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ام��ام جمع��ه اصفه��ان 
گفت: مشايعت مردم از امام 
خميني )ره( در تمام مراحل 
زندگي وي از زنداني شدن، 
اس��امي  انق��اب  تبعي��د، 
 و ارتح��ال ايش��ان در دني��ا 

بي سابقه است. به گزارش ايرنا، آيت اهلل »سيد يوسف طباطبايي نژاد« 
در خطبه هاي نماز جمعه که در مس��جد امام اصفهان برگزار شد، 

افزود: شخصيت بي نظير...
     شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

نماين��ده ول��ي فقيه در 
چهارمحال و بختياري و امام 
جمعه ش��هرکرد، با محکوم 
کردن حمله وحش��يانه رژيم 
اش��غالگر قدس ب��ه ناوگان 
آزادي تأکي��د کرد: حمله به 

ناوگان کش��تي هاي حامل غذا و دارو به وس��يله اسرائيل نشان از 
فروپاشي اين رژيم غاصب است. به گزارش ايرنا ...

     شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

نماين��ده م��ردم اصفهان 
در مجلس ش��ورای اسامی 
کنف��رانس  س��ازمان  گفت: 
اس��امی و اتح�ادي��ه عرب 
مش��ی ام��ريکاي��ی دارد و 
ملت های اس��امی بايد يک 

س��ازمان کنفرانس اسامی جديد تش��کيل دهند. حسن کامران با 
اشاره به...

     شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

چــرا پس از امــام 
راه او تـداوم یـافـت؟

 امــام و خط امــام
اصلی ترین شـاخص انقــالب

رئیس جمهور:
 توهين به خود را تحمل مي کنيم 
اما انحراف از خط امام )ره( را برنمي تابيم

صفحه 2

رئيس کميسيون ف�رهنگی مجلس شورای اسامی 
گف��ت: قيام 15 خرداد ورامين شايس��تگی ثبت ملی به 
عنوان يک اثر معنوی را دارد و بايد اين کار هر چه سريع 
تر انجام شود. به گزارش واحد مرکزی خبر، غامعلی 
حداد عادل گفت: امس�ال از سيزدهم تا پانزدهم خرداد 
سه روز پياپی در تقويم بود که همگی آنها به نحوی به 
ام��ام و انقاب مرتبط بود. حداد عادل افزود: از مياد تا 
ارتحال امام )ره( اگ�ر چه يک روز تقويمی اس��ت ام�ا 
فاصله اين دو، عمری پربرکت بود که جهان را متحول 
ک��رد. وی گفت: 15 خ��رداد ي��ادآور اوج نهضت امام 
خمينی )ره ( در ابتدای مسير انقاب و جانفشانی های 
مردم ايران اس��ت. نماينده مردم تهران در مجلس افزود: 
قيام مردم در اين روز از بطن عزاداری امام حس��ين )ع( 
برخاست و شعار مردم مبنی بر »نهضت ما حسينی است، 
رهبر ما خمينی است« بيان لفظی خالی از معنا و مفهوم 
نيس��ت و حقيقت دارد. وی افزود: رژيم شاه تصور می 
کرد قيام 15 خرداد مردم ورامين و پيش��وا شورشی کور 
بوده که آن را نيز س��رکوب کرده اند و تا ابد ديگر اتفاق 
نمی افتد. حدادعادل گفت: سردمداران رژيم شاه قدرت 
تحليل پيامد اين قيام را نداشتند که چگونه 15 سال بعد 
خون ه�ای شهيدان اين قيام ب�ه ثمر می نشيند و انق�اب 
اسامی در کشور حاکم می شود. وی افزود: خون های به 
ناحق ريخته سال 42 سرانجام گريبان قاتانشان را گرفت 
و آن شهدا و مردم توانستند رژيم را سرنگون کنند. رئيس 
 کميسون فرهنگی مجلس شواری اسامی گف�ت: يکی از 
مخالف��ت های امام با رژيم ش��اه، همکاری اين رژيم با 
اس��رائيل بود و تا س��رنگونی رژيم اشغالگر قدس بايد 
اين مخالفت ادامه يابد. حدادعادل با اشاره به محکوميت 
جهانی حمله وحشيانه نظاميان صهيونيست به »کاروان 
آزادی« گفت: ديگر اسرائيل چه آبرويی برای ط�رف�داران 
خود گذاشته است، امريکا و انگليس ديگر آبرويی ندارند. 
وی گفت: االن يک و نيم مليون نفر در غ�زه در محاصره 
هستند ولی اين غربی ه�ا ب�ا زندانی بودن يک مجرم در 
ايران چه جنجال تبليغاتی راه می اندازند. رئيس کميسون 
فرهنگی مجلس شواری اسامی گف�ت: حمايت ما از 
فلسطين و لبنان افتخ�ار ماست و دني�ا امروز فهميده است 
ک�ه چرا امام روز قدس را روز آزادی فلس��طين و روز 

نابودی اسرائيل قرار داده است. 

قيام 15 خرداد 
باید ثبت ملی شود

مشایعت مردم از امام خميني )ره(
در دنيا بي سابقه است

  حمله به ناوگان آزادي 
نشانه فروپاشي اسرائيل است

ملت ها باید سازمان کنفرانس 
اسالمي جدید تشكيل دهند

(نوبت دوم)

آباد-  موسی  آباد-  غالم  وحدت-  شهرک  روستاهای  به  گازرسانی  مناقصه:  موضوع 
سیلگاه- گردو سفلی و علیا- نعل اشکنان سفلی و علیا از توابع شهرستان کوهرنگ- 

بخش مرکزی- دهستان دشت زرین )فاز اول(
  WWW.nigc-chbgas.ir جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت به آدرس

عمومی  مناقصه  برنده  شرکت  بعهده  آگهی  درج  هزینه  ضمنًا  فرمایید.  مراجعه 

 

می باشد.

آگهی مناقصه عمومی- یک مرحله ای
نوبت اول- شماره 89/14

روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختياری 

شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

با استفاده منطقی و بخردانه از برق در شکوفایی اقتصادی 
جامعه سهیم باشیم.



به گزارش ايرنا رئيس جمهوری اسامی ايران در سخنان پيش از خطبه 
نماز جمعه تهران که به مناس��بت بيست و يکمين سالگرد عروج ملکوتی 
حضرت امام خمينی)ره( درمرقد مطهر ايش��ان برگزار ش��د، گفت: برخی 
خودخواهان در 30 سال گذشته همواره خود را برتر از ملت و مالک کشور 
دانس��تند و بر اين باورند که اگر رأی مردم با آنان باش��د، واقعی و محترم 
است و اگر با کسان ديگری بود، بايد لگدمال شود. احمدی نژاد با برشمردن 
ويژگی های امام راحل، »احت��رام به مردم« را يکی از اين ويژگی های بارز 
برشمرد و تأکيد کرد: ايشان به مردم و تشخيص مردم احترام می گذاشت. 
وی اف��زود: امام)ره( همراه مردم حرکت می ک��رد و بر نقش مردم و برای 
نقش مردم در اداره کشور اصالت قائل بود و معتقد بود بر پايه يگانه پرستی 
و عدالت، مبارزه با ظلم و بی عدالتی و اصاح امور جز با دس��ت قدرت 
مردم ميسر نيست. رئيس جمهور با تأکيد بر اينکه »امام قدرت ملت را تجلی 
ق��درت خداد می ديد و ملت ايران را بهترين ملت ها و بهتر از مردم صدر 
اسامی می دانست« اظهار داشت: امام بر نقش اصيل مردم در اداره کشور 
و تصميمات بزرگ باور داشت و نظام اسامی بدون مردم را فاقد اعتبار و 
ماندگاری می دانست و رکن اصلی نظام جمهوری اسامی را در پيروی از 
واليت و استقرار نظام واليی مردم می دانست. احمدی نژاد افزود: امام اين 
حقيقت را در تار و پود نظام اس��امی جاری ساخت و فرمود، ميزان رأی 
ملت است. رئيس جمهور با بيان اينکه در طی 30 سال جمهوری اسامی 
30 انتخابات عظيم در ايران برگزار شود، تأکيد کرد: همه اين انتخابات با يک 
روش و سيستم مردمی برگزار شده و مردم مجری، ناظر و شرکت کننده در 
انتخابات هستند و صاحب انتخابات هم به شمار می روند. احمدی نژاد با 
تأکيد بر اينکه »مردمی ترين انتخابات جهان در ايران برگزار می شود و مردم 
س��االرانه ترين انتخابات در ايران است،  »تصريح کرد: سال گذشته حدود 
40 ميليون نفر يعنی 85 درصد واجدين ش��رايط در انتخابات 100 درصد 
آزاد شرکت کردند و رکورد مردمساالری را در دنيا شکستند. رئيس جمهور 
ام��ام راحل )ره( را ثمره ای از درخت طوبی و جرعه ای از کوثر فاطمی در 
عصر حاضر دانس��ت و تأکيد کرد: بدون تردي��د امام راحل)ره( بزرگترين 
و تأثيرگذارترين ش��خصيت تاريخ پس از بعثت خاتم و ائمه )ع( و هديه 
خاص خداوند به بشريت و احياگر انسان در عصر حاکميت ظلمت سنگين 
ماديت است. احمدی نژاد با برشمردن برخی ويژگی های امام راحل، اظهار 
داشت: برخی ارزش های متعالی در وجود امام تجلی يافت و به واسطه او 
در همه عالم بش��ری جاری شد و امروز به واسطه امام و نهضت او نه تنها 
ايران بلکه همه جهان در جوش و خروش اس��ت. رئيس جمهور نخستين 
ويژگی امام را ايمان به خدا، توکل به خدا و کار برای خدا دانست و گفت: 
همه وجود امام برای خدا و کار برای خدا بود و به ما آموخت اخاص رمز 
پيروزی و س��عادت است و کاری که برای خدا نباشد شيطانی و ابتر است 
حتی اگر در همه عالم جلوه گری کند. احمدی نژاد تأکيد کرد: او آموخت 
کار برای خدا رمز همه پيروزی ها، حس��ن ها و همه زيبايی هاس��ت و کار 
برای خدا و حرکت در صراط مس��تقيم الهی در ذات خود پيروز اس��ت و 
شکست ندارد و وقتی که شکست نباشد اندوه و واهمه ای هم نخواهد بود. 
رئيس جمهور ادامه داد: همه رهروان راه خدا منصور هستند؛ هر کس برای 
خدا کار کند از لش��کريان خداس��ت و لشکر خدا قطعاً پيروز است. وی با 
بيان اينکه امام عزيز به وعده های الهی با همه وجود مؤمن بود و در کام 
و عمل خود، آن را در روح و دل ملت ها جاری کرده بود، اظهار داش��ت: 
امام به خدا توکل داش��ت و اين رمز صابت و اقتدار مثال زدنی امام بود. 
رئيس جمهور تأکيد کرد: امام منش��أ ق��درت را فقط و فقط خدای بزرگ 
می دانس��ت و برای قدرت های مادی هيچ اصالتی قائل نبود، نه اينکه آنها 
را قدرت می دانست و از آنها نمی هراسيد بلکه اصوالً آنها را صاحب اثر 
واقعی نمی دانس��ت و اين قدرت های ظاهری در نظر او چيزی به حساب 
نمی آمدند. احمدی نژاد افزود: اين ديدگاه رمز کام بلند و نورانی بود که 
امريکا را ش��يطان بزرگ نامي��د و در اوج مظلوميت ملت و قدرت امريکا 
فري��اد زد که »امريکا هيچ غلطی نمی تواند بکند«. رئيس جمهور »حرکت 
در مسير انبيای الهی« را ويژگی ديگر امام راحل دانست و گفت: او حرکت 
خود را در متن حرکت انبيا و از جنس آنان می دانست و غير از آن را خطا 
و انحراف می انگاشت و فرمود نهضت ما ادامه نهضت انبيای الهی است؛ 
او مقصد اين مسير را تزکيه و تعليم کتاب و حکمت و برقراری حکومت 
عدل جهانی می دانس��ت. احمدی نژاد در جوار مرقد مطهر حضرت امام 
راح��ل خطاب به آن حضرت گفت: ما با تو پيمان می بنديم که عش��ق و 
عاقه به ش��ما را نسل به نسل و سينه به سينه چون امانتی الهی حفظ و به 
نسل های بعدی بسپاريم. احمدی نژاد افزود: نسل های بعدی هوشمندتر و 
عاشق تر در وسط صحنه انقاب ايستاده اند و از همه ارزشها و اصول امام 
با قاطعيت صيانت خواهند کرد. رئيس جمهور افزود: ای امام، دنياپرس��تان 
با آرزوی واهی در برابر دين و آرمانها و حقوق ملت ها ايس��تاده اند و ما 
به فرمان تو با تمام وجود در برابر دنيای مادی آنها ايس��تاده ايم و حسرت 
يک گام پيش��روی عليه جبهه حق را بر دل آنها خواهيم گذاشت. احمدی 
نژاد گفت: ای امام از ميراث گرانقدر ش��ما و از جمهوری اسامی و عشق 
و دلدادگی به خط نورانی امام و واليت که حلقه وصل به آس��مان و نقطه 
تمرکز کينه و نفرت همه ش��ياطين اس��ت، با همه وجود صيانت خواهيم 
کرد. رئيس جمهور، امام راحل را روح خدا در کالبد زمان خواند و افزود: 
م��ا با همه وجود در خدمت بندگان خدا و ملت بزرگ ايس��تاده ايم و راه 
و رس��م خدمتگزاری ملت را با هيج چي��ز عوض نخواهيم کرد و خدمت 
به مردم را افتخار می دانيم و يک موی کوخ نش��ينان را با هزاران کاخ کاخ 
نشينان معاوضه نخواهيم کرد. احمدی نژاد خطاب به مستکبران و اشرافيت 
برآم��ده از بي��ت المال گفت: هر چه می خواهند بگوين��د، ما در برابر آنها 
ايس��تاده ايم و نه تنها هيمنه دروغين آنها را به رس��ميت نخواهيم شناخت 
بلکه از دست اندازی آنها جلوگيری خواهيم کرد و با عنايت الهی و ياری 
رهب��ری و ملت، حقوق مردم را حتی اگر در اليه های قانونی و لفافه های 
قطعنامه پيچيده باش��د، بيرون خواهيم کشيد. رئيس جمهور با خطاب قرار 
دادن ام��ام راحل گفت: ای امام از تو آموخت��ه ايم که تخطئه خودخواهان 
و دنيا پرس��تان نعمت الهی اس��ت و ما از شماتت های مستکبران و شبکه 
رسانه ای مستکبران نمی هراسيم و آنجا که به شخصيت ما هجمه کنند هر 
چند ناجوانمردانه باش��د را تحمل می کنيم، ولی تجاوز به حريم و حرمت 
خط و آرمان تو و انحراف از آن را هرگز تحمل نمی کنيم و با تمام وجود 
در برابر آن خواهيم ايستاد. احمدی نژاد گفت: ای امام فرمودی که آرام به 
آس��مان پر کش��يدی و من اطمينان می دهم که که ملت ايران با برافراشتن 
پرچم تو که همان پرچم اهلل اکبر و بانگ ندای يا مهدی )عج( اس��ت را بر 
قلل رفيع جهان برافراشته خواهند کرد و در حقانيت راه تو ذره ای ترديد به 
خود راه نخواهند داد. رئيس جمهور با بيان اين که امام راحل، ملت ايران و 
ملت های آزاده زنده هستند تا زمانی که انتظار و عشق به امام عصر )عج( 
زنده است، خطاب به مردم گفت: به فضل الهی آينده روشن در انتظار شما 
و ذلت و خواری در انتظار دش��منان بشريت است. احمدی نژاد در بخش 
ديگری از س��خنان خود با اشاره به تقارن مياد حضرت زهرا )س( و امام 
خمينی)ره( و ارتحال حضرت امام، اين دو والدت بزرگ را به ملت ايران و 
همه بشريت تبريک و ارتحال امام عزيز را به همگان تسليت گفت. رئيس 
جمهور با برش��مردن ويژگی  های حضرت فاطمه زهرا)س( اظهار داشت: 
ايشان مادر همه خوبی ها و مادر رحمت للعالمين است؛ او پشتيبان پيامبر 
عظيم الش��أن و همه امامان اس��ت؛ او حجت خدا بر امامان است و اسوه و 
پيش��گام است و سلس��له نور و رحمت الهی از پدران امت از رسول خدا 
)ص( و امام علی )ع( و حلقه وصل آنان تا قيامت و برای هميش��ه جهان 
را روش��ن خواهد کرد. احمدی نژاد افزود: شاخ و برگ شجره طوبی که با 
کوثر آبياری می ش��ود، همه قلوب و انديش��ه های پاک را تسخير و مصفا 
می کند؛ هرچه از خير و نيکی و عش��ق و محبت و عاطفه و انس��انيت در 
 عالم وجود دارد همه به واس��طه وجود نورانی حضرت زهرای اطهر )س(

است.

مل��ت وف��ادار، پراس��تقامت و 
بصير ايران، مراسم بيست و يکمين 
س��الگرد ارتحال خمينی کبير را به 
عرصه ای ب��رای »تجلی پرش��کوه 
و عمي��ق وفاداری ايراني��ان« به امام 
راحل عظيم الشأن تبديل کرد و بار 
ديگر با رهبر معظم انقاب اسامی 
و ولی فقيه زمان، در همراهی با خط 

نورانی امام پيمان بست.
 به گزارش واحد مرکزی خبر، 
حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه ای در 
اجتماع عظيم م��ردم در حرم مطهر 
امام خمينی، امام را برجس��ته ترين 
شاخص انقاب خواندند و با تأکيد 
بر اينکه امام منهای خط امام، امامی 
بی هوي��ت اس��ت، افزودن��د: تکيه 
هميشگی بر اس��ام ناب محمدی، 
جاذب��ه و دافع��ه در داي��ره مکتب 
اس��ام، يقين به وعده ه��ای الهی، 
محاس��بات معن��وی و تق��وا، نگاه 
جهانی به انقاب اس��امی، تکيه بر 
م��ردم، و توجه به ح��ال فعلی افراد 
هن��گام هرگونه قض��اوت، از جمله 
شاخص های اصلی خط امام است 
که بايد به طور صحيح تبيين ش��ود 
و مورد توجه مس��تمر قرار داش��ته 
باش��د. حضرت آي��ت اهلل خامنه ای 
اصل��ی  جهت گيری ه��ای  حف��ظ 
درحرکت ه��ای اجتماع��ی به ويژه 
انقابه��ا را مانع انحراف يا دگرگون 
شدن آنها دانس��تند و افزودند: افراد 
ي��ا جريانهاي��ی که معم��والً در پی 
تغيي��ر هوي��ت انقابها هس��تند، با 
پرچ��م رس��می و تابلو مش��خص 
جل��و نمی آين��د بلکه حرک��ت آنها 
پنهان و غير آش��کار است، بنابراين 
وجود شاخص در انقابها به منظور 
جلوگيری از هرگونه انحراف، بسيار 
ضروری است. ايشان تأکيد کردند: 
در انقاب اس��امی ايران، مهمترين 
و اصلی ترين ش��اخص، امام و خط 
امام اس��ت ک��ه در رفت��ار، گفتار و 
بزرگوار)ره( تجلی  امام  وصيت نامه 
يافته است. حضرت آيت اهلل خامنه ای 
با اش��اره به ضرورت تبيين صحيح 
شاخص های امام و عدم فراموشی 
يا پنهان مان��دن آنها، افزودند: تبيين 
ب��د ديدگاهها و نظري��ات امام)ره( 
و يا فراموش��ی آنه��ا همانند از کار 
افت��ادن قطب نمايی اس��ت که قرار 
بوده اس��ت جهت صحيح را نشان 
دهد. رهبر انقاب اسامی با تأکيد 
بر اينک��ه مواضع و ديدگاههای امام 
خمين��ی)ره( بايد کام��ًا صريح و 
روشن تببين شود، خاطرنشان کردند: 
شخصيت و هويت امام نيز به همين 
مواض��ع صري��ح و قاطعانه ايش��ان 
اس��ت که دنيا را به ل��رزه درآورد و 
ملتها را بيدار کرد. حضرت آيت اهلل 
خامنه ای با يادآوری مواضع امام)ره( 
درخصوص استکبار، ارتجاع، ليبرال 
و  منافق��ان  و  غ��رب  دموکراس��ی 
دوروي��ان افزودن��د: م��ا نمی توانيم 
و نبايد به خاط��ر خوش آمد برخی 
اف��راد ي��ا جريانها، مواض��ع امام را 
پنه��ان و ي��ا کمرنگ کنيم. ايش��ان 
تأکيد کردن��د: امام منهای خط امام، 
امام بی هويت است و سلب هويت 
از ام��ام، خدمت به امام خمينی)ره( 
نيست. حضرت آيت اهلل خامنه ای با 
انتقاد از برخی افراد که بخش��هايی 
از مبانی انديش��ه ام��ام را انکار و يا 
پنهان می کنند، خاطر نش��ان کردند: 
متأس��فانه اين کج انديشی را کسانی 
انجام می دهند که زمانی خودش��ان 
يا مروج افکار ام��ام)ره( بودند و يا 
پيرو ايش��ان. رهبر انقاب اسامی، 
جوان��ان را ب��ه قرائ��ت و تفکر در 
ام��ام)ره( توصيه مؤکد  وصيت نامه 
کردند و افزوند: خاصه انديشه امام 
و مبانی ايش��ان در اين وصيت نامه 
منعکس اس��ت. ولی امر مس��لمين، 
يکی از مبانی و ش��اخصهای اصلی 
انديش��ه امام خمينی)ره( را اس��ام 
ناب محمدی)ص( دانستند و خاطر 
نش��ان کردند: اسام ناب در انديشه 
امام، اس��ام ظلم ستيز، عدالت خواه، 
طرف����دار مح�روم��ان و حق��وق 

پابرهنگان و مستضعفان است.
آي��ت اهلل خامنه ای،   حض��رت 
با اش��اره به اينکه در انديش��ه امام، 
اس��ام امريکايی مقابل اسام ناب 
محمدی قرار دارد افزودند: اس��ام 
اس��ام تشريفاتی،  آمريکايی همان 
 اس��ام بی تفاوت��ی در برابر »ظلم و 
زياده خواهی« و اس��ام همراهی و 
کمک به زورگويان اس��ت. ايشان با 
تأکيد بر اينکه امام خمينی)ره( تحقق 
اسام ناب را فقط در پرتو حاکميت 
می دانس��تند،  امکان پذي��ر  اس��ام 
خاطرنشان کردند: امام بزرگوار)ره(، 
جمهوری اس��امی را مظهر و زمينه 
س��از حاکميت اسام می دانستند و 
به همين علت حفظ نظام اس��امی 

 را واج��ب تري��ن واجب��ات اعام 
کرده ان��د. رهبر انقاب اس��امی، 
ه��دف اصلی امام را تحقق اس��ام 
ناب دانستند و تأکيد کردند: امام)ره( 
براس��اس اين ه��دف، ت��ا آخرين 
لحظ��ه و با قدرت تم��ام پای حفظ 
جمهوری اس��امی ايستادند و يک 
مدل نو از نظام سياسی را که متکی 
بر رأی مردم و ش��ريعت اس��امی 
 بود، ب��ه دنيا عرضه کردند. حضرت 
آيت اهلل خامنه ای، ش��اخص عمده 
ديگر خ��ط امام را جاذب��ه و دافعه 
امام در دايره مکتب اس��ام دانستند 
و تأکي��د کردن��د: هرگون��ه تولی و 
تب��ری در عرصه سياس��ت هم بايد 
تابع تفکر و مبانی امام باشد. ايشان 
گس��تره جاذبه و دافعه امام را بسيار 
وسيع خواندند و افزودند: دشمنی و 
قاطعيت امام فقط و فقط برای اسام 
بود نه مسائل ش��خصی و به همين 
علت امام با همه اقوام و گروههای 
مل��ت را ب��ا ه��ر س��ليقه و ديدگاه 
هم��واره در آغ��وش مهرب��ان خود 
جای می داد اما قاطعانه کمونيستها، 
ليبرالها و دلباختگان نظامهای غربی 
را ط��رد می کرد و باره��ا و بارها با 
تعابير سخت و تلخ، مرتجعان را نيز 
محکوم و طرد ک��رد. رهبر انقاب 
اسامی خاطرنشان کردند: در پرتو 
اين ش��اخص مهم خط امام، انسان 
نمی تواند خود را رهرو امام بداند اما 
با کسانی که صريحاً پرچم معارضه 
ب��ا امام را بلند می کنند هم جهت و 
همراه ش��ود. رهبر انقاب اسامی 
در همين زمينه افزودند: اگر امريکا، 
اسرائيل، س��لطنت طلبان، منافقان و 
ديگر مخالفان و معاندان امام، حول 
محور ي��ک فرد جمع ش��وند و از 
او تجلي��ل و احت��رام کنند و او ادعا 
کند که من در خط امام هس��تم، اين 
ادعا پذيرفتنی نيس��ت و نمی تواند 
واقعيت داش��ته باشد چرا که امام به 
صراحت تأکيد می کرد اگر دشمنان 
اس��ام از م��ا تعريف کنن��د بدانيم 
ک��ه خيانتکاريم. حض��رت آيت اهلل 
خامنه ای با اشاره به کسانيکه در روز 
جهانی قدس به صراحت در مقابل 
آرمانهای امام موضع گيری کردند و 
در روز عاشورای س��ال گذشته آن 
فضاح��ت را بار آوردن��د، افزودند: 
اگر ش��خصی در قبال اين تحرکاتی 
که از اس��اس با مبان��ی امام مخالف 
است اظهار همراهی يا حتی سکوت 
کن��د، ملت ب��ا درک حقايق، ادعای 
 اين ف��رد را در دنبال��ه روی از امام 

نمی پذيرد.
 رهبر انقاب اس��امی اطمينان 
ب��ه وعده اله��ی و در نظ��ر گرفتن 
محاس��بات معن��وی و الهی را يکی 
ديگر از ش��اخصهای راه و حرکت 
امام برشمردند و خاطرنشان کردند: 
ام��ام خمين��ی در تصمي��م گيری و 
تدابي��ر خود، محاس��بات معنوی را 
در درج��ه اول قرار می داد و هدف 
اصل��ی او از انجام ه��ر کاری فقط 
کس��ب رضای الهی ب��ود. حضرت 
آيت اهلل خامنه ای با اش��اره به معنا 
نداشتن يأس، ترس، غفلت و غرور 
در فعاليتهای ام��ام خمينی افزودند: 
ام��ام، در تم��ام مس��ائل ش��خصی 
و اجتماع��ی و سياس��ی، حت��ی در 
دش��منان  درباره  قضاوتهای خ��ود 
و مخالف��ان، از جاده تق��وا، ذره ای 
منحرف نش��د و اين درس��ی است 
برای همه خصوصاً جوانان انقابی 
 و مؤم��ن و عاش��ق امام ک��ه حتی 
درب��اره مخالف و دش��من هم بايد 
کامًا منطبق بر حق و تقوا وعدالت 
رفت��ار کرد. رهبر انقاب اس��امی، 
يکی ديگر از ش��اخصهای مهم خط 
امام را مردم و نقش مردم خواندند و 
افزودند: امام در عرصه تکيه بر مردم 
در انتخابات و ديگر مسائل جامعه و 
کشور، واقعاً کارهای عظيمی انجام 
داده اند. ايشان با اشاره به برگزاری 
رفراندوم تعيين نظام تنها دو ماه پس 

از پيروزی انقاب افزودند: رجوع به 
آرای ملت برای تعيين ش��يوه و نوع 
حکوم��ت با اين فاصله کم، در هيچ 
انقابی س��ابقه ندارد. رهبر انقاب 
اس��امی برگزاری انتخابات متعدد 
در هر شرايطی حتی در دشوارترين 
روزهای جنگ تحميل��ی را يادآور 
شدند و افزودند: هيچ انتخاباتی در 
حيات سی س��اله انقاب حتی يک 
روز عقب نيفتاده است و اين مسأله 
در هي��چ نظ��ام مدعی دموکراس��ی 
وجود نداشته اس��ت. جهانی بودن 
نهضت اسامی از ديگر شاخصهای 
خط امام بود که رهبر فرزانه انقاب 
 ب��ه تبيي��ن آن پرداختن��د. حضرت 
آي��ت اهلل خامن��ه ای ب��ا اش��اره به 
ش��جاعت ام��ام در اع��ام »جهانی 
ب��ودن نهضت و انقاب اس��امی« 
افزودن��د: اين اقدام ام��ام با دخالت 
در امور ديگر کش��ورها و يا صدور 
انقاب به ش��کل اس��تعماری کامًا 
متفاوت اس��ت و مقص��ود و مقصد 
امام اي��ن بود که ملته��ای جهان از 
عطر اي��ن حرکت تاريخی بهره مند 
شوند و با آگاهی به وظايفشان عمل 
کنند. ايش��ان افزودند: دفاع منطقی 
و جانان��ه ام��ام از ملت فلس��طين 
يک نمون��ه از نگاه جهان��ی امام به 
انقاب اسامی است و امام صريحًا 
می گفت اسرائيل غده ای سرطانی 
اس��ت و مشخص اس��ت که عاج 
غده س��رطانی، قطع آن است. رهبر 
انقاب اس��امی، موضعگيری امام 
در دفاع از ملت فلس��طين را منطقی 
تري��ن موضع خواندن��د و افزودند: 
زورگويان جهانی با ظلم و کش��تار 
و ش��کنجه و تبعيد يک ملت، سعی 
کردن��د ي��ک واح��د جغرافيايی را 
ح��ذف و در اقدامی ص��د در صد 
غي��ر منطقی، يک کش��ور جعلی به 
نام اسرائيل را جايگزين آن کنند اما 
در مقابل اين س��تم آشکار تاريخی، 
امام در موضعی صد در صد منطقی 
تأکي��د می کردن��د بايد اي��ن واحد 
جعل��ی جغرافيايی حذف ش��ود و 
حيات کش��ور اصلی يعنی فلسطين 
در تاري��خ ادامه ياب��د. رهبر انقاب 
اس��امی، در همين زمين��ه افزودند: 
موضع گيری امام در مقابل اسرائيل 
غاصب کام��ًا صريح بود اما اکنون 
اگر کسی به اش��اره هم در اين باره 
سخن می گويد عده ای مدعی خط 
امام، ب��ه نوعی اعت��راض می کنند. 
حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه ای در 
ادام��ه تبيين ش��اخصهای مهم خط 
امام، به سخنان ايشان درباره محور 
بودن حال کنون��ی افراد در هرگونه 
قض��اوت و ارزيابی، اش��اره کردند 
و افزودن��د: ام��ام باره��ا می گفت 
قضاوت در مورد اش��خاص بايد با 
محوريت حال فعل��ی آنها صورت 
گيرد و اين مس��أله، شاخص مهمی 
در درک و پي��روی از خ��ط ام��ام 
اس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه ای 
افزودند: تمس��ک به گذش��ته افراد، 
هنگام��ی قابل قبول اس��ت که حال 
فعلی آنان در مقابل گذش��ته ايشان 
قرار نداش��ته باشد اما اگر چنين شد 
طبعاً گذش��ته افراد ديگر نمی تواند 
معيار و ماک باش��د. رهبر انقاب 
اس��امی، در همين زمينه، س��وابق 
طوالن��ی و درخش��ان طلحه و زبير 
در صدر اسام و سپس تغيير موضع 
آن��ان را مورد اش��اره ق��رار دادند و 
افزودن��د: برخورد قاطع امير مومنان 
با طلحه و زبي��ر، نمونه ای تاريخی 
از ض��رورت توجه ب��ه حال کنونی 
افراد در هرگونه قضاوت و ارزيابی 
است. ايشان همچنين برخورد قاطع 
امام ب��ا برخ��ی از همراه��ان اوليه 
انق��اب را نمونه هاي��ی از پايبندی 
عمل��ی امام ب��ه اين ش��اخص مهم 
برش��مردند و افزودند: برخی، حتی 
از دوران نج��ف با امام همراه بودند 
 ام��ا امام در مقطعی، آنان را به علت 
موضع گيريهايش��ان طرد کرد. رهبر 

انقاب اس��امی در پاي��ان مبحث 
مربوط به شاخص های مهم امام و 
خط امام، آحاد مردم به ويژه جوانان 
را به مطالعه و تحقيق و تفکر در اين 
شاخصها و مبانی امام توصيه کردند. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای همچنين 
با اش��اره به قدرت روز افزون ملت 
اي��ران و جمهوری اس��امی پس از 
ارتحال امام خمينی )ره( خاطرنشان 
کردند: هر نوع برنامه ريزی دشمنان 
حتی اگر با همراهی افراد س��اده دل 
و غافل توام شود در پرتو ايستادگی 
و بصي��رت ملت بزرگ اي��ران، در 
نهايت به تقويت جمهوری اسامی 
منجر خواهد شد. ايشان با يادآوری 
حمايت امريکا، انگليس، کشورهای 
غربی ومنافقان و س��لطنت طلبان از 
»فتنه پ��س از انتخاب��ات« افزودند: 
همراهی دش��منان و فتن��ه گران، به 
تجلی عظمت پرش��کوه ملت ايران 
در 9 دی و 22 بهمن 88 منجر شد و 
از اين پس نيز ملت ايران و جوانان 
تحصيلکرده و بي��دارش با تکيه بر 
تقوا و بصيرت، هرتوطئه دش��منان 
را نقش برآب خواهن��د کرد. رهبر 
انقاب اسامی با اش��اره به برخی 
مس��ائل مهم بين الملل��ی افزودند: 
توطئه يهودی سازی فلسطين و ادامه 
محاص��ره غزه و تحوالت مربوط به 
آن از مس��ائل مهمی اس��ت که بايد 
مورد توج��ه و تحليل ق��رار گيرد. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه ای هدف 
از توطئه يهودی سازی فلسطين را، 
قطع کردن ريشه اسام در فلسطين 
ارزيابی و خاطرنشان کردند: دنيای 
اس��ام بايد با همه وجود در مقابل 
اي��ن جنايت بزرگ بايس��تد و مانع 
تحقق آن شود. ايشان همچنين ادامه 
محاصره غزه را حرکتی وحش��يانه 
خواندند و افزودن��د: محاصره يک 
و ني��م ميلي��ون انس��ان در غ��زه، با 
حماي��ت امريکا، انگلي��س و ديگر 
قدرته��ای غربی داعي��ه دار حقوق 
بشر انجام می ش��ود و متأسفانه در 
اي��ن ميان برخی کش��ورهای عربی 
 واسامی نيز با سکوت محض خود 
نظاره گر ماجرا هستند که البته بعضی 
هم در پشت صحنه رفتارهای خائنانه 
دارند. رهبر انقاب اسامی با اشاره 
به اقدام اخير رژيم صهيونيس��تی در 
حمله ب��ه کاروان امداد رس��انی به 
غ��زه در آبهای آزاد و بي��ن المللی 
و دروغگوي��ی مش��مئزکننده آن��ان 
در اي��ن ماجرا افزودن��د: اين اقدام 
خوی توحش صهيونيستها را به دنيا 
نشان داد و اين وحشی گری همان 
واقعيتی است که جمهوری اسامی 
ايران در س��ی س��ال گذش��ته فرياد 
کرده اما مورد بی اعتنايی قدرتهای 
غربی دروغگو و رياکار قرار گرفته 
اس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه ای، 
حمله رژيم صهيونيس��تی به کاروان 
امداد رسانی غزه را ناشی از خطای 
محاسبه صهيونيستها و اشتباه بزرگ 
اين رژيم دانس��تند و تأکيد کردند، 
رژيم غاصب صهيونيستی همانگونه 
ک��ه در حمله به لبنان و س��پس در 
حمله به غزه دچار خطای محاس��به 
ش��د، در اين ماجرا هم اش��تباه کرد 
و اين اش��تباهات پی در پی نشانگر 
اين اس��ت ک��ه رژيم صهيونيس��تی 
قدم به ق��دم، به سرنوش��ت قطعی 
خود يعنی س��رنگون ش��دن در دره 
نيس��تی، نزديک می ش��ود. ايش��ان 
يکی ديگر از مس��ائل مه��م و قابل 
تأمل بين المللی را، نتيجه نشس��ت 
يک ماه��ه ان پی ت��ی در نيويورک 
برش��مردند و افزودن��د: نتيج��ه ای 
که در اين نشس��ت به دس��ت آمد، 
برخاف برنامه ريزی و خواس��ت 
قدرتهای زورگو بود، زيرا با فش��ار 
189 کشور، رژيم صهيونيستی ملزم 
به پيوس��تن ب��ه معاه��ده ان پی تی 
ش��د و ضرورت نابودی ساحهای 
هس��ته ای مورد توجه قرار گرفت. 
رهبر انقاب اس��امی خاطرنش��ان 
کردند، آنچه که در نشس��ت آن پی 
تی اتفاق افتاد، نشان می دهد، حرف 
و نظر ق��درت متکب��ر و زورگويی 
نظير امريکا، ديگ��ر در دنيا خريدار 
ندارد. حض��رت آيت اهلل خامنه ای 
در همين زمينه خاطرنش��ان کردند: 
جمهوری اس��امی ايران به واسطه 
ايس��تادگی س��ی س��اله ملت ايران، 
توانس��ته است وضعيتی را در افکار 
عموم��ی جهان به وجود آورد که نه 
فقط ملتها بلکه دولتها نيز در مقابل 
امريکا می ايستند و برخاف نظر او 

رأی می دهند.
 ايش��ان در پاي��ان خطبه ه��ای 
نماز جمعه خاطرنش��ان کردند: اين 
مس��ائل و اتفاق��ات بي��ن المللی از 
 بشارتهای الهی به ملت بزرگ ايران

است.

ایران

امام و خط امام، اصلی ترین شاخص انقالب

سراسری

چه خبر از پایتخت

نصف النهار

اي��االت متحده، اس��رائيل و دس��ت 
نشاندگان کشورهای عضو ناتو، تعهداتی 
در مورد تجاوزات نظامی دارند مانند رايش 
سوم آلمان که تعداد زيادی از غيرنظاميان 
را به قتل رس��انيد، به دنبالش س��ناريوی 
س��اختگی فوهر به نام »جمهوری بزرگ 
دمکراتيک« اين اعمال غيرقانونی را با دروغ 
و فريبکاری توجيه ک��رد. رودی جوليانی 
دادس��تان س��ابق امريکا، همان کس��ی که 
تصوير برجسته ای از اين قربانيان مطرح 
کرده است، به منظور کسب شهرت برای 
فعاليت های سياس��ی، در 25 سپتامبر در 
نيوي��ورک تظاهراتی را عليه اي��ران به راه 
انداخت. بنا به گفته ريچارد سيلورس��تين 
در آلترنت، اين تجمع که توسط يک گروه 
و س��ازمان البی اسرائيلی با همکاری يک 
س��ازمان تروريستی ايرانی برگزار شد )که 
احتماالً توسط دولت ايالت متحده تأمين 
مالی می ش��ود(، خواستار سرکوب شديد 
دولت اي��ران بودند. ت��اش جهت ايجاد 
فش��ار برای اعم��ال جنگ عليه اي��ران، با 
وجود اعام مکرر آژانس بين المللی انرژی 
هس��ته ای، مبنی بر اينکه هيچ نش��انه ای 
دال بر وجود برنامه ساح های هسته ای 
در اي��ران وجود ندارد و ب��ا وجود اذعان 
مج��دد آژانس اطاعات��ی امريکا مبنی بر 
اينکه ايران برنامه های هس��ته ای خودش 
را سالهاس��ت که رها کرده، ادامه يافت. در 
همين حال دولت های اس��رائيل و اياالت 
متحده که نگران قوانين بين المللی و حفظ 
پاسخگويی کشورهای ناقض آن هستند، 
برای جلوگيری از ارس��ال گزارش قاضی 
ريچارد گلدستون به شورای امنيت سازمان 
مل��ل به صراف��ت افتادند. چ��را؟ گزارش 
قاضی ريچارد گلدستون، جنايات جنگی 
اس��رائيل و حمل��ه گس��ترده نظامی عليه 
غيرنظاميان و زيرساخت های غير نظامی 
در غزه را مورد بررس��ی قرار داده اس��ت. 
تاش های مستمر دو کش��ور متجاوز و 
جنگ طلب اياالت متحده و اس��رائيل بر 
آن بود تا س��خنرانی ايران در سازمان ملل 

متحد را که در 23 سپتامبر توسط احمدی 
 نژاد ايراد ش��د، تحت فش��ار ق��رار دهند. 
احمدی نژاد در سخنرانی خود درباره حمله 
به ش��أن و منزلت انس��انی و ارزش های 
معنوی از طريق منافع مادی و خودخواهانه 
اياالت متحده و کشورهای دست نشانده 
صحبت کرد. به دنبال سلطه »زير پوشش 
آزادی«، اياالت متحده و کشورهای دست 
نش��انده »روش ه��ای تهديدآميز رعب و 
فريب« را مورد استفاده قرار دادند تا مسأله 
نقض قوانين و اصولی را که خودشان وضع 
کرده و برای ديگران به کار می برند، پنهان 
کنند. احمدی نژاد از مجمع عمومی سازمان 
ملل س��ؤال کرد که چرا کشورهای دنيا در 
آنج��ا حضور پيدا کرده ان��د، در حالی که 
اسرائيل مردم فلسطين را به قتل می رساند 
و سرزمينشان را مصادره می کند؟ احمدی 
نژاد از کش��ورهايی ک��ه آنجا حضور پيدا 
کردند سؤال کرد چرا اياالت متحده از آن 
سوی دنيا به خاورميانه سرباز می فرستد و 
باعث »گسترش جنگ، خونريزی، تجاوز، 
ت��رور و ارعاب در کل منطقه« می ش��ود، 
در حال��ی که کش��ورهای مظلومی که از 
حمات غرب رنج می برند، مقصر شناخته 
می شوند؟ احمدی نژاد به مجمع عمومی 
س��ازمان ملل گفت: بسياری از نمايندگان 
سازمان ملل متحد هم اکنون می دانند که 
خودخواه��ی ح��رص و آز، جای مفاهيم 
انسان دوستانه ای همچون عشق، فداکاری، 
ش��رافت و عدالت را گرفته است... دروغ 
جای صداقت، رياکاری جای يکپارچگی و 
خودخواهی جای ايثار را گرفته است. اغفال 
و فريب مردم در امور خارجی، دورانديشی 
و سياست مداری ناميده می شود و غارت 
ثروت کشورهای ديگر، تاش برای توسعه 
ناميده می شود. گفته می شود که اشغال و 
تصرف، هديه ای است که مروج آزادی و 
دموکراسی است و ملت های بی دفاع، به 
نام دفاع از حقوق بشر مورد سرکوبی قرار 

می گيرند.
پایان 

فرمانده انتظامي اس��تان تهران گفت: 
ميزان کش��فيات کاالي قاچاق در اس��تان 
تهران نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
10 برابر ش��ده اس��ت. به گزارش فارس، 
عليرضا اکبرش��اهي اظهار داشت: با توجه 
به برآوردهاي انجام ش��ده، ميزان کشفيات 
کاالي قاچ��اق در اين اس��تان 900 درصد 
افزايش پيدا کرده اس��ت. وي ادامه داد: در 
اين راستا با اجراي طرح هاي متعدد و کنترل 
محسوس و نامحسوس محورهاي ورودي 
به اين استان، موفق به کشف 219 ميليارد و 

75 ميليون ريال کاالي قاچاق شدند.
ــتان  ــاف و حجاب در اس ــرح عف ط

تهران اجرا مي شود
همچني��ن فرمان��ده انتظامي اس��تان 
ته��ران به اس��تمرار اجراي ط��رح ارتقاي 
امنيت اجتماعي در اين اس��تان تأکيد کرد 
و گف��ت: طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در 
حوزه هاي مختلف از قبيل برخورد با اراذل 
 و اوباش، مزاحمان نواميس مردم و تهيه و 
توزي��ع کنن��دگان موادمخ��در در تمامي 
شهرستان هاي استان تهران با جديت تمام 
اجرا مي شود و اين طرح تا برقراري کامل 
امنيت و آرام��ش، ادام��ه دارد. وي افزود: 
با اج��راي طرح ارتق��اي امنيت اجتماعي 
تاکن��ون 137 نفر از اراذل و اوباش اس��تان 

تهران دستگير شده اند که 27 نفر از آنها از 
افراد ش��رور و معروف بودند که به زندان 
فرستاده ش��دند و مابقي با اخذ تعهد آزاد 
بوده و به صورت هفتگي در کانتري محل 
خود حاضر و از آنها امضا اخذ مي ش��ود. 
اکبرشاهي به طرح عفاف و حجاب اشاره 
کرد و گفت: اين طرح در استان تهران اجرا 
مي شود و در مرحله نخست به افرادي که 
شئونات اسامي و اخاقي را رعايت نکنند، 
تذکر لس��اني داده مي شود ولي در صورت 
تکرار برابر قانون با آنها برخورد مي ش��ود. 
وي در ادام��ه ب��ا توجه ب��ه نتايج مطلوب 
طرح پاکسازي شهرک ويژه شهريار افزود: 
اين طرح در راس��تاي طرح ارتقاي امنيت 
اجتماعي، با حضور 60 تيم عملياتي پليس 
استان تهران در 105 نقطه آلوده شهريار به 
اجرا گذاش��ته ش��د و نتيجه آن دستگيري 
135 معت��اد پرخطر، 57 توزيع کننده و 20 
قاچاقچي زن و مرد، کشف پنج کيلو و 434 
گرم انواع موادمخ��در و 40 کيلوگرم مواد 
اوليه ساخت شيش��ه بود. فرمانده انتظامي 
اس��تان ته��ران در پايان خاطرنش��ان کرد: 
طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با اقتدار کامل 
پليس استان تهران در تمام شهرستان هاي 
اين استان با هدف ارتقا و توسعه احساس 

امنيت اجرا مي شود.

باگذش��ت هفت هفته از بحران لکه 
نفتی در امريکا، همچنان اين آلودگی نفتی 
در حال گسترش است. به گزارش شبکه 
تلويزيونی فاکس ني��وز، 47 روز از آغاز 
لکه نفت��ی در آبهای خليج مکزيک و اين 
فاجعه ملی در امريکا می گذرد، همچنان 
نفت با سرعت و شدت وارد آبهای منطقه 
می شود. آلودگی به مناطق ساحلی ايالت 
فلوريدا نيز رس��يده اس��ت. پي��ش از اين 
سواحل ايالت لوييزيانا و می سی سی پی 
نيز آلوده ش��ده بودند. در چنين شرايطی، 
م��ردم امريکا خواس��تار برخورد ش��ديد 
با مديرعامل ش��رکت بريتي��ش پتروليوم 
هس��تند. مردم امريکا به شدت خشمگين 
هستند. وضعيت روز به روز بدتر می شود. 
 صدها قطعه پرنده بر اثر اين آلودگی تلف 
شده اند. با آنکه شرکت بريتيش پتروليوم 
موفق شده يک کاهک را در محل نشت 
نفت قرار بدهد اين وس��يله چندان موفق 

نبوده و نتوانس��ته مانع نش��ت نفت شود. 
همچنان نفت همانند گذشته وارد خليج 
مکزي��ک می ش��ود. مقام��ات امريکايی 
 و مس��ئوالن ش��رکت بريتي��ش پتروليوم 
می گويند توانسته اند بخش اندکی از اين 
آلودگ��ی را مهار کنند اما نم��ی توان اين 
مطلب را تأييد کنند. س��وراخهايی در اين 
کاهکها قرار داده ش��ده است تا مشکل 
دفعه پيش بروز نکن��د و انجماد ديگری 
پي��ش نيايد. مس��ئوالن ش��رکت بريتيش 
پترولي��وم می گوين��د در مرحله دوم اين 
سوراخها مس��دود خواهد شد و از ورود 
ن��ود درصد از اي��ن آلودگی ه��ای نفتی 
جلوگيری خواهد ش��د. به گفته مسئوالن 
شرکت بريتيش پتروليوم، انجام دادن اين 
کار، چند روز طول خواهد کشيد. تصاوير 
مربوط ب��ه تلف ش��دن پرندگانی که در 
 مي��ان آلودگی های نفتی گي��ر افتاده اند،

تکان دهنده است.

چه کسی قانون شكن است؟
ایران یا ایاالت متحده؟ )قسمت دوم(

احمدي نژاد: 
توهين به خود را تحمل مي کنيم اما 

انحراف از خط امام )ره( را برنمي تابيم

فرمانده انتظامي استان تهران خبر داد:
ميزان کشفيات کاالي قاچاق در استان تهران 

10 برابر شده است

با گذشت 7هفته از بحران لكه نفتي در امریكا، 
همچنان آلودگي نفتي ادامه دارد

جهان نما
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داستانهای غیرعاشقانه

مهدی فضیلت
و  غيرمس��لمان  گ��ران  تحلي��ل  از  بس��ياری 
 سياس��تمداران خارج��ی هم��راه با عوام��ل نفوذی 
داخلی شان در کشور پيش بينی کرده بودند که پس 
از فوت امام )ره( اوضاع ايران دگرگون خواهد ش��د 
و تغييرات اساسی در نظام سياسی - اجتماعی کشور 
رخ خواه��د داد. آنها اين گونه تحليل کرده بودند که 
پس از 8 سال جنگ تحميلی نيروی نظامی و سياسی 
و ت��وان اقتصادی کش��ور تحليل رفته اس��ت و پس 
از امام، دخالت های خارجی به همراه دس��ت های 
مناف��ق داخل��ی نقش ديگ��ری را رق��م خواهد زد. 
متأسفانه آنها تصور می کردند که وجود امام تنها سد 
شکستن حکومت اسامی است و با اينکه بارها اين 
کوردالن شکس��ت های مختلف را در عرصه هايی 
 از قبي��ل انق��اب 57، جنگ تحميلی، س��ازماندهی 
 گروهک ها، شکست منافقين و توطئه های کور قومی و 
جبهه گيری های نيروهای مزدور خلق همچون خلق 
بلوچ، خلق ترکمن، خلق عرب و کمونيس��ت های 
کردس��تان، ديده بودند ولی بار ديگر در انديشه های 
مذبوحانه خود خيال پردازی می کردند. اما بررس��ی 
داليل مه��م تداوم راه ام��ام و پيش��رفت روزافزون 

انقاب اسامی چه بود؟
ــام در قلوب  ــال ام ــت و پنج س بیش از بیس

مردم 
ش��خصيت عرفان��ی و اخاق��ی وارس��ته امام، 
س��اده زيستی و مردمی بودن ايش��ان در کنار روحيه 
کفرستيزی، جرأت و جسارت او، همچنين مهربانی 
پدرگونه و عنايتی که به محرومان و مس��تضعفان و 
عطوفتی که به همه اقشار داشتند از سال 42 و شروع 
مبارزات عليه طاغوت، امام را همچون اس��طوره ای 
مق��دس در قلوب ايرانيان جای داد و زن، مرد، پير و 
جوان، امام را از صميم قلب دوس��ت داشتند، چنين 
محبوبيت همگانی برای ي��ک رهبر در تاريخ جهان 
هرگز وجود نداشته و اين ويژگی، حضرت امام )ره( 
را ممتاز و راه هرگونه تعدی و دستيابی را بر دشمنان 

می بست. 
شاگردان امام و همسنگران انقالب

اگر چه بس��ياری از ش��اگردان و تربيت يافتگان 
ام��ام )ره( در جري��ان فتنه های منافق��ان کوردل و 
عمليات های تروريس��تی اوايل انقاب به ش��هادت 
 رس��يدند، ام��ا وج��ود مب��ارک حض��رت آيت اهلل 
خامن��ه ای، مراج��ع عظ��ام تقلي��د، روحاني��ون و 
سياس��تمداران مس��لمانی که تعدادشان کم نبود و به 
راس��تی حقيقت راه امام را کشف کرده بودند، باعث 
شد تا با درايت مرحوم حاج احمد آقا خمينی سريعًا 
شورای رهبری تشکيل جلس��ه دهد و قوای باايمان 
نظامی ايران که هنوز جنگ را فراموش نکرده بودند 
با عزمی راس��خ پس از رحلت امام )ره( امور کشور 
را نظارت و پش��تيبانی کنند و شورای رهبری سريعًا 
جانش��ينی برحق و فرزند خلف انقاب و مجتهدی 
وارس��ته را که قطعاً بارها توس��ط امام )ره( ستوده و 
م��ورد تأييد ق��رار گرفته بود به رهب��ری برگزينند و 
ملت مسلمان ايران نيز با تأييد آن و شعار »خامنه ای 
خمينی ديگر است/ واليتش واليت حيدر است« در 

گروه های ميليونی با رهب��ر معظم انقاب در همان 
روزهای نخست پس از ارتحال حضرت امام، بيعت 

بسته و اعام حمايت کنند.
جانشینی مقتدرانه رهبر انقالب در فقدان امام 

راحل)ره(
آيت اهلل خامنه ای که تجربه س��الها همسنگری 
در تم��ام صحنه ه��ای انقاب از اواي��ل مبارزات تا 
زم��ان فوت امام را در کوله بار داش��تند و بار علمی 
و معنوی و اجتهاد واالی ايشان، تقوی، زهد، سادگی 
 و بی پيرايگ��ی و مديري��ت قوی سياس��ی ب��ر پايه 
معنويت، ايمان و همراهی آن با تجارب چندين ساله 
و اشراف به مسائل  جهان اسام و سياست روز دنيا 
که با روحيه استعمارستيزی و دشمن شناسی عجين 
ش��ده بود، وجود بابرکتی را به انقاب و دوستداران 
امام تقديم کرد که چش��م دش��منان ايران و اسام را 
کور کرد و آن��ان را در بهتی عظيم فروبرد، امام )ره( 
راه اجتهاد در انديش��ه های خ��ود را باز کرده بود و 
 رهبر معظم انقاب، بهترين تفسير از انديشه های امام 
بود، به طوری که همگان يار س��فر کرده خود را در 

وجود مبارک آيت اهلل خامنه ای يافتند.
مدیریت مقتدر داخلی برای اداره کشور

رهبری معنوی امام خمينی )ره( شاگردانی را در 
مکتب خود تربيت کرد که عاوه بر ايمان و پايمردی 
و س��واد اس��امی، در عرصه های مختلف مديريت 
سياسی نيز کس��ب تحصيل کرده و تجربه آموختند. 
امام )ره( در سالهای اول پيروزی انقاب با همفکری 
 بزرگان��ی همچ��ون حض��رت آي��ت اهلل خامنه ای، 
آيت اهلل رفس��نجانی، شهيدان رجايی، باهنر، بهشتی، 
ش��هيد مطهری، ش��هيد مفتح، و فرماندهان نظامی و 
نيز وجود مراجع تقليد، علما، کارشناس��ان علمی و 
فنی به بازس��ازی نظام مديريتی کش��ور پرداختند و 
 نظامی نو را مبتنی بر سه قوه منظم و مقتدر به همراه 
وزارتخان��ه ها، ادارات، نهادهای دولتی و مذهبی و... 
به وجود آوردند و قانون اساسی و ساير قوانين منظم 

ب��رای هر قوه و هر وزارتخانه ای تنظيم و نظارت بر 
اجرای آن نيز ش��کل يافته و بهترين مديران انقابی 
برای خدمت در نهادها مش��خص ش��دند. انتخابات 
منظم ش��کل گرفت��ه و اقتدار و وح��دت بی نظيری 
زنجيروار به وجود آمده بود که ناگسس��تنی است و 
هن��وز نيز در اوج عظمت، اقت��دار و صابت به کار 

خود با نظم ساعت وار ادامه می دهد.
ــگ تحمیلی و وحدت ملی بر پایه ایمان و  جن

معنویت
اگر چه ايادی اس��تعمار و دشمنان ايران اسامی 
 فک��ر می کردن��د پ��س از شکس��ت های گوناگون
سياس��ی، فرهنگی و ناکامی در تجهيز گروهک ها و 
منافقان داخلی، تحميل ي��ک جنگ بزرگ و فراگير 
توس��ط رژيم عراق و مزدور آنان ص��دام، می تواند 
حکومت اس��امی ايران را از پای درآورد، اما نيروی 
ايمان بارور شده در مردم ايران و عظم راسخ امام )ره(، 
در برابر تمام دنيا و عظيم ترين ماش��ين های نظامی 
ايس��تاده و نه تنها نگذاش��تند وجبی از خاک مقدس 
ايران را تس��خير کنند بلکه رژيم بعث و دهها حامی 
استعمارگر او را در جهان رسوای خاص و عام کردند 
و غي��رت و جوانمردی ايرانيان اجازه ذره ای نفوذ و 
دخالت به بيگانگان ن��داد. رهبری حضرت امام)ره( 
و فرم��ان جهاد او مورد لبيک هزاران هزار زن و مرد 
ايران��ی قرار گرفت و وحدت کلمه و اراده همفکری 
بار ديگر پررنگ شد، جنگ تحميلی نقش عمده ای 
در ايجاد وحدت ملی و دشمن شناسی ايرانيان داشت 
و پايه ه��ای انقاب و حکومت اس��امی را بيش از 
پيش محک��م کرد و همچنين در عرصه سياس��ی و 
نظامی، محکی برای جمهوری اسامی ايران شد که با 
نمره قبولی و سربلندی از آن بيرون آمد و تجربه ای 
عظيم که اتحاد ايمانی، معنوی، اسامی و ملی مردم 

از همه اقوام و اقشار را درپی داشت.
نقش آرمانهای بزرگ امام در تداوم انقالب

آرمانه��ای بزرگی که امام بي��ان می کردند و به 

بس��ياری از آنها جامه عمل پوشاندند، عبارت بودند 
از: مبارزه با اس��تکبار جهانی، حفظ اعتدال قاطع در 
مرز »نه ش��رقی، نه غربی«، اصرار فراوان بر استقال 
و خودکفايی حقيقی، پافش��اری تمام بر حفظ اصول 
دين��ی، ش��رعی و فقه اس��امی، ايج��اد وحدت و 
همبستگی، توجه به ملتهای مسلمان و مظلوم دنيا و 
دفاع از آنها، عزت بخش��يدن به مردم، زحمت کشان 
و تمام مسلمانان جهان و در مقابل ترساندن قدرتهای 
خارجی، ايجاد قس��ط و ع��دل در جامعه، حمايت 
بی دريغ از مس��تضعفان و محروم��ان و... همه اين 
آرمانه��ا از آمال مردم ايران طی قرون متمادی بود که 
مهربانانه از امام می ش��نيدند و اجرای آن را در عمل 
می ديدند و اينها خواس��ت اصلی مردم بود که به آن 
رسيده بودند و به هيچ قيمتی حاضر به از دست دادن 
آن نبودند و اين خود باعث تداوم انقاب، حرکت و 
تاش فردفرد در جهت رس��يدن و تحقق و ادامه راه 

آرمان های بلند حضرت امام )ره( بود.
نقش برکات و اعمال امام )ره(

نگاه فرامرزی و جهانی امام به انقاب و اس��ام 
و پافشاری ايش��ان به صدور انقاب باعث شد عزم 
خالصان��ه ام��ام به ثمر نش��يند و انقاب، اس��ام و 
روش های حکومتداری آن به کش��ورهای اسامی 
و... صادر ش��ود؛ بس��ياری از سياس��تمداران بزرگ 
جه��ان تحت تأثير حضرت امام )ره( واقع ش��وند و 
در کش��ورهای اسامی عاقه به امام گسترش يابد و 
حکومت اسامی برمبنای نظريه های امام در بسياری 
ازکش��ورها مورد تأييد و اجرا واقع شده و مسلمانان 
جهان متحد ش��وند، ب��ه طوری ک��ه دولتهايی نظير 
انگليس، امريکا و اسرائيل و... احساس خطر کرده و 
هزينه های گزافی را خرج عدم گسترش اسام کنند. 
يافتن پايگاه های مختلف حکومت اسامی و حاميان 
فراوان از کش��ورهای مختلف در سطوح متفاوت، از 
ديگ��ر علل تداوم راه انقاب بود، نامه های حضرت 
امام )ره( به سياستمداران جهان و نصايح آن حضرت 
به ايش��ان و پيش بينی هايی که همه ش��کل واقعيت 
گرفت ني��ز نقش ارزنده و چهره درخش��انی از امام 
در اذهان جهانيان شکل داد. دفاع از عزت مسلمانان 
جهان در لبنان، فلس��طين، عراق و افغانستان و... امام 
را به عنوان رهبری واحد برای امت اس��امی معرفی 

کرد.
دالیل وفاداری مردم ایران به امام )ره(

اگر ما امام را دوس��ت داريم و همه مردم به آن 
عش��ق می ورزند بدان دليل است که امام صادقانه 
و صميمی با مردم س��خن می گف��ت. هدفهای او 
مش��خص بود و راه او شفاف و روشن. شخصيت 
ام��ام عظيم و ابع��اد وجودی عرفان��ی، روحانی و 
اخاقی او وس��يع ب��ود. تقوی و صب��ر، حلم امام 
را به دوس��ت داش��تنی ترين فرد قرن تبديل کرده 
بود. درايت، نبوغ و هوش سرش��ار ايشان در علوم 
مختل��ف و مهرورزی و مهربان��ی او به محرومان، 
بيان دردهای امت اس��ام و گريه او برای اخاص 
رزمندگان، اينها و صدها دليل ديگر برای وفاداری 
به امام )ره( و کوری چش��م دش��منان اسام وجود 

داشت و دارد. 

مهدی فضیلت
ــه  ــان در عرص ــور زن ــخ حض ــی از تاری  برش

سیاسی، اجتماعی
فرعون به سر بريدن فرزندان پسر می پرداخت و در 
آن ميان همسر شجاعش آسيه، با جسارت از او خواست 
تا نوزاد پسری که از آب نيل گرفته بود به فرزندی قبول 

کند.
همچنين زنانی به مبارزه با پيامبران خدا برخاستند و 
زنانی نيز تا پای جان از پيامبران خدا حمايت و پشتيبانی 
کردند؛ چنانکه حضرت خديجه )س( تمام دارايی خود 
را وقف ترويج اسام کرد و حضرت فاطمه )س( تا پای 
جان از موال علی )ع( دفاع کرد و در حمايت سياسی از 
اميرالمؤمنين )ع( نيمه های شب به در خانه مهاجران و 
انصار می رفتند و با فرزندان خ��ود، در رفع نياز آنان و 
نيز ياری گرفتن از آنها در پيش��رفت اسام می کوشيد. 
همچنين حضرت زينب )س( در حمايت از امام حسين 
)ع( س��ه کار مهم را عهده دار شد: 1- حمايت از رهبر 
خود امام حسين )ع( و پس از شهادت وی، دفاع از امام 
سجاد )ع( 2- محافظت از يتيمان و سرپرستی بازماندگان 
کربا 3- رساندن پيام امام و شهيدان به مردم در کوفه و 

شام با خطبه های کوبنده و پرمحتوا.
اسام زنانی را در دامن خود پروراند که نه تنها صحنه 
سياسی را ترک نکردند بلکه همواره در حمايت از دين 

خدا  ايستادگی کردند.
ــلمان در عرصه های سیاسی  حضور زنان مس

اجتماعی معاصر
در دوران معاص��ر که حکومت های تماميت خواه 
غرب، ش��عارهای ضد وحدت مسلمانان سر می دهند 
و ه��ر از گاهی با زيرکی قصد تحريک زنان و يادآوری 
نامعق��ول برخی حقوق را دارند زنان مس��لمان ايران با 
حضور در تمامی عرصه ها نشان دادند که نقش کارآمدی 
در حکومت اسامی دارند. امام خمينی )ره( در بيانات 
خود به مردان و زنان برای دخالت در عرصه سياس��ی 
چنين فرمودند: بايد همه زنان و مردان در مسائل اجتماعی 
و سياسی وارد و ناظر باشند؛ هم به مجلس ناظر باشند 
و هم در کارهای دولت اظهارنظر کنند، سياست اسامی 
که براس��اس مصالح دنيوی و اخروی نباشد، در مقابل 
سياست کنونی دنيای غرب قرار دارد زيرا سياست آنها 
سياستی شيطانی است که برای رسيدن به اهداف سياسی 
از هيچ دروغ و نيرنگی دريغ نمی ورزند و برای رسيدن 
به هدف از هر وسيله ای بهره می جويند. )صحيفه امام 

)ره( جلد 16(
با اين رهنمود حضرت امام )ره(، زنان در عرصه های 
اجتماعی و سياسی ايران با پرهيزگاری می توانند زمينه 
ساز رشد و ترقی کشور شوند. در سالهای پس از انقاب 
ش��رکت زنان در نماز جمع��ه، راهپيمايی ها، انتخابات 
گوناگون، امر به معروف و نهی از منکر و آمادگی های 
دفاعی و نيز حض��ور در عرصه های علمی، مديريت 

اجتماعی و نيز صحنه های ورزشی قابل ستايش است. 
همچنين حضور زنان در مسندهای سياسی و مديريت 
کان چنان که مخالف با ش��ئون اسامی نباشد و برای 
 پيش��برد اهداف کش��ور به کار گرفته ش��ود، می تواند

زمينه ساز تبيين جايگاه صحيح زنان در اجتماع شود.
زنان در قیام های انقالبی معاصر

بدون ترديد اين حقيقت بزرگ وجود دارد که زنان 
در نهضت ه��ای عظيم انقاب��ی معاصر نقش عمده و 
محوری ايفا کردند، چه با حضور خود در صحنه ها و 
چه با پروراندن فرزندان و س��ربازان پاک و وفادار ميهن 
در دام��ان خ��ود و هديه کردن آنها ب��ه صحنه جهاد و 

نهضت های انقابی معاصر.
تاريخ ايران نشان می دهد که سرگذشت زنان ايرانی 
همواره با انقاب و حرکت های ظلم ستيزانه گره خورده 
است. زنان با آغاز نهضت امام خمينی )ره( برجستگی 
بارزی را در عرصه سياس��ی و اجتماعی حس کردند و 
آن رهايی از فضای بی فرهنگی عصر استبداد بود، آنان 
الگ��وی رفتاری و اجتماعی خ��ود را در کام امام خود 
گزينش کردند، همانگونه که زنان ايرانی ساليانی قبل تر از 
آن در مقابل کشف حجاب رضاخانی ايستاده و مقاومت 

کرده بودند.
نقش امام خمینی)ره( در سرعت بخشیدن به 

حرکت انقالبی زنان
امام خمينی )ره( تأثيرگذاری حرکت و مش��ارکت 
زنان در عرصه های سياس��ی و اجتماعی، را بيش از آن 
می دانستند که به چشم می خورد، ايشان طی سخنانی به 
بانوان در اوايل مبارزات فرمودند: »شما زنان در آتيه برای 
مملکت ما پشتوانه هستيد. زنان، پيشرو در اين نهضت 
اسامی بودند، رشد سياسی خودشان را اثبات کردند و 
نهضت را راهنمايی کردند، شما رهبران نهضت هستيد... 
من شما )زنان( را به رهبری قبول دارم و خدمتگزار شما 

هستم.« )صحيفه امام )ره((
همچني��ن بنيانگ��ذار انقاب در س��خنان ديگری 
تصري��ح کردند: »ملتی که بانوانش در صف مقدم برای 
پيشبرد مقاصد اسامی است آسيب نخواهد ديد.« امام 
خمينی )ره( همواره پش��توانه هر م��رد موفقی را، مادر 
دلسوز و يا همسر فداکاری می دانستند و می فرمودند: 
»در نظام اسامی، زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد: 
ح��ق تحصيل، حق کار، حق مالکيت، ح��ق رأی دادن 
و رأی گرفت��ن و در تمام جهات��ی که مرد حق دارد، زن 
هم حق دارد و اينکه از خارج کشور منعکس کرده اند 
که در اس��ام با زنان به خشونت رفتار می شود، امری 
غيرصحيح و تبليغات باطل است. رهبر کبير انقاب در 
همان روزهای آغازين پيروزی انقاب در بهمن 57 در 
سخنان خود بر نقش زنان در پيروزی انقاب و ساليان 
مبارزه تأکيد کردند و اين خود باعث تداوم راه و حرکت 
انقابی زنان در عرصه دفاع مقدس و هشت سال دفاع 

مقدس بود.

عرصه هایی دیگر از حضور زنان در جامعه و 
سیاست پس از انقالب

در ن��گاه مديريت��ی و اجراي��ی، اصوالً جنس��يت 
موضوعيت ندارد و آنچه که اصل و اساس است، تدين، 
تعهد، تخص��ص، کارآمدی، تکليف گراي��ی واليی و 
سيستمی انديشيدن است، در چارچوب اين خصوصيات 

تفاوتی ميان مديريت زن يا مرد نخواهد بود.
اگر چه در طول سالهای قبل، زنان در عرصه های 
مديريتی و حرفه ای حضور داشتند ولی حضور فراتر آنها 
به سمت مديريت ارشد پيش نرفته بود. در سالهای اخير 
شاهد حضور زنان به طور فعال در مديريت سازمان های 
بزرگ کشوری، مشاوری و معاونت رئيس جمهوری، 
وزارت و نمايندگ��ی مجل��س هس��تيم و در رده های 
پائين تر در مديريت های اس��تانی و منطقه ای مديران 
برجسته ای در بين زنان وجود دارد که به خصوص در 
آموزش و پرورش و علوم پزشکی کشور قابل مشاهده 
است، همچنين در عرصه حقوق، وکالت و فعاليت در 
دستگاه قضايی کشور، زنان امروز بيش از سالهای گذشته 

حضور داشته و به کار آنها ارزش گذاری شده است.
ــی اجتماعی ایران و  حوادث مهم تاریخ سیاس

حضور زنان
 - اولين جرقه مش��ارکت سياس��ی زنان در تاريخ 
مردم ساالری ايران به نهضت مشروطه و سال 1285 شمسی 
بازمی گردد، که طی آن مقدر شد شاه به جای حکومت، 
سلطنت کند و مجلس ش��ورای ملی تشکيل شود و در 

پيروزی نهضت مشروطه نقش زنان بسيار اساسی بود.
- اعت��راض زنان به ق��رارداد رويتر و دفاع از فتوای 
ميرزای ش��يرازی مبنی بر عدم استعمال توتون و تنباکو 
و نيز شکس��تن قليان ها توس��ط زن��ان در تاريخ مورد 
 تحسين واقع ش��ده است. اما متأسفانه در تدوين اولين 
قانون اساس��ی کش��ور در 1290 شمسی حقوق آنها از 

جمله حق رأی و... ناديده گرفته شد.
- در طول س��لطنت پهل��وی اول زن��ان که مورد 
بی توجه��ی در عرصه سياس��ی و اجتماعی توس��ط 
دولت و حکومت وقت قرار گرفته بودند با اعتراض و 
 راهپيمايی عليه کشف حجاب همپای علما، روحانيون و 
مراجع تقليد در س��ال 1314 شمس��ی خشم خود را از 

بی حرمتی به جامعه زنان نشان دادند. 
- در طول سلطنت پهلوی، تنها در چند سال پايانی 
زنان حق رأی داشتند که آن نيز نوعی عوام فريبی و مانور 
سياسی و سوءاستفاده از نمادهای نوگرايی برای جلب 
توجه مردم بود، اگر چه زنان از گرفتن حقوق خود راضی 
بودند اما در برابر عوام فريبی محمدرضا ش��اه نيز بيدار 

بودند.
- پس از پيروزی انقاب در سال 57 اولين جايگاه 
حضور زنان در عرصه سياست شکل گرفت و زنان به 
مجلس شورای اسامی راه يافتند و اين روند در سالهای 
بعد تاکنون رو به فزونی داشته است. نرخ رشد داوطلبی 

زنان برای حضور در مجلس ملی دوره های اول تا هشتم 
برابر با صد و شصت و پنج درصد بوده است.

- شرکت زنان و انتخابات آنها در شوراهای اسامی 
شهر و روستا از اوايل انقاب تاکنون هر دوره رشد داشته 
و در دهه 70 و 80، رش��د درصد اعضای زن در شوراها 

حدود هشتاد درصد بوده است.
- همچنين رشد درصد مديران، قانونگذاران، کارکنان 
عالی رتبه اداری و دولتی طی سالهای 1355 تا 1385 تغيير 
چشمگيری داشته است که بيانگر کاهش شديد تفاوت 
جنسيتی موجود در عرصه مديريت است. چنانچه رشد 
اين نماد ش��غل برای مردان 389 درصد و برای زنان در 

حدود 7 برابر اين رقم بوده است.
برای درک بهتر موقعيت زنان در جامعه امروز ايران 
بهتر است برخی موارد همچون: مقام و منزلت پيشين زنان 
در جامعه، مجموعه ارزش ها، باورها، اعتقادات، حضور 
تاريخی و مستقيم آنها را در سياست گذاری کشور مدنظر 

قرار دهيم و با دوران پهلوی مقايسه کنيم.
منزلت زنان در دوران ایران باستان

جالب اس��ت بداني��م در زمانی که زن��ان در يونان 
باستان حتی شهروند هم به حساب نمی آمدند در دوران 
طايی تمدن ايران آنچه از سنگ نوشته ها و کتب تاريخ 
اس��تنباط می شود زنان در ايران از مقام و منزلت بهتری 
برخ��وردار بوده اند، زمانی که اع��راب دختران خود را 
 زنده به گور می کردند در ايران باس��تان دختران خسرو 
پروي��ز، آذردخت و پ��وران دخت بر واليات��ی از ايران 
حکمرانی می کردن��د و در دوران جهالت اروپا، زنانی 
همچ��ون ريحانه دختر حس��ين خوارزمی، تحصيل و 
تدريس علم نجوم و سياست می کردند و نيز پادشاهی 
هما و جنگ های گردآفريد گوش��ه ای ديگر از تاريخ 

حضور زنان ايرانی در عرصه سياسی باستان است.
نقش امروز زنان در مدیریت سیاسی اجتماعی 

کشور
قطعاً امروزه نيز زنان به عنوان نيمی از جامعه انسانی 
بايد نقش مهم و تعيين کننده ای در مديريت اجتماعی 
و سياسی کشور داشته باشند و در سطوح خرد و کان 
به نقش آفرينی بپردازند، اهميت نقش زنان در پيشبرد 
اهداف جامعه بايد بر همگان روشن شود و مشارکت 
زنان در فعاليت های سياس��ی، اقتصادی، اجتماعی و 
ايفای نقش حس��اس آنها در توسعه ملی و صنعتی و 
توان آنها برای گام های پيشرفت و نوگرايی، هدايت 

و تکميل شود.
اگر با نگاهی منطقی بنگريم بايد مشارکت سياسی 
زن��ان نه ب��ه عنوان ي��ک آرزو، بلکه يک ام��ر عادی و 
وظيفه ای اجتماعی تلقی شود و بر کاستی های قبلی آن، 
اهتمام بر جبران صورت گيرد و تقويت مشارکت سياسی 
اجتماعی زنان در عرصه کشور همانند يک پل سرنوشت 
ساز در مسير عدالت و توسعه اجتماعی به حساب آيد و 

مبادا اين فرصت طايی مغتنم شمرده نشود.

چرا پس از امام راه او تداوم یافت؟

نقش ارزنده کارکرد زنان در عرصه سیاست و مدیریت اجتماعی

سپهر اوحدی
لبخند او خاصه خوبی ها بود، آنقدر چهره نورانی اش در انس��انها ش��وق ايجاد می کرد که حتی 
کودکان هم امام را دوس��ت داش��تند. قبل از دبس��تان زل می زدم به تلويزيون و س��خنان امام را گوش 
می دادم، از اول تا آخر؛ شايد کم سالی ام باعث می شد چيزی از آن نفهمم ولی نمی دانم آن صورت 
نورانی و جاذبه معنوی چه ش��وری در کودک و پير و جوان برپا می کرد که من هم همراه پدر و مادر 
تا آخر به حرفهای امام از تلويزيون گوش می داديم. وقتی پدر و مادرم کام تس��ليتی از تلويزيون در 
ش��هادت شهدا از زبان امام می ش��نيدند و يا لحظات تحويل سال نو، از گوشه چشم می گريستند، من 
ه��م ب��ی آن که چيزی بفهمم و ي��ا بدانم، گريه می کردم. يادش به خير، عکس��های امام بر روی لباس 
رزمندگان، بر روی قلب ش��هدا، آنانکه تا آخرين لحظه ش��هادت نام امام را بر لب داش��تند. يادم هست 
در همان کودکی فيلمی از لحظه شهادت يکی از رزمندگان از تلويزيون پخش شد که آخرين حرف او 
قبل از جان دادن اين بود: »تو را به جان زهرا)س( امام را تنها نگذاريد.« بعداً که بزرگتر ش��دم فهميدم 
چ��را گريه می کرديم! س��ادگی امام را، خانه او در خمين و جم��اران را ديدم، ميز کوچک چوبی او را 
روی زمين و تش��ک س��اده اش کنار اتاق و کتابهايش را که اينها تنها مال اندوخته او بود! اتاقهای گچی 
و کاهگلی و گليم های قديمی اما معطر خانه او را و گليم های کف حس��ينيه جماران را که امام اجازه 
 نداد فرش جايگزين آنها شود. خيلی دوست داشتم از نزديک امام را می ديدم بچه بودم و تازه کاس 
اول، وقت��ی به پدرم می گفتم دوس��ت دارم امام را ببينم می گفت: بايد بزرگتر ش��وی تا به ديدار امام 
برويم. من نمی دانس��تم چگونه بايد بزرگتر ش��د و از همه سؤال می کردم! روزی در مدرسه کتابی به 
من هديه دادند که عکس امام را به همراه کودکی هم س��ن من در حالی که امام دس��ت نوازش بر س��ر 
او می کش��يد در آن چاپ ش��ده بود. من ناراحت و عصبی از مدرسه به خانه آمدم و منتظر پدرم شدم، 
وقتی آمد گفتم: چرا اين بچه پيش امام رفته و من حتمًا بايد بزرگ شوم تا بروم! پدرم به فکر فرو رفت 
و گفت: بعداً برايت می گويم. فردای آن روز پدرم آمد و گفت: بچه ها می توانند به امام نامه بنويسند 
و من که تازه حروف الفبا را ياد گرفته بودم و پايان کاس اول بودم برای امام نامه نوش��تم و از طريق 
آموزش و پرورش ارس��ال کردم، امام به همه نامه ها با مهر احس��ن، طيب اهلل، بارک اهلل، پاس��خ کوتاه 
می داد و پدرم نمونه چند نامه را به من نشان داد. او مدير مدرسه ديگری بود، من به امام نامه نوشتم: 
)امام من شما را خيلی دوست دارم و می خواهم شما را ببينم، اما می دانم که شما خيلی کار داريد پدر 
می گويد اگر نماز بخوانم و برای رزمنده ها دعا کنم و ش��يطنت نکنم ش��ما مرا دوست خواهيد داشت 
و...( البته با غلط امايی که پدرم درستشان می کرد اما افسوس نامه من به جواب نرسيد. اواسط خرداد 
بود که ناگهان مدرس��ه را تعطيل کردند، اما نگفتند چرا!! بلندگو گفت: روح خدا به خدا پيوس��ت، ولی 
ما نمی دانستيم يعنی چه فقط می فهميدم امام عزيزم رفته، که ديدم مادرم و همسايه ها در خانه عکس 

امام را وسط گذاشته و زار زار می گريند. 

در سال پنجم بعثت، در بيستم جمادی الثانی تاريخ رنگ دگر به خود گرفت، در زير آسمان حجاز 
در دامنه های کوههای س��نگی مکه و در چش��م انداز کعبه، هلهله ای آس��مانی برپا بود، در عرصه ای 
که دهان خداجوی پيامبر )ص( با تاوت قرآن بر آن نور می پاش��يد، در خانه ای که فرش��تگان آن را 
خوب می ش��ناختند و مائک بر فراز آن به گش��ت وگذار بودند، آنجا که زمزمه نماز پيامبر در صبح و 
ش��ام آوای ملکوتی بر دل ش��ب می افکند و زمين را به آس��مان پيوند می زد، در خانه اميد يتيمان، در 
خانه فريادرس مس��تمندان، در خانه پناه اس��يران، در خانه محمد)ص( و خديجه)ع( دخترش چشم به 
جهان گش��ود و دنيای ديگر، دگرباره آغاز ش��د. زمين و آسمان به خود می باليدند که اگر چنين روزی 
قرار وقوع نداش��ت هرگز آفريده نمی ش��دند، نوباوه رس��الت، پيکره عصمت و بشريت در وجود يک 
 زن تجلی يافت و همس��ر و پناه اميرالمؤمنين، س��رور بانوان جهان در زمين، فاطمه عليهاالسام به دنيا 

آمد.
خان��ه رس��ول خدا)ص( ب��ا تولد فاطمه بي��ش از پيش کانون مه��ر و عطوفت ش��د و در غوغای 
 رنجهای عظيم پيامبر که در آن هنگام در مکه با آن دس��ت به گريبان بود، فاطمه کوچک چون نس��يمی 
آرامش بخش گونه های خسته پدر و مادر دردمند را نوازش می کرد و رنج پرمشقت رسالت را تسکين 
می بخش��يد. چه ش��ورانگيز است دختری چسان ارجمند باش��د که سيد کاينات او را روح خود و مايه 
استش��مام بوی بهش��ت بنامد و اين درباره فاطمه )س( شگفت نيست چرا که از زمره بزرگوارانی است 
که خدای جهان آفرين در س��تايش او در س��وره احزاب می فرمايد: ش��ما اهل بيت پيامبر از هرگونه 

پليدی پاک و برکنار هستيد.
آری فاطمه خاصه نور اس��ت و تجلی پاکی و باالترين اس��وه برای زنان عالم، برگزيده ترين زنان 
در پيش��گاه حضرت دوس��ت، از اوس��ت که قداس��ت و ارج و قرب بر زنان عالم نهاده ش��د و وجود 
 فاطمه به تنهايی گواه آن اس��ت که زن می تواند در اوج معنويتهايی که رادمردان آس��مانی به آن نائل 

آمدند، سير و پرواز کند.
امام)ره( روز تولد حضرت فاطمه)س( را روز زن نام نهاد و اين خود گواه بر اهميت دادن حکومت 
اسامی به وجود زن در عرصه های مختلف و الگو قرار دادن سرور زنان عالم حضرت فاطمه است و 
نيز روز مادر، مادری که زنجيره هس��تی از او تکامل می يابد و بهش��ت در گرو رضايت اوست، مادری 
که برترينش زهرا)س( بود که ساله امامت را در دامان خود پروراند و دامنه امامت از او تجلی يافت تا 
روح اس��ام زنده بماند چه روزی برای روز مادر بودن زيباتر و زيبنده تر از تولد او که بهترين مادران 
عال��م بود، مادری که در دامان يکی از بهترين زنان عال��م حضرت خديجه)ع( پرورش يافت و از مهر 

اولين بانوی اسام و از بهترين زنان امت بهره برد.
روز م��ادر از تولد حض��رت زهرا)س( تجلی يافت چرا که پيامبر)ص( او را بانوی بانوان بهش��تی 
 ناميد و اين س��خن نقلی از کام وحی اس��ت که با بش��ارت الهی فرش��ته ای نازل ش��د و حس��ن و 
حس��ين )ع( را نيز س��رور جوانان بهش��ت ناميد. فاطمه ای که فاطمه است و او تنها يک نامی است که 

تکراری همسنگ او در جهان وجود ندارد.
الگوی مادران و بانوان جهان که هرگاه به نماز می ايس��تاد، نور آس��مان، س��تارگان و خورش��يد به 
يکب��اره برای اهل زمين از محراب او می درخش��يد، ارج و قرب حض��رت فاطمه )س( از همگان نزد 
پيامبر باالتر بود که هرگاه قصد سفر داشت اولين خداحافظی را با فاطمه )س( و در موقع بازگشت نيز 

اولين سام و خوش آمدگويی را به ايشان داشت.
انگار تمام صفات زيبنده عالم در وجود اين بانوی بزرگ نهاده ش��ده بود، بخش��ندگی او که حتی 
گردنبند گرانبهای هديه شوهر و لباس عروسی خود را نيز می بخشيد، عفاف و حجاب و حق پرستی 
 و عبادت، زهد و تاش در راه اس��تيای اس��ام و صدها صفت که به قدر کفايت در وجود او زيبنده 
بود. هيچ عارف، زاهد، اديب و س��خن پروری هرگز نتوانس��ته است قدر و منزلت زهرا )س( را آنطور 
ک��ه بايد بيان کند و ش��ايد هرگز نتوانند چرا که از صدر اس��ام تاکنون از توابي��ن و حتی کفار و اکثر 
 دش��منان اسام لب به اعتراف خوبيهای علی)ع( و فاطمه)س( گشوده اند و بارها از فضايل و کرامات 
منحصر به فرد ايش��ان ذکر کرده اند تا چه رس��د به مسلمانان که هيچ مأوی و پناهی جز وجود مبارک 
ايش��ان و س��اله امامت برای تبری و دعا و رفع حاجت به پيش��گاه پروردگار نخواهند داش��ت، و چه 
زيباس��ت که زندگی اجتماعی، سياسی حضرت زهرا )س( سرمش��ق و سرلوحه رفتار مادران و بانوان 
اي��ران زمي��ن، بيش از پيش قرار گيرد و جهان و جهانيان به علت آفريده ش��دن خود که وجود زهرای 

اطهار )س( است واقف شوند.

امام عزیز به همه نامه های بچه ها جواب می داد!

 فــــاطمـه )س( به جهــان آمــــــد 
و مقـام زن دگرباره تعریف شد
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ملت ها باید سازمان كنفرانس اسالمي جدید تشكيل دهند
نماينده م��ردم اصفهان در مجلس ش��ورای 
اس��امی گفت: س��ازمان کنفرانس اس��امی و 
اتحاديه عرب مش��ی امريکايی دارد و ملت های 
اسامی بايد يک سازمان کنفرانس اسامی جديد 
تش��کيل دهند. حسن کامران با اشاره به جنايات 
رژيم صهيونيس��تی در حمله ب��ه کاروان آزادی 
اظهار داشت: مأموريت اين رژيم پادگانی، قتل، 
چپاول و خونريزی اس��ت و ذره ای مرام بشری 
ن��دارد و يک تفکر تروريس��تی ب��رای مقابله با 
حقوق بشر دارد و اقدام اخير رژيم صهيونيستی 
عمق خباثت را به منصه ظهور رساند. وی افزود: 
رژيم صهيونيستی يک پادگان اسلحه برای تأمين 
اهداف اس��تکباری غرب به س��رکردگی امريکا 
است. نماينده مردم اصفهان در مجلس به انزجار 
مردم آزادی خ��واه جهان از رژيم صهيونيس��تی 
اش��اره و تصريح کرد: برخی از اين کش��ورها و 
رژيم های خائن عربی و پادوهای صهيونيس��ت 
و انگليس در منطقه ک��ه مورد لعن ملت ها قرار 
گرفتند مجبور به عقب نش��ينی شدند، به گونه ای 
که رژي��م خائ��ن مصر مجب��ور به بازگش��ايی 
باريکه غزه ش��د. کامران با اش��اره به اينکه اين 
اق��دام جنايتکارانه مرگ صهيونيس��ت و امريکا 
را به دنبال دارد، بيان داش��ت: اين اقدام درس��ی 
ش��د برای ليبرال ها و برخی عوام��ل داخلی که 

متوجه ش��وند رژيم صهيونيستی يک تروريست 
به تمام معنا اس��ت. وی اف��زود: مقاومت غزه و 
لبنان چيزی نيس��ت که با اين قساوت ها ذره ای 
کمرنگ ش��ود. به گزارش فارس، نماينده مردم 
اصفهان در مجلس با بيان اينکه سازمان کنفرانس 
اس��امی و اتحاديه عرب مش��ی امريکايی دارد، 
اظهار داشت: سران کش��ورهای عربی، اتحاديه 
عرب و س��ازمان کنفرانس اس��امی بايد موضع 
خود را نس��بت به اي��ن جنايات اع��ام کنند و 

ملت های اس��امی بايد يک س��ازمان کنفرانس 
اسامی جديد تش��کيل دهند. کامران ادامه داد: 
س��ران کشورهای اس��امی بايد س��فرای رژيم 
صهيونيستی را از کش��ورهای خود اخراج کنند 
و رؤس��ای جمهور اين کشورها درخواست های 
ملت خود را به انجام برس��انند و دفاتر اقتصادی 
و بازرگان��ی اي��ن رژيم را در کش��ورهای خود 
 تعطيل کرده و با رژيم صهيونيس��تی قطع ارتباط 

کنند.

مقاله شهردار اصفهان تحت عنوان »اصفهان، 
نگين شرق و حفظ آثار آن« در نخستين کنفرانس 
ميراث ش��هری کش��ورهای اس��امی در کشور 
عربس��تان س��عودی از 165 مقاله منتخب و برتر 
ارائه شده مورد استقبال خاص شرکت کنندگان به 
خصوص رئيس اين کنفرانس و نماينده يونسکو 

قرار گرفت.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط 
عمومی ش��هرداری اصفهان، دکتر س��يد مرتضی 
س��قاييان ن��ژاد در کنفران��س مي��راث ش��هری 
کشورهای اسامی در کش��ور عربستان سعودی 
ب��ه منظور ارزياب��ی وضعيت کنون��ی معماری و 
ميراث ش��هری در کشورهای اس��امی و تعيين 
چارچوب های مناس��ب برای فعاليت های آتی 
در توس��عه اقتصادی اجتماع��ی به دعوت رئيس 

کميسيون جهانگردی و آثار تاريخی عربستان در 
اين کشور حضور يافت.

گفتنی اس��ت با توجه به طرح الگوی خاص 
اصفه��ان و دغدغه های ش��هرداری اصفهان در 
حفظ آثار تاريخی در عين توسعه مدرن اين شهر 
و پخش تصاوير بس��يار جذاب و ديدنی از شهر 
اصفهان اين موضوع مورد استقبال خاص شرکت 
کنن��دگان و ب��ه ويژه رئيس کنفران��س و نماينده 

يونسکو قرار گرفت.
همچنين وزير امور ش��هرداری های کش��ور 
عربستان س��عودی و مقامات ديگر اين کنفرانس 
از ش��هردار اصفه��ان تش��کر و از رون��د اجرای 
طرح های شهری اصفهان ابراز خرسندی کردند.

اين کنفران��س که با س��ازماندهی و ميزبانی 
کميسيون توريسم و عتيقه جات عربستان سعودی 

و ب��ا حمايت مادی و معنوی مقامات مس��ئول و 
نگهبانان دو مس��جد بزرگ مکه و مدينه از 23 تا 
28 ماه مه سال جاری در هتل بين المللی رياض 
برگزار ش��د به بررس��ی نقش ميراث ش��هری در 
توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای 

اسامی اختصاص داشت.
گفتنی اس��ت جلب توجه عمومی به اهميت 
حفاظ��ت و نيز ضرورت بازگرداندن س��کنه اين 
ش��هرها در برخ��ی نواحی متروک و اس��تحکام 
بخشی س��اختمان ها و مراکز ش��هری و احيای 
دوباره س��نت های روس��تايی، به کارگيری نقش 
اقتصادی ميراث ش��هری در کش��ورهای اسامی 
و پيون��د دادن تاش ها و مقام��ات مرتبط با اين 
موضوع در کشورهای مختلف اسامی از اهداف 

مهم در برگزاری اين کنفرانس بود.

سفرهای تابستانی با توجه به تعطيلی مدارس 
از پانزدهم خردادماه آغاز و تا پايان شهريور ادامه 
دارد که برای خدمات رس��انی بهتر به مس��افران 
اقدامات گسترده ای در پايانه های شهر اصفهان 
از جمله توس��عه پايانه زاين��ده رود، راه اندازی 
اولي��ن ش��هربازی سرپوش��يده در پايانه صفه و 
تأسيس اولين اتاق مادر و کودک و دفتر رسيدگی 

به نيازمندان و افراد خاص صورت می گيرد.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط 
عمومی ش��هرداری اصفهان، مديرعامل سازمان 
پايانه های مسافربری شهرداری اصفهان، با اعام 
اي��ن مطلب افزود: با توجه به رش��د بيش از 20 
درصدی س��فرهای نوروزی از طري��ق پايانه ها 
پيش بينی می ش��ود س��فرهای تابستانه از طريق 
پايانه ها در دو ماه تابس��تان به غير از ماه مبارک 

رمضان 20 تا 25 درصد افزايش يابد.
س��يدرضا حکيم فع��ال اضافه ک��رد: روزانه 
ب��ه صورت ميانگي��ن در پايانه های ش��هر 100 
ه��زار نف��ر وارد و يا از آن خارج می ش��وند که
پيش بينی می شود امسال در ايام تابستان به غير 
از م��اه مبارک رمضان اين ميزان 20 تا 25 درصد 

افزايش يابد.
وی با اش��اره به اينکه برای خدمات رسانی 
مناس��ب به مس��افران در ايام تابس��تان اقدامات 
گسترده ای در تمام پايانه های اصفهان در حال 
اجرا اس��ت، افزود: توس��عه پايان��ه زاينده رود، 
احداث اولين ش��هربازی سرپوش��يده در پايانه 
صفه، تأسيس اولين اتاق مادر و کودک در پايانه 
کاوه و راه ان��دازی دفتر رس��يدگی به نيازمندان 
و افراد خ��اص از جمله اقداماتی اس��ت که در 

راستای ارتقای خدمات رسانی به مسافران برای 
ايام تابس��تان صورت می گيرد. حکيم فعال در 
خص��وص برق��راری امنيت مس��افران در پايانه 
مس��افربری اصفهان اظهار داش��ت: ب��ا اقدامات 
انجام ش��ده در س��طح پايانه های ش��هر، جرائم 
در س��ال گذشته نسبت به سال 87، به ميزان 50 
درص��د کاهش يافته اين در حالی اس��ت که در 
طی دو ماه گذش��ته در مقايس��ه با مدت مش��ابه 
سال گذشته ميزان جرائم 30 درصد کاهش نشان 

می دهد.
وی از نصب دستگاه های دوربين کنترلی در 
پايانه ها جهت کاهش جرم اذعان داش��ت: اين 
س��ازمان بر اس��اس نياز پايانه ها اين سيستم ها 
را نص��ب خواهد کرد تا بح��ث مهم جرم را در 

پايانه ها به حداقل برساند.     

معاون سياسی - امنيتی استاندار چهارمحال و بختياری 
گفت: 15 خرداد تبلور عزت و اقتدار ملت ايران 
اس��ت. مراد کاظم��ی در گفتگو با ف��ارس، قيام 
15 خرداد را س��رآغاز نهض��ت و مقدمه ای برای 
پيروزی انقاب اس��امی ايران دانس��ت و اظهار 
داش��ت: قيام 15 خرداد سال 42 موجب پيروزی 
انقاب اس��امی ايران شد و به موجب آن مردم 
ايران را از ذلت و وابس��تگی دور ساخت. وی با 
بيان اينکه استقامت مردم در 15 خرداد ماه هويت 
اسامی را برای همگان به نظاره گذاشت، افزود: 
اين قيام به جهانيان ثبات کرد که ملت ايران مدافع 
ارزش های انقاب اس��امی هستند و هيچ گاه از 
مس��ير رهبری دور نخواهند شد. کاظمی با بيان 
اينکه رژيم منح��وس پهلوی به تدريج موجبات 

استحاله فرهنگ اس��امی حاکم بر جامعه ايران 
را فراه��م می کرد، گفت: اين در حالی اس��ت که 
شاه مزدور قصد داشت سياس��ت های امريکا را 
يکی پس از ديگری تحقق بخش��د و حکومت را 
به صورت خزنده به سمت سکوالريزم و الئيک 
شدن س��وق دهد. معاون سياسی امنيتی استاندار 
چهارمح��ال و بختياری ادام��ه داد: واقعه خونين 
15 خ��رداد زمانی اتف��اق افتاد که س��ران رژيم 
شاهنش��اهی و آمريکای جهانخ��وار مرجعيت و 
امت اس��امی را در صحنه فعال ديدند به همين 
علت سعی در جلوگيری از حضور فعال مردم در 
صحنه داش��تند. وی به استقامت و صبوری مردم 
ايران اش��اره کرد و گفت: اين استقامت موجب 
ش��د تا انقاب اس��امی به ثمر نشسته و پس از 

آن در هشت س��ال جنگ تحميلی نيز دشمن به 
اهداف خود نرسد. کاظمی ادامه داد: دشمنان در 
اين زمان نيز دست از فعاليت های خود برنداشتند 
و در هر زمان و مکان که توانس��تند از هر روش 
ممکنی برای ضربه زدن به انقاب اسامی ايران 
تاش کردند. وی تصريح کرد:  امروزه که دشمنان 
از مسيرهای جنگ با ساح به جايی نرسيده اند، 
دست به تحريم و جنگ نرم زده اند اما بايد بدانند 
همانگونه که در تمام جنگ ها شکست خورده اند 
در اين مسير نيز شکست خواهند خورد. کاظمی 
خاطر نش��ان کرد: دشمنان بايد بدانند که راه امام 
و شهدا همچنان ادامه دارد و ملت ايران راه خود 
را که همان راه امام و حقانيت است هيچگاه رها 

نخواهند کرد.

  استقبال کشورهای اسالمی از مقاله شهردار اصفهان 
در نخستین کنفرانس میراث شهری کشورهای اسالمی

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان پیش بینی کرد:

افزایش 20 درصدی سفرهای تابستانی از طریق پایانه ها

معاون استاندار چهارمحال و بختیاري:

 15 خرداد تبلور عزت و اقتدار ملت ایران است

مع��اون سياس��ي امنيتي اس��تانداري اصفه��ان گف��ت: کاروان کمک هاي 
بشردوس��تانه م��ردم اصفه��ان ب��ه زودي عازم غ��زه مي ش��ود.  محمد مهدي 
اس��ماعيلي در حاش��يه راهپيمايي عظيم ضدصهيونيس��تي مردم اصفهان افزود: 
طي روزهاي گذش��ته به صورت جدي بحث اعزام کاروان بشردوس��تانه مردم 
اصفهان به غزه در ميان مس��ئوالن اس��تان مطرح ش��ده اس��ت. وي خاطرنشان 
ک��رد: از زمان اعام امر رهبر معظم انقاب مبن��ي بر تداوم کمک هاي از نوع 
کاروان دريايي آزادي به مردم غزه، هرروز با شخصيت هاي حقيقي و حقوقي 
مواج��ه هس��تيم که اعام آمادگي ب��راي اجراي فرمان رهب��ر معظم انقاب را 
دارن��د. وي تصري��ح کرد: هم اکنون درح��ال برنامه ريزي ب��راي جمع آوري 
کمک ها و هماهنگي براي اعزام آنها هس��تيم. رئيس ش��وراي اس��امي ش��هر 
اصفه��ان هم گفت: از امکانات ش��هرداري اصفهان براي اع��زام کاروان کمک 
هاي بشردوس��تانه به غزه استفاده خواهد شد. عباس حاج رسوليها با اشاره به 
طرح اعزام کاروان کمک هاي بشردوس��تانه مردم اصفهان به غزه اظهار داشت: 
شوراي اسامي و شهرداري اصفهان همواره در اجراي چنين طرحهاي امدادي 
پيش قدم بودند و قبًا نيز کمک هاي بشردوس��تانه به مردم فلس��طين ارس��ال 

 

کرده اند.
 وي تأکيد کرد: ش��وراي اس��امي و شهرداري در س��تاد اعزام کمک هاي 
بشردوس��تانه حضور قوي خواهند داش��ت. مدير ام��ور جوانان جمعيت هال 
احمر شهرس��تان اصفه��ان نيز گفت: اين جمعي��ت از داوطلبان کمک به مردم 
مظلوم غزه ثبت نام مي کند.  س��عيد عبادتي افزود: فرمهاي عضويت داوطلبان 
کم��ک ب��ه مردم غزه آماده و در ميان مردم و ش��رکت کنن��دگان در راهپيمايي 
توزيع ش��ده است. وي با اشاره به اينکه اس��تقبال بسيار خوبي از اين طرح به 
عمل آمد، اظهار داش��ت: گزينه هاي مختلفي مانند کمک نقدي، کمک عقاني 
و طي کردن دوره هاي آموزشي امداد با هدف اعزام به منطقه غزه در اين فرم 
وج��ود دارد. وي تصريح کرد: افراد ثبت نام کننده پس از تفکيک و طي کردن 
دوره هاي آموزش��ي تخصصي و امدادي، س��ازماندهي ش��ده و تحت اختيار 
 هال احمر قرار مي گيرند تا در برنامه تعيين ش��ده توس��ط اين جمعيت اعزام 

شوند.
 به گزارش ايرنا و به گفته عبادتي حساب متمرکز ويژه اي همچون سال قبل 
براي کمک به مردم غزه از سوي جمعيت هال احمر کشور اعام شده است. 
وي يادآور ش��د: پس از جنايت اخير اسرائيل در حمله به کاروان آزادي حامل 
کمک هاي بشر دوستانه به مردم غزه هر روز با تعداد زيادي مراجعه حضوري 
 يا تلفني مردم به براي پيوس��تن به هال احمر جهت کمک به مردم غزه مواجه 

هستيم.

ام��ام جمعه اصفهان گفت: مش��ايعت م��ردم از امام خمين��ي )ره( در تمام 
مراحل زندگي وي از زنداني شدن، تبعيد، انقاب اسامي و ارتحال ايشان در 
دنيا بي س��ابقه است. به گزارش ايرنا، آيت اهلل »سيد يوسف طباطبايي نژاد« در 
خطبه هاي نماز جمعه که در مسجد امام اصفهان برگزار شد، افزود: شخصيت 
بي نظير امام خميني )ره( باعث شد تا عاقه مردم به ايشان روز به روز افزايش 
يابد و مشايعت بي نظير مردم از امام راحل در مقاطع مختلف زماني براي هيچ 
شخصيت اجتماعي و ديني در جهان سابقه نداشته است. وي با اشاره به اينکه 
هيچ تغييري در روش زندگي امام خميني)ره( در طول حيات ايش��ان رخ نداد، 
اظهار داش��ت: دين در عمق جان وي نفوذ ک��رده بود و براي برپايي حکومت 
غير از مسير خدا نرفت. امام جمعه اصفهان با اشاره به اينکه نبايد به شيرين زباني 
دش��منان اعتماد کرد، گفت: تحمل افرادي ک��ه راه امام را ادامه مي دهند براي 
دش��منان داخلي و خارجي سخت است. آيت اهلل طباطبايي نژاد افزود: کساني 
که سنگ امام را به سينه مي زنند اما با رهبر معظم انقاب روي خوش ندارند، 
انقابي نيستند و اسام را نمي فهمند. خطيب جمعه اصفهان با اشاره به حمله 
ناجوانمردانه اس��رائيل به کاروان آزادي که حامل کمکهاي امدادي براي مردم 
غ��زه بود، گفت: صهيونيس��ت ها آنقدر پليد هس��تند که به اي��ن کاروان که نه 
مس��لمان بودند و نه عرب و فقط براي کمک انسان دوستانه آمده بودند حمله 
نظامي کردند. آيت اهلل طباطبايي نژاد ادامه داد: اس��رائيليها با دس��ت خودشان 
به جهان نشان دادند که چقدر پليد هستند. وي اظهار اميدواري کرد کاروان هاي 
انس��ان دوستانه بيش��تري به س��مت غزه حرکت کنند تا چهره واقعي اسرائيل 
براي مردم دنيا بيش��تر روشن شود. خطيب جمعه اصفهان تصريح کرد: انقاب 
اس��امي پيش خواهد رفت، حرف هاي امام در دنيا ثابت خواهد شد، طرفدار 
پيدا خواهد کرد و جهان براي ظهور حضرت مهدي )عج( آماده خواهد ش��د. 
آيت اهلل طباطبايي نژاد با بيان اينکه امريکا و اس��رائيل لياقت سرپرس��تي دنيا را 
ندارند، افزود: بايد يک انس��ان دوس��ت بيايد و دنيا را پ��ر از عدل و داد کند. 
وي با تأکيد بر اينکه دش��من احمق، خود را رسوا مي کند، اظهار اميدواري کرد: 
روزي برسد که دنيا حصر غزه را بشکند تا ظلم اسرائيل براي همه آشکار شود. 
براس��اس اين گزارش، راهپيمايي با شکوهي پس از نماز جمعه در محکوميت 
جنايات اسرائيل و حمله به کاروان آزادي و حمايت از مردم مظلوم غزه توسط 

نمازگزاران اصفهاني برپا شد.

نماينده ولي فقيه در چهارمحال و بختياري و امام جمعه ش��هرکرد، با محکوم 
کردن حمله وحشيانه رژيم اشغالگر قدس به ناوگان آزادي تأکيد کرد: حمله به ناوگان
کشتي هاي حامل غذا و دارو به وسيله اسرائيل نشان از فروپاشي اين رژيم غاصب 
است. به گزارش ايرنا، آيت اهلل محمدرضا ناصري يزدي در خطبه هاي نماز جمعه 
شهرکرد در مصاي بزرگ امام خميني)ره( اين شهر، افزود: حمله به ناوگان آزادي 
بيانگر اين موضوع است که اسرائيل ديگر هيچ جايگاهي در جهان ندارد و اضمحال 
اين رژيم جعلي فرارس��يده است. به گفته وي، اين حمله وحشيانه به ناوگان آزادي 
مورد انزجار جهانيان قرار گرفت اما امريکا به دليل اين که بازيچه دست اسرائيل است 
هنوز اين اقدام وحشيانه را محکوم نکرده است. وي گفت: کشورهاي جهان در برابر 
اين حمات وحش��يانه اسرائيل سکوت نمي کنند و همچنان به محکوم کردن اين 
حرکت هاي ددمنش��انه رژيم غاصب مي پردازند. خطيب جمعه شهرکرد، در ادامه 
خطبه ها به قيام پانزدهم خرداد اشاره کرد و گفت: قيام پانزده خرداد عاشوراي تاريخ 
معاصر ايران است که نقطه آغاز انقاب اسامي ايران به رهبري امام در اين روز رقم 
خورد و نبايد آن را هرگز به فراموشي سپرد. نماينده ولي فقيه در چهارمحال و بختياري و امام 
جمعه شهرکرد، همچنين به ارتحال جانگذار امام راحل اشاره کرد و گفت: امام خميني )ره( 
آرمانهاي حضرت فاطمه)س( و ائمه اطهار)ع( را در ايران احيا کرد و امام )ره( انقاب 
عظيمي در جهان رقم زد. وي اظهارداشت: امام)ره( در تمام دوران مبارزات خود به 
دنبال احياي فريضه امر به معروف و نهي از منکر بود و امام خميني)ره( قانون اسام 
و خدا را که در قرآن بدان اش��اره ش��ده در جامعه پياده کرد و ايران را از وابستگي به 
شرق و غرب رهانيد و دشمنان را با شکست روبه رو ساخت. به گزارش ايرنا، ائمه 
جمعه سراسر چهارمحال و بختياري نيز در خطبه هاي نماز جمعه با گراميداشت ياد 
و خاطره امام راحل و سالروز قيام تاريخي پانزدهم خرداد، خواستار محاکمه سران 

اسرائيل در حمله به فلسطينيان و کاروان آزادي شدند.

همزمان با پانزدهم خرداد سالروز قيام خونين مردم آزاديخواه ايران اسامي، آيين هاي 
ويژه س��الگرد اين قيام تاريخي در جاي جاي چهارمحال و بختياري برگزار شد. به 
گزارش ايرنا، به همين مناسبت در شهرها و روستاهاي استان چهارمحال و بختياري و 
همچنين ادارات، ارگانها و نهادهاي دولتي و غيردولتي، پرچم هاي سياه و پاکاردهاي 
مختلف نصب و ياد و خاطره قيام پانزدهم خرداد گرامي داش��ته ش��د. همچنين در 
برخي از مساجد، حسينيه ها و تکايا، سخنرانان گوشه هاي از اين قيام تاريخي مردم را 
بيان کردند و به تبيين ديدگاه هاي بلند امام راحل و فلسفه انقاب اسامي پرداختند.
علي گرجي رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسامي چهارمحال و بختياري در 
آييني به همين مناسبت، بخشهايي از سخنراني امام راحل در روز پانزدهم سال 42 
را تشريح کرد. همچنين نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه شهرکرد، استاندار، 
مسئوالن ادارات و ارگانها نيز ياد و خاطره شهداي پانزدهم خردادماه و امام خميني 

)ره( را گرامي داشتند.

مردم چهارمحال و بختياري پس از اقامه نماز جمعه در ش��هرهاي مختلف اين 
اس��تان راهپيمايي کرده و نابودي همه جنايتکاران به ويژه امريکا و اسرائيل را فرياد 
زدند. به گزارش فارس، نمازگزاران نماز جمعه ش��هرکرد در اين راهپيمايي پرشور، 
با محکوميت حمله جنايتکاران صهيونيست به کاروان آزادي خواستار محاکمه رژيم 
صهيونيستي در مجامع بين المللي شدند. مردم واليتمدار شهرکرد با شعارهاي مرگ بر 
امريکا و مرگ بر اسرائيل ضمن اعام انزجار از جنايات رژيم صهيونيستي از مجامع 
بين المللي و سياسي به ويژه کشورهاي اسامي خواستار محکوميت و برخورد قاطع و 
جدي با اقدامات وحشيانه اين رژيم شدند. »فلسطين پيروز است اسرائيل نابود است«، 
»يا ايهاالمسلمون اتحدوا اتحدوا«، »حزب اهلل مي رزمد اسرائيل مي لرزد«، »نه سازش نه 
تسليم نبرد با اسرائيل« و »هيهات من الذله«، »مرگ بر امريکا« و » مرگ بر اسرائيل« از 
جمله شعارهاي راهپمايان خشمگين شهرکردي از جنايات صهيونيست هاي غاصب 
بود. راهپيمايان ش��هرکردي همچنين با اشاره به سکوت مجامع بين المللي در قبال 
جنايات رژيم اشغالگر قدس، با سر دادن شعارهايي اين سکوت معنادار را محکوم 
کرده و خواستار دفاع واقعي اين مجامع از حقوق بشر مردم مظلوم فلسطين در غزه و 
لبنان شدند. نمازگزاران نماز جمعه شهرکرد همچنين با دفاع از فرمايشات مقام معظم رهبري 
در مورد رژيم صهيونيستي بر حمايت کشورهاي اسامي از ملت مظلوم فلسطين و 
غزه تأکيد کردند. در پايان اين تظاهرات قطعنامه  سراس��ري در محکوميت جنايات 
اخير رژيم صهيونيستي در حمله به ناوگان آزادي و کمک رساني به مردم غزه قرائت 
ش��د و راهپيمايان خواستار برخورد سازمان هاي مدعي حقوق بشر با جنايتکاران و 

سردمداران رژيم صهيونيستي شدند.

رئي��س اتحادي��ه دامداران اصفهان گفت: خس��ارت ناش��ي از تب برفکي 
در اس��تان تا 21 فروردين امس��ال 92 ميليارد ريال برآورد ش��د. س��يد عباس 
حس��يني در م��ورد وضعيت تب برفکي در اين اس��تان، در گفتگو با باش��گاه 
خبرنگاران اظهار داش��ت: اين بيماري از بهمن  س��ال گذش��ته شيوع پيدا کرد 
و در فروردين و ارديبهش��ت  س��ال جاري تشديد ش��د.  وي ادامه داد: از 14 
ارديبهش��ت  س��ال جاري که مرحله نخست واکسيناس��يون آغاز شد، مسئوالن 
اس��تان اصفهان توانس��تند س��ير صعودي اين بيماري را به سيري نزولي تبديل 
کنند. رئيس اتحاديه دامداران اس��تان اصفهان با اش��اره به اينکه اين بيماري در 
حال پيگيري است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نيز گزارش هايي از ابتاي 
 دام به اين بيماري در استان داده مي شود، اما به صورت تقريبي در حال کاهش 

است.
 وي بيان داش��ت: اداره کل دامپزش��کي اس��تان اصفه��ان، معاونت بهبود 
توليدات دامي س��ازمان جهاد کش��اورزي اس��تان اصفه��ان و مديريت بحران 
اس��تان در اي��ن م��ورد کمک هاي ش��بانه روزي را ب��ه صورت مس��تمر ادامه 
دادند. حس��يني با اش��اره ب��ه اينک��ه مستندس��ازي هاي الزم در زمينه دريافت 
خس��ارت و تس��هيات صورت گرفته، تصريح کرد: مس��ئوالن استان در مورد 
تهي��ه اين مس��تند همکاري هاي خوبي را ب��ا اتحاديه و دام��داران انجام دادند 
و مق��رر ش��ده تمهيدات الزم براي دادن تس��هيات مورد نياز آس��يب ديدگان 
اي��ن پدي��ده در نظر گرفته ش��ود. وي در مورد آمار خس��ارت تب برفکي در 
اس��تان اصفهان، اظهار داش��ت: طبق مستندس��ازي هاي ص��ورت گرفته تا 21 
فروردي��ن س��ال ج��اري، 92 ميليارد ريال خس��ارت برآورد ش��د که در حال 
 حاضر اقدامات الزم براي پرداخت آن به آس��يب ديدگان در دس��تور کار قرار 

دارد. 
رئيس اتحاديه دامداران اس��تان اصفهان خاطرنش��ان کرد: مس��تند س��ازي 
در مورد مابقي خس��ارت از 21 فروردين س��ال جاري به بعد نيز در دس��تور 
کار مس��ئوالن ق��رار دارد و در ح��ال جمع آوري اطاع��ات الزم در اين زمينه 
هستند. وي با اشاره به اينکه اين بيماري يک نوع بيماري ويروسي است، بيان 
داش��ت: اين بيماري درمان قطعي ندارد و بايد دوران خود را س��پري کرده تا 
نابود ش��ود. حس��يني در مورد رعايت اصول بهداشتي در دامپروري ها تصريح 
کرد: آموزش هاي الزم در اين زمينه نيز به مس��ئوالن دامداري ها داده شده و با 
همکاري اداره دامپزش��کي و اتحاديه دامداران اس��تان اصفهان، در مواردي بين 
دامداران استان، مواد ضد عفوني کننده به صورت رايگان توزيع شد. وي اظهار 
داش��ت: بايد دام ها را در اس��تان در مقابل بيماري هاي خاص واکسينه کنيم تا 

شاهد اين بيماري هاي ويروسي و تلفات ناشي از آن نباشيم. 

ش��هردار منطقه دوازده اصفهان ب��ا بيان اينکه 30 درصد مس��احت منطقه 
دوازده را بافت های فرس��وده تشکيل داده است، گفت: برای نوسازی بافت های 
فرسوده در منطقه تمهيدات خاصی از سوی دولت در نظر گرفته شده است و 
با ارائه تسهيات ويژه اميد است ساکنان نسبت به نوسازی بافت های فرسوده 

خود اقدام کرده و نهايت همکاری را در اين زمينه داشته باشند.
ب��ه گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری اصفهان 
احم��د عص��ارزادگان افزود: عدم اخذ 50 درصد از ع��وارض صدور پروانه و 
معرفی متقاضيان به بانک مس��کن ب��رای دريافت وام و اهدای وام 20 ميليونی 
از س��وی دولت و... از جمله تس��هياتی اس��ت که برای نوس��ازی بافت های 
فرسوده در اختيار شهروندان قرار می گيرد که اميدواريم با مشارکت شهروندان 
 بتواني��م گام ه��ای بزرگی در نوس��ازی واحده��ای قديمی و فرس��وده منطقه 

برداريم.
وی به آلودگی پااليش��گاه اش��اره و خاطرنش��ان کرد: پااليش��گاه اصفهان 
آلودگی های زيس��ت محيطی زيادی را ب��رای اهالی منطقه 12 به وجود آورده 

است. 
عصارزادگان سرانه فضای سبز منطقه 12 برای هر نفر را 29 مترمربع عنوان 
کرد و ادامه داد: خاف سازی يکی از مهمترين مشکات اين منطقه بود که با 

تاش های بسيار اين خاف سازی به صفر رسيد.
وی تملک رينگ حفاظتی، تملک فضای س��بز پارک های محلی و تملک 
ب��اغ اي��ران چای به عنوان کمپ مس��افران را از جمله برنامه های در دس��تور 
کار اين ش��هرداری عنوان و تصريح کرد: تعمير و س��اماندهی پارک محات و 
ساماندهی مادی ها و اجرای آب نما در پارک های سطح منطقه از شاخص ترين 

پروژه های سال 89 است.

کاروان کمک هاي بشردوستانه مردم 
اصفهان عازم غزه مي شود

امام جمعه اصفهان:
 مشایعت مردم از امام خميني )ره(

در دنيا بي سابقه است

خطیب جمعه شهرکرد:
  حمله به ناوگان آزادي 

نشانه فروپاشي اسرائيل است

 مردم چهارمحال و بختياري 
سالگرد قيام 15خرداد را گرامي داشتند

تظاهرات ضد صهيونيستي
در چهارمحال و بختياري برگزار شد

تب برفكی به دامداران اصفهانی
90 ميليارد ریال خسارت زد

شهردار منطقه دوازده:
 30 درصد از سطح منطقه دوازده 

فرسوده است

ذخیره سازي 19 قلم کاال
براي هدفمند سازي یارانه ها

مردم نگران افزايش قيمت کاالهاي اساس��ي با اجراي قانون هدفمند 
کردن يارانه ها نباش��ند. به گزارش موج، معاون هماهنگي و امور مجلس 
وزي��ر بازرگاني در اس��تان چهارمحال و بختياری گف��ت: 19 قلم ک�االي 
اساس��ي از جمله م�رغ، گ�وشت، حبوب�ات و ک�االه�اي ضروري که در 
سبد خانوارهاي ايراني قرار دارد در انباره�ا ذخيره مي شود ت�ا ب�ا اجراي 
قانون هدفمند ک�ردن يارانه ه�ا متناسب با نياز مردم، براي تنظيم قيمت ها وارد 
بازار مصرف کش��ور شود. علي عاشوري افزود: در اين زمينه با بازرگانان 
در سراس��ر کشور قراردادهايي بسته ش��ده تا کاالهاي اساسي را تأمين و 
ذخيره س��ازي کنند. وي گفت: با ذخيره س��ازي کاالهاي اساسي، شرايط 
براي س��وء استفاده افراد س��ود جو و افزايش قيمت کاالها از بين خواهد 
رفت. عاش��وري افزود: در زم��ان اجراي قانون هدفمند ک��ردن يارانه ها 

بازرسي ها افزايش مي يابد و با متخلفان برخورد قضايي خواهد شد. 

 محور شهرکرد - ایذه 
 از طریق گردنه بلوط بلند 

مسدود است 
ب��ه  بلن��د  بل��وط  گردن��ه  طري��ق  از  اي��ذه   - ش��هرکرد  مح��ور 
عل��ت زي��ر آب رفت��ن پ��ل کت��وال ت��ا اط��اع بع��دي مس��دود و 
اي��ذه   - ل��ردگان   - بروج��ن   - ش��هرکرد  جايگزي��ن،   مس����ير 

است.
 ب��ه گ��زارش ايرن��ا، مرک��ز مديري��ت راههاي کش��ور روز ش��نبه 
اع��ام ک��رد در مس��ير ش��هر ک��رد - اردل - بازف��ت به علت آس��يب 
ديدگ��ي پل افس��ر آب��اد و تعمي��ر و مرمت آن کم��اکان تردد وس��ايل 
نقلي��ه س��نگين از اين مس��ير ممن��وع و رانن��دگان مي توانن��د از طريق 
 محور ش��هر کرد - فارس��ان - ش��هرياري - ش��اه منصوري رفت و آمد 

کنند. 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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آگهی تأسیس
162/خ شماره: 822/ ث 103/ 89

آگهی تأسيس شرکت راه و ساختمانی پارس رود اماک سهامی خاص.
ش��رکت ف��وق در تاري��خ 1389/02/30 تح��ت ش��ماره 40556 و شناس��ه ملی 
10260582389 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/02/30 از لحاظ امضاء ذيل 
دفاتر تکميل گرديده و خاصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطاع عموم در روزنامه 

های رسمی و کثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

انجام کليه فعاليتهای مجاز بازرگانی از قبيل صادرات و واردات- خريد و فروش- 
توليد و تهيه و توزيع کليه کاالهای مجاز بازرگانی- اخذ تسهيات از بانکهای دولتی و 
خصوصی صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت- انجام کليه امور مربوط به ترخيص کاال 
از گمرکات کشور- شرکت در مناقصات و مزايدات خصوصی و دولتی- مشارکت و 
سرمايه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی- اخذ و اعطای نمايندگی از شرکتهای 
دولت��ی و خصوصی- انجام امور خدماتی از قبيل طراحی نظارت و اجرا در زمينه امور 
ساختمانی- راه سازی- آذين بندی ميادين و خيابانها- تهيه و توزيع و طبخ غذا و هرگونه 

اموری که بنحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد.
2- مدت شرکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان جابر انصاری- کوچه 16 متری الله- بن 

بست نسيم- پاک 23- واحد 8.
4- سرمايه شرکت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يکصد سهم 10/000 ريالی که 
تعداد يکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طی گواهی 
بانکی شماره 47 مورخ 1389/02/16 نزد بانک ملی شعبه خيابان رباط اصفهان پرداخت 

گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5- اولين مديران شرکت: 

1-5- خانم نرگس بهاوند به سمت رئيس هيئت مديره.
2-5- خانم زهرا مصطفايی دريکوند به سمت نائب رئيس هيئت مديره.

3-5- آقای مجتبی مصطفايی دريکوند به سمت عضو هيئت مديره.
4-5- آقای مجتبی مصطفايی دريکوند به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب 

گرديدند.
6- دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدآور ش��رکت با امضای 

مديرعامل و با مهر شرکت معتبر است.
7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيأت مديره می باشد.

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آقای مهدی باقريان به عنوان بازرس اصلی.

2-8- آقای سيدمهدی طاووسی به عنوان بازرس علی البدل.
3353/12/ م الف

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تأسیس
161/خ شماره: 714/ ث 103/ 89

آگهی تأسيس شرکت ماورا گامان اسپادانا سهامی خاص.
ش��رکت ف��وق در تاري��خ 1389/02/23 تح��ت ش��ماره 40471 و شناس��ه ملی 
10260581563 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/02/23 از لحاظ امضاء ذيل 
دفاتر تکميل گرديده و خاصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطاع عموم در روزنامه 

های رسمی و کثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

انجام خدمات کامپيوتری صرفاً سخت افزار و شبکه و اتوماسيون اداری و صنعتی- 
برنامه نويسی اتوماسيون اداری و صنعتی و حسابداری- امنيت شبکه و مشاوره در زمينه 
فناوری اطاعات- شرکت در مناقصات و مزايدات دولتی و خصوصی- اخذ وام و اعتبار 
از بانکهای دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف شرکت و هرگونه اموری که بنحوی 

با موضوع شرکت مرتبط باشد.
2- مدت شرکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان سه راه نظر- بسمت خيابان وحيد- روبروی 

نمايندگی سايپا سليمی- مجتمع تجاری وحيد- طبقه زيرين- پاک 42.
4- سرمايه شرکت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يکصد سهم 10/000 ريالی که 

تعداد يکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طی گواهی 
بانکی شماره 17194 مورخ 1389/02/12 نزد بانک صادرات شعبه ميدان پادگان پرداخت 

گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5- اولين مديران شرکت: 

1-5- آقای مهدی ابراهيميان دستجردی به سمت رئيس هيئت مديره.
2-5- آقای سعيد ابراهيميان به سمت نائب رئيس هيئت مديره.

3-5- آقای ايمان رضاآبادی به سمت عضو هيئت مديره.
4-5- آقای ايمان رضاآبادی به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند.

6- دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر 
از اعضای هيأت مديره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است.

7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيأت مديره می باشد.
8- بازرس اصلی و علی البدل:

1-8- خانم سمانه فقيه به عنوان بازرس اصلی.
2-8- آقای امير جمالی دستجردی به عنوان بازرس علی البدل.

3353/11/ م الف
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تأسیس
151/خ شماره: 896/ ث 103/ 89

آگهی تأسيس شرکت بازرگانی سينا تجارت زنده رود سهامی خاص.
ش��رکت ف��وق در تاري��خ 1389/03/03 تح��ت ش��ماره 40600 و شناس��ه ملی 
10260582906 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/03/03 از لحاظ امضاء ذيل 
دفاتر تکميل گرديده و خاصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطاع عموم در روزنامه 

های رسمی و کثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

انجام کليه فعاليتهای بازرگانی از قبيل صادرات و واردات- خريد و فروش جهت تهيه 
و توزيع کليه فعاليتهای بازرگانی- اخذ تسهيات از بانکهای دولتی و خصوصی- انجام 
کليه امور مربوط به ترخيص کاال از گمرکات کشورها- شرکت در مناقصات و مزايدات 
خصوصی و دولتی- مشارکت و سرمايه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی- اخذ 
و اعطای نمايندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی و انجام امور خدماتی از قبيل تأمين 

نيروی انسانی موقت.
2- مدت شرکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان اتوبان شهيد چمران- خيابان محمدطاهر- کوچه 

شهريور- پاک 23
4- سرمايه شرکت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يکصد سهم 10/000 ريالی که 
تعداد يکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طی گواهی 
بانکی شماره 71 مورخ 1389/02/26 نزد بانک ملی شعبه بعثت اصفهان 3080 پرداخت 

گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5- اولين مديران شرکت: 

1-5- آقای مهدی بارپازان به سمت رئيس هيئت مديره.
2-5- آقای احمد بارپازان به سمت نائب رئيس هيئت مديره.

3-5- خانم ايران نخجوان نيا به سمت عضو هيئت مديره.
4-5- خانم ايران نخجوان نيا به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند.

6- دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء يک نفر 
)رئيس هيأت مديره( و با مهر شرکت معتبر است.

7- اختيارات مديرعامل: مجری مصوبات هيأت مديره می باشد.
8- بازرس اصلی و علی البدل:

1-8- آقای محمد قاسم پور به عنوان بازرس اصلی.
2-8- آقای نعمت اله قانعيان سبدانی به عنوان بازرس علی البدل.

3353/1/ م الف
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

 
آگهی تأسیس

157/خ شماره: 710/ ث 103/ 89
آگهی تأسيس شرکت آذرخش صنعت المان سهامی خاص.

ش��رکت ف��وق در تاري��خ 1389/02/23 تح��ت ش��ماره 40474 و شناس��ه ملی 
10260581530 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/02/23 از لحاظ امضاء ذيل 
دفاتر تکميل گرديده و خاصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطاع عموم در روزنامه 

های رسمی و کثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

انجام کليه فعاليتهای بازرگانی از قبيل صادرات و واردات- خريد و فروش- توليد و 
تهيه و توزيع کليه کاالهای مجاز بازرگانی- اخذ تسهيات از بانکهای دولتی و خصوصی 
صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت- انجام کليه امور مربوط به ترخيص کاال از گمرکات 
کش��ور- ش��رکت در مناقصات و مزايدات خصوصی و دولتی- مش��ارکت و سرمايه 
گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی- اخذ و اعطای نمايندگی از شرکتهای دولتی و 
خصوصی داخل و خارج- انجام امور خدمات از قبيل طراحی- نظارت- نصب و اجراء 
تعميرات و نگهداری- تهيه و تأمين و راه اندازی تجهيزات مکانيکی- برقی- ابزار دقيق 
و اتوماسيون و تجهيزات فشار قوی و هرگونه فعاليت ديگری که به نحوی با موضوع 

فعاليت شرکت مرتبط باشد.
2- مدت شرکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان بلوار وحيد- نبش خيابان حسين آباد- مجتمع 

عسگری- طبقه اول- واحد 7.
4- سرمايه شرکت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يکصد سهم 10/000 ريالی که 
تعداد يکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ريال توسط مؤسسين طی گواهی 
بانکی شماره 2063172 مورخ 1389/02/13 نزد بانک پارسيان شعبه عباس آباد پرداخت 

گرديده است.
5- اولين مديران شرکت: 

1-5- آقای حميدرضا ابکا خواجوئی به سمت رئيس هيئت مديره.
2-5- آقای غامعلی غامی حسين آبادی به سمت نائب رئيس هيئت مديره.

3-5- آقای سعيد شامی به سمت عضو هيئت مديره.
4-5- آقای سعيد شامی به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند.

6- دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء رئيس 
هيأت مديره و مديرعامل و با مهر شرکت معتبر است.

7- اختيارات مديرعامل: مجری مصوبات هيأت مديره می باشد.
8- بازرس اصلی و علی البدل:

1-8- آقای فرج اله يزدانی نوگورانی به عنوان بازرس اصلی.
2-8- خانم بی بی جان نفری نوگورانی به عنوان بازرس علی البدل.

3353/7/ م الف
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تأسیس
158/خ شماره: 739/ ث 103/ 89

آگهی تأسيس شرکت سوله سازان نوين جايگاه سهامی خاص.
ش��رکت ف��وق در تاري��خ 1389/02/25 تح��ت ش��ماره 40489 و شناس��ه ملی 
10260581768 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/02/25 از لحاظ امضاء ذيل 
دفاتر تکميل گرديده و خاصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطاع عموم در روزنامه 

های رسمی و کثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

الف- ساخت، نقشه کشی و تهيه طرحهای جامع اجرايی فنی در زمينه های ساخت 
و احداث انواع سوله و سوله های دارای جرثقيل سقفی و سازه های فلزی و مخزنهای 

مختلف.
ب- نظارت بر اجرای طرحهايی که شامل يا در ارتباط با فعاليتهای سوله سازی و 

سازه های فلزی و يا مخزنهای مختلف باشد.
پ- عقد هرگونه قرارداد با اشخاص حقيقی و يا حقوقی ايرانی و خارجی.

ت- تأسيس شعبه يا نمايندگی به هر تعداد در سراسر کشور.
ث- انجام دادن داد و س��تدهای بازرگانی داخلی و خارجی برای امور روزمره در 

چارچوب هدفها و موضوع شرکت.
ج- انجام دادن ساير کارها و عملياتی که به طور مستقيم يا غيرمستقيم برای تحقق 
هدف شرکت الزم و مفيد باشد، يا در جهت اجرای موضوع فعاليت شرکت ضرورت 

پيدا کند.
چ- استفاده از تسهيات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسه های اعتباری و مالی ايرانی 

و خارجی.
ح- شرکت در مناقصات و مزايداد دولتی و خصوصی در سراسر کشور.

خ- صادرات و واردات کاالها و خدمات مرتبط با موضوع شرکت.
د- استفاده از کليه فعاليتها و خدماتی که به تسهيل موضوع شرکت کمک نمايد.

2- مدت شرکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.
3- مرکز اصلی شرکت:

1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان ملک شهر- خيابان علم الهدی- کوچه دانش 
دو- فرعی اول- سمت چپ- بن بست اول- پاک 2.

4- سرمايه شرکت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يکصد سهم 10/000 ريالی که 
تعداد يکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طی گواهی 
بانکی شماره 502 مورخ 1389/02/22 نزد بانک ملی شعبه ملک شهر پرداخت گرديده 

است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سرمايه می باشد.
5- اولين مديران شرکت: 

1-5- آقای منصور ناصحی به سمت رئيس هيئت مديره.
2-5- خانم رويا شکرچيان به سمت نائب رئيس هيئت مديره.

3-5- خانم مريم شکرچيان به سمت عضو هيئت مديره.
4-5- خانم مريم شکرچيان به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند.

6- دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء رئيس 
هيأت مديره و با مهر شرکت معتبر است.

7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيأت مديره می باشد.
8- بازرس اصلی و علی البدل:

1-8- خانم فاطمه دلپاک يگانه به عنوان بازرس اصلی.
2-8- آقای مجتبی سخت سنج به عنوان بازرس علی البدل.

3353/8/ م الف
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تغییرات
160/ خ شماره: 209/ ت 103/ 89

آگهی تغييرات ش��رکت مجتمع بسته بندی و عمل آوری مهديس مهر اصفهان با 
مسئوليت محدود به شماره ثبت 37551 و شناسه ملی 10260551200

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1389/02/21 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد:

1- خانم فاطمه جبار زارع به شماره ملی 1281029513 به شماره شناسنامه 60445 
تاريخ تول��د 1357/09/09 فرزند فتح اله با پرداخت مبل��غ 100/000 ريال به صندوق 

شرکت، در رديف شرکاء قرار گرفت.
در نتيجه سرمايه شرکت از مبلغ 1/000/000 ريال به مبلغ 1/100/000 ريال افزايش 

يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد.
2- نوع شرکت از با مسئوليت محدود به سهامی خاص تبديل گرديد.

1-2- اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده و 7 تبصره به تصويب رسيد.
2-2- سرمايه شرکت مبلغ 1/100/000 ريال منقسم به يکصد و ده سهم 10/000 
ريالی که تعداد يکصد و ده س��هم با نام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گرديده 

است.
3-2- اعضای هيئت مديره برای مدت 2 سال به قرار ذيل انتخاب گرديدند:

خانم مريم دليلی شعاعی به سمت رئيس هيئت مديره.
خانم فاطمه جبار زارع به سمت نائب رئيس هيئت مديره.

آقای علی جبار زارع به سمت عضو هيئت مديره.
آقای علی جبار زارع به سمت مديرعامل.

4-2- کليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای مديرعامل و با مهر 
شرکت معتبر است.

5-2- آقای مجيد عنايتی اشنی به عنوان بازرس اصلی.
آقای حميد عنايتی اشنی به عنوان بازرس علی البدل برای يک سال مالی انتخاب 

گرديدند.
6-2- روزنامه کثيراالنتشار زاينده رود جهت درج آگهی های شرکت تعيين شد.

در تاريخ 1389/02/23 ذيل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاری ثبت و مورد 
تأييد و امضاء قرار گرفت. 3353/10/ م الف

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
5                یکشنبه 16 خرداد 1389 / 23 جمادی الثانی 1431                        Sunday 6 June 2010اقتصاد امروز

برخاف اس��طوره های کاذبی که رس��انه های 
غربی می کوش��ند از مقوله مصرف گرايی در جوامع 
خ��ود بيافرينن��د و در پن��اه آنها به فروش بيش��تر 
کاالهای روزاف��زون و عمومًا بی مصرف خود ادامه 
داده و جعليات��ی چ��ون »حق انتخ��اب« و »آزادی 
مصرف« را در اذهان جامعه القا کنند، مصرف گرايی 
پيامدهای بس��يار ناخوشايندی بر کيفيت زندگی و 
محيط زيست انسان به همراه داشته است. مصرف 
س��همی بی تناس��ب و فزاينده از منابع رو به پايان 
جهان به منظ��ور تداوم تولي��د محصوالتی که گاه 
هيچ نيازی به آنها وجود ندارد، سرنوش��ت بشر را 
به آنجا خواهد رساند که کشمکش های سهمگينی 
بر س��ر اندک مناب��ع باقی مانده جه��ان در گيرد و 
در نتيجه، بس��ياری از دس��تاوردهای جامعه بشری 
همچون دمکراس��ی، آزادی و حق حيات مخدوش 
ش��ده يا از دس��ت رود. مصرف گرايی چشم انداز 
بس��يار تيره ای را پيش روی انس��ان گش��وده است 
که غفلت بيش��تر از آن، می تواند جامعه بش��ری و 
س��ياره زمين را به نقطه بازگش��ت ناپذيری برساند. 
بی ترديد مصرف گرايی، آسايش مادی، رفاه و تنوع 
بيش��تری را برای کس��انی که توانايی مالی استفاده 
از آنه��ا را دارند، به ارمغان آورده اس��ت. در حالی 
که فرهنگ اشباع ش��ده از آگهی های تبليغات، انکار 
مصرف گراي��ی را برای هر کس��ی دش��وار می  کند، 
طرح اين ادعا ک��ه مصرف گرايی به اجبار به مردم 
تحميل ش��ده، احمقانه اس��ت. اگر ب��ر عکس آن 
 نباش��د، به نظر می  آيد مردم ش��يفته مصرف گرايی 

هستند.
 آنه��ا فعاالنه ب��ه اس��تقبالش می  رون��د. اما... 
مصرف گراي��ی الزامًا ش��ادکامی، رضايت يا کيفيت 
را ب��رای زندگی به ارمغ��ان نياورده اس��ت. مردم 
ترديدهاي��ی نق نق آميز را نس��بت به مصرف زدگی 
از خود نش��ان می  دهند و اشاره می  کنند که زندگی 
در يک جامعه مصرفی، با شکلی از خود بيگانگی، عدم 
رضايت و پوچی همراه اس��ت. اين فقط نوستالژی 
پوچی نيس��ت ک��ه ما را وام��ی  دارد غبطه برخی از 
کيفيات��ی را بخوريم که در »گذش��ته کمتر تجاری 
ش��ده خ��ود« يا مناطق کمتر تجاری ش��ده ش��اهد 
ب��وده ايم. اي��ن تصوي��ری قدرتمند اس��ت که از 
زمان��ی که کودکان قادر به ب��ازی کردن در خيابان 
می  ش��وند، در ذهن آنها ج��ای می  گيرد. ما همواره 
مظنون هس��تيم که رفتن از پ��ی مصرف گرايی، اين 
کيفي��ات را از زندگ��ی م��ا دور کرده اس��ت و ما 
آنه��ا را در ازای مزايايی مادی، دربس��ت معاوضه
کرده ايم. مصرف گرايی به منظور هديه دادن پنجاه 
نوع مختلف مس��واک برقی با فرچه تهيه ش��ده به 
س��بک مهندس��ی به ما، تعطيات در مکانی آفتابی 
در هر س��ال، شامپوهای غنی ش��ده با پروتئينی که 
ريش��ه های مو را تقويت و س��فيدتر از سفيدترين 

پودرهای صاب��ون می  کنند و... جامع��ه ای از خود 
بيگان��ه ش��ده تر را اقتضا می  کند ک��ه در آن آزادی 
راستين و سرگرمی واقعی، جای خود را به آسودگی 
و »انتخاب« داده اند. به عاوه مصرف گرايی تاش 
دارد ما را تش��ويق کند که اين تنها ش��کل زندگی 
است که پيشرفت می  تواند برايمان به ارمغان بياورد 
و نيز اينک��ه رد مصرف گرايی، ب��ه معنای رد تمام 
جنبه ه��ای فرهن��گ تکنولوژيک مدرن اس��ت. اما 

بياييد نگاه دقيق تری بيندازيم.
 در نمونه ساده کسی که می  خواهد مقداری چوب 
و ميخ بخرد، ديدگاه مص��رف زده  و ايده آل نگر، برای 
اين فعاليت روزمره، چه پيش��نهادی برای ما دارد؟ 
»خب... سوار اتومبيلی می  شويد که هنوز اقساط آن 
را ب��ه طور کامل پرداخت نکرده ايد و به کندی در 
خيابان های شهر به راه می  افتيد، چون همه در حال 
انجام همين کار هستند. و در يک پارکينگ اتومبيل 
بس��يار بزرگ پارک می  کنيد و وارد فروشگاه غول 
پيکری می  شويد که شکل آش��يانه هواپيما است و 
صدای موس��يقی در آن پيچيده اس��ت و »پرسنل« 
امنيت��ی با قيافه های کس��الت بار در گوش��ه و کنار 
آن حض��ور دارند. يک مجموعه از ورقه چوب که 
فقط در يک اندازه مش��خص وجود دارد و پيچيده 
در اليه ای پی وی س��ی است و قيمت بسيار زيادی 
دارد را انتخ��اب می  کنيد و يک بس��ته ميخ پيچيده 
در جعبه پاس��تيکی ضد هوايی را روی يک قفسه 
روش��ن ش��ده با نور نئون با ارتفاع ش��صت فوتی 
برمی  داريد، کارت خود را به يک جوان هفده ساله 
با صورتی پر از جوش که پش��ت يک باجه دارای 
مراقبت ويدئويی گرفتار ش��ده و درس��ت به اندازه 

ش��ما از اين مکان نفرت دارد می  دهيد و بعد سوار 
ماشين می  ش��ويد و به طرف خانه می  رانيد. در اين 
انديشه که چرا احساس می  کنيد که انگار دست کم 
دو س��اعتی می  شود که با هيچ کس حرف نزده ايد 
و نگران اثرات زيس��ت محيط��ی آن همه چيزهای 
بسته بندی و پاستيکی...«. و به دليل بومی، نامنظم 
و ضد پيش��رفت، چه حالت ممکنی می  تواند داشته 

باشد؟ 
»خ��ب... کفش هايت��ان را می  پوش��يد و پي��اده 
ب��ه طرف مغازه هم��ه چيز بف��روش محله تان راه 
می  افتي��د. ش��ما بايد کم��ی ايس��تادن در صف را 
تحمل کنيد و بعد کس��ی به سراغتان بيايد برای راه 
انداخت��ن کارتان که کم و بي��ش کاری را که انجام 
می  دهد دوس��ت دارد و از انجام آن کمی رضايت 
به جانش می  نش��يند، کسی که با شما حرف می  زند 
و برايتان تکه ای چوب، درس��ت به همان اندازه ای 
که می  خواهيد می  برد، مق��داری ميخ از درون يک 
کارت��ن کهنه پاره پ��وره برمی داري��د و آن را الی 
تکه ای روزنامه باطل��ه می  پيچيد. روی زمين خاک 
اره ريخته اس��ت و... درس��ت اس��ت؛ شخصی که 
آنجا را اداره می  کند، ممکن است رفتاری آقامنشانه 
نداش��ته باش��د، ولی هر چه هست، حداقل زندگی 
برايش رنگارنگ اس��ت و کمی تن��وع دارد و تازه 
ش��ما با احساس��ی کم و بيش خوش��حال به خانه 

برمی  گرديد«. 
بس��يار خب، ش��ايد اي��ن فقط من هس��تم که 
چنين احساس��ی دارم! شايد نس��بت به مغازه همه 
چي��ز بفروش کوچک محله مان احس��اس خاصی 
دارم. ولی اين تنها مثال نيس��ت... مصرف گرايی به 

دنبال اين اس��ت که به اين بديل ها مهر پايان بزند. 
مصرف گراي��ی در پاس��اژهای خريد بزرگ رش��د 
می  کند، در ناامنی و از خ��ود بيگانگی. اين پديده، 
تماس های ش��خصی ب��ا مردم را از ش��ما می  گيرد 
و بعد می  کوش��د ما را با زل��م زيمبوها و خرت و 
پرت های بی پايان راحت کند و به آسايش برساند. 
بنابراي��ن به منظ��ور برخ��ورداری از توانايی مالی 
خري��د اين خرت و پرت ه��ای بی پايان، کارمان به 
آنجا ختم می  ش��ود که در مشاغلی که آن را دوست 
نداريم، س��خت تر کار کنيم؛ مشاغلی که زمينه آنها 
ساختن يا فروختن چيزهايی است که هيچ کس به 
راس��تی به آنها نياز ندارد. ولی ما نبايد اين خط را 
دنبال کنيم. اين تنها راه برای ايجاد مش��اغل يا تنها 
راه برای برآوردن نيازهای تجاری مادی و فيزيکی 
ما نيس��ت. »پايين آوردن« اس��تاندارد مادی زندگی 
خود، فاصله گرفتن از فرهنگی که بيش��تر خواستن 
هميش��گی بر آن سيطره دارد، الزامًا به معنای پايين 
آمدن کيفيت زندگی ما نيس��ت، حتی ممکن است 
کيفي��ت زندگی ما را بهب��ود نيز ببخش��د. کيفيت 
زندگی نتيجه اجتناب ناپذير يک درآمد باال نيس��ت 
و داش��تن درآمد پايين به ناگزير به يک احس��اس 

»کمتر داشتن« منتج نمی  شود.
 اي��ن دو مقول��ه زمانی که نيازهای اساس��ی ما 
ب��رآورده ش��وند، با ه��م مرتبط می  ش��وند. اگر ما 
بکوش��يم س��همی منصفانه ت��ر از مناب��ع جهان را 
مصرف کنيم، حتمًا احس��اس آرامش خواهيم کرد. 
فرزندانمان احس��اس آرامش خواهند کرد. اما فرق 
گذاش��تن بين احساسی که نداشتن ثروت به همراه 
می  آورد و س��طح واقعی درآمدی که داريم، اهميت 
دارد و ب��ه نوبه خود، فرق گذاش��تن محتاطانه بين 
ظواه��ر مصرف گراي��ی و آن دس��ته از محصوالت 
و نوآوری هايی که به راس��تی زندگی يا س��امتی 
ي��ا ارتباطات را بهبود می  بخش��ند نيز حائز اهميت 
اس��ت. اين مقوالت را هنوز می  ت��وان در فرهنگی 
ياف��ت که به افراط های مصرف گرايی پش��ت کرده 
اس��ت. گفتن اينکه نمی  توان يکی را بدون ديگری 
داش��ت، تصوری س��اده انگارانه اس��ت. ام��ا فراتر 
از هم��ه، اگر ما همچنان به مصرف بيش از س��هم 
خود از منابع جهان ادامه دهيم، خود را در معرض 

خطری جدی قرار می  دهيم. 
محتمل نيس��ت کس��انی که از اين منابع چيزی 
برايش��ان باقی نمی  ماند، منفعان��ه اين وضعيت را 
تاب آورند. بی ترديد در نتيجه اين امر، کشمکش ها 
ش��دت خواهند گرفت و جهانی پليس��ی ش��ده تر، 
کنترل ش��ده تر و ناامن ت��ر را ب��ه وجود م��ی  آورد. 
برخ��ی می  گويند اين فرايند هم اکنون آغاز ش��ده 
اس��ت، با اين حال معدودی از مفسران، به اصاح 
 اي��ن نابرابری ه��ا ب��ه عنوان ي��ک راه حل اش��اره 

می  کنند.

پيامــدهاي مصــرف گــرایي
يک کارشناس اقتصادی دولتی نبودن مديريت، عدم اجازه برداشت دولت، اعام دقيق منابع صندوق بدون 
نوسان و وجود ضمانت کافی برای بازپرداخت تسهيات اعطايی را چهار تفاوت عمده صندوق توسعه ملی با 
حساب ذخيره ارزی دانست که در صورت تحقق، مشکات قبلی را ايجاد نمی کند. به گزارش خبرگزاری اقتصادی 
ايران، محمدجواد محقق با اشاره به عملکرد ضعيف حساب ذخيره ارزی در حوزه عملياتی افزود: حساب ذخيره 
ارزی دارای مشکات عمده ای بود که از جمله آنها می توان به دولتی بودن اين حساب اشاره کرد. وی ادامه داد: 
بر اين اساس زمانی که دولت در بودجه جاری خود کسری پيدا می کرد و يا در بعضی از پروژه ها نيازمند منابع 
مالی بود به اين صندوق مراجعه کرده و منابع خود را از اين حساب تأمين می کرد. اين کارشناس مسائل اقتصادی 
با اشاره به تسهيات پرداختی اين حساب به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: تسهيات اين حساب از طريق 
بانکهای عامل به بخش خصوصی پرداخت می شد، بنابراين بانکهای عامل کمترين دقت را در گرفتن وثيقه های 
الزم به عمل می آوردند، در نتيجه اکثر تسهيات پرداختی بازگشتی دربر نداشت و مصرف کنندگان اين وام ها هيچ 
اهتمامی در بازگشت اين پول ها نداشتند. محقق گفت: با توجه به اين شرايط در برنامه پنجم، صندوقی پيشنهاد شد 
تا اين صندوق مشکات حساب ذخيره ارزی را مرتفع کند. وی با اشاره به نکاتی که در اباغيه اين صندوق آمده 
است، اظهار داشت: مديريت اين صندوق از اختيار دولت خارج است و حتی دولت حق استفاده منابع ارزی آن 
را ندارد. مسأله ديگر آن است که ورودی اين صندوق کاما مشخص است و حتی نمی تواند نوسانات قيمت بر 
روی آن تأثيرگذار باشد، البته نوسانات قيمت می تواند وروردی اين صندوق را افزايش داده اما کاهش نمی دهد. 
اين کارشناس اقتصادی ادامه داد: 20 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بايد به اين صندوق واريز شود 
که با توجه به وضعيت فعلی قيمت نفت و گاز ممکن است موجودی اين صندوق ساليانه 12 تا 13 و يا گاهی تا 
15 ميليارد دالر برسد. محقق تصريح کرد: با توجه به شرايطی که برای اين صندوق گذاشته اند، بنابراين مشکات 
حساب ذخيره ارزی را ندارد و حتی از طرفی مقرر شده است تسهيات اين صندوق بايد از سپرده هايی باشد که 
در بانک های عامل سرمايه گذاری می شود با اين شرايط بانک ها در قبال پرداخت تسهيات پاسخگو هستند. وی با 
اشاره به اينکه موجودی اين صندوق يک پنجم بودجه دولت است، اضافه کرد: بانکها بايد در گرفتن وثيقه دقت کنند 
و حتی در مواقعی که منجر به عدم بازپرداخت شد، پيگيری الزم را به عمل آورند. محقق تصريح کرد: اين صندوق 
در کشورهای ديگر نيز دارای نمونه است به عنوان مثال نروژ يک چنين صندوقی را از سال 1990 پايه ريزی کرد 
ولی به دليل عدم توجه به سرمايه گذاری های صورت گرفته در بحران اخير مالی، بيش از يک سوم موجودی اين 
صندوق را از دست داد، بنابراين بايد از اين اتفاق درس بگيريم. اين کارشناس اقتصادی با تأکيد بر اين که بايد الگوی 
سرمايه گذاری را برای اين صندوق در نظر گرفت، گفت: تدوين الگوی سرمايه گذاری برای اين صندوق نيازمند 
دقت است، زيرا بايد بدانيم با موجودی اين صندوق چه کاری را می خواهيم انجام دهيم و از طرفی نيز کسانی که 
مديريت اين صندوق را بر عهده می گيرند بايد در قبال کارهای خود پاسخگو باشند. وی ادامه داد: موجودی اين 
صندوق ثروتی است که از اختيار نسل فعلی خارج شده و بايد به سامت در اختيار نسل آينده قرار گيرد تا زمينه 
توسعه همه جانبه کشور را فراهم کند؛ بنابراين اولويت سرمايه گذاری صندوق توسعه ملی بايد سرمايه گذاری در 
داخل کشور باشد. محقق اظهار داشت: خطر بلوکه کردن سرمايه های ايران توسط ابرقدرت ها برای هميشه وجود 
دارد، بنابراين در زمينه سرمايه گذاری بايد دقت الزم لحاظ شود. اين کارشناس اقتصادی در پاسخ به اين سؤال که 
چه تضمينی وجود دارد تا کارکرد صندوق توسعه ملی در طول زمان تغيير نکند، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری 
با اباغيه خود جلوی تغييرات کارکرد اين صندوق را گرفته اند و حتی فرمودند اساسنامه اين صندوق توسط دولت 
تنظيم و به تصويب مجلس برسد. اين امر نشان دهنده اين است که مجلس بايد کاماً بر اين صندوق نظارت کند. 
وی با اشاره به اينکه قدرت اجرايی اين صندوق برابر با يک يا چند وزارتخانه است، تصريح کرد: موجودی اين 
حساب يک پنجم بودجه کشور است، بنابراين موظف است اين بودجه را با ارزش افزوده نگهداری کند. اگرچه اين 
کار به شدت سخت است لذا دقت الزم را در اين زمينه بايد داشت تا پول اين صندوق حيف و ميل نشود. محقق 
گفت: منابع ارزی که در اين صندوق نگهداری می شود بايد ترکيبی از ارزهای مختلف باشد زيرا در اين صورت 
با کاهش قيمت يک ارز موجودی اين صندوق دچار زيان نمی شود. اين کارشناس اقتصادی در پاسخ به اين سؤال 
که آيا موجودی اين صندوق محرمانه است، پاسخ داد: درآمدهای ارزی کشور کاماً مشخص است از طرفی نيز 
موجودی اين صندوق يک پنجم موجودی ارزی کشور است بنابراين موجودی آن نمی تواند محرمانه باشد. وی 
ادامه داد: اگر قيمت نفت باالتر از مصوب بودجه شود بايد 20 درصد مازاد اين مصوب نيز به اين صندوق واريز 
شده زيرا در اباغيه مقام معظم رهبری آمده است موجودی اين صندوق 20 درصد از فروش نفت وگاز است. 
محقق درخصوص نحوه مديريت اين صندوق گفت: کسانی که مديريت اين صندوق را به عهده می گيرند بايد 
درايت الزم را داشته باشند. بنابراين هم بايد پاسخگو بوده و هم عملکرد خود را به صورت شفاف بيان کنند. وی 
در پايان اظهار داشت: منابع اين صندوق بايد در راستای يک الگوی مناسب سرمايه گذاری شود، بنابراين حتماً در 
هيأت امنا بايد از کارشناسان خبره استفاده شود، مديران اين صندوق نيز نبايد وارد بازی های بين المللی شوند زيرا 

کسی در قبال نوسانات اقتصادی پاسخگو نيست.

تفاوت های صندوق توسعه ملی با حساب ذخيره ارزی
اشاره
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گلخندل ل ل لكنت دیگه چيه؟

پیشبند

مرگ تدریجی برای یک مرد

نحوه رفتار با کودک دروغگو

جوان ها تنهاتر از پيرها هستند

لکن��ت عارض��ه ای اس��ت که 
معم��والً ب��ه اش��تباه در مي��ان مردم 
به کلي��ه اختاالت گفت��اری اطاق  
می ش��ود ام��ا در واق��ع لکن��ت به 
صورت مکث ه��ای بيجا و بيش از 
حد، کشيده گويی صداها و  کلمات، 
تکرار صداها، کلمات و عبارت، قفل 
ش��دگی يا گير در بيان يک صدا  در 

گفتار فرد مبتا ديده می شود.
1- هن��گام لکن��ت از ک��ودک 
نخواهيد آرام تر حرف بزند، يا نفس 
عميق بکشد، دو مرتبه بگويد و يا با 
خش��ونت با او رفتار نکنيد. تفکرات 
منفی را ني��ز در مورد لکنت از خود 

دور کنيد.            
2- باي��د به س��ؤاالت متعدد و 
مکرر کودک با مهربانی پاس��خ داد و 
هيچگاه نبايد او را به خاطر سؤاالت 
زيادش مورد سرزنش قرار داد.               
3- وقتی کودک با ش��ما حرف 
می زند با تمام دق��ت به حرفهايش 
گ��وش دهي��د و طوری اي��ن کار را 
بکني��د که کودک ب��دون ترس، همه 
حرفهاي��ش را برای ش��ما بزند. در 
هنگام حرف زدن کودک سعی کنيد 
هيچ نش��انی از ناراحتی و اضطراب 
در وجود شما احساس نشود.             

4- هيچ��گاه کودک را مجبور به 
صحبت ک��ردن نکنيد. اين کار ترس 
ک��ودک را هنگام حرف زدن بيش��تر 

می کند.              
 5- ب��ه ک��ودک اج��ازه دهي��د 
ح���رف هايش را به طور کامل بزند 
و اگر وقفه ای در گفتارش به وجود 

آمد در گفتن به او کمک نکنيد.    
6- برايش با صدای بلند داستان 
بگويي��د ي��ا بخواني��د و بع��د از او 
بخواهيد داستان را برای شما تعريف 
کند. البته از گفتن داستان های مهيج 

و ترسناک خودداری کنيد.         
 7-  س��عی کنيد برای مشکات 
تغذيه به او فشار نياوريد: اوالً غذای 
مورد عاقه اش را تهيه کنيد تا خود 
ک��ودک با مي��ل غذا بخ��ورد. وقتی 
چيز ه��ای م��ورد عاق��ه اش مثل 
بس��تنی را می خورد به او مهربانانه 
آم��وزش صحيح غ��ذا خ��وردن را 

آموزش دهيد.     
8- از او انتظ��ار فراتر از توانش 
نداش��ته باش��يد. اگ��ر ک��ودک زياد 
اجتماعی نيست و حتی گاهی سام 
هم نمی دهد به او فشار نياوريد و با 
مايمت به مرور زمان به او آموزش 

دهيد.
9- هر نوع اصاح و بهبودی در 
رفتارش را تشويق کنيد. مجموعه ای 
از رفتاره��ای آموخت��ه ش��ده را  به 
عن��وان علت ب��روز لکن��ت در نظر 
گرفته اند. اين احتمال وجود دارد که 
کمال جويی و خواسته های افراطی 
اطرافي��ان و ب��ه خص��وص والدين 
درباره گفتار کودک در ايجاد لکنت زبان 

مشارکت داشته باشد.
10- محي��ط اطراف��ش ش��امل 
اعضای خانواده، اقوام، همس��ايگان، 
مدرس��ه يا مهد را ب��ه صورتی تغيير 

دهيد ک��ه کودک در ح��رف زدن و 
اب��راز وجود و نيز برق��راری ارتباط 
با ديگران مش��کل احساس نکند. به 
عنوان مثال در خانه بايد از تمس��خر 
او توس��ط افراد خانواده به خصوص 
فرزندان ديگر جلوگيری کرد.       

پرخاش��گری  مقاب��ل  در   -11
او، ب��ا او تندی نکنيد که احس��اس 
کند بچه بدی اس��ت. می توانيد در 
مورد رفت��ارش با او صحبت کنيد و 
راههای صحيح را برای نش��ان دادن 
خواس��ته هايش به او آموزش دهيد. 
به او بگوييد ت��ا زمانی که آرام تر و 
قشنگ تر صحبت نکرده گوش های 
ش��ما نمی تواند حرف ه��ای او را 

بشنود.
12- در هن��گام نقل مکان يا هر 
ن��وع تغيير در زندگی، مثل مدرس��ه 
رفتن س��عی کنيد با محبت و توجه 
زياد به کودک، جلوی افزايش لکنت 

او گرفته شود.         
13- به کودک مس��ئوليتهای در 
ح��د توانش بدهيد و اگ��ر انجام داد 

بسيار تشويقش کنيد. 
14- با مهم نشان دادن توانايی ها 
و بی اهميت دانستن ناتوانايی هايش، 
ناروان��ی او را کاهش دهيد. اين کار 
باع��ث ايجاد اعتماد ب��ه نفس در او 

می شود.        
از  قب��ل  و  ش��ب  اواي��ل   -15
خ��واب ب��رای او کتاب��ی بخوانيد يا 
داستانی تعريف کنيد. زمان خوابش 
را ب��ا جديت و اجتناب از فعاليتهای 
نامربوط قب��ل از خواب کنترل کنيد. 
محيط آرامی ب��رای خوابش انتخاب 
ک��رده و قبل از خواب چند دقيقه او 

را در آغوش بگيريد.   
16- در جلوی کودک از به کار 
بردن کلمه لکنت ج��دداً خودداری 
کنيد. حتی در ديگر صحبتهای خود 
نيز سعی کنيد به جای کلمه لکنت از 

ناروانی استفاده کنيد.
17- اگ��ر مش��کل توالت رفتن 
دارد س��عی کنيد ب��دون اينکه کاری 
کنيد که باعث رنجش او شود و فکر 
کند که به او کم عاقه شده ايد، او را 
با تميز کردن محل و لباسهايش وادار 

به اين کار کنيد.
لکن��ت زب��ان عمدت��اً و به طور 
کل��ی ج��ز در م��وارد اس��تثنايی در 
دوران خردس��الی آغاز ش��ده و يک 
پديده خاص دوران کودکی اس��ت. 
معموالً از سنين 2 تا 4 سالگی شروع 

می ش��ود. لکنت زبان از مهمترين و 
متداولترين اختاالت تکلمی است. 
در س��نين 6 ت��ا 7 س��الگی ني��ز که 
مصادف با زمان آغاز مدرسه است به 
لحاظ ويژگيهای عاطفی و سازگاری 
اجتماعی خ��اص اين دوره موقعيت 
مناسبی است برای بروز لکنت زبان 
در ميان کودکانی که بيش��تر مستعد 
چني��ن اختال��ی هس��تند. گاهی از 
م��وارد در دوران بلوغ نيز افرادی که 
قبًا به نحوی لکنت زبان داش��ته اند 

دچار لکنت زبان می شوند.
18- از درگيريهای خانوادگی در 
حضور کودک خودداری کنيد؛ چون 

اضطرابش را افزايش می دهد.
19- در ابراز محبت افراط نکنيد. 
طوری رفتار نکنيد که به شما وابسته 
شود. در عين حال فضايی ايجاد کنيد 
که کودک بتواند در مورد ناراحتيها و 

نگرانيهايش با شما صحبت کند.
20- از او بخواهيد همراه ش��ما 
ي��ا در جل��وی آين��ه ش��عر بخواند. 
کلمات موزون از لکنت او می کاهد. 
متأسفانه عده ای هستند که کند زبانی 
را دس��تاويز ش��وخی و ريش��خند 
می پندارن��د. کندی زب��ان در جايی 
پي��ش می آيد که دس��تگاههای تکلم 
انس��ان دچار پاره ای از تشنج هاست؛ 
از اي��ن رو ادای کلم��ات ناگهان به 
مانع برخورد می کند و پيوسته مکثی 
در مي��ان صحب��ت روی می دهد. به 
هنگام چنين رويدادی معموالً انسان 
حرف��ی را ک��ه روی آن مکث ايجاد 
ش��ده اس��ت، چندبار تکرار می کند. 
از لحاظ ش��خصيتی مادران کودکان 
الک��ن در برخی م��وارد، مضطرب، 
فزون حمايتگر، دارای بازخوردهای 
متناقض )در عين حال جاذب و دافع( 
و ي��ا نامنعطف و فاقد گرمی عاطفی 

بوده، نا ايمن و ناراضی هستند.
ــت  ــا حال ــک ی ــت کلونی لکن
تکراری در بیان کلمه: در اين نوع 
از لکنت زبان، کودک يک س��ياب 
از کلمه  را که معموالً اولين س��ياب 
کلمه است با سرعت و تشنج تکرار 
می کن��د. مثًا کلمه پدر را چنين بيان 

می کند : پ پ پ پدر.
ــا توقف در  ــک ی ــت تونی لکن
ــظ: در اي��ن حال��ت در فعاليت  تلف
عضات تلفظ��ی چند ثانيه توقف و 
سکون بوجود می آيد و کودک دچار 
وقف��ه در تلف��ظ و ادای کلمه همراه 
با فش��ار، کوشش و حرکات خاصی 

است. کودک مبتا به اين لکنت برای 
ادای کلمه ش��ديداً به خودش فشار 
می آورد و پس از لحظاتی سکون به 
طور ناگهانی و با تش��نج کلمه را ادا 

می کند.
مراحل مختلف لکنت

ــودک پذیرفته  ــه ک لکنتی ک
ــت: کودک در اين مرحله متوجه  اس
می ش��ود که برخ��ی از ح��روف و 
کلمات را به ط��ور غيرطبيعی تکرار 
می کند. اما به نظر می رسد که نگران 
حال��ت گوياي��ی خودش نيس��ت و 
کوششی هم برای رفع آن نمی کند. 
در اين مرحله،  لکنت کودک معموالً 
همراه با اختاالت تنفسی و يا عائم 
و عوارض بيماری نيست. نوع لکنت 
کودک در اين مرحله بيشتر از لکنت 
تکراری اس��ت و ب��ه همين دليل در 
اين حال��ت برنامه های گفتار درمانی 

مؤثر است.
ــودک در برابر  ــه ک لکنتی ک
ــان می دهد  ــس العمل نش آن عک
ــت پس رانده(: ب��ه تدريج که  )لکن
کودک بزرگ شده و دامنه مکالمات 
وسيع تر می شود به واسطه رفتار های 
خاص و فشارهايی معموالً از سوی 
همس��االن، والدين و معلمان متوجه 
کودک می ش��ود، که ک��ودک به طور 
قابل توجه��ی با تعجب و گاه همراه 
با دلس��ردی نس��بت ب��ه چگونگی 
اختاالت گويايی خود عکس العمل 

نشان می دهد.
ــدید: به  ــده و ش ــت پیچی لکن
تدريج که ح��رکات و رفتار ضمنی 
همراه با لکنت ب��ه صورت غير ارادی 
ظاهر می شود، شدت لکنت افزايش 
می يابد. به نحوی که کودک نس��بت 
به همه کلمات حساس��يت و نگرانی 
پي��دا می کند. در اين ش��رايط لکنت 
خ��ود، روز ب��ه روز پيچيده ت��ر و 
ش��ديدتر می ش��ود. به طوری که هر 
چقدر بيش��تر نس��بت ب��ه موفقيتها، 
کلمات و جمات از خود نگرانی و 
ترس نش��ان می دهد، لکنت او بيشتر 
می ش��ود و هر چقدر لکنت او بيشتر 
می شود نگرانی و ترس او از شرايط 
و موقعيته��ا و کلم��ات و اص��وات 
افزايش می يابد. بايد به شخص مبتا 
آموخت که چگونه آهس��ته آهس��ته 
چيزی را بخواند؛ آهس��ته آهس��ته و 
ب��ا توجه خاص به حرف زدن خود، 
س��خن بگوي��د و هر هجاي��ی را با 
کم��ال دقت ادا کند. همچنين به وی 
می آموزند چگونه به هنگام بند آمدن 
زبانش، تنفس خود را تنظيم کند. بر 
اثر مطالعه درب��اره صوتها يا ترکيب 
صوتهايی که چنين مشکلی را فراهم 
می آورند، ب��ه پ��اره ای از تمرينهای 
مرحله  به مرحل��ه ای، برای خواندن 
دست يافته ايم که با انجام آن می توان 
تا حدود زيادی بر مشکل »کند زبانی« 
چيره شد. به هر حال، درمان لکنت  زبان 
بايد به وس��يله متخصص انجام گيرد. 
اين نکته نيز بس��يار قابل توجه است 
که نباي��د مبنای عاطف��ی را در کند 

زبانی ناديده گرفت.

پژهش��گران امريکايی در تحقيقات خود نشان 
دادند مغز نوزادان حتی در زمان خواب هم به آموختن 
و يادگرفت��ن ادامه می دهد. به گزارش مهر، محققان 
دانش��گاه فلوريدا در اين تحقيقات نش��ان دادند که 
نوزادان از روزهای اول و دوم زندگی فرايند يادگيری 
را آغاز می کنند و مغز آنها يک کار مداوم خس��تگی 
ناپذير را نش��ان می دهد به طوری که حتی در مدت 
خواب نيز به پردازش اطاعات ادامه می دهند. اين 
محققان واکنش��های 26 نوزاد تازه متولد شده )13 تا 
73 س��اعت اول زندگی( را در مدت خواب بررسی 
کردند و وجود يک فعاليت مغزی چشمگير را حتی 
در اين لحظات مشاهده کردند. اين دانشمندان برای 
ن��وزادان موس��يقی پخش کردند و س��پس به روی 
پلکهای بس��ته آنها به مهربانی دست کشيدند. پس 

از 20 دقيق��ه زمانی که محققان مجدداً همان ملودی 
را برای نوزادان پخش کردند 24 نوزاد فوراً چشمان 
خود را بر پايه نت های موس��يقی روی هم فش��ار 

دادند. براساس گزارش نيوساينتيست، همچنين اين 
ن��وزادان در زمان گ��وش دادن به الاليی هم به طور 
خودکار واکنش��های مشابهی را نشان دادند. به گفته 
اين دانشمندان، توانايی يادگيری نوزادان تنها در زمان 
بيداری نيست و بنابراين در اولين روزهای زندگی، 
واکنش مغز به عملکردهای مختلف بسيار باال است. 
اين مسأله که خواب برای متابوليزه کردن اطاعات 
به دست آمده در زمان بيداری يک لحظه مهم است 
از مدته��ا قبل مورد توجه ق��رار گرفته بود اما وجود 
يک مدل ش��ناختی ناخودآگاه در کودکان تا اين حد 
کوچک )که در آنها الگوی خواب به طور مشخصی 
نسبت به کودکان بزرگتر و بزرگساالن متفاوت است( 
نش��ان می دهد که مغز بس��يار تکامل يافته تر از آن 

چيزی است که تاکنون تصور می شد.

فهیمه کهتری 
 وقتی به خواس��تگاری من آمد شاغل بودم. 
با اين ح��ال در همان جلس��ه ابتدايی نظرش را 
در مورد اش��تغال همس��رش در آينده پرسيدم و 
او اب��راز کرد که ب��ا اين مس��أله مخالفتی ندارد. 
االن دو س��ال از ازدواجمان می گذرد و همسرم 
هر روز س��عی کرده مانعی برای ادامه کار کردن 
من بتراش��د و حتی بچه دار ش��دن م��ا را منوط 
به رها کردن ش��غل م��ن می داند. چرا؟ او که از 
ابتدا نظر منفی نس��بت به اين قضيه نداش��ت و 
آن را زمين��ه اجتماع��ی ش��دن و افزايش اعتماد 
به نفس خانم می دانس��ت. او ک��ه از ابتدا مطلع 
بود که  من ش��اغلم پس چ��را مخالفت خود را 
اعام نکرد! چه بايد کرد؟ حقيقت اين است که 
جمعی از آقايان به صورت درونی با مسأله شغل 
همسرشان مخالف نيستند و حتی تعدادی از آنان 
از اين امر احس��اس خوش��ايندی داشته و آن را 
زمينه رشد اجتماعی همس��ر خود می دانند. اما 
با ورود آنها به زندگی مشترک و اتفاقاتی که در 
اي��ن بين می افتد تغيير نظ��ر و عقيده می دهند. 
واقعيت اينجاس��ت ک��ه در روانشناس��ی مردان 
بيان می ش��ود اين جنس نياز به تأييد، احترام و 
اقت��دار دارد. آنها گاه تمايل دارند تا مس��ائل را 
خود حل کنند و از کس��ی کمک نگيرند و توان 
و قدرت آنها مورد قبول واقع ش��ود. جنس مرد 
زمانی انگيزه ب��رای انجام کاری پيدا می کند که 
وجودش مورد نياز باشد و خود را توانمند ببيند. 
مردان گاه نگران قابليت های خود برای اجابت 
درخواست هستند و در هر حال می خواهند که 
قابل اعتماد باشند. خانم های شاغل به دليل آنکه 
زمين��ه را برای فعاليت ها و ب��روز توانمندی ها 
داش��ته ان��د،  اعتماد ب��ه نفس کاف��ی و وافی را 
به دس��ت می آورن��د و تمايل دارن��د که روابط 
همکارانه خ��ود را در محيط کار به محيط منزل 
هم بکش��انند. آنه��ا همانطور ک��ه در محيط کار 
در زمينه های مختلف راه ح��ل ارائه می دهند، 
نيازهای خود را برطرف می کنند و مستقل عمل 

می کنند، به همين دليل در انجام بسياری از کارها 
استقال الزم داشته و آن را گاه به رخ همسر نيز 
می کشانند. برخی حتی به طور عمد قصد دارند 
به همسرش��ان نش��ان دهند که نيازی به حمايت 
او ندارن��د و از پس کارهای خود برمی آيند. در 
حالی که اگر به سطور باال توجهی دوباره داشته 
باشند و نياز مردان را در نظر بگيرند ديگر سعی 
در مس��تقل عمل کردن در حد افراطی و ناديده 
گرفت��ن اقتدار مرد و نق��ش حمايتی او نخواهند 
داش��ت. زنان در نظر داشته باشند که اگرچه در 
طول زندگی توانمندی های بسياری را دريافته و 
قادر هستند بسياری از نيازهای خود را برآورند، 
اما جهت ارتقای س��امت روان همسرشان گاه 
الزم اس��ت تا به او اعام نياز کنند. مرد از طريق 
حماي��ت از همس��رش و اثب��ات اي��ن قدرت و 
توانايی می تواند عش��ق خود را بروز دهد و در 
اين زمان اس��ت که هيچ مخالفتی نيز با اش��تغال 
او نخواه��د داش��ت. بنابراين به هم��ه خانم ها 
توصيه می کني��م اگرچه در عرصه های مختلف 
اجتماعی، مردان��ه فعاليت می کنيد اما در محيط 
خانه، زن و همس��ر شوهرتان باشيد و حاالت و 
لطاف��ت زنانه را در رفتار خ��ود فراموش نکنيد. 
محيط خانه محل قدرت نمايی شما نيست. آنجا 
مکانی اس��ت که م��رد بايد حماي��ت کند، مورد 
تأييد قرار بگيرد و احساس کند مورد نياز است. 
اگر ش��ما به او نش��ان داديد که توان بسياری از 
مسئوليت ها را دارد و در ايفای نقش خود بسيار 
خوب عمل می کند، نظراتش مورد تأييد اس��ت 
و او در خود نقش رهبری خانواده را حس کند، 
در حقيق��ت قلب او را ب��رای محبت به خود و 
پذيرفتن اعتدال در آزادی برای خود گشوده ايد. 
در بس��ياری از موارد خانم اب��راز می کند وقتی 
می توان��م کاری را انجام دهم چرا بايد منتظر او 
بمان��م. اما اگ��ر نياز مذکور را در مرد بشناس��يم 
می دانيم که گاه الزم اس��ت تا به او نشان دهيم 
 که زندگ��ی منتظر کمک ه��ا و حمايت های او 

است.

نتايج جالب يک مطالعه نشان می دهد گرفتن 
مچ کودکان در هنگام دروغ گفتن رفتاری اش��تباه 
نيس��ت تنها بايد از آن به عن��وان لحظه ای برای 
آموختن اس��تفاده کرد. ب��ه بيانی ديگ��ر به جای 
فرياد کش��يدن يا تنبيه ک��ودک بايد ب��ا او درباره 
اهميت راستگو بودن و تأثيرات منفی دروغگويی 
صحبت ک��رد. به گزارش مه��ر، محققان طی اين 
مطالعه دريافتن��د توانايی گفتن دروغهای کوچک 
در س��ن دو س��الگی نش��انه ای از رش��د سريع 
مغز ب��وده و به آن معنی اس��ت که اي��ن کودکان 
 شانس بيشتری در داش��تن زندگی موفق خواهند 

داشت.
 آنه��ا دريافتند هرچ��ه دروغ متقاعد کننده تر 
باش��د کودکان در زندگی آينده خود تيزهوش تر 
ب��وده و توانايی آنها در تفکر آنی و تصميم گيری 
افزايش خواهد يافت. اين نش��انه همچنين به آن 
معنی اس��ت که عملک��رد اجرايی آنه��ا، توانايی 
سازماندهی به افکار و فعاليتها نيز رشد کرده است. 
»کنگ لی« محقق دانش��گاه تورنتو می گويد: »پدر 
و مادرها نبايد با مش��اهده دروغ گفتن کودکانشان 
نگران شوند، تقريباً همه کودکان دروغ می گويند 
و آنها که از رشد شناختی بهتری برخوردار باشند 
بهت��ر دروغ می گويند زيرا قادرن��د رد پای دروغ 
خود را اس��تتار کنند، چني��ن ويژگی می تواند در 
آينده از کودک يک بانکدار موفق بس��ازد.« دروغ 
گفتن نيازمن��د فرايندهای متعدد مغ��زی از قبيل 
ترکيب مناب��ع اطاعاتی و دس��تکاری اطاعات 
در راس��تای اهداف مورد نظر اس��ت. اين رفتار با 
رشد مناطقی از مغز که »عملکرد اجرايی« را فعال 
کرده و از سطوح باالتری از تفکر و استدالل بهره 

می برد در ارتباط است. لی به همراه تيم تحقيقاتی 
اش ب��ر روی هزار و 200 ک��ودک و نوجوان دو 
تا 16 س��اله مطالعه کردند، اکثر اين کودکان دروغ 
می گفتند اما تنها کودکانی با توانايی های شناختی 
بهتر قادر به گفتن بهتري��ن دروغها بودند. در اين 
مطالع��ه ک��ودکان در اتاقی مجهز ب��ه دوربينهای 
فيلمبرداری قرار می گرفتند که در گوشه ای از آن 
عروس��کی قرار داده شده بود. محققان از کودکان 
می خواستند که به عروسک نگاه نکنند و اتاق را 
ترک می کردند. با اين حال از هر 10 کودک 9 نفر 
به عروس��ک نگاه می کردند و بس��ياری از آنها به 
دروغ اعام می کردند که عروسک را نگاه نکرده 
اند.20 درصد از کودکان دوساله دروغ می گويند 
که اين ميزان در سن سه سالگی به 50 درصد و در 
سن چهار سالگی به 90 درصد می رسد. پر دروغ 
ترين سن در ميان کودکان 12 سالگی است، سنی 
که همه در آن دروغ می گويند. در عين حال تمايل 
به دروغگويی از سن 16 سالگی کاهش پيدا کرده 
و به 70 درصد می رس��د. با آغاز بزرگسالی افراد 
جوان می آموزند تا دروغهای مصلحتی يا دروغهای 
س��پيد را که تقريباً همه انسانها برای جلوگيری از 
آسيب زدن به احساس��ات ديگران از آنها استفاده 
می کنند، جايگزين دروغهای ديگر سازند. محققان 
در عي��ن حال اعام کردند مي��ان گفتن دروغهای 
کوچک در خردسالی و تمايل به تقلب در امتحان 
ي��ا تبديل ش��دن به ي��ک کاهب��ردار در زندگی 
 آين��ده هي��چ ارتباطی وجود ن��دارد. در عين حال 
س��خت گيری های خانواده ها و قوانين اخاقی 
جامعه ب��ر روی کنترل اين فرايند در کودکی هيچ 

تأثيری نخواهند داشت. 

براس��اس يک مطالعه تازه، احساس تنهايی در 
ميان جوانان بيش از کس��انی اس��ت که وارد دوره 
بازنشستگی شده اند و اين بخشی از تغييرات عميقی 
است که در شيوه زندگی و تعامل ما به وجود آمده 
است. به گزارش سامت نيوز به نقل از بی بی سی 
»بنياد بهداشت روانی« در مطالعه خود دريافت که در 
ميان همه گروه های س��نی يک نفر از هر ده نفر در 
بريتانيا احساس تنهايی می کند، وضعيتی که می تواند 
بر س��امت جس��می فرد اثر بگذارد. اين مؤسسه 
خيري��ه در مطالعه خود بر اف��ت زندگی اجتماعی 
و تمرک��زی فزاينده بر کار انگش��ت می گذارد. در 
اين مطالعه که با نظرس��نجی از 2256 انجام شده، 
آمده است که فناوری می تواند باعث انزوا شود اما 
 همزمان وس��يله ای بامنازع برای برقراری تماس 

است.
 در اين گ��زارش تحت عن��وان »جامعه تنها« 
اختافات نسلی چشمگير توصيف می شود. تقريبًا 
60 درصد افراد 18 تا 34 س��اله که در نظرس��نجی 
ش��رکت کردند، گفتند که گاهی ي��ا اغلب اوقات 
احس��اس تنهايی می کنند، در حالی که 35 درصد 
افراد 55 س��اله به باال احس��اس تنهايی می کردند. 
البته ممکن اس��ت که تعريف نس��ل های مختلف 
از مس��أله تنهايی متفاوت باش��د. به عاوه، در اين 

مطالع��ه اختاف ها ميان يک فرد 55 س��اله فعال 
که از بازنشستگی لذت می برد با يک فرد 80 ساله 
شکننده و تنها را تجزيه و تحليل نمی کند. پيشتر در 
س��ال جاری مرگ يک زوج در نورتهمپتون شاير، 
مس��أله انزوا در پيری را پررنگ کرد. اجساد آنها در 
خانه شان در ميانه سخت ترين زمستان بريتانيا پيدا 
شد. ماهيت درحال تغيير خانواده، با فرزندان کمتر 
که اغلب از خانه می روند، چشم انداز انزوا در پيری 
را پررنگ تر کرده اس��ت. اين گزارش می گويد 
باال رفتن طول عمر نيز اين مسأله را تشديد کرده 
اس��ت. اين گزارش همچنين به وجود اختافات 
ميان زن و مرد پی برد، به طوری که زنان بيش��تر 
احس��اس تنهايی و در نتيجه احساس افسردگی 
بيش��تری می کردند. اين مس��أله نيز در گزارش 
پررنگ ش��د که نس��بت افرادی که تنها زندگی 
می کنن��د، چه م��رد چ��ه زن، از 1972 تا 2008 
دو برابر شده اس��ت. همزمان بنا به اين گزارش 
 فناوری نوين می تواند هم کمک و هم دردسرساز 

باشد.
 در يک س��طح، اين فن��اوری به مردم امکان 
داده اس��ت تماس هايی برق��رار کنند که در غير 
اين صورت نمی کردند و دوس��تی های مجازی 
می تواند به روابط واقعی بدل شود، اما همچنين 
اين نگران��ی وجود دارد که فن��اوری جايگزين 
روابط واقعی ش��ود. تقريبًا يک سوم جوانانی که 
در اين نظرس��نجی شرکت داش��تند گفتند برای 
تماس با دوس��تان و خان��واده از طريق اينترنت 
بيش از حد وقت صرف کردند، درحالی که بايد 

برای ديدار با آنها بيشتر وقت می گذاشتند.
 اينک��ه اين وض��ع تأثيری واقعی بر جس��م 
دارد يا نه روش��ن نيس��ت، اما گفته ش��ده است 
ک��ه حض��ور فيزيک��ی ب��رای ترش��ح هورمون 
آکس��ی تاسين، که تصور می ش��ود عامل رابطه 
 ميان تماس اجتماعی و قلبی س��الم اس��ت، الزم 

است.

گياهی بسيار زيبا از خانواده انجير است که برگ های 
کوچک با رنگ س��فيد و س��بز، به صورت ابلق در آن 
ديده می شود. معموالً بنجامين را به دليل حساسيت باال 
و مقاوم��ت کم در برابر عوامل محيطی، روی فيکوس 
بنجامي��ن پيوند می زنند تا مقاومتر ش��ود. در صورت 
مشاهده برگ های سبز يکنواخت بهتر است قطع شوند 

تا گياه ابلق بهتر رشد کند.
نور: به نور بيشتری نسبت به ساير گياهان آپارتمانی 
نياز دارد. اما تابش مس��تقيم آفتاب را تحمل نمی کند. 
معموالً بهترين نور حالتی است که گلدان در زير سايه بان 
جنوبی طوری قرار گيرد که آفتاب به گلدان برسد اما به 

برگ های گياه آفتاب نتابد و برگ ها در سايه باشند.
دما: حداقل درجه حرارت در زمس��تان 15 و در 
تابستان حداکثر 24 درجه. در زمستان حتماً بايد در اتاق 

نگهداری شود. )نسبت به سرما حساس است.(
ــاری: در بين دو آبياری اجازه دهيد تا س��طح  آبی
خاک خش��ک شود )بايد به اندازه يک انگشت در زير 
خاک خش��ک باش��د تا آبياری بعدی صورت گيرد(. 
معموالً در خانه به دليل عدم رعايت اين مسأله و آبياری 
بيش از اندازه، گياه از بين می رود. بهتر است از آبی که 
چند س��اعت در محيط بوده و هم دمای محيط است 
برای آبياری اس��تفاده ش��ود. هرگز با آب سرد آبياری 

نکنيد.
خاک: بهترين خاک کمپوست )خاکبرگ( يا کود 
حيوان��ی يا خاک لوم )مخلوطی از ش��ن، رس و برگ 

پوسيده( است. 
تکثیر: تکثير اين گياه در آپارتمان مش��کل است. 
برای تکثير از قلم��ه هايی که حداقل يک برگ همراه 

دارد استفاده شود.
2 نکته مهم:

برای اشخاصی که در نگهداری گياهان آپارتمانی 
تازه کار هستند، نگهداری بنجامين توصيه نمی شود. 
زيرا گياه خيلی حساس است. فيکوس بنجامينا )انجير 
گريان( که بومی هندوس��تان است، چنانچه در شرايط 
مساعد محيطی قرار بگيرد گياهی است که به سرعت 
محيط را از آن خود می کند و به س��اير گياهان اجازه 
رشد نمی دهد. در واقع بزرگترين درختی که در جهان 
وجود دارد نوعی فيکوس است که در هند واقع شده و 

مساحتی حدود 2 ميليون مترمربع را در برگرفته است!
چون بنجامين نسبت به تغيير عوامل محيطی بسيار 
حساس است و با کمترين تغييری برگ های آن ريزش 
می کن��د، از چرخاندن و جابه جايی گلدان بپرهيزيد. 
هنگامی که گياه تازه خريداری شده را به خانه می آوريد، 
برخی از برگ های آن زرد يا قهوه ای می شوند؛ انتظار 
نداشته باشيد برگ های زرد يا قهوه ای يا ريخته شده، 
مجدداً رشد کنند؛ در عوض بهتر است مراقبت کنيد که 
محيط گياه کامًا مناسب باشد. برگ هايی که از اين پس 

می رويند می توانند رشد و نمو خوبی داشته باشند. 

مواد الزم برای 4 نفر
کشک: 200 گرم
عدس: 60 گرم

لپه: 60 گرم
بلغور گندم: 100 گرم

کلم قمری: 300 گرم يا 2 عدد
عصاره قلم يا آب گوشت: 1 پيمانه

آب: 5 ليوان
گوشت قيمه ای: 150 گرم

پياز داغ: 3 قاشق سوپ خوری
نمک، فلفل و زردچوبه: به ميزان الزم

سير: 3 حبه
نعنا داغ: به ميزان الزم

طرز تهیه:
ابتدا پوست کلم قمری ها را گرفته، می شوييم و 
به ش��کل مکعبی يا مثلثی خرد می کنيم. سپس آن را 
داخ��ل يک ماهيتابه به همراه کمی روغن و زردچوبه 
می ريزيم و کامًا س��رخ می کنيم تا بوی بد آن گرفته 
شود. حبوباتی که از قبل حدود 3 ساعت خيس کرده ايم 
را به همراه بلغور گندم شسته با عصاره قلم در قابلمه 
می ريزيم و آب را به آن اضافه می کنيم. شعله گاز را 
روی حرارت زياد گذاشته بعد از آن که آب جوش آمد 
کلم قمری را اضافه کرده و ش��عله را مايم می کنيم. 
گوشت قيمه ای را که از قبل با فلفل سياه و زردچوبه 
تفت داده ايم و پخته شده است به آش اضافه می کنيم 
و می گذاريم تا آش کامًا جا بيفتد. بعد از آن که مواد 
کامًا پخته شد نيمی از پياز داغ را که با سير تفت داده و 
نيمی از کشک را داخل آش می ريزيم و اجازه می دهيم 
تا 20 دقيقه بجوشد. اين آش بايد به قدری بپزد که مواد 
داخل آن کمی معلوم باشد و تقريباً له شده شود. در آخر 
آش را داخل ظرف ريخته روی آن را با کشک، نعنا داغ، 
چند تکه از قيمه و چند عدد کلم قمری که برش زده ايم 

و پياز داغ تزئين می کنيم. 
نکات تغذیه ای:

در يونان قديم کلم را داروی ش��فابخش و جوانی
می دانس��تند. کلم قمری ضد سرطان ريه و لوزالمعده 
است و برای سنگ کليه مناسب است. دارای ويتامين های 
A، B، C، B6 و دارای مواد معدنی مثل کلسيم و پتاسيم 
و همچنين ملين است. به خاطر داشتن گوگرد و کلسيم 
برای رشد ناخن و مو مناسب است. اين آش را به خاطر 

خواص بسيار آن برای کودکان پيشنهاد می کنيم.

کودکان خ��ود را آموزش دهيد ت��ا با فراگيری 
مهارت های الزم دچار تصادفات خيابانی و جاده ای 
نشوند. کودکان از مهدکودک تا کاس سوم ابتدايی 
در حال فراگيری استقال هستند. آنها از پياده روی، 
دوچرخه س��واری و بازی در خ��ارج از منزل لذت 
فراوانی می برند اما هنوز از خطرات ترافيک و تردد 
خودروها مطلع نيستند. شما می توانيد قوانين امنيتی 

را به آنها آموزش دهيد. 
ــرای والدین  ــتن آنها ب ــه دانس ــواردی ک م
ضروری است: اغلب والدين تصور می کنند کودکان 
توانايی رويارويی با ترافيک را دارند در حالی که در 
واقع آنها هنوز برای اين خطر آمادگی ندارند. پسران 
بيش از دختران در اثر جراحات ناش��ی از تصادفات 
خيابانی يا برخورد با ماشين ها جان خود را از دست 
می دهند. دوچرخه وسيله نقليه مورد عاقه کودک 
است اما نبايد به کودک اجازه داد تا قبل از يادگيری 
قوانين راهنمايی و آشنايی با عائم رانندگی و ترافيک 
در جاده ه��ا و خيابان ه��ا دوچرخه س��واری کند. 
اين والدين هستند که با رعايت قوانين راهنمايی و 

رانندگی کودک خود را نيز وادار به رعايت می کنند. 
کودکان، اغلب قبل از اينکه در مورد چيزی فکر کنند، 
عکس العمل نشان می دهند. يعنی ممکن است کاری 
را ک��ه والدين يا راننده ها انتظار دارند انجام ندهند. 
ک��ودکان تصور می کنن��د اگر آنها رانن��ده را ببينند 
پس راننده هم حتماً آنه��ا را خواهد ديد. آنها درک 
درستی از سرعت ندارند و تصور می کنند خودرو 
هر زمان که الزم باش��د متوقف می شود. تصادف با 
خودرو يا موتوس��يکلت اغلب زمانی رخ داده است 
که کودکان نزديک منزل مش��غول ب��ازی بوده اند. 
تمايل آنان به پريدن وس��ط خيابان يک امر غريزی 
است و اين اتفاقی اس��ت که راننده اصًا انتظار آن 
را ن��دارد. تصادف کودکان ب��ا خودرو، اغلب هنگام 
دوچرخه س��واری اتفاق افتاده اس��ت که جراحات 
ناشی از اين تصادف اکثراً در ناحيه سر و مغز است. 
اين جراحات می تواند منجر به فلج ش��دن يا حتی 
مرگ کودک ش��ود. اين موارد برای حفظ س��امت 
و امنيت کودک توصيه می ش��ود. برای کودک خود 
محدوديت هايی تعيين کنيد: محدوديت های مکانی 

از جمله جای مناسب برای دوچرخه سواری يا راه 
رفتن برای آنها تعيين کنيد. عادات صحيح قدم زدن 
را ب��ه کودک آموزش دهيد؛ ب��ه کودکان خود نحوه 
عب��ور از خيابان را آموزش دهي��د و اين فرصت را 
به آنها بدهيد که وقتی همراه ش��ما هستند، عبور از 
خياب��ان را امتحان کنند. جای مناس��ب و امنی برای 
قدم زدن، ب��ازی و دوچرخه س��واری کودک خود 
انتخاب کنيد. مکان هايی دور از خيابان، محل پارک 
خودروها و مسير تردد آنها پيدا کنيد. به کودک خود 
خاطرنش��ان کنيد که فقط در مناطق موردنظر بازی 
کنند. بهترين جا می تواند حياط های دارای حصار، 
پارکها يا زمين های مخصوص بازی باشد. مثال هايی 
برای آنه��ا بزنيد. کودکان با مش��اهده رفتار والدين 
بس��ياری از عادات رفتاری را فرا می گيرند بنابراين 
عبور صحيح از خيابان يا استفاده از کاه ايمنی هنگام 
موتورسواری به کودک آموزش می دهدکه بايد اين 
شيوه را دنبال کند. وقتی مشغول رانندگی هستيد، به 
محدوديت سرعت توجه کنيد و کمربند ايمنی خود 

را ببنديد تا کودک نيز از شما پيروی کند.

نوزادان حتی در خواب هم می آموزند

آموزش جلوگیری از تصادف به کودکان

بنجامين

آش کلم قمری

خانواده و جوان



ورزشیسالمت

تاریخچه تيم هاي صاحب نام جامانده از جام جهاني
انگلیس 1974: دهه 70 ميادی 
برای انگليسی ها که نتوانستند در آن 
حتی ب��ه يک تورنمنت معتبر صعود 
کنند، ي��ک دهه تاري��ک فوتبالی به 
حس��اب می آيد. بزرگ ترين ناکامی 
آنها عدم صعود به جام جهانی 1974 
آلم��ان غربی بود. انگليس��ی ها برای 
صعود ب��ه جام جهان��ی در آخرين 
بازی خ��ود در مرحله مقدماتی تنها 
ب��ه يک پيروزی مقابل لهس��تان نياز 
داش��تند اما اين بازی با درخش��ش 
دروازه بان لهس��تان ب��ا نتيجه يک – 
يک به پايان رس��يد و انگليسی ها از 

صعود به جام جهانی بازماندند.
ــد 1986: بع��د از اينک��ه  هلن
هلندی ه��ا در فين��ال ج��ام جهانی 
ش��دند  آرژانتي��ن  مغل��وب   1978
نس��ل جدي��دی از فوتب��ال هلن��د 
 ش��امل بازيکنان جوانی مانند مارکو 
ف��ان باس��تن، فرانک ري��کارد، رود 
گوليت و راب دويت در اوايل دهه 
80 ميادی روی کار آمد. با اين حال 
هلند در بازی پلی آف صعود به جام 
جهانی 86 مکزي��ک با گل لحظات 
پايانی جورجس گران و با قانون گل 
زده در خانه حريف مغلوب همسايه 
خود بلژيک شد و غايب بزرگ جام 

جهانی نام گرفت.
گراه��ام   :1994 ــس  انگلی
تيلور س��رمربی وقت سه ش��يرها که 
در ي��ورو 92 نتايج بس��يار ضعيفی 
کس��ب کرده بود، در ادامه نتوانست 
تيم ملی انگلي��س را به جام جهانی 
1994 آمري��کا برس��اند. انگليس که 
در گ��روه دوم رقابت های مقدماتی 
جام جهانی منطقه اروپا قرار داشت 
بع��د از تيم ه��ای هلند و ن��روژ در 
جايگاه س��وم ايس��تاد و از صعود به 
جام جهان��ی بازماند. انگليس در آن 
سال ها ش��رايط خوبی را پشت سر 

نمی گذاشت.
یوگسالوی 1994: يوگساوی 

حتی در مرحله مقدماتی جام جهانی 
1994 ني��ز ش��رکت نک��رد. آنها به 
دليل جنگ ه��ای داخلی خود که در 
پايان بی نتيجه ماند و موجب تقسيم 
يوگس��اوی به کش��ورهای بوسنی 
و هرزگوين، کرواس��ی، اس��لوونی، 
مقدوني��ه و چندی بعد صربس��تان 
و مونته نگ��رو ش��د از حض��ور در 
رقابت ه��ای مقدماتی ج��ام جهانی 
مح��روم ش��دند. در زم��ان جن��گ 
می توان به جرات گفت يوگساوی 
بهترين تيم جهان بود. آنها بازيکنان 
بزرگی نظير استويکوويچ و زوانيمير 

بوبان را داشتند.
فرانسه 1994: فرانسه نتوانست 

ب��ه جام جهانی 1994 آمريکا صعود 
کن��د. خروس ها که در آن س��ال از 
وجود س��تاره هايی همچون ژان پير 
پاپن، ديويد ژين��وال، اريک کانتونا، 
ديديه دش��ان و مارسل دسايی بهره 
می بردن��د از 2 ب��ازی پايان��ی خود 
مقابل رژيم صهيونيستي و بلغارستان 
تنها به يک امتياز احتياج داش��تند اما 
هر 2 بازی را به حريفان خود واگذار 
کردند تا بعد از س��وئد و بلغارستان 
در جايگاه س��وم ق��رار بگيرند و از 
صع��ود به جمع 24 تي��م نهايی جام 

جهانی 1994 آمريکا باز بمانند.
ــال 1998: ب��ا حض��ور  پرتغ
ستاره هايی چون لوئيس فيگو، روی 
کاس��تا و ژائو پينت��و، پرتغال بهترين 
نس��ل فوتبال خود را بعد از اوزه بيو 
سال 1966 داشت و می توانست در 
جام جهانی 1998 فرانسه بدرخشد 
ام��ا همانند جام ه��ای جهانی 1990 
و 1994 پرتغ��ال جاي��ی در مي��ان 
تيم ه��ای حاضر در اي��ن تورنمنت 
بزرگ نداش��ت. پرتغال بعد از آلمان 
و اوکراين در جای س��وم گروه قرار 
گرفت. روی کاس��تا در بازی مقابل 
آلم��ان در برلين وقتی تيمش يک بر 

صفر پيش بود از بازی اخراج شد.

محمدرضا س��اکت مديرعامل باش��گاه س��پاهان گفت: با قلعه نويی به 
توافق��ات نهايی رس��يده ايم و او صحبتی درباره بازگش��ت به اس��تقال يا 
حضوردراس��تيل آذي��ن نکرده اس��ت. وی در خصوص ع��دم ثبت قرارداد 
امير قلعه نويی اظهار داش��ت: توافقات انجام ش��ده، اما وی اعام کرده چند 
روز کار ش��خصی دارد. وی با بيان اينک��ه قلعه نويی صحبتی در خصوص 
 بازگشت به استقال و رفتن به استيل آذين مطرح نکرده است، گفت: وقتی 
صحبت ها و توافقات انجام شده ديگر نبايد اين بحث ها مطرح شود. ساکت 
در مورد ليس��ت مازاد باشگاه س��پاهان خاطرنشان کرد: ليست مازاد نداريم. 
بهمن طهماسبی، علی مواليی، رحمان احمدی و آرماندو می خواهند بروند 
در تيمی که بازی کنند و نمی توان نام آن را ليست مازاد گذاشت. مديرعامل 
باشگاه سپاهان با بيان اينکه عقيلی، حسينی و عمادرضا در ليست اين باشگاه 
هستند عنوان کرد: سياست اوليه باشگاه حفظ بازيکنان قبلی است. ساکت در 
مورد آخرين وضعيت ورزشگاه نقش جهان تصريح کرد: قرار است مديريت 
پروژه با تأييد سعيدلو به مسئوالن استان واگذار شود. اگر بودجه فراهم باشد 
معتقدم مسئوالن استان توانايی مديريت بر اين پروژه را دارند. صبر هوادارن 
هم تمام شده و به تازگی به رئيس جمهور متوسل شده اند. اميدوارم بدون 

تلفات بيشتر زودتر اين ورزشگاه را آماده کنيم. 

باش��گاه سپاهان اصفهان خبر واگذاری اين باشگاه را تکذيب کرد. برخی از 
رسانه ها در روزهای اخير خبر از احتمال واگذاری باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به 
فوالد ماهان داده بودند و عنوان شده بود در جلسه اخيری که در استانداری اصفهان 
به اين منظور تش��کيل ش��ده در رابطه با اين موضوع بحث وبررسی شده است. 
باش��گاه سپاهان با رد اين خبر اعام کرد: »کارخانه فوالد ماهان به عنوان يکی از 
شرکت های بخش خصوصی که در چند سال اخير حضور فعال و تأثيرگذاری را 
در ورزش اصفهان و ايران داشته است به عنوان يک اسپانسر جانبی در کنار باشگاه 
س��پاهان مطرح بوده است که در فصل جديد اين همکاری ها به عنوان اسپانسر 
مورد نظر است و اين مسأله با خبر واگذاری باشگاه و تغيير نام فوالد مبارکه سپاهان 
به فوالد ماهان س��پاهان تفاوت های فاحشی دارد. شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
همچنان حامی و اسپانسر اصلی اين باشگاه کهن اصفهان است. طبيعی است باشگاه 
س��پاهان در راستای مسأله مهم و ضروری درآمدزايی در ورزش و اخذ حمايت 
اسپانسرهای جانبی که با هماهنگی شرکت فوالد مبارکه اصفهان برای همکاری 
با باشگاه جذب می شوند از پشتيبانی و اسپانسری ساير شرکت های خصوصی 
کشور از جمله کارخانه فوالد ماهان حمايت و استقبال کند. به تمامی رسانه ها و 
هواداران عزيز اعام می کنيم اين حمايت ها که در کنار پشتيانی های شرکت فوالد 
مبارکه صورت می پذيرد به هيچ وجه مخل تغيير هويت و شکل اداری و اسمی 

اين مجموعه نخواهد بود. « 

باش��گاه استيل آذين تا کنون فعال ترين باشگاه 
در بين تيمهای ليگ برتری بوده اس��ت. هدف تيم 
ما قهرمانی در اين فصل اس��ت و باشگاه در زمينه 
ج��ذب بازيکنان جديد بس��يار منطق��ی، آگاهانه و 

فعال عمل کرده است. 
مهدی مهدوی کيا در رابطه با خريدهای جديد 
اين باش��گاه گفت: خوش��بختانه مديران باشگاه در 
تمام پس��تهايی که نياز به تقويت داش��تيم به خوبی 
اق��دام و بازيکن��ان خوب��ی را جذب ک��رد و نقاط 
ضعف ما در فصل گذش��ته برطرف شد و در فصل 

آينده بسيار پرقدرت ظاهر خواهيم شد.
 مهدوی کيا در پايان خاطرنشان رد: هدف و سياست 
باشگاه استيل آذين در ليگ دهم قهر مانی است و در
 اين راستا با حفظ بازيکنان کليدی فصل گذشته و 
جذب بازيکنان جديد، تيم از لحاظ فنی از پتانسيل 
بس��يار بااليی برخوردارشده اس��ت و قطعًا در اين 
فصل يکی از مدعيان اصلی قهرمانی خواهيم بود. 

 قهرماني 
 مرتضي محجوب 

در شطرنج استادبزرگي
رقابتهای بين المللی شطرنج جدول استاد بزرگی 
نکوداشت استاد خشايار مصطفوی کاشانی در مشهد 
مقدس با قهرمانی مرتضی محجوب به پايان رس��يد. 
ب��ه گزارش واح��د مرکزی خب��ر، در دور يازدهم و 
پايانی مس��ابقات و در حالی که 6 شطرنج باز بخت 
قهرمانی داش��تند، اس��تاد ب��زرگ مرتضی محجوب 
مقابل اس��تاد فيده، اصغر گلی زاده به پيروزی رسيد. 
استاد بزرگ احسان قائم مقامی در برابر استاد بزرگ 
اوکراينی والديمير ماالنيوک به تس��اوی رضايت داد. 
پوريا درينی با تس��اوی استاد بزرگ آرمن پاشيکيان 
از ارمنس��تان را با تس��اوی متوقف کرد. استاد بزرگ 
س��رگئی توياکوف مقابل اس��تاد بي��ن المللی آرش 
روغنی به برتری رس��يد. الش��ن مرادی استاد بزرگ 
کشورمان که تا دورهای پايانی صدرنشين بود نتيجه 
را به اس��تاد بين المللی همايون توفيقی واگذار کرد 
و ديدار اس��تاد فيده محسن شعرباف و استاد بزرگ 
آلويزاس وينيس از ليتوانی به تساوی انجاميد. بدين 
ترتيب در رده بندی پايانی محجوب با کس��ب 5 / 7 
امتياز و به لطف پوئن ش��کنی بهتر نسبت به مرادی 
و توياک��ف به مقام قهرمانی رس��يد و قائم مقامی و 
پاش��يکيان با 7 امتياز به ترتيب در مکان های چهارم 
و پنجم قرار گرفتند. در اين دوره 12 ش��رکت کننده 
متش��کل از 7 استاد بزرگ، 2 اس��تاد بين المللی و 2 

استاد فيده از 5 کشور جهان حضور داشتند.

علی س��عيدلو، رئيس س��ازمان تربيت بدنی 
از مديرعام��ل و اعضای مس��تعفی هيأت مديره 
اس��تقال طی نامه ای دعوت کرد تا برای تعيين 
بودجه اين باش��گاه در فصل آينده جلس��ه ای را 
برگ��زار کنند. در اين نام��ه نکته ای جالب وجود 
داشت که آن عضو هيأت مديره خواندن زريبافان 
ب��ود. در حالی ک��ه زريبافان عض��و هيأت مديره 
نيست و سمت رياست مجمع را در اختيار دارد، 
س��عيدلو در ادامه اختافات��ش با او، وی را عضو 
هيأت مديره اس��تقال خواند. ب��ا اينکه خيلی ها 
انتظار داش��تند اعضای هيأت مديره اس��تقال در 
اين جلس��ه حض��ور يابند اما اين اتف��اق نيفتاد و 
آنه��ا دعوت رئيس س��ازمان تربي��ت بدنی را رد 
کردن��د. در پاس��خ ب��ه رد دعوت س��عيدلو، امير 
واعظی آش��تيانی اعام کرد: من حرفی با سعيدلو 

ن��دارم و برگزاری چنين جلس��ه ای را الزم نمی 
بينم و به همين خاطر در اين نشس��ت با سعيدلو 
ش��رکت نکردم. وی ادامه داد: قبًا گفته بودم که 
وقتی از استقال بروم، ديگر به آن برنمی گردم و 
اصًا به استقال و فوتبال فکر نمی کنم، االن هم 
کسی نمی تواند جلوی اراده ام را بگيرد. واعظی 
آشتيانی افزود: اگر جلسه با رئيس سازمان تربيت 
بدنی برای حل مشکات استقال قرار بود نتيجه 
بدهد، اين نتيجه در پايان جلسه 4 ساعته به دست 
می آمد. اتفاقاً آن جلس��ه هم به منظور بررس��ی 
و تعيين بودجه باش��گاه برای فصل آينده بود که 
خيلی مفصل راجع به اين موضوع صحبت ش��د 
که معتقدم جلسه ای بيهوده بود که تنها وقتمان را 
تلف کرد. به هر حال بنده لزومی برای حضور در 

اين جلسه نمی بينم. 

پژمان سلطانی
س��رمربی هندبال ذوب آهن اصفهان درباره 
مس��ابقاتی که به پايان رس��يد، گفت: س��طح اين 
مس��ابقات خيلی خوب ب��ود. تيم ه��ا را بايد به 
س��ه رده تقس��يم کنيم: تيم های ب��االی جدول، 
تي��م های ميانه جدول که رقابتی نزديک بين آنها 
وجود داش��ت و تيم های قع��ر جدولی که برای 
س��قوط نکردن دس��ت و پا می زدند؛ با اين حال 
خوش��حالم عاوه بر رقابت شديدی که در صدر 

جدول داش��تيم س��هميه آسيا را کس��ب کرديم. 
صادقی به بازی با سپاهان در بازی برگشت اشاره 
ک��رد و گفت: در آن دي��دار داور، بازی را از بين 
برد و توپ گل نش��ده حريف را به اشتباه صحيح 
دانس��ت اما من در آن صحنه اش��تباه کردم که از 
کوره در رفتم. وی در پايان افزود: هنوز صحبتی 
با من برای ماندن نشده ولی من ذوب آهنی هستم 
 و خيل��ی دوس��ت دارم که در خدم��ت اين تيم 

باشم.

پژمان غفاری
در مراسم بازديد حسين رضازاده رئيس فدراسيون 
وزنه ب��رداری از پايگاه قهرمانی نونهاالن اصفهان و 
هيأت وزنه برداری شهرس��تان اصفهان در ورزشگاه 
ش��هيد خرازی، احمد جمشيدی رئيس اداره تربيت 
بدنی شهرس��تان اصفهان ضمن خوش آمدگويی به 
رضازاده گفت: نيمی از جمعيت 4 ميليونی اس��تان 
در ش��هر اصفهان ساکن هس��تند و اين شهر دارای 
استعدادهای بالقوه ای است که سرمايه گذاری در هر 
رشته ای می تواند قهرمانان زيادی را به جامعه ورزش 
تقديم کند و تأثيرات بسزايی در پرورش قهرمانان و 
استعدادهای نهفته ايفا کند. در ادامه اين بازديد تعدادی 
از نونهاالن حاضر در پايگاه قهرمانی با انجام حرکات 
مخصوص رشته وزنه برداری به هنرنمايی پرداختند 
و در پايان مراسم حس��ين رضازاده اظهار داشت: با 
حضور در اين پايگاه و در جمع اين نونهاالن به ياد 

دوران نونهالی خودم افتادم به دليل اينکه من هم در 
اين آموزشگاه ها پای به عرصه وزنه برداری گذاشتم 
تا به اين مرحله رسيدم. وی در ادامه از اين نونهاالن 
خواست با توکل به خداوند و پشتکار فراوان تاش 
مضاعفی داشته باشند تا روزی از قهرمانان ملی و بين 

المللی اين رشته شوند.

واعظی آشتیانی: 
به استقالل فكر نمی کنم

کیوان صادقی: 
از اینكه سهميه آسيا را کسب کردیم خوشحالم

حسین رضازاده: 
به یاد نونهالی خودم افتادم

ساکت:
ليست مازاد نداریم

باشگاه سپاهان واگذار نمی شود
مهدوی کیا:

  استيل آذین 
فعال ترین باشگاه ليگ

آگهی مزایده
145/خ شعبه 16 اجرای احکام حقوقی خانواده دادگستری اصفهان در نظر دارد 
در خصوص کاس��ه اجرايی شماره 880437 ح ج/ 16 له خانم صفورا زاهدی عليه 
آق��ای غامرضا زارعی اصالتاً و واليتاً از طرف علی زارعی به خواس��ته مابقی مهريه 
105000267 ريال نقد و 900 سکه بهار آزادی بابت اصل خواسته و هزينه کارشناسی 
و نش��ر و مبلغ 5938500 بابت حق االجرا دولت جلس��ه مزايده ای به منظور فروش 
اق��ام ذيل برگ��زار نمايد. طالبين می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزايده در محل از 
پاک ها و اموال ديدن کرده و جهت شرکت در خريد بتاريخ 89/3/30 ساعت 9/30 
صبح در دفتر اين اجرا اتاق 015 طبقه همکف ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
خيابان شهيد نيکبخت حاضر شوند فروش از مبلغ ارزيابی شروع و برنده کسی خواهد 
بود که پيش��نهاد کننده باالترين قيمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصويبی را فی 
المجلس به حساب سپرده دادگستری واريز و هزينه های مربوط را متقبل شود اموال 
مورد مزايده به ش��رح ذيل می باشد: 1- امتياز تلفن همراه به شماره 09132883135 
با بدهی 88539 به ارزش 2400000 و 2- امتياز تلفن ثابت به ش��ماره 4399449 به 
ارزش 500000 و 3- اموال توقيفی شامل يک دستگاه تلويزيون 21 اينچ سامسونگ و 
يک دستگاه DVD مارشال با 2 عدد باند مستعمل و دو تخته فرش 9 متری ماشينی 
زمينه کرم س��اوين نگار مستعمل و يک قاليچه ماشينی 2/5×1/5 کرم مستعمل زمينه 
کرم ساوين و يک دستگاه اسنک پز مارک KALA مستعمل و يک دستگاه آب ميوه 
گيری سه کاره ناسيونال مستعمل و يک دستگاه بخاری گازی مارک شهر کولر و يک 
دستگاه جاروبرقی هيتاچی 1500W که جمعاً به مبلغ 3950000 ريال ارزيابی گرديده 
4- سه دانگ از پاک ثبتی 11893 و 11890 و 68/11900 بخش 14 شامل يک باب 
منزل آپارتمان به آدرس ملک ش��هر خيابان نقش جهان کوچه شهيد کاويانی مجتمع 
مهتاب طبقه اول شماره 6 با زيربنای شامل 60/33 مترمربع با اسکلت بتونی سقف ها 
تيرچه بلوک نمای داخلی گچ و نقاش��ی کف سراميک آشپزخانه تا زير سقف کاشی 
دربهای داخلی چوبی دربهای نمای خارجی فلزی دارای پارکينگ با مس��احت 12/5 
متر و انباری با مس��احت 1/56 و انش��عاب آب و برق و گاز و فاضاب و قدرالسهم 
مش��اعی از راه پله که شش��دانگ به مبلغ 450/000/000 ريال کارشناسی شده و هم 
اکنون در تصرف محکوم لها و سه دانگ آن نيز بنام محکوم عليها سابقه ثبت و سند 

دارد. 3308/ م الف
یزدان پناه- مدیر اجرای احکام شعبه 16 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
144/خ کاسه پرونده اجرائی 589/86 ح/ 10

به موجب دادنامه غيابی ش��ماره 829 مورخ 86/9/15 دادگاه عمومی ش��عبه 10 
دادگاه تجديدنظر استان قطعيت يافته است محکوم عليهم علی- عباس- زهرا- سوسن 
ش��هرت فرهنگ نام خانوادگی: وسادات داس��تار نشانی محل اقامت مجهول المکان 
محکوم هستند به سه دانگ پاک 137 به مساحت 190 مترمربع در فاز 4 بهارستان در 
حق محکوم له خانم زهرا رستمی به وکالت اکبر کريمی نشانی: نجف آباد نيم عشر 

اجرا به مبلغ 500/000 ريال بعهده محکوم عليهم می باشد.
محکوم عليه مکلف اس��ت از تاريخ اباغ اجرائيه به استناد ماده 34 قانون اجرای 

احکام مدنی بشرح ذيل اقدام نمايد:
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء بگذارد.

2- يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3- يا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استيفاء محکوم به، از آن ميسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسليم کند و اگر مالی ندارد، صريحاً اعام نمايد. 
هرگه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم عليه قادر به 
اج��رای حکم و پرداخت محکوم به بوده ليکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی 
نکرده يا صورت خاف واقع از دارائی خود داده به نحوی که تمام يا قسمتی از مفاد 
اجرائيه متعس��ر گرديده باش��د، به حبس جنحه ای از شصت و يک روز تا شش ماه 

محکوم خواهد شد. 
تبصره: شخص ثالث نيز می تواند به جای محکوم عليه برای استيفای محکوم به، 

مالی معرفی کند.
عاوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئين دادرس��ی 
مدنی مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالی مصوب 77/8/10 که 

ظهر برگه اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد.3304/ م الف

شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی مزایده
141/خ ش��عبه چه��ارم اجرای اح��کام دادگاه حقوقی اصفهان در نظ��ر دارد در 
خصوص پرونده کاسه 118/89 ج ح/ 4 له آقای داراب شوقی سامانی و عليه آقای 
سيدکمال موسويان مبنی بر مطالبه مبلغ 24/739/180 ريال بابت اصل خواسته و هزينه 
اجرايی و مبلغ 925/000 ريال حق االجرای دولتی جلس��ه مزايده ای مورخ 89/4/8 
از ساعت 8 الی 9 صبح در محل دادگستری کل اصفهان طبقه سوم اتاق 306 جهت 
فروش پيکان شماره 5757 تهران 25 به شرح نظريه کارشناس رسمی دادگستری که 
مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد لذا طالبين خريد پنج روز قبل از 
جلس��ه مزايده در پارکينگ عمومی شهرداری شهر جديد بهارستان از خودرو بازديد 
نمايند. مزايده از مبلغ کارشناسی شروع و برنده کسی است که ده درصد مبلغ ارزيابی 
شده را در زمان مزايده بصورت نقدی همراه داشته باشد و باالترين قيمت را پيشنهاد 

نمايد. هزينه های اجرايی به عهده محکوم عليه می باشد.
اوصاف ملک براساس نظریه کارشناسی 

سواری پيکان مدل 1358 رنگ کرم به شماره انتظامی 57527 تهران 25 به شماره 
موتور 6060003820 ش��ماره شاسی IN/38705، پاک شاسی ضمن اينکه فابريک 
می باشد نصب مجدد است. پاک مشخصات ضمن اينکه شماره ها فابريک و پاک 
نيز اس��تاندارد کارخانه اس��ت نصب مجدد می باش��د اطاق مدل باال و با اطاق مدل 
58 مطابقت ندارد اطاق تعويضی است ضمناً دوگانه سوز غيراستاندارد نيز می باشد 
وضعيت ظاهری اطاق الستيکها در اثر مرور زمان و توقف ممتد فرسوده بوده و استفاده 
از آنها ايمن نمی باشد باطری فرسوده، الستيکها و جنت های داخل موتور نيز فرسوده 
بوده جهت اس��تفاده از خودرو بايس��تی تعويض گردند با عنايت به مطالب فوق در 
صورتی که خودرو مجوز تعويض اطاق داشته باشد که مالک اطاق را تعويض نموده 
و با توجه به وضعيت موجود آن فعا در بازار روز 19/000/000 ريال )نوزده ميليون 

ريال( ارزش دارد. 3307/ م الف
مدیر اجرای احکام شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ
133/خ شماره دادنامه: 8909970354500177

شماره پرونده: 8809980359800775
شماره بايگانی شعبه: 881243

شاکی: آقای احمدرضا غامی به نشانی ملک شهر خ مفتح ک گلزار 14 پ 56 
متهم: آقای اکبر رمضانی به نشانی مجهول المکان

اتهام: خيانت در امانت
گردشکار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی اعام و به شرح زير 

مبادرت به اصدار رأی مينمايد.
رأی دادگاه

در خصوص ش��کايت آقای احمدرضا غامی فرزن��د صفرعلی عليه آقای اکبر 
رمضانی )بدون مشخصات ديگر( دائر بر خيانت در امانت بدين شرح که شاکی اظهار 
داشته يکدستگاه کاميون با مشخصات مضبوط در پرونده را در بنگاه مشتکی عنه به 
فردی فروختم و مبلغی از ثمن معامله را دريافت کردم و مدارک اتومبيل را نزد مشتکی 
عن��ه بصورت امانت قرار دادم تا پس از وصول مابقی ثم��ن آن را در اختيار خريدار 
بگذارد که نامبرده پيش از پرداخت وجه توسط خريدار مدارک موصوف را به ايشان 
تحويل داده و هر دو متواری هس��تند، دادگاه با توجه به محتويات پرونده، تحقيقات 
انجام ش��ده، اظهارات گواهان، عدم حضور و دفاع مؤثر از ناحيه متهم و س��اير قرائن 
و اماراتموجود در پرونده اتهام نامبرده را محرز تشخيص و مشاراليه را به استناد ماده 
674 قانون مجازات اسامی به تحمل شش ماه حبس محکوم می نمايد. رأی صادره 
غيابی اس��ت و ظرف ده روز از تاريخ اباغ قابل واخواهی در همين دادگاه ميباش��د. 

3232/ م الف
رستم پور- رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
132/خ شماره دادنامه: 8909970354200174

شماره پرونده: 8809980360000955
شماره بايگانی شعبه: 881031

شاکی: آقای مجتبی قربانی به نشانی اصفهان- ملک شهر خ مطهری خ آزادگان بعد 
از تقاطع ک شهيد آقابابايی پيچ سوم درب سبز

متهم: 1- عرشيا خدادادی به آدرس متهم رديف دوم- فعًا متواری
2- آقای فرشيد خدادادی فرزند عزيز به نشانی اصفهان ملک شهر خ آزادگان 8 

متری افشار بن بست نويد
اتهام: ايراد جرح عمدی با چاقو

گردش��کار: دادگاه ختم رسيدگی را اعام و به ش��رح ذيل مبادرت بصدور رأی 
می نمايد.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای عرش��يا خدادادی فعًا متواری و آقای فرشيد خدادادی 
فرزند عزيز )طفل صغير( هر دو دائر بر ايراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، موضوع 
ش��کايت آقای مجتبی قربانی، از توجه به مجموع اوراق و محتويات پرونده، گزارش 
مرجع انتظامی، شهادت شهود، گواهی پزشکی قانونی و ساير قرائن و امارات موجود با 
وصف متواری بودن متهم رديف اول مجرميت متهم موصوف برای اين دادگاه محرز و 
مسلم است لذا دادگاه به استناد مواد 480 و 481 و تبصره ذيل ماده 614 قانون مجازات 
اس��امی و با رعايت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخ��ی از درآمدهای دولت و 
مصرف آن در موارد معين متهم موصوف را به لحاظ جنبه عمومی بزه به تحمل يکسال 
حبس تعزيری محکوم می نمايد و در خصوص متهم ديگر با توجه به اينکه نامبرده 
طفل بوده و مطابق ماده 49 قانون مجازات اسامی مبرا از مسئوليت کيفری تلقی می 
گردد حکم بر برائت وی از بزه انتسابی صادر و اعام می نمايد و در خصوص جنبه 
خصوصی بزه )ديه( متهم رديف اول را به پرداخت يک و نيم درصد ديه کامل بابت 
ارش بريدگی ناکامل عصب راديال و عاقله متهم رديف دوم را به پرداخت يک درصد 
دي��ه کام��ل بابت ارش بريدگی )در حد داميه( کتف چپ در حق ش��اکی خصوصی 
محکوم می نمايد. رأی ص��ادره ظرف مدت ده روز از تاريخ اباغ قابل واخواهی در 
اين ش��عبه و پس از آن ظرف بيس��ت روز قابل تجديدنظرخواهی در محاکم محترم 

تجديدنظر استان اصفهان ميباشد
 3233/ م الف

وطن خواهان اصفهانی- دادرس شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی تأسیس
152/خ شماره: 897/ ث 103/ 89

آگهی تأسيس شرکت بازرگانی اميد صبا الينا سهامی خاص.
ش��رکت ف��وق در تاري��خ 1389/03/03 تحت ش��ماره 40602 و شناس��ه ملی 
10260582910 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/03/03 از لحاظ امضاء 
ذيل دفاتر تکميل گرديده و خاصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطاع عموم در 

روزنامه های رسمی و کثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

انجام کليه فعاليت های بازرگانی از قبيل صادرات و واردات کاالهای مجاز..
2- مدت شرکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت: 
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان محتشم کاشانی- کوچه کاجی- پاک 

16
4- سرمايه شرکت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يکصد سهم 10/000 ريالی 
که تعداد يکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طی 
گواهی بانکی ش��ماره 17195 مورخ 1389/02/20 نزد بانک صادرات ش��عبه ميدان 

پادگان پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5- اولين مديران شرکت:

1-5- خانم فاطمه هاشمی سدی به سمت رئيس هيئت مديره.
2-5- خانم زهرا هاشمی سدی به سمت نائب رئيس هيئت مديره.

3-5- آقای نوراله هاشمی سدهی به سمت عضو هيئت مديره.
4-5- آقای نوراله هاش��می سدهی به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب 

گرديدند.
6- دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضای مديرعامل 

و دو نفر از اعضای هيأت مديره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است..
7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيأت مديره می باشد.

8- بازرس اصلی و علی البدل:

1-8- آقای سيد شهاب صفوی وانانی به عنوان بازرس علی البدل
2-8- آقای احمد محمدی کتايونچه به عنوان بازرس علی البدل

3353/2/ م الف
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی اخطار اجرایی
149/خ شماره: 167/87

بموج��ب رأی ش��ماره 120 تاري��خ 88/3/28 حوزه 19 ش��ورای حل اختاف 
شهرستان اصفهان که قطعيت يافته است. محکوم عليه آقای بابک فيروزی نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل 
خواس��ته و مبلغ سی هزار ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تأخير تأديه از تاريخ 
تقديم دادخواس��ت 87/12/5 تا اجرای حکم در حق محکوم له آقای رسول صادقی 
نام پدر: علی نش��انی محل اقامت: اصفهان- خيابان امام خمينی- خ وحدت مجتمع 

صنعتی وحدت.
به استناد ماده 19 آئين نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محکوم عليه مکلف است: پس از اباغ اين اخطار اجرايی ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به و يا انجام تعهد و 
مفاد رای بدهد در غير اينصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه 

يا دادگستری محل تحويل خواهد شد. 3381/ م الف
شورای حل اختالف شعبه 19 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
146/خ شماره دادنامه: 8809970351501378

شماره پرونده: 8809980351500924
شماره بايگانی شعبه: 880924

خواهان: گروه 44 توپخانه ارتش- نزاجا به نشانی: اصفهان، ميدان ارتش، گروه 44 
توپخانه، شعبه قوانين و امور حقوقی

خوانده: آقای محمدامين فرزند قاسم به نشانی: مجهول المکان
خواسته: مطالبه اجرت المثل

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعام و به 
شرح زير مبادرت به صدور رأی می نمايد.

رأی دادگاه
در خصوص دعوی گروه 44 توپخانه نيروی زمينی ارتش جمهوری اسامی ايران 
با نمايندگی آقای بهروز چابک به طرفيت آقای محمد امين به خواسته مطالبه اجرت 
المثل و اجرت المثل ايام تصرف غرفه شماره 29 بازارچه شهيد خرم از تاريخ 88/8/25 
لغايت 88/10/8 نظر به اينکه وظيفه مستأجر تأديه مال االجاره هست و نسبت به ايام 
تصرف پس از انقضای قرارداد نيز خواهان محق در دريافت اجرت المثل هس��ت و 
خوانده دفاعی که برائت ذمه خود را ثابت س��ازد ارائه ننموده اس��ت دعوی خواهان 
مقرون به صحت تشخيص و مستنداً به بند سوم ماده 490 و همچنين ماده 494 قانون 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ چهار ميليون و پانصد هزار ريال بابت اجرت المسمی 
و مبل��غ دو ميليون و صد و پنجاه هزار ري��ال بابت اجرت المثل ايام تصرف غرفه و 
پرداخت مبلغ يکصد هزار ريال بابت هزينه دادرس��ی محکوم می گردد. خواهان می 
بايست نسبت به پرداخت مابقی هزينه دادرسی تمبر ابطال نمايد رأی صادره غيابی و 

ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی است. 3305/ م الف
سراج- رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
150/خ در خصوص پرونده کاس��ه 89-56 خواهان منيژه استيايی دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه طرفيت ناصر ايرانمنش تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای 
روز ش��نبه مورخ 89/5/2 س��اعت 3 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، ت��ا خوانده قبل از وقت 
رس��يدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم کاش��انی جنب بيمه ايران – مجتمع 
ش��ماره يک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در 
 ص��ورت ع��دم حضور وقت رس��يدگی اباغ ش��ده تلقی و تصمي��م مقتضی اتخاذ 

می شود. 3396/ م الف
مدیر دفتر 29 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099

شهرکرد :
تلفن : 0381-3347774   

فکس : 0381-3336021

نشانی : اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 
اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

قیمت طال )تومان(
30310هر گرم طالی 18 عیار

139680 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
305000  یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

302000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

1046 1043دالر امریکا

10121018دالر کانادا

12801284یورو

15251532پوند انگلستان

278281ریال عربستان

35503600دینار کویت

284286درهم امارات

کالم نور
پیامبر اکرم )ص(:

هر که با مردم چنان رفتار کند که دوست دارد آنها با او آنگونه رفتار کنند، 
عادل است.

نگاهی گذرا بر فيلم »طال و مس«

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

33 °

30 °

16°

7 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

فرهنگ و هنر

حمید حقیقت
فيل��م ط��ا و مس چن��د روزی اس��ت که در 
اصفهان به نمايش گذاش��ته شده اس��ت و خالی از 
لطف نيست نگاهی اجمالی بر اين فيلم داشته باشيم. 
قهرمان اين فيلم )آقاسيدرضا- بهروز شعيبی( مردی 
متأهل انتخاب ش��ده که دو بچ��ه دارد و بيماری ام 
اس همسرش )زهرا س��ادات- نگار جواهريان( او 
را با چهره ای جدي��د از زندگی مواجه می کند. به 
اين ترتيب تغيير موقعيت قهرمان فيلم باعث ش��ده 
مسأله، نياز و انگيزه هايش در سطحی متفاوت طرح 
شود. در واقع آقاسيدرضا که فقط سرش در دفتر و 
کتاب و مسيرش رفت و آمد به حوزه بوده، وجوهی 
جديد از ش��وهر و پدر ب��ودن را تجربه می کند که 
برای او به مثابه محک خوردن اس��ت. در مسير اين 
محک خوردن است که همه چيز و همه کس دست 
به دس��ت يکديگر می دهند تا جزييات معمولی و 
ع��ادی زندگی حضوری تازه برای اين ش��خصيت 
داشته باشند يا به گفته بهتر نگاه او به دنيای اطرافش 
موشکافانه تر ش��ود. در واقع آقاس��يدرضا در نبود 
همسرش که در بيمارستان بستری شده، تازه متوجه 
می ش��ود از عايق و عادات بچه هايش هيچ نمی 

داند، به زوايای پنهان شخصيت همسرش راه ندارد و 
از همه مهمتر هنوز خودش را خوب نشناخته است.  
آگاهی از اين نقاط ضعف و اقدام در جهت رفع آنها 
باعث می شود در سايه انعطاف پذيری، شخصيت 
به ظاهر يک بعدی طلب��ه ارتقاء پيدا کند و روندی 
باورپذير را برای تغيير طی کند. نوع بيان و لحنی که 
برای پرداخت اين مس��ير خودشناسی انتخاب شده 
ناخواس��ته از انتخاب موقعيت های خاص برای به 
تصوير درآوردن آنها نشأت می گيرد. به گفته بهتر، 

از فيلمی که در آن بسياری از لحظه های دراماتيک 
و برجسته پش��ت به دوربين و خارج از کادر شکل 
می گيرد تا ارتباط مخاطب عميق تر شود، می توان 
به يک ساختار کلی رسيد.  وقتی رقص و پايکوبی 
آقاس��يدرضا برای شادی دل بچه هايش پشت پرده 
و درهای بس��ته اتاق می مان��د، وقتی عجز و زاری 
آقاسيدرضا و زهرا سادات از موقعيتی که گرفتارش 
شده اند پشت به دوربين و رو به دار قالی نيمه تمام 
ش��کل می گيرد و... انتظار نمی رود ورود يک زن 
غريبه و تنها ماندن آقاس��يدرضا ب��ا او در خانه اين 
طور بی واس��طه و با تکيه ب��ر مولفه هايی عام و در 
دس��ترس همچون کنار زدن پرده ها و باز کردن در 
و پنجره به تصوي��ر در بيايد. چرا که لحن و جنس 
فيلم اين قرار را با مخاطب گذاشته و ساختارش را 
خ��ودش تعريف کرده اس��ت. بايد پذيرفت »طا و 
مس« هر چند فيلمی باورپذير است و تاش می کند 
وجوهی متفاوت از زندگی يک روحانی- طلبه را به 
تصوير بکش��د اما نمی تواند برتری خود را بر »زير 
نور ماه« ديگر فيلمی که شباهت هايی با اين فيلم دارد 
به اثبات برساند که فيلمی خوش ساخت و حرفه ای 

تر محسوب می شد.

از سينمای جهان خبر می رسد، فيلم »آليس در 
سرزمين عجايب«، فانتزی تيم برتون هفته گذشته 
با گ��ذر از مرز يک ميلي��ارد دالر فروش در بازار 
جهانی، شش��مين فيلم تاريخ س��ينما و اولين فيلم 
اکران ش��ده در بهار است که به اين جايگاه دست 
پيدا می کند. دنيس هاپر، هنرپيش��ه امريکايی که با 
اسطوره های هاليوود مانند جيمز دين و فرانسيس 
ف��ورد کوپ��وال کار کرده بود، ش��نبه 29 مه در 74 
سالگی درگذشت. اين بازيگر دچار سرطان بود و 
در خانه اش در ش��هر ونيز در کاليفرنيا درگذشت. 
هاپر بيش از همه به خاطر بازی و کارگردانی فيلم 
جاده ای کاس��يک »ايزی رايدر« در س��ال 1969 
ک��ه در آن ب��ا پيتر فوندا و جک نيکلس��ون جوان 
همبازی بود، به ياد آورده می ش��ود. اما، انيميشن، 
»ش��هر خاموش« به کارگردانی امير حسين مهران 
به جش��نواره »انيما مان��دی« برزي��ل راه يافت و 
مس��تند »خيام« به کارگردانی محمدعلی فارسی با 
پايان مراحل فنی به زودی آماده نمايش می ش��ود. 
مستند »خيام« يکی از بخش های سه گانه ای است 
که درباره مش��اهير ادبيات فارسی ساخته می شود. 
اين مس��تند، درباره جايگاه اين شاعر و رياضيدان 
برجس��ته در فرهنگ و ادبيات ايران زمين و تأثير 
او بر اديبان و ش��اعران غربی از جمله ادوارد فيتز 
جرالد است. مراسم تشييع پيکر مرحوم محمدرضا 
اعام��ی کارگ��ردان ب��ا حضور جواد ش��مقدری 

معاون��ت س��ينمايی، محم��د مهدی عس��گرپور 
مديرعامل خانه س��ينما و جمع��ی از هنرمندان در 
خانه س��ينما برگزار ش��د. و اما موسيقی؛ »سيفيوو 
نتش��به«که از س��وی نلس��ون ماندال برای اجرا در 
مراس��م افتتاحيه جام جهانی فوتب��ال در آفريقای 
جنوبی انتخاب شده بود، درگذشت. اين خواننده 
اپرا بر اثر مننژيت در سن 34 سالگی در بيمارستان 
زادگاهش در پورت اليزابت از دنيا رفت. سيفيوو 
نتشبه،که با لوچينو پاواروتی مقايسه شده، قرار بود 
روز 11 ژوئن در مراس��م افتتاحيه بازی های جام 
جهانی قطعه »اميد« را اجرا کند تا در بخشی از اين 
اجرا، ماندال قطعه ای را دکلمه کند و از ايران خبر 
رس��يد؛ کنسرت ش��هرام ناظری برای نخستين بار 
ب��ه همراهی گروه مولوی در هتل داريوش جزيره 
کيش با هدف توسعه صنعت گردشگری اين جزيره 
برگزار شد. در اين کنسرت شهرام ناظری گلچينی 
از قطعات اجرا ش��ده قبلی خود را اجرا کرد. اين 
برنامه که کنسرت موسيقی ملی و سنتی ايران بود،  
در حاش��يه خليج فارس و با عنوان گرامی داشت 
روز ملی خليج هميش��ه فارس اجرا شد. از تئاتر: 
نماي��ش »منهای دو« به کارگردانی داود رش��يدی 
و با حض��ور بازيگرانی چون لي��ا حاتمی، باران 
کوثری، حسن معجونی، س��يامک صفری و ليلی 
رش��يدی تمرينات خود را ب��رای اجرای عمومی 
در فصل تابس��تان در پاتوی تمرين ش��ماره يک 

مجموعه تئاتر ش��هر آغاز ک��رد. از ادبيات جهان: 
ناش��ر آلمانی آثار هنينگ مانکل نويسنده پرفروش 
سوئدی اعام کرد در پی حمله رژيم صهيونيستی 
به کش��تی مرمره که برای شکس��تن محاصره غزه 
راه��ی اين منطقه بود و توس��ط اين رژيم بمباران 
ش��د، هنينگ مانکل معرفی کتاب��ش را در زوريخ 
لغو کرد. اين نويس��نده سرش��ناس سوئدی که از 
مخالفان رفتارهای رژيم صهيونيس��تی است، قرار 
بود دوش��نبه در زوريخ س��وئيس حض��ور يابد و 
سه ش��نبه نيز به روخوانی کتابش برای عاقه مندان 
آثارش در کنس��تانس آلمان بپردازد. نسخه کميابی 
از اولين رمان منتش��ر ش��ده از آرتور کانن دويل 
از اولين آثار مجموعه کارگاه ش��رلوک هولمز در 
ي��ک حراجی در لندن به مبلغ پايه 400 هزار پوند 
به مزايده گذاشته می ش��ود. کتاب »بررسی پارچه 
مخم��ل« از آثار اوليه کانن دويل که برای اولين بار 
در سال 1887 منتشر ش��د در 15 ژوئيه )24 تير( 
در اين حراجی ارائه خواهد ش��د. اين کتاب يکی 
از دو نس��خه باقی مانده موجود از اين اثر اس��ت 
که نس��خه ديگر آن در سال 2007 در نيويورک به 
مبلغ 105 هزار پوند به فروش رفته است. داستان 
اين کتاب به دو بخش تقسيم می شود: بخش اول 
خاطرات دکتر واتس��ن اس��ت و ب��ه صورت اول 
ش��خص و بخش دوم به صورت س��وم ش��خص 

روايت می شود.

حامد حقی 
 »وقتی که خدا با آدم حرف مي زند« کتابي با موضوع خداپرس��تي و رابطه  انس��ان با خداست که به قلم »ناهيد 
مهدوي اصل« نوشته شده است. اين کتاب را انتشارات »بازي قصه ها« منتشر کرده است. آدم ها زماني که مي خواهند کاري 
را شروع کنند، مي گويند: »خدايا! با اسم تو کارم را شروع مي کنم، چون بخشنده و مهربان هستي« و داستان اين کتاب 
درست از همين جا شروع مي شود. يک دفعه صداي آدم رفت و رسيد به گوش خداي بزرگ! خدا گفت: اين آدم امروز 
مي خواهد با اسم من کارش را آغاز کند، پس بايد مواظب او باشم! بافاصله چند تا فرشته را صدا زد و گفت: »خيلي 
زود به زمين برويد و تاش کنيد تا کارهاي آدم به خوبي انجام بشود.« آدم زماني که وارد محل کارش شد، بلندتر از قبل 
گفت: »خدايا تو را شکر مي کنم« خدا فرشته ها را صدا کرد و گفت: اين آدم فهميده است که تمام خانه، زندگي، فرزندان، 
مال و دارايي و سامتي اش را من به او داده ام؛ براي همين شکر مي کند و مرا مي پرستد، يادتان باشد »او را از باهايي که 
در اطرافش هست حفظ کنيد«. خداوند نيز نعمت هاي بيش تري به افراد شکرگزار مي دهد تا آنها را تشويق کند. خداوند 
ميکائيل را صدا زد و گفت: »اين نعمت هاي بهشتي را ببر و به آدم بده و هر چه با، سختي و ناراحتي است از او دور 
کن« هر کاري که انسان براي خشنودي خداوند انجام دهد از سوي پروردگار مهربان بي پاسخ نمي ماند و به جاي آن 
مهرباني و بخشندگي آفريننده جهان هستي به انسان مي رسد. خانم »مهدوي اصل« درباره  اين کتاب نوشته است: »مي دانيد 
اين داستان چطور شکل گرفت، يک روز داشتم سوره  حمد را مي خواندم، احساس کردم کسي با من حرف مي زند و 
شخصي وجود دارد که مواظب من است و مي خواهد تمام کارهايم به خوبي انجام شود. به همين علت از خدا تشکر 

کردم، ناگهان ...«  کتاب »خدا با آدم حرف مي زند«. با قيمت 1600 تومان به کتاب فروشي ها آمده است.

»موسيقی هفته«
زاینده رود

اين هفته با موس��يقی س��مفونی خليج فارس به خوانندگی: س��االر عقيلی و آهنگس��ازی: فرهاد 
فخرالدينی و ترانه سرايی: علی غضنفری به همراهی ارکستر ملی ايران همراه شما هستيم. پيش از اين، 
س��مفوني خليج فارس به مناسبت روز ملي خليج فارس و همزمان با اولين همايش خليج فارس اجرا 
شد و در آن قطعاتي همچون »سرود دانش« و »خليج فارس« از ساخته هاي فخرالديني و »اي ايران« بر 
اس��اس اش��عاري از احمدي جالي، شفيعي کدکني، علي غضنفري و گل گاب، توسط 50 نوازنده به 

رهبري فرهاد فخرالديني اجرا شده بود.

»کتاب هفته«
زاینده رود

اين هفته با کتاب »بعضی ها هيچ وقت نمی فهمن!« نوشته: کورت توخولسکی و ترجمه محمدحسين 
عضدانلو در خدمت شما هستيم. در گوشه ای از اين کتاب طنز انتقادی می خوانيم، تا اونجايی که ياد مه 
من روز نهم ژانويه  1890 د ر س��مت کارمند ی هفته نامه  »ولت بونه« تو برلين به د نيا اومد م. تو يکی از 
روزنامه های محلی نوشته بود ن اجد اد م باالی د رختا می شستن و انگشت تو د ماغشون می کرد ن. من   که 
خود م آروم و آس��ود ه تو پاريس زند گی می کنم، هر روز هم بعد  از غذا يه نيم س��اعتی با د و تا از رفقا 
چهاربرگ بازی می کنم که برام زياد  کاری ند اره. تو زند گيم فقط يه آرزوی کوچولو د ارم و اون اينه که 

يه بار چشامو وا کنم، ببينم زند ونيای سياسی آلمان و قاضيای اونا جاهاشون با هم عوض شد ه ...

نام پدر: حيدرعلی      متولد: 1346      تاریخ شهادت: 1367/1/28       محل شهادت: فاو
فرازهایی از زندگینامه شهید:

شهيد فريدون ترابی در سال 1346 در خانواده ای متدين و مذهبی ديده به جان گشود. تحصيات 
ابتدايی و راهنمايی را در شهر جونقان گذرانيد و سپس به کار و فعاليت مشغول شد. سپس به خدمت 
مقدس سربازی اعزام شد و بعد از گذراندن دوره آموزشی به مناطق جنوبی کشور منتقل شد تا اينکه 

در تاريخ 1367/1/28 در منطقه عملياتی فاو به شهادت رسيد.

نگاهی به کتاب »وقتي که خدا با آدم حرف می زند«

شهيد فریدون ترابی

این روزها بر هنر ایران و جهان چه گذشته است!

روزی بود...

عکس روز: نماز جمعه تهران )14 خرداد 1389(

عکس: ایرنا
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