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معاون رئیس جمهوری خبر داد:
تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس 
برای رفع مشکالت هدفمند کردن یارانه ها

وزیر صنایع و معادن: 
امکان جهش مثبت صنعت
 با ظرفیت های موجود

قیمت برآورد شده: 1/334/534/928
تضمین شرکت در مناقصه: 11/000/000 ریال

آخرین مهلت تحویل مدارک به دبیرخانه: تا پایان وقت اداری مورخ 89/1/11 

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان:

پیشرفت های فعلی در اصفهان نتیجه
 خوش فکری مدیریت شهری است
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25 میلیون متر مکعب آب در 
پشت سدهای استان چهارمحال و 
بختیاری ذخیره شده است. معاون 
حفاظ��ت و بهره برداری ش��رکت 
و  چهارمح��ال  منطق��ه ای  آب 

بختیاری گفت: حجم ذخیره آب در پشت سدهای این استان در پایان 
امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 26 درصد افزایش داشت. فاضلی 
با بیان اینکه س��د چغاخور با حجم ذخیره سازی 42 میلیون مترمکعب 

مهمترین منبع ذخیره سازی آب در این استان است، گفت ...

تی��م فوتبال ذوب آه��ن اصفهان 
در غیاب 3 بازیکن اصلی خود قاسم 
ح��دادی فر، محمد قاض��ی و محمد 
صلصال��ی مقاب��ل پی��کان قزوین در 
حضور نزدیک به پنج هزار تماش��اگر 

اصفهانی نتیجه 2 بر 1 برده را در 30 ثانیه آخر بازی با تساوی 2 بر 2 عوض 
کرد. این تیم در حالی که با شکست سپاهان برابر استیل آذین می توانست 

فاصله امتیازی خود را با صدرنشین لیگ برتر به عدد 3 برساند ...

شهرستانها

شهرستانها

ورزش

 بلیت الکترونیکی اتوبوس های 
ویژه سفرهای درون شهری، سالها پس 
از عملیاتی شدن در شهرهای پیشرفته 
جهان، به دروازه های ش��هر اصفهان 
رسید و قرار است تا خردادماه توسط 

شهروندان اصفهانی استفاده شود. با اجرایی شدن سیستم جدید کارت بلیت 
الکترونیکی، بلیت های کاغذی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
را باید در موزه ها پیدا کرد. در سیستم کارت بلیت های الکترونیکی جدید 

اتوبوس های درون شهری، شهروندان در بدو ورود به اتوبوس ...

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت : در سال 88 
مردم در همه عرصه ها حضوری فعال و مستمر داشتند، 
این در حالی اس��ت که امس��ال مسئوالن باید با همت و 
تالش مضاعف برای قدردانی از این حضور اقدام کنند. 
مهن��دس رجبعل��ی صادق��ی تصری��ح ک��رد: رهبر 
فرزان��ه انق��الب اس��المی ب��ا جام��ع نگ��ری خاصی 
ای��ن س��ال را نامگ��ذاری کرده ان��د و در ای��ن راس��تا 
هم��ت و کار مضاع��ف دس��تگاههای اجرای��ی ب��رای 
خدم��ت رس��انی بیش��تر به جامع��ه از اهمی��ت باالیی

 برخوردار است.
وی اظهار داش��ت : براس��اس بررس��ی ها و تحلیل 
محتوای به عمل آمده از متن درخواس��ت ها و نامه های 
م��ردم در دیداره��ای مردمی، بیش��ترین درخواس��ت و 
تقاضای مردم در زمینه مش��کل با دستگاههای اجرایی، 

تقاضای تسهیالت بانکی و درخواست اشتغال است.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری همچنین درمالقات 
عموم��ی با مردم اس��تان گف��ت: انجام ای��ن دیدارها و 
مالقات ه��ای عمومی، عالوه بر رس��یدگی مس��تقیم به 
مش��کالت مردم، شور و نشاط مردمی را افزایش داده و 
اعتماد و پیوند بین مردم و مسئوالن را پایدار و مستحکم 

می کند. 
وی یک��ی از اصلی ترین راهکارها ب��رای رفع این 
مش��کالت را ترویج فرهنگ کار آفرینی دانست وگفت: 
این امر باید از س��وی بخش خصوصی و مردم صورت 

بگیرد و دولت نیز حمایت خواهد کرد. 
گفتنی اس��ت این دیدارهای مردمی با حضور بیش 
از 15 مدیر کل س��ازمانهای دولتی اس��تان برگزار ش��د 
وش��ماری از مردم چهارمحال وبختی��اری از نزدیک با 

استاندار مشکالت خود را مطرح کردند.

صفحه 4

استاندار چهارمحال و بختیاري:
اصلی ترین راهکار حل مشکالت مردم 

ترویج فرهنگ کارآفرینی است 

شهروندان اصفهاني به زودي با بلیت 
الکترونیکي سوار اتوبوس مي شوند  

ذخیره 25 میلیون متر مکعبی 
سدهای چهار محال و بختیاری  

تساوی غیر منتظره ذوب آهن

)نوبت اول( 

روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری 

         آگهی مناقصه عمومی                       

         آگهی مناقصه  )1(                 

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

ضمناً هزینه درج آگهی بعهده شرکت برنده مناقصه عمومی می باشد 

ــبکه های توسعه یافته شهرستان لردگان در  موضوع: اجرای ش
سال 1389 )بخشهای مرکزی – خانمیرزا و فالرد(

فرصت اعالم آمادگی 5 روز پس از درج آگهی نوبت دوم.

ــماره 902/ش مورخ  ــه ش ــتناد مصوب ــه اس ــهر ب ــهرداری ایمانش ش
ــال  ــهر مبنی بر تصویب بودجه س ــالمی ش ــورای اس 88/12/16 ش
ــی)ره(  ــام خمین ــوار ام ــازی بل ــت زیرس ــر دارد جه 1389 در نظ
ــان و بیس  ــزی تون ــرداری – خاکری ــامل خاکب ــهر )ش ــهر ایمانش ش
»تهیه بیس توسط شهرداری« - تسطیح، کوبیدن و ریگالژ و آبپاشی( 
ــت بهاء راه و باند معاونت مدیریت و برنامه ریزی  ــاس فهرس بر اس
ــال اعتبار از  ــال 1388 به مبلغ 500/000/000 ری ــتانداری س اس
ــدام نماید. متقاضیان می توانند تا مورخ 89/1/26  طریق مناقصه اق
ــهرداری ایمانشهر مراجعه نمایند. جهت دریافت آگهی مناقصه به ش

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت به آدرس
 www.nigc-chbgas.ir مراجعه فرمایید. 

شماره 89/02
آگهی مزایده اجاره

اکبر امینیان پور - شهردار کلیشاد و سودرجان

عباس مرادی – شهردار ایمانشهر

تلفن تماس 0312-3184023-4 

تلفن تماس 0312-3184023-4 

ــوز 88/670 مورخ  ــتناد مج ــه اس ــودرجان ب ــاد و س ــهرداری کلیش ش
88/11/29 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به اجاره دادن

 ایستگاه زباله اقدام نماید.
ــنهادات خود را حداکثر تا روز شنبه  ــنهاد دهندگان باید پیش 1- پیش
مورخ 89/1/28 در دو پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری 

تسلیم و رسید دریافت دارند.

اکبر امینیان پور - شهردار کلیشاد و سودرجان

)نوبت دوم(آگهـی مناقصه

شهرداری کلیشاد و سودرجان به استناد موافقتنامه شماره 20/5/155822 مورخ 88/9/5 
ــتانداری در نظر دارد پروژه دیواره سازی مسیل- کانال  معاون محترم برنامه ریزی اس
ــودرجان را با اعتباری بالغ بر 500/000/000 ریال  ــطحی کلیشاد و س دفع آبهای س
ــتگاه نظارت از طریق استعالم بهاء اقدام و با  ــه و مشخصات و دستور کار دس طبق نقش

پیمانکار واجد شرایط انعقاد قرارداد نماید.
ــه و مشخصات فنی پروژه مذکور تا آخر وقت  ــنهاد دهندگان باید جهت اخذ نقش 1- پیش

اداری روز چهارشنبه مورخ 89/1/25 به شهرداری کلیشاد و سودرجان مراجعه نمایند.
ــنبه  ــج ش ــا روز پن ــر ت ــود را حداکث ــنهادات خ ــد پیش ــدگان بای ــنهاد دهن 2- پیش
ــتعالم و  ــده )پاکت الف محتوی برگ اس مورخ 89/1/26 در دو پاکت الک و مهر ش
نقشه و مشخصات و ضمانتنامه پیمانکار و پاکت ب محتوی برگ پیشنهاد قیمت که به 
حروف نوشته و زیر آن مهر و امضاء شده باشد( را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید 

دریافت دارند.
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سراسری

در ش��رایطی ک��ه پرون��ده مذاکرات 
هس��ته ای ایران و موضوع تبادل سوخت 
هنوز یکی از مسائل مهم دیپلماتیک جهان 
است به نظر می رسد نقش چین و روسیه 
در این میان هر روز پررنگ تر می ش��ود. 
به نظر می رسد هرگونه قطعنامه احتمالی 
علیه ایران به گونه ای خواهد بود که منافع 
بلندمدت چین و روس��یه را تحت الشعاع 
ق��رار ندهد و پکن و مس��کو ب��ه خاطر 
حف��ظ منافع خود، بعید به نظر می رس��د 
با تحریم های سخت علیه تهران موافقت 
کنند؛ این موضوعی است که »کالین پاول« 
وزیر امور خارجه اسبق امریکا نیز چندی 
قبل به این مهم اذعان کرد: چین به عنوان 
رقیب سرس��خت امریکا در زمینه اقتصاد 
محس��وب می ش��ود و با توجه به رش��د 
اقتصادی س��ریع چین از یک سو و افول 
توان اقتصادی امریکا از س��وی دیگر، در 
این رقابت سخت پکن برای حفظ منافع 
بلند مدت خود، ناگزیر به حفظ روابط با 
کشورهای نفت خیز به ویژه ایران است و 
اعمال هرگونه تحریم های شدید علیه ایران 
به منافع چین ضربه خواهد زد. همچنین با 
توجه به خواسته اخیر واشنگتن از ریاض 
مبنی بر تضمین رف��ع نیازهای نفتی پکن 
و بی نی��از کردن چین از نفت ایران، چنین 
استنباط می شود که امریکا و چین اگرچه 
دارای حجم بسیار باالیی از مبادالت تجاری 
و اقتصادی هستند، در عین حال دو رقیب 
سرس��خت هم در عرصه اقتصاد به شمار 
می روند و چنانچ��ه روزی تنش ها میان 
واشنگتن و پکن باال بگیرد، دیگر اعتباری به 
تضمین عربستان برای تأمین نفت مورد نیاز 

چین نخواهد بود.
اما اینکه چرا تضمین احتمالی ریاض 
ب��ه پکن ب��رای تأمین نفت م��ورد نیاز آن 
نم��ی تواند ب��رای طرف چین��ی معتبر و 
قاب��ل اعتم��اد باش��د؟ به نظر می رس��د 
بیشتر کش��ورهای صاحب نفت از جمله 

عربس��تان س��عودی تحت نفوذ و سلطه 
امریکا هستند و چنانچه روزی در روابط 
میان امریکا با کشورهای وارد کننده نفت 
عربس��تان یا سایر کش��ورهای نفت خیز 
تحت سلطه واش��نگتن تنش ایجاد شود، 
دیگر تضمینی ب��رای ادامه صادرات نفت 
به این کش��ورهای مص��رف کننده وجود 

نخواهد داشت.
در واق��ع اگ��ر چی��ن و روس��یه ب��ا 
تحریم های جدید علیه ایران موافقت کنند، 
حتی اگر این تحریم های جدید نمادین و 
ناچیز باش��د، در بلند مدت ضرر خواهند 
کرد و این رفتار آنها در حافظه مردم و نظام 
جمهوری اسالمی ایران باقی خواهد ماند؛ 
اما در صورتی که پکن و مس��کو عملکرد 
مناسبی در شرایط کنونی در قبال ایران نشان 
دهند، این عملکرد تضمینی برای حفظ منافع 
بلند مدت خودشان خواهد بود. همچنین با 
مد نظر گرفتن مشکالت اقتصادی امریکا 
و گرفتاری ه��ای روزاف��زون آن در عراق 
و افغانس��تان باید گفت امروز امریکا برای 
خروج از بحرانی که در عراق و افغانستان به 
وجود آورده است، به کمک ایران به عنوان 
یکی از تأثیرگذارترین کشورهای منطقه نیاز 
دارد و در صورت تش��دید تحریم ها علیه 
ای��ران، امریکا بیش از هر کش��ور دیگر از 
اعمال این تحریم ها ضرر خواهد کرد؛ چرا 
که تش��دید تحریم ها علیه ایران، موضوع 
رواب��ط تهران- واش��نگتن را بیش از پیش 
پیچیده تر خواهد کرد و از سرگیری روابط 
امریکا با ایران بیش از هر زمان دیگری در 

گذشته دست نیافتنی خواهد شد.
در واقع خ��ود امریکایی ها امروز به 
این مهم اذعان دارند که ادامه روند کنونی 
سیاس��ت های کاخ س��فید در خاورمیانه 
ام��کان پذیر نیس��ت و در ص��ورت ادامه 
وضعیت فعلی، امریکا دیگر امید چندانی 
ب��ه ادامه حف��ظ ابرقدرتی خ��ود نخواهد 

داشت.

چین و روسیه با تحریم های سخت 
علیه ایران موافقت می کنند؟

معاون رئیس جمهوری خبر داد:

تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس 
برای رفع مشکالت هدفمند کردن یارانه ها

مع��اون پارلمان��ی رئی��س جمهور از 
تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس 
برای رفع نارس��ایی های قان��ون هدفمند 
کردن یارانه ها خبر داد و گفت: نخس��تین 
جلسه این کارگروه روز سه شنبه در محل 
مجلس ش��ورای اسالمی تشکیل می شود. 
حجت االسالم »محمدرضا میرتاج الدینی« 
در گفتگو با ایرنا با اش��اره به نامه رئیس 
جمه��وری ب��ه رئی��س مجلس ش��ورای 
اس��المی در خص��وص قان��ون هدفمند 
کردن یارانه ها، اظهار داش��ت: این نامه در 
جلسه عصر یکشنبه هیأت رئیسه مجلس 
مطرح ش��د؛ که به دنبال آن مقرر ش��د تا 
کارگروه مشترکی برای یافتن راهکارهای 
قانونی،  نارس��ایی های  مناسب برای رفع 
قانون هدفمند کردن یارانه ها یافت شود. 
معاون پارلمانی رئیس جمهوری ادامه داد: 
از طرف دولت آقای��ان »ابراهیم عزیزی« 
مع��اون برنامه ری��زی و نظارت راهبردی 
ش��مس الدین  »س��ید  جمه��ور،  رئی��س 
حس��ینی« وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
»محمدرضا فرزین« س��خنگوی کارگروه 
طرح تحول اقتصادی دولت و نیز معاون 
پارلمانی رئی��س جمهور حضور خواهند 

داشت. 
میرت��اج الدین��ی اف��زود: مجلس نیز 
نمایندگان مورد نظر خود را برای شرکت 
در ای��ن کارگروه انتخاب کرده اس��ت که 
ب��ه زودی اس��امی آنان را اع��الم خواهد 
کرد. وی افزود: احم��دی نژاد در نامه به 
الریجانی خواهان همکاری مجلس برای 
رفع نارس��ایی های قانونی و مش��کالت 
قانون هدفمند کردن یارانه ها شده است. 

میرت��اج الدینی اظهار داش��ت: رئیس 
جمهوری در این نامه متذکر شد که دولت 

داوطلبانه ب��ه دنبال اجرای هدفمند کردن 
یارانه ها است در حالیکه دولت های قبل 
با وجود داش��تن اختیارات قانونی چنین 
مش��کلی را حل نکردن��د. وی ادامه داد: 
رئیس جمهوری هدفمن��د کردن یارانه ها 
را طرح��ی ملی و بزرگ عن��وان کرد که 
همکاری همه قوا شرط الزم تحقق کامل 
اجرای این قانون است ضمن اینکه دولت 
نیازمند پش��تیبانی مجلس در همه مراحل 

اجرای آن است. 
مع��اون پارلمان��ی رئی��س جمهوری 
با بی��ان اینکه در این نام��ه، احمدی نژاد 
نارسایی های قانون هدفمند کردن یارانه ها 
را برشمرده است، اظهار داشت: احمدی 
نژاد تأکید کرده اس��ت ک��ه این قانون در 
مرحله اج��را تنگناهایی را ب��رای دولت 
ایجاد می کند و بهتر اس��ت این اشکاالت 
در هم��ان ابتدای اجرای آن، حل ش��ود. 
میرت��اج الدین��ی با بیان اینک��ه جمعی از 
نمایندگان مجلس نی��ز با تهیه طرحی در 

ص��دد رفع نارس��ایی های اج��رای قانون 
هدفمن��د ک��ردن یارانه ها هس��تند، اظهار 
داشت: تش��کیل کارگروه مشترک دولت 
و مجل��س می توان��د به طرح پیش��نهادی 
نماین��دگان نی��ز کمک کند ت��ا در نهایت 
راه��کار مورد تفاه��م مجلس و دولت به 
تصویب برس��د. مع��اون پارلمانی رئیس 
جمهور درباره جلسه جمعی از نمایندگان 
مجل��س با رئی��س جمهوری نی��ز اظهار 
داشت: این جلسه با حضور تعداد زیادی 
از نمایندگان در فض��ای صمیمی برگزار 
ش��د و رئی��س جمه��وری درخصوص 
مباحث و اش��کاالت مطرح ش��ده درباره 
قانون هدفمند کردن یارانه ها به نمایندگان 

توضیحاتی ارائه کرد
میرت��اج الدینی اظهار داش��ت: رئیس 
جمهوری در این نشس��ت هدفمند کردن 
یارانه ها را طرحی ملی عنوان کرد که جز 
ب��ا همکاری مجلس و دول��ت اجرای آن 

ممکن نخواهد بود

وزی��ر صنایع و مع��ادن ظرفیت های 
موج��ود را به گونه ای دانس��ت که امکان 
جه��ش خ��وب و اساس��ی را در صنعت 
فراه��م می کن��د. ب��ه گ��زارش خبرنگار 
واح��د مرکزی خبر، علی اکب��ر محرابیان، 
مؤلفه های جهش صنعتی را بومی سازی، 
رشد سرمایه گذاری و رشد تولید ذکر کرد 
و گف��ت:  در وضع کنون��ی، اگر نگاهی به 
رشد صنعت در برنامه چهارم داشته باشیم، 
ما در اکثر زمینه ها توانستیم مطابق برنامه 
پیش برویم ول��ی ظرفیت های موجود به 
گونه ای هستند که بتوانیم، جهشی خوب 
و اساس��ی داشته باش��یم. وی افزود: برای 
مثال ما در انرژی دارای ظرفیت مناس��ب 
هس��تیم یا در فوالد که باید برای رشد باال 
در انتق��ال انرژی و ف��والد چه به صورت 
ماده اولیه س��نگ آهن ی��ا محصول تالش 
کنیم. محرابیان صنعتی را پویا دانس��ت که 
رش��د آن براساس تقاضا باش��د و گفت: 
ما در بس��یاری از بخش ها چ��ه در بازار 
داخل��ی و چ��ه خارجی می توانیم رش��د 
س��رمایه گذاری و تولید داشته باشیم. وی 
افزود: توفیقات مناسبی در برنامه چهارم با 
وجود نامالیمات بین المللی به دست آمد 
و در س��رمایه گذاری صنعتی که منجر به 
صدور پروانه شد، 70 هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری داشتیم و مجموع صادرات 
صنعت��ی و معدنی نیز ح��دود 16 میلیارد 
دالر بود. محرابی��ان تصریح کرد: وقتی ما 
رشد باالی س��رمایه گذاری را داریم، این 
ام��ر خود مهمترین نش��انه وج��ود امنیت

سرمایه گذاری است. 
وزی��ر صنایع و معادن 2 فرصت برای 
جهش صنعتی را بازارهایی که تا کنون به 
آنها وارد نشده ایم و بومی سازی براساس 
دان��ش و فناوری داخلی ذکر کرد و گفت: 
برمبن��ای اقداماتی که ه��م اکنون در حال 
اجراس��ت و هدف گیریهای برنامه پنجم، 
اگر س��رمایه گ��ذاری بخواه��د از علم و 
فن��اوری داخل��ی اس��تفاده کند، تش��ویق 
می ش��ود و اگر بخواهد فق��ط وارد کننده 
کارخانه باش��د، مورد حمایت درجه دوم 
قرار خواه��د گرفت. وی درباره همکاری 

صنعت و دانشگاه هم گفت: در این حوزه 
ظرفیت های فراوانی داریم و در س��الهای 

اخیر هم جهش های خوبی برای تقویت 
پیوند ای��ن دو نهاد از جمل��ه طراحی و 
س��اخت موتور مل��ی و همچنین وجود 
1200 ق��رار داد پژوهش��ی با دانش��گاه 

داش��ته ایم. 
وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: البته 
باید رش��د دانش��جو تقاضا محور باشد و 
برای مثال زمانی که در نساجی 500 واحد 
کافیس��ت، تربیت دانش��جو ب��رای 5000 
واح��د، منطقی نیس��ت و ام��کان احداث 
ای��ن تعداد مرکز هم وج��ود ندارد؛ از این 
رو، امروزه مهمترین برنامه وزارت علوم، 
رشد دانشجو براساس بازار و تقاضا محور 
است؛ چرا که اگر برخی از این دانشجویان 
در رشته های کاربردی وارد شوند، بازدهی 

و دستمزد آنها باالتر خواهد شد. 
محرابیان ب��ا تأکید بر اهمیت کارهای 
جدید ح��وزه پول و بانک ب��رای جهش 
صنعت��ی گفت:  گرانبهاترین س��رمایه یک 
کش��ور در حوزه اقتصاد، بازار آن اس��ت 
و یک��ی از دغدغه ه��ای دولت اس��تفاده 
حداکث��ری از ظرفیت ه��ای داخلی برای 
تولید اس��ت و اینکه جل��وی واردات کاال 
به وی��ژه کاالهای بی کیفی��ت خارجی را 

بگیریم، گامی اساسی را برداشته ایم. 
وی درب��اره موت��ور ملی ه��م گفت: 
 جمهوری اسالمی ایران، نخستین کشوری 
است که صاحب موتور ملی با امتیاز خود 

اس��ت به همت پژوهش��گران کش��ورمان 
طراحی و ساخته شده است و امروز افتخار 

آن را داری��م که بر روی خ��ودروی ملی، 
موتور ملی نصب ش��ود. محرابیان افزود: 
ام��روزه توانایی خوبی در ح��وزه موتور 
شکل گرفته اس��ت و اولین موتور دیزلی 
سنگین هم که چند ماه پیش رونمایی شد، 
برای لوکوموتیو و ش��ناورها یا نیروگاه ها 
کاربرد دارد، مراحل آزمایش��ی آن در حال 
نهایی ش��دن اس��ت و قراردادهایی نیز با 
وزارت راه برای تأمین نیازهای آنها منعقد 
ش��ده است. وزیر صنایع و معادن در ادامه 
س��خنان خود افزایش قیمت خ��ودرو را 
طی دو س��الی که گران��ی در بازار جهانی 
حاکم بود به نس��بت بسیار اندک ذکر کرد 
و گفت: ما دو هدف گ��ذاری داریم؛ اول 
این که سخت گیری برای افزایش کیفیت 
توسط خودروسازها انجام شود و همچنین 
از آنها خواس��ته ایم تا ب��ر روی قیمت ها 
کار اساس��ی انجام دهند. وی افزود: ایراد 
کار م��ا خدمات پس از فروش اس��ت، از 
این رو در پایان س��ال 88 مصوب کردیم 
که آیین نامه اعطای نمایندگی ها به شکلی 
تغییر یابد که براس��اس آن شاهد خدمات 
پس از فروش و پاسخگویی بهتر به مردم 
در این حوزه باش��یم. محرابیان در بخش 
پایانی صحبت خود در مورد رکود و رونق 
صنایع در کش��ور گفت: یکی از مهمترین 
شاخص های این امر میزان مصرف برخی 
کاالهای اساسی مانند فوالد و سیمان است 
که این امر نش��ان دهنده 17 تا 18 درصد 
رش��د مصرف و بیان کنن��ده رونق صنایع 
است، در عین حال در مواردی مثل تولید 
کاغذ آن هم به علت واردات کاهش تولید 
داشتیم، که با توجه به فعالیت ستاد پاالیش 
تولید، باید با اصالح تعرفه ها به گونه ای 
عمل کرد که محصول داخلی با قیمت بین 
المللی و کیفیت مناسب عرضه شود. وی 
در م��ورد هدفمند کردن یارانه و اثرات آن 
در صنعت هم گفت: در کوتاه مدت، مثاًل 6 
ماه اول و دوم قدری هزینه های تولید باال 
می رود که در بخشهایی جبران می شود؛ 
ولی با پیش بینی های انجام شده بعد از 2 
تا 3 سال ش��اهد کاهش هزینه های تولید 

خواهیم بود. 

صالح علی محمد نائب رئیس مجلس نمایندگان بحرین گفت: هرگونه تعرض به ایران 
تعرض به همه کشورهای منطقه محسوب می شود و امنیت و ثبات ایران یعنی امنیت و ثبات 
بحرین است. به گزارش بخش مطبوعاتی سفارت جمهوری اسالمی ایران در بحرین، نائب 
رئیس مجلس نمایندگان بحرین با اش��اره به روابط تاریخی بین ایران و بحرین و پیوندهای 
مش��ترک دو ملت و به ویژه ارتباطات اعتقادی ، فرهنگی و حس��ن همجواری فیمابین تأکید 
کرد: ما از دیرباز در یک منطقه به طور مشترک زندگی کرده ایم و به دیگران اجازه نمی دهیم 
ملت های منطقه را از یکدیگر دور کنند. صالح علی تصریح کرد: رهبران بحرین استفاده از 
فناوری هسته ای صلح آمیز را حق مسلم ایران و همه کشورها می داند و بارها بر آن تأکید 
کرده و بحرین نیز س��عی دارد از این فناوری در زمینه های صلح آمیز بهره مند ش��ود. وی با 
اشاره به این که بحرین خواهان منطقه خاورمیانه عاری از سالح هسته ای است، خاطر نشان 
کرد: غربی ها ایران را به خاطر داشتن فناوری هسته ای صلح آمیز تحت فشار قرار می دهند؛ 
در حالیکه اسرائیل نه تنها از تأسیسات و رآکتورهای هسته ای، بلکه از سالح های اتمی نیز 
برخوردار اس��ت ولی غربی ها با برخورد دوگانه از آن چش��م پوشی می کنند و ما این نوع 
برخورد را محکوم می کنیم. صالح محمد در ادامه بر ضرورت گسترش روابط منامه - تهران 
در زمینه های مختلف به ویژه اقتصادی و بازرگانی و همکاری در زمینه های صنعتی تأکید 

کرد. 
وی که ریاست گروه پارلمانی دوستی بحرین و ایران را نیز بر عهده دارد، در خصوص 
روابط پارلمانی دو کشور نیز تصریح کرد: کمیته پارلمانی بحرین و ایران در مجالس دو کشور از 
فعال ترین کمیته های دوستی پارلمانی است و روابط منامه - تهران در تمام زمینه ها به ویژه 

روابط پارلمانی در بهترین سطوح قرار داد. 
در دی��دار هی��أت پارلمانی جمهوری اس��المی ایران با نائب رئی��س مجلس بحرین که 
حسین امیرعبداللهیان سفیر جمهوری اسالمی ایران در بحرین و جمعی از نمایندگان مجلس 
نمایندگان بحرین نیز حضور داشتند، حشمت اهلل فالحت پیشه رئیس هیأت گفت: سیاست 
ایران هراس��ی که غربی ها برای دور کردن کش��ورهای منطقه از یکدیگر به ویژه ایران دنبال 
می کنند، تاکنون اثری نداش��ته و شکست خورده اس��ت. وی با اشاره به سیاست جمهوری 
اس��المی ایران برای توس��عه و تحکیم روابط با همسایگان خود تأکید کرد: امروز جمهوری 
اس��المی ایران موفق به دس��تیابی به دانش و فناوری های جدید شده است و آمادگی دارد تا 
آن را در اختیار همه کش��ورها و به ویژه دوس��تان و همسایگان خود قرار دهد. رئیس هیأت 
پارلمانی جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد: تحوالت اخیر نشان داد که سیاست های باراک 
اوباما رئیس جمهوری امریکا نیز به سوی میلیتاریسم و نظامیگری پیش می رود و این رویه 
ناکارآمدی خود را در عراق و افغانستان نشان داده و محکوم به شکست است. فالحت پیشه 
با اش��اره به مناسبات تاریخی و مستحکم بین دو کشور و دو ملت ایران و بحرین، خواستار 
افزایش همکاری های فیمابین دو کشور به ویژه همکاری های پارلمانی و ایجاد قوانینی در 
پارلمان های دو کشور به هدف افزایش حجم مبادالت تجاری و نیز برطرف کردن موانع سد 
راه تجار و بازرگانان دو کش��ور تأکید کرد. وی آمادگی جمهوری اسالمی ایران را برای ارائه 
تجربیات خود در عرصه های مختلف و نیز همکاری در زمینه تأمین انرژی مورد نیاز بحرین 

و صدور گاز ایران به این کشور اعالم داشت.

خبرگ��زاری یونایتدپرس تهران اعالم کرد: وزارت خارجه ایران در نظر دارد کنفرانس بین 
المللی با موضوع خلع سالح هسته ای در تهران برگزار کند. یونایتدپرس افزود: وزارت خارجه 
ایران اعالم کرد، خبر برگزاری این کنفرانس با استقبال گسترده مواجه شده است. رامین میهمان 
پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: این کنفرانس تحت عنوان »انرژی هسته ای برای 
همه، تسلیحات هسته ای برای هیچ کس« روزهای 17 و 18 آوریل در تهران برگزار خواهد شد. 
وی افزود: مقام هایی از کشورهای مختلف، سازمان های بین المللی و سازمان های غیردولتی 
برای حضور در این کنفرانس دعوت ش��ده اند. علی اصغر سلطانیه، سفیر ایران در آژانس بین 
المللی انرژی اتمی گفت: مقام های ارشد از آژانس بین المللی انرژی اتمی و تشکیالت مربوط 
به سازمان )پیمان( منع گسترش و آزمایش سالح های هسته ای در این اجالس حضور خواهند 
یافت. میهمان پرست گفت: تمامی کشورها حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را دارند. 

ما معتقدیم دنیا باید عاری از سالح های هسته ای باشد.

 فرماندار شهرستان ری در دیدار با مدیرکل بازرسی وزارت نفت در خصوص عدم اجرای 
تعهدات پاالیش��گاه نفت تهران رایزنی کرد. به گزارش ایرنا، جعفر فرجی در دیدار با مرتضی 
شاه میرزایی مدیرکل بازرسی وزارت نفت که به نمایندگی از وزیر نفت به شهرستان ری آمده 
بود، بر لزوم اجرای تعهدات پاالیشگاه نفت تهران در خصوص تأمین اعتبار آب چهار روستای 
اسماعیل آباد، عظیم آباد، نجیم آباد و درسون آباد و همچنین احداث پل غیر همسطح در تقاطع 
مسیر این پاالیشگاه با جاده قدیم تهران قم تأکید کرد. براساس این گزارش، نشت مواد نفتی به 
منابع آب های )چاه و قنات( چهار روس��تای یاد ش��ده در محدوده پاالیشگاه نفت تهران منجر 
به آلودگی این منابع شد که بر اساس دستور وزیر نفت مقرر شد مبلغ 10میلیارد ریال از محل 
اعتبارات وزارت نفت در اختیار ش��رکت آب منطقه ای تهران برای انتقال آب کشاورزی برای 
روستاهای مذکور قرار گیرد. شایان ذکر است اعتبار مورد نیاز مطالعات اولیه به مبلغ 500 میلیون 
ریال از محل تملک دارایی های سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت تأمین شد و این مطالعات 
توسط مشاور منتخب شرکت آب منطقه ای تهران پایان پذیرفت که ادامه این پروژه به دلیل عدم 
پرداخت مورد تعهد شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران عملیاتی نشد. پاالیشگاه 
نفت تهران همچنین تعهد کرده بود به منظور جلوگیری از ترافیک و تصادفات در جاده مقابل این 
پاالیشگاه اعتبار احداث پل غیر همسطحی را تأمین نماید که در شهریور ماه سال گذشته کلنگ 
آغاز به ساخت این پروژه به زمین خورد اما به دلیل عدم تأمین اعتبارات الزم اقدامی در راستای 
احداث این پل صورت نگرفت. بر اثر تصادفات این جاده در 10 سال گذشته بیش از 90 نفر از 
هموطنان که برخی از آنها کارکنان پاالیشگاه نفت بودند، جان خود را از دست دادند. همچنین 
در توافقات صورت گرفته میان فرماندار شهرستان ری با مدیرکل بازرسی وزارت نفت مقرر شد 
در این خصوص فرمانداری شهرستان ری اعتبار مورد نیاز اجرای این پروژه را پیش بینی کرده و 
در جلسه ای با سید نورالدین شهنازی زاده، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی در مورد تأمین اعتبار مورد نیاز تصمیم گیری کنند. لزوم اجرای تعهد 
پاالیشگاه نفت تهران مبنی بر تأمین اعتبار احداث پل غیر همسطح در تقاطع جاده این پاالیشگاه 
از دیگر موضوعات مطرح شده در دیدار فرماندار شهرستان ری با مدیر کل بازرسی وزارت نفت 
بود. در این دیدار همچنین در خصوص جابه جایی ساکنین باقی مانده روستای اسماعیل آباد و 

اراضی که در داخل بافت روستا قرار دارند بحث و تبادل و نظر شد.

 نگاه مس��ئوالن شهرستان به منطقه فردیس نگاهی خاص و ویژه است. به گزارش ایرنا، 
معاون استاندار تهران و فرماندار شهرستان کرج در جمع مدیران و معتمدان منطقه 450 هزار 
نفری فردیس افزود: فردیس از جمله مناطق شهرستان کرج است که نگاه ما به این منطقه در 
بخش های مختلف ویژه است. عیسی فرهادی اظهار داشت: این منطقه مشکالت مختلفی دارد 
که همکاری و تعامل تمامی دس��تگاههای اجرایی و معتمدان می تواند در کاهش مش��کالت 
پیش رو این منطقه مؤثر واقع ش��وند. وی، درخصوص بخش بهداشت و درمان فردیس بیان 
داش��ت: مقدمات ساخت یک بیمارس��تان 200 تختخوابی دولتی و همچنین یک بیمارستان 
100 تختخوابی بخش خصوصی در این منطقه فراهم ش��ده است و امیدواریم با احداث آنها 
مش��کالت درمانی موجود در این بخش مرتفع ش��ود. وی، درخصوص امنیت این منطقه نیز 
گفت: هم اکنون یک کالنتری در هسته مرکزی این منطقه در یکی از خیابانهای فرعی مستقر 
است که ضمن پاسخگو نبودن جمعیت منطقه نیازمند افزایش کالنتری است. فرهادی ادامه داد: 
نشست هایی در زمینه افزایش امنیت فردیس با مسئوالن ناجا برگزار شد و امیدواریم با احداث 
چندین کالنتری در این منطقه مشکالت موجود برطرف شود. وی همچنین گفت: نشستی با 
فرماندهان س��پاه پاسداران انقالب اسالمی داشتیم که امیدواریم با ارتقای حوزه های مقاومت 
بسیج فردیس و استقرار ناحیه سپاه در این منطقه امنیت افزایش پیدا کند. وی خاطرنشان کرد: 
باید بستر خدمات بیشتر برای مردم این منطقه فراهم شود و ضمن افزایش طرحهای عمرانی 
در سال جاری و ارتقای شهرستان کرج به استان البرز مشکالت ساختاری این منطقه پرجمعیت 
نیز حل شود. فرماندار کرج یادآور شد: در سال گذشته کشور در زمینه های مختلف اقتصادی، 
علمی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی و فضایی پیشرفت های قابل توجهی داشته است که همه 
این پیشرفت ها نشانه توانمندی و دستاوردهای متخصصان داخلی بوده است. وی همچنین 
از مطبوعات، خبرگزاریها و صدا و سیما خواستار توجه درخصوص پیام نوروزی مقام معظم 
رهبری که امسال را به نام همت مضاعف و کار مضاعف نامیدند، شد و گفت:  باید با کار و 
تالش مضاعف برخی عقب ماندگی ها در عرصه های مختلف جبران شود و این موضوع به 
عنوان یک فرهنگ در کشور نهادینه شود. فرماندار کرج، همه مسئوالن شهرستان را به تالش 
بیشتر برای سازندگی منطقه فرا خواند و خاطرنشان کرد: کرج می تواند بهترین باشد به شرطی 
که اتحاد و همت بین مردم و مسئوالن وجود داشته باشد. وی ادامه داد: کاستی ها در این منطقه 
زیاد اس��ت و همین امر همت و کار مضاعف رؤس��ای ادارات و مسئوالن منطقه را می طلبد، 
البته کارهای بسیار خوب و زیادی انجام شده که باید اطالع رسانی شود تا مردم نیز از خدمات 
صورت گرفته مطلع شوند و اگر فرمایشات رهبری با جدیت دنبال شود ما در یکسال، چندین 
برابر پیشرفت خواهیم کرد و این امر شدنی است، مردم ما در دوران انقالب اسالمی و جنگ 
تحمیلی چنین اقدامی را تجربه کردند. وی افزود: برای تحقق منویات و فرمایشات رهبر معظم 
انقالب به یک روحیه جهادی و انقالبی جدیدی نیاز داریم و اگر برنامه ریزی مناسب و تالش 
فراوان و همت بلند داش��ته باشیم به خواس��ته های خود دست پیدا خواهیم کرد. امام جمعه 
فردیس کرج نیز گفت: این منطقه قابلیت شهرس��تان ش��دن را دارد. حجت االسالم علی اکبر 
ایمانی  افزود: منطقه فردیس با گستره جمعیتی فراوانی که دارد و جمعیتی که در سالهای گذشته 
به آن اضافه ش��ده و ساختار فعلی، پاسخگوی جمعیت این منطقه نیست. وی اظهار داشت: 
فردیس نیم میلیون جمعیت دارد و در سالهای گذشته کوتاهی های فراوانی به این منطقه شده 
است که این امر نیازمند توجه دولت خدمتگذار است و ساختار آن باید یک جراحی اساسی 
ش��ود. وی خاطرنشان کرد: ما هرچقدر کار کنیم، اعتماد مردم به مسئوالن بیشتر خواهد شد. 
ام��ام جمعه فردیس بیان داش��ت: مردم این منطقه در تمامی صحنه ها ب��ه ویژه در 9 دی ماه 
سال گذشته و 22 بهمن حضور پرشور داشته که این امر نشان از عالقه مردم به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی و رهبر معظم انقالب است. وی در پایان از مردم و مسئوالن خواست تا در 
راستای تحقق نامگذاری سال به نام همت مضاعف و کار مضاعف تمام تالش خود را به کار 
گیرند. همچنین در این نشست چند تن از مسئوالن و معتمدان به نمایندگی مشکالت موجود 

در حوزه کاری خود را با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج در میان گذاشتند. 

 س��اماندهی بزرگراه ش��هید بابایی به عنوان ورودی اصلی و بزرگ ترین بزرگراه ش��رقی 
شمال تهران با 90 درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل پایانی قرار دارد. به گزارش ایرنا، شهردار 
منطقه یک تهران اظهار داش��ت: در آس��تانه سال جدید طرح س��اماندهی بزرگراه های شمال 
تهران در دس��تور کار منطقه قرار گرفت و این طرح به صورت ضربتی در بزرگراه های ش��هید 
بابایی و آیت اهلل صدر اجرا ش��د تا معابر ش��ریانی منطقه به عنوان شبکه های اتصال مناطق به 
یکدیگر از چهره ای آراس��ته برخوردار شوند. محمد احمدی بافنده افزود: در اجرای این طرح 
بیش از ش��ش کیلومتر از بزرگراه شهید بابایی که در محدوده شهرداری منطقه یک قرار دارد با 
جدول گذاری، آسفالت، بازپیرایی فضای سبز، نصب حفاظ های ایمنی و رنگ آمیزی ها با به 
کارگیری بیش از 500 نیروی انسانی در دو شیفت در حال ساماندهی است. احمدی بافنده، با 
اش��اره به عملیات عمرانی و ترافیکی در دست اجرا در این محدوده، خاطرنشان کرد: عملیات 
تعویض، مرمت و رنگ آمیزی جداول این بزرگراه به طول بیش از 45 کیلومتر در 8 باند انجام و 
روکش آسفالت مسیر به میزان 16 هزار و 650 تن برآورد شده که از طریق سازمان مهندسی تأمین 
و به منطقه تحویل می شود که با تأمین آسفالت مورد نیاز سرعت اجرای کار افزایش خواهد یافت 
و همچنین برای ایمن سازی تردد وسایل نقلیه نیز بیش از 16 کیلومتر گاردریل در رفیوژ میانی و 
کناره های بزرگراه نصب شد. وی گفت: در بخش دیواره سازی نیز، دیوار حایل رمپ ورودی از 
بزرگراه شهید بابایی به بلوار نیروی زمینی انجام شد. شهردار منطقه یک، در خصوص بازسازی 
و بازپیرایی فضاهای سبز این بزرگراه نیز افزود: یکی از اقدامات اصلی برای زیباسازی ورودی 
اصلی شمال شرق منطقه، بازپیرایی فضاهای سبز است و در این اقدام احداث و توسعه 60 هزار 
مترمربع فضای س��بز در بزرگراه در نظر گرفته شده و سیستم آبرسانی آن با تکمیل منبع آب و 
احداث س��پتیک با حجم تقریبی یک هزار و 200 مترمکعب اجرا شد. وی، الیروبی حدود 15 
کیلومتر از نهرها، تکمیل و توسعه روشنایی، حذف زوائد، شستشوی المان های بزرگراهی، طعمه 
گذاری منافذ ورود و خروج موش را از دیگر فعالیت های در حال اجرا در این محدوده دانست.

وزیر صنایع: 
امکان جهش مثبت صنعت با ظرفیت های موجود

انجام90 درصد از عملیات ساماندهی 
بزرگترین بزرگراه شرقی شمال تهران

فرماندار شهرستان ری، 
بر اجرای تعهدات پاالیشگاه تهران تأکید کرد 

فرماندار کرج:
 نگاه ما به منطقه فردیس ویژه است

چه خبر از پایتخت ایران

جهان نما

نصف النهار

ایران، کنفرانس بین المللی
 خلع سالح هسته ای برگزار می کند  

نائب رئیس مجلس بحرین:
 تعرض به ایران تعرض به همه کشورهای 

منطقه است 



    حسین روزبهان
هر صبح که از سر چهارراههای شهر می گذری و 
ساعت از نه صبح گذشته باشد، جمعیتی را مشاهده می کنی، 
که در گوش��ه ای از میدان با لباس��های خ��اک خورده 
نشسته اند، همه شهروندان می دانند که آنها ساده ترین 
ش��کل اش��تغال را انتخاب کرده اند و تن به کارگری 
س��اده ساختمان و سایر خدماتی که با زور بازو و عرق 
جبین سروکار دارد، داده اند، فرقی نمی کندکه به دنبال 
آرزوهای دور و دراز به شهر آمده باشند و یا بر اثر عدم 
رونق کشاورزی و خشکسالی جالی روستا، کرده باشند؛ 
اما آنچه مبرهن است، شرافت این انسانها است و فرقی 
ندارد که شهری باشند یا روستایی، برخی اوقات متأسفانه 
در بین آنها افراد تحصیلکرده هم پیدا می ش��ود که از 
فرط بیکاری و آبرو به کار ساختمانی روی آورده اند و 
آنچه می بینیم، افزایش تعداد آنها و نبودن حتی کارهای 
کارگری و ساختمانی است. این ساده ترین شکل وجود 
عامل بیکاری در جامعه است. جوانان و میانساالنی که 
برای کار طاقت فرس��ای ساختمانی کاندید می شوند؛ 
ولی تا ظهر بیکار در چهارراه می ایستند و بیکار، بی پول 
و خس��ته به خانه برمی گردن��د، از بس تعداد آنها زیاد 
است، هر کسی هم برای بردن کارگر ساختمانی می آید، 
بال تشبیه مثل انتخاب غالم آنها را  برانداز می کند و قوی ترها 
را انتخاب کرده و حتی برای پرداخت مزد »عمله گی« 
ه��م چانه می زند و کارگران هم الجرم هجوم آورده و 

برای بیکار نماندن، مزد کمتری پیشنهاد می کنند.
بیکاری در ابعاد جدیدتر

صحبت ها و تصاویر باال، شکل عامه تری از بیکاری 
بود، اما اگر با نگاهی بازتر به شهرهای بزرگ نگاه کنیم، 
ترددهای بیهوده جوانان شیک پوش در ساعات میانی 
صبح و بعدازظهر که زمان کار اس��ت به خصوص در 
پیاده روها و پارکها مش��هود اس��ت، موتورسوارانی که 
بیهوده در ش��هر می چرخند و دختران و پس��رانی که 
در دکه ه��ای مطبوعاتی فقط به دنبال صفحات آگهی 
و نیازمندیها می گردند و سراغ ترتیب چاپ نشریات 
کاریابی را می گیرند، میانس��االنی هستند که به دالیل 
مختل��ف از قبیل کفاف ندادن حقوق بازنشس��تگی و 

یا از دس��ت دادن کار به علت مکانیزه ش��دن کاال و یا 
شکست های مختلف شغلی به دنبال کار می گردند، 
اینها افرادی هستند که نخواس��ته اند به کارهای ساده 
و کارگ��ری تن دهند و اغل��ب در ذهن خود روزهای 
درخش��انی را تصور می کنند، پشت کنکوری ها هم 
گروهی از این بیکاران هستند، که هنوز امید راهیابی به 
دانشگاه را دارند. اگر چه تعدادی از فارغ التحصیالن نیز 
جزء همین گروه بیکاران هستند که به صورت آبرومند و 

شیک پوش! به دنبال کار می گردند.
ــتی در آگهی ها و بنگاههای کاریابی با  گش

تحلیلی بر عملکرد این دو عامل کاریابی!
روند رو به رشد آگهی های کاریابی و نیازمندی ها 
در چند س��ال اخی��ر و افزایش بنگاه ه��ای کاریابی و 
آژانس های رس��می و غیررس��می کاریابی نش��ان  از 
افزای��ش بیکاری در جامع��ه دارد، ب��ه صورتی که در 
اصفهان از وجود تنها 2 آژانس کاریابی در س��ال 80 به 
آمار بیش از 30 آژانس کاریابی در س��ال 88 رسیده ایم 
و چاپ آگهی های اس��تخدام اگر چه کمتر است ولی 
»آگهی های آماده به کار« در نشریات به وفور به چشم 
می خورد به طوری که برخی نشریات آگهی نیاز به کار 
جوانان را حتی به ص��ورت رایگان در خدمت اهداف 
خیر به چاپ می رس��انند. س��ری به یکی از مهمترین 
آژانس های کاریابی در اصفهان می زنیم. ساعت 9 صبح 
است و دست کم 50 نفر در این مرکز برای گرفتن فرم 
و تکمیل آن در صف ایس��تاده اند و هفت میز کوچک 
با خودکارهای متصل به آن پذیرای بیکاران برای ثبت 
مشخصات اولیه است. اگر چه بنگاههای کاریابی امری 
نیک انجام می دهند ولی در اکثر موارد تبانی ایش��ان با 
صاحبان کار و کارخانجات به چشم می خورد به طوری 
که می بینیم در همین مرکز کاریابی حدود 20 مشاور و 
کارمن��د کار می کنند که این خود عمق فاجعه بیکاری 
را مبی��ن اس��ت. در این مرکز کاریاب��ی و مراکز دیگر، 
پس از تکمیل فرم مبالغی بی��ن 5 تا 10 هزار تومان به 
عنوان هزینه ثبت نام از افراد، در مرحله نخست دریافت 
می شود و آنها به چند مرکز برای شروع به کار معرفی 
می ش��وند، البته در ازای آن یک فقره چک، سفته و یا 

ضمانت نامه )برحسب اعتبار فرد و نوع مرکز کاریابی( 
دریافت می شود، تا بیکارانی که به توافق با کارآفرینان 
برس��ند، اولین حق��وق خود را به عن��وان حق الزحمه 
کاریابی به مرکز پرداخت کنند، یعنی حق یافتن شغل، 
دریافت یک ماه حقوق س��ال، از شماست که البته این 
بنگاه های کاریابی، پورسانتی هم از کارگاه ها به خاطر 
معرفی کارگر و کارمند بهتر دریافت می کنند! و خالصه 
امر اینکه بیکاری جوانان، نان خوبی برای مراکز کاریابی 

پخته است!!
- از جوانان جویای کار که سؤال می کنم می گویند 
صاحبان کاریابی ها با مراکز اشتغال تبانی کرده و ما را 
در ازای حقوق کمتری به اس��تخدام آنها درمی آورند و 
استخدام ها اکثراً قراردادهای 1 ماهه تا حداکثر یکساله 
است و مفاد آن همه به نفع کارفرمایان و حقوق ها هم، 
حتی از سطح اداره کار پایین تر است. یکی از مراجعین 
میانسال می گوید: اگر چه بیمه کردن از تعهدات کارفرماها 
در قرارداد است ولی آن را انجام نمی دهند و اگر اعتراض 
کنیم، قرارداد ما را یک طرفه فسخ می کنند و حتی یک 
نسخه قرارداد هم به ما نمی دهند. در میان مراجعین مرکز 
کاریابی از نوجوانان 11 س��اله تا پیرمرد 70 ساله یافت 
می شود و س��وأل اینجا است که چرا معضل بیکاری 
جوانان به جای س��امان دهی دولتی آن باید به دس��ت 
واس��طه ها و مافیای کاریابی خصوصی بیفتد! حسابی 
سرانگشتی کردیم و متوجه شدیم اگر تنها روزی 50 نفر 
به این مراکز مراجعه کنند که البته 1/5 درصد تعداد افراد 
مراجعه کننده است و تنها برای 1/10 درصد آنها شغل 
فراهم شود که البته مایه خوشحالی است، صاحب بنگاه 
حداقل روزی 250 تا 500 هزار تومان از محل ثبت نام 
بیکاران و روزی یک میلیون تومان از محل برداشت یک 
ماه حقوق )با احتساب حقوق تنها 200 هزار تومان( این 
مراکز سود خواهند داشت!! حاال چگونگی نظارت بر 
آنه��ا و گرفتن مجوز و نقش اداره کار و... مجالی دیگر 
می طلبد، اما متذکر می ش��ویم که طبق قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران، داش��تن شغل و کار در خور 
شخصیت و تحصیالت از حقوق اصلی هر شهروندی 
است. پس چرا برای گرفتن حق خود باید پول بدهد؟!
در آگهی نامه ها چه خبر!! بازاریاب فقط خانم!!

تا دلتان بخواهد ش��غل فراوان است اما فقط برای 
خانمها!! آن هم منشی گری و کار با کامپیوتر و بازاریابی 
ب��ه حد زیاد به طوری که از هر 20 آگهی، پانزده آگهی 
مربوط به بازاریابی است و آن هم بازاریاب خانم، استفاده 
ابزاری از خانم ها با حقوق پایین)80 تا 150( هزار تومان 
و بدون قرارداد و بیمه امری متداول در جامعه شده است 
و اس��تفاده ابزاری دیگر به عن��وان بازاریاب و مجری 
تبلیغات کاالها نیز معضل دیگری است که نقد و واکاوی 
آن مجال دیگری می طلبد؛ ولی به هر حال باید به این 
وضع سروس��امانی داده شود تا به این شکل استفاده از 
خانم ها در بازاریابی با مسائل حاشیه ای فراوان رو به رو 
نشود و حقوق ایشان هماهنگ با خدمات و زحماتشان 
باشد. خود خانم ها نیز نباید مشاغل فوق الذکر با حقوق 
کم را قبول کنند چرا که کارفرمایان با سوءاستفاده از زن 
بودن آنها نصف حقوقی که به یک مرد می دهند را به 
آنها اختصاص می دهند. بحث تبلیغات در کاریابی آنقدر 
باال می گیرد، که چندین روزنامه و هفته نامه تخصصی 
کاریابی و کارآفرینی به وجود می آیند و وقتی به دقت 
آنها را بررسی می کنی در هر شماره بین 20 تا حداکثر 

صد ش��غل برای افراد معرفی می کند ک��ه اکثراً دارای 
ش��رایط دش��وار و مصاحبه های خاص است و به 
هی��چ وجه جوابگوی دهها هزار نفر مراجعه و مکاتبه 
کننده با آن مراکز نیست. کار به جایی می رسد که عده ای 
از بیکاری جوانان سوءاستفاده می کنند و با وعده کار در 
خارج از کش��ور آنها را تلکه کرده و مورد سوءاستفاده، 
باجگیری و کالهبرداری قرار می دهند و یا با وعده کار 
با سرمایه اندک، دسترنج آنها را نیز چپاول می کنند. بد 
نیست مروری کنیم بر آگهی های مربوط به کاریابی که 
به صورت مشترک در همه آگهی نامه ها در یک هفته به 
صورت مکرر چاپ شده اند- )پرورش قارچ با سرمایه 
و فضای کم(- )پرورش شترمرغ(- )جذب سرمایه های 
اندک ش��ما(- )کارگر برای پخش تراکت تبلیغاتی(- 
)کارگر س��اده(- )آموزش مش��اغل پردرآمد(- )کارگر 
کافی شاپ و پیک موتوری(- )نگهداری از کودکان و 
سالمندان(- )تایپیس��ت و منشی( و تا دل شما عزیزان 
بخواهد، بازاریاب خانم با عناوین مختلف و فروشنده 
خانم و اگر در هر کدام از این نیازمندیها 50 شغل مورد 
احتیاج باش��د تنها 3 یا 4 شغل آن فنی، تخصصی و یا 
برای تحصیلکردگان است و آگهی های مراکز کاریابی و 
استخدام بازنشسته ها برای پرداخت کمتر حقوق و عدم 

پرداخت بیمه هم فراوان است.
بخش جالب ماجرا؛ بیکارانی که بیکار نیستند!!

بهتر اس��ت کمی جابه جا شویم و به سراغ مناطق 
مرفه تر شهر برویم تا ش��کل مدرن بیکاری را ببینیم، 
بیکاران��ی ک��ه از بیکاری خ��ود کیف می کنن��د و از 
نداشتن شغل خوشحال هستند! آنها که تی شرت های 
پنج��اه ه��زار تومان��ی می پوش��ند و کتانی ه��ا و 
جین های صدهزار تومانی، آرایش موهایشان مطابق 
آخرین مد روز است و با اتومبیل های آخرین مدل در 
شهر ویراژ می دهند و پول بیشتری هم در کارت های 
اعتباری ش��ان است. سن حدود 20- 25 سال و گاهی 
کمتر دارند و از صدقه س��ر پدران پولدار و متنفذ خود، 
که دارای کارخانه ها، مشاغل مهم، شرکت خصوصی 
و... هستند به اینجا رس��یده اند و کار عمده آنها چک 
کردن پولهای »پاپاها« یا »مامی هایشان« است و یا چرخ 
می زنند تا س��ود پولهای سپرده و... پدر را جمع کنند. 
این قشر بیکاران مدرن جدید هستند که هرگاه از شغل 
آنها س��وأل کنی می گویند، در خارج بیزنس اینترنتی 
دارند! و بدین سان با پول های مفت و بادآورده از برج 
سازی و زمین خواری و... عالمت ضربدر بنزهای خود 
را بر قلب های مردم بی بضاعت و مس��تضعف نشانه 
می روند! اینها به مدد پولهایش��ان یا در دانشگاه آزاد یا 
از طریق مکاتبه در خارج از کش��ور به اصطالح درس 

می خوانند!! و عموماً سواد چندانی هم ندارند.
به هر تقدیر، بیکاری به هر شکلی باشد، دردناک و عامل 
فقر و فحش��ا و جنایت اس��ت، به آمارها کاری نداریم 
اما رش��د بیکاری امری انکارناپذیر است که البته در هر 
کشوری وجود دارد و خاص ایران و یا اصفهان ما نیست، 
اما استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری به ترتیب 
دارای یکی از بیشترین آمار بیکاران و بیشترین مهاجرین 
برای کار را دارا هستند، البته در سال جاری وعده به وجود 
آمدن مشاغل الزم و فراوان و عملی شدن آن در این دو 
استان و سراسر کشور، داده شده است که آن شاءاهلل در 
پایان سال با روند تک رقمی شدن آن در این دو استان و 

سراسر کشور مواجه باشیم.

بیکاری در لباس مدرن آمده است!!
بیکاری دارا و ندار

خیابان های سوگلی اصفهان 
زیر چرخ جوالن اسکیت سواران 

   مهدی فضیلت
زمانی که ش��یخ بهایی چهارباغ را می ساخت، 
ش��اید هرگز به ذهنش خط��ور نمی کرد که روزی 
اینجا به جای گذرگاه کالس��که ها و درش��که ها، 
عرص��ه عبور ماش��ین های مدرن ش��ود. در همین 
اف��کار س��یر می کردم ک��ه ناگهان با ی��ک نیم تنه 
سنگین نزدیک بود داخل جوی آب بیفتم، اسکیت 
س��وار بدون عذرخواه��ی، تنها تالش ک��رد که از 
برخورد با ماش��ین مجاور خ��ودداری کند و به راه 
خود ادامه داد. با فاصله اندک چند اس��کیت سوار 
دیگر نیز ش��تابان و قیقاج از الب��ه الی اتومبیل ها 
گذشتند، چند ماشین ترمز کردند و آقایی که سرش 
را از پنجره بیرون کرده بود با تکان دادن دس��ت و 
ابراز عصبانیت به آنها ناسزا می گفت. اگر چه بیش 
از صد سال از اختراع این کفش چرخدار می گذرد 
ولی ده سالی می شود که این ورزش و سرگرمی به 
صورت فراگیرتر وارد زندگی جوانان ایرانی ش��ده 
و اکنون چند س��الی اس��ت که خیابانهای تهران در 
زیر چرخ های کفش اسکیت سواران است و اخیراً 
هم خیابان های س��وگلی اصفهان جوالنگاه مسابقه 

و عرض اندام، این عابران زیگ زاگی شده است!
اسکت سواری خوب، اسکیت سواری بد

در اکثر ش��هرهای توس��عه یافته جهان استفاده 
از اس��کیت به دو صورت مفید انج��ام می پذیرد: 
نخس��ت، استفاده ورزش��ی در اماکن مخصوص و 
مسابقات و پیست های مدرن در کنار ابزار ورزشی 
دیگر نظیر اس��کیت های تخته ای و اسنوبردها؛ و 
دوم: اس��تفاده در جهت سالمت و کاهش آلودگی 
هوا به عنوان وس��یله ای برای حرک��ت و تردد به 
نقاط مختلف در کنار انواع اس��کوترهای س��اده و 
برقی و نهادینه ش��دن این امر در راس��تای فرهنگ 
ش��هری، ب��ه طوریک��ه در ش��هرهای مهمی چون 
بارس��لون، لوس آنجلس، پاریس و لندن و... حتی 
الین های کوچکی مخصوص عبور اسکیت سواران 
در خیابان های اصلی در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 
در این کش��ورها افراد از آم��وزش کافی برخوردار 
بوده، مس��ائل ایمنی را رعایت کرده و به وس��ایل 
ایمنی الزم نظیر کاله، دس��تکش و زانوبند و آرنج 
بند مجهز هس��تند. در حالی که در کش��ور ما، اکثر 
اینها به صورت ناشیانه و بدون رعایت نکات ایمنی 
و وس��ایل الزم اقدام به ای��ن کار می کنند و انگیزه 

آنها اصاًل هوای پاک و کمک به کم ش��دن ترافیک 
و... نیست. متأسفانه اسکیت های آنها نیز نامرغوب 
است، چرا که یک جفت اسکیت استاندارد و قابل 
اطمین��ان حداقل یک صده��زار تومان قیمت دارد. 
مس��ائل ذکر ش��ده در کنار نبود آموزش حرفه ای، 
آماده نب��ودن خیابان ها و عدم وجود فرهنگ عامه 
ب��رای قبول این گروه به عن��وان واقعیتی که وجود 
داش��ته و حق عبور دارد س��بب ب��روز حوادث و 
سوانح ناخوشایند برای جوانان و نوجوانان اسکیت 

سوار شده است.
ــان  ــن ورزش عالقه نش ــان به ای ــرا جوان چ

می دهند؟ چرا در خیابان؟ 
در ایام نوروز و روزهای تعطیل حضور اسکیت 
سواران در معابر و خیابان ها بیشتر بود. در گفتگو 
با چند اسکیت سوار جوان به این اجماع می رسیم 
که حض��ور آنه��ا در خیابان ه��ا به عل��ت نبودن 
فضاهای باز و کارآمد برای این ورزش اس��ت. آنها 
معتقد هس��تند هزینه کالس��های اسکیت و استفاده 
از فضاهای مح��دود و تخصصی برای این ورزش 
بسیار سنگین اس��ت. علت عالقه اکثر نوجوانان و 
جوانان و کش��یده شدن دامنه این عالقه به صورت 
فراگیر ب��ه دخترها نیز قابل تأمل اس��ت. عالوه بر 
وجود هیجان و ش��ور تحرک در این ورزش، القاء 
این حس که انس��ان بتواند با پاهای خود با سرعت 
رؤیایی حرکت کند، بس��یار لذت بخش اس��ت. اما 
مهمتری��ن علت گرایش به ای��ن ورزش، به وجود 
آمدن زندگی مدرن، عرضه ف��راوان تجهیزات این 
ورزش و س��رازیر شدن اس��کیت های نامرغوب 
چینی و ارزان قیمت به بازار اس��ت، چش��م و هم 
چشمی و حس��ادت نوجوانان نیز از دالیل گرایش 
وسیع به این تفریح است. اما مهمترین دلیل ازدیاد 
عالق��ه مندان ای��ن رش��ته را می ت��وان در عالقه 
نوجوان��ان و جوانان به دیده ش��دن و جلب توجه 
ارزیابی کرد، به طوریکه اکثر نوجوانان و جوانان و 
حتی دختران نوج��وان به دلیل اقناع حس حقارت 
و عالقه به تحس��ین دیگران و متفاوت بودن به این 
ورزش می پردازند. سعید- م، یکی از این اسیکت 
بازان می گوید: برای این خیابان و اسکیت سواری 
را انتخ��اب ک��رده ام که ب��ه دیگ��ران بفهمانم من 
می توانم متفاوت باشم و با عبورم از خیابان و بین 
ماشین ها بارها دیده ام که مردم تعجب می کنند و 

این جلب توجه برایم جالب است.
ــواران و  ــی رفتار اسکیت س ــیب شناس آس

اسکیت سواری
اگر چ��ه تروی��ج روحیه جرأت و ش��جاعت 
ازخصوصیات این ورزش اس��ت، اما این جسارت 
نباید در خدمت قانون شکنی و بروز رفتار نامعقول 

از جانب جوانان و نوجوانان باشد.

- نف��وذ فرهن��گ غرب و کاالهای ورزش��ی با 
مارک ه��ای خارج��ی و غربی ب��ر روی تجهیزات 
ورزش��ی اس��کیت و مش��اهده مدل های لباس و 
آرایش نامتداول در بین اس��کیت س��واران به سبب 
جل��ب توجه دیگران نیز از چالش های این ورزش 

است. 
- ایجاد ترافیک در خیابان، س��وانح و تصادف 
با عابران، اشیا و اتومبیل ها، بروز رفتار خطرآفرین 
و به طور کلی ایجاد مزاحمت برای ش��هروندان در 
معاب��ر، پارکها و خیابانها نیز از معضالت این پدیده 

فراگیر است.
- بروز آس��یب های اس��تخوانی، شکستگی و 
انواع آس��یب های دیگر که در ص��ورت وقوع هر 
اتفاقی مقصر اصلی قطعاً اس��کیت س��وار ش��ناخته 

می شود.
- اس��تفاده بدون آم��وزش و ناش��یانه از ابزار 
اسکیت و رواج آن در معابر و پارکها توسط دختران 
با پوش��ش نامناس��ب که موجب القاء نوعی تلقین 

منفی از این ورزش در اذهان عمومی شده است. 
سر و سامان دادن به اسکیت سواری چگونه 

می تواند صورت گیرد؟ 
اینکه با ایجاد روز افزون این ورزش و سرگرمی، 
باید آن را به رسمیت شناخت و برای آن برنامه ریزی 

کرد، امری اجتناب ناپذیر است؛ پس در این راستا و 
در پی دفع آس��یب ها و نابهنجاری های موجود در 

این سیستم موارد زیر به نظر راهگشا می رسد:
- نهادین��ه کردن این ورزش توس��ط س��ازمان 

تربیت بدنی و آموزش صحیح و ارزان آن.
- آموزش آس��یب های بدنی، پزشکی و انجام 
هش��دارهای الزم توسط رسانه ها و سازمان تربیت 

بدنی و نهادهای پزشکی به اسکیت سواران.
- آماده سازی مکانهای کارآمد برای این ورزش 
در نقاط مختلف تفریحی ش��هر، توس��ط شهرداری 
و س��امان دهی به باشگاه های خصوصی این رشته 

توسط تربیت بدنی و شهرداری.
- ایج��اد محدودیت ی��ا ارائه تس��هیالت الزم 
برای تردد اس��کیت س��واران در خیابان ها توس��ط 
شهرداری، پلیس راهور و نیروی انتظامی به صورتی که یا 
این گونه ترددها ممنوع یا برای آن قوانین و مسیرهای 

مشخص و تعریف شده در خیابان ها اعالم شود.
- استفاده از پتانسیل بخش خصوصی و دولتی 
ب��رای ایجاد پیس��ت های اس��تاندارد و زمین های 
مناس��ب و بی خط��ر و برگزاری مس��ابقات برای 

تخلیه هیجان اسکیت سواران.
- ت��الش در جهت خودکفایی برای س��اخت 
اس��کیت ها و س��ایر تجهی��زات ورزش��ی آن، با 
اس��لوب ملی و عرفی در داخل کشور و جلوگیری 
از واردات مارک ه��ای خارجی بی کیفیت و مبلغ 

فرهنگ بیگانه.
- فرهنگ س��ازی بین م��ردم و جوانان در راه 
اهداف مثبت این ورزش تفریحی یعنی جایگزینی 
هدف س��المتی، ش��جاعت و حفظ ه��وای پاک به 

جای خودنمایی و بی نظمی. 

   خوش نشین
- اگ��ر دوبله و یا س��وبله )!( در کنار خیابان 
پارک کرده اید، الاقل درب س��مت خیابان را باز 
نکنید، اگر درب را باز کردید لطفًا خودتان وسط 

خیابان نپرید!
- اگر احس��اس کردید که اکثر ماش��ین های 
اطرافت��ان، خالف می آیند و بوق می زنند، بدانید 

که وارد یک خیابان یک طرفه شده اید!
- اگر پوسته چیپس، پفک و قوطی رانی خود 
را از پنجره ماش��ین به خیابان پرتاب کردید، لطفًا 

نگویید شهر ما خانه ما!
- در رانندگی، خانمهای پش��ت رل را دست 
کم نگیرید، چند روز پیش، یکی از همین خانم ها 
ج��وری چراغ در حال قرمز ش��دن را رد کرده و 
دور ش��د که دو سه تا ماشین پشت سرش، با هم 

برخورد کردند!
- آقایی که دائم ماشینش به در و دیوار و تیر 
و تخته و ماشین های جلویی برخورد می کرد به 
نمایندگی رفت و گفت: ماش��ین های شما عیب 

فنی دارد!
- در زم��ان تص��ادف اول مص��دوم را ب��ه 
بیمارستان برس��انید بعد به بهانه خرید دارو فرار 

کنید!
- اگر قصد بردن مس��افری دربستی به خارج 
از ش��هر دارید که احتماالً یکی از دوستانش بین 

راه سوار می شود، اقدامات زیر ضروری است:
1- هم��راه نداش��تن هیچگونه پ��ول، کارت 

اعتباری و اشیاء باارزش!
2- هماهنگ��ی با نیروی انتظامی و یا داش��تن 

اسکورت!
3- تفتیش بدنی مسافران و اطمینان از همراه 

نداشتن انواع اسلحه سرد و گرم.
4- از تنقالت و نوش��یدنی های تعارفی آنها 

استفاده نکنید.
5- اگ��ر ورزش های رزمی بلد نیس��تید قید 

ماشین خود را بزنید!
- اگر در محله یا خیابان محل سکونت خود 
تصادف کردید و مقص��ر بودید، به طرف بگویید 

خیابان خودمان است! 
دوست داش��تم خالف کنم! اصاًل تو بچه این 

محلی!
- س��ه ن��وع رانن��ده بین ش��هری ی��ا راننده 
ماش��ین های س��نگین یا به قول خودشان راننده 

بیابون، داریم:
1- ش��وفر مش��تی: عاش��ق جاده و نوارهای 
موسیقی سنتی است و با نظم کارش را انجام می دهد 

و هیچ خالفی نمی کند.
2- شوفی نشتی یا هشتی: که متأسفانه خالف 
قانون رانندگی می کند، روزها می خوابد، ش��بها 
می راند و قاچاق و... و خالصه هش��ت تا خالف 

توأم انجام می دهد.
3- ش��وفر رش��تی: که هیچ ربطی به تقس��یم 
بندی ش��وفرها ندارد و فقط ب��رای تکرار قافیه و 

کامل شدن 3 مورد آورده شده است!

کافه خنده

رانندگی آسان!
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حوادث !

رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی استان 
اصفه��ان از اجرای طرح پاکس��ازی اتباع خارجه 

غیرمجاز در خیابان وحید  اصفهان خبر داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس، سرهنگ 
صوفی وند رئیس پلیس امنیت عمومی اس��تان با 
اعالم این خبر اظهار داشت: برابر بررسی های به عمل 
آم��ده مبنی ب��ر افزایش حضور، تردد و اش��تغال 
غیرقانونی اتباع افغان��ی در محدوده خیابان های 
 وحید  و  حس��ین آباد  ش��هر  اصفهان و محله های 
اط��راف آن و در جهت باال ب��ردن ضریب امنیتی 
طرح پاکسازی این منطقه در دستور کار مأموران 

پلیس قرار گرفت. 
وی اف��زود: اکیپ وی��ژه متش��کل از عوامل 
ایستگاه پلیس ویژه اتباع خارجه و اداره مهاجرت 
ای��ن پلیس ب��ه محل اع��زام و در ی��ک عملیات 

هماهنگ و غافلگیرانه نسبت به دستگیری 38 نفر 
از اتباع افغانی غیرمجاز اقدام کرده و سپس جهت 
اخراج از کش��ور آنها را تحوی��ل اردوگاه مراقبتی 

اتباع خارجه استانداری دادند. 
سرهنگ  صوفی وند  در ادامه اظهار داشت: در 
ادامه اجرای این ط��رح از یک واحد کارگاهی و 
س��اختمانی بازدید به عمل آم��ده و تعداد 7 نفر 
تبعه افغانی مجرد غیرمجاز در محل را دستگیر و 
کارفرما نیز جهت اعمال جریمه قانونی به مبادی 
ذیربط معرفی شد. رئیس پلیس امنیت عمومی در 
ادامه افزود: در طول اجرای طرح، کسبه و ساکنین 
محلی و عابرین از اجرای طرح فوق توسط پلیس 
ابراز خرس��ندی کردند به طوری ک��ه تعدادی از 
آنان تمایل خود را جهت همکاری با پلیس اعالم 

نمودند.

سازمان زندانها از دستگیری محکومان اعدامی 
فراری زندان شهرکرد خبر داد. 

سازمان زندانها اعالم کرد: با پیگیری و تالش 
مدیرکل زندانهای اس��تان چهارمحال و بختیاری و 
همکاران زندان ش��هرکرد، دو محکوم به قصاص 
ک��ه مدتی قبل به همراه یکی از محکومان دیگر از 

زندان شهرکرد گریخته بودند دستگیر شدند. 
پورنبی افزود: این سه نفر به نام های داوود سواری، 
غالمعلی قاس��می و کاظم یگانگ��ی محکومان به 

قصاص موفق به فرار از زندان ش��ده بودند که دو 
نفر از این محکومان فراری روز گذش��ته دستگیر 

شدند. 
در بهمن ماه گذشته این 3 زندانی موفق شدند 
از زندان شهرکرد فرار کنند که با برنامه ریزی دقیق 
و هماهنگی به عمل آمده با دس��تگاههای قضایی 
و حفاظت��ی در عملیاتی پیچیده، فراریان یاد ش��ده 
در استان سیس��تان و بلوچستان بازداشت شدند و 

پیگیری برای بازداشت آخرین فراری ادامه دارد.

دختر نوجوان امریکای��ی خواهر ناتنی هفت 
ساله خود را به عنوان برده جنسی فروخت.

به گزارش فارس یک دختر 15ساله امریکایی 
خواه��ر خ��ود را به 7 م��رد فروخت ت��ا در یک 

مهمانی به او تعرض کنند. 
پلیس نیوجرسی اعالم کرد: این دختر، خواهر 
ناتنی هفت ساله خود را به آپارتمانی در نزدیکی 
محل اقامت خود برد و او در آنجا به وسیله 7 مرد 
مورد تعرض ق��رار گرفت. در تمام مدتی که این 
دو دختر در خانه نبودند والدینشان تصور می کردند 
آن ه��ا از خانه فرار کرده اند و ب��ه همین دلیل به 

پلیس خبر دادند. 
یک افس��ر پلی��س در این رابط��ه گفت: این 
موضوع واقعًا غیرقابل درک اس��ت. نام این دختر 
به دلیل سن پایینش اعالم نشده است و هم اکنون 

در بازداشت پلیس به سر می برد. 
زمانیک��ه این دختر به آپارتمان برده ش��د در 
اختی��ار 7 مرد قرار گرفت و س��پس او را تهدید 
کردند در صورتی که ماجرا را برای کسی تعریف 

کند او را می کشند. 
بعد از این اتفاق وحشتناک دختر در بیرون از 
آپارتمان رها شد، 2 فرد غریبه دختر را در بیرون 
از آپارتمان در حال گریه کردن می بینند و او را تا 

خانه اش همراهی می کنند. 
زمانی که او به خانه می رس��د ماجرا را برای 
والدین و مأموران پلیس تعریف می کند و مأموران 

بالفاصله او را به بیمارستان منتقل می کنند. 
خواه��ر بزرگ تر این دختر چند س��اعت بعد 
دس��تگیر ش��ده و به جرم خود اعت��رف می کند. 

رسیدگی به پرونده ادامه دارد.

اجراي طرح دستگیري اتباع افغاني غیر مجاز 
در اصفهان مورد تحسین مردم قرار گرفت

دستگیري 2 اعدامي فراري زندان شهرکرد 

نوجوان امریکایي خواهر ناتني اش را 
به عنوان برده جنسي فروخت

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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فقیه  ول��ی  نماین��ده 
در اس��تان و ام��ام جمعه 
از  گفت:  اصفه�������ان 
در انصاف که به اصفهان 
نگاه کنیم کارهای بس��یار 
خوبی در این شهر انجام 
ش��ده است که این نتیجه 
مدیریت  فک��ری  خوش 

شهری است.
اداره  گ��زارش  ب��ه 
رس��انه ای  ارتباط���ات 
روابط عمومی شهرداری 
اصفه������ان، آی��ت اهلل 
دیدار  در  طباطبای������ی 
اعضای ش��ورای اسالمی 

ش��هر، شهردار و مدیران ش��هری اصفهان 
با اش��اره به اینکه در طی س��ال های اخیر 
طرح ه��ای بزرگ و ماندگاری در اصفهان 
به مرحله اجرا رسیده است که اصفهان را 
از س��ایر ش��هرها متمایز کرده؛ گفت: این 
موضوع برآمده از پشتکار اصفهانی ها در 

آباد کردن شهرشان است.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود 
خاطرنشان کرد: باید به فکر پیشرفت شهر 
و م��درن کردن آن بود؛ اما باید مراقب بود 

در این مس��یر حقی از کس��ی ضایع نشود 
و در برخ��ورد ب��ا مردم باید ت��ا جایی که 
می ش��ود حداقل ه��ا را در نظر گرفت تا 

فشاری بر کسی وارد نشود.
وی ادام��ه داد: در مواجهه با دو راهی 
دولت و مردم باید به طرف مردم غلطید و 
بیش از دول��ت به فکر مردم بود و مراقب 
باشید که خدای ناخواسته حسابی از کسی 
دریافت نش��ود که با قانون منافات داشته 

باشد.
وی افزود: مهم اس��ت که حقی ضایع 

نشده و شهروندی دلگیر 
نشود؛ زیرا محبوب ترین 
انس��ان ها نزد خدا کسی 
اس��ت که به خل��ق خدا 

خدمت کند.
با  طباطبایی  اهلل  آیت 
اش��اره به نامگذاری سال 
89 ب��ه ن��ام س��ال همت 
کار مضاعف  و  مضاعف 
معظ��م  مق��ام  توس��ط 
رهبری گف��ت: وقتی در 
نامگذاری سال ها توسط 
مق��ام معظم رهبری دقت 
در  می بینی��م  می کنی��م 
دقت  نامگذاری ها  ای��ن 
و توجه بس��یار زیادی ش��ده اس��ت. سال 
گذش��ته به نام سال اصالح الگوی مصرف 
نامگذاری شده بود، زیرا که الگوی صحیح 
مقدم��ه هم��ت مضاع��ف و کار مضاعف 
اس��ت و فقدان آن باع��ث درجا زدن و یا 

بعضاً به راه خالف رفتن می شود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اصفهان اف��زود: یک��ی از مصادیق الگوی 
مصرف این است که الگویی مناسب برای 

وقت خود و دیگران تعریف کنیم.

به گ��زارش فارس، هفته س��المت از 
چهارش��نبه هفته جاری ب��ا نواختن زنگ 
س��المت با حضور رئیس دانش��گاه علوم  
پزش��کی اصفهان و مسئوالن اس��تانی در 
خیابان رباط دوم، خیابان میرزاده عش��قی، 
مجتمع صدف، مدرس��ه راهنمایی دخترانه 
ص��رام آغ��از می ش��ود. برپایی ایس��تگاه 
سالمت در سطح ش��هر از ساعت 8:30 تا 
11 صبح، توزیع بیش از 10 هزار بروشور 
با موضوع شهرنش��ینی و س��المتی، نصب 
گردن آویز )500 عدد( شعار هفته سالمت 
با هم��کاری پلیس راهنمای��ی و رانندگی 
و اع��الم روز رانندگی صحی��ح و برپایی 
ایس��تگاه س��المت در پارک کوهستانی از 
س��اعت 8:30 ت��ا 11 صب��ح در دومی��ن 
روز از هفت��ه س��المت برگزار می ش��ود. 
مسابقه قایقرانی در رودخانه زاینده رود 

و پل خواجو، برپایی ایس��تگاه سالمت در 
میدان  امام از س��اعت 8:30 ت��ا 11 صبح، 
س��خنرانی پیش از خطبه ه��ای نماز جمعه 
توسط ریاست دانشگاه و پاکسازی محیط 
زیس��ت س��واحل زاین��ده رود برنامه های 
بهداش��تی تدارک دیده در س��ومین روز از 
هفته بهداشت است. برپایی ایستگاه سالمت 
در س��طح شهر از ساعت8:30 تا 11 صبح، 
همایش نشست روابط عمومی های ادارات 
سطح ش��هر در محل معاونت بهداشتی و 
بازدید از سرای س��المندان توسط مدیران 
س��تادی، س��اعت 10 صب��ح در چهارمین 
روز از هفت��ه بهداش��ت برگزار می ش��ود. 
برپای��ی ایس��تگاه س��المتی در میدان 
بزرگمه��ر از س��اعت 8.30 ت��ا 11 صبح، 
برگزاری همایش س��المت و شهرنش��ینی 
ب��ا همکاری آموزش و پ��رورش در محل 

ت��االر ابن س��ینا دانش��گاه علوم پزش��کی 
اصفه��ان از س��اعت 8:30 ت��ا 11 صبح با 
هماهنگی تمام ادارات سطح شهر در زمینه 
صرف میان وعده س��الم ساعت 10 صبح 
)س��یب و یک عدد موز(، برپایی ایس��تگاه 
سالمت در میدان قدس از ساعت 8:30 تا 
11 صب��ح، پیاده روی از چه��ارراه پلیس تا 
ورودی دانش��گاه و افتتاح کانون س��المت 
فرهنگس��رای اهتم��ام س��اعت 9 از دیگر 
برنامه های س��المت هفته بهداشت است. 
همایش پیاده روی س��المندان ش��هر، 
برپایی ایستگاه س��المت در پل خواجو از 
س��اعت 8:30 تا11صبح، تست قندخون، 
افتتاح نمایش��گاه هفته سالمت »24 تا 30 
فروردی��ن ماه« با عنوان صنایع غذایی برتر 
استان و همایش بزرگ پیاده روی در سطح 
شهر برنامه های روز هفتم هفته سالمت است.

تاکنون 6 هزار زائر چهارمحال و بختیاری 
از مناطق عملیاتی جنوب کشور دیدن کردند. 
به گزارش فارس، معاون هماهنگ کننده سپاه 
قمر بنی هاش��م)ع( چهارمحال و بختیاری با 
اع��الم این مطلب اظهار داش��ت: با توجه به 
استقبال پرشور مردم ، بسیجیان و خانواده های 
کارکنان سپاه استان دو اردوگاه در آبادان برای 
اسکان بسیجیان، کارکنان سپاه و زائران استان 
ایجاد ش��د. حسن ش��هباز افزود: تا کنون 21 
کاروان از بسیجیان و 350 نفر از خانواده های 
کارکنان سپاه از مناطق عملیاتی جنوب کشور 
دیدن کردند. شهباز با بیان اینکه 60 درصد از 
این تعداد را برادران تشکیل دادند، گفت: در 
این اردو ها زائران از اقش��ار مختلف از جمله 
بسیجیان دانشجو، دانش آموز، بسیج محالت، 
بسیج اساتید، بسیج ادارات، بسیج مهندسی، 
بسیج پزشکی، بسیج طالب، خانواده معظم 
شهدا ، خانواده کارکنان سپاه قمر بنی هاشم)ع( 
شرکت داشتند. معاون هماهنگ کننده سپاه قمر 
بنی هاش��م)ع( چهارمح��ال و بختیاری ادامه 
داد: زائ��ران اعزامی از چهارمحال و بختیاری 
از مناطق عملیاتی اروندکنار، شلمچه، هویزه، 
دهالویه، سوس��نگرد، طالئیه به مدت چهار 
روز بازدی��د کردن��د. وی افزود: ب��رای رفاه 
بیشتر زائران در استان خوزستان، سپاه استان 
اقدام به ایجاد آش��پزخانه ب��رای طبخ غذا و 
پخت ن��ان داغ در اردوگاه حضرت قمر بنی 
هاش��م)ع( آبادان کرد. ش��هباز اضافه کرد: بر 
همین اساس استقرار عوامل مختلف پشتیبانی 
فرهنگی، روابط عمومی، پزشکی، بهداشتی در 
راستای خدمت رس��انی به زائران یکی دیگر 

از اقدامات س��پاه در راس��تای ارائه خدمات 
بهین��ه به زائ��ران اس��تان در مناطق عملیاتی 
جنوب کش��ور بوده است. وی تصریح کرد: 
اقام��ه نماز جماع��ت، ادعیه، زی��ارت مرقد 
مطهر علی بن مهزیار، ش��ب شعر و خاطره، 
پخش نماهنگ و مسابقات حضوری و کتبی 
از دیگ��ر برنامه ه��ای اجرایی ای��ن اردو بود. 
معاون هماهنگ کننده سپاه قمربنی هاشم)ع( 
چهارمحال و بختیاری به تالش دشمنان برای 
ایجاد تفرقه میان مسلمانان اشاره کرد و گفت: 
دش��من ارزش های مش��ترک جهان اسالم را 
هدف قرار داده اس��ت. وی ادامه داد: استکبار 
جهانی به ویژه در صدر آنها امریکا و اسرائیل 
س��عی دارند بین ما تفرق��ه ایجاد کنند، چون 
می دانند وحدت مس��لمانان می تواند همانند 
آتشفشانی قدرتمند تمام کاخ های پوشالیشان 
را از بین ببرد. شهباز برپایی اردوهای راهیان 
نور را یکی از عوامل مهم اثرگذاری در سطح 
جامعه ارزیابی کرد و گفت: قطعاً این اردوها 
اثرگذاری بس��یاری دار د، زیرا انقالب و نظام 
اس��المی به همه ملت تعلق دارد و همه باید 
با حضور در مناطق عملیاتی با رش��ادت های 
رزمندگان اس��الم آشنا ش��وند و درک کنند، 
آزادی که در کشور وجود دارد، مدیون خون 
چه کسانی است. وی تصریح کرد: با توجه به 
اینکه امروز دشمن از هر ترفندی برای کمرنگ 
جلوه دادن ارزش های اسالم و انقالب استفاده 
می کند، بنابراین وظیفه آحاد جامعه است که 
با زنده نگه داش��تن ارزش ها و ترویج روحیه 
ایثار و دفاع مقدس در مقابله با دشمنان انقالب 
ایس��تادگی و توطئه های آنان را خنثی سازد. 

بازدیدکنن��دگان  تع��داد 
آثار تاریخي کاش��ان در نوروز 
73 درص��د افزای��ش داش��ت.  
شماربازدیدکنندگان آثار و 
ابنیه تاریخي زیر پوشش میراث 
فرهنگي این شهرستان، نوروز 
امسال 73 درصد افزایش داشت. 
مع��اون گردش��گري اداره 
فرهنگي، صنایع دستي  میراث 
شهرس��تان  گردش��گري  و 
کاش��ان در گفتگ��و ب��ا ایرنا، 
آم��ار بازدید کنن��دگان 12 اثر 
تاریخ��ي آم��اده ب��راي بازدید 
ای��ن اداره در تعطیالت نوروز 
امس��ال را ، ح��دود 920 هزار 
گردش��گر و ذکر کرد. »عباس 

سلمانیان« گفت: این در حالی 
اس��ت که آم��ار گردش��گران 
ن��وروزي س��ال گذش��ته این 
شهرس��تان 500 هزار نفر بود. 
وي به میزان فروش بلیت 
بازدید از آث��ار تاریخي میراث 
فرهنگي این شهرس��تان اشاره 
کرد و گفت: ای��ن اداره نوروز 
امسال، حدود 500 هزار بلیت 
بازدی��د از آث��ار تاریخي پیش 
بیني ش��ده در این شهرس��تان 
را ب��ه فروش رس��اند، که این 
میزان در مقایسه با سال گذشته 
60 درص��د افزای��ش داش��ت. 
سلمانیان، با اشاره به اینکه باغ 
تاریخي فین بیش��ترین بازدید 

کننده را در ایام نوروز امس��ال 
داش��ت، افزود: امس��ال، بیش 
از 370 هزار گردش��گر از این 
باغ تاریخي بازدی��د کرده اند. 
وي همچنی��ن، مجموعه بازار 
سرپوشیده، خانه هاي تاریخي 
از جمله خانه هاي بروجردیها 
و عامریه��ا، محوطه باس��تاني 
س��لیمانیه،   چش��مه  س��یلک،  
کارگاه هنرهاي س��نتي، مسجد 
و مدرس��ه آق��ا ب��زرگ را از 
دیگ��ر بناه��اي تاریخ��ي این 
شهرس��تان ذک��ر کرد ک��ه در 
بازدید  بیش��ترین  ن��وروز  ایام 
کنن��ده را به خ��ود اختصاص 
داده اس��ت. معاون گردشگري 

اداره می��راث فرهنگي، صنایع 
دستي، گردش��گري شهرستان 
کاش��ان خاطرنش��ان ک��رد: از 
مجم��وع کل بازدیدکنن��دگان 
بناهاي تاریخي زیر پوشش این 
بازدیدکننده   500 شهرس��تان، 
آن گردش��گر خارج��ي بودند. 
وي افزود: در تعطیالت نوروز 
80 راهنم��اي آم��وزش دیده، 
بناه��اي تاریخي کاش��ان را به 
گردش��گران معرف��ي کردن��د. 
در شمال  کاش��ان  شهرس��تان 
اس��تان اصفهان با بیش از یک 
ه��زار و 200 اثر تاریخي، یکي 
از قطب هاي مهم گردش��گري 
کش��ور ب��ه ش��مار م��ي آید.

اتوبوس ه��ای  الکترونیک��ی  بلی��ت 
ویژه س��فرهای درون ش��هری، سالها پس 
از عملیاتی ش��دن در ش��هرهای پیشرفته 
جه��ان، ب��ه دروازه ه��ای ش��هر اصفهان 
رس��ید و قرار اس��ت تا خردادماه توسط 
ش��ود.  اس��تفاده  اصفهان��ی  ش��هروندان 
به گزارش ایرنا با اجرایی شدن سیستم 
جدید کارت بلیت الکترونیکی، بلیت های 
کاغذی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه را بای��د در موزه ها پیدا کرد. در 
سیس��تم کارت بلیت ه��ای الکترونیک��ی 
ش��هری،  درون  اتوبوس ه��ای  جدی��د 
ش��هروندان در ب��دو ورود ب��ه اتوب��وس 
کارت خود را داخل یک ماش��ین کوچک 
موس��وم به ماش��ین باط��ل کنن��ده بلیت 
می کنند ت��ا این دس��تگاه کوچک تاریخ 
اس��تفاده از کارت را بر روی آن ثبت کند. 
مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه در این زمینه گفت: عملیات 
اج��رای کارت بلیت الکترونیکی در قالب 
سخت افزاری و نرم افزاری آغاز و تاکنون 
تجهیزات سامانه آن بر روی 500 دستگاه 

اتوبوس این ش��رکت نصب ش��ده است. 
س��یدعباس روحانی با ذکر اینکه این 
ش��رکت دارای حدود یک ه��زار و 100 
دس��تگاه اتوب��وس در 72 خ��ط رف��ت و 
برگش��ت است، گفت: هزینه اجرای طرح 
کارت بلیت الکترونیک برای این شرکت در 
مجموع 5 میلیارد تومان برآورد شده است. 
وی اضاف��ه ک��رد: ب��ا اجرایی ش��دن 
سیستم کارت بلیت الکترونیک، شهروندان 
از باجه های بلیت فروش��ی به جای بلیت 
را  الکترونیک��ی  بلی��ت  کاغ��ذی، کارت 
بدون تغیی��ر قیمت خری��داری می کنند. 
روحان��ی توضیح داد: از اول اردیبهش��ت 
م��اه، فرهن��گ س��ازی و اطالع رس��انی 
گس��ترده در مورد این سیستم الکترونیکی 
آغ��از و م��ردم ب��ا آن آش��نا می ش��وند. 
وی اظهار داش��ت: کارت بلیت های 
الکترونیکی به گونه ای طراحی شده است 
که به طور اش��تراک و همزمان شهروندان 
می توانن��د از دیگ��ر ن��اوگان حم��ل و 
نق��ل عمومی ش��هری در قالب تاکس��ی 
و در آین��ده مترو و تراموا اس��تفاده کنند. 

وی اظهار امی��دواری کرد: با فرهنگ 
سازی الزم، مردم مش��کلی برای استفاده 
کارتخوان  الکترونیک��ی  دس��تگاههای  از 
باش��ند. نداش��ته  اتوب��وس  بلیت ه��ای 

استاندار چهارمحال و بختیاري:
 همت و کار مضاعف باعث توسعه استان مي شود

امور عشایر چهارمحال و بختیاری 
 عشایر را به رعایت تقویم کوچ فراخواند 

نوروز امسال بیش از 3 میلیون نفر
 به اصفهان سفر کردند

اورژانس اصفهان در تعطیالت نوروز
 بیش از 5600 مأموریت انجام داد

آبگیري یک بند خاکي

بازدید 6 هزار زائر چهارمحال و بختیاري 
از مناطق عملیاتي جنوب 

به مناسبت هفته سالمت 
بیش از 20 برنامه بهداشتی در اصفهان اجرا می شود

عضو ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان 
گفت: طبق آمار مس��ئوالن و س��ازمان های 
ذیربط، در نوروز امسال بیش از 3 میلیون و 
200 هزار نفر به استان اصفهان سفر کردند. 
کری��م نصراصفهانی در گفتگ��و با فارس 
اظهار داشت: امس��ال با توجه به بارندگی 
و س��ردی هوا در شمال کش��ور پیش بینی 
می ش��د که مسافرت ها به س��مت مرکز و 

جنوب کشور به ویژه اصفهان انجام شود.
وی با اشاره به آمادگی کامل شهرداری 
اصفه��ان پیش از تعطیالت ب��رای میزبانی 
از مس��افران ن��وروزی افزود: ب��ا توجه به 
اینکه اصفهان از نظر گردشگری، تاریخی، 
معنوی، آب و هوا و تنوع زیست محیطی در 
کشور شاخص است، اکثر مسافران از سفر 

خود به این شهر رضایت کامل داشتند. 
عضو شورای شهر اصفهان با بیان اینکه 
عموم مسافران از زیبایی، نظافت و امکانات 
پذیرایی ش��هر راضی بودند، تصریح کرد: 

اماکن گردشگری، تاریخی، مذهبی، باغها و 
زاینده رود سبب شد تا مسافران همزمان از 

ابعاد متنوع و مختلف شهر بهره ببرند. 
تج��ارب  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
س��ال های گذش��ته در میزبانی از مسافران 
نوروزی و هماهنگی بین ارگان های ش��هر 
س��بب رضایتمندی مس��افران شد و آنها با 
خاطره ای خوش اصفه��ان را ترک کردند. 
نصراصفهانی با اشاره به تالش شبانه روزی 
مس��ئوالن اصفهان برای میزبانی از مسافران 
بیان داش��ت: مدیریت و خدمات ارگان های 
اصفهان در پذیرایی از میهمانان نوروزی در 
کشور بی نظیر بود و مس��ئوالن گردشگری 

کشور نیز به این نکته تأکید داشتند. 
وی ادام��ه داد: م��ردم اصفه��ان با روی 
خوش ب��ا مس��افران برخ��ورد می کردند و 
مس��ئوالن نیز با دادن خدمات متنوع س��بب 
شدند تا سیل جمعیت از سراسر ایران عازم 

اصفهان شوند.

نیروه��ای مرکز مدیری��ت حوادث و 
فوریت های پزشکی استان اصفهان از 25 
اسفند گذشته تا 13 فروردین ماه جاری با 
انج��ام پنج هزار و 697 مأموریت به یاری 

مصدومان شتافتند. 
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی 
مرک��ز مدیریت ح��وادث و فوریت های 
پزش��کی اس��تان، در ای��ن مأموریتها، یک 
ه��زار و 979 مص��دوم به مراک��ز درمانی 
منتق��ل ش��دند و 939 مص��دوم، خدمات 
درمانی س��رپایی دریافت کردن��د یا برای 

دریافت خدمات بیش��تر ب��ه مراکز درمانی 
راهنمایی ش��دند. همچنی��ن در مأموریت 
امدادگ��ران در مح��ل تصادف��ات نیز یک 
هزار و 758 مصدوم به بیمارس��تان منتقل 
شدند و 259 مصدوم نیز خدمات درمانی 
سرپایی دریافت کردند. این خدمات توسط 
تعداد 500 نیروی تخصصی فوریت های 
پزش��کی در قالب 83 واحد امداد زمینی، 
ی��ک واحد امداد هوایی و س��ه ایس��تگاه 
س��المتی در محورهای اصل��ی و پرتردد 

استان ارائه شد.

رئیس اداره منابع طبیعی فریدونش��هر 
اصفهان گفت: بند خاکی ش��هید فضل اهلل 
خودسیانی در فریدونشهر با بارندگی های 
مناسب اواخر سال قبل و روزهای ابتدای 
امسال پس از دو سال از زمان بهره برداری 
آبگیری شد. حجت اهلل زمانی در گفتگو با 
ایرنا اظهار داشت: عملیات احداث این بند 
در سال 1386 با اعتبار بالغ بر دو میلیارد و 
200 میلیون ریال از محل ردیف اعتبارات 
مل��ی آغاز ش��د و در س��ال 1387 به بهره 
برداری رس��ید. وی حجم آبگیری این بند 
را 250 هزار متر مکعب و حجم استحصال 

آن را بیش از 400 هزار متر مکعب عنوان 
کرد. 

رئیس اداره منابع طبیعی فریدونش��هر 
ط��ول، ع��رض و ارتف��اع این بن��د را به 
ترتی��ب 20، 6 و 10 مت��ر ذک��ر و اضاف��ه 
ک��رد: تغذی��ه س��فره های زیرزمین��ی و 
قنوات و چش��مه های پایین دست، مهار 
آبهای فصلی و کاهش خس��ارت ناشی از 
خشکسالی از اهداف اصلی ایجاد این بند 
است. شهرستان فریدونشهر با 60 هزار نفر 
جمعیت در 180 کیلومتری غرب اصفهان 

قرار دارد.

  شهرکرد
  خبرنگار زاینده رود

مدیرکل ام��ور عش��ایر چهارمحال و 
بختیاری گفت: عش��ایر ب��ه هنگام کوچ به 
این اس��تان، باید تقوی��م زمانبندی کوچ را 
رعایت کنند. س��ام صفری اف��زود: مناطق 
ییالقی این استان هر ساله میزبان 21 هزار 
خانوار عشایر کوچرو به همراه یک میلیون 
و 500 هزار رأس دام س��بک اس��ت. وی 
گفت: امور عشایر اس��تان با استقرار بیش 
از130 فروشگاه تأمین مایحتاج عشایر در 
مس��یر ایل راهها، آماده خدمات رسانی به 
عش��ایر در زمان مقرر کوچ اس��ت. وی از 
ایج��اد امنیت ایل راههای ورودی اس��تان 

در شهرس��تان کوهرن��گ، توس��ط نیروی 
انتظامی خب��ر داد و به عش��ایر کوچروی 
اس��تان توصیه کرد: ب��ا توجه به غنی بودن 
مراتع در مناطق قش��القی گرمسیری، زمان 
تقویم کوچ مشخص شده را رعایت کنند. 
وی زم��ان قانونی کوچ عش��ایر به مناطق 
ییالقی را اواخر اردیبهشت ماه سال جاری 
اع��الم و تأکید کرد: ک��وچ زود هنگام دام 
عشایر موجب نابودی گونه های گیاهی و 

فقیرشدن مراتع استان خواهد شد.
استان چهارمحال و بختیاری با داشتن 
136 هزار نفر جمعیت عشایری درون کوچ 
و برون کوچ، دومین اس��تان عشایرنش��ین 

بعد از استان فارس است.

  شهرکرد
  خبرنگار زاینده رود

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به نامگذاری س��ال 89 به عنوان سال همت 
مضاع��ف و کار مضاع��ف گف��ت: همت 
مضاعف و کار مضاعف باعث توسعه بیشتر 

استان خواهد شد.
رجبعلی صادقی در بازدید از ش��رکت 
آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری افزود: 
مهندسان و کارشناسان آب شرکت منطقه ای 
اس��تان با هم��ت مضاع��ف و کار مضاعف 
اهتمام ویژه برای تأمین آب مورد نیاز مردم و 

مهار آبهای سطحی استان داشته باشند. 
وی گف��ت: تغییر ن��گاه دولت احمدی 
ن��ژاد نس��بت ب��ه دولت های قبل��ی باعث 
پیش��رفت های بی نظیری در تمام زمینه ها 
در استان شده است.صادقی اظهار داشت: با 
تغییر نگرشی که در مجموعه وزارت نیرو و 
در دولت نس��بت به چهارمحال و بختیاری 
به وجود آمده، آینده درخشانی برای توسعه 
و آبادانی اس��تان پیش بینی می شود. استان 
چهارمحال و بختیاری با داشتن 10 درصد از 
آبهای شیرین کشور سرچشمه سه رودخانه 

دائمی کارون، زاینده رود و دز است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان:

پیشرفت های فعلی در اصفهان نتیجه خوش فکری 
مدیریت شهری است

اصفهان

اصفهان

فریدونشهر

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

اصفهان

اصفهان

کاشان

شهرکرد اصفهان

افزایش 73 درصدی بازدیدکنندگان آثار تاریخي 
کاشان در نوروز  

شهروندان اصفهاني به زودي با بلیت الکترونیکي 
سوار اتوبوس مي شوند  

ذخیره 25 میلیون متر مکعبی
 سدهای چهار محال و بختیاری  

افزایش50 درصدی  قبولي دانش آموزان
 در المپیادهاي علمي  

25 میلی��ون متر مکعب آب در پش��ت 
س��دهای اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 

ذخیره شده است. 
به گ��زارش واحد مرکزی خبر، معاون 
حفاظ��ت و به��ره ب��رداری ش��رکت آب 
منطق��ه ای چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
حجم ذخیره آب در پش��ت س��دهای این 
اس��تان در پایان امس��ال نس��بت به مدت 

مشابه پارسال 26 درصد افزایش داشت. 
فاضل��ی با بیان اینکه س��د چغاخور با 

حجم ذخیره س��ازی 42 میلیون مترمکعب 
مهمتری��ن منبع ذخیره س��ازی آب در این 
اس��تان اس��ت، گفت: هم اکنون در پشت 
این س��د بیش از 24 میلیون مترمکعب آب 

ذخیره شده است. 
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطق��ه ای چهارمح��ال و بختی��اری 
بارش��های خوب پائیز و زمستان امسال را 
مهمترین علت افزایش حجم ذخیره پشت 

سدهای این استان عنوان کرد.

  شهرکرد
  خبرنگار زاینده رود

قبولی دانش آموزان در المپیادهای علمی 
50 درصد رشد داشت. 

به گزارش زاین��ده رود، معاون آموزش 
و ن��وآوری س��ازمان آم��وزش و پ��رورش 
چهارمح��ال و بختی��اری اف��زود: در س��ال 
تحصیلی جاری 133 نف��ر از دانش آموزان 
در مرحل��ه اول المپیادهای علمی کش��وری 

پذیرفته شدند. 
قدمعلی کلواری گفت: مرحله اول المپیاد 

علمی دانش آموزان کش��ور در هفت رشته 
ریاضی، فیزیک، ش��یمی، زیس��ت شناسی، 

ادبی، کامپیوتر و نجوم برگزار شد. 
وی گف��ت: به منظور آمادگی این دانش 
آم��وزان جه��ت حض��ور در مرحل��ه دوم، 
کالس��های آموزش��ی ویژه از پنجم لغایت 
دوازدهم فروردین ماه س��ال جاری در مرکز 
آموزشی شهید بهش��تی )تیزهوشان( برگزار 

شد. 
وی افزود:  برای برگزاری این کالس��ها 

بیش از 300 میلیون ریال اعتبار هزینه شد.
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اقتصاد امروز
گرفت��ار ش��دن اقتصاد در چنب��ره تئوری ها و 
مجادالت آکادمیک موجب شده که در طول چند 
دهه گذشته، اقتصاد هر چه بیشتر از واقعیت هایی 
فاصله بگی��رد که داعیه فهم و پی��ش بینی آنها را 
دارد. این مقاله با بررس��ی دو مورد از تئوری های 
اصلی مس��لط بر مجامع دانش��گاهی و به تبع آن 
محاف��ل اقتصادی دولتی در کش��ورهای س��رمایه 
داری، ضم��ن ب��ه خطا بودن آنها، عم��ده بار گناه 
بحران جاری را بر دوش اقتصاددانان دانش��گاهی 
می گذارد که با پای فش��ردن ب��ر این تئوری ها، نه 
تنه��ا از پیش بینی این بح��ران اقتصادی از طریق 
ابزاره��ای تجزی��ه و تحلیلی خود قاص��ر ماندند، 
بلک��ه دولتمردان و مردم را به درون بحرانی با این 
گس��تردگی راندند که در طول هفتاد سال گذشته، 
جهان به خود ندیده اس��ت. آیا آدام اس��میت یک 
اقتصاد دان بود؟ کینز، ریکاردو یا شومپیتر چطور؟ 
با معیارهای اقتصاددانان آکادمیک امروزی، پاسخ 
منفی اس��ت. اس��میت، ریکاردو و کینز هیچ مدل 
ریاض��ی را تدوی��ن نکرده اند. کاره��ای آنها فاقد 
س��ختگیری تجزیه و تحلیلی و منطق اس��تنتاجی 
دقیقی که اقتصاددانان مدرن می طلبند اس��ت. هیچ 
ک��دام آنها نیز ی��ک پیش بینی اقتص��ادی به عمل 
نیاورده اند )هر چند که کینز و شومپیتر ریاضیدانان 
قابلی بودند( چنانچه امروزه برای تصدی یک شغل 
دانش��گاهی، یکی از این دستاوردهای اقتصادی از 
آنها مطالبه ش��ود، آنها موفق ب��ه اخذ این منصب 
دانشگاهی نخواهند شد. در ارتباط با آثار مکتوب 
آنها نیز وض��ع به همین صورت اس��ت. این آثار 
ش��انس پذیرش در »جورنال اقتصاد« یا »امریکن 
اکونومیک ریویو« را ندارند. اگر دلشان به حال آنها 
بس��وزد، حداکثر به اسمیت و کینز توصیه می کنند 
که شانس خود را برای چاپ کارهای خود در یک 
مجله تاریخ یا جامعه شناس��ی بیازمایند. اگر فکر 
می کنید این برداشت اغراق آمیز است، از خودتان 
بپرسید اقتصاددانان آکادمیک چه نقشی در بحران 
جاری ایفا کرده اند. درس��ت است که تعدادی از 
اقتصاددانان جریان اصلی که پیش��ینه عملی دارند، 

نظیر پل کروگمن و لری سامرز در ایاالت متحده، 
توضیحات مفیدی درباره بحران اقتصادی به مردم 
داده اند و در ش��کل گیری یک واکنش نس��بت به 
آن نقش داش��ته اند؛ اما به طور کلی، اقتصاددانان 
آکادمیک درباره بزرگ ترین مش��کل اقتصادی در 
طول هفتاد س��ال گذش��ته، چه کار مفیدی انجام 
داده اند؟ حقیقت حتی از این پرس��ش شعارگونه 
نیز وخیم تر اس��ت. نه تنه��ا اقتصاددانان به عنوان 
صاحبان یک حرفه، در راهنمایی کردن جهان برای 
خارج شدن از این بحران ناتوان بوده اند، بلکه در 

اصل، آنها مسئول راندن ما به درون آن هستند.
البته مقصود از اقتصاددان، مفس��رانی نیس��تند 
که توسط رسانه ها و مؤسسات مالی به کار گرفته 
ش��ده اند تا فروپاش��ی اعتبارات یا س��قوط قیمت 
مسکن یا افزایش بیکاری یا تحرکات ارزهای ملی 
و بازارهای سهام را )معموالً مدت ها بعد از وقوع 
واقعه( تشریح کنند. حتی منظور پیش بینی کنندگانی 
هم نیس��تند که مدل های رایان��ه ای آنها ارقامی به 
ظاه��ر علمی را درباره میزان رش��د ی��ا تورم آتی 
بی��رون می دهد، ارقامی که ب��ا وقوع هر اتفاق غیر 
منتظ��ره ای، باید ش��دیداً مورد تجدی��د نظر قرار 
بگیرند )کاری که همیش��ه انجام می شود(؛ ارقامی 
که چیزی جز توصی��ف رویدادهای اخیر را پیش 
بینی نکرده اند. پیش بینی کنندگان و صاحب نظران 
اقتصادی نمی توانند آینده را پیش بینی کنند، به این 
دلیل ک��ه هر پیش بینی کننده ای نمی تواند پیش بینی 
کند که اقتصاد جهانی در برابر شوک های تصادفی 
به چه میزان پیچیده و آس��یب پذیر است، تا پیش 
بینی های عدد و رقمی دقیق، معنایی واقعی بیابند. 
این بدین معنا نیس��ت که اقتصاد چیز بی مصرفی 
اس��ت. اما اقتص��اد به عنوان یک رش��ته، باید این 
را تش��خیص دهد که اقتص��اد نمی تواند مقوله ای 
مرتب��ط با پی��ش بینی کردن باش��د، بلکه مقوله ای 
اس��ت که کار آن توضی��ح دادن و توصیف کردن 

اس��ت. اس��میت، ری��کاردو و ش��ومپیتر توضیح 
داده ان��د که چ��را اقتصاده��ای بازار معم��والً در 
دفاع از انتظارات عقل س��لیم، عموم��اً غافلگیرانه 
عم��ل می کنند. دیگ��ران توضی��ح داده اند که چرا 
اقتصادهای سرمایه داری می توانند به شدت ناتوان 
بمانن��د و از فهم کاری که باید انجام پذیرد، عاجز 
می مانن��د. ای��ن مأموریت کینز، میلت��ون فریدمن، 
والتر بج��ت � به روش خودش � و کارل مارکس 
ب��ود. اقتصاددانان��ی که ما را به ای��ن هرج و مرج 
رهنمون ش��ده اند، خود را اخ��الف خودخوانده 
این تئوری پردازان بزرگ می دانند. بسیاری از آنها 
دانشگاهیانی هستند که برنده جایزه نوبل شده اند 
یا در رؤیای بردن این جایزه هس��تند و خود را از 
نظر هوش و فکر برتر از متخصصینی می دانند که 
ب��رای بانک ها و دولت ها کار می کنند و ذره ای در 
فکر عوام الناس��ی نیستند که نتیجه کارهای آنها در 
ستون  روزنامه ها یا برنامه های تلویزیونی به نمایش 
گذاشته می ش��ود. از این رو است که اقتصاددانان 
آکادمیک از زیر بار عمده س��رزنش ها به دلیل این 
بحران گریخته اند. خشم مردم متوجه گناهکارانی 
ش��ده اس��ت که بیشتر به چش��م می آیند. افرادی 
نظیر بانکداران طماع، سیاس��تمداران رشوه خوار، 
قانون گذاران خواب آل��وده یا وام دهندگان با وثیقه 
بی مالحظه. ولی چرا این سپر بالها به این روش ها 
عمل کرده اند؟ حتی طماع ترین بانکداران دوست 
ندارند پولش��ان را از دس��ت بدهند. پس چرا آنها 
خطراتی را که آش��کارا به خودکش��ی می مانست، 
به جان خریدند؟ پاس��خ را باید در بیان به زیبایی 
کینز در هفتاد س��ال قبل جس��تجو ک��رد: »مردان 
عمل گرایی که باور دارند در برابر وسوسه هر تأثیر 
روشنفکرانه نفوذ ناپذیر هس��تند، معموالً بردگان 
یک اقتصاددان متوفی هستند. مردان شیفته قدرت 
مداری که صداهای موجود در هوا را می ش��نوند، 
ش��وریدگی خود را از چند قلم به دست آکادمیک 

متعلق به سال ها قبل می گیرند. چیزی که دیوانگان 
قدرت مدار اینبار ش��نیدند، پژواک دوردست یک 
مجادله بین اقتصاددانان دانشگاهی بود که در دهه 
1970 درب��اره س��رمایه گذاران منطقی و بازارهای 
کارآمد آغاز ش��د. این مجادله در بستری با پیشینه 
یک ش��وک نفتی و رکود اقتصادی آغاز شد و در 
زمان خود، گامی به جلو در فهم ما از کنترل تورم 
محسوب می ش��د. اما نهایتاً در این مجادله طرفی 
برنده شد که اتفاقًا در اشتباه بود و از این دو صفت 
اطمینان بخش یعنی منطقی و کارآمد، اقتصاددانان 
دانش��گاهی پی��روز، چارچوب حجیم��ی را برای 
مدل های اقتصادی، رهنمودهای نظارتی و ش��بیه 
س��ازی های رایانه ای برافراشتند که به بانکداران و 
سیاستمداران عملگرا اجازه داد، برج های دیون بد 

و سیاست های بد را بنا کنند.
البته این نکته همیشه به رسمیت شناخته شده 
ک��ه اقتصادها ممکن اس��ت در برآوردن ش��رایط 
الزم ب��رای بازارهای کاماًل کارآم��د ناتوان بمانند؛ 
که شکس��ت مکرر بازار می تواند ناش��ی از فقدان 
رقاب��ت، فاش ش��دن مبه��م اطالع��ات، انحراف 
در مالیات ه��ا و از این قبیل باش��د. ام��ا تأکید بر 
شکس��ت بازار از سوی سیاستمداران به خصوص 
گوردون براون که می خواس��ت مداخله دولت را 
توجیه کند، خود گواهی بود بر وجود باور نسبت 
به انتظ��ارات منطقی و بازاره��ای کارآمد. وجود 
شواهد مبرهن از شکست بازار، چه به شکل اتحاد 
ضد رقابتی یا اطالع��ات غلط یا انحرافات دیگر، 
یک پیش ش��رط ضروری ب��رای ه��ر مداخله در 
نیروهای بازار تلقی ش��د. در نبود چنین ش��واهد 
مبرهنی از شکس��ت بازار، ای��ن امر بدیهی فرض 
ش��د که بازارهای رقابتی نتایجی منطقی و کارآمد 
را ب��ه همراه خواهند داش��ت. این دی��دگاه برای 
نخستین بار از سوی جان کی در » شکست بازار« 
)آگوست 2007( مطرح شد و توسط ویل هاتن و 
فیلیپ اشنایدر در مقاله ای که در سال 2008 برای 
»تالش اق��دام ملی برای فن آوری علمی و هنرها« 

نوشتند، بسط داده شد.

وام دهی بی پروایی که جرقه این بحران اقتصادی 
را زد، فقط به این دلیل رخ داد که س��رمایه گذاران 
منطقی فرض را بر این گرفتند که احتمال س��قوط 
بهای مسکن، نزدیک به صفر است. آنگاه بازارهای 
کارآمد این فرض ها را به عالئم قیمتی تبدیل کردند 
ک��ه به بانک��داران می گفت، وام دهی ب��ا وثیقه های 
ص��د در ص��دی، بی خطر و ایمن اس��ت. به همین 
ترتی��ب، قانون گذران ب��ه بانکداران اج��ازه دادند، 
درباره الزامات س��رمایه ای خود تصمیم گیری کنند 
و آژانس ه��ای نرخ گ��ذاری خصوص��ی، ارزش را 
براساس ریس��ک وثیقه ها و ضمانت ها تعیین کنند. 
آنه��ا این نکت��ه را بدیهی فرض کردن��د که بازارها 
به طور خودکار بهتری��ن اطالعات ممکن را تولید 
خواهند کرد و انگیزه های درست را برای مدیریت 

ریسک به وجود خواهند آورد.
موضوع دیگری که به همین اندازه  زیانبار بود، 
مشخصه بازار جدید براساس مدل هایی که به شدت 
در شکوفایی اقتصادی اغراق کرده بودند، محسوب 
می ش��د. این مدل ه��ا به بانک��داران اج��ازه دادند، 
سودهایی همواره رو به رشد را اعالم کنند و به تجار 
امتیازات هنگفتی را بپردازند؛ امتیازاتی که عماًل نه از 
فروش دارایی های در حال ترقی، بلکه از سودهای 
کاغذی پرداخت می شد که فرض می شد، بانک الف 
می تواند دارایی ه��ای خود را در مقادیری نامحدود 
و با آخرین قیمتی که اخیراً بانک ب به آن دس��ت 
یافته، به فروش برساند. البته وقتی بانک هایی که قباًلً 
خریدار وثیقه و س��ایر دارایی های حس��اس بودند، 
ناگهان همگی تغییر جهت دادند و فروشنده شدند، 
منافع سودهای کاغذی به وجود آمده توسط محاسبه 
مشخصه بازار، بی درنگ ناپدید شدند؛ اما امتیازات و 
سودهایی را که بر مبنای این سودهای واهی با پول 
واقعی پرداخت شده بودند، نمی شد به سادگی اعاده 
کرد. امروز مشابه همین محاسبه »آلیس در سرزمین 
عجایب«، در جهت مخالف در حال عمل اس��ت و 
با واداشتن تمام بانک ها به اعالم زیان های هنگفت 
برمبنای قیمت های »فایر اسکیل« که هیچ ارتباطی با 
ارزش های اقتصادی واقعی دارایی های درگیر ندارد، 

در میزان شکوفایی اقتصادی مبالغه می کند.
آخری��ن رویدادی ک��ه بحران اقتص��ادی را به 
فاجعه تبدیل کرد، افزایش شدید قیمت نفت و بهای 
اجناس مصرفی بود. ای��ن دو با اعتقاد به بازارهای 
منطقی و کارآمد مرتبط بودند. روشن بود که افزایش 
ناگهان��ی بهای نفت و قیمت محصوالت غذایی در 
اوایل س��ال 2008، یک وحش��ت فرضی است، اما 
دولت ها در سراس��ر جهان به دلی��ل فرض خود از 
اینکه بازار همیش��ه درس��ت می گوید، از درک آن 
امتناع کردند. دولت ها و بانک های مرکزی به جای 
اعالم مقررات بازار س��ختگیرانه تر برای مهار بهای 

نف��ت و محصوالت غذایی، فرض را بر این گرفتند 
که خطرات تورمی، بازتابی از احتکار کاالهاس��ت 
و ب��ا تأخیر در قطع نرخ بهره، به آن واکنش نش��ان 

دادند.
رس��وایی اقتصادهای مدرن این اس��ت که دو 
تئوری نادرست »انتظارات منطقی« و »بازار کارآمد« 
که نه تنها گمراه کننده بلکه به ش��دت ایدئولوژیک 
هس��تند، به ش��دت بر فضای آکادمی��ک )به ویژه 
دانش��کده های تجاری(، دولت ها و بازارها مسلط 
ش��ده بودند. در حالی که هیچ کدام این دو تئوری، 
به طور کامل در دپارتمان های اقتصاد جریان اصلی 
مسلط نبودند، هر دو را می شد در کتاب های درسی 
اصلی یاف��ت و هر دو بخش ه��ای مهم ارتدوکس 
»نئو کینز« بودند که نتیجه نهایی لرزش��ی بودند که 
در پی تالش میلتون فریدمن برای س��رنگونی کینز 
ایجاد ش��ده بود. نتیجه این ش��د که این دو تئوری، 
قدرتی بیش��تر از حتی واقعیت الینفک خود یافتند. 
بله، آنها زیربنای تفکر »مکتب شیکاگو« را پی ریزی 
کردند؛ اما تلخ ت��ر آنکه، آنها بنیان تجزیه و تحلیل 
اقتصاددانان فهیمی چون پل ساموئلسون را نیز شکل 

دادند.
تئوری انتظارات منطقی، توس��ط دو اقتصاددان 
مکتب شیکاگو، رابرت لوکاس و توناس سارجنت 
در دهه 1970 مطرح شد و اصرار داشت که اقتصاد 
بازار باید به عنوان یک سیستم مکانیکی قلمداد شود 
که همانند یک سیستم فیزیکی، قوانین اقتصادی به 
وضوح تعریف شده ای بر آن حاکم باشد که الیتغیر 
باش��د و جهانی و همگانی قلمداد شوند. با وجود 
ناممکنی مش��هود این برداش��ت و حمالت دائمی 
که ب��ه خصوص از ناحیه چپ به آن می ش��د، این 
تئ��وری همچنان از س��وی دانش��گاه ها و بدنه های 
بودج��ه ای، به عن��وان قابل قبول تری��ن بنیان برای 
پژوهش ه��ای آکادمیک جدی قلمداد می ش��د. دو 
پرفسور امریکایی رومن فریدمن و مایکل گلدبرگ 
در کتاب خود »اقتصادهای دانش معیوب«، شکایت 
می کنن��د که به کلیه دانش��جویان فارغ التحصیل در 
رشته اقتصاد و تعداد روزافزونی از دانشجویانی که 
قب��ل از دوره فارغ التحصیلی قرار دارند نیز آموخته 
می ش��ود که اتخاذ رفتار منطقی، راهی علمی است 
ک��ه باید از تئوری انتظ��ارات منطقی بهره گیرد. در 
انگلیس نیز تئوری انتظارات منطقی، بس��یار بیشتر 
از آنچ��ه که تصور می ش��ود، قدرتمن��د باقی مانده 
است. همان گونه که دیوید هندری که تا این اواخر 
رئیس دپارتمان اقتصاد »آکسفورد« بود اشاره کرده: 

» انتقادهای اقتصاددانان از انتظارهای منطقی مبتنی 
بر این نگرش، دش��واری زیادی حتی برای انتش��ار 
این قبی��ل دیدگاه ها یا بودجه های تحقیقاتی جریان 
اصلی به وجود آورده است. مثاًل تالش های اخیر ما 
برای دریافت بودجه تحقیقاتی برای پروژه ای جهت 
آزمودن جریان های موج��ود در انتظارهای منطقی 
برمبنای مدل ها، بی نتیجه ماند. به باور من، برخی از 
ناکامی ها در سیاست های انگلیس، ناشی از پذیرش 
و ب��ه کارگیری مدل های تئوری انتظارات منطقی از 
س��وی بانک ها و در نتیجه، به وجود آمدن تأخیری 
به طول یک سال، برای واکنش نشان دادن در برابر 

بحران اعتبار بوده است.«
چرا این تئوری انتزاعی چنین قدرتمند ش��ده و 
چرا تأثیر آن چنین مخرب اس��ت؟ پاسخ این سؤال 
را باید در تعامل بین اقتصاد و ایدئولوژی سیاس��ی 
جس��ت. تئوری انتظارات منطقی، در اصل توس��ط 
پیرو مکتب ش��یکاگو میلتون فریدم��ن و به عنوان 
مکمل و س��نگری برای ضد حمل��ه به اقتصادهای 
کینزی تدوین ش��د. این تئوری فرض را بر دنیایی 
گرفت ک��ه در آن، سیاس��ت های کین��زی هیچ گاه 
نمی توانند عمل کنند، به این دلیل که همه به دکترین 
پول م��داری اعتقاد دارند که هزینه های دولتی نهایتًا 
موجب تورم خواهد ش��د و به دلیل این اعتقاد، آنها 
با افزایش بی درنگ قیمت ها و دس��تمزدها و از این 
رو، ممانعت از حتی افزایش ترانزیت در مش��اغل، 
انتظارات منطقی خود را دنبال خواهند کرد. اگر چه 
هیچ گاه ش��واهدی عملی ب��رای این تئوری وجود 
نداش��ته اس��ت، این تئوری به دو دلیل، اقتصادهای 
آکادمیک را یکس��ره به تس��خیر خود درآورد. اول 
اینک��ه، فرض های موج��ود از قوانی��ن به وضوح 
تعریف ش��ده و انتظارهای یکس��ان، به سادگی به 
مدل های ریاضی ترجمه شدند و این کنترل پذیری، 
خیلی زود، چیزی بیش��تر از ی��ک هدف آکادمیک 
حائز اهمی��ت قلمداد ش��د، تا انطباق ب��ا واقعیت 
یا قدرت اس��نادی. مدل های مبتنی ب��ر انتظارهای 
منطقی، ت��ا جایی که می توان آنها را در مقایس��ه با 
واقعیت کنترل کرد، معم��والً در آزمون های آماری 
ناتوان می ماندن��د. اما این مانعی برای حرفه اقتصاد 
نب��ود. به عبارت دیگر، چنانچه تئوری با واقعیت ها 
انطباق نداشته باش��د، واقعیت ها را نادیده می گیرد. 
چگونه ش��د که جهان اجازه داد، چنین نگرش های 
به ش��دت غیر علمی، بر یک رشته آکادمیک جدی 
به ویژه رشته ای با چنین حد از اهمیت برای جامعه، 
مسلط شود؟ پاسخ این سؤال به شکلی کنایه آمیز در 

این واقعیت نهفته است که اقتصادها از نظر سیاسی 
ش��دیداً اهمیت دارند. دومین دلیل سیطره انتظارات 
منطقی، در اس��تنتاج ایدئولوژی��ک کلیدی آن نهفته 
است که سیاست های اقتصادی که محرک دولت ها 
و بانک های مرکزی هس��تند، نتوانس��تند بیکاری را 
کاهش دهند و صرفاً تورم را به ش��دت باال بردند. 
عمل گرایی دولت که محتوم به شکست بود، دقیقًا 
چی��زی بود که سیاس��تمداران، بانک های مرکزی و 
رهبران تج��اری دوره های تاچر و ریگان دوس��ت 
داش��تند بش��نوند. از این رو، این تئوری به سرعت 
به عنوان دکترین رس��می تش��کیالت سیاس��ی و 
اقتصادی در امریکا تثبیت شد و این موضع قدرتمند 
را که توانس��ت بر کل جهان آکادمیک پیروز شود، 

شکل داد.
با این حس��اب، چه باید ک��رد؟ دو گزینه پیش 
روی ما اس��ت: یا باید اقتصاد را به عنوان یک رشته 
آکادمی��ک رها کرد و آن را صرف��اً به ضمیمه ای بر 
مجموعه صنعتی و آمار اجتماعی تبدیل کرد، یا باید 
انقالبی روشنفکرانه در آن صورت گیرد. برنامه های 
پژوهشی غالب را باید به عنوان شکست به رسمیت 
ش��ناخت و به جای استفاده از فرض های به شدت 
س��اده ش��ده برای ایجاد تهیه مدل های ریاضی که 
اس��تنتاجات عددی دقیق را پشتیبانی کنند، اقتصاد 
باید آغوش خ��ود را به روی طیفی از رویکردهای 
نظری، مجدداً باز کند، بینش های نس��بت به تاریخ، 
روان شناس��ی و جامعه شناس��ی را در ب��ر بگیرد و 
ش��یوه های مورخان، تئوری پردازان سیاسی و حتی 
روزنامه ن��گاران را به کار گیرد، نه فقط ش��یوه های 
ریاضی دان��ان و آمارشناس��ان را. در عی��ن ح��ال، 
اقتصاددان��ان باید بلندپروازی ه��ای خود را فقط به 
توضیح آنچه که ابزاره��ای اقتصادی اجازه فهم آن 

را به آنها می دهد، محدود کنند.
امروز اقتصاد رش��ته ای است که یا باید بمیرد یا 
چرخ��ش پارادایمی در آن ب��ه وجود آید تا خود را 
هم آزاد اندیش تر کند و هم معتدل تر. اقتصاد باید 
افق های خود را برای شناسایی بینش های سایر علوم 
اجتماعی و مطالعات تاریخی بگشاید و به ریشه های 
خود بازگردد. اسمیت، کینز، هیک، شومپیتر و تمام 
اقتصاددانان به راس��تی بزرگ، ب��ه واقعیت اقتصاد 
عالقه مند بودند. آنها رفتارهای انس��ان واقعی را در 
بازارهایی که عماًل وجود داشتند، مورد مطالعه قرار 
می دادند. بینش آنها از دانش تاریخی، شهود روانی 
و فهم سیاسی سرچشمه می گرفت. ابزارهای تجزیه 
و تحلیل آنها کلمات بود نه ریاضیات. این فصاحت 
بود که آنها را بر می انگیخت، نه صرفاً منطق صوری. 
به روش��نی می توان مش��اهده کرد که چرا بسیاری 
از دانش��گاهیان ام��روزی، از بازگرداندن اقتصاد به 

ریشه های خود هراس دارند.

اپراتور تلفن )همراه اول( با کسب 84 درصد از 
مجموع آرا یک نظرسنجی، گوی سبقت را از اپراتور 
دوم تلفن همراه کش��ور )ایرانسل( ربود. به گزارش 
ایرنا، س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
اق��دام به برگ��زاری یک نظرس��نجی در خصوص 
عملکرد اپراتورهای تلفن همراه کشور کرده که نتایج 
آن تا این لحظه نشانگر رضایت بیشتر مشترکان همراه 

اول است.
براساس این نظرسنجی، ایرانسل تاکنون توانسته 
16 درصد آرای شرکت کنندگان در این نظرسنجی 

را به خود اختصاص دهد.
از مجم��وع 13 هزار و 715 بازدیدکننده صفحه 
نظرس��نجی، هفت هزار و 112 نفر در نظرس��نجی 
ش��رکت کرده اند که از میان آنها پن��ج هزار و 974 

کارب��ر به هم��راه اول و یک ه��زار و 138 کاربر به 
ایرانس��ل رأی مثبت دادند. بدین ترتیب 48 درصد 
بازدیدکنندگان در نظرسنجی شرکت نکرده اند و در 
این مورد خاموش مانده اند که شاید به توان دلیل آن 
را نارضایتی مشترکان از خدمات اپراتورهای همراه 
اول و دوم تلقی کرد. در این نظرسنجی این پرسش 
مطرح شده است که »عملکرد کدامیک از اپراتورهای 
تلفن همراه را بهتر ارزیابی می کنید؟« و در گزینه ها 
به ترتیب حروف الفبا، »ایرانسل« و »همراه اول« درج 
شده اس��ت. گفتنی است، سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباط��ات رادیویی یک نهاد مس��تقل قانونگذار و 
نظارتی دولتی است که نقش آن رقابتی کردن بازار، 
ارائه خدمات مخابراتی و ارتقای کیفیت خدمات و 

تنظیم روابط بین اپراتورها و کاربران است.

معاون س��ازمان خصوصی س��ازی گفت: طبق 
برنامه سازمان خصوصی س��ازی تا خرداد ماه سال 
جاری و قبل از برگزاری مجامع ش��رکتها سهام 80
 شرکت از سوی سازمان خصوصی سازی به جهت 
واگ��ذاری در بورس آماده عرضه و کش��ف قیمت 
می باش��ند. به گزارش خبرگ��زاری اقتصادی ایران، 
اسماعیل غالمی با بیان این مطلب افزود: طبق برنامه 
سازمان خصوصی سازی تا خرداد ماه سال جاری و 
قبل از برگزاری مجامع شرکتها سهام 80 شرکت از 
س��وی سازمان خصوصی سازی به جهت واگذاری 
در بورس آماده عرضه و کشف قیمت می باشند اما 

از نیم��ه دوم خرداد ماه تا پایان تیر ماه به علت زمان 
برگزاری مجامع شرکتها، عرضه های سازمان بسیار 
محدودتر ش��ده تا پس از برگزاری مجامع با توجه 
به صورتهای مالی جدید قیمت گذاری مجدداً انجام 

شود.
وی در پاس��خ به س��ؤالی مبنی بر، زمان عرضه 
سهام بیمه دانا خاطرنش��ان کرد: سهام شرکت بیمه 
دانا پس از اعالم صورتهای س��ود و زیان س��ال 88 
در صورتی که زیان انباشته آن به سود انباشته مبدل 
شده باشد با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار به 

جهت کشف قیمت در بورس عرضه خواهد شد.

یک میلیون س��هم ش��رکت حفاری شمال به 
عنوان نخستین واگذاری س��ال جدید، در بورس 
اوراق بهادار به فروش رسید. به گزارش خبرگزاری 
اقتصادی ایران، س��ازمان خصوصی س��ازی، یک 
میلیون س��هم شرکت حفاری ش��مال به ارزش 2 
میلیارد و 724 میلیون ریال در هفته دوم فروردین 
م��اه از کانال بورس به بخش غی��ر دولتی واگذار 
شد. سازمان خصوصی سازی این میزان سهام را به 
وکالت از س��وی شرکت ملی نفت ایران به ارزش 
هر س��هم 2 هزار و 724 ریال به فروش رس��اند. 

براساس این گزارش، شرکت حفاری شمال پس از 
شرکت ملی حفاری ایران، دومین شرکت فعال در 
صنعت حفاری کشور است و بر اساس بررسی ها، 
سهم این شرکت از مجموع حفاری های داخلی و 
خارجی حدود 21 درصد بوده است که با توجه به 
برنامه های آتی این شرکت به نظر می رسد این رقم 
در آینده افزایش یابد. نخس��تین معامله روی سهام 
حفاری ش��مال در تاریخ 31 تیرماه س��ال گذشته 
انج��ام و در طی آن قیمت یک هزار و 400 ریالی 

برای هر سهم این شرکت کشف شد.

ب��ا ثبت رک��وردی جدید، بیش��ترین مصرف 
بنزین امسال روز پنجشنبه )12 فروردین( به مقدار 
88 میلیون و 400 هزار لیتر ثبت ش��د. به گزارش 
خبرگ��زاری اقتصادی ایران، و براس��اس آمارهای 
رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، 
از ابتدای نوروز امس��ال تا روز 13 فروردین ماه به 
طور متوسط روزانه حدود 71 میلیون و 900 هزار 
لیتر بنزی��ن، 46 میلیون و 600 ه��زار لیتر نفت و 
گاز در کش��ور مصرف شد. همچنین در این دوره 
زمانی مقدار مصرف نفت سفید و نفت کوره کشور 
روزانه به صورت میانگین پنج میلیون و 100 هزار 
لیتر و 26 میلیون و 900 هزار لیتر ثبت شده است. 
براساس این گزارش، معاون وزیر نفت پیش از این 
گفته بود: با وجود افزایش جابه جایی مسافران در 
قیاس با سال گذشته، میانگین مصرف بنزین کشور 

در س��ال جاری با سال گذشته همسان بوده است. 
س��ید نورالدین ش��هنازی زاده یکی از دالیل این 
همسانی را افزایش مصرف سی ان جی اعالم کرده 
و گفته بود: میانگین مصرف بنزین در هفته نخست 
امس��ال به حدود 70 میلیون لیتر در روز رسید که 
با مصرف مدت زمان مشابه در سال گذشته تقریبًا 
همس��ان اس��ت. براس��اس این گزارش، میانگین 
روزانه مصرف بنزین کشور در سال گذشته به 64 
میلیون و 700 هزار لیتر رسید که در قیاس با سال 
87 )ب��ا میانگین مصرف روزانه 66 میلیون و 800 
هزار لیتر( 2 میلیون و 100 هزار لیتر کاهش نشان 
می دهد. باالترین رکورد مصرف بنزین کشور در 
دو س��ال گذشته در روز 29 اسفندماه 87 به میزان 
90 میلیون و 200 هزار لیتر و 29 اس��فند 1386 به 
میزان 98 میلیون و 600 هزار لیتر ثبت شده است.

شرکت ایسر از بزرگترین تولیدکنندگان رایانه های 
قابل حمل در جهان که در تالش اس��ت تا موقعیت 
HP به عن��وان بزرگترین تولیدکننده لپ تاپ جهان 
را از آن خود کند، چهار لپ تاپ جدید را وارد بازار 
کرد. به گزارش فارس، این چهار لپ تاپ در س��ری 
محصوالت Timeline X ایس��ر عرضه شده اند و 
سه مدل از آن ها با نمایشگرهای 17/3، 13/3، 15/6 
و 11 اینچی هم اکنون به فروش می رس��ند. بدنه این 
لپ تاپ از جنس آلومینیوم و به رنگ مش��کی براق 
ساخته شده است و صفحه  کلید آن نیز بسیار زیباتر 
از مدل های مش��ابه موجود در بازار است. روی این 
رایانه همراه پردازنده 330M Core i3 اینتل نصب 
شده است که کاربران در صورت تمایل می توانند با 
 Core i7 پرداخت هزینه بیش��تر، آن را با پردازنده

670M اینتل در اختیار بگیرند.
چهار لپ تاپ یاد شده ش��امل 3 گیگابایت رم 
و 250 تا 640 گیگابایت حافظه داخلی می ش��وند و 
ب��رای هیچ یک از آنها حافظ��ه جامد در نظر گرفته 

نش��ده اس��ت. کارت گرافیکی در نظر گرفته شده 
 5650 HD 5470 و HD در این چهار محص��ول
ساخت شرکت AMD است. شرکت تایوانی ایسر 
برای این چهار لپ تاپ 9 باتری سلولی در نظر گرفته 
اس��ت که این باتری به صورت مجزا به قیمت 200 

دالر فروخته می شود.

مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد 
کش��اورزی گفت: فرآوری 25 میلیون تن محصوالت 
کشاورزی در برنامه پنجم توسعه از سوی وزارت جهاد 
کش��اورزی پیش بینی شده اس��ت. به گزارش فارس، 
علیرضا پوربصیر مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی 
افزود: در برنامه پنجم توس��عه ساالنه فرآوری 4/5 تا 5 
میلیون تن محصوالت کشاورزی برآورد شده است. وی 
گفت: بخش عمده این فرآوری در زمینه نخیالت، میوه 
و س��بزیجات و نباتات علوفه ای صورت می گیرد و هر 
ماده خامی وارد چرخه فرآوری نخواهد شد. پوربصیر 
اظهار داشت: بررسی  ها حاکی از آن است که برخی از 
سرمایه گذاری ها در حیطه صنایع تبدیلی و تکمیلی توسط 

بخش خصوصی متناسب با نیاز بخش کشاورزی نبوده، 
از ای��ن رو با رویکرد جدیدتری به موضوع فرآوری در 
برنامه پنجم پرداخته شده است. وی با اشاره به توسعه 
سردخانه ها، انبارها و ظرفیت ذخیره سازی محصوالت 
کشاورزی در برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: در این 
برنامه افزایش ظرفیت ذخیره سازی محصوالت کشاورزی 
تا 20 میلیون تن برآورد ش��ده اس��ت. به گفته مدیرکل 
دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی،  ظرفیت فعلی واحدهای 
استاندارد ذخیره س��ازی و سردخانه های کشور نزدیک 
به 7 میلیون تن است و ظرفیت واحدهای ذخیره سازی 
س��نتی نیز دو برابر ظرفیت واحدهای استاندارد است. 
وی بازسازی و نوس��ازی واحدهای موجود در بخش 

صنایع تبدیلی و تکمیل��ی را از اولویت ه��ای وزارت 
جهاد کش��اورزی در برنامه پنجم توس��عه دانس��ت و 

افزود: بازس��ازی ه��زار و 300 واحد مربوط به صنایع 
تبدیلی و تکمیلی در این برنامه پیش بینی ش��ده است.

همراه اول گوی سبقت را از ایرانسل ربود

واگذاری 80 شرکت تا خرداد ماه سال جاری

حفاری شمال، نخستین شرکت واگذار شده در سال 89

مصرف 88 میلیون لیتری بنزین در سال 89 ثبت شد

چهار لپ تاپ جدید تایوانی در بازار

بدرود اقتصاد انسانی

دالیل بحران جاری چیست؟ 
آیا واردات آب مجازی راه حلی مناسب است؟

فرآوری 25 میلیون تن محصول کشاورزی در برنامه پنجم

اشاره



بازی، زندگی اول کودک

     سپیده نصر اصفهانی  
اشتباه پشت اش��تباه! گاهی اوقات وقتی یه 
اشتباه مرتکب می شیم و بعد می فهمیم که 
چیکار کردیم به ج��ای جبرانش، دومین و 
س��ومین اش��تباه رو هم مرتکب می شیم و 

اونقدر پیشروی می کنیم که...
مائده 23 س��اله هم اش��تباهش رو از همین 
دس��ته می دونه و می گه: وقتی با اون پسر 
آشنا ش��دم می دونستم اش��تباه می کنم و 
باالخره یه جایی به بن بست می خورم اما 
یه نیروی عجیب منو به ارتباط برقرار کردن 
می کشید. دوستش داشتم خیلی زیاد و این 
حس با توجهات بیش از اندازه اون به من، 
بیشتر شد... مدت زیادی از دوستیمون نمی 
گذشت که حس کردیم این رابطه واسمون 
کمه و می خوایم همیشه کنار هم باشیم. به 
همدیگه قول دادیم تا هر وقت شده منتظر 
بمونیم تا ش��رایط مساعد بشه و جریان رو 
به خونواده هامون بگیم. اما نمی دونم چی 
ش��د که اون همه چی��ز رو فراموش کرد و 
خیلی بی س��ر و صدا رف��ت! جالب بود... 
یعنی االن جالب��ه و اونوقت خیلی دردناک 
بود. ی��ه روز عصر نزدی��ک  غروب که از 
کالس برمی گشتم خونه، سر کوچه ایستاده 
بود؛ منو کشید کنار و خیلی راحت و آروم 
بدون هیچ اس��ترس وناراحتی گفت: ببین 
مائده من هر چقدر فکر کردم به این نتیجه 
رس��یدم که لیاقت تو رو ندارم... تو لیاقتت 
بیش��تر از  ایناس��ت... خیلی بیشتر از اینها! 

همین... 
اینو گفت و یه کارت دعوت عقد گذاشت 
توی دستم و یه س��ری تکون داد و رفت! 
به همین راحتی. اما دو سه ماه بعد از رفتن 

و ازدواجش برای من راحت نبود... اونقدر 
حالم خراب بود و چیزی از خودم و اطرافم 
نم��ی فهمیدم که به ج��ای فکر کردن روی 
اش��تباه انجام ش��ده و  عبرت گرفتن ازش، 
دومی��ن خط��ای زندگیم رو ک��ه به مراتب 
بزرگتر هم بود انجام دادم و با یه پسر دیگه 
دوست شدم. بار قبل طرفم رو دوست داشتم 
و همین حس منو به س��متش می کشید و 
حداقل بعد از اینکه متوجه اش��تباهم شدم، 
بازم خودمو دلداری می دادم که دوس��تش 
داش��تم. ولی این یکی فرق می کرد. هیچ 
احساس خاصی بهش نداشتم و صرفًا برای 
اینکه شکس��ت قبلی خودم��و جبران کنم 
راضی به این کار ش��دم. خوب به یاد دارم 
که هیچ وقت با حس��م روراست نبودم و 
چه رو به روی اون پسر و چه توی تنهایی 
خودم سعی می کردم وانمود کنم دوستش 
دارم و حاضرم ه��رکاری برای رابطه مون 
انج��ام بدم... م��دت زیادی گذش��ت و با 
اینکه هنوزم حس خاصی بهش نداشتم اما 
زیاد وابسته شده بودم. اونقدر که اگر یک 
روز نمی دیدمش یا یک دقیقه تلفن هاش 
دیر می ش��د حال خودم��و نمی فهمیدم و 
از ک��وره در می رفتم... ظاه��راً همه چیز 
روی روال ب��ود که یه روز بی مقدمه رهام 
ک��رد و رفت... حتی مثل قبلی جرأتش رو 
نک��رد که بیاد و رو در رو بهم بگه که چرا 
نمی خواد با من باش��ه... من بار اول اشتباه 
کردم اما اشتباه بار دوم خیلی بزرگتر بود... 
ب��ه ج��ای درس گرفت��ن از عاقبت چنین 
روابطی، برای س��اختن دل شکسته خودم، 
دوباره به طنابی چنگ زدم که همون ش��د 

طناب دار خودم...

تغذی��ه با ش��یر مادر مناس��ب ترین، 
ایمن تری��ن و طبیعی تری��ن روش تغذیه 
ش��یرخوار اس��ت؛ چ��را که ع��الوه بر 
تأمی��ن انرژی، مواد مغ��ذی و آب مورد 
نیاز بدن ک��ودک، موجب افزایش ایمنی 
ک��ودک در براب��ر بیماری ها می ش��ود. 
تغذیه م��ادر در دوران ش��یردهی، برای 
داش��تن ش��یردهی موف��ق و تأمین مواد 
مغذی مورد نیاز کودک بسیار مهم است. 
مادر در این دوران عالوه بر نیازهای 
تغذیه ای خود، برای تولید شیر به مقدار 
بیشتری مواد مغذی و مایعات نیاز دارد 
ک��ه باید به برنامه غذای��ی خود بیفزاید. 
بن��ا ب��ر اع��الم انس��تیتو تحقیقات 
تغذی��ه ای و صنای��ع غذایی کش��ور، در 
دوران ش��یردهی بس��ته به مقدار ش��یر 
تولید ش��ده، نیاز به انرژی و سایر مواد 
مغ��ذی و مایعات بیش��تر می ش��ود؛ که 
بخش��ی از انرژی از طری��ق به مصرف 
رس��یدن چربی های ذخیره شده در بدن 
مادر در دوران بارداری تأمین می ش��ود. 
مادر ش��یرده باید برنامه غذایی خود 
را طوری تنظیم کند که روزانه از تمامی 
گروه ه��ای غذایی ب��ه ط��ور متعادل و 
مناسب دریافت کند. گروه غذایی نان و 
غالت مواد غذایی مانند انواع نان، برنج، 
ماکارونی، بیسکویت های ساده و غالت 
را شامل می ش��ود که برای تولید انرژی 
مفیدند. م��واد غذایی این گ��روه دارای 
مواد نشاس��ته ای، مقداری پروتئین، آهن 
و ویتامین های گروه B اس��ت و مادران 
ش��یرده باید روزانه به طور متوسط 7 تا 
11 واح��د از این گ��روه دریافت کنند. 
هر واحد از گروه نان و غالت برابر با 
یک برش 30 گرمی نان و یا نصف لیوان 
ماکارونی یا برنج پخته اس��ت. میوه ها و 
س��بزی ها نیز تأمین کنن��ده ویتامین ها و 
برخی مواد معدنی مورد نیاز بدن هستند. 
مصرف می��وه  و س��بزی ها موجب 
افزایش مقاوم��ت در براب��ر بیماری ها، 

ترمی��م زخ��م، س��المت پوس��ت و نیز 
کمک به س��وخت و ساز بدن می شوند. 
مص��رف روزان��ه حداق��ل پن��ج واحد 
از میوه ه��ا و چه��ار واحد از س��بزی ها 
ب��رای زن��ان ش��یرده ضروری اس��ت. 
هر واح��د از گروه میوه ه��ا برابر با 
ی��ک عدد میوه متوس��ط مانن��د پرتقال، 
سیب، نارنگی و یا نصف گریپ فروت 
یا س��ه چهارم لیوان آبلیم��و تازه یا یک 
چهارم لیوان میوه خشک و هر واحد از 
س��بزی ها برابر با یک لیوان سبزی خام 
یا نصف لیوان س��بزی پخته است.گروه 
ش��یر و فراورده های آن نیز موادی مانند 
ماست، پنیر کم چرب و کشک را شامل 
می شود که برای استحکام استخوان های 
الزمن��د.  پوس��ت  س��المت  و  م��ادر 
چنانچ��ه کلس��یم در رژی��م غذایی 
کاف��ی نباش��د،  نی��از به کلس��یم ش��یر 
ک��ودک از طریق ذخایر اس��کلتی مادر 
تأمین می ش��ود که این امر باعث پوکی 
می ش��ود.  م��ادر  زودرس  اس��تخوان 
بنابرای��ن مادر ش��یرده ب��رای تأمین 
نیاز کلس��یم خ��ود باید روزان��ه 3 تا 4 
واحد از م��واد غذایی این گروه مصرف 
کن��د. ه��ر و اح��د از م��واد غذایی این 
گ��روه برابر اس��ت ب��ا یک لیوان ش��یر 
ی��ا ماس��ت و یا 30 ت��ا 45 گ��رم پنیر. 
گروه گوش��ت، تخم مرغ، حبوبات 
و مغزها ش��امل انواع گوشت های قرمز، 
مرغ، ماهی، تخم مرغ، حبوبات و مغزها 
)فن��دق، بادام، پس��ته و گ��ردو و...( را 
ش��امل می ش��ود. مواد غذایی این گروه 
نقش بس��یار مهمی در تأمی��ن پروتئین 
و آه��ن مورد نی��از مادر ش��یرده دارند. 
م��ادر ش��یرده باید روزان��ه حداقل 
3 واح��د از م��واد غذای��ی ای��ن گروه 
مص��رف کند. ه��ر واحد از ای��ن گروه 
ب��ا 60 ت��ا 90 گرم گوش��ت قرمز، مرغ 
ی��ا ماه��ی، 2 عدد تخ��م م��رغ یا یک 
لی��وان حبوب��ات پخت��ه براب��ر اس��ت.
توصیه های��ی برای مادران ش��یرده:
- مادر شیرده باید از تمامی گروه های 
غذایی در برنامه غذایی خود استفاده کند.
- ب��رای جلوگی��ری از کاهش آب 
بدن مادر )دهیدراتاس��یون( ب��ه مادران 
توصیه می شود که روزانه به میزان کافی 
مایع��ات و آبمیوه طبیع��ی مصرف کند.
- نوش��یدن ی��ک لی��وان مایع��ات 
مانند آب، ش��یر ی��ا آب میوه ت��ازه در 
ه��ر ب��ار ش��یردهی توصی��ه می ش��ود.
- نی��از ب��ه ویتامین ه��ا و امالح در 
دوران ش��یردهی افزای��ش می یاب��د که 
از طری��ق رعایت رژی��م غذایی متعادل 
می ت��وان ای��ن نی��از را برط��رف ک��رد.
- ورزش های سبک که باعث افزایش 
توان بدنی مادر و کاهش استرس می شود 
نی��ز توصی��ه می ش��ود ام��ا ورزش های 
سنگین به مادران شیرده توصیه نمی شود.
- ق��رار گرفت��ن در مع��رض ن��ور 
مس��تقیم خورش��ید به مدت حداقل 20 
دقیق��ه در روز )در س��اعت اوج تابش 
نباش��د( توصی��ه می ش��ود. خورش��ید 
ش��کالت،  قه��وه،  مص��رف  از   -
 نوش��ابه های گازدار،  م��واد غذای��ی پر 
ادوی��ه )مانن��د سوس��یس و کالباس( و 
م��واد غذای��ی نف��اخ خودداری ش��ود.

تحقیقات اخیر حاکی از این امر است 
ک��ه می توان طالق را پیش بینی کرد و در 
برخی موارد با شناس��ایی فاکتورهای مهم 
در ایجاد جدایی از وقوع آن جلوگیری به 
عمل آورد. ه��م چنین گفته اند آیا تاکنون 
برای ش��ما اتفاق افتاده ک��ه با تمام وجود 
به یکی از دوس��تانتان ک��ه تصور می کنید 
در آس��تانه جدایی قرار دارد کمک کنی�د؟ 
حت���ی خی�لی قبل ت��ر از اینکه حرفی از 
جدایی زده شود و آنها هنوز با هم زندگی 
می کردن��د برایتان مثل روز روش��ن بوده 
ک��ه آنها باالخ��ره از هم جدا می ش��وند؟
پژوهش��گران بر ای��ن باورند که وقتی 
عالئم جدایی را مش��اهده می کنید، برای 
انتق��ال آن به طرف مقابل تعلل نکنید و او 
را در جری��ان امور قرار دهید تا از پیوندی 
که نهایتًا منجر به جدایی اس��ت خودداری 
ش��ود. براس��اس مطالعات جدید موفقیت 
خانوادگ��ی )و یا عدم وج��ود آن( خیلی 
پیش از اینکه خانواده ها تصمیم به متارکه 
بگیرن��د، قابل پیش بینی اس��ت. البته باید 
توجه داشت که تنها با مشاهده این عوامل 
نمی توان اظهار داش��ت که آنها محکوم به 
جدایی هستند، بلکه برخالف آن می توان 
گفت که دلیل کامیابی و موفقیت بس��یاری 
از زندگی های زناش��ویی همی��ن توانایی 
زوجی��ن در تغیی��ر نگرش ه��ای منفی و 
تعدی��ل آداب برقراری ارتباط نادرس��ت 
اس��ت. تش��خیص ب��ه موقع مش��کالت، 
اساسی ترین عامل در حفظ رابطه به شمار 
م��ی رود. دکتر »م��اری کلمنتز« اس��تادیار 
مؤسس��ه روانشناس��ی بالینی معتقد است: 
اغلب خانواده ها معموالً خودشان را درگیر 
مش��کالت نکرده و هیچگونه تالشی برای 
حل مشکالت نمی کنند تا زمانی که مسائل 
به حادترین نقطه خود برسند؛ تازه در این 
شرایط یادش��ان می افتد که با هم مشکل 
دارند؛ اما برای اینکه بتوانیم مش��کالت را 
ح��ل کنیم باید آنها را به موقع تش��خیص 
داده و از همان ابتدا جلوی پیش��رفت آنها 
را بگیریم. براساس این تحقیق و مطالعات 
دیگ��ری که ب��ر روی رواب��ط خانوادگی 
انجام ش��ده، یک س��ری فاکتورهای اولیه 
هس��تند که به خوبی می توانند نشان دهند 
زندگی مش��ترک در حال فروپاشی است. 
به طور کل��ی همه )و یا قس��مت اعظمی 
از( مش��کالت به دلیل عدم وجود ارتباط 
کالم��ی مناس��ب پدید می آین��د. تنها این 
ج��ر و بحث ها و تفاوت های میان ش��ما 
دو نفر نیس��تند که س��بب بروز مش��اجره 
می شوند؛ بلکه دلیل اصلی درگیری ها در 
مورد چگونگی کنترل این گرایشهاس��ت. 
دکتر کلمنتز می گوید: بهتر است به رابطه 
خود به مثابه یک حس��اب پس انداز نگاه 
کنید، یکی دو جمل��ه آزار دهنده مثل این 
اس��ت که ما از حس��اب زندگی خود پول 
برداش��ت می کنیم، به مرور زمان اگر این 
تعداد برداش��ت ها زیاد ش��ود ب��ه جایی 
می رسید که حس��ابتان صفر خواهد شد.
یکی دیگر از مشکالتی که ممکن است 

در هر خانواده ای پیش بیاید این است که 
یکی از طرفین کاری انجام می دهد که به 
عقیده خودش مورد تأیید دیگری است و 
ارزش تش��کر و قدردان��ی را دارد؛ اما در 
حقیقت ط��رف مقابل هیچگونه ارزش��ی 
ب��رای کار او قائل نمی ش��ود. یکی دیگر 
از مش��کالتی ک��ه زوجین ب��ا آن روبه رو 
هس��تند، این است که افراد چیزهایی را که 
الزم است بگویند، نمی گویند. افراد زمانی 
می توانند احساس��ات خود را با همسر در 
می��ان بگذارند که ت��وان پذیرایی آن را در 
همسر بیابند و در او هم احساسی را درک 
کنند. اگر گوش شنوایی برای احساس فرد 
نباش��د و یا در هنگام بیان احساس��ات با 
سرزنش و یا انتقاد روبه رو شود انگیزه ای 
برای ادامه صحبت نخواهد داش��ت. برای 
اینکه بتوانیم زندگی خود را ارتقا بخشیم، 
باید از هم��ان ابتدا تمام جوانب کار را در 
نظ��ر بگیریم. در این میان مهمترین مرحله 
انتخاب اس��ت. اگر به دنبال ظاهر، درآمد 
و موارد جانبی باش��یم، باید دقت داش��ته 
باش��یم که نکات مهمتری هم هس��تند که 
باید رعایت شوند. فقط کافی است نگاهی 
به فرزندان طالق داشته باشیم، آن وقت در 
می یابیم که پیش از اینکه خودمان بخواهیم 
وارد زندگی مشترک شویم، بهتر است که 
نگاه دقیق تری به خصوصیات فردی خود 
و شریک زندگیمان داشته باشیم. همچنین 
می توانی��م از افراد متخص��ص نیز در این 
زمینه کمک بگیریم تا نقاط ضعف و قوت 
فردی ما و شریکمان را به ما گوشزد کنند.
پیش از اینکه ب��ه آرزوی ازدواج فکر 
کنی��د، بهتر اس��ت به ح��رف دلتان گوش 
کنید. نباید به هشدارها و عالئم خطری که 
در دلتان می گذرد بی توجه باشید. مرحله 
اول تعیین نقاط قوت اس��ت؛ ابتدا باید از 
خود بپرس��ید که بارز ترین مش��خصه فرد 
مقابل چیست؟ با ش��ما و دیگران چگونه 
برخ��ورد می کند؟ محققان ب��ه این نتیجه 
دس��ت پیدا کرده اند که طرز برخورد شما 
با دیگ��ران می تواند چیزه��ای زیادی در 
مورد ش��خصیتتان به دیگران بگوید. به هر 
حال همه افراد دوس��ت دارن��د تا دیگران 

رفتار مناس��بی از خود نسبت به آنها نشان 
دهن��د و ای��ن امر کاماًل طبیعی اس��ت. اما 
گاه��ی اوقات آنقدر به ی��ک نفر عالقمند 
می شویم که واقعیت ها را فراموش کرده 
و بیش��تر بر روی ایده آل های ذهنی خود 
تمرک��ز می کنیم و یا به دلی��ل گرایش به 
او تعهداتی را مبنی بر برآوردن خواس��ت 
ذهنی او می دهیم. ممکن است بسیاری از 
افرادی که با این دید با هم آشنا می شوند، 
رابطه را به خوبی ش��روع کرده و حتی به 
قص��د ازدواج ه��م پیش روند؛ ام��ا نهایتًا 
کارش��ان به طالق می کشد. بنابراین پیش 
از اینک��ه به آرزوی ازدواج فکر کنید، بهتر 
اس��ت به حرف دلتان گوش کنید. نباید به 
هش��دارها و عالئ��م خطری ک��ه در دلتان 
می گذرد بی توجه باش��ید. اگر مسأله ای 
در زندگی برای ش��ما اهمیت دارد باید آن 
را به میز مذاکره بکشانید و در مورد آن به 
بحث و گفتگو بنش��ینید. مشاوران خانواده 
معتقدند که یک یا دو جلسه مشاوره پیش 
از ازدواج، تأثیر به سزایی بر روی سالمت 
ازدواج دارد. بهتر اس��ت دورنمای روشنی 
از خواس��ت ها و نیازه��ای خود داش��ته 
باش��ید و پیش از ازدواج کلی��ه نیازهایتان 
را ب��ا ط��رف مقاب��ل در می��ان بگذارید. 
می توانید از ش��ریک زندگ��ی خود انتظار 
داش��ته باش��ید که خود را با برخی شرایط 
مطابقت دهد، اما نمی توانید توقع داش��ته 
باش��ید که او به طور کامل عوض ش��ود. 
جوهر وجودی انس��ان ها تغییر ناپذیر 
اس��ت و حتی اگر خودش��ان هم بخواهند 
ب��از هم نم��ی توانن��د تغییر کنن��د و یک 
مرتب��ه تبدی��ل به انس��ان دیگری ش��وند. 
برای اینکه بتوانی��د با یک نفر ازدواج 
کنید و با او زندگی خوبی داشته باشید، باید 
وجود او را همانگونه که هس��ت بپذیرید، 
ب��ه مرور زم��ان برخی آداب اکتس��ابی را 
می توانید تغیی��ر دهید، اما تصور تغییرات 
بنیادی��ن را باید ب��ه کلی فرام��وش کنید. 
ازدواج مانن��د معامل��ه ب��ر س��ر یک 
بس��ته تجاری است و ش��ما این قدرت را 
ندارید که هر یک از خصوصیات اخالقی 
همسرتان را که نمی پسندید، دور بریزید.

به اعتق��اد »پی��اژه« روانش��ناس، نوزاد 
موجودی فعال و مبتکر رفتار است. طفل به 
سرعت تمایز بین خصوصیات محیط نزدیک 
خوی��ش را می آم��وزد و به انطب��اق رفتار 
خویش در جهت الزامات آن ها می پردازد. 
ب��ازی تفکر کودک اس��ت. ک��ودک در طی 
بازی به آزمایشگری، تمرین، تقلید، مذاکره، 
آمادگی و مرور ذهنی موقعیت های زندگی 
واقعی می پردازد. بازی شایستگی، استقالل، 
عزت نفس و مهارت های دیگر را گسترش 
می دهد. بازی عامل مهمی در پرورش عقلی 
کودک به شمار می رود. کودک آن چه را در 
خان��ه می آموزد، ضمن بازی تکرار می کند 
و هنگام تکرار درباره آن ها می اندیش��د و 
معنای بسیاری از این پدیده ها برای او قابل 
فهم تر می شود. مشاهدات مختلف گویای 
این امر است که کودکان از بدو تولد شروع 
ب��ه بازی می کنند و آن گاه با افزایش س��ن 
و کس��ب تجرب��ه، نوع بازی خ��ود را تغییر 
می دهند. در اوائ��ل تولد، بدن کودک مرکز 
بازی ها اس��ت. کودک با اعضای بدن خود 
به بازی می پردازد. در واقع پیش از آن که ما 
به حرکات او به عنوان بازی نگاهی بیندازیم، 
او بازی خ��ود را همراه ب��ا مجموعه ای از 
اکتش��افات و تکرارها، ت��کان دادن اعضای 
حرکتی، ادراکات حس��ی همراه با حرکات 
محیطی از قبیل صداها، مزه ها و...، ش��روع 
می کن��د و از تجرب��ه آنه��ا ل��ذت می برد. 
حرکت چشم ها و صدا درآوردن ها، همگی 
آغازگر بازی کودک است؛ با این تفاوت که 
بسیاری از آن ها در ابتدا حالت بازتابی داشته 
و س��پس با کس��ب لذت و در نتیجه تکرار 
آن، جنبه بازی می یابد. کودک آن چه را در 
خانه می آموزد، ضمن بازی تکرار می کند و 
هنگام تکرار درباره آن ها می اندیشد و معنای 
بسیاری از این پدیده ها برای او قابل فهم تر 
می شود. به اعتقاد روانشناسان، اطالعاتی که 
کودک از طریق بازی کسب می کند، نه تنها 
ب��رای زندگی فعلی او، بلکه با زندگی آینده 
او ارتباط می یابد. بازی فرآیندی اس��ت که 
آماده س��ازی کودک را برای آینده مشخص 
می کند. چگونگی برخورد کودک با بازی، 

انتخاب بازی، اهمیت بازی و...، همگی نشان 
از چگونگی نگرش کودک به محیط اطراف 
خ��ود و راهنمایی برای وابس��تگی با محیط 
ارتب��اط دارد. بازی برای تحول ش��ناختی، 
عاطف��ی، اجتماع��ی و جس��مانی ک��ودک 
ضرورت ت��ام دارد. ب��ازی طریقه یادگیری 
کودک درب��اره بدن خود و دنی��ای پیرامون 
آن اس��ت. بازی وس��یله ای برای سازندگی 
کودک است. او از طریق بازی یاد می گیرد، 
ابداع و تجربه می کند. کودک از طریق بازی 
می تواند به استعدادها، توانایی ها، خواست 
ها، ضع��ف و نکات مثبت و منفی خود پی 
ببرد و ل��ذا با ش��ناخت ویژگی های خود، 
ساخت ش��خصیتی خود را تحکیم بخشد. 
بازی، رش��د هوشی را تس��ریع می کند. در 
این صورت آش��نا کردن ک��ودکان با بازی و 
تحریک آنها به بازی، یکی از عواملی است 
که رش��د ش��ناختی کودک را ساده می کند. 
بازی برای رش��د مهارت های ذهنی اساسی 
اس��ت. کودکان در ب��ازی می توانند بدون 
دخال��ت دیگران تجرب��ه بیندوزند و در این 
ضمن توانایی هایی را کسب کنند. از طریق 
آزمون و خطا به کش��ف راه حل ها بپردازد، 
مسأله گش��ایی کند و کس��ب تجربه داشته 
باش��د. نقش بازی در گس��ترش زبان نیز از 
اهمیت شایان توجهی برخوردار است. از آن 
رو که زبان جزء مهارت ها و یادگیری های 
اکتس��ابی انسان است، کس��ب تجربه در اثر 
کن��ش متقابل بی��ن ف��ردی، در بازی های 
گروهی از ضروریات آموزش زبان اس��ت. 
همانطور که کودک در ارتباطات بازی گونه 
خویش می تواند بسیاری از کلمات جدید و 

مفهوم آن را درک کند و یاد بگیرد.
اکتش��اف در قلب ب��ازی ق��رار دارد و 
در ذه��ن ک��ودک هر تجرب��ه ای مهم تلقی 
می ش��ود؛ حتی پرتاب کردن یک کاسه پر، 
از روی س��ینی. همچنان که ن��وزاد بزرگتر 
ش��ده و به یک کودک نوپا مبدل می ش��ود، 
بازی های او پیچیده تر و خیالی تر می شود. 
در این س��ن، ب��ازی طریقه ای مه��م برای 
تمرین مهارت ه��ای کلی��دی و کیفیتی از 
قبیل استقالل، خالقیت، کنجکاوی و مسأله 

گشایی اس��ت. بازی همچنین پایگاه مهمی 
برای کشف احساس��ات و ارزش ها بوده و 
می تواند مهارت های اجتماعی را گسترش 
بخش��د. کودک از طریق ب��ازی می تواند به 
اس��تعدادها، توانایی ها، خواست ها، ضعف 
و نکات مثبت و منفی خود پی ببرد و لذا با 
شناخت ویژگی های خود، ساخت شخصیتی 
خود را تحکیم بخشد. کودک از طریق بازی 
درمی یابد که س��هیم شدن و یا سهیم کردن 
دیگران در بازی یا اس��باب بازی برای مورد 
قبول قرار گرفتن و پذیرفتن الزم است. آدلر 
می گوید: ب��ازی بیش از هر چیز دیگر یک 
تمرین اشتراکی است و این تمرین ها باعث 
می شود تا کودک ضمن برآوردن احساسات 
اجتماعی خود آن ها را ارضا کند. کودک در 
می یاید که دیگران نیز همانند او تمایل دارند 
تا از اسباب بازی ها استفاده کنند. استفاده از 
اس��باب بازی به او می آموزد که جهت نیل 
ب��ه تفاهم باید از مقررات و اصولی که مورد 
قبول همگان و هم بازی باش��د، پیروی کند. 
کودک از طریق بازی و همانندسازی نه تنها 
به تمرین رفتارهای اجتماعی می پردازد، بلکه 
این خود برای اصالح و گسترش اینگونه از 
رفتاره��ا فرصتی نیکو و شایس��ته در اختیار 
ک��ودک قرار می دهد. به ط��ور مثال، هرگاه 
کودکی نتوانسته باشد از طریقی معقول مکان 
و نقش شایسته خود را در اجتماع پیدا کند، 
بازی به او فرصت خواهد داد تا با به تجربه 
درآوردن پندارها و آموخته های خود، نقش 

مطلوب و مناسب خود را بازیابد. 
ک��ودکان از طریق بازی به گس��ترش 
نیروه��ای درون و مراحلی که باید جهت 
خویشتن داری طی کنند، دست می یابند. 
این گس��ترش از طریق تغییری اس��ت که 
در ماهی��ت ب��ازی بچه ها و ه��م زمان با 
پیش��رفت بازی فرد به س��مت بازی های 
جمع��ی و در نتیجه ال��زام رعایت روابط 
اجتماعی پدی��د می آید. به عنوان مثال در 
بازی ه��ای گروهی ی��اد می گیرد که باید 
در نوب��ت قرار گیرد و ی��ا باید مقررات را 
بپذیرد و یا... اینگونه از یادگیری ها در باال 

بردن خویشتنداری مؤثر است.

طناب دار

مادران شیرده از مصرف شکالت
 و موادغذایي نفاخ خودداري کنند

مطمئناً برای ش��ما، بورانی و به خصوص 
بورانی اسفناج، غریبه نیست. آیا از ارزش غذایی 

آن اطالعی دارید؟
بورانی ه��ا اغلب در خانواده س��االد جای 
می گیرند، با این تفاوت که سس شان را ماست 
تشکیل داده و محتویات شان در سس مورد نظر 
غوطه ور ش��ده. در کل، به غذایی که یک پای 
آن ماست باشد و پای دیگرش سیر، می گوییم 

بورانی!
از س��بزیجات ت��ازه فصل ه��م در تهیه 

بورانی ها استفاده می شود.
اسفناج و ایمنی برادرند!

همیشه آهن فراوان این سبزی عاملی برای 
مصرف آن بوده است، در حالیکه در اسفناج، 
بیش از آهن، مواد مغذی دیگری وجود دارند 
که دریاف��ت مقادیر قابل مالحظ��ه ای از آنها 

تأمین کننده نیاز روزانه است.
می پرسید کدام مواد مغذی؟ پس بخوانید:

خوردن 100 گرم اسفناج تأمین کننده مقادیر 
مناسبی از اسیدفولیک، پتاس��یم و بتاکاروتن 

است؛
یعنی 140 میکروگرم اس��یدفولیک را به 
بدن می رس��اند و عادت به خوردنش از بروز 
بیماری های قلبی عروق��ی جلوگیری می کند. 
در ضمن، فشار خونی ها نیز بهتر است از این 
سبزی اس��تفاده کنند؛  زیرا آن مقدار اسفناج، 

تأمین کننده 500 میلی گرم پتاسیم است.
این روزها دریافت هرچه بیشتر بتاکاروتن 
هم برای تقویت سیس��تم ایمنی توصیه شده 
اس��ت و از آنجا که هر 100 گ��رم آن 3 هزار 
و 535 میکروگ��رم بتاکاروت��ن دارد، مصرف 
منظم این سبزی برای کس��انی که زیاد سرما 
می خورند، مفید خواهد بود. در ضمن، یادتان 
نرود که این سبزی منبع گیاهی کلسیم نیز هست 
و به این دلیل، خوردنش به همراه سایر لبنیات 
از بروز پوکی استخوان به  خصوص در خانم ها 

پیشگیری می کند.
کرفس، ضدفشارخون

کرفس یک س��بزی کم کال��ری اما معطر 
اس��ت که عادت به خوردنش برای کس��انی 
که اضافه وزن دارند، توصیه می ش��ود. البته آن 
را برای کسانی که مفاصل آرتروزی دارند نیز 
پیش��نهاد می کنند، زیرا مطالعات نشان داده اند 
که خوردن آب این س��بزی برای این بیماران 
از شدت یافتن این عارضه در میان مفاصل شان 
جلوگیری می کند. در ضمن، آن را نیز به دلیل 
داشتن پتاس��یم برای کسانی که به فشار خون 
مبتال هستند، توصیه می کنند؛ زیرا دارای مقادیر 
قابل مالحظه ای از این ماده معدنی است. پس 
می توان نتیج��ه گرفت که همراه ش��دنش با 
اسفناج می تواند کمپلکس مناسب تری را برای 

این بیماران فراهم آورد.
ماست، منبع پروتئین

ماس��ت، یکی از منابع غذایی ارزش��مند 
پروتئین است. بنابراین کسانی که کمتر گوشت 
می خورند، بهتر است از این ماده غذایی بیشتر 
استفاده کنند. همین جا باید خاطرنشان کنیم که 
در میان گروه های سنی مختلف کمبود این ماده 
مغذی به وفور دیده می شود پس مصرف این 
منابع پروتئینی یک ضرورت است. به عالوه، 
در این فرآورده لبنی، کلسیم قابل مالحظه ای نیز 
یافت می شود و عادت به مصرف مرتب آن از 
بروز پوکی استخوان نیز جلوگیری می کند. حتمًا 
شنیده اید افرادی که گیاهخوارند، احتمال دارد به 

کمبود ویتامین B12 نیز دچار شوند.
از آنجا که ماست یکی از منابع این ویتامین 
است، توصیه می شود که گیاهخواران، آن را به 
طور مرت��ب در برنامه غذایی خود بگنجانند؛ 
و چه بهتر که ماس��ت از نوع کم چرب باشد 
زیرا تنها تفاوت آن، نبود اسیدهای چرب اشباع 

است، نه سایر مواد مغذی.
ماندگی و کهنگی

بهتر است آن را مخلوط شده با ماست به 
مدت یک تا 2 روز در ماست ترش و چکیده 
)و البته در ظرفی در بسته( نگهداری کرده و هر 
بار به میزان مصرف تان از یخچال خارج کنید. 
از آنجایی که تهیه این بورانی ساده است، توصیه 
می ش��ود که آن را تازه به تازه آماده و اس��تفاده 

کنید.
اگر کمبود کلسیم دارید

از آنجا که اسفناج از منابع غذایی کلسیم 
است، توصیه می شود که حجم آن را در بورانی  

بیشتر کرده و در کنار ماست آن را میل کنید.
البته خوردن آن همراه غذایی که گوشت 
دارد تعادل فس��فر را هم فراهم کرده و جذب 
کلسیم را بیشتر می کند. در ضمن، بهتر است به 
جای گردو، به آن کنجد و بادام خرد شده اضافه 
کنید تا به این ترتیب، میزان کلسیم دریافتی تان 

بیشتر شود.
اگر فشارخون دارید

به بورانی نمک اضافه نکنید. در ضمن از 
آنجا که دو سبزی به کار رفته در آن کاهنده فشار 
خون هس��تند، بهتر است حجم شان را بیشتر 
کرده و ماست و گردوی کمتری استفاده کنید. 
به عالوه، نوشیدن یک لیوان آب گریپ فروت 
تازه بعد از خوردن این غذا می تواند کنترل کننده 

فشار خون شما باشد.
حاال حکایت ماست

ماس��ت یکی از بهترین فرآورده های لبنی 
است و از این رو، نمی توان گفت که شیر بر آن 
ارجحیت دارد؛ چون ماست نیز دارای خواصی 
است که با خوردن شیر در مصرف کننده حاصل 
نمی شود؛ از جمله اینکه ماست قابلیت نگهداری 
باالتری داشته و می تواند در کنار غذا یا به عنوان 
یک دسر یا میان  وعده مستقل مورد استفاده قرار 
گیرد )در حالیکه با کمتر غذایی می توان شیر را 
همراه کرد( و خوردن آن برای افرادی که عدم 
تحمل به الکتوز دارند قابل تحمل تر اس��ت و 
طعم بهتری دارد؛ بنابراین افراد آن را راحت تر 
می توانند بپذیرند. در ضمن، این فرآورده از آنجا 
که تخمیری است باکتری های مفیدی را دارد که 
می تواند به سالمت دستگاه گوارش به خصوص 
روده ها کمک کند. عالوه بر موارد یاد شده، در 
ماست ترکیباتی از خانواده فروکتوالیگوساکارید 

وجود دارد که خواص ضدسرطانی دارند.
اما توصیه می شود که نوع پرچرب  ماست 
را به مصرف نرسانید و از خوردن ماست های 
خامه ای نیز اجتناب کنید. داشتن 7 تا 8 درصد 
چربی برای ماس��ت مناس��ب نیست. توصیه 
می شود ماست های بین 2/5 تا 3 درصد چربی 
را مورد استفاده قرار دهید. در مورد ماست های 
چکیده نیز باید گفت، چون آب کمتری دارند، 
بهتر است نصف لیوان آن را معادل یک لیوان 
ماست معمولی به حساب آورید؛ به شرطی که 

آن قدر نمانده باشد که تولید گاز کند.
ب��ه عالوه، می ت��وان ماس��ت را به عنوان 
صبحانه یا حتی شامی سبک همراه با سبزیجاتی 
مانند کرفس، خیار و اسفناج مصرف کرد. اما 
عده ای معتقدند که نباید ماست را به همراه غذا 
خورد زیرا مانع از جذب آهن موجود در غذا 
می شود. در صورتی که اگر ماست به اندازه و 
بی رویه مصرف نشود در جذب آهن خللی را 

به وجود نخواهد آورد.
در عین حال، اس��ید الکتیک و کلس��یم 
دریافتی حاصل از خوردن ماس��ت، به جذب 
س��ایر مواد مغذی نیز کمک می کند. بنابراین، 
مصرف این فرآورده لبنی به تمامی گروه های 
س��نی و حتی مبتالیان به سنگ کلیه و سنگ 
کیسه صفرا نیز توصیه می شود اما در حد اعتدال 

و البته از نوع کم چرب. 

نام فارسی: سن سی ویرا )دراژا، زبان مادر 
شوهر(

Sansevieria trifasciata :نام علمی
Liliaceae :نام تیره

 Mother in laws انگلیس��ی:  ن��ام 
  tongue

خصوصیات : برگها بلند با حاش��یه زرد 
رنگ به ش��کل س��ر نیزی. ارتف��اع برگها به 
1 متر می رس��د. این گیاه مناس��ب کاش��ت 
گروهی اس��ت. پس از بالغ شدن گیاه از کنار 
برگها ساقه گل دهنده ای خارج می شود که 
گله��ای زرد و زیبایی در انتهای آن قرار دارد.
نور: به  جهت  ابلق بودن  به نور بیشتری نیاز دارد.
دما: زمس��تان )16-10 درج��ه( و در 

تابستان )24 درجه(
آبیاری: در زمستان هر 3 هفته یک بار و 
در تابس��تان در هفته یک بار گیاه را بیش از 
اندازه آبیاری نکنید و زهکش را بازدید نمایید.
غبارپاش��ی: به غبارپاشی احتیاج نیست.
خ��اک: لیمون��ی بهتری��ن خ��اک برای 
آنه��ا از 2 قس��مت خ��اک برگ پوس��یده 
اس��ت. لوم��ی  خ��اک  قس��مت  ی��ک  و 
ک��ود ده��ی: ه��ر 3 هفت��ه یک ب��ار با 
زینت��ی. گیاه��ان  مخص��وص  کوده��ای 
پاج��وش،  ک��ردن  ج��دا  ازدی��اد: 
گرفت��ن قلم��ه ب��ا ط��ول 8 س��انتی مت��ر، 
س��انتیمتر  2/5 ط��ول  ب��ا  ب��رگ  قلم��ه 
ع�����وارض و درم���ان: برگه��ا رنگ 
پری��ده می ش��ود ک��ه در اثر ناکاف��ی بودن 

نور اس��ت. زخمه��ای قه��وه ای در برگها 
در اث��ر گرم��ی و خش��کی ه��وا اس��ت. 
برگه��ای جدی��د ن��رم و آبکی ش��ده 
ک��ه در اث��ر تغذیه بی��ش از اندازه اس��ت. 
ک��ه  می پوس��د  قاع��ده  از  برگه��ا 
اس��ت.  خ��اک  ش��دن  باتالق��ی  اث��ر  در 
می ش��ود،  آبک��ی  و  س��یاه  برگه��ا 
اس��ت. زدگ��ی  ی��خ  اث��ر  در  ک��ه 
نکت��ه: تعویض گلدان 3 س��ال یک بار 
مگر اینکه ریشه ها بسیار متراکم شده باشند. 
خ��اک گل��دان را ب��ا دس��ت متراک��م 
را  گل��دان  ان��دازه  همیش��ه  و  نمایی��د 
متناس��ب با حجم ریش��ه ها انتخاب کنید.

خواص و ارزش غذایی بورانی

سن سي ویرا  تصور تغییرات بنیادین را به کلی فراموش کنید! گلخندجاده خاکی

پیشبند
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ورزش

س��فر تیم فوتبال زیر 16 س��ال کشورمان به ایتالیا برای شرکت در تورنمنت چندجانبه 
فوتبال در این کش��ور لغو ش��د. در حالیکه اواخر آذرماه س��ال گذش��ته، در نشست کمیته 
تیم های ملی با برگزاری اردوی تیم فوتبال زیر 16 س��ال کش��ورمان در ایتالیا و شرکت در 
تورنمنت »سیادی گرایس��کا« موافقت شده بود، سفر شاگردان اکبر محمدی به این کشور 
لغو ش��د. فریدون معینی  با بیان اینکه اقدامات الزم برای حضور تیم زیر 16 س��ال در این 
تورنمنت فوتبال در ایتالیا صورت گرفته بود اما متأس��فانه در آخرین لحظات این سفر لغو 
شد، گفت: قصد داریم با رایزنی و یا دعوت تیم های دیگر به نوعی حضور نیافتن در این 
تورنمنت را جبران کنیم. تورنمنت س��یادی گرایسکا در کنار تورنمنت هایی مانند آالتری، 
گالینی و آتزوری از مسابقات مطرح فوتبال ایتالیاست که با حضور تیم های معتبر نوجوانان 
طی روزهای دوم تا نهم اردیبهش��ت ماه در این کشور برگزار می شود.  از سوی دیگر تیم 
فوتبال زیر 16 س��ال ایران طی روزهای دوم تا نهم اردیبهش��ت  ماه برای برگزاری اردویی 
یک هفته ای و انجام دو دیدار دوس��تانه با تیم نوجوانان الجزایر راهی این کشور آفریقایی 
می شود. همچنین اردوی شاگردان محمدی در امارات قطعی شده و این تیم طی روزهای 
17 تا 22 اردیبهشت، ضمن برگزاری اردویی 5 روزه، 2 دیدار تدارکاتی با تیم نوجوانان این 
کش��ور، انجام می دهد.  تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان خود را برای حضور در مرحله 
نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا که طی روزهای 24 اکتبر تا 7 نوامبر 2010 

)2 تا 16 آبان 1389( در ازبکستان برگزار می شود، آماده می کند.

مربی س��ابق دروازه بانان پرسپولیس گفت: می خواهم برای کاشانی پرونده جدیدی باز 
کنم تا مردم متوجه تمام واقعیت ها ش��وند. احمدرضا عابدزاده خاطرنش��ان کرد: نمی دانم 
کاش��انی به چه دلیل هر بار بهانه ای می آورد. یکبار می گوید برای حل مش��کلم می خواهد 
ب��ا کریم باقری صحبت کند و بار دیگر با افراد دیگری. وی ادامه داد: دراین رابطه با کریم 
تماس گرفتم اما ایشان از این موضوع اظهار بی اطالعی کرد و گفت: به هیچ وجه در جریان 
این ماجرا نیس��ت که حتی بخواهد وس��اطت کند. عابدزاده تأکید کرد: کاش��انی فقط دارد 
با کلمات بازی می کند. اگر از مصاحبه با کاش��انی درباره من به نتیجه رس��یدید به من نیز 
بگویید. می خواهم برای ایش��ان پرونده جدیدی باز کنم تا مردم تمام واقعیت ها را بفهمند. 
وی گفت: شنیدم ایشان گفته است حدود 20 سال است در فوتبال حضور و با آن سروکار 
دارد اما من که عمرم را در این ورزش گذاش��ته ام چرا تاکنون ایش��ان را در این چند س��ال 
ندیده ام. مربی سابق دروازه بانان پرسپولیس درباره این تیم اظهار داشت: پرسپولیس همیشه 
در قلب من اس��ت. اگر بخواهم در تیمی کار کنم اولین تیم من پرسپولیس است. با وجود 
پیش��نهاداتی که از س��ایر تیم ها دارم می خواهم در این تیم کار کنم. عابدزاده افزود: من در 
اختیار ش��ریفی رئیس کمیته انضباطی و تابع تصمیم ایش��ان هستم و با کاشانی هیچ کاری 
ندارم. درباره من فقط کمیته انضباطی نظر خواهد داد. کاشانی 3 ماه است که آمده و قرارداد 

من با پرسپولیس 2 ساله است و باید طبق قانون عمل شود.
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فدراس��یون فوتبال کش��ورمان آمادگی خود برای شرکت تیم ملی ایران 
در تورنمنت چهارجانبه دبی را اعالم کرد. این تورنمنت از سوی فدراسیون 
فوتبال امارات و با هدف تدارک تیم ملی فوتبال این کشور برای شرکت در 
مسابقات جام ملتهای آسیا برنامه ریزی شده و تاکنون حضور تیم ملی فوتبال 
کره جنوبی در این تورنمنت قطعی اس��ت. فدراسیون فوتبال کشورمان نیز 
موافقت ضمنی خود را برای شرکت در این تورنمنت اعالم کرده ولی هرگونه 
تصمیم قطعی در این زمینه را به بعد از مراسم قرعه کشی جام ملتهای آسیا 
که سوم اردیبهشت ماه در قطر برگزارخواهد شد، موکول کرده است. به نظر
می رس��د وضعیت نهایی تیم های شرکت کننده در تورنمنت دبی نیز پس 
از گ��روه بندی تیم ها و وضعیت نهایی گروه ه��ای 4 گانه در جام ملتهای 
آسیا مشخص شود.  مس��ئوالن برگزار کننده و اسپانسرهای مالی تورنمنت 
امارات درنظر دارند این مسابقات را اواخر اردیبهشت ماه در دبی میزبانی کنند. 
فدراسیون فوتبال کشورمان عالوه بر اعالم آمادگی برای شرکت درتورنمنت 
دبی، رایزنی هایی را نیز با چند کشور مطرح آسیایی انجام داده تا دیدارهای 
تدارکات��ی را مقابل این تیم ها برگزارکند. البته انج��ام این دیدارها منوط به 

وضعیت گروه بندی ایران در مسابقات جام ملتهای آسیا خواهد بود.

امیر قلعه نویی در جریان دیدار تیم های فوتبال اس��تیل آذین و سپاهان اصفهان، از بازی 
اخراج ش��د. به گزارش ایسنا، در جریان دیدار تیم های فوتبال استیل آذین تهران و سپاهان 
اصفهان به دلیل اعتراض های پی در پی امیر قلعه نویی سرمربی سپاهان به خداداد افشاریان 
داور بازی، قاضی میدان سرمربی طالیی پوشان را دقیقه 55 بازی اخراج کرد. قلعه نویی در 

حالی از بازی اخراج شد که سپاهان با نتیجه یک بر صفر از استیل آذین پیش بود.

 مدافع تیم فوتبال س��ایپا گفت: مهمترین هدفمان در بازی با پرسپولیس 3 امتیاز بود 
که بتوانیم با خیال آس��وده بازیها را ادامه بدهیم که خوش��بختانه توانستیم عالوه بر ارائه 
بازی زیبا به این هدفمان برسیم. مرتضی ابراهیمی اظهار داشت: فکر نکنم در هیچ جای 
دنیا این قدر تعطیلی در لیگ وجود داش��ته باشد تعطیالت زیاد به ضرر همه تیمها است. 
پرسپولیس 5، 6 برد پشت سر هم داشته که همین مورد نشان دهنده این است که بازیکنان 
پرس��پولیس فش��ار زیادی را تحمل کردند و این شکست چیزی از ارزشهای پرسپولیس 
کم نمی کند. مدافع س��ایپا ادامه داد: مایلی کهن از این پیروزی بس��یار خوشحال بود. وی 
یک پرسپولیس��ی اصیل است که فکر می کنم این موضوع برای همگان ثابت شده است 
اما وی در این بازی فقط خواهان پیروزی س��ایپا بود. هم مایلی کهن و هم س��ایپا نش��ان 
دادند که همیش��ه مقابل پرسپولیس و اس��تقالل خوب بازی می کنند و سایپا همیشه گربه 

سیاه این 2 تیم بوده است

 در اعتراض به حذف تیم ملی فوتبال بانوان، کمیته ملی المپیک به 5 نهاد بین المللی ورزشی، 
نامه نوشت. دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران با ارسال نامه پیگیری و تجدیدنظر در تصمیم فیفا 
مبنی بر حذف سهمیه تیم ملی بانوان ایران از حضور در بازی های المپیک نوجوانان سنگاپور را 
خواستار شد. بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک با ارسال نامه ای به فدراسیون جهانی 
فوتبال )fifa(، کمیته بین المللی المپیک )ioc(، ش��ورای المپیک آس��یا )oca(، اتحادیه جهانی 
کمیته های المپیک )anoc( و کنفدراسیون فوتبال آسیا )afc( ضمن اعالم اعتراض به موجب 
حذف سهمیه تیم ملی فوتبال بانوان ایران از حضور در المپیک نوجوانان 2010 سنگاپور، خواستار 
تجدید نظر و پیگیری این موضوع از سوی مسئوالن این ارگان ها شد. در این نامه که به امضای 
افشارزاده دبیر کل کمیته المپیک ایران و رئیس کمیته اطالعات آمار شورای المپیک آسیا رسیده 

آمده است:
 جناب آقای پره میرو

مدیر روابط و امور کمیته های ملی المپیک
کمیته بین المللی المپیک

 پیرو مکاتبه واصله از فیفا مبنی بر تصمیم اخیر کمیته اجرایی آن فدراسیون برای محرومیت 
تیم بانوان جمهوری اسالمی ایران از شرکت در مسابقات المپیک نوجوانان سنگاپور، همان طور 
که مطلع هس��تید، حجاب مقوله ای مرتبط با فرهنگ اس��المی است که بدون آن زنان مسلمان
نم��ی توانن��د در فعالیت های اجتماعی ش��رکت کنند و کمیته بین المللی المپی��ک و فیفا هنگام 
تصمیم گیری در خصوص انتخاب تیم فوتبال بانوان ایران برای حضور در بازیهای المپیک نوجوانان 
به این مس��أله واقف بوده و با علم کامل به این موضوع تیم فوتبال بانوان ایران را انتخاب کردند.
اکنون که تیم مذکور علیرغم تعطیالت س��ال نو ایرانی در اردوهای آمادگی فشرده حضور 
داشته است و این مسأله به طور گسترده در رسانه های گروهی مطرح شده است، این تصمیم 
غیر قابل توجیه فیفا برای ورزش کش��ور ما مش��کل آفرین خواهد بود. از سوی دیگر تصمیم 
کمیته اجرایی فیفا مبنی بر عدم شرکت تیم فوتبال بانوان ایران در بازیهای مذکور در حالی اتخاذ 
شده است که تقریباً اکثر فدراسیون های بین المللی با حضور زنان مسلمان با حجاب اسالمی 
در بازیهای المپیک و مسابقات قهرمانی جهان موافقت کرده اند و طبق منشور المپیک هر فرد 
صرف نظر از جنسیت، نژاد و... حق حضور در عرصه ورزش را دارد. لذا خواهشمند است ضمن 
اتخاذ تمهیدات الزم ترتیبی اتخاذ گردد که فیفا در این مورد تجدید نظر نموده و تیم فوتبال بانوان 

کشورمان بتواند مانند سایر تیم ها فارغ از هر گونه عمل تبعیض آمیز در این بازیها شرکت کند.
 در همین راستا فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی نیز در خصوص  جزئیات حجاب مورد 
استفاده تیم بانوان با فیفا مکاتبه خواهد کرد و از لحاظ فنی نشان خواهد داد که این حجاب اساسًا 
با قانون 4 مسابقات فوتبال مغایرت ندارد، مشروط بر آن که فیفا با دیدی منطقی انعطاف الزم را 
در این خصوص به کار گرفته و با محروم کردن ورزشکاران زن از شرکت در مسابقات فیفا و 

المپیک، ورزش در کشورهای مسلمان را تضعیف نکند.

اعالم آمادگی ایران برای شرکت در 
تورنمنت چهارجانبه فوتبال امارات

حاشیه دیدار استیل آذین و سپاهان
قلعه نویی اخراج شد

پیگیری مسأله فوتبال بانوان

   پژمان سلطانی
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در غیاب 
3 بازیک��ن اصلی خود قاس��م حدادی فر، 
محم��د قاضی و محم��د صلصالی مقابل 
پی��کان قزوی��ن در حض��ور نزدی��ک به 
پنج هزار تماشاگر اصفهانی نتیجه 2 بر 1 
برده را در 30 ثانیه آخر بازی با تس��اوی 
2 ب��ر 2 عوض ک��رد. این تی��م در حالی 
که با شکست س��پاهان برابر استیل آذین 
می توانس��ت فاصله امتیازی خ��ود را با 
صدرنشین لیگ برتر به عدد 3 برساند، با 
شروع نیمه اول ذوبی ها بازی را تهاجمی 
آغ��از و دقیق��ه 5 بازی کرن��ری از جناح 
چپ دروازه پیکانی ها نصیب میزبان شد 
و حس��ن اش��جاری این ضربه کرنر را به 
تیر دوم ارس��ال و ایگورکاسترو با ضربه 
س��ر دروازه مس��عود غالمعلی زاد را باز 
کرد. پ��س از این گل هر دو تیم موقعیت 
هایی ب��رای گلزنی داش��تند که مهاجمان 
نتوانس��تند این فرصت ها را تبدیل به گل 
کنن��د. دقیقه 16 ضربه ایم��ان رزاقی راد، 
مهاجم کهنه کار پیکان از پش��ت محوطه 
جریمه با اختالف کمی از روی دروازه به 
اوت رفت. دقیقه 20 ارسال ایگورکاسترو 
را فرش��ید طالب��ی مداف��ع پی��ش تاخته 
ذوبی ها ب��ا بی دقتی به بیرون فرس��تاد.
اس��ماعیل فرهادی که این روزها به قول 
خ��ودش دوران افت را س��پری می کند، 
در دقیق��ه 30 پ��اس عرض��ی محمدرضا 
خلعتب��ری را در مصاف��ی ت��ک به تک با 
دروازه بان پیکان به دس��تان غالمعلی زاد 
کوبید. ناگفته نماند فرهادی در فضا سازی 
ب��رای دیگ��ر بازیکن��ان ذوب آهن نقش 
عم��ده ای را ایفا می کند. یک دقیقه پس 
از موقعیت حساس محمدرضا طهماسبی، 

کاپیتان قزوینی ها از جناح راس��ت توپی 
را روی دروازه ذوبی ه��ا ارس��ال کرد که 
ایمان رزاقی راد از فاصله ایجاد ش��ده در 
بین علی احمدی و فرشید طالبی توپ را 
با ضربه س��ر به باالی دروازه روانه کرد و 
بازی در این نیمه با تک گل ایگورکاسترو 

به پایان رس��ید. هنوز 2 دقیقه از نیمه دوم 
نگذشته بود که علی قربانی ارسالی رادسون 
مارسلو را تک ضرب با روپایی توپ را به 
تور دروازه شاگردان ابراهیم زاده دوخت و 
بازی را به تس��اوی کشاند. پنج دقیقه بعد 
از این گل محس��ن مس��لمان پاس عمقی 
محمدرض��ا خلعتب��ری را تبدی��ل به گل 
دوم ذوب آه��ن کرد. پ��س از گل برتری 
اصفهانی ه��ا توپ بیش��تر در میانه میدان 
ضرب��ه می خورد؛ تا اینکه ب��ه دقیقه نود 
بازی رس��یدیم و روح اهلل ارش��ادی داور 
چه��ارم، چهار دقیقه وق��ت اضافه اعالم 
کرد و در حالیکه س��بز جامگان اصفهانی 
بازی را تمام شده می دانستند که در سی 
ثانیه مانده به پایان بازی رادسون مارسلو 
با ضربه اکروباتیک آب سردی را بر پیکره 
تی��م میزبان ریخت و بازی را به تس��اوی 
کش��اند. در دیگر دیدارها پرس��پولیس با 
دو گل از س��ایپای کرج شکس��ت خورد. 

استقالل تهران در ورزش��گاه یادگار امام 
ش��هر قم نتیج��ه را با حس��اب 2 بر 1 به 
صبا واگ��ذار کرد و اس��تیل آذین 2 بر 1 
س��پاهان اصفهان را از پیش رو برداشت. 
در ش��هرآورد اهواز، ف��والد با یک گل از 
سد استقالل اهواز گذشت. شاهین بوشهر 

با نتیجه 3 بر 1 راه آهن شهر ری را درهم 
کوبید. پاس همدان هم با همین نتیجه بر 
مقاومت ش��یراز غلبه ک��رد و مس کرمان 
در دی��داری پرگل مل��وان بندرانزلی را با 
نتیج��ه 4 ب��ر 2 روبه رو ک��رد و بازی دو 
تیم ابومس��لم و تراکتورسازی تبریز که تا 
دقیقه 64 یک بر صفر به سود مشهدی ها 
دنبال می ش��د، به عل��ت گرفتن خطای 
پنالت��ی دروازه ب��ان تبریزی ها از س��وی 
داور مسابقه باعث شد تا شفق؛ مدیرعامل 
باشگاه تراکتورسازی تیم خود را از زمین 

خارج و بازی نیمه تمام بماند.
حواشی دیدار ذوب آهن و پیکان

1 – حضور علی براتی مدیر کارخانه 
ذوب آه��ن در جایگاه ویژه که از نزدیک 

نظاره گر بازی هر دو تیم بود.
2 – قبل از آغاز مسابقه؛ ایمان رزاقی راد 
به س��مت نیمکت ذوب آه��ن رفت و از 

منصور ابراهیم زاده رخصت گرفت.
3 – محمد منصور، هافبک ذوب آهن 
قبل از بازی با حس��ن مرادی دروازه بان 
ذخیره پیکانی ها خوش و بش و روبوسی 

کرد.
4 – بنر بزرگی از محمد صلصالی، توسط 
تماشاگران به ورزشگاه آورده شده بود. گفتنی 
اس��ت صلصالی به دلیل پارگی رباط تا 6 ماه 

دیگر قادر به تمرین نخواهد بود.
5 – دقیقه 78 وقتی اس��کوبرد نتیجه 
بازی س��پاهان و استیل آذین را به تصویر 
کش��ید، هواداران ذوب آهن از شکس��ت 

زردپوشان اصفهانی خوشحال شدند.
6 – در این دیدار محس��ن مس��لمان 
و س��ینا عش��وری بازیکنان ذوب آهن و 
حسین معمار کاپیتان دوم قزوینی ها داور 
مس��ابقه ش��اهین حاج بابائی کارت زرد 

دریافت کردند.

س��رمربی ذوب آه��ن پیرامون بازی با پیکان گف��ت: قابل پیش بینی بود 
که بازی س��ختی پیش روی خواهیم داشت. ما دو بازیکن محروم به نامهای
 قاسم حدادی فر و محمد قاضی داشتیم که نتوانستیم از آنها در این بازی استفاده 
کنیم. نیمه اول را خوب آغاز کردیم و به گل رسیدیم. ابراهیم زاده ادامه داد: در 
ابتدای نیمه دوم گل تساوی را دریافت کردیم و دوباره با گل محسن مسلمان 
از حریف جلو افتادیم و در 30 ثانیه پایانی مارسلو گل استثنایی را به ثمر رساند 
و این گل هر چند سال یکبار اتفاق می افتد. وی به هواداران اصفهانی اشاره و 
تأکید کرد: ما هنوز به مسابقات آسیایی سال آینده صعود نکرده ایم و هواداران 
ما باید بیش از اکنون به فوالدشهر رهسپار شوند و تیم خود را مورد حمایت 
قرار دهند. ابراهیم زاده در پایان توضیح داد: هدف ما قهرمانی در گروه دوم لیگ 
قهرمانان آسیا است و دوست داریم با یک تیم قدرتمند مرحله حذفی را برگزار 

کنیم و برای ما السد قطر و مس کرمان تفاوتی ندارند.

   پژمان غفاری
حمید درخشان سرمربی پیکان قزوین پس از تساوی مقابل تیم ذوب آهن 
در جم��ع خبرنگاران گفت: ذوب آهن تیم بزرگ و خوبی اس��ت که از کادر 
فنی باالیی بهره می گیرد. آنها فوتبال را زیبا به نمایش می گذارند. وی افزود: 
ذوب آه��ن بازی های برون مرزی خوبی را در آس��یا انج��ام داده و من نقاط 
ضع��ف این تیم را به خوبی می دانس��تم. در اوائل نیمه اول یک گل بر روی 
غفلت مدافعان دریافت کردیم و بعد از آن گلی به ثمر رساندیم که داور مسابقه 
به علت عدم تجربه گل سالم ما را مردود کرد و حتی به بازیکن حریف کارت 
زردی نشان نداد، اما از نتیجه بازی رضایت کامل دارم. وی پیرامون قهرمان این 
فصل لیگ برتر اظهار داشت: فوتبال قابل پیش بینی نیست و تیمهای سپاهان، 
ذوب آهن و پرسپولیس به یک اندازه شانس قهرمانی دارند و جذابیت لیگ به 
این اس��ت که روز آخر قهرمان بازی ها مشخص می شود. درخشان در پایان 

تأکید کرد: جایگاه پیکان را نسبت به سال قبل ارتقاء می دهم.

اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد انجام 
امور نقلیه، سرویس اداری و ایاب و ذهاب تعدادی از شعب تابعه خود را 

از طریق مناقصه به شرح زیر به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.

الف: سرویس اداری:
1- شعب شهرکرد، فرخشهر، سامان و هفشجان )سواری مدل 84 به باال(

2- ش�عب بروج�ن، لردگان، اردل، ش�لمزار، جونقان، فارس�ان و چلگرد 
)سواری پژو روآ مدل 84 به باال(

ب: سرویس ایاب و ذهاب کارکنان )مینی بوس بنز(
1- فرخشهر، شهرکرد و بالعکس

2- سامان، شهرکرد و بالعکس
3- شهرکرد، فارسان و بالعکس

4- سطح شهر شهرکرد

متقاضیان می توانند از تاریخ 89/1/17 لغایت 89/1/26 به شعب 
تأمین اجتماعی شهرهای مربوطه مراجعه و برگ شرایط مناقصه را 

دریافت و پس از تکمیل تحویل نمایند.

اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری

  آگهی مناقصه  

ابراهیم زاده:
 گل مارسلو استثنائی بود

درخشان:
 تیم های اول تا سوم شانس قهرمانی دارند

تساوی غیر منتظره ذوب آهن
مش��اور عالی ابومسلم به همراه مدیرعامل و قائم مقام باشگاه بین دو نیمه به رختکن 
این تیم رفتند. خداداد عزیزی که به عنوان مشاور عالی با ابومسلم همکاری می کند بین دو 
نیمه به همراه مهدی زمان؛ مدیر عامل و محمد رضا عباسی؛ قائم مقام باشگاه به رختکن 
تیم رفتند. حضور افراد غیر مسئول در جایگاه خبرنگاران باعث ناراحتی خبرنگاران شده 
بود.تماشاگران تبریزی با پرتاب مواد محترقه درگیری مختصری با مأموران نیروی انتظامی 
پیدا کردند و سرانجام نیروی انتظامی آنها را به نقطه دیگری از ورزشگاه منتقل کرد. چند 
دوربین نیروی انتظامی نیز مش��غول فیلمبرداری از تماش��اگران تیم میهمان بودند تا افراد 
خاطی را شناس��ایی کند. بین دو نیمه مسئوالن حراست به لیدر تماشاگران تراکتورسازی 

بابت رفتار شماری از تماشاگران این تیم تذکر دادند.

حاشیه دیدار ابومسلم و تراکتورسازی

ابراهیمی: 
مایلی کهن و سایپا همیشه گربه سیاه

 استقالل و پرسپولیس بوده اند

عابدزاده: 
پرونده جدیدی برای کاشانی باز می کنم

لغو سفر تیم فوتبال زیر16 سال به ایتالیا



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
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

22 °

16 °5 °

9 °
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
27450  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
284000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
269000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

991998دالر امریکا
13561359یورو

265268ریال عربستان
274276درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

فراخوان مناقصه عمومی    به شماره 892/123/44

روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ــگری استان اصفهان در نظر دارد  ــازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش س
ــاخت جاده ای کشه نطنز واقع در شهرستان نطنز را از طریق مناقصه  اجرای زیرس
ــذا از مجریان واجد صالحیت  ــرایط واگذار نماید. ل عمومی به پیمانکاران واجد ش
ــانی خیابان ــخ درج آگهی به نش ــک هفته از تاری ــود ظرف مدت ی ــوت می ش دع
ــتی و  ــازمان میراث فرهنگی، صنایع دس ــه اداری امیرکبیر- س ــن مجموع 22 بهم
ــرمایه گذاری و طرحها( مراجعه نموده و  ــتان اصفهان )معاونت س ــگری اس گردش
ــازمان در قبول یا رد پیشنهادات  ــناد مناقصه را دریافت نمایند. بدیهی است س اس
ــت. ضمنًا  ــه عهده برنده مناقصه اس ــود و هزینه درج آگهی نیز ب ــد ب ــار خواه مخت

مشخصات بیشتر طرح و شرایط خصوصی در اسناد مناقصه ارائه گردیده است.

نوبت اول

19
4 

ف:
م ال
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    حامد حقی
ماه گذشته توانس��تم فیلم عیار 14 را در سینما 
ایران تماش��ا کنم و س��ال را با ی��ک فیلم خوب به 
پایان برسانم. می گویند سالی که نکوست از بهارش 
پیداس��ت. در اوایل سالی که گذشت توانستم فیلم، 
وقتی همه خوابیم استاد بیضایی را ببینم و این یعنی 
شروع، طوفانی از سینما با فیلم های خوب و ماندگار  
ایرانی، مثل درباره الی، پس��تچی سه بار در می زند، 
تردی��د، بی پولی، به رنگ ارغوان، امس��ال فیلم های 
بدی نداشتیم. الاقل پنج،شش،فیلم خوب و ماندگار.
اما عیار 14 و کارگردان آن »پرویز ش��هبازی« که  با 
»نفس عمیق« در حدود ش��ش سال پیش موقعیت 
خ��ودش را به عنوان فیلمس��از بین قش��ر جوان و 
مخاطبان خاص تثبیت کرد. در کارنامه هر فیلمساز 
مؤلف یک فیل��م، نقطه عطف��ی در کارنامه اش به 
حس��اب می آید. نفس عمیق برای ش��هبازی همین 
نقطه عطف بود که نامش را بر سر زبان ها بیندازد؛ 
فیلمی که داس��تان سه جوان سرخورده و عاصی را 
ترسیم می کند و تصویری ساده، دلنشین و ملموس 
از آنه��ا به بیننده می دهد. این فیلم بیننده را ترغیب 
می کند که آثار او را دنبال کنند، گرچه ممکن است 
آن تجربه تکرار نش��ود. اما همین کافی اس��ت که 
بدانیم با فیلمس��ازی روبه رو هستیم که هم سینما 
را می شناس��د و هم جامعه را. »عیار 14« چهارمین 
فیلم این فیلمس��از پس از »مسافر جنوب« )1375(، 
»نجوا 1378 و »نفس عمیق« )1380( بود. فیلم اخیر 
وی اثری کاماًل مستقل از نفس عمیق است. در نفس 
عمیق با یک داستان خطی روبه رو نیستیم و شهبازی 
از چهره های ناشناس در فیلمش استفاده کرده است 
ولی عیار 14 یک داستان کالسیک دارد و چهره های 
محبوب و س��تاره جای شخصیت های اصلی فیلم 
را می گیرند. ش��اید با این روش عالوه بر مخاطبان 
خاص، مخاطبان معمولی تر و اتفاقی سینما که فیلم 
را به خاطر ستاره ها و نه کارگردان می بینند با فیلم 
همراه سازد. این هوشمندی یک کارگردان است که 
از زیر س��ایه یک فیلم موفق خود بیرون بیاید و کار 

خودش را انجام دهد. بدیهی است که باید به اینکه 
دو فیلم یک فیلمس��از دو اثر کاماًل مس��تقل باشند 
خوشبین بود و هر فیلم را برای خود فیلم دید. عیار 
14 در بیس��ت و هفتمین جشنواره فیلم فجر مورد 
توجه مخاطبان و منتقدان قرار گرفت و جایزه ویژه 
هی��أت داوران را از آن خود کرد. این فیلم داس��تان 
مردی است به نام فرید که سال ها پیش خودش را 
با زیرکی از یک مخمصه نجات داده و حاال منصور 
دزدی ک��ه راپورتش را به پلی��س داده از زندان آزاد 
ش��ده و او هراس انتقام آن دزد را دارد. فیلم داستان 
ی��ک روز وحش��تناک از یک مرد را در یک ش��هر 
برفی و س��رد و دورافتاده نشان می دهد. اطالعات 
داس��تان تکه تکه و با ریتم مناس��بی به بیننده انتقال 
داده می شود و تا وقتی که داستان برای بیننده کامل 
شود بیننده را کاماًل پای فیلم می نشاند؛ و آن روی 
سکه مردی اس��ت شکست خورده که خسته تر از 
آن است که به انتقام فکر کند. پشت هیبت مخوفش 
مردی اس��ت که زندگی او را شکسته و دغدغه ای 
جز یافتن دخترش و س��ر و س��امان دادن او ندارد. 
در صحنه ای که او آس��تین زیرپیراهنی خودش را 
پایین می کش��د تا کمتر خالکوبی دوران جهالتش 
دیده شود نماد امروز و دیروز اوست ولی فرید نماد 
جامعه اس��ت که حتی یک بار هم که ش��ده به یک 
آدم س��ابقه دار فرصت نمی دهد تا خود و تغییرش 
را ثاب��ت کند و او را طرد می کن��د ولی در نهایت 
این جامعه است که از این رفتار آسیب می بیند. در 
سکانس اولیه فیلم با تابوت و عکس شخصیت اول 
فیلم روبه رو می ش��ویم، این یعنی پایان داستان و 
بیننده در کل داستان منتظر مرگ فرید شخصیت اول 
است. فرید می میرد ولی نه آن طور که خودش و ما 
فکر می کنیم. این سوءتفاهم عمدی تا اواخر قصه 
با بیننده همراه است تا قضاوتش را دستخوش تغییر 
قرار دهد. فرید شاید نماد آدمهایی در جامعه باشد که 
به دنبال این هستند که کاله شان را باد نبرد و به هر 
چه اطراف ش��ان می گذرد بی تفاوتند؛ ولی اوست 
که زیر ذره بین فیلمساز رفته تا ما داستان مردانه عیار 

14 را ببینیم؛ مردی که در جامعه شهر کوچک خود 
سرشناس و کاسب شریفی است و درجه اجتماعی 
و رفاهی اش از همش��هریانش باالتر نشان داده شده 
است اما در دنیای خودش آدم خودخواهی است که 
هر وقت الزم باشد هر کس را بخواهد از زندگی اش 
کنار می گذارد؛ همسرش، دخترش، دوستش، شاگرد 
مغ��ازه اش و حتی مینا دخت��ری را که مورد عالقه و 
توجه اش است اگرچه رفتار مودبانه تری با او دارد؛ 
و ح��اال که درگیر ترس و مخمصه ش��ده هیچ کس 
را کنارش پی��دا نمی کند تا به او تکیه کند و تنهایی 
غربتش کاماًل ملموس است. فرید یک آدم کوچک و 
14 عیار است، ناخالص است و حتی وقتی لطف و 
خوبی می کند، نتیجه خوب نمی دهد، مانند سکانس 
مسجد که طرد می شود یا سکانس دندان طالی پیرزن، 
و در سکانس پایانی فیلم کمک و ندانم کاری اش او 
را نابود می کند و این خودش است که این بار فرید 
را کنار می گذارد. منطق داس��تان بسیار کامل و دقیق 
پیش می رود و دلهره ها و ترسی که فرید با آن درگیر 
است، منطقی جلوه می کند و قابل باور است که بیشتر 

از آنچه باید ترسیده باشد. 
س��کانس پایانی فیلم را کیارستمی فیلمبرداری 
کرده و اعتبار بیشتری را با یک امضای کوچک برای 
فیلم و فیلمساز آفریده است و این سکانس پایانی با 
چهار دقیقه قطعه موسیقی از »آداجیو آلبینونی« فیلم 
را پایان می دهد.حسی که عیار 14 به انسان می دهد، 
حسی اس��ت که هر انسانی عیاری دارد و عیار 14، 
عیار طالست نه عیار انسان ها، عیار انسان سنجیدنی 
نبوده و با طال قابل قیاس نیس��ت. انس��ان را باید با 
انسان مقایسه کرد با رفتارش با حرکاتش و زندگی؛ 

خوب و بدش به دست ما،خوب یا بد می شود.

 حامد قصری 
گالری ش��ماره ش��ش موزه هنرهای معاصر 
اصفه��ان، 30 قطعه عکس قدیم��ی در اندازه 50 
در 70  از آثار و زندگی گذش��ته مردم ش��هرمان 
به نمایش گذاش��ته است. برخی از این عکس ها 
جاودانه بودند. چرا که آثار در برگیرنده آن دیگر 
وجود خارجی نداشتند. آنها یا  بر اثر مرور زمان 
و یا در زمان ظل الس��لطان تخریب ش��ده بودند. 
ام��ا نکته جالبی ک��ه در این عکس ها به چش��م 
می خورد؛ عالوه بر آث��ار تاریخی اصفهان نقش 
زندگی روزمره مردم بود. برخالف دیگر عکاسان 
عه��د ناصری که از دربار و زندگی ش��اه عکس 
می گرفتند، ی��ک آلمانی خوش ذوق حدود 150 
سال پیش عکس های تاریخی و ارزشمندی را از 
فرهنگ یک نس��ل و یک شهر گرفت که در این 
مجال شرح مختصری بر زندگی و آثار او داریم. 
ضمن اینکه این نمایشگاه تا آخر فروردین برای 
بازدید عموم باز است و بد نیست از آن دیداری 
داش��ته باشید. »ارنست هولتس��ر« که اواخر سال 
1863 از لن��دن و از راه برلن، پترزبورگ و تهران 

به اصفهان آمد، قریب بیس��ت سال زندگی خود 
را در اصفهان گذراند. هولتسر یک تلگرافچی از 
شهر کوچکی در آلمان بود که به شغل خود وارد 
و کارشناس فن خود به شمار می رفت که ظاهرا 
یا براثر اتف��اق و یا به  علت ارتباطات تجاری که 
دوس��تان و همکاران او با دستگاه های بازرگانی، 
سیاس��ی و یا نظامی انگلیس داش��تند مأموریت 

یافت تا در تلگرافخانه اصفهان کار کند.
اما کوش��ش و تالش ای��ن مرد برای تفحص 
در تاری��خ دوران انحط��اط قاج��ار و تحقیق در 
اوض��اع اقتصادی و اجتماع��ی و دانش عوام در 
آخرین دهه های ق��رن نوزدهم میالدی را که هم 
در یادداش��ت هایش و ه��م در عکس��هایی که از 
طرز زندگی و کار اصفهانی ها، مشاغل، تجارت، 
کش��اورزی و فرهنگش��ان باقی گذاش��ته، بسیار 

ارزشمند است.
هولتسر، شرحی نسبتاً مفصل درباره کسب و 
پیش��ه  اصفهان، مانند: برنجکوب،  آسیابان، آجرپز، 
 کاشیکار، نانوا، سقا، پنبه زن،  روغن کش،  کشاورز، 
بازرگان��ان، علم��ا و مأموران دولتی م��ی آورد که 
برخی از آنها برای ما تازگی دارد. بسیاری از آداب 
و رس��ومی که امروزه است. دیگر متداول نیست، 
در این یادداشت ها ثبت شده. شرح مراسم عروسی 

و عزا ک��ه خود ناظر آنها ب��وده، نکاتی دربردارد. 
اطالعات او درباره  صنایع و آمار صنعتی، راه گشا 
در جه��ت مطالعه در علل افول صنعت ایران پس 

از ورود اجناس اروپایی بوده است.
زراع��ت پنب��ه و تنباکو و تریاک،  بخش��ی از 
یادداشت های او را تشکیل می دهد. زوال صنعت 

قالی بافی او را به حیرت می اندازد.
هولتسر بدون اینکه بخواهد به یادداشت های 
خود جنبه  ضد انگلیس��ی بدهد، به نکاتی اشاره 
می کند که می رس��اند به  چه طریق،  بیگانگان در 
ام��ور داخلی ایران دخالت می کردند و به حیثیت 
مردم صدمه می زدند. انگلیس ها و حتی نمایندگان 
بازرگانان آنها، حمایت از یهودیان و زرتشتی ها را 
دس��ت آویزی برای اعمال نف��وذ در کار ایرانیان 
س��اخته بودند. همه جا هولتسر از استعداد مردم 
اصفه��ان برای آموختن صنایع صحبت میکند، به 
خصوص هنگام��ی که وضع مکت��ب خانه ها را 
ش��رح می دهد که بچه ها درگروه های بیس��ت تا 
پنجاه نفری دراطاق های خراب، بدون کتاب و به 
چه زحمتی درس می خوانند و تأس��ف می خورد 
ک��ه تعلی��م و تربیت در مدرس��ه ج��دی گرفته 
نمی شود و دست آخر چنین نتیجه می گیرد: »در 

اصفهان خیلی کارها می شد کرد.« 

    حمید حقیقت
در عمارت ه��ای اط��راف تکی��ه می��ر از طرف 
شهرداری آثار ماندگار خاتم کاری استاد محمد گلریز 
خاتم و پسر چیره دستش محمد ابراهیم، برای اولین 
بار به صورت نمایش��گاهی ب��رای بازدید عموم به 
نمایش گذاشته شد. همین امر سبب گردید که نگاهی 
گذرا به زندگی و آثار این دو هنرمند داش��ته باشیم. 
محمد خلیل گلریز خاتم در سال 1275 ش در شیراز 
و در خانواده ای اهل هنر به دنیا آمد. از همان کودکی 
زیر نظر پدر به فراگیری خاتم س��ازی پرداخت و در 
این هنر به درجه استادی رسید. محل کارش کارگاهی 

بود در بازار مرغ شیراز که یکبار در آتش سوخت و محمد خلیل دچار سوختگی شدید شد و با 6 ماه مداوا، 
دوباره خود  و کارگاهش را بازیافت. در سال 1314 برای ساختن تاالر مرمر به تهران دعوت شد و با 87 
نفر استاد و شاگرد خاتم ساز، به ساخت تاالر مرمر همت گماشت. در سال 1320 از طرف وزارت پیشه و 
هنر آن زمان وی را به اصفهان دعوت کردند و در کارگاه خاتم سازی هنرستان هنرهای زیبا به آموزش این 
هنر پرداخت. از جمله شاگردانش علی، حسین و محمد جلیل گلریز خاتم، محمد مشگل گشا، حسین زیانی 
و حسین گشایش را می توان نام برد. وی پس از بازنشستگی به فعالیت در این عرصه ادامه داد و در چندین 
نمایش��گاه بزرگ داخلی و خارجی ش��رکت کرد و بارها مورد تشویق سران و مقامات بزرگ جهانی قرار 
گرفت؛ از جمله در نمایشگاه بزرگ بروکسل نشان طالیی هنر را دریافت کرد. این هنرمند برجسته سرانجام 
در 21 دی ماه 1353 خورش��یدی چشم از جهان فروبست و در تخت فوالد اصفهان، تکیه سیدالعراقین به 
خاک سپرده شد.پسر ایشان محمد ابراهیم در سال 1322 در اصفهان متولد شد که از همان کودکی در نزد 
پدر به آموزش این هنر ماندگار پرداخت که از جمله کارها و آثار درخشان ایشان می توان به 5 جفت درب 
خاتم جهت اماکن مقدسه، مرمت درب خاتم مدرسه چهارباغ بازمانده از عهد صفوی نام برد. بسیاری از آثار 
ایشان در موزه های جهان به نمایش در آمده است. این استاد گرانقدر اولین نشان مهر اصالت را نیز از طرف 

سازمان یونسکو دریافت کرده  است. 

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ص��دا و س��یمای مرکز
 چهارمحال و بختیاری برنامه خانواده شبکه جهان بین با عنوان 
»خونه مهر« و با رویکرد آموزشی از شنبه تا چهارشنبه هر هفته 
به صورت زنده به روی آنتن می رود. پاس��خ به پرسش های 
بهداشتی و پزشکی و مسائل تربیتی از زبان کارشناسان برنامه، 
نمایش، دانستنی های خانه داری، نریشن، گزارش های مردمی، 
هشدارهای پلیسی، مسابقه خالقیت ها و ابتکارهای خانوادگی، 

آموزش خالقیت، گزارش ویژه)مشاغل شیفتی( و معرفی خانواده های نخبه پرور از جمله بخش های این 
برنامه است. تهیه کننده و کارگردان: فرشاد صالحی، مجریان: فروزان بیگی، حمیرا فراتی، لیال فرج زاده.

عصر انتظ��ار در ص��دای مرک��ز چهارمحال و 
بختیاری پخش می شود. به گزارش روابط عمومی 
ص��دا و س��یمای مرکز چهارمح��ال و بختیاری این 
برنام��ه روزهای جمعه هر هفت��ه بعد از اذان مغرب  
از شبکه استانی صدای مرکز چهارمحال و بختیاری 
ب��ه روی آنتن می رود. گفتار گوینده، مصاحبه های 
مردمی، توضیحات کارشناسی و روایات و حکایات 
مرب��وط به منتظران امام زم��ان از بخش های متنوع 
این برنامه است. در فواصل برنامه نیز موسیقی های 
مرتبط با موضوع برنامه پخش می شود. تهیه کننده: 

نسرین شاهوردی، گوینده: فیروزه بنی طالبی.

کالم نور
امام علی )ع(:

حکمت را هر کجا که یافتی فراگیر، زیرا حکمت گمشده هر مومن است.

گالری شماره شش موزه هنرهای معاصر

نمایشگاه عکس های قدیمی اصفهان

نمایش آثار خاتم
 در مجموعه میرفندرسکی

برنامه خانواده در جهان بین
برنامه خانواده ویژه فصل بهار در شبکه جهان بین 

پخش می شود

سردار شهید محمدعلی شاهمرادی

روی خط فرهنگ

فیلم » عیار 14« پرویز شهبازی 
 هر انسانی عیاری دارد!

فرهنگ و هنر

فرمان��ده محور به��داری لش��کر  14 امام 
حس��ین )ع( سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
محمد در سال 1342 ه. ش در خانواده ای 
متدی��ن و مذهبی دیده به جهان گش��ود و 
از هم��ان کودک��ی ب��ا تش��ویق والدین در 
جلس��ات قرآن، مراس��م مذهبی و صفوف 

نماز جماعت شرکت می کرد.
 با ش��روع انقالب ش��کوهمند اس��المی و 
نهضت خونین س��ال 1357 ایشان مجدانه 
در تظاه��رات و مب��ارزات علی��ه حکومت 
خودکامه پهلوی شرکت می کرد. روح بلند 
و ایمان قوی او باعث شده بود که در تمامی 
صحنه های انقالب حضور فعال داشته باشد.
 سید محمد عالقه زیادی به تالوت قرآن و 

عبادت خالصانه داشت. 
با ش��روع جنگ تحمیلی ع��راق علیه ایران 
چه در پش��ت جبهه و چه در خطوط مقدم 
جنگ حضور فعال و چشمگیری داشت و 
در این راس��تا لیاقت و شایستگی فراوان از 

خود نش��ان داد به طوری که مس��ئولیتهای 
خطیر و سنگینی بر دوش وی گذاشته شد.
ایش��ان در عملیات بسیاری که توسط سپاه 
اسالم انجام شد، شرکت داشت و در مقاطع 
مختلف مس��ئولیت به��داری تیپ 44 قمر 
بن��ی هاش��م)ع(، تیپ 91 بقی��ه اهلل)عج( و 
مسئول محور بهداری لشکر 14 امام حسین 

)ع( را عهده دار بود. 
صداق��ت، ش��جاعت و اخ��الص این 

سردار بزرگ زبانزد بچه های رزمنده 
بود، آنهایی که او را می ش��ناختند، 

مج��ذوب اخ��الق خ��وب 
و  شایس��ته  برخ��ورد  و 
بودن��د.  ایش��ان  اخ��الق 
ایش��ان  مس��تمر  حض��ور 
در خ��ط مق��دم و در بی��ن 
نیروهای تح��ت امرش اثر 
قاب��ل توجهی ب��ر روحیه 

نیروها داشت.

شهید سید محمد انصار الحسینی

انتظار ظهور در 
» عصر انتظار« 
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