
طراحی و س��اخت بزرگ ترین 
پل زیرقوس��ی خاورمیانه برای 
نص��ب ب��ر روی دریاچه س��د 
کارون 4 توس��ط متخصصان در 
ماش��ین س��ازی اراک، موفقیت 
بزرگ دیگری برای متخصصان 

 بخش صنعت و سدس��ازی است. با ساخت س��د کارون چهار، محور 
شهرکرد - ناغان - ایذه - اهواز از یک سال...

اس��تاندار  عم��رانی  مع����اون 
از  بختی��اری  و  چهارمح��ال 
شرکت های دولتی خدمات رسان 
این اس��تان خواست تا در ایجاد 
زیرس��اخت ها در ش��هرک های 
مسکن مهر این استان با سرعت 

بیشتری عمل کنند...

ساخت بزرگ ترین پل زیرقوسی خاورمیانه 
موفقیت بزرگ صنعت و سدسازی است

معاون استاندار خواستار شد:
تسریع شرکت های دولتی 

در ایجاد زیرساخت های مسکن مهر

صفـحهصفـحه
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با اهانت های اخیر کاردار انگلیس به ایران؛
تعلل تصویب قطع ارتباط با انگلیس 
صالح نیست
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 شهرستان    صفحه 4

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان:

برق رسانی به پروژه های مسکن مهر 
مهم ترین پروژه های هفته دولت است
صفحه4

هفت��ه چهارم لی��گ برتر فوتبال 
کشور امروز با انجام شش مسابقه 
دیگ��ر ب��ه پایان خواهد رس��ید 
 که تیم های اصفهان��ی در دیار 
نصف جهان و دیار س��تارخان 
و باقرخان به می��دان می روند، 

در ورزشگاه فوالدشهر تیم ذوب آهن اصفهان میزبان فوالد خوزستانی 
خواهد بود که از س��ه دیدار گذش��ته خود هفت امتیاز اندوخته اس��ت. 

شاگردان ابراهیم زاده که در دو هفته اول...

لشکر زردپوشان در دیار ستارخان و باقرخان
فوالد در فوالدشهر دست و پا بسته نیست

 شهرستان    صفحه 4

رهبر معظم انقالب تأکید کردند:
ضرورت پایبندی به گفتمان انقالب 
و تعمیق معرفت اسالمی در شعر معاصر

 ورزش    صفحه 7

به زودي در اصفهان؛
نخستین بانك عمومي 

خون بند ناف 
افتتاح می شود

مدی��ر بانک عموم��ي خون بندناف پژوهش��گاه 
روی��ان اصفهان ب��ا بیان این که اولی��ن نمایندگي 
عمومي بانک خون بند ناف در اصفهان به زودي 
افتتاح خواهد ش��د، گفت: بانک هاي خصوصي 
نگهداري خون بند ناف براي ذخیره و نگهداري 
خ��ون بندناف براي خانواده و نوزاد خود فعالیت 
مي کنن��د، در صورت��ي که بانک ه��اي عمومي به 
ص��ورت رایگان خون بند ناف اهدایي خانواده ها 
را براي بیماران نیازمند نگهداري مي کنند. مرضیه 
ابراهیمي اظه��ار ک��رد: در بانک هاي خصوصي 
خون بندناف اشخاص براي نگهداري خون وجه 
مي پردازن��د، در صورتي که در بانک هاي عمومي 
به دلیل این که خون به صورت عمومي اس��تفاده 
مي ش��ود، از اهدا کننده و مص��رف کننده وجهي 
دریافت نمي گردد. وي افزود: هدف از تأس��یس 
بانک ه��اي عموم��ي نگه��داري خ��ون بندناف، 
باالبردن سطح سالمت در بین هموطنان است. وي 
با اشاره به این که میزان آزمایش ها و حساسیت ها 
در بانک هاي عمومي بند ناف خون بیشتر است، 
تصریح کرد: به دلیل حساسیت ها نباید در خانواده 
نوزاد اهداکننده خون سابقه بیماري وجود داشته 
باشد. ابراهیمي با بیان این که در بانک هاي عمومي 
خون بند ناف باید حداکثر س��لول هاي بنیادي در 
خون وجود داشته باشد، تأکید کرد: هرچه جسم 
فرد بیمار بزرگ تر باش��د، به س��لول هاي بنیادي 
بیش��تري نیاز دارد. مدیر بان��ک عمومي بندناف 
خ��ون پژوهش��گاه رویان گفت: خ��ون بند ناف 
نگهداري شده در بانک هاي خصوصي بیشتر در 
بیماري هاي موضعي استفاده مي شود، در صورتي 
که در بانک هاي عمومي به بیماران سرطاني اهدا 
مي گردد. به گفته وي، مدت زمان نگهداري خون 
بندناف در بانک هاي نگه��داري از آن بین 20 تا 

25 سال است. 

»شرکت فوالد مبارکه در راستاي 
عمل به منوی��ات و فرمان مقام 
عظم��اي والیت در س��ال جهاد 
اقتصادي، با تالشي مضاعف در 
پنج ماهه اول سال جاري موفق 
به کس��ب رکوردهاي پي درپي، 
توسعه هاي  در  اهداف  پیش��برد 

شرکت و اشتغالزایي شد.«
این مطلب بخش��ي از س��خنان 
در شب  فوالدمبارکه  مدیرعامل 
میالد با سعادت کریم اهل بیت، 
امام حسن مجتبي )ع( و در میان 
جمع پر خی��ر و برکت خانواده 
معظم شهداي فوالد مبارکه بود.

محمد مسعود سمیعي نژاد در این 
رابطه افزود: نامگذاري این سال 
از س��وي معظم له و تکلیفي که 
ایشان بر آحاد مختلف جامعه و 
به ویژه صنایع مشخص نمودند، 

فوالد مبارکه را برآن داش��ت ت��ا با افزایش 
تولید و تس��ریع در روند اجراي توس��عه ها 
و همچنین اش��تغالزایي، بی��ش از پیش دین 
خود را به نظام و امت ش��هیدپرور ادا نماید 
ک��ه از آن جمل��ه مي ت��وان به دس��تیابي به 
کوره هاي جدید در نواحي مختلف تولیدي، 
پارامترهاي عملیاتي، کاهش مصارف انرژي 
و قطع��ات در نواح��ي مختل��ف و بوم��ي 
س��ازي آنها، کاهش ضایعات، استفاده کامل 
از ظرفی��ت تجهی��زات، ارتق��اي بهره وري 
اش��اره  کارکن��ان  رضایتمن��دي  س��طح   و 

کرد.
وي در ادامه با اش��اره به شرایط ایجاد شده 
در فوالد مبارکه براي افزایش ظرفیت تولید 
فوالد، تصریح کرد: به طور اخص در س��ال 
جاري در زمینه توسعه ها و در راستاي افزایش 
ظرفیت و همچنین بهینه سازي خطوط تولید 
براي رسیدن به ظرفیت 10 میلیون تن فوالد، 
در سایه برکات و رهنمودهاي رهبر انقالب، 
اقدامات زیادي انجام شده که در این میان نیز 

مي توان به ابالغ و شروع به کار پروژه هاي 
توسعه زیرسقف فوالدس��ازي فوالد مبارکه 
و ناحی��ه نورد پیوس��ته، مطالع��ه پروژه هاي 
توازن در نواحي نورد گرم و س��رد و س��ایر 
اقدامات جنبي که در مقایس��ه با س��ال هاي 
گذشته چندین برابر رشد داشته، اشاره کرد. 
پروژه هایي که س��ال ها مسکوت مانده بود و 
در سال جاري به یکباره عملیات اجراي آنها 
جان تازه اي گرف��ت و به مثابه واقعي جهاد 
اقتص��ادي در راه رونق اقتصادي کش��ور و 
اشتغالزایي براي جوانان این مرز و بوم مؤثر 
واقع ش��ده اند، از این جمله اند، تا جایي که 
ب��ه جرأت  مي توان گفت در این بازه زماني 
که از سال جاري سپري شده، ره ده ساله را 

پیموده است.
وي اظه��ار امی��دواري ک��رد در ادام��ه نیز 
صنع��ت  عرص��ه  جهادگ��ر  تالش��گران 
فوالد کش��ور در ف��والد مبارک��ه، بتوانند با 
حماسه آفریني هاي خود ظرفیت هاي تعریف 
ش��ده را محقق نمایند و فوالد کش��ور را به 

خود کفایي کامل برسانند.

در سال جهاد اقتصادي؛
لبيك فوالد مباركه به فرمان رهبر فرزانه انقالب

در سال جاري در 
زمينه توسعه ها و 
در راستاي افزایش 
ظرفيت و همچنين 
بهينه سازي خطوط 
توليد براي رسيدن به 
ظرفيت 10 ميليون تن 
فوالد ، در سایه برکات 
و رهنمودهاي رهبر 
انقالب اقدامات زیادي 
انجام شده است
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نشانه هایی از زوال هژمون 
در نظام کنونی بین الملل

رخ نم��ودن بح��ران اقتص��ادی اخیر که 
نمونه ای از وقوع چالش های پیاپی پیش 
روی رهبران آمریکاست، موجب شده تا 
برخ��ی از تحلیل گ��ران روابط بین الملل 
از تغییری تدریجی ام��ا جدی در منزلت 
 جهانی واش��نگتن به عن��وان هژمون نظام 

بین الملل سخن به میان آورند.
 اعالن تنزل رتب��ه اعتبار اقتصادی آمریکا 
 در جهان توس��ط مؤسسه مالی استاندارد 
اند پور می تواند نش��انه هایی از کم رمق 
شدن ارگانیسم و کارکردهای اقتصادی این 
ابرقدرت جهانی را نمایان سازد. به گزارش 
بنگاه خبری بی بی س��ی در روز ش��نبه، 
 پانزدهم مردادماه، مؤسسه مالی استاندارد 
ان��د پور که از جمله س��ه نه��اد برتر رتبه 
سنجی در جهان به شمار می آید، با انتشار 
رتبه بندی جدید خود اعالم کرده است که 
ایاالت متحده پس از سه دهه، از سطح اول 
اعتبار اقتصادی تنزل کرده و احتمال تنزل 
در رتبه اعتباری آمریکا در آِینده نیز وجود 

دارد. 
به دنبال توافق سیاسی اخیر در آمریکا میان 
اکثریت جمهوری خ��واه کنگره و دولت 
دموکرات باراک اوباما بر س��ر استقراض 
 خارجی، برخ��ی از کارشناس��ان اقتصاد 
بین الملل از فروکاستن احتمال اوج گرفتن 
دوباره بحران اقتصادی در آمریکا و سپس 
در جه��ان خبر داده بودند، اما عمق بحران 
اقتصادی در ش��رایط کنونی چش��م انداز 
روش��نی از وضعیت اقتصادی این کشور 
پدیدار نمی سازد. از سوی دیگر ظهور و 
پیچیده تر ش��دن چالش های دیگر پیش 
روی رهبران کاخ سفید در ابعاد مختلف، 
یکی از بغرنج ترین شرایط را برای آمریکا 
در سطح داخلی و خارجی فراهم آورده تا 
جایی که حتی افول واشنگتن از وضعیت 
هژمونیک این کشور به یکی از موضوعات 
مورد توجه تحلیل گران مسائل بین المللی 

بدل گشته است. 
آمریکا در سراشيبی افول 

ب��ا اوج گرفتن بحران سیاس��ی در آمریکا 
بر سر تصویب الیحه استقراض خارجی، 
نوام چامسکی اندیشمند مشهور آمریکایی، 
با نگاش��تن مقاله ای با عنوان »آمریکا در 
افول« ش��رایط کنونی این کشور را ساخته 
و پرداخته سیاست های نادرست سال های 
گذشته رهبران دانسته است. چامسکی با 
اطالق عنوان »اوپرای طنزآمیز« به مناقشات 
میان جمهوری خواه��ان و دموکرات ها 
در مجلس، درهم پیچیدگی شرایط بغرنج 
دموکراس��ی پارلمانی آمریکا را ناش��ی از 
سیاست زدگی تصمیم گیرندگانی دانست 
که برای درمان مشکالت اقتصادی کشور 
کمترین توج��ه را به مناف��ع ملی آمریکا 

معطوف داشته اند. 
بی توجهی تصمیم سازان آمریکا به حقوق 
سیاسی و اقتصادی توده ها در برهه بحران 
اقتصادی که بیکاری، افزایش هزینه های 
زندگی در بخش هایی چون بهداش��ت و 
درمان و کاهش قدرت خرید شهروندان به 
مشکالتی نهادینه شده تبدیل می شود، تنها 
به حیات اقتصادی آمریکایی ها مربوط نبوده 
و این کشور را درگیر بحران های دامنه دار 

سیاسی و اجتماعی نیز خواهد کرد. 
در س��طح کالن تر نگاهی به کارکردهای 
دس��تگاه عظی��م اقتصادی آمریکا نش��ان 
می دهد که در طول س��ال های اخیر این 
کارکرد سیری نزولی پیموده است. چهار 
تریلیون دالر کسری بودجه امسال دولت 
آمریکا و بی��ش از 14 تریلیون دالر بدهی 
خارج��ی را نمی توان تنه��ا چالش های 
اقتصادی پیش روی کاخ س��فید دانست، 
زیرا روند افزایش قابل توجه کسری بودجه 
و بدهی های خارجی واش��نگتن، نش��ان 
از وخیم تر ش��دن اوض��اع اقتصادی این 
کشور در س��ال های آینده دارد. همچنین 
بررسی نمودارهای رشد اقتصادی و رشد 
تولید ناخالص ملی آمریکا نشان می دهد 
که اقتصاد این کشور از وضعیت مطلوب 
سال های گذش��ته در حال فاصله گرفتن 

است. 
مؤلفه ه��ای تأثيرگذار ب��ر منزلت 

جهانی آمریکا در شرایط جدید 
همانگونه که بیان ش��د کاهش اعتبار مالی 
آمریکا نشان از تنزل فاحش منزلت اقتصادی 
این کشور در اقتصاد بین الملل دارد، اما این 
تنها وضعیت اقتصادی آمریکا نیست که با 
بحران روبه رو است؛ گرفتاری های نظامی 
و امنیتی واشنگتن در نقاط گوناگون جهان 
از ش��رق آسیا گرفته تا شمال آفریقا پایان 
ناپذیر به نظر می رسد. با وجود خواست 
جدی برخی مقامات آمریکایی برای خروج 
از کانون ه��ای بحرانی چون افغانس��تان 
و ع��راق، امکان برون رف��ت از وضعیت 
کنونی ب��دون قبول نتایج منفی و ویرانگر 
ماجراجویی های آمریکا در این دو کشور 

بسیار محدود شده است. 
در چنین ش��رایطی اع��الن اخباری چون 
 کش��ته ش��دن 35 نظام��ی آمریکایی در 
دو حادثه جداگانه در افغانس��تان به دست 
طالب��ان در طول 10 روز گذش��ته، تنها به 
پیچیده تر شدن وضعیت حضور نظامیان 
آمریکایی در خارج از مرزهای این کشور 

منجر شده و نارضایتی های داخلی در این 
خصوص را افزایش داده است. 

هزین��ه درگیری های آمری��کا در مناطق 
مختلف جه��ان و ب��ه ویژه در ع��راق و 
افغانستان که به زعم بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی از جمله مؤلفه های تأثیرگذار بر 
بحران های مال��ی و اقتصادی کنونی این 
کش��ور برآورد شده، بر موقعیت و منزلت 
برتری نظامی آمریکا تأثیرگذار بوده است. 
پس از ناکامی در جنگ ویتنام، تجربه مکرر 
اس��تفاده از قدرت نظامی برای دستیابی به 
منافع و اهداف راهب��ردی، هیمنه قدرت 
نظامی ابرق��درت جهانی را خدش��ه دار 
س��اخته و از می��زان بازدارندگی آن تا حد 

زیادی کاسته است. 
قدرت گرفتن مجدد طالبان در افغانستان، 
تداوم وضعیت اس��فناک امنیتی در عراق، 
ناکام��ی در اس��تفاده از ابزار تهدید نظامی 
ب��رای اثرگذاری بر رفتار دش��منانی چون 
کره ش��مالی و... با در هم شکستن افسانه 
برتری بی چون و چ��رای نظامی-امنیتی 
آمریکا در سراس��ر جهان ب��ر دومین بعد 
اقتدار هژمونیک واشنگتن در جهان خلل 

وارد ساخته است. 
به موازات کاسته شدن از اعتبار و کارآمدی 
دستگاه عظیم و پیشرفته نظامی آمریکا که 
به کمرنگ ش��دن مؤلفه قدرت نظامی در 
تعامل با رقبای اروپایی و آسیایی این کشور 
انجامیده است، توان دیپلماسی آمریکایی به 
عنوان سومین زمینه منزلت هژمونیک این 
کشور دیگر قادر به نقش آفرینی دوران پس 

از جنگ سرد نیست. 
مقایس��ه عملکرد نظام سیاست خارجی 
آمریکا و توانایی آن در شکل دادن مطلوب 
تحوالت دهه نود میالدی تا اواس��ط دهه 
کنونی با رویکردهای این کشور در ایفای 
نقش مؤث��ر در رویداده��ای اخیر منطقه 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا، نشان می دهد 
که چرخ دنده های سیاس��ی و دیپلماتیک 
دستگاه هژمونیک آمریکا رو به فرسایش 

می رود. 
نظ��ام بي��ن الملل و آین��ده پژوهی 

وضعيت هژمونی 
ای��ن موضوع واقعیتی انکار ناپذیر اس��ت 
که ایاالت متح��ده آمریکا برای نزدیک به 
س��ه دهه بزرگ ترین ق��درت بین المللی 
 ب��وده اس��ت. اقتص��اد آمریکا ب��ا حدود
15 تریلی��ون دالر تولید ناخالص داخلی، 
بزرگ ترین اقتصاد دنیا به ش��مار می رود. 
ابزارهای تبلیغاتی چون هالیوود به همراه 
بنگاه های بی شمار رسانه ای و تولیدات 
فرهنگ��ی، آمری��کا را در مرکزیت قدرت 
فرهنگی- تبلیغاتی نگاه داش��ته و حضور 
نظامی آمریکا همچنان به صورت گسترده 
در سراسر جهان به چشم می خورد. با این 
وجود روندهای بین المللی نش��ان از این 
موض��وع دارد که جهان به س��مت دنیای 
چند قطبی و پ��س از آن دنیای بی قطبی 
ب��ه پیش م��ی رود. افول هژمون با رش��د 
فزاینده دیگر قدرت ه��ای جهانی همراه 
شده و سر بر آوردن قدرت های نوظهور 
با به وجود آوردن قطب های متعدد مفهوم 
قط��ب را در گفتمان رواب��ط بین المللی 
مضمحل می س��ازد. سهم تولید ناخالص 
داخلی آمریکا که زمانی یک چهارم تولید 
ناخالص جهانی را تشکیل می داد، آشکارا 
کاهش یافته و نرخ رشد دیگر غول های 
اقتصادی جهان به ویژه در آس��یا به دو تا 
سه برابر نرخ رش��د آمریکا رسیده است. 
در این زمینه موقعیت مالی آمریکا از یک 
مازاد درآمد 100 میلیارد دالری در س��ال 
1380 ظرف ش��ش س��ال به یک کسری 
250 میلیارد دالری تبدیل ش��د و کاهش 
ارزش دالر با ایجاد تورمی قابل توجه، به 
سرازیر شدن ثروت و قدرت به دیگر نقاط 
جهان منجر شد. در دیگر عرصه ها افزایش 
ضریب نفوذ رس��انه های غیر آمریکایی 
چون الجزیره، یکه تازی فرهنگی- تبلیغاتی 
واش��نگتن را محدود کرده و هزینه های 
گوناگ��ون حض��ور گس��ترده نظامی در 
جهان رهبران کاخ س��فید را به فکر کوتاه 
 کردن پای آمریکا از گلیم گس��تره وسیع 
امنیتی- نظامی این کش��ور انداخته است. 
در شرایطی که بس��یاری از سازمان های 
بین المللی و منطقه ای، جنبش ها، نهاد ها 
و گروه های سیاسی و اجتماعی، در کنار 
رسانه ها و کارتل های بین المللی انحصار 
ب��ازی را از اختی��ار دول��ت- ملت ها در 
جامعه جهانی خارج ساخته اند، این تنها 
رقیبانی مانند چین، روس��یه، اتحادیه اروپا 
و... نیستند که موقعیت هژمونیک آمریکا 
را تهدید می کنند. سال ها پیش پل کندی 
در اثر مشهورش با عنوان »فشار امپراتوری« 
به طرح این نظریه پرداخت که در نهایت 
ق��درت هایی چون ایاالت متحده به دلیل 
پا نه��ادن به عرص��ه ای فرات��ر از حریم 
خود تضعی��ف خواهند ش��د، همانگونه 
که قدرت های گذش��ته به این سرنوشت 
دچار شده اند. تئوری کندی در مورد اتحاد 
جماهیر شوروی درس��ت از آب درآمد و 
بدی��ن ترتیب به نظر می رس��د هژمونی 
آمریکا نیز از افولی محتمل برکنار نخواهد 

ماند.

جهان نما

رهبر معظم انقالب باتبیین ویژگی های زمان حاضر 
و بیداری اسالمی در منطقه فرمودند: این تحوالت 
اثرگرفته از حرکت عظیم ملت ایران بود وشعرا با 
درک این شرایط، ضمن پایبندی به هویت وگفتمان 
انقالب اس��المی، به معرفت دینی واسالمی خود 
به عنوان لوازم الگوشدن ملت ایران عمق بخشند. 
به گزارش مهر، حس��ینیه امام خمینی)ره( در شب 
میالد امام حسن مجتبی )ع( کریم اهل بیت، میزبان 
اهالی فرهنگ و هنر، شعرای پیشکسوت و جوان 
کشور و تعدادی از شعرای فارسی گوی افغانستان 
و تاجیکس��تان بود. قبل از بیان��ات رهبر انقالب 
اسالمی، تعدادی از شعرا س��روده های خود را با 
مضامین اخالقی، دینی، سیاس��ی، انقالبی، بیداری 
اس��المی و اجتماعی قرائت کردند. رهبر انقالب 
اس��المی در مقایسه ش��عر امروز کش��ور با دوره 
دویست س��اله، اوج سبک هندی، تعداد و کمیت 
شعرا و نیز نوآوری در مضمون اشعار را دو شباهت 
برجس��ته این دو دوره برش��مردند. ایش��ان تعداد 
شعرای جوان و پیشکسوت کش��ور را بی سابقه 
خواندند و افزودند: انقالب اسالمی، معارف و هنر 
را ب��ه متن مردم و جامعه آورد و اگر همین روِش 

30 ساله ادامه یابد، تعداد شعرای ما به مراتب بیشتر 
از تمام دوران های گذشته خواهد شد.

حضرت آیت ا... خامنه ای در بیان دومین ویژگی 
شعر کنونی کش��ور خاطرنش��ان کردند: در هیچ 
دوره ای س��ابقه ندارد ک��ه این همه مضمون نو و 
حرف ه��ای تازه در ش��عر راه پی��دا کند و طبیعی 
اس��ت که هر زمان مضمون نو پدید آید، به دنبال 
آن ترکیب جدید س��اخته می شود و زبان شعر به 
تدریج پخته تر و استوارتر می شود. ایشان ظهور 
قله های بی نظیر شعر فارس��ی را نیازمند زمان و 
تالش بیشتر دانستند و با تمجید از مضمون مناسب 
و شجاعت در شعر جوانان، به آنان توصیه کردند: 
توقف در جا و احساس به منزل رسیدن سکون آور 
و خس��تگی آفرین است، بنابراین با تالش بیشتر، 

خود را به اوج شعر نزدیک کنید.
حضرت آیت ا... خامن��ه ای در ادامه این دیدار به 
ویژگی زمان حاضر و بیداری اسالمی ایجاد شده 
در منطقه اش��اره و خاطرنشان کردند: این بیداری 
اسالمی، اثر گرفته از حرکت عظیم ملت ایران بود، 
چرا که انقالب اسالمی تحولی بنیان برافکن برای 
سنت های طاغوتی و نظام سلطه بود و این تحول، 

ملت ایران را به اسوه و الگوی ملت ها تبدیل کرد.
رهبر انقالب اس��المی با بیان این که ش��عرا باید با 
درک ویژگی های این زمان به لوازم الگو بودن ملت 
ایران پای بند باش��ند، بر ضرورت تعمیق معرفت 

دینی و اسالمی در شعر معاصر تأکید کردند.
ایش��ان با ی��ادآوری معرفت و حکمت ش��عرای 
گذشته ایران مانند فردوسی، سعدی، مولوی، حافظ 
و جامی، دیوان این شعرا را سراسر معرفت عمیق و 
پیچیده دانستند و افزودند: انس با قرآن، نهج البالغه 
و صحیفه س��جادیه از لوازم دس��تیابی به معرفت 
دینی اس��ت که موجب شفافیت و نورانیت دل و 
زدودن زنگار تردید و نگرانی می ش��ود. حضرت 
آیت ا... خامنه ای لطافت روحی شاعر را زمینه ساز 
درک بهتر معارف و معنویت دانستند و با اشاره به 
فرصت های گرانبهای ماه مبارک رمضان و نورانیت 
حاصل از روزه داری خاطرنشان کردند: برای کسب 
معرفت دینی باید به سراغ نگاه عالمانه و فنی رفت 
و از ابداعات غیر عالمانه و من درآوردی پرهیز کرد. 
حضرت آیت ا... خامنه ای سپس به تبیین هویت 
شعر انقالب پرداختند و افزودند: در واقع این شعر، 
میدان دار ارائه گفتمان و ارزش های انقالب اسالمی 
اس��ت، بنابراین نباید برخ��ی هیجانات و تألمات 
ش��اعرانه بر اصل این هویت اثر بگذارد و آن را در 

شعر، مغلوب کند. 
ایش��ان با اش��اره به گس��تردگی معارف اسالم و 
انقالب خاطرنش��ان کردند: شاعران انقالب از این 
دریای پرفیض بهره ببرند و آن را به عنوان وظیفه 
منعکس کنند. رهبر انقالب اس��المی خاطرنشان 
کردند: با پیروزی انقالب اس��المی برخی شعرای 
وابس��ته به دربار و دارای تفکرات چپ با انقالب 
 ملت ایران قه��ر کردند که البت��ه همین موضوع، 
زمینه س��از جوش��ش زیبا و پرفیض شعر جوانان 
انقالبی شد. ایشان با اشاره به ضرورت پاسداشت 
گفتمان انقالب اس��المی افزودند: شعرای انقالب 
باید مراقب باشند در پرداختن به شعر اعتراضی، به 
زبان مخالفان اصل حرکت آزادیخواهانه و انقالبی 

ملت ایران نزدیک نشوند.

رهبر معظم انقالب تأکيد کردند:

ضرورت پایبندی به گفتمان انقالب 
و تعميق معرفت اسالمی در شعر معاصر

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

با اهانت های اخير کاردار انگليس به ایران؛
تعلل تصویب قطع ارتباط با انگلیس صالح نیست

باهنر: 
دولت تصدی گری را سه طالقه کند

نماین��ده م��ردم فالورجان در مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: با اهانت های اخیر کاردار انگلیس 
به ایران، تعلل بیش از این در کمیس��یون امنیت 
 در قب��ال طرح قط��ع رابطه ب��ا انگلیس صحیح 

نیست. 
حجت االس��الم سید ناصر موس��وی با اشاره به 
طرح قطع ارتباط با انگلیس اظهار داش��ت: این 
طرح در س��ال 89 توس��ط نمایندگان به مجلس 
ش��ورای اس��المی ارائه و امضا ش��ده که برای 
بررس��ی های بیشتر به کمیس��یون امنیت مجلس 
ارس��ال ش��د. وی در ارتباط با طرح قطع ارتباط 
با انگلیس تصریح ک��رد: مهم ترین علتی که این 

ط��رح در کارنامه خود می دی��د و راهی مجلس 
شده، دخالت انگلس��تان در مسائل داخلی ایران 
 و همچنی��ن دسیس��ه چینی، توطئ��ه و حمایت 
هم��ه جانبه از فتنه 88 به منظ��ور مقابله با نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران بود. 
نماین��ده م��ردم فالورجان در مجلس ش��ورای 
اس��المی بیان داشت: در صورتی به سخنان امام 
راحل )ره( و رهبر معظم انقالب اسالمی نگاهی 
دوباره کنیم، ش��اهد این امر هستیم که ایشان به 
س��کوت مجامع بین المللی حقوق بشر در مقابل 
جنایت های کشورهای استبدادگر اشاره کرده  اند. 
وی در م��ورد وضعیت کنونی طرح قطع ارتباط 

با انگلی��س در مجل��س تأکید ک��رد: زمانی که 
ای��ن طرح به امضا نمایندگان رس��ید، در اختیار 
هیأت رئیسه مجلس قرار گرفت و از آنجا برای 
بررسی های بیشتر به منظور رأی گیری در صحن 

علنی کمیسیون امنیت ارسال شد. 
موس��وی ادامه داد: در کمیسیون امنیت مجلس 
با ص��الح دی��د برخی نماین��دگان ای��ن طرح 
مدت هاست که متوقف ش��ده، اما با اهانت های 
اخیر کاردار انگلی��س به ایران تعلل بیش از این 
در مورد طرح قطع ارتباط با این کش��ور صحیح 
نیس��ت و هرچه زودتر بای��د راهی صحن علنی 

مجلس و تصویب شود.

افت میزان تولید نفت ایران 
در 2 سال گذشته صحت ندارد

مدیر برنامه ریزی تلفیقی ش��رکت مل��ی نفت ایران گفت: ادعای برخی 
از رس��انه ها مبنی بر افت 400 هزار بش��که ای می��زان تولید نفت ایران 
در س��ال های 1388 و 1389 صحت ن��دارد. عبدالمحمد دلپریش اظهار 
داش��ت: آمار تولید نفت کش��ور به صورت ماهانه و به طور دقیق اعالم 
می ش��ود، چرا که بابت فروش نفت تولیدی پول آن دریافت می شود. 
دلپری��ش ادامه داد: در آمد حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی واریز 
و حق الزحمه ش��رکت ملی نفت بابت تولید نیز از این طریق پرداخت 
می ش��ود. وی تأکید کرد: بر این اس��اس حتی در صورت کاهش یک 
بشکه تولید نفت نیز به راحتی این امر قابل تشخیص بوده، ضمن آنکه 
آمار دقیق تولید نیز برای رؤس��ای س��ه قوه و نیز مقام معظم رهبری و 
برخی دیگر از نهادهای رس��می کش��ور ارسال می ش��ود. بر اساس این 
گزارش ادعای کاهش تولید نفت ایران در دو س��ال گذش��ته در حالی 
توسط برخی از رسانه های داخلی مطرح شده که کشورهای غربی و در 
رأس آن آمریکا، تالش دارند تا با فضاسازی رسانه ای و مطرح ساختن 
میزان تولید نفت ای��ران، به نوعی زمینه کاهش نقش ایران در بازارهای 

جهانی را فراهم سازند.

اول شهریور آخرین مهلت ثبت نام 
دانش آموزان در مدارس است

اداره کل ارزیاب��ی عملک��رد و پاس��خگویی ب��ه ش��کایات و س��تاد 
مرک��زی نظ��ارت ب��ر ثبت نام م��دارس با ص��دور بخش��نامه ای پایان 
وق��ت اداری روز س��ه ش��نبه  اول ش��هریور را ب��ه عن��وان آخری��ن 
تعیی��ن  م��دارس کش��ور  در  دانش آ م��وزان  ثبت ن��ام  ب��رای   مهل��ت 

کرد.
در این بخش��نامه آمده اس��ت: با اس��تناد ب��ه مصوبه ش��ورای معاونان 
وزارت آم��وزش و پرورش مبن��ی بر ثبت نام به موق��ع از دانش آموزان 
و نظ��ر ب��ه تأکی��د وزی��ر آم��وزش و پ��رورش برس��اماندهی نیروی 
انس��انی، فضاه��ای آموزش��ی و جم��ع آوری اطالع��ات م��ورد نی��از، 
ثبت ن��ام هم��ه دانش  آم��وزان دوره ه��ای مختل��ف تحصیلی ت��ا پایان 
 وق��ت اداری روز دوش��نبه اول ش��هریور ماه امس��ال بای��د پایان انجام 

شود. 
این بخش��نامه می افزاید: به منظور تسهیل در روند جمع  آوری اطالعات 
مورد نیاز، شایس��ته است مراحل ثبت نام مشروط دانش  آموزان میان پایه 
)به اس��تثنای موارد خاص( و دانش  آموزان مش��مول امتحانات شهریور 

ماه انجام شود.

نایب رئی��س اول مجلس تصریح کرد: مس��أله 
توانمندسازی عالمانه و عادالنه صنعت و تولید 
از رهگذر هدفمندی یارانه ها یکی از مقوله های 
بس��یار ظریف و پیچیده اس��ت که یارانه ها باید 
درست تزریق شود و این از همان مسائلی است 

که باید حل شود.
نای��ب رئی��س اول مجلس ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
مجل��س در خدمت دولت اس��ت و می داند که 
دول��ت در میدان کار اس��ت و باید به او کمک 
ش��ود، گفت:  وزارتخانه جدی��د صنعت،  معدن 
و تج��ارت چابک و پرتح��رک و مؤثر نخواهد 
 ش��د، مگر آنکه  تصدی گ��ری را  واگذار کرده و

سه طالقه کند. 
باهن��ر  محمدرض��ا  ف��ارس،  گ��زارش   ب��ه 
نایب رئیس اول مجلس  که در غیاب الریجانی 
ریاست جلس��ه صبح دیروز )سه شنبه( مجلس 
شورای اسالمی را به عهده داشت، پس از پایان 
س��خنرانی نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و 
معادن و وزیر صنع��ت و تجارت در خصوص 

وضعی��ت صنع��ت در کش��ور، اظهار داش��ت: 
توس��عه بازار، نیازمند کاهش واردات یا افزایش 
صادرات یا افزایش مصرف اس��ت. وی افزود: 
به نظر می رس��د کش��ور ما در هر سه بخش با 
مش��کل روبه روس��ت، چرا که ه��م واردات را 
نمی توانیم کنترل کنیم و هم در صادرات کاالها 
نمی توانی��م رقابت خوبی ایج��اد کنیم و نیز در 
کش��ور نمی توانیم به افزای��ش مصرف مردم را 
توصی��ه کنیم، به همین دلی��ل برای این امر باید 
تدبیری اندیش��یده شود و اگر بازار توسعه یابد، 
 بس��یاری از مشکالت تولید به خودی خود حل 

می شود. 
به گفته وی، جهت گیری ها در راس��تای اجرای 
قانون یارانه ها درس��ت اس��ت، ام��ا نمایندگان 
مجلس قانع نیس��تند که س��هم تولید از اجرای 
قانون یارانه ها به میزان تعیین ش��ده اختصاص 
یافته اس��ت، از این رو باید دقت بیش��تری برای 
اختصاص س��هم 20 درص��دی تولید از اجرای 

قانون یارانه ها داشته باشیم.

وی ادام��ه داد:  اگ��ر دولت به دالیل��ی بخواهد 
مدیری��ت را در بخش ه��ای دولتی نگه دارد، به 
نظر می رس��د که با چابک ک��ردن وزارتخانه ها 
فاصله می گی��رد و ما اعتقاد داری��م که وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت چابک نخواهد ش��د 
مگ��ر آنکه اصل 44 قانون اساس��ی را به معنای 

واقعی اجرایی کند.
نایب رئیس اول مجلس در ادامه سخنانش متذکر 
ش��د: به نظر می رسد دولت بیش از آنکه مصمم 
به پر کردن ظرفیت های خالی بنگاه ها باش��د، به 
دنبال ایجاد بنگاه ها و ظرفیت های جدید است و 
 معضل امروز ما وجود ظرفیت های خالی زیاد در 

بنگاه هاست. 
در  مل��ت  خان��ه  در  ته��ران  م��ردم  نماین��ده 
خاتم��ه س��خنانش با تأکی��د بر اینک��ه مجلس 
در خدم��ت دولت اس��ت، گفت: م��ا می دانیم 
ک��ه دول��ت در می��دان کار و اجراس��ت و باید 
 ب��ه او کمک کنی��م و امیدواری��م دولت موفق 

باشد.

اعتراضات انگلیس؛ 
عربده کشی اوباشان یا خشم محرومان!

اعتراض��ات اخیر انگلیس که وقایع مرتبط به آن همچنان ادامه دارد هم از 
بعد وس��عت و هم به لحاظ س��رعت عجیب گس��ترش آن قابل بررسی و 

تأمل است.
6 اوت 2011 قطع��اً نقط��ه عطف��ی در تاریخ انگلیس، ای��ن جزیره ثبات! 
خواه��د بود؛ روزی که جوانانی بی��کار از محله چند ملیتی و فقیر تاتنهام 
 )Tottenham( درپی کش��ته ش��دن مارک دوگان، راننده سیاهپوس��ت
29 س��اله در برنامه از پیش تعیین شده پلیس با شلیک گلوله به سینه اش، 

اعتراضی تاریخ ساز را آغاز کردند.
 در س��اعت 1۷:30ش��نبه 6 آگوس��ت، خان��واده دوگان و س��اکنین محله 
ب��راود واتر ک��ه حدود 200 نفر بودند، به س��مت ایس��تگاه پلیس تاتنهام 
تظاه��رات کردند. معترضین از پلیس درباره چگونگی قتل دوگان توضیح 
می خواستند. سربازرسی به آنها توضیحاتی داد، اما این افراد می خواستند از 
فرد با درجه باالتری از وی توضیح بخواهند. در ساعت 20:20، تعدادی از 
افراد راهپیمایی کننده به سمت دو خودرو پلیس حمله کردند و پس از آن 
ش��لیک گلوله به سمت تظاهرات کنندگان انجام شد. اعتراضات سریعاً به 

دیگر نقاط لندن کشیده شد و 5 روز بعد کل انگلستان را ملتهب کرد.
چرایی اعتراضات 

انگلس��تان )England( نام نیمه جنوبی جزی��ره بریتانیای کبیر و یکی از 
چهار بخش کشور بریتانیاست. بررس��ی ساختار جمعیتی انگلستان نشان 
می دهد که مردم این کشور از قومیت ها، نژادها، گروه های زبانی و مذهبی 
مختلف تشکیل شده و بافتی تقریباً ناهمگن دارد. محله به محله شهرهای 
این کشور دارای لهجه های و رفتارهای اجتماعی مختلف است که بیانگر 
تفاوت ریش��ه و نژاد آنها اس��ت، از آفریقایی و آسیایی گرفته تا آمریکای 
التینی و روسی و اروپاییان شرقی. این ساختار جمعیتی متفاوت به لحاظ 
مذهبی نیز تفاوت های زیادی دارند و از مس��لمانان تا بودایی ها، هندوها 

و دگر مذاهب هستند.
این تفاوت ها گرچه به خودی خود در بسیاری موارد می تواند تنش آفرین 
باشد، اما تنش بیشتر مواقعی اوج می یابد که تبعیض و اختالف طبقاتی هم 
به آن افزوده شود و با نوعی طرد شدگی و انزوا همراه باشد، البته این امر 
با سیاس��ت تبعیض آمیز دولت تقویت می شود و محفلی برای اعتراضات 

فراهم می آورد.
در ی��ک بعد دیگر وقتی که جامعه با کنترل ش��دید و آزار دهنده پلیس و 
دولت اداره می شود، کوچک ترین اعتراض و باز شدن یک رخنه کوچک 
امنیتی، وقایعی سلسله وار را در پی دارد که هم در حدی غیر قابل کنترل 
گسترش می یابد و هم در عمقی باورنکردنی به دلیل انباشت خشم چهره 
نمی نماید و همه چیز را می سوزاند تا شاید صدای خفته سالیان متمادی 
شنیده شود و ساختار نامتوازن وناعادالنه سیاست و اقتصاد را تکانی بدهد. 
م��رگ مارک دوگان به واقع بهان��ه ای برای طبقات زیرین جامعه انگلیس 
بود تا فریاد بی عدالتی را بلند کنند و از هر ابزاری برای اعتراض اس��تفاده 
کنند تا عمق درد و مظلومیت خود را نش��ان بدهند و س��ران خام اندیش 

خود را به فکر وادارند.
علت شتاب اعتراضات

مهم ترین علت س��رعت اعتراضات انگلیس گستردگی فقر، شدت تبعیض 
و انباش��ت خشم در جامعه انگلیس اس��ت؛ جامعه ای که همه مناطق آن 
چه مرفه نش��ین و چه فقیرنش��ین خش��می متراکم و دردی کهنه دارد که 
از دی��د مردم، دولت و س��اختار اقتصادی و امنیتی عامل آن اس��ت. برای 
همی��ن اس��ت که مظهر امنیت یعن��ی پلیس و مظهر اقتص��اد یعنی بازار و 
فروشگاه های بزرگ به آتش کشیده می شوند. اعتراضات انگلیس به واقع 
داد بلند و خش��مگینانه فقرا، محرومین و طردشدگان بود و برای همین از 
هر محله ای به گوش می رس��ید و سرعت فراگیری آن برای همه تعجب 
آور بود. دس��تپاچگی پلیس و دولت انگلیس هم نشان داد که خشم عمیق 
بخش��ی بزرگ از جامعه انگلیس گرچه ممکن اس��ت دمی فروبخوابد، اما 
آتش��ی زیر خاکس��تر اس��ت که می تواند با جرقه ای دوباره، دودمان هر 
دولتی هر چند قدرتمند را بس��وزاند، اما گویی دولت نشینان محافظه کار 
انگلیس و نخست وزیر حیرت زده آن، دیوید کامرون همان رویه تاریخی 
محافظه کاران را در پیش گرفته و معترضان فقیر و بیکار را با انگ اراذل، 
اوباش و بی فرهنگ منکوب می کنند تا شاید دیگر هیچگاه سربرنیارند و 

به خاموشی تمام نشدنی بروند.

جزئياتی از انواع شکنجه و تحقير 
وضع وحشتناک زندان های اسرائیل

وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی با ارائه گزارشی از وضعیت زندان های 
این رژیم، پرده برداش��ت که بر اساس آن شکنجه، وضعیت بد بهداشتی و 
دسترس��ی نداشتن به مراقبت های پزشکی ش��رایط موجود در زندان ها را 

بسیار وخیم کرده است.
به گزارش هاآرتض، وزارت دادگس��تری اس��رائیل به همراه اداره وکالی 
تس��خیری گزارش��ی را درباره وضعیت زندان های این رژیم در سال های 
2009 و 2010 تهی��ه کرده ان��د ک��ه بر اس��اس آن وضعی��ت موجود در 

زندان های اسرائیل به هیچ وجه قابل تحمل نیست.
در بخش��ی از این گزارش آمده که زندانیان را برای تنبیه مدت ها به تخت 
می بندن��د، به طوری که فرد تنبیه ش��ده نه توان حرک��ت دارد و نه اینکه 
می توان��د غذا بخورد و از همه بدتر آنک��ه این فرد برای دفع حاجت نیز 
نمی تواند اقدام کند و همین امر موجب شده تا زندان ها وضعیت بهداشتی 
مناسبی نداشته باشند. در بخش دیگری از این گزارش آمده که برای نشان 
دادن زندانی��ان خطرناک مچ بندی را به رنگ قرمز به مچ آنها می بندند که 
این مچ بند بیش از آنکه بیانگر خطرناک بودن این زندانی باش��د، نشانگر 

وضعیت بد او در زندان است.
در این گزارش زندان های ش��ارون، دکل و تس��المون مورد اشاره گرفته و 
آمده اس��ت که در این زندان ها یک دس��ت و یک پای زندانی را به تخت 
می بندن��د، به طوری که وی ق��ادر به حرکت نب��وده و فقط می تواند بر 
روی زمین بخزد. فرد زندانی در این وضعیت قادر به هیچ کاری نیس��ت 
و وضعیت او دست کمی از یک سوسک ندارد و حتی برای دفع حاجت 
نیز باید با صدای بلند مأمورین زندان را صدا کند تا آنها به کمکش بیایند. 
زندان دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده مرکز بازداشت هداریم 
 اس��ت که در بازرس��ی ازاین زندان به فردی برخ��ورد کردند که به مدت 
پنج ماه ونیم در تمام مدت شبانه روز به تخت بسته شده بود و برای یک 
دوره ش��ش ماهه دیگر نیز به مدت 13 س��اعت در هر روز به تخت بسته 
می ش��د. در همین رابطه ش��کایت های زیادی درباره ش��کنجه در زندان 
دکل به وزارت دادگس��تری رژیم صهیونیس��تی ارس��ال شده که در اغلب 
این ش��کایت نامه ها آمده اس��ت: زندانیان را در قفس های به ابعاد دو متر 
در دو مت��ر نگهداری می کنند و وضعی��ت موجود در این قفس ها به هیچ 
وجه مناسب نیست و از لحاظ روحی زندانی را به شدت تحت تأثیر قرار 
می دهد. به نوشته هاآرتض، وضعیت در زندان کارمل نیز مناسب نیست. 
در این زندان سلولی 18 متری وجود دارد که در آن 10 زندانی را به طور 
همزمان حبس می کنند و در زندان اشل نیز فضای موجود برای هر زندانی 
فقط دو متر و 40 س��انتی متر است، اما مقامات رژیم صهیونیستی در پاسخ 
به ای��ن گزارش اعالم کرده اند که چنین رفتاری ب��ا زندانیان الزم بوده و 
اجرای عدالت نیازمند به کارگیری چنین روش هایی اس��ت. این گزارش 
درباره زندان هایی اس��ت که شهروندان یهودی در آن نگهداری می شوند 
و وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی در گزارش خود هیچ اشاره ای به 
زندان هایی که در آنها مبارزان فلسطینی نگهداری می شوند نکرده است.
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کاری را ک��ه می دانس��تی چطور انجام بدهی، آن طور انج��ام دادی. وقتی بهتر 
دانستی، بهتر هم انجام دادی. مایا آنجلو 

لغت نامه اعتیاد را راهی برای وقف کردن و رها کردن خود به چیزی از روی 
عادت و میل شدید، رفتاری که عملکرد یک عمل حیاتی را خراب می کند، و 
پیشرفت مضر تعریف می شود. اعتیاد باعث می شود حس توازن و عقالنیت 
خود را از دس��ت بدهید. در همه نوع اعتیاد، اشتیاق و میل شدید برای لذت و 
خشنودی آنی � برای رسیدن به احساس لذت، قدرت، و رها شدن از مشکالت 

� و پافشاری بر نادیده گرفتن نشانه های رفتاری دراز مدت و خودویرانگر.
اگر دچار اعتیاد خرج کردن هستید، کنترل خرید کردن برای شما کاری دشوار 

است و هرچقدر هم که خرید کنید باز هم برایتان کافی نیست. 
فروش��گاه ها و مراک��ز خرید یک جذابیت آهن ربایی برایتان دارند. همیش��ه 
گرانترین هدیه ها را می دهید. خریدهایتان نش��ان می دهد که چقدر درمورد 
همه برندها و مارک های اجناس مختلف اطالعات دارید. وقتی با دوس��تانتان 
برای غذا خوردن به رستوران می روید، این شما هستید که همیشه برای حساب 

کردن صورتحساب اصرار دارید، چه بتوانید از عهده آن بربیایید، چه نتوانید.
با وجود عواقب منفی که این مشکل برای شما دارد مثل احساس گناه، قرض یا 
احساس خجالت درمورد خریدهایتان باز هم دست از اینکار برنمی دارید و خود را 
در مرکز خرید دیگری مشغول خریدن چیزهایی که واقعاً به آن نیاز ندارید می یابید. 
به طور معمول در مورد این که چقدر خرج کرده اید دروغ می گویید )به خودتان 
 و نزدیکانتان(، برچسب های قیمت را از روی اجناسی که خریده اید می کنید
و همیش��ه برای راست و ریس��ت کردن هزینه های ماهانه تان مشکل دارید.
اعتیاد خرج کردن تالش��ی برای خریدن خوشبختی است )برای مورد تحسین 
قرار گرفتن، احساس قدرت کردن، دور کردن احساسات مشکل دار مثل شک 
ب��ه خود یا ناامیدی ازخ��ود( و می توانند به خراب کردن هر چیزی که برایتان 

عزیز بود منجر شود.
چطور به یک رفتار معتاد می شویم؟ 

فرستنده های شیمیایی هس��تند که انتقال دهنده های عصبی یا نوراترانسمیتر 
نامیده می شوند و کارشان انتقال ارتباط بین مغز و سایر قسمت های بدن است. 
وقتی عصبی، مضطرب و نگران هستید، جریانی از اپینفرین که تحریک کننده 
ترس اس��ت در بدنتان تولید می شود. وقتی اتفاقی می افتد که حس خوبی به 
ش��ما می دهد )مثل وقتی چیزی می خرید( جریانی از نوروترانسمیترهایی که 
س��روتونین نامیده می شوند در شما پیدا ش��ده و احساسی خوب به شما می 

دهند.
اعتیاد خرج کردن رفتاری در شما ایجاد می کند که یک دفعه باید همان لحظه 
چیزی بخرید. پرداخت پول برای خرید یک جنس احساس��ی بسیار خوب به 
شما می دهد و باعث می شود مقدار کافی از آن سروتونین در بدنتان تولید شود. 
یک خرید هیچوقت برای شما کافی نیست. می خواهید آن احساس سرخوشی 
 را دوب��اره و دوباره تجربه کنید، به همین خاط��ر باز بیرون می روید و چیزی

می خرید.
با رفتار خودتان مسموم شده اید. تنها چیزی که در دنیا برایتان مهم است این 
اس��ت که بتوانید به این خرج کردن هایتان ادامه دهید. چون خریدن چیزهای 
جدید احس��اس خیلی خوبی نسبت به خودتان، زندگیتان و همه چیز در شما 
ایج��اد می کند. درس��ت همانطور که تعریف اعتیاد می گوید، ش��ما خودتان 
را وق��ف رفتاری کرده اید که از روی عادت و میل ش��دید انجام می ش��ود و 

عملکردهای حیاتی را تخریب می کند.
چرا اعتياد به خرج کردن؟ 

اعتیاد به خرج کردن یک نشانه یا بهتر بگوییم، یک چراغ قرمز هشدار از احساسات 
بسیار عمیقی در شماست که سعی در پنهان کردن آن دارید. افراط در خرید به شما 
کمک می کند آن احساسات مشکل ساز حداقل برای مدتی روی نشوند. هربار 
که سعی می کنید این رفتار اعتیادآمیز خود را کنار بگذارید، یا حسی ناخوشایند و 
 ترس مواجه می شوید. با این که به خودتان قول داده اید که باید خرج کردن های تان

را کمتر کنید، اما برای از بین بردن آن حس ناخوش��ایند مجبور می ش��وید باز 
چیز دیگری بخرید.اما چه احساس��اتی است که این قدر بد است که شما را به 

خودویرانگری می رساند؟ 
 ش��اید از ای��ن م��ی ترس��ید ک��ه ب��ه آن ان��دازه ای ک��ه م��ی خواهی��د
جذاب یا موفق به نظر نرسید. یا از این می ترسید که ظاهرتان که اینقدر برای 
زیباییش تالش کرده اید، از بین برود و دیگران ببینند که پشت آن ظاهر زیبا چه 

در فکر شماست: این که شما یک فرد متظاهر و شکست خورده اید.
وقتی دچار اعتیاد خرج کردن باشید، آنچه که واقعاً می خواهید بخرید این است 
که مورد عالقه و توجه دیگران قرار بگیرید و اسیر آن حس شک و ناامیدی به 
خود نش��وید. مهم نیست که چقدر پول داشته باشید چقدر موفق باشید یا چه 
موقعیت اجتماعی داشته باشید، این درون شماست که احساس خالی بودن و 
پوچی می کند. وقتی پول خرج می کنید، آن دره خالی و عمیق درونتان کمی پر 
می شود و حتی به مدتی خیلی کوتاه احساس می کنید که در اوج دنیا هستید.

از کجا بدانيد که دچار اعتياد خرج کردن هستيد؟ 
انکار یکی از مولفه های اعتیاد اس��ت. ب��رای این که بفهمید دچار اعتیاد خرج 
کردن هستید یا نه باید عادت های خرید خود را صادقانه بررسی کنید: چقدر 
و چند مدت یکبار خرید می کنید؟ خرید کردن های ش��ما چه خس��ارتی به 
حساب پس اندازتان، کارتان، خانواده تان، و زندگی شخصی خودتان وارد می 
کند؟ و مهم تر این که، چه احساس��ات ترس یا ناامنی را می خواهید با خرید 

کردن بپوشانید؟ 
تشخیص این که به این اعتیاد دچار هستید اولین و بزرگترین قدم برای بهبودی 
است. اگر احساس می کنید که خرج کردن مشکالتی برای شما ایجاد می کند، 

می توانید نزد مشاور روانشناس رفته و با او مشورت کنید.
 به همراه مش��اور می توانید ببینید چه چیزی ش��ما را به خرید کردن ترغیب 
می کند و چطور عادت های خرید ش��ما بر کیفیت زندگیتان تاثیر می گذارد 
و روابط ش��ما را با نزدیکانتان شکل می دهد و درمورد خودتان چه احساسی 

پیدا می کنید.
رفتاری  های اعتیادآور قابل درمان هستند. اگر واقعاً می خواهید عادت خرید 
کردن خود را متوقف کنید، مشاوره و روانشناسی بیشتری کمک را به شما می 
کند و به شما یاد می دهد که چه رفتارهایی را جایگزین آن کنید و مهارت های 

کنار آمدن با این مشکل رانیز به شما معرفی می کند.

از کجا بدانید که دچار اعتیاد 
خرج کردن هستید؟

گروه نسل س��وم آقایان جوانی که قصد ازدواج دارید یا به 
تازگی به خانه بخت رفته اید، لطفاً توجه کنید!

اگر فرض کنیم که شما مدت هشتاد و پنج سال عمر کنید 
حال 10 س��ال بیشتر یا کمتر و اگر فرض کنیم که در سن 
بیست و پنج سالگی ازدواج کنید، انتظار می رود مدت 65 
سال با 10 سال کم و زیاد با همسر خود زندگی کنید.شوخی 
نیست رفیق، 65 سال تمام! این زمان کمی نیست. پس بهتر 
است یاد بگیری که همس��رت را راضی نگه داری، در این 
صورت تو نیز در کنار او خوشبخت خواهی بود. حتی اگر 
این راه حل ها طنزآمیز به نظر برس��د! یک راه حل ساده و 
آس��ان وجود دارد که به نظر عملی می رس��د و آن از قول 
حکیمی است که گفته است: هرگاه بین من و زنم اختال فی 

باشد، او راه خود را در پیش می گیرد و من راه او را. 
چو خانم روز را گوید شب است این

بگو آری همین ماه است و پروین
 خالف رای خانم رای جستن

به خون خویش باشد دست شستن 
آقایان لطفاً با همسر خود موافقت کنید 

آقایان جوان به یاد داش��ته باش��ید که اداره کردن همسر و 
خوشبخت کردن او علم نیست بلکه یک هنر است. در اصل 
عیال شما عال قه ای ندارد که کسی با او مخالفت کند، پس 
شما هم سعی کنید با او موافق باشید. این کار سختی نیست 
به غرورتان هم بر نمی خورد، چون عیال شما به همان میزان 
که از مخالفت بیزار اس��ت، فراموشکار نیز هست. شما می 
توانید با او موافقت کنید اما به طور دقیق کار خود را انجام 
دهید و اگر با عکس العمل او مواجه ش��دید اظهار تأسف 

کنید.
کاری را که همسرتان می گوید 

- در درجه اول قرار دهید 
سعی کنید مرد باهوشی باشید، خودتان حدس بزنید که برای 
خانمتان کدامیک بهتر است؟ کارهای عقب افتاده اداره شما 
که فردا رئیس آنها را از شما تحویل خواهد گرفت یا بازدید 
از مغازه ای که به تازگی حراج زده اس��ت؟ پس لطفاً بهانه 
نیاورید و در اولین فرصت وقت خود را تنظیم کنید و با میل 
و عالقه به دیدار مغازه بروید. مقایسه این دو کار مثل مقایسه 
پشه و ببر اس��ت. در حکایتی، مردی با تفنگ به شکار ببر 
رفت. پس از طی مسافت طوال نی به ببر رسید و خواست 
نشانه گیری کند ولی پش��ه های مزاحم مانع کار او شدند. 
چاره چیس��ت؟ تا شما پش��ه ها را از خود دور نکنید نمی 
توانید ببر را شکار کنید. پس این درسی آموزنده است. اول 
افراد نزدیک به خودتان را راضی کنید که منظور همان همسر 
مهربان شماست و سپس به کارهای بیرون از منزل بپردازید.

معذرت خواهی یادتان نرود 
بی زحمت وقتی از شما خطایی سرمی زند اظهار تاسف کنید، 
وقتی هم که تقصیر از شما نیست باز هم اظهار تاسف کنید. 
این به معنی زن ذلیل بودن نیست. این اقتدار و شهامت یک 
مرد را می رساند. معذرت خواهی هم یک نوع شهامت است. 
یادتان باشد مطرح کردن این مساله که در دعوا حق با چه کسی 
است در اصل ماجرا هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند چون این 
 مساله سرانجام احساسات هر دو طرف را جریحه دار می کند
 و یک دعوای خونی وخاکی راه می افتد که از حوصله جوان های
امروزی خارج اس��ت، پس از همان ابت��دا با یک معذرت 

خواهی ناقابل این نتایج فجیع را برطرف کنید!
در شرایط بحرانی لبخند را فراموش نکنید 

 - یک پند عارفانه: اگر بخندید دنیا هم به روی شما می خندد.
این پند را همواره آویزه گوشتان کنید، حتی زمانی که خانم با 
 فریادها و غرغرهایش روی اعصاب شما پیاده روی می کند.

از همسر خود تعریف کنید 
باور کنید هیچ چیز از ش��ما کم نخواهد شد اگر از همسر 
خود تعریف کنید و نشان دهید مدیون او هستید. اگر همسر 
شما ساعت هفت صبح بیدار می شود از او تعریف کنید و 
بگویید: »خانم خوشحالم که با تو ازدواج کردم، زن هایی را 
می شناس��م که حتی ساعت 10 صبح هم به زور بیدار می 
شوند« اگر هم همسر شما ساعت هفت صبح بیدار نمی شود 
و جزء افرادی است که ساعت 10 هم به زور بیدار می شود 
باز هم از او تعریف کنید و بگویید: »همسر عزیزم از این که 
بعد از یک خواب کامل سرحال و شاداب هستی خوشحالم 
چون من زنهایی را می شناسم که با اخم از خواب بیدار می 
شوند«. در هر حال این مسئولیت بر عهده شماست که در 
میان رفتارهای همسرتان یک نکته مثبت پیدا کنید و آن را 
به شدت به رویش بیاورید، در واقع باید در رفتار با خانمتان 

نیمه پر لیوان را ببینید!
هیچ گاه انتظار تشکر نداشته باشید 

 از همسر خود توقع نداشته باشید که برای خوش خدمتی های
 شما اظهار تشکر کند، زیرا این طبیعت انسان است که خوبی های

دیگران را فراموش کند!
دهانتان را ببندید 

بعض��ی از آقایان جوان ع��ادت دارند که برای به کرس��ی 

نش��اندن حرف هایش��ان بگومگو کنند، نتیجه این کار به 
خوبی مشخص است، جنجال به پاخواهد شد. آقایان برای 
شیرین شدن زندگی زناشویی تان هرگز و هیچ وقت حرف 
ناخوشایندی بر زبان نیاورید چرا که این حرف ها هیچ گاه 
در طول تاریخ بش��ریت موثر نبوده اس��ت و نتیجه ای جز 

ناراحتی به همراه نخواهد داشت.
- یادتان باشد: یک ماهی هم اگر دهانش را ببندد هیچ وقت 

اسیر قال ب نمی شود.
- نکته: اگر برای زندگی با همسرتان نیاز به شادی دارید، یاد 
بگیرید که همسر خود را دوست داشته باشید، در هر دقیقه به 
او نشان دهید که دوستش دارید ، این مساله را بارها و بارها 

در روز تکرار کنید، به او بگویید که دوستش دارید.
به مادرش بگوئید که عاشق دخترش هستید.

زنان رویایی 
و حاال خانم های جوان! بدانید که برای یک زندگی شاد و 
سالم این فقط همسر شما نیست که موظف است مسائلی را 
در قبال شما رعایت کند. شما هم وظایفی بر عهده دارید که 

اگر از وظایف همسرتان بیشتر نباشد، مسلما کمتر نیست.
اولین نکته کلیدی را به خاطر داشته باشید که تنها زمانی که 
زن توانایی ایجاد تغییر در مرد را دارد زمان بچگی اوس��ت، 
بنابراین هرگز تالش نکنید که شوهرتان را تغییر دهید، سعی 
کنید شوهرتان را همان طور که هست دوست داشته باشید 

نه آن طور که دوست دارید باشد! 
با وجود این اگر باز هم عالقه مند هس��تید که تغییراتی در 
شوهرتان ایجاد کنید می توانید تعدادی از عادت هایش را 
که دوست ندارید در طول چند سال عوض کنید. خانم های 

جوان یادتان نرود که ش��وهر شما به طور ذاتی خیلی ساده 
است، موجودی با پوست سخت اما درون نرم، یک آناناس! 
هر خانمی باید این را بداند که برای ش��ادی خود، ناچار از 
داش��تن شوهری شاد است. همه شوهر ها مثل هم هستند، 
درون آنها کودکی است که دوست دارد لوس شود با ظاهری 
ش��بیه آدمی بزرگ که با باطنش متفاوت اس��ت، اما در این 
مورد باز هم مطمئن باش��ید که هرگز نمی توانید شوهرتان 

را عوض کنید:
به شوهرتان قدرت بدهید 

اقدامات کوچک می توانند پیامدهای بزرگی داشته باشند، این 
پیامدها می توانند اوضاع را بهتر یا بدتر کنند. فلسفه »راضی 
کردن خود« پدیده ای روانشناختی است که بین زن و شوهر 
بیش��ترین کاربرد را دارد. این پدیده به عنوان »پیگماسیون« 
هم ش��ناخته می شود، پیگماسیون یکی از شخصیت های 
افسانه ای یونان است. او آنقدر به زیبایی مجسمه ای که خود 
تراشیده بود معتقد بود که سرانجام مجسمه جان گرفت.حاال 
اگر شما فکر می کنید که شوهر شما یک پیگا است، مطمئن 
باشید که بعد از چند سال چنین خواهد شد. نظر شما روی 
ش��وهرتان و رفتار او اثر می گذارد به خصوص وقتی شما 

حضور دارید.
وقتی شوهرتان به شما گل می دهد 

در چنین شرایطی چه عکس العملی از خود نشان می دهید؟ 
فکر می کنید این کار وظیفه اوست یا با خود فکر می کنید 
دس��ته گلی که پریروز شوهر دوس��تتان به او هدیه کرده از 
دسته گل شوهر شما گران تر بوده است پس کار شوهرشما 
چندان ارزش��ی ندارد؟! بعضی از خانم ها معتقدند که بهتر 
 اس��ت شوهرش��ان پولی را که صرف خرید گل می کند، 
هت خرید یک چیز دیگر صرف کند که ماندگاریش بیشتر 
از گل اس��ت. اما در هر حال خانم های جوان! به یاد داشته 
باشید که باید تفکرات این چنینی را از ذهنتان پاک کنید و در 
ازای هر محبت کوچک شوهرتان به گرمی از او تشکر کنید 
و به خاطر هرکاری که ش��وهرتان انجام می دهد تشویقش 
کنید، فکر نکنید این کارها وظیفه اوست. با خود فکر کنید 
که شوهرتان این گل را با تمام عشق درونی اش برای شما 
خریده اس��ت، در این صورت ش��وهرتان بهتر هم خواهد 

شد.
شنونده خوبی باشید 

وقتی شوهرتان با شما صحبت می کند در واقع در برابرتان 
دس��ت به عمل می زند نه این که فقط حرف بزند، بنابراین 
ش��ما باید خود را آموزش دهید، فعال باشید. نه شنونده ای 
منفعل! نقش ش��ما این است که به شوهرتان آرامش دهید 
نه این که او را فراری دهید. باید به او بیاموزید بایس��تد و از 
گفتگو با شما لذت ببرد تشویقش کنید تا نگرانی هایش را با 

شما در میان بگذارد. 
به شوهرتان اعتماد به نفس بدهید 

وقتی به شوهرتان اعتماد داشته باشید، اعتماد به نفس او هم 
افزایش پیدا می کند، باور کنید! به ش��وهرتان اعتماد داشته 
باشید چون اگر شما به او اعتماد نکنید هیچ کس دیگر هم 
به او اعتماد نخواهد کرد. با اعتماد کردن به شوهرتان، قدرت 
او را افزایش می دهید، پر و پاقرص ترین طرفدار او باشید، 
سردسته تشویق کنندگان. کمک کنید شوهرتان سرش را باال 

نگه دارد، مطمئنا قدش هم بلند تر خواهد  شد!

آژیر

جامعه

بیش از 40درصد مرگ ها ناشي از تصادفات 
جاده ای است

پنجره

عض��و ش��ورای عالی مجم��ع جهانی 
تقری��ب مذاهب اس��المی گف��ت: این 
حس بای��د به وجود آی��د که حجاب 
برای افراد افتخار باشد درحالی که االن 
خانم ها در بی بند و باری احس��اس به 

روز بودن دارند.
 محمدعلی آذرش��ب، اس��تاد دانشگاه، 
نویس��نده و کارشناس مسائل فرهنگی 
جهان اس��الم درباره عل��ل بدحجابی 
برخ��ی بان��وان اظهار داش��ت: هرگاه 
حاکمی��ت اس��المی در کش��ورمان در 
مس��أله نظام��ی، امنیت��ی و اقتص��ادی 
از خ��ود اقت��دار نش��ان داد به چش��م 
 خ��ود دیدی��م ک��ه حج��اب رعای��ت

شد.
از همی��ن رو بخش��ی از مس��أله ب��د 
 حجابی ب��ه هیبت حاکمیت اس��المی

بر می گردد. 
ه��رگاه هیب��ت حاکمیت اس��المی در 
جامعه محفوظ باش��د و در زمینه های 
مختل��ف مل��ی، اقتص��ادی، اجتماعی، 
موفقیت های��ی  فرهنگ��ی  و  فک��ری 
به دس��ت بی��اورد ب��ر هیب��ت آن در 
جامع��ه افزون می ش��ود و ناخودآگاه 
م��ردم ب��ه ارزش هایی ک��ه حاکمیت 
 در جامع��ه مط��رح م��ی کن��د، پایبند

می شوند.
چنانچه ما به چش��م خود شاهد بودیم 
ک��ه در زمان جنگ هرگاه پیروزی های 
چش��م گیری اتفاق می افت��اد حجاب 

بیشتر رعایت می شد.
آذرشب پدیده بدحجابی در جامعه را 
محدود به قشر خاصی دانست و گفت: 
در شهرستان ها و روستاها این مسأله را 
نمی بینید چ��ون حاکمیت در آن نقاط 
فعالیت کرده و خدماتی چشم گیر ارائه 
کرده و توانس��ته هویت اسالمی را در 

آن نقاط حفظ کند.
این استاد دانشگاه عدم تقویت فرهنگ 
حج��اب را عام��ل دیگر ب��روز پدیده 
بدحجاب��ی دانس��ت و تصری��ح کرد: 
افرادی پیدا نشدند که فرهنگ حجاب 
را با زبان روز و با فکر و اندیشه عمیق 

به جامعه ارائه دهند.
در زم��ان طاق��وت ش��هید مطه��ری 

آس��تین ب��اال زد و وارد مجالتی چون 
زن روز ش��د ت��ا فرهن��گ حجاب را 
 با زب��ان روز و افکار و اندیش��ه های
ه��ای نی��از  ب��ا  متناس��ب   عمی��ق 

آن زمان ارائه دهد. 
حاض��ر  ح��ال  در  کمت��ر  کار  ای��ن 
صورت گرف��ت و بع��د از انقالب به 
دلیل مش��غله ه��ای زیاد بس��یاری از 
 زمینه ه��ای فرهنگی را به فراموش��ی

سپردیم.
کارشناس مسائل فرهنگی جهان اسالم 
همچنین با اش��اره به نقش رسانه ملی 
در عادی س��ازی بی حجابی و اختالط 
بین زن و مرد عنوان کرد: وقتی رسانه 
فیلم ها هالیوودی را با اعمال سانسور 
نش��ان و صحنه های روابط بین زن و 
م��رد و اختالط را به طور کامل طبیعی 
نشان می دهد، این طور در ذهن ها جا 
می افتد که این بی حجابی ها و روابط 
بین زن و مرد مشکل زا نیست و حالتی 

طبیعی است. 
باید حاکمیت اقتدار سیاس��ی اقتصادی 
و فکری فرهنگی  خود را نش��ان دهد 
و دس��تاوردهای عظیمی که در س��ایه 
جمهوری اسالمی به دست آمده است 
ارائه ش��ود و عالوه ب��ر این افرادی که 
دلسوز هس��تند باید به فکر این مسأله 
باش��ند و جوانان را به گونه ای تربیت 
کنند که در مقاب��ل هجوم غرب مقاوم 

باشند. 
 وی تصریح کرد: اول انقالب خانم ها
ب��دون این که کس��ی به آنه��ا چیزی 
بگوید وقتی وارد جو تظاهرات شدند 
پوشش اسالمی را برگزیدند چون جو 

اسالمی بود. 
در ح��ال حاضر نیز در کوچه و خیابان 
باید مظاهر به ش��کلی باشد که خانمی 
ک��ه می خواه��د بی بن��د و بار باش��د 
خجال��ت بکش��د و این ح��س باید به 
 وجود آید که حجاب برای افراد افتخار

باشد.
این اس��تاد دانش��گاه تأکید ک��رد: االن 
ارزش ها به گونه ای اس��ت که خانم ها 
در ب��ی بن��د و باری احس��اس به روز 

بودن دارند.

بی بند و باری
 و برداشت غلط به روز بودن

کليد طالیی باز کردن قفل های زنگ زده زندگی

وقتی رنگ عشق در دنيای وارونه صورتی می شود

مام��وران فرماندهي انتظامي نایین در بازرس��ي از دو 
دس��تگاه اتوبوس نزدیک به 60هزار عدد انواع قرص 

و آمپول نیروزا را کشف و ضبط کردند. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��اني پلیس، س��رهنگ 
محمدعلي یوسلیاني فرمانده انتظامي شهرستان نایین 
اس��تان اصفهان اظهار داشت: مأموران انتظامي مستقر 
در ایس��ت و بازرسي شهید ش��رافت این فرماندهي 
حی��ن کنت��رل خودروهاي عب��وري در مقاطع زماني 
مختلف به دو دس��تگاه اتوبوس مش��کوک و آنها را 

متوقف کردند. 
وي اف��زود: در بازرس��ي از خ��ودروي اول مأموران 
تع��داد 54 هزار عدد قرص و از اتوبوس دوم نیز دو 

ه��زار و 6۷0 ع��دد آمپول نیرو زا را کش��ف و ضبط 
کردند. 

این مقام مس��ئول با بیان این که در مجموع تعداد 56 
ه��زار و 6۷0 عدد ق��رص و آمپول نی��رو زا در این 
عملیات ها کش��ف و ضبط ش��ده است تصریح کرد: 
در ای��ن ارتب��اط دو نفر به اتهام قاچ��اق مواد نیروزا 

دستگیر شدند. 
س��رهنگ یوس��لیاني در پایان با بیان این که کاالهاي 
کش��ف ش��ده تحوی��ل اداره گم��رک اس��تان ش��ده 
اس��ت خاطر نش��ان کرد: متهمان به هم��راه پرونده 
 جهت س��یر مراح��ل قانوني تحوی��ل مراجع قضایي

شدند.

مأم��وران پلیس مبارزه با موادمخدر اس��تان اصفهان 
در بازرسی از یک دس��تگاه خودروی سواری بیش 
از 30 کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک را کشف و 

ضبط کردند. 
س��رهنگ حس��ین رضایی رئی��س پلیس مب��ارزه با 
موادمخدر فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان اظهار 
داشت: در پی کسب خبری مبنی بر جابه جایی محموله 
ای از موادمخدر توس��ط یک��ی از قاچاقچیان حرفه 
 ای موضوع در دس��تور کار مأموران این پلیس قرار

 گرفت. 
وی افزود: پس از انج��ام تحقیقات الزم چند اکیپ 
محسوس و نامحس��وس مبادی ورودی و خروجی 
شهر را تحت کنترل گرفته و حین کنترل خودروهای 
عب��وری به یک دس��تگاه خ��ودروی س��واری پژو 

مش��کوک و پ��س از تعقی��ب و گریزی ن��ه چندان 
طوالنی آن را متوقف کردند. 

این مقام مس��ئول تصریح کرد: در بازرس��ی از این 
خودرو مأموران تعداد س��ه بسته تریاک به وزن 30 
کیلو و 600 گرم که در قسمت های مختلف خودرو 
 به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و ضبط

کردند.
رئی��س پلیس مب��ارزه با موادمخدر اس��تان در ادامه 
گفت: در ای��ن ارتباط راننده خودرو به اتهام قاچاق 
موادمخدر دستگیر و خودروی وی نیز توقیف و به 

پارکینگ منتقل شد.
س��رهنگ رضایی در پایان خاطرنشان کرد: متهم به 
هم��راه پرونده جهت س��یر مراح��ل قانونی تحویل 

مراجع قضایی شد.

کشف نزدیك به 60هزار قرص وآمپول نیروزا 
در نایین 

کشف بیش از 30 کیلوگرم تریاک در اصفهان

رئی��س س��ازمان پزش��کي قانوني کل 
کش��ور گفت: بیش از 40 درصد مرگ 
هاي ناش��ي از تصادفات ج��اده اي و 
رانندگ��ي در طول مس��یر و در هنگام 
انتقال حادثه دیدگان به بیمارستان رخ 

مي دهد. 
 به گزارش ایرنا، احمد شجاعي افزود: 
س��ازمان های��ي مانند ه��الل احمر یا 
اورژانس فقط آمارهاي مربوط به مرگ 
و می��ر افراد در محل وق��وع حادثه را 

اعالم مي کنند. 
وي گف��ت: ای��ن در حالي اس��ت که 
س��ازمان پزش��کي قانوني کش��ور در 
طول یک ماه پ��س از وقوع حادثه نیز 
پیگیر مرگ و میر افراد اس��ت تا حادثه 
دیدگاني که در خانه هم فوت مي کنند 
را جزء آمار ناش��ي از تصادفات اعالم 

کند. 
ش��جاعي ادامه داد: افرادي که در طول 
یک ماه پس از وقوع سانحه تصادف از 
بیمارستان ترخیص شده و در منزل هم 
ف��وت مي کنند جزء آم��ار مرگ و میر 
ناش��ي از تصادفات رانندگي محسوب 

مي شوند. 
وي بی��ان این که هدف س��ازمان هاي 
دیگر از اعالم آمارهایي مانند تصادفات 
یا غرق ش��دگي عمدي نیست، اظهار 
داش��ت: آمارهایي که از سوي سازمان 
پزش��کي قانوني اعالم مي ش��ود فقط 
مربوط به مرگ هایي اس��ت که در سر 

صحنه حادثه رخ مي دهد. 
وی ب��ا بیان این که س��ازمان پزش��کي 
قانون��ي، موثق ترین منب��ع براي اعالم 

آمار مرگ ناش��ي از حوادث رانندگي 
شناخته ش��ده اس��ت، گفت: آمار این 
سازمان در این زمینه بي نقص است و 
هیچ دوگانگي و تضادي در این آمارها 

مشاهده نمي شود. 
وي با بیان این ک��ه 40 درصد از مرگ 
هاي ناش��ي از تصادفات به علت وارد 
شدن ضربه به سر رخ مي دهد، گفت: 
این گونه آمارها مي تواند با هشدارهاي 
مختلف از جمله بس��تن کمربند ایمني 

کاهش یابد. 
وي در م��ورد تدابیر پزش��کي قانوني 
ب��راي جب��ران کمب��ود نی��رو گف��ت: 
چهارچوب س��ازمان پزش��کي قانوني 
مربوط به 16 س��ال گذش��ته است و با 
وجود افزایش اس��تان ها، این سازمان 
هن��وز با ردی��ف بودجه اي س��ازماني 

گذشته فعالیت مي کند. 
ش��جاعي در مورد قانون حمل اجساد 
در پایتخت و خارج از آن گفت: حمل 
اجساد در شهرها برعهده شهرداري ها 
اس��ت و در خارج از شهرها نیز حمل 

اجساد برعهده اورژانس است. 
از  ناش��ي  موردتلف��ات  در  ش��جاعي 
آلودگي هوا گفت: تا کنون هیچ مرگي 
بر اثر آلودگي هوا به س��ازمان پزشکي 
قانون��ي گ��زارش نش��ده اس��ت و در 
حقیقت این نوع مرگ ها به هیچ وجه 

امکان پذیر نیست.
اگرچه آلودگي ه��وا قابل اندازه گیري 
نیست اما تاثیرات آن بر روي سالمت 
انس��ان ها غیر قاب��ل انکار اس��ت اما 

آثارش تدریجي است.

دث
حوا
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهان

معاون استاندار خواستار شد:
تسریع شرکت های دولتی در ایجاد 

زیرساخت های مسکن مهر
معاون عمرانی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری از ش��رکت های دولتی 
خدمات رسان این استان خواست تا در ایجاد زیرساخت ها در شهرک های 

مسکن مهر این استان با سرعت بیشتری عمل کنند.
محمود عیدی در نشست شورای تأمین مسکن این استان بر ضرورت 
تس��ریع در اجرایی شدن پروژه های مسکن مهر این استان تأکید کرد و 
افزود: دس��تگاه های خدماتی باید وظایف خود را در راس��تای ایجاد و 
آماده سازی زیرساخت های الزم از جمله شبکه فاضالب، آب، گاز، برق 
و تلفن در شهرک های مسکن مهر این استان در زمان مقرر انجام دهند. 

عیدی خاطرنش��ان کرد: برهمین اساس اداره کل مسکن و شهرسازی و 
شرکت های خدماتی باید با تسریع در انجام فعالیت های خود برای ایجاد 
یک تحول ملی در اس��تان و کش��ور برای تکمیل و افتتاح مسکن مهر 

همکاری الزم را داشته باشند. 
معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری مسکن مهر را اولویت دوم 
دولت عنوان و افزود: باید برای تحقق برنامه های دولت به طور سازماندهی 
شده به انجام وظایف خود در راستای خدمات رسانی به مردم تالش کنیم. 
وی طرح مسکن مهر را یک کار بزرگ و موفقیت در اجرای آن خواند 
و ادامه داد: این کار بزرگ با همکاری مجموعه مدیریتی دس��تگاه های 
اجرایی محقق خواهد ش��د. عیدی با تأکید بر این که توان و کوش��ش 
دولت خدمتگزار در بر طرف کردن مشکل مسکن در کشور است، گفت: 
متقاضیانی که شرایط اولیه ثبت نام را دارا بوده ولی تاکنون امکان ثبت نام 
نداشته اند، هنوز برای نام نویسی مسکن مهر فرصت دارند. وی شرایط 
اولیه ثبت نام را نداشتن مسکن و یا زمین مسکونی شخصی از تاریخ یکم 
فروردین ماه س��ال 1384شخص و افراد تحت تکلف وی و همچنین 
تأهل و سرپرست خانوار بودن عنوان کرد و در زمینه دیگر شرایط ثبت نام، 
گفت: متقاضی و افراد تحت تکلف وی از تاریخ 22 بهمن 135۷ تا کنون 
از هیچ امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به 
تأمین مسکن مانند؛ زمین، واحد مسکونی یا تسهیالت یارانه ای خرید و 
یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده  باشند. عیدی با ذکر شرایط ویژه  
برای برخی از اقشار جامعه در راستای ثبت نام مسکن مهر اظهار داشت: 
افرادی نیز می توانند بدون دارا بودن شرط تأهل و شرط سرپرست خانوار 

در زمره متقاضیان واجد شرایط نام نویسی قرار گیرند. 
وی اضافه کرد: با توجه به عدم جذب بخشی از اعتبارات بهسازی مسکن 
روستایی این استان، بنیاد مسکن انقالب اسالمی باید با تعامل و همکاری 
رسانه های گروهی تبلیغات گسترده تری برای جذب متقاضیان ساخت 

مسکن در روستاها داشته باشد. 

نماینده مردم اردل در مجلس:
پایانه گمرک چهارمحال و بختیاری 

راه اندازی می شود
نماینده مردم اردل، کیار، کوهرنگ و فارسان در مجلس گفت: به  زودی 
پایانه گمرک این اس��تان راه اندازی می شود. نوراله حیدری در گفتگو با 
فارس اظهار داش��ت: پایانه ها زیرساخت های اصلی و تخصصی حمل 
و نقل را تش��کیل می دهند که باید توسعه و تجهیز ش��وند. وی افزود: 
این پایانه ها در کاهش هزینه های صادرات و تسهیل در فرایند صادرات 
نقش مهم دارند و موجب افزایش رقابت بین تولیدات داخلی می شود. 
حیدری خاطرنشان کرد: ایجاد هماهنگی و تعامل بین نظام تولید، توزیع 
و صادرات از مهم ترین اهداف ایج��اد و راه اندازی پایانه های صادراتی 
در س��طح گمرکات کشور اس��ت که به  زودی در گمرک این استان نیز 
راه اندازی می شود. نماینده مردم اردل، کیار، کوهرنگ و فارسان در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: متمرکز شدن خدمات صادراتی مانند گمرک، 
بیمه، استاندارد در پایانه های صادراتی از دیگر مزیت های این مرکز است 

که موجب تسهیل در ارائه خدمات می شود. 
وی افزود: در نظام پیچیده بین المللی و در شرایطی که پیشرفت ها بدون 
وقفه در عرصه های مختلف علمی و صنعتی همواره در حال ایجاد تغییرات 
در مناسبات اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی بین کشورهاست، نقش 
گمرک در اعمال سیاس��ت های بازرگانی به عن��وان مرزبان اقتصادی و 
تأمین کننده بخشی از درآمدهای دولت خالصه نمی شود. وی از گمرک 
به عنوان یکی از اهرم های تس��ریع کننده در روند توسعه کشور نام برد 
و گفت: گمرک در س��رمایه گذاری و حمایت از صنایع نوپای داخلی، 
انتق��ال دانش فنی، تنظیم عرضه و تقاضا، تثبیت قیمت ها، ایجاد تعادل 
در تراز پرداخت ها، ایجاد اش��تغال و سایر عوامل تسهیل کننده رشد و 
توزیع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش و تأثیر بسزایی دارد. حیدری 
به فعالیت های گمرک در راس��تای توسعه صادرات و کنترل واردات در 
کشور اشاره کرد و افزود: اخذ حقوق و عوارض گمرکی از واردکنندگان 
به استثنای مشموالن معافیت های گمرکی، حفاظت از سالمت و بهداشت 
جامعه با انجام آزمایشات دقیق از کاالهای خوراکی و بهداشتی وارد شده 
 به کش��ور در مرزهای گمرکی کش��ور از مهم ترین فعالیت های گمرک 

است.

کاهش 9 درصدی خانواده های 
تحت پوشش کميته امداد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان گفت: تعداد خانوارهای 
مددجوی زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی استان 9 درصد کاهش 
یافته است. ابوالقاسم رستگار افزود: در سه ماهه نخست امسال 16 
هزار خانوار با جمعیتی افزون بر 40 هزار نفر مددجوی عادی دایمی 
هس��تند که این تعداد نسبت به سه ماهه نخست سال قبل 9 درصد 
کاه��ش یافته اس��ت. وی افزود: در این م��دت 4541 خانوار نیز با 
جمعیت��ی افزون بر 9 هزار و 620 نفر به صورت موردی از خدمات 

این نهاد بهره مند شدند.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:
درختان خشك بختیار دشت قطع شدند

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان اظهار داشت: به دنبال آسیب 12 
هزار اصله درخت در محدوده پاالیشگاه درختان خشک قطع و مابقی به 

صورت خاص تیمار شدند.
محسن رنجبر با بیان مطلب فوق گفت: شهرداری به تنهایی وارد میدان شده 
است تا این مشکل را برطرف نماید. وی با اشاره به قطع درختان خشک 
افزود: درختان خشک در این محدوده قطع شدند تا در فصول مناسب 
واکاری شود. معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با تأکید بر وجود 
لکه های نفتی در خاک این محدوده تصریح کرد: برای رفع مسمومیت و 
جلوگیری از روند آلودگی لکه های نفتی در حال پاکسازی است. رنجبر 
با بیان این که سوزنی برگ های خشک شده نیز برای جلوگیری از خطر 
آتش سوزی در حال جمع آوری است، خاطرنشان کرد: با توجه به این که 
چاه های آب این محدوده آلوده بوده است شهرداری برای آبیاری فضای 
س��بز موجود اقدام به کرایه تانکر جهت آبرسانی و شستشوی درختان 
نموده اس��ت. وی تأکید کرد: شهرداری همچنان شکایت خود را دنبال 
می کند و س��ازمان بازرسی کش��ور و مراجعه قضایی نیز در پیگیر این 

موضوع هستند.

یک آزاده:
اسارت برای ما فرصت اندیشیدن بود

به بهانه س��الروز ورود آزادگان به ایران به سراغ علیرضا بصیری یکی 
از آزادگان رفتیم. علیرضا بصیری آزاده و جانبازی است که هم اکنون 

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شاهین شهر است. 
وی با بیان این که اس��ارت برای ما فرصت اندیشیدن بود گفت: زهی 
توفیق که من نیز چند صباحی در میدان کارزار و س��پس در اسارتگاه 
مخوف بعث عراق همراه دالورانی زندانی بودم که چه خوب می دانستند 
به قول پیر طریق مان، اس��ارت هیچ  کمی از ش��هادت ندارد وقتی از 
جمله  من ینتظر باش��ی، هرگز از یاد نخواهی برد که منتظران در شمار 
اصحابند. بصیری تصریح کرد: بسیاری از برادران اسیرم را می دیدم که 
هیچ بندی را یارای بس��تن پر و بالش��ان نبود در عین اسارت رهاتر از 
عقابان تیزپرواز البرز بودند و همه آنچه مزدوران ابلیس برای شکستن 
غرورشان می کردند موجب استحکام ایمان و صیقل صولت و ارتقای 
کرامت شان بود. این آزاده خاطرنشان ساخت: اسارت برای ما فرصت 
باال رفتن از نردبانی بود که تا خدا می رفت و لحظه لحظه اش معنویت 
بود و احساس قرب الهی و قدرت فزاینده. و بی افول همین معنویت 
بود که دشمن را از پای درمی آورد. سرانجام اهریمن شکست خود را 
پذیرفت نه از سالح و امکانات ما بلکه از ایمان و رشادت و گذشتمان، 
جنگ به پایان رسید و فرزندان ملت دو سال و اندی بعد از پایان جنگ 
به آغوش گرم خانواده و میهن برگشتند و همه عزم شان ساختن ایران 
ش��د. علیرضا بصیری یک هدیه نیز امس��ال برای مردم عزیز دارد. او 
گفت: به اصرار دوس��تان و الهام حضرت حق بر آن شده تا خاطرات 
روزگار صبر و آزادی را به عنوان یک نیروی عادی دانش آموز رزمنده 
و نه از دید یک کارش��ناس جنگ یا یک فرمانده بنویسد خاطراتی که 
شخصی است اما خصوصی نیست. این اثر با نام تاب به چاپ رسیده 
بازتابی است از بی نهایت اسارت که مناسب حال جوانان و آینده سازان 
کش��ور عزیزمان نگاشته تا بخوانند و دریابند و پیمان خود را با ارواح 
طیبه شهدا به خصوص ش��هدایی که مظلومانه در اسارت به شهادت 
رس��یدند و غریبانه به خاک سپرده شدند استوار کنند و حافظ میراث 

شهدا و امام عزیزمان باشند. 

راه اندازی ۵ خط BRT در اصفهان 
به تأیید شورای عالی ترافیك رسید

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و محیط زیست شورای اسالمی شهر 
اصفهان از تأیید نهایی راه اندازی پنج خط BRT در این کالنشهر از سوی 
شورای عالی ترافیک استان خبرداد. علیر ضا نصر اصفهانی با اعالم این 
خبر افزود:خط��وط اتوبوس های تندرو عالوه بر قائمیه تا قدس، میدان 
جمهوری تا آزادی، میدان ش��هدا تا تقاطع شهید شاهمرادی، صمدیه تا 
میدان احمد آباد و از احمدآباد تا خوراسگان راه اندازی خواهد شد. وی 
با بیان این که این خطوط باعث کاهش تردد وسایل نقلیه شخصی، بهبود 
ناوگان اتوبوسرانی، افزایش تردد مسافران و کاهش ترافیک در مسیرها شده 
که هر یک از این عوامل تأثیر بسزایی در کاهش آلودگی هوا دارد اظهار 
داشت : در حال حاضر در اصفهان پنج خط BRT به تصویب رسیده که 
طول آن بیش از 50 کیلومتر می باشد که این طرح در دستور کار مدیریت 
شهری اصفهان است. وی با اشاره به خط یک سامانه اتوبوس های تندرو 
از قائمی��ه تا آزادی گفت: خط یک این خطوط می تواند روزانه بیش از 
100 هزار مس��افر را جابه جا کند که این ارقام نس��بت به حمل و نقل 
عمومی 10 درصد افزایش داشته است و این خط حدود 1۷ کیلومتر طول 
و در مجموع، دو طرف 34 کیلومتر می باشد. نایب رئیس کمیسیون حمل 
و نقل و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان اضافه کرد: فاز اول 
خط راه اندازی اتوبوس های تندرو از قائمیه تا میدان بسیج تا اول مردادماه 
سال جاری راه اندازی خواهد شد. وی معتقد است: راه اندازی خطوط 
اتوبوس ه��ای تندرو در کاهش آالینده های هوا تأثیر بس��زایی خواهد 
داشت بنابراین الزم است دولت و مسئوالن مربوط با تأمین اعتبارات کافی 
از این پروژه حمایت نمایند. وی اضافه کرد: هزینه هر اتوبوس خط بی.آر.
تی 340 میلیون تومان است که از توان مدیریت شهری اصفهان خرید این 
اتوبوس ها با توجه به تعبیه پنج خط به تجهیزات و امکانات مورد نیاز 
خارج است. نصر تأکید کرد: حمل و نقل همگانی می تواند پاسخ گوی 
طیف وسیعی از مسائل و مشکالت امروزاصفهان از جمله آلودگی هوای 
شهر باشد و عالوه برآن مشکل آلودگی هوا، مواردی مانند مصرف باالی 
سوخت، کمبود پارکینگ، تسهیل در رفت و آمد و صرفه جویی دروقت 
شهروندان نیز از جمله مواردی اند که با توجه به استفاده از این روش حمل 

و نقل مرتفع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: برق 
رسانی به پروژه های مسکن مهر استان اصفهان، مهم ترین 
پروژه هایی اس��ت ک��ه در هفته دولت ب��ه بهره برداری 
خواهد رسید. حمیدرضا پیرپیران با بیان این که هم زمان 
با هفته دولت 108 پروژه کوچک و بزرگ برق رس��انی 
در س��طح 22 شهرستان تابعه شرکت توزیع برق استان 
اصفهان به بهره برداری خواهد رسید، اظهار داشت: این 
طرح ها با هزینه ای بالغ بر 65 میلیارد ریال اجرایی شده اند 

که بهره برداری از آنها در این ایام آغاز می شود. 
وی با اشاره به مهم ترین و بزرگ ترین پروژه ها در بخش 
برق رس��انی اس��تان ادامه داد: بیشترین ش��مار پروژه ها 
در هفته دولت برق رس��انی به مس��کن مهر با 31 طرح، 
برق رسانی روس��تایی با 15 پروژه و همچنین اتصال و 

بهره برداری از فیدرهای جدید با 15 فیدر است. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان بیان داشت: 
توسعه و بازسازی شبکه های ش��هری با 39 دستورکار 
و ایجاد روش��نایی جدید با استفاده از تجهیزات پربازده 
کم مصرف با پنج پ��روژه احداث خطوط 20 کیلوولت 
در مسیرهای اصلی به منظور برق رسانی به چاه های آب 
کشاورزی، بازسازی، بهینه سازی و توسعه شبکه های برق 
روستایی با 10 دستور کار به مناطق صنعتی با پنج طرح 
است که امسال در هفته دولت در مدار قرار می گیرد. وی 
ادامه داد: همچنین در این هفته زمان پایان برق رس��انی 

به روس��تاهای باالی 10 خانوار است. پیرپیران تصریح 
کرد: در هفته دولت کار برق رسانی به روستاهای ارموده، 
حس��ین آباد مفیدی، گاله کجان و برگشاد پایان یافته و 
از این پس روس��تای باالی 10 خانوار بدون برق وجود 
ندارد. وی با اشاره به این که برای اجرای تمام طرح های 
برق رسانی اس��تان 228 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 

فش��ار ضعیف احداث و 113 ترانس��فورماتور نصب و 
مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت، گفت: این طرح ها در 
شهرستان مختلف استان از جمله در شهرستان های نایین، 
خور و بیابانک است که 11 پروژه برق رسانی روستایی، 
مس��کن مهر، صنعتی و توسعه شبکه های برق را شامل 

می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان 
اصفهان با اعالم دس��تگیری عامالن آتش س��وزی خانه 
نواب گف��ت: این خانه تاریخی در بی��ن اهالی به خانه 
نواب صفوی ش��هرت دارد در حالی که متعلق به بدیع 
صفوی بوده اس��ت. اس��فندیار حیدری پور در ارتباط با 
خانه تاریخی نواب که تاکنون چندین بار توسط برخی 
از تخریب گران میراث فرهنگی که به اهمیت خانه های 
تاریخی آگاه نیستند مورد تعرض و تخریب قرار گرفته 
است، اظهار داشت: برخی از تخریب گران آثار تاریخی 
با سوء استفاده از عدم حضور مالکان این خانه در ایران 
و به بهانه س��اخت و ساز و تنگی کوچه جهت تردد، در 
چند نوبت اقدام به تخریب بخش هایی از این خانه کنند. 
وی افزود: عدم مراجعه مالکان به س��ازمان برای روشن 
کردن تکلیف این خانه تاریخی و خروج یکی از مالکان 
از خانه، منجر به متروک ش��دن این خانه تاریخی ش��د. 

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان در خصوص آتش سوزی که در این خانه تاریخی 
به وقوع پیوست، بیان داشت: این حریق با حضور به موقع 
مأموران آتش نشانی خنثی شد. این مسئول بیان داشت: 
این خانه تاریخی در سال 1384 به شماره 12124 تحت 
عنوان خانه صفوی در س��ازمان میراث فرهنگی به ثبت 
رس��ید و به مالکان آن تحت عنوان بدیع صفوی و شرکا 
ابالغ شد. حیدری پور تصریح کرد: با این حال این خانه 
در بین اهالی محل با نام خانه نواب صفوی نیز مش��هور 
است که بدیع صفوی صحیح آن بوده و مباحثی که عنوان 
می ش��ود این خانه مربوط به نواب صفوی بوده صحت 
ن��دارد، اما به هر حال خانه تاریخ��ی و متعلق به دوران 
صفوی بوده اس��ت. وی با بیان این که حفظ و حراست 
از آثار تاریخی و فرهنگی کشور در جهت حفظ هویت 
فرهنگی جامعه و تبدیل این آثار ارزشمند به ثروت ملی 

از وظای��ف عمومی آحاد ملت ایران اس��ت، تأکید کرد: 
برخورد با متخلفان این حادثه امری ضروری و الزم است. 
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: اداره کل میراث فرهنگی اس��تان اصفهان 
اقدام به بازسازی مجدد بخش هایی از خانه جهت حفظ 
این اثر تاریخی خواهد کرد و برای این امر اعتباری جهت 
تعیین تکلیف آن در سال1390 اختصاص می دهد. وی 
ابراز داش��ت: در این راس��تا این اداره کل به استناد مواد 
558 و 560 از قانون مجازات اسالمی نسبت به تعقیب 
و مجازات عامالن تخریب و به آتش کش��یدن این خانه 
تاریخی اقدام کرده و به زودی پرونده شکایت از این افراد 
در دادسرای عمومی و انقالب اصفهان بررسی می شود. 
حیدری پور اذعان داش��ت: تاکنون دو نفر از عامالن این 
حریق دستگیر شده اند و تحقیقات پیرامون جزییات این 

حادثه ادامه دارد.

طراحی و ساخت بزرگترین پل زیرقوسی خاورمیانه برای 
نصب بر روی دریاچه س��د کارون 4 توسط متخصصان 
در ماش��ین س��ازی اراک، موفقیت بزرگ دیگری برای 
متخصصان بخش صنعت و سدسازی است. با ساخت 
سد کارون چهار، محور ش��هرکرد -ناغان -ایذه -اهواز 
از یکس��ال پیش تاکنون به دنبال آبگیری این سد مسدود 

شده است و ساخت پل بر روی دریاچه این سد به یکی 
از آرزوه��ای مردم اس��تان های چهارمحال و بختیاری و 
خوزستان مبدل شد. اینک عرش��ه دریاچه سد کارون 4 
در انتظار نصب بزرگ ترین پل فلزی زیرقوسی خاورمیانه 
است تا تردد مردم استان های مجاور و نیز مسافران مسیر 
مرکز به جنوب کش��ور تسهیل شود. به گفته مدیر عامل 
گروه پل و س��ازه های فلزی ماشین سازی اراک گفت: 
بزرگ ترین پل زیرقوسی خاورمیانه برای نصب بر روی 
دریاچه س��د کارون 4 توس��ط متخصصان این شرکت 
طراحی و ساخته شد. محسن صالح فرد افزود: پیش مونتاژ 
این پل در ماشین سازی اراک مراحل پایانی را طی می کند 
و قطعات آن پس از حمل به محل، نصب می شود. وی 
اظهار داشت: قرارداد طراحی و ساخت این پل در تیرماه 
پارسال به سفارش شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 
ب��ه ارزش 300 میلیارد ریال نهایی ش��د و تمامی مراحل 
طراحی و اجرای زیرسازه و روسازه و نصب آن به دست 

متخصصان ماشین سازی اراک انجام می شود. وی گفت: 
دهنه اصلی این پل زیرقوس��ی 300متر و طول عرشه آن 
380متر و عرض آن 8/11 )یازده و هشت دهم( متر است 
و دارای دو باند عبور و دو پیاده رو در طرفین می باش��د. 
وی افزود: ارتفاع این پل عظیم الجثه از کف دره 250 متر 
و ارتفاع آن از سطح آب دریاچه در باالترین حد آبگیری 
۷2متر اس��ت. وی توضیح داد: برای ساخت این پل سه 
هزار و ۷50 تن سازه فلزی به کار رفته است و عرشه آن 
تمام فلزی است. صالح فرد گفت: قوس این پل حدود 60 
متر است و با توجه به زیرآب رفتن شریان ترددی محور 
ایذه - ش��هرکرد ساخت این پل به عنوان مسیر ارتباطی 
جایگزین در دست انجام است. سد کارون چهار باهدف 
مهار بیش از دومیلیارد مترمکعب روان آب و تولید یک 
هزارمگاوات برق برروی رودخانه کارون در180کیلومتری 
مرکز چهارمحال و بختیاری احداث شده و خرداد امسال 

به طور رسمی بهره برداری شد. 

مشاور معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
از س��اخت مرکز کنترل ترافیک جدید مدیریت شهری 
خب��ر داد و گفت: این مرکز با اس��تفاده از تجهیزات و 
تکنولوژی مدرن، 24 س��اعته مدیریت و کنترل ترافیک 
ش��هر را بر عهده می گیرد. احمد رضا طحانیان با تأکید 
بر ای��ن که مرکز مدیریت و کنترل ترافیک ش��هرداری 
اصفهان تا پایان س��ال جاری به بهره برداری می رسد، 
اظهار داشت: این مرکز در وسعتی بیش از 600 متر مربع 

در حال احداث است. 
وی دستیابی به شهر الکترونیک و توسعه پایدار کالنشهر 
اصفه��ان را از اهداف راه اندازی این مرکز جدید خواند 

و اظهار داش��ت: مرکز مدیریت و کنترل ترافیک کنونی 
شهرداری اصفهان از سال ۷2 فعالیت خود را آغاز کرده 
اس��ت از این رو این مرکز با حدود 20 سال سابقه کار 
یکی از قدیمی ترین مراک��ز مدیریت و کنترل ترافیک 
در کشور و حتی خاور میانه به حساب می آید. مشاور 
معاون��ت حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری با تأکید بر 
این که مرکز جدید مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری 
اصفه��ان با بهره گیری از تجهی��زات و تکنولوژی های 
نو در کش��ور منحصر به فرد خواهد بود، خاطر نش��ان 
 کرد: برای راه ان��دازی این مرکز 20 میلیارد ریال اعتبار 
پیش بینی شده است. وی به روند رو به رشد شهرنشینی 

اش��اره ک��رد و در ادامه از معضالت جدید ش��هری و 
الزامات ترافیکی کالنشهر اصفهان سخن به میان آورد و 
تصریح کرد: با توجه به این موارد، احداث مرکز جدید 
مدیریت و کنت��رل ترافیک به جهت فرماندهی نظارت 
تصویری بزرگراه ها و سیستم های هوشمند تقاطعات 
در دس��تور کار قرار گرفت. طحانیان ادامه داد: در مرکز 
جدید پیش بینی های الزم برای مشارکت سازمان های 
دیگر نیز مانند نیروی انتظامی، س��ازمان آتش نشانی و 
سیس��تم های حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شده 
است تا امکان مدیریت و کنترل ترافیک شهر به صورت 

یک مدیریت واحد فراهم شود. 

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان:

برق رسانی به پروژه های مسکن مهر 
مهم ترین پروژه های هفته دولت است

مدیرکل ميراث فرهنگی اصفهان:
عامالن آتش سوزی خانه صفوی دستگیر شدند

ساخت بزرگ ترین پل زیرقوسی خاورمیانه موفقیت بزرگ صنعت و سدسازی است

تا پایان سال جاری صورت می گيرد؛
احداث مدرن ترین مرکز کنترل ترافیك کشور در اصفهان

در استان چهارمحال و بختياری؛
 کميته نظارت بر دفاتر خدمات 

مسافرتی و گردشگری تشکيل شد
سرپرست معاونت گردشگری این اداره کل از تشکیل کمیته نظارت بر دفاتر 
خدمات مسافرتی و گردشگری در استان چهار محال و بختیاری خبر داد و 
اظهار داش��ت: وظیفه اساسی و عمده این کمیته احراز صالحیت حرفه ای 
متقاضیان و مدیران فنی، صدور حکم تعلیق و یا لغو پروانه، تعیین ظرفیت و 
نیاز استان بر دفاتر، رسیدگی به شکایات رسیده از طرف مسافران و گردشگران 
است. پیمان فاضلی اذعان داشت: در اولین جلسه کیمته نظارت به هفت مورد 
شکایت واصله و تعداد پنج نفر متقاضی مجوز دفاتر خدمات مسافرتی در 
استان رسیدگی شد. فاضلی با اشاره به این که در حال حاضر 2۷ دفتر خدمات 
مسافرتی و گردشگری در استان فعالیت می کنند افزود: از این مجموع تعداد 
20 دفتر در شهرستان شهرکرد، پنج دفتر در شهرستان بروجن، یک دفتر در 

شهرستان فارسان و یک دفتر در شهرستان لردگان می باشند.

فرماندار فارسان خبر داد؛
احداث سد غدیر در شهر بابا حيدر

فرماندار فارسان از احداث سد غدیر در شهر بابا حیدر این شهرستان 
خبر داد. بهروز مردانی نژاد اظهار داشت: احداث سد غدیر با ظرفیت 
باالی انباشتن آب در حال احداث در شهر بابا حیدرشهرستان فارسان 
اس��ت. وی افزود: سد غدیر دارای حجم مخزن 4۷ میلیون متر مکعب 
اس��ت که 10 میلیون متر مکعب آن صرف تأمین آب شرب شهرستان 
خواهد ش��د. فرماندار فارسان عنوان کرد: دو میلیون متر مکعب از آب 
ذخیره ش��ده در این س��د صرف مصارف صنعتی و 5/14 میلیون متر 
مکعب دیگر به مصارف کش��اورزی خواهد رسید و این مقدار توانایی 

آبیاری یک هزار و 400 هکتار از اراضی شهرستان را دارد. 
مردانی نژاد عنوان کرد: زمان بهره برداری از سد پایان سال 92 خواهد 
بود و برای پیش��برد هر چه س��ریع تر پروژه همزمان با س��اخت س��د 

مطالعات شبکه آن نیز انجام می شود.

افطاری به بيش از 3000 نفر 
از ایتام و مستمندان

بیش از 3000 نفر از ایتام و مس��تمندان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( 
منطقه دو شهرکرد در ماه مبارک رمضان از سفره های آسمانی افطاری بهره مند خواهند 
ش��د. رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( منطقه دو ش��هرکرد گفت: این سفره های 
آسمانی افطاری با مشارکت خیران و حامیان طرح اکرام آماده و به صورت خشکبار 
و غذای گرم به نیازمندان تحت حمایت تحویل خواهند شد. وی با بیان این که برای 
تأمین سفره های افطاری بیش از 30/000/000 ریال از محل اعتبارات امداد و کمک 
نیکوکاران پیش بینی شده است افزود: مردم نوعدوست و روزه دار می توانند به روش 
تهیه ژتون غذای رستوران ها، بسته های مواد غذایی شامل برنج، گوشت، روغن، خرما 
و حبوبات، کمک نقدی، تهیه غذای گرم به منظور گستراندن سفره های افطاری و یا 

توزیع در منازل مددجویان اقدام و محرومان را از سفره اطعام خود بهره مند سازند. 
وی گفت: یکصد نفر از ایتام تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرکرد در این 

هفته میهمان استاندار استان خواهند بود و روزه خود را با ایشان افطار خواهند کرد. 

آغاز سرشماری نفوس و مسکن 
چهار محال و بختياری در آبان ماه 

دبیر ش��ورای اطالع رسانی سرش��ماری نفوس و مسکن چهارمحال و بختیاری 
گفت: سرش��ماری نفوس و مسکن امسال همزمان با سراسر کشور از دوم آبان 

در این استان آغاز می شود. 
کیوم��رث م��رادی اظه��ار داش��ت: ط��رح ی��اد ش��ده با ه��دف گ��ردآوری 
ب��رای   اطالع��ات در خص����وص مس��ک���ن، خانواره����ا و تس��هیالت 
 برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری ویژه بهبود زندگی و ارتقای س��طح رفاه اجرا

می شود.
وی افزود: تالش می ش��ود با همکاری تمامی رس��انه ها زمینه همکاری مردم 
 را در تدوین و به دس��ت آوردن اطالعات صحیح فراهم ش��ود. دبیر ش��ورای 
اطالع رس��انی سرشماری نفوس و مس��کن چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: 
سرش��ماری عمومی نفوس و مسکن سال جاری در چهار محال و بختیاری دو 

آبان ماه لغایت 22 آبان ماه انجام می شود.
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كاهش 48 درصدي واردات خودرو 
در چهارماه ابتداي امسال 

باال بودن نرخ سكه مانع از خروج آن
از كشور مي شود 

هزار قطعه ماهي زينتي از محالت صادر شد 

صادرات ۷۰درصدی تولید فرش
اصفهان، امارات را فرش كرد

در چهار ماه ابتداي سال جاري واردات 
قطعي انواع خودروي سواري به لحاظ 
تع��داد با 48 درصد كاهش به هش��ت 

هزار و 446 دستگاه رسيد. 
 ب��ه گ��زارش ايرن��ا از ش��بكه اطالع 
رساني توليد وتجارت ايران )شاتا ( از 
فروردين تا تير ماه س��ال جاري هشت 
هزار و 446 دس��تگاه خودرو سواري 
وارد كش��ور ش��د كه وزن اي��ن تعداد 
خودروي س��واري وارداتي 14 هزار و 
202 ت��ن و ارزش آن 194 ميلي��ون و 

972 هزار دالر برآورد شده است. 
طبق آمار گم��رك واردات خودرو در 
چهار ماه ابتداي س��ال 89، 16 هزار و 
353 دس��تگاه با وزن 262 هزار و 183 
تن و ب��ه ارزش 319 ميلي��ون و 730 
هزار دالر بوده اس��ت كه بدين ترتيب 
اين واردات در چهار ماه نخست سال 
جاري در قياس با مدت مش��ابه س��ال 
قب��ل، از نظر تع��داد 48، به لحاظ وزن 
45 و از نظ��ر ارزش 39 درصد كاهش 

داشته است.

رئيس كل بانك مرك��زي با بيان آنكه،  
باال ب��ودن قيمت جهاني طال به نحوي 
كه هر انس طال نزديك به هزار و 800 
دالر ب��وده و به هزار و 750 يا 60 دالر 
رس��يده است،  اظهارداش��ت: عالوه بر 
اين امر و اجراي طرح ماليات بر ارزش 
افزوده س��بب مي شود تا قيمت طالي 

داخل افزايش يابد. 
وي، باال بودن نرخ سكه و طال را منجر 
به افزايش قيمت س��كه و طال در بازار 
داخلي دانس��ت و افزود: اين امر مانع 

خروج سكه از كشور شده است. 
بهمني اظهار داشت: به همين دليل اگر 
بر اس��اس قيمت هاي جهاني به عنوان 
مث��ال هرانس ه��زار و 800 دالر را به 

چه��ار بخش قيمتي تقس��يم كنيم، اين 
رقم بيش از 32 و نيم دالر مي شود. 

رئيس كل بانك مرك��زي با بيان آنكه، 
هر س��كه وزني معادل بيش از هشت 
گ��رم دارد، اف��زود: اين وزن س��كه بر 
اس��اس قيمت ه��اي جهان��ي ارزش 

خروج از كشور را ندارد. 
 بهمني ادام��ه داد: حتي اگر قيمت هر 
ان��س ط��ال را به ه��زار و 600 دالر يا 
كمت��ر از آن ه��م برس��انند اين قيمت 
بازهم تقس��يم بر چهار مي شود كه در 
ش��رايط كنوني با توجه به روند س��ير 
صع��ودي قيمت طال در ب��ازار جهاني 
بحث خروج س��كه ار كش��ور شايعه 

است و اين موضوع منتفي است.

مدي��ر جهاد كش��اورزي مح��الت از 
صادرات 60 هزار قطع��ه ماهي زينتي 
طي س��ال جاري به خارج از كش��ور 

خبر داد. 
علي صفري در گفتگو ب��ا ايرنا افزود: 
اي��ن ميزان صادرات به ارزش 59 هزار 
و 322 دالر اس��ت كه به كش��ورهاي 
ع��راق، ارمنس��تان و آذربايجان صادر 
ش��ده اس��ت. وي خاطر نش��ان كرد: 
صادرات تجهي��زات آكواريوم نيز پنج 
ه��زار و 726 دالر س��ود ب��راي آبزي 
پرورهاي اين شهرس��تان داشته است. 
مدير جهاد كش��اورزي محالت با بيان 

اين  كه ماهيان زينتي اين شهرس��تان در 
40 گون��ه توليد مي ش��وند، بيان كرد: 
16 درصد از ماهيان زينتي كش��ور در 
شهرس��تان محالت توليد مي ش��وند. 
صف��ري ادام��ه داد: اين شهرس��تان از 
نظر تنوع توليد ماهيان زينتي رتبه اول 
كش��ور و از نظر ميزان تولي��د، بعد از 
اس��تان اصفهان در جاي��گاه دوم قرار 
دارد. وي يادآور ش��د: پارس��ال هفت 
و ني��م ميلي��ون قطعه ماه��ي زينتي در 
اين شهرس��تان توليد شد كه 400 هزار 
دالر از صادرات 350 هزار قطعه ماهي 

زينتي عايد آبزي پرورها شد.

 از ميان بازارهای هدف صادرات فرش 
اصفهان، امارات باالترين سهم رابه خود 

اختصاص داده است .
به گ��زارش ايمنا، پوس��تين دوز رئيس 
اتحاديه فرش اصفهان، ضمن بيان مطلب 
فوق گف��ت: بر اس��اس برنامه ريزی ها و 
هدف گذاری ه��ای ص��ورت گرفته 70 
درص��د از توليدات فرش ايران به خارج 
از كش��ور صادر مي ش��ود و 30 درصد 
ديگر مصرف داخلي دارد. وی با بيان اين 
مطلب كه، لبنان يكی از بازارهای هدف 
برای صادرات فرش ايرانی اس��ت ، ادامه 
داد: بازار لبنان مورد توجه مسئوالن اين 
بخش قرار گرفته به طوری كه مقدمات 
تاسيس اتحاديه فرش دستباف ايرانی در 
اين كش��ور فراهم ش��ده و طی چند ماه 
آين��ده اين اتحاديه كار خ��ود را به طور 

رسمی آغاز خواهد كرد. 
وی خاطرنش��ان ك��رد: ام��ارات، آلمان، 
ايتاليا، ژاپن و لبن��ان به ترتيب به عنوان 
بازارهای بزرگ ص��ادرات فرش ايرانی 
و مال��زی ، چي��ن، آفريق��ای جنوبی نيز 

بازارهای جديد ص��ادرات فرش ايرانی 
هستند. وی افزود: ميزان صادرات فرش 
چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته تغييری نداشته است. 
پوستين دوز درخصوص ابريشم، كرك 
و پشم هايي كه از كشورهاي ديگر وارد 
ايران مي ش��ود، خاطرنش��ان كرد: ايران 
كمبود بسياري در ابريشم دارد و مجبور 
است ابريشم مورد نياز داخل را خارج از 
ايران و به خصوص از كشور چين تامين 
كند و كرك و پشم نيز از كشورهاي ديگر 

وارد مي شود. 
وي پيرام��ون ب��ه روز ش��دن و انطباق 
تولي��دات ف��رش با س��اليق، طرح ها و 
رنگ هاي م��درن و امروزي بيان كرد: از 
ابتداي دهه 80 شروع به ايجاد تغييراتي 
در مواد اوليه، نقشه ها و رنگ هاي به كار 
برده شده در فرش هاي ايراني كرديم، اما 
متاسفانه در سال هاي اخير اين تغييرات 
با كندي مواجه ش��ده است كه بيشتر به 
دليل فعاليت بافندگان تك بافت در ايران 

است.

تهیه و تنظیم: عرفان
ام��روزه هيچ كش��وري نمي تواند ب��دون تعامل تجاري با 
ساير كشورها به حيات اقتصادي خود ادامه دهد، بنابراين 
برقراري روابط تجاري و اس��تفاده از فرصت هاي موجود 
در بازارهاي جهاني يكي از اهداف مهم دولت ها به شمار 
مي رود. مهم نيست كه كش��وري قدرت اقتصادي زيادي 
دارد يا جزء كش��ورهاي توسعه نيافته به شمار مي رود، در 
هر حال همه كشورها براي يك درآمد ارزي و شكوفايي 
هر چه بيشتر اقتصاد، مراودات تجاري با ساير كشورها را 

يك اصل غيرقابل انكار در برنامه هاي خود دارند. 
از سوي ديگر، وابستگي به اقتصاد تك محصولي كه عمدتًا 
در ميان كش��ورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه وجود 
دارد، مي طلبد كه در راه دس��تيابي به يك اقتصاد س��الم و 
بدون وابس��تگي به درآم��د يك محصول، كلي��ه راه هاي 
ممكن جهت توس��عه صادرات چندين محصول به جاي 
يك محصول، مورد بررسي دقيق و كارشناسانه قرار گيرد. 
بازاره��اي صادراتي ي��ك محصول به تنهاي��ي نمي تواند 
جوابگوي نياز اقتصادي يك كشور باشد زيرا يك محصوِل 
صرف، در نوس��انات مختل��ف بازارهاي جهاني با افت و 
خيزهاي فراواني مواجه مي ش��ود و مستقيم و غيرمستقيم 
س��اير بازارهاي اقتصادي و بالتبع بازار كشور صادركننده 
را تح��ت تأثير قرار مي دهد. توجه ب��ه صادرات غيرنفتي 
در كش��ور ما و رهايي از وابستگي اقتصادي به درآمدهاي 
حاص��ل از ف��روش نفت، با اهمي��ت دادن ب��ه بازارهاي 
خارج��ي و عوامل مؤثر بر آن و همچنين نحوه حضور در 
بازارهاي جهاني، شكل عميق تر، عملي تر و دقيق تر ممكن 

خواهد شد.
از س��وي ديگر مواجهه با پديده جهاني شدن و عضويت 
در سازمان تجارت جهاني، مستلزم پذيرش الزاماتي براي 
صنايع كش��ور ما خواهد بود. اين اق��دام احتماالً منجر به 
ح��ذف بعضي از بنگاه هاي اقتصادي و ش��كوفايي برخي 
ديگر از آنها خواهد ش��د. يكي از مهم ترين استراتژي هاي 
اقتصادي در كش��ور ما در حال حاضر، افزايش سهم ايران 
در تجارت جهاني اس��ت و اين اس��تراتژي تنها با توسعه 
صادرات به عنوان نيروي محركه اقتصاد ممكن خواهد شد. 
براي تحقق اين استراتژي بايد توسعه صادرات غيرنفتي و 
شناس��ايي محصوالتي كه زمينه صادراتي مناسب و بازار 
خارج��ي خوبي دارن��د و از مزيت مناس��ب در بازارهاي 
جهاني برخوردار هس��تند، در اولويت قرار گيرد. از سوي 
ديگر پيچيدگي هاي مناس��بات تجاري جهان و آزادسازي 

تجارت تحت نظارت سازمان تجارت جهاني موجب شده 
كه رقابت و تجارت در عرصه بين المللي فشرده تر گردد. 
امروزه تجارت در س��طح بين المللي به آساني و سادگي 
گذشته نيس��ت و كوچكترين غفلت يك كشور، موجب 

تقويت رقبا و كسب سود بيشتر توسط آنان خواهد شد.
از سوي ديگر، امروزه در عرصه تجارت جهاني، موضوع 
آزادس��ازي تجارت با مباحث انتقادي زيادي مواجه شده 
است. در واقع اقتصاددانان مكاتب سنتي توسعه،  معتقدند 
در جوامع در حال توسعه مي توان از طريق ايجاد صنايعي 
با سطح توليد اقتصادي بهينه و با استفاده از مزاياي حمل 
و نقل ارزان كاالها و همچنين منابع ناش��ي از سطح پايين 
دس��تمزدهاي كارگران، حضور فعالي در بازار صادرات و 
واردات بين المللي داش��ت. ام��ا از طرف ديگر، برخي از 
نظري��ه پردازان اقتصادي معتقدند آزادس��ازي تجارت در 
كش��ورهاي در حال توس��عه مي تواند به بهبود وضعيت 
كارگران ش��اغلي كه دس��تمزدهاي پايين مي گيرند، منجر 

شود.
آزادسازي بازارهاي س��رمايه مستلزم تغيير برخي قوانين 
و در واق��ع مقرراد زدايي در برخي موارد اس��ت. اين امر 
موجب هجوم س��رمايه هاي خارجي به بازارهاي داخلي،  
افزايش سطح قيمت س��هام و همچنين افزايش نرخ بهره 

مي گردد. به بيان ديگر در اين شرايط بايد پول ملي تقويت 
ش��ود و در صورت تضعيف پول مل��ي، تبعاتي همچون 
ايجاد وضعيت ركود تورمي به وجود خواهد آمد. كش��ور 
مكزيك در سال 1994 ميالدي و منطقه شرق آسيا در سال 
1997 ميالدي، شاخص ترين مثال هاي اخير در مورد اين 

وضعيت هستند.
در حوزه تئوري هاي آزادسازي تجاري و در غياب شرايط 
رقاب��ت كامل در ب��ازار، مدل هاي به ظاهر اس��تاندارد كه 
براس��اس سيس��تم ربوي پايه گذاري شده اند چنين فرض 
مي كنند كه در همه ش��رايط،  وجود سيستم سهميه بندي و 

برقراري تعرفه ها به افزايش سطح قيمت ها مي انجامد.
 اما در واقع ش��رايط گفته ش��ده مي تواند به فراهم آوردن 
ش��رايطي باثب��ات و افزايش فروش ش��ركت هاي داخلي 
منج��ر ش��ود. در واقع، در صورت ع��دم تخصيص بهينه 
منابع ملي، كشور با نارس��ايي هايي رو به رو خواهد شد، 
ك��ه در جامعه به وج��ود مي آيد و ب��ا ورود رانت جويان، 
ث��روِت تنها گروهي از افراد، رش��د چش��مگيري خواهد 
يافت. اما بس��ياري ازصاحب نظران معتقدند آنچه بيش��تر 
باعث بهبود ش��رايط اقتصادي مي شود كاهش نرخ مبادله 
ارز است كه اين اس��تراتژي بيش از آزادسازي واردات و 
افزايش صادرات در توسعه اقتصادي مؤثر است. همچنين 

در صورت��ي كه قدرت نظارتي دولت در راس��تاي كنترل 
مناف��ع اعتباري تخصيص يافته كاهش يابد، س��ودجويان 
رانت طل��ب مي توانند از اعتبارات پول��ي و ارزي جامعه 

سوءاستفاده كنند.
در واقع مي توان گفت: در اجراي سياست هاي آزادسازي 
تجاري ك��ه همواره از س��وي بانك جهاني نيز تش��ويق 
مي ش��ود، كشورهاي در حال توس��عه، با افزايش نرخ ارز 
و رش��د سريع نرخ بهره مواجه بوده اند و اثرات معكوسي 
در اقتص��اد، تجارت، اش��تغال آفرين��ي و وضعيت توزيع 
درآمد ش��هروندان داشته اس��ت. اما در پاسخ به همه اين 
نظريات بايد گفت: توجه به اقتصاد اس��المي و بهره گيري 
بهين��ه از منابع مح��دود و ايجاد تعادل و ت��وازن در منابع 
و نيازهاي گوناگون، زمينه هاي پاس��خگويي به اين نيازها 
را به نحو شايس��ته فراهم مي كند. در اين راس��تا مي توان 
به فرمايش هاي روش��نگرانه رهبر معظم انقالب اسالمي 
در ابتداي س��ال جاري تأسي جس��ت كه جهش و جهاد 
اقتصادي را با محوريت قرار دادن توليد كاالهاي داخلي و 
مصرف آنها توسط هم وطنان، ممكن و عملي دانسته اند. 
ايش��ان افزايش كيفيت كاالهاي داخلي را راهكار استقبال 
م��ردم از مصرف اي��ن كاالها دانس��ته و آن را در افزايش 

بهره وري و ارتقاي درآمد ملي، مؤثر عنوان كردند.
از س��وي ديگر در صورتي كه سيستم اقتصاد و بانكداري 
اسالمي كه مبتني بر نظام غير ربوي است در كشور به طور 
عملی به مورد اجرا گذاش��ته ش��ود، بسياري از مشكالت 
اقتصادي كش��ور ح��ل خواهد ش��د. در واقع آنچه تحت 
عنوان سيس��تم بانكداري اسالمي بايد ايفاي نقش كند در 
نهايت  بايد منجر به برچيده شدن نظام ربوي و جايگزين 
شدن فرمول اقتصاد اسالمي گردد. به عقيده نظريه پردازان 
اس��المي تا زماني كه سيس��تم بانكداري ربوي جاي خود 
را ب��ه طور كام��ل و به طور عملی به بانكداري اس��المي 
ندهد و نظام پرداخت س��ودهاي بانكي و بهره هاي وام ها 
مطابق عقود اسالمي تنظيم نگردد، آنچه تحت عنوان سود 
و كارم��زد به س��رمايه گذار و بانك تعلق مي گيرد، هر چه 

باشد اقتصاد اسالمي نيست. 
س��ال جاري كه به فرموده مقام معظم رهبري، سال جهاد 
اقتصادي نام گرفته است فرصت مغتنمي است تا در كنار 
ساير استراتژي هاي اقتصادي كه در باال به آن اشاره شد به 
اصالح سيستم بانكداري كشور به طور جدي توجه بشود 
تا مزاياي بي شمار آن باعث افزايش بركت و رونق هر چه 

بيشتر اقتصاد در جامعه اسالمي ايران گردد.

رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران از برنامه ريزي گسترده جمهوري اسالمي 
ايران در جهت توسعه مبادالت تجاري ايران و عراق از شش ميليارد دالر در حال 

حاضر به 10 ميليارد دالر خبر داد. 
به گزارش ايرنا از سازمان توسعه تجارت ايران، حميد صافدل در همايش بررسي 
و آشنايي با بازار عراق در جمع فعاالن اقتصادي بخش دولتي و خصوصي گفت: 
در حال حاضر چهار ميليارد و 400 ميليون دالر كاال با عراق مبادله مي شود كه با 
احتساب صادرات خدمات فني و مهندسي و خدمات ترانزيت كاال به اين كشور 
حجم روابط تجاري دو كش��ور به ش��ش ميليارد دالر مي رس��د و تالش ها براي 

افزايش اين رقم به 10 ميليارد دالر در حال انجام است. 
وي با اش��اره به همسايگي كشورهاي چون ايران، تركيه، سوريه، اردن، عربستان 
و ام��ارات متح��ده عربي با عراق گفت: بازار اين كش��ور با توجه به ويژگي هاي 
خاص خود عالوه بر جذابيت براي همسايگان مورد توجه كشورهايي چون اياالت 
متحده، كره جنوبي، چين، ژاپن و هند قرار دارد كه اين كش��ورها با اس��تفاده از 
روش های مختلف بازاريابي، ش��ركت در نمايش��گاه هاي دوره اي عراق و اعزام 
مستمر هيات هاي تجاري به اين كشور سعي در كسب سهم بيشتري از اين بازار 

دارند.
معاون وزير بازرگاني در توسعه روابط اقتصادي با اعالم برگزاري سي و هشتمين 

نمايش��گاه دوره اي عراق در آينده اي نزديك افزود: در سال گذشته 15 نمايشگاه 
اختصاصي توسط جمهوري اسالمي ايران در شهرهاي مختلف اين كشور چون 
بغداد، س��ليمانيه، دهوك، اربيل، نجف، بصره و كربال برگزار شد كه اين روند با 
برگزاري دو نمايشگاه در چهار ماهه اخير، در سال جاري پيگيري مي شود. صافدل 
حمل و نقل ارزان و آسانتر، ويژگي ملي مذهبي و اعتقادي، جمعيت قابل توجه 
شيعيان و آشنايي ديرين با اقليم كردس��تان را از ظرفيت هاي ايران در بازار عراق 
اع��الم كرد و گفت: اختصاص 37 ميلي��ارد دالر براي پروژه هاي زيربنايي و يك 
ميليارد دالر به صورت اختصاصي در حوزه مس��كن همچنين برنامه ريزي براي 
اختصاص 22 ميليارد دالر تا سال 2015 در حوزه نيروگاهي و شبكه هاي انتقال برق 

و نيرو، فرصت قابل توجهي براي توسعه صادرات به اين كشور خواهد بود. 
وي صادرات عراق را 50 ميليارد دالر در سال اعالم كرد و افزود: 84 درصد از اين 
رقم به صادرات نفت خام اختصاص دارد و عراق با در اختيار داشتن چهارمين ذخاير 

 نفت دنيا براي به دست آوردن جايگاه اول توليد در سطح بين المللي برنامه ريزي
كرده است كه توجه شركت هاي فعال در حوزه نفت، گاز، پتروشيمي و خدمات 

فني مهندسي را به خود جلب كرده است. 
صافدل با اشاره به سفر اخير معاون اول رئيس جمهور به عراق گفت: در اين سفر 
ظرفيت مبادالت تجاري دو كشور 20 ميليارد دالر تعريف شد كه مذاكره با مقامات 
عراقي در خصوص آس��ان س��ازي حمل كاال، امكان حمل يكسره كاال به عراق، 
تسهيل امور گمركي، نظارت بر كيفيت كاالها و امضاي تفاهنامه هاي مختلف در 
زمينه هاي بهداشت، پزشكي، همكاري هاي دانشگاهي، مخابرات، تبادل هيات هاي 
علمي فرهنگي و توافقنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف همچنين همكاري هاي 
بخش خصوصي در زمينه عمران، صدور خدمات فني مهندسي، مسكن، نفت و 
گاز، بازرگاني، بانك، بيمه، توريسم، صنعت و مخابرات از جمله اقدامات صورت 

گرفته در راستاي دستيابي به اين هدف بزرگ است. 
وي از اهتمام عراق در جلوگيري از واردات بي كيفيت در سال جاري خبر داد و 
گفت: در اين زمينه عراق با استفاده از خدمات دو شركت بين المللي بازرسي كاال 
اقدام به جلوگيري از واردات كاالي بي كيفيت به اين كشور كرده است كه سازمان 
توسعه تجارت ايران با برگزاري دوره ها و سمينارهاي آموزشي آخرين اطالعات 

و فرايندها را در اختيار تجار و بازرگانان ايراني قرار داده است.

  مجري طرح سولفوره كانسنگ انگوران گفت: بهره برداري
از طرح »حفر و تجهيز كانس��نگ سولفوره از بخش زير 
زميني انگوران«، تامين نياز توليدكنندگان س��رب و روي 

را تضمين مي كند. 
به گزارش ايرنا، فرهاد حسيني افزود: در صورت ريزش 
 مجدد معدن انگوران، استخراج بخش زير زميني مي تواند
بخ��ش قابل توجه��ي از تعه��دات اين ش��ركت را در 
خصوص تامين مواد اوليه توليدكنندگان ش��مش سرب 
و روي پوش��ش دهد. مجري طرح س��ولفوره كانسنگ 
انگوران با اش��اره به ميزان پيش��رفت اي��ن طرح اظهار 
داش��ت: در حال حاضر، فعاليت هاي مختلفي نظير حفر 
تونل براي تهويه در معدن، بازس��ازي و اصالح تونل در 
افق 2700 و مس��احت 200 متر، احداث 150 متر كانال 
آب و همچنين، تعريض پذيره گاه هاي تونل و غيره در 

اين معدن انجام ش��ده يا در حال انجام اس��ت. وي ادامه 
داد: عمليات بعدي، حفر رمپ به طول 820 متر با مقطع 
10/8 متر مربع و حفر 250 متر تونل در افق هاي 2700 
تا 2750 متر،براي دسترسي به مواد معدني است كه قرار 
است به زودي مناقصه آن برگزار شود. حسيني به ذخيره 
دو ميليون تني كانسار سرب و روي در بخش زيرزميني 
اين معدن اشاره و تصريح كرد: با توجه به ظرفيت ساالنه 
150 هزار تني اس��تخراج زيرزميني معدن انگوران، طبق 
طرح موجود پيش بيني مي شود اين معدن تا حدود 14 
س��ال قابل برداشت باشد. وي عيار كانسار سولفوره اين 
مع��دن را ح��دود 30 درصد روي و پنج درصد س��رب 
اعالم كرد و افزود: طبق برنامه پيش بيني شده، اين طرح 
تا 2/5 س��ال آينده به بهره برداري مي رس��د و اش��تغال 

مستقيم ناشي از آن نيز، حداقل 80 نفر خواهد بود. 

نايب رئيس كميس��يون آب و كشاورزي مجلس شوراي 
اس��المي گفت: در بودجه امسال، 110 هزار ميليارد ريال 
اعتبار به بخش كشاورزي و 30 هزار ميليارد ريال اعتبار 
نيز به صندوق توسعه كشاورزي اختصاص يافته است. 

احمد علي كيخا در گفتگو با ايرنا افزود: بخش كشاورزي 
جزو برنامه هاي اولويت دار چش��م انداز توس��عه كشور 
اس��ت. وی اظهار داش��ت: دولت و مجل��س با توجه به 
تأكيدات مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي كميس��يون 
آب و كشاورزي، به اين بخش نگاه مثبت دارند و تصويب 
قانون بهره وري كشاورزي در ارتباط با توسعه كشاورزي 
در مجلس شوراي اس��المي نيز براين اساس بوده است. 
كيخا گفت: مجلس در بخش كشاورزي به دنبال رسيدن 
به دو هدف عمده افزايش توليد و رشد درآمد كشاورز از 

بخش توليد محصوالت كشاورزي است. 
 كيخا با اش��اره به واردات دام از سيستان و بلوچستان و 
تنظيم بازار گوشت كشور گفت: وزارتخانه هاي بازرگاني 
و جهاد كش��اورزي نس��بت به واردات دام از اين استان 
مخالفتي ندارند و حتي عالقه مند به تنظيم بازار گوشت 
از طريق اين منطقه هستند، از اين رو بايد با ايجاد قرنطينه 
دامي توس��ط بخش خصوصي در اس��تان از اين فرصت 
براي اشتغالزايي بهره گرفت. وی گفت: اين استان يكي از 
قطب هاي توليد خرماي كشور به شمار مي آيد و بخش 
خصوصي نيز بايد با برنامه ريزي، شناخت ذائقه جهاني، 
الگوبرداري از نحوه فرآوري و نگهداري اين محصول با 
همياري دولت، زمينه توس��عه صادرات خرماي استان به 

ساير استان ها و كشورهاي جهان را فراهم كند. 

هدفگذاري 10 ميليارد دالري ايران 
براي بازار پر رقابت عراق 

تأمين نياز توليدكنندگان سرب و روي
با طرح جديد انگوران

نايب رئیس كمیسیون كشاورزي مجلس:

  اختصاص 110 هزار ميليارد ريال اعتبار 
به بخش كشاورزي

خبر

اقتصاد امروز

لزوم توجه به اقتصاد اسالمي در سال جهاد اقتصادي

ثانیه ای تأمل:
5-سالروز تولد كريم اهل بیت ،امام حسن مجتبي )ع( بر شما نیكوكاران وخیرين بزرگوار مبارك 

آغازهفته اطعام نیازمندان واكرام ايتام در تمامي شعب وادارات وپايگاه هاي كمیته امداد امام خمیني )ره( 

                                                                                                                                                         روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان

فقدان سند مالكيت
5/372 ش��ماره: 7055 آقاي مصطفي منصوري س��ميرمي فرزند كاوس باس��تناد 
دو برگ استش��هاد محلي كه هويت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهي ش��ده مدعي 
مفقود ش��دن سند مالكيت خود از ش��ش دانگ قطعه زمين پالك شماره 5369/1 
واقع در س��ميرم بخش ثبتي س��ميرم كه در صفحه 211 دفتر 27 امالك ذيل ثبت 
5195 بن��ام آقاي جهانبخش يزداني فرزند محمد حس��ن ثب��ت و صادر گرديده 
و بعدا بموجب س��ند رسمي ش��ماره 81/12/27-22669 -81/12/27 دفترخانه 
ش��ش س��ميرم باو انتقال قطعي يافته و معامله ديگري انجام نش��ده اس��ت. چون 
درخواست صدور س��ند مالكيت المثني نموده طبق ماده 120 اصالحي آئين نامه 
قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود كه هر كس مدعي انجام معامله نسبت به ملك 
مزبور و يا وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باش��د از تاريخ انتش��ار اين آگهي تا 
10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا با مدارك مثبت تسليم نمايد 
در ص��ورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول و يا وصول واخواهي بدون ارائه 

 س��ندمالكيت يا س��ند معامله در صدور المثني س��ند مالكيت طبق مقررات اقدام 
خواهد ش��د. م الف/ 2108

موس��وي- رئيس ثبت اس��ناد و امالك س��ميرم

تحديد حدود اختصاصي
5/494 ش��ماره: 4138 چ��ون تحدي��د ح��دود شش��دانگ ي��ك ب��اب خانه به 
مس��احت 258/50 مترمربع به ش��ماره پالك 3527 فرع��ي از 159- اصلي واقع 
در ب��ادرود ج��زء بخش 9 حوزه ثبتي ب��ادرود كه طبق پرونده ثبت��ي به نام خانم 
خان��م زر محم��ودي ب��ادي در جريان ثبت اس��ت بعلت عدم حض��ور متقاضي 
ثبت، تحديد حدود بعمل نيامده بنا بدس��تور قس��مت اخير م��اده 15 قانون ثبت 
برطب��ق تقاضاي نامب��رده تحديد ح��دود ملك مرق��وم در تاري��خ 1390/6/22 
س��اعت 10 صبح در محل ش��روع و انج��ام خواهد ش��د و در صورت مصادف 
ب��ا روز تعطيل��ي، عملي��ات تحديد حدود ب��ه روز بعد موكول خواهد ش��د. لذا 

بموج��ب اي��ن آگهي به كلي��ه مجاوري��ن و مالكين اخطار مي ش��ود كه در روز 
و س��اعت مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراضات مجاوري��ن و صاحبان امالك 
 طب��ق ماده 20 قانون ثب��ت از تاريخ صورتمجلس تحديدي تا س��ي روز پذيرفته 

خواهد ش��د. م الف/ 57
تاريخ انتش��ار: 90/5/26                  ويلي- رئيس ثبت اس��ناد و امالك بادرود

اخطار اجرائی
5/597 شماره پرونده: 1900/89 به موجب رای شماره 453 تاريخ 90/3/3 حوزه 
س��وم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
سعيد بيات چالشتری مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 55/800/000 
ريال از تاريخ 86/1/1 لغايت 89/12/29 و ماهيانه مبلغ 1560/000 ريال از تاريخ 
90/1/1 لغايت 90/3/12 و مبلغ 436000 ريال هزينه دادرس��ی و كارشناس��ی و 
پرداخت هزينه نشر آگهی طبق فاكتور ارائه شده از سوی سازمان فرهنگ و ارشاد 

اس��المی در حق محكوم له پروانه اعتدالی به نش��انی سه راه سيمين، خ جانبازان، 
فرعی نس��توه، پ88، ط دوم )ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را به 
موق��ع اجرا بگذارد يا ترتيبي ب��راي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند 
كه اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن ميس��ر باشد و در صورتي كه خود را 
ق��ادر به اجراي مفاد اجرائيه ندان��د بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي 
خود را به قس��مت اجرا تس��ليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. هرگاه 
ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به 
اج��راي حكم و پرداخت محك��وم به بوده ليكن براي ف��رار از آن اموال خود را 
معرف��ي نك��رده يا صورت خالف واقع از دارائي خ��ود داده به نحوي كه تمام يا 
قس��متي از مفاد اجرائيه متعس��ر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يك 

روز تا ش��ش ماه محكوم خواهد ش��د. م الف/7340
ش��عبه س��وم حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان
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 الدن سلطانی 
اگر  ديابتی  فرد  گويند  می  پزشكان 
ديد يك روز قند خونش باالست بهتر 
بيماری  نگيرد.  روزه  روز،  آن  است 
بيماری  ترين  شايع  از  يكی  ديابت 
متابوليسم  و  ريز  درون  غدد  های 
است. يك فوق تخصص غدد داخلی 
روزه  و  ديابت  درباره  متابوليسم  و 
كه  ديابتيك  بيماران  به  گفت:  داری 
تحت كنترل مناسبی نيستند و يا تحت 
درمان با انسولين می باشند، توصيه می 

كنيم كه از روزه داری اجتناب كنند. 
ديابت  بيماری  كرد:  تصريح  دلشاد 
خون  قند  افزايش  به صورت  عمدتاً 
بيمار دچار عالئمی  كند و  بروز می 
شامل پرخوشی، پر ادراری و كاهش 

وزن می شود. 
بيماران  از  نيمی  اين كه  بيان  با  وی 
ديابتيك از بيماری خود مطلع نيستند، 
بدون  افراد  از  نيمی  بيماری  گفت: 
افراد  اين  بيماری  و  است  عالمت 
موقعی مورد تشخيص واقع می شود 
كه دچار يكی از عوارض مزمن ديابت 

شده باشند. 
فوق تخصص غدد داخلی و متابوليسم 
درباره عوارض ديابت، تصريح كرد: 
ديابت  مزمن  عوارض  ترين  مهم 
گرفتاری عروق كوچك و بزرگ در 
گرفتاری  صورت  به  كه  است  بدن 
شبكيه چشم آشكار می شود و منجر 
به اختالل ديد و در نهايت كوری می 
دچار  بيماران  اين  سويی  از  گردد. 
اختالل كليوی شده كه نارسايی كليه 

را به دنبال دارد.
ديابت  عوارض  ديگر  درباره  دلشاد 
قلب  بزرگ  عروق  درگيری  گفت: 
كه منجر به سكته های قلبی شده و 
درگيری عروق بزرگ مغز كه منجر به 
سكته های مغزی می گردد، ازجمله 
ديابت است.  بيماری  عوارض مزمن 
به  بزرگ  درگيری عروق  افزود:  وی 
ويژه در اندام های تحتانی كه منجر به 
زخم پای ديابتی شده و در بسياری از 
موارد منجر به قطع اندام می گردد، از 
ديگر عوارض مزمن ديابت به شمار 

می رود.
فوق تخصص غدد داخلی و متابوليسم 
با بيان اين كه اگر بيماری ديابت به موقع 
تشخيص داده نشود و بيمار به خوبی 
مزمن  عوارض  دچار  نگردد  كنترل 
دوری  كرد:  خاطرنشان  شد،  خواهد 
از پرخوری و عدم مصرف غذاهای 
پرانرژی مثل خيلی از شيرينی جات 
و فست فودها كه سبب افزايش وزن 
می گردد، مهم ترين عوامل پيشگيری 
كننده از بروز ديابت در افراد مستعد 
محسوب می شود. دلشاد يادآور شد: 
ديابت و تشخيص  بروز  در صورت 
به موقع آن، می توان با مصرف دارو، 
مطلوب  حد  در  را  بيمار  خون  قند 

كنترل كرد و از بروز عوارض ديابت 
پيشگيری نمود.

وی در ادامه به سئواالتی درخصوص 
ديابت پاسخ داد:

زمانی  چه  در  ديابت  تشخیص 
مطرح می شود؟

اگر ميزان قند خون ناشتا حداقل در 
دو آزمايش بيش از 126 ميلی گرم در 
هر صد سی سی خون باشد، تشخيص 

ديابت را می توان مطرح كرد. 
قند خون  گیری  اندازه  اهمیت 

در چیست؟
ناشتا،  به صورت  قند خون  آزمايش 
از مصرف صبحانه و  2 ساعت پس 
قند عصر همراه با يادگيری چگونگی 
اندازه گيری قند خون و ثبت آن، به 
كند.  می  كمك  ديابت  بهتر  كنترل 
اندازه گيری قند خون نشان می دهد 
كه پاسخ بدن به رژيم غذايی و برنامه 
چگونه  انسولين  و  داروها  ورزشی، 

است.
ديابت  بیماری  متوجه  چگونه 

شويم؟
بيماران؛  در  ديابت  عالئم  براساس 
هرچند كه بايد به خاطر داشته باشيم 
اين  نوع 2 شروع  ديابتی  بيماران  در 
طور  به  است  ممكن  ها  عالمت 
تدريجی باشد و حتی فرد مبتال هيچ 
يك از عالئم ديابت را تجربه نكند و 
يا اين كه تا سال ها ديابت او تشخيص 

داده نشود. 
عالئم ديابت چیست؟

نشانه  تواند  يا چند عالمت می  يك 
ديابت باشد؛ تشنگی بيش از حد، تكرر 
ادرار و افزايش دفعات ادرار، كاهش 

وزن، خستگی و احساس از دست دادن 
انرژی، تاری ديد، خشكی و خارش 
مثل  عودكننده  های  عفونت  پوست، 
ادراری  دستگاه  های  عفونت  برفك، 
و عفونت های پوستی، از بين رفتن 
 حس بخش های مختلفی از اندام ها
در قسمت انتهايی مثل احساس گزگز 

و مومور پاها.
ديابت نوع 1 با نوع 2 چه تفاوتی 

دارد؟
به  وابسته  ديابت  را   1 نوع  ديابت 
انسولين نيز گويند. اين نوع ديابت به 
دليل بروز عالئم به سرعت تشخيص 
 داده می شود و درمان شروع می گردد.
به  وابسته  غير  يا   2 نوع  ديابت  در 
زندگی  پرخوری،  چاقی،  انسولين 
بدون تحرك و استعداد ژنتيكی افراد، 
بيماری  به  ابتال  عوامل  ترين  مهم 
محسوب می شوند كه معموالً چندين 
از  شخص  تا  كشد  می  طول  سال 
بيماری خود آگاهی يابد. در اين نوع 
بيماری گاهی اوقات برای رساندن قند 
خون به ميزان طبيعی، از قرص های 
خوراكی پايين آورنده قند خون و يا 

انسولين هم استفاده می شود.
فرد ديابتی چگونه بايد ورزش 

كند؟
ورزش سبك 15-10 دقيقه ای هنگام 
است،  مناسب  برايش  احتماالً  صبح، 
قبل  و  بعدازظهر  هنگام  ورزش  اما 
باشد  تواند مشكل ساز  می  افطار  از 
ها  امكان طی شب  در صورت  بايد 
چند ساعت بعد از افطار زمانی را به 

ورزش اختصاص داد.
در ماه رمضان فرد ديابتی قرص 

هايش را چه زمانی بايد مصرف 
كند؟

به طور كلی قرص های مصرفی صبح 
و ظهر را همزمان هنگام افطار و قرص 
شبانه را پيش از سحری بايد مصرف 
تحت  خونش  قند  اگر  البته  نمايد. 
كنترل باشد، ممكن است تحت نظارت 
هايش قرص  تعداد  بتواند   پزشك 

را كاهش دهد.
اگر فرد فراموش كرد قرصش 
بايد  كاری  چه  كند  مصرف  را 

انجام دهد؟
از آنجا كه عدم مصرف مايعات طی 
روز می تواند به غليظ شدن خون و 
باال رفتن قند خون و عوارض ديگر 
بنابراين توصيه می شود  منجر شود، 
حتماً قرص خود را به موقع مصرف 
كند و اگر فراموش كرد به ويژه وقتی 
كه قند خونش باال رفت، بهتر است آن 

روز، روزه نگيرد. 
بهترين زمان برای آزمايش قند 
زمانی  چه  رمضان  ماه  در  خون 

است؟
مسلماً ايده آل آن است كه بيماران ديابتی 
كه روزه می گيرند گلوكومتر در اختيار 
 داشته باشند و قبل از افطار، دو ساعت
قند  از سحری  پيش  و  افطار  از  بعد 
اما  كنند،  گيری  اندازه  را  خود  خون 
در صورتی كه گلوكومتر در دسترس 
نبود، بهتر است آزمايش های خود را 
تحت نظارت پزشك و در زمان تعيين 

شده انجام دهند. 
در ماه رمضان بررسی قند خون ناشتا 
بايد قبل از افطار صورت گيرد كه اين 

بسيار كمك می كند.

سویا

استفاده از ظروف یک بار مصرف
سبب ایجاد سرطان کبد می شود

ضرباننسخه گیاهی

سويا نوعی لوبياست كه از قرن يازدهم 
قبل از ميالد در چين كش��ت می ش��ده 
و در ق��رن هفدهم به اروپا و س��پس به 
ساير كشورها نيز برده شده است. ميزان 
پروتئي��ن دانه س��ويا بيش از گوش��ت 
گاو، ميزان كلس��يم آن بيش از شير گاو 
 و ميزان ليس��يتين آن بي��ش از تخم مرغ
است و همچنين سرشار از امالح معدنی، 

ويتامين ها و اسيدهای آمينه می باشد.
م��واد مغذی اصلی موجود در 100 گرم 

سويا عبارتند از:
   كالری 370

 پروتئين 36 گرم
 چربی 19 گرم

 فيبر 16 گرم
 كلسيم 240 ميلی گرم

 آهن 10 ميلی گرم
 فوالت 370 ميكروگرم
 كربوهيدرات 16 گرم

 فيبر محلول 7 گرم
 پتاسيم 1730 ميلی گرم

دانه س��ويا ارزش غذايی بس��يار زيادی 
دارد و ح��اوی 13 تا 25 درصد روغن، 
30 ت��ا 50 درصد پروتئي��ن و 14 تا 24 

درصد كربوهيدرات است. 
اس��يدهای چرب روغن س��ويا ش��امل 

موارد زير است:
اسيدلولئيك  اس��يدلينولئيك 55 درصد، 
21 درص��د، اس��يدپالميتيك 9 درص��د، 

اسيد اس��تئاريك 6 درصد و ساير انواع 
اسيدهای چرب 9 درصد

نس��بت اس��يدهای چرب غيراش��باع به 
اش��باع آن 82:18 است كه باعث كاهش 
كلس��ترول خون می شود. ش��ايان ذكر 
است مصرف روغن های غيراشباع بهتر 
از روغن های اش��باع می باشد كه البته 
روغن های غيراش��باع انواعی هستند كه 
دارای يك پيوند دوگانه اند مانند روغن 

زيتون و روغن كلزا. 
همچنين روغن های غيراشباعی هستند 
ك��ه دارای بي��ش از يك پيون��د دوگانه 
هس��تند، مثل روغن آفتابگ��ران، روغن 

سويا و روغن ذرت.
يك تحقيق درص��د پروتئين موجود در 
سويا را در مقايس��ه با چند ماده غذايی 
 ديگر كه به طور روزمره مصرف می شود

بدين شرح نشان می دهد:
كنسانتره س��ويا 65، آرد سويا 50، پودر 
ش��ير خشك 36، پنير 25، لوبيا 22، مرغ 
و ماهی 20، گوشت قرمز 16، آرد گندم 

12، ذرت 9، برنج 7 و شير 3/5.
براس��اس پژوهش ها س��ويا برای سنين 
رش��د بسيار مفيد است و به عالوه چون 
حاوی موادی به نام فيتواس��ترول است 
)تركيباتی ش��بيه هورمون استروژن( كه 
برای خانم ها در س��نين بعد از يائسگی 
و برای پيش��گيری از سرطان سينه مفيد 

است. 

زاينده رود
كنترل  آزمايش��گاه  يك متخصص 
غذا و دارو گفت: مطالعات زيادی سمی 
بودن و سرطانزايی كبدی مونومر باتوجه 
به آزاد شدن ماده سمی از ظروف يك بار 

مصرف را ثابت كرده اند.
سبزواری خاطرنشان كرد: مسأله مهم در 
توليد ظروف يك ب��ار مصرف نوع ماده 

مصرفی آنهاست. 
وی تصري��ح ك��رد: اس��تفاده از ظروف 
يك ب��ار مصرف از جنس پلی اس��تايرن 
كه ب��ی رنگ و ش��فاف هس��تند، برای 
نوش��يدنی ه��ا و غذاه��ای داغ مج��از 
 نيست، چرا كه باعث ايجاد بيماری های
عفونی و روده ای در انسان می شود. 

اين متخصص آزمايش��گاه با اش��اره به 
اين كه در م��اه مبارك رمضان اس��تفاده 
از ظروف يك بار مصرف بسيار متداول 
ش��ده، افزود: از ظروف يك بار مصرف 
نبايد برای موادغذايی خيلی داغ با دمای 
140 درجه س��انتی گراد اس��تفاده كرد، 
 چرا كه باعث بروز س��رطان در انس��ان

می شود. 
سبزواری گفت: استفاده نابجا از ظروف 
پلی اتيلن می تواند موجب آزاد ش��دن 
م��واد آلی و تركيبات ش��يميايی موجود 
در دي��واره ظروف و ورود آنها به داخل 
موادغذايی ش��ود كه مص��رف آنها برای 

س��المتی مضر اس��ت. وی خاطرنشان 
كرد: در ساخت ظروف يك بار مصرف، 
ب��ه منظ��ور جلوگي��ری از ش��كنندگی 
ظ��روف از م��واد پالس��تيكی اليزر كه 
 دارای پاي��ه فنون ها هس��تند اس��تفاده

می شود. 
بنابراين اگر درون اين ظروف آب جوش 
يا غذای داغ مانند آش ريخته شود، اين 
 م��واد حل ش��ده و وارد بدن می ش��ود
كه ب��ه دليل داش��تن تركيب��ات خاص، 
 منج��ر به بروز س��رطان ه��ای مختلف

می شود.
اين متخصص آزمايش��گاه تصريح كرد: 
توصيه می ش��ود از نگه��داری غذاهای 
داغ و پرچ��رب در ظروف پالس��تيكی 
اجتناب ش��ود، چرا كه بر اثر نفوذ غذاها 
به خص��وص روغ��ن ها، س��طوح اين 
ظروف به محيطی مناس��ب برای رش��د 
ان��واع ميكروب ها تبديل می ش��ود كه 
اين خود می تواند موجب آلوگی غذاها 

گردد. 
س��بزواری در خاتم��ه درب��اره ظروف 
يك ب��ار مص��رف رنگی گف��ت: جنس 
ظروف يك بار مصرف به گونه ای است 
كه توانايی نگه��داری رنگ را ندارند و 
هن��گام تماس با چای ي��ا غذاهای داغ، 
رنگ آنها حل ش��ده و ي��ك اليه از آن 

وارد غذا يا چای می شود. 

توصیه به ديابتی ها:

اگر روزی قند خونتان باال بود آن روز، روزه نگیرید

نکته

در ايام روزه داری؛
پرهیز از مصرف غذای چرب

بوی بد دهان را کاهش می دهد
زاينده رود

ي��ك متخصص تغذي��ه می گويد: 
مصرف زي��اد آب و ميوه تازه در فاصله 
افطار تا س��حر و پرهيز از مصرف زياد 
 ادويه، غذاهای چرب، قهوه، نوشيدنی های
گازدار، پياز، س��ير و غذاهای پرگوشت 
در ايام روزه داری، می تواند از خشكی 
ده��ان پيش��گيری و بوی ب��د دهان را 
كاهش دهد. ش��مس افزود: بويی كه در 
دهان روزه دار ايجاد می شود می تواند 
ناش��ی از عوامل غير قابل پيشگيری مثل 
خالی بودن معده و خشكی دهان باشد. 
وی گف��ت: به علت كاهش جريان بزاق 
دهان كه هنگام روزه داری پيش می آيد، 
تخمير موادغذايی نس��بت به ايام عادی 

بيشتر اتفاق می افتد.

اي��ن متخص��ص تغذي��ه تصري��ح كرد: 
اس��تفاده از عصاره نعناع ي��ا عرق نعناع 
قب��ل از خوابي��دن و پ��س از خ��وردن 
س��حری، می تواند در درمان مشكالت 
گوارش��ی ناش��ی از تخمير موادغذايی 
 و ايج��اد بوی بد ده��ان كمك ويژه ای

كند. 
شمس افزود: عصاره نعناع در درمان ورم 
 معده، نفخ، دل پيچه، تهوع و كرامپ های
ش��كمی بسيار مؤثر اس��ت. الزم به ذكر 
اس��ت اس��تفاده از نخ دندان، مس��واك، 
 ده��ان ش��ويه ه��ای ضدعفون��ی كننده
حف��ره ده��ان، درم��ان عفون��ت ه��ای 
تنفس��ی و التهاب معده و درمان ديابت 
 در كاه��ش ب��وی بد دهان بس��يار مؤثر 

است.

زاينده رود
احمدرضا فرس��ار در گفتگ��و با خبرنگار 
ما گف��ت: گرچ��ه ممكن اس��ت برخی ش��ير 
مادرخواران مبتال به خرابی دندان ش��وند، ولی 
خود ش��ير مادر عامل خرابی نبوده و اطالعات 
بيش��تری الزم اس��ت تا بتوان عل��ت اصلی را 

دريافت.
وی خاطرنش��ان كرد: در س��ال 1996 آكادمی 
 )AAPD( آمري��كا  ك��ودكان  دندانپزش��كی 
اعالمي��ه ای صادر كرد و در آن اظهار داش��ت 
ك��ه باي��د م��ادر از ش��ير دادن به ك��ودك در 
 ش��ب پ��س از روي��ش دن��دان ه��ای او حذر

نمايد.
اي��ن متخصص ك��ودكان تصريح ك��رد: از آن 
زم��ان، دندانپزش��كان ب��ه ويژه دندانپزش��كان 
اطفال، مادران را از ش��يردهی ش��بانه منع كرده 
و آنه��ا را از خراب��ی دن��دان ه��ا ترس��انيده و 
 توصيه می كردن��د كه پس از رويش دندان ها،
كودك را از شير بگيرند و يا شير شبانه را قطع 

كنند. 
احمدرضا فرس��ار با بيان اين كه از زمان صدور 
اعالميه مذكور به بعد تعداد زيادی مقاله در جهت 
رد اين مدعا ارائه ش��ده اس��ت، افزود: در سال 
1999 اريكسون در يك مقاله مروری نشان داد 
 كه شير انسان سبب پوسيدگی دندان نمی شود
و مق��االت مروری ديگری نيز آن را تأييد كرده 

است. 
وی گف��ت: در حالی كه كودك از نظر س��ن و 
ش��رايط فيزيولوژي��ك نيازمند تغذي��ه های با 
حجم كم و دفعات مكرر می باشد و اگر مطلقًا 
تغذيه نش��ود به سوء تغذيه مبتال شده و عالوه 
بر خطرات فراوان ناش��ی از سوءتغذيه، به قول 
يكی از محققين، خود س��وءتغذيه شانس فساد 

و خرابی دندان را بيشتر می كند.
 اين درحالی اس��ت كه در مقاله ای مش��خص 
ش��د كه علت اصلی اين برداشت كه شير مادر 
باعث پوس��يدگی دندان كودك می شود، اشتباه 
در متدول��وژی و ع��دم دقت كاف��ی در عوامل 

مداخله گر بوده است. 
متخصص كودكان خاطرنش��ان كرد: پس از آن 
مدير انجم��ن ملی تحقيقات دن��دان، جمجمه 
و صورت آمريكا نيز اع��الم كرد كه تحقيقات 
برمبن��ای جامعه، ارتباط اي��ن تغذيه طوالنی از 
پس��تان و ايجاد پوسيدگی دندان را تأييد نكرده 

است. 
فرس��ار گفت: تحقيقات اريكسون و همكاران 
نيز نشانگر آن است كه تغذيه با شير مادر حتی 
اگ��ر بيش از 40 روز باش��د، می تواند از ايجاد 
فس��اد دندان پيش��گيری كند، چرا كه كلسيم و 
 lgA ،دندان اضافه می كند enamel فسفر به
و lgG موجود در ش��ير مادر می تواند رش��د 
استرپتو كوك از جمله اس��ترپتوكوك موتانس 
را كه عامل عمده ايجاد پوسيدگی دندان است 

كند نمايد.
وی تصريح كرد: اس��ترپتوكوك موتانس شديداً 
به اثر باكتروسيدال )كشنده باكتری( الكتوفرين 
حس��اس اس��ت. از طرف ديگر الكتوباسيلوس 
رامنوس��وس كه در محيط ش��ير مادر به خوبی 
رش��د كند، اثر مثبت در س��المت دندان كودك 

دارد. 
متخصص كودكان افزود: تحقيقات ديگر نشان 
داد كه باكتری های ايجاد كننده فساد دندان می 
توانند الكتوز موجود در ش��ير مادر را به خوبی 
س��اكارز كه در ش��ير مصنوعی اس��ت مصرف 

كنند. 
فرس��ار با بيان اين كه هيچ دليل��ی برای قطعه 

شيردهی وجود ندارد، گفت: بايد توصيه نمود 
كه والدين هرچه زودتر و پس از رويش دندان 
كودك، تداوم مراقبت و بهداشت دهان و دندان 
او را آغاز نمايند. وی افزود: شواهد كافی نشان 
داده اس��ت كه چندين فاكت��ور می توانند خطر 
ايجاد خراب��ی دندان را در ش��يرخوار افزايش 

دهند كه عبارتند از: 
- دريافت قن��د از طريق آب ميوه ها، غذاهای 
آماده كودك، نان كشمش��ی، داروهای ش��يرين 
ش��ده و غي��ره كه اولي��ن علت خراب��ی دندان 
هس��تند و جالب توجه اين اس��ت ك��ه مقدار 
ش��كر و يا كربوهيدرات در تماس با دندان در 
ايجاد خرابی مهم نيست، بلكه تواترو فركانس 
 تم��اس، علت اصل��ی ايجاد خراب��ی در دندان

است. 
- خشكی دهان شيرخوار

- بيماری، استرس، مصرف آنتی بيوتيك توسط 
مادر در دوران بارداری

- فرهنگ غلط تغذيه خانواده
- پايين بودن بهداشت دهان و دندان و بهداشت 

عمومی در خانواده
- زمينه ژنتيكی

اي��ن متخص��ص ك��ودكان در خاتم��ه ضمن 
اش��اره ب��ه اين ك��ه ش��واهد محك��م در تأييد 
اعالمي��ه ف��وق الذك��ر و ارتباط بي��ن خوردن 
ش��ير م��ادر  و خرابی دندان ش��يرخوار وجود 
ن��دارد، گفت: ش��ير م��ادر به تنهاي��ی و حتی 
 الكتوز موج��ود در آن منجر ب��ه خرابی دندان

 نمی شود.
 شيرخوارانی كه انحصاراً شير مادر می خورند 
گرچه همه آنان از خراب ش��دن دندان مصون 
نيس��تند، ولی شانس كمتری برای خراب شدن 

دندان دارند.

متخصص كودكان: 

شیر مادر عامل خرابی دندان نوزاد نیست

از هر 4 نفر
یک نفر به پرفشاری خون مبتالست

زاينده رود
ي��ك فيزيوتراپيس��ت خاطرنش��ان ك��رد: فش��ار خ��ون ب��اال 
ي��ك بيم��اری بی صداس��ت. اكثر مردم به پرفش��اری خ��ون مبتال 
 هس��تند؛ ب��ه بيان ديگ��ر از هر 4 نفر ي��ك نفر به پرفش��اری خون 

مبتالست.
 مرضيه سعيدی با بيان اين كه فشار خون باال يك بيماری بی صداست،
 تصريح كرد: فشار خون نيرويی است كه خون را به تمام قسمت های
به  وقتی  مثاًل  شود؛  می  داده  نشان  عدد  دو  با  و  راند  می  بدن 
يعنی  است   80 روی  بر   125 شما  خون  فشار  گويند  می  شما 
 80 شما  دياستول  فشار  و   125 شما  سيستول  خون   فشار 

است.
وی گفت: اندازه نرمال فشار خون سيستول و دياستول به ترتيب 
كمتر از 130 و 85 است. فشار خون باالتر از 140 بر روی 90 فشار 
هايپرتنشن آن  پزشكی  اصطالح  كه  شود  می  محسوب  باال   خون 

است.
 اين فيزيوتراپيست افزود: تنها يك راه برای فهم اين مسأله كه آيا 
به پرفشاری خون مبتال هستيد يا نه وجود دارد و آن كنترل فشار 
خون توسط پزشك يا پرستار می باشد، البته بايد چندين بار فشار 

شما اندازه گيری شود تا مطمئن شويد. 
خون  فشار  علت  موارد  اكثر  در  اين كه  بيان  با  سعيدی  مرضيه 
خصوص  به  سن  افزايش  با  كرد:  خاطرنشان  نيست،  مشخص 
به  ابتال  احتماال  باشد،  داشته  وجود  هم  فاميلی  سابقه  اگر 
توانيد می  وجود  اين  با  يابد.  می  افزايش  خون  فشار   بيماری 

با تغيير شيوه زندگی، فشار خون خود را كنترل كنيد.
وی يادآور شد: مصرف بيش از حد الكل و نمك و نيز داشتن اضافه 
وزن، می تواند باعث فشار خون شود. اين فيزيوتراپيست در پاسخ 
برافروختگی  و  سردرد  گركشيدن،  احساس  آيا  كه  سئوال  اين  به 
هميشه معادل باال رفتن فشار خون است، گفت: خير، اگرچه فشار 
خون باال می تواند با عالئم فوق همراه باشد، ليكن در بساری از 
موارد فشار خون باال بدون عالمت است و گاه عالئم مذكور ممكن 

است در حضور فشار خون طبيعی نيز ديده شود.
مرضيه سعيدی انجام 9 روش برای كنترل فشار خون را بدين شرح 

عنوان كرد:
- كنترل وزن

- كاهش مصرف الكل
- كاهش مصرف نمك

- محدود كردن مصرف نمك در هنگام پخت
و  شده  كنسرو  غذاهای  مانند  شور  غذاهای  مصرف  از  پرهيز   -
تنقالت شور، موادغذايی بسته بندی شده نظير چيپس، سوسيس، 

كالباس و ...
- استفاده از غذاهای كم نمك مثل ميوه جات و سبزيجات تازه، 

ماكارونی، نان و شير
- توجه به برچسب موادغذايی موقع خريد

جای  به   ... و  پياز  سير،  آبليمو،  مثل  هايی  چاشنی  از  استفاده   -
چاشنی های شور

فرنگی،  گوجه  پرتقال،  موز،  مانند  دار  پتاسيم  غذاهای  مصرف   -
سيب زمينی و ليمو

- ترك سيگار
- انجام فعاليت بدنی؛ روزانه به مدت 30 دقيقه با شدت متوسط به 
طوری كه تنفس شما سريع تر شود، ولی به راحتی قادر به صحبت 

كردن باشيد.
- آرامسازی؛ كنار آمدن با استرس ها، انجام تمريناتی مثل يوگا يا 

مديتيشن، قدم زدن و دور شدن از محيط استرس زا
- مصرف دارو طبق دستور پزشك؛ از قطع و شروع مجدد دارو به 
طور خودسرانه جداً اجتناب نماييد و در صورت بروز عوارض با 

پزشك خود مشورت كنيد.
فاكتورهای خطر  اندازه گيری مرتب فشار خون و كنترل ساير   -
بيماری قلبی مانند سيگار، بی تحركی، چاقی، كلسترول باال، استرس 

و ديابت
اين فيزيوتراپيست در خاتمه تصريح كرد: هرقدر ميزان نمك طعام 
روزانه كمتر باشد، به همان نسبت از افزايش فشار خون جلوگيری 

به عمل می آيد.

افزایش سقط جنین 
با افزایش سطح کورتیزول

زاينده رود
يك تحقيق در آكادمی ملی علوم در اياالت متحده نشان داده 
ميان  در  بارداری  اوليه  های  ماه  در  جنين  سقط  احتمال  كه  است 
زنانی كه استرس بااليی دارند به دليل ترشح ميزان باالی هورمون 

استرس، به مراتب بيشتر است. 
يك  عن���وان  به  اغل���ب  م���ادران  در  بارداري  دوران  استرس 
اما  مي شود  گرفت��ه  نظ����ر  در  جنين  سقط  براي  خطرزا  فاكتور 
 با اين حال هنوز اطالعاتي كافي براي تاييد اين ارتباط در دست 

نيست.
گروه تحقيقاتی از مؤسسه ملی بهداشت در اين پژوهش 16 زن بين 
18 تا 34 سال را به مدت 21 ماه با انجام آزمايش ادرار از هريك 
از اين زنان به مدت سه بار در هفته برای كنترل وضعيت بارداری و 
سطح كورتيزول كه هورمون مربوط به استرس است، مورد بررسی 

و آزمايش قرار دادند. 
كه  داشتند  بارداری   22 زنان  اين  از  نفر   61 سال  يك  طول  در 
سقط به  منجر  ديگر  مورد   31 و  رسيد  اتمام  به  حاملگی   9 

شد.
نتايج به دست آمده از اين پژوهش بدين شرح است:

هورمون  ترشح  ميزان  كه  زنانی  ميان  در  جنين  سقط  احتمال   -
كورتيزول در بدن آنها بيشتر است 2 برابر افزايش پيدا می كند.

- سقط جنين به طور متوسط بعد از حدود 2 ماه از بارداری اتفاق 
می افتد.

- 0/9 درصد از زنانی كه سطح ترشحات هورمون كورتيزول در 
را  جنين خود  بارداری،  اول  هفته   3 در ظرف  يافته،  افزايش  آنها 

سقط می كنند.
- 33 درصد از زنانی كه ترشحات كورتيزول در آنها عادی است، 

در سه هفته اول بارداری جنين خود را سقط می كنند. 
دليل  چه  به  كه  نيست  مشخص  هنوز  محققان  اين  گفته  به 
اين  اما  دهد،  می  افزايش  را  سقط  كورتيزول خطر  افزايش سطح 
وخيم  را  شرايط  وضعيت  اين  در  بدن  كه  دارد  وجود  فريضه 
سقط مكانيسم  به  منجر  امر  اين  است  ممكن  و  كرده   تعبير 
شود.  اين محققان به زنان باردار توصيه می كنند كه سعی كنند برای 

خودشان فضای مناسبی را ايجاد كنند. 
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ورزش

شیران:
انحالل تیم ها 
به ضرر ورزش 
اصفهان است

مديركل سابق تربيت بدنی استان اصفهان با اشاره به آثار نامطلوب 
انحالل تيم های ورزش��ی باش��گاه های اصفهانی اظهار داش��ت: 
باشگاه های اصفهانی هميشه همگام با تربيت بدنی به پيش می رفته اند 
و در زمينه پيش��رفت ورزش استان س��هم قابل توجهی داشته اند. 
غالمرضا شيران با بيان اين كه انحالل تيم های ورزشی باشگاه های 
اصفهانی به ضرر ورزش استان است، تصريح كرد:  مسئوالن نبايد 
اجازه انحالل تيم های ورزشی باشگاه های اصفهانی را بدهند و بايد 
با حمايت از آنها به ابقای اين تيم ها كمك كنند زيرا تيم های ورزشی 
باشگاه ها موجب رشد رشته  های ورزشی استان می شود. وی تصريح 
كرد: بايد قبول كرد كه دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن و باشگاه های 
خصوص��ی اكنون به عنوان بازوان قدرتمند ورزش اس��تان مطرح 
هستند و در همه فعاليت ها همگام با تربيت بدنی يا جلوتر از آن 
پيش رفته اند بنابراين نبايد اجازه دهيم اين باشگاه ها ضربه بخورند. 
وی اضافه كرد: در صورت انحالل تيم های باش��گاه ها، هيأت های 
ورزشی استان اصفهان بايد بار سنگينی به دوش بكشند كه با توجه 
به بودجه محدود آنها و كمبود امكانات هيأت های ورزش��ی، آنها 

نمی توانند از عهده اين مسئوليت سنگين بر آيند.

مدير ورزش قهرمانی باشگاه سپاهان گفت: بركناری عليرضا حبيبی 
قطعی بوده و يك سرمربی درجه يك خارجی برای هندبال جذب 
خواهيم كرد. اسماعيل پناهنده اظهار داشت: برای حضور پرقدرت 
در مسابقات جام باشگاه های آسيا، سياست باشگاه استفاده از مربی 
بزرگ خارجی است و بركناری حبيبی نيز در همين راستا صورت 
گرفته اس��ت.  وی با بيان اين كه فصل گذش��ته نيز قصد داشتيم 
س��رمربی خارجی به خدمت بگيريم، افزود: فصل گشته به دليل 
كمبود وقت و  آغاز ليگ، فرصتی برای انتخاب س��رمربی خارجی 
نداشتيم و حبيبی كه قرار بود به عنوان مربی در كنار سرمربی خارجی 
فعاليت كند، سرمربی تيم شد.  مدير ورزش قهرمانی باشگاه سپاهان 
با اشاره به اين كه چند مربی مطرح مدنظر باشگاه هستند، تصريح 
كرد: مربيانی مدنظر ما هستند كه در آسيا كار كرده باشند و از تيم های 
عربی شناخت داشته باشند.  اين مسئول ادامه داد: مربيان بلوك شرق 
ديگر برای هندبال ايران جواب نمی دهد و با مربيان ديگری مذاكره 
خواهيم كرد.  پناهنده با بيان اين كه تيم سپاهان مدعی اصلی قهرمانی 
اس��ت، اذعان داشت: تيم س��پاهان اميد اول قهرمانی است و تمام 

بازيكنان فصل گذشته در تيم حضور خواهند داشت.

سس��ك فابرگاس پس از جدايی از آرس��نال گفت آرسن ونگر 
بهتري��ن مردی بوده كه در زندگی خود ديده و هرچه دارد از اين 
مربی اس��ت. فابرگاس روز دوشنبه با انعقاد قرادادی پنج ساله به 
طور رسمی به تيم فوتبال بارسلونا پيوست. بارسا قسط اول خريد 
اين بازيكن به مبلغ 14/5 ميليون يورو را تا پيش از پايان سپتامبر 
به باش��گاه آرسنال پرداخت خواهد كرد. بارسلونا در صورتی كه 
در سه سال آينده به عنوان قهرمانی الليگا و يا ليگ قهرمانان اروپا 
دست پيدا كند، پنج ميليون يورو تشويقی به باشگاه ليگ برتری 
می پردازد ضمن اين كه آرسنال به مدت پنج سال مبلغ يك ميليون 
يورو به دليل اين كه فابرگاس پذيرفته حقوق ساليانه اش از چهار 
به سه ميليون يورو كاهش پيدا كند را از بارسلونا دريافت خواهد 
كرد. فابرگاس در گفتگو با رسانه ها اظهار داشت: من روز جمعه 
ب��رای گفتن خداحافظی با آقای ونگر صحبت كردم و حس��ابی 
احساساتی شدم چرا كه او نقش يك پدر را برای من بازی كرده 
است. نمی توانس��تم حتی به او بگويم چقدر به خاطر كارهايی 
كه برای من انجام داده از او متشكرم و برای همين از طريق يك 

پيامك به خاطر همه چيز از او تشكر كردم.

لشكر زردپوشان اصفهانی در ديار ستارخان و باقرخان

فوالد در فوالدشهر دست و پا بسته نیست
خبر

لیگ بوكس اصفهان راه اندازی می شود
سرپرس��ت هيأت بوكس اس��تان اصفهان گفت: پس از ماه مبارك رمضان 
مسابقات ليگ بوكس استان را راه اندازی می كنيم. مجيد رمضانپور گفت: اين 
رقابت ها با شركت شش تيم از سراسر استان و دو تيم از شهر اصفهان شركت 
خواهند كرد كه به صورت آزاد اس��ت. وی ادامه داد: مس��ابقات كشوری از 
آبان ماه استارت خواهد خورد كه هيأت استان به عنوان نماينده اصفهان در 
اين مسابقات شركت می كند و اميدواريم نتايج مطلوبی كسب كند. رئيس 
هيأت بوكس استان افزود: در اردوهای تيم ملی بوكسورهای اصفهانی دعوت 
می شوند كه بايد در آخرين اردو به سعيد احمدپور نوجوان اصفهانی اشاره 
كرد. رمضانپور اضافه كرد: در س��الن بوكس ورزشگاه تختی مربيانی چون 
باقری، كيانی و زارع جهت آموزش به صورت رايگان كالس های آموزشی را 

برای جوانان و نوجوانان برگزار می كنند كه زير نظر هيأت استان است.

سه بازيكن گیتی  پسند به تیم ملی والیبال 
دعوت شدند

در ليست دعوت شده به تيم ملی واليبال كشور نام سه بازيكن از تيم واليبال 
گيتی پسند ديده می شود. خوليو والسكو سرمربی تيم ملی واليبال اسامی 17 
بازيكن دعوت شده به اردوی تيم ملی را اعالم كرد كه بر اين اساس تنها نام 
سه بازيكن از گيتی پسند به چشم می خورد. اين در حاليست كه باشگاه های 
ليگ برتری نس��بت به جذب بازيكنان ستاره ليگ توسط باشگاه گيتی پسند 
معترض بودند. در بين 17 بازيكن دعوت ش��ده به تيم ملی محمد موس��وی 
عراقی، فرهاد ظريف و جواد محمد نژاد از باشگاه گيتی پسند به اردوی تيم 

ملی دعوت شده اند.

همزمان با هفته دولت:
بانوان از امكانات ورزشی رايگان 

برخوردار می شوند
در راستای برنامه های توس��عه ورزش همگانی اداره كل تربيت بدنی استان 
اصفهان به منظور احيای اصل س��وم قانون اساس��ی همزم��ان با هفته دولت 
س��الن های اختصاصی ورزشی در س��اعاتی خاص به بانوان تعلق می گيرد. 
صديقه كعب��ی زاده معاون ورزش بانوان با اعالم اين خبر گفت: س��الن های 
اختصاصی ورزشی در سراسر استان موظفند از ساعت 6:45 تا 7:45 در اختيار 
بانوان قرار گيرد. وی افزود: برهمين اساس بانوانی كه از كارت بيمه ورزشی و 
گواهی سالمت برخوردارند می توانند از اين مكان ها استفاده كنند. كعبی زاده 
زمان اجرای اين طرح را همزمان با آغاز هفته دولت اعالم وتاكيد كرد: اين طرح 
به منظور ارتقاء سطح سالمت بانوان كه ركن اصلی خانواده را تشكيل می دهند 

انجام می شود. 

رئیس كمیته المپیک قاره آسیا 
انتصاب رحیمی را تبريک گفت

رئيس كميته المپيك آسيا و كنفدراسيون هندبال اين قاره در نامه ای انتصاب 
عليرضا رحيمی به عنوان مدير عامل باش��گاه فوالد مباركه سپاهان را تبريك 
گفت. پس از گذش��ت يك هفته از كناره گيری محمدرضا ساكت و آغاز به 
كار عليرضا رحيمی به عنوان مدير عامل جديد باشگاه سپاهان كه در گذشته به 
مدت 17 سال رياست فدراسيون هندبال ايران را بر عهده داشت، شيخ احمد 
الفهد الصباح انتصاب عليرضا رحيمی به عنوان مدير عامل باشگاه فوالد مباركه 

سپاهان را تبريك گفت و حمايت و پشتيبانی خود را از وی اعالم كرد.

فوالد  ماهان- تیم ملی كويت؛
به ياد بابک معصومی

س��رمربی تيم فوالد ماهان گفت: فوالد ماهان و تيم ملی كويت جهت زنده 
نگه داشتن ياد مرحوم بابك معصومی يك ديدار تداركاتی برگزار می كنند. 
حس��ين افضلی سرمربی تيم فوتس��ال فوالد ماهان كه در اردوی تداركاتی 
كويت به س��ر می برد گفت: بعد از شنيدن خبر درگذشت بابك معصومی 
بسيار متأسفم شدم چرا كه بابك در فوتسال ايران يك اسطوره بود و آن طور 
كه در شان وی بود قدردانش نبوديم. وی ادامه داد: من به نمايندگی از كليه 
بازيكنان و كادر فنی تيم فوالد ماهان ضمن ابراز تأسف از درگذشت بابك 

معصومی، اين ضايعه را به خانواده آن مرحوم تسليت می گويم.
افضلی اذعان داشت: بعد از در گذشت بابك، كليه بازيكنان تيم فوالد ماهان 
در جام الرضان با بازوبند مشكی بازی می كنند. ضمن اين كه قرار است به 
ياد بابك معصومی روز 26 ماه مبارك رمضان، تيم فوالد ماهان در يك ديدار 
دوستانه به مصاف تيم ملی كويت برود. افضلی در خصوص برنامه های خود 
در ادامه اين اردوی تداركاتی اظهار داشت: فردا بازيكنان تيم فوالد ماهان در 
يك ديدار تداركاتی به مصاف منتخب بازيكنان برزيل، ايتاليا و اسپانيا خواهند 
رفت. سرمربی فوالد ماهان در مورد تركيب اين تيم گفت: زانتی و دودو از 
ايتاليا، پيسی از بارسلونا، اندرسون از اينتر ويو اسپانيا، آدريانو و دودا از برزيل 
بازيكنان مطرحی هستند كه در تيم منتخب قرار خواهند داشت. وی در پايان 
درمورد وضعيت تيم های شركت كننده در جام الرضان خاطر نشان كرد: در 
حال حاظر ش��ش تيم از هفت تيمی كه بازيكنان ماهان در آن حضور دارند 
به مرحله بعدی صعود خواهند كرد. به اعتقاد من وضعيت بازيكنان ماهان به 
شرايط ايده آلی رسيده است و می توان اميد داشت كه از اولين ديدار ليگ 

برتر با قدرت رقابت ها را آغاز نماييم.

سرمربی بزرگ 
خارجی جانشین 
حبیبی می شود

فابرگاس:
ونگر برای من در 
حکم پدر بود

استاندار اصفهان: 
روند مطلوبی در اتمام پروژه های ورزشی 

ايجاد شده است
زاينده رود

سالن چندمنظوره مجموعه ورزشی سردار شهيد الوی محله همت آباد با حضور 
ذاكراصفهانی اس��تاندار اصفهان، رشيد خدابخش مديركل تربيت بدنی استان اصفهان، 
سيدجمال الدين صمصام شريعت معاون امور عمرانی استاندار، فصل اله كفيل فرماندار 
اصفهان، محس��ن كامران نماينده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی و ديگر 
مس��ئوالن اس��تانی افتتاح و به بهره برداری رس��يد. ذاكراصفهانی از سرعت عمل روند 
تحوالت پروژه های عمرانی اس��تان از جمله پروژه های ورزش��ی ابراز رضايت كرد و 
افزود: در گذش��ته تخصيص كمتری از اعتبارات را در پروژه های ورزش��ی داشتيم اما 
اكنون روند مطلوبی در اتمام اين پروژه ها حكمفرما ش��ده تا جايی كه در بس��ياری از 

شهرها، بخش ها، روستاها نيز مردم از امكانات ورزشی سود می برند.
تا پايان سال 15۰۰ طرح عمرانی افتتاح می گردد

وی ادامه داد: در هفته دولت بيش از 400 طرح عمرانی در سراس��ر اس��تان افتتاح و به 
بهره برداری می رسد و تا پايان امسال سعی بر اين داريم 1500 طرح عمرانی را كه از 
پيش به مردم قول داده بوديم افتتاح و به بهره برداری برسانيد. استاندار اصفهان يكی از 
مشكالت بر سر راه پروژه های عمرانی را اعتبارات دانست و توضيح داد: با دسترسی 
به منابع جديد و همچنين تالش س��ازمان ها و دستگاه های اجرايی از جمله اداره كل 
تربيت بدنی اين موانع پش��ت سر گذاشته می ش��ود تا طرح ها و پروژه ها همچنان با 

سرعت دنبال شود.
ذاكراصفهانی از افتتاح سالن چندمنظوره سردار شهيد الوی ابراز خرسندی كرد و اظهار 
داشت: افتتاح چنين اماكنی نياز واقعی كشور است هرچند به تعداد اين سالن ها امكانات 
ورزش��ی افزوده ش��ود نيازی به گسترش فضای زندان ها نيس��ت، همچنين با توسعه 
فضاهای ورزشی بدون شك سطح سالمت مردم به دليل امكان بهتری كه برای ورزش 

كردن پديد می آورند ارتقا می يابد. 
وی ادامه داد: در اصفهان قهرمانان ارزنده زيادی داريم كه در قالب هيأت های مختلف 
ورزش��ی و همچنين تيم های گوناگون بارها موجبات افتخارآفرينی ايران اس��المی در 
ميادين معتبر ورزشی شده، به همين منظور با تمام وجود و با بهره گيری از ظرفيت های 
قانونی از ادامه تيم داری باشگاه های ورزشی در رشته های گوناگون حمايت خواهيم 
كرد تا تيم های باشگاه های مختلف ازجمله ذوب آهن، سپاهان و... دچار انحالل نشوند 

و به فعاليت مقتدرانه خود ادامه دهند.
ذاكراصفهان��ی در پايان از پيگيری های اداره كل تربيت بدنی اس��تان اصفهان به منظور 
برنامه هايی كه به منظور ارتقای سطح سالمت مردم استان در پيش گرفته ابراز رضايت 

كرد. 
مجموعه ورزشی شهید الوی نیاز مردم همت آباد بود 

خدابخش در ادامه صحبت های اس��تاندار اصفهان گف��ت: قصد داريم در قالب هدف 
برنامه پنجم توسعه كشور تعداد ورزشكاران اصفهانی را تا پايان سال به يك ميليون نفر 
برسانيم. وی تصريح كرد: در حال حاضر 4/5 درصد جمعيت استان تحت بيمه ورزشی 
هستند كه نسبت به ديگر استان ها آمار خوبی محسوب می شود اما راضی كننده نخواهد 
بود و تيم مديريتی در اداره كل تربيت بدنی به همراه ديگر دستگاه های اجرايی سعی 
بر اين دارد اين رقم را به يك ميليون نفر برساند. خدابخش ادامه داد: با اين حركت به 
افزايش 350 درصدی خواهيم رسيد و باتوجه به تدوين سند راهبردی اداره كل دور از 

دسترس نخواهد بود. 
مديركل تربيت بدنی استان اصفهان به احيای اصل سوم قانون اساسی اشاره و توضيح 
داد: احيای اصل س��وم قانون اساس��ی و ارائه خدمات رايگان ورزشی با همكاری سپاه 
صاحب الزمان )عج( استان، فرمانداران و ديگر دستگاه های اجرايی آغاز شده و با قدرت 
ادامه خواهد داشت. وی پيرامون افتتاح مجموعه ورزشی سردار شهيد الوی گفت: اين 
مجموعه ورزش��ی نياز مردم منطقه ورزش دوس��ت و قهرمان پرور بود كه اميدوارم به 
شكل ممكن به بهره برداری قرار گيرد. خدابخش در پايان ياد و خاطره 242 شهيد محله 

همت آباد را گرامی داشت.

با ش��كل گيری هيأت مديره جديد باشگاه ذوب آهن اصفهان، سناريوی 
حذف برخی از رشته ها در اين باشگاه در حال تدوين است.

با روی كار آمدن هيأت مديره جديد در باشگاه ذوب آهن اصفهان به نظر 
می رس��د حذف برخی از رشته ها در اين باشگاه در دستور كار سه نفر از 

اعضای جديد هيأت مديره باشگاه ذوب آهن قرار گرفته است.
 هيأت مديره جديد باش��گاه ذوب آهن ش��امل منصور يزدی زاده، مجيد 
طاليی، خس��رو ابراهيمی، فرش��ته س��موعی و اصغر دليلی می باشد كه 
البته س��موعی و دليلی در هيأت مديره قبلی نيز حاضر بودند كه با رفتن 
 بابايی، غالمرضا ش��يران و صالح فروز سه تن از افراد هيأت مديره قبلی، 

يزدی زاده، طاليی و ابراهيمی جايگزين آنها شدند.
 در هيأت مديره جديد طاليی به عنوان رئيس هيأت مديره و اصغر دليلی 
عالوه بر مدير عاملی باش��گاه به عنوان نايب رئيس و س��خنگوی هيأت 
مديره باشگاه ذوب آهن انتخاب شده اند و سه نفر ديگر به عنوان اعضای 

هيأت مديره فعاليت می كنند.
 با اين تغيير و تحوالت در تركيب هيأت مديره سناريويی در اين باشگاه 
در حال تدوين است كه قصد دارد رشته های بسكتبال، شمشربازی بانوان 
و آقايان، وزنه برداری و واليبال بانوان را از باشگاه ذوب آهن حذف كند.

 البت��ه آنگون��ه ك��ه از برخی محاف��ل به گوش می رس��د اين س��ناريو 
مخالف��ان ج��دی در ميان اعض��ای هيأت مدي��ره دارد ك��ه اصغر دليلی 
 و فرش��ته سموعی از اين جمله هس��تند و در مقابل طاليی، ابراهيمی و 
 يزدی زاده در تالش هس��تند كه اين رشته ها از باشگاه ذوب آهن حذف 

شود.
 موافقان حذف اين رشته ها از باشگاه ذوب آهن بيكار ننشسته اند و در ميان 
مسئوالن استانی مدير كل تربيت بدنی استان اصفهان را نيز با خود همراه 
كرده اند.  در مقابل اس��تانداری اصفهان با مدير عامل و قائم مقام باش��گاه 
ذوب آهن به طور كامل موافق اس��ت و با حذف اين رش��ته ها از باشگاه 
مخالف می باش��د. ذاكر اصفهانی در مراس��م بهره برداری از سالن چند 

منظوره همت آباد به  طرح حذف برخی از رشته ها در باشگاه ذوب آهن 
اش��اره كرد و گفت: باشگاه ذوب آهن قصد دارد به دليل مشكالت مالی 
برخی از رش��ته ها و تيم های ورزشی خود را حذف كند كه استانداری با 
تمام توان سعی می كند اين رشته ها را حفظ و از اين تيم ها حمايت مادی و 
معنوی كند.  اين در حالی است كه منصور يزدی زاده، عضو هيأت مديره 
باشگاه ذوب آهن در پاسخ به اين سؤال كه آيا چنين طرحی در دستور كار 
هيأت مديره می باش��د يا خير گفت: به هيچوجه چنين موضوعی صحت 
ندارد و من تازه اين مطلب را دارم می شنوم و به شدت طرح حذف اين 

رشته ها را تكذيب می كنم.
وی از پاسخ به ديگر سئواالت امتناع كرد و گفت: مدير عامل بايد پاسخ 
ش��مار را بدهد. اما به نظر می رسد در اين روزها اصغر دليلی، مديرعامل 
باش��گاه ذوب آهن اصفهان به شدت تحت فش��ار است كه با اين طرح 
ش��گفت آور حذف رش��ته ها موافقت كند، اما با شناختی كه از دليلی در 
جامعه ورزش��ی وجود دارد به نظر نمی رسد وی تسليم چنين فشارهايی 

شود.
 البته طبيعی اس��ت كه با آمدن يك تركيب جدي��د در هيأت مديره يك 
باش��گاه، ايده ه��ای جديدی نيز بروز كند، اما بايد دي��د اين طرح يا بهتر 
بگوييم سناريوی حذف برخی از رشته ها با چه هدفی است و چه فكری 

پشت اين موضوع می باشد؟
 آيا طرح حذف اين رش��ته ها با هدف صرفه جويی در هزينه های باشگاه 
است؟  اگر چنين هم باشد اين سئوال مطرح می شود كه آيا ضرر حذف 

اين رشته ها از سودش بسيار بيشتر نيست؟
برای نمونه حذف رشته ای همچون بسكتبال كه با نام ذوب آهن در ايران 
عجين ش��ده است و افتخارات زيادی را برای اصفهان كسب كرده است، 
منطقی و عاقالنه به نظر می رسد؟  به هر حال اميدواريم سه تن از اعضای 
جديد هيأت مديره باشگاه ذوب آهن عاقالنه تر فكر كنند و بدانند كه بيشتر 

مردم فهيم اصفهان نيز با چنين طرحی مخالف هستند.

با وجود اين كه قرار بود مديريت ورزش��گاه نقش جهان روز گذش��ته 
با حضور نماينده ش��ركت توس��عه و تجهيز اماكن ورزش��ی كشور به 
اصفه��ان تفويض ش��ود، پس از پايان جلس��ه تفوي��ض مديريت اين 
ورزش��گاه اعالم ش��د كه فعال مديريت نقش جهان به اصفهان تفويض 

نمی شود.
قرار بود مديريت ورزش��گاه نقش جهان روز گذشته به مسئوالن استان 
اصفهان تفويض ش��ود تا اس��تانداری اصفهان پس از گرفتن مديريت 

ورزشگاه، آن را به اداره كل تربيت بدنی تحويل دهد. 
تفاهم نام��ه تفويض مديريت ورزش��گاه نقش جهان پي��ش از حضور 
عباس��ی در وزارت ورزش تهيه ش��د و در زمان رياس��ت سعيدلو بر 

سازمان تربيت بدنی، اين تفاهم نامه امضا شد. 
ط��ی هفته ها و ماه های گذش��ته تهي��ه صورت وضعيت ه��ا و اجرای 
كاره��ای مقدماتی برای تفوي��ض مديريت ورزش��گاه نقش جهان در 
دس��تور كار مس��ئوالن اس��تان قرار گرفت و با خلع ي��د پيمانكار اين 
 ورزش��گاه، مقدمات تفوي��ض مديريت نقش جهان ب��ه اصفهان انجام 

شد. 
مسئوالن استان اعالم كرده  بودند به محض گرفتن مديريت ورزشگاه، 
ب��ا انتخاب پيمانكار كار اجرايی آن را س��رعت می بخش��ند و تكميل 

ورزشگاه را در دستور كار خود قرار می دهند اما گويا در جلسه ديروز 
مديريت اين ورزشگاه به اصفهان انجام نشده است. 

علی محموديه، رئيس اداره فنی مهندس��ی اداره كل تربيت بدنی استان 
اصفهان با تأييد اين خبر گفت:  مديران دو طرف به طور كامل آمادگی 
تفويض مديري��ت نقش جهان را دارند اما در جلس��ه ديروز بحثی در 
مورد اعتبار پروژه مطرح شد كه هنوز اين مسأله اجرايی نشده است. 
وی ادام��ه داد: در جلس��ه دي��روز همچني��ن در مورد بودجه هش��ت 
ميلياردی س��ال نود صحبت ش��د اما گويا اين بودجه هنوز به اصفهان 
اختص��اص نيافت��ه و با وجود اين كه رئيس جمهور در جلس��ه هيات 
دولت در مورد آن دس��تور داده است، بودجه هنوز به اصفهان نرسيده 

بنابراين تفويض مديريت ورزشگاه انجام نشد. 
رئيس اداره فنی مهندس��ی اداره كل تربيت بدنی اس��تان گفت: تفويض 
مديري��ت نقش جهان به اصفهان منتفی نش��ده اما ت��ا زمانی كه بحث 
اعتباری ورزشگاه اجرايی نشود، نمی توانيم پروژه را تحويل بگيريم. 

وی اضاف��ه كرد: بحث اعتباری ورزش��گاه ممكن اس��ت اندكی زمان 
بر باش��د اما در صورت دس��تور معاون راهبردی رئيس جمهور برای 
پرداخت اين بودجه، ظرف 2 يا 3 هفته مديريت نقش جهان به اصفهان 

تفويض می شود.

 پژمان سلطانی
هفته چهارم ليگ برتر فوتبال كش��ور امروز با 
انجام شش مسابقه ديگر به پايان خواهد رسيد 
ك��ه تيم های اصفهانی در ديار نصف جهان و 
ديار س��تارخان و باقرخان به ميدان می روند، 
در ورزشگاه فوالدشهر تيم ذوب آهن اصفهان 
ميزبان فوالد خوزستانی خواهد بود كه از سه 
ديدار گذشته خود هفت امتياز اندوخته است. 
شاگردان ابراهيم زاده كه در دو هفته اول ليگ 

نتايج مطلوبی را كسب نكرده بودند در بازی 
قبلی اولين شكست را به شاگردان مجيد صالح 
)س��ايپای البرز( تحميل كردند كه اين نتيجه 
نش��ان می دهد كه ابراهيم زاده به نوعی فوت 
ك��وزه گری را به صالح آموزش نداده اس��ت 
و البته نبايد اي��ن موضوع را فراموش كرد كه 
تيم سايپا گلزن خود، كريم انصاری فرد را در 

تركيب نداشت. 
تيم ف��والد خوزس��تان همچ��ون ذوب آهن 
دستخوش تغييرات زيادی نشده و از هماهنگی 

خاصی بين بازيكنانش بهره می برد. هر دو تيم 
تا پايان هفته سوم سه گل به ثمر رسانده اند كه 
آمار خوبی به حس��اب می آيد اما از نظر خط 
دفاعی، تيم فوالد نس��بت به حريفش برتری 
دارد كه تنها يك گل دريافت كرده، قرمزپوشان 
اهوازی در كمربند خط ميانی بازيكنان مؤثری 
مثل مهدی جماعتی، بختيار رحمانی و سيامك 
سرلك دارند كه به طور مطلوب برترين گلزن 
ليگ ده��م )رضا نوروزی( را تغذيه می كنند. 
هافبك ه��ای ذوب آهن به خصوص هافبك 
تدافعی اين تيم بايد در ميانه زمين مانع از بازی 
سازی خط ميانی شاگردان مجيد جاللی شوند 
و در آن س��و برای باز ك��ردن دروازه حريف 
می تواند از ارسال های سيدمحمد حسينی و 
حسين ماهينی بهره ببرند هرچند نبايد فضای 
پشت سر آنها خالی شوند، قاسم حدادی فر، 
ماچادوی پرتغالی و كاسترو می توانند عصای 
دس��ت ابراهيم زاده برای كس��ب چهار امتياز 
 اين بازی خانگی ش��وند. تيم ه��ای فوالد و 
ذوب آهن در فصل گذشته هر دو ديدارشان به 
تساوی كشيده شد و به نوعی شاگردان مجيد 
كامپيوتر مقابل ذوبی ه��ا نتايج مطلوبی را از 
آن خود كردند كه در اين ديدار سفيدپوش��ان 
اصفهانی س��عی ب��ر اي��ن دارند امتي��ازی به 

قرمزپوشان اهوازی ندهند.
زردپوش��ان اصفهانی كه هفت��ه پيش عليرضا 
رحيمی را در رأس مديريت باشگاه فرهنگی 
ورزشی س��پاهان به جای محمدرضا ساكت 

مش��اهده كردند بايد در شهر تبريز به مصاف 
تيم دوم اين شهر يعنی شهرداری تبريز بروند، 
نماينده تبريز تيمی اس��ت كه مثل سپاهان از 
مربی خارجی به نام بس��يج سود می برد، اين 
مرب��ی تا بدين جای كار موف��ق عمل كرده و 
در بازی قبلی پيش چشم شصت هزار هوادار 
پرسپوليس، اين تيم را با شكست مواجه كرد. 
هر دو تيم مس��ابقه هفته س��وم را با پيروزی 
پش��ت سر گذاشته اند و سپاهان به يك امتياز 
بازی دل نبسته اس��ت بلكه به دليل اين كه از 
ك��ورس قهرمانی عقب نماند تنها برای برد به 
مي��دان می رود، س��پاهان در اين فصل دچار 
تغييرات فراوانی شده و بازيكنان مؤثری را از 
دس��ت داده كه لوكا بوناچيچ قول قهرمانی به 
اصفهانی ها نداده اما به آينده سپاهان اميدوار 
اس��ت هرچند كه از بازيكنان قديمی اين تيم 
ناراحتی می باشد. سپاهان در ليگ دهم در هر 
دو بازی تيم شهرداری را شكست داده است. 

نبرد قلعه نوعی با تیم عابدينی
تراكتورسازی شش امتيازی در گيالن به ميدان 
می رود و ميهمان داماش اين اس��تان اس��ت 
قرمزپوشان تبريزی كه در اولين گام نتيجه را 
به صبای قم واگذار نمودند در دو بازی گذشته 
ت��ا پيروزی ميدان را ترك كردند و آنها جهت 
كسب حداقل امتياز به مصاف داماشی می روند 

كه چهار امتياز به دست آورده است. 
نفت در ايستگاه راه آهن

مص��اف اين دو تيم را می ت��وان مصاف نقره 

داغ ه��ا نامي��د چرا ك��ه تيم نفت ته��ران در 
خوزس��تان دو بر يك مغلوب فوالدخوزستان 
ش��د و راه آه��ن نيز ب��ا دو گل از ش��اگردان 
گواردي��والی وطنی )صبای قم( شكس��ت را 
پذيرا شد، علی دايی به دليل اين كه ثابت كند 
مربی توانمندی اس��ت به سه امتياز اين ديدار 

نياز مبرمی دارد.
گوارديوال مقابل شاگرد ابراهیم زاده

بدون ش��ك در اين مسابقه مجيد صالح روی 
گلزن��ی كريم انص��اری فر به تي��م صبای قم 
حس��اب ويژه ای باز كرده تيم س��ايپا در دو 
هفته اول ليگ صدرنشين رقابت ها بود كه با 
شكست مقابل ذوب آهن اين جايگاه را تقديم 
به نماينده قم كرد و از اين جهت ديدار دو تيم 

می تواند جذاب و ديدنی دنبال شود
كهكشانی ها در مصاف با فجرسپاسی

در فصل گذش��ته به تيم های اس��تيل آذين و 
سپاهان كهكشانی می گفتند اما در اين فصل 
اس��تقاللی با خريدهای گ��ران قيمت به اين 
نام مش��هور شده اس��ت هرچند كه مربی اين 
تيم از اين عنوان اس��تقبال نمی كند استقالل 
برای صدرنشينی در ورزش��گاه آزادی مقابل 
فجرسپاسی چش��م به امتيازات كامل دوخته 
و ب��ا حمايت هواداران خود دور از دس��ترس 
نخواهد بود، آبی پوشان پايتخت بازيكنی در 
خط حمله خود به نام فرهاد مجيدی دارند كه 
بدون شك يكی از آماده ترين و تأثيرگذارترين 

بازيكنان ليگ به حساب می آيد.

سناريوی سئوال برانگيز حذف برخی از رشته ها در باشگاه ذوب آهن!

مسئوالن باز هم برای تفويض مديريت نقش جهان بهانه آوردند
كليد نقش جهان در راه اصفهان گم شد!
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حق راه بهشت است
و باطل راه جهنم و بر سر هر 
راهی دعوت كننده ای 
است.

كت��اب »خبرس��تان« ويژه بزرگداش��ت روز 
خبرن��گار ط��ي آييني ش��امگاه دوش��نبه در 

اصفهان رونمايي شد. 
 به گزارش ايرنا، كتاب »خبرستان« مجموعه 
مصاحبه ها و نوش��تار جمعي از خبرنگاران 
اس��تان اصفهان اس��ت كه در يك مجموعه 
76 صفح��ه اي در قالب يك كتاب منتش��ر 
شده اس��ت. اين كتاب با انتش��ار مطالبي از 
خبرن��گاران ب��ه موضوعات��ي همچون خبر 
خبرس��ازان،  خبرپيش��گان،  خبر موزه،   اول، 
خبرش��كاران،   خب��رداران،  خبرن��گاران،  
 خبرش��دگان،  خبر در شعر و قاب خانه، دل 
 نوش��ته هاي خبرنگاران را به رش��ته تحرير

در آورده است. 
دبيرخان��ه مطبوع��ات و خبرنگاران اس��تان 
اصفهان در اي��ن آيين گفت:  اين كتاب قرار 
است هر سه ماه يك بار منتشر شود. منصور 
گلن��اري از برخ��ي ناماليم��ات در عرصه 
مطبوعات گاليه كرد و افزود:  ارزش قلم را 
نمي توان با ماديات محاسبه كرد و اين ارزش 

بايد از س��وي خود خبرنگاران حفظ ش��ود. 
 همچنين در اين آيين،  مديركل كتابخانه هاي
عموم��ي اس��تان اصفه��ان ب��ا قدردان��ي از 
فعالي��ت خبرن��گاران در عرص��ه كت��اب و 
كتابخواني گفت:  رشد كتابخانه هاي عمومي 
 اس��تان اصفهان دريك س��ال اخير دو برابر

شده است. 
غالمرض��ا ي��اوري اف��زود:  كتابخان��ه هاي 
عمومي اس��تان اصفهان رتبه نخست كشور 

را از لحاظ تعداد داراست. 
وي افزود:  در حالي كه تعداد كتابخانه هاي 
عمومي اس��تان اصفهان طي دو سال گذشته 
از 15 ع��دد ب��ه 90 ع��دد در زم��ان حاضر 
رس��يده اس��ت، عنوان كرد: اين رقم تا پايان 
امسال به 120عدد افزايش خواهد يافت. در 
اي��ن آيين، رونمايي از كتاب »خبرس��تان« با 
حضور معاون آگاهي استان اصفهان، معاون 
اطالعات و اخبار صدا وس��يما و جمعي از 
مسئوالن استان و اعضاي خانه مطبوعات و 

خبرنگاران استان اصفهان برگزار شد.

مدير خانه ادبيات حوزه هنری استان اصفهان از 
ترجمه و انتشار كتابی با عنوان »ژانر« در شناخت 
گونه های مختل��ف ادبی به همت حوزه هنری 

استان اصفهان خبر داد.
به گزارش ايمنا، غالمحس��ين مردانيان با اعالم 
اين خب��ر به ايمن��ا، گفت: متأس��فانه يكی از 
مشكالت ادبيات كشور ما نبود منابع كافی در 
رابطه با ژانر و گونه های ادبی ادبيات جهان است 
كه اين در زمينه نيز تا سال گذشته كتابی وجود 
نداشت تا اين كه نشر مركز كتابی را در اين باره با 
ترجمه خانم طاهری منتشر كرد و می توان گفت 
در حال حاضر اين كتاب تنها منبع ژانر ادبی و 

نظريه های مرتبط با آن در كشور است.
وی ادام��ه داد: ح��دود 4 س��ال پي��ش، همين 
محدودي��ت منابع ما را بر آن داش��ت كه برای 

عالقه من��دان مرجعی را در رابطه ب��ا ژانرها و 
گونه های ادبی فراهم كني��م از اين رو اقدام به 
كت��اب و مجموعه مقاالت ژان��ر و نظريه های 

پيرامون آن كرديم.
مدير خانه ادبيات حوزه هنری اس��تان اصفهان 
تصريح كرد: اين كتاب به همت ليال س��ادات 
ميرصفيان ترجمه می شود كه تاكنون بخش اول 
آن ترجمه شده و به زودی بخش دوم نيز ترجمه 
می شود و پس از انتشار به احتمال فراوان، طی 
سال جاری به بازار كتاب كشور ارائه شده و در 
اختيار عالقه مندان، محققان و دانشجويان قرار 
می گيرد. وی تأكيد كرد: بی شك اين كتاب منبع 
و مرجعی برای س��اير كتاب هايی خواهد شد 
كه در آينده تأليف می ش��ود و راهنمايی برای 

مدرسان خواهد بود.

 جامعه هنرمندان چهارمحال و بختياري در 
انتظار بهره برداري از فرهنگسراي شهركرد 
هستند. به گزارش ايرنا، از شروع ساخت اين 
فرهنگسرا س��ال هاي زيادي مي گذرد و به 
رغم انتظار مردم به ويژه انجمن هاي هنري 
اما هنوز بهره برداري نش��ده اس��ت. معاون 
عمران��ي اس��تاندار چهارمح��ال و بختياري 
ميزان پيشرفت فيزيكي فرهنگسراي شهركرد 

را بي��ش از 90 درصد اعالم ك��رد. محمود 
 عيدي گفت: احداث فرهنگسراي شهركرد با
  هفت هزار و 600 مترمربع زيربنا با بخش هاي
كتابخانه، س��الن نمايش��گاه هن��ر و صنايع 
دس��تي، فضاي آموزش��ي و قس��مت اداري 
 در حال انجام اس��ت. وي افزود: سالن هاي
فرهنگ سراي شهركرد در مجموع سه هزار 

و 500 متر مربع ظرفيت دارند.

مهدي افش��ار هم��راه با ترجم��ه تولد يك 
امپرات��وري و امپرات��ور، فرهن��گ دوزبان��ه 
تركيب در ش��عر فارس��ي را دوباره منتش��ر 

مي كند. 
ب��ه گزارش ايس��نا، اي��ن مترجم از انتش��ار 
كتابي ب��ا ترجمه خود با عن��وان »تولد يك 
امپرات��وري« خب��ر داد و گفت:  اين كتاب به 
پيداي��ش امپرات��وري هخامنش��يان در ايران 
اش��اره دارد و شامل شش مقاله بلند مي شود 
كه توس��ط موزه بريتانيا چاپ شده است. او 

افزود:  در همايشي در موزه بريتانيا، مجموعه 
سخنراني هايي درباره تاريخ ايران ارائه شده 
و شش ايران شناس و باستان شناس برجسته، 
س��خنراني ها و مقاالتي ارائه داده اند كه اين 
كتاب  ش��امل اي��ن س��خنراني ها و مقاله ها 
مي ش��ود و تا هفته آينده در نش��ر نگارستان 
منتش��ر خواهد شد. افش��ار همچنين عنوان 
كرد:  اكنون در ح��ال ترجمه رماني با عنوان 
»امپراتور« هستم كه درباره  ژوليوس سزار و 

توسط كن ايگوردن نوشته شده است. 

مجموعه تلويزيوني »دولت مخفي« به كارگرداني عبدالحس��ين برزيده و 
تهيه كنندگي عليرضا جاللي س��عي دارد ناگفته هايي از روزگار اس��ارت 

مردان اين سرزمين را در قالب تصوير ماندگار كند. 
 به گزارش روابط عمومي شبكه دو سيما، نگارش اين اثر كه به سفارش 
گروه فيلم و س��ريال اين شبكه توليد مي شود، توسط رحمات سيفي آزاد 

و داريوش ربيعي به پايان رسيده است. 
در حال حاضر بازنويسي فيلمنامه »دولت مخفي« با همكاري عبدالحسين 
برزيده در حال انجام است و اين كار تا پايان ماه مبارك رمضان به اتمام 
مي رس��د. تاكنون انتخاب مكان هاي اين س��ريال به پايان رسيده است و 
قرار اس��ت تصويربرداري در شمال كش��ور و اردوگاهي واقع در حوالي 

شهريار انجام شود.
بازيگران اين مجموعه هنوز قطعي نش��ده اند، اما هوش��نگ قنواتي زاده به 
عنوان دس��تيار اول كارگردان و برنامه ريز، فرهاد عزيزي فر طراح صحنه 
و لباس و ش��هرام دانش��ور به عنوان مدير توليد با اين مجموعه همكاري 
خواهند داش��ت. بر اس��اس برنامه ريزي انجام شده، توليد اين سريال از 
اوايل مهر ماه آغاز مي ش��ود و تصويربرداري آن نيز هش��ت ماه به طول 

خواهد انجاميد.
قرار است مريم جاللي با همكاري مجيد حسني همزمان با تصويربرداري 
كار تدوي��ن اين مجموعه را انجام دهند. »دولت مخفي« در 26 قس��مت 
روايتگر گذراندن لحظات دوران اس��ارت از سوي اسيران و خانواده هاي 
چشم انتظار آنهاست و در قالبي داستان گونه صبر، اراده و استقامت اين 

بزرگ مردان را ارج نهد.

انتشار کتاب خبرستان ویژه بزرگداشت
روز خبرنگار در اصفهان

به همت حوزه هنری استان اصفهان؛
کتاب ژانر منتشر می شود

هنرمندان شهركرد در انتظار
عدم بهره برداري از فرهنگسراي شهرکرد

پس از گذشت سال ها 

با ترجمه مهدي افشار؛
انتشار کتاب هایي درباره هخامنشیان و ژولیوس سزار

مجموعه تلویزیوني دولت مخفي 
ناگفته هایي از اسارت را روایت مي کند 

خبر

خارج كردن ميراث فرهنگی ثبت ش��ده از ليست اين آثار، توسط ديوان 
عدالت اداری و تخريب روز به روز بناهای تاريخی، يكی از مش��كالت 
بزرگ ميراث فرهنگی كش��ورمان در روزهای اخير است و در كنار اين 

مس��أله تخريب ميراث فرهنگی موقوفه به بهانه ترميم، گسترش و... نيز 
هميش��ه وجود داشته و دس��ت به گريبان با ميراث ملی كشورمان بوده 

است.
ب��ه گزارش ايمنا، ب��ا وجود اين كه ميراث فرهنگ��ی از اوقاف به خاطر 
برخ��ی تغييرات در بناهای ميراثی و حراس��ت نامناس��ب از آنها گاليه 
دارد، چن��دی پيش مدي��ر كل اوقاف و امور خيريه اس��تان اصفهان در 
گفتگوي��ی از عدم همكاری ميراث با اي��ن اداره در مرمت آثار تاريخی 
موقوف��ه، طول كش��يدن پروژه های مرمتی و... گله و ش��كايت كرد كه 
همي��ن امر نيز واكنش مس��ئوالن ميراث فرهنگی اس��تان را برانگيخت 
و مع��اون حفظ و احيای آثار س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس��تی 
و گردش��گري اس��تان اصفهان در اين رابطه به ايمنا، گفت: دوستان به 
بحث های مرمتی اش��راف ندارند، مرمت زمان بر است و احتياج به كار 
كارشناس��ی و تهيه طرح و بقيه ملزومات دارد و نمی توان چون ساخت 

يك بنا با آن رفتار كرد.
ناصر طاهری با اش��اره به تشكيل كميته ای متشكل از كارشناسان اوقاف 
و ميراث فرهنگی برای بررس��ی بيش��تر بناهای موقوف��ه تاريخی، بيان 
داشت: با تشكيل اين كميته بنا داريم اماكنی را كه از نظر ميراثی ارزش 
ندارند يا كم ارزش��ند را شناس��ايی كنيم و س��پس به صورت مكتوب 
ام��كان دخالت يا عدم دخالت اوقاف و حدود آن را مش��خص س��ازيم 
تا دس��ت اين عزي��زان نيز در اين زمينه بازتر باش��د و حقيقت هم اين 
اس��ت كه اين كميته به منظور رفع مش��كالت موج��ود و اتمام حجت 
 ب��ا كس��انی انجام می ش��ود كه پ��س از تخريب آثار اظه��ار بی اطالعی 

می كنند.
وی خاطر نش��ان كرد: البته اي��ن كميته فقط می توان��د در مورد بناهای 
غي��ر ثبت��ی اظهار نظر كند، چرا ك��ه بناهای ثبتی، ديگر ثبت ش��ده اند و 
داليل ثبتش��ان هم آشكار اس��ت و نمی توان به دخل و تصرف در آنها 

پرداخت.

مع��اون حفظ و احيای آثار س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس��تی و 
گردشگري استان اصفهان در رابطه با ثبت بناهای تاريخی اظهار داشت: 
بسياری از بناهای تاريخی در حال حاضر ثبت نيستند، اما اين به معنای 
دست باز مالكان يا اوقاف در تغيير آنها نيست، چرا كه ما نخست، بناها 
را شناس��ايی می كنيم و بعد به ثبت می رس��انيم و ثب��ت نيز يك پديده 

زمان بر، پويا و پر هزينه است.
وی در رابط��ه با اظهارات مدير كل اوقاف در مورد عدم انجام توافقات 
مالی ميراث فرهنگی و ارش��اد در مرمت بناهای تاريخی موقوفه، گفت: 
بودجه ای كه از جانب ما صرف می شود، به جهت مرمت بناست و اگر 
 اوقاف در مشهد اردهال 700 ميليون تومان خرج می كند و ما 50 ميليون،

به اين خاطر اس��ت ك��ه بودجه ما فقط برای مرمت اس��ت، آنها بخش 
عمده ای از اين 700 ميليون را در س��اخت زائر س��را، آش��پزخانه و بقيه 
ملزوم��ات بنا ص��رف می كنند كه به ما ربطی ن��دارد و اگر تاكنون وارد 

مرمت بنايی شده ايم 50 درصد سهم خود را پرداخته ايم.
طاه��ری همچنين در رابطه با اظهارات مدي��ر كل اوقاف در مورد عدم 
پذي��رش كمك های مالی اين اداره ب��ه ميراث فرهنگی، به خصوص در 
پروژه مرمتی س��ر در مقبره عالمه مجلسی تصريح كرد: ما االن خودمان 
به جد، خواس��تار اعتباريم و اصاًل غير عقالنی است كه اگر كمكی شد 
نپذيريم، ضمن اين كه كس��ی به ما پيش��نهادی نداده طب��ق توافقمان با 
اوق��اف، آنها 250 ميليون تومان و ما ني��ز 250 ميليون تومان در اجرای 

اين پروژه هزينه می كنيم.
وی با اش��اره به كمبود بودجه در س��ازمان ميراث فرهنگی برای مرمت 
تم��ام بناهای تاريخی موقوفه، بيان داش��ت: حقيقت آن اس��ت كه ما نه 
توان كارشناسی و نه بودجه انجام تمام اين پروژه ها را به طور همزمان 
داري��م، بنابراين تصميم گرفته اي��م كه با نظر كميته مش��ترك اوقاف و 
مي��راث، به اولوي��ت بندی بناها بپردازيم و بودج��ه موجود را اين گونه 

اختصاص دهيم.

وزير ارشاد خبر داد:
 حمایت از بخش خصوصي در 

تولید بازي هاي رایانه اي 

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي به فعاليت بنياد ملي 
بازي هاي رايانه اي به عنوان متولي حوزه بازي 
در كشور اشاره كرد و گفت: از بخش خصوصي 
 در حوزه تولي��د بازي هاي رايان��ه اي حمايت

مي شود. 
سيد محمد حسيني افزود: هر مؤسسه فرهنگي 
مورد حمايت، بايد گزارش كار و عملكرد مطلوبي 
داش��ته باشد و كارشناس��ان و مسئوالن مربوطه 
 در شهرس��تان ها و اس��تان ها حضور مي يابند
و از عملكرد اينگونه مؤسس��ات، بازرسي هاي 
الزم را به عمل مي آورند و اين طور نيست آنها 

به حال خود رها شوند. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي درباره نحوه نظارت 
 اي��ن وزارتخانه بر مؤسس��ات و تش��كل هايي
كه تصدي آنها واگذار ش��ده اس��ت،گفت: كار 
صدور مجوز و بررسي گزارش هاي مربوط به 
عملكرد مؤسسات فرهنگي و هنري خصوصي 
انج��ام ارش��اد   توس��ط مرك��زي، در وزارت 

مي شود. 
وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي ادامه داد: اگر 
اشكاالتي در عملكرد مراكز فرهنگي واگذار شده 
وجود داش��ته باشد، سعي مي كنيم اين ايرادات 

برطرف شود.
 به طور مثال در برخي كانون هاي آموزش زبان 
ايراداتي وجود داش��ت كه برطرف ش��د، اما در 
حال حاضر اعطاي مجوز تعدادي از مؤسسات 
آموزشي، به خود آموزش و پرورش سپرده شده 

است. 
حسيني يادآورشد: در حال حاضر بيشتر مجوزها 
در بخش مؤسسات هنري داده شده و نظارت بر 
عملكرد آنها صورت مي گيرد كه بايد اين حوزه 

تقويت شود.
 وزي��ر فرهن��گ و ارش��اد اس��المي همچنين 
 در ادام��ه درب��اره حمايت از تولي��د بازي هاي
رايانه اي در داخل كشور گفت: بنياد بازي هاي 
رايانه اي چند س��الي راه اندازي شده است و هر 
سال هم اعتباراتي به آن اختصاص پيدا مي كند، 
اما اساس كار بر اين است كه بخش خصوصي 

وارد قضيه شود. 
حس��يني افزود: در حال حاضر ش��ركت هاي 
متع��ددي در اين حوزه كار مي كنند و اين بنياد 
بيشتر جنبه حمايتي دارد و بنا نيست توليد كننده 

و رقيب بخش خصوصي باشد. 
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زندگي حضرت سيلمان نبي )ع( در يك انيميشن 70 دقيقه اي به صورت 
پويانمايي ب��راي كودكان و نوجوانان توليد مي ش��ود. به گزارش ايرنا از 
معاونت امور اس��تان هاي صدا و س��يما، اين اثر پويانمايي »سفر سبز« نام 
دارد و به تهيه كنندگي و كارگرداني سعيد گاييني در صدا و سيماي مركز 

قم در دست توليد است. 
گاييني درباره ويژگي هاي اين اثر پويانمايي اظهار داش��ت: سفر سبز در 

راستاي توليدات مذهبي توليد مي شود. 
وي افزود: پس از س��اخت انيميشن هاي كوتاه ابراهيم در آتش، در شكم 
نهنگ و خورش��يد حجاز، س��اخت فيلمي در مورد حضرت سليمان )ع( 

در دستور كار قرار گرفت.
كارگردان »س��فر سبز« با بيان اينكه كار نگارش فيلمنامه اين اثر هفت ماه 
به طول انجاميد، گفت: بايد ش��خصيت هاي داس��تان به خوبي طراحي و 
ش��خصيت پردازي مناسبي صورت مي گرفت تا عموم مخاطبان بتوانند با 

داستان ارتباط برقرار كنند.
وي از طراحي شخصيت هاي داستان خبر داد و اظهار داشت: در انيميشن 
سفر سبز بينندگان با زندگي حضرت سليمان )ع( طبق آيات قرآن و اسناد 

معتبر در فضايي از طنز و حادثه آشنا مي شوند. 
گاييني خاطر نش��ان كرد كه اين اثر با اس��تفاده از تكنيك س��ه بعدي در 
حال س��اخت اس��ت و براي جذابيت بيش��تر، تالش ش��ده تا در اين اثر 
پيون��دي ميان زم��ان حال و زمان تاريخي حضرت س��ليمان)ع( صورت 
گيرد. فيلمنامه اين اثر ار بهرام جاللی پور به نگارش درآورده و كارگردان 

هنری آن به عهده فاطمه نصيری فرد است.

سفر سبز؛
روایت زندگي حضرت سلیمان )ع(

 Honoré انوره دو بالزاك )به فرانسوی
de Balzac( متولد 1799، نويس��نده 
نامدار فرانسوی است كه او را پيشوای 
مكتب رئاليس��م اجتماع��ی در ادبيات 

می دانند.
»كمدی انس��انی« نامی است كه بالزاك 
برای مجموع��ه آثار خود كه حدود 90 
رمان و داس��تان كوتاه را در بر می گيرد، 
برگزيده اس��ت. توصيفات دقيق و گيرا 
از فضای حوادث و تحليل نازك بينانه 
روحيات شخصيت های داستان، بالزاك 
را به يكی از ش��ناخته شده ترين و تأثير 
گذارترين رمان نويسان در طول دو قرن 

اخير تبديل كرده است.
سرگذشت

بالزاك در خانواده ای ميانه حال در شهر 
تور فرانسه به دنيا آمد. در هشت سالگی 
به مدرسه ای شبانه روزی فرستاده شد، 
اما در 1813 مدرسه را ترك كرد و سال 
بعد همراه با خانواده راهی پاريس شد. 
در 1819 در رشته حقوق مدرك گرفت، 
اما به رغم خواست خانواده بر آن شد تا 
به ادبي��ات بپردازد. در ابتدای راه تحت 
تأثير والتر اس��كات ش��روع به نوشتن 
رمان های تاريخی ك��رد؛ رمان هايی كه 
خود بعدها از آنها به عنوان »مزخرفات 
ادب��ی« ي��اد كرد.اولين اث��ر قابل توجه 
بالزاك، »روانشناس��ی ازدواج« در سال 

1829 انتشار يافت. 
پس از نوش��تن چند رمان عامه پس��ند 
و فكاهی و تالش برای كس��ب درآمد 
از عرص��ه چاپ و نش��ر ك��ه به بدهی 
س��نگينی برای او انجاميد، انتشار رمان 
»چرم س��اغری« در سال 1831 شهرت 
بيش��تری را ب��رای او به ارمغ��ان آورد. 
بالزاك پس از آن بيشتر شبانه روز را به 
نوشتن می پرداخت و با توجه به اقبالی 
كه آث��ار او به خود جل��ب كرده بود و 
خوش پوش��ی و خ��وش گفتاری اش، 
ميهمان خوش آمد س��الن های پاريس 
از جمله سالن دوش��س دابرانتس بود. 
رمان »زنان رهاش��ده« به اين زن تقديم 

شده است.
تقريباً زناني كه بالزاك با آنها در ارتباط 
بود الهام بخش ش��خصيت های مؤنث 
رمان ه��ای وي هس��تند. از مي��ان آنها 
می ت��وان به ل��ور دو برنی )م��ادام دو 
مورس��وف در زنبق دره(، دوش��س دو 
كس��تری )دوش��س دوالنژه در اثری به 
همين نام(، كارولي��ن مربوتی )دينا دو 
ب��ودره در رمان الهه ناحي��ه( و كنتس 

ژيدوبونی ويس��كونتی )ليدی دادلی در 
رم��ان زنبق دره( اش��اره ك��رد. از ميان 
زنان��ی كه دلبسته ش��ان ش��د، با كنتس 
اولين هانس��كا همسر اش��راف زاده ای 
لهس��تانی كه امالك وسيعی در روسيه 
داش��ت، رابطه افالطون��ی و مكاتبه ای 
17 س��اله ای برق��رار كرد. اي��ن نامه ها 
تحت عنوان »نامه به بيگانه« انتشار يافته 
اس��ت. هر چند كه كنتس هانسكا پس 

از مرگ ش��وهرش در 1841 از ازدواج 
با او س��رباز زد، اما در 1850 زمانی كه 
بالزاك سخت بيمار بود به ازدواج با او 
رضاي��ت داد. چند ماه بع��د بالزاك در 
پاريس درگذشت و در قبرستان پرالشز 

به خاك سپرده شد.
سبک 

آث��ار بالزاك آيينه ای از جامعه فرانس��ه 
روزگار اوس��ت. او اف��راد ه��ر طبق��ه 
اجتماع��ی، از اش��راف فرهيخته گرفته 
تا دهقانان عامی را در كمدی انس��انی 
خود جای می دهد و جنبه های گوناگون 
ش��خصيتی آن��ان را در معرض نمايش 

می گذارد.
بهره گيری او از شگرد ايجاد پيوند ميان 
ش��خصيت ها و تكرار حض��ور آنها در 
داستان های مختلف، موجب می شود تا 
در گسترش روان شناسی شخصيت های 

منفرد، توفيق يابد.
رئاليس��م عري��ان و بدبينی بال��زاك به 
سرشت انسانی كه در آثارش هويداست، 
او را زمينه ساز ايجاد جنبش ناتوراليسم 
در ادبيات فرانسه كرده است، تأثير او بر 
بسياری از نويس��ندگان ناتوراليست از 

جمله اميل زوال كاماًل آشكار است.
آثار 

بالزاك يكی از پركارترين نويس��ندگان 
دنياس��ت. وی در ط��ول عم��ر نس��بتًا 
كوتاه��ش بيش از صد مقال��ه، رمان و 
نمايش��نامه به رش��ته تحري��ر درآورد. 
تعدادی از داستان های بالزاك به فارسی 

ترجمه شده اند، از جمله:
ش��وان ها، گوبس��ك رباخ��وار، چ��رم 
س��اغری، ش��اهكار گمنام، س��رهنگ 
شابر)مجموعه داس��تان، اوژنی گرانده، 
عشق كيمياگر، مادام دوالشانتری، دختر 
چش��م طاليی، باباگوري��و، زنبق دره، 
س��زار بيروتو، خاطرات يك كش��يش 
دهكده، اورس��وال ميرو، گوسفند سياه، 
زن س��ی س��اله، آرزوهای بر باد رفته، 
دخترعموبت، پسر عمو پونس، فراز و 

نشيب زندگی بدكاران و پير دختر.

انوره دو بالزاک؛ 
زمینه ساز جنبش ناتورالیسم در  فرانسه 
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معاون احیای میراث فرهنگی استان اصفهان:

فكر نكنيد مرمت ميراث فرهنگی 
كار آسانی است
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