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معاون سياسي امنيتي استاندار 
اصفهان گفت: ف��ردي كه در 
اصفهان ربوده ش��ده دانشمند 
هس��ته اي نب��وده و تنها يك 
كارگر نيروگاه هسته اي بوده كه 
چهار سال پيش ارتباطش را با 

سازمان انرژي هسته اي قطع كرده است. محمدمهدي اسماعيلي...
سراسري/ صفحه2

رهبر معظم انقالب در ديدار با كارگزاران حج؛ 
عوامل صهيونيستی و امریکایی در كمينند تا 
مسلمانان را به جان هم بيندازند 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
 از اتوبان انقالب اسالمي نه خارج شوید 
و نه توقف كنيد

معاون استاندار اصفهان:
فرد  ربوده شده

دانشمند هسته اي نيست

شهركرد ميزبان جشنواره 
ادبيات كودك و نوجوان 

رضوي مي شود
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي چهارمحال و بختياري 
گفت: پنجمين جشنواره ادبيات كودك و نوجوان 
در  امروز  استاني،  مسئوالن  حضور  با  رضوي 

شهركرد برگزار مي شود. 
فرهنگ  مديركل  شهركرد،  از  فارس  گزارش  به 
در  بختياري،  و  چهارمحال  اسالمي  ارشاد  و 
اظهار  مطلب  اين  اعالم  با  خبرنگاران  جمع 
داشت: اين جشنواره يكي از برنامه هاي هشتمين 
جشنواره سراسري فرهنگي هنري امام رضا )ع( 
برگزار  شهركرد  در  كرامت  دهه  در  كه   است 

مي شود. 
سه  در  جشنواره  اين  افزود:  رضواني  داريوش 
موضوع  با  ادبي  قطعه  و  داستان  شعر،  بخش 
ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره  سوي  از  رضوي 
اسالمي و در سه مقطع سني كودك، نوجوان و 

بزرگسال برگزار مي شود. 
بين  در  رضوي  منور  فرهنگ  ترويج  رضواني 
مهم ترين هدف هاي  از  را  نوجوانان  و  كودكان 
اين  گفت:  و  برشمرد  جشنواره  اين  برگزاري 
جشنواره با هدف اشاعه و گسترش فعاليت هاي 
فرهنگي و مذهبي مرتبط با سيره ائمه اطهار )ع(، 
با  مرتبط  هنري  آثار  توليدكنندگان  از  حمايت 
فرهنگ ديني و شناساندن سيره رضوي به آحاد 

مردم برگزار مي شود. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي چهارمحال و بختياري 
اين  دبيرخانه  به  شده  ارسال  آثار  اينكه  بيان  با 
 30 رشد  از  گذشته  سال  به  نسبت  جشنواره 
درصدي برخوردار است، افزود: بيشتر اين آثار 
در بخش شعر و داستان و مربوط به گروه سني 

بزرگساالن است. 
وي با اشاره به معرفي برگزيدگان اين جشنواره 
برگزيده  سه  سني  گروه  و  بخش  هر  در  گفت: 
اعالم كه دركل 27 نفر به عنوان نفرهاي منتخب 

اين جشنواره معرفي مي شوند. 

ش��ورای  علن��ی  جلس��ه  در 
اسالمی ش��هر، روند برگزاری 
پنجمين جش��نواره مطبوعات 
داخل��ی  خبرگزاری ه��ای  و 
بررس��ی  اصفه��ان   اس��تان 
ش��د. به گزارش م��وج، نايب 

رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به نقش مطبوعات...
شهرستان/ صفحه4

دوره  نهمي�����ن  و  بيس��ت 
رقابت ه��ای مينی بس��كتبال 
استان اصفهان، با حضور 29 تيم 
از شهرستان ها، دسته های آزاد 
و منتخب آم��وزش و پرورش 
اصفهان، با ش��كوه خاصی در 

محل سالن 17 شهريور آغاز شد. در حاشيه آغاز اين رقابت ها... 
ورزش/ صفحه7

در جلسه علني شوراي اسالمي تأكید شد:
اعتالي فرهنگي كشور در گرو رشد 

مطبوعات است

تجلیل از پیشكسوتان میني بسكتبال با حضور خدابخش
بيست و نهمين دوره رقابت  هاي 

ميني بسکتبال استان اصفهان آغاز شد

استاندار اصفهان در مراسم بهره برداری از فاز دوم مجتمع چاپ رسانه برتر:

اصفهان می تواند هالیوود 
فرهنگی و هنری دنیا شود 
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روابط عمومي سازمان مسکن و شهرسازي اصفهان

داریوش رضواني، بهمن زین الدین، علي جاللي دهکردي

بهانه رفتن، خزان هم كه باشد
 باغ را طاقت بي برگي نیست

استان  محاسبات  ديوان  محترم  رياست  مبيني  ساسان  آقاي  جناب 

هرمزگان درگذشت برادر گرانقدرتان را خدمت شما و خانواده محترم 

براي  و  الهي  غفران  مرحوم  آن  براي  نموده،  عرض  تسليت  مبيني 

بازماندگان صبر و شكيبايي مسألت داريم.

»انا هلل و انا الیه راجعون«

در اجراي سیاست هاي وزارت مسكن و شهرسازي و دستورالعمل هاي صادره 
از سوي سازمان ملي زمین و مسكن اين سازمان در نظر دارد اراضي متعلق به 
خود در شهرهاي مشروحه زير را از طريق مشاركت نسبت به احداث واحدهاي 
مزبور با رعايت الگوي مسكن به سازندگان واجد شرايط و عالقمند به سرمايه 

گذاري واگذار نمايد.
لذا متقاضیان در صورت تمايل مي توانند در خواست خود را به مدت 15 
روز از تاريخ اين آگهي به دبیرخانه اين سازمان واقع در اصفهان، خیابان 

هزارجريب، ابتداي خیابان آزادي تحويل نمايند.

اطالعیه دعوت به مشاركت 
در ساخت واحدهاي مسكوني

متراژ زمینتعداد واحدنام پروژهنام شهررديف
70039/640اتوبان ذوب آهن- جنب امور عشايراصفهان1
100050/000بلوار نور- جنب دانشگاه پیام نورشاهین شهر2
2009005/5گلديسشاهین شهر3
12023/535جنب انبار جهادزرين شهر4
48023/518منظريه- غرب 432 واحدیخمیني شهر5
28021/180منظريه- شمال 432 واحديخمیني شهر6
623247خیابان امام خمیني )بافت فرسوده(نائین7

میدان شهدا- خیابان 17 شهريور خمیني شهر8
552337)بافت فرسوده(

442331مال فتح اله )بافت فرسوده(كاشان9

 جدول مشخصات 

كلید توسعه در صنعت برق، استفاده بهینه
www.esfahanmaskan.gov.ir از آن است.
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ايران

محسن رضايي در جمع اعضاي جمعيت 
جوانان انقالب اسالمي عنوان كرد: از اتوبان 
انقالب اسالمي نه خارج شويد و نه توقف 
كنيد. به گ��زارش فارس به نق��ل از پايگاه 
اطالع رس��اني محسن رضايي، دبير مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، در ديدار با جمعي 
از اعضا ش��وراي مركزي جمعيت جوانان 
انقالب اسالمي با اشاره به نقش جوانان در 
 پيشبرد هدف هاي نظام جمهوري اسالمي 
گفت: هرچقدر دشمنان اين نظام تالش كنند 
تا ريشه نهاد انقالب اسالمي در ايران خشك 
ش��ود، باز هم از جاهايي كه به فكر كس��ي 
 نمي رس��د جوانه هاي اين انقالب به ظهور 
مي رس��د و انقالب اسالمي در تاريخ ملت 

ايران پايدار خواهد ماند. 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تأكيد 
كرد: انقالب اس��المي كه ثم��ره خون پاك 
ش��هدا و حاصل رهبري امام راحل اس��ت 
همچنان پايدار خواهد ماند و جوانان برومند 
آن از دل نسل متعهد اين انقالب، همچنان 

رشد خواهند كرد. 
رضايي تأكيد كرد: ما در اين مس��ير هزينه 
 هاي بااليي را پرداخته ايم و آنچه به دست 
آورده ايم با وجود آنكه با ارزش اس��ت، اما 
نتوانسته انتظارهاي ملت ايران را به صورت 

كامل برآورده كند. 
وي تصري��ح كرد: در اين ميان ملت ايران 2 
وظيفه س��نگين را به دوش گرفته اند، يكي 
آنكه م��ي خواهند ش��كوه و عظمت را به 
اسالم بازگردانند و ديگر اينكه مي خواهند 
مجد و ش��كوه را به ايران و ايرانيان س��وق 
دهند، دشمنان هم در صدد آن هستند تا اين 
خيزش ملت ايران را كم ارزش جلوه دهند تا 

ملت ايران نيمه دوم راه را ادامه ندهند. 
وي اف��زود: ما در اينجا براي آنكه ش��اهد 
موفقيت ملت ايران باشيم نيازمند رويكرد 
قانع نشدن و اميدواري نسبت به آينده هستيم 
و در حقيقت اين 2 شرط مهم براي جهش و 

حركت به سمت آينده خواهد بود. 
رضايي تأكيد كرد: ما نبايد فقط به افتخارهاي 
گذشته قانع باشيم، زيرا اين امر انتظارهاي 
ملت ايران را برآورده نخواهد كرد، به عنوان 

مثال: وجود بيش از 8 ميليون پرونده كيفري 
و حقوقي در دستگاه قضايي يا وقوع بيش از 
هزاران تصادف جاني به دليل استاندارد نبودن 
خودرو هاي ساخت داخل، يا جدي نگرفتن 
بحث س��المت و به خصوص عدم ترويج 
فرهن��گ ورزش ميان مردم، مش��كل هاي 
معيش��تي از جمله بيكاري و گراني حاكي 
از آن اس��ت كه دولتمردان كشور در برنامه 
ريزي هاي خ��ود از انتظارهاي ملت ايران 

فاصله دارند. 
وي ادام��ه داد: بنابراين بخش مهمي از راه 
 باقي مانده است و نمي توان به ادامه اين راه 
بي تفاوت ب��ود از طرف ديگر عده اي اين 
نوع مس��ائل را نبايد چماق كرده و بر س��ر 
انقالب اس��المي و نظام جمهوري اسالمي 

بزنند يا مردم را نااميد كنند. 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه 
كرد: اگرچه ما درگذشته برنامه داشتيم، اما به 
امروز كه مي نگريم ش��اهد بي برنامگي در 
كشور هستيم، بنابراين براي ادامه صحيح راه 
انقالب نياز به يك برنامه مدون و روش��ن 

داريم. 
رضاي��ي با اش��اره به خروج خود از س��پاه 
پاس��داران گفت: بنده پس از آنكه با اجازه 
مقام معظم رهبري از س��پاه خارج ش��دم؛ 
طي دوازده س��ال اخير تمام تالشم اين بود 
كه با تدوين چش��م انداز و سياس��ت هاي 
كالن در مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
 درصدد پيگيري برنامه هاي منسجمي باشم. 
سياس��ت هاي كلي اصل 44 و سند چشم 
ان��داز اي��ران 1404، نقش��ه راه اقتصادي و 

اجتماعي كشور است. 
رضايي با بيان اينكه با تك محوري و خود 
محوري كاري در كشور پيش نخواهد رفت 
افزود: اداره كش��ور نيازمند برنامه اي مدون 
و منظم بوده و شايس��ته اس��ت دولتمردان 
از هرگونه تك��روي و خود محوري دوري 

كنند.
رضايي با اش��اره به اينكه انقالب اسالمي 
راه س��عادت ملت ايران است گفت: امروز 
متأس��فانه يك گ��روه به نام طرف��داري از 
جمهوري اسالمي سد راه انقالب اسالمي 
هس��تند و گروه ديگر به ن��ام طرفداري از 
آزادي، در ح��ال خ��روج از اتوبان انقالب 
اس��المي مي باشند. آنها بايد بدانند براي به 
دست آوردن اين انقالب، هزينه هاي فراواني 
شده اس��ت بنابراين نبايد در اتوبان انقالب 
اس��المي توقف كرد و هم نباي��د از اين راه 
خارج شد. شما جوانان برومند ايران اسالمي 
با هوش��مندي بايد اين دوران را پشت سر 

بگذاريد. 

معاون سياس��ي امنيتي استاندار اصفهان 
گفت: فردي كه در اصفهان ربوده ش��ده 
دانش��مند هس��ته اي نب��وده و تنها يك 
كارگر نيروگاه هس��ته اي بوده كه چهار 
سال پيش ارتباطش را با سازمان انرژي 

هسته اي قطع كرده است.
محمدمه��دي اس��ماعيلي در گفتگ��و با 
فارس در اصفه��ان، در ارتباط با ربوده 
ش��دن ي��ك ف��رد در اصفهان توس��ط 
گروهك جندالشيطان اظهار داشت: اين 
فرد كه نامش اميرحس��ين شيراني است 
پي��ش از اين، يكي از كارگران س��ازمان 
انرژي هس��ته اي بوده و از حدود چهار 
س��ال قبل ني��ز ارتباطش را با س��ازمان 

انرژي هسته اي قطع كرده است. 
وي اف��زود: اين فرد ب��ا ارتباط هايي كه 
در مورد بحث قاچاق در مرزها داشته با 
اين گروه مشكل پيدا كرده و ربايش وي 

ارتباطي با مسأله هسته اي ايران ندارد. 
اس��ماعيلي ب��ا اش��اره به حادث��ه هاي 
تروريستي س��نندج نيز تصريح كرد: در 
مرزهاي ايران با توجه به مسائل مختلفي 
كه وجود دارد ع��ده اي از گروهك هاي 

منافق س��عي بر نفوذ دارند و دس��ت به 
چنين اقدام هاي كوركورانه اي مي زنند. 
وي خاطرنشان كرد: در شهرهاي مرزي 
فعاليت تمام��ي اين گروهك ها زير نظر 
گرفته ش��ده و ج��اي هي��چ نگراني اي 
نيس��ت، اي��ن گروهك ها در ش��هرهاي 
داخلي قدرتي براي ابراز وجود ندارند. 
اس��تاندار  امنيت��ي  سياس��ي   مع��اون 
توس��ط  ه��ا  اق��دام  اينگون��ه  اف��زود: 
گروهك هاي تروريس��تي تنها براي اين 
ص��ورت مي گيرد كه خ��وراك تبليغاتي 
غربي ها تأمين شود و براي همين است 
كه به س��راغ موضوع هايي مي روند كه 

براي غرب جذاب باشد. 
اس��ماعيلي در پايان بيان داش��ت: اقدام 
اي��ن گروهك در جهت ربايش يك فرد 
كه در سال هاي گذش��ته كارگر سازمان 
انرژي هس��ته اي ب��وده تنها ب��راي ابراز 
وج��ود صورت گرفته چرا كه اين گروه 
بر اثر ضربه هاي سنگيني كه از نيروهاي 
امنيتي دريافت ك��رده همانند يك گروه 
رو به موت است كه آخرين تالش هاي 
خود را براي زنده ماندن انجام مي دهد. 

به گ��زارش فارس، وزي��ر امور خارجه 
كشورمان پس از ديدار و گفتگو با وزير 
خارجه كوبا در كنفرانس خبري مشترك 
اظه��ار داش��ت: اواخ��ر اكتبر ي��ا اوايل 
نوامبر، تاريخ مناس��بي براي گفتگو هاي 

نمايندگان ايران و 1+5 است. 
وي اف��زود:  تاريخ دقيق اي��ن گفتگوها 
از س��وي طرفين در حال رايزني است. 
متكي ادامه داد: در مورد س��طح و محل 
گفتگوه��ا پ��س از نهايي ش��دن تاريخ 

گفتگوها اطالع رساني خواهد شد. 
وي در خص��وص اب��راز نگراني آمريكا 
از برق��راري روابط تهران و قاهره اظهار 
داش��ت: ما بر اس��اس مواضع منطقي و 
رويكردهاي روش��ن و مناف��ع عمومي 

ملت ه��اي منطقه، خواس��تار روابط با 
مصر هس��تيم و براي تقويت آن تالش 
مي كني��م و تالش آمريكايي ه��ا در اين 

زمينه راه به جايي نخواهد برد.

فاز دوم چاپ رسانه برتر به عنوان تنها چاپخانه 
روتاتيو در منطقه مركزی ايران با اعتباری بالغ 
 ب��ر 13 ميليارد ريال و با حضور جمعی از 
مقام هاي كشوری و استانی به بهره برداری 
رس��يد. به گزارش ايمن��ا، فاز دوم مجتمع 
چاپ رس��انه برتر با ه��دف ارتقای كمی 
و كيفی روزنامه ها و نش��ريه هاي اس��تان 
اصفه��ان، افزايش گس��تره توزيع روزنامه 
های سراسری و پاسخ به نياز روزنامه های 
ايران و همشهری و به منظور پوشش منطقه 

جنوبی كشور به بهره برداری رسيد. 
استاندار اصفهان در مراس��م بهره برداری 
از ف��از دوم اين مجتمع گفت: ارتباط بين 

حاكميت و نخبگان فكری و فرهنگی، چهره كشور 
و استان اصفهان را طی سال های اخير دگرگون كرده 

است.
عليرضا ذاكر اصفهانی با بيان اينكه اصفهان نسبت به 
يك دهه  گذشته در مسيری متفاوت  و رو به تعالی 
حركت كرده است، افزود: در اواخر دهه 70، تنها تعداد 
معدودی از مطبوعات و نشريه ها در اين استان منتشر 

می ش��د در حالی كه امروز با رشد 10 برابری تعداد 
مطبوعات مواجه ايم و اين رشد مبين تعالی فرهنگی و 

رسانه ای اين استان است.  
ذاكر اصفهانی با بيان اينكه تاكنون فقط از 10 درصد 
ظرفيت های اين اس��تان استفاده شده است، تصريح 
كرد: استان اصفهان می تواند به يك هاليوود فرهنگی 
و هنری در دنيا مبدل شود و نمونه ای جامع از غنای 

فرهنگی و هنری خود را به جهانيان معرفی كند.

وی با تأكيد بر اينكه مديريت حوزه فرهنگ 
و هنر در حال حاضر مهمترين اولويت اين 
استان است، اضافه كرد: عوامل زيادي دست 
به دس��ت هم داده اند تا بتوانيم زير ساخت 
های نرم افزاری استان را روز به روز افزايش 
دهيم به نحوی كه هم اكنون حتی طرح های 
عمرانی ما نيز در حوزه فرهنگ و هنر تعريف 
و اجرا می شود. ذاكر اصفهانی با بيان اينكه 
مجتمع چاپ رس��انه برتر نمونه ای از اين 
طرح های سخت افزاری و فرهنگی است كه 
با سرمايه گذاری بخش خصوصی اجرا شده 
اس��ت، افزود: افتتاح فاز دوم مجتمع چاپ 
رس��انه برتر، آغاز تحول ديگری در حوزه 
فرهنگ اصفهان و ديگر استان های همجوار در منطقه 
مركزی و جنوب كشور است و اين چاپخانه می تواند 
اصفهان را به يكی از قطب های چاپ مطبوعاتی كشور 
مبدل كند. وی ابراز اميدواری كرد كه افتتاح فاز دوم اين 
چاپخانه زمينه ای برای توسعه بيشتر اين مجتمع باشد و 
 از پرتو آن تيراژ روزنامه های استان اصفهان نيز افزايش

 يابد.

تقوي��ت گرايش ه��ای انحراف��ی و افراط��ی نظير 
 قرامطه گری و ناصبی گری در ميان ش��يعه و سنی، 
از جمله روش های دشمنان امت اسالمی برای ايجاد 
تفرقه و اختالف است. بايد رفتار هر حاجی ايرانی، 

مظهر همدلی و وحدت امت اسالمی باشد. 
رهب��ر معظم انقالب، وحدت را نياز بس��يار جدی 
دنيای اس��الم برش��مردند و تأكيد كردن��د: عوامل 
صهيونيس��تی و امريكاي��ی، در كمين نشس��ته اند 
ت��ا هرگاه مس��لمانان ب��ه يكديگر نزديك ش��دند 
آنه��ا را ب��ه بهانه های مختل��ِف »مذهب��ی، قومی، 

 

تعصب ه��اي فرقه ای و بهانه ه��ای ديگر«، به جان 
يكديگر بيندازند. 

به گزارش ايلنا، حضرت آيت ا... خامنه ای در ديدار 
مس��ئوالن و كارگ��زاران حج تأكيد كردن��د: رفتار 
حجاج ايرانی بايد مظهر همه ابعاد و تكاليف فردی، 
معنوی، عبادی، اجتماعی و سياسی »فريضه عظيم و 

افتخارانگيز حج« باشد. 
رهبر انقالب اس��المی، حج سالم و كامل را چشمه 
جوشانی برای بهره مندی امت اسالم و جامعه بشری 
خواندند و افزودند: با توجه به مشكل ها و دردهای 
درونی امت اس��الم و واقعيات جامعه بين المللی، 
برگزاری كام��ل و صحيح حج، از هر زمان ديگری 

مهمتر و ضروری تر است. 
ايشان با يادآوری تالش مستمر دشمنان اسالم برای 
ايجاد احس��اس حقارت، انفع��ال و نااميدی درونی 
ملت های مس��لمان، افزودند: حركت عظيم، دسته 
جمعی، صحيح و مس��ئوالنه امت اسالمی در حج، 
می تواند احس��اس عزت، اقتدار و اميد را به دنيای 

اسالمی باز گرداند. 
حضرت آيت ا... خامنه ای، با اش��اره به صف آرايی 
فرقه های مختلف »ضداسالمی و ضدحقيقت« در 
مقابل دين مبين اسالم افزودند: شرايط كنونی مانند 
جنگ احزاب است و تجلی وحدت و عظمت امت 
اس��المی در حج، می تواند روحيه جبهه دش��منان 

اسالم را در هم بشكند. 
و  بی وقف��ه  ت��الش  اس��المی،  انق��الب   رهب��ر 
برنامه ريزی شده سلطه گران را برای پيدا كردن نقاط 
ضعف و نفوذ در دنيای اسالم، خاطرنشان كردند و 
افزودند: آنها، به دقت به دنبال برجس��ته كردن نقاط 
اختالف امت اسالمی هستند و »حج وحدت بخش 

مسلمانان«، اين تالش ها را ناكام خواهد گذاشت. 
رهبر انقالب اس��المی، علنی شدن دشمنی دستگاه 
اس��تكبار با اس��الم را عاملی برای هوشياری دنيای 

اسالم خواندند و هشدار دادند: ملت ها و دولت های 
اس��المی متوج��ه و مراقب ش��يطنت ها و توطئه ها 
تفرقه افكنانه دش��منان باش��ند، چرا كه در غير اين 
 صورت، اسالم از دش��منان مستكبر ضربه خواهد 

خورد. 
حضرت آيت ا... خامنه ای در تشريح ظرفيت عميق 
حج برای گفتگو و تفاهم درباره مسائل مهم دنيای 
اسالم از جمله مسأله فلسطين افزودند: صهيونيسم 
بيش از 60 سال است كه سرزمين اسالمی فلسطين 
و قبله اول مسلمانان را غصب كرده و هر روز جنايت 
می آفريند، اما بيشتر دولت های اسالمی در قبال فرياد 
دادخواهی و كمك مس��لمانان فلسطين ساكتند كه 
حركت عظيم حج می تواند در ريشه يابی اين انفعال 
و اختالف و ايجاد حمايت يكپارچه مس��لمانان از 

ملت فلسطين، مؤثر باشد. 
رهبر انقالب اسالمی با انتقاد از فشارهايي كه عده ای 
برای زيارت و عبادات زائران ايرانی در مكه و مدينه 
ايجاد می كنند افزودن��د: از اين طرف هم عده ای به 
ص��ورت عكس العملی، كارهاي��ی ناصحيح انجام 
می دهن��د اما اين فش��ارها و اين عك��س العمل ها، 

مخالف فلسفه و مصلحت حج است. 
ايش��ان، حج زائران ايرانی را در مقايس��ه با 30 سال 
قبل، بس��يار غنی و پربارتر خواندند و در عين حال 
افزودند: اين تحول ها كافی نيست و بايد به گونه ای 
عمل كرد كه رفتار هر حاجی ايرانی، نش��ان دهنده 
رفتار صحيح »فردی- عبادی، اجتماعی و سياسی« 
 ح��ج و مظه��ر همدل��ی و وحدت امت اس��المی 

باشد. 

به گزارش ايس��نا، رئيس جمهور در مراس��م آغاز 
عمليات اجرايي آزادراه حرم تا حرم، گفت: به لطف 
خدا و با همت متخصصان و ساير دست اندركاران 
و خدمت گزاران، پروژه هاي عظيم حمل و نقل در 
كشور در حال اجراست. با تغييرهاي سريعي كه در 
كيفيت جابه جايي و حمل و نقل در جهان وجود 
 دارد، ارتقاي كيفيت، مش��خصات فني و ش��رايط 
جابه جاي��ي در حوزه حمل و نقل بس��يار مهم و 

ضروري است.
وي اضافه كرد: اگر بخواهيم از شبكه ريلي به يك 
نقطه  قابل قبول برس��يم، نيازمند 12 هزار كيلومتر 
خط ريلي جديد هس��تيم. در حال��ي كه در طول 
تاريخ و در مدت 70 الي 80 س��اله  عمر خط آهن 
در كش��ورمان، تنها هفت ه��زار كيلومتر خط آهن 
احداث شده اس��ت. هم اكنون چهار هزار كيلومتر 
در حال احداث اس��ت و امي��دوارم وزير راه براي 
باقيمان��ده  خط آهن م��ورد ني��از برنامه ريزي هاي 

مشخصي داشته باشد و تكليف بقيه روشن شود.
وي اف��زود: در عين حال در ح��وزه  آزادراه نيز در 
حال حاضر با پروژه اي كه احداث آن آغاز مي شده 
دو هزار كيلومتر آزادراه نيز در دست احداث داريم 
و طب��ق آنچه كه متخصص��ان مي گويند خط آهن 
سريع الس��ير و اين آزادراه 13 الي 15 هزار ميليارد 

تومان هزينه دارد.
رئيس جمهور همچنين خاطرنشان كرد: اين قطار 
سريع السير سرعتي معادل 350 كيلومتر در ساعت 
خواهد داشت. به عبارتي مي توان تهران تا مشهد را 

سه ساعته طي كرد. پيش بيني مي شود ساالنه حداقل 
10 ميليون نفر از اين قطار و حداقل 19 ميليون نفر 

نيز از اين آزادراه استفاده كنند.
 احمدي ن��ژاد در بخش ديگري از س��خنان خود، 
گف��ت: ب��ه لطف خ��دا و همت خادمان كش��ور، 
پروژه ه��اي بزرگ��ي در حال احداث اس��ت و اي 
كاش مي شد كارهاي در حال انجام را به خوبي و با 
عظمتي كه دارند براي مردم نشان داد. امروز ايران 
تبديل به يك پايگاه بزرگ شده است و بايد 10 الي 
15 س��ال با اين سرعت و حتي بيشتر، كارها جلو 

برود تا زيربناها كامل شوند.
وي افزود: اميدوارم امس��ال هزينه  اضافي به دولت 
تحميل نش��ود، تا ما بتوانيم بودجه هاي عمراني را 
در اختيار داش��ته باش��يم. 30 ه��زار ميليارد تومان 
بودجه  عمراني براي امس��ال پيش بيني شده و البته 
راهكاره��اي جديدي نيز در نظ��ر گرفته ايم كه آن 

را به 40 هزار ميليارد تومان برس��انيم. ظرفيت كار 
در كشور بس��يار فراتر از اينهاست. اگر پنج يا 10 
سال پيش مي گفتيم كه مي خواهيم قطار سريع السير 
با س��رعت 350 كيلومتر در ساعت احداث كنيم، 
خيلي ها مي گفتند نمي ش��ود، اما امروز اين آمادگي 
احس��اس مي ش��ود كه چنين كارهايي انجام شود. 
رئيس جمهور همچنين با اش��اره به تأخير چندين 
باره آغاز عمليات اجرايي اين طرح، گفت: به نظر 
من اين كار مورد عنايت است و در روزي عمليات 
اجرايي آن آغاز ش��ده كه همه  عالم ش��اد است و 
ميالد حضرت معصومه)س( مي باش��د. حضرت 
معصومه)س( كسي است كه به ياري برادر و امامش 
حركت كرد و بنا به قولي با مسموميت بدخواهان 
در قم به شهادت رسيد. اين بانو در دامان خود در 

قم، علماي بزرگي پرورده است.
احمدي ن��ژاد در بخش ديگري از س��خنان خود با 
درخواست از مسئوالن نسبت به اين كه در اجراي 
 اين عمليات س��رعت بيش��تري به خ��رج دهند، 
گفت: اف��ق كار خود را توس��عه  اي��ن بزرگراه به 
بندرعباس، اصفهان و ش��مال غرب كش��ور قرار 

دهيد. 
رئيس جمه��ور در بخش پاياني س��خنان خود به 
دست اندركاران احداث خط آهن سريع السير حرم 
ت��ا حرم، گفت: تالش كنيم كيفيت كار باال باش��د 
و از تمام دانش مهندس��ي كش��ور استفاده كنيم و 
از هم اكن��ون به فكر خريد تجهي��زات، واگن ها و 

لوكوموتيوها باشيم.

عال��ي  آم��وزش  گس��ترش  دفت��ر   مدي��ركل 
گف��ت: كنك��ور رش��ته هاي مج��ازي از كنكور 

كارشناسي ارشد جدا مي شود. 
س��يدابوالفضل حس��ني، مديركل دفتر گسترش 
آموزش عالي در گفتگو ب��ا فارس، با بيان اينكه 
جلس��ه هاي زيادي با دانش��گاه هاي مادر تهران 
و ش��يراز و معاونان آموزش��ي اين دانش��گاه ها 
برگزار ش��ده است، گفت: تصميم بر اين شد كه 
رش��ته هاي مجازي در قالب كنكور كارشناس��ي 

ارشد نباشد. 

وي گفت: تعدادي از دانش��گاه ها در س��ال هاي 
گذش��ته براي اجراي دوره مجازي در برخي از 
رش��ته ها آزمون اختصاصي برگزار مي كردند كه 

اين آزمون بايد ضابطه مند شود. 
مدي��ركل دفتر گس��ترش آموزش عال��ي اظهار 
داش��ت: دانش��گاه ها معتقدن��د ك��ه در آزم��ون 
كارشناسي ارشد نمي توانند دانشجوهاي مستعد 
خود را در رش��ته هاي مجازي جذب كنند، چرا 
كه داوطلباني رش��ته مجازي را انتخاب مي كنند 
 ك��ه دوره ه��اي روزان��ه، ش��بانه، غيرانتفاعي و 

پي��ام نور را ني��ز انتخاب كرده اند. ب��ه عبارتي با 
كنكور كارشناسي ارشد »ته كنكوري ها« جذب 

رشته هاي دوره هاي مجازي مي شوند. 
وي گفت: بايد در دوره هاي مجازي از داوطلبان 
مس��تعد استفاده ش��ود. با برگزاري كنكور مجزا 
مي ت��وان اين اقدام را انجام داد. وي با بيان اينكه 
كنكور كارشناس��ي ارش��د در 19 بهمن برگزار 
مي شود اظهار داشت: كنكور اختصاصي دوره هاي 
مجازي دانش��گاه هاي كشور در همان روز يعني 

19 بهمن به طور مجزا برگزار مي شود. 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
 از اتوبان انقالب اسالمي نه خارج شويد 

و نه توقف كنيد

معاون استاندار اصفهان:
فرد  ربوده شده، دانشمند هسته اي نيست

متكي:
اواخر اكتبر يا اوايل نوامبر، تاريخ مناسبي براي 

گفتگو هاي ايران و 1+5 است

جهان نما نصف النهار

با سفر نماينده آمريكا به رياض و قاهره صورت گرفت؛
تالش آمريكا براي كارشكني سفر 

احمدي نژاد به لبنان
معاون وزي��ر خارجه آمريكا 
ضمن سفر به مصر و عربستان 
قصد دارد تا راه هاي مقابله با 
نتيجه هاي سفر رئيس جمهور 
كش��ورمان به لبنان را با مقام 
هاي اين كش��ورها بررس��ي 

كند.
به گزارش فارس، منابع ويژه 
به روزنامه السفير لبنان اعالم 
كردند كه »جف��ري فلتمن« 

معاون وزير خارجه آمريكا در امور خاورميانه، اين هفته براي بررس��ي س��فر 
رئيس جمهور كشورمان به لبنان به رياض و قاهره خواهد رفت. 

وي در اين س��فر با مقام هاي عربستان و مصر درباره تحول هاي لبنان رايزني 
خواهد كرد. 

عالوه بر تحول هاي لبنان كه محور اين نشس��ت ها اعالم شده، فيلتمن در اين 
سفر درباره موضوع هاي سازش بين تشكيالت خودگردان و رژيم صهيونيستي 
و روند تشكيل دولت عراق نيز با مقام هاي دو كشور، بحث و تبادل نظر خواهد 

كرد. 
اين فعاليت هاي گس��ترده ديپلماتيك در شرايطي صورت مي گيرد كه وزارت 
خارجه آمريكا در جديدترين فضاسازي خود عليه سفر رئيس جمهور كشورمان 
به لبنان، در بيانيه اي نسبت به سفر شهروندان خود به لبنان هشدار داده و مدعي شد 

كه احتمال بروز خشونت ها به صورت فوري يا غافلگير كننده وجود دارد. 
البته فضاي آرام اين روزها در لبنان به حدي ملموس است كه بيانيه آمريكا نيز 
نتوانست آن را ناديده بگيرد و تأكيد كرد: با وجودي كه اين روزها  آرامش در لبنان 
حكمفرما شده، اما مقام هاي لبنان قادر نخواهند بود در روزهاي آينده حمايت از 

شهروندان يا مسافران اين كشور را تضمين كنند. 
بسياري از رسانه هاي محلي، آرامش موجود در فضاي كنوني لبنان و كاهش تنش 
ميان  جريان هاي سياسي را ناشي از سفر احمدي نژاد به لبنان و آماده سازي لبنان 

براي اين سفر مي دانند.

در پي اختالف جیمز جونز با رئیس جمهور آمريكا
اوباما مشاور جديد امنيت ملي آمريكا را 

به طور رسمي معرفي كرد
ط��ي  آمري��كا،  رئيس جمه��ور 
سخناني در كاخ س��فيد، به طور 
رس��مي مش��اور جدي��د امنيت 
مل��ي آمريكا را معرف��ي كرد. به 
گزارش فارس به نقل از فرانسه، 
»ب��اراك اوبام��ا« رئيس جمهوري 
معاون  دانيل��ون«  »ت��ام  آمري��كا 
 خ��ود را ب��ه عن��وان جانش��ين 
»جيمز جونز« مشاور امنيت ملي 

سابق كاخ سفيد، معرفي كرد. 
تام دانيلون كه قرار اس��ت از اين پس مش��اور امنيت ملي آمريكا باش��د 
ب��ه »جو بايدن« معاون رئيس جمهور آمريكا بس��يار نزديك اس��ت. وي 

همچنين رابطه كاري بسيار خوبي با اوباما دارد. 
رئيس جمهور آمريكا در س��خنراني خود ك��ه طي آن دانيلون را به عنوان 
مش��اور جدي��د امنيت ملي آمري��كا معرفي كرد، گفت كه طي دو س��ال 
گذش��ته دانيلون از تمامي مسائل امنيت ملي آمريكا كه شمار آنها نيز كم 

نبوده مطلع بوده و در جريان بررسي آنها قرار داشته است. 
جيم��ز جونز مش��اور امنيت مل��ي آمريكا به داليلي كه از س��وي برخي 
رس��انه هاي خبري اختالف هاي وي با رئيس جمهور آمريكا اعالم شده 
است، از س��مت خود كناره گيري كرد. پيش از اين »رام امانوئل« مشاور 
عالي رتبه و رئيس ستاد كاركنان كاخ سفيد، حدود يك هفته پيش به طور 
رس��مي اس��تعفا كرد و پس از آن خبرگزاري آلمان در گزارش��ي درباره 
اعالم رس��مي اس��تعفاي امانوئل تأكيد كرد كه با كناره گيري رئيس ستاد 
كاركنان كاخ س��فيد، مش��اوران عالي رتبه رئيس جمهور آمريكا سرانجام 
نفس راحتي مي كش��ند. بس��ياري وي را عامل نفوذي صهيونيست ها در 
كاخ سفيد مي دانس��تند و حتي نشريه آمريكايي »امريكن فري پرس« در 
گزارشي نوش��ت: زماني كه روزنامه اسرائيلي »هاآرتص« در گزارشي از 
انتخاب رام امانوئل به عنوان رئيس پرسنل كاخ سفيد خبر داد، موجي از 

شادماني در تل آويو به راه افتاد. 
پي��ش از اي��ن نيز، »لري س��امرز« ك��ه در زمان رياس��ت جمهوري »بيل  
كلينت��ون« در مق��ام وزير خزان��ه داري آمريكا فعاليت مي ك��رد و دوباره 
براي منصب مش��اور ارش��د اقتصادي باراك اوباما به دولت بازگش��ت، 
چن��دي پيش اع��الم كرده بود كه قبل از پايان س��ال ج��اري ميالدي از 
س��مت خود اس��تعفا مي دهد. در خصوص اختالف مقام هاي آمريكايي 
درباره جنگ افغانستان، پيش از اين نيز »مك كريستال« فرمانده 55 ساله 
آمريكاي��ي به دليل انتقاد از رويكرد دولت اوباما در جنگ افغانس��تان از 
فرماندهي نيروهاي خارجي در افغانستان بركنار شد و روزنامه آمريكايي 
»لس آنجلس تايمز« در خبري نوشت كه ژنرال »استنلي مك كريستال« در 

مراسمي تلخ به پاس 3 دهه خدمت، با ارتش آمريكا خداحافظي كرد

اف بي آي درخودروي يك دانشجو 
 به طور مخفيانه ابزار جاسوسی

 نصب كرد  
چند روز قبل يك دانشجوي 20 ساله متوجه شد كه يك دستگاه ردگيري 
GPS بدون اجازه و به طور مخفيانه در خودرويش نصب ش��ده اس��ت 
و پيگيري هاي بعدي نش��ان داد كه اين كار توس��ط پليس فدرال آمريكا 
)اف بي آي ( انجام شده است. به گزارش فارس به نقل از ام اس ان بي 
س��ي، اين دانشجو پس از كشف اين مسأله تصوير اين دستگاه ردگيري 
 را ب��ر روي اينترنت قرار داد و جنج��ال خبري به راه انداخت. در نتيجه 
اف بي اي كه نگران افش��اي اسرار كاري خود شده بود سرانجام دخالت 

كرد و خواستار بازگردانده شدن اين دستگاه شد. 
اي��ن دانش��جوي اه��ل خاورميانه كه ياس��ر عفيفي ن��ام دارد بعد از اين 
افش��اگري با مراجعه ش��ش مأمور اف بي آي به درب منزل خود مواجه 
شد. بررسي هاي بعدي نشان داد كه اين دستگاه بين 3 تا 6 ماه بر روي 
خودروي وي نصب بوده اس��ت. اين دانشجو مي گويد كه چيزي براي 
 مخف��ي كردن ندارد و با مقام هاي مس��ئول نهاي��ت همكاري را به عمل
 م��ي آورد،  ام��ا از نقض حريم ش��خصي خود نگران و عصباني ش��ده 
اس��ت. پدر عفيفي كه يك فعال مسلمان بوده است سال گذشته در مصر 
درگذشت و مشخص نيست اين تحقيق هاي مخفيانه در مورد پسر وي 

با فعاليت هاي پدر او ارتباطي دارد يا نه.

استاندار اصفهان در مراسم بهره برداری از فاز دوم مجتمع چاپ رسانه برتر:

اصفهان می تواند هالیوود فرهنگی و هنری دنیا شود 

رهبر معظم انقالب در ديدار با كارگزاران حج؛ 
عوامل صهيونيستی و امريكايی در كمينند تا مسلمانان را به جان هم بيندازند 

با حضور رئیس جمهور؛ 
عمليات اجرايي آزادراه قم - تهران - مشهد )حرم تا حرم( آغاز شد

كنكور رشته هاي مجازي از كنكور كارشناسي ارشد جدا شد
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هي��چ برنام��ه ای ب��رای حمايت از 
ش��وك های  مقاب��ل  در  ك��ودكان 
ويرانگ��ر اقتصادی وج��ود ندارد، 
مس��أله ای ك��ه می بايس��ت افكار 
عموم��ی را متوجه آن كرد و جای 
خال��ی آ ن  را ب��ه سياس��ت گذاران 
و حاكم��ان، بيش��تر گوش��زد كرد. 
»كودك��ی« در بحران��ی عميق ت��ر 
ف��رو خواهد رفت اگ��ر امروز هم 

انديشه ای نكنيم. 
ب��ه گزارش ايلنا به نقل از س��ايت 
انجمن حمايت از حقوق كودكان، 
فرش��يد يزدانی فعال حقوق كودك 
با ارائه مقاله ای تأكيد كرده است: از 
دوران كودكی در بسياری از متون 
سنتی به عنوان دوران گذر نام برده 
می ش��ود كه البت��ه دولت ها هم در 
حوزه هايی كه با كودكان سرو كار 

دارند نيز بر اين مس��أله تأكيد داشته اند 
كه كودك��ی دوران گذر به بزرگس��الی 
اس��ت و نهادها و س��از و كاره��ا نيز با 
همين رويكرد و در همين راستا تعريف 
و طراح��ی ش��ده اند و به نظر می رس��د 
اساس بحران كودكی نيز ناشی از همين 
تلق��ی از دوران كودكی اس��ت. كودكی 
فقط دوران گذار نيس��ت بلكه بخش��ی 
مهم از زندگی هر انسانی است، كه بايد 

متناسب با شرايط از آن لذت ببرد. 
عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان 
با اش��اره به لزوم توجه به آينده كودكان 
ياد آور می ش��ود: گرچه آموختن شايد 
مهمتري��ن وجه آن باش��د، ك��ه به باور 
نگارنده اين امر يكی از مهمترين وجوه 
زندگی انسانی است، اما نبايد فراموش 
كرد كه هر چند كودكان آينده ساز هستند 
و اميدهای فردا، اما امروز هم زنده اند و 
بايد زندگی كنند، نه فقط برای فرداها كه 
برای امروز هم؛ ساز و كار ايدئولوژيك 
دولت ها بنا به گفته »لوئی آلتوسر« بيشتر 
مايل به دخالت در آموزش كودكان برای 
حفظ وضع موجود و باز توليد آنچه كه 
هست می باشند و بدين واسطه دولت ها 
نگرش مس��تبدانه ای در اين زمينه اتخاذ 

می كنند. 
به اعتقاد يزدانی، اين مسأله در خصوص 
دولت ه��ای ايدئولوژي��ك بيش��تر ديده 
ش��ده و كودكی را به چالش می كشاند. 

چالش��ی كه البته بيشتر ويرانگر است تا 
سازنده يك زندگی متعادل برای حال و 

آينده كودكان. 
اين فع��ال حقوق ك��ودك در ادامه اين 
مقاله آورده اس��ت: چگونگ��ی گذران 
دوران كودك��ی از ش��رايط اقتص��ادی 
 و اجتماع��ی ني��ز به ش��دت تأثير پذير 

است. 
در بحران ه��ا و اتفاق ه��ای اقتصادی، 
اجتماع��ی و طبيعی كودكان نخس��تين 
حلقه آس��يب پذي��ری هس��تند، چه به 
لحاظ توانايی مح��دود آنها در مواجهه 
ب��ا تحول ه��ا و عدم درك و ش��ناخت 
صحيح شرايط و امكان تحليل وقايع و 
چه به لحاظ ش��رايط خاص كودكی كه 
بر جس��م، ذهن و روان آنان به صورت 

بلند مدت اثر می گذارد.
اين اثرها به خصوص در ش��رايطی كه 
حمايت های عمومی نباش��د و دولت ها 
برنامه و بودجه مناس��بی برای حمايت 
از اين بخش از جمعيت نداش��ته باشند 

مخرب تر است. 
يزدان��ی عضو انجمن حمايت از حقوق 
ك��ودكان در ادامه مقاله خود با اش��اره 
ب��ه نادي��ده گرفتن س��هم 30 درصدی 
عن��وان  كش��ور  در  ج��وان   جمعي��ت 
می كند: در كش��ور ما هر دو ساز و كار 
مخرب به خصوص در خأل نهاد حمايتی 
مناس��ب با وجود درصد باالی كودكان 
)حدود 28 در صد كل جمعيت(، دوران 

كودكی را با بحران مواجه ساخته است. 
از يك سو شرايط بد اقتصادی و توزيع 
نابرابر درآمد، امكانات و سياس��ت های 
خطايی كه به افزاي��ش فقر انجاميده بر 
جنبه های مختلف كودكان تأثير گذاشته 

است. 
او می افزايد: افزايش فقر از يك طرف به 
افزايش تقاضا برای نيروی كار كودكان 
می انجام��د و از س��وی ديگ��ر ط��رف 
عرضه ني��روی كار كودكان )خانواده ها( 
 را نيز بيش��تر نيازمند كار كودكان كرده
 اس��ت. بدين واس��طه وج��ود كودكان 
خارج از چرخه تحصيل استمرار می يابد 
و به تعداد آنان افزوده می شود. در كنار 
آن كودكان��ی نيز ك��ه در خانوارهای با 
درآم��د باالتر زندگی می كنند با رويكرد 
مصرف گراي��ی ش��ديد مواجه ان��د و به 
نوعی تش��كيل دهن��ده ب��ازار كاالهای 
مصرفی غير ضروری ان��د. هر دو روی 
س��كه )درا و ندار ( كودكی را به چالش 

می كشد. 
يزدان��ی ب��ا اش��اره ب��ه وج��ود برخی 
تعارض ه��ای خيابانی در برابر كودكان 
ايران��ی خاطرنش��ان می كن��د: رويكرد 
ايدئولوژي��ك و ابزاری ب��ه كودكان نيز 
در اي��ن بي��ن ذهن و روان ك��ودكان را 
به مخاطره و بحران می كش��د. تش��ديد 
فاصل��ه طبقات��ی كه ناش��ی از عملكرد 
سياس��ت گذاران كالن اس��ت و تبيين 
خطا و دگرگونه آن به گس��ترش تقابل 

كودكان ب��ا رويكردهای متفاوت و 
س��طحی نگر به مسأله دارا بودن و 
ندار بودن، به جای رويكرد انسان 
مدارانه ای كه به بيان روابط علت و 
انجاميده  می پردازد،  مسأله  معلولی 
اس��ت ك��ه نم��اد آن را در برخی 
تعارض ه��ای خيابان��ی می ت��وان 

مشاهده كرد. 
اي��ن فعال حقوق كودك با اش��اره 
به كمبودهای آموزش��ی و تقويت 
ك��ودكان  در  خش��ونت  روحي��ه 
ادام��ه می دهد: موضوع��ی كه هر 
 دو ك��ودك دارا و ن��دار قربانی آن 

هستند. 
تشديد روحيه خشونت ورزی توسط 
 نهادهای مختلف فرهنگی و آموزشی
)از آموزش و پرورش گرفته تا صدا 
و سيما و...(، اولويت آموزش های 
نظام��ی به ك��ودكان به ج��ای آموزش 
مهارت های زندگی و حتی آموزش های 
خش��ونت ورزانه از بدو كودكی توسط 
برخی نهادهاي��ی كه داعيه اجتماعی نيز 
دارن��د، آموزش هايی كه در واقع پايمال 
كردن حقوق مس��لم كودكان در جهت 
رش��د فرديت و انس��انيت آنان اس��ت، 
نمون��ه ای از اي��ن روش ه��ای مخاطره 
 آميز اس��ت، كه »كودك��ی« را به بحران 

می كشد. 
در اي��ن بين نرده های مدرس��ه ها ديگر 
حفاظی ب��رای امنيت كودكان نيس��ت، 
بلك��ه جداكننده كودكانی اس��ت كه از 
داخ��ل در تكاپ��وی گري��ز از مدرس��ه 
هس��تند و كودكانی در خارج از آن كه 

در تالش برای ورود به مدرسه اند. 
عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان 
با ابراز نگران��ی از قانون هدفمند كردن 
يارانه ها و مش��كل های اقتصادی فعلی 
و اثره��ای آن ب��ر روی ك��ودكان تأكيد 
می كند: امس��ال در روز جهانی كودك، 
كودكانمان در ش��رايطی به سر می برند 
ك��ه از هر زم��ان ديگری كودكی ش��ان 
ق��رار  جدی ت��ری  مخاطره ه��ای   در 

دارند. 
ح��ذف يارانه ه��ا و وضعيت نامس��اعد 
اقتصادی، بی گمان اثرهای مس��تقيم و 
اوليه خود را بر زندگی كودكانمان نشان 

خواهد داد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا:
نفوذ مواد مخدر صنعتی در 
باشگاه های بدنسازی زنان 
رئيس پليس مبارزه 
ناجا  مخدر  مواد  با 
با بي��ان اينكه مواد 
صنعت�ی  مخ����در 
در باش����گ�اه های 
بدنسازی زنان نفوذ 
پي��دا كرده اس��ت، 
يك  اي��ن  گف��ت: 
هشدار جدی برای 

مسئوالن و خانواده هاست. 
س��ردار حميد رضا حس��ين آبادی در گفتگو با فارس، 
اظهار داش��ت: اعتياد در ميان زنان كش��ور بس��يار كم 
اس��ت و زنان معتاد در ح��دود نيم درصد از جمعيت 
معتادان كش��ور را تش��كيل می دهند. وی با بيان اينكه 
زنان بيش��تر از مواد مخدر صنعتی اس��تفاده می كنند، 
گف��ت: مواد مخدر صنعتی با نام هاي��ی مانند كراك و 
شيش��ه به صورت بدون بو و دود در شهرهای بزرگ 

كشور به ويژه تهران به آسانی تهيه می شود. 
رئيس پليس مبارزه با م��واد مخدر ناجا، با بيان اينكه 
مواد مخدر صنعتی، ابت��كار جديد مافيای مواد مخدر 
است، ادامه داد: ورود مواد مخدر صنعتی در ميان زنان 
كشور يك بحث جديد است و دستگاه های فرهنگی، 
اجتماعی و خانواده ها بايد به اين مس��أله نگاه ويژه ای 

داشته باشند. 
س��ردار حس��ين آبادی خاطر نش��ان ك��رد: در بح��ث 
ورزش، شاهد نفوذ مواد مخدر صنعتی به باشگاه های 
بدنس��ازی زنان هستيم؛ زنان بيش��تر برای الغر شدن 
از مواد مخدر صنعتی به  خصوص »شيش��ه« اس��تفاده 
می كنند كه اين يك هش��دار جدی برای مس��ئوالن و 
خانواده هاست. وی با اشاره به رواج استفاده چندگانه 
از داروه��ای خطرن��اك گف��ت: اس��تفاده از دارو در 
خانواده  ها بايد تحت  نظر پزش��ك معتمد باشد؛ برخی 
از افراد به دالي��ل مختلف عالوه بر گرفتن مبالغ زياد 
از زن��ان، داروهای مخدر مضری را به عنوان دارو در 
اختي��ار آنها قرار می دهند كه عوارض بس��ياری برای 
 آنها به همراه داش��ته و موجب اعتياد زنان به اين مواد 

می شود. 
رئي��س پليس مب��ارزه با م��واد مخدر ناجا، توس��عه 
برنامه ه��ای ملی پيش��گيری از اعتياد، تحت پوش��ش 
درمان قرار دادن معتادان كشور، توسعه مراكز درمانی 
خصوصی و برخورد قاطع با شبكه ها و باندهای قاچاق 
مواد مخدر و جلوگيری از ترانزيت آن به كشور را از 
جمله چشم اندازها و سياست های كشورمان در مبارزه 

با مواد مخدر دانست.

عضو كميسيون فرهنگی مجلس با بيان 
اينكه كمرنگ شدن نقش خانواده، بيشترين 
آس��يب را به دختران وارد می كند، گفت: 
بهترين راهكار برای دور ش��دن دختران 
از خطرها، اس��تحكام بنيان خان��واده و 
توجه خانواده به آنهاست. حجت االسالم 
سيدعلی حسينی در گفتگو با فارس، با بيان 
اينكه امروزه عصر ارتباطات و دستگاه های 
ارتباط جمعی اس��ت، اظهار داش��ت: در 
جهان امروز، مرزها از بين رفته اس��ت و 
به همين دليل همه افراد می توانند در تمام 

موضوع ه��ا وارد 
ش��وند. همچنين 
و  حجاب ه��ا 
برداش��ته  پرده ها 
وارد  و  ش��ده 
جديدی  دني��ای 
وی  ش��ده ايم. 
ادام��ه داد: در اين 
ميان كه هيچ گونه 
برای  محدوديتی 

دسترسی اطالعات وجود ندارد الگوگيری 
دختران، لوازم خاص خود را می طلبد و 
نياز است كارهای فرهنگی فراوانی انجام 
ش��ود تا بتوانيم از جنبه ه��ای منفی دور 
ش��ده و جنبه های مثب��ت را درك كنيم. 
حجت االس��الم حسينی گفت: در دنيای 
امروز همه قش��رها از جمله دختران در 
معرض موج گس��ترده ای از اطالعات به 
ويژه تبليغ های منفی رسانه های خارجی، 
مس��ائل ضد اخالق��ی و فرهنگی، تبليغ 
فرهنگ برهنگی و مظاهر فساد در جامعه 
هستند كه بايد تالش كرد تا اين يورش ها 

به نوعی پاسخ داده شود. 
وی بيان داشت: در اين ميان، زنان و دختران 
بيشتر در معرض آسيب های اجتماعی قرار 
دارند چرا كه از روحيه لطيفی برخوردارند 
و احساس های عاطفی آنها بيشتر از مردان 
اس��ت ضمن اينكه زنان نسبت به مردان 
نيازمندی های بيشتری دارند و كانون گرم 
خانواده و محبت والدين است كه پشتوانه 

دختران می شود. 
اين نماينده مجلس با بيان اينكه كمرنگ 
ش��دن نقش خان��واده و والدين در خانه 

بيشترين آسيب را به دختران می زند، عنوان 
كرد: دختران بيشتر از پسران در معرض 
خطر هس��تند و تأثير پذيرفتن آنها نيز از 
والدين بيشتر است؛ بهترين راهكار برای 
دور ش��دن دختران از خطرها، استحكام 
بنيان خانواده و توجه خانواده به آنهاست. 
حجت االسالم حس��ينی در پاسخ به اين 
پرس��ش كه مس��ئوالن چه راهكاری در 
اين زمينه می توانند، داشته باشند، افزود: 
مس��ئوالن موظفند با فرهنگ س��ازی در 
نهاده��ای فرهنگی و حماي��ت از تمام 
ارگان ه��ا و نهادهای 
غيردولتی  و  دولت��ی 
ساز و كاری مهيا كنند 
تا فرهنگ اس��المی، 
فضاي��ل  و  انس��انی 
اخالق��ی در جامع��ه 

گسترش پيدا كند. 
ك��رد:  تأكي��د  وی 
مس��ئوالن بايد نقش 
زن��ان را در جامع��ه 
پررنگ ببينن��د و به خان��واده و دختران 
جوان بها و شخصيتی كه شايسته آنهاست، 
بدهن��د؛ همه اين مورده��ا نيازمند اتخاذ 
تصميمی واحد و منطبق ب��ا ارزش های 
جامعه ما اس��ت و در اين راستا نمی توان 
انگش��ت اشاره به س��مت يك نهاد برد. 
عضو كميسيون فرهنگی مجلس ادامه داد: 
نهادهای دولتی، دانش��گاه ها، مدرسه ها، 
دستگاه های فرهنگی و نهادهای مردمی 
مانند جامعه روحانيت، پايگاه های مذهبی، 
مساجد، خانواده ها و تمام نهادهای مؤثر در 
فرهنگ سازی در زمينه كم كردن خطرات 
برای زنان مسئول هستند و هر كس بايد در 

جايگاه خود، وظيفه خود را انجام دهد. 
نماينده مردم نيشابور در مجلس در پايان 
خاطرنش��ان كرد: شيك پوش��ی، رعايت 
بهداشت، آرايش و ظواهر ديگر، موجب 
شادابی و پويايی می شود و باعث شده كه 
در زندگی خانوادگی، اجتماعی و اداری 
انسان های فعالتری باشيم؛ البته همه اينها 
در صورتی مشروعيت و مقبوليت دارد كه 
حدود شرعی رعايت شود و پا را از احكام 

شرعی الهی فراتر نگذاريم.

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو  وقتی توزیع بهینه درآمد و شرایط اقتصادی در سیکلی معیوب گرفتار می شود؛

كودكان دارا و ندار؛ هر دو قربانی یک فاجعه

در پي تعقیب مأموران امنیتي و انتظامي؛ 
 2 نفر از عامالن حادثه تروریستي سنندج 

به هالكت رسیدند

افتادن دندان مصنوعی پیرمرد 83 ساله داخل 
سرویس بهداشتی، حادثه آفرید و منجر به 

مداخله نیروهای آتش نشانی شد

آنچه در سال 1388 ثبت شد: 

افزايش طالق در مقابل كاهش ازدواج
اين آمار با محاس��به 114 هزار و 674 واقعه 
طالق ثبت شده در سال گذشته به دست آمده 
اس��ت كه بيش��ترين آنها مربوط به مردان 25 
تا 29 س��ال اس��ت و از اين ميان سه هزار و 
917 رويداد طالق مربوط به مردان باالی 60 
سال است. طبق گزارش سازمان ثبت احوال، 
در يازده ماه نخس��ت سال 1388 در هر يك 
س��اعت 154 واقعه والدت،  45 واقعه فوت، 
100 واقعه ازدواج و 14 واقعه طالق به ثبت 

رسيده است. 
به گزارش ايلنا، آمار طالق به ثبت رسيده در 
يازده ماه نخس��ت س��ال 88، نسبت به مدت 
مشابه در سال قبل از آن 13/2 درصد افزايش 
داشته است. اين آمار با محاسبه 114 هزار و 
674 واقعه طالق ثبت ش��ده در سال گذشته 
به دس��ت آمده است كه بيشترين آنها مربوط 
به مردان 25 تا 29 س��ال است و از اين ميان 

س��ه هزار و 917 رويداد طالق مربوط به مردان باالی 
60 سال است. 

بر اس��اس آمارهای س��ايت ثبت احوال، تنها اس��تانی 
كه در س��ال 1388 ميزان طالق در آن نس��بت به سال 
1387 كاهش داشته ، اس��تان خراسان جنوبی است كه 
4/0 درص��د كاه��ش واقعه طالق را دارا بوده  اس��ت، 
همچنين آنچه در اين آمار به چش��م می خورد افزايش 
7/36 درصدی طالق در اس��تان يزد است كه در ميان 
ديگر اس��تان ها بيش��ترين ميزان تغيير را به خود تعلق 
داده  اس��ت و پس از آن اس��تان چهارمحال  و بختياری 

با 6/32 درصد، ركورد دار اين واقعه  اس��ت. طبق اين 
آمار كه در س��ايت رسمی سازمان ثبت احوال نيز قابل 
مشاهده است ازدواج با 804 هزار و 628 واقعه به ثبت 
رس��يده نيز نسبت به سال گذاش��ته 2/5 درصد كاهش 
داشته اس��ت و بيش��تر ازدواج در زنان و مردان 20 تا 
24 سال بوده اس��ت. همچنين بيشترين آمار ثبت شده 
مربوط به زوج هايی است كه مرد 20 تا 24 سال و زن 
19 تا 15 س��ال س��ن دارد و تعداد آن 157 هزار و 27 

واقعه است. 
همچنين درحالی كه بيشتر اس��تان های كشور، كاهش 
آمار ازدواج را داش��ته اند تنها در چند اس��تان ش��اهد 

افزايش اين آمار هستيم كه بيشتر استان هايی 
است كه ش��يوه س��نتی زندگی هنوز در آنها 
 ادام��ه دارد، بر اس��اس همين فرضيه اس��تان 
سيس��تان و بلوچس��تان 1/36درصد افزايش 
ازدواج داشته  اس��ت و پس از آن با اختالف 
بس��يار به ترتيب استان های هرمزگان با 0/6، 
گلستان  با 2/3، خوزس��تان با 1/3، كرمانشاه 
ب��ا 5/2 و كهگيلوي��ه  و بويراحم��د ب��ا 9/1 
تنها اس��تان هايی هس��تند كه افزايش ازدواج 
داش��ته اند. به گزارش ايلنا، در سايت سازمان 
ثبت احوال، در 11 ماه نخس��ت س��ال 1388 
يك ميليون و 240 هزار و 259 واقعه والدت 
به ثبت رس��يده كه نس��بت به زمان مشابه در 
سال گذشته، 3/5 درصد افزايش داشته است، 
در س��ال 88 در مقابل ه��ر 100 والدت ثبت 
ش��ده دختر، ح��دود 106 والدت پس��ر ثبت 
ش��ده كه ميزان آن در سال قبل از آن 100 به 
105 بوده اس��ت. طبق آمار سايت سازمان ثبت احوال، 
همچني��ن تعداد واقعه فوت با 359 هزار و 723 مورد، 
نس��بت به س��ال 87 كاهش 6/5 درصدی داشته است. 
همچنين همانطور كه تعداد متولدان نوزاد پسر از دختر 
بيشتر است در سال گذشته در برابر هر 100 زن فوت 
شده، 122/5 مرد فوت شده كه نسبت اين آمار در سال 
گذش��ته 100 به 117/2 بوده اس��ت. بنابراين در يازده 
ماه نخست س��ال 1388 در هر يك ساعت 154 واقعه 
والدت،  45 واقعه فوت، 100 واقعه ازدواج و 14 واقعه 

طالق به ثبت رسيده است.

دو نفر از عامالن اصلي حادثه تروريس��تي س��نندج در پي تعقيب مأموران امنيتي و 
انتظامي به هالكت رسيدند و بقيه نيز تحت تعقيب هستند.

ب��ه گ��زارش ايس��نا، گروهك��ي تروريس��تي ك��ه در اقدام��ي ناجوانمردان��ه در 
حمل��ه ب��ه ي��ك كيوس��ك ني��روي انتظام��ي در شهرس��تان س��نندج، 4 نف��ر از 
نيروه��اي پلي��س و يك��ي از ش��هروندان را ب��ه ش��هادت رس��انده و ن��ه نفر را 
ني��ز زخم��ي ك��رده و مت��واري ش��ده بودند، در پ��ي تعقي��ب از س��وي مأموران 
 امنيت��ي و انتظام��ي دو نف��ر از آن ها به هالكت رس��يدند و بقيه ني��ز تحت تعقيب 

هستند.
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي كردستان گفت: دو ضارب با سالح كالشينكف 
در مي��دان آزادي س��نندج اقدام به تيراندازي بي هدف به س��وي مردم و نيروهاي 

انتظامي كردند كه در نهايت پنج نفر شهيد و نه نفر زخمي شدند.
س��رهنگ كاظمي نژاد افزود: يك نفر از ش��هدا و چهار نف��ر از زخمي ها عابر پياده 

بودند.
معاون سياس��ي امنيتي استاندار و رئيس ش��وراي اطالع رساني استان كردستان نيز 
در اطالعيه اي اين اقدام تروريس��تي در ميدان آزادي سنندج را محكوم كرد. مراسم 
تشييع پيكر اين شهيدان گرانقدر شنبه از ساعت 10 صبح از مقابل مسجد جامع تا 

ميدان انقالب اين شهر برگزار  شد.

به گزارش ايلنا، در پی تماس شهروندان 
فرمانده��ی،  س��تاد   125 س��امانه  ب��ا 
آتش نش��انان ايس��تگاه 73 را ب��ه محل 
 حادثه واق��ع در خيابان ش��ريعتی اعزام 

كرد. 
ب��ا حض��ور آتش نش��انان و اظه��ارات 
بس��تگان اين پيرمرد، مش��خص شد كه 
دندان وی به داخل س��رويس بهداشتی 
افت��اده ب��ود واين ف��رد با دس��ت كردن 
داخل س��رويس تعادل خود را از دست 
 داد و ت��ا كت��ف داخ��ل س��رويس گير 

كرد. 
آتش نش��انان با اس��تفاده از جعبه ابزار و 
چكش مقداری از سرويس و كاشی های 
مجاور را شكسته و دست اين فرد مسن 

را از داخل س��رويس بهداش��تی خ��ارج و وی را برای اقدام ه��ای درمانی تحويل 
اورژانس دادند. 

عضو كمیسیون فرهنگي مجلس:
كمرنگ شدن نقش خانواده، بيشترین آسيب 

را به دختران وارد مي كند

اجتماع��ی  كميس��يون  مش��اور 
مجل��س با بيان اينكه س��االنه 2 
كيلوگ��رم م��واد ش��يميايی با مصرف 
ل��وازم آراي��ش، ج��ذب ب��دن زنان 
می ش��ود، گفت: برخ��ی از اين مواد 
ش��يميايی نظير س��رب و اكسيد آهن 
موج��ب ري��زش مو، س��قط جنين و 

ناراحتی های پوستی می شود.
مجي��د ابه��ری در گفتگو ب��ا فارس، 
غلي��ظ،  آراي��ش  داش��ت:  اظه��ار 
و  رفت��اری  ناهنجاری ه��ای  نش��انه 

بدشكل پنداری است. 
وی اف��زود: از آنجاي��ی كه اف��راد به 
زيباس��ازی خود با اس��تفاده از زينت 
آالت، پوش��اك و آرايه ه��ای م��ادی 
پيرايش  عالقه مند هس��تند، آرايش و 
در چارچوب  ارزش ه��ای اخالقی و 
دس��تورهای دينی برای مردان و زنان 

مجاز است. 
اي��ن متخص��ص عل��وم رفت��اری و 
آسيب شناس��ی اجتماعی با بيان اينكه 
زن��ان به وي��ژه دختران ج��وان بدون 
توجه ب��ه زيبايی های خدادادی خود، 
ان��واع آرايش ه��ای ظاهری  به  اقدام 
می كنند، ادام��ه داد: اس��تفاده زياد از 
لوازم آرايش نشانه دو ناهنجاری خود 

نمايشی و بدشكل پنداری است. 
ناهنج��اری  خص��وص  در  وی 
خود نمايش��ی گف��ت: در اي��ن ن��وع 
ناهنجاری، فرد با پوش��يدن لباس های 
از  غير طبيع��ی  اس��تفاده  و  عجي��ب 
لوازم آرايش ت��الش می كند تا توجه 
ديگ��ران و به وي��ژه جنس مخالف را 

ب��ه خود جل��ب كند؛ چني��ن افرادی 
 بايد تح��ت مش��اوره و رفتاردرمانی 

قرار بگيرند. 
ابهری با بيان اينك��ه با مصرف لوازم 
آراي��ش، س��االنه دو كيلوگ��رم مواد 
ش��يميايی جذب بدن زنان می ش��ود، 
عن��وان ك��رد: برخ��ی از اي��ن م��واد 
ش��يميايی مانند س��رب و اكسيد آهن 
موجب بيماری های عصبی، پوستی و 

ريزش مو می شوند. 
ناهنج��اری  ك��رد:  اضاف��ه  وی 
بدشكل پنداری، دومين نوع ناهنجاری 
روانی است؛ اين ناهنجاری برای زنان 
و دخترانی مطرح می ش��ود كه آرايش 
غلي��ظ دارند؛ اين افراد تصور می كنند 
زش��ت تر از ديگران هستند و در اين 
مقايسه غير منطقی برای نجات خود، 
از آرايش های غليظ و خارج از اندازه 

استفاده می كنند. 
اي��ن متخص��ص عل��وم رفت��اری و 
آسيب شناس��ی اجتماعی گفت: برخی 
زن��ان بيان می كنند چون فقط صورت 
خ��ود را می تواني��م نش��ان دهيم بايد 
حد اكث��ر تالش خود را ب��ه كار ببريم 
ت��ا زيبا جل��وه كني��م؛ اين اف��راد از 
انحراف های اجتماعی و آس��يب های 
رفتاری ك��ه از حركات آنها بر جامعه 
وارد می ش��ود، غافل هس��تند و باور 
نمی كنن��د اي��ن اق��دام آنه��ا موجب 
زيبايی نمی ش��ود، بلك��ه در ارزيابی 
ديگران در مورد ش��خصيت و تربيت 
 فرهنگ��ی و خانوادگی آنه��ا اثر منفی 

می گذارد. 

مشاور كمیسیون اجتماعي مجلس:
ساالنه 2 كيلوگرم مواد شيميايي با مصرف لوازم 

آرايش، جذب بدن زنان مي شود

جامعه

حسیني: 
افزایش کیوسک های مطبوعاتی 

اصفهان، تا سال 1390

فرمانده نیروي انتظامي كاشان 
خودروي کاشاني ها دیگر با 
»ایران 23« نمره نمي شود

همزمان با دهه كرامت؛
آسمان شهرکرد نورافشاني 

مي شود

قاضي زاده :
 پرداخت یارانه مطبوعات 

شهرستان ها، تا سه هفته آینده

220 نفر از کارمندان نمونه 
شهرداری اصفهان تقدیر شدند 

مديركل فرهنگ و ارش��اد اسالمي استان اصفهان 
گف��ت: ت��ا س��ال 1390 ش��اهد افزاي��ش تعداد 

كيوسك هاي مطبوعاتي در اصفهان هستيم.

اتم��ام  از  كاش��ان،  انتظام��ي  ني��روي  فرمان��ده 
نمره گ��ذاري خودروهاي اين شهرس��تان با پالك 

»ايران 23« خبر داد.

معاون فرماندار شهرستان شهركرد گفت: همزمان 
با برگزاري جش��ن هاي ويژه دهه كرامت، آسمان 

شهركرد نورافشاني مي شود. 

مديركل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: امسال 
يارانه مطبوعات شهرستان ها يك نوبت تا سه هفته 
آينده و يك نوبت نيز تا انتهای سال پرداخت می شود

طی مراس��می از220 نف��ر ازكارمن��دان نمونه در 
اج��رای ط��رح تكريم ارب��اب رجوع ب��ا حضور 
ش��هردار اصفهان تجليل ش��د.  به گ��زارش ايمنا،مدير 
امور اداری و رفاه ش��هرداری و دبير ستاد طرح تكريم 
ارباب رجوع در اين مراس��م ضمن گراميداش��ت هفته  
دف��اع مقدس گف��ت: ام��روز تمام مجموع��ه مديريت 
شهری و شورای اس��المی شهر اصفهان همان راهی را 
در نه��اد خدمت رس��ان ش��هرداری  طی م��ی كنند كه 
ايثارگران درمدت 8 س��ال در دوران دفاع مقدس انجام 

دادند . 
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زاينده رود
سرپرست امور آب و فاضالب روستايي شهرستان 
ش��هركرد در جمع آبداران اين شهرس��تان، ضمن تأكيد 
بر وجود مش��كل كم آبي در كشور و به ويژه در استان 
چهارمحال و بختياري بر تالش هر چه بيش��تر آبداران 
جهت حل اين مشكل از راه هاي مختلف تأكيد كردند.

»بهرام كيان��ي« گفت: هم اكنون مي��زان مصرف آب از 
استاندارد سرانه روزانه در بيشتر نقطه ها، بيشتر است كه 
بايد تعادل منطقي بين توليد آب بهداشتي قابل شرب و 
مصرف آن به وجود آيد تا از ايجاد مش��كل كم آبي در 

نقاط مختلف جلوگيري شود.
 ايشان خاطرنش��ان كردند: جهت جلوگيري از مصرف 
ب��ي رويه بايد الگ��وي مصرف آب را اص��الح كنيم و 
اي��ن امر با آموزش روش هاي مختلف، مصرف بهينه به 
مصرف كنندگان همچنين همكاري و كمك مش��تركان 

امكان پذير است.
آقاي كياني همچني��ن در ارائه توصيه هايي جهت انجام 

بهتر مسئوليت ها گفت: 
1- انجام حفاري در سطح روستاها با هماهنگي قبلي و 

اطالع آبداران انجام گيرد.
2- نصب كنتورهاي خراب و انشعاب ها توسط آبداران 

صورت گيرد.
3- انش��عاب هاي غيرمج��از پيگي��ري و از ايج��اد آن 

جلوگيري شود.
4- فرم درخواس��ت انش��عاب توس��ط آبداران تحويل 
مش��تري ش��ود و پس از جمع آوري و تكميل مدارك، 

مشتريان را به اداره شهرستان راهنمايي نمايند.
5- بح��ث معوقه ه��ا و وصول آنها ب��ا جديت پيگيري 

شود.
سرپرس��ت امور آب و فاضالب روس��تايي شهرس��تان 
همچنين از مسئوالن بهداشتي مركز بهداشت شهرستان 
ش��هركرد، به دليل همكاري و نظارت مستمر بر كيفيت 
آب و بررس��ي كدورت آب در زمينه نظارت مستمر بر 

بهداشت آب آشاميدني تقدير و تشكر نمود.
س��پس آقاي محمدي مس��ئول كنترل كيفي ضمن ارائه 
تعري��ف جامعي از آب قابل ش��رب ب��ر اهميت نقش 
آبداران بر س��المت جامعه تأكيد نمودند و خاطرنش��ان 
كرد كه آب��داران بايد به نكته هاي مهمي از جمله: حفظ 
حريم منابع آب ها، جلوگيري از كشاورزي در مجاورت 
منابع آب و جلوگيري از ورود آلودگي هاي شيميايي و 
بيولوژيك��ي به منابع  آب ها توجه نماين��د تا از آلودگي 

منابع آب جلوگيري بعمل آيد.
مس��ئول نگه��داري ام��ور آب و فاض��الب روس��تايي 
شهرستان شهركرد نيز در جمع آبداران روستايي گفت: 
روس��تاهايي كه معوقه هاي باال نداشته باشند به آبداران 

جايزه هايي تعلق خواهد گرفت.

روی میز

شهر من

افتتاح اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر

در جلسه علني شوراي اسالمي تأكید شد:
اعتالي فرهنگي كشور در گرو رشد مطبوعات است

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان:
حمایت دستگاه هاي اجرایي از مطبوعات و رسانه ها ضروري است

زاينده رود  
اداره ثبت اسناد و امالك شاهين شهر با حضور معاون 
رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك 
كشور، امام جمعه شاهين شهر و ديگر مسئوالن افتتاح 
شد. در اين مراسم، معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور گفت: امروز وظيفه ما 
به عنوان خدمتگزار مردم، اين است كه از همه توان و 

قدرت خود در راه خدمتگزاری به مردم استفاده كنيم.
تويسركانی تصريح كرد: ما در شرايطی هستيم كه همه 
جهانخواران در مقابل ما ايستاده اند تا ما نتوانيم پيشرفت 
كنيم بنابراين چش��م اميد ما به مردم است، كه الگوی 
مناسب يك نظام الهی بوده و طبيعی است كه به عنوان 
خدمتگزار موانع را از پي��ش رو برداريم. همانطور كه 

قبل از اين هم، اين اقدام صورت پذيرفته اس��ت. وی 
خاطرنشان كرد: ما در هر پستی كه هستيم بايد شناخت 
دقيقی از مأموريت ها داش��ته و برای به دست آوردن 

هدف های خود كوشا باشيم.
معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و 
امالك كشور، درباره چگونگی ارائه خدمات اين سازمان 
به مردم گفت: سازمان اسناد و امالك كشور، خدمات 
وس��يعی به مردم ارائه می دهد ك��ه رقم اين خدمات 
س��االنه 30/000/000 برآورد شده است. تويسركانی 
استفاده بهينه از همه امكانات را از سياست های سازمان 
ثبت عنوان و خاطرنش��ان كرد: همگان مكلفيم كه در 
جهت فناوری های نوين و تالش در جهت ش��فاف 
سازی فرآيندها و اصالح آنها و نيز حفظ رضايت مردم 

گام برداريم. بنابراين اگر يك مسئول نسبت به اين قضيه 
بی توجه باشد در واقع در جهت هدف های اين نظام 
گام برنداشته است. وی در خاتمه از تالش ها و همت 
مضاعف مسئوالن شهرستان شاهين شهر تشكر كرد. در 
ادامه اين مراس��م ملكيان )امام جمعه شاهين شهر( در 
مورد جايگاه قوه قضائيه گفت: قوه قضائيه تنها قوه ای 
بوده كه بحراالس��الم است، به همين جهت هر كسی 

حقی برای قضاوت ندارد.
همچنين فرماندار شاهين شهر، ضمن اشاره به وضعيت 
جغرافيايی شاهين شهر و ميمه كه شامل 6 شهر و 19 
روس��تا است تصريح كرد: بخش ميمه و شاهين شهر 
از صنعتی ترين شهرستان های استان اصفهان به شمار 
می رود كه دارای 2000 واحد صنعتی مانند: پااليشگاه، 

نيروگاه برق و معدن طال موته است. هادی زاده افزود: 
سازمان ثبت اس��ناد و امالك مانند سازمان های ديگر 
محدوديت هاي��ی دارد به طوری ك��ه 35 درصد اين 
س��ازمان با كمبود نيروی انس��انی مواجه است و عدم 
پذيرش در دهه 60 تا 70 از معضل های اين س��ازمان 
به شمار می رود. اما با اين شرايط كاركنان اين اداره با 
وجود محدوديت ها و نيز هدايت مقام معظم رهبری و 

قوه قضائيه اقدام ها را به بهترين شكل انجام داده اند.
در خاتمه، مديركل اداره ثبت اس��ناد و امالك اس��تان، 
محوطه جديد اداره را 4500 متر عنوان و خاطرنش��ان 
كرد: اين مكان در سال 74 از بنياد مستضعفان خريداری 
شده است. همچنين هزينه شبكه كه 23 ميليون برآورد 

شده از محل اعتبارها دريافت گرديده است.

رون��د  ش��هر،  اس��المی  ش��ورای  علن��ی  جلس��ه  در 
و  مطبوع��ات  جش��نواره  پنجمي��ن  برگ��زاری 
بررس��ی  اصفه��ان  اس��تان  داخل��ی   خبرگزاری ه��ای 

شد. 
ب��ه گ��زارش موج، نايب رئيس ش��ورای اس��المی ش��هر 
اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه نق��ش مطبوع��ات در توس��عه 
فرهنگ��ی گف��ت: رش��د مطبوع��ات توس��عه فرهنگ��ی 
 و ب��ه دنب��ال آن پوياي��ی و تح��رك ش��هر را ب��ه هم��راه 

دارد. 
س��يد كري��م داودی با اش��اره ب��ه اين كه آم��وزش نقش 
چرخ��ه  گ��ردش  ب��ه  بخش��يدن  س��رعت  در  بزرگ��ی 

فرهنگ��ی و ايجاد تع��ادل فرهنگی بر عه��ده دارد، افزود: 
مطبوع��ات ب��ه عن��وان مداف��ع حق��وق م��ردم و تريبون 
ص��دای مردم محس��وب می ش��ود و در انعكاس مس��ائل 
 و مش��كل های مردم ب��رای نماين��دگان كمك بس��ياری 

می كنند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اين كه رس��انه ها بايس��تی به مس��ائل 
ش��هری و بهداش��ت زيس��ت محيط��ی بيش��تر بپردازند، 
تصريح كرد: متولی اصلی مطبوعات اداره ارش��اد اسالمی 
اس��ت، ام��ا در هر ص��ورت مديري��ت ش��هری اصفهان 
 ني��ز حمايت ه��ای خ��ود را از مطبوع��ات محل��ی دريغ 

نمی كند. 

ناي��ب رئيس كميس��يون حم��ل و نقل و محيط زيس��ت 
شورای اسالمی ش��هر در ادامه خاطر نشان كرد: برگزاری 
نمايش��گاه مطبوع��ات فرصت��ی اس��ت كه ش��هروندان با 
تالش ها و مأموريت های اصحاب رس��انه آش��نا ش��وند. 
نص��ر اصفهانی با اش��اره به اين كه بس��ياری از مطبوعات 
محلی به خاطر كمبود نقدينگی در آس��تانه ورشكس��تگی 
هس��تند، اظهار داش��ت: متوقف شدن يك رس��انه انگيزه 
 را ب��رای ادام��ه فعالي��ت ديگ��ر اصحاب رس��انه كاهش 

می دهد. 
وی با اش��اره به ضرورت توج��ه و حمايت از خبرنگاران 
ادام��ه داد: ي��ك خبرن��گار بايد ب��دون مش��غله فكری و 

ذهنی رس��الت خ��ود را انج��ام دهد. اين عضو ش��ورای 
اس��المی با بي��ان اين ك��ه مطبوع��ات محلی از پش��توانه 
مال��ی برخوردار نيس��تند، افزود: ش��ورای ش��هر آمادگی 
 دارد از مطبوع��ات محل��ی ب��ه صورت عادالن��ه حمايت

كند. 
فوالدگ��ر، عضو ديگر ش��ورای اس��المی ش��هر با اش��اره 
ب��ه اين ك��ه نمايش��گاه مطبوعات امس��ال بازدي��د مردم 
پيشرفت قابل توجهی داش��ته است، تصريح كرد: فرهنگ 
ش��هروندی و بهداش��ت محيطی چالش هايی است كه در 
 ش��هر با آن مواجه هس��تم كه مطبوعات بايد بيش��تر به آن 

بپردازند.

عضو ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: مطبوعات و 
خبرنگاران اس��تان اصفهان از لحاظ مالی در شرايط خوبی 
نيستند و بايد در جهت حمايت و پشتيبانی از آنان گام های 

اساسی برداشته شود. 
ب��ه گزارش فارس، عليرضا نصر اصفهانی در جلس��ه علنی 
ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان با بيان اينكه تعدادی از 
روزنامه ها و نش��ريه های محلی به دليل مشكل های مالی 
در نمايش��گاه مطبوعات اصفهان حضور نداش��تند، اظهار 
داشت: دستگاه های اجرايی بايد بيش از گذشته مطبوعات 

را مورد حمايت قرار دهند. 
وی اف��زود: با بررس��ی هايی كه در طول نمايش��گاه انجام 

ش��د، متوجه ش��ديم بس��ياری از رس��انه های اصفهان در 
آس��تانه ورشكستگی هس��تند و كار به جايی رسيده است 
ك��ه بعضی از مطبوعات معروف تع��داد صفحه های خود 

را كم كرده اند. 
نصراصفهان��ی تصريح كرد: اگر نش��ريه ها يا روزنامه های 
محلی تعطيل ش��وند، فضای مطبوعات نش��اط و ش��ادابی 
خود را از دس��ت می دهد و انگيزه برای ادامه كار كمرنگ 

می شود. 
وی با اشاره به اينكه چند سال پيش قرار بود شورای شهر 
و ش��هرداری اليحه ای تنظيم كنند ك��ه مطبوعات حمايت 
ش��وند، تأكيد كرد: اين اليحه به س��رانجام نرس��يد كه از 

س��رگيری آن ضروری است و بايد با تصويب اليحه هايی 
در جهت حمايت و پشتيبانی از قشر زحمتكش خبرنگار و 
عكاس خبری، گام های اساسی برداشته شود و از دغدغه ها 
و مش��كل های آنها كاسته ش��ود تا بتوانند به رسالت خود 
به منظور تنوير افكار عمومی با فراغ بال و آسودگی خاطر 

ادامه دهند. 
نايب رئيس كميسيون حمل و نقل و محيط زيست شورای 
اسالمی شهر اصفهان بيان داشت: حقوق و بيمه بسياری از 
خبرنگاران با اينكه تعدادش��ان كم است از تعرفه اداره كار 
بسيار پايين تر و به صورت خريد خبری پرداخت می شود 
و اين در حاليست كه زمان زيادی برای تهيه گزارش و خبر 

صرف می شود و  تعرفه های خريد خبر نيز كم و ناچيز است 
بنابراين بايد از مطبوعات حمايت كرد تا آنها نيز پرداختی 
به خبرنگاران را افزايش دهند. نايب رئيس شورای اسالمی 
شهر اصفهان نيز گفت: نمايشگاه مطبوعات پيشرفت قابل 
توجهی نس��بت به سال قبل داشت و اميد است مطبوعات 
به سمت حرفه ای شدن پيش بروند و مطبوعات محلی نيز 
به س��المت فرهنگی و بهداش��ت محيط زيست بيشتر بها 
دهند. س��يد كريم داوودی اظهار داش��ت: برگزاری ساالنه 
نمايش��گاه مطبوعات فرصتی برای اصحاب رسانه است تا 
 مردم را از نزديك در جريان مش��كل ها و سختی های كار 

قرار دهند.

شهرستان

پیشگیري از كم آبي
فرهنگ سازي در مصرف آب

اخبار شهرستانها

همگام با اهل قلم در گذر از فستیوال پنجم
ذاكر اصفهاني: نگران ورشکستگي 3 روزنامه در اصفهان هستم

برای نخستین بار در جهان به دست مخترعان دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان انجام گرفت:
طراحی و ساخت شناور ارتجاعی با قابليت تغييرهای خطی در راستای طولی پيوسته

 پایان آبرساني به شهرهاي 
سده لنجان و ورنامخواست 

رشد و توسعه فوالد مباركه با همت 
كاركنان میسر خواهد شد

تکذیب تغییرهای در وزارتخانه هاي 
خارجه و ارشاد

نايب رئیس شوراي اسالمي شهر اصفهان :
تشکیل شورا یاري در برنامه 5 ساله 

شهر عملیاتي شود
عمليات اجرايی طرح آبرسانی به شهرهای سده لنجان و ورنامخواست 
 ب��ا ص��رف هزين��ه ای بالغ ب��ر دو ميلي��ارد و 300 ميليون ري��ال پايان 

يافت. 
ب��ه گ��زارش م��وج، در اي��ن عملي��ات از 3100 متر لوله آزبس��ت به 
قطر 300 ميليمتر اس��تفاده ش��د تا خط آبرس��انی به اين دو ش��هر به 
 خ��ط انتقال آب تصفيه خانه آب باباش��يخعلی به ش��هر مباركه متصل 

شود. 
 همچني��ن عملي��ات لول��ه گ��ذاری فاض��الب در بخ��ش هاي��ی از 
زرين ش��هر با 90 درصد پيش��رفت فيزيكی در حال اجرا است كه در 
 اي��ن عمليات نيز، 1150 متر لوله پلی اتيل��ن به قطر 250 ميليمتر اجرا 

می شود. 
 از ديگ��ر فعاليت های انجام ش��ده توس��ط آبف��ای لنج��ان می توان به 
به��ره ب��رداری از منب��ع 5000 مترمكعبی ملك آباد و رفع مش��كل كم 
 آبی محله 400 دس��تگاه ش��هر با نصب يك دس��تگاه پمپ سانتريفيوژ

 18/5 كيلوواتی به مبلغ 40 ميليون ريال اشاره كرد. 
گفتن��ی اس��ت آبفای لنجان همچنين توس��عه ش��بكه فاضالب ش��هر 
 چمگ��ردان را ب��ا اعتب��اری بالغ ب��ر 9 ميلي��ارد ريال در دس��ت اجرا 

دارد. 

ب��ا توجه به اين كه ش��ركت زيربن��ای توليد و توس��عه  صنعت فوالد 
كش��ور اس��ت، بنابراين فق��ط بايد به فكر توليد و توس��عه باش��يم تا 
 بتواني��م با اج��رای صحيح دس��تورالعمل ها، اهداف ترس��يم ش��ده را 

محقق كنيم. 
به گزارش موج، دكتر محمد مس��عود س��ميعی ن��ژاد مديرعامل فوالد 
مباركه در اولين حضور خود در جلس��ه  كميته راهبری، پس از استماع 
گزارش ه��ای عملك��رد نواح��ی ضمن قدردان��ی از عملك��رد نواحی 
مختلف ش��ركت در ش��ش ماهه  اول س��ال جاری گفت: انش��اءا... در 
ادام��ه نيز با همت و جديت روزافزون مجموع��ه  مديريت و كاركنان، 
 فوالد مباركه را با س��رعت بيش��تری به س��وی رش��د و تعالی س��وق 

خواهيم داد. 
وی افزود: از آنجا كه اين شركت زيربنای توليد و توسعه  صنعت فوالد 
كش��ور است، بنابراين فقط بايد به فكر توليد و توسعه باشيم تا بتوانيم 
با اجرای صحيح دس��تورالعمل ها، اهداف ترس��يم شده را محقق كنيم. 
س��ميعی نژاد در ادامه ب��ه نقش رعايت اصول و ارتق��اء ايمنی در نزد 
همه  افراد س��ازمان اشاره كرد و گفت: ارزشمندترين سرمايه  ما، نيروی 
انس��انی است كه می بايست مباحث ايمنی جدی تر از گذشته سرلوحه 

امور كاری كاركنان شركت قرار گيرد. 

مطبوعات��ی  مع��اون  و  خارج��ه  ام��ور  وزارت   س��خنگوی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی كه برای بازديد از پنجمين نمايشگاه 
 مطبوعات اس��تان ب��ه محل نمايش��گاه آم��ده بودن��د، در گفتگوهای 
تكذي��ب  را  وزارتخانه ه��ا  اي��ن  در  تغييره��ا  ايمن��ا،  ب��ا   جداگان��ه 

كردند. 
رامين مهمانپرس��ت س��خنگوی وزارت امور خارجه كه در غرفه ايمنا 
حض��ور يافته بود در پاس��خ به س��ئوال خبرنگار ايمن��ا درباره احتمال 
تغيي��ر وزير ام��ور خارجه كه چندی پيش در رس��انه ها مطرح ش��ده 
 ب��ود گفت: اين خبر ش��ايعه اس��ت و تغيير در اي��ن وزارتخانه منتفی 

شده است. 
محمدعلی رامين معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هم 
در حاش��يه بازديد از نمايش��گاه مطبوعات اصفهان در پاسخ به سئوال 
خبرن��گار ايمنا درباره احتمال كنار رفت��ن وی از اين وزارتخانه گفت: 
اين امر صحت ندارد و رس��انه ها باي��د در نقل خبر از خبرگزاری ها و 

سايت ها بيشتر دقت كنند. 
وی از پاس��خ به اين س��ئوال كه آيا با منبع انتشار خبر برخورد خواهيد 

كرد خودداری نمود.

نايب رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان با تأكيد بر تشكيل شورا ياری در 
محالت بيان داشت: الزم است برای حل مشكل های محالت تشكيل شورا 

ياری در برنامه 5 ساله شهر اجرا و عملياتی شود. 
به گزارش ايمنا،  س��يد كريم داودی در جلس��ه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اش��اره به اين كه با مش��اركت مردمی راندمان فعاليت های شهر 
از جمله عمرانی، فرهنگی و اجتماعی افزايش می يابد، گفت: ش��ورا ياری 
می توانند به عنوان معتمدين شورای شهر در محالت كه خود نيز از نزديك 
با مسائل و مشكل های محالت و نيازها و دغدغه های اهالی آشنايی دارند، 
مجموعه مديريت شهری را در دستيابی به اهدافش ياری رسانند. وی با اشاره 
به اين كه با مشاركت مردم در اداره شهر نگاه مردم نسبت به مديريت شهری 
عوض می ش��ود، افزود: با تشكيل ش��ورا ياری در اداره شهر تحول بزرگی 
در ش��هر ايجاد می شود چرا كه مشاركت مردم می تواند در ارتقای كيفيت 
سالمت، آموزش شهروندی، كاهش آسيب های اجتماعی، خدمات شهری 

مؤثر باشد. 
نايب رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اين كه انقالب اسالمی 
نمونه بارز از مشاركت مردمی است، شهر اصفهان با اين ظرفيت باال می تواند 

زمينه مشاركت مردم را اداره شهر فراهم نمايد. 

اصفهاناصفهانمبارکهلنجان

زاينده رود  
اس��تاندار اصفهان گفت: از ورشكس��تگی س��ه روزنامه در اصفهان 
نگران هس��تم و اين نگران��ی را به طور قطع به وزارت فرهنگ و ارش��اد 

اسالمی انتقال می دهم. 
عليرضا ذاكراصفهانی در حاش��يه برگزاری پنجمين نمايشگاه مطبوعات و 
خبرگزاری های داخلی اس��تان اصفهان در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: 
به منظور س��ر پا نگه داشتن روزنامه های اس��تان اصفهان سعی كرديم طی 
تعاملی كه با بنگاه های اقتصادی مختلف صورت داديم، به وس��يله جذب 
آگهی بتوانيم از ورشكس��تگی اي��ن روزنامه ها جلوگي��ری كنيم. وی بيان 
داش��ت: بستر فعلی مطبوعات در اصفهان مناس��ب نيست و روند فعاليت 
مطبوعات و رسانه های استان اصفهان شايسته پايتخت فرهنگ و هنر ايران 

اسالمی به نظر نمی رسد. 
اس��تاندار اصفهان با تأكيد بر اينكه رسانه ها همواره در تمام جوامع بشری 
نق��ش تأثيرگ��ذاری در افزاي��ش آگاهی مردم اين جوامع داش��ته اس��ت، 
خاطرنش��ان كرد: حضور رس��انه ها در فرهنگ اصفه��ان مورد غفلت واقع 
شده است و اصفهان با يك تأخير تاريخی كه بيش از چند دهه طول كشيد، 

توانست در اين عرصه خودنمايی كند. 
وی با بيان اينكه اصفهان دارای س��ابقه فرهنگی بااليی است، تصريح كرد: 
اصفهان با توجه به فرهنگ غنی و سرش��ار خود به عنوان پايتخت فرهنگ 
و تمدن ايران اس��المی ش��ناخته ش��ده و به همين منظور حضور پر رنگ 

رسانه ها را در فرهنگ اصفهان ضروری به نظر می رسد. 
ذاك��ر اصفهان��ی در بخش ديگ��ری از صحبت های خود به ع��دم توانايی 

برخی از روزنامه ها و رس��انه های محلی در تأمين هزينه های خود اش��اره 
كرد و گفت: متأس��فانه بس��ياری از رس��انه های محلی به كسب درآمد از 
طريق تك فروش��ی هيچ اميدی ندارند و بر همين اس��اس بايد ش��رايطی 
 فراهم ش��ود ك��ه هزينه های آن��ان از طريق ج��ذب آگهی ه��ای تبليغاتی 

فراهم آيد. 
وی تأكيد كرد: متأسفانه اكنون سه روزنامه محلی استان اصفهان در آستانه 
تعطيلی و ورشكس��تگی قرار دارند و اي��ن می تواند يك زنگ خطر جدی 

برای رسانه های استان اصفهان باشد.

اين ش��ناور برای نخستين بار در دنيا طراحی شده است، اين شناور از شناورهای 
ارتجاعی زير س��طحی كنترل از راه دور مجهز به سيستم انتقال بلوتوث است. به 
گزارش ايمنا، مخترع جوان اصفهانی با اشاره به اينكه اين شناور نوعی شناور ارتجاعی 
زير سطحی كنترل از راه دور است، بيان داشت: فرآيند طراحی شناورهای دريايی 
به دليل كاركرد در يك محيط دو سياله از جمله فرآيندهای پيچيده و سخت است 
كه در اين راستا شناورهای زير سطحی مانند زيردريايی از اهميت خاصی برخوردار 
بوده و امروزه طراحی و ساخت اين نوع شناورها از تكنولوژی های پيشرفته در هر 
كشوری محسوب می شود. حميد رضا عربيان با بيان اينكه فعاليت های گسترده ای 
در زمينه طراحی و ساخت زيردريايی های سرنشين دار در كشور صورت گرفته 
اس��ت، ادامه داد: با اين حال در زمينه س��اخت شناورهای زير سطحی كوچك و 
بدون سرنش��ين فعاليت چندانی در كشور انجام نشده است و اين در حالی  است 
كه دانش اين طرح در كشورهای ديگر و حتی همجوار بسيار مورد توجه بوده و 
نمونه های واقعی و متنوعی از انواع RCS ها يا همان زير دريايی های كنترل از راه 
دور ساخته و مورد استفاده قرار می گيرد. وی با اشاره به اينكه زير دريايی های زير 
سطحی به دو بخش ROV و AUV تقسيم می شوند، اظهار داشت: شناورهای 
ROV بدون سرنشين بوده و انرژی، سيستم هدايت و ارسال اطالعات آنها از طريق 
كابلی كه به شناور متصل است تأمين می شود. اين مخترع جوان اصفهانی افزود: 
دسته دوم شناورها يا همان AUV شناورهای بدون سرنشينی هستند كه سيستم 
ارتباطی آنها بی س��يم يا به طور كامل، خودكار و هوشمند طراحی شده است كه 
اين زيردريايی جزء اين گروه است. وی با اشاره به اينكه ساخت شناور ارتجاعی 

 AUV زير سطحی كنترل از راه دور مجهز به سيستم انتقال بلوتوث گقت: شناور
ساخته شده در دانشگاه صنعتی مالك اشتر اصفهان دارای قابليت تغييرهای خطی در 
راستای طولی پيوسته بوده و برای نخستين بار در جهان به دست آمده است. عربيان 
تصريح كرد: اين شناور به منظور افزايش راندمان و كاهش ارتعاش های سيستم و 
همچنين عدم محدوديت شناور در آب های كم عمق طراحی و ساخته شده است. 
وی با بيان اينكه مهمترين ويژگی اين طرح قابليت انتقال تصاوير بصری و همچنين 
مانورپذيری باال به دليل بالك های اريب است، خاطرنشان كرد: اين زير دريايی با 
طول يك متر از ابتدای سينه تا انتهای پاشنه و قطر بدنه 14/5 سانتی متر متشكل از 
سه قسمت مخروط پاشنه، نيم كره سينه و استوانه ميانی ساخته شده است به عالوه 
اين شناور دارای يك برجك در قسمت استوانه ميانی و دو جفت سكان اريب در 
قسمت مخروط عقب است. اين مخترع جوان اصفهانی با اشاره به اينكه سرعت اين 
شناور در حركت سطحی حدود 4/5 نات و در حركت زير سطحی حدود شش 
نات اس��ت، بيان داشت: وزن شناور ساخته شده در حدو 12 كيلوگرم و همچنين 
عمق عمليات زيردريايی هنگام ارسال تصاوير 4 متر است. وی در مورد قابليت های 
منحصر به فرد اين شناور گفت: امكان استفاده از اين شناور در زيست شناسی و داده 
برداری در عمق آب، موارد نظامی، بررسی و بازديد از پايه سكوهای نفتی در دريا، 
كشف مين ها و به عنوان شناورهای منهدم كننده بدون سرنشين برای تسلط كامل بر 
مرزهای آبی كشور و بازرسی در اعماق آب و محيط های خطرناك مانند محيط آب 
خنك كننده راكتورها و تانك های مواد سمی و يا مشتعل شونده كه امكان غواصی 

وجود ندارد را فراهم می كند.
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اقتصاد امروز

تحریم، فرصت ها و تهدیدها

   محمود اسالمیان
غرب با يك مطالعه برنامه ريزی ش��ده و با توجه به تنگناهای موجود در 
عراق و افغانس��تان، تمركز خود را ب��ر تحريم های مرحله ای اقتصاد ايران 

قرار داده است. 
تحريم ه��ا محدوديت هايی به همراه دارد، ليكن با توجه به تجربه ملت و 
كش��ور طی سال های اخير و منابع انس��انی و خدادادی عظيمی كه وجود 
دارد، می ت��وان با برنامه ريزی، تأثير تحريم ها را به حداقل كاهش داد و از 

درون آن، فرصت هايی برای شكوفايی فراهم كرد. 
آنچه مس��لم اس��ت غربی ه��ا پروژه هايی را ب��رای ايجاد مش��كل ها در 
روند اقتصادی كش��ور ت��دارك ديده اند. بی توجهی به اين مس��أله همانند 
اين اس��ت كه دش��من در مرزهای كشور دس��ت به تدارك و آماده سازی 
 بزن��د و م��ا ب��دون توجه ب��ه اي��ن تحريك ها ب��ه زندگی ع��ادی خود 

بپردازيم.
1- قرآن همه مسلمانان را به تقويت قدرت و توان كشور در ابعاد مختلف 
دس��تور داده تا از ره گذر اين توان دشمن اجازه تحرك به خود راه ندهد. 
بنابراي��ن در اين مرحله حس��اس توانمندس��ازی موضوع هدف غرب كه 
همان��ا اقتصاد و بنگاه های اقتصادی اس��ت يك اولويت جدی می باش��د. 
وقت��ی موضوع��ی هدف قرار می گي��رد، عقل حكم می كن��د همه منابع و 
امكانات كش��ور در جهت تقويت آن موضوع به كار گرفته شود. بنابراين 
در مرحل��ه اول بايد از نظر عقلی و تئوری، كش��ور در مس��ير حمايت و 

تقويت اقتصاد و توليد كشور قرار گيرد. 
اين موضوع جز با هم  انديشی فعاالن و تصميم گيران اقتصادی ميسر نيست. 
بايد روندهای گذش��ته را دقيق بررسی كنيم و راهكارهای مناسب را برای 
هرچ��ه كارآمدتر ك��ردن بنگاه ها دريابيم. هدف غ��رب ناكارآمدی بنگاه ها، 
تعدي��ل نيرو، افزايش قيمت ها به خاطر فش��ار بر مردم و توس��عه نارضايتی 
است. اينكه مدام سياس��ت مداران غربی دم از برنامه ريزی برای عدم ايجاد 
مش��كل هايی برای مردم می زنند، يك حربه تبليغاتی است؛ واقعيت را آنان 

نيز خوب می دانند.
2- موضوعی كه اقتصاد و توليد كش��ور را طی دهه گذشته رنج داده است، 
تورم دو رقمی و افزايش قيمت تمام ش��ده طی س��نوات و تثبيت نرخ ارز 
بوده است. به نظر اولويت اول توليد كشور ايجاد باالنس و توازن فی مابين 
افزايش قيمت تمام ش��ده ناشی از تورم طی سال های اخير و ثبات نرخ ارز 
به نفع واردات است. ورود ميلياردها دالر كاالی ضروری و غيرضروری و 
فشار بر توليد كشور ناش��ی از عدم توانمندی كارآفرينان و بنگاه ها نيست. 
هرچند مش��كل هايی در بهره وری وجود دارد، ليكن وزن ثبات نرخ ارز در 

مقابل تورم قابل مقايسه با ساير فاكتورهای كارآمدی نيست.
پيش��نهاد می ش��ود برای كنترل واردات به جای افزايش تعرفه ها و توس��عه 
قاچاق كاال، نس��بت به تعديل نرخ ارز اقدام گردد. حدود 15 تا 20 درصد 
نيازهای صنعتی كشور از محل واردات است. بنابراين اين اقدام 80 درصد 
به نفع توليد است. مضاف بر آنكه قاچاق كاال به شدت محدود خواهد شد. 

البته روش��ن اس��ت تعديل نرخ ارز اقدام خوبی نيست؛ ولی بين بد و بدتر 
باي��د ب��د را انتخاب كرد. در مقابل حفظ و تقويت توليد كش��ور و افزايش 
اندكی در تورم بايد موضوع اول را پذيرفت و با برنامه ريزی، اجازه توسعه 
تورم در س��ال های آتی و نياز به تعديل مجدد را محدود كرد. اين مس��أله 
منجر به حفظ ذخاير ارزی كش��ور، توس��عه توليد، كاهش كاالی قاچاق و 
كنترل خروج بی رويه ارز می شود. به طور دقيق اقدامی در مقابل غرب برای 

كاهش ذخاير است.
3 - ط��ی چند س��ال اخير به دليل رك��ود جهانی و تأثير آن ب��ر بنگاه های 
داخل��ی، كاهش قيمت ه��ای كاال و محصول ها، توس��عه واردات كاالهای 
ارزان، ع��دم  حمايت جدی بانك ها از بنگاه ه��ا و افزايش نرخ بهره، توليد 
كشور با مشكل هايی مواجه بوده است؛ در حالی كه رقبای خارجی بنگاه ها 
ب��ا كمك های بالع��وض، كاهش نرخ به��ره بانكی به حداق��ل ممكن و... 
بيشترين حمايت از بنگاه های خود را اعمال می نموده اند. عدم حمايت های 
داخلی باعث ش��ده اس��ت كه توان توليد كشور در مقابل رقبا به داليل ذكر 
شده كاهش يابد. بنابراين موضوع توسعه معوقه هاي بانكی ناشی از شرايط 
محيط��ی ب��وده، نه توانمندی داخل��ی بنگاه ها. در ش��رايط فعلی و با توجه 
ب��ه برنامه ريزی غرب، عقل حكم می كند از توليد كش��ور دفاع ش��ود. هيچ 

توليدكننده ای راضی نيست نام بدهكار را يدك بكشد. 
ش��ركتی كه س��ال ها با اعتبار زندگی كرده است، دوست ندارد سرمايه ها و 
دس��ترنج عمرش در معرض حراج بانك ها قرار گيرد. آيا اين درست است 
كه طی سه سال ركود اقتصادی بانك های كشور بنابر گزارش بورس از 25 

تا 75 درصد س��ود اعالم نمايند؟ در كجای توليد كشور امكان دستيابی به 
س��ود باالتر از 10 تا 20 درصد وجود دارد؟ در يك اقتصاد بايستی تعادل 
برقرار كرد. عدم  تعادل منجر به آس��يب جدی به كل سيس��تم می شود. با 
توجه به محدوديت ه��ای بانك های خارجی نظر به كاهش نرخ های بهره 
در همه جای دنيا و نظر به اعالم 9/8 درصد نرخ تورم، آيا بهره های 18 تا 
30 درصد با جرايم قابل قبول است؟ در كدام اقتصاد با چنين نرخ تورمی 
چني��ن نرخ بهره بانكی اعمال می ش��ود؟ نقدينگ��ی همچون جريان خون 

برای يك بنگاه اقتصادی است. 
انتظار می رود به س��رعت نرخ بهره غيرعادالنه ب��ا مكانيزم های اقتصادی 

اصالح شود.
4- توليد كش��ور از جهت های ديگری نيز تحت  فش��ار قرار دارد. قانون 
كار بزرگ ترين مانع توس��عه اشتغال كشور است. تجديدنظر در اين قانون 
شبه سوسياليستی يك الزام است. سيستم مالياتی كشور هر گاه از ناحيه ای 
تحت فش��ار قرار می گيرد، ديواری كوتاه تر از توليد نمی يابد؛ قانون س��ه 
درص��د ارزش افزوده تم��ام و كمال از توليد اخذ می ش��ود؛ در حالی كه 
معوقه های شركت های دولتی به بنگاه های خصوصی افزايش يافته است. 
جرايم ارزش افزوده نيز فش��ار مضاعف اس��ت. كارآفرين انس��ان نجيبی 
اس��ت. از نظام مالياتی كش��ور انتظار درك ش��رايط و عدالت در برخورد 

داريم.
5- با توجه به حضور بخش های دولتی و ش��به دولتی در اقتصاد كش��ور، 
ب��ه طور علنی بس��ياری از بنگاه های اقتصادی تعامل های گس��ترده ای با 
اركان مذك��ور دارند. ميزان معوقه های اين گون��ه مجموعه ها به واحدهای 
خصوصی طی سال های اخير افزايش چشمگيری داشته است؛ در حالی كه 
بنگاه ها بايد جرايم سنگينی را به بانك ها بپردازند. اين گونه معوقه ها هيچ 
جريمه ای ندارد. از مس��ئوالن محترم انتظار داريم دس��تورات مؤكدی برای 
كاه��ش معوقه های بخش های دولتی به بنگاه ها را ص��ادر نمايند تا امكان 

ادامه فعاليت واحدها با توانمندی بيشتر فراهم شود.
6- كشور امكانات ساخت و مهندسی گسترده ای دارد و سرمايه گذاری های 
بس��يار خوب��ی در س��ال های اخير انجام ش��ده اس��ت. متأس��فانه به علت 
عدم برنامه ريزی الزم، عمده توسعه های كشور از محل واردات تجهيزات و 

تكنولوژی به صورت مكرر انجام شده است. 
در پاره ای از موارد موفقيت هايی نيز وجود دارد. ش��ركت مپنا نمونه موفقی 
از بومی سازی تكنولوژی است. چنانچه اراده الزم در جهت توسعه ساخت 
داخل��ی به وجود آيد، بدون ترديد تحريم ه��ا از اين نظر يك فرصت تلقی 
خواهند ش��د. چنانچه بين بخش ه��ای صنعتی و سياس��ت گذاران مربوطه 
تجربه های گذش��ته بررس��ی ش��ود، می توان به راه حل هايی رس��يد كه از 
توان قدرتمند س��اخت داخل كشور در جهت ايجاد توسعه صنايع حداكثر 
 بهره ب��رداری را ك��رد. ايران كش��وری با پيش��ينه و تمدن ب��زرگ تاريخی 

است. 
 ب��ه ياری خدای ب��زرگ و همت مردم و مس��ئوالن بايد ب��ا اراده جدی و 

برنامه ريزی اين تهديد را به فرصتی بزرگ تبديل نمود.

اي��ران روز جمع��ه بانك جهانی را ب��ه دليل امتناع از 
مج��از ش��مردن كمك ه��ای عمرانی جدي��د به اين 

كشور، به »رفتار تبعيض آميز« متهم كرد. 
اي��ن خبرگزاری نوش��ت: »ش��مس الدين حس��ينی« 
وزي��ر اقتص��اد اي��ران در يك س��خنرانی در اجالس 
 بان��ك جهان��ی و صندوق بين الملل��ی پول گفت كه 
كم��ك ه��ای عمرانی و بش��ر دوس��تانه بخش��ی از 
تحريم های سازمان ملل نيست كه توسط قدرت های 
بزرگ برای مهار توس��عه هس��ته ای اي��ران عليه اين 

كشور اعمال شده است. 
وی اظهار داشت : خودداری اين وام دهنده جهانی از 
سال 2005 ميالدی برای بررسی يك استراتژی جديد 
وام دهی موس��وم به اس��تراتژی كمك به كشورها در 
مورد ايران مغاير با بندهای توافقنامه است. حسينی در 
ادامه گف��ت: اقدام های بانك جهانی در حال محروم 

ساختن يك كشور عضو از منابع عمرانی است. 
وی افزود: نكته تكان دهنده اين اس��ت كه براس��اس 
تحقيق های بخش حقوق��ی بانك جهانی طرح های 
عمرانی و بشردوس��تانه از تحريم های اعمال ش��ده 

عليه ايران مستثنی شده اند. 
در هي��چ ي��ك از بخش های عقاي��د حقوقی كاهش 
روابط و ع��دم تأمين مالی چنين پروژه های جديدی 
يافت نمی ش��ود. رويترز ادامه داد: براساس گزارش 
پايگاه اينترنتی بانك جهانی، اين وام دهنده جهانی از 
سال 2005 وام نداده است. به گفته اين بانك، قطعنامه 
1737 ش��ورای امنيت در عين حال كه از كشورهای 
عض��و و س��ازمان های جهان��ی می خواه��د منابع 

مالی جدي��د در اختيار ايران ق��رار ندهند، فعاليتهای 
بشردوس��تانه و عمرانی مؤسسه های مالی بين المللی 
را از اين امر مس��تثنی كرده اس��ت. حسينی گفت در 
مالقات هاي��ش با مقام های بانك جهانی تحريم های 
س��ازمان ملل و )عقايد منفی برخی از كشورها( را به 
عن��وان داليل عدم وام دهی به ايران به آنها گوش��زد 

كرده است. 
وی با اس��تناد به بندهايی از مف��اد توافقنامه گفت كه 
بان��ك جهانی از هرگون��ه دخالت در امور سياس��ی 
كش��ورهای عض��و من��ع ش��ده و نبايد تح��ت تأثير 
گرايش های سياسی اعضا قرار گيرد. وی خاطرنشان 
كرد: هرچند بان��ك جهانی مانع از پرداخت وام های 
پي��ش از اين تصويب به ايران ش��ده ول��ی همچنان 
 در ح��ال محاس��به س��ود آن و دس��تمزدهای بانكی 

است.

ش��مار بازديدكنندگان از نمايشگاه اكس��پوي 2010 ش��انگهاي، از مرز60 ميليون 
 نفر فراتر رفت و س��الن جمهوري اس��المي ايران همچنان يك��ي از پربيننده ترين 
 سالن هاي اين مجموعه به شمار مي رود. به گزارش ايرنا، اين نمايشگاه همچنان يكي از 
 پربيننده ترين نمايش��گاه ها در س��طح جهان به شمار مي رود. چيني ها پيش بيني 
كرده اند در مدت 184 روز برگزاري اين نمايش��گاه دست كم 70 ميليون نفر از آن 

ديدن كنند. برگزار كنندگان اين نمايشگاه پيش بيني مي كنند كه طي روزهاي باقيمانده 
تا پايان برگزاري اين نمايش��گاه، شمار بازديدكنندگان از اين نمايشگاه به اوج خود 
برس��د. اين نمايشگاه كه 246 كش��ور و منطقه و سازمان بين المللي در آن شركت 
كرده اند، نيمه آبانماه سال جاري به كار خود پايان مي دهد. يادآور مي شود: سالن 
جمهوري اسالمي ايران در اكسپوي شانگهاي كه با معماري زيباي ايراني- اسالمي 

در فضايي به وسعت دوهزار مترمربع ساخته شده است، يكي از سالن هاي جذاب 
و ديدني اين مجموعه به ش��مار مي رود. »شهر بهتر- زندگي بهتر« شعار نمايشگاه 
اكسپوي شانگهاي است و جمهوري اسالمي ايران با شعار »شهر ايراني، شهر عدالت 
و مهرورزي« در اين نمايشگاه شركت كرده است. سالن ايران ميزبان ميليون ها بازديد 
كننده بوده است. حضور ايران در نمايشگاه اكسپو شانگهاي، پنجمين حضور كشور ما 

در اكسپو به شمار مي آيد كه پس از انقالب اسالمي رقم خورده است. نخستين اكسپو 
در سال 1851 ميالدي در لندن برگزار شد و تاكنون در 24 شهر جهان برگزار شده 
است. اكسپو شانگهاي در دو طرف رودخانه »هوانگ پو« در زميني به وسعت بيش از 
5 كيلومتر مربع برپا شده است و بيشتر كشورهاي جهان دستاوردها و محصول هاي 

فرهنگي و هنري خود را در معرض نمايش قرار داده اند.

سياس��ت تحريم امريكا عليه ايران مب��ادالت تجاری 27 
كشور اروپايی با ايران در نيمه نخست سال 2010 نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 45 درصد افزايش يافت و به مرز 
12 ميليارد يورو رس��يد. به گزارش فارس يورواستات در 
تازه ترين گزارش خود اعالم كرد: مبادله های تجاری ايران 
و اروپا در نيمه نخست سال 2010 با افزايش 45 درصدی 
نس��بت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به 11/841 
ميليارد يورو رسيد. مبادله های تجاری ايران و 27 كشور 
عضو اتحاديه اروپا در مدت مشابه سال قبل 8/164 ميليارد 
يورو اعالم ش��ده بود. در حالی مبادله های تجاری ايران 
و اتحاديه اروپا در س��ال جاری ميالدی با افزايش مواجه 
شده است كه دولت امريكا سياس��ت تحريم ايران را در 
اين س��ال در پيش گرفته است و متحدان اروپايی خود را 
به شدت تحت فشار قرار داده است از سطح مبادله های 
خود با ايران بكاهند. بر اس��اس گ��زارش فارس واردات 
اي��ن اتحاديه از ايران كه در ماه های ژانويه تا ژوئن 2009، 
3/348 ميليارد يورو اعالم ش��ده بود در ماه های ژانويه تا 
ژوئن 2010، به 6/259 ميليارد يورو افزايش يافت. بدين 
ترتيب واردات اتحاديه اروپا از ايران در شش ماه نخست 
سال 2010 با افزايش 86/9 درصدی نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل مواجه بوده اس��ت. نفت خام مهمترين كاالی 
وارداتی اتحاديه اروپا از ايران است و افزايش قيمت نفت 
علت اصلی افزاي��ش ارزش واردات اين اتحاديه از ايران 
بوده است. ايران پنجمين صادركننده نفت خام به اروپا در 
اين مدت شناخته شده است و 5 درصد از نفت خام مورد 

نياز اتحاديه اروپا در اين مدت را تأمين كرده است. ارزش 
واردات نفت خام ايران توس��ط اتحاديه اروپا در شش ماه 
نخست سال 2010 نيز با افزايش 91/7 درصدی به 5/434 
ميليارد يورو رسيده است. اما صادرات اتحاديه اروپا به ايران 

در اين مدت نيز افزايش داشته است. 
ص��ادرات اي��ن اتحاديه به ايران در ش��ش ماه نخس��ت 
سال2010 با افزايش 15/9 درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل مواجه ش��د و به 5/582 ميليارد يورو رسيد. در 
شش ماه نخست سال 2009، 4/816 ميليارد يورو كاال به 
ايران صادر شده بود. ماشين آالت مهم ترين كاالی صادراتی 
اتحاديه اروپا به ايران در مدت مذكور بوده است. صادرات 
اين محصول ها به اي��ران با افزاي��ش 16/5 درصدی در 
 نيمه نخس��ت سال 2010 به 3/04 ميليارد يورو رسيد. در 
ماه ژوئن2010، نيز مبادله های دو كش��ور افزايش داشته 
است. در اين ماه 1/089ميليارد يورو كاال از اتحاديه اروپا 
به ايران صادر شد كه اين رقم با وجود سياست تحريمی 
امريكا عليه ايران افزايش 16 درصدی نس��بت به ماه قبل 
از آن داشته است. باالترين حجم ماهانه صادرات اتحاديه 
 اروپا به ايران در س��ال 2010 مربوط به اين ماه اس��ت. در 
ماه می 932 ميليون يورو كاال از اتحاديه اروپا به ايران صادر 
ش��ده بود. واردات اتحاديه اروپا از ايران در اين ماه نيز با 
افزايش قابل توجه 30 درصدی نسبت به ماه قبل ازآن مواجه 
شده است. در ماه می 1/093 ميليارد يورو كاال از ايران وارد 
 شده بود كه اين رقم طی ماه ژوئن به 1/424 ميليارد يورو 

رسيده است.

رفتار تبعيض آميز بانك جهاني در قبال ايران

سالن ايران در اكسپوي شانگهاي، همچنان يكي از پربيننده ترين غرفه هاست

آمارهاي يورواستات نشان داد:

 افزايش 45 درصدي مبادله هاي تجاري اروپا با ايران 
با وجود تحريم ها

 تالش مقام هاي هندی برای تبدیل 
این كشور به قطب ماليه اسالمی

ماليه اسالمی در هند در حال حاضر با وجود چالش های حقوقی مواجه، در حال رشد و 
گسترش است و كارشناسان با توجه به سوددهی چند ابزار مالی بكار گرفته شده، در اين 

كشور آينده صنعت را مثبت 
ارزيابی كردن��د. به گزارش 
فارس، به موازات محبوبيت 
روز افزون بانكداری و ماليه 
اسالمی و روش های اخالقی 
مديريت ثروت صنعت ماليه 
در س��طح جهانی ب��ه ميزان 
بيشتری دگرگون شده است. 
بس��ياری از كشورها درحال 
اقتباس اصول كلی منطبق بر 
شريعت هستند و شعبه هايی 
از خدمات منطبق با ش��رع 
را در بانك ه��ای خود بر پا 

كرده اند.
چالش های پیش رو: با وجود اينكه رشد و افزايش، بخش ماليه اسالمی هند هنوز به 
طور كامل به اجرای اين بخش نپرداخته است و نسبت به امر تركيبی از موضع گيری 
سياس��ی مخلوط با اكراه به پذيرش ايده بانكداری اس��المی وجود دارد. هنوز در هند 

پشتيبانی از بانكداری اسالمی ضعيف است. 
در سال 2006 يكی از كميته های بانك رزرو درهند )آر بی آی( به اين نتيجه رسيد كه 
بانكداری اسالمی توان سازگاری با قوانين بانكداری هند را ندارد. در سال 2008 يك 
طرح كميسيون برنامه ريزی در زمينه اصالح هايی در بخش مالی كه توسط ياگورام راجان 
پروفسور ماليه در دانشگاه شيكاگو و اقتصاد دان ارشد سابق در صندوق بين المللی پول 
هدايت می شود پيشنهاد معرفی بانكداری بی بهره را ارائه داد. دولت هندوستان با جنبه 
بدون بهره بودن بانكداری اسالمی و اصول كلی آن موافق است گرچه مشكل هنگامی 
رخ می دهد كه نوبت به تأسيس بانك های به طور كامل منطبق با اصول شرعی می رسد 

كه تحت عنوان مؤسسه بانكداری اسالمی نام گذاری می شوند.
ــالمی از ديرباز: گرچه بانكداری اس��المی به طور كامل در  توجه به اصول مالیه اس
هندوستان اجرا نشده است اما اصول كلی بی بهره بودن بانكداری و ماليه اسالمی ازسال 
1961 درهندوستان وجود داشته اند. جامعه اعتباری تعاونی شهری بيت النصركه در دهه 
80 در بمبئی تأسيس شد مؤسسه ای بود كه بيشترين ميزان نزديكی را با اصول بانكداری 
اس��المی داشته است و هندوستان شاهد حضور آن بوده است گرچه به دليل ضرر و 

زيان های متحمل شده اين مؤسسه تعطيل شد. 
در استان جنوبی كراال در هند تقاضا برای ماليه اسالمی وجود دارد و از سوی كشورهای 
عضو شورای همكاری خليج فارس 214 ميليون دالر به اين بانك داده شد تا به تأسيس 
يك مؤسسه مالی اسالمی در هندوستان به همراه شركت سرمايه گذاری البركه امارات 
كه درحوزه فعاليت خويش پيشتاز است اقدام شود. پيشنهاد مزبور در اكتبر 2009 انجام 
شد و مسئوليت نظارت بر خدمت های منطبق با شرع ارائه شده بر عهده البركه است 
و مشاوره توسط ارنست اند يانگ و مشاوره تقوا و شريعت اينوستمنت سولوشنز انجام 
می گيرد. مقرر شده است تا از طريق ابزارهای ماليه اسالمی مانند االجاره، البركه نسبت 
به خريد تجهيزات سرمايه ای برای اجاره به ازای تبعيت از اصول كلی منطبق بر شرع 

در معامله بپردازد.
ظرفیت هند در تبديل به قطب مالیه اسالمی: تی باال كريشنان وزير ارشد صنعت و 
تجارت در كراال طی اطالعيه ای اعالم كرد كه موفقيت البركه می تواند منتهی به تأسيس 
اولين بانك اسالمی در هند شود. دورنمای اولين بانك اسالمی در هند به جوابگويی به 
نياز های جمعيت گسترده مسلمانان در اين كشور منجر می شود كه ترجيح می دهند 
روش های منطبق با شريعت را برای تأمين اعتبار استفاده كنند. بانك های اسالمی كه از 
هر نظر آمادگی دارند، هنوز در هندوستان اجازه فعاليت نيافته اند با اين حال مؤسسه های 
بی بهره برای ارائه روش های جايگزين بانكداری داير شده اند. قانون تنظيم مقررات بانكی 
در هندوستان برای جوابگويی به تأسيس مؤسسه های منطبق با قانون های شرعی بايستی 
مورد اصالح قرار گيرند و برای جا افتادن هرچه بيشتر مؤسسه ها به طور كامل منطبق با 
قوانين شرع پذيرش مقام های هندی الزم است تا بدين ترتيب ماليه اسالمی در كشور به 
كار گرفته شود. از آن جا كه مسلمانان بسياری در ميان جمعيت متنوع هندوستان زندگی 
می كنند در صورتی كه اين كشور اقدام به تأسيس بانك ها و خدمات ماليه اسالمی كند 
ظرفيت بااليی برای تبديل آن به قطب ماليه اسالمی وجود دارد. هندوستان از اقتصاد رو 
به شكوفايی برخوردار است و می تواند سرمايه گذاران را ازخاورميانه و ديگر بازارهای 
جهانی جلب كند و بانكداری اسالمی می تواند در اين ميان به تقويت اين ظرفيت  جهت 

مستحكم سازی هر دو بخش كمك كند.

خرید بيش از 106 هزار تن برگ سبز چای 
از چایکاران

رئيس سازمان چای كشور اعالم كرد: تاكنون بيش از 106 هزار تن برگ سبز چای از 
چايكاران استان های گيالن و مازندران خريداری شده است. 

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطالع رسانی دولت، »علی محرر« افزود: از آغاز خريد 
تضمينی برگ س��بز چای تاكنون 106 هزار و 871 تن برگ س��بز چای به ارزش 370 
ميليارد ريال از چايكاران خريداری شده است. وی ادامه داد: 23 درصد از برگ  سبزهای 
خريداری شده درجه يك و بقيه درجه  2 است. به گفته رئيس سازمان چای كشور اين 
ميزان برگ سبز چای در 110 كارخانه چای سازی فرآوری شد كه به دنبال آن تاكنون 

24 هزار تن چای خشك توليد شده است. 
محرر با اش��اره به اينكه خريد برگ س��بز چای از چايكاران تا 30 مهر ماه ادامه دارد از 
چايكاران خواست هرچه زودتر نسبت به چيدن برگ سبز چای خود اقدام كنند. وی 
يادآور می شود استان گيالن 28 هزار هكتار و استان مازندران شش هزار هكتار باغ چای 

دارند و 52 هزار خانوار از چايكاران امرار معاش می كنند.

اخطار
6/272 در پرونده كالسه 870405 ت 17 آقاي ابوالفضل ساداتيان فرزند اكبر متهم است 
به قتل عمدي مرحوم بهنام مهدور كه حس��ب محتويات پرونده مجهول المكان ميباشد 
لذا به اس��تناد ماده 180 قانون آئين دادرس��ي به وي اخطار مي ش��ود جهت رسيدگي به 
اتهامش در تاريخ 89/9/2 ساعت 9 صبح در شعبه 17 تجديدنظر كيفري استان اصفهان 
واق��ع در خ نيكبخت طبقه 4 اطاق 454 حاض��ر در غير اينصورت تصميم قانوني اتخاذ 

خواهد شد.
م الف/ 8214                        مدير دفتر شعبه 17 تجديدنظر كيفري استان اصفهان

مزايده
6/355 آگهي مزايده پرونده اجرايي كالس��ه: 20204-2/755. ش��ش دانگ يك دستگاه 
آپارتمان داراي پالك ثبتي 18035 به انضمام ش��ش دانگ پاركينگ پالك شماره 18036 
فرع��ي از 5000 اصلي بخش 5 ثب��ت اصفهان به آدرس: اصفهان خيابان س��جاد كوچه 
ش��هيد هاشم زاده پالك آبي 30 طبقه دوم )آخرين طبقه( كه سند مالكيت آن در صفحه 
589 دفتر 1156 امالك به ش��ماره ثبت 211306 و ش��ماره چاپي 446845 ثبت و صادر 
ش��ده است با حدود: شماالً به طول 1/55 متر ديواري است به ديوار خانه 5000/6617 

ش��رقًا در سه قسمت كه دوم شمالي به ترتيب به طولهاي 3/10 متر و 3/75 متر درب و 
ديواريس��ت به راه پله مش��اعي پالك 5000/18041 و 1/40 متر ديوار و پنجره است به 
فضاي كوچه جنوبًا اول به طول 5/16 متر ديواريس��ت به ديوار خانه 5000/6618 دوم 
به طول 2/55 متر ديواريس��ت به فضاي حياط و تراس غير مس��قف سوم در سه قسمت 
اول شمالي و سوم جنوبي است به طولهاي 60 سانتي متر و 50 سانتي متر و 60 سانتي 
متر ديواريست به كانال كولر چهارم در دو قسمت كه دوم غربي است به طولهاي 2/53 
متر و 1/15 متر پنجره و ديواريس��ت به فضاي حياط مشاعي مزبور و تراس غيرمسقف 
سوم به طول 2/03 متر پنجره و ديواريست به فضاي تراس غيرمسقف غربًا اول به طول 
1/91 متر ديوار به ديوار خانه پالك 5000/6619 دوم در سه قسمت اول شمالي و دوم 
جنوبي اس��ت به طولهاي 1/45 متر و 65 س��انتي متر ديواريس��ت به كانال كولر مشاعي 
س��وم به طول 6/18 متر ديواريس��ت به ديوار خانه پ��الك 6619 فرعي حدود پاركينگ 
ش��ماالً در س��ه قسمت كه دوم شرقي است به طولهاي 2/05 متر، 12 سانتي متر و 2/86 
متر ديوار اش��تراكي به آپارتم��ان طبقه زيرزمين 18033 فرعي ش��رقًا به طول 2/45 متر 
درب و ديواريس��ت به كوچه جنوبًا به طول 4/95 متر خط مس��تقيم مفروض اس��ت به 
پاركينگ 18037 فرعي غربًا به طول 2/57 متر ديوار اش��تراكي اس��ت به آپارتمان طبقه 
زيرزمين 18033 فرعي كه طبق نظر كارش��ناس رس��مي مساحت مفيد پالك فوق 79/3 

مترمرب��ع و كاربري آن فرهنگ��ي مذهبي اعالم گردي��ده و داراي دو اطاق خواب، هال 
آش��پزخانه، سرويس بهداش��تي، اسكلت آن فلزي- س��قف ها تيرچه بلوك- بدنه هاي 
داخلي گچ كاري و رنگ- كف ها موكت- س��رويس هاي بهداش��تي و آشپزخانه داراي 
كاش��ي كاري- كابينت ها فلزي- درب ها چوبي و رنگ روغني- پنجره ها آلومينيومي- 
گرمايش گاز- سرمايش كولر آبي- آب و فاضالب و برق و گاز آن داير مي باشد ملكي 
آقاي ايرج محمدي كه طبق س��ند رهني شماره 64120-85/3/31 دفترخانه 62 اصفهان 
در رهن ش��ركت تعاوني اعتبار آزاد ثامن االئمه واقع مي باش��د از ساعت 9 الي 12 روز 
يكش��نبه مورخ 89/8/16 در اداره اجراي اس��ناد رس��مي اصفهان واقع در خيابان هشت 
بهش��ت ش��رقي- چهارراه اول س��مت چپ به مزايده گذارده مي ش��ود. مزايده از مبلغ 
پايه پانصد و پنجاه و پنج ميليون و يكصد هزار ريال ش��روع و به هر كس خريدار باشد 
به باالترين قيمت پيش��نهادي فروخته مي ش��ود. الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه 
مورد مزايده داراي آنها باش��د و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض ش��هرداري و غيره تا 
تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده 
است ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي 
فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس��ترد مي گ��ردد ضمناً اين آگهي در يك نوبت در 

روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 89/7/18 درج و منتشر مي گردد و در صورت 
تعطيلي روز مزايده به روز بعد موكول مي گردد.

م الف/ 8665                         اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

حصر وراثت
6/410 آقاي ابوالقاسم واهب داراي شناسنامه شماره 373 به شرح دادخواست به كالسه 
89-2988 ح/ 10 از اين ش��ورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه ش��ادروان احمد واهب حس��ين آبادي بشناس��نامه 4-045566-127 در تاريخ 
89/6/23 اقامت��گاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
 اس��ت به پدر و مادر. 1- عذرا ش��البافيان حس��ين آبادي ب��ه ش ش 693 مادر متوفي.

2- ابوالقاس��م واهب حس��ين آبادي به ش ش 373 پدر متوف��ي و الغير. اينك با انجام 
تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزب��ور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس��ي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به 

شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 9460                                رئيس شعبه دهم شوراي حل اختالف اصفهان
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اين گياه بومی امريكای جنوبی، رايج ترين و ش��ناخته 
 ش��ده ترين گياه آپارتمانی است. برگ های آن به طول
 8– 12س��انتيمتر، قلبی شكل و به رنگ سبز براق تيره 
است. ريشه هوايی و باال رونده دارد و چون با تغيير درجه 
حرارت و نور حساسيت زيادی نشان نمی دهد، در هر 
شرايطی رشد می كند. به همين دليل برای نگهداری در 
آپارتمان مناسب و نگهداری آن برای مبتديان باغبانی نيز 
آسان است. برای ايجاد محيط مناسب بايد قيمی را كه 
ارتفاع آن از گياه بلندتر باش��د، در پای بوته فرو كرد و 
 دور آن را با خزه پوش��اند بعد بوته را به قيم بس��ت تا 
كم كم ريشه نابه جا به داخل خزه وارد شده و خود را باال 
بكشد. همچنين می توان اجازه داد گياه به خودی خود 

رشد كند و از گلدان به پايين سرازير شود.
نگهداری

درجه حرارت: به طور كلی در زمس��تان و در حرارت 
كمتر از 10 – 15 درجه از بين می روند.

نور: تمام انواع فيلودندرون ها بايد از تابش مستقيم آفتاب 
محفوظ بمانند، محل نيم سايه مناسب است )جای اين 

گلدان در لبه پنجره يا لبه ميز خوب است(.
آبیاری: در تمام دوره رش��د، آبياری مرتب الزم است 
و آب مازاد زير گلدان را بايد خالی نمود. در زمس��تان 
هفته ای يك يا دو بار آبياری كافيست. بهتر است اجازه 

دهيد بين دو آبياری سطح خاك گلدان خشك شود.
رطوبت هوا: سطح برگ ها را بايستی به طور مرتب حتی 
دو مرتبه در روز در تابس��تان اسپری نمود و در زمستان 
چنانچه در اطاق گرم نگهداری شود، يك مرتبه در روز 
اسپری نياز دارد. برگ های فيلودندرون بايد هر روز با 
غبار پاش مرطوب شود و با آب ولرم به وسيله اسفنج 
آن را تميز نمود. مقدار كود آن بايد متناسب باشد. در غير 
اين صورت رشد آن نامطلوب و برگ ها خشن، درشت 

و زننده خواهد شد.

مواد الزم:
الزانیا: يك بسته

پنیر پیتزا و سس سفید: به ميزان الزم
مايه ماكارونی: به تعداد نفرات

طرز تهیه:
الزاني��ا را همانن��د ماكارونی ب��ا آب و نمك در روغن 
جوش��انده و در ظرف می  ريزيم، هر الزانيا را با قيچی 
دو قس��مت می كنيم، بعد ظرف پيركس را چرب كرده 
و مايه ماكارونی را مثل دلمه داخل الزانيا پيچيده و لوله 
می  كنيم و در ظرف می  چينيم وقتی كه مواد حاضر شد، 
سس سفيد را روی آن ريخته و پنير پيتزا را هم روی آن 
می  پاشيم و در فری كه از قبل با درجه 175 سانتی گراد 
گرم كرده ايم، به مدت 45 دقيقه قرار می دهيم كافی است 
كه پنير آب شده و طاليی شود در اين لحظه غذا حاضر 
است. در صورت تمايل روی آن را با برشی از نارنج و 

جعفری تزئين كرده و سرو می  كنيم.

تحقيق ها نشان می دهد، احتمال مرگ افراد زودرس كه 
قبل از پايان هفته سی و هفتم حاملگی متولد می شوند، 

بيشتر از نوزادان عادی است. 
به گزارش سالمت نيوز به نقل از روزنامه اينديپندنت 
چاپ انگليس، بررسی كارشناسان بر روی بيش از يك 
ميليون زن و مرد نشان می دهد، دستاوردهای آموزشی 
و تحصيلی اين افراد و تشكيل خانواده برای آنان نيز از 
افراد ديگر كمتر اس��ت و احتمال دارد آنها نيز نوزادان 

زودرس داشته باشند. 
همچنين براساس اين بررسی، نوزادان زودرس پس از 
تولد، با مش��كل هاي بهداشتی فراوان روبه رو هستند. 
كارشناسان معتقدند حاملگی در سنين باال و چاقی، در 

تولد زود هنگام نوزادان تأثير دارد.

فيلودندرون اكسي 
كاروم یا فيلودندرون 

اسکاندنس
ملموس  واژه  اضطراب 
و رايجی اس��ت كه در 
عص��ر حاضر زي��اد به 
گوش می رس��د و در 
زيادی  اش��خاص  ميان 
می گ��ردد.  احس��اس 
اما اي��ن حالت فقط به 
بزرگس��االن اختصاص 
را  ك��ودكان  و  ن��دارد 
می كند.  درگي��ر  ه��م 
ب��ه  می ت��وان  آنچ��ه 
عنوان تفاوت ميان اين 
مقول��ه در ميان كودك 
مدنظ��ر  بزرگس��ال  و 
ب��ه  عوام��ل  داش��ت، 
وجود آورنده اضطراب 
اس��ت. به طور معمول 
اضطراب  و  ترس  واژه 
در گفت��ار روزم��ره به 
كار  به  يكديگ��ر  جای 
باي��د  ام��ا  می رون��د. 

دانس��ت كه در يك بررس��ی ظريف ت��ر اين دو 
با ه��م متفاوتند. ترس اغلب ب��ه ارزيابی از يك 
خطر واقعی و مش��خص بر می گ��ردد. در حالی 
كه اضطراب بيش��تر به حالتی هيجانی و دلواپسی 
به علت خطری مبهم و نامعلوم مربوط می ش��ود 
كه در كودكان می تواند با عالمت هايی همچون 
نفس نفس زدن، تعريق، تپش قلب، كم اشتهايی، 
كم خوابی يا خوابهای ترس آور، ناخن جويدن، 
ش��ب اداری، لكن��ت زبان، نقص تمرك��ز، انزوا، 
همراه باشد. شناخت عالمت های اضطراب برای 
پدر و مادر و مربيان كودكان مهم است چرا كه با 
مش��اهده هر عامل می توان به علت آن پی برد و 
اقدام های مناسب تری را به كار برد به خصوص 
اگر مجموعه ای از عالمت ها را به طور همزمان 
يا متناوب در كودك مش��اهده كني��م. كودكان به 
دليل ظرفيت پايي��ن و توان كمی كه دارند خيلی 
زودتر ممكن اس��ت درگير مسائل عاطفی شده و 
استرس را تجربه كنند و همان طور كه تحقيق ها 
نش��ان می دهد وجود دوران پراسترس كودكی و 
حتی اس��ترس مادر در دوران بارداری می تواند 
پايه و اس��اس يك ش��خصيت مضطرب را در او 
تش��كيل دهد. اگر بخواهيم ب��ه صورت دقيق تر 
عوامل اس��ترس و اضطراب كودك را بيان كنيم، 
می تواني��م آن ه��ا را در دو گروه پيش از تولد و 
پس از تولد دس��ته بن��دی كنيم. در اين مطلب به 

شرح مختصری از هر يك می پردازيم.
ــش از تولد: اس��ترس م��ادر در دوران  عوامل پی
ب��ارداری می توان��د زمين��ه س��از مش��كل های 
متع��دد از جمل��ه: اضط��راب و بي��ش فعالی در 
 فرزندش ش��ود. در مواقع پر تنش و اس��ترس زا 
هورم��ون هايی در بدن مادر توليد می ش��ود كه 
قابليت رد ش��دن از جفت را داشته و به افزايش 
ضربان قلب و سطح فعاليت جنين منجر می شود. 
لذا اگر ميزان اضطراب مادر در اين دوران فزونی 
پي��دا كن��د می تواند به ص��ورت عامل��ی ثابت 
تغييراتی در بدن و فيزيولوژی كودك ايجاد نموده  

و آستانه تحريك پذيری را در او كاهش دهد. 
عوامل پس از تولد: درس��ت است كه فاكتورهايی 
در دوران ب��ارداری می توان��د آس��يب زا بوده و 
آمادگی هايی را در كودك مهيا كند، اما نمی توان 

نق��ش محيط تربيتی كودك را پس از تولد ناديده 
گرف��ت. چنانچه محيط ب��رای ورود كودك آماده 
باشد می تواند رشد بهينه را نيز سبب ساز شود.

از جمله عواملی كه به محيطی س��الم و سودمند 
برای رش��د آس��يب می رس��اند می توان به اين 

موارد اشاره كرد:
ــه: نات��وان ترين  ــای اولی ــتن مراقب ه 1- نداش
موجود زنده در هنگام تولد نوزاد انس��ان اس��ت. 
لذا برای هرگونه رفع نياز و احتياج های خود به 
مراقبت های اطرافيان و ب��ه ويژه مادر نياز دارد. 
مادران��ی كه براس��اس نياز فرزند خ��ود و نه بر 
اساس ميل و خواس��ته خود از كودك نگهداری 
می كنند می توانند اعتم��اد را در كودك تقويت 
نم��وده و در س��ايه اين اعتماد آرام��ش را فراهم 
س��ازند. اين گونه كودكان دلبستگی از نوع ايمن 
را تجربه می كنند كه می توانند با خاطری آسوده 
از داش��تن حمايت و پشتوانه به شناخت محيط و 

يادگيری دست يابند.
ــد و نیازهای مبتنی  2- ناآگاهی از دوره های رش
بر آن: كودكان در مس��ير رش��د خود دوره های 
مختلف��ی را طی می كنند كه در هر دوره نيازهای 
خاصی هم دارند. به عن��وان مثال: در دوره پيش 
عمليات��ی كودكان ق��ادر به فهم و درك مس��ائل 
انتزاعی و غيرملموس نيستند. به همين دليل بايد 
ب��رای آموزش آنها از روش های ملموس و قابل 
مشاهده استفاده شود. لذا هر گونه يادگيری بهتر 
است با توجه به اين اصل صورت پذيرد. آگاهی 
از نيازهای رشدی و توان كودك باعث می شود 
كه پدر و مادر انتظارات خود را نيز با توان كودك 
همس��ان نموده، از توقع های خ��ارج از توان او 
پرهي��ز كنند و مهارت های مورد نياز را در همان 
دوره تكميل نماين��د. كودكانی كه توانمندترند و 
آگاهی های خود را برای مس��ائل كافی می دانند 

اضطراب كمتری را تجربه می كنند.
3- مادران مضطرب: تحقيق ها نش��ان می دهند 
كه مادران مضطرب و افس��رده تأثيرهای فراوانی 
را بر حالت ها و ويژگی های فرزند خود دارند. 
بنابراي��ن وقت��ی صحبت از اضط��راب يك مادر 
می شود درمان آن از اهميت دو چندان نسبت به 
افراد ديگر برخوردار است. اگرچه مادران اذعان 
می كنند كه از انتقال اين حالت ها به كودك خود 

جلوگيری می كنند، اما 
استرس و ناآرامی درون 
بر رفتار و واكنش های 
تأثيرگ��ذار  بيرون��ی 
ب��وده و ب��ه ص��ورت 
ناخ��ودآگاه می توان��د 
را  متعددی  تغييره��ای 
در رفتاره��ای ارتباطی 
شخص به وجود آورد. 
م��ادر مضطرب عصبی 
انسان عصبانی  است و 
از كنت��رل و مديري��ت 
رفتاره��ای خود ناتوان 
ك��ه  مادران��ی  اس��ت. 
بر اس��اس ني��از فرزند 
خ��ود و نه بر اس��اس 
مي��ل و خواس��ته خود 
نگه��داری  ك��ودك  از 
می توانن��د  می كنن��د 
اعتم��اد را در ك��ودك 
در  و  نم��وده  تقوي��ت 
س��ايه اين اعتماد آرامش را فراهم س��ازند. مادر 
مضطرب عجول اس��ت و اي��ن بی حوصلگی و 
بی صب��ری را به فرزندش انتق��ال می دهد. توان 
اختصاص زمان الزم به كودكش را ندارد. توانايی 
تقويت و تش��ويق به جای رفتارهای او را ندارد. 
در قب��ال اش��تباه ها عكس العمل ه��ای افراطی 
نش��ان می دهد. و مس��يرهای حل مسأله و صبر 
را نم��ی تواند به صورت صحي��ح به او آموزش 
ده��د. در مقابل مادرانی ك��ه از آرامش درونی و 
رفتاری برخوردارند حتی در دوران شيرخوارگی 
می توانند اين حالت ها را در فرزند خود مشاهده 
نمايند. عالوه بر اين مادرانی كه بسيار سخت گير 
و كم��ال گرا نيز هس��تند می توانند به عنوان يك 
عامل تأثيرگذار در اضطراب كودك ش��ان س��هم 
داشته باشند. كمال گرايی با انتقاد های پی در پی 
و انتظاره��ای بی عيب و نق��ص فرزند را در اين 
حس فرو می برد كه هيچ گاه نمی تواند كاری را 

آن طور انجام دهد كه مادر دوست دارد.
ــی الزم: به ط��ور معمول  ــارت ياب ــدم مه 4- ع
از  ك��ه  نوجوانان��ی  و  ك��ودكان  در  اضط��راب 
مهارت ه��ای اجتماعی الزم برخوردار نيس��تند 
بيش��تر ديده می شود. كودكان خجالتی و منزوی 
از همي��ن گروه اند. نتيج��ه تقويت مهارت ها در 
پدر و م��ادر و ارتب��اط صميم��ی و تأثيرگذار با 
كودك می تواند رش��د دانسته های اجتماعی در 
او شود. پدر و مادر پذيرنده نيز می توانند مهارت 
هاي��ی را از جمله اعتماد به نفس در كودك خود 
ايجاد كنند. پذيرش بی قيد و ش��رط،كودك را به 
اين باور می رساند كه دوست داشتنی و تواناست 
و او را در مقابله با مسائل و مشكل های بردبارتر 
تربيت می كند. يكی از  مشكل هايی كه می تواند 
به ص��ورت چش��مگيری از اضط��راب كودكان 
منش��أ گرفته باش��د عدم توج��ه و تمركز الزم و 
بی قراری های آنهاس��ت. در بس��ياری از مواقع 
بی قراری ه��ا و جن��ب و جوش ه��ای كودكان 
برچس��ب بيش فعالی می خورد در حالی كه اگر 
بررسی ها با دقت بيش��تری انجام شود می توان 
به وجود عاملی اس��ترس زا در زندگی او پی برد. 
ناخن جويدن و ش��ب ادراری نيز نمودهای بارز 

ديگری از اين مقوله در كودكان است.

گلخند

پیشبند

42 درصد حوادث كودكان در منازل رخ مي دهد

در آغوش گرفتن نجات بخش تأثير مخرب مشاهده 
خشونت بر سالمت كودكان

جوان و خانواده

الزانيا لقمه اي

 نوزادان زودرس با 
مشکل هاي درازمدت 

مواجه اند

به گزارش ايلنا، »غالمرضا معصومي« در نشست 
خبري كه به مناس��بت روز جهاني كودك برگزار 
شد، افزود: به دليل نامناسب بودن وضعيت ايمني 
منازل، كودكان بيشتر در معرض حوادث هستند، 
در واقع آنان از س��ال اول زندگي دچار حوادث 

مي شوند. 
وي ادامه داد: بر اس��اس آمار ثبت ش��ده در نظام 
مراقبت كش��ور حدود 42 درص��د حوادث براي 
افراد زير 19 سال در منزل، 39/6 درصد در معابر 
ترافيك��ي، 3/4 درصد حوادث در اماكن ش��غلي، 
2/9 درص��د در اماك��ن آموزش��ي، 2/7 درص��د 
در اماك��ن عموم��ي، 3/9 درص��د در مكان هاي 
 نامش��خص و2/4 درص��د در س��اير مكان ها رخ 

مي دهد. 
وي از معرفي تهران به عنوان نخس��تين كالنشهر 

ايم��ن در جه��ان ت��ا پايان س��ال90 خب��ر داد و 
گفت: طبق اين برنامه فعاليت هاي س��ازمان هاي 
مختلف در شهرس��تان ها هماهنگ مي ش��ود و بر 
 فعال كردن اس��تانداري ها و فرمانداري ها تمركز 

 كرده اند. 
رئي��س مرك��ز اورژانس و فوريت هاي پزش��كي 
وزارت بهداش��ت گف��ت: ح��دود 6 ميليون نفر 
در دنيا س��االنه بر اثر حوادث ف��وت مي كنند كه 
 ح��دود 10 درصد كل مرگ و ميرها را تش��كيل 

مي دهد. 
وي با اش��اره ب��ه الگ��وي اپيدميولوژيك رخداد 
حوادث در ك��ودكان و نوجوانان زير 19 س��ال، 
گفت: 28/2 درصد ح��وادث رخ داده براي آنان 
ترافيك��ي، 13/5 درصد ناش��ي از س��قوط، 3/8 
درصد ناش��ي از خش��ونت، 3/8 درصد ناشي از 

خ��ودآزاري، 5/1 درص��د به علت مس��موميت، 
6/1 درص��د به علت س��وختگي ناش��ي از آتش 
 و 28/1 درص��د ناش��ي از ضرب��ه و برخ��ورد با 

اجسام است.

بيمارستان زمانی كه متوجه اثر »نجات بخش« 
گذاش��تن نوزادان دوقلو در كنار يكديگر شد، 
از آن پ��س در مقررات خ��ود تغيير به وجود 
آورد و هم اكنون تمامی دو قلوها؛ حتی چند 
قلوه��ا را در يك تخت و يا انكوباتور در كنار 

هم و نزديك هم می خوابانند. 
اين مطلب شرح مفصلی از اولين هفته زندگی 
يك جفت دوقل��و را توصيف می كند كه در 
هن��گام به دنيا آمدن در دو دس��تگاه جداگانه 
انكوباتور نگهداری می شدند و پزشكان گفته 

بودند كه يكی از آنها زنده نخواهد ماند. 
ام��ا يك��ی از پرس��تاران بخش ن��وزادان، دو 
كودك نوزاد را برخالف مقرارت بيمارس��تان 
در يك دس��تگاه انكوباتور ق��رار داد و برای 
اين كار با بيمارس��تان جنگي��د. زمانی كه آنها 
در يك دس��تگاه ق��رار گرفتند، دس��ت نوزاد 
س��الم تر، به گونه ای كه پن��داری خواهرش 
 را در آغ��وش گرفت��ه باش��د، ب��ر او ق��رار 

گرفت. 
از آن ب��ه بعد ضرب��ان قلب ن��وزاد كوچكتر 

و بيمار، ش��روع ب��ه عادی ش��دن می كند و 
دمای بدن او باال رفته، ش��كل عادی می يابد. 
پس از مدت��ی، هر دوی آنها زن��ده می مانند 
و ش��روع به رش��د می كنن��د. دو خواهر دو 
 قل��و به خان��ه رفتن��د و در ي��ك تختخواب 

خوابيدند. 
آنه��ا همچنان با هم در يك تخت می خوابند 
و يكديگ��ر را كي��پ در آغ��وش می گيرند. 
دكت��ر م��ارك كت��ز می نويس��د: در آغ��وش 
گرفتن می تواند در مح��دوده ذهنی يك فرد 
تغييرهاي��ی را ايجاد نماي��د و به آنها از لحاظ 

پزشكی كمك كند. 
باالت��ر از هم��ه اينك��ه، اي��ن ام��ر هيچگونه 
ع��وارض جانبی ندارد و ش��ما ب��رای گرفتن 
 چني��ن مداواي��ی، احتياج به رفت��ن نزد دكتر 

نداريد. 
در آغ��وش گرفتن داروی خوبی اس��ت. در 
اين حركت، انرژی منتقل می ش��ود و فرد در 
آغوش گرفته ش��ده تقويت روحی و عاطفی 

می شود.

خشونت  مش��اهده 
و  س��المت جسمی 
روانی كودكان را به 
مخاطره می اندازد. 

پژوهشگران دانشگاه 
پزش��كی ميش��يگان 
با  از مصاحبه  پ��س 
م��ادران و معلم��ان 
ك��ه  كودك��ی   160
65 درص��د آنان در 

س��نين 4 تا 6 س��ال، دست كم يكبار ش��اهد خشونت 
بودند، دريافتند: 90 درصد كودكانی كه شاهد رفتارهای 
خشونت آميز بوده اند به بيماری های جسمی يا روانی 
مانند: ديدن كابوس شبانه، شب ادراری، مكيدن انگشت 
شست، آلرژی، آسم، بيماری های گوارشی، اضطراب و 

استرس دچار می شوند. 
يافت��ه های اين بررس��ی بار ديگر ل��زوم توجه بيش از 
پيش والدين را به مراقبت از كودكان خردس��ال ش��ان 

مشخص می كند.

باي��د  پ��دران 
اين  به  حواس ش��ان 
نكته باش��د كه مادر 
فرآين��دی  ش��دن 
و  خس��ته كننده 
طاقت فرساس��ت... 
چ��را؟  می پرس��يد 
كافی  پاس��خ،  برای 
از  اس��ت خودت��ان 
مادری ك��ه چند ماه 
كودك��ش  تول��د  از 
آيا  بپرس��يد  گذشته 
انرژی هميشگی اش 
را دارد؟ اغلب افراد 
نه!  پاس��خ می دهند: 

حتی خودتان می توانيد ظاهر خسته آنها را ببينيد. 
به ه��ر حال اضافه ش��دن مس��ائل دوره نقاهت 
بارداری و زايمان، تطبيق با نقش جديد مادری و 
انجام كارهای روزمره به عالوه كم خوابی، باعث 
می ش��ود او يك مادر خسته باشد. اما اينكه شما 
چه طور می توانيد بين خستگی طبيعی در مادر و 
خس��تگی كه نيازمند كمك و حمايت شما است 
تفاوت قايل شويد، مهم است. برای اين كار بايد 
عوامل اين خس��تگی را بدانيد. پزشكان معتقدند 
قطع مكرر خواب به دليل ش��يردهی يا تعويض 
پوش��ك نوزاد يا گريه های ش��بانه او، محروميت 
از خ��واب، افس��ردگی يا اضط��راب، كم خونی ، 
تغذيه نامناسب، كمبود برخی موادمعدنی، كمبود 
استروژن و شايد هم نارسايی و كم كار شدن غده 
فوق كليه می توانند از جمله عوامل اين خس��تگی 
باشند. خيلی از مشكل های سالمتی در مادرانی 
كه ت��ازه زايمان كرده اند به علت بی خوابی ش��ان 
اس��ت. به طور حتم می پرس��يد چرا همس��رتان 
نمی تواند خوب بخوابد. پرس��ش خوبی اس��ت. 
ع��الوه بر اينك��ه برنامه خواب و ش��ير خوردن 
نوزاد اين روند را مختل می كند، ترشح آدرنالين 
اضافه كه به م��ادر در طول روز كمك می كند تا 
مسئوليت بچه را داشته باشد، در هنگام شب نيز 
او را بيدار نگه می دارد. نگرانی و اضطراب نيز از 
جمله داليل ديگرند. به چند اقدام مؤثر كه ش��ما 
همسران آگاه و تازه پدرهای حامی می توانيد انجام 
بدهيد اشاره می كنم: ساعت های نوزاد خود را به 
خانواده خود يا همسرتان بسپاريد و با همسرتان 
به يك محيط شاد و تفريحی برويد و سعی كنيد 
در اي��ن زمان اندك او را  از اش��تغال های ذهنی 
ف��ارغ كني��د و فرصتی برای تغيي��ر روحيه او به 

وجود آوريد. برنامه ای 
را طراح��ی كني��د كه 
همس��رتان  و  ش��ما 
درس��ت زمان��ی ك��ه 
كودك خواب اس��ت، 
بی خواب��ی  بخوابي��د. 
باع��ث می  ش��ود تا از 
بودن با ك��ودك خود 
ب��ه س��رعت خس��ته 
قطع  طور  به  ش��ويد. 
مرخص��ی  ط��ول  در 
می تواني��د  پدرش��دن 
كارهای نوزاد و نوبت 
نظ��ر  در  را  خ��واب 
بگيريد. از همس��رتان 
بخواهيد ش��ير خود را آماده كرده و چند ساعتی 
استراحت كند و ش��ما در اين زمان می توانيد به 
نوزاد ش��ير بدهيد يا پوش��ك او را عوض كنيد. 
اگ��ر گريه بچ��ه مانع خواب اس��ت از داروخانه 
گوش بند مخص��وص تهيه كنيد و ه��ر كدام در 
نوبت خواب از آن اس��تفاده كني��د. بعد از اينكه 
مرخصی تان تمام ش��د و به س��ر كار برگش��تيد، 
می توانيد شب های جمعه و ش��نبه عهده دار اين 
مس��ئوليت ش��ويد. س��عی كنيد در تعطيلی آخر 
هفت��ه در طول روز بخوابي��د. نكته مهم ديگر آن 
است كه می توانيد كودك را بيدار كنيد و شيرش 
را زودت��ر از موعد به او بدهيد. اگر س��اعت 10 
ش��ير خورده است و وقت بعدی ساعت 1 صبح 
اس��ت و شما می خواهيد س��اعت 12 نيمه شب 
بخوابيد، نترس��يد. او را بيدار كنيد و دوباره به او 
ش��ير بدهيد. اين كار باعث می شود او تا ساعت 
3 بخوابد و ش��ما هم اس��تراحت كنيد. اما گاهی 
ش��ما به عنوان پدر نمی تواني��د مرخصی بگيريد 
ي��ا از خواب خود ك��م كنيد و هم زم��ان تمركز 
روی كارتان هم داش��ته باش��يد. گاهی پای درد 
و دل همسرتان بنش��ينيد. فراهم سازی زمينه ای 
برای حرف زدن و بازگو كردن مس��ئوليت ها و 
مش��غله ها و دريافت همدلی از س��وی شنونده 
می تواند به تخليه هيجانی او منجر شده و انرژی 
او را ب��رای ادامه تقويت نماي��د. پس از اين كه 
نوزاد ش��ما كمی بزرگتر شد برنامه يك مسافرت 
دو يا سه روزه را بچينيد. تغيير آب و هوا و دور 
ش��دن از شرايط معمول زندگی می تواند شما و 
همسرتان را برای شروعی دوباره آماده تر سازد. 
مش��غله زندگ��ی نبايد اجازه دهد كه ش��ما ابراز 

محبت و عاطفه را از يكديگر دريغ كنيد.

بر اس��اس آخرين گزارش تحقيق های دانش��مندان 
امريكايی و انگليسی،  مشخص شد كه كودكانی كه 
مادرانش��ان تمام وقت كار می كنند، بيش��تر از ديگر 
همساالن خود به چاقی مزمن دچار می شوند. در اين 
تحقيق كه بيش از هش��ت هزار و 500 بزرگسال كه 
تولدشان مربوط به سال های 1958 ميالدی به بعد بود، 
شركت داشتند مشخص شد كه افرادی كه والدينشان 
ش��غل های تمام وقت داش��تند، 50 درصد بيشتر به 
چاقی مبتال هستند. البته بايد به اين موضوع هم اشاره 
كرد كه اين موضوع از س��ال های پس از دهه 1960 
ميالدی و با افزايش مادرانی كه به مشاغل تمام وقت 
اشتغال داشتند، بيشتر شده است. همچنين آمده است 
در صورتی كه مادران به مشاغل تمام وقت مشغول 
باش��ند، كمتر می توانند به رژيم غذايی فرزندانشان 

نظارت داش��ته باش��ند و اين موضوع باعث شده تا 
كودكان پس از دهه 1960 ميالدی دچار اضافه وزن 
و چاقی مزمن شوند كه خود اين مشكل باعث بروز 
بيماری های قلبی  عروقی و ناراحتی های گوارشی در 

بزرگسالی شده است.

وقتی همسرت مادر می شود

 مادراني كه تمام وقت كار مي كنند
كودكان چاق دارند

 سپیده نصر  اصفهانی
نگاه��ش كه ميكن��ی توی چش��ماش نااميدی و 
پوچی اولي��ن چيزيه كه جلب توج��ه ميكنه. يه 
ن��گاه بی جون و نامطمئ��ن از زندگی... انگار از 
همه چي��ز دل كن��ده و هيچ پش��توانه ای نداره 
واسه بودن و زندگی كردن... دستش رو به رسم 

دوستی فشار ميدم و ميپرسم چی شد كه....
ي��ه لبخند تلخی روی لبهاش ج��ا ميگيره و زير 
لب ش��روع ميكنه به تعريف ك��ردن: الهام رو از 
بچه گی ميش��ناختم و با هم دوس��ت بوديم. حد 
رابطه ما از دوس��تيای معمول گذشته و به رفت 
و آم��د خانوادگی و حتی خوابيدن ش��بها خونه 
همديگه كشيده شده بود... نه سالی ميشد باهاش 
اش��نا بودم كه ي��ه مرتبه بدون هي��چ مقدمه ای 
ح��س كردم از امير برادرش خيلی زياد خوش��م 
مياد و دوس��ت دارم فقط نگاه��ش كنم....يه كم 
كه گذشت متوجه ش��دم اونم بهم عالقه داره و 
اين احساس��ی كه توی وجود من ش��كل گرفته 
يه حس دوطرفه اس! نميدونم چی ش��د و اصاًل 
چطور شد كه يه وقت سرموباال كردم ديدم حلقه 
نامزدی امير توی دستمه... فقط يادمه كه خانوادم 
مخالف صددر صد بودن. امير كار ثابت نداشت. 
زياد درس نخونده بود و بيش��تر مش��خصه های 
اصلی زندگيش يه ابهام خاصی داشت كه اجازه 
نميداد كسی ازش چيزی سر در بياره.با اين حال 
نامزد ش��ديم و هردومون به خواس��ته خودمون 
رس��يديم... هنوز دو ماه نش��ده بود كه بهم خبر 
داد بايد واس��ه كاری بره خارج از كشور... اينكه 
چق��در مخالفت كردم و چی كش��يدم توی اون 
م��دت زمانی كه هن��وز ايران بود بمان��د... مهم 

رفتنش بود كه برگشتی نداشت.......
يكس��ال دوسال و حتی سه سالم گذشت و ازش 
خبری نشد... حال و روزم در طول مدت نبودش 
وصف نشدنی بود. يه روانی به تمام معنی! حتی 

چند ماهی هم بيمارستان بستری شدم و....
بعد از گذش��ت سه س��ال وقتی تونستم روی پا 
بايستم و تا حدودی به زندگيم فكر كنم تصميم 
گرفت��م درس بخونم و كنكور قبول بش��م. اين 
كارو ه��م ك��ردم و هم��ون ترم اول ب��ود كه يه 
خواستگار توی كالسمون واسم پيدا شد. به هيچ 
وجه قصد فكر كردن به اين مس��ائل رو نداشتم 
اما بازم نميدونم چی ش��د! تأثير حرفای خونواده 
بود؟ زبون بس��ته شده خودم بود يا هرچيز ديگه 
ك��ه اج��ازه دادم وارد زندگيم بش��ه. پس��ر فوق 
العاده خوبی ب��ود و برعكس امير زندگيش هيچ 
ابهامی برام نداشت... صادقانه باهام رفتار ميكرد 
و از ب��ودن باهاش لدت ميب��ردم ولی هيچ وقت 
نتونس��تم به اندازه امير دوستش داش��ته باشم... 
يك��ی دو ماهی نامزد بوديم تا زمان گذش��ت و 
ش��ب عقدمون رسيد... اون شب استرس عجيبی 
داش��تم و حالم اصاًل خوب نبود.... عاقد شروع 
كرد خطبه رو خوندن... يه بار.... دو بار.... وقتی 
واسه بار سوم خطبه خونده شد نفهميدم از كجا 
و چطوری فقط صدای اميرو شنيدم كه در گوشم 
ميگفت تور و خدا ش��قايق.... تو رو خدا واس��م 

صبر كن.... دارم برميگردم....
نفهميدم چی ش��د.... نفهميدم دارم چيكار ميكنم 
فقط صدای خودمو ش��نيدم كه نه گفتم و از سر 
س��فره عقدم بلند ش��دم.....6 س��ال پيش نه تنها 
از س��ر س��فره عقد، بلكه از س��ر تم��ام زندگيم 
بلند ش��دم و ديگه هرگز نتونس��تم دوباره نفس 
بكشم.... هيچوقت خودمو نميبخشم واسه تكرار 
يه اشتباه...اشتباه وحشتناكی كه زندگی منو واسه 

هميشه به پوچی رسوند...
ن��ه تنها امير هرگز برنگش��ت، بلك��ه صادق هم 
ب��ا ديدن اون رفتار زش��ت و غيرقابل پيش بينی 
من س��ر س��فره عقد، رفت و ديگه س��راغی ازم 

نگرفت.....

تکرار اشتباه
جاده خاكی

كوچولوهاي مضطرب
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اصغري مقدم: 
تيم ما هنوز 
مشکل دارد

طاهري: 
خوشحالم در این 
مسابقه گلزني 
كردم

بصیرت: 
تماشاگران اصفهان 
در ورزشگاه 
حاضر شوند

زاینده رود
ج��واد اصغری مقدم يكی از ملی پوش��ان تيم فوتس��ال 
 فوالد ماهان پس از برد شيرين ماهان مقابل دبيری تبريز، اظهار 
داش��ت: بازی س��ختی بود، هنوز هم در بحران ق��رار داريم و 

مشكل ها در تيم ما وجود دارد.
ماهان هنوز تيم قهرمان جام باش��گاه های آس��يا نشده و بايد با 
نتيجه های مطلوبی كه كس��ب می كنيم تيم را به روزهای اوج 

برسانيم.
وی ادام��ه داد: در اي��ن دي��دار، مه��م 3 امتي��از ب��ازی بود كه 
خوش��بختانه به دس��ت آورديم و ان ش��اءا... در ب��ازی بعدی 
 كه ب��ا علم و ادب مش��هد داريم اين مش��كل ها را به حداقل 

برسانيم. 
برای ما مهم كس��ب پيروزی اس��ت نه اينكه تفاضل گل را باال 
ببريم. اصغری مقدم در پايان از هواداران فوالد ماهان تشكر كرد 
كه در ديدار با دبيری سنگ تمام گذاشتند و يكپارچه تيم ماهان 

را تشويق كردند.

زاینده رود
محمد طاهری، زننده گل نخست تيم فوتسال فوالد ماهان، 
مقابل دبيری به خبرنگار ما گفت: خوش��حالم باز هم برای تيم 
محبوبم گلزنی كردم. مهم پيروزی تيم بود كه خوش��بختانه به 

دست آمد. 
طاهری افزود: با آمدن افضلی، تيم به روزهای اوج خواهد رسيد 
و در اين دو بازی اخير به خصوص حضور او نمايان بوده است 
و 6 امتياز كامل دو بازی را كسب كرديم و با اين تيم می توانيم 

قهرمان ليگ برتر كشور شويم. 
تي��م هاي��ی ك��ه در مقابل ماه��ان ب��ازی می كنند ب��ا انگيزه 
خاص��ی وارد زمي��ن می ش��وند و حال��ت دفاع��ی ب��ه خود 
 می گيرن��د و س��عی دارند روی ض��د حمله دروزاه م��ا را باز 

كنند.
وی در آخ��ر اضافه ك��رد: اين پي��روزی را به همه ه��واداران 
ماه��ان تقدي��م می كني��م و ب��ه آنها ق��ول می دهي��م كه در 
 ديداره��ای آت��ی ب��رای كس��ب امتيازه��ای كامل ب��ه ميدان 

برويم.

 زاینده رود
سرپرست تيم فوتبال سپاهان در مورد وضعيت اين تيم 
به خبرنگار ما گفت: تيم در ش��رايط مناس��بی به سر می برد 
 و بازيكن��ان ب��ا روحيه باالي��ی تمرين می كنن��د. وی ادامه 
داد: بازی با استيل آذين به نظر من يكی از ديدارهای جذاب 
هفته دهم خواهد بود. به دليل اينكه در هر دو تيم ملی پوشان 
باتجربه ای حضور دارند و اين می تواند به زيبايی اين ديدار 
بيفزاي��د. بصيرت افزود: از هواداران س��پاهان می خواهم كه 
اين تيم را در مقابل ش��اگردان تومباكووي��چ تنها نگذارند و 
با پرچم های طاليی رنگ به تش��ويق سپاهان بپردازند تا در 
 اين مس��ابقه حساس هر 3 امتياز را كس��ب كنيم. وی تأكيد 
ك��رد: با كس��ب اين پيروزی، س��پاهان ب��ه روزهای اوجش 
بازخواه��د گش��ت. وی در پاي��ان اظهار داش��ت: در طول 
تعطيالت ليگ برتر، ما ملی پوشان خود را در اختيار نداشتيم 
و اين مانع از آن شد كه بيشتر روی كارهای تاكتيكی تيم كار 
كنيم. اما ان ش��اءا... سعی می كنيم با كسب بيشترين امتياز از 

استيل آذين زمين مسابقه را ترك كنيم.

گفتگو

توپ و تور فوتسال

زاینده رود 
مديرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی دبيری تبريز، پيرامون باخت تيم 
فوتسال اين باشگاه مقابل ماهان گفت: بازيكنان دبيری بازی خوبی را به 
نمايش گذاشتند. آنها در اين مسابقه مستحق باخت نبودند. افشين تبريزی 
ادامه داد: سهميه تيم پتروشيمی تبريز را به مبلغ 200 ميليون تومان خريديم 
و نزديك به 400 ميليون تومان برای تيم هزينه كرديم. هدف اول ما در سال 

اول اين است كه در جدول رده بندی جايگاه خوبی داشته باشيم.
دبيری افزود: فوالد ماهان به علت تجربه بازيكنانش و كادر فنی قوی، 
شانس اول قهرمانی است و اين تيم مهره های خوبی را در اختيار دارد. وی 
به ميزبانی هواداران اصفهان اشاره و تصريح كرد: هواداران ماهان فقط تيم 
خود را تشويق كرده و هيچ مشكلی در سالن ايجاد نكردند. اما تمام تيم ها 
در ساری مشكل دارند و آنها به قول خود »قلعه عقاب ها« ساختند و در 
هر مسابقه به بازيكنان و كادر فنی حريف فحش های ناموسی می دهند، 
اما ناظر بازی اين موردها را در گزارش خود درج نكرده و فدراسيون به 
نوعی سليقه ای كار می كند. دبيری در پايان توضيح داد: تيم ما جوان و كم 
تجربه با ميانگين سنی 24 سال است و در هر بازی به تجربه آنها افزوده 

خواهد شد.

زاینده رود 
محمد ناظم الشريعه سرمربی گيتی پسند نيز در مورد بازی توضيح 
داد: امروز يكی از روزهای خوب فوتسال اصفهان بود. هر دو تيم خوب 
بازی كردند. به افضل تبريك می گويم كه تيم خوبی را روانه مسابقه ها 
كرده است. وی افزود: تيم ما فرصت زيادی را از دست داد و نياز به 

هماهنگی بيشتری دارند و بايد اصول تيمی را در زمين رعايت كنند.
 وی در پايان پيرامون بهروز جعفری بازيكن جوان گيتی پسند تصريح 
كرد: جعفری بازيكنی است كه بعضی از اصول را در زمين رعايت نمی 
كند و هر زمانی كه دستورهای كادر فنی را در زمين پياده كرد از آن بيشتر 

بازی خواهيم گرفت.

زاینده رود 
تيم فوتبال ساحلی عمران سازان تيران و كرون، در گروه خود با 
كسب 21 امتياز در رده دوم جدول جای دارد و تا يك هفته مانده به 
پايان مرحله گروهی، صعود خود را به مرحله نيمه نهايی جشن گرفت. 
حميدرضا دادخواه سرمربی اين تيم گفت: تيم در وضعيت مطلوبی است 
و پس از گلسا پوش يزد 25 امتيازی، در جايگاه دوم قرار دارد و در 
 مرحله نيمه نهايی ما بايد به مصاف سايپای كرج برويم. وی ادامه داد: 
نادری، حسن  علی  نام های  به  پوش  ملی  چهار  دارای  سازان  عمران 
عبدالهی، محمد احمدزاده و مهدی بحرالعلوم است كه اين بازيكنان با 
تجربه می توانند ما را در رسيدن به قهرمانی كمك كنند. دادخواه در پايان 
تأكيد كرد: به جز شركت عمران سازان تيران و كرون، هيچ كسی ما را 

حمايت نمی كند.

افشین دبیري: 
ساروي ها »قلعه عقاب ها« ساختند

محمد ناظم الشریعه:
بازیکنان باید اصول تیمی را 

رعایت كنند

شهاب گردان: 
فینال نرویم كار خاصي انجام نداده ایم

زاینده رود 
ش��هاب گردان )گلر تيم فوتبال ذوب آه��ن اصفهان( كه در دور 
رفت مرحله نيمه نهايی مسابقه های جام باشگاه های آسيا، يك پنالتی 
را مهار كرد در مورد بازی با الهالل گفت: از ابتدای بازی تالشمان اين 
بود كه دروازه ذوب آهن را بسته نگه داريم، خوشبختانه اينگونه شد و 

گلی دريافت نكرديم.
وی ادام��ه داد: فرصت های بيش��تری برای گلزنی ايج��اد كرديم كه با 
بدشانس��ی توپ ها تبديل به گل نش��د و فقط يكی از اين موقعيت ها 
به ثمر رس��يد. در عربس��تان بايد تالش خود را مضاعف كنيم تا پيروز 
شويم و اگر به ديدار نهايی نرويم كار خاصی را انجام نداده ايم. گردان، 
الهالل را تيم خوب و حرفه ای دانس��ت و افزود: آنها در فوالدشهر تا 
آخرين لحظه تالش كردند تا به گل تساوی برسند. تيم های عربستانی 
به علت اينكه از سطح دريا پايين هستند، زمانی كه به اصفهان می آيند 
با مشكل های بدنی مواجه می شوند اما در كشور خودشان از نظر بدنی 

بهتر خواهند بود.
وی ادامه داد: ما جلوی تيم هايی كه تماشاگر زيادی دارند تجربه بازی 
كردن را داريم. مثل بازی با پوهانگ، تراكتورس��ازی و بازی در آزادی 
و به عقيده من تماشاگران عربستان نمی توانند كمكی به يازده بازيكن 
الهالل در زمين كنند. وی در مورد اينكه 2 س��ال به مقام نايب قهرمانی 
رس��يده اند گفت: برای ما هم خس��ته كننده شده و امسال بايد قهرمان 
ش��ويم پس از دو سال نايب قهرمانی، تجربه بازيكنان ما باال رفته و در 

اين فصل اسب خود را برای قهرمانی زين كرده ايم.
دروازه ب��ان ذوب آه��ن در پايان ب��ه هواداران اصفهانی اش��اره كرد و 
گفت: تماش��اگران ذوب آهن از زمانی كه به اين تيم آمدم به من لطف 
داش��ته اند و به آنها می گويم كه رفتن من به تيم ملی به نظر كادرفنی 

ايران بستگی دارد.

پژمان غفاری
 

تيم فوتسال فوالد ماهان به چهارمين برد خود در ليگ 
برتر كشور دست يافت و توانست با حساب 2 بر يك 
تي��م رده دوازدهمی دبيری تبريز را از پيش رو بردارد. 
از زمانی كه حس��ين افضلی سكان هدايت تيم ماهان 
را بر عهده گرفته به خط دفاعی اين تيم س��ر و سامان 
داده است. اين تيم تا قبل از آمدن افضلی در 6 مسابقه، 
18 گل دريافت كرده كه ميانگين هر بازی، 3 گل بوده 
اما در اين 3 بازی اخير ميانگين گل های دريافتی تيم 
ماهان 1/33 گل در هر مس��ابقه است. اين مربی پس 
از بازی با ارژن فارس كه با تس��اوی به پايان رس��يد 
تأكيد كرد كه باي��د خط دفاعی ماهان را ترميم كرد و 
تا حدودی به هدفش دس��ت يافته، اما آمار گلزنی اين 
تيم، به خاطر ترس از عدم دريافت گل كم شده است. 
ماهان در مقاب��ل دبيری بازی را هجومی آغاز و هنوز 
 دو دقيقه از زمان بازی س��پری نش��ده بود كه توس��ط 
محمد طاهری به برتری يك بر صفر رس��يد. در ادامه 
روحيه بازيكنان ماهان مضاعف ش��د و به حمله های 
خ��ود افزودن��د و فرصت هايی به دس��ت آوردند اما 
نتوانستند از اين فرصت ها بهره ببرند و با صخره ای 
محكم به نام يعقوب فيلگوش )گلر تبريزی ها( مواجه 
ش��دند و تنها با برتری يك بر صفر به رختكن رفتند. 
ماهانی ها در اين مسابقه محسن زارعی و اصغر حسن 
زاده )به علت مصدوميت( را در اختيار نداش��تند، در 

مقابل دبي��ری تبريز كاظم محمدی ملی پوش خود را 
به دليل 3 اخطاره بودن نمی توانست در تركيب داشته 
باشد. با شروع نيمه دوم، باز هم شاگردان افضلی بودند 
كه برای رس��يدن به گل دوم تالش می كردند تا اينكه 
دقيقه 28، محمد هاش��م زاده بازيكن با تجربه ماهان، 
دروازه حري��ف را ب��رای دومين باز گش��ود و 2500 
ه��واداری كه به س��الن پيروزی آمده بودند با ش��ادی 
سفيدپوشان اصفهانی را مورد تشويق قرار دادند. هنوز 
يك دقيقه از ش��ادی گل دوم نماينده اصفهان نگذشته 
بود كه رشيد قلی پور ديگر ملی پوش تيم دبيری، يكی 
از گل ه��ای خورده را جب��ران كرد و پس از اين گل، 
ش��اگردان رهنما برای زدن گل تساوی تالش فراوانی 
كردن��د اما بازی با همين نتيجه به پايان رس��يد. ناصر 

رهنما پس از بازی در جمع خبرنگاران گفت: مسابقه 
پايا پايی از سوی هر دو تيم شاهد بوديم. هم تيم ما و 
هم ماهان موقعيت های فراوانی برای گلزنی از دست 

دادند و از بازی بازيكنانم رضايت كامل را دارم.
وی ادام��ه داد: درس��ت اس��ت كه مالكي��ت توپ از 
ماهان ب��ود و آنها با چندين پاس به دروازه ما نزديك 
می شدند. اما بچه های ما با دو الی سه پاس به دروازه 
رضا ناصری می رس��يدند. رهنما اظهار داشت: چهار 
تيم فوالد ماهان، شهيد منصوری قرچك، علم و ادب 
مشهد و گيتی پسند مدعی قهرمانی هستند، اما ماهان 
ب��ه خاطر تجربه بااليی كه در اين زمينه دارد می تواند 
به مقام قهرمانی دست يابد. وی در پايان افزود: در اين 
ديدار مستحق باخت نبوديم و بازيكنانم از جان و دل 

مايه گذاشتند.
حسين افضلی پس از برد 2 بر يك مقابل دبيری تبريز، 
پيرامون اين ديدار توضيح داد: بازی خيلی خوب بود. 
ماهان فرصت های خوبی داش��ت اما نتوانست بيش 
از دو گل به ثمر رس��اند و مهم برای ما س��ه امتيازی 
بود كه توانستيم كسب كنيم. وی تصريح كرد: يعقوب 
فيلگ��وش )گلر تبريزی ها( در اي��ن ديدار فوق العاده 
ظاهر و مان��ع از گلزنی تيم ما ش��د. افضلی در مورد 
ب��ازی ندادن به فرهاد فخي��م )بازيكن تبريزی ماهان( 
توضيح داد: فخيم بازيكن خوبی اس��ت، اما هنوز 20 
درصد به آمادگی نرس��يده و بايد در تمرين ها تالش 

خود را زياد كند. 

 سومين داربی فوتسال اصفهان نيز به تساوی كشيده شد 
و دو تيم گيتی پس��ند و فيروز صفه اصفهان به تساوی 
سه بر سه رسيدند. با متوقف شدن گيتی پسند، تيم های 
ص��در جدولی به خصوص ف��والد ماهان از اين نتيجه 
ابراز شادمانی كردند. زمانی كه داور مسابقه سوت پايان 
دي��دار را به صدا درآورد بازيكنان و كادر فنی ماهان كه 
 در س��الن حضور داشتند از خوشحالی در پوست خود 
نمی گنجيدند. شاگردان علی رضا افضل به نوعی برای 
ماهان ب��ازی كردند نه برای خودش، چونكه تس��اوی 
برای اين تيم جوان بی فايده بود. ش��هرآورد اصفهان با 
حمله های گيتی پس��ند آغاز و فيروز صفه نيز در ضد 
حمله ها فوق العاده خطرناك ظاهر ش��د و تماشاگران 
 ب��ازی جذاب��ی را ش��اهد بودند ت��ا اينك��ه دقيقه 15، 
محمد وزير زاده گيتی پسند را با يك گل جلو انداخت. 
اين گل از شوت راه دور به دست آمد كه نشان می داد 
آبی پوش��ان فيروز صفه يارگيری فشرده ای داشتند تا 
حريف اقدام به شوت زنی كند. چهار دقيقه بعد مسعود 
دانشور دومين گل را برای قرمزپوشان اصفهانی به ثمر 
رس��اند. اين پايان كار نبود و در يك دقيقه پايانی س��ه 
گل ديگر رد و بدل ش��د. محمد زارع يكی از گل های 
خورده را جبران كرد، اما احسان زحمتكش گيتی پسند 

را 3 ب��ر ي��ك جلو انداخ��ت و در 14 ثانيه پايانی نيمه 
نخس��ت، مهرداد جابری نتيجه را به حداقل رس��اند و 
ش��اگردان ناظم الش��ريعه با پيروزی 3 بر 2 به رختكن 
رفتن��د در نيمه دوم كه به نيمه مربيان تعبير می ش��ود، 
ناظم الش��ريعه بازنده ش��د و هنوز 5 دقيقه از اين نيمه 
نگذشته بود كه فرشاد شارقی بازی را به تساوی كشاند 
تا سومين شهرآورد اصفهان نيز با تساوی تمام شود. در 
هفته نخست فيروز صفه، فوالد ماهان را متوقف كرد. در 

هفته پنجم گيتی پسند و ماهان به تساوی رضايت دادند. 
در ديگر ديدارهای هفته نهم، علم و ادب 2 بر يك از سد 
راه ساری گذشت. ارژن فارس 5 بر يك بر ميزبان خود 
آرش بتون قزوين غلبه كرد. پرسپوليس تهران 2 بر يك 
مغلوب فوالدگس��تر تبريز شد و تيم حفاری خوزستان 
با حس��اب 6 بر 3 كيش ايرقم را از پيش رو برداش��ت. 
علی افضل سرمربی موفق فيروز صفه پيرامون بازی با 
گيتی پسند اظهار داش��ت: مسابقه جذابی بود و هر دو 
تيم جوانمردانه ظاهر ش��دند. بچه های ما در اين ديدار 
تالش خود را كردند و فرصت های زيادی برای گلزنی 
 داشتيم كه اين موقعيت ها تبديل به گل نشد. افضل ادامه 
داد: م��ا دو بازيكن كلي��دی خود ب��ه نام های قدرت 
بهادری و محمد نكويی را به علت سه اخطاره شدن در 
اختيار نداشتيم و اين تا حدودی باعث شد كه تيم ما در 
 دقايقی از مس��ابقه، بازی خوبی انجام ندهد. وی درباره
لحظه هايی كه تيمش به علت اخراج محمد زارع چهار 
نفره ش��د توضيح داد: ما در طول تمرين ها تاكتيك 3 
بازيك��ن مقابل چهار نفر را كار ك��رده بوديم و در اين 
مس��ابقه به خوبی در زمين پياده كرديم. سرمربی فيروز 
صف��ه از حمايت هواداران اصفهانی كه برای تش��ويق 

فيروز صفه به سالن آمدند تقدير و تشكر كرد. 

فیروز صفه براي ماهان بازي کرد

گیتی پسند صدر جدول را از دست داد

 زاینده رود 
بيس��ت و نهمين دوره رقابت های مينی بسكتبال 
اس��تان اصفه��ان، با حض��ور 29 تيم از شهرس��تان ها، 
دسته های آزاد و منتخب آموزش و پرورش اصفهان، با 

شكوه خاصی در محل سالن 17 شهريور آغاز شد.
در حاشيه آغاز اين رقابت ها به ابتكار هيأت بسكتبال 
از كه  استان  بسكتبال  آشنای  نام  چهره   18 از   استان 
مينی بسكتبال كار خود را شروع كرده بودند در حضور 
ورزشی(،  )معاون  غيور  عليرضا  )مديركل(،  خدابخش 
افشين ماليی )معاون توسعه مديريت و برنامه ريزی( و 
صديقه كعبی زاده )معاون امور ورزش بانوان(، با تشويق 

بی امان حاضران، مورد تجليل قرار گرفتند.
محمدپور  رئيسی،  حسين  امير  مهر،  انصاری  مسعود 
مرتضی  پاكروان،  محمد  مسعود جهانبخش،  ابوطالب، 
ميرلوحی،  مرتضی  محمدزاده،  فرشيد  پور،   حسن 
محمد رضا قاضی نور، شهرام كاظمی، محمد كردگاری 
و منوچهر شهامت نژاد به عنوان بازيكنان نسل ديروز 
 و مهدی جانی پور اولين خبرنگار عكاس رقابت های 

مينی بسكتبال بودند كه از ايشان قدردانی شد.
بسكتبال،  هيأت  اقدام  اين  از  استقبال  با  خدابخش 
تجليل و بهره گيری صحيح و اصولی از پيشكسوتان 
را از هدف های ورزش استان در سند چشم انداز استان 
ياد كرد و تصريح نمود: اين اقدام هيأت بايد در همه 

رشته های ورزشی استان ادامه يابد.
خاطرنشان  اصفهان  استان  بدنی  تربيت   مديركل 
و  بوده اند  ورزش  كنار  در  همواره  پيشكسوتان  كرد: 
هيأت ها بايد در برنامه های كوتاه مدت و بلند مدت 

خود توان استفاده از اين نيروی خوب را نشان دهند.
روحيه  حضور  از  قدردانی  با  نيز  زاده  صادق  محسن 
اداره كل  معاونان و مسئوالن ستادی   بخش خدابخش، 
تربيت بدنی استان در اين برنامه تأكيد كرد: حضور ايشان 
بدنی  تربيت  كل  اداره  و حمايت  بود  بينی  پيش  قابل 

اصفهان از بسكتبال همچنان ادامه دارد.

ورزش

تجلیل از پیشکسوتان میني بسکتبال 
با حضور خدابخش

 بيست و نهمين دوره
 رقابت  هاي ميني بسکتبال

استان اصفهان آغاز شد

هاشم سلطاني: 

سپاهان باید كریمي را مهار كند
حسین چرخابي: 

شاهین از الهالل خطرناك تر است
پژمان سلطاني

هفته دهم ليگ برتر فوتبال كش��ور با انجام 6 بازی ديگر، 
امروز به پايان خواهد رس��يد و طبق برنامه از ساعت 16، 
سپاهان در ورزشگاه فوالدش��هر از استيل آذين پذيرايی 
می كند. سايپا به مصاف شهرداری تبريز می رود، استقالل 
تهران ميهمان صبای قم است، نفت تهران در تبريز مقابل 
تراكتورس��ازی صف آرايی می كند و از س��اعت 17 تيم 
ذوب آهن در بوش��هر رو در روی شاهين قرار می گيرد 
و پيروزی تهران در آزادی )ساعت 18:15( ميزبان ملوان 
بندر انزلی خواهد بود. هاشم سلطانی يكی از پيشكسوتان 
كش��ورمان  فوتب��ال 
 درب��اره ب��ازی دو 
تي��م س��پاهان و 
 اس��تي���ل آذين 
گفت: اي��ن ديدار 
خيلی  می توان����د 
ج��ذاب و زيب����ا 

باشد. 
ه��ر دو تيم 
فوتب��ال 

تكنيكی و تاكتيكی دارن��د و با بازيكنان با تجربه و ملی 
پوشی كه در خدمت دارند می توانند به كيفيت اين بازی 
بيفزايند. وی ادامه داد: س��پاهان با سيستم 2-4-4 كه در 
زمين بازی می كند هنوز نتوانسته توقع تماشاگران پر شور 
سپاهان و مديران توانمند را برآورده كند و اميدوارم سپاهان 
در اين تعطيالتی كه به تيم های ليگ برتری خورد، روی 
نقاط ضعف و قوت خود كار كرده باشد و امير قلعه نوعی 
يك مدافع خوب را جايگزين هادی عقيلی مصدوم كند 
و در پست هافبك دفاعی هم از بازيكنی استفاده كند كه 
در درگيری های وسط ميدان توپ های اول و سوم را به 

خوبی جمع كرده و به بازی نظم و سرعت بدهد. 
همچنين بازيكنان هجومی از جمله احمد جمش��يديان، 
ج��ان واريو و مح��رم نويدكي��ا را در موقيع��ت گلزنی 
 ق��رار دهد. كمبود بازيكن س��رعتی و تكنيك��ی در كنار 
ابراهيم توره حس می ش��ود و اگر اين مشكل حل شود 
س��پاهان واقعی و پر صالبت را در اين بازی خواهيم ديد 
و با به دس��ت آوردن هر س��ه امتياز بازی، دل تماشاگران 
س��پاهانی شاد خواهد شد. وی افزود: می توان فابيو جان 
واريو از سپاهان و علی كريمی از استيل آذين را مؤثرترين 
بازيكنان دو تيم ناميد و مربی س��پاهان بايد فكری برای 
مهار كريمی كند. س��لطانی پيروزی هر كدام از تيم ها را 
مهم دانس��ت و تأكيد كرد: اگر هر كدام از اين تيم ها در 
اين ديدار به پيروزی برسند استارت خوبی برای رسيدن 
به رده های باالی جدول است، به دليل اينكه امتيازها در 
جدول رده بندی خيلی نزديك به هم و رقابت تنگاتنگی 

بين تيم ها وجود دارد.

زاینده رود
حسين چرخابی سرمربی تيم فوتبال فوالد نطنز، پيرامون 
ديدار ش��اهين بوشهر و ذوب آهن اصفهان از هفته دهم 
 ليگ برتر فوتبال كش��ور به خبرنگار ما گفت: بازيكنان 
ذوب آهن از تمام مس��ائل فوتبال به مراحل باالی بلوغ 
رس��يده اند و تمام بازيكنان اين تيم دارای تجربه بااليی 
هس��تند و مس��ابقه ها را به ص��ورت حرف��ه ای دنبال 

می كنند.
وی تيم شاهين بوش��هر را در خانه خطرناك دانست و 
افزود: با تجربه ای كه در فوتبال به دست آوردم بايد اين را 
بگويم كه شاهين، امروز در بوشهر به مراتب خطرناك تر 
از الهالل عربستان است. بازيكنان ذوب آهن برای اين تيم 

احترام قائل باشند و آن را دست كم نگيرند.
وی ادام��ه داد: ش��اهينی ها در تعطي��الت لي��گ برتر 
تمرين های منس��جمی را پشت س��ر گذاشتند و اگر 
مصدومی داش��تند در اين مدت از آس��يب ديدگی 
رهايی يافته، حميد اس��تيلی بدون شك بازی های 
مختل��ف ذوب آهن را به خوب��ی آناليز كرده و تا 
حدودی روی نقاط ضعف و قوت ذوب آهن كار 
 كرده و تمركز خود را روی مهار بازيكنان كليدی 
ذوب آهن گذاش��ته اس��ت، اما منصور ابراهيم 
زاده ي��ك مرب��ی حرفه ای اس��ت و به خوبی 

بازيكنانش را از اينگونه مس��ائل آگاه می كند و 
به آن ها هش��دار خواهد داد. همانطور كه ذوبی ها 

مقابل الهالل انگيزه دارند نماينده بوشهر نيز دو برابر آنها 
مقابل ذوب آهن انگيزه خواهند داشت.

چرخابی اضافه كرد: بهترين بازيكن شاهين، عبداله كرمی 

اس��ت كه اگر در دفاع وس��ط يا هافبك ميانی قرار گيرد 
فوق العاده بازی خواه��د كرد. وی در پايان به تيم خود 
)فوالد نطنز( اش��اره كرد و توضيح داد: روز سه شنبه به 

اهواز از سری مسابقه های مص��اف اس��تقالل 
رف��ت. جام حذفی  خواهي��م 

است: فوالد نطنز گفتن��ی 
سرچشمه كرمان تيم مس 

را از پيش روی 
برداشت.

دادخواه: 
ملي پوشان براي قهرماني 

به ما كمك مي كنند
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مركزی، طبقه اول
یک شنبه 18 مهر 1389/ 2 ذالقعده 1431/ شماره  Sunday 10 October 2010  365)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام حسن مجتبي )ع(:
جوانمرد كسی است كه در 
نگهداری دین و عمل به آن تالش 
نماید، در اصالح اموال و ثروت 
خود همت گمارد و در رعایت 
حقوق طبقات مختلف پابرجا باشد.

مهدی رفائی
به  مباركه و زرين شهر  لنجان،  انقالب در  پيروزی  از  قبل  از چهار سال 
فعاليت های انقالبی و پخش اعالميه دست می زد. پس از پيروزی انقالب 
به شكل گيری كميته و سپاه در اين منطقه ها كمك كرد و در فتنه خلق 
تركمن، 45 روز با منافقان داخلی جنگيد. پس از آن به همراه شهيد حاج 
احمد كاظمی و شهيد خرازی برای ختم غائله دموكرات، عازم كردستان 
گرديد. سال ها مسئول آموزش تاكتيك به رزمندگان منطقه بود و مسئوليت 
تربيت بدنی تيپ قمر بنی هاشم را بر عهده داشت. در درگيری ها و پايان 
دادن به خرابكاری های »مهدی هاشمی« نقش اساسی داشت و در دوران 
دفاع مقدس چند سال در آموزش نيروها و شركت در عمليات های برون 

مرزی و چريكی فعال بود.
وی از معدود بازماندگان گروه جنگ های نامنظم شهيد چمران است. جانباز 
30 درصدی كه ورزش را رها نكرده و توانسته به قله های دماوند و اورست 
صعود كند و ورزش شنا را ادامه دهد. او همه قله های بلند كوه های كشور 

را فتح كرده و بر افتخارهای فتح قله های دفاع مقدس افزوده است.
مركزيت  به  لنجان  مركزی  بخش  بخشدار  اكنون  هم  شهيدی   حسين 
زرين شهر است كه شامل: شهرهای زرين شهر، فوالدشهر، چمگردان، سده 
او كتاب شهدای ورزشكار  زاينده رود و ورنامخواست می شود.  لنجان، 
استان اصفهان را جمع آوری كرده و سال ها مسئوليت تربيت بدنی سپاه 
فرماندهان  از  انقالبی و  بر عهده داشته است. بخشداری  را  استان  منطقه 
 دفاع مقدس كه درب خانه اش هميشه به روی مردم باز و تلفن همراهش 

شبانه روز آماده پاسخگويی و حل مشكل های مردم است.
مهاجرپذيری  و  كارخانه ها  آلودگی  روستاها،  بی آبی  بیكاری، 

مشكل های بخش مركزی لنجان
مشكل های  بيان  به  رود،  زاينده  روزنامه  از  بازديد  در  شهيدی  حسين 
بخشداری مركزی لنجان پرداخت و گفت: اعالم فاصله 150 متر از حريم 
رودخانه يكی از مشكل های اين بخش است كه طی آن سرويس دهی 
به اماكنی كه در اين محدوده واقع شده اند از ما گرفته شده است و آب 
 منطقه ای به ما اجازه ساماندهی به اين محدوده را نمی دهد. وی متذكر 
شد: منزل آيت ا... مديسه ای از علمای بزرگ تشيع نيز در اين محدوده واقع 
شده كه محلی مذهبی و تاريخی است. بخشدار بخش مركزی لنجان، ساير 

مشكل های اين بخش را در موردهای زير برشمرد.
 مشكل های كم آبی روستاها و خشكيدن درختان با وجود آبرسانی با 

تانكر و كمك های ستاد بحران
 مشكل های فرهنگی و مهاجرت پذيری منطقه با توجه به اينكه بيكاری 
اين بخش زياد است و مشكل ناهنجاری فرهنگی به خصوص در فوالدشهر 
با توجه به مهاجرت خانواده ها از منطقه های مختلف و گسترش معضل 

مواد مخدر در منطقه
 نبود فاضالب در همه شهرها و ورود فاضالب های شهری، روستايی 
و صنعتی به زاينده رود كه آلودگی آب و خاك و نابودی كشاورزی را به 
همراه دارد و با توجه به اينكه تنها 30 درصد منطقه دارای فاضالب است 

حل مشكل فاضالب كرچگان و باغبهادران ضروری به نظر می رسد.
 ايجاد آلودگی كارخانه ها كه به محيط زيست، هوای سالم، آب و خاك 

منطقه و سالمت افراد لطمه زده و كارخانه هايی چون صنايع دفاع، عالوه 
بر اين موردها، با تملك زمين های زياد راه گسترش منطقه و طرح های 

مواصالتی را سد كرده اند.
 مشكل های راهسازی و عدم اتمام جاده سپيد دشت و محور مواصالتی 
اصفهان – شهركرد كه به سبب آن ترافيك در محور راه های منطقه افزايش 

يافته است.
تا  كرد  اميدواری  اظهار  لنجان(  مركزی  منطقه  )بخشدار  شهيدی  حسين 
باغبهادران به صورت يك بخش درآيد و همچنين فوالدشهر نيز كه دارای 
ظرفيت الزم است به شهرستان تبديل شود و همچنين با اعطای شهرداری 
باغشاد، روستاهای مديسه، نوگران و باغشاد نيز به رشد و بالندگی الزم 
پر جمعيت  منطقه  اين  اداره  برای  بودجه الزم  توان مديريتی و  برسند و 

مضاعف شود.
بخشداری  از  ستودنی  عملكردی  روستاها،  به  رسانی  افتخار خدمت 

مركزی لنجان
و  رسانی  خدمت  امر  در  موفق  اداره های  از  لنجان  مركزی  بخشداری 
محروميت زدايی و كمك به روستاها بوده است كه فعاليت های انجام شده 
عالوه بر رضايت زحمتكشان روستايی اين بخشداری را در اين مقوله به 

الگويی در استان بدل ساخته است.
حسين شهيدی )بخشدار مركزی لنجان( به تشريح عملكرد اين بخشداری 
 9 شهرداری،   6 دارای  كه  بخشی  می پردازد،  بخش  اين  روستای   5 در 
روستای بزرگ و دو دهستان با تراكم جمعيتی باال در مساحت 623 كيلومتر 

است.

فعالیت های فرهنگی- عمرانی- خدماتی روستای مبارک آباد:
 مح���وطه سازی پارك، فض���ای سبز روست���ايی، درخت كاری و 

محوطه سازی گلستان شهدا
 لوله كشی و آبياری قطره ای برای درختان پارك، فضای سبز و گلستان 

شهدا
 اجرای برنامه های فرهنگی و اهدا به دانش آموزان روستا

 كمك به بسيج جهت اعزام زائران به مرقد امام)ره(
 خريد لوازم و ملزومات برای خانه بهداشت و تأمين اجاره ماهيانه محل 

خانه بهداشت
 حمل زباله و نظافت كوچه و خيابان روستا

 احداث زمين ورزشی و كمك مالی به كانون های فرهنگی روستا
فعالیت های فرهنگی – عمرانی – خدماتی در روستای مديسه

 اجرای فاز دوم بلوار آيت ا... مديسه ای
 احداث فلكه ورودی و باند كندرو
 اجرای مخزن های آب آشاميدنی

 احداث فضای سبز بلوار و فلكه ورودی 
 آغاز عمليات ساختمان دهياری تا مرحله سقف اول

 نصب تابلو معابر و نصب برج روشنايی و چراغ های چمنی
 آسفالت معابر )سيزده هزار مترمربع( و احداث ساختمان پايگاه بسيج 

)با مشاركت سپاه(
 اصالح شبكه فاضالب معابر

عالم  خانه  احداث  و  مديسه ای  ا...  آيت  بزرگداشت  كنگره  برگزاری   

روستا
 احداث زمين واليبال با همكاری بسيج سازندگی

 كمك مالی به كانون های فرهنگی روستا 
فعالیت های عمرانی- فرهنگی- خدماتی در روستای نوگران

 احداث پارك كوهستانی
 تكميل مغازه های پاركينگ كاميون ها و نيز احداث انبار دهياری 

 آسفالت معابر شهرك غرب نوگران و آغاز عمليات ساخت كتابخانه 
عمومی روستا )اجرای فنداسيون و ستون های طبق اول(

 ايجاد و احداث فضای سبز در سطح روستا و احداث زمين واليبال با 
همكاری بسيج سازندگی و نيز كمك مالی به كانون های فرهنگی روستا

 احداث پاركينگ كاميون ها و كمك رسانی به مسجد ها و مدرسه های 
روستا و خريد امالك موجود در بلوار ورودی روستا

 تهيه طرح ساماندهی گلستان شهدا
 كمك به احداث خانه عالم

 خريد خودرو مزدا دو كابين و موتورسيكلت برای دهياران
اقدام های فرهنگی- خدماتی- عمرانی در روستای كاهريز

 آزادسازی و خريد امالك كشاورزی واقع در طرح خط لوله گازرسانی 
روستا

 ايجاد سيستم آبياری تحت فشار قطره ای فضای سبز آرامستان روستا و 
خريد انشعاب آب

 احداث انبار جهت دبستان فتوت و كمك های فرهنگی 
و  احكام  كالس های  و  جوانان  فراغت  اوقات  كالس های  برگزاری   

قرآن
بسيج  همكاری  با  واليبال  زمين  احداث  و  دهياری  ساختمان  تكميل   

سازندگی
 كمك مالی به كانون های فرهنگی و خريد و نصب صندلی های پاركی 

در سطح روستا و لوازم و وسايل پارك بازی كودكان در سطح روستا
اقدام های فرهنگی – خدماتی – عمرانی در روستای اشیان

آسفالت  نيز  و  آقا  قرق  مسجد  روشنايی  و  شهدا  گلزار  ساماندهی   
مسجدهای قرق آقا و اشيان

 خريد و نصب سطل زباله در سطح روستا و خريد و نصب ايستگاه 
اتوبوس و نصب صندلی پاركی در سطح روستا

 ساخت تابلوهای معابر ورودی روستا و كانيو گذاری و آسفالت معابر 
روستا 

توسعه  و  بازسازی  به  كمك  و  معصوم)ع(  چهارده  مسجد  به  كمك   
ساختمان امامزاده روستا

 تأمين روشنايی خيابان ارتباطی بين روستای اشيان و قرق آقا
 محوطه سازی حياط دهياری و تعميرهای ساختمان دهياری 

به  مالی  كمك  و  سازندگی  بسيج  همكاری  با  واليبال  زمين  احداث   
كانون های فرهنگی 

 اجرای مشاركتی تأمين روشنايی بلوار جانبازان حدفاصل روستای اشيان 
و شهر ورنامخواست

 تعمير حمام عمومی روستا و ايجاد چاه سپتينگ فاضالب حمام مربوطه
 خريد و آزاد سازی امالك واقع در طرح های عمرانی روستا

گفتگو با حسین شهیدي، بخشدار مركزي لنجان )زرين شهر(

جلوه اي از مدیریت دفاع مقدس و فاتح قله هاي زمیني و آسماني

حسین گیتی

غي��ر از جش��نواره فج��ر تهران ك��ه در ته��ران برگزار 
می ش��ود، باره��ا در جش��نواره های ري��ز و درش��ت 
شهرس��تان ها شركت كرده ام. امس��ال با اجازه مسئول 
تحريريه روزنامه زاينده رود، قرار است گزارش روزانه 
جشنواره 24 فيلم كودك و نوجوان همدان را بنويسم و 

بفرستم كه افتخار امسال من است.
اين چهارمين سال است كه جشنواره كودك و نوجوان 
از اصفه��ان به همدان كوچ كرده اس��ت. برای رفتن به 
هي��چ جش��نواره تا به حال ب��ا هواپيما س��فر نكرده ام. 
62 س��ال در شهرس��تان ها بوده اما ارتب��اط با تهران و 
نش��ريه های س��ينمايی هنوز حفظ شده پس امسال هم 
از اصفهان ب��ا اتوبوس به همدان آمده ام و تنها ميهمان 

جشنواره هستم كه از شهرستان می آيم. 
 در عص��ر روز اول )16 مه��ر( افتتاحي��ه طب��ق معمول 
پ��ر زرق و برق و با ازدحام و جنجال خاصی كه ش��ور 
و هيج��ان در ك��ودكان را تقويت می كند آغاز ش��د و 
من توانس��تم خود را با وجود خس��تگی راه با اتوبوس 
به آن برس��انم و ك��ودك درون خود را بياب��م و به ياد 
كودك��ی خود بيفت��م. اس��كان درهتل باباطاهر اس��ت 
 هتلی مش��رف به مقبره باباطاهر ك��ه نظرگاه عارفانه ای 

دارد. 
طبق دلبستگی به سينمای نوشتاری، فوری سراغ كاتالوگ 
)نمای كلی جشنواره( و نشريه روزانه را گرفتم. 14 مهر 
ماه يعنی دو روز به روز افتتاح جش��نواره، ش��ماره يك 
است. فيلم های جش��نواره متجاوز از 300 فيلم در دو می خورد. كادر تحريريه آن امس��ال به كل عوض شده نش��ريه روزانه چاپ ش��ده و حال در دستان من ورق 

بخش فيلم 35 و فيلم ويديويی اس��ت كه در س��ينماها 
 و تاالرهای شهرس��تان همدان چون ت��االر معلم، تاالر 
دانش آموز، تاالر ش��هيد آوينی، مجتمع بوعلی، س��ينما 
كانون، كانون بسيج، تاالر فجر و سينما قدس به نمايش 
در می آي��د و تعدادی فيلم در شهرس��تان های اس��تان 
هم��دان چون مالير، نهاوند، تويس��ركان، كبودرآهنگ، 
صالح آباد و ش��هرهای كرمانشاه، خرم آباد و ايالم هم 

اكران می شود. 
فيلم های مس��ابقه س��ينمای ايران 14 فيلم است كه با 
يكديگر رقابت می كنند. مسعود احمديان دبير جشنواره 
است و در افتتاحيه، پيام وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی 
قرائت شد. مليكا زارعی )خاله شادونه( و عمو پورنگ 
نيز در جشنواره حضور دارند. بليط های جشنواره پيش 
فروش ش��دند. رئيس س��ازمان دانش آم��وزی همدان 
گفت: امكان حضور 20 هزار دانش آموز در جش��نواره 

فيلم كودك، قطعی است. 
برخی از فيلم ه��ای روز اول را نام ببرم: ترانه كوچك 
من، ديگری، خواب های دنباله دار، راز دش��ت تاران، 
ش��كارچی ش��نبه و... كارگردان ه��ای معروفی چون: 
مس��عود كرامتی، پوران درخش��نده، وحي��د نيك خواه 
آزاد، پرويز ش��يخ ط��ادی و محمدعلی طالب��ی نيز در 
جش��نواره حض��ور يافته اند كه بقي��ه در نيمه های راه 
جش��نواره خود را می رس��انند. پنج��اه داور كودك و 
نوجوان هم در جش��نواره هس��تند. به ياد خودم افتادم 
كه 2 س��ال س��تون داوران ك��ودك اصفهان ب��ودم. از 
 افتتاحيه كه می آيم مقبره باباطاهر با س��ادگی به ش��هر 

می نگرد.

 ج��واد ش��مقدری معاون��ت س��ينمايی گف��ت: 
جشنواره كودك، سكوی پرش فرهنگ و سينماست. به 
طور تقريبی تمام اهالی فنی س��ينما، رس��انه و برخی از 
بازيگران كودك و نوجوان وارد همدان ش��دند... اما دلم 
برای جشنواره كودك و نوجوان اصفهان تنگ شده است. 
هر چند اينجا هم سينما جاری است. پيام های استاندار 
همدان، وزير ارشاد، معاونت سينمايی، نماينده ولی فقيه 
و امام جمعه همدان و مدير مؤسسه امور جشنواره اعالم 
ش��د. همه از اعتالی س��ينمای كودك و نوجوان گفتند. 
چون هتل باباطاهر محل اس��كان اهل رسانه ها و برخی 
از بازيگران اس��ت. ش��ب دومين روز جشنواره، جلوی 
هتل انبوه مردم عالقه مند به هنر س��ينما گرد آمده بودند 
و ب��ا هنرمندان مورد عالقه خ��ود حرف زدند و عكس 
گرفتن��د. ازدحام آنقدر زياد بود كه در نهايت اجازه داده 
ش��د عالقه مندان وارد البی هتل شوند. حاال البی پر از 

جمعيت بود. بازيگران كودك و نوجوان فيلم های حاضر 
در جش��نواره از اين واقعه خرسند بودند و با بچه های 
ديگر عكس گرفتند. عليرضا خمسه كه جزو تجليلی ها 
 ب��ود ب��ا ش��وخی های خ��ود ديگ��ران را می خنداند. 
مس��عود كرامتی )كارگردان( كه ب��ا زن و فرزندش آمده 
ب��ود، فيلم »ترانه كوچك من« را در جش��نواره دارد. او 
به من گفت: از فيلمس��ازی برای بچه ها لذت می برم. 
در فرصت��ی بين دي��دار فيلم ها، از مي��دان بوعلی پياده 
چن��د خيابان را طی می كنم. س��ينماهای نمايش دهنده 
آراسته ش��ده اند. امسال جش��نواره رونق بيشتری دارد 
چون س��ال چهارم است و دارد كم كم نهادينه می شود. 
جش��نواره در فصل مدرسه است. پس سالن ها و سينما 
از كودكان مدرسه ای پيوسته پر است و صف بزرگی از 
دانش آموزانی كه به سينماها می آيند. مرتضی احمدی 
)بازيگ��ر، گوينده و صداپيش��ه( كه ب��ا صدايش جادو 

می كند با وجود س��ن باال ش��اداب است. يادمان هست 
كه در سريال پينوكيو صدای نقش روباه مكار را داشت. 
او در حافظه جمعی جا مانده و خواهد ماند. س��ه سال 
گذشته اهالی هنر اهل استان همدان كه در تهران هستند 
به جش��نواره دعوت ش��ده بودند. ولی انگار امسال اين 
س��نت صورت نگرفت. اما امير ش��هاب رضويان متولد 
ش��ده همدان كه چند فيلم روش��نفكرانه ساخته و البته 
در گيش��ه استقبال نشده اند، از س��ينمای آزاد همدان از 
سال های دور می آيد. »سفر مردان خاكستری« يكی از 
فيلم های خوب اوس��ت. در بخش بين المللی 13 فيلم 
از كش��ورهای هند، سريالنكا، كره جنوبی، هلند، تركيه، 
آلمان، چين و... به اكران درمی آيد. يكی از عجايب اين 
جشنواره كه مورد اعتراض اهالی سينما قرار گرفت اين 
بود كه با وجود داش��تن كارت ميهمان و دعوت رسمی 
بايد از دفتر جشنواره بليط تهيه كرد و به سينما رفت!! كه 

اين يكی از دردس��رها و نارسايی های جشنواره چهارم 
در همدان است. امسال به جای حبيب ايل بيگی، جعفر 
گودرزی مدير روابط عمومی جش��نواره است. او گفت: 
در اي��ن دوره بيش از 250 فيلم در بخش های مس��ابقه 
داخل��ی و خارجی، جنبی و بزرگداش��ت ها به نمايش 
درم��ی آي��د. مديركل فرهنگ و ارش��اد هم��دان گفت:  
جشنواره كودك باعث آشتی مردم با سينما شده است. 

در اصل سينما كارش آشتی دادن است. كامبوزيا پرتوی 
ك��ه فيلم »ماهی« اش در س��ال های دور جايزه برد. در 
اين جش��نواره فيل��م »بچه طه��ران« را دارد... نمی دانم 
خوشبختی چيست اما احساس خوشبختی دارم در اين 
س��ن و سال س��ينما خيلی كمك كرده سرپا باشم چون 
قرار اس��ت س��ينما بخش يا بخش هاي��ی از زندگی را 
معنا كند. به طرف س��ينما می روم و خود را غرق انوار 

نقره ای پرده سينما می بينم. 

فیلم كودك در شهر بابا طاهر و بوعلي سینا
ــن اقارب  ــكر شهید حس امیر سرلش

پرست
تولد: 1325

خروج: 1363
مسئولیت: جانشين لشكر 92 زرهی

س��ال 1344 وارد دانشكده افسری شد، 
نامجو استاد او بود. با كالهدوز هم آشنا 
ش��د. آنها و چند نف��ر ديگر جزو گروه 

مخفی سياسی- مذهبی ارتش بودند.
خيلی ها قبل از انقالب كه به مأموريت 
می رفتند دنبال خوشگذرانی بودند، اما 
او تمام ت��الش خود را صرف تحصيل 
عل��م می كرد. ضم��ن اينكه هيچ وقت 
مبانی اعتق��ادی خود را فراموش نكرد. 
چندين س��فر آموزش��ی به كشورهای 

امريكا و اروپا داشت.
سال 52 كه از مأموريت امريكا برگشت 
بالفاصله ب��ه زيارت خانه خدا و مدينه 

منوره مشرف شد.
س��ال 53 هم كه به مأموريت اروپا رفته 
ب��ود از طري��ق تركي��ه و راه زمينی به 
نجف اشرف رفت تا پير و مراد خود را 
مالقات كند. دي��دار با امام خمينی )ره( 
در آن روزها بس��يار دشوار و خطرناك 

بود.
دوس��تی من با ش��هيد اقارب پرست به 
دليل اينكه ايشان يك مذهبی ريشه دار 
و متعهد بود، هر روز بيش��تر می ش��د. 

من از كالم و حركات او می فهميدم كه 
خود را برای انقالب، ساخته و پرداخته 

می كند.
با پي��روزی انق��الب به همراه ش��هيد 
كالهدوز، ش��هيد نامجو، شهيد منتظری 
پايه ه��ای »ارتش مذهبی مردمی« را بنا 

كردند.
چن��د روز از ش��روع جنگ نگذش��ته 
ب��ود، مردم به ش��دت در مقابل تهاجم 
عراق به خرمش��هر مقاومت می كردند. 
يك��ی از برادرها كه قامتی بلند و ريش 
و س��بيلی كوت��اه و چه��ره ای معصوم 
داش��ت، بچه ها را هداي��ت و رهبری 
می ك��رد. فكر كردم يك��ی از نيروهای 
 مردمی اس��ت كه تجربه ه��ای دوران 
س��ربازی اش را ب��ه كار گرفت��ه، بعد 
فهميدم او يك افس��ر ارش��د ارتش��ی 
اس��ت. آن روز در خرمشهر در يكی از 
كوچه ه��ای خياب��ان 40 متری، دو نفر 
از برادرها ش��هيد ش��دند. فشار آتش و 
گلوله دش��من زياد بود. به طور معمول 
در چنين مواقعی بايس��تی شهدا را رها 
می كرديم و می رفتيم، اما او با خلوص 
نيت و صفاي��ی خاص و آرامش كامل، 
بچه ه��ا را بر بالين آن 2 ش��هيد جمع 
ك��رد. ب��ه امامت او ب��رای آن��ان نماز 
خوانديم و بعد هم ش��هدا را در همان 

جا به خاك سپرديم.

سردار شهید علیرضا كريمی
4 س��اله ب��ود ك��ه مريض ش��د خيلی 
سخت، پزشكان جوابش كردند پدرش 
او را ن��ذر آق��ا ابوالفضل كرد، س��فره 
انداخ��ت. به فقرا كم��ك می كرد. روز 
بعد فرزندش به طرز معجزه آسايی شفا 
يافت. عليرضا عاشق قمر بنی هاشم بود. 
ارادت قلبی به آقا داش��ت. در جبهه در 
گروهان قمر بنی هاشم بود، خوشحال 
بودك��ه ب��ه عاش��قان ارب��اب خدمت 

می كن��د. آخرين ب��اری كه ب��ه جبهه 
می رفت گف��ت: ان ش��اءا... راه كربال 
كه باز ش��د برمی گردم. 16 س��اله بود 
 كه رفت، 16 س��ال بعد پيكرش از فكه 

بازگشت. 
درست روزی كه اولين كاروان به طور 
رس��می به كرب��ال می رف��ت. پيكرش 
اش��تباهی به ش��هر ديگری رفت��ه بود. 
مدتی بعد بازگش��ت روزی كه تش��ييع 

شد، تاسوعا بود، روز ابوالفضل.

همه سرباز امام زمان هستيم

عاشق ابوالفضل...

روزی بود...

گزارش اختصاصي از جشنواره جهاني فیلم كودک و نوجوان همدان
انوار نقره اي و غرق شدن در آن


