
صفـحه صفـحه

Zayande Roud - No. 273, June,8,2010سه شنبه 18 خرداد 1389 / 25 جمادی الثانی 1431 / شماره 273 / 8 صفحه / 200 تومان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

نماینده اصفهان در مجلس 
گفت: سران کشورهای عربی 
نظیر عربس��تان، اردن و مصر 
جنای��ات  محکومی��ت  در 
رژی��م صهیونیس��تی ضعیف 
عمل می کنند در حالیکه این 

کشورها باید خواسته ملت خود را برآورده کنند. محمدتقی رهبر در 
گفتگو با فارس با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به کاروان آزادی 

اظهار داشت: جنایات رژیم صهیونیستی...
                                     شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

رئیس روابط عمومی اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
از  بختی��اری  و  چهارمح��ال 
رواب��ط عمومی به عنوان علم 
مردم داری یاد ک��رد و افزود: 
روابط عمومی ب��رای نهادینه 

کردن مشارکت و همسویی مخاطبان با اهداف سازمانی، نیازمند آگاهی 
و اطالع یابی است ...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

بهبهان��ی رئی��س مرک��ز 
مطالع��ات و پژوهش ه��ای 
ش��ورای ش��هر اصفه��ان، در 
نشستی مطبوعاتی تحت عنوان 
همایش ارتقاء کیفی س��یما و 
منظر شهری اصفهان به اهمیت 

توجه به مبحث سیما و منظر شهری پرداخته و از برنامه های ویژه در این 
راس��تا سخن گفت. وی با اشاره به بیانیه مقام معظم رهبری در راستای 

حفظ هویت شهرها ...
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

رئیس جمهور: 
عدم انطباق برخي مصوبات مجلس 
با قانون اساسي

مهاجرت، معضالت زیست محیطی 
اصفهان را دامن زده است

وزیر امور خارجه:  
10 پيشنهاد مهم جمهوري اسالمي ايران 
به اجالس جده 

صفحه 4

استاندار چهارمحال و بختیاري گفت: احداث 
راه آه��ن یکي از طرحهاي موردنیاز توس��عه این 
منطقه اس��ت ک��ه به عنوان ط��رح اولویت دار در 
سفر س��وم هیأت دولت به چهارمحال و بختیاري 

مطرح مي شود. 
عل��ي اصغ��ر عنابس��تاني در گفتگو ب��ا ایرنا 
افزود: در س��فر اول و دوم هیأت دولت به استان، 
بحث احداث راه آهن تا ش��هرکرد مطرح شد در 
حالي که این طرح براي ش��بکه حمل ونقل کشور 

و استان مطلوب نیست. 
وي ادامه داد: این اس��تان ب��ه لحاظ موقعیت 
جغرافیای��ي نیاز به خط آهن��ي دارد که جنوب و 

مرکز کشور را به هم متصل کند. 
وی خاطرنش��ان کرد: عبور راه آهن از استان 
باید به گونه اي باش��د که تمام استان از منافع آن 

بهره مند شود. 
نماین��ده اردل، فارس��ان، کی��ار و کوهرن��گ 
در مجل��س ش��وراي اس��المي نی��ز در اینب��اره 
گفت: مجمع نمایندگان اس��تان مطالعات راه آهن 
اصفه��ان، چهارمحال و بختیاري و خوزس��تان را 
تمام ش��ده مي داند و در سفر سوم رئیس جمهور 
به این استان، خواستار عملیاتي شدن آن مي شود. 
ن��وراهلل حیدري افزود: مطالعات انجام ش��ده قبل 
و بع��د از پیروزي انقالب براي اح��داث این راه 
آهن کارشناس��ي و فني اس��ت، بنابراین مطالعات 
انجام ش��ده آن را تمام ش��ده تلقي مي کنیم و در 
س��فر س��وم هیأت دولت خواهان اجرایي ش��دن 
ای��ن طرح هس��تیم. وي یادآور ش��د: هدف اولیه 
از طراحي و مطالع��ه جهت احداث این راه آهن، 
متصل کردن اس��تانهاي تهران و اصفهان از طریق 
چهارمحال و بختیاري به جنوب کشور است. حیدري 
گفت: این راه آهن، استانهاي مرکزي کشور را در کوتاه 
ترین مس��یر به جنوب متصل م��ي کند و از نقاطي 
مي گذرد که هم شرق استان و هم غرب استان از آثار 

آن بهره مند مي شوند. 

 راه آهن چهارمحال وبختياري
 الزمه توسعه حمــل و نقــل

منطقه و کشور

سران عرب در محكوميت جنايات 
اسرائيل ضعيف عمل مي کنند

پاسخگويی به معنای به رسميت 
شناختن حق شهروندان است 

افزوده شدن ضرورت نياز مردم 
به اهداف طرح ارتقاء کيفی سيمای شهری

با توجه به نزول رحمت الهی و وجود پوشش گیاهی مناسب در عرصه های 
اینکه علوفه های  جنگل و مرتعی استان چهارمحال و بختیاری و نظر به 
مرتعی یکساله در حال خشک شدن می باشند، جرقه ای می تواند جنگل 
ها و مراتع را به کام آتش بکشاند و در صورتی که آتش سوزی همراه با 
یافته و خطرات تلخ و خسارات  باد صورت گیرد سریعًا گسترش  وزش 
جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد، لذا به اطالع عموم مردم شریف، بویژه 
مالکین، زارعین، عشایر، چوپانان، شکارچیان، گردشگران و بهره برداران 
برافروخته  باعث  که  اعمالی  گونه  هر  از  که  رساند  می  طبیعی  منابع  از 
شدن آتش در جنگل ها و مراتع می گردد اکیداً خودداری فرمایند. در 
ضمن آتش زدن نباتات )جاکلور( در مزارع و باغات بدون اجازه و نظارت 
مأمورین )منابع طبیعی( طبق ماده 45 قانون حفاظت سازمان جنگل ها و 
مراتع کشور ممنوع است و در صورتی که در نتیجه بی مباالتی حریق ایجاد 
شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همچنین 
به رانندگان، مسافران و گردشگران و عابران توصیه می گردد که قبل 
از پرتاب نمودن ته سیگار وکبریت افروخته خود به اطراف جاده ها آن 
را کاماًل خاموش نمایند، بدیهی است هر گونه انتقال اخبار و پیشگیری از 
حریق با تلفن رایگان 09696 امداد منابع طبیعی و آبخیزداری را می توان 

به ستاد خبری یگان حفاظت استان گزارش نمود.

 سبزعلی کاويانی- سرپرست اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری 
استان چهارمحال و بختياری

اطالعیه پیشگیری از حریق در عرصه های 
جنگلی و مرتعی استان چهارمحال و بختیاری

 استفاده صحیح از برق را به فرزندان خود 
بیاموزیم.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/3/27
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/3/30

 www.abfa– esfahan.com دریافت اسناد: سایت اینترنتی
شماره تلفن: 6680030 - 0311

تضمین )ریال( شرحشماره مناقصه
29/990/000خدمات امور مشترکین مبارکه )دیزیچه - طالخونچه(89-1-90
147/204/000بهره برداری و خدمات عمومی مبارکه )دیزیچه – طالخونچه(89-1-91

 مدیریت بهره برداری و خدمات امور مشترکین جلگه 92 -89-1
43/757/000)هرند و اژیه(

آگهی مناقصات دو مرحله ای 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد بهره برداری و خدمات امور مشترکین
 تعدادی از شهرستانهای استان را مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در سند مناقصه از محل 

اعتبارات جاری از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
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محمود احمدی نژاد رئیس جمه��ور در نامه ای 
به آیت اهلل جنتی دبیر شورای نگهبان، بر عدم انطباق 
برخی طرح های مصوب مجلس شورای اسالمی با 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد.
به گزارش ایرنا، متن نامه رئیس جمهور بدین شرح 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضرت آیت اهلل جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان
با س��الم؛ احترام��اً با توجه به نامه های ش��ماره 
402/4106 مورخ 1389/1/30 و ش��ماره 423/11754 
مورخ 1389/3/2 و ش��ماره 11590 مورخ 1389/3/2 
رئیس محترم مجلس ش��ورای اسالمی و با توجه به 
سوگندی که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران 
به خداوند متعال یاد نموده ام تا پاس��دار قانون اساسی 
کشور باشم و به حکم وظیفه شرعی و قانونی به عنوان 
خدمتگزار مردم موارد زیر را جهت استحضار جنابعالی 

و اعضای محترم شورای نگهبان اعالم می دارم:
1- طرح الح��اق موادی به قانون س��اماندهی و 
حمای��ت از تولی��د و عرضه مس��کن )موضوع نامه 
402/4106 مورخ 1389/1/30 رئیس محترم مجلس 
شورای اس��المی(؛ طرح مذکور در واقع اصالح ماده 
133 قانون برنامه چهارم اس��ت که موجب می شود 
قلمرو ماده مذکور از بافت مس��کونی روستاها به کل 
محدوده روستاها و نیز محدوده شهرهای زیر بیست و 
پنج هزار نفر جمعیت تسری یابد.بنابراین: اوالً طرح یاد 
شده )به دلیل تسری قانون به خارج از بافت مسکونی 
و نیز به محدوده ش��هرها( هم جهت با دیگر مواردی 
است که پدیده زمین خواری را موجب شده است و 
از این رو با اصول 45 و 49 قانون اساس��ی جمهوری 
اسالمی ایران و فرمان مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
)موضوع نامه شماره 4519، م مورخ 1388/12/15( در 
تعارض جدی قرار دارد. ثانیاً به دلیل عدم رعایت آشکار 
قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی ناسازگار 
با مبنای اصل 65 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
اس��ت، زیرا مطابق م��اده 215 قانون آیین نامه داخلی 
مجل��س اصالح مواد برنامه ضم��ن طرح های دیگر 
نیازمند رأی دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس است 
و عالوه بر این هرگونه تغییر و اصالح خود آیین نامه 
داخلی نیز بنا به تصریح اصل یاد شده موافقت دو سوم 
حاضران در مجلس را الزم دارد. این در حالی است که 
طرح یاد شده با وجود آنکه در مقام اصالح ماده 133 
برنامه چهارم اس��ت اصوالً به عنوان اصالح برنامه در 
مجلس مطرح نشده و بر این اساس نصاب قانونی در 
مورد آن رعایت نشده است. ثالثاً این طرح با اصل 75 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز ناسازگار است 
)توضیح اینکه طرح مذکور می تواند موجب خروج 
قابل توجه اموال دولتی و عمومی از مالکیت دولت شود 
و از آنجا که اموال دولتی در زمره منابع دولت است و 
یکی از اقالم درآمدهای دولت در قوانین بودجه سنواتی 
واگ��ذاری دارایی های س��رمایه ای از جمله امالک و 
مشابه آن اس��ت موجبات کاهش منابع دولت بدون
پیش بینی طریق جبران آن را فراهم می سازد.( عالوه 
بر این احکام من��درج در ماده 2 طرح مذکور ماهیت 
بودجه ای دارد و خارج از قالب اصالح بودجه مصوب 
امکان اجرا ندارد. در حالی که مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( تأکید فرموده اند قانونی تصویب شود که امکان 
اجرا داشته باشد )به خصوص اینکه تکلیف به اجرا از 
زمان تصویب قانون شده است( عنایت دارند درآمدها 
و هزینه های دولت در س��ال 1389 در قانون بودجه 
کل کشور تعیین ش��ده و تکلیف به اخذ وجه خارج 
از حدود مقرر در قانون بودجه و پیش بینی هزینه مازاد 
بر آن بدون رعایت اصل 52 قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران محل اشکال است.در بند 2 ماده یک این 
طرح مقرر شده است هیأتی که قاضی دادگستری فقط 
یکی از اعضای آن )در ردیف س��ایر اعضا( است در 
مواردی که عرصه ملک متعلق به دولت یا سازمان ها 
و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا موقوفه 
است تعیین تکلیف نماید. در حالی که اساسنامه برخی 
نهادهای عمومی غیر دولتی به تصویب ولی فقیه رسیده 
و یا اموال آنها در زمره اموال در اختیار ولی فقیه است 
و هرگونه تغییر موکول به رعایت اساسنامه و نظر معظم 
له است و در مورد اوقاف نیز باید نظر واقف در مورد 
نحوه استفاده مالک قرار گیرد. اموال دولت و انفاق نیز 
احکام خاصی دارد که نمی توان سرنوش��ت آن را به 

چنین هیأتی واگذار نم��ود. به عبارت دیگر تعارض 
ج��دی میان صدر و ذیل این بند وج��ود دارد: از یک 
سو حکم، مربوط به جایی است که مالکیت دولت یا 
سازمان ها و نهادهای عمومی و یا موقوفه بودن ملک، 
مسلم و بنابراین تکلیف روشن است و از سوی دیگر 
هیأت مذکور مکلف شده است »تعیین تکلیف« نماید. 
توضی��ح اینکه یا در موارد ف��وق تراضی با مالک و یا 
نظر واقف و یا موافقت مفاد اساسنامه و با اصالح آن 
حاصل است که در این صورت رسیدگی هیأت، فاقد 
موضوعیت است و یا اینکه منظور صدور سند اعیانی 
به نام متصرف است که با مسلم بودن مالکیت دولتی 
یا عمومی یا موقوفه بودن ملک، محل اشکال اساسی 
بوده و این نیز منوط به نظر مالک یا ولی فقیه یا واقف 

)حسب مورد( است.
2- طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی 
و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی

با تصویب این طرح، از یک طرف مجلس شورای 
اسالمی در مقام تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در مراکز 
و دانشگاه فوق الذکر برآمده است که از مصادیق بارز 
امور اجرایی اس��ت و از این جهت با اصل 60 قانون 
اساس��ی جمهوری اس��المی ایران ناس��ازگار به نظر 
می رسد و از سوی دیگر طرح یاد شده با مفاد اصول 
75، 30 و 57 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قابل 

جمع به نظر نمی رسد.
توضیح اینکه اوالً مطابق اصل 60 قانون اساس��ی 
جمهوری اس��المی ایران اعمال ق��وه مجریه جز در 
مواردی که مستقیماً بر عهده مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( اس��ت از طریق رئیس جمهور و وزرا اس��ت. 
بنابراین مجلس شورای اسالمی نباید در امور اجرایی و 
لوازم آن دخالت نماید و تصمیماتی بگیرد که از وظایف 
قوه مجریه است. سؤال این است که اگر تعیین میزان 
پذیرش دانش��جو در یک واحد آموزشی از اختیارات 
اجرایی نیست دیگر چه اختیاری برای اعمال مدیریت 
توسط مدیران اجرایی باقی می ماند. این در حالی است 
ک��ه حتی در داخل ق��وه مجریه نیز با توجه به بند 11 
سیاست های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( تمرکززدایی از امور اداری و تفویض 
اختیار به مدیران دستگاه ها در دستور کار نظام اداری 
کش��ور قرار دارد. به عالوه با توجه به اصل 71 قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران مجلس شورای اسالمی 
می تواند در حدود مقرر در قانون اساس��ی  نس��بت 
به وضع قانون اقدام کند بنابراین نباید آنچه که ماهیتًا 
تصمیم اجرایی و موردی تلقی می شود و عنوان قانون 
در مورد آن صادق نیست تحت عنوان قانون تصویب و 

در امور اجرایی دخالت شود.
ثانیاً در تبصره 2 طرح مذکور تغییر در س��اختار 
آموزشی کش��ور موکول به تصویب مجلس شورای 
اس��المی شده است که از یک س��و در مواردی مغایر 
اختیار رئیس جمهور )موضوع اصل 126 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران ( و اختیار دولت )موضوع اصل 
138 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران( در اصالح 
ساختار اداری آموزش کشور و تنظیم سازمانهای اداری 
مربوط اس��ت و از سوی دیگر در مواردی با توجه به 
تغایر با وظایف بیست و هشتگانه شورای عالی انقالب 
فرهنگ��ی )از جمله بنده��ای 1، 9، 25 و 27 آن( مآالً 
قابل جمع با اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران به نظر نمی رسد.تبصره 3 طرح مذکور نیز عالوه 
بر اینکه در تعارض آش��کار با اصول 126 و 57 قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران )به شرح فوق( است 
نمونه ای دیگر از رویه ای است که متأسفانه در سالهای 
اخیر ابداع ش��ده و مجلس ش��ورای اسالمی پس از 
اقدام قانونی دولت با وضع قانون جدید نسبت به لغو 
اختیارات قانونی قوه مجریه اقدام و در صدد ملغی االثر 
نمودن تصمیم منطبق با قانون دولت برمی آید: تصویب 
قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 
و 138 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در مورد 
مسئولیت های رئیس مجلس قانون وظایف و اختیارات 
شورای های عالی، قانون اصالح ماده 139 قانون برنامه 
چهارم و ماده 1 قانون برنامه س��وم )تنفیذی در برنامه 
چهارم(، قانون استفس��اریه ماده 28 قانون تشکیالت، 
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 
ش��هرداران و قان��ون اصالح ماده 28 مذک��ور، قانون 
اصالح قانون منع تصدی بیش از یک شغل )در مورد 
اعضای حقوقدان شورای نگهبان( به شرحی که در نامه 
192956 مورخ 1388/9/30 اینجانب به محضر مقام 

معظم رهبری )مدظله العالی( مرقوم افتاده و از سوی 
معظم له به حضرتعالی نیز ارجاع شده است از جمله 
مصادیق این امر است که اختیارات قانونی مورد استناد 
اقدامات دولت را لغو و بعضاً دولت را مجبور می سازند 
تا راهی را که براساس قانون رفته است برگردد یا برای 

اجرای برنامه های خود هزینه های سنگینی را بپردازد.
ثالث��اً تبصره 4 طرح مورد بحث که در مقام پیش 
بینی درآمد و هزینه برای دولت است به دلیل عدم درج 
در قانون بودجه با اصل 52 قانون اساس��ی جمهوری 
اسالمی ایران ناسازگار به نظر می رسد. توضیح اینکه با 
حکم مذکور اصالح بودجه است که در این صورت 
یا باید س��قف بودجه سال 1389 رعایت می شد و یا 
باید در قالب الیحه ارائه می ش��د که هیچ یک از دو 
فرض مذکور اتفاق نیفتاده است، ممکن است گفته شود 
طرح یاد شده در مقام اصالح بودجه نبوده است که در 
این صورت این س��ؤال جدی وجود دارد که چگونه 
ممکن اس��ت قانونی که اجرای آن موکول به دریافت 
و پرداخت است بدون دریافت یا پرداخت، اجرا شود. 
زیرا ارقام هرگونه دریافت و پرداخت در قوانین بودجه 
و اصالحیه ه��ا و متمم های آن می آی��د و خارج از 
آن مکان اجرا وجود ندارد. عنایت دارد که تأکید مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( و نیز اساساً حکم عقل 
این است که قانون غیرقابل اجرا تصویب نشود. رابعًا 
تکلیف دولت به پذیرش دانش��جوی روزانه در سال 
90-1389 ب��دون تأمین بار مالی آن در بودجه با اصل 
75 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ناسازگار به 
نظر می رسد و عالوه بر آن به موجب اصل 30 قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران تکلیف دولت به تأمین 
وسائل آموزش و پرورش رایگان تا پایان متوسطه مقرر 
شده و در مورد تحصیالت عالیه این تکلیف تا سرحد 
خودکفایی کشور است، بنابراین مکلف نمودن دولت 
به پذیرش دانشجوی کاردانی و کارشناسی در مواردی 
که نه تنها هیچ گونه نیازی وجود ندارد بلکه باید برای 
فارغ التحصیالن فراوان جویای کار نیز تمهیدات الزم 

اندیشیده شود وجهی ندارد.
3- الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس 
بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران و آیین نامه داخلی )موضوع نامه شماره 
11590 مورخ 1389/3/2 رئیس محترم مجلس شورای 

اسالمی(
همانگونه که استحضار دارند )با توجه به ارسال 
رونوش��ت نامه مذکور به شورای محترم نگهبان(، در 
نامه فوق الذکر رئیس محترم مجلس شورای اسالمی 
دو تکلیف بس��یار مهم محتوایی )تکلیف به تضمین 
تس��هیالت موضوع بند 8 قانون بودجه س��ال 1389 
و تکلی��ف به اخذ مبل��غ 500 ریال از هر کیلو میوه و 
س��بزیجات وارداتی و پرداخ��ت آن به صندوق بیمه 
روستائیان و عش��ایر( را با اعالم اینکه در ابالغ قانون 
بودجه از قلم افتاده است بدون رعایت ترتیبات قانونی 
مقرر کرده اند که در نوع خود بی سابقه است توضیح 
اینکه در متن مصوبه مجلس ش��ورای اسالمی که از 
سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده هیچ یک 
از دو تکلیف یاد شده نیامده است و در کمال تعجب 
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی که باید با توجه 
به سوگند موضوع اصل 67 قانون اساسی جمهوری 
اس��المی ای��ران و ماده 17 آیی��ن نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی بیش از هر کس پایبند به ترتیبات مقرر 
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و آیین نامه 
یاد ش��ده باش��د بدون رعایت اصل 94 قانون اساسی 
جمهوری اس��المی ایران و مقررات آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی صرفاً به ارسال رونوشت برای 

شورای محترم نگهبان اکتفا کرده است.
اینجانب به عنوان مس��ئول اجرای قانون اساسی 
جمهوری اس��المی ای��ران، پاس��داری از این میثاق 
دین��ی و ملی از جمله در خصوص جایگاه بی بدیل 
ش��ورای نگهبان در صیانت از شرع مقدس اسالم و 
قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران را بر همگان 
فرض می دانم که مرجع انحصاری تشخیص انطباق 
مصوب��ات مجلس با موازین اس��الم و عدم مغایرت 
مصوبات یاد شده با احکام اسالم اکثریت فقهای معظم 
شورا و در مورد انطباق و عدم تعارض با قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران اکثریت همه اعضای شورای 
نگهبان است. امیدوارم با درایت اعضاء محترم شورای 
نگهبان قانونگذاری در مسیر منطبق بر قانون اساسی هر 

روز متعالی تر گردد.

ایران
در نامه رئیس جمهور به دبیر شوراي نگهبان تأکید شد:

عدم انطباق برخي مصوبات مجلس با قانون اساسي

چه خبر از پایتخت

نصف النهار

   محمود رئیسی
دولت جعلی اس��رائیل با سابقه ای 
که در حمله به کش��تی های تحقیقاتی 
و صلح جهانی داش��ت برای بار س��وم 
به کاروان کش��تی حمل کننده 700 نفر 
از فع��االن حقوق بش��ر و صلح جهانی 
در دریای مدیترانه نش��ان داد که پایبند 
به هی��چ قانونی در عرص��ه بین المللی 

نیست. 
کماندوهای آم��وزش دیده دریایی 
اس��رائیل ک��ه در ح��ال تمری��ن لگ��د 
خاموش بودند، مثل س��ال 1967در 65 
تا 70 مایلی آبهای بین المللی به کشتی 
صل��ح جهان��ی حمله کردن��د و فعاالن 
حقوق بش��ر را که حام��ل دارو و غذا 
ب��رای کودکان غزه بودن��د به زیر آتش 

گرفتند. 
در ای��ن بی��ن برخی از افس��ران و 
کماندوهای اس��رائیلی اع��الم کرده اند 
یک��ی از سرنش��ینان کش��تی صلح که 
همراه آنها مادران و فرزندان کوچکشان 
بودند، مس��لح به تفنگ »پینت بال« که 
یکی از ورزش های پرطرفدار در سطح 

جهان است، بودند. 
غ��زه و  بی دف��اع  م��ردم  کش��تار 
فلس��طین و سرنش��ینان کش��تی صلح، 
برای اس��رائیل بس��یار گران تمام شد و 
باعث ش��د انتفاضه مردم فلسطین ابعاد 
جهان��ی به خ��ود بگیرد و فری��اد همه 
ملت ها از این رسوایی بزرگ به آسمان 

بلند شود. 
استیون راث، مدیر مؤسسه مطالعات 
معاصر یهودستیزی و نژادپرستی، اعالم 
کرد این حرکت اسرائیل به منزله مرگ 
اب��دی و خام��وش اس��رائیل اس��ت و 
این اش��تباه در حمله به کاروان کش��تی 
صلح، بوق نابودی اس��رائیل را به صدا 

درآورد. 
پروژه های آدم کشی اسرائیل با نام »جز نام و 
نام خانوادگی برای آنها چیزی وجود نخواهد 
داش��ت« یکی از مخوف ترین پروژه های 
نس��ل کشی اس��رائیل علیه مسلمانان و 

مسیحیان فلسطینی اس��ت که آن را در 
پرون��ده »پایان دوران جن��گ پاک« در 
نظر گرفته اند و ارتش اس��رائیل معتقد 
اس��ت دوران جنگ پاک به س��رآمده و 
باید مس��لمانان در جنگهای غافلگیرانه 

نابود شوند. 
از یهود کالسیک توراتی و تلمودی 
با س��ابقه تورات  3300 س��ال و تلمود 
نهایی با 1500  س��ال س��ابقه که در آن 
زمان یهود در مقابل جهان کفر قرار داده 
ش��ده بود، تا یهود امروزی یعنی یهود 
پانصد س��ال یا هزار سال پیش تاکنون، 
افراطی ها رادیکال های یهودی در قالب 
کنفرانس صهیون هرچه دلشان خواست 

در تاریخ قوم یهود تحریف کردند. 
بزرگترین عللی که صهیونیس��ت ها 
برای قرار گرفتن در برابر مس��یحیت به 
آن دام��ن زدند مربوط به تولد حضرت 
مسیح )ع( بود که یهود را محافظه کارتر 
کرد و یهودیان تندرو از ظهور حضرت 

عیسی به خشم آمدند. 
این قضیه نقطه اختالف میان یهودیت 
و مسیحیت ش��د، یعنی وعده هایی که در 
کتابهای پیامب��ران بنی اس��رائیل در مورد 
ظه��ور منج��ی آمده بود باعث ش��د به 
هنگام ظهور عیس��ی مسیح، خیلی ها به 
این باور برس��ند که ای��ن همان منجی 
موعود یهود اس��ت و از همین جا نقطه 
اختالف یهودیت و مسیحیت آغاز شد 
و همین افتراق باعث تشکیل گروه های 
تن��دروی افراط��ی یهودی در سراس��ر 

جهان شد. 
یهودی��ان آن انتظارات��ی را ک��ه از 
مس��یح موعود داش��تند در مس��یحیت 
ندیدند و همین باعث ش��د که یهودیان 
بیشتر مراقب اوضاع باشند که در قضیه 
برکوخبا در سال   130میالدی، یهودیان 
مدعی ش��دند ک��ه فری��ب خوردند و 
از احساس��ات آنها س��وء اس��تفاده شد 
به همین دلیل دس��ت ب��ه تحریف های 

تاریخی زدند.    
                          ادامه دارد... 

رئیس پلیس راهور اس��تان تهران از تداوم طرح تش��دید اقدامات کنترلی با هدف 
برخ��ورد ب��ا تخلفات حادثه س��از و پیش��گیری از افزای��ش تصادفات در این اس��تان 

خبر داد. 
به گزارش فارس از کرج به نقل از ستاد اطالع رسانی فرماندهی نیروی انتظامی استان 
تهران، حبیب کمالوند اظهار داش��ت: تمرکز و توجه پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
تهران نس��بت به رفتار پرخطر رانندگان متخلف و تخلفات حادثه س��از از قبیل سبقت 
و س��رعت غیرمجاز، عدم استفاده از کمربندی ایمنی، عدم استفاده از کاله ایمنی، عدم 
حرک��ت بین خطوط و عدم رعای��ت فاصله ایمنی افزایش یافت��ه و مأموران پلیس در 

صورت مشاهده این تخلفات به طور جدی اعمال قانون می کنند. 
وی با اشاره به اینکه بررسی ها نشان داده است تخلفات مذکور، زمینه بروز بسیاری 
از حوادث رانندگی را فراهم می کنند و سالمت و جان رانندگان را نیز تهدید می کنند، 
گفت: اقدامات کنترلی نس��بت به این تخلفات تش��دید ش��ده و این ط��رح در تمامی 

شهرستان های استان تهران با جدیت تمام اجرا می شود و استمرار پیدا می کند.
کمالوند در تش��ریح آمار عملکرد پلیس راهور استان تهران در برخورد با تخلفات 
6 گانه از مورخه 21 اردیبهش��ت ماه تا 15 خرداد ماه امس��ال اظهار داشت: با تخلفات 
حادثه س��از مانند سرعت غیرمجاز، س��بقت غیرمجاز، عدم استفاده از کاله ایمنی، عدم 
استفاده از کمربند ایمنی، عدم رانندگی بین خطوط، عدم رعایت فاصله طولی و استفاده 
از تلفن همراه به ترتیب 5 هزار و 223، 3 هزار و 118، 5 هزار و 278، 36 هزار و 848، 

4 هزار 175، 2 هزار و 318 و 9 هزار و 857 مورد اعمال قانون شده است. 
رئیس پلیس راهور اس��تان تهران در خاتمه با اش��اره به اینکه آمار نش��ان می دهد 
بیش��ترین تخلف��ات صورت گرفته مربوط به عدم اس��تفاده از کمربند ایمنی اس��ت از 

رانندگان درخواست کرد به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند.

از ابتدای تابس��تان امس��ال طرح همزمان نهضت قرآن آموزی و اوقات فراغت در 
مؤسس��ات قرآنی شهرس��تان کرج برگزار و اجرا می ش��ود. به گزارش فارس از کرج 
ب��ه نقل از روابط عمومی تبلیغات اس��المی جنوب کرج، این ط��رح با آغاز تعطیالت 
تابس��تانی دانش آم��وزان در 22 مؤسس��ه قرآن��ی مردمی تحت نظ��ارت اداره تبلیغات 
اس��المی برگزار می شود. براس��اس برنامه ریزی انجام شده، تعداد 50 کالس روخوانی 
و روانخوان��ی در قالب طرح نهضت ق��رآن آموزی ویژه دانش آموزان مقاطع تحصیلی 
ابتدایی، راهنمایی و دبیرس��تان به مدت 75 روزتشکیل می شود. بر اساس این گزارش، 
قرآن پژوهان عالوه بر اس��تفاده از کالس های آموزشی از اردوهای تفریحی نیز در این 
طرح بهره مند می شوند. در پایان دوره آموزشی از قرآن پژوهان در دو بخش شفاهی و 
کتبی آزمون گرفته و به قبول ش��دگان گواهینامه پایان س��طح یک و 2 قرائت قرآن اعطا 
می ش��ود. در ادامه این گزارش همچنین از توزیع جزوه آش��نایی با دفاع غیرعامل خبر 
داده شده است. بر این اساس توزیع جزوه 16 جلدی آشنایی با دفاع غیرعامل در بین 
روحانیون و مبلغان جنوب این شهرستان انجام شد. این جزوه در راستای تغذیه فکری 
روحانیون و مبلغان و با هدف آش��نایی با دفاع غیر عامل از دیدگاه ارزش های دینی و 

دستور العمل تبلیغی تهیه شده است. 
م��روری بر ابع��اد موضوعی دف��اع غیرعامل، ابع��اد مفهومی تهدی��د و تهدیدات 
دش��منان، اصول و مبانی پدافند غیرعامل، راهبردهای آمادگی، گسترش مفاهیم پدافند 
غیرعام��ل در فرهنگ عمومی، برنامه ریزی پدافند غیرعامل در بخش فرهنگی، فرهنگ 
و ارزش ه��ای دینی دفاع غیرعام��ل، جنگ نرم، جنگ روانی، جنگ رس��انه ای، جنگ 
اقتصادی، س��ؤاالت اساسی، جهت گیری دفاعی در اس��الم و نظام جمهوری اسالمی، 
مدیریت بحران و ضرورت دش��من شناس��ی از جمله موضوعات مطرح ش��ده در این 
جزوه ها است. این جزوه 16 جلدی با همت سازمان پدافند غیرعامل کشور و سازمان 
تبلیغات اس��المی تهیه و منتش��ر شده است. با توجه به سیاست های مختلف در صحنه 
بین الملل، باال بردن آگاهی و شناخت روحانیون و مبلغان درباره مسائل گوناگون بسیار 

الزم و ضروری است.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در گفتگو با رجب طیب اردوغان 
نخست وزیر ترکیه گفت: برای بررسی یورش ددمنشانه رژیم صهیونیستی به 
کاروان آزادی، یک کمیته حقیقت یاب تش��کیل خواهد داد. به گزارش ایرنا، 
در این گفتگوی تلفنی که به گفته ش��بکه های خبری ترکیه بیش از 15 دقیقه 
به طول انجامید، بان کی مون به اردوغان گفت: این کمیته متشکل از پنج نفر 
خواهد بود که یک نماینده از ترکیه و یک نماینده نیز از رژیم صهیونیستی در 
آن حضور خواهند داشت. براساس این گزارش، ریاست این کمیته را جفری 
پالمر نخست وزیر پیشین زالندنو به عهده خواهد داشت. دو عضو دیگر کمیته 
حقیقت یاب را نیز سازمان ملل انتخاب خواهد کرد. بان کی مون به اردوغان 
قول داده است که کمیته حقیقت یاب ظرف دو ماه فعالیت خود را شروع کند. 
براساس گزارش محافل خبری ترکیه، اردوغان نیز به بان کی مون گفته است: 
صرف محکوم کردن اسرائیل در مصوبه شورای امنیت سازمان ملل کافی نیست 
و باید گامهای عملی و مشخص تری علیه جنایات رژیم صهیونیستی برداشته 
شود. اردوغان همچین تأکید کرده است، رژیم صهیونیستی باید هرچه زودتر به 
حصر غزه خاتمه داده، گذرگاه رفح باز شود و ارسال کمکهای بشردوستانه به 

غزه با نظارت سازمان ملل صورت گیرد.

رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد کرد که به منظور بررسی دقیق و حل 
و فصل مس��ائل مربوط به امنیت روس��یه و اتحادیه اروپا، مجمع ویژه ای 

تشکیل شود تا سطح تصمیم گیری ها در این زمینه ارتقا یابد. 
ب��ه گزارش فارس به نق��ل از پایگاه خبری- اینترنت��ی »راس بالت«، 
دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی 
در پای��ان مذاکراتش با آن��گال مرکل صدراعظم آلمان در برلین پیش��نهاد 
کرد که در خصوص امکان تش��کیل مجمعی در خصوص امنیت روسیه- 

اتحادیه اروپا فکر کرد. 
رئیس جمهوری روس��یه گفت: ما به توافق رس��یدیم تا در این زمینه 
)امنی��ت( به رایزنی های خود ادامه دهی��م و این تمایل نیز وجود دارد که 

سطح چنین تصمیم گیری هایی ارتقاء پیدا کند. 
وی اف��زود: البت��ه برای این منظور الزم اس��ت تا ارگانی تش��ریفاتی 
تش��کیل شود تا به حل و فصل مسائل مربوط به امنیت روسیه و اتحادیه 

اروپا رسیدگی کند. 
مدودف یادآور ش��د: هیچ روندی نمی تواند به صورت تئوری توسعه 
پیدا کند. همیش��ه برای هر تصمیم گیری نظریه ای وجود دارد که باید به 
صورت عملی توس��عه پیدا کند و من معتقدم که در زمینه مس��ائل امنیتی 
باید ابتدا نظریه های خوب در س��طح دوجانبه مورد بررس��ی قرار گیرد و 
سپس به صورت پیشنهاداتی در سطح اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپایی و 

دیگر ساختارهای تصمیم گیرنده در این زمینه مطرح شوند. 
رئی��س جمهوری روس��یه تأکید ک��رد: این به منزله آن نیس��ت که ما 
می خواهیم از همکاری با بروکسل روی برگردانده و یا همکاری با آن را 
تبدیل به همکاری با سایر کشورها، حتی شریک نزدیک و مهمی همچون 

آلمان کنیم.
مدودف و مرکل در پایان مذاکرت خود یادداشت تفاهمی امضاء کردند 
که در آن امکان تش��کیل کمیته ای در خصوص مسائل سیاست خارجی و 

امنیتی در سطح وزراء مورد توجه قرارگرفته است.

وزیر ام��ور خارجه امریکا 
در اقدامی اشتباه، سالروز تولد 
ملکه انگلیس را یک هفته پیش 
از موع��د تبریک گفت که این 
امر مورد تمس��خر رسانه های 
انگلیس��ی ق��رار گرف��ت. ب��ه 
فارس  مانیتورین��گ  گ��زارش 
به نق��ل از ش��بکه تلویزیونی 
کلینتون  هیالری  راش��اتودی، 
وزیر خارجه امریکا در اقدامی 

به اش��تباه س��الروز تولد الیزابت دوم ملکه انگلیس را یک هفته زودتر از 
موعد تبریک گفته بود که این امر موجب واکنش مقامات کاخ سفید شد. 
فیلیپ کرولی س��خنگوی کاخ سفید در نشست خبری برای توجیه اشتباه 
کلینتون گفت: ارس��ال زودهنگام پیام تبریک تولد بهتر از آن است که این 

اقدام دیر شود. 
بنابراین گزارش،  در حالی که سالروز تولد ملکه انگلیس بیست و یکم 
ماه آوریل است اما مراسم تولد وی با تشریفات ویژه و انجام رژه خاص 

در دومین شنبه از ماه ژوئن برگزار می شود. 
در حالی که این اقدام واکنش��ی از س��وی مقامات انگلیسی به همراه 
نداش��ته است اما بسیاری از رسانه های این کشور با تمسخر اقدام اشتباه 

کلینتون نسبت به ارسال آگهی فوت پیش از موعد به وی هشدار دادند.

پای��گ�اه الن�ش���ره 
لبنان به نقل از منابع روسی 
نوشت: موساد تالش های 
زی��ادی را ب��رای ردیابی 
س��ید حس��ن نص��راهلل 
دبیرکل ح��زب اهلل لبنان 
انج��ام داده و حت��ی دو 
ب��ار در ماه ه��ای اخیر 
به ه��دف خود نزدیک 
شده بود، ولی با ذکاوت 
ح��زب اهلل در اج��رای 

عملیات خود ناکام ماند. به گزارش این پایگاه، مس��ئوالن اسرائیلی مدعی 
شدند: این رژیم بیش از یک فرصت را برای ترور دبیرکل حزب اهلل لبنان 
از دس��ت داده است. النش��ره همچنین به نقل از روزنامه کویتی الجریده 
با تأکید بر این موضوع نوش��ت: با ردیابی س��ید نصراهلل در منطقه ضاحیه 
بیروت، دس��تور ترور وی به مزدوران اطالعاتی اسرائیل داده شده بود که 
این طرح با شکس��ت مواجه ش��د. این روزنامه افزود: بار دوم نصراهلل را 
در س��فر وی به س��وریه برای دیدار با بشار اس��د و محمود احمدی نژاد 
رؤس��ای جمهوری س��وریه و ایران ردیابی کردند ک��ه وی پس از ورود 
به خاک س��وریه با استفاده از روش اس��تتار و گمراه سازی اسرائیلی ها، 
طرح آنان را ناکام گذاش��ته بود. س��ید حسن نصراهلل برای اسرائیل به یک 
آرزوی دست نیافتنی مبدل شده است و این در حالی است که این رژیم 
س��ران مختلفی از حماس و حزب اهلل را تاکنون به روش های مختلف به 

شهادت رسانده است.

سالخي صلح روي عرشه آزادي)قسمت دوم(

رئیس پلیس راهور استان تهران خبر داد:
تشديد برخورد با تخلفات حادثه ساز 

در استان تهران

از ابتداي تابستان امسال انجام مي شود؛
اجراي طرح همزمان نهضت قرآن آموزي

و اوقات فراغت در کرج

بان کي مون در تماس با اردوغان:
تشكيل کميته حقيقت ياب سازمان ملل 

براي بررسي جنايت صهيونيستها

مدودف خواستار تشكيل مجمعي در 
خصوص امنيت اروپا شد

 گاف وزير خارجه آمريكا در ارسال 
پيام تبريك به ملكه انگليس

ادامه ناکامي هاي موساد 
در ترور سيد حسن نصراهلل

جهان نما

وزیر امور خارجه 10 پیشنهاد ایران برای مقابله با 
جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به کاروان آزادی و 
همچنین شکستن محاصره غزه را در اجالس اضطراری 
کمیته اجرایی وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان 
کنفرانس اس��المی، مطرح کرد.منوچه��ر متکی در 
این نشس��ت طی سخنانی گفت: حمله جنایتکارانه 
رژیم صهیونیستی به کش��تی های حامل کمک های 
انسان دوس��تانه در آب های آزاد بین المللی در کاروان 
آزادی غ��زه را چیزی جز اقدام تروریس��تی و دزدی 
دریایی دولتی و نقض همه مقررات حقوق بین المللی 
و حقوق بشردوستانه بین المللی نمی توان نامید.حرکت 
کشتی های حامل کمک های انسان دوستانه به سوی 
سواحل غزه، فقط یک کاروان کمک رسانی نبود، بلکه 
افکار عمومی و وجدان های بیدار بشریت را از سراسر 
جهان نمایندگی می کرد. این حمله جنایت بار یکبار 
دیگر چهره واقعی صهیونیسم که چهره خشن تری از 
فاشیسم است را به نمایش گذاشت. جامعه بین المللی 
باید بیندیشند که چه پدیده خطرناکی در منطقه حساس 
خاورمیانه بر کشور غصب شده فلسطین و مردم مظلوم 
و داغدیده آن مسلط شده است.این رژیم در سه سال 
گذشته با محاصره غذایی و دارویی یک و نیم میلیون 
مرد، زن و کودک در غزه اساس��ی ترین حقوق انسان 
که حق حیات اس��ت را هدف قرار داده است. امروز 
مردم فلسطین سخت ترین رنج ها را تحمل می کنند تا 
عزتشان که خداوند و رسول گرامی به مؤمنان عنایت 
فرموده است، خدشه دار نگردد و ان شاءاهلل خدشه دار 

نیز نخواهد شد. آنچه طی دهه های گذشته در سرزمین 
اشغال ش��ده فلس��طین جریان دارد، تنها اشغال یک 
سرزمین نیست بلکه فراتر از آن هویت زدایی از یک 
سرزمین تاریخی که مأمن پیروان ادیان الهی )مسلمانان، 
مسیحیان و یهودیان( در طول تاریخ بوده و جایگزین 
کردن این هویت تاریخی با یک هویت جعلی است 
که طی چند دهه گذشته با غصب این سرزمین مقدس 
بر مردم منطقه تحمیل شده است. فلسطین نه مسأله 
عربی و حتی نه مسأله اسالمی است، بلکه مهم ترین 
مسأله حقوق بشری در شرایط جاری بین المللی است. 
ما باید از همه بخواهیم که برای تحقق اهداف ذیل با 

هم همکاری کنند:
1- محاکمه س��ران رژیم صهیونیس��تی به جرم 

جنایت مرتکبه. 
2- رفع کامل محاصره غزه و بازگش��ایی تمامی 

گذرگاه های ورود به غزه. 
3- ارسال فوری کمک های بشردوستانه به غزه 
از هر طریق و وس��یله ممکن اعم از زمینی، دریایی و 

هوایی.
4- ما همچنین باید از همه سازمان های بشردوستانه 
و نیز کمیته بین المللی صلیب س��رخ و هالل احمر 
بخواهیم که در ارسال کمک های بشردوستانه شامل 
غذا، دارو و س��وخت و مواد بهداش��تی جهت رفع 

نیازهای اولیه مردم غزه تعجیل کنند.
5- پیگیری قضایی و وادار کردن رژیم صهیونیستی 
به پرداخت خسارت جانی و مالی به طور کلی به مردم 

غزه و کرانه باختری به ویژه به سرنشینان کشتی هایی 
که جان باخته، مجروح و یا دچار صدمه مالی شده اند.
6- تحمیل تحریم های قوی بر رژیم صهیونیستی 
جه��ت ممانعت از تک��رار چنین اعمال وحش��یانه.
کشورهای اسالمی براساس قطعنامه سازمان کنفرانس 
اسالمی هرگونه روابط اقتصادی با این رژیم را تحریم 

کنند..
7- تعلی��ق عضوی��ت رژیم صهیونیس��تی در 

سازمان های بین المللی و منطقه ای. 
8- م��ا باید از همه اعم از دولت های مس��لمان 
و غیرمس��لمانی که هنوز با رژیم صهیونیستی رابطه 
دیپلماتیک دارند بخواهیم که رواب��ط خود را با این 

رژیم قطع کنند.
9- الزم اس��ت در یک پیام سیاس��ی روشن، نه 
تنها به حامیان رژیم صهیونیستی، بلکه به ویژه آنهایی 
که علیه قطعنامه حقوق بشر رأی داده اند بفهمانیم که 
جهان اسالم نفاق و عدم صداقت آنها نسبت به احترام 
به حقوق بشر و قواعد بشردوستانه را فراموش نکرده 

است.
10- طی نامه ای به دبیرکل سازمان ملل، بخواهیم 
نهایت حمایت خویش را از مردم مظلوم فلسطین با 
استفاده از کلیه ابزارهای الزم به عمل آورد و نسبت به 

تحقق تقاضای مشروع ملت فلسطین اقدام کند.
در پنج سال گذشته بارها در دبیرخانه این سازمان 
گرد هم آمدیم و در این خصوص س��خن گفتیم اما 
نتیجه مطلوبی حاصل نشد. خوب است بپرسیم چرا؟

10 پيشنهاد مهم جمهوري اسالمي ايران به اجالس جده 
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میکروسکوپ عمومی

حوادث

مهدی فضیلت
ب��رای والدین مس��افرت بدون ک��ودک و تنها 
گذاش��تن آنها ام��ری ناراحت کننده و اس��ترس زا 
است. از طرفی برای برخی سفرهای کاری، زیارتی 
و ... نم��ی توان کودکان را همراه خود برد. بنابراین 
هم کودکان و هم والدین باید این آمادگی را داشته 
باش��ند که روزهایی را ب��ه دور از هم زندگی کنند. 
این مس��أله به نوع��ی به تربیت ک��ودکان و اعتماد 
به نف��س آنها کمک می کند تا همیش��ه و در همه 
ایام تنها به حض��ور والدین و کمک گرفتن از آنها 
 متکی نباش��ند. البته به شرط آنکه مراقبی شایسته و 
برنامه ای دقیق برای دوران مس��افرت بدون کودک 
تنظیم شود. برخی والدین عادت دارند در ساعاتی 
ک��ه به دیدار اق��وام می روند و ی��ا در بازدیدهای 
ش��هری و خرید، کودکان دبستانی خود را در خانه 
تنها م��ی گذارند، برخ��ی کودکان ه��م از این امر 
اس��تقبال می کنند چرا که خانه را برای ش��یطنت و 
آزادی بیش��تر مهیا می بینند! والدین هم که بدشان 
نمی آید س��اعاتی را بدون بچه و دور از ش��لوغی 
آنان سر کنند به این امر تن می دهند، غافل از اینکه 
تنها گذاش��تن بچه ها بدون مراقب آن هم در س��ن 
کنج��کاوی، خطرات تربیت��ی و حادثه ای به همراه 
خواهد داش��ت، حتی اگر آموزش های الزم را نیز 
در مورد بایدها و نبایدها به کودکان داده باشیم این 

امر مخاطرات تربیتی به همراه خواهد داشت.
آماده کردن کودکان برای دوری از والدین

آم��اده کردن کودکان برای تنه��ا ماندن، قاعدتًا 
بس��تگی به س��ن، ه��وش و توانای��ی آنه��ا دارد. 
نگرانی از تنهایی برای کودکان ش��ش ماهه تا س��ه 
س��اله امری طبیعی اس��ت اما کودکان باالتر از سه 
س��ال باید عادت کنند تا س��اعاتی را بدون حضور 
والدین در نزد س��ایر اقوام و یا یک مراقب شایسته 
بمانن��د. البته در کودکان خردس��ال زمانی که حس 
کنن��د پدر و م��ادر رفته اند و مراق��ب برنامه های 
روزانه و عادی آنها به پرس��تاری سپرده شده است 
قطعًا با او احس��اس آرامش می کنند، هر چند این 
احساس آرامش در نوبت های اولیه حاصل نشود. 

در ص��ورت ام��کان برای کودکان ل��ذت بخش تر 
است تا در نبود والدین با یک مراقب در خانه خود 
بمانند تا در خانه دیگران. اما گاهی ممکن است به 
 سبب داش��تن همبازی تمایل داشته باشند به خانه 
همس��ایه ها و یا اقوام بروند و در نبود پدر و مادر 
ساعاتی را در آنجا بگذرانند. کودکان پیش دبستانی 
ممکن اس��ت ندانن��د چرا والدینش��ان آنها را ترک 
کرده اند و احساس نگرانی کنند و یا شاید این کار 
والدی��ن را نوعی تنبیه تلقی کنن��د. بنابراین باید به 
آنها اطمینان دهیم که این طور نیست و دالیل سفر 
والدین را به زبان خودش��ان برایشان توضیح دهیم. 
 کودکان خردس��ال نسبت به مس��افرت پدر و مادر 
با بهانه هایی از قبیل غذا خواس��تن، خرید اسباب 
بازی جدید و ... واکنش نشان می دهند و باید توسط 
پدر و مادر قانع شوند. کودکان بزرگتر و دبستانی با 
واکنش های عصبی، احس��اس منفی خود را نسبت 
به س��فر پدر و مادر نش��ان می دهند که با صحبت 
کردن مهربانانه پدر و مادر، سپردن مسئولیتی به آنها 
یا حتی دادن یک هدیه و یادگاری احساس آرامش 

را برایشان ایجاد کرد. کودکان دبستانی ممکن است 
پس از مس��افرت پدر و مادر احس��اس عصبانیت 
 و بداخالق��ی از خود بروز دهند ک��ه به مرور آرام 
 می ش��وند. بنابرای��ن باید برای آنه��ا فعالیت های 
زمان بندی ش��ده در نظر گرفت تا با سرگرم شدن 
ب��ه کار، بازی و درس خواندن نبودن پدر و مادر را 
فراموش کنند. پدر و مادر باید به آنها اطمینان دهند 
که دلش��ان برای آنها تنگ می شود و آنها را متقاعد 
کنند که پرس��تار یا مراق��ب از آنها به نحو مطلوب 
و شایس��ته نگهداری می کند. اگر فرزندان نوجوان 
هستند ممکن است دوست نداشته باشند که کسی 
مراقب آنها باشد در این صورت نباید با سختگیری 
از آنها مراقبت کرد، بلکه به طور نامحسوس از آنها 
مراقبت کرده و مورد راهنمایی قرار داد. اگر عالوه 
ب��ر فرزند نوجوان، کودک کوچکتری دارید باید به 
او توضیح دهی��د که فردی برای مراقبت از خواهر 
یا برادر کوچکتر ش��ما اینجا است و تو هم باید به 
او کمک کنی. اگ��ر نهایتًا نوجوان تن به مراقبت و 
حضور مراقب در دوران س��فر ش��ما ندارد، ناچار 

هستید قوانینی را برای او وضع کنید و بخواهید در 
مورد انجام آن قوانین به صورت تلفنی برای ش��ما 
توضیح دهد و به سرکش��ی یکی از همسایه ها و یا 

اقوام نیز جواب دهد.
آماده کردن مراقب و پرستار کودک

در صورت امکان باید س��عی شود که مراقب و 
کودک س��اعتی قبل از س��فر همدیگر را ببینند و با 
یکدیگر آش��نا شوند، تا با یکدیگر احساس راحتی 
کنن��د. همچنین مواردی را در م��ورد برنامه غذایی 
کودک، درس��ی، بازی و به طور کلی برنامه روزانه 
او برای پرستار یا مراقب توضیح دهید. مراقب باید 
اطالعات الزم درباره س��اختمان منزل، شماره تلفن 
های ضروری تماس با ش��ماره های دسترس��ی به 
والدین، نحوه تماس با اقوام نزدیک، سابقه پزشکی 
کودک، کپس��ول آتش نشانی، طرز کار دستگاهها و 
وسایل منزل، برق اضطراری و نحوه استفاده از آن، 
جای کمک های اولیه و داروها را از ش��ما کس��ب 
کند و در مورد موادغذایی موجود در منزل، اسباب 
بازی ها، س��رگرمی ها و س��ایر م��وارد نیز آگاهی 

داشته باشد. 
هنگامی که در س��فر هستید در صورت امکان 
تماس منظم  با پرس��تار و کودک خود داشته باشید 
 و بدانی��د صحبت ک��ردن تلفنی باع��ث آرامش او 
می ش��ود و اگر صحبت کردن تلفنی او را ناراحت 
و بهان��ه گیر می کند ای��ن کار را کمتر انجام دهید. 
قبل از س��فر در مورد جزئیات س��فر خود و زمان 
بازگش��ت با کودک صحبت کنید و حتی می توانید 
زمان رفتن و بازگش��ت را برای کودکان دبس��تانی 
در تقوی��م عالمت بزنید تا بدانن��د چند روز دیگر 
ب��ر می گردید و یا چند روز اس��ت ک��ه رفته اید. 
پس از برگش��تن از س��فر انتظار هرگون��ه رفتار از 
کودک را داش��ته باشید چرا که او دلتنگ و پریشان 
از نبودن شما است! ممکن است با دیدن شما بسیار 
خوش��حال و یا برعکس عصبی ش��ود و یا حتی با 
ش��ما حرف نزند ش��ما به این رفتار عادت داش��ته 
باش��ید و با مهربانی و ن��وازش او را آرام کنید، در 

آغوش بگیرید و ببوسید.

مسافــرت بدون کــودک، چگــونه!؟
چند س��الی اس��ت بحث بازیافت در جامعه ب��ه عنوان یک فرهنگ عمومی مطرح می ش��ود و در 
مورد فواید آن هر روز س��خن گفته ش��ده و رس��انه ها نی��ز آن را تکرار می کنن��د. در قدیم که بحث 
بازیافت مطرح نبود، نمکی ها افرادی بودند که با گاری و داد و فریاد یا با وانت و بلندگو نان خشک، 
پالس��تیک، شیش��ه و مواد فلزی را می خریدند و در ازای آن پولی هر چند ناچیز و یا اقالم پالستیکی 
به خانواده ها می دادند و همین امر که فرد در قبال جمع آوری و جداس��ازی این اقالم، اندک پولی یا 
حداقل جنس��ی دریافت می کرد، انگیزه ای بود برای بازیافت مواد به همان روش س��نتی. نمکی ها هم 
هر کدام از اقالم جداس��ازی ش��ده را به مراکز مخصوص می بردند و در ازای تحویل آن، پولی گرفته 
 و امرار معاش می کردند. س��پس بازیافت با س��ازمانی عریض و طویل به وجود آمد و تبلیغات فراوانی 

کرد.
 ام��ا انگی��زه مردم ه��ر روز کمتر ش��د، زندگی پرمش��غله و پیچیده ش��هری حوصله جداس��ازی 
پس��ماندها را از مردم گرفت، انگیزه جداس��ازی پس��ماندها در خانواده های ش��هری به وجود نیامده 
اس��ت و علی رغم این همه تبلیغات روزانه هزینه های باالیی در کارخانجات تفکیک زباله ها، صرف 
جداس��ازی و بازیافت مواد می ش��ود. کاری که می تواند به س��ادگی توس��ط مردم انجام گیرد و بار 
س��نگینی را از دوش ش��هرداری و س��ازمان بازیافت بردارد. اگر زباله ها بدون بازیافت چال ش��وند، 
ضرر و زیان فراوانی به چرخه خاک س��الم وارد ش��ده و این تنها مختص به زباله های خانگی نیست. 
 در حاش��یه همین رودخانه زاینده رود اگر از محیط ش��هر خارج ش��ویم زباله های فراوانی به چش��م 

می خورد. 
در تفرج��گاه ه��ای حاش��یه رودخان��ه، م��ردم بط��ری ها، پالس��تیک ه��ا و س��ایر زبال��ه ها را 
ره��ا م��ی س��ازند و ی��ا ب��ه آب م��ی س��پارند و زمین زی��ر پای آن��ان نال��ه می کن��د!! کش��اورزان 
م��ی گوین��د چ��را خ��اک مث��ل س��الهای گذش��ته ق��وت و حاصلخیزی ن��دارد!؟ نم��ی دانن��د مواد 
 زائ��دی ک��ه ب��دون بازیاف��ت وارد خ��اک می ش��وند چ��ه زیانی ب��ه حاصلخی��زی زمی��ن و مزارع 

می زنند.
 خوش��بختانه در شهرس��تانها بیش از کالن ش��هرها فرهنگ بازیافت گسترش یافته زیرا کمتر بودن 
جمعی��ت امکان کنت��رل این امر را حاصل کرده و با تحویل4 نمونه س��طل و یا نایلون به خانواده ها و 
تحوی��ل و تخلی��ه به موقع آن، هم��راه با تخصیص برخی جوایز و یا حداقل ارائه کیس��ه زباله به جای 
مواد بازیافتی این امر تحقق یافته است. ولی متأسفانه شهرهای بزرگ تنها به تبلیغات و فرهنگ سازی 
بس��نده کرده و جمع آوری یک روز و یا دو روز در هفته برای مواد بازیافتی و عدم تحویل س��طل ها، 
نایل��ون های مخصوص و تنها قرار دادن باجه های دریافت مواد بازیافتی در خیابانها که زحمت حمل 
آن تا باجه هم بر دوش ش��هروند اس��ت، مشکل بازیافت را حل نکرده است. اگر همان نمکی ها برای 
 بازیافت زباله ساماندهی می شدند ما برای حرمت خاک و محیط زیست، صدای بلندگوی آنها را تحمل 

می کردیم.

زني جوان در دادگاه:
مهريه  ام معادل نصف بدن شوهرم است

زن��ي در حض��ور قاض��ي دادگاه مدعي ش��د ک��ه مهری��ه اش که مع��ادل قیمت یک ط��رف بدن 
ش��وهرش اس��ت را از او مي خواهد. به گ��زارش فارس، زني 24 س��اله با مراجعه ب��ه دادگاه خانواده 
ش��هید محالتي دادخواس��تي را به قاضي یکي از ش��عب ارائه ک��رد. این زن در حضور قاضي ش��عبه 
240 ای��ن مجتم��ع مدعي ش��د که ش��وهرش بس��یار مهرب��ان و خوب اس��ت ولي او مهری��ه خود را 
 مي خواه��د. وي ادام��ه داد: مهری��ه من یک طرف بدن ش��وهرم اس��ت و من پولي مع��ادل مهریه ام را 

مي خواهم.
مرد 27 س��اله در دادگاه حضور داش��ت و گفت: این مهریه را پرداخت نمي کنم چون کارمند ساده 
با حقوق 300 هزار تومان هس��تم و مي خواهم همس��رم مهریه اش را به من ببخش��د. وي بیان کرد: با 
همس��رم هیچ مشکلي ندارم، دختر خاله همس��رم معادل مهریه اش که یک بازوي شوهرش بود، گرفته 
 اس��ت و حاال همس��ر من به این فک��ر افتاده و هزینه مع��ادل یک طرف بدن مرا که مهریه اش اس��ت، 

بگیرد. 
زن بار دیگر در مقابل قاضي تصریح کرد: مهریه حق من است و آن را از شوهرم مي خواهم، او نباید 
امتناع کند؛ من طالق نمي خواهم فقط مهریه ام را از ش��وهرم مطالبه مي کنم. قاضي این شعبه، رسیدگي 

به این پرونده را به آینده موکول کرد.

از نمكی ها تا بازيافت
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251جدول شماره

افقی:
1 – جانوری پس��تاندار با پوستی لطیف – از            

خطاطان به نام ایرانی – جادو شده
2 – از قبایل صدر اس��الم – ش��یدا – ش��ب 

طوالنی
3 – سودای ناله – امت ها – سالک و رونده – 

اندیشه و خاطر 
4 – دوست – ستون – مسلک سیاسی 

5 – واحد پول کانادا – کادو – خون – راندن 
مزاحم

6 – حرف ندا – رودی در یوگسالوی سابق–  
طریق کوتاه – قلعه

7 – مروارید – کمدین آلمانی – زباندار 
بی زبان 

8 – س��یاهی در ش��هر از دور – دان��ه ک��ش
 بی آزار – گرامی تر 

9 – محل��ه و ب��رزن – احصائیه – بخش��نده 
10 – روزگار – دانه خوشبو – دریاچه ای در 

آسیا – بله روسی 
11 – رفوزه – قدم یکپا – قاصد سلیمان – 

ماهر در کار 
12 – واحد پول آسیایی – سقف فروریخته 

– جدا از هم 
13 – حالت بی هوشی – کرم ابریشم – 

رفوزگی - مادر ورزش ها
14 – ریشه ها – کمک و مساعدت – صدا 

15 – فیلم دنباله دار – جهانگرد – پیامبر قوم 
یهود.

عمودی:
1 – نگهبان مدرسه – پایتخت کشور ونزوئال 

2 – معروف ترین س��تاره دنباله دار – کش��ور 
اروپایی – کشور فراعنه 

3 – گش��وده – عالمت مفعول بی واس��طه – 
ناطق – قصه گو

4 – جایز و شایس��ته – انگشت نمای خلق – 
مردمی – نت میانی 

5 – گوش دادن – هدیه دادن – موی گردن اسب 
6 – مهر شده – ماه فرنگی – لجن ته حوض

7 – می دهند تا رس��وا کنند – به جا آوردن – 
وسیله ای در دست بنا – واحد شمارش 

چهارپایان 
8 – ی��ار ل��ورل کمدی��ن مع��روف – بعید – 

قضاوت 
9 – تقویت امواج – زوزه سگ – جیران – از 

حروف ندا
10 – حج��م فرعونی – ضربه س��ر در فوتبال 

– عمل و رفتار
11 – دع��ای زی��ر ل��ب – ق��درت و توان – 

باالپوش
12 – تصدیق ایتالیایی – ولیکن – یک س��وم 

من – روز عرب 
13 – بردب��ار و ش��کیبا – نیمه گ��رم – پایه و 

اساس – آب روستایی 
14 – کت��اب هندوان – داس��تان غ��م انگیز و 

خنده آور – سالم 
15 – عالمت جذر در ریاضیات – قضاوت ناعادالنه.

زندگ��ی در ش��هرهای بزرگ باعث می ش��ود 
افراد از فقر برداش��ت کم و بیش متفاوتی نسبت به 
افرادی که در ش��هرهای کوچک و روستاها زندگی 
م��ی کنند داش��ته باش��ند. فقر برای شهرنش��ینان با 
 مقول��ه تکدی گری پیوند خورده اس��ت و هر چند
رس��انه های مختلف و بس��یاری از خان��واده ها به 
کودکان می آموزند که بس��یاری از متکدیان نیازمند 
واقعی نیس��تند اما، در موارد زیادی تکدی گری در 
ارتباط مستقیم با فقر و وضعیت نا به سامان اقتصادی 
افراد در نظر گرفته می شود. بر اساس مصوبه شورای 
عالی اداری کشور مصداقهای تکدی گری 26 مورد 
اس��ت که از مشهودترین آنها می توان به گدایی سر 
خیابانه��ا و معابر، مراجعه ب��ه در خانه ها، گدایی با 
عناوینی مانند فالگیر و فال بین، ساز زدن در پارکها، 
خیابانها و کوچه ها، فروختن آدامس، شستن و تمیز 
کردن اتومبیلها در معابر، اسپند دود کردن و... اشاره 
کرد. به این موارد می توان تقاضای کمک به ش��یوه 
های مختلف از جمله نش��ان دادن نسخه پزشکی، 
اظهار به اینکه فرزند یا همسرم در بیمارستان بستری 
اس��ت و پولی برای عمل جراح��ی او ندارم، گفتن 
اینکه در راه مانده ام یا پولم به س��رقت رفته اس��ت 
و در این اواخر نداش��تن پول برای پرداخت شهریه 
دانشگاه، تمام کردن بنزین و نداشتن پول برای خرید 
بنزین آزاد و... را نیز اضافه کرد. افزایش تکدی گری 
به شیوه های ذکر شده که در مفهوم سنتی می توان از 
آن به عنوان کالهبرداری و شارالتان بازی تعبیر و در 
ادبیات سالهای اخیر می توان به آن تعبیر »خالقیت 
سرسام آور متکدیان« اطالق کرد، باعث شده است 
که افراد جامعه به ویژه افرادی که در شهرهای بزرگ 
زندگ��ی می کنند در اغل��ب روزها با افرادی مواجه 
شوند که با برانگیختن احساسات آنها تقاضای کمک 

می کنند.
خالقیت سرسام آور متکدیان

در سالهای پایانی قرن بیستم هرچند موج نوآوری 
شدت یافت اما انسان فکر نمی کرد که به این زودی 
روزهایی را تجربه کند که نوآوری به سرسام تبدیل 
 ش��ده و فرد لحظ��ه به لحظه با چیزه��ای جدیدی 
رو به رو ش��ود. در سالهای اخیر نوآوری در تمامی 
عرصه ها شدت یافته است و اگر زمانی در صنعت، 
هنر، علوم انس��انی و... شاهد نوآوری بودیم، اکنون 
موج نوآوری تمامی شئونات زندگی ما را تحت تأثیر 
قرار داده اس��ت و در کوچک ترین و پیش پا افتاده 
ترین مسائل با خالقیتهای مختلفی رو به رو هستیم 
که تنه��ا و تنها می توان از آن ب��ه عنوان »خالقیت 
سرسام آور« تعبیر کرد. خالقیت سرسام آور، کاربرد 
قوه خالقه در مس��ائل مختلف است که گاهی رنج 
آور و دردناک می ش��ود. برای مثال اینکه ما امروزه 
با کاربرد بیش از پیش خالقیت در مورد یک آسیب 
اجتماعی به نام تکدی گری رو به رو هستیم باعث 
شده اس��ت که در موارد زیادی دچار شک و تردید 
ش��ویم. هرچند افراد با زندگی در ش��هر از کودکی 
با مقوله تکدی گری آش��نا می ش��وند اما در همین 
س��الهای اخیر است که کاربرد قوه خالقه در گدایی 
ش��دت یافته است و ما در کوچه و خیابان با افرادی 
مواجه می ش��ویم که به هی��چ وجه خود را متکدی 
معرف��ی نمی کنند اما در عی��ن حال به دنبال گرفتن 

کمک مالی از ما هستند.
برای بسیاری از شهروندان اتفاق افتاده است که 
وقتی در پیاده رو مش��غول قدم زدن هستند فردی با 
خطاب قرار دادن آنها باعث می شود توقف کنند و 
این توقف کردن آغاز ماجرایی است که بارها و بارها 
برای آنها اتفاق افتاده اس��ت و در آینده نیز به کرات 
برایش��ان اتفاق می افتد. اکنون اگر از فردی بپرسیم 
ک��ه چند بار در م��اه با افرادی رو به رو می ش��وی 
ک��ه در خیابان صدایت می کنند و بعد از اینکه با تو 
سالم و احوالپرسی گرمی کردند به شرح مصائب و 
مش��کالت بی ش��مار خود می پردازند و در نهایت 
از ت��و می خواهند که پول��ی ولو ناچیز کمک کنی، 

آن فرد ج��واب خواهد داد: زیاد! و حتی نمی تواند 
عددی برای مثال ده بار، بیس��ت بار، صدبار و... ذکر 
کن��د. این افزایش همان طور که م��ی تواند ما را به 
این قضاوت برساند که تعداد چنین افرادی به شدت 
زیاد ش��ده اس��ت، می تواند معلول این واقعیت نیز 
باش��د که روشهای تکدی گری به شدت نوین و به 
روز ش��ده اند؛ به گونه ای که اگر پیش از این افراد 
زیادی را کنار پیاده روها می دیدیم که به ش��کلهای 
مختلف از جمله به بغل گرفتن کودکی رنگ پریده، 
 دستفروش��ی، وزن ک��ردن اف��راد و... تکدی گری 
می کردند اکنون تعداد زیادی از متکدیان، روشهای 
نوینی به کار می گیرند و همین روش��ها باعث شده 
اس��ت که افراد، دیگر نتوانند بی اعتن��ا از کنار آنها 
رد ش��وند؛ چرا که آنها به هیچ وجه ش��کل و لباس 
 یک متکدی را ندارند و خودش��ان را افرادی معرفی 
می کنند که در عین حال که به ش��دت از کارش��ان 
ش��رمنده اند اما، چاره ای جز تکدیگری ندارند. در 
تشریح وضعیت تکدیگری، متکدیان معموالً به چند 
گروه اصلی تقسیم می شوند که از جمله این گروهها 
می توان به متکدیانی که نیازمند واقعی هستند، کسانی 
که توس��ط باندهای حرفه ای تک��دی گری جذب 
ش��ده اند و افرادی که نه تنها نیازمند واقعی نیستند 
که از طریق تکدی گری به سرکیس��ه کردن مردم و 
کالهب��رداری مبادرت می کنند، اش��اره کرد. بر این 
اس��اس متکدیان یا آسیب دیدگان اجتماعی هستند 
یا مجرم به حساب می آیند؛ هر چند نمی توان این 
دو دس��ته را به طور کام��ل از هم تفکیک کرد و در 
مواردی متکدیانی وجود دارند که هم آس��یب دیده 
اجتماعی و هم مجرم هس��تند. مدیرکل سابق امور 
اجتماعی اس��تانداری تهران در این مورد می گوید: 
رابطه تکدی با اعتیاد، س��رقت و سایر جرایم انکار 
ناپذیر است. آمارها نشان می دهد حدود 43 درصد 
متکدیان پیوسته مرتکب سایر جرایم می شوند. ارائه 
نسخه های پزشکی واهی و حاوی اقالم گران داروها، 
ادعای در راه ماندگی، مورد سرقت واقع شدن و... از 
ترفندهای اصلی این گروه است. پژوهش ها در سال 
86 نش��ان می دهد که فقط شش درصد از متکدیان 
نیازمند مالی واقعی بوده اند. ابراهیم رضوانی تصریح 
می کند: متکدیان روانشناس��ان خوبی هم هس��تند؛ 
چون به راحتی به ترفندهای برانگیزنده احساسات 
مردم اش��راف دارند.«با وجود اینکه در سالهای اخیر 
در بس��یاری از موارد از فقر به عنوان یکی از دالیل 
تک��دی گری و آن هم نه دلیل اصلی که دلیل فرعی 
 آن ن��ام برده ش��ده اس��ت اما، به نظر می رس��د که 
تکدی گری چه برای رفع نیازهای مالی و چه برای 
سرکیسه کردن و کالهبرداری با وضعیت جامعه در 
ارتباط مستقیم است. ما حداقل در سالهای اخیر در 
مورد تکدی گری افس��انه هایی داریم. این افس��انه 
 ه��ا به ویژه با رب��ط دادن تکدی گری ب��ا باندهای 
حرفه ای بیش��تر تکرار شده است. در واقع، بسیاری 
از ما از کودکی با کاراکتر گدای میلیونر آشنا هستیم؛ 

یعنی اینکه آنقدر در این مورد که بسیاری از افراد که 
در کوچه و خیابان دست گدایی به سمت شما دراز 
کرده اند نیازمند واقعی نیس��تند برای ما حرف زده 
اند که در بس��یاری از موارد متکدی ژنده پوش کنار 
پیاده رو را فردی می بینیم که شغلش این است اما، 
اگر واقعیت زندگی اش را کش��ف کنی می بینی که 
او چند خانه، چند اتومبی��ل و مقدار زیادی پول در 
بان��ک دارد و بهترین غذاها را می خورد و هر چند 
وقت یک بار به سفر خارجی می رود. این افسانه را 
 هر چند بسیاری از ما حداقل در دوران کودکی باور 
می کنیم. وج��ود باندهای حرف��ه ای تکدیگری و 
متکدیانی که روزانه بیش از 200 هزار تومان درآمد 
دارند واقعیتی است که تنها با استثمار کودکان و زنان 
بی سرپرست یا بدسرپرست و افراد شیاد، جامه عمل 

پوشیده است.
ناهماهنگی عامل گسترش تکدی گری 

کارشناس��ان س��ه دس��ته عوامل را در افزایش 
آسیبهای اجتماعی دخیل می دانند. دسته اول عوامل 
کالن مانند وضعیت اجتماعی و فرهنگی، دسته دوم 
عملکرد س��ازمانها و نهادهای متولی آس��یب های 
اجتماعی و دس��ته سوم عوامل خرد مانند نقش فرد 
و خانواده اس��ت. بر این اساس و در تشریح دالیل 
افزایش تکدی گری در س��الهای اخیر به جز عوامل 
کالن بای��د به عوامل میانی و خ��رد نیز توجه کرد. 
بررس��ی این عوامل نش��ان می دهد که وضعیت در 
سطح میانی نیز مطلوب نیست. در مورد تکدی گری 
مانند بسیاری از مشکالت اجتماعی ناهماهنگی میان 
سازمانهای ذی ربط باعث بی توجهی به این معضل 

اجتماعی شده است.
در س��ال 78 در هشتاد و دومین جلسه شورای 
عالی اداری کشور آیین نامه ای برای اصالح ساختار 
و ایجاد هماهنگی در فعالیتهای دستگاههای اجرایی 
و ارتقای کارآیی و بهبود روشهای مبارزه با تکدی، 
 جم��ع آوری، شناس��ایی و تعیی��ن وضعی��ت افراد 
بی سرپرست، گمشده، متواری، در راه مانده و مشابه 
آن تنظی��م و وظایف همه دس��تگاههای عمومی و 
دولتی در این امور تصویب شد. بر اساس این مصوبه 
سازمان بهزیس��تی، فرماندار، شهرداری، استانداری، 
نیروی انتظامی، دادگس��تری، مرکز بهداشت، کمیته 
ام��داد، اداره کار و امور اجتماعی و فنی و حرفه ای 
در مورد متکدیان مسئول هستند. این در حالی است 
که اخبار حوزه ساماندهی متکدیان در سالهای اخیر 
پر از گالیه های مس��ئوالن این سازمانها از همدیگر 
است. مسئوالن شهرداری، سازمانهای حمایتی مانند 
بهزیس��تی را متهم به کم کاری در زمینه ساماندهی 
متکدیان می کنند و این سازمان با شانه خالی کردن 
از زیر بار مس��ئولیت، متولی ساماندهی متکدیان را 
شهرداری، استانداری، فرمانداری و نیروی انتظامی 
می داند. مدیرکل س��ابق امور اجتماعی اس��تانداری 
تهران می گوید: مش��کل اصلی ما بهزیستی است و 
فشار اصلی را باید روی این دستگاه برای نگهداری 

متکدی��ان آورد. رضوانی خاطرنش��ان م��ی کند: در 
مورد علت اینکه چرا موضوع جمع آوری متکدیان 
در جامعه ما نهادینه نش��د، باید بدانیم که شهرداری 
بسیار عالقه مند به جمع آوری است اما، متأسفانه بر 
خالف قانون باز نگهداری از متکدیان هم به دوش 
ش��هرداری افتاد. وقتی درصد کم��ی از متکدیان از 
سوی بهزیستی تحویل گرفته ش��د و اردوگاه های 
شهرداری لبریز از متکدیان شد، رسیدگی دایم به آنها 
هزینه زیادی برای شهرداری دربرداشت و از سویی 
این نهاد همواره زیر س��ؤال و نقد و انتقاد بود. او در 
مورد توجیهاتی که برخی از سازمانها مانند بهزیستی 
در این زمینه می آورند، می گوید: بهزیستی پیوسته 
اعالم می کند ک��ه از نظر مکان، نگهداری و بودجه 
اعتبارات توان پاسخگویی به نیازهای اجرای قانون 
را ندارد. به نظر من این استدالل پذیرفته شده نیست، 
چرا که نگهداری متکدیان وظیفه بهزیستی است و 
در برابر آن نمی توان گفت بودجه الزم را اختصاص 
نداده اند. جامعه باید از وجود متکدیان پاک شود و 
نم��ی توان با این بهانه که ما به تناس��ب امکانات از 
متکدیان نگهداری می کنیم، س��لب مسئولیت کرد. 
این در حالی است که مدیر کل دفتر آسیب دیدگان 
 اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی کش��ور در این مورد 
می گوید: مطابق با قانون مصوب سال 78 در شورای 
عالی اداری، سازمان بهزیستی تنها یک مسئولیت در 
قبال متکدیان دارد و آن هم پذیرش افرادی اس��ت 
که طبق قوانین مصوب، مش��مول دریافت خدمات 
از سازمان بهزیستی هستند. آنچه این مقام مسئول از 
آن به عنوان افرادی که طبق قوانین مصوب، مشمول 
 دریافت خدمات از س��ازمان بهزیس��تی هستند نام 
می ب��رد در واقع متکدیان بی سرپرس��ت، مجهول 
الهویه، معلول و ناتوان اس��ت. بر این اس��اس تعداد 
زیادی از متکدیان، جامعه هدف بهزیستی محسوب 
می شوند و دیگر داشتن یا نداشتن بودجه نمی تواند 
دلیل قانع کننده ای برای عدم ساماندهی آنها باشد. از 
طرف دیگر، مسأله اصلی در ساماندهی متکدیان این 
نیست که کدام س��ازمان این کار را انجام دهد بلکه 
بحث بر سر این است که به هر حال هماهنگی های 
الزم در این زمینه به وجود بیاید تا شاهد افزایش این 
آسیب اجتماعی که چهره شهرها را زشت و امنیت 
روانی ش��هروندان را دچار مشکل می کند، نباشیم. 
در واقع، عدم هماهنگی میان دس��تگاههای مختلف 
باعث می ش��ود که در بسیاری موارد این دستگاه ها 
به متکدیانی که در خیابانهای شهر پرسه می زنند بی 
توجه باش��ند و در صورتی که اقدام به جمع آوری 
آنه��ا می کنند نیز چون نمی توانند مدت زیادی آنها 
را نگ��ه دارند یا س��از و کاری تعبیه کنند که آنها از 
چرخه تکدیگری خارج شوند باز شاهد هستیم که 
همان متکدی��ان به خیابانها باز می گردند. بعضی از 
این متکدیان بیش از هفت بار دس��تگیر و آزاد شده 
اند. بسیاری از موارد جمع آوری متکدیان به خارج 
ش��دن آنها از چرخه تکدی گری منجر نمی شود و 

آنها باز به خیابانها سرازیر می شوند.
به ه��ر حال آنچه ض��روری به نظر می رس��د 
هماهنگی دس��تگاه های مختلف برای س��اماندهی 
متکدی��ان اس��ت. این به وی��ژه با توجه ب��ه کاربرد 
روشهای نوین تکدیگری توسط متکدیان ضرورت 
بیش��تری پیدا می کند. به نظر می رس��د ساماندهی 
متکدیان از کس��انی که با سر و وضعی ژولیده کنار 
پیاده رو نشس��ته اند تا گل فروش ها و کس��انی که 
نس��خه ای در دس��ت دارند یا ادعا می کنند در راه 
مانده اند و... نیازمند به کارگیری تیمهای تخصصی 
متش��کل از روان شناس، مددکار، کارشناس مسائل 

قضایی، پزشک و... است.
 این طور می توان امیدوار بود که متکدیان جمع 
آوری شوند و وضعیت آنها توسط افراد متخصص 
تحلیل ش��ده و برای س��اماندهی و خ��روج آنها از 
 چرخه تکدی گری به س��ازمانهای ذی ربط ارجاع

 شوند.

متكــديانی کــه به روز می شوند
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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:

مهاجرت، معضالت زیست محیطی اصفهان 
را دامن زده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گف��ت: مهاجرپذیری ش��هر اصفهان ب��دون در نظر 
گرفتن تبع��ات آن معضالت زیس��ت محیطی این 
استان را دامن زده اس��ت.به گزارش واحد خبر اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، احمدرضا 
الهیجان زاده در نشست رسانه ای هفته محیط زیست 
که در محل اداره کل برگزار ش��د، اظهار داش��ت: با 
توجه به معضالت زیس��ت محیطی به وجود آمده 
در س��طح جهانی، پنجم ژوئن به عنوان روز جهانی
محیط زیس��ت نامگذاری شده و به همین مناسبت 
برنامه های مختلفی در سطح جهان انجام می شود.
وی در ادامه به بیان عملکرد اداره کل حفاظت محیط 
زیست در سال گذشته اشاره کرد و افزود: تا سال 86 
تنها 3/2 درصد از عرصه طبیعی استان تحت عنوان 
منطقه حفاظت شده نامیده می شد اما از این سال به 
بعد توانستیم این رقم را به میانگین جهانی 10 درصد 
برسانیم. این در حالی است که میانگین کشوری مناطق 
حفاظت ش��ده کمتر از 8 درصد است و از این نظر 
اصفهان از میانگین کشوری در سطح باالتری قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان به دستگیری 
شکارچیان غیرمجاز اشاره کرد و افزود: در حالی که در 
س��ال های 86 و 87 به ترتیب 162 و 175 شکارچی 
غیرمجاز در مناطق حفاظت شده استان دستگیر شدند، 
در سال 88 مأموران اجرایی ما موفق به دستگیری 243 
شکارچی متخلف شدند که نشان از تالش های شبانه 
روزی هم��کاران ما در این مناطق دارد. همچنین در 
س��ال 88 تعداد 134 قبضه سالح نیز کشف و ضبط 
ش��د که نسبت به سال های گذش��ته از رشد زیادی 
برخوردار شده است.الهیجان زاده افزود: دستگیری 
این تعداد شکارچی غیرمجاز و کشف اسلحه قاچاق، 
عملکرد مطلوب این اداره کل در س��طح کشور را به 
اثبات می رساند که به عنوان یکی از باالترین آمارها 
در ادارات کل حفاظت محیط زیس��ت کل کشور به 

حساب می آید.وی به احداث 10 
پاسگاه جدید در مناطق حفاظت 
شده استان اش��اره کرد و افزود: 
تجهیز بیش از پیش محیط بانان 
و افزای��ش آگاهی مردم موجب 
شده تا بتوانیم در زمینه دستگیری 
متخلفان عملکرد قابل قبولی از 
خود بر ج��ای گذاریم. الهیجان 
زاده با اشاره به خشکسالی های 
اخیر در سطح استان تصریح کرد: 
در س��ال آغازین خشکسالی ها 
که از س��ال 86-87 آغاز شد، با 

مش��کالت زیادی در مناطق حفاظت شده روبه رو 
ش��دیم که ما را بر آن داش��ت برای حل این مشکل
اق��دام هایی صورت دهیم که خرید و توزیع علوفه، 
آبرس��انی به وحوش و احداث چندین آبش��خور از 
جمله آنها بود. همچنین برای مقابله با کمبود علوفه، 
مزارع و کشت علوفه مورد نیاز گونه های جانوری را 
ایجاد کردیم که به زودی توسط سیستم آبیاری قطره 
ای، استفاده بهینه تری از آن می شود.وی ادامه داد: در 
سال 88 افزون بر 308 هزار نفر روز، گشت کنترل و 
مأموریت داشته ایم که این آمار نشان از توجه ویژه این 
اداره کل در حفاظت از محیط زیست دارد. هم اکنون 
تنها در سه منطقه تحت حفاظت کاله قاضی، قمیشلو 
و موت��ه بیش از 22 ه��زار رأس کل، بز، آهو، قوچ و 
میش وحشی سرشماری شده است که در مقایسه با 
سال 86، 10 هزار رأس افزایش نشان می دهد.وی به 
عملکرد این اداره کل در حوزه محیط زیست انسانی 
اشاره کرد و افزود: در سال گذشته تصفیه خانه فاضالب 
شهرک های صنعتی اش��ترجان، مبارکه، امیرکبیر و 
مورچه خورت به بهره برداری رسید که به این ترتیب 
فاضالب بی��ش از یک ه��زار واحد صنعتی تصفیه 
می شود.الهیجان زاده از پیگیری و اقدام این اداره کل 

در راه اندازی تصفیه خانه واحدهای دامداری اش��اره 
کرد و افزود: واحدهای دامداری بزرگ استان شناسایی 
و اخطارهای الزم به آنها ابالغ ش��ده است و امیداریم 
در س��ال جاری بتوانیم تصفیه خانه تع��دادی از این 
واحدهای دامداری را احداث کنیم.مدیرکل حفاظت 
محیط زیست در ادامه به بیان مشکالت زیست محیطی 
ش��هر اصفهان پرداخت و افزود: هم اکنون بارگذاری 
زیادی بر شهر و استان اصفهان صورت گرفته است 
که خارج از توان و ظرفیت محیطی استان به حساب 
می آید، استان اصفهان هم اکنون یکی از کانون های 
اصلی مهاجرپذیری است که این ویژگی موجب شده 
تا مشکالت زیست محیطی زیادی به وجود آید.وی 
ادامه داد: هم اکنون از رودخانه زاینده رود 360 میلیون 
مترمکعب به منظور تأمین آب شرب موردنیاز استان 
برداشت می شود که به همین دلیل تاالب گاوخونی 
به طور کامل خشک ش��ده است، چرا که دیگر آبی 
باقی نمی ماند که به گاوخون��ی بریزد.الهیجان زاده 
خاطرنشان کرد: از جمله اقدام هایی که توانستیم انجام 
دهیم انعقاد قرارداد تأمین حق آبه تاالب گاوخونی با 
شرکت آب منطقه ای است که با اجرای پروژه های 
تأمین آب زاینده رود این حق آبه محقق خواهد شد. 

   فرناز صاراهلل
بهبهانی رئیس مرک��ز مطالعات و پژوهش های 
ش��ورای شهر اصفهان، در نشستی مطبوعاتی تحت 
عنوان همایش ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری اصفهان 
به اهمیت توجه به مبحث سیما و منظر شهری پرداخته 
و از برنامه های ویژه در این راس��تا سخن گفت. وی 
با اشاره به بیانیه مقام معظم رهبری در راستای حفظ 
هویت شهرها، معماری را نیز همچون مذهب، هنر 
و رفتار شهر جزئی از هویت ملی برشمرد و تشکیل 
این همایش را نقطه ش��روعی دانس��ت در راستای
برجسته س��ازی ارتقاء کیفی منظر شهری در اذهان 
عمومی. بهبهانی در ادامه اظهارات خود اظهار تأسف 
کرد که در طول دهه های اخیر، س��یمای شهر رویه 
متناسبی با ساختار شهر نداشته و این خود می تواند از 
مصادیق ناهنجاری در سیمای شهر باشد. التقاطی بودن 
نماهای شهری و عدم هماهنگی و موزون بودن آن، 
تکیه بر سالیق شخصی در راستای معماری و نماها، 
توجه صرف به برجس��تگی و جلب توجه سیمای 
بناها، بدون در نظر گرفتن اولویت برجستگی اماکن 
تاریخی، مس��أله بازارگرایی طراحان و بی اعتنایی به 

مسائل زیربنایی به واسطه عدم تمایل به از دست دادن 
بازار کار، اهمیت نه چندان شایس��ته قائل شدن برای 
سیاست ها و مباحث شهرسازی، همگی می تواند از 
عوامل نابهنجاری منظر شهری باشد. وی همچنین در 
راستای صنایع، خاطرنشان کرد باید به تکمیل شدن 
ظرفیت اصفهان نس��بت به صنایع سنگین و صنایع 
آب بر و آلودگی ساز توجه شود و جایگزینی صنایع 
خرد و نرم افزاری در آن را در اولویت قرار داد. رئیس 
مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر با تأکید 
بر بی اهمیتی مقصریابی، مجموع دانشگاه ها، سازمان 
مسکن و شهرسازی، شهرداری، سازمان نظام مهندسی 
به عنوان متولی مهندسان ناظر، رسانه ها و مطبوعات به 
عنوان متولیان فرهنگی، خود مردم به عنوان بهره برداران 
سیمای شهر و همچنین میراث فرهنگی را در شمار 
حمایت کنندگان این طرح برشمرد. وی برای مصوبه 
کیفیت سیمای ش��هری، سازوکاری بومی مشخص 
کرده و رعایت اصول گرافیکی، گس��ترش نماهای 
ش��هری، توجه به مبحث محیط زیس��ت و استفاده 
از مصالح قابل بازیافت، حفظ تناس��ب در راس��تای 
ارتفاعات و شکستهای ساختمانی و تناسب آن با ابعاد 

ساختمان، توجه به نوع و رنگ مصالح و حساس بودن 
نسبت به نقشه های معماری را از اصول این مصوبه در 
نظر گرفت. وی در ادامه ایرادات خود ضمن اشاره به 
همکاری 3 کمیته علمی )دانشگاه هنر(، فنی )سازمان 
شهرسازی در راستای بومی سازی( و کمیته فرهنگی 
اجرایی )شهرداری( افزود. این طرح در واقع حرکتی 
اس��ت به س��مت اصالح و کاربردی شدن آن همتی 
بلندمدت را می طلبد. چرا که در این راستا ضروری 
اس��ت ضمن بها دادن به نوآوری ها و خالقیت ها،
به��ره مندی از اص��ول معماری باس��تانی در ضمن 
اس��تفاده از مصالح نوین در نظر گرفته شود. در آخر 
بهبهانی با بیان اهمیت قائل شدن برای وحدت رویه 
و متحدالشکل شدن پیشنهادات طرحهای عمرانی و 
همچنین تأکید بر ضرورت ضمانت اجرایی در این 
راس��تا که از اواخر سال 87 ابالغ شد اظهار امیدواری 
ک��رد که از این پس کمتر با مش��کل عدم هماهنگی 
س��یمای بناهای شهری و عدم پیگیری قانون در این 
راستا مواجه خواهیم شد و می توان توجه به ضرورت 
نیاز مردم را نیز به اهداف این همایش اعم از توجه به 

معیارهای تاریخی و فرهنگی و اسالمی بناها افزود.

رئیس روابط عموم��ی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری چهارمحال و بختیاری از روابط عمومی به 
عنوان علم مردم داری یاد کرد و افزود: روابط عمومی 
برای نهادینه کردن مشارکت و همسویی مخاطبان با 

اهداف سازمانی، نیازمند آگاهی و اطالع یابی است.
غالمرضا بابایی افزود: در این راستا جامعه روابط 
عمومی با رویکرد توجه به رهنمودهای حکیمانه مقام 
معظم رهبری و دس��تور صریح رئیس جمهوری در 
دولت نهم، حرکت نوین، پویا و متفاوت از گذشته 
را آغاز کرده است. وی شفافیت و پاسخگویی را دو 
رکن کار روابط عمومی دانس��ت و افزود: شفافیت 
مس��تلزم عینیت و عدم پنهانکاری و پاسخگویی به 
معنای به رسمیت ش��ناختن حق شهروندان است. 
زیرا روابط عمومی باید پیوسته در جریان چگونگی 
و چرایی تصمیم گیریها و جزییات آنچه در دستگاه 
دیوان ساالر اداری انجام می گیرد، قرار گیرند. رئیس 
روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل منابع طبیعی 

و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری افزود: در دهکده 
جهانی یا خانه شیشه ای روابط عمومی باید سازمان 
را به مثابه همان خانه شیش��ه ای تبدیل کند. به این 
مفهوم که درون سازمان را برای بیرون نشینان و برون 
س��ازمان را برای اهالی درون سازمان نشان دهد. این 
کارش��ناس روابط عمومی اظهار داش��ت: اصحاب 
رواب��ط عمومی باید به معنای واقعی هنرمندی خود 
را با ایفای نقش آگاهانه و مدبرانه برای تجلی مصداق 
هنر هشتم در خود ظهور و بروز دهند. روابط عمومی 
باید صادقانه در خدمت مجموعه سازمانی و مخاطبان 
آن باش��د و بدون نگرش حاشیه ای با رویکرد خود 
انتقادی س��ازمان را برای نیل به اه��داف واالیی که 
دارد به بالندگی برساند. رئیس روابط عمومی و امور 
بین الملل منابع طبیع��ی و آبخیزداری چهارمحال و 
بختیاری معتقد است: در روابط عمومی باید فرایند 
اطالع رسانی و تبلیغات بر پایه موازین اخالقی باشد 
با این توضیح که هدف روابط عمومی تبلیغ نیست، 

بلکه تبلیغات و ابزار تبلیغاتی ش��یوه ها و روشهایی 
برای پیشبرد اهداف سازمانی و آگاهی بخشی بیشتر 
به مخاطب و ایجاد ارتباط دو س��ویه اس��ت که این 
رویه باید مبتنی ب��ر آموزه های اخالقی و حرفه ای 
باشد وی گفت: مدیریت بر بحرانها یکی از وظایف 
مهم روابط عمومی در س��ازمانها است و در شرایط 
کنونی که دنیای مجازی و رسانه ای دیجیتال فرایند 
عبور از دنیای س��نتی به عصر مدرن را فراهم کرده، 
مدیریت ها همواره با بحرانه��ای به صورت نرم به 
انحاء مختلف مواجه هس��تند که روابط عمومی ها 
در مدیریت هوشمندانه این بحرانها و ایجاد آرامش 
سازمانی نقش تأثیرگذاری می توانند داشته باشند. وی 
گفت: س��نجش افکار و پژوهش به عنوان دو مؤلفه 
مهم کار حرفه ای روابط عمومی است تا از این طریق 
بتواند با نیازسنجی از افکار عمومی و مطالبات مردم از 
سازمان در فرایند به روز رسانی شرایط سازمان و نیز 

ارائه خدمات بهتر به مردم اثربخش باشد.

   زاینده رود
نشست گفتگو با خبرنگاران با عنوان »خردادماه، 
ماه ش��هر الکترونیک« با حضور مهندس بقایی دبیر 
کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، مهندس 
یزدان پناه رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
ش��هرداری اصفهان و همراهی دکتر جاللی از طریق 
ویدئو کنفرانس برگزار ش��د. دکتر جاللی پدر علم 
IT و فناوری اطالعات از طریق اینترنت به سؤاالت 
خبرنگاران پاس��خ داد. دکتر جاللی با توجه به سؤال 
خبرنگار زاینده رود مبنی بر رتبه ایران در برنامه های 
اینترنتی، کاربری ایرانیان در استفاده از اینترنت را در 
رتبه های اول جهان اما پهنای باند اینترنت کشور را 
مح��دود ارزیابی کرده  به ط��وری که ایران رتبه 144 
از لح��اظ پهنای باند در جه��ان را دارد. ی��زدان پناه 
مدیرعامل س��ازمان فناوری و اطالعات ش��هرداری 
اصفه��ان در این نشس��ت فرهنگ س��ازی از طریق 
آموزش و کاربرد و توس��عه فن��اوری اطالعات را از 
امور مهم این س��ازمان ذکر کرده اند و اضافه کرد: در 

م��اه خرداد که با نام ماه ش��هر الکترونیک نام گذاری 
شده چندین برنامه سخنرانی در زمینه های بانوان و 
فناوری، شهر الکترونیک، پلیس سایبری و... برگزار 
می ش��ود. وی امور فرهنگ��ی را دارای نقاط ضعف 
توصیف کرده و کم بها دادن به آن امور را از مشکالت 
کمیته شهروندی خواندند، همچنین کمبود هزینه در 
این زمینه و الزمه اختصاص بودجه های اختصاصی 
به این امر را از ضرورت ها خواندند.  بقایی دبیرکمیته 
فرهنگ شهروندی ش��هرداری اصفهان، در توصیف 
اهداف این کمیته ارتقاء وضع فرهنگی شهروندان و 
تالش در زمینه بهبود این امور با بهره گیری از فناوری 
اطالعات و فرهنگ سازی امروزی تحت لوای دولت 
الکترونیک و شهر الکترونیک را برشمرده و اضافه کرد: 
از نظرات کلیه افراد در زمینه ارتقاء فرهنگ شهروندی 
در این کمیته استقبال می شود. وی در پاسخ به سؤال 
خبرن��گار زاینده رود مبنی بر س��طحی بودن برخی 
شعارهای نوشته ش��ده بر روی تابلوهای شهروندی 
گفت: بهتر شدن این جمالت و شعارهای شهروندی 

جای تأمل دارد که البته اینها در کمیته و اتاق فکر آن 
مرکز به تصویب رس��یده و شعارها از بین آیتم های 
مختلف انتخاب می شود. در ادامه دکتر جاللی پدر 
علم ارتباطات و IT کشور گفت: ارتقاء وضع فرهنگ 
شهروندی با ارتقاء فناوری ارتباطات به صورت موازی 
عمل می کنن��د. وی فناوری ارتباطات و نقش آن در 
اشتغال زایی را مهم ارزیابی کرده و با ذکر نمونه هایی 
همچون دفترهای خدمات ارتباطی، فروش��گاه های 
رایان��ه ای، مراکز مخابراتی ایرانس��ل و تلفن همراه 
اعتباری و... تاکنون بیش از 1500 هزار شغل در کشور 
ایجاد کرده است و همچنین راه اندازی دفاتر خدمات 
پس��ت بانک و خدمات الکترونیک در روستاها را از 
سایر خدمات ارزنده خواند. وی اصفهان را پیشگام در 
شهرهای الکترونیک و ماه شهروند الکترونیک اصفهان 
 IT خردادماه( را از ابتکارات و مایه مباهات صنعت(
و فناوری اطالعات کش��ور خواند. وی فعالیت های 
اصفه��ان به خصوص ش��هرداری اصفه��ان در این 

زمینه ها را خوب ارزیابی کرد.

همایش ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری اصفهان
افزوده شدن ضرورت نياز مردم به اهداف طرح ارتقاء کيفی سيمای شهری

پاسخگويی به معنای به رسميت شناختن حق شهروندان است 

مع��اون وزیر جهادکش��اورزی و رئیس س��ازمان جنگلها، مرات��ع و آبخیزداری
گفت: بیش از 300 هزار هکتار از اراضی بیابانی استان اصفهان که منشاء بروز خطر 
بود، تحت پوشش طرح درختکاری قرار دارد. فرود شریفی در گفتگو با ایرنا افزود: 
این اراضی، فرودگاه ها، مزارع و مناطق مسکونی را تحت تأثیر قرار داده بود. وی با 
اشاره به اینکه اصفهان از استانهای پهناور کشوراست که 30 درصد مساحت آن بیابان 
است، گفت: این استان با توجه به خشکسالی های اخیر و سابقه زراعت و تولیدات 
کشاورزی مختلف نیازمند رسیدگی بیشتر به مباحث منابع طبیعی و تقویت کارهای 
آبخیزداری اس��ت. رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری تصریح کرد: مباحث
بیابان زدایی و مقابله با ریزگردها طبق برنامه های پنجم توس��عه از حمایت دولت و 

مجلس برخوردار است.
معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه در گذشته قریب به یک میلیون هکتار 
آبخیزداری در اس��تان اصفهان انجام شده است، گفت: برای بهره وری هرچه بهتر از 
نزوالت آسمانی، ذخیره بیش از350 میلیون مترمکعب آب ظرفیت سازی شده است.
شریفی بااشاره به اینکه بیش از سه هزار میلیارد ریال طرح درختکاری و آبخیزداری 
آماده در اس��تان اصفهان وجود دارد، افزود: یکی از مباحث مهمی که در این اس��تان 
به عنوان کار الگو و پیش��رو در دست اقدام است استفاده از محصوالت فرعی مانند 
کرفس است که از سال گذشته در این استان کشت شد. معاون وزیر جهادکشاورزی
گفت: اصفهان ظرفیتهای عمل نشده بسیاری دارد که می تواند با توجه به شرایط خاص 

اقلیمی، بسیاری از گیاهان بومی را کشت کند. 

رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی چهارمحال و بختیاری گف��ت: 48 پروژه 
بهداش��تی درمانی به منظور ارائه به سومین جلسه اس��تانی هیأت دولت به این 

استان تدوین شده است. 
رض��ا ایمانی در گفتگو با فارس با بیان اینکه پروژه های دور س��وم س��فر 
ریاس��ت جمهور به استان در قالب طرح های شهرستانی و استانی تدوین شده 
اس��ت، اظهار داش��ت: تکمیل و احداث فاز دوم بیمارس��تان آیت اهلل کاش��انی 
ش��هرکرد، بیمارس��تان پردیس دانش��گاه علوم پزشکی، توس��عه خوابگاه های 
دانش��جویی از مهم ترین اولویت های دانشگاه علوم پزشکی این استان در دور 

سوم سفر رئیس جمهور به استان است. 
وی اف��زود: اح��داث و تجهیز بیمارس��تان قلب در مرکز اس��تان، احداث 
پژوهش��کده عل��م و دین و تجهیز آن در پردیس رحمتیه، تکمیل س��تاد مراکز 
بهداش��ت و درمان شهرس��تان های چلگرد و بروجن و احداث مرکز بهداشت 
شهرستان شهرکرد، توسعه بیمارستان فارسان از 96 تخت به 140 تخت، تأمین 
 )HIS( اعتبار مورد نیاز برای تجهیز بیمارس��تان های استان به امکانات سیستم
از دیگر پیش��نهادات تدوین ش��ده برای ارائه در س��ومین جلسه استانی هیأت 

دولت است. 
ایمانی از احداث س��اختمان های دانشکده بهداشت، دانشکده پیراپزشکی، 
دانش��کده پرس��تاری و مامایی ش��هرکرد خبر داد و گفت: اح��داث، تکمیل و 
تعمیرات اساس��ی و بهبود اس��تاندارد مراکز بهداش��تی، درمانی و بیمارستان ها 
در س��طح اس��تان، احداث خوابگاه مجردی دانش��جویان، اح��داث پارکینگ 
طبقات��ی ب��رای بیمارس��تان های مرکزی ش��هر، کاش��انی و هاجر، گازکش��ی 
واحده��ای بهداش��تی درمان��ی تح��ت پوش��ش از دیگ��ر مصوب��ات در نظر 

گرفته شده است.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی چهارمحال و بختیاری توس��عه بیمارستان 
ل��ردگان از 120 تخت ب��ه 200 تخت را از دیگر مصوبات برش��مرد و گفت: 
احداث مجتمع فرهنگی و رفاهی برای دانش��گاه، اح��داث مجموعه فرهنگی 
برای تش��کل ها و کانون های دانشجویی دانش��گاه، احداث کتابخانه مرکزی در 
پردیس دانشگاه، احداث مجموعه فرهنگی و مسجد در ستاد دانشگاه، احداث 
مجتمع اردویی تفریحی در اس��تان برای اردوهای دانش��جویی کشوری نیز در 

بسته پیشنهادی سفر سوم هیأت دولت به استان لحاظ شده است. 
وی از اح��داث و تجهی��ز مرک��ز بیم��اران خاص )س��رطانی، تاالس��می، 
دیالی��زی( در بیمارس��تان هاج��ر ش��هرکرد با مش��ارکت خیرین خب��ر داد و 
گفت: صدور مجور توریس��ت درمانی در بیمارس��تان های مرکز استان، خرید 
تجهیزات آموزش��ی مورد نیاز مراکز آموزش��ی و تحقیقاتی استان، احداث سه 
پایگاه ش��هری در ش��هرکرد، احداث مرکز مدیریت حوادث اس��تان، نوسازی 
ن��اوگان آمبوالن��س مراکز بهداش��تی درمان��ی از دیگر این طرح ها محس��وب 

می شود. 
ایمان��ی با تأکید بر اینکه دور نخس��ت و دور دوم س��فرهای هیأت دولت 
به اس��تان منجر به توسعه بخش سالمت ش��د، گفت: بر همین اساس پیشنهاد 
خرید آمبوالنس کمک دار، خرید یک دس��تگاه س��ی تی اسکن برای بیمارستان 
ش��هدای ل��ردگان، اح��داث پای��گاه اورژان��س ج��اده ای، تأمین اعتب��ار الزم 
ب��رای خری��د تجهی��زات بیمارس��تان در ح��ال اح��داث چلگ��رد، تأمی��ن 
اعتب��ار تجهی��ز آزمایش��گاه کنت��رل م��واد غذای��ی و تغیی��رات س��اختاری 
در راس��تای اخ��ذ اس��تانداردهای مدیریت��ی ب��ه منظ��ور ارائ��ه به س��ومین 

جلسه استانی هیأت دولت تدوین شده است. 

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 
زنبورداران استان ساالنه بیش از یک  هزار تن عسل تولید و روانه بازار مصرف 

می کنند.
برزو هیبتیان در گفتگو با فارس با بیان اینکه زنبور عس��ل نقش بس��یاری 
در افزایش تولید محصوالت کش��اورزی و گرده افشانی آنها دارد، اظهار داشت: 
برهمین اساس کشور های پیشرفته، زنبور عسل را جزء ارکان اصلی کشاورزی 
می دانن��د، به ط��وری که در این کش��ورها، زنبورداری با بخش کش��اورزی و 

باغداری تلفیق شده است. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر 91 هزار و 136 کلنی زنبورعسل در استان 
وجود دارد، گفت: زنبورداران اس��تان ساالنه یک هزار تن عسل تولید می کنند 
که این میزان با در نظر گرفتن طبیعت و بستر مناسب و ورود ساالنه نزدیک به 
100 هزار زنبور عس��ل از استان های نظیر اصفهان، یزد، بندرعباس و بوشهر به 

این استان باید بیش از پیش افزایش یابد. 
هیبتیان عرضه عس��ل های تقلبی و مشکالت موجود در پرداخت خسارت 
به کندوهای بیمه شده را از مشکالت عمده این صنعت خواند و گفت: فقدان 
تش��کل های صنفی مرتبط، نبود صنایع بسته بندی عسل، فقدان کارگاه آج موم، 
آزمایشگاه کنترل کیفی عس��ل از دیگر مشکالت این قشر از زنبورداران استان 

است. 
 وی با بیان اینکه در سال جاری از محل اعتبارات بخش خشکسالی افزون 
بر 80 میلیون به بخش زنبورداران اس��تان اختصاص داده ش��ده اس��ت، گفت: 
شناساندن جایگاه واقعی زنبور عسل در افزایش کمی و کیفی انواع محصوالت 
کش��اورزی و حفظ محیط زیس��ت از طریق گرده افشانی، توجه به اصالح  نژاد 
زنبور عس��ل در راس��تای افزایش تولی��د و کاهش هزینه ه��ای آن از مهم ترین 

اولویت های اجرایی این بخش در سال جاری به شمار می رود. 
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: ترویج بیمه کندوهای زنبور عس��ل، ایجاد زمینه های پرورش، تولید و 
تکثیر ملکه زنبور عسل توسط بخش خصوصی از دیگر برنامه های این معاونت 

برای افزایش تولید عسل و حمایت از زنبورداران استان به شمار می رود. 
وی میزان اش��تغالزایی زنبورداری را در این اس��تان 950 نفر اعالم کرد و 
گفت: در راس��تای توس��عه فعالیت های این بخش، افزای��ش کلنی های کندو با 
ملحوظ داش��تن افزایش میانگین تولید عسل به ازای هر کندو، ترویج یافته های 
علمی جدید در خصوص پرورش زنبور عسل را از طریق برگزاری کارگاه های 

آموزشی اجرا می شود. 
هیبتیان تصریح کرد: با توس��عه و تشویق حرفه زنبورداری به ویژه در اکثر 
روس��تاها که مردم به طور س��نتی با آن آشنایی دارند، می تواند به بنیه اقتصادی 
خانوار روس��تایی کمک کند و با تولید و مصرف عسل توسط خود روستاییان، 

وضعیت غذایی و سالمت آنها را ارتقا بخشد. 
وی اضافه کرد: حرفه زنبورداری از حرفه هایی اس��ت که تنوع ش��غلی در 
آن زیاد اس��ت و در این بخش می توان با پرداخت تس��هیالت کم بهره و ایجاد 

اشتغال به رونق زنبورداری کمک کرد. 

نماینده اصفهان در مجلس گفت: سران کشورهای عربی نظیر عربستان، اردن و 
مصر در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی ضعیف عمل می کنند در حالیکه این 
کشورها باید خواسته ملت خود را برآورده کنند. محمدتقی رهبر در گفتگو با فارس 
با اش��اره به حمله رژیم صهیونیستی به کاروان آزادی اظهار داشت: جنایات رژیم 
صهیونیستی ماهیت تروریستی و ضد بشری اسرائیل را بیشتر مشخص می کند. وی 
افزود: اعزام کاروان آزادی تنها حمایت از غزه نیس��ت، بلکه در این ارتباط بحث 
حقوق بشر مطرح است تا زندگی یک عده مردم بی گناه در امان باشد. نماینده مردم 
اصفهان در مجلس سر منشأ همه این جنایات را از سوی امریکا دانست و تصریح 
کرد: سیاستمداران کشورهای استکبار که از رژیم آدمکش اسرائیل حمایت می کنند 
باید سیاست های ضد بشرانه را برمال کنند. رهبر ادامه داد: سران امریکا و اسرائیل 
به دروغ و ریاکارانه از حقوق بش��ر سوء اس��تفاده می کنند. وی با اشاره به بیانات 
مقام معظم رهبری در نش��ان دادن ماهیت واقعی رژیم صهیونیس��تی تصریح کرد: 
کش��ورهای اسالمی و آزادیخواه باید با موضع گیری بر ضد اسرائیل موجب شوند 
کشورهای جهان به خود بیایند و با این رژیم قطع رابطه کنند. نماینده مردم اصفهان 
در مجلس به اعتراضات جهانی درباره جنایات رژیم صهیونیس��تی اش��اره کرد و 
گفت: در سفر اخیر به هند شاهد اعتراضات گسترده به جنایات اسرائیل بودیم و این 
نشان می دهد که دامنه اعتراضات نسبت به اقدامات این رژیم گسترده تر شده است. 
رهبر با انتقاد از عملکرد شورای امنیت و مجامع جهانی در عدم محکومیت جنایت 
رژیم صهیونیستی بیان داشت: این مجامع همواره تحت تأثیر اقدامات امریکا قرار 
گرفتند و آنها تنها از اسرائیل و مواضع امریکا حمایت می کنند. وی اظهار داشت: 
اقدامات رژیم صهیونیستی مظلومیت مردم غزه و جنایات و سیاست های اسرائیل 
را بیش از پیش برمال می کند. نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: اتحادیه عرب 
و سران کشورهای عربی رابطه پشت پرده با امریکا و اسرائیل دارند و رژیم مصر 

رژیمی اسرائیلی است و رژیم عربستان هم چیزی از مصر کم ندارد. 

مدیر عامل کانون هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی اصفهان گفت: با توجه 
به خشکسالی موجود در چند سال اخیر و در مضیقه بودن کشاورزان برای پرداخت 
وام های خود، نیازمند زمان بیشتری هستند. سیدموسی رهنمایی در گفتگو با فارس با 
اشاره به تمدید وام های بخش کشاورزی اظهار داشت: از ابتدای سال تمام مسئوالن 
استانی قول هایی را برای تمدید وام های این بخش به کشاورزان داده اند. وی با بیان اینکه 
خشکسالی اصفهان در این چند سال قابل انکار نیست، بیان داشت: رئیس جمهور نیز 
قول هایی را برای حمایت بیشتر از کشاورزان در راستای خسارت های وارده داده اند. 
مدیر عامل کانون هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی اصفهان تصریح کرد: از طرفی 
نیز کشاورزان و دامپروران توان پرداخت وام های خود را نداشته و در این راستا و برای 
حمایت بیشتر باید زمان بیشتری به آنان برای پرداخت وام های خود داده شود. وی با 
بیان اینکه برخی از کشاورزان دام های خود را برای پرداخت اقساط وام ها به کشتارگاه 
می برند، افزود: کشاورزان توانایی پرداخت نداشته و نیازمند حمایت مسئوالن در این 
زمینه هستند. رهنمایی با بیان اینکه نوع بارندگی به نحوی بوده است که ذخایر آبی هنوز 
مشکل دارد، گفت: کشت ها در برخی از مناطق انجام نشده و مکان هایی نیز که موفق به 
کشت شده اند با کم آبی مواجه هستند و در سال جاری نیز خشکسالی همچنان امتداد 
پیدا کرده است. وی ادامه داد: میزان بارش در برخی از مناطق خوب بوده است، اما نوع 
بارش به نحوی بوده که نتوانسته ذخایر آبی را پر کند و در سال جاری نیز کشاورزان 
و دامداران با مشکل کمبود آب مواجه هستند. مدیر عامل کانون هماهنگی تشکل های 
بخش کشاورزی اصفهان به خسارت های وارد شده به بخش های مختلف کشاورزی 
اشاره کرد و افزود: بخش دامداری، مرغداری، زراعت و کاشت محصوالت کشاورزی 
با مشکالت بسیاری روبه رو بوده است. وی با انتقاد از اینکه چرا باید بخش کشاورزی 
و دامداری آنقدر ضعیف باشد که با یک خشکسالی کل سیستم کشاورزی با بحران 
مواجه شود، اظهار داشت: خشکسالی یکی دو ساله اصفهان خسارت های زیانباری را 
به جامعه زده است در صورتی  که اگر با تدابیر و پیش بینی برخی از مسائل دنبال می شد 
بسیاری از گرفتاری های موجود ایجاد نمی شد.مدیر عامل کانون هماهنگی و حمایتی 
تشکل های بخش کشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه باید تدابیری اندیشیده شود که 
در موقع بحران خود را حفظ کنیم، بیان داشت: چرا باید بخش دامداری بدون سود 
باشد که در خشکسالی توان اداره کردن خود را نداشته باشد. وی با بیان اینکه باید تفکر 
اجتماعی تغییر کند، گفت: ارزش های ما آب، خاک و زراعت است باید از مصرف اندیشی 
خارج شویم و بدانیم که نان، قوت، قدرت، نبوغ، هوش، گوش، سالمت و استقالل بر 

سفره کشاورزی قرار دارد. 

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی منطقه پداه مرکزی اصفهان فرمانده��ی قرارگاه پداه 
خاتم االنبیاء سرتیپ خلبان احمد میقانی با هیأت همراه از منطقه پداه مرکزی اصفهان، 
گروه های تابعه، یگان های مستقر در منطقه و اماکن ستادی بازدید به عمل آورد. وی 
در این بازدید خطاب به فرماندهان و کارکنان منطقه، حفاظت از آسمان کشور را وظیفه 
پدافند دانسته و اعالم کرد: مشکل ما با امریکا تنش هسته ای نیست بلکه تفاوت دیدگاه 
ایدئولوژیک است، ما لشگر خدا و امام زمان )عج( هستیم و آنها لشگر شیطان هستند. 
کشورهای جهان می دانند که امریکا دروغ می گوید و دنبال سیاسی کاری است. ما باید 
آماده باشیم و از هر نظر مطمئن باشید اگر تعرضی انجام پذیرد آماده هستیم. یکی از موارد 

آمادگی انجام مانورها است که نقطه قوت و ضعف را برطرف می کند. 

هزار هكتار از بيابانهاي استان اصفهان 
زير پوشش درختكاري است

به  منظور ارائه به سومین جلسه استاني دولت؛
تدوين 48 پروژه بهداشتي درماني 

در چهارمحال و بختياري

توليد ساالنه
1000 تن عسل در چهارمحال و بختياري

نماینده اصفهان در مجلس:
سران عرب در محكوميت جنايات اسرائيل 

ضعيف عمل مي کنند

مدیر عامل کانون هماهنگي تشکل هاي بخش کشاورزي اصفهان:
پرداخت اقساط وام براي کشاورزان 

نيازمند تمديد زمان است

بازديد فرماندهی قرارگاه پداه خاتم االنبياء
از منطقه پداه مرکزی

بر طبق نظرسنجی عمومی
ايجاد شهر الکترونيک اولين خواسته اصفهانی ها 
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ی��ورو ک��ه ت��ا همی��ن اواخ��ر داعی��ه دار جایگزینی دالر 
ب��ه عن��وان مهم تری��ن ارز ذخی��ره جهان��ی بود، ای��ن روزها 
ن��رم می کن��د  پنج��ه  و  ب��ا گرفتاری ه��ای ج��دی دس��ت 
از اسفند ماه سال گذشته تا امروز، ارزش آن بیش از 18 درصد 
نس��بت به دالر کاهش یافته؛ آن هم  دالری که خود حال و روز 
خوبی ندارد و تا چندی پیش، پایان گرفتن دوران سروری آن 

در بازارهای جهانی، عماًل مورد توافق عمومی بود. 
گرچه بحران کنونی حوزه یورو، اغلب ناشی از مشکالت 
مالی یونان قلمداد می شود، اما بسیاری از اقتصاددانان صاحب نام 
و کارشناس��ان مالی کارکشته، ریشه بحران یورو را عمیق تر و 

زاییده تناقضات ساختاری این نظام پولی می دانند. 
به گفته استراتژیس��ت ارشد بانک فرانسوی، تا هنگام باال 
رفت��ن پرده آخر ای��ن نمایش، جز پ��اره ای اقدامات موقتی و 
نمادین نمی توان کار دیگری برای کشورهای مشکل دار حوزه 

یورو انجام داد. 
پرده آخر نمایش هم همان فروپاشی حوزه یورو است. اما 
چرا این کارش��ناس فرانس��وی، که در ایجاد حوزه یورو نقش 

آفرینی کرده، فروپاشی آن را حتمی می داند؟
یورو توان مقاومت در برابر بحران جاری را ندارد

یورو، که به گفته یک نویسنده امریکایی، صعود تدریجی 
ارزش آن نس��بت ب��ه دالر در س��ال های اخی��ر، گردش��گران 
امریکایی را هم سرکیس��ه و هم، سرشکسته می کرد و تا همین 
اواخر داعی��ه دار جایگزینی دالر به عنوان مهم ترین ارز ذخیره 
جهان��ی بود، این روزها با گرفتاری های جدی دس��ت و پنجه 

نرم می کند.
کاهش نرخ برابری یورو نس��بت ب��ه دالر، ین ژاپن، یوآن 
چین و سایر ارزهای عمده، به خودی خود برای اقتصاد اروپا 
حادثه ناگواری نیس��ت و در ش��رایط عادی می توانست حتی 
تحولی مطلوب به ش��مار آید و رقابت کشورهای منطقه یورو 

را در بازارهای صادراتی تسهیل کند. 
اما مس��أله این جا است که سقوط ارزش یورو، به دالیلی 
رخ داده اس��ت که نشان از معضالت ریشه ای و ساختاری این 
واحد پولی دارد و در همین حال معلوم نیست که این سقوط 

تا کجا و تا چه زمانی تداوم خواهد یافت. 
در حال حاضر بس��یاری از صاحب نظران آینده روشنی را 

برای یورو پیش بینی نمی کنند. 
بانک س��رمایه گذاری معتبر »یو بی اس« )UBS AG ( که 
ارزش یورو را برای سه ماه آینده 1/3 دالر پیش بینی کرده بود، 
هفته گذشته اعالم کرد سرگرم تجدید نظر و کاهش پیش بینی 

خود است. 
بانک مورگان اس��تانلی، که ارزش یورو را برای پایان سال 
ج��اری می��الدی 1/24  دالر پیش بینی کرده ب��ود، اعالم کرده 

است آنها نیز در صدد کاهش این رقم هستند. 
دیگ��ران حتی از ارقام��ی نازل تر، ت��ا 1/16 دالر در ازای 
ه��ر ی��ورو تا پایان س��ال ج��اری می��الدی، س��خن گفته اند. 
این برآوردها همه در صورتی است که یورو به صورت کنونی 
آن باقی بماند و حوزه یورو دچار از هم گسیختگی یا فروپاشی 

نشود. 
برخی از اقتصاددانان و کارشناسان مالی صاحب نام، معتقدند 
که صرفنظر از نوس��انات کوتاه مدت، یورو با تناقضاتی دست 

به گریبان است که دیر یا زود منجر به از میان رفتن این واحد 
پولی در شکل و شمایل کنونی آن خواهد شد.

جرقه ای که آتش به پا کرد
ظاهراً مس��أله از آنجا آغاز ش��د که سه ش��رکت معروف 
اعتبار س��نجی، با بررسی بدهی های دولت یونان، درجه اعتبار 
اوراق قرضه این کش��ور را به ش��دت کاهش دادند و به زبان 

رای��ج در حوزه اعتبار س��نجی، این اوراق را »اوراق آش��غال« 
)Junk Bonds( ارزیابی کردند. 

ماج��را از این قرار بود که دولت ه��ای قبلی یونان به دلیل 
دست و دل بازی، فساد گسترده و اقدامات مصلحت جویانه، 
کس��ری های بودجه و تراز پرداخت های سنگینی به بار آورده 
بودن��د که با دریافت وام ه��ای کالن - عمدتًا با فروش اوراق 
قرض��ه دولتی ب��ه بانک ها و س��رمایه گذاران خارجی - تأمین 

مالی شده بود. 
این ش��ایعه ه��م رواج دارد که برخی از مؤسس��ات مالی 
بزرگ که واسطه فروش اوراق قرضه یونان بودند، با همدستی 
سیاس��تمداران فاس��د یونانی، انواع ش��گردهای خالف قانون 
و اخ��الق تجاری را برای تس��هیل فروش ای��ن اوراق به کار 

می بردند. 
برای مثال، رقم واقعی بدهی های خارجی این کشور را به 
خریداران بالقوه اوراق قرضه )یعنی وام دهندگان بالقوه جدید 
به این کش��ور( بسیار کمتر از مبلغ واقعی عنوان کرده و عماًل 
اوراق قرضه بی ارزش )به اصطالح س��می( این کش��ور را به 

سرمایه گذاران بی خبر از همه جا قالب می کردند. )اخیراً خانم 
آن��گال مرکل، صدر اعظم آلمان، گفته اس��ت که حجم واقعی 
بدهی های خارجی کالن یونان، از مس��ئوالن اتحادیه اروپا نیز 

کتمان می شده است(. 
در برخی م��وارد دیگر، س��رمایه گذاران در خالف کاری 
)دس��ت کم از دیدگاه اخالقی( مش��ارکت داشتند و سود قابل 

توجهی هم به جیب می زدند. 
در این نوع خالف کاری، که رئیس بانک مرکزی اروپا نیز 
به آن اشاره کرده است، سرمایه گذار، اوراق قرضه را می خرید، 
بازپرداخ��ت آن را بیم��ه می کرد و س��پس اوراق را در »بازار 

آینده« )سلف( می فروخت. 
از آنجا که هم خریدار اوراق قرضه و هم واس��طه فروش، 
از وضعیت مال��ی و بدهی های واقعی دولت یونان آگاه بودند 
و می دانس��تند که اوراق مذکور به هنگام سررسید بازپرداخت 
نخواهند شد، سود آنها با این شگرد عماًل تضمین شده بود. 

گفته می ش��ود ک��ه دولت جدید یونان در نظ��ر دارد علیه 
بانک ها و مؤسس��ات امریکایی که احتماالً در این قضایا دست 

داشته اند، رسمًا به دادگاه شکایت کند.
نمونه های دس��ت و دل بازی و سیاس��ت های پوپولیستی 
دولت ه��ای قبلی یونان فراوانند، که یکی از آنها کاهش س��ن 

بازنشستگی به 53 سال بود! 
با روی کار آمدن دولت جدید )به رهبری جورج پاپاندریو( 
و تالش او برای اصالحات و افش��ای زد و بندهای گذش��ته، 
مس��ائلی برمال ش��د که طلبکاران خارج��ی )عمدتًا خریداران 

اوراق قرضه دولت یونان( را به شدت نگران کرد. 
ب��رای مثال، در حالی که بر اس��اس مقررات و توافق های 
رسمی، کس��ری بودجه ساالنه کش��ورهای عضو حوزه یورو 
نباید از 3 درص��د تولید ناخالص داخلی )GDP( تجاوز کند، 
معلوم شد کسری بودجه دولت یونان در سال 2009 نزدیک به 

13 درصد تولید ناخالص داخل این کشور بوده است. 
افش��ا ش��دن این نکته، هم مس��ئوالن اتحادیه اروپا و هم 

فعاالن بازار سرمایه را وحشت زده کرد. 
از آن نگران کننده تر، برمال شدن این واقعیت بود که جمع 
بدهی های دولت یونان به 254  میلیارد یورو )چیزی در حدود 
343 میلیارد   دالر( رس��یده اس��ت که دس��ت کم 80  درصد آن 

اوراق قرضه دولتی و در دست خارجیان بود. 
ب��رای درک ابع��اد این رقم، بد نیس��ت بدانیم هنگامی که 
دولت روسیه در سال 1998 از بازپرداخت بدهی های خارجی 
خود ناتوان ش��د و عماًل اعالم ورشکس��تگی ک��رد، فقط 51  
میلیارد یورو بدهی داش��ت و زمانی که همین مس��أله در سال 
2001 ب��رای آرژانتی��ن روی داد، کل بدهی های خارجی این 

کشور از 57/2  میلیارد یورو تجاوز نمی کرد.
گرچ��ه از چند م��اه پیش  بس��یاری از ن��کات تاریک در 
مورد ش��رایط نابسامان اقتصاد یونان و برخی کشورهای دیگر 
اروپایی روشن شده بود، اختالفات درونی، به ویژه خودداری 
آلمان از تعهد در پرداخت بخش بزرگی از بدهی ها، مس��أله را 

حل نشده باقی گذاشته بود. 
در روز 27 آوریل، مؤسسه بزرگ اعتبار سنجی »استاندارد 
و پ��ورز«)S & P(، رتب��ه اعتب��اری اوراق قرض��ه یونان را به 
)BB+( تقلی��ل داد که عماًل به معن��ای بی ارزش بودن آنها، به 

عنوان مکانی برای سرمایه گذاری بود. 
این مؤسس��ه، همزمان رتبه اعتب��اری اوراق قرضه پرتغال 
را نی��ز به )A-( و رتبه اوراق قرضه اس��پانیا را از )AA+( به 

)AA( کاهش داد. 
بنا بر رس��م معمول در مورد اوراق قرضه ای که »آش��غال« 
قلمداد می شوند، مؤسسه )S&P ( اعالم کرد دارندگان اوراق 
قرضه یونان می توانند امیدوار باش��ند که در نهایت چیزی بین 

30 تا 50  درصد اصل سرمایه خود را پس بگیرند.
ای��ن تح��والت موجب ش��د که ف��رار س��رمایه از یونان 
در س��طحی گس��ترده آغ��از ش��ود و هرکس به هر ش��یوه ای 
مطمئ��ن  س��رمایه گذاری  ب��رای  مکان��ی  می توانس��ت  ک��ه 

جستجو کند. 
ای��ن امر اکنون به یونان محدود نمی ش��ود، زیرا اطالعات 
پراکن��ده، از بدهی های فزاینده پرتغال، اس��پانیا، ایرلند و حتی 
ایتالی��ا )یا مطالبات س��نگین این کش��ور ها از یونان( هم خبر 

می داد. 
در ای��ن ش��رایط فروش اوراق قرضه که برای پیش��گیری 
از نکول وام های گذش��ته ضرورت داشت، برای این کشورها 

دشوار می نمود. 
در این ش��رایط بود که تش��کیل صندوق��ی برای کمک به 
یون��ان - که در وخیم ترین وضعیت قرار داش��ت - پیش��نهاد 

شد. 
از آنجا که ظاهراً هنوز ابعاد مسأله یونان به درستی مشخص 

نبود، ارقامی که پیشنهاد می شد چندان چشمگیر نبودند. 
با این وصف، مردم آلمان که می دانس��تند بار اصلی بس��ته 
حمایت از یونان بر دوش آنها قرار خواهد گرفت، با مشارکت 

در این مقوله به شدت مخالف بودند. 
به اعتقاد آنها، دلیلی نداشت که تاوان ولخرجی های دولت 
یون��ان با مالیات بیش��تر یا دس��تمزدهای کمت��ر آنها پرداخت 

شود. 
خانم مرکل، هم که با این سیاس��ت مخالف بود، سرانجام 
رضای��ت داد کش��ورهای ح��وزه ی��ورو، به هم��راه صندوق 
بین الملل��ی پول، مبلغ 60 میلیارد   دالر برای نجات یونان از این 

مخمصه بپردازند. 
پذی��رش همی��ن بس��ته کوچک نی��ز برای ح��زب خانم 
م��رکل گران تم��ام ش��د و در انتخاباتی که در 9 م��اه مه )دو 
روز پ��س از تصوی��ب کم��ک به یون��ان در پارلم��ان آلمان( 
برگزار ش��د، حزب دموکرات مس��یحی در پ��ر جمعیت ترین 
ایالت آلمان شکس��ت س��ختی خورد و اکثریتش را از دس��ت 

داد.
اما خیلی زود آش��کار ش��د که چنین ارقامی دردی را دوا 
نمی کند و حل مسأله مالی یونان به مبالغی بسیار بیشتر از این 

ارقام نیاز خواهد داشت. 
ای��ن در حال��ی بود ک��ه تعل��ل اروپاییان و تداوم مس��أله 
یونان، اکنون س��المت اقتصادی چند کش��ور دیگر اروپایی و 
ش��اید هم همه کش��ورهای حوزه یورو را به مخاطره افکنده 

بود. 
در ای��ن زم��ان دول��ت خان��م م��رکل، به رغ��م مخالفت 
بس��یار  بس��ته  ب��ا  و  زد  دری��ا  ب��ه  دل  م��ردم،  گس��ترده 
سخاوتمندانه ای که اکنون بس��ته »نجات یورو« نامیده می شد، 

موافقت کرد.
در جلس��ه ای که در 8 و9 ماه مه به مدت 11 ماه به طول 
انجامید و با چانه زنی های بس��یار همراه بود، سرانجام وزرای 
مالیه کش��ورهای ح��وزه یورو ب��ا بودجه ای نزدی��ک به یک 
تریلی��ون دالر برای حل معضلی که گریبانش��ان را گرفته بود، 

توافق کردند. 

ای��ن بودجه ش��امل 60 میلیارد ی��ورو اوراق بانک مرکزی 
اروپا، 440 میلیارد یورو تعهد کش��ورهای عضو و 250 میلیارد 
یورو تعهد صندوق بین المللی پول بود که به هنگام نیاز  باید به 
صندوق کمک ها واریز ش��ود. )جمع این ارقام به 750  میلیارد 

یورو بالغ می شود که نزدیک به 950 میلیارد   دالر است(. 
در همین ح��ال بانک مرکزی اروپا که ب��ه محافظه کاری 
مالی شهره است، زیر فشار شدید پذیرفت که شروع به خرید 
اوراق قرض��ه اروپای��ی در بازار کند ت��ا از کاهش قیمت این 
اوراق )و در نتیج��ه افزایش نرخ بهره( جلوگیری کند و هزینه 
دریافت تس��هیالت را ب��رای اقتصادهای مش��کل دار اروپایی 

پایین نگهدارد. 
)خرید اوراق قرضه بی ارزش توسط بانک مرکزی، البته به 
معنای »چاپ پول« جدید بود و این همان کاری است که فدرال 
رزرو )بانک مرکزی( امریکا نیز قباًل بدان توس��ل جسته بود(. 
ک��ه  جلس��ه  ای��ن  اکونومیس��ت،  نش��ریه  نوش��ته  ب��ه 
تش��کیل  اروپای��ی  پ��ول  واح��د  از  دف��اع  منظ��ور  ب��ه 
ش��د و ب��ا احساس��ی از خ��وش بین��ی ب��ه پای��ان رس��ید، 
در حقیقت ناشی از استیصالی بود که شرکت کنندگان خود را 

در آن گرفتار می دیدند.
وحشت همگان از این بود که اوضاع نامناسب بازار اوراق 
قرضه کش��ورهای جن��وب اروپا در حال ضرب��ه زدن به نظام 
بانکی ب��ود و می رفت تا نظام اعتباری هم��ه اروپا، بلکه همه 

جهان را تحت تأثیر قرار دهد. 
خانم مرکل، که از جانب فرانس��ه، ایتالیا و اس��پانیا نیز به 
ش��دت تحت فشار قرار داش��ت، بزرگ ترین مبلغ را در بسته 
حمایت��ی ی��ورو تقبل کرد و پرداخت 123 میلی��ارد یورو را بر 

عهده گرفت.
مسأله بورس بازان و دالالن پول

به رغم دس��ت و دلبازی دولت های یونان در چندین سال 
گذش��ته و بدهی هایی که به بار آورده بودند، رقم سنگینی که 
به تصویب اعضای حوزه یورو رس��ید صرفًا برای حل معضل 
مال��ی یون��ان نبود و حت��ی از بیم آن نبود که مس��أله یونان به 
پرتغال و اسپانیا س��رایت کند و شبکه مالی آن کشورها را نیز 
دچار آسیب  س��ازد؛ ایجاد صندوقی به این عظمت و لبریز از 
پول، به دلی��ل آن بود که همه اقدامات مح��دودی که تاکنون 
انج��ام داده بودن��د، نه تنها گره ای از کار نگش��وده بود، که بر 

وخامت مسأله افزوده بود. 
اکنون بر آن ش��ده بودند که صندوق را چنان لبریز از پول 
کنن��د که بورس ب��ازان دریابند که نهادهای مالی شکس��ت را 

بر نخواهند تابید و حمالت آنها راه به جایی نخواهد برد. 
مسئوالن امر این نکته را به درستی دریافته بودند که هرچه 
تهاجم ب��ه نهادهای مالی بیش��تر و نیرومند تر باش��د، احتمال 

پیروزی مهاجمان افزایش می یابد.
ام��ا اگر خط��وط دفاعی از پش��توانه الزم ب��رای مقاومت 
برخ��وردار می ش��دند و نیروه��ای ب��ازار ب��ه اس��تحکام این 
مس��یر  مهاج��م  گروه ه��ای  می گش��تند،  واق��ف  خط��وط 
تهاج��م کم ت��ر  تأثیر گ��ذاری  و  تغیی��ر می دادن��د  را  خ��ود 

می شد.
ب��ا این همه و اگرچه یک تریلی��ون  دالر مبلغ کالنی بود، 
دس��ت اندرکاران امر به خوبی می دانس��تند که سیاس��ت آنها 
مسأله پیش رو را حل و فصل نمی کند و از میان بر نمی دارد و 
تدبیری هم که اتخاذ کرده اند در نهایت چیزی جز خرید زمان 

نخواهد بود.

یورو به سوی فروپاشی 

آگهی ابالغ
170/خ شماره دادنامه: 8909970354500229

شماره پرونده: 8809980358001187
شماره بایگانی شعبه: 881282

شاکی: آقای الیاس صالحی به نشانی: نجف آباد، یزدانشهر، بلوار انقالب یا شهدا، 
نبش خیابان سوم نانوایی بربری صالحی

متهم: آقای اهلل دوست بیدارجو به نشانی: مجهول المکان 
اتهام: خیانت در امانت

گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رأی 
می نماید.

رأی دادگاه
در خص��وص ش��کایت آقای الیاس صالح��ی فرزند علی علیه آقای اله دوس��ت 
بیدارجو فرزند خدارحم دایر بر خیانت در امانت بدین ش��رح که ش��اکی اظهار 
داش��ته س��ه تخته فرش ماش��ینی نگین مش��هد به مش��ارالیه دادم که به پدرزنش 
تحویل دهد و مش��ارالیه فرش��ها را تحویل نداده و متواری است، دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، متواری بودن متهم و اقرار مشارالیه به 
دریافت فرش��ها، عدم حضور و دفاع مؤثر از ناحیه ایشان و سایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده اتهامش را به شرح فوق محرز تشخیص و مشارالیه را به استناد 
م��اده 674 قانون مجازات اس��المی و رعایت بند 5 از م��اده 22 قانون مذکور به 
پرداخ��ت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. 
رأی صادره غیابی اس��ت و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 

دادگاه می باشد.
 3532/م الف

رستم پور - رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

دادنامه
171/خ شماره دادنامه: 8909970354500205

شماره پرونده: 8709980359400492
شماره بایگانی شعبه: 871084

ش��اکی: آقای عبداهلل گشتاسبی با وکالت آقای فرهاد فتح الدین به نشانی: 
اصفهان، خیابان بزرگمهر، خیابان هش��ت بهش��ت غربی، ساختمان کوثر، 

طبقه چهارم، دفتر وکالت
متهم: آقای علی فالحی سهی به نشانی: مجهول المکان 

اتهام: کالهبرد اری
گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 

بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص ش��کایت آقای عبداله گشتاسبی فرزند قاسم با وکالت آقای 
فره��اد فت��ح الدین علیه آقای علی فالحی س��هی فرزند حس��ین دایر بر 
کالهبرداری، بدین ش��رح که ش��اکی اظهار داشته مشارالیه با معرفی خود 
به عنوان وکیل دادگس��تری و اس��تفاده از س��ربرگهای کانون وکال وعده 
حل و فصل پرونده تصادف پس��رم را داد و از این راه مبالغی از اینجانب 
اخذ و متواری ش��ده اس��ت و تقاضای رس��یدگی دارم، دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده، تحقیقات انجام ش��ده، مالحظه س��ربرگ مورد استفاده 
متهم که خود را کارش��ناس مسائل قضایی معرفی نموده، استعالم به عمل 
آمده از مرکز مش��اوران حقوقی ق��وه قضائیه، عدم حضور و دفاع مؤثر از 
ناحیه متهم، اظهارات مطلعین و س��ایر قرائن و امارات موجود در پرونده 
اتهام��ش را به ش��رح فوق محرز تش��خیص و نامبرده را به اس��تناد ماده 
1 از قانون تش��دید مجازات مرتکبین ارتش��اء، اخت��الس و کالهبرداری 
ب��ه تحمل یک س��ال حبس و پرداخت مبلغ ی��ازده میلیون و پانصد هزار 
ری��ال به عنوان رد مال در حق ش��اکی و پرداخت همی��ن مبلغ به عنوان 
جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی 
 اس��ت و ظ��رف ده روز از تاری��خ ابالغ قابل واخواه��ی در همین دادگاه 

می باشد.
 3534/م الف

رستم پور - رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
172/خ شماره دادنامه: 8909970350700200

شماره پرونده: 8909980350700224
شماره بایگانی شعبه: 890224

خواهان: آقای علی محمد تنباکو زاده به نشانی اصفهان خ طالقانی کوچه نارون جنب 
مسجد الرحیم پ 11+2 منزل تنباکوزاده

خوانده: خانم صدیقه کشمیری به نشانی مجهول المکان
خواسته: دستور فروش ملک مشاع

گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به 
اتخاذ تصمیم مینماید.

تصمیم دادگاه
درخصوص درخواس��ت خواهان آقای علی محمد تنباکوزاده بطرفیت خوانده خانم 
صدیقه کش��میری و به خواسته صدور دس��تور فروش 6 دانگ پالک مشاعی 5131 
بخش 2 ثبتی اصفهان دادگاه نظر به اینکه حسب محتویات پرونده مالکیت مشاعی 
نامبردگان با السویه نسبت به پالک مذکور محرز بوده و حسب رأی صادره از مرجع 
محترم ثبتی ملک مذکور نیز قابل افراز تشخیص و دلیلی بر اینکه نسبت به رأی صادره 
اعتراضی شده باشد ارائه نگردیده فلذا دادگاه مستنداً به قانون افراز و فروش امالک 
مشاع و آئین نامه اجرائی آن دستور فروش پالک موصوف را صادر می نماید تا واحد 

محترم اجرای احکام برابر مقررات قانونی اقدام نمایند.
3529/ م الف

مسیبی- رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
173/خ شماره دادنامه: 8809970350701379

شماره پرونده: 8809980350700469
شماره بایگانی شعبه: 880469

خواهان: آقای خداداد کفشداران به نشانی اصفهان خ کهندژ سودان جنب کوچه 91 
مصالح فروشی کفش داران

خواندگان: 1- آقای کاظم بابائی به نشانی مجهول المکان
2- شعبه چهار تأمین اجتماعی اصفهان به نشانی اصفهان خ عباس آباد

خواسته: اصالح سوابق بیمه
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به اصدار رأی مینماید.
رأی دادگاه

درخصوص دعوی خواهان آقای خداداد کفشداران بطرفیت خواندگان 1- آقای کاظم 
بابائی 2- ش��عبه چهارم س��ازمان بیمه تأمین اجتماعی اصفهان و به خواسته اصالح 
سوابق بیمه ای از نام کاظم بابائی به نام خداداد کفشداران و ثبت آن در پرونده بیمه 
ای و احتساب سوابق بیمه ای توسط خوانده ردیف دوم بشرح دادخواست تقدیمی 
دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و توجهاً به شهادت شهود تعرفه 
خواه��ان که مؤید صحت ادعای خواه��ان بوده و حکایت از این دارد که خواهان از 
1337/1/16 لغایت 44/5/31 با اس��تفاده از شناسنامه خوانده ردیف )1( در کارخانه 
ناهید اصفهان کار می کرده و س��وابق بیمه ای به نام خوانده ردیف )1( موجود بوده 
و ایض��اً خوان��ده ردیف )1( دفاعی به عمل نیاورده و دفاعی��ات خوانده ردیف دوم 
نیز موجه نبوده و اش��عار گردیده سوابق بیمه ای از 37/1/16 لغایت 44/5/31 به نام 
خوانده ردیف )1( در سازمان بیمه گر موجود است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد 
دانسته به اصالح سوابق بیمه ای از نام کاظم بابائی به خداداد کفشداران و احتساب 
سوابق بشرح فوق و خواسته توسط خوانده ردیف دوم صادر می نماید. رأی صادره 
نسبت به خوانده ردیف )1( غیابی و قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به خوانده 
دیگر حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم 

تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
3530/ م الف

مسیبی- رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی مزایده
175/خ دفتر اجرای احکام مدنی شعبه 23 حقوقی )خانواده( دادگستری اصفهان در 
نظر دارد در خصوص پرونده اجرائیه کالسه 167/88 ج 23 ح موضوع مطالبه مهریه 

مطروحه فی مابین محکوم علیه آقای مرتضی انصاری فرزند عبدالرسول به قیمومیت 
آقای رسول انصاری فرزند مرتضی و محکوم لها خانم خدیجه طالبی فرزند حسن به 
خواسته دویست سکه تمام بهارآزادی و یکصد مثقال طالی ساخته شده 18 عیار و 
مبلغ 12/994/000 ریال وجوه نقدی مطابق ش��اخص سال 86 و پرداخت 959/700 
ریال هزینه عملیات اجرائی در حق صن��دوق دولت و مبلغ 1/000/000 ریال بابت 
هزینه امر کارشناسی و مبلغ 80/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی تمامیت یک واحد 
آپارتمان مس��کونی ب��ه آدرس خیابان کاوه خ فالط��وری مجتمع نقش جهان بلوک 
الله 5 طبقه هفتم واحد 53 که حس��ب نظریه کارش��ناس محترم منتخب دادگستری 
ک��ه مصون از هرگونه اعتراض مؤثر باقی اس��ت و در ی��ک مجموعه 8 طبقه روی 
پیلوت با اس��کلت بتنی و س��قف تیرچه بلوک و دیوار آجری و درب و پنجره های 
بیرون��ی پروفی��ل فلزی و دربهای داخلی چوبی و آش��پزخانه اپن با کابینت فلزی و 
روکش کابینت MDF و سرویس��های بهداشتی تمام سرامیک و دارای امتیاز آب و 
گاز مش��ترک و برق مستقل می باشد و دارای پالک ثبتی 15182/6604/9411 است 
که به موجب قرارداد شماره 86-1417 مورخ 86/7/24 از شرکت عمران مسکن ایران 
خریداری شده است و حسب استعالم از شرکت موصوف پالک مورد مزایده بملغ 
42/300/000 ریال بدهکار اس��ت و به مبلغ پایه 480/000/000 ریال ارزیابی نموده 
است را به منظور تأمین بخشی از مهریه مورد مطالبه از سوی محکوم لها مطابق قانون 
مزایده در تاریخ چهارشنبه 89/4/2 رأس ساعت 9 صبح در طبقه همکف دادگستری 
کل استان اصفهان اتاق )054( واقع در خیابان شهید نیکبخت بفروش برساند، مزایده 
رأس تاریخ و ساعت مقرر شروع و برنده مزایده کسی خواهد بود که پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ مزایده را به همراه داشته و عندالمجلس 
به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و سایر هزینه های مزایده به عهده محکوم 
علیه است طالبین می توانند قباًل و حداقل 5 روز قبل از تاریخ مزایده ضمن هماهنگی 

با این واحد اجرائی از محل دیدن فرمایند.
3537/ م الف

احمدیان- مدیر اجرای احکام شعبه 23 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی اخطار اجرایی
191/خ بموجب رأی ش��ماره 29 تاریخ 89/1/21 حوزه هفت شورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت. محکوم علیه آقای کیومرث قائد امینی 
هارونی نام پدر: خان محمد نش��انی محل اقامت: مجهول المکان محکوم اس��ت به: 
حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند خودروی رنو به شماره انتظامی 14274 
تهران 41 بانضمام پرداخت س��ی هزار ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له خانم 
مریم رهنما نام پدر: اسماعیل نشانی محل اقامت: اصفهان- بلوار کشاورز- جنب بانک 

ملی درب کرم رنگ منزل آقای رهنما.
به اس��تناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 
تعهد ومف��اد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اق��دام قانونی برای اجرای 

احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
3577/ م الف

شورای حل اختالف شعبه هفتم حقوقی اصفهان
 

آگهی ابالغ
192/خ شماره پرونده: 972-88 
شماره دادنامه: 88/12/22-1055

مرجع رسیدگی: شعبه 26 شورای حل اختالف استان اصفهان
خواهان: صندوق قرض الحسنه حضرت محمد )ص( به مدیریت احمد صابریانی به 

نشانی: بر خیابان حکیم نظامی جنب کوچه33
خوانده: عبداله مال اسماعیلی فرزند:کرمعلی و به نشانی: خیابان کاوه خیابان غرضی 

خیابان خردمند مجتمع بهاران بلوک 2 شمالی طبقه 2
خواسته: مطالبه

گردشکار: خواهان با تقدیم دادخواس��تی تقاضای مطالبه مبلغ 9/300/000 ریال 
بابت مبلغ وام دریافتی معوق ش��ده از ناحیه خوانده به انضمام هزینه دادرس��ی و 
خس��ارت تأخیر تأدیه را نموده است که در ادامه شورا با بررسی اوراق پرونده و 
اعالم ختم رس��یدگی و استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 

صدور رأی می نماید.
رأی شورا

در خص��وص دع��وی مطروحه از ناحی��ه خواهان صندوق قرض الحس��نه حضرت 
محم��د )ص( به مدیریت عاملی آقای احمد صابریانی به طرفیت خوانده به نام عبداله 
مالاسماعیلی دهقی فرزند کرمعلی و به خواسته مطالبه مبلغ 9/300/000 ریال بابت مبلغ 
وام دریافتی معوق شده ازناحیه خوانده به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه 
از توجه به اظهارات خواهان به شرح متون و متن دادخواست تقدیمی و متعاقباً به شرح 
صورتجلسه دادرس��ی 88/12/9 که خواهان با تعلیل خواسته خود از مبلغ 9/300/000 
ریال به 5/650/000 ریال تقاضای محکومیت خوانده را به میزان مبلغ 5/650/000 ریال 
درخواس��ت نموده است و همچنین مالحظه مستندات ابرازی خواهان و نظر به اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلس��ه دادرس��ی حاضر نگردیده و در مقابل دعوی 
مطروحه از ناحیه خواهان اقامه دلیل ننموده و مدرکی که حکایت از برائت ذمه خویش به 
میزان اصل خواسته در مقابل دعوی مطروحه از خواهان باشد ارائه ننموده است و منکر 
مس��تندات ابرازی خواهان نشده ادعای جعل، انکار و تردید نکرده است از آنجایی که 
اصل مستندات در ید خواهان حکایت از اشتغال ذمه خوانده به میزان اصل خواسته در 
حق خواهان است شعبه دعوی خواهان را وارد دانسته مستنداً به مواد 198، 519، 522 
ق.آ.د.م رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5/650/000 ریال بابت اصل خواسته 
به انضمام 30/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست یعنی مورخ 88/9/21 تا زمان اجرای مفاد دادنامه با مبنا قرار 
دادن مبلغ 5/650/000 ریال به عنوان پایه محاس��به در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید که اجرای احکام مکلف است با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از خوانده اخذ و در 
حق خواهان پرداخت نماید. و اما در خصوص مازاد بر مبلغ 5/650/000 ریال تا مبلغ 
9/300/000 ریال با توجه به کاهش خواسته از ناحیه خواهان در اولین جلسه رسیدگی 
در اجرای ماده 98 ق.آ.د.م و مس��تنداً به ماده 197 قانون اخیر از کس��ر رأی بر رد دعوی 
خواهان نسبت به مازاد مبلغ 5/650/000 ریال صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی 

در یکی از محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 3538/ م الف
شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان
  

آگهی حصر وراثت
193/خ خانم رهنا عسگری خشوئی دارای شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 1152/89 ح/ 10 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان یداله شکوهی زاده بشناسنامه 7 در تاریخ 87/10/5 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

یک پسر و سه دختر و همسر.
1- رهنا عسگری خشوئی به ش ش 28 همسر متوفی.

2- آذر شکوهی زاده به ش ش 3692 فرزند متوفی.
3- زینب شکوهی زاده به ش ش 27591 فرزند متوفی
4- زهرا شکوهی زاده به ش ش 12592 فرزند متوفی

5- روح اله شکوهی زاده به ش ش 2715 فرزند متوفی و الغیر.
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
3584/ م الف

فانیان- رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان
 

برگ اخطاریه
190/خ آقای مهدی فاتحی نام پدر: شکر اله پیشه: پیمانکار نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان محل حضور: شعبه 34 شورای حل اختالف اصفهان واقع در خوراسگان- خ 

مجدعلی روبروی پیام نور خوراسگان
وقت حضور 10 روز پس از رؤیت ساعت 6-3 )18-15( عصر روزهای فرد علت 
حض��ور: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای داود گله داری بطرفیت ش��ما ظرف 

مهلت فوق پاسخ کتبی و الیحه دفاعیه خود را کتباً به شعبه ارائه نمائید.
3576/ م الف

شورای حل اختالف شعبه 34 حقوقی اصفهان
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گلخندزوج های جوان یا دانشجویان ترم اول دانشگاه؟؟؟جاده خاکی

پیشبند

اطاعت صرف!

جيغ ممتد کودکان برابر با صدای جت

 خطــر بروز سوء تغــذيه در کودکان 
مادران کم سن بيشتر است

 تأثيرمحيط زندگي در رشد مهارتهاي خواندن 
در کـــودکان 

نقش محيط در بلوغ مغز نوزادان کشف شد

ــد به  ــازه ازدواج کرده ای ــر ت اگ
نکات زیر توجه کنید: زوج های جوان 
ش��باهت زیادی به دانشجوهای سال 
اول دانش��گاه دارند. آنها تازه مشغول 
یادگیری خم و چم زندگی مش��ترک  
هس��تند. آگاهی از اش��تباهات معمول 
در اوای��ل ازدواج می تواند کمک کند 
مانع ب��روز آنها ش��ویم. در پیچ و خم 
دل دادگ��ی و حرف های نگفته جوانی، 
واقعیت های یک عمر زندگی در کنار 
یکدیگر و تجربه حوادث تلخ و شیرین 
و مهارت ه��ای الزم برای ش��ناخت و 
تجزی��ه و تحلیل مش��کالت زندگی 
فراموش می شود. یادآوری چند نکته و 
اجتناب از آنها به همه ما کمک می کند تا 
مسافتی دورتر از شروع زندگی مشترک 
و رویاپردازی های عاشقانه را مشاهده 

کنیم...
ــردای ازدواج:  فکر نکردن به ف
بعض��ی از همس��ران ج��وان آن چنان 
س��رگرم جش��ن ازدواج می شوند که 
نمی دانند درگیر چه مس��ائلی شده اند. 
شما متأهل شده اید. جشن ازدواج شاید 
سرگرم کننده باش��د اما فقط یک روز 
اس��ت. اکنون شما ناچارید با یکدیگر 
زندگی کنید، با هم کنار بیایید و خانواده 
تش��کیل دهید. از برنامه های جشن و 
بازتاب آن، از تماشای فیلم عروسی تا 
تجدید خاطرات با دوستان لذت ببرید، 
اما تمام مدت، تصویر بزرگ تری را در 
ذهن داشته باشید. مهارت هایی را برای 
زندگی مشترک یاد بگیرید و محبت و 

حمایت خود را پررنگ تر کنید.
ــردن  ــوض ک ــرای ع ــالش ب ت
خلقیات همسر: به احتمال قوی، شما به 
این دلیل با همسر خود ازدواج کرده اید 
که عاشقش بوده اید. اگر این طور باشد، 
هیچ دلیل��ی وجود ندارد که او را تغییر 
دهید. بدون ش��ک، اف��راد بالغ به طرز 
چشم گیری تغییر نمی کنند. پس بهترین 
اطمینان شما این است که همسر خود 
را قبول کرده و او را به خاطر منحصر به 
فرد بودنش و تفاوت هایی که با دیگران 

دارد، دوس��ت بداری��د. ت��الش برای 
عوض کردن همسرتان فقط احساسات 
او را جریحه دار کرده و زندگی مشترک 
شما را خراب می کند. او را بپذیرید تا در 

راستای عالئق شما گام بردارد.
ــر: اگر  رابطه بد با خانواده همس
تا این لحظه به رابطه ش��ما لطمه وارد 
شده، دست به هر کاری بزنید تا رابطه 
خود با خان��واده همس��رتان را بهبود 
ببخش��ید. اولین نفری باشید که صلح 
را برق��رار می کند، زی��را هنگام دعوای 
شما با خانواده همسرتان، تنها کسی که 
آزرده خاطر می ش��ود، همسرتان است 
که احساس می کند بین شما گیر افتاده 
است. با بهبود روابط با خانواده همسر 
می توانید روابط زناش��ویی خود را نیز 
مس��تحکم تر کنید چون شما دوست 

داشتنی تر به نظر می آیید. 
ــو:  ــای گفتگ ــه  ج ــاجره ب مش
پرخاشگری و فریاد زدن و جیغ کشیدن 
در حل مش��کل یا اخت��الف نظرها به 
ش��ما و همس��رتان کمک��ی نمی کند. 
گفتگ��وی آرام و منطق��ی ش��ما را به 
پیش خواهد برد. اگر هنگام مجادله با 
 همسرتان نتوانید خودتان را کنترل کنید،
زندگی تان را به مخاطره می اندازید. پس 
هر کاری را که شامل این موارد است؛ از 
استراحت در میانه بحث تا طلب کمک 
به وسیله روش های درمانی انجام دهید.
ــق دید: هیچ کس  کوتاه بودن اف

دوس��ت ندارد درباره مسائل سنگینی 
مثل کنترل مسائل مالی، راه های ممکن 
در صورت بچه دار نشدن، نحوه آمادگی 
برای اتفاقات پیش بینی نش��ده ای مثل 
مرگ، بحث کند. با این حال اکنون که 
متأهل ش��ده اید، چاره ای جز صحبت 
درب��اره این موضوعات ندارید. ازدواج 
شما به این مسائل وابسته است. عاقل 
باش��ید و در مورد تمامی این مسائل با 
همسر خود صحبت کنید. در صورت 
لزوم با دیگران مشاوره داشته باشید اما 
این مسائل را نادیده نگیرید. زندگی، تنها 
تفریح و میهمانی و خوشی نیست. در 
خود توانایی پذیرش مشکالت بزرگ تر 

را داشته باشید.
دعواهای بیهوده: هر انسان متأهلی با 
همسر خود بر سر مسائلی بحث می کند 
از بازگذاشتن سر خمیردندان تا آویزان 
کردن لباس روی دستگیره در، که در نظر 
دیگران بی معنی است. بحث های خود 
 را برای مس��ائل مهم تری نگه دارید و 
تف��اوت های انس��انی را بپذیرید. این 
دلخوری ها را به ح��ال خود بگذارید. 
به راس��تی اگر تنها اشتباه همسر شما 
انداختن جوراب های کثیف روی زمین 
اس��ت، باید خودتان را خوش ش��انس 

بدانید.
حسادت: همسرتان شما را برای 
زندگی انتخاب کرده اس��ت. حسادت 
باعث ات��الف وقت ش��ده و موجب 

اهانت به همسرتان می شود که تصور 
می کند شما به او اعتماد ندارید. اگر او 
همیشه قابل اعتماد بوده است، نباید با 
حسادت خود برای او ایجاد مزاحمت 
کنید. این برای رابطه سم است. اصل را 
بر صداقت بگذارید مگر آنکه خالفش 

ثابت شود. 
ــردن مانند مجردها:  زندگی ک
اکنون زمان آن رسیده که بزرگ شوید. 
گردش ش��بانه رفتن با دوستان، زمانی 
اشکال نداشت که ش��ما مجرد بودید 
و هیچ کس در منزل منتظر ش��ما نبود. 
به عنوان یک فرد متأهل، انجام بعضی 
کارها شایسته نیس��ت. البته در سویی 
دیگر خوب اس��ت تا نیاز همسرتان را 
بشناسید و این نوع تفریح ها را با شرط 

افراطی نبودن بپذیرید. 
ــترک:  ــی مش ــرور در زندگ غ
زن یا ش��وهری که بعد از هر مشاجره 
ب��ر عذرخواهی اصرار دارد، همیش��ه 
برنده اس��ت و کسی که مهر و محبت 
همس��ر خود را انکار می کند، هیچ کار 
مفی��دی ب��رای زندگی مشترک ش��ان 
انج��ام نمی ده��د. او اج��ازه می دهد 
غ��رور و روش های حل مش��کالت 
و عش��ق و عالقه او به همس��رش راه 
پیدا کند و رابطه آنها به نتیجه برس��د. 
باید مالیم تر باش��ید و راهی پیدا کنید 
 که مس��ئولیت اعمال خود را به گردن 

بگیرید.
ــودن: باید مانند یک گل  با هم نب
از زندگی مشترک خود مراقبت کنید. 
گل بدون آب، نور خورشید و مراقبت 
هرگز رشد نخواهد کرد. بنابراین، باید 
برنامه ریزی کنید تا مدت زمان بیشتری 
را در کنار همسر خود باشید. همسرانی 
ک��ه به بهانه های مختلف فرصت یک 
غذا خوردن با همسرش��ان را از دست 
 م��ی دهند س��خت در اش��تباهند. این 
زمان ها اگر چه آنچنان مهم نباش��د اما 
در ایجاد علقه های خانوادگی بس��یار 

مهم است.
دکتر بهشتی پور

  میترا پازکی زاده
نفقه همس��ر امري است که بعد از عقد و ازدواج 
و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح مي شود و 
پیامدهاي مالي و حقوق��ي دارد که طرفین باید از آن 

مطلع باشند.
تعریف نفقه

نفقه یعني انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاري 
که این انفاق گاهي الزام آور مي شود مانند نفقه زوجه 
و فرزندان و اقارب. از منظر حقوقي ماده 1107 قانون 
مدني نفقه را این گون��ه تعریف مي کند: نفقه عبارت 
اس��ت از نیازهاي متعارف و متناسب با وضعیت زن 
از قبیل مسکن، البس��ه، غذا، اثاث منزل و هزینه هاي 
درمان��ي و بهداش��تي و خادم در ص��ورت عادت یا 
احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. مقدار نفقه با توجه 
به استطاعت مرد برابر میزاني است که موجب گذران 
زندگي زن شود و تقریباً مایجتاج اولیه زندگي زن را 
اداره کن��د، اگر مبلغي که زوج به عنوان نفقه به زوجه 
مي پردازد به قدري باشد که کفاف تهیه مسکن یا کرایه 
مسکن، خرید لباس، اثاث خانه و غذا را بکند مشمول 
ترک انفاق نیست ولو نفقه یک روز باشد،  اما اگر فقط 
مبلغي جزئي در حد کفاف غ��ذا و مخارج روزانه به 
زوجه بپردازد، بدون تهیه مسکن، اثاث، لباس و سایر 
جزئیات اموري که انفاق قانوني محس��وب مي شوند 
مشمول ترک انفاق است. آنچه قابل تأمل است قانون 
مدني ایران در مورد مخارج زایمان ساکت است، لیکن 
برخي از فقها معتقد هستند مخارج درمان بیماري ها 
که در طول عمر، انس��ان به آن مبتال مي شود به عهده 
ش��وهر اس��ت، ولي مخارج بیماري هاي غیرمعمول 
 و صعب الع��الج از جمله نفقات واجبه نیس��ت. در 
مقاب��ل برخي دیگر از فقها از جمله حضرت آیت اهلل 
خویي هر نوع بیماري را جزء نفقات واجب شمرده اند، 
حتي مخارج س��فري را که براي عالج ضرورت دارد 
از جمله نفقات واجب شمرده اند. همچنین دکتر ناصر 
کاتوزیان حقوقدان مي گوی��د: آنچه اهمیت دارد این 
اس��ت که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده تأمین 

معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. 
تحول ش��یوه زندگي، هر روز نیازهاي تازه ای به 
وجود مي آورد که نمي توان آنها را در چارچوب معیني 
محصور کرد و ناچار باید داوري و قضاوت را به عهده 
عرف گذاش��ت. بنابراین در تعریف نفقه زن مي توان 
گفت: تمام وس��ائلي که زن با توجه به محیط زندگي 
و وضع جس��مي و روحي خود بدان نیازمند است و 

تشخیص این با عرف است و مالک ثابتي ندارد.
شرایط وجوب نفقه

ازدواج دائمي و تمکین از شرایط واجب براي ایجاد 
نفقه هستند. ماده 1106 قانون مدني مي گوید: در عقد 
دائم، نفقه زن به عهده شوهر است. بنابراین در ازدواج 
موقت، زن اس��تحقاق دریافت نفقه را ندارد مگر اینکه 
حین عقد ش��رط شده باش��د  اما در ازدواج دائمي به 
محض تمکین، زن مستحق دریافت مي شود. در ارتباط با 
معناي تمکین باید گفت: تمکین به دو بخش تمکین عام 
و تمکین خاص تقسیم مي شود. تمکین عام، فرمانبرداري 
در تمام امور کلي زندگي است و زن موظف به پیروي 
و اطاعت از ش��وهر است و تمکین خاص اطاعت از 
نیازهاي غریزي مرد از جانب زن است. ماده 1108 قانون 
مدني تصریح مي کند: هرگاه زن بدون مانع مشروع از 
اداي وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد 
بود. البته زنداني شدن زن مانع تمکین است اما موجب 

عدم استحقاق نفقه نیست.
ترک منزل از ناحیه زوجه و تعلیق نفقه

زوج وظیفه دارد که در حد توانش منزلي مستقل 
و متناسب با شئونات زوجه فراهم کند. حال اگر این 
منزل از جنبه شئونات اجتماعي مطابق حال زن باشد 
ولي به  سر بردن در آن منزل موجب شود که احتمال 
ضرر و زیان شرافتي یا بدني )آزار و اذیت(  زوجه برود، 
خروج وي از منزل عدم اطاعت محسوب نمي شود و 
نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وي تعلق خواهد 

گرفت.
موارد عدم پرداخت نفقه

1- ناسازگاری زن 2- عقد موقت 3- فوت مرد 
4- طالق بائن از موارد ساقط شدن نفقه هستند.

2- نفقه حقي اس��ت که در ص��ورت اطاعت به 
زن تعلق مي گیرد و این بدان معني اس��ت که صرف 
ادعا و درخواس��ت زن او صاحب حق اس��ت و نیاز 
به اثبات اینکه به او نفقه تعلق مي گیرد نیس��ت و این 
امکان به واس��طه رابطه زوجیت فراهم شده. البته این 
تعلق نفقه وابسته به تمکین کامل اعم از تمکین عام و 
خاص است. بنابراین با تحقق تمکین عام و سرپیچي 
از تمکین خاص یا برعکس نفقه تعلق نمي گیرد، ضمن 
اینکه به طور کلي اثبات انفاق در صورتي که دالیل و 
شواهد مشخصي بر عدم تمکین زوجه نباشد با مرد 
است و همین طور زماني که ادعاي عدم تمکین وجود 
دارد، مرد باید ادعاي خود را با مدارک، شواهد و اسناد 
به اثبات برساند. بنابراین به محض درخواست نفقه از 
طرف زن، مرد ملزم به ارائه دلیل مبني بر عدم تمکین 
زن است که این کار با روال معمول حقوقي جامعه ما 

از طریق ارسال اظهارنامه صورت مي گیرد.
در م��ورد نفقه ط��الق م��اده 1109 قانون مدني 
مي گوی��د: نفقه مطلقه رجعی��ه در زمان عده به عهده 
شوهر است مگر اینکه طالق در حال نشوز واقع شده 
باشد، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طالق بائن 
باش��د، زن حق نفقه ندارد مگ��ر در صورت حمل از 
شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق 
نفقه خواهد داشت. )طالق رجعي: طالقي است که در 
ایام عده مرد حق رجوع ب��ه زن را دارد، اما در طالق 
بائن مرد چنین حقي ندارد چرا که رابطه زوجیت کاًل 
قطع مي شود(  ماده 1110 نیز درخصوص نفقه زن در 
صورت ف��وت مرد مي گوید: در ایام عده وفات که 4 
ماه و 10 روز است، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه 
از اموال اقاربي که پرداخت نفقه به عهده آنان است )در 

صورت عدم پرداخت(  تأمین مي شود.
ویژگي هاي نفقه

- نفقه زوجه مقدم ب��ر نفقه اقارب واجب النفقه 
است، زیرا پدر و مادر در مقابل فرزند تکلیفي ندارند 

در حالي که زن در برابر شوهر تکلیف دارد.
- تقدم نفقه بر سایر دیون

- شرط نفقه اقارب، ناتوان بودن والدین است، اما 
اگر زن استقالل مالي نیز داشته باشد، مستحق نفقه است.
- نفقه گذشته زن دین است و مرد باید بپردازد.

نفقه در مدت عقد و قبل از ازدواج
در حد فاصل میان عقد و انجام ازدواج، نفقه اي به 
زن تعلق نمي گیرد، مگر اینکه زن براي شروع به زندگي 
اعالم آمادگي کرده باش��د ولي مرد از بردن همسرش 
خودداري کند که در این صورت زن مستحق دریافت 
نفقه اس��ت. در این صورت زوجه باید بتواند ادعاي 
خود را ثابت کند یعني یا باید به نزدیک ترین مجتمع 
قضایي محل سکونت خود مراجعه، 3 برگ اظهارنامه 
دریافت و آمادگي خود را اعالم کند یا اینکه چند نفر را 
به شهادت بگیرد و استشهادیه اي تنظیم کند. همچنین به 
زني که بعد از عقد، شروع به زندگي زناشویي و رفتن 

به خانه ش��وهر را منوط به پرداخت مهریه کند، نفقه 
تعلق مي گیرد و مرد مکلف است نفقه وي را بپردازد.

ضمانت اجرایي عدم پرداخت نفقه
نکته مهمي که باید به آن توجه شود این است که 
نپرداختن نفقه نه  تنها به صورت یک دعوي حقوقي 
و از طریق دادگاه هاي خانواده قابل رس��یدگي است، 
بلکه از نقطه نظر جزایي نیز جرم محس��وب مي شود 
و مي توان از طریق طرح شکایت به مراکز انتظامي و 
کالنتري ها و مراجعه ب��ه دادگاه هاي جزایي تقاضاي 

رسیدگي کرد.
شکایت کیفري

زن در یک برگ عادي ش��کایت خود را نوشته و 
آن را به دادگاه ارائه مي دهد. در این صورت به شکایت 
وي خیلي سریع رسیدگي مي شود و در صورت اثبات 
ادعا مرد به مجازات تعزیري محکوم خواهد شد. الزم 
به ذکر است نفقه حال از طریق شکایت کیفري قابل 
مطالبه است و نفقه گذشته با ارائه دادخواست حقوقي 
قابل پرداخت است. ماده 642 قانون مجازات اسالمي 
مي گوید: هر کس با داش��تن استطاعت مالي نفقه زن 
خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر 
اشخاص واجب النفقه امتناع کند، دادگاه او را از 3 ماه و 

یک روز تا 5 ماه حبس محکوم مي کند.
دادخواست حقوقي

زوجه پس از خرید دو نس��خه دادخواست باید 
خواس��ته خود را در آنها قید کند و چون دعواي نفقه 
مالي اس��ت به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و 
آن را ب��ه دادگاه خان��واده تقدیم کند. وي مي تواند در 
دادخواست خود هزینه دادرسي را نیز مطالبه کند در 
صورت عدم توانایي مرد به پرداخت نفقه یا اینکه به 
هیچ طریقي نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد 
یا مالي هم از او به دست نیاید که از آن محل نفقه زن 
پرداخت شود، زن مي تواند دادخواست طالق تنظیم 

کند.
نفقه فرزند

نفقه اوالد به عهده پدر است. در اینجا براي رفع 
برخ��ي از ابهامات به نکاتي در خصوص نفقه فرزند 

مي پردازیم.
اوالد تا چه زماني مستحق دریافت نفقه است؟

در ش��رع و قانون سن معیني براي نفقه فرزندان 
در نظر گرفته نشده و عرفاً مادام که اوالد داراي شغل 
و درآمد مشخص نباشد، پدر نسبت به پرداخت نفقه 
مس��ئولیت دارد. البته در نفقه دختر و پسر تفاوتي نیز 
وجود دارد و آن این است که براي دختران تا زماني که 
دختر ازدواج نکرده یا به شرایط استقالل مالي نرسیده 
پرداخت همه مخ��ارج و نفقات وي به عهده پدرش 
است. حال این ازدواج چه قبل از سن رشد دختر و چه 
بعد از آن باشد یعني اگر دختري حتي به سن باالیي 
هم برسد و داراي استقالل مالي نباشد یا ازدواج نکرده 
باش��د مي تواند نفقه خود را از پدر بخواهد. در مورد 
نفقه پسران برخي معتقدند که به محض حلول سن 
رشد نفقه فرزند ذکور قطع شده و پدر تکلیف شرعي 
در قب��ال وي ندارد، اما با توج��ه به وضعیت خاص 
اجتماعي و اقتصادي اکثریت اقش��ار جامعه و این که 
در ش��رایط فعلي اقتصادي و اجتماعي صرف حلول 
سن رشد نمي تواند موجب اثبات استقالل و عدم نیاز 
مادي فرزند ذکور به پدر باشد، جوان در دوران خدمت 
سربازي و در صورت ورود به مراکز تحصیلي عالي و 
دانشگاهي نیز نیاز به حمایت مالي خانواده به خصوص 
پدر داش��ته و دادگاه با احراز شرایط قانوني براي این 

گونه فرزندان نیز ممکن است نفقه اي در نظر بگیرد.

سپیده نصر اصفهانی
همیش��ه می گن ح��رف بزرگتره��ا رو باید 
گ��وش کرد چ��را که تجربه دارن و بیش��تر از ما 
جوون ها م��ی فهمن. ولی گاه��ی گوش کردن 
صرف بدون دخالت عق��ل و درایت فرد، باعث 
به بار اومدن اشتباهاتی می شه که جبرانش شاید 
خیلی سخت باشه... سحر 27 ساله همونطور که 
لبخند تلخی روی لب داره و به نظر می رس��ه از 
انتخاب گذشتش خیلی پشیمونه، اینطور می گه: 
همیش��ه به حرف پدر و مادرم گوش می کردم. 
ه��ر وقت هرک��دوم حرفی در راس��تای زندگی 
من می زدند من س��ریع و ب��دون هیچ مخالفتی 
به��ش عمل می ک��ردم. از بچگ��ی اینطوری یاد 
گرفت��ه و تربیت ش��ده بودم. ه��م آموزش های 
 خانوادگی و فامیلی هم مدرس��ه و نصیحت های 
معل��م ها که همیش��ه م��ی گفتن بای��د به حرف 
بزرگترها گوش کرد، همه و همه باعث می ش��د 
ک��ه روی حرف پدر و م��ادرم حرف نزنم و این 
کارم ت��ا موق��ع امتحان کنکور و انتخاب رش��ته 
هیچ ضرری بهم نرس��وند... با اینکه بیشتر مواقع 
نظ��رم برخالف پدر و مادرم ب��ود و برای انجام 
کارهای حتی ش��خصی خودم سلیقه ای متفاوت 
با اونها داش��تم ولی تقریبًا میشه گفت تا هیجده 
 سالگیم همیشه موفق بودم و همین امر هم باعث 
می ش��د که دلیل موفقیت هام رو انجام بی چون 
و چرای اوامر پدر و مادرم بدونم و بیشتر از قبل 
به حرفش��ون گوش کنم... یادمه همیشه ریاضی 
و یا هر درس��ی که به ریاضی مربوط می شد رو 
خیلی زیاد دوست داشتم و توی این درس خیلی 
هم موفق بودم. اما به وقت انتخاب رشته دانشگاه 
برخالف نمرات ب��اال و معدل عالی که توی این 
رشته کسب کرده بودم، پدر و مادرم ازم خواستن 

که واس��ه رشته تجربی کنکور بدم... واسم خیلی 
سخت بود چون عالوه بر اینکه همه عالقه من به 
ریاضیات خالصه می شد، تازه هیچ کششی هم 
نس��بت به رشته تجربی و دکتر شدن و این حرفا 
نداشتم... واسه همین دوگانگی شدیدی که برام 
پیش اومده بود به مشاور مراجعه کردم و بعد از 
یکی دو ساعت صحبت، مشاور هم قطعًا نظرش 
این ب��ود که باید کنکور ریاضی ب��دم چرا که با 
ارزیاب��ی های مختلف به این نتیجه رس��یده بود 
ک��ه درصد موفقیت زیاد من در صورت رفتن به 
زیرش��اخه های رشته ریاضی محقق می شد. من 
این موضوع را با خانوادم درمیون گذاش��تم ولی 
اونا موافقت که نک��ردن هیچ، تازه کلی هم مانع 
سر راهم  گذاشتند و با یادآوری این موضوع که 
تا حاال با عمل کردن به حرفهاش��ون هیچ وقت 
ض��رر نکردم، منو مجبور ب��ه انجام کاری که می 
خواس��تن کردن و منم دیگ��ه مخالفتی نکردم... 
کنکور تجربی دادن من همان و کسب یه رتبه فوق 
العاده غیرقاب��ل تصور بد هم همان! خوب یادمه 
وقتی جوابای کنکور به دستم رسید و چشمم به 
رتب��ه ای که آورده بودم افتاد و تمام عالقم برای 
ادامه تحصیل و پیش��رفت توی وجودم سرکوب 
ش��د و یه دفعه در عرض چن��د ثانیه حس کردم 
هر آنچه در مدت 12 س��ال تحصیل برای خودم 
و اعتم��اد به نفس��م به دس��ت آورده بودم، توی 
وجودم کشته شد و من دیگه هیچ وقت نتونستم 
اون سحر درس��خون قبلی باشم! االن که چندین 
 س��ال از اون ماج��را می گذره من هنوز تأس��ف 
م��ی خورم که چ��را برای چنی��ن انتخاب مهمی 
حتی به اندازه سرس��وزنی به عالقه و نظر خودم 
اهمیت ندادم و با چش��م و گوش بسته کاری رو 

کردم که تا آخر عمر خودم رو نبخشم...

پژوهش��گران آلمان��ی می گوین��د جیغ ممتد 
نوزادان به اعصاب ش��نوایی آس��یب می رساند. 
نتیج��ه تحقیق��ات ت��ازه  حاکی از آن اس��ت که 
کودکان می توانند ب��ه اندازه یک هواپیمای جت 
یعنی تا 120 دسی بل، آلودگی صوتی تولید کنند. 
جیغ ممتد کودکان خردس��ال اعص��اب والدین 
را درهم می ریزد. مش��تیلد پاپ��وزک، متخصص 
نوزدان در دانش��گاه مونس��تر آلم��ان می گوید: 
برخی از کودکان می توانند هش��ت ساعت در هر 
شبانه روز، بی وقفه فریاد بزنند. او در ادامه اضافه 
می کن��د این ک��ودکان »حنجره طالی��ی« چندان 
هم کم  شمار نیس��تند. نتیجه تحقیق پژوهشگران 
آلمانی حاکی از آن اس��ت ک��ه از هر پنج کودک 
یکی قادر اس��ت ب��ا جی��غ زدن، آلودگی صوتی 
تولید کند. مش��تیلد پاپوزک برای شناس��ایی این 

ک��ودکان پرکار می گوی��د: کودکانی که در مدت 
زمانی مشخص، یعنی سه هفته متوالی، دست کم 
سه روز و در طول هر روز سه ساعت تمام فریاد 
می زنن��د در این دس��ته ج��ای می گیرند. صدای 
فری��اد ای��ن کودکان تا 120 دس��ی بل می رس��د 
)دسی بل مقیاسی است برای اندازه گیری صوت(. 
هر چند ک��ه تحمل افراد در م��ورد بلندی صدا 
با یکدیگر متفاوت اس��ت ام��ا آلودگی صوتی از 
محدوده  50 تا 90 دسی بل آغاز می شود. براساس 
قان��ون کار در آلمان، زمانی ک��ه آلودگی صوتی 
از 85 دس��ی بل بیش��تر شود اس��تفاده از گوشی 
محافظ الزامی اس��ت. این ش��دت از صوت، به 
رگ های بس��یار نازکی که خون را به طبله گوش 
می رسانند، آس��یب می رساند. در نتیجه بی جهت 
نیس��ت که به برخی از والدین توصیه می ش��ود 
هنگام جیغ زدن های ممتد کودکانش��ان از گوشی 
اس��تفاده کنند! البته جی��غ زدن کودکانی که هنوز 
قادر به س��خن گفتن نیس��تند، بی علت نیس��ت. 
فریاد یا جیغ زدن تنه��ا راه اعالم درد یا ناراحتی 
است. جالب اینجاس��ت که پژوهشگران آلمانی 
اش��اره می کنند فری��اد زدن به نوعی، نخس��تین 
گام در پروس��ه برقراری ارتباط از طریق س��خن 
 گفتن است. این پژوهش��گران معتقدند کودکان 
 هنگام فریاد زدن، آوای زبان مادری شان را تقلید 

می کنند.

مجله »بریتیش مدیکال« در مقاله جدیدي منتشر 
ک��رد: احتمال ابتال به س��وء تغذی��ه در کودکاني که 
فرزندان مادران کم سن و سال هستند، بسیار بیشتر 
است. محققان در این پژوهش تأکید کردند: سوء تغذیه 
در نوزادان زنان بسیار جوان و کمتر از 18 سال که در 
سن پایین ازدواج مي کنند،  بیشتر بروز مي کند.  ازدواج 
دختران در س��نین پایین و نوجواني در کشوري مثل 
هند بیشتر شایع اس��ت. این پژوهش مي افزاید: البته 
تولد نوزاد کم وزن و مرگ و میر نوزادان ارتباط قابل 
توجهي با سن مادر ندارد و سوءتغذیه کودک نیز به 
شاخص توده بدني مادر مربوط نمي شود. متخصصان 

علوم پزشکي در هند مي گویند: به رغم رشد اقتصادي 
قابل مالحظه در دهه گذشته، هند هنوز شمار باالي 
مرگ و می��ر کودکان زیر 5 س��ال را در جهان دارد. 
این یافته حاصل مطالعات آنیتا راج، استادیار دانشکده 
بهداش��ت عمومي دانشگاه بوستون است. پروفسور 
راج و دستیاران وي اطالعات مربوط به 125 هزار زن 
هندي را که بین س��نین 15 تا 49 سالگي باردار شده 
بودند مورد ارزیابي و تجزیه و تحلیل قرار دادند. وي 
نتیج��ه گرفت که به تأخیر انداختن بارداري در زنان 
بس��یار جوان و کم سن و سال براي سالمت نوزادان 

آنها حائز اهمیت است.

در ی��ک پژوه��ش جدید محقق��ان به نقش 
محیط زندگي در رش��د مهارته��اي خواندن در 
انس��ان پي بردند. محققان مي گوین��د: در حالي 
که ژنتی��ک نقش اصل��ي در مهارت هاي ابتدایي 
روخوان��ي در ک��ودکان ایف��ا مي کن��د، اما یک 
پژوهش جدی��د روي دوقلوها ب��راي اولین بار 
نشان داده اس��ت محیط زندگي هم نقش مهمي 
در رشد مهارت خواندن به مرور زمان در کودک 
ب��ازي مي کند. اس��تفن پتریل محق��ق اصلي این 
پژوهش و پروفسور علوم خانواده و رشد انساني 
در دانش��گاه ایالتي اوهای��و در اینباره تأکید کرد: 
نتایج این پژوهش مدارک بیش��تري ارائه مي کند 

مبني بر اینکه کودکان مي توانند در طول سالهاي 
ابتدایي مدرسه وراي فاکتورهاي ژنتیکي مهم که 
روي این مهارت تأثی��ر مي گذارند، توانایي هاي 

قابل مالحظه اي در روخواني به دست بیاورند.
در ای��ن تحقی��ق 314 دوقلوي اه��ل ایالت 
اوهای��وي امریکا مورد آزمایش و بررس��ي قرار 
گرفتن��د که 135 جفت آنها دوقلوهاي همس��ان 
و 179 جفت دیگر دوقلوهاي غیرهمسان بودند. 
این یافته ها بر اهمیت نی��از به تالش هاي مداوم 
براي ارتقاي رش��د مهارت روخواني در کودکان 
ب��ا وجود فاکتورهاي ژنتیک��ي خاص هر کودک  

تأکید مي کند. 

محققان ایتالیایی موفق ش��دند نقش تأثیرات 
محیط را در توسعه مغزی نوزادان کشف کنند و 
نش��ان دهند که محیط موجب بلوغ سریع تر مغز 
می ش��ود. تاکنون نقش تأثی��رات محیط بر روی 
مغ��ز نوزادان حیوانات نش��ان داده ش��ده بود اما 
اکنون تیمی از دانش��مندان ایتالیایی به سرپرستی 
مؤسسه نوروساینس شورای ملی تحقیقات، این 
تأثیرات را بر روی مغز نوزادان انس��ان بررس��ی 
کردند. این محققان با آزمایش نوزادان 34 تا 35 
هفت��ه ای به نتایج تحقیقات��ی که در مجله علمی 

»ژورنال نوروس��اینس« منتشر شده است دست 
یافتند. این نوزادان روزی سه مرتبه به مدت 10 
دقیقه در اتاقی که در آن موس��یقی پخش می شد 
ماس��اژ داده می ش��دند. این تغییر محیط توسعه 
مغز را تسریع کرد. به خصوص یک افزایش قابل 
مالحظه در تیزهوشی بصری این نوزادان مشاهده 
ش��د. از می��ان پارامترهایی که این دانش��مندان 
ارزیابی کردند، فعالیت الکتروآنسوفالوگرافی بود 
که نتایج آن یک رش��د س��ریع تر را در نوزادان 

ماساژ داده شده نشان می داد.

این غذای راحت و خوش��مزه برای افراد مجرد و 
دانش��جو بسیار مناسب است. توصیه می کنیم آن را با 

ساالد شیرازی میل کنید.
مواد الزم برای دو نفر:

برنج: 2 پیمانه
گوجه فرنگی: 3 عدد بزرگ

سیب  زمینی: یک عدد بزرگ
پیازداغ: یک قاشق غذاخوری

روغن یا کره: 30 گرم
آب: 2 لیوان

نمک و زردچوبه: به مقدار الزم
طرز تهیه:

 ابت��دا گوجه فرنگی  ها را پوس��ت کن��ده و خرد 
می  کنیم و با پیاز داغ و روغن یا کره درون قابلمه ریخته 
 و نم��ک و زردچوبه و یک لی��وان آب را به آن اضافه 
می کنیم. این مخلوط را روی حرارت مالیم به مدت 
15 دقیقه می  گذاریم تا گوجه  فرنگی ها پخته ش��ود. 
سپس سیب  زمینی را پوست کنده، خرد کرده و به مواد 
اضافه می  کنیم و بعد برنج را که خوب شس��ته ایم به 
همراه یک لیوان دیگر آب به آنها اضافه می  کنیم. ابتدا 
حرارت را زیاد کرده تا به  جوش بیاید و سپس حرارت 
را مالیم می  کنیم تا برنج بپزد. اگر مقدار آب آن کم بود، 
خیلی کم آب اضافه می  کنیم تا کته شل نشود. وقتی آب 
برنج تمام ش��د حرارت را کم می  کنیم تا کته به مدت 

40 دقیقه دم بکشد.

رئیس انجمن قل��ب کودکان ایران ب��ا بیان اینکه 
بس��یاري از بیماري هاي قلبي ک��ودکان در عین بدون 
عالمت بودن، مي تواند بسیار شدید باشد، هشدار داد: 
والدین باید کوچکترین موارد غیرطبیعي در نوزادشان 
را جدي بگیرند. دکتر محمد مهران پور استاد دانشگاه 
علوم پزشکي ایران در گفتگو با ایسنا، در خصوص این 
مشاهده ها از خوب ش��یر نخوردن نوزاد مثال آورد و 
گفت: اگر والدین احساس کردند که کودکشان خوب 
ش��یر نمي خورد یا هنگام شیرخوردن عرق مي کند و 
یا اینکه ضربان قلبش تند، یا نفس��ش غیرعادي است 
یا چنانچه شاهد کوچک ترین مسأله اي در نوزاد خود 
بودند که به نظر آنها غیرطبیعي اس��ت، باید به پزشک 
کودکان مراجعه کنند. وي ادامه داد: اگر پزشک کودکان 
کوچکترین شکي به قلب کودک داشت نباید زمان را از 
دست بدهد و فاقد عالمت ظاهري بودن کودک دلیلي 
ناموجه براي از دس��ت دادن زمان است. رئیس انجمن 
قلب ک��ودکان ایران ادامه داد: این در حالي اس��ت که 
در بس��یاري از بیماري ها سرنوشت بیمار مي تواند در 

صورت درمان به موقع بسیار متفاوت باشد.

این گیاه بومی امریکای جنوبی، احتماالً رایج ترین 
و شناخته ش��ده ترین گیاه آپارتمانی است. برگ های 
آن به طول 8-12 سانتیمتر، قلبی شکل و به رنگ سبز 
براق تیره است. ریشه هوایی و باال رونده دارد و در هر 
شرایطی رشد می کند. چون با تغییرات درجه حرارت و 
نور، حساسیت زیاد نشان نمی دهد به همین دلیل برای 
نگهداری در آپارتمان مناسب است و نگهداری آن برای 
مبتدیان باغبانی نیز آسان است. برای ایجاد محیط مناسب 
باید قیمی را که ارتفاع آن از گیاه بلندتر باشد، در پای بوته 
فرو کرد و دور آن را با خزه پوشاند و بوته را به قیم بست 
تا به تدریج ریشه نابه جا را به داخل خزه فرو کند و خود 
را باال بکشد؛ همچنین می توان اجازه داد گیاه به خودی 

خود رشد کند و از گلدان به پایین سرازیر شود.
نگهداری

درجه حرارت: به ط��ور کلی در حرارت کمتر از 
10-15 درجه در زمستان از بین می رود.

نور: تمام انواع فیلودندرون ها باید از تابش مستقیم 
آفتاب محفوظ بمانند. محل نیم س��ایه مناسب است و 

جای این گلدان در لبه پنجره یا لبه میز مناسب است.
آبیاری: در تمام دوره رشد، آبیاری مرتب الزم است 
 و آب م��ازاد زیر گلدان را باید خالی کرد. در زمس��تان 
هفته ای یک یا دو بار آبیاری کافی است. بهتر است اجازه 

دهید بین دو آبیاری سطح خاک گلدان خشک شود.
رطوبت هوا: س��طح برگ ها را باید به طور مرتب 
حتی دو مرتبه در روز در تابس��تان اس��پری کرد و در 
زمستان چنانچه در اطاق گرم نگهداری شود، یک مرتبه 

در روز اسپری کافی است.
ب��رگ های فیلودندرون باید ه��ر روز با غبارپاش 
مرطوب ش��ود و با آب ولرم به وس��یله اس��فنج آن را 
تمیز کرد. مقدار کود آن باید متناسب باشد، در غیر این 
صورت رشد آن نامطلوب و برگ ها خشن، درشت و 

زننده خواهد شد.
تغییرگلدان: هر دو تا س��ه سال یک مرتبه تغییر 

گلدان می دهند.
تکثیر: قلمه های آن در آب ریشه می دهد و آنهایی 
که ریشه هوایی می دهد، آن را همراه با جوانه اصلی در 
گلدان می کارند همچنین از طریق کاشت بذر، آن را در 

اردیبهشت ماه تکثیر می کنند.
آفات: کنه قرمز آفت آن است. با محلول دو در هزار 
ماالتیون هر 15 روز یک مرتبه در بهار و تابستان سمپاشی 

می کنند. اسپری با آب ساده نیز بسیار مؤثر است.

بررسي قانون نفقه و برداشتهاي مختلف از آن

کته استانبولی

والدين کوچكترين موارد 
غيرطبيعي نوزادان را 

جدي بگيرند

فيلودندرون اکسی کاروم
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فراز و نشیب های لیگ پر نقص هندبال 
بیس��ت و دومی��ن دوره لی��گ برتر 
هندبال باش��گاه های ایران در شرایطی به 
کار خود پایان داد که برگزاری این دوره 
در نوع خود پرحاش��یه تری��ن لیگ چند 
سال گذش��ته محسوب می شود و شاهد 
اتفاقات وی��ژه ای بودیم که مهمترین آن 
پایان 17 س��ال ریاس��ت علیرضا رحیمی 
ب��ود. به گ��زارش مهر، هفت��ه هجدهم و 
پایانی بیس��ت و دومی��ن دوره لیگ برتر 
هندب��ال باش��گاه های ایران در ش��رایطی 
چهارش��نبه )12 خردادماه( با برگزاری 5 
دیدار برگزار ش��د که تیم های رده اول تا 
س��وم جدول از چند هفته قبل مشخص 
شد و تنها سرنوش��ت تیم های رده پایین 
ج��دول به نتای��ج این هفته گ��ره خورده 
بود. در پایان این مس��ابقات هم به همراه 
تیم دانشگاه آزاد اسالمی که سقوطش به 
رقابتهای زیر گروه دسته برتر از دو هفته 
قبل قطعی ش��ده بود، جدال تیم دانشگاه 
صنعتی ارومی��ه برای باقی ماندن در لیگ 
به س��رانجام نرس��ید ت��ا این تی��م نیز به 

رقابتهای زیر گروه سقوط کند.
پرتعطیلی ترین لیگ هندبال ایران

بیست و دومین دوره لیگ برتر هندبال ایران 
به دلیل حضور تیم ه��ای نوجوانان و جوانان در 
رقابتهای قهرمانی جهان، حضور نمایندگان ایران 
در مسابقات جام باش��گاه های آسیا، حضور تیم 
مل��ی در مس��ابقات جام ملتهای آس��یا و احتمال 
برگزاری مسابقات کش��ورهای اسالمی نه تنها با 
تأخیر دوماهه در اواخر آبان ماه اس��تارت خورد 
بلکه برای برپایی اردوها با دوماه تعطیلی در میانه 
دور رفت لیگ و دو هفته تعطیلی به دلیل ورود به 
سال جدید شمسی روبه رو شد. این مسأله باعث 
ش��د تا هفته های پایانی لیگ فشرده و نزدیک به 
هم پیگیری شود. لیگ هندبال ایران بعد از 5 سال 
ش��اهد برگزاری رقابتها در دوسال بود که ظاهراً 
ای��ن بدعتی ش��د تا لیگ 89 نیز ب��ه دلیل حضور 
تیم ملی در بازیهای آسیایی گوانگجو در دو سال 

پیگیری شود.
بی انضباط ترین لیگ هندبال ایران

شاید به جرأت بتوان لیگ بیست و دوم را یکی 
از بی انضباط  تری��ن رقابت های هندبال ایران در 
سالهای گذشته نامید. از آب ریختن تماشاچیان بر 
سر داور در بازی کرمان، درگیری تماشاچیان یزد 
و اعتراضات پیاپی تماشاچیان یا مربیان به داوران 
که بگذریم، مطمئنًا اتفاق��ات هفته های اخیرلیگ 
هندبال قابل چش��م پوش��ی نیس��ت. در شرایطی 
که سالهاس��ت همیش��ه خانواده هندبال، اصفهان 
را قطب این رش��ته خوان��ده و تمام موفقیت ها و 
انس��جام این خان��واده را از موفقیت های هندبال 
اصفهان��ی می دانند، درگیری ش��دید میان دو تیم 
اصفهانی در شهرآورد پایانی لیگ تمام رشته های 
اخالق��ی لیگ را پنب��ه کرد. ای��ن درگیری باعث 

شد تا دومین جلس��ه انضباطی فدراسیون هندبال 
ایران برای بررس��ی پرونده های لیگ برتر برگزار 
ش��ود و با حکم جریمه نق��دی و محرومیت های 
س��نگین برای بازیکنان و مربیان به پایان برس��د. 
محرومیت هایی ک��ه تاوان آن تا هفته های ابتدایی 

لیگ 89 نیز ادامه خواهد داشت.
بازیکنان خارجی بی ارزش

طب��ق قوانی��ن حاکم بر لیگ هندب��ال هر تیم 
می توان��د از دو بازیک��ن خارجی به��ره ببرد اما 
بازیکن��ان خارجی که امس��ال در لیگ هندبال به 
استخدام باشگاه هایی چون مس کرمان، شهرداری 
زرند کرمان و پتروش��یمی درآمده بودند به قدری 
از نظر فنی ضعیف ظاهر ش��دند که فدراس��یون 
هندب��ال را ب��ر آن داش��ته تا از لی��گ 89 نظارت 
بیشتری بر روند استخدام بازیکنان خارجی داشته 

باشد.
برتری قدرت مربیان داخلی به خارجی 

در ای��ن دوره از لی��گ ش��اهد حض��ور تنها 
ی��ک مرب��ی خارج��ی در ترکی��ب کادر فنی تیم 
دانش��گاه صنعتی ارومیه بودی��م که جای خود را 
در هفته های نخس��ت دور برگشت به یک مربی 
ایرانی داد. دانشگاه صنعتی ارومیه که درپایان دور 
رفت موفق به کس��ب امتیاز نش��ده بود به لطف 
مربی ایرانی خود حتی شانس باقی ماندن در لیگ 
برتر هم را به دس��ت آورد اما ش��رایط جدول در 

هفته پایانی به سودش تمام نشد.
سوت داوران پرنقص بود

همیش��ه قض��اوت داوران در لیگ های برتر 
هندبال ایران مورد اعتراض مربیان و بازیکنان قرار 
می گرفت اما در دور برگش��ت لیگ برتر هندبال 
ش��اهد بیش��ترین اعتراضات و نقدها بر داوری ها 

بودیم. هرچند باید این مسأله را باور کنیم 
ک��ه هندبال به لحاظ بازی نزدیک و زد و 
خورد میانه زمین، داوری حساسی داشته 
و حت��ی در رقابتهای آس��یایی و جهانی 
نی��ز برای داوران مش��کالت زیادی پیش 
می آید اما نباید این موضوع را هم از نظر 
دور داریم که مسئوالن فدراسیون هندبال 
ایران باید به فکر توسعه داوری در ایران 
باش��ند تا دیگر شاهد چنین اعتراضاتی از 
س��وی تماش��اچی، بازیکن، سرپرست و 

مربی به داور نباشیم.
رقابت تنگاتنگ تیم ها وسطح فنی 

باالی بازیکنان
جدا از تمامی نقص ها باید سطح فنی 
تیم ه��ا و بازیکنان ه��ر 10 تیم حاضر در 
لیگ را مثبت ارزیابی کنیم. این مس��أله به 
حدی در لیگ 88 واضح بود که تیم های 
رده پایینی چون دانش��گاه صنعتی ارومیه 
براب��ر نمایندگان اراک، س��بزوار و حتی 
اصفه��ان هم با فاصله کم بازی را واگذار 
می کرد. تیم رده آخری پتروشیمی کازرون 
به خوبی برابر حریفان ظاهر شد و از خط 
سقوط رهایی یافت. در رقابتهای این دوره ازلیگ 
شاهد کسب بیشترین نتیجه تساوی بودیم که این 

مسأله نیز حاکی از بازی نزدیک تیم ها بود.
تلویزیون لیگ 88 هندبال را ندید

لیگ س��ال 88 در حالی هفته گذشته به پایان 
رس��ید که هیچ کدام از بازیهای این دوره از لیگ 
پخ��ش مس��تقیم تلویزیونی نش��د و تقریبًا مورد 
کمترین اس��تقبال از سوی صدا و سیما و رسانه ها

 قرار گرفت. 
ای��ن مس��أله معض��ل بزرگ��ی پی��ش روی 
مس��ئوالن لیگ برتر هندبال ایران قرار داده است، 
زیرا ب��ا این کم توجهی رس��انه ها به این رش��ته 
توپ��ی ش��اهد حضور کمرن��گ حامی��ان مالی و 
سرمایه گذاری باش��گاه های مطرح در این رشته 
هس��تند و مطمئنًا اگر این رویه ادامه یابد هندبال 
حرف��ه ای ایران لطم��ات جبران ناپذی��ری را در 

سالهای آینده خواهد خورد.
در ای��ن می��ان دو تیم فوالد نوین س��پاهان و 
پارسیان میاندوآب از مسابقات زیرگروه لیگ برتر 
به رقابتهای لیگ برتر س��ال 89 راه پیدا کرده اند 
ک��ه جایگزین دو تیم دانش��گاه صنعتی ارومیه و 

دانشگاه آزاد اسالمی می شوند. 
ب��ا حضور تی��م نوین س��پاهان ج��دال میان 
تیم های اصفهانی در لیگ س��ال 89 تکمیل ش��ده 
و تعداد تیم های استان اصفهان در لیگ هندبال به 

سه تیم رسیده است! 
همچنین دو تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان 
و ذوب آه��ن به عنوان قهرم��ان و نایب قهرمان 
لیگ 88 راهی جام باش��گاه های آس��یا می شوند. 
رقابت های جام باش��گاه های آسیا در سال 2010 

مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد. 

چهار روز بیش��تر به زمان برگزاری مراس��م 
افتتاحی��ه ج��ام جهان��ی فوتب��ال 2010 آفریقای 
جنوبی باقی نمانده اس��ت که شهرهای این کشور 

هنوز کاماًل فوتبالی نشده است. 
به گ��زارش ایرنا، تبلیغات رس��انه ها در این 
خصوص هم گویای آن نیس��ت که این کشور به 
س��وی میزبانی یک رویداد ورزش��ی مهم جهانی 

می رود. 
گرچه دولت طبق وع��ده هایی که به مجامع 
بین المللی همچون فدراسیون بین المللی فوتبال 
)فیفا( و ملتش داد زیرس��اخت های فیزیکی این 

میزبانی بزرگ را کاماًل فراهم کرده است. 
تردد در بزرگراه ه��ا، جاده ها و خیابان های 
ش��هری و نیز در محیط های ورزش��ی به خوبی 
مؤید این ادعا اس��ت که دولت ب��ه حق به وعده 
خود جامع عمل پوش��انده ولی س��اختار روحی 
مردم این کش��ور هنوز آماده این میزبانی نیست و 
به غیر از دولت، ملت کاماًل فوتبالی نش��ده است. 
همه تیم های ملی 31 کشور خارجی صعود کننده 
همراه میزبان این بازی ها در این جام در هتل ها 
مس��تقر ش��ده و تمرین ها و بازی های دوستانه 

خود را با یکدیگر برگزار می کنند. 
به عن��وان نمونه آفریق��ای جنوبی به مصاف 
دانم��ارک رف��ت و ای��ن تی��م را برد، فرانس��ه با 
چین بازی ک��رد و به چش��م بادامی ها باخت و 
بازی ه��ای دیگر که یکی پس از دیگری در همه 
ورزشگاه های کوچک غیر جام جهانی این کشور 

برگزار می شوند. 
ب��ه ط��ور مث��ال، ورزش��گاههای بازی های 
کش��ورهای مختلف جمعیت زی��ادی را به خود 
ج��ذب و جلب نمی کند و فق��ط بازی های تیم 
مل��ی »بافان��ا بافانا« آفریقای جنوبی اس��ت که به 
طور س��نتی طرفداران ثابت خود را از میان خیل 
عظیم جمعیت س��یاه پوست کش��ور دارد و فقط 
آنها هس��تند که به ذتماش��ای تیم ملی کشورشان 
می روند. اما ش��واهد حاکی از آن است که هنوز 
ش��هرها، روستا و محیط های اجتماعی و عمومی 
و حت��ی فرودگاه بین المللی الی��ور تامبوی کالن 
ش��هر ژوهانس��بورگ کام��اًل و یا به طور نس��بی 
ورزش��ی و فوتبالی نشده است. شاید بیشتر بدان 
علت است که سفید پوستان برخوردار از مواهب 
م��ادی عالقه چندانی به فوتبال از قبل نداش��ته و 
هنوز هم ندارند و تنها به کریکت، راگبی و گلف 

می پردازند.
از همین روست که آنها برای بازی های این 
ورزش شور و ش��عف زیادی از خود نشان نمی 
دهند چرا ک��ه هنوز با دیدگاه نژادپرس��تانه قبلی 
خ��ود معتقدند که فوتبال برای ن��ژاد به اصطالح 
پست تر یعنی سیاه هان جامعه است و آنها حتی 

بعد از آنکه 16 س��ال از پیروزی س��یاهان بر آنها 
می گ��ذرد هنور بعضًا این کلم��ه را به راحتی بر 

زبان می آورند. 
س��یاهان هم که عش��ق به فوتبال در نهادشان 
است و حتی زمانی بود که از این ورزش به عنوان 
اب��زاری برای مبارزات ضد تبعیض نژادی در این 
کشور استفاده می کردند، این بار پولی ندارند که 
بخواهن��د برای خرید بلیت ه��ای گرانقیمت این 

بازی ها خرج کنند. 
اکث��ر مردم مس��تمند این کش��ور معتقدند که 
دولت ش��ان به جای ص��رف بودجه های گزاف 
برای میزبانی از تیم های خارجی برای ش��رکت 
در جام جهانی، می توانست این بودجه را صرف 

رفاه و ایجاد مشاغل در این کشور کند. 
م��ردم کوچه و بازار به راحتی به این موضوع 
اذعان دارن��د ک��ه مش��اغل موقتی س��اختمانی و 
خدمات��ی قب��ل از میزبانی جام جهان��ی دردی را 
از فقر و بیکاری فاح��ش بعد از جام جهانی آنها 

برطرف نمی کند.
به اعتقاد آنه��ا میزبانی از جام جهانی موجب 
ش��ده اس��ت قیمت های کاالها و خدمات نیز در 
این کش��ور افزای��ش یابد در حالی ک��ه هنوز بر 
حقوق، دس��تمزدها و مزای��ای کاری آنها چیزی 

اضافه نشده است. 
از همین رو طی چند م��اه اخیر همه اصناف 
به نوبه خود اعتصاب ها و تظاهرات گسترده ای 
را در س��طح کش��ور راه انداخته بودند که بتوانند 
درص��دی از عدم تعادل در دخ��ل ثابت و خرج 
زیاد ناش��ی از افزایش قیمت های کاال و خدمات 

را جبران کنند. 
بدت��ر از همه اینکه نماین��دگان اتحادیه های 
کارگری صنف های مختل��ف طی دو هفته اخیر 
تهدید کرده بودند که تا نیل به خواسته های صنفی 
خ��ود که افزایش حقوق و مزایا باش��د تظاهرات 
خ��ود را حتی در زمان برگ��زاری بازی های جام 

جهانی ادامه خواهند داد.
سیاهان و به ویژه کارگران این کشور معتقدند 
که نه تنه��ا جام جهانی خیر و ش��ادی برای آنها 
به ارمغان نیاورده و نمی آورد بلکه ش��ادی نسبی 
زندگی معمولی در ش��رایط اقتصادی عادی را نیز 
از آنها گرفته است و بنابراین فکرمی کنند میزبانی 
از این رویداد مهم ورزش��ی جهان��ی حداقل در 
کوتاه مدت فاصله بین دارا و ندار و سیاه و سفید 

را بیشتر کرده و می کند. 
این در حالی اس��ت که اغل��ب تحلیل گران 
اجتماعی پیشتر پیش بینی می کردند جام جهانی 
فوتبال امس��ال بتواند فرصتی برای ایجاد وحدت 
بی��ن جامعه س��فید و س��یاه در آفریق��ای جنوبی 

باشد.
ش��کی نیست که در ش��رایط عادی و ایده آل، 
برگ��زاری مس��ابقات ج��ام جهان��ی فوتب��ال در 
آفریقای جنوبی می تواند فرصت مناس��بی برای 
تحقق وحدتی ملی در این کش��ور به شمار رود، 
ام��ا باید دید آی��ا واقعًا ش��رایط اجتماعی در این 
کش��ور عادی است که اکثریت جمعیت سیاه این 
کشور ایده آل های خود را در جام جهانی ببینند. 
این درحالی است که سفید پوستان این کشور نیز 
اعتراض های خود را ب��رای جام جهانی بر زبان 
می آورند و معتقدند امروزه نوعی تبعیض نژادی 

علیه سفیدپوستان روا داشته می شود. 
ب��ه طور مث��ال در ترکیب تیم مل��ی آفریقای 
جنوبی تنها یک سفید پوست وجود دارد که برای 
کش��ورش توپ خواهد زد در حالی که بازیکنان 
س��فید پوس��ت دیگری نیز در این کشور وجود 
دارن��د، ولی در ای��ن ترکیب تیمی ق��رار ندارند. 
برخی حتی وجود این یک بازیکن سفید را نیز به 
فال نیک گرفته و معتقدند که مش��ارکت این یک 
بازیکن سفیدپوس��ت بیانگر تغییراتی است که در 
طرز تفکر طبقاتی و تبعیضی گذش��ته و حال این 

کشور به وجود آمده است. 
این بازیکن نه تنها برخالف عالقه سفیدپوستان 
ب��ه راگبی، به فوتبال روی آورده، بلکه با یک زن 

سیاه پوست نیز ازدواج کرده است. 
در ه��ر حال ورزش یک پدی��ده اجتماعی و 
ج��ام جهانی ی��ک رویداد فرهنگ��ی، اقتصادی و 
حتی سیاس��ی در عرصه بین المللی است استقبال 
و یا عدم اس��تقبال از بازیهای جام های جهانی یا 
المپیک در کش��ورها نیز به ش��رایط اجتماعی هر 
کش��وری برمی گردد و این فاکت��ور در آفریقای 
جنوبی نیز تابعی از متغیرهای سیاسی و اقتصادی 
است و از آنجایی که این متغیرها هنوز در جاهای 
اصل��ی خود قرار نگرفته اند عمل و عکس العمل 
مردم این کش��ور نیز تابع این متغیرها قرار گرفته 

است.

فدراسیون جهانی وزنه برداری )IWF( تعداد 
و نحوه سهمیه بندی این رشته ورزشی در بازیهای 

المپیک 2012 لندن را اعالم کرد. 
ب��ه گ��زارش ایرنا به نق��ل از رواب��ط عمومی 
فدراس��یون وزن��ه ب��رداری کش��ورمان طبق اعالم 
فدراسیون جهانی، 260 وزنه بردار متشکل از 156 
وزنه بردار مرد در 8 وزن و همچنین 104 وزنه بردار 
زن در 7 وزن در بازیه��ای المپی��ک لن��دن حضور 
خواهند داش��ت که هر کش��ور حداکث��ر می تواند 
10 وزن��ه ب��ردار )زن و مرد( در این بازیها داش��ته 
باشد. ضمن اینکه نحوه سهیمه بندی نیز بر اساس 
مجموع امتیازات کش��ورها در مس��ابقات قهرمانی 

جهان طی سالهای 2010 و 2011 خواهد بود.
بناب��ر اعالم فدراس��یون جهانی وزن��ه برداری 
در بخش مردان، کش��ورهایی که براساس مجموع 
امتیازاتش��ان در مس��ابقات جهان��ی 2010 آنتالیا و 
2011 پاری��س در رتبه اول تا شش��م ق��رار گیرند، 
 سهیمه کامل خواهند داشت و می توانند با 6 وزنه بردار 

مرد در المپیک لندن به میدان بروند. 
بر این اساس برای کشورهایی که در رده بندی 
نهایی در رده بندی هفتم تا دوازدهم قرار گیرند نیز 
5 سهمیه،  کشورهای سیزدهم تا هجدهم 4 سهمیه 
و در نهایت برای کشورهای رده نوزدهم تا بیست 

و چهارم هم 3 سهیمه در نظر گرفته شده است.

مس��ئوالن تی��م فوتب��ال پرس��پولیس باردیگر 
خواس��تار حضور عماد رضا در این تیم شدند. اگر 
این بار نیز عماد رضا پیشنهاد پرسپولیس را رد کند 

دفعه سوم است که هت تریک کرده است. 
اولین ب��ار در زمان محمدحس��ن انصاری فرد 
در حال��ی که همه کارها انجام ش��ده بود و طرفین 
به مذاکرات نهایی رس��یده بودند عمادرضا ش��بانه 
ب��ه اصفهان رفت و در هیأت فوتبال این اس��تان با 

سپاهان قرارداد خود را ثبت کرد. 
دفعه دوم قبل از ش��روع لی��گ 87 و در زمان 
مدیریت مصطفوی، عماد رضا مجدداً با پرسپولیس 
وارد مذاکره ش��د و حتی چ��ک پیش قرارداد خود 
را نی��ز دریافت کرد ام��ا زیر قول خود زد و فقط با 
چکی که از پرس��پولیس دریافت کرده بود توانست 

قیمت خود در سپاهان را افزایش بدهد. 
همانقدر که آمدن عمادرضا برای پرس��پولیس 
سود دارد، نام پرسپولیس هم برای عماد رضا مفید 
اس��ت چرا که پرس��پولیس در عراق نیز طرفداران 
زیادی دارد و همه این تیم را بیشتر از سایر تیم ها 

می شناسند و به آن عالقه مند هستند. 
تکلیف نهایی عماد رضا به زودی مشخص می شود 
عماد رضا باید به این نکته توجه داش��ته باش��د که 
پرسپولیس جایی نیست که بازیکنان با قیمت های 
نجومی در آن بازی کنند و بازیکن هایی که به این 
تیم می آیند60 درصد قیمت پیشنهادی از سایر تیم 

ها را دریافت می کنند. 
اما در عوض یک بازی در پرس��پولیس مساوی 
است با نیمی از بازی هایی که برای تیم های دیگر 

انجام داده است. 
بعد از تیاگو، عماد رضا دومین بازیکن خارجی 
پرسپولیس محسوب می شود و مسئوالن پرسپولیس 
قصد دارند ت��ا 2 بازیکن خارجی دیگر را در خط 

حمله و در قلب دفاع جذب کنند.

حبیب شیرازی:
هدف طرح آسيا ويژن 
رساندن فوتبال آسيا به 

اروپاست
   پژمان غفاری

آس��یا ویژن طرحی که توس��ط بن همام رئیس 
کنفدراس��یون فوتبال آسیا از 6 سال پیش آغاز شده 

است. 
دکت��ر حبی��ب ش��یرازی رئیس هی��أت فوتبال 
تهران گفت: طرح آس��یا ویژن به جهت این اس��ت 
که فوتبال آس��یا را به فوتبال قاره سبز نزدیک کنیم 
و ای��ن کار یک اس��تراتژی و برنام��ه بلند مدت را 
می طلبد ش��یرازی به س��قف قرارداد 350 میلیونی 
بازیکنان لیگ برتر فوتبال اشاره و توضیح داد: این 
کار مثبت��ی بود به خصوص برای باش��گاه هایی که 
توان مالی کمتری نسبت به دیگر تیم ها دارند و به 
آسانی می توانند بازیکنان مورد نظر خود را جذب 
کنند و اکثر کارشناس��ان فوتبال با س��قف قرارداد 

350 میلیونی موافق هستند. 
وی ادام��ه داد: اگر بازیکنی به غیر از این مبلغ 
براس��اس توافق با باشگاه خود پاداشی برای او در 
نظر بگیرند پس از مدتی باش��گاه از این کار صرف 
نظر کرد براساس مستنداتی که به صورت مکتوب 
دارد می توان��د به هیأت فوتب��ال مراجعه و ما این 
مدارک را ب��ه کمیته انضباطی ارج��اع می دهیم و 

تصمیم گیری الزم آنجا انجام می شود. 
رئیس هیأت فوتبال ته��ران اعالم کرد تا پایان 
روز یکش��نبه 18 نفر ب��ه نام های محم��د نوری، 
امیرحسین فشنگچی و غالمرضا رضایی به پیروزی 
پیوس��تند و در لیست استیل آذین حمید نشاط جو، 
حس��ین کعبی، حسین کاظمی، س��یاوش اکبرپور، 
محمد غالمی، کاظم برجلو، میالد زنیدپور، محمد 
عش��وری زاد، فریدون زندی، سوشا مکانی، مهدی 
محمدی و حسن اشجاری با این تیم قرارداد امضاء 
کردند و فرش��ید کریم��ی، حمید هدایت��ی و امین 
متوسل زاده از تیم راه آهن در هیأت فوتبال استان 

تهران حاضر و قرارداد خود را به ثبت رساندند.

   پژمان سلطانی
احمد ش��مس سرپرست تیم فوتس��ال فوالد ماهان اصفهان و جواد اصغری مقدم بازیکن این تیم 
قرارداد خود را با این باش��گاه تمدید کردند. به گفته جواد ش��ریف مدیر رس��انه ای باش��گاه فرهنگی 
ورزش��ی فوالد ماهان احمد ش��مس تا یکس��ال دیگر و اصغری مقدم برای سه فصل دیگر در این تیم 

ماندنی شدند.
ش��ریف ادامه داد: با تمدید قرارداد اصغری مقدم لیس��ت 16 نفره تیم فوتسال فوالد ماهان تکمیل 
ش��د. بازیکنان ای��ن تیم در تاریخ 22 خرداد تمرینات خود را زیر نظر س��ید مهدی ابطحی س��رمربی 
فصل پیش شهید منصوری قرچک آغاز می کند و خود را برای مسابقات فوتسال لیگ برتر کشور که 

چهاردهم مرداد استارت می خورد آماده می کنند. 
وی به لیس��ت بازیکنان ماهان اش��اره کرد و گفت: در لیگ دهم مس��ابقات فوتس��ال کشور رضا 
ناصری، حس��ین حسینی، حمید ابراری نیا، احمد باغبانباش��ی، وحید شمسائی، محمد کشاورز، اصغر 
حسین زاده، مجید رئیسی، محمد طاهری، محمد هاشم زاده، جواد اصغری مقدم، احمد اسماعیل زاده، 
حس��ین طیبی، فرهاد فخیم، احسان زحمتکش برای ماهان به میدان می روند و مصطفی نظری، مهدی 
بدیع الصنایع، محمد عبد یزدان، علی آذرپرور و س��پهر محمدی بازیکنان فصل پیش تیم بوده اند که 

از جمع ماهانی ها جدا شدند. 
وی در پایان تأکید کرد: مراس��م قرعه کش��ی لیگ برتر فوتسال کش��ور روز 25 خرداد در فدراسیون 
فوتبال برگزار خواهد شد و در صورت قهرمانی تیم فوالد ماهان در رقابتهای این فصل تیم دوم جدول 

رده بندی نیز به همراه فوالد ماهان در جام باشگاه های آسیا شرکت خواهد کرد.

علی کریمی بازیکن تیم فوتبال اس��تیل آذین 
تهران قراردادش را با این باش��گاه برای یکس��ال 
دیگ��ر تمدید کرد تا در دهمین دوره رقابت های 
لیگ برتر باش��گاههای ای��ران نیز پیراهن این تیم 

را بر تن کند. 
به گزارش ایرنا و به نقل از س��ایت رس��می 
باش��گاه اس��تیل آذین، کریمی با حضور در دفتر 
باش��گاه اس��تیل آذین قرارداد خ��ودش را با این 

باشگاه به مدت یک فصل دیگر تمدیدکرد. 
وی قب��ل از تمدی��د ق��رارداد ب��ا حضور در 
باش��گاه اس��تیل آذین ب��ا حس��ین هدایتی مالک 

باش��گاه و مصطف��ی آجورلو، مدیرعامل اس��تیل 
آذین گفتگو کرد.

س��رمربی تیم فوتبال اوساسونای اسپانیا در حالی که از جواد نکونام خواسته است قراردادش را با 
این تیم تمدید کند، به مسعود شجاعی دیگر هافبک ایرانی خود اعالم کرده، دنبال تیم دیگری باشد.

به گزارش ایرنا، روزنامه نوتیسیاس دی نابارا چاپ پامپلونا نوشت:  باشگاه اوساسونا به شجاعی و 
مدیر برنامه هایش اعالم کرده است دیگر نیازی به این بازیکن ندارد و آنها باید به دنبال تیم جدیدی 
باشند. ظاهراً شجاعی پیشنهاد هنگفتی از باشگاه الشارجه دبی دریافت کرده است، اما ترجیح می دهد 
در اروپا بماند و در یک باش��گاه انگلیس��ی یا آلمانی بازی کند. وی که در مسابقات فصل اخیر دقایق 
اندکی بازی کرده است، به نظر می رسد دیگر در برنامه های خوزه آنتونیو کاماچو سرمربی اوساسونا 

جایی ندارد. 
با توجه به اینکه هنوز یک س��ال دیگر از قرارداد ش��جاعی با اوساسونا باقی مانده، وی در صورتی 
که نتواند باش��گاه جدیدی پیدا کند باید این یک س��ال را نیمکت نشین باقی بماند، اما اوساسونا برای 
حل این مس��أله تصمیم گرفته وی را بازیکن آزاد اعالم کند. این در حالی است که نکونام از بازیکنان 
کلیدی اوساس��ونا در فصل بعد خواهد بود، به طوری که گفته می ش��ود کاماچو قصد دارد با تمدید 

قرارداد وی، او را بیشتر در این تیم نگه دارد.

وکیل س��رمربی تیم فوتبال 
پرسپولیس جزئیات جدیدی از 
قرارداد علی دایی با فدراس��یون 
در زم��ان هدایت تی��م ملی را 
فاش کرد. عس��گری پیش بین 
در گفتگو با فارس خاطرنش��ان 
ک��رد: با توجه ب��ه اینکه مجدداً 
و مکرراً ش��اهد این هستیم که 
ریاس��ت محترم فدراس��یون و 
مطالب  ایش��ان  حقوقی  مشاور 
خالف واقع را به قصد تشویش 
اذهان عمومی و مخدوش کردن 
ش��خصیت اجتماعی ورزش��ی 
عل��ی دای��ی در رس��انه ها ابراز 
داش��ته اند الزم دانس��تم ب��رای 
پاس��خگویی به ش��بهات پاسخ 
موکل��م را به ملت ای��ران و به 

ویژه عالقه مندان فهیم فوتبال برس��انم. وی اظهار داشت: کفاشیان در مصاحبه ای عنوان کرده زمانی که 
علی دایی چک 230 میلیون تومانی را نقد کرده معنایش آن است که با گرفتن این چک متمم قرارداد 
را قبول دارد و این چک را نیز بابت مالیات دریافت داش��ته اس��ت. این در حالی اس��ت که موکلم از 
آقای��ان انتظار دارد به جای ش��عار احترام به علی دایی با م��ردم صادقانه رفتار کنند و اطالعات صحیح 

را به آنها بدهند. 
وکیل دایی تأکید کرد: چک 230 میلیونی مورد اشاره رئیس فدراسیون بابت باقی مانده حق الزحمه 
قرارداد دایی بود که با این پرداخت مبلغ 800 میلیون تومان س��ال اول قرارداد دایی تس��ویه ش��د. با 
محاس��به مالیات قرارداد مش��خص اس��ت که رقم مالیات مبلغی در حدود 166 میلیون تومان است که 
اگر بنا بود علی دایی آن را پرداخت کند این رقم از مبلغ 800 میلیون تومان دس��تمزد ایش��ان کس��ر و 
باقی مانده را فدراس��یون به دایی پرداخت می کرد ضمن اینکه چرا به جای 166 میلیون تومان مالیات 

فدراسیون 230 میلیون تومان پرداخت کرده است. 
چرا فدراس��یون چک را به جای آنکه به حوزه مالیاتی و حس��اب دولت تحویل دهد آن را به علی 
دایی داده است. پیش بین تأکید کرد: در برگ تشخیص مالیاتی نیز رقم 166 میلیون تومان تعیین شده 

است و جالب اینکه در چک مورد اشاره نوشته شده پس از کسر مالیات. 
پس نتیجه می گیریم که وقتی تمام رقم قرارداد س��ال اول دایی را می پردازند درج می ش��ود که این 

رقم پس از کسر مالیات بوده و پرداخت آن نیز بر عهده فدراسیون بوده نه علی دایی. 
وکیل س��رمربی پرسپولیس با اش��اره به وجود یک متمم در قرارداد علی دایی با فدراسیون فوتبال 
گفت:  نکته جالب تر اینکه علی کفاش��یان رئیس محترم فدراس��یون فوتبال به متمم قرارداد اشاره کرده 

اما نگفته کدام متمم. 
چون با مالحظه سوابق متوجه می شویم عالوه بر متممی که فدراسیون روی آن مانور داده و عنوان 
آن نی��ز متمم قرارداد مورخ 88/1/1 و فاقد امضای دایی اس��ت، متمم دیگری ب��ا عنوان متمم قرارداد 
87/11/23 نی��ز وجود دارد که دایی آن را امضاء کرده و س��ه نس��خه تنظیمی پ��س از امضای دایی به 

فدراسیون تحویل شده است. 
پیش بین یادآور ش��د: بنا بود این برگه ها بعد از امضای کفاش��یان یا مدیران مس��ئول در فدراسیون 

عودت شود که به دایی عودت داده نشد.
 در این برگه تصریح ش��ده مالیات بر عهده فدراس��یون است و با مالحظه سند حسابداری شماره 
981 مورخ 87/11/23 که به امضای کفاشیان و سایر مدیران مسئول فدراسیون رسیده دقیقًا اشاره شده 
چک 230 میلیون تومانی بابت متمم قرارداد 87/11/23 صادر شده است. وی گفت: آقایان متوجه این 
موضوع نیستند و فراموش کرده اند که چنین متممی وجود دارد یا اینکه چون به نفعشان نیست اسمی 

از این متمم نمی برند. 
رفتار اینگونه آقایان همانند مطالبی است که اطالعیه قبلی فدراسیون اعالم شد. 

از جمله اینکه دایی پس از سفر حج و قبل از تورنمنت عمان به خاطر پول، اردوی تیم ملی را با 
قهر ترک کرده است. در حالی که با بررسی گذشته متوجه می شویم در آن ایام اردویی برگزار نشده تا 

دایی آن را ترک کند. موکلم انتظار دارد آقایان اطالعات صحیح و صادقانه به مردم ارائه کنند.

جواد شریف:
شمس و اصغری مقدم با ماهان تمديد کردند

قرارداد علي کريمي با استيل آذين تمديد شد

شجاعي در آستانه ترک اوساسونا

جزئيات جديد از قرارداد دايي با فدراسيون 
فوتبال و پرداخت ماليات

آفريقاي جنوبي در چهار روز مانده به برگزاري جام جهاني 2010

سهميه بندي 
وزنه برداري بازيهاي 

المپيك 2012 لندن 
مشخص شد

عماد رضا 
در راه پرسپوليس
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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

شهرکرد :
تلفن : 0381-3347774   

فکس : 0381-3336021

نشانی : اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 
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قیمت طال )تومان(
30610 هر گرم طالی 18 عیار

141060هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
306000   یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

302000  یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

1054 1048دالر امریکا

10001010 دالر کانادا

12591264 یورو

15201530پوند انگلستان

279282 ریال عربستان

35803630دینار کویت

285288درهم امارات

کالم نور
امام موسی کاظم )ع(:

آن که نداری حیرانش کند، توانگری سرمستش می سازد.

هانیبال الخاص رستم و سهراب را با پایانی خوش سرود

عکس روز

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

36 °

31 °

16°

12 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

هانیب��ال الخ��اص ک��ه ب��ه م��دت دو هفت��ه 
بزرگداش��تی برای هش��تاد س��الگی اش در خانه 
هنرمندان برگزار خواهد ش��د، این روزها مشغول 
باز س��رودن داستان رستم و سهراب با سرانجامی 
متفاوت و خوش اس��ت. هانیب��ال الخاص، نقاش 
و شاعر در مورد س��رودن دوباره داستان رستم و 
سهراب به شیوه ای متفاوت به مهر گفت: رستم و 
سهراب را که خواندم خیلی نارحت شدم و برای 
قتل س��هراب خیلی گریه کردم. برای همین چون 
به س��بک فردوس��ی مسلط هس��تم و می توانم در 
وزن اشعار او شعر بگویم، تصمیم گرفتم آن را به 

زبان آشوری ترجمه کنم. وی افزود: وقتی به نبرد 
رس��تم و سهراب، کش��تی گرفتن آنها و لحظه ای 
که رستم س��هراب را می کشد، رسیدم، فکر کردم 
داس��تانی بنویس��م که پایان خوش��ی داشته باشد. 
الخ��اص با بی��ان اینکه با توجه به تغییر داس��تان، 
عالوه بر زبان آشوری، شعر را، به زبان فارسی نیز 
سروده اس��ت، ادامه داد: انتهای داستان را اینطور 
تمام کردم که وقتی رستم چاقو را به سمت گردن 
سهراب می برد، می گوید من از قدرت تو فهمیدم 
فرزندم هس��تی و تو را نمی کش��م. این نقاش در 
مورد س��رانجام نهایی داس��تان عنوان کرد: بعد از 

آن رستم و س��هراب با هم دوست می شوند و به 
مردم کم��ک می کنند حتی داس��تان را به همینجا 
ختم نکردم و تا امروز هم ادامه دادم یعنی رس��تم 
و س��هرابی که به آمریکا می آیند و سرخپوس��تان 
را نج��ات می دهن��د و... وی در م��ورد جزئیات 
بیش��تر این کتاب اظهار داشت: شاید طراحی های 
کوچکی در کنار داس��تان بگذارم. دوس��ت دارم 
کتاب را هرچه زودتر چاپ کنم. بیشتر کار انجام 
ش��ده و چند صفحه انتهایی باقی مانده اس��ت که 
بعد از اتمام آن را در آمریکا چاپ می کنم تا مردم 
بیش��تر با فرهنگ و اس��طوره های ما آش��نا شوند. 
هانیبال الخاص در س��ال 1309 در کرمانش��اه به 
دنیا آم��د. وی که آغازگر طراح��ی فیگوراتیو در 
نقاش��ی نوگراست، تاکنون بیش از 100 نمایشگاه 
اختصاص��ی و بی��ش از 200 نمایش��گاه گروهی 
در ای��ران، اروپا، کانادا، آمریکا و اس��ترالیا برگزار 
کرده  اس��ت. الخاص که تاکنون برای ده ها کتاب 
روی جل��د کش��یده و ش��عر مصور ک��رده، خود 
 نیز چهار کت��اب در آموزش هن��ری تألیف کرده 

 است. 
ع��الوه ب��ر این ب��ه زبان آش��وری، ه��زاران 
بی��ت، دوبیتی، هایک��و، قصی��ده، منظومه و غزل 
س��روده و 150 غ��زل حافظ را به زبان آش��وری، 
 با حفظ وزن و قافی��ه و معنا و طنز، ترجمه کرده 

است. 

غالمعلي طاهري دبیر نمایش��گاه »جلوه هاي 
هن��ر معاصر جه��ان« از رونمایي بی��ش از 40 اثر 
جدید نقاش��ي، مجس��مه، چاپ، تصویرسازي و 
چیدم��ان از هنرمندان بزرگ جهان در نمایش��گاه 
جلوه ه��اي هنر معاصر جهان خب��ر داد. غالمعلي 
طاه��ري دبیر نمایش��گاه »جلوه ه��اي هنر معاصر 
جه��ان« در گفتگ��و با ف��ارس با اع��الم این خبر
گف��ت: در ای��ن نمایش��گاه آث��ار دیده نش��ده  اي 
از هنرمندان��ي چ��ون هن��ري مور، پیس��ارو، پیتر 
اس��تروکین،  موریس لوی��ز و... ش��امل چیدمان ، 
 نقاش��ي، تصویرس��ازي، مجس��مه و چاپ براي 
نخستین بار به نمایش عموم گذاشته خواهد شد. 
وي افزود: آثار جدیدي که در این دوره رونمایي 
خواهد ش��د شامل دو تابلو نقاشي از »دن فلیزین« 
است که در دوره قبلي این نمایشگاه، اثر چیدمان 
مهتاب��ي وي به نمایش درآمده ب��ود. چیدماني از 
»پیت��ر اس��تروکین« ش��امل 16 قطعه کاش��ي هاي 
فایب��رگالس به نمایش درخواه��د آمد و چیدمان 
دیگري نیز از آلن ش��یلد به معرض نمایش عموم 
گذاش��ته خواهد ش��د. از آثار هنري م��ور نیز دو 

مجسمه در ابعاد کوچک به نمایش درخواهد آمد 
و شش اثر تصویرسازي و چاپ از آثار فرنان لژه 

از دیگر آثار جدید این نمایشگاه است.
همچنی��ن چهار ط��رح چاپي از آثار پیس��ارو در 
نمایش��گاه براي اولین بار رونمایي مي شود و اثر 
چاپ��ي دیگري هم از ادوارد مانت و یک نقاش��ي 

ب��زرگ از موریس لوی��ز از جمله آث��ار تازه این 
نمایشگاه خواهد بود.

طاه��ري درباره این آثار و هنرمن��دان آن توضیح 
داد: بس��یاري از این هنرمندان معاصر هس��تند و 
آثارش��ان مربوط به دوره هاي فعالی��ت هنرمندان 
پسانقاش��انه و مین��ي مالیس��تي اس��ت ک��ه چون 
آثارش��ان به نمایش عموم درنیامده است، ممکن 
است نامش��ان براي برخي ناشناخته باشد اما همه 
این هنرمندان صاحب جایگاه مهمي در تاریخ هنر 

جهان هستند.
طاه��ري گف��ت:  آث��ار ای��ن نمایش��گاه ب��ا آثار 
امپرسیونیس��ت ها از گال��ري ش��ماره دو م��وزه 
ش��روع خواه��د ش��د و چیدمان ه��اي جدی��د 
خواه��د  ارائ��ه   9 و   8 گالري ه��اي  در   نی��ز 

شد.
 طاهري گفت:  در طول برگزاري این نمایشگاه 
که حدود سه تا چهار ماه به طول خواهد انجامید،  
آثار به ص��ورت دوره اي تغییر خواهد کرد و آثار 
جدید جایگزین آثار قبلي خواهد شد. کتاب آثار 

این نمایشگاه نیز ارائه خواهد شد. 

بازگش��ت هدیه تهرانی به سینما با فیلم هفت 
دقیقه ت��ا پائیز ب��ه تهیه کنندگی جمال س��اداتیان 
می توان��د رونقی ت��ازه به اکران روزه��ای پایانی 
به��ار 89 بدهد. ب��ه گزارش مهر، فیلم س��ینمایی 
هف��ت دقیق��ه تا پائی��ز ب��ه کارگردان��ی علیرضا 
امین��ی از 26 خردادماه روی پ��رده می رود، هدیه 
تهران��ی بازیگ��ر اصل��ی این فیلم اس��ت که پس 
 از دوری چه��ار س��اله از س��ینما او را در فیلمی 

می بینم.
 او بعد از چهارش��نبه سوری، در بخش تولید 
فعالیت هایی داش��ت، به عکاس��ی حرفه ای روی 
آورد و در انیمش��ن تهران 1500 صداپیش��گی را 
تجرب��ه کرد، اینها نش��ان م��ی داد تهرانی پس از 
14 س��ال به دنبال تجربه های دیگری در س��ینما 
اس��ت که محدود به بازیگری نمی شود. حضور 
ستاره فیلمهای پرفروش سالهای گذشته می تواند 
رونقی دوباره به اکران بدهد، اکران سال 89 هنوز 
نتوانسته آن طور که باید رضایت تهیه کنندگان و 
سینماداران را تأمین کند و به جز کمدی پوپک و 
مش ماش��ااهلل فیلمی با اقبال مخاطب همراه نبوده 
اس��ت، اما شروع بازی های فوتبال جام جهانی و 
باال رفتن تب فوتبال ممکن است بازگشت ستاره 

سینما را تحت تأثیر قرار بدهد و تماشاگران سینما 
ترجیح بدهند بازی های پرهیجان فوتبال را دنبال 
کنند. اما آنچه ب��رای موفقیت این فیلم امیدواری 
ایج��اد  می کند داس��تان تازه و فض��ای اجتماعی 
آن اس��ت، سال گذش��ته هم فیلم سینمایی درباره 
الی با وجود قصه تلخی که داش��ت در میان انبوه
کمدی های س��طحی توانس��ت مخاطب خود را 
جذب کند و حتی عرضه آن در شبکه ویدئویی با 

استقبال مواجه شد.
 هف��ت دقیق��ه تا پائی��ز هم چنی��ن وضعیتی 
دارد. دومی��ن تجرب��ه علیرض��ا امین��ی پ��س از 
استش��هادی برای خدا در سینمای قصه گو تصویری 
تأثیرگذار از روابط انس��انی و مسائل روز جامعه ارائه 
 می دهد که ب��رای مخاطب جدی س��ینما جذاب 

است.
 حضور هدیه تهرانی پس از چند سال دوری 
از س��ینما در کنار بازی خوب محس��ن تنابنده و 
حامد بهداد از دیگر امتیازهای فیلم اس��ت، فیلمی 
که آن گونه که شایسته اش بود در جشنواره فیلم فجر 
دیده نشد اما در همان اکران جشنواره ای دوستدارانی 
پیداکرد که احتم��االً زمان اکران عمومی به کمک 
فیلم می آیند و زمینه معرفی و دیده شدن آن برای 

مخاطب را فراهم م��ی کنند. اگر هدیه تهرانی که 
زمانی به فروش فیلم متوسطی مانند دنیا کمک می کرد 
یا  مخاطب بیشتری را جذب فیلم های  تلخی چون 
چهارشنبه سوری و شوکران می کرد هنوز جایگاه و 
موقعیت یک ستاره را داشته باشد می تواند هفت 
دقیقه تا پائیز را به پرفروش ترین فیلم اکران بهار 
89 تبدی��ل کن��د و این یعنی ش��روع دورانی تازه 

برای این بازیگر و حتی کارگردان فیلم.
علیرض��ا امینی که با س��ینمای ض��د قصه و 
متف��اوت راه��ش را در ای��ن س��ینما ب��از کرد با 
استش��هادی برای خدا نش��ان داد م��ی خواهد با 
کارگ��ردان و تهیه کننده حرفه ای و در فضای حرفه ای 
کار کن��د، حاصل این تغییر مس��یر چرخش او در 
استشهادی برای خدا و هفت دقیقه تا پاییز است. 
باید دی��د امینی در این تجربه موفق می ش��ود یا 
پرونده اکران این فیلم در شرایطی غیرقابل پیش بینی 
بسته می شود. هدیه تهرانی، محسن تنابنده، حامد 
بهداد و خاطره اس��دی بازیگران این فیلم هستند 
ک��ه در بیس��ت و هش��تمین جش��نواره فیلم فجر 
اکران ش��د. امینی فیلمهای سینمایی نامه های باد،
دان��ه های ریز ب��رف، زمان می ایس��تد و... را در 

کارنامه دارد.

ارج نامه  غالمحسين يوسفي و جستارهاي متن پژوهي

شهيد غالمعلی شفيعی

برپايی نمايشگاه عصر امام خمينی )ره( در شهرکرد

چيدمان هاي هنرمندان بزرگ جهان براي نخستين بار رونمايي مي شود

روزی بود...

روی خط فرهنگ

حامد حقی
مرکز پژوهش��ي می��راث مکتوب که ب��راي تدوین 
و چ��اپ »ارج نامه«های��ي ب��راي پیش��گامان تصحی��ح 
و تحقی��ق، گام هاي مؤثري برداش��ته اس��ت، ای��ن بار نیز
»ارج نامه غالمحس��ین یوسفي« را به قلم و کوشش دکتر 
محمدجعفر یاحقي، چاپ و منتش��ر کرده است. زنده یاد 
دکتر غالمحسین یوسفي، اس��تاد زبان و ادبیات فارسي، 
افزون بر فضایل اخالقي، مصحح و پژوهنده اي نکته یاب 
بود. نوشته هاي او بي گمان از ماندگارترین آثار استادان 
زبان فارسي است. این اثر که عنوان فرعي »زندگي، آثار، 
جس��تارهاي متن پژوهي« را دارد، در چهار فصل تدوین 
شده است. دکتر یاحقي اس��تاد دانشگاه فردوسي مشهد 
و از ش��اگردان استاد یوس��في در پیش سخن این کتاب، 
ابتدا به مقام و پایه علمي و شخصیتي دکتر یوسفي اشاره 
مي کند و کارهایي را که براي فراهم آوردن مطالب کتاب 

انجام شده است، برمي شمارد. او مي نویسد که اهتمام یوسفي براي چاپ پاره اي از متن هاي مهم زبان 
فارس��ي که از بنیان هاي اس��توار فرهنگ و زبان ما هستند، به ش��یوه اي ممتاز و همه کس فهم صورت 
گرفته است؛ ضمن آن که دلپسند خواص و استادان نیز بوده است. آنگاه ضرورت بررسي کار یوسفي را 
یادآور شده و به خواننده نوید داده است که »نکته ها و یافته هاي تازه اي در این ارج نامه هست که براي 
روشن شدن گذشته هایي از شخصیت انساني واالي محققي نامدار چون یوسفي، سودمند است.« فصل 
نخس��ت که سالش��مار و زندگي نامه غالمحسین یوسفي نام دارد، با شرحي تفصیلي درباره رویدادهاي 
زندگي و فعالیت هاي علمي دکتر یوس��في آغاز مي شود. مدارج تحصیلي، فعالیت هاي ادبي و نخستین 
نوشته هاي چاپ شده او از زمره یادکردهایي است که در این بخش آمده است. بنیانگذاري رشته زبان 
و ادبیات فارس��ي در خراس��ان و تأسیس مجله دانشکده ادبیات مش��هد، از دیگر کارهاي دکتر یوسفي 
اس��ت. از سویي تالش بسیار براي تأس��یس دوره دکتري زبان و ادبیات فارسي در دانشکده فردوسي 
مشهد و موفقیت یوسفي در این کار، درخور یادآوري است. یاحقي اشاره مي کند که در جلسات گروه 
زبان و ادبیات فارس��ي دانش��کده، که هر هفته به طور منظم انجام مي شد، یوسفي همکارانش را موظف 
کرده بود که درباره تازه ترین کتابي که خوانده اند دقایقي صحبت و اظهارنظر کنند. این نیز نمودار روح 
پژوهش��گر و نوجوي دکتر یوس��في است و اهمیتي است که او به مطالعه و تحقیق مي داد. در کنار این 
فعالیت ها و کارنامه پربار آموزش��ي، باید به برگزاري کنگره هاي علمي با کیفیت اشاره کرد که یوسفي 
سرپرس��تي و مسئولیت آن را بر عهده داشت. همانند کنگره بیهقي)1349(، کنگره جهاني ناصر خسرو 
)1353( و مجلس بزرگداش��ت دقیقي )1354(. از این رو در آن زمان دانش��کده فردوس��ي مشهد، به 
تعبیر یاحقي، یکي از پرکارترین و زنده ترین دانشگاه هاي کشور به شمار مي رفت. در کنار این ویژگي 
یوس��في باید دلبس��تگي او را به تحقیق و مطالعه برش��مرد که تا واپسین لحظه زندگي هم در وجود او 
فروکش نکرد. یاحقي مي نویس��د: یوسفي سه سال پایاني عمر را از بیماري سرطان رنج مي برد و با آن 
که کاماًل به ماهیت بیماري خود واقف بود، هرگز در برابر هیوالي مرگ س��ر تس��لیم فرود نیاورد و تا 
آخرین لحظه هاي حیات از پژوهش و تصحیح و تحقیق نیاسود. تا اینکه سرانجام در 14 آذرماه 1369 
چش��م از جهان فرو بس��ت. یاحقي، ادب و حق شناسي و امانت داري یوس��في را از دیگر ویژگي هاي 
نمایان او مي داند. پس از این گفتار خواندني، خطابه دفاع از پایان نامه دکتري و شعري از دکتر یوسفي 
آورده ش��ده است. ارج نامه غالمحسین یوس��في؛ زندگي، آثار، جستارهاي متن پژوهي نوشته و فراهم 
آورده دکتر محمد جعفر یاحقي اس��تاد دانش��گاه فردوسي مشهد و از ش��اگردان استاد یوسفي در 468 
صفحه و با شمارگان 1000 نسخه توسط انتشارات مرکز پژوهشي میراث مکتوب چاپ و پخش شده 

است. این کتاب وزین به بهاي 9900 تومان عرضه شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی شهرستان ش��هرکرد از برگزاری نمایشگاه عصر امام خمینی 
)ره( در محل مصلی بزرگ امام خمینی )ره( شهرکرد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان چهارمحال و بختیاری جواد 
کارگران گفت: این نمایشگاه به مناسبت گرامیداشت بیست و یکمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت 
امام خمینی)ره( و با همکاری ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان در محل ورودی مصلی آماده 

بازدید عالقه مندان است.
وی افزود: این نمایشگاه شامل عکس ها، سخنرانی های امام خمینی )ره( و سخنان شخصیت های 

سیاسی و مذهبی پیرامون حضرت امام خمینی )ره( است.
همچنین از متن این نمایش��گاه نیز مس��ابقه ای طراحی ش��ده اس��ت که به 15 نفر از برگزیدگان 
جوای��زی اهداء خواهد ش��د. ش��ایان ذکر اس��ت نمایش��گاه ف��وق به مدت ی��ک هفته آم��اده بازدید

عالقه مندان است.

جهادگر شهید غالمعلی شفیعی فرزند علیجان متولد 1327 در خانواده ای مذهبی در روستای دزک 
متولد شد. وی با تالش و کوشش موفق به اخذ مدرک و مدارج فنی شد، بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
در جهاد سازندگی به فعالیت و تالش بی وقفه مشغول شد که پس از چند مرتبه اعزام به جبهه در سال 
1361 در سن 34 سالگی در حین انجام مأموریت و وظایف محوله در محل کار خود به شهادت رسید. 
وی به کار و تالش دلس��وزانه اهمیت و س��فارش کرده و فعالیت در جبهه و جهاد س��ازندگی را عبادت

می دانست، مهربانی و مردم داری از جمله خصوصیات این شهید عزیز بود.
روحش شاد و قرین رضوان الهی باد.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان چهارمحال و بختیاری نقد از درون 
را بهترین ش��یوه برای رشد کمی و کیفی تولیدات 

هنری است.
ب��ه گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری افشین 
امیریان در دومین نشست انجمن هنرهای نمایشی 
استان که با حضور اعضای این انجمن، تعدادی از 
اعضای شورای مشورتی و تئاتر استان در اداره کل 
برگزار شد گفت: نیل به اهداف مورد نظر بدون بهره 

گیری از تجربیات پیشین امکان پذیر نخواهد بود.
وی بررسی، تجزیه و تحلیل جشنواره های قبل، 
فضای موجود در استان و استفاده از کارشناسان را 
از عوامل مؤثر در دست یابی به اهداف هنر تئاتر در 

استان برشمرد.
وی با اش��اره به برگزاری چهارمین جشنواره 
تئاتر استانی ققنوس افزود: این جشنواره با محوریت 
و موضوع ایثار، مقاومت و شهادت همزمان با هفته 
گرامیداشت هشت سال دفاع مقدس در شهرستان 

فارسان برگزار خواهد شد. 

نقد از درون بهترين 
شيوه برای رشد 

توليدات هنری است

اکران هفت دقیقه تا پائیز

فيلمی که می تواند رکود گيشه را بشكند


