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برخورد قانونی با 
تخریب کنندگان نماهای 

شهر
مدیر کنترل و نظارت شهرداری اصفهان هشدار 
داد: با اشخاص حقوقی و حقیقی که اقدام به دیوار 

نویسی کنند برخورد قانونی می شود.  
به گزارش ایمن��ا، محمد مطیعی فرد با اعالم 

این مطلب گفت . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

چرا برخی فرزندان 
از والدین خود متنفر 

می شوند؟
بیشتر فرزندان به والدین خود عشق می ورزند 
اما این حال��ت تنها برای زمانی اس��ت که والدین 
در نهایت محب��ت و مهربانی با آنها رفتار کنند. در 
صورتی که نیازهای آنها تأمین نشود، حس دوری از 

والدین در آنها شکوفا می شود . . . 

خانواده و جوان/ ادامه در  صفحه   

تسهیالت دولت برای 
نوسازی بافتهای فرسوده
هیأت دولت با اختص��اص 450 میلیارد تومان 
برای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری 

موافقت کرد.
بر این اس��اس، بانک مرکزی موظف اس��ت از 
طریق بانکه��ای عامل به پرداخت ی��ک هزار فقره 
تسهیالت خرید مسکن برای هنرمندان تا سقف 500 
میلیون ریال )70 درصد ارزش ملک( با بازپرداخت 
10 ساله و با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

اقدام کند . . .

        سراسری / ادامه در  صفحه   
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

یاوری: به بازیکنان شاهین می بالم
کالس بازی شاهین 10 برابر 

بهتر از  استیل آذین است
س��رمربی تیم فوتبال ش��اهین 
بوش��هر گفت: به دو اش��تباه فردی 
بازیکنان مان و تجربه باالی بازیکنان 
اس��تیل آذین باختیم اما در عین حال 
کالس فوتبال تیم ش��اهین 10برابر 

بهتر از استیل آذین پرمهره است . . .
ورزشی / ادامه در  صفحه 7

ابراز نگرانی بان کی مون از فضای 
ناامیدی  حاکم برغزه

دبیر کل س��ازمان ملل متحد با 
ابراز نگرانی از فضای یأس و نومیدی 
حاکم بر غزه، از رژیم صهیونیستی 
خواس��ت محاصره غیر قابل قبول 

اراضی فلسطینی را لغو کند.
 بان کی مون به مناسبت نخستین سالگرد حمله نظامی اسرائیل به 

غزه، در پیامی اعالم کرد . . .
سراسری / ادامه در  صفحه 2

پیام معاون امور هنری وزارت 
ارشاد به ششمین همایش 

سراسری آیین های عاشورایی
دکت��ر محمدحس��ین ایمان��ی 
خوش��خو مع��اون هن��ری وزارت 
فرهن��گ و ارش��اد اس��المی ب��ه 
ششمین همایش سراسری آیین های 

عاشورایی پیام داد.
متن کامل ایمانی به این شرح است: »به راستی سری نهفته است در 
عاشورا که تاریخ پس از گذشت قرن ها یارای تکرار واقعه ای در قد و 

قامت این حماسه را نداشته است . . .
فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه 8

امام سجاد )ع( با آنکه در بدترین شرایط زمانی 
می زیست و از سوی حاکمان جور، زیر شدیدترین 
فشارها به سر می برد،طی 35 سال امامت خویش، در 
گس��ترش ایمان و پایداری و در احیای اسالم ناب 
محمدی و سیره جد بزرگوارش منحصر به فرد بود. 
محققان مس��لمان، عصر امام سجاد )ع( را به لحاظ 
سیاسی و فرهنگی، تاریک تریندوران می دانند و از آن 

به دوره سقوط فرهنگ اسالم یاد می کنند.
حاکمان عصر امام سجاد )ع( 

1- یزید بن معاویه 
چهار سال نخست امامت امام سجاد )ع( همزمان 
با حکومت یزید بن معاویه است. چهره واقعی یزید 
بر کس��ی پوشیده نیست. او نخستین حاکم اسالمی 
است که نزد همگان شراب می خورد و دربار خالفت 

را به عشرتکده تبدیل کرده بود. 
او در اولین سال از حکومتش »امام حسین ) ع(« 
فرزند پاک رس��ول خ��دا )ص( را با بی رحمی تمام 
کش��ت و عترت پیامبر )ص( را به عنوان اس��یر در 
شهرها گرداند. یزید در سال آخر سلطنت چهار ساله 
خود، س��اکنان »مدینه« را قتل عام کرد و دس��ت به 
پس��ت ترین جنایات بشری آلود. او حتی در آخرین 
روزهای حکومتش به »مکه« هجوم بُرد و خانه خدا 

را در آتش سوزاند.
حجاج در ریختن خون ش��یعیان و منسوبان به 
آنان حرص بسیار داشت. او شیعیان زیادی از جمله: 
کمیل بن زیاد نخعی، میثم تمار، غالم حضرت علی  
)ع( و رشید هجری را به شهادت رساند. زندان های 
حج��اج پر بود از ش��یعیان و بی گناه��ان که گاه به 
ج��ای طعام به آن��ان آب س��رگین و آهک و نمک 

می خورانیدند.
2- عبداهلل بن زبیر

پس از یزید، عبداهلل پس��ر زبیر بر حجاز دست 
یافت. او م��ردی زاهدنما، تندخو، بی رحم، بخیل و 
بسیار ریاست خواه بود. حس ریاست طلبی او چنان 

بود که برادر خود »عمرو بن زبیر« را کشت.
وی نسبت به بنی هاشم بسیار سخت گیر بود و 
می گفت: 40 سال است که کینه »بنی هاشم« را در دل 

پنهان داشته ام و امروز می خواهم انتقام بگیرم.
او »عب��داهلل بن عباس« را ب��ه طائف تبعید کرد 
و »محم��د حنفی��ه«، عبداهلل بن عب��اس و 24 نفر از 
بنی هاشم را در حجره زمزم )دره ای در مکه( زندانی 
کرد، هیزم فراوان در اطراف آنان چید و قسم یاد کرد 
که اگر بیعت نکنند، آنها را خواهد سوزاند. »محمد 
حنفیه« از »مختار بن ابوعبیده ثقفی« کمک خواست و 
مختار گروهی از سواران خود را به همراه 400 درهم 

به یاری شان فرستاد و بدین سان نجات یافتند.
»عبداهلل ب��ن زبیر« نام »آل محمد صلی اهلل علیه 
و آله« را از صلوات برداش��ت و چون مورد اعتراض 
قرار گرفت، پاس��خ داد: محمد صلی اهلل علیه و آله 
فرستاده خداس��ت، اما خاندان بدی دارد و چون در 
صلوات نام آنان برده می شود، به حالت غرور گردن 

بر می فرازند.
3- عبدالملک بن مروان 

بیشترین دوره امامت امام س��جاد )ع( با دوران 
حکومت»عبدالمل��ک بن مروان« همزم��ان بود. در 
دش��منی مروان و خاندان او نسبت به بنی هاشم، به 
ویژه فرزندان پاک »امیرالمؤمنین  )ع(« جای بحث و 
استدالل نیس��ت. در زیارت عاشورا که از مهم ترین 
س��رمایه های معنوی شیعه در زمینه زیارت به شمار 

می آید، »آل مروان« در کنار »آل زیاد« لعن شده اند. 
»عبدالملک« پس��ر مروان ب��ود. او مانند پدرش 
نس��بت به خاندان پیغمبر )ص( و پیروان آنان کینه 
دیرینه داش��ت. از آنجا که بیش��تر شیعیان علی  )ع( 
در»کوفه« می زیس��تند، وقت��ی »عبدالملک« بر عراق 
دست یافت، حکومت آنجا را به حجاج بن یوسف 
ثقفی - که دشمن ترین کارگزار وی نسبت به شیعیان 

بود - سپرد. 
حجاج در مدت 20 سالی که بر عراق حکومت 
کرد، 120 هزار نفر را کشت و نزدیک به همین رقم 
در زندان ه��ای بی س��رپناه، از زن و مرد به صورت 
مخلوط زیر شکنجه داشت که یک سوم آنان بدون 
لباس و عریان بودند. بدین گونه می بینیم عصر امامت 
حض��رت س��جاد )ع( به لحاظ س��ختی و چیرگی 
دشمنان، نس��بت به دوره های دیگر منحصر به فرد 

بوده است.
حجاج بنده سرس��پرده خاندان اموی بود. او در 
این سرسپردگی تا آنجا پیش رفت که مقام عبدالملک 
مروان را برتر از رسول خدا )ص( می شمرد. حجاج 
پیش از عراق دو سال حاکم »مدینه« بود و با آنکه از 
سنت پیغمبر )ص( جز نامی نمانده بود، با بی رحمی 
ب��ه مبارزه با آنچه او »اثر محم��د )ص(« می خواند، 
پرداخت. وی ضمن توهین به قبر و منبر و مس��جد 
آن حضرت، به منظور خوار کردن گروهی از صحابه 
چون »جابر بن عبداهلل انصاری«، »س��هل ساعدی« و 
»انس بن مالک«، بر گردن آنها- و یا مانند اهل ذّمه بر 

دستشان- با آهن داغ، ُمهر نهاد.
عصر بی تفاوتی عمومی

شیخ طوسی به نقل از روایتی گفته است: حجاج، 
دس��ت و پای یحیی بن امّ طویل را به جرم پیروی از 
امام س��جاد )ع( برید و او را به ش��هادت رساند. به 
ه��ر حال، دوران امام س��جاد )ع( از چنان وضعیتی 
برخوردار اس��ت که مس��عودی می نویسد: علی بن 
الحسین) ع( امامت را به طور پنهانی و با تقیه شدید و 

به دورانی بس دشوار عهده دار شد.
در عصر امام سجاد )ع( عالوه بر شکنجه، کشتار 
و اختناق، ارزش های اس��المی نیز به نازل ترین حد 
خود رسیده بود. تنها نام اسالم باقی مانده بود که آن 
هم به جهت جلب قدرت و نان نام برده می ش��د و 

کسی را رغبت بر دانستن دستورات آن نبود.
محمد بن مسلم بن شهاب زهری می گوید: »در 
شام نزد انس بن مالک رفتم. او را گریان دیدم. وقتی 
علت را پرس��یدم، گفت: از همه آنچه از اس��الم فرا 

گرفتم، تنها نماز مانده بود که به آن دل خوش بودم و 
اکنون آن نیز از بین رفته است.«

مسائل اس��المی آنچنان به ورطه نابودی سپرده 
شده بود که برخی می گویند: در عصر امام سجاد )ع( 
مردم حتی نماز خواندن را نمی دانس��تند و از اصول 

حج و دیگر دستورات دینی بی خبر بودند.
عصر سقوط ارزش ها

در چنین زمانی که تبلیغات دس��تگاه قدرتمند 
بنی امیه بر ضد خاندان پیغمبر )ص( ادامه داش��ت و 
از بروز فضائل آنان جلوگیری می شد، شخصیت امام 
سجاد)ع( در دانش و تقوا نزد همگان معروف بود و 
نیز حضرت سکینه  )س( دختر امام حسین )ع( نیز 
در ادب و علوم منق��ول و معقول زبانزد، و در میان 

همگان به »عقیله قریش« معروف بود. 
فضای فرهنگی جامعه به گونه ای بود که »حسن 
بصری« می گوید: اگر پیغمبر)ص( دوباره باز گردد، 
از میان آنچه تعلیم داده است، جز »قبله« را نخواهد 

شناخت.
محیط مدینه به گونه ای بود که نه عالمان مفاسد 
را ناروا می ش��مردند و نه زاه��دان از آن جلوگیری 

می کردند.
امام س��جاد )ع( درباره وضع خ��ود می فرماید: 
روزگار م��ا در می��ان قوم خود، چ��ون روزگار بنی 
اس��رائیل در می��ان فرعونیان اس��ت که پس��ران را 
می کشتند و دختران را زنده به گور می کردند. امروز 
وضع بر ما به قدری تنگ و دشوار است که مردم به 
سبب ناسزاگویی به بزرگ و ساالر ما، بر فراز منبرها 

به دشمنان ما تقّرب می جویند.
تالش امام برای احیای اسالم 

با آگاهی از این عصر است که باید از »فعالیت های 
فرهنگی امام س��جاد )ع(« ب��ه عنوان هنری بزرگ و 
معجزه ای شگرف یاد کرد. حضرت در چنین شرایط 
دشواری تالش فرهنگی خود را بر روی دو موضوع 

متمرکز می کند:
الف( بیان مسائل اسالمی 

آن حضرت با زبان دعا و مناجات که بس��یاری 
از آن��ان در قالب دعای »ابوحمزه ثمالی« و »صحیفه 
سجادیه« به جای مانده است، مسائل اسالمی را بیان 

می کرد.
ب( احیای سیره رسول خدا )ص( 

ام��ام از راه یک زندگی بی پیرای��ه و پاک و نیز 
تربیت هزاران ش��اگرد آگاه و خودساخته، در قالب 
خرید و آزاد کردن غالمان و کنیزکان فراوان، س��یره 

عملی پیامبر )ص( را در سطح جامعه زنده می کرد.
اس��الم، منادی عدالت و برابری دینی است. هر 
انس��انی از هر تیره، با هر ش��کل و رنگ که باش��د، 
نزد پروردگار از مقامی یکس��ان برخوردار اس��ت و 
گرامی ترین انسان ها نزد خداوند، پرهیزکارترین آنان 
اس��ت. رس��ول خدا )ص( به یاران خود، با آنکه از 
قبایل و تیره های گوناگون بودند، یکسان می نگریست 
و سلمان فارسی را با آنکه از سرزمین و نژادی دیگر 
ب��ود، به خاطر زهد و دانش وی��ژه اش بر هم  نژادان 

خویش ترجیح می داد.
خلیفه دوم چون به خالفت دست یافت عرب 

را ب��ر غیر عرب و برخی قبایل را بر دیگران برگزید 
و این به تدریج یک شکاف طبقاتی به وجود آورد، 
چنان که در زمان بنی امیه »َموالی«؛ یعنی مس��لمانان 
ایرانی تبار سرزمین های عربی نمی توانستند به هیچ 
کار آبرومندی مش��غول ش��وند. آنان حق نداش��تند 
سالح بسازند و بر اسب سوار شوند. در جنگ آنان 
را در شمار س��واران راه نمی دادند و از غنائم جنگ 
نیز بهره ای نداش��تند و گمان می کردند که آنها برای 
خدمت کردن به عرب آفریده شده اند. حتی در همان 
دوراِن امام سجاد )ع( »ابراهیم بن هشام بن ابراهیم« 
حاکم مدینه، یکی از موالی را به خاطر ازدواج با زنی 
از عرب، 200 ضربه شالق زد و سپس سر و ریش و 

ابروی او را تراشید و طالق زن را نیز گرفت. 
در چنین دورانی، امام سجاد )ع( به احیای سنت 
از دست رفته پیغمبر )ص( پرداخت. ایشان با پشت 
پا زدن بر همه رسومات بنی امیه - که در همه جا به 
صورت سنت های پایدار درآمده بود - فرهنگ اسالم 
را از ورطه نابودی نجات بخش��ید. امام سجاد )ع( با 
موالی رفتاری ویژه داشت. این رفتار با بردگان نیز در 
نهایت دقت و بر اساس رأفت و مهرورزی پایه ریزی 
شده بود. این رفتار امام )ع( در تربیت جامعه اسالمی 
نقشی چشمگیر داشته است. روش آن حضرت چنین 
بود که هر سال بردگان و کنیزان بسیاری می خرید و 
به خانه می برد اما بیش از یک سال نگه نمی داشت و 

به بهانه های گوناگون آنان را آزاد می کرد.
از آنجا که امام  )ع( نمی توانس��ت به تأس��یس 
مکتب و تربی��ت علنی بپردازد، ای��ن راه را بهترین 
روش می شمرد. ایشان بردگان خود را فرزند می نامید 
و آنان را با تعبیر »یا بُنَی« صدا می زد. امام  )ع( با این 
برخورد می فهماند که نزد وی، مس��لمان آزاد و برده 
برابر است. وی هیچ گاه بردگان خود را تنبیه نمی کرد 
بلکه خطاهای آنها را می نوشت و در آخر ماه مبارک 
رمض��ان همه را در یک جا گرد می آورد و خطاهای 
هر یک را برایش می خواند و از وی بر ترک آن اقرار 
می گرفت. از آنان درخواست می کرد همان گونه که 
او آنها را بخش��یده اس��ت، آنان نیز برای امام  )ع( از 
پروردگار طلب بخشش کنید. سپس حضرت به آنان 
جای��زه می داد و همه را در راه خدا آزاد می کرد. وی 
با این روش به آنها »اخالق اس��المی« می آموخت. 
امام عالوه بر اینها، وسایل الزم را برای یک زندگی 
مس��تقل و آبرومندانه به ایشان می بخشید.  حضرت 
این عمل را س��نت رسول خدا )ص( می شمرد و با 
این روش آنان را دانش می آموخت، رفتار و فرهنگ 
اسالمی تعلیم می داد و از ارزش و شخصیت انسانی 
بهره مند می کرد. سیره امام سجاد )ع( چنین بود که 
در اعیاد، به ویژه عید فطر، 20 برده و کنیز تربیت شده 

را در راه خدا آزاد می کرد.
بدین گونه، عمل امام  )ع( یک مکتب انسان ساز 
بود و پایه مهمی برای گسترش اسالم ناب به شمار 
می رفت. امام س��جاد )ع( این رفتار را در تمام ایام، 
در طول س��ال تکرار می کرد، چنان که بردگان نیز از 
آن آگاه بودند و بدین جهت، هنگام خرید مشتریان، 
خود را در معرض دید آن حضرت قرار می دادند و 
تا ایشان را نمی دیدند خویش��تن را از نگاه دیگران 

پنهان می داشتند.
ب��ا توجه با اینکه بردگان از س��رزمین های دور 
آورده می شدند، معلوم می شود که روش امام سجاد 
)ع( و برخورد ایشان با زیردستان، به ویژه بردگان در 

نواحی دیگر نیز معروف بوده است.
مکتب تربیتی  امام 

برخی نوش��ته اند: ام��ام زین العابدین  )ع( در هر 
سال، ماه و روز، برای هر خطا و اشتباهی بردگان را 
آزاد می کرد، تا اینکه سپاهی از مردان و زناِن آزاد شده 
فراهم شدند که همه در والی امام سجاد )ع( بودند 
و تعدادشان به 50 هزار یا بیشتر می رسید. برخی نیز 
رقم بردگان آزاد ش��ده به دس��ت مبارک امام سجاد 
)ع( را تا یکصد ه��زار یاد کرده اند. بعضی از همین 
آزادش��دگان که در مکتب پرورشی امام سجاد )ع( 
تربیت ش��ده بودند، به محدثانی برجسته و پرتالش 
تبدیل شدند، که از آن جمله می توان از شخصیت های 
بزرگی چون: حس��ن بن سعید اهوازی، حسین بن 
سعید اهوازی، احمد بن حسین بن سعید و شعیب 
نامی ی��اد کرد که همه از موالی و آزاد ش��دگان امام 
سجاد )ع( هس��تند. شیخ طوسی نیز راوی معروف، 
علی بن یحیی بن الحس��ن را از همین افراد شمرده 

است.
ب��ردگان نزد امام س��جاد علیه الس��الم همانند 
آزادگان بودند. آنان رفت و آمدهای معمولی داشتند 
و مانند سایر مردم می زیستند. آنان از محضر امام ) ع( 
کس��ب فیض می کردند و به اف��رادی پاک و مهذب 

تبدیل می شدند. 
»سعید بن مس��یّب« می گوید: یک سال قحطی 
ش��د، چنان که همه چش��م انتظار نزول باران بودند 
اما دعای هیچ کس اجابت نمی ش��د. به ناگاه دیدیم 
غالم سیاهی از مردم کناره گرفت. آرام آرام رفت تا 
بر باالی تپه ای رسید و دست به دعا برداشت. هنوز 
دعای او تمام نش��ده بود که ابری در گوشه آسمان 
پیدا ش��د. ابر آهس��ته پیش آمد تا تمام آسمان را فرا 
گرفت. به ناگاه آس��مان غّرش��ی کرد و بارش باران 
آغاز شد. غالم، خدا را شکر کرد و از تپه پایین آمد. 
من که آن کرامت را دیدم، به همراه مردم به دنبالش 
رفتم تا به خانه امام س��جاد )ع( رسیدم. غالم داخل 
خانه ش��د. من خدمت امام  )ع( رس��یدم و از ایشان 
خواس��تم او را به من ببخش��د. حض��رت چون مرا 
می شناخت و می دانس��ت اهل اذیت و آزار نیستم، 
پذیرفت... چون غالم آگاه شد، از من پرسید: چه چیز 
تو را به این خواس��ته واداشت؟ پاسخ دادم: به خاطر 
آنچه از تو دیدم. غالم دست به دعا برداشت و گفت: 
»پ��روردگارا! این رازی بود نهفته بین من و تو، حال 
که فاش گردید، مرا بمیران و نزد خود ببر.« هنوز در 

حال گریه و دعا بود که ُمرد. 
امام س��جاد )ع( در شدیدترین لحظه خشم که 
هیچ کس را یارای خودداری نبود، خشم خود را فرو 
می برد و بخشش های شگفت انگیز می کرد. گویند: 
یک��ی از غالمان چوبی بر دوش داش��ت و از پله ها 
باال می رفت که پایش لرزید و چوب بر سر یکی از 

فرزندان امام برخورد کرد و طفل از دنیا رفت. 
ام��ام  )ع( با اندوه فراوان بر بالین بچه حاضر ش��د. 

غالم از ایش��ان خواست که به خاطر جدش رسول 
خدا )ص( از اش��تباه او درگذرد. امام  )ع( در همان 
هنگام به خاطر نام پیغمبر )ص( از گناه او درگذشت 
و او را در راه خدا آزاد کرد. بی شک چنین گذشتی 
جز از معصوم سر نمی زند و حتی تصور آن نیز برای 

دیگران دشوار است.
در روای��ت دیگ��ری آمده اس��ت: آن حضرت 
غالمی داش��ت که مس��تحق عقوبت بود حضرت 
تصمیم به مجازات او گرفت. وقتی تازیانه به دست 

گرفت، فرمود:
اگر طلب بخشش نمایی و قول دهی که دیگر 
مرتکب عمل ناپسند نشوی، مجازات نخواهی شد! 
غالم که دست پرورده آن حضرت بود و گویا درس 
»توحید افعال��ی« را از آن بزرگوار به نیکی آموخته 
ب��ود، گفت: »من فردی نیس��تم که از ش��ما طلب 
بخشش کنم، من فقط امید به رحمت خدا دارم و از 
او می ترسم!« امام سجاد )ع( وقتی دید غالم، معارف 
را به درستی یاد گرفته و استعداد خدانگری خود را 
به خوبی فعلیت داده، بی درنگ او را آزاد کرد و پول 

زیادی نیز به او بخشید. 
نقل شده که حضرت غالمی را سه بار صدا زد 
و فقط سومین بار پاسخ شنید، در این حال به غالم 

فرمود: مگر صدای مرا نشنیدی؟
غالم گفت: چرا شنیدم!

امام فرمود: پس چرا جواب ندادی؟
پاس��خ داد: چون از جانب شما احساس امنیت 

می نمودم.
امام فرمود: خدایا! تو را سپاس می گویم که غالم 

را از من آسوده خاطر قرار داده ای.
امام با بردگان بر س��ر یک س��فره می نشست و 
ب��ا آنان غذا می خورد. همه آن��ان از اخالق و رفتار 
ایشان بهره می بردند و اخالق نیکوی امام را در خود 
تقویت می کردند و رفتار خویش را با اخالق زیبای 
ایشان می آراستند. چنان که بیشتر آنها منظور خود را 
ب��ا خواندن آیات قرآن کریم می فهماندند. یک روز 
کنیزی بر دس��تان امام  )ع( آب می ریخت و امام نیز 
دستان خود را می شست، ظرف افتاد و پوست دست 
ایشان را مجروح کرد، کنیز گفت: »والکاظمین الغیظ 
و العافین ع��ن النّاس« حضرت بالفاصله صله یک 
سال او را پرداخت و کنیز را در راه خدا آزاد کرد. 

بردباری امام، معجزه ای جاوید
طبق دانش روان شناختی امروز، مشکالتی مانند 
توهین، تحقیر، مصیبت و شکنجه به ویژه در کودکی 
و جوانی، موجب بروز عقده های روانی می شود و 
در نتیجه، انسان را در سالیان بعد، ناراحت و عصبی و 
نوعاً بزهکار و بی رحم می کند. این در رابطه با غالب 
انس��ان ها یک قانون کلی و جاری به شمار می آید. 
ح��ال اگر به رفتار و حالت های اخالقی امام )ع( به 
عنوان کس��ی که تحت ش��دیدترین فشارها بوده و 
شاهد سختی و اسارت نزدیکان و کشتار بی رحمانه 
تمام نزدیکان و بستگان خود نیز بوده است، به دقت 
نگریسته شود، روشن است که برخورد آن بزرگوار 
با آن اخالق نیکو و رفتار سنجیده، معجزه ای است 

آشکار که جز از ناحیه امام معصوم ساخته نیست.

شرایط سیاسی دوران امام سجاد )ع(

امروز، همه با هم: لبیک یا حسین )ع(

جامعه مدرسین قم:
برخورد قاطعانه با مسببان حرمت شکنی 
عاشورا

نماینده شهرستان های فارسان، اردل، کیار و کوهرنگ:
سفرهای دور اول و دوم، فاصله استان های 
کمتر توسعه یافته و برخوردار را کاهش نداده

در عاشورای حسینی که دلهای همه داغدار حرم آل اهلل 
بود عده ای اراذل و اوباش با تشویق شبکه های ضدانقالب 
به ارزش��های اسالمی بی حرمتی نمودند و قلب دلدادگان و 

شیفتگان به اهل بیت )ع( را جریحه دار کردند.

به همین علت مردم همیشه در صحنه استانهای اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری همگام با تمامی مردم شریف و والیت 
مدار سراس��ر کش��ور امروز همزمان با سالروز شهادت سید 
الساجدین )ع( با حضور گسترده در راهپیمایی در اعتراض به 

این اهانت ها، بار دیگر با آرمانهای انقالب اسالمی و ولی امر 
مسلمین جهان حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله 
العالی( تجدید بیعت کرده و انزجار خود را از حرمت شکنان 

عاشورا و اهل بیت )ع( اعالم می کنند.



سراسری

دبی��ر کل س��ازمان ملل 
متح��د ب��ا اب��راز نگرانی از 
فضای یأس و نومیدی حاکم 
بر غزه، از رژیم صهیونیستی 
قابل  غیر  محاصره  خواست 
قب��ول اراضی فلس��طینی را 

لغو کند.
واح��د  گ��زارش  ب��ه   
مرک��زی خبر ب��ان کی مون 
به مناسبت نخستین سالگرد 
حمله نظامی اسرائیل به غزه، 
در پیامی اعالم کرد، فضایی 

حاکی از یأس و نومیدی بر روح و جان یک و 
نیم میلیون فلسطینی که بیش از نیمی از آنها زیر 

18 سال دارند سایه افکنده است.

وی اف��زود : یک س��ال 
پ��س از جنگ غ��زه کیفیت 
و کمی����ت کم�ک ه���ای 
منطقه  این  به  بشردوس��تانه 
بسیار وخیم و ناکافی است، 
فعالیت های بازس��ازی این 
منطق��ه ب��ه طور کل��ی فلج 
شده و مردم از اساسی ترین 

حقوق خود منع شده اند.
دبی��ر کل س��ازمان ملل 
متحد در پیام خود از س��ران 
به  اس��رائیل خواست  رژیم 
محاص��ره غیر قابل قبول غزه پایان دهند و کار 
بازسازی زیر ساخت های غیر نظامی را تسهیل 

کنند.

با پیوستن اتصاالت )Etisalat( افغانستان 
به ش��بکه همراه اول، تعداد اپراتورهای طرف 

ق��رارداد رومینگ بین الملل 
این ش��رکت به 256 اپراتور 

رسید.
به گزارش مهر، شرکت 
ارتباطات س��یار ایران اعالم 
اتص��االت  اپرات��ور  ک��رد: 
افغانس��تان چهارمین اپراتور 

این کشور است که از روز دوشنبه 7 دی ماه به 

شبکه رومینگ بین الملل همراه اول پیوست.
این قرارداد بی واس��طه بوده و مش��ترکان 
ه��ر دو اپرات��ور می توانند 
ارتب��اط  ای��ن  مزای��ای  از 
بین المللی بهره گیرند. همراه 
اول هم اکنون با 256 اپراتور 
در 109 کشور جهان قرارداد 
رومین��گ بین الملل دارد که 
همگ��ی به طور مس��تقیم و 

بدون واسطه منعقد شده است.

ابراز نگرانی بان کی مون از فضای ناامیدی 
حاکم برغزه

چهارمین اپراتور افغانستان نیز به شبکه رومینگ 
بین الملل پیوست

جامعه مدرسین قم محکوم کرد

رویانیان: سهمیه سوخت خودروها تغییر نمی کند

با تداوم دمای هوای باالی صفر درجه در کشور محقق شد

افزایش 20 میلیون مترمکعبی تحویل  گاز به نیروگاه ها

وزیر بهداشت: 

بیمه ها از یک ماه پیش پرداخت بدهی به بیمارستان ها را شروع کردند

مدیر عامل شرکت مخابرات:

تعرفه تلفن ثابت در کشور بسیار پایین است

چه خبر از پایتختایرانجهان نما

جامعه مدرس��ین ح��وزه علمیه 
قم با انتش��ار بیانیه ای حرمت شکنی 
ساختار شکنان را در عاشورای حسینی 

محکوم کرد.
 به گزارش واح��د مرکزی خبر، 
در بخش��ی از بیانیه جامعه مدرس��ین 
حوزه علمیه قم آمده اس��ت: متأسفانه 
در روز عاش��ورا در حال��ی ک��ه ملت 
سوگوار یکپارچه در مراسم عزاداری 
اباعبداهلل الحسین )ع( شرکت داشتند 
عده ای ساختار شکن با کف و سوت 
با حرمت شکنی عاش��ورای حسینی 
به طور س��ازمان یافت��ه و هماهنگ با 

س��امانه های دروغ پردازی و ش��ایعه 
پراکنی اس��تکبار علیه نظ��ام عالوه بر 
تخریب اموال عمومی و اغتشاش، به 
قرآن، مساجد، حسینیه ها و تکیه ها، 
نذورات عزاداران و مراس��م حس��ینی 

اهانت و جسارت کردند.
جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم 
ضمن قدردان��ی از حضور به موقع و 
شایسته مردم در برخورد با اغتشاشگران 
از مسئوالن خواسته است با شناسایی 
عوامل و مس��ببان این وقای��ع ناگوار 
قاطعانه برخورد کنند و آنان را به سزای 

قانونی و شرعی خویش برسانند. 

رئی��س س��تاد مدیری��ت حمل 
و نق��ل و مصرف س��وخت گفت: 
سهمیه سوخت در سال آینده تغییر 
نمی کند ولی تغییر قیمت آن ممکن 

است.
س��ردار رویانیان افزود: سیاست 
دول��ت در س��ال 89 تغیی��ر نکردن 
ولی  سهمیه سوخت خودروهاست 

ممکن است قیمت آن تغییرکند.
وی گفت: تغییر ایجاد ش��ده در 
سهمیه بنزین بر اساس بودجه سال 
85 ، دغدغه مردم را در پی داش��ت 

که ما هم راضی نبودیم.
رئیس س��تاد مدیری��ت حمل و 
نقل و مصرف سوخت با تأکید کرد 
از این پس سهمیه سوخت، فقط بر 

اساس طرح هدفمند کردن یارانه ها 
و تصویب مجلس ش��ورای اسالمی 

تغییر خواهد کرد.

وی افزود: البته در صورت نیاز 
برای تعطیالت نوروز میزان سهمیه 

سوخت اضافه می شود.
ش��دن  عملیات��ی  از  رویانی��ان 
پرداخت الکترونیکی قیمت سوخت 

در 400 جایگاه سوخت کشور خبر 
داد و گف��ت: تعداد این جایگاهها تا 

پایان سال به 800 جایگاه می رسد.
وی اف��زود : دول��ت در مصوبه 
ارتق��ای ایمنی خودروه��ا مبنی بر 
مدیری��ت ح��وادث و کاهش مرگ 
و می��ر رانندگ��ی، وزارت صنایع را 
موظ��ف کرده نس��بت ب��ه افزایش 
ایمن��ی خودروه��ا از جمل��ه ترمز 

ABS اقدام کند.
س��ردار رویانی��ان با اش��اره به 
جایگاه��داری  مدیری��ت  ضع��ف 
س��وخت کش��ور و وج��ود تخلف 
در جایگاهه��ای عرض��ه س��وخت 
گفت: برای مدیریت بهینه سوخت، 
راهی جز تغییر مدیریت و توس��عه 
جایگاهه��ا ب��ه ص��ورت مکانی��زه 

نداریم.

از ابتدای آذرماه امسال )آغاز دوره 
سرما( تاکنون میانگین تحویل روزانه 
گاز به نیروگاه های کش��ور50 میلیون 
مترمکعب ب��وده ک��ه 20 میلیون متر 
مکعب بیشتر از تعهد شرکت ملی گاز 

در این بخش است.
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید، 
انتقال و توزیع گاز طبیعی شرکت ملی 
گاز ای��ران )دیس��پچینگ( در گفتگو 
با شانا افزود: س��قف پیش بینی شده 
برای تأمین بخ��ش نیروگاهی روزانه  
30 میلیون مترمکعب اس��ت در حالی 
که در40 روز گذش��ته این مقدار با 20 
میلیون مترمکعب افزایش به 50 میلیون 
متر مکعب در روز رسیده است که از 
وضعیت مطلوب این بخش حکایت 

دارد.
حسن منتظر تربتی همچنین اظهار 
داش��ت: در شش روز نخست دی ماه 
امسال، بخش نیروگاهی کشور روزانه 
85 میلی��ون متر مکع��ب گاز دریافت 

کرده است.
وی درب��اره وضعی��ت مص��رف 
گاز بخش خانگ��ی، تجاری و صنایع 
غیرعم��ده در هفته نخس��ت دی ماه 
امسال نیز گفت: با توجه به تعطیالت 
روزهای اخیر )تاس��وعا و عاش��ورای 
حسینی( مصرف گاز در این بخش ها 

به ویژه بخش تجاری کاهشی چشمگیر 
داشته است.

ــرف گاز در هفته  ــش مص کاه
نخست زمستان

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز 
ایران گفت: مقایسه الگوی مصرف گاز 
در 40 روز گذشته امسال با مدت مشابه 
سال قبل نشان می دهد در بخش های 

یاد ش��ده )خانگی، تج��اری و صنایع 
غیرعمده( مصرف ای��ن حامل انرژی 
یک تا 1/5 درصد کاهش داشته است.

وی درباره مصرف گاز در صنایع 
عمده نیز اظهار داشت: مصرف گاز این 
بخش در40 روز گذشته روزانه به 68 
میلیون متر مکعب )به طور میانگین( 

رسیده است.
تربتی تصریح کرد: این مقدار در 
مقایس��ه با مدت مش��ابه سال قبل )به 
طور میانگی��ن 58 میلیون مترمکعب 
در روز(10 میلیون متر مکعب افزایش 

یافته است.
ــرف را  ــی در مص ــه جوی صرف

همچنان جدی بگیرید
مدیر دیس��پچینگ ش��رکت ملی 
گاز ای��ران با تأکید بر ای��ن که از آغاز 
دوره سرما تاکنون تأمین گاز با شرایط 
مطلوبی صورت گرفته اس��ت، گفت: 
با توج��ه به پیش بینی های س��ازمان 
هواشناس��ی مبنی بر سردتر شدن هوا 
با وج��ود آمادگی ش��رکت ملی گاز 
ایران از مش��ترکان نیز انتظار می رود 
صرفه جویی در مصرف گاز را مد نظر 
داشته باشند. تربتی روند صادرات گاز به 
ترکیه را عادی خواند و گفت: صادرات 
گاز به این کشور در چارچوب قرارداد 

و بدون مشکل انجام می شود.

و  درم��ان  بهداش��ت،  وزی��ر 
آموزش پزش��کی گفت: سازمان های 
بیم��ه گر حدود یک ماه اس��ت که در 
حال پرداخت نیمی از بدهی هایشان 
به بیمارستان ها هستند. مرضیه وحید 
دس��تجردی، در گفتگو با ایرنا افزود: 
بیمارس��تان های دولتی ح��دود 400 
میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارند که 
از این میزان 200 میلیارد تومان در حال 

پرداخت است.
خوشبختانه،  افزود:  دس��تجردی 
تأمین اجتماعی نیز از جمله سازمان های 

بیم��ه گ��ری اس��ت ک��ه پرداخ��ت 
بدهی هایش را شروع کرده است.

وی ب��ا بی��ان اینک��ه بیمه ها هیچ 
وقت سر موقع، بدهی های خود را به 
بیمارس��تان ها پرداخت نکرده اند، در 
خصوص اینکه تا چه زمانی بدهی های 
معوقه بیمه ها به بیمارستان های دولتی 
ادامه دارد، گفت: اینکه تا چه وقت این 

روند ادامه دارد را نمی دانم.
دکتر حسن امامی رضوی معاون 
س��المت وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشکی، پیشتر نیز به مشکالت 

عدی��ده مال��ی و کمب��ود اعتب��ارات 
بیمارستان های دولتی اشاره کرد.

امامی رضوی گف��ت: حدود 80 
درصد خدمات درمانی را بیمارستانهای 
دولتی به مردم ارائه می دهند و با توجه 
به اینکه 70  درصد هزینه های درمانی 
را مردم از جیب خود پرداخت می کنند، 
باید چاره ای اساسی برای مطالبات این 

بیمارستانها از بیمه ها اندیشیده شود.
امامی رض��وی تصریح ک��رد: با 
توج��ه به ای��ن وضعیت، در س��ه ماه 
باق��ی مانده از س��الجاری ب��ا کمبود 

بیمارستانهای دولتی مواجه  اعتبارات 
هس��تیم و نمی توان این کمب��ود را از 

محل دیگری تأمین کرد.
مس��ئوالن بیمه، کس��ری بودجه 
بیمه ها را از جمله علل به تعویق افتادن 
پرداخت بیمه ها به بیمارستان ها عنوان 

کرده اند.
علی ذبیحی مدیر عامل س��ازمان 
تأمین اجتماعی، پیش��تر، یکی از علل 
ای��ن تعوی��ق را ع��دم ارائه ب��ه موقع 
صورتحس��اب ب��ه بیمه ه��ا توس��ط 

بیمارستان ها عنوان کرد.

مدی��ر عامل ش��رکت مخابرات 
ای��ران درباره احتمال افزایش قیمت 
مکالمات تلف��ن همراه گفت: بحث 
تعرفه تلفن همراه به نوعی به قیمت  
پالس وابسته است و باید افزایش آن 
با کار کارشناسی و بررسی صورت 
گیرد ولی طبیعی اس��ت افزایش آن 
به میزان افزای��ش تعرفه تلفن ثابت 

نخواهد بود.
صاب��ر فیض��ی در گفتگ��و ب��ا 
ایسنا، درباره احتمال افزایش تعرفه 
مکالمات تلف��ن گفت: این موضوع 
هنوز قطعی نشده است اما در بحث 

تلف��ن ثابت باید این تعرفه را با دنیا 
مقایسه کنیم که در 
قیاس با کشورهای 
دیگر و با توجه به 
ت��ورم هر س��اله و 
قیمت تمام ش��ده، 
تعرف��ه تلفن ثابت 
در کشورمان بسیار 
اما  اس��ت  پایی��ن 
هنوز موضوعی در 
این زمینه مشخص 
نش��ده  مط��رح  و 

است.

وی گف��ت: اصولی ک��ه باید از 
برنام��ه پنج س��اله 
توس��عه  س��وم 
که  می ش��د  انجام 
 10 افزایش  ساالنه 
تعرف��ه  درص��دی 
تلفن ثابت داش��ته 
نشد،  انجام  باشیم، 
یعنی تقریبًا از سال 
84 که اتمام برنامه 
پنج س��اله سوم و 
ش��روع برنامه پنج 
س��اله چهارم بود، ای��ن افزایش 10 

درصدی ساالنه اعمال نشده است.
او ب��ا بی��ان اینک��ه هن��وز هیچ 
تعرف��ه ی مخابرات��ی افزای��ش پیدا 
نکرده، گف��ت: تعرفه تلفن همراه و 
به ویژه تلفن ثاب��ت در حال حاضر 
تعرفه معقولی نبوده و می توان گفت 

پایین است.
مخابرات  مدیرعام��ل ش��رکت 
ای��ران ادامه داد: ما هر س��اله بحث 
تورم را در کشور داریم که با توجه 
ب��ه هزینه تمام ش��ده ای��ن افزایش 
روال��ی معقول و منطق��ی بود، ولی 

انجام نشد.

معاون پرورشی آموزش و پرورش 
تهران: 

دانش آموزان تهرانی 
درباره عواقب فعالیت  در 

شرکت های هرمی آگاه 
می شوند

معاون پرورش��ی و تربیت بدنی س��ازمان آموزش و 
پرورش شهر تهران گفت: از سوی آموزش و پرورش 
ش��هر تهران عواقب فعالیت در شرکت های هرمی و 

گلدکوئیست به دانش آموزان اطالع رسانی می شود.
محمد بنیادی در گفتگو با فارس اظهار داشت: تاکنون 
از س��وی مدارس و مناطق آموزش و پرورش ش��هر 
تهران گزارش��ی در خصوص فعالی��ت دانش آموزان 
در شرکت های هرمی و گلدکوئیست مشاهده نشده 

است. 
وی اضاف��ه کرد: مدی��ران و معاونان مدارس آموزش 
و پرورش ش��هر تهران ملزم هس��تند در ساعت های 
امور تربیتی و پرورش��ی دانش آموزان و به خصوص 
در صبحگاه به آگاه س��ازی دانش آموزان در مس��ائل 

حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بپردازند.
بنی��ادی ادامه داد: در س��اعت های تربیت��ی مدارس، 
عواقب فعالیت  در شرکت های هرمی و گلدکوئیست 

به دانش آموزان تهرانی اطالع رسانی می شود.
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مدیرعامل س��اتا: بازنشستگان با ارائه فیش 
حقوقی می توانند از تس��هیالت بانکی استفاده 

کنند. 
بن��ا بر اظهارات مدیرعامل س��ازمان تأمین 
اجتماعی نیروهای مسلح، با توجه به مذاکرات 
صورت گرفته و جلس��ات برگزار شده با بانک  
مرکزی مبنی بر »جایگزین شدن فیش حقوقی 
به جای گواهی کس��ر از حقوق« برای استفاده 
از تس��هیالت بانکی، در صورت ابالغ این امر 
به بانک ه��ای عامل، بازنشس��تگان دیگر برای 
دریافت وام و تس��هیالت بانکی نیازی به ارائه 

گواهی کسر از حقوق ندارند.
سردار حس��ین دقیقی، در گفتگو با ایسنا، 
با اش��اره به مشکالت پیش��روی بازنشستگان 
در اس��تفاده از گواهی کسر از حقوق، در مورد 
نحوه  اس��تفاده آن ها از تسهیالت بانکی با ارائه 
فیش حقوقی، افزود: بانک های عامل با دریافت 
شاخص بدهی از سامانه حقوق سازمان تأمین 
اجتماعی می توانند هر ماه بدهی های مربوطه را 

تنظیم و به این سامانه تحویل دهند.
وی ادامه داد: بدین ترتیب بر اساس میزان 
بدهی، هر ماه از حقوق مش��ترکان سازمان کم 

شده و به بانک مربوطه بازپرداخت می شود.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای 
مس��لح تأکید کرد: با این تفاهمنامه بانک ها از 
این پس م��دارک دیگری همچون نامه کس��ر 

از حق��وق را در برابر ارائه وام و تس��هیالت از 
مشترکان صندوق مطالبه نخواهند کرد و به این 
ترتیب بازنشس��تگان و نزدیکان آنها با استفاده 
از فیش حقوقی می توانند از تسهیالت بهره مند 
ش��وند. بنابراین ارائه فی��ش حقوقی جایگزین 

گواهی و یا نامه کسر از حقوق می شود.
در حالی این خبر از سوی مدیرعامل ساتا 
اعالم ش��د که برخ��ی از مس��ئوالن ذیربط در 
بانک ه��ا معتقدند هنگامی که گواهی کس��ر از 
حقوق صادر می شود، سازمان تأمین اجتماعی 
نیروهای مسلح توانایی این را دارد تا بداند یک 
نفر از چند جا وام گرفته یا ضامن ش��ده است 
اما اگر قرار باش��د فقط ب��ا ارائه فیش حقوقی 
وام صادر ش��ود، اینکه هر ف��رد از چند جا وام 

دریافت می کند، دیگر مشخص نیست.
الزم به ذکر است، سازمان تأمین اجتماعی 
نیروهای مس��لح از پرداخت گواهی کس��ر از 
حقوق برای بازنشستگانی که قصد دریافت وام 
از برخی بانک ها و مؤسس��ات مالی و اعتباری 

دارند، خودداری می کند.
این در حالی است که ارائه گواهی کسر از 
حقوق یکی از شرایط اصلی برای همه بانک ها 
در ارائه انواع تسهیالت و وام های خرد است اما 
اخیراً برخی از سازمان ها از صدور این گواهی 
خودداری می کنند که این امر سرگردانی برخی 

بازنشستگان را در پی داشته است.

هیأت دولت با اختصاص 450 میلیارد تومان 
برای نوس��ازی و بهس��ازی بافت های فرسوده 

شهری موافقت کرد.
 به گزارش واحد مرکزی خبر، بر این اساس، 
بانک مرک��زی موظف اس��ت از طریق بانکهای 
عامل به پرداخت یک هزار فقره تسهیالت خرید 
مسکن برای هنرمندان تا سقف 500 میلیون ریال 
)70  درصد ارزش ملک( با بازپرداخت 10 ساله 
و با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدام 

کند.
همچنین بر اساس این مصوبه، وزارت مسکن 

و شهرسازی مکلف شد اراضی 
مورد نیاز با کاربردهای موضوع 
ماده )100( قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت و مسجد 
)اداره اوقاف و امور خیریه( در 
طرح های مسکن مهر را برای 
ساخت در اختیار دستگاه دولتی 

ذیربط قرار دهد.
معاون��ت برنامه ری��زی و 
نظارت راهبردی رئیس جمهور 

نیز مکلف اس��ت اعتبار الزم به منظور پرداخت 
قیمت تمام ش��ده اراضی یاد ش��ده را با پیشنهاد 
وزارت مسکن و شهرسازی )سازمان ملی و زمین 

و مسکن( در بودجه سنواتی منظور کند.
بر اساس این مصوبه، طرح های مسکن مهر 
که از جانب سازندگان با مشارکت مالی متقاضیان 
مس��کن مهر احداث می شود، مشمول ماده )23( 
قانون س��اماندهی و حمای��ت از تولید و عرضه 
مسکن )مصوب1387( بوده و این طرحها مشمول 

حق بیمه پیمانکاری نمی شود.
بر اس��اس این مصوبه و به منظور تس��هیل 
در روند اعطای تس��هیالت بانکی در قالب طرح 
مسکن مهر، شرکت های تعاونی مسکن مجازند 
صورت ه��ای مال��ی و همچنی��ن گواهی ه��ای 
موضوع تبص��ره )1( اصالحی ماده )186( قانون 

مالیات های مستقیم )مصوب 1380( را در پایان 
عملیات احداث واحدهای مسکونی و همزمان با 
انتقال رسمی واحدها و تقسیط سهم الشرکه بانک 

با اعضای شرکت تعاونی، ارائه کنند.
همچنین مالک یا مالکان واحدهای مسکونی 
که استحکام بنای آنها به تأیید نظام مهندسی رسیده 
باش��د، در صورت احداث واحدهای اضافی که 
پس از اتمام و صدور س��ند اعیان به نام متقاضی 
واجد شرایط مسکن مهر منتقل می شود می توانند 
از تسهیالت مس��کن مهر استفاده کنند این اقدام 
مشمول واحدهای بدون اس��تحکام در صورت 
تخریب و اح��داث واحدهای 
مسکونی جدید )طبق ضوابط 
شهرس��ازی( با رعایت شرایط 
یاد ش��ده نیز می شود تمامی 
متقاضیان واجد ش��رایط که از 
تس��هیالت موض��وع این بند 
استفاده کنند، فرم )ج( آنها قرمز 

خواهد شد.
بر این اساس، در شهرهایی 
که سند مالکیت برای اراضی و 
امالک وجود ندارد، بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
ضمن ترسیم نقش��ه زمین و تحدید حدود آن و 
مش��خص کردن ابعاد و مساحت زمین و با تأیید 
مالکیت متقاضی نسبت به زمین موصوف توسط 
امالک مجاور آن را به شورای اسالمی شهر ارسال 
می کن��د. در صورت تأیید و اعالم کتبی توس��ط 
شورای اس��المی، بانک مسکن می تواند آن را به 
ش��رط ضمانت یک نفر کارمند رسمی دولت که 
توسط متقاضی معرفی می شود، با قبول تعهد کسر 
اقساط از طرف س��ازمان متبوع ضامن نسبت به 

اعطای تسهیالت مسکن مهر اقدام کند.
بر اساس این مصوبه،  بانک مسکن مجاز است 
با توجه به تعهدات بانک از جمله در طرح مسکن 
مهر نسبت به توسعه شعب خود تا سقف )1400( 

شعبه تا پایان برنامه پنجم توسعه اقدام کند.

»فیش حقوقی« جایگزین »گواهی کسر از حقوق« 
می شود

تسهیالت دولت برای نوسازی بافتهای فرسوده

کنکوریها بخوانند

سازمان س��نجش اعالم کرد، تقاضانامه ثبت  نامی 
داوطلبان آزمون سراس��ری س��ال 1389 از امروز 
سه شنبه تا 12 دی برای مشاهده و اصالح اشتباهات 

احتمالی درپایگاه این سازمان قرارمی گیرد.
داوطلبان الزم اس��ت با مراجعه به پایگاه س��ازمان 
سنجش به نشانی www.sanjesh.org اطالعات 
ثبت نامی به ویژه گروه آزمایشی، دین، زبان امتحانی 
و شهرس��تان مح��ل اقامت را ب��رای تعیین حوزه 

امتحانی به دقت کنترل کنند.

جانبازان ۷0 درصد 
خودروهای داخلی 

دریافت می کنند
رئی��س کمیس��یون اجتماعی مجل��س ایثارگران 
گفت: بر اس��اس مصوبه ای��ن مجلس، جانبازان 
70 درص��د ب��ا واگ��ذاری حواله ه��ای واردات 
خودروهای خارجی به شرکت های تولیدکننده 
داخل��ی، خودروه��ای تولی��د داخ��ل دریافت 

می کنند.
اکبر مرتضوی کیاسری در گفتگو با ایرنا، با بیان 
اینکه طرح واگذاری خودرو داخلی به جانبازان  
70 درصد در نشس��ت چهارم مجلس ایثارگران 
م��ورد بررس��ی ق��رار گرف��ت، اظهار داش��ت: 
بر اس��اس این ط��رح، جانب��ازان 70 درصد که 
ب��رای واردات خودروه��ای خارجی از معافیت 
گمرکی برخ��وردار بودند، می توانند با واگذاری 

حواله های خود، خودرو داخلی دریافت کنند.
وی افزود: پس از بررس��ی این طرح در مجلس 
ایثارگران، از کمیس��یون اجتماعی هیأت دولت 
تقاضا ش��د اج��ازه دهند خودروس��ازان داخلی 
حواله ه��ای واردات خ��ودرو را از جانبازان 70 
درص��د تحویل گرفته و در عوض خودرو تولید 

داخل در اختیار آنها قرار گیرد.
مرتضوی با بیان اینکه شرکت های خودروسازی 
داخل��ی مبلغ��ی بابت خرید حواله ب��ه جانبازان 
ارائه نمی کنند، گف��ت: دریافت خودرو در قبال 
این حواله از س��وی جانبازان ضروری اس��ت و 
آنه��ا در صورت عدم نی��از، می توانند خودروی 

خود را بفروشند.
وی، جلوگیری از ایجاد بازار داللی و جلوگیری 
از وابستگی به خودروهای خارجی را از مزایای 
ط��رح مجلس ایثارگران عن��وان کرد و گفت: بر 
این اس��اس تمام��ی اقدامات در داخل کش��ور 

صورت می گیرد.
س��خنگوی مجمع جانبازان و ایثارگران انقالب 
اس��المی گفت: در صورتی ک��ه قیمت خودرو 
داخل��ی از مبل��غ حواله بیش��تر باش��د، جانباز 
موظف اس��ت مابه التف��اوت را پرداخت کند و 
اگ��ر قیمت خودرو داخل��ی از مبلغ حواله کمتر 
باشد، ش��رکت تولید کننده موظف است مابقی 
مبلغ را ب��ه صورت قطعات یدک��ی یا پرداخت 

نقدی، جبران کند.
وی همچنی��ن درب��اره واگ��ذاری خ��ودرو ب��ه 
جانب��ازان  25 درصد به باال گفت: در این مورد 
نیز از دولت تقاضا شد تا طرح واگذاری خودرو 
فراگیر ش��ود و تمامی جانبازان و آزادگان تحت 

شمول قرار گیرند.
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علم و صنعت

تجارت الکترونیک
تاریخچه

تجارت الکترونیکی ازسال 1970 
هنگامی که شرکتهای بزرگ اقدام به 
تهیه شبکه های خصوصی کامپیوتری 
بی��ن خود جه��ت تب��ادل اطالعات 
تج��اری بین ش��رکا و تولیدکنندگان 
خود کردند پدی��د آمد. این عمل به 
نام EDI تبادل اطالعات الکترونیک 
معروف ش��د. این انتق��ال اطالعات 
که به صورت س��اده ش��ده و تحت 
اس��تانداردهای الزم EDI م��ا بی��ن 
شرکتهای تجاری صورت می گرفت 
مسائل اداری سنتی بر کاغذ و وجود 
 نیروهای انس��انی در این بخش��ها را 
ب��ه طور چش��م گیری کاه��ش داد. 
درح��ال حاض��ر نیز در ح��دود 95 
درصد از هزار شرکت به دلیل کاهش 
هزینه ه��ا و باال بردن راندمان کار از 
EDI اس��تفاده می کنند. در واقع پایه 
 EDI و اس��اس تجارت الکترونیک
ب��وده و هس��ت! امروزه تماس��های 
تجاری روی اینترنت که به واس��طه 
تج��ارت الکترونیک��ی اس��ت رو به 
افزایش گذاشته است. به طور مثال با 
آمدن EDI روی اینترنت این امکان 
را برای شرکتها به وجود آورده  است 
ت��ا سیس��تمهای قدیم��ی مربوط به 
ش��بکه های خصوصی خود را جمع 
ک��رده و پول آنه��ا را پس انداز کنند 
و با سرمایه گذاری و گسترش روی 
زنجیره��ای جدید تج��اری به داد و 
س��تدهای بیشتری در این زمینه نائل 
آیند. س��ایر ش��رکتها نیز به سادگی 
معامالت خ��ود را، از آنجا که نیازی 
به رعایت کردن اس��تاندارد های الزم 
ب��رای EDI در محیط وب نیس��ت، 

روی وب منتقل کرده اند.
• در س��ال 1979 آنالین توسط 
مایکل آلدریچ در انگلیس ابداع شد.
در  مینیت��ل   1982 س��ال  در   •

فرانسه ابداع شد.
• در سال 1990 وب جهان گستر 

توسط تیم برنرز لی ابداع شد.
مرورگ��ر   1994 س��ال  در   •

نت اسکیپ معرفی شد.
• در سال 1995 وب گاه آمازون 

راه اندازی شد.
 • در س��ال 1996 ای بی شروع 

به کار کرد.
از  بس��یاری  در س��ال 2000   •
شرکتهای مرتبط با فناوری اطالعات 

به خاطر از بین رفتن حباب اقتصادی 
)dot-com bubble(ورشکست 

شدند.
تج��ارت الکترونیکی را می توان 
انجام هرگونه امور تجاری بصورت 
آنالی��ن و ازطریق اینترنت بیان کرد. 
این تکنیک در س��الهای اخیر رش��د 
بس��یاری داشته اس��ت و پیش بین��ی 
می ش��ود بیش از این نیز رش��د کند. 
تج��ارت الکترونیک��ی ب��ه هرگونه 
معامله ای گفته می ش��ود ک��ه در آن 
خری��د و ف��روش کاال و یا خدمات 
از طریق اینترنت ص��ورت پذیرد و 
ب��ه واردات و یا ص��ادرات کاال و یا 
تجارت  می ش��ود.  منته��ی  خدمات 
الکترونیک��ی معموالً کاربرد وس��یع 
ت��ری دارد، یعن��ی ن��ه تنها ش��امل 
خری��د و فروش از طری��ق اینترنت 
اس��ت بلکه س��ایر جنبه های فعالیت 
تج��اری، مانند خری��داری، صورت 
ب��ردار ی از کاالها، مدیریت تولید و 
تهی��ه و توزیع و جابه جایی کاالها و 
همچنین خدم��ات پس از فروش را 
در بر می گیرد. البته مفهوم گسترده تر 
الکترونیک کس��ب و کار  تج��ارت 

الکترونیک است.

جایگاه تجارت الکترونیک در 
کشورهای جهان

در م��دت کوتاهی ک��ه از آغاز 
عم��ر تج��ارت الکترونیک در جهان 
معاص��ر می گ��ذرد، ای��ن فعالی��ت 
رشد بی س��ابقه ای را در کشورهای 
پیش��رفته داشته  اس��ت و پیش بینی 
می ش��ود در آینده نزدیک با سرعت 
ش��گفت انگی��زی در س��طح جهان 
توس��عه یابد. بر اساس آمار محاسبه 
شده مؤسس��ات معتبر اقتصادی نیز 
پیش بینی ش��ده  اس��ت گس��تره این 
فعالیت تا سال 2010 به طور متوسط 
54 الی 71 درصد رش��د خواهد کرد 
که نش��ان دهن��ده ش��تاب دار بودن 

حرکت آن است.
ایران  در  الکترونی��ک  تج��ارت 
بس��یار نوپا و در مراحل اولیه است. 
اما اهمیت فن��اوری اطالعات باعث 
شده تدوین و اجرای قوانین و لوایح 
مورد نی��از در این عرصه همواره مد 
نظر مس��ئوالن ایران باشد. اما به نظر 
می رس��د با وجود برگزاری دوره ها 
و کارگاه های آموزش��ی متعدد هنوز 
می��زان آگاهی افراد و تجار کش��ور 
از نحوه اس��تفاده از امکانات موجود 

برای تجارت الکترونیک کم اس��ت. 
از سوی دیگر نبود شناخت از میزان 
امنی��ت موجود در ش��بکه داخلی و 
جهانی باعث ش��ده اس��ت اطمینان 

الزم وجود نداشته باشد. 
انواع تجارت الکترونیک

تج��ارت الکترونیک را می توان 
از حیث تراکنش ها به انواع مختلفی 
تقسیم کرد که بعضی از آنها عبارتند 

از :
 :)B2B2( ارتباط بنگاه و بنگاه •
ب��ه الگویی از تج��ارت الکترونیکی 
گویند، ک��ه طرفین معامل��ه بنگاه ها 

هستند.
• ارتباط بن��گاه و مصرف کننده 
)B2C3(: ب��ه الگوی��ی از تج��ارت 
الکترونیک گویند که بسیار رایج بوده 
و ارتباط تجاری مستقیم بین شرکتها 

و مشتریان است.
• ارتب��اط مص��رف کننده ه��ا و 
ش��رکتها )C2B4(: در ای��ن حالت 
اش��خاص حقیقی به کمک اینترنت 
فراورده ه��ا ی��ا خدمات خ��ود را به 

شرکتها می فروشند.
ب��ا  ارتب��اط مص��رف کنن��ده   •
ای��ن  در   :)C2C( مص��رف کنن��ده 
حال��ت ارتباط خری��د و فروش بین 

مصرف کنندگان است.
بنگاه ه����ا  بی��ن  ارتب����اط   •
 :)B2A( دولت��ی  س��ازمان های  و 
که ش��امل تم��ام تعام��الت تجاری 
بی��ن ش��رکتها و س��ازمانهای دولتی 
اس��ت. پرداخت مالیاتها و عوارض 
 از ای��ن قبی��ل تعامالت محس��وب 

می شوند.
• ارتباط بین دولت و شهروندان 
)G2C(: الگوی��ی بین دولت و توده 
مردم میباش��د که ش��امل بنگاه های 
اقتصادی، مؤسس��ات دولتی و کلیه 

شهروندان است. 
ای��ن الگ��و یک��ی از مؤلفه های 

دولت الکترونیک است.
 :)G2G( ارتب��اط بین دولت ها •
این الگو ش��امل ارتباط تجاری بین 
دولتها در زمینه هایی شبیه واردات و 

صادرات است.
البته باید گفت ان��واع باال کاماًل 
مس��تقل از هم نیس��تند و گاهی که 
تأکی��د بر خری��د و ف��روش ندارند 
در قال��ب کس��ب و کار الکترونیک 

می آیند.

تجارت 
الکترونیک 
و فن آوری 
اطالعات 

:IT مقدمه ای بر
کارکرد  اطالع��ات، روش  تکنولوژی 
افراد، س��ازمانها و دولتها را دگرگون کرده 
و امور اقتص��ادی و اجتماعی و حتی طرز 
تفکر م��ردم را تغییر داده اس��ت. آموزش، 
بهداش��ت، صنع��ت و تولی��د، تج��ارت، 
بانکداری، خدم��ات و حتی نحوه گذاران 
هم��ه  س��رگرمی ها  و  فراغ��ت   اوق��ات 
تحت الشعاع آثار و تغییرات این تکنولوژی 
ق��رار گرفته اند. تکنولوژی اطالعات باعث 
ایج��اد مش��اغل جدی��د، صنای��ع نوین و 
خالقیتهای پیاپی شده و تغییرات عمده در 
روش زندگی پدید آورده اس��ت. نزدیکی 
روز افس��ون م��ردم جه��ان ب��ه یکدیگر، 
تعام��ل فرهنگه��ا و... نمونه های��ی از این 
پیامدها است. از دیدگاه علمی، نیز امروزه 
تکنول��وژی اطالع��ات در کنار مهندس��ی 
ژنتی��ک و دان��ش ه��وا فضا یکی از س��ه 
شاخه پیشرو و آینده س��از دانش و تمدن 
فردای بشر به ش��مار می رود. پیشرفتهای 
تکنولوژی اطالعات به حدی گسترده است 
که برخی از صاحبنظران آن را با پدیده هایی 
چون »اختراع ماشین بخار« مترادف دانسته 
اند. در بعد اقتصادی نیز اهمیت دست یابی 
سریع به اطالعات صحیح کلید پیروزی در 

عرصه رقابت جهانی محسوب می شود.
تجارت الکترونیک نیز به عنوان یکی 
از قسمتهای مهم نشأت گرفته از فن آوری 
اطالعات اس��ت که پیش��رفت آن در سایه 
پیش��رفت فن آوری اطالعات محقق شده 
اس��ت. سطوح تجاری الکترونیک تجارت 
الکترونیک را می توان به س��طوح مختلفی 
تقسیم بندی کرد. هر یک از ابعاد سه گانه 
اصلی تجارت یعن��ی محصول یا خدمات 
مورد مبادله، فرآیند فروش و تحول خدمات 
پس از فروش می توانند از حالت فیزیکی و 
کاماًل ملموس تا حالت الکترونیکی و نرم 
افزاری )ی��ا اصطالحاً مجازی  ( تغییر کند. 
در حال��ی که در تجارت س��نتی هر س��ه 
عامل، فیزیکی و کاماًل قابل لمس هستند، 

در تج��ارت کاماًل الکترونیک��ی )باالترین 
س��طح تجارت الکترونیک ( هر سه عامل 
حالت الکترونیکی دارند. ترکیبات گوناگون 
از حالتهای فیزیکی و الکترونیکی سطوح 
مختل��ف تج��ارت الکترونیکی را ش��کل 
می دهند. ل��ذا تجارت الکترونیک می تواند 
در تمام یا بخشی از مراحل چرخه تجاری 
به کار گرفته شود. چرخه تجاری از موارد 
یافتن کاالها و خدمات متناسب با نیازها و 
یافتن راههای مبادله مورد توافق )جستجو 
و مذاکره (، سفارش، حمل و پرداخت بها 
)اجرای توافق وپرداخت (، فعالیتهای پس 
از فروش مث��ل گارانتی و خدمات پس از 

فروش تشکیل شده است.
تأثیر گذاری تجارت الکترونیک در 

تمام سطوح مختلف تجارت
تأثیرگذاری تجارت الکترونیک در تمام 
سطوح تجارت قابل لمس و بررسی است 

از جمله:
رقابت، بازاریاب��ی، توزیع، خدمات و 

سرویس دهی و فروش 
تجارت الکترونیکی در برابر تجارت 

سنتی 
هر فن آوری پیشرفته، ایجاد تهدیدها و 
فرصتهای جدیدی برای سازمانها می شود. 
تغیی��ر در ف��ن آوری، موج��ب تغیی��ر در 
قانونمند ی های بازرگانی شرکتها و متحول 
ساختن سیستمهای س��ازمانی و اجتماعی 
می شود. تکنولوژی اطالعات به عنوان لبه 
پیش��رو تکنولوژیهای جدید در سه پارامتر 
س��رعت، دقت و هزین��ه فعالیتها می تواند 
تأثیرگ��ذار باش��د. تکنول��وژی اطالعات 
می تواند پنج مزیت عمده ایجاد کند: ارزانتر 
)تولید خرجی های مشابه با هزینه کمتر (، 
بیش��تر )تولید خروجی ها بیشتر و با هزینه 
مش��ابه (، س��ریعتر )تولی��د خروجی های 
مشابه با همان هزینه در زمان کمتر (، بهتر 
)تولید خروجی های مشابه با همان هزینه 
و همان زمان ول��ی با تجارت الکترونیک، 
موانع جغرافیای و تفاوت روز و ش��ب در 
مناطق مختلف را از میان بر می دارد و باعث 
ارتقای ارتباطات و گشودگی اقتصادی در 
س��طح ملی و بین المللی می شود. تجارت 
الکترونیک طریق هدایت کس��ب و کار را 
تغییر می دهد و بدین ترتیب باعث تبدیل 
بازارهای س��نتی ب��ه ش��کلهای جدیدتر 

می شود.
در حال��ی که تج��ارت الکترونیکی و 
به خصوص ن��وع اینترنتی آن باعث ایجاد 
تغییرات چش��مگیر در شرایط رقابتی شده 
است. فرصتهای جدیدی برای جایگزینی 

کس��ب و کار، ایجاد مش��اغل و فرصتهای 
ش��غلی جدید در زمینه های مختلف ایجاد 
کرده اس��ت. به طور کلی می ت��وان فواید 
تجارت الکترونیک را در قیاس با تجارت 

سنتی در موارد زیر دانست:
حضور در بازار به شکل »همه جا، همه 

کس، همه وقت.«
در زمین��ه معرفی و تبلی��غ محصول، 
استفاده از تجارت الکترونیک، به خصوص 
با اس��تفاده از اینترنت، دچار محدودیتهای 
موجود در تبلیغات متعارف نبوده و در هر 
زمان در دسترس است و می تواند برای هر 

گروه خاص مصرف کننده تغییر یابد.
تجارت الکترونی��ک کانالهای معمول 
ف��روش را تغییر می ده��د و امکان فروش 
مس��تقیم و ب��دون واس��طه محصوالت و 
خدمات جدید را به بازارهای استراتژی و 

تازه فراهم می کند.
فروش آنی و روی خط به مقدار زیادی 
هزینه های فروش و نیاز به نیروی انسانی 

را کاهش می دهد.
زم��ان عرص��ه کاه��ش می یاب��د و 
محص��والت جدید می توانن��د به محض 
آماده ش��دن در معرض فروش روی خط 

قرار گیرند.
خدمات پ��س از فروش به مش��تری 
می تواند ب��ا امکان خبرگیری س��ریع دو 
طرف از یکدیگ��ر و عرضه انواع خدمات 

به مشتری تسهیل و تکمیل شود.
ورود به بازارهای جدید و استراتژیک 
بدون در نظر گرفتن مرزها میس��ر اس��ت. 
فرصتهای تج��اری و ش��غلی جدیدی به 

وجود می آید.
قدرت تجزیه و تحلی��ل کاال افزایش 
می یاب��د به طوری که اطالعات به دس��ت 

آمده از مشتریان برای تولید کاال های جدید 
یا تغییر در تولید کاال های قبلی مورد استفاده 

قرار می گیرد.
قدرت تجزیه و تحلی��ل بازار افزایش 
می یابد و ش��رکت می تواند بر اساس این 
تجزی��ه و تحلیل اس��تراتژیهای فروش یا 
بازاریابی خود را در یک یا چندعرصه تغییر 

دهد.
اما در مقابل تجارت الکترونیک مسائلی 
را ب��ا خود به همراه دارد که در صورتی که 
ب��رای آنها راه حل مناس��بی اتخاذ نش��ود 
می توان��د ویژگی هایش را تحت الش��عاع 

قرار دهد از جمله:
• س��هولت در سرقت اس��رار و رموز 

محرمانه کاری شرکتها
• تبیین قوانین مالیاتی دقیق
• تبیین قوانین گمرکی دقیق
• آشنایی با قوانین کشورها

• آداب، رسوم و فرهنگهای ملل
• کالهب��رداری از طری��ق کارت های 

اعتباری
• اعتماد

• امنیت )جنبه ه��ای مختلف امنیت: 
تش��خیص هویت، عدم انکار، یکپارچگی 

اطالعات، محرمانگی اطالعات(.
ع��الوه بر این تمام کاالها به طور صد 
درصد قابل ارائه و فروش از طریق اینترنت 
نیستند به طوری که دو کار سیلور آزمونی 
تحت عنوان آزمون خرید الکترونیکی برای 
تعیین شایس��تگی محصوالت یا خدمات 
جهت عرضه در سیستم تجارت الکترونیک 

پیشنهاد می کند:
مشخصات محصول: میزان وابستگی 
انتخاب محصول به حواس پنجگانه انسان. 
هرچه برای انتخاب محصوالت و خدمات 

به حواس المس��ه، بویایی و چش��ایی نیاز 
بیشتری باشد، امکان خرید الکترونیکی آن 
کمتر خواهد بود، در حالی که حواس بینایی 
و ش��نوایی از طریق رسانه های الکترونیکی 

قابل انتقال هستند.
آشنایی و اطمینان مشتری به محصول: 
محصوالتی که مش��تریا ن از قبل با آن آشنا 
بوده و نسبت به آن اطمینان دارند، راحت تر 

خریداری می شوند.
ویژگیهای مشتری: بسیاری از مشتریان 
ممک��ن اس��ت ب��ه دالیل مختل��ف خرید 
الکترونیکی را نپذیرند. در مقابل بسیاری از 
مشتریان به منافع و مزایای روشهای جدید و 
آسان خرید واکنش مثبت نشان خواهند داد.

جایگاه تجارت الکترونیک در جهان
ب��ا توجه به آنچه گفته ش��د از آنجا که 
رشد تجارت الکترونیک وابسته و در ارتباط 
با رشد فن آوری اطالعات است، بهتر است 
ابتدا نگاهی به رش��د صنعت IT در جهان 
بیندازیم. در جوامع توسعه یافته حدود 80 
درصد شغلهای جدید به کامپیوتر، اینترنت 

و IT وابسته اند.
رش��د IT و ICT اثرات قابل مشاهده 
فراوانی بر اقتصاد پیش��رفته داشته که رشد 
تج��ارت الکترونیک��ی و افزای��ش حجم 
اطالعات و گردش و سریع تر آن و افزایش 
شمار کاربران اینترنت و... را نیز در پی دارد.

ب��ا توج��ه به بررس��ی های مؤسس��ه 
تحقیقاتی Forrester و رشد سریع و روز 
اف��زون تجارت الکترونیک در کش��ورهای 
پشرفته و مزیتهای رقابتی حاصل از آن، الزم 
است کشور های در حال توسعه به منظور 
حض��ور در بازار رقابت جهانی س��ریعاً در 
استراتژیهای تجاری و بازرگانی خود تجدید 
نظر اساسی کنند. این مؤسسه تحقیقاتی پیش 
بینی می کند که رشد تجارت الکترونیکی از 
354 میلیارد دالر در س��ال 2001 به حدود 
10 تریلیون در سال 2005 برسد. همچنین 
تحقیقات EITO نشان می دهد که تجارت 
از طریق اینترنت در 5 کش��ور صنعتی اروپا 
یعنی انگلس��تان، فرانس��ه، آلم��ان، ایتالیا و 
اسپانیا از 171/6 میلیارد یورو در سال 2001 
ب��ه 1628/3 میلی��ارد یورو در س��ال 2005 
می رسد که از رشد سالیان حدود 77 درصد 

برخوردار است. 
ــک در  ــارت الکترونی ــگاه تج  جای

ایران 
در ایران اس��تفاده عموم��ی از اینترنت 
بیشتر در دانشگاه ها و به منظور انجام امور 
تحقیقاتی است و مراکز ایجاد شده در شهرها 
نیز در س��طح محدودی فعالیت می کنند و 

کاربران بیشتر به منظور الکترونیکی و تلفن 
از راه دور، از اینترنت اس��تفاده می کنند. به 
عالوه بس��یاری از قوانین و بسترهای الزم 
ب��رای تجارت الکترونیک در کش��ور هنوز 
فراهم نشده است. بنابراین نمی توان انتظار 
داشت که تجارت الکترونیک به سرعت در 
جامعه گسترش یابد. رتبه بندی EUI برای 
س��ال 2000 در زمینه تج��ارت الکترونیک 
در 60 کش��ور دنیا مؤید همین ادعاس��ت. 
در این رتبه بندی که در حقیقت س��هولت 
و میزان دسترس��ی به تجارت الکترونیک را 
در کش��ورها نش��ان می دهد از دو شاخص 
کلی محیط تجاری و ارتباطات استفاده شده 
است. برای ش��اخص محیط تجاری از 70 
معی��ار مختلف از قبیل گس��تردگی اقتصاد 
چش��م انداز ثبات سیاسی، محیط نظارتی، 
مالیات��ی و درجه آزادی تجارت و س��رمایه 
گذاری استفاده شده است که بر اساس این 
ش��اخص نمره کشور ما از 10 عدد 3 است 
که در رتب��ه 59 قرار دارد. ش��اخص دیگر 
اطالعات اس��ت که از معی��ار هایی از قبیل 
گستردگی ش��بکه مخابرات و ارتباطات و 
دیگر معیار های مبین وضعیت دسترسی به 
اینترنت مانند هزینه اتصال به اینترنت، نرخ 
س��واد و... تشکیل شده است. براساس این 
شاخص نیز نمره کشور عدد 3 از 10 است 
ک��ه در رتبه 56 ق��رار دارد. در مجموعه دو 
شاخص جایگاه کشور ما رتبه 58 ازمیان 60 

کشور بررسی شده است.
ــارت  ــی تج ــب ماندگ ــل عق دالی

الکترونیک در ایران
دالیل متعددی را می توان در بیان علل 
عقب ماندگی تجارت الکترونیک در ایران بر 

شمرد که مهمترین آنها عبارتند از:
• نبود بس��ترها و تجهیزات شبکه ای و 
ارتباطی الزم برای دسترس��ی سریع و آسان 

مردم به اینترنت
• عدم وج��ود قوانین مدون و مصوب 

تجارت الکترونیک
• فقدان نظام بانکداری الکترونیکی نوین 

در سیستم بانکی کشور
• عدم وجود کارتهای اعتباری بین الملل 

و سایر کارتهای خرید الکترونیکی
• عدم پش��تیبانی بس��یار از شرکتهای 
تجاری فع��ال در زمینه تجارت الکترونیک 
از کشورمان و همچنین عدم وجود مراکز و 
شرکتهای دولتی و خصوصی خدمات دهنده 

تجارت الکترونیک در کشور
• پایین بودن سطح آگاهی و توجه مردم 
ب��ه الکترونیک و ف��ن آوری اطالعات در 

کشور)عدم فرهنگ ساری مناسب(.

امضای دیجیتالی و کاربرد 
 آن در حفظ 
امنیت شبکه

مهدی راستی - امضای دیجیتال یکی از روشهای 
ایمن س��ازی اطالعات اس��ت که کاربردی مش��ابه با 
امضای معمولی در معامالت دارد و یکی از روشهای 

معتبر حفظ امنیت در شبکه است.
این روش به خصوص در مسأله تجارت الکترونیک 
که امروزه در جهان صنع��ت و فن آوری از طرفداران 

بسیاری برخوردار است، جایگاه ویژه ای دارد.
 در مس��أله تجارت الکترونیک با دو مس��أله مهم 
روبه رو هس��تیم ک��ه اولی تصدیق اصال��ت و دومی 
محرمانگی اس��ت. تصدیق اصالت به این معنا که آیا 
ش��خصی که ادعا می کند آقای الف اس��ت، درست 
می گوید؟ و محرمانگی به این معنا که در صورتی که 
ش��خص ثالثی پیام های ارسالی و دریافتی را از طریق 
ش��بکه گوش دهد، نتواند محتوای پیام را تش��خیص 

دهد.
امضای دیجیتال عمدتاً در مورد مشکل اول مطرح 
می شود. بدین ترتیب که فرد الف باید توسط یک کلید 
خصوصی ادعای خود را تصدیق کند و توسط گیرند 

احراز هویت شود.
بس��یاری از قوانی��ن مدرن امروزی ک��ه از روش 
امضای دیجیتال بهره جسته اند، الگوریتم کلید عمومی 

را به عنوان الگوریتم رمزنگاری انتخاب کرده اند.
البته سیستم های کلید عمومی می توانند برای حل 
هر دو مشکل فوق استفاده شوند، یعنی هم محرمانگی 

اطالعات را فراهم کنند و هم تصدیق اصالت کنند.
الگوریتم کلید عمومی بدین ش��کل عمل می کند 
ک��ه برای فراهم کردن محرمانگی پیام با کلید عمومی 
دریافت کننده رمز می شود و برای تصدیق هویت پیام 

با کلید خصوصی فرستنده رمز می شود.
در م��ورد هر ک��دام از ای��ن روش��ها، الگوریتم 

رمزنگاری برای تمام پیام به کار می رود.
به طور خالصه سیستم های کلید عمومی امکانات 
زیر را ایجاد می کنند: تأیید فرستنده و صحت داده های 
ارسالی فرستنده برای گیرنده و همچنین صحت گیرنده 

برای فرستنده در برابر تقلب شخص ثالث.
چنین امری به حفاظت شبکه کمک می کند و درجه 

اعتبار را به ویژه در تجارت الکترونیک باال می برد.

اطالعیه 
در پی تصمیمات متخذه از سوی کمیته حفاظت از منابع طبیعی 
و بیت المال شهرستان شهرکرد به اطالع عموم می رساند نظر 
به اینکه اراضی واگذار شده به شرکت عمران زاگرس در منطقه 
و  قضایی  مراجع  در  گردشگری  طرحهای  ایجاد  جهت  سامان 
بازرسی مطرح می باشد لذا هرگونه نقل و انتقال و خرید و فروش 
اراضی مذکور وفق مقررات اسباب مسئولیت را برای متعاملین 
فراهم می نماید و چنانچه معامله ای بر روی اراضی ممنوعه صورت 
گیرد، مسئولیتهای ناشی از این موضوع بر عهده متبایعین می باشد 

و این اداره مسئولیتی در مقابل ادعای اشخاص نخواهد داشت.
سبزعلی کاویانی 

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان چهارمحال و بختیاری 
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شهرستان هاشهرستان هاشهرستان هاشهرستان ها

ذخیره آب سد زاینده رود 15 درصد افزایش یافت
خبر

پدر نجوم آماتوری ایران:

 به زودی عملیات احداث رصدخانه ملی ایران 
آغاز می شود

کاشان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

نماینده مردم شهرستان های فارسان، اردل، کیار و کوهرنگ در خانه ملت:
سفرهای دور اول و دوم، فاصله استان های کمتر توسعه یافته و 

برخوردار را کاهش نداده

سرپرست منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری:
اجرای ارزان طرحهای عمرانی نباید منجر به تخریب منابع ملی شود 

ایجاد 900 هکتار باغ در استان چهارمحال و بختیاری

اصفهان

اصفهان

اصفهان

پ��در نجوم آمات��وری ایران گف��ت: اقدامات 
 اولیه برای س��اخت رصدخانه ملی ایران در جاده 
کاشان � قم انجام شده است و به زودی عملیات 

احداث آن آغاز می شود.
احم��د دالکی در گفتگو با ف��ارس با بیان اینکه 
جزی��ره هاوایی دارای 18 رصدخان��ه بود که در آن 
می توان به راحتی هرگونه واقعه نجومی را رصد کرد، 
افزود: برای کشوری مانند ایران با فرهنگی غنی بعید 

است که از نبود رصدخانه ملی رنج ببرد.
وی با اش��اره به اینکه بیشتر این رصدخانه ها 
در قله مونوکیا یا همان کوه برفی مس��تقر اس��ت، 
بیان داش��ت: این قله به خاطر ن��ام کویپر بهترین 
م��کان دنی��ا برای اح��داث رصدخانه ب��وده و از 
کشورهای مختلفی از جمله امریکا، انگلیس، ژاپن 
و آلمان در این ناحیه رصد خانه ای احداث کرده 

و مشغول به فعالیت هستند.
پ��در نجوم آمات��وری ایران با بی��ان اینکه در 
زم��ان کویپر جزایر هاوایی و مونوکیا در وضعیت 
اقتص��ادی بدی به س��ر می بردند، اظهار داش��ت: 
در واق��ع اح��داث رصدخانه ها می توانس��ت به 
نوعی وضعیت اقتصادی مردم را بهبود بخش��د و 
زمانی که این طرح از جانب کویپر پیش��نهاد شد 
با موافقت فرمان��دار آن ناحیه روبه رو و جاده آن 

تعمیر و بازسازی شد.
دالکی با اش��اره به اینکه در این منطقه هوا در 
65 درصد ایام س��ال صاف، یکنواخت و رطوبت 
هوا کم بوده و می توان به راحتی آس��مان را رصد 
ک��رد، افزود: قله مونوکیا ب��رای مردم هاوایی کوه 

مقدسی اس��ت و عبادتگاه محسوب می شود آنها 
معتقدن��د که زمین مادر و آس��مان پدر این قله را 

آفریده و آن را مرکز عبادت قرار داده اند.
وی با بیان اینکه نخس��تین رصدخانه در قله 
مونوکیا در س��ال 1964 ساخته ش��د اما بعدها با 
س��اخت رصدخانه ه��ای بزرگتر ای��ن رصدخانه 
برداشته شد، خاطرنشان کرد: دو تلسکوپ عمده 
و اصلی این قله مونوکیا تلس��کوپ های دوقلوی 
کک هستند که در سال های 1993 و 1996 ساخته 

و کار رصدی خود را آغاز کردند.
پ��در نجوم آماتوری ایران ادام��ه داد: این دو 
رصدخان��ه دارای آینه ای به قط��ر 10 متر بوده و 
فاصل��ه این دو از یکدیگر 85 متر اس��ت، زمانی 
ک��ه این دو ب��ه یکدیگر متصل می ش��وند قدرت 
بزرگنمای��ی زی��ادی پیدا ک��رده و می توانند حتی 
عقرب��ه یک س��اعت را از چند مایل��ی دیده و آن 

را بخوانند.
دالک��ی با اش��اره ب��ه رصدخانه س��وباروی 
ژاپ��ن ادامه داد: این رصدخانه ب��ا ارتفاع 43 متر 
در مونوکی��ا قرار داش��ته که تم��ام فرامین آن از 
رصدخانه دیگ��ری در ژاپن کنترل می ش��ود، در 
واق��ع منجمان می  توانند بدون حضور جدی خود 
در این رصدخانه به راحتی مس��ائل روز را کنترل 

کرده و موارد ایمنی را نیز رعایت کنند.
پ��در نج��وم آمات��وری ای��ران با بی��ان اینکه 
رصدخان��ه NASA با مادون قرم��ز کار می کند، 
خاطرنشان کرد: این رصدخانه نیز برای رصد بهتر 
س��تارگان در این جزیره احداث شده تا منجمان 

شاهد رصد ستارگان در این منطقه باشند.
وی ادام��ه داد: دانش��گاه های هاوای��ی دارای 
رصدخانه های زیادی بوده و اگر کس��ی بخواهد 
به مدت 24 س��اعت این رصدخانه را اجاره کند 
ح��دود یک ه��زار دالر کرای��ه داده و ب��ه راحتی 
می تواند از تمام امکانات این رصدخانه اس��تفاده 

کند.
دالک��ی با اش��اره به رصدهای بی ش��مار این 
رصدخانه ها بیان داش��ت: کشف سیاره ای خارج 
از منظوم��ه شمس��ی، تصویرب��رداری از کوتوله 
قهوه ای، تصویرب��رداری از اورانوس و حلقه های 
آن، تصویربرداری برخورد سفینه ناسا با دنباله رو 
تمپل یک توسط سوبارو، تصویربرداری از برخی 
از اجرام کمربند کویپر، خرد ش��دن هسته مرکزی 
دنباله دار شواس��مان � واچمان سه در سال 2006 
و تصویری از ش��بحی از یک پیش سیاره پوشیده 
در لفاف از جمله تصویربرداری های انجام گرفته 

توسط این رصدخانه ها بوده است.
وی با اش��اره به چگونگی اس��تفاده از اپتیک 
تطبیق��ی در رصدخانه ها اضافه کرد: بس��یاری از 

رصدخانه های دنیا به این سیستم مجهز هستند.
پدر نج��وم آماتوری ایران اضافه کرد: در این 
سیس��تم نور پس از برخورد به یک سری آینه به 
آینه ه��ای اولیه و ثانویه برخورد کرده، چرخیده و 
به وس��یله پیستون هایی که در زیر آنها فعال است 
اغتشاش��ات جوی که سبب انحراف نور می شوند 
را گرفت��ه و در نهای��ت آن را به چش��م رصدگر 

می رسانند.

نماینده مردم شهرس��تان های فارسان، اردل، 
کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسالمی گفت: 
مصوبه ش��ورای عالی آموزش و پ��رورش، مبنی 
بر ح��ذف دوره پیش دانش��گاهی و الحاق دوره 
پیش دبس��تانی به آموزش رس��می کشور، مورد 
انتقاد مجلس اس��ت زیرا مجلس و کمیته آموزش 
و تحقیق��ات معتقدن��د این مصوب��ه نوعی تغییر 
 س��اختار اس��ت که باید با تصمی��م مجلس انجام 

شود.
به گ��زارش ایس��نا مهندس ن��وراهلل حیدری 
با بی��ان اینک��ه اختص��اص 20 درص��د ظرفیت 
تحصی��الت تکمیلی دانش��گاه ها ب��ه متاهلین به 
طور جدی م��ورد نقد مجلس ق��رار گرفته ادامه 
داد: اگرچ��ه ب��رای ترغیب و فراه��م کردن زمینه 
ازدواج جوانان بس��یار سفارش ش��ده اما استفاده 
از ظرفیت دانش��گاه ها برای گس��ترش این سنت 

درست نیست.
وی با اش��اره به س��فر آینده هیأت دولت به 
اس��تان تصریح کرد: سفر دور سوم هیأت دولت، 
س��فری فرهنگی اس��ت این در حالی اس��ت که 

براس��اس متن مصوبات انجام شده سفر در دیگر 
اس��تان ها و نیازهای جدی استان، نباید این سفر 
را صرف��ًا فرهنگ��ی قلمداد کرد چون اس��تان در 
سفرهای قبلی نتوانست از دستاوردهای اقتصادی 

و زیربنایی استفاده کند.
حی��دری ادام��ه داد: براس��اس پژوهش های 
انجام ش��ده از مقایسه س��فرهای دور اول و دوم 

به استانها، دیده می شود استان های برخوردار از 
نظر تعداد و مبلغ اعتباری بیش��تر از اس��تان های 
کمتر توس��عه یافته به��ره برده اند یعنی برخالف 
تص��ور س��فرهای قبل��ی نتوانس��ته فاصل��ه بین 
اس��تان های کمتر توسعه یافته و برخوردار را کم 
کند بنابراین سفر آینده رئیس جمهور به استان را 
نباید صرفًا فرهنگی قلمداد کرد تا فاصله ها جبران 

 

شوند.
وی اظهار داشت: در مقوله فرهنگی، در حال 
بررسی، شناسایی و تنظیم محورهای کلی و جزئی 
مطالبات فرهنگی هستیم تا این عوامل و محورها 
را متناسب با نیازهای فرهنگی استان جمع آوری 
و تدوی��ن کرده وزم��ان تش��کیل کارگروه ها را 

مشخص کنیم.
وی با اش��اره به اولویت های مصوبات آینده 
سفر هیأت دولت به اس��تان گفت: وجود مشکل 
زیرس��اخت فرهنگ��ی در اس��تان حاک��ی از این 
اس��ت که در ایجاد کانون ه��ا ومراکز فرهنگی به 
خصوص در شهرستان ها و روستاها توجه کافی 

نشده است.

900 هکتار باغ در سال زراعی گذشته در مناطق 
دیم استان چهار محال و بختیاری ایجاد شد.

مع��اون مدیری��ت باغبان��ی س��ازمان جه��اد 
کشاورزی اس��تان چهار محال و بختیاری گفت: 
این باغ ها ش��امل باغ انگور و ب��ادام و به منظور 
حفظ منابع آب و خاک و پیش��گیری از فرسایش 
خ��اک در مناط��ق ش��یب دار و با هدف توس��عه 

اشتغال پایدار ایجاد شد.
حمی��د رضا منصوری، هزینه ایجاد هر هکتار 
ب��اغ را 20 میلی��ون ری��ال اع��الم ک��رد و گفت: 

کشاورزان نیز برای هر هکتار باغ حدود 7 میلیون 
ریال هزینه کردند.

وی شناسایی عرصه های مناسب با بارندگی 
بیش از 250 میلیمتر، نقشه برداری، گودبرداری و 
استفاده از مواد سوپر جاذب را از جمله اقدامات 
توس��عه باغ ها در اس��تان چهار محال و بختیاری 

برشمرد.
منصوری گفت: این باغ ها در محل مستثنیات 
مردمی ایجاد ش��ده اس��ت و پیش بینی می شود 
ب��ه ازای هر 2 هکتار باغ تا پنج س��ال آینده زمینه 

اشتغال یک نفر فراهم شود.
در س��ال زراع��ی کنون��ی نی��ز پی��ش بین��ی 
 می ش��ود 240 هکت��ار باغ در مناطق دیم اس��تان 

چهار محال و بختیاری ایجاد شود.
در اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری 42 هزار 
هکتار ب��اغ وجود دارد که 2 ه��زار هکتار آن در 

مناطق دیم ایجاد شده است.
در س��فر دور نخس��ت رئی��س جمهوری و 
اعضای هیأت دولت ایجاد 50 هزار هکتار باغ در 

این استان مصوب شد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به لزوم صیانت از 
منابع آب و خاک این اس��تان گفت: اجرای ارزان 
طرحه��ا عمرانی نباید منجر به تخریب منابع ملی 

شود.
»س��بزعلی کاویان��ی« افزود: اج��رای برخی 
طرحهای عمرانی بدون توجه به مسأله آبخیزداری 
منج��ر به تخریب منابع ملی، تش��دید فرس��ایش 
خاک و ایجاد خس��ارتهای جبران ناپذیر به منابع 

ملی شده است.
وی اف��زود: در برخ��ی مناط��ق اج��رای یک 
ط��رح کوچک پل س��ازی باعث ایجاد س��یالب، 
آبرفتگی خاک، تش��کیل ش��یار در زمینهای منابع 
ملی و رانش و ریزش محس��وس خاک ش��ده در 
حال��ی که با اندک��ی مطالع��ه روی محل احداث 
 پروژه ها می توان از این نوع خسارتها جلوگیری 

کرد.
وی گفت: تشکیل »ش��ورای آبخیزداری« در 
این اس��تان باعث ایج��اد هماهنگی، س��اماندهی 
فعالی��ت ه��ا، نظ��ارت و مطالعه اج��رای طرحها 

و تقوی��ت برنامه ه��ای آبخی��زداری و کمک به 
پایداری منابع آب و خاک خواهد شد. وی منابع 
ملی را عامل حیات و توس��عه پایدار دانس��ت و 
افزود: همواره در فرایند اجرای طرحهای عمرانی 
تخری��ب منابع طبیع��ی رخ داده ک��ه در صورت 
تشکیل ش��ورای آبخیزداری در استان از این نوع 

خسارات جلوگیری خواهد شد.
وی با تشریح خسارتهای سیل و اجرای یک 
ه��زار و 200 پ��روژه آبخی��زداری در مناطق این 
اس��تان افزود: ائمه جمع��ه و جماعت در ترویج 
فرهن��گ حفاظت از جنگله��ا و مراتع می توانند 

نقش مؤثری داشته باشند.
نماینده ولی فقی��ه در چهارمحال و بختیاری 
و امام جمعه ش��هرکرد نی��ز حفاظت از منابع ملی 
را وظیفه همگانی دانس��ت و بر لزوم برنامه ریزی 
برای کمک به پایداری منابع خاک و آب و اجرای 
طرحهای توس��عه باغات در زمینهای ش��یب دار 

تأکید کرد.
آیت ا... »محمدرضا ناص��ری« با قدردانی از 
خدمات منابع طبیعی افزود: باید از مواهب طبیعی 
با برنامه ریزی و س��رمایه گذاری و در عین حال 

فرهنگ سازی بهترین استفاده بهینه را کرد.
به گزارش ایرنا، در این نشس��ت بر ضرورت 
هم��کاری ائمه جمعه و جماع��ت با منابع طبیعی 
برای ترویج فرهنگ صیانت از منابع آب و خاک، 

جنگلها و مراتع تأکید شد.

فارسان

شهرکرد

شهرکرد

اصفه��ان،  منطق��ه ای  آب  مدیرعام��ل 
افزای��ش 15 درص��دی ذخی��ره آب س��د   از 
زاین��ده رود و رس��یدن ذخیره این س��د به 328 
میلیون مترمکعب در آغاز فصل زمستان خبر داد.
»محمدعلی طرفه« در گفتگو با خبرگزاری 

جمهوری اسالمی گفت: 
ذخیره کنونی سد زاینده 
رود 15 درصد از ذخیره 
295 میلی��ون متر مکعبی 
سال گذشته، بیشتر است 
ام��ا نس��بت ب��ه ذخیره 
بلندمدت همین دوره 50 

درصد کمتر است.
حج��م  ک����ل  وی 
ورودی آب س��د زاینده 

رود از ابت��دای مهرماه امس��ال تاکنون را 156 
میلیون متر مکعب اعالم کرد.

وی افزود: ذخیره س��د در مهرماه امس��ال 
ح��دود 500 میلیون مترمکعب ب��ود که طبق 
برنامه ریزی صورت گرفته حدود 327 میلیون 
مترمکعب ب��رای مصارف مختل��ف از جمله 
تأمین آب کش��اورزی مناطق ش��رق اصفهان 

اختصاص یافت.
طرف��ه درباره ت��داوم برنام��ه تحویل آب 
کش��اورزی در مناط��ق ش��رق اصفهان گفت: 
بازنگری در برنامه ی تحویل آب کش��اورزی 

منوط به وضعیت بارش زمس��تانی است و تا 
اس��فند ماه کشاورزان نیاز به آب ندارند که با 
توجه به میزان بارش زمستانی و حجم ذخیره 
سد در اسفند ماه برای این مهم تصمیم گیری 

می شود.
وی پیش بینی میزان 
آب س��د زاین��ده رود را 
حدود یک میلیارد و 300 
میلیون متر معکب عنوان 
کرد و گفت: در صورت 
تحق��ق ای��ن می��زان ب��ا 
اولویت بندی تأمین آب 
باغات  صنعت،  ش��رب، 
و بخش کش��اورزی آب 
تحویل می شود که تمام 
این موارد با توجه به تداوم بارش��ها در فصل 

زمستان اولویت بندی می شود.
مدیرعامل آب منطق��ه ای اصفهان، میزان 
ورودی و خروجی آب س��د زاینده رود را به 

ترتیب 5/19 و 17 مترمکعب اعالم کرد.
وی ب��ا تأکی��د برضرورت حف��ظ حیات 
زاینده رود گفت: تالش ما این است که شاهد 
خش��ک شدن زاینده رود نباشیم و حیات این 
رودخان��ه را حف��ظ کنیم ام��ا در نهایت همه 
برنامه ها به وضعیت بارندگی فصل زمس��تان 

بستگی دارد.

ی��ک واحد فناوری مس��تقر در ش��هرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان، تجاری سازی نانو 
کامپوزیت پلیمری برای پوشش دهی سطوح 
فل��زی را آغاز کرد. به گزارش روابط عمومی 
ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ش��رکت 
آریا پلیمر پیشگام از واحدهای فناوری مستقر 
در مرکز رشد جامع شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفه��ان، به دانش فنی کاربرد نانو کامپوزیت 
پلیمری جهت پوش��ش دهی س��طوح فلزی 

دست یافت.
جالل ش��بان طاهری، مدیر عامل شرکت 
آریا پلیمر پیشگام در خصوص این کامپوزیت 
گفت: در این طرح با اس��تفاده از فناوری نانو 
و نان��و ذرات خ��اک رس در پلیمر پروپلین، 
خواص فیزیک��ی، ش��یمیایی و مکانیکی این 
ماده جهت پوشش س��طوح فلزی بهبود داده 

می شود.
وی اف��زود: نانو کامپوزیت پلیمری باعث 
افزایش 30 درصدی مقاومت فلزات در برابر 
س��ایش و خوردگی نسبت به حالت )استفاده 
از پروپلین خالص( و همچنین منجر به بهبود 
50 درصدی خواص پوش��ش س��طوح فلزی 

می شود.
به گفته وی، نانو کامپوزیت پلیمری تولید 
شده توس��ط ش��رکت دانش بنیان آریا پلیمر 
پیش��گام در پوش��ش دهی س��طوح فلزی در 
صنایع نفت، گاز و پتروش��یمی کاربرد دارد و 
از آن می توان در مرحله جایگذاری لوله های 
حام��ل س��یاالت و جلوگی��ری از خوردگی 

استفاده کرد.
مدی��ر عامل ش��رکت آریا پلیمر پیش��گام 
ادامه داد: با اس��تفاده از ای��ن نانو کامپوزیت، 
خواص پوش��ش های پلیمری روی س��طوح 
فل��زی بهب��ود و ط��ول عم��ر س��طوح فلزی 
 نس��بت به حالت ع��ادی 1/5 براب��ر افزایش 

می یابد.
گفتنی است، ش��رکت آریا پلیمر پیشگام 
پس از طی دوره رشد مقدماتی، در سال 1388 
در مرکز رشد واحدهای فناوری شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان اس��تقرار یافته و تا کنون 
به دان��ش فنی کاربرد و روش های س��اخت 
نانو م��واد و دانش فنی تهیه نان��و کامپوزیت 
 آنت��ی باکتری��ال پل��ی پروپلین دس��ت یافته 

است. 

س��االنه ش��هرداری اصفه��ان 90 درصد 
یارانه جه��ت ایج��اد تع��ادل در تعرفه های 
مراکز فرهنگی،تفریحی و ورزش��ی پرداخت 

می کند.  
ب��ه گ��زارش ایمن��ا، مع��اون فرهنگی و 
اجتماعی شهرداری اصفهان با بیان این مطلب 
گفت: سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری از 
مراکز تفریحی و فرهنگی فقط درصد ناچیزی 
درآمد کس��ب می کند این درحالی اس��ت که 
هر س��اله ش��هرداری به بخش های فرهنگی، 
تفریحی  و ورزش��ی بیش از 90 درصد یارانه 

پرداخت می کند.
حبیب اهلل تحویل پور افزود: اگر شهرداری 
ای��ن میزان یارانه به ای��ن مراکز پرداخت نمی 
ک��رد به طور صد درصد تعرفه های اس��تفاده 

از امکان��ات این بخش ه��ا افزایش می یافت 
همان طور که در س��الن های ورزشی بخش 

خصوصی شاهد این افزایش قیمت بودیم.
وی تأکید کرد: شهرداری اصفهان تاکنون 
با پرداخت یارانه های قابل توجه توانسته در 
تعرفه های مراکز فرهنگی،تفریحی و ورزشی 

تعادل ایجاد کند.
معاون فرهنگ��ی و اجتماعی ش��هرداری 
با اش��اره به ایس��تگاههای ورزش صبحگاهی 
تصریح کرد: ش��هرداری در س��طح ش��هر 56 
ایس��تگاه جهت استفاده شهروندان به صورت 
رایگان ایجاد کرده همچنین سالن های مطالعه 
متعددی در این کالنشهر احداث کرده و امید 
است شهروندان از این فضاها به نحو مطلوبی 

استفاده کنند.

در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان انجام شد:
 تولید نانو کامپوزیت پلیمری با قابلیت 

پوشش دهی سطوح فلزی

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان:
شهرداری 90 درصد یارانه به مراکز تفریحی و 

ورزشی پرداخت می کند

مدی��ر کنترل و نظارت ش��هرداری اصفهان 
هشدار داد: با اشخاص حقوقی و حقیقی که اقدام 
به دیوار نویسی کنند برخورد قانونی می شود.  

ب��ه گ��زارش ایمنا، محمد مطیع��ی فرد با 
اع��الم این مطلب گفت: طب��ق ماده  92 قانون 
ش��هرداری ها، دیوارنویس��ی و نص��ب آگهی 
و پوس��تر روی دیواره��ای ش��هری، اع��م از 
خصوصی، دولت��ی و اماک��ن عمومی ممنوع 
و خالف قانون اس��ت، وبا متخلف��ان در این 

خصوص برخورد جدی خواهد شد.
وی افزود: اشخاصی که قصد تبلیغ کاال و 
یا خدمات خود را دارن��د، باید به مقررات و 
نظم شهر احترام گذاشته و فقط در مکان های 
مجاز و پیش بینی ش��ده توسط شهرداری های 
مناط��ق اق��دام کنن��د، در غی��ر ای��ن صورت 
شهرداری به نمایندگی از شهروندان، قاطعانه 

با افراد متخلف برخورد خواهد کرد.
مدیرکنترل و نظارت ش��هرداری اصفهان 
ادام��ه داد: در راس��تای ایجاد ش��هری نمونه، 

توس��عه یافته و بدون تخل��ف واحد نظارت 
و کنترل معاونت خدمات ش��هری منطقه 13 
اقدام به پاکس��ازی و امحای 132 مورد دیوار 
نویسی در 56 نقطه از سطح منطقه کرده است. 
همچنین  با تمهیدات اتخاذ شده با اشخاصی 
که مبادرت به دیوارنویس��ی می کنند برخورد 

قانونی الزم انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای ضوابط و مقررات 
پل های عابر پیاده و س��اماندهی بس��یاری از 
پل های س��طح منطقه و جمع آوری  حداقل 
10 م��ورد پ��ل غیرمجاز و اب��الغ و اخطار به 
5 واح��د متخلف افزود: در این راس��تا  محل 
فروش ایزوگام و قیر واقع در بلوار کشاورزی 

جمع آوری شد.
وی تأکی��د کرد: این اقدامات بخش��ی از 
فعالیتها و تالش��های ش��بانه روزی مجموعه 
معاونت خدمات شهری منطقه 13 بوده که در 
راستای خدمات رس��انی بیشتر به شهروندان 

صورت گرفته است.

مدیر کنترل و نظارت شهرداری اصفهان هشدار داد:
 برخورد قانونی با تخریب کنندگان 

نماهای شهر

دوره آموزشی ضمن خدمت 
ارتباطات و روابط انسانی 

ویژه مشاوران جوان 
ادارات آموزش و پرورش 

برگزار شد
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی س��ازمان آموزش 
و پ��رورش اس��تان اصفهان دوره آموزش��ی ضمن 
خدمت ارتباطات و روابط انس��انی ویژه مشاوران 
جوان رؤس��ای آموزش و پرورش نواحی و مناطق 
اس��تان در مرکز تربیت معلم حضرت زینب کبری 
اصفهان برگزار شد. عباسیان رئیس سازمان آموزش 
و پرورش اس��تان اصفهان در این جلسه با بیان این 
مطلب که آموزش و پرورش بدون روابط انس��انی 
به اهداف خود نخواهد رس��ید خطاب به مشاوران 
جوان گفت: مشاوران جوان بازوهای فکری مدیران 
هستند و باید در این موقعیت ایجاد شده با جدیت 
اص��ول و مبانی آموزش و پ��رورش را دنبال کنند. 
عباس��یان در ارتب��اط با مأموریت مش��اوران جوان 
گفت: مشاوران جوان باید در ارتقای معنویت خود 
و افزایش بینش معنوی تالش کنند، همچنین تعامل 
خوبی با مسئوالن آموزش و پرورش داشته باشند.

در ای��ن دوره مباحث��ی چون عوام��ل مؤثر در 
ارتب��اط و روابط انس��انی در آم��وزش و پرورش، 
عناصر و اج��زای ارتباط، روابط انس��انی در منابع 
اس��المی، عوامل بازدارنده در روابط انسانی توسط 

اساتید مطرح شد.

هنوز رزمندگان 8 سال 
دفاع مقدس نمرده اند که 

 بعضی ها اینگونه 
فتنه گری می کنند

س��ومین یادواره شهدای بسیج دانش آموزی حوزه 
2 ش��هید فهمیده ناحیه مقاومت بس��یج امام صادق 
)ع( اصفهان، با حضور فرماندهان نیروهای نظامی 
و انتظامی، مس��ئوالن شهر و دانش آموزان در سالن 
اجتماعات مدرس��ه ش��هید مفتح، با شکوه هر چه 

تمامتر برگزار شد.
در این همایش عبدالمحمود محمودی از جانبازان 
و فرمانده��ان دوران جنگ تحمیلی طی س��خنانی 
گفت: هن��وز رزمندگان زمان جن��گ نمرده اند که 
برخی اینگونه فتنه گری می کنند و اگر فرمایشات 
مقام معظ��م رهبری، حضرت آی��ت اهلل خامنه ای 
)حفظ��ه اهلل( مبنی بر اینکه آرام��ش را حفظ کنید، 

نبود، آنان را سر جای خودشان می نشاندیم.
وی در ادامه س��خنان خود دانش آموزان بس��یجی 
ای��ن زمان را با دانش آموزان بس��یجی زمان جنگ 
مقایسه کرد و گفت: امروز هم اگر حادثه ای پیش 
بیای��د، این دانش آموزان نیز همان ایثارگران دیروز 
خواهن��د بود و روحیه ش��هادت طلبی زمان جنگ 
را دارا هستند و دش��منان داخلی و خارجی بدانند 
که در این س��رزمین جایی ب��رای رخنه کردن آنها 
نخواه��د بود و این ملت دس��ت پلی��د آنها را قطع 

خواهد کرد.

بیانیه کمیته امداد امام 
خمینی )ره( اصفهان

»خبر تأسف بار حمله عده ای از اراذل و اوباش بی دین 
و متمس��ک به فرقه های ظاله استکباری، مایه حزن و 
اندوه قلبی مؤمنین و مس��لمانان شیعه سراسر جهان و 
باالخص مردم فهیم و والیتمدار کشور عزیزمان ایران 
ش��د. این قوم فریب خورده که با حرمت شکنی عزای 
امام حسین )ع( و ساحت مقدس قرآن و مساجد باعث 
جریحه دار شدن مقدسات مردم عزیز کشورمان شدند 

بی شک کاری از پیش نخواهند برد.
امدادگران کمیته امداد امام خمینی )ره( اس��تان اصفهان 
ضمن ابراز انزجار از این عمل بی شرمانه آن را محکوم 
نموده و حمایت قاطع خ��ود را از فرامین مقام معظم 

رهبری اعالم می دارند.«

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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جدول
افقی:

1- مخترع ماش��ین حساب - ستارگان – ورق 
کاغذ

2- پ��ول اروپایی – اس��تراحت کردند- زینت 
انگشتری

3- خودم – بازرسی – نوعی وکیل 
4- فقر و مس��کنت  - از دستگاههای موسیقی 

اصیل ایرانی- درد چشم
5- آزادی – کارگردان شبهای برره و مرد هزار 

چهره 
6- نیز – طرد ش��ده و کتاب ریچارد رایت – 

دین برتر
7- فعال و پرانرژی – برد مشهور – نیمه ماما

8- بندر روسی – شهرت یافتن- تو
9- وسط – زگیل –گلها

10- رطوب��ت دار – آهار – س��ازمان مخوف 
ینگه دنیایی 

11- قوی هی��کل ونیرومند-کلمه ای در مقام 
درد

12- اگر چه- فیلم یازده اسکاره ویلیام وایلر – 
برای شورکردن ماهی در خم ریزند

13- نجی��ب و عفیف- اثاث خانه- سوس��ن 
زرد

14- فیلم مهرجویی- پنهانی – مقتدر
15- عدو – خیال واهی – مکتب حقیقت گرایی.

عمودی:
1- کیل – دستبند – مخترع تلفن

2- ظرف – همیشه – نمدمال
3- راز – کاش��ف لگاریتم – شاعر گوید نمی 

توان 

4- نارس��ا- جبران خس��ارت – م��ادر لبودا و 
هابیل و قابیل

5- گری��زان – ماهیچ��ه ای در گوش و نوعی 
پیراهن مردانه 

6- یکی از بت ها – پادشاه – نان کلفت
7- نقره ای – دوشیزه – عالمت جمع 
8- تالشگر – دینداری – مدال و نشان

9- دوس��تی – هیاهوی آهس��ته و درهم برهم 
– دوستان 

10- آغشته – بازی تلویزیونی – سید
11-  برهنه –  بی خانمان 

12- تیش��ه ور – میوه قابل خ��وردن – برنده 
نوبل ادبی سال 1936 و پدرزن چارلی چاپلین

13- میمون عظیم الجثه – نویسنده فدرا و ایفی 
ژنی از فرانسه – حرف ندا

14- خسیس – کتاب الکس��اندردوما – سرو 
کوهی

15- بدن- عالج و مداوا کردن – پیوستگی.
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مفاهیم کلیدی شهروند و فرهنگ شهروندی در ایران،  در گفتگو با دکتر ناصر فکوهی
شکوفه آذر

ــت و آیا هر یک از افراد  ــهروند کیس 1- ش
ساکن شهر را می توان »شهروند« نامید؟

 Citizen واژه شهروند معادل واژگان انگلیسی
و فرانسه Citoyen قرار داده شده است که در آن 
واح��د می تواند دارای دو مفهوم باش��د. نخس��ت 
مفهوم��ی که به یک منش��ا تاریخی ب��از می گردد، 
یعنی زمانی ک��ه انقالب های سیاس��ی بورژوازی 
در ق��رن نوزده اتفاق افت��اد و دولت های جدیدی 
به وجود آمدند که مدعی ش��دند مشروعیت خود 
را دیگ��ر نه همچ��ون دولت های گذش��ته از باال 
)از کلیس��ا یا از اش��رافیت( بلک��ه از پایین یعنی از 
»مردم« ی��ا »ملت« می گیرند. از ای��ن زمان بود که 
ش��هروند نیز به مثابه واحد تشکیل دهنده این مردم 
یا این ملت به وجود آمد. در این معنا شهروند یک 
مفهوم کاماًل سیاس��ی و حقوقی است که در قوانین 
تمام دولت های ملی به آن اش��اره شده است. این 
واحد یا کنشگر اجتماعی بر اساس گروهی از قرار 
داده��ای اجتماعی یا همان قوانین گوناگونی که در 
حوزه ه��ای مختلف زندگی وج��ود دارد با دولت 
پیوند می خورد. این قوانین برای شهروند گروهی 
از حقوق و گروهی از وظایف را مشخص می کنند 
ک��ه وی باید از آنها برخودار و به آنها پایبند باش��د 
و در غیر این ص��ورت می پذیرد که جامعه با وی 
رفتارهای تنبیهی داش��ته باشد و یا او را حاشیه ای 

کند.
اما مفهوم ش��هروند به ویژه در کشور ما معنای 
دیگری نیز گرفته اس��ت که با این معنا بیشتر رایج 
شده است. در این معنا، ساکنان شهرها که بزرگترین 
گروه اجتماعی را در کش��ور ما تشکیل می دهند و 
رابطه آنها با حوزه مدیریتی ش��هر، یا شهرداری، به 
موضوع اصلی تبدیل ش��ده اس��ت و در این رابطه 
تقریبًا همان موقعیتی را می بینیم که در رابطه پیش 
گفته یعنی میان ش��هروندان یا اتباع یک دولت ملی 
و این دولت. به عبارت دیگر به هر یک از س��اکنان 
ش��هر می تواند »ش��هروند« خطاب ک��رد زیرا در 
چارچوب حقوقی و سیاس��ی گروهی از وظایف و 
حقوق تعریف ش��ده قرار می گیرد اما اینکه تا چه 
حد خود را با ای��ن چارچوب تطبیق دهد، چگونه 
می توان او را به این کار تش��ویق ی��ا وادار کرد و 
چگونه باید ب��ا انحراف او از این چارچوب مقابله 
کرد مباحثی اس��ت که باید در تشریح این مفهوم به 

آنها پرداخت.
ــگ  ــران از »فرهن ــه در ای ــی ک 2- در حال
شهروندی« بیشتر به عنوان »اخالق شهروندی« 
ــخص »فرهنگ  ــف مش ــود، تعری ــر می ش  تعبی

شهروندی« چیست؟
فرهنگ ش��هروندی مانن��د بس��یاری دیگر از 
مواردی که ما از فرهنگ در رابطه با یک موقعیت یا 
کارکرد و وظیفه اجتماعی صحبت می کنیم، نوعی 
عمومیت یافتن مفهوم فرهنگ و رایج ش��دن آن در 
زبان عام است و لزومًا دارای تعریف دقیقی از نقطه 
نظر فرهنگ شناس��ی یا علوم اجتماعی نیست. باید 
توجه داشت که وقتی ما از فرهنگ چیزی صحبت 
می کنیم، ای��ن فرهن��گ، برایمان نه لزوم��ًا مثبت 
اس��ت و نه لزومًا منفی بلکه بیش��تر به سازوکارها 
و ش��رایط شکل گیری و تحول و یا زوال آن توجه 
می کنیم و رابطه آن را با سایر پدیده های فرهنگی 
و اجتماع��ی مد نظ��ر داریم در حال��ی که در زبان 
فارسی امروز وقتی صحبت از »فرهنگ شهروندی« 
می شود، بیشتر به نوعی »اخالق شهروندی« استناد 
می شود، یعنی وظایفی که شهروندان در یک شهر 
نس��بت به نهادهای اجتماعی و یا سایر شهروندان 
دارن��د و یا حداکثر ب��ه نوعی حقوق ش��هروندی 
یعن��ی روابط ق��راردادی می��ان آنه��ا. در حالی که 
از نظ��ر م��ا فرهن��گ، پهنه های ش��ناختی بس��یار 
گس��ترده تری را در بر می گیرد. اینگونه استفاده از 
واژه ها البته می تواند این حس��ن را در بر داش��ته 
باش��د که تعداد بیش��تری از م��ردم متوجه مباحث 
مطرح ش��ده بش��وند و بتوانند با توصی��ه هایی که 
ب��رای مثال در زمینه ه��ای اخالقی یا حتی رعایت 
حقوق و اس��تفاده درس��ت از فناوری های شهری 
می ش��ود، خ��ود را منطب��ق کنند اما لزوم��ًا ربطی 
به مفه��وم فرهنگ ک��ه معنایی عمیق تر و بس��یار 

پیچیده تر دارد، ندارند.
ــاوت »فرهنگ  ــرای بیان تف ــود ب 3- می ش
ــهروندی« صرفًا به  ــوق ش ــهروندی«  با »حق ش

میانجیگری »قانون« اشاره کرد؟
بله. حقوق ش��هروندی ی��ک مفهوم حقوقی و 
سیاسی است که بر اس��اس قوانین تعیین می شود 
و زمانی که تعیین ش��د حک��م قانونی پیدا می کند 
و وقتی ما از قانون س��خن می گویی��م باید توجه 
داشته باش��یم که با قانون گذار و مجری و دستگاه 
قضایی س��روکار داریم که افراد را بنا بر رعایت یا 
عدم رعایت کردن حقوق خود و دیگران و وظایف 
خ��ود و دیگ��ران تنبیه یا تش��ویق می کنند. اما در 
فرهنگ شهروندی یا در فرهنگ شهر و شهرنشینی 
م��ا با مجموعه هایی س��روکار داریم ک��ه لزومًا از 
هنجارهای قانونی و از ش��کل های از پیش تعیین 
ش��ده و سخت برخوردار نیستند و می توانند بنا بر 
مورد بس��یار با انعطاف مورد بررسی قرار بگیرند و 
در تحلیل آنها با روش شناسی های مختلف بسیار 
به پیش رف��ت و همچنین ما در این زمینه با امکان 
مقایس��ه و تطبیق و به نوعی به رس��میت ش��مردن 
تفاوت ه��ا و تنوع های فرهنگی س��ر و کار داریم 
که قانون اصوالً نه می تواند و نه لزومی دارد که به 
آن بپردازد زیرا قانون و اصول حقوقی و اجتماعی 
ب��رای اکثریت ه��ا تعیین می ش��وند، در حالی که 
فرهنگ امری است که از یک فرد تا مجموع بزرگی 

از گروه های جامعه را در بر می گیرد.
ــهروندی«   ــرای »فرهنگ ش ــود ب 4- می ش
ــرد؟  مثاًل همانطور که  ــدواژه هایی تعیین ک کلی
برای مفهوم »حقوق بشر« کلید واژه هایی چون 
ــذار و... وجود  ــهروند، قانون گ حقوق فردی، ش

دارد.
اگر مقصود ش��ما از این بحث وظایف اخالقی 
ش��هروندان باش��د، باید بگوییم که ش��اید اخالق 
شهروندی، وظیفه شناس��ی و مسئولیت پذیری در 
ش��هر، قانونمن��دی و هنجار پذی��ری از مهم ترین 
واژگان و مفاهیمی باشند که ما با آنها سروکار داریم. 
در حقیقت باید توجه داشت که اگر خواسته باشیم 
در ش��هری با آرامش و در صلح اجتماعی زندگی 
کنیم، همچون در یک دولت باید بتوانیم شرایطی را 
فراهم کنیم که افراد یعنی واحدهای تشکیل دهنده 
جامعه مورد نظر بتوانند و مایل باش��ند که حقوق و 

وظایف خود را درونی کنند و این درونی کردن به 
ما امکان دهد که هزینه های اجرایی شدن حقوق و 
وظایف شهری را به حداقل ممکن برسانیم چه در 
غیر این صورت این هزینه ها دائمًا افزایش یافته و 
ما را به موقعیت هایی می رساند که ناچاریم کنترل 

اجتماعی را دائمًا افزایش دهیم.
ــه اینکه  ــا توجه ب ــف و ب ــن تعاری ــا ای 5- ب
فرهنگ شهروندی و حقوق شهروندی، در نقطه 
ــا یکدیگر  ــدرت اجرایی«  ب ــذار و ق ــون گ »قان
ــه تعیین  ــد ک ــه نظر می رس ــد، ب ــاوت دارن تف
کنندگان وظایف هر شهروند نسبت به شهروند 
ــت.  ــر، صرفًا »عرف یا هنجارهای روز«  اس دیگ

همینطور است؟
خیر. اتفاقًا این وظایف پیش از هر چیز باید به 
وس��یله قوانین تعیین ش��وند. در هر سیستم قانونی 
ملی، گ��روه بزرگ��ی از قوانین به قوانین ش��هری 

و  می ش��ود  مرب��وط 
این ام��ر امروز هر چه 
می شود  دیده  بیش��تر 
زی��را اکثری��ت م��ردم 
جهان امروز در شهرها 
و  می کنن��د  زندگ��ی 
این  برای  باید  بنابراین 
و  پرجمعیت  شهرهای 
پیچی��ده قانون گذاری 
تص��ور  البت��ه  ک��رد. 
اینک��ه بت��وان قانون و 
قانونی  س��ازوکارهای 
را ب��ا صرف��ًا اخالق یا 
اجتماعی  توصیه های 
جایگزی��ن کرد، تصور 
اس��ت  بیه��وده ای 
ک��ه بای��د آن را کن��ار 
گذاش��ت و دانست که 
حتی در پیشرفته ترین 
کشورها با پیشینه های 
طوالنی ش��هروندی و 
امروز  نیز  دموکراس��ی 
نمی ت��وان تصور کرد 

که با کنار رفتن سازوکارهای قانونی، یعنی دولت، 
بت��وان جامعه را مدیریت کرد. این امری اس��ت که 
هر بار یک بحران اجتماعی ظاهر می شود می توان 

مشاهده کرد. 
ب��ا این وص��ف این نکته را نیز بای��د افزود که 
س��ازوکارهای حقوقی قانونی را نی��ز نمی توان به 
تنهای��ی برای مدیریت یک ش��هر یا یک کش��ور و 
یا هر سیس��تم اجتماعی دیگر کافی دانس��ت. این 
سیستم ها باید با سیس��تم های پیچیده دیگری که 
همان سیس��تم های عرفی و درونی شده کنشگران 
اجتماعی هس��تند، تکمیل کرد. ب��ه این منظور ابتدا 
نیاز به آن وجود دارد که هر ش��هروندی نسبت به 
حقوق و وظایف خود و دیگران آگاه باشد و سپس 
الزم اس��ت که این آگاه��ی را بتوان در وی درونی 

کرد. در بسیاری موارد آگاهی به تنهایی نمی تواند 
کاری از پیش ببرد و ش��هروندان به دالیل مختلف 
و به رغم آگاهی داش��تن از حقوق خود، یا از آنها 
اس��تفاده نمی کنند و ی��ا از آنها بی��ش از اندازه و 
به زیان حقوق دیگران اس��تفاده می کنند. به همین 
دلی��ل نیز باید ش��رایط اجتماع��ی را ایجاد کرد که 
ش��هروندان بتوانند در موقعیت های متعادل از این 
حقوق استفاده کنند و در عین حال به وظایف خود 
نیز عمل نماین��د. بدین ترتیب می بینیم که رعایت 
روابط درس��ت و متعادل میان شهروندان به ایجاد 
سیس��تم های مدیریتی بستگی دارد که بتوانند میان 

کنشگران اجتماعی و نهادها و سیستم های عرفی و 
اخالقی جامعه روابط متعادل ایجاد کنند، کاری که 
در همه سیستم ها مشکل است اما در سیستم های 
در حال توسعه و دارای بحران های اجتماعی کاری 
به مراتب مشکل تر از سیستم هایی است که دارای 
آرامش و صل��ح اجتماعی و به دور از بحران های 

اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره هستند.
ــبت به دولت  و در  6- وظایف شهروند نس
ــت؟ و چگونه تعیین  جوامعی مانند ایران، چیس
می شود؟ باز هم این وظایف از سوی قانونگذار 
برای شهروند تعیین می شود یا خواست شهروند 

هم تعیین کننده است؟
این وظایف را نیز قانون تعیین می کند. اگرچه 
ش��رایط آرمانی آن اس��ت که قانون به شکل کامل 
و بدون کم و کس��ر و بدون تغییر غیر مش��روع و 
اجحاف اجرا شود، اما می دانیم که نه در جامعه ما 
و نه در هیچ جامعه دیگری 
چنین موقعیت های آرمانی 
قابل تصور نیست. به همین 
دلی��ل نی��ز از ق��رن نوزده 
جامع��ه شناس��ان در برابر 
طرفدارن قان��ون گرایی که 
به پیروی از اندیش��مندانی 
چون ژان ژاک روسو معتقد 
بودند همه چیز را می توان 
از طری��ق قان��ون ح��ل و 
فصل کرد و مشکل جوامع 
انس��انی در نبود ی��ا کمبود 
قراردادهای اجتماعی است، 
موض��ع می گرفتند و بر آن 
بودند که این رویکرد نمی 
پیچیدگی  پاسخگوی  تواند 
حوامع انسانی باشد. امروز 
نیز ما در مقابل حقوق دانان 
و سیاستمدارانی که البته با 
موض��ع گیری مش��روع از 
جانب خود بسیار بر قانونی 
بودن و لزومًا قانون گذاری 
در همه موارد تأکید بس��یار 
دارند، باید بگوییم ک��ه قانون به خودی خود نمی 
توان��د جامعه را اداره کند. به نظر ما سیس��تم های 
قانون گذاری که به دنبال خود سیستم های پیچیده 
قضایی، جزای��ی و اجرای��ی و بوروکراتیک را نیز 
می آورند، باید در س��طح مهم ترین مس��ائل یک 
جامع��ه محدود بمانند و برعکس تالش کرد که در 
س��ایر موارد اجتماعی تا جایی که ممکن اس��ت از 
منابع دیگر برای مث��ال از عرف ها، اخالق، دین و 
باورهای مردم اس��تفاده کرد تا به سیستم منطق داد 

و آن را اجرایی کرد. 
در کشور ما متأسفانه گرایش شدیدی به قانونی 
کردن همه چیز از مس��ائل مهم تا ریزترین مس��ائل 
خصوصی مردم وجود دارد که این امر س��بب شده 
اس��ت که این قوانین در بسیاری موارد یا قابل اجرا 

نباش��ند و یا اجرای آنها ک��ه در دوره های خاصی 
شدید یا ضعیف می شود، همواره به قدرت نمایی 
نامش��روع حوزه سیاسی و یا ضعف قدرت سیاسی 
تعبیر ش��ود که در هر دو مورد می توانند تفاسیری 
کاماًل غلط باشند. به نظر ما بهتر آن است که جامعه 
را هر چه بیش از پیش به س��وی مسئولیت پذیری 
ب��رد و قانون گریزی را کاه��ش داد تا مردم قانون 
را چی��زی در خدمت دولت ندانس��ته بلکه هر چه 
بیش��تر آن را چی��زی در خدم��ت خ��ود و چیزی 
منش��اء گرفته از خود بدانند. البته برای این کار نیاز 
به آن نیز هس��ت ک��ه دموکراس��ی و آزادی بیان و 
تمام مکانیس��م های دموکراتیک تا حداکثر ممکن 
در جامعه تقویت ش��وند ت��ا اعتماد مردم به قدرت 
سیاس��ی دائمًا افزایش یابد چه در غیر این صورت 
نمی توان انتظار داش��ت که بی اعتمادی با اطاعت 
مدنی پاس��خ گیرد و برعکس انرژی ذخیره ش��ده 
ناشی از نامشروع دانستن یک قانون یا یک ضابطه 
خود را به صورت عدم اطاعت و یا کج روی هایی 
در حوزه ش��هری نش��ان نمی دهد ک��ه می توانند 
ضربه خود را به شهروندان دیگر و نه دولت بزنند 

و اغلب نیز چنین است.
7- وظایف متقابل دولت  نسبت به شهروند 

چیست؟
وظیف��ه دول��ت یعنی دولت ملی آن اس��ت که 
شعارهای بنیانگذار خود را به تحقق برساند. دولت 
ملی، دولتی اس��ت که مش��روعیت خود را از مردم 
می گیرد بنابراین باید بتواند به این مردم ثابت کند 
ک��ه واقعًا آنه��ا را نمایندگی می کن��د و اگر بتواند 
آنها را در این زمینه قانع کند، س��طحی از اعتماد را 
ایج��اد خواهد کرد که بی تردید خود را در س��طح 
رفتارهای شهری و رعایت حقوق شهروندان نشان 
خواهد داد. بنابرای��ن وظیفه دولت بر خالف آنچه 
ممکن اس��ت تصور شود آن نیست که دائمًا قانون 
گ��ذاری کند و یا دائمًا بر ابزاره��ای کنترل قوانین 
و یا مج��ازات خاطیان بیافزاید بلکه آن اس��ت که 
بتوان��د اعتماد سیاس��ی را در جامعه ب��ه باالترین 
حد ممکن برس��اند و ش��رایطی را ایج��اد کند که 
شهروندان بتوانند به بیشترین حد ممکن در حوزه 
سیاس��ی دخالت کنند. به خصوص که ما در دنیایی 
زندگی می کنیم که دموکراس��ی هر چه بیش��تر در 
حال گذار به س��وی مش��ارکت گسترده شهروندان 
است و نه محدود کردن مفهوم شهروندی در زمان 
و فراینده��ای انتخاباتی و واگذار کردن سیاس��ت 
به سیاس��تمداران حرفه ای. عملکرد سیاستمداری 
حرفه ای در طول سالیان گذشته در همه کشورهای 
جهان یکی از مهم ترین دالیلی بوده است که سبب 
بی اعتمادی به دولت های ملی ش��ده و از این رو 

اخالق شهروندی را رو به زوال برده است.
ــدن در  ــرعتی که پدیده جهانی ش 8- با س
ــبت  ــود تعریف ثابتی از نس ــش دارد، می ش پی

شهروند و دهکده جهانی ارائه داد؟
دهک��ده جهان��ی به صورتی که در س��ال های 
دهه 80 عنوان می شد، امروز چندان مورد پذیرش 
نیس��ت. در آن سال ها تصور این بود که جهان هر 
چه بیشتر به دالیل ارتباطاتی به یک مجموعه واحد 
تبدیل ش��ده اس��ت و بنابراین به ناچار همه چیز و 
همه کس در آن به یکدیگر ش��بیه ش��ده و این امر 
نی��ز امری مثبت اس��ت و بنابرای��ن می توان از هر 
مکانیس��می که درجایی از این جه��ان وجود دارد 
در جایی دیگر نیز اس��تفاده ک��رد و حداکثر نیاز به 
اندکی انطباق وجود دارد. در نظریات جدید جهانی 
ش��دن ما دیگر به موضوع به این صورت نگاه نمی 
کنی��م. در واقع هر چند م��ا می پذیریم که جهانی 
ش��دن رابطه ما را به طور ریش��ه ای و قطعی با دو 
مفه��وم زمان و م��کان تغییر داده اس��ت، اما بر آن 
نیس��تیم که این ام��ر باید به همگون س��ازی میان 
انس��ان ها یا فرهنگ منجر شود و اگر چنین شد ما 
لزومًا کار مثبت یا حت��ی پایداری انجام داده ایم و 
همگون س��ازی امروز بیش��تر به مثاب��ه نوعی فقر 
فرهنگی درک می شود و نه یک امتیاز و مزیت. اما 
در عین حال ما معتقدیم امروز ش��رایطی به وجود 
آمده اس��ت که سیستم ها ولو سیستم های کوچک 
در صورت��ی که قواعد بازی را بدانند و بتوانند آنها 
را رعایت کنند، ق��ادر خواهند بود تغییرات زیادی 
را در عم��ل ایج��اد کنند این را ه��م در مورد افراد 
می توان گفت و هم در مورد گروه های اجتماعی و 
کشورها و غیره. با این وصف شناخت سیستم های 
جهانی و روابط بس��یار پیچیده آنها شرطی اساسی 
برای اس��تفاده از امکاناتی اس��ت که این سیس��تم 
می تواند در اختی��ار ما بگذارد چرا که در غیر این 
صورت ما تنها با خطرات این سیس��تم ها روبه رو 
خواهیم ب��ود و می توانیم به ش��دت از آنها ضربه 
بپذیری��م. وقتی می بینیم که در حوزه ش��هروندی 
صرفًا تالش می ش��ود از یک قانون، یک برنامه یا 
یک س��ازوکار به دلیل اینکه در کشور دیگری اجرا 
شده و پاسخ مثبت گرفته در اینجا نیز استفاده شود 
بدون آنکه اندیشه الزم در پشت این استفاده باشد 
و بدون آنکه زمینه های اجرای آن فراهم ش��ود و 
ارزیابی ه��ای الزم برای نتایجش به عمل بیاید، در 
واقع می توانی��م بگوییم که در درکی س��طحی از 

آنچه شما دهکده جهانی می نامید قرار داریم.
9- می شود برای مفهوم فرهنگ شهروندی، 

زیر مجموعه های مشخصی را تعریف کرد؟
ب��ه باور ما اگر واقعًا از فرهنگ ش��هر صحبت 
کنیم که بیشتر به تخصص ما و به واقعیت اجتماعی 
نزدیک است، بهتر می توانیم شهروندان را نیز درک 
کنیم. در این زمینه می توانیم به مؤلفه هایی اش��اره 
کنی��م که ش��هر را بدون آنها نمی ت��وان درک کرد 
و ش��هروندان نیز به تبع ش��دیداً به آنها وابسته اند. 
فرهنگ در این زمینه دارای مولفه های مش��خصی 
اس��ت برای مثال هر ش��هر و هر ش��هروندی باید 
بتواند هویت یا هویت های متعددی داش��ته باشد 
و ب��رای هر یک از این هویت ها امکان آزادی بیان 
بیاب��د )البته تا جایی که هویت های دیگر و حقوق 

دیگ��ران را به خطر نیاندازد(؛ هر ش��هروندی باید 
بتواند از زم��ان کار و فراغت خود به نحو مطلوب 
اس��تفاده کند و حداکثر انتخاب را در تعیین ش��یوه 
زیست، زیستگاه و در یک کالم سبک زندگی خود 
داش��ته باشد. زندگی کردن در ش��هر یعنی زندگی 
کردن در روزمرگی بنابراین باید شرایطی را فراهم 
ک��رد که این روزمرگی بتواند به بهترین ش��کلی به 
نیازهای کوتاه و دراز مدت شهروندان پاسخ دهد و 
به این منظور مؤلفه های س��بک زندگی به باور من 
بهترین وسیله برای تعیین مؤلفه های فرهنگ شهر 

یا فرهنگ شهروندی به حساب می آیند.
ــه جمعیت  ــت ک ــوری اس ــران کش 10- ای
ــده،  ــش بینی نش ــرعتی پی ــا س ــتایی آن ب روس
ــن اتفاق  ــدند. ای ــهری تبدیل ش ــه جمعیت ش ب
ــهروندی  ــد فرهنگ ش پیچیدگی ها و موانع رش
در ایران را چندبرابر کرده است. زیرا از سویی 
روستاییانی که تا چندی پیش در روستا زندگی 
ــان  می کردند، امروز به دلیل تغییر زیستگاهش
ــر  ــوی دیگ ــد و از س ــهری می دانن ــود را ش خ
ــازوکار زندگی شهری در مفهوم اخص کلمه  س
ــده است. شما این موانع را  به آنان آموزانده نش

چگونه ارزیابی می کنید؟
بزرگترین مشکل ش��هروندی و شهرنشینی در 
ایران س��رعت بس��یار باالیی بوده اس��ت که ما در 
ش��کل گیری ش��هرها داش��ته ایم. این امر خود به 
سرازیر شدن درآمدهای نفتی از سال های دهه 30 
به کش��ور بر می گردد که امکان تغییر گسترده زیر 
س��اخت ها را فراهم کرد و از آنجا در ایران، تجدد 
و مدرنیته عمدتًا در قالب شهر و شهرنشینی فهمیده 
می شود در طول بیش از نیم قرن تمام تالش ها به 
کار گرفته ش��د که بافت های عشایری و روستایی 
به س��ود بافت های شهری ویران شوند، این اتفاق 
امروز افتاده اس��ت. البته به نظر من هیج امر مثبتی 
به خ��ودی خود در این واقعه وجود ندارد اما فعال 
نمی خواهم وارد این بحث شوم. مسأله ما در حال 
حاضر این اس��ت که با کش��وری با حدود بیش از 
70 در صد شهرنش��ینی س��روکار داریم اما فرهنگ 
زیست بومی نتوانسته اس��ت در آن رشد کند زیرا 
فرصتی برای چنین کاری نداش��ته اس��ت. بنابراین 
بای��د بتوانیم با روش های��ی خاص، این فرهنگ را 
ایجاد و درونی کنیم. آنچه اهمیت دارد این اس��ت 
که ابتدا درک کنیم بازگش��تی به گذشته امکان پذیر 
نیست، روش ها و س��ازوکارهایی همچون توسعه 
روس��تایی در بهترین وضع ممکن اس��ت سرعت 
مهاجرت به ش��هرها را کاهش دهند ک��ه البته این 

نیز مفید است اما پاسخی به مشکالت ما نمی دهد. 
آنچه ما واقعًا نیازمندش هس��تیم یک سیاستگذاری 
کوتاه و دراز مدت شهرنش��ینی است که چندان به 
آن اندیشیده نش��ده است زیرا اصوالً فهمیده نشده 
اس��ت که ش��هر یعنی چه و هر جا یک شهرداری 
و چن��د خان��ه و خیابان و مقداری مش��اغل اداری 
وجود داشت، نام ش��هر به خود گرفته است بدون 
آنکه کوچکترین مؤلفه اساسی شهر را داشته باشد. 
چنی��ن برنامه ریزی ای به ب��اور من نیاز به چندین 
دهه فرصت دارد تا موقعیت آسیب زده کنونی را به 
موقعیتی متعارف نزدیک کند. به ویژه آنکه مس��أله 
آس��یب زدایی بافت های ش��هری خاص ما نیست 
و در اغلب کش��ورهای در حال توس��عه مش��اهده 
می شود اما همانگونه که گفتم درآمدهای نفتی آن 
را در اینجا تشدید کرده و توهمی نیز در قابلیت ما 
به شهرنشینی و باالبردن سریع فرهنگ آن به وجود 
آورده که بی شک چندان معنایی نداشته و در عمل 

قابل اجرایی شدن به سادگی نیست.
ــریع این  ــل هایی برای تس ــا راه ح 11- آی
فرهنگ از سوی مردم _ و نه دولت یا حاکمیت_ وجود 
ــد در این امر  ــی می توانن ــای مدن دارد؟ نهاده

مؤثر باشند؟
هی��چ راه حل س��اده و از پیش آماده ای وجود 
ن��دارد و اصوالً فکر می کن��م بزرگترین کمک هم 
به مردم و هم به مس��ئوالن همین باش��د که نسبت 
به این گزاره قانعش��ان کرد ک��ه معجزه ای در کار 
نیس��ت و نمی تواند باش��د. همه چی��ز باید از یک 
عقالنی��ت دراز مدت و یک برنامه مدیریتی تبعیت 
کند که بتواند در درجه نخست یک آسیب شناسی 
دقی��ق از وضع موج��ود انجام دهد و س��پس این 
آسیب شناس��ی را با ارائه برنامه هایی برای کاهش 
و از می��ان بردن آن همراه کن��د، این برنامه ها ابتدا 
باید در مقیاس های کوچک انجام بگیرند و در هر 
مرحله آزمون و ارزیابی شوند. جامعه مدنی در این 
زمینه می تواند کمک بسیار بزرگی به حساب بیاید 
و به نظر من هر اندازه دموکراس��ی و سازوکارهای 
آن و جامعه مدنی در کش��ور ما بیشتر تقویت شود 
ما بیش��تر می توانیم بدان امید داش��ته باشیم که در 
آینده ای نزدیکتر از موقعیت آسیب زده کنونی که 
حاصل بیش از یک قرن تفکر نادرست و بهتر است 
بگوییم توهم نس��بت به مدرنیته و پی آمدهای آن 
بوده اس��ت، خارج شویم و خود را با جهان انطباق 
دهیم و این را نیز فراموش نکنیم که جهان خود در 
موقعیت بحران است و بنابراین حتی برای این کار 

باید به شیوه ای بسیار هوشمندانه عمل کنیم.
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خانواده و جوان

آنچه در مورد مهدکودک ها نمی دانیم

ــری - بس��یاری از م��ادران و پدران  کهت
با شنیدن اس��م مهدکودک یاد والدین کارمند 
می افتن��د و تصور می کنن��د مهدکودک جایی 
اس��ت که می توانند فرزندش��ان را برای چند 
س��اعت به افرادی بس��پارند و خودش��ان به 
کارش��ان برس��ند. اما در یک کالم باید گفت 
مهدکودک صرفًا جایی نیس��ت که سرپرستی 
کودکت��ان را بپذی��رد بلکه جایی اس��ت برای 
آموزش و اجتماعی شدن او. گفتگوی زیر  با 
یک روان شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه 
ش��هید بهش��تی، در این خص��وص اطالعات 

بیشتری در اختیار شما می گذارد.
شما سپردن کودکان به مهدکودک را 

تأیید می کنید یا خیر؟
بهتر اس��ت کودکان تا پایان 2 سالگی در 
محی��ط خانواده و ن��زد والدین خود باش��ند. 
احس��اس امنیت روانی اولیه و وابستگی های 
عاطف��ی باید به ص��ورت صحی��ح و طبیعی 
در خانواده ش��کل بگیرد. از این س��ن به بعد 
کودکان به تجربه های اجتماعی نیز نیاز دارند. 
در ی��ک مهد ک��ودک برنامه ک��ودکان از نظم 
و انضباط خاصی برخوردار می ش��ود. برنامه 
خواب و خ��وراک آنها به طور منظم از قاعده 
خاصی پی��روی می کن��د. همچنی��ن آموزش 
بس��یاری از مطالب که ممکن اس��ت مادر، در 
منزل به ص��ورت پراکنده یا به طور غیرعلمی 
به فرزندش بیاموزد، در مهدکودک به صورت 
منظم و روشمند در جمع و به صورت گروهی 

آموخته می شود.
به طور کلی ک��ودک در این مرحله برای 
سال های آینده که باید ساعت های بیشتری را 
از خانه دور باشد، آماده می شود. کودکانی که 
به مهدکودک می روند زمینه رشد اجتماعی شان 
فراهم می ش��ود و در تعامالت اجتماعی شکل 
می گیرن��د. بس��یاری از رفتارهایی که کودکان 
در خان��ه نیاموخته ان��د، در ج��ای دیگری به 
نام مهدکودک می آموزن��د. رفتارهای منفی یا 
رفتارهای��ی ک��ه چندان مثبت یا جامعه پس��ند 
نیس��تند، در مهدک��ودک کم رنگ می ش��وند. 
تحقیقات نش��ان می ده��د کودکانی که به مهد 
کودک رفته اند، در مقایس��ه با کودکانی که به 
مهد نرفته اند، از واژه های بیش��تری اس��تفاده 
می  کنند و نحوه ارتباط شان با دیگران راحت تر 
اس��ت. مربی باید بتواند اضط��راب کودک را 
تخفی��ف بده��د و به او امنیت بده��د و او را 

کنترل کند.
ــا تمایلی به مهد  ــی که  بچه ه در مواقع
ــع چه کار  ــن مواق ــد؛ در ای ــودک ندارن ک

کنیم؟
هم��ه کودکان در روزه��ای اول، رفتن به 
مهد را ب��ه خوبی نمی پذیرن��د و بی تابی ها و 
اضطراب های زیادی از خود نش��ان می دهند 
اما اگ��ر مربیان تعلیم دی��ده و مجرب در مهد 
باشند و همکاری درستی بین والدین و مربیان 
ب��ه وجود  آید، محیط مهدک��ودک می تواند از 
جذابیت خاصی برای کودک برخوردار باشد. 
روش هایی که برای عالقه مند کردن کودکان به 
مهد به کار گرفته می شود باید علمی، تخصصی 
و خالی از هرگونه تهدید و ترس باشد. مربیان 
نی��ز باید با توجه به معیارهای خاصی انتخاب 

ش��وند. مربیان باید از 
خاصی  ویژگی ه��ای 
باش��ند  برخ��وردار 
ت��ا بتوانند ب��ه عنوان 
جایگزین مادر، امنیت 
و آرام��ش الزم را به 
زیرا  بدهن��د  ک��ودک 
ک��ودکان ه��م مانن��د 
بزرگساالن شخصیت، 
منش ه��ای  و  رفت��ار 
دارن��د  متف��اوت����ی 
مکانی  مه��د  بنابراین 
بتواند  باید  اس��ت که 
درس��ت  رفتاره��ای 
کودکان را تش��ویق و 
رفتاره��ای نادرس��ت 
آنه��ا را اصالح کند و 
در جهت رشد طبیعی 
و هنجار ک��ودکان در 
زمینه ه��ای جس��می، 

ذهنی، عاطف��ی و اجتماعی قدم ب��ردارد. اگر 
کودک در دور ماندن از مادر یا خانواده دچار 
ناس��ازگاری می شود باید س��عی کنید تا این 
اس��تقالل را به تدریج به او بیاموزید. درست 
اس��ت که این کار زمان بر اس��ت اما اگر الزم 

باشد باید ابتدا س��اعات اندکی را برای ماندن 
در نظر بگیری��د، او را همراهی کنید، هر چند 
ساعت به او سری بزنید، پایداری او را تشویق 
کنی��د و از طریق قصه مهارت های الزم را به 

او آموزش دهید. 
ــودک فرزندمان  ــاره مهدک ــی درب یعن

تحقیق جدی کنیم؟
البته، در مهد کودک، مربیان وظیفه بس��یار 
مهمی به عهده دارند زیرا نقش جانش��ین مادر 
را برای ک��ودک ایفا می کنند و با توجه به این 
تعری��ف، مربی باید بتواند اضطراب کودک را 
تخفی��ف بده��د و به او امنیت بده��د و او را 
کنترل کند. اگر مهد کودکی دارای ویژگی های 
الزم باش��د و تنها از کودک نگه��داری نکند 
بلکه به نیازهای او نیز توجه داش��ته باش��د و 
رش��د کودک و ش��رایط ف��ردی او را در نظر 
بگی��رد و درباره برنامه خ��واب، بازی، تغذیه، 
استراحت کافی و فعالیت هایی که مناسب سن 
کودک باش��د، تدابیر الزم اندیش��یده باشد و 
محی��ط امنی برای کودکان ایجاد کند، می توان 
پیش��نهاد کرد که والدین حتمًا فرزندشان را به 

چنین مهدکودکی بسپارند.
ــه مهدکودک  ــن کودکانی که ب  والدی

می روند باید چه نکاتی را رعایت کنند؟
اگ��ر کودک��ی مدتی را در مهد چش��م به 
راه آم��دن والدین بماند، دچ��ار نوعی هیجان 
می ش��ود که برایش آزاردهنده  اس��ت و شاید 
ب��ه این فک��ر بیفتد ک��ه فراموش��ش کرده اند 
و دیگ��ر دنبال��ش نخواهند آمد. ای��ن نگرانی 
ک��ودک اهمیت زیادی دارد و باید از بروز آن 

جلوگیری کرد.
مربی��ان نیز باید ب��ا توجه ب��ه معیارهای 
خاص��ی انتخ��اب ش��وند. مربی��ان بای��د از 
ویژگی های خاصی برخوردار باشند تا بتوانند 
به عنوان جایگزین مادر، امنیت و آرامش الزم 

را به کودک بدهند.
ــی را  ــه دوره آمادگ ــی ک ــه کودکان  ب
ــاره  ــادی درب ــؤاالت زی ــد و س می گذرانن

مدرسه می پرسند چه توضیحاتی بدهیم؟
ای��ن کودکان هنگام صحبت با مادرش��ان 
اغلب دوست دارند بدانند که مدرسه چگونه 
جایی است و چه عواملی و عناصری در آنجا 
وجود دارد، به ویژه اگر خواهر یا برادری داشته 
باشند که به مدرس��ه می رود و شاهد رفت و 
آمد خواهر یا برادر بزرگ ترش��ان به مدرس��ه 
باش��ند. در پاس��خ به این کنجکاوی، والدین 
معموالً مدرس��ه را به طور اغراق آمیزی عالی 
و محل��ی برای تفریح و بازی و دوس��ت یابی 
و در عین حال درس خواندن و سواد آموزی 
توصیف می کنند. گر چ��ه همه این موارد کم 
و بیش درباره مدرسه صدق می کند اما غیر از 
اینه��ا چیزهای دیگری هم وجود دارد که باید 

کودکانمان را در مورد آنها هم آماده کنیم.
مهد کودک

 فرزند ما تصور بس��یار مطلوبی از مدرسه 
در ذهن خود داش��ته است اما حاال با مواردی 
مواجه می ش��ود که از نظ��ر او چندان مطلوب 
نیست و حتی زننده هم هست یا در مورد فضا، 
 س��الن ها، کالس ، دست شویی، محل آبخوری 
بچه ه��ا و ازدحام ها تصور دیگ��ری دارد زیرا 
هیچ یک را قباًل ندیده 
است. این تصورات با 
واقعیت ه��ا متفاوت و 
ب��رای کودک ناراحت 
»البته  اس��ت.  کنن��ده 
برای بی��ان این موارد 
باید به شرایط روحی 
توج��ه  نی��ز  ک��ودک 
نمود«. توصیه می شود 
آماده س��ازی  برای  که 
ک��ودکان قبل از ورود 
محی��ط  ب��ه  رس��می 
مدرس��ه، دقیق��ًا آنچه 
را در مدرسه می گذرد 
برای آنها شرح دهیم. 
خیل��ی خوب اس��ت 
ک��ه ی��ک روز قبل از 
تحصیلی  سال  شروع 
دانش آموزان سال اول 
به همان مدرسه ای که 
ثبت نام کرده اند برون��د و بتوانند همراه مادر 
خود از محل مدرسه، کالس ها، دست شویی ها 
وحیاط مدرس��ه دیدن کنن��د و محیطی را که 
قرار است به آن قدم بگذارند از نزدیک ببینند 

و حتی با آموزگاران خود آشنا شوند.

چرا برخی فرزندان از والدین خود متنفر می شوند؟
بیشتر فرزندان به والدین خود عشق می ورزند 
ام��ا این حالت تنه��ا برای زمانی اس��ت که والدین 
در نهایت محبت و مهربانی ب��ا آنها رفتار کنند. در 
صورتی که نیازهای آنها تأمین نشود، حس دوری از 
والدین در آنها شکوفا می شود. همواره پدر و مادر 
فرزند خود را دوست دارند و این عشق ذاتی است 
زیرا آنها را به دنیا آورده اند ولی این به تنهایی برای 

فرزندان کافی نیست.
شرایط دلخواه

فرزندان به دنبال تأمین نیازهای خود هستند. هر 
چه بزرگتر می ش��وند، انتظارات و نیازهای آنها نیز 
نمایان تر می ش��ود. اگر پدر و مادر به درستی آنها 
را درک نکنند و نیازهای عاطفی و مادی آنها تأمین 
نشوند و در ادامه محدودیت هایی را برای آنها مقرر 
کنند، نارضایتی فرزند آغاز می شود و به تدریج این 
نارضایتی تبدیل به تنفر می ش��ود! آنها انتظار دارند 
والدین در هر صورت به رش��د شخصیتی آنها نیز 

اهمیت بدهند.
تأثیر شرایط محیطی

علت دیگر تنفرگرایی فرزند، اثرات ش��رایطی 
است که والدین برای آنها فراهم می کنند. همانطور 

که آنها در محیط بیرون تأثیرپذیر هستند، شرایط  و 
جو منزل هم بر آنها مؤثر اس��ت. خیلی از والدین با 
بحث و جدل و استرس های متوالی در منزل، فرزند 

را  تحت فشار روحی قرار می دهند. با این اوضاع 
آنها نمی توانند به درستی بر درس یا فعالیتهای مفید 
خود در منزل تمرکز کنند. همچنین با وجود شرایط 
نه چندان مناس��ب محیط بی��رون از منزل همچون 
افراد و دوس��تان ناباب که آنها را همیشه به راه خطا 
می کشانند فرزند خود را در تنگنا می بیند  و در این  
حالت اس��ت که  اهانت و بی حرمتی به والدین از 
جانب او  آغاز می شود و آنها را اشخاصی خودخواه 

و بدون مالحظه می خواند.
راه حل

شاید راه حل آن از نظر برخی بررسی ها آسان 
باش��د ولی زمان می برد. شما برای ایجاد عاطفه و 
محبت با فرزندان خود همواره باید صبور باش��ید. 
به آنها عشق بورزید، برای آنها وقت بگذارید و آنها 
را درک کنی��د. به صحبت های آنه��ا به طور دقیق 
گوش فرا دهید. آنها را تش��ویق کنید تا از دوستان 
ناب��اب خود دوری کنند و در این راه از هیچ کمکی 
دریغ نکنید. آنها را در پیشرفت درس و به سرانجام 
رسیدن اهدافشان یاری کنید. سعی کنید شرایطی را 
فراهم آورید که رشد شخصیتی آنها در جهتی مثبت 

نیل پیدا کند.

با محبت صادقانه و منطقی فرزندانمان را سیراب 
کنیم تا به محض دیدن ذره ای محبت فریب کارانه 
و عرضه سراب به جای آب به هرکس و ناکس دل 

نبندند و در دام شیطان گرفتار نشوند.
  در محیط خانه احترام به ارزش ها، هنجارها و 

پایبندی به قانون را به فرزندانمان بیاموزیم.
  کنترل بیش از حد فرزندان توس��ط خانواده به 
ان��دازه کنترل نکردن و عدم نظارت تأثیر منفی دارد 

پس برای کنترل آنها عاقالنه و منطقی اقدام کنیم.
تأمین خوراک، پوشاک و نیازهای مادی فرزندان 
تنها یکی از وظایف والدین اس��ت اما اصلی ترین 
وظیفه آنها تربیت فرزندان سالم با اخالق، ارزشمدار، 

با اراده و خدمتگزار است.
   رفتارهایی که فرزندانمان یاد گرفته اند متأثر 
از خانه، مدرسه، رسانه ها و محیط اجتماعی است. 
پس بیایید زمینه را برای یادگیری رفتارهای صحیح 

مساعد کنیم.
  در تهاجم فرهنگی دو اصل مهم اعتقادی مورد 
هجوم قرار گرفته است؛ غیرت مردان – حیا و عفت 
زنان. درعرصه رقابت های اجتماعی هرکس سعی 
می کند عالی ترین توانمندی و استعداد خویش را 
به نمایش بگذارد کسانی که شایستگی و زیبایی های 
فکری، علمی، اخالقی و انسانی برای عرضه کردن 
داش��ته باش��ند هرگز به عرضه تن و زیبایی اندام و 

لباس نمی اندیشند.
 تأثی��ر ث��روت و رفاه بیش از ح��د برای روی 
آوردن اف��راد به فس��اد و تبهکاری کمت��ر از فقر و 
محرومیت نیس��ت. بسیاری از مش��کالت روحی، 
روانی و رفتارهای مجرمانه دختران و پسران ناشی 
از تأخیرهای طوالنی در ازدواج و تش��کیل خانواده 
اس��ت لذا با روی آوردن به ارزش های دینی و ملی 
خود و پشت پا زدن به رقابت های کاذب و تجمل 
پرستی زمینه ازدواج به موقع و آسان را برای جوانان 

فراهم آوریم.
           معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 

                    چهارمحال و بختیاری

 الزم��ه ایجاد و حفظ روابط زناش��ویی س��الم 
این اس��ت که طرفی��ن برای خصوصی��ات، عالیق 
و نیازمندی ه��ای یکدیگ��ر ارزش قائل ش��وند. از 
این رو س��عی کنی��د در روابط کالم��ی، غیرکالمی، 
عاطفی و تصمیم گیری ها به رفتار، افکار، نیازها و 
خواسته های همسرتان توجه کنید و پاسخ مناسب 
دهید و هرگز بی تفاوت نباش��ید بنابراین اگر زن یا 
شوهر بگوید: »همسر من به فکر من نیست. من برای 
او ارزشی ندارم. او سرش به کار خودش است و اینها 

نشانه و زنگ خطر جدی هستند...«
 زن و ش��وهر باید مش��خص کنند از یکدیگر 
چه انتظارات��ی دارند. آنها الزم اس��ت گه گاهی در 
یک فض��ای صمیمی از یکدیگر س��ؤال کنند. مثاًل 
بگویند آیا از من راضی هس��تی؟ آیا من توانسته ام 
پاسخگوی نیازها و انتظارات تو باشم؟ نسبت به من 
چه احساسی داری؟ و... زن و شوهر نباید تصور کنند 
که این انتظارات و احساسات چون بدیهی و روشن 

هستند نیازی به طرح آنها نیست. بنابراین زوجین باید 
احساسات، عواطف و انتظارات خود را از یکدیگر با 
هم در میان گذاشته و به طورآشکار آنها را ابراز کرده 

و به زبان آورند.
  خطاه��ا و اش��تباهات یکدیگ��ر را در حضور 
دیگران هرگز بازگو نکنید بلکه در فرصت و شرایطی 
مناس��ب به صورت مستدل و بدون تحقیر و با ذکر 
ویژگی های مثبت او فقط همان موارد را بیان کنید. 
بهتر اس��ت نسبت به هم گذش��ت داشته باشید و از 
خطاهای یکدیگر چشم پوش��ی کنید. الزمه ایجاد، 
حفظ و استمرار روابط زناشویی سالم و با نشاط این 
است که فضای خانواده سالم و آرامش بخش باشد 
و زن و ش��وهر از مس��خره کردن یکدیگر به شدت 
پرهیز کنند و از گفتن س��خنان طعنه آمیز و دو پهلو 
اجتناب کنند. در هر فرصتی که پیش می آید س��عی 
کنید با همس��ر و اعضا خانواده خود ارتباط کالمی 
و عاطف��ی برقرار کنید و ب��ه گفتگوهای خانوادگی 

بپردازید. ش��ایان ذکر اس��ت که زن ه��ا از صحبت 
ک��ردن با همسرش��ان ل��ذت ب��رده و از این روش 
برای نش��ان دادن مهر و عالقه نسبت به همسرشان 
استفاده می کنند. بنابراین توصیه می شود شوهران با 
عالقه مندی به صحبت های همس��ران خود گوش 
دهند و به آنها نگاه کنند و از گفتن این واژه که شما 
صحبت کنید گوش من به ش��ما است ولی سرگرم 
انج��ام کار دیگری باش��ید به ش��دت پرهیز کنید. 
اگ��ر به هر دلیل خواس��ته ها و یا نیازهای منطقی و 
معقول همس��رتان را نمی توانید برآورده کنید از او 
عذرخواهی کرده و با جمالتی مثل همس��ر عزیزم 
می دانم این خواسته یا نیاز حق مسلم شما است ولی 
فعاًل به این دلیل )ذکر دلیل منطقی الزامی است( نمی 
توانم آن را تأمین کنم او را قانع کنید و قول بدهید در 

اولین فرصت ممکن آن نیاز را برآورده کنید.
           معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 

                    چهارمحال و بختیاری

تعالیم اس��المی در مورد تربیت 
کودک ابعادی وس��یع دارد و عالوه 
بر اینکه ب��رای دوران پیش از تولد 
ب��رای  دارد،  مؤک��دی  دس��تورات 
دوران بعد از تولد )ش��یرخوارگی، 
نوپای��ی، نوباوگ��ی و...( نیز توصیه 
هایی می کند. یک��ی از غرایزی که 
خداوند حکیم در باطن کودک قرار 
داده، تمایل به بازی اس��ت. کودک، 
بالفط��ره میل به ب��ازی دارد، گاهی 
می دود و جس��ت و خیز می کند، 
گاهی با اس��باب بازی ه��ای خود 
سرگرم می شود و از جابه جا کردن 
آنها لذت می برد. بازی برای کودک 
درسی است از زندگی، البته متناسب 
با اس��تعداد او. طف��ل از بازی تعلیم 
می گیرد و با بازی تربیت می شود 
و رش��د می کن��د. ش��اید بعضی از 
پدران و مادران، بازی را برای طفل 
امری بیهوده و ب��ی ارزش بپندارند 
ولی حقیقت امر غیر از این اس��ت. 
بازی برای طفل کار اس��ت و شغل 

اساسی او در سنین طفولیت.

عوام��ل کودکان��ه ی طفل )که 
سرش��ار از مای��ه ی کار و نیروهای 
متراکم و لب ریز از نشاط و شادابی 
اس��ت( اقتضا می کند که به بازی و 
به اصطالح ش��یطنت بپردازد و باید 
او را ب��رای اینگون��ه جنبش ها آزاد 
گذاش��ت تا از ای��ن طریق عالوه بر 
خارج س��اختن نیروهای متراکم، به 
تجدید نشاط پرداخته و ضمنًا بتواند 
با محی��ط پیرامون خود به مناقش��ه 
و درگیری س��رگرم ش��ود و از این 
رهگذر نیروی قهر و غلبه به محیط، 
خود را به تمرین و ورزش وا دارد.

اس��الم، دوران هف��ت س��الگی 
اطف��ال را زمین��ه س��از دوران های 
دیگ��ر می داند و چنان ش��خصیتی 
ب��رای ک��ودک قائ��ل می ش��ود که 
حتی این دوره را دوره ی »س��یادت 
کودک« می نامد. اسالم برای کودک 

در ای��ن مرحل��ه از زندگی، »آزادی 
و آمری��ت« را توصی��ه می کن��د و 
والدی��ن را موظ��ف می کن��د تا از 
مشروع  درخواس��ت های  برآوردن 
کودکان س��رباز نزده و به این فرمان 
روایی ک��ودک احترام بگذارند. امام 

صادق)ع(، شش��مین اخت��ر تابناک 
امام��ت، هف��ت س��ال اول زندگی 
ک��ودک را دوره ی، ب��ازی کودکان 
می دان��د و به والدی��ن و مربیان به 
ل��زوم آزادی کودک در س��ال های 
اولیه اش توصیه می کند که باید او 
را در جنبش های کودکانه اش آزاد 
گذاشت: »فرزند خود را آزاد بگذار 

تا هفت سال به بازی بپردازد.« 
در ای��ن حدیث اش��اره به این 
اس��ت که طف��ل در دوره ی هفت 
س��ال اول ن��ه تنها به هی��چ تکلیفی 
و حت��ی هی��چ تمرین��ی )در انجام 
تکالیف( موظف نیس��ت بلکه باید 
میدان را ب��رای آزادی او در رهایی 
از نیروهای متراکم، بازگذاش��ت تا 
ضم��ن تمری��ن در آزادی، با محیط 
خود به مناقش��ه بپردازد و در ضمن 

درک کند در اجرای خواس��ته های 
مش��روع کودکانه ی خود می تواند 
از یک نوع آمریت و درخواس��ت و 
انتظار طاعت از دیگ��ران، بهره مند 
باشد. بازی بزرگساالن با کودکان در 
برنامه های تربیتی، امری بسیار مهم 

تلقی شده است. پیش��وایان گرامی 
اس��الم به این عامل ب��زرگ تربیتی، 
توج��ه کامل و بازی ب��ا کودکان را 
از مس��تحبات دین��ی قلم��داد کرده 
اند. بازی پدر و مادر با فرزند مانند 
لباس نو و کفش قش��نگ و اسباب 
بازی، مایه ی مس��رت و ش��ادمانی 
کودک است. در اسالم مسرور کردن 

کودک از عبادات است.
بازی

در احادی��ث منقول از حضرت 
محمد)ص(، شرط تفاهم و همدلی 
و همچنین فراه��م آوردن زمینه ی 
رش��د شخصیت کودکان، رفتن اولیا 
و ب��زرگ ترها در قالب ش��خصیت 
کودکان اس��ت. رس��ول اکرم )ص( 
می فرمای��د: »آن ک��س ک��ه نزد او 
کودکی اس��ت باید در پرورش وی 

کودکان��ه رفت��ار نمای��د.« در همین 
م��ورد حض��رت عل��ی)ع( فرموده 
است: »کس��ی که کودکی دارد باید 
در راه تربی��ت او خ��ود را ت��ا حد 

طفولیت تنزل دهد.«
پیامب��ر  برخ��ورد  نح��وه ی 
اس��الم)ص( با کودکان از ظرافت، 
دقت و روش��نی ویژه ای برخوردار 
بود. رس��ول اکرم)ص( در حساس 
تری��ن لحظ��ات زندگی خ��ود و با 
همه ی گرفتاری هایی که در صدر 
اس��الم با آن روبه رو ب��ود، رفتاری 
پیامبرانه را به کودکان می آموخت. 
آنگاه که به نماز جماعت می ایستاد، 
نوه ی گرامی اش که دوران طفولیت 
و خردسالی را س��پری می کرد، به 
خود اجازه م��ی داد که بر گرده ی 
برگزیده ی خدا سوار شود و پیامبر 
اک��رم)ص( در مقاب��ل  ای��ن طفل 
خردس��ال چنان حل��م و بردباری و 
خضوعی نش��ان م��ی داد و تکریم 
می ک��رد که اطرافی��ان را به تعجب 
وا می داش��ت. عالوه بر آن کودکان 
مدینه در برخ��ورد با پیامبر به خود 
جرأت می دادن��د و از آن حضرت 
می خواس��تند ک��ه با آنها ب��ه بازی 
بپردازد و نبی اکرم)ص( به خواست 
آنها جوابی مثبت و منطقی  می داد.

عالوه بر مطالبی که پیش��وایان 
دین در مورد تربیت کودکان فرموده 
اند، دانش��مندان اس��المی نیز برنامه 
های��ی را برای ای��ن دوره ارائه داده 
اند:  ابوعلی سینا، حکیم و دانشمند 
ایرانی، معتقد است که اطفال تا شش 
س��الگی از تمایالت خ��ود پیروی 
می کنند و بر اولیای طفل اس��ت که 
هم��واره آنها را از آنچه به آن تمایل 
دارند محروم نکنند و آنچه را باعث 
مح��دود ش��دن کودکان می ش��ود، 
بر او تحمیل نکنند. بوعلی، س��لب 
آزادی و جلوگیری از جنب وجوش 
و ب��ازی ک��ودکان را زمینه ای برای 

افسردگی آنها می داند.

گامی در مسیر سعادت

روابط خانوادگی سالم

ریاست کودکانه

طول موج خوشبختی به رنگ زندگی
اتفاقی جالب: 

صدای بچه، مادر را از کما 
بیرون آورد!

م��ادری که به علت مس��مومیت غذایی به کما 
رفته بود با شنیدن صدای پسرش بیدار شد.

»کارن مورسیرو کالتن« 32 ساله بر اثر خوردن 
ی��ک س��اندویچ همبرگر گیاه��ی مبتال ب��ه نوعی 
مسمومیت ناشی از ورود باکتری »ای کولی« به بدن 
خود ش��د. او که در خطر م��رگ حتمی قرار گرفته 
بود، توس��ط پزش��کان به کما رفت تا بدین طریق 
بدنش بهتر به درمان دارویی واکنش نش��ان داده و 
ب��ا باکتری بجنگد ولی پنج هفته در کما ماند و تنها 
پس از ش��نیدن صدای ضبط ش��ده پسر کوچکش، 

هوشیار شد و به زندگی برگشت.
خانم مورسیرو کالتن اهل شمال ولز می گوید: 
»در شرایط بدی بودم و دلم می خواست بمیرم ولی 
صدای پس��رم باعث ش��د بفهمم باید بیدار ش��وم. 
ش��وهرم نوار صدای ضبط ش��ده اولیور 10 ماهه ام 
را به بخش مراقبت ه��ای ویژه آورد و برایم پخش 
ک��رد. من به خاطر دارم که صدای آواهای بی معنی 
بچ��ه ام را ش��نیدم و با خود فکر ک��ردم، باید زنده 
بمانم.« خانم مورسیرو هشت هفته بچه اش را ندید 
ولی در طول این مدت، همسرش تمام پیشرفت ها 
و ح��رکات ت��ازه اولیور کوچول��و را ضبط و برای 
او پخش می کرد. خانم مورس��یرو می گوید: »وقتی 
وارد بخش ش��دم تنها نگرانی ام آن بود که پس��رم 
مرا نشناس��د ولی او که حاال خیلی بزرگ شده بود 
به محض دیدن من لبخند آش��نایی زد و خیال مرا 
راحت کرد. من مطمئن هستم که این حس مادری 
ب��ود که مرا زنده نگه داش��ت و از عالم کما بیرون 

آورد.«

اسباب بازی های 
بی خطر

توصیه های زیر را در انتخاب اسباب بازی 
متناس��ب با کودکان دبس��تانی، به خاطر داشته 

باشید:
- اگر برای فرزند خود دوچرخه، اس��کیت، 
اسکوتر و... تهیه می کنید به عالمت استاندارد یا 
سایر عالئمی که بی خطر بودن و مناسب بودن 
وسیله را تأیید می کنند، دقت فرمایید. اقدامات 
ایمنی و پیشگیرانه مربوط به هر وسیله را حتمًا 
رعایت کنید و به فرزند خود هم آموزش دهید. 
مث��اًل هرگز به وی اجازه ندهی��د بدون مچ بند، 
زانو بند و کاله ایمنی به اسکیت سواری بپردازد. 
نحوه پوش��یدن و اس��تفاده از چنین لوازم ایمنی 
را نیز به فرزندت��ان آموزش دهید. فرمان و ترمز 

دوچرخه را دائماً چک کنید. فروشگاه های لوازم 
ورزش��ی اطالعات مفیدی درباره ی دنده های 
استاندارد، ترمز و فرمان استاندارد در اختیار شما 

قرار خواهند داد.
- توجه داش��ته باش��ید که بادکنک، یکی از 
عوامل ایجاد کننده ی مش��کالت خفگی برای 
کودکان تا سنین هشت سالگی است. به فرزندتان 
اجازه ندهید با تکه های ترکیده بازی کند یا سعی 
در س��اختن بادکنک های کوچکتر از تکه های 
پاره شده ی بادکنک کند. برخی کودکان در این 
سنین تکه های نایلونی را به دهان فرو می برند تا 
بالونهای کوچکی از آن بس��ازند. این کار سوانح 

خفگی زا در پی خواهد داشت.
- تیر و کمان یا سایر بازیهای دارت - هدف، 
باید از جنسی نرم و مالیم باشد یا در نوک تیز و 
انتها برچسبهای نرمی داشته باشند و هرگز نوک یا 

پیکان تیز نداشته باشند.
- تفنگ های اسباب بازی باید از رنگ هایی 
تش��کیل شده باش��ند که با تفنگ های واقعی و 
اسلحه شباهت نداشته و امکان اشتباه گرفتن آنها 

با اسلحه وجود نداشته باشد.
- ب��ه فرزندتان آموزش دهی��د هرگز تیر و 
کمان، تفنگ و... را نباید به سمت دیگران نشانه 
بروند. توجه داشته باشید که نه تنها تفنگ های 
س��اچمه ای و بادی بلکه سایر انواع تفنگ های 
اس��باب بازی که تیر از هر جنسی از آنها پرتاب 
می ش��ود می تواند کشنده باش��د. سالیانه ده ها 
مورد مرگ و میر از این دست گزارش می شود. 
کودکان کمتر از 16 س��ال نباید از چنین وسایلی 

استفاده کنند.
- اسباب بازی های الکترونیکی باید از لحاظ 
سیم پیچی و س��اختار، استاندارد و ایمن باشند. 
توصیه می ش��ود این وس��ایل را دائماً از جهت 

ایمنی و سیم پیچی چک کنید.
- اس��باب بازیهایی که در اثر اس��تفاده یا به 
علت الکترونیکی بودن گرم می شوند، تنها برای 

کودکان باالی 8 سال توصیه می شود.
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یاوری: به بازیکنان شاهین می بالم

 کالس بازی شاهین 10 برابر بهتر از 
استیل آذین است

دور جدید اردوی کشتی گیران نفت از دیروز 
آغاز شد

سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر 
گفت: به دو اشتباه فردی بازیکنان مان 
و تجربه باالی بازیکنان اس��تیل آذین 
باختیم اما در عین حال کالس فوتبال 
تیم شاهین 10برابر بهتر از استیل آذین 

پرمهره است.
محمود یاوری در گفتگو با ایسنا، 
پیرامون شکس��ت تیم فوتبال شاهین 
بوش��هر برابر اس��تیل آذین در آخرین 
دقایق مسابقه، اظهار کرد: وقتی تیمی 
اشتباه می کند، فرصتی ایجاد می شود 
برای حریف که اگر بازیکنان باتجربه ای 
داشته باش��د، امکان گلزنی اش بیشتر 
می شود. متأسفانه اشتباهات ما هم در 
منطقه ای بود که جبران اش��تباه میسر 
نبود. تی��م ما برخالف بازی های اخیر 
اش��تباهاتی را در این بازی داشت که 

باعث گلزنی تیم استیل آذین شد.
وی اف��زود: هر دو گل حریف به 
خاطر اشتباه فردی برخی بازیکنان ما 
ب��ود و غیر از آن اس��تیل آذین حرفی 
برای گفتن نداش��ت و تی��م ما کاماًل 
آنها را بسته بودند. وقتی آنها نوروزی 
را در دقایق پایانی به زمین فرس��تادند 
می دانس��تم که این بازیکن در دقایق 
پایانی چند بازی گذشته برای تیمش 
مفید ب��ود و گل های حیاتی را به ثمر 
رسانده اس��ت که در برابر ما موفق به 
این کار شد لذا تعویض سوم شاهین را 
بر همین اساس انجام داده بودم. به هر 

حال در روزی که ش��اهین خوب بود 
اما یکی دو اش��تباه تأثیرگذار امتیازات 

خانگی مسابقه را از بین برد.
ی��اوری تأکی��د کرد: ه��ر دو تیم 
شاهین و استیل آذین اولین حضورشان 
را در لی��گ برتر تجرب��ه می کنند اما 
ببین��د آنها چ��ه بازیکنان��ی را با چه 
ارقامی جذب کردند و ش��اهین با چه 
هزینه هایی بازیکن گرفته است؛ اما در 
عین حال معتق��دم کالس فوتبالی که 
بازیکنان ما ارائه می کنند 10برابر بهتر 
از استیل آذین است. باید در نظر داشت 
که هیچ مالکی در فوتبال جای تجربه 
بازیکن را نمی گیرد و این خصوصیات 
فردی برخ��ی بازیکنان آنه��ا بود که 
توانستند ما را شکست دهند. آنها در 
مقاطع دیگر بازی مدام خود را به زمین 
می انداختند و طبق آمار حدود 32 خطا 

روی بازیکنان ما داشتند. خوشحالم که 
غیرت، تعصب باال و مسئولیت پذیری 
از جمل��ه ویژگی های ب��ارز بازیکنان 

شاهین است که به آنها می بالم.
وی درباره دورنم��ای تیمش در 
لی��گ امس��ال، تصریح ک��رد: هدف 
اصلی مسئوالن تیم، مربیان بازیکنان 
و همینط��ور م��ردم بوش��هر، بق��ای 
ش��اهین در لیگ برتر بوده و هست. 
خوشبختانه در این مدت نشان دادیم 
که پتانس��یل و ش��خصیت ماندن در 
لی��گ برتر را داری��م. در فصل آینده 
نیز باید برنامه های بعدی تیم ترسیم 
ش��ود. گرچ��ه می دانم اگر ب��ازی با 
اس��تیل آذین را می بردیم تا حدی از 
منطقه خط��ر در پایین ج��دول دور 
می ش��دیم اما با این حال شرایطمان 

چندان بد نیست.

س��رمربی ش��اهین درباره برنامه 
تیم��ش در تعطیالت پی��ش رو لیگ، 
به ایس��نا گفت: پس از عبور از چند 
روز تعطیلی ایام سوگواری حضرت 
امام حسین )ع(، چهارروز تمرینات 
داش��ت؛ سپس  بدنس��ازی خواهیم 
اردوی چه��ار روزه ای را در ج��م یا 
خ��ارک و یا امیدیه خواهیم داش��ت 
که به احتمال زی��اد جم خواهد بود 
چ��را که زمی��ن خوبی آنج��ا وجود 
دارد. سپس به بوش��هر خواهیم آمد 
و تمرینات را دنب��ال می کنیم؛ بازی 
تدارکات��ی دیگ��ری در دس��تور کار 
ماس��ت که هنوز حریفمان مشخص 

نیست.
یاوری همچنین در ارزیابی اش از 
حضور تیم مل��ی در تورنمنت قطر، 
خاطرنش��ان کرد: بنده در دو موضع 
عضویت در کمیته فنی فدراس��یون 
و س��رمربی یک��ی از تیم ه��ای لیگ 
می توانم در اینباره نظر داش��ته باشم. 
از موضع عضویت در کمیته فنی باید 
آماده سازی تیم ملی را در نظر داشته 
باش��یم اما در موض��ع مربی یک تیم 
باشگاهی معتقدم ضرر زیادی از این 
تعطیلی می بینیم؛ کما اینکه در گذشته 
هم چنین ضرری را دیدیم. اما سعی 
می کنیم خیر هر کاری را مالک قرار 
دهیم و در مجموع معتقدم هیچ اتفاقی 

نیست که در آن خیری نباشد.

 مدیر تربیت بدنی نیروهای مسلح گفت: در مجمع 
سال آینده سیزم، نمایش��ی از ورزش زورخانه ای را 

ارائه خواهیم کرد.
مهرعلی باران چشمه در گفتگو با خبرنگار باشگاه 
خبری فارس »توانا«، با اشاره ورزش نیروهای مسلح 
اظهار داشت: نیروهای مس��لح در تمامی ورزش ها 
به خص��وص در ورزش هایی که ب��ا مأموریت های 
نیروهای مس��لح ارتب��اط دارد، فعالی��ت می کند که 
از آن جمل��ه می توان ب��ه ورزش زورخانه ای که از 
ورزش های تاریخی و اصیل ایرانیان است اشاره کرد 

که مورد تأکید فرمانده معظم کل قوا نیز است.
وی با اش��اره ب��ه لزوم تروی��ج فرهنگ ورزش 
زورخان��ه ای، اظهار داش��ت: ب��رای ترویج فرهنگ 
ورزش باستانی، توافقنامه ای بین تربیت بدنی نیروهای 
مسلح و فدراسیون ورزش زورخانه ای امضاء شده تا 
این ورزش بیش از پیش بین نیروهای مسلح ترویج 
یابد، به همین منظور، نایب رئیس فدراسیون باستانی 

به عنوان رئیس هیأت ورزش باستانی نیروهای مسلح 
انتخاب شده است.

مدیر تربیت بدنی نیروهای مسلح در خصوص 
ورزش باس��تانی تأکید کرد: نوع ابزار و تجهیزات به 
کار رفته در این رش��ته، برگرفت��ه از ابزار جنگی در 
زمان قدیم اس��ت و مأموریت های نیروهای مسلح 
ارتقا و حفظ آمادگی جسمانی است که فعالیت ها و 
ورزش های این رشته، هم راستا با این موضوع است.

باران چش��مه افزود: رش��ته های رزمی نیز جزء 
اولویت های ما است و در این رشته ها سرمایه گذاری 
خوبی کردیم، رشته های آمادگی جسمانی، تیراندازی، 
شنا و سوارکاری نیز مورد تأکید تربیت بدنی نیروهای 

مسلح است.
وی در خصوص مسابقات بین المللی نیروهای 
مسلح خاطرنشان کرد: بخشی از مسابقات بین المللی 
و برون مرزی نیروهای مس��لح، رقابت های »سیزم« 
است که در آن تیم های نیروهای مسلح جهان حضور 
دارند. طبق توافقاتی که با »سیزم« داشته ایم مقرر شد 
2 رشته را به این سازمان معرفی کنیم که از جمله آن 
می توان به ورزش زورخانه ای اشاره کرد که در سال 
آینده در مجمع ساالنه »سیزم« نمایشی از این ورزش 

را ارائه خواهیم کرد.
مدیر تربیت بدنی نیروهای مسلح در پایان تأکید کرد: 
طبق برنامه ریزی ای که داشته ایم در مسابقات جهانی و 

المپیک سیزم در سال آینده شرکت خواهیم کرد.

س��رمربی تیم های ملی تپانچ��ه ایران پس از 
کسب نخس��تین نش��ان برنز تیمی ایران در آسیا 
گف��ت: تیراندازان با افتخار طلس��م مدال نگرفتن 
را شکس��تند تا نام ایران هم در میان سه تیم برتر 

آسیا به ثبت برسد.
احمد س��مائی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: 
عملک��رد تیم ملی بس��یار خوب ب��ود. تیراندازان 
توانس��تند به موفقیت هایی که ما انتظار داش��تیم، 
دس��ت پیدا کنن��د. ما بع��د از حداقل 50 س��ال 
توانستیم سد مدال نگرفتن تیراندازی را بشکنیم.

وی ادامه داد: تاکنون س��د مدال نگرفتن برای 
تیراندازی ایران باز نش��ده بود. همیش��ه نام ما در 
انتهای جدول مس��ابقات و بعد از کشورهای قدر 

نظیر چین و هند به چشم می خورد.
س��رمربی تیم مل��ی تپانچه با تأکی��د بر اینکه 
امروز کار برای تیراندازان بس��یار س��خت تر شده 
است، تصریح کرد: مسیر تیراندازی درست است. 
در راه ما نیازمندی هایی وجود دارد. ما باید برای 
تکرار مقام خود، کوش��ا باش��یم و از نظر مالی و 
برپایی اردوهای آماده س��ازی بهتر شویم. مراکز و 

ارگان هایی که تیرانداز ملی پوش دارند نیز باید با 
فدراسیون هماهنگ تر عمل کنند.

وی ادام��ه داد: به عنوان مث��ال اگر ملی پوش 
نظامی اس��ت و یا در آموزش و پرورش مشغول 
به کار اس��ت، مش��کلی برای اعزام به کشورهای 
مختلف نداشته باشد. تیم  ملی به تنهایی به نتیجه 
نخواهد رس��ید. من به عنوان سرمربی تیم ملی از 
کلیه ارگان های ذیربط تقاض��ای هماهنگی دارم. 
متأسفانه، ما فقط در ایران با چنین مشکلی مواجه 

هستیم.
س��مائی با بیان اینکه مسابقات از سطح بسیار 

باالیی برخوردار بود، خاطرنش��ان کرد: در بخش 
جوان��ان همه رکوردها باالت��ر از 586 امتیاز بود. 
تیم مردان هم با س��ه نمره اختالف نسبت به تیم 
نایب قهرمان س��وم ش��د. با قهرمان هم 11 امتیاز 
اخت��الف داش��تیم. ما اکنون ظرفیت پیش��رفت و 
کس��ب مدال های خوش��رنگ را داریم، تنها باید 

مشکالت مالی فدراسیون حل شود.
وی با بیان اینکه س��ازمان تربیت بدنی باید به 
تیراندازی مانند فوتبال اهمیت دهد، یادآور ش��د: 
مهم تیم ملی است. نه اینکه آن تیم فوتبال است یا 
تیراندازی یا والیبال. چرا که همه فقط پرچم ایران 
را به احتزاز درمی آورند. سازمان تربیت بدنی باید 
نگرش یکسان به تیم های مختلف داشته باشد. هر 

چند که تیراندازی رشته ای ملی - مذهبی است.
س��وابق  درخص��وص  پای��ان  در  س��مائی 
گالیابوویچ، سرمربی جدید تیم ملی تپانچه گفت: 
سوابق بوویچ نشان داده او می تواند به بهبود رنگ 
مدال ه��ای تیراندازی کمک کند. ما در کمیته فنی 
ب��ه عملک��رد او نظارت خواهیم ک��رد. اگر حس 

کردیم او می تواند موفق شود کمکش می کنیم.

هفته چهارم لیگ برتر هندبال
سپاهان میزبان مس، 

کار آسان ذوب آهن در 
کازرون

هفته چهارم رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاههای 
کشور امروز با برگزاری چهار دیدار در شهرهای مختلف 

کشور پیگیری می شود.  
به گ��زارش ایمنا، در یکی از این دیدارها س��پاهان 
صدرنشین در اصفهان پذیرای صنعت مس کرمان است.

ذوب آهن نیز که ب��دون باخت و به دلیل تفاضل 
گل کمتر پس از همش��هری خ��ود در رده دوم جدول 
رقابت ها قرار دارد در کازرون کار چندان سختی برابر 

پتروشیمی قعرنشین ندارد.
برنامه کامل دیدارهای این هفته به شرح زیر است:

• فوالد مبارکه سپاهان - مس کرمان
• ذوب آهن - پتروشیمی کازرون

• سنگ آهن بافق یزد - هپکو اراک
• شهرداری سبزوار - دانشگاه آزاد تهران

در همین چارچوب روز جمعه تیم های آذربایجان 
غربی و شهرداری زرند کرمان در کرمان به مصاف هم 
رفتند که این دیدار  با نتیجه 29 بر 23 به سود میزبان به 

پایان رسید.
 

مسابقه انتخابی برای اعزام به جهانی 
مکزیک

22 نفر به اردوی تیم ملی 
تکواندو نوجوانان دختر 

دعوت شدند
مسابقه های انتخابی تیم ملی تکواندو نوجوانان دختر 

برای اعزام به رقابت های قهرمانی آسیا برگزار شد.
ب��ه گزارش ایس��نا، درای��ن مس��ابقه انتخابی 73 
تکواندوکار از مدال آوران قهرمانی کش��ور در س��ال 
جاری، ورزش��کاران برتر لیگ آینده سازان و اعضای 
تیم ملی ش��رکت کننده در مسابقات قهرمانی آسیا در 
کیش حضور داشتند که در پایان22 نفر به اردوی تیم 

ملی دعوت شدند.
اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی:

وزن اول: فاطم��ه ش��عبانیان از مازن��دران، زهرا 
کنگرانی از تهران و سولماز عابدی از کرج

وزن دوم: مری��م ش��یرجهانی از گی��الن و آیالر 
حاجی احمدی از تهران

وزن سوم: نگین عباس زاده از گیالن
وزن چهارم: محدثه موسوی از کرج و معصومه 

حجتی از تهران
وزن پنجم: زینب غیاثی از کرمانشاه

وزن ششم: شیما خلیل ارجمندی از تهران وساناز 
بحری از مازندران

وزن هفتم: هانیه س��عیدی از مازندران،  ش��قایق 
مظف��ری از ته��ران،  فرزانه صاحبی از کرج و س��میه 

درویش وند از قزوین
ــتم: فاطمه روحانی از تهران و س��کینه  وزن هش

عبدالعلی پور از تهران
وزن نهم: پریشاد قربانی از کرج و مهدیه حسینی 

از قزوین
ــم: الهام اس��فندیاری از قزوی��ن، مائده  وزن ده

رستمی از تهران و پریناز کفائی از تهران
اردوی تیم نوجوانان دختر از هفتم دی ماه در خانه 

تکواندو برپا می شود.
پروان��ه تهرانی به عن��وان س��رمربی هدایت تیم 
نوجوانان در مسابقات کسب سهمیه المپیک و قهرمانی 

نوجوانان جهان درمکزیک بر عهده دارد.

 برانکو ایوانکوویچ: شاندونگ را به 
تیم حرفه ای تری تبدیل می کنم

سرمربی سابق تیم ملی 
ایران باردیگر به فوتبال 

آسیا بازگشت

برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سابق تیم های ملی 
ایران و دینامو زاگرب کرواس��ی، هدایت تیم شاندون 

لئونگ چین را بر عهده گرفت. 
ایوانکوویچ که در س��ال 1998 و در کسب عنوان 
سومی جام جهانی، دستیار میروسالو بالژویچ بود، با 
یک قرارداد دو ساله جانشین لیوبیسا تومباکوویچ شد. 
ای��ن مربی 55 س��اله در مصاحبه با وب س��ایت 
اختصاصی باشگاه شاندونگ گفت: »ما قصد داریم به 
جمع سه تیم باالی جدول باز گردیم و من قصد دارم 

که تیم حرفه ای تری بسازم.« 
شاندونگ در سال 2006 با قهرمانی در لیگ و جام 
حذف��ی، دابل کرد و در س��ال 2008 بار دیگر قهرمان 
لیگ چین ش��د اما در سال 2009 در رتبه چهارم قرار 

گفت تا تنها به لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کند.

در مجمع سیزم نمایشی از ورزش باستانی را ارائه خواهیم کرد

سرمربی تیم ملی تپانچه:
باالخره جزء سه تیم برتر آسیا شدیم

 سرمربی
 منچستر یونایتد 
از مهاجم ستاره اش 
ستایش کرد

فوتب��ال  تی��م  س��رمربی  فرگوس��ن   آلک��س 
منچستر یونایتد از وین رونی پس از آنکه این مهاجم 
ملی پوش انگلیسی الهام بخش پیروزی 3 بر یک تیمش 
بر هال سیتی شد به عنوان یک برنده ذاتی ستایش کرد.

منچستر مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال 
انگلیس با این پیروزی خ��ود که آن را مدیون رونی 

اس��ت ب��ه فاصل��ه دو امتیازی 
چلسی صدرنشین رسید. رونی 
پس از به ثمر رس��یدن گل اول 
س��ازنده دو گل دیگ��ر تیمش 

شد.
تنها اشتباه رونی یک پاس به 
عقب بود که منجر به از دست 
دادن توپ و گل تساوی هال از 

روی نقطه پنالتی شد.
فرگوسن ضمن ستایش از مهاجم ستاره اش اظهار 
عقیده کرد منچستر اکنون می تواند روز چهارشنبه با 
اعتماد به نفس به یک مصاف خانگی با ویگان برود 
آن هم موقعی که برخی از مدافعان آسیب دیده اش به 

تیم بازگشته اند.
رونی تع��داد گلهایش را در ای��ن فصل به عدد 
چهارده رس��اند و اکنون می تواند در مسیر شکستن 
رکورد 23گل خود بر آید که بهترین رکورد شخصی 

وی محسوب می شود.
فرگوسن گفت : بگذارید امیدوار باشیم که رونی 

بتواند این کار را انجام دهد.
وی قطعاً از نبوغ کافی برای 
این کار برخوردار اس��ت. وین 
اگر همیشه مثل این بازی، بازی 
کند با قدرت نفوذی که دارد یک 
تهدید واقعی محسوب می شود.

سرمربی منچس��تر افزود : 
وی یک اش��تباه مرتکب شد و 
توپ را به نفع حریف از دست 
داد ول��ی این تنها لحظه ب��د او در این بازی بود. وی 

امروز فوق العاده خوب بود.
فرگوس��ن گفت: وی ع��زم و اراده الزم را دارد. 

وین یک برنده ذاتی است.

آزادکاران تیم نفت تهران برای ادامه روند 
پیروزی ه��ای خود در رقابتهای لیگ کش��تی 
آزاد از عص��ر دوش��نبه دور جدی��د تمرینات 

خود را آغاز کردند.
ایرن��ا،  ب��ه گ��زارش 
نفتی ه��ای ته��ران که در 
ح��ال حاض��ر ب��ه عنوان 
لیگ  رقابتهای  صدرنشین 
کش��تی فقط ب��ه قهرمانی 
قبلی  اردوی  می اندیشند، 
خ��ود را با آغاز تعطیالت 
لی��گ اس��تارت زده و تا 
پیش از مراس��م عزاداری 

ماه محرم ادامه دادند.
اما کادر مربیان تی��م نفت پس از تعطیلی 
چند روزه این اردو ترجیح دادند کشتی گیران 
خ��ود را دوباره در س��الن توفی��ق جهانبخت 
گرده��م آورده و از عصر دیروز مرحله جدید 

تمرینات را آغاز کردند.
ای��ن تمرینات تا  14دیم��اه ادامه خواهد 
داش��ت تا نفتی های تهران خود را برای دیدار 
حس��اس در مقابل تیم راه آهن خراسان آماده 
کنند. ای��ن مصاف دیدنی 
در همی��ن روز به میزبانی 
تیم نفت برگزار می ش��ود 
و از آن جه��ت با اهمیت 
اس��ت ک��ه تی��م راه آهن 
خراسان برای بقا در جمع 
لیگ  رقابته��ای  مدعی��ان 
با تم��ام قوا ب��ه پایتخت 

می آید.
به طور حتم شاگردان 
مشهدی امیر توکلیان در این دیدار چیزی برای 
از دس��ت دادن ندارند و همین موضوع کار را 
ب��رای غالمرض��ا محمدی و دیگ��ر نفتی های 

تهران بسیار دشوار خواهد ساخت.

مربی سازنده دارنده مدال برنز وزن ششم 
فرنگی جهان گفت: قاس��م رضای��ی در جام 
یادگار ام��ام )ره( بار دیگر در وزن س��ابقش 

کشتی خواهد گرفت.
سعید شیرزاد در گفت وگو با فارس اظهار 
داش��ت: رضایی در حال حاض��ر حدود 102 
کیل��و وزن دارد و دوب��اره در وزن 96 کیل��و 
کش��تی خواهد گرفت. او اس��تارت بازگشت  
 ب��ه ای��ن وزن را از ج��ام ی��ادگار ام��ام )ره( 

خواهد زد.
وی تأکی��د ک��رد: چون رضای��ی با رژیم 
غذای��ی وزنش را ک��م نکرده و ب��ا تمرین به 

این وزن رس��یده، از این بابت دچار مش��کل 
نخواهد ش��د و حتمًا مبارزه های خوبی نیز در 

جام یادگار خواهد داشت.
ای��ن مرب��ی مازندران��ی کش��تی فرنگی 
خاطرنش��ان ساخت: برای رضایی زود بود که 
به 120 کیلو برود و شرایط جسمی اش طوری 
ب��ود که از نظر نفس در این وزن کم می آورد. 
او در س��نگین وزن هم توفیقی کس��ب نکرد، 
به همی��ن دلیل دوباره به 96 کیلو بازگش��ت 
ت��ا قهرمان جهان ش��ود. رضای��ی در المپیک 
 2012 ه��م در ای��ن وزن ملی پ��وش خواهد 

شد.

  کاکا س��تاره برزیلی باشگاه رئال مادرید 
در صحبتهایی اعالم کرد که هدف اصلی اش 
در س��ال 2010 قهرمانی با تیم ملی کشورش 

در رقابته��ای جام جهانی 
است.

کارل��وس  ش��اگردان 
دون��گا همراه ب��ا پرتغال، 
کره شمالی و ساحل عاج 
در گروه بس��یار دشواری 
ق��رار گرفت��ه ان��د. با این 
وجود ستاره سابق باشگاه 
که  اس��ت  معتقد  می��الن 
تیمش می تواند با نهایت 

روحیه و اعتماد ب��ه نفس روند رو به جلویی 
داشته باشد و پله های موفقیت را طی کند.

برزیل��ی  روزنام��ه  ب��ا  گفتگ��و  در  کاکا 
اواس��تادیو گفت: »جام جهانی قطعًا مهمترین 
هدف است. رقابتهای جام جهانی در حقیقت 
ادامه تالشهای س��نگینی است که هر بازیکن 
در تی��م باش��گاهی اش انج��ام می دهد. من 

باید به خوبی خ��ود را در تیم مادریدی آماده 
کنم تا بتوان��م در اوج آمادگی روانه رقابتهای 
آفریقای جنوبی شوم.« کاکا به خوبی می داند 
که تصور س��اده انگاشتن 
قهرمان��ی در ای��ن رقابتها 
ولی  است  اش��تباهی  کار 
در عین ح��ال اعتقاد دارد 
که آماده سازی خوب تیم 
می توان��د اندکی از بار را 

سبک کند.
این س��تاره برزیلی در 
پای��ان صحبتهایش گفت: 
»در جری��ان این تورنمنت 
مه��م اتفاقات زی��ادی ممکن اس��ت رخ دهد. 
تیم تو می تواند پیروز ش��ده یا تن به شکست 
دهد ولی اگر ما آماده روانه این رقابتها ش��ویم، 
می توانیم شانس زیادی داشته باشیم. ما باید از 
دو هفته زمان آماده سازی به بهترین نحوممکن 
بهره ببریم، چرا که می تواند دو هفته سرنوشت 

سازی برای قهرمانی در این رقابتها باشد.«  

مرد سال فوتبال اروپا و جهان گفت: هرگز 
از پیروزی چه در مس��ابقات باشگاهی و چه در 

مسابقات ملی خسته نخواهم شد.
به گزارش ایرنا، لیونل مسی ستاره آرژانتینی 
تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا که نقش به سزایی 
در قهرمانی این تیم در جام باش��گاه های جهان 
به عنوان شش��مین قهرمانی آنها در سال جاری 
میالدی داش��ت، از موفقیت در مس��ابقات سال 
آینده جام جهانی به همراه تیم ملی آرژانتین هم 

اطمینان کامل دارد.
وی در مصاحبه با نش��ریه اس��پورت گفت: 

آرزوی من برای سال 2010 حفظ این افتخارات 
با بارس��لونا اس��ت. من هرگز از پیروزی خسته 
نمی ش��وم. در س��ال 2009 به همه چیز رسیدیم. 
بدون تردی��د می خواهم به عن��وان یک بازیکن 
بیشتر پیشرفت کنم چون فکر می کنم همیشه جای 
پیشرفت هست. دنبال چالش های جدیدی هستم.

این بازیکن 22 ساله با اشاره به عالقه ای که 
به شهر و مردم بارسلونا دارد، افزود: از زندگی در 
این شهر احساس خوبی دارم و همه آنهایی که به 
نحوی وارد زندگی من شده اند، نقش مهمی در 

رسیدن من به جایگاهی که هستم، داشته اند.

در  کنن��ده  ش��رکت  تیم ه��ای  تع��داد 
رقابت ه��ای شمش��یربازی کالس A کیش به 

13 تیم رسید.
به گزارش ایس��نا، کش��ورهای اس��ترالیا، 
مص����ر و آذربایج����ان آمادگ��ی خ��ود را 
 ب��رای حض��ور در مس��ابقات کی��ش اع��الم 

کردند.

پیش از این کش��ورهای ایرلند، ارمنستان، 
کوی��ت، مال��زی، نیجریه، گرجس��تان، کانادا، 
پرتغال، بحرین و اس��لوونی برای شرکت در 

این پیکارها اعالم آمادگی کرده بودند.
رقابت های شمشیربازی جام جهانی کیش 
در دو اس��لحه س��ابر و اپ��ه 19 و 20 دیم��اه 

برگزار می شود.

شیرزاد:
رضایی در وزن 96 کیلوی جام یادگار کشتی 

خواهد گرفت

رقابت های شمشیربازی جام جهانی کالس A کیش
اعالم آمادگی سه کشور دیگر برای حضور

کاکا: برزیل خواهان جام جهانی2010 است

مسی:
 از پیروزی خسته نمی شوم

ش��یخ منصور بن زاید آل نهیان از ش��یوخ 
امیر نشین ابوظبی و مالک تیم فوتبال باشگاهی 
منچسترسیتی قصد دارد تیم باشگاهی اسپانیایی 
رئال مادری��د را یک میلیارد ی��ورو خریداری 

کند.
 این در حالی اس��ت که گفته می ش��ود بر 
اساس قوانین فدراس��یون فوتبال اروپا ›یوفا‹، 
شیخ زاید نمی تواند به طور همزمان مالک دو 

باش��گاه اروپایی باشد و اگر قرار باشد رئال را 
خریداری کند، باید منچستر سیتی را بفروشد.

 به گزارش خبرگزاری فرانس��ه از مادرید، 
در حال��ی که ش��یخ زای��د در انتظار اس��ت تا 
مالکیت رئال مادری��د را در اختیار بگیرد، این 
احتمال وج��ود دارد که بخواه��د بدهی 327 
 میلی��ون یوروی��ی این باش��گاه را نیز پرداخت 

کند.

مالک تیم منچسترسیتی می خواهد 
رئال مادرید را بخرد

سنا
ز ای

س ا
عک
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ــعود عجمی- موفقیت »بچه عوضی«  مس
س��اخته »کلینت ایس��توود« صنعت س��ینما را 
به فک��ر تولید فیلم های بیش��تری در ارتباط با 
مشکالت مختلف اجتماعی در ایالت کالیفرنیا 

انداخته است.
به گ��زارش ف��ارس، »اس��کات م��ان« با 
کارگردانی اکش��ن دلهره آور »آتش اندوه« قصه 
مش��کالت موج��ود در این ایال��ت را تعریف 
می کن��د. این فیلم که با هزین��ه ای 20 میلیون 
دالری تهیه می شود قصه خود را از یک کتاب 

پرخواننده و موفق به همین نام گرفته است.
»راب گری��ن« کارگردان و فیلمنامه نویس 
س��ینما و تلویزی��ون فیلمنامه اقتباس��ی »آتش 
اندوه« را می نویس��د. قصه فیلم در کالیفرنیای 
خ��واب زده و بی روح اتفاق می افتد که وقوع 
یک سری جنایت و قتل آرامش ظاهری آن را 

به هم می زند.
قصه این فیلم درباره زنی بود که پس��رش 
گم می ش��ود و زمانی که اداره پلیس فرزند گم 
ش��ده اش را به او بر می گرداند متوجه می شود 

این بچه فرزند او نیست.
تحقیقات��ی که پیرامون ای��ن قتلها صورت 
می گی��رد مأموران را به این نتیجه می رس��اند 
که این جنایتها حاصل یک دش��منی و رقابت 
مس��تقل است که هدف آن پرت کردن حواس 
اداره پلیس از اصل ماجرا است. اداره پلیس هم 
به راحتی گول این ردگم کنی را می خورد. این 
قتلها ش��هر را آماده آن می کند تا با یک حمله 

بزرگتر و هولناک تر رو به رو شود.
اسکات مان در حال حاضر مشغول انتخاب 

بازیگران فیلم است و هنوز زمانی برای شروع 
کار فیلمبرداری اعالم نشده است. تهیه کنندگان 
انگلیس��ی فیلم می گویند کل صحنه های آن در 
کالیفرنیا فیلمبرداری می ش��ود و امید زیادی به 

شرکت در رقابت های اسکاری 2010 دارند.
موفقیت »بچ��ه عوضی« س��اخته »کلینت 
ایس��توود« صنع��ت س��ینما را به فک��ر تولید 
فیلم ه��ای بیش��تری در ارتب��اط با مش��کالت 
مختلف اجتماعی در ایال��ت کالیفرنیا انداخته 

است.
منتقدان س��ینمایی ش��باهت هایی بین این 
فیلم و »بچه عوضی« می بینند. ایس��توود برای 
این درام اجتماعی و دلهره آور خود به س��راغ 
یک حادثه واقعی رفت که در دهه 30 میالدی 

در کالیفرنیا رخ داده بود.
تالش ه��ای این زن باعث افش��ای فس��اد 
موجود در اداره پلیس و بی کفایتی آن می شود. 
به زودی مش��خص می ش��ود یک قاتل روانی 
آزادانه در س��طح ایال��ت رفت و آمد می کند و 
تع��داد زیادی بچ��ه بی گناه را به قتل رس��انده 
است. این در حالی اس��ت که پلیس شهر این 
زن را ب��ه بهانه روانی بودن به یک آسایش��گاه 

روانی منتقل می کند.
»بچ��ه عوضی« ب��ا وجود مضم��ون تند و 
اسکاری پسندی که داشت با بی مهری اعضای 
آکادمی اس��کار رو به رو شد. اگرچه »آنجلینا 
جولی« برای بازی در نقش مادر رنج کش��یده 
نامزد دریافت اسکار شد ولی خود ایستوود و 
فیلمش نتوانستند وارد رقابت های بهترین فیلم 

و کارگردانی سال شوند.

دنیس بروتوس، شاعر و فعال مشهور ضد 
برده داری در آفریقای جنوبی روز شنبه در سن 

85 سالگی در شهر کیپ تاون درگذشت.
آنتونی بروتوس،  پس��ر دنیس بروتوس در 
گفتگو با خبرگزاری رس��می آفریقای جنوبی، 

س��اپا، ضمن اع��الم این 
خبر تصری��ح کرد پدرش 
از س��رطان پروستات رنج 
می ب��رد و روز ش��نبه در 

خواب درگذشت.
بنی��اد نلس��ون ماندال 
اعالم کرد کمکهای دنیس 
بروت��وس ب��ه مب��ارزه با 

آپارتاید و تالشهای وی در راه برقراری عدالت 
اجتماعی در جهان برای س��الهای سال در ذهن 

آزادیخواهان خواهد ماند.
دنیس بروت��وس در رودزی��ای جنوبی که 
اکن��ون به زیمباب��وه تغییر نام پیدا کرده اس��ت 
متولد شد س��پس به آفریقای جنوبی آمد و در 
این کش��ور به ش��غل معلمی و روزنامه نگاری 

مشغول شد.

دنیس بروتوس در س��ال 1963 بازداش��ت 
ش��د و 18 ماه در روبن ایلند زندانی شد. بیشتر 
مخالفان و ناراضیان سیاسی آفریقای جنوبی از 
جمله نلس��ون ماندال رئیس جمهور پیش��ین و 
چهره سرشناس مبارزه با آپارتاید در این زندان 

محبوس شده بودند.
دنی��س بروت��وس در 
مب��ارزات خ��ود برض��د 
ب��رده داری خواس��تار آن 
ش��ده ب��ود ک��ه آفریقای 
رویداده��ای  از  جنوب��ی 
ورزشی بین المللی محروم 
شود. مبارزات وی موجب 
شد مسئوالن برگزاری المپیک آفریقای جنوبی 
را از ش��رکت در بازیهای المپیک س��ال 1970 

محروم کنند.
از  فرانس��ه  خبرگ��زاری  گ��زارش  ب��ه 
ژوهانس��بورگ، دنیس بروت��وس مدتی بعد به 
امریکا رفت و در آنجا به تدریس ادبیات مشغول 
شد. وی چند مجموعه شهر از جمله »اژیرها« و 

» چکمه ها« سروده و منتشر کرده است.
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)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(
26280  هر گرم طالی 18 عیار

121120  هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
266000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

264000   یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10021005دالر امریکا

955965دالر کانادا

14381442یورو

16151625پوند  انگلستان

263266ریال عربستان

34903510دینار کویت

272275درهم امارات

شهید علی نوروزیان
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

هرگز مپندارید آنهایی که در راه خدا کش��ته 
می ش��وند مرده ان��د بلک��ه آنها زنده ان��د و نزد 

خدایشان روزی می خورند.
با نام خدا به یاد خدا و برای خدا سخن خود 

را آغاز می کنم.
درود ب��ر رهبر کبیر انق��الب  و درود بر این 
پیرمرد  بزرگ جهان. سالم بر ملت شهید پرور و 
همیش��ه بیدار ایران و درود بر پدران و مادران ما 
که گذاشته اند ما به این راه  بزرگ دست یابیم در 
این راه یعنی راه امام  خمینی که راه امام حس��ین 

است و راه امام حسین راه اهلل است.
من برای  این سرباز امام زمان شدم که دنباله 
خون ش��هیدان را ادامه ده��م و چون دنباله خون 
شهیدان کربال  است و دیگر اینکه می خواستم بنا 
به وظیفه شرعی و عشقی که به خدا داشتم به این 

راه بروم و در این راه شهید شوم.
قرآن می فرماید: هرچه در آس��مانها و زمین 
اس��ت همه مل��ک خداس��ت و بازگش��ت همه 

موجودات به سوی آفریدگار است.
م��ن از پدر و مادرم خیلی متش��کرم و راضی 
چون با  زحمات بس��یار من را تا این حد بزرگ 
کردند و در راه خدا دادند و امیدوارم که خداوند 
این مقدار خون من که  برای اسالم و قرآن ارزشی 
ن��دارد را از من و خانواده ام  قبول کند و ش��اید 

اینطور بتوانم خدای یگانه خود را راضی کنم.
ای قوم اس��الم دستوارت  قرآن را یکی یکی 
اطاع��ت  کنید نم��از و دعا از یادتان ن��رود زیرا 
چاره پیروزی مس��لمین متصل شدن به خداست. 
مس��لمین  باید بدانند هرکس قلب رهبر انقالب 
حضرت آیت اهلل امام خمینی را به درد آورد مانند 
منافقین و غیره باید ش��دیداً س��رکوب ش��وند به 
وسیله  شماها چون ما وسیله ای هستیم که باید با 

دعاها و نماز شبها آنها را نابود کنیم.
یکی از عوامل پیروزی وحدت است که باید 
مسلمین حتماً وحدت داشته باشند وحدت را به 

این طرق می توان پیدا کرد:
اجتماعاتی مانند نماز جماعت، نماز جمعه و 
در مسجد پای س��خنرانیها نشستن و غیره و امام 

خمینی می فرماید:
مسجد سنگر است سنگرها را حفظ کنید 

از تم��ام ملت ای��ران اول از خان��واده خودم 
می خواهم که مس��جد را ترک نکنند و امیدوارم 
ک��ه خداوند جان مرا بگی��رد و به جان اماممان و 

رهبر عزیزمان این امید مستضعفین بیفزاید.
انا هلل وانا الیه راجعون.

همه باید برون��د چه حال و چه بعد پس چه 
بهتر مرگی باشد پرافتخار.

والسالم علیکم ورحمه وبرکاته.

کالم نور
حضرت زین العابدین )ع(:

کسی که مشتاق بهشت باشد در انجام کارهای نیک سرعت می نماید و شهوات 
ــد به درگاه خداوند از  ــناک باش را زیر پا می گذارد و هر کس از آتش جهنم هراس

گناهانش توبه می کند و از گناهان و چیزهای حرام روی برمی گرداند.

تعزیه را باید با اجرای مدرن برگزار کرد

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

12 °

8 °

-1 °

-11 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

عکس روز

روی خط فرهنگ
مشکالت اجتماعی امریکا سوژه جدید سینما

شاعر و مبارز ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی 
درگذشت

مدیرعامل انجمن موسیقی:
متولیان امر اولین قدم را برای توجه ویژه به 

موسیقی عاشورایی بردارند
مدیرعام��ل انجم��ن موس��یقی تأکید کرد: 
مناس��بت های مذهبی در طول تاریخ، موسیقی 
ما را زنده نگه داشته اند و ردیف های آوازی و 
گوشه های مختلف موسیقی ایرانی به واسطه ی 
روضه ه��ا، مداحی ها و فضای تعزیه تداوم پیدا 

کرده تا امروز به نسل حاضر رسیده است.
بابک رضایی در گفتگو با ایسنا، بیان کرد: 
واقعه ی عاش��ورا و ایام محرم، روزهایی بسیار 
مهم و قابل توجه برای شیعیان هستند، بنابراین 
موس��یقی پاپ یا هر نوع موسیقی تا زمانی که 
اصالت، ریشه ها و ارزش های این ایام را بتواند 
حفظ کند و مبتنی  بر فضاها و واقعیت ها عمل 
کن��د، قاعدتًا در دل مردم جا می گیرد و نش��ر 

پیدا می کند.
او معتقد اس��ت:کارکردن درباره موس��یقی 
عاش��ورایی س��خت اس��ت چون به مطالعه و 
بررس��ی جامع نیاز دارد و قطع��ًا نیازمند منابع 
و کتب مذهبی مرتبط با این موضوع اس��ت و 
نمی شود هرکس براساس احساس خود در این 

زمینه اقدام و حرکتی انجام دهد.

رضایی یاد آور شد: در 15 تا 20 سال اخیر 
در مقطعی به س��متی از موس��یقی رفتیم که به 
نظر من بیراهه ب��ود و در نظرنگرفتن برخی از 
ارزش ها باعث شد که مسیر موسیقی به سمتی 
ب��رود که پس��ندیده نبود. پ��س از آن تولیدات 
موس��یقی عاش��ورایی مبتن��ی ب��ر ملودی های 

قدیمی و فضای موسیقی گذشته شد.
مدیرعامل انجمن موسیقی خاطرنشان کرد: 
متأسفانه، در سالیان اخیر آنطور که باید به این 
نوع موسیقی توجه نش��ده است و متولیان امر 
و هنرمندان موس��یقی شاید به دلیل تکرار شدن 
موضوع و مردود  بودن موس��یقی در این ایام از 

این بخش دور ماندند.
بابک رضای��ی در پایان گف��ت: قطعًا باید 
متولیان موسیقی، اولین قدم را برای توجه ویژه 
به موس��یقی عاش��ورایی بردارند ت��ا هنرمندان 
تشویق شوند و براین مقوله که مطمئنًا در تمام 
وجودش��ان ساری و جاری اس��ت برای بروز 
ملودی ه��ا و آثار جدید، گام��ی مهم، جدی و 

عملی بردارند.

کاربری  با  زمین  قطعه  چهار  تعداد  دارد  نظر  در  خورزوق  شهرداری 
مسکونی واقع در خورزوق،محله اسالم آباد، اراضی غرب را از طریق 
تشریفات مزایده بفروش برساند. بدینوسیله از کلیه متقاضیان دعوت 
به   88/10/17 مورخ  پنجشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  شود  می 
شهرداری خورزوق مراجعه و برگ مشخصات و شرایط شرکت در مزایده 

را دریافت دارند.
قیصری - شهردار خورزوق

آگهی مزایده 
)نوبت دوم(
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پیام معاون امور هنری وزارت ارشاد به ششمین 
همایش سراسری آیین های عاشورایی

دکتر محمدحس��ین ایمانی خوش��خو معاون 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به ششمین 

همایش سراسری آیین های عاشورایی پیام داد.
به گزارش ایس��نا، متن کامل ایمانی به شرح 

زیر است:
»به راس��تی سری نهفته اس��ت در عاشورا که 
تاریخ پس از گذشت قرن ها یارای تکرار واقعه ای 
در قد و قامت این حماسه را نداشته است. جنس 
عشق نهفته در وجود حماسه  آفرینان عاشورایی از 
چه بود که مفهوم عش��ق و پایبندی به آن را تغییر 
داد و از آن پس آزادگی و آزادمردی را جایگزین 
همه ی واژه های عاش��قانه کرد؟ سرنهادن به پای 
آزادگ��ی و تن ندادن به جور و س��تم یزیدیان در 
ه��ر عرصه و زمانه ای یاد بزرگ روزی اس��ت که 
عاش��ورا نام گرفته و بزرگ مردی که حسین )ع( 
نام دارد. عاش��ورا نمونه ی همیشه زنده و همیشه 
ماندگار میراث معنوی انسان ها در دوران مختلف 

است. فرهنگ به  جامانده از سید شهدا و یارانش 
ب��ه عنوان یک فرهنگ ن��اب و بی نظیر در رگ و 
خون ش��یعه جریان دارد و همواره در نس��ل های 
مختلف خواهد ماند، هر نسل بیشتر از نسل قبل.
اما چه زیباست که تئاتر چندسالی است نگاه 
تیزبی��ن و متفکر خ��ود را معطوف به موضوعات 
و جش��نواره هایی ک��رده که وجودش��ان بس��یار 
ضروری ب��ه نظر می رس��ید. جش��نواره هایی که 

شاخص ترینش��ان جش��نواره ی تئات��ر رضوی و 
همایش آیین های عاشورایی است. بی شک همه ی 
م��ا و همه ی خانواده ی بزرگ تئاتر، س��ال ها بعد 
به وجود چنین حرکت هایی افتخار خواهیم کرد. 
امروز همایش سراس��ری آیین های عاشورایی در 
آستانه ی ششمین دوره ی خود است. این  همایش 
امس��ال همچون پنج دوره ی قبل و البته بیشتر از 
پیش و با حضور همه جانبه ی هنرمندان و شیفتگان 
حس��ینی همراه با ش��ور و عش��قی بیش از پیش 
برگزار خواهد ش��د. امید اس��ت پیام آزادی بخش 
حس��ین )ع( و یاران با وفایش ب��ا صدای بلند و 

رسا به گوش جهان و جهانیان برسد.
اینجان��ب به س��هم خود ت��الش هنرمندان و 
برگزارکنن��دگان ای��ن همای��ش را ارج می نهم و 
امیدوارم ای��ن حرکت هنرمندان��ه و خالصانه که 
مزین به نور ایمان و اندیش��ه اس��ت راهگش��ای 

یکایک ما باشد. ان شاء اهلل.«

یک پژوهش��گر تئاتر گف��ت: هنرمندان باید 
بتوانند تعزی��ه را به صورت تئات��ر امروزی اجرا 

کنند.
دکت��ر محمد عل��ی  لطفی مق��دم در گفتگو با 
ایس��نا در خصوص وضعیت تعزیه و شبیه خوانی 
اظهار داش��ت: اصل تعزیه براساس عرق مذهبی 
و ث��واب به وجود آمده اس��ت اما هم��واره ابعاد 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز بر آن تأثیرگذار 

بوده است.
وی با بیان اینکه هر تعزیه را نویسنده خاصی 
نوش��ته است، افزود: هر تعزیه ای شناسانه خاص 
خودش را دارد بنابراین در هر جا متفاوت بوده و 
کلمات، اشعار و حتی شخصیت ها نیز تا حدودی 

تغییر کرده است.
دکتر لطفی مقدم در ادامه بیان داش��ت: اصل 
داس��تان در تعزیه ها حفظ ش��ده اما هر فردی با 
دیدگاه خودش اش��عار را سروده است، همچنین 
وس��ایل، دک��ور و امکاناتی ک��ه در تعزیه مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد، مقداری مدرن شده است 
برای مثال ام��روزه تعزیه خوانان برای بیان نقش 

خود، از بلندگو استفاده می کنند.
وی ابراز داش��ت: در مش��هد، تعزیه خوانان 
حرف��ه ای، تعزیه را به ش��کلی دقیق و خوب در 
خیلی از تکیه ها و به خصوص در حاش��یه شهر 
مشهد انجام می دهند. بعضی از هنرمندان انجمن 

نمایش مش��هد نیز کارهایی نو و جدید در زمینه 
تعزیه انجام داده اند، اما مهم این اس��ت که بتوان 
تعزی��ه را به عنوان یک��ی از تراژدی های مذهبی 

ایران با اجرایی مدرن برگزار کرد.
این پژوهش��گر حوزه تئاتر تأکی��د کرد: اگر 
نویس��نده و کارگ��ردان بخواهد ب��ا دیدگاهی نو 
برنام��ه تعزیه را اجرا کند، س��الن تئاتر مناس��ب 
اس��ت اما اگر بخواهد تعزیه را به ش��کل س��نتی 
با همان کیفیت حرفه ای گذش��ته اجرا کند، سالن 
تئاتر جوابگو نیست به این دلیل که صحنه سالن 
تئاتر نمی تواند ام��کان حرکت های تعزیه خوانان 
و یا وس��ایلی که باید طی نمایش باشد را فراهم 

کند.
وی ابراز داشت: در گذشته اغلب تعزیه ها در 
تکیه ها و مساجد اجرا می شد، بزرگترین تعزیه ها 
در قبرستان ها و توسط تعزیه خوانان سیار برگزار 
می ش��د، همچنین در زمان قاجار محل رس��می 
برای اجرای این کار از طرف دربار ایجاد ش��ده 
بود، اما امروزه نیز بیش��تر تعزیه ها در سالن های 
تئاتر، مس��اجد، مکان های مذهب��ی و میدان های 

شهر اجرا می شود.
این پژوهش��گر حوزه تئاتر خاطر نشان کرد: 
م��ردم از تعزیه به دلیل آنکه با آنها ارتباط برقرار 
می کند، استقبال زیادی کرده و به آن عالقه نشان 

می دهند.


