دبیر تحریریه :امیر مهدی نعمتی سیاسی :احمدرضا مسعودی ،اقتصاد :امیرعلی امینیان ،بانک و بیمه :الهه لطیفپو ر
ورزشی :میثم ترکیان ،جامعه :ندا جعفری ،انرژی :امیرمهدی نعمتی

روزنامهصبحايران

صفحهآرایی :مهدی صالحی طاهری

سازمان آگهی :الهه لطیفپور

تلفن تحريريه 66922966 -66922348 :تلفكس 66922966 :تلفن سازمان آگهيها66923005:
ليتوگرافي و چاپ:گل آذين ،تلفن66791369 :
پيام كوتاه 3000 711 888 :

روزنامه فرهنگي،اقتصادی،اجتماعي،ورزشي ،سياسي
صاحب امتياز :موسسه انتشاراتي عصر ايرانيان
مديرمسئول :بيژن نوباوه وطن

وب سایت www.asre-iranian.ir :

ضریب کیفی در طرح رتبهبندی معاونت مطبوعاتی42 :
آدرس :ستارخان ،بين توحيد و باقرخان ،كوچه اكبريان آذر ،پالك ،57طبقه دوم
آييننامه اخالق حرفهاي «عصر ايرانيان» را در سايت روزنامه ببينيد
امور توزيع :شركت توزيع پيامرسان سبز ،تلفن6627213-5 :

پنجشنبه  30فروردین  2شعبان  19 1439آوریل 2018شماره 2416

حکایت
تابه شما چه اندازه است؟

دو مرد در کنار درياچهاي مشغول ماهيگيري بودند.
يکي از آنها ماهيگير با تجربه و ماهري بود اما ديگري
ماهيگيري نم يدانست.هر بار که مرد با تجربه يک
ماهي بزرگ ميگرفت ،آن را در ظرف يخي که در
کنار دستش بود ميانداخت تا ماهيها تازه بمانند ،اما
ديگري به محض گرفتن يک ماهي بزرگ آن را به
دريا پرتاب ميکرد.ماهيگير با تجربه از اينکه ميديد
آن مرد چگونه ماهي را از دست ميدهد بسيار متعجب
بود.لذا پس از مدتي از او پرسيد« :چرا ماهيهاي به
اين بزرگي را به دريا پرت ميکني؟»مرد جواب داد:
«آخر تابه من کوچک اس��ت!»گاهي ما نيز همانند
همان مرد ،ش��انسهاي بزرگ ،ش��غلهاي بزرگ،
روياه��اي بزرگ و فرصتهاي بزرگي را که خداوند
به ما ارزاني م يدارد قبول نميکنيم.

شعر

در آينه قرآن
به نام خداوند رحمتگر مهربان

(ما)بهسوى(قوم)عاد،برادرشان«هود»رافرستاديم؛
(به آنها) گفت« :اى قوم من! خدا را پرستش كنيد،
كه معبودى جز او براى ش��ما نيس��ت! شما فقط
تهمت مىزنيد (و بتها را شريك او مىخوانيد)!()50
اى قوم من! من از شما براى اين (رسالت) ،پاداشى
نمىطلبم؛ پاداش من ،تنها بر كسى است كه مرا
آفريده است؛ آيا نمىفهميد؟!()51و اى قوم من! از
پروردگارتان طلب آمرزش كنيد ،س��پس به سوى
او بازگرديد ،تا (باران) آس��مان را پى در پى بر شما
بفرستد و نيرويى بر نيرويتان بيفزايد! و گنهكارانه،
روى (از حق) برنتابيد!()52گفتند« :اى هود! تو دليل
روش��نى براى ما نياوردهاى! و ما خدايان خود را به
خاطر حرف تو ،رها نخواهيم كرد! و ما (اصال) به تو
ايماننمىآوريم!()53
سوره هود

فناوري

پست الکترونیکasreiranianeditor@gmail.com :

حدیث نبوی
در خلوت

ما در خلوت به روي خلق ببستيم
از همه بازآمديم و با تو نشستيم
هرچه نه پيوند يار بود بريديم
و آنچه نه پيمان دوست بود شکستيم
مردم هشيار از اين معامله دورند
شايد اگر عيب ما کنند که مستيم
مالک خود را هميشه غصه گدازد
ملک پري پيکري شديم و برستيم
شاکر نعمت به هر طريق که بوديم
داعي دولت به هر مقام که هستيم
در همه چشميعزيز و نزد تو خواريم
در همه عالم بلند و پيش تو پستيم
اي بت صاحب دالن مشاهده بنماي
تا تو ببينيم و خويشتن نپرستيم

بدخويي

-1هركه از خانه خويش به طلب دانش بيرون شود
فرشتگان به سبب رضايتى كه از رفتار او دارند بالهاى
خويش براى وى بگسترند تا بازگردد-2.هر حيوان
پرنده يا غير آن به ناحق كش��ته شود روز قيامت با
قاتلخويشمخاصمهكند-3.گناهىچونگسستن
از خويشاوند و خيانت و دروغ نيست كه خداوند به
غير از عقوبت آخ��رت ،در اين دنيا نيز مرتكب آن
را كيفر دهد.ثواب پيوند با خويشاوند زودتر از همه
اعمال خوب ميرسد.تا آنجا كه خاندانى بدكارند اما
اگر پيوسته شوند اموالشان فزونى گيرد و عددشان
بيش شود-4.هر گناهى نزد خدا توبه اى دارد مگر
بدخويى كه بدخوى از گناهى بازنگردد مگر به بدتر
از آن رو كند-5.هر ثروتمندى روز قيامت آرزو كند
كه در دنيا فقط قوت خويش مى داشت.
نهج الفصاحه

غزليات سعدي

اثر :تسنيم

خود کرده را تدبير نيست!!!

هدفوني که ُخر و پُف شبانه را
متوقف ميکند

ي��ک هدفون جديد مخصوص خواب س��اخته
ش��ده اس��ت که قادر اس��ت خُ ر و ُپف هنگام
خواب را متوق��ف و حتي از آن جلوگيري کند.
به گزارش ايسنا ،هدفونهاي جديدي موسوم
به " "Sleepbudsطوري طراحي شدهاند که
صداي خُ ر و ُپف ف��رد را هنگام خواب متوقف
کنند.يک هدفون متفاوت توليد شده که براي
متوق��ف کردن صداي خُ رن��اس کاربر طراحي
شده است.اين هدفون بيسيم در طول شب در
گوش کاربر باقي ميماند تا کاربر به خواب برود.
بسته اين محصول ش��امل مجموعهاي از سه
الستيک متفاوت مخصوص روي هدفون است
که به جاگيري مناس��ب در گوش افراد کمک
ميکند.هنگاميکه " "Sleepbudصداي خر
و پف را تشخيص ميدهد ،با فرستادن هشدار
به صورت صداي زير و ارتعاشات ميکرو واکنش
نشان ميدهد.ظاهرا اين هشدارها به اندازه کافي
براي تحريک فرد به منظور تغيير موقعيت سر و
گردن کافي است.عالوه بر اين ،به نظر ميرسد
که اين هشدارها ،اعصاب را در مغز فعال کرده
و باعث ميش��ود عضالت گلو سفت شوند.در
نتيجه هر دو اين م��وارد اتفاق ميافتد و خر و
پف متوقف ميشود.
دانستنيها

"آفاناسي فيت" که بود؟
آناتاسي فيت ش��اعر برجسته روسي در 5
دس��امبر 1820م در ناحيه اورال روس��يه
به دنيا آمد.وي نخس��ت در مدرسه شبانه
روزي كه در استوني امروزي قرار داشت،
آم��وزش دي��د و س��پس وارد دانش��كده
زبانشناس��ي در دانش��گاه مسكو شد و تا
س��ال 1844م به تحصيل اشتغال داشت.
فيت آنگاه وارد خدمت نظام ش��د و مدت
 8سال در شهرهاي مختلف خدمت نمود.
در سال 1853م به گارد ويژه منتقل شد و
از اين فرصت استفاده نمود تا در پترزبورگ
با نويس��ندگان برجس��ته روس آشنا شود.
بازستاني عنوان
تالش عمده فيت در ابتدا
ِ
اش��رافي خود بود كه در س��ال 1873م با
فرمان ت��زار محقق گرديد.آناناس��ي فيت
س��رودن ش��عر را از دوره دانشجويى آغاز
كرد و در 1840م اولين مجموعه شعرش
را منتش��ر نمود.وي در عين حال اش��عار
خود را در دو نش��ريه محلي ارائه ميكرد.
بس��ياري از اشعار تغزلي مشهور او مربوط
ب��ه همين دوره ميباش��د.وي در اول كار
وص��اف بود ك��ه ب��ه توصيف
ش��اعري ّ
هنرمندان��ه صحنهه��اي تجس��ميهمت
ميگماشت.مجموعههاي بعدي اشعارش،
تحسين و ستايش منتقدان برجسته را در
پيداشت.وي در اشعارش از بيان اعتقادات
ايدئولوژي��ك دوري ميجس��ت و از نظر
سياس��ي نيز ،گرايش��اتي محافظه كارانه
داش��ت.او معتقد بود هنر فقط يك هدف
دارد و آن خدم��ت به زيبايى است.ش��عر
فيت فراتر از همه به دو موضوع و مضمون
ميپردازد؛ طبيعت و عش��ق.ديگر موضوع
اش��عار وي را ميتوان مضامين فلسفي يا
متأ ّمالنه دانست.اش��عار او درباره طبيعت
داراي نگاهي عميق ،دقيق و ظريف است.
او هم��ه چيز را با نگاهي تيزبين ميبيند و
زيبايى در اشعار او بعض ًا مرموز و غيرعادي
است.در ش��عر فيت ،طبيعت زنده است.با
انس��ان س��خن ميگويد و متقاب ً
ال انسان
هم با او س��خن ميگويد.بايد افزود فيت
از ستايش��گران شوپنهاور فيلسوف آلماني
اس��ت و اشعاري س��روده است كه حاكي
از نوعي بدبيني است.جوهر اصلي شعر او
را رؤياها ،احساس��ات گريزپا و احساسات
مبهم تشكيل ميدهد.از آثار فيت ميتوان
از آتشهاي ش��بانه ،در ش��بي جنوبي بر
كومه علف ،زماني دراز بيحركت ماندم و
ترجمه آثاري از ش��وپنهاور ،گوته ،فاوست
و ش��اعران كالس��يك التين و نيز دوره
سهجلدي خاطراتش ياد كرد.آناتاسي فيت
درس در س��ن هفتاد و دو س��الگي در 3
دسامبر سال 1892م درگذشت.

دانشنامه
ميزان سرطان در ايران پايين تر از متوسط دنيا

نتايج گزارش «ثبت س��رطان مبتني بر جمعيت ايران» نشان ميدهد نرخ
بروز س��رطان در ايران در هر س��ال ۱۵۸ ،مورد در هر  ۱۰۰هزار نفر است و
اين نرخ در مقايسه با متوسط دنيا بسيار پايين تر است.به گزارش مهر ،معاون
تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت به تشريح نتايج گزارش «ثبت سرطان
مبتني بر جمعيت ايران» پرداخت و گفت :اين گزارش با پوشش  ۹۸درصدي
جمعيت ،آمار دقيق بروز سرطان در  ۳۰استان کشور را برآورد و اعالم کرده
است که براساس نتايج آن ،در طول سال ( ۹۳زمان اجراي برنامه ثبت سرطان در استانهاي مختلف
ايران)  ۱۱۲هزار مورد «بروز سرطان» ثبت شده است.وي افزود :اين نتايج نشان ميدهد متوسط نرخ
بروز س��رطان در ايران در هر س��ال ۱۵۸ ،مورد در هر  ۱۰۰هزار نفر (با در نظر گرفتن سرطان پوست)
و  ۱۴۳مورد در هر  ۱۰۰هزار نفر (بدون درنظر گرفتن سرطانهاي پوست) است.ملک زاده ،ثبت اين
ميزان بروز س��رطان در ايران در حالي اس��ت که متوسط بروز ساالنه سرطانها (بدون در نظر گرفتن
س��رطان پوست) در دنيا بر اس��اس گزارش مرجع جهاني «ثبت سرطان در پنج قاره جهان» ۱۸۲ ،در
هر  ۱۰۰هزار نفر و حاکي از نرخ بسيار پايين تر بروز سرطان در ايران در مقايسه با متوسط دنياست.
وي افزود :مرجع جهاني «ثبت س��رطان در پنج قاره جهان» همچنين ،متوس��ط نرخ بروز سرطان در
کش��ورهاي اروپايي را  ۲۶۷در هر  ۱۰۰هزار ،در برخي کشورهاي اروپايي همچون انگلستان  ۲۷۲در
هر  ۱۰۰هزار و نيز در آمريکا  ۳۱۸در هر  ۱۰۰هزار نفر گزارش کرده اس��ت که نش��ان ميدهد ميزان
بروز سرطان در ايران در مقايسه با متوسط اروپا و برخي کشورهاي پيشرفته اروپايي نيز بسيار پايينتر
است.استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکي تهران گفت :اما مقايسه وضعيت ايران با برخي کشورهاي در
حال توس��عه در همين زمينه نيز حاکي اس��ت در حالي که نرخ بروز ساالنه سرطان در ايران ۱۴۳ ،در
هر  ۱۰۰هزار نفر (بدون در نظر گرفتن سرطان پوست) است ،متوسط اين نرخ در کشورهاي در حال
توسعه ۱۴۸ ،در هر  ۱۰۰هزار نفر گزارش شده است.ملک زاده يادآور شد :همچنين نگاهي به وضعيت
برخي کشورهاي آسيايي نشان ميدهد که نرخ بروز ساالنه سرطان در چين  ۱۷۴در  ۱۰۰هزار نفر و
در ترکيه  ۲۰۵در  ۱۰۰هزار نفر است.
عوارض جدي نور المپ و تلفنهاي همراه براي سالمت کودکان

يک تحقيق جديد نش��ان ميدهد زماني که کودکان شبها هنگام خواب
در مع��رض نور ق��رار ميگيرند ،اين نور به ط��ور کامل باعث توقف توليد
هورمون"مالتوني��ن"( )melatoninدر ب��دن آنها ميش��ود.به گزارش
ايسنا ،توقف توليد هورمون مالتونين سبب اختالل در ساعت طبيعي بدن
ميش��ود.در اين تحقيق  10کودک س��ه تا پنج س��اله يک ساعت قبل از
خواب يعني ساعت  8شب ،در معرض نور قرار گرفتند.در عرض  10دقيقه
توليد مالتونين در بدن آنها متوقف ش��د.مالتونين هورموني است که نقش مهميدر ساعت بدن و
خواب خوب ايفا ميکند.توقف ترش��ح اين هورمون بدون ش��ک کيفيت خواب را کاهش ميدهد و
در بلندمدت نيز ميتواند س��بب ايجاد مشکالت جدي ديگري نيز شود.اين مطالعه جديد که توسط
محققان دانشگاه "کلرادو"( )University of Coloradoانجام شده ادامه مطالعهاي است که
درباره همين موضوع توس��ط ديگر محققان در س��ال  2015انجام گرفت.نتايج مطالعه سال 2015
نشان داد که قرار گرفتن کودکان در معرض نور عوارض جدي در پي دارد.نتايج مطالعات محققان
اينگونه بود که نور کم حدود  9درصد ،نور متوس��ط حدود  26درصد و نور زياد در حدود  37درصد
تولي��د مالتوني��ن را در بدن کاهش ميدهد.محققان در مطالعه خود از المپهاي مهتابي اس��تفاده
کردند.محققان بر اين باورند امروزه بسياري از کودکان از تلفنهاي هوشمند استفاده ميکنند و نور
صفحه اين گوش��يها ميتواند عوارض جدي بر ساعت بدن کودکان بگذارد.نور زياد در طول شب
عوارض جدي براي سالمت کودکان دارد که ميتوان به افسردگي ،خودکشي و سرطان اشاره کرد.
نور زياد در شب چيزي است که محققان آن را "آلودگي نوري"( )light pollutionمينامند ،که
به روشن شدن بيش از حد يک محيط بر اثر نورهاي مصنوعي گفته ميشود.اين يک مشکل سريع
در حال رشد در دنياي مدرن است".جين تونگ"( )Jean Twengeيکي از محققان اين مطالعه
گفت :ارتباطي بين صفحه نمايش تلفنهاي هوش��مند و خطر افس��ردگي و خودکشي در نوجوانان
وجود دارد.اختالل در س��اعت بدن ميتواند عامل اصلي آن باش��د.نور زياد در ش��ب باعث کاهش
کيفيت خواب ميشود همچنين ميتواند موجب بيماري خطرناکي مانند سرطان شود.سرطان خون
شايعترين سرطان در کودکان است.اين سرطان از مغز استخوان شروع ميشود و باعث شکلگيري
تعداد زيادي گلبول س��فيد غيرطبيعي ميگردد.اين سلولهاي سفيد توسط سلولهاي بنيادي توليد
ميشوند.مطالعات اخير نشان داده است که تکثير سلولهاي بنيادي تحت کنترل ساعت بدن است.
بنابراين ،نور بيش از حد در شب ميتواند از رشد سلولهاي بنيادي نيز جلوگيري کند.

رويدادهاي تاريخي امروز
عقب نشيني سربازان متجاوز انگليسي از بندر اسكندريه مصر (1807م)

دولت انگليس كه براي به دس��ت آوردن منافع بيش��تر ،در صدد گس��ترش مستعمرات خود در
نق��اط مختلف جهان بود ،در اوايل قرن نوزدهم ميالدي تصميم گرفت س��رزمين مصر را كه
جزو امپراتوري عثماني بود به تصرف خود درآورد.به همين دليل ناوگان انگليس به مصر حمله
كرد و بندر اسكندريه را اشغال نمود.اما محمدعلي پاشا ،والي مصر با كمك مردم و علماي اين
كشور كه فتواي جهاد عليه مهاجمين را داده بودند ،به دفاع از مصر پرداخت.در اين نبرد ،مردم
مسلمان مصر با شجاعت و ازخودگذشتگي بسيار مبارزه كردند و دشمن را كه به پيشرفتهترين
س�لاحهاي آن دوران مجهز بود ،شكست دادند.در پي اين شكست ،نيروهاي مهاجم انگليسي
نيز در  19آوريل 1807م از بندر اسكندريه مصر عقبنشيني كردند.
انحالل جامعه ملل پس از جنگ جهاني دوم (1946م)

جامعه ملل نخس��تين س��ازمان بينالمللي اس��ت كه بعد از پايان جنگ اول جهاني به پيشنهاد
وودرو ويلس��ون ،رئيس جمهور وقت آمريكا و فرمان پاپ در دهم ژانويه 1920م شكل گرفت.
ميث��اق جامعه ملل در س��ال 1919م در كنفرانس صلح پاريس به تصويب رس��يد.ولي با عدم
تصويب صلح ورساي از طرف كنگره آمريكا ،جامعه ملل بدون عضويت اياالت متحده آمريكا
شروع به كار كرد.مقر جامعه ملل در ژنو در كشور سوئيس و نخستين دبيركل آن يك ديپلمات
انگليس��ي بود.جامعه ملل با عضويت  49كش��ور شروع به كار كرد و سيزده كشور ديگر نيز در
طول حيات جامعه به آن پيوس��تند.با اين حال اين جامعهملل با عدم موفقيت در جلوگيري از
وق��وع جنگ جهاني دوم و دفع تج��اوز ايتاليا به اتيوپي ،تجاوز آلمان ب��ه اتريش ،تجاوز ژاپن
به چين و تجاوز ش��وروي به فنالند به تدريج اعتبار خود را از دس��ت داد و اين مسئله سرآغاز
نابودي جامعه ملل شد.از آن سو ،كشورهاي متجاوز براي اين كه تعهدي در قبال جامعه ملل
نيز نداشته باشند به تدريج آن را ترك كردند و اين امر بيش از قبل ،ضعف جامعه را به دنبال
آورد.مش��كل اساسي كار جامعه ملل چنان كه س��ازمان ملل بدان دچار است ،نبودن ضمانتي
براي اجراي قطعنامههاي جامعهملل بود و جامعه ملل نميتوانست دولتهاي بزرگ را وادار به
پيروي از مقررات خود كند.در جريان جنگ دوم جهاني ،جامعه ملل عم ً
ال به حال تعليق درآمد
و در پايان جنگ با واگذاري مس��ئوليت خود به سازمان ملل ،انحالل خود را در نوزدهم آوريل
1946م پس از حدود بيست و شش سال فعاليت اعالم كرد.
قتل "گريبايدوف" سفير روسيه تزاري به دست مردم تهران ( 1207ش)

پس از شكس��ت اي��ران در دوره دوم جنگ با روس ،معاهده تركمنچاي به امضا رس��يد كه
همانند معاهده گلس��تان ،ب��ه ضرر ايران بود.پس از مدتي گريبايدوف به عنوان س��فير كبير
روس��يه ،براي نظارت بر اجراي مفاد آن به ايران آمد.او ميخواس��ت با زور و خشونت ،مردم
مس��لمان اي��ران را به قبول و اج��راي اين قرارداد خفتب��ار وادار كند.يكي از م��واد قرارداد
تركمانچاي ،بازگشت مردم سرزمينهاي جدا شده از ايران ،به آن مناطق بود.در همين حال،
ش��ماري از زنان گرجي كه در ايران مس��لمان شده و ازدواج كرده بودند ،حاضر به رها كردن
خانوادههاي خود و بازگش��ت به گرجس��تان نبودند.گريبايدوف نيز قصد داش��ت به زور ،آنان
را به س��فارت روس��يه برده و به گرجس��تان منتقل نمايد.اما ميرزا مسيح مجتهد از روحانيون
برجس��ته تهران ،مردم را به اجتم��اع ،مقاومت و دفاع از نواميس مس��لمانان فراخواند.مردم
مس��لمان تهران نيز در  30فروردين 1207ش با تظاهراتي اعتراضآميز به نزديكي س��فارت
روس��يه رفتند.با تيراندازي مأموران سفارت و كشته شدن س��ه نفر از مردم بيدفاع ،خشم و
انزجار عموميبرانگيخته شد و مردم به سفارت روسيه حمله كردند.در اين حمله ،گريبايدوف
و ش��ماري از همراهان او به قتل رسيدند.اين حادثه ،واكنش طبيعي مردم مسلمان ايران ،در
برابر ستمگري ،تجاوزگري و افزونخواهي دولت روسيه تزاري و بيكفايتي حكومت فتحعلي
ش��اه قاجار بود.اما فتحعلي ش��اه از اين حادثه بسيار ترس��يد و براي جلوگيري از بروز جنگي
ديگر ،هيئتي را براي عذرخواهي به روسيه فرستاد.در آن زمان چون روسيه در حال جنگ با
عثماني بود ،عذر فتحعلي شاه را پذيرفت و دولت ايران هم ميرزا مسيح مجتهد را به عتبات
عاليات در عراق تبعيد نمود.
كشتار پيروان فرقه داوديان در آمريكا(1993م)

در  19آوري��ل 1993م ب��ا حمله پليس ايالتي آمريكا اف.بي.آي به مقر پيروان فرقه داوديان در
سال 1993م تن از اعضاي اين فرقه كشته شدند.هواداران اين فرقه كه مخالفان سياستهاي
آمريكا هس��تند ،پس از چند روز محاصره در مقر خود مورد حمله و كش��تار قرار گرفتند.كشتار
مخالفان حكومت در كش��وري چون آمريكا كه مدعي آزادي بيان و دفاع از حقوق بش��ر است،
باعث حيرت مردم جهان و رسوايي واشنگتن شد.

