
صفـحه

مصری ها مستند 
امام خمینی را می سازند

به گزارش ش��بکه ایران، دکتر ممدوح اللیثی 
رئی��س اتحادیه س��ینمای مصر ضم��ن تقدیر از 
شخصیت برجسته امام خمینی)ره(، وی را نمادی 
از مسلمانی حقیقی توصیف کرد و گفت: شماری 
از دست اندرکاران سینما در مصر در حال تهیه و 
ساخت فیلمی در مورد شخصیت امام خمینی)ره( 

و تأثیر وی بر جهان اسالم هستند . . .

        سراسری / ادامه در  صفحه   

انزوا طلبی در جامعه و 
خانواده

چن��دی پی��ش در جای��ی نامه دخت��ر هفده 
س��اله ای که ب��رای دریاف��ت کمک به مش��اور 
نوش��ته بود توجهم را به خود جلب کرد.این نامه 
که بس��یار کوتاه و مختص��ر و همچنین با عجله 
و ش��تاب نوش��ته ش��ده بود حاکی از رفتار غیر 

منصفانه و خشن مادر دختر با وی بود . . .

خانواده و جوان / ادامه در  صفحه   

 درخشش دانش آموزان 
 چهارمحال و بختیاری در 

جشنواره ی خوارزمی
خوارزم��ی  جش��نواره  دوره ی  یازدهمی��ن 
ب��ا معرف��ی برگزیدگان ب��ه کار خود پای��ان داد. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی س��ازمان آموزش و 
پ��رورش چهارمحال و بختیاری ب��رای اولین بار 
طرح ارسالی 5 نفر از دانش آموزان استان پس از 
موفقیت در مراحل ابتدایی جهت بررس��ی نهایی 

به وزارت علوم فرستاده شد . . .      

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

: AFC درخواست کمیته فوتسال ایران از
 حضور قطعی 10 تیم در اصفهان

کمیت��ه فوتس��ال فدراس��یون 
فوتب��ال ای��ران ط��ی نام��ه ای از 
کنفدراسیون فوتبال آسیا خواست 
فهرس��ت نهایی و اسامی تیم های 
ش��رکت کننده در نخس��تین دوره 

مسابقات فوتسال جام باشگاه های آسیا را تا یک ماه پیش از آغاز 
مسابقات رسمًا اعالم کند . . .

ورزشی / ادامه در  صفحه 7

 دانشگاههای چهارمحال و 
 بختیاری 

پیشرو در پژوهش
پژوهش��ی و  فعالی��ت ه��ای 
تحقیقات�ی دانشگاههای چهارمحال 
و بختیاری در چند س��ال اخیر رشد 

قابل توجهی داشته است . . .

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

استاندار اصفهان:
امروز شاهد دموکراسی آزاد و 

رعایت حقوق شهروندی در 
جامعه هستیم

به گ��زارش فارس علیرضا ذاکر 
اصفهان��ی در آیین افتت��اح همایش 
ملی شهروند مسئول، دانشگاه و امر 
به معروف و نهی از منکر با اشاره به 
حقوق شهروندی در جوامع کنونی 

افزود: حقوق ش��هروندی حقوقی دو طرفه اس��ت که یک طرف آن را 
مردم و طرف دیگرش را نظام سیاسی و حاکمیت تشکیل می دهد و این 

دو از هم جدا ناپذیر است . . .
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

سراسری / ادامه در  صفحه 2

اَْیَن الّطالُِب بَِدِم اْلَمْقُتوِل بَِكْرَبالَء

مخالفت نظام سلطه با اراده ملت، 
عامل همبستگی ایرانیان 

رئیس جمهوری اس��المی ایران با توصیه به نظام سلطه 
درخصوص دخالت نکردن در مسائل ایران گفت: مخالفت 
نظام سلطه با اراده ملت ایران، به افزایش همبستگی و پیشرفت 

روزافزون ایرانیان منجر می شود.

 ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر، آق��ای احمدی نژاد در 
گفتگو با خبرگزاری فرانس��ه ضمن تبریک س��الروز میالد 
حضرت مسیح )ع(، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه امریکا، 
پیشنهاد ایران برای تحویل 400 کیلوگرم اورانیوم در کیش را 

رد کرده و تحویل 1200کیلوگرم اورانیوم را خواس��تار شده 
است، گفت: اصل پیشنهاد خرید سوخت از ایران بوده است 
و این در حالی است که ایران می تواند سوخت را در داخل 

کشور تهیه کند . . .

انزجار ملت ایران از هتاکان به ساحت امام راحل
بازتاب راهپیمایی از نگاه اندیشمندان اروپا



همای��ش حمای��ت از ط��رح دولت عراق 
ب��رای اخراج گروهک تروریس��تی منافقین از 
این کش��ور با حضور شخصیت های حقوقی 

و دانشگاهی در بغداد برگزار شد.
 به گ��زارش واحد مرک��زی خبر،  در این 
همایش که بیش از 200 ش��خصیت حقوقی، 
دانش��گاهی و با حضور گس��ترده رسانه های 
داخلی عراق برگزار شد، حاضران بر ضرورت 
حمایت اقش��ار مختلف مردم ع��راق از طرح 
نوری مالکی نخس��ت وزیر این کش��ور برای 
اخ��راج اعضای گروهک تروریس��تی منافقین 
از اردوگاه اشرف و مقدمه چینی برای اخراج 

کلی آنها از عراق تأکید کردند.
طارق ح��رب حقوقدان و رئیس جمعیت 
فرهنگ حقوقی در عراق در این نشست، ادامه 
حضور منافقین در ع��راق را با قوانین داخلی 
و بی��ن المللی مغایر دانس��ت و گفت: حضور 
منافقین در عراق آن هم بدون موافقت دولت 
این کش��ور تجاوزی آش��کار به قانون اساسی 
عراق است و دولت باید بدون در نظر گرفتن 
موضع گیری ه��ای آنها،  ای��ن گروهک را از 
اردوگاه اش��رف خارج کند و حاکمیت کامل 

عراق را بدست گیرد.
علی شلح کارش��ناس امور سیاسی عراق 
نیز با اش��اره به اینکه برخی س��اکنان اردوگاه 
اشرف دارای شناس��نامه های اروپایی هستند، 
ادام��ه حضور آنه��ا را در عراق غی��ر قانونی 

توصیف کرد.
وی افزود: سازمان منافقین در کشتار مردم 
جنوب عراق و کردهای شمال این کشور نقشی 
اساس��ی داشتند و در سال های گذشته نیز در 
ش��عله ور کردن فتنه ه��ای مذهبی میان مردم 
عراق به ویژه مردم استان دیاله نقش مهمی ایفا 
کردند و با حمایت برخی گروه های سیاس��ی 

س��عی داش��تند میان گروه های سیاسی عراق 
اختالف ایجاد کنند.

ش��لح از دولت عراق خواس��ت با اخراج 
منافقین از این کشور از کشورهای اروپایی که 
به این گروهک تروریستی شناسنامه داده اند، 
ش��کایت و آنها را مجبور به خارج کردن اتباع 

خود از عراق کنند.
حس��ن س��لمان رئیس هیات امنای شبکه 
االع��الم عراق نی��ز تأکید ک��رد: منافقین برای 
رس��یدن به اهداف خود از هیچ تالش��ی دریغ 
نکردند و به هر نحوی س��عی کردند مخالفان 

خود را در عراق تهدید کنند.
وی افزود: منافقین مسئوالن شبکه االعالم 
ع��راق را به دلیل حمایت از موضع نخس��ت 
وزیر در اخراج آنها از این کشور تهدید کردند 
و من نیز چندین بار از طرف این سازمان و از 

طریق تلفن همراه تهدید به مرگ شده ام.
حسن س��لمان تصریح کرد: شبکه االعالم 
عراق علیه این سازمان در دستگاه های قضایی 

به صورت رسمی شکایت کرده است.
لیلی تمیمی یکی از س��اکنان اس��تان دیاله 
نیز گفت: منافقین در بهترین جای استان دیاله 
مستقر شدند و یک کشور کوچکی را در قلب 

کشور عراق برای خود تشکیل داده اند.
این ش��هروند عراقی اف��زود: منافقین در 
س��ال های پیش از س��رنگونی صدام با عزت 
و ش��کوه در این اس��تان حرکت می کردند و 
مردم استان دیاله را خوار و ذلیل می پنداشتند 
و بر همین اس��اس مردم این اس��تان اکنون و 
بع��د از س��رنگونی رژیم ص��دام دیگر تحمل 
دیدن اعضای ای��ن گروهک را در خاک خود 
ندارن��د و ب��ر ض��رورت فعال ش��دن هر چه 
سریعتر دستورهای دولت در اخراج آنها تأکید 

می کنند.

معاون اول رئیس جمهور در جلسه فوق العاده 
هیأت دولت از حضور میلیونی آحاد مردم در دفاع 

از آرمانهای امام)ره( و رهبری قدردانی کرد.
 ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زی خب��ر، معاون 
اول رئیس جمهور در جلس��ه ف��وق العاده هیأت 
دولت ضمن تسلیت فرا رس��یدن ماه محرم و ایام 
سوگواری سید و سرور آزادگان حضرت ابا عبداهلل 
الحسین)ع( به رهبر معظم انقالب و مردم خداجوی 
ای��ران، از حضور میلیونی و یکپارچه مردم انقالبی 
در دفاع از آرمانهای امام راحل عظیم الشأن و مقام 
معظم رهبری، قدردانی و تظاهرات سراسری خود 
جوش روز جمعه را نش��انه اعتقاد راس��خ مردم به 

آرمانهای امام خمینی)ره( و مس��یر نورانی والیت 
فقیه دانست.

هی��أت دولت ضمن قدردان��ی از ملت بزرگ 
ایران، دخالت بیگانگان و حمایت برخی قدرتهای 
اس��تکباری از معدودی فتن��ه انگیز داخلی و هتک 
حرمت به ساحت بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 
را محکوم و بر عزم و اراده دولت و ملت ایران برای 
اعتالی نظام مقدس جمهوری اسالمی و آرمانهای 

امام و رهبری تأیید کرد.
در جلس��ه فوق الع��اده هی��أت دولت کلیات 
بودجه س��ال 89 مورد بحث و بررسی و تبادل نظر 

قرار گرفت.  

رئیس جمهوری اسالمی ایران با توصیه به نظام 
س��لطه درخصوص دخالت نکردن در مسائل ایران 
گفت: مخالفت نظام س��لطه با اراده مل��ت ایران، به 
افزایش همبستگی و پیشرفت روزافزون ایرانیان منجر 

می شود.
 به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای احمدی نژاد 
در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ضمن تبریک سالروز 
میالد حضرت مسیح )ع(، در پاسخ به سؤالی مبنی بر 
اینکه امریکا، پیشنهاد ایران برای تحویل 400 کیلوگرم 
اورانیوم در کیش را رد کرده و تحویل 1200کیلوگرم 
اورانیوم را خواستار شده است، گفت: اصل پیشنهاد 
خرید س��وخت از ایران بوده اس��ت و این در حالی 
اس��ت که ایران می تواند سوخت را در داخل کشور 

تهیه کند.
وی با بیان اینکه پیشنهاد خرید سوخت از طرف 
ایران فرصتی برای دولت امریکا برای برقراری تعامل 
جای تقابل بود، گفت: برای یک مبادله عادی شرایط 
سنگین برای ما ایجاد می کنند، درحالی که بر اساس 
مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی موظف هستند 

سوخت را بفروشند و پولش را دریافت کنند.
رئیس جمهور با ابراز تعجب از اینکه ایران برای 
کاره��ای عادی و قانونی متهم ب��ه همکاری نکردن 
می ش��ود، گفت: به دولت امریکا ارتباطی ندارد که 

ایران قصد دارد چه میزان سوخت خریداری کند.
رئی��س جمهور با تأکید بر اینکه غربی ها خرید 
س��وخت از طرف ایران را به تبلیغ علیه ایران تبدیل 
کرده اند گفت: مردم ایران به این اقدام غربی ها واکنش 
نش��ان داده اند زیرا غربی ها بی صداقتی نشان دادند 
و متأسفانه اقدامات خود را تکذیب نکرده و تلویحا 

تأیید نیز کرده اند.
رئیس جمهور تصریح کرد: ایجاد فضای تهدید از 
طرف غرب نتیجه ای ندارد، برخی کشورهای زورگو 

باید با ادبیات احترام آمیز و قانونی با همه ملت ها از 
جمله ملت ایران رفتار کنند.

آقای احمدی ن��ژاد با بیان اینکه ای��ران به دلیل 
حرکت درچارچوب قانون و تجاوز نکردن به حقوق 
دیگران همواره با شجاعت اقدمات و برنامه های خود 
را اعالم می کند، تصریح کرد: ایران اعالم کرد تولید 
سوخت را صنعتی کرده، ده مرکز جدید ایجاد کرده، 
غنی س��ازی را در خاک خود انجام داده و با فناوری 
هس��ته ای برق تولید می کند و همه این اقدامات را 
انج��ام خواهد داد و از هی��چ قدرتی از جمله امریکا 

نمی ترسد.
رئیس جمهور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
هم��کاری نکردن ایران با »1+5« ته��ران را در جهان 
منزوی خواهد کرد، اظهار داش��ت: ام��روز ایران در 
مسائل و معادالت جهانی اثرگذار است و حتی تحریم 

ایران نیز در حقیقت محروم کردن غربی هاست.
آقای احمدی نژاد با اش��اره ب��ه اقدامات برخی 
کشورهای غربی در مقابله با نمادهای خداپرستی از 
جمله اس��الم تصریح کرد: برخی دولتهای غربی اگر 

فکر می کنند می توانند با این اقدامات جلوی رشد و 
گرایش به ایمان مردم را بگیرند سخت در اشتباه هستند 
زیرا حتی در صورت حذف نمادهای خداپرستی نمی 
توان با اندیشه انسان ها و ایمان قلبی آنها مقابله کرد و 

بهترین راه، همراهی با مردم است.
آقای احمدی نژاد تصریح ک��رد: امروز گرایش 
به مذهب درکل جهان در حال گس��ترش و مقابله با 

نمادهای خداپرستی جزء اشتباهات تاریخی است.
وی ب��ا بیان اینکه دولت ه��ای غربی نباید مانع 
آزادی مردم ش��وند و مقابله با اعتقادات مردم نقض 
همه ادعاهای دولت های اروپایی است، گفت: باعث 
تعجب است کسانی که مدعی آزادی هستند با مسائل 

اعتقادی انسان ها اینگونه برخورد می کنند.
آقای احمدی نژاد درباره نحوه تعامل سیاستمداران 
ایرانی با مردم تصریح کرد: سیاستمداران ایران با غرب 
تفاوت دارند و معتقدند هر چه را که به مردم می گویند 
باید در جلسات خصوصی نیز همان را بگویند زیرا 

همه انسان ها محترم هستند.
رئیس جمهور با اشاره به سرمایه گذاری برخی 
دولت ها و رسانه های غربی در انتخابات ایران تأکید 
کرد: دولتمردان و رسانه های غربی شانس خود را در 

انتخابات ایران سنجیدند اما مردم یک بار دیگر
آنها را در تحقق خواسته هایشان ناکام گذاشتند و 
بهتر است امروز واقعیات را بپذیرند و جنجال نکنند.

رئیس جمه��ور برگزاری انتخاب��ات با حضور 
85 درصد مردم را بس��یار باش��کوه دانست و گفت: 
دولتمردان اروپایی بهتر اس��ت کمتر در مسائل ایران 
دخال��ت کرده و با اراده ایران مخالفت کنند، زیرا این 
مخالفت ها به افزایش همبس��تگی و پیشرفت روز 
افزون ایرانیان منجر می شود. آقای احمدی نژاد گفت: 
با همکاری می توان جهان را اداره کرد و تقابل در حل 

مسائل جهانی نتیجه ای ندارد.

معاون هماهنگی و امور بین الملل 
کمیته ام��داد امام )ره( با اش��اره به 
فعالیت ه��ای کمیته ام��داد امام )ره( 
در خ��ارج از کش��ور گفت: بیش از 
20 هزار یتیم عراقی تحت پوش��ش 

مجموعه کمیته امداد هستند.
محمد محمدی ف��ر در گفتگو با 
توانا اظهار داش��ت: به رغم شرایط 
حاض��ر در جامعه و تحریم هایی که 
برخی از کش��ورها نس��بت به ایران 
دارند، کمیته امداد امام )ره( توانسته 
است پیام آور روح مودت و عواطف 

ملت ای��ران در نقاط مختلف جهان 
باشد.

چنی��ن  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
تحریم های��ی هیچ گون��ه تأثیر منفی 
در روابط ایران با کش��ورها نداشته 
اس��ت، افزود: در حال حاضر کمیته 
امداد امام )ره( با بیش از 30 کش��ور 

تعامل دارد.
محمدی فر با اش��اره ب��ه اینکه 
مجموعه امداد در حال حاضر در 7 
کشور دفتر اداری دارد، تصریح کرد: 
در این محل ها، کمیته امداد امام )ره( 

تعامل خوبی با خیرین بین المللی و 
دس��تگاه های خیریه دارد به طوری 
که کمک های خوبی به خانواده های 

نیازمند در کشورها می شود.
ام��ور  و  هماهنگ��ی  مع��اون 
بین المل��ل کمیت��ه امداد ام��ام )ره( 
اضافه کرد: کمک ها در کش��ورها از 
طریق خیرین بین الملل و خیرین آن 
کشور صورت می پذیرد ضمن اینکه 
میزان کمک ها به ش��رایط اقتصادی 

کشورها بستگی دارد.
وی ب��ا بیان اینک��ه کمیته امداد 

ام��ام )ره( ظرفیت حمایت 50 هزار 
خانوار نیازمند را درخارج از کشور 
دارد، اظهار داش��ت: در حال حاضر 
35 هزار خانوار تحت پوشش امداد 
هس��تند ک��ه از طری��ق کمک های 

خیرین بین الملل اداره می شوند.
محمدی ف��ر خاطر نش��ان کرد: 
کمیت��ه ام��داد ب��ه دنبال ارتب��اط با 
دس��تگاه های حمایتی و خیرین در 
خارج از کش��ور اس��ت ت��ا از این 
طری��ق ب��ه نیازمندان در خ��ارج از 

کشور کمک کند.

رئیس کل بیمه مرک��زی از پایین بودن ضریب 
نفوذ بیمه کش��ور در مقایسه با دیگر کشورهای در 
حال توسعه خبر داد و گفت: سهم ضریب نفوذ بیمه 

در کشور بسیار ناچیز است.
به گزارش ایس��نا، جواد فرشباف ماهریان بیان 
کرد: متأسفانه در حال حاضر میانگین ضریب نفوذ 
بیمه در کش��ور 1/1 درصد اس��ت که در مقایسه با 
میانگی��ن 17 درصد جهانی ضری��ب نفوذ بیمه در 

وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
وی اظهار کرد: در سطح قاره آسیا نیز کشورهایی 
نظیر ک��ره جنوبی همزمان با ایران طرح جامع نفوذ 
بیم��ه در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی را 
به اجرا درآورده و امروزه به بیش از 11 درصد رشد 

ضریب نفوذ بیمه رسیده اند.
فرش��باف تصریح کرد: در این خصوص باید با 
بررسی های کارشناس��ی و تأکید بر اجرای صحیح 
قوانین بیمه ای میانگین کنونی ضریب نفوذ بیمه در 
بخش های مختلف را افزایش و به سطح کشورهای 

در حال توسعه نزدیک کنیم.
وی به فعالیت بخش های گوناگون صنعت بیمه 
در داخل کشور اشاره کرد و گفت: هم اکنون در دو 
بخش دولتی و خصوصی20 شرکت بیمه در داخل 
کش��ور فعالیت دارند که از این تعداد 16 ش��رکت 
خصوص��ی و مابقی را ش��رکت های دولتی بیمه ای 

تشکیل می دهند. رئیس بیمه مرکزی یاد آور شد: در 
حال حاضر نیز دولت با واگذاری بیمه های دولتی به 
بخش خصوصی سعی می کند در همه جوانب بیمه 
را برای تأثیرگذاری بیشتر با همکاری سرمایه داران 
بخش خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی و 

اجتماعی کشور نهادینه کند.
فرشباف وارد شدن بخش خصوصی در بخش 
بیمه کشور را الزامی دانست و گفت: برای رسیدن به 
رشد مناسب ضریب نفوذ بیمه در جامعه مشارکت 
شرکت های متولی صنعت بیمه در کشور به منظور 

ایجاد رقابت سالم و مطلوب ضروری است.
وی به اهمیت گسترش صنعت بیمه در جامعه 
اشاره کرد و گفت: در حقیقت بیمه پیام آور آرامش 
و آس��ایش بین افراد جامعه اس��ت و در بلند مدت 
امنیت خاط��ر الزم را برای اف��راد جامعه به ارمغان 

می آورد.

س��خنگوی وزارت امورخارجه 
اخب��ار منتش��ره در خص��وص چاه 
ش��ماره 4 منطق��ه فک��ه از جان��ب 
برخی از رسانه های خارجی را یک 
اق��دام بی اس��اس تبلیغاتی با هدف 
ملتهب کردن فضای مناس��بات متین 
جمهوری اسالمی ایران و عراق در 
آس��تانه تحوالت مهم و رخدادهای 
پارلمانی  انتخابات  سرنوشت س��از 

عراق قلمداد کرد.

 ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زی 
خبر، رامی��ن مهمانپرس��ت اینگونه 
را  حرف��ه ای  غی��ر  رویکرده��ای 
ناکارآمد و غیر قابل ارزش توصیف 

کرد.
وی اف��زود: ما و مقامات عراقی 
همواره در خصوص مس��ائل مرزی 
از خ��الل رایزنیه��ای دیپلماتیک و 
معاه��ده 1975  که  س��ازوکارهایی 
الجزایر مشخص کرده است موضوع 

را مورد بررس��ی و تب��ادل نظر قرار 
داده و در این خصوص مفاد معاهده 
فوق ب��رای حل اینگونه امور، وضع 

را کاماًل روشن کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی 
که عالئ��م و میله های مرزی که بر 
اث��ر رخدادها و حوادث طبیعی و یا 
در نتیجه آثار 8 ساله جنگ تحمیلی 
صدام علی��ه ایران دچ��ار تغییراتی 
شده، کمیسیون مختلط ایران و عراق 

اینگونه امور را مورد بحث و تبادل 
نظ��ر قرار داده و به نحو مطلوب آن 

را رتق و فتق می کند.
اف��زود:  مهمانپرس��ت  رامی��ن 
وزارت امور خارجه قباًل به صورت 
رس��می آمادگ��ی خوی��ش را برای 
برگزاری کمیس��یون مختلط مربوط 
به امور مرزی دو کشور اعالم کرده 
و همچنان منتظر پاسخ طرف عراقی 

در خصوص برگزاری آن است.

ایرانجهان نما

مخالفت نظام سلطه با اراده ملت، 
عامل همبستگی ایرانیان 

قدردانی دولت از حضور میلیونی ملت

معاون هماهنگی و امور بین الملل کمیته امداد امام )ره(: 

بیش از 20 هزار یتیم عراقی تحت پوشش کمیته امداد هستند

جنجال رسانه ای درباره منطقه نفتی فکه بی اساس است

رئیس بیمه مرکزی: 

سهم ضریب نفوذ بیمه در کشور بسیار ناچیز است

سراسری
چه خبر از پایتخت

تأکید شخصیت های عراقی بر اخراج منافقین

م��ردم ایران نش��ان دادند 
کسی نمی تواند خدشه ای بر 
تصویر ام��ام خمینی )ره (، آن 

رهبر بزرگ، وارد کند.
 به گزارش واحد مرکزی 
خبر، پروفسور لئوناردو کلینچی 
رئیس مؤسسه اسالم شناسی 
در بلژیک ب��ا بیان این مطلب 
تأکید کرد: سالهاس��ت فلسفه 
امام )ره ( و نگاه وی در غرب 
ریش��ه دوانده و فلسفه امام و 
جهان شناس��ی وی طرفداران 

بسیاری دارد.
آرفه ویدا محقق، اس��الم شناس فرانسوی و 

استاد دانش��گاه نیز با تأکید بر 
نقش ماندگار امام خمینی)ره( 
در جهان اسالم، ایشان را احیا 
کننده اس��الم و زن��ده کننده 

دوباره دین خواند.
دکت��ر حس��ین از رهبران 
مسلمانان فرانسه نیز با اشاره به 
برخی افراد معدود که شناختی 
از امام ندارن��د و درک آنها از 
عظمت این مرد، اندک اس��ت 
تصریح ک��رد: م��ردم ایران و 
جهان اسالم نشان دادند قدر و 
منزلت بزرگمردی که عظیم ترین اتفاق قرن بیستم 

را با انقالب ایجاد کرد می دانند.

اتحادیه اروپا روز شنبه، پس از تقریباً بیست 
سال، مرزهای خود را به روی بیش از ده میلیون 

تبعه صربستان، مونته نگرو و مقدونیه گشود.
این اقدام، امیدواری های این س��ه کش��ور 
بح��ران زده را واقع در غرب منطقه بالکان برای 
روابط نزدیک تر ب��ا اتحادیه اروپا که 27 عضو 

دارد، تقویت کرده است.
شهروندان صربستان، مونته نگرو و مقدونیه 
با آتش بازی، برگزاری کنسرت های موسیقی و 
پایکوبی، لغو روادید ورود به کش��ورهای عضو 

اتحادیه اروپا را جشن گرفتند.
لزوم صدور روادی��د ورود به اتحادیه اروپا 
پی��ش از این اتباع صربس��تان، مونت��ه نگرو و 

مقدونیه را وادار می کرد در صف های طوالنی 
در س��فارتخانه کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا 

انتظار بکشند.
پس از آنکه وزرای کشورهای عضو اتحادیه 
اروپ��ا اوایل ماه ج��اری از این تغییر خبر دادند، 
آژانس های مس��افرتی در صربستان، بوسنی و 
مونته نگرو از افزایش رزرو بلیت سفر به اتحادیه 
اروپا برای تعطیالت سال نو میالدی خبر دادند.

به گ��زارش خبرگزاری اسوش��یتدپرس از 
بلگراد، این نقطه عطف مهمی برای ش��هروندان 
این کش��ورها قلمداد می ش��ود ک��ه مدتها بود 
احساس می کردند از س��وی دیگر کشورهای 

اروپایی مورد بی اعتنایی قرار گرفته اند.

مس��ئوالن رژیم صهیونیستی به اعضای یک 
هیأت رس��می کویت اجازه ندادن��د وارد کرانه 

باختری رود اردن شوند.
ش��ورای ملی فرهنگ، هنر و ادبیات کویت 
در بیانیه ای اعالم کرد این هیأت برای ش��رکت 
در جش��نواره فرهنگی »بیت المقدس: پایتخت 
فرهنگی عربی در سال 2009« عازم کرانه باختری 
رود اردن شده بود ولی به آنها اجازه ورود به این 
منطقه داده نشد. این شورا افزود صهیونیست ها 
اجازه ندادند این هیأت از مرز اردن به دانش��گاه 

نابلس محل برگزاری این جشنواره برود.
ش��ورای ملی فرهنگ، هنر و ادبیات کویت 

افزود مقامات صهیونیس��ت به هیأت های عربی 
دیگر اجازه ورود داده بودند.

رژیم صهیونیستی و کویت روابط دیپلماتیک 
ندارند. اتحادیه عرب سال گذشته بیت المقدس 
را به عنوان پایتخت فرهنگی عربی در سال 2009 

اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، فلس��طینی ها 
در این مدت تالش کرده اند مراس��م مختلفی در 
بخش اشغالی کرانه باختری رود اردن برگزار کنند 
ولی مسئوالن رژیم صهیونیستی به طرق مختلف 
از این کار جلوگیری و یا در برگزاری آن اختالل 

ایجاد کرده اند.

دبیر کل س��ازمان ملل توافق تأیید ش��ده در 
کنفرانس کپنهاگ برای مقابله با گرم شدن زمین 
را نخستین مرحله اساسی در این زمینه توصیف 

کرد.
بان کی مون در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: 
شاید این توافق همه آنچه می خواستیم نباشد اما 
این تصمیم در کنفرانس یک مرحله بسیار مهم به 

حساب می آید.
توافق کپنهاگ جمعه ش��ب در بین رؤسای 
جمهور حدود چهل کش��ور صنعتی و نو ظهور 
حاصل ش��د و س��پس در یک فراین��د ویژه در 

کنفرانس جهانی کنوانسیون آب و هوای سازمان 
ملل به تأیید رسید.

در ای��ن توافق کاه��ش دو درجه ای گرمای 
زمین در مقایسه با س��طح دوره ما قبل صنعت�ی 

پیش بینی شده است.
به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه از کپنهاگ، 
بر اس��اس این توافق در سالهای 2010، 2011 و 
2012 س��ی میلیارد دالر و بعد از آن نیز تا س��ال 
2020، ص��د میلیارد دالر کمک به کش��ورهای 
آسیب پذیر به منظور سازگاری با پیامدهای گرم 

شدن زمین پیش بینی شده است.

انزجار ملت ایران از هتاکان به ساحت امام راحل
بازتاب راهپیمایی از نگاه اندیشمندان اروپا

اتحادیه اروپا مرزهای خود را به روی صربستان، 
مونته نگرو و مقدونیه گشود

صهیونیست ها به هیأت کویتی اجازه ورود به 
کرانه باختری ندادند

بان کی مون توافق کپنهاگ را یک مرحله اساسی 
توصیف کرد

پایان کار نمایشگاه 
بین المللی صنعت نان

سومین نمایشگاه بین المللی صنعت نان در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا شده بود، 
در مراسمی با حضور وزیر بازرگانی به کار خود پایان 

داد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، این نمایش��گاه در 
فضای سرپوشیده حدود 8 هزار و 800 متر مربع و با 
حضور 76 شرکت داخلی و 25 شرکت خارجی از 14 

کشور برگزارشد.
در این نمایشگاه شرکت هایی ازآلمان، چین، هلند، 
ترکیه، فرانسه، سوئد، سوئیس، انگلیس، ژاپن، ایتالیا، 
یونان، کانادا، لبنان و امارات عربی متحده ماشین آالت 
تولی��د آرد و نان صنعتی، تجهیزات مربوط به س��یلو، 
تجهیزات نمایشگاهی و صنایع بسته بندی خود را به 

نمایش گذاشتند.
عالوه برای��ن تولید کنندگان خمی��ر مایه، تولید 
کنن��دگان آرد و مش��اوران ن��ان صنعتی در س��ومین 

نمایشگاه بین المللی صنعت نان حضور داشتند.
وزیر بازرگانی در مراسم اختتامیه این نمایشگاه، از 
20 شرکت داخلی و 4 شرکت خارجی برتر نمایشگاه 
با اهدای لوح تقدیر، تجلیل کرد. مدیر عامل ش��رکت 
بازرگانی دولتی ایران در این مراس��م ارائه روش های 
نوین تولید نان و فرهنگ س��ازی ب��رای مصرف نان 
صنعتی و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری 
در ای��ن صنع��ت را از اه��داف برگزاری نمایش��گاه 

دانست.
حمید علیخانی حرکت به سمت توسعه تولید نان 
صنعتی را راهبرد اساسی شرکت بازرگانی دولتی ایران 

اعالم کرد.
وی گفت: بهینه سازی تولید نان، بهداشتی شدن 
محی��ط تولید، اس��تفاده از فناوری های نوین، کاهش 
ضایعات نان، صرفه جویی در وقت مردم و تولید انبوه 

نان را از ویژگی های تولید نان صنعتی است.

30 باب مسجد مدرن تا 
دو سال دیگر در تهران 
بهره برداری می شود

مدیرعامل ش��رکت توس��عه فضاه��ای فرهنگی 
شهرداری تهران از بهره برداری 30 باب مسجد مدرن 

تا پایان سال 89 در مناطق مختلف پایتخت خبر داد.
به گزارش  ایرنا، اکبر تشکری نیا پنجشنبه شب در 
مراسم بهره برداری از مسجد پیامبر اعظم )ع( در منطقه 
2 تهران افزود: این مساجد براساس نیاز هر منطقه و با 
اولویت مناطق شمالی پایتخت در حال احداث است 
و تا پایان امس��ال نیز سه مسجد مدرن دیگر در تهران 

افتتاح خواهد شد.
وی با اش��اره به ویژگی های این مس��اجد تأکید 
کرد: مساجد در حال احداث از سوی شهرداری برای 
استفاده معلوالن و جانبازان مناسب سازی شده و مجهز 
به آسانس��ور اس��ت و عالوه بر شبستان های مردانه و 

زنانه، دارای فضاهای فرهنگی مختلفی نیز می باشد.
تشکری نیا، با اشاره به اینکه تا پیش از این مساجد 
در پایتخت صرفاً به عن��وان محلی برای برپایی نماز 
جماعت ساخته می ش��د، خاطر نشان کرد: شهرداری 
تهران با رویکردی فرهنگی- آموزشی، در مساجد تازه 
تأسیس خود فضاهایی چون تاالر اجتماعات، کتابخانه، 
کالس های آموزش��ی، فضاهای خدماتی، آموزشی و 
ورزشی، پارکینگ و واحد مسکونی برای امام جماعت 

و خادم مسجد درنظرگرفته است.
وی تصری��ح ک��رد: این مس��اجد با اس��تفاده از 
استانداردهای موجود در بخش ساخت و ساز احداث 

و در برابر زمین لرزه مقاوم می شوند.
مسجد پیامبر اعظم در ش��مال غربی تهران و در 
منطقه 2 ش��هرداری در زمینی به مس��احت یک هزار 
مترمربع واقع در شهرک مخابرات احداث شده است.
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جهانی شدن اقتصاد نفت

پیشینه جهان گرایی اقتصاد سرمایه داری به بیش 
از یک قرن پیش بر می گردد؛ هنگامی که کش��ورهای 
مسلط بر بخش��ی از اقتصاد اروپای آن زمان، رویکرد 
تجارت بین الملل را پیش گرفتند و با استفاده از سرمایه 
و تش��کیالت سازمانی خود در بیرون از مرز کشورها، 
با س��رمایه گذاری های اندک، بهره برداری از منابع و 
عوامل تولید ارزان قیمت کشورهای عقب مانده از قافله 
صنعتی شدن را آغاز کردند که به این ترتیب نخستین 

گام ها به سوی جهانی شدن اقتصاد برداشته شد.
نام های آشنایی در اقتصاد، بیش از یک قرن گذشته 
در تجارت جهانی، مانند ش��رکت هلند ش��رقی و یا 
شرکت انگلیسی هند شرقی، نخستین اقدام های موفق 
دنیای سرمایه داری به سوی تحمیل کردن سیاست های 

اقتصادی خود به کشورهای دیگر بوده است.
پ��س از ظهور نفت در نیمه دوم قرن 19 به عنوان 
کاالی مورد نیاز کش��ورهای در حال صنعتی شدن، بر 
مجموعه مبادالت تجاری جهانی افزوده شد و صنعت 
نفت که نقطه آغاز آن کشور امریکا بود، گام های بلندی 
پس از یک دوره کوتاه حتی پیش از پایان قرن نوزدهم 

برای بین المللی کردن خود برداشت.
 از نام های آش��نا ک��ه در دوره کوتاهی در صحنه 
بین الملل در بخش انرژی توانستند نقش تعیین کننده ای 
در تولید، پاالیش، مبادالت تجاری و حمل و نقل نفت 
خام داشته باش��ند، می توان از شرکت نفت امریکایی 
استاندارد اویل و شرکت هلندی شل نام برد ولی پس 
ازآغاز قرن بیستم و رخ دادن تحوالت عظیم، آن چنان 
مشکالتی فراروی بین المللی شدن تجارت در سطح 
جهانی ایجاد شد که بسیاری از شرکت های بزرگ که 
زمینه های اولیه بین المللی ش��دن خود را فراهم کرده 
بودند، مجبور به ترک بازارهای بین المللی شدند و یا 
در رقابت با برخی از شرکت های دیگر به طور کامل 
ورشکسته و از صحنه رقابت های بین المللی به خارج 
رانده ش��دند و به همین دلیل، روند سریع رشد تفکر 

سرمایه داری با مشکالتی روبه رو شد.
امروزه جهانی ش��دن به ویژه در بعد اقتصادی آن 
به س��رعت در حال تکامل است و این فرآیند موجب 
می ش��ود بازاری که بدون محدودیت اس��ت، به یک 
نیروی مقاومت ناپذیر و خرد کننده جهانی تبدیل شود 
که مرزه��ا را در می نوردد، ق��درت دولت های ملی 
برای تنظیم اقتصاد و گرفتن مالیات را ضعیف می کند، 
شکاف طبقاتی میان کشورها و درون کشورها را افزایش 
 می دهد، به محیط زیس��ت صدمه می زن��د و اجازه 
نمی دهد ملت ها سرنوش��ت اقتصادی خود را تعیین 

کنند و به یک اقتصاد جهانی منجر می شود.
س��اختار صنعت بین المللی نفت نسبت به اواخر 
دهه 70 و قبل از آن تغییرات زیادی را ازس��ر گذرانده 
اس��ت که مهم ترین آن، روند ادغام ها و تملک های 
گسترده است. ادغام ها و خریدهای سهام و در نتیجه 
کاهش هزینه، فرصت افزایش سود را به شرکت ها داد. 
این شرکت ها از توس��عه فناوری اطالعات و کارآیی 
هزینه بهره مند شدند. این مسأله، فرصت فعالیت کارای 
شرکت های بزرگ و تشریک اطالعات مفید مدیریتی 

با هزینه ای کم را ایجادکرد.
توس��عه فناوری که یک��ی از پیامده��ای جهانی 
 ش��دن است، سبب کاهش هزینه عرضه نفت از منابع 
 غیر متعارف می ش��ود. با توجه به مقادیر عظیم منابع 
غیر متعارف، کاهش بیشتر هزینه تولید، چشم اندازهای 

آتی عرضه جهانی نفت را دگرگون خواهندکرد.
فناوری جدید و گسترش اطالعات که از پیامدها 
و فرصت های ایجاد شده جهانی شدن است، روشی 
را که شرکت های نفتی به خرید و فروش کاالها و یا 
خدمات می پردازند، تغییر می دهد. این تغییر در تمام 
زنجیره عرضه از سکوهای تولید نفت تا جایگاه های 
خرده فروش��ی را در بر می گی��رد. خرید الکترونیک 
تجارت بزرگی به ش��مار می آید و انتظار می رود که 

هزینه های خرید را 10 تا 50 درصد کاهش دهد.
اطالعات موجود در اینترنت درباره عرضه کنندگان 
این امکان را به خریداران داده است که کارایی عملیات 
خری��د خود را افزایش و هزینه ه��ای خود را کاهش 
دهند. ظهور شرکت های مختلفی که اطالعات مربوط 
به عرضه کنندگان صنعت را در اختیار دارند و عرضه 
مش��اوره های مورد نیاز، هزینه های صنعت را بیشتر 
کاهش خواهد داد. عرضه کنندگان نیز از فناوری جدید 
سود خواهند برد زیرا ارتباط نزدیک تر با مشتریان به 
آنها اجازه می دهد که عملیات عرضه کاالی خود را در 

مقادیر و در زمان مناسب، بهینه و کاراتر سازند.
تحوالت فناوری، اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، 
دنیای جهانی ش��ده جدیدی را به وجود آورده اند که 
انتقال آزاد و بی حد و حصر دانش و اطالعات از جمله 

ویژگی های آن محسوب می شود.
بیشترین تعاریفی که از »اقتصاد نوین« ارائه می شود، 
بر فناوری، رسانه ها و ارتباطات راه دور تأکید می کند و 
ش��امل نفت نمی شود، با این حال صنعت نفت یکی از 
پیشرفته ترین استفاده کنندگان از فناوری اطالع رسانی )از 
کاربردهای مستقیم فناوری مانند لرزه نگاری سه بعدی و 
چهار بعدی و سیستم های کنترل تولید تا استفاده روزمره 
از فناوری اطالعات در سیستم های اطالعات مدیریتی 
و ویدئو کنفرانس ها( است. در نتیجه صنعت نفت جزء 
جدایی ناپذیر و پویا از اقتصاد جهانی جدید محسوب 
می شود. می توان صنعت نفت را به عنوان صنعتی که از 

یک قرن گذشته جهانی شده معرفی کرد.
جهانی شدن اقتصاد باعث می شود تولید کنندگان 
و مصرف کنندگان یکدیگر را بهتر درک کنند و منافع 
خود را در بازار بین المللی نفت سهم بندی کنند. گفتمان 
س��ازنده میان مصرف کنندگان و تولید کنندگان عادی 

شده زیرا بحث وابستگی متقابل پذیرفته شده است.

اقتصاد
 و

جهانی شدن
در ای��ن مقاله، جهانی ش��دن اقتصاد 
به عن��وان یکی از پدیده ه��ای غیر قابل 
اجتن��اب در آینده جه��ان از منظر تغییر 
تعاری��ف در واژه های کلی��دی اقتصاد، 
ج��ا به جایی ق��درت از دولت های ملی 
به نهادهای بین المللی، تغییر تئوری های 
حاک��م بر اقتص��اد، تغییر در تقس��یم کار 
جهانی و ظهور امپریالیس��م جهانی مورد 
بررسی قرار گرفته است و به فرصت های 
طالیی ک��ه از این تغییرات برای زنان در 
دنیای »جهانی شده« پدید آمده و می آید 
اشاره ش��ده است. همچنین تبعیض های 
جنسیتی، وضعیت سازمان های غیر دولتی 
زنان، درک موقعیت های جدید از سوی 
زنان ب��ه ویژه در کش��ورهای پیش��رفته 
صنعتی و اهمیت آماده شدن برای دنیای 
»جهانی شده« به خصوص در بعد اقتصاد 

مورد نظر قرار گرفته است.
جهانی شدن اقتصاد

در روند جهانی شدن شاید مهمترین 
و پیش��تازترین بخش، اقتصاد بوده است 
ب��ه طوری ک��ه بس��یاری از محقق��ان تا 
مدت های مدید، جهانی شدن را منحصراً 
در چارچوب اقتصاد مورد بررس��ی قرار 
می دادن��د و از بخش های دیگر جهانی 
ش��دن، همچون فرهنگ و سیاست غافل 
بودند. این مس��أله از آنجا ناشی می شود 
ک��ه روند جهانی ش��دن بیش��ترین تأثیر 
خ��ود را بر اقتصاد جهان گذاش��ته و در 
این وادی خودنمای��ی می کند. به عنوان 
مثال س��ازمان تجارت جهان��ی به عنوان 
مهمتری��ن نم��اد عینی جهانی ش��دن در 
وادی اقتصاد پ��س از جنگ جهانی دوم 
تش��کیل و تا جایی پیش رفت که رئیس 
جمهور امریکا مجبور ش��د به تهدیدات 
این سازمان گوش فرا داده و تعرفه های 
وضع ش��ده بر فوالده��ای وارداتی را که 
ب��ه یک جنگ اقتصادی تبدیل ش��ده بود 

حذف کند.
ب��ه هر ح��ال اگ��ر جهانی ش��دن را 
پیکری واحد تصور کنیم بخش اقتصادی 
این پیکر رشد بیشتری از دیگر بخشهای 
آن داشته است و این ویژگی تأثیرات این 
بخش را بر تمامی امور همچون وضعیت 

زنان وسیع تر و گسترده تر می کند.
خطوط کلی جهانی شدن اقتصاد را 
می توان در عوامل ذیل جستجو کرد:

1- تغیی��ر تعاری��ف در واژه ه��ای 
کلیدی اقتصاد

2- جا به جای��ی تدریجی قدرت از 
دولت های محلی به نهادهای بین المللی 

و شرکت های فراملیتی
3- تغیی��ر تئوری ه��ای حاک��م ب��ر 

اقتصاد
4- تغیی��ر در تقس��یم کار جهانی از 

شیوه ی خوشه ای به خطی
5- ظه��ور امپریالیس��م جهان��ی در 

چارچوب جهانی سازی اقتصادی
 1- تغییر تعاریف در واژه های کلیدی 

اقتصاد:
تغییرات حاصله در اثر جهانی ش��دن 
در بخ��ش اقتصاد به ق��دری عمیق بوده 
اس��ت که می توان گفت ب��ه تدریج باید 
تعاریف��ی جدید ب��رای واژه های کلیدی 
اقتصاد ارائه کرد و این مسأله بدان معنی 
اس��ت که بنیان های علم اقتصاد در حال 
تغییر ب��وده و افقی ت��ازه پیش روی این 
علم قرار گرفته است. هر چند طلیعه این 
تغیی��رات در کتاب جا ب��ه جایی قدرت، 
ش��وک اولیه را ب��ه جهان اقتص��اد وارد 

نمود.
اینک با بررسی یکی از این واژه ها به 

اهمیت این تغییرات خواهیم پرداخت.
واژه کار: در عل��م اقتص��اد واژه ی 
کار به »انجام فیزیکی عملی بی واس��طه 
ک��ه باع��ث ارزش اف��زوده می گ��ردد« 
اطالق می ش��د. در این میان »انجام عمل 
فیزیکی« مهمترین ویژگی کار را تشکیل 
می داد. به عبارت دقیق تر، کارگر به کسی 
اطالق می شد که این عمل فیزیکی را به 
انجام می رساند و به همین دلیل مکاتب 
مارکسیس��تی »کارگر« را مهمترین عامل 
اقتصاد تعریف می کردند ولی در شرایط 
حاضر که جهان هنوز به اوج ش��کوفایی 
اقتصادی جهانی ش��ده، نرسیده، تعریف 
کار در جوامع پیشرفته تغییر زیادی کرده 
است. بر این پایه مهمترین ویژگی »کار و 
تولید«، »عمل فیزیکی« بی واسطه نیست 
بلک��ه »کار و تولی��د« در دو بعد افقی و 
عمودی گس��ترش می یابن��د. به عبارت 
دیگر، فکر هم جزء تولیدات قرار گرفته 
و حتی شرکت در بورس نیز نوعی »کار« 
اقتصادی محس��وب می شود. البته ورود 
گسترده به این بحث در مجال این نوشتار 
نیست، اما باید گفت این تغییرات، اثرات 
فوق العاده ای در سیمای اقتصادی جهان 
از خود ب��ر جای می گذارد که در بخش 
تأثی��ر اقتصاد جهانی ب��ر وضعیت زنان، 

این تغییرات مورد بررس��ی قرار خواهد 
گرفت.

2- ج��ا ب��ه جایی تدریج��ی قدرت از 
دولت ه��ای محل��ی به نهاده��ای بین 

المللی و شرکت های فراملیتی:
یکی دیگر از شرایط »اقتصاد جهانی 
ش��ده« تغییر حامالن قدرت از بازیگران 
محلی به بازیگران بین المللی و فراملیتی 
اس��ت. از آغاز تاری��خ، بش��ر تاکنون با 
گسترش هر چه بیشتر امکانات ارتباطی، 
حامالن قدرت به شعاع فرمانبری مردمان 
 تح��ت س��لطه خ��ود از ابع��اد مختلف 
اف��زوده ان��د. ام��ا ط��ی قرون گذش��ته 
دولت های ملی– محلی توانستند سیطره 
خود را حفظ کنن��د تا جایی که حتی در 

قوانین بین المللی نیز تثبیت شد.
اما »جهانی ش��دن« بیشترین لطمه را 
برای اصول بین المللی به ویژه در بخش 
اقتصادی آن وارد کرده اس��ت. برای مثال 
سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی از 
نهادهای مهم »جهانی ش��دن« در حال از 
بین ب��ردن محدودیت حاص��ل از مرزها 
برای کاالهای کش��ورهای عضو، از بین 
بردن تعرفه های اقتصادی و به طور کلی 
کم رنگ کردن ق��درت دولت های ملی 

در وادی اقتصاد جهان است.
ش��رکت های فراملیتی یکی دیگر از 
بازیگ��ران قدرت در  تهدیدکننده ه��ای 
دنیای »جهانی ش��ده« هس��تند در شرایط 
حاض��ر 37 ه��زار ش��رکت فراملیتی در 
جه��ان وج��ود دارد که بس��یاری از آنها 
دارای بودجه های بیشتری از کشورهای 
متوس��ط هس��تند. این ش��رکت ها نباید 
وفاداری خود را به ملیت، کشور یا دولتی 
خاص ابراز دارن��د بلکه آنها باید به فکر 
تأمین منافع سهامداران خود که از سراسر 

جهان هستند، باشند.
در حال حاضر شرکت های فراملیتی 
بی��ش از 50 درص��د از ب��زرگ تری��ن 
واحده��ای اقتص��ادی جهان را تش��کیل 

می دهند.
3- تغیی��ر تئوری های حاکم بر جهان 

اقتصاد:
تغییرات حاکم ب��ر اقتصاد جهان در 
اثر جهانی ش��دن به میزانی گسترده بوده 
اس��ت که دیگر تئوری های سنتی حاکم 
بر محیط ه��ای آکادمیک نم��ی تواند به 

تبیین روابط حاکم بر اقتصاد بپردازد.
به طور مثال یکی از بلند آوازه ترین 
تئ��وری های��ی که در ای��ن چارچوب از 
کارکرد اصلی خود جدا ش��ده، نظریات 
»گیتز« در رابطه با »چگونگی تعامل میان 
دولت و مردم بر محور اقتصاد« است، از 
این رو فرایندهای مالی و اقتصادی دیگر 
نمی توانند به طور کامل و در سطح ملی 
تاب��ع س��از و کارهای داخل��ی و تصمیم 

گیری دولت های خود باشند.
4- تغیی���ر در تقس��یم کار جه�انی از 

شیوه خوشه ای به خطی:
شاید مهمترین تأثیر جهانی شدن در 
حیطه اقتصاد در درازم��دت را می توان 
در چارچ��وب تغییر تقس��یم کار جهانی 

جستجو کرد.
تا قبل از جهانی شدن حتی در سطح 
کنون��ی، تقس��یم کار جهان��ی به صورت 
خوش��ه ای بوده اس��ت؛ بدی��ن معنا که 
تقس��یم کار در خوش��ه یک کش��ور و یا 
حداکثر در یک منطقه صورت می گرفته 
اس��ت. به عب��ارت دیگر ی��ک ملت در 
دایره ی شرایط کشور خود به تقسیم کار 
روی م��ی آورد و تنظی��م روابط تولیدی 
و خدمات��ی خود را ب��ر مبنای این محور 
تعری��ف می کند و البته ه��دف نهایی از 
اینگون��ه اقدامات نیز اس��تقالل اقتصادی 
بود. در این روش هر چند کشورها منافع 
مل��ی خود را با منظر سیاس��ی می دیدند 
و به امتیازات سیاس��ی می رسیدند اما در 
بس��یاری از موارد، کاالهای تولید ش��ده 
نس��بت به دیگر مناطق از قیمت بیش��تر 
و کیفیت کمت��ری برخوردار بود که البته 
ای��ن موضوع در چارچ��وب علم اقتصاد 
غیرقابل پذیرش اس��ت. از این رو دنیای 
جهانی ش��ده، به فکر عقالنی عمل کردن 
کارها در حیطه اقتصاد مدرن افتاد. بدین 
معن��ا که برای هر کش��ور و یا هر منطقه 
بر اس��اس ش��رایط و منابع اقتصادی و یا 
انسانی محصول یا محصوالتی متناسب با 
آن شرایط و منابع مشخص شده و در این 
راس��تا برنامه کلی تولید در جهان تعیین 
می ش��ود. به عبارت دیگر در این حالت 
»جه��ان« به مثابه یک کش��ور نگریس��ته 
می ش��ود و بر اس��اس برنامه ای مدون 
برای هر نقطه از این کش��ور محصوالتی 
معین می ش��ود و مردم آن مناطق باید بر 
اس��اس تقس��یم کار جهانی ب��ه تولید آن 

محصوالت مشغول شوند.
برای مثال در ایران با توجه به وجود 
منابع سرشار نفت، اصلی ترین صنعت در 
برنامه جهانی شدن، صنعت پتروشیمی و 

یا سایر صنایع مربوط به نفت است.
5- ظه���ور امپریالیس��م جه�ان��ی در 

چارچوب جهانی سازی اقتصادی:
برخ��ی بر این عقیده ان��د که جهانی 
ش��دن نام جعل��ی »جهانی س��ازی« و یا 
»امپریالیس��یم جهانی« اس��ت. به عبارت 
دیگر، آنها معتقدند کشورهای استعمارگر 
برای آنکه بتوانند به گونه ای آسان تر به 
چپاول و غارت جهان بپردازند، پروژه ی 

جهانی سازی را طرح و به اجرا درآورده 
اند. در حقیقت »جهانی سازی« پروژه ای 
برنامه ریزی ش��ده است و نه پروسه ای 

برخاسته از شرایط جهانی.
اما باید گفت: هر چند جهانی سازی 
گریزناپذیر  اس��ت  واقعیت��ی  اقتص��ادی 
ولی این پ��روژه، موجودیتی مس��تقل از 
پروس��ه جهانی ش��دن دارد لذا وظیفه ی 
انس��ان های آزادیخواه آن اس��ت که این 
پروسه را در مقابل آن پروژه تقویت کنند 

و به مرحله ی اجرا برسانند.
جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر 

وضعیت زنان
اص��والً باید جهانی ش��دن اقتصاد را 
فرصت بی بدیل برای زنان جهان دانست 
تا بتوانند از ای��ن مقوله وضعیت خود را 
در س��طح جهان ارتقا داده و بس��یاری از 
محدودیت ه��ای موج��ود در جه��ان را 
که مانع بالندگی آنها ش��ده بود، به وادی 
نیستی رهنمون سازند و باید گفت: زنان 
جه��ان تاکنون نی��ز با توس��عه ی روند 
جهانی شدن به گونه ای هوشیارانه از این 
فرصت اس��تفاده کرده و با همان سرعت 
به توس��عه حضور خ��ود در بخش های 
گوناگون اقتصاد جهان پرداخته اند. برای 
شفاف شدن هر چه بیشتر این موضوع به 

زوایای مختلف آن اشاره می شود:
ج��ا ب��ه جای��ی تدریج��ی قدرت 
 از دولت ه��ای مل��ی ب��ه قدرت های 
بین المللی و فرصت های ایجاد ش��ده 

برای زنان:
همان گونه که اش��اره ش��د، یکی از 
مش��خصه های جهانی شدن جا به جایی 
قدرت از بازیگران مل��ی و منطقه ای به 
بازیگران جهانی اس��ت و ویژگی بارز آن 
جا به جایی بسیاری از ارزش ها، باورها 
و عقای��د ملی و منطق��ه ای به ارزش ها، 

باورها و عقاید جهانی است.
در بعد اقتص��ادی، تغییر ارزش هایی 
که به زنان مربوط می ش��ود از وس��عت 
زی��ادی برخوردار اس��ت ک��ه اولین آنها 
اجازه ش��رکت زن��ان در ام��ور اقتصادی 
است. از دیگر ارزش های قابل قبول حق 
داش��تن برخی از مشاغل توسط زنان و با 
حق برابر دس��تمزد زنان در برابر دستمزد 

مردان است.
البت��ه این تغییر ارزش از آنجا ناش��ی 
می شود که دولت های ملی و منطقه ای 
در مقابل نیروی فائق جهانی ضعیف شده 
و مجب��ور ب��ه قبول ارزش ه��ای جهانی 

می شوند.
به طور معمول تثبیت نظرهای »دنیای 
جهانی ش��ده« به وس��یله ی قانونی شدن 
کنوانسیون های جهانی و یا قانونی شدن 
آن ارزش ها، توس��ط پارلمان های محلی 

صورت خواهد پذیرفت.
اینک برای ش��فافیت هر چه بیش��تر 

موضوع توضیحات ذیل ارائه می شود:
 اج��ازه ش��رکت زن��ان در ام��ور 

اقتصادی:
ت��ا چندی پیش در بس��یاری از نقاط 
جهان ب��ه وس��یله ی اعمال قان��ون و یا 
برق��راری برخی ش��رایط، اج��ازه ورود 
زنان ب��ه بخش اقتصادی جامعه داده نمی 
ش��د، به گونه ای که بخش اعظم جامعه 
زنان از حض��ور در بخش های اقتصادی 
اجتم��اع مح��روم می ش��دند و این امر 
باع��ث توانمن��دی ملی م��ردان و تثبیت 
مردس��االری می ش��د. به عبارت روشن 
تر، »مردس��االری« توان مال��ی خود را از 
همین شیوه اقتصاد حاکم بر جامعه تأمین 
می کرد و در بس��یاری از مناطق هنوز نیز 

همین روال ادامه دارد.
حق برابری دستمزد زنان:

یکی از تبعیض های بسیار ظالمانه بر 

جامعه زنان شاغل، برقراری شیوه تفاوت 
دس��تمزد زنان با مردان در مشاغل مشابه 

است.
در این زمینه در تحقیقی تحت عنوان 
»بررس��ی موانع و مش��کالت موجود در 
اشتغال زنان در بخش های دولتی« چنین 
آم��ده اس��ت: »تقریباً در سراس��ر جهان، 
زن��ان س��اعت های طوالنی ت��ری را با 
دستمزدهای کمتر در مقایسه با مردان در 
مشاغل مشابه کار می کنند. در کشورهای 
توس��عه یافته، زنان دس��ت ک��م در هفته 
بین 2 تا 10 س��اعت بیش��تر از مردان کار 

می کنند.
زن��ان در ایتالیا 28 درصد، در اتریش 
12 درصد، در فرانسه 11 درصد و در ژاپن 
7 درصد بیشتر از مردان کار می کنند. در 
ژاپن در مشاغلی که پرداختی به آنان تعلق 
نمی گیرد س��هم زنان 9 برابر سهم مردان 
اس��ت. آمار نشان می دهد در امریکا طی 
یک دوره ی 30 س��اله، زنان همواره 60 
سنت در برابر هر دالری که مردان کسب 
کرده اند به دست آورده اند، هر چند این 
آمار اخیراً به حدود 75 سنت ترقی کرده 

است. 
مروری بر آمارهای موجود درباره ی 
دس��تمزد زن��ان، گواهی اس��ت بر وجود 
موانع تبعیض های جنسیتی در سازمان ها 
و بنگاه های اقتصادی که بازنگری اساسی 
و عاجلی را درباره ی وضعیت اش��تغال 
زن��ان و رفع موانع س��ر راه اش��تغال آنان 

طلب می کند.«
در دنیای جهانی ش��ده با گس��ترش 
حضور زن��ان در صحنه های اقتصادی و 
به وی��ژه بخش های تصمیم گیرنده برای 
ش��رایط اقتص��ادی اعم از سیس��تم های 
قانونگ��ذاری و نظارتی، زن��ان می توانند 
اینگونه تبعیض ه��ا را کمرنگ کرده و از 

بین ببرند.
و طلیع��ه این راه عدال��ت جویانه را 
می توان در دنیای پیشرفته صنعتی امروز 
همچون کش��ورهای اس��کاندیناوی و به 

ویژه کشور فنالند مشاهده کرد.
زنان در اینگونه کش��ورها با تأسیس 
NGO   ه��ا به تأکید بر ای��ن ارزش ها 
در منطق��ه ی خود  کم��ک می کنند. در 
این راس��تا، با توجه به اهمیت جایگاه و 
نقش NGO های زنان در دنیای جهانی 
ش��ده به تبیی��ن هر چه بیش��تر این مقوله 

می پردازیم:
NGO ها دارای ویژگی هایی هستند 
ک��ه موجب بالندگی و تأثیر ش��گرف در 

جهان آینده می شوند.
الف- اس��تقالل: از آنجا که در دنیای 
»جهانی ش��ده« نق��ش دولت ها کم رنگ 
می ش��ود، بهترین گزینه ب��رای پر کردن 
خ��أ، NGO ه��ای مس��تقل و کارآمد 

است.
این اس��تقالل از ابع��اد مختلف مالی، 
سیاس��ی، فرهنگ��ی، اجتماع��ی و... قابل 
تصور اس��ت و همین استقالل می تواند 
اف��کار عدال��ت طلبان��ه را در اذه��ان و 

باورهای مردم وارد کند.
NGO ه��ای زنان نی��ز می توانند با 
همین ویژگی بهره ی شایان توجهی برای 
تغییر باورها نس��بت به توسعه جامعه در 
چارچوب مسائل زنان، نصیب زنان کند.

ب- سلول های تشکیالتی: در دنیای 
جهانی شده مهمترین سلولهای تشکیالت 
اجتم��اع ب��رای کارکرد سیس��تماتیک را 
می توان NGO ها در کنار نهاد خانواده 

دانست.
بدی��ن معنا که NGO ه��ا مهمترین 
عامل طرح سؤاالت، طرح داده ها، تبیین 
نهادها، انتق��ال بازخوردها و یا تعامالت 
بخش ه��ای مختلف جامعه ب��ا یکدیگر 

هستند.
زنان در صورت درک این حقیقت و 
پیشتاز شدن در تش��کیل این NGO ها 
می توانن��د ای��ن فرص��ت را ب��ه بهترین 
نهادهای توس��عه زای آینده ب��ه ویژه در 
تس��خیر موفقیت های اقتص��ادی تبدیل 

کنند.
ج- نیروه��ای داوطلب: ب��ا توجه به 
ش��یوه ی تش��کیالتی NGO ها، نیروی 
داوطلب در آنها نقش تعیین کننده دارند. 
این ویژگی از مهمترین عوامل بالندگی این 
نوع تشکیالت است که زنان می توانند از 
این مش��خصه برای تأثیرگ��ذاری هر چه 

بیشتر در دنیای آینده سود ببرند.
د- خودجوشی: خودجوشی NGO ها 
نیز ویژگی دیگری برای توانمند س��اختن 
آنها و تأثیرگذاری هر چه بیشتر آنهاست. 
همچنی��ن ب��ا توجه ب��ه تجربی��ات اخیر 
زنان ای��ران برای راه اندازی تش��کیالت 
خودجوش در ابعاد خیریه، رس��یدگی به 
نیازمندان، یتیمان و دیگر اقشار مستضعف 
در بع��د اقتص��ادی، در ص��ورت آمادگی 
زنان برای تش��کیل گس��ترده تر اینگونه 
تش��کیالت خودجوش، آنه��ا می توانند 
 سرنوش��ت خود را به گون��ه ای دلخواه 

به سوی توسعه مورد نظر پیش برند.
 تقس��یم کار جهانی و پدید آوردن 

فرصت های جدید برای زنان:
قباًل اشاره شد که یکی از ویژگی های 
جهانی ش��دن اقتصاد تغییر در تقسیم کار 
جهانی اس��ت. اکن��ون باید ب��ه این نکته 
بپردازی��م ک��ه ای��ن تقس��یم کار جدید، 
تغییرات ش��گرفی را در وضعیت اقتصاد 
جهان ایجاد می کند که این دگرگونی ها 
باع��ث پدید آم��دن فرصت های طالیی 
برای توس��عه ی حضور و مشارکت زنان 
در ابعاد مختلف اقتصاد جامعه می شود. 
چگونگی پدید آمدن این فرصت ها از دو 

زاویه قابل بررسی است:
الف- شکستن انحصارهای سنتی در 

بخش اقتصاد:
ش��الوده اقتصادهای س��نتی مبتنی بر 
دولت ه��ای مل��ی و منطق��ه ای معموالً 
بر پای��ه انحصارهای مرب��وط به هر کاال 
اس��توار است. به عبارت دیگر در اینگونه 
ساختارهای اقتصادی، فردی یا گروهی از 
اف��راد، انحصار، تولید، ج��ا به جایی و یا 
هرگونه حرک��ت اقتصادی مربوط به یک 
کاال یا مجموعه ای از کاالهای مربوط به 
هم را در اختیار دارند و این افراد معموالً 
از ورود اشخاص جدید به مجموعه خود 
جلوگیری می کنن��د و در صورتی که در 
این مجموعه ها برای پیش��رفت کار خود 
از اقدام��ات غیرقانونی نیز ابایی نداش��ته 
باش��ند، به عنوان مافیای آن کاال مش��هور 

می شوند.
به هر ح��ال نوع مش��روع آن، که از 
اقدامات غیرقانونی نیز پرهیز می کنند، تا 
قب��ل از قرون و یا حتی دهه های اخیر به 
طور کامل در دس��ت مردان قرار داشته و 
هن��وز هم در بس��یاری از نقاط جهان در 
دس��ت مردان است. این انحصار تاریخی 
باعث ش��ده است حتی بس��یاری از زنان 
از اندیش��ه ورود به وادی اقتصاد اجتناب 
کنند. اما باید دانس��ت که تغییر در تقسیم 
کار جهان��ی باعث س��اختار ش��گفتی در 
اقتص��اد جهان ش��ده و اولی��ن نتیجه آن 

شکسته شدن اینگونه انحصارها است.
با شکس��ته ش��دن انحصارهای فوق 
برای مدتی، فرصت الزم برای ورود افراد 
جدید به وجود می آی��د. در صورتی که 
زن��ان بتوانند از این موقعی��ت طالیی به 
نفع خود س��ود برن��د، می توانند یکی از 
ظلم های تاریخی را که در طول س��الیان 
متمادی بر آنها تحمیل ش��ده است، محو 

کنند.
ب- با تغییر ترکی��ب نیروهای تولید 
در اثر تقس��یم کار جهانی و نیز با اجرای 
تقس��یم جدید کار جهانی، تغییر ترکیب 

نیروهای تولید نیز پدید خواهد آمد.
این مسأله بدین معنی است که زمانی 
که کش��وری مجبور ش��ود از بسیاری از 
مش��اغل قبلی خود دس��ت برداشته و به 
کاره��ای جدیدی ک��ه برای آن کش��ور 
تعری��ف ک��رده ان��د، بپ��ردازد، تغییرات 
گس��ترده در صحنه تولید و اقتصاد پدید 
خواه��د آم��د. یک��ی از ای��ن تغییرات، 
دگرگونی در عوامل تولید اس��ت و پدید 
آمدن موفقیت تغیی��ر در عوامل تولید به 
معنای ایجاد فرصت های ش��غلی جدید 

برای همگان از جمله زنان است.
به تعبیر دیگر برای زنان موقعیتی پدید 
می آید که با استفاده از آن می توانند حضور 

خود را در صحنه اقتصاد گسترش دهند.
این فرصت مهم نیز نش��أت گرفته از 
روند جهانی شدن است. در این خصوص 

می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
تاکنون جهانی ش��دن، بیشترین تأثیر 
خود را در کش��ورهای صنعتی پیش��رفته 
گذاش��ته اس��ت. در ای��ن میان زن��ان در 
کش��ورهای امری��کا، اس��ترالیا، اروپ��ای 
ش��مالی، ایتالیا و اس��کاندیناوی، اکثریت 
اعض��ای فع��ال اتحادیه ه��ا را تش��کیل 
می دهند. این در حالی است که تا چندی 
قب��ل، م��ردان بیش��ترین تأثی��ر را در این 

اتحادیه ها داشتند.
همچنین حضور زنان در اتحادیه های 
خدم��ات  و   )IGFIU( آزاد  کارگ��ری 

عموم��ی بی��ن الملل��ی )PSI(، کمیت��ه 
سازماندهی صنعتی )AFL-CIO( بسیار 
بیشتر از قبل شده و نسب زنان در رهبری 
اتحادیه ه��ا ب��ه ویژه در آلم��ان، پرتغال، 
ایتالیا، هلند، فرانس��ه و انگلس��تان رو به 

افزایش است.
این حضور گس��ترده زنان توانس��ته 
است پیامدهایی همچون برخورد منصفانه 
با آنها در خصوص اس��تخدام، دستمزد و 

رفاه هر چه بیشتر داشته باشد.
اقتصادی  ارتباطات  فناوری  توسعه 

در راستای جهانی شدن:
یک��ی دیگ��ر از نتایج جهانی ش��دن 
اقتصاد توس��عه »اقتصاد الکترونیکی« و یا 
مبادل��ه از طریق رایانه اس��ت. این پدیده 
مدرن فرصت بس��یار قابل توجهی را در 
اختیار همگان به ویژه زنان قرار داده است 
تا بتوانند شرکت فعالی در امور اقتصادی 

جهان مدرن داشته باشند.
برای بررس��ی هر چ��ه دقیق تر این 

مقوله از زوایای ذیل به آن می پردازیم:
ایج��اد فرصت ه��ای غی��ر  ال��ف- 

حضوری:
از مهمتری��ن م��واردی ک��ه باع��ث 
محدودی��ت زنان برای ش��رکت در امور 
اقتصادی می ش��ود، لزوم حضور مستقیم 
اقتص��ادی اس��ت زیرا  در محیط ه��ای 
بسیاری از زنان به دالیل خانوادگی )برای 
رس��یدگی به ام��ور خانه و خان��واده( و 
اخالقی )به دلیل رضایتمند نبودن بسیاری 
از محیط های اقتص��ادی( فرصت کافی 
برای حضور در محیط های اقتصادی را 
نمی یابند تا بتوانند با مشارکت در آن به 
افزودن توانایی های مالی خود بپردازند.

اما اقتصاد رایانه ای که منتج از دنیای 
جهانی ش��ده اس��ت به نوعی توانسته و 
می توان��د اینگون��ه محدودیت ها را از 
بین برده و فرصت های ش��گفت انگیزی 
در اختی��ار تمامی مردم به خصوص زنان 
ق��رار دهد. به عبارت روش��ن ت��ر، زنان 
خانه دار می توانن��د در خانه از فرزندان 
و خانواده ی خ��ود نگهداری کنند و در 
عین حال به وس��یله یک رایانه به خرید 
و ف��روش، مبادل��ه و رس��یدگی به امور 
اقتصادی خود بپردازند. بدیهی است این 
فرصت تنها به زنان خانه دار محدود نمی 
ش��ود بلکه زنان کارمن��د و اصوالً تمامی 
زنان می توانند در کنار سایر مشاغل خود 

به این مهم نیز بپردازند.
ش��غلی  فرصت ه��ای  ایج��اد  ب- 

جدید:
اقتصادی  ارتباطات  فناوری  توس��عه 
در دنی��ای جهانی ش��ده موج��ب ایجاد 
فرصت ه��ای ش��غلی جدی��د در جهان 
می ش��ود و زن��ان می توانند ب��ا فعالیت 
بیشتر، میزان بیشتری از این فرصت های 

شغلی را به خود اختصاص دهند.
پیدایش قدرت گسترده بورس در 

دنیای جهانی شده:
یکی دیگ��ر از ویژگی ه��ای دنیا در 
عصر جهانی شدن، گسترش هر چه بیشتر 

بازارهای بورس است.
در بازار بورس باید توانایی تشخیص 
فرص��ت و کس��ب اطالع��ات ه��ر چه 
افزون ت��ر را مد نظر قرار داد. این ش��یوه 
کار اقتص��ادی می توان��د فرصت ه��ای 

گرانبهایی در اختیار زنان قرار دهد.
خوش��بختانه حتی در ب��ورس اوراق 
بهادار ته��ران، زنان با درک این موقعیت، 
حضور بسیار فعالی پیدا کرده و می روند 
ت��ا موقعیتی بی نظیر در ای��ن چارچوب 

برای خود بیابند.
در انتها بار دیگر اش��اره می شود که 
باید به تفکیک منطقی میان جهانی ش��دن 
و جهانی س��ازی پرداخته و از هر طریق 
ممک��ن، جامعه زن��ان را برای حضور هر 
چه قوی تر در دنیای جهانی ش��ده آماده 
ساخت تا بلکه بتوان بسیاری از حقوق از 
دست رفته آنان در طول قرون متمادی و 

سالیان دراز را به آنها بازگرداند.
به عبارت ش��فاف تر، همان گونه که 
در ای��ن مقاله بدان پرداخته ش��د، جهانی 
ش��دن فرصت های طالی��ی را در بخش 
اقتص��اد در اختی��ار زنان ق��رار می دهد، 
این فرصت ها ناشی از زلزله ی شگرفی 
اس��ت که در بخش اقتص��ادی جهان در 
حال شکل گیری است. تکان های شدید 
نش��أت گرفته از ای��ن زلزله ها می تواند 
فرصت های��ی بی بدیل را در اختیار آنان 

قرار دهد.
ظهور اقتصاد الکترونیکی و رایانه ای، 
تغییر باورهای جهانی، تضعیف دولت ها 
به عنوان نگاهبان ارزش های سنتی، تغییر 
تئوری ه��ای اقتصاد جهان��ی، تحول در 
تقسیم کار جهانی و جابه جایی در قدرت 
همگی دست به دست هم داده اند تا بستر 
حضور گسترده زنان را در صحنه اقتصاد 

مدرن جهان فراهم آورند.
زنان نیز نش��ان داده اند هوش��یارانه 
ب��ه درک این موقعیت ها نائ��ل آمده اند 
و هن��وز امیدوارانه منتظ��ر ظهور هر چه 
گس��ترده تر نتای��ج این پدیده هس��تند تا 
بتوانند نقش اقتص��ادی و عادالنه خود را 
در سطح جهانی بیابند و از آنجا که طلیعه 
این نقش در بسیاری از کشورها آغاز شده 
است، امیدواریم زنان ایران نیز با درک هر 
چه عمیق تر این موقعیت به حقوق حقه 

خود دست یابند.
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رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: به 
برکت حرکت ماندگار و رهبری مدبرانه حضرت 
امام خمینی )ره(، کش��ور اس��المی ما به س��وی 

پیشرفت و تعالی در حال حرکت است.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای اس��المی 
ش��هر اصفهان، مهندس عباس حاج رس��ولیها در 
جمع نمازگزاران مسجد انسیه حورا )س( شهرک 
نگین ملک ش��هر با اش��اره به رهبری داهیانه امام 
راحل و بنیانگذار انقالب با شکوه اسالمی ایران، 
تصریح کرد: س��ردمداران حکومت ستمشاهی در 
قبل از انقالب با ذلت و خواری و تحت استعمار 
امریکاییها در کش��ور حکومت می کردند و بدون 

اجازه آنها دست به هیچ حرکتی نمی زدند.
وی همراهی مردم متدین و انقالبی در اماکن 
مقدس و مساجد را در ثمربخشی حرکت ماندگار 
امام راحل بس��یار مؤثر دانست و گفت: آرمانهای 
مق��دس و با ارزش بنیانگذار جمهوری اس��المی 
به عنوان ولی فقیه در مس��اجد لبیک گفته ش��د و 
دهها هزار جوان مؤمن و از خود گذشته با هدف 

اطاع��ت از والیت، جان خود را هم در راه خدای 
متعال فدا کردند.

رئیس ش��ورای اسالمی شهر اصفهان با اظهار 
تأس��ف ش��دید از اس��ائه ادب به ساحت مقدس 
حضرت امام خمینی )ره( خاطرنشان کرد: کسانی 
که در ش��عارهای پس از انتخابات خواهان حذف 
اس��المیت از نظام و کشورمان هس��تند، با فلسفه 
حرک��ت و آرمانهای رهبر کبیر انقالب نا آش��نا و 
بیگانه اند و به رهبری و حاکمیت والیت فقیه در 

جامعه اسالمی اعتقادی ندارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمکهای 
ش��هرداری اصفهان به 700 مسجد شهر اصفهان در 
بخش��های فرهنگی و عمرانی اشاره و تصریح کرد: 
ش��عار محوری و مبن��ای ما در اداره ش��هر اصفهان 
بر اس��اس مس��جد محوری و عنایت وی��ژه به این 

پایگاههای عظیم مردمی و معنوی است.
مهندس حاج رس��ولیها در عی��ن حال مردم 
خصوصًا ش��هروندان را به بصیرت و بینش عمیق 
در س��ایر مس��ائل دعوت و اظهار امیدواری کرد 
نخب��گان و جوانان با اس��تعداد در مناطق مختلف 
ش��هر با همفک��ری و همراهی خ��ود به عمران و 

آبادانی کالنشهر اصفهان کمک کنند.
گفتنی است در این جلسه که حضرت آیت اهلل 
امامی استاد برجسته حوزه علمیه، معاون فرهنگی 
اجتماعی شهرداری اصفهان و شهردار و معاونین 
منطقه 12 حضور داش��تند مس��ائل و مش��کالت 
محله ش��هرک نگین ملک شهر، با حضور اهالی و 

معتمدین محل مورد بررسی قرار گرفت.

ش��هرکرد - خبرن��گار زاین��ده رود: رئیس 
س��ازمان آموزش و پ��رورش چهارمحال و بختیاری 
گفت: در این اس��تان دخترها بیش��تر از پسرها درس 
می خوانن��د و میزان قبولی آنه��ا در مقاطع مختلف 

تحصیلی و کنکور بیشتر از پسرها است.
به گزارش ایرنا، حبیب نیکخو در جلسه شورای 
آموزش و پرورش اس��تان اف��زود: در مجموع دانش 
 آموزان دختر و پس��ر استان نس��بت به سالهای قبل 
درس خوان تر ش��ده اند و میانگین نمرات و درصد 

قبولی آنان نسبت به قبل بیشتر است.
وی اظهار داش��ت: در اکثر شهرس��تانهای استان 
درصد قبولی دانش آموزان بیش��تر شده و در مواردی 
مثل شهرس��تان کیار که افت 17 درصدی تحصیلی 
وجود داش��ت، علت آن الحاق شدن بخش ناغان در 

اواسط سال تحصیلی به کیار بوده است.
نیکخو تصریح کرد: برنام��ه ریزی های فراوانی 
برای جبران این افت تحصیلی ش��ده که یکی از آنها 

برنامه کیفیت بخشی جامع آموزش و پرورش است.
وی در خص��وص پ��اداش پای��ان خدم��ت 
بازنشس��تگان یادآور ش��د: باز نشستگان موعد و 
پیش از موعد در اس��تان دو هزار نفر هس��تند که 
منتظر پاداش هس��تند و به محض تأمین اعتبار و 

ابالغ به آنان پرداخت خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام 
جمعه ش��هرکرد نیز گفت: آم��وزش در مدارس باید 

تحلیلی و ادراکی باشد.
آیت اهلل محمد رضا ناصری در این نشست افزود: 
اگر دانش آموز، خوب درس بخواند اما نتواند به بیان و 
تحلیل مسائل بپردازد، مشخص می شود که دروس را 

به درستی یاد نگرفته است.
ب��ه گفته وی، باال بردن قدرت تفکر و تحلیل در 
دانش آموزان افزایش اکتشافات و مسائل علمی را به 

دنبال دارد.
وی تصریح کرد: با آسیب شناسی صحیح علت 
برخی از نقاط ضعف و افت تحصیلی شناس��ایی و 

درجهت رفع آنها تالش شود.

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری نیز گفت: برای 
ارتقای سطح کیفی آموزش و حذف حافظه محوری 

باید آموزش به سمت ادراکی شدن پیش برود.
رجبعلی صادقی افزود: دغدغه شورای آموزش و 
پ��رورش در مورد ورود به کارهای اجرایی در بخش 
آموزش اس��ت که نتیجه آن افزای��ش کیفی آموزش 

خواهد بود.
صادقی اظهار داش��ت: دالیل رشد مثبت و منفی 
تحصیلی دانش آموزان باید ریشه یابی شود تا در تمام 
زمینه ها استفاده بهینه ای از منابع انسانی و دیگر منابع 

صورت پذیرد.
وی تصریح کرد: اکثر پایه های تحصیلی در مناطق 
مختلف اس��تان در زمان حاضر در دروس ریاضی و 
ادبیات ضعیف هستند که با ریشه یابی و تقویت این 
دروس باید به س��مت ارتقای کیفی آموزش حرکت 

کرد.
صادق��ی افزود: ب��ا توجه به فضاهای آموزش��ی 
مناسب در اس��تان، آموزش و پرورش باید به سمت 
 ایج��اد انگی��زه درس خواندن و رش��د و پیش��رفت 

دانش آموزان گام بردارد.
به گزارش ایرنا، حدود 200 هزار دانش آموز دختر 
و پسر در چهارمحال و بختیاری در مقاطع تحصیلی 

مختلف مشغول فراگیری علم و دانش هستند.

الزم به ذکر اس��ت اف��راد برگزیده به 
عضویت بنیاد نخبگان که زیر نظر معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت 

می کن��د درخواهن��د آم��د. خاطرنش��ان 
می شود در مرحله ی نهایی این دوره 18 
استان کشور هیچ برگزیده ای نداشته اند.

اصفهان - خبرنگار زاینده رود: مراس��م 
تودی��ع و معارفه مس��ئول ح��وزه نمایندگی 
ولی فقیه در س��ازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفه��ان، با حضور آی��ت اهلل عالمی نماینده 
ول��ی فقی��ه در وزارت جه��اد کش��اورزی، 
حضرت آی��ت اهلل طباطبائی نماینده ولی فقیه 
و امام جمعه ش��هر اصفهان، حضرت آیت اهلل 
مه��دوی نماین��ده مردم در مجل��س خبرگان 
رهب��ری، مهندس محمدرض��ا نریمانی رئیس 
س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان، مسئوالن و 

کارکنان استان برگزار شد.
در این مراس��م که در تاالر سنبله سازمان 
جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان برگزار شد 
حضرت آی��ت اهلل عالمی نماین��ده ولی فقیه 
در وزارت جهاد کشاورزی با حضور نماینده 
 ول��ی فقیه امام جمعه ش��هر اصفهان حضرت 
آیت اهلل طباطبائی طی حکمی حجت االسالم 
و المس��لمین ح��اج آقای کوچ��ک زاده را به 
س��مت مس��ئول حوزه نمایندگی ول��ی فقیه 
در س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان 
منص��وب و از زحم��ات حجت االس��الم و 

المسلین حاج آقا زهتاب تشکر کردند.
در ادام��ه حض��رت آی��ت اهلل عالمی طی 
سخنانی گفت: جهاد کشاورزی استان اصفهان 
با داشتن 600 شهید و تعداد انبوه جانباز آزاده 
و ایثارگر در دوران دفاع مقدس نقش مؤثری 
را ایف��ا کرده اس��ت و ب��ر این اس��اس رهبر 
انقالب حض��رت امام خمین��ی )ره( با توجه 
ب��ه حضور جهادگران در عرصه های مختلف 
جبهه و جنگ لقب سنگرس��از بی سنگر را به 
ش��ما اهداء کرد که باید ضمن شکرگزاری و 
تالش بیش��تر ح��ق ملت را برای رس��یدن به 

اهداف نظام ادا کند.

ایشان با اشاره به نقش ولی فقیه در وزارت 
جهاد کشاورزی در بخشی از سخنان خود افزود: 
وزارت جهاد کش��اورزی دومین نهاد کش��ور و 
در حقیقت تنها وزارتخانه ای اس��ت که دارای 
نمایندگی ولی فقیه است و طی 30 سال گذشته، 
هم امام راحل و هم مقام معظم رهبری به وجود 
این نهاد تأکید داشته و دارند و آن به خاطر وجود 
حقیقت معنوی و ارزش��های معنوی موجود در 
جهاد سازندگی گذشته و جهاد کشاورزی فعلی 
است که این نقش در راستای توسعه کشاورزی 

و توسعه غذایی است.
الزم به ذکر است که در این آیین نماینده 
ول��ی فقیه و امام جمعه اصفه��ان نیز بر نقش 
علمی در جامعه اش��اره ک��رد و گفت: پیامبر 
اسالم )ص( فرموده: َمثَل علما روی زمین َمثَل 
ستارگان در آسمان اس��ت که مردم به وسیله 
علما راه خودش��ان را پیدا می کنند. ایشان در 
بخ��ش دیگری از س��خنان خود گف��ت: باید 
دامداری و کشاورزی را رونق دهیم و در این 
راس��تا با توجه به اینکه جهاد کشاورزی یک 
نهاد وابس��ته به رهبری است و مسائل شرعی 
و دین��ی فراوان��ی مثل امور واگ��ذاری زمین 
و نظر حاکم ش��رع و یا ذبح اس��المی وجود 
دارد، ضرورت نهاد نمایندگی رهبری بیش��تر 

و مهمتر است.
در این همایش نیز رئیس س��ازمان جهاد 
کش��اورزی اس��تان اصفه��ان آق��ای مهندس 
محمدرض��ا نریمان��ی ضم��ن ارائ��ه گزارش 
فعالیت ه��ای بخش کش��اورزی، از زحمات 
4 س��ال گذش��ته حضرت حجت االس��الم و 
المس��لمین زهتاب تقدیر و تشکر کرده و نیز 
به حضرت حجت االس��الم و المسلمین حاج 

آقا کوچک زاده خیر مقدم عرض کرد.

استاندار اصفهان:
امروز شاهد 
دموکراسی آزاد 
و رعایت حقوق 
شهروندی در جامعه 
هستیم

به گزارش فارس علیرضا ذاکر اصفهانی در آیین 
افتتاح همایش ملی شهروند مسئول، دانشگاه و امر به 
معروف و نهی از منکر با اشاره به حقوق شهروندی 

در جوامع کنونی افزود: حقوق شهروندی حقوقی دو 
طرفه است که یک طرف آن را مردم و طرف دیگرش 
را نظام سیاسی و حاکمیت تشکیل می دهد و این دو 
از هم جدا ناپذیر است.وی ادامه داد: حقوق شهروندی 
تنها به حوزه اجتماعی مربوط نمی شود بلکه حوزه های 
دیگری همچون سیاس��ت را با خود درگیر می کند و 
ما در انتخابات اخیراز عمق و مفهوم اندیش��ه حقوق 

شهروندی بیش از پیش آگاه شدیم.
استاندار اصفهان با اش��اره به ایام محرم و حادثه 
کربال و لبیک ندای امر به معروف و نهی از منکر توسط 
حضرت ابا عبداهلل الحسین تصریح کرد: این حرکت 
تاریخی امام و یارانش ناشی از یک بصیرت و شناخت 
اجتماعی است که حقوق شهروندی در این قلمرو مد 
نظر قرار گرفته اس��ت. وی خاطرنشان کرد: شهروند 
مسئول کسی است که با حقوق شهروندی آشناست و 

با چار چوب دینی به این دو فریضه الهی نگاه می کند و 
سعی می کند منطبق با موازین اسالمی به امر معروف و 
نهی از منکر بپردازد.دبیر اجرایی همایش ملی شهروند 
مسئول، دانشگاه و امر به معروف و نهی از منکر با اشاره 
به اینکه تعداد مقاالت رسیده به دبیرخانه همایش50 
عنوان بوده است، بیان داشت: از این تعداد10 مقاله به 
عنوان سخنران کلیدی و 35 مقاله به صورت ارائه طی 
دو روز ارائه می شود.وی افزود: امیدواریم این همایش 
با اعتقاد به کرامت انسانی و ایجاد ساز و کارهای باز 
دارنده در مورد متجاوزان به حریم اجتماع بتواند حس 
مسئولیت همگانی را برانگیزد و همگان بتوانند پایه ها 
و ستون های این خیمه بزرگ را بنا کنند.ذاکر اصفهانی 
گفت: مزین ش��دن جامعه به ای��ن دو فریضه بزرگ 
اس��المی می تواند دروازه رسیدن به تمدن اسالمی را 

فراهم کند.

تحقیقات���ی  و  پژوهش��ی  فعالیته����ای 
دانش��گاههای چهارمحال و بختیاری در چند 

سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است.
پژوه��ش، مقول��ه ای مه��م و تأثیرگ��ذار 
ب��ر تصمیم گیری ه��ای کالن کش��ور به ویژه 
در ارتب��اط ب��ا مس��ائل اقتص��ادی، فرهنگی 
و اجتماع��ی به ش��مار می رود ب��ه گونه ای 
ک��ه هرگون��ه فعالیتی در ای��ن حوزه ها بدون 
توجه به دس��تاورد پژوهش��گران و استفاده از 
پژوهش ه��ای آنان نتیجه مطلوبی ندارد. در این 
بین نقش دانشگاه ها به عنوان مهمترین عرصه 
ظهور و بروز فعالیت های پژوهشی-تحقیقاتی 

بسیار حائز اهمیت است.
در همی��ن راس��تا و در فراین��د ارتق��ای 
فعالیت های پژوهش��ی، دانش��گاههای استان 
چهارمحال و بختیاری در این استان پیشروتر 
هستند، به گونه ای که طرح های پژوهشی و 
تحقیقاتی این دانشگاهها هر سال در مقایسه با 

سال های قبل رشد چشمگیری می یابد.
رئیس دانشگاه شهرکرد با اعالم اینکه در 
نیمه نخست امسال قراردادهای پژوهشی این 
دانش��گاه حدود 5 برابر افزایش داشته است، 
گفت: قراردادهای پژوهشی دانشگاه شهرکرد 

امسال از مرز 15میلیارد ریال گذشت.
اسماعیل اس��دی به فعالیت 5 پژوهشگاه 
در این دانش��گاه اشاره کرد و افزود : با وجود 
افزایش قراردادهای پژوهش��ی، این دانش��گاه 
هنوز ظرفی��ت زیادی برای انعق��اد قرارداد و 

پژوهش��ی  همکاری های 
بین این دانشگاه و صنایع 
وبختی��اری  چهارمح��ال 

وجود دارد.
دانش��گاه  گفت:  وی 
شهرکرد به لحاظ تولیدات 
علمی بین دانش��گاه های 
را  هفت��م  رتب��ه  کش��ور 
دارد که ای��ن رتبه بیانگر 
توانمندی این دانشگاه در 

عرصه تولید علم و پژوهش است.
معاون پژوهش��ی دانشگاه شهرکرد هم از 
حمایت های مادی این دانشگاه از طرح های 
پژوهش��ی اعض��ای هیأت علمی خب��ر داد و 
گفت: به طرح های پژوهش��ی اعضای هیأت 
علمی این دانشگاه پس از تصویب در شورای 
پژوهشی بین 100 تا 150 میلیون ریال کمک 

بالعوض اعطا می شود.
بهزاد ش��ارقی گفت: اعضای هیأت علمی 
در ص��ورت پذی��رش و چ��اپ مقاالتش��ان 
در مجله ه��ای معتب��ر علم��ی و پژوهش��ی، 
از حمای��ت 20میلی��ون ریال��ی و در صورت 
پذی��رش و ارائه مقاالت  حاص��ل از پژوهش 
خ��ود در کنفرانس های علم��ی از حمایت 6 

میلیون ریالی دانشگاه برخوردار می شوند.
وی گفت: طرحهای پژوهشی دانشجویان 
نی��ز از حمای��ت مالی 3 و ی��ک و نیم میلیون 

ریالی دانشگاه برخوردار می شوند.
معاون پژوهش��ی دانش��گاه علوم پزشکی 
چهارمح��ال و بختیاری هم گفت: دانش��گاه 
علوم پزش��کی این اس��تان با داش��تن 2 مرکز 
تحقیقات سلولی مولکولی و تحقیقات گیاهان 
دارویی رتبه اول پژوهش را بین دانشگاه های 

علوم پزشکی هم طراز سطح کشور دارد.
حسین یوس��فی افزود140طرح تحقیقاتی 
در حوزه ه��ای مختل��ف پژوهش��ی در این 
دانش��گاه در دس��ت اج��را اس��ت و  تاکنون 

100 مقاله پژوهش��ی اعضای هیأت علمی و 
دانشجویان این دانشگاه در مجله های علمی 

خارجی و داخلی چاپ شده است.
وی گف��ت: ب��رای اج��رای فعالیت های 
پژوهش��ی در این دانشگاه امس��ال 2 میلیارد 

ریال اعتبار اختصاص یافته است.
معاون پژوهش��ی دانش��گاه آزاد اسالمی 
واحد ش��هرکرد یادآور ش��د: این دانش��گاه با 
12س��ال فعالیت بی وقفه پژوهش��ی توانس��ته 
اس��ت جایگاه خوب��ی بین س��ایر واحدهای 

دانشگاه آزاد اسالمی و دولتی پیدا کند.
وی گفت: امسال 5 درصد از کل اعتبارات 
دانش��گاه آزاد اسالمی به پژوهش و تحقیقات 

اختصاص یافت.
فیروز فدایی فرد افزود: در حوزه پژوهشی 
و تحقیقات��ی ه��م اکن��ون 175ط��رح در این 

دانشگاه در حال اجرا است.
به گفته وی 164طرح خاتمه یافته، تالیف 
4 عن��وان کتاب، فعالیت 125عضو دانش��جو 
در باش��گاه پژوهش��گران، ثب��ت 10 اختراع 
دانشجویان و استادان، چاپ 26مقاله در مجله 
آی اس آی و 95مقاله علمی ترویجی از دیگر 
فعالیت های پژوهش��ی– تحقیقاتی این واحد 

دانشگاهی است.
دانش��گاه  پژوهش��ی  مع��اون  آقابابای��ی 
علم��ی کاربردی چهارمح��ال و بختیاری هم 
به انعق��اد تفاهمنام��ه آموزش��ی و همکاری 
بین ای��ن دانش��گاه و اداره کل اس��تاندارد و 
تحقیق��ات صنعتی و بنیاد 
ش��هید و ام��ور ایثارگران 
این اس��تان اش��اره کرد و 
تفاهمنامه ها  ای��ن  گفت: 
در راس��تای همکاری در 
تحقق طرح های پژوهشی 
این  ک��ردن  کارب��ردی  و 
طرح ه��ا ص��ورت گرفته 

است.
معاون پژوهشی جهاد 
دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری هم از 
اختص��اص 2 میلیارد ری��ال برای پژوهش در 
جهاد دانش��گاهی این استان خبر داد و افزود: 
این اعتبار امسال برای فعالیت های پژوهشی 
ای��ن مرکز علم��ی در زمینه محیط زیس��ت، 

کشاورزی و آموزش هزینه می شود.
باب��ا احم��دی گف��ت: این مرکز امس��ال 
17ط��رح تحقیقات��ی مهم را در دس��ت اقدام 

دارد.
اما اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری که 
معتق��د به حمای��ت کامل از پژوهش��گران و 
محققان اس��ت گفت: اعتق��اد عمیق به کار و 
نتیجه پژوهش، مهم تری��ن عامل برای نهادینه 
کردن فرهنگ تحقیق و پژوهش است و برای 
اینکه پژوهش در جامعه ما به جایگاه مطلوب 
خود برس��د باید هر پژوهشگر و همچنین هر 
مس��ئولی به مهم  ب��ودن کار و مؤثر بودن آثار 

تحقیقی اعتقاد و اعتماد کامل داشته باشند.
رجبعل��ی صادقی ب��ر ارتباط س��ازنده و 
غیرشعاری دانش��گاه و صنعت تأکید می کند 
و می افزای��د: اگر ارتباط پوی��ا و اُرگانیک و 
ن��ه پیوند اجباری و مکانیکی بین دانش��گاه و 
حوزه ه��ای صنعت، کش��اورزی و خدمات 
برقرار ش��ود تمام نهادها از این ارتباط س��ود 
خواهند برد و پژوهش ها تقاضا محور خواهد 
شد و در نتیجه استان به شکوفایی و بالندگی 

در تمام عرصه ها دست خواهد یافت.

رتبهواحد آموزشیطراحنام طرحردیف

آموزشکده فنی احمد کیانیچانه گیر خمیر1
دوم کشوریپسران شهرکرد

تصویرسازی 2
زهرا احمدیشاهنامه

آموزشکده 
فنی دختران 

شهرکرد
چهارم کشوری

پاشویه بیماران 3
اسماعیل حیدریتبدار

پژوهش سرای 
دانش آموزی 

فارسان
چهارم کشوری

سرعت گیر 4
امیرمسعود صفاریاتوماتیک

غیرانتفاعی 
دکتر حسابی 

سامان
چهارم کشوری

مجید سلیمانی – بالش هوشمند5
پوریا غفاری

پژوهش سرای 
دانش آموزی 

فارسان
چهارم کشوری

یازدهمین دوره ی جش��نواره خوارزمی با معرف��ی برگزیدگان به کار خود پایان داد. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری برای اولین 
بار طرح ارس��الی 5 نفر از دانش آموزان اس��تان پس از موفقیت در مراحل ابتدایی جهت 
بررس��ی نهایی به وزارت علوم فرستاده شد که بر اساس اعالم وزرات علوم برگزیدگان 
مرحله کش��وری جشنواره جوان خوارزمی استان چهارمحال و بختیاری در دوره یازدهم 

به شرح ذیل معرفی شدند:

 درخشش دانش آموزان 
 چهارمحال و بختیاری در 

جشنواره ی خوارزمی
تونل سوم کوهرنگ 92 
درصد پیشرفت داشته 

است
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای اصفهان اعالم کرد: طرح 

ملی س��اخت س��د و 
کوهرنگ  س��وم  تونل 
تأمی��ن  منظ��ور  ب��ه 
آشامیدنی،  آب  کمبود 
و کش��اورزی  صنعت 
منطقه مرکزی کش��ور 
حج��م  افزای��ش  و 
آب تنظیم ش��ده س��د 
زاین��ده رود تاکنون 92 

درصد پیشرفت داشته است.
محمد عل��ی طرفه در گفتگو با ایس��نا، ب��ا بیان اینکه 
اج��رای این طرح به ط��ول بیش از 23 کیلومتر و با برآورد 
100 میلیارد تومان اعتبار اولیه از سال 72 آغاز شده است، 
اظهار داش��ت: اکنون تنها حفاری یک کیلومتر از این مسیر 
باقی مانده و تونل سوم کوهرنگ فرودین ماه سال آینده به 

بهره برداری می رسد.
وی اعتب��ار و تجهی��زات پیش��رفته از جمله دس��تگاه 
حفاری و کوهس��تانی بودن منطق��ه را از جمله علل کندی 
رون��د اجرای این طرح مهم آبرس��انی بیان ک��رد و افزود: 
تاکنون برای اجرای طرح ملی س��اخت س��د و تونل سوم 
کوهرن��گ 70 میلیارد تومان هزینه ش��ده و در حال حاضر 
برای تسریع دراجرا، یک دستگاه TBM با متوسط حفاری 

600 متر در ماه فعالیت می کند.
تونل سوم کوهرنگ پس از بهره برداری قادر به انتقال 
س��الیانه 250 میلیون مترمکعب آب از حوضه آبریز کارون 

به زاینده رود است.

دخترها در چهارمحال و بختیاری بیشتر درس می خوانند

اعالم مدارس مجری 
طرح کرامت در ناحیه دو 

شهرکرد

م��دارس مج��ری ط��رح کرام��ت در اداره ی 
آموزش و پرورش ناحیه دو ش��هرکرد اعالم شدند. 
نعم��ت ا... اس��دپور معاون آم��وزش و پرورش و 
ن��وآوری اداره ی آم��وزش و پ��رورش این ناحیه 
با اعالم ای��ن خبر افزود: مدارس دخترانه ش��اهد، 
نمونه میرداماد حضرت امام خمینی )ره( فرخشهر، 
حضرت زهرا )س(، س��مانه هفشجان، سپیده باب 
الحوائ��ج 1و 2 و محدثه کیان مجریان این طرح در 
این ناحیه هس��تند. الزم به ذکر است طرح کرامت 
ط��رح آداب و مهارت زندگی اس��المی اس��ت که 
مجموعه ای از توانایی های مورد نیاز برای زندگی 
در جامعه اسالمی را ارائه می دهد تا دانش آموزان 
ب��ر اس��اس آن بتوانند ضمن رعای��ت ارزش ها و 
هنجارهای جامعه به نیازها و خواس��ته های فردی 
و اجتماعی خود پاسخ داده و بتوانند با بهره گیری 
از آموزه های دینی با مسائل و مشکالت رو به رو 
شده و  درصدد حل آن برآیند. شایان ذکر است این 
طرح در سال گذش��ته در پایه های چهارم و پنجم 
دوره ی ابتدای��ی و پای��ه ی اول دوره ی راهنمایی 

تحصیلی این ناحیه اجرا شده بود.

آغاز مرحله سوم پروژه 
اصالح نژاد دام روستایی

مهندس هیبتیان معاون امور دام س��ازمان جهاد 
کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت:

مرحله س��وم پروژه اصالح نژاد دام روس��تایی 
در 7 شهرس��تان و 57 روستا شروع شد. وی گفت: 
در این مرحله 45 نفر از کارشناس��ان دامپروری در 
انج��ام عملیات اصالح نژاد دام مش��ارکت دارند و 
تع��داد 7070 دامدار از خدم��ات یارانه دار در این 

پروژه استفاده خواهند کرد.
مهن��دس هیبتیان ب��ه اهمیت اص��الح نژاد دام 
روستایی اش��اره و خاطرنشان کرد اعمال روشهای 
ثبت مش��خصات و رکورد گیری حرکت در جهت 
حف��ظ ذخای��ر ژنتیکی مطلوب، کمک ب��ه بهبود و 
احیای مراتع، افزایش راندمان تولید مثل در دامها و 
افزایش تولید ش��یر و گوشت از اهداف این مرحله 

است.

توزیع بیش از 15 هزار 
تن سبوس بین دامداران

مهن��دس هیبتیان معاون بهب��ود تولیدات دامی 
س��ازمان جه��اد کش��اورزی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری گفت: در 8 ماهه اول سال زراعی جاری، 
س��بوس یاران��ه دار به می��زان 14854 ت��ن با نرخ 
دولتی توس��ط بخش خصوصی بین دامداران هفت 
شهرس��تان توزیع شده است. وی گفت: پیش بینی 
می ش��ود این میزان تا پایان سال زراعی جاری به 
بیست هزار تن برسد. وی مصرف عمده سبوس را 

در دام سنگین دانست.

طرح مدرسه ی زندگی 
در 8 مدرسه ی منطقه ی 

فالرد برگزار می شود
جلس��ه ی توجیه��ی مدیران م��دارس مجری 
طرح مدرسه ی زندگی اداره ی آموزش و پرورش 
منطقه ی فالرد برگزار شد. بهروز سعیدی معاون 
پرورش��ی و تربی��ت بدن��ی اداره ی آم��وزش و 
پرورش ای��ن منطقه با اعالم ای��ن خبر افزود: در 
این جلسه دس��تورالعمل طرح مدرسه ی زندگی 
تبیین و تش��ریح ش��د. الزم به ذکر اس��ت در این 
طرح دانش آموزان عالوه ب��ر یادگیری مهارتهای 
 زندگی و آموزه های دینی با چگونگی برخورد با 
مس��ائل و مش��کالت پی��ش روی خود نیز آش��نا 

می شوند.
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دانشگاه چه جور جایی است؟ زندگی دانشجویی

استرس های زندگی دانشجویی

آیا همه راه ها به دانشگاه ختم می شود؟

دانش��جویان با انگیزه بس��یار وبعد از گذراندن 
س��د کنکور و ب��ا توقعاتی بس��یار وارد دانش��گاه 
می ش��وند.این گ��روه به جز مع��دودی خیلی زود 
وارد دنیایی می ش��وند ک��ه در آن دیگر جدیت در 
خواندن و تفکر معنایی ندارد. زندگی دانش��جویی 
که می توان آن را به چند فضای مش��خص از قبیل 
خواب��گاه و هم��ه مختصات س��اختاری، فرهنگی، 
روانی، کالس ها،اساتید رابطه زندگی دانشجویی و 
خانواده،دوستان،اساتید و... تقسیم بندی کرد،نقش 
اساسی در پدید آوردن این وضعیت دارد.از طرف 
دیگر هزینه سرسام آور بعضی از دانشگاهها باعث 
می شود که گروهی به رغم عالقه فراوان به درس 
اندک اندک انگیزه خود را از دس��ت می دهند.علی 
1۹ س��اله دانشجوی زیست شناس��ی دانشگاه آزاد 
می گوید: من و خواهرم دانش��جوی دانشگاه آزاد 
هس��تیم و  تًامین تمام هزینه های تحصیل از قبیل 
ش��هریه دانش��گاه،هزینه رفت و آمد و خوابگاه و 
بقیه هزینه های زندگی  بر عهده پدرم است.حمید 
هم که دانش��جوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و 
شاغل اس��ت می گوید:هزینه تحصیل در دانشگاه 
آزاد خیلی زیاد اس��ت و من خودم هزینه دانشگاه 
و ش��هریه را تأمین می کنم، اما درآمد من از هزینه 
دانشگاه هم کمتر است.به عالوه برای بقیه مخارج 
زندگ��ی از پس اندازم اس��تفاده می کنم.راحله هم 
که دانش��جوی ترم آخر مهندسی کشاورزی است 
می گوید:ه��ر چند که من در دانش��گاه سراس��ری 
درس می خوانم و الزم نیست شهریه پرداخت کنم 
ام��ا برای بقیه مخارج تحصی��ل و زندگی تا زمانی 
که ش��غل مناسبی پیدا کنم مجبورم به خانواده تکیه  
کنم. اما واقعیت این اس��ت ک��ه امروزه هزینه های 
زندگی و خصوصًا دانشگاه  به حدی زیاد است که 
بس��یاری از مردم به دلیل شرایط اقتصادی و کمبود 
امکانات مالی دچار مش��کل شده اند و  مشکالت 

مالی دغدغه همیشگی دانشجویان شده است.

اما زندگی دانش��جویی  ابعاد دیگری نیز دارد.
دکتر زاهد جامعه ش��ناس در پاسخ به این سؤال که 
چرا بعضی از دانش��جویان انگیزه خود را از دست 
می دهند،ضمن تًاکید بر اینکه دانشگاه های کشور 
از لحاظ فرهنگی ضعیف عمل می کنند می گوید: 
ش��اید یکی از دالیل بی انگیزگی دانشجویان ما به 
رویاه��ا و آرزوهایی برمی گردد که یک دانش��جو 
در ب��دو ورود به دانش��گاه در س��ر دارد اما وقتی 
وارد دانش��گاه می ش��ود آن روی��ا وتصویر محقق 
نمی ش��ود.وی در ادامه می افزاید:دانشجویان باید 
فرهنگ در خور دانش��جو را در خود رشد دهند و 
این به فعالیت های فوق برنامه در دانش��گاهها مثل 
ورزش و هنربر می گردد که به اندازه کافی از آنها 
برای رش��د و تعالی دانشجویان استفاده نمی کنیم. 
وی ب��ا تأکی��د برلزوم یک برنامه ریزی درس��ت و 
در خور نخبگان اجتماعی در دانش��گاههای کشور 
می گوید: زمینه علمی نیز باید برنامه های تحصیلی 
را جدی ت��ر دنب��ال کنیم،اگ��ر جدی��ت علمی در 

کناربرنامه های فرهنگی فراهم شود محیط دانشگاه 
ارضا کننده تر خواهد بود.

حمی��د دانش��جوی کارشناس��ی ارش��د علوم 
سیاس��ی معتقد اس��ت دانش��جویان ما به این دلیل 
که انتظاراتش��ان با واقعیت تف��اوت دارد بی انگیزه 
می ش��وند.اگر انتظاردانش��جو از دانشگاه،جامعه و 
خودش معقول باش��د و همچنی��ن انتظاراتش را از 

دانشگاه تعدیل کند،مطمئنًا موفق خواهد بود.
ام��ا دکتر زاهد جامعه ش��ناس می گوید: چون 
طبیعتًا آرزوها افق دید انسان را وسیع تر می کند،ما 
نباید زیاد به فکر تعدیل آرزو در جوانان باشیم،هر 
چند نرسیدن به آروزها باعث سرخوردگی می شود 
اما می تواند موتور محرکی باش��د برای حرکت و 
ایجاد انگیزه در دانش��جو و از طرفی هم می تواند 
موجب افزایش امکانات و باال بردن سطح سرویس 
دهی ها به دانش��جویان ش��ود. دکتر زاهد در ادامه 
ضمن اشاره به  رابطه دانشجو و استاد و تأثیرات آن 
بر دانش��جو می گوید:خصلت های فردی بر مشی 

یک انس��ان اثر می گذارد و اس��اتید نیز بر اس��اس 
همین ویژگی های فردی رابطه خود را با دانش��جو 
تنظیم می کننداما به هر صورت انچه در این روابط 
اهمی��ت دارد این اس��ت که هم بای��د انس و الفت 
وجود داشته باشد و  هم حد و مرزها رعایت شود. 
زهرا ۲1 س��اله دانشجو می گوید:رابطه دانشجویان 
ما با استاد در حد نمره  وامتحان است، حتی وقتی 
می خواهیم با اس��تاد مش��اور صحبت کنیم،استاد 
آنچنان پر مش��غله اس��ت که حت��ی امکان صحبت 
ک��ردن هم وج��ود ندارد.رابطه دانش��جو و اس��تاد 

امروزه تنها به نمره و امتحان محدود شده.

از دیگ��ر عوامل و علل ایجاد انگیزه و موفقیت 
در زندگی انس��ان مشخص کردن اولویت و هدف 
در زندگی اس��ت.اهداف و اولویت دانشجویان در 
زندگی متفاوت است. حمید دانشجوی کارشناسی  
ارش��د می گوید: مهمترین اولویت من در زندگی 
یک ش��غل تحقیقاتی علمی اس��ت و دوست دارم 
بتوانم در یک مؤسس��ه تحقیقاتی به کار پژوهش��ی 
و آموزش��ی بپ��ردازم.او از میان عل��م وثروت،علم 
را انتخ��اب می کند. الدن ۲1 س��اله و دانش��جوی 
مهندسی کامپیوتر نیز پیدا کردن یک شغل پر درآمد 
را مهمترین اولویت خود در زندگی بر می ش��مارد 
و ثروت را بهتر از علم می داند. مریم  دانش��جوی 
مدیریت می گوید:اولویت اول من در زندگی درس 
و ادامه تحصیل اس��ت،به عقی��ده او علم می تواند 
موجب  تولید ثروت شود. دکتر زاهد  در این رابطه 
می گوید: امروزه ثروت به هر صورت حتی الزمه 
کس��ب علم است. اگر ثروتی نباشد پیگیری برخی  
کارهای علمی هم فراهم نمی شود.وی معتقد است 
نباید ثروت را مذموم بدانیم ضمن اینکه ارزش علم 

را نباید  زیر سؤال ببریم.

آنچ��ه که بی��ش از همه به ایجاد اس��ترس بین 
دانش��جویان منج��ر می ش��ود، تف��اوت فرهنگ و 
آداب و رسوم محلی هردانشجو با دانشجوی دیگر 

است. 
ش��کوه نوابی نژاد با بیان اینک��ه تفاوت افراد، 
منش��اء اختالف و اس��ترس بین دانشجویان است، 
گفت: در زندگی دانش��جویی، بودن با هم اتاقی ها 
بسیار استرس آور است، زیرا افراد از فرهنگ های 
مختلف و با آداب و رس��وم کاماًل متفاوت ازهم در 
کنار یکدیگر زندگی می کنند. وی درباره چگونگی 
رفع این مش��کل گفت: دانش��جویان باید در مورد 
خواس��ته ها و موارد مشترک واختالف خود با هم 
صحبت کنند و برنامه ریزی داش��ته باشند. وی در 
ادامه به راه های مقابله با استرس زندگی دانشجویی 
پرداخت و گفت: به دلیل تمامی تغییراتی که در فرد 
به  وجود می آید و از س��وی دیگراس��ترس علت 
نیست بلکه اثراس��ت، اثری که بر افراد می گذارد، 
بناب��ر این اولین و آخرین راه »خودشناسی«اس��ت، 
اینکه افراد توانای��ی، قابلیت، عالیق و ارزش های 
خود را بشناس��ند که متأسفانه این مقوله خیلی مهم 
در دانش��گاه ها م��ورد غفلت ق��رار می گیرد. وی 
ادام��ه داد: راه ح��ل دیگر تفکر منطقی اس��ت. اگر 
اف��راد فکرمثبت را جایگزین فکر منفی کنند عوامل 
اس��ترس کم رنگ می ش��وند و توصیه می ش��ود 
که افراد دچار اس��ترس نفس عمیقی بکش��ند زیرا 
بخش��ی از اثر و تنش اس��ترس با ب��ازدم به بیرون 
ریخته می شود. بهترین کار ورزش است و ورزش 

ش��اهکار در مقابله با استرس است. شنا کنند و راه 
بروند و بدوند. وی در بخش دیگری ازسخنان خود 
با ارائه تعریفی از استرس، گفت: استرس سازگاری 
با واقعه ای اس��ت که رخ داده است به عنوان مثال 
استرس امتحان تغییراتی ایجاد می کند که در جهت 

موضوعی است که اتفاق خواهد افتاد و افراد خود 
را با این تغییرات سازگار می کنند که این سازگاری 
مس��تلزم مجموعه تغییر و تحول اس��ت و تغییرات 
باعث تحول در روحیه و روان فرد می ش��ود. وی 
در ادامه افزود: اس��ترس همیش��ه بد نیس��ت بلکه 

بخش��ی از زندگی اس��ت و برای رسیدن به هدف 
و آرمان های خود اس��ترس داریم. هرجا رقابت و 
ارزش یابی وجود دارد، دچار اس��ترس می شویم. 
اضطراب دلهره و نگرانی نیز همیش��ه وجود دارد و 
هرکدام از اینها ارزش است اما ارزش آنها تا حدی 

است که سیس��تم  فیزیولوژیکی و روانی فرد را به 
هم نزند، در غیر این صورت تبدیل به پاتولوژی یا 

اختالل می شود.
نواب��ی ن��ژاد با اش��اره ب��ه مدیریت اس��ترس 
خاطرنشان کرد: هنر این است که راه اداره استرس 

را یاد بگیریم تا مانع رس��یدن به هدف ش��خصی، 
تحصیلی، ارتباطات و ازدواج نشود.

وی در ادامه س��خنان خود برآثار فیزیولوژیکی 
و روانی و اجتماعی اس��ترس تأکی��د کرد وگفت: 
اس��ترس باعث تغیی��ر در وضعی��ت فیزیولوژیکی 
می شود و سیس��تم خوردن وخوابیدن و دفع بدن 
را مختل می کند. نش��انه مهم اس��ترس در سیستم 
تنفس��ی به وجود می آید. فردی که دچار استرس 
شده اس��ت قادر به نفس کش��یدن عمیق نیست و 
نفس ه��ای تند و منقطع می کش��د. در بعد روانی 
و ذهن��ی فرد دچ��ار اختالل درحافظ��ه هیجانات، 
دل ش��وره، اف��کار منفی و غیرمنطقی می ش��ود و 
از تعریفهای ش��ناختی اس��تفاده می کن��د، یعنی از 
باوره��ای غلط��ی که باعث اذیت فردی می ش��ود 
که این عامل خود منش��اء تفکر غیرمنطقی است و 
سبب تشدید استرس می شود. مدیر گروه مشاوره  
دانش��گاه تربیت معلم تهران درادامه منبع و منش��اء 
استرس را عوامل محیطی، فیزیولوژیکی، تحصیلی، 
ازدواج و سفر دانست و تصریح کرد: افرادی که از 
نظ��ر روانی و عاطفی عصبی و زودجوش هس��تند 
آس��تانه مقاومت آنها پایین است و به شدت آسیب 
پذیرن��د. وی درخاتمه گفت: واکنش اس��ترس در 
افراد متفاوت است. گاهی اوقات به خاطر خواسته 
ها، جاه طلبی، بلند پروازی افراد خود به اس��تقبال 
استرس می روند و بسیارمهم است که افراد توانایی 
و قابلیت خود را بشناس��ند و خواس��ته هایشان در 

حد توانایی شان باشد.

کارکاتور/ نگین نقیه

... ه��ر بار که از جلوی نرده های دانش��گاه رد 
می شد، همیشه خدا خدا می کرد که کی این چهار 
ساله دبیرستان تمام می شود تا قدم به آن طرف این 

نرده های وسوسه انگیز بگذارد. 
دبیرس��تان و پیش دانشگاهی که تمام شد، تازه 
دریافت که انرژیش ب��رای پریدن از ارتفاع میله ها 
کم بوده و حاال باید یک س��الی به زور ش��ب زنده 
داری و کالس خصوص��ی و تس��ت، ج��زوه و... 
دوپنیگ کند تا بتواند دلهای تماشاچیان بی قرار این 
مسابقه را به ساحل آرامش برساند و اندکی نیز برای 
دل خودش تقالیی کن��د. روزنامه را که گرفت، از 
خوش��حالی در پوستش نمی گنجید. به خودش که 
آمد دیگر راستی راستی دانشجو شده بود، حاال دل 
همه اطرافی��ان آرام گرفته بود و این تنها دل او بود 
که به این س��ادگیها آرام نمی ش��د. سر در گم بود، 
چش��م بر هم که می گذاش��تی این مدت کوتاه به 
اتمام می رس��ید، پس چه باید بکند؟ خدای ناکرده 

یک جورهایی ممکن بود ناامید شود... 
آنچه من، به عنوان یک دانش��جو، در میان سایر 
دانشجویان مشاهده می کنم این است که برخی از 
دوس��تان من پس از ورود به دانش��گاه یکباره کاخ 
آرزوهاشان فرو می ریزد و به نحوی دچار نا امیدی 
می ش��وند. دوس��ت داش��تم بدانم دید من درست 
اس��ت یا نه؟ اگر با نظر من موافق هستید، به عوامل 
امیدواری قبل از دانشگاه و آنچه این امیدواری را از 

بین می برد، اشاره کنید. 
دیدی که ش��ما دارید تا حدودی صحیح است. 
ما دانش��جویانی داریم که به این شکل هستند و در 
مقابل دانش��جویان بس��یاری داریم که چنین حالتی 
ندارند. به نظر من، این مسأله بر اساس تصویر ذهنی 
فرد قبل از ورود به دانشگاه شکل می گیرد. ممکن 
است کس��ی از دانشگاه، از فضا و محیط و استادان 
و دروس آنج��ا تصویری با واقعیت منطبق نباش��د. 
مثل کودکی که می خواهد وارد مدرس��ه ش��ود، ما 
برای او مدرس��ه را مانند بهشت ترسیم می کنیم اما 
وقتی بچه ها به مدرسه وارد می شوند و نوع فضا و 

روابط انسانی را می بینند، ممکن است دیگر دلشان 
نخواهد مدرسه بروند. 

به نحوی دانشجویان هم قبل از ورود به دانشگاه، 
چنی��ن تصویری در ذهنش��ان دارند. ش��غل عالی، 
موقعیت عالی، مطالب آماده علمی و دانشجویان و 
استادانی که فقط به علم فکر می کنند. از آن طرف، 
جامعه و خانواده نیز به این تصورات دامن می زنند. 
خیلی از خانواده ها عالقه دارند فرزندانش��ان به هر 
قیمتی شده وارد دانشگاه شوند ولی اصاًل به استعداد 
آنها توجه ندارند. ما االن دانش��جویانی داریم که به 
رش��ته تحصیلی فعلی خود اصاًل عالقه ندارند ولی 
به خاطر جو محیط به دانشگاه آمده اند. طبیعتاً این 
فرد انگیزه یادگیری ندارد و با کس��ان دیگر هم که 
صحب��ت می کند به او می گویند: در دانش��گاه هم 
خبری نیست و حرف واقعاً جوانان جامعه را دچار 
ابهام می کند. دانش��جویان باید ب��ه تصویر واقعی 
دانش��گاه دس��ت یابند تا هنگام ورود به این محیط 

دچار تردید و خدای ناکرده یاس نشوند. 
اگر به نظریه ش��ما )در ج��ذب افراد نخبه( 
عم��ل کنیم، دانش��گاه جایگاه نخب��گان خواهد 
شد و کس��انی که در این محیط رشد کنند، در 
یک خأل رش��د کرده و به هیچ عنوان واکس��ینه 
نخواهند شد. وقتی این دانشجویان به جامعه ای 
با آن ترکیب جمعیتی وارد شوند، برای برخورد 
با افراد و مش��کالت مختل��ف جامعه، هیچ گونه 

آمادگی نخواهند داشت؟ 
ببینید منظورم این اس��ت که غی��ر از درس که 
مالک عمل قرار می گیرد، ش��خصیت دانش��جو و 
اس��تاد و کارمند نیز مورد تحلیل ق��رار گیرد. حاال 
شخصی درس خوانده و مجوز ورود به دانشگاه را 
گرفته، اما دارای اختالل شخصیت است؛ خوب این 
فرد بعدها جامعه را دچار مش��کل خواهد کرد. من 
نمی گویم دانشجویان از دیگران خیلی بهتر باشند؛ 
اما باید دارای یک شخصیت متعادل و نرمال جامعه 
باش��ند. به هر ترتیب، این س��رمایه ای که دولت و 
جامعه برای تک تک دانشجویان می گذارد و هزینه 

صرف می کند، نباید هدر رود. 
به نظ��ر می رس��د در جامعه م��ا االن برای 
خیلی ها همه راه ها به دانش��گاه ختم می ش��ود 
و خانواده ها با کوش��ش فراوان س��عی می کنند 
فرزندانش��ان ب��ه دانش��گاه راه یابن��د. االن اگر 
فرزند یک خانواده فرهنگی ش��غل مکانیکی را 
ب��ا عالقه خود انتخاب کند، پ��در و مادر او خود 
را در جامع��ه س��رافکنده می بینند در حالی که 
من در جایی دیدم که در کشورهای اروپایی به 
این اندازه تمایل برای ورود به دانش��گاه وجود 
ندارد. می خواه��م بدانم آنها برای خیل جوانان 
مش��تاق و جویای کار و نامش��ان چه راهی پیش 

رو گذاشته اند؟ 
مشکل ما این است که فرهنگ باور شرافتمندانه 
بودن هر کار سالم را نداریم. اروپایی ها به این نتیجه 
رس��یده اند هر کاری که جوان ب��ه آن عالقه دارد و 
می تواند در آن موفق ش��ود، شرافتمندانه و آبرومند 
است. هنگامی که من در انگلستان مشغول گذراندن 
دوره فوق لیس��انس بودم، یکی از همکالسی های 
من که خانم فرهیخته ای بود، می خواست ازدواج 
کند. از او پرسیدم شغل شوهر شما چیست. او پاسخ 
داد نجار اس��ت. حاال فرض کنید در کش��ور ما یک 
خانم فوق لیسانس بخواهد با یک نجار ازدواج کند، 

اصاًل هیچ کس قبول نمی کند. 
چون نج��ار ما مثل نجار آنجا نیس��ت )البته به 
اس��تثناها کاری ندارم( آن نج��ار، از نظر فرهنگ و 
داشتن مهارت های زندگی، در آن سطحی است که 
با خانم فوق لیس��انس ازدواج بکند. اما در کشور ما 
آموزش اطالعات فرهنگی منحصر به دانشگاه است. 
لذا افراد برای کس��ب موقعیت اجتماعی و فرهنگی 
تنها راه دانش��گاه را در پی��ش رو می بینند و پدر و 
مادرها هم فرزندانش��ان را به هر نحوی شده به این 
سمت سوق می دهند. اما در آن کشورها اطالعات 
به کتاب های دانش��گاهی منحصر نیست. همه اهل 
مطالعه اند، در ماش��ین، قطار، مت��رو و... همه طبق 
آموزشی که از کودکی دیده اند، مشغول مطالعه اند. 

بچه ه��ا در طول زندگ��ی آموزش های جنبی 
ف��راوان می بینن��د و مهارت های مختلف کس��ب 
می کنن��د. بعدها هم در هر ش��غلی بخواهند وارد 
ش��وند، این مهارت ها در ورود آنها به آن ش��غل 
مؤثر اس��ت. آنجا اگر کسی بگوید من تنها مدرک 
دانش��گاهی با معدل 1۹ دارم، برای شغلی پذیرفته 
نخواهد شد. ما هم باید این فرهنگ را از کودکی به 
فرزندانمان بیاموزیم تا در بزرگی تنها راه فراگیری 

فرهنگ را در دانشگاه رفتن نبینند. 
در تأیید نکته ای که گفتید، ما در خوابگاه 
دانشجویی پس��رانی را می دیدیم که حتی نمی 
توانستند چای دم کنند! به نظر شما، دانشجویانی 
ک��ه به تازگ��ی وارد دانش��گاه می ش��وند، چه 

مهارت هایی می توانند کسب کنند؟ 
دانشجویان شهرستانی، در مقایسه با دانشجویان 
بومی، فرصت تجربه بیشتری در اختیار دارند. آنها 
می توانند در این مدت فعالیت ها و مهارت هایی 
که منجر به خودکفایی ش��ان می ش��ود، فرا گیرند. 
بهترین کار آن اس��ت ک��ه در این زمینه کارها را به 
دو گروه زنان��ه و مردانه تقس��یم نکنند. هر کاری 
اعم از خرید، شست وشو، آشپزی، کارهای هنری، 
ورزش��ی و مهارت های شغلی را س��عی کنند فرا 
بگیرن��د و از طرف دیگر مهارت های اجتماعی را 
نیز بیاموزند. برخی از دانش��جویان م��ا نمی دانند 
چگون��ه ح��رف بزنند یا هنگام ح��رف زدن دچار 
اضطراب می ش��وند. چنین شخصی نمی تواند از 
حق��وق خ��ود در جامعه دفاع کند. بهتر اس��ت در 
ای��ن مدت )تا فرصت باقی اس��ت( این نواقص را 
با کمک یک روانش��ناس حل کند. در زمینه ارتباط 
غی��ر کالمی، یعنی انج��ام ح��رکات و رفتاری که 
بیانگ��ر نوعی ارتباط برقرار کردن اس��ت، نیز باید 
کوش��ید. همه اینها به موقعی��ت فرد کمک خواهد 
کرد. دانش��جویان ما خوب اس��ت در فعالیت های 
اجتماعی دانش��گاه به صورت هدف دار ش��رکت 
کنند و از محیط دانشگاه برای تجربه های بزرگ تر 

استفاده برند. 
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دانشجوهای ورودی جدید چه کار کنند که 
منطبق شدن با ش��رایط خوابگاه و دانشگاه 

فشار روانی زیادی به آنها وارد نکند؟
واقعاً دانشگاه برای یک ورودی جدید چه جور 
جایی است؟ بیایید ببینیم چطور اسطوره هایی 
ک��ه در ذهن یک پش��ت کنکوری از دانش��گاه 

ساخته اند، همان روزهای اول فرومی ریزد:
 1 � عذاب تنهایی

این اولین احس��اس یک دانش��جوی غیربومی 
ا س��ت، وقت��ی که ش��ب اول را دور از خانه و 
در خوابگاه دانش��گاه یا خانه ی دانش��جویی 
می گذراند. ش��عار ندهید که فقط دختر ها اهل 
این رمانتیک بازی ها هستند، نه این طور نیست. 
این حس را با یک شب بیرون ماندن پسرانتان 

در جوار دوستان همشهری اشتباه نگیرید. 
 ش��رایط  ج��ور دیگری اس��ت. هر ق��در هم 
بخواهید به این شرایط به عنوان یک تجربه ی 
جدید ن��گاه کنید، ته دلتان ل��ک می زند برای 
اینکه به طور معجزه آس��ایی یا شما یک ساعته 
برس��ید به دوس��تان و خانواده، ی��ا آنها بیایند 
پیشتان. خالصه اینکه فعاًل تا دوستی پیدا کنید 

»باید بچشید عذاب تنهایی را...«.
 2- در باب آزادی و مسئولیت

نه، اصاًل فلس��فه بافی و این حرف ها نیس��ت، 
خیلی ساده است. شما، هم آزادی هایتان بیشتر 
می شود و هم مسئولیت هایتان. تا قبل از آن پدر 
و مادر گرامی  یک قید و بند هایی داشتند و در 
مقابل  یک حمایت هایی. حاال ش��ما از خیر و 
شر هر دو رها شده اید و خودتانید و خودتان. 
 3 � یک موجود به نام استاد و یک شیء به 

نام کتاب دانشگاهی
اگر همه این مصوبه ی وزارت علوم را شنیده 

باش��ند و البته رعایتش کنند، دیگر دوره ای که 
اس��تاد ها به خاطر دادن جزوه، یک امتیازی هم 
می گرفتند گذشته و همه مجبورند کتاب را به 

عنوان منبع درسی معرفی کنند. 
 با توجه به اینکه اینجا ایران است و هر کسی 
می خواه��د هم��ان دم حجله گربه را بکش��د 
و باالخ��ره همه اس��تاد های ما ه��م که واحد 
روانشناس��ی تربیتی پ��اس نکرده اند و اگر هم 
پاس کرده اند، مجبور نیس��تند عمل کنند بعید 
نیست که اس��تاد ها بخواهند کتاب های کت و 
کلفتی را همان ترم اول بگذارند به عنوان منبع. 
دانش��جوی جدیدالورود هم که خوش باور و 
بی تجربه اس��ت، هی اس��ترس پشت استرس 

تجربه می کند.
 4 � دانشجو یک موجود اجتماعی است

اگ��ر تا همی��ن ۳ ماه قبل س��رت ت��وی الک 
خ��ودت ب��ود و از خان��ه با س��وزاندن بنزین 
تازه س��همیه بندی شده ی س��رویس، می رفتی 
پیش دانشگاهی و بعدش هم همچنان درون گرا 
بازمی گش��تی به خانه، اینج��ا دیگر این خبر ها 

نیست.
 اگر غیر بومی  هستی که در بهترین شرایط باید 
با یک هم خانه یا یک هم اتاقی بس��ازی، اگر 
هم شانس��ت خیلی خوب بوده )یا خیلی بد!( 
و دانش��گاه ش��هر خودت قبول شده ای، دیگر 
نمی توان��ی از کنفرانس ه��ای اجباری فرارکنی 
و باالخ��ره با یکی از اس��تاد ها باید  کنفرانس 

بدهی.
ب��رای همین ه��م آنهایی ک��ه همچین خوش 
ندارند زی��اد با جماعت بپرن��د، خیلی از این 
شرایط فشارزا خوش ش��ان نمی آید و استرس 

از سر و رویشان می بارد.



خانواده و جوان

عشق یکطرفه چیست؟
»پارانوی��ا« نام��ی که روانشناس��ان بر »عش��ق 

یکطرفه« می گذارند

عشق
حتماً ش��ما هم داستان عاش��قان ناکام تاریخ که 
معشوقشان دوستشان ندارد را شنیده اید و یا در زمان 
معاصر قصه ی ماجراهای عاطفی یک طرفه که منجر 
به اسید پاشی و انواع رفتار های جنون آمیز شده است، 
به گوشتان خورده است. در این مقاله یک روانشناس از 
این احساس های یک طرفه و دردسر ساز می گوید.   
این روانش��ناس گفت: در ادبیات ما داس��تانها و 
قصه های فراوانی درباره عشق های یک طرفه یا فرهاد 

وار نقل شده است.
عشق یک طرفه عشقی است که میل به معشوق 
در آن امری ذهنی است. یعنی عاشق در افکار و پیش 
فرضهای��ش باور دارد که معش��وقش به او عالقه مند 

است و او از احساسات معشوقش بی اطالع است.
وی افزود: روانشناسان این حالت را بیش از آنکه 
نوعی عش��ق بنامند آن را نوعی بیم��اری روانی به نام 
»پارانویا« می دانند. عشق های یک طرفه نوعی بیماری 
روانی محس��وب می شود. در برخی موارد اشخاصی 
وجود دارند که دیوانه وار به کسی عالقه مند هستند و 
تصور می کنند که آن شخص نیز آنها را دوست دارد. 
اما اینها تنها در مخیل��ه او وجود دارد زیرا در مواقعی 
ممکن است شخص دیگر یا او را دوست نداشته باشد 

و یا در مواقعی حتی او را نشناسد!
وی همچنین معتقد است: این حالت نوعی بیماری 
پارا نویید است، نوعی جنون عاشقی است. این حالت، 
حالت عادی و معمولی نیس��ت زیرا در حالت عادی 
اگرکس��ی به شخص دیگر عالقه مند شود ولی بداند 
که عش��ق و عالقه اش یک طرفه اس��ت بی شک از 
آن عش��ق دس��ت بر می دارد. ولی زمانی که شخص 
دچار پارانویید باش��د از این عشق یک طرفه دست بر 
نم��ی دارد. واژه علمی ای که به این نوع بیماری گفته 

می شود »عشق بی وصال« است.
اگر میل عاشق پس از اجابت نشدن خواسته اش 
دوباره مطرح ش��ود، ممکن است در نهایت منجر به 

سرخوردگی شود.
بس��یاری از روانکاوها معتقد هستند که عشق و 
تنفر دو روی یک س��که هس��تند. زمانی که عاشق به 
معشوقش می رس��د همه چیز می تواند ختم به خیر 
شود اما اگر این اتفاق صورت نگیرد ممکن است با به 
وجود آمدن بی وفایی و خشم کار منجر به تنفر شود 
و در این ش��رایط قسمت دیگر عشق خودنمایی نمی 
کند. البته در رس��یدن به معشوق هم ممکن است بعد 
از وصال در اثر اختالفات، عشق از بین برود و تبدیل 

به نفرت شود.
در بیماری پارانویید هزیانی بارز و س��ازمان یافته 
وجود دارد زیرا فرد حرف ها و باورهایی دارد که کاماًل 
اشتباه است. به عنوان مثال از عالقه به فردی سخن به 
میان می آورد و معتقد است که آن فرد هم به او عالقه 
مند است اما به علت کم رویی آن را بیان نمی کند و یا 

اینکه فرصت ابراز آن را نکرده است.
این روانشناس ادامه داد: بیماران پارانویید همواره در 
ذهنشان با تصوراتشان زندگی می کنند و این ذهنیت را 
پردازش می کنند. علت این بیماری به تجربیات ناگوار 
هر فرد که در دوران زندگی اش داش��ته بازمی گردد. 
نحوه تربیت های خانوادگی و سطح زندگی او نیز در 

بروز این بیماری مؤثر است.
در ای��ن حالت ف��رد در نوع تفک��ر و نگاهش به 
جامع��ه و افرادش متفاوت می ش��ود. بیمار پارانویید 
تفس��یر هایش از جامع��ه و آدمهایش فرق می کند و 
معتقد اس��ت دیگران هس��تند که نمی خواهند من به 
معشوقم برسند و معتقد است معشوقش او را دوست 
دارد و مخالفت های دیگران مانع وصال اوس��ت. در 
این بیماری فرد به شدت افسرده می شود. البته قصد 
من این نیست که بگویم همه عشق ها اینگونه است 
بلکه منظور برخی از این عشق هاست که ما آن را به 
عنوان عشق بی وصال و یا عشق یک طرفه می نامیم.

وی در پای��ان تأکید کرد: بیم��اری پارانویید فقط 
درباره عش��ق صدق نمی کند بلکه درباره موضوعات 
دیگر نیز پیش می آید. به عنوان مثال ش��خصی بدون 
دلیل و مدرک فکر می کند که همسرش به او خیانت 

می کند و نسبت به او سوء ظن پیدا می کند.
خالصه ی کالم: جوانان عزیز مراقب احساس تان 
باش��ید. خیلی اوقات یک احس��اس در ابتدا هیجان 
انگیز و رمانتیک است اما زندگی تان را به هم خواهد 
ریخت. فراموش نکنید مقابل هر خطایی را اگر از ابتدا 

بگیرید بسیار آسان تر است.
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جیغ
پسرانی با موهای 
فشن
مدل مو
به نظر می رسد دیگر 
برخی از نوجوانان و جوانان 
به زیبایی شان فکر نمی کنند 
بلکه تنها در این اندیشه اند 
که وقتی از کوچه و خیابان 
می گذرند، همه چشم ها به 
سویشان خیره شود و همه از 
آرایش مدل موهایشان تعجب 
کنند شاید هم آنان زیبایی 
را در آراستن موهای خود به 
شکل سیخ سیخی یا مدل هایی 
که مردم تا به حال آنها را 
ندیده اند، می بینند.

اول انتخاب بعد خواستگاری!
از بله گفتن خاله خانباجی تا ازدواج اینترنتی!

عمه جان با اینکه عاش��ق ش��وهرش بود اما 
همیشه می گفت که »بله« سر عقد را نگفته است 
و هنوز هم نمی دانس��ت که ک��دام یک از خاله 
خانباجی ها از پشت سر او »بله« عروس خانم را 
با کل��ی آب و تاب به زبان آورده و قال قضیه را 

کنده است!
عمه جان همیشه عاشق شوهرش بود؛ گر چه 
بله را خودش نداده بود؛ اما انگار سال ها کنار هم 
زندگی کردن و همراهی و همدلی آنها در طول 
سالیان سال، کار خودش را کرده بود و آن عروس 
فراری از داماد، حاال دیگر با همس��رش زندگی 
خوبی داش��ت! این را نه در حرف، که می شد از 

مرام و رفتار هر دو فهمید!
داس��تان زندگ��ی عمه جان، قص��ه تکراری 
روزهای دور اس��ت؛ قصه ای ک��ه این روزها به 
ندرت اتفاق می افتد! آن وقت ها دیگران می بریدند 
و می دوختند و تن عروس و داماد، لباس عروسی 
و دامادی می کردن��د؛ بدون آنکه از هیچ یکی از 
آن دو نظری خواس��ته ش��ود. دختر و پسرهای 
آن دوره هم اهل نظر دادن و س��بک و س��نگین 
کردن طرفین نبودند و این بود که زندگی ها زود 
سر و س��امان می گرفت و حتی کسی مثل عمه 
جان هم که جرأت ابراز مخالفت داشت، مجبور 
بود با ش��خصی زیر یک سقف برود که نه او را 

می شناخت و نه می خواست!
بعدها کم کم که نس��ل دیگری پا گرفت و 
خواستگاری با حضور داماد رسم شد اما دل لرزان 
و چش��مان نگران و شرمگین داماد، مانع می شد 
صورت عروس خان��م را جز به یک نظر ببیند. 
گرچه باز هم انتخاب هم��ان بود که بزرگ ترها 

کرده بودند و تصمیم هم همان!
نس��ل بعدی، اما چشم و گوش بازتر بود. او 
خودش انتخاب می کرد یا بر سر انتخاب دیگران 
اما و اگر می آورد؛ س��بک و سنگین می کرد؛ در 
جلسه خواستگاری، با همسر آینده اش گفت و 
شنود می کرد؛ چشم می چرخاند و لفاظی می کرد 
و از خواسته ها و توقعات کم و زیادش می گفت 
و بع��د از این همه، باالخره یا انتخاب می کرد و 
عروسی سر می گرفت یا نه! پدر و مادر هم انگار 
پذیرفته بودند که نباید زیاد در تصمیم گیری بچه ها 
دخالت کنند و همین که باالی سرش��ان بودند و 

ازشان کسب اجازه می شد، راضی بودند.
همزمان با این نس��ل، کم کم نسل بعدی که 
اتفاق��اً زودتر از قبلی ها به فکر انتخاب ش��ریک 
زندگی افتاده بود، وارد گود شد و شکل آشنایی ها 

هم تغییر کرد.
قرارهای س��رکوچه، گفتگوه��ای تلفنی و 
مالقات های طوالنی در کافی شاپ ها و پارک ها، 
جای خواستگاری های معمول را گرفت. گرچه 
این روابط نیز »اگر« به ازدواج منجر می ش��د، پله 
آخرش باز هم خواس��تگاری بود و به اصطالح، 
احترام به حرف ها و س��نت ها؛ اما گام جدیدی 
در عرصه آش��نایی و روابط دخترها و پسرها به 
شمار می رفت که ابتدای امر، حرف و حدیث ها 
و جنجال های خانوادگی زیادی را هم )به ویژه در 
خانواده دختر( با خود به همراه داشت؛ حاال بماند 
که آیا عش��ق این زوج های خیابانی، مثل عشق 
عمه جان و شوهرش تا لب گور هم می ماند یا سر 

سال به جدایی و نفرت می انجامید!
نس��ل امروز ام��ا در یک گام ب��ه جلو )نه، 
ببخش��ید! در چند گام به جل��و و یا یک جهش 
بلند( نوع دیگری از ازدواج ها را اختراع کرده که 
البته معتقد است محصول دنیای جدید و وسایل 
ارتباطی جدید اس��ت؛ »ازدواج اینترنتی«؛ یعنی 
گونه ای از ازدواج که در گفتمان اغلب کارشناسان 
امور اجتماعی، فرهنگی و روانشناسان به عنوان 

یک پدیده از آن یاد می شود.
ازدواج اینترنتی

در این ش��یوه، دختر یا پس��ر الزاماً به قصد 
انتخاب همس��ر، پای رایانه نمی نشینند! او الزامًا 
همان کسی نیس��ت که توصیف می کند و الزامًا 
متعهد نیست که صداقت داشته باشد و حقایق را 
بگوید! دنیای مجازی اینترنت، آدم های مجازی ای 
را می سازد که قادرند در آن واحد، چند نفر باشند؛ 
با ویژگی های آرمانی، خاص و متمایز و کسی هم 
نیست که تحقیق کند و پی به واقعیت گفتار آنها 
ببرد یا از کذب و صدق بودنش، اطمینان حاصل 
کن��د. در ای��ن روش ازدواج، دکمه های مانیتور 
کامپیوتر قادر است کار چشم و گوش و زبان و 

فکر آدم و به عبارتی کار همه آدم های دخیل در 
ازدواج را بکند؛ کار سنت ها، عرف ها، تحقیق های 
خانواده ه��ا قبل از ازدواج و... حتی کار ش��رم و 

حیای دختر و پسر را در روز خواستگاری!
و  جامعه ش��ناس  محمدپ��ور،  س��یروس 
پژوهش گر، می گوید:»همین که طرف مقابل را 
ببینی، همین که سرخ و سفید شدنش را بفهمی، 
همین که فیزیک و ظاهر او را درک کنی، خیلی 
از مسائل برایت روشن می شود و می فهمی که از 
چه چیزهایی خوشش می آید و چشمانش برق 
می زند یا از چه چیزهایی غمگین می شود و دلش 
می گیرد. همه اینها شناخت متفاوتی از فرد به تو 
می ده��د که در ارتباط اینترنتی، دس��ت یافتن به 
آنها، فقط با اعتماد به سخنان طرف مقابل ممکن 
است«. محمدپور اساساً ارتباط اینترنتی منتهی به 
ازدواج را صحیح نمی داند و معتقد است گردوی 
سربسته ازدواج، در این شکل از آشنایی، یک در 
هزار، سالم و پر و در بقیه موارد، پوک و توخالی 

و شکننده است.
موض��وع خان��واده و پذی��رش ش��رایط و 
ویژگی های این نوع ازدواج از سوی آنها، مسأله 
بسیاری از جوانانی است که از این طریق همدیگر 
را پیدا می کنند. طیف گسترده ای از پدران و مادران 
ما، چه بسا اکثریت قریب به اتفاق آنان، محصول 
و پرورده افکار و اندیشه های همان نسلی هستند 
که عروس را در جلس��ه خواس��تگاری بیش از 
یک نظر نمی دیدند! چطور می توان از آنها انتظار 
داشت که به راحتی به این تغییر بزرگ در سنت ها 

و عرف ها گردن نهند؟
دکتر میر حسینی، استاد دانشگاه و روانشناس 
نیز می گوید: معموالً شخصیت افرادی که پشت 
کامپیوت��ر می نش��ینند و پا به دنی��ای مجازی و 
گفتگوی اینترنتی می گذارند، ش��باهت زیادی با 
خود واقعی آنها ندارد. »تظاهر« در این نوع ارتباط، 
جای صداقت را می گیرد و افراد، شخصیتی را از 
خود ارائه می دهند که طرف مقابل دوست دارد؛ 
نه آنچه واقعاً هستند و این، سنگ بنای محکمی 

برای یک زندگی مشترک نیست.
وی نمونه های متع��ددی از این ازدواج های 
شکست خورده را برمی شمرد و می گوید:»احتمال 
موفقیت در انتخاب های اینترنتی، چه بسا کمتر از 
یک درصد باشد. شما بیایید و افرادی را که پس 
از شکست در رابطه اینترنتی شان که منجر به رابطه 
عاطفی ش��ده، ببینید. این افراد در ابتدای مراجعه 
به روانشناس، آدم هایی هستند که از نظر روحی 
پژمرده و بس��یار پریشانند و دیگر به هیچ چیز و 
هیچ کس اعتماد ندارند؛ حتی به خودشان و این، 
بدترین و البته ابتدایی ترین نتیجه انتخاب های غلط 
است«. اینکه در دنیای مجازی هر کسی می تواند 
هر آن کس��ی باش��د که دلش می خواهد، نه آن 
کس��ی که واقعاً هست، موجب می شود که تمیز 
و ش��ناخت واقعیت از دروغ و انتخاب شریک 
همیش��گی زندگی از میان ای��ن همه تنیدگی و 
پیچاپیچی دروغ و واقعیت، بسیار سخت باشد و 
درجه باالیی از ریسک پذیری را می طلبد. ریسکی 
ک��ه البته پذیرفت��ن آن، یعن��ی پذیرفتن احتمال 
شکست های جدی عشقی، عاطفی و خانوادگی. 
شکی نیست که اینترنت، ویترین زیبا و جذابی از 
آدم ها، اندیشه ها، فرهنگ ها و بینش های متفاوتی 
است که در این میانه خوش رنگ و لعاب تر هم به 
نظر می رسند اما باید دانست که کیفیت انتخاب ما 

می تواند این جذابیت را بیشتر یا کمتر کند.
در این زمانه، گریزی از اس��تفاده از اینترنت 
نیست؛ اما باید دانست که اینترنت فقط یک ابزار 
کمکی برای ارتباط اس��ت و نه هم��ه آن و اگر 
مدیریت استفاده از این وسیله ارتباطی را نیاموزیم، 
قطعاً در آن غرق خواهیم ش��د و دست و پا زدن 
غریق برای دس��ت یافتن به ساحل نجات، او را 

بیشتر غرق خواهد کرد.
ب��ه هر حال، ازدواج اینترنتی هم گزینه ای از 
ش��یوه های انتخاب همسر است و این ما هستیم 
که برای رسیدن به این هدف، باید بهترین راه را 
انتخاب کنیم تا ان شاء اهلل بهترین انتخاب را انجام 

دهیم!
ام��روزه دیگ��ر ن��ه دوره بل��ه گفت��ن خاله 
خانباجی ه��ا به جای عروس خانم اس��ت و نه 
م��ی ارزد که همه آینده و آرزوهای  خود را فدای 
استفاده از تکنولوژ های روز کنیم. اعتدال، همیشه 

بهترین راه است!

 سپیده نصراصفهانی
چندی پیش در جایی نامه دختر 
هفده س��اله ای که ب��رای دریافت 
کمک به مش��اور نوشته بود توجهم 
را ب��ه خود جل��ب کرد.این نامه که 
بس��یار کوتاه و مختصر و همچنین 
با عجله و ش��تاب نوش��ته شده بود 
حاکی از رفتار غیر منصفانه و خشن 
مادر دختر با وی بود. نوجوان هفده 
ساله از تهدیدهای مادرش در مورد 
کش��تن او و علت این امر که به نظر 
خودش  فاصله ای است که بین او 
و مادرش از مدت ها پیش ش��کل 
گرفته صحبت کرده و ابراز نگرانی 

کرده بود.... 
نام��ه آن دخت��ر و ماجراه��ای 
روزم��ره ای ک��ه در زندگی همه ما 
جری��ان دارد و خواه ناخ��واه با آن 
درگی��ر و روب��ه رو هس��تیم مرا به 
فک��ر فرو ب��رد. اینکه چ��ه چیز در 
قرن حاضر باعث این همه دوری و 
تنهایی شده؟ تنهایی و انزوایی که نه 
تنها درون خانواده وجود دارد بلکه 
بین افراد یک جامعه  هم بسیار دیده 
می ش��ود و بنیان جوامع امروزی را 
به ش��دت تهدید می کن��د. چرا که 
سرمایه هر جامعه ای وحدت افراد 
آن جامع��ه و با هم بودن آنهاس��ت 
در صورت��ی که اگرنمادهای جمعی 
و گروه��ی ک��ه خود نمون��ه ای از 
نیاز بش��ر اس��ت، در جامعه ای از 

دست برود بی ش��ک آن جامعه در 
سراشیبی زوال قرار خواهد گرفت.

مقول��ه انزواطلبی و جدا ش��دن 
اف��راد در خان��واده و جامعه دو امر 
جدا از یکدیگر نیس��ت بلکه کاماًل 
مرتبط و متصل اس��ت چرا که بنیان 
جامعه را خانواده تشکیل داده و هر 
تغییری در جامعه از هس��ته خانواده 
آغاز می شود.اما بررسی دالیل این 
مشکل برای جامعه و خانواده در دو 
حیطه کاماًل مجزا قرار می گیرد.هر 
چند جدا شدن انسانها از یکدیگر و 
انزواطلبی آنه��ا از خانواده که رکن 
اصلی جامعه است شروع شده و به 
مرور زمان به جوامع نیز این سرایت 
کرده اس��ت اما این عدم صمیمیت 
و دوری اف��راد در هرک��دام از دو 
مکان خانواده و جامعه دالیل خاص 
خ��ود را دارد. در مقاله قصد داریم 
بیش��تر به دالیل دور ش��دن افراد از 
یکدیگر در جامعه توجه کرده و آنها 
را مورد بررس��ی قرار دهیم اما قبل 
از پرداختن به موضوع، اش��اره ای 
کوتاه برچرایی فواصل ایجاد ش��ده 
بین اعضای خانواده و به خصوص 
مادر و پ��در و فرزندان هم خواهیم 

داشت. 
در م��ورد انزواطلب��ی و تنهایی 
خواه��ی در اف��راد خان��واده و ب��ه 
خص��وص فرزن��دان بای��د گف��ت 
هرچن��د دالی��ل آن از کودک��ی و 
تأثی��ر رفت��ار والدی��ن روی کودک 
آغاز می ش��ود ولی دوره نوجوانی 
بسیار حساس��تر و به مراتب مهمتر 
از خردسالی است. مرحله نوجوانی 

دوره حساسی اس��ت به طوری که 
در کنار سایر تحوالت که در جسم 
و روح ف��رد اتفاق می افتد خصلت 
»اس��تقالل طلبی« در نوجوان خود 
را ب��ه نمایش می گ��ذارد. نوجوان 
می خواه��د به هرطریقی اس��تقالل 
خ��ود را به خان��واده ثاب��ت کند و 
بر همین اس��اس از خانواده فاصله 
گرفته ب��ه گروه همس��االن نزدیک 
می ش��ود. در صورتی ک��ه خانواده 
در این دوران به کارکردهای اساسی 
خود آشنایی نداش��ته باشد و رفتار 
مناسبی را نسبت به تغییرات نوجوان 
از خود بروز ندهد، نه تنها نخواهد 
توانس��ت عملکرد تربیتی خود را به 
نحو احس��ن ایفا کند بلکه به ایجاد 
فاصله بیشتر بین خود و فرزندان و 
دور شدن آنها از کانون گرم خانواده 
کم��ک می کند که این خود یکی از 
مهمترین علل انزواطلبی فرزندان در 

خانواده است. 
الم��ارک و لوپل��ه و دیگ��ران 
خانواده را مهمترین کانونی می دانند 
که جامع��ه از آن تغذیه می کند، به 
این ترتیب فرد با توش��ه ای اس��ت 
که از خانواده خ��ود دریافت کرده، 
محیط پیرامون خ��ود را تحت تأثیر 
قرار می دهد. چنین تأثیراتی عالوه 
بر مسائل پیرامونی جزئی بر مسائل 
کالن ی��ک جامعه نی��ز نقش دارند. 
بدی��ن ترتیب به نظر می رس��د که 

اص��الح یک جامعه و پیش��رفت و 
ترقی آن از جهات مختلف وابس��ته 
به خانواده و تربیت درون آن است. 
در اینج��ا ج��ا دارد ب��ه برخی 
عواملی ک��ه موجب تغییر س��مت 
روند خانواده ها ش��ده و آنها را به 
ش��کل امروزی خود درآورده اشاره 
کنی��م اما قبل از آن مروری داریم بر 
نمون��ه ای از زندگی خانواده ها در 

گذشته ای نه چندان دور. 
زمانی که حتی ش��کل معماری 
خانه ها ب��ه زندگی جمعی و با هم 
بودن کمک می کرد. هر خانه بسیار 
بزرگ ب��ا چندین ات��اق در اطراف 
متعلق به خانواده های بسیار بود که 
هری��ک در اتاقی زندگی می کردند 
و چون اکث��ر کارهای روزمره خود 
را در کن��ار ه��م انج��ام می دادند 
صمیمی��ت خاصی بین آنها ش��کل 
می گرفت. در گذش��ته خانواده ها 
تقریب��ًا تمام نیاز هایش��ان را درون 
خود پاس��خ داده و همه اعضای آن 
برای رس��یدن به یک هدف مشترک 
تالش می کردند اما به مرور زمان و 
تخصص یافتن هر خانواده و هرفرد 
در شغلی مخصوص، افراد خانواده 
از ه��م دور تر و برای رس��یدن به 
اه��داف خود به دیگ��ران نیازمندتر 
ش��دند. این روند تا توسعه یافتگی 
جوامع به طول انجامید تا جایی که 
تکنول��وژی در حدی پیش رفت که 
هر انسانی به حداقل نیاز به همنوع 
خود رس��یده و به تنهایی قادر است 
اکثر مایحت��اج زندگ��ی خویش را 
خودش مهی��ا کند و در همین زمان 

انس��ان ب��ه اوج تنهای��ی و انزوایی 
خود رس��ید. جایی که نه تنها برای 
رفع نیازهایش به دیگران احس��اس 
وابستگی نمی کند بلکه برای تفریح 
و س��ایر مش��غولیات زندگی نیز از 

دیگر افراد جداست! 
ورود اینترن��ت، چت، ماهواره، 
رایانه و انواع بازیهای سرگرم کننده 
آن و... به زندگی افراد، چنان افسار 
از کنترل رفتار انس��ان گس��یخته که 
پیامده��ای آن چی��زی ج��ز انزوا، 
دوری، تنهای��ی و افس��ردگی مفرط 

برای انسان قرن حاضر نیست! 

این تغییر نه چندان خوش��ایند 
در ش��کل خانواده ها در طول زمان 
دالیل زیادی دارد که در فرصت این 
مقاله نمی گنجد اما به چند مورد آن 
به صورت اختصار اشاره می کنیم: 

1( یکی از این علل، عوض شدن 
ش��کل نیاز خانواده ها می باشد.در 
گذشته مردم برای گذراندن زندگی 
مشغله های گوناگون نداشتند،تقریبًا 
تمام��ی نیازها در خان��واده برطرف 
می ش��د در حالی که اکن��ون فقط 
برخ��ی از نیازه��ا، آن ه��م در حد 
مختص��ر در درون خانواده پاس��خ 
داده می ش��ود.اینکه در گذشته همه 
افراد در جمع خانواده برای رسیدن 
به هدف مشترک که همان رفع نیاز 
خان��واده بود تالش می کردند خود 
نوعی صمیمیت را به همراه داشت 
و از انزوای افراد جلوگیری می کرد 
اما در خان��واده امروزی که هرکس 
ب��رای رفع نیاز خود به مؤسس��ات 
خ��اص مرتب��ط مراجع��ه می کند، 
ش��کل زندگی فرق کرده و خانواده 

کشش قبل را در درون ندارد. 
۲( م��ورد دیگ��ر زی��اد ش��دن 
هزینه ها و به معنای روشنتر گرانی 
سرس��ام آوری اس��ت که دیدارها، 
دوره ای  و جمع ه��ای  مهمانی ها 

را بسیار س��خت و در مواردی غیر 
ممکن می کند! گرانی و تورم برای 
برگزاری یک مهمانی هرچند ساده 
چنان به افراد فش��ار م��ی آورد که 
از فک��ر آن هم ه��راس دارند و در 
نتیجه دید و باز دیدها کمتر ش��ده، 
صمیمی��ت بین اف��راد ب��ه حداقل 

میرسد. 
۳( عام��ل دیگ��ری که بس��یار 
قابل توجه اس��ت عدم اعتماد افراد 
به یکدیگر برای تش��کیل رابطه در 
جوامع امروزی اس��ت، یکی دیگر 
ارمغان ه��ای تج��دد و تم��دن  از 
عصر حاضر! و دلیل این امر چیزی 
ج��ز تقویت ح��س ان��زوا طلبی و 
بی اعتمادی افراد نس��بت به هم به 
طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق 

رسانه های بیگانه که تمامی هدفشان 
دور کردن انسانها در جوامع در حال 

توسعه می باشد نیست. 
۴( عام��ل دیگر ک��ه قباًل هم به 
آن اشاره شد می تواند تفاوت سبک 
معماری خانه ها در گذشته و حال 
باش��د. چرا که در گذش��ته افراد در 
کنار هم به صورت جمعی و حتی با 
بزرگتره��ا )پدربزرگ و مادربزرگ( 
زندگ��ی می کردند ام��ا در جامعه 
ام��روزی ن��ه تنها زندگ��ی جمعی 
فرزندان  بلک��ه  ن��دارد  طرف��داری 
خانواده نیز پس از  گذراندن س��نین 

نوجوانی اغلب مایل به جدا شدن از 
خانواده و زندگی انفرادی هستند. 

۵( آخری��ن عامل��ی ک��ه بدان 
می پردازی��م عوض ش��دن ش��کل 
س��رگرمی برای خانواده ها در طول 
زم��ان اس��ت. در زمانه��ای قدی��م 
تفریح��ات به صورت جمع ش��دن 
خان��واده ی��ا فامی��ل ب��ه دور هم و 
تعری��ف کردن قصه و سرگذش��ت 
ی��ا گردش ه��ای دس��ته جمعی و 
مسافرتهای خانوادگی بود در حالی 
که امروزه تفریحات هم مانند سایر 
موارد جنبه ش��خصی پی��دا کرده و 
مح��دود ب��ه بازیه��ای کامپیوتری، 
س��ینما، شبکه های س��رگرم کننده 
تلوزیون��ی و... می ش��ود و اف��راد 
ترجیح می دهند اوقات فراغتش��ان 
را ب��ه تنهایی بگذرانند. همین قضیه 
ت��ا حدودی باعث دور ش��دن افراد 
از ه��م می ش��ود، در صورت��ی که 
گذراندن اوقات فراغت به صورت 
دس��ته جمعی به نوع��ی در افزایش 

صمیمیت ها تأثیرگذار است. 
در آخر پس از بررسی چند علل 
از تغییر زندگی انسانها ذکر این مورد 
خالی از لطف نیس��ت که در جامعه 
کنونی ما که توسعه یافتگی به معنای 
اصلی خود ایجاد نشده و افراد قبل 

از رس��یدن ب��ه توس��عه انس��انی با 
سرعت به سمت رفع نیازهای مالی 
و رس��یدن به پول ق��دم برمی دارند 
بدون اینکه به ارزش های انس��انی 
توجه کنند، مس��لماً از یکدیگر دور 
ش��ده و هر روز بیش��تر در انزوایی 
که به دس��ت خود آن را می سازند 
گرفتار می ش��وند. ام��روزه زیاد با 
انس��انهایی برخ��ورد می کنی��م که 
برایشان مهم است چه ماشینی سوار 
ش��وند یا در چه آپارتمان لوکس��ی 
زندگی کنند و یا چه موبایلی داشته 
باش��ند! اما اینکه چه دوستی داشته 
باش��ند چقدر به او نزدیک ش��وند 
و چه مقدار برای ارزش انس��انیت 
وقت صرف کنند اصاًل مهم نیس��ت 

و این یک فاجعه است. 

کارشناسان معتقدند، پدیده های اجتماعی شاید در 
ظاهر س��اده باشند اما در نگاهی تیزبین و تخصصی 
بسیار پیچیده اند و همین پیچیدگی حل آنها را دشوار 
می سازد؛ در واقع این پدیده ها همیشه ابعاد و زوایای 
متعددی دارند و ریشه و شکل گیری آنها متنوع و نیز 

دارای پیامدهای مختلفی هستند.
امید ۲۲ س��اله راجع به مدل موهایش می گوید: 
مدل س��ر من آناناسی است به این شکل که باالیش 

مثل آناناس سیخ و ایستاده ولی پشتش صاف است.
مد محصول تنوع طلبی انسان است

یک جامعه شناس می گوید: مدل موهای گوناگون 
و مجموعه اتفاقاتی که در سبک های زندگی از جمله 
مدل موی پس��رها اتفاق می افتد عوامل بیرونی یعنی 

بیرون جامعه و عوامل درونی خاص خود را دارد.
در یک دسته بندی دیگر عوامل محیطی و عوامل 
درونی که درون فرد و خانواده اش است مورد بررسی 
ق��رار می گیرد و روانشناس��ان باید در این خصوص 

اظهار نظر کنند.
 عوامل بیرونی روشن است و ما با مد مسأله ای 
نداریم؛ مد محصول تنوع طلبی انسان و امری طبیعی و 
پذیرفته شده است.  مناقشه ما رهبران مد است که در 
قصه رهبران مد عوامل بیرونی مانند رسانه های بیگانه 
و ماهواره ها و امثالهم توانسته اند رهبری مد را تا حد 

بسیاری به عهده بگیرند.
بسترهای بروز و ظهور پتانسیل جوانی تأمین 

نشده است
 یکی از راهکارهای مهم مصرف، تولید مد است 
و الزمه سرعت بخشیدن به مصرف، سبک های نو به 

نو زندگی و مد است.
 در حقیقت تولیدکنندگان مد خودشان نیاز را به 
وجود می آورند و خودش��ان هم نیاز به وجود آمده 
را رفع می کنند. متأسفانه ما بسترها و کانال های بروز 
و ظهور پتانسیل جوانی و عرصه های کافی و بسیار 
متنوعی را برای نشان دادن جوانان به طور کامل تأمین 

نکرده ایم.
به همین س��بب نوجوانان و جوان��ان برای ابراز 
تفاوت و دیده ش��دن به س��مت کانال های انحرافی 

می روند تا در جامعه مطرح شوند.
دیده شدن و متفاوت بودن یکی از خواسته های 
مهم جوانان اس��ت که اگر تأمین نشود خودش را از 

راه های دیگر نشان می دهد.
نوجوانان برای مطرح شدن از هر نوع تغییری 

استقبال می کنند
یک روانشناس می گوید: بحث وضعیت ظاهری 
که بخش��ی از آن به موهای افراد برمی گردد، مس��أله 
مهمی است و باید ببینیم که در حقیقت چه کسانی 

و در چه سنی دوست دارند وضعیت ظاهری خود را 
اینگونه درست کنند که می بینیم اکثریت افراد در دوره 

نوجوانی قرار دارند.
در رفتار بیشتر نوجوانان در مقایسه با سنین دیگر 
می ت��وان به وضوح دید که این اف��راد در زمینه های 
مختلف تنوع طلب هس��تند و درواقع نیازهایش��ان 

متفاوت و تا حدی انفجاری و باالتر است.
اب��راز وج��ود، هویت، کنج��کاوی، الگویابی و 
تنوع طلبی نوجوانان مخصوص مقطع سنی شان است 
و آنان از هر نوع تغییر استقبال می کنند تا بتوانند ابتدا 
در گ��روه  همساالنش��ان و س��پس در جامعه مطرح 

شوند.
آرایش مو و تأثیرپذیری فرد از دوستان

ب��ا توجه به اینکه نوجوانان در بین دوره کودکی 
و بزرگسالی قرارگرفته اند باید نقش های مختلفی را 
امتحان کنند تا خودشان را بیابند. معموالً رفتارهایی که 
این مقطع سنی از خود نشان می دهند نه در حد دوران 
کودکی و نه در حد نوجوانی آنان اس��ت که بخشی 
از این رفتارها به مس��أله ظاهری و آرایش موهایشان 

برمی گردد.
با توجه به نیازهای عاطفی که در دوران نوجوانی 
وجود دارد، عماًل دامنه دوس��تان گس��ترده تر شده و 

تأثیر پذیری فرد از دوستانش بیشتر می شود.

هر نوع ارتباط اجتماعی ممکن است بخشی از 
نیاز عاطفی فرد را فراهم کند به این معنی که هنگامی 
که با کس��ی ارتباط برقرار می کنیم طرف مقابل با ما 
همراهی، همدلی، همدردی و همفکری کرده که این 

روابط بخشی از نیاز افراد را برطرف می کند.
باالترین میزان گرایش و وقتی که نوجوان صرف 
می کند با گروه  دوستان است پس میزان یادگیری هایش 
نیز متناسب با نیازهای عاطفی، شناختی و جسمانی 

خودش و نیاز گروه همساالنش است.
مطرح شدن در برابر جنس مخالف

یکی دیگر از نیازهایی ک��ه در دوره نوجوانی و 
جوانی خ��ود را بروز می دهد، نیاز به جنس مخالف 
اس��ت که در دوره کودکی برای فرد مهم نبوده اما در 
این مقطع سنی می خواهد تعیین نقش کرده و ازدواج 

کند.
فرد این نیاز را در خود می بیند که خودش تمرینی 
برای روابط اجتماعی و مطرح شدن در مقابل جنس 
مخالف داشته باشد و به عنوان فرد بزرگسال خود را 
مطرح کند تا در نقش یک دختر به عنوان زن یا یک 

پسر به عنوان مرد خود را نشان دهد.
خانواده تأثیر مس��تقیمی بر رفتار نوجوانان و 

جوانان دارد
بخش دیگر این مسأله به خانواده ها باز می گردد 

که در دوره نوجوانی نقش خانواده کمرنگ تر است و 
هر خانواده متناسب با شیوه فرزند پروری خود اعمال 

نظر می کند.
خانواده های سخت گیر  وجود دارند که دیکتاتور 
مآبانه با فرزندانش��ان برخورد می کنن��د که فرزندان 
این خانواده ها در دوران نوجوانی فاصله بس��یاری با 

خانواده خود دارند.
خانواده ه��ای دیگ��ری نیز هس��تند ک��ه رابطه 
صمیمانه ای با فرزندانش��ان دارند اما س��عی می کنند 
اقت��دار خود را حفظ کنند که فرزندان این خانواده ها 
بیشتر به خانواده وابسته هستند و حرف شنوی بیشتری 

دارند.
بخش دیگری از خانواده ها کسانی هستند که از 
لحاظ تئوری بی بندوبار هستند و چارچوب مشخصی 
ندارند و بعضی وقت ها خیلی سخت و برخی موارد 
نیز همان موضوع را سهل می گیرند که فرزند متوجه 
نمی شود که خاستگاه و انتظار اعضای خانواده از او تا 
چه اندازه است که این شیوه بدترین شکل برای فردی 

که وارد نوجوانی شده، است.
در این اش��خاص باالترین میزان گرایش به مواد 
مخدر و آس��یب های اجتماعی دیده می ش��ود و این 
دسته از افراد طرفدار گروه همساالنشان می شوند زیرا 

آنها را پذیرفته اند.

ورود اینترنت، چت، ماهواره، رایانه و انواع بازیهای 
سرگرم کننده آن و... به زندگی افراد، چنان افسار 
از کنترل رفتار انس��ان گسیخته که پیامدهای آن 
چیزی جز انزوا، دوری، تنهایی و افس��ردگی مفرط 

برای انسان قرن حاضر نیست! 



آگهی ابالغ

کالسه پرونده: 256/88
شماره دادنامه: 789 - 88/8/18

مرجع رسیدگی: شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان
خواهان آقای مجتبی عبدی فرزند محمد اسماعیل نشانی: چهارباغ عباسی، پاساژ ملک 
صالحی طبقه اول پخش پوشاک پل خوانده حسین بدیعی خوزانی فرزند نادعلی نشانی 
مجهول المکان خواسته مطالبه طلب گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 

بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:
رأی قاضی شورا

در خصوص دعوی آقای مجتبی عبدی به طرفیت حسین بدیعی خوزانی بخواسته مطالبه 
مبلغ س��ی و شش میلیون ریال بابت طلب موضوع فروش مقادیری اجناس و البسه و 
همچنین پرداخت وجه دستی به خوانده بانضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با این 
توضیح که خواهان مدعی است مقادیری پوشاک و البسه به مبلغ بیست و چهار میلیون 
ریال به خوانده فروخته و مبلغ دوازده میلیون ریال دستی داده که نامبرده از پرداخت امتناع 
می ورزد. در راستای اثبات ادعای خود سه نفر شاهد معرفی که گواهی شهود دلیل به 
صدق ادعای خواهان است از طرفی خوانده با وصف آگهی ابالغ قانونی وقت رسیدگی 
)اعمال ماه 73( در جلسه دادرسی حاضر نشده و الیحه ای هم که حکایت از رد این یا 
انکار و تکذیب دعوی مطروحه باشد تقدیم شورا ننموده لذا شورا با توجه به محتویات 
پرونده، و شهادت شهود و سایر محتویات پرونده دعوی مطروحه را مقرون به صحت 
تش��خیص و مس��تندا به ماده 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی خوانده را به 
پرداخت مبلغ سی و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ریال هزینه 
دادرسی و همچنین پرداخت هزینه ی نشر آگهی در جراید تا مرحله اجرای کامل حکم 
و هزینه تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 88/4/7 لغایت اجرای کامل حکم در حق 

خواهان محکوم می نماید.
رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ )نشر آگهی( قابل واخواهی و سپس 
به مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی اصفهان خواهد 

بود. 13289 / م الف
شورای حل اختالف شماره 22 اصفهان
 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/9/22
1259 ش/8

88 شماره: 
1259 ش/8 خواهان آقای محمدرضا آقا طاهری دادخواستی 

88 در خصوص پرونده کالسه 
مبنی بر الزام به انتقال رسمی یک دستگاه اتومبیل پژو GLX نقره ای مدل 1378 به شماره 
ش��هربانی ایران 13 / 297 ب 98 و مطالبه مبلغ 5 میلیون ریال بابت عیوب اتومبیل، به 
انضمام خسارت تأخیر تأدیه و مطلق دادرسی به طرفیت سید حسام داستار فرزند سید 
داود تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 88/12/5 ساعت 11 
صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
محتش��م کاشانی، جنب بیمه ایران، مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.13114 / م الف
مدیر دفترشعبه 8 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ

تاریخ: 88/9/23
336 ش ح/28

88 شماره: 
336 ش ح/ 28 با توجه به رأی شماره 579-88/8/26 آقای 

88 در خصوص پرونده کالسه 
جواد رضایت به طرفیت سعید اسماعیل زاده تقاضای تجدید نظرخواهی نموده اند، چنانچه 

ایشان پاسخی دارند ظرف مدت 10 روز به شعبه28 ارائه نمایند. 13307/ م الف
دبیرخانه شورای حل اختالف شماره 28 اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی

خانم لیلی زندپیل فرزند قاسم بنشانی اصفهان دادخواستی بخواسته رشد بطرفیت آقای 
ح/21  1411

88 قاسم زندپیل فرزند درویش تقدیم که به این شعبه ارجاع و بشماره بایگانی 
و شماره کالسه 8809980352101370 ح/21 ثبت گردیده و آدرس خوانده را مجهول 
المکان اعالم نموده اس��ت بر اساس دادخواس��ت خواهان و حسب دستور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار چاپ و منتشر 
می گردد و از خوانده دعوت می شود که برای روز 88/12/2 ساعت 10:30 صبح جهت 
رسیدگی در شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت حاضر و در 
همین فرصت نیز جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه 
نماید بدیهی است در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده  تلقی و دادگاه غیابًا 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 12788/ م الف
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/9/25
840 ح ش19

88 شماره: 
840 خواهان آقای مهدی محمودزاده دادخواستی مبنی 

88 در خصوص پرونده کالس��ه 
بر مطالبه به طرفیت محمدرضا نمد فروش تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
یکشنبه مورخ 88/12/16 ساعت 4:30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی، جنب بیمه ایران، مجتمع شماره یک اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.13263 / م الف
مدیر دفتر 19 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/8/30
شماره: 199/88 ش19

در خصوص پرونده کالسه 199/88 ش 19 خواهان ابوالقاسم حاجیان دادخواستی مبنی 
ب��ر مطالبه وجه به ارزش 10/700/000 ریال به انضمام هزینه های قانونی اعم از تأخیر 
تأدیه و هزینه های دادرسی به طرفیت علی صالحی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز سه شنبه مورخ 88/10/29 ساعت 4 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی، جنب بیمه ایران، مجتمع شماره یک 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.13295 / م الف
مدیر دفتر 19 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
تاریخ: 88/9/4

شماره: 690
در خصوص پرونده کالس��ه 690/88 خواهان آقای حمیدرضا فردوس��ی گلس��تان 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت وحید الری پور هرات تقدیم نموده اس��ت 
وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 88/12/11 ساعت 16:30 تعیین گردیده، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی، 
جنب بیمه ایران، مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.12975 / م الف
مدیر دفتر 25 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ

کالسه پرونده: 563/88
817

88/9/28 شماره دادنامه: 
مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: جواد رضایت فرزند حسین نشانی: اصفهان خیابان باغ دریاچه، کوی بهار، 
بن بس��ت توکلی، ساختمان آذر، طبقه س��وم خوانده:1- رضوان زمان پور مجهول 
الم��کان 2- خدام��راد نقدی مجهول المکان 3- علی عش��وری مجهول المکان 4- 
محمد پارسا اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی، کوی خرم، کوچه وعیدی، پالک 
25، 5- عباسعلی سلحش��وری اصفهان، برآن شمالی روستای زیار مقابل دبیرستان 
امین منزل شخصی. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح 

آتی، مبادرت بصدور رأی می نماید:
رأی قاضی شورا

در خصوص دعوی مطروحه از طرف جواد رضایت بطرفیت خواندگان 1- رضوان 
زمان پور 2- خدامرادی نقدی 3- علی عش��وری4- محمد پارس��ا 5- عباس��علی 
سلحشوری به خواسته الزام به انتقال سند یک دستگاه کامیون خاور به شماره شهربانی 
13629 شهرکرد 92، بدین شرح که خواهان اظهار نموده که خودروی فوق الذکر از 
طریق ایادی ما قبل به ترتیب خواندگان ردیف پنجم تا اول به ایشان منتقل گردیده 
است که مستند این انتقال ها قراردادهای مورخ 85/7/17، 83/10/19، 83/10/14 و 
80/4/5 و استش��هادیه ارائه شده از سوی خواهان به شماره و تاریخ 88/7/27-534 
اعالم ش��ده است و حسب پاسخ اس��تعالم از دفتر اسناد رسمی شماره 77 اصفهان 
به ش��ماره و تاریخ 304-88/9/18 ثبت در دفتر لوایح مبنی بر اینکه در حال حاضر 
خودروی فوق االش��عار بنام خدامراد نقدی )خوانده ردیف 2( انتقال یافته است لذا 
با توجه به اظهارات خواهان و خواندگان ردیف چهارم و پنجم در جلسه رسیدگی 
مورخ 88/7/18 و اینکه خواندگان ردیف 1و2و3 علیرغم انتشار وقت رسیدگی در 
جلس��ه حاضر نگردیده و دفاعی بعمل نیاورده اند و توجهاً به قولنامه های تنظیمی 
ف��ی مابین خواهان و خواندگان و اینکه تمام��ی اوراق و مدارک خودرو در تصرف 
و یدخواهان می باش��د و از طرف خواندگان نیز ایراد و اعتراضی به عمل نیامده لذا 
شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 10، 219 و 221 و 223 
قان��ون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سند مالکیت یک 
دستگاه کامیون خاور به شماره شهربانی 13629 شهرکرد 92 در حق خواهان صادر 
و همچنین در خصوص س��ایر خواندگان باستناد ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی 
ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون فوق االش��عار ق��رار رد دعوی صادر و اعالم می نماید 
رأی صادره نسبت به خواهان و خواندگان ردیف 4 و 5 حضوری و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و نسبت 
ب��ه خوان��دگان ردیف 1 و 2 و 3 غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین ش��عبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 13306/ م الف
شورای حل اختالف شعبه 14 اصفهان
 

آگهی ابالغ

تاریخ: 88/9/25
19  842

88 شماره: 
842 خواهان آقای مهدی محمود زاده دادخواس��تی 

88 در خصوص پرونده کالس��ه 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدرضا اس��تکی تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی 
برای روز یکشنبه مورخ 88/12/16 ساعت 5:30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی، جنب بیمه ایران، 
مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.13265 / م الف
مدیر دفتر19 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

کمیته فوتس��ال فدراسیون فوتبال ایران طی نامه ای از 
کنفدراسیون فوتبال آسیا خواست فهرست نهایی و اسامی 
تیم های شرکت کننده در نخستین دوره مسابقات فوتسال 
جام باش��گاه های آسیا را تا یک ماه پیش از آغاز مسابقات 

رسمًا اعالم کند.
ب��ه گ��زارش مهر، در ای��ن نام��ه از کمیته فوتس��ال 
کنفدراس��یون فوتبال آسیا خواسته ش��ده است تا مدارک 
تیم های حاضر در مسابقات فوتسال جام باشگاه های آسیا 
حداقل یک ماه و نیم مانده به آغاز این رقابت ها به کمیته 
فوتس��ال فدراسیون فوتبال ایران ارسال شود تا این کمیته 

مقدمات حضور تیمهای آس��یایی در رقابت های اصفهان 
را فراهم آورد. 

درح��ال حاضر 10 تیم از کش��ورهای ایران، قطر، لبنان، 
عراق، قرقیزستان، استرالیا، چین، ازبکستان، ژاپن و تایلند برای 
حضور در نخستین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه های 
آسیا اعالم آمادگی کرده اند و قرعه کشی مسابقات نیز براساس 

حضور این تیم ها انجام شده است.
نخستین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه های آسیا 
از روز 14 اس��فندماه س��ال جاری در سالن پیروزی شهر 

اصفهان آغاز خواهد شد.

هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال بعد از بیش از 2 هفته 
تعطیلی، 11 دی ماه پیگیری خواهد شد.

به گ��زارش ف��ارس، در حالی که هفت��ه هفدهم این 
مس��ابقه روز 24 آذر ماه برگزار ش��د، هفته هجدهم لیگ 
برتر فوتس��ال بع��د از 17 روز تعطیلی از روز 11 دی ماه 

پیگیری می شود.
پی��ش از این ق��رار بود در ای��ن تاریخ تی��م ملی در 
تورنمن��ت آذربایجان ش��رکت کند که ب��ه دلیل انصراف 
تیم های ش��اخص، ایران نیز از س��فر ب��ه باکو خودداری 

کرد.
ب��ا این وجود کمیته فوتس��ال در نظر گرفت با توجه 
به پیش رو داش��تن ایام س��وگواری امام حسین )ع( و به 
منظور اس��تراحت تیم ها،  هفته هجدهم لیگ روز 11 دی 

ماه برگزار شود.
ب��ازی تیم های فوالد ماهان و راه س��اری نیز به دلیل 
حض��ور بازیکنان تیم اصفهان در بازی منتخب فوتس��ال 

جهان و برزیل نیز به 13 دی ماه موکول شده است.
برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

جمعه 11دی
 پوشینه بافت قزوین - شرکت ملی حفاری ایران

 شهر آفتاب تهران - هیأت فوتبال کرمان
 صدرا شیراز - علم وادب مشهد

 فیروز صفه اصفهان - گسترش فوالد تبریز
 ارم کیش قم - پتروشیمی تبریز

 شهید منصوری - لبنیات ارژن فارس
یکشنبه 13 دی

 راه ساری - فوالد ماهان اصفهان

در نشست مشترک اعضای س��ازمان لیگ فدارسیون 
والیب��ال و نماین��ده تیم ه��ای لیگ برتری ک��ه با حضور 
محمدرضا داورزنی برگزار شد، نحوه برگزاری دیدارهای 

مرحله پلی آف به تصویب نهایی رسید.
ب��ه گزارش مهر، براس��اس برنامه تصویب ش��ده در 
نشس��ت سازمان لیگ فدراس��یون والیبال، مرحله پلی آف 
رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور به صورت 3 از 2 
برگزار خواهد شد. برگزاری بازی ها به این صورت، پس 
از بحث و تبادل نظر با نماینده تیم های ش��رکت کننده در 

این رقابت ها به تصویب نهایی رسید.
مرحله برگش��ت فصل جاری مس��ابقات والیبال لیگ 
برتر باشگاه های کش��ور از بهمن ماه آغاز خواهد شد. در 
این مرحله از رقابت ها، بازی ها به صورت فشرده پیگیری 
می ش��ود. به طوری که هر تیم در هر هفته دو دیدار انجام 

خواهد داد.
میزب��ان دیدار اول و س��وم مرحله پلی آف براس��اس 

موقعیت تیم ها در جدول رده بندی تعیین می شود.
به جز س��نگ آهن بافق یزد و ارومی��ه، نماینده دیگر 

تیم های لیگ برتر در نشست شنبه حضور داشتند.
در این نشست مصوب شد تا در پایان مسابقات لیگ 
برتر 88 دو تیم شهرستانی و یک تیم تهرانی به لیگ دسته 
اول س��قوط کنند. ضم��ن اینکه از این لی��گ هم دو تیم 

سهمیه لیگ برتر سال آینده را کسب خواهند کرد.
دوره آتی رقابت های لیگ برتر باش��گاه های کشور با 

حضور 14 تیم برگزار خواهد شد.
انتق��اد از قضاوت بازی ها در هفته های گذش��ته یکی 
دیگر از موارد مورد بحث در نشس��ت مش��ترک اعضای 
س��ازمان لیگ والیبال و نماینده تیم های لیگ برتری بود. 
رئیس فدراس��یون والیبال در این مورد گفت: طی نشستی 
که در کمیته داوران برگزار شد به همه داوران تذکر دادیم 

با دقت عمل بیشتری سوت بزنند.
جلسه مشترک اعضای سازمان لیگ فدراسیون والیبال 
و نماین��ده تیم های لیگ برتری در محل این فدراس��یون 

برگزار خواهد شد.

: AFC درخواست کمیته فوتسال ایران از

 حضور قطعی 10 تیم در اصفهان

لیگ برتر فوتسال تا 11 دی تعطیل است

نشست سازمان لیگ والیبال برگزار شد
تصویب برنامه دیدار های پلی آف

خیرآبادی خبر داد:
نفرات شاخص لیگ راهی رقابتهای 

جام جهانی کشتی می شوند
ملی  تی��م  مرب��ی 
کشتی فرنگی گفت: با 
تصمیم کادر فنی نفرات 
پدیده های  شاخص و 
لی��گ کش��تی فرنگی 
راه��ی رقابته��ای جام 

جهانی می شوند.
جمشید خیرآبادی 
مربی تیم ملی کش��تی 
فرنگی در گفتگو با مهر 
با بیان این مطلب افزود: 

اولین برنامه ما حضور در رقابتهای جام جهانی ارمنستان در اواسط بهمن ماه 
است که پس از این رقابتها باید برای مسابقات قهرمانی آسیا، رقابتهای قهرمانی 

جهان و بازیهای آسیایی گوانگجو در سال آینده آماده شویم.
وی ادامه داد: با توجه به حجم باالی مسابقات پیش رو و هدف اصلی 
کادر فنی تیم ملی در مورد موفقیت در رقابتهای المپیک 2012 لندن باید در هر 
وزن چند کشتی گیر آماده داشته باشیم و در این راستا تمرینات کشتی گیران 
جوان و نوجوانان آغاز شده است و محمد بنا سرمربی تیم ملی به شخصه بر 

روند این تمرینات نظارت دارد.
خیرآبادی تصریح کرد: با توجه به برگزاری رقابتهای لیگ و در نظر گرفتن 
این موضوع که این مسابقات از نظر مالی به کشتی گیران کمک می کند کادر 
فنی در صدد است تا پیش از حضور در رقابتهای جام جهانی تنها یک اردو 

کوتاه مدت را برای هماهنگی بین نفرات برگزار کند.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه رقابتهای جام جهانی تک کشتی است 
ما قصد داریم با ترکیبی از کشتی گیران منتخب رقابتهای لیگ در مسابقات 
جام جهانی که 17 و18 بهمن ماه در ایروان ارمنستان برگزار می شود شرکت 

کنیم.
خیرآبادی در پایان خاطرنشان کرد: پس از این رقابتها برنامه های خود 
را برای حضور موفق در مهمترین آوردگاه سال آینده یعنی بازیهای آسیایی 

گوانگجو پیگیری می کنیم.

49 ووشوکار در اردوی تیم ملی
و  تال�������و   49
ب���رای  سانش���وکار 
حضور در اردوی تیم 
ملی جوانان کشورمان 

معرفی شدند.
گ�����زارش  ب��ه 
واح��د مرک��زی خبر 
مسابقات  برگزاری  با 
قهرمان��ی  ووش��وی 
ایران در 3 رده س��نی 
و  نوجوانان  نونهاالن، 
جوانان که با حضور 388 ووشوکار در 2 بخش تالو و سانشو در شیراز 
برگزار شد 49 تن جواز حضور در در اردوی تیم ملی ووشوی جوانان 
ایران برای شرکت در رقابت های جوانان جهان، که قرار است تابستان 

سال 89 در سنگاپور برگزار شود را به دست آوردند.
اسامی افراد دعوت شده به اردو به این شرح است:

تالوی نونهاالن)12 نفر(
امیرحسین س��لطانی، محمدمهدی رس��تم خانی و محمدرضا قشمی 
)زنجان(، س��هیل محمودی، عرفان صفرپور و عرفان تشنیزی )چهارمحال 
و بختیاری(، محمدامین تیموری، حامد پیش��رادنژاد و ش��ایان جهانگیری 
)هرمزگان(، کیارش حیدرپور )مازندران(، محمدحس��ین اشرفی )فارس( و 

امید نصیری زاده )آذربایجان غربی(
تالوی نوجوانان )11 نفر(

س��امان احمدی و فرید رفیعی )فارس(، ماجد عساکری و محمدرضا 
عزیزخانی )تهران(، محمد ش��ریفی و رضا هندیجانی )خوزس��تان(، فرهاد 
کش��اورز )خراس��ان رضوی(، علیرضا نصیری )قزوین(، مهدی مختارپور 

)چهارمحال و بختیاری(، حامد رستمی )زنجان( و امیر دارابی )مرکزی(
تالوی جوانان )10 نفر(

جواد حسنلویی، هادی محمدی و محسن محمودی )زنجان(، سیدعرفان 
پوراحمدی و طاهر قاسمی)هرمزگان(، فرشید اسدیان )تهران(، محمدعلی 
جوادی )قزوین(، سیدرحیم موسوی فرد )خراسان رضوی(، بهروز بخشی 

)خوزستان( و کاوه سجادی )گیالن(
سانشوی جوانان )16 نفر(

وزن48- کیلوگرم: پیمان میرزایی )کردستان( و رحمان قائدی )فارس(
وزن52- کیلوگرم: علی بختیاری)زنجان( و حمیدرضا محمودی)تهران(
وزن 56- کیلوگرم: یونس ساالری )مازندران( و حامد پاکروان )تهران(

وزن 60- کیلوگرم: حمیدرضا شهابی )مازندران( و مجید زالی )آذربایجان 
شرقی(

وزن 65- کیلوگ��رم: می��الد ق��زل س��فلو )گلس��تان( و س��یدمجید 
موسوی)تهران(

وزن 70- کیلوگرم: بهمن رحمتی )اردبیل( و احمدرضا محمدسعیدی 
)تهران(

وزن 75-کیلوگرم: بهنام منجزی )اصفهان( و محسن ملکی )کرمانشاه(
وزن 80- کیلوگ��رم: ج��واد باب��ا افش��ار )مازن��دران( و وحید حاتمی 

)کرمانشاه(
افراد اول و دوم 8 وزن سانش��و و فرم های تالوی رده س��نی جوانان در 
رقابت های المپیاد ایرانیان نیز به این 49 تن برای حضور در اردوی تیم ملی 

جوانان اضافه می شوند.

پاکستانی ها پتانسیل باالیی در کشتی دارند 
 روی خاک تمرین می کنند

مربی سازنده کشتی کشورمان گفت: در مدت دوماه فعالیت در پاکستان 
به این نتیجه رسیدم که کشتی این کشور توانایی رشد و حرکت روبه جلو 

را دارد.
محمد حسین دباغی عضو پیشین تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با مهر 
با بیان این مطلب افزود: با پیشنهاد رسمی فدراسیون کشتی پاکستان حدود 
س��ه ماه پیش به ایالت پنجاب این کشور س��فر کردم و دو ماه به مربیگری 

مشغول بودم.
وی ادامه داد: پاکستانی ها از نظر قوای جسمانی در سطح بسیار خوبی 
قرار دارند ولی از نظر تکنیکی و تاکتیکی دچار مشکالت عدیده ای هستند که 
با پتانسیل خوب موجود، در مدت حضورم در این کشور تالش کردم تا این 

مشکالت را تاحدودی برطرف کنم.
دباغی تصریح کرد: آنها از نظر امکانات نیز در سطح بسیار پایینی قرار 
دارند، به طوری که اغلب روی زمین خاکی تمرین می کنند و تش��ک های 

کشتی محدودی در سراسر این کشور وجود دارد.
وی تأکید کرد: از حضور در این کشور راضی هستم. آنها پیشنهاد دادند تا 
در این کشور بمانم اما به دلیل اینکه قراردادم دوماهه بود به آنها اعالم کردم که 

درصورت تمایل باید از طریق فدراسیون کشتی ایران اقدام کنند.

لیگ اسکواش  
نتایج هفته نخست

نخستین هفته رقابتهای 
اسکواش باشگاه های 

ایران برگزار شد.
واحد  گ��زارش  ب��ه 
مرکزی خبر ؛ در این 
مسابقات نتایج زیر به 

دست آمد:
نتایج مسابقات دور نخست:

باشگاه اسکواش انقالب تهران 3-1 مؤسسه ورزش و 
تفریحات سالم کیش 

ش��رکت پاالیش نفت آب��ادان 0-3 هیأت اس��کواش 
شهرستان بروجرد 

هیأت اسکواش آران و بیدگل 0-3 باشگاه جام جم یزد 
میراث فرهنگی و صنایع دس��تی اس��تان گلستان 2-1 

مناطق نفت خیز جنوب 
نتایج دور دوم:

باش��گاه اسکواش انقالب تهران 2-1 مناطق نفت خیز 
جنوب 

شرکت پاالیش نفت آبادان 0-3 جام جم یزد 
هیأت اس��کواش آران و بیدگل 0-3 مؤسسه ورزش و 

تفریحات سالم کیش
میراث فرهنگی و صنایع دس��تی اس��تان گلستان 2-1 

هیأت اسکواش بروجرد 
نخس��تین دوره رقابت ه��ای اس��کواش سراس��ری 
باشگاه های ایران با حضور 8 تیم در ورزشگاه انقالب 

تهران برگزار شد.

»آنتیچ« قرارداد خود را با 
تیم ملی فوتبال صربستان 

تمدید کرد
»رادومی���ر آنتی���چ« قرارداد خود را تا پایان رقابت های 

یورو 2012 با تیم فوتبال صربستان تمدید کرد.
به گزارش مهر، مس��ئوالن اتحادیه فوتبال صربستان بر 
این عقیده اند که آنتیچ تیم آنها را از »چاله س��یاه عمیق« 

نجات داده است.
آنتیچ که تیم ملی صربستان را به رقابت های جام جهانی 
2010 رهنمون س��اخته است، گفت: پس از صعود به 
رقابت های جام جهانی 2010 می دانیم که انتظارات از 
تیم ما باال رفته اس��ت اما در مسابقات مقدماتی یورو 
2012 که در اوکراین و لهستان برگزار می شود، تحت 
فشار نیستیم. ما باید در حال حاضر از کریسمس لذت 
ببریم و زمان بسیاری برای آماده سازی تیممان پیش 

رو داریم.
آنتیچ روز جمعه به عنوان مربی سال فوتبال صربستان 

نیز انتخاب شد.
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099

شهرکرد :
تلفن : 0381-3347774   

فکس : 0381-3336021

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

روزی بود...

قیمت طال )تومان(
26480  هر گرم طالی 18 عیار

122010 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
261000  یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

261000   یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10021005دالر امریکا

948953دالر کانادا

42521448یورو

162163پوند  انگلستان

263266ریال عربستان

34903510دینار کویت

273276درهم امارات

وصیت نامه شهید
 ناصر نوروزی فر

بسم اهلل الرحمن الرحیم
من ناصر نوروزی فر به شناسنامه 401 متولد 
1335 س��اکن نجف آباد فرزند حس��ین گواهی 
می دهم ک��ه خدایی جز خدای یکتا نیس��ت و 
گواه��ی می دهم که محمد فرس��تاده خداس��ت 
و عل��ی ولی خداس��ت. قبل از ه��ر چیز با قلبی 
س��یاه و باری سنگین از گناه از درگاه ایزد متعال 
خواس��تارم که گناهان مرا ببخشد و عاجزانه در 
پیش��گاه او توب��ه می کن��م و امی��دوارم که خدا 
توب��ه مرا بپذی��رد. از پدر و م��ادرم و برادران و 
خواهرم حاللی��ت می طلب��م و می خواهم مرا 
ببخشند. از همس��رم هم طلب حاللیت می کنم 
و امیدوارم که مرا ببخش��د. از تمام خویشان چه 
 دور و چه نزدیک و تمام دوستانم طلب حاللیت 
می کنم. از پدر و مادرم و برادرانم می خواهم که 
از طرف من از همه حاللیت بطلبند. پدر و مادر 
مرا ببخش��ید مرا حالل کنید خدا زحمات ش��ما 
را برای من حالل گردان��د امیدوارم که خداوند 
به ش��ما صبر عطا کند من مال شماها نبودم من 
مال اس��الم بودم و در راه اس��الم خون نا قابلم 
را دادم و ام��ا وصی��ت نامه ام؛ ماش��ینم را بدون 
هیچ کم و کاس��تی به جهاد س��ازندگی بدهید تا 
در خدمت مردم مسلمان ایران باشد البته بار بند 
 آنرا یا پول��ش را به دایی بدهید چون باربند مال 
اوس��ت. مهریه زنم را بپردازید و او را خوشحال 
کنید و نگذارید که او احساس ناراحتی کند چون 
او یتیم اس��ت و حال که خواس��ت سر و سامان 
گیرد خداوند سرنوشت او را تغییر داد در ضمن 
او جوان اس��ت و اج��ازه دارد که در کوتاهترین 
زم��ان ازدواج کن��د در ضمن اگ��ر او باردار بود 
اگر فرزند او پس��ر است نام او را روح اهلل و اگر 
دختر است فاطمه بگذارید. یک خورده حسابی 
به احمد آق��ا ایزدی و جعفر هادی��ان و ابراهیم 
پزشکی و حس��ینعلی پورش��یان دارم و 2 هزار 
توم��ان به م��ادرم بدهکارم ک��ه بپردازید راضی 
نیستم که در عزای من گریه کنید مراسم را خیلی 
ساده بگیرید و باز توصیه می کنم که همسرم را 
خوش��حال نگه دارید و هر چه خواس��ت به او 
بدهید صد تومان از طرف من در حسینیه مشهد 
برای نن��ه آقا بدهید دیگر عرضی ندارم در پایان 
از همه خویشان، پدر و مادر و برادران و خواهر 
 و تمام دوس��تان حاللی��ت می طلب��م. خداوند
اس��الم را پیروز گرداند و صدام را هر چه زودتر 

نابود.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته 
سوم فروردین ماه 1361 

کالم نور
پیامبر اکرم )ص(:

ــت که برای بندگان  از جمله بندگان آن کس پیش خدا محبوب تر اس
سودمندتر است.

روی خط فرهنگ

رسانه

تمب��ر یادب��ود »مرتض��ی حنانه« به 
مناسبت بیستمین سالگرد درگذشت 

این آهنگساز به چاپ رسید.
امیرعلی حنانه پس��ر مرتضی حنانه 
در گفتگ��و ب��ا ف��ارس، گف��ت: به 
مناسبت بیستمین سالگرد درگذشت 
پدرم، مرتضی حنانه، برای اولین بار 
تمبر یادبود حکیم و سخنور بزرگ 
ایران و سپس مرتضی حنانه توسط 
ش��رکت پس��ت به چاپ رس��یده 

است.
وی ادام��ه داد: این اتفاق خود یک 
تحول ب��زرگ در زمینه موس��یقی 
اس��ت چرا که بعد از گذش��ت 20 
س��ال از فوت پدرم برای او اقدامی 

صورت داده اند.
این نوازنده پیان��و با بیان اینکه این 
تمبر کلکسیونی است، بیان داشت: 
شرکت پست تمبر حنانه را در کنار 

فردوس��ی ق��رار داده و با مبلغی که 
در کنار بلوک تمبر ق��رار گرفته به 

فروش می رود.
مرتضی حنانه آهنگس��از و نوازنده 
برجسته هورن که در کارنامه هنری 
خود ساخت بسیاری از موسیقی ها 
از جمله موس��یقی فیلم های مطرح 
از  پ��س  مه��ر 1368،  دارد 24  را 
گذراندن بیماری س��رطان، چشم از 

جهان فرو بست.

به گزارش ش��بکه ایران، دکتر ممدوح اللیثی 
رئی��س اتحادیه س��ینمای مصر ضم��ن تقدیر از 
شخصیت برجسته امام خمینی)ره(، وی را نمادی 
از مسلمانی حقیقی توصیف کرد و گفت: شماری 
از دست اندرکاران سینما در مصر در حال تهیه و 
ساخت فیلمی در مورد شخصیت امام خمینی)ره( 

و تأثیر وی بر جهان اسالم هستند.
در حال حاض��ر هیأتهای مختلفی برای جمع 
آوری معلومات مورد نیاز برای س��اخت فیلم این 
ش��خصیت بزرگ جهان اس��الم در حال فعالیت 

هستند.
وی تأکی��د ک��رد  در حال حاض��ر هیأتهای 
مختلفی ب��رای جمع آوری معلوم��ات مورد نیاز 

برای س��اخت فیلم این ش��خصیت بزرگ جهان 
اسالم در حال فعالیت هستند.

از سوی دیگر، فاروق حسنی وزیر فرهنگ مصر 
با ساخت فیلمی علیه امام خمینی)ره( که توسط یک 
تهیه کننده معروف مصری به این وزارتخانه پیشنهاد 

داده شده، مخالفت کرد.
وی امام خمینی را نشانه برجسته دین مبین اسالم 
توصیف و توهین به ایشان را در هر صورتی غیر جایز 
عنوان کرد. تهیه کننده این فیلم پس از روبه رو شدن با 
مخالفت سرسخت وزیر فرهنگ مصر، وی را تهدید 

به شکایت در دادگاه کرد.

رئیس ش��ورای هیئت های مذهبی 
کشور گفت: 55 هزار و 500 هیئت 
مذهبی در سراس��ر کش��ور فعالیت 

دارند.
ای��ران  ش��بک��ه  گ����زارش   ب��ه 
الدی��ن  »روح  االس��الم  حج��ت 
دریکون��د« در خرم آب��اد گفت: از 
این تعداد 50 هزار هیئت مربوط به 
ب��رادران و پنج ه��زار و 500 هیئت 

مربوط به خواهران است.
وی تصری��ح کرد: تمام این هیئت ها 
شناسایی، ساماندهی و ثبت شده اند 
مخص��وص  شناس��ایی  ک��د  از  و 

برخوردار هستند.
وی اضاف��ه کرد: ب��ا توجه به تالش 
دشمنان انقالب برای بی محتوا کردن 

هیئت ه��ای مذهبی، محرم امس��ال 
برنامه ه��ای ویژه ای ب��رای پرمحتوا 
ک��ردن عزاداری س��ید الش��هدا )ع( 
تدوین و به هیئت های مذهبی ارائه 

شده است.
دریکون��د گفت: مراس��م و مجالس 
حسینی محور اصلی حرکت انقالبی 
امام راحل و شهیدان سرافراز نقالب 

برای سرنگونی رژیم طاغوت بوده و 
هیئت های مذهبی همواره به عنوان 
پایگاه ه��ای قدرتمند نظام اس��المی 
در برابر اس��تکبار جهانی ایستادگی 

کرده اند.
وی دوری از آداب و رس��وم غل��ط 
و پرهی��ز از تحریف های دش��منان 
اسالم در ش��یوه عزاداری، مداحی، 
تعزی��ه و س��خنرانی را از وظای��ف 
مهم هیئت های مذهبی کشور عنوان 
کرد و افزود: بدون ش��ک استفاده از 
روحانیون و س��خنرانان برجسته در 
مجالس حس��ینی و تقوی��ت محتوا 
و افزایش کیفیت مراس��م عزاداری 
می تواند در انتق��ال صحیح فرهنگ 

عاشورا مؤثر باشد.

فروش فیلم سینمایی نیش و زنبور به 
کارگردان��ی حمیدرضا صالحمند به 

مرز یک میلیارد تومان نزدیک  شد.
به گزارش مهر، اکران این فیلم در 23 
س��ینمای تهران فروش 750 میلیون 
تومان داش��ته  اس��ت. فیلم محاکمه 
در خیابان با داش��تن 25 سینما، 540 

میلیون تومان فروش داشته است.
نی��ش و زنب��ور بر اس��اس فیلمنامه 
س��روش صح��ت س��اخته ش��ده و 
داستان دو دوس��ت کالهبردار است 
که در یک رکب زنی حرفه ای مقابل 
ه��م ق��رار می گیرند. رض��ا کیانیان، 
رضا عط��اران، مری��ال زارعی، رضا 
داودنژاد، الیزابت امینی، ژاله صامتی، 
پوراندخ��ت مهیمن، بیتا س��حرخیز، 
فاطمه ش��کری، ملکه رنجبر، کامران 

فیوضات، شاپور کلهر و... بازیگران 
فیلم هستند.

محاکم��ه در خیاب��ان ماجرای پس��ر 
جوانی اس��ت که روز عروسی  خود 
از دوستی می ش��نود عروس قبل از 
او با مردی متاهل آش��نا بوده است. 
جوان س��ه س��اعت وق��ت دارد در 
ش��هر پ��ر از خ��ودرو بگ��ردد و در 
ته��ران بزرگ، م��رد را پی��دا کند تا 
مطمئ��ن ش��ود... محمدرضا فروتن، 
نیکی کریم��ی، حامد به��داد، پوالد 
افش��ار، ش��بنم  کیمیایی، حمید رضا 
نگار  فراهان��ی،  ش��قایق  دروی��ش، 
فروزنده، محمد مؤید، اکبر معززی و 
بازیگران بیست و  علی اصغر طبسی 
هفتمین فیلم بلند س��ینمایی کیمیایی 

هستند.

مصری ها مستند امام خمینی را می سازند

تمبر »مرتضی حنانه« 
منتشر شد

بیش از 55 هزار هیئت مذهبی در کشور فعالیت دارند

»نیش و زنبور« به زودی یک 
میلیاردی می شود

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

12 °

10 °

-2°

-1 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

تئاتر رنگ و بوی محرم گرفت

برنامه های رادیو فرهنگ به مناسبت محرم

ب��ا فرا رس��یدن ایام مح��رم مجموعه  های 
تئاتری ش��هر تهران میزبان نمایشهایی متناسب 

با این ایام می شوند.
ب��ه گزارش مهر، مجموعه تئاتر ش��هر این 
هفته میزبان س��ه نمایش صحنه ای و 11 تعزیه 
خواهد بود. س��الن اصلی مجموعه برای اولین 
بار پذیرای 11 گروه شبیه خوان خواهد بود که 
آثار خود را به دلیل فصل زمس��تان و برنامه  در 
نظر گرفته شده توسط ستاد برگزاری ششمین 

آیین ه��ای  همای��ش 
ای��ن  در  عاش��ورایی 
تئات��ری اجرا  س��الن 
می کنن��د، از ای��ن رو 
11 تعزیه از شهرهای 
اراک،  اه��واز،  تهران، 
س���بزوار  ش���وش، 
س��اعت  ش��هریار  و 
خواهن��د  اج��را   18
نمایش  کارگاه  ش��د. 
همچ��ون  مجموع��ه 
میزبان  گذش��ته  هفته 
دو نمایش خواهد بود 
که در قال��ب رپرتوآر 
گروه  مونولوگ ه��ای 
تئاتر »لی��و« به صحنه 

می روند.
دو  هفت��ه  ای��ن 
راه��ی  »دو  نمای��ش 

س��قاخونه« و »ب��ر علیه م��ن« در قال��ب این 
رپرت��وآر به صحنه می رون��د. نمایش »بر علیه 
من« نوشته نازنین حاجی زاده و مهدی کوشکی 
با کارگردانی و بازی کوش��کی ساعت 16:30 
در کارگاه نمایش تئاتر ش��هر اجرا خواهد شد. 
نمای��ش »دو راهی س��قاخونه« نوش��ته محمد 
چرمشیر نیز با کارگردانی محمدحسن معجونی 

ساعت 19 به صحنه خواهد رفت.
نمایش »سوگ سیاوش« سیاوش تهمورث 
ه��م تا چه��ارم  دی ماه در س��الن چهارس��وی 
مجموع��ه تئاتر ش��هر به اجراه��ای خود ادامه 
می دهد. ای��ن نمایش ب��ا حض��ور بازیگرانی 
چ��ون مصطفی عبداللهی، صادق هاتفی،  مجید 
رحمتی و تهمورث س��اعت 19:30 به صحنه 
می رود. این نمای��ش در فضایی قهوه  خانه ای 
به روایت داس��تان سیاوش ش��اهنامه فردوسی 

می پردازد.
ت��االر مولوی نیز تا اواس��ط هفته همچنان 
با س��ه نمایش ب��ه کار خ��ود ادام��ه می دهد. 
نمایش های »غریبه ای در خانه« دالرا نوش��ین 
و »غ��رب غم زده« علی پروش��انی ب��ه ترتیب 
ساعت 18:30 و 19:45 در سالن اصلی مولوی 
اج��را خواهند ش��د. همچنین نمای��ش »بازی 
استریندبرگ« مژگان خالقی نیز ساعت 17:30 

در سالن کوچک مولوی به صحنه می رود.
تماش��اخانه ایرانش��هر از این هفته میزبان 
س��ه نمایش خواهد بود. س��الن ش��ماره یک 
ایرانش��هر پذی��رای نمای��ش »هملت، ش��ازده 

کوچولوی دانمارک« رضا بابک می ش��ود. این 
نمایش نوشته تورستن لتزر نگاهی متفاوت به 
نمایشنامه »هملت« اثر ویلیام شکسپیر است. در 
این نمایش بازیگرانی چون جمشید جهانزاده، 
بهرام ش��اه محمدلو، حس��ن دادشکر، داریوش 
موفق، پرستو گلستانی و لیلی رشیدی حضور 

دارند.
س��الن شماره دو ایرانش��هر هم میزبان دو 
نمایش خواهد بود. ابتدا نمایش »روز حسین« 
نوش��ته و کار محم��د 
 17 س��اعت  رحمانیان 
م��ی رود.  ب��ه صحن��ه 
این نمایش ب��ا نگاهی 
ب��ه واق��ع عاش��ورا به 
مسائل اجتماعی جامعه 
می پردازد. علی عمرانی، 
اشکان  ابراهیمی،  بهرام 
خطیبی، افشین هاشمی، 
عل��ی س��لیمانی، ترانه 
علیدوس��تی و مهت��اب 
جمل��ه  از  نصیرپ��ور 
نمایش  ای��ن  بازیگران 

هستند.
دی   17« نمای��ش 
کجا بودی؟« نوش��ته و 
کار امیررضا کوهستانی 
هم از این هفته ساعت 
20:30 در سالن شماره 
دو ایرانش��هر به صحنه خواه��د رفت. در این 
نمای��ش که داس��تان مکالمه تلفنی ش��ش فرد 
اس��ت بازیگرانی چون احمد مهرانفر، س��عید 
چنگیزی��ان، الهام کردا، مهی��ن صدری و نگار 

جواهریان به ایفای نقش می پردازند.
تاالر وحدت نی��ز این هفته میزبان نمایش 
»در ق��اب ماه« نوش��ته حمیدرض��ا آذرنگ و 
کارگردانی حسین مسافرآستانه خواهد بود. این 
نمایش که س��ال گذشته در دهه اول ماه محرم 
در ورزشگاه شهید شیرودی به صحنه رفت با 
تغییراتی در گروه بازیگری ساعت 18:30 اجرا 

خواهد شد.
تماشاخانه س��نگلج به مناسبت ایام محرم 
میزبان نمایش »به روایت معین البکاء« نوش��ته 
فرهاد ارش��اد و کارگردانی بیتا اباعیان خواهد 
بود که س��اعت 18:30 به صحنه می رود. خانه 
نمایش اداره برنامه ه��ای تئاتر همچنان میزبان 
نمایش »آگراندیس��مان« اکبر قهرمانی است که 
ساعت 18:30 اجرا می ش��ود. اصغر بیچاره از 
جمله هنرمندانی اس��ت ک��ه در این نمایش به 

ایفای نقش می پردازد.
تاالر محراب میزب��ان نمایش »اوژاژ« امین 
آبان است که این هفته آخرین اجراهای خود را 
پشت  سر خواهد گذاشت. این نمایش ساعت 
17 اج��را می ش��ود. تاالر هنر نی��ز از این هفته 
میزبان نمایش جدیدی با عنوان »کاسه نذری« 
خواهد بود که متناسب با ایام محرم برای گروه 

سنی کودک و نوجوان به صحنه می رود.

شبکه رادیویی فرهنگ برنامه های»خیمه گاه 
عش��ق«، »گنجینه اسرار«، »خورشید بر نیزه ها«، » 
نی نوا« ، »هفت اقلیم«، »آواز غم«، »پرده عاش��قی« 
و چند برنامه دیگ��ر را برای پخش در ماه محرم 

آماده کرده است.
به گ��زارش واحد مرکزی خب��ر: »خیمه گاه 
عشق« کاری از گروه فرهنگ و جامعه این شبکه 
اس��ت و س��اعت 14:30 هر روز به بررسی سیر 
تاریخی عاشورا،  انعکاس اخبار فرهنگی و گفتگو 

با پیرغالمان امام حسین )ع( می پردازد.
این ش��بکه در برنامه »جامعه ایران« س��اعت 
6:15 ه��ر روز امر به مع��روف و نهی از منکر و 
عبرت های عاشورا را در کالم مقام معظم رهبری 

بررسی می کند.
گروه فرهنگ و هنر رادیو فرهنگ در برنامه 
»شبستانه« ،  ساعت 15 دقیقه بامداد هر روز مقتل 
خوانی و عزاداری نواحی مختلف کشور را پخش 

می کند.
»ن��ی نوا«  عنوان برنامه دیگ��ری از این گروه 
است که ساعت 9:30 یکشنبه ها و سه شنبه ها، 
نغمه ها و نواهای عاش��ورایی گروه ه��ا و اقوام 
گوناگون ایران را با حضور کارشناس��ان بررسی 

خواهد کرد.
نوحه های قدیمی ایرانی نیز ساعت21:30 هر 

روز در برنامه »آواز غم« پخش می شود.
»پرده عاشقی« ویژه برنامه تاسوعای حسینی 
اس��ت و س��اعت 10 ای��ن روز روی آنتن رادیو 

فرهنگی می رود.
»ص��دا،  دوربین،  حرک��ت« رادیو فرهنگ در 
ماه محرم، س��اعت 19:20 جمعه ها به بررس��ی 
مجموعه ه��ای تلویزیونی با مضمون عاش��ورا 

خواهد پرداخت.
رادیو فرهنگ دربرنام��ه »جمعه با تئاتر«  نیز 
س��اعت 8:30 جمعه ها، عاشورا و نشانه شناسی 
تعزیه را با حضور هنرمندان و کارشناسان بررسی 

می کند.
برنامه » ادبستان«  این ش��بکه رادیویی در ماه 
محرم سیری خواهد داشت در منظومه ها، شعرها، 

روایت مکتوب، داستان ها،  ترانه ها و سرودهای 
عاش��ورایی، مقاتل و ارتباط شعر دفاع مقدس با 

شعر عاشورایی.
»گنجینه اس��رار« 8:30 تاس��وعا و عاشورای 
حسینی، گنجینه االسرار عمان سامانی را تشریح 
و بررس��ی می کند و گروه نمایش رادیو فرهنگ 
در برنامه »از رمان تا نمایش«، طومار خوانی مفتون 
و فیروزه را برای پخش درساعت 21 هر شب در 

نظر گرفته است.
ویژه برنامه »خورش��ید بر نیزه«  نیز کاری از 
گروه فرهنگ و اندیش��ه رادیو فرهنگ است که 
س��اعت 10 روز تاسوعای حس��ینی روی آنتن 

می رود.
گروه مطالعات فرهنگی ش��بکه فرهنگ نیز 
دو ویژه برنامه »چارسوق« و » قلمرو« را برای ماه 

محرم آماده کرده است.
محمد صادق رحمانیان مدیر این گروه گفت: 
این برنامه ها هر روز به حوزه های مختلفی خواهد 
پرداخت و واقعه عاشورا را از زوایای گوناگون و 

با نگاه های تازه بررسی می کند.
وی اف��زود: »چار س��وق« رویک��ردی مردم 
شناس��انه دارد و باورهای مردم درباره آداب نذر 
و نی��از،  زیارت قبور متبرک ائم��ه )ع(، نمادها و 
نشانه های عزاداری در تاسوعا و عاشورا، تعزیه 
و تعزیه خوانی درایران، بررس��ی آیین س��قایت، 
عاش��ورا در فرهنگ م��ردم و آیین های عزاداری 
در مناطق مختلف جهان مهمترین بخش های این 

برنامه است.
این برنامه ساعت 15:30 هر روز به مدت یک 

ساعت روی آنتن رادیو فرهنگ می رود.
برنامه »قلمرو« رویکردی پژوهشی- مطالعاتی 

دارد.
بررس��ی جامعه ش��ناختی تحریفات واقعه 
عاشورا بر اس��اس کتاب های » حماسه حسینی« 
ش��هید مطهری و »قیام امام حس��ین« سید جعفر 
ش��هیدی، نقد تاریخی گزارش اب��ن خلدون از 
واقعه عاشورا و فلسفه عاشورا از واقعه تا اسطوره، 

بخش های این برنامه است.

میدان امام اصفهانعکس روز

عکس: حسن مقیمی

سوگواره عاشورایی »خورشید و نیزه ها« 
با هدف تکریم مق��ام واالی حضرت 
سیدالشهدا و یاران با وفایش از سوی 

فرهنگسرای اخالق برگزار می شود.
به گزارش ف��ارس مدیریت فرهنگی 
هنری منطقه 14 در نظر دارد به مناسبت 
فرا رس��یدن س��الروز ش��هادت ساالر 
ش��هیدان حضرت ابا عبداهلل الحس��ین 
)ع( ویژه برنامه س��وگواره عاشورایی را 
به منظور یادآوری مقام واالی حضرت 
سیدالشهدا و یاران با وفایش برگزار کند.
تکریم ایثار جاودانه و همچنین تعمیق 
آشنایی قشر نوجوان و جوان با ائمه در 
سطح مدارس راهنمایی منطقه 14 تهران 

همراه با سیاه پوش کردن نمازخانه های 
مدارس منطق��ه از دیگ��ر برنامه های 

»خورشید و نیزه ها« است این برنامه از 
روز ش��نبه 28 آذرماه ش��روع و تا دوم 

دی م��اه همراه ب��ا برنامه های متنوع 
شامل س��خنرانی توسط کارشناسان 
مذهبی با موضوع نوجوانان قهرمان 
کرب��ال، فلس��فه زی��ارت عاش��ورا، 
مداحی توسط مداحان اهل بیت )ع( 
و اجرای مراس��م عزاداری توس��ط 
نوجوان��ان در روز هفتم محرم ادامه 
داش��ت. عالقه مندان جهت  خواهد 
می توانند  بیش��تر  اطالعات  کس��ب 
ب��ه فرهنگس��رای اخ��الق، واقع در 
پی��روزی،  می��دان ش��هداء، خیابان 
خیاب��ان ش��کوفه، خیاب��ان ش��هید 
کاظمی مراجعه و یا با ش��ماره تلفن 

33312402 تماس حاصل کنند.

سوگواره عاشورایی »خورشید و نیزه ها« برگزار می شود
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