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مدیر ارشد برنامه کنترل سرطان 
اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دالیل  به  سینه  سرطان  گفت: 
خاورمیانه  منطقه  در  نامعلوم 
شایع تر است و سن ابتال به آن 
نیز پایین تر از سایر نقاط جهان 

است. مریم طباطباییان در گفتگو با ایسنا، با اشاره به این که اصفهان برای 
چندمین سال رتبه اول ثبت سرطان ...

 مدی��ر کل راه و ترابری اس��تان 
اصفهان با اشاره به اصالح ساالنه 
500 کیلومتر روکش آس��فالت 
جاده های استان گفت: با وجود 
بدهی های سرسام آور این اداره 
به پیمانکاران، آنها کماکان به کار 

خود ادامه می دهند. هوشنگ عشایری در همایش رفع نقاط پرحادثه در 
جاده اشاره کرد و گفت : با همکاری پلیس راه...

اصفهان
باز هم رتبه اول ثبت سرطان در کشور

طلب سرسام آور پیمانکاران راه سازي
در اصفهان

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

رئیس كل گمرك ايران اعالم كرد:
99 درصد كاالهاي قاچاق ورودي به كشور 
مصرفي هستند
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 اقتصاد    صفحه 3

سرپرست سازمان صنايع و معادن استان خبر داد:

كاهش 10 درصدي
 ظرفيت توليد صنايع اصفهان

صفحه3

همزمان با مراس��م هفت ش��هید 
پاس��دار عباس عل��ی جان نثاری 
برای نخس��تین بار در اصفهان از 
176 خانواده شهید عشایر استان 
تجلیل شد. برای نخستین بار در 
اس��تان اصفهان از عشایر غیوری 

که نامشان هم سنگ وفاداران انقالب اسالمی ایران بود و پیشاپیش آنها 
می توان از شهید شاه مرادی و دیگر...

برای نخستین بار در اصفهان؛
از 176 خانواده شهید عشایر اصفهان 

تجلیل شد

 آيین تندرستی    صفحه 6

رهبر انقالب در نخستین اجالس بیداری اسالمی:
وقتی ملت مصر را در میدان تحریر دیدم به 
پیروزی آنها یقین كردم

 فرهنگ و هنر    صفحه 5

 همزمان با هفته دفاع مقدس؛
برگزار ی كنگره سرداران 

شهید بروجن 
فرماندار شهرس��تان بروجن از برگزاری بزرگ 
ترین یادواره سرداران، فرماندهان و 470 شهید 
این شهرس��تان همزم��ان با هفته دف��اع مقدس 
در بروجن خب��ر داد. به گزارش ف��ارس، فتاح 
کرمی در نشس��ت هماهنگی هفته دفاع مقدس 
این شهرس��تان اظهار داش��ت: یادواره شهدا در 
روس��تاها، ش��هرها و بخش های این شهرستان 
برگزار می ش��ود که حاصل آن کنگره س��رداران 
ش��هید اس��ت. وی افزود: در یک دهه گذش��ته 
بیش از 110 یادواره در سطح شهرستان بروجن 

برگزار شده است. 
کرمی با اش��اره به اهداف برگزاری این یادواره، 
گفت: پرداختن به مفاهیم انقالب، ایجاد انسجام 
بین دست اندرکاران حوزه دفاع مقدس، تالش 
برای اثربخش��ی بیش��تر فعالیت ه��ای فرهنگی، 
استمرار بخشی به فعالیت های فرهنگی و تجلیل 
از مقام شامخ شهدا و تکریم از مهم ترین اهداف 
برگزاری این یادواره اس��ت. فرماندار شهرستان 
بروج��ن در ادام��ه از چاپ س��ه هزار نس��خه 
کت��اب مربوط به زندگی س��رداران و ش��هدای 
این شهرس��تان خبر داد و گفت: اجرای س��رود 
همگان��ی با حض��ور 470 دانش آموز، مس��ابقه 
دوچرخه س��واری با حض��ور 470 نفر، اجرای 
نمایش های خیابانی از جمله برنامه های اجرایی 
این کنگره است. وی اضافه کرد: تجلیل از بانوان 
فعال در امور پش��تیبانی دف��اع مقدس، فراخوان 
مقاله علمی، شعر و متن ادبی و برپایی نمایشگاه 
دفاع مق��دس از دیگر برنامه ه��ای اجرایی این 
کنگره اس��ت. کرمی در ادامه در تش��ریح دالیل 
دش��من برای حمله به کشور ایران گفت: بدون 
شک بروز انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی 
و سردادن شعار عدالت خواهی و عدم پذیرش 
ظلم و از دست دادن پایگاه مهم و اصلی آمریکا 
در ای��ران از عوامل اصل��ی برای تجاوز به میهن 

ما است. 

استاندار اصفهان گفت: بعضی از نمایندگان استان تنها نقاط 
ضعف دول��ت را می بینند و همواره مدیران دس��تگاه های 
مختلف استان نباید اسیر فضاسازی های اینچنینی شوند و 
باید در نهایت آرامش فضا را مدیریت و برنامه های اداره یا 

سازمان خود را پیش برند.
 به گزارش فارس علیرضا ذاکر اصفهانی در جلسه شورای 
برنامه ری��زی در جمع مدیران اس��تانی با بیان این که بیش 
از س��ه ماه اس��ت که از نمایندگان استان اصفهان به همراه 
نمایندگان استان های همجوار برای برپایی نشست مشترک 
برای رس��یدن به یک جمع بندی بر سر مسأله آب دعوت 
کرده ام، تصریح کرد: تاکنون نمایندگان استان های چهارمحال 

و خوزستان حاضر به همکاری نشده اند.  
استاندار اصفهان افزود: عده ای از نمایندگان مرتب از عدم 
توجه دولت به مقوله عفاف و حجاب و نداشتن حساسیت 
بر روی مباحث فرهنگی از سوی دولت ابراز گالیه می کنند، 
در حالی که به طور نمونه در استان اصفهان معاون سیاسی با 
برگزاری نمایشگاه های حجاب برتر یا غرفه های لباس های 
 ایران��ی و توزی��ع تراکت، بروش��و و اج��رای برنامه های 
مختلف فرهنگی س��عی در نهادینه کردن فرهنگی اسالمی 

ایرانی دارند. 
وی با بیان این که در بحث مدیریت آب بیشترین فشارها بر 
مدیریت استان و دستگاه های مرتبط با آن بوده است، ادامه 
داد: تاکنون توانسته ایم با تالش و به دور از جوسازی بعضی 

از نمایندگان مسأله آب را مدیریت کنیم.
 50 میلیارد تومان برای پرداخت خسارت کشاورزان به 

حساب استان واریز شده است
ذاکراصفهانی با اش��اره به این که به تازگی مبلغ 50 میلیارد 
تومان از س��وی رئیس جمهور برای پرداخت خسارت به 
کشاورزان به حساب استان واریز شده است، یادآور شد: در 
جلسه ای با حضور نمایندگان درباره چگونگی تخصیص 

این اعتبار مشورت کردیم که نمایندگان به یک جمع بندی 
مشخصی نرسیدند. وی گفت: اظهارات مختلفی همچون 
پرداخ��ت این مبلغ به کش��اورزان منطقه ش��رق، یا منطقه 
غرب و نیز هزینه کردن در پروژه های آب رس��انی از سوی 

نمایندگان مطرح شد. 
اس��تاندار اصفهان یادآور ش��د: در ابتدای سال 12 میلیارد 
تومان از اعتبارات نائین و خورو بیابانک را میان کشاورزان 
خسارت دیده منطقه شرق توزیع کردیم که باید این مبلغ را 

از 50 میلیارد تومان کسر و به اعتبارات نائین بازگردانیم.
وی در ادامه صحبت های خود با اش��اره ب��ه این که برای 
بحران های موجود در استان ستاد بحران استانداری تاکنون 
هفت جلسه را برگزار کرده است، بیان داشت: جلسه آینده 
این ستاد نیز در مورد خشکس��الی و تبعات آن و نیز ارائه 

راهکار برای این بحران است.
ذاکراصفهانی خطاب به مدیران دستگاه های مختلف استان 
گفت: در ارتباط با اقدامات انجام ش��ده در دس��تگاه خود 
از طریق رس��انه های گروهی به مردم اطالع رسانی کنید تا 
مردم و نمایندگان در جریان فعالیت اداره و س��ازمان شما 
قرار گیرند. وی همچنین از نش��ریات و خبرگزاری استان 
اصفهان خواست تا با ایجاد فضای نقد مدیران دستگاه های 
اجرایی به ویژه مدیریت اس��تان را در معرض نقد منصفانه 
قرار دهن��د تا در نهایت با اصالح نواق��ص کارها با روند 

بهتری به پیش رود. 

مديرعامل شرکت آب و فاضالب کاشان:

 فاجعه زیست محیطي در 
کمین کاشان نشسته است

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب کاش��ان گفت: با وقوع 
بحران کم آبي مس��تمر و مداوم و عملکرد عوامل متعدد به 
صورت مجموعه اي در دشت کاشان تهدید کننده یک فاجعه 

زیست محیطي در منطقه است. 
ب��ه گزارش موج، ابوالفضل صدرائی��ه در آیین بهره برداري 
از تأسیس��ات آبرساني به ش��هر قمصر که با حضور معاون 
برنامه ریزي استاندار اصفهان صورت گرفت، اظهار داشت: 
کاهش استحصال آب زاینده رود،حجم کم آب، کاهش دبي 
آبدهي چاه ها و حجم آبخانه، گسل فعال منطقه، افت سطح 
آب هاي زیرزمیني منطقه و هجوم آب هاي شور دریاچه نمک 
به منابع آب شیرین از جمله عوامل تهدید کننده وقوع یک 

فاجعه زیست محیطي در منطقه است.
وي اح��داث مخ��ازن ذخی��ره آب در کاش��ان و مدیریت 
هوش��مندانه در بحران کم آبي را جبران کننده و راه نجات 
بخشي از تهدید این فاجعه دانست و گفت: احداث مخازن 
ذخیره آب در این شهرستان توانسته است توزیع آب شرب 
این منطقه را در چهارمین سال بحران خشکسالي مدیریت 

کند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

نحوه کنترل راه های 
استان اصفهان سنتی 

و ابتدایی است
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان گفت: وجود 63 
دوربین سیار و هفت دوربین ثابت نسبت به تعداد 
جاده های استان اصفهان بسیار کم است و اکتفا به 
نیروی انسانی برای کنترل و راه ها شیوه صحیحی 
نیست. به گزارش ایسنا س��ردار حسن کرمی در 
همایش تصادفات رانندگی، چالش ها و راهکارها با 
اشاره به اینکه راه ها شریان اصلی اقتصاد یک کشور 
هستند، اظهارکرد: وجود راه های مناسب به توسعه 
یک کشور کمک می کند و از شاخص های توسعه 
یافتگی کشورها محسوب می شود. وی با اشاره به 
این که ساالنه 50 میلیون نفر در جهان در حوادث 
ترافیکی مجروح می شوند و 2/1 میلیون نفر کشته 
می ش��وند، افزود: میزان بروز مرگ ناشی از حمل 
و نق��ل جاده ای در جهان 8/2 اس��ت در حالی که 
این رقم در ایران 38 درصد اس��ت که فاصله قابل 
توجهی با آمارهای جهانی دارد. وی با بیان این که 
نحوه کنترل راه های استان اصفهان سنتی و ابتدایی 
است، اذعان کرد: در حال حاضر کنترل جاده های 
اس��تان توسط 13 پاس��گاه پلیس راه، 19 ایستگاه 

پلیس راه و 96 گشت جاده ای صورت می گیرد.

در طرح مسکن مهر؛

بیشترین زمان خانه دار شدن افراد 
یک سال است

مدی��رکل مس��کن و شهرس��ازی اس��تان اصفهان گفت: ش��هرهایی که 
واحدهای مس��کن مهر در حال ساخت اس��ت متقاضیان کمتر از شش  
ماه و در ش��هرهایی که پروژه مسکن مهر از پیشرفت کمتری برخوردار 
اس��ت حداکثر یک  سال خانه دار می ش��وند.  به گزارش روابط عمومی 
اداره کل مسکن و شهرسازی اصفهان، محمود محمودزاده اظهار داشت: 
در ش��هرهایی که واحدهای مسکن مهر در حال ساخت است متقاضیان 
کمتر از ش��ش ماه و در ش��هرهایی که پروژه مس��کن مهر از پیشرفت 
کمتری برخوردار است حداکثر یک سال خانه دار می شوند.  وی افزود: 
قیمت تمام ش��ده واحدها، با متراژ واحدهای مسکونی و سایر امکانات 
موجود س��نجیده می ش��ود و متقاضی با توجه به نیاز و توان مالی واحد 

خود را انتخاب می کند. 
مدیرکل مس��کن و شهرس��ازی اس��تان اصفهان با تاکید بر این که تمام 
موارد مربوط به مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در ساخت واحدهای 
مسکن مهر رعایت شده است، تصریح کرد: مهندسان ناظر، سازمان نظام 
مهندس��ی با نظارت عالی مسکن و شهرسازی استان بر پروژه ها نظارت 
کامل دارند. وی بیان داش��ت: از نظر فنی، پروژه ها اس��تاندارد و کیفیت 
قابل قبول ضوابط فنی را دارا هستند و آئین نامه های مصوب قانونی در 
آنها رعایت شده است. محمودزاده به حجم عظیم سرمایه گذاری دولت 
برای ساخت 160هزار واحد مسکن مهر در سطح استان اصفهان اشاره 
کرد و اضافه کرد: تدابیر الزم برای احداث فضاهای روبنایی و خدمات 
زیربنایی اندیش��یده شده و دستگاه های متولی در حال ساخت فضاهای 

مورد نیاز در سایت های مسکن مهر هستند. 

معاون برنامه ريزی استاندار خبر داد:

مشارکت 7هزار اصفهاني 
در سرشماري امسال

معاون برنامه ریزی استاندار اصفهان گفت: بیش از هفت هزار 
نفر در سرشماری نفوس و مسکن امسال مشارکت دارند. به 
گزارش فارس، علیرضا همدانیان در جلسه شورای برنامه ریزی 
اس��تان با بیان این که برای نخستین بار در طول عمر دو دلت 
نهم و دهم دو مرتبه سرشماری نفوس و مسکن اجرا می شود، 
اظهار داش��ت: در سرش��ماری نفوس و مسکن امسال هفت 
هزار و 300 نفر مش��ارکت دارند که از بین 10هزار نفری که 
برای انجام این کار ثبت نام کرده اند، انتخاب می ش��وند. وی 
افزود: آموزش 270 نفر از معاونان فنی و کارشناسان مسئول 
برای اجرای سرشماری نفوس و مسکن استان از دیروز آغاز 
ش��ده و تا هفتم مهر ماه سال جاری ادامه دارد و مرحله سوم 
آموزش دست اندرکاران برگزاری سرشماری نفوس و مسکن 
از 16 تا 28 مهر ماه انجام می شود. معاون برنامه ریزی استاندار 
اصفهان با اشاره به این که در مورد 208 مورد از اطالعات افراد 
در هفتمین سرشماری نفوس و مسکن اطالعات جمع آوری 
می ش��ود، بیان داش��ت: مواردی همچون مهاجرت، اشتغال، 
معلولیت ها، نرخ رشد جمعیت و میزان بافت فرسوده در این 

سرشماری مشخص می شود.

اسماعیلی خبر داد:

انتشار سند هم افزایی 
دستگاه های فرهنگی اصفهان 
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت: سند هم افزایی 

دستگاه های فرهنگی این استان هفته آینده منتشر می شود.
به گزارش مهر، محمد مهدی اسماعیلی در سومین نشست 
راهب��ردی قرارگاه فرهنگ اس��تان اصفهان ب��ا بیان این که 
قرارگاه جنگ نرم بر اس��اس دو هدف اصلی تشکیل شد، 
اف��زود: با همکار تمامی ارگان های ذی ربط به بس��یاری از 

اهداف قرارگاه جنگ نرم دست یافتیم. 
وی اظهار داش��ت: رصد فعالیت های مختلف فرهنگی که 
در س��طح اس��تان انجام می ش��د به عنوان یکی از اهداف 
تش��کیل قرارگاه جنگ نرم محسوب می شود. وی تصریح 
کرد: گزارش های جمع آوری ش��ده حاکی از این است که 
با اس��تفاده از ابزارهایی که در حوزه های امنیتی و فرهنگی 
استان توانستیم به دریافت واقعی از تحوالت فرهنگی استان 
برسیم. اسماعیلی با بیان این که به منظور پیشگیری از موازی 
کاری در امور فرهنگی، سند هم افزایی دستگاه های فرهنگی 
اس��تان تهیه و هفته آینده منتشر می شود، گفت: با ارائه این 
سند هم افزایی، از انجام تمامی امور موازی غیر اولویت دار 

در مسائل فرهنگی جلوگیری می شود.

نماينده مجلس: 

قضات باید از ابزاري 
غیر از زندان استفاده کنند

عضو کمیسیون قضایي مجلس شوراي اسالمي با بیان این که 
قضات باید از ابزاري غیر از زندان اس��تفاده کنند،گفت:باید با 
شناسایي آسیب هاي اجتماعي از وقوع جرم و افزایش مجرم 
و بزهکار جلوگیري کرد.  به گزارش روابط عمومي اداره کل 
زندان هاي استان اصفهان، حجت االسالم محمدتقي رهبر به 
تشکیل جلسات متعدد بارئیس دستگاه قضایي کشور پیرامون 
کاهش زنداني و جرم اشاره کرد و افزود :با این حال برخي از 
افراد معلوم الحال و بزهکار در جامعه باقي مي مانند که بنابر 
قانون راهي جز زنداني کردن آنها نیست.  نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت:در زندانها باید زمینه 
آرامش روح و آموزش براي زنداني فراهم ش��ود و با پرورش 
و ایجاد کارگاه هاي اش��تغال در اصالح و تربیت مددجویان 
گام برداشت. وي تاکید کرد:براي کاهش زندان و زنداني باید 
بسترهاي الزم براي جلوگیري از جرم فراهم شود. مدیر کل 
زندان هاي استان اصفهان نیز گفت: نگهداري مجرمان و افرادي 
که مخل نظم و امنیت در جامعه هستند به تنهایي وظیفه یک 
سازمان خاص نیست و در این راستا باید همه دستگاه ها کمک 

و حمایت نمایند.

مدير کل حفاظت محیط زيست خبر داد:

 کشف منطقه اي 

منحصربه فرد در اصفهان
مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت استان اصفهان از کشف 
ی��ک منطقه منحص��ر به ف��رد ژئوفیزیکي در شهرس��تان 
برخوار این اس��تان با فسیلهایي با 220 میلیون سال قدمت 
خب��ر داد.  احمد الهیج��ان زاده در گفتگو ب��ا ایرنا اظهار 
داش��ت: این منطقه در ش��هر کمشچه شهرس��تان برخوار 
ق��رار دارد و بررس��ي ها نش��ان مي دهد ک��ه این منطقه 
در گذش��ته دریا بوده و انواع فس��یل ه��اي دریایي مانند 
 ن��رم تنان، جلبکه��ا و گونه هاي آب��ي در آن قابل رویت 

است. 
وي با اشاره به این که سه دوره کامل زمین شناسي در این 
منطقه رویت مي شود، افزود: به گفته کارشناسان این اولین 
بار است که چنین منطقه اي در دنیا مشاهده مي شود و از 

نظر زمین شناسي منحصر به فرد است. 
الهیجان زاده مساحت این منطقه را شش هکتار اعالم کرد 
و گفت: این منطقه دو س��ال قبل توسط یک ایراني االصل 
مقیم آلمان که استاد یکي از دانشگاه هاي این کشور است 
کشف شد و سپس کارشناس��اني از آلمان و اتریش براي 

بررسي آن به اصفهان آمدند. 

استاندار اصفهان:
مدیران دستگاه هاي اجرایي اسیر فضاسازي سیاسي نشوند
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نگاه اقتصاددانان به طرح قانون کار اوباما؛
آمریکا، بیکاري و طرحي از پیش شکست خورده

معاون عمراني استانداري تهران: 
آزادسازی بیش از 100 هکتار از اراضي بیت المال 

از دست متجاوزان

کارشناسان اقتصادي و محافل سیاسي با 
بي اثر دانس��تن الیحه 447 میلیارد دالري 
قانون کار که از سوي اوباما به کنگره ارائه 
شده است، راهکار اشتغال را در اصالحات 

بنیادین و زیرساختي مي دانند.
چند روزي اس��ت که اوباما جهت مقابله 
با بح��ران بیکاري در آمریکا الیحه جدید 
447 میلیارد دالري قانون کار را به کنگره 
ارائه کرده است. این الیجه شامل کاهش 
مالیات هاي مختل��ف براي تجار از جمله 
کاه��ش مالیات بر حقوق و دس��تمزد به 
ع��الوه اعتبار مالیاتي براي ش��رکت هایي 
است که کهنه س��ربازان یا آنهایي که براي 
بیش از ش��ش ماه بی��کار بوده ان��د، را به 

خدمت مي گیرند.
ای��ن الیحه در حالي مطرح مي ش��ود که 
به گ��زارش وزارت کار آمریکا، حقوق و 
دستمزد مشاغل استخدامي غیرکشاورزي 
در ماه آگوس��ت 2011 تغیی��ري نکرده و 
نرخ بیکاري همچنان 9/1 درصد اس��ت. 
دولتمردان آمریکایي اعالم کرده اند که این 
الیحه قرار است از محل افزایش مالیات بر 

بازرگانان و اقشار ثروتمند تامین شود.
مخالفت جمهوري خواهان با برنامه جاري 
اوباما به حدي است که رویترز از آن تحت 
عنوان نبرد س��وم بودجه اي سال یاد کرده 

است.
به گ��زارش رویترز اوبام��ا بابت هرگونه 
تاخیر در مورد تصویب این الیحه به قانون 
گذاران جمهوري خواه هشدار داده است. 
رویترز در گزارش خود مي نویسد؛ برنامه 
اوبام��ا که با هدف کاهش نرخ بیکاري در 
آمریکا اس��ت تاکنون جدي نبوده و اصاًل 
یک برنامه کار نیست. همچنین در واکنش 
 ب��ه برنام��ه اوباما، بوهنر گف��ت: من فکر 
نمي کنم این الیحه به اقتصاد کشور کمکي 

بکند.
الرنس سامرز وزیر پیش��ین خزانه داري 
آمری��کا در مقاله اي در نش��ریه نیوزویک 
در ارتباط با طرح کوتاه مدت باراک اوباما 
نوشته است: ما نیاز به یک التزام یک ساله 
نداریم بلکه نیازمن��د تعهد و پایبندي 10 

ساله براي بازسازي کشور هستیم.
الرنس در ادامه خاطرنش��ان کرد: آمریکا 
عملکرد ضعیفي دارد، میلیون ها نفر بي کار 
هس��تند و ده ها میلیون نفر درآمدي ناچیز 
دارند. س��امرز با بیان این که اوباما در مورد 
تمرک��ز روي ایجاد تقاضا درس��ت گفته 
اس��ت، تاکید کرد که ب��راي ایجاد تقاضا، 
امور زیربنایي در حال نابودي کشور باید 
بازسازي شود. وي تصریح کرد: هنگامي 
که دولت مي تواند براي 10 س��ال کمتر از 
دو درصد قرض بگیرد و بي کاري در میان 
کارگران ساختماني دو رقمي شده است... 
زمان مناسبي براي سرمایه گذاري در امور 
زیربنایي نیست و مشکل بتوان تصور کرد 

که چنین زماني کي فرا مي رسد.
اس��تفن لندم��ن نویس��نده آمریکایي، در 
مصاحبه با شبکه پرس تي وي عنوان کرد 
که الیحه پیشنهادي قانون کار اوباما، بیش 
از آن که موجب اشتغال زایي شود، درد و 

رنج بیشتري به مردم تحمیل خواهد کرد.
وي گفت: نیمي از بس��ته پیشنهادي 447 
میلیارد دالري باراک اوباما، رئیس جمهور 
آمریکا همان چیزي است که در سال 2009 
پیشنهاد کرد. چگونه یک نصفه قرص نان 
مي تواند کارساز باشد، در حالي که پیش از 

این تمام این قرص نان مفید نبوده است؟
لندمن گفت: مردم رنج مي کشند. خانه ها 
همچن��ان در ارقام بزرگ گم مي ش��وند. 

مشاغل گم شده اند؛ نه ایجاد.
وي افزود: همزمان با پیش��نهاد این طرح 
جعلي، وي همچنین پیشنهاد ریاضت هاي 
اقتصادي را ارائه کرده؛ او مي خواهد مزایاي 

بیشتري را کاهش دهد.
وي در ادامه با اشاره به سخنراني اخیر اوباما 
در ارتباط با اشتغال زایي، افزود: اوباما در 
ارتباط با چیزي که همه از انبارداران گرفته 
تا اقتصاددانان، از مدیر عامل ش��رکت ها 
گرفته تا کارگران بي کار، مي دانند، صریح 

بود و آن این اس��ت: تا زماني که تقاضاي 
بیش��تري براي تولیدات ش��رکت ها پیدا 
نشود، شرکت ها کارگران بیشتري استخدام 

نخواهند کرد.
 ب��ه گفت����ه بس��یاري از تحلی��ل گران، 
چالش هاي پیش روي دولت در مس��ایل 
مختل��ف داخل��ي، ب��ا نزدیک ش��دن به 
انتخابات 2012 که 14 ماه دیگر برگزار مي 
شود، به طور کامل رنگ و بوي سیاسي به 
خود گرفته به گونه اي که نزاع بین احزاب 

سیاسي آمریکا در حال افزایش است.
اوضاع کنوني آمریکا در شیب تند نزولي 
ق��رار گرفته که هر روز مي توان هش��دار 
تحلیل گران را ش��نید. به گ��زارش ادوارد 
اسپانائوس، ناظر سیاسي از مجله بازنگري 
اطالعات اجرای��ي آمریکا، در مصاحبه با 
پ��رس تي وي مي گوید: اقتصاد آمریکا بر 
لبه یک رکود ش��دید قرار دارد و ادعاهاي 
دولت این کش��ور درباره بهبود شرایط را 

یک دروغ محض مي داند.
وي اظهار داشت: این بسیار بدتر از ناامیدي 
اقتصادي اس��ت، در حقیقت حتي بدتر از 
یک رکود اس��ت. کاخ سفید گفته که در 
شرایط بهبود هستیم که یک دروغ محض 

است.
اسپانائوس گفت که افزایش نرخ بیکاري 
و گسترش شکاف میان فقرا و ثروتمندان 
در آمریکا در تضاد با ادعاهاي دولت این 

کشور است.
به گزارش فرانس��ه، رابرت زولیک رئیس 
بان��ک جهاني از آمریکا خواس��ت که به 
مش��کالت خود در مورد هزینه بدهي و 
اصالح مالیاتي رسیدگي کند تا بدین ترتیب 
رش��د بخش خصوصي و سیاس��ت هاي 
بازرگاني را بهبود بخش��د. به گفته وي به 
نظر مي رسد که آمریکا تا اطالع ثانوي نقش 
خود را به عنوان لوکوموتیو اقتصاد جهاني 

از دست خواهد داد.
بر اس��اس گزارش بانک جهاني، یکي از 
موانع ب��زرگ اعتالي اقتص��ادي آمریکا، 
درصد باالي بي کاري در این کشور است 
و ای��ن امر ع��الوه بر آن که ب��راي آمریکا 
مشکل بزرگي محسوب مي شود، مشکلي 
جدي براي شخص اوباما نیز تلقي مي شود 
چرا که نرخ باالي بي کاري پایدار، انتخاب 
مج��دد اوباما را در س��ال آین��ده به خطر 

خواهد انداخت.
در ح��ال حاض��ر ب��ه اعتقاد بس��یاري از 
کارشناسان مش��کالت داخلي آمریکا به 
طور کامل سیاس��ي اس��ت و اگر آمریکا 
سیاس��ت هاي جنگ طلبانه خود را کنار 
بگذارد بسیاري از مشکالت اقتصادي این 
کشور حل خواهد شد. به گفته کارشناسان، 
با در نظر گرفتن اوضاع فعلي ایجاد اشتغال، 
آمریکا تا س��ال 2017 براي بازگش��ت به 
سطح اشتغال به دوره قبل از رکود، مسیر 

دشواري را پیش رو دارد.
ب��ه گفته دیوید سوانس��ون، مولف کتاب 
جنگ دروغ است، مساله بزرگ و آشکاري 
که به بحران تبدیل ش��ده و هیچکس در 
رس��انه هاي آمریکا از آن سخن نمي گوید 
این است که ما تمامي سرمایه هاي  خود را 

در امور نظامي و جنگ ها هزینه کرد ه ایم.
سوانس��ون معتقد اس��ت: اگر پولي را که 
ص��رف جنگ طلب��ي کرده ای��م در دیگر 
بخش هاي صنایع سرمایه گذاري مي کردیم 
مي توانس��تیم 30 میلیون فرصت ش��غلي 
ایجاد کنیم. وي افزود: واقعیت این است 
که ما مشکل بدهي و بي کاري نداریم بلکه 

مشکل ما سیاسي و جنگ است.
این در حالي اس��ت که طبق نظرس��نجي 
اخیر واشنگتن پس��ت و اي بي سي نیوز 
درباره عملکرد دولت اوباما، 35 درصد از 
آمریکایي ها بر این باورند که وضعیت مالي 
آن ها در دوره باراک اوباما رئیس جمهوري 
این کشور، به مراتب بدتر شده  است. نتایج 
این نظرسنجي حاکي از آن است که فقط 
20 درصد از آمریکایي ها معتقدند که دولت 
اوباما عملکردي مناسبي داشته و 77درصد 

از عملکرد وي ناراضي مي باشند.

عاون عمراني استانداري تهران اعالم کرد 
بیش از 100 هکت��ار از اراضي بیت المال 
در پي درخواس��ت جمع��ي از نمایندگان 
مردم تهران در مجلس ش��وراي اس��المي 
مبني بر تجاوز جمعي از افراد سودجو به 
حریم و اراضي بیت المال، در اقدام منسجم 
مسئوالن ذیربط از دست متجاوزان و زمین 
خواران آزاد شد. به گزارش روابط عمومي 
 سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور، 
محمد رض��ا محمودي افزود: مس��ئوالن 
ذیرب��ط با انجام عملیات جهادي نس��بت 
ب��ه تخریب بیش از 60 س��وله صنعتي و 
100 قطعه زمین تفکیک شده با حصار و 
دیوارچیني در مساحت بیش از 100هکتار، 

تخریب و آزادسازي کردند. 
وي خاطرنشان کرد امید است با همکاري 
شهروندان بتوانیم از سودجویي عده اي که 
به منظور زمین خواري و کسب درآمدهاي 
نامشروع از مردم، اقدام به فریب عده اي از 
اهالي ساده لوح براي فروش امالک تصرفي 

خود کردند، ممانعت به عمل آید. 
محمودي تصریح کرد مراحل بعدي مبارزه 
با زمین خواران و ساخت و سازهاي غیر 
مجاز شامل مناطق ش��رق و غرب استان 
تهران به ویژه منطقه کن و سولقان خواهد 
بود و به کساني که از قبل اخطاریه دریافت 
کرده اند، هشدار مي دهیم از این تخریب ها 

بازدید و درس عبرت بگیرند.

جهان نما

مهم تری��ن عنص��ر در این انقالب ه��ا، حضور 
واقع��ی و عمومی مردم در میدان عمل و صحنه 
مبارزه و جهاد است، نه فقط با دل و خواست و 
ایمانش��ان، بلکه عالوه  بر آن، با جسم و تنشان، 
خطر هست ولی راه مصونیت از آن نیز هست. 
توجه به خطر نباید ملت ها را بترساند. بگذارید 
دشمنانتان از شما بترسند و بدانید که... اصولتان 
را روی کاغذ بنویس��ید؛ نگذاری��د اصول نظام 

آینده شما را دشمنان شما بنویسند.
نخس��تین  در  ای  العظم��ی خامن��ه  ا...  آی��ت 
اج��الس بیداری اس��المی حض��ور یافته و به 
ایراد س��خنرانی پرداختند. به گزارش »تابناک«، 
ایشان با قرائت سه آیه اول سوره مبارکه احزاب 

س��خنان خویش را آغاز کرده  و ضمن خوش 
آمدگوی��ی به حض��ار و مهمان��ان این اجالس، 
فرمودند: آنچه ما را در اینجا گرد آورده بیداری 
اسالمی است یعنی حالت برانگیختگی و آگاهی 
در امت اس��المی که اکنون به تحولی بزرگ در 
می��ان ملت های این منطقه انجامیده و قیام ها و 
انقالب هائی را پدید آورده که هرگز در محاسبه 
ش��یاطین مسلط منطقه و بین المللی نمی گنجید؛ 
خیزش ه��ای عظیمی که حصارهای اس��تبداد و 
استکبار را ویران و قوای نگهبان آنها را مغلوب 

و مقهور ساخته است.
رهبر انقالب با تأکید بر این نکته که شکی نیست، 
که تح��والت بزرگ اجتماعی، همواره متکی به 

پش��توانه های تاریخ��ی و تمدن��ی و محصول 
تراکم معرفت ها و تجربه ها اس��ت، افزودند: در 
صدوپنجاه س��ال اخیر حضور ش��خصیت های 
فکری و جهادی بزرگ و جریان س��از اس��المی 
در مص��ر و عراق و ایران و هند و کش��ورهای 
دیگری از آس��یا و افریقا، پیش زمینه های وضع 
کنون��ی دنیای اس��المند. همچنانک��ه تحوالت 
دهه های پنجاه و شصت میالدی در تعدادی از 
این کشورها که به رژیم های متمایل به تفکرات 
و ایدئولوژی های مادی منتهی شد و به اقتضای 
طبیعت خ��ود پس از چندی در دام قدرت های 
اس��تکباری و اس��تعماری غرب گرفت��ار آمد، 
تجربه های درس آموزی اند که س��هم وافری در 
ش��کل  دادن به اندیش��ه عمومی و عمیق کنونی 

دنیای اسالم دارند.
ایش��ان با بی��ان این ک��ه ماجرای انق��الب کبیر 
اسالمی در ایران که در آن به تعبیر امام خمینی 
عظیم، خون بر شمش��یر پیروز ش��د و تشکیل 
نظ��ام ماندگار و مقتدر و ش��جاع و پیش رونده 
جمهوری اسالمی و تأثیر آن در بیداری اسالمی 
امروز، نیز خود داستان مفصل و در خور بحث 
و تحقیقی اس��ت که به طور یقین فصل مشبعی 
در تحلیل و تاریخ نگاری وضعیت کنونی دنیای 
اس��الم را به خود اختص��اص خواهد داد، ادامه 
دادند: حاصل آنکه حقایق رو به افزایش کنونی 
در دنیای اس��الم، حوادث بریده از ریش��ه های 
تاریخی و زمینه های اجتماعی و فکری نیس��تند 
تا دش��منان ی��ا س��طحی نگران بتوانن��د آن را 
موج��ی گذرا و حادثه ای س��طحي بپندارند و با 
تحلیل های انحرافی و غرض آلود، مش��عل امید 

را در دل ملت ها خاموش سازند.

س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: 
ک��ردن رس��انه ای همچ��ون خبرگزاری  متهم 
فارس به نگرانی از عواقب اختالس سه هزار 
میلی��ارد تومانی بیش��تر به یک م��زاح و لطیفه 
سیاس��ی شبیه است چرا که رس��انه افشا کننده 
ب��ه هیچ عنوان نمی تواند از تبعات اختالس��ی 

که خودش آن را افش��ا کرده نگران باش��د.
کاظم جاللی س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس در گفتگو با فارس 
با اشاره به اختالس س��ه هزار میلیارد تومانی 
و اتهام افکن��ی جریان انحرافی به رس��انه های 
افش��اکننده این اختالف، اظهار داش��ت: اقدام 
انحراف��ی در متهم کردن رس��انه هایی  جریان 
که اق��دام به افش��اگری درباره اختالف س��ه 
ه��زار میلیاردی کردند به هیچ عنوان درس��ت 

نیس��ت.
وی افزود: به طور طبیعی رس��انه ها رس��التی 
دارند و باید براساس وظایفی که دارند مدافع 
حق��وق مردم و مناف��ع ملی باش��ند اما این که 
جریان��ی بخواهد رس��انه ها را ب��ه جرم انجام 
رس��الت و وظیفه رس��انه ای مته��م کند قابل 

هضم نیس��ت.
جالل��ی با بیان این که متأس��فانه اختالف س��ه 
هزار میلیارد تومانی موجب خدش��ه به اعتماد 
عمومی شده است، از دستگاه قضایی خواست 
ضمن روش��ن گری در این باره با عامالن این 

اخت��الس ب��ه ط��ور ج��دی برخ��ورد کن��د.
جالل��ی با بی��ان این که دولت نه��م و دهم با 
ش��عار مبارزه با مفاس��د اقتص��ادی و مقابله با 
ش��اه دزدها وارد شده اس��ت، گفت: اختالس 
س��ه ه��زار میلی��ارد تومان��ی در دول��ت دهم 
موج��ب نارضایتی م��ردم و نخبگان از دولت 
شده است بنابراین دولت باید پاسخگوی این 

اختالس بزرگ باش��د.
و  مل��ی  امنی��ت  کمیس��یون  س��خنگوی 
سیاس��ت خارجی مجل��س همچنین با اش��اره 
ب��ه اطالعی��ه دفت��ر ریاس��ت جمهوری علی��ه 
اخت��الس س��ه هزار  افش��ا کننده  رس��انه های 
ف��ارس،  خبرگ��زاری  جمل��ه  از  میلی��اردی 
روزنامه کیهان و س��ایت مش��رق گفت: متهم 
کردن رس��انه ای همچون خبرگزاری فارس به 
نگران��ی از عواقب اختالس س��ه هزار میلیارد 

تومان��ی بیش��تر به یک مزاح و لطیفه سیاس��ی 
ش��بیه است چرا که رسانه افش��ا کننده به هیچ 
عن��وان نمی توان��د از تبع��ات اختالس��ی ک��ه 

خودش آن را افش��ا کرده نگران باش��د.
وی با اش��اره ب��ه اظه��ارات رئیس جمهور که 
اتهامات��ی را درب��اره س��ه هزار میلی��اردی به 
مجل��س و ق��وه قضائیه وارد ک��رده و این که 
بدون هیچ سند و مدرکی درباره قوه قضائیه و 
یا مجلس اظهار نظر ش��ود هیچ کمکی به حل 
موض��وع نخواهد کرد. البته ما ه��م می گوییم 
اگر در مجلس یا ق��وه قضائیه عناصری دخیل 
در اختالس س��ه هزار میلیاردی باشد دستگاه 
قضای��ی بای��د ب��ا آنها برخ��ورد کن��د اما این 
وظیف��ه قوه قضائیه اس��ت و به ط��ور طبیعی 

انجام خواهد ش��د.
جالل��ی در پای��ان گف��ت: بهتر اس��ت جریان 
انحراف��ی و دول��ت اته��ام افکن��ی ب��ه دیگر 
و  بگ��ذارد  کن��ار  را  رس��انه ها  و  دس��تگاه ها 
دول��ت محترم که ش��عار مفاس��د اقتصادی را 
سر می دهد دس��تگاه قضایی را در شناسایی و 

برخورد با عامالن این اختالس ی��اری کن��د.

رهبر انقالب در نخستین اجالس بیداری اسالمی:

وقتی ملت مصر را در ميدان تحرير ديدم 
به پيروزی آنها يقين كردم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:
اتهام افکني علیه رسانه هاي افشاگر اختالس لطیفه سیاسي است

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

رمضان عبداله:  
هیچ بخشي از فلسطین نباید 
در اختیار صهیونیست ها باشد

دبی��رکل جنبش جهاد اس��المي فلس��طین گف��ت: کل فلس��طین متعلق به 
فلس��طینیان اس��ت و ما اجازه نخواهیم داد  هیچ بخشي از این سرزمین در 

اختیار صهیونیست ها باشد.
به گزارش ایرنا،   رمضان عبداله در همایش بیداري اس��المي افزود:  شرایط 
اخی��ر منطقه، مقاوم��ت را به مرحله جدیدي مي ب��رد و در این باره نحوه 

مدیریت چالش هاي موجود مهم است.
وي رژیم صهیونیستي را به خنجري در سینه امت اسالم تشبیه کرد و گفت: 
 متاسفانه برخي به علت احساس شکست و یاس به سازش هایي رو آوردند 
در حالي که فلسطین همچنان مشغول جهاد است و ما همه طرح هاي ضد 
فلس��طیني را ناکام خواهیم گذاش��ت. رمضان عبداله به شرایط اخیر منطقه 
 اش��اره کرد و گفت:  این انقالب ها مشکالت خاص خود را دارند که باید

آن ها را مدیریت کرد زیرا دشمنان، ما را رها نخواهند کرد، آنها بیدار شده،  
یکه خورده و موازنه ایجاد کرده اند و روي این امواج سوار مي شوند.

 دبی��رکل حنبش جهاد اس��المي فلس��طین اف��زود:  سازش��کاران بدانند که 
طرح هاي س��ازش درباره فلسطین پاس��خ نخواهد داد و آنها باید به آراي 

مردم برگردند و به دنبال راهبردي جدید باشند.
وي با بیان این که مردم فلس��طین در پي به دست گرفتن زمام امور هستند 
گفت: اکنون فلسطین مساله گروهي در کرانه باختري، غزه و یا اردوگاه هاي 

فلسطیني نیست بلکه صاحب این موضوع، امت اسالم در جهان است.
رمضان عبداله افزود:  چندي پیش به رئیس تشکیالت خودگردان در قاهره 
گفتم که خداوند همه درها را به سمت فلسطین باز مي کند. وي گفت:  ما 
پس از خدا امیدمان به ملت هاس��ت و اجازه نخواهیم داد مجاهدت هاي 
چند دهه مان بي حاصل ش��ود و تا آزادي کل فلس��طین مقاومت خواهیم 

کرد.

دور جديد فضاسازی رسانه ای علیه ايران هسته ای؛
فاکس نیوز: جزئیات محرمانه ای 

به دست آورده ایم!
شبکه خبری »فاکس نیوز« آمریکا اعالم کرد، جزئیات محرمانه ای از برنامه 
هس��ته ای ایران به دس��ت آورده که هجدهم س��پتامبر، آن را در یک برنامه 

تلویزیونی پخش خواهد کرد.
به گزارش »تابناک«، این ش��بکه خبری مدعی ش��د، مدارکی دارد که شامل 
عکس ها، نامه ها و اعترافات عبدالقدیرخان، پدر هس��ته ای پاکستان و نقش 

وی در برنامه هسته ای ایران است.
فاکس نیوز می افزاید: عبدالقدیرخان اطالعات هسته ای خود را در ازای پول 

به کشورهایی چون ایران، کره شمالی، چین و لیبی داده است.
ذکر این مهم الزم است که ادعای افشای اسناد درباره برنامه هسته ای ایران 
از س��وی مقامات و نهادهای گوناگون آمریکایی و غربی، در گذش��ته هم 
بوده، ولی تاکنون درست بودن هیچ کدام از مدارک آنان تأیید نشده است!

بنا ب��ر این گ��زارش، فاکس نیوز مدعی اس��ت، در برنام��ه ای که هجدهم 
س��پتامبر در شبکه خبری »فاکس نیوز« با نام »رازهای ایران هسته ای« پخش 
خواهد کرد، عکس هایی محرمانه که تاکنون نمایش داده نش��ده، اعترافاتی 
ک��ه عبدالقدیرخان درباره تبادالت هس��ته ای خود با ایران کرده و همچنین 
نامه هایی که وی از درون زندان به همس��ر خود نوش��ته، به همراه گزارش 
مقامات اطالعاتی پاکس��تان درباره نقش عبدالقدیرخان در برنامه هسته ای 

ایران، منتشر خواهد شد. 
ادعای افشاگری فاکس نیوز، در حالی است که حکومت پاکستان و دستگاه 
اطالعاتی این کشور، سال ها مؤتلف و هم پیمان آمریکا بوده و با وجود در 
اختیار داشتن همه مدارک مرتبط با عبدالقدیرخان، تاکنون چنین افشاگری 
صورت نگرفته اس��ت؛ بنابراین، گویا چنین به اصطالح افشاگری، به همان 
میزان که برای فش��ار بر ایران اس��ت، با هدف فشار بر پاکستان برای خلع 
سالح هسته ای این کشور نیز هست، چرا که پس از قتل بن الدن، اختالفات 
آمریکا و پاکستان باال گرفته و از آن زمان به بعد نیز پاکستان به تجاوزهای 
نظامی آمریکا به خاک پاکس��تان اعتراض داشته و آمریکا نیز به پاکستان به 
عنوان دولتی ورشکس��ته  نگاه می کند که بالقوه و بالفعل، خطر و تهدیدی 

امنیتی است.
بنابراین، به نظر می رس��د که هدف از افشاگری شبکه دولتی آمریکا، القای 
بیش از پیش قاچاق هسته ای از سوی پاکستان با هدف خلع سالح هسته ای 
این کش��ور و تحت الش��عاع ق��رار دادن موفقیت های اخیر کش��ورمان در 

فناوری های هسته ای باشد. 

رسمیت مخالفان قذافی در سازمان ملل
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز گذشته با موافقت بیشتر 193 عضو 
خود شورای انتقالی لیبی را به عنوان نماینده مشروع ملت لیبی به رسمیت 
ش��ناخت و کرسی رژیم قذافی در این س��ازمان را به این شورا اختصاص 
داد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق اعضا شورای انتقالی لیبی را 
به عنوان نماینده مشروع ملت لیبی به رسمیت شناخت و شورای امنیت با 
موافقت اعضا قطعنامه ای را تصویب کرد که خواهان رفع توقیف جزیی از 

دارایی های لیبی است.
به این ترتیب از این پس شورای انتقالی لیبی به عنوان نماینده رسمی کشور 
لیبی در جلسات و نشس��ت های شصت و ششمین نشست سالیانه مجمع 

عمومی سازمان ملل متحد شرکت خواهد کرد.
برخی از کشورهای آمریکای التین به شدت از به رسمیت شناختن شورای 

انتقالی لیبی به جای رژیم قذافی انتقاد کردند.
اما شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را که پیش نویش آن توسط 
انگلی��س تهیه ش��ده بود و خواهان لغو ممنوعی��ت و توقیف جزیی اعمال 
شده بر دارایی های لیبی در بانک های کشورهای دیگر است، را به تصویب 
رس��اند. همچنین براس��اس این قطعنامه هیأتی از سوی سازمان ملل متحد 
برای کمک به نظام جدید جهت برگزاری انتخابات و تدوین قانون اساسی 
جدید اعزام خواهد ش��د. همچنین این قطعنامه به شکلی جزیی ممنوعیت 

صدور تسلیحات به لیبی را ملغی کرد.

برج هاي مهم تایوان تهدید به حمله شدند
ش��وراي امنی��ت ملي تای��وان اعالم کرد، نشس��تي در این ب��اره با رئیس 
حکومت تایوان تش��کیل شده و مساله مورد بررس��ي قرار گرفته است . 
تایوان مي گوید، یک پیام ایمیلي از آمریکا دریافت کرده اس��ت مبني بر 
این که س��اختمان ها و برج هاي مهم این جزیره مورد حمله قرار خواهد 
گرفت. به گزارش ایرنا روزنامه تایواني چاینا پست روز جمعه نوشت: به 
دنبال دریافت این پیام تدابیر امنیتي در اطراف برج هاي معروف از جمله 
آس��مانخراش تایپه 101 ش��دت گرفته است. بررسي هاي اولیه نشان مي 

دهد که این پیام که صد واژه دارد از آمریکا ارسال شده است. 
ش��وراي امنی��ت ملي تای��وان اعالم کرد، نشس��تي در این ب��اره با رئیس 
حکومت تایوان تش��کیل شده و مساله مورد بررسي قرار گرفته است. بر 
اس��اس اعالم این شورا ، هر چند ممکن است این تهدید ساختگي باشد 
ب��ا این وص��ف اداره هاي ذي ربط وظیفه خود را انج��ام خواهند داد. از 
آمریکا نیز خبر مي رس��د که دولت در حال بررس��ي این پیام و شناسایي 

ارسال کننده آن است.

رئی��س کل گمرک ای��ران اعالم کرد: 99 درصد کااله��اي قاچاق ورودي به 
کش��ور کاالهاي مصرفي هستند. به گزارش ایرنا عباس معمارنژاد، افزود: در 
پنج ماهه امسال حدود 12 هزار و 300 فقره پرونده قاچاق به ارزش یکهزار 
و 800 میلیارد ریال تش��کیل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر 
تعداد پرونده 14 درصد و از نظر ارزش پرونده هاي کش��ف شده 13 درصد 

کاهش دارد.
به گفته رئیس کل گمرک ایران، بیشترین پرونده هاي قاچاق تشکیل شده در 
گمرک از نظر ارزشي مربوط به قاچاق سوخت و روغن هاي معدني با حدود 
15 درصد، انواع پارچه با 14 درصد، البس��ه و پوشاک با حدود 12 درصد و 

مواد غذایي با حدود پنج درصد بوده است.
معمارنژاد در مورد مصوبات سه گانه دولت جهت مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
نیز گفت: یک مصوبه به طور دقیق در مورد ساماندهي مبادالت در مرزهاي 
کش��ور و استان هاي ش��رقي و غربي نظیر سیس��تان و بلوچستان، کردستان، 
کرمانش��اه و آذربایجان غربي است که در این مصوبه 31 بازارچه غیرفعال از 
لیست بازارچه هاي مرزي حذف شده اند. رئیس کل گمرک بیان داشت: ما در 
مجموع 57 بازارچه مرزي داشتیم اما آن تعداد که حذف شدند به طور واقعي 
فعال نبودند و براي آنکه هیچ سوءاستفاده اي از نام آنها نشود، به طور کلي از 
لیست بازارچه ها حذف شدند، بنابراین هم اکنون 26 بازارچه فعال داریم که 

کمافي السابق به کارشان ادامه مي دهند.
وي افزود: در مورد اس��کله غیرمجاز، بارها گفته ام گمرک براساس قانون در 
مرزهاي رس��مي کشور مستقر اس��ت. این مرزها در مناطق آبي اسکله ها، در 

مرزهاي خاکي پایانه ها و در مرزهاي هوایي فرودگاه ها هستند که گمرک در 
آنها مستقر است بنابراین گمرکات در اسکله هایي که اسکله مجاز و مرز مجاز 
و رس��مي هستند، مستقر است. معمارنژاد تصریح کرد: برخي مناطق طبیعي 
هستند که به آنها خور مي گویند. این خورها اسکله نیستند و گمرک هم در 
آنها مستقر نیست اما متأسفانه کاال از آنها مي آید که براساس مصوبات سه گانه 

دولت جهت مبارزه با قاچاق کاال و ارز ساماندهي خواهند شد.

رئیس کل گمرك ايران اعالم کرد:
99 درصد کاالهاي قاچاق ورودي به کشور مصرفي هستند

عضو ش��وراي مرکزي فراکس��یون اصولگرایان، 
برگ��زاري انتخاب��ات با حضور احزاب رس��مي 
و موث��ر را از عوامل تاثیرگ��ذار در کنترل منابع 

هزینه هاي انتخاباتي عنوان کرد.
پرویز سروري در گفتگو با ایسنا ایران را کشوري 
نوپا در ورود به عرصه هاي مردم س��االري عنوان 
کرد و گفت: مردم ما قرن ها روي مش��ارکت در 
سرنوشت ش��ان را ندیده بودند اما بعد از انقالب 
رفته رفت��ه به مقوله مردم س��االري و نقش خود 
در تعیی��ن سرنوشت ش��ان وقوف پی��دا کرده اند 
که بر این اس��اس به ط��ور طبیعي هر چه جلوتر 
برویم رفتار ما نس��بت به این موضوع پخته تر و 

سنجیده تر خواهد شد.
سروري، درباره شفاف بودن هزینه هاي تبلیغاتي 

کاندیداها، خاطرنش��ان ک��رد: تبلیغات انتخاباتي 
یک شکل آشکار و یک شکل پنهان دارد؛ گاهي 
تبلیغات در بس��ترهاي دیگري صورت مي گیرد 
که دسترسي به آن واقعا براي ناظر مشکل است؛ 
ممکن اس��ت یک مراس��م ختم یا عروسي و ... 
باشد اما کاندیدا براي فراهم کردن بستري جهت 
معرف��ي خود این هزینه را متقبل ش��ود و این به 
ص��ورت پنهان و غیرآش��کار ص��ورت مي گیرد 
بنابراین با این ابزار نظارتي که ما داریم کش��ف 
هم��ه این موارد کاري مش��کل و دردس��رآفرین 

است.
س��روري خاطرنش��ان ک��رد: اگر رس��یدگي به 
موضوع مناب��ع تبلیغات کاندیداه��ا، به صورت 
فني انجام نش��ود، ممکن اس��ت فقط افراد پایین 

دست مورد نظارت قرار گیرند و افراد باال دست 
که دستش��ان به کانون هاي قدرت و ثروت وصل 
است بتوانند از ابزارهاي مناسب براي تبلیغ خود 
اس��تفاده کنند. این نماین��ده اصولگراي مجلس، 
در پایان درب��اره لزوم قانونمند ک��ردن تبلیغات 
انتخاباتي گفت: این پروس��ه اي است که عناصر 
مختل��ف در آن نقش آفرین��ي مي کنند. دور زدن 
قانون و اس��تفاده از خالهاي قانوني ممکن است 
با تصوی��ب هر قانوني اتفاق بیفت��د، مگر این که 
فرآیند درس��تي را تبیین کنیم ک��ه در این فرآیند 
بحث قانونگذاري ب��ه کمک این موضوع بیایید، 
اما اگر همه عناصر تأثیرگذار را رها کنیم و فقط 
بخواهیم به خاله��اي قانوني اکتفا کنیم این یک 

امر نارس و بي نتیجه نخواهد بود.

عضو شوراي مرکزي فراکسیون اصولگرايان
بمباران تبلیغاتي با بلوغ سیاسي جامعه، کمرنگ مي شود
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 ناهید شفیعی

سرپرست سازمان صنایع و معادن استان اصفهان در پاسخ به 
زاینده رود درباره کاهش ظرفیت تولید بنگاه هاي اقتصادي 
گفت: به دنبال افزایش قیم��ت حامل هاي انرژي، صنایع 
استان با مشکل باال رفتن قیمت تمام شده روبه رو شدند اما 

فقط 10 درصد ظرفیت تولید خود را کاهش داده اند.
بهمن پرویزي در این نشست خبري با اشاره به نقش مهم 
و تأثیرگ��ذار بخش صنعت و معدن در اقتصاد کش��ور و 
 استان گفت: محور توسعه اقتصاد نیز بخش صنعت است و
بخش ها مانند کش��اورزي و گردشگري باید از خدمات 
صنعت اس��تفاده کنند. وي از اش��تغال بیش از 700 هزار 
اصفهان��ي در بخش صنعت و معدن خبر داد و گفت: این 
رقم 50 درصد اشتغال موجود در استان را تشکیل مي دهد 

و رقم قابل توجهي است.
اش��تغال نیمي از اصفهاني ها در بخش صنعت و 

معدن 
پرویزي اس��تقرار هشت هزار و 300 واحد صنعتي و 500 
واحد معدني در اس��تان را گواه این مدعا دانست و گفت: 
عالوه بر این که صنعت اصفهان جایگاه نخست کشور را 
در اختیار دارد در برخي زمینه ها از جمله تولید فوالد قطب 
مهمي به شمار مي رود و بین 70 تا 75 درصد نیاز بازار به 
محصوالت فوالدي را تأمین مي کند. همچنین به گفته وي 
65 درصد آجر کشور در این استان تولید مي شود و بخش 
صنعت اصفهان در س��اخت قطع��ات یدکي و تجهیزات 
خودرو، تولید س��یمان، فناوري هاي نوین همچون نانو و 
 بیوتکنولوژي و صنعت کاشي و س��رامیک نیز از جایگاه 

ویژه اي برخوردار است.
این مسئول از صدور مجوز براي صنایعي خبر داد که قرار 
اس��ت اجزاء طبیعي بدن انس��ان را تولید کنند و گفت: در 
حال حاضر این بخش از اولویت هاي ویژه کش��ور براي 
جلوگیري از واردات محصوالت خارجي است به همین 
دلیل دنبال آن هس��تیم که با ایجاد ای��ن واحدها و صنایع 
دفاع��ي، مجموعه کاملي از صنعت و معدن را در اصفهان 

ایجاد کنیم.
هدفمندي يارانه ها تولید را زمین گیر نکرد

متول��ي صنایع و معادن اس��تان اصفهان که معتقد اس��ت 
اج��راي قانون هدفمندي یاران��ه ها بر خالف برخي پیش 
بیني ها بخش تولید را زمین گیر نکرده اس��ت گفت: البته 
 مشکالتي در واحدهاي تولیدي به وجود آمد که برنامه ها و 
پي گیري هاي دولت حل مي شود چرا که هدفمندي یارانه 
ه��ا در عمل یارانه هایي را حذف کرده که نقش مهمي در 
تعیین قیمت تمام ش��ده دارند اما در اقتصاد کنوني جهان 
هرچه قیمت تمام ش��ده محصوالت پایین تر باش��د ادامه 

فعالیت واحدهاي صنعتي توجیه بیشتري خواهد داشت.
وي ادامه داد: با این که بیش��تر واحدهاي صنعتي اس��تان 
ظرفیت تولید خود را کاهش داده اند با قدرت به کار خود 

ادامه مي دهند، در عین حال مشکل کمبود مواد اولیه تولید 
ه��م با قدامات خوبي که براي افزای��ش واردات در اواخر 
سال گذشته و نیمه نخست امسال صورت گرفته حل شد 
و در ای��ن مدت بیش از 1 میلی��ارد دالر معافیت گمرکي 

صادر کرده ایم.
صنعت با ماش��ین آالت فرسوده به جايي نخواهد 

رسید
سرپرس��ت سازمان صنایع و معادن استان اصفهان با تاکید 
بر این که تولیدکنندگان با اس��تفاده از ماشین آالت قدیمي 
به جایي نخواهند رسید گفت: واحدهاي صنعتي و معدني 
براي ماندن در بازاره��اي داخلي و رقابت براي صادرات 
باید ماش��ین آالت قدیمي و فرسوده خود را از رده خارج 
کنند و به دلیل استفاده از همین تکنولوژي هاست که پس از 
افزایش قیمت حامل هاي انرژي، بیشتر کارخانجات استان 

اصفهان مجبور به کاهش ظرفیت تولید شدند.
وي خریداري و واردات تکنولوژي هایي را به فعاالن این 
 بخ��ش توصیه کردکه با کمترین مص��رف انرژي باالترین 
به��ره وري، ظرفیت وکیفیت تولی��د را دارند و گفت: به 
ای��ن ترتیب تولید و فروش باالي محصوالت، هزینه هاي 

تولیدکنندگان را جبران خواهد کرد.
پرویزي بر این اس��اس تغییر وضعیت، بازسازي و تکمیل 
طرح هاي نیمه تمام صنعتي و معدني را در اولویت کاري 
سازمان صنایع و معادن اعالم کرد و گفت: براي پرداخت 
یارانه انرژي ه��اي برق و گاز و نفت کوره یا نفت گاز به 
بخش تولید نیز پیش بیني شده بود وام هایي با بازپرداخت 

یک ساله و سود سه درصد به صنایع پرداخت شود که سهم 
اس��تان نیز 240 میلیارد تومان در نظر گرفته شد اما تاکنون 
180 میلی��ارد تومان آن به صورت خ��ط اعتباري ویژه در 

اختیار واحدهاي تولیدي قرار گرفته است.
وي با اش��اره به تهیه فهرست واحدهاي متوسط و بزرگ 
مشمول این قانون که  در مرحله دوم یارانه به آنها پرداخت 
خواهد شد، گفت: واحدهاي مشمول این قانون در قالب 

استفاده از اعتبارات به بانک معرفي مي شوند.
تکمیل و نوسازي صنايع کوچك در اولويت

سرپرس��ت س��ازمان صنایع و مع��ادن اس��تان اصفهان از 
پرداخ��ت 80درصد س��هم اصفهان از اعتب��ارات کمکي 
هدفمن��دي یارانه ها خبر داد و گفت: دس��تورالعمل هاي 
وزارتخانه براي تکمیل طرح هاي نیمه تمام و نوسازي و 
بازسازي واحدهاي صنعتي و معدني، در مرحله اول براي 
صنایع کوچک و س��پس واحدهاي متوسط و بزرگ اجرا 

مي شود.
وي با اش��اره به لزوم افزایش به��ره وري در کارخانجات 
تولیدي گفت: براي کاهش قیمت تمام شده کاالها و افزایش 
ارزش افزوده، کالس آموزشي براي مدیران صنایع و معادن 
استان پیش بیني شده تا با کاهش مصرف حامل هاي انرژي 
از افرایش قیمت تمام شده محصوالت تولیدي جلوگیري 
شود. پرویزي تغییر سوخت واحدهاي صنعتي از نفت کوره 
به گاز را یکي از برنامه هاي سازمان دانست و افزود: در حال 
حاضر 95 درصد واحدهاي صنعتي مستقر در شهرک هاي 
صنعتي از سوخت گاز اس��تفاده مي کنند .وي اضافه کرد: 

تنها مجموعه هاي صنعتي که خارج از شهرک هاي صنعتي 
هستند و از شعب گاز رساني فاصله دارند امکان گاز رساني 

براي کوتاه مدت به آنها وجود ندارد .
کمت��ر از چهار درصد آلودگ��ي اصفهان از صنعت 

است
سرپرس��ت سازمان صنایع و معادن استان اصفهان تصریح 
کرد:  صنایع اس��تان 3/8 درصد، خودروها 75 درصد و دو 
نیروگاه شهید منتظري و توانیر 18 درصد از سهم آلودگي 

استان را به خود اختصاص داده اند.
پرویزي با بیان این که اگر بتوانیم سوخت دو نیروگاه استان 
را تغیر دهیم بخش عمده اي از مشکالت آلودگي کالنشهر 
اصفهان برطرف خواهد شد گفت: عوارض صنایع آالینده  
صرف رف��ع آلودگي ها نمي ش��ود و در جاي دیگر هزینه 
مي شود، ولي در کشورهاي دیگر عوارض آالینده ها براي 

رفع مشکالت آالینده ها هزینه مي شود.
وي درباره مش��کالتي که واحدهاي صنعتي و معدني در 
نزدیکي کالنش��هر اصفهان ایجاد کرده اند نیز گفت: براي 
این واحدها تدابیري اندیش��یده شده است که بتوان با کار 
کارشناسي و مطالعه دقیق مکان هاي جدیدي را پیش بیني و 
با ایجاد زیر ساخت ها و امکانات آنها را به مکان هاي جدید 
منتقل کرد. سرپرست سازمان صنایع و معادن استان اصفهان 
با اشاره به موضوع انتقال کارخانجات آجر پزي اظهار کرد: 
براي این واحدها نیز تدابیري اندیش��یده شده است که تا 
کنون 10 واحد براي استفاده از معادن شیل به جاي خاک 

رس واگذار شدند.
جي موتور، قطب سوم خودرو کشور در اصفهان

وي معتقد اس��ت: کارخانجات آجر عمدتاً س��نتي و نیمه 
صنعتي هستند و به همین دلیل قیمت تمام شده محصوالت، 
مصرف مواد اولیه و انرژي در این واحدها باال ولي کیفیت 
و ظرفیت تولید پایین اس��ت. پرویزي در ادامه از پیشرفت 
80 درصدي  200 طرح صنعتي و معدني در استان خبر داد 
و گفت: این طرح ها  900 میلیارد تومان تسهیالت ریالي 
و ارزي نیاز دارند که در صورت تأمین این میزان اعتبار این 
طرح ها تا پایان سال به بهره برداري مي ر سد همچنین  600 
طرح صنعتي و معدني نیز با 50 درصد پیشرفت فیزیکي به 

دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
سرپرست سازمان صنایع و معادن استان اصفهان افزود:  این 
طرح ها در صورت بهره برداري 30 هزار نفر اشتغال زایي 
دارد. وي ب��ه تولید خودرو ملي با نام جي موتور به عنوان 
قطب سوم خودرو کش��ور در استان اصفهان اشاره کرد و 
گفت:  ب��راي راه اندازي این طرح صنعتي که با اس��تقبال 
س��رمایه گذاران داخلي و خارجي نیز همراه بوده اس��ت، 
یکهزار و 500 میلیارد تومان برآورد اولیه و تولید س��االنه 
یک میلیون خودرو در س��ال پیش بیني ش��ده است .وي 
گفت: این خودرو ملي جداي از تولیدات دو شرکت سایپا 
و ایران خودرو و با اس��تفاده از تجارب کشورهاي سازنده 

خودرو خواهد بود.

تکمیل قطار سریع السیر قم – اصفهان
تا سه سال آینده

 معاون وزیر راه و شهرسازي گفت: راه آهن سریع السیر قم- اصفهان از پروژه هاي مهم ریلي کشور است 
که عملیات زیر سازي آن 74 درصد پیشرفت فیزیکي داشته و در نیمه اول سال آینده تکمیل مي شود. 
احمد صادقي افزود: در حال حاضر قطعه اول راه آهن سریع السیر قم – اصفهان به طول 90/5 کیلومتر 

حدود 59 درصد و قطعه دوم آن به طول 142 کیلومتر 89 درصد پیشرفت فیزیکي دارد.
وي با اش��اره به هزینه هاي صرف ش��ده در این پروژه اظهار داش��ت: تاکنون یک هزار میلیارد ریال در 

زیرسازي این پروژه هزینه شده است که این رقم معادل 10 درصد کل هزینه تکمیل این پروژه است.
 مدیر عامل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهاي حمل و نقل کش��ور با بیان این که روسازي، تجهیز، 
بهره برداري از قطار سریع السیر قم –اصفهان به کنسرسیومي متشکل از شرکت هاي ایراني و خارجي 
واگذار شده است، گفت: تکمیل عملیات این پروژه در بخش روسازي، تامین تجهیزات و بهره برداري 
در مدت سه سال انجام خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازي با بیان این که هزینه اصلي پروژه قطار 
سریع السیر قم- اصفهان در بخش خرید قطارهاست، اضافه کرد: براي ریل گذاري، روسازي، سیگنالینگ 
و احداث ایستگاه هاي راه آهن از اصفهان تا تهران در مجموع رقمي بالغ بر 8/4 میلیارد یورو باید هزینه 
شود. معاون وزیر راه و شهرسازي ادامه داد: تمام هزینه مورد نیاز در این بخش به صورت بي.او.تي توسط 
این کنسرسیوم تأمین شده و سرمایه صرف شده و سود آن طي مدت زمان 83 سال بهره برداري از قطار 

سریع السیر قم – اصفهان جبران خواهد شد.

اجراي نهضت کاهش قیمت تمام شده کاال
مدیرکل امور استان هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوري اسالمي ایران از اجراي نهضت 

کاهش قیمت تمام شده کاال در بخش صنعت و بازرگاني کشور خبر داد.
 مصی��ب محمدی��ان ش��مالي در س��فر ب��ه چهارمح��ال و بختی��اري اف��زود: اجرایي ش��دن کاهش 
قیم��ت هاي تمام ش��ده تولی��د کاال یکي از محوریتي تری��ن برنامه هاي وزارتخان��ه جدید صنعت، 
مع��دن و تج��ارت خواه��د بودبه گفته وي، در این راس��تا نی��ز همایش ملي نهض��ت کاهش قیمت 
 تمام ش��ده تولید کاال در کش��ور برگزار ش��د تا الگوهاي کاهش قیمت هاي تم��ام به بخش صنعت

ارائه مي شود.
وي گفت: این الگوها مبتني بر ارتقا و افزایش بهره وري باال و کاهش هزینه هاي غیر ضرور در تولید 
کاال مي باشد تا عالوه بر کیفیت بخشي به تولیدات داخلي زمینه صادرات کاالها نیز بیش از گذشته 
فراهم ش��ود. محمدیان، مهم ترین اهداف ادغام دو وزارت خانه سابق بازرگاني و صنایع و معادن را 
تولید صادراتي عنوان کرد و گفت: در این اس��تراتژي و راهبرد نگاه بر این اس��ت که عالوه بر تامین 

مورد نیاز داخل، زمینه صادرات کاالهاي داخلي نیز فراهم شود. 
وي گفت: تلفیق آمایش صادراتي و آمایش صنعتي و بازرگاني در دستور کار وزارت جدید صنعت، 

معدن و تجارت مي باشد و این تلفیق برنامه و راهبرد این دو بخش خواهد شد. 
به گفته وي، هم اکنون با تالش همه متخصصان، مهندس��ان و بازرگانان و تجار 40 درصد از درآمد 

ناخالصي کشور در بخش بازرگاني و صنایع و معادن تولید مي شود.

بازار روز

اقتصاد

سرپرست سازمان صنايع و معادن استان خبر داد:

کمبود نقدینگيكاهش 10 درصدي ظرفيت توليد صنايع اصفهان
 مهم ترین مشکل سنگبري هاي اصفهان 

 رئیس انجمن صنفي همگن کارفرمایي سنگبري هاي خانه صنعت و معدن استان 
اصفهان، تورم، رکود و کمبود نقدینگي را از مهم ترین مشکالت واحد هاي تولیدي 
سنگ عنوان کرد.رضا احمدي با اعالم این مطلب افزود: هدفمند کردن یارانه ها با 
توجه به مستهلک بودن 90 درصد از ماشین آالت این صنعت در استان، سبب تورم، 

رکود و کمبود نقدینگي شد.
وي همچنی��ن مالیات ب��ر در آمد ارزش افزوده و بیمه ه��اي اجتماعي را از دیگر 

مشکالت اعضاي انجمن صنفي کارفرمایي سنگبري هاي اصفهان عنوان کرد.
احمدي با بیان این که هدفمندي یارانه ها سبب افزایش 50 درصدي هزینه ها در 
واحدهاي تولیدي شد، خاطرنش��ان کرد: با توجه به این افزایش قیمت، مالیات و 

افزایش قانون ارزش افزوده، آینده صنعت سنگ نامطلوب پیش بیني مي شود.
احمدي با بیان این که این انجمن 522 عضو دارد، خاطرنش��ان کرد: فعالیت سال 
گذشته انجمن صنفي کارفرمایي سنگبري استان در جهت افزایش اعضا و مکاتبه 
مثمر ثمر با اداراتي مانند خانه صنعت و معدن، سازمان صنایع و معادن، اداره دارایي، 

اداره کار، تأمین اجتماعي و نمایندگان مجلس بوده است.

فروشندگان، سیمان را ده درصد ارزان تر
عرضه می کنند

رئیس اتحادیه فروش��ندگان مصالح س��اختمانی گفت: اکنون ثبات الزم در قیمت 
مصالح ساختمانی بر بازار حاکم است و برخی از فروشندگان هم سیمان را پنج تا 

ده درصد ارزان تر از نرخ مصوب عرضه می کنند.
 محمد جعفر منتظری اظهار داشت: نرخ مصوب برای سیمان فله ای در هر تن 70 تا 
75 هزار تومان و نرخ خرده فروشی برای هر کیسه سیمان چهار تا چهار هزار و 500 
تومان تعیین شده است. وی یادآور شد: حدود 40 تا 50 روز قبل یک بازار تصنعی 

در بخش سیمان را شاهد بودیم، اما اکنون بازار آراماست و نوسانی ندارد.
به گفته منتظری، از ابتدای امس��ال در قیمت مصالح س��اختمانی شاهد رشد 10 تا 
15 درصدی نس��بت به س��ال 1389 بودیم، در عین حال با توجه به اجرای طرح 
هدفمندس��ازی یارانه ها که رشد قیمت حامل های انرژی را به دنبال داشت، نرخ ها 

تغییر کرد.

فروش فوق العاده پوشاک در ۲ هزار واحد صنفی
 رئیس اتحادیه کشوری پوشاک از برگزاری جشنواره فروش فوق العاده پوشاک با 
حض��ور دو هزار واحد صنفی خب��رداد و گفت: صاحبان صنوف با در نظر گرفتن 
سودهای متعارف در فضای رقابتی به عرضه کاال می پردازند. ابوالقاسم شیرازی با 
اشاره به برگزاری فروش فوق العاده واحدهای صنفی پوشاک به مناسبت بازگشایی 
مدارس گفت: این جشنواره با حضور دو هزار واحد صنفی از 20 شهریورماه آغاز به 
کار کرده و تا 20 مهرماه ادامه خواهد داشت. رئیس اتحادیه کشوری پوشاک افزود: 
این نوع عرضه کاال در قالب فروش فوق العاده، با ش��عار عرضه پوش��اک با کیفیت 
باال و سود متعارف در حال برگزاری است و هدف تکریم حقوق مصرف کنندگان 

را پیگیری می کند.
وی تصریح کرد: در جش��نواره ش��میم مهر، حاش��یه س��ود و یا درصد خاصی از 
تخفیف تعیین نشده؛ چراکه عرضه کنندگان و صاحبان صنوف باید با توجه به اصل 
رقابت پذیری و جلب رضایت مشتری، به صورت خودجوش اصل دریافت حاشیه 

سود متعارف را رعایت کنند.

افزایش ۲9 درصدي آب 
در مخزن سد زاینده رود

حجم کنوني آب موجود در مخزن سد زاینده رود اصفهان در مقایسه با زمان مشابه 
پارسال 29 درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبري وزارت نیرو، حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود در 
استان اصفهان هم اکنون به 472 میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با زمان مشابه 

پارسال که 366 میلیون مترمکعب بوده، با 29 درصد افزایش مواجه شده است.
بر اس��اس این گزارش، حجم آب ورودي به مخزن سد زاینده رود از ابتداي سال 
آبي جاري تاکنون نیز در حالي به 935 میلیون مترمکعب رسیده که در زمان مشابه 
پارس��ال این مقدار یک میلیارد و 255 میلیون مترمکعب بوده است. بر این اساس، 
حجم آب ورودي به سد زاینده رود 25 درصد کاهش یافته است. در زمان حاضر، 
32 درصد از مخزن سد زاینده رود در استان اصفهان از آب پر شده و 68 درصد از 
ظرفیت این سد خالي است. آب موجود در مخزن سد گلپایگان دیگر سد مهم استان 
اصفهان در مقایسه با زمان مشابه پارسال یک میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

تحقق یک سوم پیش بینی سود فوالد مبارکه
شرکت فوالد مبارکه در بهار امسال 35درصد از پیش بینی سود خود را محقق کرد. 
محمد مسعود س��میعی نژاد، مدیر عامل مجتمع فوالد مبارکه در پنجمین نمایشگاه 
بورس بانک، بیمه و خصوصی س��ازی با اش��اره به این که این مجتمع بزرگ ترین 
واحد صنعتی کش��ور است که سال 85 وارد بازار سرمایه شده است، تصریح کرد: 
در ابتدای واگذاری این ش��رکت به بخش خصوص��ی اعتقاد برخی بر این بود که 
با خصوصی س��ازی این ش��رکت، س��ودآوری طرح های توسعه بخشی تنها هدف 
سرمایه گذاران است که برخالف این پیش بینی ها، سوددهی این شرکت با ورود به 

بازار سهام نیز افزایش پیدا کرد. 
وی ب��ا تاکی��د براین که با توجه به سیاس��ت گذاری های ص��ورت گرفته ظرفیت 
تولی��د فوالد این ش��رکت از 4/6 میلیون تن در س��ال 85 به هف��ت میلیون تن در 
س��ال 90 رسیده است، افزود: درآمد فروش شرکت فوالد مبارکه نیز از دو هزار و 
 200 میلیارد تومان به س��ه هزار و 700 میلیارد تومان در سال مالی گذشته افزایش 

یافت.

 زهرا نوبخت
 مدیر کل راه و ترابری اس��تان اصفهان با اش��اره به اصالح ساالنه 500 کیلومتر 
روکش آسفالت جاده های استان گفت: با وجود بدهی های سرسام آور این اداره 

به پیمانکاران، آنها کماکان به کار خود ادامه می دهند.
هوشنگ عشایری در همایش تصادفات رانندگی،چالش ها و راهکارهای مقابله 
آن اقدامات صورت گرفته برای رفع نقاط پرحادثه در جاده اش��اره کرد و گفت: 
با همکاری پلیس راه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان هر 
سه سال یک بار نقاط حادثه خیز را شناسایی و با توجه به اولویت بندی این نقاط 
را رفع خطر می کنیم. وي با اظهار خرسندی از اعتبارات مناسبي که براي کاهش 
تصادفات اختصاص یافته گفت: هر سال بین 10 تا 12 میلیارد تومان اعتبار برای 

اصالح نقاط حادثه خیز تخصیص مي یابد تا نسبت به رفع این نقاط اقدام کنیم.
 عش��ایري افزود: در اولویت بندی این اداره ابتدا تقاطع غیرهمس��طح، اقدامات 
زودبازده، ساماندهی تقاطع های راه های فرعی به اصلی و روستایی به فرعی جزء 

برنامه کاری بوده و همچنان ادامه می یابد
اتصال مراکز شهرستان ها در اصفهان به صورت بزرگراه 

وي همچنین از اتصال هش��ت مرکز استان اصفهان که دارای بزرگراه مستقیم به 
اصفهان نبودند، تا سال آینده خبر داد و گفت: به صورت میانگین طبق آمار مجامع 
جهانی برای هر فرد با میانگین س��نی 35 س��ال که بر اثر تصادف فوت می کند، 

دولت پنج میلیارد تومان هزینه را متضرر می شود. 
مدیر کل راه و ترابري با بیان این که در کش��ور ما ارقام هزینه ش��ده نزدیک به 
این متوس��ط جهانی اس��ت، افزود: با از دست دادن یک نفر با این سن که دارای 
تحصیالت متوسط کارشناسی باشد، تقریباً همین اندازه پول هزینه  می شود و این 
آمار جدای از زخمی ها، مجروحان، معلوالن و کسانی است که از مباحث روانی 
و اجتماع��ی تأثیر می پذیرند. وی با تاکی��د بر این که رقم تلفات جاده ای ما رقم 
سرسام آوری است، پیشنهاد کرد: برای کاهش حوادث رانندگی مجلس مصوبه ای 
دهد تا به موجب آن تکالیفی بر عهده متولیان امر گذارده شود. عشایری با بیان 
این که اگر این مصوبه در دولت و مجلس تصویب شود، می تواند راهبرد خوبی 
باشد، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها برای کاهش تلفات رانندگی به میزان 
همین رقم پیش بینی شده رقمی را به متولیان امر جهت کاهش مستمر این موضوع 
اختصاص داده اند. وی ادامه داد: اس��تان اصفهان با وجود موقعیت خاص حمل 

و نقلی و تدابیر ویژه تأثیرپذیری و نیز اصالح راه ها طی پنج سال متوالی کاهش 
تلفات رانندگی را در استان داشته است.

 1200 نفر کشته در جاده های اصفهان به 700 نفر کاهش يافت
مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان با اشاره به این که از سال 85 رقم 1200 نفر 
کشته به حدود 700 نفر در سال 89کاهش یافته است، افزود:  از میزان ساالنه تعداد 
افراد کشته شده در تلفات جاده ای حدود 500 نفر طی پنج سال کاسته شده است 
که باید س��عی شود، این آمار کاهش بیشتری پیدا کند. وی در ادامه صحبت های 
خود اظهار داش��ت: در این راس��تا با همکاری پلیس راه استان، اداره راه و ترابری 
شهرس��تان ها و حوزه های مختلف اورژانس و هالل احمر دس��ت به دست هم 
داده ایم تا به عنوان متولی حوزه راه اقدامات خود را به گونه ای انجام دهیم که این 
مقدار را به کم ترین حد خود برسانیم. عشایری با بیان این که در آمار شش سال 
پیش بیشترین تلفات در حوزه برخورد رخ به رخ بوده است، تصریح کرد: اصفهان 
از نظر مواصالتی در کریدور ش��مال جنوب و ش��رق به غرب کشور قرار گرفته 
است، بنابراین همت هرچه بیش��تر برای اصالح جاده های استان اجتناب ناپذیر 
است.  وی با اشاره به اولویت اجرای برنامه های جلوگیری از تصادفات جاده ای 
گفت: با وجود برنامه ریزی و تکلیف صورت گرفته توسط دولت و مجلس باید 
ساالنه 100 کیلومتر از جاده ها و پنجاه درصد از مراکز استان های منتهی به مرکز 

استان به صورت بزرگراه و به صورت باند دوم و یا آزاد راه احداث شود. 
رفع نقاط پرحادثه در دستور کار ايمنی راه ها قرار دارد

منصور شیشه فروش، نیز با اشاره به این که روز ملی کاهش حوادث در 20 مهر 
و همایشی همز مان با آغاز مدارس برگزار می شود، افزود: نمایندگان 168 کشور 
جهان در این زمینه دور هم جمع شدند که موضوعی را به عنوان موضع جهانی 
مطرح و از س��ال1990 تا س��ال 1999 میالدی را سال کاهش اثر بالیای طبیعی 

نام گذاری کردند. 
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان ادامه داد: از نظر بهبود قوانین و خدمات 
کمی و کیفی رفاهی در جاده ها و نیز زیرساخت های ایمنی در پنج سال گذشته 

اقدامات خوبی در اس��تان صورت گرفته اس��ت. وی به افزایش زیر ساخت ها، 
خدمات ایمنی، نصب عالئم، تابلوهای هوشمند و اطالع رسانی به رانندگان اشاره 
کرد و گفت: گش��ت نامحسوس در جاده های استان برای کاهش سرعت منجر 
به تصادف، بسیار تاثیر گذار بوده است. مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان 
رفع نقاط پرحادثه در راه ها و عملیات جاده ای را از جمله موارد مورد توجه ستاد 
حوادث غیر مترقبه استان دانست و افزود: رفع خطر در گردنه های پر حادثه استان 

در دستور کار  قرار گرفته است. 
اجرای تدابیر ويژه از ابتدای مهرماه

اس��تاندار اصفهان از اجرای برنامه ویژه س��ال ایمن در جاده ها از ابتدای مهر ماه 
سال جاری خبر داد و گفت: تدابیر ویژه ای با هدف کاهش تصادفات با همکاری 

تمامی دستگاه های ذی ربط صورت می گیرد. 
علیرضا ذاکر اصفهانی در ادامه با اشاره به این که استان اصفهان در موقعیت  چهار 
راه ارتباطی و نیز جانشین تهران در مدیریت بحران قرار گرفته است، بیان داشت: 
برای این ظرفیت استان و نیز کنترل تهدیداتی که از نظر آالیندگی، تصادفات و 

تلفات در این حلقه وجود دارد، تدابیری اندیشیده شود. 
وی اس��تان اصفهان را یک شهر مهاجرپذیر و با جمعیتی بالغ بر چهار میلیون و 
800 هزار نفر دانس��ت و افزود: نیمی از این جمعیت در شهر اصفهان زندگی و 
تردد می کنند. ذاکر اصفهانی با بیان این که در حال حاضر اس��تان اصفهان دارای 
100 شهر و شهرداری است، ادامه داد: اصفهان شهر پر ترددی است و هر روزه 
به واسطه وجود نهادها و تأسیسات مختلف و نیز جذابیت تجاری و بازرگانی و 
گردشگری محل برپایی یک همایش علمی است.  استاندار اصفهان موضوع راه 
و جاده و نیز امر رانندگی را در خور توجه ویژه دانست و گفت: از میان عوامل 
تصادفات که اثرات بدی بر رفت و آمد داشته است، عامل انسانی به عنوان دلیل 
ابتدایی و اصلی ترین عامل تصادفات است و پس از آن خودرو و جاده علت های 
تصادفات جاده ای به ش��مار می رون��د. وی در ادامه صحبت های خود از اجرای 
برنامه ویژه سال ایمن در جاده ها از ابتدای مهر ماه سال جاری خبر داد و گفت: 
تدابی��ر ویژه ای با هدف کاهش تصادفات با همکاری  همه دس��تگاه ها صورت 
می گی��رد. ذاک��ر اصفهانی راه اندازی پلیس راه روس��تا را گام مثبتی برای کاهش 
تصادفات برشمرد و افزود: تعداد روز افزون خودرو در استان نگران کننده است 
که باید برای مقابله با این تهدید امر فرهنگ س��ازی استفاده از دوچرخه نهادینه 

و تشویق شود.

وزارت نیرو درباره مساله آب اصفهان 
تصمیم گیري کند

 امام جمعه موقت اصفهان گفت: وزارت نیرو باید به دور از برخي واکنش ها و حرف ها، درباره مسأله 
آب در استان اصفهان تصمیم گیري کند. حجت االسالم و المسلمین محمدتقي رهبر در خطبه هاي نماز 
جمعه این هفته اصفهان افزود: وزارت نیرو تنها وزارتخانه و دستگاه اجرایي مرتبط با مساله آب است 

بنابراین فقط باید این ارگان به بررسي و حل مشکالت ناشي از کمبود آب در استان اصفهان بپردازد.
وي، به مشکالت زیادي که کمبود آب براي کشاورزان، روح و روان مردم و بخش میراث فرهنگي این 

استان پدید آورده، اشاره کرد و گفت: باید با مدیریت صحیح این مشکالت را رفع کرد.
به گفته امام جمعه موقت اصفهان، برخي نهرگیري ها از آب زاینده رود به طور ناعادالنه و بیش از نیاز 
مصرف صورت مي گیرد که الزم است مسئوالن مربوط این قضیه را از نزدیک بررسي و براي رفع آن 

تصمیم گیري کنند. 
وي با دعوت از همه اقش��ار مردم و دس��تگاه هاي اجرایي براي حل مشکل آب در اصفهان خاطرنشان 
کرد: با مدیریت صحیح مي توانستیم آب را طوري هدایت کنیم که مقدار کم آن حتي به شکل آب نما 

نیز در داخل رودخانه زاینده رود جریان داشته باشد.
امام جمعه موقت اصفهان همچنین با اش��اره به بازدید خود از زندان این شهر گفت: الزم است خیران 
و مس��ئوالن مختلف بویژه شهرداري و اس��تانداري براي احداث ساختمان جدید زندان اصفهان کمک 

بیشتري داشته باشند.

طلب سرسام آور پیمانکاران راه سازي
در اصفهان
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الدن سلطانی  
مدتي اس��ت که اجراي طرح عفاف و حجاب در زمره 
طرح هاي اصلي نیروي انتظامي قرار گرفته اس��ت. البته 
این بار با رویکرد و رویه جدید این طرح اجرا مي شود 
و دیگ��ر از خش��ونت و تذک��رات با لح��ن تند خبري 
نیست. اگر یادتان باشد چند سال پیش که مي خواستند 
به بدپوش��ش ها تذکر بدهند جل��وي جمعیت مي گفتند 
خانم روس��ري ات را درس��ت کن، موهایت را بپوشان 
و... و اگر ش��نونده کمي مقاومت مي کرد وي را س��وار 
ب��ر خودرویي ک��رده تا مراحل قانون��ي و گرفتن تعهد 
و... طي ش��ود. اما طرحي که اکنون در حال اجراس��ت 
حالت تش��ویقي دارد که ابتدا بروشورهایي را به عنوان 
راهنمایي و مشاوره به افراد مي دادند و حتي کارت هایي 
با رنگ هاي متفاوت به بدپوش��ش ها و همچنین خوش 
پوش��ش ها تعلق مي گرفتند و در همایش از بسیاري از 
افرادي که به زمره خوش حجاب ها پیوسته بودند تقدیر 
شد. البته این موضوع را هم باید مدنظر داشت که توجه 
به نوع پوش��ش فقط نباید به افراد تذکر داده شود بلکه 
باید بوتیک ها و فروشگاه هاي عرضه مانتو و... هم باید 
مدنظر نیروي انتظامي و مسئوالن مرتبط با این امر باشند 
چرا که اگر مانتو و پوشاکي که پشت ویترین مغازه قرار 
مي گیرد از نظر پوش��ش مناسب باشد ناظریني که براي 
خرید به آن ها نگاه مي کنند دیگر وسوس��ه نمي شوند با 
پوشش نامناسب در ش��هر ظاهر شوند. فرمانده نیروي 
انتظامي اس��تان اصفهان در یک نشس��ت خبري درباره 
ادامه اجراي طرح عفاف و حجاب گفت: پلیس اصفهان 
دس��ت به یک ابتکار ویژه زده و در س��ه نقطه ش��لوغ 
و آس��یب پذیر ش��هر اصفهان ایستگاه عفاف و حجاب 

راه اندازي کرده است.
سردار کرمي افزود: ایس��تگاه هاي موردنظر به صورت 
آزمایش��ي در منطق��ه هتل پ��ل، چهارراه نظ��ر، مقابل 
مجتمع پارک شهر اصفهان استقرار یافته و در آینده این 

ایستگاه ها تا 9 نقطه افزایش مي یابد.
وي خاطرنشان کرد: گشت هاي امنیت اخالقي در سطح 
استان اس��تمرار دارند. سردار کرمي هدف از راه اندازي 
ایس��تگاه هاي عف��اف و حج��اب را کاه��ش ارج��اع 
بدپوش��ش ها به پلیس امنیت عمومي ذکر کرد و گفت: 
از آنجا که 95 درصد از افراد بدپوشش براي مشاوره به 
پلیس امنیت فرستاده مي شوند تصمیم بر آن شد تا این 
مش��اوره ها در این مراکز که در س��طح خیابان ها مستقر 

هستند صورت گیرد.
البت��ه بح��ث عفاف و حجاب فقط به س��طح ش��هر و 
خیابان مربوط نمي ش��ود بلکه این فرهنگ س��ازي باید 
از محیط هاي آموزش��ي نیز آغاز ش��ود که یکي از این 

مکان ها دانشگاه است.
پس از 6 س��ال نهادهاي متولي براي گسترش 

حجاب و عفاف چه کرده اند؟
دانشگاه مي تواند مکاني براي گسترش فرهنگ حجاب 
و عفاف باش��د ام��ا هم اکنون این فض��اي فرهنگي در 
معضل بدحجابي و بدپوشش��ي دس��ت و پا مي زند، از 
ای��ن رو وزارت علوم براي گس��ترش فرهنگ حجاب 
در دانش��گاه ها اقدام��ات مختلف��ي از جمل��ه پذیرش 

دانشجویان بومي را در دست اجرا دارد.
در ش��رایط کنون��ي که مي تواند بدحجاب��ي را در جاي 
جاي کش��ور مشاهده کرد، دانشگاه ها نیز از این معضل 
در امان نمانده اند و پوش��ش نامناس��ب در میان قش��ر 
دانش��جویان نیز رواج یافته است. این روزها بدحجابي 
و بدپوششي در دانشگاه هاي کشور قابل مشاهده است 

و این موضوع فقط به دختران دانشجو اختصاص ندارد 
چرا که بدپوششي در میان دانشجویان پسر نیز معضلي 
اس��ت که این روزها در دانشگاه هاي کشور دردسرساز 
ش��ده اس��ت. قانون گس��ترش حجاب و عفاف که در 
س��ال 84 تصویب شد، به منظور فرهنگ سازي حجاب 
و عفاف در س��طح دانش��گاه هاي کش��ور 17 وظیفه را 

برعهده وزارت علوم قرار داده است.
وظايف وزارت علوم چیست؟

تدوی��ن برنامه جامعه فرهنگ عفاف و حجاب با توجه 
به ضرورت الگوس��ازي، بهینه س��ازي و به روز کردن 
الگوه��ا، با در نظ��ر گرفتن تنوع فرهنگ��ي موجود در 
کش��ور در محیط هاي دانش��گاهي توس��ط پژوهشگاه 

مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
آش��نا س��اختن دانش��جویان ب��ه خصوص دخت��ران با 
توطئه ه��ا، زمینه ها و روش هاي نف��وذ فرهنگ غرب و 

تأثیر منفي آن در عفاف و حجاب
انتش��ار فصلنام��ه علمي- پژوهش��ي در مورد توس��عه 

فرهنگ عفاف و انجام تحقیقات جامع در این زمینه.

نظارت جدي بر اجراي آئین نامه انضباطي دانش��جویي 
در محیط دانشگاهي، دانشکده ها، خوابگاه ها، اردوها و 

همایش دانشجویي در زمینه توسعه فرهنگ عفاف.
تقدم رعای��ت کنندگان حجاب و عف��اف در جامعه و 
حمای��ت از نخبگان باحج��اب و معرفي اف��راد نمونه 

محجبه.
حمایت از پایان نامه هاي دانشجویي مرتبط با گسترش 

فرهنگ عفاف و حجاب.
رعایت آمایش سرزمیني در جذب دانشجویان بومي.

برگ��زاري میزگرد و انجام مناظره در خصوص فلس��فه 
عفاف و حجاب.

آموزش، ساماندهي و به کارگیري نیروهاي آگاه زن به 
منظور نظارت بر رعای��ت حجاب و پوش در اجتماع، 

همراه با روش هاي پسندیده و احترام به افراد.
تهیه ونشر کتب،  مقاالت و جزوات تخصصي در زمینه 
تقوی��ت بنیه اعتقادي و دیني و توس��عه فرهنگ عفاف 
براي والدین و دانش��جویان توسط دفتر نهاد نمایندگي 

ولي فقیه در دانشگاه ها.
آموزش و به کارگیري جوانان آشنا به معارف اسالمي، 
روان شناس��ي و جامعه شناس��ي زن و مرد جهت ارائه 
مشاوره، ترویج معروف هاي اخالقي و اجراي مناسب تر 

اصول حجاب.
برخورد غیرمس��تقیم با عوامل فساد و پوشش نامناسب 

از طریق تشکل هاي دانشجویي.
عدم به کارگیري کارکنان بي تفاوت به ارزش ها و فاقد 

صالحیت در دانشگاه ها.
تهیه گزارش س��االنه از وضعیت عف��اف و حجاب در 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي سراسر کشور و نشان 
دادن نتایج اجرایي راهکارهاي گسترش فرهنگ عفاف 
و حجاب و ارائه آن به ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 

و...
این موارد وظایفي اس��ت که در راستاي قانون گسترش 
فرهنگ حج��اب و عفاف برعه��ده وزارت علوم قرار 
گرفته اس��ت اما س��ئوالي که مطرح مي شود، این است 
که تاکن��ون براي اجراي این وظای��ف چه اقداماتي در 

وزارت علوم انجام شده است؟
انتشار ژورنال مد و لباس دانشجويي

ب��ه نق��ل از ف��ارس فاطم��ه بلغان��ي، مس��ئول گروه 
مطالع��ات زنان و خان��واده دفتر مطالع��ات فرهنگي 

و برنامه ری��زي اجتماع��ي وزارت علوم در خصوص 
اقدام��ات ص��ورت گرفته ب��راي گس��ترش فرهنگ 
حج��اب و عف��اف در دانش��گاه هاي کش��ور اظه��ار 
مي کن��د: مطالع��ات و برنامه ریزي در زمینه پوش��اک 
ایراني، پیش��نهاد راه ان��دازي ش��بکه تلویزیوني ویژه 
فرهنگ و پوش��اک ایراني در دانش��گاه ها و انتش��ار 
ژورنال مد و لباس دانش��جویي پسران و دختران در 
قالب نمایش��گاه از طریق همکاري با طراحان هنري 
از جمله اقدامات وزارت علوم در ارتباط با گسترش 

فرهنگ حجاب و عفاف در دانشگاه هاس��ت.
وي مي افزاید: تهیه ال س��ي دي هاي دیجیتال و نصب 
در مراکز پرجمعیت دانش��گاه ها با هدف پیام رساني 
فرهنگي، تش��کیل س��تاد حجاب و عفاف در وزارت 
عل��وم و برنام��ه ریزي مراح��ل تحق��ق راهکارهاي 
اجرایي گس��ترش فرهنگ حج��اب و عفاف از طریق 
بسترس��ازي، هوشیارس��ازي، تثبیت و نهادینه سازي 
فرهن��گ،  حجاب و عفاف از اه��م برنامه هاي تدوین 

ش��ده اس��ت.
تهیه آئین نامه ترويج فرهنگ عفاف

بلغان��ي با اش��اره به تهیه آئی��ن نامه ترویج و توس��عه 
فرهن��گ عفاف مي گوید: این آئین نامه پس از تصویب 

در شوراي اسالمي شدن شوراي عالي انقالب فرهنگي 
در تمام دانشگاه ها الزم االجرا خواهد بود. مسئول گروه 
 مطالع��ات زنان و خان��واده دفتر مطالع��ات فرهنگي و
 برنام��ه ریزي اجتماع��ي وزارت عل��وم تصریح کرد: 
تش��کیل کمیته هاي تخصصي براي آس��یب شناس��ي، 
مس��أله یابي، ارائ��ه راهکارهاي علم��ي، نهادینه کردن 
فرهن��گ حج��اب و عف��اف و درون��ي ک��ردن آن در 
میان نس��ل دانش��جو و بازنگ��ري آیین نام��ه انضباطي 
پوش��ش دانش��گاهي به ویژه در بخ��ش خوابگاهي و 
 ابالغ ب��ه تمام دانش��گاه ها از س��ایر موارد در دس��ت

اجراست.
پذي��رش دانش��جويان بومي ب��ه منظور کاهش 

تبعات اجتماعي دوري از خانواده 
وي در خص��وص رعایت آمایش س��رزمیني در جذب 
دانش��جویان بوم��ي که طب��ق قانون گس��ترش فرهنگ 
حجاب و عفاف برعهده وزارت علوم قرار گرفته است، 
بیان مي کند: هماهنگي الزم با معاونت آموزشي وزارت 
علوم براي پذیرش دانش��جویان بوم��ي از طریق طرح 
آمایش��ي سرزمیني در آزمون کنکور سراسري به منظور 
کاهش تبعات اجتماعي دوري از خانواده ها که به طور 
غیرمس��تقیم بر مسائل رعایت حجاب و عفاف نیز مؤثر 

بوده،  صورت گرفته است.
بلغان��ي مي افزای��د: اج��راي تحقیق��ات و طرح ه��اي 
پژوهش��ي متعدد با موضوع حجاب و عفاف، حمایت 
از پایان نامه هاي دانش��جویي در زمینه حجاب و عفاف، 
تهی��ه و تدوین کتاب نامه پوش��ش و طراحي مدل هاي 
مختلف پوش��ش دختر و پسر از سایر اقدامات وزارت 

علوم است.
اجراي بي کم و کاس��ت قانون حجاب و عفاف در 

دانشگاه ها
همچنی��ن غالمرضا خواجه س��روي مع��اون فرهنگي 
اجتماعي وزارت علوم اردیبهشت امسال عنوان مي کند: 
قانون حجاب و عفاف در دانشگا ه ها را بي کم و کاست 
اجرا مي کنیم. وي با تأکید بر این که در ارتباط با مسائل 
حجاب و عفاف در دانش��گاه ها تفریط و کوتاهي هاي 
زیادي ص��ورت گرفته اس��ت، مي افزاید: ای��ن قانون، 
مطابق مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و بدون 
هی��چ گون��ه کم و کاس��تي دنبال خواهد ش��د. خواجه 
س��روي،  دانشگاه هاي ایران اس��المي را دیني دانسته و 
 بر ض��رورت اجراي قان��ون حجاب و عف��اف در این

 مکان ها تأکید دارد.
راه اندازي حداقل یک دانشگاه دخترانه براي هر استان

وي همچنین با اش��اره به بررس��ي ط��رح راه اندازي 
حداق��ل ی��ک دانش��گاه دخترانه براي هر اس��تان در 
شوراي اسالمي شدن دانشگاه ها، از بررسي سه طرح 
در زمینه عفاف و حجاب در دانش��گاه ها توس��ط این 
ش��ورا خبر داد. گفتني اس��ت: در وضعیت کنوني که 
این انتظار مي رود تا دانشگاه ها به مقابله با بدحجابي 
و تهاجم فرهنگي دش��من برخیزند، ش��اهد گرفتاري 
آنه��ا در منجالب بدحجابي هس��تیم؛ ب��ه گونه اي که 
وضعی��ت کنون��ي دانش��گاه ه��اي کش��ور اعتراض 
بس��یاري از افراد را به همراه داش��ته و کار به جایي 
رسیده است که وزیر علوم،  اسالمي شدن دانشگاه ها 
را مط��رح کرده و اجراي آن را از مهر امس��ال قطعي 
مي داند. اما تا زماني که در گزینش اس��تادان، تقویت 
اعتقاد دانش��جویان و شناساندن صحیح مباني حجاب 
و عف��اف ب��ه جوانان تالش نش��ود، آی��ا مي توان به 
گس��ترش فرهنگ حجاب و عفاف در دانشگاه ها دل 

خ��وش ک��رد؟

مردی در دادگاه خانواده گفت: همسرم در آلمان مسکنی 
مناس��ب دارد و از ترس این که به آن کشور نرود، تاکنون 
دو بار پشت سر هم دادخواست عدم تمکین داده ام تا او 

را از دست ندهم.
مردی میانس��ال با مراجعه به دادگاه خانواده دادخواست 
ع��دم تمکین زن خ��ود را به قاض��ی غالمرضا احمدی 
دادرس ش��عبه 269 ای��ن مجتمع قضایی خان��واده ارائه 
ک��رد. این مرد در حضور قاضی این ش��عبه با بیان این که 
از س��ال 83 تاکنون همس��رم خانه را بی دلیل ترک کرده 
اس��ت و من بارها برای بازگشت او به خانه تالش کردم 
ولی فایده نداش��ت، گفت: همس��رم خانه ای مستقل و با 
امکان��ات کامل در آلمان دارد ولی من حاضر نیس��تم به 

آنج��ا برویم. وی ادامه داد: خانه ای مناس��ب و در ش��أن 
همس��رم دارم ولی او حاضر به تمکین نیس��ت و مدعی 
است چون خانه در قزوین است، نمی تواند در آنجا دوام 
بیاورد. مرد با اشاره به این که همسرم هشت سال تمکین 
نکرده اس��ت، اظهار داشت: همسرم باید بازگردد چرا که 
من به س��ختی دو فرزندم را بزرگ می کنم. زن در دادگاه 
حضور داشت و با بیان این که شوهرم تا به امروز چهار بار 
دادخواست طالق داده است، گفت: اگر شوهرم خانه ای 
مناسب و در شأن من تهیه کند، بازمی گردم.وی ادامه داد: 
یک دختر و پس��ر دوقلوی 14 س��اله داری��م که در کنار 
پدرشان زندگی می کنند؛ اگر همسرم مدعی است که در 
قزوی��ن خانه دارد، باید محل کارش در آنجا را نیز به من 

نشان بدهد. قاضی احمدی خطاب به مرد بیان کرد: شما 
سرپرست خانواده ای و باید از نظر عاطفی و مالی همسر 
و فرزندانت را تأمین کنی؛ یک بار برای تمکین همسرت 
در دادگاه هشتگرد دادخواست داد ه ای ولی هنوز به دادگاه 
خانواده ارجاع داده نش��ده است پس نمی توان دو بار در 
یک موضوع دادخواست داد.مرد بار دیگر در برابر قاضی 
احمدی اظهار داش��ت: در این هشت سال دو فرزندم را 
با دش��واری بزرگ کرده ام و مهریه و نفقه همسرم را نیز 
داده ام؛ همس��رم به جای این که به فکر فرزندانش باشد، 
به فکر حق و حقوق خود اس��ت. وی که 61 سال دارد، 
بیان کرد: نمی خواهم همس��رم به خارج از کش��ور برود 
و من و فرزندانم را رها کند؛ درس��ت اس��ت که در حال 

حاضر او از ما دور اس��ت ولی همین که در داخل کشور 
اس��ت، جای امیدواری دارد. زن در ادامه گفت: تا زمانی 
که شوهرم مسکن مناسب تهیه نکند، باز نمی گردم و شاید 
به منزلم در آلمان بروم؛ من به شوهرم اطمینان ندارم و از 
اطرافیان شنیدم که او با زنی دیگر ازدواج کرده است. وی 
اظهار داش��ت: نمی توانم در روستایی در قزوین زندگی 
کنم و شوهرم باید شغل و منزل مناسب داشته باشد تا من 
در کنار او و فرزندانم باش��م. به نقل از فارس قاضی این 
شعبه بعد از صحبت های زن و مرد، تالش کرد تا صلح و 
س��ازش را بین آن دو برقرار کند و تا زمان ارجاع پرونده 
دادگاه هش��تگرد درباره تمکین زن، رسیدگی را به روزی 

دیگر موکول کرد.

اخبار

جامعه

خط كم رنگ حجاب در دانشگاه ها

مرد 61 ساله از ترس رفتن زنش به آلمان ۲ بار دادخواست عدم تمکین داد

اجراي طرح انتظار مطالعه در مطب پزشکان 
و بیمارستان هاي اصفهان

زاينده رود
دبیر کمیته فرهنگ شهروندي شهرداري اصفهان از نصب سازه اي با عنوان »انتظار 
مطالعه« در مطب پزش��کان و بیمارستان هاي شهر اصفهان خبر داد و گفت: هدف از 
اج��راي این طرح، پربارتر کردن س��اعات انتظار در مطب ه��ا ومراکز انتظار، از طریق 

آموزش مفاهیم شهروندي با استفاده از منابع مکتوب است.
به نقل از روابط عمومي کمیته فرهنگ شهروندي، مهندس مهدي بقایي افزود: از جمله 
مکان هایي که هر روز، دقایق به نسبت زیادي از اوقات شهروندان در آن صرف انتظار 
شده و گاه این زمان به بطالت مي گذرد، مطب پزشک، بیمارستان، آزمایشگاه هاي طبي 
و... است،  از این رو کمیته فرهنگ شهروندي از این مکان استفاده نموده و سازه اي را 
با نام »انتظار مطالعه« طراحي نموده است که پس از قرار گرفتن در مکان هاي یاد شده، 
مجموعه اي از کتب، نش��ریات و متون آموزش ش��هروندي جهت مطالعه، در آن قرار 
داده مي شود. وي تصریح کرد: با اجراي این طرح، شهروندان حاضر در مطب پزشک 
یا بیمارستان مي توانند از به بطالت صرف شدن اوقات انتظار جلوگیري نموده و این 

وقت ارزنده را صرف مطالعه محصوالت آموزشي کنند.
دبیر کمیته فرهنگ ش��هروندي خاطرنشان ساخت: با اجراي این طرح چندین هدف 
عمده تأمین مي ش��ود که از آن جمله مي توان به آموزش و انتقال مفاهیم ش��هروندي 
در زمان هاي بدون اس��تفاده افزایش سرانه مطالعه و کاهش عصبانیت ناشي از انتظار 
اشاره کرد. وي گفت: در فاز نخست این طرح تاکنون 350 مطب پزشک و بیمارستان 
عمومي در ش��هر اصفهان به س��ازه هاي انتظار مطالعه مجهز شده و با تکمیل فازهاي 

بعدي، این تعداد به 2000 مکان خواهد رسید.
بقایي اضافه کرد: پس از قرار گرفتن س��ازه در محل، هر ماه گروه هاي ویژه اي جهت 
شارژ سازه به مکان هاي مشخص شده اعزام و کتاب ها و محصوالت جدید را جایگزین 
مناب��ع قبلي مي کنند. وي ادامه داد: همچنین چنانچ��ه در طي این مدت، محصوالت 
آموزش��ي درون سازه به دالیل مختلف خراب یا مفقود شود، مسئول تحویل گیرنده 
س��ازه )منشي پزش��ک در مطب ها( مي تواند ضمن تماس با بخش مربوط در کمیته 

فرهنگ شهروندي،  درخواست تعویض یا تکمیل محصوالت را مطرح نماید.
دبیر کمیته فرهنگ ش��هروندي یادآور ش��د: همزمان با اجراي ای��ن طرح، گروه هاي 
نظرس��نجي با استفاده از پرسشنامه هاي مکتوب، از ش��هروندان حاضر در مکان هاي 
انتظار در خصوص کم و کیف طرح و متون آموزش��ي تهیه شده نظرخواهي مي کنند 
تا کمبودهاي موجود مورد بازبیني قرار گرفته و مرتفع شود. به گفته بقایي، کتاب ها، 
نشریات و جزوات ارائه شده در طرح انتظار مطالعه به گونه اي طراحي و تدوین شده 

که در عین آموزندگي، مفرح و جذاب بوده و ساعات انتظار را شیرین تر کند.
 

کتب درسي در اختیار مدارس قرار گرفت
کتاب هاي دوره ابتدایي و پیش دانشگاهي، فني و حرفه اي و کاردانش از طریق ادارات 

آموزش وپرورش نواحي و مناطق استان اصفهان در اختیار مدارس قرار گرفت.
به نقل از روابط عمومي آموزش و پرورش استان اصفهان، 72 هزار جلد کتاب دوره 
اول ابتدایي، 69 هزار جلد کتاب دوره دوم ابتدایي، 66هزار جلد دوره س��وم ابتدایي، 
65 هزار جلد کتاب دوره چهارم ابتدایي و 66 هزار جلد کتاب دوره پنجم ابتدایي به 
ادارات آموزش و پرورش ارس��ال شده است. همچنین 11 هزار و یکصد جلد کتاب 
از دوره پیش دانشگاهي رشته انساني، 14 هزار جلد از دوره پیش دانشگاهي تجربي 
و 12 هزار و 500 جلد از دوره پیش دانشگاهي ریاضي و یکهزار و 36 جلد از دوره 
پیش دانشگاهي هنر در سال تحصیلي 91-90 به ادارات آموزش و پرورش ارسال شده 
است. قیمت مجموع کتب پایه اول و دوم ابتدایي 40 هزار ریال، سوم ابتدایي 54 هزار 
ریال، پایه چهارم ابتدایي 50 هزار ریال و قیمت پایه پنجم ابتدایي 55 هزار ریال اعالم 
شده اس��ت. بر اساس این گزارش، کتاب هاي دوره راهنمایي تحصیلي و متوسطه از 

طریق 200 کتابفروشي سطح استان اصفهان در اختیار دانش آموزان قرار مي گیرد. 

زاينده رود
یک عضو ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان گف��ت: در حال حاضر 
اقدام��ات اجرایي خطوط BRT پایان یافته و به طور کلي این خطوط در 

هفته جاري راه اندازي مي ش��ود.
چن��دي پی��ش رئیس کمیس��یون حمل و نق��ل، محیط زیس��ت و فناوري 
اطالعات ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان از افتتاح خطوط BRT تا 20 
ش��هریور ماه در صورت تس��ریع در عملیات اجرایي پروژه خبر داده بود. 
ام��ا دیدیم که تا این تاریخ از راه اندازي این پروژه خبري نیس��ت. قرباني 
در ی��ک مصاحبه خبري در 23 ش��هریور تصریح ک��رد: پس از دو روز از 

تعهدات شهرداري نسبت به راه اندازي خطوط 
اتوب��وس هاي تندرو در اصفه��ان این خطوط 
افتتاح نش��د و ای��ن موضوع باز ه��م با تأخیر 

ش��هرداري مواجه ش��ده اس��ت.
نخس��تین  تعه��دات  براس��اس  اف��زود:  وي 
ش��هرداري، BRT باید در ابتداي ش��هریورماه 
جاري به بهره برداري مي رسید و اجرایي شدن 
آن نیز از مهم ترین خواسته هاي شوراي اسالمي 

ش��هر اصفهان محس��وب مي ش��ود.
 BRT قرباني گفت: براس��اس تعهدات دوباره ش��هرداري افتتاح خطوط
باید در 20 ش��هریورماه جاري در اصفهان صورت مي گرفت اما شهرداري 
باز هم نسبت به این موضوع تأخیر دارد. وي افزود: مشکالت موجود در 
این زمینه مربوط به احداث ایس��تگاه ها، جداکننده ها و مش��کالت اجرایي 
پیمانکاران در این زمینه س��بب تأخیر شهرداري در راستاي راه اندازي این 

پروژه ش��ده اس��ت.
اما در روز گذش��ته بهبهاني یکي دیگر از اعضاي ش��وراي اسالمي شهر 

اصفه��ان از راه ان��دازي این خط��وط در هفته جاري خب��ر داد و گفت: 
ترافیک ش��هر با اج��راي این پروژه کاه��ش مي یابد و م��ردم باید براي 
کاهش ترافیک موجود در س��طح ش��هر از وس��ایل حمل و نقل عمومي 

اس��تفاده کنند.
وي ب��ا بیان این که با نزدیک ش��دن مهرماه و آغاز س��ال تحصیلي جدید، 
س��رویس دهي خطوط BRT به ش��هروندان آغاز مي ش��ود تصریح کرد: 
اس��تفاده از اتوبوس هاي تن��درو 20 درصد از ترافیک موجود در س��طح 
ش��هر را کاه��ش مي دهد و تحقق این امر در کاهش آلودگي مؤثر اس��ت. 
گفتني اس��ت: ب��ا توجه به این که مرحله اول پروژه خطوط BRT ش��امل 
خط میدان آزادي تا قائمیه مي ش��ود از مردم این منطقه درباره این پروژه 

پرس��یدیم. ی��ک راننده تاکس��ي در این باره گف��ت: از زماني که خیابان را 
تقس��یم بندي کردند تا الین عبور اتوبوس ها جدا باشد ترافیک بسیار زیاد 
ش��ده و حتي باید چندین دور پشت چراغ قرمز فلکه ارتش منتظر بمانیم 
و وقتي هم عبور مي کنیم از ابتداي این خیابان تا س��ر پل حس��ین آباد این 

ترافی��ک ادام��ه دارد.
ی��ک مغازه دار هم در این ب��اره تصریح کرد: این خیاب��ان به طور تقریبي 
ب��ا نظم ترین منطق��ه از لحاظ تردد خودرو و اتوبوس ه��ا بود اما از زماني 
ک��ه این تقس��یم بندي ص��ورت گرفته از دس��ت ترافی��ک و صداي بوق 
خودروهاي منتظر به س��توه آمده ایم واي به حال روزي که مدرسه ها باز 

ش��ود و دانش آموزان هم به این جمع اضافه گردند.
این موضوع را با عضو ش��وراي اسالمي ش��هر اصفهان در میان گذاشتیم. 
بهبهاني در پاس��خ گفت: استفاده از وس��ایل حمل و نقل عمومي باید در 
میان مردم فرهنگ س��ازي ش��ود و ش��هروندان باید از وس��ایل نقلیه کمتر 
استفاده کنند و براي رفت و آمد خود از وسایل حمل و نقل عمومي مثل 

اتوبوس هاي تندرو ش��هري اس��تفاده نمایند.
وي به اهمیت راه اندازي خطوط BRT در اصفهان اش��اره و تصریح کرد: 
ترافی��ک موجود در اصفهان با راه اندازي این خطوط به میزان زیاد کاهش 
مي یابد و گرایش ش��هروندان به س��وي اس��تفاده از این وسایل ضروري 
اس��ت. بهبهاني در پایان افزود: اس��تفاده از اتوبوس ه��اي تندرو به عنوان 
بهترین روش براي حمل و نقل عمومي در س��طح شهر محسوب مي شود 

و این نوع حمل و نقل به صرفه اس��ت.
البته باید گفت: تقس��یم بندي خیابان جداس��ازي محل عبور اتوبوس هاي 
تن��درو از محل عب��ور خودروها ضروري اس��ت و در پایتخت براي کل 
اتوبوس ها این کار انجام ش��ده اس��ت ولي این را باید در نظر گرفت که 

پهناي خیابان آیا جوابگوي این تصمیم اس��ت یا نه؟

حوادث

15تا ۲5 درصد تصادفات مربوط 
به خودروهای سنگین است

رئیس پلیس ترافیک شهری کشور گفت: براساس آمار، 15 تا 25 درصد تصادفات 
مربوط به خودروهای س��نگین است که این وسایل نقلیه در حوادث شبانه شهری 

نیز نقش چشم گیری دارند.
س��رهنگ محس��ن مهرایی اظهار داش��ت: طبق قانون خودروهای سنگین )کامیون  ها، 
کامیونت ها و اتوبوس ها( از س��اعت 10 ش��ب تا 5 صبح مجوز تردد در شهر را دارند 
و به همین دلیل تیم های گش��ت پلیس در نقاط مختلف ش��هر موظف به کنترل تردد 
خودروهای س��نگین هستند. وی ادامه داد: بر اس��اس آمار، 15 تا 25 درصد تصادفات 
مربوط به خودروهای سنگین است که این وسایل نقلیه در حوادث شبانه شهری نیز نقش 
چشم گیری دارند. مهرایی گفت: براساس قانون جدید راهنمایی و رانندگی، وسایل نقلیه 
سنگین موظف به رعایت بیشتر ایمنی حمل ونقل جاده ای و حمل بار هستند که اگر این 
موارد از سوی آنها رعایت نشود با اعمال قانون روبه رو خواهند شد. به نحوی که عدم 
رعایت حدمجاز بار هشت نمره منفی و 30 کیلومتر باالتر از سرعت مجاز نیز 10 نمره 
منفی برای آنها به همراه خواهد داشت. رئیس پلیس ترافیک شهری کشور افزود: اگر این 
دو تخلف از سوی رانندگان به طور همزمان صورت گیرد، عالوه بر جریمه و کسب نمره 
منفی، خودرو به مدت سه روز توقیف و اعمال قانون خواهد شد. به نقل از فارس مهرایی 
همچنین در خصوص این که آیا تخلیه بار توسط خودروهای سنگین در مناطق مسکونی 
و مشکالتی که برای شهروندان ایجاد می کنند،  از نظر قانونی خالف است یا خیر، با بیان 
این که این موضوع محوریتی در کار پلیس راهور ندارد، گفت: اگر تخلیه بار در ساعات 
پایانی شب برای شهروندان مزاحمت ایجاد کند، شهروندان می توانند از طریق سامانه 

110 شکایت خود را ارائه کنند و از طریق کالنتری ها پیگیر موضوع باشند.

پاکسازي مناطق آلوده 
و دستگیري 57 نفر در خمیني شهر

زاينده رود
در راستاي طرح پاکسازي مناطق آلوده خمیني شهر اصفهان 57 سارق و توزیع 
کننده مواد مخدر شناسایي و دستگیر شدند. سرهنگ حسن یاردوستي فرمانده انتظامي 
شهرس��تان خمیني شهر استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار این پایگاه اظهار داشت: 
در راستاي ارتقاي امنیت اجتماعي و اخالقي با محوریت برخورد با سارقان و توزیع 
کنندگان مواد مخدر طرح پاکس��ازي مناطق آلوده و جرم خیز این شهرس��تان طي دو 
هفته به اجرا گذاشته شد. به نقل از پایگاه خبري پلیس وي افزود: این طرح بار دیگر 
با بکارگیري امکانات و استعداد موجود و حداکثر توان تمامي پلیس هاي تخصصي و 
کالنتري هاي تابعه در سطح شهرستان به اجرا و نتایج خوبي نیز حاصل شد. این مقام 
مسئول تصریح کرد: با اجراي این طرح مأموران انتظامي شهرستان موفق به کشف و 
ضبط 50 کیلو و 47 گرم انواع مواد مخدر ش��دند. فرمانده انتظامي شهرستان خمیني 
شهر گفت: در این ارتباط تعداد 57 نفر شناسایي و دستگیر شدند. این مقام انتظامي در 
ادامه بیان کرد: در جریان این طرح مأموران پلیس امنیت عمومي شهرستان تعداد 479 
قطعه تجهیزات دریافت از ماهواره را کشف و ضبط کردند. وي با بیان این که در بخش 
دیگر اجراي طرح مأموران پلیس آگاهي موفقیت هاي چشمگیري کسب کردند افزود: 
در این مدت 43 نفر س��ارق حرفه اي موتورس��یکلت، خودرو، سیم هاي برق و مغازه 
دستگیر و 41 فقره سرقت نیز کشف شد. سرهنگ یاردوستي در خاتمه ضمن تأکید بر 
اجراي طرح هاي پاکسازي در سطح شهرستان از دستگیري پنج نفر از اراذل و اوباش 
ش��اخص شهرستان خبر داد و گفت: اجراي این گونه طرح ها باعث ناامن شدن فضا 

براي مجرمان شده و امیدواریم شاهد کاهش جرایم در سطح شهرستان باشیم.

راه اندازي  خطوط BRT اصفهان در هفته جاري 

يك شهروند: از 
ترافیك موجود در 
مسیر فلکه ارتش 
تا پل حسین آباد به 

ستوه آمده ايم
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برای نخستین بار در اصفهان؛

از 176 خانواده شهيد عشاير اصفهان تجليل شد

فرهنگ و هنر
سینما

كوتاه از چهارمحال و بختیاري

»آدم آهنی« به اشرفی اصفهانی رسید
تصویربرداری فیلم ویدئویی »آدم آهنی« به نویسندگی و کارگردانی رحیم بهبودیفر 
و تهیه کنندگی علی واله  و محمدعلی کیانی در بلوار اش��رفی اصفهانی ادامه دارد. 
تصویربرداری فیلم ویدئویی »آدم آهنی« در لوکیش��ن خیابان گالبدره منطقه دربند 
کلید خورد و این روزها در بلوار اشرفی اصفهانی تصویربرداری ادامه دارد. بزودی 
گ��روه به لوکیش��ن جدیدی می روند. بن��ا بر این گزارش، این فیل��م در ژانرهای 

کودک، تخیل��ی و کمدی تولید 
می ش��ود و از جلوه ه��ای ویژه 
رایانه ای وس��یع و خاصی در آن 
بهره گرفته می شود. در این فیلم 
ش��هرام  قائدی، عل��ی صادقی، 
الدن طباطبایی، هومن برق نورد، 
محمدعلی کیانی، امیرغفارمنش، 
مرتضی کاظمی، مرجان قمری، 
مجید اکبری، علی راسخ، حامد 
توکلی، مهدی هاشمی، یوسف 
نوجوان(  )بازیگ��ران  طاهریان، 
حامد کیازال و علیرضا مظفری 
و )باحض��ور( احمد عالمه دهر، 
شهین تس��لیمی، جواد انصافی، 

احمدرضا اسعدی در این فیلم بازی دارند. علی صادقی با گریمی جالب و متفاوت 
در این فیلم حضور دارد. او نقش یک فروش��نده بازی های رایانه ای را ایفا می کند. 
قصه این فیلم ویدئویی درباره پس��رنوجوانی به نام سیناست که به دلیل زیاده روی 
در انجام بازی های کامپیوتری دچار توهماتی شده و والدین او نیز توجهی به این 
امر ندارند. مادر او در پروژه های س��ینمایی طراح گریم و پدر او نیز یک بنگاه دار 
بی خیال اس��ت و در این میان تنها واله، دایی س��ینا، که مدیر مدرسه او نیز هست، 
متوجه این جریان شده و درپی رسیدگی به این مشکل برمی آید. اما ماجرا پیچیده تر 
از چیزی است که به نظر می آید. سینا در توهمات خودگرفتار یک اتفاق عجیب و 

تا حدودی هولناک شده است که .... 

آغاز تصویربرداری 
»روزی که مرا دوست خواهی داشت« 

تصویربرداری فیلم تلویزیونی »روزی که مرا دوست خواهی داشت« به کارگردانی 
»ش��اهین باباپور« آغاز ش��د. تصویربرداری فیلم س��ینمایی »روزی که مرا دوست 
خواهی داش��ت« به کارگردانی شاهین باباپور و تهیه کنندگی حسن موحد مهر آغاز 
ش��د. این فیلم به س��فارش سازمان صدا و سیما تولید می شود و تصویربرداری آن 
در ش��هرهای تهران و مشهد انجام خواهد شد. »مجید دست قشنگ« از کاشیکاران 
ماهر مشهد است. او پس از افتادن از داربست دچار مشکل جسمی شده و به همین 
دلیل اعتقاداتش کمرنگ شده و به دزدی رو می آورد. مادر نصیحتش می کند و از او 
می خواهد به امام رضا)ع( توسل جوید. در شبی که او و دوستانش برای دزدی بزرگی 
دست به کار می شوند. مجید بر اثر اتفاقی منصرف شده به روستایی که استادش آنجا 
مشغول کاش��یکاری یک امامزاده است می رود و ... به گزارش روابط عمومی فیلم 

تلویزیونی روزی که مرا دوست 
خواهی داش��ت و بن��ا به اعالم 
تهیه کننده فیلم، این اثر سینمایی 
دارای لوکیشن های متعدد بوده و 
جزو آثاری است که از بازیگران 
برزو  اس��تفاده می کن��د.  زیادی 
ارجمند، افش��ین س��نگ چاپ، 
فخرالدین  مهیمن،  پوراندوخت 
صدیق ش��ریف، مهدی لباف و 
کیان محمدی ها بازیگران اصلی 
این فیلم هستند که در کنار سایر 
بازیگ��ران ب��ه ایف��ای نقش می 

پردازند. 

کمک 460 میلیون ریالی مردم 
برای بازسازی عتبات

مس��ئول س��تاد بازس��ازی عتبات عالیات چهارمحال و بختیاری گف��ت: از ابتدای 
س��ال  جاری تاکنون 460 میلیون ریال در راس��تای بازس��ازی عتب��ات عالیات در 
این اس��تان جمع آوری شده اس��ت. اردش��یر ریاحی پور در گفتگو با فارس اظهار 
داش��ت: اهدای هش��ت تخته فرش و 750 گرم طال از دیگر کمک های مردم مومن 
و نیکوکار این اس��تان در راس��تای بازسازی عتبات عالیات اس��ت. وی با اشاره به 
تعهدات این ستاد به منظور بازس��ازی حرم مطهر ائمه)ع( در عراق گفت: تعهدات 
این س��تاد در س��ال جدید به  منظور س��اخت روکش حرم مطهر مرقد امام حسن 
عس��گری)ع( در س��امرا و یکی از در های حرم مطهر امام علی)ع( در نجف اشرف 
اس��ت. ریاحی پور افزود: س��اخت روکش قبر مطهر امام حسن عسگری)ع( افزون 
ب��ر 2 میلی��ارد ریال و در حرم مطهر امام علی)ع( مبلغ ی��ک میلیارد و 300 میلیون 
ریال هزینه دربر خواهد داش��ت. مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات چهارمحال 
و بختیاری خاطرنش��ان کرد: همچنین بیش از 46 متخصص از س��وی این ستاد به  
منظور بازس��ازی کربالی معلی و نجف اش��رف به این اماکن مقدسه اعزام شدند. 

همزمان با هفته دفاع مقدس؛
اجرای 100 برنامه فرهنگی در سامان 

بخشدار سامان از اجرای بیش از 100 برنامه فرهنگی، هنری و ورزشی در بخش سامان 
همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد. به گزارش  فارس ، اصغر مظفری پیش ازظهر 
امروز در نشست ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس در این بخش، اظهار داشت: تجلیل 
از ایثارگران و رزمندگان سال های دفاع مقدس یک وظیفه ملی و دینی برای همگان 
است.وی بر ضرورت حفظ ارزش های دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: برهمین اساس 
برگزاری مراس��م های مردمی در مس��اجد و محالت شهر و روستا بیش از پیش الزم 
و ضروری است.مظفری دفاع مقدس را نماد افتخار و عظمت ملت ایران بیان کرد و 
گفت: برگزاری مراسم عطرافشانی و گلباران قبور مطهر شهدا، تشکیل نمایشگاه های 
دفاع مقدس، دیدار با خانواده های معظم شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی از مهم ترین 

برنامه های دفاع مقدس در بخش سامان است.
مظفری تصریح کرد: بدون شک هدف از برگزاری هفته دفاع مقدس بیان واقعیت ها 
و ارزش ه��ا و همچنی��ن نمایش قدرت و ت��وان نظامی و انتظامی و نی��ر ارزیابی و 
انسجام بین نیروهاس��ت که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی به اهمیت حفظ 
و صیانت از ارزش های هش��ت س��ال دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: جلوگیری از 
کمرنگ ش��دن ارزش های دفاع مقدس، زمینه سازی برای اهمیت یافتن این ارزش ها 
از طریق تبیین مبانی عقالنی و اعتقادی آن ها،  باورپذیر کردن ارزش ها برای مخاطبان 
از راهکارهای موثر در حفظ و انتقال این ارزش هاست که باید مورد توجه قرار گیرد. 
مظفری خاطرنشان کرد: این هفته یادگار افتخار آفرینی سنگرداران اسالم بوده و هفته 
گرامیداشت دالورمردی ها و از خودگذشتگی ها ی جوانان غیور و پیرو خط امام )ره( 
و والیت است لذا بر همه مردم و مسئوالن شایسته است با تمام توان و برنامه ریزی 
مدبرانه در بزرگداشت این هفته و تبیین و بیان خاطرات دفاع مقدس از زبان رزمندگان 

برای نسل جوان جامعه تالش کنند.

زاينده رود
همزمان با مراس��م هفت شهید پاسدار عباس علی 
جان نثاری برای نخس��تین بار در اصفهان از 176 خانواده 
ش��هید عشایر اس��تان تجلیل شد. برای نخس��تین بار در 
اس��تان اصفهان از عش��ایر غیوری که نامشان هم سنگ 
وفاداران انقالب اسالمی ایران بود و پیشاپیش آنها می توان 
از ش��هید ش��اه مرادی و دیگر هم رزمانش��ان نام برد، در 
گلستان ش��هدا تجلیل و قدردانی شد. مراسم قدردانی از 
خانواده های شهدای عشایر هم زمان با مراسم هفت سردار 
ش��هید عباس علی جان نثاری که هفته گذشته در مناطق 
عملیاتی ش��مال غرب کشور به شهادت رسید و پیکر او 
در گلستان ش��هدای اصفهان آرام گرفت، برگزار شد. در 
مراسم نخستین یادواره و تجلیل از خانواده عشایر استان 

اصفهان، بیانیه ایی از س��وی وزیر جهاد کشاورزی به این 
مناسبت قرائت شد.

عشاير کالس مردانگی و وطن پرستی هستند
در این بیانیه وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: نام عشایر 
آش��ناترین واژه در قاموس حماسه های لذت آفرین ایران 
است که خاطرات دالوری های آنها در تاریخ شکوهمند 
ای��ن دیار به یادگار می گذارد. در قس��مت دیگری از این 
بیانیه صادق خلیلیان اظهار داش��ت: حماسه سازان عشایر 
غیور و غیرتمند خالقان این حماس��ه بزرگ هستند که با 
اصابت و اراده همواره با نور ایمان رهنورد راهی شدند که 
پاداش آن جاودانگی و بقا اس��ت. در بخشی دیگر از این 
بیانیه آمده است: با نخستین یادواره از 176 شهید عشایر 
باید این قوم سلحشور را یادآور کالسی از درس مردانگی 

و وطن پرستی شهیدان گران قدر دفاع مقدس دانست.
عشاير يك جمعیت نیستند بلکه يك جامعه اند

در ادامه مراس��م نماینده ولی فقیه در امور عشایر کشور 
با اش��اره به این که یک میلیون 200 هزار نفر عشایر کل 
کش��ور را تامین می کند، بیان داشت: از این تعداد نزدیک 
به 10 هزار و 200 نفر از آنها ش��هیدانی هستند که تقدیم 
اس��الم و انقالب کرده اند و این افتخ��ار بزرگی که برای 
عش��ایر  است. وی با اشاره به سخن امام خمینی)ره( که 
عشایر ذخایر انقالبند، اظهار داشت: مقام معظم رهبری نیز 
عشایر را مرزداران، سنت داران و حافظان از حیثیت ملت 
دانست. حجت االسالم محمدقلی حلیلی زندگی عشایر را 
ساده و بی آالیش دانست و ادامه داد: عشایر با زندگی ساده 
و کم توقعی که از دولت دارند بیشترین و بهترین خدمات 
را به دولت ارائه می کنند. وی با ذکر این مطلب که همیشه 
یادآوری نام و یاد شهدا عزیز است، افزود: عشایر در یک 
نگاه نه یک جمعیت از یک قوم و قبیله بلکه یک جامعه 

هستند که باید همیشه نام و یاد آنها را گرامی داریم.
گرايش به اسالم کشور به کشور شده است  

همچنی��ن در این مراس��م نماینده ولی فقی��ه در وزارت 
جهادکش��اورزی گفت: امروزه گرایش به اسالم مختص 
به یک نفر و چند میلیون نیست و عالقه به اسالم کشور 
به کشور در حال توسعه و گسترش است. وی با اشاره به 
سخن پیامبر اسالم)ص( تصریح کرد: برای عزیز بودن به 
فرموده محمد)ص(، بجنگید، دفاع کنید و اهل رزم باشید 
و دش��من را به حرم حیثیت و دینتان راه ندهید، تا عزیز 
و گرامی بمانید. حجت االس��الم حسن عالمی با اشاره به 
آیه 20 و 21 س��وره توبه اضافه ک��رد: برای این که برای 
فرزندانت��ان ارثی جاویدان باقی بگذارید با روحیه دفاعی 
و سلحشوری ذلت و خواری را برای نوادگان خود باقی 
نگذارید. وی با اش��اره به قشر عشایر که امام خمینی)ره( 
از آنها مرتب تمجید می کرد، اظهار داشت: عشایر مردمی 

زحمت کش و تولید کننده هستند به طوری که 20 درصد 
از گوشت مصرفی در کشور را تامین می کنند. در پایان این 
مراسم ضمن یادآوری رشادت ها و دالوری های شهدای 
عشایر و شهید جان نثاری تمبر یادبودی از شهدای عشایر 
ب��ا حضور نمایندگان مجلس و معاون سیاس��ی � امنیتی 
استانداری استان اصفهان و بسیاری از نظامیان عرصه دفاع 

مقدس رونمایی شد.
راه سعادت ما پیروی از شهدا است

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: 
راه س��عادت ما پیروی از شهدا است، شهدایی که با نثار 
خون خود راه و خط  مش��ی ائمه اطهار )ع( را ادامه دادند. 
محمدرض��ا رجایی نیز در این مراس��م با بیان این که راه 
س��عادت ما پیروی از شهدا است، اظهار داشت: شهدا با 
نثار خون خود راه و خط مشی ائمه اطهار)ع( را ادامه دادند 
بنابراین پیروی از شهدا برای ما سعادت به همراه دارد. وی 
با اشاره به این که استان اصفهان در دوران جنگ تحمیلی 
بالغ بر 23 هزار و 470 ش��هید داش��ته است، اضافه کرد: 
استان اصفهان 48 هزار جانباز سرافراز و سه هزار و 500 
آزاده را تقدیم انقالب اس��المی کرد. مدیر کل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران اس��تان اصفهان ادامه داد: استان اصفهان 
همچنان منتظر برگش��ت تعداد زیادی از شهیدانی است 
که پس از گذش��ت 32 س��ال از پیروزی انقالب اسالمی 
هنوز اجساد آنها به مهین اس��المی بازنگشته است. وی 
با اشاره به درگیری در کشورهای لیبی و بحرین تصریح 
کرد: به برکت خون ش��هدای ایران در کش��ورهای لیبی، 
بحرین، مصر و یمن بیداری اس��المی در جهان در حال 
ش��کل گیری است. مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اس��تان اصفهان افزود: ب��ا درگیری های ایجاد ش��ده در 
کشورهای اسالمی ما دوباره شاهد آموزش های اسالمی 
به تبعیت از والیت رهبری هستیم و راه شهدا را محکم و 

استوار دنبال می کنیم. 

برندگان تندیس پانزدهمین 
جشن سینما مشخص شدند

طی مراس��می در عمارت مس��عودیه، برندگان تندیس های پانزدهمین 
جشن بزرگ سینمای ایران معرفی شدند.

از نکات جالب این جش��ن، عدم توجه به فیلم »یه حبه قند« در داوری 
نهایی جشن سینما بود. فیلمی که از دو سو وارد حاشیه شده بود؛ اول 
این که؛ در جش��نواره بیس��ت و نهم فیلم فجر بر سر بی توجهی به این 
فیلم حمالت بسیاری به داوران جشنواره صورت گرفته بود و دوم این 
که؛ برخی منتقدان جش��ن سینما معتقد بودند که فیلم »رضا میرکریمی« 
قرار است جوایز جشن سینما را درو کند که دست آخر این اتفاق هم 
نیفتاد اما به هر روی کار یکی از هنرمندان این فیلم در جش��ن س��ینما 

مورد توجه واقع شد.
نکت��ه دیگ��ر نگاه مش��ترک داوران جش��ن س��ینما و جش��نواره فیلم 
 فج��ر در چند رش��ته )از جمله کارگردان��ی، فیلمنامه، موس��یقی متن 

و ...( بود.
از  تندی��س  ب��ا کس��ب چه��ار  از س��یمین«  ن��ادر  فیل��م »جدای��ی 
 جش��ن س��ینما، ی��ک جای��زه ک��م ت��ر از جش��نواره فیل��م فج��ر 

به دست آورد.
فیلم »اینجا بدون من« نیز با کسب پنج تندیس رکورددار جوایز امسال 

شد.
 بر اي��ن اس��اس برن��دگان نهايی جش��ن پانزدهم به ش��رح 

زير هستند: 
بهترین فیلم: »جدایی نادر از سیمین« به تهیه کنندگی اصغر فرهادی. 

بهترین کارگردانی: اصغر فرهادی، »جدایی نادر از سیمین«.
بهتری��ن فیلمنامه اورژین��ال: اصغر فرهادی، »جدایی نادر از س��یمین«. 

بهترین فیلمنامه اقتباسی: بهرام توکلی، »اینجا بدون من«. 
بهترین بازیگر نقش اول مرد: رضا عطاران، »اسب حیوان نجیبی است«  

و »ورود آقایان ممنوع«.
بهترین نقش اول زن: فاطمه معتمدآریا، »اینجا بدون من«. 

بهترین نقش مکمل مرد: شهاب حسینی، »جدایی نادر از سیمین«. 
بهترین نقش مکمل زن: نگار جواهریان، »اینجا بدون من«. 

بهترین فیلمبرداری: حمید خضوعی ابیانه، »اینجا بدون من«. 
بهترین تدوین: محمدرضا موئینی، »سعادت آباد«. 

بهترین موسیقی متن: کارن همایونفر، »جرم«. 
بهترین طراحی صحنه: آتوسا قلمفرسایی، »اینجا بدون من«.
بهترین طراحی لباس: اصغرنژاد ایمانی، »مهتاب روی سکو«.

بهترین صدابرداری: مهران ملکوتی، »خیابان های آرام«.
بهترین صداگذاری: امیرحسین قاسمی، »اینجا بدون من«. 

بهترین چهره پردازی: عبداله اسکندری، »یه حبه قند«.
بهترین جلوه های ویژه بصری: امیررضا معتمدی، »33 روز«. 

بهترین جلوه ویژه میدانی: نجف فتاحی، »راه آبی ابریشم«.
 کارگردان��ی فیل��م اول: امی�����ر ثقف��ی، »م��رگ کس��ب و کار م��ن 

است«. 
بهترین فیلم اول: فرشته طائرپور، »آینه های روبرو«. 

اعالم اسامي آثار راه یافته داستاني
 به جشنواره فیلم کوتاه 

اس��امی آثار راه یافته داستانی به بخش مسابقه بین الملل بیست و هشتمین 
جش��نواره بین المللی فیلم کوتاه تهران اعالم ش��د. به گزارش ستاد خبری 
بیست و هشتمین جش��نواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، مجید جوزانی، 
دکترای پژوهش هنر، کارگردان و بازیگر، اصغر فهیمی فر دکترای تاریخ هنر،  
فلسفه و هنر  و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و سید محسن  
هاشمی دکترای پژوهش هنر و عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه 
هنرکار بازبینی و انتخاب آثار بخش مسابقه بین الملل را بر عهده داشته اند 
که از میان 954 اثر داستانی  از 105 کشور جهان 50 اثر را برای شرکت در 
بخش مسابقه داستانی بین الملل انتخاب کرده اند. در پایان دبیرخانه جشنواره 
از فیلمس��ازان راه یافته از بخش ملی به بخش بین الملل درخواست نموده 
کپی اصل فیلم خود را همراه با زیرنویس انگلیس��ی حداکثر تا یکشنبه 27 
شهریور ماه به دبیرخانه جش��نواره واقع در تهران – میدان ونک – خیابان 
گاندی – کوی نوزدهم – پالک 20 تحویل و یا ارس��ال نمایند. بیس��ت و 
هش��تمین جش��نواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از 19 الی 24 مهر ماه در 
تهران  و از 28 مهر الی 2 آبان ماه در هشت منطقه فرهنگی شامل: آذربایجان 
غربی، اصفهان، خراسان شمالی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، 
کهکیلویه و بویراحمد و مازندران برگزار خواهد شد و پس از آن برگزیدگان 
بخش ملی و بین الملل جش��نواره در دفاتر شصت گانه انجمن در سراسر 

کشور برای عالقه مندان به نمایش در خواهند آمد.

تقویت اعزام های تخصصی در اصفهان 
کمتر صورت می گیرد

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اس��المی اصفهان گفت: از اهداف و 
سیاست های کالن دفتر تبلیغات اسالمی بروز و ظهور بخشی به اعزام های 
نخبگانی و تقویت اعزام های تخصصی اس��ت، که در دفتر اصفهان در این 
حوزه اقدامات کمتری صورت گرفته است. حجت االسالم علی اکبر صافی 
اظهار داشت: اعزام های نخبگان با تحول گرایی، برنامه محوری و هدفمندی 
برای نخس��تین بار در اصفهان با جدیت پیگیری می ش��ود. وی با اشاره به 
ای��ن که تا کنون اقدام به شناس��ایی و تربیت ح��دود 150 مبلغ توانمند در 
عرصه تبلیغ تخصصی در معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسالمی اصفهان 
صورت گرفته اس��ت، بیان داشت: با استفاده از این ظرفیت هر روز بالغ بر 
20 نف��ر اعزام تخصصی به س��ازمان ها و نهادهای متقاضی انجام می گیرد. 
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اس��المی اصفهان تصریح کرد: اعزام 
تخصص��ی مبلغان در ش��اخه های کالم و عقائد، ادیان، فرق، آس��یب های 
اجتماعی، مشاوره، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ که نهادهای متقاضی 
از آن اس��تقبال خوبی کرده اند. وی ضمن اش��اره به تیم تبلیغی در اجرای 
برنامه برای کودکان و نوجوانان در دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان اضافه کرد: 
ظرفیت تیم مبلغ برای کودکان و نوجوانان و در تمام شاخه ها برای اعزام به 

نهادهای دولتی و خصوصی وجود دارد. 

مدير اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي سمیرم:
سمیرم با کمبود زیرساخت های 

فرهنگی و هنری مواجه است
 مدی��ر اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المي س��میرم گفت: محل��ه گرایی، 
قوم گرایی ونمود نگرش های سیاس��ی در س��میرم از مهم ترین موانع 

پیشرفت فرهنگی در این شهرستان است.
بهم��ن مجاب ب��ا بیان ای��ن مطلب، اظهار داش��ت: س��ابقه تاریخی و 
وج��ود ش��خصیت هاي فرهنگ��ي و هن��ري در ط��ول تاریخ س��میرم 
سبب ش��ده تاکنون این شهرس��تان از توانمندي های فرهنگي و هنري 
بس��یاري برخوردار باش��د. وی با بی��ان این که یکی از موانع توس��عه 
و پیش��رفت های فرهنگ��ی وارد ش��دن نگرش های سیاس��ی درعرصه 
فرهنگ اس��ت، افزود: محل��ه گرایی، قوم گرای��ی و نمود نگرش های 
 سیاس��ی در س��میرم از مه��م ترین موانع پیش��رفت فرهنگ��ی در این 

شهرستان است.
وي با بی��ان این که فراهم بودن زیرس��اخت هاي فرهنگي و هنري در 
هر جامعه براي به فعلیت رس��اندن اس��تعدادها و توانمندي هاي بالقوه 
فرهنگي آن جامعه مؤثر است، افزود: متأسفانه در حال حاضرشهرستان 
س��میرم با کمبود زیرساخت های فرهنگی و هنری مواجه است. وي با 
اش��اره به احداث مجتمع فرهنگي س��میرم بیان کرد: عملیات عمرانی 
مجتمع فرهنگی سمیرم از سال 84آغاز شده است و تاکنون این مجتمع 
با مس��احتي افزون ب��ر 2500 مترمربع از 70 درصد پیش��رفت فیزیکي 

برخوردار می باشد.
مج��اب با اش��اره به ای��ن که طب��ق پیش بیني هاي به عم��ل آمده بیش 
از900 میلی��ون توم��ان ب��راي اتم��ام و تجهیز این مجتمع نیاز اس��ت، 
تصری��ح ک��رد: طبقه اول این مجتمع که متش��کل از س��اختمان اداری 
می باش��د در ده��ه فج��ر امس��ال افتتاح می ش��ود و مابق��ی آن نیز در 
 صورت تأمین اعتبار الزم در س��ال آینده به بهره برداری خواهد رسید. 
مدی��ر اداره فرهن��گ و ارش��اد اس��المی شهرس��تان س��میرم اف��زود: 
و  هن��ری  مختل��ف  رش��ته های  در  هنرمن��د  حاض��ر67  ح��ال  در 
 در غال��ب ش��ش انجم��ن فرهنگ��ي، هن��ري  و ادب��ی در س��میرم 

فعالیت می کنند. 
مج��اب در ادامه ب��ه فعالیت کانون ه��ای فرهنگی هنری مس��اجد در 
شهرس��تان اش��اره ک��رد و اف��زود: اکن��ون 18 کانون فرهنگ��ی هنری 
مس��اجد در س��طح شهرس��تان س��میرم فعال اس��ت که انتظار داریم 
 بتوانی��م ت��ا پایان س��ال ج��اری این تع��داد کان��ون را ب��ه  30 کانون 

افزایش دهیم. 
وی ادامه داد: کانون های فرهنگی هنری مس��اجد شهرستان از امکانات 
خوبی برخوردار است و به همین منظور بخشی از فعالیت های فرهنگی 
شهرستان از جمله روستاها توسط این کانون ها انجام مي شود. مجاب 
گفت: توس��عه زیرس��اخت هاي فرهنگي و هنري و همچنین توس��عه 
بخش نرم افزاري، تهیه و تدوین س��ند چشم انداز پنج ساله در عرصه 
فرهنگ وهنر از مهم ترین رویکردهای اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمي 

شهرستان سمیرم است.

31 فیلم داستانی بلند )تله فیلم(، مستند و کوتاه داستانی به 
بخش مسابقه ششمین جشنواره فیلم رضوی راه یافتند. به 
گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی اعالم کرد: هیأت انتخاب جش��نواره فیلم رضوی 
پس از بازبینی 200 فیلم ارس��الی به دبیرخانه جشنواره، 
31 فیلم را جهت نمایش در بخش مسابقه انتخاب کردند 
که از این تعداد، ش��ش فیلم بلند داستانی )تله فیلم(، 14 
فیلم مس��تند و 11 فیلم کوتاه داستانی هستند. بر پایه این 
گزارش، اسامی فیلم ها و کارگردانان آثار منتخب ششمین 
جش��نواره فیلم رضوی، به این ش��رح اس��ت: فیلم های 
داس��تانی بلند: آسمان هشتم حسن نجفی، تابستان عزیز 
امیرش��هاب رضویان، جایزه ای برای او مهدی رضازاده، 
چشم براه جواد ُمزدآبادی، کمی دورتر مجید اسماعیلی، 
مسافر باران داریوش یاری. فیلم های مستند: امام رضا)ع( 
)مهدی شاه محمدی(، بی فاصله تا دور، مسعود توجهی، 
پایا، پروانه مرزبان- صادق دقیقی، دور از ... به س��ویش، 
جواد رضایی منفرد، روزگار ما کمی آن سوتر خلبان، علی 
مختارزاده، زمزمه در باد، الدن صحرایی، فرش های پرده ای، 
علیرضا سبحانی، ماتم در سکوت، جواد علیزاده، مش تقی، 
سیدمحمدحسین هاشمی، مشتی اسماعیل، مهدی زمانپور 
کیاسری، نجوایی در دور دست، سیدحمید میرحسینی، 
نقش جهان، علیرضا سبحانی، وندا، مریم فتحی فر- فرخ 

حنیفه نژاد، هویت یا ش��هر قدیم، محمد دس��تمالچیان. 
فیلم های کوتاه داستانی: آخرین وداع، امیررضا قرشی، آقا 
شما خدائید!، شاهرخ کافی، پر، سمیه امیری، جاده مسدود 
اس��ت، وحید حاجیلویی، خدا می بیند، رضا جمالی، در 
امتداد سفر، محمدجعفر باقری نیا، زوار، علیرضا صفری، 
عکاس��ی نورالرضا، نعمت اله سرگلزایی، کبوتری پشت 
پنجره، نواب محمودی. شش��مین جشنواره فیلم رضوی 
طی روزهای 12 تا 14 مهرماه 1390، در شهر تهران برگزار 

خواهد شد.   

مدی��ر کل س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری استان اصفهان گفت: طی تفاهمنامه  میراث 
فرهنگی با شهرداری اصالحاتی در باغ هشت بهشت انجام 
و الحاق های آن تکمیل و پرونده برای ثبت ملی به باغ های 
ایرانی ارس��ال می شود. اسفندیار حیدری پور در گفتگو 
با فارس با اش��اره به پرونده ثبت جهانی باغ های ایرانی 
اظهار داشت: در استان اصفهان سه اثر باغ فین کاشان، باغ 
چهل ستون و باغ هشت بهشت برای ثبت میراث جهانی 

در نظر گرفته ش��دند، اما با کارشناسی هایی که صورت 
گرفت پرونده تنها دو باغ برای ثبت جهانی ارس��ال شد. 
وی تصریح کرد: به دلیل اینکه باغ هشت بهشت تغییرات 
زیادی کرده و بسیاری از المان های باغ های ایرانی دیگر در 
آن وجود نداشت، از ارسال پرونده آن برای ثبت جهانی 
خ��ودداری کردیم. مدیر کل س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان افزود: در مورد 
باغ چهل س��تون نیز با توجه به ای��ن که حدود پنج هزار 
متر از این باغ در محوطه اس��تانداری قرار داش��ت برای 
ثبت مشکل داشتیم که با مساعدت مجموعه استانداری 
و الحاق فضای چهار هزار متری این باغ از اس��تانداری 
به چهل ستون مشکل حل شد. وی یادآور شد: البته طی 
تفاهمنامه ای با ش��هرداری در نظر داریم اصالحاتی را بر 
روی باغ هشت بهشت انجام داده و الحاق ها آن را تکمیل 
کنیم و پرونده را برای ثبت ملی باغ های ایرانی ارسال کنیم. 
حیدری پور با اشاره به این که در زمان جمع آوری پرونده 
ثبت جهانی باغ فین کاش��ان حمالت مغرضانه زیادی از 
سوی رسانه های بیگانه و داخلی در مورد درختان این باغ 
به وجود آمد، اضافه کرد: شرایط و تنش خبری به حدی 
بود که می خواستند باغ فین از فهرست باغ های ایرانی نیز 

حذف شود. 

31 فیلم به بخش مسابقه جشنواره رضوي راه یافتند در قالب تفاهمنامه میراث فرهنگی با شهرداری اصفهان صورت می گیرد؛
تکمیل باغ هشت بهشت برای ثبت در فهرست باغ های ایرانی
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی آيین تندرستی
یک پیشنهاد

آبغوره و لیموترش
میکروب وبا را از بین می برند

رئیس بیمارستان خمین با بیان این که میکروب وبا در مقابل اسید معده 
حساس بوده و از بین می رود، در ادامه توصیه کرد: بیماران از غذاها و 
مواد خوراکی اسیدی همچون آب لیمو، لیمو ترش و آب غوره استفاده 
کنند. سید جواد موسوی فرد رئیس بیمارستان خمین اراک با تأکید بر 
این که در صورت مشاهده هرگونه اسهال آبکی به یکی از مراکز درمانی 
مراجعه کنید، افزود: عالئم وبا در ابتدا به صورت اسهال آبکی و سفید 
رنگ و حجیم شبیه آب برنج و دل درد خفیف آغاز و در صورت عدم 
مراجعت شخص به پزشک به دلیل شدیدتر شدن اسهال و کاهش آب 
بدن، فرد بیمار دچار خشکی پوست می شود. موسوی فرد، استفراغ بدون 
حالت تهوع قبلی، اسهال بدون درد و زور و پیچ شکم همراه با گرفتگی 
)اسپاسم( و درد عضالت پشت ساق پا، تشنگی فراوان، کم شدن یا 
قطع شدن ادرار را از دیگر عالئم این بیماری عنوان کرد. وی افزود: فرد 
بیمار مقدار زیادی الکترولیت، سدیم، پتاسیم، کلسیم و مواد ضروری 
بدن را از طریق مدفوع دفع می کند که این امر باعث بروز عالئمی نظیر 
سرگیجه، ضعف عمومی بدن و تپش قلب در فرد بیمار شده که در 
صورت عدم درمان می تواند به فوت بیمار منجر شود. وی اظهار داشت: 
وبا بیماری است که از طریق آب توسط باکتری ویبریو کلرا ایجاد و 
بیشترین راه انتقال آن از طریق مدفوع انسانی، آب و مواد غذایی آلوده 
و خوردن سبزی هایی که در هنگام کاشته شدن با کود انسانی و پساب 
تغذیه می شود، است. رئیس بیمارستان خمین اراک ادامه داد: شخصی که 
به بیماری وبا مبتالست هر بار که به توالت می رود، میلیون ها میکروب 
از او دفع می شود بنابراین فرد بیمار هر وسیله ای از دستگیره در تا صابون 
را به میکروب وبا آلوده می کند. وی بیان کرد: چون میکروب هایی که به 
صابون جامد منتقل شده اند به نفر بعدی منتقل می شوند پس بهتر است 
از مایع برای شستشوی دست استفاده شود.  موسوی فرد، با تأکید بر 
این که پیشگیری مقدم بر درمان است، گفت: از آب های جوشیده و 
ضدعفونی شده و غذاهای پخته و داغ استفاده شود. وی ادامه داد: میوه ها 
و سبزیجات قبل از مصرف باید شستشو،انگل زدایی و ضد عفونی شوند 
و تا جایی که ممکن است از مصرف ساالد و سبزیجات حتی در خانه 

خودداری شود.

گالبی
میوه ای با خواص باور نکردنی

گالبی میوه ای خوش طعم است که سرشار از ویتامین ها و عناصر معدنی 
است و خوردن آن در گرمای تابستان می تواند عالوه بر تأمین مواد مورد 

نیاز بدن، اندکی از تشنگی را نیز رفع کند.
گالبی دارای 76 تا 83 درصد آب، 6 تا 12 درصد مواد قندی مانند 
دکستروز ولوز)اغلب عاری از ساکارز(، یک تا دو درصد اسیدهای آلی 
آزاد مانند اسید مالیک و سیتریک، تانن، پکتین، انورتین آسپاراژین )به 
 A, خصوص در میوه های جوان( است. گالبی سرشار از ویتامین های
C ,B2 ,B1 و عناصری مانند فسفر، سدیم، کلسیم، منیزم، گوگرد، پتاسیم، 
کلر، روی، مس، آهن، منگنز، ید و ارسنیک است. پوست درخت گالبی 
اثر قابض دارد و برگ آن اثر مدر و آرام کننده دارد و از آن در موارد ورم 
مثانه، وجود باکتری در ادرار و وجود سنگ در مجاری ادراری استفاده 
می شود. برگ درخت گالبی در رفع عفونت مجاری ادراری مؤثر است 
و با مصرف آن اسید اوریک دفع می شود. گالبی میوه ای خوش طعم 
است که البته در مصرف آن به حالت خام نباید افراط شود زیرا معده های 
ضعیف آن را به خوبی هضم نمی کنند این در شرایطی است که هضم 

گالبی پخته آسان است و اثر ملین دارد. 
گالبی دارای اثر از بین برنده اسیداوریک در بدن است ضمن این که اثر 

ملین و تأمین کننده عناصر معدنی بدن را نیز دارد.
به  مبتالیان  برای  بیماری قند خون میوه ای مناسب گالبی 
و خستگی عمومی مؤثر است بوده و در رفع کم خونی 

زنان ضمن این که  برای  خوبی  غذای 
باردار است. با مصرف 
مقادیر زیادی گالبی 
روز،  چن���د  در 
مش��روط به این 
که اغذیه دیگری 
نشود،  خ��ورده 
فشار خ��ون به 
صورت ق��ابل 
ی  حظ��ه ا مال
پایین می آید. گالبی 
دارای گیاهی به صورت درختچه و به ارتفاع چند متر و یا به صورت 
درخت و دارای ساقه ای به بلندی 10 تا 20 متر است. از مشخصات 
گالبی این است که ریشه ای عمیق و برگ هایی ساده، صاف و دندانه دار 
دارد و میوه آن مخروطی شکل، گوشت دار و خوراکی است. قسمت 
مورد استفاده درخت گالبی، برگ های جوان، پوست ساقه و میوه آبدار، 
 »Pyrus communis L« معطر و خوش طعم آن است. گالبی با نام علمی

به تیره گل سرخ تعلق دارد.

خانم ها قبل از تشرف به حج
با متخصص زنان مشورت کنند

پزشک کاروان مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر گفت: 
زائران زن قبل از تشرف به حج برای کنترل خونریزی های قاعدگی 
با پزشکان متخصص زنان و زایمان  و یافتن راهکار مناسب حتماً 
مشورت کنند. سید محسن مروج در گفتگو با فارس، اظهار داشت: 
زنانی که احتمال می دهند خونریزی های قاعدگی آنها در ایام سفر 
زیارتی حج تمتع ایجاد شود و نگران این موضوع هستند الزم است 
از هم اکنون برای یافتن راهکار مناسب درمانی با پزشکان کاروان ها یا 
پزشکان متخصص زنان و زایمان مشورت کنند. وی افزود: در صورتی 
که در طول سفر نیز دچار خونریزی شده یا عوارض داروهای مصرفی 
در آنها ایجاد شد الزم است بالفاصله موضوع را با پزشک کاروان 
مطرح کنند و به هیچوجه به طور خودسرانه از قرص ها یا داروهای 

هورمونی استفاده نکنند.
مروج تصریح کرد: چرا که مصرف نادرست این داروها بعضاً باعث 
خونریزی های شدید شده و زائر را از تشرف به حرم ها و مساجد 

مقدس و انجام مراسم مذهبی محروم می کند.
پزشک کاروان مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر گفت: 
همچنین گاهی عوارض خطرناک استفاده از این داروها از قبیل لخته 
شدن خون در عروق مهم بدن منجر به بستری شدن زائر در بیمارستان 
شده و عالوه بر محرومیت وی از مناسک و فرائض معنوی، باعث 

مشکالت فراوان برای وی و همراهان می شود.
پزشکی  تیم های  در  کنند  توجه  زن  زوار  کرد:  خاطرنشان  مروج 
کاروان ها و تیم هیأت پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر 

پزشکان متخصص زنان و زایمان حضور دارند.

مدیر ارشد برنامه کنترل سرطان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: سرطان سینه به دالیل نامعلوم در منطقه 

خاورمیانه شایع تر است و سن ابتال به آن نیز پایین تر 
از سایر نقاط جهان است.

مریم طباطباییان در گفتگو با ایسنا، با اشاره به 
این که اصفهان برای چندمین سال رتبه اول ثبت 
کرد:  اظهار  است،  داشته  را  کشور  در  سرطان 
افزایش آمار سرطان ها در استان اصفهان به دلیل 

پوشش ناقص ثبت سرطان در نقاط دیگر کشور 
است.

وی با بیان این که دالیل اصلی ابتال به سرطان 
پستان همچنان ناشناخته است، افزود: افزایش 

مصرف  شیردهی،  عدم  ازدواج،  سن 
بارداری  ضد  داروهای  طوالنی  مدت 
برای  هورمونی  داروهای  مصرف  و 
درمان برخی بیماری ها که هم اکنون 
بسیار شایع شده است از فاکتورهای 
افزایش سرطان سینه در کشور است.

اشاره  با  پستان  جراحی  متخصص  این 
باالی 30  زایمان های  توجه  قابل  تأثیر  به 

سالگی بر روند افزایش سرطان سینه در جامعه گفت: افزایش 
سن ازدواج و درنتیجه افزایش سن بارداری در کشور از دالیل 

ابتال به سرطان سینه است.
طباطبایی با بیان این که اطالع رسانی در سال های اخیر موجب 
شده زنان توجه بیشتری به مقوله سرطان سینه داشته باشند، 
تصریح کرد: بیماران در سال های قبل ترجیح می دادند کمتر از 
بیماری خود مطلع شوند، اما در سال های اخیر مراجعه برای 
معاینات غربالگری افزایش یافته است و برخالف سال های 
گذشته موارد بیشتری از بیماران سرطانی دیده می شوند که در 

زمان مراجعه برای درمان، تومورهای کوچک سرطانی دارند.
وی با اشاره به این که در دو سال گذشته تأسیس واحدهای 
رادیولوژی در استان اصفهان کمک مؤثری در تشخیص به موقع 
سرطان سینه داشته است، بیان کرد: ضایعاتی که توسط جراح 
قابل لمس نیستند و در ماموگرافی تشخیص داده نمی شود با 
انجام رادیولوژی قابل تشخیص است و تشخیص تومورهای 

کوچک به درمان بیماری کمک می کند.

مدیر ارشد برنامه کنترل سرطان دانشگاه علوم پزشکی 
پیشرفت  و  مردم  آگاهی  افزایش  بیان  با  اصفهان 
تکنولوژی در پنج سال گذشته در استان اصفهان 
اضافه کرد: اگرچه این تغییرات خوشایند است، اما 
برای رسیدن به شرایط مطلوب باید تالش بیشتری 

در سطح جامعه صورت گیرد.
طباطباییان با اشاره به این که در حال حاضر تنها 
پوشش  تحت  اصفهان  استان  در  زنان  درصد   10
غربالگری سرطان سینه هستند، خاطرنشان کرد: 
زمانی می توان به وضعیت مطلوبی در این حوزه 
رسید که 70 درصد بانوان این غربالگری را 
انجام دهند، تجهیزات کافی برای مراجعه 
کنندگان در استان فراهم شود و سیستم 
وجود  متخصص  و  آماده  پاسخگوی 

داشته باشد.
وی اذعان کرد: درحال حاضر60 درصد 
از زنان از روش های تشخیص ضایعات، 
زمان مراجعه برای غربالگری آگاهی ندارند 
و حتی در صورت مشاهده ضایعه در سینه 

قادر به انتخاب متخصص مربوط نیستند. 
این جراح عمومی با اشاره به نبود تجهیزات کافی برای تشخیص 
اکنون دستگاه  داد: هم  ادامه  استان اصفهان  سرطان سینه در 
ماموگرافی تقریباً 40 درصد جمعیت استان را پوشش می دهد 
و به دلیل عدم مراجعه 90 درصد از زنان استان برای انجام 
معاینات غربالگری این تعداد کافی به نظر می رسد.  طباطباییان 
تعداد  شدن  بیشتر  با  و  جامعه  آگاهی  افزایش  با  اظهارکرد: 
مراجعان تقریباً دوبرابر تعداد فعلی به دستگاه ماموگرافی نیاز 
است و حتما با کمبود متخصص رادیولوژی مواجه خواهیم شد 
چون در حال حاضر تمام رادیولوژیست ها دستگاه ماموگرافی 

دارند که جوابگوی نیاز استان اصفهان نیست.
وی با اشاره به این که ماماها، پزشکان عمومی و حتی برخی 
از متخصصان توانایی تفسیر نتایج ماموگرافی و راهنمایی بیمار 
را ندارند، افزود: بسیاری از این افراد دوره های الزم در زمینه 
سرطان سینه را طی نکرده اند و توانایی تشخیص صحیح عالئم 

خطرساز و بی خطر را ندارند.
این متخصص جراحی عمومی با اشاره به این که از 10 درصد 

مراجعه کنندگان به فعاالن حیطه سالمت در استان اصفهان نیمی 
به اشتباه راهنمایی می شوند، گفت: با وجود اهمیت برخی از 
خانم ها و انجام ماموگرافی متأسفانه در مراجعه به پزشک و یا 
ماما برخالف وجود یک توده سرطانی در عکس ماموگرافی، 

پزشک و یا ماما قادر به تشخیص آن نیستند.
وی با اشاره به وجود ضعف در هر سه سطح غربالگری سرطان 

سینه تصریح کرد: تا چند سال گذشته به دلیل کمبود پزشک در 
کشور تنها هدف تحویل پزشک به جامعه بود، اما اکنون نیاز به 
تحصصی شدن پزشکان وجود دارد که با گذشت زمان امکان 

پذیر است.
طباطبائیان با اشاره به سیر صعودی رشد سرطان سینه در تمام 
نقاط جهان اذعان کرد: پیشگیری از سرطان سینه امکان پذیر 

نیست اما تشخیص زودهنگام آن موجب انجام بهترین درمان، 
افزایش طول عمر و ارتقا کیفیت زندگی می شود.

وی متوسط سایز تومور در استان اصفهان را در زمان مراجعه 
پنج تا هفت سانتی متر عنوان کرد و ادامه داد: تمام زنان باید 
ماهانه غربالگری پستان را انجام دهند و در صورت مشاهده 

هرگونه ضایعه تشخیص را بر عهده پزشک بگذارند.

بیشتر  در  که  این  به  اشاره  با  سینه  جراحی  متخصص  این 
تا  مراجعین به طور متوسط از زمان کشف ضایعه در سینه 
مراجعه به متخصص شش ماه فاصله وجود دارد، افزود: رشد 
تومور موجب پراکنده شدن سرطان به سایر بخش های بدن 
می شود و در بسیاری از موارد امکان درمان مناسب از بیمار 

گرفته می شود.

کم خواب ها جوانه گندم بخورند
رفع بی خوابی، خستگی و اختالالت عصبی از خواص دارویی جوانه گندم است.
یوسف نقیایی کارشناس تغذیه گفت: جوانه ها از مواد غذایی هستند که در گروه 
سبزیجات محسوب می شوند، جوانه گندم سرشار از ویتامین ها و امالح معدنی 
است و ارزش غذایی باالیی دارد. تغییرات شیمیایی که در هنگام جوانه زدن رخ 
می دهد باعث می شود امالح و ویتامین ها و پروتئین در آن افزایش یابد. وی با اشاره 
به این که پودر جوانه گندم غنی از ویتامین E و B است، ابراز کرد: ویتامین E به 
عنوان یک آنتی اکسید در پیشگیری از اکسیده شدن کلسترول مفید بوده و باعث 
کاهش بیماری های قلبی عروقی می شود. همچنین جوانه ها دارای فیبر و سلنیوم 
و فینریوم هستند که در پیشگیری از ابتال به انواع سرطان به خصوص سرطان 
روده مؤثر شناخته شده اند و برای رفع یبوست مفید است. این کارشناس در ادامه 
یادآور شد: جوانه گندم در درمان ریزش مو و ناراحتی های پوستی و شادابی 
پوست مؤثر است که می توان آن را به عنوان ماسک جوانه گندم استفاده کرد 
و از سوی دیگر در زنان باردار و شیرده که نیاز غذایی باالیی دارند حتماً جوانه 
گندم باید در برنامه غذای شان گنجانده شود. وی افزود: روغنی که در دانه گندم 
وجود دارد در حین جوانه زدن به صورت اسید چرب در آمده که قابل هضم 
است. نقیایی همچنین به وجود ویتامین B به خصوص B یک در جوانه که برای 
تعادل سیستم عصبی ضروری است اشاره و خاطرنشان کرد: این ماده غذایی برای 
رفع بی خوابی، خستگی و اختالالت عصبی افرادی که 
از این موضوع رنج می برند، مفید است. وی 
توصیه کرد: در مورد کودکانی که دچار 
سوء تغذیه هستند، این ماده غذایی باید 
به صورت سوپ یا همراه ساالد 
اشان غ����ذایی  برنامه   در 

گنجانده شود. 

سبک زندگی، سرطان را به زانو در می آورد
غذایی  رژیم  و  سالم  زندگی  سبک 
مناسب هرساله می تواند آمار ابتال به 
سرطان را تا 2/8 میلیون نفر در جهان 
کاهش دهد.  منطقه مرکزی، صندوق 
کرد  اعالم  سرطان  جهانی  تحقیقات 
شمار ابتال به سرطان در کمتر از یک 
به 12  و  برابر شده  پنج  دهه گذشته 
میلیون مورد در هر سال رسیده است 
و در کنار بیماری های مزمن دیگر مثل 
بیماری های قلبی، ریوی و دیابت به 
یکی از بزرگ ترین معضالت بهداشت جهانی تبدیل شده است. در گزارشی در 
اجالس سازمان ملل درباره بیماری های غیرواگیر، اعالم شد دولت ها در هر نسل تنها 
یک بار فرصت مقابله با موج سرطان و بیماری های مرتبط با سبک زندگی را دارند. 
متخصصان بهداشت جهانی می گویند بسیاری از بیماری های غیرواگیر که شامل یک 
سوم سرطان های شایع نیز می شود با قطع مصرف الکل، پرهیز از سیگار، پیروی از 
رژیم غذایی سالم و تحرک بدنی تا حد زیادی قابل پیشگیری است. البته رسیدن به 
این هدف به کمک دولت ها نیاز دارد که با تبلیغات و نظارت بر صنعت غذا، تنباکو 
و نوشیدنی های الکلی می توان به آن نزدیک شد. متأسفانه آگاهی های مردم در سطح 
جهان بسیار پایین است و بیشتر آنها هنوز نمی دانند فاکتورهایی مثل چاقی و مصرف 
سیگار باعث بروز بیماری سرطان می شود و در همین حال تبلیغات تلویزیونی به 
سمتی پیش می رود که مردم را از عادات سالم زندگی دور می کند. بر اساس آمار 
سازمان بهداشت جهانی بیماری های غیرواگیر مثل سرطان، بیماری های قلبی عروقی 
و تنفسی ساالنه جان 36 میلیون نفر را می گیرد که در طول 20 سال آینده این اپیدمی 
شتاب بیشتری خواهد گرفت و تا سال 2030 مرگ و میر بر اثر بیماری های غیرواگیر 
به 52 میلیون نفر در سال خواهد رسید. برخالف این تصور که بیماری های غیرواگیر 
مربوط به جوامع ثروتمند است به طور نامتناسبی جوامع فقیر را تحت تأثیر قرار داده 
است. بیش از 80 درصد مرگ و میرها بر اثر بیماری های غیرواگیر در بین کشورهای 

کم درآمد یا با درآمد متوسط است.

یک متخصص پوست و مو با بیان این که جوش غرور 
در بیشتر مواقع نیاز به درمان خاصی ندارد و افراد تنها در 
صورتی که اصول بهداشتی را رعایت کنند و جوش های 
می شود،  طی  بیماری  دوره   نکنند،  دستکاری  را  خود 
گفت: دستکاری جوش ها پروسه درمان را 10 تا20 سال 

طوالنی تر می کند.
بیماری  کرد:  اظهار  آکنه  درباره  آذر،  مژدهی  همایون 
جوش غرور جوانی یا آکنه یکی از شایع ترین بیماری های 
به  که  است  انسان  بیماری های  کلی  طور  به  و  پوستی 
طور معمول از بلوغ شروع می شود و تا حدود 30 یا 40 
باالتر  سنین  در  و  می کند  فروکش  اوج خود  از  سالگی 

خود به خود محو می شود.
کسانی  در  بیماری  این  زمینه  داد:  ادامه  وی  همچنین 
عواملی چون  ولی  دارند.  پوست چرب  که  دارد  وجود 
استرس های محیطی، کرم ها و لوازم آرایشی که به پوست 
عادت  نامنظمی های  هورمونی،  می شود،  تغییرات  مالیده 
ماهانه در زنان، کیست های تخمدان، بارداری، داروهای 
مختلف از جمله داروهای بارداری و کورتون ها، مصرف 
بعضی از غذاها و برخی عوامل دیگر در تشدید و یا بهتر 
پاسخ  در  آذر  دارند.مژدهی  دخالت  ضایعات  این  شدن 
استفاده  مثال  به عنوان  تغذیه  نوع  آیا  این پرسش که  به 
می توانند  بسیار شیرین چون شکالت ها  غذایی  مواد  از 
فاکتور مؤثری در بروز آکنه باشند، اظهار کرد: تغذیه در 
فاکتورهای  اما  است  برخوردار  کمتری  اهمیت  از  اینجا 

دیگر رایج تر هستند.
جوش  دستکاری های  مو،  و  پوست  متخصص  این 
و  دادن  بخور  انداختن،  بند  مانند  وسایلی  یا  دست  با 
باعث تشدید ضایعات دانست. مژدهی آذر  مانند آن را 
کرد  عنوان  اهمیت  مورد  بسیار  را  جوش ها  دستکاری 
باعث  که  است  جایی  تا  موضوع  این  اهمیت  گفت:  و 

بیشتر  سال   20 یا  سال   10 شما  جوش  درمان  می شود 
طول بکشد.  وی افزود: اما در بعضی مواقع که سیر این 
بیماری متفاوت است و یا جوش ها ماهیت تهاجمی تر و 
تخریب کننده تری دارند نیاز به دخالت طبی پیدا می شود. 
این متخصص پوست و مو در این باره توضیح داد: این 
سیر طبیعی در 90 درصد افراد طی می شود مگر این که 

مشکلی وجود داشته باشد. 
به عنوان مثال زنی که 40 ساله است اما هنوز صورتش 
شدید  استرس  یا  تخمدان  کیست  شاید  می زند،  جوش 
داشته باشد و یا موارد دیگری که جزو استثنائاتی است 
و  پوست  متخصص  دارد.این  باالتر وجود  سنین  در  که 
را  مواقع  این  در  پزشک  و دخالت  درمان  از  مو، هدف 
از آکنه بر روی پوست  ناشی  نماندن ضایعات  بر جای 

عنوان کرد.
بیان این مطلب  با  این متخصص پوست و مو همچنین 
علل  شایع ترین  از  یکی  ضدآفتاب ها  دنیا  در  اکنون  که 
باید از  افراد  بروز جوش های غرور هستند، گفت: همه 

ضدآفتاب های متناسب با پوست خود استفاده کنند.

است  خوردن  غذا  در  اختالل  نوعی  عصبی  بی اشتهایی 
که در اثر ترس از چاقی به وجود می آید. در این حالت 
می کند  محدود  بسیار  را  خود  غذایی  مواد  مصرف  بیمار 
مانند ورزش شدید و  افراطی  از روش های  استفاده  با  و 
مصرف مسهل سعی در پایین نگاه داشتن وزن خود دارد. با 
غربی شدن شیوه زندگی خطر ابتال به برخی از اختالالت 
روانی از جمله اختالالت تغذیه رو به افزایش است. در این 
شیوه زندگی، شکل ظاهری اندام افراد و همچنین الغری 
ارزش زیادی دارد. اختالالت تغذیه شامل زیر مجموعه هایی 
 می شوند که مهم ترین آنها بی اشتهایی یا پرخوری عصبی 

هستند.
بی اشتهایی عصبی به طور معمول پس از تصمیم فرد برای 
کاهش مقداری از وزن خود و یا در پی یک رویداد تنش زا 
مانند جدایی والدین، دور شدن از خانه و یا شکست شخصی 
بروز می کند. این اختالل سه تا شش ماه پس از آغاز یک 
رژیم غذایی آغاز شده و ویژگی های اصلی آن بی اشتهایی 

عصبی، الغری و توقف عادت ماهیانه در زنان هستند.
به گزارش سایت اینترنتی کامن سنس، هدف اصلی افراد 

مبتال به این اختالل روانی الغر شدن است اما ریشه آن ترس 
از چاقی یا تسلیم شدن در برابر تمایل زیاد به غذا خوردن 
است. به لحاظ شخصیتی برخی از این بیماران انعطاف ناپذیر 
و کمال طلب هستند و شکایت جسمی متعددی دارند برای 
مثال دچار کاهش حرارت بدن، کاهش فشارخون، لرزش 
بدن، کاهش مواد معدنی استخوان و یا کندی ضربان قلب 

می شوند.
این  به  ابتال  ترین عالئم  است شایع  آمده  مطلب  این  در 

اختالل روانی عبارتند از:
 کاهش حداقل 15 درصد وزن بدن

 اجتناب از خوردن غذا
 ترس زیاد از چاقی

 عالقه شدید به کاهش وزن و رژیم گرفتن
 تصور بدشکل بودن اندام ها

ملین و قرص های  داروهای مدر،  از  نادرست  استفاده   
الغری

 استفراغ عمدی
 استحمام بیش از حد

 ورزش شدید
 توقف عادت ماهانه در زنان

 عدم تحمل سرما
بنابراین گزارش، عالئم جسمی این بیماری شامل کاهش 
فشارخون و ضربان قلب، کم خونی، کاهش غیر طبیعی 

درجه حرارت بدن و اختالالت مغزی است.
بالینی اعتقاد دارند که عوامل متعددی  امروزه متخصصان 
قرار  تغذیه  اختالالت  خطر  معرض  در  را  فرد  می تواند 
 دهند که از جمله آنها می توان به نوع روابط مادر و کودک، 
تعارض های درمان نشده در دوران کودکی، حفظ وابستگی 
و عدم رسیدن به استقالل، فشارهای فرهنگی و اجتماعی، 

عوامل زیست شناختی و اختالالت خلقی هستند.

ویتامینی برای پیشگیری از تضعیف حافظه
یک قرص ویتامین حاوی   ویتامین های 
عالئم  می تواند  اسید  فولیک  و  ب 
تضعیف حافظه را در سالمندان کاهش 
داده و از آنها در برابر بیماری آلزایمر 
که حاوی  کند.مکمل هایی  محافظت 
این ویتامین ها هستند می توانند تا 70 
درصد از کاهش توان حافظه در برخی 
روند  و  کرده  پیشگیری  از سالمندان 
تحلیل رفتن حافظه را کندتر کنند. بنا 
برگزارش روزنامه تگلراف، متخصصان 

دانشگاه آکسفورد این قرص ویتامین را آزمایش کرده و به نتایج مفیدی در جلوگیری 
از کاهش توان ذهنی دست یافته اند. براساس این گزارش، ویتامین های گروه ب به 
طور کلی در چرخه متابولیسم سلولی نقش دارند بنابراین موجب افزایش متابولیسم 
بدن شده و رشد و تقسیم سلول ها را افزایش می دهند. این ویتامین ها در عملکرد 
درست دستگاه ایمنی و عصبی نقش دارند و برای سالمت پوست و ماهیچه ها نیز 
ضروری هستند. ویتامین های گروه ب باعث کاهش استرس و افسردگی و در نهایت 
سالمت پوست و اعصاب می شوند.همچنین در آزمایشات نشان داده شده  است 
افرادی که ویتامین ب زیادی در خون خود دارند حتی اگر سیگاری هم باشند با خطر 
کمتری در ابتال به سرطان ریه مواجه هستند. از جمله مکمل های حاوی ویتامین های 
ب می توان ب کمپلکس را نام برد که برای سالمت ذهنی نقش اساسی دارد. این 
ویتامین ها در بدن ما ذخیره نمی شوند بنابراین باید روزانه در رژیم غذایی ما گنجانده 
شوند. ویتامین های گروه ب به واسطه مصرف الکل، شکر، نیکوتین و کافئین از 
 بین می روند. در نتیجه به همین خاطر است که بسیاری از مردم دچار کمبود این 
 نوع ویتامین هستند. همچنین اسیدفولیک برای ترکیب و ساختار مولکول وراثتی 
دی ان آ مورد نیاز است. رژیم غذایی نامناسب و عوامل دیگری مانند بیماری، الکلیسم 
و نیز مصرف داروهای مختلفی چون آسپرین، قرص های ضدبارداری و داروهای ضد 
تشنج در کمبود اسیدفولیک دخالت دارند. مصرف این ویتامین بویژه به زنان باردار 

توصیه می شود.

اصفهان باز هم رتبه اول ثبت سرطان در كشور

 نشانه مبارزه با سرطان سینه

شایع ترین عالئم بی اشتهایی عصبی را بشناسیددستکاری جوش ها موجب طوالنی شدن دوره درمان می شود
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ورزش

زاينده رود
باش��گاه گیتی پس��ند با اعالم خبر تیمداری خود در 
رش��ته والیبال و جذب س��تاره گان این رشته ورود قابل 

توجه توأم با جذب نگاه رسانه ها را داشت.
تیمی که با آمدن مصطفی کارخانه و ترکاشوند و در ادامه 
جذب بازیکنان شاخصی همچون سعید معروف، رحمان 
داوودی، ج��واد محمدی ن��ژاد، علی س��جادی و حامد 
رضایی س��ر و صداهایی زی��ادی را ایجاد کرد و خیلی از 
باش��گاه ه��ا را وادار به اظهار نظر در این ب��اره کرد و از 
آنجائی که فدراسیون هم نسبت به رعایت سقف قرارداد 
در والیبال هم اهتمام ورزید خیلی را مجاب نمی کرد که 
باشگاه گیتی پسند با رعایت سقف قرارداد موفق به جذب 

ستاره های این رشته شده است.
با همه این تفاسیر مس��ئوالن گیتی پسند در بازار داغ نقل 
و انتق��االت بهترین خریدها را کردن��د و تمرینات تیم با 
حضور کارخانه آغاز ش��د. اما در ادامه مسائلی اتفاق افتاد 
که باعث جدائی سعید معروف از این تیم و فسخ قرارداد 
رحمان داوودی از س��وی باشگاه شد که حاشیه هایی را 
طی چن��د روز اخیر متوجه تیم والیبال گیتی پس��ند کرد. 
حاش��یه هایی که حکم ریختن آب به آس��یاب دشمن را 
داش��ت. معروف اعتقاد داشت مسئوالن گیتی پسند بدون 
هماهنگی قرارداد وی را دست کاری کرده اند و داوودی 
می گفت با وجود رفع مصدومیت باش��گاه س��ر از خود 

اقدام به فسخ قرارداد نموده است.
اتفاقاتی از این دسته و همچنین آگاهی نسبت به  وضعیت 
کنونی تیم والیبال گیتی پس��ند بهانه هایی خوبی بود تا با 
مصطفی کارخانه، س��رمربی با سابقه و کار کشته این تیم 
به گفتگو بپردازیم. گفتگوئی اگر چه کوتاه بود اما مطالب 

پرباری داشت.....
 روندتمرين��ات تی��م ب��ه چ��ه صورت��ی پیگیری

 می شود و وضعیت بازيکنان چگونه است؟
 طب��ق برنام��ه ای که به باش��گاه ارائه ک��ردم در طول هفته
 برنامه های بدنسازی، تاکتیکی و تکنیکی تیم را پیگیری می 

کنیم و تقریبا ده جلسه در هفته تمرین برگزار می کنیم.
بازیکنان تمرینات و روند رو به رش��دی را پش��ت س��ر 
گذاش��تند و نمودار عملکرد آنان رون��د صعودی را چه 
از نظر آمادگی جس��مانی و چه ا زنظر مسائل تاکتیکی و 
تکنیکی نشان می دهد. در این بین بعضی از بازیکنانمان 
به خاطر حضور در تیم ملی نوجوانان و بزرگس��االن در 
اختیار نداش��تیم که بازیکنان نوجوانمان به ترکیب اضافه 
شدند اما سایر ملی پوش��انمان به واسطه بازی های جام 
ملت های آس��یا فعاًل در تمرینات حض��ور ندارند. اما با 
بررسی عملکرد و نوع تمریناتی که برای بازیکنان در نظر 
گرفته بودیم و نتیجه ای که از آن حاصل ش��د از عملکرد 

بچه ها راضی هستم.
آيا تمامی نفراتی که مدنظر داشتید را توانستید 

جذب کنید؟
 90درص��د بله، البته در بعضی پس��ت ه��ا با محدودیت 
هایی از نظر قوانین فدراس��یون مواج��ه بودیم، بعضی از 
بازیکنان با س��ایر تیم ها قرارداد داشتند و نمی توانستیم 
آنه��ا را جذب کنیم ام��ا در مجموع بازیکن��ان موردنظر 
باش��گاه را ک��ه هم از لحاظ فنی و ه��م از لحاظ اخالقی 
و شخصیتی موردتأئید باش��گاه بودند را جذب کردیم و 
با یک اس��تراتژی خاص بازیکنان مورد نظر جذب شدند 
و این وضعیت نوی��د روزهای خوبی را برای تیم والیبال 

گیتی پسند می دهد.
نظرتون راجع به جدائی س��عید معروف و رحمان 
داوودی چی هست؟ اين موضوع کمی تیم شما را 

وارد حاشیه کرده است؟

در م��ورد رحمان باید عرض کنم ک��ه مصدومیت او هم 
ب��ه ما و هم به خ��ودش لطم��ه زد. وی بازیکن بزرگ و 
با ش��خصیتی اس��ت اما به خاطر وضعیت جسمانیش و 
مصدومیتی که برای آن به وجود آمده بود نگرانی هایی را 
برای ما به وجود آورده بود. مصدومیت کتف رحمان که 
قرار بود چند روزه خوب شود یکماه و نیم طول کشید که 
حتی باعث شد تیم ملی هم نرود و ما حق داشتیم با توجه 
به هزینه هایی که می کردیم نگران تیم باشیم، امیدی نبود 
که وی به این زودی ها بهبود پیدا کند. ضمن این که تیم 
ما یک تیم نوپا و تازه تأسیس و در همه پست ها بازیکن 
مطمئ��ن و ذخیره ندارد. رحمان باید به ما حق بدهد و ما 

برای او آرزوی موفقیت داریم.
اما رحمان داوودی اعتقاد داش��ت مصدومیتش 
جزئی بوده و اين باشگاه بوده که بدون هماهنگی 

با او اقدام به فسخ قرارداد نموده است.
 به نظر من بهترین قاضی خداس��ت. من اگر می دانس��تم 
ب��ا آوردن رحم��ان وضعیت به این گون��ه پیش می رود 
ه��ر گز او را به تیم نی��م آوردم. وی در ابتدا گفته بود که 
مصدومیت کتفش جزئی اس��ت و ده روزه خوب خواهد 
ش��د اما به همان نام  و نش��ان یکماه و نیم طول کشید و 
باشگاه حق دارد که نگران هزینه هایی که می کند باشد و 
من هم حق دارم زیرا باید به باشگاه جوابگو باشم. ما فقط 
س��همیه پنج بازیکن را داشتیم و چون بازیکن جایگزین 
برای او نداش��تیم صبر کردن ب��رای بهبودی کامل او یک 
ریس��ک بزرگ بود. اما اعتقادم بر این که رحمان بازیکن 
با شخصیت و فنی هست و برایش آرزوی موفقیت دارم.

ب��ه نظرتون فس��خ قرارداد آن هم ب��دون اجازه 
بازيکن کار درستی بود؟

من در جریان این مورد نیس��تم و نمی توانم در موردش 
صحبت کنم.

قضیه س��عید مع��روف چطور 
پیش رفت؟

این بازیکن قبل از پیوس��تن به گیتی پس��ند 
از حض��ور در تی��م ملی انص��راف داده بود اما به 

محضی که جذب گیتی پس��ند ش��د انگی��زه خاصی پیدا 
کرد و نس��بت به حض��ور در تیم ملی اع��الم آمادگی کرد. 
ای��ن بازیکن نس��بت به قرارداد امس��الش هی��چ اعتراضی 
 نداش��ت منتهی چون قراردادش را دو س��اله امضا کرده بود
 می خواست برای س��ال آینده مبلغ قراردادش 100 درصد 
افزایش داشته باشد که باش��گاه زیر بار این خواسته نرفت. 
طبق قانون فدراسیون رقم قرارداد بازیکن در صورت تمدید 
بین 20 تا 25 درصد افزایش می یابد و تقاضای افزایش صد 
درصدی خواس��ته نامعقولی بود و باشگاه اصرار داشت که 

حتماً قانون را رعایت کند که معروف هم قبول نکرد.
مع��روف م��ی گف��ت درابتدا ق��رارداد مش��کلی 
نداش��ته ول��ی بعد مس��ئوالن مبلغ ق��رارداد را 

دست کاری کرده اند؟ اين اتهام بزرگی است.
س��عید جوانی و خام��ی عمل کرده اس��ت چنین چیزی 
صحت نداش��ته است. سعید با ش��رایط ما توافق نکرد و 

رفت.
داوودی اعتراض  داش��ت که اگر باش��گاه با جذب وی 
مخالف بوده چرا زودتر اعالم نکرده که بدون تیم نماند.

سعید معروف که جذب کاوه آمل شد، اما درمورد رحمان 

بای��د بگویم که وی قابلیت های زی��ادی داره و اگر 
مش��کل مصدومیت نداشت در همین تیم گیتی پسند 
می ماند چون ه��م از نظر فنی و هم اخالقی قبولش 
دارم اما متاس��فانه چون بازیکن جایگزین نداش��تیم 

مجبور شدیم او را از دست بدیم.
 از اين بحث فاصله بگیريم نظرتون راجع به 

رعايت سقف قرارداد در والیبال چیست؟
به نظر من اگه یک سفره ای پهن باشد که همه از آن 
یک لقمه ای بردارن��د بهتر از این که یک دفعه پولی 

قطع ش��ود. این ابزار کنترلی برای این که باشگاه ها و 
بازیکنان تکلیف خودشان را بدانند و از افراط و تفریط 

هم جلوگیری کنند. یک موقع یه بازیکن واقعاً نمی شود 
برایش سقفی را تعیین کرد زیرا توانمندی هایش فراتر از 
سقف قرارداد است، اما بعضی ها هم الکی یکسری مبالغ 

رادریافت می کنند که جلوی آنها باید گرفته شود.
باش��گاه گیتی پس��ند در رعايت س��قف قرارداد 

موفق بوده ؟
 به جرات می توانم بگویم که باش��گاه ما شفاف ترین و 
سالم ترین باشگاه در این بحث بود. همه قراردادها برای 
فدراس��یون ارسال ش��ده و هیچ چیز غیرقانونی وجود 
نداش��ته در حالی که اگر بعضی ازتیم ها این شفافیت 
را درکارشان نداشتند منظورم تیم هایی است که برای 
قهرمانی تیم بس��ته اند چون بعضی از تیم ها صرف 
حض��ور در لیگ آمده اند و ش��اید ب��ا 500 میلیون 

تیمشان را بسته اند.
 اما بس��یاری از باشگاه ها صحبت هايی را 
نس��بت به خريد بازيکنان باالتر از س��قف 
قرارداد توسط باشگاه گیتی پسند را مطرح 
کردند که با توجه به موفقیت باش��گاه در 
ج��ذب س��تارگان والیبال چن��دان دور از 

واقعیت نیست.

من می گویم هزینه 
تی��م م��ا را دربیارند 

هزینه سایرتیم ها را هم 
همین طور آن موقع ثابت می ش��ود که بعضی افراد برای 
پیدا کردن راه فرار و ایجاد مس��یر انحرافی از تیم ما مایه 
می گذارند در حالی که تیم گیتی پسند نسبت به تیم های 
رقیب هزینه های کمتری را انجام داده و من از این بابت 
قول ش��رف می دهم. حس��اب و کتاب های تیم به طور 
کامل روش��ن و شفاف هس��ت و این موضوع قابل اثبات 
اس��ت. بنده 28 ساله که با مدیران و باشگاه های مختلف 
کار ک��ردم اما به جرأت می توانم بگویم تنها باش��گاهی 
که صرف خدمت به جامع��ه ورزش و مردم فعالیت می 
کند خود مجموعه گیتی پسند با اشتغالزایی که انجام داده 
خدمت بزرگی به مردم و این کشور می کنه و نباید اجازه 
داد با حرف هایی که دشمنان در نمی آورند مسئوالن این 

باشگاه را از تیمداری در ورزش پشیمان کنند. 
متأس��فانه هنوز بعضی از باش��گاه های ی��اد نگرفتند که 
سرش��ان به کار خودش��ان باش��د و کاری به بقیه نداشته 

باشند و این ایراد بزرگ بعضی از باشگاه هاست.
نظر ش��ما در مورد انحالل تیم پ��ر افتخار پیکان 

چیست؟
 من با این تیم چهار س��اله کار ک��ردم و از این که چنین 
اتفاق��ی افتاد واقعاً ناراحتم چرا باید فوتبالی که تا به حال 
مقامی نیاورده همچنان به کار خود ادامه بدهد ولی والیبالی 
که هرساله قهرمانه حدف شود. اقداماتی که انجام می شود 
ناش��ی از این که در والیبال افراد چش��م دیدن همدیگرو 

ندارند و می خواهند پیکان پنچر شود.
به طور دقیق در مورد باش��گاه گیتی پس��ند این موضوع 
قاب��ل درک ک��ه خیلی ها چش��م دیدن این باش��گاه و 
مجموعه آن را ندارند. باش��گاهی که مخالف حاش��یه 
و بازیکن س��االری اس��ت و صرف خدمت به ورزش 
وارد این مقوله ش��ده و س��عی دارد در محیطی سالم و 
در کمال آرامش و بدون دغدغه کار رو دنبال کند و به 

نتیجه مطلوبی هم برس��د.

خبر

صدر جدول در تسخیر اصفهان
گیتی پسند اصفهان در صدر؛ این بار 3 امتیاز در کنار بازی زیبا

جدال سپاهان و تیم ملی هندبال ادامه دارد
درخواست ريمانیچ 

برای حضور 4 سپاهانی در تیم ملی
زاينده رود

بازیکن��ان تیم هندبال س��پاهان همچنان غایبان تیم ملی هس��تند و 
ریمانیچ تصمیم گرفت جایگزینی برای آنها انتخاب کند.

ریمانیچ برای غایبان جایگزین انتخاب کرد؛ درخواس��ت برای حضور 4 
س��پاهانی تمرینات تیم ملی هندبال ایران در حالی پیگیری می ش��ود که 
بازیکنان تیم س��پاهان همچنان غایبان تمرین محس��وب می شوند. غیبت 
این بازیکنان به دلیل تصمیم مدیریت باشگاه سپاهان مبنی بر در اولویت 

قرار دادن باشگاه بر تیم ملی صورت گرفته است.
رایزنی های مس��ئوالن باش��گاه س��پاهان با فدراس��یون هندبال هم نتیجه 
چندان مثبتی نداش��ت و تنها موجب ش��د تا طرفی��ن در جریان کارهای 

یکدیگر قرار بگیرند.
در همین راستا مسئوالن فدراسیون هندبال تصمیم گرفتند برای بازیکنان 
س��پاهان جایگزین انتخاب کنند. البته سرپرس��ت تیم ملی از سپاهانی ها 
خواسته تا اله کرم استکی، مصطفی س��اداتی، سعید برخورداری و ایمان 
جمالی را در اختیار تیم ملی قرار دهند و منتظر پاس��خ اصفهانی ها است. 
برای س��ایر بازیکنان سپاهان هم ریمانیچ جایگزین انتخاب خواهد کرد. 

پیش از این سجاد استکی هم در اختیار تیم ملی بود.
رقابت ه��ای انتخاب��ی المپیک 2012 لن��دن از اول آبان ماه س��ال جاری 
ب��ا حضور 12 تی��م در دو گروه به مدت 11 روز در س��ئول کره جنوبی 
برگزار می شود و تیم ملی ایران در گروه نخست این مسابقات با تیم های 

عربستان، قطر، عراق، کویت و ازبکستان هم گروه است.
همچنین مس��ابقات جام باش��گاه های آس��یا هم از 28 آبان ماه در ش��هر 
دمام آغاز می ش��ود. تیم های ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه س��پاهان 
قهرم��ان و نایب قهرمان رقابت های هندبال لیگ برتر باش��گاه های ایران 
در س��ال 89 به عنوان نماینده کشورمان به مصاف تیم های باشگاهی این 

قاره می روند.

 هفته چه��ارم لیگ برتر فوتس��ال ایران، ب��ا پیروزی
 تیم های اصفهانی و شکست منصوری قرچک همراه 
بود که باعث ش��د تیم های فوالدماهان و گیتی پسند 

بدون رقیب تهرانی در صدر جدول قرار گیرند.
روند سینوس��ی فی��روز صفه ادام��ه پیدا 

کرد
تیم فوتس��ال فیروز صفه روند سینوسی خود را در 
این هفته ه��م ادامه داد و با برد مقابل علم و ادب، 
ه��م خود را 6 امتیازی کرد و هم دومین باخت تیم 
عل��م و ادب در س��الن پیروزی را رق��م زد. فیروز 
صف��ه که هفته پیش در دیداری س��خت و نزدیک 
برابر منصوری قرچک شکس��ت خ��ورد امروز در 
خانه انگیزه بسیاری برای جبران این باخت داشت. 
عل��م و ادب و فیروز صفه با کارنامه ای مش��ابه در 
س��ه هفته نخست امروز به مصاف هم رفتند اما در 

نهایت این فیروز صفه بود که شکست دو بر یک را 
برای میهمان خود رقم زد. برای فیروز صفه قدرت 
بهادری و فرهاد فخیم و برای علم و ادب مس��عود 

سعادتی گلزنی کردند.
ماهان باالخره پیروزی را برد

تیم فوتس��ال ف��والد ماهان که در فص��ل پیش دو 
شکس��ت در بازی ه��ای رفت و برگش��ت مقابل 
پیروزی نصیبش ش��ده بود، این بار با انگیزه انتقام 
ب��ه مصاف پی��روزی رفت و ب��ازی را هم طوفانی 
ش��روع کرد. اما پ��س از گل اول ماه��ان، این تیم 
پیروزی بود که با جس��ارت بیش��تری بازی کرد و 
گل تس��اوی را زد ت��ا نیمه اول ب��ا همین نتیجه به 
پایان برسد. در نیمه دوم باز هم فوالدماهان بود که 
طوفانی ش��روع کرد و در 6 دقیقه اول 3 گل زد تا 
با خیال راحتی بازی را ادامه دهد. ولی دس��ت کم 

گرفتن پرس��پولیس عواقب داشت و تیم تهرانی تا 
2 دقیق��ه مان��ده به پایان ب��ازی 2 گل دیگر بزند و 
بازی با حساب 4-3 به سود ماهان باشد؛ دو دقیقه 
س��خت و نفس گیر برای ماهان که می خواس��ت 
ای��ن بار پیروزی را شکس��ت دهد. این دو دقیقه با 
فشار بی امان پیروزی همراه بود ولی آنها نتوانستند 
گل��ی بزنند تا بازی با همین نتیجه به پایان برس��د. 
گل های تی��م ماهان را در این دیدار محمد طاهری 
و مه��دی جاوید به ثمر رس��اندند. این دو بازیکن 
هر کدام 2 گل وارد دروازه تیم پرس��پولیس کردند. 
نصراله مومن، میالد چراغ��ی و بهروز جعفری نیز 
برای پرسپولیس گلزنی کردند. نکته جالب در مورد 
ای��ن دو تیم این اس��ت که از 4 ب��ازی اخیر، فوالد 
 ماهان 4 برد و پیروزی تهران 4 شکس��ت به دست 

آورده اند!

گیتی پسند اصفهان در صدر
 عل��ی افضل ک��ه در پایان بازی قب��ل گفته بود: به 
3 امتی��از اهمیت می دهم ن��ه بازی زیبا، این بار در 
کن��ار 3 امتیاز ب��ه بازی زیبا هم اهمی��ت داده بود. 
گیتی پس��ند در یک بازی یک طرفه، تیم فوتس��ال 
گس��ترش فوالد را در تبریز شکست داد تا همچنان 
خود را در زمره مدعیان نش��ان دهد. گیتی پسند که 
هر 12 امتیاز بازی های گذشته را درو کرده است، 
 ه��م اکنون در کن��ار فوالدماه��ان در صدر جدول
 رده بن��دی قرار دارد. گل های تیم گیتی پس��ند را 
در این دیدار وحید شمس��ایی)4 گل(، شاپا، افشین 
کاظمی و س��جاد بندی سعدی وارد دروازه حریف 
کردند. نکته جالب در مورد این بازی، درخش��ش 
وحید شمس��ایی بود ک��ه 4 گل از 7 گل تیمش را 

به ثمر رساند.

داوودی بايد به ما حق می داد

مصطفی كارخانه: بهترين قاضی خداست

مسابقات هندبال بانوان آسیا - قزاقستان
جدال ايران با تايوان

 برای کسب مقام پنجمی 
تی��م ملی هندبال بان��وان جوان ای��ران امروز برای کس��ب مقام پنجمی 
مس��ابقات آسیایی به مصاف تایوان می رود. تیم ملی هندبال بانوان جوان 
ایران در دوازدهمین دوره مس��ابقات آسیایی با 2 شکست مقابل تیم های 
چین و کره جنوبی و یک پیروزی مقابل هنگ کنگ از راهیابی به دور دوم 
بازماند و امروز در ادامه مس��ابقات برای کس��ب مقام پنجمی به مصاف 

تایوان خواهد رفت.
تیم های کره جنوبی و چین راهی دور دوم مسابقات شده اند.

ملی پوش��ان در طول برگزاری مسابقات آس��یایی تاکنون یک بار در سال 
2007 در این  رقابت ها حاضر ش��ده اند که در بین هفت تیم هفتم شدند. 
مس��ابقات هندبال بانوان جوانان آسیا از 23 شهریور به میزبانی قزاقستان 

آغاز شده است.

 AFC دوشنبه زمان اعالم  نظر کمیته حقوقی
 روزهای کابوس وار سپاهانی ها

پس از آنکه مس��ئوالن تیم الس��د قطر در پایان بازی با س��پاهان به طور 
رس��می ش��کایت خود را به ناظر بوتانی AFC دادند، فداسیون فوتبال 
قط��ر نی��ز از فرصت زمان تعیین ش��ده برای ش��کایت به کنفدراس��یون 
 فوتبال آس��یا اس��تفاده کرد و به طور رسمی از باش��گاه سپاهان شکایت 

کرد.
طبق قوانین کنفدراس��یون فوتبال آس��یا پس از پایان این بازی فدراسیون 
فوتبال قطر 48 ساعت وقت داشت تا به طور رسمی شکایت خود را به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کند و این فدراسیون هم شکایت خود را 

از تیم سپاهان به طور رسمی به AFC فرستاد.
ب��ا توج��ه به قوانین کنفدراس��یون فوتبال آس��یا ناظر بوتان��ی هیچگونه 
مس��ئولیتی در قبال معرفی بازیکن محروم به سپاهان نداشته و مسئوالن 
خود این تیم باید در خصوص بازیکن محرومشان استعالم می گرفتند.

در حال حاضر باید منتظر نامه AFC به فدراس��یون فوتبال ایران بود که 
در آن نامه از باشگاه سپاهان می خواهند دالیل و مستندات خود را مبنی 
بر اس��تفاده از بازیکن دو اخطاره، به کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا ارسال کنند تا این کنفدراسیون در این خصوص تصمیم گیری کند. 
البته تعطیلی کنفدراسیون فوتبال آسیا در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه 
باعث خواهد شد تا این نامه زودتر از دوشنبه به دست فدراسیون فوتبال 

ایران نرسد.
ب��ا توجه به ابهام و روش��ن نبودن قوانین AFC ب��رای بازیکنانی که در 
طی یک فصل از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا از یک تیم به تیم دیگر 
می روند و این مشکل تنها مخصوص باشگاه های غرب آسیاست، باید 
دی��د کمیته انضباطی این کنفدراس��یون درباره این موضوع چه تصمیمی 

می گیرد.
الزاروس یکی از اعضای کمیته انضباطی کنفدراس��یون فوتبال آس��یا در 
ای��ن خصوص اظهار نظر کرده اس��ت که قوانی��ن AFC در این مورد، 
محرومیت را متوجه بازیکن دانس��ته و این محرومیت به باش��گاه جدید 

بازیکن مربوط نمی شود.
دیدار تیمهای فوتبال س��پاهان و الس��د قطر از مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان آس��یا س��اعت 19:30 چهارش��نبه در ورزشگاه فوالد شهر 

برگزار شد و با برتری یک بر صفرتیم فوتبال سپاهان به پایان رسید.

زاينده رود
تیم فوتبال اس��تقالل برای س��ومین بار 
متوالی پرس��پولیس را شکس��ت داد. استقالل 
فوتب��ال زیب��ا و جذاب ت��ری را ب��ه نمایش 
گذاش��ت و از همان دقایق ابتدایی نبض بازی 
را در اختیار گرف��ت و روی پاس های کوتاه 
بازیکنان میانی اش خطرات��ی را روی دروازه 
پرسپولیس ایجاد کرد. در دقیقه 15 این دیدار 
میالد میداودی پش��ت محوطه جریمه با پای 
چپ به س��مت دروازه سرخ ها شوت زد که 
معمارزاده این توپ را به طور ناقص دفع کرد. 
جب��اری با حضور به موقع در محوطه جریمه 
توپ را برای مجیدی ارسال کرد تا کاپیتان آبی 
ها بازهم با ضربه ای آرام دروازه پرس��پولیس 

را باز کند.
استقالل هفته گذشته در برابر نود هزار تماشاگر 
و یک هفته مانده به دربی س��نتی توانست در 
یک شبه دربی هوادارانش را سیراب از هیجان 
کند و هرچند آبی ها در این شبه دربی باختند 

و نشان دادند که بازی با تراکتور را فدای بازی 
س��نتی کرده اند، در حقیق��ت زیبا بازیی انجام 
دادند و هوادارانش تا زمان س��وت پایان بازی 

ازسکوهای ورزشگاه تکان نخوردند.
پرس��پولیس که به رغم همه فراز و نشیب ها، 
در بازی با ذوب آهن نشان داد که بار دیگر به 
اصل خود بازگشته و می خواهد با بازی های 
رو به جلو و تماشایی همانی باشد که همگان 
از او سراغ داشتند. ولی مقابل استقالل نمایش 

ضعیف و دور از انتظاری داشت.
از طرفی اس��تقالل امس��ال در فص��ل نقل و 
انتقاالت عاقالنه تر کار کرد، هر چند استقالل 

در گرفتن مدافع وسط خوب عمل نکرد.
رمز موفقیت استقالل 

مه��م ترین عامل برتری آبی پوش��ان در کنار 
داش��تن مهره های خوب و تاثیرگ��ذار، کادر 
فن��ی این تیم بود. که ب��ا بازی خوانی حریف 
سنتی به خوبی مهره چینی کرد، درست است 
که مظلومی سرمربی اس��تقالل است ولی در 

روی نیمکت آبی پوش��ان منصور پورحیدری 
قرار دارد که تجربه حضور در چندین دربی را 
دارد، مسلماً در چنین بازیهای مهم به مظلومی 
از مش��ورت وی به��ره می برد. با بازگش��ت 
منتظری خط دفاعی استقالل صالبت خود را 
به دست آورد. ولی در پرسپولیس استیلی مربی 
جوان این تیم نشان داد برای این که جایگاهی 
در جمع مربیان بزرگ داش��ته باشد راه زیادی 
در پیش دارد، چه بسا در هفته های آتی نتیجه 
نگیرد باید محترمانه از این تیم برود چون برای 
هیچیک از هواداران پرسپولیس رتبه پانزدهم 

قابل هضم نیست.
قلعه نوعی راه بردن استقالل را نشان 

داد!
هفته گذش��ته تیم ت راکتورسازی با شکست 
استقالل راه بردن اس��تقالل را نشان داده بود. 
اس��تقالل تیمی س��ت که با پرسینگ حریف 
دفاع را از دفاع حریف شروع می کند و اجازه 
بازیس��ازی را به حریف نمی دهد و بالعکس 

آبی پوش��ان در درجه اول با ب��ازی درگیرانه 
و ت��وپ ربایی از حریف ب��ا چنگ و چندان 
میانه میدان را در اختیار می گیرند و هجوم به 
دروازه حریف را آغاز می کنند و با بهره بردن 
از خالقیت فردی بازیکنان��ی چون مجیدی، 

میداودی و جباری به هدف خود می رسد.
استقالل مقابل تراکتورسازی هفته گذشته اسیر 
همین تاکتیک توسط شاگردان قلعه نوعی شد. 
رمز موفقیت تراکت��ور اول دور کردن بازی از 
محوطه جریمه خودی و  یارگیری  من تو من 
با بازیکنان آبی پوش بود که اجازه خود نمایی 
به ستاره های اس��تقالل را نداد و سرانجام به 
برتری رسید. کرار به بدترین بازیکن استقالل 
ش��د و مجیدی و دیگر س��تاره های استقالل 

فرصت عرض اندام نداشتند ...
اما تیم پرس��پولیس که در هفته ششم نمایش 
قابل قبولی داش��ت و اتفاقاً مقابل ذوب آهن 
با برت��ری در میانه میدان ب��ازی را در اختیار 
داش��ت در مقابل اس��تقالل بدون برنامه بود، 

مقابل اس��تقالل انگار یارگیری یادش��ان رفته 
بود! به طوری که جاسم کرار بدترین بازیکن 
هفته گذشته به لطف بازیکنان سرخپوش در 
امر یارگیری، هر گاه اراده کرد پا به توپ ش��د 
و آزادان��ه بازی ک��رد و مقابل این تیم یکی از 

برترین بازیکنان استقالل شد!
به هر حال استقاللي ها در این دربی با کنترل 
میانه میدان توانستند به سومین پیروزي متوالي 
خود برابر پرس��پولیس دست یابند. آندرانیک 
تیموریان، مجتبي جباري، کیانوش رحمتي و 
جاسم کرار هافبک هاي تیم استقالل به خوبي 
کنترل وس��ط زمین را به دس��ت آورند تا آبي 

پوشان به یک پیروزي با ارزش دست یابند. 
در ضمن گفتنی س��ت فوتبال حرفه ای جای 
رفاقت بازی نیس��ت و استیلی نشان داد حاال 
حاالها ب��رای ای��ن نیمکت کوچک اس��ت. 
راستی اگر  یک مربی صاحب سبک سرمربی 
پرس��پولیس بود، پرطرفدارترین تیم ایران در 

جدول چه جایگاهی داشت؟

از بازيخوانی استقالل تا اشکهای استیلی؛

قلعه نوعی راه بردن استقالل را نشان داد!



علوم  همراه  به  که  است  علمی  نام  درمانی  سنگ 
پزشکی در درمان بیماری ها مؤثر است.

خواص  به  توجه  و  درمانی  سنگ  ایمنا،  گزارش  به 
علمی  و  دارد  زیادی  بسیار  قدمت  سنگ ها  درمانی 
نیست که در دوران جدید کشف شده باشد در واقع 
تاریخچه این علم به گونه ای است که آن را در دسته 
و  شیمیایی  خواص  از  و  داده  قرار  مکمل  طب های 
استفاده  بیماری ها  درمان  برای  سنگ ها  مغناطیسی 

می شود. 
این  از  باستان  مردم  آمده  دست  به  شواهد  براساس 
محافظت  بیماری ها،  مختلف  انواع  درمان  برای  علم 
در برابر بالیای طبیعی استفاده می شد به سومری ها، 
مقاصد  برای  علم  این  از  ایرانیان  حتی  و  هندی ها 

مختلف استفاده می کردند. 
میزان توجه به این علم و خواص درمانی این سنگ ها 
آنقدر زیبا و مفید است که حتی در دین اسالم نیز در 
از این سنگ های مختلف مانند عقیق،  زمینه استفاده 
فیروزه و حتی شرف الشمس تاکید زیادی شده است 
در برخی اسناد تاریخی نیز نقل شده که تمام ائمه نیز 

از این منابع استفاده می کردند. 
در ایران باستان قبل از اسالم نیز به این علم و حتی 
خواص شفابخش سنگ ها توجه ویژه ای داشته است 
به گونه ای که حتی با جستجو در کتاب های پزشکان 
سنگ  علم  به  آنان  بهره گیری  از  شواهدی  ایرانی 

درمانی به چشم می خورد. 
شاید به جرات بتوان گفت کتاب الجماهر فی الجماهر 
بزرگ ترین و پرارزش ترین کتابی است که توسط 
سنگ  و  شناسی  جواهر  زمینه  در  بیرونی  ابوریحان 
این گویای توجه بسیار  درمانی نوشته شده است و 

زیاد ایرانیان به این علم بوده است. 
در برخی مقاله ها نوشته شده باراسوس پر آوازه ترین 
پزشک اروپایی نیز برای درمان بیماران خود از این 
ویژگی های  مورد  در  حتی  وی  می برده  بهره  علم 
این  ارتباط  و  معدنی  مواد  و  سنگ ها  شفابخش 
آنها  فرمول شیمیایی  فیزیکی و  با ساختمان  خواص 
به بررسی و مطالعه پرداخت و پس از سال ها مطالعه 
به این نتیجه رسید که از سنگ های ساییده شده و یا 
خ�����رد ش���ده می توان نه تنها برای درمان عالیم 
بیماری ها، بلکه برای عالج دالیل عمیق بیماری هم 

استفاده کرد. 
بیماری ها  درمان  و  به سالمت  پاراسلسوس  رویکرد 
هنوز هم با وجود گذشت چندین قرن، سرلوحه کار 
تنها  بود:  معتقد  وی  است.  امروز  نگر  کل  پزشکان 
یک منشا برای سالمت وجود داردکه آن هم نیروی 
نامحدود، پرقدرت و آگاه درون ما انسان ها است و 
شفاگر درون، می تواند همه بیماری ها را درمان کند. 
تنها دلیل بروز بیماری این است که شفاگر درون به 
خاطر عادت های ناسالم زندگی و بی توجهی ما، دچار 
بیمارانم  درمان  درهنگام  من  شده.  ناتوانی  و  ضعف 
را  آنان  درونی  شفابخش  نیروی  تا  کنم  می  تالش 

دوباره زنده کنم.

و  تزیینات  برای  تنها  جواهرات  به  مردم  از  بسیاری 
هیچ  بدانیم  اگر  که  حالی  در  می شود،  نگاه  زیبایی 
چیزی در دنیا بدون دلیل ساخته نشده است دید ما 
نیز نسبت به سنگ های زینتی تغییر خواهد کرد، در 
باشیم و  واقع اگر به خواص درمانی سنگ ها معتقد 
کنیم  استفاده  آنها در چه زمانی و چگونه  بدانیم که 
می توانیم از این سنگ ها نیز به نحو مطلوبی استفاده 

کنیم. 
در سالیان قبل اهل فن به خواص درمانی این سنگ ها 
دارای  سنگ ها  این  که  بودند  دریافته  و  بوده  واقف 
خواص مغناطیسی و درمانی هستند، در حال حاضر 
در دوران جدید با تکنولوژی پیشرفته ای که بشر به 
دست آورده قادر به استفاده از نور و اشعه در علم، 

صنعت و طب است. 
جواهرات و سنگ ها اشعه ها و انرژی های موجود در 
کیهان را جذب کرده و سپس طبق خواص خود پرتو 
منعکس  فرد  یا همان چاکرای  و  هاله  به  را  اشعه  و 
می سازند پس با کمی تعمق می  توان نتیجه گرفت که 
چه عملی در این ارتباط صورت می گیرد و چگونه 

سنگ های موافق برای ما مفید و سودمند هستند. 
به گونه ای که سنگ متولد هر ماه برای متولدان آن ماه 

سودمند و برای دیگر ماه ها مضر است. 
دارند  که  اتمیکاملی  ساختار  علت  به  سنگ ها 
و  کرده  ذخیره  خود  درون  را  بسیاری  انرژی های 
از خود مرتعش  نورهای ناب رنگی و درخشانی را 

می کنند که به کارگیری آنها در علم پزشکی اثرهای 
بسیار خوبی را در درمان بیماری ها بر جای گذارند. 

ارتعاشات  این  وسیله  به  می توان  مواردی  در  حتی 
کانی ها، ارتعاشات متغیری را به موجب عدم تعادل 
جسم و جان می شوند را شناخته و در نهایت با حفظ 

تعادل بدن به این ناهماهنگی ها پایان داد. 
ارتعاشات  می توانند  که  دارد  وجود  نقاطی  بدن  در 
و انرژی های سنگ ها و کانی های درمانی را دریافت 
با استفاده از این انرژی ها تعادل بدن را به  نموده و 
سنگ  علم  در  نقاط  این  به  بازگردانند  عادی  حالت 

درمانی چاکرا گفته می شود. 
ستون  همان  یا  ریشه  چاکرای  شامل  چاکراها  این 
یا  خاجی  استخوان  در  آن  استقرار  محل  که  فقرات 
همان محل ورود پرانا یا انرژی حیاتی است و بیشتر 
و  مثانه  و  کلیه  فقرات،  ستون  کلیوی،  فوق  غده  بر 

پاها تاثیر دارد. 
آن  محل  که  دارد  نام  خاجی  چاکرای  دوم  چاکرای 
غده  است،  ناف  و  شرمگاهی  استخوان های  بین  در 
اعضای  و  است  جنسی  غدد  چاکرای  آن  تأثیرگذار 

تاثیر پذیر آن در دستگاه تولید مثل است. 
موجود  چاکرای  سومین  خورشیدی  شبکه  چاکرای 
است که محل استقرار آن در زیر قفسه سینه بوده و 
غده تأثیرپذیر آن لوزالمعده است و اعضای نفوذپذیر 
آن کبد، معده، کیسه صفرا، روده ها و دستگاه عصبی 

است. 

که محل  است  قلب  موجود چاکرای  دیگر چاکرای 
پذیر  تأثیر  غده  و  بوده  قلب  ناحیه  در  آن  استقرار 
قلب،  عملکرد  بر  این سنگ  است،  تیموس  غده  آن 

دستگاه گردش خون تأثیر بسیار مثبتی دارد. 
چاکرای پنجم چاکرای گلو است که روی حلق واقع 
شده است غده تاثیرپذیر آن غده تیرویید بوده و بر 
تأثیر  گوارش  لوله  و  گفتاری  تنفسی،  دستگاه  روی 

بسیار خوبی دارد.
چشم سوم نام چاکرای ششم است که در ناحیه بین 
دو ابرو قرار می گیرد، غده هیپوفیز از آن تأثیر گرفته 
چشم،  مغز،  تحتانی  بخش  آن  نفوذپذیر  اعضای  و 

گوش، بینی و دستگاه عصبی است. 
سر  فرق  روی  بر  که  است  تاجی  هفتم  چاکرای 
بوده و  تأثیرپذیر آن صنوبری  قرار می گیرد و غده 
اعضای نفوذپذیر بخش فوقانی مغز و چشم راست 
بعد  که  است  صورت  این  به  استفاده  نحوه  است. 
ماه  یا  و  بیماری  نوع  به  توجه  با  سنگ  انتخاب  از 
آرامش  از کسب  بعد  به پشت دراز کشیده و  تولد 
سنگ را روی چاکرای مورد نظر قرار دهید، مدت 
از  بعد  که  بوده  دقیقه   20 درمان  برای  الزم  زمان 
سنگ  سپس  و  مانده  باقی  دقیقه  چند  کار  اتمام 
به  ها  سنگ  این  که  است  بذکر  الزم  بردارید،  را 
همراه  سنگ ها  این  بلکه  نمی کنند،  معجزه  تنهایی 
و در کنار درمان های پزشکی تأثیرات مفیدی را بر 

دارند. بیماری ها 
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سنگ درمانی از واقعیت تا خرافه
درمان دردهايتان را به سنگ ها بسپاريد

 چرا موقع خنديدن گريه می کنیم؟
دانند  نمی  را  آن  علت  هنوز  کارشناسان   
اما یک نکته به نظر می رسد و آن این که 
های  واکنش  شبیه  کردن  گریه  و  خندیدن 

روانشناسی است.
 روبرت پرووین روانشناس دانشگاه مریلند 
می گوید: هر دو آنها زمانی اتفاق می افتد که 
 احساسات تا حد زیادی تحریک می شود. 
چشم  و  میامی  دانشگاه  استاد  دووفنر  لی 
به طور  باسکون می گوید:  انستیتو  پزشک 
معمول گریه با ناراحتی همراه است اما گریه 
است.  انسان  ترِ  پیچیده  واکنش  یک  کردن 
اشک با احساسات مختلفی تحریک می شود 
موارد  بعضی  در  و  ناراحتی  درد،  ازجمله: 

خوشحالی بیش از حد.
 وقتی چنین اتفاقی افتاد، بسیار خوب است 
زیرا هر دو خندیدن و گریه کردن با بی اثر 
کردن هورمون کورتیزول و آدرنالین، استرس 
را از بین می برد. بنابراین اگر موقع خندیدن 

گریه کردید، شانس به شما رو کرده است.
در  را  ها  چشم  اشك  پیاز  چرا    

می آورد؟
قاچ  و  کنده  پوست  را  پیاز    وقتی که شما 
پاره می کنید  پیاز را  می کنید، سلول های 
پروپانتیل  نام  به  گازی  که  هایی  آنزیم  و 
شوند.  می  آزاد  کنند  می  تولید  سولفکسید 
رسد،  می  شما  چشمان  به  گاز  که  وقتی 
اسید  و  شود  می  جاری  اشک چشمهایتان 
تولید می شود و  رقیقی  بسیار  سولفوریک 

چشم را می سوزاند.
 در این موقع مغز به چشم پیغام می دهد که 
اشک بیشتری جاری شود و چشم ها قرمز و 
متورم شود. هرچه بیشتر پیاز خرد کنید، گاز 
بیشتری تولید شده و بیشتر اشک می ریزید. 
واکنش شیمیایی پیاز مکانیسم دفاعی است که 

در برابر آسیب دیدن خود مقاومت می کند.
را  آن  کنید  خرد  را  پیاز  که  این  از  قبل   
داخل فریزر بگذارید تا از سوزش و اشک 
چشمانتان جلوگیری کند. دمای سرد، روند 
آزاد شدن آنزیم ها را کند می کند. بنابراین 
در سوزش و اشک چشمهایتان تاخیر ایجاد 

می کند.
 چرا مفصلهايتان صدا می دهد؟

مفاصل  انسانها،  بدن  های  مفصل  بیشتر   
و ها  انگشت  بند  مثل  متحرک   دوتایی 
 شانه ها هستند که دو استخوان را با پوششی 
به نام کپسول مفصلی به هم وصل کرده اند. 
داخل پوشش مفصل ها مایع لغزنده و زاللی 
است که مقداری نیز گازهای نامحلول در آن 
وجود دارد. وقتی که شما مفصل هایتان را 
می کِشید، در واقع به آنها و مایع بین شان 
فشار وارد می کنید و با وارد شدن فشار، گاز 
نیتروژن محلول رها می شود. آزاد شدن هوا 
بین پوشش مفصل ها همان صدایی است که 
شما می شنوید. وقتی که گاز آزاد می شود، 
مفصل ها انعطاف پذیرتر می شوند. به عنوان 
مثال در یوگا شما قادر هستید مفصل هایتان 

را خوب بکشید.
که شوید  متوجه  است  ممکن  اما    
 مفصل هایتان بعد از یک بار صدا کردن به 
سرعت صدا نمی دهند. به این دلیل است که 
گازی که آزاد می شود باید دوباره در مایع 
الی 30  این فرآیند حدود 15  حل شود، و 

دقیقه طول می کشد.
 اگر شما از روی عادت مفصلهایتان را به 
صدا در می آورید تا تنش تان را از بین ببرید، 
به جای این، 30 ثانیه روی نفس کشیدن تان 
تمرکز کنید. صدا کردن مفصل ها به آرتروز 
منجر نمی شود اما می تواند منجر به گرفتگی 
آنها  قدرت  و  توان  کردن  کم  و  ها  مفصل 

شود.
 چرا پلك چشمتان می زند؟

شایع  خیلی  کننده  ناراحت  وضعیت  این   
پایینی پلک  برای  مواقع  بیشتر  که   است 
 چشم ها اتفاق می افتد. کارشناسان معتقدند 
که خستگی، استرس، مصرف کافئین زیاد، 
بنابراین  شود.  می  شرایط  این  به  منجر 
خستگی چشم، تغذیه نامناسب، مصرف بیش 
از اندازه مشروبات الکلی، و آلرژی ها هم به 

این موضوع دامن می زند.
 خوشبختانه این مورد هیچ تاثیر مضری ندارد 
و خود به خود از بین می رود. برای این که 
به این موقعیت ناراحت کننده خاتمه دهید، 
مصرف الکل را قطع کنید و خوب استراحت 

کنید.
سرد  بدنتان  دمای  همیشه  چرا   

است؟
 دمای بدن با فعالیت هیپوتاالموس در مغز 
 تنظیم می شود. هیپوتاالموس به بدن پیغام 
سرما  و  کند  بیرون  را  گرما  تا  رساند  می 
نقش  فرآیند  این  در  آهن  شود.  جایگزین 
که کم خونی  افرادی  بنابراین  دارد  بسزایی 
دارند بیشتر احساس سرما می کنند. گردش 
یا  باال  اثر فشار خون  بر  که  ضعیف خون، 
مصرف دارو اتفاق می افتد در میان بیماران 
می تواند منجر به احساس سرما شود. تیروئید 
کم کار هم متابولیسم افراد را تا حدی پایین 
می آورد که بدن گرمای الزم را تولید نمی 
کند. مطالعه اخیر نشان داده که حتی ممکن 
است زمینه های ژنتیکی در احساس سرمای 

افراد موثر باشد.
 اگر شما جزء آن دسته از افرادی هستید که 
مدام نیاز دارید ژاکت یا لباس های پشمی 
حتی در تابستان بپوشید، غذاهای آهن دار 
مانند گوشت قرمز کم چرب، لوبیا، سبزیجات 
برگ دار سبز بخورید تا با کم خونی شما 
مقابله کند. همچنین از مصرف نیکوتین که 
رگهای خون را منقبض می کند و گردش 

خون را ضعیف می کند خودداری کنید.
 آيا همه بچه ها بدون خال يا لك به 

دنیا می آيند؟
با خال مادر زادی  از نوزادان،  البته بعضی   
این  اما  آیند  می  دنیا  به  گرفتگی  ماه  یا 
 درست است که تا زمانی که پا به این دنیا 
در  و  ندارند  خالی  گونه  هیچ  اند  نگذاشته 
معرض نور آفتاب ممکن است لک و خال 
در پوستشان ایجاد شود. اگر نوزادان زیاد در 
معرض نور آفتاب قرار بگیرند، به خصوص 
آنهایی که پوست زیبا و چشم های روشنی 
دارند بیشتر در معرض لک پوستی قرار دارند و 

احتمال سرطان پوست برای آنها بیشتر است.
جراحی  مرکز  سرپرست  آشینوف  رابین   
 های پوست می گوید: لک هایی که روی 
گونه های بچه های با موهای قرمز وجود دارد 
جزء زیبایی آنها نیست بلکه لک های پوست 
آنها به دلیل آسیب های ناشی از آفتاب است 
و ممکن است به مولکول DNA سلولهای 
آنها آسیب برساند. بچه ها و بزرگساالنی که 
تحت  مداوم  به صورت  بایستی  دارند  لک 
نظر متخصص پوست باشند و از کرم های 
ضد آفتاب با اس پی اف 30 یا حتی باالتر 

استفاده کنند.
و  رفتگی  خواب  باعث  چیزی  چه   

مورمور شدن می شود؟
 مورمور شدن به علت نرسیدن جریان خون 
به عصب تحت فشار ایجاد می شود. اگر به 
حتی  یا  بنشینید  جا  یک  در  طوالنی  مدت 
اید،  انداخته  را روی هم  پاهایتان  که  وقتی 
ممکن است روی عصب هایتان زیاد فشار 
وارد کنید و باعث می شوید که پایتان خواب 
رود یا احساس کرختی کنید. مورمور شدن 
 بیشتر، در دست ها، پاها و قوزک پا اتفاق 
می افتد. این حس آزاردهنده پیامی را به مغز 
می رساند. عوض کردن حالت نشستن تان 
تقریباً همیشه راه حلی است که این مشکل 
به  این احساس دلخراش  اما  برطرف شود. 
مانند  هایی  بیماری  نشانه  تواند  می  ندرت 
دیابت، لوپوس و ام اس باشد. اگر مور مور 
شدن بدنتان با تغییر دادن حالت نشستن تان 

برطرف نشد، به پزشک مراجعه کنید.
های  دندان  برای  پنیر  و  آدامس  آيا 

شما خوب است؟
خورید،  می  را  چیزی  که  زمانی  هر    
باکتری های دهانتان نسبت به غذاها واکنش 
شیمیایی نشان می دهند و اسید آلی تولید 
می کنند که باعث پوسیدگی دندان می شود. 
با خارج کردن بقایای غذا از بین دندان ها، 
شستن دندان ها با آب و رقیق کردن اسید 
تولید شده، بزاق با این فرآیند مقابله می کند.

تحقیقات  انستیتو  رئیس  وفل  جیمز   
شدیم  متوجه  ما  گوید:  می  دندانپزشکی 
را  بزاق  ترشح  جویدن،  مکانیکی  عمل  که 

تحریک می کند.
 اما درمورد پنیر، چربی های آن به عنوان یک 
عامل حفاظتی برای دندان ها عمل می کند. 
به عالوه پنیر حاوی کلسیم و فسفات است 
که از پوسیدگی دندان ها جلوگیری می کند 
و دندان ها را محکم می کند. میان وعده های 
غذایی تان را محدود کنید تا تعداد دفعات 
کند.  پیدا  کاهش  اسید  با  دندانها  مواجهه 
آدامس های بدون قند را بعد از غذا بجوید. 
یا غذایتان را با تکه های کوچک پنیر تمام 

کنید.
 چرا در ناحیه پهلو احساس گرفتگی 

می کنید؟
نیویورکی پزشک  یک  گتلین  روبرت    
 می گوید: دو دلیل معمول این گرفتگی در 
پهلو شامل دویدن و خنده های مداوم است. 
مشترک  چیز  یک  حداقل  ها  فعالیت  این 
دارند: فشار بر دیافراگم. وقتی به شدت می 
خندید، هوای زیادی را وارد ریه می کنید 
که ریه ها را پر می کند و وقتی که ماهیچه 
های شکمی منقبض می شوند به دیافراگم 
فشار وارد می آید. چنین موقعیتی زمان جیغ 
کشیدن شما هم به وجود می آید. زیرا در 
وجود  به  اسپاسمی  و  گرفتگی  ها   ماهیچه 

می آید که همه ما آن را می شناسیم.
خندید،  می  زیاد  که  وقتی  اوقات  گاهی   
ممکن است دردی در ناحیه بازوی سمت 
راستتان احساس کنید. به این علت است که 
عصبی که دیافراگم را تغذیه می کند به سمت 
شانه سمت راست هم می رود. عالوه بر این، 
خنده از ته دل ممکن است حالتی ایجاد کند 
که شما فکر کنید دچار حمله قلبی شده اید!

بر  فشار  خندیدن،  تر  آهسته  با  بنابراین   
نفس  کنید  کنید. سعی  متوقف  را  دیافراگم 
آرام و عمیق بکشید و از خوردن وعده های 
حجیم اجتناب کنید تا خون زیادی به سمت 
روده شما جریان پیدا نکند و دچار مشکل 

نشوید.

اتفاق هایی عجیب و جالب در بدن انسان 

امروزه بیشتر ما از اهمیت نقش ویتامین ها و مواد معدنی در کمک به 
سالمت و ادامه حیات بدنمان آگاه هستیم. اما آنزیم ها داستان متفاوتی 
دانند که  نمی  بیشتر مردم  اما  اند  بوده  ما  اطراف  اگرچه همیشه  دارند. 
آنزیم ها چه کار می کنند و چرا برای وجود ما حیاتی هستند. آنزیم ها 
برای زندگی، مقابله با بیماری و بهبود جراحت ها ضرورت دارند. آیا 

شما مقدار مناسبی از این جرقه زندگی را دریافت می کنید؟ 
آنزیم ها مولکول های پروتئینی هستند که بدن آنها را تولید می کند. در 
حقیقت همه گیاهان، جانوران و میکروارگانیسم ها آنزیم های مختلف 
را تولید می کنند آنها واکنشگر هایی هستند که یا واکنش های شیمیایی 
را شروع می کنند یا سرعت واکنش های شیمیایی را باال می برند. بیشتر 
آنزیم ها با شکستن مواد کار می کنند. برای مثال آنزیم های گوارشی 
شما نیرویی است که به شکسته شدن شام شب قبل شما به کوچکترین 
اجزایش که آمینو اسید ها، منو دو دی ساکارید ها و غیره است کمک 
می کند. آنزیم ها در لوله گوارشی شما درحقیقت پیوندهایی که اجزای 
مختلف غذای شما را به هم متصل کرده می شکند. حدود سه تا پنج 

درصد آنزیم ها مولکول ها را به هم پیوند می زنند یا سنتز می کنند.
آيا شما کمبود آنزيم داريد؟

 آنزیم ها برای هر آنچه که در بدن رخ می دهد شامل گوارش، تنفس 
ها،  بیماری  با  مبارزه  برای  همچنین  هستند.  ضروری  خون  جریان  و 
التهاب و کند کردن پرسه بازگشت بیماری استفاده می شوند. در حقیقت 
طور  به  ها  بیماری  دفع  و  جراحات  ترمیم  برای  ما  بدن  عملکردهای 
مستقیم مربوط به تعداد و قدرت آنزیم های ما است. این دلیل آن است 
که چرا کمبود آنزیم ها می تواند مخرب باشد. کمبود آنزیم در رژیم 
یا  پیری  بیماری، شیمی درمانی، استرس، آسیب های فیزیکی،  غذایی، 
مشکالت گوارشی همگی می توانند بر سطوح آنزیمی ما اثر بگذارند. 
دریافت آنزیم  کافی  میزان  به  شما  دهد  می  نشان  که  عالمت   اولین 
 نمی کنید احتماالً اختالالت گوارشی شامل ناراحتی های معده، نفخ و 

دیگر اشکال سوء هاضمه خواهد بود. بسیاری از افراد پس از خوردن 
حبوبات یا گل کلم یا پس از صرف محصوالت لبنی احساس نفخ می 
کنند. این می تواند نشانه ای باشد که آنها آنزیم های الزم برای گوارش 

مناسب غذایشان را ندارند.
بسیاری از غذاها از جمله حبوبات محتوی قندهای مرکب هستند. اگر 
این قندها شکسته نشوند در روده بزرگ می نشینند و فاسد می شوند و 

منجر به ایجا احساس نفخ و گاز می شوند.
رنج شیر  نوشیدن  از  پس  اسهال  و  شکمی  دردهای  از  افراد  برخی    
 می برند. به این دلیل است که آنزیم الکتاز که قند شیر، الکتوز، را  می 
شکنند به اندازه کافی تولید نمی کنند. مکمل الکتاز یا شیر تیمار شده با 
الکتاز می تواند توانایی هضم غذاهای حاوی الکتاز را بهبود بخشد. اما 
گوارش تنها یکی از عالئم نقص های آنزیمی است. هر نوع بیماری یک 
نشانه بارز این است که شما آنزیم کافی دریافت نمی کنید یا سطح آنزیم 

های بدن شما کافی نیست.
همان طور که اشاره شد آنزیم ها فعالیت بدن شما را راه می اندازند. 
هر بیماری از جمله بیماری های قلبی عروقی، بیماری های دژنریتیو، 
سرطان یا حتی سرعت پایین ترمیم جراحت همه اشاره به این دارند که 

آنزیم های بدن شما به طور بهینه کار نمی کنند.
آنزيم ها در غذا

تازه، سبزیجات و جوانه  میوه های  آنزیم  برای  منابع  بهترین  از  برخی 
گندم است. همان طور که بدن شما برای اعمال خود نیاز به آنزیم دارد 
غذاها  دارند.  ها  آنزیم  به  نیاز  حیات  و  مثل  تولید  رشد،  برای  گیاهان 
غذایی  منابع  از  آنزیمی  های  مکمل  برخی  هستند  آنزیم  از  غنی  منابع 
مشتق می شوند از جمله آناناس ) منبع آنزیم بروملئین( و پاپایا ) منبع 
پاپائین(، همچنین کیوی و قارچ ها. هر میوه تازه، سبزیجات و دانه ای 
با حرارت،  این آنزیم ها  بالقوه است در صورتی که  یک منبع آنزیمی 
 تابش یا هر فرایند دیگری که بر روی غذا انجام می شود تخریب نشوند. 

رژیم های غذایی حاوی غذاهای آماده و سریع از جمله برگر کباب شده 
یا سرخ شده، سیب زمینی سرخ شده و نوشابه ها، رژیم های غذایی 
فاقد آنزیم هستند. سرخ کردن، پختن، کنسرو کردن، اشعه دادن، خشک 
کردن همگی کشنده آنزیم های غذا هستند. پس جای تعجب نیست که 
ما خسته و بیمار هستیم! حتی غذاهای به ظاهر تازه اغلب برای مدت 
طوالنی نگهداری می شوند یا با آفت کش ها یا نگهدارنده ها، و دیگر 
دهند.  را کاهش می  ها  آنزیم  تیمار می شوند که همگی سطح  سموم 
اگر شما مشکالت گوارشی دارید که در جذب مواد مغذی دخالت می 
کند یا اگر مشکل سیستم ایمنی یا هر مشکلی در سالمت خود دارید 
 حتی غذاهای سالم هم ممکن است کافی نباشد. هر بیماری یا جراحتی
تاثیر   می تواند وضعیت سالمت شما و سیستم آنزیمی شما را تحت 
گذارد. به عالوه با باال رفتن سن نه تنها بدن ما آنزیم های کمتری تولید 
می کند آنچه که تولید می کند هم قدرت خود را از دست می دهد. 
مکمل های آنزیمی موجود در فروشگاه های دارو می توانند همه این 

مشکالت را حل کنند و برای سالمت ضروری باشند.
مکمل های آنزيمی

حیوانات  گیاهان،  جمله  از  منابع  از  تعدادی  از  آنزیمی  های  مکمل 
)مثل پانکراس گوساله( و منابع میکروارگانیسمی ) شامل باکتری ها 
مصرف  تنهایی  به  توانند  می  ها  آنزیم  آیند.  می  بدست  ها(  قارچ  و 
شوند یا ترکیبی از آنها استفاده شود یا با ویتامین ها و مواد معدنی، 
ترکیبات  این  شوند.  فرموله  مغذی  مواد  دیگر  و  گیاهی  ترکیبات 
حضور  و  دهند  می  افزایش  را  آنزیم  جذب  چراکه  هستند  سودمند 
تخلیه  و  کند  می  بهینه  را  آنزیم  فعالیت  مغذی  مواد  دیگر  زیستی 
ذخایر آنزیمی بدن را کاهش می دهد، به این ترتیب انرژی بیشتری 
به ما می دهد. بنابراین مصرف آنزیم همراه با ویتامین- مواد معدنی 
به  نیاز  ها  آنزیم  برخی  چراکه  است.  خوبی  نظر  گیاهی  ترکیبات  و 
اجسام  این  کند.  می  یاری  کارشان  در  را  آنها  که  دارند  اجسامی 
مواد  شامل  و  شوند  می  خوانده  کوآنزیم  یا  کوفکتور  آنزیم،  کمک- 
بی( ویتامین  ویژه  به   ( ها  ویتامین  و  و مس(  روی  قبیل  از   (  معدنی 
 می باشد. اگرچه برخی مواد از قبیل ویتامین ها و مواد معدنی به فعالیت 
بهتر آنزیم  ها کمک می کند، از سوی دیگر برخی مواد فعالیت یک یا 
چند آنزیم را مهار می کنند ما هر روزه با بسیاری از این مواد که می 
توانند آنزیم های بدن ما را غیر فعال کنند مواجه می شویم از جمله بیشتر 
داروها ) حتی آسپیرین(. مکمل های آنزیمی به ویژه در کمک به برخی 
شرایط از جمله مشکالت گوارشی و کمر درد مفید هستند. نوع آنزیم 
بستگی به نوع مشکل دارد برای مثال برای عدم هضم الکتوز مکمل های 
حاوی الکتاز مناسب است یا برای نفخ ناشی از حبوبات گاالکتوزیداز 
که کربوهیدرات ها را می شکند و برای افرادی که از خوردن گوشت 
قرمز رنج می برند پروتئاز مناسب است. برای حل مشکالت گوارشی 
مکمل آنزیم باید اندکی قبل از غذا و در دوز اشاره شده روی مکمل 
مصرف شود. آنزیم های پرتئولیتیکی مثل پاپائین، بروملئین و سرتیئپپتید 
التهاب و تورم استفاده می شود. برای رفع  با  پانکراتین برای مقابله  و 
درد و التهاب بهتر است که مکمل آنزیمی بین دو وعده غذایی و با معده 

خالی صرف شود. 

نقش آنزیم ها در زندگی ما


