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هجدهم بهمن 1357
شمارش معکوس برای به ثمر نشستن 

خون شهدا 

نقش بی بدیل ذوب آهن اصفهان 
در توسعه صنعتی کشور

مهندس پور سینا رئیس سازمان 
صنایع و معادن اس��تان اصفهان به 
منظور آشنایی با پروژه های جدید 
صنعتی ذوب آهن  اصفهان ضمن 
بازدی��د از خط تولید ب��ا مهندس 
بابایی مدیرعامل ش��رکت دیدار و 

گفتگو کرد. وی با اشاره به نقش و جایگاه ذوب آهن اصفهان گفت...
شهرستانها / ادامه در  صفحه 4

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان:
همه دستگاهها در قبال خانواده 

شهدا مسئول هستند
رئیس س��ازمان بنیاد ش��هید و 
امور ایثارگران استان اصفهان گفت:
نسل جوان باید بدانند اگر انقالبی 
با ماهیت اس��المی شکل گرفت به 
خاط��ر اطاعت م��ردم از والیت و 
پیشوای خودشان بود و این انقالب 

به آسانی به دست نیامده است. وی با اشاره به سخنان امام خمینی )ره( 
که می گفتند: خط انقالب سخت تر از خود انقالب است، بیان کرد ...

ادامه در  صفحه 8

یکی از  مهمترین دستاوردهای انقالب 
اسالمی در حوزه های علوم فنی و 

پزشکی است
به مناس��بت فرارس��یدن ده��ه فجر، 
گردهمای��ی اعضای هی��أت علمی و 
کارکنان دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
نجف آباد با حضور استاندار اصفهان و 
امام جمعه نجف آباد برگزار شد ...          

شهرستانها / ادامه در  صفحه 4

راهپیمایی 22 بهمن 
شکست ابهت پوشالی 

شرق و غرب است 

بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری 
با صدور بیانیه ای به مناس��بت فرا رس��یدن سالگرد 
پی��روزی انقالب اس��المی ایران تأکید کرده اس��ت: 
حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن شکست 

مجدد ابهت پوشالی شرق و غرب است...

            شهرستانها / ادامه در  صفحه

عملیات اجرایی طرح قطعه 
دوم چهارخطه محور

 لردگان به بروجن آغاز شد
مع��اون راهس��ازی اداره کل راه و ترابری  اس��تان
چهارمح��ال و بختی��اری گفت: همزمان ب��ا دهه فجر 
انقالب اس��المی، عملیات اجرایی قطعه دوم باند چهار 
خطه شهرستان لردگان به بروجن در حدفاصل روستای 
»صالحات« آغاز شد. مهندس کامران رهی در گفتگو با 
زاینده رود، طول طرح را 16 کیلومتر تا سه راه »گوشکی« 

در دو باند به عرض 11 متر عنوان کرد و افزود ...

            شهرستانها / ادامه در  صفحه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:
زن�ان در افزایش محصوالت 
کشاورزی نقش مؤثری دارند

رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی اصفهان گفت: 
زن��ان در افزای��ش محصوالت کش��اورزی نقش 
بس��یار مؤثری دارند و این امر لزوم س��اماندهی 
آن��ان و تش��کیل تعاونی های روس��تایی زنان را 

بیشتر نمایان می سازد ...

            شهرستانها / ادامه در  صفحه

به گزارش روابط عمومی شورای شهر اصفهان، رئیس این 
شورا هنگام تصویب بودجه از افزایش 5/1 درصدی این بودجه 
نسبت به سال جاری خبر داد و گفت : 67 در صد بودجه سال 
89 شهرداری اصفهان عمرانی و 33 درصد جاری و سهم سرانه 

هر شهروند 230 هزار تومان است.
مهندس عباس حاج رس��ولیها ویژگی های بودجه  س��ال 
آینده شهرداری اصفهان را بر شمرد و افزود: 500 میلیارد تومان 
برای اجرای پروژه های مشارکتی و 200 میلیارد تومان فروش 
اوراق مش��ارکت در این بودجه پیش بینی شده که شهربازی، 

باغ گدس��ته، میدان عتیق و بدنه ش��رق چهارباغ از جمله این 
پروژه ها است .

وی بودجه سازمانهای تابعه شهرداری اصفهان را 400 میلیارد 
تومان بیان کرد و افزود: در مجموع سال آینده یک هزار و 500 

میلیارد تومان برای عمران و آبادی این شهر هزینه خواهد شد .
رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان اعتبارات فرهنگی 
پیش بینی شده در بودجه سال آینده را 50 میلیارد تومان عنوان 
کرد و محله محوری و توجه به مناطق محروم را از ویژگی های 

مهم این بودجه برشمرد .

توم��ان  میلی��ارد  ده  اختص��اص  از  رس��ولیها  ح��اج 
اعتب��ار ویژه ع��الوه بر س��ایر اعتب��ارات به مناط��ق محروم 
ش��هر اصفه��ان و همچنی��ن اختص���اص یکص���د میلی�ارد 
توم��ان اعتب�ار ب��رای ناوگ���ان اتوبوس��رانی ش��هر اصفهان 
خب��ر داد و گف��ت: عملی��ات اجرایی پ��ل طبقات��ی بزرگراه
امام خمینی)ره( تا پایان س��ال جاری به بهره برداری می رسد و 
برای احداث پارک شرق اصفهان، توسعه فض�ای سب�ز و جمع آوری 
زباله و نظافت شهر در سال آینده به ترتیب 12/8 میلیارد تومان، 

30/4 و 27 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است .

تصویب بودجه 410 میلیارد تومانی
 شهرداری اصفهان

وزیر دفاع :
ملت تاریخ ساز ایران مزاحمان راه انقالب را 
کنار خواهند زد .

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

9721818

روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان

اتصال مستقیم به اینترنت
بدون نیاز به کلمه عبور و رمز

پرداخت از طریق قبض تلفن ثابت

 اینترنت هوشمند
 )شرکت مخابرات استان اصفهان(
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رئیس امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت خبر داد؛

آغاز ثبت نام اينترنتي زائران عتبات عاليات

علت سقوط توپولوف کاسپین اعالم شد

علت، ايراد در كمپرسور موتور شماره يك بود

ايران بر ضرورت ادامه كمك رسانی به زلزله زدگان هائيتی تأكيد كرد

رسيدگي به اليحه بودجه 89 اين هفته در
 كميسيون هاي مجلس پايان مي يابد

نجابت:

 احمدي نژاد عوارض طرح هدفمند كردن يارانه ها را به جان خريده است

چه خبر از پایتخت
طرح انضباط اجتماعی در 

محورهای پرتردد منطقه 11 
اجرا می شود 

اج��رای طرح انضب��اط اجتماعی پ��س از یک 
مرحله طرح آزمایش��ی در خیابان وحدت اسالمی، 
در محورهای پر ت��ردد خیابان جمهوری از کارگر 
ت��ا حافظ و خیابان ولی عصر )ع��ج( از انقالب تا 
خیابان امام خمینی )ره( انجام شد. به گزارش شهر، 
ک��وروش خرد معاون حمل و نق��ل و ترافیک این 
منطقه، این مرحله را طرح اصلی انضباط اجتماعی 
دانس��ت و گف��ت: این طرح پیش��تر ب��ه صورت 
آزمایش��ی در محور خیابان وحدت اس��المی اجرا 
ش��د که جنبه آزمایشی داشت. اما این مرحله،طرح 
اصلی انضباط اجتماعی است که در اولین گام، دو 
محور پرتردد و پر ترافیک منطقه یعنی خیابان های 
جمهوری و ولی عصر )عج( را پوشش می دهد و 

اکنون در مرحله اجرا است. 
وی با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح، 
ایجاد نظم و انضباط در ترددهای درون ش��هری و 
رعای��ت قوانین ترافیکی اس��ت، اف��زود: این طرح 
با هم��کاری اداره راهنمای��ی و رانندگی و نیروی 
انتظامی منطقه اجرا می ش��ود که ب��ه طور کامل با 
نصب بنر، اطالع رس��انی ش��ده و ط��ی این مدت 
ب��ا تخلفات نام برده ش��ده مانند پ��ارک غیر مجاز 
حاشیه ای، تردد موتور سیکلت ها در فضای پیاده 
روه��ا و رعایت نکردن قوانی��ن ترافیکی، برخورد 

قانونی به صورت جدی انجام می شود. 
مع��اون حمل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری منطقه 
11، همچنی��ن ب��ا تأکید بر اینکه اج��رای این طرح 
تا نهادینه ش��دن فرهنگ نظم تردد درون ش��هری 
و رعای��ت قوانی��ن ترافیکی ادامه خواهد داش��ت، 
گفت: اجرای این ط��رح، قطعًا در ایجاد نظم تردد 
وس��ایل نقلیه و کاهش بار ترافیک��ی این محورها 
مؤثر اس��ت و طی چند روز گذش��ته شاهد روانی 
تردد در این محورها بوده ایم که با آگاهی بخش��ی 
بیش��تر دامنه گس��ترده تری هم پیدا خواهد کرد و 
امیدواریم ش��هروندان همکاری خوبی با مسئوالن 
حمل و نقلی و نیروی انتظامی منطقه داشته باشند. 
خرد در پایان صحب��ت هایش در باره ترافیک 
س��نگین وس��ایل نقلیه و خطوط اتوبوس��رانی در 
مح��دوده چه��ارراه ول��ی عصر )ع��ج( گفت: این 
چه��ارراه محل تالقی 2 خط وی��ژه BRT و خط 
ویژه اتوبوس��رانی است که حجم زیاد مسافر را در 
محورهای ش��رق به غرب و شمال به جنوب شهر 
ته��ران جابه ج��ا می کند و به نوع��ی مکان تبدیل 
س��فر اس��ت، به همین دلیل در بیشتر ساعات روز، 
شاهد بار ترافیکی و حجم زیاد تردد مسافر در این 
محدوده هستیم که امیدواریم با راه اندازی ایستگاه 
مت��رو چهارراه ولی عصر )عج( در مجاورت پارک 
دانشجو، بخش��ی از این سفرها به زیر زمین انتقال 
پیدا کند و ش��اهد بار ترافیکی کمتری در این محل 

باشیم. 

3میلیون خودروی فرسوده 
منابع متحرک آلودگی صوتی 

در تهران 

3 میلیون خودروی فرسوده بیشترین سر و صدا را 
تولید می کنند و در واقع منابع متحرک آلودگی صوتی در 
تهران محسوب می شوند. به گزارش شهر، یک کارشناس 
ارشد آلودگی صوتی با اعالم این مطلب، اظهار کرد: از 
جمله راهکارهای کنترل و کاهش آلودگی صوتی خروج 
خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها با خودروهای نو 

است که البته این اقدام به کندی صورت می گیرد. 
حس��ین  مه��رآوران افزود:  ب��ه دلیل فرس��ودگی 
خودروهای قدیمی،  سر و صدای اجزای مختلف این 
خودروها مانند موتور و اگزوز آنها در حد باالیی قرار دارد. 
وی با اش��اره به اینکه با جایگزینی خودروهای 
قدیمی ب��ا خودروه��ای نو عالوه ب��ر کاهش قابل 
توجه آلودگی  هوا، آلودگی صوتی نیز به میزان قابل 
مالحظه ای کاهش می یابد، تصریح کرد: سر و صدای 
خودروهای فرسوده بیش��ترین اثر را روی راننده و 

سرنشینان این خودروها بر جای می گذارد. 
مهرآوران تردد خودروهای سنگین در خیابان های 
فرعی در س��اعات ش��ب به دلی��ل محدودیت تردد 
کامیون ها در س��اعت روز را از جمله دالیل آلودگی 
صوتی بر ش��مرد و اضافه کرد: تعجیل در رسیدن به 
مقصد و ممنوعیت حرکت در بعضی مسیرها، باعث 
عبور این خودروه��ا از خیابان های فرعی و از میان 

مناطق مسکونی شده است. 
وی حمل بار سنگین به وسیله کامیون ها را موجب 
تش��دید آلودگی صوتی ناشی از حرکت آنها دانست 
و خاطرنش��ان کرد: در صورتی ک��ه این خودروها از 
مسیرهای اصلی که معموالً در میان مناطق تجاری قرار 
دارند عبور کنند، آلودگی صوتی مناطق مسکونی در 

ساعات شب کاهش خواهد یافت. 
این کارشناس شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در 
پایان گفت: این شرکت با هدف کنترل و کاهش آلودگی 
صوتی، نس��بت به اجرای پ��روژه طراحی نصب دیوار 
صوتی در تعدادی از بزرگراه های تهران اقدام کرده و به 
این منظور برای اولین بار نصب دیوار صوتی در بزرگراه 
شهید چمران را در دستور کار خود قرار داده است. 

نیروهای  وزیر دفاع و پشتیبانی 
مس��لح تأکید کرد: هرک��س در راه 
انقالب ایج��اد مزاحمت کند چیزی 
ج���ز آب�رو ری���زی برای��ش باقی 
نمی ماند و ملت تاریخ س��از ایران 
او را کنار خواهند زد. س��ردار احمد 
وحی��دی در گفتگو ب��ا ایرنا درباره 
مؤلفه ه��ای اقتدار نظ��ام جمهوری 
اس��المی و عوام��ل مؤثر ب��ر تبدیل 
ش��دن ایران به ق��درت اول منطقه 
تصری��ح ک��رد: مؤلفه های��ی مانند 
اس��تقامت و یکپارچگی م��ردم در 
حمای��ت از آرمان ه��ای انقالب و 
تالش های دانش��مندان کش��ورمان 
در کس��ب فناوری ه��ای جدید از 
مهمترین عواملی است که نشان داد 
باورهای ایمانی می تواند به عینیت 

م��ادی تبدیل ش��ود و قدرت های 
م��ادی را هم به تصرف و تس��خیر 
خود در بیاورد. وی با تأکید بر اینکه 
هر س��ال که می گ�ذرد، کش�ورمان 

در موقعی��ت بهت��ری قرارمی گیرد، 
اظهار داش��ت: انقالب ش��کوهمند 
اس��المی به عنوان یک راه روش��ن، 
پیش روی بش��ریت ق��رار دارد که 

بس��یاری از مردم دنی��ا و دولت ها 
ب��ه آن امی��د بس��ته اند و انق��الب 
امیدهای  اس��ت  توانس��ته  تاکن��ون 
بس��یاری را محق��ق کن��د. وحیدی 
تأکی��د کرد: هرک��س در راه انقالب 
ایج��اد مزاحم��ت کند چی��زی جز 
آب�رو ریزی و کنار گذاشته شدن از 
مسیر تاریخ ساز ملت انقالبی ایران 
برای��ش باقی نمی مان��د. وزیر دفاع 
و پش��تیبانی نیروهای مسلح درباره 
ش��اخصه مهم دهه فجر امسال بیان 
داش��ت: یک��ی از ویژگی های بارز 
این دهه عبور از ش��رایطی است که 
نشان می دهد این انقالب در مقابل 
ه��ر توطئ��ه ای مقاوم و مس��تحکم 
اس��ت و دش��منان نیز چاره ای جز 

پذیرش این واقعیت ندارند.

کمیسیون های تخصصی مجلس 
در هفت��ه ج��اری با بررس��ی الیحه 
بودجه 1389 کل کشور، نظرات خود 
را در خص��وص بندها و ردیف های 

این الیحه نهایی می کنند. 
مهل��ت  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 

مجلس  تخصص��ی  کمیس��یون های 
ب��رای رس��یدگی به الیح��ه بودجه 
س��ال  آتی و ارائه پیشنهادهای خود 
ب��رای بهب��ود بودجه دس��تگاه های 
مرتبط ب��ا حوزه کاری ه��ر یک از 
این کمیس��یون ها هفته جاری پایان 

تخص�ص�ی  کارگروه ه��ای  می یابد. 
کمیس��یون های مجلس نیز این هفته 
به بررس��ی پیش��نهادات نمایندگان 
در خص��وص بودجه دس��تگاه های 
مختل��ف اجرای��ی می پ��ردازد. قرار 
اس��ت کمیس��یون های مجل��س نیز 

ضمن بررسی کلیات الیحه بودجه و 
نیز اعتبارات هر یک از سازمان های 
تخصصی مرتبط با خود، پیشنهادهای 
خ��ود را در خص��وص ای��ن الیحه 
نهایی و به کمیس��یون تلفیق بودجه 

مجلس ارائه   کنند.

یک نماینده در مجلس ش��ورای 
اس��المی گف��ت: احم��دی ن��ژاد با 
شجاعت و جس��ارت طرح هدفمند 
ک��ردن یارانه ه��ا را آغاز ک��رد و در 
آخرین دوره ریاست جمهوری اش، 
تمامی ع��وارض این طرح را به جان 
خریده ت��ا پس از اتم��ام دولت دهم 
اثری مان��دگار از خود برجای گذارد. 
حس��ین نجابت در گفتگو با ایرنا در 
خصوص س��خنانی در م��ورد طرح 
هدفمند کردن یارانه ها، با اش��اره به 
حضورش در دوره های چهام و پنجم 
مجلس، اظهار داش��ت: کارشناس��ان 
و اقتصاددانان قب��اًل معتقد بودند اگر 
یارانه ها هدفمند نشود اقتصاد کشور 

با بن بس��ت روبه رو خواهد ش��د و 
مجلس نیز در این راستا تصویب کرد 
حقوق ها زیاد نشود و بن غیر نقدی 
میان مردم توزیع شود. عضو کمیسیون 
انرژی مجلس با اش��اره ب��ه عمکرد 
احم��دی ن��ژاد در هوش��مند کردن 
کارت های س��وخت اظهار داشت: با 
توجه به تمامی مسائل هنوز اشکاالتی 
در طرح های اقتصادی کشور وجود 
دارد که باید رفع ش��ود. وی با اشاره 
به س��خنان مقام معظم رهبری که بر 
عدالت و پیش��رفت کشور در اجرای 
طرح های اقتص��ادی رئیس جمهور 
تأکید کرده بودند، خاطر نش��ان کرد: 
ایش��ان بارها خاطر نش��ان کردند در 

اج��رای این طرح نباید زمینه ناامیدی 
مردم را فراهم سازیم و عالوه بر ایشان 
رئی��س جمهور نیز گف��ت که حذف 
یارانه ه��ا منظور نیس��ت و هدفمند 
کردن یارانه ها هدف دولت است، به 
طور قطع هنگامی که مصرف انرژی 
در کش��وری باال می رود باید فکری 
ک��رد. ای��ن نماینده مجلس ش��ورای 
اس��المی با بیان اینکه نظر مجلس بر 
اجرای 5 س��اله طرح هدفمند کردن 
یارانه ها اس��ت، گف��ت: دولت قصد 
اجرای 2 ساله این طرح را داشت ولی 
به عقیده بنده نظر مجلس صحیح تر 
اس��ت البته این مس��أله در کمیسیون 
تلفیق نیز بررس��ی می ش��ود. وی با 

تأکید ب��ر اینکه همه ملت باید رئیس 
جمه��ور را برای اج��رای کارآمد این 
طرح همراهی کنند، اظهار داشت: اگر 
قرار باشد روزنامه های اصالح طلب 
مداوم برای این طرح به سمت دولت و 
رئیس جمهور هجمه ببرند کاری پیش 
نمی رود اصاًل این مسأله نباید سیاسی 
شود. عضو کمیسیون انرژی در مورد 
آزادسازی یکباره قیمت ها نیز گفت: 
به عنوان مثال اگر قیمت جهانی یک 
لیتر بنزین 400 تومان باشد پس از آزاد 
سازی قیمت ها مشخص نیست چه 
اتفاقاتی روی می ده��د بنابراین من 
تصور می کنم معایب این مسأله بیشتر 

از محاسن آن است.

نمایندگی ایران در سازمان ملل 
در بیانی��ه ای ب��ا تش��ریح کمکهای 
انس��ان دوس��تانه ای��ران ب��ه زلزله 
زدگان هائیت��ی، بر ض��رورت تداوم
 ام��داد رس��انی به مردم آن کش��ور 

تأکید کرده است.
 به گزارش ایرن��ا، در این بیانیه 
عنوان شده جمهوری اسالمی ایران 

از روزهای آغازین زلزله، تالشهای 
امدادی خود را ب��ه منظور کمک به 
بازماندگان زمین لرزه ش��روع کرد. 
جمهوری اسالمی ایران تا کنون دو 
محموله بزرگ کاالهای ضروری به 
همراه دو گروه مجرب پزش��کی را 
به منظ��ور فراهم آوردن زمینه انجام 
مراقبتهای پزشکی برای مردم هائیتی 

به آن کشور فرستاده است. این بیانیه 
می گوی��د: دولت ایران در نظر دارد 
کمکه��ای بیش��تری را در روزهای 
آینده به هائیتی بفرس��تد و همچنین 
یک حساب بانکی ویژه جمع آوری 
کمکهای نقدی ایرانیان به این منظور 
ایجاد شده است. در این بیانیه گفته 
شده اس��ت جمهوری اسالمی ایران 

پیام دوس��تی و یکدلی خ��ود را به 
مل��ت هائیتی اظهار م��ی دارد و بر 
عزم راس��خ ایس��تادن در کنار آنان 
و مش��ارکت کام��ل در اندوهش��ان 
تصریح دارد. بر اثر زلزله مرگبار 22 
دی ماه در هائیتی بیش از 100 هزار 
نفر کشته و میلیونها نفر بی خانمان 

شدند.

معاون وزیر راه و ترابري با اشاره 
ب��ه اینکه از نظر کارشناس��ان ایراني 
علت سانحه توپولوف کاسپین ایراد 
در کمپرسور موتور شماره یک این 
هواپیما بوده اس��ت، گفت: با توجه 
به اینکه این گزارش به ضرر روسیه 
و کارخانه س��ازنده هواپیما اس��ت، 
احتم��ال دارد روس ه��ا آن را تأیید 
نکنن��د یا اصاًل جواب بررس��ي هاي 
این س��انحه را اع��الم نکنند که در 
این ص��ورت وارد مباحث حقوقي 
خواهی��م ش��د و از طری��ق ایکائو 
هواپیمایی  ک��ه  پیگی��ري مي ش��ود 
روس��یه را برای پاس��خگویی تحت 

فشار قرار دهد. 

احم��د مجی��دي در گفتگ��و با 
ایسنا، درباره علت سقوط هواپیماي 
توپولوف کاس��پین در قزوین در تیر 
ماه امس��ال گفت: نتایج بررس��ي ها 
و آزمایش��ات کمیس��یون بررس��ي 
س��انحه هواپیمایي ایران به سازمان 

هواپیمایي روس��یه ارس��ال شده اما 
هنوز روسیه نتایج کارشناسان ایران 
را تأیید نکرده است. مجیدي افزود: 
در صورت عدم اعالم نظر روس��یه، 
علت س��انحه بر اس��اس اطالع�ات 
به دس��ت آمده در کمیسیون بررسي 

سوانح کش��وري ایران خواهد شد. 
معاون کارآفریني و مدیریت بحران 
وزارت راه و تراب��ري گف��ت: هنوز 
علت سوانح هوایي و ریلي اخیر به 
صورت مکتوب اعالم نش��ده است 
اما براساس نتیجه کمیسیون بررسي 
س��وانح راه آهن علت سانحه ریلي 
چند روز اخیر در مش��هد، س��رعت 
غیر مجاز لکوموتیو ران ب�وده است 
و همچنین علت س��انحه توپولوف 
شرکت هواپیمایي تابان در فرودگاه 
مش��هد خطاي خلبان به دلیل فرود 
در پایین ترین دید )200 متر( و عدم 
تنظیم فاصله هواپیما با باند فرودگاه 

بوده است.

ام��ور عتب��ات عالیات  رئی��س 
سازمان حج و زیارت گفت: ثبت نام 
جدید براي اعزام به عتبات عالیات از 
دیروز آغاز و تا 22 بهمن ادامه دارد. 
به گزارش فارس، حسین اکبري، با 
بی��ان ای��ن مطل��ب اف��زود: افرادي 
ک��ه در ای��ن دوره ثبت ن��ام مي کنند 
از 21 اس��فند تا 20 اردیبهش��ت به 
عراق اعزام مي ش��وند، در این دوره 
روزانه 3 هزار نفر اعزام مي ش��وند. 
رئیس امور عتبات عالیات س��ازمان 
حج و زیارت افزود: افراد مي توانند 
ثبت نام در س��اعت هاي پایاني روز ثبت نام کنند. وي با اش��اره به اینکه در این دوره به صورت گروهي نیز 

22 بهمن به اتمام مي رس��د، گفت: 
ظ��رف م��دت 2 روز اطالعات را با 
س��ازمان ثبت احوال کنترل مي کنیم. 
به گفته رئیس ام��ور عتبات عالیات 
سازمان حج و زیارت، بعد از کنترل 
اطالعات، زمان قرعه کشي و ثبت نام 

قطعي مشخص مي شود.
اکبري درباره تفاوت هاي ثبت نام 
این دوره با دوره هاي قبل گفت: در 
این دوره هتل درجه 3 داریم و افراد 
مي توانن��د این نوع هت��ل را انتخاب 
کنند، همچنین کاربرها امکان اصالح 

اطالعات خود را دارند.

ایرانجهان نما
وزیر دفاع :

 ملت تاریخ ساز ایران مزاحمان راه انقالب را کنار 
خواهند زد
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وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران 
در دیدار با همتای آلمانی خود، پیشنهاد همکاری 
دو کشور برای تدوین کنوانسیون جامع امحای 

سالح های هسته ای را ارائه کرد.    
به گزارش ایرنا، منوچهر متکی در حاش��یه 
کنفرانس امنیتی مونیخ با »گیدو وستروله« وزیر 
امور خارجه آلمان در هتل بایریشرهوف مونیخ 
محل برگ��زاری این کنفرانس دی��دار و گفتگو 

کرد. 
وی گفت: در این پیش��نهاد یادآور ش��دیم 
حتی می توان زمان مش��خصی را برای نابودی 

سالحهای اتمی تعیین کنیم. 
متکی با اش��اره به سابقه همکاری دو کشور 
ای��ران و آلم��ان در تدوین کنوانس��یون امحای 
س��الحهای ش��یمیایی که موفق به نهایی کردن 
این کنوانس��یون ش��دند، یادآور شد: آن حرکت 
می توان��د ای��ن ب��ار در موضوع س��الح های 
هس��ته ای و با مش��ارکت این دو کشور و سایر 

کشورها انجام شود. 
وزی��ر ام��ور خارجه ای��ران درباره س��ایر 
محوره��ای مورد گفتگو در این دیدار افزود: در 
این دیدار درباره موضوع امنیتی که از محورهای 
این کنفرانس نیز هس��ت، بحث ش��د و بر لزوم 

تصمیم سازی جدی در این زمینه تأکید شد. 
متکی با بیان اینکه برخی بحران ها در دنیای 
امروز در حال نهادینه شدن هستند، یادآور شد: 
دو کش��ور حدود 20 سال پیش در زمینه امحای 
سالح های ش��یمیایی همکاری بس��یار مفید و 

مؤثری داش��ته اند و اکنون نی��ز می توانند آن را 
تکرار کنند. 

به گفت��ه وی، در این دیدار همچنین درباره 
پیشنهاد جمهوری اسالمی برای مبادله سوخت 
بحث و طرف آلمانی در جریان نقطه نظرات ما 

قرار گرفت. 
متکی درب��اره دیدار با »س��رگئی الوروف« 
وزیر امور خارجه روس��یه نیز گفت: این دیدار 
فرصتی برای مرور روابط دو جانبه این دو کشور 

مهم و همسایه بود. 
وزیر امور خارجه ایران گفت: در این دیدار 
همچنین پیشنهاد رئیس جمهوری در خصوص 

مبادله سوخت نیز مورد بحث قرار گرفت. 
وی درب��اره بحث تبادل همزمان اورانیوم از 
س��وی ایران گفت: وقتی بح��ث مبادله همزمان 
مطرح شد، طرف های دیگر مشکالت فنی مبنی 
بر اینکه تبدیل غنی س��ازی ب��ه 20 درصد یک 
دوره زمانی الزم دارد را مطرح کردند و خواستار 

روشن شدن نحوه برخورد با آن شدند. 
متکی ادامه داد: ما یادآور شدیم در این زمینه 
می توانیم صبر کنیم تا وقتی که 20 درصد تولید 
شد و آن وقت تبادل انجام شود. بنابر این به شکلی 

در واقع آن بحث همزمانی اعمال می شود. 
وی یادآور ش��د: ما درباره پیش��نهاد آژانس 
با طرفهای مختلف صحبت می کنیم و آنچه مهم 
است اراده سیاس��ی طرفین برای این تبادل است. 
امکان رس��یدن به تفاهم درباره سایر اجزای آن از 
جمله زمان و مکان و مقدار مورد نیاز وجود دارد. 

دبیر کل س��ازمان ملل در گزارش��ی که به 
طور رسمی در اختیار مجمع عمومی قرار داد 
تأیید کرده که اسرائیل اهمیتی به گزارش هیأت 
حقیقت یاب این سازمان نداده اما فلسطینی ها 

گزارش خود را ارائه داده اند.    
ب��ه  عموم��ی،  مجم��ع  قطعنام��ه  طب��ق 
اسرائیلی ها و فلسطینی ها سه ماه فرصت داده 
شد که گزارش مستقل خود از حوادث غزه و 
جزئیات مطروح��ه در گزارش قاضی ریچارد 
گلدس��تون ارائه دهند ت��ا در نهای��ت دادگاه 
بی��ن المللی رس��یدگی به جنای��ات جنگی به 

موضوع رسیدگی کند. 
اکن��ون دبی��ر کل که مس��ئول پیگیری این 
گزارش ه��ا بوده، می گوید گ��زارش تحقیقی 
فلس��طینی ها را 25 ژانوی��ه دریافت کرده ولی 
اس��رائیل هنوز گزارش تحقیقات خود را ارائه 

نداده است. 
مارتین نسیرکی سخنگوی دبیرکل در پاسخ 
به این سؤال که چرا گزارش دبیرکل به تحلیل 
واکنش��های اس��رائیل و فلس��طینیان نپرداخته 
است، پاسخ داد: دبیر کل به درخواست مجمع 
عمومی پاس��خ و گزارش خودش را ارائه داده 
اس��ت ولی از وی درخواس��ت نش��ده بود تا 

دیدگاه خودش را در خصوص واکنشهایی که 
از آنان دریافت کرده است ارائه دهد. 

وی در خصوص اقدامات آتی در خصوص 
گ��زارش گلدس��تون نی��ز اظهار داش��ت: طبق 
پاراگراف ششم از قطعنامه از دبیرکل درخواست 
ش��ده بود تا دیدگاه خ��ودش را در صورتی که 
ضرورت داشته باش��د در مورد اقدامات آتی از 

طریق نهادهای ذیربط ارائه دهد. 
نس��یرکی افزود: درنتیج��ه تصمیم گیری 
نهایی در این خصوص به عهده مجمع عمومی 

سازمان ملل است. 
س��خنگوی دبی��رکل س��ازمان ملل گفت: 
دبیرکل ش��خصًا تحت تأثیر همه آسیبهایی که 
غیر نظامیان در این درگیری متحمل ش��ده اند 

قرار گرفته و خود را متعهد می داند. 
وی افزود: حتی در گزارش نیز آورده شده 
که دبیرکل عمیق��ًا تحت تأثیر تلفات، ویرانیها 
و رنجهایی قرار گرفته ک��ه مردم در نوار غزه 

متحمل شده اند. 
نس��یرکی گفت: دبیرکل در گزارش خود 
گفته که امیدوار است قطعنامه مجمع عمومی 
طب��ق اس��تانداردهای بین المللی م��ورد اجرا 

گذاشته شوند. 

س��فیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان 
ملل در نشست کمیسیون توسعه اجتماعی این 
سازمان در نیویورک، دستاوردها و پیشرفت های 
کش��ورمان در زمینه توس��عه اجتماعی را برای 

دیگر اعضای سازمان ملل تشریح کرد.    
به گزارش ایرنا، اس��حاق آل حبیب گفت: 
جمهوری اس��المی ای��ران در راس��تای اجرای 
اه��داف توس��عه اجتماعی در س��ال های اخیر، 
بیشترین تالش خود را بر بهبود شرایط بهداشتی، 
آموزش��ی، همگرای��ی، مش��ارکت اجتماع��ی، 

فقرزدایی و ایجاد اشتغال متمرکز کرده است. 
مع��اون نمایندگ��ی ایران در س��ازمان ملل 
با اش��اره به همگرایی و مش��ارکت اجتماعی و 
سیاسی به عنوان عوامل مهم در توسعه اجتماعی 
اظهار داش��ت: از بدو پیروزی انقالب اسالمی 
ایران تاکنون، 28 بار انتخابات سراس��ری برای 
گزینش رؤس��ای جمهور، نمایندگان مجلس، 
اعض��ای مجلس خب��رگان رهب��ری و اعضای 
ش��وراهای ش��هر در جمهوری اس��المی ایران 
برگزار ش��ده که این نمونه ای از تالش فزاینده 
دولت جمهوری اس��المی ای��ران برای افزایش 

مشارکت عمومی در کشور تلقی می شود. 
وی افزود: در همین چارچوب نیز حضور 
بان��وان ایرانی در عرصه های مختلف مدیریتی 
و کلیدی کشور 10 درصد افزایش یافته است. 
انتص��اب و انتخ��اب بانوانی به عن��وان وزیر، 
نماین��ده مجلس و مقام کش��وری و اس��تانی، 
از بارزتری��ن تح��والت بزرگ در این راس��تا

 به شمار می آید. 
مع��اون نمایندگی کش��ورمان در ادامه به 

موضوع تأمی��ن اجتماعی در ای��ران پرداخت 
و اظهار داش��ت: س��ازمان تأمین اجتماعی در 
کشورمان هم اکنون 51 درصد از کل جمعیت 
کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. 

آل حبیب در ادامه به پیشرفت های کشور 
در زمین��ه تأمین بهداش��ت عمومی و آموزش 
عالی اشاره کرد و گفت: هم اکنون 95 درصد 
از جمعیت کش��ور به بهداشت اولیه دسترسی 
دارند و در زمینه آموزش عالی ش��اهد افزایش 
تعداد دانش��جویان در کش��ور بوده ایم که این 
تع��داد در س��ال 2008، 20 درص��د نس��بت

 به عنوان قبلی افزایش نشان می دهد. 
وی در پای��ان با اظهار تأس��ف از اینکه با 
گذشت 15 سال پس از تصویب سند اجالس 
جهانی توس��عه اجتماعی، تاکنون اهداف این 
اج��الس در س��طح بین المللی محقق نش��ده 
اس��ت، اب��راز امی��دواری کرد: گرامیداش��ت 
پانزدهمی��ن س��الگرد ای��ن اج��الس جهانی، 
فرصتی برای افزایش تعهد کشورها به اجرای 

اهداف آن می شود. 

پیشنهاد ایران به آلمان برای تدوین کنوانسیون 
جامع امحای سالحهای هسته ای  

رژیم صهیونیستي از پاسخ به سازمان ملل 
درباره جنایاتش در غزه طفره رفت  

تشریح دستاوردهاي توسعه اجتماعي ایران در 
نشست سازمان ملل 



اشاره تولید بدون کارخانه
یکی از اهدافی که در س��الهای اخیر به صورت 
جدی دنبال ش��ده، تولید بدون کارخانه است. البته 
تولی��د بدون کارخانه، به معن��ای نبودن کارخانه در 
فرایند تولید نیست، بلکه به این معنا است که میزان 
دغدغه ها و مشکالت ناشی از کارخانه داری برای 
صنعتگر به حداقل می رسد، به سبب اینکه از سایر 
منابع و امکانات نیز بهره می جوید و کارخانه بیشتر 
جای��گاه تکمیلی پیدا می کند. هرچن��د می دانیم به 
یکباره نمی توان به این هدف دست یافت اما تالش 
برای رسیدن به این هدف بسیار اهمیت دارد چرا که 
هرچقدر به تولید بدون کارخانه نزدیک شویم نهایتًا 
از اثرات آلودگی کارخانجات که عامل بس��یاری از 
مشکالت اس��ت رهایی می یابیم. نتیجه مهم دیگر 
که از رس��یدن به این هدف حاصل می شود ایجاد 
اش��تغال برای گروه وس��یعی از افراد است چرا که 
هر دس��تگاهی ک��ه در کارخانه مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد حداق��ل اندازه یک ف��رد کار می کند که 
با از میان رفتن چنین دس��تگاههایی، افراد بیشتری 
را می توان در دایره کار مش��غول کرد. در س��الهای 
اخی��ر در این مورد با بس��یاری  از دس��ت اندرکاران 
صنع��ت، ارگانها و NGO ها مذاکره ش��ده تا راه 
برای دس��تیابی به این مهم هموار شود، البته در این 
مسیر مسائل و موضوعهای فرهنگی نیز نقشی بسیار 
تعیین کننده دارند. با توجه به تجربه به دست آمده، 
امروزه در سراسر دنیا میلیون ها نفر از این راه )تولید 
بدون کارخانه( به تولید و زندگی مش��غولند. گرچه 
به  س��بب اینکه تعریف درس��تی از این روش تولید 
در جهان وجود ندارد، موجب استثمار و بهره کشی 
ع��ده ای از دیگران به ویژه در کش��ورهای فقیری، 
مانند هندوس��تان و بنگالدش شده است. درکشور 
ما نیز چون بازار اش��تغال ضعیف و ناکارآمد است، 
همین مش��کل وج��ود دارد و باعث سوءاس��تفاده 
بعضی ها شده است. تصور کنید چین با یک میلیارد 
و س��یصد میلیون نفر جمعیت ک��ه نیمی از آنها زن 
هستند، اگر هریک تنها در سال یک جفت جوراب 
و ی��ک جفت کفش بخواهن��د، تأمین چنین بازاری 
بار س��نگینی بر دوش کارفرمای��ان می گذارد و از 
عهده هیچ کارخانه داری برنمی آید؟ اما این کشور 
با روش تولید بدون کارخانه توانس��ته است هم به 
بازار داخلی خود پاس��خ دهد و هم صادرات داشته 
باش��د. جالب اس��ت که این روش تولید ریشه در 
ایران خودمان هم داشته و چینیها سالها پیش با دقت 
در این روش و به کارگیری علمی و بومی سازی آن، 
امروز به این جایگاه در اقتصاد جهانی رس��یده اند. 

تولید بدون کارخانه بدین معنی است که تمام مردم 
در تولید کش��ور سهیم باشند. خواست مردم در این 
موضوع بس��یار مهم اس��ت چرا که ب��ا همکاری و 

فعالیت مردم کیفیت تولید بدون کارخانه را می توان 
باال برد ت��ا در نتیجه این موضوع، چنین صنعتی در 
کش��ور رواج یابد. نکته بع��د در این مورد، آموزش 

است. برگزاری تورهای صنعتی در کشور ما مغفول 
مانده است. صنعتگران با استفاده از این تورها نگاه 
تازه ای به محیطهای صنعتی پیدا می کنند و روشهای 
نوین تولید را یاد می گیرند. در حال حاضر شهرک 
فناوری غذایی در مشهد برای همین هدف برپا شده 
اس��ت و بازدهی بسیار چشمگیری هم داشته است. 
این ش��هرکها با گرفتن کارمزد می توانند مشکالت 
تکنیکی و تولید س��ایر بخش��های صنعت را مرتفع 
س��ازند، در حالی که درآمد خوبی هم عاید ایش��ان 
می شود. برای پیشرفت بهتر در این مورد، ابتدا باید 
نگ��رش و دیدگاه کارگر ب��ه کارفرما و به عکس را 
تغییر دهیم. نباید تولیدکنن��ده را زالوصفت قلمداد 
کنیم. باید فرهنگ��ی را پدید آوریم که هر کارگری 
بگوی��د، آنقدر تولی��د می کنم ت��ا کارفرمایم پولدار 
ش��ود و خواهر، برادر و دوس��ت مرا نیز اس��تخدام 
کند. اگر چنین نگرش��ی وجود داشته باشد، کارفرما 
نیز انگیزه بیش��تری برای گس��ترش و توس��عه کار 
خود پی��دا می کند. در این رابطه کش��ور هند مثال 
خوبی است؛ هندیها که امروزه حرف نخست تولید 
فوالد را می زنند، از همین روش اس��تفاده کرده اند. 
متخصصان این کش��ور در صنعت IT نیز به جایی 
رسیده اند که تنها در سال 2004 میالدی حدود 17 تا 
18 میلیارد دالر از صادرات نرم افزار درآمد داشته اند، 
در حالی که اقتصاد ایران وابس��ته به نفت است! اگر 
ما نفت نداشتیم، چه می کردیم؟ تولید، تنها راه نجات 
ما اس��ت و باید به گون��ه ای برنامه ریزی کنیم که با 
افزایش تولید بتوانیم نیازهای کشور و مردم را مرتفع 
سازیم. البته ش��رط بهره وری را در کنار تولید نباید 
فراموش کنیم. باید توجه داش��ته باشیم اگر تنها یک 
درصد در میزان بهره وری رش��د کنیم، 2500 میلیارد 
تومان بازدهی اقتصادی به  همراه خواهد داش��ت. ما 
در همه زمینه ها نیاز به نوسازی و حتی ساختارشکنی 
داری��م. در درجه اول باید احت��رام به یکدیگر را در 
فرهنگ خ��ود تقویت کنی��م. از دیگر  مش��کالتی 
که پیش  روی سیاس��تگذاری صنعتی م��ا قرار دارد، 
دخالت و اظهارنظر افراد غیر کارشناس و غیرمرتبط 
با موضوع صنایع کش��ور اس��ت. باید توجه داشت 
نیروی  انس��انی خالق و ماهر تولید ثروت می کند و 
ثروت اش��تغال و رفاه به  همراه می آورد. امروزه در 
دنیا نیروی  انس��انی 75 درصد منابع تولید است. این 
رقم در ایران متأس��فانه به حدود 34 درصد می رسد 
که بس��یار پایین تر از استانداردهای جهانی است. در 
کشور ما 75 درصد منابع پولی و سرمایه منابع اصلی 

تولید را تشکیل می دهند؛ درست برعکس دنیا.

مديران موفق در رسيدن به بهره وری به توليد بدون كارخانه روی آورده اند
مدیران موفق جدیداً در رسیدن به بهره وری به 
سمت تولید بدون کارخانه حرکت کرده اند که البته 
ممکن است این اصطالح، اصطالح درستی از این 
جهت نباشد. مدیران موفق در بهره وری از ایده ها 
و فکرش��ان، طراحی فنی و مهندس��ی را براساس 
تحقیقات بازار در داخ��ل و خارج انجام می دهند 
و بعد در کش��ور بررسی می کنند که این نیاز بازار 
در ک��دام ی��ک از واحدهای تولی��دی قابل تعمیم 
اس��ت. سپس براساس سفارش��هایی که می گیرند، 
بدون اینکه خودش��ان کارخان��ه دار یا تولید کننده 
باش��ند، آن را طراحی و با نش��ان و برند خودشان به 
تولید کنندگان مختلف ارائه می دهند. به این ترتیب، 
محص��ول را به نام خودش��ان صادر و ی��ا در بازار 
داخلی یا خارجی عرضه می کنند. آنهایی که با این 
روش پیش می روند، با انجام تحقیقات مناسب به 
بهره وری الزم در بازار و س��رمایه دست می یابند.
باید توجه داش��ت بهره وری در مجموعه کار، 
بس��تگی به بهره وری در عوامل تولید دارد که این 
عوامل خود متش��کل از ابزار، مواد اولیه و مدیریت 
اس��ت لذا بهره وری در عوامل تولید، هرکدام مدل 
خاصی را نیاز دارد و کسانی که مسئولیت واحدهای 
تولی��دی را برعهده دارند بای��د از دانش و مهارت 
مدیریتی باالیی برخوردار باشند. کسانی می توانند 
مدی��ر موفق و کارآفرینی باش��ند ک��ه کاماًل بتوانند 
محیط بیرونی و درونی س��ازمان خ��ود را ارزیابی 
و تجزی��ه و تحلیل کنند. براس��اس مدل کارآفرینی 
و یادگی��ری، مدیرانی موفق هس��تند ک��ه بتوانند با 
نوآوریهای جدید به تولید خدمات و کاالی جدید 
متناس��ب با نیاز ب��ازار بپردازند. این افراد کس��انی 
هستند که براساس تبلیغات نیاز برای بازار تعریف 
ک��رده و به تولید می پردازند. مدیر بهره ور کس��ی 
اس��ت که بتواند با مدیریت منابع انسانی و سرمایه، 
اس��تفاده بهینه از مجموعه ابزار و تکنولوژی و مواد 

مورد نیاز، به انجام تولید آن هم با کمترین هزینه و 
ضایعات بپ��ردازد. چنین مدیری، ضمن اینکه خود 
فعال و پویا است، عوامل تولید را نیز با خود همراه 
می کن��د و با کمترین هزینه و بیش��ترین کیفیت به 
انجام تولید و جلب رضایت مش��تریان می پردازد. 
از دیگر عوامل تولید که در افزایش بهره وری مؤثر 
اس��ت، نیروی کار اس��ت، برای ارتقای بهره وری 
از ای��ن طریق الزم اس��ت نیروهایی ک��ه برای کار 
انتخاب می شوند، با ش��اخصها و معیارهای انجام 
آن کار متناس��ب باش��ند. داش��تن تجربه و مهارت 
در کار نی��ز از دیگ��ر ویژگیهای انتخ��اب افراد با 
ه��دف ارتقای بهره وری اس��ت. هرقدر یک مدیر 
بتوان��د ب��رای آم��وزش نیروهای تح��ت امر خود 
س��رمایه گذاری کند به نتای��ج بهتری در انجام کار 
م��ورد نظر دس��ت می یابد. ضمن اش��اره به اینکه 
از دیگر عوامل مؤث��ر در ارتقای بهره وری نیروی 
کار، ایج��اد انگیزه در کارگران اس��ت، باید گفت: 
در انگیزه بخش��ی به نیروی کار بای��د به این نکته 
توج��ه کرد که در این خصوص مش��ترکاتی وجود 

دارد ک��ه در نظر داش��تن آنه��ا می تواند یک مدیر 
را موف��ق کند. اگر یک مدیر بتواند محیط مناس��ب 
فیزیکی )از لحاظ چیدمان، دکوراس��یون، نور و...( 
و از س��ویی محیط مناسب روانی )به لحاظ فضای 
ارتباطی و تعاملی( برای نیروی کار خود ایجاد کند 
در عمل می تواند موفقتر باش��د و به بهره وری در 
روند انجام امور دس��ت یابد. در نظر گرفتن مسائل 
انگیزشی، عوامل تش��ویقی، برنامه ریزی در انجام 
کار و رف��ع نیازهای نیروهای تحت اختیار خود از 
جمله عواملی هستند که خود به ارتقای بهره وری 
نیروی کار کمک می کند. مس��أله مهم این اس��ت 
که متناس��ب با نیاز نیروی کار باید با آنها برخورد 
ش��ود به طور مثال فردی را ک��ه نیاز مادی چندانی 
ندارد ولی به لحاظ علمی در س��طح باالیی اس��ت 
باید بتوان شخصیت کاری و اجتماعی وی را ارتقا 
داد. معرفی وی برای ش��رکت در مجامع، مشورت 
گرفتن از او در انجام امور و... از جمله روش��هایی 
هس��تند ک��ه با ارتق��ای ش��خصیت ف��رد مذکور، 
انگی��زه و بهره وری اش را نی��ز افزایش می دهد.

از دیگر روش��های مؤثر در روند افزایش بهره 
وری استانداردس��ازی ام��ور و فعالیته��ا، ارزیابی 
درست از فعالیت اش��خاص و تشویق افراد با کار 
و کارآیی بیش��تر است. مدیری که به کلیه کارگران 
خ��ود به یک چش��م ن��گاه می کند عم��اًل رعایت 
عدالت را نکرده، چرا که افراد با کار بیشتر مؤثر را 
باید تشویق کرد. در مجموع، این نوع مدل مدیریت 
باعث افزایش بهره وری نیروی کار می ش��ود. اگر 
یک مدیر بتواند س��رمایه را ب��ه نحوی به کار گیرد 
که بحث بهره وری س��رمایه را در نظر داشته باشد، 
در این ش��رایط دیگر به خرید مواد اولیه و یا تولید 
بی��ش از حد محص��ول بی��ش از نیاز ب��ازار اقدام
 نم��ی کن��د و از انبار ش��دن بی م��ورد محصول 
جلوگی��ری می کن��د. چنین مدی��ری می داند چه 
محصولی را به چه میزان، چه وقت، به چه تعداد و 
چگونه تهیه و تولید کند که ضمن جلب مش��تری، 
به بهره وری الزم از س��رمایه خود نیز دست یابد. 
با چنین مدلی، بهره وری س��رمایه افزایش یافته و 
موجبات کاهش هزینه های تولید و افزایش رقابت 
پذیری در بازار فش��رده محصوالت می شود. مدیر 
موفق برای بهره وری کامل، اگر می تواند با هزینه 
کمت��ر به خرید م��واد اولیه از س��ایر واحدها اقدام 
کند، دیگر نیاز نیس��ت سیس��تمی به هم پیوسته از 
واحده��ای مختل��ف در مجموع��ه تولی��دی خود 
بپردازد. وقتی یک ش��رکت خودروسازی می تواند به 
تأمین نیازش از طریق خریداری قطعه از قطعه سازان 
بپردازد، دیگر نیازی نیس��ت خود به س��مت قطعه 
س��ازی برود. در مجموع، مدی��ری می تواند اعالم 
کن��د که ی��ک ارتب��اط منطقی ب��ا کار و بهره وری 
به وجود آورده که از یک س��و خودش بیش��ترین 
مه��ارت و توانایی را در مدیریت منابع انس��انی و 
مادی )اعم از س��رمایه در گردش، ابزار و...( داشته 
باشد و از سویی نیز بتواند از آنها استفاده بهینه کند.

در برابر توليد بدون كارخانه مقاومت وجود دارد
در دهه اخیر سازمانها دچار تحوالت گوناگونی 
در ابعاد مختلف شده اند که این تحوالت موجبات 
تغییر در ش��یوه های مدیریت را فراهم کرده است 
و از مهمتری��ن تحوالت آن اهمیت یافتن خالقیت 
و نوآوری اس��ت که این موض��وع در بازار اهمیت 

فزاینده ای پیداکرده است. 
آین��ده نتیجه آن چیزی اس��ت که در گذش��ته 
به وقوع پیوس��ته اس��ت زی��را در دنیای��ی زندگی 
می کنی��م ک��ه کاماًل متف��اوت با نس��ل های قبلی 
اس��ت، پدیده ای ک��ه همه چیز را متف��اوت کرده. 
تا قبل از س��ال 1700 میالدی ب��ه دلیل محدودیت 
منابع، کش��ورهای دنیا وضعیت برابری داشتند ولی 
در ح��ال حاضر نابرابری عظیم��ی جای برابری را 
گرفته اس��ت. از 12 ش��رکت بزرگ امریکا در سال 
1900 فق��ط یکی در س��ال 2000 یعنی صد س��اله 
باق��ی بود و اکثر ش��رکت های دیگ��ر حتی وجود 
نداش��تند. شرکت های بزرگ رو به زوال به اقتصاد 
کشور لطمه نمی زنند، به شرط اینکه شرکت های 
بزرگ در حال رشد، جای آنها را بگیرند. در دنیای 
کنونی، دنیای واقعی جای خود را به دنیای مجازی، 

ارتباط��ات به ش��بکه، منابع انس��انی به انس��انهای 
هوش��مند و اطالعات به دانش داده اس��ت. شعار 
اصل��ی اقتصاد ش��بکه ای این اس��ت که هیچ کس
 با هوش��تر از همه نیس��ت، در واق��ع تولید بدون 
کارخانه این نیس��ت که دیگر از کارخانه اس��تفاده 
نمی کنیم بلکه به مفهوم این اس��ت که کارخانه ها 
به وسیله شبکه ای بزرگ هدایت می شوند. تولید 
بدون کارخانه یک اس��تعاره اس��ت و به این مفهوم 
نیس��ت که کارخانه ای وجود نداش��ته باشد بلکه 
کارخانه ها س��عی در کاهش تسهیالت برای تولید 
مواد دارند که با کاهش این تسهیالت امکان تمرکز 

روی طراحی و بازاریابی بیشتر می شود. 
ب��ازار  اس��ت ک��ه  تولی��دی دوران��ی  دوران 
محصوالتش را به بازار تحمیل می کند و بس��یاری 
از جامعه شناس��ان نگ��ران این بودند ک��ه آیا این 
عامل می تواند جایگزین س��ه عامل گذشته شود. 
دوران های تولید در دو قرن گذش��ته به پنج دوره 
اصلی تقس��یم می ش��وند که ش��امل دوره سنتی و 
دس��تی، دوره انبوه، فنی و اجتماعی، ناب و چابک 
می شود. از جمله چالش های محیط تولید امروزی 

را می توان جایگزینی اقتصاد تنوع به جای اقتصاد 
تعداد، افزایش هزینه های س��ربار ساخت و تولید، 
اتحادیه گمرکی، بازارهای مش��ترک و...دانس��ت. 
تولی��دات ب��دون کارخانه در س��طوح خانوادگی، 
ف��ردی، کارگاه��ی و جهانی مواد م��ورد نیاز را به 

شرکت ها ارائه می دهند. 
از  اس��تعاره ای  کارخان��ه ای  ب��دون  تولی��د 
برنام��ه ریزی کس��ب و کار بر پایه برون س��پاری 
فراینده��ای تولید با تأکید بر جای��گاه یابی و بهره 
گی��ری از ش��بکه های تأمی��ن و توزیع ب��ه منظور 

دستیابی به هزینه های رقابتی تولید.
مزای��ای تولید ب��دون کارخانه در س��طح ملی: 
یکی از دغدغه های امروز بحث اش��تغال افزایش 
س��رانه درآمدی اس��ت. در  تولید ب��دون کارخانه 
مقاومت وجود دارد که این مقاومت از نگاه نقادی 
و پیش��نهادی اس��ت. تولید بدون کارخانه نیازمند 
سیستمی است که اگر این سیستم به خوبی تعریف 
نش��ود با چالش هایی مواجه می شود. تولید بدون 
کارخانه در ادبیات از س��ابقه ای دیرینه برخوردار 
بوده اما چون فرایند آن اصولی نبوده اس��ت تبدیل 

به استثمار آدم ها شده و از آن سودجویی کرده اند. 
تولید بدون کارخانه به این معنا نیس��ت که آدم ها 
بدون آموزش و مهارت وارد شوند، باید دانست نیروهای 
ماهر و آموزش دیده باعث باال رفتن بهره وری در تولید 
می ش��ود و برنامه ریزی و مه��ارت از فاکتورهای 
بسیار مهمی است که می توانیم به وسیله آن تولید 

بدون کارخانه را به انجام برسانیم.
 امروزه در دنیا میلیون ها انس��ان در چارچوب 
تولی��د برون کارخان��ه فعالیت می کنند و مس��ائل 
اقتص��اد کش��ور را با حض��ور جدی خ��ود دنبال 
می کنند امیدواریم ما نیز  بتوانیم  به زودی ش��اهد 
ب��ه ثمر رس��یدن این پروژه باش��یم و به یک نتیجه 
خوب و مثبت برسیم. اغلب از اصطالح تولید بدون 
کارخانه اینچنین استنباط می شود که کارخانه ها از 
بین ب��رود و این تولیدات در خانه انجام ش��ود اما
 بر خالف آنچه انتظار می رود تولید بدون کارخانه 

به این معنی نیست.
 الزم اس��ت صنعتگ��ران باید بدانن��د که تولید 
بدون کارخانه قرار نیس��ت جایگزین صنعت شود 

بلکه باید در خدمت صنعت قرار داشته باشد.

مروری بر دالیل لزوم ایجاد تولید بدون 
کارخانه در اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ــپیده نصر اصفهانی- بدون شک یکی  س
از افتخ��ارات هر منطق��ه ای، صنایع بومی و 
دس��تی آن ناحیه اس��ت  چرا ک��ه این صنعت 
و ب��ه عبارتی ای��ن هنر- صنع��ت بی بدیل و 
بی رقیب حاصل ذوق و هنر،  سلیقه، ابتکار و 
خالقیت هنرمندان و صنعتگران عزیزی است 
که صبورانه آداب، س��نن و رس��وم و  در یک 
کالم پیام فرهنگی نس��ل ها را در محصوالت 
تولیدی ش��ان متجلی کرده و از آن پاس��داری 

 می کنند. 
در میدان فرهنگ و هنر، صنایع دستی نظیر 
خاتم کاری، منبت کاری، قالی بافی، مینا کاری، 
قلم زنی در حیطه ش��هر اصفه��ان و قالی بافی و 
خاتم کاری به خصوص در چهارمحال و بختیاری 
بس��یار جلب توجه می کند. چنی��ن صنایعی 
از دیرب��از  در این اس��تانها رواج داش��ته و از 
نظر اش��تغال، افراد بس��یاری را به خود جذب 
کرده اس��ت، به طوری که به جرأت می توان 
گفت در این اس��تانها تع��داد قابل توجهی از 
ای��ن طریق امرار مع��اش می کنند. از آنجا که 
صنایع دس��تی جزء تولیدات ب��دون کارخانه 
قرار می گیرند می توان گفت این دو اس��تان 
در راستای ایجاد اینگونه تولیدات از دورانهای 
گذش��ته تاکنون بس��یار مؤثر بوده اند و ضمنًا 
ظرفیت قابل مالحظه ای برای پیشرفت هرچه 
بیش��تر در این زمینه را دارند. در رابطه با این 
صنایع و تولیدات ب��دون کارخانه باید گفت: 
ب��ه دلیل اینکه برای تولید صنایع دس��تی طبق 
نام این صنعت، بیش��تر از کار دس��ت استفاده 
می ش��ود و این هنر به طور خاص مربوط به 
هنرمندانی است که در کارگاهها از ظرفیتهای 
وجودی خود اس��تفاده می کنن��د، لذا صنایع 
دس��تی به کارخانه، عوامل تولید، دستگاههای 
پیش��رفته، نیرو، انرژی و... نیازی نداشته و به 
طب��ع آن هیچ گونه آلودگ��ی صوتی، هوایی و 
کاًل زیس��ت محیطی را به وج��ود نمی آورد، 

بنابرای��ن به طور کلی صنایع دس��تی در زمره 
تولیدات بدون کارخانه و یا خارج از کارخانه 
ق��رار می گیرد. از علل اهمیت صنایع دس��تی 
در تولید بدون کارخانه می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
- صنایع دس��تی نق��ش مهمی ب��رای نیروی 
انسانی در امر تولید در نظر می گیرند چرا که 
در  فرآیند تولید این مصنوعات، دس��ت انسان 

دارای نقش اساسی است.  
- از آنجا که در فعالیت های مربوط به صنایع 
دس��تی نیازی به کارش��ناس خارجی نیست  و 
مواد اولیه مورد استفاده معموالً از مواد ساده و 
در دسترس تشکیل می شود که به  آسانی و با 
بهای نسبتًا ارزان قابل تأمین است لذا این هنر 
در گروه فعالیتهای تولیدی به دور از کارخانه 

قرار می گیرد.  
- صنایع دس��تی در مناطق روس��تایی یکی از 
عوامل مکمل اقتصاد کشاورزی است. به دلیل 
 دارا بودن پتانسیل ایجاد فرصت های شغلی و 
کس��ب درآمد، ضمن پر کردن اوقات فراغت 
 و بیکاری روس��تاییان مان��ع از مهاجرت های 
گس��ترده فصلی یا دائمی آنه��ا به عنوان یکی 
از  آس��یب های اجتماعی می شود )به معنای 
همان ایجاد اش��تغال در حیط��ه تولید دور از 

کارخانه(.  
- فعالیت ه��ای صنای��ع دس��تی ب��ه دلی��ل 
برخ��ورداری از ویژگیه��ای تکنیکی س��اده و 
بهره گیری  از ابزارها و وس��ایل تکنولوژیکی 
آسان، به گونه ای است که امکان پرداختن به 
آنها در  جوامع ش��هری و روستایی و عشایری 
و ب��ه ص��ورت کارگاهی، خانگ��ی و یا حتی 

دوره گردی  و سیار وجود دارد.  
  - صنایع دس��تی به دلی��ل برخورداری از بار 
فرهنگی و دارا بودن جنبه های هنری می  تواند 
عامل ترویج عناصر فرهنگی در نقاط مختلف 

کشور و حتی فراسوی مرزها باشد. 

چهارمين المپياد فرش ايران در اسفند ماه
مرحله کش��وری چهارمی��ن المپیاد فرش 
ایران، اس��فند ماه امس��ال با رقابت برگزیدگان 

مرحله استانی در تهران برگزار می شود.
به گزارش اکونیوز در این مرحله از المپیاد که 
چهارمین دوره خود را طی می کند، برگزیدگان 
مرحله اس��تانی در دو س��طح دان��ش آموزی و 

دانشجویی به رقابت خواهند پرداخت.
در ای��ن رقابت که با ش��رکت حدود 120 
دانش��جو و دانش آموز برگزیده مرحله استانی 
انج��ام می ش��ود، ایجاد انگی��زه و ترکیب علم 
و عم��ل دانش آم��وزان و دانش��جویان فرش، 
ارزیابی توان علمی و عملی در دو سطح دانش 
آموزی و دانشجویی، شناسایی دانش آموزان و 
دانشجویان مستعد و نمونه در سطح هر استان 
و کشور، آشنایی بیشتر جامعه با فرش دستباف 
در رش��ته های مختلف مرتبط ب��ا آن از طریق 

پوش��ش تبلیغاتی مناس��ب و تروی��ج فرهنگ 
فرش��بافی به عنوان یک فعالی��ت هنری برای 

جوانان هدف قرار گرفته است.
براس��اس این گزارش، ش��رکت کنندگان در 
این المپیاد در س��طح دانش آموزی در س��ه رشته 
تخصصی بافت، طراحی و رنگرزی و در س��طح 
دانشجویی در چهار رشته تخصصی مرمت، بافت، 

طراحی و رنگرزی با یکدیگر رقابت می کنند.
مرحل��ه پایانی ای��ن المپیاد هش��تم و نهم 
اس��فند در مرک��ز تربی��ت معلم نس��یبه تهران 
برگزار می ش��ود و در پایان به نفرات برگزیده 
هر رشته تخصصی لوح تقدیر و جوایز نفیسی 
اهدا می ش��ود. برندگان دوره پیشین این المپیاد 
از جوایزی چون تس��هیالت سفر به نمایشگاه 
دموتکس آلمان و نمایش��گاه فرش دس��تباف 

کیش بهره مند شدند.

برپايی جشنواره فروش ويژه فرش دستباف 

ش��رکت س��هامی فرش ایران به مناسبت 
هفتاد و پنجمین س��الگرد تأس��یس ش��رکت 
ف��روش ویژه فرش دس��تباف ایران��ی را آغاز 

کرد.
به گزارش اکونیوز، مدیر بازرگانی داخلی 
شرکت س��هامی فرش ایران گفت: تسهیالت 
ویژه فروش فرش دس��تباف ت��ا 22 بهمن در 
کلیه فروشگاه های شرکت سهامی فرش ایران 

دایر است.
وی گفت: خریداران می توانند با توجه به 
نوع و میزان خرید فرش از تخفیف 10 تا 30 

درصد برخوردار شوند.
وی همچنی��ن گفت: فروش اقس��اطی با 

ش��رایط 30 درصد نقد و الباقی تا س��قف 36 
میلیون ریال در اقس��اط یک س��اله و 18 ماهه 

قابل خرید است.
حضرت��ی اف��زود: عالقه من��دان به خرید 
فرش دستباف می توانند در تهران به فروشگاه 
ش��رکت س��هامی فرش ایران واقع در خیابان 
فردوسی، روبه روی خیابان نوفل لوشاتو همه 
روزه از س��اعت 9 صبح تا 20:30 و جمعه تا 

ساعت 13:30 مراجعه کنند.
جش��نواره فروش ویژه هفت��اد و پنجمین 
س��الگرد تأسیس شرکت س��هامی فرش ایران 
در کلیه فروشگاه های این شرکت در سراسر 

کشور تا 22 بهمن ادامه دارد.
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معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان:

کتاب آمارنامه شهر اصفهان در جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر رونمایی شد

اصفهان  آمارنام��ه ش��هر  کت��اب 
برای نخس��تین بار از س��وی معاونت 
برنام��ه ری��زی، پژوه��ش و فناوری 
اطالعات شهرداری اصفهان تهیه و به 
مناسبت سی و یکمین سالگرد انقالب 
اس��المی در جلس��ه علن��ی ش��ورای 

اسالمی این کالنشهر رونمایی شد.
ارتباط��ات  اداره  گ��زارش  ب��ه 
رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری 
اصفهان، معاون برنامه ریزی، پژوهش 
و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان 
با اع��الم این خبر به اه��داف تدوین 

آمارنامه ش��هر اش��اره کرد و گفت: با 
توجه به اینکه آمار و اطالعات شالوده 
زیربن��ای برنامه ریزی صحیح اس��ت 
بنابراین برای فهم مش��ترک از آمار و 
واقعیات، ایجاد تعامل بین دستگاههای 
مؤثر در مدیریت ش��هری و هماهنگی 
جه��ت برنام��ه ریزی بع��دی، وجود 
آمارنامه در ش��هر اصفه��ان ضروری 
اس��ت، عالوه بر این آمارنامه شهری 
می توان��د در جه��ت اطالع رس��انی 
س��ریع تر و بهت��ر و ارتق��ای صحت 

اطالعات کمک شایانی کند.

ابوالقاس��م گلستان نژاد شهرداری 
اصفهان را از دس��تگاههایی که دارای 
فعالیت های گس��ترده وس��یع است، 
برشمرد و اظهار داش��ت: تولید اقالم 
آماری در حوزه ش��هرداری از وسعت 
زیادی برخوردار اس��ت لذا مدیریت 
ش��هری اصفه��ان هماهنگ��ی هایی با 
همکاری حدود 100 دستگاه اجرایی 
شهر به خصوص دفتر آمار و فناوری 
اس��تانداری انجام داد و آمارهای این 
دس��تگاهها را اخ��ذ ک��رد همچنین با 
استفاده از آمار و اطالعات سرشماری 

نفوس و مس��کن نس��بت ب��ه تدوین 
آمارنامه ش��هر مربوط به سال گذشته 
اقدام کرد.وی با بیان اینکه آمار ش��هر 
اصفهان طی چهارماه با حدود 2 هزار 
و 400 نف��ر س��اعت کار کارشناس��ی 
در 20 فصل انجام ش��ده است، ادامه 
داد: س��رزمین، آب و ه��وا، جمعیت، 
نیروی انسانی، کشاورزی، جنگلداری 
و ش��یالت، صنعت و مع��دن، نفت و 
گاز، عمران و بودجه شهری، هزینه و 
درآمد خانوار را از جمله عناوین این 

آمارنامه می توان نام برد.

عمليات اجرايی طرح قطعه دوم چهارخطه محور
 لردگان به بروجن آغاز شد

معاون راهس��ازی اداره کل راه و ترابری 
چهارمحال و بختی��اری گفت: همزمان 
ب��ا دهه فجر انقالب اس��المی، عملیات 
اجرای��ی قطع��ه دوم باند چه��ار خطه 

شهرستان لردگان به بروجن در حدفاصل 
روس��تای »صالحات« آغاز شد. مهندس 
کام��ران رهی در گفتگو ب��ا زاینده رود، 
ط��ول ط��رح را 16 کیلومتر تا س��ه راه 

»گوش��کی« در دو باند به عرض 11 متر 
عنوان کرد و افزود: برای اجرای این طرح 
81 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز اس��ت.
به گزارش زاینده رود، با بازگشایی محور 

لردگان به خوزستان در سه ماهه نخست 
سال جاری، بار ترافیک در محور بروجن 
به لردگان افزایش و باعث مشکالتی برای 

مردم منطقه شده است.

بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری:

راهپيمايی 22 بهمن شکست ابهت پوشالی شرق و غرب است 
بنی��اد حفظ آث��ار دف��اع مقدس 
چهارمحال و بختیاری با صدور بیانیه ای 
به مناسبت فرا رسیدن سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی ایران تأکید کرده است: 
حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 
بهمن شکس��ت مجدد ابهت پوشالی 
شرق و غرب است. به گزارش فارس، 
در ای��ن بیانیه با تأکید بر اینکه در دهه 
فجر، اسالم تولدی دوباره یافت، آمده 
است: این دهه در تاریخ ایران نقطه ای 
تعیین کننده و بی مانند به شمار می رود. 
در این بیانیه آمده است: امروزه شاهد 
هستیم که ندای عدالتخواهی ملت ایران 
گس��تره جهانی دارد و به برکت همین 
ندای حق طلبی، ملت های زیرسلطه را به 
بیداری جهانی وا داشته است تا زندگی 
ذلت بار را نپذیرند و با منشأ ظلم و ستم 
در جهان مبارزه کنند. این بیانیه رهبری 
حکیمان��ه حضرت ام��ام خمینی )ره( 

را عامل پیروزی کش��ور در انقالب و 
بعد از آن در دوران دفاع مقدس معرفی 
کرده اس��ت و می افزاید: امام راحل در 
لحظات حس��اس و س��خت انقالبی 
با بیان��ات و رهنمودهایی که به ملت 
ش��ریف ایران ارائ��ه می دادند، جریان 

معادالت سیاسی اس��تکبار را عوض 
کرده و جانی دوباره به انقالب و اسالم 
بخشیدند. این بیانیه تأکید کرده است: 
امام راحل تحولی را در دنیای اس��الم 
و در بین مس��تضعفان جهان به وجود 
آوردند که با فراه��م کردن زمینه های 

مبارزه با حکومت اسالم ستیز پهلوی، 
فرهنگ ش��هادت دیگر بار مجال زنده  
ش��دن یافت و عرصه را بر دش��منان 
دین و ملت تنگ س��اخت. این بیانیه 
می افزاید: با وقوع انقالب اسالمی ایران 
برای نخستین بار یک کشور مسلمان 
به ط��ور موفقیت آمی��زی قدرت های 
بزرگ دش��من را به زانو درآورده و در 
ادامه بعد از هش��ت  سال دفاع مقدس 
نی��ز یک  بار دیگر ملت ایران ابهت دو 
اب��ر قدرت ش��رق و غ��رب را در هم 
شکست. این بیانیه تصریح کرده است: 
شرکت مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه 
همه دشمنان و بد خواهان این ملت را 
از هرگونه طمع ورزی به حریم استقالل 
و آزادگی کش��ور مأیوس می کند لذا 
یکصدا و همسو به قدرت های بزرگ 
اخطار می کنیم بیش از این مانع و سد 

راه پیشرفت ایران نشوند.

30طرح منابع طبیعی و آبخیزداری 
در اصفهان بهره برداری شد

30پ��روژه مناب��ع طبیع��ي و آبخی��زداري با 
اعتبار45میلی��ارد و 993 میلی��ون ری��ال از محل 
اعتبارات اس��تاني و ملي در دهه فجر در اس��تان 
اصفهان بهره برداري ش��د. به گزارش ایرنا، مدیر 
روابط عمومي اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري 
اس��تان اصفهان در این باره گفت: این طرحها در 
شهرستانهاي اصفهان، اردس��تان، آران و بیدگل، 
س��میرم ، دهقان، مبارکه، چادگان، فریدن، نائین، 

خور و بیابانک و نطنز به بهره برداري رسید.
رضا خلیلي اضافه کرد: این طرحها در زمینه 

حفاظ��ت، بهبود و اص��الح مرات��ع، بیابانزدایي، 
جنگلکاري، توس��عه فضاي س��بز و آبخیزداري 
است. وي هدف از اجراي این طرحها را حفاظت 
از آب و خاک و جلوگیري از فرس��ایش، حفظ و 
تقویت پوش��ش گیاهي، مدیریت و جلوگیري از 

وقوع سیالبها برشمرد.
به گفته وي، پروژه آبخیزداري بخش سیالب 
قهنویه شهرس��تان مبارکه با هزین��ه اي بالغ بر 4 
میلیارد ریال با مش��ارکت مجتمع ف��والد مبارکه 

اجرا شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:
زنان در افزایش محصوالت کشاورزی 

نقش مؤثری دارند

توافقات نهایي بازگشایي 
بزرگراه شهید همت اعالم مي شود

س��رانجام پس از 10 س��ال، توافق��ات نهایی 
بازگشایی بزرگراه شهید همت باقیمانده رینگ سوم 
ترافیکی به طول یک هزار و هشتصد متر به مناسبت 
روز ارتش، )بیس��تم فرودین ماه سال آتی( از سوی 

مقامات مربوطه به صورت رسمی اعالم می شود. 
به گزارش موج، فرمانده پایگاه چهارم رزمی 
پش��تیبانی هوانیروز اصفهان با اعالم این مطلب 
گفت: طی جلس��ات مکرر مس��ئوالن شهری با 
ارت��ش و س��پاه، توافقات��ی در خصوص تکمیل 
رینگ س��وم ترافیکی ک��ه از اراض��ی نیروهای 

مسلح می گذرد، انجام شده است. 
محم��د عل��ی احمدآب��ادی تصری��ح کرد: 
مجموعه مس��افتی که برای رینگ سوم ترافیک 
این ش��هر در نظر گرفته شده، یک  هزار و نهصد 
و پنج��اه تا 2 کیلومتر اس��ت که حدود 220 متر 
از این اراضی در زمین های س��پاه و یک هزار و 
ششصد و پنجاه متر آن متعلق به اراضی نیروهای 

هوانیروز است. 
وی ب��ا بیان اینکه 400 متر از این بزرگراه به 
صورت تونل در نظر گرفته ش��ده اس��ت، اظهار 

داشت: مابقی این شریان به شکل روباز احداث 
و به بزرگراه شهید کشوری متصل می شود.

ش��ایان ذکر است حلقه س��وم ترافیکی شهر 
اصفهان که 46 کیلومتر طول دارد، به واس��طه آن 
وس��ائط نقلیه سنگین و س��بک که می خواهند به 
طور عبوری از شهر اصفهان بگذرند به بزرگراه ها 
هدایت ش��ده و به س��وی مقاصد موردنظر برون 
شهری رهسپار می شوند. همچنین 14 کیلومتر از 
این مس��یر در محدوده خدماتی شهرداری منطقه 
پنج واقع شده که 3/5 کیلومتر آن با احداث تقاطع 
غیرهمس��طح اندیش��ه، بزرگراه اقارب پرست و 
تقاطع غیرهمسطح ستاری در اولین برنامه توسعه 
میان مدت به نام اصفهان 22 به بهره برداری رسید 
و در جری��ان اولین برنامه توس��عه با نام اصفهان 
85 و در پرتوی نهضت خدمت رس��انی به مردم، 
6/5 کیلومتر دیگر از این مس��یر در س��ال 1383 
با احداث بزرگراه های ش��هید حبیب الهی، شهید 
میثمی، شهدای صفه و چهار تقاطع غیرهمسطح 
ب��ا هزینه ای معادل چهارصد میلیارد ریال در آبان 

1383 به بهره برداری رسید. 

زاینده رود- رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی 
اصفه��ان گفت: زن��ان در افزایش محصوالت 
کشاورزی نقش بسیار مؤثری دارند و این امر 
لزوم س��اماندهی آنان و تشکیل تعاونی های 
روس��تایی زنان را بیش��تر نمایان می س��ازد. 
مهن��دس نریمان��ی تأکی��د ک��رد: مروجی��ن 
آم��وزش  و  حض��ور  ب��ا  می توانن��د  زن 
محص��والت  راندم��ان  افزای��ش  در  بیش��تر 
کش��اورزی تأثیر قابل قبولی داش��ته باش��ند.
همچنین مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان با اش��اره به اینکه زنان بیش از نیمی 

از جامع��ه کش��اورزی را تش��کیل می دهند 
تأثی��ر حضور کارشناس��ان مس��ئول آموزش 
زن��ان روس��تایی را ی��ادآور ش��د و اف��زود: 
آم��وزش کارآفرین��ی و راه اندازی کس��ب و 
کار خانگی نیز در این زمینه تأثیرگذار اس��ت.
در ح��ال حاضر 300 نفر در اس��تان اصفهان 
در قال��ب 26 تعاون��ی روس��تایی زن��ان در 
بخ��ش کش��اورزی فع��ال هس��تند و عم��ده 
فعالی��ت آنان پ��رورش بز، ش��تر و بوقلمون، 
کش��ت زعفران، تهیه س��بزی خشک، صنایع 
بس��ته بندی، گالب گیری و پخت نان است.

نقش بی بدیل ذوب آهن اصفهان 
در توسعه صنعتی کشور

مهندس پور س��ینا 
رئیس س��ازمان صنایع 
و معادن استان اصفهان 
به منظ��ور آش��نایی با 
جدی��د  پروژه ه��ای 
آه��ن   ذوب  صنعت��ی 
اصفه��ان ضمن بازدید 
از خط تولید با مهندس 
مدیرعام��ل  بابای��ی 
شرکت دیدار و گفتگو 
ک��رد. وی با اش��اره به 
نقش و جایگاه ذوب آهن
این  گف��ت:  اصفه��ان 
صنعتی  بزرگ  مجتمع 

نقش بی بدیل در توس��عه صنعتی کشور داشته 
است و بعد از انقالب نیز که کارشناسان خارجی 
این کارخانه را ترک کردند، کارشناسان و کارکنان 
توانمن��د ذوب آهن با اس��تفاده از توانمندی و 
تجربه خود توانسته اند تاکنون چرخ عظیم این 
کارخانه را هدایت کنند. وی گفت: خوشبختانه 
ذوب آهن در س��ال های اخی��ر عالوه بر نقش 
آفرینی در خودکفایی صنعتی کش��ور در بخش 
تولید و توس��عه نیز روند مثبت و مناسبی داشته 

است و با توجه به انجام 
در دس��ت  پروژه های 
اق��دام در پای��ان 1389 
و ابت��دای س��ال 1390 
چش��م انداز درخشانی 
در انتظار این مجموعه 
پورسینا  است.  صنعتی 
در ارتب��اط با همکاری 
متقابل س��ازمان صنایع 

اس��تان و مجموع�ه ب��زرگ صنعت�ی همچ�ون 
ذوب آهن اصفهان گفت: س��ازمان صنایع یک 
بازوی ستادی و مؤثر در خدمت ذوب آهن است 
و در خصوص مباحثی مانند ورود تجهیزات و 
ماش��ین آالت، امور گمرکی و تسهیالت ارزی 
جهت س��رعت بخش��یدن در خرید تجهیزات 
می تواند تأثیرگذار باشد. رئیس سازمان صنایع 

اس��تان اصفهان رشد و 
توس��عه صنعتی استان 
اصفهان را در سال های 
اخیر مثبت ارزیابی کرد 
و گفت: براس��اس آمار 
موج��ود طی 5 س��ال 
توسعه صنعتی  گذشته 
استان با سرعت مناسب 
در حال پیشرفت است 
و بع��د از تهران دومین 
اس��تان در این زمینه به 
وی  می آید.  حس��اب 
گفت: اس��تان اصفهان 
ب��ا توج��ه ب��ه جایگاه 
صنعتی، توانمندی ها و نیروی انس��انی توانمند 
زیرس��اخت های الزم زمینه بسیار خوبی برای 
س��رمایه گذاری در صنعت را دارا اس��ت. وی 
گفت: هم اکنون 70 درصد ظرفیت تولید فوالد 
کش��ور توسط ذوب آهن اصفهان، فوالد مبارکه 

در استان اصفهان صورت می گیرد. 
وی ب��ا انتقاد از فرهنگ مص��رف در داخل 
کشور گفت: متأسفانه فرهنگ موجود در جامعه 
باعث شده حتی تولیدات داخلی با مارک و برند 
خارجی مصرف شود در 
حالی که بسیاری از مواد 
اولیه آن را در کشورمان 
داریم و پس از ارس��ال 
دیگر  کش��ورهای  ب��ه 
چندین برابر قیمت و با 
مارک خارجی در کشور 

مصرف می شود.
رئی��س س��ازمان   
صنایع و معادن اصفهان گفت: وظیفه همه آحاد 
ملت اس��ت که در این زمینه فرهنگ سازی الزم 
را انجام دهند و مشتریان باید بدانند لزوماً جنس 
خارجی خوب و جنس داخلی بد نیس��ت. وی 
اضاف��ه کرد: در فرآیند بعدی الزم اس��ت صنایع 
داخلی را ط��وری حمایت کنیم که بتوانند برای 

تولید با کیفیت مشکالت خود را رفع کنند.

بهره برداري از پنج طرح 
آموزشي در شهرستان 

فارسان آغاز شد  
همزمان با ایام دهه فجر بهره برداري از پنج طرح عمراني 

در شهرستان فارسان آغاز شد.    
به گزارش زاینده رود، فرماندار شهرس��تان فارسان گفت: 
این طرح ها شامل احداث، نوسازي و بهسازي و تجهیز 
مدارس و کانون پرورش فکري بابا حیدر است. حسنعلي 
جعفري افزود: در طول دهه فجر در این شهرستان 8 طرح 
آموزشي افتتاح و دو طرح از جمله ناحیه صنعتي فارسان 
کلنگ زني خواهد شد. وي افزود: براي بهره برداري از این 
طرحها بیش از 30 میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک 
دارایي استان هزینه شده است. شهرستان فارسان بیش از 

90 هزار نفر جمعیت دارد.

رئیس اداره برق دهاقان:

2 طرح برق رساني 
و پست در دهاقان 

افتتاح شد 

رئیس اداره برق دهاقان گفت: یک طرح برق رسانی 
و یک طرح پس��ت در این شهرستان به مناسبت دهه 
فجر به بهره برداری رس��ید. وی افزود: نخستین پروژه 
قابل افتتاح اداره برق شهرستان در این دهه افتتاح پروژه 
بهسازی شبکه فرسوده روستای قهه است. رئیس اداره 
ب��رق دهاقان تصریح کرد: پروژه احداث ش��بکه برق 
روس��تای قهه تاکنون در دو مرحل��ه در قالب فازهای 
یک و دو به اجرا درآمده اس��ت. هاش��می با اشاره به 
اینکه در این پروژه بالغ بر 15 میلیون تومان اعتبار هزینه 
ش��ده است، بیان داش��ت: این طرح یکی از مهمترین 
طرح های کمک دارایی استان اصفهان است که با یک 
گروه پیمانکار و کارفرمایی اداره برق شهرستان به اجرا 

درآمده است. 
وی با اش��اره ب��ه افتتاح پ��روژه پس��ت یگانه و 
مزیت های آن، افزود: با افتتاح پروژه پس��ت یگانه در 
روس��تای موس��ی آباد دهاقان ضعف ولتاژ برق جبران 
می شود. رئیس اداره برق دهاقان تصریح کرد: این پروژه 
در مق��دار و حج��م 300 و 30 متر با اعتبار بالغ بر 16 
میلیون و 500 هزار تومان به مرحله بهره برداری رسیده 
اس��ت. وی در ادامه بیان داش��ت: پروژه پس��ت یگانه 
روس��تای موسی آباد دهاقان توسط یک گروه پیمانکار 

در مدت سه ماه عملیاتی شده است. 

387 هکتار سطح زیر کشت 
زعفران در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان اصفهان، سطح زیر کش��ت زعفران در استان 
اصفهان در س��ال جاری 387 هکتار برآورد شده که 
نس��بت به سال گذشته 20 هکتار بر سطح زیر کشت 

این محصول افزوده شده است.
 به گزارش محسن شاه طالبی کارشناس مدیریت 
زراعت استان، میزان تولید زعفران در سال جاری به 
1900 کیلوگرم افزایش یافته است و تعداد بهره برداران 
از مزارع زعفران اس��تان در حدود 1300 نفر اس��ت. 
عمده تولید این محصول به ترتیب در شهرس��تانهای 
نطنز، نجف آباد، ش��اهین شهر، میمه، تیران و کرون، 

خور و بیابانک، کاشان، اردستان و نائین است.

جشنواره غذا در دبیرستان 
صدیقه کبری)س( گندمان 

برگزار شد
همزم��ان با ده��ه مب��ارک فجر دان��ش آموزان 
دبیرس��تان دخترانه صدیقه کبری )س( اداره آموزش 
و پ��رورش منطقه گندم��ان با طبخ 20 ن��وع غذای 
محلی اقدام به برگزاری جش��نواره غذا در محل این 
آموزش��گاه کردند. بیژن علیدادی کارش��ناس روابط 
عموم��ی اداره آموزش و پرورش این منطقه با اعالم 
این خبر افزود: در این جشنواره که معاون پژوهش، 
برنام��ه ری��زی و نیروی انس��انی س��ازمان آموزش 
و پ��رورش چهارمح��ال و بختیاری و کارشناس��ان 
واحدهای مختلف این اداره حضور داشتند غذاهای 
طبخ شده توسط هیأت داوران بررسی شده و در پایان 
هدایایی به رسم یادبود تقدیم دانش آموزان برتر شد.

استاندار اصفهان:اصفهان

يکی از  مهمترين دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه های علوم 
فنی و پزشکی است

به مناسبت فرارس��یدن دهه فجر، 
گردهمای��ی اعضای هی��أت علمی و 
کارکنان دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
نجف آباد با حضور اس��تاندار اصفهان 
و ام��ام جمعه نجف آباد برگزار ش��د. 
به گ��زارش روابط عمومی دانش��گاه 
آزاد اسالمی نجف آباد، در این مراسم 
دکتر ذاکر اصفهانی اس��تاندار اصفهان 
ضمن تبریک به مناس��بت فرارسیدن 
ده��ه مبارک فج��ر، بررس��ی و تفکر 
در چگونگ��ی و علل ب��ه وجود آمدن 
انقالب ها را مهم دانست و افزود: برای 
همه ما که از ارزش ها و دستاوردهای 
انقالب اسالمی بهره گرفته ایم، تجلیل 
از آن ارزشمند است. استاندار اصفهان 
اف��زود: ام��روزه در هم��ه حوزه های 
علمی شاهد پیش��رفت و دستاورهای 
مهمی هس��تیم و یک��ی از  مهمترین 
دستاوردهای انقالب اسالمی امروزه در 
حوزه علوم فنی و پزشکی است و باید 
از همه عزیزان تشکر کرد. وی تصریح 
کرد: در عرصه علوم انس��انی با توسل 
به داشته های خود باید راه آینده خود 
را طراحی کنیم. ذاکر اصفهانی استفاده 
از ظرفیت ه��ا وتوانایی افراد جامعه را 
به منظور پیشرفت جمهوری اسالمی 
ای��ران مهم دانس��ت و اظهار داش��ت: 
خوش��بختانه مردم اصفه��ان در همه 
زمینه ها دارای توانایی و ظرفیت های 
باالیی هس��تند و الزمه استفاده از این 
توانایی ها فراهم آوردن زمینه است تا 
بتوانیم ارتقا یافته و پیشرفت های خود 
را بیشتر کنیم.همچنین در این گردهمایی 
امام جمعه نجف آباد به ایراد سخنرانی 
پرداخت و تصریح کرد: دانش��گاهیان 
قش��ر پیشتاز، زمینه س��از و الگو برای 
جوان��ان و همه مردم جامعه هس��تند.
حجت االس��الم والمسلمین حسناتی 
زمینه رش��د و قابلیت دار شدن جامعه 
به منظور پذیرش عدالت مطلق را پیروی 
از دین اس��الم دانست و اظهار داشت: 
باید همواره این نکته را در نظر داشت 
ک��ه چون مردم و انق��الب ما با قیمت 
هستند دش��من برای آنان صف آرایی 
کرده اس��ت و ما باید ب��ه اندازه وجود 

دشمنان، دوستی، مهر و صفا را در میان 
خود افزون کنیم. نماینده ولی فقی�ه و 
امام جمعه شهرستان نجف آباد افزود: 

تأمل در دستاوردهای انقالب اسالمی ما 
را به این فکر می اندازد که اکنون که در 
دهه فجر قرار داریم با مردم، امام )ره( و 

همه شهدا تجدید عهد کنیم.
وی خاطر نش��ان ک��رد: زندگی با 
عزت با تالش و همت و همبستگی همه 
مردم امکان پذیر است و دانشگاهیان در 
راس��تای تحقق این هدف قشر پیشتاز 

و زمینه س��از و الگو برای نسل جوان 
دانشجو و همه جامعه هستند و لذا باید 
از همه اس��اتید و مدیریت محترم این 

دانشگاه نیز تشکر کرد که با تالش های 
مستمر خود راه را برای پیشرفت هرچه 
بیش��تر فراهم کرده اند.در این مراس��م 
دکتر سید محمد امیری رئیس دانشگاه 
آزاد اس��المی واحد نجف آباد ضمن 
تبریک فرا رس��یدن دهه مبارک فجر و 
یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع 
مقدس و یاد امام شهیدان و عزت بخش 

مسلمانان، بنیانگذار جمهوری اسالمی، 
ع��زت و افتخار امروز مل��ت ایران را 
مدیون انقالب اسالمی و رهبری های 
خردمندانه بنیانگذار جمهوری اسالمی 
دانست و اظهار داشت: ملت ایران ملت 
بیدار و قدرشناس هستند و حجت را بر 
همه تمام کرده اند و اکنون نوبت ماست 
که با بصیرت کامل برای رفع مشکالت 
و تنگناهای موجود تالش کنیم و باید 
این را بدانیم که همه ما در این راس��تا 
مس��ئولیت داریم.دکتر امی��ری اظهار 
داشت: انقالب اسالمی به برکت خون 
شهدا، ایثار آنان و صداقت جوانانی که 
دارد در جه��ان قله ه��ای افتخار را به 
زودی نصیب خود خواهد کرد.رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 
جلوگیری از انج��ام کارهای علمی را 
یکی از توطئه های دش��من دانست و 
اظهار داش��ت: با وجود مشکالتی که 
دانشجویان در تأمین هزینه های دانشگاه 
خود دارند ایجاد عالقه، دلبستگی و امید 
در آنان برای ادامه تحصیل بسیار مهم 
اس��ت.وی همچنین از افزایش تعداد 
رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد خبر 
داد و گفت: امیدواریم سایر رشته هایی 
که برای تصویب ارسال شده است که 
همگی دارای ش��رایط الزم نیز هستند 

تصویب و به دانشگاه ابالغ شوند.
وی خاطر نش��ان ک��رد: برخالف 
جمعیت باالی دانشجویان در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد نجف آباد و همکاری 
بیش از 900 نفر هیأت علمی هیچ گونه 
مشکلی از شخص خاص نداشته ایم 
و این امتیازی اس��ت برای دانشگاه که 
پرسنل و همه همکاران دلسوز، متعهد 
به نظام جمهوری اس��المی و وفادار به 
انقالب اسالمی هس��تند.وی در پایان 
با اش��اره به موفقیت های دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد نجف آباد و ضمن تشکر 
از زحمات و دلسوزی های همکاران، 
اظهار داشت: تمام موفقیت های بزرگی 
ک��ه در طول نی��م قرن گذش��ته برای 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 
به دست آمده است به واسطه تالش و 

زحمات شما است.

کوتاه از30)30 شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری(

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
یکشنبه 18 بهمن ماه 1388 / 22 صفر 1431                4 Sunday 7 February 2010 شهرستان ها
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تحلیل شعارهای انقالب
تکتم هادیزاده- همیشه اعتراض به عنوان یک 
عمل جمعی در پی بیان خواس��ته جمع علیه قدرت 

مقتدر صورت می گیرد.
زمانی که زنده بادها به مرده باد تبدیل می شود و 
قدرت مقتدر قهار به زیر قهر غضبناک قومی کشیده 
می شود، جماعت برآشفته پس از سکوتی طوالنی که 
حق اعتراض را بر خ��ود موجه دیده با زبان دیگری 
وارد ماجرا می ش��ود و پرده دیگ��ری از صحنه را به 

نمایش می گذارد.
انقالب، دگرگونی بنیادی در س��اختار اجتماعی 
هر جامعه اس��ت که همیش��ه در یاد و خاطره ملتها 
در قال��ب ادبی��ات، تاریخ و کتیبه های نانوش��ته در 
دفتر کهنه روزگار به ثبت رس��یده و آرمان مشترک 
جماعت انقالب کننده را به نسل آینده عرضه داشته 
اس��ت. جماعتی که با باری از خشم و نفرت این بار 
قلب حکومت را نش��انه رفته است، با مشتهای گره 
کرده زبان جدیدی برای اعتراض یافته است. شعار، 
زبان گویای یک انقالب اس��ت. زبانی که جماعت 
برآشفته توسط آن نیازهای خود را مطرح می سازند. 
ه��ر چن��د انقالب ی��ک عمل جمعی اس��ت که در 
اعتراض به وضع موجود یا در پی بیان خواس��ته ها 
و نیازهای س��رکوب ش��ده ب��ه وج��ود می آید اما 
»شیوه های اعتراض و عمل جمعی برحسب شرایط 
تاریخی و فرهنگی متفاوت اس��ت. بعضی به شکل 
تظاه��رات و راهپیمایی ه��ای جمع��ی و بعضی به 
ش��کل نزاع، شکس��تن و خرد کردن«. پرده مهم در 
هر انق��الب ایدئول��وژی آن انقالب اس��ت، آنچه 
توجی��ه گ��ر نابس��امانیهای وضع موج��ود و علت 
مشروعیت نداش��تن نظام حاکم است که در مطالعه 

انقالب نقش مهمی ایفا خواهد کرد. 
بررسی مفهوم شعار

در واقع شعار به هر نوع اطالعیه، خبر یا پیامی که 
هدفی در دل خود داشته باشد، گفته می شود. به گفته 
ژان بشلر شعارهای انقالبی، چکیده ای از ایدئولوژی 
انقالب هس��تند و نقش مهمی در بس��یج انقالبی ایفا 

می کنند.
بنابراین ش��عارها به عنوان بخشی از ایدئولوژی 
ه��ر انقالب، ب��ه ش��کل عبارتها، جم��الت مهیج و 
وحدت بخش��ی هستند که در جماعت ایجاد هیجان 

جمعی می کنند.
بنابراین ش��عار به هر صورتی که بیان می ش��ود 
تجلی اهداف و آرمانهای مش��ترک گروهی است که 

پایبندی به عقاید را به دنبال دارد.
انواع شعارها و ویژگیهای آن

از نظ��ر نوع شناس��ی می توان ش��عارها را به 2 
دسته تقسیم کرد: 1- شعارهای شفاهی 2- شعارهای 

مکتوب )دیوار نوشته ها(
ش��عارهای شفاهی آن دس��ته عبارات و اشعاری 
است که از زبان جماعت متمرکز و هدفمند در جهت 
بیان خواسته ها در راهپیماییها یا تظاهرات نمادین یا 
اعتراض آمیز بیان می شود. و شعارهای مکتوب همان 
عبارات و کالم های اعتراض آمیز به شکل نوشته هایی 
بر دل دیوارها هستند که به خوبی گویای جو حاکم بر 

آن جامعه نیز هست.
ش��عارها در هر نوعی که باش��ند عالوه بر اینکه 
در پی هدفی معین و اصرار بر عقیده ای جمعی بیان 
می ش��ود ویژگیهای خاصی نیز دارا هستند. موزون، 
س��اده بودن، اس��تفاده از زبان عامیان��ه، جهت گیری 
سیاسی و باالخص نگرش و ارزیابی منفی نسبت به 
حکومت مقهور از جمله خصوصیات شعارهایی است 
که به طور خودانگیخته از طرف مردم بیان می شود. 
در توضیح این ویژگیها باید گفت شعارهای انقالبی 
معموالً به گونه ای هس��تند که ب��ا توجه به فرهنگ 
و ادب حاک��م بر آن جامعه ب��ه راحتی می توانند به 
صورت دسته جمعی در تظاهرات و حرکات جمعی 
ادا ش��وند. عباراتی که کمتر ش��عر و بیشتر شعرگونه 
هستند و بعضاً به صورت نثر مسجع که سجع کامل 
هم نب��وده ادا می ش��وند چرا که در ش��عارها کوتاه 
بودن در نظر گرفته می ش��ود. عالوه بر این، شعارها 
هم��ان طور که حاوی پیام خاص��ی بوده به گونه ای 

بیان می ش��وند که مردم عادی به راحتی آن را درک 
کنن��د و واکن��ش انقالبی در آنها ایجاد ش��ود. از بعد 
ارزیابی معموالً ش��عارها در بردارن��ده ارزیابی منفی 
نس��بت به نظام سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی مورد 
خشم جماعت هستند. به طور مثال به کار رفتن واژه 
»م��رگ بر« در بردارنده ارزیابی و بار عاطفی ش��دیداً 

منفی است.
به رغم تمام ویژگیهای بیان شده برای شعارهای 
انقالبی مهمترین خصلت شعارها، سیاسی بودن آنها 
است که مردم را به صورت آشکارا در جهت وحدت 
و همبس��تگی، عمل سیاس��ی جمعی و نفی یا اثبات 

نظامی خاص دعوت می کند.
ــالمی ایران از  ــعارهای انقالب اس بررسی ش

ابعاد گوناگون
از آنجا که هر انقالبی دارای ایدئولوژی مشخصی 

اس��ت و در پی تحقق آرمانه��ا و اهداف خاصی برپا 
گشته، انقالب اسالمی ایران نیز ایدئولوژی خاص خود 
را داشته که شعارهای آن به عنوان روشن کننده ابعاد 
اساس��ی ایدئولوژی انقالبی قابل تأمل و توجه است. 
شعارها و دیوار نوشته های این انقالب بیانگر اهداف 
و آرمانهای مشترکی بوده که شعار دهندگان معتقد به 
آنها را در جمع مش��ترکی حاضر کرده است. بنابراین 
پرداختن به ش��عارهای این انق��الب از نظر اهداف، 
موضوعات، درون مایه ها و ارتباط با ش��خصیتهای 

سیاسی و انقالبی مورد توجه خواهد بود.
بررسی اهداف در شعارهای انقالب اسالمی

در انقالب اس��المی ایران می ت��وان به 3 هدف 
اصلی: اس��تقالل، آزادی، عدالت در متن ش��عارها و 
دیوارنوش��ته ها اش��اره کرد که هر یک، از باورها و 

خواسته های عمیق ملت یکصدا بیرون آمده است.
عمدت��اً جنبش های اس��تقالل طلبانه از س��وی 
یک ملت در پی اعتراض به سیاس��تهای اس��تعماری 
و استثماری ابرقدرتها صورت می گیرد. هنگامی که 
ملتهای عقب مانده در سطح توسعه اجتماعی اقتصادی 
بازیچه دست سلطه گران جهانی می شوند، آنجا است 
که صدای اعتراض ملت یکپارچه کوه شکن خواهد 
ش��د. در انقالب اس��المی ایران نیز پس از وابستگی 
طوالن��ی مدت نظام حکومتی به قدرتهای خارجی و 
تسلط بیگانگان بر امور کش��ور شاهد عمقی از باور 
و احس��اس نیاز ملت به استقالل برای کشور بودیم. 

بنابراین به دسته ای از شعارهای این انقالب با اهداف 
استقالل طلبی و با مضامین زیر می توان اشاره کرد:

امریکا، امریکا، ننگ به نیرنگ تو  
خون جوانان ما می چکد از چنگ تو

استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی
استقالل، استقالل، این است ندای قرآن

همان طور که در این اش��عار و مضامین ش��اهد 
هس��تیم ملت با اس��تفاده از واژه استقالل از طرفی و
 به کارگیری نام کش��ورهای س��لطه گ��ر در عبارات 
از طرف دیگر خواهان کوتاه ش��دن دس��ت عاملین 
وابستگی هس��تند و اما در پی هدف استقالل، هدف 
مهم تر آزادی اس��ت که به عنوان یکی از موضوعات 
مه��م این نهضت قرار داش��ته اس��ت. آزادی از نظر 
انقالبیون رهایی از سلطنت استبدادی و حق حاکمیت 
بر سرنوشت خویش بوده است. بعضی از این شعارها 

نیز گاهی با اس��طوره سازی، ضمن یادآوری نهضت 
امام حس��ین)ع( م��ردم را دعوت به پی��روی از رهبر 
آزادگان جهان برای کس��ب آزادی کرده و در بعضی 
شعارها نیز از تالش شهدا تجلیل می کردند. برخی از 

شعارها با اهداف آزادی به این شرح است:
آزادی، آزادی این است شعار ملی

در بهار آزادی جای شهدا خالی
مکتب خمینی مکتب آزادگی است  

     هدف از نهضتش رهایی از بردگی است
جن��گ دارا و ندار جنگ همیش��گی تاریخ بوده 
اس��ت. باالخره روزی فرامی رسد که توده محروم و 
تحت ستم جامعه پس از تحمل نابرابری ها در نتیجه 
توزیع ناعادالنه ثروت، دیوار تقدیر را شکس��ته و به 
این نتیجه می رسد باید سرنوشت را در دست بگیرد. 
یکی دیگر از خواسته های بنیادین انقالبیون در جریان 
انقالب اس��المی ایران توزیع ناعادالنه ثروتهای ملی 
بود و عملکردهای رژیم در امور اقتصادی نیز موجب 
بدبینی مردم نس��بت به حکومت ش��ده بود. بنابراین 
مردم به حمایت از طبقات محروم جامعه برخاسته و 

شعارهای عدالت طلبانه سرمی دادند.
کارگر، برزگر، مس��تضعف رنجبر، اس��الم یاور 

توست.
استثمار نابود است، زحمتکش پیروز است.

بررسی موضوعی شعارهای انقالب اسالمی
از نظر موضوعی ش��عارهای انقالب ایران حول 

3 محور حکومت اس��المی، رهبری و وحدت شکل 
گرفته بود که هر سه بر پایه اسالم استوار بودند.

شعارهایی با مضمون حکومت اسالمی تأکیدی 
بود بر اس��المی بودن حکومت جدید و نفی صریح 
حکومت غیراس��المی حاکم بر جامعه، ش��عارهایی 

همچون:
نظام شاهنشاهی، سرمنشأ فساد است 

جمهوری اس��المی مرکز ع��دل و داد   
است

زندانی سیاسی آزاد باید گردد  
حکومت اسالمی ایجاد باید گردد  

نمونه هایی از این دست هستند.
ش��عارها با موضوع رهبری نیز جهت زنده نگه 
داش��تن یاد و نام امام مطرح می ش��د که با تأکید بر 
رهب��ری و مرجعیت امام به عن��وان رهبر انقالبی به 
حمای��ت از برنامه های رهبری پرداخته و خواس��تار 

بازگشت رهبر به میهن بودند. 
ارتش حسینی شده    رهبر خمینی شده

ای رهبر پیام تو چنین اس��ت  نهضت توحسینی 
است

این است شعار ملی، خدا، قرآن خمینی
جزء این دسته از شعارها هستند.

شعارها گذشته از خاصیت وحدت بخش بودن 
در مضامین خود با تأکید بر باورهای مشترک جمعی 
نی��ز بر اهمیت مس��أله وحدت برای پی��روزی تأکید 
می کردند و اقش��ار گوناگون جامعه را به اتحاد علیه 

رژیم حاکم دعوت می کردند.
شعارهای زیر از این جمله هستند: 

اتحاد اتحاد، زحمتکشان، اتحاد  
تسنن، تشیع پیوندتان خدایی است

اتحاد اتحاد، اتحاد آزادگی است  
اختالف اختالف اعاده بردگی است

تفرقه تفرقه، سالح دشمن ماست  
کارگر، روحانی، دانشجو، پیوندتان مبارک

ــعارهای انقالب  ــی درون مایه های ش بررس
اسالمی ایران

درون مایه ش��عارها به محتوای درونی ش��عارها 
اش��اره می کند که از افکار جمع نش��أت گرفته و تا 
حدودی انعکاس اوضاع پی��ش آمده در هر زمان در 

جریان انقالب است.
1- ب��ه کارگیری زبان گفت��ار و عامیانه مردم در 
ش��عارها به طور نمونه: اگر آقا دیر بیاد مسلس��ل ها 
بیرون می یاد نم نم بارون میاد خمینی تهرون می یاد

2- انعکاس اوضاع جامعه در شعارها
توپ تانک فشفشه این شاه باید کشته بشه

قتلگه پهلوی، ژاله تهران شده قتلگه پهلوی، تمام 
ایران شده

3- بیان نمادهای دینی تا خون مظلومان به جوش 
اس��ت آوای عاش��ورا به گوش اس��ت ای وارثین راه 

حسینی ای پیروان امام خمینی
4- بیان خشم و نفرت علیه شخصیتهای سیاسی

بن��ی صدر صددرصد اعدام باید گردد این دولت 
بختی��ار دول��ت ظلم و زور اس��ت با ب��ودن پهلوی
 نخس��ت وزیر مزدور اس��ت مرگ ب��ر بختیار، نوکر 

بی اختیار، منافق تازه کار
5- مورد خطاب قرار دادن مس��تقیم شاه ای شاه 
خائن آواره گردی خاک وطن را ویرانه کردی ای شاه 
بی غیرت بگیرد جان تو ملت ای شاه خائن سکوتم 

محال است دست از خمینی کشیدن محال است
6- به کارگیری طنز و تمس��خر در شعارها زنها 
به ما پیوس��تند بی غیرتها نشستند پفک نمکی شوره 
نخست وزیره کوره شاه فراری شده سوار گاری شده.

منابع: 
- فرهنگ ش��عارهای انقالب اس��المی، مرکز 

اسناد انقالب اسالمی )تدوین و نشر(، 1379
- جامعه شناس��ی ش��عارهای انقالب اسالمی 
ایران، محمدحسین پناهی، مؤسسه فرهنگی دانش 

و اندیشه معاصر، 1383
- ایدئول��وژی چیس��ت؟ ژان بش��لر، ترجم��ه 

علی اسالمی

انتخابات ریاست جمهوری اوکراین

دو راهی شرق يا غرب
ــول- انتخابات ریاس��ت  ــب رس ــه مح مرضی
جمهوری اوکراین در تاریخ 17 ژانویه )27 دی ماه( 
برگزار ش��د و طی آن هیچ یک از نامزدهای پس��ت 
ریاس��ت جمهوری نتوانستند 51 درصد آرا را کسب 
کنند. در این انتخابات دیکتور یانکوویچ رهبر حزب 
مناطق اوکراین 35 درصد، یولیا تیموش��نکو نخست 
وزیر فعلی 25 درصد، س��رگی تیگلپیکو سرمایه دار 
اوکراینی 13 درصد و ویکتور یوشنکو رئیس جمهور 
غربگرای اوکراین تنها 5/5 درصد آرا را کسب کرد. 
در دور دوم این انتخابات که امروز برگزار می ش��ود 
یاکونوویچ و تیموشنکو باید برای کسب حداکثر آرا 
به رقابت بپردازند. شکس��ت س��نگین و مفتضحانه 
یوش��نکو رئی��س جمهور فعل��ی در ای��ن انتخابات 
شکس��ت انقالب نارنجی و روند غربگرایی در این 
کشور است. پیروزی چشمگیر دو کاندیدای متمایل 
به روسیه نشانگر ایجاد افقی جدید در روند سیاست 
داخلی و خارجی اوکراین اس��ت. دیکتور یانکوویچ 
کاندیدایی که توانست در این انتخابات بیشترین رأی 
را کس��ب کند آش��کارا از حمایت روسیه برخوردار 
اس��ت و نفر دوم یعنی یولیا تیموشنکو نیز در اواخر 
دوران نخس��ت وزیری خود تالش کرد تا به تلطیف 
فض��ای روابط بین اوکراین و روس��یه بپ��ردازد و از 
سیاس��تهای غربگرایانه افراطی رئیس جمهور فاصله 
بگیرد. یولیا تیموش��نکو نقش��ی پررن��گ در جریان 
انتخابات س��ال 2004 اوکراین داشت. این انتخابات 
و اعتراض��ات پ��س از آن منجر به انقالب مخملی و 

روی کار آمدن یوش��نکو تاجر مورد حمایت غرب 
ش��د. او پس از آن به عنوان نخس��ت وزیر اوکراین 
منصوب شد اما در سال 2005 به دلیل اختالف نظر با 
رئیس جمهور س��ر مس��ائل مربوط به اقتصاد کالن، 
خصوص��ی س��ازی و مس��ائل مرتبط ب��ا آن از کار 
برکنار شد اما پس از مدتی دوباره به عرصه سیاست 
اوکرای��ن بازگش��ت و این بار دو راه��کار عمده در 
عرصه سیاستگذاری کشور در پیش گرفت؛ در وهله 
اول ب��اب جدیدی در گفتگو با روس��یه س��ر قیمت 
انرژی و س��ایر مبادالت سیاس��ی و اقتصادی گشود. 
راه��کار دوم او اج��رای یک پرداخته��ای اجتماعی 
پوپولیس��تی بود که از جمله آن پرداخت غرامت به 
س��رمایه گذاران اوکراینی )اسبربانک( بود که پس از 
فروپاشی شوروی، متحمل زیان های هنگفتی شدند. 
این اقدامات موجب شد تیموشنکو که خود یکی از 
س��رمایه داران و ثروتمندان طراز اول اوکراین است 
به محبوبیت بیش��تری در بین مردم دس��ت پیدا کند. 
وی ک��ه از زمان حضور قدرتمندانه خود در کی یف 
نظراتش در زمینه انرژی تأثیر قابل توجهی بر مبادالت 
حامالن انرژی میان روس��یه و اوکراین و انتقال آن به 
سطح اروپا داشته است از نظر مجله forbs سومین 
زن قدرتمند دنیا اس��ت. تیموشنکو فرزند یک ارمنی 
االصل اس��ت که در س��ن 19 س��الگی با الکساندر 
تیموش��نکو فرزند یک بروکرات حزب کمونیس��ت 
ش��وروی ازدواج کرد ک��ه در زمینه اقتص��اد دارای 
مدرک دکترا اس��ت و با فروپاشی شوروی توانست 

به امتیازات منحصر به فردی در زمینه مشارکت های 
اقتصادی در بخش انرژی دس��ت یابد. این امتیازات 
ثروت فوق العاده ای را در دهه 90 برای وی به همراه 
داش��ت و سرانجام سال 1997 عماًل ریاست سیستم 
انرژی را در اوکراین به دست آورد. در این زمان او را 
»ملکه گاز« اوکراین می نامیدند. او در سالهای پایانی 
نخست وزیری خود با پرداخت بهای گاز به روسیه 
گامی بلند در جهت حرکت به سوی همگامی با این 
کشور برداشت همچنین امضای توافقنامه همکاری 
هس��ته ای تا سال 2020 با روسیه در این جهت بوده 
اس��ت. این اقدامات باعث ش��د روسیه بعد از تقریبًا 
یک دهه ترس از نفوذ غرب به ش��رق اروپا و تهدید 

مرزهایش، نفسی آسوده بکشد.
اوکراین که زمانی دومین قدرت اقتصادی شوروی 
سابق به حس��اب می آمد یک دهه راه خویش را از 
مسکو جدا کرده و تحت حکومت جناحی غرب گرا 
در مس��یر پیوستن به پیمان آتالنتیک شمالی ناتو گام 
برداش��ت. این حرکت باعث ش��د کی یف در فصل 
بهار اس��تقالل خود را در محاص��ره بحران و تحریم 
همسایه قدرتمند خویش جشن بگیرد و امروز عماًل 
شکس��ت مقابل روس��یه را بپذیرد. چندی پیش ناتو 
به اوکراین اعالم کرد راه این کش��ور برای عضویت 
در این س��ازمان بسیار دشوار است. تصمیم تازه این 
سازمان یک روز پس از اجالس بروکسل اعالم شد 
که روسیه در آن به امریکاییها چراغ سبز نشان داد و 
ب��اب همکاریهای ت��ازه ای را در زمینه اعزام نیرو و 

ارسال تجهیزات به افغانستان گشود.
با این وضعیت اوکرای��ن هم از جانب امریکا و 
هم روسیه پس رانده شد. این سرخوردگی از غرب 
با استقالل مسکو روبه رو شد. این کشور که در زمان 
اوج غربگرایی اوکراین تهدید کرده بود موش��کهای 
خود را به سمت کی یف نشانه خواهد رفت اعالم کرد 
از عضویت اوکراین در پیمان ورشو استقبال خواهد 
کرد. جنگی که اوکراین با روس��یه سر غرب گرایی 
آغاز کرد در نهایت منجر به شکست این سیاست شد 
و اوکراین را مجبور کرد سیاستهای بازگشت به اصل 
خویش و گرایش به شرق و روسیه را در پیش گیرد. 
پس از انج��ام دور اول انتخابات اوکراین و پیروزی 
کاندیدای مورد حمایت روسیه این کشور اعالم کرد 
پس از 5 ماه بن بست در روابط با اوکراین سفیر خود 

را به این کشور بازخواهد گردانید.
ب��ه هر ح��ال ه��ر ک��دام از دو نامزد ک��ه برای 
پست ریاس��ت جمهوری اوکراین برگزیده شوند با 

چالشهایی روبه رو خواهند بود؛ 
- برقراری توازن میان ارتباط با روسیه و امریکا

- عمل��ی ک��ردن امیدهای پیوس��تن اوکراین به 
اتحادیه اروپا

- استحکام پیوندهای نژادی و فرهنگی با روسیه
- رفع چالشهای اقتصادی و بحران های مالی

از جمله مسائلی اس��ت که رئیس جمهور آینده 
اوکراین باید برای حل آن سیاستهای هوشمندانه ای 

اتخاذ کند.

افقی:
1 - خش��کبار و آجیل – در آش��پزخانه بجویید – 

کوشش
2 – زخم دس��تکاری ش��ده – الش��خور – سنگ 

سخت
3 – میوه فاس��د – رمان ایوان تورگنیف – ش��بیه و 

مانند
4 – ن��ه من، نه تو – دلخ��وری و کدورت خاطر – 

مخترع گرماسنج کامل
5 – تیش��ه ور – اقیانوس س��اکت – ش��هر مرزی 

گیالن
6 – مانده و اضافه – مال التجاره – طریقه و سیستم 
7 – لق��ب ابراهی��م پیامبر )ص( – اجنب��ی و رمان 

آلبرکامو – مادر آهنگ
8 – کاش��ف مقاوم��ت الکتریک��ی – چه کس��ی؟

 - این نه – سنگ سفید
9 – تلخ – درگاه – مخترع پیل الکتریکی 

10 – جوانمرد – انقالبی فرانسه که الوازیه را به زیر 
تیغه گیوتین داد – انباری پشت اتاق

11 – متحد القول – خانه وسیع – نوعی ماهی 
12 – نص��ف و ی��ک دوم – نوعی موش��ک – 

نام آذری 
13 – بی خانمان و سرگردان – مرغ شناگر – همدم

14 – حنا – آحاد – وظیفه پیامبران الهی است 
15 – دریا – سال نو – شجاعت و بی باکی. 

عمودی:
1 – شهسوار قدیم – از ینگه دنیا آمده
2 – درخت چتری – رنجال – آماس 

3 – س��وگند – کت��اب داستایوفس��کی و فیلم 
کوروساوا – سارقین

4 – موزه معروف فرانسه – اشاره – باران توأم با برف 
در فصل زمستان همراه باد شدید

5 – واحد سطح – انتقال دهنده – کرک یا بلدرچین 
6 – اج��را کننده – کفش مخص��وص پیاده روی – 

مساوی عامیانه 
7 – تالش کننده و ساعی – ربیع – شهری در چرخ 

خیاطی 
8 – سخا و فتوت – حاجی آقا – مردم – سر گلو

9 – اندیشمند- با خبر و مطلع – زعفران 
10 – مزه دهانگیر – آویزه پرده – ضد حمله

11 – شبیه و مانند – زیبا رخ و قشنگ – فرمان 
12 – سستی و ضعف – نمایشنامه ویلیام شکسپیر 

– فرمان مغولی 
13 – گذران معیشت زندگی – عملی در عکاسخانه 
روی عک��س – کش��تی جنگی اختراع اریکس��ون 

امریکایی
14 – فریاد درندگان – چش��م روش��نی عروسی – 

کارگردان شبی در رم و بن هور 
15 – فرماندار ش��هر مدای��ن در زمان حکومت امام 
علی)ع( و از یاران نزدیک موالی متقیان – ش��عبده 

بازی کردن.

از سوی فرمانده نیروی انتظامی نائین؛
جزئیات سرقت مسلحانه نائین اعالم شد

در پ��ی بروز س��رقت مس��لحانه و قتل در 
شهرس��تان نائین، فرمانده نی��روی انتظامی این 
شهرس��تان، جزییات این جنایت را اعالم کرد. 
محمد عل��ی یوس��لیانی در گفتگو ب��ا فارس 
در م��ورد حادثه دلخراش س��رقت مس��لحانه 
طالفروش��ی نائی��ن و قتل طالف��روش گفت: 
در ابتدا س��ه نفر س��ارق مس��لح به منزل یکی 
از شهروندان و طالفروش��ان نائینی به نام نیما 
نویدی فرزند مهدی وارد می ش��وند. وی ادامه 
داد: پس از ورود، سارقین مسلح اقدام به بستن 
دس��ت و پای طالفروش جوان و همسرش در 
داخل منزلشان کرده و کلید مغازه را با تهدید و 
ارعاب از وی می گیرند سپس دو نفر از سارقان 
به س��مت مغازه حرکت ک��رده و یک نفر هم 
در من��زل باقی می ماند. فرمانده نیروی انتظامی 
شهرس��تان نائین خاطرنشان کرد: بعد از مدتی 
صاحبخان��ه در داخل منزل با س��ارق مس��لح 
برخورد فیزیکی پیدا کرده و س��ارق مسلح نیز 
اقدام به شلیک سه گلوله به سمت وی می کند 
که در وهله نخس��ت، صاحبخان��ه مجروح و 
پس از ف��رار قاتل و عزیمت نی��روی انتظامی 
به محل و انتقال به بیمارس��تان، مرد طالفروش 
در ات��اق عمل جان خود را از دس��ت می دهد. 
وی اضاف��ه کرد: در این حادثه پلیس به محض 
دریافت خبر توس��ط مرکز فوریت های پلیس 
110 نائی��ن، نیروهای خود را ب��ه محل وقوع 
قتل اع��زام می کند و مأم��وران نیروی انتظامی 
پ��س از حضور، متوجه فرار قاتل می ش��وند و 
با توجه به اینکه س��ارقین مسلح کلید مغازه را 
برداشته اند، پیش بینی می شود ممکن است آنان 

به س��مت مغازه حرکت کرده باشند. سرهنگ 
یوس��لیانی افزود: در ادامه مغازه طالفروش��ی، 
تح��ت محاص��ره نیروهای پلی��س در آمد و با 
توج��ه به حض��ور پلیس در محل، دو س��ارق 
مس��لح داخل مغازه که قصد سرقت طالجات 
را داش��تند، متوجه حضور پلیس می شوند و به 
س��مت مأمورین تیراندازی می کنند که در این 
درگیری پلیس هم متقاباًل به س��مت س��ارقین 
مس��لح تیران��دازی می کند. وی ادام��ه داد: در 
این میان یکی از س��ارقین مس��لح کشته و نفر 
دوم هم با به جای گذاش��تن طالهای مسروقه 
اقدام به ف��رار می کند که در کوچه های اطراف 
طالفروش��ی در دام پلیس گرفتار و دس��تگیر 
می ش��ود. فرمانده نی��روی انتظام��ی نائین در 
ادامه تصریح کرد: از سارقین مسلح یک قبضه 
کلت کمری با فش��نگ های مربوطه، طالجات 
مسروقه و یک دستگاه خودرو سواری که از آن 
برای انجام مقاصد خود س��وء استفاده می شده، 
کش��ف و ضبط ش��د. وی در پایان با اشاره به 
ادامه داش��تن بررس��ی پرونده مرب��وط به این 
س��رقت و قتل تصریح کرد: ضمن ابراز تأسف 
و تس��لیت به خانوده این جوان طال فروش که 
توس��ط سارقین مس��لح جان خود را از دست 
داد، امیدواریم هر چه س��ریع تر به این پرونده 
رسیدگی ش��ود. وی خاطرنشان کرد: با وجود 
تقدیر و تش��کر از همه مردم نائین در ارتباط با 
اخبار منتشره در ش��هر می خواهیم به شایعات 
و خبرهای کذب منتش��ره در برخی محافل و 
نش��ریات توجه نکنند و ب��ه اخبار و اطالعات 

مراجع رسمی و مطمئن توجه داشته باشند.

دستگیری باند سارقان منزل و کشف 33 فقره 
سرقت در شهرکرد

مأموران پلیس آگاه��ی فرماندهی انتظامی 
استان چهارمحال و بختیاری با همکاری مأموران 
کالنتری 13 ش��هرکرد به دنبال وقوع چند فقره 
سرقت منزل در سطح حوزه استحفاظی، موضوع 
شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور 
کار ق��رار داده ش��د. بر همین اس��اس، مأموران 
کالنتری شهرکرد حین گشت زنی نامحسوس به 
افرادی در حال سرقت از یک باب منزل برخورده 
و در ی��ک اقدام ضربتی و تعقیب و گریز نهایتًا 
سه سارق که با استفاده از یک دستگاه خودروی 

پیکان قصد متواری شدن داشتند را شناسایی و 
دستگیر کردند. حین بازجویی ها متهمان به 32 
فقره سرقت اقالم و وسایل منزل با همدستی دو 

سارق دیگر و یک نفر مالخر اعتراف کردند.
در بازرس��ی از خودور س��ارقان نیز مقادیر 
قابل توجهی اقالم و وس��ایل مسروقه کشف و 
ضبط ش��د. در ادامه متهمان که همگی س��اکن 
استان های همجوار بودند، پس از تشکیل پرونده 
ب��ه مراجع قضایی معرفی و با صدور قرار روانه 

زندان شدند.
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وقت��ی کودک��ی را می بین��ی ک��ه به جای 
عروس��ک هایش،کودکش را در آغوش گرفته 
و بی خبر از س��ختی های مادر ش��دن، زندگی 
را هنوز ش��بیه خال��ه بازی ها دنب��ال می کند، 
می فهم��ی  در این دنیای ب��ی در و پیکر، مادر 
ش��دن همیش��ه با لبخند همراه نیست، گاهی 
غم انگیز اس��ت و حتی گریه دار. بر اس��اس 
گزارش هایی که به تازگی اعالم ش��ده، س��ال 
گذش��ته یک دختر 10 س��اله بلژیکی در شهر 
Charleroi در جن��وب این کش��ور کودکی 
به دنیا آورده اس��ت. به گفته پزش��کی که این 
خب��ر را فاش ک��رده، ب��ارداری و زایمان این 
دخت��رک کام��اًل عادی بوده و خ��ود او هم تا 
پیش از زایمان نمی دانس��ته که باردار است و 
هنگامی  به پزشک مراجعه کرده که درد زایمان 
آغاز ش��ده بود. از این تکان دهنده تر اینکه پدر 
این کودک هم یک پس��ر بچه 13 ساله است. 
پس از پخش این گزارش در بلژیک، هفته نامه 
پزش��کی De Huisarts نوش��ت: در س��ال 
گذشته 57 دختر 10 س��اله بلژیکی به دستور 
پزشکان از قرص های پیش��گیری از بارداری 
اس��تفاده کرده ان��د. در همی��ن راس��تا، مجله 
آموزش��ی Klasse که برای هلندی زبان های 
بلژیک منتشر می شود، گزارش کرده است که 
در این کش��ور، از ه��ر 60 دختر نوجوان )10 
تا 19 س��اله( یک نفر حامله می ش��ود و شمار 
کس��انی که در این گروه س��نی بچه  خود را 

سقط نمی کنند رو به افزایش است.
 ب��ه نوش��ته ای��ن مجل��ه، میزان ب��اردار 
ش��دن دخت��ران نوج��وان در این کش��ور به 
طبقه اجتماع��ی یا اقتصادی وی��ژه ای مربوط 
نمی شود اما معموالً دخترانی که در گروه های 
پایین تری از نظر آموزش��ی هس��تند و کالس 
اجتماع��ی پایین تری دارن��د ترجیح می دهند 
کودکان خ��ود را نگه دارند و خیلی زود مادر 
شوند. در این میان، 95 درصد از حاملگی های 
ناخواس��ته به گروه س��نی 15 تا 19 ساله و 5 
درصد از بارداری ها به گروه س��نی 10 تا 14 

ساله اختصاص دارد. این گزارش حاکی از آن 
است که مس��ئوالن آموزش و پرورش بلژیک 
ه��م از افزایش حاملگی دخت��ران دانش آموز 
خبر داده اند و علت را برنامه های تلویزیونی 
ذکر کرده ان��د که جوانان را به برقراری روابط 
بی پ��روا جل��ب می کند. آماره��ا می گویند در 
بلژی��ک بیش از نیمی  از مادران نوجوان بدون 
م��درک تحصیلی هس��تند و به همی��ن دلیل 
تنها کارهای کارگری ب��ا درآمد ناچیز به آنها 
سپرده می شود. گذشته از اینها، در بلژیک سقط 
جنین هم آمار جالب توجهی دارد.  براس��اس 
گ��زارش دو س��االنه کمیس��یون ارزیابی ملی 
بلژیک، شمار سقط جنین برای بچه دار نشدن 
در این کش��ور همچنان در حال افزایش است 
و در ح��ال حاضر در بلژیک از هر 8 بارداری 
یک مورد س��قط می شود. در سال گذشته 40 
درصد از سقط جنین ها توسط زنان و دختران 
مهاجر در بیمارس��تان های این کش��ور انجام 
شده اس��ت و بر اساس پژوهش��ی که توسط 
دانش��جویان دانش��گاه Leuven در بلژی��ک 
انجام گرفته، بیشتر دختران و زنانی که مجبور 
به س��قط جنین می ش��وند زنان جوانی هستند 
که از کش��ورهای اروپای ش��رقی و مرکزی و 
کش��ورهای آفریقایی به بلژیک آمده اند و 30 
درصد از آنها کمتر از 5 س��ال در این کش��ور 

زندگی می کنند. 
به گ��زارش رادیوی هلن��دی زبان بلژیک 
)VRT( در بس��یاری از م��وارد زنان تازه وارد 
به بلژیک از روش های پیش��گیری از بارداری 
آگاهی ندارند بنابراین خیلی زود باردار ش��ده 
و از آنج��ا که این زنان از وضعیت مالی خوبی 
هم برخوردار نیس��تند و توانای��ی نگهداری و 
ب��زرگ کردن بچ��ه را ندارند مجبور به س��قط 
جنین می شوند. بد نیست بدانید سقط جنین در 
بلژیک قانونی اس��ت و این در حالی است که 
به گفته کارشناس��ان، سقط جنین برای دختران 
جوان که نخس��تین بار حامله می شوند، ممکن 
است عوارض و خطرات زیادی داشته باشد. 

نتایج مطالع��ات در دهلي نو نش��ان داده 
اخت��الالت تیروئیدي در زنان نابارور بیش��تر 
اس��ت. با انجام تحقیق روي 160 زن مراجعه 
کننده به بیمارستان MAMC در دهلي نو که 
داراي مش��کل باروري اولیه بودند، مشخص 
ش��د: احتمال بروز اختالالت تیروئید در زنان 
نابارور نس��بت به زنان بارور بیشتر است. این 
مطالعه به منظور بررس��ي اثرات وضعیت غدد 
تیروئید بر عملکرد و چگونگي عادات ماهیانه 
و باروري توس��ط دکتر بینیتا گوسوامي انجام 
ش��د. در این مطالعه 80 زن همس��ن و داراي 
وضعیت اقتصادي � اجتماعي مشابه به عنوان 
کنت��رل در نظ��ر گرفت��ه ش��دند و ارتباط بین 
عملکرد تیروئید و س��طح س��رمي پروالکتین، 
LH و FSH و وضعیت ع��ادات ماهیانه آنها 
بررس��ي ش��د. یافته ها حاکي از آن است، در 
گروه افراد نابارور، ش��یوع خام هیپوتیروئیدي 
کمي بیش��تر از جمعیت عموم��ي بود. بر این 
اس��اس اختالالت قاعدگي در60 درصد زنان 
نابارور گ��زارش ش��د و هیپرپروالکتینیما در 
41 درصد زن��ان نابارور و در15 درصد گروه 

کنترل مش��اهده ش��د. همچنین زن��ان نابارور 
داراي هیپوتیروئی��دي به ط��ور قابل توجهي 
داراي مقادیر باالتري از پروالکتین نس��بت به 
افراد دچار هایپرتیروئیدي یا یوتیروئید بودند. 
ارتب��اط قابل توجهي بی��ن الگوهاي قاعدگي 
غیرطبیعي و س��یکل هاي بدون تخمکگذاري 
در معاینه رحم افراد نابارور با مقادیر افزایش 

یافته وجود داشت.

تحقیقات نش��ان می دهد، افس��ردگی در 
دوران ب��ارداری خط��ر زایم��ان زودرس را 
افزایش می دهد. دکتر س��ارا حسنی متخصص 
زن��ان در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران افزود: 
هورمون اس��ترس در مادران افس��رده به طور 
قابل توجهی بیش��تر است که این حالت منجر 
به تحریک ب��ارداری زودرس می ش��ود. وی 
تصریح کرد: می��زان هورمون کورتیکوتروپین 
در افرادی که افس��ردگی دارند، بیش��تر ترشح 

می شود.
 حسنی گفت: به طور متوسط مادرانی که 
مبتال به افس��ردگی هس��تند، دو روز زودتر از 
معمول زایمان می کنند ام��ا مادرانی که دچار 
افس��ردگی شدید هستند، زیر 37 هفته زایمان 

می کنند، این در حالی اس��ت ک��ه مادرانی که 
افسردگی ندارند خطر زایمان زودرس آنها را 

تهدید نمی کند.

تحقیقات نش��ان می دهد بزرگساالنی که 
در مدرس��ه موف��ق بوده اند کمتر به س��یگار 
کش��یدن، مصرف مش��روبات الکل��ی یا مواد 
مخدر تمایل پیدا می کنند. به گزارش سالمت 
نیوز زمانی که فرصت مص��رف اینگونه مواد 
فراهم می ش��ود دانش آموزان��ی که وضعیت 
مطلوبتری در مدرسه داش��ته اند کمتر درگیر 
ای��ن مس��ائل می ش��وند. بنا بر ای��ن گزارش 

محققان معتقدند موفقیت و شکست تحصیلی 
افراد در بیشتر بزرگساالن زمانی خود را نشان 
می دهد ک��ه دانش آموز کالس هش��تم را به 
پایان برده است یعنی درست همان زمانی که 
فرد نسبت به مصرف مواد تمایل می یابد. این 
گزارش می افزاید: معدل فرد در کالس هشتم 
ارتباط نزدیکی با س��یگار کشیدن در آن زمان 

و در آینده دارد. 

مشکل خودت است، حلش کن !
12 توصيه برای والدين جهت كاهش مشکالت شخصيتی نوجوانان و جوانان 

نقطه

آشپزخانه من

گلخانه من

حسام الدین معصومیان شرقی-
بسیاری از کسانی که سرپرست یا عضو 
خانواده ای آشفته و ناسالم هستند، فکر 
می کنن��د خان��واده ای طبیعی، خوب 
و کارآمد دارند. به راس��تی وقتی واژه 
طبیعی )بهنجار و معمولی( به کار برده 
می ش��ود و برای مثال گفته می شود 
»خان��واده طبیعی«، منظور چیس��ت؟ 
آیا طبیعی بودن به معنای س��الم بودن 
اس��ت؟ اغلب از روی عادت، »طبیعی 
بودن« برای توصی��ف وضعیت هایی 
که عمومیت دارند و همگانی هستند، 
به کار برده می شود. مثالً در جامعه ای 
که خانواده ها از تنبیه بدنی برای کنترل 
رفتار اعضای خود اس��تفاده می کنند، 
کتک زدن عملی طبیعی است چرا که 
در خانواده های آن جامعه، تنبیه بدنی 
عموم��ی و همگان��ی اس��ت. ولی آیا 
این نوع از خان��واده ها، »خانواده های 
سالمی« هستند؟وقتی می گوییم خانواده 
خوب و کارایی داریم اغلب منظور این 
است که ما همیشه جایی برای خوابیدن، 
سقفی روی سر و غذایی برای خوردن 
داشته ایم، مدرسه رفته ایم یا می رویم و 
در فرصت های خاصی در کنار والدین 
خود بوده ایم. بدون شک، وجود چنین 
شرایطی در خانواده ضروری است اما 
برای یک خانواده س��الم این ش��رایط 
کافی نیس��ت. خانواده سالم نیازهایی 
فراتر از مس��کن، غذا، تحصیل و حتی 
امنیت جسمی و جنسی اعضای خود 
را برآورده می سازد. اعضای خانواده به 
خصوص کودکان به نوازش، در آغوش 
گرفتن، شنیده شدن و مورد توجه قرار 
گرفتن نیز نیاز دارند. ما احساس هایی 
داریم که الزم اس��ت به آنها اجازه داده 
ش��ود تا ابراز ش��ده و پذیرفته شوند، 
چیزهایی را از دس��ت داده و می دهیم 
که نیاز داریم برای آنها سوگواری  کنیم، 
ما به صداقت نیاز داریم تا بتوانیم خود 
حقیقی مان را آش��کار کنیم و خالقانه 
زندگی معنوی داش��ته باشیم. بنابراین 
واژه های »طبیعی و خوب« که از روی 
عادت اس��تفاده می شوند، نمی توانند 
بیانگر س��المت خانواده باشند. از این 
رو، مناس��ب تر اس��ت برای توصیف 
خانواده از واژه های »س��الم یا ناسالم« 

استفاده کنیم.
خانواده ناسالم

خانواده ناسالم آن خانواده ای نیست 
که آش��کارا غیرطبیعی، ب��د و ناکارآمد 
باشد، بلکه برعکس خانواده های ناسالم 
اغلب طبیعی و خوب به نظر می رسند. 
این خانواده ها در ظاهر خود را خوب 
جلوه می دهند. آنها برای تظاهر، دروغ و 
فریب کاری که از آن با عنوان »زرنگی« 
یاد می کنند بیش��تر از صداقت، ارزش 
قائل می شوند. بددهنی، پرخاشگری، 
تنبیه و سرزنش در این خانواده ها عادی 
اس��ت. آنها به داشتن و به دست آوردن 
و ب��ه طور کلی به ج��ذب و تصاحب 
بی قید و شرط هر آنچه در دنیای بیرون 
از خود فرد است بیشتر از بودن و همانی 
که در واقع هس��تند اهمیت می دهند. 

فرزندان و اعضای چنین خانواده هایی 
به لحاظ جسمی به شکل بزرگساالنی 
در می آین��د که فقط نق��ش آدم بزرگ 
را ب��ازی می کنند، بدون اینکه از درون 
رشد کرده و بزرگ شده باشند. بنابراین 
آنها »کودکان بزرگس��ال« و به عبارتی
 »هم وابس��ته« می شوند. یعنی کسانی 
که از درون احس��اس خ��أ و پوچی 
می کنند و به س��ختی در تالشند این 
خأ را به طریقی ناسالم پر کنند. معموالً 
در خانواده ه��ای ناس��الم ک��ه والدین 
و سرپرس��ت خانواده، خ��ود کودکان 
بزرگسال خانواده های ناسالم هستند، 
قوانین تقریباً پنهان و ناگفته ای به اجرا 
در می آیند که بیشتر در خدمت برآورده 
ساختن نیازهای ارضا نشده والدین است 
ت��ا فرزندان آنها. برخی از ش��ایع ترین 

قوانین فوق عبارتند از:
- احساس��ات خ��ود را نباید ابراز 
کنید. بروز احساس��اتی از قبیل شادی 
و ش��عف، آرامش، رنج، نشاط و لذت، 
حسادت، غرور، ترس، شهامت، عشق 
و تنفر در این خانواده ها ممنوع است. 
تنها احساس��اتی که در خانواده ناسالم 
اج��ازه بروز دارند غ��م و عصبانیت یا 

پرخاشگری است.
- باید کام��ل و بی عیب و نقص 
بود. در خانواده ناسالم، »کمال«، دست 
یافتنی است و اشتباه نابخشودنی. بنابراین 
ک��ودکان برای جلب حمایت، دریافت 
توج��ه و تأیید، در ح��د کمال تالش 
می کنند. تالشی که برای آنها جز رنج، 
ناامیدی و شکست چیزی به همراه ندارد. 
در نتیجه با هر اشتباه و شکستی، سراسر 
وجود آنها را احساس گناه و بی ارزشی 

فرا می گیرد.
- خود خواه نباشید. یعنی خودت 
نباش، خ��ودی باش که م��ا و دیگران 
می خواهیم. آن وقت ما شما را به عشق 
مشروط و تأیید خود، پاداش می دهیم. 
به عبارت دیگر، خانواده ناسالم با قانون 
خودخواه نباش، به اعضای خانواده یاد 
می دهد نیازهایشان را به طور مستقیم 
و با درخواس��ت صادقانه مطرح نکنند 
بلکه به طور غیرمس��تقیم و با مراقبت 
ک��ردن از دیگران و ب��رآوردن نیازهای 
آنها، به نیازهای خود پاسخ دهند. عجیب 
اینکه چنین افرادی در بزرگسالی قادر 
به بخشیدن نیس��تند و واقعاً خودخواه 

خواهند شد.
- باید به قوانین خانواده وفادار بود و 
درباره مشکالت خانواده هرگز با کسی 

گفتگو نکرد. این نوعی انکار است که 
خانواده ناس��الم آن را به کار می برد تا 
اعضا با حقایق مربوط به فقدان صمیمت 
و ش��ادی در خانواده مواجه نش��وند و 
خانواده ناسالم بتواند به اصطالح به طور 

»طبیعی« به بقای خود ادامه دهد.
قوانین دیگری هم وج��ود دارد از 
قبیل: »همیش��ه خودت را خوب جلوه 
بده، حق با ماس��ت و دیگران همیش��ه 

اشتباه می کنند، زیادی سؤال نکن و....«
نتیجه: رشد کردن و بزرگ شدن در 
خانواده ناسالم تقریباً سه نوع احساس را 
در ما پایدار می سازد: ترس، خجالت و 
ناامنی. حتی پس از ترک خانواده اولیه 
خود و تش��کیل خانواده جدید، ما این 
احس��اس ها را با خود خواهیم داشت. 
چرا که تنها احس��اس هایی هستند که 
ما یاد گرفته ایم. چنین وضعیتی بس��تر 
پیدایش انواع مش��کالت و اختالالت 
رفتاری، روانی و معنوی را فراهم خواهد 

ساخت.
خانواده سالم

خانواده سالم خانواده ای است که
 به طور بنیادین از س��المت و آرامش 
روان��ی و معنوی هر ی��ک از اعضای 

خانواده حمایت می کند.
در خانواده سالم فضای مقتدرانه ای 
وج��ود دارد اما این اقتدار انعطاف پذیر 
نیز هست. بدین معنی که قبل از اینکه 
تصمیمی گرفته ش��ود که ب��ر تمامی 
اعض��ای خانواده تأثیرگذار باش��د نظر 
دیگران ش��نیده می ش��ود و هر عضو 
احس��اس خود را که بر تصمیم گیری 

تأثیرگذار است، بیان می کند.
در چنی��ن خان��واده های��ی ب��ه 
فعالیت های تفریحی ش��ادی بخش، 
بازی و سرگرمی، به اندازه فعالیت های 
مس��ئوالنه ای از قبی��ل ام��ور روزمره 
خانه داری، وظایف خانوادگی، کارهای 
مدرسه و مشاغل خارج از خانه، اهمیت 

و ارزش داده می شود.
خانواده سالم احساس های یکدیگر 
را می پذیرند و نه تنها اجازه می دهند 
این احساس ها ابراز شوند بلکه یکدیگر 
را تش��ویق می کنند تا اف��زون بر بروز 
احساس های غم و خشم، دامنه وسیعی 
از احساس ها، نش��ان داده شوند. بروز 
این احساس ها فقط محدود به کالم و 
صحبت کردن درباره آنها نیست، بلکه 
خانواده، پذیرای احس��اس هایی مانند 
گری��ه کردن، در آغوش گرفتن یا حتی 

فریاد اعتراض سر دادن نیز هست.

در خانواده سالم احساسات رنج آور 
از قبیل ترس، خجالت، خشم، غم، تنفر 
و... برای مدت طوالنی دوام نمی یابند. 
اگرچه اعضای خانواده تشویق می شوند 
احساسات خود را بروز دهند ولی این 
ابراز احساس��ات در جه��ت کار کردن 
روی احس��اس های مزبور و رهایی از 
آنها است. این بدین معنی است که آنها 
برای مثال ضمن اینکه می آموزند خشم 
خود را به ش��کل مناس��ب ابراز کنند، 

بخشیدن را هم یاد می گیرند.
در خانواده های سالم برای برآوردن 
نیازهایی از قبیل مورد تأیید واقع شدن، 
جلب توج��ه و محبت، صمیمیت و... 
از امکانات مادی اس��تفاده نمی ش��ود، 
از طرفی کمب��ود امکانات مادی مانعی 
جدی برای برآوردن نیازهای معنوی نیز 

محسوب نمی شود.
افراد در خانواده س��الم به ش��کل 
آش��کار و صادقانه ای ب��ا یکدیگر در 
ارتباط هس��تند. دروغ و پنه��ان کاری 
در روابط آنه��ا جایی ندارد، فرزندان یا 
اعضای خانواده یاد می گیرند حقیقت را 
بگویند، بدون توجه به اینکه راستگویی 
تا چه اندازه ممکن اس��ت ب��رای آنها 

دردناک و دردسرآفرین باشد.
در خانواده ه��ا م��وارد  معم��والً 
حساس��یت برانگیزی وج��ود دارد که 
حرف زدن درباره آنها بسیار مهم است. 
در خانواده های سالم، با اعضا به روشنی 
در ای��ن خصوص صحبت می ش��ود 
حتی اگر مط��رح کردن آنها برایش��ان 
دشوار باشد. مواردی از قبیل: وضعیت 
مالی خانواده، بیکاری و از دس��ت دادن 
شغل، سوابق جزایی، خاطرات لطیف 
و شیرین، مسائل جنسی، وجود بیماری 
مزمن، مرگ یا نقص عضو اطرافیان و....

خانواده سالم خود را مانند گروهی 
از افراد می بیند که الزم اس��ت اعضای 
آن برای زندگی و رشدی مؤثر و مفید 
همانند مجموع��ه ای واحد با یکدیگر 

همکاری کنند.
در خانواده سالم به هر یک از اعضا 
امکان رش��د و بالندگی داده می شود. 
بنابراین تا حد امکان، ش��رایط مادی و 
وس��ایل رفاهی هر عضو خان��واده در 
فضایی از تش��ویق، حمایت، عشق و 
محبت که الزمه رشد و موفقیت هستند 
فراهم می شود و جالب اینکه اعضای 
خانواده ای��ن »تا حد ام��کان« را درک 
می کنند و بیش از ت��وان مالی خانواده 

انتظاری ندارند.
نتیجه: اگر بعد از مطالعه این مطالب 
در به کارگیری واژه های طبیعی، خوب 
و کارآمد برای توصیف خانواده تان دچار 
تردید شده اید نگران نباشید. به سرزنش 
و انتقاد از خانواده ناسالم نیازی نیست. 
خانواده همانند جامعه ای است که فقط 
با تغیی��ر هر یک از اعضای آن به تغییر 
بنیادی دست خواهد یافت. اگر تمایل 
داری��د خانواده خود را به منظور کمک 
به آنها تغییر دهید، الزم است بدانید فقط 
و فقط با ایجاد تغییر در خود، می توانید 

امکان این تغییر را فراهم آورید.

1- مس��ائل و مشکالت مشترک 
و همانن��د در نوجوان��ان و جوان��ان 
نباید این تصور را پیش آورد که علل 
و عوامل آن مس��ائل نیز مش��ترک و 
همانند اس��ت. بنابراین برای کمک به 
نوجوانان و جوانان در حل مشکالت 
شخصیتی ش��ان بای��د عوامل پیدایش 
آنه��ا را جس��تجو و ریش��ه یابی کرد، 
سپس براس��اس آن علت ها به درمان 

پرداخت.
2- رعایت مسأله بهداشت روانی 
بس��یار اهمیت دارد. کارهای ارجاعی 
به نوجوانان نباید آنقدر دش��وار باشد 
که نتوانند از عهده آن برآیند و با آنان 
طوری برخورد نش��ود که به ناامیدی 
و س��رخوردگی کش��یده ش��وند. به 
خواس��ت های معقول آنها توجه شود 
و نیازه��ای طبیعی آنها ارضاء ش��ود، 
ش��خصیت آنها باید مورد توجه قرار 
گی��رد و از طرد شدنش��ان جلوگیری 
شود، محیط خانوادگی آنها را نیز باید 
اصالح و به خواب، استراحت، تفریح 

و غذای کافی آنها توجه کرد.
3- نوجوان��ان و جوان��ان را باید 
متوج��ه این امر ک��رد ک��ه آنها خود 
مس��ئول حل مس��ائل و مش��کالت 
خودشان هس��تند و والدین و مربیان 
فقط وظیف��ه کمک و راهنمایی دارند. 
باید نیرو و استعداد خودشان را برای 
حل مسائلش��ان به کمک گرفت تا به 

اعتماد به نفس برسند.
4- اص��والً مطرح کردن مس��ائل 
ش��خصیتی نوجوانان و جوانان نباید 
آنچنان باشد که در آنها ایجاد اضطراب 
و ترس کند و این تصور برایش��ان به 
وج��ود آید ک��ه آنها ی��ک ناراحتی و 
بیم��اری خطرناک��ی دارن��د و یا یک 

شخص غیرطبیعی و غیرمادی هستند، 
به ط��وری که همه اطرافی��ان متوجه 
آنها ش��ده اند و برای درمانشان تالش 
می کنند بلکه باید از طرق غیرمستقیم 
نوجوانان را به وجود مشکالت سنی 
خود متوجه کرد و به آنها فهماند همه 
مردم در س��نین نوجوان��ی و جوانی 
دارای مشکالت مشابه هستند و همه 
آن مسائل و مش��کالت نیز قابل حل 
اس��ت و حتی اگر مشکلی هم وجود 
داشته باشد که قابل حل نباشد، چندان 
غیرطبیعی نیست و هیچ گونه خطری 

برای آنها ندارد.
5- ب��ه نوجوان��ان و جوانان باید 
کمک کرد تا خود را بهتر بشناس��ند، 
با تغییرات بدنی و فیزیولوژیک خود 
به درس��تی آشنایی پیدا کنند و آنها را 
بپذیرند، امکانات فطری و اکتسابی خود 
را بشناسند و چگونگی برخورداری و 
استفاده از این امکانات را بدانند، محیط 
و امکان��ات را بشناس��ند و چگونگی 
سازگاری مطلوب با محیط و اطرافیان 

را نیز خوب یاد بگیرند.
6- ب��ه نوجوان��ان و جوانان باید 
آموخت بهترین کس��انی که می توانند 
مشاور آنها باشند، در درجه اول والدین 
هس��تند و همیش��ه از آنها راهنمایی 
بخواهند و برای آنها درد دل کنند. هر 
نوجوانی باید فرد صالحی را که بیشتر 
دوست دارد، معلم، مدیر و یا یک فرد 
روحانی را به عنوان مش��اور انتخاب 
کند و مسائل و مشکالتش را با او در 
میان بگذارد. در مسائل مذهبی عمیق 
شود، حقایق دینی را مورد مطالعه قرار 
دهد و با شخص مطلع و مورد اعتماد 

درباره آنها به بحث و گفتگو بنشیند.
7- تغیی��ر محیط گاه��ی اوقات 

ب��رای نوجوان��ان و جوانانی که دچار 
اختالالت شخصیتی شده اند مؤثر واقع 
می شود، یعنی ممکن است الزم باشد 
کالس و یا مدرسه آنها را عوض کرد، 
یا تغییر من��زل و از محله ای به محله 
دیگ��ر رفتن و یا در م��وارد حاد حتی 
از شهری به ش��هر دیگر منتقل شدن 

می تواند به بهبود آنها کمک کند.
8- ب��رای جلوگی��ری از مبت��ال 
ش��دن جوانان و نوجوان��ان به ترس 
و اضطراب عالوه ب��ر رعایت نکات 
سابق الذکر باید از تهدید و ایجاد رعب 
و وحشت در آنها خودداری کرد و تا 
حد امکان مسائل را برای آنها قابل حل 
جلوه داد و آنه��ا را وادار کرد به خود 
تلقین کنند دلیلی برای ترسیدن وجود 
ندارد و دیگران نیز در ش��رایط مشابه 

نمی ترسند. 
ضمناً چ��ون در دوره نوجوانی و 
جوان��ی امر همانند س��ازی از اهمیت 
خاصی برخوردار اس��ت بهتر اس��ت 
آنها با افراد جسور، شجاع و باشهامت 
دوست شوند و رفت و آمد کنند تا افراد 
ترسو و بزدل سرمشق آنها قرار نگیرند. 
تمرینات ورزش��ی برای ق��وی کردن 
جسم، قبول مسئولیت های اجتماعی، 
ایجاد اعتماد به نف��س و تقویت اراده 
و اطمین��ان دادن ب��ه آنه��ا که خطری 
متوجه شان نیست، در از بین بردن ترس 

و اضطراب بسیار مؤثر است.
9- ایجاد اش��تغال و س��رگرمی 
بسیار اهمیت دارد، هر قدر بیکاری و 
فراغت بیشتر باشد، ترس و اضطراب 
آنها افزایش می یابد، باید س��عی کرد 
آنان به وظیفه و فعالیتی معین اشتغال 
یابند، همچنین وجود کارهای فکری 
مفید که مشغول کننده نیز باشند، خود 

در جلوگیری از پدید آمدن خیاالت و 
تصورات مربوط به ترس و اضطراب 

مؤثر است.
10- دعا و راز و نیاز کردن با خدا 
و سخن گفتن با او، کمک خواستن از 
او، توسل جستن به او، عبادت کردن و 
مس��ائل خود را با او در میان گذاشتن 
نیز باعث آرامش و س��کون ش��ده در 
کاهش ناراحتی های ش��خصیتی مؤثر 

واقع می شود.
11- معاشرت با دیگران و داشتن 
زندگی جمع��ی، دوری کردن از انزوا 
و تنهای��ی، رابط��ه صمیمان��ه و گرم 
داشتن با افراد مختلف و مسافرت های 
دسته جمعی با افراد همفکر و هم شأن 
می تواند در بهبود بعضی از اختالالت 

شخصیتی مؤثر باشد.
12- در م��واردی که هیچ یک از 
ط��رق و توصیه ه��ای فوق الذکر مؤثر 
واقع نش��ود الزم اس��ت نوجوان و یا 
جوان را به روانشناس و یا روانپزشک 
حاذق معرفی کرد و برای درمان جدی 
آنها مراقبت های درمانی الزم را به عمل 
آورد و در مواردی که آنان از مالقات 
با روانشناسان و یا متخصصین اعصاب 
و روان ب��ه خاطر مس��ائل فرهنگی و 
بدبینی های اجتماعی امتناع دارند، باید 
برایش��ان دقیقاً توضیح داده ش��ود که 
اختالالت روانی نیز مانند بیماری های 
جس��مانی یک امر طبیعی است و هر 
کس همان طور که ممکن است مبتال 
به بیماری های جس��می شود و در اثر 
درم��ان بهبود حاصل کن��د، به همان 
اندازه احتمال دارد دچار ناراحتی های 
روانی نیز شود و می تواند جهت درمان 
تحت نظر یک متخصص بیماری های 

روانی قرار گیرد و بهبود یابد. 

خوبیم یا بد؟
بچه هایی که بچه دار می شوند

اختالالت تیروئیدي در زنان نابارور بیشتر است

مادراني که دچار افسردگي هستند زایمان 
زودرس دارند

موفقیت زود هنگام در مدرسه مانع اعتیاد 
نوجوانان به مواد مخدر

خوراک ژاپنی با برنج

مواد الزم:
 هویج تازه )رنده شده (3 عدد 

برنج4 پیمانه 
نخود فرنگی 150 گرم 

کشمش1 پیمانه 
پیاز بزرگ خردشده2 عدد

مرغ3 تکه بزرگ 
هل کوبیده 1 قاشق چایخوری 

ادویه به مقدار الزم 
رب گوجه فرنگی 6 قاشق غذاخوری 
روغن برای سرخ کردن به مقدار الزم 

طرز تهیه: 
در ابتدا تکه های مرغ را سرخ می کنیم و جدا 
می گذاریم. پیاز را نیز جدا سرخ می کنیم. برنج را 
یک ساعت قبل از پخت در آب سرد می خیسانیم 
و سپس آن را نیز جوشانده و در آبکش می ریزیم 
ت��ا آب خود را خوب پس دهد. س��پس در ظرفی 
بزرگ پیاز سرخ شده، مرغ سرخ شده، هویج رنده 
شده به همراه کشمش و نخود فرنگی و همین طور 
رب گوج��ه فرنگی و ادویه ج��ات و هل را اضافه 
کرده و در آخر کار برنج آبکش ش��ده را نیز افزوده 
و هم��ه را خوب مخلوط می کنیم و با حرارت کم 

می گذاریم تا دم بکشد.

پاندانوس

نام فارسي: پاندانوس
Pandanus Veitchii :نام علمي

Pandaceae :نام تیره
Screw Pine :نام انگلیسي

خصوصیات: برگها بلند و کشیده سبز و داراي 
خطوط سفید، کرمي و زرد رنگ که در طول محور 
س��اقه روییده ش��ده و عامل اصلي زیبایي این گیاه 
شده است. حاشیه برگها داراي دندانه هاي ظریف 
و خار مانند اس��ت و در محل اتصال برگها به ساقه 
جوانه هایي که داراي ریش��ه هس��تند وجود دارد. 
علت نامگ��ذاري این گیاه به جه��ت در بر گرفتن 
ساقه توسط برگها به صورت پیچ است. این گیاه به 

محیط خشک بسیار حساس است.
نور: نور کافي و تقریبًا آفتابي به جز آفتاب ظهر 
در غیر این صورت برگها، سبزي و شادابي خود را 

از دست مي دهند. )دور از تابش مستقیم آفتاب(
دما: زمس��تان )حداق��ل 10 درجه( در صورت 
کاهش دما آبیاري را متوقف کنید. در تابس��تان اگر 
درج��ه حرارت باال بود غبارپاش��ي کنی��د این کار 

متعلق به مناطق گرم است.
آبیاري: تابستان در هفته 3-2 بار و در زمستان 
هر 10 روز 1 بار، آب باید ولرم باشد و روي قاعده 

برگ نریزد چون باعث پوسیدگي مي شود.
غبارپاشي: تابستان هفته اي 1 بار و در زمستان 

هر 2 هفته 1 بار نیاز به رطوبت دائمي دارد.
خاك: لیموني و کمپوس��ت ب��ه همراه پیت به 
نس��بت 4 ب��ر 1 و خاک ب��رگ و دوس��تدار خاک 

قلیایي.
ــي: 3 گرم در لیتر ه��ر 2 هفته 1 بار از  کودده

فروردین تا آبان ماه.
ازدیاد: جدا کردن پاجوش و ریش��ه دار کردن 
آنها در گلدان حاوي کمپوست و محیط مرطوب در 

دماي 21-20 درجه سانتیگراد در بهار و تابستان.
ــوارض و درمان: برگه��ا چروکیده و قهوه اي  ع
و لک��ه هاي قهوه اي در حاش��یه برگه��ا که در اثر 
گرما و خش��کي هوا است. برگها قهوه اي کمرنگ 
و آبکي که در اثر سردي هوا است. برگهاي جدید 
ریز و کم رش��د هستند که در اثر تراکم ریشه ها و 
یا کمبود تغذیه اس��ت. برگها حالت ابلق خود را از 
دس��ت داده اند که در اثر کمبود نور اس��ت. قاعده 
برگها آبکي و پوسیده هستند که در اثر آبیاري بیش 

از اندازه است.
ــه: گیاه را روي پایه و به دور از رفت وآمد  نکت
قرار دهید. هر سال گلدان را تعویض کنید. این گیاه 

گلدان کوچک را ترجیح مي دهد.
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زاویه

فوتبال

وحید شمسایی در گفتگو با ایسنا پیرامون 
دیدار هفته بیس��ت و س��وم تیم فوتسال فوالد 
ماهان برابر ارم کیش قم و کس��ب پیروزی در 
این مس��ابقه، با بیان اینک��ه در هفته های پایانی 
لیگ تنها به دنبال کس��ب هر سه امتیاز هستیم، 
خاطر نش��ان ک��رد: در ای��ن دوره زمانی برای 
تیم��ی چون فوالد ماهان فقط کس��ب پیروزی 
مهم اس��ت نه نتیجه کسب ش��ده. از همین رو 
در بازی براب��ر ارم کیش قم مهمترین هدفمان 
کسب هر سه امتیاز بازی بود. بازیکن تیم ملی 
ایران با اش��اره به حضور امیر شمس��ایی روی 
نیمکت تیم ارم کی��ش قم افزود: بازی به دلیل 
حضور تیم حریف در مکان های پایینی جدول 
و هدایت امیر شمس��ایی کمی س��خت ش��ده 
بود. از آنجا که فصل گذش��ته با اضافه ش��دن 
امیر شمس��ایی به کادر فنی تیم فوالد ماهان در
 نی��م فص��ل دوم و کس��ب عن��وان قهرمانی، 
می دانس��تیم وی بر مس��ائل تاکتیک��ی تیم ما 
اش��راف کام��ل دارد از همین رو بازی بس��یار 
س��ختی را با موفقیت پشت سر گذاشتیم. وی 
ادامه داد: چون تعداد ملی پوش��ان تیم فوتسال 
فوالد ماهان بیش��تر از سایر تیم های لیگ برتر 
است، تیم هایی که برابر ما قرار می گیرند برای 
اثبات شایس��تگی های خ��ود از انگیزه ای دو 
چندان برخوردارند و س��عی می کنند با گرفتن 
امتیاز و به نمایش گذاش��تن ب��ازی قابل قبول 
توانایی های فنی خود را به اهالی فوتسال نشان 
دهند به همین دلیل در این فصل تمام مسابقاتی 
که ما برگزار کردیم سخت و دشوار بوده است. 
شمس��ایی با تأکید بر اینکه چیزی جز قهرمانی 
نمی خواهیم، گفت: از اردیبهش��ت ماه س��ال 
جاری برای حضوری پرقدرت در مس��ابقات 
جام باش��گاه های فوتسال آسیا و کسب عنوان 
قهرمانی این رقابت ها که پیش از این قرار بود 
در تیر ماه برگزار ش��ود، تمرینات سنگین خود 
را آغ��از کردیم. این مهم باعث ش��د در طول 
این فصل در زمانی خوب باش��یم و در زمانی 
عملکردی در س��طح فوالد ماهان را به نمایش 
نگذاری��م. با ای��ن وجود تمام ت��الش خود را 

می کنیم که اولین باشگاه در تاریخ فوتسال ایران 
لقب بگیریم که دو س��ال پیاپی موفق به کسب 
عنوان قهرمانی لیگ کشور شده است. در کنار 
این افتخار بزرگ، قهرمانی در فصل کنونی لیگ 
برتر هفتمین قهرمانی من در سطح نخست لیگ 
ایران را در پی دارد. وی با بیان اینکه قهرمانی با 
فاصله 5 امتیازی نیز برای بازیکنان فوالد ماهان 
انگیزه مضاعفی را برای حضوری پرقدرت در 
رقابت های آس��یایی در پی دارد، افزود: سعی 
داریم نشان دهیم اصفهان در رشته فوتسال نیز 
همچون دیگر رش��ته ها یکی از قدرتمندترین 
مناطق کشور اس��ت. تالش می کنیم با کسب 
عنوان قهرمانی لیگ و ایس��تادن بر بام فوتسال 
باشگاهی آسیا، از زحمات خانواده ریخته گران 
و محبت ها و حمایت های بدون وصف مردم 
اصفهان که به هم��ه بچه های تیم لطف دارند 
تشکر کنیم. هدف ما کسب دو عنوان قهرمانی 
آس��یا و ایران است. وحید شمس��ایی پیرامون 
ش��هرآورد 68 پایتخ��ت نیز گف��ت: دیدار دو 
تیم اس��تقالل و پیروزی یکی از حساس ترین 
دیدارهای لیگ ایران اس��ت. پس از اتمام بازی 
من هم خوش��حال بودم هم ناراح��ت. از این 
جهت که سابقه پوش��یدن پیراهن تیم استقالل 
را در کارنامه دارم از شکس��ت این تیم بس��یار 
ناراحت ش��دم اما به دلی��ل موفقیت علی دایی 
که اسطوره بی همتای فوتبال ایران است بسیار 

خوشحال شدم.

آگهی احضار
تاریخ: 88/10/1

شماره: 881178 ب 4
چون آقای رحیم رحیم زاده دهاقانی فرزند غالمرضا شکایتی علیه آقای فیاض بخش مبنی بر کالهبرداری 
مطرح نموده که پرونده به کالسه 881178 ب 4 این بازپرسی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باش��د حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیر االنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر 
آگهی جهت پاس��خگوئی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
15573/ م الف

مدیر دفتر شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/11/7

شماره: 881136 ک 110
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

کالسه پرونده: 881136 ک 110 
وقت رسیدگی: 88/12/23 ساعت 11/30 صبح

خواهان: خانم طاهره وثوقیان فرزند اس��داله س��ن 53 سال ش��غل خانه دار با وکالت مهرداد علوی فرزند 
اس��حاق و س��یامک نیکخواه اصفهان خیابان ش��یخ صدوق ش��مالی جنب چاپ ندا دفت��ر وکالت مجتبی 

داوری 
خوانده: بهزاد مهدی پور فرزند عبدالعلی سن 37 سال شغل آزاد 

خواس��ته: تقاضای صدور حکم به استرداد مبلغ دویست و نود و دو میلیون ریال و پانصد هزار ریال بابت 
ضرر و زیان ناش��ی از جرم با احتس��اب کلیه خس��ارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرس��ی حق الوکاله 

خسارات تأخیر تأدیه به شرح دادخواست.
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه..... ارجاع گردیده و 
وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. 
تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند 

چنانچه ابداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
16131/ م الف 

مدیر دفتر شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/9/26

شماره: 880006 ب 4
چون آقای بهروز ابرازی فرزند علی اصغر شکایتی علیه آقای سید محمد بنائی اداره وطن مبنی بر صدور 
چ��ک بالمحل مطرح نموده که پرونده به کالس��ه 880006 این بازپرس��ی ثبت گردی��ده. لذا نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باش��د حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه 
پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگوئی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور 

دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
15571/ م الف

بازپرسی شعبه 4 مجتمع قضائی شهید توالیی اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 88/10/9

شماره: 4238/88 ح/10
خانم رویا قائلی دارای شناس��نامه شماره 38190 به ش��رح دادخواست به کالسه 4238/88 ح /10 از این 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد حسین پورعجم 
بشناسنامه 5 در تاریخ 88/5/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به یک پسر و سه دختر و یک همسر دائمی به اسامی ذیل: 
1 – حمیدرضا پورعجم ش ش 8-145423-127 )پسر متوفی(

2- شیرین پورعجم ش ش 1-084491-127 )دختر متوفی(
3- شقایق پورعجم ش ش 7-183811-127 )دختر متوفی(

4- پریا پورعجم ش ش 5-404454-127 )دختر متوفی(

5- رؤیا قائلی ش ش 38190 )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 باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد.
15268/ م الف

رئیس شعبه دهم حصر وراثت شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/8/28

کالسه پرونده اجرایی: 341/88 ح/10

بموج��ب دادنامه غیابی ش��ماره 666 م��ورخ 88/7/26 دادگاه حقوقی اصفهان ش��عبه دهم که طی دادنامه 
ش��ماره – مورخه – ش��عبه - دادگاه تجدیدنظر اس��تان قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه آقای امیرحسین 
جوهری نشانی: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 128000000 ریال اصل خواسته به انضمام 
هزینه دادرس��ی و نیز پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم ش��اخص بانک مرکزی از تاریخ 
چک تا وصول محکوم به در حق محکوم له آقای محمد جعفری نشانی: خمینی شهر، هفتصد دستگاه، خ 

پاسداران، مهستان 6 و پرداخت نیم عشر دولتی 
محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه به اس��تناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی بشرح ذیل 

اقدام نماید:
1 – ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد.

2- یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3- یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم  
کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
محک��وم علی��ه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی 
نکرده یا صورت خالف واقع از دارائی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده 

باشد، به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به، مالی معرفی کند.

عالوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 
و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده اس��ت توجه 

نموده و به آن عمل نماید. 13955/ م الف
شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353301363 
شماره پرونده: 8809980358100710

شماره بایگانی شعبه: 880880
تاریخ تنظیم: 88/10/3

شاکی: آقای علی آزادی به نشانی خیابان قائمیه، کوچه خرداد، نبش چهارراه، سمت چپ، طبقه دوم منزل 
شخصی 

متهم: آقای مصطفی رضایی فرزند غالمحسین مجهول المکان
اتهام: خیانت در امانت

گردش��کار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم بشرح زیر مبادرت بصدور رأی 
می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص ش��کایت آقای علی آزادی فرزند رمضان علی علیه آقای مصطفی رضایی فرزند غالمحس��ین 
مجهول المکان که از طریق نش��ر آگهی احضار گردیده اس��ت در جلس��ه حاضر نبوده اند مبنی بر خیانت 
در امانت از توجه به محتویات پرونده، گزارش مأمورین و تحقیقات بعمل آمده و کیفرخواس��ت و دالیل 
مندرج در آن از جمله شکایت شاکی بدین بیان که با متهم تا حدی رفیق بودیم که اتومبیل را چندین بار 
به ایش��ان دادم آخرین بار که اتومبیل را به وی تحویل دادم رفت دیگر پیدایش نش��د و تا بحال موفق به 
شناسایی وی نشده ام و کلیه مدارک اتومبیل در اختیار من می باشد و دیگر دالیل شهادت شاهد و متواری 
بودن متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی وی را محرز دانسته با استناد به ماده 674 
از قانون مجازات اس��المی وی را به تحمل ش��ش ماه حبس محکوم می نماید رأی غیابی محسوب ظرف 
ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در دادگاه بدوی س��پس ظرف ده روز پس از ابالغ قابل تجدید 

نظر در محاکم محترم تجدید نظر اصفهان می باشد. 
15517/ م الف

عبدالواحد نجفی - رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

فوالد ماهان س��پاهان با برتری 
مقاب��ل ارم کی��ش قم در آس��تانه 
قهرمانی مس��ابقات فوتس��ال لیگ 
برت��ر باش��گاه های کش��ور ق��رار 

گرفت.
 به گزارش مهر، تیم فوتس��ال 
فوالد ماهان س��پاهان با نتیجه 2 بر 
یک مقابل میهم��ان خود ارم کیش 
قم ب��ه برتری رس��ید و در فاصله 
س��ه هفته به پایان ای��ن رقابت ها، 

در آس��تانه قهرمانی قرار گرفت. از 
ن��کات جالب توجه دیدارهای این 
هفته پیروزی پ��رگل هیأت فوتبال 
کرمان، تیم قعرنش��ین لیگ، مقابل 
تی��م رده چهارمی صدرای ش��یراز 
ب��ود. این دی��دار با حس��اب 6 بر 
یک به سود نماینده کرمان به پایان 

رسید.
نتایج کلی دیدارهای هفته بیست 
و س��وم رقابت های لیگ فوتس��ال 

کشور به این شرح است:
 راه ساری 3 - پوشینه بافت قزوین 2
 فوالد ماهان سپاهان 2 - ارم کیش قم 1
 فوالدگستر کوثر 2 - شهر آفتاب تهران 0
 هیأت فوتبال کرمان 6 - صدرای شیراز 1
 لبنیات ارژن فارس 4 - علم و ادب مشهد 1

ش��رکت ملی حف��اری 7 - فیروز 
صفه اصفهان 5

پتروشیمی تبریز 5- شهید منصوری 
قرچک 3

جدول رده بندی:
1- فوالد ماهان سپاهان 58 امتیاز

2- شهید منصوری قرچک 51  امتیاز
3- شرکت ملی و حفاری 42 امتیاز

4- صدرای شیراز 36 امتیاز
5- پتروشیمی تبریز 35 امتیاز

...
12- ارم کیش قم 22 امتیاز

13- شهر آفتاب تهران 17 امتیاز
14- هیأت فوتبال کرمان 14 امتیاز

مربی تی��م ملی کش��تی فرنگی 
بزرگساالن ایران در آستانه اعزام این 
تی��م به پیکارهای جام جهانی س��ال 
2010 کش��تی فرنگی در ارمنس��تان 
گف��ت: تیم ای��ران با ت��وکل به خدا، 
یکی از س��کوهای جام جهانی را به 
خود اختصاص خواهد داد. جمشید 
خیرآب��ادی در گفتگو ب��ا ایرنا افزود: 
تیم ملی کشتی فرنگی ایران که عنوان 
نایب قهرمانی بزرگس��االن جهان را 
در اختیار دارد، با آمادگی نس��بی و با 
تلفیقی از نفرات اصلی و کشتی گیران 
جوان عازم این مسابقه ها خواهد شد. 
خیرآبادی گفت: برخالف پیکارهای 
کشتی قهرمانی سال 2009 جهان در 
دانمارک که ملی پوشان کشتی فرنگی 
ایران برای شرکت در آن، چند ماه در 
اردو بودند، برای حضور در رقابت های 
جام جهانی ارمنستان فقط یک اردو را 
پشت سر گذاشته اند به همین دلیل 
کشتی گیران ما همچون سایر تیم های 
شرکت کننده با آمادگی نسبی و معمولی 
و با ترکیبی تغییر یافته در مسابقه های 
جام جهانی که در س��طح پایین تری 
نس��بت به پیکارهای کشتی قهرمانی 

جهان دارد، حاضر خواهند شد. 
مربی تی��م ملی کش��تی فرنگی 
بزرگس��االن ایران گفت: مسابقه های 
جام جهانی سال 2010 کشتی فرنگی 
با شرکت 8 تیم برتر دنیا و به صورت 
تیم به تی��م طی روزه��ای 24 و 25 
بهمن ماه در ش��هر ای��روان پایتخت 

ارمنستان برگزار خواهد شد.

خیرآبادی گفت: تیم های ترکیه، 
ازبکستان، روسیه، گرجستان،  ایران، 
ارمنستان، فرانسه و دانمارک به عنوان 
8 تیم برتر دنیا در این مسابقه ها در دو 
گروه جداگان��ه )A و B( به صورت 
تیم به تیم به مصاف هم خواهند رفت. 
وی با اشاره به جایگزینی تیم ازبکستان 
به جای تیم جمهوری آذربایجان که در 
پیکارهای کشتی قهرمانی سال 2009 
جهان در دانمارک به مقام سوم رسید، 
گفت: آذربایجانی ها به دلیل مناقشات 
و مشکالت سیاس��ی با ارمنستان، از 
شرکت در مس��ابقه های جام جهانی 

فدراس��یون  و  کردن��د  خ��ودداری 
بین المللی کشتی )فیال(، ازبکستان را 
جایگزین تیم جمهوری آذربایجان در 
این رقابت ها کرد. خیرآبادی گفت: به 
احتمال بس��یار، دو تیم ترکیه و ایران 
که مقام های قهرمانی و نایب قهرمانی 
سال 2009 جهان را در اختیار دارند، 
در روز وزن کش��ی و گروه بندی این 
مسابقه ها به عنوان سرگروه دو گروه 
A و B انتخاب خواهند ش��د. مربی 
تیم ملی کش��تی فرنگی بزرگساالن 
ایران درباره شناخت خود از ترکیب 
7 تیم رقی��ب گفت: به ط��ور حتم، 

تیم ه��ای دیگ��ر همچون تی��م ایران 
ب��ا تلفیقی از نفرات اصل��ی و درجه 
2 خود در مس��ابقه های جام جهانی 
شرکت خواهند کرد و میزان آمادگی 
آنه��ا نیز نس��بی و در حد متوس��ط 
خواهد بود. خیرآبادی یادآور شد: تیم 
ملی کش��تی فرنگی بزرگساالن ایران 
س��اعت 19روز چهارشنبه 21 بهمن 
م��اه، تهران را به مقصد ش��هر ایروان 
پایتخت ارمنستان ترک خواهد کرد و 
مراسم وزن کشی هر هفت وزن این 
رقابت ه��ا، بعدازظهر روز جمعه 23 
بهمن ماه انجام خواهد شد. وی گفت: 
طبق قانون فیال، کشور میزبان برگزاری 
پیکارهای جام جهانی کشتی موظف 
است جوایز نقدی دالری به تیم های 
اول تا سوم پرداخت کند که از مقدار 
و کم و کیف آن اطالعی ندارم. وی با 
اشاره به کشتی نگرفتن حمید سوریان 
کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی ایران و 
دارنده چهار مدال ط��الی جهان در 
جام جهانی ارمنستان گفت: سوریان 
تیم ملی ایران را در سفر به ارمنستان 
همراه��ی خواهد کرد ام��ا در ایروان 

کشتی نخواهد گرفت. 
س��وریان در ایروان به تماش��ای 
مبارزات حریفان خود از جمله نظیر 
مانکی یف از روس��یه که در بازیهای 
المپیک 2008 پکن مغلوب وی شده 
بود، خواهد نشس��ت. مانکی یف در 
پیکارهای کشتی قهرمانی سال 2009 
جهان در دانمارک حضور نداشت و 

غایب بود.

مربي تیم ملي کشتي فرنگي ایران: 

در جام جهاني روي سكو خواهیم بود

باقری:
 اگر خواستند به تیم شوک بدهند با من

 هم هماهنگ کنند

تجلیل کمیته ضد دوپینگ از فرهاد مجیدی

حضور تیم فوتبال دختران زیر 1۹سال ایران در 
اردوي فیفا

وحید شمسایي:
پس از دربي 68 هم خوشحال بودم، هم ناراحت!

صعود باشگاه فرهنگي- 
ورزشي ذوب آهن اصفهان 
در رده بندي باشگاه هاي 

جهان
مدیری��ت نوین باش��گاه ذوب آه��ن و اتخاذ 
رویک��رد روزآم��د در ح��وزه ورزش و مدیری��ت 
س��ازماني با اتخاذ س��امانه هاي علمي روز جهان 
منج��ر ب��ه صع��ود باش��گاه فرهنگ��ي- ورزش��ي 
ذوب آهن اصفهان در جدیدترین رده بندی باشگاه های 

جهان شد.
 کمیت��ه تاری��خ  و آمار فدراس��یون بین المللي 
فوتبال )فیفا( اس��امي برترین باشگاه هاي جهان در 
پایان ژانویه 2010 میالدي را اعالم کرد و مطابق این 
اعالم باشگاه ذوب آهن با دو پله صعود نسبت به ماه 

گذشته میالدي در رتبه 318 جهان جاي گرفت.

اخطار کتبي فدراسیون 
کاراته به مسئوالن صغرسني 

در المپیاد ایرانیان

فدراسیون کاراته به مسئوالن بابت حضور چند 
ورزشکار صغرسني در سومین دوره المپیاد ایرانیان 

به صورت کتبي اخطار داد. 
ب��ه گزارش ف��ارس، در جریان س��ومین دوره 
المپیاد ایرانیان چند کاراته کار با سني بیشتر از حد 
مقرر شده در مس��ابقات حضور یافته و در جریان 
مبارزات شناس��ایي ش��دند. به دنبال آن به دستور 
مسئوالن فدراس��یون این افراد از جریان مسابقات 
حذف ش��ده و تمام حریفاني ک��ه مقابل آنها تن به 
شکست داده بودند بار دیگر مبارزه کردند. همچنین 
از س��وي فدراسیون به هیأت هاي متخلف و کمیته 
مسابقات که در این راه کوتاهي کرده بودند، اخطار 
کتبي داده ش��د. در صورت تکرار این مس��أله افراد 
متخلف به کمیته انضباطي کشیده خواهند شد. این 
دوره از مس��ابقات با حواشي دیگري همراه بود که 
اس��تفاده از تاتامي جودو براي کاراته و تکواندو را 
مي توان نام برد. از اسکوبردهایي که در کنار تاتامي 
ه��ا قرار گرفته بود به دلیل ع��دم حضور اپراتورها 
اس��تفاده نش��د، این در حالي بود که تابلو امتیازات 

دستي نیز وجود نداشت.

فوالد ماهان سپاهان در آستانه قهرمانی قرار گرفت 

درگی��ری 2 بازیک��ن تیم پرس��پولیس در 
جریان مسابقه با استقالل واکنش های متفاوتی 
را از سوی مسئوالن و بازیکنان این تیم در پی 
داش��ت. کریم باقری زننده گل پیروزی بخش 
پرس��پولیس در ای��ن مس��ابقه و کاپیتان تیم با 
انتق��اد از عملکرد و جنجال علیرضا حقیقی و 
شیث رضایی در جریان بازی گفت: بازیکنان 
و ب��ه خصوص ج��وان ترها باید ی��اد بگیرند 
احت��رام بازیکن هم تیمی و بازیکن حریف را 
نگه دارند و اخالق ورزش��ی را رعایت کنند. 
متأس��فانه موضوع��ی که در این ب��ازی اتفاق 
افتاد واقعًا زش��ت بود و من اگر جای باشگاه 
بودم قطعًا رضایی و حقیقی را تنبیه می کردم 
چرا که آنها نمایندگان تیم پرسپولیس در زمین 
بودن��د و نباید چنین رفت��ار زننده ای از خود 
نش��ان می دادند. باقری که پس از بازی و در 
رختک��ن نیز این 2 بازیکن را مورد ش��ماتت 
قرار داده ب��ود در خصوص صحبت های این 
2 بازیک��ن پ��س از بازی و اع��الم اینکه این 
حرکت از پیش تعیین شده بود و برای شوک 

ب��ه تیم چنین حرکتی انج��ام دادند، ادامه داد:
صد در ص��د صحبت های این 2 بازیکن بعد 
از بازی دروغ بوده اس��ت چرا که همه دیدند 
چط��ور در جری��ان بازی با هم دع��وا کردند. 
اینک��ه آنها گفته اند با هم هماهنگ بوده اند و
 برنامه ریزی کرده بودند اصاًل درست نیست و 
با این حال امیدوارم اگر دفعه بعدی می خواهند 
به تیم شوک بدهند من را هم در جریان بگذارند 

تا کاری به کارشان نداشته باشم.

مدیر تیم های ملی فوتبال بانوان از حضور 
تیم دختران زیر 19س��ال ایران در اردوی فیفا 
که در روس��یه برگزار می شود، خبر داد. المیرا 
ثمین��ی پور در گفتگو با ایرنا اف��زود: این اردو 
از 14 تا 24 اس��فند ماه سال جاری به میزبانی 
روسیه برگزار می ش��ود و طبق اعالم مسئوالن 
برگ��زاری 12 تیم صاحب ن��ام در این اردوی 
مش��ترک ش��رکت خواهند داش��ت. وی ادامه 
داد: خوش��بختانه با رشدی که در فوتبال بانوان 
داشته ایم نظر مسئوالن آسیایی و فیفا نسبت به 
فوتبال بانوان ایران مثبت است و به همین دلیل 
آنها از تیم دختران زیر 19سال کشورمان برای 
حضور در این اردو دعوت کرده اند. ثمینی پور 
گفت: ب��ا توجه به اینکه فیفا ای��ران را دعوت 

کرده، تمامی هزینه های س��فر تیم برعهده آنان 
اس��ت و به احتمال فراوان تنها باید حدود 50 
درص��د از هزینه های بلیت خ��ود را پرداخت 
کنیم. وی تصریح ک��رد: این اولین حضور تیم 
دخت��ران ایران در چنین اردویی اس��ت و باید 
گف��ت فوتبال زن��ان ایران با توجه به مس��ائل 
ارزش��ی و پوشش اس��المی، جای خود را در 
فوتبال قاره آس��یا پیدا کرده و این حضور روز 
به روز بهتر و قدرتمند تر می ش��ود. ثمینی پور 
اظهار امیدواری کرد در آینده ای نزدیک بانوان 
ورزش��کار و محجبه کشورمان بتوانند بیش از 
پیش توان خود را به جهانیان ثابت کنند و نشان 
دهند که پوشش اسالمی مانعی برای حضور و 

افتخار آفرینی زن مسلمان نیست.

کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال قصد 
دارد با ارسال تقدیرنامه ای به باشگاه استقالل 
از فرهاد مجیدی، کاپیتان تیم اس��تقالل تجلیل 
کند. رئیس کمیته ض��د دوپینگ با اعالم اینکه 
این تجلیل به درخواس��ت افسر کنترل دوپینگ 
انجام می ش��ود، گف��ت: که با وج��ود کثرت 
نمونه ه��ای گرفته ش��ده از ای��ن بازیکن، وی 
همواره رفتار حرفه ای از خود نشان داده است. 
فرهاد مجیدی جزء بازیکنانی اس��ت که طی 4 
بازی دربی گذشته همواره از او تست دوپینگ 

گرفته اند.

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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
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

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

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

قیمت 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

4 °

1 °

-5 °

-6 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
25810  هر گرم طالی 18 عیار
11894 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
285000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
266000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10061009دالر امریکا
952959دالر کانادا

13941399یورو
16101620پوند  انگلستان
265268ریال عربستان
34603500دینار کویت
274276درهم امارات

کالم نور
حضرت علی )ع( :

هر کس طمع در درون داشته باشد خود را حقیر کرده و کسی که ناراحتیهایش را فاش کند به 
ذلت خویش راضی شده و کسی که زبانش را بر خود امیر کند شخصیت خود را پایمال کرده است.

رخشان بنی اعتماد برنده جایزه حفظ میراث 
سینما شد

حامد قصری - اگر ش��خصیت 
زن را در ش��اهنامه فردوس��ی مورد 
تجزیه و تحلیل قرار دهیم می بینیم زن 
نه تنها در هر گونه عملیات قهرمانی 
و لشکرکشی ها و موفقیت ها و عدم 
موفقیت ه��ای پادش��اهان و پهلوانان
 به طور مستقیم و یا غیرمستقیم نقشی 
مؤثر داشته است که خود می تواند الاقل 
موضوع یک کتاب جداگانه شود، زنان 
سرباز نامداری به چشم می خورند که 
خود رأساً در جنگ ها شرکت کرده و 
یا با فداکاری و درایت و هوش بی نظیر 
خود مسیر وقایع تاریخی را غالباً تغییر 
داده اند که می تواند اثر بدیعی را به  نام 
تجزیه و تحلیل حماسه زنان شاهنامه 

به وجود آورد.
سی�ن دخت، ُگ�ردآف�ری�د و زن 
گشتاسب، سه زنی هستند که بیشترین 

نقش را داشته اند.  
اما حکایت گردآفرید؛ 

س��هراب به تحریک افراسیاب 
به ایران حمله کرده و فرمانده ارتش 
ای��ران را از میان می ب��رد، گردآفرید 
خواهر ک��ژدم، زن ش��جاع و دلیری 
اس��ت که در جنگ آوری مشهور و 
بی پروا اس��ت و به قول فردوس��ی 
هرگز در جه��ان مردی نظیر او دیده 
نشده اس��ت. گردآفرید هنگامی که 
می فهمد هژیر فرمانده سپاه ایران به 
دست س��هراب منکوب شده است 
بدون هیچ گونه تردیدی سالح نبرد را 
می پوشد. گردآفرید از دژ پایین می آید 
و مانند شیری سوار بر باد پای می شود 
و مانند پهلوانی در مقابل سپاه دشمن 
ق��رار می گیرد و مانند رعد می غرد و 

مبارز می خواهد و می گوید: کدام یک 
از شجاعان و جنگجویان و فرماندهان 
کار کش��ته که خود را در جنگجویی 
و دالوری همانند نهنگ می داند، پیش 

می آید که با من جنگ آزماید.
....این ماجرای گردآفرید شاهنامه 
است. اما گردآفرید اصفهانی، یا همان 
خانم مرضیه  طلیعه گللو؛ شاعری که 
از کودکی ترانه و ش��عر می سروده و 
از غم پدیدار شدن موهای سپید پدر 
در کودکی و بیان آن با شعری، تا غم 
کفش های کهنه دوست دوران مدرسه 
و تا امروز با چ��اپ چکامه هایی در 
مجالت اس��اطیری - ادبی کش��ور 
چ��ون »اَم��رود« و »ف��روزش« در 
کنار ادیبانی چون اس��تاد برومند و 
دیگرانی که در عرصه ادبیات کهنه 
این مرز و بوم جان فرس��ایی کرده، 
خود حکایت از تولد هنرمندی در 
خ��ور تأمل و قابل بررس��ی دارد. 
هنرمن��دی که ب��ا توجه ب��ه عدم 
همراه��ی رش��ته تحصیلی اش در 

دبیرستان و دانشگاه، آنچنان نیز از 
قافیه و ردیف و صناعات ادبی  به قول 
خودش  خبر ندارد. اما در اکثر موارد 
س��روده هایش پ��ر از اندوخته های 

ظریف و وزن دار ادبی است. 
در تعریف چکام��ه گفته اند: در 
متون پهلوی به صورت چکامک ضبط 
شده، در لغت به معنی شعر و قصیده 
است و در اصطالح ادب فارسی، به 
نوعی شعر روایتی در دوره ساسانی 
اطالق می شده اس��ت. هرگاه شعرا 
و س��خنوران می خواستند داستانی 
عاشقانه یا مشابهاتی چون شرح جنگ 
و دالوری پهلوانان و نظایر آن را نشان 
دهند، به این نوع شعر پرداخته اند و 
آن را چامه و چامک نیز گفته اند: به 
نظر می رسدخانم طلیعه در دو سوی 
ترانه و چکامه س��رایی باید یکی را 
بر دیگری ترجیح دهد و با توجه به 
انتخاب و مورد نقد و بررس��ی قرار 
گرفتن بیشتر  چکامه هایشان،ایشان را 
باید یک حماسه سرا دانست تا یک 

ترانه سرای معمولی.
شاخصه سروده های این هنرمند 
جوان، عناصر اصلی شاهنامه در زمان 
معاصر است. نه تحت تأثیر شاهنامه و 
نه گم شدن در رخدادهای روز،حتی 
در اشعار زنانه ایشان نیز نقش انسان 
پررنگ تر است تا نقش زن، در واقع 
ایشان از فمینیست شاعرانه، خود را 
می رهاند و از نکات بارز آثار ایش��ان 
که سروده ها را از همنسالن شاعرش 
متمایز می کند تحت تأثیر و زیر یوغ 
نبودن عصیانگری فروغ است در واقع 
شاید حسن مطالعاتی ایشان در دوران 
رش��د هنری، که به قول خودش��ان 
گردآفرید بودم و دس��ت آخر اشعار 
فروغ، بهبهانی و اعتصامی را خواندم، 
این عدم تأسی و پا را فراتر قرار دادن 
از ه��ر خط و راهی اس��ت، راهی به 
خوی��ش  که اگر پخت��ه و متعالی تر 
ش��ود مان��دگاری آن تا نس��ل ها و 

تأثیری گذاری آن همیشگی است.
پور میهن

وطن نام پاکت بدان ماندنی است
از آغاز، هر لحظه خواندنی است

به هر قصه ات کارها زار شد
چه بس قصه با غصه ها یار شد...

در آخری��ن لحظاتی که داش��تم 
این س��طور را آماده چاپ می کردم با 
خبر ش��دم خانم طلیعه، با یک ناشر 
به توافق رس��یده اند و مجموعه ای از 
سروده هایشان مراحل آماده سازی و 
چاپ را می گذراند و این امید بخش 
روزی می شود که در همین صفحه 
آن اثر هنری را به دوس��تداران هنر و 

اندیشه معرفی کنیم. 

در پوس��تر امس��ال 25 شمسه 
به عنوان نماد بیست و پنجمین دوره 
جشنواره موسیقی فجر دیده می شود.

منصور شیروانیان درتوضیح کم و 
کیف طرح این پوستر گفت: پوستر 
بیست و پنجمین جشنواره موسیقی 
فجر فضایی ایرانی دارد و استفاده از 
نقش مایه ها، رنگ ها و قلم های ایرانی 

اسالمی به آن هویت داده است. 
وی در پاس��خ به این س��ؤال که 

چرا تصویری از یک س��از موسیقی 
ایرانی در طراحی پوس��تر اس��تفاده 
نشده، گفت: در این پوستر 25 شمسه 
به عنوان نماد جش��نواره بین المللی 
موسیقی فجر دیده می شود که عالوه 
برگوشزد کردن بیست و پنجمین سال 
برگزاری جشنواره در شکل کلی به 
صورت س��ازی درآمده که نشان از 

موسیقایی بودن جشنواره است.
ش��یروانیان در ادام��ه افزود: این 

س��از طراحی ش��ده از یک فرم کلی 
تبعیت می کند و نمون��ه آن در اکثر 
فرهنگ های موسیقایی جهان وجود 
دارد و در عین حال نماد بین المللی 
بودن جش��نواره نیز هست و سبب 
پیوند عناصر مختلف پوس��تر شده 
اس��ت و پیچکی که از دسته ساز باال 
رفته نشان رشد و شکوفایی جشنواره 
در طول این بیست و پنج سال است.

طراح پوس��تر بیست و پنجمین 

جشنواره موسیقی فجر درخصوص 
پن��ج خط حام��ل در زمینه پوس��تر 
گفت: این پنج خط در زمینه پوستر 
نماد دیگری از موس��یقی اس��ت و 
تایپوگرافی کلمه »فجر« از جدا شدن 
و به اوج رفتن یکی از همین خطوط 
به وج��ود آمده و عالوه ب��ر این در 
مجم��وع عبارت فج��ر و چهارخط 
دیگر خود تداعیگر یک س��از زهی 

ایرانی است. 

زاینده رود - پنجمین دوره جشنواره جهانی 
»حفظ میراث سینما« که به یادبود پدر سینما تک 
فرانس��ه، »هانری النگ لوا« نامگذاری شده است، 
در شهر ونسن فرانسه با حضور بزرگان سینمای 
جه��ان  به کار خ��ود پای��ان داد. بزرگانی از عالم 
سینما همچون کلودیا کاردیناله و ماریزا برونسون 
و کارگردانان شناخته شده ای چون جان پییر موکه، 
کلود پینوتو و والدیمیر کوسما آهنگساز برجسته در 

این جشنواره معتبر حضور داشتند.
رخش��ان بن��ی اعتماد ب��رای مجموع��ه آثار
 سینمایی اش توانست جایزه معتبر »هانری النگ 
لوا« را از آن خود کند. او هنگام دریافت جایزه خود 
از رئیس جش��نواره ونسن اعالم کرد: »این جایزه 
را  در  موزه خانه سینما تهران نگهداری می کنیم.« 
طی پنج سال گذشته این دومین بار است که چنین 

جایزه ای به یک کارگردان سینما تعلق می گیرد. 
رخشان بنی اعتماد، جایزه جشنواره جهانی ونسن 
فرانسه را برای مجموعه آثار سینمایی خود دریافت 
ک��رد. فیلم خون ب��ازی، یک��ی از آخرین کارهای 
خان��م بنی اعتماد از جمله آثار ب��ه نمایش درآمده 
در این جش��نواره بود. این فیلم به اعتیاد و جوانان 
معتاد می پردازد و تفاوت آن با س��وژه های مشابه 
در این اس��ت که قصه آن در یک طبقه اجتماعی 
مدرن و غیرمحروم می گذرد.وی تاکنون، سه مرتبه 
جایزه س��یمرغ بلورین جشنواره  این جشنواره را 
برای فیلم های روس��ری آبی، خون بازی و نرگس 
به دس��ت آورده است. رخشان بنی اعتماد در سال 
87، پس از نمای��ش مجموعه برنامه هایی تحت 
نام »سینمای رخشان بنی اعتماد«، از دانشگاه لندن 

دکترای افتخاری دریافت کرد.

پوستر بيست  و پنجمين جشنواره موسيقی فجر رونمايی شد 

تاری��خ تول��د: 1342، محل تولد: 
قلعه تک، تاریخ شهادت: 1365/10/5، 
محل ش��هادت: خرمشهر، مسئولیت: 
فرمانده یگان دریایی لشگر 8 نجف اشرف

دل نوشته های شهید
... ش��هدای اس��الم از اول تاریخ 
اسالم تاکنون حرفشان الاله اال اهلل و 
ح��رف خدا بوده اس��ت و تنها جرم 
آنها این بوده اس��ت که خواسته اند 
بگوین��د ما فق��ط خ��دا را آفریدگار 
هستی و جهان می دانیم و همه چیز 
از آن اوس��ت و برای اجرای احکام 
و قوانین الهی می جنگیم. این همان 
امر خداست که می فرماید: در مقابل 
کفار و مشرکانی که علیه مسلمانانند 
و یا به سرزمین آنها تجاوز کرده اند 
دفاع کنی��د و آنها را قلع و قمع کنید 

تا اینکه تسلیم شوند.
ما تکلیفمان را باید انجام دهیم 

ت��ا بتوانیم حک��م خداوند 
عزوج��ل و فرم��ان ائمه 
علیهم السالم را جامه عمل 

بپوشانیم. ان شاء اهلل.
و هر کس چنین شد 
رس��تگار  عال��م  دو  در 

می باشد... 

سردار شهید اردشیر غریب

ُگردآفرید اصفهانی)مرضیه طلیعه ُگللو(

به بهانه چاپ  چكامه هایش 

رئی��س س��ازمان بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران اس��تان اصفه��ان گفت:
نس��ل جوان باید بدانند اگر انقالبی با ماهیت اس��المی شکل گرفت به خاطر 
اطاعت مردم از والیت و پیش��وای خودش��ان بود و این انقالب به آس��انی به 

دست نیامده است.
وی با اش��اره به س��خنان امام خمین��ی )ره( که می گفتن��د: خط انقالب 
س��خت تر از خود انقالب اس��ت، بیان کرد: جنگ ایران و عراق باعث ش��د 
انقالب اس��المی به دورترین نقاط نفوذ کرده و مردم محروم جهان انقالب ما 

را درک کنند.
اسماعیلی بیان کرد: بنیاد شهید بر اساس فرمان 10 ماده ای امام خمینی )ره( 
مس��ئولیت هایی در برابر خانواده های ش��هدا و ایثارگران دارد. وی افزود: در 
راس��تای تداوم انقالب که 8 س��ال مقاومت در جنگ را همراه داشت اصفهان 
دارای 23500 ش��هید، 60 ه��زار جانباز و 3500 آزاده اس��ت ک��ه هر کدام از 

دستگاهها در قبال این عزیزان و خانواده های آنان وظیفه دارند.
رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، بیشترین تالش این سازمان را 
حفظ جایگاه خانواده های شهدا و اولویت دادن به فرزندان این عزیزان دانست 
و بیان کرد: ما نیز چون کش��ورهای دیگر باید برای این اولویت دادن فرهنگ 

سازی کنیم چون این آزادی را مرهون ایثارگران و شهدا هستیم.
اس��ماعیلی گفت: باید اولویت اول را به مس��ائل فرهنگ��ی داد که در این 
راس��تا معاونت فرهنگی س��ازمان با برنامه های ویژه در خدمت خانواده های 
شهدا و ایثارگران است. وی بیان داشت: نزدیک به 10 هزار دانشجو در مراکز 
دانشگاهی از فرزندان این عزیزان مشغول به تحصیل هستند که از زمان ورود 
به دانش��گاه و در انجام سایر فعالیت ها مورد حمایت این سازمان هستند. وی 
در ادامه تصریح کرد: 3 نفز از پذیرفته شدگان المپیاد، 42 از نفر پذیرفته شدگان 
کنکور با رتبه زیر 100، 4 نفر با رتبه تک رقمی و 72 نفر با رتبه های بهتر از 

9000 در آزمون سراسری از فرزندان این عزیزان در استان اصفهان بوده اند.
رئیس س��ازمان بنیاد ش��هید و امور ایثارگران در ادامه به سفرهای زیارتی، 
سیاحتی اشاره کرد و گفت: استان اصفهان تنها استان در سطح کشور است که 

در قالب این برنامه ها سفر زیارتی سوریه را نیز گنجانده است.
وی همچنین به تعامل با دس��تگاههای مختلف اش��اره و یادآوری کرد: در 
این راستا توافقی با تربیت بدنی صورت گرفته تا استخرهای شنا، زمین چمن 
و... در اختیار عزیزان جانباز قرار گیرد که بخشی از هزینه آن را بنیاد پرداخت 
خواهد کرد. این مقام مس��ئول به راه اندازی نخستین دفتر نخبگان و سرآمدان 
شاهد و ایثارگر در استان اصفهان اشاره و خاطرنشان کرد: در این راستا انجمن 

مخترعین و مبتکرین و انجمن نویسندگان در حال فعالیت هستند.
اس��ماعیلی با بیان اینکه در حوزه پژوهش آثار مربوط به شهدا، خاطرات 
فرمانده��ان و خاطراتی که خانواده ه��ای آنها از این عزیزان دارند با همکاری 
س��ازمانهای مختلف جمع آوری شده، اضافه کرد: این آثار در قالب سی دی، 
کتاب و فیلم ارائه شده و باید این سرمایه های گرانبها حفظ و نگهداری شود. 
وی در ادامه با اش��اره به موزه ش��هدای اس��تان اصفهان افزود: هنوز این موزه 
نتوانسته تمامی آثار شهدا را در خود نگهداری کند و اصفهان نباید عقب تر از 
استانهای دیگر باشد که با همت همه مسئوالن و از محل بودجه های استانی، 
فرهنگی انجام پذیرد و موزه ای درخور و شایسته استان اصفهان در این زمینه 

راه اندازی شود.
اسماعیلی با بیان اینکه معاونت بهداشت و درمان سازمان بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان اصفهان با اجرای بیمه تکمیلی رضایتمندی جامعه ایثارگران را 
به همراه داشته، افزود: وظیفه این معاونت خدمت رسانی به کلیه جانبازان 5 تا 

70 درصد به اضافه خانواده های آنان است.
رئیس سازمان بنیاد ش��هید و امور ایثارگران اصفهان بیان کرد: در راستای 

مس��کن ای��ن عزیزان در بهارس��تان زمینی در قالب تعاونی ب��رای 800 نفر از 
جانبازان ش��روع به ساخت و ساز کرده اس��ت. وی افزود: برای جانبازانی که 
بدون مس��کن هستند برنامه هایی در قالب مس��کن مهر و وام مسکن در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. وی یکی از وظایف سنگین معاونت مسکن را ساماندهی 
گلزار ش��هدا دانس��ت و افزود: امسال به مناسبت س��ی ویکمین سال پیروزی 
انقالب اس��المی یک گلزار ش��هدا افتتاح ش��ده و ظرف یک س��ال آینده کل 

گلزارهای شهدا ساماندهی می شود.
اسماعیلی بیان کرد: گلزار شهدای اصفهان پیشرفتی باالی 80 درصد داشته 

است و اعتباری برابر با 2 میلیارد تومان برای ساخت خیمه گلستان پیش بینی 
شده است.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در حوزه تعاون 2 مورد را مهم 
قلمداد کرد؛ یکی وضعیت اش��تغال خانواده شهدا و ایثارگران که در این زمینه 
باید دستگاههای دولتی با سهمیه 25 درصد فرزندان شهدا را استخدام کند که 
قرار اس��ت فرزندان جانبازان و ایثارگران نیز از این س��همیه استفاده کنند. وی 
افزود: بیش��ترین جذب برای اس��تخدام این عزیزان را استانداری با 40 درصد 
داش��ته اس��ت. اس��ماعیلی دومین مقوله مهم در حوزه تعاون را بحث دیدار، 
سرکشی و مددکاری و ارتباط با خانواده های شهدا عنوان و اضافه کرد: مردم 
عزیز نیز باید این مقوله را در نظر داش��ته باشند. وی در پایان خاطرنشان کرد: 
ان ش��اء اهلل خداوند متعال توفیق خدمتگزاری بهتر و بیش��تر به جامعه معظم 

ایثارگران و شهدا را عنایت فرماید.
یاری پور معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی س��ازمان بنیاد شهید و امور 
ایثارگران اس��تان اصفهان نیز در ادامه با اش��اره به اینکه ترویج ایثار و شهادت 
چیزی جز فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت نیس��ت، گفت: دولت باید بر 

مبنای ترویج ایثار و ش��هادت تالش کند. وی افزود: ارتباط معاونت پژوهش 
تنها با جامعه ایثارگری نیست بلکه با آحاد مردم جامعه است که بخشی از این 

مردم جامعه ایثارگران هستند.
یاوری با اشاره به حوزه نشر، وظیفه این حوزه را تألیف و نشر کتابهایی در 
مقوله ایثار و ش��هادت بیان کرد و از همه عزیزان اهل قلم دعوت به همکاری 

کرد.
معاون پژوهش و ارتباطات، مس��تند سازی آثار شهدا را یکی از بزرگترین 
اقدامات در حال اجرای سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در حوزه فرهنگی 

ذکر کرد و بیان داشت: استان اصفهان 23000 شهید به انقالب اسالمی تقدیم 
کرده که بیش از 450 نفر از آنان جزء سرداران سرافراز جنگ تحمیلی هستند 
ولی هنوز برای این ش��هدا کار قلمی صورت نگرفته است و تنها در مورد 14 
سردار شهید مستندسازی شده و تا کنون بعضی از آنها آماده شده است. وی از 
خانواده های ش��هدا درخواست کرد اگر سند، دست نوشته، صدای ضبط شده 
و.... از شهدا در اختیار دارند به یکی از بنیادها تحویل داده تا آن را به صورت 

نرم افزاری در اختیار خانواده های عزیزان و مردم قرار دهند.
 وی در ادامه فعالیت های تبلیغی اجرا شده در حوزه معاونت و ارتباطات 
و پژوهش بنیاد شهید اصفهان در 9 ماه گذشته را به این ترتیب برشمرد: اجرای 
بیش از 102 یادواره ش��هید ش��هری، 95 یادواره شهید روستایی، 195 مراسم 
تجلیل از شهدا و در مجموع برگزاری 512 یادواره شهید. یاری پور همچنین به 
مراکز فرهنگی ایجاد شده در گلستان های شهدا اشاره کرد و گفت: این مراکز 
هدایت کننده برنامه های فرهنگی یا محوریت مس��ائل مذهبی و مد نظر قرار 
دادن فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت هستند. طبق آمار 9 ماه گذشته 435 برنامه 
عزاداری، 510 برنامه ادعیه و زیارات و 285 برنامه اعیاد جشن ها داشته ایم عالوه 

بر این 153 کالس آموزشی، 105 برنامه اطالع رسانی و 163 نمایش فیلم شهدا 
و آثار شهدا نیز جزء برنامه های اجرا شده هستند.

یاری پور از مهمترین اقدامات صورت گرفته توسط این معاونت را ایجاد 
حسینیه های شهید دانس��ت و تصریح کرد: بر این اساس خانواده های شهدا 
در سراس��ر استان با هدایت و حمایت سازمان اقدام به تشکیل این حسینیه ها 
در منازل خود کرده اند. در این حسنیه ها نیز 850 برنامه عزاداری ماه محرم و 
صفر، 395 برنامه اعیاد و جشن ها و میالد شهدا، 1240 برنامه ادعیه و زیارات 

و 2008 کالس آموزشی برگزار شده است.
وی در ادامه به بررسی مقوله انعکاس اخبار تخصصی حوزه ایثار و شهادت 
پرداخت و گفت: در 9 ماه گذش��ته حدود 560 خبر مربوط به ایثار و شهادت 
از طریق این اداره در س��ایت های اینترنتی فرهنگی نش��ریات و روزنامه های 

استانی و کشوری منتشر شده است.
یاری پور گفت: در مقوله اهل قلم بیش از 12 اثر آماده به چاپ داریم که 

تا آخر سال به چاپ خواهند رسید.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان:

همه دستگاهها در قبال خانواده شهدا مسئول هستند

شبیه سازی گلستان شهدای اصفهان

سازمان بنیاد ش��هید و ایثارگران اس��تان اصفهان به همت معاونت 
پژوهش و ارتباطات فرهنگی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد 
و خاطره ش��هیدان واالمقام و آش��نایی نس��ل جوان با شهدای گرانقدر 
ش��هر اصفهان اقدام به راه اندازی نرم افزار شبیه سازی گلستان شهدای 

اصفهان کرد.
رئیس بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران اصفهان ب��ا اعالم این مطلب 
گفت: با توجه به اینکه طبق آمار، مزار بیش از 7000 شهید در 32 قطعه 
این گلس��تان قرار دارد بر این اساس متخصصین در این نرم افزار بیش 
از 25 هزار موضوع )تصاویر ش��هدا، قبور شهدا( و محیط گلستان را به 

صحنه واقعیت تبدیل کرده اند.
 همچنین از ویژگیهای این نرم افزار می توان به تهیه و آماده سازی 
بیش از 15000 تصویر از ش��هدا و قبور آنها، س��اخت و آماده س��ازی 
س��ه بعدی کلیه المان های موجود در گلس��تان ش��هدا، شبیه سازی و 
آماده س��ازی مقبره های موجود در گلستان شهدا و تهیه و آماده سازی 

اطالعات مربوط به شهدا اشاره کرد.
با کمک این نرم افزار مردم شهید پرور و خانواده های معظم شهدا 
می توانند قبور شهدا را از منزل و در هر زمان که خواستند زیارت کنند 
و حتی اگر جایگاه ش��هیدی را در گلس��تان نمی دانند از طریق این نرم 
افزار راهنمایی ش��ده و اطالعات مربوط به آن عزیز را به طور جامع و 

کامل دریافت کنند.
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