
Zayande Roud - No. 178, Jan,03,2010یکشنبه 13 دی ماه 1388 / 17 محرم 1431 / دوره جدید شماره 178 / 8 صفحه / 200 تومان
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قلعه نويي:
 سپاهان در شرايط بسيار خوبي 

قرار دارد 
سرمربي تيم فوتبال سپاهان اصفهان، 
ش��رايط تيم و بازيكنان خود را مطلوب 
ارزيابي كرد و گفت: تيم سپاهان با اراده 
و همدلي تمامي بازيكنان خود در صدد 
ادامه روند رو به رشد خود در ليگ برتر 

فوتبال ايران است . . .
ورزشی / ادامه در  صفحه 7

ماده 23 اليحه حمايت از خانواده 
در حال تصويب است

نيره اخوان عضو كميسيون حقوقی 
و قضايی مجلس از در دس��ت تصويب 
ب��ودن م��اده ی 23 اليح��ه حمايت از 
خان��واده در اين كميس��يون خب��ر داد. 
نماينده مردم اصفهان در مجلس هشتم 
بيان داش��ت: برای ايجاد نظم در جامعه 

بايد از قوانين پيروی كرد، اما اين ماده برای افراد پايبند به شرع و مقررات 
در واقع نياز نيست . . .

خانواده و جوان / ادامه در  صفحه 6

475 دفتر مخابراتی روستايی در 
اصفهان به بخش خصوصی واگذار شد

مدير عامل ش��ركت مخابرات اس��تان اصفهان از واگ��ذاری 475 دفتر 
مخابراتی روستايی در اين استان به بخش خصوصی خبر داد.

مهن��دس »س��يد فاضل زمان��ی«  در 
گردهمايی مديران مخابرات شهرستانهای 
شرق اس��تان اصفهان در اردستان، افزود: 
ح��دود 600 مرك��ز تلف��ن ك��م ظرفيت 
خودگردانICT روستايی نيز به كارفرمايان 

واگذار شده است . . .
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

پيش فروش اينترنتی 
بليت های جشنواره 

فيلم فجر
برای نخستين بار پيش فروش بليت های بيست 
و هشتمين جشنواره بين المللی فيلم فجر اينترنتی 
می ش��ود. حبي��ب ايل بيگی مدي��ر روابط عمومی 
بيست و هشتمين جش��نواره بين المللی فيلم فجر 

به مهر گفت

 فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه   

شهردار منطقه سه:
 طی 2 ماه، برای 

آزاد سازی ميدان عتيق 180 
ميليارد ريال هزينه شد

ش��هردار منطقه سه ش��هر اصفهان اعالم كرد: 
ش��هرداری ط��ی دو ماه گذش��ته تا كن��ون جهت 
آزاد س��ازی مس��ير پروژه احيای ميدان عتيق 180 

ميليارد ريال هزينه كرده است . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

کارشناس ارشد مسائل آب:
انتقال آب حوضه 

به حوضه گاهي به 
ضررحوضه ها است

»روح اهلل باق��ری« در گفتگو با زاينده رود گفت: 
ماهي��ت طرح ه��ای انتقال حوضه ب��ه حوضه آب 
به گونه ای اس��ت كه قبل از اتم��ام آخرين مرحله 
كار، قاب��ل بهره ب��رداری نيس��تند، بنابراين مدتهای 
مديدی بايد با س��رمايه گذاری كالن، چش��م انتظار 
به��ره برداری ماند اگرچه اتمام موفقيت آميز بعضی 
از آنه��ا نيز معم��والً در هاله ای از ابهام اس��ت . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

صفـحهصفـحه

سازمان بهزيستی استان اصفهان در نظر دارد در راستای ارائه خدمات توانبخشی به معلوالن جسمی حرکتی و 
ضايعه نخاعی اقدام به صدور مجوز اين مراکز در سطح استان اصفهان نمايد لذا متقاضیان می توانند تا پايان وقت 

اداری 88/11/10 با مراجعه به مراکز شهرستانها نسبت به تکمیل و ارائه درخواست خود اقدام نمايند.

الف- شرایط عمومـی متقاضــی
1- اعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

2- تابعیت جمهوری اسالمی 
3- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

4- برخورداری از سالمت جسمی و روانی به تائید پزشکان متخصص
5- نداشتن پیشینه کیفری و سوء سابقه

6- حداقل سن 25 سال در زمان ارائه تقاضا
7- ارائه کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از انجام آن برای آقایان

8- عدم اعتیاد به مواد افیونی
9- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی

ب- شرایط اختصاصــی متقاضــی
دارندگان مدارک تحصیلی دکتری – فوق لیسانس یا لیسانس در رشته های پزشکی- فیزیوتراپی- کاردرمانی- 

ارتوپد فنی- روان شناسی- مددکاری اجتماعی – پرستاری..... در اولویت هستند.
تبصره 2-کلیه متقاضیان دریافت موافقت اصولی )حقیقی یا حقوقی( باید در مصاحبه تخصصی که توس��ط گروه 
تخصصی امور معلوالن جسمی حرکتی دفتر امور توانبخشی معلوالن جسمی حرکتی و حسی برگزار می گردد حضور 

یافته و صالحیت علمی، سوابق شغلی و عالقه مندی آنها مورد تأیید این دفتر قرار گیرد.  
3- کلیه تش��کلها و خیریه هایی که در ارتباط با معلولین )ترجیحاً در ارتباط با معلوالن جس��می حرکتی و ضایعه 
نخاعی( فعالیت می نمایند. بدیهی است 2 نفر از اعضاء هیئت مدیره آن باید از نظر تحصیلی واجد شرایط افراد حقیقی 

باشند.
11-  ارائه گواهی پایان طرح نیروی انسانی برای دانش آموختگان رشته های پزشکی و پیراپزشکی

12- متقاضیان بومی در اولویت می باشند.
13- عدم اشتغال رسمی یا پیمانی در هیچ یک از ادارات دولتی

 ج- مدارک مــورد نیــاز
 1- تکمیل فرم درخواست

2- تصویر کلیه صفحات شناسنامه
3- تصویر کارت ملی

4- چهار قطعه عکس پرسنلی 4×3 

5- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه یا کارت معافیت برای آقایان
6- تصویر مدرک تحصیلی

7- تصویر مدارک تجربی مرتبط
8- رونوشت آخرین اساسنامه )برای مؤسسات حقوقی(

شهرستان محل استقرار مرکزتعـداد مرکـزنـام شهـرستـان

اصفه��ان6 مرک�زاصفه��ان

شه�رض�ا1 مرک�زسمی�رم و شه�رضا

کاش�ان1 مرک�زکاش�ان

آران و بیدگل1 مرک�زآران و بیدگل

شاهین شه�ر1 مرک�زشاهین شه�ر و برخ�وار

گلپایگ��ان1 مرک�زخوانسارو گلپایگ��ان

نج�ف آباد1 مرک�زنج�ف آباد

تی��ران1 مرک�زتی��ران

خمین��ی شهر1 مرک�زخمین��ی شهر

نائی�ن1 مرک�زخور و بیابانک و نائی�ن

ف�ریدن1 مرک�زف�ریدن- فریدونشه�ر و چادگان

فالورج�ان1 مرک�زفالورج�ان

لنج�ان1 مرک�زلنج�ان

مبارک�ه1 مرک�زمبارک�ه و دهاق�ان

سازمان بهزيستی استان اصفهان

س��خنگوی شورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: نبود 
مكان مناس��ب برای ايج��اد پاركينگ در ش��هر اصفهان 

ترافيک اين شهر را افزايش داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، ابوالفضل قربانی در جلسه 
پارلمانی ش��ورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت: با 
توجه به معضل ترافيک در شهر اصفهان شهرداری بايد 

محل های بيشتری را برای پاركينگ خودروها اختصاص 
دهد.

وی خاطرنش��ان كرد: در دوره دوم ش��ورای اس��المی 
مصوب ش��د ك��ه هزينه هايی كه از م��ردم برای احداث 
پاركينگ اخذ می شود برای ساخت و ساماندهی هر چه 
بهتر و بيش��تر به حس��ابی واريز شود اما اين كار تاكنون 

انجام نشده است.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: مشكالت 
در حاشيه ش��هرداری منطقه ش��ش و نبود پاركينگ در 
اين قسمت معضالت بسياری را به وجود آورده و الزم 
اس��ت سازمان ها و اداره ها نيز برای احداث پاركينگ در 

مجموعه های خود اقدام كنند.

فراخوان صـدور پروانه فعالیت مراکـز توانبخشی معلولین
)خدمـات درمنزل معلـوالن جسمـی حرکتـی و ضایعـه نخاعــی (

شهـرهای مورد تقـاضــا

کمبود پارکینگ ترافیك اصفهان را 
افزایش داده است

رئیس جمهور اسالمی ايران:
تبريک سال نو ميالدی به پاپ

مجلس شورای اسالمی:
اليحه هدفمندکردن يارانه ها اين هفته نهايی 
می شود



سراسری

جريمه های سنگين برای سيگاريهای قبرسی

بنياد کلينتون ميليونها دالر از کشورهاي خارجي 
دريافت کرده است

ده هزار سوئدي براي کشتن چند گرگ عازم 
شده اند

پيام تبريک احمدی نژاد به پاپ

800 زخمی در جشن سال نو ميالدی آرژانتينی ها

برگزاری تجمع ضد تسليحات اتمی در 
ناکازاکی ژاپن

نهایی شدن هدفمندکردن یارانه ها این هفته در مجلس

يك مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزي:

75درصد بارندگي هاي کشور در فصول غيرآبياري است

آماده سازي چند مخزن ذخيره گاز در مرکز ايران

عقب نشينی پليس راهور از تصميم قبلی خود

امسال برای حج تمتع و عمره ثبت نام جديد نمی شود

چه خبر از پايتختايرانجهان نما

اس��تعمال دخاني��ات در مكانهای عمومی 
قبرس ت��ا دو ه��زار ي��ورو جريم��ه خواهد 

داشت.
به گزارش واحد مركزی خبر پس از اينكه 
فرانسه و اسپانيا سيگار كشيدن را در مكانهای 
عموم��ی ممنوع اعالم كردن��د اين بار مقامات 

قبرس��ی هم اس��تعمال دخانيات در مكانهای 
عموم��ی و رس��تورانها را ممن��وع اعالم كرده 
و پلي��س خاطيان را تا دو ه��زار يورو جريمه 
می كند. كارشناسان معتقدند استنشاق تحميلی 
دود سيگار گاهی اوقات بيش از كشيدن سيگار 

بيماری زا و مرگ آفرين است.

كش��ورهاي خارجي از جمله نروژ و عمان 
ميليونها دالر به بنياد بيل كلينتون رئيس جمهور 

سابق امريكا كمک كرده اند.
به نوشته روزنامه اينترنتي روسي لنتا فهرست 
اشخاص و سازمانهايي كه مبالغي به بنياد كلينتون 

اهدا كرده اند روز جمعه منتشر شده است.
پ��س از اينكه هيالري كلينت��ون وزير امور 
خارجه امريكا شد بنياد كلينتون با انتشار فهرست 
حامي��ان مالي خود موافقت و نخس��تين بار اين 
فهرست را در ماه دسامبر سال 2008 منتشر كرد. 
بر اس��اس اطالعات منتشر ش��ده طي 10 سالي 
ك��ه از زمان ايجاد بنياد كلينتون مي گذرد دولت 
نروژ بي��ن 10 تا 25 ميليون دالر و عمان يک تا 
5 ميليون دالر در س��ال به آن كم��ک كرده اند. 
اما مش��خص نيس��ت چه مقدار از اين مبالغ در 
سال 2009  يعني زماني كه هيالري كلينتون وزير 

خارجه امريكا ش��ده به بنياد تعلق گرفته است. 
اين گزارش مي افزايد در فهرس��ت سال 2009 
اش��اره اي ب��ه كش��ورهاي عربس��تان، برونئي، 
كويت و قطر كه مهمترين حاميان بنياد در سال 
2008 بوده اند نش��ده اس��ت. در ميان اشخاص 
حقيقي كه به بني��اد كلينتون كمک مي كنند مي 
توان به بيل گيتس رئيس ش��ركت ماكرو سافت 
و همس��رش اشاره كرد كه سهمشان 25 ميليون 
دالر بوده است. دونالد ترامپ ميلياردر امريكايي، 
فرانک جوسترا غول اورانيوم كانادا و التون جون 
خواننده انگليسي هم از بزرگترين حاميان مالي 
بنياد هستند و از جمله مهمترين سازمانهاي حامي 
آن م��ي توان انجمن حرفه اي گلف و ش��ركت 
كوكا كوال را نام برد. بنياد خيريه كلينتون در سال 
2001 ايجاد ش��ده و هدف اصل��ي آن مبارزه با 

ايدز، گرماي جهاني و چاقي كودكان است.

نخس��تين بار طي 45 سال اخير شكار گرگ 
در سوئد آزاد شد.

روزنامه اينترنتي روسي لنتا در شماره ديروز 
خود نوشت: شكار گرگها از ديروز آغاز شده و تا 

اواسط فوريه ادامه مي يابد.
بنا ب��ه اين گزارش آژانس حفاظت از محيط 
زيس��ت سوئد به منظور كنترل تعداد گرگها تنها 
اجازه ش��كار 27 قالده از اين حيوانات را صادر 
كرده و اين در حالي است كه 10 هزار شكارچي 
مايلند از اين فرصت منحصر به فرد استفاده كنند.

بر اس��اس گزارش��هاي مختلف بين 180 تا 

220 رأس گرگ در س��وئد وجود دارد. پارلمان 
اين كشور پيش از اين مصوبه اي تصويب كرده 
كه طبق آن تعداد گرگها نبايد از 210 رأس فراتر 
رود. از آنجا كه زاد و ولد اين موجودات در سال 
2009 زياد بوده اجازه شكار تعدادي از آنها صادر 

شده است.
گفتني است اواسط سالهاي 70 نسل گرگها 
در جنوب اسكانديناوي در معرض خطر نابودي 
قرار گرفت و در نتيجه ش��كار اين موجودات در 
جنگلهاي س��وئد و نروژ كاماًل ممنوع اعالم شد. 

تدابير به كار گرفته شده موثر واقع شده اند.

رئي��س جمه��ور در پيامی س��الروز والدت 
حض��رت عيس��ی ب��ن مري��م )ع( را ب��ه رهبر 
كاتوليک های جهان تبريک گفت و تصريح كرده: 
پيروی از پيامبران الهی تنها راه دستيابی به كمال 
انسانی، برقراری عدالت و صلح و دوستی پايدار 

است.
به گزارش واحد مركزی خبر، متن كامل پيام 
آقای احمدی نژاد به پاپ بنديكت ش��انزدهم به 

اين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

عاليجناب، پاپ بنديكت شانزدهم
رهبر كاتوليک های جهان

والدت حض��رت عيس��ی ب��ن مري��م )ع(، 
آيه بزرگ الهی، پيامبر رحمت و مبش��ر سعادت 
بشر و آغاز سال 2010 ميالدی را به جناب عالی 
و پيروان آن پيامبر عظيم الشأن صميمانه تبريک 

می گويم.
بدون ترديد راه و آيين پيامبران، راه و رس��م 
سعادت، كمال انسانی، برقراری عدالت و صلح و 
دوس��تی پايدار است و ريشه تمام نابسامانی های 
اخالقی، اجتماعی، سياسی و بحران شديد اقتصادی 

جهان كنونی، دوری از اين راه و آيين است.
اميدوارم با عنايت به روند رو به رشد مطالبه 
عدالت خواهی، صلح جوي��ی و تغيير و تحول 
اساسی در جهان به عنوان يک مطالبه واقعی، بتوان 
با تالش جمعی، اراده الزم برای تحول مبنايی در 
اهداف و مقاصد ايجاد نمود تا آزادی تاريخی و 
ذاتی انس��ان برای نيل به صلح، برادری، امنيت و 

رفاه در سايه خداپرستی و عدالت محقق گردد.
ضم��ن آرزوی ظهور مصلح و موعود امم و 
حضرت عيسی مس��يح )ع( كه همه انبيای الهی 
به روش��نی به تحقق آن وعده داده اند، اميدوارم 
س��ال جديد با عنايت به مشتركات فراوان اديان 
الهی، سالی توأم با آرامش و صلح بر پايه عدالت، 
معنويت و كرامت انسانی، اعتالی عزت و سعادت 

جامعه بشری باشد.
از خداوند متعال، استمرار سالمتی و موفقيت 
جن��اب عالی و س��رافرازی و نيک بختی پيروان 
حضرت عيس��ی مس��يح )ع( و همه آزادگان و 

موحدان جهان را مسألت دارم.
محمود احمدی نژاد
رئيس جمهوری اسالمی ايران

حدود 800 آرژانتينی به علت بی احتياطی 
در استفاده از وسايل آتش بازی در شب سال 

نو زخمی شدند.
واح��د مركزی خبر گ��زارش داد، وزارت 
بهداش��ت آرژانتين اعالم كرد، در روز نخست 
س��ال نوی ميالدی 789 نفر به مراكز پزشكی 
و درمانگاهه��ا مراجعه كرده اند كه يكصد نفر 

آنها اهل بوينس آيرس بوده اند.
بيش��تر اين افراد كودک يا نوجوان هستند 
كه قسمتی از بدنشان س��وخته يا چشمانشان 

آسيب ديده است.
حال 9 نفر از زخمی ها وخيم است.

پارسال نيز جشن های سال نو در آرژانتين 
500 نفر تلفات داشت.

مردم ش��هر ناكازاكی ژاپن، يكی از دو شهر 
قربانی بمب اتمی امريكا، خواستار خلع سالح 

هسته ای درجهان شدند.
به گزارش واحد مركزی خبر مردم ناكازاكی 
از جمل��ه بازماندگان انفجار اتمی اين ش��هر با 
تجمع در محل بن��ای يادبود محل انفجار بمب 
اتمی امريكا خواس��تار برچيده شدن تسليحات 
اتمی از جهان و جهانی عاری از تسليحات اتمی 

شدند.
در اي��ن اجتماع مردم ناكازاكی اعالم كردند 
از زمان رياس��ت جمه��وری ب��اراک اوباما، ما 
شاهد هيچ گونه تغييری در زمينه برچيده شدن 
سالح های اتمی نبوده ايم. بمباران اتمی امريكا 
درس��ال 1945 ش��ش روز مانده به پايان جنگ 
جهانی دوم در شهر ناكازاكی، باعث مرگ 140 

هزار نفر از ساكنان اين شهر شد.

اين  اس��المی  ش��ورای  مجلس 
هفته با رفع ايرادات شورای نگهبان، 
اليحه هدفمن��د كردن ياران��ه ها را 

نهايی می كند.
 به گ��زارش واحد مركزی خبر، 
شورای نگهبان س��ه ايراد به مصوبه 
مجلس درباره اليحه هدفمند كردن 
يارانه ه��ا وارد كرده بود كه عبارتند 
از: مشخص نبودن معيار برای قيمت 
ه��ای ترجيحی برق و  گاز و نيز آب 
مصرف��ی و مغايرت م��واد 12 و 15 

اين مصوبه.
م��اده 15 اين مصوب��ه به دولت 
اج��ازه می ده��د 100 درصد درآمد 
حاص��ل از اين قان��ون را هزينه كند 
ام��ا ماده 12 آن، دول��ت را به واريز 
اين درآمدها به حساب خزانه داری 
كل و اس��تفاده از آن در قالب بودجه 

ساليانه مكلف می كند.
بررس��ی س��ه اليحه موافقتنامه 
درباره هم��كاری قضايی، اس��ترداد 

مجرمان و انتقال محكومان به حبس 
بين اي��ران و افغانس��تان و همچنين 
دو اليح��ه موافقتنامه درب��اره انتقال 
محكوم��ان ب��ه حب��س و اس��ترداد 
مجرمان بين ايران و قطر در دس��تور 

كار اين هفته نمايندگان قرار دارد.

تفح��ص  و  تحقي��ق  تقاض��ای 

مصطف��ی كواكبي��ان نماين��ده مردم 
س��منان از بازداش��تگاه های كشور 
كه در كميس��يون حقوقی و قضايی 
مجلس به تصويب رسيده است، اين 

هفته بررسی می شود.
بررس��ی تقاض��ای ع��ده ای از 
نمايندگان مجلس مبنی بر رسيدگی 
ب��ه اليح��ه آيي��ن دادرس��ی كيفری 

بر اس��اس اصل 85 قانون اساس��ی، 
ط��رح اصالح بن��د 7 م��اده واحده 
قانون بودجه س��ال 1388 كل كشور 
و گزارش كميس��يون شوراها و امور 
داخلی كش��ور درخص��وص اليحه 
مستثنا شدن ش��هرداری های كشور 
در واگ��ذاری قس��متی از پ��ارک ها 
و مي��دان ه��ا و ام��وال عمومی اعم 
از عرصه و اعيان از ش��مول قوانين 
مربوط به مالک و مس��تاجر از ديگر 
نمايندگان مجلس  كارهای  دس��تور 

است.
گزارش كميسيون امنيت ملی و 
سياست خارجی درباره طرح تقويت 
ايران  مرزبان��ی جمهوری اس��المی 
ديگر دس��توركار جلسات علنی اين 

هفته مجلس خواهد بود.
وزي��ر صنايع و مع��ادن هم اين 
هفت��ه با حض��ور در صح��ن علنی 
مجل��س به س��ؤال رض��ا عبداللهی 

نماينده ماهنشان پاسخ می دهد.

نظام ه��اي  مدي��ركل  مع��اون 
بهره برداري وزارت جهاد كشاورزي 
گفت: بيش از 75درصد بارندگي هاي 
كش��ور در فص��ول غيرآبي��اري رخ 
مي ده��د و اي��ن در حالي اس��ت كه 
بارندگ��ي اي��ران كمتر از يک س��وم 
بارندگي جهان و تبخير آن س��ه برابر 

جهان است.
به گزارش ايسنا، مهندس عليزاده 
در جلسه شوراي هماهنگي سازمان 
جهادكش��اورزي اس��تان قزوي��ن با 
اشاره به مطلب فوق افزود: هم اكنون 
52 درص��د از آب موردني��از بخش 
كشاورزي از منابع آب هاي زيرزميني 
تأمين مي شود كه استحصال بي رويه 
از اين منابع باعث افت سفره هاي زير 

زميني شده است.
وي افزود: 75 درصد مس��احت 
كش��ور در مناط��ق ش��رق و جنوب 
ق��رار دارد كه تنها 30درصد بارندگي 

را دارند.

عليزاده اظهار كرد: درحال حاضر 
س��االنه 86 ميليارد مترمكعب آب از 
منابع موجود در كش��ور اس��تحصال 
مي شود كه از اين ميزان 17/4 درصد 
از رودخانه ه��ا، 9/3 درصد از قنوات، 
21درصد از چشمه ها و 52/3 درصد 
از منابع آب هاي زير زميني برداشت 

مي شود.
علي��زاده توج��ه ب��ه نظام ه��اي 
بهره ب��رداري، تش��كيل، تعاوني هاي 
توليد، كشت و صنعت و شركت هاي 
سهامي زراعي را از الگوهاي مناسب 

براي بهره برداري توليد دانست.
وي گف��ت: وابس��تگي توليد به 
آب در اراضي آبي كش��ور حدود 59 
درصد و در جهان 16 درصد است و 
اين در حالي اس��ت كه توليد در دنيا 
60 درصد و در ايران 8 درصد است.

موج��ود  چالش ه��اي  علي��زاده 
در نظ��ام بهره برداري را خرد ش��دن 
اراضي كشاورزي، پراكندگي قطعات 

كشاورزي، كشاورزي معيشتي و پايين 
بودن درآمد كشاورزان عنوان كرد.

نظام ه��اي مدي��ركل  مع��اون 
بهره برداري وزارت جهاد كشاورزي 
گفت: از 165 ميليون هكتار وس��عت 
كل كشور 8/7 ميليون هكتار اراضي 
آب��ي، 18/5 ميلي��ون هكت��ار اراضي 
چرخه كش��ت و 51 ميلي��ون هكتار 

اراضي قابل كشت است.
وي سطح اراضي آبي كشور را 8 
ميليون و 700 هزار هكتار برآورد كرد 
و گفت: از اين ميزان اراضي تنها 0/7 
ب��ه روش نوين آبياري و يک ميليون 
از اراضي عمليات تجهيز و نوسازي 
انجام گرفت��ه و 7 ميلي��ون هكتار از 

سطح اراضي باقي مانده است.
علي��زاده در ادامه ب��ه صيانت از 
منابع آبي كش��ور اشاره و خاطرنشان 
ك��رد: ارتق��ا، به��ره وري و توجه به 
ارزش اقتصادي، امنيتي و سياسي آب 
در استحصال و عرضه و نگهداري و 

مصرف آن از سياست هاي كلي نظام 
جمهوري اسالمي ايران در بخش آب 

است.
وي افزود: وزارتخانه هاي نيرو و 
جهادكشاورزي موظفند قبل از ايجاد 
هرگونه سازه و تأمين آب كشاورزي 
و ش��بكه هاي زهكش��ي، هماهنگي 
و اقدام��ات الزم را ب��راي ايج��اد و 
ساماندهي نظام بهره برداري به عمل 

آورند. 
دكتر محمدرض��ا صفري رئيس 
سازمان جهادكشاورزي استان قزوين 
در ادامه اين جلس��ه هم گفت: استان 
قزوين يكي از اس��تان هاي پيشرو در 
تشكيل تشكل آببران در كشور است 
و م��ا باي��د مديري��ت آب را به خود 

بهره برداران بسپاريم.
وي افزود: هرگونه س��ازه آبي كه 
در استان ايجاد مي شود بايد مديريت 
نظ��ام بهره ب��رداري در آن ص��ورت 

گيرد.

رئيس پليس راهنمايی و رانندگی 
كش��ور از تواف��ق مس��ئوالن پليس با 
وزارت صنايع و معادن و خودروسازان 
برای تجهيز تولي��دات داخلی به ترمز 

ضد قفل )ABS( خبر داد.
سردار سرتيپ اسكندر مؤمنی در 
گفتگ��و با واحد مرك��زی خبر، گفت: 
تا پايان س��ال آينده، بر اساس جدول 
زمان بندی همه خودروها به جز وانت 

پيكان، به ترمز ABS مجهز می شود.
پيش��تر رئيس پليس راهنمايی و 
رانندگی گفته بود: در زمينه نصب ترمز 
ضد قفل )ABS( زمان بندی جديدی 
نخواهيم داشت و آنچه در نظر گرفته 

شده اس��ت، به طور حتم بايد رعايت 
شود.

وی اف��زود:40 درصد محصوالت 
پ��ژو 405 و پژو پ��ارس و 50 درصد 
محصوالت تندر و پ��ژو 206 تا پايان 
امسال به ترمز ضد قفل تجهيز می شود 
و 100 درصد اين محصوالت به ترتيب 
در مرداد، مهر و اسفند سال 89 با ترمز 

ضد قفل توليد خواهند شد.
مؤمنی همچنين گف��ت: تا خرداد 
س��ال آينده، 100 درصد خودروهای 
پرايد صبا، س��ايپا 132 و سايپا 141 به 
اين سيستم مجهز می شود و 80 درصد 
پرايد سايپا 111 و ريو تا خرداد و بقيه 

آن تا ش��هريور س��ال 89 دارای ترمز 
ABS خواهند شد.

رئيس پلي��س راهور اف��زود: 60 
درصد پژو ROA نيز تا مهر سال آينده 
و 100 درصد آن تا اس��فند 89 به ترمز 

ABS مجهز می شود.
سردار مؤمنی درباره تجهيز وانت 
پي��كان به ترمز ضد قفل كه ش��ركت 
ايران خودرو در گذشته اعالم كرده بود 
امكان نصب اين سيستم در اين خودرو 
وجود ندارد، گفت: دو هزار دستگاه از 
اين محصول تا اسفند سال آينده و 100 
درصد وانت پيكان از ابتدای سال 90 با 
ترمز ضد قفل توليد خواهد ش��د. وی 

افزود: 100 درص��د خودروهای پرايد 
صبا و سايپا 132 دو گانه سوز نيز تا سه 
 ABS ماهه چهارم س��ال آينده به ترمز

مجهز  می شوند.
ك��اه���ش مس���افت توق���ف، 
فرمان پذي��ری خ��ودرو در ترمزهای 
ش��ديد، جلوگيری از انحراف خودرو 
در معابر لغزنده هنگام ترمز ش��ديد و 
كاهش فرسايش الستيک ها از مزايای 

ترمز ضد قفل است.
رئيس پليس راهور به هموطنانی 
كه قصد خري��د خودرو دارند، توصيه 
كرد: پيش خريدهای خود را بر اساس 

اين جدول زمان بندی انجام دهند.

10 طرح بهره برداري از مخازن 
ذخيره گاز به وزارت نفت پيشنهاد و 

4 طرح تاكنون تصويب شده است.
مديرعامل شركت ذخيره سازي 
گاز طبيعي كش��ور گفت: پارسال در 
مناطق مركزي ايران مانند س��اوه، قم 
و كاش��ان 100 مخزن گاز شناسايي 
ش��د كه به زودي عمليات مقدماتي 
ذخيره س��ازي گاز در برخي از آنها 

آغاز مي شود.
س��امي وند اف��زود: ب��ر مبناي 
اس��تانداردهاي جهان��ي هر كش��ور 
بايد ساالنه 13 درصد گاز مورد نياز 

مصرف خود را ذخيره كند.
مخازن تخليه شده هيدروكربودي، 
گنبدهاي نمكي و آبي بهترين مكان 

براي ذخيره گازهاي طبيعي هستند.
وي هزين��ه به��ره ب��رداري هر 

مخزن ذخيره گاز را بين 400 تا 500 
ميليارد تومان عنوان كرد و افزود: با 
اجراي طرح هاي ذخيره سازي گاز 
مش��كل كمبود يا افت فشار گاز در 
مناطق مختلف كش��ور برطرف مي 

شود.
مديرعامل شركت ذخيره سازي 
گاز طبيعي كش��ور اعالم كرد: ميدان 

گازي س��راجه قم، قزل تپه گرگان، 
ش��وريجه  و  ورامي��ن  يورتش��اي 
خراسان از جمله طرح هاي مصوب 
هستند كه مطالعه يا اجراي آنها آغاز 

شده است.
سامي وند از بهره برداري مخزن 
گاز سراجه قم در سال آينده خبر داد 
و گفت: اين ميدان نخس��تين مخزن 

ذخيره س��ازي گاز كش��ور است كه 
ظرفيت ذخي��ره س��ازي روزانه 30 

ميليون متر مكعب گاز را دارد.
ذخي��ره  ش��ركت  مديرعام��ل 
س��ازي گاز طبيعي كش��ور افزود: با 
بهره برداري از طرح و ذخيره سازي 
گاز در مي��دان س��راجه قم مش��كل 
كمبود گاز اس��تان هاي قم و تهران 

برطرف مي شود.
س��راجه از روس��تاهاي بخ��ش 
قنوات است كه در 40 كيلومتري قم 

واقع است.
وي توليد روزانه گاز در كش��ور 
را بي��ش از 500 ميليون متر مكعب 
بر ش��مرد و افزود: با اجراي 2 طرح 
س��راجه قم و نصرآباد كاشان روزانه 
حدود 60 ت��ا 70 ميليون متر مكعب 

گاز ذخيره سازي خواهد شد.

رئيس س��ازمان ح��ج و زيارت 
گفت:  امس��ال ثبت ن��ام جديد برای 
ح��ج تمت��ع و عم��ره مف��رده انجام 

نمی شود.
به گزارش واح��د مركزی خبر، 
مصطفی خاكس��ار قه��رودی افزود: 
هم اكنون تع��داد يک ميليون و 800 
هزار نفر در نوب��ت اعزام حج تمتع 
قرار دارند و با توجه به اينكه امسال 
حدود 57 هزار نفر به سرزمين وحی 
اعزام شدند، اعزام همين افراد حدود 

2 دهه زمان خواهد برد.
وی تصري��ح ك��رد: بنابراي��ن به 

منظ��ور كارشناس��ی چگونگی اعزام 
مناس��ب اين متقاضيان و صيانت از 
عزت و حرمت زائران ايرانی امسال 
ثبت ن��ام جدي��د حج تمت��ع انجام 

نخواهد شد.
رئيس س��ازمان حج و زيارت با 
اشاره به رفتارهای زشت سعودی ها 
نس��بت به زائران ايرانی در ايام عمره 
گفت: با توجه ب��ه رهنمودهای مقام 
معظ��م رهب��ری درباره ل��زوم توجه 
ب��ه عزت و حرمت زائ��ران ايرانی و 
اينكه عمره عملی مستحبی است، در 
صورتی كه سعودی ها در رفتار خود 

تجديد نظر نكنند، ما نيز در اين باره 
عكس العمل نشان خواهيم داد.

وی اف��زود: موض��وع لغو عمره 
مفرده پس از اتفاقات س��ال گذشته، 
در ش��ورای عالی حج مطرح و قرار 
ش��د با طرف س��عودی در اين زمينه 

مذاكرات جدی انجام شود.
قهرودی با اش��اره ب��ه مذاكره با 
مقامات س��عودی گف��ت: هم اكنون 
مذاك��رات ادام��ه دارد و اگر تضمين 
تك��رار  از  جلوگي��ری  ب��رای  الزم 
برخوردهای زش��ت با زائران ايرانی 
وجود نداشته باش��د، اصراری برای 

برگزاری عمره مفرده نداريم.
رئيس س��ازمان ح��ج و زيارت 
گفت:  از طرفی ه��م اكنون حدود 2 
ميلي��ون و 200 هزار نف��ر در نوبت 
عمره مفرده هس��تند  كه ب��ا توجه به 
س��هميه اعزام س��االنه ح��دود 830 
ه��زار زائ��ر ب��رای كش��ورمان،  بايد 
برنامه ريزی دقيق برای قرعه كشی و 
تعيين چگونگی اعزام اين متقاضيان 

نيز انجام شود.
وی افزود: بنابراين امس��ال ثبت 
نام جديدی در بخش عمره مفرده نيز 

انجام نخواهد شد.

ورود اولين قطار از نسل 
سوم قطارهاي مترو

مديرعامل ش��ركت بهره برداري راه آهن ش��هري 
ته��ران و حومه با اع��الم ورود اولين قطار از نس��ل 
س��وم قطارهاي مترو گفت: در صورت تأمين اعتبار 
به موقع سال 89 ش��اهد سرويس دهي كامل خطوط 

مترو خواهيم بود.
به گزارش ايسنا، جعفر ربيعي در مراسم تحويل 
اولين قطار از سفارش هاي سال 86 مترو تهران براي 
ورود به خط يک تا ايستگاه »قيطريه«، افزود: اين قطار 
اولين س��ري از 65 قط��ار، 160 واگن دو طبقه و 38 
لوكوموتيو س��فارش داده ش��ده در سال 86 است كه 
بايد ظرف يک و نيم سال آينده به تدريج وارد خطوط 

شود.
وي ب��ا اعالم اينكه از اول دي ماه امس��ال، هرماه 
دو قطار و از اول ش��هريور ماه 89 هر ماه س��ه قطار 
وارد خطوط مي شود، اظهاركرد: اگر مشكلي در تأمين 
تجهيزات اين سفارش ها و تأمين منابع آن ايجاد نشود، 
بالفاصله براي خطوط آماده مي شوند و بدين ترتيب 
مي توانيم فاصله حركت قطارها را به حدود سه دقيقه 

برسانيم.
مديرعام��ل ش��ركت بهره ب��رداري مت��رو تهران 
قطاري كه امروز وارد خطوط  ش��د را نس��ل س��وم 
قطارهاي متروي تهران خواند كه در آن از مانيتورهاي 
اطالع رس��اني و دوربين هاي مداربس��ته استفاده شده 
اس��ت و اضافه كرد: در سيس��تم ترم��ز و تهويه اين 
قطاره��ا ارتقاي فني صورت گرفته و ش��اهد كيفيت 
مناسب تري درآنها هستيم و در مجموع براي هر قطار 

هفت واگنه هفت ميليون دالر هزينه شده است.
ربيعي تأكيد كرد: از مسئوالن مرتبط در شهرداري 
و دولت مي خواهيم در ترخيص تجهيزات واگن ها از 
گمرک، تأمين منابع به موقع صورت گيرد تا تجهيزات 
هرچه زودتر به تهران برس��د و به اين ترتيب اگر اين 
روند متوقف نش��ود، در سال 89 شاهد سرويس دهي 

مناسبي در متروي تهران خواهيم بود.
وي گف��ت: تجهيزات قط��اري كه ام��روز وارد 
خطوط مي شود، حدود دو ماه قبل از گمرک ترخيص 
ش��ده و آنچه امروز در گمرک منتظر ترخيص است، 
شامل س��ه قطار، 14 لوكوموتيو و 15 واگن دو طبقه 
مي ش��ود و اگر همه اين تجهيزات به موقع ترخيص 
شود، تا قبل از پايان سال مجموعه قطارها وارد شبكه 
خطوط خواهند ش��د و روند خدمت رساني در خط 
ته��ران � ك��رج و خط��وط داخلي مت��رو كامل 

مي شود.
مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران اضافه 
كرد: همچنين در حال حاضر بخشي از تجهيزات نيز 
از طريق كش��تي در حال حركت به س��مت جنوب 
كشور است كه اميدواريم اين تجهيزات در كوتاهترين 

زمان ممكن به تهران برسد.
وي خاطرنش��ان كرد: ب��راي ترخيص تجهيزات 
فعل��ي موجود در گمرک 55 ميليارد تومان اعتبار نياز 
است كه ش��هرداري تهران 25 ميليارد تومان آن را به 
عنوان سهم خود پرداخت كرده و دولت نيز قول هايي 

براي پرداخت سهم خود داده است.
ربيعي با تأكيد بر اينكه ش��رايط فعلي براي ورود 
قطارهاي جديد مثبت و رو به جلو است، تصريح كرد: 
پس از ورود اين قطارها به خطوط جديد و اس��تفاده 
مردم از آنها شرايط براي ورود قطارهاي جديد بيشتر 

فراهم خواهد شد.
وي ادام��ه داد: قطارهاي جديد ب��ه تدريج وارد 
خطوط يک و دو خواهند ش��د تا حركت قطارها در 

خطوط جديد نيز همانند خطوط اصلي شود.
مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران تأكيد 
ك��رد: در قطارهاي جديد در كنار هر در ورودي يک 
مانيتور قرار گرفته است تا مسافران به صورت نشسته 
و يا ايستاده امكان استفاده از مانيتورها را داشته باشند، 
ضمن اينكه مانيتورها بدون صدا و با تصوير فعاليت 
مي كنن��د و راهبر قطار و مركز كنت��رل امكان كنترل 

دوربين هاي مدار بسته داخل واگن ها را دارند.

مضرات ناشي از آلودگي 
هواي تهران بيش از همه 
نصيب جانبازان مي شود

رئي��س دانش��گاه علوم پزش��كي اي��ران گفت: 
مضرات ناش��ي از آلودگي هواي تهران بيش ازهمه، 
نصيب جانبازان مي ش��ود و متأس��فانه تاكنون مراكز 
خاصي در دانشگاه هاي علوم پزشكي براي رسيدگي 

به آنها راه اندازي نشده است.
دكتر عباس حسني در گفتگو با ايرنا با بيان اينكه 
جانبازان، آسيب پذيرترين قشر در مواجهه با هواي 
آلوده هس��تند، اظهار داشت: البته دانشگاه هاي علوم 
پزشكي در تهران، به محض بحراني شدن وضعيت 
آلودگي هوا، هشدارهاي الزم را به جانبازان مبني بر 

انجام اقدامات مورد نياز، ارائه مي كنند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران در عين حال 
تصريح كرد: متأسفانه يكسري از بيمارستان هاي ويژه 
درمان جانبازان، در نقاط آلوده تهران واقع شده اند و 
تنها راه نجات و فرار جانبازان از اين آلودگي، انتقال 
محل زندگي و مراكز درماني خاص آنها به خارج از 

پايتخت است.
حسني گفت: انتقال مراكز درماني خاص جانبازان 

بايد با همكاري ساير دستگاه ها صورت گيرد.
رئيس دانش��گاه علوم پزش��كي اي��ران، كنترل 
آلودگ��ي ه��واي پايتخت را تنها مخت��ص نهادهاي 
پزشكي ندانس��ت و افزود: تمامي دستگاه ها بايد در 
اين مس��أله، مش��اركت داشته باش��ند چرا كه كنترل 
آلودگي موجود در سطح تهران بزرگ، مقوله اي يک 

بعدي نيست.
وي تصري��ح ك��رد: اين ب��دان معنا اس��ت كه 
بخش ه��اي فرهنگ��ي، اجتماعي و حت��ي اقتصادي 
ني��ز بايد تس��هيالت الزم را به وي��ژه در بحث تردد 

شهروندان در اين هواي آلوده، فراهم كنند.

س
فار

س : 
عک

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
یکشنبه 13 دی ماه 1388 / 17 محرم 1431                 2Sunday 03 January 2010    سراسری



علم و صنعت

اصل 44 قانون اساسی

دالرهای نفتی را چگونه مصرف کنيم؟

کشور بی ميوه در صدر صادر کنندگان ميوه به ايران

بهره وری در اقتصاد ايران

بورس چیست؟
ــد  ــك محم ــا مل ــده رود ب ــوی زاين گفتگ
ــناس اقتصادی استانداری  قربان پور کارش

چهار محال و بختیاری
 مطاب��ق اصل 44 قانون اساس��ی جمهوری 
اسالمی ايران، نظام اقتصادی ايران شامل سه بخش 
دولتی، تعاونی و خصوصی اس��ت. در اين اصل، 
مش��خص ش��ده صنايع بزرگ و مادر، بازرگانی 
خارجی، معادن بزرگ، بيمه، س��دها، تأمين نيرو، 
كش��تيرانی و راه آهن در اختي��ار بخش دولتی و 
شركت ها و مؤسسات تعاونی توليد و توزيع در 
شهرها و روستاها در حيطه فعاليت بخش تعاونی 
است. در اين اصل مهم سپس تصريح شده بخش 

خصوص��ی مكم��ل 
فعاليت های دو بخش 
دولتی و تعاونی است. 
در واقع جايگاه بخش 
خصوصی پس از دو 
بخش ياد ش��ده و در 
رده ی س��وم از س��ه 
رده ق��رار دارد. اي��ن 
نخس��تين  موض��وع 

س��ؤال را در زمين��ه اقتصاد در حال توس��عه ی 
ايران ايجاد می كند؛ اينكه چرا بخش خصوصی 
كه می تواند پتانس��يل های قابل مالحظه خود را 
در جهت توسعه ی اقتصادی كشور به كار گيرد 
جايگاه مناسبی ندارد؟ اين موضوع با الحاق يک 
اصالحيه به قانون مربوطه و اعالم اختصاص تنها 
20 درصد از سهام شركت ها و مؤسسات دولتی 
به دولت تا حدی جبران شد، در واقع نتيجه اجرای 
اين اصالحيه اين اس��ت كه دولت در عرصه ی 
فعاليت های اقتصادی، تنها ناظر و هدايتگر است. 
به اين ترتيب، دولتی كه تبديل به يک كارفرمای 
بزرگ ش��ده و قدری فعاليت های اصلی خود را 
)تنظيم قوانين، برقراری امنيت، تأمين بهداش��ت، 
رفاه عمومی، آموزش و پرورش و...( تحت شعاع 
اين تصويرگری قرار داده می تواند با فراغ بال، به 
وظايف خود پرداخته و عالوه بر آن اجازه رشد و 

توسعه را به بخش خصوصی نيز بدهد.
اصل 44 قانون اساس��ی ب��ا كمک به بخش 
خصوصی در ايجاد تعامالت و توسعه همه جانبه 
تا حد زيادی دغدغه ها و مشغله های دولت را نيز 
كاهش می دهد. اما آنچه در اين بين نقشی تعيين 
كننده و اساس��ی دارد مدت زمانی است كه بايد 

صرف اين جابه جايی ها شود. 
قربانپور، معتقد است به علت شرايط خاصی 
كه پس از پيروزی انقالب اسالمی به كشور تحميل 
شد و دولت ناچار بود برای كنترل مسائل، نظارت 
و اجرای كليه ی امور را در دس��ت بگيرد بخش 
خصوصی فرصت كسب تجربه و توان كافی برای 
انج��ام كارهای بزرگ را از دس��ت داد و در حال 
حاضر برای در دست گرفتن فعاليت های سخت 

افزاری و نرم افزاری قدرت كافی ندارد.
قربانپ��ور در چراي��ی اي��ن كار به تحقيقات 
انجام شده در اين حوزه استناد كرده و می گويد: 
مديري��ت و مالكيت دولت��ی در دراز مدت برای 
رش��د اقتصادی جامعه مضر اس��ت و داده ها و 
پااليش ه��ای اقتصادی حاكی از اين اس��ت كه 
مديران دولتی تصور نادرس��تی از حضور بخش 
خصوصی در فعاليت های اقتصادی دارند و چنين 
حركتی را به معنای از دست رفتن قدرت حاكميت 

دولت قلمداد می كنند.
اين تصور نادرس��ت به عالوه نا آش��نايی و 
نداش��تن دانش كافی با مزايای خصوصی سازی 
باعث مقاومت بسياری از مديران دولتی در برابر 

اين حركت عظيم می شود.
قربانپور در خصوص اقتصاد تک محصولی 
و نقش آن در توانمند نشدن بخش خصوصی نيز 
گفت: اقتصاد ايران بيش��تر از آنكه به عنوان يک 

»اقتصاد تک محصولی« مطرح باشد به عنوان يک 
»اقتصاد متمركز بر يک محصول« قابل بررس��ی 
است. زيرا ايران در تجارت دريايی، منابع طبيعی و 
كشاورزی، گردشگری و... نيز می تواند درآمدهای 
ارزی قابل توجهی كسب كند. وی علت وابستگی 
و تمركز درآمدهای اقتصادی ايران به نفت را ناشی 
از ارزش افزوده بيش��تر نفت در مقايس��ه با ساير 
ان��واع تجارت و همچنين ع��دم نياز اين صنعت 
به زيرس��اختهای كالن دانست و گفت: صنايعی 
مانند گردشگری عالوه بر اينكه نيازمند تأمين زير 
ساختهای عمرانی و رفاهی و فرهنگی هستند برای 
رسيدن به مرحله سود دهی زمان نسبتاً زيادی الزم 
دارند حال آنكه نفت 
به چنين پروسه های 
طوالنی مدت��ی برای 
س��ود ده��ی نيازمند 

نيست.
قربانپ��ور يكی از 
علل كن��دی حركت 
س��ازی  خصوص��ی 
را وابستگی  ايران  در 
درآمدهای دولتی به نفت دانس��ت و گفت: عدم 
وابس��تگی دولتها ب��ه مردم باعث عوض ش��دن 
معادالت سياس��ی می شود و همين امر باعث به 
وجود آمدن دولتهايی تحت عنوان »دولتهای رانتير« 
می شود كه در دراز مدت اثرات سوء اقتصادی را 

بر سيستم درآمدی يک كشور تحميل می كند.
اي��ن كارش��ناس اقتص��ادی در خص��وص 
تجربه های مشابه خصوصی سازی در كشورهای 
در حال توس��عه عن��وان كرد: يك��ی از بارزترين 
نمونه ه��ای در دس��ترس در اين زمينه كش��ور 
امارات متحده عربی اس��ت كه درآمد حاصل از 
فروش نفت خود را صرف توسعه زير ساختهای 
گردش��گری كرد به طوری كه هم اكنون يكی از 
مراكز گردش��گری خاورميانه اس��ت. اين كشور 
همچنين از درآمد حاصل از نفت جهت توسعه ی 
صنعت IT صنايع ساختمانی و هتل سازی استفاده 
بهينه كرد و با استقبال از سرمايه گذاران خارجی، 
خود را از اقتص��اد تک محصولی متكی به نفت 

رها كرد.
قربانپور در پاس��خ به اين س��ؤال كه مشكل 
اصلی در عقب ماندن كش��ورمان از كشورهايی 
به مراتب ضعيف ت��ر مانند امارات متحده عربی 
چيس��ت، گفت: در فرايند خصوصی سازی بايد 
ابت��دا الزامات قب��ل از واگذاری را م��د نظر قرار 
داد و آن موارد را به اجرا گذاش��ت. وی مناس��ب 
نبودن فضای كس��ب و كار در اي��ران را يكی از 
مش��كالت فرا روی خصوصی سازی عنوان كرد 
و گفت: رتب��ه ی فضای كس��ب و كار ايران در 
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا با استناد به اعالم 
سياستهای معتبر وابسته به بانک جهانی، صندوق 
بين المللی پول و بانک مركزی كشورمان، مناسب 
نيست و معموالً در رتبه يكی مانده به آخر هستيم. 
قربانپور اظهار داشت: در ايران هماهنگی های الزم 
بين دستگاههای اجرايی و سياستگذار وجود ندارد 
و همين مس��أله باعث می شود برای شروع يک 
پروژه س��رمايه گذاری چهارصد روز كاری زمان 
صرف شود كه بسيار زياد است. در حالی كه اگر 
هماهنگی های الزم بين دستگاهها وجود داشته 
باشد اين روند در مدت زمان بسيار كوتاهی انجام 
خواهد شد. اين كارشناس اقتصادی يكی ديگر از 
مشكالت فراروی خصوصی سازی را نبود يا عدم 
اجرای قوانين و مقررات مرتبط با »توسعه مالكيت« 
دانست و عنوان كرد: در صورتی كه تصدی گری 
دولت جای خود را ب��ه هدايتگری بدهد دولت 
می تواند وظايف حاكميتی خ��ود را بهتر انجام 
ده��د و خ��ود را در بع��د نرم اف��زاری قدرتمند 
سازد.                                         ادامه دارد...

بيشتر ميوه های وارداتی به ايران از امارات 
وارد اي��ران می ش��ود. اين در حالی اس��ت كه 
امارات خود ميوه ای برای توليد ندارد و به عنوان 
پايانه ای برای صادرات مجدد ميوه به بازار ايران 

عمل می كند. 
در 5 ماه اول سال 1388، واردات ميوه ايران 

از كشورهای مختلف 
جهان از نظر ارزش��ی 
17 درص��د و از نظر 
وزنی 66 درصد رشد 

نشان می دهد.
عصر  گزارش  به 
اي��ران، اي��ن حجم از  
واردات ميوه در حالی 
داخلی  باغداران  كمر 

را زير فشارهای مختلف بازار شكسته است كه 
انتقادات 4 س��ال گذشته باغداران و اقتصاددانان 
كشور در اين زمينه نه تنها مثمر ثمر نبوده بلكه 
افزايش آمار واردات ميوه در 5 ماه گذشته نشان 
می دهد كه صنعت باغداری دچار آسيب خواهد 

شد.
 FRESH « بر اساس آماری كه وب سايت
PLAZA »  منتش��ر كرده است، ايران در 5 ماه 
گذش��ته 397 هزار تن ميوه ب��ه ارزش بيش از  
195  ميليون دالر وارد بازار ايران كرده اس��ت. 
اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته 339 هزار 
ت��ن و به ارزش 117 ميليون و 451 هزار و 846 

دالر بود. 
بر اساس اين گزارش 3 كشور امارات متحده 
عربی، فيليپين و تركيه بيش��ترين آمار صادرات 

ميوه به ايران را داشته اند كه در اين ميان امارات 
با صادرات بيش از 215 هزار تن در جايگاه اول 
و فيليپين و تركيه به ترتيب با صادرات 57 و 55 

هزار تن در جايگاه دوم و سوم قرار دارند.
ع��الوه ب��ر اين 3 كش��ور، در ليس��ت بلند 
باالی كش��ورهايی كه ايران از آنج��ا ميوه وارد 
نام  می توان  می كند 
چ��ون  كش��ورهايی 
چين، پاكستان، ويتنام، 
مالزی،  مص��ر،  هند، 
كانادا، فرانسه، شيلی، 
س��ری النكا، سوريه، 
تايلند، بحرين، ايتاليا، 
افغانستان،  اندونزی، 
اس��پانيا، ازبكستان و 

آفريقای جنوبی را  ديد.
بر اساس اين گزارش در 5 ماه گذشته بيش 
از 265 هزار تن موز، بيش از 92 هزار تن پرتقال 
و بيش از 9200 تن گالبی و به تازه وارد كشور 

شده است.
از سوی ديگر  واردات چند نوع ميوه خاص 
كه پيش از اين وارد كش��ور نمی شد در 5 ماهه 
نخس��ت سال جاری به ليس��ت واردات افزوده 
ش��ده اند كه از اين ميان می ت��وان به  ميوه آلو 
و گوجه تازه، هلو و ش��ليل، زردآلو، ساير انگور 
خشک كرده، گردوی معمولی و فندق اشاره كرد. 
ميوه های ديگر وارداتی در 5 ماه نخس��ت سال 
جاری عبارتن��د از:  نارگيل، بادام هندی، انجير، 
آناناس، گالبی هندی، نارنگ��ی، گريپ فروت، 
ليمو و ليموترش، انگور تازه، مويز و سيب تازه.

بورس مكانی اس��ت كه درآن سهام شركتهای 
گوناگون توليدی- خدماتی و س��رمايه گذاری داد 
و س��تد می ش��ود. مردم به بورس بازارس��هام هم 
می گوين��د. اما نام رس��می و قانون��ی آن »بورس 
اوراق بهادار« است كه منظوراز اوراق بهادار همان 
برگه های سهام شركتهاس��ت. به مكانی كه در آن 
عمل داد و س��تد انجام می گي��رد »تاالر معامالت 

بورس« گفته می شود. 
بخش مالی اقتص��ادی هر كش��ور تأمين كننده 
منابع مالی و فعاليتهای حقيقی اقتصادی محس��وب 
می ش��ود كه به دو بخش تقس��يم می ش��ود: بازار 
پولی كه عمدتًا توسط نظام بانكی يک كشور اداره 
می ش��ود كه مهمترين كارك��رد آن تأمين اعتبارات 
كوتاه مدت است. بازار س��رمايه كه كاركرد اصلی 
آن تأمي��ن مالی بلندمدت مورد نياز در فعاليت های 
توليدی و خدماتی مولد اس��ت. ب��ورس يک نهاد 
س��ازمان يافته اس��ت كه از جمله نهادهای عمده و 
اساسی در بازار سرمايه محسوب می شود و در كنار 

ساير مؤسسات و سازمانها، وظايف چندگانه ای را 
برعهده دارد. كاركردهای اساس��ی بورس مديريت 

انتق��ال ريس��ک و توزيع آن، ش��فافيت اطالعات، 
كش��ف قيمت، ايجاد بازار رقابتی و همچنين يكی 

از كاركرده��ای مه��م آن جمع آوری س��رمايه ها و 
پ��س اندازهای كوچک برای تأمين س��رمايه مورد 
نياز فعاليتهای اقتصادی اس��ت. تاريخچه تأس��يس 
اولي��ن بورس به اواخر قرن چه��ارده و اوايل قرن 
پان��زده در كش��ور هلند بر می گ��ردد. اما بورس به 
ص��ورت مدون از دو قرن پيش ش��روع به فعاليت 
كرده است در حال حاضر با پيشرفت تكنولوژی و 
استفاده از ابزارهای الكترونيكی بيشتر معامالت در 
بورس از طريق رايانه ص��ورت می گيرد. مهمترين 
مأموري��ت بورس كااليی بر اس��اس گزارش هايی 
مس��تند كمک به ساماندهی و اصالح ساختار بازار 
محصوالت بخش كش��اورزی از طريق ش��فافيت 
اطالعات، كش��ف قيمت، توزيع ريسک و سياليت 
در معام��الت و همچني��ن تأمين مناب��ع مالی مورد 
نياز فعاالن بخش كش��اورزی از طريق توسعه بازار 
سرمايه است كه اولی در كشورهای درحال توسعه 
و دومی در كش��ورهای پيش��رفته و صنعتی مالک 

عمل قرار می گيرد.

ماهيت ش��كنندگی و سس��ت پايگ��ی جايگاه 
اقتص��ادی بر ص��ادرات تک محصولی م��واد خام 
ي��ا با اصط��الح خام فروش��ی در فرآين��د تجارت 
جهانی، همواره كش��ورهای دارای اين سيس��تم  را 
در معامالت اقتصادی و بروز چالش های سياس��ی 
در معرض انواع ريسک ها و تهديدهای خارجی از 
جمله تحريم ها و تهديد های اقتصادی قرار می دهد 
و ق��درت چانه زنی سياس��ی را در آن��ان تضعيف 

می كند.
كش��ور ما نيز كه عمدت��ًا از طريق صدور نفت 
خام و گاز طبيع��ی و واردات مبتنی بر ارز حاصل 
از ف��روش نفت ب��ا اقتصاد جهانی مرتبط ش��ده از 
اين قاعده مس��تثنا نيس��ت. متأس��فانه طی سال ها 
وجوه حاص��ل از فروش نفت خ��ام صرف تأمين 
بودجه ه��ای س��اليانه دولت ه��ا به وي��ژه مصارف 
عمومی شده و در حقيقت مشتبه شدن اين وجوه با 
عايدات جاری دولت به سبب خلط مبانی تفكيک 
حقوق مالكيت ملت – دولت، سياس��ت های پولی 
را نخست حكومت سياست های مالی و بودجه ای 
ق��رار داده به نحوی كه بانک مركزی قادر به ايفای 
نق��ش واقعی خود در تحقق اهداف سياس��ت های 
پول��ی كه اه��م آن تثبيت ارزش پول و تس��ريع در 

رشد اقتصادی و كنترل تورم بوده نشده است.
نتيجه آنكه رش��د نقدينگی معطوف به افزايش 
پايه پولی ناش��ی از تزريق پ��ول پرقدرت خارج از 
ظرفيت اقتصاد، به چرخه پولی كشور، اسباب بروز 
و ت��داوم تورم دو رقم��ی را فراهم آورده كه منجر 
ب��ه كاهش قدرت خريد پول مل��ی، افزايش فقر و 
بي��كاری، ش��كاف طبقاتی و ب��روز ناهنجاری های 
اجتماع��ی ش��ده و هزينه های اجتماع��ی دولت ها 
را افزايش داده اس��ت. مزيد ب��ر آن، افزايش وجوه 
حاصل از فروش ثروت ملی همواره رشد هزينه ها 
و تغيي��ر الگوی مص��ارف دولتی را در پی داش��ته 
ب��ه نحوی كه حت��ی در موقعيت تن��ازل اين منابع 

نه تنها ب��ه تقليل هزينه های بودج��ه ای نينجاميده، 
بلكه فزونی كس��ری بودجه و افزايش بدهی دولت 

به بانک مركزی پيامد آن بوده است.
اي��ن در حالی اس��ت ك��ه مديري��ت اقتصادی 

باي��د كش��ور را از طري��ق تخصيص بهين��ه منابع 
ارزی ب��ه نيازه��ای واقع��ی و عملكرد ب��ازار )كه 
خ��ود تعيين كنن��ده خطوط اصلی توليد اس��ت( از 
محل حس��اب ذخيره ارزی سروسامان بخشد و با 
بهره گي��ری از ظرفيت های بالقوه اقتصادی كش��ور 
و خل��ق مزيت ه��ای جدي��د با محوري��ت بخش 
خصوصی واقعی در جهت افزايش توليد و رش��د 

اقتصادی مطلوب و مهار تورم گام بردارد.
البت��ه الزم��ه اي��ن فراين��د باروداش��ت بخش 
خصوصی، اعتقاد به ب��ازار رقابتی و نهادينه كردن 
ديدگاهی بوده است كه منافع و سودخواهی بخش 
خصوصی را مش��روع و در راستای منافع و مصالح 

ملی بداند كه متأس��فانه وج��ود چنين ديدگاهی در 
اقتص��اد دولتی، هنوز با ترديده��ای جدی روبه رو 

است.
شايان ذكر است هدف از تأمين حساب ذخيره 

ارزی انتظام بخشی به نحوه هزينه كرد وجوه ارزی 
نفتی، كاهش وابستگی بودجه های ساليانه به نفت و 
جايگزينی ساير درآمدها از جمله ماليات ها با عوايد 
نفتی بوده اس��ت. ام��ا به رقم قانونمندی حس��اب 
ذخي��ره ارزی كه چارچوب حقوق برداش��ت های 
دولت و س��هم بخ��ش خصوص��ی را تعيين كرده، 
متأس��فانه برداش��ت های مك��رر دولت ه��ا از اين 
حس��اب آن هم در كس��وت قانونی  اما در جهت 
خالف ماهيت و اهداف حساب مزبور به تضعيف 
هرچه بيشتر جايگاه قانونی و اثربخشی آن انجاميده 
است كه آثار آن آشكار در رشد پايه پولی، افزايش 
نقدينگی و نرخ تورم، رش��د س��رمايه گذاری های 

دولت��ی، واردات كاالهای مصرف��ی، تضعيف توليد 
داخلی و ناپايداری مشاغل مشهود است. بی ترديد 
چني��ن تصويری بيانگ��ر ابتالی اقتصاد كش��ور به 
بيماری هلندی است كه به رغم ناباروری مديريت 
اقتصاد دولتی، در كالبد اقتصاد كش��ور رسوخ كرده 
و در جهت تخريب و فرس��ايش بافت های توليدی 

و صنعتی كشور عمل می كند.
بديهی اس��ت نادي��ده ان��گاری منطق وجودی 
حس��اب ذخيره  ارزی ك��ه از تمايل ذات��ی اقتصاد 
دولتی به بزرگتر شدن و در نتيجه تملک همه منابع 
ثروت ملی در تعقيب سياست های توزيعی به جای 
سياس��ت های توليدی ريشه می گيرد، نه تنها نيل به 
اهداف س��ند ملی چشم انداز 20 ساله را ترديد آميز 
می س��ازد بلكه اقتصاد متكی به نفت را با توجه به 
ديپلماس��ی دولت و چالش های سياسی بين المللی 
و آثار آن بر اقتصاد كش��ور شكننده تر خواهد كرد. 
لذا چگونگی مص��ارف دالرهای نفتی كه به عنوان 
پرسش��ی از س��وی رئيس جمهور نيز مطرح ش��ده 
بود به تصريح در ماده 60 قانون برنامه س��وم ماده 
قانون برنامه چهارم مشخص شده است. به موجب 
قواني��ن مذكور قرار نيس��ت كه هم��ه درآمدهای 
نفتی هزينه ش��ود. بر اين اس��اس بازگشت دولت 
به برنامه های توس��ه به مفهوم حركت برمدار قانون 
برنام��ه به ويژه فعال س��ازی حس��اب ذخيره ارزی 
در جهت تحقق اهداف از پيش تعيين ش��ده يعنی 
كاهش وابس��تگی دولت به نفت، حفظ تعادل مالی 
در مواجه��ه خردمندانه با تقلي��ل درآمدهای نفتی 
ناشی از نوس��انات بهای بين المللی نفت، گسترش 
س��رمايه گذاری های مولد از طريق تقويت و تأمين 
مالی بخش خصوصی منطقی ترين ش��يوه مديريت 
دالرهای نفتی اس��ت كه شايسته است در مالزمت 
با اجرای صحيح سياس��ت های كلی اصل 44 قانون 

اساسی به سرانجام برسد.

ايران كش��وری اس��ت با امكانات مناسب و 
مشكل اصلی آن عدم استفاده بهينه از منابع است 
به طوری ك��ه امكانات فراوانی به هدر می رود و 
از منابع در دسترس كار، زمين و سرمايه استفاده 
بهين��ه نمی كني��م و اين گويای ضع��ف مديريت 
جامع در اس��تفاده از مناب��ع و نتيجه آن بهره وری 
پايين در صنايع كش��ور اس��ت. تصور عمومی بر 
اين اس��ت كه برای افزايش رش��د اقتصادی الزم 
اس��ت ظرفيت های توليدی اضافه شود در حالی 
كه عالوه بر ظرفيت س��ازی، افزاي��ش بهره وری 
باي��د در افزاي��ش رش��د اقتصادی م��ورد توجه 
باش��د. بهره وری ب��ا بس��ياری از حوزه ها ارتباط 
پيدا می كند. قطعًا انباشت سرمايه انسانی يكی از 

عوامل كليدی رشد اقتصادی محسوب می شود.
ول��ی تجرب��ه كش��ورهای مختل��ف دني��ا و 
تحليل  ه��ای اقتصاددان��ان نش��ان داد كه اهميت 
س��رمايه گذاری در ني��روی انس��انی يا س��رمايه 
انس��انی، از س��رمايه فيزيكی به مراتب بيش��تر و 
باالتر است. با س��رمايه گذاری در نيروی انسانی 
می توان مهم ترين منبع توليد را افزايش داد. منظور 
از سرمايه گذاری نيروی انسانی، هزينه هايی است 
ك��ه در خص��وص تحصيالت، آم��وزش ضمن 
خدمت، سالمت، بهداش��ت و تغذيه نيروی كار 
صرف می ش��ود و منجر به افزايش بهره وری كار 

می شود.
 مس��لمًا اينگونه هزينه ها توان مردم در انجام 
وظايف را افزايش می دهد و می تواند از اين مجرا 
تأثير مثبت بر رش��د اقتصادی كشور داشته باشد. 
مطالعاتی كه در كشورهای مختلف دنيا شده اين 
رابطه نزديک و همبس��تگی معنی دار بين سرمايه 
انسانی و رشد اقتصادی را تأييد می كند. بهره وری 
از مجراهای ديگ��ری نيز می تواند ارتقا يابد و به 
افزايش رش��د اقتصادی كمک كند، مورد ديگری 
كه در مطالعات جهانی اثبات شده و نقش اساسی 
در رشد اقتصادی ايفا می كند، هزينه های تحقيق و 
توسعه است كه از طريق بهبود و خلق تكنولوژی 
ب��ه واحدهای تولي��دی اجازه می ده��د كاالهای 
متنوع تر، جديدتر و ب��ا كيفيت باال توليد كنند تا 
بتوانند س��هم باالتری از توليد بازارها را كس��ب 
كنن��د و از اي��ن طريق با كاه��ش هزينه ها قيمت 
تمام ش��ده محصوالت خود را كاهش می دهند و 
بنابراي��ن از اين دو مجرا به افزايش بيش��تر توليد 
دسترس��ی پيدا می كنند و اين بيانگر نقش تحقيق 

و توسعه در افزايش بهره وری است.
عام��ل ديگری كه به خصوص در ايران حائز 
اهميت و توجه است، بحث رقابت پذيری است. 
وقت��ی واحدهای تولي��دی س��عی می كنند وارد 
بازاره��ای خارجی ش��وند، توفي��ق در ورود به 
بازاره��ای خارجی و رقابت با بنگاه های مختلف 
مس��تلزم افزايش كارآي��ی و افزاي��ش بهره وری 
است. اگر سعی نكنيم به طور مستمر هزينه ها را 
كم كنيم و كيفيت محص��ول را باال ببريم، امكان 
رقابت در بازارهای جهانی را نخواهيم داش��ت. 
به نحو مش��ابهی ورود كاالهای خارجی در بازار 
داخلی و رقاب��ت با محصوالت توليدی می تواند 
در جهت ارتقای به��ره وری و كارآيی مؤثر واقع 

شود.
 اقتصاد ايران بر اس��اس حس��اب های ملی و 
طبقه بن��دی فعاليت های اقتص��ادی دارای چهار 
بخش عمده كشاورزی، صنايع و معادن، خدمات 
و نفت است. افزايش بهره وری در بخش صنعت، 
به عنوان يک ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی 
و رفاه بيشتر و آرامش و آسايش، ضروری است 
و ارتق��ای آن هم��واره م��د نظر سياس��تمداران، 
اقتصاددانان، صاحبان صناي��ع و دولتمردان بوده 

است.
 بررسی بهره وری بخش صنعت نشان می دهد 
به ازای هر واحد داده )مجموع مصارف واسطه، 
جبران خدمات ش��اغلين و اس��تهالک سرمايه(، 

چند واحد ستانده حاصل شده است.
رش��د بهره وری ط��ی دوره 1382-1373 در 
كل 0/76- درصد به دست آمده است. محاسبات 
انجام شده نشان می دهند سطح بهره وری كل در 
بخش صنعت و زير بخش های آن دارای روندی 
نزول��ی بوده و از 1/73 در س��ال 1373 به 1/63 
در س��ال 1382 نزول كرده اس��ت و شاخص آن 
از 100 در س��ال 1373 به 94/07 در سال 1382 

رسيده است.
 ب��ا مطالعه زير بخش های صنعت مش��اهده 
می كنيم ك��ه صنايع توليد محص��والت از توتون 
و تنباكو، س��يگار با متوس��ط به��ره وری كل 2/4 
صناي��ع تولي��د زغ��ال و كک، پااليش های نفت 
و س��وخت های هس��ته ای با 2/31 و توليد كانی 
غيرفل��زی با بهره وری كل 2/23 دارای متوس��ط 
باالترين ميزان بهره وری كل بوده و صنايع توليد 
منسوجات با متوسط بهره وری كل 1/41، صنايع 

مواد غذايی با متوسط بهره وری كل 1/48 و دباغی 
و عمل آوری چرم و س��اخت كيف و چمدان با 
متوسط بهره وری كل 1/52 دارای كمترين ميزان 

بهره وری كل در بخش صنعت بوده اند.
 اين امر حاكی از اين واقعيت اس��ت كه اين 
صنايع به لحاظ تخصيص منابع و استفاده بهينه از 
آنها در وضعيت مطلوبی قرار ندارند. با جمع بندی 
در اين مقاله سعی كرديم طبقه بندی ای از عوامل 
تأثير گذار بر بهره وری ارائه كنيم. همچنين نش��ان 
دادي��م ك��ه ارتباط نزدي��ک توس��عه اقتصادی و 
بهره وری توليد، همواره مورد توجه اقتصاددانان 
بوده اس��ت. نظريه كار آدام اس��ميت كه افزايش 
بهره وری را نتيجه تقس��يم كار دانس��ته و تقسيم 
كار را عامل رش��د اقتصادی می داند، تأييد ادعای 
فوق اس��ت. وی معتقد اس��ت كاهش بهره وری، 
كاهش درآمد و كاهش سطح زندگی را كه علت 
اساسی توس��عه نيافتگی اس��ت، به دنبال دارد و 
كاهش سطح زندگی نيز به نوبه خود سطح پايين 

بهره وری را موجب می شود.
 در اين ميان س��يمون كوزنت��س نيز به نقش 
بهره وری در رش��د اقتصادی بس��يار تأكيد داشته 
چنانچه در تعريف شش خصوصيت جريان رشد 
ك��ه تقريبًا در كليه كش��ورهای پيش��رفته معاصر 
وج��ود دارد از ن��رخ ب��االی افزاي��ش بهره وری 
به عن��وان يك��ی از دو متغير كلی اقتص��ادی نام 
ب��رده اس��ت. جرالد مي��ر در »مباحث اساس��ی 
اقتصاد توس��عه« اش��اره می كند كه كشف جالب 
توجه دومين مرحله از توس��عه اي��ن بود كه هر 
زم��ان عوايد عوامل )ميزان دس��تمزد، بازدهی به 
ازای هر واحد س��رمايه( كه بيانگر س��هم عوامل 
توليد در فرآيند رشد اقتصادی بوده اند، به عنوان 
مقياس هايی مورد اس��تفاده قرار گرفته اند، ميزان 
قابل توجهی از رشد بدون توضيح به جا مانده كه 

نهايتًا به عنوان پسماند شناخته شده است.
 در ابتدا تصور می ش��د اين پس��ماند ضريب 
پيشرفت فنی است اما بعد تشخيص داده شد اين 
پس��ماند تركيبی از چندين نيروی متفاوت است 
و بااهميت تري��ن آنها به تخصيص مجدد منابع از 
كاربری با بهره وری پايين به كاربری با بهره وری 
باالت��ر از طريق نيروهای طبيعی بازار يا از طريق 
كاهش موانع نام برده شده است. نگرشی با بينش 
منطقی و عملی به س��وددهی و پيشرفت صنايع 
كشور به طور حتم ما را بر آن باور هدايت خواهد 

كرد كه باال رفتن بهره وری به افزايش س��وددهی 
منجر خواهد شد و اين بهترين و مطمئن ترين راه 

پيشرفت شركت ها و كارخانجات است.
 در راه رس��يدن به اين ه��دف  بايد عوامل و 
ش��رايط بس��ياری را مورد مطالعه و تجربه قرار 
داد و بر اس��اس نتاي��ج حاصله روش های علمی 
و برنامه ريزی ش��ده را با آگاهی از نتايج عملكرد 
آنها مورد اجرا گذاش��ت و ب��ه بازدهی مطلوب 
رس��يد. امروزه م��ا با دور باطل به��ره وری پايين 
مواجه هس��تيم. بدين ترتيب كه بهره وری پايين 
در بخ��ش صنع��ت، افزايش قيمت ه��ا، افزايش 
هزينه هر واحد توليدی، كسادی و ركود فروش 
در بازار صادرات، اس��تفاده كمتر از ظرفيت های 
توليد، تشكيل كند سرمايه و نهايتًا كاهش مجدد 
بهره وری را موجب ش��ده اس��ت. الزمه دستيابی 
به رش��د اقتصادی صنعتی مناس��ب در وهله اول 

خروج از سيكل شوم بهره وری پايين است.
 بدي��ن ترتي��ب اط��الع و آگاهی نس��بت به 
عوامل مؤثر بر بهره وری جهت ارائه راهكارهايی 
برای افزايش آن ضروری است. آنچه مسلم است 
مش��كل عمده ما در ايران محدوديت منابع توليد 
نيس��ت، ما حجم بسيار بااليی از س��رمايه را در 
اختيار داش��ته ايم. نفت يک فرصت و ثروتی در 
اختي��ار ما بوده كه می توانس��ته مش��كالت ما را 

مرتفع كند. مشكل نيروی كار هم نداشته ايم.
پس مشكل كجاست؟ به نظر می رسد مشكل 
اصلی ما مش��كل تخصي��ص غيركارآمد منابع و 
ع��دم بهره برداری بهينه از نيروی كار و س��رمايه 
كش��ور اس��ت كه  بايد با كاهش نقش دولت در 
اقتصاد، آزادسازی های اقتصادی و رفتن به سمت 
اقتصاد آزاد نسبت به افزايش بهره وری اقدام كرد، 
چرا كه ت��ا هنگامی كه بخش خصوصی متصدی 
امور نباشد، نمی توان نسبت به افزايش بهره وری 

به هيچ وجه اميدوار بود.
 پ��س از اين ح��وزه نيز باز به آزاد س��ازی و 
خصوصی س��ازی اقتصادی می رسيم اما همچنين 
بايد توجه داشت كه ش��به دولتی كردن مالكيت 
و كارخانه ه��ا و امث��ال آن نمی توان��د كمكی به 
اقتصاد ايران كرده بلكه شواهدی مبنی بر پايين تر 
ب��ودن به��ره وری در بخش ه��ای ش��به دولتی و 
غيرخصوصی حتی نس��بت به بخش های دولتی 
وجود دارد. بنابراين بايد به سمت آزاد سازی های 
اقتصادی و خصوصی سازی واقعی حركت كنيم.

يادداشت

خبر
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شهرستان هاشهرستان هاشهرستان هاشهرستان ها

دست های نيکوکار داوطلبان جمعيت هالل احمر

475 دفتر مخابراتی روستايی در استان اصفهان به 
بخش خصوصی واگذار شد

امداد رسانی به مسافران 
درمحورهای برفگيرکوهرنگ

ساخت دستگاه ايمنی مکانهای مرطوب در بروجن

آغاز عمليات قاب گذاری تونل دوم 
رخ در محور شهرکرد- اصفهان

سند مالکيت 58 ميليون مترمربع زمين در کاشان 
به نام دولت صادر شد

کارشناس ارشد مسائل آب:

انتقال آب حوضه به حوضه گاهي به ضررحوضه ها است

شهردار منطقه سه:
 طی دو ماه، برای آزاد سازی ميدان عتيق 180 ميليارد ريال هزينه شده است

اصفهان

کوهرنگ

بروجن

شهرکرد

کاشان

گروه��ی از جوان��ان و داوطلب��ان جمعيت 
هالل احمر شهرستان گلپايگان در قالب كاروان 
نيكوكاری به روستای قرغن واقع در 28 كيلومتری 
جنوب غربی شهرستان جنب سد گلپايگان اعزام 

شدند.
در اين طرح جمعی از مس��ئوالن شهرستان 
از جمله كريمی رئيس ش��عبه، نوبخت بخشدار 
مركزی، ناطقی رئيس بنياد مس��كن و همچنين 
رئيس س��ازمان آبفای منطقه روس��تايی حضور 
داش��تند. شايان ذكر اس��ت اين جوانان داوطلب 
در اين روستا فعاليتهايی از قبيل: پاكسازی روستا 
از زباله ها، نصب س��طل زباله در محل، نقاش��ی 
دربهای مسجد روس��تا، كاشی كاری آبخوری و 
غس��الخانه  را انجام دادند. اين جوانان داوطلب 

اليروبی رودخانه و توزيع ست بهداشتی بين دانش 
آم��وزان را در اين طرح اجرا كردند اين داوطلبان 
درهای دبستان روس��تا را رنگ و زمين ورزشی 
را خط كش��ی و مسطح كردند. و در راستای باال 
بردن فرهنگ كتابخوانی بين جوانان و نوجوانان 
روستا 100 كتاب در بين آنها توزيع شد. جوانان 
پرشور جمعيت كانال آبرسانی جهت كشاورزی 
را نيز حفر و برای آثار تاريخی موجود در منطقه و 

راهنمايی مسيرها تابلوهايی نصب كردند.
در پايان به مناسبت حلول ماه محرم و ترغيب 
اهالی به ويژه جوانان و نوجوانان برای شركت در 
مراسم عزاداری و زنده نگه داشتن عظمت واقعه 
كربال و ياد حسين )ع( داوطلبان مسجد روستا را 

يكپارچه سياهپوش كردند.   

مدي��ر عامل ش��ركت 
مخاب��رات اس��تان اصفهان 
دفت��ر   475 واگ��ذاری  از 
مخابراتی روستايی در اين 
استان به بخش خصوصی 

خبر داد.
مهندس »س��يد فاضل 
زمانی«  در گردهمايی مديران 
مخابرات شهرستانهای شرق 

اس��تان اصفهان در اردس��تان، افزود: حدود 600 
مركز تلفن كم ظرفيت خودگردانICT روستايی 

نيز به كارفرمايان واگذار شده است.
وی اظهار داشت: به تمامی كارفرمايان وامهای 
60 تا 100 ميليون ريالی پرداخت شده تا به عنوان 

دفاتر پيشخوان دولت فعاليت كنند.
وی استان اصفهان را يكی از استانهای پيشگام 
در بخش خصوصی سازی مخابرات در كشور نام 
برد و گفت: مقدمات خصوصی سازی بخشهای 
مختلف مخابرات در اين استان تا مرحله واگذاری 

انجام شده است.

وی گف��ت:  در اجرای 
واگ��ذاری توزي��ع قبوض 
اداره های پس��ت  از  تلفن 
به مخابرات، چون قبوض 
به موقع به دست مشتركان 
رس��يده، عالوه بر افزايش 
20 درص��دی وصوليها از 
اتالف وقت نيز جلوگيری 

شده است.
در اين گردهمايی مديران اداره های مخابرات 
شهرستانهای كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نائين 

و نطنز حضور داشتند.
مدير عامل شركت مخابرات استان اصفهان، 
ه��دف از برگ��زاری اين گردهمايی را بررس��ی 
وضعيت طرحه��ای مخابراتی، امور مالی، اداری،  
فنی و توسعه مهندسی شركت مخابرات در اين 
 GSM شهرس��تانها ذكر كرد. زمانی، گس��ترش
روس��تايی در بخش تلف��ن ثاب��ت و راه اندازی 
اينترنت پرس��رعت را از ديگر هدفهای برگزاری 

اين گردهمايی يک روزه بيان كرد.

نقش صنايع دستی و 
فعاليت آن در استان 
چهارمحال و بختياری

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان ميراث 
فرهنگ��ی، صناي��ع دس��تی وگردش��گری اس��تان 
چهارمحال و بختياری سرپرس��ت معاونت صنايع 
دستی اين سازمان گفت: صنايع دستی مجموعه ای 
اس��ت فاخ��ر و در عين حال مردمی ك��ه افزون بر 
جنبه های فرهنگی و هن��ری، دارای ابعاد مختلف 

اقتصادی، اجتماعی و تاريخی است.
اس��ماعيل رمضانی افزود: از جمله ويژگيهای 
آن پيوند ش��كوهمندش با زندگ��ی كاربردی بودن 
آن اس��ت و دس��تاوردهای هنری آن اعتباری برای 

زيبايی و ترويج پيوسته فرهنگ معنوی است.
وی به نقش صنايع دستی در درآمدزايی اشاره 
ك��رد و افزود: بدون ترديد يك��ی از داليل مهم در 
توجيه جنبه ه��ای مثبت صنايع دس��تی مربوط به 
اثرات آن در مبارزه با انواع بيكاری اس��ت. بيكاری 
يكی از مس��ائل پيچيده و بغرنج كش��ورهای رو به 
رشد است كه مولود افزايش سريع جمعيت است. 
خوش��بختانه امروز با امكانات گس��ترده ای كه در 
زمين��ه فروش داخل��ی و صدور صنايع دس��تی به 
كش��ورهای خارجی به وجود آمده می توان برای 
نيروهای بيكار جامعه شغل و درآمد ايجاد كرد و از 

مهاجرت بی رويه آنان به شهرها جلوگيری كرد.
رمضانی قابليتهای ويژه صنايع دس��تی را شامل 
انجام قسمتی از مراحل اساسی توسط دست و ابزار 
و وسايل دستی بدون نياز به ادوات و دستگاههای 
گران صنعتی، تأمين قسمت عمده مواد اوليه مصرفی 
از منابع داخلی، عدم نياز به سرمايه گذاری زياد در 
مقايس��ه با صنايع ديگر، عدم نياز به كارش��ناس و 
متخصص خارجی، دارا ب��ودن ارزش افزوده زياد 
در مقايسه با صنايع ديگر و قابليت ايجاد و توسعه 
در مناطق مختلف )ش��هری، روس��تايی، عشايری( 
دانست و اظهار داشت: اين صنعت می تواند نقش 

مهمی در درآمدزايی جامعه داشته باشد.
رمضانی به فعاليتهای صنايع دس��تی در اس��تان 
چهارمحال و بختياری با استفاده از تجارب گذشته 
و كم��ک گرفتن از فرهنگ اصيل و بومی در س��ه 
منطقه ش��هری، روستايی و عش��ايری استان اشاره 
كرد و افزود: صنايع دس��تی اس��تان فعاليتهای خود 
را در س��ه ح��وزه حف��ظ و احيای صنايع دس��تی، 
توسعه و ترويج، توليد و بازرگانی به صورت كاماًل 
تخصصی و كارشناس��انه دنبال می كند و در طول 
س��الها تالش و تعام��ل با هنرمن��دان و صنعتگران 
استان دس��تاوردهايی را به دس��ت آورده كه از آن 
جمله می توان به شناس��ايی و ساماندهی هنرمندان 
و صنعتگ��ران اس��تان از طريق ص��دور مجوزهای 
س��ه گانه، برگ��زاری دوره ه��ای آموزش��ی انواع 
رش��ته های صنايع دستی در سطح استان، برگزاری 
نمايش��گاههای داخلی و خارجی، كمک به تجهيز 
كارگاهه��ای صناي��ع دس��تی، هداي��ت صنعتگران 
اس��تان برای تشكيل ش��ركت های تعاونی و ساير 
تش��كلهای مردم نهاد، انتشار بس��ته های تبليغاتی 
و ترويج��ی، ايجاد بان��ک اطالعات��ی هنرمندان و 
صنعتگ��ران، پرداخت تس��هيالت خود اش��تغالی، 
معرفی صنعتگران استان به مجامع بين المللی برای 
دريافت مهر اصالت و ثبت معنوی آثار هنرمندان و 

صنعتگران اشاره كرد.
وی تصريح كرد: صنايع دس��تی استان با انجام 
مطالعات و بررس��ی های الزم اقدام به شناس��ايی 
و آم��وزش برخ��ی از رش��ته های مزي��ت دار در 
س��طح اس��تان كرده است كه اين رش��ته ها شامل 
1- قل��م زنی 2- قلمكار 3- خاتم 4- س��فالگری 
5- س��رمه دوزی 6- ت��راش س��نگ 7- گلي��م 
باف��ی 8- مع��رق س��اقه گن��دم 9- لب��اس محلی 
10- چ��رم دوزی 11- مش��بک 12- نگارگ��ری 
13- طراحی س��نتی 14- معرق 15- جاجيم بافی 

می شوند.
رمضان��ی در ادامه از ب��ازار فروش مصنوعات 
صنايع دس��تی اس��تان خبر داد و گفت: اين صنايع 
عالوه بر ف��روش داخلی از طريق فروش��گاهها و 
نمايش��گاههای تخصصی در سطح كشور به برخی 

از كشورهای همجوار نيز صادر می شود.
وی مشكل عمده هنرمندان و صنعتگران استان 
را ب��ازار فروش دانس��ت و افزود: اي��ن معاونت با 
اقداماتی همچون برگزاری نمايش��گاههای داخلی 
و خارجی، انج��ام فعاليتهای تبليغاتی و ترويجی و 
ايجاد بازارچه های دائمی و فصلی صنايع دس��تی 
سعی در بازار سازی و بازاريابی فروش مصنوعات 
صنايع دس��تی كرده است. رمضانی اظهار داشت: با 
توجه به تخصص اعتبار آموزش��ی در سال جاری 
اين سازمان اقدام به برگزاری 2 دوره آموزشی سه 
ماهه ش��امل دوره اول از تيرماه امس��ال در شهرها 
و روس��تاهايی همچ��ون ش��هركرد، سورش��جان، 
پردنجان، فارسان، فرخشهر، سامان هوره دستگرد، 
كوهرنگ، لردگان، بروجن، اردل، ش��لمزار، ناغان، 
برنجگان، رحيم آباد، گل س��فيد، روستای معدن و 
روستای س��رتنگ و دوره دوم از مهرماه در شهرها 
و روس��تاهايی از جمله شهركرد، فرخشهر، سامان، 
لردگان، سورشجان، فارسان، دستگرد، بروجن، گل 

سفيد، كوهرنگ، اردل و حيدرآباد برگزار شد.

برف  ب��ارش  دنبال  به 
دراستان  گذشته  روز  چند 
چهارمحال و بختياری 40 
مسافر در منطقه دول انبار 
گردنه ت��اراز گرفتار برف 

شدند.
ح��وادث  س��تاد  دبير 

شهرس��تان كوهرن��گ افزود: پس ازگذش��ت 
هفت س��اعت با تالش نيروهای امداد رسان 

مسافران در راه مانده نجات يافتند.
رضايی اف��زود: مس��افران در برف مانده 

از اس��تان خوزس��تان به 
چهارمح��ال و بختي��اری 
درح��ال ت��ردد بودند كه 
به دلي��ل حجم زياد برف 
و س��ختی تردد در محور 
ارتباط��ی ت��اراز در برف 

گرفتار شدند.
شهرس��تان كوهرن��گ در 100 كيلومتری 
ش��هركرد مركز چهارمح��ال و بختياری واقع 
ش��ده و از مناطق س��خت گذر و كوهستانی 

است.

دس��تگاه ايمن��ی مكان های مرط��وب برای 
نخستين بار در كشور در چهارمحال و بختياری 

ساخته شد. 
جوان 27 ساله بروجنی موفق شد با ساخت 
اين دستگاه احتمال خطر برق گرفتگی را به صفر 
برس��اند. وی كه دانش آموخت��ه كاردانی برق از 
دانش��گاه آزاد بروجن اس��ت گفت: با نصب اين 
دس��تگاه در مكان های مرطوب مثل اس��تخر و 
حمام ها، می توان از خطر برق گرفتگی جلوگيری 
كرد. اين نخبه جوان افزود: دستگاه ايمنی مكان های 

مرطوب را در مدت 4 سال ساخته است.

وی گفت: اين دستگاه با برق 220 ولت كار 
می كند و دارای المپ 60 وات،2 رش��ته س��يم، 
س��يم پيچی مخصوص و دوشاخ اتصال به پريز 
برق است. اين جوان چهارمحالی افزود با اينكه در 
اين دستگاه از المپ 60 وات استفاده شده است اما 
سيم پيچی آن به گونه ای طراحی شده كه مصرف 
انرژی برق دستگاه از يک المپ كم مصرف هم به 

اندازه 18درصد آمپر كمتر است.
اي��ن دس��تگاه مش��ابه خارجی ن��دارد و به 
ش��ماره 188070775 در اداره كل ثبت شركتها و 

مالكيت های صنعتی كشور به ثبت رسيده است.

و شهرس��ازی  مس��كن  اداره  سرپرس��ت 
شهرس��تان كاش��ان و آران و بي��دگل گفت: در 
9 ماهه امس��ال برای 58 ميلي��ون و 305 هزار و 
586 مترمرب��ع از زمين های واق��ع در محدوده 
شهرستان كاشان به نام دولت سند مالكيت صادر 

شده است.
س��يد احمد محس��نی، در گفتگو ب��ا ايرنا، 
با اش��اره به تش��كيل و تجهيز يگان حفاظت از 
زمين های دولتی اين شهرستان در سال جاری، 
اظهار داش��ت: 350 هزار مترمربع از زمين های 
متعلق ب��ه دولت كه به ص��ورت غيرقانونی در 
تصرف اش��خاص حقيقی و حقوقی قرار گرفته 

بود، با پيگيری های انجام شده، توسط اين يگان، 
به بيت المال بازگردانده شد.

وی همچني��ن اف��زود: از ابت��دای امس��ال 
تاكنون 86 فقره پرونده كيفری زمين خواری در 
دادسرای قضايی اين شهرستان تشكيل شده كه 

در حال رسيدگی است.
محسنی خاطرنش��ان كرد: همچنين امسال 
تاكنون بي��ش از 104 ه��زار و 771 مترمربع از 
زمين های دولتی واقع در محدوده اين شهرستان 
نيز برای اجرای طرح های گوناگون اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی در اختيار اشخاص حقيقی 

و حقوقی قرار گرفته است.

مع��اون راهس��ازی اداره كل راه و تراب��ری 
چهارمحال و بختياری گفت: قاب گذاری مسير 
حف��ر تونل دوم رخ در امت��داد تونل اول محور 

اصلی شهركرد به اصفهان 
به طول 50 متر آغاز ش��د. 
مهندس كامران رهی افزود: 
عمليات قاب گ��ذاری به 
منظور آماده سازی كارگاه 
انفج��ار در حف��ر تون��ل 

ياد شده بوده است. 
وی طول تونل را يک 

هزار و 350 متر برآورد و تصريح كرد: با تدابير 
انديشيده شده اين تونل در مدت يک سال حفر 

و بازگش��ايی خواهد شد. وی اعتبار اوليه تونل 
دوم شهركرد به اصفهان را 70 ميليارد ريال ذكر 
كرد و گفت: برای اج��رای كامل طرح و انجام 
عملي��ات ش��ش كيلومتر 
راه طرفي��ن بالغ ب��ر 200 
ميليارد ري��ال اعتبار مورد 

نياز است. 
وی گف��ت: اح��داث 
تون��ل دوم رخ در مح��ور 
ش��هركرد به اصفه��ان به 
منظور چهار خطه كردن راه 
اصلی دو استان چهارمحال و بختياری و اصفهان 

انجام خواهد شد.

ــهرکرد محمود رئیسی- يک  ش
كارشناس ارشد مس��ائل امور آب در 
چهارمح��ال وبختياری ب��ا تحليل و 
بررسی خود در زمينه انتقال آب حوضه 
به حوضه گفت: اين انتقال آب برخی 
از م��وارد به ضرر ه��ر دو طرف تمام 

می شود. 
»روح اهلل باق��ری« در گفتگ��و با 
زاينده رود اف��زود: ماهيت طرح های 
انتقال حوضه به حوضه آب به گونه ای 
اس��ت كه قبل از اتمام آخرين مرحله 
كار، قابل بهره برداری نيستند، بنابراين 
مدتهای مديدی بايد با سرمايه گذاری 
كالن، چش��م انتظار بهره برداری ماند 
اگرچه اتمام موفقيت آميز بعضی از آنها 

نيز معموالً در هاله ای از ابهام است.
وی تصري��ح كرد: اح��داث اين 
تونل ها و سدهای مخزنی و انحرافی 
و ساير تأسيس��ات و ابنيه وابسته آنها 
به عنوان وس��يله ای برای توسعه بوده 
و هدف محسوب نمی شوند چرا كه 
س��رمايه گذاری برای توسعه چنانچه 
موجود باش��د، پس از اتمام كامل آنها 

آغاز می شود.
به گفته وی، الزم به تأكيد اس��ت 
كه مناطق هدف و مقصد اين طرحها 
با يک نياز نامتقارن اس��ت كه پس از 
به��ره ب��رداری ني��ز ب��ه عل��ت بروز 
كمبودهايی بيش از اهداف طرح بوده 
و امكان سرمايه گذاری توسعه ای را از 

دست می دهند.
وی يادآور شد: اجرای اين طرحها 
ت��وأم با دگرگونی هايی در اجتماعات 
و جوامع در دوسوی حوضه آبخور و 
آبريز آن است كه گاهی به ضرر هر دو 

طرف تمام شده است.
به گفته وی، اثرات زيست محيطی 
زي��ر زمين��ی و رو زمين��ی طرح های 
انتقال آب بر اساس نتايجی كه تاكنون 
به دس��ت آمده چندان مثبت نيستند و 
اثرات منفی آنها در آينده ممكن است 

بيش از پيش باشند.
اين كارش��ناس ارشد مسائل آب 
يادآورش��د: با اس��تناد به م��وارد فوق 
می توان چنين نتيج��ه گيری كرد كه 
مطالعه و اجرای طرحهای انتقال حوضه 
به حوضه آب اگر چه در مواردی نظير 
رودخانه ه��ای مرزی يا در ش��رايطی 
خاص امری الزم اس��ت اما در حالت 
عمومی امری چندان ضروری نيست 
و باي��د طرح های توس��عه منابع آب 
جايگزين در مسير طبيعی رودخانه ها 

مورد بررسی و مطالعه قرار گيرد.
وی اظهار داشت: طرح های انتقال 
حوض��ه به حوضه آب س��رمايه های 
هنگفتی از كشور را در مدت طوالنی 
به س��مت خود مطالبه می كنند و قبل 
از اتمام كامل قابل بهره برداری نيستند 
حال آنكه می توان اين سرمايه گذاری 
را در مسير طبيعی رودخانه انجام داد تا 
ضمن كاهش خسارت های اجتماعی 
و زيست محيطی، بودجه ای كه برای 
تهيه وسيله مصرف می شود در جهت 
تأمين اهداف توسعه مورد بهره برداری 

قرار گيرد.
وی تصريح كرد: بيشتر طرح های 
انتقال حوضه به حوضه آب به سمتی 
اس��ت كه به ط��ور معم��ول يكی از 
ش��هرهای قديمی ايران كانون توجه 
طرح اس��ت و اين ش��هرها به عنوان 
ميراث ملی و فرهنگی كشور نمادهای 
تاريخی- مدن��ی بوده و بعضی از آنها 
در طول قرون و اعصار، ش��هره عالم 
و عالميان بوده اند و همچنان بايد در 
منزل��ت و جايگاه خوي��ش به عنوان 
پايگاهی كه بازگو كننده تاريخ، تمدن 
و فرهنگ كشور اس��ت مورد استفاده 

قرار گيرند.
به گفت��ه وی اما اين ش��هرها در 
اقدامی ناشيانه به عنوان مركز اقتصادی 
و صنعت��ی م��ورد بهره ب��رداری قرار 
گرفته اند و به مانند تفنگی كه دو طرفه 

شليک می كند، عمل می كنند.
وی يادآور ش��د: در اين ش��رايط 
اين كانونهای فرهنگ��ی ضمن اينكه 
به تدري��ج اصالت فرهنگ��ی خود را 
از دس��ت می دهند و به علت هجوم 
بی رويه جمعيت قادر به پاسخگويی 
نياز های جديد اع��م از گذرگاه ها به 
ام��ور زير بنايی و محيط زيس��ت نيز 

نيستند..
باقری متذكر ش��د: شايد احداث 
شهرک های جديد اقماری در اطراف 
اين شهرها به منظور تعديل اين مشكل 
بوده، اما شهرهای اقماری كه در فاصله 
20 تا 50 كيلومتری اين شهرها احداث 
می ش��وند به طور معمول دس��ت به 

گردن شهر اصلی )قديمی ( هستند.
اي��ن كارش��ناس مس��ائل آب در 
چهارمح��ال وبختياری يادآور ش��د: 
برای حل معضل بهتر است شهرهای 

جديد كه سازگار با نياز های امروزين 
باشند احداث كرد به نحوی كه معابر 
و تأسيس��ات زير بنايی آن پاسخگوی 
نيازه��ای روز و حت��ی دهه های آتی 
باشد و از توقع بی جا از شهری قديمی 
كه به مثال پدر بزرگ ارزشمند تمدن 

كشور هستند صرف نظر كرد.
به گفته وی، وضعيت رقت انگيزی 
كه در بناهای باستانی شهرهای قديمی 
به چشم می خورد گويای آن است كه 
اين بناها كه حاصل انديش��ه معماران 
كهن بوده اند چگونه مورد بی مهری 
واقع شده و اكنون بس��ياری از آنها با 
مصالح زمخت در كن��ار بناهايی قرار 
گرفته اند كه همچون يک هيوالی بتنی 

هستند..
وی يادآور ش��د: پس چه بهتر كه 
از شهرهای قديمی كه ميراث بی دليل 
برای نس��لهای آينده هستند به همان 
ش��كل طبيعی خود مورد بهره برداری 
قرار گيرند و انواع و اقس��ام واحدهای 
بی تناسب صنعتی و آالينده و مخرب 
در كن��ار آنها ق��رار نگيرند و توقعات 
بی جا از آنها را به كناری گذاش��ت و 
ظرفيتهای جديد را در مس��ير طبيعی 
رودخانه ها ايجاد كرد تا جهت برآورده 
ش��دن نيازهای امروز طراحی شوند و 
ش��هرهای كهن به عنوان تنديس��های 

فرهنگی و مدنی ايفای نقش كنند.
باقری يادآور شد: بی ترديد ايران 
كشوری است كه اقليم خشک و نيمه 
خشک آن بر ساير اقاليم غالب تراست 
و توزي��ع ناهمگون زمان��ی و مكانی 
بارش ها از يک سو و افزايش جمعيت 
و ب��ه تب��ع آن نياز روز اف��زون به آب 
در ش��ئونات مختلف زندگی موجب 
شده تا تالش ها و فنون و طرح های 
گذشته كه بيشتر آنها حاصل انديشه و 
هنر ايرانيان ب��وده نتواند تكاپوی همه 
تقاضاها و نيازها را بدهد، اين مسائل 
باعث آن ش��ده تا مديري��ت تأمين و 
عرضه اين كاالی حياتی اهميت قابل 

توجهی در اين سرزمين داشته باشد.
به گفته وی، جهت جبران بخشی 
از جبر طبيعت به منظور تأمين عادالنه 
آب برای همه ايرانيان فعل و انفعاالت 
انتقال آب از حوضه های آبريز بالنسبه 
پرآب تر زاگرس بلند ميانی به مناطق 

كم آب ت��ر مركزی به منظ��ور تأمين 
عادالنه آب برای همه ايرانيان بوده كه 
بتواند بخشی از جبر طبيعت را جبران 

كند.
اين كارش��ناس ارش��د مس��ائل 
آب استان يادآور ش��د: بعضی از اين 
انديشه ها گاهی عمق چند صد ساله 
دارد به طوری كه به قوای انديشه انتقال 
آب از دره كوهرنگ به دره زاينده رود 
به دوره ساسانيان بر می گردد اما اقدام 
عملی در اين خصوص با تدابير مهندس 
عالی مقام شيخ بهايی از دوره صفويه 
آغاز ش��د ولی عدم تطابق امكانات با 
كار، نتيج��ه ای جز حفر مختصری از 
يک ترانشه موسوم به كانال شيخ بهايی 

در باالی كوه كاركنان حاصل نشد.
وی يادآور ش��د: اما با پيش��رفت 
تكنولوژی در چند دهه اخير تونل های 
كوهرنگ يكی پ��س از ديگری حفر 

ش��دند و در سالهای اخير آب چشمه 
لنگان به زاين��ده رود راه يافت و طرح 
انتق��ال آب از رودخان��ه دز به قمرود 
به دس��ت پيمانكاران س��پرده ش��د و 
اكنون ط��رح انتق��ال آب از رودخانه 
بهش��ت آباد به دشت مركزی ايران در 

دست مطالعه است.
به گفت��ه وی، اين طرح ها اگرچه 
در نوع خ��ود به مثابه يک ثروت ملی 
محسوب می ش��وند ولی كاركرد آنها 
عمدتاً نه هدف بلكه نقش وس��يله را 

دارند.
او يادآور شد: در خصوص اثرات 
اجرای اين طرح ها برای حال و آينده 
و سير تحول تأثيرات آنها اعم از مثبت 
و منف��ی، تحليل كارشناس��ی و همه 
جانب��ه ای تاكنون ص��ورت نگرفته تا 
نقاط ضعف و قوت مشخص و تدابير 
الزم در افزايش كارآمدی آنها برای هر 
دو سوی تأمين كننده و مصرف كننده 
آب ش��رايط مرضی الطرفين را ايجاد 
كند و روی ميز سياستگذاران و تصميم 

سازان قرار گيرد.
اين كارش��ناس ارشد مسائل آب 
اس��تان تأكيد ك��رد: نمون��ه ای از اين 
تجربه سدس��ازی را می توان در اروپا 
نام برد كه امروزه در س��اخت سدهای 
بزرگ به ترديد افتاده اند به نحوی كه 
اين پرسش كه آيا سدهای بزرگ بايد 

ساخته شوند يا خير پيش می آيد.
وی به طرح های انتقال حوضه ای 
آب كش��ور كه در دست مطالعه، اجرا 
و به��ره برداری اس��ت اش��اره كرد و 
گفت:چشمه س��ارهای قطری با 5 تا 
10 ميليون مترمكعب حجم آب انتقال، 
انتق��ال آب از دز به قمرود 120ميليون 
مترمكعب، تونل خدنگستان70 ميليون 
مترمكعب، انتقال آب به فالت مركزی 
ايران 1100 ميليون مترمكعب،گوكان 
با220ميليون مترمكعب، س��د مخزنی 
تنگه سرخ 330 ميليون مترمكعب، سد 
تا لوار 85ميليون مترمكعب، سد چمشير 
55 ميليون مترمكعب در دست ساخت، 

يا مطاله يا بهره برداری هستند.
به گفته وی، آبرسانی به سمنان از 
چشمه روزبه با 12ميليون مترمكعب، 
س��د طالقان با 420 ميليون، سد كمال 
صال��ح ب��ا 65، تونل س��وم كوهرنگ 

265، چش��مه لنگان با120، تونل اول 
كوهرنگ با 297، تونل دوم كوهرنگ 
با 246، سد الر با 180، ماربران با 115، 
قوچک با 400، لوارک – سوهانک با 
260، س��راب – دارياب با 60، دشت 
عباس با 80، گاوشان با 248، آبرسانی 
كرمان با 90، قش��الق ب��ا 50 و رباط 
كريم با 100 ميليون مترمكعب حجم 
آب انتقال در دست مطالعه، ساخت يا 

بهره برداری است.
وی يادآور ش��د: بحث انتقال آب 
حوضه ب��ه حوضه منحصر به حوضه 
زاگرس نبوده و چنانك��ه آمار جدول 
فوق ارائه ش��ده در حوضه های آبريز 
البرز نيزاين طرحها انجام گرفته يا در 

حال انجام است.
اين كارش��ناس ارشد مسائل آب 
تأكيد كرد: بيش��ترين گستره زاگرس 
بلن��د ميانی به طور تقريبی در اس��تان 
چهارمحال و بختياری واقع ش��ده كه 
بيش��ترين بارش ها از شمال آفريقا تا 
سراس��ر خاورميانه در آن رخ می دهد 
و به بركت وجود همين آب است كه 
طرح های تأمين آب برای پهنه وسيعی 
از منطق��ه مركزی كش��ور و عمران و 
آبادانی اين سرزمين به بركت آن پشت 

گرم شده است.
ب��ه گفته وی، از جمله طرح های 
انتق��ال آب كه به منظ��ور جابه جايی 
حوض��ه ب��ه حوضه و ي��ا حوضه در 
حوضه در اين منطق��ه مباحث آن از 
گذشته های دور مطرح شده و بعضی 
از آنها به بهره برداری رسيده و بعضی 

در حال مطالعه و اجرا هستند.
وی يادآور شد: اين طرحها تونل 
اول كوهرنگ )بهره برداری(، تونل دوم 
كوهرنگ )بهره برداری(، تونل ماربران 
)بهره برداری(، تونل س��وم كوهرنگ 
)ساخت(، تونل بهشت آباد )مطالعه(، 
تونل س��بزكوه )مطالعه و اجرا(، تونل 
انتقال آب ونک به دش��ت خان ميرزا 
)مطالعه(، تونل انتقال آب سولگان به 
رفسنجان )مباحثه( و تونل انتقال آب 

بازفت به كوهرنگ )شناسايی( است.
وی تصري��ح ك��رد: بدون ش��ک 
استفاده از آب يک مؤلفه چند بخشی 
اس��ت و در صورتی ك��ه طرح های 
عظي��م تأمي��ن آب فق��ط يک بخش 
را ه��دف قرار دهد ه��م هزينه و هم 
زم��ان آن افزايش و كارايی ها كاهش 

می يابد.
او متذك��ر ش��د: در صورت��ی كه 
بخش ه��ای ديگر نظير توريس��ت و 
گردش��گری بدان اضافه شود ممكن 
اس��ت اثرات جانبی و متقاب��ل آن از 

هدف اصلی نيز پا را فراتر بگذارد.
قال��ب  پيش��نه��اد داد: در  وی، 
كارگروهی كه به ط��ور ترجيحی در 
ابت��دا از كارشناس��ان محلی هس��تند 
مباحث مربوط پيگيری شود تا بتوان 
خروج��ی آن را در س��طوح باالت��ر 

مديريت )كشور( به مناظره گذاشت.
او يادآور ش��د: طرح های انتقال 
حوضه آب به عنوان وسيله ای جهت 
جب��ران جبر طبيعت هس��تند اما اين 
موضوع خود نبايد اسباب جبر ديگری 
بر طبيع��ت و عالوه ب��رآن، بر تمدن 
وفرهنگ نيز باش��د. به گفته وی، در 
بررسی اجمالی تحول طرحهای انتقال 
آب حوضه به حوضه با گذشت زمان، 
طول تونلهای انتقال آب افزايش و دبی 

انتقالی كاهش يافته است.
باق��ری بيان داش��ت: اي��ن رابطه 
معكوس بيانگر آن است كه با گذشت 
زم��ان منابع آب محدودت��ر و نياز به 
آن افزونت��ر ش��ده و در نگاهی از افق 
باالتری به اين طرحها موارد بيان شده 

قابل مشهود است.
به گزارش زاينده رود، هم اكنون 
بحث انتقال آب حوضه به حوضه در 
بين برخی از كارشناسان امر با مباحث 

انتقادی و چالشی همراه است.

ش��هردار منطقه سه ش��هر اصفهان اعالم كرد: 
ش��هرداری ط��ی دو ماه گذش��ته تا كن��ون جهت 
آزاد س��ازی مس��ير پروژه احيای ميدان عتيق 180 

ميليارد ريال هزينه كرده است.
به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط 
عمومی ش��هرداری اصفهان، منصور نجفی با اعالم 
اي��ن مطلب گفت: تا كنون فاز اول اجرای زيرگذر 
طرح احيای ميدان عتيق بيش از 30 درصد پيشرفت 
فيزيكی داشته همچنين تمام مسير فاز اول اين طرح 

به طور كامل آزاد سازی شده است.
وی تأكيد كرد: فاز اول عمليات اجرايی پروژه 
ملی عتيق با سرعت و در سه شيفت كاری در حال 
انجام اس��ت و اميد است در موعد مقرر شده يعنی 
در مدت كمتر از يک س��ال در اختيار ش��هروندان 
قرار گيرد. وی با اشاره به آزاد سازی ميدان عتيق به 
عنوان فاز دوم اين طرح ملی تصريح كرد: شهرداری 
طی دو ماه گذش��ته تا كنون برای آزاد سازی ميدان 
بال��غ بر 180 ميليارد ريال هزينه كرده اين در حالی 

اس��ت كه 50 درصد اين هزينه از طريق معوض و 
مابقی به صورت نقدی تأمين شده است.

ش��هردار منطقه سه ش��هر اصفهان با اشاره به 
اج��رای فاز دوم ميدان عتيق اظهار كرد: اين مرحله 
از احيای دوباره ميدان 800 س��اله، به هم پيوستن 
بازار ش��هر و راه اندازی مس��ير پي��اده را به همراه 

خواهد داشت.
وی ادام��ه داد: در فاز س��وم اين طرح محوطه 
32 هكتاری در دس��تور كار قرار گرفته كه بيش از 
20 پروژه فرهنگی، تجاری، اقامتی و توريس��تی با 
س��رمايه گذاری 350 ميليارد تومان را شامل شده 
كه اين مي��دان همانند اصفهان قديم جايگاه اصلی 
خود را به دس��ت م��ی آورد. نجفی ب��ا بيان اينكه 
ش��هرداری برای آزاد س��ازی مس��ير اجرای طرح 
احيای ميدان عتيق سياست كليد به كليد و توافقی 
را در قال��ب تعامل با مالكان در نظر گرفته اس��ت، 
اظهار داشت: اين موضوع در كميسيون ويژه ای با 
حضور كارشناسان برای جلب رضايت شهروندان 

بررسی می شود.
وی از اهالی و كسبه محدوده طرح ميدان عتيق 
خواست همكاری الزم را مثل سابق داشته باشند تا 
در چند ماه آينده زي��ر گذرهای اين پروژه ملی به 

بهره برداری برسد.
گفتنی اس��ت: مجموعه ميدان عتيق اصفهان با 
عناصر تش��كيل دهنده خود شامل بازار در حاشيه 
غربی ميدان، مسجد جامع در شمال و مقبره خواجه 
نظام الملک در جنوب ش��رق، قيصريه در جنوب، 
ارگ سلجوقی، كاخها و عمارات حكومتی در شرق 
و جنوب شرق، مدرس��ه سلطان سنجر، مدرسه و 
من��ار علی در جن��وب غربی و مجموع��ه هارون 
واليت )هارونيه( در غرب مجموعه ای منس��جم 
و همخ��وان از عملكرده��ای اداری- حكومت��ی، 
فرهنگی- مذهبی و اقتصادی- اجتماعی اس��ت به 
گون��ه ای كه از يک طرف مرك��ز اقتدار حكومت 
اس��المی و از طرف ديگر محل تبادالت اقتصادی 

مردم عوام بوده است. 

شهرکردشهرکرد گلپايگان

اصفهان
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ابوبك��ر محمد بارينجيمی پيرمرد 88 س��اله 
نيجريه ای، مسن ترين دانش آموز مدرسه ابتدايی 
ش��هر كانو در شمال اين كشور است كه در كنار 

همكالسی های 7 ساله خود تحصيل می كند.
 ب��ه گزارش واحد مرك��زی خبر اين پيرمرد 
ب��ا ري��ش های بلند س��فيد خ��ود ك��ه در كنار 
همكالسی های خردس��الش در مدرسه ابتدايی 
تحصيل می كند، می گويد: هدف نهايی من كسب 

مدرک دكترای الهيات است.
اين دانش آموز سالخورده در حالی كه كتاب و 
خودكار در دست دارد با لبخند می گويد: سن من 
مانع رسيدن به هدفم نخواهد شد و هدف نهايی 
من كسب مدرک دكترای الهيات پيش از آن است 

كه اين دنيا را ترک كنم.
اين پيرمرد 8 فرزن��د و 60 نوه دارد و روزانه 
برای رس��يدن به مدرسه مجبور است 6 كيلومتر 

مسافت را با اتوبوس برود.
پسر 42 س��اله پيرترين دانش آموز كه استاد 
دانش��گاه است می گويد: وقتی پدرم گفت قصد 
تحصيل دارد من احس��اس افتخ��ار كردم و همه 
فرزندان در اين راه، برای رسيدن پدرمان به هدفش 

كمک می كنند.
اي��ن پيرمرد اهل نيجريه ابتدا قصد داش��ت 
خواندن قرآن را بياموزد اما بعد تصميم گرفت با 
تحصيل علم و دانش بتواند درباره دين اسالم برای 

افراد غيرمسلمان انگليسی زبان سخن بگويد.

ش��ركتی ژاپنی، عينكی با توانايی ترجمه 
فوری به چند زبان توليد كرد.

 به گزارش واحد مركزی خبر اين شركت 
ژاپنی قصد دارد اين نوع عينكها را در دو سال 

آينده به بازارهای جهانی عرضه كند.
ميكروف��ن هم��راه اي��ن عين��ک پس از 
دريافت صدای فرد مقابل آن را به دستگاهی 

ك��ه در جيب ف��رد ق��رار دارد منتقل می كند 
ت��ا اين دس��تگاه، س��خنان فرد مقاب��ل را به 
زب��ان مورد نظر ترجمه كن��د. اين ترجمه در 
مونيتور كوچک همراه عينک كه مانع ديد فرد 

نمی شود، به نمايش در می آيد.
به��ای اين عين��ک حدود دو ه��زار دالر 

تعيين شده است.

ب��ه گزارش فارس دانش��جوی دانش��گاه آزاد 
واح��د روده��ن كه در س��ال 82 تمام دروس 
خود را گذرانده بوده اما به دليل گم شدن برگه 
امتحانی يكی از واحدهای درسی اش با تأخير 

6 ساله در فارغ التحصيلی مواجه شد.
صغ��ری قدرت زاده دانش��جوی رش��ته علوم 
تربيتی مديريت برنامه ريزی و آموزشی اظهار 
داش��ت: اينجانب در تاريخ 82/11/8 آخرين 
واحد درس��ی خ��ود كه درس ي��ک واحدی 
وصيتنام��ه امام )ره( اس��ت را امتحان دادم اما 
بنا به گفته مس��ئوالن چون نام اس��تاد خود را 
روی برگه قيد نكرده ب��ودم برگه من بايگانی 

شده بود.
وی در ادام��ه اظهار داش��ت: ب��ا پيگيری های 
اينجانب در نهايت به من گفته شد فقط استاد 
اي��ن درس حتماً بايد برگ��ه را تصحيح كند، 
اما از آنجا كه من ش��ماره تماس و دسترس��ی 
به اين اس��تاد را نداش��تم اين امر ميسر نشد و 
حتی مس��ئوالن اين واحد دانش��گاهی نيز به 

م��ن كمكی نكردند. قدرت زاده گفت: پس از 
6 س��ال پيگيری امس��ال به من گفتند بايد اين 
درس را دوباره امتح��ان دهم و وقتی من اين 
درس را دوب��اره آزمون دادم متوجه ش��دم كه 
ف��ارغ التحصيلی اينجانب از س��ال 82 به 88 
تغيير خواهد يافت و جالب تر اينكه از سال 82 
تا 88 را برايم مرخصی تحصيلی محاسبه كرده 
و شهريه ثابت آن را هم بايد می پرداختم. وی 
ادامه داد: باز هم با پيگيری های مكرر، مسئوالن 
دانشگاه را متقاعد كردم كه بنده فارغ التحصيل 
سال 82 هستم و چگونه ممكن است 12 ترم 

را در مرخصی تحصيلی بوده باشم.
وی در پاي��ان گف��ت: امي��دوارم مس��ئوالن 
رده ب��االی دانش��گاه آزاد ب��ه وضعي��ت بنده 
رس��يدگی كنن��د. الزم ب��ه ذكر اس��ت تعداد 
ترم های مرخصی تحصيلی برای دانش��جويان 
دانشگاه آزاد بين 2تا 4 ترم است و اينكه برای 
دانشجويی 12 ترم مرخصی تحصيلی در نظر 

گرفته شده جای سئوال دارد.

افقی:
1- ستون دين ما- پافشاری- سخن

2- داخل و درون- مردمان يک ش��هر يا محله- 
نت حرام

3- شما و من- اولين غارتگر نفت ايران- حقيقی
4- مداوا و عالج كردن- فراوان و بسيار و رويهم 

انباشته- كلبه تركمن
5- بركه و تاالب- سلطان سازهاست

6- مطيع و دست آموز- كارگردان فيلم بن هور- 
ناگهان و غير مترقبه

7- پيامبر )ص( بر دس��تهای او بوس��ه زدند- از 
پيامبران عهد عتيق- نيمه اتمی

8- نوعی چرم- جای عكس- باهوش
9- عالمت مفعول بی واس��طه- در بس��تنی هم 

می ريزند- كمک رسانی
10-  كوه وطنی- كارگرداه فيلمهای دونده و ساز 

دهنی و تنگسير- گروهی از مردمان هند
11-  از طرف چپ آمده- رمان الكساندر دوما

12- مخترع تلويزيون- س��از خطه خراس��ان- 
ماركی بر موتور سيكلت

13-  هادی- هميشه- تيم فوتبال فرانسه
14- ابر غليظ و كتاب يوجين اونيل- هنر هفتم- 

استانها
15- بانی شعر نو در ايران شد- ضرب شمشير- 
الفبای موسيقی را اين شخص از فرانسه به ايران 

آورد.
عمودی:

1- شهير- تيم فوتبال آلمان
2- جای روشنايی- پرده سينما- مسافر

3- نام آذری- والده- عقيده شخصی

4- صفرا- كاميون ارتشی- سوره زنان
5- نقاش گوش بريده- فرهنگستان

6- نانجيب- دوستان- بيمار خطرناک
7- قلب مازندران- نوعی زغال سنگ- گالبی

8- رود مقدس آلمان- تو در تو- رهبر
9- فرياد شكس��ته در گلو- تيم فوتبال فرانسه- 

غنی و ثروتمند
10-  مخترع ايتاليايی آينه- گله به گله- خوراک 

طيور
11-  نام فاميلی اقبال شاعر نامی و خالق جاويد 

نامه- نوعی بستنی و ماست خوشمزه
12-  چين و چروک- همه طالب آنيم- حوله

13-  درنگ- قلب قرآن كريم- نوعی حلوا
14-  جان��ور تک س��لولی- همب��ازی لورل در 

سينما- نمايشنامه غم انگيز
15-  ايالتی در امريكا- س��ريالی ب��ا بازی ايرج 
نوذری و فرهاد مهاديان كه از شبكه اول شنبه ها 

پخش می شود.
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اراهلاوهراوا
نمرتاوهریمیلک
یرممانمگسوناف

به موقع سر قرارهای خود می رسید؟!

تنهايی ات را به ديگران هديه نکن

يك پژوهش نشان داد:فيس بوک عامل يک پنجم طالق ها در انگليس
محيط کار؛ بزرگترين منبع استرس زنان شاغل

حتماً خودت بهتر از هركسی می دانی تا به حال 
چند بار بدقولی كرده ای!

ش��ايد ه��م بارها ديگ��ران در برابر ت��و بدقولی 
ك��رده اند.... برای اينكه بهتر با خودت آش��نا ش��وی 

سؤال ها را بخوان و يكی از پاسخ ها را انتخاب كن.
ــواب  ــو خ ت ــده و  ــاعت خراب ش ــگ س 1( زن

مانده ای...
الف- مثل هميشه

ب- ای وای، حاال چه كاركنم
ج- امكان ندارد من خواب بمانم. هميش��ه قبل 
از اينكه س��اعت زنگ بزند خ��ود به خود از خواب 

می پرم
2( فردا قرار است با قطار به مسافرت بروی...

ب- پن��ج دقيق��ه قب��ل از حركت به ايس��تگاه 
می رسی

ج- نيم ساعت قبل از حركت در ايستگاه هستی 
و سرت را با مجله ها گرم می كنی

الف- يک ثانيه قبل از حركت می رسی و تقريبًا 
به داخل قطار می پری

3(کدام يك از اين جمله ها را ترجیح می دهی؟
ج- دنيا متعلق به كس��ی اس��ت كه صبح زود از 

خواب بيدار می شود
ب- زندگی كه هميش��ه نبايد مثل ساعت دقيق 

كار كند
الف- ساعت، ساعت است

ــو را معطل  ــر می کنند و ت ــی ديگران دي 4( وقت
می کنند...

ج- از عصبانيت منفجر می شوی
الف- تو عادت های دير كردن همه را می شناسی 

و بر حسب آن  زمان حركتت را تعيين می كنی.
ب- ناراحت می شوی

5(کدامیك از اينها را همیشه به ياد می آوری؟
ج- روزی كه با كسی قرار داشتی و آنقدر منتظر 

شدی كه زير پايت علف سبز شد
ال��ف- روزی كه آنقدر دير به ميهمانی رفتی كه 

همه ميهمان ها رفته بودند
ب- ماجراهای باورنكردنی ای كه برايت پيش 

آمده تا به موقع برسی
ــی  ــار طوالن انتظ ــکی  ــب دندان پزش 6( در مط

می شود...
الف- به منش��ی پيش��نهاد می دهی كه بروی و 

برگردی
ب- ب��ا دله��ره و اضط��راب مجله ه��ا را ورق 

می زنی
ج- از اين فرصت اس��تفاده می كنی و فعل های 

بی قاعده انگليسی را حفظ می كنی
7( برای اينکه ساعت را بدانی...

ج- به ساعت  مچی ات نگاه  می كنی
ب- از تلفن گويا می پرسی

الف- از يک رهگذر می پرسی
8( به مسابقه دوی ماراتن دير می رسی...

الف- مس��ابقه را ش��روع می كنی، ان��گار اصاًل 
اتفاقی نيفتاده

ج- از هولت چند دقيقه معذرت خواهی می كنی 
و وقت را از دست می دهی

ب- يک معذرت خواهی س��ريع می كنی و 100 
متر اول را شروع می كنی

ــهور بدقولی  ــخصیت مش ــی که يك ش 9( موقع
می کند...

ج- چ��ه  قدر بد، يک ش��خصيت مش��هور بايد 
الگويی برای جامعه باشد

الف- حتماً يک جای ديگر سرش گرم شده
ب- بايد خيلی مشغله داشته  باشد

ــت هايت از تو می خواهد که  ــی از دوس 10( يک
ساعت 6 دنبالش بروی، کی سر قرار می رسی...

الف- ساعت هفت
ب- شش و 10 دقيقه

ج- پنج و 55 دقيقه
اگر بيشتر جواب های به دست آمده »الف« باشد:

بی خیال
راح��ت بگويم: تو با س��اعت اصاًل ميانه خوبی 
نداری. تو تمام وقت مش��غول دويدن هس��تی. دير 
رسيدم، دير رس��يدم... اين جمله ای است كه روزی 
10 بار از آن استفاده می كنی. درست است كه نگران 
و عجول می ش��وی ولی در همان لحظه ديگران در 
مورد تو می گويند: آيا او واقعاً از اينكه ما را س��ركار 
بگذارد ل��ذت می برد؟ و اين اصاًل  خوب نيس��ت. 
يا برعكس، زمانی كه برحس��ب اتفاق زود می رسی 
شايد اين جمله  را بشنوی: وای چه معجزه ای اتفاق 

افتاده!
س��اعت خود را چند دقيق��ه جلو بكش و طبق 

همان ساعت به زندگی روزمره ات برس.
اگر بيشتر عالمت های به دست آمده »ب« باشد:

آونگ
نمی ت��وان گفت هميش��ه دير می رس��ی اما اگر 
اطرافي��ان تو بخواهند در مورد ت��و نظر دهند، اصاًل 
نمی گويند: او وقت شناس است. برنامه های تو گاهی 
از پيش تعيين ش��ده هستند و با اين حال بازهم دير 
می رسی و برعكس گاهی بدون برنامه ريزی به موقع 
می رس��ی. چيزی درون تو هس��ت كه درس��ت در 
لحظه های حس��اس كمی فكرت را مشغول می كند 
و تو را از ديدن س��اعت باز می دارد. اما اين توانايی 
را داری ك��ه در مدتی كم تبديل به يک آدم بس��يار 
وقت شناس ش��وی. فقط برنامه ريزی هايت را جدی 

بگير و سعی كن دقيقاً مطابق آن عمل كنی.
اگر بيشتر عالمت های به دست آمده »ج« باشد:

دقیق مثل ساعت
می توان صدای تيک تاک ساعت را در وجودت 
ش��نيد. با اينك��ه بعضی وقت ها بيدار ش��دن برايت 
سخت است اما يک ساعت درونی در بدنت داری. 
كلمه وقت شناس كاماًل برازنده توست. اما برای يک 
قرار كوتاه كه دو قدم بيش��تر تا خانه فاصله ندارد از 
دو س��اعت قبل آماده می شوی. آيا اين كمی افراط 
در وقت شناسی نيس��ت؟ تو يک راز كوچک داری: 
ب��رای اينكه همه كارهايت طبق س��اعت پيش برود 
زنگ موبايل يا س��اعت خود را كوک می كنی اما در 
واقع احتياجی به اين كار نيست. يادت باشد هميشه 
ممكن اس��ت ش��رايطی پيش بيايد كه دي��ر به قرار 
برس��ی. آن  وقت برای اين ديركرد مدت ها معذرت 

خواهی می كنی، اما اصاًل تقصير تو نبوده  است.

داش��تن روابط اجتماعی ش��ايد به اندازه شستن 
دس��ت و پوش��اندن دهان ب��ه هنگام عطس��ه برای 

بهداشت عمومی اهميت داشته باشد.
 يک تحقيق جديد حاكی از آن است كه احساس 
تنهايی می تواند مانند س��رماخوردگی در شبكه های 

اجتماعی پراكنده شود.
ب��ه گ��زارش نيوزوايز، اف��رادی كه در حاش��يه 
روابط اجتماعی ق��رار دارند، تنهاي��ی را به ديگران 

می گسترانند.
نيكوالس كريستاكيس، اس��تاد دانشگاه هاروارد 
در تحقيقی كه در نش��ريه ش��خصيت و روانشناسی 
اجتماعی درج ش��ده اس��ت، با تأكيد بر اين مطلب 
می گويد كه اين كار مانند كشيدن نخ يک لباس است 

كه باعث پارگی آن می شود.
وی و جيمز فولر از دانشگاه كاليفرنيا قبالً  درباره 
انتقال عادات و احساس��ات در شبكه های اجتماعی 
تحقيق كرده اند. يافته های پيش��ين آنان حاكی از آن 
اس��ت كه چاقی، س��يگار كش��يدن و خوشبختی از 

چيزهايی است كه مسری است.
تحقيق جديد نشان می دهد تنهايی نيز واگيردار 
اس��ت و دليل آن احتماالً اين اس��ت كه افراد تنها به 
ارتباط��ات اعتماد نمی كنند و باع��ث بی اعتمادی به 
ديگران می شوند. به نظر می رس��د تنهايی، راحت تر 
از دوستان به شخص س��رايت می كند تا از اعضای 
خانواده، بيشتر در ميان زنان پراكنده می شود تا مردان 
و بيش��تر در ميان همسايگانی می گسترد كه حدود 2 

كيلومتر از هم فاصله دارند.
براس��اس يافته های اين تحقيق، تنهايی تا س��ه 

درجه جداي��ی ايجاد می كن��د. به بي��ان ديگر، يک 
دوس��ت، تنها ش��خص را 40 تا 65 درصد در برابر 
تنهايی مستعد می كند اما دوست تنها، امكان احساس 
تنهايی را بين 14 ت��ا 36 درصد افزايش می دهد، در 
حالی كه دوست دوست دوست بين 6 تا 26 درصد 

می تواند تأثير بگذارد.
البته برخی پژوهشگران با يافته های تحقيقاتی از 
اين دست قانع نشده اند. مثالً  جيسون فلچر از دانشگاه 
ييل می گويد در اين تحقيقات به سادگی نمی توان آثار 
متغيرهای ديگر را مانند آثار زيست محيطی يا تمايل 
افراد ديگر به دوس��تی با هم ناديده گرفت. وی خود 
تحقيقی انجام داده اس��ت كه نش��ان می دهد جوش 
صورت، س��ردرد و حت��ی قد از طريق ش��بكه های 
اجتماعی منتقل می شود، اگر چه به نظر نمی رسد اين 

امر شدنی باشد.
البته احس��اس تنهاي��ی به اين معنا نيس��ت كه 
ش��خص هيچ گونه روابطی ن��دارد، بلكه به اين معنا 
است كه اين روابط به اندازه كافی ارضا كننده نيست. 
تنهايی می تواند با اين احس��اس آغاز ش��ود كه همه 
چيز حالت خصمانه دارد و باعث می شود افراد آماده 
تهديدهای اجتماع��ی باش��ند و  رفتارهای تدافعی 
بيش��تری از خود نش��ان دهند كه اتفاقاً بيشتر نتيجه 

معكوس دارد.
اين اف��راد نهايتاً از ش��بكه های اجتماعی خارج 

می شوند و دوستان خود را تنها می گذارند.
از آنجا كه تنهايی به مشكالت بهداشتی از آلزايمر 
گرفته تا بيماری قلبی مربوط می ش��ود، تجديد اين 

روابط برای حفظ بهداشت عمومی اهميت دارد.

فعال بودن يكی از زوج های انگليسی در شبكه 
اجتماع��ی »فيس بوک« يكی از 
داليل 20 درصد درخواست های 

طالق در اين كشور است.
به گزارش فارس، روزنامه 
اينترنتی روس��ی لنتا نوش��ت: 
نمايندگان شركت های حقوقی 
انگليس ك��ه در زمين��ه طالق 
تخص��ص دارن��د ب��ا اع��الم 

اي��ن مطلب يادآور ش��ده اند يک پنجم كس��انی كه 
درخواس��ت طالق می دهند يكی از داليل تمايل به 
جدايی را ارتباط و مكاتبه همس��ر خود با اشخاص 

ديگر از طريق »فيس بوک« عنوان می كنند.
به گفته حقوقدانان؛ اين شبكه به همسران امكان 

می ده��د رواب��ط و ماجراهای احساس��ی مجازی با 
ديگ��ران و از جمل��ه ش��ركای 
جنسی سابق خود برقراركنند و 
در نتيجه نوعی خيانت مجازی 

به همسران رايج شده است.
بن��ا ب��ر اين گ��زارش طی 
س��ال های اخي��ر حداق��ل دو 
مورد قت��ل به خاطر فعاليت در 

»فيس بوک« رخ داده است.
وين فورس��تر 34 ساله و برايان لوئيس 31 ساله 
همس��ران خود را به سبب اينكه در زمان مكاتبه در 
في��س بوک خود را مجرد معرفی كرده بودند به قتل 
رس��انده اند، هر دو اين افراد ب��ه حبس ابد محكوم 

شده اند.
بر اس��اس يک مطالعه مشخص شد محيط كار 
به تنهايی می تواند بزرگترين منبع اس��ترس باشد كه 

عموماً اثرات نامطلوبی بر سالمت جسمانی و روانی 
زنان شاغل دارد.

به گزارش ايسنا در اين پژوهش كه يک مطالعه 
نيمه تجربی و با هدف تعيين تأثير آموزش شيوه های 
مقابله با اس��ترس بر ميزان اس��ترس زنان شاغل در 
دانش��كده های پرس��تاری و مامايی، دندانپزشكی، 
توانبخش��ی و پيراپزشكی دانش��گاه علوم پزشكی 
تهران انجام ش��ده اس��ت، 138 نفر شاغل به روش 
نمون��ه گيری مبتنی بر هدف از فهرس��ت اس��امی 

كارگزينی انتخاب شدند.
همچنين آزمون آماری مجذور كای ارتباط آماری 
معناداری بين متغيرهای دانش��كده، سن، سابقه كار، 
تأهل، تعداد فرزندان، سطح تحصيالت و وضعيت 

مسكن با استرس شغلی نشان نداد.
در پژوهش حاضر آموزش كوتاه مدت مقطعی 
نتوانست تأثير زيادی بر كاهش استرس داشته باشد 
لذا ضروری است جهت كاهش استرس زنان شاغل 
برنامه های مختلف آموزشی بلندمدت، مشاوره و... 

درنظر گرفته شود.

با يك سهل انگاری
تاريخ صدور مدرک تحصيلی دانشجويی با تأخير 

6 ساله مواجه شد

زگهواره تا گور دانش بجوی

عينک های مترجم !

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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 از صحبت دوستی برنجم 
كاخالق بدم حسن نمايد 

عيبم، هنر و كمال بيند 
خارم، گل و ياسمن نمايد 

كو دشمن شوخ چشم ناپاک 
تا عيب مرا ُحسن نمايد 

معاش��رت، گفتگ��و و نشس��ت های گوناگون با 
جوانان همراه با شرايطی ويژه است كه در آن يكايک 
جوانان و دوس��تان آنان بي��ش از ديگران در حاالت 
و روحي��ات يكديگر كنج��كاو و دقيق می ش��وند. 
موشكافانه، عيب ها و ايرادهای طرف مقابل را مورد 
توجه قرار می دهند و به طور ظريف به نقد گفتارها و 

رفتارهای همديگر می پردازند. 
اين خصوصيت ممتاز سبب شده است به راحتی 
از ديگران انتقادهای بجا و بيجا كنند و از مشاركت در 
بحث ها و گفتگوها استقبال كنند، كمتر از ميانساالن 
و كهنس��االن »احتمال درس��تی« دهند و يا »حمل به 
صحت« كنند و اين ش��يوه را نشان نشاط، پويايی و 
س��رزندگی بدانند تا هرگز »منفع��ل« در حادثه ها و 
حماس��ه ها عمل نكنند، بلكه »فّع��ال«، »تمام عيار« و 

»همه جانبه« به صحنه ها بنگرند. 
زمين��ه ای چنين آماده و فضايی چنان ش��فاف با 
تمامی آثار مثبت و سازنده، لغزشگاههايی پرخطر و 
زيانب��ار فراهم می كند كه اندكی غفلت و بی احتياطی 
در اين مس��ير، »انتقاد« را به »انتق��ام« و »پرده برداری 
خالصانه« از شخصيت فرد را به »پرده دری خصمانه« 
تغيي��ر می دهد، به گونه ای ك��ه اطرافيان »عيب گويی 

سالم« را، »عيب جويی ناسالم« می پندارند. 
انتقاد؛ معنا و انواع آن

انتقاد از »نقد« به معنای تشخيص سكه اصلی از 
بدلی و آگاهی از عيار آن از س��وی افراد خبره و آگاه 
اس��ت كه در آموزه های اخالقی و از س��وی پاكان و 
صالحان، كنايه از »اخالص ياب��ی« و »دوری از ريا و 
خودخواهی« دانسته شده است، همان گونه كه لقمان 

حكيم به فرزند خود چنين توصيه می كرد: 
فرزن��دم! اعمال خود را ب��رای خدا خالص و به 
دور از خار و خاش��اک ريا بگ��ردان كه همانا ناقد و 
تش��خيص دهنده كارها در قيامت روشن بين و دقيق 

است.
اين موضوع در نگاه انديشمندان و در عرصه های 
اجتماع��ی و تربيتی به معنای جراحی روح و روان با 
ابزار انديشه و بيان دانسته شده است، چنان كه »چالِژ 

باكستن« در اين باره می گويد: 
»قانون حكاكی، در مورد انتقاد هم صادق است. 
آن چيزی را كه با يک قاشق می توان بتراشی، هيچ گاه 

از چاقو استفاده نكن.« 
و روانشناس امريكايی، »پرمود بترا« معتقد است 

تأثير نقد »رفتار« برتر و بيشتر است: 
»ب��ه جای خ��ود اش��خاص، از رفتارش��ان ايراد 

بگيريد.« 
باور اطرافيان از »منصفانه بودن انتقاد«، موضوعی 
زيبا و ظريف است كه »جرج برناد شاو«، طنزنويس 

اسكاتلندی به آن توجه می كند و می گويد: 
»ع��ادت كنيد در صحبت هايت��ان از خودتان نيز 
انتق��اد كنيد، اين كار باعث می ش��ود مردم باور كنند 

شما خيلی منصفانه حرف می زنيد.« 
دقت و حساس��يت در »فراهم بودن زمينه« نقد و 
نصيحت، نكته ای ديگر است كه برخی صاحبنظران 
بر آن تأكيد می كنند و با س��روده ای سبز و زيبا، آن را 

به تصوير می كشند: 
نيست در سنگين دالن »صائب« نصيحت را اثر 
تيغ بر خارا زدن، بازوی خود رنجاندن است 

بينش ها و برداشت هايی چنين بايسته و شايسته، 
باعث ش��ده اس��ت انتقاد در دو جلوه، خود را نشان 

دهد: 
1ـ انتقاد سالم و سازنده:

انتقادی كه در آن، سوز و سليقه همراه با همت و 
دقت، رهاوردی مفيد و مؤثر ايجاد می كند، شخصيت 
مخاط��ب را از هر گونه آس��يبی مصون می س��ازد، 
ارزش های گفتاری و رفتاری را محترم می ش��مرد و 
س��بب جلب و گس��ترش اعتماد متقابل و استحكام 
پايه ه��ای دوس��تی و رواب��ط صادقان��ه و صميمانه 

می شود. 
2ـ انتقاد ناسالم و سوزنده:

در اي��ن انتقاد، »تحريف« ش��خصيت و »تحقير« 
موقعي��ت و هويت ف��رد، جايگزين »تكمي��ل« آنها 
می ش��ود و فرد را با انزوا، دلزدگی و احس��اس يأس 
و ناكام��ی مواج��ه می كند. گرچه در پ��اره ای موارد، 
س��كوت او تنها پاسخ به ما محسوب می شود، اما به 
يقين اين سكوت معنادار، »محبت عاطفی« را محو و 

»برودت عاطفی« را جايگزين آن می س��ازد و پايانی 
جز تلخی خاط��ره، تيرگی روابط و فرار از نكته ها و 

گفته های سازنده نخواهد داشت!! 
شیوه شايسته انتقاد از جوان

1� مربي��ان، مبلغ��ان و تمام��ی اطرافي��ان جوان 
همچون پدران و م��ادران بايد اين نكته را باور كنند 

دوره ای  ج��وان  ك��ه 
خ��اص و حس��اس را 
می گذراند. دانش اندک، 
تجرب��ه ناچي��ز و نگاه 
صحنه ها  به  احساس��ی 
و عرصه ه��ای مختلف 
دارنده  درب��ر  زندگ��ی 
اشتباهات كم  خطاها و 
يا زياد اس��ت، از اين رو 
انتظار »عصمت« از نسل 
ج��وان، انتظاری بيجا و 
حتی غير عملی اس��ت، 
چنان كه هر گاه والدين 
و مربيان به گذشته خود 
برگردن��د، گاه خنده ای 
تعجب آفري��ن از گفتار 
و رفت��ار خوي��ش بروز 

می دهند. 
ش��ناختی  بی ترديد 
اينچنين��ی نس��بت ب��ه 

نوجوان��ان و جوان��ان، ما را به فراگي��ری آموزه های 
آس��مانی هدايت می كند كه پي��ش از  »بيان عيب« به 
»كتمان عيب« رو كنيم و سياست »تغافل« را به جای 
»تهاج��م« و »عفو« و »صف��ح« را به جای »نقد« پيش 

رو قرار دهيم. 
قرآن كريم، همه دين باوران را نسبت به شيوه های 
ناشايست فرزندان آنان هش��دار می دهد اما در پايان 

می فرمايد: 
»و اِْن تعفوا و تصفحوا و تغفروا فانَّ اهللّ  غفوٌر رحيم« 
همان گونه كه بندگان بصي��ر خداوند در دعاها 
پوش��ش عيوب و بدی های خود را طلب می كنند تا 
آبروی اجتماعی آنان حفظ شود، بی گمان با استفاده از 
اين سيره آسمانی، آيا امروز خانواده های ما شاهد آمار 
وحشتناک دختران و پسران فراری از كانون گرم خانه 
و خانواده خود بودند؟ به راس��تی »محدوديت«های 
بيش از حد، توهين ه��ا و حمله های پی در پی كه با 
اصطالح »گير دادن های نادرست« شهرت يافته است، 
اين صحنه های تلخ و ناشايست را نيز در پی دارد. آيا 
اينها با »تحمل و تفاهم« بهتر و بيشتر قابل پيشگيری 

بسيار نبود؟ 
2� هنگام »نقد« و »ارزيابی« س��ه مسير صالح و 

سالم وجود دارد:
الف( اس��تفاده از »حكمت« يعنی سنجيدگی در 

گفتار و رفتار )ادُع الی سبيِل ربَِّک بالحكمة( 
ب( »پند و نصيحت« در نقد و انتقاد، )و الموعظِة 

الحسنة( 
ج( جدال و گفتگويی بسيار نيكو و شايسته

)و جادِلْهم بالّتی ِهَی احسن(.  
به يقين اين سه شيوه، بر اساس »انديشه«، »عشق« 
و »فطرت« اس��توار اس��ت و همگان)به ويژه نس��ل 

جوان( را به خوبی قانع و شادمان می كند. 
3� انتقاد س��ازنده، هميشه با بيان يكی از صفات 
و جنبه ه��ای مثب��ت جوان آغاز می ش��ود تا با جلب 
اطمينان او، موضوع اصلی مورد انتقاد مطرح شود. به 
كارگيری اين روش، موجب اقبال و اس��تقبال بهتر و 
مقاومت كمتر مخاطب در پذيرش مطلب مورد نظر 

می ش��ود، همان گونه كه درباره ما نيز اين معادله زيبا 
جواب می دهد. 

4� انتقاد س��الم، در قالب جمالت و عبارات غير 
مستقيم بيان می شود، زيرا نوع افراد )به ويژه نوجوانان 
و جوانان( از »بايد و نبايد« و »بكن و نكن« گريزانند 
و ه��رگاه جنبه محكوميت، آمران��ه و تحريک آميزی 
الف��اظ و عب��ارات،  در 
احساس نشود با گوش 

جان پذيرا می شوند. 
پذي���رش  اي���ن 
و پوياي��ی، آن��گاه ب��ه 
اوج می رس��د كه پيش 
از ه��ر س��خنی ش��يوه 
پيش��وايان پاک اندي��ش 
بازگو  آن��ان  برای  خود 
ش��ود ك��ه از انتقادها و 
ارزيابی های دوس��تان و 
بيگانگان با روی گشاده 
می كردن��د،  اس��تقبال 
را  دوس��تان  بهتري��ن 
برتري��ن  دارن��دگان 
هديه، يعن��ی ارائه كننده 
اش��كاالت و عيب های 
و  می دانس��تند  خ��ود 

می فرمودند: 
»اََح��بُّ اِْخوانی الّی 

من اَْهدی الّی عيوبی؛ 
محبوب ترين برادرانم كس��ی است كه عيب ها و 

كاستی های مرا به من هديه كند.« 
توج��ه ب��ر واژه ه��ای »اح��ب«، محبوب ترين؛ 
»اخوانی«، برادران من؛ »اَهدی«، هديه دهد و »عيوبی«، 
عيب های مرا، مفاهيم واالی تربيتی و پرورشی برای 
خردمندان و تش��نگان معارف آس��مانی دارد. با اين 
نگرش نو، هديه ها بايد در پوششی دلنشين و شيرين 
و با ش��يوه ای زيب��ا و دلپذير عرضه ش��ود تا خاطره 
خوب و ماندگاری داش��ته باشد، از اين رو استفاده از 

عباراتی چون: 
»آيا بهتر نبود؟«، »آي��ا صالح می دانی؟«، »خوب 
اس��ت يک بار هم چنين كنيم«، »به نظر شما اگر...؟« 

و... انتقاد را سازنده و پاينده می سازد. 
5� در هر نشس��ت انتقادی، ط��رح بيش از يک 
موضوع، زيانبار اس��ت و اگر از همه جهات جوان را 
م��ورد انتقاد قرار دهيم، او را عليه خود برانگيخته ايم 
و در پايان، چيزی جز خس��ران عايد خود نكرده ايم! 
بی دليل نيست برخی از روانشناسان، همچون »پرمود 

بترا« بر اين باورند: 
»انتقاد اگر بيش از اندازه ش��ديد و جدی نباشد، بهتر 

روی اشخاص تأثير می گذارد.« 
6� »انتقاد س��ازنده«، آنگاه بازدهی چش��مگيری 
خواهد داش��ت ك��ه »امنيت روحی« و »ش��خصيت 
اجتماعی« جوان در آن به طور كامل حفظ ش��ود، در 
غير اين صورت در ص��دد مقابله به مثل برمی آيد و 
»انتق��اد« جلوه »انتقام« می گي��رد و به جای »صالح«، 

»فساد« پديد می آيد. 
اس��تفاده از خلوت و بهره ب��ردن از فرصت های 
شايس��ته ای كه آمادگی روحی برای مخاطب وجود 
دارد، باعث »عزت بخش��ی« جوان می ش��ود و اگر با 
صدای بلن��د و در بين دوس��تان و اطرافيان صورت 
پذي��رد، »ذلت و خواری« ثمره س��ياه آن خواهد بود. 
دليل نيس��ت كه برخی اس��تفاده از ايما و اش��اره را 
در مراح��ل اوليه انتقاد بهت��ر و آبرومندانه تر می دانند 
زيرا ادب و دوس��تی و تفاهم موجود ميان جوانان و 

اطرافي��ان را می افزايد و آن��ان را برای پله های بعدی 
انتقاد مهيا می سازد. 

7� هنگام بيان س��خنان و زمينه چين��ی انتقاد به 
اين نكته توجه داش��ته باش��يم كه فايده های علمی و 
اندوخته های فرهنگی، آنگاه مفيد و مؤثر خواهد بود 
ك��ه همراه با احترام دوس��تانه و صميمانه و برخورد 
برادرانه باش��د. از افراط های زيان بخش دوری كنيم، 
هرگز به ش��يوه های مصنوعی و روبنايی كه در گفتار 
و رفتار م��ا هيچ تأثير مثبت��ی نمی آفريند، رو نكنيم، 
انتقادهای جوان��ان را با تمام وجود پذيرا ش��ويم و 
آنچه را قابل رد و جواب می دانيم در فرصتی مناسب 

پاسخگو باشيم. 
ضم��ن انتقاد ماليم از جوان، فرصت كافی برای 
اظهار نظر و گفتگو برای وی در نظر بگيريم و مطالب 
پيشنهادی او را با اس��تفاده از »هنر خوب شنيدن« و 
»فن گوش كردن فعال« ارزشمندتر كنيم تا »واكنش« 
ما او را به »كنش« وا دارد و بذر رشد و شكوفايی را 
در سرزمين پاک و حاصلخيز وجود وی بيفشاند، در 

غير اين صورت: 
»چو کاغذ چرب باشد نقش را دشوار می گیرد.« 
8� در صورت پذيرش انتقاد از سوی جوان، بايد 
فرصت مناسب برای تغيير و اصالح رفتار به وی داده 
ش��ود، زيرا نمی توان انتظار داشت حتی در صورت 
قبول مطلب انتقادی، به طور دفعی و ناگهانی، موفق 
به تغيير رفتار شود. همان گونه كه تشكيل رفتار، امری 
تدريجی و مشمول گذشت زمان است، تغيير آن نيز 

احتياج به فرصت مطلوب دارد. 
بی ش��ک كاربردی ترين و ماندگارترين ش��يوه، 
»تغيير نگاه و انديشه« است. هر گاه خانواده، مدرسه 
و جامعه، انديش��ه ای شفاف و پاک نسبت به زندگی 
و حيات در اختيار نسل نو قرار دهد، هرگز »ابزار« به 
جای »اهداف« نمی نشيند و معيارهای راستين زندگی 

با دروغين جايگزين نمی شود. 
يگانه رس��الت پيام آوران نيک بختی و س��عادت 
ج��اودان در جامعه، تغيي��ر و تكميل بينش های افراد 
نس��بت به خود، خلق و خداس��ت، ت��ا در پرتو اين 
»بينش صحيح و شايسته«، »گرايش درست و بايسته« 
پديد آيد و همگان به قله دانايی و توانايی دست يابند؛ 
كاری كه اكنون، پس از قرن های بس��يار، انديشمندان 
جه��ان ب��رای اص��الح روح و روان بيم��اران انجام 
می دهند و پيش از »انگيزه س��ازی« به »انديشه سازی« 
رو می كنند تا قوت و س��المت جس��م با سالمت و 

شادكامی جان پديد آيد كه: 
نشاط دل نیابی تا طلسم جسم نشکافی 

همه گنجيم اما، گنج، جا در مدفنی دارد 
9� انتقاد س��ازنده بايد با انگيزه ای خيرخواهانه، 
صادقانه و خالصانه و با لحنی دوس��تانه و مش��فقانه 
انجام ش��ود تا بهترين تأثير را نش��ان دهد. بی گمان 
ه��ر گاه نيت اطرافيان جوان، پاک و پرنور باش��د، از 
سوی خدای مهربان چنان تأثيری ايجاد می شود كه با 

كمترين الفاظ، بيشترين آثار احساس می شود. 
از اي��ن رو صالحان و فرزانگان به پيروان خويش 

همواره توصيه ای اينچنينی دارند: 
»نيت های خ��ود را پاک كني��د، فكرهای خوب 
كنيد... انسان در گرو نيات خويش است... اگر كاری 
ك��ه در ظاهر بد بود انج��ام داديم اما نيت و هدف ما 
خير بود، خداوند جبران می كند، هر چه نيت خير و 
درس��ت باش��د، كارها هم صحيح و بی عيب خواهد 

بود.« 
آری: 

از صافِی سرچشمه شود آب روان صاف 
دل، پاک چو گرديد، نََفس پاک برآيد 

10� در انتقاد از جوانان، بايد ظرفيت روانی آنان 
در نظر گرفته ش��ود و متناس��ب با ميزان حساسيت 
روحی و نوع شخصيت آنها، انتقاد كرد و گرنه بيش 
از آنچ��ه »تكميل« پديد آي��د، »تخريب و تحقير و يا 

تضعيف شخصيت« مخاطب ما، رخ می دهد. 
11� ترتيب دادن محافل بحث و انتقاد جوان در 
مراك��ز فرهنگی و يا در رس��انه های گروهی و مورد 
بحث قرار دادن ش��يوه ها و رويكردهای انتقاد سالم 
و س��ازنده و ارائه نمونه های عمل��ی از انتقاد مفيد و 
بهره گيری از آرا و نظريه های كارشناس��ان و جوانان، 
زمينه طرح انتقاد مؤثر و پذيرش آن را فراهم می كند. 
آث��ار مثبت و مفي��د در اداره صحيح گفتگوهای 
جوانان كه در محافل علمی و دانش��گاهی تش��كيل 
می شود، بهترين گواه بر ضرورت آموزش گفتاری و 
رفتاری بر شيوه های شايسته انتقاد است، همان گونه 
كه آثار زشت و زيانبار جلساتی كه نبود توان و تحمل 
نقد و فراموش كردن ش��أن و ش��خصيت جلسه نيز 

می تواند بهترين گواه بر ضرورت اين مهم باشد. 

ــش از حد والدين برهوش و حافظه    تأکید بی
کودک

بسياری از والدين، نا آگاهانه كودک خود را فقط 
با هدف تقويت مهارت های حافظه ای و انباش��تن 
ذه��ن وی از اطالعات عموم��ی، تربيت و هدايت 
می كنند و برای حافظه و هوش كودک اهميتی بيش 
از حد قائل می شوند. اين گروه از والدين بدون در 
نظ��ر گرفتن اين اصل تربيتی مهم كه تنها اطالعات 
عمومی و داش��تن حافظه قوی برای تكامل و رشد 
فكری و باروری اس��تعدادهای كودک كافی نيست، 
با اصل قراردادن هوش و حافظه كودک، از پرورش 
ساير تواتمندی های ذهنی و روانی كودک خود، كه 

مهم ترين آنها تفكر خالق است، غافل می مانند.
  ايجاد رقابت میان کودکان

رقابت ميان كودكان معموالً وقتی پديد می آيد 
كه:

الف( نوعی ارزيابی و رتبه بندی توسط والدين 
وجود داشته باشد.

ب( پاداش يا جايزه ای در ميان باش��د. به طور 
معمول اگر كودكان احساس كنند كه كار آنها توسط 
والدين مورد ارزش گذاری قرار خواهد گرفت يا به 
بهترين كارجايزه يا پاداش داده خواهد شد، بيشتر از 

آنكه به انجام بهترآن كار بينديشند، به كسب آن جايزه 
فكر می كنند. ضمن اين كه گاهی اين رقابت ها به 
ستيزه جويی ميان كودكان تبديل و سبب می شود تا 
آنها نتوانند از توانايی ها و استعدادهای واقعی خود 

استفاده كنند.
  تأکید افراطی بر جنسیت کودک

تأكي��د زياد بر جنس��يت ك��ودک و تمايز قائل 
شدن زياد ميان دختر و پسر يكی از موانع مهم رشد 
خالقيت كودكان در برخی از خانواده هاس��ت. در 
برخی از فرهنگ ها بسياری از دختران و پسرانی كه 
از تفكر خالق برخوردارند، به س��بب ملزم شدن به 
رعايت پاره ای مقررات و هنجارهای از پيش تعيين 
ش��ده و همچنين به دليل قرار گرفتن در نقش های 
قالبی كه فرهنگ و محيط بر آنها تحميل كرده، عاليق 
و تمايالت خالقانه ی خود را سركوب می كنند و 
در نتيجه به تدريج دچار تعارض ش��ده و خالقيت 

آنها از بين می رود.
ــت و پا گیر  ــك و دس   قرار دادن قوانین خش

در منزل
بس��ياری از والدين برای ك��ودكان خود قوانين 
و مقررات خش��ک و محدود كننده ای نظير مقدار 
س��اعت های درس خواندن در روز، رأس ساعت 

معين خوابيدن، اس��تفاده از لوازم خ��اص و... قرار 
می دهن��د. پديد آوردن چنين ش��رايطی در منزل و 
اصرار و پافش��اری بر رعايت آنها از جانب كودكان، 
سبب می ش��ود كودک تدريجاً به قالبی و تكراری 
رفتار كردن عادت كند. بايد توجه داش��ت كه افكار 

و رفتاره��ای كليش��ه ای و 
تكراری نقطه متضاد خالقيت 

است.
  عدم آشنايی والدين با 

مفهوم واقعی خالقیت
عدم آگاهی و ش��ناخت 
برخی والدين از فرايند رشد 
خالقيت در كودكان و مطالعه 
نكردن آنها در اين زمينه، سبب 
می شود هيچ گاه نتوانند برای 
پرورش و شكوفايی خالقيت 

كودک خود برنام��ه ريزی و اقدام صحيحی كنند و 
به اين ترتيب ناخواسته سبب می شوند استعدادهای 

خالق كودكشان به هدر رود.
  انتقاد مکرر از رفتارهای کودک

پيامبر اك��رم )ص( در حديث��ی درباره وظايف 
والدين نسبت به  فرزندان می فرمايند : »يقبل َميسوره 

و يتَ�ج��اوز ع�َن م�َعس��وره و ال يره�ُق�ُه« آنچه را 
كودک در توان داشته و انجام داده از او بپذيريد، كار 
طاقت فرسا و سنگين از او نخواهيد  و او را به گناه 

و طغيان وادار نكنيد.
ارزيابی پی درپی رفتارهای كودک و زير ذره بين 
قرار دادن و انتقاد از كارهای 
او در خانواده؛ آزادی، امنيت 
خاط��ر و اعتم��اد ب��ه نفس 
ك��ودک را مختل می س��ازد 
و ترس از اش��تباه را در وی 
تقويت می كن��د. اين ترس 
چنانچ��ه در ك��ودک حالت 
مرضی پيدا كند، جرأت ابراز 
يا  انديشه ی جديد  هرگونه 
انجام كارهايی را كه درعين 
خالق ب��ودن، احتمال وجود 
اشتباه نيز در آنها وجود دارد، در كودک از بين می برد 
و به اين ترتيب خالقيت كودک كه الزمه اش داشتن 
آزادی و امني��ت خاطر در محيط خان��واده و خطر 
پذيری  و عدم ترس از اش��تباه اس��ت، با مانع رو به 

رو می شود.
  بیهوده شمردن تخیالت کودک

تخيل كودک اساس خالقيت اوست و چنانچه 
تخيالت و رؤياهای كودک با بی توجهی، تمسخر يا 
بيهوده انگاش��تن از جانب والدين رو به رو شود، در 

واقع سرچشمه خالقيت اوخشكانده شده است.
محكوم كردن خيال پردازی كودک و وادار كردن 
او به واقع بينی درخانواده شيوه ای كاماًل اشتباه است 
و برای بذر حس��اس خالقيت كودک، آفتی مهلک 

محسوب می شود.
  عدم شناسايی عاليق درونی کودک

بس��ياری از كودكان خصوصاً درسنين پايين، از 
عاليق و كش��ش های خود نسبت به موضوعات و 
پديد ه های پيرامون اطالع روش��نی ندارند يا اينكه 
نمی توانند آن را به زبان بياورند. اين موضوع از موارد 
بسيار حساس به شمار می رود كه بايد ازهمان دوران 
كودكی مورد توجه والدين قرار گيرد. خانواده هايی 
كه نسبت به اين مس��أله بی تفاوت هستند و سعی 
نمی كنن��د انگيزه ه��ا و موضوعات م��ورد عالقه 
كودک خود را شناس��ايی و كشف كنند، ناخواسته 
فرصت های زيادی را برای رش��د خالقيت كودک 

از وی سلب می كنند.
  عدم وجود حس شوخ طبعی در محیط منزل

ش��وخ طبعی از شاخص های مهم خالقيت به 

شمار می رود و وجود حس شوخی و شوخ طبعی 
در فضای خانواده بس��يار حائز اهميت اس��ت زيرا 
مس��تقيماً به رش��د خالقيت كودک كمک می كند. 
اما در خانواده هايی كه فضای زندگی آنها خش��ک، 
رس��می و جدی اس��ت، زمينه ای برای بروز حس 
شوخ طبعی كودک به وجود نمی آيد و در نتيجه در 
چنين محيطی بسياری از كشش های خالقانه كودک 

پنهان می ماند.
  تحمیل نقش بزرگسال به کودک

بس��ياری از والدين عالقه مندند كه كودک آنها 
سريعاً رشد كند و كودكی خود را پشت سر بگذارد. 
آنها گاهی برای تس��ريع اين امر س��عی می كنند با 
كودک خود همانند بزرگس��االن رفتار كنند و به تبع 
آن از ك��ودک خود توقع ايفای نقش هايی بزرگ تر 
از محدوده س��نی آنه��ا را دارند. تحميل نقش های 
كاذب بزرگس��الی به كودكان، روند رشد اجتماعی 
آنان را مختل می سازد و سبب پديد آمدن رفتار های 
ن��ا بهنجار و تصنعی در آنها می ش��ود  و همين امر 
باعث از بين رفتن بس��ياری از اس��تعدادهای خالق 
دوران كودك��ی می ش��ود. به تخيل ك��ودكان خود 
پروبال بدهيد، آن وقت اس��ت كه از پرواز بلند آنها 

شگفت زده خواهيد شد.

موانع خالقيت در محيط خانواده

معصومه شهباز- خبرنگار زاينده رود:
ني��ره اخوان عض��و كميس��يون حقوقی و 
قضاي��ی مجل��س از در دس��ت تصويب بودن 
ماده ی 23 اليحه حماي��ت از خانواده در اين 
كميس��يون خبر داد. نماينده م��ردم اصفهان در 
مجلس هش��تم بيان داشت: برای ايجاد نظم در 
جامع��ه بايد از قوانين پيروی كرد، اما اين ماده 
ب��رای افراد پايبند به ش��رع و مقررات در واقع 
نياز نيس��ت. ماده مذكور همچنين برای افرادی 
كه با قانون سر و كار ندارند و از هر دريچه ای 
برای احقاق خواسته های خود عمل می كنند 
كارايی ن��دارد و در واقع برای قش��ری كه در 
اعمال خ��ود قانون را مالحظه می كنند و نمی 
خواهند ساختار ش��كنی كنند كارايی داشته و 
همچنين برای خانمهای نگران مصونيت ايجاد 
می كن��د. اليح��ه حمايت از خان��واده چهارم 
ش��هريور 86 در كميس��يون فرهنگ��ی مجلس 
مطرح ش��د، اين اليحه ابتدا توسط قوه قضائيه 
مطرح ش��ده بود كه دولت نهم با اضافه كردن 
بندهايی آن را به مجلس فرستاد. اليحه ای كه 
ب��ه عقيده فعاالن حقوق زن متزلزل كننده كيان 
و بقای خانواده محس��وب می شد. يكی از پر 
حاشيه ترين ماده های اين اليحه ماده ی 23 يا 
همان ماده چند همس��ری بود كه در آن اختيار 
همس��ر دائم دوم منوط به اجازه دادگاه پس از 
احراز تواناييهای مرد و تعهد اجرای عدالت بين 
همس��ران بود اما اين در حالی بود كه به عقيده 
حقوقدانان عدالت امری اس��ت كه تنها در بعد 
اقتصادی خالصه نشده و ابعاد امنيتی و عاطفی 

زن را نيز در بر می گيرد.
سال 87 به دليل اعتراضات گسترده فعاالن 
حقوق زن به ماده 23، اين ماده در كميس��يون 
حقوق��ی و قضايی مجلس ح��ذف و ماده ی 
اصالح ش��ده 23 توس��ط كميس��يون فرهنگی 
جايگزي��ن آن ش��د. در اين اصالحي��ه اختيار 
همس��ر دائم بعدی منوط به اجازه همسر اول 
يا اح��راز دادگاه از توان مالی و عدم خوف از 
اجرای عدالت بين همس��ران يا اثبات ش��روط 
هشت گانه ای مبنی بر عدم قدرت همسر اول 
به ايفای زناش��وئی، عدم تمكين زن از شوهر 
پس از حك��م دادگاه، ابت��الی زن به جنون يا 
ام��راض صعب العالج، محكوميت زن، ابتالی 
زن به مواد مخدر و مواد اعتياد آور مضر، ترک 
زندگی خانوادگی از طرف زن، عقيم بودن زن 

و غايب و مفقود االثر بودن زن است. 
حقوقدانان معتقدند اي��ن ماده گزينه های 
پيش روی فرد برای انتخاب دليل ازدواج های 
بع��دی را افزايش داده و احيای حقوق مادی و 

معنوی زن را تهديد خواهد كرد.
سرانجام در آذر 88 كليات اليحه حمايت 
از خان��واده در كميس��يون حقوق��ی و قضايی 
مجلس تصويب ش��د. در حال حاضر جزئيات 
اين اليحه در دست بررسی است. تا كنون 16 
ماده از 53 ماده اين اليحه به تصويب رس��يده 
و م��اده 23 كه به گفته اخوان همان ابقای ماده 
16 س��ابق است در دس��ت تصويب كميسيون 

حقوقی و قضايی است.

عضو هيأت رئيس��ه كميس��يون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی بی توجهی به فرهنگ 
ايران��ی - اس��المی و تبليغات منف��ی غرب را 
مهمتري��ن داليل افزايش طالق در جامعه ذكر 

كرد.
ج��واد صبور در گفتگو ب��ا خانه ملت در 
خصوص دالي��ل افزايش آم��ار طالق گفت: 

مش��كالت  مهمتري��ن 
ط��الق مرب��وط اس��ت به 
تبليغات  غربی،  آموزه های 
منفی و مخرب كه توس��ط 
ماهواره ها در جامعه رواج 

می يابد.
اي��ن نماين��ده مجلس 
شورای اس��المی در ادامه 
منف��ی  تبليغ��ات  اف��زود: 
متأس��فانه موجب  غرب��ی 
می ش��وند مردم با فرهنگ 

اصي��ل ايرانی - اس��المی از هم جدا ش��وند. 
عضو هيأت رئيسه كميسيون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشان كرد: تنها راه مقابله 
با اين حركت، اين اس��ت كه صدا و س��يما و 
رسانه ها به فرهنگسازی در جامعه بپردازند و 
مانع از رسوخ افكار مسموم و مضموم شوند. 
وی تصري��ح ك��رد: از ديگر عوام��ل مهم در 
افزايش طالق می توان به مش��كالت اقتصادی 

و اجتماعی اشاره كرد.
عضو هيأت رئيس��ه كميس��يون اجتماعی 
مجل��س ش��ورای اس��المی گفت: متأس��فانه 

مشكالت اقتصادی و معيشتی موجب می شود 
كان��ون گرم خانواده ها تحت تأثير قرار گيرند. 
اين نماينده مجلس شورای اسالمی يادآور شد: 
بايد برای جلوگيری از طالق همه دس��تگاه ها 
به صورت منس��جم و همه جانبه اقدام كنند تا 
مشكالت جامعه در اين خصوص كاهش يابد. 
صبور خاطر نشان كرد: بهترين اقدام اين است 
كه جمعی از كارشناس��ان 
مسائل اجتماعی به بررسی 
ط��الق  افزاي��ش  دالي��ل 
بپردازن��د و نگذارن��د اين 
موضوع مشكالت و تبعات 
بيش��تری بيافرين��د. عضو 
هيأت رئيس��ه كميس��يون 
كميسيون  گفت:  اجتماعی 
اجتماع��ی مجلس به طور 
افزايش نرخ  قطع موضوع 
ط��الق در جامع��ه را ب��ه 

عنوان يک اولويت مورد بررسی قرار دهد.
اي��ن نماينده م��ردم در مجلس ش��ورای 
اس��المی تصريح كرد: در كنار اين موارد نسل 
جديد بايد با موازين الهی - اسالمی آشنا شود 
ت��ا موجبات رش��د و بالندگ��ی را در جامعه 

اسالمی  ما فراهم آورد.
وی اظه��ار امي��دواری ك��رد: ب��ا ارائ��ه 
ي��ک برنامه ريزی منس��جم و دقيق از س��وی 
دس��تگاه های ذيربط و ق��وای مقننه، مجريه و 
قضائي��ه نقاط ضعف و قوت ه��ای مربوط به 

افزايش نرخ طالق مورد بررسی قرار گيرد.

ماده 23 اليحه حمايت از خانواده 
در حال تصويب است

بررسی معضل طالق اولويت کميسيون اجتماعی 
است

س
فار

س : 
عک
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انتقاد و چگونگی بیان آن 



سرمربي تيم فوتبال سپاهان اصفهان، شرايط تيم 
و بازيكنان خود را مطلوب ارزيابي كرد و گفت: تيم 
س��پاهان با اراده و همدل��ي تمامي بازيكنان خود در 
صدد ادامه روند رو به رشد خود در ليگ برتر فوتبال 

ايران است. 
ب��ه گزارش ايرنا، تيم فوتبال س��پاهان به منظور 
حفظ آمادگ��ي بازيكنان و انجام 2ب��ازي تداركاتي 
هم اكنون در جزيره كيش به سر مي برد و قرار است 
تا روز يكش��نبه 13دي ماه به تمرينات خود در اين 

جزيره ادامه دهد.
اين تيم اولين تمرين تداركاتي خود را در زمين 
ش��ماره يک مجموعه ورزشي المپيک كيش برگزار 

كرد. 
امير قلعه نويي سرمربي تيم سپاهان اصفهان در 
گفتگ��و با ايرنا گفت: تمرين��ات اين تيم به صورت 
توپي، بدنس��ازي و كارهاي ه��وازي خواهد بود كه 
ه��دف از انتخ��اب اين نوع تمري��ن، حفظ آمادگي 
بازيكنان براي حضوري قوي تر در رقابت هاي ليگ 

برتر است.
وي از برگزاري 2 ديدار دوستانه در زمين شماره 
يک كيش خبر داد و بيان داش��ت: با تمهيدات انجام 

شده و برگزاري اين ديدارها، درصدد هستيم اين تيم 
را در شرايط مسابقه حفظ كنيم.

قلعه نويي در پاسخ به اين سؤال مبني بر اينكه با 
انجام بازي هاي چهارجانبه قطر، آيا تيم شما متحمل 
ضرر نمي ش��ود، گفت: به طور حتم اينگونه خواهد 
بود. اين بازيها براي تيم ملي چندان مهم نيست چون 
در صورت اهميت داشتن اين بازيها، جواد نكونام و 
مسعود شجاعي كه هم اكنون در تعطيالت كريسمس 
در تهران به س��ر مي برند  باي��د در اين بازيها حضور 

مي يافتند.
سرمربي تيم فوتبال سپاهان ادامه داد: مربي اين 

دو بازيكن به دليل اهميت نداش��تن اين بازيها اجازه 
حضور آنان را در تيم ملي نداده است. پس مي بينيم 

كه اين بازيها سودي براي تيم ملي ندارد.
وي يادآور شد: تيم هاي باشگاهي هم بخشي از 
فوتبال ما هس��تند و باعث تعجب من است كه ليگ 
فوتبال به خاطر انجام اين بازي ها تعطيل ش��د ولي 
به هر ح��ال ما مجبوريم تمكين كنيم و اين براي ما 
كه روند رو به رشدي داشتيم خوب نبود. مربي تيم 
س��پاهان تاكيد كرد: با تعطيلي ليگ ما مجبور شديم 
چهار بازيكن به تيم ملي بدهيم و دو بازيكن خارجي 
)توره و آرماندو( به تعطيالت كريس��مس رفتند در 
صورتي كه اگر ليگ ادامه مي يافت اين بازيكنان در 

ايران مي ماندند.
قلعه نويي تاكيد كرد: بازيكن مصدوم نداريم و 
همه بازيكنان با هم يكدل، منسجم و با اراده اي قوي 

مصمم هستند اين روند رو به رشد را ادامه دهند.
گفتني است، عقيلي، رحمتي، حاج صفي، سيد 
جالل حسيني و همچنين دو بازيكن خارجي اين تيم 

در اردوي تيم سپاهان در كيش حضور ندارند.
تيم سپاهان با يک بازي كمتر نسبت به ساير تيم ها 

با 34 امتياز در صدر جدول ليگ برتر قرار دارد.

محس��ن قهرمان��ی در اقدام��ی 
عجيب يك��ی از ديدارهای ليگ  برتر 
فوتبال اس��تان خراس��ان رضوی در 
شهرستان بردس��كن را نيمه كاره رها 
كرد و در دقيقه 79 سوت پايان بازی 

را به صدا درآورد.
  دي��دار جمع��ه تيم ه��ای پي��ام 
بردس��كن و اي��ران خ��ودرو اوليايی 
كاش��مر از مرحله نهايی مس��ابقات 
فوتب��ال ليگ  برتر اس��تان خراس��ان 
رض��وی ك��ه در محل زمي��ن چمن 
بردسكن  اس��ماعيلی  ورزشی شهيد 

برگزار شد، به جنجال كشيده شد.
 جنج��ال اي��ن ب��ازی از جايی 
شروع شد كه داور 2 نفر از بازيكنان 
تيم فوتبال پيام بردس��كن را از بازی 
اخراج كرد و تعدادی از تماش��اچيان 
اين حركت داور را ناعادالنه دانستند و 
از وی خواستند در داوری خود بيشتر 
دقت كند و او را مورد تهديد و فحش 
و حرف های ناسزا قرار دادند كه داور 
ب��ازی با ترک ميدان، بازی را در نيمه 
دوم نيمه كاره رها كرد و اين درحالی 
بود كه تيم پيام بردسكن با وجود دو 

بازيكن اخراجی با يک گل از حريف 
خود پيش بوده است.

 امي��ری و ع��ادل از كميته ه��ای 
انضباطی و داوری هيات فوتبال استان 
خراس��ان رضوی نيز اي��ن بازی را از 
نزديک مش��اهده می كردند. در نيمه 
اول اين ب��ازی 2 نفر از بازيكنان تيم 
پيام بردس��كن با گرفتن كارت قرمز 
از ادام��ه بازی محروم ش��دند و تيم 

بردسكن 9 نفره بازی را ادامه داد.
 سيد حسن شبانی، رئيس هيأت 
فوتبال بردسكن در اين رابطه گفت: 
اين مسابقه از سری مسابقات مرحله 
نهايی ليگ برتر استان خراسان رضوی 
بود كه متأس��فانه داور اي��ن بازی، به 
خاطر فحاش��ی برخی از تماشاچيان 
زمين را در نيم��ه دوم ترک كرد و با 
وجود اين كه تيم پيام بردسكن 9 نفره 
بازی می كرد، از تيم ميهمان يک گل 
جلوت��ر بود و فقط 10 دقيقه ديگر به 
پايان اين بازی مانده بود كه متأسفانه 
داور با سوت خود به اين مسابقه پايان 
داد و از ادامه داوری خود كناره گيری 

كرد.

 محزون، مربی تي��م فوتبال پيام 
بردس��كن نيز  با بيان اين كه در هيچ 
جای دنيا نمی توان تماشاگر را كنترل 
ك��رد، تصريح كرد: باي��د داور به كار 
خودش ادامه می داد و نمی دانم به چه 

خاطر زمين را ترک كرد.
 وی اظهار داش��ت: اگر محسن 
قهرمانی از بازيك��ن و مربی خطايی 
دي��ده می تواند با نش��ان دادن كارت 
قرم��ز او را از زمي��ن خ��ارج كند و 
تحت هيچ ش��رايطی حق ن��دارد به 
خاطر حرف چند تماشاچی بازی را 

متوقف كند.
 مربی تيم فوتبال پيام بردس��كن 
اف��زود: به نظر من اي��ن حركت داور 

منطقی نبود.
 همچني��ن ان��وری، مرب��ی تيم 
فوتبال ايران خودروی اوليايی كاشمر 
ني��ز در اين خصوص گف��ت: از نظر 
قض��اوت داوری اين بازی هيچ گونه 
مش��كلی نداش��ت ولی جو متش��نج 
استاديوم باعث شد داور از ادامه بازی 
صرف نظ��ر كند و مس��ابقه را در 10 

دقيقه پايانی تعطيل كرد.

 عادل، دبير كميته انضباطی هيات 
فوتبال استان خراسان رضوی نيز در 
خصوص اتفاق��ات عجيب اين بازی 
گفت: اين بازی توس��ط داور تعطيل 
شد و علت تعطيلی بازی هم به خاطر 

حواشی اين بازی بود.
 وی اف��زود: ب��ه ج��رات اعالم 
می كنم كه فقط به خاطر حاش��يه های 
اين مس��ابقه، داور بازی را ادامه نداد 
و گرنه هيچ مش��كلی از ناحيه داور و 

بازيكنان نبوده است.
 ع��ادل در پاس��خ به اين س��ؤال 
ك��ه نتيجه اين باز چه خواهد ش��د؟ 
خاطرنشان كرد: اين مس��أله بايد در 
كميته انضباطی و اجرايی مورد بررسی 
ق��رار گيرد، اما اين بازی به طور قطع 
مجدداً برگزار خواهد شد تا حق اين 

2 تيم ضايع نشود.
 همچنين محس��ن قهرمانی داور 
اي��ن ديدار گف��ت: اين موض��وع را 
ب��ه كميته انضباطی و اجرايی اس��تان 
گ��زارش خواهم داد، ب��ه هيچ عنوان 
از بازيكن��ان م��وردی ندي��ده ام و به 

تماشاچيان نيز كاری ندارم.

دکتر فرشاد غزالیان- فیزيولوژيست ورزشي 
 ت��ا به ح��ال فكر كرده ايد س��اده ترين فعاليت 
جسمي انس��ان كدام است؟ اگر نگوييم ساده ترين 
اما بهترين، مؤثرترين و ارزان ترين فعاليت جسمي 
كه به تناسب اندام منجر مي  شود، پياده روي است.

ب��ه آن  دارد ك��ه  ام��ا ش��رط و ش��روطي   
مي  پردازيم.

انرژي كه ش��ما با انج��ام 2 كيلومتر پياده روي 
تند )با س��رعت پنج تا ش��ش كيلومتر در ساعت( 
مي  س��وزانيد، تقريباً با انرژي اي كه صرف دويدن 
آرام در مس��افت 1/5 كيلومتر مي  ش��ود، مساوي 
اس��ت و آث��ار مفيد يكس��اني بر تناس��ب اندام و 

سالمت شما دارد.
طي تحقيقي كه به تازگي در دانشگاه  هاروارد 
صورت گرفته، نش��ان داده ش��ده كه حتي آرام راه 
رفتن )با سرعت س��ه كيلومتر در ساعت( فوايدي 
براي س��المتي بدن دارد، به اين ترتيب كه موجب 
كاهش خطر بيماري هاي قلبي-  عروقي مي شود و 
هر چه شدت و ميزان اين فعاليت بيشتر باشد، آثار 

مفيد آن نيز بيشتر است.
ــاره رايج ترين ورزش  ــه کاربردي درب 11 نکت

همگاني
1( شيوه پياده روي: سعي كنيد هر روز حداقل 
براي مدت نيم ساعت يا چهار بار در هفته و هر بار 

به مدت يک ساعت پياده روي تند انجام دهيد.
اگر ش��ما فردي 75 كيلويي باشيد و با سرعت 
زي��اد به م��دت يک س��اعت در زمين مس��طحي 
پياده روي كنيد، 300 كالري انرژي مي  س��وزانيد و 
اگر هر روز همين برنامه را اجرا كنيد، 1100 كالري 
انرژي در هفته مي  سوزانيد كه براي تناسب اندام و 

سالمت قلب و عروق شما بسيار مفيد است.
2( دستگاه قدم ش��مار: اگر دستگاه قدم شمار 
داري��د، ابتدا ببينيد چند ق��دم در روز برمي  داريد. 
در مرحله اول س��ه هزار قدم و در مرحله بعد پنج 
هزار قدم در روز را انتخاب كنيد. براي رس��يدن به 
س��المت بهتر و فعاليت بيشتر، عالوه بر پياده روي 
روزان��ه، مقداري هم در من��زل يا محل كار نرمش 

كنيد.
3( ش��يوه گام برداش��تن: اگ��ر م��ي  خواهيد 
س��ريع تر راه بروي��د، به جاي برداش��تن قدم هاي 
بلند، قدم هاي تان را كوتاه و س��ريع تر برداريد. اگر 
قدم هاي بلندي برداريد، كشيدگي و فشار وارده بر 

ساق و كف پاي شما بيشتر مي  شود.
4( كفش مناس��ب: كفش هايي بپوشيد كه نرم 
هستند و به راحتي تا مي  شوند. »كفش پياده روي« 
كف قابل ارتجاع��ي دارد و مانع لق خوردن پا در 
كفش مي  ش��ود ولي معموالً ه��ر كفش راحت و 

سبكي با پاشنه كوتاه مناسب است.
5( حرك��ت دس��ت ها: حركت خوبي اس��ت. 

دس��ت ها را از آرن��ج 90 درجه تا كنيد و از ش��انه 
مانند دونده ه��اي حرفه اي تكان دهيد. هنگامي  كه 
دس��ت به عقب مي  رود، بايد به حدي برس��د كه 
انگار مي  خواهيد كيف پول تان را از جيب پش��ت 

آمدن  هن��گام  درآوريد. 
دس��ت به جلو، مچ بايد 
نزديک وسط قفسه سينه 
برسد. هر دستي را با پاي 
مخالف آن حركت دهيد، 
به اين صورت كه دست 
راست با پاي چپ عقب 
و جل��و برود و دس��ت 

چپ با پاي راست.
مچ ه��ا را ص��اف و 
آرنج ه��ا را نزديک بدن 
نگ��ه داري��د و عضالت 
نكنيد.  دست را س��فت 
و  م��داوم  دادن  ت��كان 
ش��ديد دس��ت ها با اين 
فعاليت  حالت موج��ب 
بيش��تر و س��وختن 5 تا 
10 درصد انرژي بيش��تر 
نسبت به حالت معمولي 

مي  شود.
6( سرعت پياده روي: 
را  پي��اده روي  س��رعت 
كني��د؛  تنظي��م  دوره اي 
ب��راي مثال ي��ک يا دو 
دقيق��ه با س��رعت زياد 
و س��ه يا چهار دقيقه با 
س��رعت كم پي��اده روي 

كني��د يا 1/5 كيلومتر س��ريع و س��ه كيلومتر آرام 

پياده روي كنيد.
7( مكان پياده روي: مكان هاي متفاوتي را براي 

پياده روي انتخاب كنيد.
پي��اده روي روي چمن و س��نگ ريزه موجب 
مي  ش��ود انرژي بيشتري 
نسبت به پياده روي روي 
يک سطح صاف و سفت 
مص��رف كني��د و اگر با 
س��رعت يكساني در شن 
نرم و در يک مسير صاف 
قدم برداريد، در شن نرم 
50 درصد انرژي بيشتري 
نس��بت به مس��ير هموار 

مي  سوزانيد.
8( تن��وع در ورزش: 
در مي��ان پياده روي، براي 
ايجاد تنوع و انجام نرمش 
و فعاليت بيشتر از چند تپه 
باال و پايين برويد. زماني 
كه از تپه ب��اال مي  رويد، 
كمي  به جلو خم شويد و 
زمان پايين آمدن كه كمي  
قدم هاي  است،  مشكل تر 
زانوها  برداري��د و  كوتاه 
را كمي  خم كنيد تا دچار 
خستگي عضالت نشويد. 
مي  توانيد از چوب دستي 
براي حفظ تع��ادل خود 

استفاده كنيد.
از  اس��تف����اده   )9
چوب دس��تي: زماني كه 
چوب دس��تي در دست راست شماس��ت، آن را با 

پاي مخالف )پاي چ��پ( جلو ببريد و انتهاي آن را 
همزمان با برخورد پاشنه پاي مخالف به سطح زمين، 
روي زمين بگذاريد. استفاده از چوب دستي موجب 
مي  شود عضالت سينه و دست تحرک بيشتري داشته 
باشند و از فش��ار وارده بر زانوها كاسته شود. اندازه 

چوب دستي بايد با قد شما تناسب داشته باشد.
10( حم��ل ب��ار: در صورت تماي��ل مي  توانيد 
حين پياده روي باري را حمل كنيد، ولي با دقت. اگر 
باري در دست داشته باشيد، هنگام پياده روي انرژي 
بيشتري مي  سوزانيد، فقط بايد مراقب باشيد فشار آن 
به گونه اي نباشد كه دچار خستگي عضالت دست 

و كتف شويد.
به ياد داش��ته باشيد افراد دچار فشار خون باال و 
بيماران قلبي، هنگام راه رفتن نبايد چيزي در دست 

داشته باشند.
اگر مي  خواهيد باري را حمل كنيد، از وزن كم 
)براي مثال نيم كيلو( شروع كنيد و به تدريج وزن بار 
را افزايش دهيد، البته باري را كه با دس��ت حمل مي  
كنيد نبايد خيلي س��نگين و بيشتر از 10 درصد وزن 

شما نباشند.
11( ش��دت ورزش ت��ان را بس��نجيد: هن��گام 
پياده روي، ش��دت فعاليت خود را بسنجيد. دانستن 
اين مس��أله به شما كمک مي  كند تا راحت تر شدت 
فعاليت ت��ان را در مواقع مناس��ب، افزايش يا كاهش 

دهيد.
براي تعيين ش��دت ورزش خود م��ي توانيد از 
موارد زير كمک بگيريد: الف( تست حرف زدن: اگر 
موقع پياده روي آنقدر نفس نداشته باشيد كه بتوانيد با 
همراه تان صحبت كنيد، احتماال سرعت پياده روي تان 

خيلي باالست و بايد آن را كاهش دهيد.
ب( كنترل ضربان قلب: براي اطمينان از اينكه با 
شدت دلخواه خود پياده روي مي  كنيد يا نه، مي  توانيد 
كمي بايستيد و نبض تان را اندازه بگيريد. استفاده از 
ابزارهاي الكترونيكي كه ضربان قلب را اندازه گيري 

مي  كنند نيز خوب است.
ج( قدم سنج: قدم سنج كه اغلب به كمربند يا مچ 
بسته مي  شود، حركات بدن را تشخيص داده و تعداد 
قدم هاي شما را مي  شمارد و ثبت مي  كند. قدم سنج ها 
اغلب امكانات ديگري ه��م دارند؛ براي مثال ميزان 
كالري سوخته شده و فاصله اي را كه پياده روي كرده 

ايد يا دويده ايد نيز نشان مي  دهد.
د( ابزاره��اي حرف��ه اي و ف��ول تكنول��وژي: 
 GPS ابزارهايي هستند كه از تكنولوژي ماهواره اي
استفاده مي  كنند. اين ابزارها گران تر از قدم سنج هاي 
معمولي هستند اما قادرند فاصله كلي و جاري شما 
را اندازه گيري كرده و حتي سرعت و شتاب شما را 

نيز تخمين بزنند.
به اين ابزار بايد برنامه بدهيد. اطالعات آن را به 
كامپيوتر هم مي توانيد منتقل كنيد. اين ابزار به مچ، 

كمربند، كفش يا بازو متصل مي  شود.

نيمك��ت نش��ينی ه��ای متوال��ی هافبک 
آرژانتين��ی رئال مادري��د، يوونتوس را به فكر 

جذب او انداخته است.
با ورود ستارگان گران قيمت 
به سانتياگو برنابئو ديگر جايی 
ب��رای فرناندو گاگ��و نمانده 
و اي��ن هافبک مل��ی پوش را 
ب��ه فكر ت��رک رئ��ال مادريد 

انداخته است.
در اين بين چند باش��گاه 
ب��رای جذب او اب��راز تمايل 
كرده اند ك��ه يوونتوس جزء 
اوست.  مش��تريان  بزرگترين 

»بانو پير« قصد دارد با جذب گاگو كه تجارب 
حض��ور در بازی های بزرگ زي��ادی را دارد 

كمی از مشكالتش را كم كند.
روزنام��ه »كوري��ره« هم اع��الم كرده كه 
يوونتوس در تالش اس��ت سران رئال مادريد 
را به قرارداد انتقال قرضی بازيكنش��ان متقاعد 
كند و در صورت راضی بودن از عملكرد وی 

آن را دائمی كند.

عالوه ب��ر يووه، فيورنتينا و اورتون هم به 
جذب اين بازيك��ن ابراز تمايل كرده اند. اين 
در حالی است كه مانوئل پيگرينی تأكيد كرده 

به گاگو نياز دارد.
اگرچ��ه ممكن اس��ت 
مان��دن گاگو در س��انتياگو 
برنابئ��و به حضور بيش��تر 
او در تركي��ب اصلی رئال 
مادري��د تبديل ش��ود اما با 
توجه به نزديک شدن جام 
جهان��ی او باي��د در تيمی 
حض��ور داش��ته باش��د كه 
بتوان��د به طور ثابت در آن 
بازی كند زيرا در غير اين صورت از ليس��ت 
نفرات ديه گو مارادونا برای س��فر به آفريقای 

جنوبی خط می خورد.
مدير برنامه ه��ای وی در اين باره گفت:
»فرناندو احتياج دارد به طور ثابت در تركيب 
تيمش قرار بگيرد. او وقتی به تيم ملی دعوت 
نمی ش��ود در خانه اش می نشيند و از شدت 

حسرت گريه می كند.«

نشريه ال پائيس چاپ اروگوئه برای دومين 
س��ال متوالی خوان سباستين ورون فوتباليست 
كهن��ه كار آرژانتينی را به عنوان مردس��ال قاره 

امريكا برگزيد.
ورون در اي��ن رأی گي��ری س��نتی، باالتر 
از همومبرت��و س��وازو از ش��يلی و اديس��ون 
مندز از ش��يلی قرار گرفت. ورون كاپيتان تيم 
اس��توديانتس الپالتا با اين تيم به مقام قهرمانی 
امريكای جنوبی رس��يده و با تي��م ملی نيز به 
جام جهانی صعود كرد. ورون 35 س��اله با نام 

مستعارLa Bruja)ساحره( اين عنوان را مديون 
دي��ه گو مارادونا س��رمربی تيم ملی اس��ت كه 
ن��ام وی را احيا كرد. گرچ��ه او در تيم فوتبال 
زادگاه��ش با وجود ب��اال رفتن س��ن نمايش 

فوق العاده ای داشته است.
مارچلو بيلسای آرژانتينی نيزكه با تيم شيلی 
به ج��ام جهانی صعود كرد، در اين رأی گيری 
به عنوان بهترين مربی س��ال قاره انتخاب شده 
است. خورخه فوساتی نيز دومين مربی خوب 

در اين قاره انتخاب شده است.

لیگ برتر تکواندو
فوالد ماهان سپاهان قهرمان 

نيم فصل شد

نيم فصل رقابت هاي لي��گ برتر تكواندو جام 
خلي��ج ف��ارس روز جمع��ه در خان��ه تكواندو با 

قهرماني فوالد ماهان سپاهان خاتمه يافت.
به گزارش ايس��نا در هفته ي نهم تيم شهرداري 
بندرعب��اس 5 ب��ر 3 كولرهاي گازي ك��ن وود را 
برد تا به نخس��تين پيروزي خ��ود در اين فصل از 
رقابت ها دس��ت يابد، فوالد ماهان سپاهان 6 بر 2 
شركت ملي حفاري ايران را شكست داد و سايپا با 
مناطق نفت خيز جنوب به تس��اوي 4 � 4 رسيدند. 
ديدار تيم هاي گاز فجر جم با قوامين ناجا به زمان 

ديگري موكول شد.
همچنين در اين هفته دانش��گاه آزاد اس��المي 
اس��تراحت داش��ت. در پايان رقابت هاي نيم فصل 
ليگ برتر تكواندو فوالد ماهان سپاهان با 20 امتياز 
در مكان نخس��ت جدول رده بن��دي قرار گرفت و 
قهرمان نيم فصل ش��د، تيم دانش��گاه آزاد اسالمي 
ب��ا 16 امتياز در جاي دوم ايس��تاد، گاز فجر جم با 
16 امتي��از و تفاضل برد كمتر در مكان س��وم جاي 
گرفته اس��ت و تيم هاي مناطق نفت خيز جنوب با 
13 امتياز و شركت ملي حفاري ايران با 11 امتياز به 

ترتيب در مكان هاي چهارم و پنجم قرار دارند.
نفرات برتر نیم فصل اين رقابت ها:

بهترين سرپرس��ت: محمد رضا هاش��مي از مناطق 
نفت خيز جنوب

بهتري��ن مرب��ي: رحيم صالح��ي از ف��والد ماهان 
سپاهان

بهترين داور: حسينعلي نظري از تهران
تيم منتخب اخالق: سايپا

بازيكن منتخب اخالق: ياس��ين اكب��ر نتاج از گاز 
فجر جم

فني ترين تيم: فوالد ماهان سپاهان
فن��ي ترين بازيكن: پيام قب��ادي از گاز فجر جم و 

ميثم باقري از فوالد ماهان سپاهان
پرامتيازترين تيم: س��ايپا و كولرهاي گازي كن وود 

با 61 امتياز

يوونتوس در تالش برای جذب گاگو

سباستين ورون مرد سال قاره امريکا شد

حداکثر استفاده از حداقل پياده روي

سوت پاياني محسن قهرماني در دقيقه 79 بازي!

آگهی مزایده و فروش اموال غیرمنقول 
تاریخ: 88/9/10

شماره: 880332 ح/3 اجرایی
به موجب پرونده اجرايی به كالسه 880332 سوم حقوقی شهركرد محكوم عليهم 1- طاهر 2- احسان رضوی 
محكوم هس��تند به پرداخت مبلغ 540/000/000 ريال در حق محكوم له خانم حميده قاس��می و پرداخت مبلغ 
27/000/000 ريال بابت نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت نظر به عدم پرداخت مبالغ فوق اموال مشروحه زير 

تأمين و توقيف گرديده است كه عبارتند از:
1- به استناد سند ثبتی شماره ملک 4 اصلی شماره ثبت 2831، دفتر 45 صفحه 101 شش سهم مشاع )معادل 
يک فرد( از 1056 سهم شش دانگ مزرعه شش دانگ رحمت آباد دو تو پالک 4- اصلی كه دو سهم انتقالی از 
سيد عبداله و يک سهم آن انتقالی از سيد تقی است به نام آنان آگهی شده دهستان چهارمحال و بخش ده اصفهان، 
با قدرالحصه از يک رشته قنات اختصاصی كه مبدأ آن در امالک مزرعه رحمتيه، از مزرعه نامبرده و از بيابان عبور 
نموده و در مزرعه مورد ثبت ظهور نموده است. به استناد 9 قطعه باغ از 5 تا 13 فرعی در تاريخ 1320/4/31 به نام 
سيد مهدی رضوی دهكردی فرزند عبدالرسول ثبت و سند ثبتی مربوطه تحويل گرديده است طبق اطالعات كسب 
شده 6 سهم مذكور دارای اراضی آبی و ديمی است. اراضی آبی شش سهم )يک فرد( حدود 7 جريب تخمين زده 
می شود كه طبق حصر وراثت انجام شده ولی تقسيم تركه گفته می شود كه صورت نگرفته – وراث حين الفوت 
مرحوم سيد مهدی 5 دختر و 2 پسر بوده است- ارزش شش سهم آب و ملک مورد نظر به شرح مذكور به مبلغ 
540/000/000 ريال برآورد شده است. سهم آقای سيد طاهر رضوی به عنوان اجدی از وراث 120/000/000 ريال 
معادل دوازده ميليون تومان برآورد می گردد. 2- طبق اظهارات مالكين و مطلعين مزرعه درب ده پالک 2- الف 
مرحوم سيد مهدی رضوی، پدر سيد طاهر مقدار      سهم مشاع از مزرعه درب ده را مالكيت داشته، با توجه به 
وضعيت موجود اراضی درب ده، در رابطه با بافت مسكونی شهر شهركرد – ميانگين قيمت         سهم مذكور به 
مبلغ 90/000/000 ريال معادل نه ميليون تومان برآورد شده كه با توجه به تعداد ورثه حين فوت مورث، قدرالسهم 
آقای سيد طاهر رضوی از مبلغ مذكور 20/000/000 ريال معادل دو ميليون تومان می باشد كه امالک فوق از طريق 
مزايده در مورخه 88/10/29 روز سه شنبه ساعت 10 صبح از طريق اين شعبه به فروش می رسد شركت در جلسه 
مزايده برای عموم وفق ماده 127 قانون اجرای احكام آزاد می باشد و متقاضيان می بايستی فی المجلس 10درصد 
مورد مزايده را به حساب سپرده دادگستری واريز و قبض بانكی آنرا به اين اجراء تسليم و هر كس باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود و می بايستی مابقی مبلغ را قبل از مدت يک ماه از تاريخ مزايده به حساب 
سپرده واريز نمايد در غير اين صورت وجوه واريزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد اين آگهی برای يک 
بار در روزنامه محلی منتشر و معابر عمومی الصاق خواهد شد ضمناً متقاضيان شركت در مزايده می توانند پنج روز 

قبل از مزايده از طريق اين اجراء نسبت به چگونگی نحوه برگزاری مزايده كسب اطالع نمايند.
ترابی- مدیر اجرای احکام مدنی شعبه سوم حقوقی شهرکرد

آگهی ابالغ 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

تاریخ: 88/8/20
شماره: 689/88 ش 16

در خصوص پرونده كالسه 689/88 ش 16 خواهان وحيد زراسوندی رحيم زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه 
وجه چک به مبلغ 17/000/000 ميليون ريال بانک ملت به ش��ماره 94849 مورخ 87/4/3 به طرفيت 1- فرش��ته 
احسانی مقدم 2- محمدرضا ترک تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخ 88/11/14 ساعت 
4:30 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يک 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 

تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 13840/ م الف 
مدیر شعبه 16 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/10/8
شماره: 1044/88 ش 14 ح

در خصوص پرونده كالس��ه 1044/88 خواهان نوراله زنده زبان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفيت 
سياوش خيری فر تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخ 88/12/5 ساعت 9 صبح تعيين 
گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 

مقتضی اتخاذ می شود. 13782 / م الف
مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
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ورزشی
قلعه نويي:

 سپاهان در شرایط بسیار خوبي قرار دارد 
فوتبال جهان



بر اساس نظر س��نجی مركز تحقيقات صدا 
و س��يما، رادي��و ق��رآن رتبه نخس��ت را در بين 
شبكه های راديويی در كسب رضايت شنوندگان 

به دست آورد.
 به گزارش واحد مركزی خبر، بر اساس اين 
گزارش از بين شنوندگان راديو قرآن، 96/2 درصد 

از برنامه های اين شبكه رضايت داشتند.

همچني��ن ب��ا توجه ب��ه تخصص��ی بودن 
برنامه ها، اين شبكه توانسته است رتبه سوم را به 
لحاظ ميزان شنوندگان، در ميان 13 شبكه راديويی 

كسب كند.
در نظر س��نجی قبلی كه اسفند ماه سال قبل 
اعالم شد، شبكه راديويی قرآن رتبه چهارم را در 

اختيار داشت.

روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدير مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسئول : 
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

121100 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
267000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

262000   یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخريدارز

10011003دالر امریکا

965972دالر کانادا

14381442یورو

16151625پوند  انگلستان

263268ریال عربستان

34703500دینار کویت

272275درهم امارات

شهيد  حاج  حيدر علی نيکفر
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با سالم و درود  بر پيغمبر خاتم حضرت محمد  
و همه انبياء  و س��الم و درود  بر سالله های پاک 
پيامبر اسالم  و سالم بر مهدی صاحب الزمان)عج( 
و درود ب��ر فرزند خلف آن اس��الف الطاهرين  و 
رهبر كبير  انقالب اسالمی حضرت امام خمينی)ره( 

وصيت نامه خود را شروع می كنم.
انقالب اس��المی  ايران با تقديم  هزاران شهيد  
و جانباز و رهبری  قائد عظيم الش��أن امام خمينی  
و وح��دت و يكپارچگ��ی مردم مس��لمان ايران  و 
زي��ر لوای واليت فقيه  به پيروزی دس��ت يافته اما 
ابرقدرته��ا به ويژه امريكای جنايتكار دس��ت بردار 
نيستند و هر روز به وسيله ايادی داخلی و خارجی شان 

به اين انقالب می تازند.
وجدان انس��انی و اس��المی هر ف��ردی حكم 
می كند  كه از خون شهيدان اسالم و حريم اسالمی 
خود تا پي��روزی نهايی و اس��تقرار حكومت عدل 
جهانی حضرت مهدی)عج( دفاع كند و برای اينكه  
اصال��ت انقالب  حفظ ش��ود و در دراز مدت خط 
اصي��ل انقالب منحرف نگردد و بايد تحت نظارت  
مستمر واليت فقيه و امام خمينی)ره( مبارزه كرد و 
لذا همه مردم بايد گ��وش به فرمان ولی فقيه خود 
باش��ند. ش��عارهای انقالب را كه با خون ش��هيدان  
انقالب اسالمی تبلور يافت  بايد حفظ كرد و بدين 
جهت بايد برای صدور انقالب، هر چه بيشتر اقدام 

نمود.
ح��ال كه ب��رای نگه��داری و حفظ اس��الم و 
انقالب اس��المی عازم اين ه��زاران جبهه مبارزه بر 
عليه دش��من زخم خورده هس��تم و امي��دوارم كه 
بتوانم به بهترين نحو مسئوليت  خود را انجام دهم 
ودر اين راه  جان دادن  س��هل اس��ت و فقط ايفای 
مس��ئوليت  كه اس��الم و قرآن به عهده فرد فرد ما 

گذاشته، مهم است.
ام��ا چند كلم��ه ای  ب��ا خان��واده ام. از زن و 
فرزندانم می خواهم كه در مرحله اول هرچه بيشتر 
در شناخت اسالم و خدمت به اسالم در خط اصيل 
ام��ام حركت كنند و در مرحل��ه دوم از دو دختر و 
دو پسرم می خواهم كه هرچه بيشتر درس بخوانند 
و ني��از تخصصی جامعه در راه خودكفايی مملكت 
را برطرف نمايند و در مواقع حس��اس از بذل جان 
و خدم��ت به انقالب چ��ه از نظر زبانی  و قلمی و 
چه جانی دريغ نكنند. از اموال منقول  و غيرمنقول 
مقداری را خرج كفن و دفن و بقيه مراسم معموله 
روز و بقي��ه را ني��ز طبق حكم خدا ب��ه ورثه يا در 
م��وارد ديگ��ر خرج ش��ود. در پايان امي��دوارم كه 
خداون��د متعال نعم��ت وجود امام ام��ت را برای 
مس��لمين مستدام بدارد و مسلمانان را در هر جبهه 

و هر كجايی پيروز گرداند.
خداي��ا خداي��ا تا انق��الب مه��دی خمينی را 

نگهدار
از عمر ما بكاه و بر عمر رهبر بيفزا.

کالم نور
حضرت فاطمه زهرا )س(:

ــد: ای فاطمه، هر کس بر تو صلوات  ــول خدا )ص( خطاب به من فرمودن روزی رس
بفرستد خداوند او را مورد آمرزش خود قرار داده و هرکجای بهشت که من باشم او 

را به من ملحق خواهد ساخت.

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

15 °

9 °

-1 °

-9 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

روی خط فرهنگ

انتقال نسخه خطی 400 ساله ديوان حافظ به 
کتابخانه ملی

عرضه 5 ميليون جلد کتاب در نمايشگاه کتاب کوبا

پيش فروش اينترنتی بليت های جشنواره فيلم فجر

رتبه اول راديو قرآن درکسب رضايت شنوندگان

از تجربه کار با عیاری در »روزگار قريب« 
برای مجموعه »بانو« استفاده کردم

ــی- فري��د سجادی حس��ينی  ــعود عجم مس
كارگردان��ی مجموعه تلويزيون��ی »بانو« را تجربه 
ارزشمندی در كارنامه هنری اش توصيف و تأكيد 
ك��رد از تجربه كار با عي��اری در »روزگار قريب« 

برای اين پروژه استفاده كرده است.
پخش مجموعه تلويزيونی »بانو« به كارگردانی 
فري��د سجادی حس��ينی و تهيه كنندگ��ی محم��د 
بيگ زاده با شروع ماه محرم از شبكه سه آغاز شده 
اس��ت. اين مجموعه كه هر ش��ب ساعت 20:45 
روی آنتن می رود، روايتگر داس��تان زنی در سال 
1316 است كه پس از سال ها به شهری برمی گردد 
كه مردمانش تصوری نادرست درباره او دارند. زن 

می خواهد اين تصوير نادرست را تصحيح كند.
در مجموعه »بانو« داريوش ارجمند، سياوش 
طهمورث، فريبا كوثری، س��اره بيات، محمدرضا 

حقگو، خسرو دستگير، كاوه 
كسرايی،  شهاب  خداشناس، 
احمد ريحانه، زهرا سعيدی، 
مينا جعفرزاده، س��حر نوری 

و... بازی كردند.
ــه  ــن ب ــوالً پرداخت معم
ــر  ــی در ژان ــائل مذهب مس
ــود و  تاريخی روايت می ش
ــتثنی  مس اين مجموعه هم 
از اين قاعده نیست. چطور 
ــی به  ــر تاريخ ــد در ژان ش
از  مسائل سال های 1316 
ــاب و...  ــف حج جمله کش

پرداختید؟
در ابتدا فيلمنامه مجموعه 
»بانو« رن��گ و لعاب مذهبی 

نداش��ت. در واقع قصه ای در ي��ک دوره تاريخی 
خاص روايت می شد و نگاهی گذرا هم به مسائل 
مذهبی ش��ده بود، ول��ی با توجه ب��ه اتفاقات آن 
سال ها به پيش��نهاد آقای داريوش ارجمند ترجيح 
داديم مسائل مذهبی در كار پررنگ تر شود. در آن 
دوره مردم برای مراسم عزاداری  با محدوديت رو 
به رو بودند و جريان های مختلف مذهبی از جمله 
كش��ف حجاب، روحانيون و مس��جد گوهرشاد 
اتفاق افتاده بود كه در فيلمنامه توجه زيادی به اين 
مسائل نشده بود. به همين دليل در طول كار رنگ 

و لعاب مذهبی اين مجموعه بيشتر شد.
ــوش ارجمند رنگ و  ــنهاد داري پس با پیش

لعاب مذهبی پروژه پررنگ تر شد.
بل��ه، آقای ارجمند زحمت زياد برای فيلمنامه 
مجموعه تلويزيونی »بانو« كشيد. در واقع به پيشنهاد 

او بخش های مذهبی در فيلمنامه پررنگ تر ش��د. 
وقتی او پيش��نهاد اضافه شدن بخش هايی همچون 
مب��ارزات مردم و... را ب��رای فيلمنامه داد، من هم 
اس��تقبال كردم و از او به خاطر لطفی كه نسبت به 
اين پروژه داشت، ممنون هستم. البته قبل از شروع 
كار فيلمنامه كامل نبود و آقای ارجمند فيلمنامه را 

كامل و بخش هايی را هم اصالح كردند.
ــرای کامل کردن  ــای ارجمند ب ــور آق چط

فیلمنامه »بانو« انتخاب شد؟
- فيلمنامه ای كه نادر وحيد نوشته بود، ناقص 
بود و نظر همه را تأمين نكرد، وقتی آقای ارجمند 
پيش��نهادهای خود را ب��رای اين پ��روژه داد و با 
اس��تقبال حاضران رو به رو ش��د، تصميم گرفتيم 
با توجه به قلم ايش��ان و اشرافی كه بر تاريخ دارد، 

كامل شدن فيلمنامه را به او بسپاريم. 
مجموعه »بانو« نخستین تجربه سريال سازی 
شما است. اين مجموعه چه ويژگی هايی داشت 

که شما را برای کارگردانی جذب کرد؟
»بانو« قصه خوبی داش��ت و مضمون قصه من 
را برای كارگردانی ترغيب كرد. قصه زنی كه بعد 
از سال ها به شهر برمی گردد تا از حيثيت مخدوش 
ش��ده خود دفاع كند. او با اراده آهنين وارد ش��هر 
می شود كه ثروتمندان ش��هر را از جمله شهردار، 
معين التج��ار و... را ب��ا واكنش های مختلف رو به 
رو می كن��د. در واقع همين ويژگی های قصه برايم 

جالب بود.
ــن تجربه  ــد در اولی ــك کردي چطور ريس
مجموعه سازی سراغ يك فیلمنامه ناقص برويد 

که در طول تصويربرداری کامل شود؟
گرچه كارگردانی اين مجموعه ريس��ک بود و 
در ابتدا هم خيلی نگران بودم، اما پيش��نهاد خوبی 
به من ش��ده بود و عالقه مند به ساختن اين پروژه 

بودم، چون قصه »بانو« را خيلی دوس��ت داش��تم. 
عالوه ب��ر آن هميش��ه در توليد كارهای دش��وار 
سهمی داشتم. بنابراين انجام دادن مجموعه »بانو« 
با تمام س��ختی هايش ش��يرين بود. به هر حال ما 
مس��لمان هستيم و ساخت كارهای مذهبی با تمام 

سختی هايش ارزشمند است.
ــی همچون  ــان مطرح ــا کارگردان ــما ب ش
در  و...  ــری  میرباق داود  ــاری،  عی ــوش  کیان
ــتید، چقدر از  پروژه های مختلف همکاری داش
تجارب آنها برای ساخت مجموعه »بانو« بهره 

برديد؟
همكاری با همه كارگردانان بزرگ مثل آقايان 
عياری، ميرباقری، شهرام اسدی و... برايم تجارب 
ارزش��مندی داش��ته و خيلی تأثيرگذار بوده اما با 
توجه به اينكه فضای مجموعه »روزگار قريب« به 
مجموعه »بانو« نزديک بود، به همين دليل از تجربه 
كار با آقای عياری در پروژه »روزگار قريب« برای 
س��اخت »بانو« به��ره بردم و 

كمک زيادی به من كرد.
ابتدا  در  ــه  مجموع اين 
ــمت  ــود در 16 قس ــرار ب ق
تهیه شود اما به 13 قسمت 
ــش پیدا کرد. دلیل آن  کاه

چه بود؟
س��عی كرديم زم��ان هر 
قس��مت را بيش��تر كني��م. از 
س��وی ديگر زمان كافی برای 
س��كانس ها  برخ��ی  ضب��ط 
را نداش��تيم. بنابراي��ن تعداد 
مجموعه  اي��ن  قس��مت های 

كاهش پيدا كرد.
ــای اين مجموعه  تیزره
پارسال از شبکه سه پخش 
ــش اين  ــانی، پخ ــود اطالع رس ــد، اما با وج ش
ــاد. دلیل آن  ــال به تعويق افت مجموعه يك س

چه بود؟
بع��د از تمام ش��دن تصويرب��رداری مقدمات 
تدوين را آغاز كرديم و شبكه سه هم آماده پخش 
ب��ود اما بنا ب��ه داليلی در تدوين وقف��ه ای افتاد و 

همين مسأله منجر به تعويق در پخش شد.
ــن توقف پیش  ــه داليلی در تدوي ــا به چ بن

آمد؟
مشكل خاصی نبود. مسائل اداری بود.

و صحبت آخر.
از س��اخت مجموعه »بانو« خيلی خوشحالم و 
اميدوارم مورد توجه بينندگان قرار گرفته باشد. اين 
مجموعه با همكاری يک گروه حرفه ای ساخته شد 

و همه تالش خود را برای اين پروژه كردند.

تصاوير كامل دو نس��خه نفي��س خطی ديوان 
حافظ موجود در مخازن مؤسس��ه فرهنگی بانک 
مرك��زی يونان به س��ازمان اس��ناد و كتابخانه ملی 

كشورمان منتقل شد.
 به گزارش واحد مركزی خبر، در لوح فشرده 
ح��اوی اين نس��خ نفيس ك��ه س��فارت يونان در 
كش��ورمان آن را به كتابخانه ملی اهدا كرده است، 
نسخه ای كامل از ديوان حافظ متعلق به 400 سال 
پيش به همراه منتخبی از »ديوان عبدالرحمن جامی« 
به خط احمدبن يوس��ف و همچنين نسخه خطی 

ديگری از ديوان حافظ به خط تحريری كه درويش 
ابراهيم الولسنی المولوی آن را كتابت كرده است به 

چشم می خورد.
اطالعات كتابشناس��ی اين نسخ نفيس پس از 
بررسی و استخراج ازجانب كارشناسان بخش نسخ 
خطی و نادر كتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران 

به مؤسسه فرهنگی بانک مركزی يونان اعالم شد.
قرار است با همكاری كارشناسان تاريخ روابط 
فرهنگی ميان دو كشور و چگونگی انتقال اين نسخ 

به يونان مشخص شود.

پنج ميليون جلد كتاب در نوزدهمين نمايشگاه 
بين المللی كتاب كوبا عرضه خواهد شد.

به گزارش ايبنا، نمايش��گاه كت��اب كوبا هفتم 
فوري��ه )18 بهم��ن( در هاوانا پايتخ��ت كوبا آغاز 
می شود و تا هفتم مارس )18 اسفند( با برگزاری در 

ديگر شهرهای كوبا ادامه خواهد يافت.
 روزنام��ه گرانم��ا اعالم ك��رد 250 اثر جديد 
تنها هفته  ی پيش از برگزاری نمايش��گاه كتاب در 
كتابفروشی های هاوانا در دسترس خوانندگان قرار 

خواهند گرفت.
 روسيه ميهمان افتخاری نمايشگاه كتاب امسال 
كوبا خواهد بود. نويسندگان، هنرمندان و چهره های 

سياسی فراوانی از روسيه نيز به اين مناسبت در كوبا 
حضور خواهند يافت.

 اين نمايش��گاه ب��ه رينالدو گونزال��ز و ماريا 
دل كارمن نويسندگان مش��هور كوبا كه به ترتيب 
برندگان جايزه ادبيات ملی كوبا و جايزه ملی علوم 
اجتماعی در سال 2003 هستند، تقديم شده است.

 طب��ق معم��ول جلس��ات متع��ددی درب��اره 
معرف��ی كتاب و ميزگردهای نقد و تحليل و ديدار 
نويس��ندگان و خوانن��دگان برگزار خواهد ش��د. 
همچنين در نمايش��گاه امس��ال جش��ن تولد 100 
س��الگی نويس��ندگانی چون خوزه لزاما ليما، دورا 

آلونسو و آنجل اوگير برگزار می شود.

برای نخس��تين ب��ار پيش ف��روش بليت های 
بيست و هش��تمين جشنواره بين المللی فيلم فجر 

اينترنتی می شود.
حبيب ايل بيگی مدير روابط عمومی بيس��ت 
و هش��تمين جشنواره بين المللی فيلم فجر به مهر 
گفت: امسال برای نخستين بار در تاريخ جشنواره 
فيل��م فجر پيش ف��روش بليت ها اينترنت��ی انجام 
می ش��ود تا هنرمن��دان و دانش��جويان در فضايی 
آرام و در زمان و فرصت مناسب بتوانند فيلم ها و 

سينماهای مورد نظرشان را انتخاب كنند.
گذش��ته  س��ال های  در  گف��ت:  ايل بيگ��ی 
پيش ف��روش بليت ها به دليل ازدحام و ش��لوغی 
با مش��كل همراه بود اما با برنامه ريزی های انجام 
ش��ده در حال راه اندازی يک س��ايت هستيم كه 
برنامه ه��ای پيش ف��روش در آن اعالم می ش��ود 

و هنرمن��دان و دانش��جويان در فرصتی مناس��ب 
می توانند فيلم هايشان را انتخاب كنند.

وی اف��زود: متقاضيان با دريافت كد رهگيری 
می توانن��د در زمان هايی كه اعالم می ش��ود برای 
دريافت بليت به سينماها مراجعه كنند. استفاده از 
اينترنت با توجه ب��ه رواج آن در جامعه می تواند 
باعث صرفه جويی در هزينه ها و زمان عالقه مندان 

به ديدن فيلم در جشنواره فيلم فجر شود.
ايل بيگ��ی ادام��ه داد: ب��رای پيش فروش ه��ا 
تس��هيالتی در نظ��ر گرفته ش��ده كه ب��ه زودی 
اعالم می ش��ود. در نظر داريم ب��رای هنرمندان و 
دانشجويان تس��هيالت و امكاناتی فراهم كنيم تا 
در فض��ا و ش��رايط بهتری از فيلم های بيس��ت و 
هشتمين جشنواره فيلم فجر استفاده كنند. احتماالً 

اين برنامه از 20 دی ماه اجرا می شود.

گپی با کارگردان بانو 
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