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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 اولي��ن دوره المپي��اد مبلغان 
زبان دان براي نخس��تين بار 
در سطح كش��ور، در استان 
اصفه��ان و به ابت��كار دفتر 
تبليغات اسالمي حوزه علميه 
اصفه��ان برگزار مي ش��ود. 

حجت االسالم دكتر »سيد حبيب رضا ارزاني«، رئيس دفتر تبليغات 
اسالمي حوزه علميه اصفهان، در نشست خبري...

شهرستان / صفحه4

رهبر معظم انقالب:
كشور نيازمند جهاد علمي در همه رشته ها و 
عرصه هاست

اصالح مناسبات جهانی 
در گرو نقش آفرینی همه ملت ها

در مرداد ماه جاري؛
2 ميليون گردشگر

 از چهارمحال و بختياري 
بازدید كردند

اولين المپياد بزرگ مبلغان زبان دان، 
در اصفهان برگزار مي شود

س��ازمان  گردش��گري  معاون��ت   سرپرس��ت 
مي��راث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
چهارمحال و بختياري از ورود دو ميليون گردشگر 

به اين استان در مرداد ماه جاري خبر داد. 
ب��ه گزارش فارس از ش��هركرد، »پيم��ان فاضلي« 
در جمع خبرنگاران از س��فر ي��ك ميليون و 971 
 هزار نفر مس��افر به اين اس��تان خب��ر داد و اظهار 
داش��ت: در نيمه اول مرداد ماه يك ميليون و 601 
هزار نفر و در نيمه دوم مرداد ماه 369 هزار و 311 
نفر به استان سفر كرده اند. وي با بيان اينكه تعداد 
210 هزار و 34 مس��افر در استان اقامت داشته اند، 
گفت: ماندگاري مسافران در استان دو تا سه روز 
بوده است. سرپرست معاونت گردشگري سازمان 
مي��راث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
چهارمحال و بختياري خاطرنش��ان كرد: بيشترين 
مس��اف���ران ورودي از اس��تان هاي: خوزس��تان، 
 تهران، ش��يراز، اصفه��ان، بوش��هر و بندر عباس 

بوده اند.
وي ادامه داد: بيشترين بازديد مسافران در شهرستان 
 ش��هركرد از پ��ل زمانخ��ان و حاش��يه رودخانه 
زاين��ده رود، گ��رداب ب��ن و قلعه چالش��تر و در 
شهرستان كيار از درياچه شلمزار و قلعه دزك، در 
شهرستان فارس��ان از پير غار و قلعه سردار اسعد 
بوده است. فاضلي اضافه كرد: اين در حالي  است 
كه گردش��گران ورودي به شهرس��تان كوهرنگ 
از آبشار كوهرنگ و چش��مه ديمه، در شهرستان 
لردگان از چش��مه برم و مال خليفه، در شهرستان 
بروج��ن از تاالب چغاخور و سياس��رد بروجن و 
در شهرستان اردل از چشمه موال و طبيعت زيباي 
اين شهرستان بازديد كردند. وي خدمات رساني به 
مسافران تابستاني در اين استان را مطلوب ارزيابي 
ك��رد و گفت: در مجموع 30 هزار نقش��ه و لوح 
فشرده از آغاز سفرهاي تابستاني در بين مسافران 

توزيع شده است.

كارش��ناس مركز تحقيقات و 
پژوهش های فلكی و نجومی 
اس��تان قم با اش��اره ب��ه اينكه 
رؤي��ت ه��الل ماه ش��وال در 
غروب پنجشنبه 18 شهريورماه 
 بسيار مشكل خواهد بود، بيان 

داشت: هالل ماه شوال فقط در نيمه جنوبی كشور قابل رؤيت...
سراسري/ صفحه2

خواس��تيم برای روز خبرنگار 
مصاحبه ای با مديركل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
 ترتيب دهي��م ولی بهتر ديديم
 روز خبرن��گار و هفته دولت 
بگذرد و امس��ال ني��ز برخی 

دغدغه ه��ای اهالی مطبوع��ات بيان و بر محور همان س��ئوال ها و 
دغدغه ها به گفتگو با مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان...

صفحه آخر/ صفحه8

اصفهانیان:
هالل ماه شوال فقط در نيمه جنوبی 

كشور قابل مشاهده است

 معاون استاندار اصفهان: 

استان با سياسي شدن طرح هاي 
عمراني مخالف است

صفحه 2

از نمایشگاه مطبوعات و توزیع آگهي ها 
تا مشكالت  بي پایان مطبوعات  محلي!

داشتن آرامش در فصل گرما، مستلزم استفاده 
بهینه برق می باشد.

دفاتر كمیته امداد امام خمیني )ره( در سراسر استان آماده دريافت زكات 
فطره مؤمنین روزه دار جهت توزيع بین محرومین واقعي جامعه مي باشد.

معاونت توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد امام خميني )ره( استان چهارمحال و بختياري

آگهي مزايده 

شهرداري اصفهان

ذيل  مشروحه  عمومي  هاي  پاركینگ  اجاره  دارد  نظر  در  اصفهان  شهرداري 
را از طريق مزايده واگذار نمايد. متقاضیان مي توانند جهت دريافت اسناد و 
ايام تعطیل در  به جز  تاريخ نشر آگهي همه روزه  از  پاركینگ ها  مشخصات 
ساعات اداري به شركت مهندسي نیك انديش واقع در خیابان چهارباغ عباسي، 
مجتمع تجاري چهارباغ، طبقه سوم شرقي مراجعه و نسبت به كسب اطالعات 
و تهیه اسناد مزايده اقدام نمايند. آخرين مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پايان 

وقت اداري مورخ 89/7/1 مي باشد.
 120 ظرفیت  با   – طبقاتي   – استانداري  خیابان   – فرشادي  پاركینگ   –  1

خودرو
2 – پاركینگ سراي مخلص – خیابان حافظ – روباز – با ظرفیت 75 خودرو

3 – پاركینگ میدان جلفا - خیابان نظرشرقي كوچه كلیسا – روباز – با ظرفیت 
60 خودرو

4 - پاركینگ حكیم - خیابان حكیم – طبقاتي – با ظرفیت 500 خودرو
5 - پاركینگ طالقاني - خیابان طالقاني – طبقاتي – با ظرفیت 500 خودرو

6 - پاركینگ وحید - خیابان وحید – سرپوشیده – با ظرفیت 90 خودرو
شرايط مزايده:

1 – ارائه سپرده شركت در مزايده به صورت نقدي يا ضمانت نامه بانكي 
2 – در صورتي كه نفرات اول تا سوم شركت كننده از انجام معامله خودداري 
نمايند سپرده شركت در مزايده آنان به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد 

شد.
3 – شهرداري در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات مختار است.

4 – هزينه نشر آگهي با برندگان مزايده مي باشد. 

روابط عمومي بانك ملي ایران
اداره امور شعب استان اصفهان
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شهرداري اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
ايران

از  رئي��س س��ازمان ح��ج و زي��ارت 
پرداخت خسارت تأخير پروازهای حج 
عمره خبر داد و افزود: براساس قرارداد 
جديد شركت های هواپيمايی سعودی 
و داخلی موظفند خس��ارت تأخيرهای 
باالی 6 س��اعت را در مس��ير رفت در 
فرودگاه عربس��تان و در مسير برگشت 

در فرودگاه ايران پرداخت كنند. 
علی ليالی در گفتگو با مهر در پاسخ به 
اين پرسش كه آيا سازمان حج و زيارت 
توانس��ته خس��ارت تأخي��ر پروازهای 
عربس��تان را از طرف سعودی دريافت 
كند اظهار داشت: تأخيرهای 20 ساعته 
برای تم��ام پروازها نبوده و تعداد كمی 
از پروازها تأخيرهای باالی پنج ساعت 
ام��ا مكاتبه ه��ای الزم در  داش��ته اند 
اعت��راض به اين تأخيره��ا به مقام های 
وزارت حج و هواپيمايی سعودی انجام 
شده است. وی افزود: تأخير 20 ساعته 
يكی از پروازها موجب ش��د تا سازمان 
حج بندهای جدي��دی را در قرارداد با 
ش��ركت های هواپيمايی عربس��تانی و 
ايران��ی لحاظ كن��د. وی با بي��ان اينكه 
براس��اس قرارداده��ای منعقد ش��ده با 
شركت هواپيمايی سعودی تأخير زير 6 
ساعت، شامل خسارت نمی شود اظهار 
داش��ت: تأخير تا 6 س��اعت، ش��ركت 
هواپيماي��ی را موظ��ف ب��ه پذيرايی از 
مسافر می كند و تأخير باالی 6 ساعت 

با پرداخت خسارت، پذيرايی و اسكان 
زائر همراه است.

ليالی مبلغ خس��ارت ب��ه زائرانی كه با 
تأخير باالی 6 س��اعت س��وار هواپيما 
ش��دند را 150 ريال س��عودی همراه با 
پذيرايی و اس��كان در هتل اعالم كرد و 
افزود: اين قرارداد ش��امل شركت های 
ايرانی هم می شود كه در صورت عدم 
پرداخت از محل قراردادشان با سازمان 
حج كس��ر می ش��ود. رئيس س��ازمان 
ح��ج و زيارت در م��ورد نحوه و زمان 
پرداخ��ت خس��ارات به زائ��ران گفت: 
خس��ارات زائران به مديران كاروان ها 
پرداخت می ش��ود و آنها با ارائه رسيد، 
 مبل��غ خس��ارت را ب��ه زائ��ر پرداخت 

می كنند.

معاون امور عمرانی استانداری 
اصفه��ان گف��ت: راهب��رد 
مديريت كالن اين استان 
جلوگيری از سياسی شدن 
طرح های عمرانی است. 
»سيدجمال الدين صمصام 
 شريعت« در گفتگو با ايرنا 
افزود: تجربه مش��كالت 
برخی  درباره  ايجاد شده 
و  عمران��ی  طرح ه��ای 
درگير شدن آنها در مسائل 
سياسی، باعث شده است 
تا مديريت ارش��د استان 
در اج��رای ط��رح ه��ا، 
را  كارشناس��ی  دي��دگاه 
مالك قرار ده��د و امور 
را به گونه ای سامان دهد 
ك��ه درگير مناقش��ه های 

سياسی نشود. 
وی همچنين درباره مسير 
ش��رق ب��ه غ��رب طرح 

مترو اصفهان كه به طول 23 متر انجام می ش��ود، 
اظهار داشت: مناقصه اين طرح در حال برگزاری 
اس��ت و مسير اجرای آن در شورای عالی ترافيك 
كش��ور تصويب شده اس��ت. معاون امور عمرانی 
اس��تانداری اصفهان درباره عبور خط مترو از زير 
ميدان تاريخی امام اصفهان توضيح داد: مس��ئوالن 
س��ازمان ميراث فرهنگ��ی، باز نگری در مس��ير 

مصوب شورای عالی ترافيك كشور و عبور ندادن 
آن از زير ميدان امام را خواس��تار شده اند كه اين 

امر در دست بررسی است. 
وی تصريح كرد: كارشناسان يونسكو نيز اين مسير 
را بررس��ی كرده و الزام های مورد نياز برای عبور 
خ��ط مترو از زير اين مي��دان را ارائه كرده اند كه 

اسناد آن در قطار شهری وجود دارد.
صمصام ش��ريعت اظهار داشت: قرار است كميته 

فنی ميراث فرهنگی برای 
مسير شرق به غرب مترو 
تا  تش��كيل شود  اصفهان 
كارشناس��ی  مطالعه های 
اي��ن  ت��ری روی  دقي��ق 
مسير و عبور مترو از زير 
ميدان امام انجام شود. وی 
تأكي��د ك��رد: در صورتی 
ك��ه بی خطر ب��ودن اين 
مس��ير با الزام های مطرح 
ش��ده از س��وی يونسكو 
تأييد شود، مسير مصوب 
در ش��ورای عالی ترافيك 
انتخ��اب می ش��ود و اگر 
اين مسير برای اين ميدان 
آفري��ن  تاريخ��ی خط��ر 
روی  داده شود  تشخيص 
كار  ديگ��ر  گزينه ه��ای 
خواهد ش��د. وی يكی از 
مشكالت تغيير اين مسير 
را ايجاد ايس��تگاه »دروازه 
دول��ت« اين خ��ط با هزين��ه 30 ميلي��ارد تومان 
عنوان كرد و يادآور ش��د: ديدگاه مديريت استان، 
دوری از بروز مش��كالتی اس��ت كه برای مس��ير 
ش��مال - جن��وب مترو اصفهان ايجاد ش��د و در 
اين راس��تا، مسيری انتخاب می شود كه بر اساس 
 كار كارشناس��ی برای ميدان امام خطری نداش��ته 

باشد.

الزام شرکت های ایرانی و سعودی به پرداخت 
خسارت تأخیر پروازهای حج

 معاون استاندار اصفهان: 

استان با سياسي شدن طرح هاي عمراني مخالف است

در هفت��ه گذش��ته تروريس��ت ها طی 
3 روز ب��ه دو گردهماي��ی ش��يعيان در 
دو ش��هر پاكس��تان حمله كرده و بيش 
از 98 مس��لمان بی گناه را كش��تند: 33 
نف��ر در الهور و 65 نف��ر در كويته. در 
روز چهارش��نبه بمب گذاران انتحاری 
به مؤمنانی كه مش��غول عزاداری برای 
س��الروز ش��هادت حضرت عل��ی )ع( 
در ش��هر اله��ور بودند حمل��ه كردند. 
تروريس��ت ها همچنين روز جمعه نيز 
به مس��لمانان حاضر در راهپيمايی روز 
قدس در ش��هر كويته ك��ه  برای اعالم 
همبس��تگی و حمايت از م��ردم مظلوم 
فلسطين گرد آمده بودند، يورش بردند.
يك س��خنگوی گروه تحري��ك طالبان 
پاكستان با قبول مسئوليت اين حمله ها 
آن را »انتقام كشتار مسلمانان سنی بی گناه« 
خوان��د و از حمله های قريب الوقوع به 
نقاطی در اتحاديه اروپا و اياالت متحده 
خب��ر داد. اين س��خنان بيش��تر به الف 
می ماند تا قبول مس��ئوليت، آيا طالبان 
پاكستان حمله های تروريستی شهرهای 
كويته و الهور را س��امان داده اند؟ اگر 
جواب مثبت اس��ت از چه كس��انی به 
عنوان حمل��ه كننده انتحاری اس��تفاده 

كرده اند؟
طالبان پاكستان در اقدام های وحشيانه 
زي��ادی ش��ركت داش��ته و حمله های 
زيادی به نيروه��ای امنيتی و مقام های 
دولتی پاكستان انجام داده و در بسياری 
از م��وارد به ج��ای ضربه زدن به هدف 
مردم ع��ادی را به كش��تن داده اند، هر 
چند خشونت های فرقه ای نيز چندان 
مطلوب آنها نيس��ت. نيز اي��ن افراد از 
قبايل بدوی پش��تون بوده ك��ه به دنبال 
انتقام گيری از اياالت متحده امريكا )كه 
در افغانس��تان قوم و خويشان پشتون را 
می كشند( هستند. اين افراد همچنين به 
نيروهای پليس و ارتش پاكستان حمله 
كرده ان��د چرا كه گم��ان می كنند آنها 
با دشمنش��ان )امريكا( دوست هستند. 
ب��ه نظر می رس��د كه  هدف نخس��ت 
 آنه��ا انتق��ام از نيروه��ای خارج��ی و 
هم پيمانان داخلی احتمالی شان است. به 
هر حال در چند سال گذشته گروه های 
فرق��ه ای كوچكت��ری از ايالت پنجاب 
)مانند س��پاه صحابه و لشكر جنگوی( 
به منظور رس��يدن ب��ه هدف ها و اميال 
خود به جنگجويان طالبان پيوس��ته اند. 
با وجود اين، س��ئوال اين اس��ت كه در 
واق��ع چه فرد يا گروهی به مس��لمانان 
شيعه الهور و كويته حمله كرده است؟ 
به نظر می رس��د كه اي��ن اقدام كار دو 
گروه مختلف تروريستی باشد كه هيچ 

ارتباط��ی ب��ه يكديگر نداش��ته و به دو 
دليل مجزا دست به اقدام تروريستی خود 
زده اند. در ماه آگوست  لشكر جنگوی يك 
سياستمدار برجسته شيعه را در كراچی 
به قتل رساند كه س��بب جرقه خوردن 
خش��ونت های فرقه ای و نژادی ش��د. 
حاميان سياس��تمدار كشته شده بيش از 
ص��د نفر را در اقدامی تالفی جويانه در 
مركز اقتصادی پاكستان به قتل رساندند. 
با به دست گيری اوضاع توسط مقام ها 
در كراچ��ی و برق��راری نظ��م و قانون 
در م��اه مبارك رمضان، تروريس��ت ها 
در حالی به ش��يعيان حاضر در مراس��م 
س��الروز ش��هادت حضرت عل��ی )ع( 
حمل��ه كردند ك��ه هيچ ني��روی امنيتی 
در اي��ن مراس��م حاضر نب��ود، چرا كه 
به ط��ور تقريبی همه نيروه��ای امنيتی 
پاكس��تان مش��غول كم��ك رس��انی به 
مردم آس��يب ديده از س��يل بی س��ابقه 
در اين كش��ور بودن��د. بنابراين به نظر 
می رس��د حمله ه��ای اله��ور كار آن 
تروريست های فرقه ای باشد كه موفق 
به انتقام گيری در كراچی نش��ده بودند. 
توضي��ح درب��اره حمله ه��ای كويته به 
نظر پيچيده می رس��د، چرا كه اين شهر 
تبديل شده است به مركز تروريست ها، 
بانده��ای جنايتكار، مافيای مواد مخدر، 
قاچاقچي��ان، پناهگاه طالبان افغانس��تان 
و پاكس��تان و شورش��يان بلوچ كه عليه 
دولت پاكستان می جنگند و يا از طرف 
قدرت ه��ای خارجی مأم��ور بی ثبات 

كردن كشور هستند.
در حالی كه هرج و مرج در اين ش��هر 
حاكم اس��ت، به نظر می رسد كه حمله 
ب��ه مس��لمانان بی گناهی كه مش��غول 
اظه��ار همبس��تگی با مردم س��تمديده 
فلس��طين بودند، كار تروريس��ت هايی 
باش��د كه به عوامل خارجی مش��كوك 
وابس��ته ان��د يا حتی ممكن اس��ت كار 
حاميان عبدالمالك ريگی باشد كه پس 
از حمله ه��ای تروريس��تی در زاهدان 
ب��ه كويته فرار ك��رده و در آنجا مخفی 
شده اند و يا ممكن است گروه تحريك 
طالب��ان پاكس��تان و حامي��ان خارجی 
آنها دوباره از تروريس��ت های لش��كر 
جنگوی س��اكن ايالت پنجاب )اين بار 
در ي��ك منطقه بلوچ نش��ين( اس��تفاده 
كرده باشند تا به خشونت های فرقه ای 
و قوم��ی در اين ش��هر كه خ��ود آكنده 
از  انواع درگيری، خش��ونت و جنايت 
اس��ت، دامن بزنند. نكته مهم اين است 
ك��ه معادل��ه خش��ونت های پاكس��تان 
معادله ای چند مجهولی است و بايد به 

آن از زوايای مختلف نگاه كرد.

در پاكستان چه كسی پشت كشتار 
شيعيان است؟

جهان نما نصف النهار

تايوان همچنان مسأله ساز؛
تایوان به سپر دفــاع مــوشكی 

مجهــز می شود
 تاي��وان به عنوان 
از اساس��ی ترين  يك��ی 
مناقشه  مورد  مكان های 
چين و امري��كا هر روز 
به س��مت فاصله گرفتن 
از چين و رفتن به سوی 
امري��كا پيش م��ی رود. 
عقيده  همچن��ان  چي��ن 
دارد ك��ه تايوان بخش��ی 
از اي��ن كش��ور و به هر 
ص��ورت، حتی ب��ا اقدام 

نظام��ی اين بخش را به خاك چين بر می گرداند. از س��وی ديگر امريكا 
حمايت خود را از تايوان اعالم كرده و قرار اس��ت بس��ته تس��ليحاتی به 

اين كشور بدهد.
 با وجود مخالفت چين، تايوانی ها به كمك امريكا تا سال آينده سپر دفاع 
موشكی خود را آماده می كنند. تايوان انتظار دارد پس از خريد تسليحات 
پيش��رفته )كه قيمت آن ح��دود 300 ميليارد دالر تايوان��ی ]9/4 ميليارد 
دالر[ اس��ت(، س��پر دفاع موش��كی خود را نيز تا س��ال آينده آماده كند. 
شش سكوی موش��ك های پاتريوت 3 كه تش��كيل دهنده ستون فقرات 
س��امانه دفاع موش��كی تايوان بوده، نيمی از هزينه اين پروژه را تشكيل 
داده است. س��پر دفاع موشكی تايوان كه برای مقابله با موشك های دور 
برد اس��ت، ح��دود 40 ميليارد دالر تايوانی هزينه در بر داش��ته اس��ت. 
اي��ن س��امانه به ارتش تايوان كم��ك می كند تا به رهگيری و شناس��ايی 
موشك های بالستيك و كروز بپردازد. البته اين سامانه شامل موشك های 
 بالس��تيك تاكتيكی س��اخت تايوان نظير »تينكونگ« و »اس��كای باو« نيز 

می شود. 
برخی كارشناسان ادعا كرده اند: ارتش آزادی بخش خلق چين در حال حاضر 
بيش از هزار و 600 موش��ك را به س��وی جزيره تايوان نشانه گيری كرده 
اس��ت. واش��نگتن در ژانويه اعالم كرد كه بسته تس��ليحاتی كه به تايوان 
خواهد داد ش��امل موش��ك های پاتريوت، بالگرده��ای »بلك هاوك« و 
تجهيزات برای جنگنده های اف-16 اس��ت. اين بس��ته تسليحاتی شامل 
زيردريايی يا جنگنده های جديد نيست. پكن، خشم خود را از اين بسته 
تس��ليحاتی كه ارزش��ی بالغ بر 6/4 ميلي��ارد دالر دارد، اعالم كرده و در 
واكنش به اين اقدام، تمامی ارتباط های نظامی و امنيتی خود را با اياالت 

متحده قطع كرده است.

پایان بلژیك نزدیك است؟

يك مس��ئول ارش��د بلژيكی گفت: بايد خودمان را ب��رای پايان بلژيك 
آماده كنيم. لورت اونكلينكس )يكی از مقام هاي ارش��د سياسی بلژيك( 
اعالم كرد: ما بايد خودمان را برای به پايان رس��يدن كشور بلژيك آماده 
كنيم. اين مقام بلند پايه سياس��ی بلژيك در حالی اين س��خنان را بر زبان 
می راند كه اين كش��ور پادش��اهی، هم اكنون رياس��ت دوره ای اتحاديه 
 اروپ��ا را برعه��ده دارد و اختالف های بين فالم��ان ها)هلندی زبان( و 

والون ها)فرانسوی زبان( اين كشور شدت گرفته است.
اين اختالف ها باعث ش��ده كه با وجود برگزاری انتخابات پارلمانی اين 
كش��ور در چند ماه پيش، هنوز دولت جديد اين كش��ور تش��كيل نشود. 
»دی روپ��و« ب��ه مذاكره هاي خود با رهبران جداي��ی طلب فالمان پايان 
داد. نشس��تی كه هدف از آن يافتن راه حل��ی برای برون رفت از بحران 
سياسی اين كش��ور بود. وی در اين باره اعالم كرد: ما تاكنون در فرآيند 
برش دادن كش��ور بوده ايم و شايد در آينده ای نزديك وارد سازماندهی 

تدريجی تجزيه كشور شويم.

 افزایش چشمگير ميليونرهای هندی
بررس��ی های جديد نشان می دهد: ش��مار ميليونرها در هند 51 درصد 
افزايش يافته و ش��مار ميليونرها در كشورهای آس��يايی از جمله: چين، 

هنگ كنگ و مالزی از شمار ميليونرها در قاره اروپا بيشتر شده است. 
واح��د مركزی خب��ر به نق��ل از ش��بكه تلويزيونی الجزي��ره: به تازگی 
مجتمع ه��ای تجاری باش��كوه در دهلی نو احداث ش��ده كه مش��تريان 
آن، تازه ميليونرهايی هس��تند كه ش��مار آنها در سراس��ر هند با سرعت 
زيادی افزايش يافته است. گزارش يكی از شركت های متخصص نشان 
می ده��د با وجود ركود اقتصادی حاكم ب��ر منطقه های مختلف جهان، 
ش��مار ميليونرها در هند و قاره آسيا نخس��تين بار از شمار ميليونرها در 
اروپ��ا فراتر رفته اس��ت. ش��مار ميليونرهای هند ح��دود 127 هزار نفر 

تخمين زده می شود. 

فاجعه مالياتی در انگليس
كش��ف اشتباه فنی محاس��به ماليات در انگليس هرچند موجب ناراحتی 
كس��انی ش��د كه اكنون بايد مابه التفاوت مالياتش��ان را بپردازند ولی در 
مقابل كس��انی را كه ماليات اضافی پرداخته بودند و اكنون مابه التفاوت 

آن را پس می گيرند، خوشحال كرد. 
واح��د مركزی خبر به نقل از ش��بكه تلويزيونی الجزي��ره: اداره ماليات 
انگليس ارس��ال نامه به ميليون ها ش��هروند اين كشور را كه در مجموع 
 باي��د ح��دود 2 ميلي��ارد پوند ديگ��ر به دول��ت ماليات بپردازن��د، آغاز 

كرد. 
ماليات اين عده به علت اش��تباه فنی، كمتر از ميزان واقعی محاسبه شده 
بود. بر اين اساس، 6 ميليون شهروند انگليسی بايد هركدام 5 هزار پوند 
و يك ميليون و 400 هزار نفر ديگر نيز بايد هر كدام يكهزار و 400 پوند 

مابه التفاوت ماليات خود را به دولت بپردازند. 
هرچند اين اش��تباه فنی از نظر اين افراد يك فاجعه محس��وب می شود 
ول��ی برای عده ای ديگر يك نعمت اس��ت زي��را 4 ميليون و 300 هزار 
شهروند انگليسی هر كدام 418 پوند بابت اضافه پرداختی از دولت پس 

خواهند گرفت.

رئي��س جمه��وری اس��المی ايران گف��ت: نظم 
موجود جهانی به پايان راه خود رس��يده اس��ت 
و باي��د نظم ديگری مبتنی ب��ر ارزش های الهی 
و انس��انی جايگزين آن ش��ود. به گزارش واحد 

مركزی خبر، احمدی  نژاد در ديدار 
جمعی از س��فيران مقيم كشور قطر 
افزود: جهان ب��دون يك نظم واحد 
انسانی و عادالنه قادر به ادامه حيات 
نيس��ت و ام��روزه گس��ترده  تري��ن 
ارتباطات اجتماعی وجود نظم واحد 
را مورد تأييد ق��رار داده، نظمی كه 
ابعاد سياسی، اقتصادی، اجتماعی و 

امنيتی جهان را سامان دهد.
وی اضاف��ه ك��رد: امروزه از ش��رق 
آسيا تا آفريقا و امريكا مشكل های 
سياس��ی و اقتصادی بسياری وجود 
دارد ك��ه نظام موج��ود قادر به حل 
آن ها نيس��ت، وجود بيش از سه ميليون فقير در 
جهان، حاصل نظ��ام برآمده از جنگ اول و دوم 
جهانی اس��ت. اين نظام نتوانسته پس از گذشت 

60 س��ال مسأله فلسطين را حل كند و به تازگی 
نيز در رفع مشكل عراق و افغانستان عاجز مانده 

است.
وی در ادام��ه تصريح كرد: اگر بپذيريم كه امتياز 
»وتو« در ش��ورای امنيت در مقطعی برای ايجاد 
امنيت در جهان مفيد بوده اس��ت اما با گذش��ت 
چندين سال اثبات شد كه اين امتياز خود عاملی 
ب��رای تبعي��ض، تج��اوز و از بين ب��ردن حقوق 
ملت ها بوده و به ابزاری برای جنايت جنايتكاران 

تبديل شده است. 
رئيس جمهور افزود: ايران فقط رژيم صهيونيستی 
را به رس��ميت نمی شناس��د و دولت امريكا هم 
به طور يكجانبه رابطه خود را به مدت س��ی سال 
با ايران قطع كرده است، از تحريم دفاع می كند و 
در حقيق��ت با اين اقدام خود، ديگران را تحريم  

می كند.

اصالح مناسبات جهانی در گرو نقش آفرینی همه ملت ها

كش��ور نيازمند جهاد علمی در همه رشته ها و 
عرصه هاست، دانشگاه، موتور پيشرفت كشور 
اس��ت و اگر ملت، عزت، اس��تقالل، اقتدار و 
ثروت می خواهد بايد دانشگاه را تقويت كند. 
رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به اهميت 
فراوان دانشگاه در عزت و اقتدار ايران، تأكيد 
كردن��د: كش��ور نيازمند جهاد علم��ی در همه 
رش��ته ها و عرصه هاست و اينجانب با دقت، 
وسواس و دلواپسی اين مس��أله بسيار مهم را 
دنبال خواهم كرد. ايش��ان با اشاره به موانع و 
معارضه های موجود برسر راه پيشرفت علمی 
كش��ور افزودند: در فرهنگ اس��المی، معنای 
جه��اد در هر عرصه ای، ت��الش برای در هم 
شكستن موانع و معارضه هاست و از اين نگاه 

اسالمی، كشور نيازمند جهاد علمی است. 
رهبر انقالب اس��المی برخورداری ملت ايران 
از پيش��ينه پرافتخار علمی – فرهنگی و هوش 
و اس��تعداد ايراني��ان را زمينه های مس��اعدی 
برای دس��تيابی به قله های رفيع علم و دانش 
اس��المی،  انق��الب  افزودن��د:  و  برش��مردند 
احس��اس بيداری و توانايی را نيز به مجموعه 
عوام��ل تعيين كننده پيش��رفت علمی كش��ور 

افزوده است. 
ايشان، پيشرفت های تحسين برانگيز كشور را 
در زمينه های مختلف علمی – فناوری، نشانه 
توانايی مردم ايران در برداشتن گام های بلندتر 
خواندند و افزودند: تمام پيشرفت های 30 سال 
اخير را، گام اول راه پرفروغ پيش��رفت علمی 
كش��ور بدانيم و با نگاه راهبردی، به قدم های 
بلندت��ر فكر كنيم. حضرت آيت ا... خامنه ای، 
توليد فكر را بس��يار مهم و حتی دش��وارتر از 
توليد علم دانستند و افزودند: ايران مهد فلسفه 

است و استادان حوزه ها و دانشگاه ها، بايد در 
زمينه توليد فكر برگرفته از نگاه فلسفی تالش 
كنند. رهبر انقالب اسالمی، با اشاره به مراحل 
نهايی تصويب نقشه جامع علمی كشور تأكيد 
كردند: اين نقش��ه، به برنام��ه اجرايی نياز دارد 
و مسئوالن دس��تگاه های مربوطه برای تحقق 
نقشه جامع علمی، برنامه ای دقيق تدوين كنند. 
ايشان التزام تمام مركزهای علمی – تحقيقاتی 
به نقش��ه جامع علمی را ض��روری خواندند و 
افزودند: نقش��ه جامع علمی، زن��ده، پويا و به 
روز باش��د و بر اجرای دقيق آن نظارت شود. 
حضرت آي��ت ا... خامنه ای در بخش ديگری 
از س��خنان خود با اش��اره به روزهای آخر ماه 
مبارك رمضان، تالش برای بهره گيری بيش��تر 
از فض��ای لطف، رحم��ت، نورانيت و صفای 
الهی در اين روزه��ای پايانی را توصيه كردند 
و افزودند: طه��ارت و صفای نفس برای همه 
انس��ان ها مفيد اس��ت. اما برای دانشمندان و 
اس��تادان، الزم تر، مفيدتر و پرس��ودتر است، 
زي��را من��ش و رفت��ار اس��تاد در ش��كل دهی 
 ش��خصيت جوان دانش��جو بس��يار تأثيرگذار

است.

رهبر معظم انقالب:
کشور نیازمند جهاد علمي در همه رشته ها و عرصه هاست

2 سناریوی نهایی برای قيمت 
و عرضه بنزین

دو سناريو درباره قيمت و عرضه بنزين در ستاد هدفمندی يارانه ها نهايی 
ش��ده كه به  زودی تصميم قطعي مبتنی بر انتخاب يك س��ناريو صورت 
گرفته و پس از سال ها تصميم سرنوشت سازی در اين  باره اتخاذ می شود. 
ب��ه گزارش فارس، در حالی هدفمن��دی يارانه ها به مرحله اجرا نزديك 
می ش��ود و دولت در حال بررسی سناريوهای مختلف قيمت برای انواع 
حامل های انرژی اس��ت كه براساس اخبار رس��يده در خصوص قيمت 
بنزين پس از هدفمندی يارانه ها 2 س��ناريو نهايی شده و دولت در حال 
بررسی انتخاب يكی از اين دو سناريو است. به گزارش فارس، بر اساس 
يكی از اين س��ناريوها، آزادس��ازی قيمت بنزين ب��رای كليه افراد به نرخ 
واحد فوب خليج فارس عرضه خواهد ش��د كه معادل 400 تومان فعلی 
اس��ت. براساس س��ناريوی دوم بنزين كه در ستاد هدفمندی يارانه ها در 
حال بررس��ی است، قيمت بنزين به طور كامل آزاد نخواهد شد؛ بلكه به 
هر خانوار )نه به هر خودرو( 60 ليتر بنزين سهميه ای 100 تومانی تعلق 

خواهد گرفت. 
بر اس��اس اين سناريو، قيمت بنزين مازاد نيز بر سهميه 60 ليتر به قيمت 
800 تومان عرضه خواهد شد. به اين ترتيب اگر در خانواده ای هر تعداد 
خودرو وجود داش��ته باشد، س��هميه مجموع خودروهای آن خانوار 60 

ليتر خواهد بود.

اصفهانیان:
هالل ماه شوال فقط در نيمه جنوبی 

كشور قابل مشاهده است
كارش��ناس مركز تحقيقات و پژوهش های فلكی و نجومی اس��تان قم با 
اش��اره به اينكه رؤيت هالل ماه شوال در غروب پنجشنبه 18 شهريورماه 
بسيار مشكل خواهد بود، بيان داشت: هالل ماه شوال فقط در نيمه جنوبی كشور 
قابل رؤيت است. به گزارش مهر در قم، حجت االسالم سيد رضا اصفهانيان 
در خصوص زمان عيد فطر امسال بيان داشت: رؤيت هالل ماه شوال در بعد 
از ظهر و غروب روز پنجشنبه 18 شهريور ماه بسيار مشكل بوده و علت 
آن نيز فاصله كم هالل از افق در هنگام غروب خورشيد است. اصفهانيان 
اظهار داش��ت: هر چه به طرف نيم كره جنوبی زمين حركت كنيم امكان 
رؤيت هالل ماه بيشتر و بهتر می شود و ما انتظار داريم كه هالل ماه شوال 
در كش��ورهای آسيای جنوبی و آفريقا به راحتی و با چشم غير مسلح نيز 

قابل رؤيت باشد. 
بنابراي��ن برای اع��الم نهايی رؤيت هالل ماه ش��وال بايد منتظر ش��د تا 
گروه ه��ای گس��ترده هالل ماه، متش��كل از رصدگران خب��ره و حرفه ای 
در افق های مناس��ب كشور مس��تقر ش��وند و تا بعد از غروب خورشيد 
گزارش های خود را در اختيار مراجع مربوطه قرار دهند كه پس از جمع 
بندی گزارش ها توس��ط دفتر مقام معظم رهبری و تأييد از س��وی مقام 

معظم رهبری، نتيجه نهايی اعالم خواهد شد. 
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بسم ا... الرحمن الرحیم
ــِر الی  ــّم اْرُزْقنی فیِه َفْضَل لَیْلَِة الَقْدِر وَصیّْر أموری فیِه من الُعْس الله
ــاً بِعباِدِه  ــب والِوْزِر يا رؤوف ــری وُحّط عنّی الّذن ــِر واْقبَْل َمعاذي الیُْس

الّصالِحین.
خدايا روزی كن مرا در آن فضيلت شب قدر را و بگردان در آن كارهای 
مرا از سختی به آسانی و بپذير عذرهايم و بريز از من گناه و بار گران را 

ای مهربان به بندگان شايسته خويش.

اوقات شرعی ماه رمضان 1431 هجری قمری 
)16 شهريور 1389(

تاريخ: سه شنبه 16 شهريور        رمضان المبارک: 27  
اذان صبح: 19 : 05            طلوع خورشید: 06:42 

اذان ظهر: 13:01                    غروب خورشید: 19:21 
اذان مغرب: 19:38           نیمه شب شرعی: 00:20 

  سپیده نصر اصفهانی 
هم��ه ما دعا كردن به درگاه خدا رو تجربه كرديم و با درخواس��ت كردن از 

پروردگارمون خيلي خوب  آشناييم.
شايد خيلي وقتا بوده كه بي مقدمه و بدون رعايت شرط زمان و مكان خاص، 
شروع كرديم چيزي رو از خدا خواستن و اصرار كردن.  اغلب خيلي شنيديم كه 
دعا در ماه رمضان كه ماه قرب به سمت پروردگار بزرگه بيشتر و بهتر برآورده 
ميشه و اين مطلب درسته... چرا كه وقتي در اين ماه بندگان خدا فرصت خوبي 
دارن تا با  انجام يه كار خوب كوچيك، بيش��تر به خداي خودش��ون نزديك 
بشن، به طور طبيعي دعاهامون هم خيلي زودتر از بقيه مواقع مستجاب ميشه. 
به خصوص در شب هاي عزيز و بلندمرتبه قدر كه بارها و بارها در احاديث 
 و روايات و همچنين در قرآن كريم بهش اش��اره ش��ده كه در اون ش��ب ها 
فرشته ها به زمين ميان و بال هاي خودشون رو براي صعود بندگان باز ميكنن و 

اين همون وقتيه كه دعاي شب زنده داران راه خدا باال ميره و برآورده ميشه.
يادم مياد يه جايي خوندم خدا دعاي بنده هاشو هميشه مستجاب ميكنه و بعد 
دعاي اس��تجاب شده رو ميده به فرشته ها كه بزارن رو شونه هاشون و ببرن 

براي بنده روي زمين.... 
از خودم سئوال كردم پس چرا گاهي ما اين استجابت رو نمي بينيم؟ و در ادامه 
خوندم : شايد گاهي اين استجابت دعا دير بشه ولي اون خدايي كه قول گوش 
دادن به حرف بنده هاشو داده حواسش هست كه كدوم بنده چي خواسته و هر 

كدوم رو به وقت خودش جواب ميده... اما گاهي همينكه خدا دعاي استجاب 
شده رو ميزاره رو بال فرشته ها كه بيارن روي زمين همون وقت اون بنده يه 

كاري ميكنه كه درهاي لطف خدا رو روي خودش ميبنده.... 
ناشكري.... ناسپاسي.... نديدن كرم و مهربوني، ندونستن قدر كمك هاي معجزه 
مانند خدا، توي لحظه هايي كه به شدت بهش نياز داريم و .. از مهمترين اعماليه 

كه باعث ميشه درهاي لطف خدا به روي بنده هاش بسته بشه.
پس چقدر خوبه كه به جا كنيم و به وقت دعا كنيم، براي همديگه دعا كنيم 
و هنگامي كه چيزي رو از خداي خودمون خواستيم براي رسيدن بهش صبر 

داشته باشيم و ناشكري نكنيم ....

 دعای روز بيست و هفتم 
ماه مبارك رمضان

دعا و ماه مبارك رمضان 

جامعه

طي دو ماه گذشته:
دستگيري مأمور قالبي تعزیرات در اصفهان

در اصفهان 
كشف بيش از 2300 حلقه لوح فشرده غير مجاز

توسط پلیس امنیت عمومي اصفهان
دستگيــري 5   شــرور خيـابــانــي

در مردادماه رخ داد:
افزایش 223 درصدي كشف وسيله نقليه 

مسروقه در اصفهان

در اصفهان 
دستگيري 141 توزیع كننده مواد مخدر

هش��دارهاي پليس به ش��هروندان اصفهاني، سارق 
مأم��ور نما را در حين ارتكاب جرم به دام انداخت. 
سرهنگ »محسن عقيلي« فرمانده انتظامي شهرستان 
اصفهان ب��ا اعالم اين مطلب اظهار داش��ت: در پي 
كس��ب خبري مبني بر حضور يك سارق مأمور نما 
در يكي از منطقه هاي ش��هر اصفه��ان، موضوع در 
دستور كار مأموران كالنتري 12 اين فرماندهي قرار 

گرفت.
وي افزود: مأموران به س��رعت اعزام ش��دند كه دو 
نفر از كسبه محل به آنها مراجعه و اعالم داشتند كه 
فردي به نام »محس��ي -ر« ب��ا معرفي خود به عنوان 
مأمور تعزيرات قصد اخاذي از آنها را داش��ته است. 
اي��ن مقام مس��ئول گفت: در تحقي��ق هاي صورت 
گرفته مش��خص شد كه فرد مذكور سارق بوده و به 
قصد اخاذي از كسبه خود را مأمور تعزيرات معرفي 
كرده كه با روشن شدن موضوع، متهم دستگير و به 

كالنتري مربوطه منتقل شد.
س��رهنگ عقيلي ضمن تقدي��ر از عملكرد خوب و 
به موقع اين ش��هروندان خاطرنش��ان كرد: متهم به 
هم��راه پرونده جهت س��ير مراح��ل قانوني تحويل 

مراجع قضايي ش��د. در پايان اين دو شهروند ضمن 
ابراز رضايتمندي از هش��دارهاي به موقع پليس در 
خصوص چگونگي شناسايي سارق مأمور نما اظهار 
داش��تند: متهم با مراجعه به محل كس��ب ما خود را 
مأم��ور تعزيرات معرفي كرد كه از وي درخواس��ت 
كارت شناسايي شد ولي او از ارائه هرگونه مدركي 
خودداري كرد در همين حين ما متوجه نيت شومش 
ش��ديم و با مركز فوريت هاي پليس��ي 110 تماس 
گرفته كه با حضور س��ريع و به موقع پليس، نامبرده 

دستگير شد.

 ب��ا ت��الش مأم��وران پلي��س امني��ت عموم��ي فرمانده��ي انتظامي 
 اس��تان اصفه��ان تع��داد دو ه��زار و 367 حلق��ه س��ي دي و دي وي دي 
 غير مجاز طي بازرس��ي از س��ه واحد صنفي ويدئو كلوپ كش��ف و ضبط 
ش��د. »سرهنگ مير عباس صوفي وند« رئيس پليس امنيت عمومي فرماندهي 
انتظامي اس��تان اصفهان، با بيان اين مطلب اظهار داشت: در پي كسب خبري 
 مبني بر اينكه متصديان س��ه واحد صنفي اقدام به تهيه و توزيع س��ي دي و 
دي وي دي ه��اي غير مجاز در بين مردم مي كنند، موضوع در دس��تور كار 

مأموران پليس امينت اخالقي اين يگان قرار گرفت.
وي افزود: بالفاصله تحقيق الزم صورت گرفته و پس از اطمينان در خصوص 

موضوع، با هماهنگي مقام قضايي از اين واحدها بازرسي به عمل آمد.

اين مقام مسئول گفت: در بازرسي از اين واحدها تعداد دو هزار و 367 حلقه 
سي دي و دي وي دي غير مجاز به همراه دو دستگاه كيس رايانه حاوي فيلم 
و تصاوير غير اخالقي كشف و ضبط شد. رئيس پليس امنيت عمومي استان 
تصريح كرد: در اين رابطه هر س��ه واحد صنفي پلمب و متصديان آنها به نام 

هاي »قادر- ح«، »منصور – پ« و »منصور – آ« دستگير شدند.
س��رهنگ صوفي وند با بيان اينكه متهمان دس��تگير ش��ده ب��ه همراه پرونده 
جهت س��ير مراح��ل قانوني تحويل مراجع قضايي ش��دند اف��زود: تصاوير 
غي��ر اخالق��ي غي��ر قانوني ب��وده و اف��رادي كه در اي��ن زمينه ب��ه فعاليت 
 بپردازن��د تح��ت پيگرد ق��رار گرفته و با مج��ازات س��نگين مواجه خواهند 

شد.

 پنج ش��رور خياباني كه با قداره كشي، ضرب و جرح و تخريب خودروها 
باعث ايجاد رعب و وحش��ت در بين شهروندان شده بودند توسط مأموران پليس 

امنيت عمومي فرماندهي انتظامي استان اصفهان شناسايي و دستگير شدند.
»س��رهنگ مير عب��اس صوفي ون��د« رئيس پلي��س امنيت عموم��ي فرماندهي 
 انتظام��ي اس��تان اصفه��ان اظه��ار داش��ت: ب��ه دنبال كس��ب خب��ري مبني بر 
ق��داره كش��ي و تخريب تعدادي خ��ودرو در يكي از خيابان هاي ش��هر اصفهان 
 توس��ط پنج ش��رور، مأموران اداره عملي��ات اين يگان بالفاصله ب��ه محل اعزام 

شدند.
وي اف��زود: با توجه به اينك��ه متهمان از محل متواري ش��ده بودند، تحقيق براي 
دس��تگيري آن��ان در دس��تور كار ق��رار گرفت و پ��س از دريافت مش��خصات 

 از ش��اهدان عين��ي و بررس��ي س��ابقه متهم��ان، س��ه نف��ر از آنه��ا به ن��ام هاي 
»اردالن – ص«، »به��روز – ق« و »فرش��اد – ح« م��ورد شناس��ايي قرار گرفته و با 

هماهنگي مقام قضايي در منازل خود دستگير شدند.
اي��ن مق��ام انتظامي تصري��ح كرد: متهم��ان پس از دس��تگيري ضم��ن اعتراف 
ب��ه بزه انتس��ابي خود ش��امل تخري��ب خودروهاي عب��وري، ض��رب و جرح 
ب��ا ق��داره و ايج��اد رع��ب و وحش��ت ب��راي اهال��ي مح��ل، دو نف��ر ديگر از 
 همدس��تان خ��ود را ب��ه ن��ام ه��اي »اردش��ير – م« و »منص��ور – ع« معرف��ي 

كردند.
سرهنگ صوفي وند در پايان خاطر نشان كرد: تمامي متهمان دستگير شده به همراه 

پرونده جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شدند.

 فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان 
از افزايش 223 درصدي كش��ف وسيله 
نقليه مس��روقه طي يك ماه گذشته خبر 

داد.
سرهنگ محسن عقيلي، فرمانده انتظامي 
كالنشهر اصفهان با اعالم اين خبر اظهار 
داش��ت: در راس��تاي اجراي طرح هاي 
مختل��ف و با ت��الش پليس شهرس��تان 
اصفهان، كشف وسيله نقليه مسروقه در 
مرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از افزايش 223 درصدي برخوردار بوده 

است.
وي افزود: از اين ميزان افزايش كش��ف، 
140 درص��د مرب��وط به اتومبي��ل و 83 
درصد مرب��وط به موتورس��يكلت بوده 
اس��ت. اين مقام مس��ئول گف��ت: تعداد 
بي��ش از 15 هزار مورد اس��تعالم در ماه 
گذش��ته صورت گرفته ك��ه از اين تعداد 

8 ه��زار و 760 مورد آن مربوط به پالك 
خ��ودرو و 6 ه��زار و 581 مورد مربوط 
به موتور س��يكلت بوده اس��ت. فرمانده 
انتظامي شهرس��تان اصفهان تصريح كرد: 
در راستاي اجراي اين طرح ها تعداد 24 
دستگاه وسيله نقليه با اصالت مخدوش و 
95 مورد وسيله نقليه تحت تعقيب مراجع 

قضايي نيز كشف و توقيف شد.

 رئيس پليس مبارزه ب��ا مواد مخدر فرماندهي 
انتظامي استان اصفهان از دستگيري 141 توزيع كننده 
مواد افيوني در جريان پاكس��ازي 20 نقطه طي دو ماه 
گذشته خبر داد.»سرهنگ حسين رضايي«، رئيس پليس 
مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي استان اصفهان با 
اعالم اين خبر اظهار داشت: در راستاي ارتقاي امنيت 
اجتماعي، طرح برخورد با خرده فروش��ان مواد مخدر 
توسط مأموران اين پليس و با همكاري نيروهاي يگان 
ام��داد و كالنتري هاي فرماندهي انتظامي شهرس��تان 

اصفهان در 20 نقطه اين شهر به اجرا گذاشته شد.
وي افزود: طي دو ماه گذشته در جريان اين طرح تعداد 
141 خرده ف��روش و توزيع كننده مواد مخدر كه 20 
نقطه از شهر اصفهان را آلوده كرده و موجب نارضايتي 
اهالي اين منطقه ها ش��ده بودند، شناسايي و دستگير 

شدند. 
اين مقام مس��ئول گفت: در اين رابطه، مأموران مقدار 
37 كيل��و و 754 گرم انواع مواد مخدر به همراه تعداد 
قابل توجهي آالت و ادوات استعمال مواد مخدر از اين 

خرده فروشان كشف و ضبط كردند.
وي خاطر نشان كرد: متهمان به همراه پرونده تشكيل 

شده جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل 
داده شدند.س��رهنگ رضايي در پايان عنوان داش��ت: 

خرده فروش��ان مواد مخدر پل ارتباطي و واسطه بين 
قاچاقچيان و مصرف كنندگان مواد مخدر محسوب مي 
ش��وند كه يكي از هدف هاي اجراي طرح پاكسازي 
نقاط آلوده و برخورد با خرده فروش��ان، شكستن اين 
 پ��ل و قطع ارتباط بي��ن قاچاقچي و مص��رف كننده 

است.
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ديگر آن روزها گذش��ته است كه پسر در 20 سالگی و دختر 
در 15 س��الگی به خانه بخت بروند. عروس و داماد های اين 
روزها خيلی بزرگ تر از عروس و داماد های قديمی  ش��ده اند 
و اين تازه به شرط آن است كه حتی در همان سن های باالتر 
از عرف قديمی  هم، ت��ن به ازدواج بدهند. ازدواج؛ فرهنگی 
مشترك ميان همه جوامع است كه با نيازهای عميق و ريشه دار 
انس��ان در طول تاريخ بش��ريت س��ر و كار دارد و بدون آن، 

جامعه انسانی با دگرگونی و مسخ بنيادين مواجه می شود. 
باورهای فرهنگی و دينی كشور ما هم ازدواج را به عنوان يك 
مرحله در مس��ير تكامل فردی معرفی می كند و تجرد در آن، 

مورد نكوهش قرار می گيرد. 
ام��ا آمارها و پژوهش ها حاكی از آن اس��ت كه س��ن ازدواج 
در كش��ور به صورت محسوس��ی افزايش يافته و اين مسأله 
باعث نگرانی مسئوالن شده است. به عنوان مثال: ميانگين سن 
ازدواج در ايران در س��ال 1354 برای پسران 25 سال بوده در 
حالی كه بعد از آن، اين روند سيری صعودی داشته است. اين 
پژوهش س��ير صعودی با شيب ماليمي را برای سن ازدواج 
پسران نش��ان می دهد در حالی كه شيب منحنی افزايش سن 
ازدواج، برای دختران تندتر بوده و از 18 سال در سال 1354 
به 21 س��ال در س��ال 1387و 24 س��ال در 3ماهه اول 1389 

رسيده است.
»شهال كاظمی پور«، معاون پژوهشی مركز مطالعات جمعيتی 
آس��يا و اقيانوس��يه، با اش��اره به رشد بيشتر س��ن ازدواج در 
دختران می گويد: به طور معمول در كشورهای توسعه  يافته و 
در حال توسعه، سن ازدواج افزايش پيدا می كند و با توجه به 
اين كه ما مدعی هستيم توسعه پيدا كرده ايم بايد انتظار افزايش 
سن ازدواج را هم داشته باشيم. كاظمی پور می افزايد: چون در 
دهه های اخير پيشرفت تحصيلی و آموزشی و شغلی در حوزه 
زنان بيش��تر بوده، نوسان رشد سن ازدواج هم در اين جنس 

بيشتر از مردان بوده است. 
وی همچنين مهريه های س��نگين، تجمل گرايی، هزينه های 
س��نگين ازدواج، بي��كاری جوانان و باال رفت��ن توقعات آنها 
 را، از ديگ��ر دالي��ل افزاي��ش س��ن ازدواج جوان��ان عنوان 

می كند.
ش��اغل شدن دختر، بر عكس شاغل شدن پسر كه سبب زياد 
ش��دن انگيزه ازدواج اس��ت، انگيزه او را نس��بت به ازدواج 
كاهش می دهد. اين عامل امروزه در كش��ورهای غربی تأثير 
چشمگيری در كاهش رغبت دختران به ازدواج داشته و حتی 
بسياری از دختران و زنان غربی به خاطر همين عامل، تا آخر 
عمر مجرد می مانند كه خود می تواند س��بب به وجود آمدن 

بسياری از مش��كالت اجتماعی و اخالقی شود. در كشور ما 
نيز تأثير ش��غل دختران در تأخير ازدواج، گرچه مانند جوامع 
غربی نيس��ت، ولی كمابيش ديده می شود و خطر گسترده تر 

شدن آن وجود دارد.
رابطه مسائل اقتصادی با افزايش سن ازدواج

در بسياری از كشورهای جهان، از جمله ايران شرايط فرهنگی 
به گونه ای اس��ت كه اقدام به ازدواج از س��وی پس��ران آغاز 
می ش��ود و پروس��ه انجام يك ازدواج با پيشقدمی  آنها كليد 
می خورد. در چنين اوضاعی شرايط زندگی، تحصيلی، شغلی 
و درآم��دی پس��ران عامل تعيين كنن��ده در زمان و چگونگی 
رخداد يك ازدواج است و به طور طبيعی وجود مشكالت در 
هريك از كيفيت های باال می تواند ازدواج را به تأخير بيندازد 
ي��ا حتی به ط��ور كلی منتفی كند. تغيي��ر در الگوی مصرف، 
نوع پوشاك، مسكن و س��طح انتظار خانواده ها موجب شده 
مفهوم ازدواج به كلی دگرگون ش��ود، ب��ه طوری كه امروزه 
رفاه اقتصادی از مهم ترين مس��ائلی است كه خانواده ها توجه 
بيشتری به آن دارند؛ در حالی كه تا چند دهه پيش، اين مسائل 

در درجه دوم اهميت بودند.
بس��ياری از جوانان با اين استدالل كه تأمين هزينه های عقد و 
عروسی، تهيه منزل و اسباب و لوازم زندگی بسيار سخت است 
و نمی توان از عهده مخارج زندگی برآمد؛ حتی برخالف ميل 
باطنی از ازدواج در زمان مناس��ب خودداری می كنند. در كنار 
چنين تأخيری ورود گسترده دختران به دانشگاه ها و تمايل به 
ادامه تحصيل حتی در مقاطع كارشناسی ارشد و دكترا به نوبه 

خود، باال رفتن سن ازدواج را در پی دارد.
»س��يدجواد زمانی«، نماينده مجلس ش��ورای اسالمی  و عضو 
كميس��يون اجتماعی، با اش��اره به »تحصيل و اشتغال جوانان« 
به عنوان 2 عامل مهم افزايش س��ن ازدواج می گويد: در اغلب 
اوقات، تحصيالت عاملی اس��ت ك��ه در ازدواج به هنگام آنها 
وقفه ايجاد می كند كه اين مس��أله جز ء جدايی ناپذير توس��عه 
كش��ور است و نمی توان به آن ايرادی وارد كرد. اما وی فقدان 
ش��غل مناس��ب و بيكاری را از ديگر داليل اين مش��كل ذكر 
می كند و می افزايد: اگر ش��رايطی برای جوانان ايجاد شود كه 
 در سن مناسب يك شغل مناسب با درآمد كافی داشته باشند، 
خود به خود مشكل افزايش سن ازدواج آنها حل خواهد شد. 
»داريوش قنبری«، عضو ديگر كميس��يون اجتماعی هم بحث 
اشتغال، اقتصاد نامناسب و فقدان امنيت شغلی را از اصلی ترين 
داليل ايجاد اين مشكل عنوان می كند و می گويد: شرط اساسی 
تشكيل خانواده، داشتن تمكن مالی و داشتن يك شغل مناسب 
اس��ت تا فرد بتواند حداقل های زندگی را تأمين كند و به اين 

دليل اس��ت كه مشكالت اقتصادی كش��ور، خود را به شكل 
 باال رفتن س��ن ازدواج و متأسفانه باال رفتن نرخ طالق نشان 

می دهد.
ام��ا مع��اون پژوهش��ی مرك��ز مطالع��ات جمعيتی آس��يا و 
اقيانوس��يه نظ��ر متفاوت��ی دارد. »ش��هال كاظمی پ��ور« ب��ا 
اش��اره ب��ه تصور عم��وم مردم مبن��ی بر اين كه مش��كالت 
 اقتصادی و بي��كاری مهم ترين مانع ازدواج به موقع اس��ت، 
می گويد: اگر اين طور باش��د، جوانان بی سواد و كم سواد كه 
مشكل بيشتری در يافتن شغل و حل مسائل اقتصادی دارند، به 
هيچ وجه نبايد ازدواج كنند در حالی كه نتيجه مطالعات نشان 
می دهد اين افراد بسيار زودتر از سايرين ازدواج می كنند، در 
واقع اين موضوع ثابت می كند كه ميزان تحصيالت با افزايش 
س��ن ازدواج رابطه مس��تقيم دارد، به ط��وری كه هر چه فرد 
تحصيالت بيش��تری دارد، توقع باالتری از اش��تغال و سطح 

زندگی دارد، بنابراين ديرتر ازدواج می كند.
ازدواج و كاهش جرايم

تحقيق هاي مختلف نشان داده است ميان افزايش سن ازدواج 
و ج��رم در يك جامع��ه رابطه ای معنادار وج��ود دارد. انواع 
مختلف فحش��ا، بی بندوباری، تجاوز به عنف و... با افزايش 
سن ازدواج رابطه ای مس��تقيم و قابل پيش بينی دارند. عالوه 
بر آن: جنايت، قتل، دعواه��ای خيابانی و خانوادگی، دزدی، 
اوباشگری، مزاحمت، روابط نامتعارف و خشن، فرار از خانه 
و... نيز با افزايش س��ن تأهل بيشتر می شوند و در بلندمدت 
آس��يب های بزرگ اجتماع��ی را دامن می زنند.كارشناس��ان 
معتقدند كه در ميان عوامل مؤثر بر كاهش سن جرم، مشكالت 
روانی ناشی از عدم ارضای نيازهای عاطفی، هيجانی و جنسی 
به طور جدی مطرح می شود و بر همين اساس توصيه می كنند 
يكی از راههای پيش��گيری از چنين مش��كالتی فراهم كردن 

امكان ازدواج جوانان در سنين مناسب است.
تأثیر ماهواره روی افزايش سن ازدواج

»دكتر عباس گلدوس��ت«، جمعيت شناس و استاد جمعيت و 
تنظيم خانواده دانشگاه تهران، ضمن اشاره به تغييرهاي جامعه 
جهان��ی در مورد نقش و كاركرد خانواده می گويد: از آنجا كه 
جامعه ما جدا از جامعه جهانی نيست، اين تغييرها ناخودآگاه 

روی جامعه و خانواده ها تأثير می گذارد.
گلدوست می افزايد: ماهواره به عنوان يكی از عوامل تأثيرگذار 
روی خان��واده، با تخريب خان��واده و تغيير كاركرد آن، روی 

افزايش سن ازدواج جوانان هم اثر می گذارد.
وی با اش��اره ب��ه تأثي��رات برنامه ه��ای مخ��رب بعضی از 
شبكه های فارس��ی زبان به خصوص »شبكه فارسی وان« كه 

 حرف و حديث های بس��ياری هم در رس��انه ها داشته است، 
می گويد: بايد با برنامه ريزی های فرهنگی توس��ط رس��انه ها 
به مقابله با تأثير اين گونه برنامه ها پرداخت و اين مس��أله جز 
با همكاری مش��ترك دانش��گاهيان و صدا و سيما امكان پذير 
نيس��ت و اگر عكس العملی در رابطه با اين موضوع صورت 
نگيرد، بايد شاهد تخريب هرچه بيش��تر خانواده های ايرانی 
و در نتيجه آن، افزايش س��ن ازدواج و ش��يوع بی بند و باری 
در جامعه باشيم. گلدوس��ت می گويد: وقتی خانواده كاركرد 
و نق��ش قدي��م را ندارد و همچنين با توس��عه شهرنش��ينی، 
پيش��رفت، ادامه تحصيل، آموزش و اش��تغال زنان، نمی توان 
انتظ��ار داش��ت س��ن ازدواج و تش��كيل خان��واده هم مثل 
 گذشته باش��د و آنها مانند گذشته در سن 15 سالگی ازدواج 

كنند.
 وی همچني��ن به پديده تك فرزن��دی به عنوان يكی ديگر از 
عوامل افزايش س��ن ازدواج جوانان ايرانی اش��اره می كند و 
می گويد: وقتی در چند سال اخير پديده تك فرزندی به وجود 
آمده است دختران با تصور اين كه حتی اگر بعد از 30 سالگی 
هم ازدواج كنند، می توانن��د آن يك فرزند را به دنيا بياورند، 

ازدواج را به تعويق می اندازند.
مشكالتی چون افس��ردگی و از بين رفتن نشاط در جوانان، 
مبتال ش��دن به وس��واس زي��اد در انتخاب همس��ر، افزايش 
اضطراب و نگرانی به خصوص در دختران، احتمال افزايش 
انحراف و ده ها مشكل از اين قبيل، نتيجه افزايش سن ازدواج 
بوده كه جوانان ما را كه گرانبهاترين ذخيره های كشور هستند، 

به چالش انداخته است. 
از آنج��ا ك��ه افزايش امني��ت درون��ی، بازيابی ش��خصيتی 
روان��ی؛  و  ذهن��ی  مش��كالت  برخ��ی  رف��ع  حت��ی  و 
ارزش هاي��ی هس��تند ك��ه دركنار بل��وغ ف��ردی و اجتماعی 
به موق��ع ازدواج  پيامده��ای  ج��زو  مه��ارت،  افزاي��ش   و 
 اس��ت؛ ش��ايد بهتر باش��د با فرهنگ س��ازی ب��رای ازدواج 
س��اده، برپايی كالس های آموزش��ی درباره ضرورت ازدواج 
برای ف��رد و نظام اخالقی و هنجاری اجتماع، فراهم ش��دن 
 امكانات ضروری زندگی زوجين توس��ط نهادهای دولتی يا 
»ان.جی.او« ها، حمايت های متنوع بيمه ای و مالی از جوان های 
در آس��تانه ازدواج، قرارگي��ری متأه��الن در اولويت برخی 
خدمات اجتماعی و ش��غلی، س��اخت مسكن ارزان قيمت و 
واگ��ذاری به زوج هاي جوان و... به ازدواج به موقع جوانان، 
كمك شود كه در اين حوزه و ارتباط، نقش خانواده و دولت  
و هماهنگ��ي ميان اين دو مهم بوده و در تش��ويق جوانان به 

ازدواج به موقع بسيار پر رنگ است.

جامعه

حکايت عروس و دامادهای بزرگ اين روزها
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان ها
شهركرد

 به گزارش روابط عمومی س��ازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان: با حضور 
فرماندار و رئيس سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان، مديران و مسئوالن شهرستان 
مباركه و كشاورزان صحرای مباركه، طرح تجهيز و نوسازی اراضی شاليزاری صحرای 
مباركه، به مناس��بت »هفته دولت« افتتاح ش��د. در اين مراس��م رئيس سازمان جهاد 
كشاورزی با تأكيد بر مصرف مناسب آب در بخش كشاورزی اقدام های انجام شده در 
راستای صرفه جويی آب در مصرف كشاورزی را مهم و اساسی اعالم و گفت: ما در 
بخش كشاورزی به اين موضوع توجه داريم كه »آب برای مصرف شرب، در شيشه و 
برای گياه، پای ريشه« چرا كه صرفه جويی در مصرف آب باعث افزايش بهره وری و 
كاهش هزينه توليدات كشاورزی خواهد شد. در اين مراسم مالكان كشاورز اين طرح با 
اعالم رضايت از مسئوالن جهاد كشاورزی شهرستان و استان و »با توجه به خشكسالی 
دو سال گذشته«، نسبت به هزينه آب در بخش كشاورزی درخواست تخفيف كردند. 
شايان ذكر است: اين طرح در مساحت 65 هكتار با تعداد 200 نفر بهره بردار با اعتبار 
هزينه شده دولتی 262 ميليون تومان و خودياری 107 ميليون تومان توسط كشاورزان 

انجام و به بهره برداری رسيده است.

در شهرس��تان تيران و كرون 
در كش��ت های گلخان��ه ای 
و داروي��ی، س��رمايه گذاری 
مناسبی در قالب تعاون انجام 
شده است. رئيس اداره تعاون 
شهرس��تان تيران و كرون در 
گفتگو با م��وج در اصفهان، 
عنوان كرد: خاك حاصلخيز 
و منحص��ر به فرد اين منطقه 
موجب ش��د از سال گذشته 
تاكنون، بسياری از شهروندان 

 گرايش ويژه ای به كش��ت های گلخانه ای و داروهای گياهی داش��ته و در اين بخش، 
سرمايه گذاری ويژه ای در قالب تعاون انجام دهند. »مجيد نوراله« ضمن اشاره به تشكيل 
8 شركت تعاونی جديد در اين شهرستان بيان داشت: اين تعاونی ها با 124عضو، 101 نفر 
اشتغال، سرمايه گذاری طرح بالغ بر 42 ميليارد و 352 ميليون ريال و سرمايه ثبتی بيش از 2 
ميليارد و 97 ميليون ريال به بهره برداری رسيده اند. وی همچنين از معرفی 48 واحد جديد 
برای دريافت تسهيالت بانكی شامل: 80 درصد در بخش كشاورزی، 10 درصد در بخش 
صنعت و 10 درصد نيز در بخش خدمات خبر داد و افزود: امسال تشكيل تعاونی ها در 
اين شهرستان نسبت به سال گذشته تا اندازه ای كمتر شده كه علت آن، الكترونيكی شدن 
مراحل نام نويسی و ثبت واحدها در تعاونی ها و عدم آشنايی مردم به رايانه و اينترنت 
است. با جا افتادن اين سيستم پيش بينی می شود تا پايان سال جاری بتوانيم حداقل 20 
تعاونی را تشكيل بدهيم. نوراله با اشاره به حضور و فعاليت بيشتر بخش های روستايی در 
طرح های تعاونی اين شهرستان اظهار داشت: بيشترين مشكل تعاونی اين شهرستان مربوط 
 به بخش روستايی آن است، مشاركت كنندگان روستايی برای دريافت تسهيالت بانكی 

به دليل نداشتن وثيقه ملكی شهری، از دريافت وام محروم می شوند. 

مدير امور شعب بانك توسعه تعاون چهارمحال و بختياری گفت: شعبه های اين استان 
از بدو تأسيس افزون بر 334 ميليارد و 673 ميليون ريال تسهيالت به اعضای تعاونی 
و ديگر اش��خاص حقيقی پرداخت كرده است. به گزارش فارس، از شهركرد، محمد 
شيخ حسينی در مراسم افتتاحيه چهارمين نمايشگاه توانمندی های بخش تعاون در اين 
اس��تان از تعاون به عنوان يك روش انس��ان محور در اقتصاد نام برد و اظهار داشت: 
تعاون افزون بر ايفای نقش مؤثر در ايجاد اش��تغال به توزيع عادالنه ثروت، گسترش 
 عدالت اجتماعی و افزايش مالكيت عمومی در اقتصاد كشور كمك شايانی می كند.  وی 
افزود: در حال حاضر در چهارمحال و بختياری هفت شعبه بانك و يك اداره مركزی 
شعبه ها، در راستای خدمت به تعاون گران و تالشگران عرصه اقتصاد تعاونی و بخش 
خصوصی در بخش های مختلف: كش��اورزی، صنعت و معدن، مسكن، خدمات و 
بازرگانی فعاليت می كند.  حسينی با اشاره به جايگاه و نقش مثبت و سازنده بانك توسعه 
تعاون، گفت: بانك توسعه تعاون با ارائه انواع خدمات بانكی و اعتباری خود در حفظ 
و ماندگاری اشتغال و ايجاد فرصت های شغلی جديد و به طور كلی: در توسعه كمی و 
كيفی فعاليت های اقتصادی اتحاديه ها و تعاونی های استان نقش ارزنده و مؤثری دارد. 

مدير امور شعبه بانك توسعه تعاون چهارمحال و بختياری اضافه كرد: از ابتدای تأسيس 
شعب در استان تاكنون 6 هزار و 296 فقره تسهيالت با اعتباری افزون بر 334 ميليارد 
و 600 ميليون ريال به تقاضا كنندگان پرداخت شده است كه 4 هزار و 241 فقره آن با 
اعتباری افزون بر 266 ميليارد و 800 ميليون ريال از شهريورماه 84 تا مرداد 89 در دوره 

فعاليت دولت نهم و دهم پرداخت شده است. 
وی تصريح كرد: بر همين اس��اس ميزان تس��هيالت پرداختی ش��عبه های صندوق 
بان��ك توس��عه تع��اون اس��تان در دوره فعالي��ت دولت نه��م و دهم بي��ش از 3/8 
 براب��ر دوره ه��ای فعاليت گذش��ته اس��ت. مدير امور ش��عب بانك توس��عه تعاون 
چهارمحال و بختياری ادامه داد: تالش در راس��تای حضور فعال و ايفای نقش مؤثر 
تعاونی ها در بازار بورس، سرمايه و بازارهای بين المللی، ارتقای توانمندی های رقابتی 

بخش تعاون در س��طح ملی و بين المللی، تش��ويق اشخاص حقيقی و حقوقی برای 
 سرمايه گذاری در قالب تشكل های تعاونی از ديگر هدف های بانك توسعه به شمار 

می رود. 
حسينی با اشاره به انواع خدمات ارائه شده از سوی بانك توسعه تعاون استان، افزود: 
اعط��ای تس��هيالت ارزان قيمت به بخش تعاونی و بخ��ش خصوصی، به كارگيری 
سامانه متمركز الكترونيك تعاون در تمام شعبه هاي استان و اتصال به شبكه يكپارچه 
شعبه هاي بانك در سراسر كشور، اتصال به شبكه شتاب، صدور تعاون كارت و تعاون 
كارت هديه، راه اندازی خدمات بانكداری اينترنتی، ارائه خدمات تلفن بانك از ديگر 

خدمات بانك توسعه تعاون استان محسوب می شود.

در مباركه 
 افتتاح طرح تجهيز و نوسازي اراضي  

همزمان با هفته تعاون 
 كشت هاي گلخانه اي و دارویي 

اولویت بخش تعاون؛ در تيران و كرون

از سوي بانك توسعه تعاون صورت گرفت؛
 پرداخت 335 ميليارد ریال تسهيالت 
به تعاونگران چهارمحال و بختياري

مباركه اصفهان

تیران و كرون

 اصفهان اصفهان
با توجه به سیاست محله محوري

 افتتاح فاز اول خیابان طالقاني 
در منطقه 2 اصفهان 

مدير شیالت و امور آبزيان سازمان جهاد كشاورزي: 

 آغاز پرورش ماهیان خاویار 
در اصفهان

 

جه��اد  س��ازمان  رئي��س 
كش��اورزی استان اصفهان 
مي��زان  خص��وص  در 
تولي��د گن��دم گف��ت: در 
 س����ال زراع���ی ج�اری 
روزه��ای  )89-88(ك��ه 
پايانی برداشت گندم استان 
را ط��ی می كنيم، با وجود 
خشكس��الی ك��ه بخ��ش 
وسيعی از اس��تان را در بر 
گرفته، توليد گندم اس��تان 
ب��ه 475هزار تن رس��يد و 
در مقايس��ه با سال گذشته 
ك��ه مي��زان تولي��د گندم 
300 هزار تن بوده اس��ت، 
از 175هزار  امس��ال بيش 
ت��ن در تولي��دات، رش��د 
داشته ايم. به گزارش ايمنا 

»محمدرض��ا نريمان��ی« در رابطه با عل��ت توليد 
 مناس��ب گن��دم اس��تان ب��ا توجه به خشكس��الی 
افزود: عواملی كه در بهبود توليد گندم تأثير داشتند 

شامل: خاك ورزی مناسب، تأمين بذرهای گواهی 
ش��ده و مناسب با ش��رايط اقليم استان، تأمين آب، 
مبارزه به موقع با سن گندم، مبارزه با علف های هرز 

و همچني��ن، نظارت های 
فنی الزم در مراحل مختلف 
)كاشت، داشت، برداشت( 
و از س��ويی بارش ه��ای 
بهاری با پراكنش مناس��ب 
 هس��تن��د. وی اضاف����ه 
مي��زان  اي��ن  از  نم��ود: 
تولي��د گندم اس��تان تا به 
حال280ه��زار ت��ن گندم 
توس��ط ش��ركت غل��ه و 
خدم��ات بازرگانی، خريد 
قطعی شده اس��ت. توليد 
گن��دم در س��ال بحران��ی 
ب��ا هماهنگی و  گذش��ته 
كليه  تنگاتن��گ  همدل��ی 
دستگاه های دولتی اصفهان 
و تالش كش��اورزان خبره 
و هم��ت و كار مضاعف 
سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان تحقق يافته 
اس��ت. ميزان توليد گندم اس��تان در سال هايی كه 

بارندگی، نرمال باشد حدود550 هزار تن است.

 ش��هرداری منطقه 2 اصفه��ان با توجه 
مح��وری،  محل��ه  سياس��ت   ب��ه 
خيابان س��ازی فاز اول خيابان طالقانی 
واقع در محله بابوكان را به اتمام رسانده 
است. به گزارش ايمنا، شهردار منطقه 2 
اصفهان با تأكيد بر اين كه توس��عه زير 
س��اخت های مح��الت از مهم ترين 
برنامه های ش��هرداری در سال جاری 
اس��ت، گفت: در سال همت مضاعف 
و كار مضاع��ف توج��ه و رس��يدگی 
به محله ه��ا در اولوي��ت برنامه های 
شهرداری قرار دارد و خوشبختانه تاكنون 
اقدام های خوبی در اين زمينه انجام شده 
است. »محمد فيض« با اشاره به پروژه 
خيابان سازی طالقانی درمحله بابوكان 
افزود: فاز اول اي��ن پروژه با هزينه ای 
 بالغ بر2ميليارد و600 ميليون ريال آماده 

بهره برداری است. وی طول اين خيابان 
را 770متر و عرض آن را 11 متر عنوان 
كرد و تصريح نم��ود: طول كندرو اين 
خياب��ان جهت روكش آس��فالت 180 
مت��ر و عرض فضای س��بز 1/5متر در 
طرفين است. شهردار منطقه 2 اصفهان 
اظهار داش��ت: فاز اول خيابان طالقانی 
 واق��ع در محله بابوكان هم اكنون آماده 
بهره برداری اس��ت و در اختيار اهالی 

منطقه 2 قرار می گيرد.

»محمد رضا ش��فيعی راد« در گفتگو 
با ايسنا در اصفهان، با اشاره به انتقال 
 حدود ه��زار بچه ماه��ی خاوياری 
ب��ه مرك��ز تكثي��ر ماهی كرس��گان 
اي��ن  داش��ت:  اظه��ار  فالورج��ان 
ان��واع اوزون ب��رون و  از  ماهي��ان 
س��يبری هس��تند كه چند ماه ديگر، 
 در اختي��ار تولي��د كنن��دگان ق��رار 
می گيرد. وی اف��زود: طرح پرورش 
و توليد ماهي��ان خاويار در اس��تان 
اصفهان به دنبال سياس��ت ش��يالت 
ب��رای توس��عه پ��رورش خاويار در 
استان های غيرساحلی اجرا می شود و 
با توجه به شرايط اقليمی، اصفهان از 
استان های موفق در پرورش خاويار 

خواهد بود. 
ش��فيعی راد با بيان اينك��ه پرورش 

ماهيان خاوي��اری از دو جنبه توليد 
گوش��ت و خاوي��ار اهمي��ت دارد، 
تصريح كرد: تا دو سال ديگر می توان 
از گوشت اين ماهيان استفاده كرد و 
تا ش��ش سال ديگر خاويار آنها قابل 

استفاده است. 
وی ب��ا بيان اينك��ه از نظر اقتصادی 
ني��ز توليد خاوي��ار درآمدی بيش از 
 يك و نيم برابر ماهيان قزل آال دارد، 
اف��زود: ه��م اكنون قيمت گوش��ت 
ماهيان خاوي��اری در بازار حدود ده 
ت��ا دوازده هزار تومان اس��ت. مدير 
شيالت و امور آبزيان سازمان جهاد 
كشاورزی استان اصفهان خاطرنشان 
كرد: سرانه مصرف ماهی در كشور و 
 اس��تان به ترتيب 7 كيلو و 3 گرم و

 8 كيلوگرم است. 

با وجود خشكسالی:

رشد توليد گندم در اصفهان
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  مهدي فضیلت
 اولين دوره المپياد مبلغان زبان دان براي نخس��تين بار در س��طح كش��ور، در استان اصفهان و 

به ابتكار دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه اصفهان برگزار مي شود.
حجت االس��الم دكتر »س��يد حبيب رضا ارزاني«، رئيس دفتر تبليغات اس��المي حوزه علميه 
اصفهان، در نشست خبري اين دفتر ضمن اعالم اين خبر اظهار داشت: اين المپياد در تاريخ 
نهم مهرماه در دفتر تبليغات اصفهان در س��طح استان هاي: اصفهان و چهارمحال و بختياري 
برگزار مي ش��ود و در س��ال هاي آتي برگزاري اين المپياد به صورت كش��وري و هماهنگ 

مي باشد.
دكتر ارزاني در ادامه افزود: اين المپياد در پنج رش��ته زبان هاي خارجي: )انگليس��ي، عربي، 
چيني، فرانسه و اسپانيايي( برگزار و طالبي كه در مجموعه دفتر تبليغات حوزه يا ساير مراكز 
آكادميك در اين رش��ته ها آموزش ديده و داراي ش��رايط الزم براي شركت در المپياد باشند 

مي توانند در حداكثر دو رشته زبان اين آزمون شركت نمايند.
دكتر ارزاني در خصوص پذيرش المپياد گفت: افرادي كه در آزمون ش��ركت مي كنند، س��ه 
برابر ظرفيت المپياد از داوطلبان پذيرفته مي ش��وند و بر مبناي دانس��تن متون ديني، س��طح 
زب��ان دان��ي و محورهاي اصلي دروس و مباحث حوزوي و ط��ي جدول هاي خاصي، افراد 
 برت��ر جهت اعزام به كش��ورهاي مورد ني��از انتخاب مي ش��وند و در دوره هاي 3 و 6 ماهه 
به عنوان مبلغ و يا رايزن فرهنگي – مذهبي در س��ازمان فرهنگ و ارتباطات و جوامع ديني 
 ب��رون مرزي نظي��ر: »جامعه المصطفي العالمي��ه« و ... به فعاليت تبلي��غ و ترويج علوم ديني 

مي پردازند و زمينه فرصت مطالعاتي و تحصيل در كشورهاي مورد نظر براي 
آنان به وجود مي آيد.

دكتر ارزاني يادآور ش��د: با توجه به اينكه 850 نفر در س��ال 88 دوره هاي 
آموزش��ي اين طرح را زير نظر دفتر تبليغات اس��المي اصفهان گذرانده اند، 
اس��تقبال و ظرفيت مناسبي براي برگزاري اين المپياد وجود دارد كه مخاطب 

اصلي آن طيف فرهيخته و خاص روحانيون در برنامه اي بلند مدت است.
دكتر ارزاني هدف هاي برگزاري اين المپياد را در موارد زير برشمرد: 

- شناس��ايي نفرات برتر در بين ط��الب و روحانيون زبان دان جهت اعطاي 
امتياز فرصت مطالعاتي.

- شناسايي كليه طلبه هاي زبان دان و داراي قابليت هاي علمي تبليغي.
- ارتباط مس��تمر با اين افراد و در صورت لزوم برگزاري دوره هاي تكميلي 

جهت تقويت بنيه علمي تبليغي ايشان.
- شناس��اندن ظرفيت هاي علمي، آموزشي مراكز حوزوي به خصوص دفتر 

تبليغات اسالمي در امر آموزش زبان هاي خارجي.
دكتر ارزاني در تش��ريح ضرورت اين طرح، ني��از به حضور مبلغان ديني در 
س��اير كشورها براي تبليغ و اشاعه فرهنگ اصيل اسالمي و مقابله با تبليغات 
سوء ساير اديان و فرقه هاي انحرافي و همچنين ضرورت تبليغ و شناساندن 
دين مبين اس��الم با توجه به تشنگي جوامع بشري بر پذيرش آسان اين دين 
توس��ط افراد غير فارس��ي زبان را دو محور اصلي ضرورت 
اج��راي اين طرح دانس��ت و تصريح كرد: ايج��اد انگيزه در 
بي��ن طلبه ها و روحانيون ب��راي آموختن زبان هاي خارجي 

و ايج��اد انگيزه در طلبه هاي زبان آموز ب��راي تقويت بنيه علمي از نيازهاي 
امروزه جامعه روحاني و ضرورت هاي ديگر اين طرح است.

رئيس دفتر تبليغات اس��المي حوزه علميه اصفهان در راس��تاي بيان امتيازها 
و مزاياي اين طرح علمي – مذهبي اذعان داش��ت: اعطاي فرصت مطالعاتي 
در س��اير كش��ورها به برترين هاي المپياد با پرداخت هزينه هاي مربوط به 
س��فر، اس��تفاده از برترين هاي المپياد در راس��تاي هدف ه��اي تبليغي دفتر 
تبليغ��ات اس��المي و تبليغ��ات خارج از كش��ور و نيز به كارگي��ري برترين 
ه��اي المپي��اد در امر تدريس زب��ان هاي خارجي، پژوه��ش و ترجمه متون 
 دين��ي در دفتر تبليغات اس��المي از مهمترين امتي��ازات و مزاياي اين المپياد 

است.
در اين نشس��ت خبري، ش��ريفيان معاون آم��وزش دفتر تبليغات اس��المي، 
 با اش��اره به اين مطلب كه دفتر تبليغات اس��المي تنها نه��اد آموزش مبلغان 
بين المللي اس��ت افزود: در 5 رش��ته زبان هاي خارجي: )عربي، انگليس��ي، 
فرانسه، اسپانيايي و چيني( به طور مجموع )750( نفر- ترم، آموزش صورت 
گرفته و بالغ بر 500 س��اعت كاري در س��ال 88 صرف اين آموزش ها شده 
است. وي ادامه داد: در حال حاضر 20 نفر از مبلغان زبان دان دفتر تبليغات 
اسالمي حوزه علميه اصفهان در كل دنيا مشغول به كارهاي تبليغي هستند كه 

8 نفر آنها در چين فعاليت مي كنند و بيش��تر طلبه هاي زبان دان خارج از كش��ور، از خانواده 
دفتر تبليغات اسالمي اصفهان هستند.

دكتر ارزاني، رئيس دفتر تبليغات اس��المي در پايان خاطرنش��ان كرد: شرايط 9 گانه اي براي 
شركت كنندگان در المپياد وجود دارد كه بايد براي دفتر تبليغات اسالمي محرز شود كه اين 

شرايط بدين شرح است:
 اش��تغال به پاي��ه هفتم و باالتر با حفظ اولويت براي اف��رادي كه مدارج علمي، تخصصي 

باالتري دارند.
 برخورداري از حسن سابقه.

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران.
 صحت و توانايي جسمي الزم در امر تبليغ.

 تسلط به كاربري رايانه اي و اينترنت.
 تعهد به قوانين دفتر تبليغات اسالمي اصفهان، همچون: تعهد تدريس )ويژه منتخبان نهايي 

المپياد(.
 تحويل ضمانت نامه )تعهد كاري، ويژه منتخبان نهايي المپياد(.

 داشتن روحيه و انگيزه كافي براي فعاليت هاي علمي و تبليغي در عرصه بين الملل.
 ارائه مدارك معتبر گذراندن دوره هاي آموزش زبان عمومي در سطح پايان ترم 8 انگليسي 

يا عربي.
همچنين گذراندن ترم 6 براي داوطلبان زبان هاي: فرانسه، اسپانيايي و چيني. 

با همت و ابتكار دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه اصفهان

اولين المپياد بزرگ مبلغان زبان دان، در اصفهان برگزار مي شود
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اي��ران اكونوميس��ت: »واردات«، »ص��ادرات«، »توليد صادرات 
محور«، »مديري��ت واردات« و »ب��ازار صادراتی«  اين ها كليد 
واژه های گفتارهای اقتصادی مقام معظم رهبری در چندماه اخير 
اس��ت كه به صورت عمومی در دو سخنرانی؛ يكی در جريان 
بازديد از ش��ركت  ايران خودرو و ديگری در جمع كارگزاران 
و مديران نظام از  ايش��ان شنيده ايم. نخس��تين بار در روزهای 
آغازين س��ال  ايشان از توانمندی های صنعت خودروی كشور 
بازديد و بر »توليد صادرات محور« تأكيد كردند.  ايشان فرمودند: 
»همه بخش های صنعتی بايد محصول های خود را با محوريت 
صادرات توليد كنند و دس��تگاه های مختلف دولتی نيز بايد با 
تالش چند جانبه و هنرمندانه، ب��ازار صادراتی را تأمين كنند.« 
همچنين چندماه بعد؛ يعن��ی در 27 مرداد ماه در جمع مديران 
و كارگزاران نظام، جمله تازه ای مطرح كردند با  اين عنوان كه: 
»من نس��بت به مس��أله مديريت واردات به دولتی ها سفارش 
ك��ردم؛ اكنون هم تأكيد می كنم. من نمی گويم واردات متوقف 
بش��ود؛ چون يك جاهايی الزم است كه واردات انجام بگيرد؛ 
اما واردات بايد مديريت بشود.« در روزهای آغازين سال، گفتار 
رهبر انقالب و تأكيد  ايش��ان بر »توليد صادرات محور« خون 
تازه ای در حوزه بازرگانی كشور جاری ساخت و كليه فعاالن 
 اين حوزه را اميدوار س��اخت به  اين جهت كه سرانجام پس از 
سال ها تسلط فكرهای نزديك به سياست »جايگزينی واردات« 
و استيالی نگاه دولتی و درون نگر در حوزه بازرگانی، ارشدترين 
مقام نظام توصيه به تغيير بينش و برون نگری در حوزه بازرگانی 
و تج��ارت خارجی كرد. و به گفته اقتصاددانان: »پارادايم« تازه 
و الگويی راهگشا پيش پای بازرگانی كشور می نهد. البته همين 
گونه بود و رهنمودهای رهبری معظم پس از ابالغ سياست های 
اصل 44، بسيار كليدی و مهم تلقی شد. به همين دليل از سوی 
فعاالن اين حوزه، تكاپو و ت��الش مضاعفی صورت گرفت تا 
گفتار مقام معظ��م رهبری در مورد تولي��د صادرات محور، نه 
فقط در اظهارنظرهای تئوريك و يادداشت های رسانه ای كه در 
تدوين برنامه ها و سياس��ت گذاری ها هم پررنگ و قابل توجه 
باش��د. مدت زمان زيادی نگذش��ت كه دوباره  ايشان در مورد 
»مديري��ت واردات« مطالبي فرمودند و به ش��كلی كه همه در 
جريان جزءجزء آن ق��رار دارند، براين نكته تأكيد كردند: بايد 
تهديد های تحريم را به فرصت تبديل كرد و اين گونه بود كه 

بحث »مديريت واردات« را هم مطرح كردند. اكنون   اين پرسش 
مطرح است كه منظور مقام معظم رهبری از طرح موضوع »توليد 
صادرات محور« كه اشاره مستقيمی  به نظريه »توسعه صادرات« 
است، چه بود و چه ارتباطی ميان آن صحبت ها با رهنمودهای 
تازه ايش��ان در مورد »تقويت توليد ملی« و »مديريت واردات« 
وجود دارد؟ به اعتقاد نگارنده: هر دو سخن رهبر معظم انقالب 
در راستای هم و تكميل كننده يكديگر است و اين گونه نيست 

كه هر سخن معنی و مفهومی  جداگانه داشته باشد. 
ايش��ان در برهه ای از زمان و در حالی كه از يك بنگاه توليدی 
بازدي��د می كردند، برتوليد صادرات مح��ور تأكيد و فرمودند: 
»همه بخش های صنعتی باي��د محصول های خود را با محور 
صادرات توليد كنند.«  اين رهنمود به طور قطع می تواند نسخه 
اميدبخشی برای اقتصاد   ايران در شرايط كنونی باشد و بايد آن 
را همچون ابالغيه اصل 44، با اهميت و حياتی تلقی كرد. معنی 
راهبردی فرموده رهبری  اين بود: ص��ادرات، به ويژه صادرات 
صنعتی، به  عنوان موتور مح��رك اقتصاد قرار گيرد. اين همان 
استراتژی »توسعه صادرات« است كه در پنج دهه اخير رشد و 
شكوفايی بی نظيری برای بسياری از اقتصاد های جهان به دنبال 
داشته است. در 50 سال گذشته شاخص توليد ناخالص جهانی 
و ش��اخص صادرات كاال نه فقط به موازات يكديگر حركت 
كرده اند كه نرخ رشد صادرات همواره بيش از نرخ رشد توليد 
ناخالص )GDP( بوده است؛ يعنی رشد توليد جهانی با رشد 
بيش��تر تجارت جهانی همراه بوده است. به  اين ترتيب ظرف 
سال های متمادی، سياست توسعه صادرات، كارآيی و اثربخشی 
خود را به نمايش گذارده و به طور كامل منجر به كم رنگ شدن 
نظريه »جايگزينی واردات« ش��ده است. به طور مثال: متوسط 
نرخ رشد صادرات كاال در جهان طی سال های 2000 تا 2008 
برابر با 12 درصد بوده و در بعضی از كشورها مانند چين   اين 
نسبت به 24 درصد هم رسيده است. همچنين متوسط نرخ رشد 
ص��ادرات خدمات تجاری طی  اين دوره 12 درصد بوده كه در 

برخی كشورها از جمله: چين، به 22 درصد رسيده است. 
 بنابراي��ن آمارها هم به درس��تی گويای  اين نكته هس��تند كه 
برون نگری در سياس��ت های تجاری بايد به عن��وان پارادايم 
تجاری مطرح ش��ده و در عين حال سياست های اقتصادی در 
راستای توسعه صادرات تنظيم شود. بايد به خاطر داشته باشيم: 

ذات جن��س صادرات نياز به نگاه برون نگ��ر دارد. درحالی كه 
نگرش ما به اقتصاد در طول س��ال های گذش��ته اينگونه نبوده 
است. با تأس��ف آنچه در اقتصاد ما شكل گرفته »برون نگری« 
فرصت كمی ب��رای بروز و ظهور در صحنه واقعی اقتصاد پيدا 
ك��رده و ذهنيت درون گرايی در اقتصاد عمر زيادی از كش��ور 
ما را گرفته و تمام آثار و علت هايی كه در حوزه های مختلف 
می بينيم، ناشی از اين درون نگری است. تا زمانی كه در اقتصاد، 
جهانی وارد نش��ويم و ادبيات جهان��ی، تكنولوژی و فرآيند و 
س��ليقه جهان��ی در حوزه ص��ادرات و اقتصاد، حاكم نش��ود، 
نمی توانيم به نقطه بهينه ای دست يابيم؛ چرا كه صادرات؛ يعنی 
تأمين محصول مورد نياز بازارهای جهانی با س��ليقه هايی كه 
خريداران جهانی دارند. بايد همراه با ادبيات جهانی، كاال توليد 
كنيم و س��ليقه ها، فرآيند و سيستم ها و تكنولوژی های جهانی 
را در نظ��ر بگيريم تا بتوانيم در زمينه توس��عه صادرات موفق 
عمل كنيم. به عبارت ديگر: ش��رايط بايد به گونه ای باش��د كه 
با برنامه ريزی برای حمايت از توليد داخل با   اين نگاه كه قرار 
است از اين توليد، صادرات صنعتی سرچشمه بگيرد، شرايط را 

برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم كنيم .
مديريت واردات

اما مديريت واردات چيست؟ تعريف معمول مديريت واردات  
اين اس��ت: فرآيند واردات كاال از برنامه ريزی، س��ازماندهی، 
هماهنگی نظارت و كنترل كه همه از موردهای اصلی مديريت 
هستند، پيروی مي كند. رهبری در گفتار اخير خود تأكيد كرده اند: 
واردات بايد مديريت ش��ود؛ اما مديريت واردات براساس يك 
استراتژی تجاری چيست و چگونه بايد اعمال شود؟ مأموريت 
اصلی مديريت واردات كدام اس��ت ؟ نگرش اصلی در تنظيم 
استراتژی و بيان مأموريت می بايست بر مبنای توليد »صادرات 
محور« مبتنی بر: »نگرش درون زای بيرون نگر« باش��د. در  اين 
صورت مأموريت اصلی مديري��ت واردات  اين گونه تعريف 
می ش��ود: »واردات برای توليد در جهت تأمين، بهينه نيازهای 
داخل��ی و صادرات.« با توجه به  اي��ن تعريف واردات نه فقط 
نكوهيده نيست، بلكه همان گونه كه مقام معظم رهبری فرمودند: 
ضروری هم هست؛ اما واردات در چه شرايطی ناپسند است؟ 
در اي��ن مورد ديدگاه اصلی  اين اس��ت: واردات در موردهايی 
كه به توليد كشور آسيب می زند غيرضروری است. با مختصر 

مطالعه وضعيت كشورهای موفق در توسعه اقتصادی در رابطه 
ب��ا چگونگی و حجم ص��ادرات و واردات و تركيب كاالهای 
واردات��ی صادراتی مش��خص می ش��ود يك��ی از عامل های 
موفقيت اي��ن كش��ورها مديريت صحيح )تولي��د، صادرات و 
واردات( ب��وده اس��ت بنابراين ضروری اس��ت ك��ه با تدوين 
بسته های سياس��تی، هم مديريت شايسته ای بر واردات داشته 
باشيم وهم توليد و صادرات را در راستای آن قرار دهيم. به طور 
مثال: در س��ال 2008 سهم كاالی واسطه ای و نيم ساخته بدون 
افزودن، نفت و مواد سوختی 40 درصد از كل صادرات جهانی 
 اس��ت و  اين رقم در: چين، مال��زی و تايوان )50 تا70 درصد( 

بوده است. 
در نقطه مقابل سهم صادرات سوخت و محصوالت معدنی به 
كل صادرات در سال 2007  ايران 87 درصد ، تركيه 10 درصد، 
مالزی 15/8 درصد و كره 9 درصد بوده اس��ت؛ بنابراين، آنچه 
اهميت دارد، تركيب واردات و صادرات اس��ت نه فقط حجم 
واردات. اگر واردات منجر به افزايش توليد و افزايش صادرات 
ش��ود كه معنی آن افزايش اشتغال و نشاط و توان اقتصادی و 
توان رقابت و حضور در صحنه های بين المللی اس��ت، بايد از 
آن استقبال كرد. حال با توجه به هدف و مأموريت بيان شده در 
چارچوب نگرش »واردات برای توليد در جهت صادرات« بايد 
با استفاده از روش sowt وspace، موقعيت و استراتژی كشور 
را مشخص و به صورت جامع، سياست هايی در قالب برنامه های 
كوت��اه مدت ، ميان مدت و بلند م��دت در امر توليد ، واردات و 
صادرات به اجرا بگزاريم. در اينجا نقش اساسی وزارت بازرگانی 
به عنوان نقش مهم حاكميتی در بخش اقتصاد )در سياست گذاری 
– هدايت و نظارت و پشتيبانی( مشخص می شود كه جايگاه آن 
در توسعه اقتصادی اصلی و محوری است . بنابراين، همان گونه 
كه مقام معظم رهبری فرمودند: مجلس و ساير بخش های دولت 
و بخش های عمومی و خصوصی می بايست يارشاطر وهميار 
دول��ت بوده و وزارت بازرگانی را در انجام اين مأموريت مهم 
به ويژه در ش��رايط خاص منطقه ای و جهانی مس��اعدت كنند 
و همان گون��ه كه برخی از دلس��وزان عرصه بازرگانی گفته اند: 
باي��د وزارت بازرگانی را از درگيری با مس��ائل حاش��يه ای و 
 زودگذر دور كرد تا براس��اس ش��رط های زمانی به مسئوليت 

بپردازد. 
مديريت واردات برای توسعه صادرات

آمارها نش��ان می دهد كه س��هم كاالهای واسطه ای در تجارت 
كاال بدون س��وخت )بدون نفت وس��اير سوخت ها( در سطح 
جهان در سال 2008 حدود 40 درصد و در اقتصاد كشورهايی 
نظير: چي��ن ، مالزی و تايوان بين 50 تا 70درصد بوده اس��ت؛ 
يعنی بين نصف تا دو س��وم تجارت خارجی  اين كشورها در 
 س��ال مورد گزارش ، كاالهای نيمه س��اخته و واس��طه ای بوده 

است. 
روی ديگر  اين س��خن  اين اس��ت ك��ه كش��ورها، واردات را 
به گونه ای مديريت می كنند كه در راستای توسعه صادرات باشد. 
ورود كاالهای واسطه ای و كاالهای نيمه  ساخته بخشی از همين 
سياست است؛ يعنی الگوی تازه ای در حال شكل گيری است كه 
حتی فراتر از سياست توسعه صادرات عمل می كند؛ به گونه ای 
كه  اين سياست در حال جايگزين شدن به جای سياست توسعه 
صادرات است.  اين سياست از طريق  ايجاد شبكه های همكاری 
جهانی برای توليد، تقسيم كار جهانی را از »محصول« به »فرآيند 

توليد محصول« تبديل كرده است. 
با كاس��ته ش��دن موانع طبيعی و مصنوعی مبادالت اقتصادی 
درجهان زمينه های الزم برای دگرگونی فرآيند توليد و آرايش 
نوين صنعتی و شكل گيری زنجيره ها و شبكه های توليد فراهم 
شده و مناس��بات درون بنگاهی نقش و سهم عمده ای يافته و 
همكاری های متقاب��ل در اقتصاد جهانی در ح��وزه فن آوری ، 
طراحی محصول ، ش��يوه های توليد ، س��ازماندهی و بازاريابی 
تقويت شده است. در نظام جديد اقتصاد جهان، سرمايه گذاری 
)داخلی و خارجی(، انتقال تكنولوژی و صادرات )به طور كلی 
تجارت( به عنوان س��ه عنصر اصلی توسعه اقتصادی ماهيت 
مس��تقل خود را از دست داده اند؛ اما با يكديگر پيوندی عميق 

يافته اند . 
در اين ميان، رشد صادرات با ارتقای فن آوری و حركت به سوی 
توليد و صدور محصوالت پيچيده  با فن آوری بيشتر و افزايش كيفيت 
 و كارآيی فعاليت های اقتصادی و صادراتی موجود همراه بوده 

است. 

 وزير بازرگاني در آستانه اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها، 
اعالم كرد: ممكن اس��ت عده اي به تص��ور غلط با احتكار در 
حجم انبوه، در پي س��ود ب��اال براي فروش باش��ند كه در آن 
ص��ورت هرگون��ه جم��ع آوري غيرمعمول در ب��ازار رصد و 

بالفاصله با آن برخورد مي شود. 
ب��ه گزارش ايرن��ا، مهدي غضنفري افزود: همزم��ان با اجراي 
قان��ون هدفمندس��ازي يارانه ها با ه��ر نوع احتكار، توس��ط 
وزارت بازرگاني و تعزيرات حكومتي برخورد مي ش��ود. وي 
از هدفمندس��ازي به عنوان مهمترين موضوع كشور در شرايط 
كنون��ي ن��ام برد و گفت: دول��ت در اجراي قان��ون، برخالف 
برخ��ي تبليغات مصمم اس��ت. وزي��ر بازرگاني ب��ا تأكيد بر 
 اينك��ه برخي تبليغات در خصوص آثار ناش��ي از تحريم ها و 
اقدام هاي فرا  قطعنامه اي تأثيري بر اجراي قانون هدفمندسازي 
ن��دارد، افزود: مردم با تمام وج��ود و در كنار دولت در اجراي 
بهتر اين قانون حضوري گسترده خواهند داشت. غضنفري از 
ايجاد كميته ملي اطالع رساني قانون هدفمندسازي يارانه ها در 
كارگروه تحول اقتصادي خبر داد و افزود: پرس��ش هاي مردم 
از طريق اين كميته پاس��خ داده مي ش��ود. وي كاالها را به سه 
دسته اساسي، صنعتي و كشاورزي تقسيم كرد و گفت: ليست 

گروه كاالهاي اساس��ي 
مشخص است و بر اين 
بازرگاني  وزارت  مبن��ا 
موظف ب��ه تنظيم بازار 
ب��ا حف��ظ موجودي ها 
و جلوگي��ري از به هم 
قيمت ها  تعادل  خوردن 
به گفت��ه وزير  اس��ت. 
بخ��ش  در  بازرگان��ي 
و  صنعت��ي  كااله��اي 
كشاورزي نيز هماهنگي 
الزم ب��ا وزارتخانه  هاي 
مرب��وط انجام ش��ده تا 
آنه��ا از نظ��ر مي��زان و 
وف��ور كااله��ا هن��گام 

اجراي قانون، مس��ئوليت هاي خود را انجام دهند. همچنين به 
طور مرتب وضعيت قيمت ها دنبال مي ش��ود تا مبادا منجر به 
 گراني افس��ار گسيخته قيمت ها و س��خت شدن زندگي مردم 

شود.

تعامل دولت و اصناف
وي در بخ��ش ديگري 
از س��خنان خود گفت: 
مجام��ع  و  صن��وف 
صنفي نق��ش مهمي در 
عمليات��ي ش��دن قانون 
هدفمندس��ازي به نحو 
شايسته دارند. غضنفري 
احتمال  داش��ت:  اظهار 
دارد ع��ده اي در فضاي 
بدنبال  هدفمندس��ازي 
س��ودجويي باش��ند كه 
به ط��ور قط��ع اصناف 
با شناس��ايي آنها مسير 
را ب��راي ملت اي��ران هم��وار مي كند. وي واقعي ش��دن نرخ 
حامل هاي انرژي به مرور و براساس برنامه ريزي قانون را مورد 
توجه قرار داد و افزود: ممكن است در ماه هاي نخست برخي 
دغدغه ها ايجاد ش��ود، اما بالفاصله وضعيت متعادل مي شود. 
وزي��ر بازرگان��ي تأكيد كرد كه با تداوم اج��راي اين قانون، به 

لحاظ اقتصادي و ساير حوزه ها بسيار قوي تر از سال هاي دفاع 
مقدس و ابتداي پيروزي انقالب اسالمي خواهيم بود و مي توان 

گام هاي بزرگتري را به سمت پيشرفت برداشت.
تحريم اقدامي نابخردانه

غضنف��ري از چهارمي��ن قطعنامه تحريم عليه اي��ران به عنوان 
رفتاري نابخردانه توس��ط تعدادي از كشورها نام برد و گفت: 
آنه��ا در پي وارد آوردن فش��ار ظالمانه به ايران هس��تند. وزير 
بازرگان��ي محدوديت نقل و انتق��ال پول، حمل و نقل و رفت 
و آمد كش��تي ها، بيم��ه و امور بيمه اي تجارت را س��ه هدف 
تحريم كنندگان كشور برش��مرد و افزود: براي تمام اين موارد 

تدابير الزم اتخاذ شده است.
برنامه پنجم توسعه

غضنفري ب��ا بيان اينكه برنامه پنجم توس��عه در دس��تور كار 
مجلس قرار دارد، اظهار اميدواري كرد تا ش��الوده و انس��جام 
اصل��ي آن همانگونه كه در اليح��ه تقديمي دولت مطرح بود، 
حفظ ش��ده و تغيير نكند. وي در ادامه اظهار داشت: با وجود 
پيگيري پروژه هاي عمراني، زيرس��اختي و صنعتي كه پيوسته 
جزو مصوبات دولت اس��ت، محور اصلي دور سوم سفرهاي 

استاني، كارهاي فرهنگي است.

معاون وزير بازرگاني در توس��عه رواب��ط اقتصادي گفت: طرح 
مس��ائلي چون واردات دو برابر صادرات، توسط برخي رسانه ها 
بي انصافي اس��ت درحالي كه  در ابت��داي آغاز به كار دولت نهم 
واردات شش برابر صادرات بوده كه هم اكنون به دو برابر كاهش 
يافته است. به گزارش ايرنا،   بابك افقهي در جمع خبرنگاران افزود: 
در پنج ماه نخس��ت امسال صادرات غيرنفتي كشور با احتساب 
ميعانات گازي به 11/8 ميليارد دالر رسيد كه نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته به لحاظ وزني 29/5 درصد و ارزشي 86 درصد 

رشد داشت. 
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران ادامه داد: صادرات غيرنفتي 
كشور بدون احتس��اب ميعانات گازي 10/1 ميليارد دالر بود كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 34 درصدي را نشان مي دهد. 
به گفته افقهي، ميزان واردات در پنج ماه نخس��ت امس��ال به 24 
ميليارد دالر رسيد كه تركيب آن نيز براساس منافع ملي و مصلحت 

كشور بوده است. 
وي همچنين معقتد اس��ت:  ص��ادرات غيرنفتي كش��ور تحت 
تأثير تحريم ها قرار نگرفته و رقم كنوني حماس��ه آفريني بخش 
خصوصي است. افقهي به بررسي مشكالت صادركنندگان و توليد 
كنندگان در جلس��ه هاي منظم توسط كميته تدابير ويژه تجارت 

خارجي اشاره كرد و 
از تمام توليدكنندگان و 
صادركنندگان خواست 
ت��ا  مش��كالت پيش 
روي خود را با توجه 
اخير  قطعنامه هاي  به 
صادر شده عليه ايران 
اين كميت��ه اعالم   به 

كنند.

وزير بازرگاني حل اساسي مشكل كمبود گوشت و مرغ در كشور 
را مشروط به افزايش جمعيت دامي، كمك و توسعه دامداري و 
دامپروري ها عنوان كرد وگفت: اين وزارتخانه بزودي موضوع را 

در دولت مطرح مي كند. 
مهدي غضنفري در خصوص روند كاهشي نرخ گوشت و مرغ 
ابراز اميدواري كرد تا همچنان كاهش قيمت مواد پروتئيني ادامه 

پيدا كند. 
وزير بازرگاني گفت: توليد داخلي بايد يك قدم جلوتر حركت 
كند و مانند س��ال هاي گذشته كه دام و گوشت صادر مي شد با 
گذر از فشار دو سال خشكسالي، شرايط مناسب توليد و صادرات 

فراهم شود. 
وزير بازرگاني در خصوص اجراي قانون هدفمند سازي و موضوع 
مديريت واردات نيز به نشست هفته گذشته دستگاه هاي مربوط در 
امر توليد در سازمان توسعه تجارت اشاره كرد وگفت: در اين جلسه 

قرار بود تا بررسي هاي الزم در خصوص تجديد نظر در ضوابط و 
الزامات واردات انجام شود. غضنفري با بيان اينكه وزارت بازرگاني 
در مورد مديريت واردات جدي اس��ت، افزود: با توجه حركت 
به سمت هدفمند سازي يارانه ها، بيش ازگذشته نيازمند ممانعت 
از ورود كاالهاي نامرغوب هس��تيم. وي افزود: براي ممانعت از 

كااله��اي  ورود 
الزم  غيركيف��ي، 
اس��ت از طري��ق 
ضوابط فني مانع 
آن شويم نه اينكه 
در خص����وص 
كش��وري خاص 
تصمي��م گي��ري 

كنيم.

مديريت واردات، توسعه صادرات

وزير بازرگاني:

برخورد با هرگونه جمع آوري غیر معمول در بازار 

حل مشكل مرغ و گوشت؛ مشروط به توسعه دامپروري هاواردات در ابتداي دولت نهم، شش برابر صادرات بود

اقتصاد امروز

 اشاره

به مناسبت هفته بانكداری اسالمی
 مقدمه ای بر بانكداری بدون ربا

 در ایران
 شكل امروزين بانكداری )كه بيش ازششصد سال از پيدايش آن می گذرد( 
ابتدا به صورت مؤسس��ه های مالی س��اده و با معامله ه��ای محدود در 
كشورهای اروپايی شروع شد، سپس همزمان با گسترش، فعاليت بانكی، 
از نظر كمی و جغرافيايی نيز توسعه يافت به طوری كه در قرن گذشته به 
همه كشورها ازجمله كشورهای اسالمی وارد شد. از آنجا كه معامله های 
بانكی در كش��ورهای اروپايی طراحی شده بودند، در موردهای زيادی با 
تعاليم اسالم به ويژه ممنوع بودن ربا ناساگاز كه سبب جبهه گيری علما 
و متدينان كشورهای اسالمی در مقابل صنعت بانكداری شد. جايگاه مهم 
بانكداری در اقتصاد و فايده های زياد آن، باعث شد انديشمندان مسلمان 
مش��كل های شرعی بانك، را در دستور كار قرار دهند. تالش های اوليه 
بيشتر براين نكته متمركز بود كه نشان دهند ربايی كه در قرآن تحريم شده 
شامل: بهره بانكی نمی شود و معامله های بانكی معامله های ربوی نيستند، 
لكن اين تالش ها مؤثر واقع نشد و عالمان دين و مسلمانان ديندار را قانع 
نكرد، تا اينكه: از حدود پنجاه سال پيش، حركت علمی ديگری شروع شد 
و اين بار انديشمندان مسلمان به فكرافتادند تا با حفظ بانك، معامله های آن 
را براساس تعاليم اسالم تعريف كنند، اينجا بود كه نوع ديگری از صنعت 
بانكداری، به اسم بانكداری بدون ربا يا بانكداری اسالمی متولد شد و به 

سرعت در كشورهای مسلمان گسترش يافت.
  قانون عمليات بانكداری بدون ربا در ش��هريور ماه سال 1362 تصويب 
و از ابتدای س��ال بعد اجرا گرديد. قانونی كه انتظار می رفت دامان نظام 
اقتصادی حكومت نوپای جمهوری اسالمی را از ربا، ناكارايی و بی عدالتی 
پاك كند و مايه رشد اقتصادی و پيشرفت و ترقی جامعه شود. اگرچه اين 
قانون تا امروز نتوانسته است به طور كامل در ايران اجرايی شود.  مروری 
هرچند اجمالی بر روند شكل گيری و اجرای قانون بانكداری غير ربوی 
و اندكی تأمل و دقت در اين روند می تواند ما را در شناخت راهكارهايی 
برای دستيابی به وضعيتی آرمانی )كه مورد اجماع اكثريت قريب به اتفاق 
دست اندركاران و ذی ربطان اين بخش است(، ياری دهد. ضعف آموزش 
نظام بانكداری بدون ربا چه برای مجريان و چه در بخش استفاده كنندگان 
از قانون، از جمله كاستی هايی است كه بر پيچ وخم دستيابی به جايگاه 
مطل��وب در نظام بانكی افزوده و به طور حتم اين امر معلول ش��رايط و 
تنگناهايی بود كه در سال های اول پس از پيروزی انقالب، طبيعی و قابل 
قبول می نمايد. اما بايد پذيرفت كه عدم آموزش مناسب فعاالن نظام بانكی 
كشور و دور ماندن بسياری از آنان از روح و ماهيت قانون بانكداری بدون 
ربا، نتوانست ذائقه و شيوه كار تالشگران اين عرصه را )كه پيش از پيروزی 
انقالب، با روش ها و ش��يوه هايی خارج از چارچوب قانون جديد انس 
داشتند(، تغيير دهد و الجرم، كم و بيش تأثير خود را بر كاركرد نظام بانكی 
كش��ور آشكار كرد. از سوی ديگر تغيير شگرف و بنيادينی كه در عرصه 
نظام بانكی كشور به تبع قانون جديد شكل گرفته بود، مستلزم كار فرهنگی 
وس��يعی بود تا بتواند باور و نگرش مردم را كه مشتريان بالقوه و بالفعل 
بانك ها بودند با چارچوب ها و كاركردهای جديد وفق دهد كه اين امر 
نيز به سبب تنگناهای موجود و فضای ويژه سال های ابتدايی انقالب ميسر 

نشد. 

در كنار تمام موردهايی كه به اجمال به آن ها اش��اره ش��د، خأل سازوكار 
نظارتی دقيق بر عملكرد بانك ها، به ويژه پس از اعطای تسهيالتی كه در 
قالب قراردادهای مختلف اسالمی در اختيار مشتريان قرار گرفته و می گيرد، 
می تواند به عنوان يكی از مانع ها و كاستی های موجود مورد ارزيابی قرار 

گيرد. 
رشد بانكداری اسالمی، در اقتصاد جهان و غرب

بانكداری اسالمی كه زمانی تنها حس كنجكاوی غربيان را تحريك می كرد، 
اكنون به پديده ای در حال رشد تبديل شده و سهم بزرگی از بازار اقتصاد 
كشورهای حوزه خليج فارس را در اختيار گرفته است. همكاری مؤسسه 
اوراق بهادار و سرمايه گذاری بريتانيا با مؤسسه امور مالی لبنان به واسطه 
بانكداری اسالمی در كشورهای اسالمی چون مالزی، تركيه و همچنين 
كشورهای اروپايی دارای اقليت های مسلمان، از جمله نمونه های فعاليت 
بانك های اسالمی در غرب محسوب می شود. بانك اسالمی بريتانيا كه 
سپتامبر 2004 آغاز به كار كرد، فراتر از شعبه های خود در لندن، بيرمنگام 
و لس��تر، خدمات پس��تی و تلفنی به مسلمانان ارائه می دهد و همچنين 
به تازگی ش��عبه هايی را در سراسر اين كشور تأسيس كرده است. بانك 
دويچه، بزرگترين بانك آلمان نيز در راستای افزايش مشتريان و جمعيت 
مس��لمانان خدمات خود را بر اس��اس قوانين اسالمی و قانون شرع ارائه 
می كند. بسياری از شعب بانك های مشهور غربی نيز شعبه هايی را در 
كشورهای اسالمی تأسيس و خدمات خود را با موازين شريعت اسالمی 
همسان می كنند تا افزون بر ارائه خدمات، مشتريان بيشتری به دست آورند. 
در ميان اين نمونه ها می توان به فعاليت بانك HSBC  به عنوان يكی از 
بزرگترين گروه های بانكداری در جهان و سومين بانك بزرگ جهان در 
مالزی اشاره كرد. بانك Lloyds TBS  نيز بانك بزرگ بريتانيايی است كه 
طی اقدامی منحصر به فرد، حساب بانك تازه ای را برای تاجران مسلمان 
افتتاح كرد تا امكان دسترس��ی آنها به ساير بانك ها نيز گسترده تر شود. 
هم اكنون با ساختارهای تثبيت شده، دوران بلوغ خود را سپری می كند 
و روند توسعه و پيشرفت علم محور و مبتنی بر حركت های اصولی و 
كارشناسی شده كش��ور در سال های اخير و وجود سازوكارها و قوانين 
و ضابطه، معيارهاي اثرگذارتری كه در عين وفاداری ماهيتی به آرمان ها 
و شعارهای اوليه انقالب، توان اثربخشی و دستيابی به اهداف تعيين شده 
توسعه ای را برای كشور فراهم كند، ضروری تر از قبل به نظر می رسد. 
آنچه در بانكداری اسالمی مد نظر است كارآمدی بانكداری بدون ربا در 
ايجاد عدالت اجتماعی است. بانكداری اسالمی بايستی اولين هدف نظام 
اقتصاد اس��الم را كه عدالت اجتماعی اس��ت تأمين كند.در ايران به دنبال 
پيروزی انقالب اسالمی و برقراری جمهوری اسالمی، لزوم استقرار نظام 
اقتصاد اسالمی به عنوان يكی از ضرورت های اساسی كشور مطرح شد. 
مهمترين اقدام عملی در اين جهت می توانس��ت ريشه كن كردن ربا از 
سيستم بانكی كشور باشد تا بدين وسيله بنيان يك اقتصاد توحيدی مبتنی 
بر قسط و عدل گذارده شود. نقش دولت نه هل دادن رشد اقتصادی و نه 
كنترل فيزيكی منابع درآمدی و اعتبارات است بلكه توزيع دستوری آن با 
رؤيای عدالت است. دولت بايد به تدريج از اقتصاد كنار بكشد و جهت 
رشد را به سمت توسعه سوق دهد و پيامد توسعه را به عدالت هدايت كند. 
ماليات ها را واقعی و شفاف و عملياتی سازد، نفت را به موتور توسعه و 
منبع سرمايه گذاری تبديل كند، نظام تأمين اجتماعی را گسترش و تعميق 
دهد، قوانين را ساده و شفاف سازد. انحصار خود را بشكند و انحصارات 

اختصاصی غيردولتی را محدود تر سازد.
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اسپاتي فيلوم، اين گياه براي گلخانه هاي گرم مناسب 
است. بنابراين در منزل مدت زيادي عمر نخواهد كرد، 
زي��را نياز فراواني ب��ه گرما و رطوب��ت دارد. اين گياه 
 »ANTORIOUM ش��باهت زيادي به »آنتوري��وم
دارد. اما برگ ها نازكتر و رنگ آنها نيز روشن تر است. 
به عالوه دمبرگ ها بلندتر بوده و طوقه گل به طور كامل 
سفيد است. چنانچه آن را در گلخانه نگه مي دارند الزم 
اس��ت توجه داشته باشند كه؛ در شرايط نور كم بسيار 
صب��ور بوده، به همين جهت اگ��ر آن را در زير ميز يا 
طاقچه گلخانه هم قرار دهند همچنان گل خواهد داد. 
بهتر اس��ت خاك گلدان را تا حد امكان سبك انتخاب 
نمايند. مخلوط خزه، خاك برگ و ماسه مناسب خواهد 
بود. قرار دادن يك اليه سنگ ريزه در ته گلدان به خارج 
ش��دن آب اضافي از انتهاي آن كمك زيادي مي كند. 
اسپاتي فيلوم در زمستان مي تواند كاهش حرارت را، تا 
15 درجه سانتيگراد تحمل نمايد مشروط بر اينكه آب 
كمتري به آن داده شود. در فصل رشد، هر دو هفته يك 

بار آب فراوان همراه با كمي كود مورد نياز است. 
تكثیر: زياد كردن اين گياه به دو طريق تقسيم ريشه و 
كاشتن بذر صورت مي گيرد.  اما روش كاشتن بذر به 

زمان طوالني تري احتياج دارد.

مواد الزم برای 4 تا 6 نفر:
كشك: 200 گرم

بادمجان: 1 كيلو گرم
لوبیا  سفید: 100 گرم
لوبیا چیتی: 100 گرم
لوبیا قرمز: 100 گرم

نخود: 80 گرم
بلغور گندم: 250 گرم

گوشت گوسفندی: 300 گرم
نمك، فلفل  سیاه،  زرد چوبه: به ميزان الزم

آب: 2 ليتر
روغن: 100 گرم

نعناع داغ: 1 قاشق سوپ  خوری
سیر داغ: 1 قاشق غذاخوری

پیاز داغ:  4 قاشق غذاخوری)3عدد(
طرز تهیه: گوش��ت را با يك عدد پياز خام و يك ليتر 
آب و فلف��ل روی حرارت می  گذاريم تا پخته ش��ود. 
س��پس گوشت را خارج نموده و ريش ريش می  كنيم. 
حبوبات )نخود و لوبيا( را كه از شب قبل خيس كرده  ايم، 
با مقداری نمك به آب گوشت اضافه می  كنيم تا خوب 
پخته شوند. بعد بلغور گندم را اضافه می  كنيم تا لعاب 
بدهد. بادمجان  ها را پوست گرفته و خرد می  كنيم و با 
مقداری روغن، سرخ كرده، كمی زردچوبه به آن افزوده 
و بعد به حبوب��ات اضافه می  كنيم. بعد از چند جوش 
نيمی از پياز داغ، سير داغ و نعناع داغ را به همراه گوشت 
 ريش شده داخل آش می  ريزيم. وقتی آش  جا افتاده و 
لعاب دار شد، كشك را اضافه نموده هم زده و شعله را 
خاموش می  كنيم. آش را داخل ظرف كشيده و روی آن 
را با پياز داغ، نعناع داغ، سير داغ و كشك تزئين می  كنيم.

انرژی كل: 4300 كيلو كالری

گل اسپاتي فيلوم 
SPATHIPHYLLUM

هم��ه ما ك��م و بيش ب��ه اين 
مس��أله واقفيم كه كليد تحول 
و بالندگی آين��ده كودك؛ نه بر 
 مبنای مجموعه هايی خاص از 
اقدام هاي مراقبتی و تربيتی، بلكه 
بر پاي��ه كيفيت عمومی ارتباط 
ميان مادر و كودك استوار است. 
نگرش فوق با نتايج تحقيقات 
فراوانی كه »بده بستان آغازين« 
ميان م��ادر و فرزن��د را دنبال 
ك��رده اند، تأييد می ش��ود. به 
نظر می رسد كه نوعی آمادگی 
اوليه برای ايجاد گونه هايی از 
تبادل ارتباط��ی در نوزاد وجود 
دارد. اي��ن آمادگی ب��رای بيان 
ارتباط يا همكاری را می توان 
يك گفتگوی محلی خواند كه 
 بنابر نظر برخی محققان، عوامل 
 زي��ر بناي��ی آنها ريش��ه های 
زيس��ت ش��ناختی هستند كه 
بالفاصله پس از تولد آش��كار 
می ش��وند و به مرور در طول 
فراين��د تحول به ش��كل های 
پيش��رفته مش��اركت ف��رد در 
اجتماع تبديل می ش��وند. در 
مجموع می توان گفت: نتايج 
اين دس��ته از تحقيقات كه بر 

تعامل بسيار زود رس ميان مادر و فرزند متمركز بوده 
اند، تأييدكننده نظريه های اجتماعی رشد هستند. از ميان 
نظريه پردازان اجتماعی رشد، می توان برای نمونه، از 
ويگوتسكی نام برد كه بر اين باور بوده است: عمليات 
ذهنی ما، ريش��ه های خ��ود را در تعامل های اوليه و 
كيفيت اين تعامل ها، در بستر رابطه ميان مادر و فرزند 
دارند. به نظر ويگوتسكی همين ارتباط آغازين بوده 
كه برای تحول ذهنی متعالی كودك تعيين كننده است. 
 معنای اين گفته ها اين اس��ت كه نه فقط ارتباط های 
عاطف��ی – اجتماعی و پيونده��ای ما، بلكه عمليات 
شناختی ما نيز بنيادهای خود را در ارتباط آغازين ميان 
مراقب��ت اصلی و كودك دارن��د و يا به عبارت ديگر 
عمليات ذهنی نيز طبيعتی ارتباطی – اجتماعی دارند. 
اما هنوز صرف دانس��تن اينكه روابط اوليه پراهميت 
هستند، برای اينكه بدانيم چگونه می توان از اين دانسته 
برای ارتقاي كيفی تحول كودك اس��تفاده كرد كافی 
نيست. برای اين منظور الزم است بدانيم كه توجه به 
كدام جنبه های ارتباطی كودك برای يك تحول خوب 
انسانی ضروری هستند. اولين قدم های عملی برای 
نزديك ش��دن به جنبه های مه��م ارتباطی معنی دار، 

توجه به چارچوب های زير است:
در اولين قدم الزم اس��ت بپذيري��م كه فعاليت های 
كودك هدفمند است. در هر كجا و به هر حال بخواهيم 
چرخه ای از يك ارتباط معنی دار را ايجاد كنيم )حال 
چه كودك و چه بزرگسال جزء ديگر اين ارتباط باشد(؛ 
الزم است بتوانيم ش��ريك ارتباط خود را به درستی 
 تعبير كنيم. مقاصد ديگران را می توان در فعاليت ها، 
گفته ه��ا، آرزوها، نيازه��ا و انگاره های آنها دريافت 
و مهم اين اس��ت كه بدانيم بيشتر رفتارها اتفاقی و يا 
مكانيستی نيستند. وقتی اين اصل مهم تفهيم و تفاهم 
در س��طح نوزادان مطرح می ش��ود موضوع اهميت 
ويژه ای پيدا می كند. اگر به مادر يا مراقبی بگوييم كه 
الزم اس��ت بتواند رفتارهای نوزاد خود را به درستی 
تعبير كند به احتمال زياد اين پاسخ را خواهيم گرفت 
ك��ه چيز زيادی برای فهميدن و درك كردن در اختيار 
ق��رار نمی گيرد. می توان گفت كه تا حدودی حق با 
آنهاست ولی درست نكته حساس قضيه همين جاست 
كه از يك جا بايد اين رابطه فعال و عميق تر شود اگر 
نيازهای كودك با حساسيت و با بيان عاطفی مناسب 
جواب داده ش��وند، اگر گوش به زنگ فعاليت ها و 
نوآوری های نوزاد باش��يم، اين درست همان چيزی 
اس��ت كه به كودك اين جرأت را می دهد تا از همان 
ابتدای راه، دنيای اجتماعی خود را به مرور جايی قابل 
پيش بينی تجربه كند و به نوعی به خود بگويد: »آنجا 

كسی هست كه پاسخ 
دهد«. اگر به فقدان جدی اين رابطه بينديش��يم خأل 
بزرگی كه كودكان محروم از مراقبت مادرانه مستقيم 
تجربه می كنند را پيش رو داريم كه بعدها نه فقط در 
قالب كمبود در مهارت های عاطفی- اجتماعی بلكه 
در قال��ب كمبودهای ذهنی نيز منعكس می ش��وند. 
بچه هايی كه در مراكز س��ازمانی زندگی می كنند به 
شكوفايی ذهنی مناسب با استعدادهای بالقوه خود نمی 
رس��ند. اگر باز هم قدمی رو به جلو برداريم می بينيم 
كه عمق ديگری نيز در اين رابطه آشكار می شود. به 
نظر می رسد شناسايی همراه با هم حسی با وضعيت 
كودك نيز پايه مفيدی برای مراقبت مناسب از او باشد. 
وقتی كودكی گريه می كند از دردی رنج می برد و يا 
مورد بی مهری قرار می گيرد؛ هر انس��ان دلسوزی را 
به واكنش عاطفی و اتوماتيك وا می دارد. اين واكنش 
ناشی از هم حسی است، يعنی با كودك در تجربه او 
سهيم شدن. همين هم حس��ی است كه ما را به بيان 
همدردی و واكنش های كمك، وا می دارد. اين همانند 
س��ازی همراه هم حسی با كودك، يعنی با موجودی 
كه نياز به كمك دارد ش��ايد پاي��ه عميق تر مراقبت 
اس��ت. حال چگونه می توان اين همانند سازی را به 
نفع تحولی بهتر در كودك توسعه داد و تسهيل كرد، 
در آنها كه ندارند ايجاد كرد و در آنهايی كه واجد آن 
هستند و آنرا به درستی به كار نمی گيرند آموزش داد؟ 
همين همانند س��ازی آگاه و حساس است كه شايد 
بتوان آن را مهمترين پايه برای آموزش رابطه مناسب 
و مؤث��ر ميان مادر و فرزند تلقی كرد. آگاه كردن و به 
عمق كشاندن رابطه ميان مادر و فرزند است كه زمينه 
را برای رابطه سالم با محيط، در جهت خالقيت برای 
نوعدوستی، مسئوليت پذيری و ... مهيا می سازد. درك 
شدن و درك كردن، جرأت بسط دادن به ارتباط ها در 
عمل و ژرفا در بستر همين ارتباط ها تمرين می شود و 
چون كودك از نظر تكامل و تحول عاطفی – هيجانی 
در مرحله ای بس��يار حساس قرار دارد، جای گرفتن 
مناس��ب و پر محتوای اين ارتباط به مرور بخشی از 
ساختار شخصيتی كودك شده و همراه با هيجان های 
مفيد و انگيزه س��از، در شخصيت او تحكيم شود. در 
فرايند ارتباط فعال،  رفتارهای مراقبتی مادر، به مرور 
تبديل به معنی می ش��وند و نگرش ها و ارزش های 
ذهنی و عملی كودك را ايجاد می كنند. تحقيق هاي 
بين فرهنگی نشان می دهند كه رفتار فرهنگ هايی كه 
در آن تنبيه بدنی زياد اعمال می شوند، تعبير كودكان 
به وضوح تحت تأثير آن قرار دارد اين كودكان تنبيه را 
بخشی از رابطه تربيتی والدين تلقی می كنند و هر تنبيه 
در ج��ای خود معنی عمده ای پيدا نمی كند. در برابر 

آن؛ تنبيه حتی غير بدنی به نظر كودكانی كه 
تنبيه از شيوه های مداوم تربيتی آنها نيست، 
نشان از طرد شدن و يا حتی كودك آزاری 
دارد. اين تفاوت در معنی در اثر بخش��ی 
تنبيه نقش عمده ای دارد. در مورد اول به 
عنوان يك عادت نامطلوب فرزند پروری 
والدين برداش��ت می ش��ود كه به مرور 
معنای خود را از دس��ت می دهد ولی در 
تعبير دوم تنبيه كودك را به انديش��يدن وا 
می دارد كه چرا طرد ش��ده است و برای 
جب��ران آن چه می توان��د بكند مالحظه 
می كنيم كه ه��م بزرگترها و هم كودكان 
بيش از آن كه جوابگوی رفتارهای يكديگر 
باشند، به معنای رفتارهای يكديگر پاسخ 
می دهند. تفاوت های چشمگيری كه ميان 
فرهنگ های مختلف وجود دارند نيز بر 
مبنای همين تفاوت در معانی و برداشت 
هاس��ت. آيا می توان تا ح��دودی به اين 
توافق رس��يد كه چگون��ه امر مادری يك 
فرايند انتقال معانی زندگی، تاريخ، فرهنگ، 
آينده نگری و... به فرزند اس��ت؟ آيا الزم 
نيس��ت همه مادران بدانن��د كه ميلياردها 
سلول مغزی فرزندشان چگونه در دست 
آنها معنای زندگی را پيدا می كنند؟ و آيا 
الزم نيست به خاطر بسپاريم كه كودكان 
ما معان��ی را نه فقط از گفته های ما بلكه 
از البه الی رفتارهای فرا زبانی و نا آشكار 
اعمال ما نيز فرا می گيرند و به آنها حساس می شوند؟ 
سازمان بهداشت جهانی در ش��اخه بهداشت روانی 
خود در پی اين برآمده است تا با گردش رهنمودهای 
ساده ولی ويژه، مادران سراسر جهان را برای ايجاد و 

استحكام ارتباط خوب با نوزادانشان تجهيز كند.
رهنمودهای سازمان بهداشت: 

- گفتگوی عاطفی ميان مادر و فرزند
– نشان دادن احساس و عشق به فرزند

- مش��اهده و پ��ی گي��ری اش��ارات و نوآوری های 
كودكان

 - گفتگ��و با ك��ودك، برقراری ي��ك ارتباط عاطفی 
غير كالمی

- تحسين و تحكيم فعاليت های جدی كودك
- متمركز نمودن توجه كودك با مشاهده نشانه هايی 
از توجه كودك به اشياء، افراد و يا پديده های پيرامون، 
 به او كمك كنيم تا بتواند دقت خود را بيشتر متمركز

 كند.
اگر نيازهای كودك با حساسيت و با بيان عاطفی مناسب 
جواب داده ش��وند، اگر گوش به زنگ فعاليت ها و 
نوآوری های نوزاد باش��يم، اين درست همان چيزی 
اس��ت كه به كودك اين جرأت را می دهد تا از همان 
ابتدای راه دنيای اجتماعی خود را به مرور جايی قابل 
پيش بينی تجربه كند و به نوعی به خود بگويد كه »آنجا 

كسی هست كه پاسخ دهد«
– معنا بخش��يدن به موضوع ه��ا  از طريق ناميدن و 

توضيح دادن راجع به آنها
– گسترش بخشيدن به معنا از طريق مقايسه، تحليل، 
ارتباط دادن رخدادها و اشياء در زمان و مكان، از طريق 

قصه گويی، شعر، سرود و...
– تنظيم رفتار كودك به شيوه ای مثبت و حمايت كننده 

تا بتواند رفتارهای هدفمند خود را به ثمر برساند.
كمك به كودك برای برنامه ريزی و سازمان دهی منظم 
به رفتارهايی كه نياز به انجام قدم به قدم و پيش بينی 
نتيجه عمل دارند. برای نمونه مادر از كودك می پرسد. 
چه می خواهی بكنی؟ چطور می خواهی اين را انجام 
دهی؟ آيا راههای ديگری هم هست؟ بهترين راه كدام 

است؟ چطور شروع می كنی؟ چطور خواهد شد؟
 همانگونه كه مالحظه می ش��ود مش��اركت فعال و
جهت دهن��ده در بازی های كودكان، مانند نمونه باال 
می تواند توان ذهنی و انگيزشی آنها را گسترده كند و 
با فعال شدن تفكر واگرا مانند نمونه انتظارهايی كه ما  
در كودك ايجاد می كنيم، می توان از همان سال های 
اول زندگی پايه های يك تفكر خالق، مسئول، سازمان 

دهنده، و پيش بينی كننده را در كودك شكل داد.

بده بستان های نخستین

نگاهی به اهميت ارتباط اوليه ميان مادر و کودک
گلخندجاده خاكي

پیشبند

حسودهای محترم بخوانند

جوان و خانواده

آش بادمجان

حسادت مسأله اصلی يك سوم از زوج هايی است 
كه برای درمان مسائل زناشويی نزد مشاور مراجعه 
می كنند. برای مقابله با آن از راهكارهای زير استفاده 

كنيد:
1-  منكر حسادت نشويد و سعی نماييد با آن مبارزه 
كنيد. قبول اين امر كه فردی حس��ود هستيد آسان 
نخواهد بود، ولی شما می توانيد مشكل را حل كنيد. 
مخفی كردن احس��اس حسادت؛ هنگامی كه آن را 
زياد احساس می كنيد يكی از بزرگ ترين اشتباهات 

است.
2- يكی از راههای كاهش احساس حسادت؛ كمبود 
نا امنی و عدم اطمينان است. اگر شما در ارتباطات 
خود، احساس نا امنی می كنيد و يا وابسته به ديگری 
هس��تيد، احتمال زياد دارد كه حسادت كنيد. شما 
 بايد هر كاری كه الزم است انجام دهيد تا احساس 
نا امنی نداشته باشيد. هنگامی كه هدف شما اجتناب 
از نا امنی است، قادر خواهيد بود كه با اشتباهات و 
استنباط نادرست، برخورد مناسبی داشته باشيد.. مهم 
است كه مشخص كنيد چه كاری را حاضريد انجام 

دهيد و چه كاری را نمی خواهيد.
3-از خودتان بپرس��يد در مورد چه چيز احس��اس 
نا امنی می كنيد. آيا احس��اس می كنيد كه زيبا و يا 
جذاب نيستيد؟ آيا به عش��ق و عالقه همسر خود 
شك داريد؟ هنگامی كه دريافتيد چه مسأله ای شما 
را ناراحت می كند، بهتر می توانيد با ترس های خود 
مقابله و اين سئوال را مطرح كنيد كه آيا ترس های 
شما واقعی هستند يا نه؟ اگر می دانيد رفتار خاصی 
حسادت همسرتان را برمی انگيزد، اگر برايتان امكان 

دارد، آن را تغيير دهيد تا مشكل حل شود.

4-  مهم اس��ت مش��خص كنيد هيج��ان اوليه ای 
كه به هنگام حس��ادت داريد چيس��ت؟ مشخص 
كردن عواملی كه منجر به حس��ادت می شود يك 
قدم بزرگ در كنترل آن اس��ت. حس��ادت می تواند 
دليل ثابتی داشته باش��د و يا براساس شرايط تغيير 
كند،  به فرض حس��ادتی ك��ه 50 درصد آن ترس، 
20درص��دش عصبانيت، 20 درصدش احس��اس 
ضع��ف و10 درصدش احس��اس خيانت اس��ت. 
هنگامی كه همسرتان به شما محبت بيشتری می كند 
و احساس اطمينان در رابطه داريد، احساس خيانت 
و عصبانيت محو می شود و حسادت نيز قابل كنترل 
مي ش��ود. بنابراين می توانيد نياز خود را با وی در 

ميان بگذاريد.
 5- وقتی احس��اس حس��ادت می كنيم، بدن ما در 
حالت جنگ و يا فرار و استرس قرار می گيرد، زيرا 
احساس تهديد می كنيم. بنابراين بايد از خود بپرسيم 
از چ��ه چيزی ترس داريم؟ ب��ه چه چيزی احتياج 
داري��م؟ تا اين موقعيت برای ما امن ش��ود. بدترين 
چيزی كه می تواند اتفاق بيفتد چيست و تا چه حد 
امكان رخ دادن آن هس��ت؟ اگر احس��اس ضعفی 
ش��ديد باعث حسادت اس��ت بايد اعتماد به نفس 
خود را باال ببريم و بر نقاط قوت خود مسلط و آگاه 

شويم. با اين ديد از حسادت خود می كاهيد.
6- ب��ه تمام چيزهايی كه موجب حس��ادت ش��ما 
می شود نگاهی بيندازيد و از خود بپرسيد كه خطر 
تا چه حد واقعی است؟ چه مدركی داريد كه رابطه 
شما در خطر است؟ آيا رفتار شما موقعيت را بدتر 
نمی كند؟ آيا افكاری كه باعث حسادت شده واقعيت 
دارد؟ آيا از نگرش منفی شما سرچشمه نمی گيرد؟

8- سعی كنيد به مش��كل خود به صورت ديگری 
فك��ر كنيد. به خاطر داش��ته باش��يد كه حس��ادت 
عالمت عشق اس��ت. به جای اينكه حالت دفاعی 
بگيريد س��عی كرده اين مس��أله را بفهمي��د و از او 
حماي��ت كنيد. به رفتار خود ن��گاه كنيد. قول هايی 
ك��ه نمی توانيد ب��ه آنها عمل نماييد به همس��رتان 
 ندهيد، ول��ی به قرارهاي��ی كه گذاش��ته ايد پايبند

 باشيد. 
اعتماد به نفس همسر خود را باال ببريد. از او تمجيد 
كنيد و در مورد آينده با او حرف بزنيد. س��عی كنيد 
احساس��ات همس��ر خود را بفهميد، ه��ر چند از 
احساس حس��ادت او راحت نيستيد. توجه داشته 
باشيد كه همسر شما نمی تواند احساساتش را كنترل 
كند و خشونت، اعتماد به نفس او را كمتر می كند. با 
اطمينان بيشتر، به طور حتم حسادت كمتر می شود. 
انعطاف پذير باشيد. شايد برخی از تغييرات موقتی 
به همس��ر ش��ما كمك كند تا اعتماد به نفس خود 

را بسازد.
9-حس��ادت زياد، گواه عشق واقعی و شديد ميان 
دو نفر نيس��ت. در حقيقت؛ حسادت، نمايانگر نياز 
شما برای نگه داشتن چيزی است كه در اين لحظه 
می خواهيد و شايد تقاضای غيرواقعی در مورد آينده 
باشد. حسادت، بيشتر منعكس كننده عالقه و عشق 

به خود است، نه عشق واقعی دو طرفه.
10- شروع حس��ادت را بررس��ی كنيد. آيا حادثه 
خاص��ی موجب بروز آن ش��ده اس��ت؟ آيا الگوی 
فكری خاصی داريد؟ اگر اين الگو را بيابيد، می توانيد 
واكنش متفاوتی نش��ان دهيد و توالی افكار خود را 

عوض نماييد.

تغذيه س��الم، تنها به كيفيت غذاها و نحوه صرف آن 
محدود نمی شود، بلكه به چگونگی طبخ نيز بستگی 
دارد. در واقع وس��ايل و لوازم آشپزخانه هم، به ويژه 
قابلمه ه��ا و ظروفی كه غذا در آن پخته می ش��ود، از 

اهميت زيادی برخوردار هستند.
ظروف آلومینیومی: دارای اين اش��كال هستند كه از 

خ��ود ذرات فل��ز آزاد 
می كنن��د. به  خصوص 
در مجاورت با غذاهای 
اس��يدی )ترش مزه( به 
همين دليل برای پخت 
خوراكی هاي��ی مانن��د 
گوجه فرنگی مناس��ب 
نبوده و هرگز نبايد برای 
نگهداری غذاها از آن ها 

استفاده شود.
ــتیل:  ــای اس قابلمه ه
احتمال چسبيدن غذا در 
اين ظروف زياد است، 
به خصوص اگر ته آن ها 

نازك باشد. اما برای جوش آوردن آب ايده آل بوده و 
از خود فلز پس نمی دهد

ظروف مسی: انتقال گرما در آن ها عالی بوده و برای 
تهيه انواع مربا و س��س بسيار مناسب هستند ولی از 
آنجايی كه مس فلزی سمی است، جداره داخلی اين 

ظروف بايستی قلع اندود شده باشد.
ظروف چدنی: زياده از حد داغ نمی شوند و حرارت 
را به  خوبی نگه می دارند، برای پخت و پزهای طوالنی 

مناسب هستند.
قابلمه های آهنی: در قدي��م  از تابه های آهنی برای 
سرخ كردن خوراكی ها استفاده می كردند و به  خاطر 
پيشگيری از زنگ زدگی، آن ها را نمی شستند. امروزه 
بايد از نوع لعابی آن ها اجتناب نمود چون ذرات لعاب 
می تواند جدا ش��ده و محتويات قابلمه را آلوده كنند. 

استفاده از ساير انواع آن، مانعی ندارد.
ــب )تفلون(: ع��الوه بر اينكه غذا  قابلمه های نچس
ب��ه اين ظروف نمی چس��بد، دارای اي��ن مزيت نيز 
 هس��تند كه طبخ خوراكی ها را ب��دون افزودن چربی 
)روغن - كره( ممكن می سازند. اشكال عمده آن ها اين 
است كه در حرارت های باال، پوشش نچسب داخلی 
می تواند مولكول های زيان آوری را آزاد كند )با ايجاد 
خراشيدگی در اين پوشش نيز احتمال آن زياد است( 
به همين جهت تابه های سبك وزن آلومينيومی كه با 
يك اليه نازك تفلون پوشيده شده اند، مردود شناخته 

می ش��وند. بالعكس آن هايی كه ته ضخيم دارند بهتر 
هستند. برای پرهيز از ايجاد خراش در اليه داخلی بايد 

از كفگيرهای چوبی استفاده كرد.
ظروف سفالی: به طور تقريبي كنار گذاشته شده اند، اما 
از آنجا كه سفال به كندی گرم شده و حرارت را به طور 
يكنواخت به غذا می رساند، اين ظروف بايستی مورد 
ارزش��يابی مج��دد قرار 
گيرند. ظروف س��فالی 
برای خوراكی هايی مثل 
حبوب��ات و ان��واع آش 
كه نيازمند طبخ طوالنی 
بوده، ايده آل هستند. نبايد 
مستقيم روی آتش قرار 
گيرن��د و به همين دليل 
بايستی از شعله پخش كن 

كمك گرفت.
ــرامیك: از  ــروف س ظ
هدايت  قابلي��ت  لحاظ 
گرم��ا، مش��ابه ظروف 
سفالی، اما مقاوم تر بوده 
و برای قرار گرفتن در فر مناس��ب هستند. البته بايد 
توجه داشت كه انتقال از يخچال به فر گرم يا برعكس، 

می تواند باعث شكستن آن ها شود.
ــس(:  از لحاظ  ــه ای )پیرك ــكن شیش ظروف نش
حرارتی، ممكن است تغيير ناگهانی دما )همان طور كه 
در مورد سراميك گفته شد( سبب شكستن آن ها شود 
اما از حيث طبخ، برای قرار دادن در فر ايده آل هستند. 
بهتر اس��ت از قرار دادن آن ها بر روی شعله مستقيم 

خودداری شود.
ــروف  ــرف ظ ــورد مص ــم در م ــه مه ــد نكت چن

آلومینیومی:
1. تا حد امكان از ساييدن اين ظروف خودداری كنيد 

زيرا به سرعت سوراخ می شوند.
2. مواد قليايی به سرعت روی ظروف آلومينيومی اثر 

كرده و آن را سوراخ می كند.
3. قابلمه های آلومينيوم��ی در مقابل نمك طعام نيز 
مقاوم��ت ندارند. در آن ها برنج خيس نكنيد و با آب 

نمك نگه نداريد.
4. جوشاندن آب نيز سبب تيرگی رنگ اين ظروف 
می ش��ود. برای برطرف كردن اين حالت در هنگام 
پخت، اضافه كردن چند قطره آب ليمو يا سركه از سياه 
شدن ظرف جلوگيری می كند. بعد از خارج كردن مواد 
غذايی، اگر مقداری پودر لباسش��ويی را با آب در آن 

بجوشانيد دوباره رنگ ظرف روشن می شود.

  سپیده نصر اصفهانی 
قرار نيست هميش��ه زندگی يه شكل باشه! همه ما 
خوب می دونيم كه خوبی و بدی،  پس��تی و بلندی، 
س��ختی و آس��ونی، همه و همه با هم هس��ت و ما 
نمی تونيم هميش��ه رو يه خط، روال زندگيمون رو 
دنبال كنيم. حاال اينكه چرا بعضی از ماها نمی تونيم 
اين تفاوت رو درك و خودمون را باهاش س��ازگار 
كني��م، خ��دا می دونه! اينك��ه وقتی ق��ادر به درك 
موقعيت های سخت زندگيمون نيستيم به چيزايی 
رو بياريم كه حتی اگه خودمون هم اگه يه كم بيشتر 
 در م��وردش فكر كنيم بی ترديد به پوچ بودنش پی 

می بريم... 
 هس��تی 28 س��اله در م��ورد بزرگترين اش��تباهش 
م��ی گه: وقتی حس كردم همس��رم كمتر از قبل به 
من توجه می كنه و بيش��تر تو خودشه، وقتی ديدم 
س��اعات كاريش بيشتر شده و كمتر می تونه به من 
توجه نشون بده، بدون اينكه بخوام دليل اين تغييرات 
رو از خودش بپرس��م يا حتی خودم يه كمی بيشتر 
فكر كنم تا شايد به نتيجه برسم، رفتم سراغ يه مشت 
خرافات و اراجيفی كه بارها بهم ثابت شده بود پوچه 
و بی معنا! ولی با اين حال می خواستم به جای عقلم 
از اونا كمك بگيرم!! درك كردن شرايط همسرم كار 
زياد س��ختی نبود ولی اينكه چرا من نمی خواستم 

متوجه خيلی مسائل بشم رو نمی دونم... وقتی برای 
اولين بار پام به خونه فالگيرها باز شد، خوب فهميدم 
 ك��ه اين نمی تون��ه آخرين بارم باش��ه و همينطورم 

شد. 
اولش هر روز و يه كم كه گذش��ت روزی دو س��ه 
بار به اين محافل می رفتم و می خواستم سرنوشت 
خودمو بين فنجون قهوه و تفاله های چای پيدا كنم 
و جالب اينكه درون خودم خوب می دونستم كارم 
اشتباهه ولی نمی خواستم بهش توجه كنم و همين 

مسأله هم زندگيم رو به هم ريخت... 
فالگيرها داليل كاماًل  موجه دير اومدن و تغيير موقعيت 
شغلی همسرم رو به گردن زن دوم و عشق و عالقه 
جديد انداختن و با منحرف كردن ذهن من زندگيم 
رو به آتش كش��يدند... وقتی مثل بچه ها بدون دليل 
و با پافش��اری از شوهرم درخواس��ت طالق كردم 
زمان��ی كه حاضر نش��دم به صحب��ت هاش گوش 
بدم، همس��رم با دهانی كه از تعجب حرفای من باز 
 مونده بود فقط نگاهم كرد و با يه آه عميقی س��اكت 

شد... 
سكوت مرد زندگيم و حماقت های كودكانه خودم 
باعث ش��د االن نه زندگيمو داشته باشم، نه همسرم 
 رو و نه خونه عش��قی كه سه سال بود با هم ساخته 

بوديم...

يك متخصص زنان )زايمان و نازايی( گفت: اس��يد 
فوليك برای تكامل سيس��تم عصبی مركزی جنين 
اهميت باالي��ی دارد و كمب��ود آن در دوران بارداری 
باعث نقص لوله عصبی جنين و بي��رون زدن نخاع 
و پرده های نخاعی از شكاف ستون مهره ها می شود.  
دكتر س��هيال رنجبر در گفتگو با سالمت نيوز اظهار 
داش��ت: ويتامين ها و مواد معدن��ی نقش مهمی در 
فعاليت های حياتی ب��دن دارند و از راه مواد غذايی و 
مكمل ها تأمين می شوند. وی افزود: ويتامين ها در عمل 
هضم و جذب مواد مغذی و كالری زا نظير: قند، چربی 
و پروتئين ها نقش اساسی و كليدی دارند و در سالمت 
جنين و مادر نيز سهيم هستند. اين متخصص تصريح 
كرد: ويتامين ه��ای K، E، D و A محلول در چربی 
و در بافت های چرب بدن و كبد ذخيره می ش��وند. 
ب��دن نمی تواند ويتامينB و C ذخيره كند و دريافت 
كافی اي��ن ويتامين ها در طول ش��بانه روز ضروری 
اس��ت. نياز بدن برای دريافت ويتامين B1 در دوران 
ب��ارداری افزايش می يابد و در گوش��ت قرمز، جگر 
حبوبات، سويا، جوانه گندم و برنج با پوست به وفور 
يافت می ش��ود و اين ويتامين نيز در درمان افسرگی، 
مشكالت عصبی، ضعف عضالنی و آفت دهان مفيد 
است. وی ادامه داد: اسيد فوليك يا ويتامين B9 جزو 
 B12 و C كمپلكس است و با ويتامين های B خانواده
موجب تجزيه و تشكيل پروتئين های جديد می شود. 
همچنين اين ويتامين برای توليد و س��المت گلبول 
قرمز خون نقش حياتی دارد و كمبود شديد آن به كم 
خونی می انجامد. وی اظهار داشت: اسيد فوليك برای 
تكامل سيس��تم عصبی مركزی جنين اهميت بااليی 
دارد و كمب��ود آن در دوران بارداری باعث نقص لوله  
عصبی جنين و بيرون زدن نخاع و پرده های نخاعی 
از شكاف ستون مهره ها می شود. رنجبر تصريح كرد: 
برای پيش��گيری از اين بيم��اری مصرف قرص های 

 حاوی اسيد فوليك و مواد غذايی غنی از اين ويتامين 
نظير: حبوبات، م��رغ و غذاه��ای دريايی، ميوه های 
ترش و گياهان سبز الزم و ضروری است. وی افزود: 
ويتامين A در تقويت قوه بينايی و ديد چشم، درمان 
آكنه، رش��د مو، ناخن، دندان ها، استخوان ها و بهبود 
عملكرد سيستم ايمنی بدن حياتی است و در لبنيات، 
روغ��ن ماهی، جگ��ر، كره، هوي��ج، زردآلو و گوجه 
فرنگی به وفور يافت می شود. اين متخصص زنان بيان 
داش��ت: زياده روی در مصرف اين ويتامين به سقط 
جنين و تولد نوزاد معيوب منجر می ش��ود و به دليل 
ذخيره باال در بدن، به هيچ عنوان نبايد خودس��رانه از 
مكمل اين ويتامين استفاده كرد. رنجبر گفت: ويتامين 
D )ويتامين نورخورشيد( برای جذب كلسيم، فسفر 
 و تراك��م اس��تخوان ها ض��روری اس��ت و در ماهی 
ق��زل آال، روغن ماهی، ش��ير ماكارون��ی، تخم مرغ 
و غالت غنی ش��ده وج��ود دارد و البته آفتاب ميزان 
ويتامين D مورد نياز بدن را تأمين می كند و خانم های 
باردار به طور ميانگي��ن بايد 15 دقيقه در آفتاب قدم 
بزنند. وی ادامه داد: ويتامين C نيز باعث بهبود زخم ها، 
شكستگی استخوان، سالمت دندان ها، افزايش جذب 

آهن و تقويت سيستم ايمنی می شود. 
 B12 ولی مصرف بيش از اندازه آن با جذب ويتامين
كه برای ذخيره و توليد ش��ير ضروری است؛ تداخل 
پيدا كرده و ابتال به بيماری های اسهال و سنگ كليه را 
افزايش می دهد. اين متخصص با بيان اينكه مصرف 
70 ميلی گرم از اين ويتامين در روز و دوران بارداری 
ضروری است و در مركبات به وفور يافت می شود، 
اظهار داشت: ويتامين K عالوه بر بهبود انعقاد خون 
و نرمی ماهيچه ها در تنظيم و جذب كلسيم و تراكم 
استخوان ها نقش دارد و كلم برگ، كاهو، اسفناج كلم 
بروكلی س��يب و انگور منبع خوب��ی از اين ويتامين 

است. 

در چه قابمله هایی غذا می پزید و چگونه؟

فال سرنوشت

ضرورت مصرف اسيد فوليك دردوران بارداری

همايش كش��وری روز جهانی ترويج تغذيه با شيرمادر 
با انتش��ار قطعنامه ای به كار خود پايان داد. به گزارش 
س��المت نيوز در اين قطعنامه بر رعايت قانون ترويج 
تغذيه با شيرمادر و كد بين المللی توسط توليد كنندگان، 
واردكنندگان و توزيع كنندگان جانش��ين شونده های 
شيرمادر تأكيد شده و هر نوع تبليغ و ترويج محصوالت 
تغذيه مصنوعی، ممنوع اعالم ش��ده است. در يكی از 
بندهای اين قطعنامه با اشاره به اينكه سالمت شيرخواران 
و كودكان خردس��ال جدا از س��المت و تغذيه زنان و 
نقش مؤثر آنها به عنوان مادر نيست، آمده است: سيستم 
بهداشتی و تمام كاركنان بهداشتی درمانی شاغل در آن، 
وظيفه مهمی در تشويق و تسهيل تغذيه با شيرمادر، حل 
مش��كالت ش��يردهی مادران و يا در مواقع لزوم تغذيه 
مناسب شيرخواران محروم از شير مادر دارند. همچنين 
عوامل اقتصادی متعددی بر روند موفق تغذيه با شيرمادر 
تأثير می گذارند. بنابراين حمايت های اجتماعی برای 
حفظ، تسهيل و ترويج تغذيه با شيرمادر ضروری بوده و 
الزم است سالمت مادران و موفقيت آنها در امر شيردهی 
با حمايت اي��ن افراد در خانواده، محيط كار، سيس��تم 

بهداشتی و جامعه تأمين شود.

 ممنوعيت هرنوع تبليغ 
و ترویج محصوالت تغذیه 

مصنوعی شيرخواران
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آنلكا، به طور رسمی از تيم فوتبال خروس ها به دنبال خروج از بحران
فرانسه خداحافظی كرد

ني��كالس آنل��كا اع��الم كرد 
ك��ه به ط��ور رس��می از تيم 
فوتب��ال فرانس��ه خداحافظی 
كرده اس��ت. به گزارش مهر، 
آنل��كا در هن��گام برگ��زاری 
رقابت ه��ای ج��ام جهان��ی 
درگي��ری  دلي��ل  ب��ه   2010 
با ريموند دومنك، س��رمربی 
 وق��ت تي��م مل��ی فرانس��ه، 
به خانه بازگردانده شد. آنلكا 
گفت: م��ن به طور رس��می 
از فوتب��ال مل��ی خداحافظی 
ك��رده ام و در اي��ن ارتباط، 
100 درص��د يقين دارم. پس 

از اتفاق��ی كه در تاريخ 19 ژوئن رخ داد، شانس��ی برای بازگش��ت من به تيم 
ملی فرانسه وجود ندارد. من هر هفته با آبی ها بازی می كنم منتهی اين آبی ها، 
چلسی هستند و نه فرانسه. آنلكا از سوی فدراسيون فوتبال فرانسه، با محروميتی 

18 ماهه رو به رو شده است.

پدیده دو و ميدانی جهان، می خواهد 
فوتباليست شود

پدي��ده  بول��ت«  »اوس��اين 
جاماييكايی دو و ميدانی جهان 
در اظهارات��ی ش��گفت انگيز 
مدعی ش��د كه قص��د دارد به 
مح��ض رس��يدن ب��ه تمامی 
آرزوهايش در اين رشته، يك 
فوتباليست حرفه ای شود. به 
گ��زارش ايرنا، اين دونده 24 
س��اله بعد از درخش��ش در 
بازی ه��ای المپيك پكن، در 
س��ال  جهانی  مس��ابقه های 
گذش��ته برلين هم توانس��ت 
ركورد 9/58 ثانيه را در دوی 
100 مت��ر از خ��ود بر جای 
بگ��ذارد. وی اكنون گفته اس��ت كه می خواهد ركورد خود را بهبود ببخش��د 
و س��پس به فوتبال روی بياورد. بولت در اين مورد افزود: اگر س��خت تمرين 
كنم، س��ال های خوبی را پيش رو دارم. من هميش��ه مس��ابقه های فوتبال را 
می بين��م و فكر می كنم كه می توانم يك بازيكن حرفه ای باش��م. وی افزود: 
م��ن نهايت تالش خ��ود را می كنم تا بتوانم به يك تيم خوب يا حتی يك تيم 

متوسط بروم.
اين دونده آفريقايی در مورد پستی كه می خواهد بازی كند هم اظهارنظر كرده 
و گفته اس��ت: به طور حتم بازيكن خوبی در دفاع يا هافبك تهاجمی خواهم 
شد. قبل از آن اميدوارم بتوانم ركورد 9/4 ثانيه را بزنم چون فكر می كنم ديگر 

كسی نمی تواند اين ركورد را بشكند.

اسكی بازان اعزامی به ايتالیا معرفی شدند
ثمينه داوری؛ تنها بانوی ایرانی 

در فينال جام جهانی
اس��امی نفرات تيم ملی اس��كی روی چمن، برای حضور در فينال جام جهانی 
ايتاليا از س��وی فدراسيون اسكی اعالم شد: بر اين اساس، ثمينه داوری اسكی 
ب��از اصفهان��ی تنها نماينده بانوان ايران در اين رقاب��ت خواهد بود. به گزارش 
ايمنا، اس��امی نفرات تي��م ملی برای حضور در رقابت ه��ای فينال جام جهانی 

اسكی روی چمن كه به ميزبانی ايتاليا برگزار می شود به شرح زير است:
بزرگساالن:

حسين كلهر )قربانعلی(، حسين كلهر )درويش علی(، عليداد ساوه شمشكی و 
محمد كيا دربند سری

جوانان:
مهدی سولقانی و سيد مرتضی جعفری

زنان:
ثمينه داوری

مربیان: فاطمه مهدويان، محمود غالمی و سيد جواد صيد
سرپرست: قربانعلی كلهر

رقابت های فينال جام جهانی اس��كی روی چمن ايتاليا، از تاريخ 26 ش��هريور 
به مدت 4 روز و در رش��ته های: مارپيچ كوچك و بزرگ، سوپرجی و كومبينه 
برگزار می شود و با اعالم فدراسيون جهانی، اسكی بازان 20 كشوری كه اسكی 

چمن در كشورشان فعال است در اين رقابت ها حضور خواهند داشت.
تيم ملی اس��كی روی چمن با منتفی شدن حضور در مسابقه های جام جهانی 

اتريش، تنها در مسابقه های ايتاليا شركت خواهد كرد.

مردان در رده هشتم
بانوان كانوپولوئيست ایران، ششم 

جهان شدند
كانوپولوی  مس��ابقه ه����ای 
قهرمان��ی جه��ان در ايتالي��ا با 
كسب مقام شش��می تيم ملی 
بانوان اي��ران خاتمه يافت. به 
گزارش ايمن��ا، تيم ملی بانوان 
ايران برای كسب مقام پنجمی 
به مصاف استراليا رفت كه در 
وقت معمول بازی، به تساوی 
2-2 رس��يدند. با اين تساوی، 
بازی به وقت اضافی كش��يده 
ش��د كه تيم ملی كشورمان با 
بدشانس��ی يك گل طاليی از 
حري��ف درياف��ت ك��رد و در 

 نهاي��ت ب��ازی را با نتيجه 3 بر 2 واگ��ذار نمود و در مكان شش��م جهان قرار 
گرفت. 

در رده س��نی جوانان و در بخش مردان هم تيم ملی ايران با قبول شكست برابر 
تي��م ملی هلند در مكان هش��تم قرار گرفت. بهنوش رحمانی، ش��يوا مولوی نيا 
 و نيم��ا حجتی، نماين��دگان اصفهانی حاضر در تيم های مل��ی كانوپولوی ايران 

بودند.

مدير مسابقه های بین المللی تنیس جوانان خبر داد:
اعالم آمادگی 11 كشور، برای 

حضور در تنيس 
جایزه بزرگ اصفهان

مس��ابقه های  مدي��ر 
تنيس  بي�ن الملل����ی 
جوانان گفت: تاكنون 
تنيسورهای جوان 11 
كش��ور برای حضور 
دوره  هفدهمي��ن  در 
اعالم  مسابقه ها  اين 
كرده ان��د.  آمادگ��ی 
در  زي��دی  فرش��يد 
ف��ارس در  با  گفتگو 
اصفهان اظهار داشت: 
در فاصله يك هفته مانده به اين رقابت ها، كميته جوانان فدراسيون 
جهانی تنيس ITF، ليست ش��ركت كنندگان در اين مسابقه ها را 

منتشر كرد.
دبي��ر هي��أت تنيس اس��تان اصفهان، با بي��ان اينك��ه مديريت اين 
مس��ابقه ها با تصميم فدراس��يون تنيس به وی سپرده شده است، 
افزود: تاكنون بازيكنان 11 كشور: امارات، آلمان، هند، تاجيكستان، 
 انگلس��تان، تركمنستان، گرجستان، صربس��تان، آذربايجان و تركيه 
به  همراه بازيكنان جوان كشورمان در اين مسابقه ها اعالم حضور 
كرده اند. زيدی با اش��اره به اينكه برای نخس��تين بار است كه يك 
رقابت بين المللی تنيس در خارج از تهران برگزار می ش��ود، بيان 
 داش��ت: كميت��ه داوران فدراس��يون تنيس، هف��ت داور صندلی و 
س��ر داور اصفهانی را، برای قضاوت اي��ن رقابت ها انتخاب كرده 
اس��ت. وی با بيان اينكه اين مسابقه ها به نام يكی از پيشكسوتان 
تنيس اصفهان نامگذاری ش��ده است، افزود: زمين  تنيس مجموعه 
ورزش��ی ش��هدای ارتش اصفهان، محل برگزاری اين مس��ابقه ها 
است. هفدهمين دوره مسابقه های بين المللی تنيس جوانان 21 تا 

26 شهريورماه سال جاری به ميزبانی اصفهان برگزار می شود.

دايی: 
 تيموریان جایی در تيم فوتبال 

پرسپوليس ندارد
س��رمربی تيم فوتبال 
ته��ران  پرس��پوليس 
آندراني��ك  گف��ت:  
تيموريان هافبك ملی 
پوش ايرانی تيم فوالم 
انگليس، جايی در اين 
دايی   ندارد. علی  تيم 
افزود:  تيم پرسپوليس 
در پس��ت تيموريان، 
در  خوبی  بازيكن��ان 
به  اختي��ار دارد ك��ه 

همي��ن علت اين بازيكن نمی تواند به اين تيم ملحق ش��ود. وی، 
شايعه حضور عماد رضا، مهاجم ملی پوش عراقی را تكذيب كرد 
و اظهار داش��ت:  اين بازيكن، با يكی از باشگاه های مصر قرارداد 
دارد و نمی تواند باش��گاهش را ترك كند. س��رمربی پرس��پوليس 
با بيان اينكه »هروه اوس��ال« مهاجم بوركينافاس��ويی می توانست 
به اين تيم كمك كند، افزود:  متأس��فانه بيماری اين بازيكن باعث 
ش��د تا نتوانيم او را به خدمت بگيريم اما باش��گاه درصدد جذب 
يك مهاجم خارجی كارآمد اس��ت تا مشكالت خط حمله اين تيم 
برطرف ش��ود. وی درباره ديدار دوستانه پرسپوليس برابر نساجی 
قائمشهر گفت: بازيكنان در نيمه نخست، بازی خوبی را به نمايش 
گزاردند اما در نيمه دوم، نتوانستند انتظارهای كادر فنی را برآورده 
س��ازند. دايی با بيان اينك��ه تيم پرس��پوليس، اردوی خوبی را در 
مشهد پشت سر گذاشت، افزود:  اين تيم برای هماهنگی بيشتر نياز 
به بازی های دوس��تانه دارد. سرمربی پرسپوليس، روند اين تيم را 
مطلوب ارزيابی كرد و اظهار داشت:  پرسپوليس برای كسب هر سه 

جام قهرمانی به مصاف حريفان می رود.

جام بین  قاره ای دو و میدانی- كرواسی
احسان حدادی به نشان برنز 

پرتاب دیسك رسيد
احس��ان حدادی مدال برن��ز رقابت های پرتاب ديس��ك جام بين 
ق��اره ای دو و ميدان��ی دنيا را بر گردن آويخت. به گزارش ايس��نا، 
رقابت ه��ای دو و ميدانی جام بين  قاره ای طی دو روز گذش��ته در 
شهر استليت كرواس��ی برگزار شد و احسان حدادی »تنها نماينده 
ايران در قالب تيم آس��يا« در ماده پرتاب ديس��ك با ركورد 64 متر 
و 55 سانتيمتر، در مكان سوم اين رقابت ها ايستاد و مدال برنز را 
از خ��ود كرد. حدادی در دو دوره پي��ش اين رقابت ها )در يونان( 
مدال نقره را از آن خود كرده بود. در رقابت يكش��نبه شب رابرت 
پارتينگ، قهرمان پرتاب ديس��ك دني��ا از آلمان با ركورد 66 متر و 
85 س��انتيمتر اول شد و بن هاردين، از اس��تراليا با ركورد 66 متر 
و 45 س��انتيمتر در مكان دوم ايستاد. رقابت های دو و ميدانی بين 
قاره ای دنيا هر دو سال يك بار با حضور تيم های برتر از پنج قاره  
برگزار می ش��ود. براساس قوانين اين رقابت ها هر قاره می تواند در 
هر ماده دو ورزش��كار خود را شركت دهد. البته اين دو ورزشكار 
نباي��د دارای يك مليت باش��ند. در دوره اخير ني��ز جايزه نفر برتر 
ه��ر رقاب��ت 30 هزار دالر، نفر دوم 15 هزار دالر و نفر س��وم 10 
ه��زار دالر بود. البته اين جوايز تا نفر هش��تم ني��ز با مبالغ پايين تر 

اختصاص می يابد.

مسابقه های تنيس روی ميز 
جام رمضان

 رقابت های تنيس روی ميز جام رمضان در دو رده س��نی: 
نوجوانان و بزرگساالن با شركت 30 نفر به صورت دوره ای و حذفی 
در ورزشگاه صفائيه برگزار شد. در رده نوجوانان: »اميررضا صفايی« 
به مقام نخست و »پوريا فيروزی« به گردن آويز نقره دست يافت، 
حامد گنجی و محمدحسين رفيعی به طور مشترك، سوم شدند و 
در رده بزرگساالن: »رضا صالحی« و »محمدرضا ضيايی« به ترتيب 
 بر س��كوی اول و دوم ايس��تادند و مظاهر شفيعی و مسلم شفيعی 

به طور مشترك مقام سوم را از آن خود كردند.

 ورزش ايراني

ورزش بانوان

ورزش در جهان

دور مقدمات��ی رقابت ه��ای فوتبال ج��ام ملت های 
اروپ��ا )يورو 2012 در لهس��تان و اوكراين( امش��ب 
پيگيری می ش��ود. در مهمترين ديدارها فرانسه كه در 
اولين ديدارخود در خانه مغلوب بالروس ش��ده بود 
ب��رای جبران ناكامی هايش در بوس��نی هرزگوين به 
ميدان رفته و تيم ملی انگليس به مصاف پنير س��ازان 

می رود.
ب��ه گزارش واح��د مركزی خب��ر، امش��ب دور دوم 
رقابت های مقدماتی ي��ورو 2012 با انجام 23 ديدار 
پيگي��ری می ش��ود و تيم ملی فوتبال فرانس��ه كه در 
رقابت های جام جهانی،  بسيار ضعيف و پرحاشيه كار 
كرد. و هنوز از بحران خارج نشده است با اميدواری 
پا به خاك بوس��نی هرزگوين می گذارد تا با كس��ب 

نتيجه در اين دي��دار خارج از خانه، از ناكامی هايش 
كمی فاصله بگيرد..

تيم ملی فوتبال فرانسه پس از ناكامی در رقابت های 
ج��ام جهانی 2010، فصل جدي��د رقابت ها را هم با 
شكس��ت خانگی مقابل بالروس آغاز كرد تا آنجا كه 
اعضای اين تيم از سوی هواداران حاضر در ورزشگاه 
»اس��تادو فرانس« هو ش��دند. مردان ل��ورن بالن، در 
ورزشگاه »عاصم فرهاتوويچ« با بوسنی و هرزگوينی 
ديدار می كنند كه در روز نخس��ت اين رقابت ها در 
زمين لوكزامبورگ با نتيجه 3 بر صفر به برتری رسيده 

است. 
در ادام��ه اين رقابت ها،  در ورزش��گاه س��ن  جاكوپ 
ش��هر بازل، سوئيس��ی ها ميزبان تيمی هس��تند كه در 

جام جهانی، شكست تحقيرآميزی داشت. انگليسی ها 
بازی نخس��ت خ��ود را ب��ا نتيجه 4 بر صف��ر مقابل 
بلغارس��تان با برتری پش��ت س��ر گذاش��ته اند. تيم 
ميزبان كه توس��ط اوتمار هيتس��فلد از دو سال پيش 
هدايت می ش��ود، برابر انگليس��ی قرار خواهد گرفت 
كه مرب��ی نامداری همچون فابيو كاپلو را باالی س��ر 
خود دارد. اين ميدان با توجه به انديشه های دو مربی 
صاحب سبك می تواند به ديداری تماشايی تبديل شده 
و توجه عالقمندان را به خود جلب كند. در ديدارهای 
ديگر، آلمان در كلن به اس��تقبال آذربايجان می رود و 
 ايتاليا نيز در خانه حريفی به نام جزاير فارو را پيش رو 

دارد.
برنامه مسابقه ها به شرح زير است: 

سرپرس��ت تيم ملی واليبال كش��ورمان 
گف��ت: تمامی بليط های دي��دار ايران 
و ايتالي��ا كه قرار اس��ت پنج��م مهرماه 
در ش��هر ميالن برگزار شود؛ به فروش 
رفت. امير خوش خب��ر افزود: ايرانيان 
از ايتاليا و ديگر كشورهای اروپايی در 
تماس با فدراس��يون واليبال خواس��تار 
راهكاری برای خري��د بليط اين ديدار 

شدند. 
وی خاطرنش��ان كرد: براساس قانون، 
باي��د 10 درص��د ظرفيت س��الن هاي 
مس��ابقه در اختيار هواداران تيم مهمان 
باشد و براين اساس با كميته برگزاری 
مس��ابقه های واليب��ال قهرمانی مردان 
جهان مكاتبه ش��ده است تا اين سهميه 
را ب��رای ايرانيان عالقمن��د حفظ كنند 

 ك��ه ايرانيان ني��ز بتوانند از نزديك ش��اهد اين بازی 
باشند.

سرپرس��ت تيم واليبال كش��ورمان در م��ورد آخرين 

وضعيت بازيكنان اين تي��م گفت: بازيكنان صبح ها 
برنام��ه ب��دن س��ازی و عصره��ا ني��ز تمرين های 
 تكنيك��ی و تاكتيكی دارند و فش��ار زيادی را تحمل 

می كنند. 

وی، تنه��ا نگران��ی كادر فن��ی تي��م را 
مصدوميت دو بازيكن دانست و گفت: 
زرينی و محمدكاظم مصدوم شدند كه 
 زير نظر كادر پزشكی درمان را پيگيری 

می كنند. 
هفدهمي��ن دوره مس��ابقه های واليبال 
قهرمان��ی مردان جهان از س��وم مهرماه 
امسال با حضور 24 تيم به ميزبانی 10 

شهر ايتاليا برگزار می شود. 
دور مقدماتی اين رقابت ها در 6 گروه 
پيگيری می ش��ود كه تي��م ملی واليبال 
كش��ورمان در گ��روه اول )آی( اي��ن 
مس��ابقه ها با تيم ه��ای ايتاليا، ژاپن و 

مصر هم گروه است. 
تيم مل��ی واليبال قبل از مس��ابقه های 
جهان��ی ايتالي��ا در تورنمن��ت كش��ور 
اتريش ش��ركت می كن��د و در روزه��ای 27 و 28 
ش��هريور با تيم های اتريش، چين و پرتوريكو بازی 

خواهد كرد.

دبي��ر نخس��تين جش��نواره بس��كتبال خيابان��ی در 
چهارمحال و بختياری، از برگزاری نخستين جشنواره 
 بس��كتبال خيابانی اس��تان در ش��هر »فرخ شهر« خبر 

داد. 
به گزارش فارس از ش��هركرد، محمدرضا موس��وی، 
در جمع خبرنگاران از برگزاری نخس��تين جشنواره 
بس��كتبال در ش��هر فرخ ش��هر از تواب��ع شهرس��تان 
ش��هركرد خبر داد و گفت: اين جشنواره از تاريخ 20 
شهريورماه به مدت يك هفته در پارك معلم فرخ شهر 

برگزار می شود.
وی افزود: اين جشنواره، با هدف توسعه فعاليت های 
جس��می، حركتی و تفريحات سالم در طول زندگی 
ش��هروندان، ايج��اد هيج��ان و نش��اط در م��ردم و 
بازيكنان، جلب مشاركت سازمان ها، نهادهای دولتی 
و خصوصی در توس��عه ورزش فرخ شهر، بهره وری 
فرخ شهر، در راس��تای طرح توسعه كاربری ورزشی بهتر از امكانات، تجهيزات و فضای ورزش��ی ش��هر 

برگزار می ش��ود. موس��وی ادامه داد: ايجاد و توسعه 
فرهنگ گردشگری و توريس��م ورزشی، فعال شدن 
هيأت های ورزشی ديگر، شناخت نخبگان اين رشته 
و جذب طيف وس��يعی از جوانان و نوجوانان رشته 
ورزشی بسكتبال و به تبع آن توسعه بسكتبال از نظر 
نيروی انسانی و همچنين گسترش نقش رسانه ها در 
بسترس��ازی و توسعه ورزش و فعاليت های جسمی، 
حركت��ی در ش��هر فرخ ش��هر از ديگ��ر هدف های 

برگزاری اين جشنواره است.
 وی ب��ا بي��ان اينكه انجام ورزش محل��ه ها و خيابان 
به ط��ور معمول به عهده ش��هرداری ها اس��ت، بيان 
داش��ت: ش��هرداری ها بايد در راس��تای فراهم كردن 
ش��رايط الزم و راه اندازی اي��ن ورزش تالش كنند. 
موسوی يادآور شد: اين جشنواره با حضور تيم های 
آزاد پنج نفره به صورت يك جانبه به مدت يك هفته 

برگزار می شود.

فروش تمام بلیط های دیدار ایران - ایتالیا

براي نخستین بار؛
جشنواره بسكتبال خیاباني، در فرخ شهر برگزار مي شود

:I گروه

 لیتوانیجمهوری چك

 لیختن اشتايناسكاتلند

:A گروه

 بلژيكتركیه

 قزاقستاناتريش

 آذربايجانآلمان 

:B گروه

 اسلواكیروسیه 

 ارمنستانمقدونیه 

 آندوراجمهوری ايرلند 

:C گروه

 اسلوونیصربستان 

 جزاير فاروايتالیا 

:D گروه

 رومانیبالروس

 لوكزامبورگآلبانی 

 فرانسهبوسنی هرزگوين 

:E گروه

 سن مارينوسوئد

 مولداویمجارستان 

 فنالندهلند

:F گروه

 اسرائیلگرجستان

 لتونیمالت 

 يونانكرواسی 

:G گروه

 مونته نگروبلغارستان

 انگلستانسوئیس 

:H گروه

 ايسلنددانمارک 

 پرتغالنروژ 
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مرکزی، طبقه اول
سه شنبه 16شهريور1389/ 27رمضان1431/شماره Tuesday 7 Septmber  2010  339)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام حسن مجتبي)ع(:
بین حق و باطل چهارانگشت 
فاصله است، آنچه  را که با 
چشم خود بیني حق است و 
آنچه را شنیدي یا آن که برایت 
نقل کنند چه بسا باطل باشد.

 مهدی فضیلت
خواستيم برای روز خبرنگار مصاحبه ای با مديركل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان ترتيب دهيم ولی بهتر ديديم روز 
خبرنگار و هفته دولت بگذرد و امسال نيز برخی دغدغه های 
اهالی مطبوعات بيان و بر محور همان سئوال ها و دغدغه ها 
به گفتگو با مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بپردازيم.

اگرچه پرس��يدن، نق��د و نظر در خصوص همه مش��كالت، 
سئوال ها و چالش ها در فرصت يك مصاحبه نمی گنجد ولی 
به طور قطع راهگش��ای برداشتن س��نگی از جلوی مطبوعات 
در سنگالخ مشكالت موجود خواهد شد. متن كامل گفتگوی 
زاينده رود با »سيد عليرضا حسينی« مديركل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان اصفهان را از نظر می گذرانيم.
ــن  ــوص آخري ــینی در خصــ ــای حس آقـــ ــاب  جن  
ــات توضیح  ــگاه مطبوع ــزاری نمايش ــرای برگ ــت ب  فعالی

دهید.
آخري��ن برنام��ه ريزی ها در ح��ال انجام اس��ت و مطالب و 
كارهای ارائه ش��ده به جش��نواره در ح��ال داوری بوده و هم 
اكن��ون نتيجه داوری ها در حال آماده س��ازی و تدارك برای 
برپايی نمايشگاه و فعاليت های جنبی برای واگذاری غرفه ها 
در حال شكل گيری است. امسال ان شاء ا... با حضوری فعال 

مطبوعات استان، نمايشگاه پربارتری خواهيم داشت.
ــنواره و چگونگی برگزاری  ــخ نهايی برگزاری جش  تاري

آن به چه شكل است؟
زمان برگزاری جش��نواره 13 لغايت 16 مهرماه يعنی سه شنبه 
)بعد از تعطيلی ش��هادت امام صادق)ع(( تا جمعه همان هفته 
است و طبق روال س��ال های قبل برگزار می شود. قرار شده 
تا جش��نواره مطبوعات غير حرفه ای نيز مثل س��ال های قبل 
در كنار جش��نواره مطبوعات و خبرگزاری های استان برقرار 

باشد.
ــاد  ــط اداره ارش ــیم آگهی ها توس ــورد طرز تقس  در م
ــئوال برخی اهالی مطبوعات است( به  )كه مورد بحث و س

طور شفاف توضیح دهید.
رقم آگهی بسيار محدود است، رقمی نيست كه باعث نگرانی 
برخی افراد ش��ود. درآمد مطبوعات از آگهی های خصوصی 
بسيار باالتر از رقم كل آگهی های تقسيمی اداره ارشاد است. 
روش تقس��يم آگهی ها در اداره ارشاد، توسط فرمول خاصی 
به صورت عادالنه ش��كل می گيرد كه ما توضيح های الزم را 
به معاونت سياس��ی اس��تانداری هم داده ايم و قرار است در 
جلس��ه آتی مديران مطبوعات و استانداری به توضيح كامل با 
آمار و ارقام بپردازيم. اما در حقيقت فرمول مش��خص تقسيم 
آگهی ها بر اس��اس ضوابط آيين نام��ه ای بوده و به هيچوجه 

سليقه ای نيست.
ممكن اس��ت هر كسی نظر داشته باش��د كه آگهی بيشتری از 
اداره ارش��اد درياف��ت كند و آن را حق خ��ود بداند ولی اداره 
 ارش��اد تم��ام آگهی ها را بي��ن مطبوعات تقس��يم می كند و 
نمی تواند بدون توجه به ش��رايط هر نش��ريه، سليقه ای عمل 
كند. آگهی ها بر اس��اس محورهای: ميزان تيراژ و شمارگان، 
رنگی بودن و كيفيت نشريه، محتوا و مفاهيم توليدی كارآمد، 
ارزيابی های كارشناس��ی و كيفيت حرفه ای مطبوعات تقسيم 
می ش��ود و هر چه اين موارد در يك نش��ريه بيش��تر باشد از 
نظر آگهی بيشتر تقويت می شود و به طور حتم چاپ مسائل 
انتقادی در ش��يوه تقسيم آگهی نقشی ندارد. كيفيت حرفه ای 
مطبوعات برای ما مهم است و ما بارها به مقام های استانداری 
گفته ايم حاضريم يك هيأت كارشناسی مطبوعاتی عملكرد ما 

را بررسی و نظر نهايی را اعالم كند.
ــائل،  ــاير مس ــودن مطالب و يا س ــودن يا نب ــادی ب  انتق
جناح بندی ها و يا چگونگی پوشش اخبار و اطالعات اداره 

ارشاد در تقسیم آگهی نقشی ندارد؟
به طور حتم اين مس��ائل ربطی به تقسيم بندی ميزان آگهی ها 
و رعايت عدالت و انصاف ندارد. متأسفانه برخی از مطبوعات 
م��ا غير حرف��ه ای عمل می كنند و در عي��ن حال به صورت 
غير منصفان��ه و غير حرفه ای انتقادهايی از مس��ائل مختلف 
دارند. ما با انتقاد كردن مش��كلی نداريم ولی به شيوه برخورد 
غي��ر حرفه ای آنها نقد داريم كه البته ميزان آگهی كه به همان 
نش��ريه ها هم داده می ش��ود تفاوت چندانی با نش��ريه های 
ه��م طراز ن��دارد. ولی در كس��ب نمره الزم برای ارزش��يابی 
كارشناس��ی، ب��ه طور حت��م اين گون��ه رفتار غي��ر حرفه ای 
ارزش��يابی آنها را پايين خواهد آورد. به فرض نش��ريه ای كه 
نظمی در انتش��ار ندارد با روزنامه ای كه ش��مارگان آن منظم 

اس��ت، يك جور آگهی دريافت نمی كنند. نشريه ای كه خبر 
توليدی و با كيفيت محتوا ندارد نبايد انتظار دريافت آگهی در 

حجم باال داشته باشد.
 برخی از هفته نامه ها با قدمت زياد در استان، با وجود 

درخواست، به روزنامه تبديل نشده اند علت چیست؟
اينگونه موارد بيش��تر ب��ه هيأت نظارت بر مطبوعات كش��ور 
رب��ط دارد، وزارتخانه به طور مس��تقيم بر آن نظارت می كند 
و از حيطه اختيار ما خارج اس��ت. ما هر س��اله نش��ريه هايی 
را ك��ه از نظر حرفه ای به س��طح ارتقاء می رس��ند به هيأت 
نظارت معرفی می كنيم و در مورد اس��تعالم های ايش��ان نيز 
كارشناس��ان ما نظر عادالنه نس��بت به آمار و ارقام و آرش��يو 

موجود می دهند. 
اين نشريه ها برای روزنامه شدن بايد در ارتقای سطح مطالب 
خود بكوش��ند و مش��كل خود را از طريق هيأت نظارت حل 
كنن��د. ما هم در صورتی كه هيأت نظارت نخواهد نمی توانيم 
اجبار و يا توصيه ای در اين امر داش��ته باشيم البته سعی خود 
را می كنيم از مطبوعاتی كه صالحيت ارتقاء و روزنامه ش��دن 

را دارند حقی ضايع نشود.
ــمیت داشتن و همچنین میزان حمايت شما از   معیار رس

انجمن ها و تشكل های مطبوعاتی موجود چگونه است؟
مالك به ثبت رسيدن انجمن ها بر اساس موازين قانونی است 
و زمان��ی كه به ثبت رس��يدند ما در م��ورد فعاليت آنها اعمال 
س��ليقه نمی كنيم. اما در بحث انجمن ه��ا فعاليت كردن آنها 
مهم اس��ت اگر انجمنی قدمت داشته ولی فعاليت مفيد نداشته 
باش��د به طور حتم كم رنگ می ش��ود و انجمن های جديد 
ج��ای آن را می گيرند. مالك م��ا ايجاد عرصه فعاليت مفيد و 

مداوم است.
 آيا انجمن صنفی روزنامه نگاران اصفهان، واقع در بنیاد 

امیر قلی امینی برای ادامه فعالیت مشكلی دارد؟
نه اين انجم��ن، بلكه همه انجمن ها اگر طبق قانون و اجرای 
ضوابط فعاليت كنند می توانند استمرار و پويايی داشته باشند 
ولی اگر قانون به طور رس��می حكمی برای عدم فعاليت آنها 
اب��الغ كند نمی توانن��د فعاليت كنند و م��الك، صدور حكم 
قانون��ی اس��ت. اما در هر ص��ورت هر انجمن��ی اگر بخواهد 
فعاليت حرفه ای و خداپسندانه داشته باشد مشكالت آن قابل 

حل است.
ــهیالت انجمن ها، اداره ارشاد   در خصوص بودجه و تس

چه نقشی دارد؟
اين انجمن ها مردم نهاد و خودجوش هستند و بودجه خاصی 
از طرف وزارتخانه برای آنها در نظر گرفته نش��ده اس��ت. ما 
تنه��ا می توانيم به صورت معن��وی از آنها حمايت كرده يا در 
مناسبت های مختلف از خبرنگاران و اعضاء آنها تقدير كنيم و 

در مواردی امكانات موجود را در چارچوب قوانين انجمن ها 
برای انجام برنامه های فرهنگی مطبوعاتی در اختيار آنها قرار 
دهيم و اعض��اء اين انجمن ها در چار چ��وب حمايت اداره 

ارشاد از خبرنگاران و مطبوعات قرار دارند.
ــه روزنامه اصفهان با  ــفانه اكثر هفته نامه ها و س  متأس
ــكالت عديده مالی برای تداوم كار و ارتزاق نیروهای  مش
خود رو به رو هستند! راهكار، رهنمود و كمك اداره ارشاد 

برای پويا ماندن اين نشريه ها چگونه است؟
اعتقاد ش��خصی من اين اس��ت كه بس��ياری از اين مشكالت 
به اين مس��أله بر می گردد كه قالب نش��ريه ها مطالب جذاب 
و م��ورد رغبت م��ردم را ندارند م��ردم عالق��ه ای به خريد 
نش��ريه نداش��ته و يا صاحبان صنايع ديد مثبتی به درج آگهی 
در آنه��ا ندارند. اگر مطالب به ص��ورت توليدی و مختص به 
مردم و مش��كالت آنها باش��د و فقط قشر خاصی مخاطب آن 
نباش��د، بخش عمده ای از مش��كل حل خواهد ش��د و مورد 
ديگر پخش مطبوعات در س��طح كل استان است كه متأسفانه 
بيش��تر نش��ريه های ما به چند كيوس��ك يا پخش در اداره ها 
بس��نده كرده اند و ش��رايط توزيع نشريه ها بس��يار نامناسب 
اس��ت. بيش��تر نش��ريه ها به شهرس��تان ها نمی رود و مردم 
 اس��تان آش��نايی الزم و انس كافی با مطبوعات محلی برقرار 

نكرده اند.
اداره ارشاد طبق جدول مشخص خود در معاونت مطبوعاتی، 
س��االنه كمك هاي��ی در حد وس��ع و بودجه ب��ه مطبوعات 
 می كن��د ك��ه س��ابقه آن موجود اس��ت. ولی اي��ن كمك ها 
نمی تواند جوابگوی تمام نياز مطبوعات باشد. مقداری كمك 
ه��م از طريق آگهی های دولتی در اس��تان ب��رای مطبوعات 
در نظ��ر گرفت��ه ايم و كمك ه��ای معنوی از قبي��ل برگزاری 
نمايشگاه، جشنواره، طرح ها يا پيگيری كمك های استانداری 
و ش��هرداری، ايجاد مكان پخش مناس��ب ب��رای مطبوعات و 
س��اماندهی دكه های مطبوعاتی نيز از ديگر كمك های اداره 

كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان است.
ــی و اينكه بودجه  ــت واحد فرهنگ ــوص مديري  در خص
فرهنگی برخی سازمان ها بیشتر از اداره فرهنگ و ارشاد 

است چه نظری داريد؟
بنده به تجميع بودجه ه��ای فرهنگی اعتقادی ندارم و وظيفه 
اداره فرهنگ و ارش��اد هم اجرای برنامه های فرهنگی نيست. 
بلكه مديريت كالن در عرصه فرهنگ و ارائه راهكار و برنامه 
اس��ت. ما مخالف صرف بودجه در س��طح استان برای برپايی 
مراس��م مختلف در صورتی كه دارای مجوز الزم باشد نبوده 
و به وظيفه خود كه سياس��ت گذاری و مديريت اس��ت عمل 

می كنيم.
اگر اداره ارش��اد در طول سال مراسمی هم نداشته باشد نقص 

دس��تگاه نيس��ت بلكه بايد بخش خصوصی و دس��تگاه های 
مختلف وارد عرصه فرهنگ شوند و فعاليت كنند. البته قانون، 
الزام خاصی در اين موارد ندارد و ممكن اس��ت بودجه های 
زيادی در يك س��ازمان صرف فعاليت های فرهنگی شود كه 
گاهی مهم و مفيد نيس��ت. الزم است ظرفيت قانونی برای در 
نظر گرفتن كارشناس��ی در فعاليت های س��اير نهادها از اداره 

ارشاد ميسر شود.
ــترش پخش و تیراژ مطبوعات نظر داريد  ــما به گس  ش
ــنگین اداره  ــب آگهی و مخارج س با توجه به بازار نامناس

مطبوعات، اين دو مورد چگونه قابل تحقق است؟
چالش های مطبوعات اصفهان زياد است و مجموعه دلسوزان 
اس��تان باي��د پله پله آنه��ا را حل كنند. در مورد ش��مارگان و 
تيراژ به طور حتم نشريه ای با تيراژ 1000 عدد نمی تواند در 
اس��تان پهناور اصفهان بردی داشته باشد و به دست مخاطبان 
نمی رس��د. پس افراد كمی با آن آش��نا می شوند كمتر آگهی 
خصوص��ی و دولتی می گيرد و مردم كمت��ر آن را می خرند. 
پس اين نشريه دچار افت می شود. مطالب نشريه های استان 
بيش��تر در حد اخبار اداره ها و مطالب تكراری اس��ت و عامه 
م��ردم نمی توانند با آن ارتباط برقرار كنند. نش��ريه ها بايد به 
سمت مشكالت مردم، چالش های جامعه و كارآمد تر كردن 
اداره ها و صنايع پيش بروند مش��كالت مردم بايد مطرح شده 
و مطال��ب بايد تخصصی و مداوم دنبال ش��ود تا خواننده پيدا 
كند. مجموعه اس��تان بايد كمك كرده و مهمتر از آن پيگيری 
كنند تا هر يك از مش��كالت يكی يكی حل ش��ود و ما هم از 

هيچ كمكی دريغ نمی كنيم.
 نظر شما در مورد انتقاد مطبوعاتی چیست و چگونه بايد 

از آن استفاده شود؟
يك��ی از مش��كالت ما اين اس��ت ك��ه مطبوعاتی ه��ا برای 
تأثيرگ��ذاری مطالب خ��ود، انتقاد را به ص��ورت اغراق آميز 
بيان می كنند و باعث تخريب و رنجيده ش��دن فرد يا گروهی 
می ش��وند و موضع گيری هاي��ی را مش��اهده خواهند كرد. 
ول��ی اگر انتقاد بر پايه حقيقت و انصاف باش��د و در كنار آن 
راهكارها و خوبی ها هم گفته شود؛ هم فرهنگ انتقاد ريشه دار 
شده و هم موضع گيری ها در مقابل نقد كم می شود، در ضمن 

نقادی هم استمرار پيدا می كند. 
نويس��ندگان نبايد در يك نوش��تار تمام انتقادها و عيوب يك 
ف��رد يا گ��روه را بيان كنند و ب��ه يك باره آن را زير س��ئوال 
 ببرند. بلكه به صورت اصولی و حرفه ای به آن بپردازند و از 
كلی گويی و زير س��ئوال بردن كل مس��ائل و يا عملكرد يك 
مسئول خودداری كنند. نقد اگر كارشناسانه، مستمر و عقالنی 
باشد وجود آن الزم و سبب خير بخشيدن به جامعه، مسئوالن 
و مطبوعات می ش��ود و افكار عمومی هم اينگونه انتقادها را 

می پذيرند.
ــاد چه نظارتی بر نرخنامه آگهی ها   اداره فرهنگ و ارش
ــوی برخی جرايد و اداره های  و كاهش تعرفه آگهی از س

دولتی دارد؟
بخشی از مسائل و مش��كالت به خود مطبوعات برمی گردد. 
اگر نش��ريه ای نويس��نده خوب برای تحليل مس��ائل اس��تان 
نداش��ته باش��د؛ طال ريختن اداره ارشاد بر س��ر آن نشريه هم 
فاي��ده ای ن��دارد. در حال حاضر در اخ��ذ مجوزهای جديد، 
صاحب��ان امتي��از يا مدي��ران جرايد تعهد می دهن��د كه خود 
جوابگوی مس��ائل مالی خود باش��ند و هيچ اداره يا سازمانی 
متول��ی كمك به آنها نيس��ت. رقابت ناصحيح و عدم توجه به 
شأن مطبوعات و تعريف اقتصادی باعث شده است كه برخی 
مديران دس��ت به قيمت ش��كنی بزنند و يا اداره ها در قيمت 

آگهی نوسان ايجاد كنند.
م��ا در آگهی ه��ای دولتی بر قمي��ت نظ��ارت می كنيم ولی 
متأسفانه برخی نش��ريه ها و اداره ها با هم رابطه برقرار كرده 
و ب��ا دادن قيمت كمتری كل آگه��ی آن اداره را می گيرند كه 
ع��الوه بر ايجاد اخت��الل در توزيع آگهی س��بب پايين آمدن 
قيمت ها می ش��ود و متأس��فانه در دريافت وج��ه از جدول 

قصور می كنند. 
همچني��ن اداره ه��ا در برخی موارد با قيم��ت گرفتن از چند 
نش��ريه س��عی در پرداخت قميت كمتری داشته اند كه چون 
از س��وی مطبوع��ات ش��اكی خاصی نداش��ته قاب��ل پيگيری 
نبوده اس��ت. س��ليقه ای عمل كردن اداره ها و عقب نش��ينی 
مطبوع��ات از حق قانونی خودش��ان س��بب ش��ده ت��ا اهرم 
 قانون��ی و نظارت��ی اداره فرهنگ و ارش��اد نيز دچار مش��كل 

شود.

گفتگوي اختصاصي زاينده رود با سید علیرضا حسیني مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان

از نمايشگاه مطبوعات و توزيع آگهي ها تا مشکالت بي پايان مطبوعات محلي!

در دوره فعالیت دولت نهم و دهم؛
امكانات فرهنگی 

چهارمحال و بختياری 3 برابر 
شده است

مديركل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهارمح��ال و بختياری، 
از افزايش س��ه براب��ری امكان های فرهنگی اس��تان در دوره 
فعالي��ت دول��ت نهم و دهم خب��ر داد. داري��وش رضوانی در 
گفتگو با فارس در شهركرد، با اعالم اين مطلب اظهار داشت: 
ب��ا روی كار آم��دن دولت نه��م و دهم ش��اهد حركت های 
جهشی و پيش��رفت های فراوان در حوزه های مختلف بوديم 
 كه اين حركت ها در اس��تان های كمتر توس��عه يافته ای چون: 
چهارمحال و بختياری از نمود بيش��تری برخوردار است. وی 
اف��زود: در طول م��دت فعاليت دولت عدال��ت محور نهم و 
دهم، مردم كش��ور شاهد پيش��رفت های علمی و درنورديدن 
مرزه��ای دان��ش از جمله: دس��ت يابی به ان��رژی صلح آميز 
هس��ته ای و ساخت و ارس��ال ماهواره به فضا بودند كه اين از 
مهم ترين افتخارهاي كشور به حساب می آيد. رضوانی تعداد 
مجتمع ه��ای قابل اس��تفاده اس��تان قبل از دولت نهم را س��ه 
مجتمع برش��مرد و تصريح كرد: اين تع��داد در دولت نهم و 
دهم به هشت مجتمع و فرهنگسرای فرهنگی و هنری رسيد. 
 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختياری اضافه 
كرد: فرهنگس��رای ام��ام خمينی بلداج��ی، مجتمع فرهنگی 
هنری امين فرخش��هر، فرهنگس��رای مهر ش��هركرد و مركز 
فرهنگ��ی - هنری والي��ت نقنه از مهم تري��ن مراكز فرهنگی 
اس��تان هس��تند. رضوانی با اش��اره به احداث و تكميل س��ه 
 پروژه فرهنگی عمرانی اين اداره در س��ال جاری خاطرنش��ان 
ك��رد: اين پروژه ه��ا با زيربن��ای 27 ه��زار و 500 مترمربع و 
ب��ا اعتب��اری افزون بر 195 ه��زار ميليون ري��ال از پروژه های 
عمرانی بزرگ اس��تان محس��وب شده كه ش��امل: كتابخانه و 
تاالر مركزی در ش��هركرد و فرهنگس��رای عمان س��امانی در 
شهر سامان می شوند. مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
 اظهار داش��ت: توزيع رايگان بيش از 120 هزار جلد كتاب در 
س��ال، در دولت نهم و دهم انجام گرفته كه قبل از آن 30 هزار 
جلد بوده اس��ت. وی خاطرنش��ان كرد: قبل از دولت نهم 22 
كتابخانه عمومی و 66 كانون فرهنگی هنری در مساجد استان 
وجود داشته كه اين تعداد در دولت عدالت محور به 227 كانون 

و 94 كتابخانه افزايش يافته است.

به كوشش معاونت فرهنگی - تبلیغی 
مركز مديريت حوزه  علمیه :

مدرسه  تخصصی حفظ قرآن 
كریم »ثامن الحجج« آغاز 

به كار كرد
علميه   مدرس��ه 
»ثامن الحج��ج« 
مدرسه تخصصی 
حفظ قرآن كريم 
است كه به همت 
معاونت فرهنگی 
- تبليغ��ی مركز 
مديري��ت حوزه  
علمي��ه  اصفهان 
از ش��نبه  همين 
هفت��ه آغ��از به 
ب��ه  ك��رد.  كار 

گ��زارش ايمنا، بنا به اعالم روز گذش��ته  پايگاه اطالع رس��انی 
 مرك��ز مديريت حوزه علمي��ه  اصفهان، به كوش��ش معاونت 
فرهنگی - تبليغی مركز مديريت حوزه  علميه  اصفهان مدرسه  
تخصصی حفظ قرآن كريم به نام مدرسه  علميه  »ثامن الحجج« در 
تاريخ شنبه سيزدهم شهريورماه 1389 راه اندازی گرديد. مدرسه  
علميه  ثامن الحجج پس از طی مراحل ثبت نام، مصاحبه و امتحان 
نهايی، با تعداد بيست نفر از پذيرش شدگان، آغاز به كار نموده 
است.خاطرنشان می س��ازد كه پس از ثبت نام تعداد صد نفر از 
طلبه ها، هشتاد نفر از آنان در دوره  آزمايشی يك ماهه شركت 
نمودند كه از اين تعداد نيز تعداد چهل نفر در مصاحبه موفق به 
كسب صالحيت شده و همچنين از اين تعداد فقط بيست نفر 
موفق به قبولی در امتحان نهايی دوره  آزمايشی شدند. اين مدرسه 
با تشكيل روزانه س��ه كالس درس های حوزوی و دو كالس 
مباحث قرآنی، فعاليت آموزشی خود را آغاز كرده است. شايان 
ذكر اس��ت: مدرسه علميه  ثامن الحجج در خيابان نشاط، كوچه  

قصر منشی، دروازه  حسن آباد واقع شده است.

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان

شركت ملي پاليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران

شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران منطقه اصفهان
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