
ششمین پاالیشگاه نفت کشور در 
شهرکرد ایجاد می شود

استاندار چهارمحال و بختیاری 
از ص��دور مج��وز ب��رای ایج��اد 
پاالیشگاه نفت در این استان خبر 
داد و گفت: شش��مین پاالیش��گاه 
نفت کشور به زودی در شهرکرد 

ایجاد می شود . . .
شهرستان ها  / ادامه در  صفحه 4

هفته بيست و چهارم ليگ برتر فوتبال
تكرار پیروزي دور رفت و صعود 

استقالل به رتبه سوم
تیم فوتبال اس��تقالل با نتیجه 
2 بر صفر اس��تیل آذین را شكست 
داد و ب��ه رده س��وم ج��دول لیگ 
برتر صع��ود کرد. آخری��ن دیدار 
هفته بیست و چهارم لیگ برتر از 
ساعت 14:45 دیروز در ورزشگاه 

آزادي و در حضور حدود بیش از 15 هزار تماشاگر برگزار شد . . .
ورزشی  / ادامه در  صفحه 7
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روزنامه اجتماعی، سياسی، فرهنگی، ورزشی
صفـحه

چهارم بهمن 1357
برای جلوگیری از حضور امام خمینی در بین 

مردم، ارتش، فرودگاه مهرآباد را به اشغال خود 
در آورد

پرداخت سود سهام عدالت 
بازنشستگان از پنجم بهمن 

آغاز می شود
رئیس سازمان خصوصی سازی 
گفت: پرداخت س��ود سهام عدالت 
بازنشستگان از پنجم بهمن ماه آغاز 

خواهد شد.
غالمرض��ا حی��دری کردزنگنه 
اظهار داش��ت: پرداخت سود سهام 

عدالت تمام بازنشستگان اعم از لشكری، کشوری و تأمین اجتماعی از پنجم 
بهمن ماه آغاز می شود . . . 

اقتصاد امروز  / ادامه در  صفحه 3

طرح یک فوریتی مجازات 
استفاده غیرمجاز از 

عناوین علمی
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی طرح 
ی��ک فوریتی مج��ازات اس��تفاده غیرمجاز از 

عناوین علمی را این هفته بررسی می کنند.
همچنین در نشست علنی این هفته مجلس 
ش��ورای اس��المی وزرای ام��ور اقتص��ادی و 
دارای��ی، صنایع و مع��ادن و امور خارجه برای 
پاسخگویی به س��ؤاالت 10 نماینده در صحن 

مجلس حاضر می شوند . . .

       سراسری / ادامه در  صفحه   

رئيس شرکت شهرک های صنعتی 
استان اصفهان:

برای ایجاد شهرک چاپ 
آماده ایم

به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان، نبی اهلل قائدی در مورد صنعت 

چاپ در این شهر بیان داشت . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

مسئول ستادهای نماز جمعه کشور:
آیین نامه تشكیالتی 

شدن ستادهای 
نماز جمعه منتشر شد  

مسئول ستادهای نماز جمعه کشور گفت: برای 
تشكیالتی شدن ستادهای نماز جمعه آیین نامه ای 
انتش��ار یافته که در آن چارت سازمانی و وظایف 

افراد مشخص شده است . . .

 فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه   

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

9721818

اتصال مستقيم به اینترنت
بدون نياز به کلمه عبور و رمز

پرداخت از طریق قبض تلفن ثابت
روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان

اینترنت هوشمند
 )شرکت مخابرات استان اصفهان(

مدی��رکل روابط عموم��ی و س��خنگوی وزارت جهاد 
کش��اورزی گفت:  میوه و گوش��ت مورد نیاز برای شب عید 
ذخیره سازی شده تا مردم با مشكلی مواجه نباشند. به گزارش 
فارس، محمدحسین انصاری فرد به برخی دالیل افزایش قیمت 
گوشت قرمز در چند ماه اخیر اشاره کرد و افزود: خشكسالی 
و کاهش عرضه دام توسط دامداران به کشتارگاه ها و افزایش 
صادرات دام به کش��ورهای عربی منطقه توس��ط دامداران از 

جمله این دالیل است. وی افزود:  برخی افراد فرصت طلب 
نیز به قصد برهم زدن امنیت بازار گوش��ت قرمز مبادرت به 
خری��د دام از دامداران و ص��ادرات آن کردند تا در نهایت به 
افزایش قیمت گوش��ت و ایجاد فش��ار بر مردم منجر شود. 
انصاری فرد همچنین افزود:  از آنجا که کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس با کمبود عرضه گوش��ت قرمز مواجه ش��دند 
اقدام به خرید دام زنده دامداران ایرانی با قیمت نس��بتاً باالتر 

کردند که این موضوع سبب افزایش قیمت گوشت در داخل 
کشورمان شد. سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی به اقدامات 
این وزارتخانه برای کنترل قیمت گوش��ت قرمز اش��اره کرد 
و گف��ت:  در نظرگرفتن تعرفه 60 درص��دی برای صادرات 
دام، وارادت گوش��ت قرمز و دام زنده، ذخیره سازی گوشت 
برای ایام پرمصرف نظیر ش��ب عید از جمل��ه اقدامات این 

وزارتخانه است . . .

سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی:

مردم نگران میوه و گوشت شب عید 
نباشند

   سراسری / ادامه در  صفحه 2

اعالم عناوین و اسامی روزهای دهه فجر 
انقالب اسالمی در سال  13٨٨

امام جمعه موقت تهران:
اظهارنظر دو پهلوی خواص، آتش فتنه را 
شعله ور تر می کند



سراسری
چه خبر از پایتختایران

نماد قبلی برمی گردد؟
یک سازه  گنبدی شكل 

نماد میدان انقالب 
می شود

در حالی که 2 س��ال قبل با آغاز عملیات عمرانی در 
میدان انقالب، مجس��مه و نماد یكی از مرکزی ترین 
میادین ش��هر تهران پس از سال ها از این میدان جدا 
ش��د، این روزها در مراحل پایانی س��اخت  و س��از 
نم��اد بیرون��ی متروی می��دان انقالب و براس��اس 
آنچه مشاهده می شود قرار است، یک نماد گنبدی شكل 
و جدی��د جایگزین نماد قبلی ش��ود. طراح س��ازه 
جدید میدان انقالب درباره این نماد جدید توضیح 
داد: در ای��ن گنبد از قابلیت هنر س��نتی ایران مانند 
آجر کاری، کاش��ی کاری و پنجره در ترکیبی با هنر 
هنرمن��دان معاصر ایران الهام گرفته ش��ده اس��ت. 
سعید روانبخش در گفتگو با ایسنا با تأکید بر اینكه 
س��ازه جدید گنبدی شكل میدان انقالب یک نقش 
برجسته اس��ت، تصریح کرد: بخش��ی از این گنبد 
آجرکاری، بخش��ی دیگر کاش��ی کاری است و در 
اطراف آن نیز چهار پنجره در فرم کاش��ی ایرانی و 
ترکیب آهن، شیش��ه و برنج کار شده است و یک 
نقش برجسته شكل داده است. وی در پاسخ به این 
پرس��ش که آیا مجس��مه قبلی میدان انقالب به این 
میدان باز می گردد نیز اذعان داشت: از بازگشت آن 
مجسمه اطالعی ندارم. اما مسلمًا می دانم روی این 
گنبد به هیچ عنوان چیزی اضافه نمی ش��ود و خود 
این س��ازه قابلیت کامل یک اثر هنری را دارد و به 
 صورت مستقل و کامل یک اثر هنری نقش برجسته 
اس��ت. به گفته روانبخش اگر قرار باشد چیزی به 
این س��ازه اضافه ش��ود، در محیط و قطر این گنبد 
نیست. این هنرمند درباره ارتباط این سازه به لحاظ 
مفهوم��ی با می��دان انقالب مطرح ک��رد: خطوط و 
تقاطع  میان طرح ه��ای این گنبد حس برانگیختگی 
را القا می کند و اس��تفاده از شكوفه گل ها روی این 
س��ازه نش��انگر جوانه های یک انقالب اس��ت. به  
عالوه این طرح القا  کننده فرم های هنری اس��ت و 
روایتگر نیست. روانبخش همچنین گفت:این گنبد 
به  لحاظ اس��تحكام چک شده است و ممكن است 
یک پوش��ش مانع از ج��ذب آلودگی روی آن قرار 
گیرد. وی درباره زمان رونمایی این اثر گفت: زمان 
رونمایی آن در اختیار سازمان زیبا سازی شهرداری 
تهران است و طبق آنچه بنده شنیده ام در بهمن  ماه 
رونمایی می شود، البته برخی نیز زمان رونمایی آن 

را بهار اعالم کردند.
ای��ن درحالی اس��ت که درب��اره سرنوش��ت نماد 
قب��ل میدان انقالب در خرداد س��ال 88 مدیرعامل 
ش��رکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو( خبر 
داد مجس��مه میدان انقالب برای انجام پروژه مترو 
میدان انقالب از این محل به طور موقت برداشته و 
در محل مناس��بی نگهداری می شود. به  گفته او این 
مجس��مه پس از انجام مراحل زیباسازی و تكمیل 
فضای سبز میدان انقالب به این محل منتقل خواهد 
ش��د و روی گنبد میدان انقالب که طراحی زیبایی 

دارد نصب می شود.

ظرفیت مراکز معاینه فنی 
خودرو از اسفند دو برابر 

می شود

مدیرعامل مراکز معاینه فنی خودروهای تهران گفت: 
ظرفیت همه مراکز معاینه فنی خودرو به مناس��بت 
شب عید از اول اسفند به دو برابرافزایش می یابد. 
وحید نوروزی افزود: همه مراکز معاینه فنی ش��هر 
تهران در بهمن و اس��فند آماده خدمات رس��انی به 
شهروندان تهرانی از ساعت 7:30 تا 18عصر است. 
وی گفت: در صورت افزایش مراجعه ش��هروندان 
مراکز را نیز ش��بانه روزی خواهیم کرد. مدیرعامل 
مراک��ز معاینه فن��ی خودروهای ش��هر ته��ران از 
شهروندان خواس��ت معاینه فنی خودروهای خود 
را به ش��ب عید موک��ول نكنند. وی ب��ا بیان اینكه 
هم اکن��ون یک میلی��ون و 600 ه��زار خودرو در 
ش��هر تهران معاینه فنی ندارند، افزود: نهادینه شدن 
ضرورت معاینه فنی خودروها نیازمند عزمی جدی 
اس��ت. نوروزی تأکید کرد: معاینه فنی خودرو باید 
جزء اولویت ه��ای پلیس قرار گیرد. هم اکنون 10 
مرکز معاینه فنی خودروهای س��بک در شهر تهران 

در قالب 30خط فعال است. 

دولت به منظور تشویق شرکت های 
خصوصی فعال در حوزه بازرس��ی 
ب��ا  انطب��اق کااله��ای واردات��ی  و 
اس��ت�اندارده�ای اجب���اری، ب��رای 
کااله��ای واردات��ی دارای گواه��ی 
بازرسی، در هزینه کارمزد خدمات، 
تخفیف قائل ش��د. به گزارش پایگاه 
اطالع رس��انی دولت، شورای عالی 
اس��تاندارد در جلسه کمیسیون امور 
زیربنای��ی، صنعت و محیط زیس��ت 
بنا به پیش��نهاد مؤسس��ه استاندارد و 
تحقیقات صنعتی ایران و به اس��تناد 
ماده )16( و بند )6( ماده )20( قانون 
اص��الح قوانین و مقررات مؤسس��ه 
اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 
� مص��وب 1371� تصویب کرد در 
مواردی که ترخیص کاالی وارداتی 
 )COI( براس��اس گواهی بازرس��ی
معتبر صادره از س��وی مؤسسات و 
شرکتهای بازرس��ی دارای مجوز از 

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 
ایران انجام شود، کارمزد خدمات به 
می��زان ی��ک در هزار از هش��ت در 

هزار ارزش فوب کاال کس��ر ش��ود.
کارمزد خدمات مؤسس��ه استاندارد 
ب��رای انطب��اق کااله��ای وارداتی با 
اس��تانداردهای اجب��اری کش��ور، 8 

در ه��زار ارزش کاال اس��ت. با ابالغ 
مصوب��ه جدید دولت، ک��ه با هدف 
حمایت از مؤسس��ات و ش��رکتهای 

بازرس��ی خصوصی دارای مجوز از 
مؤسس��ه اس��تاندارد صورت گرفته 
اس��ت، کاالهای وارداتی که در مبدأ 
توسط این شرکت ها گواهی انطباق 

دریافت کرده اند، برای ورود به ایران 
از تخفی��ف کارمزد خدمات بهره مند 
می ش��وند. عالوه بر ای��ن تخفیف، 
مزایای دیگر این مصوبه در این است 
که با ص��دور گواهی انطباق در مبدأ 
برای کاالهای واردات��ی، این کاالها 
دیگ��ر در گمرکات معط��ل صدور 
گواهی اس��تاندارد باق��ی نمی مانند، 
نمی دهد  انبارداری  هزینه  واردکننده 
و در نتیج��ه کاال با قیمت ارزان تری 
به دس��ت مصرف کنندگان می رسد، 
همچنین از مش��كل گمرکات کشور 
در پر ش��دن انبارها کاس��ته خواهد 
شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دول��ت، افزون ب��ر این، ب��ا اجرای 
ای��ن مصوب��ه، ش��رکت های ایرانی 
خصوصی در راس��تای سیاست های 
اصل 44 ب��ه عنوان بازوهای اجرایی 
مؤسسه استاندارد مورد حمایت قرار 

می گیرند. 

معاون صنایع دس��تی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری گفت: زیورآالت سنتی 
با 91 میلیون و 464 هزار و 595 دالر ارزآوری در 
سال جاری، بیش��ترین میزان صادرات و ارزآوری 
را در بین محصوالت صنایع دس��تی کشور داشته 

است.
تهمینه دانیالی در گفتگو ب��ا ایرنا با بیان اینكه 
جمع صادرات زیورآالت سنتی در 9 ماهه نخست 
س��ال گذشته چندان قابل مقایس��ه با این مدت در 
س��ال جاری نیس��ت، گفت: ارزآوری دالری این 
تولیدات در سال گذش��ته معادل 9 میلیون و 103 

هزار و 651 دالر بوده است.
وی افزود: برخالف بخش مهمی از اقالم صادر 
شده صنایع دس��تی که نسبت به سال پیش از نظر 
وزنی کاهش داش��ته اند، زیورآالت سنتی وضعیت 

قابل قبولی را در سال جاری داشته است.
دانیالی اظهار داش��ت: بر اس��اس آمار گمرک 

جمهوری اس��المی ایران، ارزش وزنی زیورآالت 
س��نتی صادر ش��ده ایران به بازارهای جهانی 4/5 
تن اعالم ش��ده که بر این اساس ارزش وزنی این 
تولیدات 285 درصد نس��بت به سال قبل افزایش 

یافته است.
وی ادام��ه داد: بر اس��اس این آم��ار،  همچنین 
ارزش دالری صادرات زیورآالت سنتی در 9 ماهه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 904 

درصد افزایش داشته است.
دانیال��ی خاطرنش��ان کرد: مجم��وع صادرات 
صنایع دستی سال جاری کشور 112 میلیون و 339 
هزار دالر ارزیابی ش��ده که 482 درصد نس��بت به 

مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
به گفته وی، صادرات و تولیدات صنایع دستی 
از ابتدای س��ال جاری تا پایان آذرماه شامل اقالمی 
چون خاتم، پارچه قلمكار، گلیم و زیلو، زیور آالت 

سنتی و وسایل چوبی و مبلمان بوده است.

مدیرکل روابط عمومی و س��خنگوی 
وزارت جهاد کش��اورزی گفت:  میوه 
و گوش��ت مورد نیاز برای شب عید 
ذخیره س��ازی شده تا مردم با مشكلی 
مواج��ه نباش��ند. به گ��زارش فارس، 
به برخی  انصاری فرد  محمدحس��ین 
دالی��ل افزایش قیمت گوش��ت قرمز 
در چند ماه اخیر اش��اره کرد و افزود: 
خشكسالی و کاهش عرضه دام توسط 
دام��داران به کش��تارگاه ها و افزایش 
ص��ادرات دام ب��ه کش��ورهای عربی 
منطقه توس��ط دامداران از جمله این 
دالیل اس��ت. وی افزود:  برخی افراد 
فرصت طل��ب نیز به قصد برهم زدن 
امنیت بازار گوش��ت قرمز مبادرت به 
خری��د دام از دامداران و صادرات آن 
کردن��د تا در نهایت به افزایش قیمت 
گوش��ت و ایجاد فشار بر مردم منجر 
ش��ود. انصاری فرد همچنی��ن افزود: 
 از آنجا که کش��ورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس با کمبود عرضه گوشت 
قرمز مواجه ش��دند اقدام به خرید دام 
زنده دامداران ایرانی با قیمت نس��بتًا 
باالتر ک��رده که این موضوع س��بب 
افزای��ش قیم��ت گوش��ت در داخل 
کشورمان شد. سخنگوی وزارت جهاد 
کشاورزی به اقدامات این وزارتخانه 
برای کنترل قیمت گوشت قرمز اشاره 
کرد و گفت:  در نظرگرفتن تعرفه 60 
درصدی ب��رای صادرات دام، وارادت 
گوشت قرمز و دام زنده، ذخیره سازی 
گوشت برای ایام پرمصرف نظیر شب 
عی��د از جمله اقدامات این وزارتخانه 
اس��ت. وی با بیان اینكه شب عید هر 
سال الگوی مصرف خانوار تغییر کرده 
و تقاضا به ش��دت افزای��ش می یابد، 
افزود: بر همین اساس دو برابر مصرف 
مردم در روزهای عادی گوشت قرمز 
ذخیره سازی شده تا جوابگوی مصرف 
شب عید باشد. انصاری فرد همچنین 
به وضع بازار میوه اشاره کرد و گفت:  
میوه های اصلی مانند سیب، نارنگی و 
پرتقال به میزانی به مراتب بیش��تر از 
روزهای عادی ذخیره س��ازی شده تا 
در شب عید با مشكلی مواجه نباشیم. 
وی به قانون هدفمندکردن یارانه ها و 
تأثیر آن در بخش کش��اورزی اش��اره 
کرد و اظهار داش��ت:  برنامه اولیه این 
است که آزادسازی قیمت در سال اول 
اجرای این قان��ون در مورد آب مورد 
مصرف کش��اورزی لحاظ نشود و بر 
همین اساس قیمت آب کشاورزی در 
نخستین سال اجرای این قانون تغییر 
نخواهد کرد. مدیرکل روابط عمومی 

وزارت جه��اد کش��اورزی افزود:  در 
بخش سوخت هم به مرور زمان و در 
یک پروسه پنج ساله قیمت گازوئیل 
مصرفی ماش��ین آالت کش��اورزی از 
16 تومان به 80 تومان خواهد رسید. 
انصاری فرد بروز پدیده خشكسالی را 
یكی از مهمتری��ن معضالت فراروی 
بخش کش��اورزی دانس��ت و اظهار 
داش��ت: خشكس��الی و ش��رایط آب 
و هوایی که در س��ال های اخیر با آن 
مواجه شده ایم موجب شده در بخش 
کش��اورزی ب��ا مش��كالت متعددی 
روبه رو ش��ویم. وی با بیان اینكه در 
گذشته هر هفت س��ال یک بار کمبود 
بارندگ��ی و کاهش ن��زوالت جوی 
کش��اورزان کشور را با مشكل مواجه 
می کرد، گفت: در حال حاضر هر سه 
سال یک بار شاهد افت شدید نزوالت 
جوی و بارندگ��ی به میزان مورد نیاز 
برای مصارف کش��اورزی هس��تیم. 
انصاری فرد به ش��دت خسارت های 
وارده به نخلس��تان های جنوب استان 
خوزس��تان اش��اره ک��رد و گفت: در 
جنوب کرمان نیز دهمین س��ال تداوم 
پدیده خشكس��الی و در اس��تان های 
ایالم، بوشهر و فارس هم دومین سال 
متمادی خشكسالی را شاهد هستیم. 

وی همچنین افزود: وجود آالینده های 
زیس��ت محیطی و گرد و غبار فراوان 
موج��ود در ذرات هوا خس��ارات و 
آسیب های جدی به بخش کشاورزی 
وارد کرده است چرا که همراه  گرد و 
غبار، اسپورهای فراوانی از آفت های 
گیاهی بر سطح زمین های کشاورزی 
نشست می کند. وی با تأکید بر ضرورت 
برنامه ریزی و بررسی و تحلیل موانع و 
تنگناهای فراروی بخش کش��اورزی 
افزود: در راس��تای مقابل��ه با معضل 
خشكس��الی طرح جامع هفت س��اله 
مقابله با خشكسالی ارائه و در دستور 
کار این وزارتخانه قرار گرفته اس��ت. 
انصاری ف��رد از پیش بین��ی اعتبار 2 
هزار میلیارد تومانی دولت در راستای 
س��رمایه گذاری برای طرح مذکور در 
قالب برنامه  پنجم توس��عه خبر داد و 
گفت: توس��عه زیرساخت های بخش 
یكپارچه سازی  از جمله  کش��اورزی 
اراضی  اراضی کشاورزی، نوس��ازی 
کشاورزی و باغی، توسعه شبكه های 
آبی��اری زمین ه��ای  آب رس��انی و 
کشاورزی و باغات از جمله مهمترین 
راهكارهای مقابله با پدیده خشكسالی 
اس��ت که در دس��تور کار وزارتخانه 
جهاد کش��اورزی قرار گرفته اس��ت. 

وی ادام��ه داد: توس��عه سیس��تم های 
نوی��ن آبی��اری و آب رس��انی، بهبود 
مدیریت مزرعه از جمله خاک ورزی 
حفاظتی، تسطیح لیزری اراضی، شبكه 
زهكشی آبیاری نوین، تولید بذرها و 
نهال های مقاوم به خش��كی و شوری 
از دیگر برنامه های تدوین شده است. 
انصاری فرد تضمین درآمد کشاورز از 
طریق توس��عه صنعت بیمه را یكی از 
مهمترین راهكارهای��ی جبران آثار و 
عواقب خشكس��الی دانست و گفت: 
برنامه ریزی و اجرای برنامه های بیمه ای 
از جمله بیمه های اتكایی یا تكمیلی که 
درختان بارده و میوه ای را نیز ش��امل 
می شود کمک مؤثری است در راستای 
جبران فشارهای وارده به کشاورزان و 
باغ��داران کش��ور که با پدیده ش��وم 
خشكس��الی متحم��ل خس��ارات و 
زیان های بسیاری می شوند. سخنگوی 
وزارت جهاد کش��اورزی بر توسعه و 
تقویت تش��كل های کشاورزی تأکید 
کرد و افزود: تهیه و تدوین اطلس های 
خشكسالی، اطلس خاک، اطلس سیل 
زمینه آمادگی و مواجهه بهنگام با پدیده 
خشكس��الی و بروز سیل را در کشور 
برای مس��ئوالن و کارگزاران بیش از 
پی��ش فراهم می کند. وی اس��تفاده از 
اطالع��ات ماه��واره  ای هواشناس��ی 
را بس��یار سودمند دانس��ت و گفت: 
راه ان��دازی و بهره ب��رداری از ماهواره 
هواشناس��ی تولید داخل کشور که در 
ایام مبارک دهه فجر پرتاب خواهد شد 
زمینه کاهش وابستگی شدید کشور را 
به اطالع��ات ماهواره های بین المللی 
و بیگان��ه فراهم ک��رده و نوید بخش 
رش��د و بالندگی برای کشور خواهد 
بود. انصاری فرد ادام��ه داد: آموزش 
کشاورزان و بهره برداران با ارائه طرح 
الگوی کشت، توسعه تسهیالت بانكی 
برای کشاورزان و توسعه کشت های 
راهكاره��ای  دیگ��ر  از  گلخان��ه ای 
مقابله با پیامدهای ش��وم خشكسالی 
در کش��ور اس��ت. وی تصریح کرد: 
ب��ا توجه ب��ه اینكه در ح��ال حاضر 
400هزار هكتار از اراضی کشاورزی 
کش��ور زی��ر کش��ت س��بزیجات و 
صیفی جات هستند، در برنامه پنج ساله 
پنجم توسعه 40هزار هكتار فضاهای 
گلخان��ه ای جدی��د پیش بینی ش��ده 
اس��ت تا با ایجاد فضاهای گلخانه ای 
جدید این میزان اراضی زیر کاش��ت 
سبزی و صیفی جات آزاد و به کشت 
اختصاص  دیگر  تجاری  محصوالت 

داده شود. 

صدها کودک زلزله زده هائیتی برای درمان به 
امریكا منتقل می شوند

ب��ه نوش��ته روزنامه انگلیس��ی تایمز، 
صدها کودک که در زلزله هائیتی به شدت 
زخمی ش��ده اند، برای درم��ان به امریكا 
منتقل خواهند ش��د. پزشكان هشدار داده 
بودند این ک��ودکان با خطر مرگ روبه رو 
هس��تند، از این رو امریكا حاضر شد برای 
آنها روادید ورود به خاک خود صادر کند. 
وزارت خارج��ه امریكا که پیش از این از 
ورود بیم��اران بدحال زلزله زده هائیتی به 
خاک این کشور جلوگیری می کرد بعد از 
هشدار دکتر اونیل رئیس دانشكده پزشكی دانشگاه میامی و انتقادش از سخت گیری های امریكا 

موافقت کرد کودکان در معرض خطر فوراً وارد این کشور شوند.
بیمارس��تان های فلوریدا که برخی پزش��كان آنها بیمارس��تان های صحرایی در پورتوپرنس 
دایر کرده اند، اولین گروه 200 نفره کودکان زلزله زده را می پذیرند. رفتار خشن برخی مقامات 
اداره مهاج��رت امری��كا با زلزله زدگان هائیتی به ویژه کودکان انتقادات زیادی در پی داش��ته، از 
این رو واشنگتن تصمیم گرفته است کودکان نیازمند را هر چه سریعتر به بیمارستان های امریكا 

منتقل کند. 
وزارت کشور هائیتی اعالم کرد، بر اثر زمین لرزه 12 ژانویه، 110 هزار و 499 نفر جان خود 
را از دس��ت داده اند و 193 هزار و 891 نفر دیگر نیز زخمی ش��ده اند. به گزارش واحد مرکزی 
خب��ر در بیانی��ه این وزارتخان��ه همچنین 
آمده اس��ت: بی��ش از 609 ه��زار نفر در 
500 اردوگاه موقت اس��كان داده شده اند. 
مقام��ات هائیتی در عین حال ابراز نگرانی 
کرده ان��د که آمار تلفات این زمین لرزه از 
رقم 200 هزار نفر نیز فراتر رود. مؤسس��ه 
مطالعات زمین شناس��ی امریكا اعالم کرد 
زمی��ن لرزه هائیتی اکنون به عنوان یكی از 
ویران کننده تری��ن زمین لرزه های تاریخ 
این منطقه ثبت ش��ده است. این مؤسس��ه پیش از هائیتی، زمین لرزه سال 1970 در پرو را با 70 

هزار کشته در فهرست مرگبارترین زمین لرزه های امریكای التین قرار داده بود.

چین اعالم کرد نیازی به موعظه امریكا ندارد
به گزارش خبرگزاری رویترز در پی انتقادات شدید امریكا از محدودیتهای اینترنتی در چین،  
رئیس انجمن رسانه های آنالین چین اعالم کرد: پكن نیازی به موعظه امریكا درباره اینترنت در 
این کش��ور ندارد. مین داهونگ رئیس انجمن رس��انه های آنالین چین گفت: سخنرانی هیالری 
کلینتون وزیر خارجه امریكا نش��ان داد که واشنگتن احترامی برای چین قائل نیست و نمی تواند 
قب��ول کند که کش��وری دیگر برای مس��ائل مربوط به امنیت داخلی و نی��ز ثبات اجتماعی چین 
ش��رط بگذارد. مسأله اینترنت نیز اخیراً به اختالفات قدیمی پكن و واشنگتن از جمله اختالفات 
تجاری، فروش تسلیحات امریكایی به تایوان،  تنش های مربوط به حقوق بشر و نیز مسأله تبت 
اضافه ش��ده است. مین همچنین گفت: اینكه چین چطور اینترنت را توسعه دهد و چطور آن را 
مدیریت کند به خود مردم چین مربوط می ش��ود. وی گفت: چین درباره مس��أله اینترنت نیازی 
ب��ه موعظه امریكا ندارد.کلینتون در جریان س��خنرانی اخیر خود از سیاس��ت های چین و دیگر 
کش��ورها درباره اینترنت انتقاد کرد و خواس��تار تحقیقات این کش��ور درباره حمله هكرهایی از 

چین به شرکت گوکل شد.
کلینتون همچنین از دولت چین خواس��ت تحقیقات گسترده ای درباره این حمالت صورت 
دهد که بنا به ادعای گوگل با هدف نفوذ به صندوق های پس��ت الكترونیكی فعاالن حقوق بشر 

چین صورت گرفته است.
گفتنی اس��ت وب س��ایتهایی نظیر فیس بوک، توییتر و یوتیوب در چین مس��دود اس��ت و 
این کش��ور از سیس��تم فیلترینگ برای جلوگیری از دسترس��ی کاربران اینترنت در چین به وب 

سایت های مخالف استفاده می کند.
در پی انتقاد هیالری کلینتون وزیر خارجه امریكا از نظارت چین بر اینترنت در این کش��ور 
رسانه های چین نیز روز جمعه طی مقاالتی فشارهای امریكا بر چین برای کاهش محدودیت های 

اینترنتی را شكلی از امپریالسم اطالعاتی توصیف کردند.
روزنامه گلوبال تایمز در سرمقاله خود نوشت: فشار امریكا برای سانسور نشدن اطالعات و 
لغو محدویتهای اینترنتی تالش پنهانی این کشور برای تحمیل اصول امریكایی بر دیگر فرهنگها 

به اسم دموکراسی است.
روزنامه گلوبال تایمز که از روزنامه های وابس��ته به دولت چین به ش��مار می رود نوش��ت: 
چین در برابر امپریالیس��م امریكا مقاومت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که قربانی این هجمه 

اطالعاتی شود.
ای��ن واکن��ش مطبوعات چین پ��س از آن صورت گرفت که هیالری کلینتون طی س��خنانی 
سیاس��ت های اینترنتی امریكا را تشریح و طی این س��خنرانی چین را به سانسور کردن اینترنت 
متهم کرد و افزود چین از جمله کش��ورهایی اس��ت که از اینترنت برای هدف قرار دادن مردم و 

ساکت کردن آنها استفاده می کند.

سیاستگذاری مناطق آزاد زیر نظر 
رئیس جمهور قرار گرفت

سیاس��تگذاری مناطق آزاد کش��ور به ش��ورای 6 نفره زیر نظر رئیس جمهور واگذار 
ش��د. معاون امور مناطق ویژه اقتصادی کش��ور به واحد مرکزی خب��ر گفت: این کار با 
هدف ش��تاب بخش��ی به عملیات مناطق آزاد کش��ور به 2 معاون، 3 مدیر و رئیس دفتر 
رئیس جمهور واگذار ش��ده است. آهنگران، معافیت مالیاتی 20 ساله و ورود مواد اولیه 
با تعرفه صفر را از مزایای س��رمایه گذاری در مناطق آزاد برش��مرد و افزود: با واگذاری 
سیاس��تگذاری این مناطق به ش��ورای 6 نفره، اعتبارات دولتی بیش��تری برای تسریع در 
اجرای طرح های مناطق آزاد کش��ور جذب می شود. معاون امور مناطق ویژه اقتصادی 
همچنی��ن گفت: منطقه ویژه اقتصادی هزار هكتاری اترک گلس��تان به منطقه آزاد تبدیل 

شد.

طرح یک فوریتی مجازات استفاده غیرمجاز 
از عناوین علمی

نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی طرح یک فوریتی مجازات استفاده غیرمجاز 
از عناوین علمی را این هفته بررسی می کنند.

 به گ��زارش واحد مرکزی خبر، همچنین در نشس��ت علن��ی این هفته مجلس 
ش��ورای اس��المی وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و مع��ادن و امور خارجه 
برای پاس��خگویی به س��ؤاالت 10 نماینده در صحن مجلس حاضر می شوند. سید 
ش��مس الدین حس��ینی این هفته با حضور در صحن علنی مجلس به سؤاالت احمد 
توکلی، الیاس نادران، حس��ین نجابت و حمیدرضا کاتوزیان نمایندگان مردم تهران 
و محمد س��قایی نماینده مردم نیریز و اس��تهبان پاس��خ می گوید. همچنین علی اکبر 
محرابیان وزیر صنایع و معادن برای پاس��خگویی به س��ؤال نادر قاضی پور نماینده 
مردم ارومیه، عزت اهلل اکبری تاالرپش��تی نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار، 
حمیدرض��ا فوالدگر نماینده م��ردم اصفهان و علی اصغر یوس��ف نژاد نماینده مردم 
س��اری در صحن مجلس حاضر می ش��ود. منوچهر متكی وزیر امور خارجه نیز در 
همین هفته به س��ؤال سیدمحمود حسینی دولت آبادی نماینده مردم برخوار، میمه و 

شاهین شهر پاسخگو خواهد بود. 

جهان نما

ارائه تخفیف به کاالهای وارداتی دارای گواهی استاندارد در مبدأ

  دانيالی:
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
یکشنبه 4 بهمن ماه 1388 / 8 صفر 1431                 2Sunday 24 January 2010    سراسری

سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی:

مردم نگران میوه و گوشت شب عید نباشند



اشاره

قیمت هر بشكه نفت در الیحه بودجه 89 
کل کش��ور با افزایش نرخ در حدود 60 دالر 

تعیین شد.
ب��ه گ��زارش فارس، می��زان تكی��ه قانون 
بودجه 88 ب��ه درآمدهای حاص��ل از فروش 
نفت در حدود 90 تا 102 هزار میلیارد تومان 
بود که طبق قانون هدفمندس��ازی یارانه  ها این 
می��زان باید بین 20 ت��ا 25 هزار میلیارد تومان 

در الیح��ه بودجه 89 کاهش یابد که طبق این 
فرمول س��هم نفت در الیحه بودجه 89، به 75 
ه��زار میلیارد تومان کاه��ش یافته تا منطبق با 

قانون هدفمندسازی یارانه ها شود.
گفتنی اس��ت نس��بت س��هم نفت در کل 
الیح��ه بودجه 89 کاهش یافت��ه اما قیمت هر 
بش��كه نفت در الیحه مذکور افزایش یافته و 

در حدود 60 دالر است.

درپی انتش��ار برخی گزارشها درخصوص 
تصمیم ش��ورای عالی ب��ورس مبنی بر ممنوع 
المعامله کردن برخی ش��رکتها، سازمان بورس 
و اوراق بهادار اعالم کرد: شورای عالی بورس، 
صرفًا الحاق شرط ضمن عقد را به عنوان یكی 
از ش��روط قطعیت معامله پذیرفته است و این 

به معنای ممنوع المعامله کردن نیست.
 به گزارش واحد مرکزی خبر، بر اس��اس 
مصوبه شورای عالی بورس، اشخاصی که در 
واگذاری های س��هام ش��رکتهای دولتی برنده 
می شوند و س��هام می خرند، باید همه بدهی 
خود را بابت اقس��اط س��ر رس��ید و معوق به 

سازمان خصوصی سازی پرداخت کنند.
براس��اس این گزارش، سازمان خصوصی 

سازی اجازه خواهد داشت تا از طریق کارگزار 
فروشنده س��هام، از ارائه سند تسویه خارج از 
پایاپای به این اشخاص )در صورتی که بدهی 
خود را تا پای��ان مهلت قانونی که در ماده 11 
آیی��ن نامه معامالت آمده اس��ت، به س��ازمان 
خصوصی س��ازی پرداخت نكنند( خودداری 
کند.همچنین بر اس��اس اعالم سازمان بورس 
و اوراق به��ادار، در مصوب��ه ش��ورای عال��ی 
بورس هیچ اش��اره ای به منع حضور شرکتها 
در معامالت بلوکی سهام نشده است و اعمال 
ش��رط ضمن عقد، ب��ه معن��ای ممنوعیت از 
حضور در معامله نیس��ت بلكه صرفًا به معنای 
لزوم تحقق ش��رط تعیین ش��ده برای قطعیت 

معامله است. 

رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی گفت: 
پرداخت س��ود س��هام عدالت بازنشستگان از 

پنجم بهمن ماه آغاز خواهد شد.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا غالمرض��ا حی��دری 
کردزنگنه اظهار داش��ت: پرداخت سود سهام 
عدال��ت تمام بازنشس��تگان اعم از لش��كری، 
کش��وری و تأمین اجتماعی از پنجم بهمن ماه 

آغاز می شود.
وی با اش��اره به اینكه در این مرحله سود 
س��هام عدالت، بین چهار میلیون نفر بازنشسته 
و خانواده هایش��ان توزیع خواهد شد، اظهار 
داشت: بازنشستگان با مراجعه به تعاونی های 
س��هام عدالت در شهرس��تان فیش سود سهام 
خ��ود را گرفته و از طریق ش��عب بانک های 

سپه یا کشاورزی سود خود را دریافت کنند.
مع��اون وزیر امور اقتص��ادی و دارایی در 
مورد عل��ت ممنوعیت معامله چهار ش��رکت 
سرمایه گذاری نیز تصریح کرد: این شرکت ها 
تاکنون 300 میلیارد تومان اقساط معوقه دارند 
و با وجود اس��تمهال هنوز اق��دام به پرداخت 
بدهی خود نك��رده اند. از این رو هیأت عالی 
واگذاری ورود این شرکت ها به مزایده های 
جدید را تا قبل از تس��ویه حساب بدهی قبلی 

ممنوع کرده است.
وی از روند روبه رش��د واگذاری س��هام 

عدالت کارگران خبر داد و اظهار داشت: سهام 
کارگرانی که اطالعات آنها از طرق مختلف از 
جمله انجمن های کارگری دریافت ش��ده در 
حال واگذاری است و به زودی سهام کارگران 

به طور کامل توزیع خواهد شد.
کردزنگنه با بیان اینكه درآمدهای حاصل 
از واگذاری سهام شرکت های دولتی در سال 
جاری نس��بت به س��ال گذش��ته رشد خوبی 
داش��ته اس��ت، افزود: از ابتدای س��ال جاری 
تاکنون از محل واگذاری س��هام شرکت های 
دولت��ی دو هزار و 850 میلی��ارد تومان درآمد 
داش��ته که یک هزار میلیارد تومان از این مبلغ 
به سازمان تأمین اجتماعی، 250 میلیارد تومان 
به حساب شرکت های مادر تخصصی و یک 
ه��زار و 600 میلیارد تومان به حس��اب خزانه 

واریز شده است.

ایران  انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد  دبیر 
گف��ت : همایش نقش هدفمند کردن یارانه ها 
پنجم بهمن با حضور مس��ئوالن و کارشناسان 
وزارت صنای��ع و معادن و بازرگانی و مدیران 

صنعت فوالد در تهران برگزار می شود.
سیدرس��ول خلیفه س��لطانی در نشس��تی 
خب��ری گف��ت: در ای��ن همایش ی��ک روزه 
مس��ائل احتمالی که بعد از اجرایی شدن طرح 
هدفمند کردن یارانه ها به وجود خواهد آمد، 

کارشناسی و بحث و بررسی می شود.
وی افزود: سطح فناوری و تأثیر آن در میزان 
مصرف انرژی در صنعت، توانمندسازی دانش 
فنی، افزایش بهره وری، ش��دت مصرف انرژی 
در صنعت فوالد در مقایس��ه با الگوهای جهانی 
و همچنین ان��رژی و روش های مختلف تولید 

فوالد از مهمترین محورهای مورد بحث است.

دبیر انجمن فوالد با بیان اینكه صنعت فوالد 
ایران با مش��كالت باال بودن نرخ تعرفه نس��بت 
به س��ایر کاالها، افزایش نرخ تمام ش��ده س��ود 
تس��هیالت و همچنین افزایش واردات فوالد از 
خارج و قیمت تمام ش��ده مواجه است، گفت: 
تغییر یكب��اره قیمت انرژی مش��كالت صنعت 

فوالد کشور را بیشتر خواهد کرد.
خلیفه س��لطانی با اش��اره به اینك��ه انتظار 
تولیدکنندگان ف��والداز دولت، اجرای تدریجی 
هدفمندک��ردن یارانه ه��ا در صنع��ت ف��والد 
اس��ت، افزود: تعدادی از کارخانه های فوالد با 
فن�اوری ه�ای قدیم�ی ک�ار می کنند و ب�رای 

به روز کردن واحدها به زمان بیشتری نیاز است.
خلیفه سلطانی گفت:  رشد مصرف انرژی 
در صنایع فوالد ایران 3 تا 4 برابر نرخ رش��د 

آن در کشورهای دیگر است.

عضو کمیسیون برنامه  و بودجه مجلس گفت : 
با توجه به قانون مصوب هدفمندکردن یارانه ها و 
نیاز دولت برای تأمین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان 
طی سال جاری رشد بهای حامل هایی مانند بنزین، 
گاز و گازوئیل به میزان حداقل صد درصد قطعی 

تلقی می شود.
حسن ونایی در گفتگو با فارس اظهار داشت: 
آنچه در مسیر بودجه ریزی دولت، مسلم و مورد 
توافق است حصول 10 تا 20 هزار میلیارد تومان 
مازاد بر درآمد س��ال جاری، طی سال 89 از محل 

هدفمندسازی یارانه ها است.
وی ب��ا اش��اره به این موضوع که طی س��ال 
آتی اهم تأکی��دات دولت معطوف افزایش بهای 
بنزین توزیعی کشور است، ادامه داد: در صورتی 
که دولت مكلف به رعایت ش��یب افزایش بهای 
حامل های انرژی طی پنج سال آتی بر اساس قانون 
مصوب باشد معتقد هستم بهای بنزین بین 200 تا 

250 تومان در هر لیتر مصویب و عرضه شود.

وی در خص��وص دیگر حامل ه��ای انرژی 
تصریح کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته 
و متناسب با شیب پنج ساله مورد تأکید در مسیر 
آزادس��ازی قیمت ها احتمال رش��د حداقل 100 
درصدی دیگر انواع حامل های انرژی را پیش بینی 

می کنیم.
عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه در 
خصوص این موضوع که آیا اجرایی کردن 45 
درصد قانون هدفمندکردن یارانه ها طی س��ال 
نخست ممكن  است یا خیر، گفت: با توجه به 
این موضوع که حقوق و درآمد خانوارها کفاف 
زندگ��ی و هزینه های مردم را نمی کند و اینكه 
بس��یاری از مراکز و بخش های تولیدی کشور 
با مش��كالت عدیده ای مواجه هس��تند، معتقد 
هستم نمی توان 45 درصد قانون هدفمندکردن 
یارانه ها را طی سال نخست اجرایی کرد ضمن 
آنك��ه تحقق این امر به لحاظ قانونی نیز مورد 

تأیید نیست.

سهم 75 هزار ميلياردی در بودجه 89
بودجه سال آینده کشور با نفت 60 دالری بسته 

شده است

سازمان بورس: 
هیچ شرکتی ممنوع المعامله نشده است

 پرداخت سود سهام عدالت بازنشستگان از 
پنجم بهمن آغاز می شود

همایش نقش هدفمند کردن یارنه ها در صنت 
فوالد کشور دوشنبه برگزار می شود

عضو کميسيون برنامه  و بودجه: 
رشد حداقل 100درصدی قیمت بنزین، گاز و 

گازوئیل در سال ٨9

خصوصی سازی و آنچه اجرای اصل 44 قانون 
اساسی خوانده می شود، در طول 4 سالی که از آغاز 
آن می گ��ذرد، با انتقادات فراوانی رو به رو اس��ت،
 به طوری که اغلب کارشناسان اقتصادی از گسترش 
»ش��به دولتی ه��ا« در اقتصاد ایران خب��ر می دهند. 
مق��ام معظم رهبری نیز بارها در بیاناتش��ان با انتقاد 
از حرکت کند و غیراصولی در این حوزه، خواستار 
اج��رای صحی��ح و کام��ل سیاس��ت های اصل 44 

شده اند.
تاکنون بارها ش��اهد بوده ایم که بخشی از سهام 
یک ش��رکت دولتی در مدت چند ثانیه واگذار شده 
است که مسئوالن سازمان خصوصی سازی و بورس 
اوراق بهادار با خوشحالی قابل تأمل، از آن به عنوان 
رکورد جدیدی در واگذاری ش��رکت های دولتی 
یاد کرده اند. آنچه در طول سال های اخیر در مسیر 
اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی شاهد بوده ایم، 
انتقال سهام بخش آشكار دولت به بخش پنهان دولت 
)شبه دولتی( بوده است اما آنچه در این میان چندان 
بدان توجه نشده است، روح و ماهیت واگذاری ها 
اس��ت. عدم اجرای کامل و هماهنگ سیاست های 
اصل 44 و تعلل و گاه استنكاف برخی دستگاههای 
اجرایی در اجرای این سیاس��ت ها، موضوعی است 
که نمی توان به س��ادگی از کنار آن گذشت. در این 

خصوص، گفتنی هایی وجود دارد:
1- چندی پیش، رئیس سازمان خصوصی سازی در 
واکنش به انتقادات وس��یع نسبت به نحوه واگذاری 
شرکت های دولتی، با بیان این موضوع که خصوصی 
س��ازی در ایران با شیوه چینی انجام پذیرفته است، 
گفت: به خاطر ش��رایطی که در آن قرار گرفته ایم، 
مجبوریم از روش چینی استفاده کنیم. به گفته رئیس 
س��ازمان خصوصی سازی، در چین ابتدا شرکت ها 
به مجموعه ها و شرکت های بزرگتر واگذار شد و 
سپس این مجموعه های بزرگ، سهام شرکت ها را 

در بازار بورس عرضه کردند.
خصوصی سازی

باید پرس��ید براس��اس کدامین مطالعات علمی 
صورت گرفته، روند خصوصی سازی در چین - که 
این کشور نیز مدل س��نگاپور را به عنوان الگو قرار 
داده اس��ت - به عنوان مبنا و الگوی خصوصی سازی 
در ای��ران م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت؟ آیا روح 

حاکم بر ش��رکت های دولتی کش��ور چین با آنچه 
در کش��ورمان اس��ت، همخوانی دارد؟ آی��ا اقتصاد 
نئولیبرال کمونیس��تی چین با الزام��ات و معیارهای 
اقتصاد اسالمی س��ازگاری دارد که به عنوان الگوی 
خصوصی س��ازی و واگذاری ش��رکت های دولتی 
ایران به بخش خصوصی مورد توجه قرار می گیرد؟ 
س��خنان آقای کرد زنگنه مبنی بر خصوصی سازی 
در ایران با ش��یوه چینی در حالی ایراد می ش��ود که 
پیش��تر و به تواتر موضوع مدل چینی توسعه توسط 
برخی مدافعان نسخه های توسعه ای صندوق بین المللی 
پول )IMF( بیان شده است و در مقاطعی بر اقتصاد 
ایران مورد آزمون نیز قرار گرفته اس��ت. از س��وی 
دیگر مس��یر طوالنی و پیچیده خصوصی سازی در 
چین، از چنان برجس��تگی ای برخوردار نیست که 

برای کشورمان نیز نسخه شود.
براس��اس یک تحقی��ق آکادمیک تح��ت عنوان 
 The Long and Winding Road to
Privatization  که توس��ط »مارش��ال مایر« استاد 
مدیریت دانش��گاه »وارت��ون« انجام گرفته اس��ت، 
خصوصی سازی در چین همچنان پس مانده بزرگی 
از تأثی��ر دولتی را به هم��راه دارد و نقش دولت در 
چین را هن��وز نمی توان کوچک ش��مرد. به همین 
دلیل ش��رکت س��هامی مالی بین المللی )IFC( در 
گزارش س��االانه خود در سال 2005 میالدی از واژه 
»تغییر شكل مالكیت« به جای »خصوصی سازی« نام 

برده اس��ت. در واقع مدل چینی خصوصی سازی را 
می توان مدلی نامید که در آن یک بخش خصوصی 
ناکارآمد با حفظ مؤسس��ات دولتی ایجادمی ش��ود. 
ای��ن موضوع به تدریج به ش��كل گی��ری یک طبقه 
ش��به دولتی که نه می توان آن را بخش خصوصی و 

نه دولتی نامید منجر می شود.
2- رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی توضیح 
نداده اند ک��ه منظور از مصلح��ت در واگذاری دو 
مرحله ای شرکت ها چیست و چرا باید خصوصی سازی 
در کشورمان با رونویسی از یک مانیفیست اقتصادی 
ک��ه هیچ س��ازگاری ای با ش��رایط و ظرفیت های 
سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اس��المی ای��ران ن��دارد ص��ورت پذیرد. بی ش��ک 
خطر ورود به یک اقتصاد غیرش��فاف ش��به دولتی 
از انحصارات دولتی و خصوصی بیش��تر اس��ت. از 
ه��م اکنون می توان ح��دس زد واگذاری و فروش 
دو مرحله ای ش��رکت های دولتی به این معنا است 
که نخس��ت باید بنگاههای دولت��ی به طبقه نوظهور 
شبه دولتی ها واگذار شوند و در مرحله دوم بخش 
خصوصی ش��رکت ها را از شبه دولتی ها بخرند. با 
این وص��ف باید منتظر بود تا ش��به دولتی ها نقش 
واسطه و دالل را در فروش شرکت های دولتی بازی 

کنند.
3- یكی از مهمترین مشكالت خصوصی سازی 
در ایران، نبود مؤسس��ات ویژه برای قیمت گذاری 

سهام است. ارزش گذاری بنگاههای اقتصادی باید 
با مكانیزمی اصولی و ب��ه صورت واقعی و حقیقی 
تعریف شود. در بیش��تر کشورها، امروزه مؤسسات 
ویژه ای ب��ا مكانیزمی ثابت، بح��ث قیمت گذاری 

سهام را انجام می دهند.
4- پ��س از انتقادات مقام معظم رهبری از روند 
اجرای سیاست های اصل 44، ستاد ویژه ای در قوه 
مجریه برای پیگیری و اجرای سیاست ها و کمیسیون 
ویژه ای به منظور تدوین قوانین تسهیل کننده اجرای 
اصل، تش��كیل شد. اما با گذش��ت ماهها هیچ اقدام 
شایس��ته و تحول آفرینی در راستای عملیاتی کردن 
سیاست های اصل 44 صورت نگرفته و می توان به 
جرأت گفت پس از ابالغ سیاس��ت های کلی اصل 
44 از س��وی رهبر فرزانه انقالب اس��المی، سازمان 
خصوصی سازی و مسئوالن ذیربط در روند اجرای 
سیاس��ت ها نمره قبولی نگرفته اند. به نظر می رسد 
س��ازمان خصوصی سازی با مش��كالت فراوانی در 
حوزه س��اختاری مواجه باش��د. باید پرسید سازمان 
کوچكی با حدود 150 پرس��نل چگونه می خواهد 
بیش از 85 درصد دارایی های کش��ور را خصوصی 

کند؟
در صورتی که روند فعلی خصوصی س��ازی با 
استفاده از مدل چینی ادامه یابد، شاهد بزرگتر شدن 
ابع��اد و حجم فعالیت ه��ای دولت و تحمیل هزینه 
و ناکارآمدی به سیس��تم خواهیم بود. باید پذیرفت 
خصوصی س��ازی تنها واگ��ذاری بنگاههای دولتی 
به عامه مردم نیس��ت و در واقع واگ��ذاری ها، تنها 
بخش کوچكی از خصوصی س��ازی تلقی می شود. 
خصوصی سازی زمانی روند مطلوب عملیاتی پیدا 
می کند که نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی از 
نرخ س��رمایه گذاری بخش عمومی و دولتی پیشی 
گیرد و از س��وی دیگر نرخ سرمایه گ�ذاری کل نیز 

هر ساله نسبت به سال قبل بیشتر باشد.
و  اس��ت  فرآین��د  ی��ک  س��ازی  خصوص��ی 
در هی��چ کش��وری س��اختاری ب��ا عنوان س��ازمان 
خصوصی س��ازی وجود ن��دارد. تجدیدنظر در این 
س��ازمان و حتی بررس��ی تش��كیل معاونتی با کادر 
جدید و ابعادی گسترده تر و از همه مهم تر دانش محور 
زیر نظر مستقیم ریاست محترم جمهوری می تواند 

مفید باشد.

ایران یكی از  کشورهای بسیار مهم منطقه خاورمیانه 
به حساب می آید. وجود منابع طبیعی فراوان، نیروی کار 
تحصیل کرده و جوان با یک جمعیت 75 میلیون نفری که 
اکثریت آن را جوانان تشكیل می دهند، از شاخصه های 
اصلی ایران به ش��مار می رود. از نقطه نظر ژئوپلتیكی 
نیز ایران در یكی از مناطق بسیار مهم جهان قرار گرفته 
ک��ه این منطقه بیش از دوس��وم کل انرژی جهان را در 
خود جای داده است. میزان ذخایر نفتی ایران حدود یک 
سوم از کل ذخایر نفتی جهان را تشكیل می دهد. صنایع 
مهم و کلیدی این کش��ور هم شامل نفت، پتروشیمی، 
نساجی، سیم�ان و مصالح ساختمانی، صنعت فرآوری 
مواد غذایی به وی�ژه شك�ر و روغ�ن گیاه�ی، آهن آالت 

و صنایع نظامی است.
اما مهم ترین مسائل و مشكالتی که امروزه اقتصاد 

ایران با آن مواجه است، به شرح ذیل است:
- بیكاری

- کاهش درآمد واقعی طبقه متوس��ط و کاهش شمار 
خانوارهای طبقه متوسط

- نیاز شدید به سرمایه گذاری در صنعت به ویژه صنعت 
نفت

- وابس��تگی شدید بخش صادرات کشور به نفت )85 
درصد درآمدهای صادراتی به نفت تعلق دارد( 

- کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
- نیاز شدید به صادرات غیرنفتی

- تداوم تحریم ها بر ضد ایران
- بی ثباتی سیاسی در منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا

- افزای��ش فرار مغزه��ا و نخبگان به واس��طه تورم و 
بیكاری. 

اما به رغم موانع مذکور سر راه رشد اقتصادی ایران، 
دولت انقالبی کشور تاکنون دستاوردهای چشمگیری 
نظیر کاهش نرخ مرگ و میر، افزایش 67 درصدی نرخ 
سوادآموزی، ارتقای سطح استانداردهای زندگی، افزایش 
تعداد مدارس و توس��عه زیرس��اخت های روستایی، 
افزایش فرصت های شغلی و آموزشی برای بانوان و در 
نهایت کنترل نرخ زاد و ولد را نسبت به قبل از انقالب 

به دست آورده است.
موانع اقتصادی جاری

ن��رخ بیكاری: در ح��ال حاضر بی��كاری یكی از 
مش��كالت اساس��ی و آزاردهنده جامعه ایران به شمار 
می رود. به گفته برخی مس��ئوالن برای 20 سال آینده 

حداقل باید 15 میلیون فرصت ش��غلی دیگر به وجود 
آید تا مقداری از تنش فعلی بازار کار این کشور کاسته 
شود. بدین ترتیب، باید هر س��ال حداقل 750 تا 800 
هزار فرصت شغلی جدید در ایران ایجاد شود. این در 
حالی است که براساس استانداردهای موجود جهانی، 
هزین��ه ایجاد هر فرصت ش��غلی جدی��د حداقل 30 
هزار دالر اس��ت و با نرخ رشد فعلی اقتصاد ایران، در 
بهترین حالت ممكن هر س��ال تنها 400 تا 450 هزار 
فرصت ش��غلی جدید ایجاد خواهد شد که همین امر 
نش��ان می دهد که ایران با چالش در این زمینه مواجه 
است. کارشناسان معتقدند بافت جمعیتی، افزایش نرخ 
شهرنشینی و بروز تغییر در ساختارهای اقتصادی این 
کشور از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر افزایش نرخ 
بیكاری در جامعه ایران به شمار می روند. با وجود این، 
با تالش های درخور توجه دولت ایران، انتظار می رود 
نرخ بیكاری در این کش��ور با ثابت ش��دن نرخ رش��د 

جمعیت، تا 10 سال آینده از اندازه فعلی فراتر نرود.
کاهش درآمد طبقه متوس��ط: در حال حاضر طبقه 
متوس��ط جامعه ایران وضعیت مطلوبی ندارد. این در 
حالی اس��ت که جمعیت این طبق��ه اجتماعی مدام در 
حال افزایش است. با توجه به تحقیقات به عمل آمده، 
مش��خص شده که در سال 2000 خط فقر مطلق برای 
هر خانوار ش��هری و روستایی ایرانی به ترتیب حدود 
106/25 و 72/5 دالر بوده اس��ت. البته این آمار و ارقام 
براساس برابری قدرت خرید )PPP( محاسبه نشده اند. 
تحقیقات مذکور همچنین نشان می دهد در سال 2002 
دهک باالی درآمدی جامعه ایران 30 درصد از کل میزان 
مص�رف این کش�ور را به خ�ود اختص�اص داده است، 
در صورتی که یک خانواده متوسط ایرانی در همین سال 

با 412/5 دالر کسری بودجه مواجه بوده است. 
 کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی: تحقیقات 
نش��ان داده است بدون کمک دولت، بخش خصوصی 
ایران توان پوشش سرمایه گذاری های مورد نیاز داخلی 
را ن��دارد. عدم وجود امنیت و ثبات سیاس��ی، قوانین 
مالیاتی نامناسب، مقررات دس��ت و پاگیر صادرات و 
واردات و نرخ باالی تورم از جمله مهمترین عوامل این 
امر هستند. این در حالی است که بدون حجم قابل توجه 
سرمایه گذاری های خارجی، برای دولت ایران سخت 
است که بتواند شكاف میان سطح فعلی و سطح مورد 
نیاز س��رمایه گذاری ها را پر کرده و در نتیجه به رشد 

اقتصادی مطلوب و پاسخگویی به تقاضای فزاینده افراد 
بیكار جامعه برای اشتغالزایی دست پیدا کند. بی ثباتی در 
منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا: پیشینه نابسامان منطقه 
خاورمیانه نشان می دهد این منطقه از جهان همواره از 
بی ثبات��ی در رنج بوده اس��ت. در واقع، همواره در این 
منطقه اختالفات قومی، مذهب��ی و ایدئولوژی، جنگ 
قدرت و حمله نظامی یک کشور به کشور دیگر ناشی 
از وجود اختالفات مرزی، شكاف عمیق میان نرخ رشد 
اقتصادی، سیاست های نفتی و گازی متضاد، مشاجرات 
آب��ی و دریایی، نرخ زیاد رش��د جمعی��ت، مهاجرت 
روزافزون نیروی کار و منفعت طلبی قدرت های بزرگ 
برای تسلط بر منابع نفتی و گازی کشورهای خاورمیانه 
باع��ث بی ثباتی دائ��م این منطقه بوده اس��ت. همین 
منازع��ات گاه و بی گاه باعث ش��ده بعد از جنگ دوم 
جهانی، بیشترین حجم مهاجرت از این منطقه به سایر 
مناطق به اصطالح امن جهان صورت بگیرد. اکنون هم با 
اشغال عراق توسط امریكا و انگلیس، ثبات این منطقه با 

خطر جدی مواجه شده است.
مهاجرت نخبگان و تحصیل کردگان: بنا بر پیش بینی 
صندوق بین المللی پول )IMF( از هر چهار ایرانی 
تحصیل کرده یک نفر در خارج از کش��ور به کار و 
فعالیت مشغول است. براساس این گزارش، هر سال 
بین 150 تا 180 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی ایران 
برای مهاجرت به خ��ارج تالش می کنند. بر همین 
اس��اس، IMF  ایران را بین 91 کشور توسعه نیافته 
در رده اول قرار داده است که بیشترین فرار مغزها را 
دارد. بررسی های به عمل آمده نشان می دهند بیشتر 
تحصی��ل کردگان ایرانی مهاجر، به دالیل سیاس��ی، 
اجتماعی و اقتصادی تمایلی به بازگش��ت مجدد به 
کشورش��ان ندارند زیرا بعد از چندین س��ال پیاپی 
س��كونت در یک کشور خارجی، برخی فاکتورهای 
اجتماعی نظی��ر اختالفات فرهنگ��ی و خانوادگی، 
ش��رایط جغرافیایی، تضاد جدی میان فرهنگ مبدأ 
و مقصد و فاکتوره��ای اقتصادی مانند تفاوت های 
درآم��دی و کیفیت س��طح زندگی در کش��ورهای 
خارجی به نسبت ایران، آنها را از بازگشت به زادگاه 

خود بازمی دارد.
راهکارهای مواجهه با موانع اقتصادی

دولت جمهوری اس��المی ایران باید برای مواجهه 
اصولی با موانع یادش��ده، فضای فرهنگی و اجتماعی 

کشور را آزادتر کند. واضح است که چنین سیاستی 
در وهل��ه اول جوان��ان این کش��ور را مورد هدف 
قرار خواهد داد که بازیگران اصلی صحنه سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی جامعه در آینده خواهند بود.

گس��ترش توریس��م یكی دیگ��ر از زمینه های 
مش��كل گش��ا در این رابطه اس��ت که با توجه به 
پتانس��یل های فراوان ایران در این بخش، می توان 
امی��د زیادی به آن داش��ت اگرچ��ه فعالیت در این 
بخش ب��ا محدودیت ه��ای فرهنگ��ی و اجتماعی 
بس��یاری همراه اس��ت. به عالوه اکنون برای همه 
کاماًل آش��كار ش��ده اس��ت ب��دون داش��تن تعامل 
س��ازنده با س��ایر اقتصادهای جهان، چه در قالب 
س��رمایه گذاری خارجی و چه در س��ایر حوزه های 
تجارت و توریس��م، فائق آمدن بر مشكالت جاری 
اقتصادی تقریباً غیرممكن است. مهمترین پیشنهادی 
که در این زمینه می توان ارائه داد، این است که دولت 
برای ترغیب و تش��ویق س��رمایه گذاری خارجی و 
داخلی، قوانین و مقررات جدیدی را در دس��تورکار 
خود قرار دهد. اما برای افزایش س��رمایه گذاری در 

ایران باید به چند فاکتور اساسی زیر توجه کرد: 
ب��ه مای��ل  ک��ه  خارج��ی  ش��رکت های   -1
 س��رمایه گذاری در ایران هس��تند، ب��رای فعالیت 
س��ازنده به نیروهای تحصیل ک��رده احتیاج دارند. 
همین ام��ر از خروج مغزها از کش��ور ممانعت به 

عمل خواهد آورد.
2- کاماًل واضح اس��ت ک��ه دولت ایران تالش 
بیش��تری برای بهبود فضای کسب و کار کشور به 
خرج خواهد داد، اگرچه این فرآیند از آهنگ کندی 

برخوردار است.
3- ریس��ک های اجتماع��ی در ای��ران رو به 
افزای��ش نهاده اس��ت، هرچن��د با توج��ه به بافت 
مذهبی ایران، این قبی��ل ناآرامی ها به راحتی قابل 

کنترل هستند.
 4- ایران همواره از بدو انقالب تاکنون، با یک 
رفتار دوگانه از جانب امریكا و س��ایر قدرت های 
ب��زرگ مواجه بوده اس��ت. کاماًل واضح اس��ت که 
اگ��ر دولت ایران بحران های اقتصادی را به خوبی 
کنترل کند، در آن صورت موقعیت ژئوپلتیكی این 
کش��ور خیلی بهتر از جانب قدرت های بزرگ به 

رسمیت شناخته خواهد شد. 

سرپرست دفتر بازرگانی آس��یا و اقیانوسیه سازمان 
توسعه تجارت ایران از رشد 24 درصدی ارزش صادرات 
جمهوری اسالمی ایران به سازمان همكاری شانگهای در 
9 ماه امسال خبر داد. به گزارش واحد مرکزی خبر، امیر 
طالبی افزود: ارزش صادرات کاالهای غیرنفتی به سازمان 
همكاری شانگهای در این مدت 2 میلیارد و 568 میلیون 
و 28 هزار دالر بوده و این در حالی اس��ت که این میزان 
در مدت مشابه پارسال دو میلیارد و 76 میلیون و 57 هزار 

دالر بوده است.
وی تصریح کرد: صادرات کاالهای غیرنفتی ایران به 
سازمان همكاری شانگهای در این مدت از نظر وزنی نیز 

79 درصد رشد کرده است.
طالبی ادامه داد: میزان صادرات غیرنفتی ایران در مدت 
یاد شده از نظر وزنی به بیش از 10 میلیون تن رسیده، این 
در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 

حدود 6 میلیون تن بوده است.

وی از جمله اقالم صادراتی ایران به سازمان همكاری 
شانگهای را فرش، نباتات زنده، شامپو، خمیرهای غذایی، 
لوازم پالستیكی، میوه و ماشین های ریسندگی و غیره ذکر 

کرد.
طالبی تصریح کرد: سازمان همكاری شانگهای سازمانی 
میان دولتی است که برای همكاری های چندجانبه امنیتی در 
س��ال 1996 با همكاری رهبران چین، روسیه، قزاقستان، 

قرقیزستان، تاجیكستان و ازبكستان تشكیل شده است.
سرپرست دفتر بازرگانی آس��یا و اقیانوسیه سازمان 
توس��عه تج��ارت ایران تأکی��د کرد: س��ازمان همكاری 
شانگهای در حقیقت ترکیب جدید سازمان »شانگهای 5« 
اس��ت که در سال 1996 تأسیس ش��ده بود، ولی نام آن 
پس از عضویت ازبكستان به »سازمان همكاری شانگهای« 
تغییر داده شد.عالوه بر اعضای اصلی، ابتدا مغولستان در 
سال 2004 و یک سال بعد ایران، پاکستان و هند به عنوان 

عضو ناظر به این سازمان ملحق شدند.

به گزارش ایرنا شورای عالی استاندارد در جلسه 
کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط  زیست بنابه 
پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و 
به استناد ماده )16( و بند )6( ماده )20( قانون اصالح 
قوانین و مقررات مؤسس��ه اس��تاندارد و تحقیقات 
صنعت��ی ایران )مص��وب 1371( تصوی��ب کرد در 
مواردی که ترخیص کاالی وارداتی براساس گواهی 
بازرسی )COI( معتبر صادره از سوی مؤسسات و 
شرکتهای بازرسی دارای مجوز از مؤسسه استاندارد 
و تحقیقات صنعتی ایران انجام شود، کارمزد خدمات 
به میزان یک در هزار از 8 در هزار ارزش فوب کاال 

کسر شود.
با ابالغ مصوبه جدید دولت که با هدف حمایت 
از مؤسسات و شرکتهای بازرسی خصوصی دارای 
مجوز از مؤسس��ه اس��تاندارد صورت گرفته است، 
کاالهای وارداتی که در مبداء توس��ط این شرکت ها 

گواهی انطباق دریافت کرده اند، برای ورود به ایران از 
تخفیف کارمزد خدمات بهره مند می شوند.

عالوه بر این تخفیف، مزایای دیگر این مصوبه 
در این اس��ت که با ص��دور گواهی انطباق در مبداء 
برای کاالهای وارداتی، این کاالها دیگر در گمرکات 
معط��ل صدور گواهی اس��تاندارد باق��ی نمی مانند، 
واردکننده هزینه انبارداری نمی دهد و در نتیجه کاال با 
قیمت ارزان تری به دست مصرف  کنندگان می رسد، 
همچنین از مشكل گمرکات کشور در پر شدن انبارها 

کاسته خواهد شد.
همچنین افزون بر این، ب��ا اجرای این مصوبه، 
شرکت های ایرانی خصوصی در راستای سیاست  های 
اصل 44 به عنوان بازوهای اجرایی مؤسسه استاندارد 

مورد حمایت قرار می گیرند.
این مصوبه در 29 دی ماه 1388 توسط محمدرضا 

رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابالغ شده است. 

طبقه نوظهور شبه دولتی  ها در اقتصاد ایران

موانع توسعه اقتصادی

رشد 24 درصدی صادرات ایران به
 سازمان شانگهای

ارائه تخفیف به کاالهای وارداتی دارای گواهی 
استاندارد در مبداء
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شهرستان هاشهرستان هاشهرستان هاشهرستان ها
اصفهاناصفهان

صدور نخستین پروانه 
استاندارد زعفران در 

شهرستان کاشان
رئیس اداره اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی کاشان 
از صدور نخس��تین پروانه اس��تاندارد زعف��ران در این 

شهرستان خبر داد.
به گزارش ایس��نا، محمدرضا آری��ن گفت: اولین 
پروانه اس��تاندارد زعفران در کاش��ان جهت یک واحد 
صنعتی، مستقر در منطقه صنعتی شهر کامو صادر شده 
اس��ت. وی هدف از صدور پروانه را افزایش و رش��د 
صادرات زعفران، ایجاد زمینه فعالیت جدید، اشتغالزایی 
و رونق اقتصادی در منطقه برشمرد. وی افزود: این واحد 
صنعتی در زمینه تولید و بسته  بندی انواع چای گیاهی و 

میوه ای نیز فعالیت دارد.

پرداخت تسهیالت
 قرض الحسنه به 

فرهنگیان منطقه فالرد
از فروردین تا دی ماه امسال 1/030/000/000 ریال 
تسهیالت قرض الحس��نه به فرهنگیان اداره آموزش و 
پرورش منطقه فالرد پرداخت شده است. بهرام عبدالهی 
کارش��ناس روابط عمومی اداره آموزش و پرورش این 
منطقه با اعالم این خبر افزود: این تس��هیالت از طریق 
واح��د تع��اون و رفاه این اداره و با اقس��اط 36 ماهه و 
کارم��زد 4 درصد به 170 نف��ر از فرهنگیان این منطقه 

پرداخت شده است.

با احداث شهرک بسته بندی آب معدنی؛
یک هزار فرصت شغلی در 

بروجن ایجاد می شود
م�دیرع�ام�ل ش��رکت ش��ه�رک ه�ای صنعت�ی 
چهار محال و بختیاری گفت: در صورت رفع موانع و 
احداث شهرک بسته بندی آب معدنی بروجن یک هزار 

فرصت شغلی در این استان ایجاد می شود. 
علی باللی در گفتگو با فارس با تأکید بر ضرورت 
تس��ریع در اجرای پروژه احداث آب معدنی بروجن 
اظهار داش��ت: رفع مشكالت فراروی اشتغال جوانان 
و فراهم آوردن بس��تر شغلی مناسب برای آنها امروز 
یكی از اولویت های اساسی کشور به شمار می رود که 
در همین راس��تا می توان با احداث پ�روژه آب معدنی 
بروجن به طور قطع زمینه اش��تغال تع��داد زیادی از 
جوانان منطقه را فراهم و برای آنها شغل پایدار ایجاد 
کرد. وی افزود: احداث ش��هرک آب معدنی بروجن 
یكی از مصوبات سفر نخس��ت هیأت دولت به این 
اس��تان اس��ت که با بهره برداری از آن ب��رای حدود 
یک هزار نفر از جوانان منطقه شغل پایدار ایجاد شده 
که طبیعتاً حل مشكل اشتغال با رفع بسیاری دیگر از 

موانع فراروی زندگی آنها همراه است. 
صنعت��ی  ش��هرک های  ش��رکت  مدیرعام��ل 
چه��ار مح��ال و بختیاری ب��ر ض��رورت تعامل و 
همكاری مثبت و سازنده دستگاه های ذیربط برای رفع 
مشكالت فراروی اجرای این طرح تأکید کرد و ادامه 
داد: ای��ن پروژه به عنوان یک ط��رح ضربتی و مورد 
نیاز منطقه است که باید پیگیری و همكاری های الزم 
بین دستگاهی برای اجرای هرچه سریع تر آن صورت 
گیرد. باللی با اشاره به میزان هدررفت آب در چشمه 
آب  سفید بروجن بیان داش��ت: با احداث این واحد 
صنعت��ی می توان از هدر رفت ای��ن میزان آب معدنی 
که طبق اظهارنظر کارشناسان یكی از مرغوب ترین
 آب معدنی ه��ای کش��ور اس��ت، جلوگی��ری کرد. 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به برخی از مشكالت فراروی اجرای 
ای��ن طرح بزرگ و مهم تصریح ک��رد: تغییر کاربری 
شهرک آب معدنی بروجن هنوز قطعی نشده است و 
تا مطالعات و بررس��ی های الزم در این زمینه به اتمام 
نرسد، نمی توان گفت تغییر کاربری در چه زمانی انجام 
ش��ود. به گفته وی، یكی از مشكالت اصلی فراروی 
احداث شهرک آب معدنی بروجن، هزینه بر بودن انتقال 
آب چش��مه است که همچنان در دست مطالعه است 
و تاکنون بررس��ی ها به نتیجه مشخصی نرسیده است. 
باللی همچنین با بیان اینكه علم و صنعت الزم و ملزوم 
یكدیگرند و هرکدام ب��ه تنهایی نمی توانند در ارتقای 
تولید در بخش صنعت اثرگذار باشند، گفت: می توان 
در قالب اجرای این طرح بزرگ دانشجویان نخبه ای که 
دغدغه پیشرفت صنعت و تولید را دارند به کار دعوت 

کرد و از دانش تخصصی آنها بهره گرفت.

جلسه شورای اداره کل راه و ترابری 
اس��تان اصفه��ان با حض��ور معاون 
وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان 
راه��داری و حم��ل و نقل جاده ای 

کشور تشكیل شد. 
دکتر افن��دی زاده معاون وزیر راه و 
ترابری و رئیس س��ازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کش��ور در 
این جلسه با تقدیر از تالش تمامی 
دست اندرکاران و کارکنان اداره کل 
راه و ترابری اس��تان اصفهان گفت: 
در بح��ث راه و ترابری تالش های 
خوبی انجام شده است. وی ادامه داد: 
در حال حاضر بیشترین جابه جایی از 
طریق راه در کش��ور انجام می شود 
ل��ذا راهداری و نگه��داری راه باید 
نهادینه ش��ود و وقتی راهی احداث 
می ش��ود باید به خوب��ی نگهداری 
ش��ود و این نهادینه ش��دن با علم و 
نیروی انسانی و سایر عوامل ممكن 
اس��ت. افندی زاده برنامه داش��تن و 
اولویت بندی را یكی از موارد مهمی 
دانست که سازمان به دنبال آن بوده 
اس��ت. وی مناب��ع و نیروها را مهم 
دانس��ت ولی گفت نمی تواند بهانه 
حرکت نكردن باشد. رئیس سازمان 
راه��داری و حم��ل و نقل جاده ای 
ادامه داد: سعی کرده ایم تمامی افراد 
را درگیر کنیم و از استانها نظر بگیرم 
صف و ستاد نسبی است و در همه 
جا صف و ستاد با هم برابر هستند. 

وی گف��ت: باید فكرها چه تئوریک 
و چ��ه اجرایی را با هم ترکیب کنیم 
نمی توان تئ��وری و عمل را از هم 
ج��دا کرد. افن��دی زاده الزمه ایجاد 
تغییرات را زمان دانس��ت که کاری 
است فرهنگی. وی مهمترین عوامل 
را در این خص��وص یكی را برنامه 
ریزی و هدفمن��دی کارها، دیگری 
تجهی��زات و ماش��ین آالت و نهایتًا 
بودجه ذکر کرد. وی با اشاره به اینكه 
بودجه محدود است، گفت: همه به 
دنبال احداث راه هس��تند و نگرشی 
در خص��وص نگه��داری راه وجود 
ندارد. ل��ذا باید به دنبال روش��های 
دیگ��ر باش��یم. وی در خصوص به 
کارگیری نیروی جدید گفت: دولت 
در حال کوچک ش��دن است و باید 

به دنبال اس��تفاده از گروههای دیگر 
باش��یم. افن��دی زاده در خص��وص 
کش��ته ها  تعداد  گف��ت:  تصادفات 
کاه��ش یافته اس��ت ای��ن در حالی 
است که ساالنه یک میلیون خودرو 
در سال اضافه می شود و 90 درصد 
حمل و نقل در کش��ور از طریق راه 
است. وی گفت: درجه بندی راهها 
نیاز نیس��ت و اگر با سرعت مطمئنه 
حرک��ت ش��ود هی��چ تصادفی رخ 
نخواهد داد. ایش��ان با مهم دانستن 
تابلوها در جاده ها گفت: تابلوها در 
جاده باید حرف بزند و راه را نشان 
ده��د و حتی از خط کش��ی مهم تر 
است. معاون وزیر و رئیس سازمان 
راه��داری و حم��ل و نقل جاده ای 
ادام��ه داد: پیش بینی ک��رده ایم هر 

100 کیلومتر یک راهداری احداث 
کنیم و در حال حاضر برای تس��ریع 
در کار در ح��ال خری��د کانكس به 
این منظور هستیم. وی در خصوص 
اس��تان اصفهان گفت: موقعیت این 
استان به گونه ای است که چون در 
مرکز چهار راه حمل و نقل کش��ور 
ق��رار گرفت��ه همه به نوع��ی از این 
اس��تان عبور می کنند. افندی زاده با 
مهم دانستن کار در راه و ترابری آن 
را به گونه ای دانس��ت که هم برای 
دنیا و هم برای آخرت خوب است 
چرا که نجات یک انس��ان از مرگ 

اجر بزرگی دارد.
گفتن��ی اس��ت در آغاز این جلس��ه 
مهندس هوش��نگ عش��ایری مدیر 
کل راه و ترابری اس��تان اصفهان با 
اش��اره به وضعیت جغرافیایی استان 
اصفه��ان و مرکزیت حم��ل و نقل 
کشور و وجود چند کریدور عبوری 
در ای��ن اس��تان گفت: این اس��تان 
مرهون توج��ه وزارت راه و ترابری 
و س��ازمان راهداری بوده و در سال 
جاری اقدام به نوس��ازی تعدادی از 

ناوگان و تجهیزات شده است.
مح��ل  در  ک��ه  جلس��ه  ای��ن  در 
و  راه  کل  اداره  گردهمایی ه��ای 
ترابری اس��تان اصفهان برگزار ش��د 
تعدادی از رؤسا و مسئوالن ادارات 
شهرس��تانهای اس��تان به بیان نقطه 

نظرات خود پرداختند.

 اس��تاندار چهارمحال و بختیاری از 
صدور مجوز برای ایجاد پاالیشگاه 
نفت در این استان خبر داد و گفت: 
شش��مین پاالیش��گاه نفت کشور به 
زودی در ش��هرکرد ایجاد می شود. 
به گ��زارش فارس، رجبعلی صادقی 
از پای��ان یافت��ن مطالع��ات ایج��اد 
پاالیش��گاه نفت در این استان خبر 
داد و اظهار داش��ت: وزارتخانه های 
نفت و صنایع، مجوز ایجاد ششمین 
پاالیش��گاه نفت کشور در شهرستان 
شهرکرد را صادر کردند. وی گفت: 
ب��ر همین اس��اس پاالیش��گاه نفت 
شهرکرد به زودی در سه مرحله و به 
مدت سه سال در زمینی به مساحت 
300 هكتار ایجاد می شود. استاندار 
چهارمح��ال و بختیاری ظرفیت این 
پاالیش��گاه را 150 هزار بش��كه در 
روز اعالم کرد و گفت: در راس��تای 
احداث این پاالیش��گاه افزون بر 24 
ه��زار میلیارد ریال س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی با مش��ارکت یک 
ش��رکت خارجی ص��ورت پذیرفته 

است.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری 
افزود: پاالیش��گاه در دست احداث 

ش��هرکرد، بنزی��ن، نف��ت، گاز، گاز 
مای��ع ، قی��ر و س��ایر فرآورده های 
نفت��ی را تولید می کن��د. وی با بیان 
اینك��ه احداث این پاالیش��گاه برای 
2 ه��زار و 100 نف��ر از جوانان این 
اس��تان فرصت اش��تغال به صورت 
مس��تقیم ایجاد می کند، گفت: میزان 
اش��تغالزایی غیر مس��تقیم این طرح 
نیز بیش از 6 ه��زار فرصت برآورد 
می شود. صادقی همچنین با قدردانی 
از اقدامات دولت عدالت محور آقای 
احمدی نژاد در چهارمحال و بختیاری 

به ویژه در راس��تا ی ایج��اد صنایع 
مادر، بر ض��رورت ایجاد زمینه های 
مشارکت مردم در توسعه این استان 
تأکید کرد و گفت: نیروی انس��انی 
مهم ترین عامل توس��عه پایدار است 
که باید در راس��تای رشد و توسعه 
یافتگ��ی اس��تان برنام��ه م��دون و 

ساماندهی شده، ایجاد شود. 
وی ب��ر انس��جام و اتح��اد م��ردم 
چهارمح��ال و بختی��اری در ارائ��ه 
اولویت های توس��عه ای این اس��تان 
تأکید کرد و افزود: در س��ایه دولت 

دهم فرصتی طالیی ایجاد ش��ده تا 
مسئوالن و مردم چهارمحال و بختیاری 
با تالش بیشتر جایگاه این استان را 
به س��طح ملی ارتق��ا دهند. صادقی 
ب��ا قدردان��ی از اقدامات شایس��ته 
دولت های نهم و دهم در راس��تای 
توزی��ع عادالن��ه امكان��ات تولیدی 
در گس��تره کش��ور اف��زود: تزریق 
منابع اقتصادی ب��ه مناطق محروم تر 
ضم��ن ایج��اد بهب��ودی در توزیع 
درآم��د جامعه، زمینه ه��ای افزایش 
رف��اه اجتماعی، افزایش اش��تغال و 
ارتقای سطح ارائه امكانات خدماتی 
از جمل��ه تأمی��ن آب، برق و گاز را 
در مناطق کمتر توس��عه یافته فراهم 

می کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین 
بر ض��رورت آموزش نیروی انس��انی 
کارآمد و متناسب با صنایع ایجادی در 
این استان تأکید و تصریح کرد: اکنون 
که به مدد دولت عدالت محور صاحب 
صنایع م��ادر و طرح های بزرگی نظیر 
چند س��د و نیروگاه شده ایم ضروری 
است تا برای تأمین نیروی کار و کادر 
آنها دانشگاه ها و مراکز علمی این استان 

نیروهایی متخصص تربیت کنند.

ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان، طرح 
آمارگیری کلنی های زنبور هر س��ال 
در مهرم��اه به منظور آگاهی از تعداد 
کلنی موجود، تعداد زنبورستان، تعداد 
زنبوردار، س��طح س��واد زنبورداران، 
مقدار تولید و میانگین تولید عسل و 
سایر فرآورده های زنبور عسل انجام 
می گیرد و این طرح زیربنای برنامه ریزی 
و انجام کلیه تصمیمات برای صنعت 

زنبورداری است.
طب��ق آمار س��ال 1388 کل عس��ل 
تولی��دی 2 ه��زار و 700 تن، تعداد 
کلنی زنبور عسل پانصد و شش هزار 
و 200 کلن��ی و تعداد افراد زنبوردار 
3 هزار و 330 نفر با متوسط میانگین 
تولید عس��ل 5 کیلوگرم در هر کندو 

احراز شده است.
ب��ه گفته کارش��ناس مس��ئول زنبور 
عس��ل معاونت بهبود تولیدات دامی 
ثبت مشخصات کلنی و رکوردگیری 
به عن��وان پایه اصالح ن��ژاد در دام، 
تعدادی از زنبورستان در هر شهرستان 
تحت پوشش رکوردگیری ماهیانه و 
ثبت مش��خصات در شناسنامه های 
مخصوص قرار می گیرد و در پایان 
سال زنبوردار می تواند با استفاده از 
این اطالعات بهترین کلنی ها را برای 
س��ال بعد به عنوان پ��دری و مادری 
انتخ��اب کن��د. فاکتوره��ای در نظر 
گرفته ش��ده برای اصالح نسل های 
بعدی عبارتند از عسل آوری، تولید 
مث��ل )ش��اخون زنی( نی��ش زنی و 

زمستان گذرانی.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینكه 
رکن اصلی کلنی ها وجود ملكه زنبور 
عس��ل است و همه رفتار زنبورداران 
بستگی به کیفیت ملكه دارد، بنابراین 
تولید انبوه ملكه اهمیت خاصی دارد. 
این طرح در ایستگاهی در شهرستان 
نجف آباد تحت عنوان پرورش ملكه 
زنبور عس��ل آغاز ب��ه کار کرد و هر 
س��اله تعداد چنده��زار ملكه اصالح 
ش��ده تولید و با قیمت یارانه ای بین 

زنبورداران توزیع می شود.
مهندس سید محمد مهدی طباطباییان 
کارشناس مس��ئول زنبور عسل طی 
انجام  فعالیت های  گزارش��ی عمده 
شده در بخش زنبور عسل را اینگونه 
اعالم کرد: بررس��ی ملكه های طرح 
جامع زنبور عسل کشور، نرخ گیری 

زنب��ور  فرآورده ه��ای  از  ماهیان��ه 
عس��ل، مش��اوره به زنب��ورداران و 
آموزش های گروهی، صدور مجوز 
اس��تقرار برای اسكان زنبورداران در 
مراتع و مزارع ب��ا ضوابط به منظور 
اس��تفاده بهین��ه و ت��وأم از مراتع و 
م��زارع برای زنب��ور و اس��تفاده از 
گرده افشانی زنبور برای تولید بیشتر 
محصوالت مرتعی و کشاورزی و با 
کیفی��ت، صدور مجوز کوچ، صدور 
پروانه زنب��ورداری برای زنبورداران 
به منظ��ور س��امان دادن به صنعت 
زنبورداری کشور، انجام بازدیدهای 
کارشناسی به منظور گواهی صدور 
مجوز کلیه فعالیت های وابس��ته به 
زنب��ورداری مانند احداث ایس��تگاه 

پرورش ملكه و... . 

سومین جشنواره مش��ترکان خوش حساب 
هم��راه اول )طرح همراه فجر( به منظور ترغیب 
مش��ترکان به پرداخت به موق��ع و غیرحضوری 

صورتحساب برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت مخابرات 
استان اصفهان، ش��رکت ارتباطات سیار ایران در 
آس��تانه سی و یكمین س��الگرد پیروزی انقالب 
اس��المی و به منظور ترغیب مشترکان همراه اول 
به پرداخ��ت به موقع و ترجیح��اً غیر حضوری 
صورتحس��اب خود در نظر دارد به 1111 نفر از 
مش��ترکان خوش حساب که صورتحساب دوره 
پنجم س��ال جاری )88/9/1 ت��ا 88/11/1( خود 
را در مهلت تعیین ش��ده به صورت حضوری یا 
غیرحضوری پرداخت کنن��د، در هفته ارتباطات 
)اواخر اردیبهش��ت ماه 89( ب��ه قید قرعه جوایز 

نفیسی اهدا کند.
براس��اس این گ��زارش پرداخ��ت به موقع 

صورتحس��اب در مهلت تعیین ش��ده، پرداخت 
غیرحضوری، عدم بدهی پیشین در صورتحساب 
دوره و هر 100 هزار ریال کارکرد، هرکدام دارای 
یک امتیاز است، در طرح همراه فجر یک کمک 
هزینه خرید مسكن به ارزش یک میلیارد ریال )ویژه 
کلیه پرداخت کنندگان(، 10 دستگاه خودرو سمند 
س��ورن )ویژه پرداخت کنندگان غیرحضوری(، 
100 دس��تگاه خودرو پراید )ویژه کلیه پرداخت 
کنندگان و براس��اس سهمیه استان( و 1000 سیم 
کارت اعتباری به همراه یک دستگاه گوشی )ویژه 
کلیه پرداخت کنندگان و براساس سهمیه استان( به 

برندگان خوش شانس اهدا خواهد شد.
الزم به ذکر اس��ت پرداخت غیرحضوری 
صورتحس��اب همراه اول ش��امل پرداخت از 
طریق پیامک، تلفنبانک، اینترنت، دستگاههای 
خودپ��رداز )ATM( و پایانه ه��ای خری��د 

فروشگاهی )POS( است.

شهرام محمدی در گفتگو با فارس با اشاره بر 
ضرورت بررسی وضعیت شاخص های توسعه در 
این استان اظهار داشت: این شاخص های توسعه با 
استفاده از اسناد باالدستی برنامه چهارم توسعه، سند 
ملی، شاخص های مصوب شورای برنامه ریزی در 
قالب حدود 400 ش��اخص توسط دستگاه های 

اجرایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
وی بر ضرورت تبیی��ن جایگاه قابلیت ها و 
ظرفیت ه��ای موجود این اس��تان در برنامه پنجم 
توس��عه تأکی��د کرد و گف��ت: آگاه ک��ردن افراد 
جامع��ه از روند انجام فعالیت ها و اقدامات انجام 
ش��ده در بخش های مختلف موجب خواهد شد 
جایگاه استان در این اسناد پنج ساله با استفاده از 

شاخص های کمی تبیین شود. 
وی از بررس��ی و تصوی��ب کلی��ات طرح 
راهبردی پروژه زیباسازی ورودی شهر حدفاصل 
شهرکرد و فرخ شهر خبر داد و افزود: این طرح به 
واسطه برخورداری از المان های زیباسازی متناسب 
با موقعیت شهر می تواند به عنوان یكی از مكان های 

بسیار زیبای تفریحی مردم استان تلقی شود. 
معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری 
تصری��ح کرد: طرح جام��ع و تفضیلی این طرح 
با مش��ارکت س��ازمان مس��كن و شهرس��ازی، 

شهرداری شهرکرد و شهرداری فرخ شهر با جذب 
سرمایه گذاری بخش خصوصی به زودی بررسی 

و آغاز خواهد شد. 
به گفته وی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
هرچند از توانمندی ها و قابلیت های متعددی در 
زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
برخوردار اس��ت، با این وج��ود همواره به عنوان 
یكی از استان های کمتر توسعه یافته کشور مطرح 

است. 
محمدی با اش��اره به برخی موان��ع فراروی 
توسعه در این استان گفت: علت این مسأله نه تنها 
ناش��ی از عوامل فیزیكی و زیرساختی مورد نیاز 
توسعه است بلكه به دلیل جهت گیری های بخشی 
و منطقه ای در برنامه ریزی های توسعه کشور است 
که موجب شده این استان متناسب با ظرفیت های 

خود توسعه یابد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اقدام��ات و برنامه های 
عدالت گرایان��ه و عدالت محورانه دولت دهم در 
راستای رفع موانع و تنگناهای موجود افزود: تغییر 
ساختار س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی، تحول 
در توزیع مناس��ب منابع بانک ها، طرح بنگاه های 
زودبازده اقتصادی و ابداع سفرهای استانی موجب 

شده است روند توسعه استان شتاب گیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های 
صنعتی اس��تان اصفهان، نبی اهلل قائ��دی در مورد 
صنعت چ��اپ در این ش��هر بیان داش��ت: طی 
دهه های گذشته این استان به عنوان صنعت برتر 
در بخش چاپ شناخته شده بود که به دلیل قرار 
گرفتن چاپخانه ها در مرکز و بافت قدیمی شهر، 
دیگر استان ها از ما پیشی گرفته اند که این موضوع 
لزوم مطالعه برای ساماندهی و استقرار این صنعت 
در مكانی مناس��ب را ضروری کرده است. وی با 
اشاره به اینكه از سال 86 تاکنون در زمینه ایجاد این 
شهرک، با اداره کل ارشاد مذاکره و پیشنهاداتی نیز 
برای ساخت آن ارائه شده است، اظهار داشت: با 
وجود دعوت و تمایل شرکت شهرک ها تا امروز 
هیچ گونه درخواست مكتوب برای پیگیری این 

مهم از س��وی متولیان چاپ نش��ده است. رئیس 
شرکت شهرک های صنعتی اصفهان تصریح کرد: 
م��ا آمادگی خود را برای اس��تقرار صنعت چاپ 
اعالم کرده ایم که با استقبالی از سوی چاپخانه داران 
و متولیان امر روبه رو نشده ایم. وی با تأکید بر اینكه 
لزوم س��اخت شهرک صنعتی چاپ تنها به دلیل 
مسائل زیس��ت محیطی نیست، خاطرنشان کرد: 
چاپخانه ها در اصفهان در حاش��یه کوچک و در 
باف��ت قدیمی آن قرار گرفته اند که ضرورت دارد 
با توجه به نگاه و سند چشم انداز توسعه فضاها را 
برای افراد در صنعت چاپ همچون چاپخانه داران 
ناشران، صحافی ها و ابزارهای به کار رفته در این 
بخش توسعه داد و خدمات مورد نیاز این صنعت 

را به طور یكجا و در یک محیط تمرکز داد.

فرماندار شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری 
دهه فجر را نماد روحیه اتحاد، اس��تقالل طلبی و 
آرمانخواهی ملت رش��ید ایران دانست و افزود: 
دهه فجر سی و یكمین سالگرد بهار انقالب نیز 
باید نماد اتح��اد و اقتدار بیش از پیش این ملت 
آرمانی باش��د. سید س��عید زمانیان در گفتگو با 
خبرنگار زاینده رود افزود: دهه فجر امس��ال باید 
با رویكرد مشارکت خودجوش مردمی و دارای 
برنامه های متنوع، جذاب و جوان پسند باشد. وی 
به برکات و دستاوردهای کم نظیر انقالب اسالمی 
اشاره کرد و افزود: اقتدار اقتصادی، سیاسی، نظامی 
و توسعه همه جانبه علمی و فرهنگی، اقتصادی 
کش�ور دس��ت�اوردهایی است که دشمن�ان را به 
فتنه انگیزی علیه نظام وا داش��ته اس��ت. زمانیان 
با اش��اره به مجاهدتهای رهبر فقید انقالب برای 
به پیروزی رس��اندن انقالب اسالمی و شكست 
اس��تكبار جهانی گفت: امروز بی��ش از هر زمان 

دیگر ب�ای�د ابع�اد کم نظیر شخصیت معمار کبیر 
انقالب را برای نسل جوان بازگو کرد. وی با اشاره 
به این فرموده مقام معظم رهبری که این »انقالب 
بی نام خمینی )ره( در هیچ جای جهان شناخته 
شده نیست« افزود: ترسیم محرومیت های کشور 
در پی��ش از انقالب و بیان دس��تاوردهای بزرگ 
انقالب اس��المی در همه عرصه ه��ا از وظایف 
مهم مسئوالن، خواص، نخبگان و رسانه ها است. 
فرماندار شهرکرد با اش��اره به تشكیل ستاد دهه 
فجر و کمیته های چندگانه این ستاد از مسئوالن 
خواس��ت تا برای برگزاری برنامه های پرشور و 
فراگیر دهه فجر و زمینه حضور با نشاط مردم در 
این برنامه ها اقدام کنند. وی گفت: دستگاههای 
فرهنگی با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی 
و ورزشی زمینه مشارکت خودجوش جوانان و 
نوجوانان در این برنامه ه��ا را با رویكرد ترویج 

ارزشهای انقالب فراهم سازند.

کوتاه از30)30 شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختياری(

بروجنشهرکرد

فالرد

کاشان

اصفهان

استاندار چهارمحال و بختياری:
ششمین پاالیشگاه نفت کشور در شهرکرد ایجاد می شود

فعالیت های بخش زنبور عسل در استان اصفهان 

رئيس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای: 

نگهداری راه باید نهادینه شود

مدیرعام��ل جمعی��ت ه��الل احم��ر چهارمحال و 
بختیاری گفت: فق��دان پایگاه امداد هوایی مهم  ترین 
مشكل فراروی جمعیت هالل احمر این استان برای 
امداد رس��انی به حادثه دیدگان در س��وانح و بالیای 
طبیع��ی و غی��ر طبیعی اس��ت. محم��د فروغی در 
گفتگو با فارس اظهار داشت:  این در حالی است که 
چهارمحال و بختیاری از مناطق حادثه خیز کشور به 
ویژه در بحث زلزله، س��یل و کوهستان است. وی از 
کشورمان به عنوان یكی از حادثه خیزترین کشورهای 
جهان از نظر وق��وع حوادث طبیعی نام برد و افزود: 
ساالنه شاهد پیشامد حوادث طبیعی متعدد نظیر زلزله 
و سیل در کشور هستیم و بر همین اساس نیاز است 

در راستای تقویت هرچه بیشتر تجهیزات امدادی و 
فعال کردن مدیریت بحران برنامه ریزی های اساسی 
و جدی تری اعمال کنیم. وی به حوزه های مختلف 
خدمات رسانی جمعیت هالل احمر در چهارمحال و 
بختیاری اشاره کرد و گفت: این جمعیت با تشكیل 
سازمان های چهارگانه امداد و نجات، داوطلبانه، درمان 
و توانبخشی و جوانان سعی در رسیدن به اهداف از 
پیش تعیین شده خود دارد. مدیرعامل جمعیت هالل 
احم��ر چهارمحال و بختیاری نخس��تین وظیفه این 
جمعیت را ارائه خدمات امدادی هنگام بروز حوادث 
و س��وانح طبیعی دانست و گفت: هالل احمر یار و 
یاور مردم در حوادث و بحران های غیرمنتظره است و 

از نظر ما تالش برای نجات یک انسان افتخارآمیزترین 
لحظه زندگی برای امدادگر عضو جمعیت هالل احمر 

به شمار می رود. 
وی با تأکید بر حفظ آمادگی امدادگران این استان در 
مواجهه با حوادث و بالیای طبیعی افزود: وظیفه یک 
امدادگر در مرحله نخست حفظ آمادگی جسمانی و 

انجام تمرینات ویژه برای مقابله با حوادث است. 
فروغی به وقوع حوادث و س��وانح طبیعی در مدت 
9 ماهه س��ال جاری و عملكرد جمعیت هالل احمر 
استان اشاره کرد و افزود: در این مدت یک مورد زلزله، 
11 مورد سیل، 211 مورد حوادث جاده ای و 94 مورد 
آتش سوزی به وقوع پیوست که طی آن شعب مختلف 

جمعیت ه��الل احمر به 9 ه��زار و 947 نفر کمک 
کردن��د. وی توزیع اقالم زیس��تی و غذایی به ارزش 
15 میلیارد و 500 میلیون ریال بین آسیب دیدگان را از 
دیگر اقدامات هالل احمر در جریان وقایع 9 ماه اخیر 
اعالم کرد و گفت:  توزیع چادر، پتو، زیرانداز و ارائه 
مواد و اقالم غذایی از جمله برنج، روغن، نان و قند و 
شكر، چای، حبوبات، کنسروجات، خرما و بیسكویت 

از مهم ترین این اقالم و کمک ها بوده است. 
مدیرعام��ل جمعی��ت ه��الل احم��ر چهارمحال و 
بختی��اری برگزاری مانوره��ای ام��داد و نجات در 
تمامی شهرستان های این استان را از جمله اقدامات 
و برنامه های این جعیت عنوان کرد و اظهار داش��ت:  

اجرای 10 مورد مانور عملیات امداد و نجات در زلزله 
و کوهستان، برگزاری مانورهای زمستانی در مدارس 
و تشكیل چهار جلس��ه کارگروه تخصصی امداد و 
نجات از جمله فعالیت های اجرایی این جمعیت در 
سال جاری بود. فروغی از خرید دو دستگاه خودروی 
امدادی مجهز به ست های نجات به ارزش 2 میلیارد 
ریال خبر داد و گفت: تجهیز نیروی امداد این جمعیت 
به وس��ایل و امكانات جدید توانسته است تا حدود 

زیادی توان امدادی ناوگان ما را افزایش دهد. 
وی فعالیت این سازمان مردمی در استان را به لحاظ 
امكانات و نیروی متخصص انسانی مثبت ارزیابی کرد 
و گفت: هالل احمر چهارمحال و بختیاری در حال 

حاضر به عنوان یک جمعیت امدادی فعال در سطح 
کشور فعالیت دارد و با توجه به عملكرد مثبت جوانان 
توانمند و فعال عضو خود همواره جزء سازمان های 
پیشرو در بحث امداد و نجات استان و کشور مطرح 
بوده است. فروغی عدم وجود پایگاه امداد هوایی در 
این اس��تان را مهم ترین مشكل جمعیت هالل احمر 
دانس��ت و افزود: کمبود تجهیزات امدادی و کمبود 
اعتبارات مالی از دیگر مشكالت فراروی این ارگان 
است. وی تأکید کرد: به منظور آمادگی برای مقابله با 
حوادث طبیعی توجه و همكاری بیشتر مسئوالن برای 
جذب اعتبار در راستای توسعه بیش از پیش خدمات 
این جمعیت در مناطق مختلف استان ضروری است.

مدیرعامل جمعيت هالل احمر چهارمحال و بختياری:
نبود پایگاه امداد هوایی مهم  ترین مشکل هالل احمر است 

شهرکرد

معاون استاندار چهارمحال و بختياری خبر داد:
تصویب کلیات طرح راهبردی پروژه زیباسازی 

ورودی شهرکرد

رئيس شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان:
برای ایجاد شهرک چاپ آماده ایم

فرماندار شهرکرد: 
دهه فجر نماد روحیه آرمانخواهی ملت ایران است

جزئیات طرح همراه فجر اعالم شد

شهرکرد

شهرکرد

اصفهان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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افقی:
1 – مخترع نان سنگک و بانی منارجنبان اصفهان – 

بی ارزشترین پول ضرب المثلی 
2 – خارخوشه گندم و جو – حمدونه – زنی مسن 

که قهرمان اکثر داستانهای آگاتا کریستی است 
3 – واحدی در ارتش – بازیگر فیلم دزد بغداد – مرد 

وارو 
4 – پنهانی – سودمند و نافع – کشور فیدل کاسترو 
5 – پرنده صلح و آشتی – شهر ساحلی – هرگز نه 
6 – غذای مریض – منكر ش��دن – حواری خائن 

عیسی مسیح )ع(
7 – بی ریا و صمیمی – مقامی در کلیسا – پرستار

8 - پایتخت علویان – رمان نیكالی گوگول – کلبه 
ترکمن – نوعی برادر و خواهر 

9 – چین و چروک پوس��ت – فریاد شادی – فصل 
اول سال 

10 – از س��ایل برقی مدرن در آش��پزخانه – سگ 
فضانورد – نیمه راضی

11 – لقب چارلی چاپلین و فرگوس��ن – کاش��ف 
مقاومت الكتریكی – قضاوت کردن

12 – اشعه مجهول – شبان و گله دار – همخوانی 
13 – حكم��ت ارس��طویی – پش��یمان – بازیكن 

فرانسوی بارسلونا 
14 – نویسنده کتابهای فدرا و وایفی ژنی از فرانسه – 

جانور مكار – نوعی پارچه
15 – پیل الكتریكی – کاشف رادیوم.  

عمودی:
1 – فیلم آنتونیونی – هویدا – شهر عراقی 

2 – دنباله روی عروس – بی هنر پیچ پیچ – کتاب 
قاآنی 

3 – رنجال – برهان – حبیب خدا 

4 – پی – کله پز – حرف توفیر
5 – فرخنده – نوعی کاله – لوس 

6 – همین – لرزه – درخشنده روی 
7 – دریا – بسته های پستی – فیلم علی حاتمی و 

کتاب ماکسیم گورکی 
8 – ما کنعان – برده – سرخود – همه مردم

9 – آسیستان – کاشف مغناطیس برق – آش
10 – تنبیه منسوخ شده در مدارس – الزم و ضروری 

– سگ مریض
11 – نام رود جیحون و کتاب هرمان ملویل – افسار 

و لگام – قصور 
12 – ستون بدن – پانصد هزار – لبتی در اروپا

13 – زدنی دس��ته جمعی – گ��روه و فوج – دنبال 
کسی می گردد که او را یاری دهد و یارش باشد 

14 – رمان دافنه دو موریه – آتش قرآنی – نام دیگر 
کشور کنگو 

15 – ضرب شمشیر – پوشیدنی همگانی - حرم شاه 
عبدالعظیم در این شهر است.
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سپيده نصر اصفهانی - در شماره قبل به تعریف از 
روستا و مالک هایی که در این تعریف ممکن است 
مدنظر قرار گرفته شود پرداختيم. سپس به تاریخچه 
روستانشينی اشاره کرده و جامعه روستایی را از لحاظ 
ثبات و تحرک به سه نوع دهکده ناپایدار، دهکده 
نيمه پایدار و دهکده پایدار تقسيم کردیم، در ادامه 
انواع خانواده روستایی را در ایران معرفی کرده و به 
اشکال این نوع خانواده ها از دید جامعه شناسان 
اشاره ای داشتيم و اما در این شماره به مهاجرت و 

تعریف دقيقی از آن می پردازیم.
مهاجرت

مهاج��رت عب��ارت از جابه جایی انس��ان از یک 
سرزمین به سرزمین دیگر است، به بیان دیگر مهاجرت 
ترک س��رزمین، خویشاوندان و دوس��تان و اقامت در 
محلی دیگر اس��ت و مهاجر کس��ی است که از جایی 
به جای دیگر برود و یا از س��رزمینی به سرزمین دیگر 
هجرت کند. مهاجرت روستاییان به شهر تنها موجب 
تغییر مكان جغرافیایی نیست بلكه همواره با تغییر شغل 
مهاجر و تحرک اجتماعی همراه خواهد بود. مهاجرت 
بی رویه یک بیماری اجتماعی است که عامل بسیاری 
از نابسامانیهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که 
در کش��ور ما نیز در طول سالهای گذشته وجود داشته 

است.
مس��أله مهاجرت به چند صورت در جامعه اتفاق 

می افتد:
1- مهاجرت از روستا به شهر
2- مهاجرت از شهر به روستا

3- مهاجرت از روستا به روستا
4- مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ

در حال حاضر آنچه برای جامعه ما مس��أله است، 
مسأله مهاجرت از روستا به شهرهای بزرگ است. البته 
در رشد و توسعه جامعه به صورت طبیعی، مهاجرت، 
منطقی و اجتناب ناپذیر است اما پس از بحث در مورد 
مس��ائل یادشده به دنبال این هستیم که بدانیم با وجود 
این زندگی ساده و بی دردسر و اغلب خالی از تنش ها 
و استرس��های زندگی شهری، چرا برخی خانواده های 
روس��تایی به دنبال کوچ به ش��هرها هستند! مهاجرت 
روس��تاییان به شهرها، پدیده ای اس��ت که روز به روز 
روند آن سرعت بیشتری پیدا می کند، پدیده ای سخت 
و مش��كل زا. اتفاقی که تبعات بی شماری به دنبال آن 

ظهور و بروز می کند.
سؤال کهنه ای که در اذهان بسیاری بی پاسخ مانده، 
این است که چرا روستاییان تن به مهاجرت می دهند و 
خود را از کانون تعلقات خود جدا ساخته و زندگی خود 
را بر امواج بی پایان مشكالت مهاجرت سوار می کنند؟ 
آیا کوچ پدیده ای است که روستاییان، خواسته و از سر 
میل به سراغ آن می روند یا »جبر« آنان را به این سمت 

می کشاند؟
م��وردی که قبل از هر چیز باید به آن پرداخت این 
است که تحوالت جمعیت تحت تأثیر دو دسته از عوامل 
قرار دارد: دسته اول عواملی است که مربوط به حرکات 
زایش��ی جمعیت مربوط بوده و مؤلفه های زاد و ولد، 
مرگ و میر، ازدواج و طالق را دربر می گیرد. دسته دوم 
عواملی است که به تحرکات مكانی یا اجتماعی جمعیت 
مربوط می شود و در قالب مهاجرت مورد بررسی قرار 
می گیرد. از س��وی دیگر برمبنای تأثیرات مستقیم و یا 
غیرمستقیم عناصر جمعیتی، در یک تقسیم بندی دیگر 
مؤلفه های جمعیتی را در دو دسته تقسیم بندی می کنند. 
مؤلفه های زاد و ولد و مرگ و میر را دارای تأثیر مستقیم 
قلمداد می کنند بر همین مبنا مهاجرت را نیز می توان در 
زمره عوامل غیرمستقیم تأثیرگذار بر تحوالت جمعیت 

قلمداد کرد.
روند مهاجرت ها نش��ان دهنده رشد مهاجرت از 
روستا به شهر و افزایش 10 درصدی روستاهای خالی 
از سكنه از سال های 75 تا 85 است. اکثر این روستاها 
متشكل از 2 تا 10 خانوار بوده که پس از اتمام منابع آبی 
به روستاهای بزرگ تر یا شهرها مهاجرت کرده اند. در 
حال حاضر 65 هزار نقطه روستایی در کشور وجود دارد 

که از این میزان 20 هزار نقطه خالی از سكنه است.
یكی از ویژگیهای جامعه روس��تایی سنتی، پایین 
بودن میزان تحرک اعم از جغرافیایی و اجتماعی است. 
جامعه روستایی سنتی دارای وضعی به نسبت ثابت و 
کم تحرک اس��ت. مردمان سنتی روستایی به دشواری 
زادگاه خود را ترک می کنند و در محل دیگری سكونت 
می گزینند. وجود روابط نخستین، نزدیک، صمیمانه و 
چهره به چهره در جوامع روستایی که مبتنی بر شناخت 
متقابل افراد و متناس��ب با روحیه دهقانان سنتی است، 
یكی از مهمترین عوامل باز دارنده تحرک مكانی است.

دهقان در محیط های ناآش��نا و نامأنوس خارج از 

اجتماع روستا که فاقد روابط صمیمانه، نزدیک و عاطفی 
است، احساس غربت و بیگانگی می کند. به همین جهت 
ترک یار و دیار و سرزمین پدری و اقامت در محلی بیگانه 
برای او دشوار و رنج آور است. عدم تحرک جغرافیایی 
جمعیت روستانشین در گذشته، خاصه زمانی که نظام 
بزرگ مالكی بر جامعه روس��تایی حاکم بود و بر ثبات 
اوضاع تأکید می ورزید، بیشتر صادق بود. در این مقوله 
جای دارد به مقایسه تحرک جغرافیایی در میان قشرهای 
مختلف روستایی اشاره ای داشته باشیم. در پژوهش های 
اجتماعی - اقتصادی پاره ای از جوامع روستایی ایران از 
طریق مقایسه محل سكونت رؤسای خانواده ها یا محل 
تولد آنها و پدرانشان، میزان تحرک جغرافیایی جمعیت 
طی دو نسل اخیر مشخص شده است. بنابراین مطالعات 
در اجتماعات روستایی بجنورد 26 درصد، خلخال 15 
درصد، قوچان 10/5 درصد، گناباد 8/6 درصد و بیرجند 
6 درصد رؤس��ای خانواده های کشاورز ده محل تولد 
خ��ود را ترک کرده و در خارج از آن س��كونت اختیار 

کرده بودند.
ارقام مذکور هر چند مبین پایین بودن نسبی میزان 
تحرک جغرافیایی جمعیت طی یكی دو نسل اخیر است، 
در عین حال حاکی از آن اس��ت که بین جوامع مذکور 
از این حیث تفاوتهایی به چشم می خورد، این تفاوت ها 
قطع نظر از عوامل اجتماعی- اقتصادی و میزان مهاجر 
فرستی یا مهاجرپذیری ده های منطقه، تا حد زیادی با 
دش��واری راههای ارتباطی و پراکندگی و دوری ده ها 
از یكدیگر بس��تگی دارد. بی شبهه در مناطق دورافتاده 
ک��ه راههای صعب العبور و دش��وار دارد میزان تحرک 
مكانی کمتر از مناطق دیگر اس��ت. تحرک جغرافیایی 
میان قشرهای مختلف اجتماعی جامعه روستایی فرق 

می کند.
تحرک جغرافيایی در ميان قشر خوش نشين

بررسی هایی که در چندین روستا در ایران به عمل 
آمده است نشان می دهد 54 درصد از سران خانواده های 
قش��ر خوش نشین تحرک مكانی داش��ته اند، در حالی 
که این نس��بت برای س��ران خانواده های قشر کشاورز 
10 درصد بوده اس��ت. این مقایس��ه حاکی از آن است 
ک��ه تحرک جغرافیایی جمعیت در نس��ل پدران برای 
قش��ر خوش نش��ین بیش از 5 برابر قشر کشاورز بوده 
است. می توان گفت مهمترین علل فزونی میزان تحرک 
جغرافیایی قشر خوش نشین، نداشتن زمین زراعی است 
زیرا این قشر از جمعیت روستایی به علت نداشتن زمین 
یعنی مهمترین منبع درآمد خانواده روستایی و در نتیجه 
عدم وابستگی به اجتماع روستا بیشتر تحرک مكانی پیدا 
می کنند. عالوه بر این فعالیتهای شغلی خوش نشینان نیز 

زمینه را برای تحرکات مكانی فراهم می آورد.
تحرک جغرافيایی ميان دهقانان خرده پا )زارع(

در می��ان دهقانان خرده پا میزان تحرک جغرافیایی 
س��ران خانواده بسیار کم است و در میان دهقانان میان 
حال کمی بیشتر و دهقان�ان مرف�ه به نسبت باال است. 
به نظر م�ی رسد ک�ه نخبگان روستایی به نسبت بیشتری 
به علت دش�واری شرای�ط زن�دگ�ی و ن�امس�اعد ب�ودن 
محیط زیست به ترک سرزمین آبا و اجدادی خود مبادرت 
می ورزند و به مناطق دیگری که امكانات محیط برای 
زندگی، تأمین درآمد و باالخره رفاه اجتماعی بیشتری 
فراهم اس��ت کوچ می کنند و در آن اقامت می گزینند و 
در سرزمین جدید، با بهره گیری از استعدادهای خود و 
امكانات مساعد موجود درآمد خود را افزایش می دهند 

و پایگاه اجتماعی باالتری را احراز می کنند.
می��زان تح��رک جغرافیای��ی س��ران خانواده های 
کشاورز به موازات افزایش میزان زمین زراعی و سران 
خانواده های خوش نش��ین هماهنگ با باالرفتن سطح 
درآمد افزایش می یابد. به عبارت دیگر بین میزان تحرک 

جغرافیایی و عامل اقتصادی چه در قشر خوش نشین 
و چه در قشر کشاورز همبستگی مستقیم وجود دارد، 
یعنی در واقع تحرک جغرافیایی زمینه مناسبی را جهت 
افزایش می��زان درآمد خانواده ها فراهم می آورد، به نظر 
می رسد روستاییان وقتی که فضای جغرافیایی و محیط 
مس��كونی خود را برای ادامه زندگی دش��وار احساس 
می کنن�د، به محض پیدا ش��دن وضعیت مساعد آن را 
ترک می کنند و به جای دیگر می روند. یک روستایی که 
اجتماع ده را ترک می کند و به شهر می آید، در بسیاری 
موارد شغل کش��اورزی را رها می کند و به جای آن به 
شغل و حرفه ای که در شهر وجود دارد مشغول می شود. 
از آنجا که مهاجرت روستاییان به شهر همواره با ترک 
زمین، گریز از روستا و رها کردن شغل کشاورزی همراه 
بوده و آسیب های فراوانی برای جامعه به بار آورده است، 
مصلحان اجتماعی و علم��ای اخالق پدیده مهاجرت 
روستاییان به شهر را ناپسند، مخرب اخالق و سالمت 

جامعه می شمارند.
بی شبهه پدیده مهاجرت روستاییان به شهر که امری 
اجتماعی اس��ت، تنها با روش علم��ی و به طور عینی 
قابل بررسی و با کمک پدیده های اجتماعی دیگر قابل 
تبیین است. مهاجرت روستاییان به شهر ممكن است 
به دوگونه انجام پذیرد. نخس��ت اینكه خانواده با همه 
اعضای خود به طور کلی ده را ترک می کنند و در مكان 
دیگری سكونت می گزینند، دیگر اینكه خانواده در ده 
ساکن است ولی یک یا چند نفر از افراد آن به صورت 
فصل��ی یا دائمی مهاجرت می کنند و در خارج از ده به 

سر می برند.
عوامل مؤثر در مهاجرت

در خصوص مهاجرت روس��تاییان به ش��هرها و 
عل��ل و عوامل آن مطالع��ات و تحقیقات زی��ادی از 
سوی محققان و مؤسس��ات و سازمانهای بین المللی 
انجام گرفته اس��ت که هر چن��د در جایگاه خود قابل 
توجه و ارزش��مند هس��تند اما به ط��ور خالصه، علل 
و عوامل مهاجرت روس��تاییان به ش��هرها در ایران را                                                                                   

می توان در چهار طیف اصلی طبقه بندی کرد:
1- عوامل دافعه روستایی 

2- عوامل جاذبه شهری
3- روند و ماهیت توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 

و سیاسی سده اخیر
4- رویه ها و سیاستهای توسعه ای نادرست و ضعف 

در برنامه ریزی.
عالوه بر اینها بیكاری پنهان، محدود بودن زمینهای 
کش��اروزی، عدم برخورداری از بهداشت و آموزش و 
مش��اغل معتبر، عدم امنیت اجتماعی، اختالفات قومی 
و قبیل��ه ای، عدم برنامه ریزی صحی��ح دولت و عدم 
سرمایه گذاری در مناطق روستایی، عدم برخورداری از 
فرصتها و همچنین سیاستهای ناعادالنه توزیع از جمله 
دیگر عوامل دافعه روستایی است که منجر به مهاجرت 

روستاییان به شهرها می شود.
همچنین جاذبه هایی که موجب جذب روستاییان 
به شهرها می ش��وند عبارتند از: دسترسی به امكانات 
فرهنگی، آموزش��ی، بهداش��تی و درمانی و همچنین 
زمینه های مناس��ب اقتص��ادی و اجتماع��ی، تمرکز 
سرمایه های خارجی در شهر، وجود آزادی های نسبی، 
عدم کنترل ها و محدودیتهای روس��تا و تمرکز صنایع 
تكنولوژی و دانش فنی که در اینجا به توضیح چند مورد 

از این عوامل می پردازیم:
عوامل اقتصادی:

کمبود درآمد مالی روستاییان که هیچ رابطه متعادلی 
با هزینه یک زندگی ساده را ندارد و این مسأله با تورم 
روزاف��زون موجود توأم اس��ت به خصوص اینكه این 
مسأله هر چه روستا از شهر دورتر باشد حالت حادتری 

پیدا می کند چرا که درآمدها کمتر و هزینه ها به لحاظ 
کرایه حمل و نقل، دوری و احیاناً بد بودن یا نبودن راه 

ارتباطی و نارسایی های دیگر افزایش می یابد.
گاه��ی تفاوت درآم��د یک روس��تایی در بعضی 
از روس��تاها در مقایس��ه با درآمد یک شهروند، حتی 
جوابگوی نیازهای اصلی و ضروری آنها هم نیس��ت. 
عموماً مهاجرین از قش��ر جوان هستند. هر جوان برای 
تضمین آینده خود و رسیدن به آرزوهای ذهنی، شدیداً 
احساس نیاز به تأمین درآمد بیشتر دارد و می بیند ک�ه 
به راحتی در شهرها می توان با شغلهای واسطه گری یا 
خدماتی درآمدی چند برابر داشت لذا عامل تشویقی و 
محرک قوی خواهد داشت که مهاجرت کند و مثل یک 
نفر از یک خانواده ش��هری درآمد خوبی کسب کند و 
بتواند با همه اعضای خانواده زندگی نسبتاً راحتی داشته 

باشد.
البته همیشه مهاجرت از روستا به شهرها به لحاظ 
فقر نیست و در بعضی از موارد افرادی نیز که در روستا 
صاحب ثروت می ش��وند، محیط روستا را برای خود 
تنگ دیده اموال خود را فروخته برای یک زندگی با رفاه 

و امكانات بیشتر به شهرها می آیند.
عوامل اجتماعی:

یكی از تفاوتهای محیط شهری نسبت به روستایی 
اختالف زیاد خدمات ش��هری مانند بهداشت، درمان، 
آموزش و تأسیس��اتی مانن��د آب و برق و گاز و مراکز 
تفریحی و غیره است. وجود جاذبه های شهری مانند 
پارکهای زیب��ا و تفریحی و امكانات ای��اب و ذهاب، 
س�اختمانه�ای شكی�ل و وج�ود مغ�ازه های رنگارنگ 
از جمله پوش��اکی، خوراکی و لوازم خانگی و غیره به 
مقدار زیاد در کنار یكدیگر، روح تنوع طلبی جوانان را 
سیراب کرده و در مقایسه با محیط سرد و آرام روستا که 
ندرتاً چنین امكاناتی در آن یافت می شود، بر مهاجرت 

افراد تأثیر بسزایی می گذارد.
بازگش��ت یک جوان روس��تایی مهاج��رت کرده 
به روستا به همراه لباس��های جدید و حرف زدن بهتر 
و تعریفه��ای ج��ذاب و اتفاقات مهیج، ذه��ن را برای 

مهاجرت به شهرها مساعد می سازد.
مقایسه کار سخت کشاورزی و دامداری در روستا 
با کارهای آسان و متنوع در شهرها، خود عامل دیگری 

برای مهاجرت روستانشینان است.
عوامل فرهنگی:

نارساییه�ای موج�ود در نظ�ام آموزش روست�ایی، 
از جمله عوامل مؤثر در تشویق جوانان به آمدن به شهرها 
است. به طور طبیعی افراد بعد از کسب مدارک تحصیلی 
مانند مدرک دبیرستان، هنرستان و یا دانشگاه به این دلیل 
که برای این افراد در روستا هیچ گونه امكان کاری 
که مناس��ب با تحصیالتش باشد نیس��ت ناچاراً به 
شهر آمده و این فرد خود می تواند الگوی سایرین 
در روس��تا شده و مهاجرت را تش��دید کند. نقش 
به دس��ت آوردن س��واد در ایجاد انگیزه مهاجرت 
در روستاییان به ش��هر به حدی است که برخی از 
مصلحان اجتماعی آموزش سواد را برای روستاییان 
الزم نمی دانن��د. اینه��ا عقیده دارند که روس��تایی 
باسواد، کار کش��اورزی را رها خواهد کرد، برخی 
می گویند س��واد برای روس��تایی تا حدی که کمی 
خواندن و نوشتن بداند کافی است، اگر از این حد 
بیشتر فراگیرند به شهرها هجوم می آورند. در ذهن 
جوانان روس��تایی که تا مدت ه��ا جز این تصوری 
نداش��تند که مجبورن��د کار پدران خ��ود را دنبال 
کنند، با آموزش س��واد و کس��ب آگاهی اجتماعی 
درب��اره ارزش ه��ای موجود جامع��ه و پایین بودن 
پایگاه اجتماعی به افراد، آنها س��عی دارند از روستا 
بگریزن��د، زمی��ن را ترک کنند و به ش��غلی غیر از 

کشاورزی روی آورند.
عامل بيکاری:

در برخ��ی دیگ��ر از مناطق روس��تایی ایران نیز 
عام��ل بی��كاری از عوامل اساس��ی مهاج��رت بوده 
است. در س��بزوار 73/4 درصد، اراک 84/2 درصد، 
بندرعباس 72 درصد، کاشمر 90/9 درصد و خلخال 
88 درصد مهاجران به علت بیكاری روس��تای محل 
س��كونت خود را ترک کرده و در جای دیگر ساکن 
شده اند. از این رو بر اثر کاربرد ماشین در زراعت و 
پیدایش بیكاری در روستاها، گروه زیادی از جوانان 
روس��تایی برای یافتن کار و تأمین درآمد بیش��تر به 
ش��هرها مهاجرت می کنند. بنابر بررس��ی های انجام 
ش��ده یكی از مهمترین دالیل مهاجرت روستاییان، 

بیكاری و عدم درآمد کافی است.
بین علل ف��راوان و انگیزه های ترک روس��تا، 
مح��روم مان��دن روس��تاها از برخورداریهای مورد 

انتظار هم از دالیل بسیار مهم به شمار می آید.
ادامه دارد ...

م�مكن اس��ت اخیراً یكی از دوس��تان، اع�ض�ای 
خ�ان�واده و یا یک همكار، عزیزی را از دست داده باشد. 
ب�ه م�ح�ض آن�كه مراسم سوگواری به پایان می رسد 
و سیل دس�ته گ��ل��ها و تسلیت ها پایان می پذیرند آن 
وقت اس��ت که فرد س�وگوار به پشتیبانی نیاز خواهد 
داشت. س�وگ�واری ب�رای اغ�ل��ب اف�راد می ت�واند 
تجربه ای وحشتناک و غریبانه ای ب�اش�د. همچنین برای 
اغلب مردم از آن�كه اح�ساس��ات غ�م و اندوه خود را 
با دیگران در میان بگذارند دش��وار است. ب�نابراین آنها 
نیازمند یاری هستند و از آن�ج�ا که دیگر اعضای خانواده 
دست به گریبان اندوه و سوگ شخ�ص�ی خ�ودش��ان 
هستند، اینجا است که دوستان، همسایگان و ه�م�كاران 

آنها در روند بهبودی کارساز و مفید واقع خواهند شد.
آگاه باشيد در روند سوگواری این عالئم طبيعی 

هستند:
1- ت�جرب�ه اح�ساس��ات و هی�ج��انات ش�دید 

برای به�بود من�اسب ف�رد طب�ی�عی و ال�زام�ی است.
2- احساس گناه، شرمس��اری و خشم بخشی از 

روند بهبودی است.
3- هر فرد شیوه سوگواری مخصوص به خود 

را دارد.
4- ج��دول زمان��ی خاصی برای م��دت زمان 

سوگواری وجود ندارد.

چگونه می توان به افراد محزون یاری رساند
بهترین چیز آن است که در کنارش باشید. شما 
ممكن اس��ت دقیق�ًا ن�دان�ید که چه کاری ان��جام 
دهید و یا چه چیزی به زبان بیاورید اما مهم نیست. 
ف�ق�ط ف�رد س���وگ�وار را ت�ن�ه�ا ن�گذارید چ�ون 
ب�یش از همیشه به حمایت و پشتیبانی شما محتاج 
است. ن�ی�ازی نیس��ت مشكلی را حل کنید تنها به 

صحبتهایش گوش فرا دهید.
افراد سوگوار معموالً از کارهایی که انجام داده و یا 
می توانستند انجام ده�ن�د ول�ی ان�جام نداده اند احساس 
گناه فراوانی می کنند، شما برای کاستن از این احس�اس 

گ�ناه اقدامات زیر را صورت دهید:
1- به آنها بگویید نگرانشان هستید.

2- تصدیق و تصریح کنید که آنها نهایت سعی 
خود را به انجام رسانده اند.

3- آنها را تش��ویق کنید درباره احساساتشان با 
شما صحبت کنند.

4- به آنها اجازه دهید تا احس��اس اندوه و خشم 
خود را با فریاد و شیون تخلیه کنند.

بایدها و نبایدها هنگام برخورد با افراد محزون
1- رفتار طبیعی داشته باشید.

2- نگرانی و تأس��ف خود را بی ریا و صادقانه 
ابراز دارید.

3- ب��ا بردب��اری و بدون قید و ش��رط به آنها مهر 
بورزید و محبت کنید.

4- در ص��ورت لزوم آنها را در آغوش بگیرید و یا 
دستتان را دور گردن آنها بیندازید.

5- به آنها نشان دهید به شنیدن صحبتهای آنها 
تمایل دارید.

6- تأس��ف خود را از درگذشت فرد از دست 
رفته بیان دارید.

7- در م��ورد فرد درگذش��ته واضح و صریح 
صحبت کنید.

8- هرگاه احساس گریستن داشتید گریه کنید.
9- فرد سوگوار را تنها نگذارید.

10- در مورد مس��ائل شخصی فرد در گذشته 
کنجكاوی نكنید.

11- در مورد چگونگی و کیفیت مرگ پرسش 
نكنید.

12- آنها را نصیحت نكرده و یا راه حل فوری ارائه 
ندهید. مثالً نگویید: »م��ی دون�م چه حالی داری«، »تو 

باید...«، »گذشت زمان همه چیز را حل می کنه.«
13- سعی ن�كنید آن�ها را س�ر ح�ال ب�ی�اوری�د و 
یا حواسشان را از وخامت اوضاع من�ح�رف کنید. مثاًل 
نگویید: »حداقل اون دیگه عذاب نمی کشه«، »اون االن 

در ج��ای بهتریه«، »این خواست خدا بوده.«

14- واق�ع���ه را کوچ�ک ن�ش��ماری�د. مث�اًل 
ن�گویی��د: »آنقدر هم مهم نیس��ت«، »حالت خوب 
می ش��ه«، »قب��ل از اونكه متوجه بش��ی اوضاع به 

حالت اولش در میاد.«
15- به وی پیش��نهاد اس��تفاده از نوشیدنیهای 
الكلی و داروهای مس��كن ندهید چ�ون آنها تن�ها 
راه ح��ل موقتی برای آالم روح��ی پیش روی وی 
گ�ذاش���ت�ه ام�ا در دراز م��دت اوضاع را وخیمتر 

می کنند.
ــودک بود موارد  ــی که فرد محزون ک در صورت

زیر را رعایت کنيد:
1- پیامهای گیج کنن��ده و غلط به آنها ندهید. 

مثاًل نگویید: »پدر بزرگ االن خوابیده.«
2- از آنه��ا نخواهی��د در مقاب��ل دیگران گریه 

نكنند چون ممكن است آنها را ناراحت کند.
3- او را مجبور نكنید در مقابل دیگران بر خالف 

میل خود گریه و زاری کند.
4- در حضور کودک نیز گریه کنید با این عمل 
به وی می آموزید تا ابراز اح�ساس�ات ق�اب�ل قبول 

است.
5- چون روح کودکان بسیار حساس تر است، 
بی�ش��تر مراقب آنها باش��ید و کمكش��ان کنید تا با 

وضعیت موجود کنار بیاید.

پیش��نهاد رشوه برای فرار از چنگال قانون 
از س��وی مأموران وظیفه شناس در شهرستان 

شهرکرد رد شد.
به گ��زارش معاونت اجتماع��ی فرماندهی 
انتظامی چهارمحال و بختیاری، مأموران پلیس راه 
سامان، حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی 

به یک دستگاه کامیون مظنون شدند.
خودرو ذکر شده به منظور بررسی متوقف 
و مورد بازرس��ی قرار گرفت، اما به دلیل عدم 

ارائه م��دارک توس��ط راننده، کامی��ون برای 
بررسی بیشتر به پارکینگ داللت داده شد.

رانن��ده خودرو ک��ه خ��ود را در چنگال 
قانون گرفتار می دید، برای رهایی به مأموران 
مبلغ یک میلیون ریال پیش��نهاد رش��وه کرد، 
لیك��ن مأموران وظیفه ش��ناس ضم��ن تنظیم 
صورتجلس��ه از قبول هرگون��ه مبلغی امتناع 
ک��رده و متهم را ب��ه مراجع قضای��ی معرفی 

کردند.

مراحل اوليه اعتياد
استفاده از عطریات و ادکلن به منظور از بین بردن 
بوی مواد مخدر، حضور مستمر در مقابل آینه و 
کنترل وضعیت ظاهری، استفاده از پوشش مرتب و 
منظم، احتیاط افراطی و گریز از مقابله با مشكالت 

و تمایل به گذراندن ساعاتی به دور از اطرافیان.
مرحله پيش رفته اعتياد

گوش��ه گیری و گریه های ش��بانه، اس��تفاده از 
مشروبات الكلی، کاهش مصرف سیگار، استعمال 
داروه��ای روان گ��ردان و آرام بخ��ش، وج��ود 
دوره های بی قراری، تحریک پذیری، عصبانیت 
و اضطراب، وجود وسایل استفاده از مواد مخدر 
در میان وس��ایل ش��خصی او مثل: انواع سرنگ، 
قاش��ق چایخوری و...، درگیر ش��دن با پلیس و 
تصادفات رانندگی زیاد و غیرعادی،  دست ها و 
پاها کم قدرت شده به حالت پرانتزی در می آید، 
تغییر ساعات خواب )دیر خوابیدن در شب و دیر 
بیدار شدن در صبح(، افزایش هزینه های شخصی 
و دریافت پول به بهانه های مختلف و مفقود شدن 
پول و یا اشیاء داخل خانه، تمایل به کناره گیری از 
بستگان و معاشرت با دوستان جدید و مشكوک 
)60  درصد معتادان از طریق دوستان ناباب گرفتار 
اعتیاد می شوند(، بروز رفتارهای مشكوک و بستن 
دراتاق خود  به مدت طوالنی، تلفن های مشكوک، 
بی عالقگی ب��ه تحصیل، تأخی��ر و غیبت های 
غیرموجه از مدرسه، قرارهای مالقات غیرعادی،  
ماندن در توالت به مدت طوالنی و توجیه رفتارهای 
نادرست دیگران »همه سیگار می کشند و آسیبی 
هم ندیده اند«، بدقولی، دادن وعده های بی اساس، 
صحبت های بی مورد، وراجی و پرحرفی کردن 

)از عالئم مصرف حشیش(.
نشانه ها و عالئم ظاهری و جسمانی مصرف 

مواد مخدر 
 تنگ شدن یا باز شدن مردمک چشم به صورت 

غیر طبیعی، تغییرات جسمانی و از میان رفتن شرایط 
مطلوب سالمت جسمانی: افزایش یا کاهش اشتها، 
سرماخوردگی های پی در پی و خون دماغ شدن،  
تغییر در وضع ظاهری: ظاهری ضعیف، فرتوت، 
پژمرده، رنگ پریده با دندان هایی پوس��یده و زرد 
رنگ، تغییر رنگ چهره به ویژه لب ها و پلک ها، 
قرمز بودن و خون آلود بودن کره چشم ها،  خون 
آلود بودن رگ های خونی زیر پلک ها کبودی و 
تیرگی زیر پلک ها، چروک پوست صورت، فرو 
رفتن گونه ها، یخ بودن یا انحراف بینی، کبودی و 
تیره بودن لب ها، کشیده شدن و شل شدن تارهای 
صوتی و در نتیجه تغییر ص��دا و ناتوانی در ادای 
حروف مثل »سین« به »شین« و برجستگی و تیره 

شدن رگ های خونی.
 تغيير رنگ و حالت زبان در اثر مصرف انواع 

مواد مخدر و اعتياد آور به این شرح: 
دراثر مصرف سیگار پرزهای چشایی از سفیدی به 

رنگ زرد مایل به قهوه ای تبدیل می شود
- در اثر مصرف تریاک این پرزها کامالً در انتهای 

حلق به رنگ قهوه ای درمی آید
- در اثر مصرف هروئین پرزها از بین رفته زبان به 
صورت یک تكه گوشت قرمز و خشک درآمده 

در دو طرف دهان کف ایجاد می شود
- در اث��ر مص��رف مش��روبات الكلی ضمن 
اینكه زبان مانند یک تكه گوشت می شود اما 
مرطوب بوده و آثار ترک خوردگی روی زبان 

هویدا می شود
- تغییر رنگ زیر ناخن های دست از صورتی به 

سفید بی روح
- انگشتان دستان ضعیف شده لذا فرد معتاد سیگار 

را با انتهای انگشتان خود نگهداری می کند
- وجود نشانه های تزریق در بدن فرد. 

ــی  ــی انتظام ــی و فرمانده ــت اجتماع معاون
چهارمحال و بختياری 

چگونه در اندوه دیگران شریک باشیم؟

صحت عمل و رد رشوه یک میلیون ریالی از مهاجرت از روستا به شهر )قسمت دوم(
سوی مأموران در شهرستان شهرکرد

نشانه های روان شناختی و رفتاری در معتادین
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مادران کودکان استثنائی از سوی همسران مورد شماتت قرار می گیرند

نوجوانان، طعمه های دائمی 
بیماری های روانی هستند

تأثیر حرکتهای گهواره ای روی رشد جنین

پسران پدرهای جوان، زودتر پدر می شوند

تكلم به زبان مادری به هویت یابی بهتر و محكم تر 
کودکان منجر می شود

کارشناس��ان می گوین��د؛ فاکتورهایی چون 
فشار تحصیلی، کار و روابط، نوجوانان و افرادی 
را که در آغاز س��ن 20 س��الگی هستند، بیش از 
سایر گروه های سنی مستعد ابتال به بیماری های 
روانی مانند ش��یزوفرنی )جنون جوانی( می کند. 
متخصصان می گوین��د؛ این درحالی اس��ت که 
در 70 درصد م��وارد، این بیماری ها قابل درمان 
هس��تند. طبق آخرین آمار ارائه ش��ده از س��وی 
انجم��ن بهداش��ت روانی س��انجیوینی در هند، 
هم اکنون حدود 450 میلیون نفر در سراسر جهان 
به گونه ای قربانی مش��كالت رفت��اری روانی و 

نورولوژیک هس��تند و این رقم به طور دائم و با 
ثبات رو به افزایش اس��ت. به عالوه در این میان، 
نوجوانان و جوانان مهمترین قربانیان این بیماری ها 
از جمله جنون جوانی هستند. به گفته متخصصان 
روانپزشكی؛ فشار کار، مطالعات و حتی روابط بین 
همساالن از مهمترین عوامل بروز این اختالالت 
و مش��كالت روانی هس��تند.این کارشناسان بر 
ضرورت نقش و تالش جامعه مدنی و دولت ها 
در جهت درک، شناس��ایی و کمک به این افراد 
و خانواده های��ی که گرفتار این قبیل بیماری های 

روانی هستند، تأکید کردند.

دانشمندان دانشگاه میش��یگان اعالم کردند 
حرکات گهواره ای می تواند باعث رش��د بهتر 
جنین ها شده و آنها را از مقاومت باالتری برخوردار 
سازد. مطالعات جدید نشان می دهد جنینها نیز 
مانند نوزادان گهواره و الالیی را دوس��ت دارند 
زی��را ایجاد حرکات گهواره ای در دوران جنینی 
باعث رشد بهتر آنها می شود. دانشمندان دانشگاه 
میش��یگان با به آرامی تكان دادن جنین در حال 
رشد در موشها طی باروری مصنوعی توانستند 
میزان باروری را ت��ا 20 درصد در این جانداران 
افزای��ش دهند. به گفته آنها این حرکات آرام در 
انسان نیز می تواند نتیجه مشابه داشته و درصد 
موفقیت را در ب��اروری مصنوعی افزایش دهد. 
یكی از مهمترین تالش��های محققان بهبود رشد 
جنینها در محیطهای آزمایشی به شكلی است که 
شرایط رشد آنها به شرایط طبیعی رشد نزدیكتر 
ش��ود زیرا بدن انس��ان کارآمدترین و مؤثرترین 
محیط برای رشد جنین است. شیوه های کنونی 
باروری مصنوعی با آنچه هنگام رش��د جنین در 
بدن انس��ان که مدام در حال حرکت بوده و مواد 
مختلف در جریانند بسیار متفاوت است. به همین 
منظور دانشمندان ابزاری را ابداع کردند تا بتواند 
حرکات طبیعی را که یک جنین در حال رشد در 
حالت طبیعی تجربه می کند را به وجود آورد. به 
گفته محققان این ابزار با ایجاد حرکات منظم و نه 
متوالی که دانشمندان آن را به حرکات گهواره ای 
تشبیه می کنند به س��لولهای جنین احساس در 
خانه بودن را می دهد و این احساس، رشد آنها 
را بهبود می بخشد. این ابزار مخروطی به اندازه 

یک انگشت دانه است که در انتهای آن شبكه های 
ریزی برای خروج مواد غذایی قرار گرفته اند. این 
مخ��روط به صورت مقطع و برنامه ریزی ش��ده 
مایعات مغذی را به شبكه ها تزریق می کند که این 
یكنواخت نبودن باعث القای حرکات طبیعی بدن 
به سلولها می شود. بر اساس گزارش ام بی سی، 
آزمایشها نشان می دهد جنینهایی که با کمک این 
ابزار گهواره ای رشد داده شده اند بسیار مقاوم تر و 
سالمت تر از جنینهایی هستند که در شرایط سالم 
رشد داده شده اند به شكلی که جنین های ثابت 
از 67 سلول و جنین های متحرک از 109 سلول 
برخوردار بودند و در نهایت 77 درصد از جنینهای 

متحرک به باروری موش مادر منجر شدند.

نتایج ی��ک تحقیق جدید نش��ان می دهد 
پس��رانی که فرزند پدرهای جوان و کم سن و 

سال هستند، زودتر پدر می شوند.
در این تحقیق، پژوهشگران دریافته اند از 
روی س��ن و زمانی که م��ردی صاحب فرزند 
می ش��ود می توان پیش بینی کرد فرزند پس��ر 
وی نیز در دوران جوانی و سن پایین صاحب 
فرزند خواهد شد. در این آزمایش، 1496 مرد 
19 س��اله یا جوانتر در یک مصاحبه ساالنه در 
پژوهش ملی جوان��ان 1997 مورد ارزیابی و 
مطالعه قرار گرفتند. محققان دریافتند: احتمال 
زود پدر شدن در این پسرها، 1/8 برابر بیشتر 
از پسرهایی است که پدران آنها دیرتر صاحب 
فرزند شده اند و این پژوهش نشان داده است 
رابطه فوق در واقع یک چرخه درون نسلی از 

پدر شدن در دوران نوجوانی است و در واقع 
به سایر فاکتورهای خطرزای قدیمی از جمله 
افزایش حاملگی نوجوانی در دختران ارتباطی 
ندارد. محققان می گوین��د این پژوهش تأکید 
می کند که اقدامات پیشگیرانه در مورد پسرها 
و مردهای جوانی که در این چرخه نسلی قرار 

دارند باید جدی تر صورت گیرد.

یک روانپزشک گفت: تكلم به زبان مادری 
به هویت یابی بهتر، محكم تر و عمیق تر کودکان 
و برخ��ورد بهتر آنه��ا با آس��یب های اجتماعی 
احتمالی در سنین باالتر منجر می شود.د کتر احمد 
صداقتی روانپزش��ک در گفتگو با ایسنا با اشاره 
به اهمیت تكلم به زبان مادری در ش��كل گیری 
هویت افراد و به وجود آمدن احس��اس هویت 
خانوادگی در جوانان گفت: این در حالی اس��ت 
که فرهنگ کنونی حاکم بر جامعه سعی در تكلم 
فارس��ی با کودکان دارد. این روانپزش��ک گفت: 

به زبان فارسی س��خن گفتن با کودکان به بهانه 
پیشگیری از دچار مشكل شدن آنها در مدرسه یا 
اجتماع، جایگاه علمی ندارد و از ضعف هویتی 
والدین ناشی می ش��ود. دکتر صداقتی ادامه داد: 
س��ازمان ملل نیز به اهمیت زبان مادری پی برده 
است به طوری که از سال 2000، روز 21 فوریه 
را به عن��وان روز جهانی زبان مادری اعالم و به 
کش��ورهای مختلف توصیه کرده است سیستم 
آموزشی خود را به گونه ای طراحی کنند که زبان 

مادری حفظ شود.

خش��ونت آنگونه ک��ه در افكار 
عمومی تصور می شود تنها محدود 
به پرخاش��گری و تعرضات جسمی 
و فیزیكی نیس��ت. اکثر مردم، کتک 
زدن و زخمی ک��ردن و درگیریهای 
فیزیكی را به عنوان مظهر خشونت 
معن��ا می کنن��د در حالی ک��ه دامنه 
تعری��ف و وج��وه عینی خش��ونت 
الیه ه��ای گس��ترده ت��ری از رفتار 
انس��انی را دربر می گیرد. الیه های 
درونی آدمی که پس کردار او پنهان 
می ماند و به ش��كل ناخ��ودآگاه در 

ساختار زبانی خود را لو می دهد.
خش��ونت ابتدا در ذهن ش��كل 
می گی��رد و ب��ر اس��اس گفتم��ان 
فرهنگی جامعه بنیان نهاده می شود. 
در واق��ع هوی��ت و ریش��ه یاب��ی 
خش��ونت ورزی را باید در ساختار 
فك��ری -   فرهنگی جامعه جس��تجو 
کرد. خش��ونت گرچه در مناسبات 
اجتماع��ی و ف��ردی انس��انها بروز 
می یابد ام��ا بی��ش از آن در الگوی 
رفتاری و س��اختار فرهنگی جامعه به 
رسمیت شناخته  و مبتنی بر انسان شناسی 
و فلسفه اجتماعی هر جامعه و البته 
تجربیات تاریخی یک تمدن خاص 
بنا می شود. اگرچه خشونت جنسیت 
نمی شناس��د اما همواره دو گروه از 
آدمیان یعنی زنان و کودکان بیش از 
مردان قربانی خشونت شده اند. شاید 
خش��ونت به ک��ودکان را بتوان ذیل 
تفاوت قدرتهای جسمی تفسیر کرد 
اما خش��ونت علیه زن��ان را باید در 
جایگاه انس��انی و اجتماعی آنان در 
بستر تاریخ پی گرفت. تاریخ مذکر 
در ذات خوی��ش پرورن��ده فرهنگ 
خشونت بر علیه زنان است در دامن 
این تاریخی که زن طفیلی وجود مرد 
است و تنها رویكرد کارگرد گرایانه 
به زن حاکم اس��ت. خشونت الزمه 
زیست زنانه می ش��ود و کتک زدن 
به مقام ابزار تادی��ب و تربیت ارتقا 
می یابد. ام��ا به هر حال با توس��عه 
و رش��د تمدن بش��ری و گسترش 
فرهنگ مدرن، خشونت  عریان علیه 
زنان کمتر شد و دست کم قوانین و 
مقرراتی برای محدود کردن و کنترل 
خش��ونت فیزیكی علیه آنان تدوین 
ش��د و اقدامات جنبش های طرفدار 
حقوق زن تا حدود زیادی توانست 
خش��م بی منطق علیه زنان را تعدیل 
کند ام��ا معضالت عمی��ق فرهنگی 
همواره ریش��ه در الیه ه��ای پنهان 

و ذات��ی یک س��اختار ظالمانه دارد. 
امری که توجه کمتری به آن ش��ده 
است و ش��اید مدافعان حقوق بشر 
و زن��ان کمتر ب��ه آن توجه کرده اند 
خش��ونت کالمی و روانی علیه آنان 
است. خشونتی بی رحم، تحقیرآمیز 
و ضدکرامت انس��انی که در پش��ت 
به فراموش��ی  خش��ونتهای ظاهری 
س��پرده شده است. خشمی که دایره 
قلمرو آن تا جایی گسترش می یابد 
ک��ه هرگونه تع��رض و تع��دی به 
شخصیت و کرامت زنان را خشونت 
علیه آنان قلمداد می کند این خشم 
به ظاهر نرم، زخم��ی به عمق جان 
آدم��ی دارد ک��ه گفته اند زخم زبان 
از تیغ شمش��یر نیز برنده تر است و 
از زهرمار تلخ تر! و تلخ تر آنكه این 
وجهه از خش��ونت، نادیده انگاشته 
می ش��ود و بی مهری ب��ه زنان، خود 
م��ورد بی مهری قرار گرفته اس��ت، 
این نوع از خش��ونت به مثابه دردی 
اس��ت که به دلیل پنهان بودن عالئم 
بیماری ش��ناخته نمی شود که مورد 
معالج��ه قرار گیرد. ب��ه همین دلیل 
خش��ونت کالمی و روان��ی، طیف 
بیشتری از زنان را به دام آسیب های 
خود می کشاند. نتایج یک پژوهش 
ملی نش��ان می دهد زن��ان ایرانی در 
میان انواع 9گانه خش��ونت خانگی، 
بیش��تر تحت خش��ونت های روانی 
و کالمی قرار دارن��د. 52/7 درصد 
از کل پاس��خگویان اع��الم کرده اند 
از اول زندگ��ی مش��ترک تاکن��ون 
قربانی این نوع خش��ونت که شامل 
به کارگیری کلمات رکیک و دشنام، 
داد و فریا���د، به�ان��ه گی�ری ه�ای 

پی درپی و... اس��ت، بوده اند. رتبه 
بعد، خش��ونت فیزیكی از نوع دوم 
است که 37/8 درصد از زنان ایرانی 
از اول زندگی مش��ترک خود، آن را 
تجربه کرده اند که شامل سیلی زدن، 
زدن با مشت یا چیز دیگر، لگدزدن 
و... است. متوسط میزان تجربه این 
نوع خش��ونت ها برای زنان درگیر 
در خشونت خانگی برابر با 2/46 بار 
است. رتبه سوم با رقم 27/7 درصد 
متعلق به خش��ونت های ممانعت از 
رش��د اجتماعی و فكری و آموزشی 
اس��ت که ش��امل ایجاد محدودیت 
و  دوس��تانه  فامیل��ی،  ارتباط ه��ای 
اجتماع��ی، ممانع��ت از کاریابی و 
اشتغال و ایجاد محدودیت در ادامه 
تحصیل و مشارکت در انجمن های 
اجتماعی اس��ت که 72/3 درصد از 
زنان اظهار کرده ان��د از اول زندگی 
مشترک تاکنون در معرض این نوع 
از خشونت همسران خود نبوده اند.

بخش دیگری از خشونت پنهان 
بر علیه زنان، خشونت های جنسی و 
ناموسی است که شامل مجبور کردن 
به دیدن عكس و فیلم های مبتذل یا 
اجبار به روابط زناش��ویی ناخواسته 
یا غی��ر متع��ارف می ش��ود، با رقم 
10/2 درص��د رتبه پایینی را به خود 
اختصاص داده اس��ت. آمارهایی که 
ابعاد میزان وقوع خش��ونت خانگی 
را در سطح ملی نشان می دهد حاکی 
اس��ت که 89/8 درصد زنان ایرانی 
گفته ان��د در طول زندگی مش��ترک 
خود هرگ��ز قربانی خش��ونت های 

جنسی و ناموسی نبوده اند. 
همچنی��ن اکثر اف��راد درگیر در 

ناموسی  و  جنس��ی  خش��ونت های 
اع��الم کرده اند که در ح��د پایین و 
خیلی پایی��ن در مع��رض این نوع 
خش��ونت ها بوده اند. بنابراین نتایج 
بررسی خش��ونت خانگی  پژوهش 
در 28 مرکز اس��تان نش��ان می دهد 
و  جنس��ی  خش��ونت های  وق��وع 
ناموس��ی در س��طح ملی در مقایسه 
با خشونت های دیگر، کمتر گزارش 
ش��ده است.  این نوع از خشونت ها 
به دلیل فرهن��گ ایرانی و نزاکت و 
حج��ب و حیای زنان��ه دچار خود 
سانس��وری از س��وی آنان می شود 
و قطعًا این مس��أله بررسی و تحقق 
دقیقتر خشونت های جنسی را دچار 
مشكل می س��ازد اما از سوی دیگر 
و بر اس��اس یافته های روانشناس��ی 
زن، خش��ونت روانی- کالمی بیش 
از خش��ونت های فیزیك��ی بر روح 
زن��ان تأثی��ر می گ��ذارد و الیه های 
عمی��ق و حساس��تر درون آن��ان را 
تهدی��د می کند. خش��ونتی که کمتر 
به چش��م می آید و اساس��ًا به دالیل 
فرهنگ��ی در بس��یاری از م��وارد به 
رس��میت ش��ناخته نمی ش��ود. این 
ش��كل از خشونت ورزی علیه زنان 
طیف وس��یعتری از مردان را شامل 
می شود و بسیاری از زنان تحصیل کرده 
و م��درن را نیز درب��ر می گیرد و به 
همین دلیل نیازمند فرهنگ س��ازی 
در پروس��ه تاریخی بیشتری است. 
اگرچ��ه در دنیای جدید خش��ونت 
فیزیكی کمتر از گذش��ته به چش��م 
می خورد اما خش��ونت های روانی-
کالمی همواره در س��اختار فرهنگی 
جامعه پنهان مانده اس��ت و قربانیان 
زیادی می گیرد، قربانیانی که صدای 
خورد ش��دن استخوانهایشان شنیده 
نمی ش��ود اما درد به استخوانش��ان 
رس��یده است. این خش��م خاموش 
خش��مگین،  فریاده��ای  از  بی��ش 
آتشین اس��ت. گ�رچه ام�روزه ای�ن 
چه�ره از خش���ونت علیه زن�ان در 
ح�ال بروز در سطح عمومی است. 
درگی�ری لفظ��ی ب�رخی از زوجه�ا 
در خی�اب���ان و ارتباط آش��كار مرد 
با زنی دیگر و قتلهای ناش��ی از این 
اختالفات گواه ادعای ماست و باید 
پذیرفت صرف��ًا بر اس��اس تدوین 
قوانی��ن و آیین نامه نمی توان ش��عله 
خشونت علیه زنان را خاموش کرد، تنها 
با روشن کردن چراغ آگاهی می توان از 
چنگ این ظلمت پنهان رهایی یافت. 

یک کارش��ناس تربیت کودکان 
استثنائی با بیان اینكه تمام بار زحمت 
تعلیم و تربیت کودکان اس��تثنائی بر 
دوش مادران است، گفت: این مادران 
در خانه و از س��وی همسرانشان که 
هی��چ مش��ارکتی در تربی��ت کودک 
ندارند مورد شماتت قرار می گیرند. 
صدیقه افش��ار در گفتگو ب��ا مهر با 
اش��اره به نیازهای بی شمار کودکان 
استثنائی و بی توجهی جامعه نسبت 
ب��ه آنها گف��ت: نامی که ب��رای این 
کودکان انتخاب کرده ایم بدین معنا 
نیست که جامعه از آنها فرار کند بلكه 
باید به این کودکان احترام گذاش��ت 
چون جامعه نس��بت ب��ه آنها وظیفه 
و مس��ئولیت دارد. این معلم کودکان 
استثنائی که بیش از 41 سال تدریس 
این دان��ش آم��وزان را تجربه کرده 
معتقد اس��ت: »اگر ما نی��از کودکان 
اس��تثنایی را با س��ایر انسانها یكسان 
بدانی��م هیچ گاه آنه��ا را از هم جدا 
نمی کنیم.« کارش��ناس علوم تربیتی 
ک��ودکان اس��تثنائی، خان��واده آگاه، 
ب��ا محب��ت و بردبار را ک��ه واقعیت 
موجود فرزندش��ان را پذیرفته باشند 
از نیازهای کودکان استثنائی دانست 
و اف��زود: نباید تبعی��ض و تحقیر در 
این خانواده ها وجود داش��ته باش��د 
و روش تربیتی ش��ان باید قاطعانه و 
آزادمنشانه باشد در غیر این صورت 
این ک��ودکان در فضای هرج و مرج 

رشد نخواهند کرد. 
افشار تصریح کرد: محبت بدون 
اف��راط و تفریط، ت�رحم و ب�دون در 
نظر گرفتن معلولیت از دیگر نیازهای 
ک�ودکان استثنائی است. گاهی اوقات 
والدین ترحم و دلسوزی می کنند و 
خیلی از موارد را در نظر نمی گیرند 
و همی�ن باعث بروز مش��كالتی در 

مدرسه می شود.
ــبت به  ــتثنائی نس کودکان اس

مسائل مذهبی آگاهی ندارند
معلم دانش آموزان اس��تثنائی به 

استثنائی  کودکان  پدران  بی توجهی 
نس��بت به آنها و قبول زحمت تمام 
مسئولیتها از سوی مادران اشاره کرد 
و گفت: باید برای پدران احس��اس 
مس��ئولیت در تربی��ت ک��ودک ب��ا 
نیازه��ای ویژه ایجاد ک��رد و به آنها 
فهماند این ک��ودک فرزند هر دوی 
آنها است و یک نفر نباید به تنهایی 
تم��ام ب��ار مس��ئولیت را ب��ر دوش 

کشد.
افشار با بیان اینكه نیاز به تعلیم 
دین��ی از اساس��ی تری��ن نیازه��ای 

کودکان اس��تثنائی است، گفت: این 
کودکان از مس��ائل مذهبی اطالعی 
ندارن��د و بای��د آموزش��ها در این 
زمینه تقویت ش��ود چرا که آنها نیز 
به صحبت ک��ردن با خدا نیاز دارند 
اما روش و نوع آن فرق می کند که 

باید فرا گیرند.
کودکان استثنائی جز سرزنش 

و تحقير چيز دیگری نمی بينند
این کارشناس تربیتی دانش آموزان 
استثنائی افزود: همچنین تغذیه سالم 
و رژی��م غذای��ی مناس��ب از دیگر 
نیازهای کودکان اس��تثنائی اس��ت. 
در واقع باید مراکزی برای مش��اوره 
غذایی این کودکان راه اندازی شود 
و خانواده های آنها را در این زمینه 
کمک کند.افش��ار تكری��م و احترام 
از خواس��ته های  دیگ��ر  یك��ی  را 
کودکان اس��تثنائی دانس��ت و اظهار 
کرد: ام��ا مت�أس��ف�انه ای�ن کودکان 
جز س��رزنش و تحقیر چیز دیگری 

نم�ی بینند.
 وی در این رابطه خاطرنش��ان 
کرد: یادم می آید سال پیش کارم را 
در یك��ی از مدارس با دانش آموزان 
کم توان ذهنی و کم شنوا آغاز کرده 
ب��ودم، وقتی ب��رای ارائ��ه نیازهای 
این کودکان به دفت��ر مدیر رفتم در 
پاسخ به س��خنان من گفت: »تربیت 
بچه ه��ای خودمان مان��ده آن وقت 

باید به اینها برسیم.«

ی��ک پژوهش��گر اعتی��اد ب��ا بی��ان اینكه 
تاب آوری زنان همس��ر معت��اد در برابر اعتیاد 
همس��ر معموالً پایین است، گفت: 62 درصد 
همس��ران مردان معتاد در کنار ش��وهران خود 

مواد مخدر مصرف می کنند.
به گزارش ش��هر رویا نوری در نشس��ت 
تخصص��ی بررس��ی عوامل ت��اب آوری زنان 
همس��ر معتاد در برابر اعتی��اد گفت: وضعیت 
اقتصادی پدری زن و یا ویژگی های شخصیتی 
عاملی برای جلو گیری از این آسیب محسوب 
نمی ش��ود و رفتارهای ش��دید اعتیادی همسر 

بیشترین نقش را دارد.
به گفت��ه این پژوهش��گر 82 درصد زنان 
دارای همس��ر معتاد با اطالع همسر خود مواد 

مخدر مصرف می کنند.
وی تصریح کرد: مص��رف چندگانه مواد 
در همس��ر و آزار فیزیك��ی عوام��ل مهم عدم 
ت��اب آوری در زن��ان همس��ر معتاد ش��ناخته 
شده اند همچنین عوارض س��وءمصرف مواد 
خش��ونت فیزیكی، افت وضعی��ت اقتصادی، 
اختالل در عملكرد جنس��ی و افكار و اقدام به 

خودکشی در میان زنان همسر معتاد با تفاوت 
معناداری نس��بت به زنان ش��وهر سالم وجود 

دارد.
وی تصری��ح ک��رد: شناس��ایی ع��وارض 
زندگی با همسر معتاد و عوامل زمینه ساز این 
عوام��ل از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت در 
عین حال بررسی عوامل مؤثر بر تاب آوری در 
برابر این عوارض در زن��ان تاب آور می تواند 
در جهت برنامه ریزی ب��رای زنان در معرض 
خط��ر زندگی با همس��ر معتاد نقط��ه عطفی 

محسوب شود.
ای�ن در ح�الی است ک�ه س�ال گ�ذش�ته 
دکتر س��یمی�ن دخت نج�اتی در اظهار نظری 
پژوهشی در ارتباط با زنان معتاد گفت:  درصد 
مراجع��ه زن�ان معت���اد به م�راک��ز درمانی را 
کمتر از 10 درصد مجم��وع مراجعه کنندگان 
به مراکز درم�انی اعتی�اد دانس��ت و خ�واستار 
توس��عه مراک��ز درمان اعتی��اد و مراکز گذری 
کاهش آس��یب اعتی�اد وی��ژه زن�ان که تع�داد 
آنها را در ک�ل کش��ور انگش��ت شمار خواند، 

شد.

خشونت پنهان در کمین زنان گلخانه مننکته

آشپزخانه من

نام فارسی: گلشانه، هرگز هرگز 
Ctenanthe oppenheimiana :نام علمی

Maranthacaea :نام تیره
Never never :نام انگلیسی

خصوصيات: زیباترین گیاه آپارتمانی با نگهداری 
مش��كل و گاهی مبتدیان این گیاه را با مارانتا وکالته آ 
اشتباه می گیرند. برگها نسبت به مارانتا ایستاده تر است. 
سطح برگها کرمی رنگ با رگبرگهای سبز رنگ و سطح 
زیرین برگها ارغوانی اس��ت. گردش موازی این گیاه با 

زمین و آسمان منظره زیبایی را به وجود می آورد.
نور: نور معمولی و نسبت به سایه تحمل بیشتری 

دارد ولی در زمستان نیاز نوری آن بیشتر است.
دما: زمس��تان )حداقل 16 درجه( و در تابس��تان 

)حداکثر 29 درجه(
آبياری: تابستان هفته ای 3-2 بار و در زمستان 1 بار 
در هفته و در صورتی که درجه حرارت زیر 10 درجه 

باشد هر 12-10 روز 1 بار آبیاری کافی است.
غبارپاشی: تابستان هر روز و در زمستان 2 بار در 

هفته. این گیاه به رطوبت زیادی نیاز دارد.
خاک: پیت با کمپوست سبک

کوددهی: هر 14 روز 1 بار با کودهای مخصوص 
گیاهان زینتی

ــاد: تقس��یم بوته و کاش��ت آن در گلدانهای  ازدی
جدید

عوارض و درمان: برگها رنگ پریده شده که در اثر 
کمبود عناصر غذایی و گیاه پژمرده شده، بسته به شرایط 
یا در اثر آبیاری بیش از حد یا در اثر کم آبی است. برگها 
رنگ خود را از دست داده اند که در اثر کمبود نور است. 
چروک شدن و خم شدن و ریزش برگها در اثر گرما و 
خشكی هوا است. برگها لوله ای شده و باز نمی شوند 
که در اثر سردی هوا است. لكه های زنگ مانند در اثر 

استفاده از مواد براق کننده است.
نکته: این گیاه احتیاج شدید به تغذیه و خاک قوی 
دارد و در بهار هر سال گیاه را تعویض کنید و زهكش را 

بازدید کنید. گیاه را با اسفنج مرطوب تمییز کنید.

مواد الزم:
گوشت  فیله  گوساله 700 گرم

پیاز 4 عدد
فلفل  دلمه ای  سبز 2 عدد

گوجه  فرنگی 2 عدد
قارچ  درشت  4 عدد

رب  گوجه 4 قاشق  سوپخوری 
روغن  مایع مقداری 

نمک  و فلفل به  میزان  الزم 
طرزتهيه: دو عدد از پیازها را با رن�ده  ریز کرده  و در 
تنظیف  ریخته  و فشار می دهیم  ت�ا آب  آن  گرفت�ه  شود، 
سپس  گ�وشت  را به  قطع�ات  یک  دست  برش  داده  و به  

م�دت  24 ساعت  در آب  و پیاز بخواب�انید.
آن��گاه  2 عدد پیاز دی�گر، فلفل  دلم�ه ای  و گوج�ه  
فرن�گی  را به  قطعات  یكدس��ت  برش  داده  و ق�ارچ  را 
نی�ز از وسط دو نی�م  ک�رده ، قسمت  ب��االی  ف�ر را روی  
آخ�رین  درج��ه  روشن  کرده  و برش های  گ�وشت ، پیاز، 
فلفل ، گوجه  فرنگی  و قارچ  را به  ت�رتیب  به  چوب  کباب  
چوبی  کشیده ، کف  سینی  ف�ر را با روغن  م�ای�ع  چ�رب  
کرده ، کباب ه�ا را در س��ینی  قرار داده  و در پنجره  باالی  
ف��ر می گذاریم  ت�ا ی�ک  طرف  کباب  بپ�زد. بع�د آن  را 
برگ�ردانده  و طرف  دیگر را می پزیم . کمی  نم�ک  و فلفل  
روی  کباب  می پاشیم  و رب  گوجه  فرنگی  و کمی  نمک  
و فلفل  را در مقداری  روغن  م�ایع  تف�ت  داده  و ان�دکی  
آب  به  آن  اضافه  کرده  و می گذاریم  چند جوش  ب�زن�د، 
س��پس  ای�ن  م�ایع  را در اواخ���ر پخت  کباب  روی  آن  

ریخته  و بعد از 2 دقیقه  از فر بیرون  می آوریم.

کباب قارچ و فلفل

با اشاره به تاب آوری زنان دربرابر شوهران معتاد عنوان شد؛
62درصد زنان دارای شوهر معتاد درکنار همسر 

خود مواد مخدر مصرف می کنند

پسران دم بخت بيشتر از دختران هستند
1018 پسر مقابل هزار دختر

رئیس س��ازمان نظام روانشناس��ی 
کش��ور گفت: دخت��ران بای��د طوری 
تربیت ش��وند که برای تشكیل زندگی 
مش��ترک تمایل داش��ته و نباید نگران 
ازدواج باش��ند زی��را در برابر هر یک 
ه��زار دختر ج��وان در ای��ران، حدود 
1018 پس��ر ج��وان وج��ود دارد که 
آماده ازدواج هس��تند. غالمعلی افروز 
در حاش��یه همایش تربیتی خانواده در 
گفتگو با مهر اف��زود: اگر می خواهیم 
فرزندانی سالم، پویا و آرامشگر تحویل 

جامعه دهیم، بای��د اعضای خانواده و
 ب��ه خصوص پدر و مادر دوس��تی و 
محبت خود را نسبت به یكدیگر اظهار 
کنند و نشان دهیم کانون خانواده پر از 
محبت، انس و مهربانی و در عین حال 
پویایی و طراوت است. رئیس سازمان 
نظام روانشناس��ی کشور اظهار داشت: 
برای افزایش ظرفیت هوش��ی، آرامش 
و خواب بیش��تر نیاز اس��ت و توصیه 
می شود در مجموع 24 ساعت، کمتر 
از 100 دقیقه برای کامپیوتر، تلویزیون 

و تلف��ن وقت بگذارن��د. افروز با بیان 
اینكه دخترها در مقایسه با پسرها دارای 
حساسیت بیشتری هستند، افزود: این 
دوران ش��كل دهنده شخصیت فردای 
دختران جوان است و ریشه بسیاری از 
مسائل زندگی مشترک در همین سنین 
جستجو می ش��ود لذا هر چه آرامش 
بیش��تر باش��د امكان کس��ب موفقیت 
باالتر می رود. وی با تصریح اینكه در 
ایران تعداد پسرهای دم بخت بیشتر از 
دختران اس��ت، اظهار داشت: دختران 

بای��د طوری تربیت ش��وند ک��ه برای 
تشكیل زندگی مش��ترک تمایل داشته 
باشند اما نباید نگران ازدواج باشند زیرا 
در براب��ر هر یک هزار دختر جوان در 
ایران، حدود 1018 پس��ر جوان وجود 
دارد ک��ه آماده ازدواج هس��تند. رئیس 
سازمان نظام روانشناسی کشور افزود: 
اینكه دخترها 65 درصد دانشگاهها را 
ب��ه خود اختصاص داده اند، نش��ان از 
کم بودن جمعیت پس��ران نیست بلكه 
به تالش فوق العاده دخترها در جهت 

کسب علم و دانش مربوط می شود و 
متأس��فانه پدیده دیپلم ردی پسرها در 
کش��ور ما به یک پدی��ده غیر متعارف 
تبدیل ش��ده است که مس��ئوالن باید 
برای آن چاره اندیش��ی کنن��د. افروز 
تأکید کرد: ایجاد دو صفت در دختران 
را باید مد نظر داش��ته باش��یم که یكی 
باور خوشایند و نگرش مثبت به خود 
و ازدواج آینده است و دیگری انگیزه 
ت��الش بیش��تر زیرا تالش ب��رای آنها 

حیاتی است.

سته نانته
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هفته بيست و چهارم ليگ برتر فوتبال
تكرار پیروزي دور رفت و صعود استقالل به 

رتبه سوم

باقری: 
جانشین دایی نیستم

تی��م فوتبال اس��تقالل با نتیج��ه 2 بر صفر 
استیل آذین را شكست داد و به رده سوم جدول 

لیگ برتر صعود کرد.
به گزارش فارس، آخرین دیدار هفته بیست 
و چهارم لیگ برتر از س��اعت 14:45 دیروز در 
ورزش��گاه آزادي و در حضور ح��دود بیش از 
15 هزار تماش��اگر برگزار شد. سید مهدي سید 
صالح��ي در دقیقه 72 و پژمان منتظري در دقیقه 

76 گل هاي استقالل را به ثمر رساندند تا این تیم 
با برد 2 بر صفر عالوه بر تكرار نتیجه دور رفت، 
با 37 امتیاز به رده سوم جدول صعود کند و جاي 
پرس��پولیس را به لطف تفاضل گل بهتر بگیرد. 

استیل آذین نیز 36 امتیازي باقي ماند.
محس��ن ترکي داور مس��ابقه به مهدي امیر 
آبادي و امیر حس��ین صادقي از استقالل کارت 

زرد نشان داد.

اصاًل به دنبال مربیگری نیستم. هیچ عالقه ا ی 
هم به این کار ندارم، من اصاًل به دنبال مربیگری 

نیستم و نمی دانم چرا شما 
از من  م��دام می خواهی��د 
بش��نوید که به دنب��ال این 
کار هس��تم. اینها بخش��ی 
از صحب��ت  ه��ای کوت��اه 
کریم باق��ری در کنفرانس 
مطبوعاتی پایان بازی مقابل 

راه آهن بود. کاپیتان پرسپولیس وقتی به او گفتند 
چرا در کنفرانس حاضر شدی، پاسخ داد: »از من 
خواس��تند بیایم و آمدم وگرنه اصاًل از کنفرانس 

مطبوعاتی خوش��م نمی آید.« او ادامه داد: »خیلی 
خوشحالم که اولین حضورم در پرسپولیس بعد از 
پشت سر گذاشتن مصدومیت، با 
برد همراه شد و شرمنده هواداران 
نش��دیم. تیم ما فشار سنگینی را 
تحمل کرد تا به این بازی رسید. 
باخت هفته گذشته انرژی زیادی 
از نظر روحی از تیم ما گرفته بود.« 
باق��ری در آخر جمالتش گفت: 
»خیلی دوست دارم نتایج چند دیدار بعدی ما به 
گونه ای باشد که هواداران متوجه شوند شكست به 

بوشهر یک اتفاق بود.«

یک پزشک انگليسی: 
ورزشكاران سالی دو بار 

کفش های خود را عوض کنند
یک متخصص مچ پ��ا و زانو گفت: عمر مفید 
یک کفش برای ورزشكاران شش ماه و یا یک هزار 
و 400  کیلومتر است و به همین خاطر ورزشكاران 
باید در س��ال دو بار کفش های خود را عوض کنند. 
پروفسور نیكوال مافولی در حاشیه نخستین کنگره 
زانو، آرتروسكوپی و آسیب های ورزشی در گفتگو 
با ایرنا افزود: ورزشكاران باید از کفشی استفاده کنند 
که قابلیت مشابه س��ازی را با شكل طبیعی پا داشته 
باش��د. وی در مورد کفش های افراد غیر ورزشكار 
گفت: اصوالً این افراد از کفش های مختلفی استفاده 
می کنند که اگر اس��تاندارد نباشد، فشار زیادی را به 
پا وارد می آورد. مافولی با اش��اره به اینكه ضایعات 
مچ پا بع��د از زانو یكی از عواملی اس��ت که برای 
ورزش��كاران مش��كالت فراوانی را ایجاد می کند، 
افزود: ورزشكاران باید با توان بخشی قبل از ورزش 
و تمرینات صحیح ورزش��ی، ریس��ک ابتال به این 
ضایعات را کاهش دهن��د. وی گفت: خانم ها غالبًا 
از کفش های پاشنه بلند و نوک تیز استفاده می کنند 
که پوش��یدن مداوم این کفش ها باعث عارضه ای به 
نام هالوکس والگوس )انحراف دائمی شصت پا به 
سمت انگشت دوم( می ش��وند. استاد و متخصص 
مچ پا و زانو از دانش��گاه استاندفورد شایر انگلستان 
افزود: افراد مس��ن نیز باید از کفش های استاندارد، 
نوک پهن و سبک استفاده کنند. وی توصیه کرد: در 
محیط هایی که امكان پا برهنه بودن و یا استفاده از 
صندل برای آنها وجود دارد از کفش استفاده نكنند، 
چرا که انگشت های پا باید به خوبی تنفس کنند. وی 
در خصوص س��فر به کیش گفت: این جزیره زیبا، 
مدرن است و آب و هوای خوبی دارد و از اینكه به 
کشور ایران سفر کرده ام بسیار خوشحالم. نخستین 
کنگره جراحان زانو، آرتروس��كوپی و آس��یب های 
ورزشی در کیش از دوشنبه آغاز به کار کرد و جمعه 

دوم بهمن به کار خود خاتمه داد.

شغل جدید مهاجم اسبق پرسپوليس 
در برزیل؛

دی کارمو پرنده فروش شد!
بازیكنی که با س��ر و صدای زیادی به پرسپولیس 
آم��د و روزهای کم فروغی را در این تیم س��پری کرد 
حاال در کش��ورش مغازه پرنده فروش��ی زده است. او 
همان بازیكنی بود که قطب��ی می گفت روزی بهترین 
بازیكن ایران خواهد شد! این مهاجم برزیلی که قطبی 
او را ب��ه پرس��پولیس آورد و وی را به عنوان آقای گل 
برزیل معرفی کرد هم اکنون فوتبال را کنار گذاش��ته و 
مغازه پرنده فروش��ی باز کرده است! نكته جالب اینجا 
است که دی کارمو مدت زمانی که در پرسپولیس بازی 
می کرد، مورد حمایت قطبی قرار گرفت و زمانی که از 
این تیم جدا شد و به کشورش رفت هیچ تیمی خواهان 

جذب وی نبود!

مدیرکل تربیت بدنی اصفهان گفت: تاکنون از 
بند »ب« ماده 117 از س��وی اداره کل تربیت بدنی 
اصفهان بیش از 12 میلیارد تومان به باش��گاه های 
س��پاهان و ذوب آهن کمک مالی ش��ده است. به 
گزارش فارس، غالمرضا شیران در نشست خبری 
س��ومین المپیاد ایرانیان در جمع خبرنگاران اظهار 
داش��ت: تعامل خوبی با مدیرعامالن کارخانه های 
ذوب آه��ن و س��پاهان و همچنین هی��أت مدیره 
این باش��گاه ها داریم و در تالش هستیم با کمک 
یكدیگر ورزش اس��تان را ب��ه جایگاه اصلی خود 
برسانیم. وی با اشاره به عضویت در هیأت مدیره 
باشگاه ذوب آهن بیان داشت: به این دلیل پذیرفتم 
در هیأت مدیره این باش��گاه عضویت داشته باشم 
که ام��كان حمایت از چند رش��ته دیگر را فراهم 
کنی��م. ش��یران ادام��ه داد: با کمكی ک��ه اداره کل 
تربیت بدنی به باش��گاه ذوب آهن کرد، این باشگاه 
رش��ته های شمش��یربازی و تنیس روی میز را به 
مجم��وع رش��ته های تحت حمایت خ��ود اضافه 
کرد، در صورتی که می توانس��تیم مس��تقیم اقدام 

ب��ه حمایت از ای��ن تیم ها کنیم اما می خواس��تیم 
باش��گاه ها مطرح ش��وند. مدی��رکل تربیت بدنی 
اصفه��ان اف��زود: نق��ش اداره کل تربیت بدنی در 
موفقیت باش��گاه های فوتبال کم رنگ بوده است 
ب��ا این وجود اگر تعامل، مس��اعدت و کمک های 
مالی اداره کل تربیت بدنی نبود، تیم های اصفهانی 
نمی توانس��تند به موفقیت دست پیدا کنند. وی با 
اشاره به موفقیت های تیم های ذوب آهن و سپاهان 
ادامه داد: برای پیش��رفت و ارتقای س��طح باشگاه 
ماهان و اینكه این باش��گاه در س��ایر رشته ها نیز 
بتواند همانند فوتس��ال، در باالترین س��طح قرار 
بگی��رد، اداره کل تربیت بدنی از تعامل با باش��گاه 

ماهان دریغ نمی کند. 
ش��یران با ابراز تشكر از همه کسانی که برای 
پیش��برد اهداف ورزش اس��تان ت��الش می کنند، 
خاطرنش��ان کرد: طی دو سال گذشته، با توجه به 
نتایج ارزش��یابی های س��ازمان تربیت بدنی، استان 
اصفهان توانس��ت بین استان های کش��ور، عنوان 
نخس��ت را کس��ب کند. وی با بی��ان اینكه برای 

نخس��تین بار اصفهان توانسته در بخش پژوهش، 
تحقیقات و آموزش به مقام نخست کشور دست 
یابد، خاطرنش��ان کرد: هر مقوله ای مانند ورزش 
اگ��ر با عل��م و پژوهش همراه باش��د، ب��ه نتیجه 
مطلوب دس��ت پیدا خواهد کرد. ش��یران با اشاره 
به صدرنشینی تیم های سپاهان، ذوب آهن و ماهان 
در لیگ های فوتبال، فوتسال و قهرمانی تیم فوتبال 
ساحلی اصفهان گفت: استان اصفهان در دو بخش 
آقایان و بانوان بی��ش از 60 تیم در لیگ های برتر 
دارد، در لیگ دس��ته یک نی��ز 146 تیم اصفهانی 
حضور دارند که این آمار پویایی ورزش اصفهان را 
می رساند. وی در پایان با بیان اینكه اصفهان میزبان 
پنج رش��ته از المپیاد ایرانیان و پذیرای یک هزار و 
700 ورزشكار، مربی و سرپرست است، افزود: در 
ماه آینده میزبانی رقابت های بین المللی جام تختی 
را نیز بر عهده خواهیم داش��ت که نقطه عطفی در 
تاری��خ ورزش اصفهان خواه��د بود، همچنین در 
اسفند ماه امسال اصفهان میزبان مسابقات فوتسال 

جام باشگاه های آسیا است.

س��رمربی تی��م فوتبال س��پاهان 
اصفه��ان گفت: برخالف ش��ایعات 
بازیكن��ان ای��ن تی��م دچ��ار غرور 

نشده اند.
امیر قلعه نوی��ی افزود: بازیكنان 
س��پاهان بعد از گل زود هنگام خود 
برابر تیم ملوان ب��ه هیچ وجه دچار 
غرور نشدند، بلكه با حفظ توپ سعی 
در کنترل بازی داشتند. وی گفت: تیم 
سپاهان در نیمه دوم تغییر سیستم داد 
تا بتواند از فضاهای کناری تیم ملوان 
بیش��تر اس��تفاده کند که خوشبختانه 
تاکتیک این تیم مثمرثمر واقع ش��د 
و س��پاهان با دو گل حریف شمالی 
خود را شكس��ت داد. س��رمربی تیم 
سپاهان با اشاره به نزدیكی آغاز لیگ 
قهرمانان باشگاههای آسیا افزود: تیم 
سپاهان وارد فاز جدیدی خواهد شد 
تا بتواند در هر سه جام لیگ قهرمانان 
آسیا و لیگ برتر و جام حذفی ایران 
عملكرد مطلوبی داشته باشد. وی با 
بیان اینكه رقبای اصلی تیم س��پاهان 
در لیگ برتر در جام باشگاه های آسیا 

هم حض��ور دارند، گف��ت: تیم های 
اس��تقالل و ذوب آهن نیز با شرایط 
دشواری روبه رو هستند. قلعه نویی 
در مورد حرکت غیر ورزش��ی فرزاد 
حاتم��ی بعد از تعوی��ض افزود: این 
بازیكن س��ه موقعیت تک به تک را 
هدر داد به طوری که مجبور ش��دم 
او را تعوی��ض کن��م. وی در م��ورد 
مش��كل گلزنی تیم س��پاهان گفت: 
برای تقویت خط حمله تیم، پس از 

بررسی های الزم یک مهاجم خارجی 
به ترکیب تیم اضافه خواهد شد. وی 
در مورد دعوت احس��ان حاج صفی 
ب��ه تیم امید ایران اف��زود: برای آنكه 
مش��كل مصدومیت محرم نوید کیا 
برای این بازیكن ب��ه وجود نیاید با 
سرمربی تیم امید گفتگو خواهم کرد 
تا این بازیكن در این شرایط تنها تیم 
س��پاهان را همراهی کند. س��رمربی 
اس��بق تیم ملی فوتبال ای��ران با بیان 

اینك��ه بع��د از جام ملت های آس��یا  
300  مقال��ه علیه  او در مطبوعات به 
چاپ رس��ید، اظهار داشت: سرمربی 
کنون��ی تی��م ملی چنین فش��اری را 
تحمل نمی کند. وی با اشاره به اینكه 
تاکنون علی��ه تیم ملی ایران صبحت 
نكرده است، افزود: 22 سال برای تیم 
اس��تقالل بازی و مربیگری کردم اما 
هیچ گاه علیه این تیم سخنی بر زبان 

نیاورده ام.
س��رمربی تیم سپاهان گفت: نقد 
و بررسی در مورد عملكرد تیم ملی 
فوتبال ایران باید در فضایی دوستانه 
انجام ش��ود تا به نتایج خوبی برسد. 
وی اف��زود: اگر اف��رادی مانند بیژن 
ذوالفقارنس��ب و رس��ول کربكندی 
اظهارنظ��ری در م��ورد تی��م مل��ی 
می کنند، تنها از س��ر دلسوزی است 
و باید به سخنان آنان توجه کرد. تیم 
سپاهان عصر جمعه در هفته بیست 
و چهارم لیگ برتر باشگاه های ایران 
ب��ا دو گل تیم ملوان بن��در انزلی را 

شكست داد.

قلعه نویی:

بازیکنان سپاهان مغرور نیستند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
تاریخ: 1388/10/29

شماره: 4616/88 ح / 10
آقای مهدی فدائی دارای شناس��نامه ش��ماره 1079 به شرح دادخواست به کالس��ه 4616/88 ح / 10 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر فدائی بشناسنامه 27 در تاریخ 
87/12/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و دو دختر 

به نامهای ذیل:
1 – ناصر فدائی ش ش 1799 )پسر متوفی( 
2 – مهدی فدائی ش ش 1079 )پسر متوفی(
3 – مسعود فدائی ش ش 285 )پسر متوفی(

4 – صدیقه فدائی ش ش 895 )دختر متوفی(
5 – شهال فدائی ش ش 2166 )دختر متوفی( و الغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. 15162/ م الف
 رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف 

آگهی احضار 
تاریخ: 88/10/14
شماره: 880143

چون آقای جعفر زمانی و غیره ش��كایتی علیه آقایان 1- رمضان )رضا( محبی 2- محمد حاتمی و غیره مبنی بر 
مشارکت در سرقتهای متعدد مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 880143 ک 109 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
برای روز 88/12/19 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینكه متهم مجهول المكان می باشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یكی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
14707/ م الف 

مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

آگهی احضار
تاریخ: 88/10/12

شماره: 880769 ک106
چون آقای مهدی طالبیان فرزند اکبر شكایتی علیه آقای مهرداد حاجیان فرزند عبدالرضا مبنی بر ایراد ضرب و جرح 
عمدی با قمه و شرکت در تخریب مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 880769 ک/106 در این دادگاه ثبت و وقت 
رسیدگی برای آن روز 1388/12/1 ساعت 11:30 صبح تعیین شده است نظر به اینكه متهم مجهول المكان می باشد 
لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یكی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و 
نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 

حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.  14699/م الف
ولی اهلل ممبینی – مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی )جزایی( اصفهان 
 

رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 88/10/26

شماره: 4566/88ح/10
آقای جمال مقصودی دارای شناس��نامه ش��ماره 184 به شرح دادخواست به کالس��ه 4566/88 ح/10 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نبی اله مقصودی بشناسنامه 2 در تاریخ 
88/3/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک همسر 

به نامهای ذیل
1 – عباس مقصودی ش ش 811 )پسر متوفی(
2 – جمال مقصودی ش ش 184 )پسر متوفی(

3 – جمیله اشرفی ش ش 938 )همسر متوفی( و الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. 15116/ م الف
رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 88/10/29

شماره: 4615/88ح/10
خانم اکرم حیدری سورشجانی دارای شناسنامه شماره 1816 به شرح دادخواست به کالسه 4615/88ح/10 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فیروز حیدری سورشجانی بشناسنامه 
37 در تاریخ 87/10/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک 

پسر  و یک دختر و یک همسر و یک مادر به نامهای ذیل
1 – حسین حیدری سورشجانی ش ش 1273426053 )پسر متوفی( 

2 – زهرا حیدری سورشجانی ش ش 1273426061 )دختر متوفی(
 3 – اکرم حیدری سورشجانی ش ش 1816 )همسر متوفی( 

4 – اقدس موسوی ش ش 1 )مادر متوفی( و الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد.
15108/ م الف

 رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان
 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

در خص��وص پرونده کالس��ه 1231/88 ش ح 7 خواهان آقای علی عابدی چرمهینی دادخواس��تی مبنی بر الزام 
خوانده در یكی از دفاتر رسمی جهت تنظیم و انتقال سند یک دستگاه کامیون کشنده مدل 1975 به شماره پالک
 332 ع 18 ایران 23 مقوم به مبلغ 50/000/000 به طرفیت 1- محمدجعفر یزدانی 2 – رضا بیات تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 88/12/8 ساعت 8 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المكان 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.
15124/ م الف

مدیر دفتر 7 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

 
رونوشت آگهی حصر وراثت

تاریخ: 88/10/30
شماره: 4651/88

خانم زهرا اس��دی سمس��انی دارای شناسنامه شماره 797 به شرح دادخواست به کالس��ه 4651/88 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سروش پوربازرگان بشناسنامه 1270183974 
در تاریخ 88/10/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک مادر 

به نام زهرا اسدی سمسانی ش ش 797 )مادر متوفی( و الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
15209/ م الف 

رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان
 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

تاریخ: 1388/10/28
شماره: 943/88  ش 19

در خصوص پرونده کالس��ه 943/88 ش 19 خواهان جواد ش��فیعی دادخواس��تی مبنی بر تقاضای مطالبه مبلغ 
20/000/000 ریال بابت چک 57828 به طرفیت صفرعلی کریم زاده تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
یكشنبه مورخ 89/1/29 ساعت 5 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنبه 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.
15247/ م الف

مدیر دفتر 19 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 196/88 ش 28 شماره دادنامه: 88/10/8-700

مرجع رسیدگی: شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان
خواهان: محمدکاظم آقالر نشانی: اصفهان، بزرگمهر، خ 22 بهمن، کوچه توحید، بن بست الله، پالک 18 

وکیل: محمدرضا صادقی نشانی: سه راه سیمین – روبروی پمپ بنزین فرقدانی – طبقه فوقانی – دفتر وکالت 
خواندگان: 1- سعید میرقادری 2- محمدحسین طوسی نژاد 3- شرکت عمران آبشار اسپادانا 

خواسته: الزام به انتقال
گردشكار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 

از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید: 
»رأی قاضی شورا« 

در خصوص دعوی محمدکاظم آقالر با وکالت محمدرضا صادقی به طرفیت 1- سعید میرقادری 2- محمد حسین طوسی 
نژاد 3- ش��رکت عمران آبش��ار اسپادانا به خواسته الزام به انتقال حقوق ناشی از قرارداد ش��ماره 404004508167 مورخ 
77/10/23 بنیاد تعاون آجا نظر به اینكه برابر پاسخ استعالم واصله از شرکت عمران آبشار اسپادانا خوانده ردیف دوم مالک 
امتیاز مذکور بوده که ایش��ان نیز طی قرارداد وکالت رس��می شماره 101761 مورخ 82/9/17 و قرارداد عادی ثبت پرونده 
کلی��ه حق��وق خود را به خوانده ردیف اول واگذار و نامبرده نیز طی قرارداد عادی مورخ 86/10/12 موضوع قرارداد فوق 
الذکر را به خواهان منتقل نموده و اینكه خوانده ردیف اول در جلس��ه دادرسی حاضر و منكر مستندات ابرازی خواهان 
نشده و خواندگان ردیف دوم و سوم نیز با آگاهی از وقت جلسه دادرسی در شورا حاضر نشده اند و نامبردگان نیز منكر 
مدارک ارائه شده توسط خواهان نگردیده اند لذا دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص، مستنداً به مواد 10، 219 و 220 
قانون مدنی حكم به محكومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفتر شرکت عمران آبشار اسپادانا و انتقال حقوق ناشی از 
قرارداد 404004508167 مورخ 77/10/23 در حق خواهان صادر و اعالم می نماید در خصوص دعوی خواهان به طرفیت 
خواندگان ردیف اول و سوم نظر به اینكه نامبردگان مالكیتی در خصوص قرارداد موضوع دعوی ندارند لذا در این قسمت 
از خواسته خواهان قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. رأی صادره در خصوص خوانده ردیف دوم غیابی است و ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. 15111/ م الف                     موسوی – قاضی شورای حل اختالف شعبه 28 اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره: 71/88 ش 20

بموجب رأی شماره 622 تاریخ 88/7/20 حوزه 20 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محكوم 
علیه آقای باقر اخوان نام پدر: حسن به نشانی: اصفهان خیابان هزار جریب خیابان آب فاضالب هوانیروز اصفهان )مجهول 
المكان( )نشر آگهی( محكوم است به: پرداخت مبلغ سه میلیون و سیصدهزار ریال وجه یكفقره چک به انضمام مبلغ سی 
هزار ریال و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 86/7/19 تا تاریخ وصول در حق محكوم له آقای علی محمد عطائی 

نام پدر: نظرعلی به نشانی: اصفهان خیابان ارتش نرسیده به بانک تجارت جنب برق شعله لوازم خانگی صدف است.
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محكوم علیه مكلف است: 
پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به و یا انجام تعهد 
و مفاد رأی بدهد در غیر این صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احكام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد 
شد. 15177/م الف                                                                     شورای حل اختالف شماره 20 اصفهان

آگهی مزایده
در خصوص دستور فروش پالک ثبتی شماره  18/6435 بخش 14 ثبت اصفهان موضوع دعوی خانم نعیمه آقاجانی رنانی 
فرزند ولی اله به طرفیت محمد کریم آقابابایی فرزند علی، صادره از شعبه 6 محاکم حقوقی اصفهان، قسمت اجرای احكام 
شعبه 6 حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای را در خصوص پرونده کالسه 199/88 اجرایی 6 ح و به موضوع 
فروش یكباب منزل مسكونی 2 طبقه واقع در رهنان خ شریف شرقی، کوچه گلزار ک امام حسن مجتبی )ع( بن بست 
سپاهان در تاریخ شنبه 88/11/17 ساعت 9 الی 10 صبح واقع در اتاق 309 قسمت اجرای شعبه 6 حقوقی اصفهان – در 
دادگستری کل استان اصفهان خیابان نیكبخت طبقه سوم برگزار و ملک مذکور را از طریق مزایده به فروش برساند طالبین 
خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از منزل مذکور واقع در آدرس ذکر شده بازدید و با سپرده ده درصد مبلغ پایه 
کارشناسی قیمت کارشناسی به حساب 92996 بانک ملی دادگستری اصفهان در روز مزایده شرکت نمایند و برنده مزایده 

کسی است که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید.
»مشخصات مال توقیفی« 

مال موضوع مزایده و دستور فروش عبارت است از یک باب منزل مسكونی تحت پالک ثبتی 18/6435 بخش 14 ثبت 
اصفهان به مالكیت آقای محمدکریم آقابابایی با مساحت عرصه 178 متر مربع در دو طبقه منهای شصت و طبقه اول به 
انضمام پارکینگ و دو اتاق انباری با زیربنای جمعاً در حدود 280 مترمربع با مشخصات اسكلت فلزی و دیوار باربر درب 
و پنجره خارجی: پروفیل فلزی و آلومینیوم، دیوارهای آجری با پالستر گچ و رنگ و نقاشی )طبقه اول فاقد رنگ و نقاشی( 
کف موزاییک و موکت، سرویسهای بهداشتی کاشی سرامیک نمای آجر 4 سانتی دارای امتیازات آب و برق و گاز بوده و با 
قدمت ساختمانی حدود 18 سال و با در نظر گرفتن مشخصات فوق الذکر ارزش ششدانگ عرصه و اعیانی و امتیازات 
مربوطه کالً برابر نود و شش میلیون تومان )نهصد و شصت میلیون ریال( ارزیابی و برآورد شده است که ارزش دو 

دانگ از ششدانگ سهم خواهان برابر سی و دو میلیون تومان برآورد و اعالم گردیده است.
15240/ م الف                                               فانی - مدیر اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان 

جدول ليگ برتر فوتبال ایران 88-89 هفته بيست و چهارم
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 48 25   18   43   3   6   14   23    سپاهان   1
1445 23 37 3 9 12 24 ذوب آهن اصفهان 2 
937 26 35 5 10 9 24 استقالل تهران 3 
537 29 34 5 10 9 24 پرسپولیس 4 
336 36 39 6 9 9 24 استیل آذین 5 
334 28 31 6 10 8 24 تراکتورسازي 6 
233 24 26 7 9 8 24 پیکان 7 
33-5 27 21 7 9 8 24 ملوان 8 
532 21 26 5 11 7 23 مقاومت شیراز 9 

131 34 35 11 4 9 24 صبای قم 10 
29-8 36 28 9 8 7 24 سایپا 11 
28-5 31 26 10 7 7 24 پاس همدان 12 
27-9 39 32 11 6 7 24 مس کرمان 13 
27-12 40 28 11 6 7 24 استقالل اهواز 14 
026 30 30 8 11 5 24 شاهین 15 
24-2 21 19 8 12 4 24 فوالد خوزستان 16 
23-10 35 25 11 8 5 24 راه آهن 17 
18-18 37 20 12 9 3 24 ابومسلم 18 
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مدیرکل تربيت بدنی اصفهان:
12 میلیارد تومان به باشگاه های سپاهان و ذوب آهن کمک کرده ایم



روزنـامه اجتماعی، سياسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری( 

صاحب امتياز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشين 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

قيمت طال )تومان(
27060هر گرم طالی 18 عیار
124690هر مثقال طالی 18 عیار

قيمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
269500یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قيمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001002دالر امریکا
978982دالر کانادا

14411444یورو
16221632پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
272274درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

16 °

8 °

1 °

1 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

مسئول ستادهای نماز جمعه کشور:

 آیین نامه تشکیالتی شدن ستادهای نماز جمعه 
منتشر شد  

اسامی فیلم های روز نخست جشنواره فجر 
اعالم شد

اسراف در اردل با کاریکاتور نفی شد

عناوین و اسامی روزهای دهه فجر انقالب اسالمی در سال  1٣88

برنامه  »هفت اقلی��م« رادیو فرهنگ از امروز به 
مناسبت جشنواره فیلم فجر تغییر نام می دهد.

مهدی آزادی، س��ردبیر این برنامه در گفتگو با 
ایسنا، خاطرنشان کرد: برنامه  »هفت اقلیم« از امروز 
به س��ینمای فجر تغییر نام می دهد و به مدت 10 
روز از ساعت 17:15 تا 19 هر روز پخش می شود.
وی ادامه داد: برنامه ی »هفت اقلیم« در ایام جشنواره  
در سینمای رسانه ها استودیو بس��یار دارد و برنامه  
»سینمای فجر« به  صورت زنده از همان برج میالد 
پخش خواهد شد. آزادی درباره  آیتم های مختلف 
برنامه »سینمای  فجر« گفت: آیتم های برنامه، مختلف 
است که گفتگو، خبر و گزارش از آن جمله خواهد 
بود. گزارش های برنامه نیز شامل دو بخش است که 
یكی از گزارش ها از همان فضای برج میالد به روی 
آنتن می رود و به حواشی جشنواره می پردازد و یک 
بخش گزارش های مطبوعاتی اس��ت که به پوشش 
نشست های خبری اختصاص دارد. وی ادامه داد: از 
آنجا که مردم عادی نمی توانند در نشست های خبری 
فیلم ها شرکت کنند، نشست های خبری مربوط به 
فیلم ه��ای قابل توجه را ضبط می کنیم و روی آنتن 
می بری��م، ضمن اینكه نشس��ت های خبری بخش 
ویدئویی که آثار تلویزیون هم در آن شرکت دارند، 
توسط برنامه پوشش داده می شود. آزادی در پاسخ 
به این پرس��ش که آیا رویكرد انتقادی را در دستور 

کار ای��ن برنامه قرار می دهد،  اظهار کرد: کل برنامه 
می تواند رویكرد انتقادی داشته باشد، البته انتقاد به 
معنای منفی کلمه و کوبیدن افراد مدنظر ما نیست؛ 
بلكه هدف ما بهتر  شدن است. برای مثال در برنامه 
س��ینمای فجر به این نكته می پردازیم که جشنواره  
امسال تا چه اندازه بین المللی است یا سینمای ایران 
را ج��دای از نقد هر فیلم بررس��ی می کنیم و اینكه 
فیلم ها چقدر نسبت به سال گذشته به لحاظ کیفی 
بهتر شده اند. براین اساس هم ساختار و هم محتوای 
جشنواره را بررسی خواهیم کرد. او در پاسخ به این 
پرس��ش که آیا در برنامه  سینمای فجر مناظره های 
س��ینمایی را هم مدنظر قرار داده است، گفت: این 
برنامه چندان جای بحث های تحلیلی و عمیق نیست 
و بیش از پرداختن به مناظره ها و بحث های تحلیلی 
اطالعات و اخبار روز را در اختیار ش��نوندگان قرار 
می دهیم. با این حال در ویژه برنامه های سال گذشته 
مناظره هایی را با حضور کارگردانان و منتقدان برگزار 
کردیم در صورت بروز اتفاقاتی از این دست مانند 
آنچه سال گذشته در خصوص فیلم بهرام بیضایی 
ش��اهد بودیم، باز هم چنین مناظره هایی را تولید و 
پخ��ش می کنیم. آزادی در پای��ان این گفتگو اعالم 
کرد: که مراسم اختتامیه  بیست  و هشتمین جشنواره  
بین المللی فیلم فجر به صورت زنده از رادیو فرهنگ 

و در قالب برنامه سینمای فجر پخش خواهد شد. 

وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس��المی در پیامی 
به بیس��ت و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم 
فجر، این رویداد سینمایی را میدان هماوردهای 
س��نجش و فكر قلمداد و سینمای کشورمان را 
دارای ذات��ی پاک، جس��می س��المت و هویتی 

خانواده گرا توصیف کرد.
به گزارش ایرنا، دکتر سید محمد حسینی در 
پیام خود آورده است: فكر و خیال، دو همسفرند 
با دو مقص��د؛ یكی دلنواز اس��ت و روانپرور و 

دیگری چشم نواز است و شورانگیز!
آن��گاه که هنری این دو را با هم دربر بگیرد، 
رنگ تعلق به تعالی را می پذیرد و سینما ظرفیت 
کاملی برای پذیرش این دو عنصر را در کنار هم 
دارد و در برگیرن��ده هم��ه ارزش های هنرهای 

هفتگانه.
بیس��ت و هش��تمین جش��نواره بین المللی 
فیل��م فجر از 5 تا 15 بهمن ماه در تهران برگزار 

می شود.

آیین افتتاحیه چهارمین جشنواره بین المللی 
ش��عر فجر ب��ا حضور وزی��ر فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی و جمعی از شاعران و هنرمندان برجسته 
همزمان با میالد امام موسی کاظم )ع( در بوشهر 
آغاز ش��د. دبیر اجرایی این جشنواره در حاشیه 
آغاز این افتتاحی��ه در گفتگو با ایرنا گفت: 678 
شاعر 12هزار و 90 اثر از تازه ترین سروده های 

خود را به این جشنواره 
ارسال کردند.

امی��دی  مصطف��ی 
اف��زود: مرحله مقدماتی 
بررس��ی آث��ار ارس��الی 
جش��نواره  دبیرخانه  به 
از  گ��روه  دو  توس��ط 
داوران انج��ام ش��ده و 
حدود نیم��ی از آثار به 
مرحل��ه دوم راه یافت��ه 
اظهارداشت:  وی  است. 
آث��ار راه یافته به مرحله 
دوم مجدداً از سوی دو 
گروه داوری مورد بررسی 
و ارزیابی ق��رار خواهند 
گرف��ت و راه یافتگان به 
مرحله نهایی مش��خص 

می شوند. 
امی��دی ی�ادآورش��د: هی��أت داوران از می���ان 
راه یافت��گان ب��ه مرحله نهایی اف��راد برگزیده را 
در س��ه رشته شعری ش��امل نو، سنتی و کودک 
و نوجوان انتخاب خواهند کرد. وی اضافه کرد: 

در هر رشته نفرات اول تا سوم مشخص خواهند 
شد و لوح تقدیر و تندیس جشنواره و سكه بهار 

آزادی به آنان اهدا می شود.
امی��دی بی��ان ک��رد: آث��ار برگزی��دگان این 
جش��نواره ب��ا حمای��ت معاونت ام��ور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی چاپ و منتشر 
خواهد شد. در آیین گشایش این جشنواره عالوه 
بر وزیر فرهنگ و ارشاد 
اس��المی، نماین��ده ولی 
فقی��ه در اس��تان و امام 
بوشهر،  استاندار  جمعه، 
گرم��ارودی،  موس��وی 
سمیر مقبل شاعر کشور 
عراق، مع��اون فرهنگی 
وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی و چن��د نف��ر 
از ش��اعران نام آش��نای 
اس��تانی  و  کش��وری 
سخنرانی و شعر خوانی 
کردند. بازدید از نیروگاه 
اتمی بوش��هر و شرکت 
در ضیافت شام استاندار 
بوشهر و شعر خوانی از 
این  جنبی  برنامه ه��ای 
مهدی  بود. محمد  آیین 
ف��داکار معاون اداری و مال��ی وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اس��المی و علیقلی امیر احمدی مش��اور 
ارش��د وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در آیین 

افتتاحیه این جشنواره حضور داشتند.

اسامی فیلم هایی که قرار است روز اول )امروز( 
در مرکز اصلی جش��نواره به نمایش درآید از سوی 
مدیر روابط عمومی جشنواره اعالم شد. به گزارش 
ایرنا، حبیب ایل بیگی گفت: در روز اول مرکز اصلی 
جش��نواره )س��الن مرکز همایش های برج میالد( 5 
فیلم سینمایی ایرانی برای اهالی رسانه ها به نمایش 

در می آید.
وی اظهار داش��ت: نمایش س��الن اصلی مرکز 
همایش ه��ای برج می��الد با فیلم به رن��گ ارغوان 
س��اخته ابراهیم حاتمی کیا از ساعت  10صبح آغاز 
می ش��ود و به ترتیب در س��انس های دوم س��اعت  
13 فیلم تس��ویه حس��اب س��اخته تهمینه میالنی، 
س��انس سوم س��اعت  15:45 فیلم صبح روز هفتم 
به کارگردانی مسعود اطیابی، سانس چهارم ساعت 
18:45 فیل��م دیگری س��اخته مه��دی رحمانی و 
سانس پنجم 21:30 فیلم خاله سوسكه ساخته نادره 

ترکمانی به نمای��ش درمی آید. ایل بیگی همچنین 
یادآور شد: نمایش فیلم ها در سینمای رسانه ها یک 
روز قب��ل از نمایش مردمی آغاز می ش��ود تا زمینه 
اطالع رسانی بهتر در خصوص این آثار فراهم شود. 
ضمناً برای استفاده میهمانان جشنواره و اهالی رسانه 
ها، امكان نمایش فیلم های بخش بین الملل جشنواره 
و بخش های مختلف این رویداد در سینماهای دیگر 
مرکز همایش های برج میالد فراهم ش��ده اس��ت و 
این آثار در 6 سانس )ساعت های16، 20،19،18،17 
و 21( ب��ه نمای��ش در می آین��د. در این س��الن ها 
فیلم هایی از بخش های آثار مستند ایرانی، آثار ویدئو 
س��ینما، آثار مس��تند خارجی و آثار برگزیده بخش 
بین الملل نمایش داده می شود. همچنین نشست های 
پرسش و پاسخ فیلم ها بالفاصله بعد از نمایش آثار 
در س��الن کنفرانس مرکز همایش های برج میالد با 

حضور دست اندرکاران آثار برگزار می شود.

اس��تانی  مس��ابقه  نخس��تین 
کاریكاتور با عنوان نفی اس��راف با 
حضور مع��اون فرهنگ��ی و هنری 
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
و جمع��ی از مس��ئولین محل��ی و 
هنرمن��دان در مجتم��ع فرهنگ��ی- 
اردل  شهرس��تان  مه��رگان  هن��ری 
برگ��زار ش��د. ب��ه گ��زارش روابط 

عمومی اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
و  چهارمح��ال  اس��تان  اس��المی 
فرهنگ  اداره  بختیاری، سرپرس��ت 
و ارش��اد اسالمی شهرس��تان اردل 
ب��ا اعالم ای��ن خبر گف��ت: در این 
روی��داد هن��ری از مجم��وع 69 اثر 
رسیده به دبیرخانه 39 کاریكاتور به 
مرحله نهای��ی راه یافت. علی امینی 

افزود: بر اس��اس رأی هیأت داوران 
حجت اهلل پوالدی، پدرام فرخ نیا و 
علی بهرامی ریگی ب��ه ترتیب مقام 
اول تا س��وم را به خ��ود اختصاص 
دادن��د. وی تصری��ح ک��رد: س��میه 
ظفریان رتبه چهارم را کس��ب کرد 
و حمیده ابراهیم��ی و رضا مردانی 
به طور مشترک مقام پنجم و علیرضا 

بیگلری و روح اهلل ش��مس مشترکًا 
رتبه شش��م را از آن  خ��ود کردند. 
خاطر نشان می ش��ود: آثار منتخب 
این مسابقه در نمایشگاهی از اول تا 
10 بهمن ماه از س��اعت 9 تا 14 در 
نگارخان��ه مجتمع فرهنگی و هنری 
مهرگان این شهرس��تان آماده بازدید 

عالقه مندان است.

 مس��ئول س��تادهای نماز جمعه 
کش��ور گفت: برای تشكیالتی شدن 
س��تادهای نماز جمع��ه آیین نامه ای 
انتشار یافته که در آن چارت سازمانی 
و وظایف افراد مشخص شده است. 
محمود  والمس��لمین  حجت االسالم 
سیاح در گفتگو با فارس در اردستان 
ب��ا بیان اینكه هم اکنون بیش از 600 
س��تاد نماز جمعه در س��طح کشور 
مش��غول به فعالیت هس��تند، اظهار 
داش��ت: بی��ش از 18 ه��زار نف��ر از 
خواه��ران و برادران به عنوان بازوان 
اجرایی در بحث بسترسازی برگزاری 

نماز جمعه فعال هستند.
وی اف��زود: در بح��ث جوان��ان 
تش��كیالتی  چ��ارت  در  واح��دی 
س��تادهای نماز جمعه در نظر گرفته 
ش��ده به نام ستاد جوانان که زیر نظر 

معاونت فرهنگی با تشكیل کمیته های 
مختل��ف و برنامه های با جاذبه اقدام 
به ج��ذب جوانان می کنند. مس��ئول 
س��تادهای نماز جمعه کشور افزود: 
ایج��اد س��ایت و وب��الگ، اج��رای 

برنامه ه��ای فرهنگ��ی و مس��ابقات 
ورزش��ی از برنامه های ستاد جوانان 
برای جذب جوانان اس��ت. س��یاح 
با بیان اینكه برای تش��كیالتی شدن 
س��تادهای نماز جمع��ه آیین نامه ای 

تنظیم و انتش��ار یافته است، تصریح 
کرد: در این آیین نامه چارت سازمانی 
و وظایف افراد مشخص شده است 
که در این راستا نرم افزاری تهیه شده 
و در آن مش��خصات اعضای س��تاد 
و امكان��ات آنها ثبت می ش��ود. وی 
افزایش سرعت دسترسی به اطالعات 
را از مزایایی این نرم افزار اعالم کرد 
و بیان داشت: از دیگر برنامه های در 
دست اقدام ما راه اندازی آموزش های 
تخصصی برای مس��ئوالن ستادها و 
واحدهای مختلف اس��ت. مس��ئول 
کش��ور  جمع��ه  نم��از  س��تادهای 
ب��ا  امیدواری��م  ک��رد:  خاطرنش��ان 
برنام��ه  هایی که در پی��ش گرفته ایم 
حضور جوانان در س��تاد بیشتر شود 
و همچنین با پیگیری بحث آموزش 

چشم انداز خوبی داشته باشیم. 

دوشنبه  1388/11/12: انقالب اسالمی، امام خمینی، والیت فقیه و رهبری
سه شنبه  1388/11/13: انقالب اسالمی، مردم ساالری دینی، قانون مداری و عدالت گستری

چهارشنبه  1388/11/14: انقالب اسالمی، خودباوری، پایداری و شكوفایی علمی
پنجشنبه  1388/11/15: انقالب اسالمی، ایمان، ایثار، شهادت

جمعه  1388/11/16: انقالب اسالمی، نهضت حسینی، احیای ارزش های اسالمی و انتظار فرج
شنبه  1388/11/17: انقالب اسالمی، استحكام خانواده، رسالت و منزلت زن

یكشنبه  1388/11/18: انقالب اسالمی، بصیرت دینی، فرهنگ و تمدن ایرانی– اسالمی
دوشنبه  1388/11/19: انقالب اسالمی، بسیج مردمی، نیروهای مسلح، امنیت و اقتدار ملی

سه شنبه  1388/11/20: انقالب اسالمی، کارآمدی، خدمت رسانی و امید به آینده
چهارشنبه  1388/11/21: انقالب اسالمی، اتحاد ملی، انسجام اسالمی و استكبارستیزی

پنجشنبه  1388/11/22: انقالب اسالمی، استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی.

قيمت طال )تومان(
26560  هر گرم طالی 18 عیار
122380هر مثقال طالی 18 عیار

قيمت سکه در بازار تهران )تومان(
275000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
262000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قيمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10041007دالر امریکا
966975دالر کانادا

14251428یورو
16151625پوند  انگلستان
263267ریال عربستان
34803520دینار کویت
274276درهم امارات

کالم نور
امام حسين )ع(:

کسانی که رضایت مخلوق را به بهای غضب خالق بخرند، رستگار نخواهند شد.

شهید منصور واعظ
به نام خداوند بخشده مهربان

پروردگار من، معب��ودا وقتی نام تو را به زبان 
می آورم احس��اس می کن��م تا لبیك��ش از مقام 
ش��امخت تارهای قلبم را نلرزاند این نام بزرگ در 
زبان من طنین نمی اندازد ازخود بی خود می شوم 

و نمی دانم که چه بگویم و من...
 من چه گویم یک رگم هشيار نيست           

شرح آن یاری که او را یاری نيست
درحیرتم ای خدای عزیز آیا در پیشگاه ربانی 
تو سخنی بگویم یا لب بربندم و به غوغای درونم 
گوش فرا دهم. اگر سخنی بگویم و به توبه و راز و 
نیاز بنشینم امواجی از دریای تالطم جانم را در قالب 
الفاظی که تو تعلیم نموده ای به بارگاهت می فرستد 
و اگر لب بربندم و خاموش بنشینم باز همان امواج 
است که با نفسهای آتشینم سر به درگاهت می کشد 
و در منزلگاه انا الیه راجعون می آرامد. سالهای عمرم 
سپری شد و شبها و روزها از راه رسیدند و بگذشتند 
و در خزیدند و چهره واقعی زندگی همچنان  برای 
من تیره و تار و به شكل معمایی ناگشودنی همواره 
آزارم م��ی داد و ب��ا گذش��ت روزگاران آن چهره 
ملكوتی زندگی پوشیده تر می گشت، از آن هنگام 
که راهی کوی آن معبود محبوب گش��تم نخستین 
پرده که از جلوی چشمانم کنار رفت پرده نادانیم بود 
که گمان می کردم زندگی همان خور و خواب و 
خشم و غضب و شهوت و عیش و عشرت است 
ک��ه خدای مهربان از فرو رفتن در آن منع فرموده 
است. پرده دوم هنگامی برداشته شد که خود را در 
تكاپو و در م��رز زندگی و مرگ دیدم و از قله ای 
باالتر زندگی و مرگ. خدای من، ای آفریدگار من، 
من چه دیدم حقیقتی نورانی تر از نور خورشید و 
نوازش��گرتر از نسیم سحری در این هنگام بود که 
خدا خداگویان سرتاس��ر هستی در برابر دیدگانم 
درخشیدن گرفت و چهره واقعی زندگیم را دیدم که 
این همان چهره ملكوتی بودکه شهادت، شهادت، 

شهادت نام گذاشته شده است.
راس��تی این چهر ه ملكوتی را تو به من عطا 
کردی چگونه شكر این نعمت بزرگ را گویم آنقدر 
تو مهربان و بخش��نده ای که زبان��م نمی تواند به 
حرکت درآید و شكرگزار این همه نعمت تو باشد. 
اگر هم حرکت کند چگونه می تواند ذره ای از 

این نعمت های بزرگ را شكرکند.
مادرم از تو تش��كر می کن��م که مرا چنین 
تربیت کردی. پدر از تو تشكر می کنم که رزق 

ح��الل برای��م آوردی و بزرگ��م 
ک��ردی و خداوند همانطور که 
می بینی کارهای شما را بی اجر 
نگذاش��ت و از تم��ام خانه ها، 
خانه شما را انتخاب کرد و این 
معامله بزرگ را با شما انجام داد 
تا شما هم شكرگزار این نعمت 

باش��ید که خداوند با همه چنین 
معامله ای انجام نمی دهد.

منصور واعظ  1365/6/8

رسانه

روی خط فرهنگ

از امروز:
»هفت اقلیم« رادیو فرهنگ به »سینمای فجر« تغییر 

نام می دهد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 
سینمای ما در ذات پاک و سالمت است

چهارمین جشنواره بین المللی شعر فجر در بوشهر 
گشایش یافت

ف
نوع و شماره موضوع مناقصهردی

مناقصه
محل 
اجراء

محل تأمين مبلغ برآورد )ریال(
اعتبار

مبلغ سپرده مبنای برآورد
)ریال(

مدت اجراء
)روز(

نوع سپرده

احداث استخر 1
ذخیره آب زمستانه 

فریدونشهر
یک مرحله ای 

استانی4/325/153/404فریدونشهر88/51
رشتة آبیاری 

زهكشی فهرست 
بهای سال 88

19/500/000120*

کانال آبیاری عمومی 2
روستای سنگباران

یک مرحله ای 
استانی720/355/805فریدونشهر88/52

رشتة آبیاری 
زهكشی فهرست 

بهای سال 88
8/050/000120*

* ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب تملک داراییهای سرمایه ای )سایر منابع به شماره 2164200213006( 
نزد بانک کشاورزی شعبه جهادکشاورزی بنام سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان.

1 – محل دریافت اسناد مناقصه: خيابان هزار جریب، سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان، دبيرخانة کميسيون 
مناقصات، اتاق 219 یا اتاق 272

2 – مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 88/11/7
3 – مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 88/11/8 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 88/11/19 و زمان بازگشایی 

روز سه شنبه مورخ 88/11/20 ساعت 15 می باشد.
4 – محل تحویل اسناد مناقصه: دبيرخانه سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان.

5 – پیمانکاران واجد شرایط:
ــخاص حقوقی واجد شرایط و تأیيد صالحيت شده توسط معاونت برنامه ریزی استانداری که دارای  الف ( کليه اش
حداقل پایه و رتبه مورد نياز در رشته آب بوده و ظرفيت خالی برای ارجاع کار را داشته باشند، برای ردیف 1 و کليه 

اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرایط مذکور برای ردیف2.
ب ( داشتن سوابق اجرایی مبنی بر انجام عمليات مرتبط با پروژه های مذکور.

ج ( در اختيار داشتن تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز.
6 – دستگاه نظارت: مدیریت آب و خاک.

7 – هزینه آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

       آگهی مناقصة عمومی )نوبت اول(

        دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان

اداره امور پیمان ها و قراردادها 
تاریخ انتشار88/11/4 14121/ م الف        

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
یکشنبه 4 بهمن ماه 1388 / 8 صفر 1431                 ٨Sunday 24 January 2010    فرهنگ و هنر


