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مشاور وزیر نفت بر پیگیری توسعه 
پایدار در بخش انرژی کشور تأکید کرد

مشاور وزیر نفت در منابع انسانی 
و سازمانی بر ضرورت پیگیری توسعه 
پای��دار و یکپارچ��ه در بخش انرژی 

کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی 
س��ید علیرضا میرمحم��د صادقی در 

نخستین همایش توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس اظهار داشت . . .

سراسری / ادامه در  صفحه 2

مسعودشاهی:
حامیان مالی جشنواره فیلم فجر باید 

به وعده هایشان عمل کنند
دبیر بیست و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر تأکید کرد با حامیان مالی 
جش��نواره که به تعهداتش��ان عمل 

نکنند برخورد قانونی می شود.
مهدی مسعودشاهی در گفتگو 

با مهر گفت: متأسفانه بعضی از حامیان مالی جشنواره بیست و هفتم فیلم 
فجر به تعهداتشان درباره برندگان سیمرغ بلورین وفا نکردند . . .

فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه 8

شهردار منطقه هفت اصفهان:
زیرسازی و روکش آسفالت 
بلوار فرزانگان 40 میلیارد 

ریال اعتبار نیاز دارد
در حال��ی که مراجعه کنندگان به باغ فدک در 
بلوار فرزانگان با مخاطره به دلیل ناامنی این محور 
روبه رو هستند، شهردار منطقه هفت شهر اصفهان 
می گوید: راه برون رفت از این معضل ابالغ طرح 
تفصیلی جهت تعیین مح�دوده قانونی این منطقه 
و دولت آب��اد، اجرای رینگ چه��ارم ترافیکی و 
همکاری ارگان های ذینف��ع به خصوص تربیت 

بدنی و جهاد کشاورزی است...

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

  ارتباط والدین با فرزندان 
مؤثرترین عامل در 
پیشگیری از اعتیاد

خانواده رکن اساسی کلیه جوامع بشری است 
و در این بین نقش پدر و مادر در تربیت اصولی و 
انتقال و مهارت های ارتباطی و اجتماعی سالم به 

فرزندان بسیار حائز اهمیت است.
والدی��ن زمانی می توانند نس��بت به نیازهای 
مذکور آگاهی یابند که با فرزندان تعامل و ارتباط 

داشته باشند...

            جامعه / ادامه در  صفحه   

اقدامات دولت برای تنظیم 
بازار شب عید

معاون داخلی وزیر بازرگانی از اقدامات گسترده 
دولت برای تنظیم ب��ازار کاالهای مورد نیاز مردم در 

شب عید خبر داد.
 به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد صادق مفتح 

اظهار داشت...

        سراسری / ادامه در  صفحه   

صفـحه صفـحه

وزارت اطالعات اعالم کرد:
اسامی 60 بنیاد و مؤسسه مرتبط با 
جنگ نرم

عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی)ره(:
خودسازی دانشجویان، مهمترین ابزار مقابله 
با جنگ نرم

رئیس جمهوری اسالمی ایران:
ساختن ایران با قدرت ادامه می یابد

مدیر نظارت و کنترل خدمات شهری شهرداری اصفهان 
به مالکان خودروهای اسقاطی توصیه کرد: هرچه سریعتر اقدام 
به جمع آوری خودروهای خود کنند در غیر این صورت باید 
هزینه های رفع تخلفات شهری و پارکینگ نیروی انتظامی را 

که مقرون به صرفه نیست پرداخت کنند.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی 
ش��هرداری اصفه��ان، محمد مطیعی فرد با اع��الم این خبر 
گفت: از س��ال گذشته شهرداری اصفهان نیز بعد از پیگیری 
و گرفتن مجوز از قوه قضائیه با همکاری این نهادها، اقدام به 

جمع آوری خودروهای اس��قاطی در پارکینگ های نیروی 
انتظامی در نظر گرفته شده کرد و در این مرحله 220 خودرو 
فرس��وده رها شده در س��طح معابر را جمع آوری و به این 

پارکینگ انتقال داد.
وی با اشاره به مراحل اجرای این طرح افزود: این مدیریت 
به صورت کتبی در سطح مناطق به مالکان خودروهای اسقاطی 
برای جم��ع آوری این خودروها اخطار داده تا در ابتدا برای 
مالک خودروی فرسوده اخطاریه صادر شود تا نسبت به جمع 

آوری و انتقال این خودرو اقدام کند.

وی در ادامه گفت: پس از پایان مهلت اعالم ش��ده طی 
یک هفته عوامل این مدیریت نس��بت به جم��ع آوری این 
خودروها توسط جرثقیل و انتقال آن به پارکینگ های نیروی 

انتظامی اقدام می کند.
وی بیشترین خودروی اسقاطی رها شده را در مناطق 3، 
13 و 14 عنوان و تصریح کرد: خودروهای اسقاطی رهاشده 
در سطح معابر ش��هر اصفهان به منظور جلوگیری از ایجاد 
مناظر نازیبای ش��هری و پاکس��ازی سطح شهر جمع آوری 

می شود.

آغاز طرح ضربتی شناسایی و جمع آوری 
خودروهای فرسوده در اصفهان

هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال
توقف پرسپولیس مقابل ذوب آهن در 

اولین حضور علی دایی
هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال 
ایران روز ش��نبه با برگزاری مس��ابقه 
پی��روزی و ذوب آهن در ورزش��گاه 

آزادی پیگیری شد.
نیمه اول این بازی که در ساعت 15 

توسط تیم ذوب آهن آغاز شد  . . .
ورزشی / ادامه در  صفحه 7



سراسری
چه خبر از پایتختایرانجهان نما

هفت مجتمع خدمات رفاهی 
در راه های استان تهران 
به بهره برداری می رسد

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های اس��تان تهران 
گفت: هفت مجتمع خدمات رفاهی در راههای استان 

تهران تا دهه فجر به بهره برداری می رسد.
فره��اد صالحیان با بیان اینکه برای س��اخت این 
مجتمع ها 31 میلیارد تومان هزینه شده است، افزود: 
هم اکنون 20 مجتمع خدمات رفاهی در راه های این 

استان فعالیت دارد.
وی گفت: براس��اس برنامه ه��ای هدف گذاری 
ش��ده، تعداد تلفات و کشته شدگان جاده ای در سال 
88 در مقایسه با سال 84 باید 50 درصد کاهش داشته 

باشد.
صالحیان افزود: براساس آمارهای پزشکی قانونی 
این تعداد تا امروز 49 درصد کاهش داش��ته است و 
امیدواریم تا پایان س��ال به برنامه هدف گذاری شده 

برسیم.
وی گفت: 998 نفر بر اث��ر حوادث رانندگی در 

سال 84 در جاده های استان تهران فوت کرده اند.
صالحیان افزود: براس��اس آمار پزش��کی قانونی 
تعداد تلفات حوادث جاده ای استان در 9 ماه گذشته 
در مقایسه با مدت مش��ابه سال گذشته شش درصد 

کاهش داشته است.
وی گفت: رفع نقاط پرحادثه،  بهسازی مسیرهای 
ارتباطی، کنترل سرعت وسائل نقلیه، رعایت قوانین 
و مقررات راهنمایی و رانندگی و همکاری نیروهای 
پلیس،  راهداری،  اورژانس و آتش نش��انی از عوامل 

مؤثر در کاهش تلفات جاده ای بوده است.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های اس��تان تهران 
افزود: براس��اس بررس��ی های انجام شده 38 درصد 
تصادفات در جاده ها در 30 کیلومتری مبادی ورودی 

شهرها رخ می دهد. 

مسئول سامانه 1820:
دانش آموزان سامانه 1820 
را برای احیای حقوق خود 

فراموش نکنند
مس���ئ��ول س��ام�انه 1820 ارتب���اط م�ردم�ی 
آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اینکه تماس 
دانش آموزان با این سامانه ناچیز است، گفت:  ارتباط 
دانش آموزان با این سامانه برای دفاع از حق و حقوق 
مؤثر اس��ت و در جهت ارتق��ای مهارت های زندگی 

دانش آموزان تأثیر بسزایی دارد.
به گزارش ش��هر، جعفر بای با بیان این مطلب از 
مدیران مدارس ش��هر تهران خواست نحوه ارتباط با 

این سامانه را به دانش آموزان بیاموزند.
به گفته وی، دانش آموزان با آموزش ارتباط با این 
سامانه، می توانند مشکالت و محدودیت های خود را 
با ثبت در این س��امانه به اطالع مس��ئوالن آموزش و 

پرورش برسانند.
به گفته بای از زمان راه اندازی این سامانه 89 مورد 
تماس از سوی دانش آموزان مقطع متوسطه، سه م�ورد 
راهنم�ایی،11م�ورد ابتدایی و پنج هزار و 945مورد از 

سوی خانواده ها در این سامانه به ثبت رسیده است.
بر همین اس��اس 36 مورد از تماس ها از س��وی 
مدیران، 120مورد از سوی معلمان، 48مورد کارمندان 
اداری آموزش و پرورش و سه هزار و 902مورد پیام 

از سوی بازنشستگان به ثبت رسیده است.
وی وجود این قبیل سامانه ها را سبب غنی سازی 
محیطی، اندیش��یدن مستمر در دانش آموزان و ایجاد 
اعتماد به نفس در آنها عنوان کرد و گفت: بر اس��اس 
این رسالت از مدیران آموزش�ی تفاض�ا می شود دانش 
آموزان را با این سامانه ها آشنا کرده تا زمینه رشد تفکر 

نقاد در آنها ایجاد کند.

نوری المالکی ش��ایعات درباره عالقه وی 
برای نخس��ت وزیری در دولت آینده عراق را 

تکذیب کرد.
 به گزارش واحد مرکزی خبر نخست وزیر 
ع��راق برخی گزارش ها را مبنی بر صرف نظر 
کردن او از نامزدی برای تصدی سمت نخست 
وزیری عراق در دولت آینده این کشور تکذیب 

کرد.
دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه ای اعالم 
کرد: گزارش ها مبنی بر اینکه نوری المالکی قصد 
ندارد پ��س از انتخابات پارلمانی، خود را برای 
مقام نخس��ت وزیری دولت آینده این کش��ور 
نامزد کند دروغ اس��ت و او در این باره با هیچ 
یک از رس��انه های داخلی یا خارجی س��خن 

نگفته است.
موفق الربیعی مش��اور امنیت ملی س��ابق 
دولت ع��راق و از اعضای فراکس��یون ائتالف 
عراق یکپارچه در مجلس نمایندگان عراق در 
اواخر ماه دسامبر اعالم کرد: نوری المالکی برای 
دومین بار نامزد مقام نخست وزیری آینده این 

کشور نخواهد ش��د و نامزد ائتالف ملی عراق 
نخست وزیر آینده عراق خواهد بود. انتخابات 
مجلس نمایندگان عراق اوایل ماه مارس )بهار 
آینده( برگزار می شود و نوری المالکی پیشتر 
اعالم کرده بود که او از نامزدهای تصدی مقام 

نخست وزیر دولت آینده خواهد بود.
دفتر نخس��ت وزیر عراق با ابراز تأس��ف 
شدید از انتشار اینگونه گزارش های نادرست 
یادآور شد هدف از انتشار این شایعات، دستیابی 
به برخی از اهداف در انتخابات پارلمانی آینده 

عراق است.

س��فیران ترکیه در کشورهای خارجی در 
نشست مشورتی خود در آنکارا، دیپلماسی و 
راههای صلح آمیز را تنها راه حل مسأله هسته ای 

ایران دانستند.
ب��ه گ��زارش واح��د مرکزی خب���ر، در 
اطالعی��ه ای ک��ه درپای��ان نشس��ت 4 روزه 
مشورتی سفیران ترکیه درکشورهای خارجی 
منتشر شده در بخش مرتبط با مسأله هسته ای 
ایران آمده است: مسأله هسته ای ایران باید از 

راه های دیپلماتیک و صلح آمیز حل شود.
این اطالعیه آمده است موضع تأثیرگذار 
ترکیه در مس��أله هس��ته ای ایران که تاکنون 
ادامه داش��ت�ه است بع�د از این نیز باید ادامه 

یابد.
نشس��ت مش��ورتی س��فیران ترکی��ه در 
کش��ورهای خارجی به مدت چهار روز برای 
بررسی عمده ترین سیاست خارجی ترکیه و 

تبیین جزئیات آن در آینده برگزار شد.

اکثر زندانیان سابق گوانتانامو بعد از آزادی 
به گروههای تروریستی پیوسته اند. 

به گزارش ش��بکه تلویزیونی س��ی ان ان، 
یک مق��ام ارش��د وزارت دفاع امری��کا اعالم 
کرد گزارش محرمانه دولت این کش��ور نشان 
می دهد اکثر زندانیان س��ابق گوانتانامو بعد از 

آزادی به تروریست ها پیوسته اند. 
براس��اس این گ��زارش، آژان��س اطالعات 
دفاعی پنتاگون سال گذشته اعالم کرد 14 درصد 
از زندانیان زندان گوانتانامو بعد از آزادی بار دیگر 

به فعالیت های تروریستی ملحق شده اند. 

نخست وزیر عراق و تکذیب شایعات

زندانیان گوانتانامو بعد از آزادی بار دیگر به 
گروههای تروریستی می پیوندند 

سفرای ترکیه دیپلماسی را، تنها راه حل مسأله 
هسته ای ایران دانستند

ساختن ایران با قدرت ادامه می یابد

اقدامات دولت برای تنظیم بازار شب عید
معاون داخلی وزیر بازرگانی از اقدامات 
گسترده دولت برای تنظیم بازار کاالهای مورد 

نیاز مردم در شب عید خبر داد.
 به گ��زارش واحد مرکزی خبر، محمد 
صادق مفتح اظهار داشت: زمانی تنظیم بازار 
به درستی صورت خواهد گرفت که قیمت 
عرضه هم س��ود معقولی داشته باشد و هم 

استمرار تولید را تضمین کند.
وی از تشکیل ستاد ویژه مدیریت گوشت 
و م��رغ در وزارت بازرگانی خبر داد و گفت: 
براساس تحقیقات وزارت کشاورزی، قیمت 
مرغ کیلویی 2700 تومان قیمت مناسبی است 
و با این قیمت کل زنجیره تولید و توزیع سود 
معقولی خواهند داش��ت که در حال حاضر 

قیمت در همین حدود است.
وی با بی��ان اینکه در ماه های گذش��ته 
به رک��ورد 80 میلیون جوجه ری��زی در ماه 
رس��یدیم، اظهار داشت: برای تأمین گوشت 
مرغ مورد نیاز شب عید، جوجه ریزی به 85 
میلیون در ماه افزایش خواهد یافت و مشکلی 
در زمینه تأمین و تنظیم قیمت گوش��ت مرغ 

نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه قیمت مورد تأیید وزارت 
کشاورزی در مورد گوشت مخلوط گوسفند 
هم کیلویی 10 هزار تومان و گوشت مخلوط 
گوساله کیلویی 7 هزار تومان است، تصریح 
ک��رد: در حال حاضر قیمت گوش��ت قرمز 
عرضه شده در بازار بیشتر از این قیمت است 
که عمده دلیل آن خشکس��الی سال گذشته 

است.
معاون وزیر بازرگان��ی ادامه داد: به دلیل 
خشکسالی و نبود مراتع مناسب و علوفه کافی، 
سال گذشته دامداران بسیاری از دام های خود 
را برای ذبح به بازار عرضه کردند و به همین 
دلیل به رغم خشکسالی با فراوانی عرضه دام 

زنده مواجه بودیم.
وی با بی��ان اینکه در س��ال 88 به دلیل 
بارندگی مناسب بسیاری از دامداران به آیش 
گله های خود پرداخته اند، گفت: این امر از 
طرفی موجب ترمیم ذخایر گوش��تی کشور 
ش��ده و از س��وی دیگر عرض��ه دام زنده به 
کش��تارگاه ها کاهش یافته است و به همین 
دلیل س��ال آینده دوباره با فراوانی عرضه دام 
مواج��ه خواهیم بود ام��ا برای تعدیل قیمت 
گوش��ت قرمز در سال 88 س��تاد ویژه ای با 

دستور وزیر بازرگانی تشکیل شد.
به گفته وی، این س��تاد از 20 روز پیش 
اقدام به واردات دام زنده از کشورهای همسایه 
البته با نظارت س��ازمان دامپزش��کی کرده و 
دام های زنده فاقد بیماری پس از طی کردن 

دوران قرنطینه برای ذبح به کشتارگاه ها ارسال 
می شود.

وی ب��ا اش��اره به اینکه ه��م اکنون 150 
واحد صنفی توزیع این گوش��ت این دام ها 
را به قمیت مصوب در کشور آغاز کرده اند، 
اظهارداش��ت: به زودی تعداد این واحدها به 

250 واحد افزایش خواهد یافت.
وی اف��زود: با افزای��ش واردات دام زنده 
و تأمین دام مورد نیاز کش��ور قمیت گوشت 
قرمز تا بهمن تنظیم خواهد ش��د و مشکلی 
برای تأمین گوشت قرمز شب عید نخواهیم 

داشت.
وی از آغاز ذخیره سازی میوه و مرکبات 
از جانب بخش غیردولتی برای تأمین بازارشب 
عید خبر داد و گفت: 330 نمایشگاه بهاره نیز 
با 10 درصد رشد نسبت به نمایشگاه پاییزه 
با بیش از 23 هزار غرفه در کش��ور از جانب 

اصناف در کشور برگزار خواهد شد.
معاون داخلی وزیر بازرگانی اضافه کرد: در 
آینده نزدیک نمایشگاه های کشور به صورت 
فصلی برگزار خواهد شد یعنی طی یک سال 
ما چهار نمایش��گاه بهاره، تابستانی، پاییزه و 
زمستانی خواهیم داشت که در هر نمایشگاه 

کاالها متناسب با فصل ارائه خواهد شد.
مفتح از تشدید بازرسی ها در شب عید 
خبر داد و افزود: این بازرس��ی ها با تکیه بر 
بازرس��ی و نظ��ارت اصناف و ب��ا همکاری 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان 
تعزیرات حکومتی انجام خواهد شد.معاون 
وزیر بازرگانی تصری��ح کرد: با اجرای طرح 
اصالح نظ��ام توزی��ع هم اکن��ون برخی از 
اق��الم مانن��د آرد، روغن و اق��الم کاالبرگی 
در سیس��تم های نوین توزیع می ش��ود و با 
تصویب هیأت وزیر هفت گروه کاال از قبیل 
محصوالت دخانی، فراورده های گوش��تی، 
نوشابه های گازدار و انواع ماکارونی که شامل 
بیش از 100 نوع کاال می شود به این سیستم 

اضافه خواهد شد. 
وی در در خصوص واردات برنج آلوده 
به کشور هم خاطرنشان کرد: بر اساس اعالم 
رسمی وزارت بهداشت و سازمان استاندارد، 
پس از انجام آزمایش های متعدد، در برنج های 
وارداتی هیچ گون��ه آلودگی غیر مجاز دیده 
نشده است، این نتایج را آزمایشگاه هایی اعالم 
کرده اند که هزاران قلم دارو و مواد غذایی در 
آنجا آزمایش می شود اما برخی افراد به دلیل 
اغراض سیاسی یا اقتصادی تنها به دنبال ایجاد 
فضای رسانه ای در این خصوص هستند و 
هنوز رویای برنج کیلویی 5 هزار تومان را در 

سر دارند. 

مشاور وزیر نفت بر پیگیری توسعه پایدار در بخش انرژی کشور 
تأکید کرد

مشاور وزیر نفت در منابع انسانی 
و سازمانی بر ضرورت پیگیری توسعه 
پای��دار و یکپارچ��ه در بخش انرژی 

کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری 
اس��المی س��ید علیرض��ا میرمحمد 
صادقی در نخس��تین همایش توسعه 
پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه 
ویژه اقتص��ادی انرژی پ��ارس اظهار 
داشت: درکشورما نیز با توجه به نیاز 
روزافزون به منابع انرژی و محدودیت 
منابع انرژی فسیلی، ضرورت سالم نگه 
داشتن محیط زیست، کاهش آلودگی 
هوا، محدودیت های برق رس��انی و 
تأمین سوخت برای نقاط و روستاهای 
دورافتاده، اس��تفاده از انرژی های نو 
مانن��د انرژی هس��ته ای، ان��رژی باد، 
انرژی خورشیدی و انرژی های داخل 
زمین می تواند جایگاه ویژه ای داشته 

باشد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه س��هم 
ذخای��ر گازی ای��ران در میدان گازی 
پارس جنوب��ی حدود 14هزار میلیارد 
متر مکعب گاز و 18 میلیارد بش��که 
میعانات گازی اس��ت، اظهار داشت: 
این حوزه مشترک به مساحت 9 هزار 
و 700 کیلومترمربع یکی از بزرگترین 

مخزن های گازی جهان است.
مش��اور وزیر نفت ب��ا بیان اینکه 
بر اس��اس مطالعات انجام شده برای 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 24 
فاز پاالیشگاهی پیش بینی شده است، 
اظهار داش��ت: اگر فرض کنیم در هر 
سه سال پنج فاز به بهره برداری کامل 
برس��د، تنها همین پنج فاز در دوران 
س��اخت می توان��د ح��دود 60 هزار 
شغل مستقیم و حدود 120 هزار شغل 

غیرمستقیم در کشور ایجاد کند.

وی گفت: این اعداد در کنار هم به 
خوبی نشان می دهد در فضای کاری 
معمول، منطق��ه چه نقش عظیمی در 
ایجاد اشتغال بر کشور خواهد داشت 
که اگر توس��عه صنایع پایین دست و 
مباحث و ضرورت های پایتخت انرژی 
بودن را بر آن بیفزاییم تأثیر عظیم آن 
به خصوص در مباحث و تخصص های 

جدید باور نکردنی است.
مش��اور وزیر نفت افزود: این امر 
یک نتیجه گیری دیگری را هم به دنبال 
دارد که در صورت س��اخت فازهای 
پاالیش��گاهی و تکمی��ل مجتمع های 
پتروش��یمی و صنای��ع پایین دس��تی 
مرتبط، جمعیت شاغل مستقیم در این 
منطقه بی��ش از 300 هزار نفر خواهد 

بود.
میرمحمد صادق��ی تأکید کرد: از 
االن باید به فکر شهری با همه امکانات 
و نیازهای شهری خوب برای اسکان 
این افراد و خانواده آنها به بهترین وجه 

ممکن باشیم.
وی اظه��ار داش��ت: منطقه ویژه 
اقتص��ادی انرژی پارس اگرچه در دل 
قسمتی از سرزمین مقدس ایران واقع 
شده است اما نقش و حضور و کارکرد 
آن نه به منطقه ختم می شود و نه باید 
چنین فکری کرد و نه مربوط به نسل 

فعلی است.
مشاور وزیر نفت گفت: این منطقه 
متعلق به همه آحاد و فرزندان این مرز 
و بوم و متعلق به نسل های آینده است 
و درک ای��ن امر، ای��ن ضرورت را به 
وجود می آورد که به آن به عنوان یک 
ثروت بلند مدت ملی و متعلق به جامعه 
ایرانی اعم از نسل حاضر و نسل های 
آتی نگاه ک��رد و در این صورت باید 
یک برنامه بلندمدت که نقش و کارکرد 

منطقه در توسعه کشور و منطقه را بیان 
کند و مس��یر ما را حداقل تا افق سند 
چشم انداز یعنی س��ال 1404 روشن 

کند، تدوین شود.
میرمحمد صادقی بیان کرد: همه ما 
باید به اجرای چنین برنامه ای به عنوان 
یک س��ند مهم توس��عه کشور متعهد 
باشیم و این همان نگاه مبتنی بر توسعه 

پایدار منطقه است.
وی اظهار داش��ت: نف��ت و گاز 
دارای جایگاه خاصی در س��بد انرژی 
کشورهای جهان هستند به طوری که 
در سال 2008 نزدیک به 60 درصد از 
سبد انرژی مصرفی جهانی به این دو 

حامل انرژی اختصاص یافته است.
به گفته مشاور وزیر نفت بر اساس 
پیش بینی های انجام شده در دو دهه 
آینده با وجود کاهش تدریجی س��هم 
نفت خام و همچنین افزایش فزاینده 
تقاضای جهانی دیگر انرژی های اولیه 
و به وی��ژه انرژی های غیر فس��یلی، 
نفت و گاز سهم قابل توجه حدود 53 
درصد در سال 2015 و 52 درصد در 

سال 2030 خواهد داشت.
بررسی  افزود:  میرمحمد صادقی 
سبد انرژی های اولیه مصرفی در ایران 
نش��ان می دهد بیش از 90 درصد آن 
به نفت و گاز اختصاص یافته است و 
با توجه به اعمال سیاست جایگزینی 
گاز با انواع فرآورده های نفتی، س��هم 
گاز در مقابل نفت نیز در حال افزایش 

است.
وی گفت: در برنامه های توسعه 
بلن��د مدت مدون در چش��م انداز در 
زمره مهمترین اولویتهای وزارت نفت 
در بعد ملی، تأمین امنیت انرژی کشور 
و در بعد بین المللی، تأمین بخشی از 
تقاضای جهانی نف��ت و گ�از تعیین 

شده است.
به گفته میرمحم��د صادقی، وزیر 
نفت بر ت��الش در جهت تأمین منابع 
مال��ی از مناب��ع داخلی و تس��هیالت 
بین المللی، یکپارچگی تصمیم گیری 
در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 
تس��ریع در اجرای پروژه ها با توجه به 
س��رمایه گذاری عظیم صورت گرفته، 
تالش بیشتر برای حداکثر بهره برداری 
از می��دان مش��ترک پ��ارس جنوبی، 
فعال کردن بخ��ش بازرگانی و ارتباط 
ب��ا بازاره��ای بین المللی، اس��تفاده از 
فناوری های نوین و روش های پیشرفته 
در تولید، بهره برداری و مدیریت امور 
و به عبارت دیگر توجه هر چه بیشتر 
به مقوله تکنولوژیک و مسئولیت الگو 
شدن و الگو بودن منطقه در این زمینه، 
ایجاد امکان��ات رفاه��ی و فرهنگی، 
استفاده حداکثر از نیروهای تحصیلکرده 
بومی در منطقه پارس جنوبی و توجه 
به آموزش مس��تمر و توسعه سرمایه  

انسانی تأکید دارد.
مش��اور وزیر نفت ابراز امیدواری 
ک��رد این همای��ش بتوان��د در تعیین 
مسیرهای درست و نقش آفرینی منطقه 
و ارائه راهکارهای حل مسائل فعلی به 
اهداف از پیش تعیین شده دست یابد.

نخستین همایش توس��عه پایدار، 
یکپارچه و دانای��ی محور منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس از روز چهارشنبه 
به مدت س��ه روز در سه حوزه اصلی 
توسعه اجتماعی و توسعه انسانی شامل 
9 محور فرعی مربوطه، توسعه زیست 
بوم )محیط زیست و سرمایه طبیعی( 
شامل 12 محور فرعی مربوطه و توسعه 
اقتصادی )سرمایه فنی، تولیدی و مالی( 
ش��امل 12 محور فرعی در عس��لویه 

برگزار می شود.

رئی��س جمهوری اس��المی ایران 
گفت: دشمنان بدانند راه ساختن ایران 

با قدرت ادامه خواهد یافت.
به گزارش واح��د مرکزی خب�ر، 
آق��ای احمدی ن��ژاد در مراس��م بهره 
ب��رداری از پیش��رفته تری��ن کارخانه 
آلومینیوم کش��ور در هرم��زگان افزود: 
دش��منان می خواهند وق��ت و انرژی 

ملت ایران مستهلک شود.
رئی��س جمهور اضافه ک��رد: آنان 
می خواهند به جای آنکه متخصصان، 
عالمان و مدیران کشور وقت و انرژی 
خود را صرف س��اختن کش��ور کنند، 
صرف کارهایی شود که جز خسارت 

حاصلی برای کشور نداشته باشد.
آق��ای احمدی ن��ژاد گف��ت: اما 
خوشبختانه ملت ایران که دست دشمن 
را خوانده است از انقالب، دستاوردها 
و موجودیت خود، آگاهانه و با همدلی 
و اقتدار دفاع می کند و از فرصت های 
عظیمی ک��ه خداوند در اختیارش قرار 
داده اس��ت برای ساختن ایران استفاده 

خواهد کرد.
رئیس جمهور با اشاره به بهانه های 
دش��من در دوره ه��ای مختل��ف در 
زمینه ه��ای حقوق بش��ر و مس��ائل 
هس��ته ای افزود: آنه��ا می دانند نظام 
جمهوری اسالمی، ملت ایران و انقالب 

با این بازی ها زمین نخواهد خورد.
آقای احمدی نژاد گفت: دشمنان 
قادر نیستند با این فشارها، تبلیغات و 
طراحی ها، ملت ایران را بش��کنند اما 
تصور می کنند بتوانند انرژی ملت ایران 
را مستهلک و سرعت حرکت آن را کند 

کنند.
رئی��س جمه��ور ب��ا بی��ان اینکه 
می خواهم آب پاکی را روی دس��ت 
آنها بری��زم، افزود: بدانی��د ملت ایران 
دست شما را خوانده است، همه جای 
ایران صحنه تالش، کار و حرکت برای 
ساختن و پیش��رفت مبتنی بر عدالت 

است.
رئ�یس ج�م�ه���ور گفت : م�ن 
نمی خواهم همه تاری��خ را ورق بزنم 
فقط گوشه ای را بیان می کنم، خودتان 

تعمیم بدهید تا ببینید چه خبر است.
وی افزود: فکر کردند شلوغ کنند 
تصویری علیه ملت ایران پخش کنند 
و حنجره ها را به کار بیندازند و ملت 

ایران را متوقف کنند، اشتباه می کنید.
رئی��س جمه��ور گف��ت: یکی از 
جاهایی که ملت ایران طلبکاری جدی 
دارد جنگ جهانی دوم اس��ت؛ آنها که 
جنگ را به راه انداختند می خواس��تند 
دنیا را مجدداً بین خودشان تقسیم کنند 
و جنگ را راه انداختند تا بتوانند استعمار 
ن��و و فرانو را به وج��ود بیاورند چون 

استعمار کهنه به پایان راه رسیده بود.
آق���ای اح�م�دی ن���ژاد گف�ت: 
نمی خواه��م همه ابعاد جن��گ را باز 
کن��م، می خواهم درباره ایران صحبت 

کنم، با اینکه دول��ت وقت ایران اعالم 
بی طرفی کرد و بی طرفی نیز در قوانین 
بین الملل مفهوم خودش را دارد، با این 
حال آمدند ایران را اشغال و در کشور 
ما جبهه جدیدی علیه دولت آلمان باز 

کردند و در جنگ پیروز شدند.
وی اف��زود: خودش��ان در ای��ران 
جمع ش��دند، س��ه رئیس جمهور از 
انگلیس چرچی��ل، از امریکا روزولت 
و از ش��وروی استالین کنفرانس تهران 
را راه انداختن��د و در آنجا گفتند ایران 
پل پیروزی شد یعنی اگر از مسیر ایران 
عبور نمی کردند پیروز نمی شدند؛ پل 
پی��روزی یعنی عامل تعیی��ن کننده در 

جنگ.
احم��دی نژاد گفت: درس��ت هم 
گفتن��د چ��ون آن موق��ع نف��ت ما در 
دست انگلیس بود و نفت را می بردند 
بش��که ای یک سنت نیز به ملت ایران 

نمی دادند.
وی افزود: آنها با نفت رایگانی که 
از ای��ران غارت کردن��د موتور جنگی 
خودش��ان را گرم کردن��د، از راه آهن، 
راه های ما، محص��والت غذایی مردم 
و موقعیت اس��تثنایی ژئوپلیتیک ایران 
استفاده کردند پیروز شدند و بعد گفتند 

ایران پل پیروزی شد.
رئیس جمهور گفت: 60 سال است 
که آنها با حق وتو خود را به دنیا تحمیل 
کرده و از دولت بازنده جنگ خسارت 
گرفته اند.آقای احم��دی نژاد افزود: از 
ابتدای پیروزی انقالب، آنها در مقابل ما 
صف آرایی کردند و در 30 سال اخیر 
یک بار صدام را علیه ما شوراندند و هر 
جنایت جنگی کرد برایش کف زدند و 
سپس همان صدام را به عنوان پز حقوق 

بشری ساقط کردند.
وی اضافه کرد: در ادامه خواستند 
با موضوع حقوق بشر و هسته ای بازی 
دیگری علیه ما انج��ام دهند اما بدانند 

دوران بازی ها به پایان رسیده است.
رئیس جمهور کش��ورمان گفت: 
هم اکنون گروهی مشغول حسابرسی 
خسارت های وارد شده به ما از جنگ 
جهانی دوم هستند و بارها گفته ام اگر 
قصد همکاری و دوستی نداشته باشید 
و بخواهید سیاست های خود را ادامه 
دهید کاری خواهیم کرد که پش��یمان 

شوید.
آق��ای احمدی نژاد اف��زود: این را 
بدانی��د اگر ملت ایران ادعایی کند پای 
آن می ایستد و این جزء فرهنگ و عزم 

ملت ماست.
وی تصریح کرد: آنها چند قطعنامه 
ص��ادر و مردم ما را تحریم کردند فکر 
می کردند می توانند مل��ت ما را با دو 

قطعنامه به زانو درآورند.
رئیس جمهور خطاب به استکبار 
جهانی گفت: اش��تباه می کنید. ما وارد 
مرحله جدیدی ش��ده ای��م البته فکر 
می کردی��م با چند بار تک��رار، عقل و 
فهمی در آن طرف وجود دارد؛ اینقدر 
پررویی هست و ظاهراً عقل و فهم در 

آنجا نایاب است.
آقای احمدی نژاد تصریح کرد: آنها 
می خواهند با پررویی و قلدری مسائل 
جهان را جلو ببرند ما می گوییم دوران 

قلدری دیگر تمام شده است.
رئیس جمهور افزود: شما هم اکنون 
هشتتان گرو نُه تان است و نمی توانید 
خ��ود را اداره کنید و قادر نیس��تید در 

معادالت جهانی تأثیری بگذارید.

آقای احمدی ن��ژاد اضافه کرد: اما 
ملت ایران قادر است، ملت ایران عالوه 
بر اینکه ایران را با قوت خواهد ساخت 
قادر است بر اساس عدالت در معادالت 

جهانی دخالت کند.
وی گفت: اجازه نمی دهیم دوباره 
نس��ل جدیدی را بر هم��ان پایه های 

ظالمانه تأسیس کنید.
آقای احمدی نژاد افزود: این نسل 
که تمام ش��د و کارش به پایان رسید و 
همه آنها هم بسیج شوند قادر نیستند 

وضع موجود را حفظ کنند.
رئیس جمه��ور اضافه ک��رد: اگر 
کوتاه بیاییم یک نسل ظالمانه جدیدی 
را مج��دداً روی کار خواهن��د آورد که 
دوباره صد سال پدر ملت ها را درآورد 
و مدعی عدالت و حقوق بش��ر و نظم 

جهانی شود.
رئیس جمهور گفت: خیال نکنند 
می توانند مانعی در برابر حرکت ملت 
ایران ایجاد کنند اگر هنوز اینگونه خیال 
می کنند صحنه هایی اتفاق خواهد افتاد 
که می فهمند این خیالشان یک خواب 

آشفته بیشتر نیست.
ــه و متحد  ــران، یکپارچ ملت ای

است 
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه 
ملت ایران ملتی بزرگ، یکپارچه و متحد 
است، گفت: من به ملت و رهبری عزیز 
ایران اطمینان می دهم، بدانید که دولت 
ب��ا همه وج��ود پای س��اختن ایران و 
دفاع از منافع ملت ایران ایستاده است 
و سرسوزنی از منافع ملت ایران کوتاه 

نخواهد آمد.
آقای احمدی نژاد افزود: آنها یک 
راه صحیح و درس��ت دارند آن هم راه 
احترام به ملت ها، احترام به ملت ایران 

و راه تن دادن به عدالت است.
احم�دی نژاد گفت : و اال بدانن�د 
هر ج��ای دنیا بروند ما در مقابلش��ان 

هستیم.
وی افزود: البته تقابل ما تقابل فکری 

و فرهنگی و تقابل اندیشه است.
رئیس جمهور گفت: ما اهل استفاده 
از زور نیس��تیم و قدرت ملت و اقتدار 
ملی ما برآمده از زور نیست بلکه برآمده 

از فرهنگ و تمدن است.
احمدی نژاد افزود: معتقدیم اندیشه 
بر زور، فرهنگ بر بی فرهنگی و منطق 

بر بی منطقی غلبه خواهد کرد.
وی خط��اب ب��ه متخصص��ان و 
مدیران کشور گفت: اگر در دولت نهم 
با 120 کیلومتر سرعت کار می کردید 
در دولت دهم باید سرعت 150 کیلومتر 
بشود. رئیس جمهور گفت: ایران 5 سال 
دیگر، 10 سال دیگر قدرت بالمنازع در 

جهان است. 
احمدی نژاد گفت: فکر می کنند 
ای��ن را عق��ب بیندازند س��رعتش، 
انرژی و نف��س آن را می گیرند اما 

اشتباه می کنند.

بن های نوروز

سرپرس��ت کمیته امداد امام خمینی )ره ( 
از اختصاص 360 میلیارد تومان برای بن های 

نوروز افراد آسیب پذیر خبر داد.
 ب��ه گ��زارش واحد مرکزی خبر حس��ین 
ان��واری گفت: از اوایل بهمن، این بن ها میان 
نیازمندان تحت پوش��ش کمیت��ه امداد توزیع 

خواهد شد.
وی تصریح کرد: بن های 10 هزار تومانی 
ویژه ای نیز برای اس��تفاده در فروشگاه های 
ن�وروزی ته�ران در اختی�ار مددجوی�ان قرار 

می  گیرد.
سرپرس��ت کمیته امداد ام��ام خمینی )ره 
( با اش��اره به اینکه اعتب��ار اختصاص یافته به 
این بن ها چهار میلیارد تومان اس��ت، افزود: 
این فروش��گاهها ماه آینده در دو منطقه افتتاح 

می شود.
ای��ن  در  کااله��ا  قیم��ت  اف��زود:  وی 
فروش��گاه ها در مقایس��ه با ب��ازار 20 تا 30 

درصد کمتر است.
انواری گفت: برای ایجاد این فروشگاه ها 

در استان ها، اعتبارات ویژه ای نیاز است.
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علم و صنعت

نقش بانک های خصوصی در توسعه نظام تأمین مالی کشور

تدوین نخستین مرجع 
اطالعات مناطق آزاد 

تجاریـ  صنعتی و ویژه 
اقتصادی 

نخس��تین مرجع اطالعات مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتصادی کش��ور از س��وی مرکز ام��ور مناطق آزاد 
تج��اری � صنعت��ی و ویژه اقتصادی کش��ور تهیه و 

تدوین می شود. 
به گزارش ایس��نا عفت خانی پور مشاور رئیس 
مرکز امور مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: این 
کتاب در س��ه جلد و به دو زبان فارسی و انگلیسی 
و با همکاری س��ه گروه پژوهش��ی تهی��ه و تدوین 

می شود. 
وی اف��زود: کتاب مرجع اطالع��ات مناطق آزاد 
ویژه اقتصادی نخستین مرجع اطالعاتی از این مناطق 
اس��ت که مش��خصات، قوانین و مقررات، امکانات 
صنعت��ی، جاذبه ه��ا و فرصت های س��رمایه گذاری، 
طرح های در دست اجرا، آمار و اطالعات کاربردی، 
لیس��ت واحدهای صنفی و صنایع فعال، جاذبه های 
گردشگری و گستره آنها به همراه مقاالت علمی در 
این حوزه، آسیب شناس��ی و ارائه راهکارهای رفع 
موانع توس��عه در این مناطق را در اختیار مردم قرار 

می دهد. 
مدی��ر روابط عمومی مرکز ام��ور مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی با تأکید بر اینکه این کتاب ها نخستین 
مرجع اطالعات از مناطق آزاد است، اذعان کرد: تهیه 
و تدوی��ن این کتاب ها از اول دی ماه س��ال جاری 
آغاز شده اس��ت و پیش بینی می شود تا نه ماه آینده 

منتشر شود. 

احتمال بررسی برنامه پنجم 
درسال آینده

ندیمی : تدوین بودجه 89 
بدون قیمت گذاری 

مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به 
اینکه در بودجه سال 89 که امروز به مجلس تقدیم 
خواهد ش��د، سیاس��تگذاری کمتری صورت گرفته 
است، گفت: مبنای محاسبه قیمت ها در بودجه 89 

بر اساس توافق مجلس و دولت خواهد بود.
ای��رج ندیمی، مش��اور مع��اون پارلمانی رئیس 
جمهور در گفتگو با مه��ر، درباره زمان ارائه بودجه 
89 و برنامه پنجم اظهارداشت: فردا بودجه سال 89 
با حضور رئیس جمهور و تنی چند از اعضای هیأت 
دولت تقدیم مجلس خواهد شد و زمان ارائه برنامه 
پنجم متعاقباً اعالم خواهد ش��د. وی افزود: امس��ال 
قطعاً برنام��ه پنجم به مجلس ارائه خواهد ش��د اما 
احتمال دارد بررس��ی آن به دلیل زم��ان کمی که تا 

پایان سال باقی است، به سال آینده موکول شود.
ندیم��ی درباره زم��ان مورد نیاز برای بررس��ی 
بودج��ه 89 تصریح کرد: بر اس��اس زم��ان بندی و 
فرصت باقیمانده، کار بررس��ی بودج��ه 89 تا پایان 
سال تمام می شود. هرچند این بودجه طی دو هفته 
قابل بررسی است اما باید بر اساس هر چه آیین نامه 

حکم می کند، عمل شود.
وی درباره تعیین قیمت نفت و سایر قیمت گذاری ها 
در بودجه سال آینده، گفت: در بودجه سال 89 کمتر 

سیاستگذاری صورت گرفته است.
مش��اور مع��اون پارلمانی رئیس جمه��ور ادامه 
داد: مبنای محاس��به قیمت نفت در بودجه سال 89 
قابل درج نیست و این موضوعی است که به توافق 
دولت و مجلس بستگی دارد مثاًل بر اساس قیمت80 
دالری فعل��ی مجل��س و دولت بای��د در این زمینه 

تصمیم گیری کنند.
ندیمی در پایان تأکید کرد: قیمت گذاری ها در 
همه موارد در بودجه سال 89 بر اساس توافق دولت 
و مجلس اس��ت و هیچ گونه قیمت گذاری از سوی 

دولت صورت نگرفته است.
.

بقایی خبر داد: 
تاسیس مناطق جدید 

ویژه اقتصادی، خدماتی و 
گردشگری 

برای رشد و توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای 
کش��ور باید مناطق ویژه ب��ا کاربری های متنوع ایجاد 

کنیم. 
به گزارش ایسنا، حمید بقایی سرپرست مرکز امور 
مناطق آزاد و ویژه اقتصای کش��ور گفت: مناطق ویژه 

اقتصادی کشور صرفاً نباید مناطق صنعتی باشند. 
وی با اش��اره به ش��رایط اقتصادی کشور افزود: 
ایج��اد مناطق ویژه با کاربری ه��ای متفاوت می تواند 

منجر به رشد و توسعه اقتصادی کشور شود. 
بقایی تصریح کرد: ایجاد مناطق ویژه گردشگری 
و خدماتی یکی از راه حل های رشد و توسعه اقتصاد 

ایران است. 
سرپرست مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
درخصوص ایجاد مناطق ویژه جدید اظهار کرد: ایجاد 

این مناطق نیاز به تعریف استانداردهایی دارد. 
وی تصریح کرد: تأس��یس مناطق ویژه اقتصادی 
جدید، زمینه انس��جام میان آنها و مناط��ق آزاد و نیز 
افزایش تأثیرگذاری این مناطق در اقتصاد کش��ور را 

مهیا می کند. 
بقایی در خصوص ضرورت جذب سرمایه گذاری 
در مناطق ویژه اقتصادی کش��ور اذعان داشت: برای 
افزای��ش ج��ذب س��رمایه گذاری در مناط��ق وی��ژه 
اقتصادی، نخستین قدم معرفی مزیت های این مناطق 
به س��رمایه گذاران است تا حجم سرمایه گذاری ها در 

مناطق ویژه اقتصادی کشور ارتقا بیابد. 

افزایش صادرات اولین گام در افزایش درآمد 
ناخالص ملی 

عدم تأمین امنیت اقتصادی مانع چاالکی بخش 
خصوصی

جهان سوم که اکثر کشورهای دنیا را تشکیل 
می دهند، غالباً دستخوش نابسامانیهای مختلف 
هس��تند. آنها همواره به خاط��ر برخورداریهای 
گوناگون برای گرفتن امتیازهای کوچک مجبور 
به اعطای امتیازات بزرگتری ش��ده اند. به عنوان 

مث��ال کش��ورهایی 
بوده اند که به علت 
خودکفای��ی  ع��دم 
حتی در محصوالت 
کشاورزی برای رفع 
داخلی  احتیاج��ات 
دادن  ب��ه  مجب��ور 
امتی��ازات بزرگتری 
از قبیل بهره برداری 

از منابع حیاتی خود شده اند. اغلب این کشورها 
در البه الی مشغولیت های مختلف و زیر فشار 
گرفتاریهای روزمره زندگی که س��اخته دس��ت 
کشور سلطه جو اس��ت از اندیشیدن به عواقب 
بس��یار بد وابس��تگی همیش��ه دور نگاه داشته 

شده اند.
در صحنه کشمکش ها و مبارزات سیاسی، 
نیروهای اهریمنی با س��از و ب��رگ مدرن برآنند 
نخستین دژی را که برای رسیدن کشورهای تحت 
سلطه به استقالل به وجود می آید، دچار هجوم 
خ��ود قرار داده و کاخی جدید بر ویرانه های آن 
بنا سازند. اینجا اس��ت که نیروی عزم و قدرت 
نفس و ایمان که س��ر منش��اء اصالت های ذاتی 
است، کارایی دارد و می تواند حصار پوالدین و 
خلل ناپذیر را حفظ کند و با فداکاری و وحدت 
اث��ر آن هجوم را از بین ب��رده و آن طور که خود 
خواهانند کشور را به استقالل اقتصادی و سیاسی 
و دیگر پیامدهایی که به همراه دارد سوق دهند. 
این خود نیز هدف است و هدف سازنده »مقدس« 

است.
این ه��دف را هم��واره می ت��وان پیمودن 
راهی برای رس��یدن به س��ر منزل مقصود طبق 
برنامه ریزی های دقیق دانس��ت. در این صورت 
ناگزیر باید راه اصلی را که به آن مقصد می رسد 
ش��ناخت و از پیم��ودن کوره راهه��ا و راههای 
انحرافی و حرکت ه��ای بیهوده جلوگیری کرد 
و برای تداوم حرک��ت و حفظ جهت گیریهای 
صحیح اقتصادی باید مس��یر را تشخیص داد و 
هدف را همواره در نظر داش��ت. ش��الوده ریزان 
و برنامه ریزان باید توجه داش��ته باشند که برنامه 
ریزی طرحهای عمرانی و تولیدی باید بر اساس 
برآوردهای صحیح از نیازها، کمبودها و امکانات 
و مقدورات طبیعی استان و یا در سطح وسیع تر 
کشور تهیه شده و به مورد اجرا گذاشته شود تا به 

آن نتیجه موعود و مطلوب رسید.
علی ایحال در هر جامعه معموالً دس��تیابی 
ب��ه اه��داف اقتص��ادی در قال��ب برنامه ه��ای 

کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت همواره مورد 
توجه مس��ئوالن و برنامه ریزان و اندیش��مندان 
اقتصادی ق��رار دارد. اهداف کوتاه مدت به زبان 
علمی شامل موازنه ارزی، اشتغال کامل و تثبیت 
قیمت ها است که س��ه اصل فوق همواره مورد 
عنایت خاص دولت 
است ضمن آنکه به 
مدت   بلن��د  اهداف 
»توزی��ع ع�ادالن���ه 
بهینه  تقسیم  ثروت، 
عوامل تولید و توسعه 
نقاط محروم کشور« 

نیز توجه دارد.
کش��ور وس��یع 
و پهناور جمهوری اس��المی ای��ران از موقعیت 
خاص و عالی برخوردار اس��ت زیرا از شمال با 
کشورهای تازه استقالل یافته شوروی سابق )بعد 
از فروپاشی نظام کمونیستی( هم از طریق راههای 
آبی و هم خش��کی ارتب��اط دارد و از جنوب از 
طریق راههای آبی بین المللی قادر است به تمام 
نقاط دنیا دسترس��ی داشته باشد و ضمن آنکه از 
دو طرف دیگر با کشورهای افغانستان، پاکستان، 
ترکیه و عراق از راه خش��کی و کویت، بحرین، 
قطر و عمان از راه آبی در تماس است که بهترین 
بازاره��ای صادراتی ایران را می توانند تش��کیل 

دهند.
ایران از نظر معادن در مقایسه با کشور مزبور 
دارای منابع عدیده، غنی و سرشار با ذخیره فراوان 
است که اوالً بهترین منابع تأمین کننده مواد اولیه 
برای خیلی از کارخانجات هستند، ثانیاً استخراج 
معدن در ایجاد ارزش افزوده با الهام و اس��تفاده 
از تکنولوژی برتر که در کاهش قیمت تمام شده 
کاالهای تولیدی فراوانی دارد، مؤثر و پیامدهای 
مثبت دیگری را نیز به همراه خواهد داش��ت. در 
یک مقایس��ه نسبی که از نظر قدرت خالقیت و 
تواناییهای فکری نیروی انسانی با مزیت کشورها 
انجام پذیرفته اس��ت، ای��ران را می توان بالقوه و 
بالفعل از بعد نیروی متخصص و نیمه متخصص و 
ساده با ضریب کارایی و مهارت فراوان دانست که 
می توان با مدیریت، تربیت و استفاده بهینه نیروها، 
راه توس��عه آتی را در زمینه های مختلف هموار 
س��اخت. در خصوص اس��تفاده از سرمایه های 
خارجی به جرأت می توان اذعان داش��ت ایران 
دارای توان بالقوه س��رمایه گذاری است و نقش 
سیاستگذاری، هدایتی و ارشادی دولت و حمایت 
آن از مالکیت های بحق و همچنین اعطای برخی 
تس��هیالت، به طور مس��لم روند فرایندهای به 
حجم و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در قس��متهای تولیدی که در اشباع کاال در بازار 
داخلی و نهایتاً ص��دور کاالهای غیر نفتی مؤثر 

است را دارد.

معصومه شهباز – خبرنگار زاینده رود: 
یک��ی از مؤلفه های الگوی اقتصادی، فرهنگ 
اقتصادی اس��ت که خود ش��امل بینش مردم 
نسبت به ابعاد مختلف فعالیت های اقتصادی 
اس��ت. در ص��ورت نهادین��ه ش��دن فرهنگ 
اقتص��ادی به عنوان بدنه اقتصاد یک کش��ور، 
رش��د توس��عه پایدار نمایان می شود. بدیهی 
است تا زمانی که فرهنگ اقتصاد در دل جامعه 
نهادینه نش��ده باش��د مدیریت کالن اقتصادی 
تک محور خواهد ماند لذا فراهم آمدن بس��تر 
فرهنگ��ی اقتص��اد به عنوان پای��ه اصلی برای 
تحقق برنامه ها و سندهای اقتصادی ضرورت 
می نماید. از آنجا که اقتصاد ایران وابس��ته به 
درآمده��ای نفت��ی اس��ت و از ط��رف دیگر 

فرهن��گ اقتصادی آن 
مبتنی بر اقتصاد دولت 
اس��ت. مردم  مح��ور 
انگیزه های الزم برای 
فعالیت های اقتصادی 
بدی��ن  و  نداش��ته  را 
ترتی��ب عدم توجه به 
اقتصاد  فرهنگی  بستر 
گذش��ته و فعلی ایران 

خارج شدن از اقتصاد دولتی به عنوان یکی از 
اهداف قانون اساس��ی را متأثر ساخته تا آنجا 
ک��ه دولت همچنان به عن��وان کارفرمای مادر 
در صحنه های اقتصادی کشور خواهد ماند و 
وضعیت اقتصادی مردم نیز با پیروی از اقتصاد 
دول��ت و سیاس��ت های اقتص��ادی آن تأثیر 
خواهد پذیرفت و این امری است که منتهی به 
اثرات س��وء بر اقتصاد کشور خواهد داشت با 
این حال ایران در راستای برون رفت از اقتصاد 
دولت محور با تکیه بر اصل 44 قانون اساسی 
در ح��ال واگ��ذاری فعالیت ه��ای اقتصادی 
به بخش خصوصی اس��ت، واگ��ذاری هایی 
که به گفته رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی 
ای��ران به تبعیت از الگوی خصوصی س��ازی 
چین��ی در دو مرحل��ه ص��ورت می پذی��رد. 
کارکنان اقتص��ادی و منتقدان به الگوی چینی 
خصوصی س��ازی روح اینگونه واگذاری ها 
و حرکت کند خصوصی س��ازمان در ایران را 
مطابق ب��ا اصل 44 قانون اساس��ی نمی دانند 
و معتقدن��د انتقال دو مرحله ای س��هام های 
دولت��ی از آنجا ک��ه در ابتدای ام��ر به بخش 
پنه��ان دول��ت ص��ورت می گیرد و س��پس 
بخ��ش خصوصی، ت��ا مدتها نق��ش دولت را 
پ��ر رنگ نگاه خواهد داش��ت و منجر به غیر 
شفاف شدن اقتصاد کشور خواهد شد. عالوه 
بر این یکی از چالش های فراروی حرکت به 

سوی خصوصی س��ازی در ایران نبود امنیت 
فعالیت اقتصادی و عدم وجود قوانین الزم در 
جهت حمایت از س��رمایه گذار است، این در 
حالی اس��ت که قوانین نهادهای مقننه، مجریه 
و عدلیه در کشورهای با اقتصاد خصوصی در 
راستای حمایت و تشویق سرمایه گذار و تأمین 
امنیت س��رمایه گذاری در این کشورها است. 
ملک محمد قربان پور کارش��ناس اقتصادی، 
نبود فضای کسب و کار مناسب و عدم وجود 
زی�رس�اخت های الزم و تأمین نبودن امنیت 
فعالیت های اقتصادی را از دالیل بی انگیزگی 
م��ردم ای��ران در فعالیت ه��ای  اقتص���ادی 
وتأثیرگ��ذار ب��ودن آن در حرکت به س��وی 
خصوصی س��ازی اقتصاد این کشور می داند، 
الزم  مؤلفه ه��ای  او 
برای س��رمایه گذاری 
گذار  س��رمایه  ی��ک 
ناق��ص  ای��ران را  در 
ناکارآمد  اساس��ًا  یا  و 
می خ��وان���د و ب��ه 
می گوید:  رود  زاینده 
اگر زیرس��اخت ها و 
کننده  حمایت  قوانین 
الزم ب��رای فعالیت بخ��ش خصوصی فراهم 
شود خود به خود به سمت خصوصی سازی 
حرکت خواهیم کرد. در حال حاضر ش��رایط 
الزم ب��رای فعالیت بخش خصوصی مناس��ب 
نیست و این بخش فضای الزم برای تنفس را 
ندارد. اگر در ابتدا قوانین متناس��ب با چاالک 
ش��دن بخش خصوصی وارد قوانین کش��ور 
ش��ود و از ط��رف دیگر امنی��ت فعالیت های 
اقتصادی خصوصی تأمین ش��ود انگیزه مردم 
برای ش��رکت در س��رمایه گ��ذاری افزایش 

خواهد یافت.
وی ب��ازار س��رمایه مناس��ب در بخ��ش 
و  ظرفیت ه��ا  ب��ا  ب��ازاری  را  خصوص��ی 
ش��فافیت های الزم دانس��ت و اذعان داشت: 
زمانی که اقتصاد در دست دولت است رقابتی 
وجود ندارد و قیمت واقعی فعالیت اقتصادی 
مش��خص اس��ت از طرفی ه��م بودجه کافی 
در اختی��ار دارد در نتیجه حتی یک ش��رکت 
زیان ده به یک شرکت سود ده تبدیل می شود 
ام��ا وقتی بخ��ش خصوصی در ش��رایطی که 
امنی��ت اقتصادی کافی ب��رای فعالیتش فراهم 
نیست وارد بازار کار می شود و در عین حال 
با قیمت های غیر واقعی رو به رو می شود و 
نتیجه عکس خواهد ش��د و شاید یک شرکت 
س��ودده خریداری ش��ده بع��د از مدتی زیان 

بدهد.

یادداشت اشاره   ضرورت سرمایه گذاری خارجی در ایران 
  فض��ای کس��ب و کار در ایران، به ویژه پس 
از بهم��ن 57، فراز و نش��یب های مختلفی را بر 
اساس سیاست های داخلی و خارجی دوره های 
مختلف شاهد بوده است. مسأله سرمایه گذاری به 
ویژه س��رمایه گذاری خارجی نیاز به طبع فضای 
کسب و کار کشور در موقعیت های مختلفی قرار 

گرفته اس��ت به ط��وری که 
می ت��وان در ای��ن خصوص 
در  را  متفاوت��ی  رفتاره��ای 
اقتصاد ایران مشاهده کرد از 
جمله آمارهای مختلف اعالم 
شده از طرف مسئوالن دولتی 
و س��ایر نهاده��ا در مقاط��ع 
زمانی و سیاسی مختلف! این 
در حالی است که جاذبه ها و 
موقعیت های خاص سرمایه 
گذاری در بازار ایران وجود 
زیادی  فرصت های  که  دارد 
را پدید آورده است؛ هر چند 
نوعی سردرگمی در صاحبان 
س��رمایه با وج��ود امکانات 
مالحظ��ه  قاب��ل  قوانی��ن  و 
برای س��رمایه گ��ذاری دیده 

می شود! 
پرسش و پاسخ زیر را در 

این زمینه مطالعه کنید:
ــه  ب ــه  توج ــا  ب   
جذابیت های ایران و اینکه 
ــرمایه  ــت س می تواند بهش
ــد، مهمترین  ــذاران باش گ
ــکالت کشور در جذب  مش
سرمایه های خارجی را چه 

می دانید؟
به نظر من نکته اساس��ی 
در س��رمایه گذاری خارجی 
این اس��ت که اص��والً دولت 
جمه��وری اس��المی ای��ران 
چقدر به جو سرمایه گذاری 
خارجی عالقه مند اس��ت و 
اصوالً نگاهش نسبت به این 

موضوع چه نوع نگاهی اس��ت. مس��أله تصویب 
الیحه س��رمایه گ��ذاری خارجی در ای��ران را در 
س��ال 82-81 و نگرانی هایی را ک��ه در این باره 
بین بخش های مختلف حاکمیت وجود داش��ت 
به خاطر بیاورید. قانون س��رمایه گذاری خارجی 
که در فضای مجلس ششم تصویب شد، مخالفان 
ج��دی زی��ادی داش��ت. مدت های زی��ادی کار 
متوق��ف ش��د. در آن زمان آق��ای مظاهری وزیر 
اقتصاد بود و مأموریت داشت بین اعضای شورای 
نگهبان و مراجع دیگر، موضوع را پیگیری و سوء 
تفاهم ها را روشن کند. باالخره بخش های از این 
قانون تصویب ش��د و بخش ه��ای دیگری از آن 
هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب 
رس��ید. البته با توجه به بافت سیاسی، اجتماعی و 
موقعیت ایران، این نگرانی ها بی مورد نبود. یکی 
از نگرانی های دوس��تان این ب��ود که مثاًل ممکن 
است سرمایه ای به ایران وارد شود و این سرمایه 
در خدمت یک سری اهداف ضد حاکمیتی باشد. 
موافقان طرح س��رمایه گذاری خارجی هم معتقد 
بودند کش��ور و نظام از چنان قوت و استحکامی 
برخوردار است که با حضور تعدادی سرمایه گذار 
خارجی در کشور اتفاقی نمی افتد اما به هر حال 
نگرانی هایی از بابت اتفاقی که برای بورس آسیا 
افتاده و اقتصاد کش��ورهای آسیای جنوب شرقی 
را برای چند س��ال با بحران روبه رو کرد، مطرح 

بود.
  نکته ای که معموالً در بخش سرمایه گذاری 
خارجی در کشور ما گمشده، این است که بیشتر 
افراد س��رمایه گ��ذاری خارجی را فق��ط در دالر 
می بیند اما اینکه به همراه سرمایه گذاری خارجی 
مدیری��ت و فن��اوری نیز به کش��ور می آید و به 
وسیله آن می توان به بازارهای جهانی دست پیدا 
کرد و موجبات رشد شاخص های توسعه فراهم 

می شود، مد نظر قرار می گیرد.
  وقت��ی س��رمایه گذاری خارجی به کش��ور 
می آید، به دنبال خود رشد در بخش های دیگر، 
نظی��ر بانک و بیمه را هم با خ��ود می آورد اما به 
نظر می رس��د آوردن پول به داخل کشور بخش 
ک��م اهمی��ت ماجرا اس��ت. به عن��وان نمونه اگر 
حوزه نفت و گاز را جدا کنیم، مهمترین س��رمایه 
گ��ذاری خارجی که بعد از انقالب در ایران اتفاق 
افتاده پروژه ایرانسل است که با 100 میلیون دالر 
س��رمایه گذاری آفریقای جنوبی ش��روع شد که 
البت��ه این عدد، رقم قابل مالحظه ای نیس��ت. اما 
ببینید چ��ه تحولی را در صنع��ت مخابرات ما به 
وجود آورده اس��ت! قبل از ورود ایرانس��ل برای 
دریافت یک خط موبایل باید شما بین یک میلیون 
و 500  هزار تومان به حساب می ریختید و چند 
س��ال در نوبت می ماندید و کسی هم جوابگوی 
تماس ه��ای ناموفق ش��ما نب��ود. همچنین برای 
برقراری س��رویس SMS باید درخواس��ت کتبی 
می دادید و مش��کالت بس��یار دیگری داش��تید. 
اما با آمدن ایرانس��ل ه��م از قیمت موبایل دولتی 
کاس��ته و هم س��رویس های مختلف برقرار شد. 
در واق��ع مقاوم��ت هایی ک��ه در مقابل س��رمایه 
گذاری خارجی در س��طوح مختلف می ش��ود، 
انگیزه های متفاوتی دارد. یک سری نگرانی های 
امنیتی- سیاس��ی وج��ود دارد که بای��د برای آنها 
موضوع را ب��ه گونه دیگری مطرح کرد. همچنین 
افرادی هس��تند که بازار انحص��اری ایران، حیات 
خل��وت آنه��ا بوده و چ��ون خودش��ان در مراکز 
اقتصادی هس��تند و به منابع اقتصادی دسترس��ی 
دارن��د، اطالعات غلط می دهن��د و نگرانی های 
خودش��ان را به عنوان نگرانی ه��ای ملی مطرح 

می کنند!
  البته درست است که سرمایه گذاری خارجی 

در ایران به یک س��ری مقررات و قوانین و بس��تر 
س��ازی نیاز دارد و این میزان قانون و بس��تر های 
ن��رم افزاری که ما داریم اصاًل قابل قبول نیس��ت 
ولی تا زمانی که ارادهی اجرای قرارداد را نداشته 
باشیم، اتفاقی نمی افتد. ما هنوز به سرمایه گذاری 
خارجی برای توسعه اقتصاد و تبعات آن که ایجاد 

اش��تغال، ارزش افزوده و رش��د ثروت ملی است 
نگاه نکرده ایم.

بسیاری از ایرانیان مقیم خارج، پس از سالها، 
کارخانه ه��ا ی��ا منابع س��رمایه ای خودش��ان را 
فروختند و به ایران برگشتند اما وقتی که به ایران 
آمدند با این مش��کالت روب��ه رو بودند و متوجه 
ش��دند که 66 درص��د کل اقتصاد کش��ور دولتی 
اس��ت و در س��رمایه گذاری مش��کالت اساسی 
وج��ود دارد. اصوالً خود س��رمایه گ��ذاری مثل 
متأس��فانه  ه��ر کاری هدفمن��دی می خواه��د. 
در وضعی��ت داخل��ی کش��ور بین س��ازمان ها و 
وزارتخانه ه��ا هماهنگ��ی وج��ود ن��دارد و هر 
س��ازمانی در حیطه خود فعالی��ت هایی می کند. 
تک تک اج��زای این زنجیره، مش��کالت خاص 
خودشان را دارند. هر کدام از این قسمتها، قوانینی 
س��اخته اند که نهاد تش��خیص مصلحت نظام را 
آنها تأیید کرده اس��ت. البت��ه در تمام بخش های 
این زنجیره پیش��رفت هایی هم داشته ایم. همین 
که اف��رادی از خارج می آیند نکته مثبتی اس��ت. 
همچنین در قس��متی که خود بازار سرمایه هدف 
بوده اس��ت. ایرانیان چه داخل و چه خارج کشور 
افراد ثروتمندی هس��تند و این مسأله کمتر مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. ما یک��ی از پولدارترین 

ملیت ه��ای جهان هس��تیم ام��ا آن را نمی بینیم! 
بنگاه های کوچک و متوسط در کشور توان تولید 
بیش��ترین ث��روت را دارند. طبق آم��ار حدود 90 
درصد ثروت کشورها از SME هاست اما جذب 
صنعت های بزرگ نفتی و پتروش��یمی شده ایم، 
شاید به این دلیل که تاریخچه صنعت ما بر اساس 
نفت نوشته شده است! به هر حال جای امیدواری 
وجود دارد چرا که توجه به صنایع کوچک تا 10 
س��ال پیش وجود نداشت اما االن این تفکر شکل 
گرفته است. ناگفته نماند که بازدهی پتروشیمی و 
نفت بس��یار زیاد است و شکی نیست که اگر یک 
دالر در صنعت نفت سرمایه گذاری کنیم، بازدهی 
اش به مراتب سریع تر از بازدهی در قسمت های 
دیگر صنعت اس��ت و به همین دلیل در مقایس��ه 
با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی انگیزه ای برای 
اقتص��اد دولتی وجود ندارد تا با همان س��رعت، 
قوت و اراده سیاسی در صنایع کوچک وارد شود. 
همی��ن اراده اگر در قس��مت SME بود بازتاب 
بیشتری داش��ت. اما این دلیل نمی شود که کاری 

نکنیم.
  بر اساس آمارها، سه تا پنچ میلیون نفر ایرانی 
در خ��ارج از کش��ور وجود دارد که س��رمایه ای 
بال��غ ب��ر ه��زار و 300 میلی��ارد دالر در اختی��ار 
دارند. اما مس��أله قابل توجه این اس��ت که پیش 
از اینکه این دس��ته از افراد ایرانی باشند، تاجرند 
و قانون تجارت می گوید جای س��رمایه گذاری 
کن که سود بیش��تری عاید تو کند. در نتیجه تنها 
انگیزه های تج��اری می توان��د موجبات جذب 
س��رمایه خارجی را فراهم کن��د و نه انگیزه های 
فرهنگی یا عاطفی! ولی مشکل اینجا است که من 
همچنان احس��اس می کنم این موضوع به عنوان 
یک دغدغه و اولویت اساسی بین مسئوالن درک 
نشده است. شاید علت این است که ما همچنان در 

لذت در آمدهای نفتی غوطه وریم! اما این آدرس 
غلط اس��ت. برای روشن تر شدن موضوع، مثالی 
می زنم: شما به عنوان یک تاجر مثاًل در حسابتان 
20 میلی��اد تومان پول نقد دارید ولی از دو میلیون 
دالر وام بانکی توس��عه صادرات نمی گذرید. نه 
اینکه ولعی برای وام گرفتن داشته باشید اما چیدن 
مدل مال��ی برای ی��ک بنگاه 
اقتص��ادی، یک فن و تکنیک 
اس��ت. خیل��ی وقت ها الزم 
است ش��ما وامی را دریافت 
کنید هرچند که چند برابر آن 
وام در حس��اب ش��رکت تان 
پول داش��ته باشید، ولی برای 
اینکه ترکیب مناسبی از منابع 
مالی در اختیار داش��ته باشید، 
آن وام را دریاف��ت می کنید. 
ممکن اس��ت این مورد برای 
یک آدم معمولی زیاده خواهی 
و س��ودجویی به نظر برسد، 
ولی واقعیت این طور نیست 
و داشتن تنوعی از منابع مالی 
در س��بد یک بنگاه اقتصادی 
ی��ک تکنی��ک و ض��رورت 
اس��ت. به نظر من نفت باعث 
شده که ما به سرمایه گذاری 
خارجی زیاد فکر نکنیم. االن 
هم م��ا ب��ه س��رمایه گذاری 
خارجی بیشتر از بعد تبلیغات 
بی��ن المللی که نش��ان دهیم 
کشور ما برای سرمایه گذاری 
کش��ور امن��ی اس��ت، ن��گاه 
می کنی��م تا واقع��اً ضرورت 
باش��یم!  ک��رده  درک  را  آن 
در حال��ی ک��ه بدین وس��یله 
می ت��وان مش��اغل زیادی در 
کش��ور ایجاد ک��رد و معموالً 
در گزارش��ها بیش��تر از آنکه 
به س��رمایه گ��ذاری خارجی 
پرداخته شود به وام های زود 

بازده اشاره می شود. 
  ظاهراً هم اکنون چنین صورت مسأله ای 
در کشور ما وجود ندارد. یعنی سرمایه گذاری 
ــه روی میز  ــک دغدغ ــوان ی ــه عن ــی ب خارج

مسئوالن نیست!
  هر چی��زی از نیاز مبرم ب��ه وجود می آید. 
چنانچه نفت و گاز ما بس��یار کمتر از چیزی بود 
که داریم، مطمئن باشید همه امکانات کشور برای 
جذب س��رمایه گذاری خارجی بسیج می شدند. 
چون این نیاز فعاًل احس��اس نمی شود، دنبال آن 
هم نیستیم. البته برخی از کشورها که درآمد نفتی 
زی��ادی هم دارند مثل ام��ارات و فنالند، کارهای 
دیگ��ری هم انجام می دهند. داش��تن نفت، دلیلی 
ب��رای این نیس��ت که م��ا فعالیت ه��ای دیگر را 

متوقف کنیم.
ــه باید کرد؟  ــکالت چ ــا تمام این مش   ب
ــان در حوزه  ــائل م ــیم مس ــه منتظر باش اینک
ــیله دولت حل شود، ما  سرمایه گذاری به وس
را از قافله عقب نمی اندازد؟ هر چند که آثار 
معادالت سیاست داخلی و خارجی را به نوع و 
روند سرمایه گذاری خارجی نمی توان از نظر 

دور داشت.
  وارد ش��دن ب��ه چنی��ن فضای��ی در ای��ران 
مش��کالتی هم دارد اما باید به درون مش��کالت 
حمله کرد و راه حل ارائه داد. در این کش��ور باید 
ذکر کرد که چه کاری را می توان بدون اصطکاک 
و حداق��ل برخورد انج��ام داد. ما باید به صاحبان 
پروژه ح��ق انتخاب بدهیم که بین چند س��رمایه 
گذار حق انتخاب داشته باشند و مطمئناً اگر پروژه 
جذب باش��د این اتفاق می افتد. ناگفته نماند که 
اینجا هم شرکت های سرمایه گذاری وجود دارند 
اما مشغول برج سازی اند و سرمایه گذاری واقعی 
اتفاق نمی افتد. مش��کل دیگر سرمایه گذاری این 
اس��ت که ما آمار نداری��م و حتی وزارتخانه های 
مرتبط با امور س��رمایه گ��ذاری نیز آمار دقیقی از 
امکانات و فعالیتهای اقتصادی ندارند! در حالی که 
وجود بانک اطالعات در کشور به شدت احساس 
می شود چون وقتی اطالعات وجود نداشته باشد، 

هدفگذاری هم بی معنی می شود.
  با برنام��ه ریزی هدفمند می ت��وان ایرانیان 
خارج نشین را جذب کرد و به این وسیله، انتقال 
فناوری را هم به س��ادگی محقق کرد. در قسمت 
مخابرات که ایرانس��ل را مثال زدیم، شرکت های 
فراملیتی ای هستند که در دنیا شعبه دارند و رئیس 
و س��هام دارانش��ان ایرانی اند و حاضرند فناوری 
را وارد کشورش��ان کنند. اما آی��ا دولت، قدر آنها 
را می دان��د یا نه؟ این اف��راد در تمام بخش های 
صنعتی حضور دارن��د و به عنوان نمونه می توان 
به عالقه مندی آنان به س��رمایه گذاری در بخش 

هواپیمایی اشاره کرد.
  در نشستی که با ماهاتیر محمد داشتیم، رمز 
موفقیت آنها را در توس��عه مالزی جویا شدیم. او 
می گفت من ب��ه صورت بی ح��د و حصری از 
بخش خصوصی مالزی حمای��ت کردم. حتی در 
م��واردی که مش��کلی ایجاد ش��د و حق با طرف 
دولت��ی بود، من ح��ق را به س��رمایه گذار بخش 
خصوص��ی می دادم و برای اینکه 10 میلیون دالر 
معامله یک ش��رکت مالزیایی با یک کشور دیگر 
شکل بگیرد، از اعتبار سیاسی خود خرج می کردم 
و با همتای خود در آن کشور یا حتی در مواردی 
با مدیر عامل شرکت طرف تجاری خارجی تماس 
می گرفت��م! وی ادامه داد: ما به این رس��یدیم که 
چنانچه بخواهیم به میزانی از رش��د اقتصادی در 
سال برسیم، مستلزم این است که انباشت سرمایه 
گ��ذاری تولیدی اتفاق بیفتد تا ب��ه تبع آن بخش 
خصوصی و س��رمایه گذارخارجی برای ورود به 
کشورمان ترغیب شده و انگیزه الزم را پیدا کنند.
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پدیده زمین لغزش وقتی که کوهها به هم می رسند

رئیس ستاد معاینـه فنی شهرداری اصفهان تأکید کرد:
لزوم جلوگیری از فعالیت مراکز معاینه فنی 

خودروی غیر مکانیزه و غیر قانونی

رئیس مجلس بحرین از اصفهان دیدن کرد

خودسازی دانشجویان، مهمترین ابزار مقابله 
با جنگ نرم

شهرکرد اصفهان

اصفهان

اصفهان

شهرکرد

اصفهان

کاشان
کوتاه از30)سی شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری(

شهردار منطقه هفت اصفهان:
زیرسازی و روکش آسفالت بلوار فرزانگان 40 

میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

رئیس ستاد معاینه فنی ش��هرداری اصفهان 
بر لزوم جلوگی��ری از فعالیت مراکز معاینه فنی 
خودروی غیر مکانیزه و غیر قانونی تأکید کرد. به 
گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی 
ش��هرداری اصفهان، جمشید جمشیدیان بر لزوم 
جلوگیری از فعالیت مراکز معاینه فنی خودروی 
غیر مکانی��زه و غیر قانونی تأکید ک��رد و احیای 
مجدد مراکز معاینه فنی خودرو در نمایندگیهای 
مجاز ایران خودرو و سایپا را برای تسریع در انجام 
معاینات فنی و جلوگیری از ازدحام وسایل نقلیه و 
فراهم شدن زمینه معاینه فنی خودروهای سنگین 
در شهر اصفهان خواستار شد. وی به نقش تأثیر 
گذار معاینه فنی خودروها در کاهش آلودگی هوای 

این ش��هر اش��اره کرد و گفت: در حال حاضر، 6 
مرک��ز مکانیزه معاینه فنی ب��ا 10 خط و دو مرکز 

خصوصی در شهر اصفهان فعالیت دارند.

رئیس مجلس بحرین در بازدید از اصفهان 
اظهار داشت: اصفهان از لحاظ گردشکری بهتر 
از تهران و بهترین ش��هر برای جذب جهانگرد 

است.
به گزارش ایرنا، خلیف��ه ظهرانی در دیدار با 
اس��تاندار اصفهان گفت: هتل ها، رس��توران ها، 
خیابان ه��ا و همه چی��ز در اصفه��ان بهتر از 

پایتخت ایران)تهران( است.
وی اظهار داشت: مردم اصفهان میهمان نوازند 

و همیشه چهره ای خندان دارند.
به گفته وی اصفهان شهر دینی و دارای آثار 

تاریخی زیادی است.
رئیس مجلس بحری��ن تأکید کرد: بهترین 

منطقه در سایر کشورها اصفهان است.

ــاج پور، خبرنگار زاینده رود- ب�ه  امید نس
گفت�ه ص�دق��ی مدی�ر ک�ل کمیت�ه ام���داد امام 
خمینی )ره( استان اصفهان تعداد کل دانشجویان 
تحت حمات کمیته امداد استان را حدود 6 هزار 
نفر اعالم کرد که از این تعداد 3700 نفر دانشجو 
دختر و 2300 نفر دانش��جو پس��ر هس��تند. وی 
افزود: در س��ال گذش��ته 681 نفر از دانشجویان 
فارغ التحصیل شده اند که از میان این تعداد 30 نفر 
در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و حدود 45 نفر 
دانشجوی نخبه معرفی شده اند که از سال 87 تا 
کنون زمینه اشتغال 434 نفر از این فارغ التحصیالن 
پیگیری شده و مش��غول به کار شده اند و تعداد 
ح��دود 342 نفر نیز در زمین��ه کارورزی فعالیت 
کرده اند. وی در ادامه با اشاره به وجود تسهیالت 
بانکی خاص، وامها و امکانات ویژه برای این دسته 
از دانشجویان زمینه را برای تحصیل و اشتغال آنان 
مناسب دانست و خاطرنش��ان کرد تا حد امکان 

شرایط مساعدتری را فراهم خواهد کرد.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
اصفهان با اشاره به تخصیص امکانات و هدایای 
وی��ژه ب��رای ازدواج دانش��جویان به خصوص 
دانش��جویان فاقد والدین از برگ��زاری اردوهای 

تشویقی برای دانشجویان نخبه خبر داد.

در ادام��ه نی��ز ترقی عضو ش��ورای مرکزی 
کمیت��ه امداد ام��ام خمینی )ره( پیش��رفت های 
چشمگیر کش��ور پس از انقالب اس��المی را به 
برکت رهنمودهای امام خمینی )ره( و همچنین 
رهب���ر عظیم الش��أن انقالب و ع��زت نفس و 
خوداتکایی جوانان دانست. وی همچنین با اشاره 
به ناکامی دشمن در جنگ سخت و روی آوردن 
ب��ه جنگ نرم و تالش ب��رای از بین بردن اعتماد 
مردم به مسئوالن انقالب و تزریق فرهنگ غربی 
به ذهن و فکر اقش��ار جامعه به ویژه دانشجویان، 
وظیفه دانش��جویان تحت حمای��ت کمیته امداد 
را در ش��رایط کنونی جامعه س��خت تر و مهمتر 
از دانش��جویان دیگر عنوان کرد و دانشجویان را 
به عنوان مؤثرترین اقش��ار جامعه خواند و افزود: 
وظیفه اصلی شما جوانان خودسازی است چه از 
نظر روحی و جس��می و چ��ه از نظر ایمانی تا با 
کسب بصیرت و آگاهی و باال بردن توان دشمن 
شناسی از فرهنگ و هویت ایرانی حمایت کنید.
ایشان در پایان ایجاد بحران هویت در دانشگاه ها 
را از بزرگترین دغدغه های این مؤسسه دانست و 
با اشاره به اینکه حجاب مانع حضور و پیشرفت 
زنان در جامعه اسالمی نیس��ت نقش زنان را در 

پیشرفت و توسعه کشور چشمگیر عنوان کرد.

رنا
: ای

س 
عک

در حالی که مراجعه کنندگان به باغ فدک 
در بل��وار فرزانگان با مخاط��ره به دلیل ناامنی 
ای��ن محور روبه رو هس��تند، ش��هردار منطقه 
هفت ش��هر اصفهان می گوید: راه برون رفت 
از این معضل ابالغ طرح تفصیلی جهت تعیین 
مح���دوده قانون��ی این منطق��ه و دولت آباد، 
اج��رای رینگ چه��ارم ترافیک��ی و همکاری 
ارگان ه��ای ذینفع به خصوص تربیت بدنی و 

جهاد کشاورزی است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط 
عمومی ش��هرداری اصفهان، اگر با خودروی 
شخصی خود برای یک بار از جاده تاکسیرانی 
یا بلوار فرزانگان حدفاص��ل میدان المپیک تا 
ش��هدای ورزش��کار عبور کنید، به طور حتم 
ل��زوم اج��رای مدیریت ش��هری را به س��بب 
حفاری ه��ای متعدد از س��وی ش��رکت های 
تأسیساتی احساس خواهید کرد. این معضلی 
اس��ت که گریبانگیر ش��هر اس��ت و در محور 
فرزانگان قابل احس��اس اس��ت. در حالی که 
همه نامناسب بودن آس��فالت این محدوده را 
صرفاً به پای شهرداری می نویسند اما بررسی 
موضوع مؤید این نکته اس��ت که سایر ارگانها 
خود را در پشت سر شهرداری در بروز چنین 
معضالتی مخفی نگه داشته اند. اما برای تشریح 
موضوع به سراغ شهردار منطقه هفت اصفهان 
رفتیم، وی گفت: تاکنون شهرداری این منطقه 
هزینه ه��ای گزافی را برای لک��ه گیری بلوار 

فرزانگان در ش��مال این منطق��ه و هم مرز با 
دول��ت آباد ص��رف کرده اما به دلیل سس��ت 
بودن زمین ای��ن محور و عب��ور خودروهای 
س��نگین مشکالت زیرس��ازی آن پابرجا باقی 
مان��ده اس��ت. احمدرضا مصور ب��ا بیان اینکه 
بر اس��اس برآوردهای انجام ش��ده زیرسازی و 
روکش آسفالت بلوار فرزانگان در منطقه هفت 
شهر اصفهان به 40 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد 
اظهار کرد: شرکت های خدماتی با حفاری های 
متعدد جه��ت عملیات عمرانی خود معضالتی 
در این بلوار ایجاد کرده اند، این در حالی است 
که هر ساله شهرداری برای ترمیم آن اقداماتی را 
انجام داده اما بی نتیجه بوده است.  وی با اشاره 
ب��ه باغ تفریحی فدک واق��ع در بلوار فرزانگان 
تص�ریح ک�رد: وضعیت ای�ن مح�ور از ل�حاظ 
ن��ا ایمن بودن باعث ش��ده مراجعه کنندگان به 

پارک فدک با مخاطره مواجه شوند.
ش��هردار منطقه هف��ت با تأکید ب��ر اینکه 
ش��هرداری وظیف��ه خود را در زمینه بهس��ازی 
بل��وار فرزانگان انج��ام داده اس��ت، ادامه داد: 
اب��الغ طرح تفصیل��ی جهت تعیی��ن محدوده 
قانونی منطقه هفت و دولت آباد، اجرای رینگ 
چهارم ترافیک��ی و همکاری ارگان های ذینفع 
ب��ه خصوص تربیت بدنی و جهاد کش��اورزی 
راهکار اساس��ی ایمن س��ازی بل��وار فرزانگان 
اس��ت، در غیر ای�ن ص�ورت این مش�ک�الت 

پا برجا خواهد ماند. 

مدرس حوزه علمیه کاشان:
 والیت پذیری اصل مهم در 

اسالم است
 

مدرس حوزه علمیه کاش��ان، والیت پذیری را 
یک اصل مهم دین اس��الم دانست و گفت: آنهایی 
ک��ه از رهنمودهای مقام معظ���م رهب�ری پی�روی 

نمی کنند، سخت در اشتباهند.    
به گزارش ایرنا، حجت االس��الم شیخ مرتضی 
قاس��می، در آیین بزرگداش��ت چهارمین س��الگرد 
شهادت سرلشکر احمد کاظمی در مسجد صفاری 
کاش��ان افزود: این اف��راد باید بدانن��د اقتدار نظام 
جمهوری اسالمی مرهون والیت فقیه و خط سرخ 

محمد)ص( است. 
وی با اشاره به سخنی از امام راحل بر حمایت 
و پش��تیبانی از والیت تأکید کرد و گفت: تا زمانی 
که پشتیبان والیت باشیم، کشور از هرگونه خطری 

مصون خواهد ماند. 
حجت االسالم قاسمی با تجلیل از شهید سردار 
کاظم��ی یکی از ویژگیهای مهم آن ش��هید در کنار 

شجاعت و تقوا را والیت پذیری نام برد. 
وی ب��ا اش��اره به روایت��ی از امام ص��ادق )ع( 
جایگاه والیت را با اهمیت تر از نماز، حج و روزه 
خوان��د و گفت: هیچ چیزی مث��ل والیت در قرآن 

روی آن تأکید نشده است. 
این روحانی با اش��اره به فرمایشات مقام معظم 
رهبری، فتنه ها، لغزش ها و آش��نا نبودن به اوضاع 
سیاس��ی زمانه را ناش��ی از نبود بصیرت و آگاهی 
دانست و اظهار داشت: برخی خواص، فرهیختگان 

و نخبگان باید مراقب باشند، نلغزند. 
وی خطر ریاست طلبی را یادآور شد و افزود: 
آنهایی که در دنیا به دنبال ریاس��ت طلبی هس��تند، 

بدانند که هالک خواهند شد. 
حجت االسالم قاس��می همچنین در بخشی از 
سخنان خود تالش دشمنان و استکبار جهانی برای 

مقابله با اسالم را یادآور شد. 
در این آیین که از س��وی مجم��ع رزمن�دگان 
روح اهلل کاشان با حضور معاون استاندار و فرماندار 
کاشان و جمعی از بسیجیان، خانواده های شهدا و 
قشرهای مختلف مردم برگزار شد، یکی از مداحان 
اهل بیت )ع( به ذکر مصیبت پرداخت و یاد ش��هدا 
به ویژه سرلشکر احمد کاظمی و همراهان شهیدش 

را گرامی داشت. 

 الیحه حمایت از بافت های فرسوده شهری از سوی 
دولت به مجلس ارائه می شود 

شهرکرد، خبرنگار زاینده رود- 
معاون وزیر مس��کن و شهرسازی و 
مدیرعام��ل ش��رکت مادرتخصصی 
عمران و بهس��ازی ش��هری ایران، از 
تقدیم الیح��ه حمایت از بافت های 
فرس��وده شهری از س��وی دولت به 
مجلس شورای اسالمی خبر داد.    

احمد صادقی روز شنبه در پایان 
س��فر یک روزه خود به شهرکرد در 
گفتوگ��و ب��ا زاینده رود اف��زود: این 
الیح��ه که در آن به صورت جامع به 
احیای بافت های فرس��وده پرداخته 
شده است، هفته جاری برای تصویب 

به مجلس ارائه می شود. 
به گفته وی، بر اساس این الیحه 
با همکاری شهرداریها، دفاتر نوسازی 
بافت های فرسوده در محالت کشور 
راه اندازی می ش��ود و این دفاتر به 
جمع آوری اطالع��ات دقیق درباره 
بافت ه��ای فرس��وده کش��ور اقدام 
می کنن��د و اطالع��ات بافت ه��ای 
فرس��وده را در اختی��ار م��ردم قرار 

می دهند. 
وی گفت: تاکنون 65 هزار هکتار 
بافت فرس��وده در کشور شناسایی و 
مطالعات مربوط به 37 هزار هکتار از 

این بافت انجام شده است. 
صادق��ی گف��ت: ب��ا اختصاص 
210 میلی��ارد ریال اعتب��ار مطالعات 
بافت های فرس��وده کش��ور در سال 

آینده صورت می گیرد. 
وی ب��ه اختصاص چه��ار هزار 
و500 میلیارد ریال اعتبار و تسهیالت 
بانکی برای احیای بافتهای فرس��وده 
در کشور خبر داد و گفت: این میزان 
سال آینده چهار برابر افزایش خواهد 
یاف��ت و به رق��م 19ه��زار میلیارد 

می رسد. 
به گفت��ه وی، از ابتدای پیروزی 

چارچ��وب  در  اس��المی  انق��الب 
برنامه چهارم توس��عه کشور احیای 
بافت های فرس��وده درکش��ور تنها 
هفت درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
در حالی که در برنامه پنجم باید تمام 
بافت های فرسوده احیا می شد و در 
این زمینه دولت های قبلی کم کاری 

کرده اند. 
وی ی��ادآور ش��د: رش��د احیای 
دول��ت  در  فرس��وده  بافت ه��ای 
نهم ش��تاب گرفت و می��زان احیای 
بافت های فرس��وده 16درصد رشد 

یافت. 
درص��ورت  ک��رد:  تأکی��د  وی 
حمایت مجلس ش��ورای اس��المی، 
در برنامه پنجم دولت دهم به احیای 
بافت های فرسوده در سراسر کشور 

اقدام خواهد کرد. 
به گفته وی، شهرداریهای کشور 
در زمینه احیای بافت های فرس��وده 
ع��وارض  درص��دی   50 تخفی��ف 
ساخت و س��از را به متقاضیان ارائه 
می دهند و در برخی از ش��هرها این 
تخفیف ها از س��وی ش��هرداریها به 

صورت 100درصد بوده است. 
ب��ه گفت��ه وی، ب��رای اج��رای 
طرحهای بافت فرس��وده در سراسر 
کش��ور، دولت ب��ا توزی��ع 20هزار 

میلی��ارد اوراق مش��ارکت از س��وی 
شهرداریها موافقت کرده است. 

معاون وزیر مسکن و شهرسازی 
گفت: در احیای بافت های فرسوده 
به معماری ایرانی و اس��المی توجه 
وی��ژه ای خواهد ش��د و طراحی و 
مبلم��ان ش��هری نی��ز در بافت های 

فرسوده در نظر گرفته می شود. 
وی گفت: اکنون هشت میلیون و 
500 هزار نفر در بافت های فرسوده 

سراسر کشور سکونت دارند. 
به گ��زارش زاین��ده رود، معاون 
وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل 
ش��رکت مادرتخصص��ی عم��ران و 
بهسازی ش��هری ایران از بافت های 
امامزادگان حلیمه  فرسوده شهرکرد، 
و حکمیه خاتون شهرکرد، پارکینگ 
طبقات��ی و فرهنگس��را و مص��الی 

شهرکرد نیز بازدید کرد.
به گ��زارش زاین��ده رود، احمد 
صادق��ی پ��س از اقامه نم��از جمعه 
شهرکرد در مصالی امام خمینی )ره( 
این شهر در جمع نمازگزاران افزود: 
ت�م���ام تالش دول�ت در راس��ت�ای 
خانه دار ش��دن اقشار مختلف مردم 
اس��ت و مس��کن مهر به عنوان یک 
الگ��وی خانه دار ش��دن اقش��ار کم 

درآمد جامعه، در حال اجرا است. 

وی گف��ت: دولت در راس��تای 
اجرای مس��کن مهر و مسکن اقشار 
کم درآمد، گامهای بی نظیر و بزرگی 
برداش��ته و ای�ن طرحه���ا در ح�ال 

بهره برداری است. 
ب��ه گفت��ه وی، در چهارمحال و 
بختیاری زمین برای احداث 13هزار 
و 223 واحد مس��کونی به متقاضیان 
تاکنون واگذار شده و سه هزار پروانه 
ساخت نیز برای واحدهای مسکونی 

در این استان صادر شده است. 
معاون وزیر مسکن و شهرسازی 
ی��ادآور ش��د: در دهه فجر امس��ال 
افزون بر 500 واحد مس��کونی مهر 
در چ�ه�ارم�ح�ال و ب�خ�تی�اری ب�ه 

بهره برداری خواهد رسید. 
به گفته وی، تاکنون 930میلیارد 
ریال تس��هیالت بانکی برای احداث 
اختی��ار  در  مس��کونی  واحده��ای 

متقاضیان قرار گرفته است. 
وی یادآور ش��د: ب��رای احیای 
بافت های فرس��وده در کش��ور نیز 
چهار هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار 

امسال در نظر گرفته شده است. 
معاون وزیر مسکن و شهرسازی 
تأکید کرد: دولت نهم در بخش های 
عمران��ی فعالیت های گس��ترده ای 
داش��ته و بی��ش از 500 ه��زار طرح 
عمران��ی کوچک و ب��زرگ در نقاط 
مخ�تل���ف ای���ران در ای�ن دول�ت 

بهره برداری شده است. 
صادق��ی گف��ت: توزیع س��هام 
عدالت، ایج��اد طرح مس��کن مهر، 
برق��راری عدل و قس��ط در جامعه، 
س��فرهای اس��تانی رئیس جمهور و 
هی��أت دولت و توجه به اقتصاد پویا 
از مهمتری��ن دس��تاوردهای دول��ت 
خدمتگزاری نه��م بوده که در دولت 

دهم نیز تداوم خواهد یافت. 

قدیمی ها گفته اند:»کوه به کوه 
نمی رس��د اما آدم به آدم می رسد« 
و این مث��ل برای آن بیان ش��ده که 
گ��ذر کوه ها به هم نخواهد افتاد اما 
انسانها کارش��ان به هم گره خورده 
است. اما انگار همین دیروز بود که 
در شهرستان کوهرنگ کوهی به کوه 
دیگر رسید و قرابت این کوهها 55 
نفر از مردم روس��تای »آبکارلبد« را 
در یک شب بهاری بلعید و اژدهای 
خاکی زمین لغ��زش، زنان و مردان 
این روس��تا را در طرف��ه العینی در 
خواب ابدی فرو برد و اجس��اد آنان 
در زی��ر هزاران ه��زار خروار خاک 
ناپدید ش��د. زمین لغ��زش یا رانش 
زمین، اژدهایی خفته و خاموش در 
دل خاک اس��ت، که به یک چشم به 
هم زندن درس��ت مث��ل زلزله بیدار 
می ش��ود و هم��ه چی��ز را وی��ران 
می کند و حت��ی ردپایی از خود به 

جا نخواهد گذاشت.
به گزارش زاین��ده رود، پدیده 
»زمین لغزش« ب��ر اثر دخالت های 
مستقیم انسان و تأثیرگذاری بر فعل 
و انفع��االت زمی��ن رخ می دهد و 
اثرات بسیار جبران ناپذیری را نیز بر 
جای خواهد داشت. زمین لغزش به 
حرکت توده ای مواد تشکیل دهنده 
زمین از یک ش��یب به سمت پایین 
اطالق می ش��ود که ب��ه ناپایداری 
ش��یب نیز معروف اس��ت و عمده 
زمین لغزشها نیز در حاشیه راهها و 

مناطق شیب دار رخ می دهد.
کارشناس��ی ارزیاب��ی اطالعات 
جغرافیای��ی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری چهارمح��ال و بختیاری 
گف��ت: آگاه��ی بخش��ی، ترویج و 
اطالع رسانی در زمینه زمین لغزش 
و ران��ش زمی��ن یک اص��ل مهم و 

اساسی است.
»حس��ین مردانی��ان« گف��ت: با 
اطالع رس��انی و آگاهی بخش��ی در 
زمین��ه زمین ران��ش و زمین لغزش 
می ت��وان از آن جلوگیری کرد و از 
خطرات آن آگاه ش��د. به گفته وی، 
تا کن��ون 180 مورد زمین لغزش در 
محور ش��هرکرد به ای��ذه رخ داده و 
گزارش ش��ده و در مناطق مسکونی 
نیز در حاشیه اراضی کشاورزی این 
عم��ل رخ داده اس��ت. وی تصریح 
کرد: وقوع زمین لغزش و زمین رانش 
باعث فرسایش خاک و تجمع خاک در 
پشت سدهای بزرگ بتنی پایین دست 
در چه��ار محال و بختی��اری در کنار 
رودخانه کارون می ش��ود. مردانیان 
گفت: با فرس��ایش خ��اک عالوه بر 
از دس��ت دادن اراض��ی حاصلخیز، 
عمرمفید سدهای بزرگ نیز کاهش 

خواهد یافت.

مس��ئول ارزیابی مناب��ع طبیعی 
چهارمحال و بختیاری گفت: لغزش 
زمی��ن و رانش زمین  در س��الهای 
گذش��ته باعث کشته ش��دن 55 نفر 
در ابکار لبد بازفت شد و در »چلو« 
نیز س��ه نفر به کام مرگ رفتند. وی 
تصریح کرد: عالوه بر تلفات جانی 
زمین لغزش خس��ارات مالی عمده، 
تلف شدن دام روستاییان و تخریب 
زیرساختها و زمینهای کشاورزی را 

به دنبال داشته است.
ب��ه گفت��ه وی، با ش��ناخت از 
زمی��ن لغزش ها می ت��وان از بروز 
آنه��ا جلوگیری و زمی��ن لغزش را 
تثبیت کرد که امسال سه مورد زمین 
لغزش در چهار مح��ال و بختیاری 
تثبیت ش��د که یک مورد در مناطق 

مسکونی بود.
مردانی��ان گفت: زمی��ن لغزش 
در شهرستان  »شیاس��ی«  روس��تای 
اردل تثبیت شد و از بروز خسارت 
به شهرک مس��کونی جدید شیاسی 

جلوگیری به عمل آمد.
منابع  ارزیاب��ی  ام��ور  مس��ئول 
طبیعی چهارمحال و بختیاری گفت: 
تاکن��ون 15 میلیارد ریال خس��ارت 
مستقیم بر اثر وقوع زمین لغزش در 
این استان بروز کرده است. نماینده 
وزیر جهاد کش��اورزی در کار گروه 
ملی زلزله و لغزش الیه های زمین، 
می��زان خس��ارت ناش��ی از وق��وع 
»زمین لغزش« در ای��ران را بیش از 
127 هزار میلی��ارد ریال اعالم کرد. 
»رض��ا میرصانع��ی« در گفتگ��و با 
زاینده رود در ش��هرکرد افزود: این 
میزان خس��ارات با ثبت چهار هزار 
و 900 م��ورد انواع زمین لغزش در 
مناطق مختلف کشور رخ داده است. 
ب��ه گفته وی، وقوع زمین لغزش در 
کش��ور س��االنه به صورت مستقیم 
و غیرمس��تقیم 500 میلی��ارد ری��ال 

خسارت وارد می کند.

رئیس گ��روه مطالعه امور زمین 
لغزش های سازمان جنگلها، مراتع و 
آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی 
گف��ت: در یک م��ورد از ثبت وقوع 
زمین لغ��زش در امام��زاده علی در 
تهران، بیش از هش��ت میلیارد ریال 
خسارت مستقیم و 47 هزار میلیارد 

خسارت غیر مستقیم وارد  شد.
بان��ک  ک��رد:  تصری��ح  وی 
اطالعاتی زمین لغزش در کشور در 
حال تکمیل و راه اندازی اس��ت و 
چهار ه��زار و 900 زمین لغزش از 
سال 75 تاکنون در کشور ثبت شده 
و در هر پرسش��نامه بانک اطالعات 
بیش از 125 پارامتر اطالعاتی زمین 

لغزش به ثبت رسیده است.
میرصانع��ی اظه��ار داش��ت: از 
امسال همچنین بررسی عکس های 
هوایی با مقیاس یک بیس��ت هزارم 
در زمینه زمین لغزش ها آغاز ش��ده 
و از روش عکس��های هوای��ی نی��ز 
بخش��ی از پرسش��نامه های وق��وع 

زمین لغزش تکیمل می شود.
رئیس گ��روه مطالعه امور زمین 
لغزش��های س��ازمان جنگلها، مراتع 
و آبخیزداری کش��ور گف��ت: با این 
روش جدی��د تاکنون 32 هزار انواع 
زمی��ن لغ��زش در اس��تانهای ایران 

شناسایی شده است.
میرصانع��ی اظهار داش��ت: امید 
است با حمایت همه جانبه مسئوالن 
کش��ور از جمله س��ازمان مدیریت 
بح��ران وزارت کش��ور، کمیته ملی 
مقابله با خطرات ناش��ی از زلزله و 
الیه های لغزش��ی زمین، مس��ئوالن 
استانی و س��تاد حوادث هر استان، 
بانک اطالعاتی زمین لغزش کش��ور 
کامل و نقش��ه های پهنه بندی خطر 

زمین لغزش تهیه و تدوین شود.
ب��ه گفته وی، با تهی��ه این پهنه 
بندی می توان مناطق مس��تعد وقوع 
زمین لغزش را در کش��ور شناسایی 

و از وقوع زمین لغزش��های احتمالی 
جلوگیری کرد.

میرصانع��ی، اجرای طرح جامع 
بررس��ی و تثبی��ت زمی��ن لغزش را 
در استانها بس��یار ضروری دانست 
و گف��ت: این ط��رح در پنج مرحله 
اجرا می ش��ود که مرحل��ه اول آن 
تهیه و تدوین بانک اطالعاتی وقوع 
زمین لغزش درکشور از طریق تهیه 
پرسش��نامه صحرای��ی، عکس های 
هوای��ی و عکس��های ماه��واره ای 

است.
مس��ئ�ول ب�ان���ک اط�الع�ات 
زمی��ن لغ��زش کش��ور نی��ز گفت: 
شکستگی های زمین، ذوب برفها و 
لغزش گسل ها از عوامل مهم زمین 

لغزش در کشور  است.
»محم��د قبادی« اف��زود: عوامل 
مصنوعی و انسانها بیشترین تأثیر را 
در فراهم ک��ردن زمینه زمین لغزش 
دارن��د و تخریب تکی��ه گاه، جاده 
س��ازی و ایج��اد مناط��ق معدنی از 
عوامل بروز زمین لغزش از س��وی 

انسانهاست.
به گفت��ه وی، ایجاد کانال های 
آب��ی و س��ازه های س��دها نی��ز در 
م��واردی باعث ب��روز زمین لغزش 
می ش��ود و در صورت بروز زمین 
لغزش در باالدس��ت به پایین دست 
نیز آس��یبهایی وارد می کند. قبادی 
ی��ادآور ش��د: 45 درص��د از زمین 
لغزش ه��ا در حاش��ی�ه ج�اده ها و 
بر اثر ایجاد ترانشه ها رخ می دهد. 
مدی��رکل منابع طبیع��ی چهارمحال 
و بختی��اری نیز گف��ت: بیش از 45 
درصد از زمین لغزش های اس��تان 
در حاش��یه جاده های اس��تان اتفاق 

می افتد.
و  طبیع��ی  مناب��ع  مدی��رکل 
آبخیزداری گفت: رفتارسنجی زمین 
لغزشها در امور اجرایی پروژه های 
عمرانی در چهارمح��ال و بختیاری 
بس��یار مه��م و حیاتی اس��ت. وی 
مس��ئ�والن  تمامی  ک��رد:  تصری��ح 
دلس��وز چهارمحال و بختیاری نگاه 
ویژه ای به حفظ منابع طبیعی دارند 
و همه مردم و مس��ئوالن باید نسبت 
به حف��ظ مناب��ع طبیعی ب��ه عنوان 

سرمایه ملی گام بردارند.
ب��ه گ��زارش زاین��ده رود، 84 
درص���د از مس��احت چهارمح��ال 
و بختی��اری مع���ادل 1/4 می�لی�ون 
هکت�ار را منابع طبیعی ملی تشکیل 
می ده��د که از این میزان 307 هزار 
هکتار اراضی جنگلی و یک میلیون 
و 93 هزار هکتار آن مرتع هستند و 
این استان سرچشمه سه رود بزرگ 
کارون، زاین��ده رود و دز در ای��ران 

است.

رئیس مجلس سوریه: 
ایران الگوی ملتهای 

مسلمان است
  رئیس مجلس س��وریه در اصفهان گفت: 
ایران الگوی ملت های مسلمان منطقه است و با 
چنین رویکردی، این کش��ور همواره در مقابل 

دشمنان پیروز خواهد بود.    
محمود االبرش در دیدار با استاندار اصفهان 
افزود: سرنوشت ما با کشور ایران مشترک است 
زیرا هدف هر دو کشور دوست، سرکوب کردن 

اسرائیل است. 
وی با بیان اینکه ملت های مسلمان در برابر 
اقدامات خشونت آمیز متحد خواهند بود، تأکید 
کرد: ملت سوریه با تمام توان و نیروی خود در 

کنار انقالب اسالمی ایران خواهد ایستاد. 
به گفت��ه وی، اصفه��ان بعد از اس��تانبول 
بهترین جا برای زندگی اس��ت و مردم این شهر 
با ریشه های تاریخی بسیار میزبان خوبی برای 

میهمانان خود هستند. 
اس��تاندار اصفهان نیز در ای��ن دیدار گفت: 
دش��منان ای��ران از اس��تقالل طلبی کش��ورمان 
احس��اس نگرانی و خط��ر می کنند و به همین 
دلیل جنگ ن��رم را علیه ایران انتخاب کردند تا 

به اهداف شوم خود برسند. 
دکترعلیرضا ذاکر اصفهانی افزود: کشورهای 
غربی می کوش��ند با اس��تفاده از رس��انه ها و 
ابزارهای تبلیغاتی، افکار عمومی را تحت تأثیر 

خود قرار دهند. 
وی اضاف��ه کرد: ما در این مس��یر دس��ت 
کش��ورهای دوس��ت و برادر خود ک��ه ما را در 

رسیدن به اهدافمان یاری کنند، می فشاریم. 
اس��تاندار اصفهان گف��ت: ای��ران آمادگی 
گس��ترش روابط گردش��کری، تبادل فرهنگی، 
اعزام دانش��جو و اس��اتید و همچنین در حوزه 
صنعت با کش��ورهای همس��ایه به ویژه سوریه 
را دارد. ذاکر اصفهانی اظهارداش��ت: دوستان و 
برادران ما می توانند با سرمایه گذاری در بخش 
پتروپاالیش، پروژه عتیق، عمران و ساخت هتل 

ما را در رسیدن به اهدافمان یاری کنند. 
وی در ب��اره ظرفیت ه��ای اصفهان اظهار 
داشت: این استان ظرفیت های زیادی در بخش 

صنعت، علم، فرهنگ و اقتصاد دارد. 
استاندار اصفهان افزود: انقالب اسالمی ایران 
توانسته است به اهداف و آرمان های خود برسد 

و هر روز شکوفاتر شود. 
وی اظهار داشت: کشور ایران در طول این 
سه دهه هیچ گونه دشمنی با ملت و حکومت ها 
نداش��ته و با تمام کشورها دوست است و سایر 
کشورهای همسایه این را تصدیق می کنند که 

ایران کشور دوستی است. 
رئیس مجلس س��وریه با دعوت دکتر علی 
الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اس��المی به 
منظور توسعه روابط پارلمانی دو کشور ایران و 
روس��یه در یک س��فر چهار روزه به ایران آمده 

است. 
وی ب��ه اتفاق هیأت همراه برای بازدید از 

آثار تاریخی اصفهان به این شهر سفر کرد.
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طرح جامع فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد تهیه و 
تدوین می شود 
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افقی:
1 – حیوان��ی که از بوی عس��ل ف��رار می کند – 

مستشرق – حرف درد و فیلم فرتیزالنگ
2 – رنگی – سیما – سلسله

3 – طن��اب ش��کار – الزم و ض��روری – نوعی 
اتومبیل

4 – نیم کاس��ه – کاشف رادیو اکتیویته – جوجه 
تیغی 

5 – خالق ارژنگ و ش��اپورگان – از القاب فاطمه 
)س( – پول

6 – ص��ورت غ��ذا در رس��توران – مخت��رع پیل 
الکتریکی – قهرمان داستانهای آگاتاکریستی است 

7 – س��الح مؤمن – بازیگر شبح کژدم – سودای 
ناله 

8 – چرند – نامه ها – خضاب و حنا 
9 – اثر چربی و پول آلبانی – زش��ت – سوره ای 

در قرآن کریم
10 – چندی قبل – میوه هزار دانه – گهواره
11 – تیشه ور – افسار و دهنه – بلند پایه 

12 – مرتبه ها – سنگ سفید – لقب مافیایی
13 – اندازه انگشتی – فیلم مهرجویی – خونخوار 

شالیزارها 
14 – درس موضوعی – قوم مکزیکی – کدخدای ده 
15 – دور دهان – فوق س��تاره تیم بارسلونا که در 

جهان فوتبال اول شد – مخترع تلویزیون.
عمودی:

1 – پست تصویری – سرخ شده روی آتش 
2 – جامه گشاد – اجداد ما – خسیس و لئیم
3 – رنگ – کتاب تورگنیف – روشن نیست

4 – فرهیختگان – نوعی کاله – مردان

5 – انب��ار کش��تی – ح��اال – تهدی��د ک��ردن و 
ترسانیدن 

6 – مخت��رع خط روش��ندالن – باوق��ار بودن – 
درخت انگور

7 – ش��اعر ش��یرازی – پیشی جس��تن – فواره و 
حوض

8 – فلز صورت – دهل و طبل بزرگ – عشیره
9 – فتنه گری – وسط – مسلک 

10 – الفبای آهنگ – یال – دیوار و حصار
11 – ری��اکار و دو رو – از اقیانوس��ها – م��اه 

زمستانی
12 – هاتف – آداب فولکوریکی قوم – تکان

13 – گرانمایه – سریال داود میرباقری – آموخته 
لقمان

14 – داروی س��کرات و کش��ف الن��گ – آینده 
سازان وطن ما هستند – پول کشور اوباما 

15 – زن نجیب و فهمیده و با ادب – بیابانگرد.
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لابیلاوروفاکی
زبسنوتسهروتسم
وتردنکدرزیهت
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ادلکلانانماد
امیرهرهسیوبا
ارییدباندنلل

زالیماهباروب
تایریبهدنیامن
گنلراهبدالاو
اریاندرواهرنی
لگقرشیادنیمید

مشاور دبیرکل س��تاد مبارزه با مواد مخدر با 
اش��اره به ضرورت و اهداف تدوین طرح جامع 
فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد گفت: با داشتن این 
طرح به منظور مصون سازی آحاد جامعه، گام های 
اساسی از سوی دستگاه های فرهنگی و پیشگیری 

و سازمان های مردم نهاد برداشته خواهد شد. 
به گ��زارش ایرنا حمیدرض��ا صرامی افزود: 
در جلس��ه 124ستاد که آبان ماه امسال با حضور 
مسئوالن برگزار شد، مقرر شد این طرح به منظور 
کاه��ش ورودی جدید به چرخه اعتیاد و کاهش 
نرخ بروز اعتیاد در دوره برنامه پنجم توسعه، تهیه 
و پس از طرح در جلس��ه ویژه س��تاد تصویب و 

ابالغ شود. 
وی در خصوص ضرورت تهیه طرح جامع 
پیش��گیری تصریح کرد: مواد مخدر، سیس��تمی 
هوشمند، فعال، پویا و دینامیک است که به مثابه 
س��النی بزرگ با ورودی های متعدد اس��ت، این 
سیس��تم افراد را در سنین، جنس��یت، مشاغل و 
تحصیالت متف��اوت و با فرهنگ ه��ای بومی و 

شهری گوناگون به سوی خود جذب می کند. 
صرامی اظهار داش��ت: این سیستم در عصر 
کنونی سعی دارد با تولید انواع مواد مخدر با اهداف 
سریع األثر بودن، زمان و هزینه کم برای مصرف، 
بخش های وسیعی از جغرافیای انسانی و محیطی 

کشور را آلوده کند. 
وی تأکید کرد: این سیستم منضبط غیر دولتی، 
با نشانه روی هوشمندانه و هدایت شونده، مراکز 
حیاتی اجتماعی کش��ور اعم از خانواده، مدارس، 
دانش��گاه ها، محله های ش��هری و روس��تایی و 
محیطه��ای کاری را هدف ق��رار داده و با تالش 

مضاعف سعی در قتل عام آحاد جامعه دارد. 
وی با بیان اینکه موارد فوق، ضرورت داشتن 
یک نظام نامه و منشور مبارزه نرم افزاری از طریق 
اقدامات پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و 
روان گردان ه��ا را در مقابل سیس��تم مواد مخدر، 
آش��کار می س��ازد، افزود: با داش��تن طرح جامع 
فرهنگی و پیشگیری به منظور مصون سازی آحاد 
جامعه، گام های اساس��ی از س��وی دستگاه های 
فرهنگی و پیشگیری و نیز سازمان های مردم نهاد 

برداشته خواهد شد. 
ص�رام�ی ب�ا اش���اره به عل�م پیش��گی�ری 
از س��وء مصرف مواد مخدر در س��طح جهان و 
قدمت 40 س��اله آن گفت: جهانی اندیش��یدن و 
بوم��ی عمل کردن با مرور منابع خارجی، به ویژه 
روند پنج دوره از استراتژی های پیشگیری از سال 
1970میالدی تاکنون در کشورهای توسعه یافت�ه، 
تجارب موف�ق این کشوره�ا و قبول و امض�ای 

جمهوری اس��المی ای��ران از بخش پیش��گیری 
از س��وء مصرف موادمخ��در و روان گردان های 
کنوانسیون های بین المللی از جمله مواردی هستند 
ک��ه در ایجاد اهداف اختصاصی طرح فرهنگی و 

پیشگیری از اعتیاد لحاظ شده اند. 
وی همچنین، مرور منابع داخلی یعنی سیر 
تاریخی برنامه های پیش��گیری از سوء مصرف 
مواد مخدر و روان گردان ها در30 سال گذشته در 
کشور، تحلیل وضعیت و آسیب شناسی اقدامات 
پیشگیرانه، لحاظ ک�ردن مفاد سی�است های کلی 
مب�ارزه ب�ا مواد مخ��در اب�الغ��  ی از س��وی 
مقام معظم رهبری، ماده 97 و س��ند فرابخش��ی 
قانون برنامه چهارم توسعه، آیین نامه پیشگیری 
قان��ون مبارزه با موادمخدر و احکام پیش��نهادی 
مندرج در الیح��ه برنامه پنجم و راهبردهای آن 
را از دیگر موارد شکل گیری اهداف اختصاصی 

این طرح برشمرد. 
مشاور دبیرکل ستاد در ادامه، تقویت رویکرد 
و مداخالت فرابخشی پیشگیری از اعتیاد، تقویت 
هماهنگی و همکاری های بخش��ی و فرابخشی 
دستگاه های عضو در این زمینه و تقویت ضمانت 
و تس��هیل اجرای��ی برنامه های پیش��گیری را از 

مهمترین اهداف اختصاصی این طرح برشمرد. 
صرامی گفت: شناسایی و رفع موانع موجود 
برای اجرای برنامه ها، تقویت رویکرد علمی در 
فعالیت های این امر، تقویت مشارکت سازمان های 
مردم نهاد و نقش مردم و شوراهای اسالمی شهر 
و روستا و توجه به سطوح محلی و رویکردهای 
اجتماع محور در برنامه های پیش��گیری از دیگر 

اهداف اختصاصی این طرح به شمار می روند. 
وی رف��ع موانع بوروکراتیک، تعیین س��هم 
دس��تگاه های فرهنگی و تبیین حدود انتظارات، 
ایجاد س��اختارهای تخصصی در دس��تگاه های 
پیش��گیری، تقویت پژوهش و تولید بسته های 
آموزشی در این زمینه، تقویت ارزشیابی برنامه ها 
و دانش پیش��گیری، آم��وزش و ارتقای نیروی 
انس��انی فعال و توجه به کارزار رسانه ای در این 
عرصه را از دیگر اهداف اختصاصی طرح جامع 

فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد ذکر کرد. 
وی افزود: در این راستا کمیته ای با حضور35 
نفر از اس��اتید و صاحب نظ��ران در چهار گروه 
تخصصی روانشناس��ی و روان پزشکی، جامعه 
شناس��ی، حقوق و جرم شناسی و مدیران سابق 
و فعلی عرصه پیش��گیری تشکیل و مقرر شد، 
بر اس��اس زمان بندی پیش بینی شده حداکثر تا 
پایان س��ال جاری پیش نویس طرح مزبور تهیه 

و تدوین شود. 

  ارتباط والدین با فرزندان مؤثرترین عامل در پیشگیری از اعتیاد
خانواده رکن اساسی کلیه جوامع بشری است و در این بین نقش 
پ��در و م��ادر در تربیت اصول��ی و انتقال و مهارت ه��ای ارتباطی و 

اجتماعی سالم به فرزندان بسیار حائز اهمیت است.
والدین زمانی می توانند نس��بت به نیازه��ای مذکور آگاهی یابند 
که با فرزندان تعامل و ارتباط داش��ته باشند. ارتباط خوب با فرزندان 
می تواند از سوی والدین به آنان مهات های روانی، زیستی، فیزیکی، 
رفت��اری و تجربیات مفید خ��ود را منتقل کند. ای��ن ارتباط خوب و 
سالم در واقع در حل مشکالت و مسائل فرزندان با روش های مفید 

کارساز و تأثیرگذار در زندگی و آینده آنان تأثیر بسزایی دارد.
والدین فرام��وش نکنند در ارتباط با برق��راری این تعامل وظیفه 
دارند دو س��ویه مذاکره را انجام دهند و البت��ه در تمامی ابعاد اعم از 
زیستی، عاطفی و روانی تا به یک توافق و تفاهم برسد و هرگاه از این 

ارتباط و ایجاد تفاهم خرسند شدید کار شما قابل قبول خواهد بود.
والدین وقتی با انبوهی از سؤال ها و خواسته ها از سوی فرزندان 
مواجه می ش��وند باید با یک مدیری��ت اصولی و مذاکره ای فرزندان 

را آشنا کنند.
به عنوان مثال وقتی ش��ما از فرزند خود خواس��ته ای دارید و او 
به خواس��ته ش��ما جواب مثبت یا منفی می دهد چه پاسخی برای او 
دارید. س��ه روش در این خصوص به ش��ما ارائه می ش��ود، آن را به 

کار ببرید:
ال��ف – ی��ا ب��ه او با س��رعت و بدون بررس��ی عل��ت و چرایی 

درخواست و سؤال می گوییم: بله
ب – یا خیلی س��ریع با عصبانیت از او می خواهید به خواس��ته 

شما جواب مثبت دهد

ج – یا از جواب سریع مخالفت فرزند خود یا موافق او برای حل 
مسأله از او می خواهید که وارد مذاکره شود.

در این بین بهترین راه حل اس��تفاده از روش س��وم است. مذاکره 
اصلی ترین روش است چون اوالً باعث می شود که شما و فرزندانتان 
دریابید هدف تسلیم شدن و یا تسلیم نشدن شما و یا او نیست بلکه ما 

و یا والدین تالش داریم به یک توافق برسیم.
فراموش نشود:

اول: مذاکره باید اصولی باشد.
دوم: باید فرزنان را از مسأله مذاکره جدا کنیم.

س��وم: عقیده ها و احساس��ات فرزندانمان را از نگاه آنها ببینیم و 
درک کنیم نه از نقطه نظر خودمان.

چهارم: س��عی نکنیم به س��رعت صحبت فرزندانم��ان را اگر هم 
اش��تباه اس��ت قطع کنیم بلکه اجازه دهیم نقطه نظرات و حرفهایشان 

را بیان کنند.
پنجم: خونس��رد باش��یم یعنی از حرفهای آنان عصبانی نشویم و 
خود را کنترل کنیم و اگر هم عصبانی ش��دیم با کمی مکث و صبر و 

حوصله در وقت دیگری با آنها صحبت کنیم.
شش��م: اگر نقطه نظری داریم و تصمیمی می خواهیم بگیریم آن 

را برای فرزندمان توضیح دهیم.
هفتم: در باب مشکالت فرزند خود سعی کنیم راه حل های قابل 
قبول و مناس��بی را برای حل مش��کل پیدا کرده و به فرزندانمان ارائه 
دهیم و در پایان سعی کنیم هدفمان را از این مذاکره پرداختن به چون 
و چرایی مسأله برای رسیدن به یک توافق و ارتباط صمیمانه تنگاتنگ 
باش��د نه جن��گ و جدال که در این ص��ورت فرزندانمان از ما حرف 

شنوی دارند و تسلیم خواسته منطقی ما خواهند شد.
وقتی والدین با فرزندان ارتباط برقرار کردند در واقع کلیه نیازهای 
روانی، عاطفی، فیزیکی و رفتاری آنان را خواهند ش��ناخت و با بروز 
هرگونه تغییر با بررس��ی منطقی به صورت محسوس و غیرمحسوس 
نسبت به کنترل و تربیت فرزندانمان و پیشگیری از خطرات احتمالی 

از جمله اعتقاد آنان به راحتی جلوگیری خواهد شد.
فراموش نش��ود خانواده بزرگترین آموزش��گاهی اس��ت که اگر 
فرزندانمان در این آموزش��گاه چیزی را بیاموزن��د هیچ گاه فراموش 

نخواهند کرد. 

 ازدواج با اتباع خارجی  
سپیده نصر اصفهانی- آیا ازدواج با اتباع خارجی 
در ایران مجاز اس��ت؟ در چه ش��رایطی می توان با 
این افراد ازدواج ک��رد؟ ازدواج با اتباع خارجی چه 
پیامدهایی به دنبال دارد؟ و.... س��ؤالهای بی شماری 
در این مورد به ذهن می رسد اما قبل از جواب دادن 
به هریک از این مسائل باید تعریفی از تبعه خارجی 

داشت.
 به افرادی که از کشور خود مهاجرت کرده و به 
کش��ور دیگری آمده و قصد سکونت دراز مدت در 
کشور مقصد را داشته باشند همچنین خود را عضو 
آن کش��ور بدانند و قوانین و مقررات آن را دانس��ته 
و ب��دان عمل کنند تبعه می گویند. در اصل، تابعیت 
عبارت اس��ت از رابطه سیاسی و معنوی که شخص 
را ب��ه دولت معین��ی مرتبط می کند ب��ا این تعریف 
می توان گفت اتباع خارجی در ایران کسانی هستند 
که به قصد ماندن دراز مدت به ایران آمده، قوانین و 
مقررات کشورمان را دانسته و خود را ملزم به رعایت 

آن می دانند.
ــی در ایران مجاز  ــا ازدواج با اتباع خارج آی

است؟
یکی از متخصصان این حیطه در مصاحبه خود 
گفت: ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی پس از س��ال 
1380غی��ر قانونی اس��ت. وی درخصوص فرزندان 
حاص��ل از ازدواج دختران ایرانی با مردان تبعه ایران 
اضافه کرد: کس��انی که قبل از سال 80 ازدواج کرده 
اند، ازدواج رس��می و قانون��ی دارند و فرزندان آنها 
می توانند یک سال پس از 18 سالگی تابعیت دولت 
ای�ران بگی�رن�د، ام�ا ازدواجه�ای پس از س��ال 80 
غیر قانونی اس��ت و کس��ی که چنین ازدواجی کرده 

است در واقع به هشدار دولت توجه نکرده است.
طبق ماده  17  قانون ازدواج مصوب  1316  هر 
خارجی که بدون اج��ازه دولت با زن ایرانی ازدواج 
نماید به حبس تعزیری از یک تا س��ه سال محکوم 
خواهد ش��د و اگر زن نیز ش��امل مقرارات معاونت 

شود، مجازات خواهد شد.
 مسائل حقوقی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی 
از جمله مواردی اس��ت که ذهنیت قش��ری از زنان 

ایرانی را به خود مشغول کرده است.
برخی افراد از خود می پرس��ند که چرا اگر یک 
زن ایران��ی بخواهد با یک مرد خارجی ازدواج کند، 
بای��د از وزارت کش��ور اجازه بگی��رد و چرا پس از 

ازدواج، همسر و فرزندانش تبعه ایران نمی شوند؟
سؤاالتی از این دست که مربوط به حقوق زنان 
بوده و همواره نیمی از جامعه در پی ش��نیدن جواب 
آن هس��تند، انگیزه ای برای پیگیری ما در این مقاله 

بوده است.
فاطم�ه ب�داق�ی مش�اور قض�ایی ح�وزه ری�است 
قوه قضائیه در گفتگو با ایرنا درباره تابعیت زن ایرانی 
پس از ازدواج با مرد غیر ایرانی گفت: بحث تابعیت 
در کش��ور ما دالیل متعدد نظیر مالحظات جمعیتی 

دارد.
وی اف��زود: اعطای نامحدود تابعیت، با توجه به 
افزایش جمعیت کشور، ناسازگار بوده و از این لحاظ 
به نفع کشور نیست. او همچنین سیاست های امنیتی 
را از دیگر دالیل این امر دانس��ت و گفت: در قانون 
قید شده که اعطای نامحدود تابعیت به اتباع بیگانه با 

مالحظات امنیتی کشور ناسازگار است.
بداقی با اش��اره به موض��وع وحدت خانواده در 
قانون اضافه کرد: بر اساس آموزه های دینی و قوانین 
داخلی کشور، وحدت خانواده از اساسی ترین امور 
تلقی می ش��ود که به نظر می رس��د در ازدواج با فرد 
بیگانه و در پذیرش تعّدد تابعیت، زندگی خانوادگی 
در موارد حادی نظیر بروز جنگ، منازعات سیاس��ی 

بین کشورها و… دچار تزلزل خواهد شد.
وی با بی��ان اینکه به نظر می رس��د اصل بحث 
محدودیت در اعطای تابعیت، مسأله نامعقولی نباشد، 
گفت: بر اس��اس قوانین داخل��ی، زنان ایرانی هنگام 
ازدواج ب��ا م��رد خارجی، ملزم به گرفت��ن مجوز از 

وزارت کشور هستند.
ای��ن کارش��ناس حقوقی اف��زود: در این حالت 
وزارت کش��ور، مرد معرفی ش��ده، قوانین کش��ور 
متبوعش و همچنین عدم س��وء پیشینه کیفری او را 
بررس��ی کرده و در صورت تأیی��د، برای ازدواج زن 

مجوز صادر می کند.
بداق��ی تصریح کرد: این قانون به نوعی حمایت 
از حقوق زنان به حساب آمده و زن ضمن اطالع از 
نظام حقوقی کشور متبوع مرد، از سرنوشت تابعیتی 

خود آگاه می شود.

مش��اور قوه قضائیه خاطرنش��ان کرد: به عنوان 
مثال بر اساس نظام حقوقی افغانستان، زن بیگانه ای 
که ب��ا مرد افغانی ازدواج می کند، تابعیت خودش را 
از دس��ت می دهد. بنابراین در مج��وزی که وزارت 
کشور برای ازدواج زنان صادر می کند، تضمین های 
حقوق��ی الزم را )نظی��ر نفقه و مهری��ه( که در نظام 

حقوقی مرد موجود نیست، از او می گیرد.
وی اضافه کرد: مش��کل از جایی ناشی می شود 
که زنان برای ازدواج خود از وزارت کشور مجوزی 
نگیرند و ازدواج هایشان، غیر قانونی محسوب شود. 
البته اخیراً با قانون مصوب مجلس تحت عنوان »تعیین 
تکلیف زنان ایرانی که شوهران خارجی دارند« زنانی 
که پیشتر بدون مجوز اقدام به ازدواج کرده و صاحب 
فرزندانی شده اند، این امکان تا حدودی فراهم شده 
ک��ه بتوانند برای خود و فرزندانش��ان تابعیت ایرانی 

بگیرند.
بداقی همچنین گفت: مالحظاتی که در خصوص 
محدودیت ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه مطرح 
اس��ت، در خص��وص ازدواج م��ردان ایرانی با زنان 
خارجی نیز وجود داشته و به نظر می رسد باید قانون 
در این زمینه نیز محدودیت های الزم را اعمال کند. 
البته چنین محدودیت های��ی در برخی موارد، نظیر 
منع ازدواج مردان ایرانی شاغل در کنسولگری ها با 

زنان خارجی وجود دارد.
وی تصری��ح ک��رد: بهتر اس��ت که کش��ور ما 
محدودیت در ازدواج با اتباع بیگانه را در خصوص 

مردان و زنان به یک میزان لحاظ کند.
 زنان ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می کنند

اگ��ر زن ایرانی با تبعه خارج��ی ای ازدواج کند 
که قانون کش��ور مرد، سیس��تم اس��تقالل تابعیت را 
پذیرفته باش��د و در اثر وقوع ازدواج تابعیت شوهر 
بر زن تحمیل نشود، زن به تابعیت ایرانی خود باقی 

می ماند.
اگر دولت شوهر، زن را در انتخاب تابعیت مخیر 
کن��د و زن بخواهد به ترک تابعیت بپردازد، با تقدیم 
تقاضانامه موجه به وزارت امور خارجه ایران ممکن 

است با درخواست وی موافقت شود.
در ف��رض دیگ��ر زن ایران��ی با م��ردی ازدواج 
می کند که دولت متبوع او سیستم وحدت تابعیت را 
پذیرفته و تابعیت شوهر بر اثر ازدواج به زن تحمیل 
می شود، در این صورت زن ایرانی در نتیجه ازدواج 

تابعیت خارجی شوهر خود را به دست می آورد.
در ه��ر دو صورت وفات یا ط��الق، زن ایرانی 
که در اثر ازدواج به تابعیت خارجی ش��وهر پذیرفته 
ش��ده، بعد از وفات شوهر یا طالق به صرف تقدیم 
درخواست به وزارت امور خارجه، به عالوه گواهی 
فوت یا س��ند طالق، حق بازگشت به تابعیت اصلی 

خود را دارد.
ذک��ر این موض��وع حائز اهمیت اس��ت که زن 
ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت خارجی کسب کرده، 
نمی توان��د از حقوق و مزایایی ک��ه مختص ایرانیان 
اس��ت استفاده کند؛ مثاًل حق داشتن اموال غیرمنقول 

را ندارد.
 تبصره ب م��اده  987  ق.م : زن های ایرانی که 
ب��ر اثر ازدواج تابعیت خارج��ی را تحصیل می کنند 
حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب 
سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند. تشخیص این 
امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های 

امورخارجه و کشور و اطالعات است.
مقررات م��اده  988  و تبصره آن، در قس��مت 

خروج ایرانیانی که تابعی��ت خود را ترک نموده اند، 
شامل زنان مزبور نخواهد بود.

درخواست تصویب طرحی برای سامان دهی 
ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

رئیس مجمع بانوان عضو ش��وراهای اس��المی 
خواستار تصویب طرحی در مجلس شورای اسالمی 
برای س��اماندهی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی 

و فرزندان آنها شد.
صدیقه قنادی در هشتمین نشست مجمع بانوان 
عضو ش��وراها در اردبیل گفت: طرحی که پیشتر در 
این رابطه ب��ا امضای نمایندگان مجل��س و نیز کار 
کارشناس��ی اعضای این مجمع تقدیم هیأت رئیسه 

شده هنوز مطرح نشده است.
وی اف��زود: فرزندان حاصل از ای��ن ازدواج ها 
ک��ه تعداد قابل توجهی هس��تند، فاقد شناس��نامه و 
هویت ایرانی هس��تند و امنیت اجتماعی به ویژه در 

استان های مرزی را تهدید می کنند.
وی گفت: با تس��ریع در تصوی��ب این طرح و 
عملیاتی ش��دن آن زوج های ایران��ی اتباع خارجی 
و فرزندان آنها شناس��نامه دار و از بالتکلیفی خارج 
می ش��وند و ضریب امنیتی در مناطق مرزی کشور 

افزایش می یابد.
قنادی افزود: این ازدواج ها به دلیل مسلمان بودن 
اتباع کشورهای همسایه به سهولت انجام می گیرد و 
هم اکنون در منطقه خراسان به حد اشباع رسیده و به 

معضل بزرگ در این منطقه تبدیل شده است.
وی گفت: به رغم برخی اقدامات وزارت کشور 
و تالش در جهت ثبت این ازدواج ها و شناس��نامه 
دار کردن فرزن��دان به علت خأله��ای قانونی، این 
مشکل هنوز به عنوان یکی از مباحث اساسی کشور 
محس��وب می ش��ود و نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی باید با دید مثبت و سرعت بیشتر این طرح 

را تصویب و به حل معضل کمک کنند.

ــاع افغان با  ــای غیرقانونی اتب ــار ازدواج ه آم
دختران ایرانی 8 هزار مورد است!

همانطور که امروزه در جامعه آشکار است، بیشتر 
تبعه کشور ما را مهاجران افغان تشکیل می دهند که 
از پیامده��ای این مهاجرپذی��ری ازدواج افغان ها با 
دختران ایرانی بوده که در چند سال اخیر بسیار رونق 
داشته است! مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی 
خراسان رضوی از 8 هزار ازدواج غیرقانونی دختران 

ایرانی با اتباع افغانی در کشور خبر داد.
علی جعفری نژاد مدیرکل امور اتباع و مهاجرین 
خارجی خراسان رضوی با هشدار نسبت به تبعات 
ازدواج دخت��ران ایران��ی ب��ا اتباع خارج��ی به ویژه 
افغان ها گفت: آم��ار ازدواج های غی��ر قانونی اتباع 
افغان با دختران ایرانی 8 هزار مورد است. وی اضافه 
ک��رد: در قانون مدنی م��اده 1060 بر دریافت اجازه 
قانونی برای این ازدواج ها تأکید ش��ده اس��ت و در 
غیر این صورت خالف و جرم محسوب شده و این 
اتباع خارجی به دادگاه و محاکم قانونی معرفی شده 
تا دادگاه رأی صادر کند. جعفری نژاد ابراز داش��ت: 
اف��رادی که بعد از اول مهر س��ال 85 با زنان ایرانی 
ازدواج کرده باشند در واقع طبق قانون مرتکب جرم 

شده اند و به دادگاه معرفی می شوند.
بنا ب��ه این گزارش،  وی تصری��ح کرد: در حال 
حاضر با توجه به رأفت اسالمی و حسن همجواری 
میان مردم ایران با افغانس��تان و عراق به منظور حل 
برخی مشکالت ناشی از این ازدواج ها، اتباع خارجی 

که قبل از تاریخ اول مهر س��ال 85 با دختران و زنان 
ایرانی ازدواج کرده اند، می توانند با مراجعه به اداره 
امور اتباع استان ازدواج خود را ثبت و پروانه ازدواج 

گرفته و از مزایای قانونی آن برخوردار شوند.
جعفری نژاد تأکید ک��رد: تاکنون 3547 مورد از 
این ازدواج ها ثبت ش��ده و پروان��ه ازدواج دریافت 
کرده ان��د که از این تعداد بیش��ترین آم��ار مربوط به 
ازدواج مردان افغان با رقم 1897 مورد بوده اس��ت. 
وی در ادام��ه افزود : 1291 م��ورد ازدواج مربوط به 
ازدواج مردان تبعه عراق و 246 ازدواج را هم مربوط 
به اتباع پاکستانی و 113مورد به سایر ملل اختصاص 

دارد.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان 
رض��وی گفت: آمار مربوط به حدود 8 هزار ازدواج 
غیرقانون��ی اتب��اع افغان ب��ا زنان ایران��ی طی طرح 
شناس��ایی اتب��اع خارجی به دس��ت آمده اس��ت و 
خوش��بختانه با هشدارها و اطالع رسانی های مکرر، 
آمار ازدواج ه��ای دختران ایرانی ب��ا اتباع خارجی 
کاهش قابل توجهی یافته است. جعفری نژاد افزود: 
بر اساس ماده 17 قانون ازدواج، ازدواج زنان ایرانی 
با اتب��اع خارجی حتی در مواردی ک��ه مانع قانونی 
ن��دارد، موکول به اجازه مخصوص اس��ت و دولت 
بای��د مرجعی را برای دادن ای��ن اجازه تعیین نماید. 
وی اظهار داش��ت: بر این مبنا هم اکن��ون اداره کل 
امور اتباع در استان ها مرجع هستند و هر خارجی که 
بدون اجازه از این مجموعه با دختران ایرانی ازدواج 
کند طبق قانون به حبس تأدیبی از 1تا 3 سال محکوم 

خواهد شد.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان 
رضوی خاطرنش��ان کرد: ش��هروندان بای��د قبل از 
ازدواج با اتباع خارجی به اداره کل امور اتباع مراجعه 
و مج��وز الزم را دریاف��ت کنند چراک��ه در غیر این 

صورت مرتکب جرم خواهند شد.
پیامدهای ازدواج با اتباع خارجی

ازدواج زن��ان ایران��ی با اتب��اع خارجی عواقب 
جبران ناپذیری دارد و تا به حال تبعات سوئی برای 

خانواده ها به دنبال داشته است.
الزم اس��ت به زنان ایرانی ب��رای ازدواج با اتباع 
خارجی آگاهی داده شود و زنان را از عواقب جبران 
ناپذی��ر ای��ن ازدواج ها آگاه ش��وند.  ت��رک، طالق، 
بی هویتی درجامعه، صادرنش��دن مدارک شناسایی 
و ع��دم تحصیل فرزندان از عواق��ب ازدواج با اتباع 
خارجی است که این مسائل موجب شده مشکالت 

زیادی برای خانواده های ایرانی ایجاد شود.
مدی��ر کل ام��ور اتباع بیگانه اس��تانداری فارس 
گفت: برخی از اتباع بیگانه که با زنان ایرانی ازدواج 
کرده ان��د پ��س از مدتی زن و فرزن��دان خود را رها 
کرده اند و به کشور خود بازگشته اند و به همین دلیل 
خیلی از کسانی که به این اداره مراجعه می کنند زنان 
ایرانی هستند که با اتباع بیگانه ازدواج کرده اند و در 
ادامه با مش��کالت زیادی مواجه شده اند و هیچ راه 
برگشت و جبرانی هم ندارند. وی اضافه کرد: تقاضا 
و درخواست ما از خانواده ها این است که از ازدواج 
ب��ا اتباع بیگانه چه مجاز و چه غیر مجاز جدا پرهیز 
کنن��د و اگر هم قصد انجام این کار را دارند حتماً به 
اداره اتباع مراجعه کنند تا س��وابق و اطالعات کافی 
در خصوص آن تبعه بیگانه به آنها داده شود. خرمی 
افزود: حضور اتباع بیگانه در کش��ور عالوه بر ایجاد 
چنین مشکل بزرگ و جبران ناپذیری در حوزه های 
اشتغال، بهداشت، اس��تفاده از یارانه هایی که دولت 
می دهد، مسائل امنیتی، قتل و جنایت و قاچاق مواد 

مخدر نیز تبعاتی را برای کشور به دنبال دارد.
معاون سیاسی امنیتی کرمانشاه نیز به خانواده ها 
هش��دار داد: تبعات ازدواج با اتباع خارجی در آینده 
متوج��ه آنان و فرزندانش��ان می ش��ود. وی در ادامه 
افزود: نباید دیدگاه انسانی را نسبت به خانواده هایی 
که دچار این مشکالت شده اند فراموش کرد چرا که 
تنها چند دهه اس��ت که ای��ن مرزهای جغرافیایی به 

وجود آمده است.
در پای��ان این بحث ذکر این نکته الزامی اس��ت 
که بای��د ارگانهای فرهنگی و رس��انه های جمعی، 
مردم را از عواقب جب��ران ناپذیر این ازدواجها آگاه 
سازند تا از بروز این مسأله و پیامدهای جبران ناپذیر 
آن جلوگیری ش��ود. شایسته اس��ت، ائمه جماعات، 
مس��اجد، م��دارس، مدی��ران با توجه ب��ه ضرورت 
موضوع این نوع ازدواجه��ا را امری نامعقول بدانند 
و از پیامده��ای جبران ناپذیر این ازدواج ها در آینده 

جلوگیری کنند.
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آسیب شناسی و درمان دروغگویی در دوران 
نوجوانی

رئیس مرکز تخصصی پیشگیری و درمان اعتیاد 
خانه روش��ن گفت: وسعت و ماهیت سوءمصرف 
مواد و اعتیاد در زنان کشورمان کمتر شناخته شده 
است به همین دلیل باید در برنامه ریزی های مربوط 

به اعتیاد به نیازهای آنان بیشتر توجه شود.
دکتر محس��ن روشن پژوه در گفتگو با ایرنا با 
بی��ان اینکه به تصور اکثریت اف��راد جامعه، اعتیاد 
به مواد مخدر و س��وء مصرف مواد عمدتاً پدیده 
مردانه ای است، تصریح کرد: به عبارتی اعتقاد بر 
این اس��ت که زنها بس��یار کمتر از مردها به اعتیاد 
روی می آورند به ویژه در کش��ورمان که س��یگار 
کش��یدن زن��ان و دخت��ران نیز تعج��ب برانگیز و 

خالف عرف اجتماعی تلقی می شود.
وی ادامه داد: ش��اید به همین دلیل، اعتیاد در 
زنان با نقش آش��نای همس��ر و م��ادری مهربان و 

دلسوز در جامعه ایرانی ابداً همخوانی ندارد.
این پزش��ک متخصص با اش��اره به اینکه در 
ایران به غیر از انجمن معتادان گمنام و کمپ های 
ویژه ترک اعتیاد معت��ادان زن، هیچ گونه خدمات 
اختصاص��ی برای زنان معتاد وج��ود ندارد، اظهار 
داش��ت: زنان معموالً از مراجع��ه به مراکز درمانی 
معت��ادان که بیش��تر مراجعه کنن��دگان آنها مردان 

هستند، اکراه دارند.
دکتر روشن پژوه افزود: با توجه به اینکه مراکز 
درمانی مهم ترین مکان دسترسی به معتادان هستند 
و بیش��ترین میزان اطالعات مرب��وط به معتادان از 
این مراکز تأمین می شود، لذا شیوع اعتیاد بین زنان 

کمتر از میزان واقعی تخمین زده می شود.

وی گفت: بس��یاری از زن��ان و دختران نیز به 
دلیل برچس��ب هایی که به یک زن و دختر معتاد 
در جامعه ما زده می ش��ود کمتر انگیزه مراجعه به 
مراک��ز خود مع��رف را دارند، لذا غالب��اً این جنبه 
اعتیاد از دید پژوهشگران پنهان مانده و بخش قابل 
توجهی از جمعیت معت��ادان زن در آمار گنجانده 

نمی شوند.
دکتر روشن پژوه با بیان اینکه زنان معتاد بسیار 
آس��یب پذیرتر از مردان معتاد هستند، خاطرنشان 
ک��رد: وقتی زن��ی در ی��ک خانواده دچ��ار اعتیاد 
می ش��ود، ارکان خانواده برای از هم پاش��ی بسیار 
مستعد می شود و فرزندان و به خصوص دختران 
خانواده در نتیجه همانندسازی با مادر و مشکالت 
عاطف��ی ناش��ی از فاصل��ه فیزیکی ی��ا روحی از 
مهربان تری��ن عضو خانواده، دچ��ار انحرافات و 

مسائل جبران ناپذیری می شوند.
این روانپزشک با اشاره به اینکه با گذشت زمان 
میزان آگاهی افراد معت��اد افزایش می یابد و تعداد 
بیشتری عالقه مند به ترک اعتیاد می شوند،گفت: 

ترک اعتیاد زنان با مشکالت بیشتری همراه است، 
به طوری که زن��ان عالقه مند به ترک مواد آنطور 
که باید جای مشخص و ثابتی برای ترک ندارند و 

معموالً رانده شدگان جامعه هستند.
وی افزود: این مس��أله پس از ترک اعتیاد نیز 
دیده می شود به نحوی که زنانی که به طور کامل 
دس��ت از مصرف مواد مخدر برم��ی دارند بعد از 
ترک هم با مش��کالت فرهنگی بس��یار و از جمله 

طرد از خانواده و جامعه رو به رو می شوند.
دکتر روش��ن پژوه یادآور شد: متأسفانه اغلب 
افراد، اعتیاد در زنان را بیشتر به شکل یک موضوع 
غیر اخالقی در نظ��ر می گیرند تا یک بیماری، در 
واقع این نوع نگرش ها مانعی بزرگ در راه درمان 
اعتیاد زنان اس��ت و موجب می ش��ود زنان معتاد 
از درم��ان اجتناب ورزی��ده و یا از معرفی خود به 
عن��وان معتاد در انظار و مجامع عمومی  احس��اس 

شرمساری کنند.
رئی��س مرک��ز تخصصی پیش��گیری و درمان 
اعتیاد خانه روش��ن قزوین اذعان داشت: اگر چه 
ش��یوع س��وءمصرف و وابس��تگی به مواد در بین 
مردان بیش از زنان اس��ت اما روند رو به افزایش 
ای��ن فرایند در زنان به ویژه طی س��ال های اخیر 

مسأله ای در خور توجه است.
وی در خاتم��ه خواس��تار توجه بیش از پیش 
مسئوالن به مسأله ترک اعتیاد زنان در کشور شد، 
چ��را که این گ��روه از افراد جامع��ه، تأثیرگذاری 
بس��یاری در انس��جام بنیان ه��ای خانوادگی و در 

درازمدت در کانون های اجتماعی دارند.

عض��و هی��أت مدی��ره انجم��ن حمای��ت از 
کودکان کار گفت: متأس��فانه آم��ار دقیقی از تعداد 
ک��ودکان کار و خیابانی در اختی��ار نداریم بنابراین 
نمی توانیم بگوییم تعداد این کودکان نسبت به قبل 

در جامعه افزایش یافته است.
قاسم حسنی در گفتگو با مهر در مورد افزایش 
تع��داد کودکان خیابانی اف��زود: هنگامی می توانیم 
بگویی��م تع��داد کودکان خیابانی در س��طح ش��هر 
افزایش پیدا کرده که بازشماری آماری داشته باشیم، 
در صورتی که ما آمار دقیقی از تعداد آنها در اختیار 

نداریم که بخواهیم مقایسه کنیم.
این کارش��ناس مس��ائل اجتماع��ی تأکید کرد: 
متأسفانه در مورد تعداد کودکان خیابانی و کار آمار 
دقیقی در دست نداریم اما براساس مشاهدات عینی 
تا حدودی می توانیم بگوییم که تعداد این کودکان 

کمی رشد داشته است.

عض��و هی��أت مدی��ره انجم��ن حمای��ت از 
کودکان کار گفت: چنانچه بتوانیم ش��رایط رفاهی 
مناسبی را برای مردم فراهم کنیم و پوشش بیمه ای 
را گس��ترش و وضعیت اشتغال را بهتر کنیم در این 
ص��ورت قطعاً تعداد کودکان کار و خیابانی کاهش 

پیدا خواهد کرد.
آس��یب شناس��ان معتقدند هنگامی که تورم و 
بی��کاری و فقر در جامعه گس��ترش پیدا کند و در 
راستای رفع این مشکالت اقدامات اساسی صورت 
نگیرد باید در انتظار افزایش آس��یبهای اجتماعی و 

کودکان خیابانی و کار باشیم.
حس��نی با اش��اره به اینکه افزایش آسیب افراد 
به افزایش آس��یب جامعه منجر می شود، افزود: در 
شرایطی که کودکان در معرض حمایت قرار گیرند 
و امنیت داش��ته باش��ند در دراز مدت اثرات آن در 

جامعه نمایان خواهد شد.

دروغ
بس��یاری از مطالبی که درب��اره نوجوانان 
بیان می ش��ود، بر عواملی همچ��ون تغییرات 
فیزیکی، روحی و اجتماعی، همراه با پریشانی 
و س��رگردانی در این س��نین تأکید دارد. این 
تغییرات مختلف تا حد زیادی طبیعی اس��ت 
ام��ا برخی از رفتارها و حاالت روانی نوجوان 
از ح��د طبیعی خارج ش��ده و جنبه مرضی به 
خود می گیرد لذا شناخت برخی از رفتارهای 
طبیع��ی نوجوان در ای��ن مرحل��ه انتقالی، از 
اهمیت��ی بس��یار برخوردار اس��ت. ه��ر چند 
بسیاری از والدین چنین می پندارند که وجود 
پ��اره ای از روحیات و رفتاره��ا در نوجوانان 
بیانگ��ر یک معضل اس��ت، ح��ال آنکه چنین 
نبوده و وجود برخ��ی از حاالت، روحیات و 
رفتارها در س��ن بلوغ طبیعی اس��ت و باید به 
عنوان پدیده ای عادی با آنها برخورد شود اما 
از طرف دیگر برخی از رفتارها از حد طبیعی 
خود خارج می ش��ود و ب��ه ناهنجاری تبدیل 
می شود و موجبات نگرانی و حتی مشکالت 
ش��دید برای والدین را فراهم می آورد. یکی 
از ای��ن دس��ته رفتاره��ا، دروغگویی اس��ت. 
هم��ه نوجوانان گاهی خواس��ته یا ناخواس��ته 
مرتک��ب دروغگویی می ش��وند ولی اگر این 
نحوه عملکرد باعث ش��ود نوج��وان همواره 
سعی داش��ته باشد واقعیت را به نحوه دیگری 
جلوه داده و به عواقب کار خود توجه نداشته 
باشد، موجب نگرانی خواهد بود. تا زمانی که 
این رفتارخللی بر فعالیته��ای روزمره زندگی 
نوج��وان و اطرافیان او وارد نی��اورد، نگرانی 
چندانی وجود ندارد اما همین که این مس��أله 
از حد طبیعی خارج ش��ود، باید به فکر چاره 
ب��ود و در صدد درمان تخصصی این مش��کل 
برآمد. دروغگویی نوجوان قبل از آنکه جدی 
باش��د ریش��ه در فریب و تظاه��ر دارد، چون 
نوجوان می خواهد با فرار از حقیقت به نوعی 
از خ��ود دفاع کن��د. نکته دیگر ک��ه در زمینه 
دروغگویی)البته از نوع بیمار گونه آن( مهم به 
نظر می رسد این است که این رفتار وابسته به 
جنس نبوده و در بین دختران و پسران فراوانی 

یکسان دارد.
دروغگوی��ی نوجوان قب��ل از آنکه جدی 
باش��د ریش��ه در فریب و تظاه��ر دارد، چون 
نوجوان می خواهد با فرار از حقیقت به نوعی 

از خود دفاع کند.
تعریف دروغگویی

دروغ معم��والً بیان��ی خ��الف واق��ع ی��ا 
کتمان ی��ک واقعیت اس��ت. دروغ یک عمل 
روانی – اجتماعی اس��ت ک��ه فرد کم و بیش 
به طور عمدی س��عی می کن��د گفتار یا عمل 
نادرست را در ذهن دیگران درست و حقیقی 
جل��وه ده��د. در واقع دروغ س��خن یا مطلبی 
مغای��ر با حقیقت اس��ت و توس��ط ف��رد بیان 

می شود.
علل دروغگویی

دروغگوی��ی نوع��ی ناهنج��اری اس��ت. 
ش��ناخت علل و انگیزه ه��ای آن در برخورد 
با این مش��کل رفتاری بس��یار مهم اس��ت. در 
ادامه برخی از عل��ل اصلی دروغگویی عنوان 

می شود:
1- تخیل

به علت آنک��ه تخی��ل در دوره نوجوانی 
بسیار قوی است، نوجوان آنچه را آرزو داشته 
و در ذه��ن می پروران��د در مقابل دیگران بر 
زبان  آورده و لذا آنچن��ان محکم ابراز عقیده 
می کند که گویی صحنه عینی و واقعی است.

2- فقدان اعتماد
زمانی که نوجوان در گذش��ته با صداقت 
رفتار کرده و با رفتارهای نامناس��ب یا فقدان 
رازداری اطرافیانش مواجه شود، اعتماد وی به 
اطرافیانش سلب شده و تصمیم می گیرد دیگر 
حقیقت را نگوید در چنین موقعیتی گرایش به 

دروغگویی پیدا می کند.
3- ترس

ترس از مج��ازات، تنبی��ه، آبروریزی و یا 
م��ورد مواخذه ق��رار گرفتن باعث می ش��ود 
نوج��وان از گفتن حقایق س��رباز زند و در این 
موقعیت گرایش به دروغگویی در وی ش��کل 

می گیرد.
4- آزمایش والدین

گاهی اوق��ات نوجوان ب��رای محک زدن 
اولی��ای خ��ود اقدام ب��ه دروغ گفتن ک��رده تا 

عکس العمل والدینش را مشاهده کند.
5- جلب توجه

برخ��ی از نوجوانان که کمت��ر مورد توجه 
والدین خود قرار می گیرند، ممکن اس��ت در 
مواق��ع مختلف اقدام ب��ه دروغگویی کند تا از 
این طریق باعث جلب توجه و نظر دیگران به 

خصوص والدین خود شود.
6- سرمشق گیری

در بسیاری از موارد عادات رفتاری نادرست 
والدین و اقدام آنان به دروغگویی تأثیر بسزایی 
در رفتار نوجوان��ان دارد. چرا که والدین الگو 
و سرمش��ق نوجوان بوده و همین مسأله باعث 

شکل گیری دروغگویی در نوجوان می شود.
درمان

برای کاستن از میزان دروغگویی نوجوانان 
اقداماتی در خانواده و مدرسه باید انجام شود. 

این اقدامات عبارتند از:
و  ــت  صداق ــه  ب ــا  اولی ــش  گرای  -1

راستگویی
والدی��ن و مربیان در خانه و مدرس��ه باید 
از دادن قوله��ای دروغین و بیجا پرهیز کنند و 
آنچه را که در حد توانش��ان است، وعده دهند. 
دادن وعده های بیجا و دروغ، مقدمه ای برای 
یادگیری و سرمشق پذیری این رفتار نادرست 

در نوجوانان است.
صادق بودن، وعده بی جا ندادن، راستگویی 
اولی��ا و مربیان به عنوان سرمش��ق و در موارد 
بی اطالعی، ب��ه صراحت اظه��ار بی اطالعی 
ک��ردن، همگ��ی نوع��ی آم��وزش صداقت و 

راستگویی است.
ــا و  ــر ناتوانائی ه ــاری در براب 2- بردب

خطاها
توقع بیش از حد والدین از نوجوان، وی را 
وادار به دروغگویی می سازد. پذیرش بی قید 
و شرط نوجوان، همراه بودن با آنها و بردباری 
نش��ان دادن در راه کس��ب مهارته��ای الزم، از 
اقدامات اساس��ی در جلوگیری از رشد روحیه 

دروغگویی است.
3- رازداری برای نوجوان

اگ��ر نوجوان با والدین خ��ود مطلبی را به 
صورت راز و یا محرمانه مطرح کرده و در میان 
بگذارد، والدین باید مراقب باش��ند این مسأله 
را بازگو نکنند چرا که بازگو کردن این مس��أله 
باع��ث بی اعتمادی نوج��وان و از طرف دیگر 

باعث اقدام نوجوان به دروغگویی می شود.
4- آموزش والدین

اگر نوجوان به س��مت پیدا کردن یک الگو 
و معیار مش��خص هدایت ش��ود، ای��ن الگوها 
تأثیر گذار بوده و رفتارهای نادرست اخالقی از 
جمله دروغگویی به عنوان رفتاری غیر مجاز، 
زشت و ناپسند در ذهن آنها تثبیت و ارزشیابی 

می شود.
ــرای دروغگویی  ــبی ب ــه مناس 5- زمین

نوجوان فراهم نشود
ب��ا فرزندان خود، به خص��وص نوجوانان 
هر گونه رفتار کنی��م، آنها نیز با ما همان گونه 
رفتار خواهند کرد. اگ��ر با نوجوان با آزادی و 
بدون تحکم و دس��تور دادن افراطی رفتار شود 
و مجبور به اطاعت کورکورانه نباشد و رفتار و 
سلوک والدین با نوجوان دوستانه باشد، آنها نیز 
نیازی به دروغ گفتن مشاهده نکرده و به همان 

ترتیب صادقانه رفتار خواهد کرد.

مرده��ا می توانن��د به روش��های گوناگون و 
بی آنکه زحم��ت فراوانی به خ��ود بدهند توجه 
همسرانشان را جلب کنند و به بار عاطفی زندگی 
زناش��ویی خ��ود بیفزاین��د. اغلب مرده��ا این را 

می دانند اما زحمت آن را به خود نمی دهند.
زن برای اینکه احس��اس کند شوهرش او را 
دوس��ت دارد باید از ناحیه همسرش بارها مورد 
محبت ق��رار گیرد. ی��ک یا دو بار اب��راز محبت 
ه��ر اندازه هم که مهم باش��د نمی تواند برای زن 
رضایت بخش باش��د. زن از نظر روحی و عاطفی 
احتی��اج به توج��ه و محبت دارد م��ردان با انجام 
کاره��ای کوچک و جزئ��ی می توانند این نیاز را 
برآورده سازند. اگر زن مورد مهر و محبت شوهر 
قرار گیرد نس��بت به شوهرش نیز محبت بیشتری 
می کند و در نتیجه مرد تدریجًا خود را موجودی 
قدرتمن��د و مؤثر می بیند، زیرا عش��ق و عالقه و 
توجهی را که به آن احتیاج دارد دریافت می کند. 
در این شرایط زن و شوهر هر دو به خواسته های 

خود می رسند و از زندگی راضی خواهند بود.
چند اقدام جزئی که م��ردان می توانند از آن 

برای جلب عالقه همسرانشان استفاده کنند:

1 - وقت��ی به خانه برمی گردید قبل ازهر کار 
او را بیابی��د. از او درب��اره کارهای��ی که طی روز 
انجام داده س��ؤالهایی مشخص بکنید مثاًل بپرسید 
آی��ا امروز به پزش��کی که قرار ب��ود مراجعه کنی 

مراجعه کردی؟
2 - مدت 20 دقیق��ه با او وقت صرف کنید؛ 
در ای��ن زم��ان از خوان��دن روزنامه و ی��ا انجام 
کارهایی که حواس ش��ما را ب��ه آن معطوف کند 

خودداری کنید.
3 - به مناس��بتهای ویژه و گهگاه بدون دلیل 

مشخص به او شاخه گلی هدیه کنید.
4 - از حالت چهره و طرز لباس پوش��یدنش 

تعریف کنید.
5 - اگر ناراحت اس��ت به احساس��اتش بها 

دهید.
6 - وقتی خسته است به او کمک کنید.

7 - اگر می بینید دیر به منزل می رسید به او 
تلفن کنید و دیر آمدنتان را به او اطالع دهید.

8 - اگر احساس��اتش جریحه دار ش��ده با او 
همدردی کنید. به او بگویید متأس��فم که ناراحت 
هستی بعد س��کوت کنید، بگذارید بداند که حال 

او را درک می کنید.
9 - ب��رای اینکه ثابت کنید ناراحتی او تقصیر 

شما نیست توضیح و راه حل ا رائه ندهید.
10 - وقت��ی از خان��ه بی��رون می روید از او 
بپرس��ید آیا الزم اس��ت چیزی بخرم؟ اگر پاسخ 
مثبت داد حتم��ًا کاالی مورد نظرش را خریداری 

کنید.
11 - تو را دوس��ت دارم را روزی چندبار به 

او بگویید.
12 - وقتی از کس��ی ناراحت است جانب او 

را بگیرید.
13 - در حضور دیگران به او محبت کنید.

14 - در کی��ف خود عکس��ی از او نگهداری 
کنید. گهگاه این عکس را با عکس دیگری عوض 

کنید.
15 - نظافت را در منزل رعایت کنید.

16 - ب��رای او هدای��ای کوچ��ک مثل عطر، 
شکالت و…. بخرید.

17 - در کارها از او نظرخواهی کنید.
18 - در مناس��بتهای ویژه مانند سالروزتولد، 

ازدواج و…. برای او مطلبی بنویسید.

ماهیت سوءمصرف مواد و اعتیاد در زنان کمتر 
شناخته شده است

نکته

فراز و فرودهای دوران عقد
معیارهایی که باید مورد توجه قرار گیرد

ــان - ازدواج، مهمترین قدمی  ــم عطاری مری
اس��ت که یک ف��رد در زندگی بر م��ی دارد. این 
اقدام ممکن اس��ت تمام زندگی یک ش��خص را 
از نو بس��ازد و یا خراب کند، ممکن است وجود 
و ش��خصیت ش��ما را بنا کند و یا متالشی سازد. 
می تواند باعث رشد هر جنبه از اخالق شما شود 
و یا شما را به انس��انی افسرده و شکست خورده 
تبدیل کند. بنابراین ب��ا توجه به اهمیتی که مقوله 
ازدواج دارد، الزم اس��ت دختران و پسران در امر 
انتخاب همس��ر دق��ت الزم را مب��ذول کرده و از 
طرف دیگر در دوران نامزدی و عقد نیز هشیارتر 
باش��ند تا ببینند فردی را که برای زندگی مشترک 
کاندید کرده اند، به راستی مناسب است و همسفر 

خوبی است یا خیر؟
همانطور که می دانید، شناخت در دوره نامزدی 
برای انتخاب است و شناخت در دوران عقد برای 
تفاهم بیش��تر و در نتیجه س��ازگاری افزون تر در 
زندگی مشترک است. امکان شناخت دراین دوره 
نس��بت به دوران خواس��تگاری یا نامزدی بسیار 
بیشتر است زیرا محدودیت های دوران پیشین را 
ندارد. ترس��ها، دلهره ها، رودربایستیها  و.. از بین 
رفت��ه و امکان رابطه راحت تر و گفتگوی بیش��تر 
وجود دارد. افزون بر این، شناخت در موقعیتهای 
مختل��ف از جمله جمع خان��واده، جمع نزدیکان، 

دوس��تان و در مس��افرت ها انجام می شود که با 
توج��ه ب��ه تغییر موقعیت همس��ر ش��ما، زوایای 

روحی اش بیشتر برایتان آشکار خواهد شد.
اما همواره برای جوانان این مسأله مورد سؤال 
قرار می گی��رد که در ای��ن دوران چگونه متوجه 

شویم این فرد، مناسب ازدواج با ماست؟
در ادام��ه معیاره��ای مهمی که نش��ان دهنده 
تناسب طرفین نس��بت به یکدیگر است را عنوان 

می کنیم. این مالکها عبارتند از:
1- همگونی در عقاید دینی

دختران و پس��ران جوان باید نسبت به عقاید 
و باورهای همس��ر خود در دوران عقد حس��اس 
و دقی��ق ب��وده و از آن غفل��ت نورزن��د. وج��ود 
اختالف��ات عمده در عقاید مذهبی، حتی اگر به از 
هم پاشیدگی خانواده منجر نشود، تحمل آدمی در 
زندگانی را به سر آورده و شیرینی و لطف زندگی 
را از بین می برد. اختالف در دیدگاههای مذهبی، 
می تواند تمام جنبه ه��ای زندگی مانند نوع غذا، 
تعطی��الت، تفریحات و... را تحت تأثیر قرار دهد 
و موجب ناپایداری در زندگی مش��ترک شود. از 
طرف دیگر اگر زن و مردی در حال سپری کردن 
دوران عقد خود هس��تند و هر چ��ه از این دوران 
می گذرد احس��اس می کنند ک��ه آرا و نظرات و 
عقای��د و عملکرده��ای مذهبی آنان ب��ه یکدیگر 

شباهت دارد و با یکدیگر احساس نزدیکی بیشتر 
در بعد عقیدتی می کنند، در چنین شرایطی است 
که آنه��ا می توانند دوران عقد خود را )البته با در 
نظر گرفتن س��ایر معیارها( با آرام��ش به ازدواج 

تبدیل کنند.
2- اهداف مشترک

در انتخاب هدف برای زندگی مش��ترک باید 

به عقاید، توانایی ها و اس��تعدادها و عالیق خود، 
همس��ر و فرهن��گ حاکم بر جامعه توجه داش��ته 
باش��یم. الزم ب��ه ذکر اس��ت اه��داف در زندگی 

مشترک به سه دسته تقسیم می شوند:
- اهداف دراز مدت
- اهداف میان مدت

- اهداف کوتاه مدت

مهمترین هدفی که باید با همس��رتان اشتراک 
داش��ته باش��ید، اه��داف دراز مدت اس��ت. برای 
تحقق یافتن این اهداف، تأمین اهداف میان مدت 
ض��رورت دارد و الزم��ه وصول به اه��داف میان 
مدت، تحقق یافتن اهداف کوتاه مدت است. اگر 
در خصوص اهداف درازمدت و بخش عمده ای 
از اهداف میان مدت با همس��ر خود توافق دارید، 
می تواین��د در تنظی��م اهداف کوتاه م��دت نیز تا 
حدود زیادی با همس��ر خود کن��ار بیایید. در این 
صورت شما قادر خواهید بود دوران عقد خود را 

با آرامش خاطر به ازدواج تبدیل کنید.
3- محبت متقابل

وقتی مردی به همس��ر خود محبت می کند، 
ب��ه او ان��رژی و محبت می بخش��د و او در پرتو 
برخورداری از انرژی حاصله قدرت پیدا می کند 
تا به همس��ر خود مهر ورزد و متقاباًل به او انرژی 
عش��ق و محبت را ارائ��ه کند. طبیعت��اً اگر چنین 
مبادل��ه ای در دوران عقد ص��ورت نگیرد و فقط 
پیوس��ته یکی به دیگری محبت کن��د، انرژی وی 
تحلیل رفته و دیگر نمی تواند با پتانسیل باالیی به 

همسر خود مهر ورزد.
پس اگر روند زندگانی ش��ما به گونه ای بود 
که دیدید در دوران عقد، محبت شما روز به روز 
فزون��ی می گیرد و رابطه ت��ان رضایت بخش تر 

می شود و نیز از احساس محبتی که به همسرتان 
دارید، خرس��ند هس��تید، به نش��انه خوبی دست 
یافته ای��د که می تواند تا حدود زیادی از پایداری 
زندگی ش��ما حکایت کند. اما در صورتی که روز 
به روز از دوران عقد ش��ما می گذرد و به تدریج 
محبت شما نسبت به هم کاسته می شود، باید فکر 

دیگری در مورد رابطه زناشویی خود بکنید.
4- احترام متقابل

احترام متقابل نیز مالکی دیگر است که بر اساس 
وجود آن می توان نسبت به تداوم بخشیدن به زندگی 
مش��ترک تصمیم گرفت. اگر با سپری شدن ماههای 
متعدد از دوران عقد در می یابید رفته رفته احترامتان 
نزد همس��رتان افزوده می شود و قدر و منزلت شما 
رشد می یابد، می توانید نتیجه بگیرید با در نظر گرفتن 
سایر تناسبها،اگر این عقد به ازدواج بینجامد، زندگانی 
ش��ما می تواند دوام و قوام الزم را داشته باشد. اما در 
صورت��ی که هر چه جلوتر می روید در می یابید که 
از حرمت ها کاس��ته می ش��ود و روز به روز روابط 
ش��ما با همسرتان تیره تر گشته و احساس می کنید 
در زندگی با فردی فرومایه سر وکارتان افتاده است، 
احتماالً امکان پایداری این زندگی چندان زیاد نبوده و 
بنابراین باید در روند زندگی خود تجدید نظر کنید و 
حداقل برای اصالح روابط خود نزد یک روانشناس 

مجرب مراجعه داشته باشید.

ساکسی فراگا
نام فارسی: آژینه، مادر هزاران 

گیاه، سنگ شکن
نام علمی:

Saxifraga sarmentosa 
Saxifragaceae :نام تیره

Mother of thousands :نام انگلیسی
خصوصیات: گیاهی است که مانند توت فرنگی 
ش��اخه رون��ده ای دارد که با تماس با خاک ریش��ه 
میدوان��د. برگه��ای ری��ز و تقریباً گ��رد و کرکدار و 
رگبرگها با رنگ کرمی و ش��یری در متن سبز زیتونی 
رنگ برگ س��اقه گلدهنده بلند با گلهای نسبتاً ریز و 
نس��بت به هوای سرد مقاوم اس��ت. این گیاه مناسب 

کاشت گروهی و سبدهای آویزان است.
نور: نور غیر مستقیم پنجره یا نور نیم آفتاب، نیم 

سایه
دما: زمس��تان )حداقل 8 درجه( و در تابس��تان 

)حداکثر 15 درجه(
آبیاری: تابستان هفته ای 3 بار و در زمستان هر 2 

هفته 1 بار و همیشه زهکش گلدان را بازدید کنید.
ــی: غبارپاش��ی چندان الزم نیست ولی  غبارپاش
در صورتی که درجه حرارت باال باش��د غبارپاش��ی 
هفتگی در ش��ادابی گیاه مؤثر اس��ت و گیاه رطوبت 

پسند است.
خاک: لیمونی یا کمپوست یا خاک هوموسی با 
کمی ماسه و شن و دوستدار خاکهای سبک و قلیایی 

است.
کوددهی: 3 گرم در لیتر هر 2 هفته 1 بار با کودهای 

مخصوص گیاهان زینتی از فروردین تا مهر ماه
ــاد: خوابانیدن ش��اخه در گلدانهای مجاور  ازدی
گلدان مادری و قطع آن پس از ریشه دار شدن، گرفتن 
قلمه از ساقه در تابستان در برخی از گونه ها، تقسیم 

بوته در بهار یا پاییز
عوارض و درمان: برگها می ریزند و گیاه در حال 
تلف شدن است که در اثر آبیاری زیاد است. لکه های 
خاکس��تری روی برگها و قاعده برگها در اثر رطوبت 
زیاد اس��ت. برگهای جدید ظاهر نمی شود که در اثر 
کمبود تغذیه در گیاه است. برگها ناهموار و برخی از 
آنها خش��ک می ش��وند که در اثر باال رفتن سن گیاه 
است. ساقه ها منحرف و گیاه خود را انداخته است که 
در اثر تشنگی و گرمای زیاد است. برگها رنگ پریده 
شده که در اثر ناکافی بودن نور است. لکه سوخته در 

برگها در اثر صدمه مواد براق کننده است.
نکته: هنگام خرید گیاه، گیاه ریشه پر را انتخاب 

کنید و تعویض گیاه هر ساله در بهار الزم است.

سوپ گوشواره
مواد الزم:

نخود: 1 لیوان
گوشت چرخ کرده: 300 گرم

قلم گوساله: 1 عدد کوچک
جعفری و گشنیز: به مقدار الزم

پیاز: 1 عدد
ماکارانی گوش ماهی: به مقدار الزم
رب و نمک و فلفل: به مقدار الزم

سیر کوبیده شده: 5 حبه
سرکه سفید: 1 لیوان

آرد: 1 قاشق غذاخوری
طرزتهیه

نخود را با قلم بار کرده تا بپزد، پیاز را با کمی روغن 
سرخ کرده و بعد گوشتهای قلقلی شده را درون آن سرخ 
کرده و رب را اضافه می کنیم و 1 قاشق آرد را هم به آن 
می افزاییم بعد نخود و آب قلم را داخلش می ریزیم و 

می گذاریم جا بیفتد.
بعد س��بزیهای ذکر ش��ده را ریز کرده و داخلش 
می ریزیم بعد همچنی��ن ماکارونی ها را تا کامالً بپزد، 
وقتی س��وپ کامالً جا افتاد آماده خوردن است. توجه 
داش��ته باشید چاشنی این سوپ سیر و سرکه است که 
باید س��یرهای کوبیده را درون سرکه از 3 ساعت قبل 
ریخته تا کامالً تندی س��یر به سرکه برسد بعد به میزان 

دلخواه درون سوپ ریخته و میل کنید.

آمار دقیقی از تعداد کودکان کار و خیایانی وجود ندارد

آقایان بخوانند

گلخانه من

آشپزخانه من

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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آگهی ابالغ 

کالسه: 880998036570039
بایگانی: 880081 ک 109

دادنامه: 8809970353501235 –88/9/9
مرجع رسیدگی: شعبه 109 دادگاه عمومی کیفری اصفهان

شاکی: آقای علیرضا حیدرنام به نشانی: اصفهان- خ امام خمینی )ره( خ لوله گاز بن بست جمشیدی نیک پ 70 
)کوچه دکتر ناطقی(

متهم: آقای هادی محمدی به نشانی فعالً مجهول المکان
اتهام: 1- تخریب عمدی موتورسیکلت 2- تهدید 3- ضرب عمدی

گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

درخصوص اتهام متهم هادی محمدی فرزند نبی دایر بر تهدید و ایراد ضرب بدنی عمدی نس��بت به علیرضا 
حیدرنام و تخریب موتورس��یکلت وی، از توجه به مفاد کیفرخواس��ت صادره از دادس��رای عمومی و انقالب 
اصفهان با عنایت به ش��کوائیه ش��اکی مصدوم و مالحظه گواهی طول درمان ارائه شده از سوی وی و صورت 
جلس��ه مربوط به معاینه و تحقیق محلی تنظیمی از طرف مأمور کالنتری محل و اینکه متهم نیز علیرغم ابالغ 
قانونی اخطاریه در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و علیرغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی از طریق جراید )که 
آگهی احضار وی نیز در روزنامه اصفهان امروز به شماره 870-88/7/25 درج گردیده است( از حضور در جلسه 
دادرسی مورخ 88/9/4 این دادگاه امتناع ورزیده و الیحه ای نیز در دفاع از خود تقدیم ننموده است لذا وقوع و 
انتساب بزه فوق به وی محرز و مسلم می باشد. دادگاه مستنداً به مواد 47، 294، 367، 481، 669، 677 قانون 
مجازات اسالمی، اوالً متهم را بعلت ارتکاب بزه تهدید به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ثانیاً بعلت ارتکاب 
بزه ایراد ضرب بدنی عمدی نسبت به شاکی منجر به ایجاد کبودی شانه و قدام قفسه سینه سمت راست به تأدیه 
جمعاً 3 دینار دیه و منجر به ایجاد تورم گونه چپ وی به تأدیه نیم درصد از دیه کامل به عنوان ارش در حق آن 
مصدوم ثانیاً بعلت ارتکاب بزه تخریب موتورسیکلت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. 

رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه است. 13979/م الف
عبدالمجید کلیشادی – رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی

تاریخ: 88/10/2
شماره: 880851 ب 16

بدینوسیله اعالم می گردد اقای حمید بکتاشیان فرزند حسین شکایتی علیه آقای فرشاد یادگاری فرزند غدیر دایر 
بر کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت میلیون ریال و کپی کارت ملی و شناسنامه بکتاشیان و 
مدارک ضامن ها و کسر اقساط ابرازی وی مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم و به شماره 880851 ب 16ثبت 
گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور میشود و با تجویز 
ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی برای یک 

نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.13991/م الف
شریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/10/7

شماره: 1575/88
کالسه پرونده: 1575/88

شماره دادنامه: 88/10/7-1769
مرجع رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: آقای محمدعلی ش��رافتمند نش��انی: اصفهان – خ صائب – جنب دبیرس��تان صائب – فروش��گاه 
شرافتمند 

وکیل: خانم بهاره رفیعی نش��انی: تهران – خ ش��ریعتی – بین میرداماد و ظفر – نبش کوچه زرین – برج مینا 
ط 9 واحد 6 دفتر وکالت

خوانده: آقای غالمحسین عباسی قهفرخی نشانی: مجهول المکان
خواسته: مطالبه مبلغ بیست و دومیلیون ریال بابت سه فقره چک – هزینه دادرسی – خسارت تأخیر – حق 

الوکاله وکیل
گردش��کار: با عنای��ت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم 

رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:

»رأی قاضی شورا«
در خصوص دعوی آقای محمدعلی ش��رافتمند با وکالت خانم بهاره رفیعی به طرفیت آقای غالمحس��ین عباسی 
قهفرخی به خواسته مطالبه مبلغ بیس��ت و دو میلیون ریال بابت سه فقره چک به شماره های 86/4/10-102135، 
102102-85/9/15، 102103-85/10/15 هر سه بر عهده بانک ملت شعبه دکتر شریعتی زرین شهر، هزینه دادرسی، 
خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل، نظر به صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه و اینکه خوانده 
علی رغم نشر آگهی مورخه 88/8/21 در جلسه دادرسی مورخ 88/10/1 شرکت نکرده و مدرکی دال بر ادای دین 
خویش ارائه ننموده و سند مدرکیه در ید خواهان از هرگونه خدشه ای مصون مانده لذا طلب خواهان از خوانده ثابت 
تشخیص داده شد و برابر ماده 313 ق ت و 198 ق آ.د.م خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون 
ریال به عنوان اصل بدهی و مطابق ماده 515 الی 532 ق آ.د.م هزینه دادرسی به مبلغ سی و یک هزار ششصد ریال 
هزینه نشر آگهی در سه مرحله به مبلغ یکصد و هشتاد هزار ریال حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سر رسید ده میلیون ریال -85/9/15، ده میلیون ریال - 85/10/15، دو میلیون ریال -86/4/10 الی تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان رأی صادره غیابی و بمدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بعداً 

بمدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی اصفهان می باشد. 14197/ م الف
قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف

آگهی ابالغ 
شماره: 88/ 1169 ح ش

تاریخ: 88/10/15
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 88/ 1169خواهان پوران سعادت دادخواستی مبنی بر مطالبه اجرت المثل تاریخ 88/5/1 
لغایت زمان تخلیه جمعاً به مبلغ 30/000/000 ریال بانضمام قبض های آب و برق و تلفن و گاز و شارژ بازار به مبلغ 
3/600/000 ریال به طرفیت غالمعلی سرکوب تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز پنجشنبه مورخ 88/12/20 
ساعت 9 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 14318
مدیر دفتر مجتمع شماره یک شورای حل اختالف

آگهی احضار
چون شرکت بازرگانی ارشیا گستر عالی قاپو شکایتی علیه رضا حاجتی مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده که 
پرونده به کالسه 880478 ب 1 این بازپرسی ثبت گردیده، لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 
115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع 

مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 13997/ م الف
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار متهم 
شماره: 880141
تاریخ: 88/10/2

نظر به شکایت آقای سجاد کبیری فرزند احمد علیه آقای حسین خرسندی دائر بر جعل عنوان با توجه به شکایت 
شاکی و عنایتاً به گواهی گواه و با توجه به اینکه ابالغ احضاریه بواسطه مشخص نبودن آدرس مشتکی عنه میسر نشده 
است علیهذا در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یکبار در روزنامه کثیراالنتشار درج تا ظرف حداکثر 

یکماه متهم حاضر و اال وفق مقررات تصمیم مقتضی اخذ خواهد شد. 13993/ م الف
بازپرس شعبه 22 دادسرای اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده:8809980353300727 ک 107

شماره دادنامه: 8809970353301251 – 88/9/12
مرجع رسیدگی: شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

شاکی: خانم زهرا چالوک فرزند حبیب ا...  با وکالت آقای مجید ضیغم زاده ساکن خ هشت بهشت غربی چهارراه 
گلزار مقابل ستاد خبری دفتر وکالت

متهم: اصغر شریفی مجهول المکان – حسین شریفی مجهول المکان – مرتضی عباسیان مجهول المکان 
اتهام: جعل و استفاده از سند مجعول – معاونت در جعل 

گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه 
در خص��وص ش��کایت خانم زهرا چالوک فرزند حبیب ا...  ب��ا وکالت آقای مجید ضیغم زاده وکیل توکیلی آقای 
محمدرضا احمدی علیه آقای اصغر ش��ریفی )که قبالً داماد ش��اکیه بوده( مبنی برجعل و استفاده از سند مجعول و 
علیه آقایان حسین شریفی و مرتضی عباسیان مبنی بر معاونت در جعل در وکالت نامه جعلی از توجه به محتویات 
پرونده تحقیقات و بررسیهای الزم و گزارش مأمورین و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و 
شکایت شاکی و وکیل وی بدین بیان متهم اصلی آقای اصغر شریفی در سال 1373 اقدام به  تنظیم وکالت نامه جعلی 
در دفترخانه 10 اصفهان بنام خود می نماید سپس با همان وکالت نامه اقدام به فروش منزل مسکونی را می نماید و 
نامبردگان حسین شریفی و مرتضی عباسی نیز در دفترخانه حاضر می شوند هویت شخص جاعل را تأیید می نمایند 
و دیگر دالیل عنوان شده در کیفرخواست از جمله نظریه کارشناسی و استعالم بعمل آمده و اسناد و اوراق ارائه شده و 
عدم حضور متهمین جهت دفاع از اتهام انتسابی با اینکه از طریق نشر آگهی احضار شده بودند و سایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده بزه انتسابی آنان را محرز و ثابت دانسته با استناد به مواد 42 و 47 و 536 و 726 قانون مجازات 
اسالمی متهم ردیف اول را به تحمل شش ماه حبس بابت جعل و از جهت استفاده از آن عالوه بر جبران خسارت 
وارده نیز به هفت میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و دیگر متهمین را با رعایت ماده 22 قانون مذکور 
بلحاظ وضع خاص آنان و اوضاع و احوال و کم و کیف قضیه هر کدام را نیز به پرداخت چهار میلیون ریال جزای 
نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت و دیگر متهمین را با رعایت ماده 22 قانون مذکور بلحاظ وضع خاص 
آنان و اوضاع و احوال و کم وکیف قضیه هر کدام را نیز به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در 
حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی محسوب ظرف 10 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی 
در دادگاه بدوی سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان می باشد. 
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نجفی - رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ 
کالسه پرونده: 8809980362600217

دادنامه: 8809970353501234 – 88/9/9
مرجع رسیدگی: شعبه 109 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان

شاکی: آقای اکبر شریفیان دستجردی به نشانی: اصفهان- خ صفه کوی 63 دستگاه ارتش پ55
متهم: آقای احمد رحمانی به نشانی فعالً مجهول المکان

اتهام: فروش مال غیر
گردش��کار: دادگاه ب��ا توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مب��ادرت به صدور رأی 

می نماید.
رأی دادگاه

درخصوص اتهام متهم متواری مجهول المکان احمد رحمانی فرزند ابراهیم دایر بر فروش مال غیر )فروش یک رشته 
خط تلفن همراه متعلق به علی کیانی به شخص شاکی(، از توجه به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان و با عنایت به شکوائیه شاکی و مالحظه مستندات ابرازی از سوی وی و مالحظه جوابیه واصله از 
شرکت مخابرات اصفهان و اینکه متهم نیز علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه از طریق جراید )منتشر در روزنامه نسل فردا 
به شماره 3072 – 87/10/10( در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و علیرغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی )که آگهی 
احضار وی نیز در روزنامه نسل فردا به شماره 3276 – 88/7/8 درج گردیده است( در جلسه دادرسی مورخ 88/9/4 
این دادگاه حضور نیافته و الیحه ای نیز در دفاع از خود تقدیم ننموده است لذا وقوع و انتساب بزه فوق به وی محرز 
و مسلم می باشد. دادگاه مستنداً به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 
594 – 73/9/1 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و 
اختالس و کالهبرداری متهم عالوه بر الزام به رد مبلغ 7/000/000 ریال به شاکی به تحمل یک سال حبس تعزیری 
و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده 

روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه است. 13978/م الف
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آگهی ابالغ
تاریخ:1388/10/10

شماره:1014/88
در پرونده کالس��ه 1014/88 ش��عبه 38 جهت دادخواست تقدیمی آقای قدرت اله اغماضی بطرفیت آقای شهروز 
جعفری دائر بر الزام به انتقال مطرح رسیدگی است با عنایت براینکه مشارالیه مجهول المکان می باشد لذا یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی شود از آقای شهروز جعفری فرزند عباسعلی دعوت بعمل آورد تا در 
جلسه رسیدگی روز چهارشنبه مورخ 88/11/28 ساعت 18 حاضر و از خود دفاع بعمل آورد ضمناً خوانده در یکی 

از روزهای هفته ساعت 15 الی 18 حاضر و نسخه  ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.14151/م الف
دبیرخانه شورای حل اختالف 38

منهای فوتبال

مدیر تیم فوتبال استقالل تهران 
نبود روته مولر هیچ 

مشکلی برای تیم ما ایجاد 
نخواهد کرد

غالمحسین مظلومی در گفتگو با ایرنا، در خصوص 
جدایی روته مولر مربی آلمانی این تیم اظهار داش��ت: 
مول��ر و مرف��اوی به هیچ عنوان ب��ا یکدیگر اختالفی 
نداشتند. این مربی آلمانی یکی از کارشناسان و مدرسان 
بزرگ فوتبال در س��طح جهان است که برای استقالل 
هم زحمات زیادی کش��ید اما وی با درخواست خود 

از جمع ما جدا شد. 
وی ادامه داد: مشکلی از طرف باشگاه استقالل برای 
همکاری ب��ا دو مربی آلمانی نبود. با این حال مرفاوی 
مربی توانایی است و به نظرم در نبود مولر و کرافت هم 

می توانیم نتایج خوبی کسب کنیم. 
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر جایگزین روته مولر 
تصریح کرد: این موضوع به نظر سرمربی تیم بر می گردد 
و هنوز چیزی مش��خص نشده است. تصور می کنم تا 
هفته آینده این اتفاق رخ دهد و مرفاوی دستیار خود را 
معرفی کند. مدیر تیم استقالل در خصوص حضور یک 
مربی بدنساز در استقالل به جای راینر کرافت نیز تأکید 
کرد: بدون شک بعد از جدایی کرافت از استقالل به یک 
مربی بدنساز نیز احتیاج داریم و امیدوارم مرفاوی در این 

رابطه نیز چاره ای بیندیشد. 
مظلومی با اشاره به ارسال لیست ابتدایی بازیکنان 
استقالل به فدراسیون فوتبال ایران و AFC، یادآور شد: 
لیست مورد نظر را بدون مشکل خاصی و با یک جای 
خالی ارسال کردیم. ضمن اینکه جای خالی مورد نظر در 
لیست استقالل با نظر مرفاوی به یک مهاجم اختصاص 

دارد و امیدوارم بازیکن مورد نظر جذب شود. 

هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال
توقف پرسپولیس مقابل 

ذوب آهن در اولین حضور 
علی دایی

هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال ایران روز شنبه 
با برگزاری مسابقه پیروزی و ذوب آهن در ورزشگاه 

آزادی پیگیری شد.
نیمه اول این بازی که در س��اعت 15 توس��ط تیم 
ذوب آهن آغاز شد با نتیجه صفر - صفر به پایان رسید.  
اما در نیمه دوم و با شروع بازی توسط تیم پرسپولیس 
ش��اهد بازی بهتری از هر دو تی��م بودیم. در این نیمه 
کیوان امرائی برای ذوب آهن و محسن خلیلی از روی 

نقطه پنالتی برای پیروزی گلزنی کردند.
در پایان این دیدار با نتیجه مساوی به پایان رسید.

سایر رقابتهای هفته بیست و دوم جام خلیج فارس 
امروز پیگیری می شود.

غالمرضاتختی؛ 

میدان دار قبیله پهلوانان
ــی: پهلوانی و عیاری  شهرکرد، محمود رئیس
آیینی مختص به ایرانیان اس��ت که در هیچ کجای 
تاریخ جهان، ای��ن رفتار و منش اجتماع محور و 
جامعه شناختی مبتنی بر مروت و مردانگی یافت 

نمی شود.
تم��دن ایران همواره با ن��ام پهلوانان خویش 
عجین بوده و اینکه ش��اهنامه به عنوان شناسنامه 
ادبیات ایران سرش��ار از رشادت پهلوانانه است و 
کش��تی گرفتن پهلوانان، سنتی دیرینه و دیرپاست 

که خاستگاه آن ایران زمین بوده است.
در کتاب  مینوی خرد  برای جوانمردی س��ه 
اصل خرد، درستی و رادی به عنوان ویژگی بارز 
یاد ش��ده و در این کتاب جوانم��ردی مترادف با 
پهلوان��ی همراه با خرد و عق��ل نه فقط زور بازو 

است.
عنصر المعالی در کتاب خویش ویژگی های 
جوانمردی را نخس��ت »خرد و دانایی« و بعد نیز 
» راس��تی « و سوم  »مردمی« بر می شمارد و آنها 
را از نشانه های رادمنشی و جوانمردی و عیاری 

می داند.
عبدالرزاق کاش��انی  در کتاب فتوت نامه نیز 
جوانمرد را انسانی آزاده و نیک سرشت می داند 
و معتقد بود، »برای رس��یدن به کسوت جوانمرد 
باید راه های دش��واری را طی کرد تا بر دیو نفس 

فائق و پیروز شد.«
برای رس��یدن به کس��وت جوانمردی در نزد 
ایرانیان س��ه اصل مهم »ش��ریعت«، »طریقت« و 
»حقیقت« طی می شود تا جوانمردی و بخشندگی 

پا بگیرد.
در اصل پهلوانی، رادی و بخشندگی است و 
فردوسی رادی و درستی را شکل شناسی پهلوانان 
اساطیری خود می داند که »همه مردمی باید آیین 

تو / همه رادی و راستی دین تو.«
و  رادمنش��ی  و  رادی  در  ایرانی��ان  س��نت 
پهلوانی هم��واره یک افتخار بوده و بس��یاری از 
ش��رق شناسان از این امر به نیکی یاد می کنند به 
گونه ای که پرفسور مانوئل کوربن محقق دیرینه 
شناس و مردم شناس برجسته غربی آن را نمادی 
از زیباتری��ن حرکتهای بش��ری در ط��ول تاریخ 

می داند که فقط مختص ایرانیان بود.
در دوره قاج��ار ع��ده ای از رجال به تظاهر، 
لنگ بر کمر خویش بس��ته تا در قاب دوربین ها 
در گود زورخانه ها قرار گیرند که شاید در آینده 
نامی از خود به یادگار بگذارند اما اگر چه عکس 
آنها در چایخانه ه��ا و قهوه خانه های آن دوران 
قاب ش��د، ولی هرگز به عنوان پهلوان بین مردم 

ایران نامی از آنها برده نشد.

از  یک��ی  ای��ران،  تاری��خ  معاصرتری��ن  در 
اس��طوره های جوانمردی و رادمنش��ی در اذهان 
مردم کش��تی گیری بود به نام غالمرضا تختی که 

همواره از او به عنوان پهلوان یاد می کنند.
 غالمرض��ا تخت��ی در پنجم ش��هریور 1309 
هجری شمس��ی در محله خانی آب��اد تهران متولد 
ش��د و به خاط��ر اعتق��ادات مذهبی و عش��ق و 
عالق��ه ای که رجب خان پدر جهان پهلوان به امام 

رضا)ع( داشت،نام او را غالمرضا انتخاب کرد.
تختی در س��ال 1329 کش��تی را در باش��گاه 
پ��والد آغاز کرد و نخس��تین بار در یک مس��ابقه 
داخلی ش��رکت ک��رد تا به مقام چهارمی دس��ت 

یافت.
در س��ال 1341 حرک��ت ب��ه یادمان�دن���ی 
مرحوم جهان پهلوان تختی در کمک  رس��انی به 
زلزله بویین زه��را، او را جاودانه کرد و در دوران 
قهرمانی و کشتی گیری نیز یک طالی المپیک، دو 
ط��الی جهان، دو نقره المپیک و دو نقره جهان را 

در کشتی آزاد برای ایران به ارمغان آورد.

در بازی ه��ای المپی��ک 1956 ملبورن تختی 
موفق به دریافت نخس��تین نش��ان طالی خود و 
ایران ش��د و در همین س��ال بود که تختی موفق 
شد بر کشتی گیران شوروی سابق )که هیچ ایرانی 
تا آن زمان بر آنها پیروز نشده بود( و کشتی گیران 

امریکایی به پیروزی برسد.
در مس��ابقات جهانی س��ال 1961 یوکوهاما 
جه��ان پهلوان تختی پس از س��ال های  56 و 59 
برای س��ومین بار به مقام قهرمانی جهان دس��ت 
یافت و تیم ملی کش��تی آزاد ایران با کس��ب پنج 
نش��ان طال، یک نقره و یک برنز برای نخس��تین 
بار به مق��ام قهرمانی جهان دس��ت یافت. تختی 
در حال��ی جهان پهلوان تختی و جاودانه ش��د و 
نامش تا ابد س��ر زبان ها خواهد ماند که در سال 
1341 هنگام وقوع زلزله بویین زهرا در جایی که 
م��ردم زلزله زده این ش��هر نیاز ب��ه کمک و یاری 
داشتند جهان پهلوان در بازار تهران به راه افتاد و 
کمک های مردمی را جمع آوری کرد که همیشه به 

یادماندنی خواهد بود.
جهان پهل��وان تختی عالوه ب��ر قهرمانی، به 
لحاظ منش و رفتار انس��انی و سجایای اخالقی، 
نوع  دوستی، فداکاری و گذشت، فروتنی، معرفت 
و آقای��ی، اخالق و جوانمردی، احساس��ات پاک 
و قاب��ل احترام، کمک به تهیدس��تان و نیازمندان، 

زبانزد و شهره خاص و عام شد.
ام��ا تختی »توتم « قبیله ورزش ایران ش��د و 
توتم نذری اس��ت که یک قبیل��ه قربانی می کند 
تا بعد تکه های آن را تقس��یم می کند و از طریق 
آن اعض��ای قبیل��ه هم ب��ا »توتم« یکی ش��وند و 
این قهرم��ان نقش مهمی در مقابل��ه با حکومت 
استبدادی پهلوی داش��ت و مردم او را میدان دار 
قبیله پهلوانان مبارزه در راه انقالب اسالمی ایران 

می دانستند.
ج��الل آل احم��د در م��ورد غالمرضا تختی 
می گوی��د: »او پوری��ای ولی نب��ود. او هیچ کس 
نب��ود، او خودش بود. بگ��ذار دیگران را به نام او 
و با حضور او بس��نجیم. او مبنا و معنای آزادگی 

است و هرگز به طبقه خود پشت نکرد.«
در تاری��خ ورزش ایران، نامه��ای بلند آوازه 
بس��یارند، اما فقط یک نام جاودانه، همیش��گی و 
درخشان است و »جهان پهلوان غالمرضا تختی« 
که به درس��تی پوریای ول��ی زمانه و معاصر لقب 

گرفت.
ب��ه گزارش زاینده رود، اینک تختی به عنوان 
الگوی بسیاری از کشتی گیران جهان مطرح است 
چه اینکه کش��تی گیران ترکمنس��تان به قهرمانان 

خود نام »غالم « می گذارند.

با شرکت 79 ورزشکار از 15 کشور جهان
آغاز مسابقه های شمشیربازی جام جهانی 

کالس A در کیش

پایان هفته  سوم لیگ برتر هندبال بانوان 
ذوب آهن صدرنشین شد

دلیلی:
ذوب آهن با کمک تربیت بدنی اصفهان میزبان 

بسکتبال غرب آسیا می شود

 به گ��زارش ایس��نا، ای��ن دوره از رقابت ها با 
حضور شمشیربازانی از کشورهای ارمنستان، استرالیا، 
بلغارس��تان، کانادا، گرجستان، انگلیس، مجارستان، 
ایرلند، ایتالیا، کویت، مالزی، لهستان، پرتغال، اسلوونی 

و ایران برگزار می شود. 
رقابت های شمش��یربازی کالس A جهانی در 
جزیره کیش در دو اسلحه سابر و اپه در بخش مردان 
برگزار می شود که در اسلحه اپه 45 ورزشکار در 4 
جدول و در اسلحه سابر 34 ورزشکار در 3 جدول 

حضور دارند. 

مسابقات هفته سوم لیگ برتر هندبال بانوان 
با برتری ذوب آهن اصفهان به پایان رسید. 

به گزارش ایسنا هفته سوم لیگ برتر هندبال 
بانوان روز جمعه با برگزاری 3 دیدار در تهران، 

گچساران و بوشهر برگزار شد. 
تیم پرس��پولیس تهران توانس��ت در تهران 
دانش��گاه آزاد این ش��هر را با نتیج��ه 22 بر 20 
شکس��ت ده��د و با 4 امتیاز در رده س��وم باقی 

بماند. 
ذوب آهن اصفهان ب��ا نتیجه 47 بر 13 نفت 
و گاز گچس��اران را مغلوب کرد تا با 6 امتیاز و 

تفاضل گل 64+ بر صدر جدول تکیه زند. 
در آخری��ن دیدار نیز هی��أت هندبال فارس 
با نتیجه 29 بر 12 از س��د هیأت هندبال بوشهر 
گذش��ت و هم امتیاز با ذوب آهن و تفاضل گل 

36+ در رده  دوم قرار گرفت.

مدیرعامل باش��گاه ذوب آه��ن گفت: با کمک 
تربیت بدنی اصفهان میزبانی باش��گاه های بسکتبال 

غرب آسیا بر عهده ذوب آهن خواهد بود.
اصغر دلیلی در گفتگو با توانا، در مورد آخرین 
وضعیت میزبانی ذوب آهن در باشگاه های بسکتبال 
غرب آسیا اظهار داشت: جلسه ای را با مشحون رئیس 
فدراسیون بسکتبال داشتیم که نشست خیلی خوبی 

بود و راهکارهایی نیز ارائه شد. 
وی ادامه داد: حمید س��جادی معاون س��ازمان 
تربیت بدنی در نامه ای به مدیر تربیت بدنی اصفهان 
دستور داد در هزینه های میزبانی به باشگاه ذوب آهن 
کمک کنند اما متأس��فانه ما تاکنون غالمرضا شیران 
مدیر تربیت بدنی را ندیده ایم که با او صحبت کنیم. 
همچنان منتظر هستیم یک اقدام جدی در این زمینه 

صورت گیرد. 
مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن تأکی��د کرد: اگر 
این کمک صورت بگیرد قطع��اً ذوب آهن میزبانی 

باشگاه های بسکتبال غرب  آسیا را برعهده خواهد 
گرفت. در مورد دریافت هزینه ها از تربیت بدنی نیز 

تاکنون چیزی مشخص نشده است. 
دلیلی با اشاره به نتایج تیم بسکتبال ذوب آهن در 
لیگ برتر تأکید کرد: تیم ما در لیگ نتایج خوبی گرفته 
اس��ت و در حال حاضر نیز در رده دوم قرار داریم. 
شاید بیش از سرمایه گذاری و توان خود در لیگ برتر 
نتیجه گرفته است و عملکرد بازیکنان و کادرفنی نیز 

رضایت بخش است.
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تفاهمنامه جشنواره سینمایی قرآن و عترت با 
حضور مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 

اصفهان امضا شد.
به گ��زارش ایس��نا، در همای��ش تجلیل از 
پیشکسوتان و فعاالن قرآنی تفاهمنامه جشنواره 
سینمایی قرآن در راس��تای شناخت بهتر احکام 
و دس��تورات قرآنی، پ��رورش جوانان هنرمند و 
گس��ترش فرهنگ قرآن با هنر س��ینما در سطح 
جامعه و به تصوی��ر درآوردن حکایت های دینی 

و مذهبی و کاربرد آن در زندگی روزمره به مدت 
پنج سال به امضا رسید.

در همی��ن رابط��ه مدی��رکل اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: این جشنواره 
می تواند به عنوان ابزاری برای ترویج مفاهیم قرآنی 

مؤثر باشد و به اقصی نقاط جهان نیز انتقال یابد.
سید علیرضا حسینی افزود: این جشنواره در 
قالب انیمیشن، فیلم کوتاه، فیلم بلند و سینمایی از 

ابتدای تیرماه سال آینده اجرا می شود.

هیأت داوران بخ��ش تله تئاتر و نمایش های 
رادیویی بیس��ت و هشتمین جشنواره بین المللی 

تئاتر فجر معرفی شدند.  
به گزارش فارس، نادر برهانی مرند، رحمان 
س��یفی آزاد و  محمد خزاع��ی داوری آثار بخش 
تله تئاتر و نمایش های رادیویی را عهده دار شدند. 
در این بخش در مجموعه 185  نمایش رادیویی و 

تله تئاتر مورد ارزیابی قرار می گیرند.  

 79 تله تئاتر و 106 نمایش رادیویی آثار حاضر 
در بخش تله تئاتر و نمایش های رادیویی جشنواره 
بیس��ت و هش��تم  تئاتر فجر را تشکیل می دهند. 
در بین آثار رس��یده از س��وی تهیه کنندگان رادیو 
و تلویزیون آث��اری از کارگردانان  هنری همچون 
مه��رداد رایانی مخص��وص، فره��اد آئیش، رضا 
حامدی خ��واه، کوروش زارعی، ه��ادی مرزبان، 
مهدی  مکاری، مائده طهماسبی و... دیده می شود.  

 9 ورک ش��اپ آموزش��ی و تخصصی تئاتر 
به مدت 5 روز در بیس��ت و هشتمین جشنواره 

بین المللی تئاتر فجر برگزار می شود. 
به گزارش فارس، هریک از داوران خارجی 
حاضر در  جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر یک 

کارگاه آموزشی نیز در جشنواره برگزار می کنند. 
به این ترتیب »هلیا  هلویک« از سوئد کارگاهی 
درباره »کارگردانی«، »لوان ختاگوری« از گرجستان 
کارگاهی درباره »تئاتر مدرن  جهان« و »برایان دالی« 
از کانادا کارگاهی با عنوان »ماس��ک شخصیت« 

برگزار خواهند کرد  .  
همچنین ورک شاپ »مس��تر کالس دلقک« 
توسط »سایمون ادوارز« مدرس بر جسته انگلیسی 
برگزار می شود که  در آن به آموزش تکنیک های 

دلقکی پرداخته می شود. 
براس��اس این گزارش، »کنس��تانزه فیشبک« 
و »دنی��ل کوتر« دو م��درس آلمانی نیز  کارگاهی 
با عنوان »هنر ویدئو تهران، مستندس��ازی تئاتر، 
نمایش فضای ش��هری« برگزار خواهند کرد. این 
 ورک شاپ بر این نکته که زندگی شهری چگونه 
می تواند دس��تمایه یک روایت در تئاتر قرار گیرد 
تکیه دارد. این  ورک شاپ 5 روز به طول خواهد 

انجامید.  

دور دوم ورک ش��اپ »مدیری��ت تئات��ر« نیز 
توسط گروه انگلیسی برای گروهی از هنرمندان 
ایران که سال گذش��ته دور  اول آن را گذرانده اند 

برگزار می شود. 
همچنین کارگاه یک روزه آموزش »بازاریابی 
تئاتر« برای ش��رکت کنندگان در  بازار تئاتر ایران 

توسط »راجر مک کن« برگزار می شود. 
کارگاه آموزشی »افسانه های معاصر« توسط 
گروه انگلیسی  از جمله دیگر کارگاه های آموزشی 
جش��نواره بیست و هشتم تئاتر فجر خواهد بود. 
کارگاه »افس��انه های زمین« به  مدت هفت روز از 

اول تا هفتم بهمن ماه برگزار می شود .  
کارگاه آموزش��ی »نور و تئاتر خیال پردازانه« 
از دیگر کارگاه های آموزشی جشنواره تئاتر فجر 
است که توسط   »اکسل تانکردنیک« برای طراحان، 
تکنس��ین های نور و کارگردان های تئاتر برگزار 

خواهد شد. 
یکی از گروه های  خارجی شرکت کننده در 
جش��نواره نیز برای برپایی کارگاه آموزشی ابراز 
تمایل کرده است که هنوز وضعیت  برگزاری این 
کارگاه قطعی نشده است. زمان بندی و نحوه ثبت 
نام کارگاه های آموزش��ی به زودی اعالم خواهد 

شد  . 

دبیر بیست و هشتمین جشنواره 
فیلم فج��ر تأکید کرد با حامیان مالی 
جش��نواره که به تعهداتش��ان عمل 

نکنند برخورد قانونی می شود.
مهدی مسعودش��اهی در گفتگو 
ب��ا مهر گف��ت: متأس��فانه بعضی از 
حامیان مالی جشنواره بیست و هفتم 
فیلم فج��ر ب��ه تعهداتش��ان درباره 
برندگان سیمرغ بلورین وفا نکردند، 
پیگیر این تعهدات هستم و امیدوارم 
این مؤسسه ها پیش از جشنواره فجر 
وعده هایشان را عملی کنند. به عنوان 
نماینده سینمای ایران و خدمت گذار 
این دوس��تان در جشنواره فیلم فجر 
در ص��ورت همکاری نک��ردن این 

مؤسسه ها از آنها شکایت می کنم.

وی ادامه داد: بعضی از مؤسسه ها 
و ش��رکت ها از اعتبار جشنواره فیلم 
فجر به نفع خود اس��تفاده می کنند و 

فضای��ی برای تبلیغ درب��اره خود به 
وجود می آورند در حالی که جشنواره 
فیلم فجر فضایی برای رش��د و بلوغ 

س��ینمای ایران و س��ینماگران است. 
عملی نش��دن وعده ه��ای حامیان به 
زیان جشنواره است و شأن حرفه ای 
آن را پایی��ن می آورد. امس��ال برای 
انتخ��اب حامیان مالی دقت کردیم تا 

از این فضا سوء استفاده نشود.
دبیر بیست و هشتمین جشنواره 
س��ینماگران،  گف��ت:  فج��ر  فیل��م 
نماین��دگان رس��انه ها و مس��ئوالن 
س��ینمایی این روزها در یک ماراتن 
نفسگیر برای هرچه بهتر برگزار شدن 
جشنواره فیلم فجر تالش می کنند. به 
عنوان یکی از خدمت گذاران س��ینما 
اج��ازه نمی ده��م بعضی اف��راد غیر 
با اشتباههایش��ان حقوق  س��ینمایی 

سینماگران را تضییع کنند.

کنسرت و اجرای ارکستر سمفونیک تهران 
در اروپا برای پیش��رفت ارکس��تر و روحیه دادن 
به اعضای آن مفید است اما اینکه چه اثری اجرا 

می شود نیز مهم است.
کامبیر روشن روان با بیان این مطلب به مهر 
گفت: من سمفونی صلح و دوستی را نشنیدم و 
در نتیج��ه نمی توانم در ب��اره آن نظر بدهم ولی 
قطعاً برای اجرای ارکستر سمفونیک در اروپا باید 

اثر بسیار قوی و ارزشمند انتخاب شود.
این آهنگساز در باره نحوه انتخاب اثر برای 

ارکستر گفت: ارکستر س��مفونیک تهران دارای 
شورای فنی است و استادان این شورا صالحیت 
انتخ��اب اثر و ابراز نظرات کارشناس��ی را دارند 
و درنهایت آنها هس��تند که تعیین کننده بوده و 
می توانن��د در ای��ن زمینه مش��اور خوبی برای 

ارکستر و رهبر آن باشند.
کامبیز روش��ن روان هم این��ک در ونکوور 
کانادا به سر می برد و قرار است امروز سمفونی 
پرواز او توسط ارکستر سمفونیک ونکوور اجرا 

شود.

و  فرهن��گ  وزارت  چ��اپ  دفت��ر  کل  مدی��ر 
ارشاد اسالمی با اشاره به ارزش تاریخی دستگاه های 
موجود در چاپخانه مجلس شورای اسالمی، اعتبار 
الزم ب��رای راه اندازی م��وزه صنعت چاپ در این 

محل را 2 میلیارد تومان اعالم کرد. 
ج��الل ذکایی در گفتگو با ایرنا با ابراز نگرانی 
از احتم��ال تخری��ب س��اختمان چاپخانه مجلس 
گفت: تجهی��زات و ماش��ین آالت موجود در این 
مرک��ز، دارای قدمت و ارزش تاریخی هس��تند که 
باید برای حفظ و نگهداری آنها محل جدیدی در 
نظر گرفته ش��ود.  وی افزود: مقوله قدمت تاریخی 
س��اختمان و حفظ آن به س��ازمان میراث فرهنگی 
مربوط می ش��ود اما نگهداری از ماش��ین آالت بر 
عهده وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی است اما با 
اینکه از مدتها پیش بحث تأس��یس ساختمان موزه 
ملی مطرح شده اس��ت، بودجه الزم برای اجرایی 

شدن آن اختصاص نیافته است. 
ذکایی اظهار داش��ت: عالوه بر دس��تگاههای 
موجود در چاپخانه مجلس، ماش��ین آالت زیادی 
نیز در شهرس��تانهای سراس��ر کشور موجود است 
که از کارایی و بهره وری اقتصادی خارج ش��ده و 
می توان از آنها به عنوان یک میراث ملی و پیش��ینه 

تاریخی، در محل موزه نگهداری کرد. 
وی ابراز امیدواری کرد بودجه مورد نیاز برای 
س��اخت موزه ملی صنعت چاپ در س��ال آتی به 

تصویب برسد. 
مدیرکل دفتر چاپ وزارت ارش��اد همچنین از 
مقدمات انعقاد تفاهمنامه میان معاونت فرهنگی این 

وزارتخانه با کتابخانه ملی به منظور اجرایی ش��دن 
طرح موزه صنعت چاپ خبر داد. 

به گفته وی، اجرا و راه اندازی فاز اول موزه که 
آماده سازی و بازسازی فضای قدیمی کتابخانه ملی 
را شامل می ش��ود به اختصاص500 میلیون تومان 

اعتبار نیازدارد. 
ذکایی خاطرنشان کرد: مسئوالن وزارت ارشاد 
در خص��وص تخریب احتمال��ی چاپخانه مجلس 
ش��ورای اس��المی قطعاً ب��ا نماین��دگان و اعضای 

کمیسیون فرهنگی مجلس مذاکره خواهند کرد. 
سیدرمضان شجاعی عضو کمیسیون فرهنگی 

مجلس نیز در این رابطه اظهار داشت: 
هنوز رسماً موضوعی در دستور کار قرار نگرفته 
است و اگر نیاز به نظر کارشناسی باشد، کمیسیون 

فرهنگی نظر قطعی خود را ارائه خواهد داد. 
حس��ن ملک محم��دی نماین��ده دامغ��ان در 
مجلس شورای اسالمی نیز در این خصوص گفت: 
بر اس��اس قوانین و ضوابط باید بودجه الزم برای 
احداث م��وزه ملی اختصاص داده ش��ود اما بهتر 
است تا زمان تصویب بودجه و اعالم نظر کمیسیون 
فرهنگی این تجهیزات به س��اختمانی جدید انتقال 

یابد.

بزرگداش��ت  آیی��ن  برگ��زاری 
س��ینماگران در جش��نواره فیلم فجر 
سنت پس��ندیده ای اس��ت که اگر با 
رعای��ت معیارها و اص��ول حرفه ای 
انج��ام ش��ود اعتب��ار بیش��تری پیدا 

می کند.
به گزارش مه��ر، برگزاری آیین 
بزرگداش��ت و تقدی��ر از ی��ک عمر 
فعالیت هنری سینماگران از ویژگی ها 
و امتیازه��ای جش��نواره بین الملل��ی 
فیلم فجر اس��ت اما این س��نت نیکو 
ب��ا اش��کال ها و نواقص��ی در اج��را 
همراه بوده است. تعداد سینماگرانی 
که در این س��ال ها حض��ور و اعتبار 
حرفه ای شان نادیده گرفته شده و از 
آنها تجلیل نشده است نشان می دهد 
گاه��ی رواب��ط ی��ا مالحظات��ی غیر 
س��ینمایی در انتخاب بزرگداشت ها 

تأثیر داشته است.
نمی ت��وان فراموش ک��رد برگزار 
کنندگان جشنواره فیلم فجر چه زود 
به س��راغ مجید مجی��دی و ابراهیم 
حاتمی کیا رفتند و برای آنها مراس��م 
بزرگداش��ت برپا کردند در حالی که 
سینمای ایران کارگردان هایی صاحب 
نام و شناخته ش��ده دارد که جشنواره 

به آنها نگاهی از س��ر مهر و عطوفت 
ن��دارد. دراین س��ال ها تعداد کمی از 
اهالی س��ینما مانند نیک��ی کریمی از 
برگزاری مراسم بزرگداشت انصراف 
داده ان��د چون احس��اس می کرده اند 
دیگران��ی می توانن��د جایگزینش��ان 

شوند.
امس��ال در حال��ی ک��ه مه��دی 
مسعودش��اهی ب��ر مس��ند دبی��ری 
جش��نواره فیلم فجر نشس��ته انتظار 
می رود ب��رای انتخاب س��ینماگرانی 
ک��ه در این جش��نواره از آنها تجلیل 
می ش��ود دقت بیشتری صورت گیرد 

و معیارهای حرفه ای رعایت ش��ود، 
مس��عود کیمیایی که همیش��ه مورد 
بی مهری جش��نواره فیل��م فجر بوده 
می تواند گزینه مناس��بی برای تقدیر 

باشد.
اگرچه گرامیداشت یاد و خاطره 
درگذشتگان سنتی پسندیده است اما 
احترام به هنرمندان زنده و پاسداشت 
ت��الش آنه��ا نیکوتر اس��ت. اگر در 
انتخاب ه��ا اصول حرفه ای، ش��أن و 
منزل��ت س��ینماگران در نظ��ر گرفته 
ش��ود نوبت آنها به موقع فرا می رسد 
و ارزش و اعتبار این بزرگداش��ت ها 

بیشتر می شود.
برگزارکنندگان جشنواره می توانند 
به دلیل محدودیت انتخاب هر س��ال 
یک بزرگداش��ت برگزار کنند و الزم 
نیس��ت هر دوره از چهار س��ینماگر 
تجلی��ل ش��ود ت��ا برگزارکنن��دگان 
به تک��رار برس��ند و مجبور ش��وند 
چهره های کم  فروغ یا کم  سابقه را به 
فهرست هایشان اضافه کنند. هر سال 
می توان سراغ نماینده یکی از صنوف 
سینمایی رفت و الزم نیست هردوره 
از یک فیلمبردار، کارگردان و بازیگر 

تجلیل شود.
همان ط��ور ک��ه اهدای س��یمرغ 
بلورین با رعایت معیارهای حرفه ای و 
بدون در نظر گرفتن بعضی مالحظات 
در شأن جشنواره ای است که به زودی 
30 سالگی را جشن می گیرد و بعضی 
جایزه ها در تعدادی ادوار همیشه محل 
پرس��ش و ابهام ب��وده، انتظار می رود 
برگزار کنندگان جش��نواره بیست و 
هشتم با انتخاب های هوشمندانه برای 
بزرگداشت های امس��ال قدمی دیگر 
برای رش��د و ارتقای این جش��نواره 
بردارند، انتخاب های آنها می تواند راه 

بر هرگونه شبهه را ببندد.

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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

کالم نور
پیامبر اکرم )ص(:

ــنود می شود که غذا بخورد و خدا را سپاسگزارد، یا آب  خداوند از بنده ای خش
بیاشامد و خدا را سپاسگزارد.

روی خط فرهنگ

در آستانه جشنواره فیلم فجر؛

آیین بزرگداشت با رعایت اصول حرفه ای معنا پیدا می کند

قیمت طال )تومان(
27350هر گرم طالی 18 عیار
126010هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
282000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
271000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10011003دالر امریکا
970980دالر کانادا

14421445یورو
16101620پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
272274درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

8 °

6 °

-5 °

-6 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

کاریکاتور

نگین نقیه

موزه مردم شناسی شهرکردعکس روز روزی بود...
شهید احمدنوروزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
گم��ان نکنید آنان را که درراه خدا کش��ته ش��دند 
مردگانن��د و بلکه  زندگانند و ن��زد پروردگار خویش 

روزی می خورند.
رفتن به جبهه بر همه واجب است منتهی واجب 

کفائی.
خدایا تو می دانی من به خاطر اینکه صادقانه  در راه 
تو گام بردارم و فقط اکتفا به یاد گرفتن  و ایمان آوردن 
به اس��الم نکنم بلکه دستورات مترقی آن را همواره به 
عمل گیرم و به خاطر اینکه امروز آمدن به جبهه برای 
من یک تکلیف شرعی بود و من باید از اولی االمر خود 
اطاعت کنم  و همان طور که پرچم توحید در اینجا به 
اهتزار در آمده  در سراس��ر زمین هم به اهتزاز درآید و 
به جهت پاک کردن سرزمینها از وجود عناصر جانی و 
برای اجرا کردن احکام و حدود اس��الم در کشورهای 
اسالمی و برای نجات مظلومین از دست ستمگران بدین 
مکانها و سختی ها خود را اندخته ام. من این سخنانی که 
می نویسم به خاطر این است که می ترسم  اگر گوشزد 
نکنم مسئولیت خود را انجام نداده باشم و مورد مؤاخذه 
قرار گیرم و البته بارها نوشته ام چون لیاقت لقاء اهلل را 
نداشته ام  به آن درجه ای که علی بن الحسین  توفیق آن 
را از خدا گرفت و علی )ع( در آرزوی آن بسر می برده، 
هنوز نرسیده ام ولی چون در این عملیات ممکن است 
خداوند ما را از آن جمله قرار دهد باز اگر لیاقت باشد 
این را نوشتم ولی چون شب عملیات است من هم به 
صورت س��ریع  و مختصر اقدام ک��ردم لذا از آنچه جا 

افتاده عذر می خواهم.
بدانید این ملت مسلمان تا روزی با عزت و قوت 
هس��تند که دس��تورات و فرامین خداوند حکیم  را در 
زندگی خود به اجرا درآورده و طبق دس��تورات قرآن 
مجید از والیت فقیه و اولی االمر اطاعت کرده و او را در 
هیچ شرایطی تنها نگذاشته و رهنمودهای او را در امور 
به کار گرفته و در این راه هیچ ترس و حزنی به خود راه 
نداده و به هیچ وجه از کسی یا چیزی نترسند اال خدا و 
بدانید نابودی ما و انقالب ما و اسالم ما در عدم اتحاد 
ماس��ت و باید تو دهانی محکم بزنید به کس��انی که با 
روحانیت عزیز دشمنی و عناد می ورزند  و می خواهند 
م��ردم را از روحانیت جدا کنن��د و باید بدانید اگر این 
جنگ با پیروزی اسالم بر کفر به اتمام نرسید ما عزت و 
شرف اسالمیمان را از دست داده ایم پس هجوم بیاورید 
به طرف جبهه ها و دشمن خصم را نابود کنید و لباس 
ذلت را قبول نکنید و به نماز جمعه میعادگاه عاش��قان   
بروی��د و به نماز جماع��ت که در مس��جدها برگزار 
می شود و بروید به تظاهرات و مراسم شهید و تشییع 
جنازه آنان بروید امام را دعا کنید و دعا به فقیه عالیقدر و 
امام جمعه شهر شهیدان و دعا کنید که رزمندگان اسالم 

هرچه سریعتر به کربالی حسینی  بروند.
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار.

رزمندگان اسالم  پیروزشان بگردان.
64/7/10

تفاهمنامه جشنواره سینمایی قرآن در اصفهان 
امضا شد

سه داور بخش تله تئاتر و نمایش های رادیویی 
جشنواره معرفی شدند

تئاتر فجر 9 ورک شاپ آموزشی برگزار می کند

مسعودشاهی:
حامیان مالی جشنواره فیلم فجر باید به وعده هایشان عمل کنند

ذکایی مدیر کل دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: 
راه اندازی موزه صنعت چاپ نیازمند 2 میلیارد تومان اعتبار است 

روشن روان : 
اجرای ارکستر سمفونیک در اروپا روحیه بخش 

است

عکس: حسن مقیمی

س
فار

س : 
عک
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