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به راستی تو فاطمه هستی
تسلیت به مناسبت شهادت 
حضرت فاطمه زهرا)س(

رئیس جمهور:
مأموریت ملت ایران، شفاف سازی 
و انتشار فرهنگ متعالی در جهان است 

ساخت برند اصفهان، برای 
ارائه جهانی محصوالت صنایع دستی 

همزم��ان با بازدي��د جمعي از 
خبرنگاران رس��انه ه��اي گروهي 
از س��د و ني��روگاه کارون چهار، 
دريچه هاي تخلي��ه کننده تحتاني 
بلندترين س��د بتني کش��ور با رمز 
مب��ارک يا فاطمه )ص( گش��ايش 

يافت و به ياد خبرنگاران شهيد رسانه ها به بهره برداري رسيد. نخستين 
دريچه تخليه کننده تحتاني س��د کارون چه��ار ظرفيت تخليه 500 متر 
مکعب بر ثانيه را دارا اس��ت. آبگيري س��د کارون چه��ار در روزهاي 

نخستين فروردين ماه امسال ...

ب��ر پايه س����فارش س����ازمان 
تربيتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل 
متحد )يونس��کو( مبنی بر نکوداشت 
هزارمين س��ال س��رايش ش��اهنامه 
فردوسی و به مناسبت روز فردوسی، 

انجمن ترويج زبان و ادب فارسی ايران، همايش موضوعی - تخصصی 
خود را تحت عنوان »انديشه های واالی فردوسی در شاهنامه« در دولت 

آباد اصفهان با حضور اساتيد ...

شهرستانها

شهرستانها

فرهنگ و هنر

به گزارش پايگاه اطالع رسانی 
پلي��س، جلس��ه ش��ورای مرک��زی 
ائم��ه جماعات اصفه��ان با حضور 
آيت اهلل مه��دوی امام جمعه موقت 
و نماين��ده مجلس خبرگان رهبری، 

فرمانده انتظامی اس��تان، مس��ئوالن دفتر تبليغات اسالمی و تنی چند از 
مدرس��ان و مديران حوزه های علميه اصفه��ان در محل دفتر تبليغات 

اسالمی شهر اصفهان برگزار شد.
در اين جلسه که با بررسی پيرامون برخی ناهنجاری های اخالقی 

در سطح شهر و ارائه ...

مدي��رکل مطبوعات و خبرگزاری ه��ای داخلی وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی گفت: خبرنگاران شاغل در بخش 
دولت��ی نمی توانند با اس��تفاده از قانون مش��اغل س��خت و 
زيان آور بازنشس��ته ش��وند. به گزارش ايرنا، احسان قاضی 
زاده در جمع خبرنگاران و مس��ئوالن رس��انه های گروهی 
چهارمحال و بختياری افزود: اين موضوع شامل خبرنگارانی 
که تابع قانون اس��تخدام کش��وری هس��تند، می ش��ود. وی 
گفت: خبرنگاری و روزنامه نگاری يک شغل پر خطر است 
و با سياس��ت حمايتی دولت دهم، خبرنگاران آزاد از طريق 
صندوق حمايت از نويس��ندگان و هنرمندان بيمه می شوند. 
وی به ايجاد بانک اطالعات خبرنگاران در سطح کشور اشاره 
کرد و گفت: اطالعات حدود 8 هزار خبرنگار و روزنامه نگار 
در اين بانک اطالعات ثبت شده است تا بيمه آنان به سهولت 
انجام شود و همچنين سهام عدالت خبرنگاران نيز هم اکنون 
در حال توزيع اس��ت. وی افزود: خبرنگاران آزاد برای بيمه 
بايد در نشريات و مطبوعات 30 خبر و در خبرگزاری ها تا 
50 خبر به نام آنها درج شده باشد و به تأييد مسئوالن نشريات 
و خبرگزاری ها رس��يده باشد. وی به نقش خانه مطبوعات 
اش��اره کرد و گف��ت: با برنامه ريزی های انجام ش��ده خانه 
مطبوعات در تمامی استان ها بر اساس اساسنامه راه اندازی 
می ش��ود که اکنون فقط چند استان خانه مطبوعات ندارند.
مدي����رکل مطبوع��ات داخل�����ی وزارت فرهن��گ و 
ارش��اد اس��المی گف��ت: روزان��ه بي��ن 20 ت��ا 50 خبرنگار 
ب��ه صن��دوق حماي��ت از نويس��ندگان معرفی می ش��وند 
ت��ا تحت پوش��ش بيم��ه تأمي��ن اجتماع��ی ق��رار گيرند.
قاضی زاده اظهار داشت: معاونت امور مطبوعاتی وزارت 
ارشاد، خبرنگارانی را که از سوی مؤسسه مربوطه بيمه نمی شوند، 
به  عنوان افراد شاغل در حرفه خبرنگاری و روزنامه نگاری به 
صندوق حمايت از نويس��ندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران 
معرفی می کند تا تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعی قرار گيرند.
قاض��ی زاده همچنين گف��ت: نرخ تعرف��ه آگهی های 
دولت��ی پس از 7 س��ال که ثابت باقی مانده بود و افزايش��ی 
نداش��ت، با تأييد معاون اول رئيس جمه��ور افزايش يافت.

صفحه 4

مدير کل مطبوعات وزارت ارشاد:
خبرنگاران شاغل در بخش 
دولتي مشمول بازنشستگي 
مشاغل زیان آور نمي شوند

گشت ارشاد در اصفهان یک روز هم 
تعطیل نشده است

یکي از دریچه هاي سد کارون چهار به نام 
شهداي رسانه بهره برداري شد

نکوداشت هزارمین سال سرایش 
شاهنامه فردوسی

مشخصات زمین:
زمین های داخل شهر اصفهان با مساحت حداقل 500 مترمربع.

زمین های خارج شهر اصفهان با مساحت حداقل 20/000 مترمربع.
از مالکان و فروشندگان محترم دعوت می گردد پیشنهادات خود را به همراه 
مدارک کامل) نقشه، سند و...( به واحد بازرگانی سازمان ارائه نمايند. )لطفًا 
قبل از مراجعه حضوری از طريق تلفن در ساعات اداری، هماهنگ فرمائید.(

نشانی: اصفهان، میدان بزرگمهر، ابتدای خیابان بزرگمهر، نبش کوچه معراج، 
پالک 19، تلفن 2673294-5 

»فراخوان خرید زمین« 
»قابل توجه مالکان زمین با کاربری غیرکشاورزی«

روابط عمومی سازمان میادين و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان

WWW.mayadin.bizسايت اينترنتی: 

سازمان میادين و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد 
جهت احداث مجتمع های ساماندهی مشاغل، زمین با کاربری غیرکشاورزی 

خريداری نمايد.

پرداخت سود علی الحساب بصورت روزشمار/ حداقل سپرده گذاری 1 میلیون ریال
قابل انتقال به اعضای درجه یک خانواده/ تسهیالت با نرخ حداکثر 13 درصد

سپرده سرمايه گذاری کوتاه مدت مهر 2
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سراسری

گروه 15، تش��کلی برآم��ده از جنبش عدم 
تعهد، ب��ه منظ��ور هماهنگ��ی، تدوين و 
تنظيم سياس��ت ها و برنامه های کشورهای 
 درحال توسعه و گس��ترش همکاری های 
جن��وب - جن��وب ش��کل گرف��ت ت��ا 
محمل��ی ب��رای توس��عه همکاری ه��ای 
اقتص��ادی بي��ن اي��ن کش��ورها باش��د. 
در آن سال ها، رويدادهايی چون جنگ های 
کره و ويتنام در شرق دور، کودتاهای پياپی 
به نفع غرب يا ش��رق در قاره امريکا و نيز 
اروپای تقسيم ش��ده پس از جنگ جهانی 
دوم، برخی کشورها را به اين فکر انداخت 
که در زمانه ای که جهان دو قطبی ش��ده و 
توازن وحشت، اجازه حل و فصل معادالت 
دو بل��وک جهانی را نمی ده��د، خود را از 
منازعات آنها که هر روزه در گوش��ه ای از 
دنيا در قالب جنگ ه��ای منطقه ای دامن 
زده می شد کنار بکشند و از همين رو خود 
س��ازمانی نوين را به نام جنبش عدم تعهد 
ب��ه   )Non-Aligned Movement(
جهان معرفی کرده و خط مش��ی استقالل 
از فضای سياسی وقت را در پيش گرفتند. 
جنبش غيرمتعهدها هم اکنون متش��کل از 
118 کشور آس��يايی، آفريقايی و امريکای 
التين است که در سپتامبر 1961 در بلگراد 
پايتخت يوگس��الوی به طور رسمی آغاز 
به کار کرد؛ اما زمين��ه ايجاد آن در اجالس 
س��ران آس��يا - آفريقا در س��ال 1955 در 
باندونگ اندونزی فراهم ش��د. اعضای اين 
جنب��ش کش��ورهای در حال توس��عه ای 
بودند که آرمان مشترک رهبران آنها، رهايی 
از حلقه ش��رق ي��ا غرب ب��دون توجه به 
نظام ها و ايدئولوژی های متفاوت آنها بود.
15 ط��رح��ی نوي��ن، در کن����ار ن���م
در اواخ��ر دهه 80 و همزم��ان با تغييرات 
ساختاری که منجر به فرو پاشی بلوک شرق 
شد، گروه 15 با هدف هماهنگ کردن مواضع 
کشورهای در حال توسعه در قبال رويدادهای 
مهم بين المللی تشکيل شد.کشورهايی از سه 
قاره آس��يا، آفريقا که امريکا ش��امل ايران، 
الجزاير، آرژانتين، برزيل، مکزيک، ش��يلی، 
کلمبيا، مصر، هند، اندونزی، جامائيکا، کنيا، 
مالزی، نيجريه، پرو، س��نگال، س��ريالنکا، 
ونزوئال و زيمبابوه در سال 1989 اين گروه 
را معرفی کردند و سنگ بنای آن را اعضای 
بنيانگذار جنبش عدم تعهد تشکيل می دهند.
اين گروه ت��الش دارد ت��ا در کنار جنبش 
 س��نتی عدم تعهد با گس��ترش مناس��بات 
جن��وب - جن��وب در مقاب��ل آنچ��ه که 
جهان��ی ش��دن و پي��روی از ي��ک الگوی 
واحد تلقی می ش��ود، مقابله کند و در کنار 
حفظ هويت های ملی کشورها و جوامع، 
کش��ورهای عدم تعه��د را ب��ه قدرتی در 
مقابل قدرت حاکم ب��ر روابط بين المللی 
تبديل کند. در همين راس��تا گروه 15 برای 
گس��ترش همکاری ه��ای اقتص��ادی ميان 
کش��ورهای درحال توس��عه، اهدافی مانند 
ايجاد فضای مناسب برای گفتگوی سياسی 
و همکاری های اقتصادی بين کش��ورهای 
در حال توس��عه و پيش��برد مسائل توسعه 
جهانی را دنبال می کند. همچنين به عنوان 
هماهنگ کنن��ده روابط ش��مال - جنوب و 
در نهايت به عنوان تش��کلی قدرتمند برای 
هماهنگی و تنظيم سياست ها و برنامه های 
کشورهای در حال توسعه می تواند پرچمدار 
پيشبرد مس��ائل توسعه ای در سطح جهانی 
باش��د. همچنين جمهوری اسالمی ايران با 
داشتن جايگاهی استراتژيک در خاورميانه و 
عضوي��ت در جنبش عدم تعهد و ترتيبات 
منطق��ه ای و چندجانبه نظير گروه هش��ت 
 ،)D8( کش��ور اس��المی در حال توس��عه

سازمان همکاريهای اقتصادی )اکو(، اتحاديه 
همکاری های منطقه ای کشورهای حاشيه 
اقيان��وس هند و نيز همجواری با آس��يای 
مرک��زی و قفق��از می توان��د در کنار ديگر 
اعضای گروه 15 نقشی اساسی در راستای 
تحقق اهداف م��ورد نظر گ��روه ايفا کند. 
رايزنی برای عضويت جمهوری اس��المی 
ايران در گروه 15، در آستانه برپايی اجالس 
س��ران جنوب که در تاري��خ 30 فروردين 
1379 با حضور س��ران و مقامات عاليرتبه 
133 کشور عضو گروه 77 در هاوانا برگزار 
شد، آغاز ش��د. تنها دو ماه بعد، در دهمين 
اجالس سران گروه 15 در تاريخ 30 خرداد 
1379 در قاهره، اين خواس��ته محقق شد.
از ديدگاه جمهوری اسالمی ايران، شناخت 
 توانايی ه��ا در مس��ير توس��عه مت��وازن و 
عدال��ت محور، بهره گي��ری از توانايی های 
اقتصادی ميان اعضا و ش��کل گيری روابط 
مطمئن و رو به رشد اقتصادی در چارچوب 
همکاری های جنوب - جنوب که نويدبخش 
توسعه فعاليت های اقتصادی و تأمين کننده 
نيازهای متقابل اين کشورها است و توجه 
ب��ه معضالت جاری سياس��ی، اقتصادی و 
اجتماعی در جهان امروز، بهترين گزينه برای 
کش��ورهای عضو گروه در جهت توسعه 
همکاری های جنوب - جنوب به عنوان يک 
هدف بنيادين گروه 15 بايد مطرح باش��د.
ب��ه اعتقاد جمهوری اس��المی بازنگری در 
ظرفيت های گ��روه، ضرورت بازس��ازی، 
افزايش کارايی و ايجاد سازوکارهای جديد 
در جه��ت دميدن روح ت��ازه در کالبد آن و 
لزوم ارائه تعريف جديد از نيازها، امکانات 
و الويت بن��دی پروژه ه��ای هم��کاری به 
منظور بهره برداری عملی از آنها و همچنين 
شناسايی طرح ها و پروژه های جديد مورد 
عالقه مش��ترک به ويژه در زمينه توس��عه 
تجارت گروه برای احيای اين همکاری ها 
مهم و اساس��ی اس��ت. همچنين به دنبال 
تشکيل فدراسيون اتاق های بازرگانی، صنايع 
و خدمات گروه 15 به منظور ارتقای تجارت 
ميان کشورهای عضو، جذب سرمايه های 
خارجی و برقراری روابط اقتصادی و تجاری 
ميان بخش های خصوصی کشورهای عضو 
در س��ال 1998، اتاق بازرگانی ايران نيز در 
آبان 1379 به فدراسيون مذکور ملحق شد 
و تاکنون نشست هايی در سطوح مختلف 
ميان اعضای آن توس��ط اتاق ايران برگزار 
شده اس��ت. در زمان رياس��ت جمهوری 
اسالمی دکتر محمود احمدی نژاد، به منظور 
بررس��ی گس��ترش راه های همکاری بين 
اعضا، جمهوری اسالمی ايران دو اجالس 
در زمين��ه مديريت مناب��ع آب و همچنين 
توسعه روس��تايی و کش��اورزی در تاريخ 
11 ت��ا 13 ش��هريور 1386)دوم تا چهارم 
سپتامبر 2007( در تهران برگزار کرد و طی 
آن مذاکراتی درباره ظرفيت س��ازی، ايجاد 
شبکه های اطالعاتی، تشکيل شورای آب، 
توسعه روستايی و لزوم تشکيل صندوق آب 
انجام شد. همچنين کارگروه مديريت منابع 
آب و کارگروه توس��عه و عمران روستايی 
در دهمين نشس��ت به رياست جمهوری 
اسالمی ايران تعيين شد. جمهوری اسالمی 
ايران اکنون در پايان دوره رياس��ت خود بر 
اين گروه، در آستانه برگزاری چهاردهمين 
اجالس س��ران با حضور رؤسای دولت ها 
و کش��ورهای عضو گروه 15 است که در 
ط��ی آن در نظ��ر دارد ضمن هم انديش��ی 
ب��ا ديگر کش��ورها در خصوص مس��ائل 
بين المللی، سازوکارهای الزم را در جهت 
اس��تفاده از ظرفيت های عظي��م اقتصادی 
برخ��ی از اعض��ای گ��روه را ارائ��ه دهد.

فرمان��دار قدس گفت: حدود 8 ه��زار نفر از 
زائ��ران حرم مطهر امام خمين��ی )ره( در اين 
شهرستان پذيرايی و اسکان داده خواهند شد.
به گزارش فارس، علی جهانبخشی در جلسه 
کميته گرامی داشت سال روز ارتحال بنيانگذار 
کبير انقالب اس��المی ک��ه در فرمانداری اين 
شهرستان برگزار ش��د، اظهار داشت: استفاده 
از انديشه های حضرت امام در تمام عرصه ها 
ب��رای خدمت رس��انی به مردم ام��ری الزامی 
اس��ت و بايد اين انديش��ه های ارزش��مند به 
 نس��ل های آين��ده منتقل ش��ود. وی تصريح 
کرد: نظرس��نجی از قشرهای مختلف مردم با 
موضوع امام شناسی و جمع آوری نتايج تحقيقات 
و مطالعات انجام ش��ده توس��ط انديشمندان 
اسالمی و ساير متفکران از شخصيت و انديشه 
ارزشمند امام )ره( از جمله وظايفی بوده که بر 
عهده کميته های س��تاد ارتحال امام است. اين 
مسئول با اشاره به ضرورت ترويج انديشه های 
حضرت امام خمين��ی )ره( در مقابله با افکار 
شيطانی غرب و گنجاندن آن در برنامه های ستاد 
فوق افزود: اس��تفاده از انديشه های امام راحل 
نسبت به جايگاه واليت فقيه و افکار شيطانی 
استکبار جهانی، همچنين وحدت و عزت امت 
اسالم و ملت ايران به صورت بنرهای تبليغاتی 

و برگ��زاری نمايش��گاهی از آث��ار و مواضع 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياس��ی امام 
خمينی از برنامه های پيش بينی شده کميته های 
ستاد ارتحال امام خمينی در شهر قدس است. 
جهانبخشی گفت: پنج کميته برای نظارت بر 
برگزاری آيين های بزرگداشت ارتحال ملکوتی 
امام خمينی در اين شهرستان تشکيل شده است 
که بر عملکرد اين ستاد نظارت خواهند داشت.
وی برنامه های اين کميته ها را شامل پشتيبانی و 
اسکان، حمل و نقل، تبليغات، امنيتی و انتظامی 
و امداد و نجات ياد و خاطرنشان کرد: تدارکات 
و تأمين مواد غذايی ب��رای حدود 8 هزار نفر 
از زائرانی که از ساير استان ها عازم حرم مطهر 
هستند در دستور کار اين ستاد قرار گرفته است.
وی تأمي��ن آب ش��رب س��الم و اس��تقرار 
ايستگاه های صلواتی در مصالی نماز جمعه 
ش��هر ق��دس را از ديگر اقدام��ات پيش بينی 
ش��ده برای برگزاری اين مراس��م عنوان کرد. 
فرماندار شهر قدس گفت: امسال بايد به رغم 
توطئه های اخير دشمنان اين نظام، برنامه های 
س��تاد بزرگداشت ارتحال امام خمينی )ره( به 
نحو احس��ن و همراه با برنامه های فرهنگی و 
اجتماعی برگزار شود و کوچک ترين غفلت 
در اين باره از نظر مردم غير قابل قبول اس��ت.
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مأموریت ملت ایران، شفاف سازی و انتشار فرهنگ 
متعالی در جهان است

رئي��س جمه��ور قان��ون چگونگ��ی 
اعت����راض کارکن��ان مش��مول قواني��ن 
استخدامی نيروهای مسلح به آراء صادره از 
هيأت های رسيدگی به تخلفات انضباطی 
که در جلس��ه مجلس ش��ورای اس��المی 
تصويب و به تأييد شورای نگهبان رسيده 
بود، برای اجرا ابالغ کرد. به گزارش واحد 
مرکزی خبر، بر اساس اين قانون کارکنان 
مش��مول قواني��ن و مقررات اس��تخدامی 
نيروهای مس��لح می توانن��د حداکثر يک 
ماه پس از ابالغ رأی به ش��خص ذی نفع، 
ب��ه آراء قابل اجراء هر يک از هيأت های 
مذک��ور در م��واد )104( و )105( قانون 
ارت��ش و م��واد )114( و )115( قان��ون 
مقررات استخدامی سپاه پاسداران و مواد 
)121( و )122( قانون اس��تخدامی نيروی 
انتظامی به ديوان عدالت اداری ش��کايت 

کنن��د و در غير اين ص��ورت رأی صادره 
قطعی و قابل رس��يدگی در ديوان نخواهد 
ب��ود. بر اين اس��اس، در ص��ورت نقض 
 آراء هر ي��ک از هيأت ها توس��ط ديوان 
عدال��ت اداری، هي��أت صادرکننده رأی 
مکلف اس��ت ظرف دو ماه از تاريخ ابالغ 
نظ��ر ديوان ب��ا رعايت تش��ريفات اداری 
مجدداً به موضوع رسيدگی و اتخاذ تصميم 
کن��د. همچنين در مواردی ک��ه رأی اوليه 
هيأت ها مبنی بر اخراج و يا معافيت بوده 
و رأی اخي��ر نيز هم��ان وضعيت را تأييد 
کند، هيأت های انضباطی مکلفند از ديوان 
عدال��ت اداری تقاضای تجديدنظر کنند و 
ديوان عدالت اداری نيز موظف شده است 
حداکث��ر ظرف يک م��اه رأی نهايی خود 
را صادر کند که اي��ن رأی برای نيروهای 
مس��لح الزم االجراء اس��ت. بر اساس اين 

قانون، وضعيت خدمتی فرد از زمان اجراء 
رأی اولي��ه هيأت ه��ای انضباط��ی منتظر 
خدمت محس��وب و در ص��ورت صدور 
رأی نهايی ديوان مبنی بر اعاده به خدمت، 
ايام مذکور به انتس��اب تبديل خواهد شد 
و آن تعداد از کارکنان نيروهای مسلح که 
قبل از تصويب اين قانون به موجب قانون 
اس��تخدامی ارتش از تاريخ 7 / 7 / 1366 
و قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران 
از تاري��خ 1 / 1 / 1370 و به موجب آراء 
صادره از هيأت ه��ای انضباطی در مورد 
آنان تصميم گيری ش��ده اس��ت از تاريخ 
الزم االجراء شدن اين قانون سه ماه مهلت 
دارن��د تا از آراء صادره ب��ه ديوان عدالت 
اداری ش��کايت کنند، در غير اين صورت 
اعتراض آنان در محکمه مذکور مس��موع 

نخواهدبود.

صادق محصولی در مصاحبه با خبرنگار 
واح��د مرکزی خب��ر، با بيان اينکه س��امانه 
وي��ژه ای برای دريافت ش��ماره حس��اب 
سرپرس��تان خانوار طراحی ش��ده اس��ت، 
افزود: سرپرس��تان خانوار در اين سه استان 
که فرم اطالعات اقتص��ادی را پر کرده اند، 
می توانند از 28 ارديبهش��ت، به مدت يک 
هفته، به سامانه www.refahi.ir مراجعه و 
شماره حساب خود را در آن ثبت کنند. وی 
ثبت شماره حساب، برای سرپرستان خانوار 
واجد شرايط در سه اس��تان ايالم، خراسان 
ش��مالی و گيالن در يک هفت��ه را ضروری 
دانس��ت و اضافه ک��رد: اگر به ه��ر دليلی، 
فردی در اين س��ه استان نتوانست در مدت 
اعالم شده شماره حساب خود را ثبت کند، 
می تواند در زمان اجرای نهايی و سراسری 
اين طرح در کل کشور، شماره حساب خود 

را به ثبت برساند.
محصولی گفت: ش��ماره حساب برای 
دريافت نقدی يارانه ها از طريق اين سامانه 
اينترنت��ی امکان پذير اس��ت و سرپرس��تان 
خانواری ک��ه احياناً در من��زل و محل کار 

به اينترنت دسترس��ی ندارند، می توانند به 
مراکز خدمات اينترنتی دولتی و خصوصی 
پي��ش بينی ش��ده در ش��هرها و روس��تاها 
مراجع��ه کنند. وی با بي��ان اينکه چگونگی 
 ثبت شماره حساب در سامانه طراحی شده
 www.refahi.ir در بس��ته ای آموزش��ی 
ارائه خواهد شد، تصريح کرد: با هماهنگی 
ص��ورت گرفته با س��ازمان صدا و س��يما، 
اين بس��ته آموزش��ی در چند روز آينده از 
شبکه های اس��تانی ايالم، خراسان شمالی 
و گيالن در فواصل مناس��ب پخش خواهد 
شد. وزير رفاه استفاده آزمايشی از خدمات 
اين سامانه را فقط مختص سه استان يادشده 
دانس��ت و گفت: از ديگر هموطنان تقاضا 
می ش��ود برای هرچ��ه بهتر انجام ش��دن 
آزمايش��ی اين کار، از مراجعه به اين سامانه 

تا اعالم نهايی خودداری کنند.
محصولی تأکيد کرد: برای پرداخت مبالغ 
نقدی ناش��ی از اجرای قانون هدفمندکردن 
يارانه ها، داش��تن حداقل يک حس��اب نزد 

شعب بانکی کشور الزامی است.
وی به بررسی حس��اب بانکی واجدان 

ش��رايط در شبکه بانکی کش��ور اشاره کرد 
و گف��ت: هم اکن��ون ح��دود 95 درصد از 
سرپرستان خانوار که فرم اطالعات اقتصادی 
را پر کرده اند، دارای حساب بانکی هستند و 
آن دسته از هموطنان واجد شرايط هم که فاقد 
هرگونه حساب بانکی هستند، بايد حداکثر تا 
دو هفته آينده، با مراجعه حضوری به يکی از 
شعب بانک های کشور، افتتاح حساب کنند. 
محصولی تصريح کرد: برای افتتاح حساب در 
بانک های کشور، هيچگونه محدوديتی وجود 
ندارد و هرکدام از واجدان شرايط فاقد حساب 
بانکی می توانند به هر بانک دلخواه و موردنظر 
خود مراجعه و افتتاح حساب کنند. وزير رفاه، 
از اطالع رس��انی سريع و دقيق به همه مردم 
در ادام��ه مراحل اجرای قانون هدفمندکردن 
يارانه ه��ا خب��ر داد و اف��زود: اميدواري��م با 
همکاری مردم بتواني��م اين قانون را که يک 
گام بزرگ در حرکت رو به جلوی کشور به 
شمار می آيد و بزرگ ترين طرح پنجاه سال 
گذشته است، به بهترين شکل اجرا کنيم و در 
 اين راه، از پيشنهادات سازنده مردم استقبال

 می کنيم.

دکتر احمدی نژاد در مراس��م اختتاميه 
بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللی تهران 
خطاب به ناشران برگزيده بيست و سومين 
نمايشگاه کتاب تهران گفت: شما مجاهدان 
خط مقدم فرهنگ انسانی هستيد. احمدی 
نژاد تصريح کرد: امروز مأموريت ما نش��ر 
فرهنگ ناب انس��انی اس��ت که در مرحله 
اول بر عهده ناشران است. وی اضافه کرد: 
در حوزه نش��ر اتفاق های خوبی افتاده اما 
خودتان می دانيد ک��ه همه اين اتفاقات در 
برابر نياز و طلب بش��ر کافی نيست. رئيس 
جمهور با بي��ان اينکه دولت اي��ن دوره را 
دوره کاره��ای فرهنگی نامگ��ذاری کرده 
و بودجه خوبی را نيز ب��رای اين حوزه در 
نظر گرفته است، خطاب به مسئوالن حوزه 
فرهنگی کشور عنوان کرد: اگر بودجه ملی 
هم در حوزه فرهنگ کشور بياوريد دولت 
 تصويب خواهد کرد. احم��دی نژاد اعالم 
کرد: اگر ناشران استقبال کنند هر کارخانه ای 
که در دولت آماده واگذاری باش��د، به آنان 
واگ��ذار خواهي��م کرد و پول��ش را هم در 
اقس��اط 20، 30 و 50 س��اله می پردازن��د. 
وی با تأکيد بر اينکه ناشران مانند بقيه بايد 
نگاهش��ان جهانی باش��د، گفت: امروز هر 
اتفاقی که در ايران می افتد آثار جانبی دارد 
به طوری که همه دنيا تمرکزش��ان بر روی 
ايران است زيرا ديگر نقطه اميدی برای بشر 
باقی نمانده است. رئيس جمهور خطاب به 
ناشران گفت بايد به اين کار اهميت بدهيم 
و خودتان را برای تيراژهای ميليونی تجهيز 
کنيد. وی با بيان اينکه ما ملتی هس��تيم که 
از علم همه کش��ورها اس��تفاده کرده ايم و 
برای اس��تفاده از علم مرزبندی جغرافيايی 
نيز قائل نيستيم، گفت: اما متأسفانه طی 150 
سال گذشته بنجل ترين انديشه های مادی 
ترجمه شد و به داخل کشور آمد. احمدی 
نژاد در ادامه با تأکيد بر اينکه ايران هيچ گاه 
با س��الح به دنيا معرفی نشده است، گفت: 
متأسفانه ايران هيچ گاه با صنعت هم به دنيا 
معرفی نشده است، عليرغم اينکه 150 سال 
در عرصه صنعت پرچمدار بوده اس��ت اما 
هميشه با هنر، فرهنگ و انديشه اش به دنيا 
معرفی شده است که امروز هم اين فرصت 
به وجود آمده است. وی با اعالم اينکه هم 
اکنون وقت جوش��ش ملت ايران اس��ت، 
گفت: ملت ايران در طول تاريخ مأموريت 
خ��ود را به خوبی انج��ام داد به طوری که 
بسياری از ملت ها شکستند و از بين رفتند 
اما مردان و زنان ايران زمين به پا خواس��تند 
و پرچمداری کردند و موج و حرکت ايجاد 
کردند. رئيس جمهور اضافه کرد که بيشترين 

هجمه ها و چپاول ها را تجربه کرده ايم اما 
به رغم هم��ه آنها باز درخ��ت تناور ملت 
ايران همچنان اس��توار اس��ت و امروز روز 
شکوفه دادن آن است. روزی که ذخاير غنی 
فرهنگی ملت ايران باي��د به جهان معرفی 
ش��ود که مطمئن هستم ناشران ما در انجام 
اين مسئوليت تاريخی سربلند خواهند شد. 
وی در بخش ديگری از سخنانش با اشاره 
به اينکه امس��ال اختتاميه نمايشگاه کتاب با 
بزرگداشت حکيم طوس مقارن شد، گفت: 
فرهنگ فضای تنفس روح انس��ان است و 
همانطور که جس��م بدون هوا خواهد مرد، 
روح انس��ان هم بدون فرهن��گ می ميرد. 
وی با بيان اينکه اگر کس��ی بخواهد دوام و 
استمرار داشته باشد و اگر ملتی بخواهد که 
در مديريت و مناس��بات جهانی نقش مؤثر 
و ماندگاری ايف��ا کند بايد فضای فرهنگی 
دنيا را از آن خود کند، افزود: خدا انس��ان را 
خل��ق کرد و به او مأموريت داد که خودش 
را از خ��اک باال بکش��د. رئيس جمهور در 
ادامه با بيان اينکه هي��چ ملتی پيام پيامبران 
را به درس��تی دريافت نکردند، عنوان کرد: 
حقيق��ت پيام پيامبران را جز اندکی از مردم 
درنيافتند و نتوانس��تد موج بش��ری و موج 
جهانی به س��مت کمال ايجاد کنند تا اينکه 
پيامب��ر خاتم )ص( آمد، ام��کان اثرگذاری 
مان��دگار را تاکنون پيدا کرده و فرصت پيدا 
کرد تا حيات سرش��ار از سعادت انسانی را 
برای بش��ريت به ارمغان آورد. وی با اعالم 
اينکه ملت اي��ران در طول تاريخ پرچمدار 
فرهنگ بوده است، گفت: قبل از اسالم نيز 
وجه شاخص و برجس��ته ملت ايران وجه 
فرهنگی بود. احمدی نژاد در ادامه با اشاره 
به مقام شامخ فردوسی عنوان کرد: کاری که 
فردوس��ی کرد فقط سرودن اشعار، حماسه 
سرايی، بيان توحيد، نبوت، امامت و واليت 
نبود بلکه فردوسی آمد تا هويت توحيدی 
مل��ت اي��ران را، هويت اهوراي��ی، هويت 
يکتاپرس��تی، حق طلبی ، عدالت جويی و 
مأموري��ت تاريخی ملت اي��ران را بازيابی 

و معرفی کند. رئيس جمه��ور اضافه کرد: 
خدمت فردوسی به يک جغرافيا و يک قوم 
نيست بلکه خدمت او به نوع بشر و جامعه 
جهانی است چرا که روح حاکم بر انديشه و 
 مکتب فردوسی روح جهانی، کرامت انسانی، 

عدالت جويی و يگانه پرستی است.
رئيس جمهور ب��ا تأکيد براينکه کتاب 
همچنان مهمترين محم��ل انتقال فرهنگ، 
ادب و انديش��ه است گفت: فضای خلوت 
انس��ان با کتاب يک فضای ملکوتی است 
که هيچ چي��زی نمی توان��د آن را پر کند، 
البت��ه در نفس کتاب��ت نيز لطاف��ت نهفته 
اس��ت چرا که کتاب��ت انديش��ه را تثبيت 
و مان��دگار می کن��د و ام��روز ه��م کتاب 
 بهتري��ن راب��ط بين انديش��ه ه��ا، دل ها و 
فرهن��گ هاس��ت. وی در بخ��ش ديگری 
از س��خنانش با بيان اينک��ه در حال حاضر 
ملت ه��ای دنيا از فضای فرهنگی حاکم بر 
جهان ناراضی هستند و علت همه مشکالت 
جهان را انحرافات فرهنگی می دانند، گفت: 
ت��ا فضای فرهنگ��ی جهان اصالح نش��ود 
مناسبات سياس��ی و اقتصادی بشر در دنيا 

اصالح نخواهد شد.
احم��دی نژاد ب��ا طرح اين س��ؤال که 
چه کس��ی می تواند و بايد فضای فرهنگی 
جهان را اصالح کند، گفت: اين يک سؤال 
جدی است قطعاً کس��ی و ملتی می تواند 
اين کار را انجام دهد که از ذخاير، داشته ها 
و عقل کافی برای توليد، انتش��ار فرهنگ و 
پاسخگويی به نيازهای بشر برخوردار باشد. 
به گفته رئي��س جمهور مطرح ک��ردن نام 
ملت اي��ران به عنوان مصلح بزرگ فرهنگ 
دنيا به معنای ناسيوناليس��م و داش��تن نگاه 
ناسيوناليسم نيست. وی با تأکيد بر اينکه آن 
ملتی می تواند پرچمدار فرهنگی در جهان 
باشد که 2 هزار و 500 سال قبل برده داری 
را ملغی کرد و آزادی انديش��ه را به عنوان 
قانون در سراس��ر جهان منتشر کرد، گفت: 
البت��ه همه ملت ها می توانند که با يک کار 
مشترک جهانی و همدلی انديشمندان پاک 
در جهان اين کار مهم را انجام دهند اما يک 
ملتی بايد پرچمداری کند و حرکت نمايد 
واال اتفاق��ی نخواهد افت��اد. رئيس جمهور 
مأموريت بزرگ امروز ملت ايران را تبيين، 
شفاف سازی و انتشار فرهنگ متعالی انسانی 
در سراس��ر جهان دانست و افزود: باالتر از 
اين کارها، کاری نيست چرا که اين کار کار 
انبياء الهی است و امروز جهان به شدت به 
آن نيازمند است. رئيس جمهور همچنين در 
اين مراسم از ناش��ران برگزيده و همچنين 

غرفه های برگزيده تقدير کرد.

س��وريه  و  روس��يه  مي��ان  نظام��ی  ق��رارداد  امض��ای  گف��ت:  الجزي��ره  ش��بکه 
مهمتري��ن دس��تاورد س��فر رئيس جمهور روس��يه به دمش��ق اس��ت. به گ��زارش ايرنا، 
امض��ای ق��رارداد نظامی ميان مس��کو و دمش��ق نش��انگر بازگش��ت روس��يه ب��ه منطقه 
خاورميان��ه اس��ت و اگ��ر بازگش��ت روس��يه ب��ه خاورميان��ه از دريچه س��فر مدودف 
ب��ه دمش��ق عملی می ش��ود اين بازگش��ت از طري��ق معامله تس��ليحاتی خواه��د بود. 
جزئيات منتش��ر شده درباره تس��ليحاتی که قرار است روسيه به س��وريه ارسال کند 
نش��ان می ده��د که اين س��الحها دفاع��ی بوده و ش��امل ميگ -29 و موش��کهای کوتاه 
ب��رد خواهد بود. س��وريه عقيده دارد که اس��رائيل منطق��ه را به پرتگاه س��وق می دهد. 
اظهارات مقام های س��وريه به ويژه رئيس جمهور اين کش��ور همواره بر اين مسأله تأکيد 
می کنند که سياس��تهای اس��رائيل منطقه را به بی ثباتی س��وق می دهد و آنچه اس��رائيل 
در اي��ن رابط��ه انجام می ده��د هرگونه اميدی ب��رای برقراری صل��ح را از بين می برد. 

 هيأت جنبش حماس با مقامات مصر درباره مسائل مهم مورد اختالف در ارتباط با پرونده 
آشتی ملی فلسطين گفتگو خواهند کرد. مسئوالن مصر بر لزوم سفر هيأتی از جنبش حماس 
به قاهره با هدف بررسی همه مسائل مورد اختالف تأکيد کرده بودند. نشست مشترک مصر و 
جنبش حماس در سطح مقامات بلند پايه دو طرف و با هدف گفتگو درباره پرونده آشتی ملی 
فلسطين، پرونده گلعاد شاليت نظامی صهيونيست که در اسارت گروههای مبارز فلسطينی در 
نوار غزه اس��ت و نيز مسأله بازگشايی گذرگاه مرزی رفح بين نوار غزه و مصر برگزار خواهد 
ش��د. منابع آگاه فلسطينی اظهار داشتند نشانه های مثبتی درباره از سرگيری روند گفتگوهای 
آشتی ملی فلسطين مشاهده می شود. تالش��های کشورهای عربی برای پيشبرد پرونده آشتی 
ملی فلس��طين و حمايت از تالش��های مصر در اين زمينه دلگرم کننده است. به گزارش قدس 
نت؛ ديميتری مدودف رئيس جمهور روسيه در ديدار با خالد مشعل رئيس دفتر سياسی جنبش 
حماس تحقق آشتی ملی فلسطين بين دو جنبش فتح و حماس را خواستار شد. مصر در سند 
پيش��نهادی خود برای برقراری آش��تی ملی فلس��طين بين دو جنبش فتح و حماس، برگزاری 
انتخابات رياس��ت تشکيالت خودگردان فلس��طين و مجلس قانون گذاری را در مناطق کرانه 
باختری رود اردن و نوار غزه در ماه ژوئن خواستار شد. تالشها برای از سرگيری روند گفتگوها 
آش��تی ملی فلس��طين در حالی افزايش يافته اس��ت که روند مذاکرات غير مستقيم صلح بين 
 مقامات تشکيالت خودگردان فلسطين و اسرائيل با ميانجی گری امريکا از هفته گذشته آغاز 

شده است. 

گفتگوهای دو روزه امريکا و چين درباره حقوق بشر هيچ پيشرفتی دربر نداشت. يک 
مقام بلند پايه امريکا به اين مطلب بس��نده کردکه گفتگوهای دو روزه چين و امريکا در 
واشنگتن زمينه گفتگوهای بيشتر ميان دو کشور را فراهم کرد. مايکل پوسنر، معاون وزير 
خارج��ه امريکا که طرف امريکايی در اين مذاک��رات بود نيز گفت: دور بعدی مذاکرات 

احتماالً سال آينده در پکن برگزار خواهد شد. 
 وی ب��ا اذع��ان به شکس��ت اين گفتگ��و و به دس��ت نيامدن هيچ پيش��رفتی طی آن 
گفت: قرار نبود طی دو روز نقطه نظرات و سياس��تهای اصلی ما تغيير کند. دولت باراک 
اوباما رئيس جمهور امريکا خواهان تقويت وضع حقوق بشر در چين است، اما از سوی 
ديگر به حمايت چين برای حل مس��أله هس��ته ای کره شمالی و همچنين مسأله تغييرات 

آب و هوايی و ساير مسائل نياز دارد. 
گفتگوهای دو روزه چين و امريکا درباره حقوق بش��ر در حالی برگزار ش��د که دو 
کشور می کوشند پس از يک دوره پرتنش در روابط خود، مناسباتشان را بهبود بخشند. 
ب��اراک اوباما رئي��س جمهور امريکا چن��دی پيش با اعالم برنامه ف��روش 6 ميليارد 
و 400 ميلي��ون دالر تس��ليحات ب��ه تايوان خش��م چي��ن را برانگيخت. چي��ن، تايوان 
را يک��ی از اس��تانهای خ��ود می داند و ب��ه اين جزيره درباره اس��تقالل طلبی هش��دار 
داده اس��ت. به گزارش اسوش��يتدپرس، وانگ بائودونگ س��خنگوی س��فارت چين در 
واش��نگتن نيز تنها به اين مطلب بس��نده کرد که مذاکرات دو روزه واش��نگتن س��ازنده 
ب��ود. چن ش��و مديرکل ام��ور س��ازمان های بي��ن الملل��ی در وزارت خارج��ه چين، 
 سرپرس��تی هي��أت مذاک��ره کننده چي��ن را در گفتگوه��ای دو روزه واش��نگتن برعهده 

داشت.

انفج��ار چندين خودروی بمب گذاری ش��ده  در مناطق جداگانه  عراق و حمله  ش��به  
نظاميان به  نمازگزاران اين کش��ور 40 کش��ته  و150 زخمی برجای گذاش��ت. به  گزارش 
فارس، گروهک تروريستی القاعده  و بازماندگان بعثی با کشتار نمازگزاران و مردم بی گناه  

عراق بار ديگر ماهيت ضد دينی خود را به  جهانيان ثابت کردند.
در آستانه  رايزنی فراکسيون های پارلمان برای تشکيل دولت ملی، اين گروه تروريستی 
در حمالتی تالفی جويانه، دس��ت کم 190 شهروند عراقی را در چندين انفجار در مناطق 
جداگانه  اين کش��ور به  خاک و خون کش��يد. اولين قربانی حمالت مرگبار عراق، شيعيان 
نمازگزار اين کش��ور بودند که  بر اثر انفجار يک خودروی بمب گذاری ش��ده  در منطقه  
»جبله« از توابع شهر »حله« يک نمازگزار شيعه  کشته شده و 18 تن ديگر زخمی شدند. در 
استان موصل نيز بر اثر انفجار يک بمب کنترل شده  در مسير کاروان خودروهای نيروهای 
پليس عراق 3 تن از اين نيروها کش��ته  و 8 نفر ديگر زخمی ش��دند. اين حادثه  در منطقه  

»وادی حجر« در جنوب استان نا آرام موصل روی داد.
مرگبارترين اين حمالت در ورزش��گاه  عراق رخ داد که  ب��ر اثر انفجار دو خودروی 
بمب گذاری ش��ده  160 شهروند عراقی کشته  و زخمی شدند. وزارت کشور عراق اعالم 
کرد: يک عامل انتحاری با خودروی بمب گذاری ش��ده، خود را در يک ورزشگاه فوتبال 
در ش��هر »تلعفر« از توابع اس��تان موصل منفجر کرد. نيروهای پليس در حالی که  مشغول 
کنترل اوضاع ناآرام اين ورزشگاه  بودند، يک عامل انتحاری ديگر با کمربند بمب گذاری 
ش��ده  خود را در ميان تماش��اگران اين بازی فوتبال منفجر کرد. در اين حمله  تروريستی 

دست کم 35 نفر کشته  و 125 تن ديگر زخمی شدند.
ش��به نظاميان القاعده با منفجر کردن 5 خودروی بمب گذاری شده در مناطق مختلف 
عراق،  100 نمازگزار را کشته و بيش از 200 نفر را نيز زخمی کردند. حمالت گروه های 

تروريستی در روزهای  گذشته  هم 110 کشته  و 300 زخمی برجای گذاشت. 

حزب وزير خارجه آلمان که با صدراعظم اين کشور تشکيل ائتالف داده است، از عملکرد 
وزير خارجه ابراز ناخرسندي کرد. به گزارش فارس، بسياري از اعضاي حزب دموکراتيک آزاد 
به رياست گوئيدو وستروله که پس از انتخابات پارلماني در آلمان با احزاب دموکرات مسيحي 
به رياس��ت آنگال مرکل و سوسيال مس��يحي در دولت جديد تشکيل ائتالف داد، از عملکرد 
مرکل ابراز نارضايتي کرده اند. اين نارضايتي در پي انتشار نتايج انتخابات محلي در ايالت نورد 
هاين وس��ت فالن و شکس��ت ائتالف حاکم مطرح شده است، به طوري که از مرکل به عنوان 
صدراعظمي نام برده ش��د که مسائل نامطلوب را به مسيري خاص سوق مي دهد و به همين 
دليل وي خطري براي انتخابات ايالتي در بادن وورتن برگ خواهد بود. هانس اولريش رولکه از 
اعضاي حزب دموکراتيک آزاد با اشاره به نتايج انتخابات اخير گفت: مرکل به راحتي باعث از 
دست رفتن اکثريت در بوندس رات شد. وي در ادامه صدراعظم آلمان را به نقص در مديريت 

سياسي متهم کرد.
يورگ بودهديگر عضو حزب دموکراتيک آزاد نيز ضمن زير سؤال بردن عملکرد مرکل در ماه 
هاي اخير گفت: مرکل در چند ماه گذشته نقش مهمي در زمينه عملکرد دموکرات مسيحي ها در 

ائتالف حاک ايفا نکرده است و بايد مشخص شود رئيس اين حزب کيست و چه اهدافي دارد.

هدفمند کردن يارانه ها به صورت آزمايشی
 سه شنبه در سه استان ایالم، خراسان شمالی و گیالن 

آغــاز می شود

دیوان عدالت اداری،  مرجع رسیدگی به تخلفات

فرماندار شهرستان قدس: 
8 هزار زائر حرم امام  )ره( در شهر قدس 

پذیرایي مي شوند 

چه خبر از پايتخت

جهان نماايران نصف النهار
الجزيره:

 امضاي قرارداد نظامي مهمترین دستاورد 
سفر مدودف به دمشق

 سفرهیأتی از رهبران جنبش حماس
  به زودی به قاهره 

  پایان بي نتیجه گفتگوهاي حقوق بشر 
چین و امریکا

 تکرار سناریوي روزهاي سیاه  عراق 
با 40 کشته  و 150 زخمي

ناخرسندي حزب وزیر خارجه آلمان از 
عملکرد مرکل



بازگشت گشت ارشاد!

نقش حضرت زهرا )س( در تغییر محور ارزش های اجتماعی

   امیرمحمد پارسی
نهايتًا پس از آنک��ه نمايندگان روحانی مجلس 
در دي��دار با مقام معظم رهبری از وضعيت حجاب 
در جامعه و عدم توجه کافی دولت گاليه کردند و 
پس از دس��تور مؤکد معظم له، دولت پذيرفت که 
قانون عفاف و حجاب مصوب 13 دی 1384 توسط 
شورای عالی انقالب فرهنگی که تاکنون اجرانشده 
باق��ی مانده بود را به اج��را بگذارد. قانون عفاف و 
حجاب، قانون نس��بتًا جامعی است که حيطه های 
مختلفی را در برگرفته اس��ت به خصوص آنکه به 
بخشهای فرهنگی توجه خاصی مبذول شده است. 
به عنوان مثال دربخش سياس��تها و راهکارهای اين 
قانون به موارد زير اش��اره شده است: ايجاد مراکز 
و مؤسس��ات متع��دد با هدف الگوس��ازی، ترويج 
الگوهای مناسب پوش��ش اسالمی توسط نهادهای 
الگو ده، اصالت بخش��ی به فرهنگ عفاف از طريق 
محص��والت متن��وع فرهنگ��ی و هنری متناس��ب؛ 
همچنين از ديگر مزيتهای اين قانون آن اس��ت که 
ب��ه تفکيک وظايف هر يک از س��ازمانهای وزارت 
ارش��اد، وزارت بازرگان��ی، صداوس��يما، ني��روی 
انتظامی، س��ازمان ملی جوانان و س��ازمان تبليغات 
اس��المی را پرداخته است. آنچه بيش از همه محل 
بحث محافل مختلف شده به نقش نيروی انتظامی 
در نظ��ارت و برخورد با بدججاب��ی باز می گردد. 
مس��ئوالن نيروی انتظامی اعالم کرده اند که از اين 

پس متذکران جايگزين گشت ارشاد خواهند شد.
ــی در خانواده های  ــاختهای بد حجاب زيرس

متشرع
بدحجابی می تواند داليل متعددی داشته باشد 
که طبيعت��ًا عمده ترين آنها فرهنگی اس��ت. ديدن 
خانمه��ای بدحجابی ک��ه در خانواده ه��ای کمتر 
مقيد تربيت ش��ده اند و به ماهواره دسترسی دارند 
ي��ا معتاد ديدن فيلمهای هاليوودی هس��تند، طبيعتًا 
پديده غريبی نيس��ت که به تبيين نظری نياز داشته 
باش��د. اما گه گاه مادران محجبه ای را می بينيم که 
ب��ا دخترانی بدحجاب در جامعه ظاهر می ش��وند. 
در اين موارد علت چه می تواند باش��د؟ در بافت 
س��نتی جامعه ايرانی، زنان همواره به زيور حجاب 

آراس��ته بوده اند. از خردسالی نيز مادران چادرهای 
س��فيد کوچکی را برای دختران خود می دوختند 
و بدي��ن ترتيب نه تنها آنها را با حجاب از کودکی 
آش��نا می س��اختند، بلکه حجاب را در ضمير پاک 
آنه��ا نهادين��ه می س��اختند؛ اما ام��روزه اين روند 
 مؤث��ر و مفيد جامعه پذيری با برخی گسس��ت ها 
روبه رو شده اس��ت: دختر خردسالی که به تازگی 
به مرحله تميز رسيده، اولين الگوهای رفتاری خود 
را از عروس��کهايی که والدين ي��ا نزديکان برايش 
خري��ده اند، فرامی گيرد. همه اين عروس��کها فاقد 
روس��ری و حجاب هس��تند، اين که لباس مناسبی 
بر تن کرده باش��ند نيز نادر اس��ت! کافی اس��ت به 
س��اعتهای متم��ادی که ي��ک کودک خردس��ال با 
اين عروس��کها دمخور اس��ت توجه کنيم. کودک، 
 دومين دس��ته الگوهای رفت��اری را در کارتون ها 
فرا می گي��رد. به خص��وص آنک��ه زندگی مدرن 
امروزی، نبود همبازی برای بچه ها، مش��غله های 
م��ادران در کن��ار جذابيت های ذات��ی تلويزيون، 
ساعت بس��ياری از زمانه مهم الگوپذيری کودکان 
را به کارتون ه��ای تلويزيونی اختصاص می دهد. 
کارتون هايی که ش��خصيتهای دختر اکثر قريب به 
اتفاق آنها حجاب به معنای اسالمی آن که پوشيدن 
مو از ديگران اس��ت را در خ��ود ندارد. قديم ترها: 
نل، حنا، جودی ابوت، سيندرال، آن شرلی با موهای 
قرمز، زنان کوچک، هاي��دی. جديدترها: راپونزل، 
الوا گرل، دنل و...  نتيجه منطقی آن است که ذهن 

ي��ک کودک دچار تعارض می ش��ود. از يک س��و 
خان��وادۀ خود را هم��واره در مهمانی ها و مجامع 
عمومی با حجاب می بيند و از سوی ديگر الگوهای 
 رفتاری او چنين حجابی ندارند. حداقل تأثير چنين 
برنامه هايی، عادی س��ازی مسأله حجاب در ذهن 
کودک اس��ت. ک��ودک کمی که بزرگتر می ش��ود، 
نوبت به فيلمها و سريال های تلويزيونی می رسد. 
س��ريال هايی که بازيگران زن آن به راحتی و بدون 
داش��تن حجاب به فعالي��ت در عرص��ه اجتماعی 
می پردازند، مثل لس��کو، کميس��ر می شوند، مانند 
خان��م مارپل جنايت کش��ف می کنن��د، خاله هتی 
در قصه های جزيره می ش��وند، در دهکده پزشک 
می شوند، پرستاران خوبی برای بيماران هستند و... 
تعارض پيش گفته، با اين فيلم ها شکل جدی تری 
می يابد اگر خدای ناکرده ذهن نوجوان بدين س��و 
متمايل شود که در جامعه ما که زنان چنين نقشهای 
فع��ال اجتماعی ندارن��د، می تواند به دليل حجاب 
باشد. به زبان ساده تر چنين الگوهای رفتاری سبب 
می ش��ود که مقوله حجاب در ذهن کودک نهادينه 
و اس��توار نگردد، ريشه هايی نحيف و الغر بيابد و 
الجرم تاب و توان اس��تقامت در برابر طوفان های 

فردای زندگی را نيابد.
ب��ر اين مس��أله اضاف��ه کنيد ب��اور جديدی را 
که ب��ر خالف گذش��ته آموزش حج��اب به دختر 
بچه ها را تا سن تکليف به تأخير می اندازد. دختر 
 ناگه��ان با اجبار به آنچه ک��ه الگوهای رفتاری اش 

نداش��ته اند، روبرو می شود. نتيجه آن می شود که 
هم چادر به س��ر می کند و هم بخش��ی از موها را 

بيرون می گذارد و يا به آرايش رو می آورد.
از همي��ن رو بهتر اس��ت والدين و به خصوص 
مادران اوالً از کودکی بکوش��ند دخت��ران خود را با 
حجاب آشنا کنند و آموزش آن را به تأخير نيندازند. 
ثانياً الگوهای رفتاری محجبه برای کودکان خردسال 
خويش فراهم سازند. ثالثاً در سنين باالتر و نوجوانی 
به نحو باورپذيری، تفاوت حجاب يک زن مسلمان 

و يک زن غير مسلمان را تبيين کنند.
کم��ی که ک��ودک بزرگتر می ش��ود، نوبت به 
فيلم ها می رس��د که بازيگران زن آن به راحتی و 
بدون داش��تن حجاب مناسب به فعاليت در عرصه 

اجتماعی می پردازند
ــی در خانواده های  ــاختهای بد حجاب زيرس

غیرمتشرع
 خان��واده هاي��ی را ک��ه حج��اب را رعاي��ت 
نمی کنند نمی ت��وان لزومًا خانواده هايی ضد دين 
دانس��ت، بنابراين از عنوان غيرمتش��رع که ناظر به 
ش��ريعت اس��ت و نه ضددين به��ره می بريم. اين 
مه��م در مناس��بت های مذهبی همچون عاش��ورا، 
شب های قدر و... مش��خص می شود که بسياری 
از آن��ان را در همراه��ی و يا حت��ی برپايی هيأت 
مذهبی می بينيم. اما بخشی نيز از باورهای مذهبی 
 دست کشيده اند و يا به تفاسير ليبرال از دين، روی 
آورده ان��د. دس��ته اول را از طريق کار فرهنگی که 
مش��تمل است بر ارائه متون دينی در باب ضرورت 
حجاب از يک سو و تبيين عقالنی يا هنری تأثيرات 
مثبت حجاب بر زندگی دنيوی و اخروی می توان 
به س��وی حجاب ترغيب کرد. اصل��ی ترين عامل 
در بی توجهی اين گروه ب��ه مقوله حجاب را بايد 
عادی ش��دن حجاب و خ��روج بدحجابی از دايره 
حساس��يت دينی اين خانواده ها دانست. نمی توان 
نقش برجس��ته رس��انه ها را در اين عادی س��ازی 
نادي��ده گرفت. بخصوص فرآيند عادی س��ازی در 
خان��واده هايی که به ديدن ش��بکه های ماهواره و 
ي��ا فيلمهای خارجی عادت کرده اند، س��ريع تر و 
پرش��تاب تر اس��ت.  نهادهای فرهنگی کش��ور در 
قبال اين گروه به واسطه معرفی کم جان و کم نور 

حجاب مسئول هستند. 

مرضیه محب رسول
هرگاه نام فاطمه را می ش��نوی ناخودآگاه آتش و 
مظلوميت و غربت برايت زنده می ش��ود. عطر ياسی 
را می ش��نوی که انگار بعد از قرنها هنوز تازه بر س��ر 
ش��اخه های اسالم روئيده است، ندای مظلوميت زهرا 
هنوز چه واضح به گوش می رس��د، هنوز هم شبهای 
مدينه از خون گريه های زهرا می سوزد. گوهر بی مثالی 

که از ازل تا ابد برايش همتايی نيامده و نخواهد آمد.
لحظه های ش��هادت تو که فرامی رس��د بيش��تر 
از ه��ر زمان ديگر دل در هوای بقيع پرمی کش��د. اگر 
چه مدينه هميشه حال و هوای  بچه های بغض کرده 
علی را دارد. برای ظلم، مرثيه های زيادی س��روده اند 
اما خانه آتش گرفته علی چيز ديگری است که شايد 
هيچ مرثيه ای برای آن نتوان سرود. لحظه های من تا 
ب��ه حال مدينه نرفته اند اما غم های س��وگ تو آنقدر 
زياد اس��ت که به آسانی می توان چشم ها را بست و 
به س��وی بقيع پرکشيد. دياری که می دانم جای جای 
آن از معصومي��ت و مظلوميت بانوی پهلو شکس��ته 
آکنده اس��ت. به راس��تی در اين دنيا هيچ اتفاقی بعيد 

نيس��ت، مگر فاطمه ريحانه النبی نبود؟ پس حکايت 
کبودی ب��ازو و آت��ش زدن در خانه چيس��ت؟ مگر 
علی، جان پيامبر نبود؟ پس چرا گوش��ه نشين و تنها 
 ماند و عجيب نيس��ت اگر ياس��ی هيجده س��اله در 
غريبانه ترين ش��ب مدين��ه پرپر ش��ود؛ و بچه های 
کوچک تو چه مظلومانه در غم تو گريس��تند و زينب 
تو که دليرانه غم پدر را بر دوش کشيد و چه صبورانه 

سنگ صبور پدر شد.
و ما بعد از اين همه زمان هنوز متحير و سرگردان 
قبر مخفی تو هس��تيم. چگونه نتوانيم راه به سوی قبر 
نورانيت ببريم، پناه بر خدا از اين فراگيری ظلم، سراغ 
ت��و را از کدام س��تاره بگيريم. عطر خ��وش تو تمام 
 فضای خانمان را آکنده اس��ت. اما هر چه می گرديم 
نمی توانيم آن گل خوشبو را بيابيم به راستی تو کجايی 
به کدام سو تو را فرياد بزنيم؟ به راستی جهانی که به 
 حرمت تو آفريده شده با تو چه کرد؟ و شکستن تو چه 
بر سر راست قامت ترين س��ردار اسالم آورد که بعد 
از مرگت قامتش خميده شد؟ و علی بعد از تو چقدر 
تنها بود، با تو چه می گفت که بعد از تو تنها چاه توان 

شنيدن آن را داشت و به راستی روح تو چقدر بزرگ و 
بی انتها بود و علی بعد از تو چقدر تنها...

آری برهوت اين دنيای خاکی شايستگی ميزبانی 
س��تاره نورانی چون تو را نداش��ت تو که صبورانه در 
فراق پدر گريستی و دليرانه از شويت دفاع کردی، تو 
وجودت را برای دفاع از حق علی و برای راست داری 

اسالم فدا کردی به راستی تو فاطمه هستی. ای کاش 
تو را می شناختيم. ای کاش پيام تو را می فهميديم و 
آنگاه ديگر دغدغه های امروزی را نداشتيم، می دانم 
که نمی ش��ود چون تو عاشق خدا بود اما می دانم که 
می شود گوشه ای از اين عشق خدايی را در دلهايمان 

زنده کنيم.

ارزش��های اجتماع��ی در هر جامع��ه عبارت از 
زنجي��ره ای از بايده��ا و نبايده��ا در زمين��ه روابط 
اجتماعی انس��انها اس��ت که در طول زمانها و بنا به 
مقتضيات اجتماعی هر منطقه س��ازمان يافته اس��ت. 
اين ارزش��ها به ميزان بهره مندی از ش��رايط مطلوب 
يا نامطلوب سياس��ی، فرهنگ��ی و اجتماعی متفاوت 
بوده و در تعيين و ترکيب آنها عواملی مانند استقالل 
سياس��ی و فرهنگی، روابط اقتصادی و حتی شرايط 
 اقليم��ی و جغرافياي��ی حضور داش��ته و بهره مندی 
 از عام��ل مهم اعتقاد ب��ه اديان الهی و ي��ا خرافی در 
جهت گيری شکل و س��اختار هر يک از عوامل ياد 
ش��ده تعيين کننده بوده است. حضرت زهرا)س( در 
جامعه ای متولد می ش��ود که فاقد هر يک از عوامل 
مهم برای ش��کل گيری يک نظام ارزشمند در تعيين 
ارزشهای اجتماعی است به نحوی که به اقرار تاريخ 
نگاران و پژوهشگران، در تعريف از عربستان قبل از 
اس��الم آن را جامعه ای بدوی و عاری از ارزش��های 
انس��انی دانسته که نظام ارزش��ی آن مبنی بر خرافه و 
خرافه پرستی است. زنده ماندن در پناه کشتن ديگران، 
فخرفروشی بر يکديگر و به گورهای مردگان، دختران 
را در نخس��تين دم حيات زنده به گور کردن و ديگر 
ضد ارزشهای انسانی که به صورت ارزشهای اجتماعی 
ش��کل يافته و در جان و روح مردم آن سرزمين خانه 
گزيده اس��ت. ازدواج حضرت زهرا )س( يکی ديگر 
از الگوهای س��نت شکنی است. حضرت زهرا )س( 
نه تنها الگوی سنت شکنی است بلکه بنيانگذار تغيير 
دهنده محور ارزشهای اجتماعی برای زنان نيز هست. 
آنگونه که از آيات و روايات استفاده می شود حرکت 
و موضع گيری معصومي��ن و اهل بيت )ع( حرکتی 
تکامل بخش و جاری در زمانها و مکانهاست و مختص 
به عصر و زمان خاصی نيست. از آنجا که الزمه تکامل 
انسان ارتقاء جهت گيری هماهنگ با شرايط اجتماعی 
و تاريخی اس��ت بنابراين نقش حرکت معصومين و 
اهل بيت )ع( در تغيير محور ارزش��های اجتماعی و 
تکامل آن تعيين کننده جوامع مسلمان است. بنابراين 
حضرت زهرا )س( اوالً به عنوان زن مسلمان تربيت 
يافته در دامن اسالم و مکتب وحی و همچنين حضور 
ايش��ان در خانه ای که جبرئيل امي��ن در آن حضور 
می يافت و پيام خداون��د را قرائت می فرمود و ثانيًا 
الگوی زنان مسلمان به جهت درجات کماالت روحی 

آن حضرت و تقرب ايشان به ذات اقدس باری تعالی 
به ميزانی که زنی ديگر را يارای رس��يدن به آن درجه 
نيس��ت، تعيين کننده محور ارزشهای اجتماعی است 
که زنان مسلمان می توانند بر حول اين محور حرکت 
تاريخی داش��ته باشند. در بررسی هر چه بيشتر نقش 
حضرت زهرا )س( در تغيير محورهای اجتماعی الزم 
اس��ت به بررسی جنبه های مختلف آن پرداخته و از 
ابع��اد ديگری نيز آن را بررس��ی کرد: نقش حضرت 
زهرا )س( در تغيير محور ارزشهای اجتماعی از بعد 

سياسی، فرهنگی، اجتماعی قابل بررسی است.  
نقش سياس��ی حضرت زهرا)س( به دو برهه از 
سرنوش��ت اسالم قابل تقسيم است. 1– زمان حيات 
حض��رت رس��ول )ص( 2 – پ��س از رحلت پيامبر 

)ص(. 
شروع زندگی سیاسی حضرت زهرا)س(

حضرت زهرا)س( در اين سنين در معرض يکی 
از س��خت ترين آزمايشهای مس��لمانان در راه ايمان 
خود يعنی واقعه شعب ابی طالب قرار گرفتند. پس از 
آن شاهد دشمنی ها و کارشکنی های دشمنان اسالم 
بودند. زندگی آن حضرت در خانه ای آغاز ش��د که 
کانون مبارزات مختلف سياس��ی عليه کفر و شرک و 
نفاق بود. پدر و همس��ر وی در کوران تلخ جنگ ها 
 و مبارزات اس��الم عليه کفر فرمانده، صف ش��کن و 
تعيين کننده سرنوشت اسالم بودند. حضرت فاطمه 
)س( در اين حوادث يار و ياور و همراه آنها بودند و 
با تکيه به رهبری مسلمانان توسط پدر گرانقدرشان، 
مشکالت را يکی پس از ديگری پشت سر گذاشتند. 
زندگی سياس��ی حضرت زهرا)س( دو شاخصه مهم 
دارد، اوالً دفاع حضرت زه��را )س( از قول خداوند 
کريم و پيامبر اکرم که به شهادت تاريخ تعداد کثيری 
آن را خود شنيده و مأمور رساندن آن به سايرين شده 
اند، )آيه ش��ريفه اليوم اکملت لک��م دينکم... و واقعه 
تاريخی غدير خم(. دوم، موضع گيری و اقدامات وی 
در مسير تحقق اين مهم. اين بخش از زندگی حضرت 
زهرا )س( و دفاعی که به قيمت جان وی تمام ش��ده 
اس��ت، موضع گي��ری حضرت زه��را )س( مبنی بر 
پاي��دار ماندن بر بيعتی که در زمان حضرت رس��ول 
)ص( صورت گرفته بود و رو به رو شدن با صدمات 
و رنجهايی که بر اين پايداری متحمل ش��دند، بخش 
ديگری از شاخصه دوم از زندگی سياسی آن حضرت 

پس از رحلت پيامبر اس��ت. حوادث آينده نه چندان 
دور دليل نگرانی های حض��رت زهرا )س( و داليل 
جهت گي��ری و موضع گيری ها و افش��اگری های 
حضرت زهرا )س( را بهتر و بيش��تر روشن می کند. 
چگونگی فعاليتهای آن حضرت در روشن شدن چهره 
ح��ق و تالش در يادآوری اصول پايه گذار ش��ده از 
س��وی خداوند و به دس��ت رس��ول گرامی )ص( و 
مخالفت با جريان هايی که قصد تقس��يم ارزش��ها به 
عن��وان غنائم پس از رحلت پيامبر و جايگزينی نظام 
قبيله ای و استکباری با هدف بازگرداندن روابط حاکم 
در گذشته را و هوش��ياری در مقابل حرکات خزنده 
در جهت بازگش��ت نظام اقتصادی و سياسی همواره 
می تواند راهگشای زنان در عرصه فعاليتهای سياسی 
باش��د. زنان امروز با مقابله با رواج ضد ارزشهايی که 
با شعارهای ارزش��مند اما دروغين از سوی استکبار 
سرداده می شود و در چارچوب سازمانها و شوراهای 
به اصطالح حقوق بش��ر طراحی می شود می توانند 
نق��ش تاريخی خ��ود را ايفا کنند. مس��ائلی همچون 
حقوق زن��ان که از حنج��ره اين س��ازمان ها بيرون 
می آيد، خود طراح اس��ارت و ب��ه باد رفتن آزادی و 
حقوق زنان اس��ت. دفاع از ارزشهای دينی و ملی در 
برابر قد برافراشتن شعارهای جهانی و قطعنامه های 
اين سازمان جهت منکوب ساختن آنها وظيفه خطيری 
است که زنان عصر حاضر با توجه به حرکت تاريخی 

حضرت زهرا )س( می توانند اخذ کنند. 
ــر محور  ــرا )س( در تغیی ــرت زه نقش حض

ارزشهای اجتماعی از بعد فرهنگی 
تغييرات فرهنگی در س��ايه انتق��ال اطالعات و 
ش��يوه های به کارگيری صحيح اطالع��ات و دانش 
ميس��ر است. حضرت زهرا )س( با اس��تفاده از ابزار 
قدرتمند انتقال اطالع��ات به فعاليت در تغيير محور 
ارزش��های اجتماعی پرداخته و با حضور فعال خود 
در عرص��ه دانش و کس��ب باالترين مرتب��ه آن با به 
کارگيری صحيح روش��های انتق��ال اطالعات )مانند 
ايراد س��خنرانی، خواندن خطابه و...( به تغيير محور 
ارزش��های اجتماعی از بعد فرهنگی پرداختند. امروز 
آنچ��ه که از اين حرکت تاريخی حضرت زهرا )س( 
مورد توجه زنان مسلمان قرار می گيرد کسب دانش و 
اطالعات است. شناخت راه های انتقال آن با توجه به 
شرايط کنونی زمان حاضر است. زمان در حال حاضر 

بيش از هر قشر ديگری از سهم واقعی خود در توليد 
و انتق��ال اطالعات، دان��ش و فرهنگ به دليل کاربرد 
روشهای گوناگون اس��تکباری محروم هستند. عصر 
کنونی که عصر انفجار اطالعات نام گرفته بر خالف 
ظاهر اين نام عصری است که نه تنها زنان بلکه ديگر 
اقشار جوامع نيز از دريافت همه اطالعات اوالً محروم 
بوده، ثانياً در معرض غارت اطالعات قرار می گيرند 
در اين راستا شبکه های عظيم اطالعاتی و نحوه کنترل 

بر اين شبکه ها بيانگر دقيق اين معناست. 
ــش حضرت زهرا )س( در تغییر محورهای  نق

اجتماعی 
مب��ارزه حضرت زهرا )س( ب��ا آن نوع زندگی 
اجتماعی و حيات سياس��ی اس��ت که خود ايش��ان 
درب��اره اش اينگون��ه می فرماي��د: »بداني��د که فتنه 
و ب��ال دو راه اس��ت و گرفتار آمدن بر شمش��يرها 
برنده و تس��لط تجاوزگران ظالم��ان و هرج و مرج 
و آش��فتگی و اس��تبداد س��تمگران، بدانيد که بيت 
المالت��ان به غارت خواهد رف��ت و وحدتتان از هم 
پاش��يده خواهد ش��د و بر باد خواهد رفت«. بيانات 
 حضرت زهرا )س( در اين خطبه داللت بر دلسوزی 
حضرت زهرا )س( بر سرنوش��ت مس��لمين است 
که در اين پيش��گويی حکيمانه آمده است. نهيب و 
هشداری است بر مس��لمانان همه عصرها و نسلها 
در تصميم گيری های اجتماع��ی خود. عالوه بر آن 
بيدار باش��ی اس��ت بر زنان عص��ر حاضر در جهت 
کوشش برای رفع ظلم و تسلط تجاوزگران ظالم بر 
سرنوشت آنها. اين سخنان گرچه اجتماع آن روز را 
به حرکتی شايس��ته و کافی در جهت تغييرات الزم 
 اجتماعی و سياس��ی قانع نکرد ام��ا وظيفه تاريخی 
حض��رت زه��را )س( را در مع��رض نحوه حرکت 
مسلمين در تصميم گيری هايشان را به خوبی روشن 
س��اخت. دفاع زنان از عدالت جهان��ی، تأکيد عدم 
دخالت قدرت های استکباری در سرنوشت ملتهای 
مظلوم و تحت س��تم، رفع نابرابريه��ا، ايجاد امنيت 
جهانی از طريق مبارزه اصولی با عامالن نا امنی های 
جهانی، روشن ساختن سهم ملت ها خصوصاً زنان 
از اقتصاد جهان��ی درآويختن به حبل المتين الهی و 
وحدت کلمه مسلمين جهان همان مبارزه ای است 
که ش��يوه حضرت زهرا )س( بوده و تکامل بخش 

تاريخی روشن و سيره آن حضرت است. 

    سپهر اوحدی
ش��ايد عنوان تيتر به نظرت��ان عجيب بيايد و 
بگوييد شکر کردن خدا در هر حال امری شايسته 
اس��ت، اما متقاعد خواهيد ش��د که برخی ش��کر 

کردن ها سؤال برانگيز است.
حکايتی از ويلچرنشین ها

ويلچرنش��ينی ب��ا زحمت زياد و ب��ا غر زدن 
راننده اتوبوس قصد سوار شدن به اتوبوس واحد 
را دارد. عده ای ناش��يانه به قصد کمک او را هل 
می دهند و به چند طريق نامعمول قصد کشاندن 
او ب��ه باالی اتوبوس را دارن��د، باالخره با گرفتن 
زيربغل های ويلچرنشين توسط جوان تنومندی، 
او به باالترين س��کوی اتوبوس ش��هری رسيده و 
همانجا می نش��يند، کسی زحمت بلند شدن و جا 
خالی کردن و نش��اندن او ب��ر صندلی را به خود 
نم��ی ده��د! او همانجا کف اتوبوس می نش��يند 
و رانن��ده دوب��اره ب��ا ناراحت��ی می گوي��د: اين 
صندلی چرخدار را چ��ه کنيم، کلی جا می گيرد! 
کس��انی که ب��ه او کمک ک��رده ان��د، قهرمانانه، 
 احس��اس غ�رور و نوع پرس��تی می کنند و يکی 
می گوي��د: بلن��د صل��وات بفرس��ت! در چن��د 
نگاه س��ريع به اطراف می بينيم مردی دس��ت به 
آس��مان بلند ک��رده و می گويد: خدايا ش��کرت. 
 جوانی می گوي��د: خدايا نوکرتم! زن ميانس��الی 
می گويد: همين که چهارستون بدنتان سالم است 
خ��دا را ش��کر کنيد! و اين س��ؤاالت بر ذهن من 
آوار می ش��ود: به راستی آنها برای چه مقصودی 

خدا را ش��کر می کنند، برای سالمتی خودشان)!( 
يا از سر دلسوزی و ترحم برای ويلچرنشين! و آيا 
برای سالمتی و راحتی او هم دعا می کنند يا تنها 
خود را در نظر دارند و برای هميشه سالمت بودن 
خودش��ان دعا می کنند؟ آيا آنها می دانند که يک 
ويلچرنشين يا جانبازی برون آمده از صحنه های 
مقاومت و ايثار اس��ت و يا قهرمانی قطع نخاعی 
که از تندباد حادثه بيرون آمده و سرافراز سعی در 
موفقيت در نبرد نابرابر زندگی دارد. اينها عزيزانی 
هستند که معتقدند: هيچ قله ای خود را به زير پای 
فاتح خود نمی کشد و با ايمانی راسخ محدوديت ها 
را فراموش کرده و سعی می کنند مانند ساير انسانها 
زندگ��ی کنند، ولی آيا ن��گاه ما هم به آنها مانند يک 
شهروند عادی است!؟ چرا بايد آنها را متفاوت بدانيم 
و با دلسوزی های نابجا و کمک های نادرست خود 
آنها را برنجانيم. ايشان دوست ندارند به ديده ترحم 
به آنها نگاه ش��ود و بدون سؤال از نياز آنها، کمکی 
بی فايده به آنها شود. شايد آنها دوست دارند به جای 
هل دادن آنها، يعنی کوتاه ترين و کليش��ه ای ترين 
فک��ری که با ديدن آنها به ذه��ن ما خطور می کند، 
خود، ويلچرشان را حرکت دهند و ما در کنار آنها راه 

برويم و با آنها صحبت کنيم...
داش��تن برخ��ورد صحيح و جا افت��ادن فرهنگ 
عمومی درس��ت در مورد آس��يب ديدگان نخاعی و 
ساير ويلچرنشينان از وظايف مهم و قابل تأمل برای 
شهروندان است که بايد با اطالعی دقيق و عملکردی 

درست انجام پذيرد.

شکر سؤال برانگیز خدا!
برای آسیب دیدگان نخاعی
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میکروسکوپ عمومی

پرتاب س��اطور قصابی به س��وی دزدان توسط 
سرآشپز سوئدی آنها را فراری داد. به گزارش فارس، 
يک سرآشپز سوئدی پس از مشاهده دو دزد که مشغول 
خالی کردن صندوق رستوران او بودند، ساطور قصابی 
خود را به سمت آنها نشانه رفت که در اين حادثه يکی 
از دزدها مجروح شد و سپس همراه با همدست خود 
پا به فرار گذاش��ت. اين حادثه در ساعت 2 بامداد در 
رس��تورانی واقع در غرب استکهلم به وقوع پيوست. 
 اقدام س��ريع و غافلگيرانه سرآشپز سوئدی منجر به 
نيم��ه کاره ماندن دزدی و ف��رار دزدها از محل حادثه 

شد. سارقان ماسک بر صورت داشتند تا مورد شناسايی 
قرار نگيرند.

اين دومين س��رقت از اين رستوران در طول يک 
هفته محسوب می شود. همين مسأله منجر به آمادگی 
سرآشپز و کنترل رستوران توسط او شده بود. سخنگوی 
پليس اس��تکهام در اين خصوص می گويد: اگرچه 
ساطور قصابی به يکی از دزدان اصابت کرده است اما 
در نهايت آنها موفق به فرار از صحنه حادثه شده اند. 
پليس سوئد هنوز موفق به شناسايی و دستگيری اين 

دو سارق، که ظاهراً حرفه ای هم هستند نشده است.

سارقی که از طريق کانال کولر از فروشگاه های 
موبايل سرقت می کرد، دس��تگير شد. به گزارش 
فارس، بهمن ماه سال گذشته مالک مغازه موبايل 
فروشی در منطقه تهرانپارس به مأموران کالنتری 
144 جواديه تهرانپ��ارس مراجعه کرد و مأموران 
را از وقوع يک حادثه سرقت باخبر کرد. اين فرد 
در اظهارات��ش گفت: صبح وقتی ک��ه به مغازه ام 
در خياب��ان امي��ن مراجعه کردم دي��دم که تمامی 
گوش��ی های تلفن همراه داخ��ل مغازه ام به همراه 
کارتن های آنها به س��رقت رفته اس��ت. با تشکيل 
پرونده مقدماتی و ارس��ال آن به دادس��رای ناحيه 
4 تهران به دس��تور بازپرس ششم دادسرا پرونده 
جهت رسيدگی تخصصی به پايگاه چهارم پليس 
آگاهی ارجاع ش��د. کارآگاهان پاي��گاه چهارم با 
اطالعات به دس��ت آمده از س��رقت های مش��ابه 
اطالع پيدا کردند که س��ارق با سرقت از 5 مغازه 
موبايل فروش��ی در مناط��ق مختلف ش��هر تهران 
اقدام به س��رقت حداقل 200 فقره گوشی و لوازم 
جانبی آن کرده اس��ت. با بررسی شيوه سرقت ها 
مشخص شد سارق يا سارقان از طريق کانال های 
کولر وارد مغازه های فروش تلفن همراه ش��ده و 
پس از سرقت، هم از همان طريق خارج شده اند. 
کارآگاهان پايگاه چهارم کنترل نامحسوس مناطق 
مورد نظر را در دس��تور کار خود قرار دادند. پس 
از گذش��ت چند روز، به حض��ور جوانی حدوداً 
25 س��اله و ترددهای وی در اين مناطق مشکوک 
ش��دند و او را تح��ت مراقبت ه��ای خ��ود قرار 
دادن��د. با شناس��ايی اين ج��وان تحقيقات درباره 
س��رقت گوش��ی از وی آغاز و مشخص شد وی 
خود مغ��ازه دار بوده اما به علت اعتياد ش��ديد به 
مصرف شيش��ه، ورشکسته ش��ده و مدتی از وی 
خبری نبوده اما اخيراً مجدداً  در بازار حضور پيدا 

کرده است.
با شناسايی خريداران تلفن همراه از اين جوان 
به نام »کيومرث« مشخص شد که وی تعدادی از 
گوشی های تلفن همراه مسروقه را به همراه دارد. به 
اين ترتيب کيومرث به اتهام فروش اموال مسروقه 
در ارديبهشت سال جاری دستگير شد. کارآگاهان 
پايگاه چهارم در زمان دستگيری عابربانکی متعلق 
به مرد ميانس��الی را که چندی پيش برای معالجه 
به تهران آمده، اما پس از مفقود شدن عابربانکش 
مجبور ش��ده بدون انجام درمان به شهرس��تان باز 
گردد را، کش��ف کردند. اين فرد مدعی ش��د در 
تيرماه س��ال 88 از سيستان و بلوچستان به تهران 
آمدم و مدارک پزش��کی ام مفقود شد که بالفاصله 
برای ابط��ال کارت عابربانکم مراجع��ه کردم اما 
متوجه ش��دم در همان چند ساعت مبلغ 5 ميليون 
تومان از حس��اب عابربانکم برداشت شده است. 
کارآگاه��ان پايگاه چهارم با بررس��ی پرونده و به 
دس��ت آمدن تصاوير متعلق به فرد سارق، موفق 
به شناس��ايی متهم دستگير ش��ده به عنوان سارق 
عابربانک ش��دند. کيومرث در ابتدای دس��تگيری 
تالش داش��ت تا ب��ا انکار انجام س��رقت ها زمينه 
انحراف در مس��ير تحقيقات پرونده را ايجاد کند 
ام��ا پس از ارائه مدارک و دالئل قطعی از س��وی 
مأموران اعتراف کرد و گفت: مدتی پس از اعتياد 
ورشکس��ته شدم و برای تأمين مخارجم دست به 

سرقت از مغازه ها زدم. 
سرهنگ کارآگاه علی مؤذن، سرپرست پايگاه 
چه��ارم پليس آگاهی تهران بزرگ گفت: با توجه 
ب��ه اعترافات متهم و کش��ف مقادي��ری از اموال 
مس��روقه از مح��ل مخفيگاه وی کلي��ه محل های 
س��رقت مورد شناس��ايی قرار گرفت و پرونده به 

مقام قضايی تحويل داده شد.

حوادث !

ساطور قصابي دزدان سوئدي را فراري داد!

سارق کانالی به دام افتاد
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شهرستانها

 یکي از دریچه هاي سد کارون چهار به نام شهداي رسانه 
بهره برداري شد

عضو شوراي انقالب فرهنگي: 
50 طرح ملي براي حمایت از نخبگان و پژوهشگران 

در دست اجراست

فرمانده پلیس راه اصفهان:
 کمبود توقفگاه در راههاي شرق استان 
سبب افزایش سوانح رانندگي شده است

60 درصد مدارس چهارمحال و بختیاري 
نیاز به تعمیر اساسي دارد

 ضــرورت همکاري مــردم و مسئوالن 
 براي اجــراي طــرح تحول اجتماعي 

در چهارمحال و بختیاري

به منظور پیشگیری از حوادث رانندگی:
پلیس راهور اصفهان کالس های آموزش 

قوانین رانندگی برگزار می کند

شناسایی 5 محوطه باستانی در چشمه دیمه 
چهارمحال و بختیاری

معاون س��رمايه گذاری سازمان ميراث 
فرهنگ��ی، صنايع دس��تی و گردش��گری 
اصفهان گفت: با ارائه مذاکرات مس��ئوالن 
دو کش��ور ايران و قط��ر انتظار داريم قطر 
پايگاهی برای فروش صنايع دستی کشور و 
اصفهان باشد. احمدرضا مواليی در حاشيه 
نمايشگاه توانمندی های جمهوری اسالمی 
اي��ران در دوحه قطر در گفتگو با فارس با 
اشاره به اينکه نمايشگاه در روزهای آينده 
اوج بازدي��د خود را دارد، اظهار داش��ت: 
بازار صنايع دستی جايگاه بسيار خوب و 
مناسبی را می تواند در کشورهای عربی و 
به ويژه قطر داشته باشد. وی با بيان اينکه 
جلس��ات متع��ددی در حاش��يه برگزاری 
نمايشگاه بين مسئوالن فرهنگی دو کشور 
 اي��ران و قط��ر برگزار ش��ده اس��ت، بيان 
داشت: مسئوالن کشور قطر استقبال بسيار 
خوبی داش��ته اند تا بتوانيم در آينده کشور 
قطر پايگاهی برای فروش صنايع دس��تی 
ايران و اصفهان باشد. معاون سرمايه گذاری 
س��ازمان ميراث فرهنگی، صنايع دس��تی 
و گردش��گری اس��تان اصفه��ان تصريح 
کرد: غرفه صنايع دس��تی اس��تان اصفهان 
جزء بهترين غرفه هاس��ت و انتظار داريم 
توليدات را به مراجعه کنندگان ارائه دهيم. 
مواليی با بيان اينکه در دولت نهم حرکت 
بسيار خوبی در بحث سرمايه گذاری و به 
ويژه در بحث زيرس��اخت ها انجام ش��ده 
اس��ت، گفت: انتظار نداريم ک��ه با چهار 
س��ال بتوانيم تم��ام خالءهاي��ی را که در 
سال های قبل وجود داشته را جبران کنيم 
اما انتظار داريم با توجه به پروژه هايی که 

در حال انجام اس��ت در چند س��ال آينده 
شاهد تحولی شگرف در اين زمينه باشيم. 
وی ادام��ه داد: در حال حاضر پروژه های 
متعددی با اج��رای بخش خصوصی آغاز 
شده و حمايت های قانونی الزم نيز انجام 

شده است.
س��ازمان  س��رمايه گ��ذاری   مع��اون 
ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
استان اصفهان با اش��اره به اينکه مجوزها 
ب��رای واگ��ذاری زمين ب��ه مجموعه های 
گردش��گری انجام شده است، گفت: تمام 
تالش ها برای به بهره برداری رس��يدن اين 
پروژه هاس��ت، زي��را با بهره ب��رداری آنها 
 ش��اهد بازار مناس��بی به وي��ژه در منطقه 

می شويم. 
موالي��ی با اش��اره به اينکه مس��ئوالن 
استانی درصدد جلوگيری از ورود صنايع 
دستی خارجی هستند، گفت: فروش تمام 
اجناس خارجی به ويژه در اماکن تاريخی 
بايد ممنوع و قطع ش��ود که البته اين کار 

بسيار سخت است.
س��ازمان  س����رم��ايه گذاری  معاون 
گردشگری و صنايع دستی استان اصفهان 

در پاسخ به اين س��ؤال که آيا کشورهای 
حاش��يه خليج فارس مکان مناسبی برای 
ارائه محصوالت هستند، بيان داشت: اين 
منطقه بس��يار مناسب اس��ت و کشورهای 
حاش��يه خليج فارس به دليل اشتراک های 
فرهنگ��ی ب��ا کش��ور ما م��کان مناس��بی 
است. وی با اش��اره به اينکه شرکت های 
س��رمايه گذاری در حال فعاليت هستند تا 
با برندی با نام اصفهان محصوالت صنايع 
دس��تی خود را به دنيا عرض��ه کنيم، بيان 
داش��ت: امروزه در دنيا برندها حرف اول 
را می زنند و اين به واسطه اعتمادی است 
که ج��ذب می کنند وی اف��زود: همچنين 
ب��ا ارائ��ه محصوالتی با خدمات يکس��ان 
 ب��ه سراس��ر دني��ا اعتباری بزرگ کس��ب 

می کنند.
 وی با اشاره به اينکه هميشه مصرف 
کنن��ده با ي��ک نگران��ی خاص��ی کاالی 
م��ورد نياز خ��ود را تهيه می کن��د، اما در 
صورتی که محص��والت با برندی خاص 
و يکس��ان به سراس��ر دنيا ارائه شود اين 
نگران��ی ني��ز رفع می ش��ود، اف��زود: در 
صورت��ی که برند مطرح ش��ود خريدار از 
نظ��ر کيفيت و قيمت با اطمينان بيش��تری 
محص��ول خ��ود را ارائه می کن��د. معاون 
س��رمايه گذاری س��ازمان گردش��گری و 
صنايع دستی اس��تان اصفهان اضافه کرد: 
انتظ��ار داريم خ��الء س��رمايه گذاری در 
صنعت گردشگری صنايع دستی و ميراث 
فرهنگی رفع ش��ود و ش��اهد وارد ميدان 
 ش��دن بخش خصوص��ی در اي��ن حوزه

باشيم.

عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
گف��ت:50 ط��رح مل��ی ب��رای حمايت از 
نخبگان و پژوهشگران در کشور در دست 

اجراست. 
صادق واعظ زاده آش��تيانی در گفتگو 
ايرنا افزود: از طرحهای ياد ش��ده 30 طرح 
مرب��وط ب��ه حوزه عل��م و فن��اوری و 20 
طرح در حوزه نخبگان اس��ت. وی گفت: 
  اين طرحها با مش��ورت صاح��ب نظران، 
ايده پردازی شده و با هماهنگی دستگاه های 

مختلف از سال 86 آغاز شده است.
وی مهمتري��ن اين طرح ه��ا را ايجاد 
کش��ور  راهب��ردی  فناوری ه��ای  س��تاد 
عن��وان کرد و گفت: 7 موض��وع اصلی به 
عن��وان فناوری های راهبردی کش��ور در 
اين س��تاد مش��خص ش��ده اس��ت. واعظ 

زاده اي��ن فناوری ها را زيس��ت فناوری، 
 ارتباطات و هوا و فضا، س��لولهای بنيادی، 
ميکرو الکترونيک، طب گياهی، نانو فناوری 

و انرژی های نو عنوان کرد.
وی افزود: مرکزيت اين ستاد در تهران 
ق��رار دارد و برنامه های آن در بخش های 
تولي��د  و  س��ازی  تج��اری  تحقيق��ات، 
دستاوردهای پژوهشی با تقسيم مسئوليت 

بين مراکز فعال اجرا می شود.
عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
يکی ديگ��ر از 50 طرح ملی را طرح های 
 فن����اوری و ب��زرگ مل���ی دانس��ت و 
گف��ت: برخی طرح های خاص و بس��يار 
مهم مانند ابر رايانه ها و گداخت هسته ای 
در اين طرح معرفی شده است. واعظ زاده 
افزود: طرح اب��ر رايانه ها يا ابر رايانش در 

دانش��گاه های اميرکبير، صنعتی اصفهان و 
مرکز دانش��های بنيادين اجرا ش��ده است. 
وی ايجاد کانونهای هماهنگی دانش��گاه و 
صنعت را يکی ديگ��ر از طرحهای مذکور 
عنوان و تصريح کرد: تاکنون 40 کانون در 
اين راس��تا در کشور تشکيل شده است. به 
گفت��ه وی، در اين کانونه��ا درباره افزايش 
کيفي��ت کاال يا خدم��ات و مراک��ز توليد 
کننده با همکاری بين دانشگاه ها و صنايع، 
پژوهش هايی صورت می گيرد. واعظ زاده 
با تأکيد بر اينکه بيش��تر طرحهای ياد شده 
برای اولين بار در کشور شده است، تأکيد 
کرد: مش��کل اصلی م��ا در بخش پژوهش 
بودجه نيست بلکه الزم است در اين زمينه 
پيگيری مستمر، تدبير درست، هماهنگی و 

هم افزايی در کشور حاکم باشد.

شهرکرد
خبرنگار زاينده رود

همزمان با بازديد جمعي از خبرنگاران 
رس��انه ه��اي گروه��ي از س��د و نيروگاه 
کارون چه��ار، دريچه ه��اي تخليه کننده 
تحتاني بلندترين س��د بتني کش��ور با رمز 
مب��ارک يا فاطم��ه )ص( گش��ايش يافت 
 و ب��ه ياد خبرنگاران ش��هيد رس��انه ها به 
بهره برداري رسيد. نخستين دريچه تخليه 
کننده تحتاني س��د کارون چه��ار ظرفيت 
تخلي��ه 500 متر مکع��ب بر ثاني��ه را دارا 

است.
آبگيري س��د کارون چهار در روزهاي 
نخس��تين فروردين ماه امس��ال با حضور 
رئيس جمهوري آغاز شد و هم اکنون اين 
س��د بيش از 940 ميليون مترمکعب را در 
خود آب ذخيره کرده اس��ت. مجري طرح 
س��د کارون چهار گفت: از ابتداي آبگيري 
س��د کارون چهار تاکنون اف��زون بر 940 
ميليون مترمکعب آب پشت سد ذخيره شده 
است. حسين رنجبران در جمع خبرنگاران 
اف��زود: کار آبگي��ري س��د کارون چهار از 
پنجم فروردين امس��ال آغاز شده و واحد 
اول نيروگاه کارون چهار در تابس��تان سال 

89 فعالي��ت خود را آغاز مي کند. رنجبران 
بيان داش��ت: پيش بيني مي شود واحد دوم 
نيروگاه کارون چهار در آبان سال جاري و 
واحدهاي سوم و چهارم آن نيز تا پايان سال 
89 آماده بهره برداري شود. وي گفت: سد 
230 متري کارون چهار که بلندترين س��د 
بتني دو قوسي کشور محسوب مي شود با 
ه��دف تنظيم آب رودخانه کارون به ميزان 
7/3 ميليارد متر مکعب در س��ال و نيروگاه 
هزار مگاواتي آن با هدف توليد انرژي برق 
آب��ي به مي��زان دو ه��زار و 100 گيگاوات 
ساعت س��اخته شده است. رنجبران گفت: 
س��د کارون چهار، بلندترين س��د بتني دو 
 قوسي کشور است که تمامي مراحل ساخت 
و ساز آن به دست مهندسان و متخصصان 
توانمند ايراني س��اخته شده است. به گفته 
وي، اجراي س��د و ني��روگاه کارون چهار 
 بي��ش از 12 ه��زار ميلي��ارد ري��ال هزينه 
در بر خواهد داش��ت و براي اجراي طرح 
هاي جايگزين س��د نيز ي��ک هزار و 200 
ميليارد ريال اختصاص داده شده است. وي 
گف��ت: با بهره برداري از س��د کارون چهار 
ي��ک هزار م��گاوات برق پاک در کش��ور 
توليد و وارد ش��بکه سراسري خواهد شد؛ 

اين س��د داراي چهار واحد 250 مگاواتي 
اس��ت. رنجبران گفت: تولي��د انرژي برق 
آبي س��االنه ب��ه مي��زان دو ه��زار و 100 
 گيگاوات ساعت، پيوستن به گروه سدهاي 
زنجي��ره اي کارون و تنظي��م آب رودخانه 
و کنت��رل طغيان و س��يالب ه��اي مخرب 
رودخان��ه کارون از اه��داف اج��راي اين 
پروژه ملي اس��ت. وي افزود: حجم مخزن 
سد کارون چهار دو ميليارد و 190 ميليون 
مترمکع��ب، ارتفاع س��د از پ��ي 230 متر، 
عرض تاج س��د هفت متر، طول تاج 440 
متر، حجم حفاري يک ميليون و 800 هزار 
مترمکعب و حجم کل بتن ريزي بدنه يک 
ميليون و 650 هزار مترمکعب است. به گفته 
وي، با تالش متخصصان و مهندسان ايراني 
رک��ورد بتن ريزي در س��د کارون چهار با 
89 هزار مترمکعب شکسته شد و اين يک 
افتخار در زمينه سدسازي در کشور است. 
س��د کارون چهار در اس��تان چهارمحال و 
بختياري در فاصله 180 کيلومتري جنوب 
غربي ش��هرکرد واقع شده و با ساخت اين 
سد زنجيره سدهاي س��اخته شده بر روي 
رودخانه کارون تکميل و سيالب  هاي اين 

رودخانه کنترل خواهد شد.

 فرمان��ده پلي��س راه اس��تان اصفهان 
گف��ت: کمب��ود توقف��گاه بي��ن راهي در 
راههاي شرق استان از مشکالت اين مسير 
بوده که موجب خستگي و خواب آلودگي 
رانندگان و از عامل مؤثر در افزايش وقوع 

تصادفات است. 
 س��رهنگ علي نيکبخت در گفتگو با 
ايرنا، با اشاره به اينکه جاده نائين، اردستان، 
کاش��ان يکي از راه هاي پ��ر رفت و آمد 
کشور است، از مسئوالن مربوط خواستار 

احداث توقفگاه بين راهي در اين مس��ير 
شد. وي افزود: رفع کمبود توقفگاه در اين 
مس��ير طوالني، آمار تصادفات جاده اي را 

کاهش خواهد داد. 
نيکبخت با بيان اينکه سرعت وسايل 
نقليه توس��ط تي��م هاي مس��تقر در جاده 
 ه��اي اس��تان مديري��ت مي ش��ود، ادامه 
داد: مس��ير نائين، اردس��تان، کاشان نيز به 
دليل ب��اال بودن حج��م ترافي��ک نيازمند 
نص��ب دوربي��ن ثاب��ت کنترل س��رعت 

اس��ت. وي، تعداد نقاط حادثه خيز استان 
را 170 نقط��ه ذک��ر ک��رد و خاطرنش��ان 
ک��رد: تاکنون 90 نقطه اص��الح و بقيه در 
دس��ت اقدام اس��ت و اصالح تعدادي از 
 آنه��ا نيز زمان بر و نياز ب��ه اعتبارات ملي 

دارد. 
فرمان��ده پلي��س راه اس��تان اصفهان 
افزود: دوربين هاي کنترل س��رعت ثابت 
در هف��ت نقطه ج��اده اصفهان به ش��يراز 

نصب مي شود.

ساخت برند اصفهان، برای ارائه جهانی 
محصوالت صنایع دستی

اصفهاناصفهان

اصفهان

سد سورک چهارمحال و بختیاري سال آینده 
به بهره برداري مي رسد

فرمانده انتظامی استان در جلسه شورای مرکزی ائمه جماعات: 
 گشت ارشاد در اصفهان یک روز هم 

تعطیل نشده است

در سمیناری با حضور نخبگان و اساتید دانشگاهی بررسی شد:
 راهکارهــای دینی در پیشگیــری 

از آسیب های اجتماعی

رئیس سازمان امور اراضی کشور:
 واگذاری کنترل حفظ اراضی کشاورزی 

به شرکت های فنی – مهندسی

رئيس پليس راهنمايی و رانندگی استان 
اصفهان از آمادگی اين پليس برای برگزاری 
کالس ه��ای آم��وزش قواني��ن رانندگی و 
اص��ول ايمنی ب��رای رانن��دگان خب��ر داد.
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی پليس، 
س��رهنگ محمدرضا صف��وی رئيس پليس 
راهنمائ��ی و رانندگ��ی فرمانده��ی انتظامی 
 اس��تان اصفهان ضمن بيان اي��ن خبر اظهار 
داشت: پليس به منظور پيشگيری از حوادث 
رانندگی و کاهش تلفات انسانی در نظر دارد 
تا با استفاده از کارشناسان متخصص و مجرب 
خ��ود قوانين رانندگی و اصول ايمنی تردد با 
وسايل نقليه را به ش��هروندان آموزش دهد.
وی افزود: به همين منظور مراکز دانشگاهی، 
 کارخانجات، س��ازمان ه��ا و ادارات دولتی 
می توانند طی هماهنگی با اين پليس نسبت 
به برگزاری اي��ن گونه کالس ها اقدام کنند.
اين مقام مسئول محورهای اين کالس ها 

را آش��نايی با آيين نامه راهنمايی و رانندگی، 
آش��نايی با قواني��ن و مقررات بيم��ه و ارائه 
راهکارهاي��ی برای پيش��گيری از تصادفات 
عن��وان کرده و ابراز امي��دواری کرد در آينده 
ب��ا فراگير ش��دن فرهنگ رعاي��ت قوانين و 
مقررات راهنمايی و رانندگی ش��اهد کاهش 
تخلف��ات و تصادف��ات رانندگ��ی باش��يم.
از  همچني��ن  صف����وی  س���رهنگ 
شناس��ايی نق��اط حادثه خيز اس��تان خبر 
داد و خاط��رنش��ان ک��رد: ب��ا هم��کاری 
پليس راهور شهرس��تان های تابعه اس��تان 
کلي��ه نق��اط حادثه خيز ک��ه موجب بروز 
تصادفات می ش��وند شناسايی شده است.
پلي����س راه�����ور اس��تان   رئي��س 
گف��ت: مش��خصات اي��ن نقاط هم��راه با 
پيشنهاداتی در اين زمينه به شهرداری های 
اس��تان ارائه شده و آنان موظف شده اند تا 
نسبت به رفع مشکل اين نقاط اقدام کنند.

م��ديرعام����ل ش��رکت آب منطق��ه 
برنام��ه  از  بختي��اري  و  چهارمح��ال  اي 
از  ب��رداري  به��ره  آغ��از  ب��راي  ري��زي 
س��د س��ورک در س��ال آين��ده خب��ر داد.

به گ��زارش موج، 
ف��رج اهلل صي��ادي در 
جريان بازديد استاندار 
مديران  از  و جمع��ي 
دس��تگاه هاي اجرايي 
و  چهارمحال  اس��تان 
از عمليات  بختي��اري 
اجرايي س��د سورک، 
برداري  بهره  با  گفت: 
از س��د س��ورک آب 

2500 هکتار از زمين هاي کشاورزي منطقه 
کي��ار ش��رقي تأمين مي ش��ود. وي با بيان 
اينکه عمليات اجرايي طرح سد سورک در 
س��ال 83 آغاز شده اس��ت، افزود: تاکنون 
130 ميليارد ريال ب��راي اجراي اين طرح 
هزينه ش��ده و براي تکميل سد و احداث 

شبکه هاي آبياري و زهکشي 200 ميليارد 
ريال ديگر نياز اس��ت. مديرعامل شرکت 
آب منطقه اي چهارمحال و بختياري اضافه 
کرد: سد سورک که يکي از طرح هاي ملي 
در اين اس��تان است، 
مي تواند س��االنه 25 
ميلي��ون متر مکعب از 
آب ه��اي روان منطقه 
را در خود ذخيره کند. 
ش��هرام عي��دي وندي 
مدير طرح سد سورک 
نيز ارتفاع اين س��د را 
39 متر، طول و عرض 
تاج آن را ب��ه ترتيب 
590 و 11 مت��ر اعالم کرد و گفت: با بهره 
برداري از اين س��د خاکي چهره شهرستان 
کيار از نظر کش��اورزي متحول مي ش��ود. 
س��د س��ورک بر روي رودخان��ه کيار در 
نزديکي روس��تاي س��ورک در فاصله 45 
کيلومتري جنوب شرقي شهرکرد قرار دارد.

پن��ج محوطه باس��تانی در اطرف کانون 
گردش��گری چش��مه ديم��ه چهارمحال و 
بختي��اری شناس��ايی ش��د. رئيس س��ازمان 
 ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
چهارمح��ال و بختياری گف��ت: دو محوطه 
آن با س��اخت و س��ازهای پا برجا مربوط به 
دوره اس��المی، دو محوط��ه ديگر مربوط به 
دوره اش��کانی و يک محوطه مربوط به دوره 
عصرآهن سه )600 تا700 سال پيش از ميالد( 
است. رياحی افزود: نخستين محوطه بر باالی 
کوه صخره ای کم ارتفاع که آب ديمه از آن 
سرچشمه می گيرد قرار دارد و براساس بقايای 
باقيمانده، دژی مربوط به دوره اشکانيان است 
که تا دوره های اوايل اسالم نيز استفاده می شد.

وی با بيان اينکه محوطه دوم در50 متری 
شمال شرق مظهر چش��مه قرار دارد، افزود: 
بقايای س��اخت و س��ازهای مربوط به دوره 
ايلخانی نيز در محوطه دوم وجود دارد. خانم 
رياحی ادامه داد: محوطه سوم به احتمال زياد 
کاروانسرايی است چهارگوش با چهار برج 

در اطراف آن که در فاصله اندکی از چش��مه 
قرار گرفته اس��ت و چهارمي��ن محوطه نيز 
مربوط به دوره اش��کانيان، بر باالی پشته ای 
طبيعی مش��رف به شمال چش��مه ديمه قرار 
گرفته که با توجه به ريخت شناسی محوطه 
دارای دژی مربوط به دوره اش��کانيان است.
رئيس س��ازمان ميراث فرهنگی، صنايع 
دستی و گردشگری چهارمحال و بختياری به 
پنجمين محوطه چس��بيده به مظهر چشمه 
ديمه که مربوط به عصر آهن س��ه اس��ت 
اش��اره ک��رد. وی اف��زود: در گودبرداری 
غيرمج��از ش��هرک ه��ای صنعت��ی در آن 
محوط��ه، آث��ار فرهنگی زي��ادی از جمله 
سفال، تکه های آجر و ابزار سنگی در البه 
الی خاکهای برداشت شده ديده می شود. 
چش��مه ديمه در شهرستان کوهرنگ و در 
روس��تايی به ن��ام ديم��ه در 10 کيلومتری 
چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ قرار دارد 
و اين کانون گردش��گری در 98 کيلومتری 
جن��وب غرب��ی ش��هرکرد واق��ع اس��ت.

مديرکل آموزش و پرورش چهارمحال و 
بختياري گف��ت: 60 درصد از دو هزار و 300 
مدرسه اين استان نياز به تعميرات اساسي دارد. 
حبيب نيکخو در گفتگو با ايرنا، از شناسنامه دار 
شدن مدارس استان در شش ماه نخست سال 
جاري خبر داد و افزود: با شناسنامه دار شدن 
مراکز آموزشي استان، اولويت تعمير و مرمت 
اين بناهاي آموزشي مشخص خواهد شد. وي 
با اشاره به اختصاص بالغ بر يک هزار ميليارد 
ريال اعتبار براي توس��عه و بازسازي مدارس 
اس��تان در دوران دول��ت نه��م و دهم گفت: 
اين ميزان اعتبار هزينه ش��ده، وضعيت مراکز 
آموزشي استان را نس��بت به دوران قبل از آن 

متحول کرده اس��ت. وي مشارکت خيرين در 
توسعه فضاي آموزشي استان را خوب ارزيابي 
و تصريح کرد: خيرين در دو دهه گذشته 200 
باب مدرسه را در قالب يک هزار و 100 کالس 
در س��طح اين استان احداث کرده اند. نيکخو 
افزود: با تدابير انديشيده شده از سوي دولت، 
تمام مدارس نوساز استان از مقاومت بااليي در 
برابر زلزله برخوردارند و مالحظات ايمني و 
توصيه هاي بهينه سازي سوخت در برابر پرت 
سوخت نيز در ساخت آنها رعايت شده است. 
به گزارش ايرنا، استان چهارمحال و بختياري 
با داش��تن دو ه��زار و300 باب مدرس��ه180 
هزار دانش آموز در سه مقطع تحصيلي دارد.

اس��تاندار  امنيت��ي  سياس��ي  مع��اون 
کارگ��روه  در  بختي��اري  و  چهارمح��ال 
اجتماعي استان گفت: اجراي طرح تحول 
اجتماع��ي نق��ش مهم��ي را در راس��تاي 
ارتق��اي فرهنگ جامعه ايف��ا مي کند. مراد 
 کاظمي تأکيد ک��رد: اين طرح فرهنگي در

زمين��ه ه��اي مختل��ف ش��امل اقتصادي، 
اجتماعي، سياس��ي و امنيت��ي اجرايي مي 

ش��ود. وي افزود: مدي��ران عضو کارگروه 
اجتماعي چهارمحال و بختياري بايد تا 10 
روز ديگر نظرات، پيشنهادات، انتقادات و 
نقاط ضعف و قوت طرح يادشده را براي 
نظارت و هدايت بهتر اجراي طرح تحول 
اجتماعي ارائه دهند. کاظمي خاطرنش��ان 
کرد: دستگاه هاي فرهنگي براي اجراي اين 
طرح مسئوليت س��نگيني را برعهده دارند.

ب��ه گزارش پاي��گاه اطالع رس��انی پليس، 
جلس��ه ش��ورای مرکزی ائم��ه جماعات 
اصفه��ان با حضور آي��ت اهلل مهدوی امام 
جمع��ه موقت و نماين��ده مجلس خبرگان 
رهبری، فرمانده انتظامی اس��تان، مسئوالن 
دفت��ر تبليغ��ات اس��المی و تن��ی چند از 
مدرس��ان و مدي��ران حوزه ه��ای علميه 
اصفه��ان در محل دفتر تبليغات اس��المی 

ش��هر اصفهان برگزار 
شد.

در اي��ن جلس��ه که با 
بررسی مسائل پيرامون 
ناهنجاری های  برخی 
اخالقی در سطح شهر 
راهکارهايی  ارائ��ه  و 
در اي��ن زمينه برگزار 
ش��ده ب��ود، حاضران 
با اش��اره به تأکيدات 
مق��ام معظ��م رهبری 
و مراج��ع تقلي��د در 

خصوص يافت��ن راهکاری ب��رای کاهش 
زمينه های فساد و ناهنجاری های اخالقی 
 در جامعه به بيان ديدگاه ها و نظرات خود 

پرداختند.
سردار س��يد حميد صدرالسادات، فرمانده 
انتظام��ی اس��تان در اين جلس��ه ب��ا انتقاد 
از ع��دم فعالي��ت ديگر نهادهای مس��ئول 
در زمين��ه مقابل��ه با پدي��ده بدحجابی در 
کشور گفت: در س��ال 84 شورای انقالب 
فرهنگ��ی راه��کاری اجراي��ی ب��رای اين 

منظ��ور تعري��ف ک��رد و 27 دس��تگاه را 
مسئول اجرای اين امر قرار داد، به وضوح 
مش��اهده می ش��ود که از اين 27 دستگاه 
تنه��ا نيروی انتظامی ب��ه وظيفه خود عمل 
 می کند و س��اير ارگانها هنوز وارد صحنه 

نشده اند.
وی اظهار داشت: گشت ارشاد در اصفهان 
حتی يک روز هم تعطيل نش��ده اس��ت و 
کار خ��ود را به خوبی 

انجام می دهد.
وی ب��ا بي��ان اينک��ه 
اقدام��ات پلي��س ب��ه 
تنهاي��ی نم��ی توان��د 
اث��ر مس��تقيم داش��ته 
باش��د، اف��زود: امروز 
بدحجاب��ی  موض��وع 
ناهنج��اری ه��ای  و 
ج�����زء  اخالق����ی 
جن��گ ن��رم دش��من 
محس��وب می شود و 
در اين جنگ هم بايد همه دستگاه ها و همه 
 مردم احساس خط��ر کرده و وارد صحنه 

شوند.
س��ردار صدرالس��ادات يک ب��ار ديگر بر 
حض��ور دس��تگاه های فرهنگ��ی و مردم 
خداج��و در صحنه برای مقابل��ه با پديده 
بدحجابی تأکيد کرد و بيان داش��ت: بدون 
حض��ور م��ردم و دس��تگاه های فرهنگی 
 ب��ه نتيجه مطلوب در اي��ن زمينه نخواهيم 

رسيد.

جهادکش��اورزی  س��ازمان  گ��زارش  ب��ه 
اس��تان اصفه��ان، کارگاه آموزش��ی حفظ 
کارب��ری اراض��ی ب��ا حض��ور جمعی از 
باغ��داران و زارعين شهرس��تان کاش��ان، 
رئيس س��ازمان امور اراضی کش��ور آقای 
س��ازمان  مدي��ران  اورنگ��ی،  مهن��دس 
اس��تان اصفهان، حاجی  جهادکش��اورزی 
مع��اون اس��تاندار و فرمان��دار کاش��ان و 
برگ��زار اس��تان  کش��اورزان  از   جمع��ی 

 شد.
اي��ن کارگاه آموزش��ی ب��ا ه��دف ارائ��ه 
جديدتري��ن قواني��ن مرب��وط ب��ه حف��ظ 
کارب��ری اراض��ی و ني��ز اهمي��ت حف��ظ 
ب��رای  و  کش��اورزی گش��ايش  اراض��ی 
 شرکت کنندگان به صورت مشروح تبيين 

شد.
م���دي��ر  امانپ����ور،  مهن��دس  آق��ای 
جهادکش��اورزی کاش��ان در اين نشس��ت 
يک��ی از مهمترين مش��کالت کش��اورزان 
مرب��وط  مش��کالت  را  شهرس��تان  اي��ن 
ب��ه س��نددار ش��دن ام��الک کش��اورزی 
دانس��ت و گفت: کش��اورزان برای گرفتن 
تس��هيالت بانکی نياز به سند دارند و بايد 
 شرايط سنددار شدن زمين و باغات تسهيل 

شود.
مهن��دس  آموزش��ی  نشس��ت  اي��ن  در 
اورنگ��ی، رئي��س س��ازمان ام��ور اراضی 
کش��ور گفت: در اليحه بودجه س��ال 89 
ي��ک ماده قانونی تصويب ش��ده که در آن 
اس��ناد مش��اعی کش��اورزان زارع هر چند 
تبديل به س��ند ش��ش دانگ نشده باشد به 
عنوان وثيقه بانکی قابل قبول خواهد بود.

وی همچني��ن گف��ت: در س��ال ج��اری 
قص��د داري��م کنت��رل حف��ظ اراض��ی را 

به ش��رکت های فنی مهندسی مشاوره ای 
واگذار کنيم و ده گردش��ی ها برای کنترل 
 حفظ اراضی توس��ط اين شرکت ها انجام 

شود.
ه�����ا،  ده�����داری  از  گف�����ت:  وی 
اس��المی  ش��وراهای  و  ه��ا  ش��هرداری 
م��ی خواه��م قب��ل از ص��دور هرگون��ه 
کارب��ری  تغيي�����ر  ب��رای  مج����وزی 
اس��تعالم  جه�ادکش��اورزی  از   اراض��ی 

کنند.
 زيرا بر اس��اس قانون هي��چ مرجعی حق 
ص��دور مجوز تغيي��ر کارب��ری اراضی را 
ن��دارد و در صورت صادر ک��ردن مجوز 
ب��ر عليه آنان اقامه دعوی می ش��ود و قوه 
 قضائيه مس��ئول پيگيری اقامه دعوا خواهد 

بود.
آق��ای حاج��ی فرمان��دار کاش��ان نيز در 
اي��ن کارگاه گف��ت: در جه��ت س��نددار 
ک��ردن زمي��ن ه��ای کش��اورزی ت��الش 
ه��ای خوبی انجام ش��ده، ول��ی واگذاری 
زمي��ن از طريق جهادکش��اورزی بس��يار 
مش��کل و باع��ث نارضايتی بس��ياری از 
کش��اوزران ش��ده که اي��ن س��ازمان بايد 
 س��عی کن��د در ام��ر واگ��ذاری تس��هيل 

شود.
و ميلي��ون   10 دارای  اصفه��ان  اس��تان 

70 هزار هکتار وس��عت اس��ت، که 530 
هزار هکتار آن اراضی کش��اورزی اس��ت 
ک��ه در س��الهای پ��س از انق��الب بي��ش 
از 70 ه��زار هکت��ار اراض��ی کش��اورزی 
ک����ه  ش��ده  داده  کارب����ری  تغيي��ر 
ه��ای  شهرس��تان  در  آن   عم��ده 
اصفهان، خمينی ش��هر و نج��ف آباد بوده 

است.

در س��ميناری که با همکاری اداره کل 
مطالعات اجتماع��ی، معاونت اجتماعی و 
دفتر تحقيق��ات کاربردی پلي��س اصفهان 
برگزار شد، راهکارهای دينی در پيشگيری 
 از آسيب های اجتماعی مورد بررسی قرار 

گرفت. 
ب��ه گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��انی 
پلي��س، ب��ا هم��کاری اداره کل مطالعات 
فرهنگ��ی حضرت  معاون��ت  اجتماع��ی، 
سيدالش��هداء)ع(، س��ميناری ب��ا عن��وان 
آس��يب های اجتماعی و راهکارهای دينی 
 در دانش��گاه پي��ام ن��ور اصفه��ان برگزار 

شد.
در اين سمينار که با حضور نخبگان و 
اساتيد دانشگاهی و همچنين شرکت بيش 
از 400 نفر از دانش��جويان اين دانش��گاه 
برگ��زار ش��د، آيت ال��ه رحيم��ی رئيس 
س��ابق س��تاد احيای امر به معروف و نهی 
از منک��ر در خص��وص راهکارهای مقابله 
 ب��ا آس��يب های اجتماعی از نظر اس��الم 
گفت: شيوه های صحيح امر به معروف و 
نه��ی از منکر بايد مورد توجه قرار گيرد و 
بايد با استدالل و روش های منطقی افراد 
را تح��ت تأثير ق��رار داد و صرف برخورد 

قهری جوابگو نخواهد بود.
حسين زاده، رئيس پليس آگاهی استان 
در خصوص شيوه های نوين آسيب ها و 
جرائم اظهار داشت: مفهوم امنيت در حال 
تغيير و تبديل اس��ت و در دنيای ش��تابان 
کنونی که جرائم اش��کال و مکانيسم های 
متفاوت��ی را به خود می گيرند بايد به چند 
ويژگی کنونی آس��يب ها توجه کرد که از 
آن جمل��ه می توان به کاهش س��ن جرم، 
فراملی ش��دن جرائم، س��ازمان يافته شدن 
جرائم و تأثيرگذار بودن نقش بزه ديدگان 

در وقوع بزه اشاره کرد.
در ادامه اين س��مينار سرهنگ مردانی 
رضاي��ی  س��رهنگ  و  آم��وزش  مع��اون 
رئي��س پليس مب��ارزه با مواد مخ��در نيز 
در خص��وص آس��يب ها و جرائم ناش��ی 
از م��واد مخ��در و ل��زوم آموزش ه��ای 
 الزم به جوان��ان و خانواده ها س��خنرانی 

کردند.
در حاش��يه اين س��مينار نمايشگاهی 
با موضوع آس��يب شناس��ی اعتياد توسط 
دانشجويان دانشگاه برپا شده بود که مورد 
توجه شرکت کنندگان در اين سمينار قرار 

گرفت.
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آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 89/1/26
شماره: 881629

 خان��م خديج��ه مال��وردی به طرفيت ابوالقاس��م باقری نس��بت به دادنامه ش��ماره
 00570-88/4/17 تقاضای تجديدنظر خواهی نموده که جهت رسيدگی به اين شعبه 
ارجاع و وقت رس��يدگی 89/3/31 س��اعت 9/30 تعيين لذا به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد محلی درج تا خوانده به دفتر دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود اوراق قضايی را دريافت نمايد.
1169/ م الف

مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/29
شماره: 880895

چون آقای عبدالرضا شايقی فرد شکايتی عليه آقای رسول ملک زاده مبنی بر خيانت در 
امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 880895 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی 
برای روز 89/3/30 ساعت 8/30 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان 
ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب يک نوبت در يکی از 
روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.1153/ م الف
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/29
شماره: 880494

چون خانم هاجر مجيری خوزانی فرزند اسداهلل شکايتی عليه آقای محمدعسگر زمانی 
فرزند عباسعلی مبنی بر ترک انفاق، ضرب و جرح مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
880494 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز 89/3/29 ساعت 9/30 صبح تعيين 
شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی 
کيفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می 
شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. 1152/ م الف
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/28

شماره: 8801093
در پرونده کالسه 8801093 شعبه 112 دادگاه عمومی جزايی اصفهان آقای ناصر ستوده 
فرزند فضلعلی به اتهام خيانت در امانت تحت تعقيب می باشد نظر به اينکه نامبرده 
مجهول المکان می باشد به تجويز ماده 180 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کيفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی 
و يا سراسری درج و به متهم مزبور ابالغ می شود روز 89/3/25 ساعت 8/30 در اين 
دادگاه واقع در اصفهان خ نيکبخت حاضر شود. در صورت عدم حضور رسيدگی و 

در خصوص موضوع اظهارنظر خواهد شد.
1175/ م الف

مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

 آگهی ابالغ
آگهی ابالغ مفاد اجرائيه در کالس��ه پرونده 515/88 ح/ 9 محکوم له محمد منتظری 
فرزند حسينعلی شغل آزاد به نشانی نجف آباد- خ شهدا- بن بست ظفر- پالک 88 
محکوم عليه علی علی نژادی فرزند ابراهيم- مجهول المکان به موجب دادنامه غيابی 
ش��ماره 8809970350901080 مورخ 1388/9/22 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ شصت و پنج ميليون و چهارصد 
هزار ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ يک ميليون و سيصد و نه هزار ريال بابت 
هزينه دادرسی و پرداخت خسارات تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چک در حق محکوم 
له- بعالوه پرداخت مبلغ سه ميليون و دويست و هفتاد هزار ريال بابت حق االجراء- 
مفاد اجرائيه مستنداً به ماده 9 قانون اجرای احکام يک نوبت در يکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد که محکوم عليه مجهول المکان در فرجه 

قانونی ضمن اعالم آدرس از حق قانونی خود استفاده نمايد.2210/ م الف
شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده: 890225 ح/ 18- 8909980351800220
وقت رسیدگی: 89/4/1 – ساعت 8/30

خواهان: خانم پگاه رحمانی فرزند محمد با وکالت حميدرضا هادی
خوانده: محمد رحمانی مجهول المکان
خواسته: صدور حکم جواز انعقاد نکاح

خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسيدگی به شعبه 18 
حقوقی اصفهان ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی 
مدنی مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتش��ار آگهی می شود. تا خوانده از 
تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد. و در وقت مقرر باال جهت 
رسيدگی حضور بهمرساند. چنانچه بعداً ابالغی بوسيله آگهی الزم شود فقط يکنوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
2338/ م الف

مدیر دفتر شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/2/11

شماره: 890125 ک121
چون خانم الهام ساالری فرزند اصغر شکايتی عليه آقای داود رمضانی مبنی بر ترک 
انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 890125 ک121 اين دادگاه ثبت، وقت 
رس��يدگی برای روز 89/4/8 س��اعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول 
المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب يک نوبت در 
يکی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 2213/ م الف
توکلی - مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/2/11

شماره: 870689 ک121
چون آقاي��ان 1- اکبر قجاوند فرزند محمدرضا 2- فردين مردانی فرزند علی مردان 
شکايتی عليه آقای محمد جواد صفرعليان مبنی بر توهين و تهديد مطرح نموده که 
پرون��ده آن به کالس��ه 870689 ک121 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز 
89/4/20 ساعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان می باشد لذا 
حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آيد جهت 
رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده 

تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 2212/ م الف
توکلی - مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/2/11

شماره: 890129 ک121

چون خانم گلناز دهقانی فرزند بهمن شکايتی عليه آقای بهروز شوندی فرزند عزت 
اهلل مبنی بر کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 890129 ک121 اين 
دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز 89/4/13 ساعت 10 صبح تعيين شده نظر به 
اينکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی کيفری 
مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. 2211/ م الف
توکلی - مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی اصفهان
 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم  به عباس قاضی و محمدعلی 

وفامهر
کالسه پرونده: 1078/88 ح/10

وقت رسیدگی: 89/4/6 – ساعت 8:30 
خواهان: شرکت عمران جديد بهارستان 

خوانده: عباس قاضی و محمدعلی وفا مهر
خواسته: تاييد فسخ قرارداد

خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسيدگی به شعبه 10 
ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب 
يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر 
آخرين آگهی ظرف يک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور 

بهمرساند. 1246/ م الف
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/2/19
شماره: 880287

چون آقای ابراهيم خوش اخالق فرزند رجبعلی شکايتی عليه آقای مسعود امينيان مبنی 
بر خيانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 880287 ک 114 اين دادگاه 
ثبت، وقت رسيدگی برای روز 89/3/31 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم 
مجهول المکان ميباش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب يک 
نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 

حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
2335/ م الف

مدیر دفتر شعبه 114 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان

تاریخ: 89/2/16
-17/85-20/82-1519/81-534/83-926/84-868/88-433/85 ش��ماره: 

699/88-659/88-184/87
کالسه پرونده: 89/4/9

وقت رسيدگی: ساعت 8 صبح
خواهان سيمين دخت شهداديان

خواندگان: 1- علی رستمی فر 2- ميترا رستمی فر 3- افشين رستمی فر 4- مهرداد 
حريرچيان

خواسته: الزام به انتقال و جلب ثالث و تأمين خواسته و دستور موقت
خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسيدگی به شعبه 11 
حقوقی ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين شده به علت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی 
مدنی مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده 
از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت 
رسيدگی حضور بهمرساند.2201/ م الف

مدیر دفتر شعبه یازده دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 1244/88

شماره دادنامه: 89/1/31 -119
مرجع رسيدگی: شعبه هفتم شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: محمود خان فيض آبادی فرزند محمد با وکالت بهارک همايی  
وکيل: بهارک همايی فرزند مس��عود نشانی: اصفهان، خيابان نيکبخت، کوچه شهيد 

صادقی، پالک 7، طبقه همکف – دفتر وکالت
خوانده: شهرام تفکری فرزند عبدالرسول نشانی: مجهول المکان

خواسته: الزام خوانده به ايفا تعهد مقوم به ده ميليون ريال و جبران خسارت دادرسی
گردشکار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن ختم رس��يدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی 

می نمايد:
رأی قاضی شورا

در خصوص دعوی محمود خان فيض آبادی با وکالت بهارک همايی بطرفيت شهرام 
تفکری به خواسته الزام به ايفاء تعهد و جبران خسارت دادرسی مقوم به ده ميليون 
ريال نظر به دادخواست تقديمی خواهان و اوراق و محتويات پرونده و تأمين دليل 
صادره از شعبه هشتم شورای حل اختالف اصفهان و با توجه به اينکه خواهان طی 
دادخواس��تی تقاضای الزام به ايفاء تعهد خوانده را با عنايت به قرارداد پيوس��تی در 
پرونده به جهت امتناع وی از انجام مفاد قرارداد و ورود خسارات و تحمل ضرر و 
زيان به خويش را نموده است با عنايت به اينکه هر تعهدی طرفين خود را ملزم به 
اجرای مواردی که طی آن تصريح گرديده اس��ت، می نمايد و آثار و نتايج آن را بر 
عهده ايشان استوار می گرداند و نتيجتاً اجازه الزام به اجرای تعهد را در صورت امتناع 
از انجام مفاد قرارداد را در اختيار طرف مقابل قرار می دهد لذا به جهت استنکاف 
خوانده از انجام تعهدات مندرج در قرارداد که گزارش کارشناسی تأمين دليل پيوستی 
در پرونده نيز مؤيد اين مطلب است و به لحاظ اينکه خوانده نيز در جلسه رسيدگی 
حضور نيافته و دليل و مدرکی در جهت رد ادعای خواهان به ش��عبه ارائه ننموده 
اس��ت لذا دعوی مطروحه را وارد دانسته و به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 221 
قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئين دادرسی مدنی حکم به محکوميت 
خوانده مبنی بر الزام به انجام و ايفای تعهدات خويش طبق قرارداد پيوستی در پرونده 
به انضمام سی هزار ريال هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه صادر و اعالم 
می نمايد رأی صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همين شعبه و سپس ظرف مهلت بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 2310 / م الف
شعبه هفتم شورای حل اختالف اصفهان 
 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
تاریخ: 1389/2/23

شماره: 89/ 766 ح/10
آقای عباس صائبی دارای شناسنامه شماره 5-019931-127 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 766/89 ح/10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شادروان اهلل کرم صائبی بشناسنامه 7870 در تاريخ 88/3/12 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر 

و يک دختر و همسر به شرح ذيل می باشند:
1 – عباس صائبی به ش ش 5-019931 -127 فرزند متوفی

2 – غالمحسين صائبی به ش ش 990 فرزند متوفی
3 – سعيد صائبی به ش ش 323 فرزند متوفی
4 – سميه صائبی به ش ش 707 فرزند متوفی

5 – اشرف صادقی دهنوی به ش ش 835 همسر متوفی و الغير
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک ماهی يکمرتبه آگهی می 
نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی 

ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 2522/م الف
رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

اقتصاد امروز
بررسی روند جمعيت طی 30 سال گذشته توجه 
بيشتر به مشکل اشتغال را می طلبد. در سالهای 1355- 
1365 ايران شاهد نرخ های باالی رشد جمعيت بود که 
به 3/19 درصد در سال رسيد. )نتايج سرشماری عمومی 
نفوس و مسکن، 1375(. جمعيت متولد شده در اين دهه 
با يک وقفه 20 تا 25 س��اله در سال های 1375- 1390 
وارد بازار می شوند. نرخ مش��ارکت 15 درصدی زنان 
)آمارگيری از ويژگی های اشتغال و بيکاری خانوارها، 
1380( هم اگرچه چندان زياد به نظر نمی رسد، ولی روند 
اين مشارکت در بازار کار در حال افزايش است. پوشش 
تحصيلی، سطح هزينه های زندگی، تغيير نگرش های 
فرهنگی از جمله عوامل افزايش مشارکت زنان در بازار 
کار به ش��مار می روند. از طرف ديگر در بعد تقاضای 
نيروی کار، وضع مناسبی مش��اهده نمی شود. محدود 
بودن نرخ رشد بخش های مختلف اقتصادی، نرخ پايين 
انباشت سرمايه و پيدايش فناوری های جديد از جمله 
عوامل محدودکننده تقاضای نيروی کار در حال حاضر 
هس��تند. اگرچه پيش بينی برنامه چهارم توسعه فزونی 
تقاضای نيروی کار را نسبت به عرضه نيروی کار نشان 
می دهد )قانون برنامه چهارم توسعه(، ولی بايد پذيرفت 
که معضل بيکاری همچنان کشور را تهديد می کند و با 
فرض اجرای صحيح تمامی مصوبات و قوانين پيش بينی 
شده در پايان برنامه چهارم توسعه، اقتصاد ايران بيکاری 
8/4 درصدی را تجربه خواهد کرد. در همين خصوص 
می توان از طريق شناسايی و رتبه بندی بخش های کليدی 
اقتصاد ايران از ديدگاه اش��تغال، موجبات رشد بيشتر 
اشتغال را در کشور فراهم کرد. از سوی ديگر کشاورزی 
کليدی ترين بخش در هر اقتصادی به شمار می آيد. در 
حقيقت، ساير بخش های اقتصادی به تدريج و با توجه 
به نيازهای بخش کشاورزی به وجود آمده اند. نياز به ابزار 
و آالت کشاورزی در توسعه صنعت و همچنين مبادله 
محصوالت، در توسعه بخش خدمات نقش مهمی بازی 
کرده اند. با اينکه پس از انقالب صنعتی، بخش صنعت از 
اهميت نسبی بيشتری در توليد برخوردار شد، اما امروزه 
همچنان از بخش کش��اورزی به عنوان محور رش��د و 
توسعه اقتصادی نام می برند. درجه کاربری باالی بخش 
کش��اورزی در مقايسه با ديگر بخش ها و امکان کسب 
درآمد ارزی از طريق صادرات و همچنين صرفه جويی در 
مصارف ارزی در خصوص کاهش واردات محصوالت 
کشاورزی از طريق افزايش توليدات داخلی، راهبردی 
ب��ودن برخی از محصوالت اين بخ��ش و فراهم آوری 
برخ��ی داده های موردنياز ب��رای بخش های صنعت و 
خدمات از جمله داليل اهميت بخش کش��اورزی در 
اقتصاد ملی اس��ت. با اينکه در سده اخير، گام هايی در 
توس��عه صنعتی ايران برداشته شده است اما، همچنان 
بخش کش��اورزی به طور مستقيم و غيرمستقيم زمينه 
اصلی فعاليت های اقتصادی بسياری از ساکنان کشورها 
از جمله ايران را تشکيل داده است. يادآوری می شود که 
پس از انقالب اس��المی، در هريک از برنامه های اول، 
دوم، سوم و چهارم توسعه همواره از کشاورزی به عنوان 
محور توسعه نام برده شده است. در همين زمينه جدول 
داده- س��تانده يکی از الگوهايی است که با استفاده از 
آن می توان به بررس��ی و محاسبه کمی توليد و اشتغال 

بخش های مختلف اقتصادی پرداخت. اين الگو تاکنون 
مورد استفاده بسياری از انديشمندان قرار گرفته است. 
براساس نتايج اين تحقيق، خ��دمات عم���ده ف��روشی 
و خرده فروشی، کشاورزی و زغال سنگ، آهن و مس به 
ترتيب با 11/09، 10/9، 8/62 درصد از کل، بيش��ترين 
پتانسيل بالقوه توليد را به خود اختصاص داده اند. همچنين 
بخش های تنباکو، مبلمان و چوب کمترين پتانسيل بالقوه 
را دارن��د. از ديدگاه اش��تغال، بخش های کش��اورزی، 
خدمات عمده فروش��ی و خرده فروشی و ساختمان به 
ترتيب 30/1، 17/8 و 8 درصد از کل، بيشترين پتانسيل 
بالقوه اش��تغال را به خود اختصاص داده اند. در ضمن 
بخش های ماش��ين آالت دفتری و محاسباتی، مبلمان 
و پوش��اک کمترين پتانسيل بالقوه اش��تغال را دارند. با 
به کارگيری توان بالقوه اش��تغال در سال 1380 به نرخ 
بيکاری 18/19 درصد می رسيم که با نرخ بيکاری اعالم 
شده در س��ال 1380 يعنی 14/73 درصد، 3/46 درصد 
تفاوت دارد. اختالف بين اشتغال بالقوه و اشتغال بالفعل 
3 ميليون نفر است و بيشترين تفاوت مربوط به بخش 
کش��اورزی اس��ت که توان ايجاد 629 هزار و 327 نفر 
ش��غل را دارد، ولی از آن اس��تفاده نمی شود. همچنين 
کمترين اختالف مربوط به بخش ماهيگيری است که 
فقط 345 نفر تفاوت بين اشتغال بالقوه و بالفعل آن است. 
با توجه به محاسبات، بخش های خدمات عمده فروشی 
و خرده فروشی، خدمات حمل ونقل، پست و مخابرات 
دارای پتانسيل های بالقوه مناسبی برای اشتغال هستند که 
به صورت بالفعل از آنها به خوبی اس��تفاده نمی شود و 
جای آن دارد که مورد توجه سياستگذاران قرار گيرند. 
از دي��دگاه درآمد، بخش های خدمات اداری- دفاعی و 
تأمين اجتماعی، خدمات آموزشی و خدمات حمل  و 
نقل و پس��ت و مخابرات بيشترين درآمدزايی بالقوه را 
دارند. در ضمن بخش های جواهرات و کاالهای متفرقه 
طبقه بندی ش��ده، ماهيگيری و چوب کمترين پتانسيل 

درآمدزايی را دارند.
هزينه ايجاد يک فرصت شغلی

افزايش تقاضای نهايی يک بخش سبب ايجاد پتانسيل 
اشتغال در همان بخش و ديگر بخشها می شود. ضريب 
فزاينده اشتغال زايی مبين افزايش فرصت های شغلی در 
تمام��ی بخش ها در صورت افزايش تقاضای نهايی آن 
بخش است. معکوس ضريب تکاثر اشتغال زايی نشان 
دهنده هزينه الزم برای ايجاد يک فرصت شغلی است 
و فرصت شغلی ايجاد شده به صورت مجموع اشتغال 
ايجاد شده مستقيم و غيرمستقيم است، بدين معنی که اگر 
a ريال افزايش در تقاضای نهايی بخش j س��بب ايجاد 
يک فرصت ش��غلی می شود، به دليل وجود روابط بين 
صنايع، فقط قسمتی از اين فرصت شغلی در خود بخش 
ايجاد می شود و قسمت ديگر در ميان بخش های پيشين 
آن توزيع می شود. هرچه ضريب تکاثر اشتغال زايی کمتر 
باش��د، هزينه ايجاد اشتغال بيشتر می شود. در اين ميان 
بايد گفت: بخش زغال سنگ، آهن و مس با 819 ميليون 
و 672 هزار ريال، بيشترين هزينه ايجاد اشتغال را دارد 
و پ��س از آن فرآورده های نفت��ی با 323 ميليون و 624 
هزار ريال و خدمات اجاره، کرايه و داللی 190 ميليون 
و 110 ه��زار قرار دارند. همچنين کمترين هزينه ايجاد 

شغل به بخش های کشاورزی با 22 ميليون و 593 هزار 
ريال، خدمات اجتماعی، دينی و فرهنگی با 28 ميليون 
و 320 هزار ريال و روغن ها و محصوالت غذايی با 31 
 ميليون ري��ال اختصاص دارد. در همين خصوص بايد 
گفت: بخش هايی که بيشترين کشش توليد کل را دارند 
عبارتند از: ساختمان، روغن ها و محصوالت غذايی و 
وس��ايل نقليه موتوری. از طرف ديگر بخش هايی که 
کمترين کش��ش توليد کل را دارند عبارتند از: چوب، 
کاغذ، جواه��رات و کاالی متفرقه. همان طور که گفته 
شد، بيشترين کشش توليد کل مربوط به بخش ساختمان 
اس��ت؛ يعنی اگر تقاضای نهايی بخش ساختمان يک 
درصد تغيير )افزايش- کاهش( يابد، توليد کل اقتصاد 
0/15278 درص��د تغيير )افزاي��ش - کاهش( می يابد. 
تفسير ديگر بخش ها هم به همين صورت است. روشن 
است که هرچه کشش توليد کل يک بخش بيشتر باشد، 
آن بخش می تواند تحرک بيشتری در کل اقتصاد ايجاد 
کند. در تقسيم بندی بخش ها براساس کشش اشتغال کل، 
بخش های کشاورزی، روغن ها و محصوالت غذايی و 
ساختمان با کشش ترين بخش های اشتغال زای کشور 
هستند. با کشش ترين بخش اشتغال زای کشور، کششی 
مع��ادل 0/21749دارد، بدي��ن معنی که ب��ا 10 درصد 
افزايش در تقاضای نهايی بخش کش��اورزی، 2/1749 
درصد بر کل شاغالن کشور افزوده می شود. بخش هايی 
که ضعيف ترين کش��ش اش��تغال را دارند عبارتند از: 
محصوالت چوب، ماش��ين آالت دفتری، محاسباتی و 

کاغذ.
در تقس��يم بخش ها براساس کش��ش درآمد کل، 
بخش ه��ای خدمات اداری- دفاعی و تأمين اجتماعی، 
خدمات آموزشی و ساختمان بيشترين درآمدزايی را در 
بين بخش های اقتصاد کشور دارند. از نظر کشش توليد 
مستقيم، بخش های ماش��ين آالت دفتری و محاسباتی، 
راديو، تلويزيون، مخابرات، محصوالت پزشکی و اپتيکی 
در رتبه اول تا س��وم قرار دارن��د و بخش های چوب، 
ماشين آالت با کاربرد عام و خاص و کاغذ سه رده آخر 
را به خود اختصاص داده اند. از مقايسه کشش های کل 
توليد و اشتغال به بخش��ی از ساختار اقتصادی کشور 

می توان پی برد. از ميان 10 بخش اول رتبه بندی کشش 
تولي��د، 7 بخش در ميان 10 رده اول کش��ش اش��تغال 
ق��رار گرفته ان��د. فقط بخش های م��واد و محصوالت 
شيميايی، خدمات آموزشی و خدمات اجتماعی، دينی 
و فرهنگی در ميان رتبه بندی 10 بخش اول کشش توليد 
قرار ندارند. در حقيقت بخش هايی که از نظر کش��ش 
توليد دارای اولويت هس��تند، از طريق کشش اشتغال 
هم جايگاه مناس��بی را به خود اختصاص داده اند. اين 
همبستگی در مقايسه بين کشش های مستقيم، اشتغال و 
درآمد مشهودتر است )ضريب همبستگی 100 درصد 
است( و به همين ترتيب رتبه بندی بخش ها همانند هم 
صورت گرفته اس��ت. صندوق بين المللی پول در سال 
2002 نشان داده است که به رغم نرخ رشد باالی توليد 
در ايران، نرخ رش��د اشتغال نسبتاً ناچيز است. مقايسه 
کشش توليد کل و کشش اشتغال کل اين فرضيه را تا 
حدود زيادی تأييد می کند. از 35 بخش موجود فقط 7 
بخش کشاورزی، روغن ها و محصوالت غذايی، مواد 
و محصوالت شيميايی، ساختمان، خدمات عمده فروشی 
و خرده فروشی، خدمات اداری، دفاعی و تأمين اجتماعی 
و خدمات آموزشی از اين قاعده مستثنی هستند؛ يعنی 
کشش توليد کل از کشش اشتغال کل مربوط کمتر است. 
در 28 بخش ديگر، کش��ش توليد کل بيشتر از کشش 
اشتغال است و به عبارت ديگر شدت کاربری کمتری 
دارند. بنابراين الزاماً سياست های رشدمحور نمی توانند 
اشتغال زا باشند. در اينجا بايد اشاره داشت نتايج حاصل 
از پژوهش کش��اورز ح��داد )1383( که با اس��تفاده از 
جدول داده- ستانده سال 1370 صورت گرفت، نشان 
داد بخش های س��اختمان های زيربنايی و مس��کونی، 
صنعت توليد موادغذايی، خدمات امور عمومی، دفاعی 
و انتظامی، زراعت و دامپروری، خدمات عمده فروشی 
و خرده فروشی، خدمات آموزشی، صنعت ماشين آالت 
صنعتی و ادوات کشاورزی، ساير محصوالت صنعتی، 
صنعت پوش��اک، صنعت منس��وجات، قالی و قاليچه 
بيشترين کش��ش اشتغالزايی را داشته اند بنابراين از اين 
10 بخش، يک بخش در رده کشاورزی، شش بخش در 
رده صنعت و سه بخش در رده خدمات هستند. از طرف 

ديگر در پژوهش حاضر 10 بخش��ی که از نظر کشش 
اش��تغال کل در صدر قرار دارند عبارتند از: کشاورزی، 
روغن ه��ا و محصوالت غذايی، س��اختمان، خدمات 
عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات اداری، دفاعی و 
تأمين اجتماعی، خدمات آموزشی، مواد و محصوالت 
شيميايی، خدمات حمل  و نقل، پست و مخابرات، وسايل 
نقليه موت��وری، خدمات اجتماعی و دينی و فرهنگی. 
بنابراين از اين بخش ها، يک بخش در رده کشاورزی، 
چهار بخش در رده صنعت و پنج بخش در رده خدمات 
ق��رار دارند. نتايج حاصل از تحقيق روی جدول داده- 
س��تانده سال 1380 از نظر رتبه بندی با نتايج حاصل از 
سرش��ماری سال 1385 مطابقت دارد. طبق اين جدول 
بخش خدمات بيشترين کشش اشتغالزايی را داراست 
و بخش های صنعت و کش��اورزی در رتبه های بعدی 
قرار دارند. اين رتبه بندی همانند نتايج توزيع شاغالن 10 
ساله و بيشتر کشور برحسب سه بخش عمده فعاليت 
اقتصادی در سال 1385 است. نتيجه ديگر اينکه تغييرات 
ساختاری اشتغال در روش کشش داده- ستانده و نتايج 
حاصل از سرشماری 1375 و 1385 از يک روند تبعيت 
می کنند. با مقايس��ه يافته های تحقيق حاضر و تحقيق 
کشاورز حداد می توان گفت سهم بخش کشاورزی زياد 
تغيير نکرده است، ولی سهم بخش صنعت از 10 فعاليت 
برتر از نظر کشش اشتغال کاهش يافته است. در ضمن 
س��هم بخش خدمات زياد شده است. همچنين توزيع 
شاغالن 10 ساله و بيشتر کاهش 3/3 درصدی در بخش 
کشاورزی و همچنين کاهش 13/64 درصدی در بخش 
صنعت را نش��ان می دهد، ولی سهم بخش خدمات در 

اشتغال کشور 8/68 زياد شده است.
جايگاه بخش کشاورزی

از لحاظ توان بالقوه اشتغال زايی، بخش کشاورزی 
رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و با فاصله 
زياد از ديگ��ر بخش ها قرار دارد. به عبارت ديگر اين 
بخش به صورت بالقوه می تواند 30درصد کل شاغالن 
اقتصاد ايران را به خ��ود اختصاص دهد و همان طور 
که اش��اره ش��د، نزديک به 650 هزار نفر شکاف بين 
ش��اغالن بالفعل و بالقوه در اين بخش وجود دارد. از 
لحاظ توان توليد بالقوه، اين بخش در رتبه دوم پس از 
بخش خدمات عمده، خرده فروش��ی و تعميراتی قرار 
دارد، ولی از نظر درآمدزايی بالقوه بخش کش��اورزی 
جايگاه مناسبی ندارد و در رتبه 19 قرار گرفته است. به 
عبارت ديگر فقط يک درصد از کل درآمدزايی بالقوه 
بخش های اقتصاد ايران مربوط به بخش کش��اورزی 
اس��ت. از لحاظ هزينه يک فرصت شغلی تمام وقت، 
بخش کش��اورزی رتبه اول را دارد؛ يعنی به نس��بت 
ديگر بخش های اقتصاد ايران با صرف کمترين هزينه 
می توان يک شغل تمام وقت در اين بخش ايجاد کرد. 
طبق قيمت های س��ال 1380، ب��ا صرف 22 ميليون و 
593 هزار ريال می توان يک شغل تمام وقت در بخش 
کش��اورزی ايجاد کرد. دليل کم ب��ودن اين هزينه به 
ضريب تکاثر )فزاين��ده( باالی اين بخش برمی گردد. 
مقايسه هزينه ايجاد يک فرصت شغلی تمام وقت در 
بخش کشاورزی با بخش هايی نظير فراورده های نفتی، 
مواد و محصوالت شيميايی، وسايل نقليه موتوری- که 

از جهات مختلف مورد توجه دولتمردان است می تواند 
راهنمای مناسبی برای جهت دهی سرمايه گذاری باشد. 
طبق رتبه بندی کشش توليد کل، بخش کشاورزی در 
رده هفتم قرار دارد. با اينکه در رتبه بندی اشتغال کل، 
اين بخش رتبه اول را دارد، در رتبه بندی کشش درآمد 
کل اين بخش جايگاه مناس��بی ن��دارد و رده 13 را به 
خود اختصاص داده است. ناهمگونی بين رتبه بندی از 
لحاظ توليد، اشتغال و درآمد را می توان به اين صورت 
تفسير کرد که سياست های اشتغال زايی الزاماً نمی توانند 
رش��دمحور و درآمدزا باشند. مقايسه کشش  داده های 
اشتغال کل و مستقيم در مورد بخش کشاورزی به اين 
صورت تعبير می ش��ود که بخش کشاورزی بيشتر به 
صورت غيرمستقيم ايجاد شغل می کند؛ زيرا اين بخش 
که از لحاظ کش��ش اشتغال کل در رتبه اول قرار دارد، 
از لحاظ کش��ش اشتغال مستقيم رده 26 را در بين 35 
بخش داراس��ت. ايجاد شغل غيرمستقيم از اين لحاظ 
مهم است که اين بخش می تواند تحرک زيادی در بين 
ديگ��ر بخش ها از لحاظ جذب نيروی کار ايجاد کند. 
بررسی وضع بخش کشاورزی از نظر تشکيل سرمايه 
ثابت ناخالص مبين نارس��ايی آن اس��ت. در حالی که 
اين بخش بيشترين تعداد شاغل را به صورت بالفعل 
به خود اختصاص داده و بيشترين توان اشتغال زايی را 
در بين بخش های اقتصاد داراست و فقط 2 درصد از 
کل تشکيل سرمايه ثابت خالص را به خود اختصاص 
داده است. ولی بديهی است بخش کشاورزی از لحاظ 
کاربری اهميت فراوانی دارد و رشد اين بخش به معنای 
رشد قسمتی از فرآيند توسعه همگانی و حذف موانع 
اجتماعی و اقتصادی است، ضمن اينکه خوداتکايی در 
تأمين مواد غذايی و کسب درآمد ارزی در اين بخش 

را نبايد از نظر دور داشت.
پیشنهادها

با توجه به نتايج حاصل از جدول داده- ستانده سال 
1380 و نتايج سرشماری نفوس و مسکن سالهای 1375 

و 1385 پيشنهادهای زير ارائه می شود:
- بايد در کنار اش��تغال مستقيم بخش ها به اشتغال 
غيرمستقيم آنها نيز توجه کرد. توليد در هر بخش عالوه 
بر نيروی کار مس��تقيم شاغل در آن، نيازمند يک سری 
نهاده های ديگر است که در ساير بخش های اقتصادی 
توليد می شود. در واقع نياز به محصوالت ساير بخش ها 
موج��ب ايجاد فرصت های ش��غلی در آنها می ش��ود. 
همان طور که در بخش کش��اورزی مش��اهده شد، اين 

بخش بيشتر به صورت غيرمستقيم ايجاد شغل می کند.
- بخش کشاورزی طبق جداول داده- ستانده 1370 
و 1380، جزء اولويت دارترين بخش های اشتغال زا در 
اقتصاد ايران بوده است. بنابراين در شرايط حاضر تشويق 
اين بخش و همين طور صنايع وابسته و جانبی آن کمک 

شايانی به اشتغال کشور خواهد کرد.
- با توجه به سهم اشتغال باالی بخش های خدماتی 
در اقتصاد ايران و س��هم ناچيز آنها در تشکيل سرمايه 
ثابت ناخالص الزم است ماهيت مشاغل و بخش های 
غيررس��می )که در قالب بخش های خدماتی بيش��تر 
 خود را نش��ان می دهد( در اقتصاد ايران مورد بررسی 

قرار گيرد.

جایگاه اشتغال در بخش هاي اقتصادي
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انتظاری که آقایان از خانم ها دارند

جوان و خانواده

سپیده نصر اصفهانی
نم��ی دون��م چطوريه که گاه��ی وقتا 
 دهنم��ون بس��ته می ش��ه و ب��ه هيچ وجه 
نم��ی تونيم ل��ب از لب ب��از کنيم؟ حرف 
دلمون رو بزنيم، هم��ون وقتايی که خيلی 
مواردش��م مطمئنيم حرفی ک��ه می خوايم 
بزنيم درس��ته، يا اگر اون حرف زده نش��ه 
ممکن��ه ب��ه قيمت از دس��ت دادن يه عمر 
زندگيمون تموم بشه ولی... مهناز 30 ساله 
س��کوت هنگام ازدواج��ش رو بزرگترين 
اشتباه زندگيش می دونه و اينطور تعريف 
می کنه: خونواده متعصب و معتقدی داشتيم 
اما نه اونقدر که اگه به وقتش حرف دلم رو 
می زدم مثاًل بخوان منو بکش��ن! و من اينو 
خيلی ديرتر از موقعی که بايد فهميدم. 16 
سالم بود و می رفتم کالس خياطی. خيلی 
سرسنگين و با حجاب، به هيچ کس توجه 
نداش��تم، اما يه مدتی بود متوجه می شدم 
که پسر همس��ايه رو به رومون وقتايی که 
از خونه مي��ام بيرون منو زير نظر می گيره 
و دنبالم تا پش��ت در کالس��م مياد... اوايل 
منتظ��ر بودم يه حرفی بزن��ه تا جوابش رو 
خيل��ی جدی و تند بدم و ازش بخوام اين 
مس��خره بازيارو بذاره کن��ار ولی اون هيچ 
وقت حرفی نزد يه کم که گذش��ت بيشتر 
حواس��م رو جمع کردم و متوجه شدم که 
اونم مثل من از خانواده اصل و نسب داريه 
و از اينک��ه باه��ام روبه رو بش��ه خجالت 
می کش��ه يا شايدم اش��تباه می دونست با 
من صحبت کنه... در همين گير و دار برام 
خواس��تگار اومد و پدر و م��ادرم موافقت 
کردند... از اونجايی که پس��ر همس��ايمون 
م��دام من و خونمون رو زير نظر داش��ت 
بار اولی که خواس��تگار اوم��دن خونمون 
اون��ارو ديده بود و فرداش به محض اينکه 
پامو از در بيرون گذاش��تم رو به روم ظاهر 

ش��د. اونق��در خجالت می کش��يد و هول 
ش��ده بود ک��ه متوجه نب��ود حداقل اجازه 
بده من يکم از خونه دور بش��م تا کس��ی 
متوجه با هم بودنمون نش��ه. حضورش رو 
ناديده گرفت��م و به راهم ادامه دادم تا 2 تا 
کوچ��ه پايين تر که جلومو گرفت و بدون 
اينکه توی چش��ام نگاه کنه گفت: حتمًا تا 
حاال متوجه ش��دين که م��ن دنبالتون ميام. 
 جوابشو ندادم. چند لحظه بعد با من و من 
گفت: من می خواس��تم... می خوام اجازه 
بدين بيايم خواستگاری... بازم جواب ندادم 
که سرش��و بلند کرد و گفت: من ش��ما رو 
دوست دارم يه لحظه دلم لرزيد و احساس 
کردم منم بهش بی عالقه نيستم... چند روز 
بعد که پدرم با خواستگارم قرار قباله برون 
گذاش��ته بودن از صبح اون روز بی اختيار 
گريه می کردم تا عص��ر... مادرم صدر بار 
ازم پرس��يده بود که چرا گريه می کنم اما 
دليلش رو نمی تونستم به زبون بيارم عصر 
هم که بابا اومد کلی باهام حرف زد و ازم 
پرسيد: آخه چی ش��ده؟ نکنه نميخوای با 
اين پس��ره ازدواج کنی؟ خب اگه خودت 
نمی خوای بگو... ولی من دهنم بسته شده 
بود و هيچی نمی تونستم بگم... فقط اميدم 
به اي��ن بود که هر چ��ه زودتر خونوادش 
رو بفرسته خواستگاری من، ولی ديگه دير 
ش��ده بود همون شب بعد از قباله برون به 
اصرار پ��در و مادرها عاقد آوردن و من و 
اون پسر با هم عقد کرديم و االن که بيشتر 
از 10 س��ال از اون ماج��را می گ��ذره من 
هنوز نتونس��تم نگاه معصوم پسر همسايه 
و اش��تباهی رو که ک��ردم فراموش کنم و 
هر لحظه حس��رت آخري��ن لحظات قبل 
از ازدواجم رو می خورم که می تونس��ت 
 به سرنوش��ت س��ازترين ص��دای زندگيم

 بشه... 

نسیما عرب
خن��ده دار اس��ت ک��ه ه��ر 
کسی دوس��ت دارد مدت زمانی 
طوالنی  زندگی کند، اما هيچ کس 
نمی خواهد پير و سالخورده شود 
چراکه س��الخوردگی ب��ه  عنوان 
مرحله ای از زندگی محس��وب 
اجتناب ناپذي��ر،   ک��ه  می ش��ود 
نامطلوب و گاه همراه با مشکل، 
ناراحت��ی و ناتوان��ی از لح��اظ 
فيزيک��ی و ذهنی اس��ت و همه 
ما مجبور به گذراندن آن هستيم 
و روزه��ا را در آن ط��ی می کنيم 
ت��ا روز آخر زندگيم��ان که روز 
ترک زندگی اس��ت فرا رس��د. 
ترس از سالخوردگی يک پديده 
طبيعی اس��ت و به نظر می رسد 
هر روزی که می گذرد اين ترس 
افزوده می ش��ود و زندگی را هر 
چه پيچيده تر و بغرنج تر می کند 
و درک و س��ازگاری با آن کمتر 

امکان پذير خواهد شد.
در اوايل دوران پيری، وقتی 
که زندگی ساده تر و ارزشمندتر 
است، افراد سالخورده و جا افتاده 
بايد جايگاه مطلوب و دلخواهی 
در اجتم��اع، ميان خانواده و اقوام 
داشته باش��ند که بتوانند حقيقتًا 
در آنجا به اس��تراحت بپردازند و 
از دوران پي��ری خود لذت ببرند 
و خاطرجمع ش��وند ک��ه هنوز 
از توجه، احت��رام و تأثيرگذاری 
برخوردارند و گرچه دوران اوج 
و شکوفايی و جوانی شان سپری 
شده اس��ت، همه آنچه که برای 
آنها مهم بوده و بهترين سال های 
عمرشان را به خاطرش از دست 
داده اند هنوز هم پراهميت است 
و از اين ب��ه بعد نيز خواهد بود. 
سراسر دوران بزرگسالی و بلوغ 
 هر ش��خص س��ال هايی بسيار 
پر مشغله است؛ مشغوليت های 
ذهنی؛ فک��ر کردن ب��ه ديگران، 
مراقبت و نگه��داری از ديگران، 
کار کردن برای ديگران و کسب 
پول ب��رای امرار مع��اش خود و 
ديگ��ران. هرکس خ��واه ازدواج 
کرده باش��د يا نه، فرزندی داشته 
باشد يا نه، در يک خانواده زندگی 
کرده باش��د يا نه، ب��ه هرحال در 
ميان ساير افراد زندگی می کند. اما 
بعد از يک دوره زمانی از زندگی، 
ناگهان با روزها و سال های تنهايی 
و انزوا مواجه می شود و ديگر به 
آن صورت کار خاصی برای انجام 
دادن ندارد و به عبارتی بازنشسته 
می ش��ود. امروزه تک زيس��تی و 
انزواطلبی ممکن است برای مدت 
کوتاهی خوب باش��د، اما روش 
خوبی برای زندگی هميش��گی 
نيست و شخص نمی تواند در اين 
موقعيت باقی بماند. با وجود آن که 
هيچ ک��س نمی توان��د در انزوای 
کامل زندگی کند، جامعه امروزی 
و مدرنيته بيش��تر از اغلب مواقع 
ش��خص س��الخورده را مجبور 
می کند به اين شيوه زندگی کند. 
گاهی اوقات شخص برای داشتن 
يک مصاحب و همنشين نزديک 
در زندگی، خوش اقبال اس��ت و 
برای خ��ودش مونس و همدمی  
دارد )ک��ه معم��والً همس��رش 
اس��ت( که به او کم��ک کند در 
کنار شريک زندگيش پيرشدن را 
باور کند و بپذيرد که بهترين چيز 
در اين دوران با هم بودن اس��ت 
و ب��س. گاهی اوقات ش��خص 
در اين مورد کامالً موفق نيس��ت 
و شانس با کس��ی بودن را ندارد 
و مجبور اس��ت اين دوران را به 
تنهايی سپری کند و روزها برای 
او طوالنی تر و خالی تر است. اين 
تأس��ف آور و اسفبار است اما هر 
وقت در مورد سالخوردگی فکر 
می کنيم، آنچه سريعاً به ذهنمان 
می رس��د تص��ورات دلتنگ��ی، 
احساس تنهايی، ناديده انگاشتن و 

مورد بی توجهی يا کم توجهی قرار 
گرفتن هستند و اگر به همه اينها از 
دست دادن سالمتی و بيماری های 
اين دوران را نيز اضافه کنيم، اين 
تص��ورات پر می ش��وند با يک 
احس��اس نااميدی، دلس��ردی و 
سرخوردگی همراه با درماندگی 
و ناتوان��ی. گرچ��ه حقيقت اين 
است که هيچ مرحله ای از زندگی 
هم��وار و بر وفق مراد و خالی از 
مشکالت نيست و هر دوره از آن 
مشکالت خاص خودش را دارد. 
مشکالت س��الخوردگی به نظر 
چيرگی ناپذير می آيند زيرا توانايی 
فيزيکی و برگشت پذيری ذهنی 
و فکری )حافظ��ه( برای برآمدن 
بر وضعيت ناسازگار و نامطلوب 
اين دوران به طور چش��مگيری 
کاهش می ياب��د و عالوه بر همه 
اينها، اگر کسی در اطراف شخص 
سالخورده نباش��د که به او ابراز 
عالقه کن��د، حتی اگ��ر راه حل 
مشکالت بسيار در دسترس باشد، 
روبه رو شدن و دست و پنجه نرم 
کردن با آنها تبديل به جنگی بسيار 

سخت تر خواهد شد.
مشکالت سالخوردگی

نفوذ، قدرت و توانايی در اين 
دوران از بين رفته و يک س��قوط 
ناگهان��ی در روحيات، طرز فکر 
و انديشه فرد س��الخورده ايجاد 
خواهد ش��د. در س��الخوردگی، 
يک ح��س خجال��ت از خود و 
آمال خ��ود در زندگی از ديدگاه 
استانداردهای کاميابی و موفقيت 
از نظ��ر هر ف��رد می تواند وجود 
داشته باش��د. شخص سالخورده 
به عقب برمی گردد و س��ال های 
سپری ش��ده عمرش را مشاهده 
می کند و زندگی اش را مانند يک 
سراشيبی دستخوش يک سقوط 
ناگهانی می بيند. ش��ايد انس��ان 
جاه طل��ب و بلند همت��ی بوده و 
حاال پير ش��ده و هرگز به همه يا 
برخی از اهداف و آرمان هايش در 

زندگی نرسيده است.
در اي��ن بي��ن خط��ر بزرگ 
ابت��ال به توهم گراي��ی نيز وجود 
دارد. ي��ک رغبت، تمايل طبيعی 
يا ميل باطنی ب��رای ازدياد اثرات 
حالت های روح��ی و روانی در 
افراد س��الخورده وجود دارد که 
با تنش ها و فش��ارهای روانی در 
آنها همراه اس��ت و بيش��تر اين 
تنش ه��ا به هن��گام عيب جويی، 
انتقاد يا قض��اوت ديگران از آنها 
پيش خواهد آمد. هرچند ممکن 
است در سنين جوانی نيز شخص 
باره��ا و بارها م��ورد انتق��اد يا 
قضاوت ديگران قرار گيرد اما از 
آنها چشم پوشی می کند. اما برای 
افراد مسن اين رفتار ديگران بسيار 
وحش��تناک و هول انگيز خواهد 
ب��ود و اعتماد به نف��س آنها را از 
بين خواه��د برد. به عبارتی افراد 
سالمند بسيار از لحاظ احساسی 
و روانی حس��اس تر و زودرنج تر 
خواهند ب��ود. فق��دان اعتماد به 
نفس معموالً در افراد سالخورده 
وجود دارد، خصوصاً اگر نتوانند 
از لحاظ مالی از خودشان مراقبت 
کنند و شخص ديگری تأمين کننده 
فرزندانشان  باش��د.  مخارجشان 
بخش عم��ده و مهم زندگی آنها 
هستند و در رأس زندگی آنها قرار 
گرفته اند؛ در حالی که به ويژه در 
برنامه ها و  امروزی،  زندگی های 

نقش��ه های بچه ها مکرراً شامل 
حال آنها نمی شود و آنها معموالً 
تنها می مانند. سالخوردگی ممکن 
اس��ت فقدان توانايی در تمرکز، 
ناتوانی در صحبت  فراموش��ی، 
کردن، ش��نيدن يا ديدن و... را با 
خود به همراه آورد و همين موارد 
شخص سالخورده را وا می دارد 
که فقط روی يک صندلی بنشيند، 
با خود خل��وت کند و تبديل به 
يک انسان پکر و افسرده شده و 
اصالً تمايلی به صحبت کردن و 
برقراری ارتباط با ديگران نداشته 
باش��د. گاهی دليلی برای زندگی 
طوالنی  و جنگيدن برای زندگی 
کردن بيشتر وجود ندارد. با افزايش 
سن، انگيزه و اشتياقی برای انجام 
دادن کاره��ای مهم وجود ندارد. 
سالخوردگی سبب ترس، هول و 
هراس از آينده می شود. شخص 
س��الخورده خودش را خارج از 
فاز نس��ل جوان يعنی فرزندان و 
نوه هايش می ياب��د، بنابراين يک 
روند پرخطر به سمت گرايش به 
انتقادجويی سخت و موشکافانه 
می توان��د ش��روع ش��ود. دوران 
سالخوردگی ممکن است روی 
اعتقادات مذهبی ف��رد نيز تأثير 
بگذارد. بدين صورت که ممکن 
اس��ت ف��رد س��الخورده ای که 
اعتقادات مذهبی داشته به يکباره 
آنها را کنار بگذارد يا اين که معتقد 
و باايمان نبوده و بی هيچ دليلی به 
انس��انی با ايمان و معتقد تبديل 
شود، بنابراين بی شک بدون هيچ 
تحقيق، دانش و پيگيری در مورد 
خدا و اعتقادات مذهبی و بدون 
هيچ اشتياقی به زندگی همراه با 
اعتقاد، اين مسير را انتخاب کرده 
و ايمان و اعتقادش، قلبی و با تمام 
وجود نيست و ممکن است ديری 
نپايد که دوباره دستخوش تغيير و 
تحول شود. بنابراين به سرعت از 
اين شيوه خسته شده و وابستگی 
به اعتقادات س��ال های گذشته و 
آنچه در گذشته انجام داده دوباره 
او را به همان جهت سوق خواهد 
داد و اين دوگانگی او را مس��تعد 
جذب صفات منفی خواهد کرد. 
از جمله: به دروغ ديگران را متهم 
کردن، ش��ايعه گفت��ن يا پخش 
کردن آن شايعه، به زيان ديگران 
صحبت ک��ردن، انتق��اد و عيب 

جويی بير حمانه از ديگران.
در مي��ان عموم معموالً يک 
تص��وری وج��ود دارد ک��ه پير 
شدن بدين معناست که شخص 
تبديل به انس��انی دانا می شود و 
به فرزانگ��ی و معرفت و دانش 
بااليی می رسد، بنابراين شخص 
س��الخورده تبديل به يک انسان 
پرحرف می شود که هرگز دست از 
 صحبت کردن و نصيحت ديگران 
بر نمی دارد و با بيان و اصطالحات 
خسته کننده، تند و ناشمرده سخن 
گفتنش سبب ماللت و خستگی 
ش��نونده هايش خواهد شد. در 
حين سفر زندگی، شخص بايد 
خودش را با موقعيت ها و شرايط 
س��خت و دش��وار، غيرمنتظره، 
گيج و س��ردرگم کننده که هيچ 
حد و حصری هم ندارند تطبيق 
بدهد و با آنها سازگاری کند. در 
دوران کودکی و جوانی، شخص 
در اط��راف خ��ودش والدين و 
بزرگس��االنی را دارد ک��ه او را 
در طی مس��ير زندگی راهنمايی 

کنند. در بزرگس��الی احس��اس 
اين که ش��خص خودش مسئول 
و متصدی امور زندگيش اس��ت 
و حق انتخاب دارد، به او کمک 
می کند ک��ه از عهده موقعيت ها 
و ش��رايط مختلف زندگی اش 
برآيد. اما افراد پير و سالخوردگان 
هيچ ک��س را ندارند ک��ه آنها را 
راهنمايی کن��د و در هر مرحله 
از راه زندگی مجبور به پذيرش 
اين مسأله می شوند که خودشان 
ح��ق انتخاب ندارند و مس��ئول 
و متصدی امور خود نيس��تند و 
همين تفکر س��بب می شود که 
آنها پيرشدن را مانند يک جريمه 
و تاوان س��نگين بدانند که سير 
صع��ودی دارد و مرتب��اً در حال 
افزايش اس��ت؛ اما برای جرمی 
 که هرگ��ز مرتکب نش��ده اند و 
اين تصويری بسيار وحشتناک از 
پيری است که باعث افسردگی و 
انزوای شخص سالخورده شده، 
ادام��ه زندگی را برای او بس��يار 
س��خت و طاقت فرس��ا خواهد 
ساخت. در صورتی که با نگاهی 
مثبت ت��ر به اي��ن دوران می توان 
آن را به بهترين سال های زندگی 
تبديل کرد، دورانی مستقل و آزاد 
از مسئوليت های تشکيل زندگی 
و امرار معاش، داشتن زمان کافی 
برای داشتن يک زندگی حقيقی 
و سرتاس��ر آرام��ش و س��کون 
بدون فکر کردن به خاطرات بد 
گذشته و انديشيدن به زمانی که 
تا پايان عمرشان در اختيار دارند 
و اين که به چه نحوی می توانند 
به بهتري��ن وجه از آن اس��تفاده 
کنند. به واقع نمی توان انکار کرد 
که س��الخوردگی همان طور که 
می دانيم چالش ها و کش��مکش 
های سخت و طاقت فرسايی را 
به افراد و جوامع نش��ان می دهد، 
اما تا ان��دازه ای ب��ا آن مخالفيم. 
زيرا ب��ا اين که بخ��ش جديدی 
از زندگی اس��ت اما با افسانه ها، 
تعاري��ف غيرواقعی و تصورات 
غلط در آميخته است. به عبارت 
ديگر بيشتر آنچه که ما در مورد 
س��الخوردگی می ش��نويم � که 
سراس��ر اين دوره فقط ش��امل 
از  افس��ردگی،  دلتنگی،  تنهايی، 
کار افتادگی، پريش��انی و جنگ 
و جدال و کشمکش با نسل های 
جوان تر است � صحيح نيستند. 
درست مانند وجوه ديگر زندگی، 
سالخوردگی نيز مشکالت خاص 
خود را دارد. البته ما هم موافقيم و 
اين درست است که مشکالتی که 
در ارتباط با سالخوردگی وجود 
دارد بسيار بيش��تر از مشکالت 
دوران جوانی يا ميانسالی است. به 
هر حال الزم است قبل از ورود 
به دوره س��الخوردگی اطالعات 
زي��ادی در م��ورد آن به دس��ت 
آوريم. در حال حاضر اطالعات 
ما از 30 سال آخر زندگی بسيار 
کمتر از دانسته هايمان از 5 سال 
اول آن اس��ت. به ه��ر حال بايد 
دانست سالخوردگی خواه ناخواه 
خواهد رس��يد و برای اولين بار 
در تاريخ زندگی انس��ان تجربه 
خواهد ش��د، يک مرحله عادی 
و معين در زندگی. سالخوردگی 
از فرهنگ جوامع تأثير می پذيرد 
و ام��روزه ض��روری اس��ت که 
فرهنگ جدي��دی برای حمايت 
از آن ايجاد کنيم. واضح است که 
شما نمی توانيد کاری برای توقف 
دوران س��الخوردگی انجام دهيد 
يا آن را به تأخير اندازيد، اما اين 
دوره می تواند مرحله ای خوشايند، 
مهيج و دوست داشتنی از زندگی 
باش��د؛ اگر موانع و ساختارهای 
اجتماعی برداش��ته شوند و يک 
فرهنگ سالخوردگی مناسب در 
برخورد با س��المندان در جامعه 

ايجاد کنيم.

در حقيق��ت خيلی س��اده 
اس��ت. در اعم��اق قل��ب هر 
م��ردی اين آرزو وج��ود دارد 
که همس��رش با تمام وجود به 
او اعتماد داشته باشد. چند بار 
شده مردی را ببيند که به همسر 
خود می گويد: فقط اگر به من 
اعتماد داش��تی... بيشتر آقايون 
در عجب هستند که چرا انجام 
چنين کار ساده ای برای بيشتر 
خانم ها دش��وار اس��ت. پاسخ 
اي��ن س��ؤال در تفاوت ه��ای 
فيزيولوژي��ک موج��ود مي��ان 
نهفته  مختلف  جنس��يت های 

است.
اين امر از همان آغاز تولد 
معنا پيدا می کند. پس��ربچه ها 

تستس��ترون  هورم��ون  دارای 
هستند. مزيتی که دختربچه ها 

فاقد آن هستند. 
ب��ا توج��ه ب��ه دارا بودن 
می توانند  آقايان  تستس��ترون، 
به راحتی در برابر مشکالت از 
خود دف��اع کنند و در صورت 
ني��از هنگام مواجه��ه با خطر، 
پ��ا ب��ه ف��رار بگذارند.بيش��تر 
چني��ن  دارای  دخترخانم ه��ا 
توانايی نيستند، آنها نمی توانند 
از لح��اظ بدنی در مواقع خطر 

از خود دفاع کنند.
اگر پسرها به فردی اعتماد 
کنن��د که نهايتًا ب��ه آنها صدمه 
بزن��د، باز ه��م تواناي��ی دفاع 
ک��ردن از خودش��ان را دارند 

)و ي��ا می توان گف��ت، که از 
هي��چ تالش��ی در اي��ن زمينه 
مضايقه نمی کنند(. از س��وی 
ديگر دخترخانم ها در شرايط 
مش��ابه خلع س��الح ش��ده و 
 ق��درت برخ��ورد فيزيک��ی را 

ندارند.
از آنجايی که اعتماد تنها از 
جايگاه قدرت ايجاد می شود، 
در آينده ک��ه اين دختربچه ها 
تبدي��ل ب��ه خانم ه��ای بال��غ 
می ش��وند، ب��از ه��م جايگاه 
آس��يب پذي��ر خ��ود را حفظ 
احس��اس  زمانيکه  می کنن��د. 
می کنند ممکن است از جايی 
به آنها آس��يب برس��د ترجيح 
می دهن��د که به ط��رف مقابل 

آقايان  بنابراين  نکنن��د.  اعتماد 
بايد بدانند، زمانيکه از همس��ر 
دلخواه خود تقاضا می کنند تا 
به آنها اعتماد کند، نبايد تصور 
کنن��د که آنه��ا تواناي��ی انجام 
چني��ن کاری را ندارن��د، بلکه 
بايد درک کنند که بانوان قدری 
آسيب پذيرتر از آقايان هستند. 
اگ��ر از او انتظار داريد که 
اعتمادش نسبت به شما جلب 
شود، بايد کارهايی انجام دهيد 
که به واسطه آن به ايجاد چنين 
حس��ی کمک کرده باشيد. البته 
ابزار و موقعيت هايی هس��تند 
گس��ترش  برای  می توانيد  که 
 اعتم��اد، روی آنه��ا حس��اب 

کنيد. 

پوتوسصدای زندگی

کیک پرتقالی )اسپانیولی( 

گلخندزندگی در روزهای سالخوردگی جاده خاکی

نام فارسی: پوتوس
Scindapsus :نام علمی

Araceae :نام تیره
Devils Ivy :نام انگلیسی

آن  ان��واع  از  بس��ياری  ــات:   خصوصی
باال رونده بوده و تا سقف اتاق ها باال می روند. 
ت��ا ارتفاع 5 متر دارای ريش��ه های هوايی در 
اطراف گره ها، در نوع ابلق برگهای جوان تخم 
مرغی شکل با نوک تيز و به طول 10 سانتيمتر 
به رنگ سبز براق با لکه های زرد و زرد تند و 
سفيد کرمی، ولی برگهای مسن قلبی شکل به 

طول 30 سانتيمتر با رشد است.
نور: نور متوس��ط، مقاوم به س��ايه، در 
نور کم لکه های زرد رنگ کمتر می شود.
ــا: گ��رم در ح��دود 24-16 درجه  دم

سانتی گراد
آبیاری: تابستان هر 5-4 روز يک بار، 
زمستان هر 8-7 روز يک بار، سطح خاک 
بين 2 آبياری بايد خشک شود. رطوبت کم 

محيط را تحمل می کند.
غبارپاشی: تابس��تان 3-2 بار در هفته، 

زمستان 2 بار در هفته با آب ولرم 
خاک: خاک باغچه + خاکبرگ + ماسه

کوددهی: 3 گ��رم در ليتر کود محلول 
در آب و يا کود مايع هر 2 هفته يک بار از 

فروردين تا آبان ماه
ازدياد: قلمه س��اقه از انته��ای گياه به 
طول 10 سانتيمتر در دمای 24-21 درجه 

سانتيگراد از اواخر بهار تا اواسط تابستان
عوارض و درمان:

 1( رنگ پريدگی برگها که در اثر نور 
زياد است.

2( برگها س��بز کم رنگ می شوند که 
در اثر نور کم است.

3( برگه��ا و س��اقه ها خ��م ش��ده و 
خش��ک می ش��وند که در اثر هوای خيلی 
گرم محيط و تش��نه بودن گياه است و بايد 
گلدان را به محل خنکت��ری منتقل و فوراً 

آبياری و غبارپاشی کنيم.
4( گياه خود را انداخته باشد که نشانه 
باتالق��ی بودن خاک و يا آبي��اری بيش از 

اندازه و هوای سرد است.
5( رش��د گياه کند و فاصله برگها زياد 

است که در اثر کمبود مواد غذايی است.
6( حاشيه برگها سياه و نقاط قهوه ای 
روی آن ظاهر می ش��ود که در اثر آبياری 
بيش از اندازه است و نداشتن زهکش نيز 

مزيد بر علت می شود.
نکته: بايد گياه را از نور مستقيم آفتاب 

در امان نگه داريم.

مواد الزم برای 6 نفر:
آرد سفید گندم: 175 گرم

شکر: 175 گرم
کره: 125 گرم

تخم مرغ: 3 عدد
پرتقال متوسط: 4 عدد

شکر برای شربت پرتقال: 150 گرم
بکینگ پودر: 2 قاشق مرباخوری

طرز تهیه:
ک��ره را از يخچال بي��رون می آوريم تا 
کمی نرم شود؛ س��پس آن را در ظرف گود 
مناسبی می ريزيم. بکينگ پودر را با شکر و 
کره مخلوط می کنيم و با همزن می زنيم تا 

کره نرم و لطيف شود.
تخ��م مرغ ه��ا را يک��ی يک��ی در کره 
می ش��کنيم و کاماًل به هم می زنيم )وقتی 
اولين تخم مرغ کاماًل جذب کره ش��د، بايد 

تخم مرغ بعدی را شکست(.
خش��ک  و  می ش��وييم  را  پرتقاله��ا 
می کني��م؛ پوس��ت يک��ی از پرتقاله��ا را 
رن��ده می کنيم و داخل ک��ره و تخم مرغ 
می ريزي��م. آب ي��ک دانه از آنه��ا را هم 
می گيري��م و داخل مايه می ريزيم؛ آرد را 
به آن اضافه می کنيم و بهم می زنيم. قالب 
گرد متناس��ب با مايه را چرب می کنيم و 
آرد می پاشيم. مايه را درون آن می ريزيم. 
بايد سر قالب 2 تا 3 سانتيمتر خالی بماند. 

فر را قباًل با حرارت 350 درجه فارنهايت 
ي��ا 175 درجه س��انتيگراد گرم می کنيم و 
قالب را ب��ه مدت 45 دقيق��ه روی پنجره 
وس��ط فر قرار می دهيم تا کيک باال بيايد 
و کام��اًل پخته ش��ود. بعد قال��ب را بيرون 
می آوريم و می گذاريم س��رد ش��ود. آب 
سه عدد پرتقال را می گيريم و با بقيه شکر 
که 150 گرم است مخلوط می کنيم. کمی 
پوست پرتقال رنده شده در آن می ريزيم 
و مايه را می جوشانيم تا کمی غليظ شود. 
ش��ربت به دس��ت آمده را داغ روی کيک 
می دهي��م. می توانيم کيک را از ضخامت 
ب��ه دو نيم کنيم و روی ه��ر نيمه را کمی 
ش��ربت بدهيم؛ در اين ص��ورت دو نيمه 
کيک را روی ه��م می گذاريم. می توانيم 
کم��ی پودر قند يا خالل بادام بو داده روی 

سطح کيک بپاشيم.

از لحظ��ه ای که خبر آمدن نوزادی جديد 
در خانواده پخش می شود، شور و حال خاصی 
کل خانواده و اطرافيان نزديک را در برمی گيرد 
و هر کدام می کوش��ند تا شرايط الزم را برای 
آمدن نوزاد فراهم کنند. تهيه لباس و لوازم اوليه 
نوزاد، فراهم کردن اتاقی مناسب با رنگ مورد 
عالقه کودکان، جور کردن لباس های رنگارنگ 
و حتی تهيه ليستی از اسامی مختلف دختر و 
پس��ر از جمله کارهايی است که تقريباً همه 
خانواده ها انجام می دهند. اما آنچه که حرف اول 
را می زند و متأسفانه برخی اوقات زياد توجهی 
به آن نمی شود، کمک و رسيدگی به مادر باردار 
است. مادر باردار عالوه بر شور و شوق فراوان، 
اضطراب ها و استرس های ويژه اين دوران را 
نيز به دوش می کشد. عالئم جسمی مانند تپش 
قلب، تنفس های کوتاه و تند، خس��تگی های 
زودهنگام و حساسيت به بو و تهوع های مکرر، 
تحمل و صبر او را بسيار کم می کند. در نتيجه 
نياز دارد که در محيطی آرام و دلنشين و به دور 
از استرس و هيجان زندگی کند. برخورداری از 
محيطی آرام و بدون استرس در دوران بارداری 
منجر به تولد نوزادی با وزن مناسب، سالم تر 
و آرام تر می شود. پس با فراهم کردن محيطی 
به دور از هيجان برای مادر، صاحب فرزندانی 

سالم و آرام شويد.
• يکی از مس��ائلی که مادران ب��اردار در 
هفته ه��ای اول از آن رن��ج می برن��د بوهای 
مختلفی اس��ت که از آش��پزخانه من��زل در 
خانه پخش می ش��ود و به دنب��ال آن تهوع و 
اس��تفراغ های مکرری اس��ت که برای او به 
وجود می آورد. داشتن سيستم تهويه مناسب 

در آشپزخانه می تواند اين مشکل را تا حدودی 
برطرف کند.

• م��ادر هنگام غذاخ��وردن بايد بر روی 
صندلی صاف بنشيند و از چهارپايه کوتاه زير 

پاها استفاده کند.
• دمای مناسب در خانه بايد حدود 26-

24 درجه سانتيگراد باشد تا مادر دچار تعريق 
نشود.

• استفاده از تخت خواب هايی که ارتفاع 
کوتاهی دارند مادر را در برخاستن و خوابيدن 

کمک می کند.
• تش��ک های اس��تاندارد ني��ز دردهای 

عضالنی و کمردرد را کم می کند.
• استفاده از کاناپه های نرم و کوتاه و قرار 
دادن کوسن های کوچک در گودی کمر هنگام 
نشس��تن، از قوس بيش از حد کمر به سمت 

جلو و دردهای مهره ای کم می کند.
• اس��تفاده از رنگ های سبز روشن و آبی 
بر روی ديوارهای اتاق خواب، استرس مادر 
را کاهش می دهد. با خواب آرام مادر، ضربان 
قلب جنين در ح��د نرمال می زند و او هم از 
آرامش مادر لذت می برد و از رشدی مناسب 

بهره مند خواهد شد.
• چيدمان وسايل منزل بايد به شکلی باشد 
تا فضای کافی برای راه رفتن مادر به خصوص 
در هفته های آخر بارداری فراهم شود. به کار 
بردن مبلمان متعدد و شلوغی فضا برای تحرک 
مادر مشکل ساز اس��ت.  از سوی ديگر، عدم 
تعادل مادر با باالرفتن وزن او، می تواند باعث 
برخورد او با اثاثيه منزل شود، بنابراين فضاها 

بايد خلوت و باز باشد.

مريم عطاريان
دوره نوجوانی، س��نينی است که در آن 
روابط دوس��تی با همساالن ش��کل گرفته 
و اهمي��ت آن در زندگی ف��رد روز به روز 
بيشتر می ش��ود. در اين سال ها نوجوانان 
بيش��تر ساعات روز را با دوستانشان سپری 
می کنن��د. دوران نوجوانی، مرحله رش��د 
و گس��ترش روابط اس��ت. در اين دوران، 
نوجوان��ان به دنبال دوس��تانی هس��تند که 
اوقات خ��ود را با آنه��ا بگذرانند، رازهای 
خ��ود را با آنها در مي��ان گذارند، بگويند و 
بش��نوند و با دوس��تی ها برای خود ش��ور 
و نش��اطی آنی فراه��م س��ازند. برخی از 
نوجوانان روش بيان استقاللشان؛ عضويت 
در گروههاي��ی اس��ت که خان��واده با آنها 
مخالف است و برخی ديگر هم بدون هيچ 
دليل خاصی به همساالن خود گرايش پيدا 
می کنند. نوجوان دارای ارتباطی صميمی و 
يک دل با دوس��تان و همساالن است، آنها 
را دوس��ت دارد و نمی خواهد به گونه ای 
عمل کن��د که پيوندش��ان از هم بگس��لد. 
نوجوان خالء زندگی را به وسيله معاشرت 
با دوس��تان پر می کند. اوقات فراغت خود 
را با آنان می گذراند و س��خنان و رازهای 
خود را با آنها در ميان می گذارد. همساالن 
نوجوانان بيش��ترين تأثير را روی نوع رفتار 
آنان دارند. نوجوانان وقت خود را بيش از 
آنکه در کنار خانواده ش��ان سپری کنند، با 
دوس��تان خود می گذرانند. اين تعامل دائم 
و مستقيم باعث می شود همساالن تأثيرات 
قوی تر و مؤثرتری نس��بت ب��ه والدين و 
معلمان داشته باش��ند و نکته بسيار مهم تر 
آنکه فش��ار همساالن بر نوجوانانی با عزت 
نفس پايين، تأثيرگذارتر خواهد بود و حتی 
برای اينکه همساالن، وی را در گروه خود 
بپذيرند، حاضر هس��تند دست به کارهايی 
 بزنن��د ک��ه ب��ر خ��الف عقايد خ��ود و يا 
خانواده ش��ان باش��د. ب��رای مثال فش��ار 
همساالن باعث تجربه استفاده از سيگار يا 
مواد مخدر، فرار از مدرس��ه و يا رفتارهای 
پر خطر رايج در دوران نوجوانی می شود. 
بنابراين هرگاه در رفتار نوجوانتان ش��اهد 
تغييرات ناگهانی در لب��اس، نگرش، رفتار 
و.. شديد و يا رفتارهايی مشکوک و مرموز 
از وی س��ر زد، توجه کنيد که ممکن است 
او تحت تأثير همس��االن خ��ود قرار گرفته 
باشد. ش��ما فکر می کنيد چگونه می توان 
کاری ک��رد تا نوجوانان کمت��ر تحت تأثير 
رفتارهای مخرب دوستان و همساالن خود 
بوده و بيشتر در کنار خانواده خود باشند و 
تح��ت تأثير والدين خود قرار گيرند؟ برای 
رس��يدن به اين هدف الزم اس��ت توقعات 
رفتاری روش��نی از آنها داشته باشيد، برای 
ارتباطات او قوانين روش��نی وضع کنيد و 
مجازات مش��خصی را برای دروغگويی يا 
ساير فعاليتهای نامتعارف وی تعيين کنيد. با 
گفتن انتظارات خود با نوجوانتان، ديگر او 
نمی تواند ادعا کند که »چيزی نمی دانسته« 
و يا از توقعات ش��ما آگاهی کافی نداش��ته 

است.
همساالن خالفکار

يکی از سخت ترين موقعيت ها، زمانی 
اس��ت که يک نوجوان تصميم به داش��تن 
رابط��ه ب��ا گروهه��ای خ��الف کار بگيرد. 

والدين اغلب کنترل چنين رفتاری را در نزد 
نوجوانان بسيار سخت تر ارزيابی می کنند. 
اغل��ب والدين اظهار تأس��ف می کنند که 
وقتی نوجوان شان را از ارتباط با گروههای 
خالفکار باز می دارند اين گروهها و افراد 
جاذبه بيشتری برای فرزندشان پيدا می کنند 
و مانند آهن ربا به طرف اين گروهها جذب 
می شوند. گاهی اوقات با وضع يک سری 
مق��ررات در خصوص ارتباط با افرادی که 
پيرامون نوجوان ديده ش��ده اند می توان از 
اث��رات نامطلوب اين گروهه��ا بر نوجوان، 
جلوگيری کرد. اما چنانچه متوجه ش��ديد 
تأثير گروههای مذکور بر فرزند شما فراتر 
از محدوديتهايی است که وضع کرده ايد و 
به اصطالح »حريف« فرزندتان نمی شويد، 
الزم اس��ت به دنبال داليلی باشيد که فرزند 
ش��ما را تا اين حد عالقمند به اين گروهها 
کرده است؟ در اولين اقدام، علت شناسی و 
بررسی منشأ بروز اين مشکل کمک شايانی 

به کنترل و حتی قطع اين روابط می کند.
نوجوانان به داليل مختلفی جذب گروه 
همساالن می شوند. برای مثال ممکن است 
فرزندت��ان در زمين��ه اعتماد ب��ه نفس و يا 
خودکارآمدی کمبود احس��اس کند و سعی 
کند ب��ه هر طريقی که ممکن اس��ت حتی 
به قيمت عضوي��ت در گروههای بزهکار، 
اين کمب��ود را جبران کند. در اين وضعيت 
والدي��ن نمی توانند با محدود کردن ارتباط 
فرزندشان با گروههای مذکور، باعث تغيير 
نگرش آنها شوند و والدين تنها در صورتی 
که بتوانند به موقع با نخستين روابط با اين 
گروهها برخورد کنند، می توانند باعث تغيير 
نگرش فرزندان نسبت به اين گروهها و يا 
دوستان شوند. جذب ش��دن يک نوجوان 
توس��ط يک سری از دوس��تان خاص و يا 
گروههای ويژه به دلي��ل تغذيه يا خوراک 
فکری اس��ت که اين گروهها به روش��های 

مختلف برای آنها فراهم می کنند.
و نتیجه آنکه...

در ه��ر ص��ورت نوجوانان ب��ه داليل 
مختلفی جذب گروه همس��االن می شوند؛ 
برخ��ی از اي��ن دوس��تان نق��ش حمايتی 
دارند، برخی به منظور صميمت بيش��تر به 
همس��االن خود جذب می شوند، تعدادی 
در صدد پذيرش��ی هس��تند که در خانواده 
ب��ه دس��ت نياورده ان��د و ع��ده ای ديگر 
دارای مش��کالت ارتباط��ی ب��وده و از اين 
طري��ق می خواهن��د دامن��ه ارتباطی خود 
را گس��ترش دهند و يا ع��ده ای از آنها در 
جستجوی اعتبار هستند. برخی از نوجوانان 
بيان استقاللش��ان، عضويت در گروههايی 
اس��ت که خانواده با آنها مخالف اس��ت و 
برخ��ی ديگر هم بدون هي��چ دليل خاصی 
به همس��االن خود گرايش پي��دا می کنند. 
ب��ه طور کلی نوجوانان م��ا، به هر بهانه ای 
که همنشين همس��االن خود شوند، برخی 
دارای تأثير مثبت و برخی ديگر دارای آثار 
منفی هس��تند. با وج��ود اينکه تأثيرات اين 
گروههای همس��ال متفاوت است، بايد در 
انتخاب دوس��ت نوجوانتان سهيم باشيد و 
اي��ن کار بايد از زمان کودکی فرزندان آغاز 
ش��ده و تا نوجوانی ادامه داش��ته باشد که 
 اين امر بخشی از مس��ئوليت والدينی شما 

است.

پیشبند

نوجواني که رفیق باز شده
 بررسي نقش و اهمیت همساالن 

در دوران نوجواني

چیدمانی مختص خانم های باردار
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پژمان غفاری
در هفت��ه چهارده��م ليگ برت��ر هندبال 
کشور تيم های اصفهانی سپاهان و ذوب آهن 
ب��ر حريفان خود غلبه کردند تا همچنان بر فر 
از بام هندبال ايران يکه تازی کنند تيم سپاهان 
اصفهان با حساب 27 بر 20 شهرداری سبزوار 
را شکست داد و با 28 امتياز همچنان صدرنشين 
اين رقابتهاس��ت. تيم ذوب آهن هم در اراک 
توانست با نتيجه 30 بر 26 بر ميزبانش تيم هپکو 

چيره شود و با 3 امتياز اختالف نسبت به تيم اول 
جدی ترين تعقيب کننده سپاهان لقب گرفته و 
تيم رده سومی صنعت مس در کرمان در داربی 
اين شهر مقابل شهرداری زرند با حساب 23 بر 
23 متوقف شد. تيم پتروشيمی کازرون نتيجه را 
21 بر 22 به ميهمانش دانشگاه اروميه واگذار و 
در آخرين ديدار در مصافی ديدنی و نفس گير 
دو تيم دانشگاه آزاد و سنگ آهن بافق به تساوی 

42 بر 42 رضايت دادند.

ورزش های  فدراس��يون  سرپرس��ت 
همگان��ی گف��ت: اي��ن فدراس��يون عضو 
فدراسيون جهانی اس��ت و از نظر قانونی 
نماين��ده جمه��وری اس��المی اي��ران در 
اين تش��کيالت محس��وب می شود. علی 
مج��دآرا در گفتگو با ايرن��ا افزود: برخی 
مواق��ع فدراس��يون جهان��ی ورزش های 
همگانی ب��رای تأمين مناب��ع مالی خود با 
ديگر نهادها در کشورهای مختلف قرارداد 
همکاری منعق��د می کند، اما آن نهادها به 
عنوان نماينده کشورشان در اين فدراسيون 

محسوب نمی شوند. 
وی خاطر نشان کرد: برقراری اين گونه 
تعامالت بين نهادهای ايرانی و فدراسيون 
جهان��ی ورزش ه��ای همگان��ی، ب��دون 
هماهنگی با اين فدراسيون به روند توسعه 
ورزش در کشور ضربه می زند. مجدآرا با 
اش��اره به تالش مطلوب شهرداری ها در 
توس��عه ورزش همگانی به ويژه در تهران 
گفت: فدراس��يون ورزش ه��ای همگانی 
عالقمند ب��ه همکاری با س��اير ارگانها و 
وزارتخانه هايی است که امکانات ورزشی 
خوبی در اختيار دارند. وی افزود: اميدوارم 
با اين تعامالت گامهای مهمی برای توسعه 
ورزش در بين مردم برداش��ته و يا حداقل 
ورزش در بين کارکنان آنان همگانی شود. 

سرپرست فدراسيون ورزش های همگانی 
در خصوص جداسازی برخی انجمن های 
اين فدراس��يون و الحاق آنان به فدراسيون 
انجمن ه��ای ورزش��ی گف��ت: برخی از 
رشته های ورزشی اين فدراسيون توانايی 
فدراس��يون شدن را دارند. وی تأکيد کرد: 
يک��ی از وظايف فدراس��يون انجمن های 
ورزش��ی، کمک به اي��ن انجمن ها برای 
مستقل ش��دن است. مجدآرا در خصوص 
موازی کاری دو فدراس��يون ورزش های 
همگانی و روس��تايی و عش��ايری، گفت: 
توس��عه ورزش های همگانی در جمعيت 
روس��تايی، يک��ی از وظايف فدراس��يون 
ورزش های روستايی و عشايری است و  
در اصل به دليل اهميت اين کار، بخش��ی 
از وظيفه فدراسيون ورزش های همگانی 
به فدراس��يون روستايی و عشايری محول 
ش��ده اس��ت و هيچ گونه م��وازی کاری 
وج��ود ن��دارد. فدراس��يون ورزش های 
همگانی دارای 27 انجمن ورزش��ی است 
که با تصميم سازمان تربيت بدنی 6 انجمن 
سپک تاکرا، آليش، پينت بال، طناب کشی، 
دارت و فوتب��ال دس��تی ک��ه بيش��تر بعد 
قهرمان��ی دارند، از اين فدراس��يون جدا و 
زير نظر فدراس��يون انجمن های ورزشی 

قرار گرفت.

رئيس فدراس��يون جهانی کشتی )فيال( 
اع��الم ک��رد: اين فدراس��يون ب��ا برگزاری 
مسابقه های کش��تی فرنگی و آزاد مردان در 
ايران، موافق است. رافائل مارتينتی در گفتگو 
با ايرنا، در خصوص برگزاری مس��ابقه های 
جهان��ی کش��تی در س��ال 2010 گفت: در 
صورت انصراف مس��کو از برگ��زاری اين 
مسابقه ها، جمهوری اسالمی ايران می تواند 
برگزارکنن��ده اي��ن مس��ابقه ها باش��د. وی 
خاطرنشان کرد: ما با ارسال نامه ای به مسکو، 
تأکيد کرده ايم که بايد ظرف يک هفته تصميم 
خود را برای برگزاری مس��ابقه های جهانی 
 کش��تی و يا انصراف از برگ��زاری آن، اعالم 

کند.
با توج��ه به اينک��ه هزينه انص��راف از 
برگ��زاری اين مس��ابقه ها و تغيير مکان آن 
برای روس��يه هزينه سنگينی خواهد داشت، 
احتمال زيادی دارد ک��ه مقام های ذی ربط 
اين کش��ور آمادگی خود را ب��رای برگزاری 
مس��ابقه های جهانی کش��تی، اع��الم کنند. 
جمهوری اسالمی ايران آمادگی خود را برای 
برگزاری مس��ابقه های جهانی کشتی مردان 
در س��ال 2010 اعالم کرده و رئيس فيال نيز 
موافقت کرده که در صورت انصراف مسکو، 

مس��ابقه های مردان در ايران و زنان در ژاپن 
برگزار شود. مس��ابقه های رسمی و جهانی 
کشتی سال ها است که در جمهوری اسالمی 
ايران به دليل مق��ررات فيال در خصوص 
برگ��زاری همزمان مس��ابقه های مردان و 
زنان، برگزار نشده اس��ت. اعضای ايرانی 
فدراس��يون کشتی آس��يا و نيز فدراسيون 
جهانی کش��تی )فيال( در نشس��ت شورای 
کش��تی آس��يا که با حضور رئيس و نائب 
رئيس فيال برگزار شد، خواهان جداسازی 
مسابقه های کش��تی مردان و زنان شدند. 
رئيس فدراس��يون جهانی کشتی در ادامه، 
سطح کشتی ايران را بس��يار باال خواند و 
گفت: تيم کش��تی ايران بسيار قوی است 
و ب��ه رغ��م اينکه تيم دوم خ��ود را راهی 
مس��ابقه های قهرمانی کشتی در هند کرده 
اس��ت، باز هم مقام اولی را کس��ب کرد. 
مارتينت��ی همچنين نارضايت��ی خود را از 
اقدام های ش��ديد امنيتی ب��رای برگزاری 
مسابقه های قهرمانی آسيا در هند، نواقص 
فن��ی در سيس��تم کامپيوت��ری و تابل��وی 
اعالنات، اختالل در سيس��تم پخش سرود 
کش��ورها، تغذيه بد و تأخيرهای صورت 

گرفته در آغاز برنامه ها، اعالم کرد.  

مسابقات انتخابی کاراته استان اصفهان در 
دو بخش کاتا و کوميته انفرادی با معرفی نفرات 

برتر به کار خود پايان داد.
ب��ه گزارش ف��ارس، در اين رقابت ها که 
در س��الن فردوس مجموعه ورزشی آتشگاه 
به پايان رس��يد، نفرات منتخب برای حضور 
در تيم های پايه کاراته باشگاه سپاهان معرفی 
شدند. اين مسابقات با شرکت 190 کاراته کای 
اصفهان��ی در رده های س��نی زير 20 س��ال 
برگزار ش��د که در رده اميد 3 تي��م، و در دو 
رده جوانان و نوجوانان 5 تيم حضور داشتند. 
اين رقابت ها با همکاری هيأت کاراته اصفهان 
و باشگاه سپاهان به منظور استعداديابی و تأمين 

کاراته کا برای تيم های پايه باشگاه سپاهان انجام 
ش��د. نفرات برتر اين مس��ابقات به اردوهای 
انتخابی برای تش��کيل تيم منتخب اس��تان و 
اعزام به مس��ابقات قهرمانی کش��ور دعوت 
می شوند. همچنين رقابت های قهرمانی استان 
برای ش��ناخت نفرات برتر کاراته استان برای 
شرکت در چهارمين دوره المپياد ايرانيان که در 
رده سنی نوجوانان انجام می شود، هفته آينده 
برگزار می شود. نفرات برگزيده اين مسابقات 
نيز به تيم منتخب استان دعوت می شوند و با 
شرکت در اردوهای بلند مدت هيأت کاراته، 
برای اعزام به رقابت های المپياد ايرانيان آماده 

می شوند. 

قهرمان سابق جهان گفت: چرا با عناوين 
پوش��الی، اطالعات دروغ به مردم داده شده و 

جامعه پاک کشتی را ناپاک می کنند؟
عباس جديدی در گفتگو با فارس، اظهار 
داش��ت: چرا دروغ می گويند ک��ه تيم دوم ما 
به مس��ابقات قهرمانی آسيا اعزام شده است؟ 
احسان لشگری، حسن رحيمی و رضا يزدانی 
نفرات اول تيم ملی در جهان هستند. متأسفانه 
ورزش پهلوانی و پاک کش��تی، ناپاک شده و 
با عناوين پوش��الی، به مردم اطالعات دروغ 
می دهند. وی ادام��ه داد: آنهايی که در واليبال 
با س��ن کم نتيجه گرفته ان��د، می خواهند در 
کشتی هم با تکيه بر عناوين بی اهميت، بی دليل 
جايگاه تيم را باال ببرند. مثالً همين آذرشکيب 
4 س��ال است که پشت سر فردين معصومی 
حضور دارد. کجای انتخاب او پشتوانه سازی 

و جوانگرايی است؟
مربی س��ابق تيم ملی آزاد در مورد عدم 
برگزاری مس��ابقات انتخابی گفت: اين يعنی 

سقوط کش��تی ايران، که از بی کفايتی نشأت 
می گيرد.عباس جديدی خاطرنشان کرد: وقتی 
تيم در مس��ابقات بی ارزشی چون مسابقات 
آس��يايی که تي��م قدرتمندی در آن ش��رکت 
نکرده، اول می شود، همه به خاطر اين قهرمانی 
پوشالی، سينه سپر کرده و گوی سبقت را از هم 
می ربايند؛ اما در جهانی ها و المپيک ها پشت 
س��ر هم پنهان ش��ده و هر کدام با يک پرواز 
جداگانه به ايران بازمی گردند. بهتر است اينها 
به فکر جهانی و المپيک باشند و اينقدر به مردم 
دروغ نگويند. بيايند و جواب بدهند اين کميته 
استعداديابی که 4 سال اس��ت در فدراسيون 
تشکيل شده، چه پشتوانه ای را شناسايی کرده و 
تحويل داده است؟ قهرمان سابق جهان افزود: 
کشتی در حال نابودی است. با عدم برگزاری 
مسابقه انتخابی، انگيزه ها از بين رفته و باشگاه ها 
خالی از کشتی گيران شده است. وقتی جوانان 
بدانند مسابقه  انتخابی در پيش نيست، ديگر 

دنبال اين رشته نمی روند. 

پژمان سلطانی
مدير روابط عمومی باش��گاه فرهنگی 
ورزش��ی فوالد ماهان پس از تغيير و تحول 
 در رأس مديري��ت باش��گاه )آم��دن فيروز 
ريخت��ه گ��ران ب��ه ج��ای عل��ی طاهری( 
ب��ه خبرن��گار زاين��ده رود گف��ت: پس از 
قهرمانی تيم فوتس��ال فوالد ماه��ان در دو 
دوره اخي��ر ليگ برتر فوتس��ال کش��ور و 
کس��ب عنوان قهرمانی اين تيم در رقابتهای 
جام باش��گاههای آس��يا فيروز ريخته گران 
مديرعام��ل جديد برای تقوي��ت تيم خود 
عالوه بر تمديد قرارداد بازيکنان ملی پوش 
تيم خود، ديگر ملی پوش��ان تيم های ديگر 
را ج��ذب کرده تا با تمام توان جهت فصل 
آينده ليگ برتر خط و نشان برای رقبای خود 
بکشد. عليزاده ادامه داد: هفت نفر از بازيکنان 
فصل قبل به نام های وحيد شمسايی، محمد 

طاهری، محمد کشاورز، محمد هاشم زاده، 
اصغر حس��ن زاده، مجيد رئيس��ی و احمد 
باغبانباش��ی قرارداد خود را به مدت 3 سال 
ديگر تمدي��د کردند و فرهاد فخيم بازيکن 
س��ال گذشته گس��ترش فوالد تبريز و رضا 

ناصری گلر ش��هيد منص��وری قرچک به 
جمع ماهانی ها پيوس��تند؛ اين دو بازيکن 
 مل��ی روزهای آينده به تي��م اضافه خواهند

شد. 
وی تأکيد کرد: ف��والد ماهان در فصل 
آينده درصدد است از عنوان قهرمانی خود 
در ايران دفاع کند به همين خاطر ملی پوشان 
ديگری ه��م در اين تيم حض��ور خواهند 
داش��ت و از آنجايی ک��ه رقابت های جام 
باش��گاه های آسيا هر دو سال يکبار برگزار 
می شود، اين تيم سال آينده به مصاف رقبای 
آس��يايی خواهد رفت. مدير روابط عمومی 
ف��والد ماهان در پايان گف��ت: طی روزهای 
آينده وضعيت س��رمربی و کادر فنی جديد 
اين باشگاه مش��خص خواهد شد. )زمزمه 
هايی به گوش می رسد که يک مربی برزيلی 

در رأس کادر فنی ماهانی ها قرار گيرد(.

مديرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
گفت: در بازديد ناظران کنفدراسيون فوتبال 
آس��يا )AFC(، ي��ک ه��زار و 470 ب��رگ 
مس��تندات و گواهينام��ه هاي اي��زو را ارائه 
 کردي��م که براي آنها مس��رت بخ��ش بود. 
محمدرضا س��اکت در گفتگو با ايرنا افزود: 
ناظران کنفدراس��يون فوتبال آسيا در بازديد 
از امکانات باشگاه سپاهان در کمپ صفاييه 
و مجموع��ه فردوس رضايت داش��تند و از 
پيشنهادها و نقطه نظرات سازنده اين باشگاه 
تش��کر و آن را به عنوان يک ارتباط سازنده 
مطرح کردند. وي با بيان اينکه بيشترين هدف 
)AFC( در ليگ قهرمانان آسيا جذب تماشاگر 
و حضور آنها در ورزشگاه ها بود، افزود: حضور 
ايران در آسيا مهم است و اعتبار ليگ آسيا به 
خاطر حضور تماشاگران ايراني باال رفته است. 
ساکت اضافه کرد:حضور تماشاگران ليگ را 
تقويت مي کند و سمت و سوي ليگ ايران به 
سمت استاندارد شدن پيش رفته که اين مسأله 
نشان دهنده اين است که ايران با جديت دراين 

مسير گام برداشته است.
وي در خص��وص حض��ور عقيل��ي و 
ديگر بازيکنان اين تيم در س��اير تيم ها براي 
 فص��ل بعد گفت: برخي رس��انه ها س��عي 
مي کنند اف��راد را رودر روي هم قرار دهند، 

عقيلي مورد عالقه قلعه نويي است و در مورد 
مسائل مرتبط با اين بازيکن بزرگ نمايي شده، 
ام��ا ما او را حفظ مي کني��م. وي افزود: همه 
ساله اين صحبت ها مطرح مي شود، اما ما با 
بازيکناني که نياز داشته باشيم حتماً به توافق 
خواهيم رس��يد و دوست نداريم از تيم جدا 
شوند. وي با انتقاد از مذاکره برخي تيم ها با 
بازيکنان سپاهان از جمله شاهين خيري تأکيد 
کرد: ما بنايي بر مذاکره با بازيکنان مورد نظرمان 
قبل از پايان فصل نداريم و پس از توافق نهايي 
با قلعه نويي اقدام به جذب بازيکن مي کنيم و 
معتقديم تيمي مثل سپاهان نياز به اين کارها 
ندارد و بسياري از بازيکنان آرزو دارند به طور 
مستمر در سپاهان بازي کنند. ساکت با اشاره 
به اينکه قلعه نويي به دنبال حاش��يه نيست، 
گفت: برخي ها به دنبال موفقيت هاي سپاهان 
و قلعه نويي عليه ما حاشيه سازي مي کنند و 
در ط��ول اين فصل رقيبان خارج از ميدان ما 
بيشتر از رقباي داخل ميدان بودند و چيزي که 
در فوتبال ايران وجود دارد اين اس��ت که هر 
تيمي که در جايگاه باالي فوتبال قرار مي گيرد 
و شأن و موقعيت بااليي دارد، همه به نوعي 
به دنبال تخريب آن هستند. ساکت تصريح 
کرد: اگر با تخلفات ب��ه طور قاطع برخورد 
شود ديگر ش��اهد اين مسائل نخواهيم بود. 

وي با بيان اينکه هر مماش��اتي بستر را براي 
تخلفات بيشتر فراهم مي کند، ابراز اميدواري 
کرد: با قاطعيت س��ازمان ليگ، شاهد فضاي 
لطيفتري در ليگ باش��يم. وي در خصوص 
وضعيت پرداخت هاي سپاهان نيز افزود: ما 
آنچه وظيفه مان در پرداخت ها بوده را انجام 
داديم، تأخيراتي بوده اما چيزي در س��پاهان 
گم نمي ش��ود و بازيکنان از پرداختهاي ما 
راضي هس��تند. مديرعامل باشگاه سپاهان 
 ب��ا بي��ان اينکه هي��أت مديره هم��کاري با 
قلعه نوي��ي را مورد تأکيد ق��رار داد افزود: 
مذاک��رات کلي انجام ش��ده وجزئيات اين 
بحث هم در حال انجام اس��ت و ما در هر 
کجا الزم بوده از او حمايت کرديم. ساکت 
همچنين در خصوص استفاده ديگر رشته ها 
از امکانات ورزش��گاه ها وتأثيرات آن روي 
فوتبال گفت: چون سرانه فيزيکي ورزش مان 
پايين است وقتي طراحي براي يک مجموعه 
مي ش��ود چون مي توانند از امکانات ايجاد 
شده بيشتر اس��تفاده کنند و سرمايه گذاري 
ارزان تر شود، فضاي اطراف آن را به ورزش 
هاي ديگر هم اختصاص مي دهند که شايد 
به لحاظ فني براي رش��ته هاي ديگر خوب 
باشد و اميدوارم با حضور بخش خصوصي 

اين نقيصه برطرف شود. 

رئيس فدراسيون اسکيت ايران با اشاره به 
کسب 16 مدال رنگارنگ نونهاالن و نوجوانان 
کشور در مس��ابقات کاپ آزاد کره جنوبي، 
خاطرنشان کرد: تمامي تيم هاي صاحب نام و 
مدعي جهان از درخشش ورزشکاران به ويژه 
دختران ايراني در اين دوره از بازيها شگفت 

زده شدند.
 جمش��يد وزي��ري با بيان اي��ن مطلب، 
گفت: در اين رقابت ها محمدحسين حقيقت 
در رده س��ني 7 تا 8 سال و در سه ماده 200، 
300 و 500 متر مدال طالي رقابت ها را کسب 

کرد و امير حسين رستمي نيز در دو ماده اول 
مدال نق��ره و در 500 متر مدال برنز را از آن 
خود کرد. رئيس فدراسيون اسکيت ادامه داد: 
در حاشيه اين مسابقات، بدون اعالم رسمي 
مسابقه اي براي کودکان زير 6 سال برگزار شد 
که مليسا مجيدي در ماده هاي 100 و 200 متر 
مدال نقره را بر گردن آويخت. وزيري با اشاره 
به کسب اين تعداد مدال تنها در رقابت هاي 
پيست، گفت: اين نتايج به دست آمده، آينده 
اسکيت ايران را روشن نشان مي دهد و پس 
از بازگش��ت ورزش��کاران از اين رقابت ها 

اردوهاي مک��رري براي آنها برگزار مي کنيم 
تا آينده اسکيت ايران در آسيا و جهان تبديل 
به يک ق��درت بي رقيب ش��ود. وي افزود: 
 اين رقابت ها ام��روز در بخش جاده برگزار 
مي ش��ود که اميدوارم ورزش��کاران اعزامي 
ايران در اين مسابقات بتوانند کسب اين تعداد 
مدال ها را تکرار کنند. رقابت هاي اس��کيت 
کاپ آزاد از جمعه 24 ارديبهشت با حضور 
مدعيان جهان چون: چين، کلمبيان، چين تايپه 
و ... در کره جنوبي آغاز ش��ده و تا س��ه روز 

ادامه دارد.

نائب رئيس اول فدراس��يون فوتبال ايران 
گف��ت: درخواس��ت رئيس س��ازمان تربيت 
بدنی مبنی بر تأسيس فدراسيون فوتسال را با 
نظرخواهی از فدراسيون بين المللی فوتبال )فيفا( 
 پيگيری خواهيم کرد. مهدی تاج در گفتگو با ايرنا، 
افزود: نگاه بسيار مثبت رئيس سازمان تربيت 
بدن��ی به فوتس��ال قاب��ل تقدير اس��ت و به 
طور حتم به درخواس��ت وی برای تأس��يس 
 فدراس��يون فوتس��ال توجه ويژه ای خواهيم 
داش��ت. وی ادام��ه داد: فوتس��ال در ايران از 
ظرفيت بسيار بااليی برخوردار است و حتی 
اين رش��ته می تواند ورزش ايران را در جهان 
بيش��تر معرفی کند.  نائب رئيس فدراس��يون 
فوتبال گفت: به طور حتم چنانچه فيفا با صدور 
مجوز فدراسيون فوتبال موافقت کند، در اولين 
فرصت نسبت به راه اندازی و تأسيس آن در 

کشور اقدام خواهيم کرد. 
در  ک��رد:  تصري��ح  همچني��ن  ت��اج 
 صورت عدم موافقت مس��ئوالن فدراس��يون 
بين الملل��ی فوتبال ب��ا تحقق اي��ن مهم، از 
هم��ه مس��ئوالن ورزش کش��ور می خواهم 
 توجه خود را نس��بت به اين رش��ته بيش��تر 
کنند. وی در خصوص شايعات اخير مبنی بر 
استعفای مسعود عنايت از کميته داوران اظهار 
داش��ت: اين موض��وع را تکذيب می کنم و 

تاکنون استعفايی به دست ما نرسيده است. 
تاج گفت: در ديداری که با رئيس سازمان 
تربيت بدنی داشتيم، سعيدلو از ما خواست تا 
در چيدمان داوری ها در هفته پايانی ليگ برتر 
فوتبال و فينال جام حذفی دقت بيشتری داشته 
باش��يم و ما نيز اين درخواست را به مسئوالن 

کميته داوران منتقل کرديم.

جرايم بازيکن��ان تيم فوتبال پيکان در 
ص��ورت برتری برابر اس��تقالل بخش��يده 
می شود. به گزارش فارس، بازيکنان پيکان 
ک��ه به دليل 3 شکس��ت متوال��ی در ليگ 
برتر 20 درصد از مبلغ پيش قراردادش��ان 
از س��وی باشگاه کسر شد، در صورتی که 
بتوانند در هفته پايانی ليگ برتر اس��تقالل 
را شکست دهند تمام جرايم آنها بخشيده 

خواهد شد. 
کامران صاحب پناه مديرعامل باش��گاه 

پي��کان با تأييد اين خبر گفت: اين ش��رط 
را برای بازيکن��ان در نظر گرفته ايم تا آنها 
ب��ا انگيزه مضاعف در دي��دار آخر ليگ به 
مي��دان بروند و بتوانن��د توانايی های خود 
را ب��ار ديگر به هم��گان ثابت کنند. پيکان 
قزوي��ن  در  ارديبهش��ت   29 چهارش��نبه 
ميزب��ان اس��تقالل اس��ت. اين تي��م اکنون 
ب��ا 40 امتي��از در رده ده��م ج��دول قرار 
 دارد و اس��تقالل 58 امتي��ازی در رده دوم 

است.  

کاندي��داي بي رقيب رياس��ت باش��گاه 
بارسلونای اسپانيا به هواداران قول خريد چند 
بازيکن بزرگ داد. به گزارش فارس، ساندرو 
راسل، مدير برنامه ريزي بازيکناني چون فيگو، 
رونالدينيو، اتوئو و مالديني، در مراسمي که در 
شهر بارسلونا برگزار شد، رسماً ستاد مرکزي 
انتخاباتي خود را افتتاح کرد.  س��اندرو راسل 
اي-فلوي نام کامل مردي اس��ت که به ظاهر 
دوس��تي ديرينه اي با خوان الپورتا داشته و به 
ظاهر از عالم سياست متنفر است و از اظهارات 
سياسي الپورتا رنج مي کشد. اين دالل قديمي 
و با س��ابقه فوتبال جهان يک��ي از نامزد هاي 
اصلي در انتخابات آينده باشگاه بارسلونا است. 
خوان الپورتا دوس��ت به ظاهر صميمي وي 
به خاطر دو دوره رياست نمي تواند بار ديگر 
کانديد انتخابات باشد، اما طبق تبصره 9 بند 80 
اساسنامه باشگاه بارسلونا اگر هواداران رسمي 
اين تي��م در يک رفراندوم سراس��ري چنين 
چيزي را بخواهند امکان ادامه رياست وي نيز 
ميس��ر خواهد بود. راسل در کنفرانس خبري 
خود به هواداران گفت: بارسلونا حداقل به 8 
بازيکن بزرگ و جديد ديگر نياز جدي دارد. 

در شأن بارسلونا نيست که پس از مصدوميت 
2 ي��ا 3 بازيکن خ��ود نگران ش��ده و اعالم 

وضعيت بحراني کند. 
راس��ل افزود: داويد ويا را با قيمت بسيار 
باالتري خواهم خريد. به نظر من الپورتا قيمت 
پاييني را پيشنهاد کرده و اگر رئال مادريد هوس 
رقابت کند قطعاً او را از چنگ ما بيرون مي کشد.  
قيمت بازيکناني چون سيلوا، فابرگاس و ريبري 
هم بيش از آن چيزي است که الپورتا تصور 
مي کند و اگر پول خريدنشان را ندارد مي تواند 
زودت��ر اداره امور را به هيأت مديره بس��پارد، 
چرا که من حاضرم بدون داش��تن اطمينان از 
 پي��روزي خود در انتخابات به آنها پول قرض 
ده��م. وي در مورد مربي آينده بارس��لونا 
گف��ت: هيچ مش��کلي ب��ا سياس��ت هاي 
گواردي��وال ن��دارم اما اگ��ر مورينيو قبول 
کند ب��ا او وارد مذاکره خواهم ش��د، زيرا 
او هن��وز قرارداد نهاي��ي را با رئال مادريد 
منعق��د نکرده و بازيکنان��ي را هم که الزم 
دارد، تنها من مي  توان��م برايش خريداري 
کن��م.23 خ��رداد روز انتخابات رياس��ت 

باشگاه بارسلونا اسپانيا است.

تي��م ملي فوتب��ال هلن��د در رقابت هاي 
ج��ام جهاني  2010  به دنب��ال پايان دادن به 
ناکامي های متوالي خود و رس��يدن به عنوان 
قهرماني است. الله هاي نارنجي فوتبال اروپا که 
همواره فوتبالي چشم نواز و کم نظير را از خود 
ارائه مي دهند در جام جهاني  2010  آفريقاي 
جنوبي به دنبال اين هستند تا فوتبال زيبا را با 
نتيجه گيري همراه کرده و جام قهرماني را براي 
نخستين مرتبه از آن خود کنند. هلندي ها که 
دهمي��ن حضور خود را در اين رقابت بزرگ 
تجربه مي کنند در دهه هفتاد با در اختيار داشتن 
ستارگان بزرگي همچون يوهان کرايوف، آري 
هان، يوهان نيسکنس، واندرکرکوف، رنسن 
برينگ و با هدايت ريموس ميشل دوبار پياپي 
عنوان نايب قهرماني جهان را به دست آوردند. 
هلندي ها که در آن زمان فوتبالي نوين و زيبا 
را به نمايش مي گذاشتند در سال هاي  1974 
و  1978  براب��ر ميزبان��ان جام جهاني، آلمان 
غربي و آرژانتين شکس��ت خورده و جام را 
از دس��ت دادن��د. اين تيم در س��ال 2010  با 
هدايت برت فن مرويک به راحتي مسافر جام 
جهاني شد و حاال با حضور ستارگان بزرگ 
تيم هاي مختلف اروپاي��ي )آرين روبن، فان 
پرس��ي، هونته الر، فان بومل، فان درفارت و 
درک کويت( تنها به دنبال جام قهرماني است. 
دومي��ن تيم اروپايي حاضر در گروه  E  جام 
جهاني، 2010  دانمارک است که پس از چند 
سال رکود و کس��ب نتايج ضعيف دوباره به 
جمع تيم هاي مطرح اروپا پيوس��ته اس��ت. 
مارتين اولسن سرمربي تيم ملي دانمارک پس 
از حضور در راس کادر فني انقالب عظيمي 
در ترکيب تيم به وجود آورد و با کنار گذاشتن 
بازيکن��ان قديمي به جوانان خود که اکثريت 
در ليگ داخلي حضور داش��تند اعتماد کرد. 
ريسک و ش��جاعت اولسن به خوبي جواب 
داد، به طوري که وايکينگ ها در گروه مقدماتي 
تيم هاي مطرح پرتغال، سوئد و مجارستان را 
پش��ت سر گذاشته و پس از يک دوره غيبت 
دوباره به جمع تيم هاي بزرگ جهان پيوستند. 
مارتين اولسن که اعتقاد دارد تيمش در مرحله 
نهايي جام جهاني 2010  نيز توانايي درخشش 
را دارد براي رسيدن به اين باور خود بازيکنان 
جوان و خوبي همچون نيکوالس بنتنر، ياکوپ 
پولسن، کريستين پولس��ن، دنيس رامدال و 

دانيل آگر را در اختيار دارد. دانمارکي ها که در 
سال  1992  به طرز جالبي عنوان قهرماني جام 
ملت هاي اروپا را به دست آوردند و بازيکنان 
جوان و مس��تعدي را به فوتبال جهان معرفي 
کردند و امس��ال نيز در جستجوي موفقيت 
در جام جهاني هس��تند. شيرهاي رام نشدني 
کامرون نيز سومين تيم حاضر در گروه پنجم 
جام جهاني اس��ت که به دنب��ال بازگرداندن 
اعتبار خود هستند. کامروني ها در جام جهاني  
2006  غيبت داشته و سال هاي اخير در جام 
ملت هاي آفريقا نيز حرفي براي گفتن نداشته 
اند. اين تيم توانس��ت در مرحله مقدماتي با 
هداي��ت پل لوگوئن موفق عمل کند و راهي 
آفريقاي جنوبي شود. کامروني ها که بازيکنان 
مطرحي از جمله س��اموئل اتوئو، آلکساندر 
سانگ، کارلوس کامني، جان ماکون و جرمي 
اينجي ت��اپ را در اختيار دارند به طور يقين 
براي ساير تيم هاي اين گروه حريفي سخت 
تلقي مي ش��وند. بهترين حضور کامرون در 
رقابت هاي جام جهاني به سال 1990 در ايتاليا 
بازم��ي گردد که اين تيم توانس��ت با مهاجم 
نامدار خ��ود روژه ميال تا مرحله يک چهارم 
نهايي صعود کند، اما در آن مرحله علي رغم 
شايستگي بسيار مغلوب تيم قدرتمند انگلستان 
ش��د. آخرين تيم گروه پنجم جام جهاني نيز 
ژاپن نماينده نام آشناي قاره آسياست. ژاپني ها 
ک��ه چهارمين حضور پياپي خ��ود را در اين 
مسابقات عظيم تجربه مي کنند در رقابت هاي 
مقدماتي به راحتي حريفان آسيايي را يکي پس 
از ديگري پشت سر گذاشته و جواز حضور در 
آفريقا را به دست آوردند. مسئوالن فدراسيون 
فوتبال ژاپن برخالف سال هاي گذشته هدايت 
تيم بزرگس��االن خود را ب��ه يک مربي بومي 
به نام تاکاش��ي اوکادا س��پردند که وي نيز با 
صعود مقتدرانه جواب اعتماد مسئوالن را به 
خوبي داد. ژاپني ها طي سه دوره قبلي حضور 
خود در جام جهاني تنها در س��ال   2002 که 
ميزباني مسابقات به همراه کره جنوبي را در 
اختيار داشتند به مرحله حذفي صعود کردند.
چشم بادامي ها براي دفاع از فوتبال آسيا کار 
بسيار سختي را برابر تيم هاي هلند، کامرون و 
دانمارک خواهند داشت و به نظر نمي رسد تيم 
ظريف ژاپن شانس چنداني براي رويارويي با 

اين تيم هاي قدرتمند داشته باشد. 

علی علیزاده:

 فرهاد فخیم و رضا ناصری ماهانی شدند
هندبال اصفهان همچنان بر فراز ایران

فدراسیون ورزش هاي همگاني نماینده ایران 
در فدارسیون جهاني 

 رئیس فیال با برگزاري مسابقه هاي کشتي 
در ایران موافقت کرد

نفرات برتر مسابقات کاراته قهرماني اصفهان 
معرفي شدند

باشگاه ها خالي از کشتي گیران 

  بخشیده شدن جریمه بازیکنان پیکان 
در صورت شکست استقالل    

تاج:
 درخواست سعیدلو براي تأسیس 

فدراسیون فوتسال را دنبال خواهیم کرد

چهار تیم مدعي اما پر امید

گروه E جام جهاني بدون قهرمان!

راسل: 
حداقل به 8 بازیکن بزرگ دیگر نیاز داریم

زاينده رود
ايگور کاس��ترو ک��ه در دقيقه 85 
مسابقه تيم ذوب آهن و مس کرمان با 
ضربه سر دقيقی گل برتری اصفهانی 
ها را به ثمر رساند، پيرامون اين بازی 
به خبرنگار ما گفت: خوشحال هستم 
ک��ه پس از 10 دقيقه که به بازی آمدم 
گل برتری تيمم را به ثمررس��اندم که 

اين گل با همکاری همه بازيکنان تيم 
به دست آمد. 

وی ب��ه ق��رارداد خود ب��ا ذوب 
آهن اش��اره کرد و توضيح داد: تا يک 
س��ال ديگر با تنها نماين��ده ايران در 
جمع 8 تيم برتر آس��يا ق��رارداد دارم. 
مهاج��م برزيل��ی ذوب آه��ن درباره 
بازی با ملوان گفت: اگر به صالحديد 

مربي��ان در مس��ابقه باش��م س��عی و 
 تالش خود را برای شکس��ت حريف 

می کنم.

زاينده رود
ش��هاب گردان در مورد 
مرب��ی دروازه بانان ذوب آهن 
گفت: توميسالو ساويچ يکی از 
بهترين مربيان گلر در اروپا بوده 
که اگر ديگر باشگاه ها از روی 
باشگاه ذوب آهن الگوبرداری 
کنند هيچ مشکلی برای کمبود 
دروازه بانی نخواهيم داش��ت. 
شهاب گردان دروازه بان ذوب 
آهن اصفه��ان ادام��ه داد: من 
مخالف آمدن گلرهای خارجی 
در ليگ برتر نيستم اما مهم تربيت 
کردن دروازه بان های ايرانی در 

داخل باشگاه ها است که 
اين موضوع برمی گردد به 
 داشتن مربيان خوب برای 
دروازه ب��ان ه��ا، گردان 
درباره بازی با مس تأکيد 
ک��رد: بازی حس��اس و 
س��نگينی بود. دو مربی 
از يکديگ��ر ش��ناخت 
خوبی داشتند بارها اين 

دو تي��م جلوی هم بازی کرده 
بودند و خيلی خوشحالم که 
توانستيم با شکست شاگردان 
لوکابوناچيچ به مرحله بعدی 
صعود کنيم، وی پيرامون بازی 
روز چهارش��نبه مقابل ملوان 
خاطرنشان ساخت: اميدواريم 
آخري��ن ب��ازی در ليگ برتر 
اين فصل را با کسب 3 امتياز 
همراه با تفاضل گل بيشتر به 
پايان رسانيم. دروازه بان ذوب 
آهن در پايان گفت: تا يک سال 
ديگر با تيم ذوب آهن اصفهان 

قرارداد دارم.

زاينده رود
محمدپور  احمد  س��يد 
بازيکن 31 س��اله و باتجربه 
ذوب آهن اصفه��ان گفت: 
ديدار مقابل ملوان بندرانزلی 
در فوالدش��هر آخرين فينال 
ليگ برتر فوتبال کشور است 
و تأکيد کرد: ما در اين بازی 
فقط به پيروزی فکر می کنيم 
تيم ما در روزهای س��خت 
بازی های درخش��انی را از 
خود به نمايش می گذارد و 
اين يک مسابقه دشوار است 
که اميدوارم با کسب پيروزی 

و تفاضل گل باال زمين 
مس��ابقه را ترک کنيم و 
اگر ب��ه صالحديد کادر 
فنی در بازی چهارشنبه 
باشم با تمام وجود بازی 
می کن��م. وی به ديدار 
مس کرمان اشاره کرد و 
گفت: به علت خستگی 
دو تي��م بازی از کيفيت 
خوبی برخ��وردار نبود 
و هر تيمی اش��تباه می کرد 
برنده مسابقه تيم مقابل بود، 
که مس��ی ها به دليل اشتباه 
قاس��م دهنوی که توپ را با 
دس��ت لمس کرد موجبات 
حذف تيم مس برای حضور 
در جمع 8 تيم برتر آس��يا را 
فراه��م ک��رد. محمدپور در 
پايان خاطرنش��ان س��اخت: 
ق��راردادم امس��ال ب��ا ذوب 
آهن تمام شده و اگر باشگاه 
خواهان من باشد فصل آينده 
هم در اين تيم بازی می کنم.

ايگور کاسترو:
خوشحالــم گل برتری  را زدم

 ساکت:
ارائه مستندات سپاهان براي ناظران AFC مسرت بخش بود

وزيري:
مدعیان اسکیت جهان از درخشش نونهاالن ایراني شگفت زده شدند

شهاب گردان:
 مخالف آمدن دروازه بان 

خارجی نیستم

احمد محمدپور:
دیدار با ملوان آخرین فینال 

لیگ است
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدير مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

26 °

22 °9 °

13 °
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
29550هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
297000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
294000  یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخريدارز

10301034دالر امریکا
13061309یورو

272275 ریال عربستان
 282 280درهم امارات

وب سايت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: از اهالی 
س��ينما و هنر دعوت می کنم به توليد آثار فاخر با 
محوريت فردوسی اقدام کنند و ما نيز اين آثار را 
مورد حمايت قرار می دهيم. سيد محمد حسينی 
در همايش فردوس��ی و زبان فارسی در دانشگاه 
فردوس��ی مش��هد افزود: فردوس��ی جزء معدود 
بزرگان تاريخ ايران اس��ت که هن��وز در داخل و 

خارج از کشور جای معرفی دارد.
ب��ه گزارش ايرنا، وی با بيان اينکه فردوس��ی 
يک ش��خصيت فرامل��ی و جهانی اس��ت، اظهار 
داشت: ش��اهنامه منبع پيدايش و خلق بسياری از 
آثار هنری اس��ت که هنردوس��تان در اقصی نقاط 
جهان با ديدن آنها، ناخودآگاه به ياد اشعار حکيم 

توس می افتند.
وزير فرهنگ وارشاد اسالمی از خرد به عنوان 
عمده ترين و مهم ترين عنصر ش��عر فارس��ی در 
کالم فردوس��ی ياد و خاطرنش��ان کرد: بين زبان 
فارسی و شعر فردوسی ارتباطی متقابل و دوسويه 
وجود دارد که نتيجه اين ارتباط آن است که زبان 
فارس��ی در کالم فردوس��ی جاودانه مانده و شعر 
فردوس��ی نيز گويای خردورزی زب��ان و ادبيات 

فارسی است.
وی از عزت نيز به عنوان ديگر عنصر محتوايی 
شعر فردوسی ياد کرد و افزود: در کالم فردوسی 
ع��زت نفس و مناعت طبع چنان موج می زند که 

سلطان محمود غزنوی را به زانو درمی آورد.
حس��ينی، پيوند بين ايرانيت و اسالميت اقوام 
ايرانی را مديون شاهنامه دانست و گفت: استقالل 
و تمامي��ت ارض��ی کش��ور و يکپارچگ��ی اقوام 

ايران زمين درقالب گروه ها، اديان و مس��لکهای 
مختلف، نتيجه نفوذ شاهنامه در فکر و روح مردم 
ايران اس��ت. همايش فردوس��ی و زبان فارسی به 
م��دت دو روز و درقالب س��ه ميزگرد تخصصی 

برگزار می شود.
اين همايش به مناسبت روز ملی فردوسی برپا 
ش��ده که دومين روز آن قرار است بر مزار حکيم 

سخن ابوالقاسم فردوسی در توس برگزار شود.

    حمید حقیقت
بر پايه س��فارش س��ازمان تربيت��ی، علمی و 
فرهنگی س��ازمان ملل متحد )يونس��کو( مبنی بر 
نکوداشت هزارمين سال سرايش شاهنامه فردوسی 
و به مناسبت روز فردوسی، انجمن ترويج زبان و 
ادب فارسی ايران همايش موضوعی - تخصصی 
خود را تحت عنوان »انديشه های واالی فردوسی 
در ش��اهنامه« در دول��ت آباد اصفه��ان با حضور 
اساتيد برجس��ته زبان و ادبيات فارسی از سراسر 
کشور و با حضور برخی از مقامات استان برگزار 

کرد. 
در هماي��ش بزرگداش��ت فردوس��ی و زبان 
فارس��ی که به  مناس��بت هزارمين س��ال سرايش 
ش��اهنامه و به همت انجمن ترويج زبان و ادبيات 
فارس��ی در دولت آباد اصفهان برگزار شد، مهدی 
محقق رئيس انجمن ترويج و زبان و ادب فارسی 
ايران اظهار داش��ت: برخالف عقيده  برخی افراد، 
ادبيات فارس��ی تنها حديث گل و بلبل نيس��ت، 
بلکه آکنده از انديشه های قرآنی، حديث و گفتار 

بزرگان است. 
بزرگداش��ت  ب��ه ديگ��ر همايش ه��ای  وی 
فردوس��ی که قرار است، در مشهد و زابل برگزار 
ش��ود، اش��اره و بيان کرد: انجمن ترويج زبان و 

ادبيات فارسی در ايران عمری 50 ساله دارد و از 
ابتدای تأسيس به تکريم ادبای ايران زمين پرداخته 

است. 
اين استاد زبان و ادبيات فارسی افزود: تکريم 
از اديب نيش��ابوری، جالل الدي��ن همايی، موالنا، 
س��يدمحمدتقی مدرس و مجدالدين فيروزآبادی 
از س��وابق انجمن ترويج زبان و ادبيات فارس��ی 

است. 

همچني��ن چاپ بي��ش از 30 جل��د کتاب از 
ديگر فعاليت های اين انجمن اس��ت. در ادامه اين 
همايش، اس��تاد زبان و ادبيات فارس��ی دانشگاه 
اصفه��ان آقای نوري��ان به اهمي��ت نصيحت در 
ش��اهنامه اش��اره کرد و گفت: راز حکيم دانستن 

فردوس��ی در نزد قدما، حکم��ت نظری و عملی 
اوست.  

عل��ی نوريان تجل��ی گاه حکمت عملی را در 
ش��اهنامه، نصايح موجود در اين کتاب دانست و 
گفت: شاعران گذشته ما از جمله فردوسی، موالنا، 
نظامی و س��عدی به عدم تأثير پند خالص آگاهی 
داش��تند. آنها برای رس��وخ حکمت در جامعه به 

آميختن آن با ادبيات و هنر می پرداختند. 
وی اهميت داستان، قصه، رمان، سينما و تئاتر 
را به  دليل تأثير آن بر عامه  مردم، برای گس��ترش 
فضيلت ه��ای اخالق��ی دانس��ت و تصريح کرد: 
مفاهيم کليدی ش��اهنامه داد، آز، نام و مرگ است 

که به انسان ها آگاهی می دهد.  
در اين مراسم، پيام نماينده  يونسکو در ايران 
به  مناسبت هزارمين سال سرايش شاهنامه خوانده 

شد. 
دکتر گرمارودی ع��الوه بر خواندن مقاله ای 
از خ��ود درباره فردوس��ی قطعه  ش��عری قرائت 
کردن��د. در حاش��يه  اين همايش ني��ز کتاب هايی 
در زمينه  زبان و ادبيات فارس��ی فروخته می ش��د 
و حض��ور خوانندگانی چ��ون؛ افتخاری، ايرج و 
بازيگران س��ينما و تئاتر در اي��ن همايش، جالب 

توجه بود. 

   حامد حقی
غالمرضا رش��يد ياسمی، مش��هور به رشيد 
ياس��می کرمانشاهی نويس��نده، مترجم و شاعر 
معاص��ر در تاري��خ 1275 خورش��يدی برابر با 

1896 ميالدی در کرمانشاه زاده شد. 
وی تحصيالت خود را در کرمانشاه و تهران 
گذران��د و از جوانی عالوه ب��ر تحصيل زبان و 
ادبيات فارسی، به زبان و ادب فرانسوی آشنايی 

يافت. 
س��پس به آموخت��ن زبان و ادبي��ات عربی، 
انگليسی و پهلوی پرداخت و مطالعات خود را 

تا پايان عمر ادامه داد. 
رشيد ياس��می از س��ال 1312 خورشيدی 
برابر با 1933 ميالدی س��مت اس��تادی کرسی 
تاريخ را در دانش��گاه تهران به عهده داشت. او 
با همکاری ملک الش��عرای بهار، مجله دانشکده 
را تأس��يس کرد و دراي��ن مجله و چند روزنامه 
ديگرهمچ��ون نوبهار، آينده، ارمغ��ان و مهر به 

فعاليت پرداخت. 
وی عالوه بر ش��اعری، يکی از مشهورترين 

مترجمان و نويسندگان دوران خود بود. 
رشيد ياس��می تحوالت اجتماعی، فکری و 
فرهنگی قرن اخير را در شعرهای خود منعکس 

کرده است. 
از مهمتري��ن تأليف��ات وی می ت��وان ب��ه 
کتاب های تاري��خ ادبيات ايران و آيين نگارش 

اشاره کرد. 
س��خن وی نغز و دل نش��ين همراه با افکار 
و موضوعات تازه اس��ت که ش��اعر با تعمق و 

پختگی خاص بيان کرده است. 
رشيد ياسمی در ارديبهشت ماه 1330 برابر 

با 1951 ميالدی درگذشت. 
نعمت ما به چشم همسايه

 صدبرابر فزون کند پايه
 چون ز چشم نياز می بيند

 مرغ همسايه غاز می بيند 

   زاينده رود
کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان و گالری 
شماره دو آن، آثار ماکت های معماری دانشگاه 
آزاد اردستان را به نمايش گذاشته است و گالری 
شماره يک موزه، همچنان نمايشگاه حجم های 
چوبی آث��ار آزاد ماتيان را  ني��ز اين هفته دنبال 

می کن��د. گالری دو  و  س��ه موزه، آثار پوس��تر 
مهدی سعيدی را  نه نمايش گذاشته است و در 
گوش��ه ای از همين گالری، عکس های قديمی 
اصفهان همچنان برای ديد عموم محيا اس��ت و 
نقش خانه حوزه هنری آثار نقاشی رستم جالير 

را به نمايش گذاشته است. 

مس��ئول اداره کتاب کودک و نوجوان وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی با اش��اره به حاکميت 
فضای غيرحرفه ای در نش��ر ک��ودک و نوجوان، بر 
ل��زوم حمايت دولت از ناش��ران حرفه ای و حذف 
ناشران غيرحرفه ای از انجمن های نشر، تأکيد کرد. 
به گزارش ايرنا، س��يد صادق موس��وی در نشست 
تخصصی »وضعيت نش��ر کتاب کودک و نوجوان« 
به رش��د فعاليت ناشران در سی س��ال اخير اشاره 
کرد و گفت: قبل از پيروزی انقالب اسالمی ايران، 
کتاب ه��ای کودک و نوجوان محدودی در کش��ور 
منتش��ر می شدند و ناش��ران مثل زمان حال فعاليت 

نمی کردند. 
وی افزود: اما پس از س��ال های 1357، ادبيات 
کودک و نوجوان، رش��د ارزش��مندی پيدا کرد، به 
ط��وری که هم اکنون بيش از 2 هزار و 700 ناش��ر 
ک��ودک و نوج��وان در کش��ور مش��غول فعالي��ت 

هستند.
موس��وی با اشاره به تقسيم بندی زمانی فعاليت 
ناشران کودک و نوجوان اظهار داشت: در دهه 60 
با توجه به اينکه کشور بيشتر درگير جنگ و مسائل 
حاش��يه ای آن و همچنين انطباق فرهنگ اسالمی 
در جامعه بود، نشر کودک و نوجوان رشد چندانی 

نداشت. 
وی بي��ان داش��ت: ام��ا دهه 70 برای ناش��ران 

کودک و نوجوان دوره ای طاليی بود، بخش عمده 
ناش��ران دهه 60 در دهه 70، فضای متفاوت تری را 
تجرب��ه کردند، در دهه 80 ما ش��اهد حضور افراد 

غيرحرفه ای در اين بخش از نشر هستيم. 
موسوی با بيان اينکه عده ای از مردم با اهميت 
کت��اب برای کودکان آش��نا نيس��تند، يادآور ش��د: 
متأس��فانه معيارهاي��ی که در حوزه نش��ر کودک و 
نوجوان وجود دارد، علمی و درست نيستند، برای 
مث��ال آگاه نبودن عم��وم خري��داران از کتاب های 
خوب، مناس��ب و وضع اقتصادی نامناسب جامعه 

نيز برخی از مشکالت اين بخش است. 
نوج��وان  و  ک��ودک  کت��اب  اداره  مس��ئول 
همچني��ن  اس��المی،  ارش��اد  و  فرهن��گ  وزارت 
نوج��وان  و  ک��ودک  کتاب ه��ای  عرض��ه  ب��ه 
و  ک��رد  اش��اره  مطبوعات��ی  کيوس��ک های  در 
اظهار داشت: کتاب هايی که در کيوسک ها به فروش 
می رسند نه کيفيت خوبی دارند نه تصوير مناسبی، 
همچنين نامناس��ب بودن محتوا ني��ز يکی ديگر از 
مش��کالت اين کتابهاست که متأس��فانه خانواده ها 

توجهی به آن نمی کنند. 
وی گفت: انجمن های نش��ر باي��د به گونه ای 
عم��ل کنند که افراد غيرحرفه ای، وارد کار نش��وند 
و يا به افرادی مج��وز بدهند که صالحيت الزم را 

دارند. 

در ادامه اين نشس��ت، مديرمس��ئول انتشارات 
»محراب قلم« نيز از دهه 70 به عنوان دوره طاليی 
نش��ر کودک و نوج��وان ياد کرد و گف��ت: در اين 
دوران، ناشران کودک و نوجوان به بلوغ و باروری 
رس��يدند و نويسندگان و ش��اعران بسياری در اين 

دوره پا به عرصه گذاشتند. 
عبدالعظي��م فري��دون افزود: دلي��ل اصلی اين 
موضوع نيز سياست گذاری درست و اصولی و نيز 
حمايت هايی بود که از نشر کودک و نوجوان انجام 
می ش��د، افرادی ک��ه در وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی بودند اغلب از کارشناس��ان، شاعران و يا 
نويس��ندگان اين حوزه بودند که به خوبی با مسائل 

و مشکالت نشر کودک آشنايی داشتند. 
وی ب��ا بي��ان اينکه، تجرب��ه نش��ان داده، نگاه 
وي��ژه به نش��ر ک��ودک و نوجوان، مش��کالت اين 
حوزه را برطرف می کند، اظهار داش��ت: مس��ئوالن 
و دس��ت اندرکاران نيز اگر به حوزه نش��ر کودک و 
نوجوان نگاه خاص داش��ته باش��ند و حمايت های 
وي��ژه ای انجام دهن��د، نتايج آن را درکار نش��ر به 

خوبی مشاهده می کنند. 
فريدون تصريح ک��رد: در دهه 70 انجمن هايی 
چون تصويرگران، نويسندگان و... شکل گرفتند که 
منجر به فعاليت های فرهنگی بسيار خوب در حوزه 

نشر کودک و نوجوان شد. 

بزرگترين گنجينه 80 سال نگارگری خاندان تجويدی 
در مؤسسه فرهنگی و هنری صبا وابسته به فرهنگستان 
هنر به نمايش درآمده است. در اين نمايشگاه بيش از 160 
اثر طراحی، نقاشی، نگارگری و اسناد مربوط به خاندان 
تجويدی از جمله هادی تجوي��دی،  مهدی تجويدی، 
محمد تجويدی، علی اکبر تجويدی، محمدرضا تائب و 
فريد تائب به نمايش گذاش��ته شده است. اين در حالی 
اس��ت که خاندان تجويدی در طول يک س��ده اخير از 
جمله پيشکسوتان طرح و نقش هنر اصيل نگارگری در 
ايران بوده اند و عالوه بر نگارگری در حوزه موس��يقی 
و نقاش��ی نيز صاحب سبک و نيکنام بوده اند. در واقع 
می ت��وان گفت خاندان جليل و ش��ريف محمد علی 
سلطان الکتاب، خوشنويس و موسيقی شناس اصفهانی 
به همراه فرزندانش و نوادگانش اين سلس��له شريف را 
در عرصه تاريخ هنر ايران به ثبت رساندند. پسران سلطان 
الکتاب از اس��تاد بزرگ هادی تجويدی گرفته تا مهدی 
تائ��ب و فرزندان ه��ادی تجويدی علی، محمد و علی 
اکبر، آفرينش گران بی ادعای هنر بودند که خود تاريخ 
آفرين شدند و به جاودانگی در هن����ر ايران دست 
يافتند. اما ش��اخص ترين اين خاندان، مرحوم  هادی 
تجويدی است. وی نخسين معلم مدرسه صنايع قديميه 
در بازسازی و احيای هنر نگارگری ايرانی بسيار تأثيرگذار 
بود و هم او بود که با تربيت شاگردانی همچون محمد 
علی زاويه، ابوطالب مقيمی، علی کريمی، علی مطيع و... 
نگارگری را از زوال رهانيد و پايه گذار مکتب نگارگری 
تهران ش��د. برادر وی مهدی، نقاشی هنرمند و شاعری 

خوش ذوق بود و در اشعارش تائب تخلص می کرد. اين 
هنرمند، آثار و اشعاری نيز از خود به جای گذاشته است. 
پسر وی احمد، موسيقيدان بود و دستگاه های موسيقی 

ايرانی  ردي��ف 
را ب��ه نيک���ی 
می دانس����ت 
و ب��ه درس��تی 
می نواخ��ت. 
فرزن��د ديگ��ر 
اس����تاد هادی 
تجوي����دی، 
تجويدی  علی 
و  موس��يقيدان 
ز  هنگس�����ا آ

برجسته معاصر، ترکيبی از معرفت، انسانيت، شرافت، 
نجاب��ت و هنر بود. نمونه ای ک��ه می تواند برای همه 
هنرمندان اين عصر به عنوان هنرمندی حقيقی الگو باشد. 
پسر ديگرش استاد محمد تجويدی، نقاش و نگارگر نام 
آشنايی است که زيباترين نوع رابطه بين هنر و مردم را در 
تاريخ هنر معاصر ما ايجاد کرده است تا آنجا که موجب 
آش��نايی عامه مردم با نقاشی ايرانی ش��ده است. وی را 
می توان نخستين نگارگری دانست که در سطحی گسترده 
نگارگری را متناسب با موازين هنر گرافيک و چاپ مطرح 
و راهی نو در کاربری نگارگری ايجاد کرده است. بسياری 
از ايرانيان هنر نگارگری را از طريق آثار وی که در مجالت 
و کتب و حتی ب��ر روی جعبه های کاالهای گوناگون 

ترسيم می شد، ش��ناختند.  در مورد خاندان تجويدی 
بايد گفت: اين خاندان از زمان فتحعلی شاه قاجار به اين 
طرف سلسله در سلسله ميراث دار موسيقی، نقاشی و 
خوشنويس��ی 
بوده اند  اي��ران 
و عل����ی اکبر 
تجويدی که از 
نقاشان و باستان 
شناسان معاصر 
نمونه ای  است 
از هنرمن���دان 
بی ادعا  صادق، 
و عال��م ايرانی 
با  ک��ه  اس��ت 
رن��ج خويش صفحات زرين هنر اس��المی ايران را بنا 
نهاده است. در بخش نمايشگاهی بزرگداشت خاندان 
تجويدی، بسياری از تابلوهای ارزشمند نگارگری، نقاشی 
و طراحی از آثار اين خاندان و جمعی از شاگردان آنها به 
نمايش گداشته شده است. قديمی ترين اثر اين نمايشگاه 
مربوط به هادی تجويدی اس��ت ک��ه از موزه هنرهای 
معاصر تهران به امانت گرفته ش��ده است و موضوع آن 
مجلس فردوسی در حضور سلطان محمود غزنوی است. 
اين اثر از جمله شاهکارهای نگارگری ايران محسوب 
می شود. در واقع می توان گفت: موزه ها و مراکز فرهنگی 
هنری و مجموعه داران در برگزاری نمايشگاه جامع آثار 
نفي��س نگارگری خاندان بزرگ تجويدی در مؤسس��ه 

فرهنگی هنری صبا مش��ارکت داشته اند. براين اساس 
شماری از مراکز فرهنگی هنری، موزه ها و مجموعه داران 
خصوصی کشور با ارائه آثاری منحصربه فرد و شاخص 
از بزرگان نگارگری مکت��ب تجويدی در اين همايش 
بزرگ مشارکت داشتند که از اين ميان می توان به سازمان 
ميراث فرهنگی و گردشگری موزه هنرهای معاصر تهران، 
موزه هنرهای ملی ايران، مدرسه هنرهای زيبای پسران 
تهران و نيز مجموعه داران خصوصی اشاره کرد. هر چند 
که برخی از موزه ها و مراکز فرهنگی و هنری نيز با وجود 
قول مساعد همکاری در زمينه امانت دادن تابلوهای نفيس 
خاندان تجويدی به بانيان اين همايش، در آخرين لحظات 
از اين کار س��رباز زدند. به هر شکل اين نمايشگاه برای 
نخستين بار فرصت بی سابقه ای برای مشاهده نمايندگان 
شاخص مکتب نگارگری تجويدی به عنوان احياگر و 
آغازکننده مجدد سنت اصيل و کهن نگارگری ايرانی در 
دوران معاصر پس از چند قرن فترت و فراموشی ايجاد 
کرده است. در اين نمايشگاه عالقه مندان با آثار بزرگان 
اي��ن خاندان هادی، علی و محمد تجويدی و همچنين 
ش��اگردان استاد هادی تجويدی که خود استادان مسلم 
نگارگری معاصر بوده اند و زنده يادان محمدعلی زاويه، 
ابوطالب مقيمی، علی کريمی، حسين الطافی، علی مطيع، 
اسماعيل نظری و ديگر نمايندگان نسل اول اين مکتب 
شناخته شده نگارگری ايرانی آشنا می شوند. برنامه پايانی 
اين همايش و مراسم بزرگداشت استاد علی تجويدی در 
روز ششم خردادماه با حضور جمعی از هنر دوستان در 

ساختمان مرکزی فرهنگستان هنر برپا می شود. 

کالم نور
پیامبر اکرم )ص(:

ــه درباره اش گفته  ــدارد که چه می گويد و چ ــد که مردی باکی ن ــرگاه ديدي هـ
می شود، چنین کسی شريک شیطان است.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:

از تولید آثار فاخر با محوریت فردوسي حمایت مي کنیم

نکوداشت هزارمین سال سرایش شاهنامه فردوسی

رشید یاسمی، وام دار تاریخ ادبیات معاصر ایران

از گالری های شهر چه خبر؟

سردار شهید محمدعلی شاهمرادی

همه دور هم نشسته بوديم. اصغر برگشت گفت: احمد، تو که کاري بلد نيستي. فکر 
کنم تو جبهه جاروکشي مي کني، ها؟

احمد س��رش رو پايين انداخت، لبخند زد و گفت: اي… تو همين مايه ها. از مکه 
که برگشته بود، آقاي فراهاني يک دسته گل بزرگ فرستاده بود در خانه. يک کارت هم 
بود که رويش نوش��ته شده بود: تقديم به فرمانده رشيد تيپ 27 محمد رسول اهلل، حاج 

احمد متوسليان.

خاطراتی  از حاج احمد متوسلیان

ب��ه گزارش روابط عموم��ی اداره کل حفظ 
آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اصفهان 
و به منظور آش��نايی بيش��تر نسل کنونی با سيره 
ش��هدای ش��اخص، اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش��های دفاع مقدس، اقدام به توليد مس��تند 

سيره اين عزيزان کرده است.
مجموعه مستند »چهل سردار« به کارگردانی 
مجيد صديقی در چهل قس��مت )40 دقيقه ای( 
ب��ه بازخوان��ی و واکاوی زندگی چه��ل تن از 
س��رداران و ش��هدای شاخص اس��تان اصفهان 

می پردازد.
اين مجموعه در راستای تبيين فرهنگ ايثار 
و ش��هادت در گفتگو با جمع��ی از فرماندهان 
دف��اع مقدس، س��رداران، همرزم��ان و خانواده 
اين ش��هدا به ب��از نمود و تصوير کردن س��يره 
و احوال س��رداران ش��هيد ش��هر حماسه و هنر 
اصفهان پرداخته و س��عی می کن��د تا از خالل 

مجموعه ای از گفتگوها و تصاوير، اراده جمعی 
و غي��رت عمومی مردم اصفه��ان در حضوری 
هم��ه گير و کم نظي��ر را در دوران دفاع مقدس 

تصوير کند.
چه��ل  مجموع��ه  از  نخس��ت  بخ��ش 
س��ردار در ده قس��مت ب��ه زندگ��ی و س��يره 
س��ردارانی همچ��ون حاج حس��ين خ��رازی، 
حاج ابراهيم همت، حاج احمد کاظمی، حجت 
االسالم مصطفی ردانی پور، علی موحد دوست، 
قربانعل��ی عرب، علی قوچانی، اکب��ر آقابابايی، 
رضا حبيب الهی، ش��عبان علی زينعلی، محمود 
ش��هبازی و امير ش��هيد حس��ن اقارب پرست 

می پردازد.
تصويربرداری بخش نخست مجموعه چهل 
سردار در شهرهای اصفهان، تهران و جبهه های 
جن��وب در ح��ال انج��ام ب��وده که ت��ا امروز 

بيش از 10 درصد پيشرفت داشته است.

کانون عکاسان انجمن سينمای جوانان ايران، 
دفت��ر اصفهان اقدام به برگزاری اولين نمايش��گاه 

عکس ساالنه خود کرد.
در اين نمايش��گاه که داوری و انتخاب آثار به 
عهده استاد هادی شفايی )از پيشکسوتان عکاسی 
کشور( بوده اس��ت، تعداد 40 قطعه عکس از 31 

عکاس در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت.
اين نمايش��گاه از تاريخ 25 ارديبهش��ت ماه 
لغايت 3 خ��رداد صبحها از س��اعت 9 الی 12 و 
عصرها از س��اعت 16 الی 20 در گالری ش��ماره 
1 مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچيان اصفهان 

برگزار می شود.

 رونمایي گنج نگارگري ایران در صبا

فضاي غیرحرفه اي در نشر کودک و نوجوان حاکم است

به منظور آشنايی بیشتر نسل جوان با شهدای شاخص
ساخت مجموعه چهل سردار

نخستین نمایشگاه ساالنه عکس

 WSBI پست بانک با عضــويت در سازمــان جهـانی
)مؤسسه جهانی بانکهــای پس انداز( و شبکه سوئیفت 
يکی از فعالترين بانکهای ارائه کننده خدمات ارزی در 

کشور می باشد.

 به افراد مخصوصاً بچه ها آموزش دهید به 

 

سیم پاره و لخت شده دست نزنند.

روابط عمومی پست بانک استان اصفهان

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

مشترک گرامی:

روی خط فرهنگ
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