين كه در رقابت های ووشوی 
چند جانبه مرصاد كرمانش��اه، تيم هيأت ووشوی استان اصفهان 
با ش��ركت در اين رقابت ها، توانس��ت خود را به خوبی در بوته 
محك آزمايش قرار دهد، تصريح كرد: در اين مسابقات رده باال، 
هيأت ووش��و استان اصفهان توانست در جايگاه دوم قرار گيرد. 

يوسفی گفت: از زمانی كه مسئوليت اين هيأت بر عهده من قرار 
گرفته است، جابجايی در تيم مديريت اين هيأت صورت نگرفته 
و با همكاری دوس��تان و اعضای قبلی، هيأت ووشو را به سوی 

موفقيت سوق داديم. 
وی در مورد برگزاری دوره های تابس��تانه هيأت ووشوی استان 
اصفهان اظهار داشت: دعوت از اعضای تيم ووشو برای برگزاری 
مراس��م تمرين اين ورزش در اماكنی مانند پارك  ها يا كوه صفه 
ب��رای جذب جوان��ان عالقه مند به اين ورزش زيب��ا از اقدامات 
هيأت تيم ووشوی اين اس��تان است. سرپرست هيأت ووشوی 
استان اصفهان ادامه داد: طبق برآورد های صورت گرفته در مورد 
تمرينات ووش��وی انجام ش��ده اعضای تيم اين هيأت در اماكن 
تفريحی، رشته تای چی در بين جوانان و عالقه مندان از مقبوليت 
بيشتری نسبت به ساير رشته های ووشو برخوردار است. وی در 
مورد المپياد ورزش ايرانيان با بيان اين كه صد در صد با اين مقوله 
موافق هستم، تصريح كرد: از جمله اهداف هيأت ووشوی استان 
اصفهان ش��ركت در المپياد های ورزشی آينده و المپيك آسيايی 

كره 2012 است.

لوکا بوناچیچ: 
تساوی نتیجه  عادالنه ای بود

به دالیل شخصی؛
سرپرست هیأت ووشو استان اصفهان استعفا داد

11 تیم در حسرت نخستین پیروزی در لیگ یازدهم
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مجموعه  چهارم  و  چهل   اپيزود-   - بخش 
انيميشن شكرستان با عنوان »خيالباف و كوزه 
جشنواره  هشتمين  مسابقه  بخش  در  روغن« 
انيميشن و هنرهاي ديجيتالي چانگوي چين 
پذيرفته شد. به گزارش ايرنا از حوزه هنري، 
رويدادهاي  مهم ترين  از  يكي  جشنواره  اين 
بين المللي  ديجيتالي  هنرهاي  و  انيميشن 
است كه از 24 تا 30 آگوست -دوم تا هشتم 
شهريور ماه امسال- در چانگوي چين برگزار 
انيميشني  مجموعه  قسمت  اين  در  مي شود. 

تجارت  براي  خيالباف  شكرستان، شخصيتي 
روغن به كشور ماچين در دنياي شكرستان سفر 
مي كند و در معامالت و مراودات خود دچار 
خيالبافي هايي جب�ران ناپذير مي شود. انتخاب 
اين قسمت براي شركت در جشنواره، حس 
همذات پنداري مخاطبان چيني را بر مي انگيزد. 
مجموعه شكرستان به كارگرداني بابك نظري 
و تهيه كنندگي سيدمسعود صفوي، توليد مركز 
انيميشن حوزه هنري است كه چندي پيش در 

جشنواره جيفوني ايتاليا حضور يافت. 

و  پايان«  يك  بر  »آغازي  ايسنا،  گزارش  به 
»رستاخيز جان« نام كتاب هايي است كه به تازگي 
توسط نشر واحه كه در حال حاضر عهده دار 
شده  منتشر  است،  آويني  شهيد  آثار  چاپ 
است.»آغازي بر يك پايان« شامل مقاالتي درباره  
انقالب اسالمي، مباني اعتقادي حكومت ديني 
و وضع موعود است و »رستاخيز جان« مقاالت 

آويني در حوزه  ادبيات، فرهنگ، هنر و رسانه 
را دربر مي گيرد. اين دومين سري از كتاب هاي 
اين شهيد است كه توسط نشر واحه چاپ و 
 روانه  بازار مي شود. در مرحله  اول، سه كتاب
آينه جادو، فردايي ديگر و فتح خون در بيستم 
هجدهمين  با  همزمان  امسال  فروردين ماه 

سالگرد شهادت آويني منتشر شد. 

با   )Tho Co Batu(پارسی ادبيات  كتاب 
همكاری سفارت جمهوری اسالمی ايران در 
اين  دولتی  انتشارات  و  چاپ  مركز  و  ويتنام 
كشور به زبان ويتنامی ترجمه و چاپ شد. اين 
اثر نفيس فرهنگی كه شامل اشعار برگزيده ای از 

شعرای بنام ايرانی مانند رودكی، فردوسی، خيام، 
عطار، مولوی، بابا طاهر، ناصر خسرو، انوری، 
سعدی، حافظ، جامی و سنايی غزنوی می باشد، 
به همت آقای تای با طان)Thai Ba Tan( به 

زبان ويتنامی ترجمه شده است. 

كل  اداره  تاريخی  آثار  ثبت  كارشناس 
 ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری

چهار محال و بختياری گفت: دو اثر طبيعی 
كارون و زاينده رود با امتياز ثبت اين استان، 
به ثبت آثار ملی رسيدند.  پيمانه پرناك با بيان 
اين كه اين دو اثر طبيعی در دومين همايش 
ثبت چابهار مطرح شده بودند، اظهار داشت: 
اين دو پرونده از ارديبهشت ماه سال 88 در 
دستور كار معاونت ميراث فرهنگی سازمان 

ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختياری قرار گرفته است. وی 
تهيه  به  اقدام  اداره  اين  كه  اين  به  اشاره  با 
پرونده هاي اين دو اثر طبيعی كرده است، 
بيان داشت: امتياز ثبت اين دو پرونده طبيعی 
همايش  در  ثبت  عالی  شورای  تشخيص  با 
بختياری  و  چهارمحال  به  چابهار،  ثبت 
ثبت شماره  افزود:  وی  است.  شده   داده 
چشمه وقت و ساعت نيز ابالغ شده است.

انیمیشن شكرستان در جشنواره چانگوي چین

    انتشار دو عنوان کتاب دیگر از شهید آویني 

نخستین کتاب ادبیات پارسی در ویتنام

اثر طبیعی کارون و زاینده رود ثبت ملی شد

خبر

فارغ از صحت و دقت پزشكی ماجرای 
فيلم »سيزده 59«، اين كه رزمنده ای بعد 
از 30 سال در كما بودن به هوش بيايد 
و يك باره با تغييرات بنيادی جامعه پس 
از گذشت دو دهه از پايان جنگ روبه 
باشد. جذابی  ايده  تواند  می  شود،  رو 
تجربه حيات دوباره آدمی، همواره يكی 
از سوژه های جذاب برای روايت قصه 
و فيلمسازی بوده است. شمايل ديگری 
از اين دست را می توان در »از كرخه تا 
راين« و »بيد مجنون« رديابی كرد كه در 
آنجا نابينايی، محور اين تجربه هيجان 
انگيز است. با اين حال به واسطه حضور 
 »59 »سيزده  فيلم  در  پرستويی  پرويز 
 نقش سيدجالل را می توان با حاج كاظم
 آژانس شيشه ای مقايسه كرد. اگرحاج كاظم

وضع  عليه  طغيان  و  خشم  از  سرشار 
موجود است، سيدجالل بيشتر غمگين 
يك  برد؛  می  سر  به  تأمل  در  و  است 
و  جالل  كه  تفكربرانگيز  طمأنينه 
بزرگيش را به جای فرياد، در سكوت 

عميق خود تجلی می بخشد. 
خارج شدن سيدجالل از كما و مواجهه 
ناگهانی او با دنيای امروز، يك ش��وك 
روانی � اجتماعی شديد در پی دارد كه 
 حتی از حيث سالمت جسمی نيز می تواند
ب��رای او خطرناك باش��د. در اين ميان، 
به��رام )صابر ابر( كه به ب��اران � دختر 
س��يدجالل � عالقه مند اس��ت، با يك 
كارگ��ردان صحب��ت می كند ت��ا زمان 
دوران جنگ را برای وی بازسازی كند.

دوس��تان جالل يعنی محمد و جعفر و 
صاب��ر نيز گرد او م��ی آيند تا همه چيز 
برای بازسازی فضای جنگ مهيا شود؛ 
در واقع يك بازگشت زمانی از سال 89 

به سال 59. 
در اتاق جالل آيينه ها را برمی دارند تا او 
چهره پيرش را در آن نبيند و به گذشت 
زمان ش��ك نكند، ولی سيدجالل يك 
 بار صورتش را در كف قاش��ق می بيند

و از بيمارستان می گريزد. 
رفت��ن او ب��ه س��راغ دوس��تان قديمی 

ك��ه  هاي��ی  حدي��ث  و  ح��رف  و 
ش��ود، م��ی  ب��دل  و  رد  آنه��ا   بي��ن 
بهانه ای اس��ت ت��ا فيلمس��از تغيير و 
تح��والت ارزش��ی � اجتماعی طی اين 
س��ه دهه را به تصوير بكشد. هر گوشه 
از »س��يزده 59« به برخ��ی از فيلم های 
س��ينمای دفاع مقدس شباهت داشته و 
 می توان نشانه هايی از آژانس شيشه ای،
از كرخه تا راين و پاداش سكوت را در 
آن مش��اهده كرد؛ آثاری كه اتفاقاً پرويز 
پرستويی نقش اصلی آنها را بازی كرده 

است. 
اگرچ��ه داس��تان فيل��م »س��يزده 59« 
بهانه ای اس��ت تا كارگ��ردان به قياس 
دو بره��ه زمان��ی معاصر بپ��ردازد، اما 
ب��ه س��راغ نقده��ای عري��ان و كوبنده 
اجتماع��ی  � فرهنگ��ی  تغيي��رات   از 
جامعه نرفته و صرفاً در اين تغيير روزگار، 
تنهايی قهرمان داستان خود را برجسته 

می كند. شايد »سيزده 59« را بتوان يك 
فيلم ضدجنگ هم دانست، اما نه از نوع 
 اعتراض��ی و تندش. به نظر می رس��د
ك��ه فيلم را بايد بيش��تر ي��ك ملودرام 
خانوادگی و حتی روان شناختی دانست 

تا مثاًل يك اثر انتقادی � اجتماعی. 
در واقع فيلم س��عی می كند تراژدی و 
 تلخی موقعيت قهرمان و داستان فيلم را در
  اليه های درونی و روان شناختی آدم هايش
روايت كند تا سويه بيرونی و اليه های 

اجتماعی اثر. 
از حي��ث فنی و تكنيكی ني��ز می توان 
»سيزده 59« را اثر نسبتاً موفقی دانست كه 
 در پرداخت فنی و درآوردن جلوه های
ويژه اش، پيش��رفت چشمگيری نسبت 
به نمونه های مش��ابه در سينمای دفاع 
مقدس دارد و البته اين نشان می دهد كه 
سينمای ايران در وجوه تكنيكی خوب 

جلو رفته است. 

با وجود همه اين عناصر، آنچه كه لنگ 
می زند و ش��ايد تأثيرگذاری بسياری از 
اين زحم��ات را هدر می دهد، تصنعی 
درآم��دن بس��ياری از ش��خصيت ها و 
 مناسبت هاست. همچنين موقعيت هايی
ك��ه در فرازه��ای مختلف فيلم ش��كل 
می گي��رد، ميزان باورپذي��ری ماجرا را 
در ذه��ن مخاط��ب كاهش م��ی دهد. 
ان��گار كارگردان نمی داند كه با قهرمان 
داستانش كه پس از سال های طوالنی از 
كما درآمده، چه كند و حتی در بسياری 
 از موقعيت ها در دام شعارزدگی گرفتار

می شود. 
 آنچه كه مفهوم بنيادين فيلم را تش��كيل 
می دهد، فراموش��ی م��ردان جنگ در 
روزگار صل��ح اس��ت. مردان��ی تنها و 
زخ��م خورده كه ديگ��ران از درك آنها 
عاجزن��د. اساس��اً همين ب��ه كما رفتن 
قهرمان داس��تان نيز به ش��كل تلويحی 
مبي��ن همين معناس��ت و ب��رای همين 
شايد تماش��ای اين فيلم برای مخاطبان 
آش��نای اي��ن ژانر، ي��ادآور س��ينمای 
ابراهي��م حاتمی كيا باش��د؛ س��ينمايی 
كه ش��خصيت های آن را همين مردان 
 فراموش شده و تنها و غريب می سازند.
مش��كل اصلی رواي��ت فيل��م آن اين 
اس��ت ك��ه در ترس��يم قهرم��ان قصه 
خ��ود و بازنمايی موقعيت دش��وارش، 
ش��ود م��ی  اغ��راق  دچ��ار   گاه��ی 

و سويه احساسی به خود می گيرد. 
مثاًل اين كه محمد پس از سال ها اعتياد 
كه بر اثر تزريق مرفي��ن به او به وجود 
آمده، با نصيحت جالل، عزم به ترك آن 
می كند يا حتی وسوسه جالل به پرت 
كردن خود از تپه و ميل به خودكشی و 

نمونه های ديگر از اين دست. 
»س��يزده 59« ف��ارغ از اين ويژگی های 
دراماتي��ك و ضعف و ق��وت های آن 
كه برش��مرديم، بي��ش از هر چيز قصه 
قهرمان��ی تنه��ا را روايت م��ی كند كه 
در چرخه عادت روزگار به فراموش��ی 

سپرده شده اند.

سیزده 59؛ داستان قهرمان تنها دستان هنرمند بافنده، 
گرفتار هجمه غبارآلود است

اس��تاد جامعه شناسي دانشگاه كاشان گفت: هنر 
اصي��ل تابلو فرش با هجمه غب��ار آلود فرهنگ 
بيگان��ه، از اصالت فرهنگ خودي فاصله گرفته 
است. مهران سهراب زاده در گفتگو با ايرنا درباره 
آسيب شناس��ي مضامين تابلو فرش هاي ايراني 
گفت: هنر توليد تابلو فرش در طي س��ال هاي 
اخير جايگاه مناسبي در رقابت با تابلو هاي رنگ 
و روغ��ن در جلب مخاط��ب و آذين ديوارهاي 
منازل و ادارات پيدا كرده، اما آسيب شناسي تابلو 

فرش ها از حيث فرم و محتوا جاي تأمل دارد. 
  وي افزود: نگاهي گذرا به مضامين تابلو فرش ها،
حكايت از آن دارد كه س��وژه هايي نظير مناظر 
طبيعت، زنان اش��رافي اروپايي قرون 16 و 17، 
زنان عش��اير با چهره هاي آرايش شده به سبك 
غربي، تصاوير ش��هرها و روس��تاهاي اروپايي، 
تصاوير زنان نيمه عريان و در كنار آن تصاويري از 
 حيوانات، بيشترين بسامد را در بين تابلو فرش ها

 دارد. 
وی در م��ورد غلب��ه آث��ار مس��تهجن و بيگانه 
ب��ا فرهنگ اس��المي- ايران��ي، اظهار داش��ت: 
ب��ا فراگير ش��دن تأثي��ر فرهنگ غرب��ي در هنر 
نقاش��ي و تك��رار اين س��وژه ها توس��ط افراد 
 بافنده و ش��ركت هاي توليد كننده تابلو فرش،
رفته رفته سليقه و ذائقه فرهنگي مصرف كننده 

ايراني تحت تأثير قرار گرفته است. 
 سهراب زاده، خاطرنشان كرد: هيج گونه كنترل 
و نظارتي بر اينگونه توليدات مشاهده نمي شود 
و فروش��ندگان اين محصوالت با اختراع اسامي 

دلفريب  به اشاعه فرهنگ بيگانه مي پردازند.  
وي به روحيه فرهنگي فاخر و بي ش��ائبه ايراني 
اش��اره و تأكيدكرد: فرهن��گ معنوي مكتوب و 
تجسمي ايران زمين با الهام از ويژگي هاي متنوع 
اقليمي و معنوي موجود در آن، مي تواند به خلق 
آثاري فاخر با مهر و نشان اين سرزمين بپردازد؛ 
آثاري سرشار از زيبايي و اصالت كه در عين حال 
تداعي كننده روح و فرهنگ غني اسالمي است. 
اين استاد جامعه شناسي گفت: بازتاب نامطلوب 
اين هجمه، ب��ه زيان فرهنگ ايراني- اس��المي 
است و پيكان اين آسيب شناسي را بايد متوجه 
دس��تگاه هاي نظارتي فرهنگي كشور از يك سو 
و تسلط سود جويي س��وداگران از سوي ديگر 

دانست. 
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