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آیت اهلل امامی کاشانی:
ملت ایران در علم و عمل پیشتاز است

رئیس جمهور:
اگر امروز ایستادگی نکینم
 فردا آرامش نخواهیم داشت

مدير کل حفاظت محيط زيست استان 
اصفهان محدوده شعاع 50 کيلومتري 
 اس��تقرار صنايع در ش��هر اصفهان را 

غير واقعي دانست.
احمدرضا الهيجان  زاده گفت: محدوده 

کنوني ممنوعيت ايجاد کارخانه در اصفهان با معيار قرار گرفتن مرکز اين 
شهر،  به شعاع 50 کيلومتر...

شهرستانها

شهرستانها

مع��اون وزير صنايع و مع��ادن گفت: 
ف��والد  ط��رح  فيزيک��ی  پيش��رفت 
چهارمحال و بختي��اری با اختالف 5 
درصد از 8 طرح فوالدی ديگر کشور 
جلوتر است. »احمدعلی هراتی نيک« 
در بازديد از صنايع فوالد چهارمحال و 

بختياری افزود: 8 طرح فوالد در 8 نقطه کمتر برخوردار کشور احداث شده 
است که تا کنون دارای پيشرفت فيزيک منظمی بوده اند.وی اظهار داشت: 

پيشرفت فيزيکی...

به گزارش ايرنا، مجيد نامجو در بازديد از س��د و نيروگاه 
کارون چهار از نزديک روند ساخت واحدهاي نيروگاهي 
س��د کارون چهار مورد ارزيابي و بررس��ي قرار داد. وزير 
نيرو گفت: با همت مهندسان و متخصصان ايراني آبگيري 
س��د کارون چهار يک س��ال زودتر از زمان برنامه ريزي 
ش��ده، آغاز ش��د. وزي��ر نيرو گف��ت: س��د کارون چهار، 
بلندترين سد بتني دو قوسي کشور است که تمامي مراحل 
ساخت و ساز آن به دست مهندسان و متخصصان توانمند 

ايراني انجام شده است. 
به گفته وي، اجراي س��د و ني��روگاه کارون چهار بيش از 
12هزار ميلي��ارد ريال هزينه دربر داش��ت و براي اجراي 
طرح هاي جايگزين س��د نيز يک هزار و 200ميليارد ريال 
اختصاص داده ش��ده اس��ت. وي گفت: با بهره برداري از 
س��د کارون چهار يک هزار مگاوات برق پاک در کش��ور 
توليد و وارد شبکه سراسري خواهد شد و اين سد داراي 
چهار واحد 250 مگاواتي است. مديرعامل شرکت توسعه 
منابع آب و نيروي ايران گفت: توليد انرژي برقابي ساالنه 
ب��ه ميزان دو هزار و 100 گيگاوات س��اعت، پيوس��تن به 
گروه س��دهاي زنجي��ره اي کارون و تنظيم آب رودخانه 
و کنترل طغيان و س��يالب هاي مخ��رب رودخانه کارون 
از اهداف اجراي اين پروژه ملي اس��ت. ب��ه گفته وي، با 
تالش متخصصان و مهندسان ايراني رکورد بتن ريزي در 
سد کارون چهار با 89هزار مترمکعب شکسته شده مجري 
طرح سدکارون چهار گفت: از ابتداي آبگيري سد کارون 
چهار تاکنون افزون بر 500 ميليون متر مکعب آب پش��ت 

سد ذخيره شده است.
حس��ين رنجبران افزود: کار آبگيري س��د کارون چهار از 
پنجم فروردين امس��ال آغاز ش��ده و واح��د اول نيروگاه 
کارون چهار در تابس��تان س��ال 89 فعالي��ت خود را آغاز 

مي کند.
رنجبران بيان داشت: پيش بيني مي شود واحد دوم نيروگاه 
کارون چه��ار در آبان س��ال جاري و واحدهاي س��وم و 

چهارم آن نيز تا پايان سال89 آماده بهره برداري شود.
 ب��ه گ����زارش ايرن����ا، س��د کارون چه��ار در اس��تان 
چهار مح��ال و بختياري در فاصله 180 کيلومتري جنوب 
غربي ش��هرکرد واقع ش��ده و با س��اخت اين سد زنجيره 
س��دهاي ساخته ش��ده بر روي رودخانه کارون تکميل و 

سيالب  هاي اين رودخانه کنترل خواهد شد.

صفحه 4

 بازدید وزیــر نیــرو 
از سد کارون چهار 

پیشرفت طرح فوالد چهارمحال وبختیاري 
از 8 طرح فوالد کشور جلوتر است

مدیر حفاظت محیط زیست اصفهان: 
شعاع ممنوعیت استقرار صنایع 

در این خطه غیر واقعي است

رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان 
تصري��ح ک��رد: عم��ده تصميمات 
ط��ول  در  محل��ی   مديريته��ای 
شکل گيری نهادهای مردمی شوراها، 

صحيح و سريع بوده است.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای 

اس��المی ش��هر اصفهان، مهندس عباس حاج رس��وليها همزمان با هفته 
شوراها و در آستانه آغاز دوازدهمين سال فعاليت شوراهای اسالمی شهر 
و روس��تا حرکت اجرايی در قالب ش��وراها را در مقايسه با سيستم های 
دولتی غيرقابل مقايسه دانست و گفت: مديران شهری با آشنايی کامل به 
 مسائل و مقتضيات محلی در کمترين زمان ممکن تصميمات مهمی را برای 

شهرها و ...
شهرستانها

 عمده تصمیمات مدیران محلی 
سریع و بدون اشتباه بوده است  فضـای رسـانه ای استان 

متناسب با فضای سیاسی آن نیست

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد خدمات حفاظتی شرکت
 )نیروهای نگهبانی( را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط که مورد تائید حراست 
وزارت نیرو می باشند واگذار نماید. جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت شرکت به 

نشانی WWW.esrw.ir  قسمت مناقصه های امور بازرگانی مراجعه فرمائید.

آگهی شرکت در مناقصه)نوبت اول(

1678 م الفشرکت آب منطقه ای اصفهان

آگهی مزایده اجاره
شماره 89-1

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد مدیریت و بهره برداری از سالن 
 پذیرائی و آشپزخانه رستوران جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان واقع در خیابان 
آیت اله کاشانی را از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط از تاریخ 89/3/10 

به مدت 2 سال به صورت اجاره واگذار نماید.
متقاضیان میتوانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 100/000 ریال به حساب 
جام شماره 12244112/91 بانک ملت کلیه شعب سراسر کشور به نام جمعیت 

هالل احمر به دبیرخانه جمعیت استان واقع در بلوار آئینه خانه مراجعه نمایند.
 بازدید از مکان و دریافت اسناد مزایده: 89/2/11 لغایت 89/2/18 

 مهلت ارسال پیشنهادات: 89/2/23
مدیریت امور اداری و پشتیبانی

شهرداری زیباشهر به استناد مجوز شماره 3/677/ش مورخه 88/12/4 
شورای اسالمی شهر عملیات های زیر را با اعتبارات مندرج از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد 
ــرایط واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ 89/2/16 جهت دریافت اسناد مناقصه  ش
ــهر، بلوار امام خمینی )ره(، خیابان شهدای محراب  ــهر واقع در شهر زیباش ــهرداری زیباش به ش

مراجعه فرمایند.
1- تکمیل ساختمان شهرداری با اعتبار: 3/000/000/000 ریال

2- زیرسازی و جدولگذاری خیابان مفتح با اعتبار: 1/500/000/000 ریال
3- تکمیل خانه فرهنگ آدرگان با اعتبار: 900/000/000 ریال

4- تکمیل خانه فرهنگ لنج با اعتبار: 600/000/000 ریال
5- احداث ساختمان زورخانه لنج با اعتبار: 600/000/000 ریال

6- تکمیل زورخانه خولنجان با اعتبار: 200/000/000 ریال
آدرس: اصفهان، زیبا شهر، بلوار امام خمینی )ره(

www.zibashahr.ir           info@zibashahr.ir           0335-5543775-6 :تلفن و نمابر

آگهی مناقصه

فرهاد سلیمی - شهردار زیباشهر

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد انجام خدمات مأموریت های
مناقصه  طریق  از  را  خود  استان  خارج  و  استان  محدوده  در  سبک  خودرو  با  خود  اداری 
به  تمایل  که  ترابری  خدماتی  های  کلیه شرکت  از  لذا  نماید.  واگذار  شرایط  واجدین  به 
همکاری دارند دعوت می شوند ضمن اعالم آمادگی نسبت به ارسال سوابق کاری و گواهی 
انتشار  از تاریخ  انجام و رزومه شرکت بمدت 10 روز  انجام کاری و گواهی حسن  حسن 
ارزیابی در سایت شرکت به نشانی نمایند. استعالم  بازرگانی مراجعه  امور   آگهی به دفتر 

 WWW. esrw. ir قسمت مناقصه های امور بازرگانی مراجعه فرمائید.
1. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 50/000/000 ریال است.

2. نوع تضمین، ضمانتنامه بانکی معتبر است.
3. ضمنًا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است.
آدرس: اصفهان، پل خواجو، بلوار آئینه خانه، جنب هالل احمر، امور بازرگانی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

شرکت آب منطقه ای اصفهان
تلفن تماس: 5-6615360)0311( داخلی 157

 م الف 1503

با یک تماس
را مشترک شوید
0311-7866817
0381-2224466

-9

ور
ج پ

سا
ا ن

رض
د 

امی
س: 

عک



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشیسراسری
شنبه 11 اردیبهشت ماه 1389 / 16 جمادی االول 1431                2Saturday 1 May 2010

سراسری

آیت اهلل امامی کاشانی:

 ملت ایران در علــم و عمــل پیشتاز است
امام جمعه موقت تهران با اشاره به آياتی 
از قرآن کريم در گراميداشت روز معلم و روز 
کارگر گفت: عزت برای خداست و آن را به 
کسانی می دهد که ايمان قوی داشته باشند 
و عم��ل صالح انجام دهن��د. آيت اهلل امامی 
کاشانی افزود: استاد شهيد مطهری به سبب 
علومی که ف��را گرفته بود و به فکر تعليم و 
تربيت آن نيز بود، از درجه متعال برخوردار 
بود به همين سبب معلمان بايد توجه داشته 
باشند که در زمان تدريس، احساس مسئوليت 
و توجه به خدا داش��ته باشند؛ زيرا تعليم و 
تربيت وظيفه ای طيبه و مقدس است. امامی 
کاشانی خطاب به دانشجويان و دانش آموزان 
گفت: جمهوری اس��المی، امام خمينی)ره(، 
سخنان گرانمايه ايشان، شهدا و عمل صالح 
همگی از جمله کلمات طيبه هستند و عمل 
صالح ش��ما نيز که هم��ان درس خواندن و 
دوری از اظهارات و اعمال بيهوده است نيز 
کلمه طيبه است. وی با اشاره به شعار همت 
و کار مضاعف گفت: عرفا برای همت س��ه 
مرحل��ه تعريف کرده ان��د، مرحله اول افاقه 
اس��ت که آدم به هوش بيايد و ببيند که چه 
اشتباهاتی کرده و چه پلهايی را پشت سرش 
خراب کرده اس��ت، مرحله دوم آن است که 

چه کار بايد بکند و مرحله سوم همت عالی 
است که بايد چه کارهايی برای آينده انجام 
دهد. امام جمعه موقت تهران گفت : همت 
يعنی اينک��ه فکر، ذوق و روحيه انس��ان به 
حقيقت توجه کند و ببيند که چگونه می شود 
به اين نقطه حق رسيد. خطيب نماز جمعه 
تهران افزود: همت حرکتی روحانی و معنوی 
است که در نفس و ذات انسان نقش بسته و 
اولين اثرش افاقه است و دومين اثرش نفرت 
از ضد ارزش ها و بيکاريهاست. امام جمعه 

موقت تهران با اش��اره به نامگذاری امس��ال 
گفت: رش��د انس��ان منوط به همت عالی، 
کار و تالش اس��ت. آيت اهلل امامی کاشانی 
افزود: براس��اس آيات قرآن آنانی که با مکر 
و حيله راه خالف را دنبال می کنند به جايی 
نخواهند رسيد. وی گفت: تبليغات بيگانگان 
عليه فعاليت های صلح آميز هسته ای ايران 
نمون��ه ای از اين مکر و نيرنگ اس��ت و با 
وج��ود اينکه رهب��ر معظم انق��الب فتوای 
حرام بودن س��الح اتمی را ص��ادر کرده اند 
اما مخالفان نظام اسالمی ايران، به ما تهمت 
می زنند و به تحريم تهديد می کنند. خطيب 
جمعه ته��ران افزود: تا زمانی که ملت ما در 
راه علم و عمل حرکت کند توطئه مخالفان 
و دش��منان جمهوری اس��المی هيچ گاه به 
جايی نخواهد رسيد. آيت اهلل امامی کاشانی 
در بخش ديگری از سخنانش به توطئه های 
دشمنان در بحث خليج فارس اشاره کرد و 
گفت: در اين مورد هم آنها به جايی نخواهند 
رس��يد. امام جمعه موقت تهران، ملت ايران 
را ملت��ی زنده و جوانهای ايرانی را در علم و 
عمل پيش��تاز خواند و افزود:  با چنين ملت، 
رهبری عزي��ز و همچنين لطف خاص امام 

عصر)عج( کشور دچار گزندی نمی شود.

تولي��د  کارخان��ه  توس��عه   ط��رح 
بي��و ايمپلنتهای قلبی- عروق��ی با حضور 
رئي��س جمه��ور درکيش افتتاح ش��د.  به 
گزارش واحد مرکزی خبر با بهره برداری 
از طرح توسعه کارخانه توليد بيو ايمپلنتهای 
قلبی–عروقی در ش��رکت همانندسازبافت 
کي��ش با هزينه 11 ميلي��ارد و 352 ميليون 
ري�ال ام��کان توليد دريچه ه��ای موضع 
آئورت،پولمون��ر، ميترال،کاندوئ��ی عروق 
ب��زرگ، وريد، پچ پري��کارد و عروق برای 
اعمال جراح��ی مادرزادی، ترميم ضايعات 
عروق��ی و باف��ت عضل��ه قلب با منش��اء 
س��لولهای عضالنی محيطی و س��لولهای 
بنيادی غيرجنينی فراهم می ش��ود. قيمت 
ه��ر دريچ��ه قل��ب در بازاره��ای جهانی 
ح��دود 7 هزار دالر اس��ت که با توليد اين 
محصول پيش��رفته، قيم��ت آن در ايران به 
2800 دالر کاه��ش يافت��ه اس��ت. رئيس 
جمهور در مراس��م افتتاح اين طرح گفت: 
اگ�ر امروز در برابر دشمنان محکم نايستيم 
ف��ردا در خانه خودمان ه��م آرام نخواهيم 
 ب��ود. به گزارش واحد مرک��زی خبر آقای 
احمدی ن��ژاد افزود: ما با امريکا دش��منی 

نداريم، اين امريکا است که در کنار مرزهای 
ما مستقر شده و حضور ناوها، هواپيماها و 
موشک ان�دازهای امريکا در کنار مرزهای 
ما بيانگر افکار غيردوستانه آنها است. وی، 
مش��غول ک�ردن م�ردم ب�ه ام�ور پيش پ�ا 
افتاده و روزمره را حيله استکبار برای دور 
کردن اذهان آنان از آرمانهای بلند دانس��ت 
و گف��ت: بايد اه��داف بلند مرتبه داش��ته 
باش��يم و تالش کنيم دس��ت در دست هم 
ايران را بس��ازيم. رئيس جمهور ب�ا اشاره 
ب���ه اينکه ب�ا س��فر به جای ج��ای ميهن 
اس��المی با تمام نقاط آن آشنا ش�ده است، 
گفت: ايران اس��المی اس��تعداد اين را دارد 
ک�ه پيشرفته ترين کش��ور دنيا شود و اين 
نيازمن��د همدل��ی و کار و تالش همگانی 
است. رئيس جمهور افزود: با انديشه بلند 
و همت مضاعف می ت�وان ايران اس��المی 
را به قله های بلند پيشرفت و تعالی رساند. 
رئيس جمهور با بيان اينکه نظام سلطه برای 
300 س��ال تسلط خود ب�ر جهان و چپاول 
ث��روت ملت ه��ا برنامه ريزی ک��رده بود، 
اف��زود: آنها تمهيدات اقتصادی، سياس��ی، 
فرهنگی و امنيتی خ��ود را در تمام دنيا آن 

گونه طراح��ی کرده بودند ک��ه گويا برای 
هميش��ه بر جهان س��لطه خ�واهند داشت 
که قيام مل��ت ايران همه برنامه ريزی های 
آنها را نقش بر آب کرد. آقای احمدی نژاد 
افزود: آنه�ا حقيقتی را از مطالعات تاريخی 
درک کرده اند و آن اين است که ملت ايران 
در ط�ول ت�اريخ هرگ�اه ف�رصتی پيدا کند 
آنچنان تغيير و حرکتی در فرهنگ، سياست 
و اقتصاد دنيا صورت می دهد که جهان را 
تکان می دهد. رئيس جمهور گفت: حجم 
کارهاي��ی ک��ه در اي�ران بع��د از انق�الب 
اسالمی ش�ده است دهها برابر همه دوران 
قبل از انقالب اس��ت و در طول چند سال 
گ�ذشته حجم فعاليت های انجام شده ب�ا 
کل کارهای 20 و چند سال گذشته برابری 
می کند. رئيس جمهور ب�ا اشاره به وجود 
بعضی مش��کالت در کش��ور خاطرنشان 
کرد: بعضی ها از مش��کالت طوری حرف 
می زنند که انگار در ديگر نقاط جهان هيچ 
مشکلی نيست اما اين افراد بايد بدانند مهم 
اين نيس��ت که مش��کالت وجود نداشته 
باشد، مهم اين است که ملت عزم ساختن 

و آباد کردن داشته باشد. 

گف��ت:  مع��ادن  و  صناي��ع  وزي��ر 
خودباوری ايرانيان در راه توس��عه کشور 
رشد شاخص های اقتصادی را با توجه به 
بحران های اقتصادی جهان در پی داشته 

است.
 »علی اکبر محرابيان« اظهار داش��ت: 
رشد شاخص اقتصادی بورس ايران با 14 
هزار واح��د در فروردين ماه در حالی به 
وقوع پيوست که در ديگر کشورها افت و 

کاهش رخ داده است. 
وی اف��زود: بيش از 80 درصد رش��د 
ش��اخص ب��ورس کش��ور حاصل رش��د 
ش��اخص ش��رکت های صنعتی بوده که 
اين نشان از رشد چشمگير حوزه صنعت 
دارد. او ادامه داد: در حوزه صنعتی کشور 
ايران در حال رشد و توسعه است بطوری 
ک��ه موفقيت ها، امروز کش��ور م��ا را به 
برنامه های از پيش تعيين شده رسانده و 
اين مهم مرهون کار جمعی دولت و ملت 

اس��ت. محرابيان بيان کرد: بومی س��ازی 
و اس��تفاده از توان جوان��ان خالق ايرانی 
برای رفع نيازها مهمترين عامل پيشرفت 
ايران در زمينه صنعتی اس��ت. وی افزود: 
اين پيشرفت ها در حالی صورت گرفت 
که ايران در اوج فش��ارها و تحريم های 
اقتصادی قرار داشت. او ادامه داد: صنعت 
موضوعی فرابخشی است، دولت، مجلس 
و بخش خصوصی در پيشرفت اين حوزه 
نق��ش مهم و مؤثری دارن��د و در اين باره 
وزارت صناي��ع و مع��ادن برنام��ه ريزی 
ويژه ای را در دستور کار قرار داده است. 
وزير صنايع و معادن اظهار اميدواری کرد 
برنامه های پيش بينی ش��ده برای امس��ال 
در زمينه رشد س��رمايه گذاری و افزايش 
توليدات صنعتی، کش��ور را ب��ه نقطه ای 
برس��اند که کارنامه قابل قبولی را در اين 

حوزه تقديم مردم کند.
 وی در ادامه با اش��اره ب��ه مهمترين 

دستاوردهای سال 88  رشد صنعتی را در 
حوزه ه��ای مختلف قابل قب��ول خواند و 
اف��زود: بايد گفت ک��ه در برخی حوزه ها 
می توانس��تيم بهت��ر کار کني��م و کارنامه 
بهتری ارائه دهيم که اميدواريم در س��ال 

  89جبران شود. 
از  يک��ی  ش��د:  ي��ادآور  محرابي��ان 
شاخص های مهم ارزيابی بخش صنعت 
و معدن س��هم صنع��ت و معدن در توليد 
ناخالص ملی اس��ت که اين سهم در سال 
79 عدد15/2درصد بود و تا پايان س��ال 
83 به 18/5 درصد رسيد. وی اضافه کرد: 
در چشم انداز 20 ساله کشور برای توليد 
ناخالص ملی ع��دد 25 درصد پيش بينی 
شده و بسيار خوشحاليم که طبق برآوردها 
تا پايان س��ال 88 ع��دد 22 درصد را رد 
کرديم و اين نش��ان دهنده اين اس��ت که 
بخش صنعت توانسته است به برنامه های 

از پيش تعيين شده خود برسد.

سید حسین زرهانی
اگرچ��ه ايران و افغانس��تان هم اکنون 
دارای مس��ائل عين��ی جدی ف��ی مابين 
هس��تند، اما نبايد نگاه ايران به افغانستان 
به اين مس��ائل محدود باشد. هم اکنون 
مس��أله مواد مخ��در، مهاج��ران افغان، 
از  و...  هيرمن��د  رودخان��ه  تروريس��م، 
مهمترين مس��ائل پي��ش روی مذاکرات 
و مناس��بات دو کشور است. اگرچه اين 
موضوعات مسائل بس��يار مهمی است، 
ام��ا توق��ف در آنها تأمين کنن��ده منافع 
ه��ر دو ملت نيس��ت. به نظر می رس��د 
ايران درباره افغانس��تان کمک به فرايند 
توس��عه فرهنگی را در دس��تور کار قرار 
ده��د. اگرچه هم اکنون اياالت متحده و 
ناتو در افغانس��تان حاضر و به قول خود 
در حال مبارزه با تروريس��م و کمک به 
فرايند دولت سازی هستند اما بايد توجه 
داش��ت که ايجاد دولت ملی کارآمد در 
افغانس��تان نيازمن��د حداقلهای توس��عه 
يافتگ��ی فرهنگی اس��ت. اي��ن دولتها با 
توجه به تفاوتهای جدی فرهنگی و عدم 
آشنايی با فرهنگ سنتی افغانستان صرفًا 
به مب��ارزه فيزيکی با تروريس��م، ورود 

مظاهر ص��رف تمدن غ��رب و حداکثر 
فعاليتهای اقتصادی مش��غول هس��تند و 
اين مس��أله در برخی اوق��ات موجبات 
واکنش منفی م��ردم را به دنبال دارد. اما 
نکت��ه ای که در اين مي��ان مغفول مانده 
بس��تر فرهنگی توس��عه و ثبات است و 
اين بس��تر فرهنگی يک��ی از زمينه های 
هم��کاری ايران و افغانس��تان می تواند 
ق��رار گيرد. کم��ک به نظ��ام آموزش و 
پرورش افغانس��تان، تأمين کتب درسی، 
ايجاد ش��عبه های برخی دانش��گاههای 
افغانس��تان،  ام��ن  مناط��ق  در   اي��ران 
راه اندازی ش��عبات دفاتر نشر ايران در 
افغانس��تان، ايجاد و راه اندازی مدارس 
ابتدايی، در اختيار ق��رار دادن تجربيات 
نهضت سوادآموزی، اعطای بورسيه های 
تحصيل��ی به دانش��جويان برتر افغان در 
ايران، ارائه فرصتهای مطالعاتی به اساتيد 
افغ��ان در اي��ران و... می تواند از اولين 
گامهای همکاری فرهنگی بين دو کشور 
باش��د. همکاری که ضمن ايجاد بس��تر 
فرهنگی ثبات، امنيت و توسعه همگرايی 
 سياس��ی اين دو کشور را در پی خواهد 

داشت.

 استراتژی ایران در برابر برادر
)قسمت سوم(

دبيرکل ش��ورای عالی ام��ور ايرانيان 
 خ����ارج از کش���ور از آزادی حمي����د 
معصومی نژاد خبرن��گار ايرانی خبر داد. 
مل��ک زاده در مصاحبه با خبرنگار واحد 
مرکزی خبرافزود: با پيگيری های شورای 

عالی امور ايرانيان خارج از کشور و مرکز 
حقوق بين المللی نهاد رياست جمهوری 
و هماهنگ��ی ه��ای وزارت امور خارجه، 
آزادی حمي��د معصوم��ی ن��ژاد از زندان 
ص��ورت گرفت. پليس ايتاليا 12 اس��فند 

1388 حمي��د معصوم��ی ن��ژاد خبرنگار 
ص��دا و س��يما را پس از تهيه گزارش��ی 
از راهپيماي��ی ضد نژاد پرس��تی کارگران 
 در اي��ن کش��ور دس��تگير و بازداش��ت 

کرد.

ش��هردار منطقه 18 گفت: ورزش��گاه 
10 ه��زار نف��ری امام رض��ا )ع( در منطقه 
18 ب��ه همراه 82 ط��رح عمرانی  با حضور 
ش��هردار تهران افتتاح می شود . به گزارش 
ف��ارس، ابراهي��م مداحی ش��هردار منطقه 
18  ب��ا اعالم اين مطلب اظهار داش��ت: در 
س��الروز بزرگداش��ت روز کارگ��ر و روز 
معلم، نخس��تين و بزرگترين ورزشگاه 10 
ه��زار نفری در جنوب غرب��ی تهران که با 
برخورداری از امکاناتی مناس��ب توس��ط 
ش��هرداری احداث ش��ده و می تواند نقش 
چش��مگيری در برگزاری مس��ابقات ملی 
و بي��ن المللی در رش��ته فوتبال و س��اير 
رشته های ورزشی داشته باشد، با حضور 
ش��هردار تهران، اعضای ش��ورای ش��هر و 
جمعی از نمايندگاه مجلس افتتاح خواهد 
ش��د. مداحی افزود: اين مجموعه ورزشی 
در زمينی به مس��احت 44 هزار و 200 متر 
مرب��ع در منتهی اليه محدوده جنوب غربی 
منطقه 18 و در مجاورت بزرگراه آزادگان 
ب��ه بلوار الغدير، با هزين��ه ای بالغ بر 100 
ميليارد ريال احداث شده و دارای امکاناتی 
نظير دو زمين چمن مصنوعی، پيس��ت دو 
وميدانی، دوچرخه سواری، صخره نوردی 
و فضاه��ای م��ورد ني��از اع��م از توقفگاه 
خودرو، ترمينال مس��افربری شرکت واحد 
اتوبوس��رانی و ايس��تگاه مترو است.  وی 
گفت: تع��داد 82 طرح عمران ش��هری از 
قبيل س��الن ورزشی شهيد همايون قنبری، 
احداث درمانگاه، خانه بهداش��ت، دو باب 
زمين چمن مصنوعی در محالت صادقيه و 
ش��ادآباد، بهره برداری از 3 معبر و گذرگاه 
جديد، سر پوش نمودن انهار 3 معبر  بزرگ 
منطق��ه، اصالح هندس��ی 5 تقاطع منطقه، 

راه ان��دازی 2 باب خانه اس��باب بازی و 2 
خان��ه س��المت و خانه نخب��گان از جمله 
طرح هايی اس��ت که در روز شنبه يازدهم 
 ارديبهش��ت م��اه ج��اری به بهره ب��رداری 
می رس��د. مداحی تصريح کرد: تجهيز 18 
بوس��تان منطقه به سيس��تم صوتی، احدث 
18 ب��اب نمازخانه در بوس��تانهای منطقه، 
احداث ميدان ش��هيد رجايی و برکه ميدان 
امام علی)ع(، ايمن سازی بزرگراه آزادگان، 
اح��داث پاتوق مدائ��ن از ديگر طرح های 
اس��ت که در اي��ن منطقه به به��ره برداری 
خواهد رس��يد.  ش��هردار منطق��ه 18 بيان 
داش��ت: کلنگ عمليات اجرايی 4 ش��بکه 
بزرگراه��ی و ترافيکی به طول 17 کيلومتر 
ش��امل بزرگراه 76 متری مدائن غربی، 35 
متری معلم غرب��ی، 45 متری بهاران  و 45 
متری کن در همين روز توس��ط ش��هردار 
ته��ران ب��ه زمي��ن زده خواهد ش��د، که با 
اج��رای کامل طرح های ياد ش��ده ش��اهد 
تحولی چش��مگير در عبور و مرور وسائط 
نقليه، دسترس��ی آسان به منطقه و بالعکس 
به اقصی نقاط ش��هر تهران و ش��بکه های 
اصلی بزرگراه��ی خواهيم بود و با اجرای 
 اي��ن طرحه��ا ضم��ن خ��روج منطق��ه از 
بن بس��ت، شمال منطقه به جنوب و شرق 
آن متص��ل خواهد ش��د.  ش��هردار منطقه 
18 اف��زود: با توجه ب��ه اينکه اين منطقه از 
قديم االيام، جز مناطق حاش��يه شهر تهران 
بوده، دارای بافت فرس��وده زيادی اس��ت 
که برای نوس��ازی اين بافت ها طی س��ال 
گذش��ته 350 پروانه احداث بنا به صورت 
رايگان، برای متقاضيان صادر شده و امسال 
 نيز برای س��اير متقاضيان اين امر صورت 

می گيرد. 

مديرکل اداره نوس��ازي مدارس استان 
تهران گفت: امسال مقاوم سازي 150 باب 
مدرس��ه در اين استان در دست اقدام قرار 

گرفته است.
ب��ا  »ام��ان اهلل عباس��ي« درگفتگ��و   
ايرن��ا اف��زود: اين تعداد مدرس��ه امس��ال 
در ي��ک ط��رح ضربت��ي مقاوم س��ازي و 
دراختيارآموزش و پرورش قرارمي گيرد. 

وي اظهارداش��ت: همچنين مطالعه مقاوم 
س��ازي 150 مدرس��ه ديگر در دستور کار 
قرار دارد. وي ادامه داد: طي سالهاي اخير 
تخريب و بازسازي حدود 350 مدرسه با 
شش هزار کالس درس دراستان در دست 
اقدام ق��رار گرفته که تاکنون 270 واحدها 
 بازسازي و تحويل آموزش وپرورش شده 

است.

لوييس ايناس��يو لوال داس��يلوا، رئيس 
جمه��ور برزيل ضم��ن تأکي��د مجدد بر 
مخالفت کش��ورش با اعمال تحريم عليه 
اي��ران گفت تالش مي کند با اس��تفاده از 
نفوذش، در س��فر به ته��ران در ماه آينده 
ميالدي براي حل موضوع هسته اي ايران 
رايزني کند. به گزارش خبرگزاري رويترز از 
برازيليا، برزيل که طي سالهاي اخير روابط 
تجاري اش را با ايران تقويت کرده است، 
تالش مي کند به عنوان ميانجي بين ايران 
 و غرب براي حل اختالف بر س��ر برنامه 
هسته اي تهران ايفاي نقش کند. برزيل در 
عين ح��ال اعمال تحريم هاي جديد عليه 
اي��ران را بي ثمر م��ي داند. رئيس جمهور 
برزي��ل در برازيليا به خبرن��گاران گفت: 
امي��دوارم بتوانيم با دوس��تان ايراني خود 
رايزني کنيم. وي اف��زود: همچنين تالش 

خواهم کرد، اعضاي دائمي شوراي امنيت 
سازمان ملل را متقاعد کنم که اعمال تحريم 
ها عليه ايران مطلقاً چيزي را حل نخواهد 
کرد. داس��يلوا گفت: م��ا معتقديم برزيل 
قابليت و توانايي ايفاي اين نقش را در دنيا 
دارد. رئيس جمهور برزيل پس از مالقاتش 
با هوگو چ��اوز رئيس جمهور ونزوئال که 
روابط نزديکي با محمود احمدي نژاد رئيس 
جمه��ور ايران دارد؛ اين اظهارات را عنوان 
کرد. س��فر ماه مي رئيس جمهور برزيل به 
ايران در پي ديدار سال گذشته احمدي نژاد 
از برزيل صورت مي گي��رد. برزيل اعالم 
کرده درباره احياي مصالحه که طي آن ايران 
بتواند اورانيومش را به کش��ور ديگر صادر 
کرده و در ازاي آن سوخت هسته اي مورد 
نيازش را براي مقاصد پزشکي و تحقيقاتي 

بگيرد، موافق است.

خلیج فارس همیشه خلیج فارس 
باقی خواهد ماند

رئيس کميس��يون فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
خلي��ج فارس هميش��ه خليج ف��ارس باقی خواهد ب��ود و اين 
ن��ام، نامی اصيل، تاريخ��ی و بر مبنای مدارک غي��ر قابل انکار 
اس��ت. به گزارش واحد مرکزی خب��ر، غالمعلی حداد عادل در 
س��خنان پي��ش از خطبه های نماز جمعه هفت��ه تهران با عرض 
تس��ليت به مناسبت ايام فاطميه اول و سالگرد شهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( گفت: امروز روز ملی خليج فارس اس��ت و ما 
س��الم و درود خود را به همه کس��انی که در پاسداری از خليج 
فارس مجاهدت کرده اند و به اين کار مقدس مش��غولند تقديم 
 و ب��ه نيروی دريايی غيور و ش��هدا ی آن عرض س��الم و ادب 
م��ی کنيم. حداد عادل گفت: همه کس��انی ک��ه در به کار بردن 
ن��ام مجعول برای خلي��ج فارس تالش می کنن��د بدانند که راه 
به جاي��ی نخواهند ب��رد. وی اف��زود: ملت ايران ب��ا افتخار از 
 هم��ه مواريث فرهنگی و تاريخی خود ، همچون گذش��ته دفاع 

خواهد کرد.

 پرچم ايران در 30 استان کشور 
به اهتزار درخواهدآمد

رئيس س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در 
همايش ملي خليج فارس اعالم کرد: پرچم جمهوري اس��المي 
ايران در 30 استان کش��وردر ميادين اصلي به اهتزار در خواهد 
آم��د. به گزارش ايرن��ا »حميد بقايي« اظهار داش��ت: برنامه اي 
در دس��تور کار خ��ود داريم که هر ايران��ي در خانه خود پرچم 
جمه��وري خود را به اهت��راز در آورد. وي افزود: در اين برنامه 
پيش بيني شده است 30 پرچم بزرگ در ميادين اصلي 30 استان 
کش��ور به اهتزار در آيد. رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دس��تي و گردشگري با اش��اره به موفقيت هاي ايران در عرصه 
مفاخر بيان کرد: خداوند مس��ئوليت خطي��ري براي ملت ايران 
در نظ��ر گرفته اس��ت و اين ملت مي تواند ب��ا پرچم برادري و 
دوري از ظلم در صف جلوي همه ملت ها حرکت کند. وي با 
 اشاره به اهميت خليج فارس درحوزه جهاني تصريح کرد: همه 
بخش ه��اي جهان خليج فارس را به عن��ون يکي از بزرگترين 

مناطق دنيا مي شناسند و براي آن اهميت بسياري قائلند.

منابع بيمارس��تاني اعالم کردند، بر اثر انفجار تونل مرزي که فلس��طيني ها براي تأمين 
مايحتاج ش��ان مرز بين غزه و مصر احداث کرده بودند توس��ط مصري ها تخريب ش��د، 4 

فلسطيني کشته و 10 نفر ديگر مجروح شدند. 
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه از شهر غزه، تخريب و انفجار اين تونل توسط نيروهاي 
امنيتي مصر از آن طرف مرز غزه انجام شد. به گفته شاهدان، تونل ياد شده هنگامي تخريب 
شد که از داخل مرز مصر منفجر شد. سرويس هاي امنيتي غزه تعداد تلفات ياد شده را تأييد 
نکردند. مقام هاي امنيتي مصر اعالم کردند، 4 تونل را در گذرگاه ش��مالي مرز رفح با غزه 
تخريب کردند ولي از ميزان تلفات اين اقدام با خبر نيستند. اين تعداد تلفات بر اثر تخريب 
تونل در غزه از ماه جوالي که در اقدام مشابه 5 نفر کشته شدند؛ بيشترين تعداد اعالم شده 
است. نوار غزه داراي يک و نيم ميليون نفر سکنه است که از زمان محاصره اين منطقه توسط 
مصر و رژيم صهيونيس��تي از ژوئن 2007 ميالدي که جنبش حماس کنترل آن را در اختيار 
گرفت، تمامي مايحتاج ساکنان آن از طريق شبکه هاي تونل هاي حفر شده که به مصر راه 

دارند، توسط فلسطيني ها تأمين مي شود. 
مصر مبارزه ستيزه جويانه و بحث انگيزي را عليه آنچه که قاچاق از طريق تونل ها به 
داخل غزه و يا دريا صورت مي گيرد، تحت فشار رژيم صهيونيستي و اياالت متحده امريکا 
به بهانه جلوگيري از تأمين اس��لحه و مهمات شبه نظاميان فلسطيني، پي ريزي کرده است. 
افزون بر 120 فلسطيني از زمان به قدرت رسيدن حماس در نوار غزه بر اثر ريزش تونل ها 
و يا حمالتي که از طريق عمليات نظامي صهيونيس��ت ها عليه اين تونل ها صورت گرفته 

است جان باخته اند.

عضو فراکس��يون حزب اهلل در مجلس لبنان، خبر بازديد هيأت آمريکايی از مرزههای 
لبنان با سوريه را شوکه آور خواند. 

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از ش��بکه تلويزيونی العالم، نواف الموسوی اين 
اقدام هيأت آمريکايی را اخالل در امنيت ملی لبنان دانست. الموسوی تأکيد کرد سفارت 
آمريکا در بيروت برای تسلط بر لبنان تالش می کند و اين اقدام هيات آمريکايی بار ديگر 

اين مسأله را مطرح کرد. 
الموس��وی افزود: به نظر می رسد، توافقنامه امنيتی با س��فارت آمريکا پوششی برای 
اين دخالت آمريکا بوده اس��ت. اکنون اين س��وال جدی مطرح اس��ت که دولت لبنان چه 
زمان برای لغو اين توافقنامه که آن را در برابر سفارت آمريکا مسئول و پاسخگو می کند، 

اقدام خواهد کرد؟

کنفرانس اقليت های دينی در ايران با اس��تقبال نخبگان، اهالی رس��انه و کارشناس��ان 
فرانس��وی در رايزنی فرهنگی کش��ورمان در پاريس برگزار شد. به گزارش واحد مرکزی 
خبر از پاريس، در اين مراس��م دکتر » ژان کلود شاربيه« پژوهشگر فرانسوی در خصوص 

ارامنه ايران به نکات مهمی اشاره کرد. 
همچنين دکتر » طباطبايی « رايزن فرهنگی کش��ورمان نيز پس از پخش گزارش ها و 
تصاوي��ری که آزادی اقليت های دينی در ايران را به نمايش می گذاش��ت، در خصوص 
جايگاه اقليت های مذهبی در ايران بر اس��اس قانون اساس و قوانين زير بنايی جمهوری 
اسالمی ايران، سخن گفت. دکتر » مرصدق« نماينده کليميان نيز درباره وضعيت حقوقی، 
سياس��ی و اجتماعی کليميان اظهار داشت: درحاليکه در اروپا يهوديان مورد آزار و اذيت 
کليس��ای قرون وس��طی بودند، هيچگاه در تاريخ موردی از تعرض از جانب مس��لمانان 

نسبت به پيروان آيين موسی )ع( وجود نداشته است.
  وی اف��زود: از لح��اظ تاريخ��ی، حض��ور يهوديان در ايران به س��ه هزار س��ال قبل 
برم��ی گردد و اينان خود را کاماًل ايرانی دانس��ته و چندين ش��هيد در طول جنگ تقديم 
کردند. وی تعديات رژيم صهيونيستی و سرکوب فلسطينيان را به طور کامل محکوم کرد 
و جداس��ازی مکتب سياسی صهيونيسم را از يهوديت خواستار شد. وی تصريح کرد: در 
حاليکه در تمام دنيا در اطراف کنيسه ها تدابير امنيتی شديدی وجود دارد و برای ورود به 
آن نياز به بازرس��ی است، جمهوری اسالمی ايران تنها کشوری است که هيچگاه تعرضی 
به مکان های عبادی در آنجا صورت نگرفته و هيچ محافظی برای کنيسه ها وجود ندارد. 
نماينده کليميان در پاسخ به سئوال ديگری اظهار داشت: در مجلس شورای اسالمی، رأی 
ايشان و ساير نمايندگان اقليت های مذهبی از لحاظ حقوقی برابر با آرای ساير نمايندگان 

و حتی رئيس مجلس است.

روزنامه صهيونيس��تی جروزالم پس��ت از نگرانی سران رژيم اش��غالگر قدس نسبت 
به رزمايش مش��ترک 3 روزه نظامی ترکيه و س��وريه در مرزهای اين دو کش��ور خبر داد. 
مقامات نظامی ترکيه و سوريه اعالم کردند که نيروهای دو کشور يک رزمايش مشترک 3 
روزه با هدف هماهنگی های بيش��تر در ايجاد امنيت و ثبات منطقه در مناطق مرزی آغاز 
کرده اند. اين رزمايش که نزديک به يک سال پس از لغو رزمايش مشترک ترکيه و رژيم 
صهيونيس��تی از سوی آنکارا صورت می گيرد، به شدت س��ران اشغالگر قدس را نگران 
کرده اس��ت به گونه ای که روزنامه های يديعوت آحارانوت و جروزالم پس��ت نيز به آن 

واکنش نشان دادند. 
پس از اينکه مناس��بات آنکارا و تل آويو به دليل انتقاد ش��ديد مقامات ترک از سران 
رژي��م صهيونيس��تی در قتل عام س��اکنان بيگناه نوار غزه و ي��ورش 22 روزه رو به تنش 
گذاش��ت و رزمايش مش��ترک نظاميان ترکيه و رژيم صهيونيستی لغو شد، اينک برگزاری 
اين مانور مش��ترک ميان ترکيه و س��وريه در مرزهای آن دو کش��ور نگرانی شديد سران 
اش��غالگر قدس را برانگيخته اس��ت. نگرانی س��ران تل آويو از تعميق و تحکيم مناسبات 
ترکيه و س��وريه که طی دو دهه اخير س��ابقه نداشته است، بيش از هر چيز به دليل وجود 
ام��کان تبديل اين روابط به همکاری های واقعی نظامی و اقدام ترکيه به تحويل اطالعات 
و تکنولوژی های خريداری ش��ده از اس��رائيل به طرف سوری است. ژنرال ايلکر باشبوغ 
فرمانده س��تاد مش��ترک ارتش ترکيه ارديبشهت ماه سال گذش��ته در باره واکنش اسرائيل 
تأکيد کرد که موضع گيری تل آويو به هيچ وجه برای آنکارا خوشايند نيست و برگزاری 
مانور مش��ترک با س��وريه تنها به دو کشور مربوط است و هيچ ارتباطی به اسرائيل ندارد. 
وی افزود: ضرورتی ندارد بخواهيم برای مانوری که ما و يک کشور ديگر در آن شرکت 
داريم، برای کش��وری ديگر چون اس��رائيل توضيح و تفس��ير ارائه دهي��م و از آن اجازه 
بخواهيم. به گفته کارشناس��ان امور خاورميانه، تنش در روابط آنکارا - تل آويو، حکايت 
از يک تغيير چش��مگير در سياس��ت های ترکيه دارد. عده ای عص��ر فعلی را دوره پايان 
ايدئولوژی ه��ا در ترکيه می دانند، تحليلش��ان از تغيير به وجود آمده در اين کش��ور اين 
اس��ت که رجب طيب اردوغان نخس��ت وزير ترکيه ملت خود را خوب می شناسد و به 
خوبی آگاه است که قرار گرفتن در آرايش سياسی مطلوب غرب و رژيم صهيونيستی، از 
وزن دول��ت متبوعش در داخل می کاهد، به همين دليل تالش دارد با موضع گيری های 
ضد صهيونيستی، اهميت آنکارا در منطقه را به غربی ها نشان دهد. اين کارشناسان بر اين 
باور هس��تند که ايدئولوژی تازه ای در سياس��ت خارجی ترکيه ايجاد شده است و جنس 
اين تغيير، نوع واکنش به آن از س��وی بازيگران مختلف را تعيين می کند. از س��وی ديگر 
ب��ن گوريون زمانی که پايه های رژيم صهيونيس��تی را به کمک غربی ها بنا نهاد، دکترين 
اتحاد اقليت ها را مطرح کرد، زيرا بر اين باور بود که اسرائيل برای خروج از انزوا و تأمين 

امنيت خود، بايد با ترکيه و اتيوپی متحد شود.
 از آنجا که روابط سياسی رژيم صهيونيستی با اتيوپی با به قدرت رسيدن دولت نظامی 
منگيستو هايله ماريام در سال 1352 قطع و در سال 1361 از سرگرفته شد،  نتوانست يک 
اتحاد راهبردی برای صهيونيستها ايجاد کند و در نتيجه تل آويو مجبور شد با دولت وقت 
ترکيه متحد شود و به امضای موافقت نامه های بی شمار همکاری در زمينه های مختلف 
بپردازد و هدف اصلی س��ران اشغالگران قدس تل آويو از اتحاد با آنکارا،  شراکت نظامی 

بود و حجم عمده همکاری ها نيز در زمينه نظامی خالصه می شد. 

چه خبر از پایتخت

جهان نماایران نصف النهار

آزادی مشروط حمید معصومی نژاد

اگر امروز ايستادگی نکنیم ، فردا آرمش نخواهیم داشت

وزیر صنایع و معادن:
 خودباوري ايرانیان رشد شاخص هاي اقتصادي را در پي داشت

 رزمایش مشترک ترکیــه، سوریــه 
و نگراني صهیونیست ها  

 انفجار تونل فلسطیني ها توسط مصر
 4 کشته برجا گذاشت  

 هشدار حزب اهلل در مورد 
بازدید هیأت آمریکایی از مرزهای لبنان

 استقبــال کارشناسان فــرانسوی 
از کنفرانس اقلیتها در ایران

شهردار منطقه 18 اعالم کرد:
 بهــره بــرداري از نخستین ورزشگاه
 10 هزار نفري در جنوب غرب تهران 

 مقاوم سازي 150مدرسه در استان تهران 
در دست اقدام قرار گرفت

رئیس جمهور برزیل:
با تحریم ایران مخالف هستیم



     مهدی فضیلت
مهدکودک و پيش دبس��تانی ها از نيازهای عمده 
نظام آموزشی در سراسر دنيا است، چرا که کودکان از 
خان��ه ای که مأمن انس، الفت، مهربانی و ناز و نعمت 
است، با پا گذاش��تن به مدرسه با يک شوک روبه رو 
می شدند و در آن محيط ناآشنا با لباسهای خاص، تنها 
پدر و مادر خود را جستجو کرده و گريه سر می دادند، 
آنها درخانه عادت داشتند تا هر ساعتی بخوابند، شلوغ 
کنند، اسباب بازی ها را پخش کنند و تنها با چند نفر در 
ارتباط بودند، اما مدرسه آنها را با تعداد زيادی از همساالن 
با فرهنگ و تربيت متفاوت و طيفی از آموزگاران روبه 
رو می کرد، که تنها به نظم و قانون اهميت می دادند و 
اين محيط به فضايی قانونی و استرس زا برای کودکان 
مبدل می شد که با روحيات آنان ناسازگار بود، بنابراين 
اگر چه قدمت کودکستان ها در کشور بيشتر از بيست 
سال است، اما در ده سال گذشته با گسترش اين مراکز و 
فرهنگ سازی در ارتباط با آن اغلب خانواده ها تشويق 
شدند که حتماً کودکان خود را به مهد بفرستند در حاليکه 
قبالً افراد متمول تر اين کار را می کردند، اما امروزه اين 

فرصت فراگير شده است.
وظایف کلی یک مهدکودک کارآمد

- ايجاد فضای مناسب و کافی همراه با وسايل بازی 
و کمک آموزشی و ايجاد تسهيالت هنری برای بروز 
خالقيت کودکان از قبيل خمير بازی، سفالگری، نقاشی 
ساده و حتی نقاشی ديواری که مورد عالقه بسياری از 
کودکان است، وسايل بازيهای جمعی، ورزشی و فضای 
باز نيز همراه با مراقبت بايد در اختيار کودکان باشد و 
محيط از نظر رنگ آميزی و زيبايی جلوه خاصی برای 

کودکان داشته باشد.
- ايج��اد ارتب��اط عاطف��ی خوب بي��ن مربيان و 
بچه ها و تالش در زمينه ايجاد دوس��تی بين کودکان 
و جلوگيری از ايجاد دعوا نيز از نکات مهم اس��ت به 
شرطی که محبت زياد مربيان وابستگی و کاهش عالقه 
به خانواده ايجاد نکرده و کودکان را مورد تربيت محبت 

آميز قرار دهد.
- کشف و به کارگيری فکر، خالقيت و مهارت های 
اجتماع��ی نونهاالن با اس��تفاده از امکاناتی نظير حفظ 
اشعار، سرودخوانی، قصه گويی، مهارت های حرکتی 
و ورزش��ی، آداب زندگی و س��خن گفتن، ي��اد دادن 

فرمان های دينی، احترام، اخالق و...
- نگه��داری کودکان در زم��ان حضور در مهد و 
حفظ امنيت آنها به صورتی که کودکان احساس آرامش 
و راحتی کرده و هرگونه مشکل خود را بيان کنند؛ در 
اين زمينه بايد بر روی کودکان کمرو کار کرده و به آنها 

اهميت داد.
- ايجاد ارتباط هماهنگ با خانواده ها و نيز ساير 
نهادهای موازی نظير بهزيس��تی، آموزش و پرورش، 
باش��گاههای ورزشی، رس��انه ها و مجالت کودکان، 

کالس هنری و مراکز پزشکی و مشاوره.
- فرهنگ س��ازی برای کودکان ب��ا برنامه ريزی 
کارآمد آموزشی و تفريحی از طريق فيلم های آموزشی 
و س��اير محصوالت و آماده سازی گام به گام کودکان 

برای ورود به دبستان.
- به کارگيری مربيان و مشاوران خالق آموزشی، 
فرهنگ��ی و هنری که توانايی و تحمل انواع رفتارهای 

کودکان را داشته باشند.
بررسی برخی رفتار نامتعارف در کودکستانها

شهربازی یا کودکستان: 1- بسياری از م��راک��ز 

کودکس��ت��ان 
فق������ط  را 
مح�ل تف��ريح، 
ی  ر ا نگه����د
دانسته  کودکان 
با ايج��اد زمينه 
يح��ی  تف����ر
گس��ت���رده و 
اسباب بازيهای 
بی ش��مار تنها 
کودکان را چند 
ساعت سرگرم 
می کنن��د و به 

مسائل آموزش کارآمد نمی پردازند. 
2- قوانین خشک: برخی ديگر از مراکز قوانينی 
افراطی را پيش می گيرند و محيط اختصاصی آنها به 
کالس شبيه است که تفاوتی با دبستانها ندارد! مربيان 
اين مراکز نيز بس��يار آموزشی عمل می کنند که سبب 
 زدگ��ی کودکان از مدرس��ه ش��ده و هي��چ کمکی به 
عالقه مندی آنها برای قدم گذاشتن به عرصه تحصيل 

نمی کند.
3- فضای نامناسب: در بسياری موارد ديده شده، 
فضای مهدها اصاًل مناس��ب کودکان نيس��ت، ازدحام 
ک��ودکان، کوچک بودن محل، ع��دم جذابيت مکان و 
کمبود امکانات نيز از مش��کالت ديگر اينگونه مهدها 
است. در ضمن برخی مراکز در رنگ آميزی و نقاشی 
ديواری مهده��ا اصاًل عاليق ک��ودکان را مدنظر قرار 

 

نمی دهند، مثاًل از الگوهای نقاشی غربی يا نوشته هايی 
اس��تفاده می کنند که کودکان قادر ب��ه درک و فهم آن 

نيستند.
ــت: ک��ودکان عالقه زيادی  4- بدعتهای نادرس
به رنگ آميزی بدن خود دارند و متأس��فانه در برخی 
مهدها صورت کودکان رنگ آميزی می شود، که عالوه 
بر اش��کاالت پزشکی برای پوست، دختربچه ها را به 
آرايش زودهنگام در نوجوانی تشويق می کند: استفاده 
از لباس��ها و بازيهای نامتعارف که س��بب ايجاد نوعی 
عالقه احساسی بين دخترها و پسرها می شود نيز بايد 

مورد بازبينی قرار گيرد.
5- مربی یا همبازی: بس��ياری از مهدکودک ها 
به جای استفاده از مربيان تحصيل کرده در رشته های 
مرتبط به خاطر هزينه کردن کمتر، تعدادی افراد معمولی 
و در حد ديپلم که تنها قادر به بازی کردن با بچه ها و يا 

آموزش نقاشی و خمير بازی هستند به کار گرفته اند.
6- مدیریت علمی یا نگاه تجاری: برخی افراد 
فرهنگی بازنشسته به سبب سودآوری، امتياز مهدکودک 
را ب��ه نام خود می گيرند و س��پس بدون هيچ نظارت 
علمی، آموزشی و مديريتی امتياز را به افراد غير، که فاقد 

سواد و تجربه کافی هستند واگذار می کنند.
ــتاندارد مکانی و آموزشی:  7- نبودن الگو و اس
عدم تدوين قوانين آموزشی، الگوهای درسی، تفريحی و 
استانداردهای مکانی برای کودکستان ها و تنظيم ضوابط 
کار مربيان ک��ه از متولی گری چندگانه مهدکودک ها 
سرچش��مه می گيرد، باعث وجود تفاوت های عمده 
و الگوهای متغير آموزش��ی، فرهنگی، ورزشی و... در 

کودکستانها شده است.
8- نپرداختن کودکستان ها به تربیت و آمادگی 
کودکان برای دبستان: تمرکز فعاليت کودکستان ها 
تنه��ا به م��وارد تفريحی و آموزش��ی و ع��دم تربيت 

نظر  از  ک��ودکان 
برخورده����ای 
سالم و درست در 
زمينه اخالقيات از 
ديگر چالش های 
ه��ا  مهدکودک 
متأسفانه  اس��ت. 
نه�ا  کس��تا د کو
رفتارهاي��ی نظير: 
دروغ  بی ادب��ی، 
رياس��ت  گفتن، 
خشونت،  طلبی، 
رعاي��ت  ع��دم 
بهداش��ت و... در کودکان را مورد مطالعه و مش��اوره 
قرار نمی دهن��د و والدين نيز اذعان می دارند بچه ها 
در کودکس��تان، نه تنها تربيت نمی شوند بلکه برخی 
تربيت های خانوادگی را هم فراموش کرده و از کودکان 
ديگر نيز رفتارهای غلط می آموزند. از س��ويی مهدها 
توجهی به آماده س��ازی کودکان و آشنا ساختن آنها به 
صورت پايه ای و علمی با دبستان نمی کنند و کمتر در 
مورد آن محيط سخن می گويند به طوری که کودک از 
دبستان نيز همان انتظار راحتی مهدکودک را دارد و به 

دنبال »خاله های« کودکستان می گردد!
9- شهریه های متفاوت: انواع و اقسام کودکستانها با 
توجه به امکانات، موقعيت مکانی در شهر و نگاه به بضاعت 
والدين مبالغ متفاوتی را دريافت می کنند که قانون خاصی 
ندارد و در نقاط مختلف و شهرهای مختلف، تفاوت های 
فاحش دارد و بايد به اين مبالغ هزينه سرويس، اردوها و 
فعاليت های فوق برنامه و لوازم التحرير و وسايل اضافی را 
افزود، درجه بندی مهدکودک ها و التزام به شهريه ابالغی 

امری ضروری است.
10- عدم ارتباط متقابل خانواده و مراکز پیش 
دبستانی: کارشناسان سالمتی و مشاوران بايد در مهدها 
حض��ور داش��ته و در خصوص مش��کالت کودکان، 
جلس��اتی را با والدين به طور خ��اص انجام دهند و 
درصدد اس��تعداديابی برای آينده آنها و حل مشکالت 
اخالقی، تربيتی و سالمت برآيند که اين ارتباط در اکثر 
مهدها وجود ندارد. با قرار گرفتن نونهاالن در مهدکودک 
ممکن است انتظاراتی از خانواده در آنها به وجود آيد 
و مش��کالتی از قبيل: بی خوابی، لجبازی، گريه های 
افراط��ی، بی نظمی در خانه و صبحانه نخوردن، پديد 

آيد.
ــودکان و مهدها  ــال ک ــن در قب ــه والدی وظیف

چیست؟
زمانی که کودک حاضر به ترک خانه و رفتن به مهد 
می شود، بهتر است چند روزی خانواده او را همراهی 
کنند و ناگهان او را به س��رويس نس��پارند، در خانه از 
فعاليت های مهد از او سؤال کنند و او را تشويق کنند، 
اجازه ندهند در خانه به شکل افراطی کارهای مهدکودک 
را تکرار کند و وقت اضافی او را با برنامه های تفريحی 
بيرون از خانه و يا متفاوت با مهدکودک پر کنند، سعی 
کنند اضطرابی را که از دلبستگی به والدين بر اثر حضور 
روزان��ه در مهد کودک به وجود می آيد با رفتار خود، 
صحبت کردن و محبت به ک��ودک رفع کنند. والدين 
سعی نکنند مهدکودک را مکانی برای رهايی چند ساعته 

از شلوغی و شيطنت کودکان خود تعبير کنند.
ساماندهی کودکستانها، ضرورت آموزش و تربيت

در ه��ر محله ای که قدم می گ��ذاری خانه ای به 

کودکستان تبديل شده اس��ت، حياط های کوچک و 
بی امکانات با يک يا دو دستشويی، وضعيت بهداشتی 
نامطلوب، تهويه نامناسب و... خالصه انگار کودکستان 
ب��ه رن��گ ک��ردن ديوارها و اس��باب ب��ازی خالصه 
می ش��ود، هر کس بضاعت مالی و مدرک تحصيلی 
داشته، مجوزی گرفته و بدون توجه به مناسبات الزم، 
کودکستانی احداث کرده است. مردم پولدار و بی پول 
همه ک��ودکان خود را به کودکس��تان می فرس��تند و 
بسياری فکر می کنند وظيفه تربيتی و آموزشی آنها با 
اين کار پايان گرفته اس��ت. بخش خصوصی کمترين 
فضاها را کودکستان کرده اند، مراکز مختلف برای خود 
کودکستان تأس��يس کرده اند و در اين عرصه چندين 
متولی و صدها روش آموزش��ی متفاوت و بی هدف 
دنب��ال می ش��ود، به ط��وری که ضرب المثل ش��ده 
است، هر جا شلوغ و بی قانون است می گويند: مگر 
کودکستان است!! نظارت خاص و چارت عملکردی 
و ارائه گزارش��ی صورت نمی گيرد و انگار اين مراکز 
به حال خود رها ش��ده اند در حاليکه پايه اصلی و پی 
ساختمان آموزش و تربيت کشور را تشيکل می دهند، 
اما اهميت مراکز هنوز بر سر مسئوالن نيز روشن نشده 
است، بخش خصوصی، آموزش و پرورش، مهدهای 
قرآن، س��ازمان تبليغات، بهزيس��تی و کانون پرورش 
فکری به اعطای مجوز و تأسيس مهدها مشغول هستند 
و مرکزيت و مديريت واحدی بر آنها اعمال نمی شود. 
بس��ياری از دبس��تانهای غيرانتفاعی با همان مجوز در 
کنار دبس��تان و در محيطی ش��بيه به آن، کودکستان را 
هم داير می کنند و دبستانی ها و کودکستانی ها را در 
تعويض شيفت ها با هم اختالط می دهند! دانشگاهها، 
ش��رکت های بزرگ، ادارات دولتی و... برای کودکان 
پرسنل خود کودکستان تأسيس می کنند و آموزش و 
پرورش کودکستانهای قديمی و ملی سابق را در کنار 
کانونهای فرهنگی تربيتی اداره می کند، بهزيستی که از 
چند سال پيش متولی اصلی اعطای مجوز به کودکستانها 
شد، مجوزهای زيادی اعطا کرده و مهدهای قرآن، مراکز 
خيريه و ساير سازمانها نيز دست به تأسيس مهدهای 
دلخواه خود زدند، در حالی که در اين مهدها يک نظام 
واحد آموزشی، تربيتی و سرگرمی حاکم نيست و هر 
سازمان بر طبق بخش��نامه های خود و هر کودکستان 
برمبنای س��اليق مدي��ران آن اداره می ش��ود و در اين 
نابسامانی با وجود نظارت سازمان بهزيستی و انتقاد از 
تأسيس بی ضابطه کودکستانها توسط بخش های ديگر 
اين س��ازمان در تالش خود به س��بب عدم همکاری 
ساير بخش ها موفق نبوده است. اين مشکل به حدی 
فراگير اس��ت که بايد در کميس��يون آموزش مجلس، 
س��ازمان بهزيس��تی، ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، 
آم��وزش و پرورش و وزارت علوم مورد کارشناس��ی 
دقي��ق و بازبينی قرار گرفته و دارای س��ازمانی مجزا با 
قوانين يکس��ان، برنامه های آموزشی هدفمند، کارآمد 
و يکس��ان و نظارت دقيق قرار گيرد، کودکس��تانهای 
موج��ود مورد اصالح، بازبينی و نظارت واقع ش��ده و 
مراک��ز مختلف مورد تذکر و توبيخ قرار گيرند و همه 
مراکز پيش دبستانی ملزم به رعايت يک نوع برنامه و 
چارت سازمانی شوند. هم اکنون مهدهای قرآن فعاليت 
خود را تنها براساس مسائل مذهبی، مهدهای آموزش 
و پرورش تنها بر مسائل آموزشی و ساير مهدها بيشتر 
بر فعاليت تفريحی، متمرکز ش��ده اند که همه اينها در 
قالب قوانين و چارت سازمانی جديد بايد هدفمند و 

ساماندهی شود.

مهدی  رفایی
ــه: ازدواج از رسوم همه مردمان دنيا و سنت  مقدم
تأکيد ش��ده اسالم است و زوجيت در تمام موجودات 
زن��ده از گياه��ان و حيوان��ات و جمادات به چش��م 
می خورد، خداوند منزه در قرآن ياد می کند که تمامی 
انس��انها و گياهان و جانوران را به صورت زوج آفريده 
است، انسان در روند زندگی خود به طور طبيعی برای 
فرار از تنهايی و رسيدن به کمال و به نوعی پيدا کردن 
نيمه گمش��ده خود به سوی زوج خود می رود، پيامبر 
اکرم)ص( ازدواج را سنت اسالم قرار داد و روی گردانی 
از آن را پشت کردن به دين دانست، بسياری از بزرگان 
و امامان ش��يعه نيز بر ازدواج تأکيد و آن را مايه خير و 

برکت خوانده اند.
اگر ازدواج نکنیم چه می شود؟ 

صرف نظ��ر از اينک��ه برخی ها نگاه��ی ايده آل 
ب��ه ازدواج دارند و يا س��ن خاصی را ب��رای آن درنظر 
می گيرند، ماهيت ازدواج س��بب دگرگونی در انسانها 
می ش��ود، مجرد ماندن بی دليل در حالی که ش��رايط 
ازدواج مهيا است آفاتی را به دنبال دارد که از آن جمله 
می توان به بی توجهی به خانواده اشاره کرد، فردی که 
ازدواج نم��ی کند کم کم از فرهنگ خانواده، س��ر زدن 
به اقوام، زندگی گروهی و... دور می شود و زمينه های 
آسيب اجتماعی را در خود به وجود می آورد که پيری 
زودرس يکی از آنها است، فرد مجرد زيباترين لحظات 
جوانی خود را که در کنار نيمه گمش��ده اش بايد رقم 
بخورد به تنهايی و نااميدی بدل می کند، او زمينه گناه 
کردن را در خود به وجود می آورد و اگر کمی ضعف 
ايمان و يا فقر تربيت خانوادگی داش��ته باش��د، به گناه 
کشيده می شود، زمينه رهايی و بی بند و باری در او به 
وجود می آيد و روحيه شرارت در او تقويت می شود، 
به طوری که پيامبر اکرم )ص( فرموده است: شرورترين 

افراد امت او، مجردان هستند.
اگر ازدواج کنیم چه می شود؟!

در فوايد ازدواج بسيار سخن گفته شده و اگر از عامه 
ترين آن يعنی بقای نسل بگذريم، حفظ دين از مهمترين 
فوايد آن است چرا که انسان از آلودگی ها و فساد دور و 
نيمی از دين تکميل می شود، ايمان افراد افزايش می يابد 
به طوری که امام صادق )ع( می فرمايد: )فرد متأهل خدا را 
پاک و پاکيزه مالقات می کند( آرامشی که در افراد متأهل 
وجود دارد از دوران تجرد آنها بيش��تر است، افراد متأهل 
مضاف بر آرامش��ی که از همسر خود می گيرند، يافتن 
يک يار و همراز و پش��توانه را احساس کرده و موفق تر 

خواهند بود، شخصيت 
کامل افراد پس از ازدواج 
شکل می گيرد و بعد از 
تشکيل خانواده تغييرات 
اساسی می کند! ازدواج به نوعی کسب اعتبار در جامعه 
و ايجاد امنيت روانی برای حضور در جامعه به خصوص 
در بين دختران است. افرادی که پيوند زناشويی می بندند، 
احساس مسئوليت بيشتری می کنند و باانگيزه و اعتماد به 
نفس بيش��تری برای اهداف خود گام برمی دارند، حس 
محبت آنها در دو حالت محبت کردن و محبت پذيری 
ارضاء می شود و از مزايای شغلی و اجتماعی بهتری در 

جامعه کنونی بهره برد.
اما در ادامه بحث به چند چالش مهم که کمتر به آنها 
پرداخته شده و مسير ازدواج را به بيراهه و تباهی و طالق 

می کشند، خواهيم پرداخت.
1- ازدواج تحمیلی: بسياری از خانواده های سنتی 
بر اثر رس��وم موهوم قديمی، ازدواج فاميلی را به فاميل 
ديگری تحريم کرده و يا فقط به طايفه و نژاد خود دختر 
داده و از ايشان دختر می گيرند، ازدواج فاميلی هنوز در 
ايران رواج فراوان دارد و برخی خانواده ها بدون توجه 
به هشدارهای پزشکی در مورد آن می گويند: تا در فاميل 
دختر و يا پسر خوب هست، چرا غريبه؟! و يا لفظ »ناف 
بند« و »ناف بر« را به کار می برند که در استان اصفهان 
و بسياری مناطق ديگر مرسوم است و به معنای تعيين 
ازدواج و همس��ر فرد در کودکی است؛ به طور مثال در 
بدو تولد دختر يکی از آش��نايان می گويد اين عروس 
من خواهد شد و يا در کودکی فرزندانشان را »ناف بند« 
هم می کنند و قول و قرار ازدواج بيس��ت سال بعد را 
می گذارند، که عمل بسيار غيرمنطقی و نادرستی است. 
پدره��ا و مادرها در عين حال که حق بزرگی به گردن 
فرزندان دارند و رضايت آنها برای ازدواج شرط است، اما 
نبايد هيچ ازدواجی را به فرزندان تحميل کنند، همانطور 
که بايد از ازدواج ناعاقالنه آنها نيز با راهکارهای ماليم 
و منطقی جلوگيری کنند. گذشته از اينکه ازدواج های 
تحميلی پايان خوش��ی ندارد براساس نظر اکثر مراجع 
تقليد، رضايت دختر و پس��ر، شرط صحت عقد است 
و اگر به زور وادار به ازدواج شوند، عقد صحيح نيست، 
برخی خانواده ها به زور اشک، آه، ناله، نفرين و تهديد 
فرزن��دان خود را به ازدواج تحميلی مجبور می کنند و 

آنان نيز متأسفانه تسليم می شوند!
2- ازدواج خودتحمیلی!!

گاهی اوقات فش��ارهای خانواده، فقر، اعتياد پدر، 
زياد بودن فرزندان و يا طمع مالی به زوج مقابل سبب 
می شود فرد خود ازدواج را ناخواسته به خود تحميل 
کند، فش��ارهای خواه��ران، برادران و يا س��اير فاميل، 

وعده های طرف مقابل، احس��اس کم ش��دن فشار بر 
خانواده و... از ديگر عواملی هستند که فرد علی رغم ميل 
باطنی تصميم به ازدواج با فردی می گيرد که از صميم 
قلب او را دوست ندارد. برخی ديگر از افراد نه به داليل 
ذکر ش��ده، بلکه تنها برای يافتن يک حامی و به خاطر 
حمايت نشدن از طرف خانواده تن به ازدواج می دهند. 
مشاهده شده است برخی افراد به خاطر رقابت با ساير 
پس��ران و دختران فاميل و يا دوستان و به قولی »عقب 
نماندن از قافله« اولين خواستگاری را مبنای ازدواج خود 
تعيين می کنند! بعضی اوقات نيز خواهران بزرگ تر به 
خاطر فرهنگ نادرس��ت خانواده ها مبنی بر ازدواج به 
ترتيب دخترها، مجبور می شوند به ازدواج خودتحميلی 
ت��ن دهند و راه را برای ازدواج ديگر خواهران خود باز 
کنند! برخی ديگر نيز به خاطر ترس از باال رفتن س��ن 
و س��ال و حتی در مواردی براساس لجبازی دست به 
ازدواجی غلط می زنند تا به اصطالح کس��انی را که او 
را از اين ازدواج منع کرده اند، نقره داغ کنند! فقط همين 
موارد نيس��ت مواردی چون ت��رس از طرف مقابل به 
خاطر ارتباط مخفی قبلی و روابط قبل از ازدواج، ترس 
از آبرو و ش��رف خانوادگی نيز از داليل خود تحميلی 
برخی ازدواج ها اس��ت و جالب اس��ت در مواردی از 
طالق ه��ا افراد گفته اند به خاطر ترس از نفرين طرف 
مقابل و يا شکس��تن دل او، با وی ازدواج کرده اند که 

بسيار احساسی و خرافی است!!
اف��رادی هم وجود دارند که پس از يک يا چند مورد 
خواستگاری بی نتيجه برای انگشت نما نشدن و يا رو کم 

کنی اولين مورد را انتخاب و سريعاً ازدواج می کنند!
3- ازدواج بدون قطع ارتباط های عاطفی دیگر

برخی از دختران و پس��ران قب��ل از ازدواج نهايی، 
دچار يک عاشقی نافرجام و يا يک خواستگاری ناموفق 
بوده اند و در مرزهای دودلی، مانند کبوتری که دو برج 
و آشيان داشته باشد سرگردانند، از طرفی عالقه و عشق 
اولين خود را دوست دارند و نمی توانند از آن دل بکنند 
و از طرف ديگر انجام آن را تقريباً غيرممکن می دانند و 
باز می ترسند که شرايط ازدواج فعلی را از دست بدهند، 
کمتر مشاهده شده اس��ت ازدواج با ديگری، فراموشی 
عش��ق اول افراد را به دنبال داشته باشد و تا قطع کامل 
ارتباط و پيوند عاطفی به صورت مسالمت آميز، منطقی 
و قطعی صورت نگيرد، ازدواج دوباره مشکالت فراوانی 
را ب��ه همراه خواهد داش��ت و فرد نم��ی تواند ارتباط 
احساسی و زناشويی را با همسر خود در نوع ايده آل و 
خوب داشته باشد، در نتيجه اگر به گناه هم کشيده نشود، 
دچار عذاب وجدان، احساس گناه و خيانت می شود که 
عوارض روانی نامطلوبی به جای می گذارد، برای کنار 
آمدن با اين مشکل پادرميانی خانواده ها و قطع عالقه ها 

از راه گفتمان منطقی و عقالنی چاره س��از خواهد بود، 
ورزش، مطالعه و تفکر عاقالنه، احساس عشقی قبلی را 
تضعيف کرده و ايمان قلبی و دوری از سطحی نگری و 

احساسی عمل کردن به اين افراد کمک می کند.
ــادات بد، اصالح  ــه خاطر ترک ع 4- ازدواج ب

رفتار و حل افسردگی!!
برخی اف��راد ازدواج را راهی برای ترک عادات بد 
مثل اعتياد، سيگار و... می دانند اگر چه محدوديت ايجاد 
ش��ده در ازدواج برخی کارها را برای ش��ما مشکل تر 
می کن��د، اما اين کارها نمی توان��د دليل اصلی ازدواج 
باشد، متأس��فانه برخی خانواده ها با فرهنگ ناصحيح 
می گويند )پسرم يا دخترم فالن اشکال را دارد و فالن 
اعتياد را دارد، ازدواج کند خوب می شود( که اين اصاًل 
صحيح نيس��ت و با معيار صداقت و بيان کليه مسائل 
به همس��ر در زمان ازدواج مغايرت دارد، البته زوجين 
اگر تفاهم داشته باشند می توانند با برخورد مناسب و 
مهربانی، همديگر را اصالح کنند به ش��رطی که يکی 
فدای اصالح کردن ديگری نش��ود و ت��اوان آن را پس 
ندهد!- برخی راه فرار از بيماری ه��ای روانی و روان 
پريشی را ازدواج می دانند و برای حل بيماری افسردگی 
خود به سراغ ازدواج می روند؛ اگر چه ازدواج می تواند 
آرامش روحی و رهايی از تنهايی، سردرگمی را درمان 
کند ولی در بيماری های حاد روانی و افس��ردگی های 

»ماژور« چاره ساز نيست.
5- ازدواج و در ابتدا تغییر دین و یا نام و فامیل

متأسفانه شايع ش��ده است که برخی خانواده ها و 
يا اقوام ش��رط ازدواج را گروي��دن به دين خود لحاظ 
می کنند و برخی زوج ها هم به خاطر عشق ظاهری و 
کمبود ايمان محو جماالت دنيوی می شوند، دين اسالم 
به مرد مسلمان اجازه ازدواج با زن اهل کتاب را می دهد 
ولی به زن مسلمان اجازه ازدواج با مرد اهل کتاب و غير 
را نمی دهد، اما به هر حال ناخوانی دينی و ايدئولوژيک 
يکی از داليل عدم موفقيت در ازدواج ها بوده اس��ت، 
پس توصيه می شود اگر کسانی عشق واقعی به همسر 
غيرمس��لمان دارند، بايد بتوانند با عشق خود او را هم 
مسلمان کنند، و در دختران نيز در صورت مسلمان شدن 
واقعی خواستگار آنها، اين امر بی ضرر به نظر می رسد، 
اما به راستی آنانی که بر اثر عشقی زمينی بر مسلمانی خود 
پشت کرده و شرط همسر غيرمسلمان را می پذيرند در 
اش��تباه، گناه و خسران بزرگی قرار می گيرند. از سوی 
ديگر تغيير فاميل و اسم که از زمانهای دور در حکومت 
قاجار و پهلوی باب بوده و ريشه در تاريخ مردساالری 
و بورژوايی دارد، نيز امری نامعقول است، مگر اينکه با 
رضايت طرفين و خانواده آنها صورت گرفته و توهينی 

به ماهيت و اصالت افراد تلقی نشود.

حل جدول شماره 238

 هوشیاري مأموران پلیس شهرضا 
دست کیف قاپ ها را رو کرد

دستگیري 56 تبعه پاکستان در لردگان

با هوش��ياری مأموران پليس آگاهی شهرس��تان 
شهرضا، استان اصفهان سه کيف قاپ لحظه ای پس 

از سرقت دستگير شدند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی 
پليس، س��رهنگ خس��رو احمدی 
فرمانده انتظامی شهرس��تان شهرضا 
اظهار داشت: مأموران پليس آگاهی اين 
فرماندهی حين گشت زنی در حوزه 
خود به يک دستگاه موتورسيکلت سه 
ترکه مظنون شدند. وی افزود: راکب 
موتورس��يکلت به محض مش��اهده 

مأموران از محل متواری ش��د، که خوش��بختانه در 
تعقيب و گريز صورت گرفته موتورسيکلت متوقف 
و هر 3 سرنش��ين آن نيز دس��تگير ش��دند. اين مقام 

مسئول گفت: در بازرسی بدنی از متهمان سه دستگاه 
گوشی تلفن همراه، يک رشته گردن بند، يک حلقه 
دستبند، يک جفت گوشواره و 
چهار حلقه انگش��تر همگی از 
جنس طال ب��ه همراه يک فقره 
چک بانکی کشف و ضبط شد. 
س��رهنگ احمدی بيان داشت: 
متهم��ان در تحقيقات صورت 
گرفت��ه به جرم کي��ف قاپی از 
مردم اعت��راف کردند. اين مقام 
انتظام��ی خاط��ر نش��ان کرد: 
هرسه سارق دستگير شده جهت سير مراحل قانونی 
 و تحقيقات تکميلی به مراجع ذيصالح تحويل داده 

شدند.

به گ��زارش خبرگ��زاری فارس از ش��هرکرد 
به نق��ل از معاونت اجتماع��ی فرماندهی انتظامی 
چهارمحال و بختي��اری، مأموران پليس اطالعات 
و امنيت عمومی شهرس��تان ل��ردگان و کالنتری 
13 فالرد موفق به شناس��ايی 56 تبعه پاکستان که 
غير قانونی در اين شهرس��تان سکونت داشته و به 

کار نيز مشغول بودند، شد.

مأم��وران پليس موفق ش��دند در ي��ک اقدام 
ضربت��ی اين تع��داد تبعه پاکس��تانی را دس��تگير 

کردند.
در بررس��ی ها مش��خص ش��د اين افراد فاقد 
هرگونه مدارک شناسايی هستند از اين رو پس از 
تکميل پرونده برای سير مراحل قانونی به مراجع 

قضايی معرفی شدند.

حوادث !
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افقی:

1 – نوعی کبک – مرض قند
2 – بلندترين آبش��ار دنيا – بنيانگذار فيزيک 

      نوين ايران
3 – آزاد – از مصالح ساختمانی – سوبسيد

4 – اطمين��ان – زه��ر – از برادران حضرت 
      يوسف

5 - س��که رايج هند – ش��رحی ک��ه در اول 
     کتاب نوشته می شود - باتالق 

6 – موس��يقی چوپان – لوله ای که هوا را به 
      ششها می رساند – همراه واج – کل، همه

7 – س��الم و بی عيب – از القاب انگليسی – 
      آواز، بانگ – دريا

8 – کارگردان فيلم می خواهم زنده بمانم
9 – پايه و اساس – رشد – پيامبر – باک

10 – ت��وان و ني��رو – تول��د – نوعی فرش 
       قديمی – زمين خشک

11 – شهری در بلژيک – دل آزرده – کشتی 
       جنگی 

12 – جبران کردن – نام اختصاری اديس��ون 
       – سلب کننده

13 – نوآوری – قسمت و نيز به معنی ترس 
       – پدر عرب

14 – از آثار شيخ عطار – از نامهای حضرت 
       فاطمه )س(

15 – نام کوچک ويزدم کمدين معروف – از 
       جزاير دريای ژاپن.

عمودی:
1 – محل استراحت کاروان – فلز سرخ

2 – پسته وحش��ی – درازترين رود – زمين 
      ناهموار و پر سنگ

3 – مرکبی بر گرده اس��ب يا ش��تر – حرف 
     انتخاب – توبه کردن

4 – س��رای مهر و کين – کاش��تنی مرگبار – 
      آتشفشانی در سيستان و بلوچستان

5 – وجود داش��تن – کد، نش��انه – بی ريا و 
     مخلص

6 – امام ششم – مهيب و هولناک
7 – رود رام – ل��وا، پرچ��م – آرامش دهنده 

     دل
8 – کسی را از سر باز کردن – پسوند شباهت 
     – خوراک پرندگان – نيمه فلفل – اول شخص

9 – غذايی از بادمجان و کدو و ساير مخلفات 
     بدون گوشت – کودن، احمق

10 – نظرات دانشمند فرانسوی و نويسنده 
       کتاب آداب و رسوم و معتقدات ايرانی 
11 – دريايی – شوخی نيست – نمايشنامه ای 

      که خنده دار نباشد
12 – آسان گرفتن – حرف همراهی

13 – بی زوال – رود بزرگ – گياهی 
14 – اداره بهداش��ت و درمان – راهنمايی – 

       باشد
15 – شهر حضرت عبدالعظيم – مايه حيات 

       – جهانگرد معروف ونيزی.

   توجه کنيد که تا چ��ه اندازه هر روز خودتان 
را در معرض صداهای بيرونی قرار می دهيد. معموالً 
با زنگ اعصاب خرد کن ساعت آغاز می شود. آنگاه 
با وز وز مس��واک برقی يا صدای مو خشک کن و آن 
وق��ت با گزارش آخرين اخبار صبحگاهی. س��پس 
صدای موتورهای اتومبيل و بوق های بی وقفه ساعات 
پرترافيک. روزهايمان اغلب از س��اعت 9 صبح تا 5 
بعدازظهر، پر شده از صدای تلفن و تجهيزات دفتری 
و صحبت ه��ای غيرضروری همکاران و مش��تريان 
و رئيس��ان، حتی اگ��ر در خانه کار کنيد، باز هم چه 
بس��ا صدای م��داوم و گريز ناپذيری وجود داش��ته 
باش��د. تعطيالت آخر هفته هم که صدای تلويزيون 
و دستگاه های صوتی، رخصت نمی دهد که صدای 
انديشه هايمان را بشنويم. بی آنکه دريابيم، از صداهای 
زندگی روزانه مان در فش��اريم. اگرچه چنان به اين 
صداها عادت کرده ايم که نمی توانيم تصور کنيم بدون 

آنها چگونه می توانيم سر کنيم. 
هنگام آغاز سفر درونی خود، طبيعتاً می خواهيد 
تا حد امکان از اغتش��اش و هياهوی بيرون بکاهيد 
ت��ا بتوانيد ندای درونتان را بش��نويد. ش��ايد بعضی 

از صداه��ا � مانن��د رفت و آم��د اتومبيل يا مهمانی 
همس��ايه ها � غيرقابل کنترل باش��د اما می توانيد در 
مح��دوده و فض��ای خودتان تا حد ام��کان آرامش 
بيافرينيد. ياد بگيريد بدون زنگ ساعت بيدار شويد. 
پي��ش از اينکه به خواب رويد، مجس��م کنيد که در 
ساعت دلخواهتان بيدار می شويد. بکوشيد گهگاه از 
تلويزيون و راديو و پخش صوت و ساير دستگاه های 
صوتی دوری کنيد حتی وقتی به پياده روی می رويد يا 
ورزش می کنيد، دست از سر واکمن خود برداريد و 
مخصوصاً هنگام رانندگی حتماً راديو و پخش صوت 
خود را خاموش کنيد. بگذاريد در س��کوت احاطه 
شويد و از آن مدت زمان برای حضور در لحظه سود 
جوييد، نه  اينکه بگذاريد آن اصوات يا تفريحات شما 
را از حي��ات و عالم درونت��ان دور گردانند. به تلفن 
ج��واب ندهيد. بگذاريد دس��تگاه پيامگير، پيام ها را 
بگيرد تا بعداً س��ر فرصت ب��ه آنها گوش دهيد. اگر 
به س��کوت عادت نداشته باش��يد، شايد نخست به 
نظرتان عجيب بنمايد اما تدريجاً آن را ارج خواهيد 
 نهاد. عاقبت آن را برای رشد درونتان ناگزير خواهيد 

يافت.

سیبل
سکوت؛ رمزی برای موفقیت درونی
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تحلیل ویژه زاینده رود از وضعیت کودکستان ها

نابسامــانی کودکستانهــا، خشت کــج آمــوزش

پسران و دختران جوان بخوانند!!
تحلیلی بر چندین اشتباه در مسیر ازدواج
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شهرستانها
اصفهان اصفهاناصفهان

اصفهان

زواره

اصفهان

رئيس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان 
تصريح کرد: عم��ده تصميمات مديريتهای 
محلی در طول شکل گيری نهادهای مردمی 

شوراها، صحيح و سريع بوده است.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی 
شهر اصفهان، مهندس عباس حاج رسوليها 
همزمان با هفته ش��وراها و در آس��تانه آغاز 
دوازدهمين س��ال فعاليت شوراهای اسالمی 
شهر و روستا حرکت اجرايی در قالب شوراها 
را در مقايسه با سيستم های دولتی غيرقابل 
مقايس��ه دانس��ت و گفت: مديران شهری با 
آشنايی کامل به مسائل و مقتضيات محلی در 
کمترين زمان ممکن تصميمات مهمی را برای 

شهرها و مناطق خود می گيرند.
وی با اشاره به انديشه ماندگار بنيانگذار 
جمهوری اسالمی مبنی بر تشکيل نهادهای 
ش��ورا و عنايت وي��ژه به حاکمي��ت مردم 
بر سرنوش��ت خويش ب��ه عن��وان يکی از 
ضرورتهای جمهوری اسالمی افزود: ايشان 
در س��ال 58 طی پيامی به شورای انقالب بر 
تدوين آيين نامه اجرای ش��وراها برای اداره 
امور محلی شهرها و روستاها در سراسر ايران 
تأکيد کردند و معتقد بودند رفع مش��کالت 
م��ردم از طريق خود آنها ه��م به نفع دولت 

است، هم به نفع ملت.
وی ب��ه نگرش مقام معظ��م رهبری در 
همين زمينه هم اش��اره ک��رد و گفت: رهبر 
معظم انقالب ه��م در آغاز به کار فعاليتهای 
شوراها در پيامی از تشکيل نهاد شوراها جهت 
خدمت به مردم و تحقق کامل قانون اساسی 

کشور اظهار خرسندی کرد.
 مهن��دس ح��اج رس��وليها تأخي��ر در 
ش��کل گيری نهاد ش��وراها ب��ه دليل جنگ 
تحميلی و مشکالت اوايل انقالب را يادآور 
شد و گفت: خوشبختانه در سال 1387 ساز و 
کار تکميل اين نهاد مسير شد و امکان انتخاب 
110 هزار نفر در همه ش��هرها و روس��تاها 
فراهم شد. وی ساختار اجرايی شوراها را در 
کنار ساختار اجرايی قوای سه گانه بسيار قوی 
و ايده آل دانست و گفت: اگر اين مجموعه 
به طور مس��تقل و با مفاهمه کارهای خود را 
مجدان��ه و صحيح انجام دهند، بس��ياری از 

مشکالت مردم رفع خواهد شد.
به گفته رئيس ش��ورای اس��المی ش��هر 
اصفهان، متأسفانه تنها از 40 درصد ظرفيت نهاد 
شوراها استفاده می شود و 60 درصد باقيمانده 
با برنامه ريزی صحيح و عملی قابل بررس��ی 
است. وی افزود: تحقق مديريت واحد شهری 
و واگذاری وظايف 23 دستگاه دولتی به شهرها 
نهايت استفاده از ذخائر عظيم مديريتی و منابع 
انسانی خواهد شد و امور شهرها با سرعت و 

سهولت مديريت خواهد شد.
عضو ش��ورای عالی استانها از کند بودن 
واگذاری اختيارات دولتی به شوراها در قالب 
مديريت واحد ش��هری انتق��اد کرد و گفت: 
عليرغم اينکه مجلس ش��ورای اس��المی در 
برنامه های س��وم و چهارم توسعه، دولت را 
مکلف به واگذاری اين اختيارات کرده است 
ولی متأسفانه بسياری از مسئوالن به دليل عدم 
اعتقاد به اين پتانس��يلهای بالقوه مردمی اين 

روند را با کندی مواجه کرده اند، در صورتی 
که اجرای سياس��تهای کالن دولت همچون 
هدفمند ک��ردن يارانه ها و کاهش جمعيت 
تهران با داشتن اختيارات مديريتهای محلی و 

کاهش دغدغه های دولت امکانپذير است.
مهندس عب��اس حاج رس��وليها برخی 
اقدامات و وظايف شوراهای اسالمی شهرها، 
همچون انتخاب ش��هردار، برنام��ه ريزی و 
تدوين سياس��تهای آينده ش��هر، نظارت بر 
انج��ام کارها و حسابرس��ی دقيق فعاليتهای 
شهرداری را از جمله اين اقدامات عنوان کرد 
و گفت: تصويب بودجه 950 ميليارد تومانی 
سال جاری شهرداری نشانگر حجم عمليات 
اجرايی و عمرانی در کالن شهر اصفهان است 
که در قال��ب 370 وظيفه خدماتی توس��ط 
ش��هرداريهای مناطق 14 گانه و 14 سازمان 
متبوع شهرداری اصفهان در حال اجرا است.

عظي��م  پ��روژه  زن��ی  کلن��گ   وی 
تاريخی- فرهنگی ميدان امام عل��ی)ع( را از 
جمله اين پروژه ها اع��الم کرد و گفت: اين 
پروژه در فاز اول با پش��توانه مردم و مسئوالن 
تاکنون بيش از 50 درصد پيش��رفت فيزيکی 
داشته و با سرعت در 3 شيفت کاری در حال 

اجرا است.
رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان در 
پايان پيش بينی ک��رد تدوين 5 هزار ميليارد 
توم��ان پروژه برای پايتخت فرهنگ و تمدن 
ايران اس��المی، اين ش��هر را در 5 سال آينده 
دگرگون و جزء اولين ش��هرهای مطرح دنيا 

قرار خواهد داد.

اصفهان
خبرنگار زاینده رود

اولي��ن نشس��ت دو فصلی 
مطبوعات اصفهان در سال 1389 
ب��ه هم��ت اداره کل فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی استان اصفهان و 
به ميزبانی روزنام��ه زاينده رود، 
پنجش��نبه هفته گذشته در هتل 

آسمان اصفهان برگزار شد.
ش����رکت کنن����دگان در 
 اين نشس��ت که ب��ا محوريت 
برگ��زاری  شناس��ی  آس��يب 
جشنواره مطبوعات در سال 88 
و ارائه راهکار برای جش��نواره 
سال جاری برگزار شد، به ارائه 
نظ��رات، پيش��نهادها و راهکار 
جهت برگزاری مفيدتر جشنواره 
و نمايش��گاه مطبوعات در سال 
1389 پرداختند. به گفته حسينی 
مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان در سالهای اخير 
ميزان استقبال مردمی از نمايشگاه 
مطبوعات، معمولی بوده است. 
بر اين اساس محوريت نشست 
مذکور آسيب شناسی جشنواره 
مطبوعات در س��ال گذش��ته و 
ارائه راهکار برای جش��نواره و 
نمايشگاه مطبوعات سال جاری 

بود.
نماينده مردم  دکتر شهرزاد 
اصفه��ان در مجلس ش��ورای 
اس��المی نيز در اين نشس��ت، 
رويکرد فرهنگی دولت دهم در 
تخصيص بودجه ها و همچنين 
سابقه فعاليت مطبوعاتی بسياری 
از مديران استان اصفهان را از نقاط 
مثبت در اين زمينه عنوان کرد و 
اف��زود: از مي��زان 1500 ميليارد 
تومان بودجه فرهنگی تخصيصی 
به استانها 100 ميليارد تومان سهم 
استان اصفهان است. دکتر شهرزاد 

همچنين با ابراز ناخرس��ندی از 
استان  اينکه جای روزنامه های 
اصفهان در ميز مطبوعات مجلس 
ش��ورای اس��المی خالی است، 
ابراز امي��دواری کرد مطبوعات 
اس��تان با توجه به توانمنديها و 
قابليت های خود در اين زمينه 
نيز مطرح ش��وند. دکتر شهرزاد 
در مجموع اف��ق آينده فرهنگ، 
اط��الع رس��انی و مطبوعات را 
روش��ن توصيف کرد. همچنين 
خان��م باقرص��اد، مدي��ر واحد 
مطبوع��ات اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اصفهان، با توجه 
به مجموع نظرات و پيشنهادهای 
ارائ��ه ش��ده توس��ط مدي��ران 
 مس��ئول، کارشناس��ان و ساير 
ش��رکت کنن��دگان، مهمتري��ن 
بهت��ر  برگ��زاری  راهکاره��ای 
جش��نواره مطبوعات را در سال 

جاری به اين شرح اعالم کرد:
برگ��زاری جش��نواره و   -
نمايشگاه در زمان مناسب که با 
ايام تعطيلی مدارس و دانشگاهها 
به عن��وان بخش��ی از مهمترين 

مخاطبان تداخل نداشته باشد.
- ت��الش در جهت ارتقای 

سطح کيفی مخاطبان
- برگزاری کالسهای جنبی 
و کارگاههای آموزشی در زمان 

برگزاری نمايشگاه در غرفه ها 
- دعوت از مديران شهری، 
چهره ها، هنرمن��دان و... جهت 

حضور در غرفه ها
- نصب بنرهای تبليغی در 

سطح شهر  
- برگ��زاری مناظ��ره ميان 
مدي��ران مس��ئول مطبوعات و 
پخش از طريق صدا و س��يمای 

استان 
- حضور غير حرفه ای ها 

در کنار حرفه ای ها
باقرصاد همچنين عدم تدوين 
تفاهمنامه داخلی برای برگزاری 
جشنواره و نبود بودجه مناسب 
جهت تأمين جوايز جشنواره را 
از دغدغه های اداره متبوع خود 
در برگزاری جشنواره و نمايشگاه 

مطبوعات عنوان کرد.
اما بخش پايانی نشس��ت، 
اختص��اص به رئيس ش��ورای 
اطالع رسانی استانداری اصفهان 
داشت. دکتر اسماعيلی با اشاره 
ب��ه اينکه ب��ا فضای جش��نواره 

مطبوعات آش��نايی دارد از عدم 
تناس��ب فضای رسانه ای استان 
با فضای سياسی ابراز ناخرسندی 
ک��رد و گف��ت: مطبوع��ات و 
رسانه ها به عنوان نماينده مردم 
بايد مطالبه گر باشند و مسئوالن 
هم موظف به پاسخگويی هستند 
و نبايد از نقد ناراحت شوند. وی 
استان  رس��انه ای  ظرفيت های 
را خ��وب ارزيابی ک��رد و ادامه 
داد: متأس��فانه بروز و ظهور اين 
ظرفيت های خوب کم اس��ت. 
رئيس ش��ورای اطالع رس��انی، 
منابع محدود مال��ی را از جمله 
برشمرد  مطبوعات  مش��کالت 
و اظهار داش��ت: بايد برای رفع 
اين دغدغه به مطبوعات کمک و 
مساعدت کنيم. دکتر اسماعيلی 
توصيه کرد: فضای کار رسانه ای 
اصفهان محدود به شهر اصفهان 
نباشد و شهرستانها نيز مورد توجه 
قرار گيرند. وی همچنين توجه به 
مسائل کالن کش��ور با رويکرد 
اس��تانی را از ديگر موضوعاتی 
عنوان کرد که بايد در مطبوعات 

استان مد نظر قرار گيرد. 
اضاف��ه می ش��ود در اولين 
نشس��ت دوفصل��ی مطبوعات 
اصفه��ان در س��ال 1389، دکتر 
آذربايجانی رئيس روابط عمومی 
ش��هرداری اصفهان، آقای ناظر 
معاون اطالعات و اخبار صدا و 
سيمای مرکز اصفهان، حاج زکی 
معاون مدير کل ارشاد اصفهان، 
مدي��ران مس��ئول و نمايندگان 
خبرگزاريه��ای  و  مطبوع��ات 
استان، سرپرستان روزنامه های 
و  اصفه��ان  در  سراس��ری 
کارشناس��ان ح��وزه مطبوعات 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان نيز حضور داشتند.  

شهرداری اصفهان از سال 82 تاکنون برای 
مساجد و کانون های فرهنگی اين کالن شهر 

350 ميليارد ريال سرمايه گذاری کرده است.
به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
روابط عمومی ش��هرداری اصفهان، شهردار 
اصفهان در حاش��يه ديدار با 40 نفر از اهالی 
منطقه 8 اصفهان به هم��راه معاونان خود با 
اعالم اين مطلب گفت: مديريت شهری هر 
ساله از س��ال 82 جهت کمک و مساعدت 
به مس��اجد و کانون های فرهنگی بر مبنای 
مسجد محوری به صورت مجزا 25 ميليارد 
ريال اختصاص می دهد، اين در حالی است 
ک��ه در حال حاضر اميد و توقع مردم در اين 

خصوص بيشتر شده است.
 دکت��ر س��يد مرتض��ی س��قائيان ن��ژاد 
سرمايه گذاری شهرداری اصفهان برای مساجد 
و کانون های فرهنگی مثبت ارزيابی و تصريح 

ک��رد: اين امر در رفتار، اعتق��ادات و امورات 
مردم تأثير به سزايی خواهد داشت به طوری 

که منجر به ارتقاء فرهنگ جامعه می شود. 
وی کم��ک ب��ه مس��اجد و کانون های 
فرهنگی منطقه8 را از مهمترين درخواست های 
اهالی اين منطقه در اين ديدار دانست و اعالم 
ک��رد: با توج��ه به ازدحام جمعي��ت در اين 
منطقه يعنی ح��دود 230 هزار نفر جمعيت 
شهرداری اصفهان با ديد باز اين موضوعات 
را مرتفع می کند، تا به صورت کلی اين گونه 

مشکالت شهروندان رفع شود.
وی معتقد اس��ت: با تقويت کانون های 
فرهنگی ب��ه ط��ور حت��م روح معنويت با 
محوريت مس��جد رش��د می کند و به نفع 
ش��هروندان مناط��ق به خص��وص منطقه 8 

خواهد بود.
شهردار اصفهان پرونده های مانده از 15 

س��ال پيش را از ديگر موارد مطرح ش��ده در 
مالقات مردمی منطق��ه 8 عنوان و اذعان کرد: 
خوشبختانه 4 مورد از اين پرونده ها در اين ديدار 
 بررسی و رسيدگی شد و توافق نهايی آنها انجام 

گرفت.
وی با بيان اينک��ه برنامه ريزی های الزم 
در سطح منطقه 8 انجام گرفته است گفت: در 
حال حاضر اين منطقه از مناطق نيمه محروم به 
شمار می آيد و اميد است با برنامه ريزی های 
ص��ورت گرفته منطقه 8 اصفهان در آينده از 

مناطق پيشرو و بدون مشکل باشد.
دکتر سقائيان نژاد اساس مالقات مردمی 
را رفع مش��کالت مردم خواند و افزود: الزم 
است اطالع رسانی و فرهنگ سازی در اين 
زمينه به گونه ای باشد که مشکالت شهروندان 
رفع شود و همچنين رأی و قضاوت در اين 

ديدارها به نفع مردم باشد.   

 فضـــای رســـانه ای استــان 
متناسب با فضای سیاسی آن نیست 

کالن شهر اصفهان با آینده ای درخشان

استاندار چهارمحال و بختیاري:
شوراها مرکز تربیت نخبگان براي 

ورود به عرصه هاي کشوري هستند

امام جمعه موقت اصفهان: 
 نوجوانان وجوانان درکنار آموزش 

به پرورش نیاز دارند

 خطیب جمعه شهرکرد، نسبت به 
بروز برخي از بدحجابي ها هشدار داد

پیشرفت طرح فوالد چهارمحال وبختیاري از 
8 طرح فوالد کشور جلوتر است

مدیر حفاظت محیط زیست اصفهان: 
شعاع ممنوعیت استقرار صنایع در این خطه 

غیر واقعي است

رئیس اداره میراث فرهنگي اردستان: 
موزه مردم شناسي زواره آماده بهره برداري است

 امــروز در حوزه خدمــات شهری 
به نقطه مطلوبی رسیدیم

راه اندازی سامانه تلفن بی سیم روستایی

فعال شدن سیستم نمایشگر بین شهری

 رئیس شورای اسالمی شهــر اصفهــان 
همزمان با آغاز دوازدهمین سال فعالیت شوراها اعالم کرد:

عمده تصمیمات مدیران محلی سریع و بدون اشتباه بوده است

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

شهردار اصفهان در دیدار با اهالی منطقه 8 اصفهان اعالم کرد:
 سرمایه گذاری 350 میلیارد ریالی شهرداری اصفهان 

برای توسعه مساجد و کانون های فرهنگی

اصفهان
خبرنگار زاینده رود

مهندس مهدی جمالی نژاد سرپرست 
ام��ور ش��هری و ش��وراه��ای  اداره کل 
استانداری اصفهان در مصاحبه با خبرنگار 
زاين��ده رود، با اش��اره به اينکه براس��اس 
يافته ها و تحقيقات انجام شده کالن شهر 
اصفهان با دارا بودن حدود نيمی از جمعيت 
شهرنشين استان، در 5 سال گذشته بيش از 
47 درصد از کل هزينه و معادل 57 درصد 
از کل درآمد ش��هرداری های استان را دارا 
بوده است، گفت: در طی همين مدت بيش 
از 42 درص��د ارزش اف��زوده و نزديک به 

43 درصد از س��هم تش��کيل سرمايه ثابت 
در شهرهای استان به ش��هرداری اصفهان 
تعلق داشته اس��ت که ارقام به دست آمده 
حاکی از فعاليت مناس��ب ش��هرداری در 
5 س��ال گذش��ته در جهت احداث پروژه 
های مختلف عمرانی و رفاهی در س��طح 
ش��هر اصفهان اس��ت. وی همچنين اظهار 
اميدواری کرد: ش��هرداری اصفهان بتواند 
در آينده با ش��تاب بخش��يدن به اين روند 
ش��اخص های رفاهی و عمرانی ش��هر را 
بهبود بخشيده و اين شهر به عنوان الگوی 
مناس��بی برای مديريت ش��هری در سطح 

کشور و منطقه تبديل شود.  

شهرکرد
خبرنگار زاینده رود

استاندار چهارمحال و بختياری گفت: 
ش��وراهای اس��المی، مرکزی برای تربيت 
نخبگان در راس��تای ورود به عرصه های 
 مختلف کش��ور در س��طوح باال هس��تند. 
»عل��ی اصغ��ر عنابس��تانی« در هماي��ش 
ش��وراهای اس��تان در دانش��گاه شهرکرد، 
افزود: ش��وراهای اس��المی تجلی تمرکز 
داي��ی و واگذاری کارهای م��ردم به مردم 
 هستند. وی افزود: شوراها نقش مؤثری در 
م��ردم س��االری و مش��ارکت م��ردم در 
سرنوشت خودش��ان داشتند. عنابستانی، با 
اشاره به اينکه بيشترين کار شوراها برنامه 
ريزی و نظارت است، گفت: سياست زدگی 
مفرط، عدم نگاه برنامه ای به مسائل حوزه 
شوراها از س��وی خودش��ان، عملگرايی، 
بخش��ی نگری، قومی نگری، حزبی نگری 
و ترجي��ح س��ليقه های ش��خصی بر خرد 
جمعی از جمله آفتهايی اس��ت که شوراها 
را از جاي��گاه واقعی خود دور نگه داش��ته 

اس��ت. نماينده ولی فقيه در چهارمحال و 
بختياری و امام جمعه ش��هرکرد نيز در اين 
همايش گفت: شوراهای شهر و روستا بايد 
در راس��تای رفاه بيشتر مردم کارها و امور 
مربوط به حوزه خود را از زوايای مختلف 
بررسی کنند. آيت اهلل »محمدرضا ناصری« 
افزود: ش��وراها نماينده و امانت دار مردم 
هستند و در قبال آنها بايد احساس تکليف 
و مس��ئوليت داش��ته باش��ند. وی اظه��ار 
داش��ت: ش��وراها نبايد مصلحت مردم را 
فدای اختالفات و س��ليقه های شخصی و 
حزبی کنند بلکه با بر نامه ريزی صحيح در 
راستای پيشرفت مطالبات مردم گام برداند. 
ناصری تصريح کرد: ش��وراها فرهنگ کار 
را در جامع��ه برای پيش��رفت و توس��عه 
سريعتر ش��هرها و روستاها سر لوحه امور 
خ��ود قرار دهند. وی خدمت به خلق خدا 
را واالترين ارزش دانس��ت و يادآور شد: 
شوراها با همت و کار مضاعف مردم را در 
تالش و کوشش برای رسيدن به جامعه ای 

آباد راهنمايی کنند.

شهرکرد
خبرنگار زاینده رود

معاون وزي��ر صنايع و مع��ادن گفت: 
پيش��رفت فيزيکی طرح فوالد چهارمحال 
و بختي��اری ب��ا اخت��الف 5 درص��د از 8 
طرح فوالدی ديگر کش��ور جلوتر اس��ت. 
از  بازدي��د  در  »احمدعل��ی هراتی ني��ک« 
صنايع فوالد چهارمحال و بختياری افزود: 
8 طرح ف��والد در 8 نقطه کمتر برخوردار 
کش��ور احداث ش��ده اس��ت که تا کنون 
دارای پيش��رفت فيزي��ک منظمی بوده اند. 
وی اظهار داشت: پيشرفت فيزيکی بخش 
 احيای مس��تقيم ف��والد يک ميلي��ون تنی 
چهارمحال و بختياری 55 درصد و پيشرفت 
کل��ی آن 33 درصد اس��ت که پيش��رفت 
فيزيکی آن نس��بت به هشت طرح فوالدی 
دردست اجرا در کشور جلوتر است. مدير 
عام��ل ايميدرو بيان داش��ت: ب��ا راه اندازی 
 طرحهای هش��ت گانه فوالد در استان های 
چهارمحال و بختياری، فارس، خوزستان، 
آذربايجان ش��رقی، خراس��ان جنوبی، يزد، 
خراسان رضوی و کرمان حدود هشت ميليون 
 تن به ظرفيت فوالد کش��ور اضافه خواهد 

ش��د. هرات��ی ني��ک تصريح ک��رد: دولت 
ب��ا ه��دف توس��عه برخ��ی مناط��ق کمتر 
برخ��وردار، اجرای 8 ط��رح فوالدی را در 
دس��تور کار خ��ود قرار داد تا برای رش��د 
و توس��عه اين مناطق هزينه های بيش��تری 
اس��تاندار  همچني��ن  ش��ود.  متحم��ل   را 
چهار مح��ال و بختياری نيز در اين بازديد 
گفت: وج��ود صنايع مادر در اين اس��تان 
رش��د و توس��عه آن را دو چندان می کند. 
»علی اصغر عنابس��تانی« با اش��اره به رفع 
مشکل آب در طرح فوالد و ورق خودروی 
چهارمحال و بختياری افزود: قرارداد تأمين 
آب اين دو واحد صنعتی با آب منطقه ای 
مشکالتی داش��ت که کميته ای برای رفع 
آن تشکيل ش��د. وی بيان داش��ت: مسأله 
آب اين واحده��ای صنعتی تا خرداد حل 
می شود. وی با اشاره به توجه دولت نهم 
و ده��م به توس��عه مناطق ک��م برخوردار 
گف��ت: اج��رای طرحهای ب��زرگ صنعتی 
از جمل��ه طرح فوالد چهارمح��ال در اين 
مناط��ق در اي��ن راس��تا با هدف توس��عه 
 متوازن و عدالت مح��وری صورت گرفته 

است.

امام جمعه موقت اصفهان درخطبه های 
نمازجمع��ه اي��ن ش��هرگفت: نوجوان��ان 
وجوانان نزد معلمان ودبيران امانت هستند 
و آنه��ا باي��د درکنار آموزش ب��ه پرورش 

آيندگان نظام اهميت بيشتری بدهند.
 به گزارش ايرنا حجت االسالم والمسلمين 
س��يد ابوالحس��ن مهدوی که در مس��جد 
تاريخی ام��ام  اصفهان خطب��ه می خواند 
خطاب ب��ه معلمان گفت:  رس��الت بزرگ 
ش��ما عالوه بر آموزش فرزندان اين ملت، 
پ��رورش دين��ی، اعتق��ادی و اخالقی آنها 

است.
 وی ب��ا تجليل از ش��هيد بزرگ دين، 
علم و اخالق استاد آيت اهلل شهيد مرتضی 
مطهری ضمن تشويق و ترغيب نوجوانان 
و جوانان برای مطالع��ه کتب باارزش اين 
ش��هيد واالمقام افزود:  جامع��ه امروز ما از 

نظر اعتقادی و مبانی دينی به مطهری های 
زيادی نياز دارد.

 امام جمعه موقت اصفهان همچنين با 
تقدير از سخنان مقام معظم رهبری خطاب 
به نيروی انتظامی گفت: همانطور که ايشان 
فرمودند حفظ جايگاه اين نيرو از يک سو 
و حرمت آنها به مردم ازسوی ديگر هردو 
مورد بايد توس��ط پرس��نل انتظامی به جد 

رعايت شود.
 مهدوی، جنگ نرم را ترفند دش��منان 
اس��الم دانس��ت وگفت: چون آنها مطمئن 
هس��تند از طريق تهاجم نظامی نمی توانند 
هي��چ کاری بکنن��د ب��ا جنگ ن��رم ايمان، 
اعتق��ادات و اخ��الق جوانان م��ا را هدف 
قرارداده ان��د وتالش می کنن��د با ترويج 
فحش��ا و منکرات، آنها را نسبت به مبانی 

دين و اخالق بی تفاوت کنند.

خطيب جمعه شهرکرد، نسبت به بروز 
برخ��ی از بدحجابی ها در س��طح جامعه 
هش��دار داد و خواس��تار حساسيت بيشتر 

خانواده ها به حجاب شد. 
به گزارش ايرنا، حجت االس��الم سيد 
ابوالحس��ن فاطم��ی در خطبه ه��ای نماز 
جمع��ه ش��هرکرد در مصالی ب��زرگ امام 
خمينی)ره( اين شهر افزود: متأسفانه برخی 
از بدحجابی ها باعث نگرانی خانواده های 
متدين شده و بايد ترويج فرهنگ عفاف و 
حجاب در بين دختران و زنان نهادينه شود 
چ��را که حجاب باع��ث افزايش امنيت در 
جامعه می شود. رئيس حوزه علميه اماميه 
شهرکرد گفت: وجود برخی از پوشاک ها 
و لباس های با عالمت های شيطان پرستی 
نيز در برخی از ش��هرهای ايران رايج شده 
که بايد با کار فرهنگی از ترويج اين گونه 
 پوش��اک ها در بي��ن جوان��ان جلوگيری 

شود.
خطيب جمعه شهرکرد، به ترويج برخی 
از انديش��ه های غير اس��المی و همچنين 
اف��کار فرقه ای در بين جوانان کش��ور نيز 
هشدار داد و گفت: برخی از افراد به دنبال 
ترويج اف��کار فرقه ضال��ه بهائيت در بين 

جوانان هستند که بايد با اين گونه حرکات 
ضد اس��المی برخورد شود و جوانان را از 

اهداف شوم آنان آگاه کرد.
فاطمی، به فرارسيدن سالروز شهادت 
آيت اهلل اس��تاد مرتضی مطهری اشاره کرد 
و گفت: ش��هيد مطه��ری در راه انديش��ه 
اس��المی گامهای بلندی برداشت و در اين 
زمينه گنجينيه ای سراسر نور برای انقالب 

اسالمی بود.
وی گفت: روز معلم بس��يار با کرامت 
اس��ت چرا که اس��تادان و معلم��ان نقش 
مهمی در تربيت انس��ان ها به ويژه نس��ل 
ج��وان دارن��د و آينده يک کش��ور را رقم 

می زنند.
به گفت��ه وی، اگر معلمان و اس��تادان 
ح��رف ح��ق را ب��رای دانش آم��وزان و 
دانش��جويان بزنن��د دانش��جويان و دانش 

آموزان نيز حقيقت طلب خواهند بود.
خطيب جمعه ش��هرکرد، ب��ه يازدهم 
ارديبهشت روز کارگر اشاره کرد و گفت: 
کارگر در جامعه اس��المی از احترام بااليی 
برخوردار هستند و اسالم بر تکريم کارگر 
تأکي��د ک��رده و بايد به معيش��ت کارگران 

توجه ويژه شود.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
گفت: در طی 4 سال گذشته تاکنون تخفيفات 
و مش��کالت شهری به شدت کاهش يافته و 
امروز با اقدامات ش��هرداری اصفهان به نقطه 

مطلوب و ايده آلی رسيديم.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط 
عمومی ش��هرداری اصفهان، منصور باقرصاد 
در مراس��م توديع و معارف��ه مدير نظارت و 
کنترل ش��هرداری اصفه��ان تصريح کرد: جا 
به جايی های مديريتی در راس��تای ارتقاء و 
بهره وری بهينه از امکانات پتانسيل های شهر 

صورت می گيرد.
وی با اش��اره به نامگذاری امس��ال به نام 
س��ال همت و کار مضاعف افزود: الزم است 
با کار و همت مضاعف با انديشه و استراتژی 
براساس نقشه راه که در سال اصالح و الگوی 
مصرف تعيين شده با استفاده بهينه از امکانات 
موجود در راس��تای رفع مشکالت شهر گام 

برداشت.
باقرصاد با اشاره به تخلفات شهری ادامه 
داد: بعضی از ش��هروندان از روی ناآگاهی به 
حقوق ديگران تجاوز و برای مردم مش��کل 
ايج��اد می کنند، ح��ال اگر دس��تگاهی اين 
نارضايت��ی را ب��ه رضايت من��دی تبدل کند 

ارزشمند خواهد بود.
باقرصاد بر ضرورت وحدت و همکاری 
بين نيروهای انتظامی و شهرداری اصفهان در 
خصوص مقابله با خالف سازان و متکديان و 
سد معبرکنندگان تأکيد و تصريح کرد: با توجه 
به اين که سد معبر، تجاوز به حقوق ديگران 
است برخورد با اين تخلف نيازمند همکاری 
نيروه��ای انتظامی و نيروهای اجرايی ش��هر 
است که خوشبختانه همکاری های خوبی در 
اين زمينه صورت گرفته و اميدواريم با تقويت 
همکاری ها مش��کالت موجود بر سر مسأله 
تجاوز به حقوق ديگران در مسائل شهروندی 

مرتفع شود.
معاون خدمات ش��هری تصري��ح کرد: 
پيش��گيری به معنای فرهنگ س��ازی و آماده 
ک��ردن مردم جه��ت کاهش تخلف اس��ت 
بنابراين خدمات شهری موظف است جهت 

محقق کردن اين امر کوشا باشد.
گفتنی اس��ت منصور باقرص��اد در اين 
مراس��م ضمن تقدير و تش��کر از تالش ها 
و زحم��ات محم��د مطيع��ی ف��ر، احم��د 
رضا ش��فيعی را به س��مت مدي��ر نظارت و 
 کنترل معاون��ت خدمات ش��هری منصوب 

کرد. 

مدير کل حفاظت محيط زيس��ت استان 
اصفهان محدوده شعاع 50 کيلومتري استقرار 
صنايع در شهر اصفهان را غير واقعي دانست.
احمدرضا الهيجان  زاده گفت: محدوده 
کنوني ممنوعيت ايجاد کارخانه در اصفهان با 
معيار قرار گرفتن مرکز اين شهر،  به شعاع 50 
کيلومتر است. وي در نشست پرسش و پاسخ 
در ات��اق بازرگاني اصفهان افزود:  محدوده ياد 
شده به مرکزيت ميدان تاريخي امام حساب 
شده در حالي که در ساير شهرها از محدوده 
بيروني شهر اين شعاع حساب مي شود. وي 
افزود: با لحاظ اين مرکزيت در عمل تا شعاع 
25 کيلومتري اطراف شهر ممنوعيت وجود 
دارد  در حالي که بايد ش��عاع اعالم ش��ده به 
70کيلومت��ر از مرک��ز ميدان امام برس��د تا 

محدوده ممنوعيت ايجاد صنايع به درس��تي 
تعيين شود. وي افزود: موقعيت اقليمي ويژه 
اصفهان شرايط خاصي رابراي اين خطه بوجود 
آورده که بي توجهي به آن عواقب خطرناکي 
 به دنب��ال خواهد داش��ت. مديرکل حفاظت 
محيط زيس��ت اس��تان اصفهان گفت: دماي 
اصفهان درزمستان سال گذشته بهاري بود و 
اين امر در کنار ميزان بارش اندک برف و باران 
منج��ر به مواجهه با گرماي زياد در تابس��تان 
خواهد ش��د. الهيجاني افزود : اقليم خاص 
اصفهان سبب شده است تا 55 درصد از مدت 
سال هواي اين شهر ساکن باشد که اين موجب 
افزايش ميزان آلودگي هاي محيطي و صنعتي 
 درهواي اين شهر تاريخي و گردشگر پذير شده 

است.

رئي��س اداره مي��راث فرهنگ��ي صنايع 
دس��تي و گردشگري اردس��تان گفت: موزه 
مردم شناس��ي شهر زواره اين شهرستان آماده 
بهره برداري اس��ت. محمدرض��ا صدوقي در 
گفتگو با فارس با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته در س��ال گذش��ته در زمين��ه مرمت و 
بازسازي آثار تاريخي اين شهرستان، از آماده 
ش��دن موزه مردم شناس��ي زواره خبر داد و 
اظهار داشت: اين موزه در خانه ميربهاءالدين 
حيدر که مربوط به دوره ايلخاني و در زميني 
به مس��احت 700 متر مربع و زير بناي 600 
مترمربع بوده، پس از مرمت و بازسازي، آماده 
بهره برداري شده است. وي با اشاره به اينکه 
اين موزه ش��امل قس��مت هاي مردم شناسي، 
مشاهير، آداب و رسوم، ماکت بافت تاريخي 
ش��هر، صنايع دستي و کتابخانه است، افزود: 

اين موزه با هزينه اي بالغ بر 900 ميليون ريال 
توسط سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دس��تي آماده بهره برداري شده است. 
رئيس اداره ميراث فرهنگي اردس��تان با بيان 
اينکه در شهرستان اردستان 3 هزار و 800 اثر 
تاريخي شناسايي و 62 اثر آن ثبت ملي شده 
اس��ت، از پيشنهاد ثبت 15 اثر تاريخي ديگر 
اين شهرستان در فهرست آثار ملي خبر داد و 
گفت: 14 اثر تاريخي شهرستان نيز در مرحله 
تعيين حريم است که پس از اتمام آن پرونده 
آنه��ا براي ثبت ملي ارائه مي ش��ود. صدوقي 
افزود: براي شناسايي آداب، رسوم و گويش 
مردم اردس��تان پروژه مردم نگاري شهرستان 
در قال��ب يک پروژه انجام ش��ده اس��ت که 
 ب��ه عنوان ميراث معنوي شهرس��تان به ثبت 

مي رسيد.

در راس��ت��ای توس��ع��ه خدم����ات 
ارتباط��ی و ب��ا هدف پاس��خگويی به نياز 
س��اکنين مناطق روس��تايی، س��امانه تلفن 
بی س��يم روس��تايی )GSM-WLL( در 
 روس��تای اس��دآباد نص��ب و راه اندازی 

شد. 
با به��ره برداری از اين س��امانه عالوه 

ب��ر امکان واگ��ذاری 200 تلفن بی س��يم 
روس��تايی، آنت��ن ده��ی تلفن هم��راه در 
دش��ت های اس��دآباد، باقرآباد، جعفرآباد، 
ش��هرک  کارگاه��ی،  صناي��ع   مح��دوده 
فت��ح المبي��ن، ش��رکت س��اميار و ج��اده 
دسترس��ی به اتوبان تقوي��ت و اين مناطق 

تحت پوشش قرار گرفت.

ب��ه منظ��ور کاه��ش مزاحم��ت های 
مش��ترکين،  رضاي��ت  جل��ب  و  تلفن��ی 
مرک��ز  س��وئيچ  در   NO.7 س��يگناليک 
ک��م ظرفيت روس��تاهای جزه و اس��حاق 
آب��اد پياده س��ازی و سيس��تم نمايش��گر 

 ش��ماره بين ش��هری در اين روس��تا فعال 
شد.

فعال سازی اين س��امانه تأثير بسياری 
در کاه��ش مزاحم��ت های تلفنی داش��ته 

است.

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

ود
ه ر
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علم و صنعت

ــف: ب��ه طور کل��ی کلمه تکنول��وژی به  تعری
معن��ای انجام دادن کارها به ص��ورت ماهرانه و به 
طور کارآمد اس��ت. به طور خاص کلمه تکنولوژی 
آموزش��ی ني��ز همين معن��ا را در خ��ود دارد و به 
معنای انجام کلي��ه فعاليت های مربوط به آموزش 
و يادگي��ری به صورت ماهرانه و ب��ه طور کارآمد 
اس��ت. اما منظور از کارآمدی در اينجا آن است که 
بازده های فعاليت های آموزشی دقيقًا همان چيزی 
باش��د که ما از قبل مدنظر داش��ته ايم و آموزش را 
برای دسترس��ی به آنها برنامه ريزی کرده ايم. پس 
اين رش��ته با تضمين تحقق اهداف يادگيری مورد 
انتظار، می تواند احتمال موفقيت را در فعاليت های 
يادگيری افراد افزايش دهد و تا حد زيادی نيز مانع 
بروز شکس��ت های يادگيرندگان در فعاليت های 
يادگي��ری خود باش��د. ب��ه بيانی ديگ��ر می توان 
گفت: تکنولوژی آموزشی عبارت است از، فرآيند 
ياددهی - يادگيری که درآن هدف ها معين باشد و 
از يافته های روانشناسان و علوم ارتباطات استفاده 
ش��ود تا آموزش مؤثرتر و پايدارتر ارائه شود. طبق 
اين تعريف تکنولوژی آموزش��ی نرم افزاری است 
که ابزار را به خدمت می گيرد، هرچه زمان به پيش 
می رود ابزار مدرن تری پديد می آيد. اگر ديروز با 
تايپ س��ربی کتاب های درسی در اختيار فراگيران 
ق��رار گرفته می ش��د، امروز کت��اب الکترونيکی با 
قابلي��ت تغيير فونت های مختل��ف در اختيار آنان 
ق��رار می گيرد. ام��ا تکنولوژی آموزش��ی چگونه 
می تواند حصول اهداف يادگيری را تضمين کند؟ 
اين رشته با انجام ارزشيابی مستمر از نظام آموزشی 
و برنامه های آموزش��ی در تم��ام مراحل )طراحی، 
تهي��ه و توس��عه، اجرا، ارزش��يابی( می کوش��د تا 
مش��کالت احتمال��ی برنامه ه��ای آموزش��ی را به 
مح��ض وقوع آنها تش��خيص ده��د و آنها را پيش 
از آنکه نتايج س��وئی بر يادگيری افراد داشته باشد، 
به س��رعت رفع نمايد. رش��ته تکنولوژی آموزشی، 
نگرش تازه به مس��ائل تعليم و تربيت اس��ت که با 
استفاده از اصول روان شناسی و بهره گيری از علم 
برنام��ه ريزی آموزش��ی و طراحی دقي��ق مبتنی بر 
هدف های مش��خص و با در نظرگرفتن توان منابع 
و امکانات انس��انی و مادی بهترين روش وس��ايل 

آموزش��ی را در جهت تغيير رفتار فراگيران عرضه 
می کند. اين رش��ته می کوشد افرادی تربيت نمايد 

که دارای مهارت و قابليت های زير باشند:
• به کاراندازی رسانه های آموزشی جهت اداره 

کالس ها، سالن های سخنرانی و...
• طراحی و توليد منابع رسانه ای

• اداره و کتابخانه ها و مراکز و مواد درسی
• تهي��ه و تدوين، توس��عه و اصالح طرح های 

آموزشی
• شناخت و کشف مسائل آموزشی

• طراحی و اجرای ارزش��يابی از سيس��تم های 
آموزشی

• ارزيابی و انتخاب مواد و تجهيزات آموزش��ی 
جهت خريد

• کمک در تهيه و تنظيم محتوا برای رسانه های 
آموزشی

• ش��رکت و ارائ��ه کم����ک و همفک��ری در 
برنامه ريزی های آموزشی و درسی

پ��س اين عقيده که وظيفه يک تکنولوژيس��ت 
آموزش��ی صرفًا به کار گيری ابزار و رس��انه های 
آموزش��ی اس��ت؛ تص��ور اش��تباهی اس��ت. يک 
تکنولوژيس��ت آموزش��ی در درج��ه اول بايد يک 

منتقد و تحليل گر خوبی باش��د و با ديدی انتقادانه 
و ظريفان��ه بتوان��د مش��کالت نظام آموزش��ی که 
گاهی از نظرها پنهان اس��ت را به موقع تش��خيص 
ده��د و از تمام قابليت هايی که رش��ته تکنولوژی 
آموزش��ی در اختي��ارش قرار می ده��د، برای رفع 
هر چه س��ريع تر مشکل اس��تفاده کند. تکنولوژی 
گرچه واژه نس��بتًا جديدی اس��ت، ولی کاربرد اين 
مفه��وم ش��ايد همزاد تاريخ دانش بش��ری باش��د. 
بش��ر از ابتدايی ترين مراحل زندگ��ی خود، هرگاه 
ب��ه پديده ای راه می يافت، ي��ا رابطه بين دو يا چند 
عام��ل را شناس��ايی می کرد، برای حل مش��کالت 
زندگی خود از اين دانش اس��تفاده می کرد. در واقع 
هر جا س��خن از ترجمه و تبدي��ل علوم محض و 
يافته های علوم نظری به علوم کاربردی و تجويزی 
به ميان آيد، همانا از تکنولوژی بحث ش��ده است. 
نخس��تين بار در دهه 1950، تکنولوژی آموزشی به 
عنوان يک رش��ته مستقل و ناوابس��ته به رشته های 
آموزشی پديدار شد. از آن پس، کتاب ها و مقاالت 
بس��ياری در اين زمينه نوش��ته شد. پهنه تکنولوژی 
آموزشی هميش��ه در حال تغيير بوده است؛ زيرا با 
پيشرفت های تکنولوژی، روش های پيشين با شتابی 
فزاينده رنگ می ب��ازد و ايده ها و روش های نوينی 

جايگزين آنها می شوند.
ــی:  ش��ايد انجام  تاریخچه تکنولوژی آموزش
تعريفی دقيق در مورد تکنولوژی چندان مطلوب نباشد، 
زي��را بعضی ها معتقدند که اين ک��ودک هنوز به دنيا 
نيامده اس��ت، چه رسد به اينکه، س��ر و صدا داشته و 
يا به سن رشد رسيده باشد، با اين حال برای اولين بار 
در سال 1900 آموزش و پرورش امريکا اصطالحاتی 
مثل »کمک ديداری« و »وس��ايل کم��ک تدريس« را 
وارد جري��ان  آموزش و پ��رورش کرد و همچنين در 
دانش��گاه ها و دوره های تربيت معل��م امريکا اولين 
بار درس وس��ايل ديداری - ش��نيداری و تکنولوژی 
سمعی و بصری متداول شد. عکس العمل روانشناسان 
در مقاب��ل اين پديده نوين اين بود که آن را با رويکرد 
فناورانه نپذيرفتند، بلکه بيش��تر به رويکرد فردگرايانه 
آموزش و رغبت و تواناي��ی يادگيری فراگيران توجه 

نمودند. 
بنياد فورد در س��ال 1954 تلويزيون آموزش��ی 
را راه اندازی و وارد مدارس کرد و س��نای امريکا 
ط��رح دفاع مل��ی تعلي��م و تربي��ت را از تصويب 
گذران��د و م��دارس بالفاصل��ه ش��روع ب��ه خريد 
ابزار آموزش��ی کردند. از آن تاريخ ت��ا امروز ابزار 

تکنولوژی آموزش��ی توس��ط م��دارس خريداری 
می ش��ود و پس از گذش��ت س��ال ها هنوز شاهد 
خريد بی روي��ه اين ابزار برای م��دارس و در پی 
آن پرشدن جيب سهامداران شرکت های ابزارساز 
هستيم. با کمال تأس��ف با اينکه بعضی از مدارس 
ما از ابزار تکنولوژی آموزش��ی غنی هستند ولی در 
آزمايش��گاه های اين مدارس کمتر کسی از معلمان 
و دان��ش آم��وزان فناور ش��ده اس��ت و اين يعنی 
شکس��ت، که مهمترين داليل اين شکست را عدم 
توجه مسئولين به مفهوم واقعی تکنولوژی آموزشی 
بيان ک��رده اند. هدف تکنولوژی آموزش��ی ترويج 
تلويزيون، راديو، ماشين آالت آموزشی، کامپيوتر و 
دستگاه های الکترونيکی نيست، ولی به معنای نفی 
آنها هم نيست. در نهايت تولد تکنولوژی آموزشی 
را به سه گروه يا سه دوره تقسيم می کنند. نخستين 
دوره: ماقب��ل تاريخ تکنولوژی آموزش��ی يعنی تمام 
وقايعی که در اين زمينه، پيش از نيمه اول سال 1950 
اتفاق افتاده اس��ت. دومين دوره: يا دوره کودکی اين 
علم که زمان انتشار اثر معروف اسکينر در سال 1945 
است که تا س��ال 1966 ادامه پيدا می کند. اين دوره 
عصر طاليی آموزش برنام��ه ای نام دارد و هنوز هم 
در اين دوره واژه تکنولوژی آموزش��ی به گوش نمی 
خورد. س��ومين دوره: )عصر حاضر( که دوره تکامل 
اين علم اس��ت و از سال 1966 آغاز شده و همچنان 
ادام��ه دارد و در همين دوره اس��ت ک��ه تکنولوژی 

آموزشی نتايج مطلوب خود را نشان داده است.
                      تنظیم برای زاینده رود

                      سپیده نصر اصفهانی

تکنول��وژی آموزش��ی در ايران همانند س��اير 
کشورهای در حال توسعه، پيشرفتی نداشته است. 
بيش��تر فعاليتهای تکنولوژی آموزشی کشور ما در 
س��ال های گذش��ته، متوجه خريد و ب��ه کارگيری 
وسايل گران قيمت الکتريکی و الکترونيکی سمعی 

و بصری شده است. 
نمون��ه ای از اي��ن فعاليتها در خري��د و ايجاد 
تلويزيونهای آموزش��ی مدار بس��ته يا باز و خريد 
ساير وسايل آموزشی ديگر مانند انواع پروژکتورها 

خالصه می شود. 
در گذش��ته در بعضی از مدارس ايران نس��بت 
به ايج��اد آزمايش��گاههای علوم، ش��يمی، فيزيک 
و زيس��ت شناس��ی اقداماتی به عمل آم��د. اما اين 
آزمايش��گاهها به عل��ل بی توجه��ی در فعاليتها و 
ارزشيابی از کار معلم و دانش آموز و کمبود وسايل 
آزمايشگاهی و مهارت کافی و عدم اعتقاد به کاربرد 
اين مواد هنوز هم ناموفق باقی مانده است. در سال 
1311 که مسئوليت تربيت دبير کشور به دانشسرای 
عالی محول شد، برای نخستين بار دروسی از قبيل 
آموزش و پرورش و فلسفه آن، روانشناسی تربيتی 
در برنامه ه��ای تحصيل��ی دانش��جويان گنجان��ده 
ش��د. در س��ال 1341 اداره ای به نام اداره آموزش 

فعاليتهای هنری و س��معی و بصری به وجود آمد 
که بعداً به واحد مستقلی به نام دفتر آموزش سمعی 
و بصری تبديل ش��د. توجه به اهميت اس��تفاده از 
فيلم های آموزش��ی در س��طح جهانی، انگيزه ای 
ب��ود که به پيروی از آن وزارت فرهنگ نس��بت به 
تشکيل جش��نواره های بين المللی اقدام کند که از 
س��ال 1343 به بعد تعدادی از اين جشنواره ها در 

ايران برگزار شده است. 
اي��ن فعاليتها همچنان ادامه داش��ت تا اينکه با 
ايجاد مراکز تربيت معلم در دانشکده های علوم تربيتی 
در ايران برنامه های درس��ی جدي��د تحت عنوان 
»وسايل کمک آموزش��ی« در خصوص معرفی نرم 
افزارها و س��خت افزارها و امور س��معی و بصری 
برای دانش��جويان در نظر گرفته ش��د و بعد از آن 
ب��ود که همگام با اين تحول نياز به خريد وس��ايل 
آموزشی از خارج افزون شد و مراکز آموزشی بدون 
مطالعه به اين امر اقدام کردند. مشکالت روزافزون 
آموزشی، مسئوالن تعليم و تربيت مملکت را بر آن 
داش��ت تا برای نخستين بار در سال 1343 اقدام به 
تأس��يس تلويزيون آموزشی کنند که در سال 1350 
مقارن با تغيير نظام آموزش��ی کشور، کار خود را با 

پخش نوارهای درسی شروع کرد. 

تلويزي��ون آموزش��ی در س��ال 1352 فعاليت 
اول، دوم  ب��ا پخ��ش دروس س��الهای  را  خ��ود 
و س��وم راهنماي��ی تحصيل��ی آغ��از نم��وده ولی 
متأس��فانه اي��ن س��ازمان عليرغ��م توفيقات��ی که 
ب��ه دس��ت آورد، به خاطر ع��دم تخصيص بودجه 
کافی برای ادامه فعاليتهای خود و مواجه ش��دن با 
مشکالت تعمير و تعويض قطعات تلويزيون های 
مدارس و مراکز خودش و همچنين رو به رويی با 
کارشکنی های سازمان تلويزيون عمومی کشور از 

ادامه کار خود بازماند. 
اگر چه اکن��ون درحدی مح��دود، در يکی از 
برنامه های سراسری تلويزيون )شبکه دوم( برخی 
مواد درس��ی بدون برنامه ريزی و ارزشيابی پخش 
می شود، ولی در حقيقت می توان گفت که »کشور 
ما در حال حاضر فاقد تلويزيون آموزشی است«. 

از س��ال 1357 ب��ه بع��د طبق مصوبات س��تاد 
انق��الب فرهنگی، رش��ته تکنولوژی آموزش��ی در 
س��طح کارشناسی در دانش��کده های علوم تربيتی 
دانش��گاههای تهران، اهواز، تبريز داير شد و هدف 
کلی اين بود که تکنولوژيست های فارغ التحصيل 
بتوانند در کليه مدارس کش��ور و ي��ا در فعاليتهای 
برنامه ريزی درس��ی و آموزش��ی مش��غول به کار 

ش��وند. در سالهای اخير انتشار مجالت آموزشی و 
کمک آموزش��ی مانند مجالت رشد معلم همراه با 
رشد تکنولوژی و فصلنامه تعليم و تربيت، مجالت 
رش��د تخصصی، ترجمه و تألي��ف کتابهای جنبی 
آموزش��ی، جم��ع آوری و نگهداری رس��انه های 
ساخته شده توس��ط معلمان و دانش آموزان رونق 
يافته است. همچنين شرکت صنايع آموزشی اقدام 

به توليد برخی از وسايل آموزشی می کند. 
تکنولوژيس��ت های  فعالي��ت  عل��ت  ب��ه 
کشور، مس��ئوالن تعليم و تربيت به مفاهيم صحيح 

تکنولوژی آموزشی تاحد زيادی پی برده اند. 
به ط��وری که هم اکنون برخی از رش��ته های 
علوم انس��انی )فوق ليس��انس(، درس��ی در زمينه 

تکنولوژی آموزشی دارند. 
اگر چه اخيراً در کش��ور ما فعاليت های زيادی 
در زمينه های مختلف تکنولوژی آموزشی صورت 

گرفته است. 
ولی هنوز برای اکثر مردم و حتی طبقه فرهنگی 
کش��ور مفهوم صحيح تکنولوژی آموزشی به طور 
کامل روش��ن نش��ده اس��ت، و اين خ��ود يکی از 
مش��کالت عمده در راه رش��د الزم و موردنظر در 

امر آموزش صحيح است.

در دايره المع��ارف تعلي��م و تربيت، تکنولوژی 
آموزشی يک رشته از دانش بشری معرفی می شود 

که دارای سه جنبه است:
ــه اول: اين جنبه، بر رس��انه های جديد  - جنب
و اس��تفاده از آن در امر آم��وزش و يادگيری تأکيد 
دارد. از اين نظر، تکنولوژی آموزش��ی، دانش فنی 
اس��تفاده از تمام وس��ايل، ابزار و رسانه هايی است 
ک��ه امر آم��وزش و يادگيری را تس��هيل می کند و 
می توان آن را جنبه س��خت افزاری ناميد. استفاده از 
وس��ايل س��معی و بصری در آموزش به سال های 
1900 بازمی گردد. دست اندرکاران آموزش در اين 
سال ها به اهميت استفاده از وسايل سمعی و بصری 
پی بردند و در ابتدا فقط از وس��ايل بصری استفاده 

می کردند. 

اولي��ن وس��ايل بصری ب��ه کار برده ش��ده در 
مدارس امريکا، اس��اليدهايی پيرامون موضوعات 
مختل��ف بود و به دنبال آن در حدود س��ال 1910 
اولين فهرس��ت فيلم های آموزش��ی برای اس��تفاده 

منظم در مدارس منتشر شد. 
از سال های 1920 به بعد، کتاب هايی در زمينه 
آموزش بصری نوش��ته شد و منظور اصلی در اين 
کتاب ها اي��ن بود که هر ق��در نمايش موضوعات 
به صورت ملموس تر انجام ش��ود، ميزان يادگيری 
بيش��تر خواهد ش��د، که البته اين نظريه بعداً مورد 
ش��ک و ترديد واقع ش��ده و قسمت هايی از آن نيز 

رد شد. 
با ش��روع جنگ جهان��ی دوم، کانون فعاليت ها 
در زمينه وسايل س��معی و بصری از محافل تعليم 

و تربيت به ارتش امريکا منتقل ش��د و بس��ياری از 
وس��ايل مانند »پروژکتور« و »اوره��د« برای اولين 
بار س��اخته شد. توجه به وس��ايل سمعی و بصری 
بعد از جنگ بيش��تر ش��د. به همين دليل تحقيقات 
متعددی در اين زمينه انجام گرفت که تأکيد اصلی 
در اين تحقيقات بر يافتن ويژگی های هر وسيله و 
چگونگی تأثي��ر و نقش اين ويژگی ها در يادگيری 

دانش آموزان بود.
ــه دوم: اي��ن جنب��ه، فراگرده��ا و ي��ا  - جنب
روش ه��ای طراح��ی نرم اف��زار يا مواد آموزش��ی 
اس��ت که به يادگيری منجر می شود مانند آموزش 
برنامه ريزی ش��ده ک��ه در آن از اصولی چون تعيين 
هدف ها، انتخ��اب روش ها، تهي��ه منابع، آزمايش، 

ارزشيابی و اجرا بحث می شود. 

از اين ديدگاه، تکنولوژی آموزش��ی دانش فنی 
اس��تفاده از تمامی وسايل، ابزار و رسانه هايی است 
ک��ه امر آم��وزش و يادگيری را تس��هيل می کند و 

می توان آن را نيز جنبه سخت افزاری ناميد.
ــوم: اين جنبه، بر ويژگی حل مسأله  - جنبه س
تأکيد دارد. از اين نظر، تکنولوژی آموزشی مجموعه 
روش ها و اس��تراتژی هايی اس��ت که ب��ا يک ديد 
سيستمی و همه جانبه، به تجزيه و تحليل برنامه های 
آموزش��ی پرداخته و پس از يافتن مشکالت و علل 
آنها برای رفع موانع و حل معضالت، راه حل ارائه 
دهد. قابل ذکر است که جنبه سوم، جنبه اول و دوم 
را نيز دربردارد؛ زيرا به کارگيری به موقع روش ها و 
وس��ايل در مجموع و با هماهنگ��ی می تواند، حل 

مشکالت آموزشی را به دنبال داشته باشد. 

شک نيس��ت که امروزه به کارگيری تکنولوژی 
آموزشی پيشرفته، کارايی و بازدهی تعليم و تربيت را 
به مراتب افزايش داده و رنج و زحمت کار را بس��يار 

ناچيز کرده است. 
تکنولوژی آموزشی به عنوان ابزار مؤثر، کار انتقال 
تجارب و يافته های علمی را تس��هيل کرده و بدون 
شک شتاب روزافزون و غير قابل انتظار بشر در علوم 
و فنون، خصوصاً در دهه های اخير، مرهون شناخت 
و اس��تفاده از متدهای جديد و ش��يوه های تازه و به 
کارگيری ابزارهای آموزش��ی مدرن است. با توجه به 
هدفها و روش��هايی که تکنولوژی آموزشی برای حل 
مشکالت آموزشی و افزايش کيفيت آموزشی در نظر 
گرفته است، همانطور که در قبل ذکر شد، ديگر نمی 
توان آن را مترادف با کاربرد وسايل و ابزارهای کمک 
آموزشی دانس��ت بلکه تکنولوژی آموزشی مفهومی 
بس��يار گس��ترده را در بر می گيرد که می توان آن را 
»مجموعه روشها، تکنيکها و وسايلی دانست که برای 
تس��هيل يادگيری و افزايش کيفيت آموزش طراحی 
و اجرا می ش��ود«. بنابراين واضح اس��ت که استفاده 

از تکنول��وژی در هر امری به خص��وص آموزش و 
يادگيری اجتناب ناپذير است.

ضرورت استفاده از تکنولوژی آموزشی:
1- رفع مسائل و مشکالت نظام آموزشی

2- نقش بسيار مهم حواس پنجگانه در يادگيری
3- ويژگيه��ای مربوط به يادگيری مخصوصاً در 

کودکان دبستانی
ــرد تکنولوژی  ــزوم کارب ــر در ل ــل مؤث عوام

آموزشی:
1- هماهنگ��ی و هم��کاری نظ��ام آموزش��ی با 

پيشرفت سريع علوم و تکنولوژی
2- رفع، کاهش و پيشگيری از افزايش مسائل و 

مشکالت نظام آموزشی
3- مش��ارکت و فعاليت هر چه بيش��تر حواس 
فراگيران در جريان آموزش به منظور تحقق يادگيری 

بنيادی و مؤثر عميق
اهداف و فواید تکنولوژی آموزشی:

1- تکنولوژی می تواند آم��وزش و يادگيری را 
انفرادی کند. 2- راه حل الزم را برای طراحی شرايط 
ارائ��ه دهد ک��ه از همه روش ها نزديکتر ش��ود. 3- 
دسترس��ی به فرهنگ آموزش را به طور يکسان برای 
همه ميس��ر می کند. 4- تکنولوژی مؤثرترين وسيله 
برای تحقق اهداف است. 5- تکنولوژی در جستجوی 
حلقه های گمشده ای اس��ت تا بتواند به وسيله آنها 
رشته های وسيع و گسترده ای از علوم و دانش را به 
هم متصل کند.6- وسيله ای است مطمئن برای بهره 

بردن و ايجاد تغيير در وضعيت موجود.

رشته تکنولوژی آموزشی 

اگر ابزار و تجهيزات کالس درس ديروز )متأس��فانه در ايران امروز( ميز و تخته ای س��ياه رنگ يا 
سبزرنگ و چند قطعه گچ بود، امروز برنامه های رايانه ای يا طرح درس رايانه ای می تواند با هدايت 
و نظارت معلمان، امر آموزش و پرورش را ساده کند. ابزارهای تکنولوژی در طول تاريخ همواره برای 
آموزش و تس��هيل بخش��يدن به فرايند ياددهی – يادگيری، مفيد و کارآمد بوده اند. نکته مهم نوع نگاه 
مديران و مس��ئوالن به طرز استفاده از اين ابزارها است. امروزه در دوره عمومی )ابتدايی و راهنمايی( 
ب��ا توج��ه به رويکرد توليد کتاب های درس��ی، طبيعت به عنوان کارگاه واقع��ی دانش آموزان معرفی 
ش��ده اس��ت و به رغم اين نگرش بعضی از مديران تالش می کنند که دانش آموزان را در اتاقک های 

شيشه ای به نام آزمايشگاه گرفتار کنند، با اين باور که دانش آموزان را تکنولوژيست کنند. حال آنکه 
با وضعيتی که آزمايشگاه های کنونی مدارس دارند، دانش آموزان می توانند تنها به شناخت بعضی از 
ابزار شيش��ه ای آزمايشگاه ها برسند و عمالً  به هيچ فناوری خاصی دست پيدا نکنند. آنچه مهم است 
اين است که معلمان در طبيعت يا کارگاه يا آزمايشگاه يا حتی کالس درس بتوانند دانش آموزان را در 

دنيای ذهن خود با محيط زندگی درگير و زمينه را برای توليد فکر آنان ايجاد کنند. از اين منظر:
- اگر دبير ادبيات بتواند دانش آموزان خود را طوری پرورش دهد که خوب مطالعه کنند و قصه 

بنويسند و شعر بسرايند فن آوری آموزشی به کار بسته است.
- اگر دبير علوم کاری کند که دانش آموزان او، خود دست به  آزمايش بزنند، تکنولوژی آموزشی 

به کارگرفته است.
 - اگر دبير علوم اجتماعی کاری کند تا دانش آموزان در انتخابات ش��ورای دانش آموزی به رأی 

اکثريت احترام کنند و مشارکت فعال داشته باشند، فناوری آموزشی به کار بسته است.
با اين تعريف، همانطور که قباًل ذکر ش��د تکنولوژی آموزش��ی، تجهيزات آموزش��ی نيس��ت، اگر 
چ��ه تجهيزات و اب��زار می تواند در خدمت تکنولوژی آموزش��ی قرار گيرد. تکنولوژی آموزش��ی به 
تعبيری فن به کارگيری ابزار برای تس��هيل فرآيند ياددهی � يادگيری اس��ت. س��خن اين جا است که 
امروزه روش تدريس خطابه ای و س��خنرانی روش��ی بسيار کهنه است؛ اگرچه هنوز به عنوان يکی از 
روش های آموزش��ی در � بعضی مواقع خيلی هم س��ودمند �  به کار گرفته می شود، اما روحيه نسل 
حاضر و حضور رقابتی ديگر رس��انه ها در مقابل صدا و لحن معلم ايجاب  می کند که مسئوالن ابزار 
تکنولوژی را به اس��تخدام معلمان درآورند و در اين ميانه معلم را تنها نگذارند. اگر تجهيزات الزم و 
متناس��ب تئوری های تغيير فراهم نگردد، ممکن اس��ت همه اين تالشها بی نتيجه بماند. وقتی ما برای 
معلمان سمينار و کارگاه برگزار می کنيم و از روش های فعال تدريس سخن می گوييم، از طرفی نُرم 
فراگيران هرکالس50 تا60 نفر است و وجود ميز و نيمکت های خالقيت کش، فرصت حضور چهره 
به چهره دانش آموزان را از دست داده است و در کالس های غير استاندارد و کوچک بدون نورکافی 
تدريس صورت می گيرد؛ يعنی  پنبه کردن آن چه ريس��ه ش��ده است. وقتی که در مراکز تربيت معلم 
اس��اتيد ضمن خدمت که دوره های روش تدريس فعال را تدريس می کنند، خود بدون اس��تفاده از 
کمترين ابزار تکنولوژی آموزش��ی هنوز از روش سخنرانی استفاده می کنند. چگونه بايد انتظار داشت 
دانش��جويان در آينده، معلمان مجری روش های تدريس مش��ارکت جويانه باشند. آموزش و پرورش 
ناگزير اس��ت که برای هماهنگی با تئوری تغيير نگرش و روش نس��بت به کارگيری تجهيزات مناسب 
و ابزار مدرن تکنولوژی آموزش��ی اقدام کند و همچنين نس��بت به تهيه مهمترين وسيله و ابزار دنيای 

فرا صنعتی تاريخ، يعنی رايانه همت گمارد و تالش کند که تکنولوژی و اس��تفاده از آن را نيز به 
فراگيران آموزش بدهد؛ چرا که اگر ديرتر اقدام کند ديری نمی پايد که استفاده از رايانه به عنوان يک 
وس��يله سرگرمی در باور فراگيران نهادينه شود. مطمئن باش��يد که اگر رايانه نتواند در خدمت فرآيند 
ياددهی � يادگيری درآيد به طوری که معلمان و فراگيران به وس��يله آن به اطالعات جديدی برسند و 
خود نيز اطالعات جديد تری توليد کنند، بی شک يک ابزار افيونی برای نيروی انسانی در آموزش و 
پرورش محسوب خواهد شد. ظرفيت آموزش و پرورش در قالب مدرسه يا دانشگاه مجازی ظرفيتی 
نيس��ت که به س��ادگی بتوان از کنار آن گذشت. توجه به مدرس��ه مجازی و راه اندازی آن در ايران با 
توج��ه به بحث آموزش از راه دور و بچه های الزم التعليم قطعًا موجب صرفه جويی اعتبارات کالنی 
خواهد ش��د. از اين مبحث که بگذريم، بحث آموزش و پرورش مادام العمرLifelonglearning  و 
استفاده از مهارت های زندگی در طول تدريس و تحصيل های نيمه وقت همه و همه دست به دست 
هم می دهند تا هر روز مدرس��ه مجازی معنای کاربردی تری در زندگی بش��ر فردا پيدا کند. امروزه 
آمارهای فراگيران مدارس مجازی در ايران بيش از دو ميليون نفر تخمين زده ش��ده است و اگر توجه 
به مدارس مجازی با اين سرعت به پيش برود، طولی نمی کشد که در شهرهای صنعتی و کالن کشور 

بازار مدارس رسمی ايران هم کساد شود و دانش آموزان فقط برای کسب مدرک در مدارس ايران 
ثبت نام کنند، هر چند بس��ياری از روش��نفکران و صاحب نظران اعتق��اد دارند که فراگيران بعضی از 
مهارت ها را بايد در مدارس و در اجتماع دانش آموزان بياموزند، اما بعضی ديگر اعتقاد دارند که دوره 
ابتدايی به تنهايی می تواند برای کسب اين مهارت ها کفايت کند. در آخر به دو مورد از موارد مربوط 

به حيطه تعليم و تربيت که تکنولوژی آموزشی در آن پيشرفت داشته است اشاره می کنيم:
الف. مرحله نظام های آموزشی: در اين مرحله، آموزش افراد با توجه به نيازهای آنها در رابطه با 
جامعه خاص خود آنها مطرح است. يعنی هم به فرديت شخص و نيازهای او و هم به نيازهای جامعه 
توجه می ش��ود. دس��ت اندرکاران امر تعليم و تربيت در اين رابطه معتقدند، يادگيری فرد بايد هم نياز 
خود او را مرتفع کند و هم در رابطه با مفيد بودن او برای جامعه باش��د. امکانات آموزش��ی معموالً در 
محل اختيار يادگيرنده قرار می گيرند، ولی او خود مسئول يادگيری خود است و آموزش منظم فقط به 
صورت آموزش رسمی مدرسه ای نيست، بلکه در سطح جامعه انجام می گيرد. استفاده از ماهواره های 
مخابراتی برای تلويزيون آموزشی در کشور هند تجربه ای در اين مرحله است. پژوهش های اين دوره 
از تکامل مفهوم تکنولوژی آموزشی، خواستار پاسخگويی به سوأل هايی از قبيل چه کسی به چه نوعی 

از آموزش نياز دارد؟ و اين تصميم بايد از طرف چه کسی گرفته شود؟ است.
ب. مرحله نظام های اجتماعی: در اين مرحله، مفهوم تکنولوژی بيش��تر به عنوان فلس��فه ای است 
حاکم بر کل آموزش��ی که در يک کش��ور برای رسيدن به هدف های رش��د و توسعه انجام می گيرد و 
مخصوص افراد يا س��ازمان های خاص نيست، بلکه حيطه عمل هر فرد يا سازمانی را که برای توسعه 
کش��ورش کار می کند دربرمی گيرد. در اين مرحله تکنولوژی آموزشی بايد به عنوان يکی از عوامل در 
برنامه ريزی هر کش��ور وارد شود و کليه نهادها و سازمان ها برای اجرای برنامه های آموزشی خود، آن 

را مورد توجه قرار دهند.

کالس درس، مهمترین مکان استفاده 
از تکنولوژی آموزشی

اشاره

تکنولوژي آموزشي در ایران

سه زاویه دید

ضرورت به کار گیری روشهای مدرن



ــی: آووکادو درختی  کلیات گیاه شناس
است که ارتفاع آن به حدود 6 متر می رسد و 
در قسمت های گرم امريکا و برزيل و غرب 
هندوس��تان پرورش می يابد. منشاء آووکادو  
امريکای جنوبی بوده، ک��ه از آنجا به نواحی 
ديگر دنيا راه يافته است. برگهای اين درخت 
ضخيم و سبز و گلهای آن کوچک و سبز رنگ 
اس��ت. ميوه آن مانند گالبی و دارای پوستی 

سخت به رنگ سبز تيره و يا سياه است. 
در حدود 400 نوع مختلف آووکادو وجود 
دارد که بعضی از آنها دارای پوس��ت صاف و 
سبز رنگ اند، ولی پوست برخی از آنها سياه و 
خشن است. مدرکی در دست است که نشان 
 می دهد ماياها و اينکاها از اين ميوه اس��تفاده 

می کرده اند. 
ــیمیایی: آووکادو چرب  ــات ش  ترکیب
اس��ت و دارای اسيدهای آمينه مختلف مانند 
سيس��تين تريپتوفان و تيروس��ين اس��ت. در 
تحقيقات جديدی که انجام شده وجود چند 
نوع آنتی بيوتيک در آووکادو ثابت شده است. 
دانه اين گي��اه دارای مقدار کمی )در حدود 2 
درصد( روغن است. اين روغن غليظ، سفت 
و به رنگ زرد مايل به سبز بوده که درای بو و 

طعمی مطبوع است. 
خواص دارویی:

1( جوشانده برگهای آووکادو  قاعده آور 
است. 

2( آووکادو تقويت کننده معده است. 
3( نفخ و گاز معده را از بين می برد. 

4( برای درمان يرقان مفيد است.
5( جوش��انده برگهای آووکادو اس��هال 

خونی را برطرف می کند. 
6( آووکادو تقويت کننده بدن است. 

جل��و  را  بچه ه��ا  رش��د  آووکادو   )7
می اندازد؛ زيرا دارای مواد معدنی بس��ياری 

است. 
8( آووکادو خون ساز است و آنهايی که 
مبتال به کم خونی هس��تند باي��د از آو وکادو 

استفاده کنند. 
9( آووکادو ب��دن را قليايی کرده و تميز 

می کند. 
م��واد  و  ش��کر  آووکادو  چ��ون   )10
آنهاي��ی  ب��رای  دارد،  کم��ی  نشاس��ته ای 
 ک��ه بيم��اری قن��د دارن��د ني��ز مناس��ب

 است. 
11( برای دوره نقاهت به مريض آووکادو 

بدهيد؛ ضعف عمومی را برطرف می کند. 
12( خستگی را برطرف می کند. 

13( ناراحت��ی روده و مع��ده را معالجه 
می کند. 

14( بيخوابی را درمان می کند؛ زيرا درای 
تريپتوفان است. اگر به کم خونی دچار هستيد، 

حتماً با شام خود آووکادو بخوريد. 
15( برای درس��ت کردن سس ساالد از 

آووکادو استفاده کنيد. 
 طرز استفاده: 

ويتامين ه��ای  درای  آووکادو  روغ��ن 
 P، C، K، H، E، D، B، A مختلف مانن��د

است. بنابراين ارزش غذايی زيادی دارد. 
1- روغن آووکادو  ضد رماتيسم است. 
اگر مفاصل شما درد می کند، آن را با روغن 

آووکادو ماساژ دهيد. 
2- برای جلوگيری از ريزش مو، هرشب 
مقداری از روغن آووکادو را به س��ر بماليد و 

صبح بشوييد. 
3- شوره سر را از بين می برد. 

4-برای براق شده موها، بعد از شستشوی 
سر، چند قطره آووکادو را به موها بماليد. 

5-روغ��ن آووکادو بهترين ک��رم برای 
پوست است؛ زيرا به آسانی در  پوست نفوذ 

می کند و به پوست شادابی می دهد. 
و باالخره آووکادو بهترين ماس��ک برای 
برطرف ک��ردن چين و چروک های صورت 
و جلوگي��ری از پيداي��ش آن اس��ت. برای 
اي��ن منظور آووکادو را پوس��ت کن��ده و له 
کني��د و به صورت ماس��ک بر روی صورت 
 و گ��ردن بگذاري��د و بع��د از نيم س��اعت 

بشوئيد. 
ــرات: مضرات خاصی گفته نش��ده  مض

است. 

1- متصدي��ان رس��توران موظفن��د به 
تناس��ب تعداد کارگران خ��ود، به ازاء هر 
کارگر حداقل 2/5 متر مربع اتاق استراحت 
با شرايط بهداشتی تهيه نمايند. به طوريکه 
مساحت اتاق اس��تراحت کمتر از 7/5 متر 
مربع نباش��د و س��قف آن نيز کمتر از 2/8 

متر نباشد.
موظفن��د  رس��توران  متصدي��ان   -2
آش��پزخانه، انبار مواد غذايی اوليه و سالن 
غذاخ��وری ب��ا فضای کافی و به تناس��ب 
تع��داد کارگ��ران و ش��اغلين با ش��رايط 

بهداشتی در محل ايجاد کنند.
3- کف ساختمان رستوران بايد دارای 

شرايط زير باشد:
ال��ف( از جنس مقاوم، ص��اف، بدون 

درز و شکاف و قابل شستشو باشد.
ب( به تعداد مورد نياز دارای کفشور و 
مجهز به شتر گلو بوده و نصب توری ريز 

روی آن الزامی است.
ج( دارای ش��يب مناس��ب ب��ه طرف 

کفشور فاضالب باشد.
4- س��اختمان ديوار از کف تا س��قف 
از مصال��ح مقاوم بوده و طوری باش��د که 
از ورود حش��رات و جوندگان جلوگيری 
به عمل آيد و س��طح ديوارها بايد صاف و 
بدون درز و شکاف بوده و به رنگ روشن 

باشد.
5- پوش��ش بدنه آش��پزخانه، نانوايی، 
انب��ار م��واد غذايی، حمام و سرويس��های 
بهداشتی و رختشويخانه، از کف تا سقف 
کاش��ی ، سنگ يا س��راميک باشد و سطح 
ديوار س��الن پذيرايی تا ارتفاع 120 سانتی 
متر از کف با سنگهای صيقلی يا سراميک 
ي��ا کاش��ی و از ارتفاع 120 س��انتی متر تا 
زير س��قف با رنگ روشن و قابل شستشو 

پوشانده شده باشد.
6- س��قف بايد صاف، مسطح، بدون 
ت��رک خوردگی و درز و ش��کاف بوده و 

هميشه تميز و به رنگ روشن باشد.
7- وض��ع دره��ا و پنجره ه��ا دارای 

شرايط زير باشد:
ال��ف( از جنس مقاوم، س��الم و بدون 
ترک خوردگی و شکستگی و زنگ زدگی 
بوده و قابل شستشو و هميشه تميز باشد.

ب( پنجره بازش��و بايد مجهز به توری 
سالم و مناسب باشد، به نحوی که از ورود 

حشرات به داخل اماکن جلوگيری کند.

ج( درهای مش��رف به فضای باز بايد 
مجهز به توری س��الم و مناس��ب و فنردار 
باش��د ت��ا از ورود حش��رات و جوندگان 

جلوگيری به عمل آيد.
8- آب مصرف��ی م��ورد تأييد مقامات 
باش��د، همچني��ن هداي��ت و  بهداش��تی 
پس��اب  و  فاض��الب  هرگون��ه  تخلي��ه 
تصفي��ه نش��ده رس��توران ب��ه معاب��ر و 
ج��وی و نهره��ای عمومی اکي��داً ممنوع 

 

است.
9- کليه رستورانها بايد دارای سيستم 
جم��ع آوری و دف��ع بهداش��تی فاضالب 

باشند.
10- وض��ع و تع��داد دستش��ويی و 
توالت، بهداشتی و متناسب باشد همچنين 
دستش��ويی بايد مجهز به صاب��ون مايع و 
خشک کن مناسب بهداشتی بوده و وجود 

زباله دان کنار دستشويی الزامی است.
11- برای کارگران بايد دستش��ويی و 
توال��ت مجزا و مجهز به ش��ير آب گرم و 
سرد و با شرايط بهداشتی در محل مناسب 
و به تعداد مورد نياز وجود داشته باشد، به 
طوريکه ب��رای کارگران زن و مرد مجزا و 

مستقل باشد.
12- حمام بايد دارای شرايط بهسازی 
و بهداشتی متناسب با تعداد کارگران بوده 
ب��ه طوريکه برای کارگران زن و مرد مجزا 

و مستقل باشد.
13- انبار م��واد غذايی بايد قابل تميز 
ک��ردن بوده و دارای ش��رايط بهس��ازی و 
بهداش��تی باشد، به طوريکه تهويه مطلوب 
انجام ش��ده و ميزان حرارت و رطوبت و 
نور مورد تأييد بهداش��ت و قفسه بندی در 

انبار مطلوب باشد.
14- نقش��ه کليه رس��تورانها به منظور 
انطباق با موازين بهداشت قبل از اجرا بايد 

به تصويب مقامات مسئول برسد.
15- وجود هرگونه حوض يا حوضچه 
پاش��وی و امثال آنها ممنوع است. البته در 
رستورانها بايس��تی حوضچه های آب نما 
طوری طراحی ش��وند ک��ه همواره آب در 
آنها در گردش بوده و امکان دسترس��ی به 
آب برای مش��تريان و اطفال فراهم نشود، 
همچنين مگس و پش��ه و س��اير حشرات، 
س��گ و گربه و موش و ساير حيوانات به 
هي��چ وجه نبايد در داخل رس��توران ديده 

شود.

    سمیه شرافتی
ش��ايد عجيب باشد که بخواهيم در مورد 
خوردن باقال هم هشدار بدهيم. ولی عجيب تر 
از آن اين است که حتی لمس کردن اين ماده در 
خيلی از کودکان، عالئم بيماری را ظاهر می کند 
که برای خيلی از خانواده ها ناآشناست. فاويسم 
يک بيماری فصلی،  ارثی و تغذيه ای است که 
به شکل کم خونی و بيشتر در اثر خوردن باقالی 
سبز خام و گاهی فريز شده و يا در اثر مصرف 
برخی از داروها و مواد شيميايی اکسيد کننده در 
افراد حساس اتفاق می افتد. در ايران، فاويسم، 
بومی سواحل خزر است. کانون هايی از بيماری 
هم در سواحل خليج فارس ديده می شود، اما 
ابت��الی به اين بيماری در هر مکانی می تواند 
اتفاق بيفتد. در سواحل دريای خزر، خطر ابتال 
به بيماری از هفته اول ارديبهشت تا هفته دوم 
خرداد، س��اکنان منطقه را تهديد می کند، ولی 
بحرانی ترين زمان هفته دوم خرداد است. بعد 
از اين هفته هم، بيماری به طور موقت فروکش 
می کند، به طوری که تا سال بعد بيماری حالت 
رکود را طی خواهد کرد. سن شيوع اين بيماری 
هم يک تا 10 سالگی است، اما بيشتر مبتاليان 
در رده سنی زير 5 سال قرار دارند. در کودکان 
زير يک سال نيز ممکن است بيماری از طريق 
خوردن شير مادر اتفاق بيفتد. دکتر مينا ايزد يار 
معتقد است، که فاويسم يک مشکل پزشکی 
حاد قلمداد نمی ش��ود که بخواهيم خانواده ها 
را نس��بت به آن بترسانيم، ولی آگاهی دادن به 
والدين کودکان مبتال به اين بيماری، در مورد 
واکنش صحيح نس��بت به عالئم آن، يکی از 
ضروری ترين اقدامات است. در اين مورد وی 

به سؤاالت زير پاسخ داده است:
ــم در کودکان  ــروع بیماری فاویس ش
ــت؟ فاويسم در اثر کمبود  به  چه  صورت اس
آنزيمی به نام گلوکز 6 فسفات دی هيدروژناز 
به  صورت ارثی معموالً از مادر به پس��ر منتقل 
می شود. ژن اين آنزيم روی کروموزوم X سوار 
می شود، ولی اگر در اين امر خللی پيش بيايد، 

فرد، مبتال به فاويسم خواهد شد.
چرا بیشتر مبتالیان به این بیماری پسر 
هستند؟ اين بيماری در پسرها شايع تر است، 
چون پس��رها فقط دارای يک کروموزوم X و 
دختران دارای دو تا از اين کروموزوم هس��تند. 
بنابراين اگر ژن آنزيم نام برده شده نقص داشته 

باشد، پسران را بيشتر گرفتار می کند.
این یعنی دختران اصالً به فاویسم مبتال 
ــوند؟ اگر دو کروم��وزوم X دختران،  نمی ش
 X گرفتار نقص اين ژن باشد، يا اگر کروموزوم
سالم شان نتواند دختر را در مقابل X معيوب، 

سالم نگه دارد، دختران هم مبتال به اين بيماری 
می  شوند، ولی تعداد مبتاليان پسر خيلی بيشتر 

است.
باقاال چه خاصیتی دارد که در بین مواد 
مصرفی بیشتر از همه منجر به بروز عالئم 
ــود؟ باقال از  ــاری در کودک می ش این بیم
جمله مواد اکس��يدان اس��ت، يعنی موادی که 

اکسيژن در آنها زياد توليد می شود. 
همين امر باعث می ش��ود که گلبول های 
قرمز فاويسمی ها در مقابل مواد اکسيدان از بين 

بروند يا پاره شوند.
ــه عالیمی  ــاری به  صورت چ این بیم
خودش را نشان می دهد؟ حاصل اين فرآيند 
به صورت کم خونی شديد، اسهال و استفراغ، 
تهوع، زردی س��فيدی چشم، زردی پوست و 

خونی شدن رنگ ادرار خواهد بود.
عالوه بر باقاال، چه مواد اکسيدان ديگری 
در اين امر دخيل هس��تند؟ داروهای اکسيدان 
مثل کوتريموکس��ازول و آس��پيرين، ويتامين 
K، سولفاميدها، داروهای ضد  ماالريا، نفتالين، 
استامينوفن، حنا و داروهای متفرقه ديگر ممکن 
است در اين بيماران باعث هموليز يا شکسته 

شدن گلبول های قرمز شوند.
ــه همه عالئم این بیماری واضح  همیش
هستند؟ به هيچ وجه، عالئم اين بيماری گاهی 
اوقات به اين صراحت و واضحی نيست. حتی 
ممکن اس��ت اين بيماری با زردی، هپاتيت و 

کم خونی های ديگر اشتباه شود.
پزشکان هم ممکن است اشتباه کنند؟ 
بل��ه، در خيلی از مواقع به  خصوص در فصل 
بهار، پزش��کان هم کم خونی ه��ای ديگر را با 
فاويسم اشتباه می گيرند و به کودک خون تزريق 

می کنند. 
در حاليکه ما هميشه می گوييم تزريق کار 
ساده ای نيست و حتی برای خود پزشکان نيز 
همراه با استرس است، به خصوص اگر خون 
آلوده باشد و خطر انتشار عفونت های مختلف 
را تس��هيل کند. کم خونی ه��ای ديگری مثل 
تاالسمی ماژور نياز به پيشگيری دارند، ولی اين 
بيماری مشکل خاصی ندارد، چون فرد ممکن 
است در طول عمر فقط يک بار دچار مشکل 

هموليز گلبول های قرمز خون شود.
ممکن است کودکان با هر بار مصرف 
ــد دچار این عالئم  موادی که از آنها یاد ش
ــوند؟ نه، خيل��ی از خانواده ه��ا می گويند  ش
کودکشان قبالً مثالً داروی کوتريموکسازول يا 
باقاال مصرف می کرده، ولی اين مشکل را نداشته 
است، ما هم می گوييم نبايد خانواده ها را نسبت 
به اين بيماری ترساند. چون با اينکه اين بيماری 

تا آخر عمر همراه فرد اس��ت، ولی اين عالئم 
ممکن است فقط يکبار به سراغ او بيايد. بنابراين 
ما فقط به خانواده ها آگاهی می دهيم يعنی بايد به 
آنها گفت که اگر کودکشان اين بيماری را دارد، 
حتی از کنار مزارع باقال هم رد نشوند، چون همين 
کار می تواند باعث هموليز و شکستن گلبول های 
قرمز خون کودک شود. همچنين فاويسمی ها 
 نبايد در منزل از نفتالين و حش��ره کش استفاده 

کنند.
با وجود این واکنش ها، حتی اگر کودک 
ــازول  ــه مصرف داروی کوتریموکس نیاز ب
ــما والدین را از  ــایر داروها داشت، ش یا س
خوراندن آنها به کودک منع خواهید کرد؟ 
اگر کودکی نياز به داروی کوتريموکس��ازول 
داشت و مبتال به فاويسم بود، نمی توان اين دارو 
را به او نداد، بلکه کودک بايد اين دارو را تحت 

نظر پزشک و با احتياط حتماً مصرف کند. 
همچنين داروی ضد  ماالريا در بيمارانی که 
مجبور به استفاده از آن می شوند، هموليز ايجاد 
می کن��د، ولی ما مجبوريم دوز اي��ن داروها را 

پايين آوريم و به بيمار بدهيم.
ــد،  ــی که از عالئم بیماری ش با تعریف
ــاری چاره ای جز  ــان ابتال به این بیم در زم
ــز اورژانس و  ــه مراک ــودک ب ــاندن ک رس
اقدامات اورژانسی روی کودک نیست؟ اگر 
در اين شرايط به کودک رسيدگی نشود، ممکن 
اس��ت در اثر کم خونی دچار نارسايی قلبی و 
يا حتی خطرات خيلی جدی تر شود. بنابراين 
کودک به محض شروع اين عالئم بايد سريعًا 
برای تزريق خون به اورژانس ارجاع داده شود. 
خيل��ی از اين بيماران هم حتی تا چند روز در 

بيمارستان بستری هستند.
می توان گفت که زردی دوران نوزادی 
با این بیماری ارتباط دارد؟ البته کمبود آنزيم 
گلوک��ز 6 فس��فات دی هيدروژن��از در دوره 
ن��وزادی باعث زردی نوزادان می ش��ود. برای 
همين در شرح حال اين کودکان بيمار، بايد از 
خانواده ها بپرسيم که فرزندشان در دوره نوزادی 
مبتال به زردی بوده يا نه؟ يکی از کارهايی هم 
که اخيراً تحت نظر وزارت بهداشت به  صورت 
غربالگری نوزادان انجام می شود، همين مسأله 

است.
ــا را می توان  ــد این زردی ه چند درص
ــم نسبت داد؟ ش��ايد حدود 20 تا  به فاویس
30 درصد مربوط به اين بيماری اس��ت. البته 
اگر زردی باال برود، الزم اس��ت ت��ا نوزاد در 
بيمارستان  بستری شود، چون به هر حال بيش 
از 70 تا 80 درصد نوزادان در ابتدای تولد مبتال 

به زردی هستند.

Avocado  آووکادو
Persea americana نام علمی

بیماری فاویسم، پیامد خوردن باقاال! مثل آینهنسخه گیاهی
بهداشت محیط رستوران
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سالمت

زاینده رود
 اوایل اردیبهشت ماه سال جاری سالن مجموعه ورزشی کارگران 
ــم  تجلیل از کارگران برتر در عرصه های فرهنگی،  اصفهان مراس
ورزشی و اجتماعی به مناسبت گرامیداشت هفته کارگر برگزار شد، 
ــم با حضور مقامات استانی و کشوری، نمایندگان مردم  این مراس

استان در مجلس و مقامات استانداری برپا شد.
ــتان اصفهان در سال کار مضاعف  اداره کار و امور اجتماعی اس
ــم بود که در این  ــت مضاعف از متولیان برگزاری این مراس و هم
تجلیل شکوهمند، اکثر مقامات استان به سبب ارج نهادن به مقام 
ــتند. مهندس هوشنگ قادریان مدیرکل کار و  کارگر حضور داش
امور اجتماعی استان اصفهان، و از مدیران باسابقه کشور و مدیرکل 
سابق نساجی وزارت صنایع در بیاناتی نگاه حاکم بر مدیریت ارشد 
ــتان را نگاهی مبنی بر شناخت جزئی تمام امور توصیف کرد و  اس
بیمه بودن حدود یک میلیون نفر که با احتساب خانواده ایشان به 

رقم دو میلیون و نهصد هزار نفر می رسد را، 
ــتاوردهای اداره کار استان و وضعیت  از دس
مطلوب بیمه شدگان کارگری اصفهان نسبت 
به سایر نقاط کشور دانست، مهندس قادریان 
تصریح کرد: بصیرت تشکل های مردم نهاد 
ــتان باعث شده است تا ظرف  و کارگری اس

6-5 سال گذشته، هیچگونه تجمع اعتراض آمیزی نداشته باشیم. 
ایشان افزودند: در سالهای گذشته تنها سه کارخانه تعطیل شده و 
در مناطق بحرانی هم شاهد بازگشت به مرحله تولید کارخانجات 
و بازگشت کارگران به مشاغل خود بوده ایم، مهندس قادریان بر 
لزوم استفاده از پتانسیل نهادهای خصوصی، دولتی، کارگری و تعادل 
ــر کارگر را به خاطر اعتقادات  میان این بخش ها تأکید کرد و قش
مذهبی، قشری مسئولیت پذیر توصیف و بر لزوم تکریم کارگران 
نمونه و تذکر به کارگران خاطی تأکید کرد. همچنین جذب سرمایه 
ــتغال زایی در صنایع سبک، متوسط و  های افراد فعال در حوزه اش
سنگین و نیز صنایع مادر را از اهداف کاری خود برشمرد و استفاده 
از تجربیات عملیاتی سرمایه گذاران و ارسال طرح مشاغل خانگی 

به شورای نگهبان قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسالمی که 
در زمینه صنایع دستی بوده است را بسیار راهگشا ارزیابی کرد.

استاندار اصفهان در این مراسم با اشاره به جمعیت کارگران استان 
که حدود یک چهارم جمعیت استان اصفهان را تشکیل می دهند به 
ــرایط آرام موجود در فعالیت های حوزه های مختلف  صمیمیت و ش
اشاره کرد و توجه ویژه به کار و اثربخشی آن به عنوان عامل پیشرفت 

جامعه در سال کار و همت مضاعف را خاطرنشان ساخت.
توجه به حقوق کارفرمایان و کارگران به عنوان دو طیف متفاوت 
که الزم و ملزوم یکدیگر بوده و حاصل تجربه و حضور هر دو گروه 
ــتند نیز، از محورهای مورد اشاره ذاکر اصفهانی  در صحنه کار هس
بود. وی در ادامه ضمن اظهار امیدواری برای داشتن گام های مؤثر 

برای فعاالن این حوزه آرزوی سالمتی کرد.
ــم همچنین دکتر اسماعیلی معاون سیاسی، امنیتی  در این مراس
استانداری اصفهان به تبیین سیاست های پیشرو پرداخت و با اشاره 
به حساسیت موجود در حوزه کارگری و نقش 
آن در برپایی صنایع، به لزوم وجود مدیریت 
استراتژیک در این حوزه برای تصمیم گیری 
های مهم در زمان های حساس تأکید کرد.

وی در ادامه در خصوص مدیریت منابع در 
زمینه اشتغال زایی، سیاست های استانداری 
اصفهان را تشریح کرد که دو محور اصلی به شرح زیر استوارند: 1- 
حفظ اشتغال موجود 2- استفاده از تمام منابع از جمله منابع اکوتوریستی 

موجود در استان برای ایجاد اشتغال جدید.
ــترک تشکل های کارگری در حمایت از  قرائت متن بیانیه مش
حقوق کارگران و مطالبات آنان نیز از دیگر موارد به اجرا درآمده در 
این مراسم بود. از نکات برجسته مورد اشاره در این بیانیه مشترک 
ــکل ها  در حمایت از حقوق کارگران می توان به تقاضای این تش
مبنی بر جلوگیری از تضییع حقوق کارگران در دوره های آزمایشی 
ــا کارگران و نیز جلوگیری  ــل از انعقاد قرارداد مدت دار ب کار قب
ــاره  ــاغل اش ــه جهت جلوگیری از تعطیلی مش ــی روی  از واردات ب

کرد.

مهندس هوشنگ قادریان مدیرکل کار و امور اجتماعی استان در مراسم تجلیل از کارگران برتر:

 در استان اصفهان سه میلیون کارگر و خانواده آنها 
بیمه شده اند

در مناطق بحرانی شاهد بازگشت به 
مرحله تولید کارخانجات و بازگشت 

کارگران به مشاغل خود بوده ایم
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آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 946/88

شماره دادنامه: 58-89/1/30 آمار
مرجع رسيدگی کننده: شعبه 19 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: آقای حسن خيرخواه فرزند جعفر نشانی: اصفهان- خ حسين آباد- کوچه 
شهيدان ذاکر پ 492

خوانده: َآقای مهدی دهقان فرزند قاسمعلی نشانی: اصفهان- سه راه دنارت- جنب 
امامزاده- شهرک اريسون ياس 7 پ 13

خواسته: مطالبه وجه سه فقره سفته و دو فقره چک جمعا به مبلغ 17/700/000 ريال
گردشکار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور 

رأی می نمايد: 
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دعوی آقای حسن خيرخواه فرزند جعفر بطرفيت خوانده آقای مهدی 
دهقان فرزند قاسمعلی بخواسته مطالبه مبلغ هفده ميليون و هفتصد هزار ريال بابت سه 
فقره سفته به شماره خزانه داری 218347 و 0652928 و 218348 و دو فقره چک 
به ش��ماره 219100-88/5/10 عهده بانک ملت و شماره 219085 مورخه 88/4/15 
بشرح دادخواست تقديمی شورا ضمن استماع اظهارات خواهان و با بررسی محتويات 
پرونده و اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال 
عليه و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته و نظر به اينکه خوانده پرونده مجهول 
المکان می باشد و با توجه به نشر آگهی در روزنامه اصفهان امروز مورخه 88/12/2 
که هيچگونه اعتراضی و يا اليحه ای مبنی بر برائت ذمه خويش به شورا ارائه ننموده 
است به شورا ثابت است لذا مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 
و 522 قانون آئين دادرسی مدنی حکم به محکوميت خوانده به پرداخت جمعاً مبلغ 
هفده ميليون و هفتصد هزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ريال بابت هزينه 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رأی صادره غيابی و ظرف 20 روز 
از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض 

در محاکم عمومی اصفهان می باشد.
1472/ م الف

شورای حل اختالف شعبه 19 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 769/88 ش 16

شماره دادنامه: 88/11/28-1079
مرجع رسيدگی کننده: شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: 1- موسی خسروی 2- سلمان خسروی نشانی هر دو: فالورجان- بهاران- 
محله اجگرد- کوچه شهيد مردوان

وکيل: آقای حس��ين فرهنگ نش��انی: اصفهان- خيابان نيکبخت- جنب پارکينگ 
دادگستری

خوانده: 1- شرکت ريحان تجارت بندر 2- شهين رفيعی نشانی هر دو: اصفهان- خ 
مشتاق دوم مهرآباد پالک 40 طبقه سوم واحد 2

خواسته: مطالبه مبلغ سی و هفت ميليون ريال بانضمام خسارات دادرسی و تاخير
گردشکار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور 

رأی می نمايد: 
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دعوی خواهان ها 1- موسی خسروی 2- سلمان خسروی به وکالت 
آقای حسين فرهنگ به طرفيت خواندگان 1- شرکت ريحان تجارت بندر 2- شهين 
رفيعی به خواسته مطالبه مبلغ 37/000/000 ريال بابت وجه يک فقره چک به شماره 
332/273007 به تاريخ 87/7/13 عهده بانک صادرات ش��عبه چهارباغ باال اصفهان 
به انضمام خسارت تأخير تأديه، دادرسی و حق الوکاله وکيل، قاضی شورا با عنايت 
به محتويات پرونده، فتوکپی مصدق چک، گواهی عدم پرداخت، عدم حضور دفاع 
و عدم ارسال اليحه از ناحيه خواندگان عليرغم نشر آگهی در روزنامه کثيراالنتشار 

اصفهان امروز به روز پنج شنبه 1388/9/26 دعوی خواهان ها را ثابت تشخيص و 
مس��تنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آئين دادرس��ی 
مدنی حکم به محکوميت خواندگان متضامناً به پرداخت مبلغ 37/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته به انضمام خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چک تا زمان اجرا و 
همچنين حق الوکاله وکيل و مبلغ 107000 ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان 
ها صادر و اعالم می نمايد رأی صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همين شورا و سپس ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی 

شهر اصفهان می باشد.
1488/ م الف

رفیعی- قاضی شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353801751
شماره پرونده: 8509980358200003

شماره بایگانی شعبه: 871180
تاریخ تنظیم: 1388/12/22

شکات: 
1. آقای عبدالحسين دباغی 2. آقای محمد اميرخانی 3. آقای محمدعلی بلخاری با 
وکالت آقايان 1. محمد حاج باقری 2. علی ثوری به نشانی خ توحيد ساختمان سرو 

واحد 1 4. نماينده دادستان
متهمي��ن: 1. آق��ای عبداله مختاری 2. آقای منصور زارع همگی به نش��انی مجهول 

المکان
اتهام: کالهبرداری

گردش��کار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور رأی می نمايد.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقايان 1. منصور زارع 2. عبداهلل مختاری دائر بر کالهبرداری با اين 
توضيح که آقای سيد محمد ميرصفايی فرزند سيد حسين با جعل شناسنامه شخصی 
به نام سيد مهدی ميرعرب و الصاق عکس خود بر روی آن اقدام به اخذ دسته چک 
از بانک سپه شعبه سيمان سپاهان با شماره حساب 150928 و به اتفاق آقايان قدرت 
اهلل رنجبر و منصور زارع و عبداهلل مختاری اقدام به خريد هفتاد ميليون ريال سنگ 
از آقای محمد اميرخانی و مقدای يکصد و بيست ميليون ريال سنگ از آقايان اکبر 
و محمد علی بلخاری و مقدار شصت ميليون ريال سنگ از آقای عبدالحسين دباغی 
نموده اند و نهايتاً چک های تسليم شده از حساب فوق الذکر به فروشندگان پاس 
نشده عليهذا نظر به شکايت های مطروحه و کيفرخواست صادره و گزارش مأمورين 
انتظامی و اقرار آقايان س��يد محمد ميرصفايی و قدرت اهلل رنجبر در پرونده کالسه 
1618/84 ک 112 و متواری بودن متهمين و با توجه به ساير قرائن و امارات موجود 
در پرونده انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده يک قانون تشديد مجازات 
مرتکبين ارتش��اء اختالس و کالهبرداری حکم بر محکوميت هر يک از متهمين به 
تحمل يک س��ال حبس تعزيری و پرداخت مبلغ دويس��ت و پنجاه ميليون ريال به 
عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال برده شده در حق شکات صادر 
و اعالم می نمايد رأی صادره غيابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

همين دادگاه می باشد.
806/ م الف

نشانی: اصفهان، خيابان چهارباغ باال، خيابان شهيد نيکبخت، ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان، طبقه2، اتاق شماره 245

توانگر- رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353501765
شماره پرونده: 8509980353500024

شماره بایگانی شعبه: 850024
تاریخ تنظیم: 1388/12/19

شاکی: گزارش مرجع انتظامی به نشانی
متهم: آقای داوود مرادی به نشانی فعال مجهول المکان

اتهام: حمل مشروبات الکلی
گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و بشرح زير 

مبادرت بصدور رأی مينمايد.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام متهم مجهول المکان داوود مرادی فرزند محمدعلی دائر بر حمل 
سه بطری مش��روب الکلی خارجی، از توجه به مفاد کيفرخواست صادره از سوی 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و با عنايت به گزارش مرجع انتظامی و اينکه متهم 
نيز در نزد بازپرس محترم دادسرا نسبت به بزه انتسابی صريحاً اقرار نموده و عليرغم 
ابالغ قانونی وقت رسيدگی از طريق جرايد )که آگهی احضار وی در روزنامه زاينده 
رود به شماره 204- 88/11/13 درج شده است( در جلسه دادرسی مورخ 88/12/19 
اين دادگاه حضور نيافته و اليحه ای نيز در دفاع از خود تقديم ننموده است لذا وقوع 
و انتساب بزه فوق به وی محرز و مسلم می باشد. دادگاه مستنداً به ماده 702 اصالحی 
از قانون مجازات اسالمی، متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزيری و چهل ضربه 
ش��الق بصورت متعارف و پرداخت مبلغ يکصد و بيست و پنج هزار ريال )معادل 
پنج برابر ارزش عرفی مشروبات( به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم و در 
اجرای ماده 10 قانون مرقوم مشروبات مکشوفه را معدوم می نمايد. رأی صادره غيابی 

و ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه است.
805/ م الف

نشانی: اصفهان، خيابان چهارباغ باال، خيابان شهيد نيکبخت، ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان، طبقه2، اتاق شماره 253

عبدالمجید کلیشادی- شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353801750
شماره پرونده: 8809980362100651

شماره بایگانی شعبه: 880821
تاریخ تنظیم: 1388/12/22
شکات: 1. نماينده دادستان

2. اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان به نشانی خ فردوسی خ منوچهری
متهم:

آقای حسين قاسمی به نشانی متواری
اتهام: تغيير غيرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها

گردشکار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به اصدار رأی مينمايد.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای حسين قاسمی خوراسگانی دائر بر تغيير کاربری در مقدار 
214/67 مترمربع از اراضی زراعی واقع در امين آباد بخش قهاب نظر به شکايت اداره 
جهاد کشاورزی و کيفرخواست صادره و گزارش مأمورين انتظامی و متواری بودن 
متهم و با توجه به ساير قرائن و امارات موجود در پرونده و نظريه کميسيون تقويم 
اراضی زراعی که قيمت هر متر مربع از زمين موضوع شکايت را مبلغ 400/000 ريال 
اعالم نموده و اينکه اقدامات متهم مربوط به قبل از اصالح قانون حفظ کاربری اراضی 
زراعی و باغها مصوب س��ال 1374 می باشد دادگاه اتهام انتسابی را محرز و مسلم 
دانس��ته و مستنداً به مواد 2 و 3 قانون مذکور حکم بر محکوميت متهم به پرداخت 
مبلغ هشتاد و پنج ميليون و هشتصد هزار ريال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق 
دولت و پرداخت مبلغ ش��صت و هش��ت ميليون و ششصد هزار ريال بابت هشتاد 
درصد عوارض در حق خزانه داری کل صادر و اعالم می نمايد. رأی صادره غيابی و 

ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه می باشد.
 807/ م الف

نشانی: اصفهان، خيابان چهارباغ باال، خيابان شهيد نيکبخت، ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان، طبقه2، اتاق شماره 245

توانگر- رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 8809980351400361

شماره بایگانی: 361-88 ح 14
شماره دادنامه: 88/8/30-8809970351401021

مرجع رسيدگی: شعبه 14 دادگاه عمومی
خواهان: سيروس شجاعی فرزند خانعلی با وکالت فرشاد ضيايی خ نيکبخت مجتمع 

وکال طبقه اول واحد 3
خوانده: 1- شرکت رسام نقش جهان 2- علی رضا عديمی هر دو مجهول المکان

خواسته: مطالبه طلب
گردشکار: دادگاه با عنايت به جامع محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح 

ذيل مبادرت به صدور رأی می نمايد.
رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای س��يروس ش��جاعی با وکالت فرشاد ضيايی بطرفيت 1- 
شرکت رسام نقش جهان 2- علی رضا عديمی بخواسته مطالبه مبلغ دويست ميليون 
ريال وجه چک شماره 653034 عهده بانک صادرات شعبه ميدان جمهوری خسارات 
هزينه دادرسی حق الوکاله و خسارت تأخير تأديه نظر به ابقاء اصول مستندات نزد 
خواهان که داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه خوانده دارد و اينکه خوانده با اطالع 
از دعوی مطروحه هيچگونه ايراد و دفاعی بعمل نياورده و دليلی بر پرداخت دين و 
برائت ذمه خويش ارائه ننموده لذا مس��تند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی 
دادگاه را در دعوی اقامه شده محق تشخيص مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون 
آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
دويس��ت ميليون ريال بابت اصل خواسته و 3951000 ريال بابت هزينه دادرسی و 
پرداخت خسارت تأخير تأديه براساس شاخص تورم اعالمی از ناحيه بانک مرکزی از 
تاريخ سررسيد 84/9/20 تا زمان وصول و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی در حق 
خواهان محکوم می نمايد رأی صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظرخواهی 

در محاکم تجديدنظر استان خواهد بود.
788/ م الف

عبدالهی- رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353401498
شماره پرونده: 8809980363300713

شماره بایگانی شعبه: 880924
تاریخ تنظیم: 1388/12/12

ش��اکی: آقای امان اله داس��تانی فرزند غالمرضا به نشانی اصفهان، خ سروش، خ آل 
خجند، فرسال، کوچه سيما، پالک 2

متهم: آقای رسول صانعی )مجهول المکان(
اتهام: خيانت در امانت

گردشکار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأی می نمايد.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام متهم بنام آقای رسول صانعی فرزند رضا دائر بر خيانت در امانت 
نس��بت به يک دستگاه خودرو سمند به شماره انتظامی 917 د 76/ ايران 16 حسب 
شکايت آقای امان اله داستانی و شهادت شهود و عدم دفاع از سوی متهم بزه انتسابی 
محرز و مسلم می باشد و مستنداً ماده 674 قانون مجازات اسالمی متهم موصوف به 
تحمل شش ماه حبس محکوم می گردد رأی صادره غيابی و ظرف مدت ده روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه و سپس ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض 

در محاکم محترم تجديدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.
803/ م الف

نشانی: اصفهان، خيابان چهارباغ باال، خيابان شهيد نيکبخت، ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان، طبقه همکف

مرادی- رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

ورزش

پژمان غفاری
در ب��ازی ذوب آه��ن مقاب��ل االتحاد 
عربستان در ورزشگاه فوالدشهر هواداران 
پرشور اين تيم با در دست داشتن بنرها و 
پارچه هايی که اس��م قشنگ خليج هميشه 
ف��ارس را ب��ر روی آنها حک ش��ده بود، 
موج��ب ناراحتی عيس��ی منع��م ناظر اين 
ديدار را که ي��ک اردنی بود فراهم کردند. 
وی قبل از آغاز مس��ابقه گف��ت: اگر اين 
بنرها در طول مس��ابقه در بي��ن هواداران 
باشد، باش��گاه ذوب آهن را جريمه نقدی 
خواهي��م ک��رد، ک��ه در اين موق��ع اصغر 
دليلی مديرعامل باش��گاه فرهنگی ورزش��ی
 ذوب آه��ن ب��ه خاطر غرور مل��ی جريمه 

نقدی را پذيرفت. 
عيسی منعم که ديگر کاری از دستش 
برنم��ی آمد تأکيد کرد بايد اين بنرها جمع 
شود تا من اجازه ش��روع مسابقه را بدهم 
سماجت ناظر بازی اعتراض تماشاگران را 
در پی داش��ت، قبل از ش��روع بازی بنرها 
از س��وی هواداران جمع ش��د، اما هنوز 6 
دقيقه از آغاز بازی نگذش��ته بود که بنرها 
و پارچه ه��ای خ��ود را نص��ب کردند و 
ب��ه همين خاط��ر ناظر اردن��ی نزديک به 
5 دقيق��ه در ب��ازی وقفه ايج��اد و دوباره 
پرچم ه��ا و بنرها غالف ش��د، ت��ا اينکه 
اسکوربرد دقيقه 26 را نشان داد و هواداران 
ذوب آهن پرچم ه��ا و بنرها را درآوردند 
 و ناظ��ر ب��ازی هي��چ کاری از دس��تش 

برنمی آمد.
آفرين بر غيرت تماشاگران ذوب آهن و 
آفرين بر غيرت اصغر دليلی که با اين کار 

خود جواب دندان ش��کنی به کش��ورهای 
ح��وزه خليج فارس داد ک��ه ادعا می کنند 
نام اي��ن خليج، فارس نيس��ت و زنده باد 
ايران و ايرانی و همچنين صعود اقتدارآميز 
و کس��ب مقام نخس��ت تيم فوتبال ذوب 
آهن در ليگ قهرمانان آس��يا همراه با فرياد 
همواره جاويدان خليج هميشگی فارس بر 

همه مردمان دالور ايران زمين مبارک باد.
ــدار ذوب آهن و  ــی دی دیگر حواش

االتحاد عربستان
1- اتوب��وس بازيکن��ان ذوب آه��ن 
س��اعت 16:30 وارد ورزشگاه شد، عباس 
قاسمی و شهاب گردان به همراه توميسالو 
ساويچ مربی گلر ذوب آهن ساعت 17:40 
وارد زمين و ديگر بازيکنان ذوب آهن پنج 
دقيقه بعد برای گرم کردن به زمين مسابقه 

آمدند.
2- اتوب��وس تي��م االتحاد عربس��تان 
ساعت 16:45 به ورزشگاه فوالد شهر آمد 
و ساعت 17:50 دقيقه وارد زمين شدند. 

3- حض��ور عزي��ز محم��دی رئيس 
س��ازمان ليگ کشور، داود ش��يران رئيس 
هيأت کش��تی اس��تان اصفهان در جايگاه 

ويژه.
4- حض��ور س��قائيان ن��ژاد ش��هردار 
اصفهان با 40 دقيق��ه تأخير به دليل اينکه 
وی جهت همراهی تيم سپاهان به امارات 
رفت��ه ب��ود و س��اعت 19:10 خ��ود را به 

ورزشگاه رساند.
5- محمد صلصالی و محمد باقر صادقی 
دو بازيک��ن مصدوم ذوب آهن در جايگاه 

ويژه.

زاینده رود
پس از صدرنش��ينی مقتدرانه تيم فوتبال 
ذوب آه��ن در گروه دوم مس��ابقات فوتبال 
ليگ قهرمانان آس��يا و پيروزی اين تيم برابر 
االتحاد عربستان منصور ابراهيم زاده سرمربی 
تيم اصفهانی پيرامون اين بازی گفت: قبل از 

هر چي��ز به همه مردم ايران 
و خليج هميشه فارس اين 
پي��روزی را تقديم می کنم. 
وی ادام��ه داد: تماش��اگران 
ذوب آه��ن بايد ب��ا برنامه، 
بنرهای خلي��ج فارس را در 
موقع مناس��ب ب��ه نمايش 
می گذاشتند و بهترين زمان 
پس از گل برت��ری ما بود، 

که ناظر بازی حساس��يت نشان نداد. ابراهيم 
زاده افزود: در نيمه نخست يک سری جابه جايی 
در تيم داش��تيم که ب��ا زدن توپهای بلند تيم 
االتحاد را خس��ته کردي��م اما در بين دو نيمه 
با بازيکنانم صحبت کردم و آنها در نيمه دوم 
فوق العاده حاضر ش��دند، از شهاب گردان و 
از تک تک بازيکنانم رضايت کامل دارم زيرا 

با تمام وجود برای تيم بازی کردند. سرمربی 
ذوب آهن به خبرنگاران توضيح داد: تا قبل از 
کنفرانس مطبوعاتی بازی به علت تمرکز جهت 
اين ديدار به تلفن های خبرنگاران پاسخ ندادم، 
اما همه بايد به ما کمک کنند، انتقادات را داشته 
باشيد ولی به عقيده من با تشويق کار بهتر انجام 
می شود و بيشتر به سمت 
و سوی همکاری و تعاون 
می رويم. ابراهيم زاده در 
پايان پيرامون نتايج ضعيف 
نماين��دگان اي��ران مقابل 
تيم های اماراتی خاطرنشان 
ساخت: تيم ما در بازی رفت 
مقابل الوحده امارات 3 امتياز 
را کسب و در بازی برگشت 
به علت نداشتن 2 بازيکن کليدی خود، نتيجه 
اين ديدار را به حريف واگذار کرديم، اما بايد 
اين را گفت تيم هايی که در وسط جدول هستند 
استرس خاصی برای رقابت ها ندارند، مثالً تيم 
سپاهان مقابل العين فرصت های فراوانی را ايجاد 
کرد، ولی به خاطر نداشتن استرس، مهاجمان اين 

تيم نتوانستند دروازه تيم اماراتی را باز کنند.

زاینده رود 
انزو تروسرو در مورد بازی با ذوب آهن 
در جمع خبرنگاران گفت: بازی سختی برای 
من و بازيکنانم بود، اميدوارم در آينده تغييرات 
بيشتری در تيم خود ايجاد کنيم. وی ادامه داد: 
ما در اين ديدار حذف نشديم، زمانی از گردونه 
مس��ابقات کنار رفتيم که در جده عربستان با 
ذوب آهن به تساوی 2 بر 2 رسيديم، تروسرو 

پيرامون اين ديدار تأکيد کرد: با اش��تباه يکی 
از بازيکنانم ذوب آهن برنده اين مسابقه شد 
و به اين تيم تبري��ک می گويم. وی در پايان 
اف��زود: تا قب��ل از مس��ابقات و در روز قرعه 
کشی ما با تيم الوحده تيم اول امارات، بنيادکار 
تيم نخست ازبکس��تان و ذوب آهن تيم دوم 
 ايران هم گروه ش��ديم که در واقع گروه مرگ 

بود.

زاینده رود
پس از برتری يک بر صفر تيم فوتبال ذوب 
آهن اصفهان مقابل االتحاد عربستان و حواشی 
به ياد ماندنی اين ديدار از س��وی تماشاگران 
اصفهانی به سراغ مجيد شمس، ليدر اصلی اين 
باشگاه رفتيم که او درباره اين بازی گفت: قبل 
از هر چيز اين پيروزی را به تک تک هواداران 
ذوب آهن تبريک می گوي��م. آنها روز بازی 
سنگ تمام گذاش��تند و با تشويق های خود 
موجب شکس��ت نماينده عربستانی شدند. 
شمس ادامه داد: در ديدار سپاهان و العين که در 
کشور امارات برگزار شد، هواداران تيم اماراتی 

با پرچم ها و بنرهای در دست، خليج هميشه 
فارس را به خليج عربی تغيير نام دادند که اين 
موجب ش��د غرور ملی ما جريحه دار شود و 
به همين خاطر ما هم در فوالدشهر با در دست 
داشتن بنرهايی که اسم خليج فارس بر روی آن 
حک شده بود جواب دندان شکنی به آنها داديم. 
وی در پايان افزود: تيم ذوب آهن با صدرنشينی 
در گروه دوم رقابتهای جام باشگاه های آسيا ثابت 
کرد که در مس��ابقات جام حذفی با ناداوری از 
گردونه اين رقابت ها کنار رفتيم و از اصغر دليلی، 
مديرعامل باشگاه ذوب آهن و هواداران اين تيم 

تشکر و قدردانی می کنم.

پژمان سلطانی
رقابته��ای مقدماتی جام باش��گاه های 
آسيا به پايان رسيد و از گروه يک، تيم های 
الغرافه قطر و استقالل ايران به مرحله حذفی 
راه پي��دا کردند. نماينده قطر بايد در مرحله 
بعدی در کشور خود با تيم دوم گروه 3 يعنی 
پاختاکور ازبکستان ديدار کند. استقالل تهران 
که به راحتی صدر جدول را به الغرافه تقديم 
کرد بايد در عربستان به مصاف تيم قدرتمند 
الش��باب برود. در گروه دوم تيم ذوب آهن 
با اقتدار توانست به همراه بنيادکار ازبکستان 
به دور بع��دی صعود کن��د. در بازی آينده 
ش��اگردان ابراهيم زاده در فوالدشهر ميزبان 
مس کرمان خواهند بود. مس کرمان در گروه 
چهارم در رده دوم پس از الهالل عربس��تان 
قرار گرف��ت. مس کرم��ان در اين فصل از 
رقابتهای ليگ برتر کش��ور در کرمان ذوب 
آهن را با شکست بدرقه کرد و در اصفهان 
يک امتياز از ذوبی ها کس��ب کرد. در ديگر 
ديدار تيم اول گروه چهارم الهالل عربستان به 
نبرد بنيادکار ازبکستان تيم فيليپ اسکوالری 
خواهد رف��ت، ياران محم��د الدعايه بازی 
دش��واری را مقابل ياران ريوالدوی برزيلی 

خواهند داشت. از بين 4 نماينده ايران، فقط 
سپاهان نتوانس��ت از گروه خود باال بيايد و 
ذوب آهن تنها نماينده ايرانی اس��ت که به 
عنوان صدرنشين به دور بعدی صعود کرده 
است. در بين چهار گروه غرب آسيا تيم مس 
ايران با 13 گل زده بهترين خط حمله را به 
خود اختصاص داده و ذوب آهن با دريافت 
فق��ط 3 گل بهترين خط دفاع را از آن خود 
کرده است. همچنين بدترين خط دفاع با 16 
گل خورده به االهلی ام��ارات تعلق دارد و 
تيم الوحده امارات با 3 گل زده بدترين خط 

حمله اين رقابت ها را يدک کشيد. 
تيم های اماراتی هر چهار نماينده ما را 
شکس��ت دادند، الجزيره امارات در مصاف 
با استقالل به تس��اوی رسيد و در امارات 2 

بر يک ش��اگردان مرف��اوی را از پيش روی 
برداشتند و توانستند صدرنشينی را به الغرافه 
تقديم کنن��د. الوحده امارات که در اصفهان 
با تک گل کاسترو مغلوب ذوب آهن شده 
بود در ديدار برگشت، شکست يک برصفر 
را جبران کرد، اما مانع از صعود ش��اگردان 
ابراهيم زاده نش��د.  تيم سپاهان در اصفهان 
با تس��اوی مقابل العين متوقف ش��د و در 
ورزش��گاه خليفه امارات دو بر صفر تن به 
شکس��ت داد و موجب��ات ح��ذف خود را 
فراهم کرد. االهلی امارات در کشور خود بر 
مس کرمان غلبه کرد، اما در کرمان مغلوب 

شاگردان لوکا بوناچيچ شد. 
اما تيم های عربستانی برای نمايندگان 

ايران خوش يمن بودند. 
تيم االهلی عربستان در 2 ديدار رفت و 
برگشت مغلوب استقالل تهران شد، االتحاد 
عربس��تان هم 4 امتياز تقديم به ذوب آهن 
اصفهان کرد، س��پاهان هم از تيم الش��باب 
عربس��تان 4 امتي��از گرفت و م��س کرمان 
3 امتياز ش��يرين را از تيم الهالل عربس��تان 
 کسب که موجب صعودش به مرحله حذفی

 شد.

اماراتی های بد یمن، عربستانی های خوش یمن ابراهیم زاده:
 از بازیکنانم راضی هستم

سرمربی االتحاد: 
بازی دشواری بود

الغرافه 1
6411119213قطر

استقالل 2
632195411ایران

االهلی 3
411926-62عربستان

الجزیره 4
84-6114614امارات

الشباب 1
6312108210عربستان

29-3810-63پاختاکور 2

سپاهان 3
62225508ایران

العین 4
62138807امارات

الهالل 1
6321117411عربستان

مس 2
3131309-63ایران 

622212938السد قطر3

االهلی 4
75-6123916امارات

ذوب آهن 1
641183513ایران

بنیادکار 2
6312107310ازبکستان

االتحاد 3
62229728عربستان

الوحده 4
103-5313-61امارات
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گروه چهارم گروه سوم

الجزیره امارات 2 - استقالل 1
االهلی عربستان 0-  الغرافه 1

العین 2 - سپاهان 0
الشباب 2- پاختاکور 1

مس کرمان3 - الهالل 1
السد قطر 2- االهلی 2

بنیادکار 4- الوحده 1
ذوب آهن 1- االتحاد0

خلیج همیشگی فارس

لیدر باشگاه ذوب آهن: 
زاینده رودبا ناداوری حذف شدیم

بيس��ت و هفتمي��ن دوره مس��ابقات 
کوراش قهرمانی نزاجا با قهرمانی تيم لشکر 
16 زرهی قزوين پايان يافت و تيمهای لشکر 
92 زرهی خوزستان و لشکر 77 خراسان به 

ترتيب دوم و سوم شدند.
 صادق تيرانداز دبير هيأت جودوی نيروی 
زمينی ارتش جمهوری اسالمی ايران پيرامون 
مسابقات گفت: اين رقابت ها با حضور 40 تيم 
از سراسر کشور در سالن 17 شهريور برگزار 
شد، تيرانداز در مورد رشته کوراش توضيح داد: 
اين ورزش شبيه جودو است، اما تکنيکهای 
 خاص ج��ودو را ن��دارد و ورزش��کاران 

نم��ی توانن��د از دس��ت، ب��رای گرفتن پا 
اس��تفاده کنند. وی درباره ناش��ناخته بودن 
اين رشته ورزش��ی خاطرنشان ساخت: اين 
رش��ته از س��ال 1372 وارد کشور ما شده و 
به خاطر نداشتن ليگ منظمی در ايران، برای 
 جوانان کش��ور به طور کامل ش��ناخته شده 

نيست. 
دبي��ر هي��أت ج��ودو نزاج��ا ب��ه ملی 
پوش��ان حاض��ر در اين رقابتها اش��اره کرد و 
گفت: از ملی پوش��ان اين رش��ته می توان از 
مصطفی آه��ن فروش و الي��اس علی اکبری 
 ن��ام ب��رد که عض��و ني��روی زمينی کش��ور 

هستند.

 لشکـــر 16 زرهی قــــزوین 
قهرمــان کــوراش نزاجا



شرکت برق منطقه ای اصفهان طالیه دار مدیریت مصرف و پیشتاز در پروژه های تجهیز صنایع برق در کشور

زاینده رود
شرکت برق منطقه ای اصفهان که احداث ایستگاهها و خطوط انتقال و فوق 
توزیع برق در استان چهارمحال و بختیاری را نیز برعهده دارد، با استفاده از 
نیروهای توانمند خود و مدیریت هدفمند و کاربردی، توانسته است پروژه های 
وسیع زیربنایی و منطقه ای را در سطح استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری، 
به مرحله اجرا درآورد، هم اکنون سیزده پروژه بزرگ صنعت برق در استان 
های اصفهان و چهارمحال و بختیاری به همت شرکت برق منطقه ای اصفهان 
آماده بهره برداری است، که در روز سیزدهم اردیبهشت ماه جاری با حضور 
ــئوالن استانی و کشوری به بهره برداری می رسد. این پروژه ها با هزینه  مس
ای بالغ بر302 913 میلیون ریال به بهره برداری می رسد. مهندس هوشنگ 
فالحتیان در نشست خبری هفتم اردیبهشت به مناسبت روز جهانی صنعت برق 
گفت: هزینه های پروژه های صنعت برق، بسیار باالست و به طور مثال هزینه 
احداث نیروگاه برق کاشان برابر با کل پروژه های عمرانی و پل سازی استان 
اصفهان در سال گذشته بوده است. مهندس فالحتیان احداث تونل زیرزمینی 
ــهر اصفهان به طول 13 کیلومتر را از دستاوردهای صنعت برق  آدم روی ش
استان قلمداد کرده و این پروژه را از زیرساخت های مهم برای گسترش و 
ــال آینده توصیف کرد. این  ــبکه برای 20 س توزیع برق اصفهان و تأمین ش
ــهری که ده میلیارد تومان هزینه دارد، به همراه کل پروژه های  تونل زیرش
فوق الذکر به دست مهندسان داخلی و نیز 97 درصد از تجهیزات آن نیز در 

داخل کشور تولید شده است، مهندس فالحتیان اضافه کرد، تونل زیرشهری 
ــتن از  ــده و پس از گذش برق اصفهان از نیروگاه مرکزی در درچه آغاز ش
بزرگراه اقارب پرست و حاشیه صفه، از زیر دانشگاه شهر اصفهان عبور کرده 
و در حرکت عرضی خود از زیر زاینده رود خواهد گذشت و نهایتاً به مرکز 

شهر اصفهان وصل می شود. این تونل از عمق 20 متری زمین می گذرد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان، در یکسال گذشته، از فعالیتهای 
افزایش توان تولیدی برق در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری سخن 
ــت با تکمیل تولید 3500 مگاوات برق فعلی در  به میان آورد و اذعان داش
نیروگاه های شرکت و اضافه شدن 2500 مگاوات برق ذخیره توسط نیروگاه 
های کاشان، اردستان، هرند، کوهپایه و لردگان و نیز با توجه به آبگیری سد 
کارون 4 در چهارمحال و بختیاری و ظرفیت تولید 1000 واحدی از این سد، 
امسال مردم استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری در تابستان و فصول 

دیگر سال خاموشی و یا کمبود برق نخواهند داشت.
مهندس فالحتیان با اشاره به احداث نیروگاه های جدید سیکل ترکیبی 
که با سرمایه بخش خصوصی صورت می گیرد و نیز تولید 1500 مگاواتی 
نیروگاه بخار در کاشان، افزود شرکت توانیر و شرکت برق منطقه ای اصفهان 
ــتفاده از بخار در غرب  نیروگاهی با ظرفیت تولید 1200 مگاوات برق با اس
ــد. وی افزود: در  ــالهای آتی به بهره برداری می رس اصفهان دارند که در س
عرصه تولید ایستگاه های فشار قوی 63، 230، 400 کیلو ولت بالغ بر 1000 

میلیارد تومان پروژه در انتقال و فوق توزیع در دست  
ــیزده پروژه در ماه جاری  ــت. مهندس فالحتیان عالوه بر افتتاح س اقدام اس
وعده احداث چندین پروژه دیگر به صورت احداث پست های 400 و 230 
کیلو ولت را در مجاورت فرودگاه اصفهان، لردگان، داران، دامنه صفه، خیابان 
طالقانی اصفهان، خیابان کهندژ و منطقه صنعتی رنگ سازان در مهیار، داد و 
به همیاری شرکت برق منطقه ای در احداث و پوشش پروژه های برق مترو 
نیز اشاره کرد و احداث چند پست ضروری برق و رفع احتیاجات الکترویکی 
ــتمر سالهای اخیر در شرکت برق  متروی اصفهان را نیز از فعالیت های مس
منطقه ای اصفهان عنوان کرد، که این فعالیت ها در پست های میدان شهدا، 

چمران، بزرگمهر، رهنان و آتشگاه در پروژه های مترو بوده است.
در پایان مهندس فالحتیان، عموم شهروندان را به استفاده بهینه از انرژی 
برق دعوت کرد و با تشکر از مردم و فرهنگ سازی رسانه ها و تالش عموم 
ــهرها در کنترل مقدار  همکاران صنعت برق، اصفهان را جزء موفق ترین ش
مصرف و پایین نگه داشتن افزایش طبیعی ساالنه آن در کشور قلمداد و از 
ــتفاده از المپ های کم مصرف و نیز  ــهریان خواهش کرد، با اس عموم همش
ــانه ها، شرکت برق منطقه ای را در  رعایت اصول مصرف و توصیه های رس
ــتراتژی شبکه برق  ارائه خدمات بهتر به عموم هموطنان یاری کنند. وی اس
ــور را هوشمند شدن شبکه برق و استفاده از اتوماسیون جدید و کنترل  کش

های هوشمند و کنترل های آینده کشور را از نوع شارژی و کارتی خواندند.
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
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

25 °

19 °7°

 12 °
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
28460هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
287000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
278500 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10161018دالر امریکا
13421345یورو
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فرهنگ و هنر

رئي��س بني��اد مل��ی بازی های رايان��ه ای از 
صحبت های ابتدايی برای ساخت بازی رايانه ای 
فيلم ه��ای ملک س��ليمان، راه آبی ابريش��م، آل، 
 ب��ه رنگ ارغ��وان و راز دش��ت ت��اران خبر داد.
دکتر به��روز مينايی در گفتگو ب��ا ايرنا گفت: در 
سال گذش��ته صحبت هايی درباره ساخت بازی 
رايان��ه ای فيلم ه��ای مل��ک س��ليمان و راه آبی 
ابريش��م که از آنها به عنوان پروژه های سينمايی 
فاخ��ر نام برده ش��ده بود، با دس��ت ان��درکاران 
اي��ن دو فيلم س��ينمايی انجام دادي��م. وی افزود: 

حتی بودج��ه ای را نيز برای س��اخت بازی اين 
آثار س��ينمايی تخصي��ص دادند، که ب��ا تغييرات 
مديريت��ی اين صحبت ها مس��کوت ماند. رئيس 
بنياد ملی بازی های رايانه ای خاطر نش��ان کرد: 
پ��س از تغيير مديريت س��ينمای اي��ران، صحبت 
برای س��اخت بازی های رايانه ای اين فيلم ها و 
آثار س��ينمايی که در بيست و هشتمين جشنواره 
فيلم فجر محمل مناس��بی را برای س��اخت بازی 
رايانه ای داش��تند، انج��ام دادي��م. مينايی يادآور 
ش��د: فيلم های س��ينمايی به رنگ ارغوان، آل و 

راز دش��ت تاران آثاری بودند که قابليت س��اخت 
بازی رايانه ای آنان وجود داش��ت و به دليل س��وژه 
اي��ن آثار، با تهيه کنن��دگان و کارگردانان آنها نيز در 
اين باره صحبت هايی انجام ش��د. وی درباره بازی 
ملک سليمان نيز گفت: با کارگردان اين اثر سينمايی 
جلس��ات خوبی داش��تيم و صحبت هاي��ی درباره 
س��اختار بازی و چگونگی فض��ای آن انجام داديم، 
اما هنوز به نتيجه نهايی نرس��يده ايم. مينايی ساخت 
بازی رايانه ای فيلم های مذکور را قطعی دانس��ت 
و اين مهم را منوط ب��ه توافقات نهايی قلمداد کرد.

خانواده اي که مدعي است امتياز و مالکيت مادي 
و معن��وي قصه »آلوين و س��نجاب ها« را در اختيار 
دارد، عليه کمپاني فوکس قرن بيستم تهيه کننده نسخه 
سينمايي اين قصه، به دادگاه شکايت کرده است. به 
گزارش فارس، اين خانواده در متن ش��کايت خود 
ادعا کرده اند هنوز نيمي از سود خود بابت موفقيت 
مالي قس��مت دوم فيل��م را از کمپاني فوکس قرن 
بيستم دريافت نکرده اند. اعضاي خانواده که شکايت 
خ��ود را ب��ه دادگاه محلي ش��هر لس آنجلس ارائه 
کرده اند، غرامت سنگيني از مسئوالن کمپاني فوکس 
خواسته اند. بنا به ادعاي اين خانواده،کمپاني فوکس 
فيلم نامه »جانيس کريمر« را تبديل به فيلم سينمايي 
کرده، ولي به تعهدات قانوني خود عمل نکرده است. 
جانيس کريمر عروس »راس باغداساريان« خالق قصه 
کتاب و کاراکترهاي »آلوين و سنجاب ها« است که 
چند سال قبل درگذشت. اين خانم با استناد به قانوني 
کپي رايت )حق تأليف( از دادگاه تقاضاي دادخواهي 

و دادرسي کرده است. در متن شکايت هم چنين به 
اين نکته اشاره شده که کمپاني فوکس هنوز از بابت 
ساخت و طراحي عروسک هاي کاراکتري اين فيلم 
هم، چيزي به جانيس کريمر پرداخت نکرده است. 
کمپاني فوکس قرن بيستم که قرار است وکيل خود 
را ب��ه دادگاه معرفي کن��د، ادعاي جانيس کريمر را 

فاقد وجاهت قانوني دانس��ته و در عين حال تأکيد 
کرده که به مذاکره با اين خانم ادامه مي دهد تا به يک 
نتيجه مشخص برس��د. در همين حال، اين کمپاني 
ش��ايعات مربوط به توقف توليد قسمت تازه اي از 
مجموع��ه فيلم »آلوين و س��نجاب ها« را رد کرده و 
مي گوي��د بدون توجه ب��ه بحث هايي که در جريان 
اس��ت، سومين قس��مت فيلم در آينده نزديک وارد 
مرحله توليد خواهد ش��د. راس باغداساريان قصه 
کودکانه آلوين و سنجاب ها را در سال 1958 خلق 
کرد و تا سال 1972 که درگذشت، قصه هاي زيادي 
در ارتباط با اين شخصيت ها منتشر کرد. از آن زمان 
تاکنون، پس��ر او راس باغداساريان جوينور تالش 
کرده تا امتياز قانوني کتاب هاي پدر خود را به دست 
بياورد. دو قسمت س��ينمايي »آلوين و سنجاب ها« 
 در س��طح جهاني حدود 700 ميلي��ون دالر فروش 

کرده اند.

سومين قسمت مجموعه فيلم ترسناک و دلهره آور 
»حلقه / زنگ تلفن« هم جلوي دوربين مي رود. اين 
فيلم متناسب با ش��رايط روز سينما، به صورت سه 
بعدي تهيه خواهد ش��د. به گ��زارش فارس، عالقه 
صنعت سينما براي توليد نسخه هاي جديد فيلم هاي 
موفق و س��اخت محصوالت سه بعدي، راه را براي 
توليد قسمت سوم »حلقه / زنگ تلفن« هموار کرده 
اس��ت. بنا بر اين گزارش، دو قس��مت قبلي فيلم بر 
اس��اس دو فيلم سينمايي موفق ژاپني ساخته شدند 
و نمايش عمومي موفقيت آميزي در جدول گيش��ه 
نمايش داشتند. قسمت اول نسخه انگليسي زبان فيلم 
که س��ال 2002 اکران عمومي شد، تحسين منتقدان 
س��ينمايي را نيز برانگيخت. در آن زم��ان، هاليوود 

عالقمند توليد نس��خه هاي انگليسي زبان فيلم هاي 
ترس��ناک قاره آس��يا ش��ده بود و موفقي��ت مالي و 
انتقادي»حلقه«  به اين روند کمک زيادي کرد. پس از 
»حلقه« يک دوجين فيلم ترسناک و دلهره اور سينماي 
آسيا به زبان انگليسي دوباره سازي شدند. اين فيلم ها 
که خون و خونريزي کمتري داشتند، توانستند اجازه 
نمايش براي افراد باالي سيزده سال را بگيرند و اين 
نکته اي بود که تهيه کنندگان اين فيلم ها نسبت به آن 
رضايت کامل داشتند. سازندگان قسمت سوم، خط 
اصلي قص��ه آن را فاش نکرده اند اما به احتمال زياد 
در قصه قسمت جديد هم نوار ويدئويي آدمکش، به 
سراغ کاراکترهاي اصلي قصه رفته و آنها را مي ترساند. 
شنيده مي شود که سومين قسمت فيلم حال و هواي 

تي��ن ايجري دارد و ش��خصيت هاي اصلي آن چند 
نوج��وان خواهند بود. در قصه قس��مت اول و دوم، 
يک زن جوان کاراکت��ر مرکزي قصه بود. اين نقش 
که توس��ط »نائومي واتس« استراليايي تبار بازي شد 
باعث ش��هرت او شد. اين بازيگر به احتمال زياد در 
سومين قسمت فيلم حضور نخواهد داشت. فيلم نامه 
قسمت سوم توسط »ديويد لوکا« نوشته شده و هنوز 
کارگرداني براي آن انتخاب نشده است. نسخه اصلي 
ژاپني زبان فيلم ،فقط در دو قس��مت بود و قسمت 
سومي نداشت. قسمت دوم نسخه انگليسي زبان فيلم 
که در سال 2005 به نمايش عمومي درآمد، نتوانست 
به اندازه اولين قس��مت آن به موفقيت دس��ت پيدا 

کند.

کالم نور
رسول اکرم )ص(:

ــان را با اخالق نیک  ــت بیاورید، پس دلش با دارایی خود نمی توانید دل مردم را به دس
به دست آورید.

سردار شهید محمدعلی شاهمرادی
کومله ها بيمارستان را محاصره کرده بودند. هر 
لحظه ممکن بود بيايند تو. احمد از پشت بي سيم 

پرسيد: چند نفر هستيد؟
مس��ئول گروه گفت: چندت��ا از خواهرا اين جا 

هستن.
يک لحظه صدايي نيامد. بعد احمد گفت: بهشون 

بگو يه نارنجک دستشون باشه. اگه ما موفق 
نشديم، تو اتاق منفجرش کنن.

نا اميد، نارنجک را توي دستم فشار دادم. 
حاج احمد مضطرب از پش��ت بي س��يم 
پرسيد: شما حالتون خوبه؟ ما داريم مي آييم. 

الزم نيست کاري کنيد. مفهومه؟

خاطراتی  از حاج احمد متوسلیان

ي��ک کت��اب مص��ور درباره نلس��ون ماندال ک��ه مربوط ب��ه گروه س��ني کودکان اس��ت موفق 
ب��ه درياف��ت جاي��زه ادب��ي امريکا ش��د.  به گ��زارش فارس به نق��ل از پاي��گاه اينترنت��ي ويتنس، 
 اي��ن کت��اب مص��ور زندگي نخس��تين رئي��س جمه��ور افريق��اي جنوبي را ب��ه تصوير کش��يده 
اس��ت. اين کتاب به عنوان بهترين کتاب 2010 انتخاب ش��ده و جايزه انجم��ن مطالعات افريقا در 
امريکا را از آن خود کرده است.  نويسنده اين کتاب مصور که »تاريخ عکس ها« نام دارد، است.  اين 
کتاب به زندگينامه نلس��ون ماندال از زمان تولد او در س��ال 1918 تا بازنشستگي اش در سال 2004 
مي پردازد.  اين جايزه ادبي طي مراس��مي در ماه نوامبر در موزه ملي هنرهاي افريقا در واش��نگتن 
به نويس��نده کتاب اهدا خواهد ش��د. نويسنده کتاب هدف از نوش��تن اين کتاب را آشنايي کودکان 

افريقايي با تاريخ اين قاره و تالش هاي سياه پوستان براي برابري نژادي عنوان کرده است. 

کتابي درباره نلسون ماندال برنده جایزه شد

 کوبا اولین مالقــات کاستــرو و همینگــوي 
را جشن مي گیــرد

شکایت یك خانواده آمریکایي علیه تهیه کنندگان »آلوین و سنجاب ها«

»حلقه3« به صورت سه بعدي ساخته مي شود

 ساخت بازي رایانه اي ملک سلیمان، راه آبي ابریشم، آل، 
به رنگ ارغوان و راز دشت تاران  

کوبا ماه آينده پنجاهمين سالگرد اولين مالقات فيدل کاسترو، رئيس جمهور سابق اين کشور و ارنست 
همينگوي را جشن مي گيرد. به گزارش فارس به نقل از وب سايت پيپلز ديلي، موزه همينگوي در هاوانا 
روز گذش��ته از برگزاري مراسمي براي بزرگداشت پنجاهمين سالگرد مالقات کاسترو و اين نويسنده 
برنده جايزه نوبل ادبيات امريکا خبر داد.  اين مراسم در تاريخ 12 تا 15 ماه مه در کوبا برگزار خواهد شد.  
همينگوي و کاسترو پنجاهمين سال پيش در همين تاريخ در مسابقه ماهي گيري در هاوانا مستقيماً يکديگر را 

 

مالقات کردند. مراس��م در دهکده اي به نام کوجيمار در ش��رق هاوانا برگزار مي شود. وقايع دو رمان 
»پيرمرد و دريا« و »جزاير در طوفان« همينگوي در همين روس��تا ش��کل گرفته اند.  زماني که قرار بود 
اقتباس��ي از رمان »پيرمرد و دريا« س��اخته شود همينگوي اصرار داشت که لوکيشن فيلم همان دهکده 
کوجيمار باش��د تا مردم دهکده نيز از آن مقداري پول درآورند. همينگوي س��ال هاي زيادي را در اين 
روس��تا گذرانده اس��ت. او از سال 1939 تا زمان مرگش در س��ال 1961 در اين روستا اقامت داشت.  
مزرعه اي که همينگوي در آن زندگي مي کرد سال 1962 به موزه همينگوي تبديل شد و 22 هزار اثر 

و وسايل شخصي او از جمله کتاب، عکس و فيلم در آن به نمايش درآمد. 

کتابخانه های شهرداری نجف آباد مشارکتی می شوند
ب��ه دنبال رايزنی ها و پيگيری های اداره کل کتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان به منظور جذب 
مشارکت ادارات، سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی در ارتقاء کمی کتابخانه های عمومی استان اصفهان 

و چهار باب کتابخانه متعلق به شهرداری نجف آباد به زودی عمومی مشارکتی می شوند.
اين کتابخانه ها که ش��امل کتابخانه های عمومی، خانه فرهنگ، عالمه دهخدا، شهيد امامی و شهيد 

منتظری هستند در مجموع 4500 نسخه کتاب دارند.


