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رئیس سازمان بورس و اوراق 
به��ادار اع��ام ک��رد:  پس از 
اتمام واگذاری س��هام عدالت 
پذی��رش  و  مش��موالن  ب��ه 
ش��رکت های سرمایه گذاری 
استانی در بورس یا فرا بورس، 

سهام عدالت در این بازارها قابل خرید و فروش می شود...
سراسري/ صفحه2

تهران اظهارات اوباما را
 نسنجيده دانست 

نماينده ولي فقیه و امام جمعه استان اصفهان:
ظرفيت فضاي آموزش و پرورش استان
 بي نظير است

صالح آبادی:
سهام عدالت، قابل خرید و فروش 

در بورس می شود

جانشین تیپ 44 سپاه قمر بنی هاشم 
خبرداد:

پخش مصاحبه های 
سرداران شهيد در 

نمایشگاه ميثاق با شهيدان
جانش��ین تی��پ 44 س��پاه قم��ر بنی ه��اش��م، 
 از پخ��ش مص��احبه ه����ای س��رداران ش��هید 
چهارمح��ال و بختی��اری در نمایش��گاه میثاق با 

شهیدان خبر داد.
به گزارش فارس از ش��هرکرد، »جعفر موسوی« 
در حاش��یه نمایش��گاه میثاق با شهیدان در جمع 
خبرن��گاران اظهار داش��ت: نمایش��گاه میثاق با 
شهیدان، همزمان با هفته دفاع مقدس با رویکرد 
نق��ش توپخانه در هش��ت س��ال دف��اع مقدس 
همچنین بازس��ازی عملیات غرورآفرین والفجر 

هشت طراحی شده است. 
وی ادام��ه داد: نق��ش توپخانه و بازس��ازی این 
عملی��ات در زمینی به مس��احت 30 هکتار و با 

تشکیل 60 غرفه برپا شده است. 
وی گفت: برای سهولت در انجام جا به جایی و 
بازدید عاقه مندان، سرویس ایاب و ذهاب همه 
روزه تا پایان کار نمایشگاه از ساعت 9 الی 12 و 
از س��اعت 14 الی 18 از چهارراه بازار، چهارراه 
امام ص��اق، میدان انقاب، میدان ش��هدا و بلوار 
فارابی ش��هرکرد، آماده س��رویس دهی به مردم 
 است.جانشین تیپ 44 س��پاه قم��ر بنی ه��اشم 
اف��زود: برای نخس��تین بار پ��س از دوران دفاع 
مقدس، در نمایش��گاه میثاق با ش��هیدان صدای 
 ضبط ش��ده ش��هدا و رزمندگان دریا دل اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری، ب��رای بازدیدکنندگان 

پخش می شود. 
موس��وی افزود: رزمندگان، ایثارگران و خانواده 
معظم شهدا و مردم ش��ریف استان برای شنیدن 
ص��دای ای��ن عزی��زان می توانند هم��ه روزه از 
ساعت 9 تا 18 به غرفه معاونت روابط عمومی و 
تبلیغات سپاه قمر بنی هاشم مستقر در نمایشگاه 

میثاق با شهیدان، مراجعه کنند.

 رئی��س پلیس آگاهی اس��تان 
اصفهان با اش��اره به اینکه دهه 
آینده به تناسب افزایش استفاده 
از اینترن��ت جرم های مربوط 
به آن نیز رش��د پی��دا می کند 
خواس��تار تش��کیل نهض��ت 

سوادآموزی اینترنتی در کشور شد. سرهنگ »حسین حسین زاده«...
جامعه/ صفحه3

همزمان با شروع سال تحصیلی 
نوس��ازی  کل  اداره  جدی��د، 
اصفهان،  اس��تان  مدرسه های 
تعداد 158 پ��روژه با زیر بنای 
146904 مت��ر مربع و اعتباری 
بالغ بر 720 میلیارد ریال تحویل 

آموزش و پرورش استان اصفهان داد. به گزارش ایمنا، روابط...
شهرستان/ صفحه4

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان:
نهضت سوادآموزی اینترنتی 

تشکيل شود

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدرسه هاي استان:
بهره برداری از 158 پروژه

همزمان با شروع سال تحصيلی جدید 

صفحه 2

وزير جهادکشاورزي در نهمین يادواره سراسري شهدا و ايثارگران وزارت جهادکشاورزي

اصفهان همواره خط مقدم 
دفاع و جهاد كشور بوده است
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دارد  نظر  اصفهان در  استان  بهداشتي درماني  و خدمات  پزشكي  علوم  دانشگاه 
بخش سي تي اسكن بیمارستان شهید منتظري شهرستان نجف آباد را به صورت 
اجاره محل با تجهیز به دستگاه سي تي اسكن اساليس توسط متقاضي به متقاضیان 

حقیقي و حقوقي واگذار نمايد.
کلیه متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به بیمارستان شهید محمد منتظري 
نجف آباد مراجعه و در صورت تمايل به ثبت در مزايده پیشنهاد خود را به صورت 
کتبي و محرمانه لغايت تاريخ 1389/8/10 به رياست محترم بیمارستان اعالم 

نمايند.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني
 استان اصفهان

آگهي فراخوان 

اداره کل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان در نظر دارد دو دستگاه 
خودرو خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند، 
لذا از کلیه خريداران دعوت مي شود جهت بازديد و کسب اطالعات، 
قیمت خود حداکثر  پیشنهاد  ارائه  و  تكمیل  مزايده،  اوراق شرايط  اخذ 
لغايت 1389/07/13  از تاريخ 1389/07/04  ظرف مدت 10 روز 
با در دست داشتن اعالمیه واريزي نقدي 5/000/000 ريال به حساب 
2176370201008 بانك ملي شعبه اصفهان به نام اداره کل حمل و 
نقل و پايانه هاي استان اصفهان در مهلت تعیین شده به آدرس: اصفهان، 
بلوار میرزا کوچك خان، حد فاصل پل وحید و ترمینال زاينده رود، واحد 

حراست تحويل فرمايند.
محل بازديد: اصفهان، بلوار میراز کوچك خان، حد فاصل پل وحید و 
ترمینال زاينده رود، واحد نقلیه، اداره کل حمل و نقل و پايانه هاي استان 

اصفهان.
خودرو پژو GLX مدل 1377 يك دستگاه

خودرو پیكان سواري مدل 1381 يك دستگاه
جهت کسب اطالعات بیشتر به سايتiets.mporg.ir مراجعه گردد.

آگهي مزايده عمومي 89/21/3

اداره كل حمل و نقل و پایانه هاي استان اصفهان

رنا
س: ب

عك

مزاياي المپ هاي کم مصرف عبارتند  از:
مصرف کم، طول عمر زياد، روشنايي بهینه، جايگزيني 

آسان، تنوع رنگ و...

آگهي يك مرحله اي مناقصه عمومي

اداره کل حمل و نقل پايانه هاي استان چهارمحال و بختیاري
صفحه 8

)نوبت اول(
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س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه در 
رئی��س جمهور  اظه��ارات  خصوص 
امریکا گفت: این که پیشنهاد پیدا کردن 
علت دقیق یک حادثه توسط کمیته ای 
منص��ف و ب��ا دقت کاف��ی، مقام های 
 امریکای��ی را نگ��ران ک��رده و باع��ث 
عکس العمل نسنجیده آنها شده، همه را 

متحیر کرده است. 
»رامی��ن مهمانپرس��ت« در گفتگ��و با 
ایرنا افزود: دلی��ل عصبانیت مقام های 

از  ام���ریکای���ی 
رئی��س  پیش��نهاد 
کشورمان  جمهور 
در رابطه با تشکیل 
کمیته حقیقت یاب 
مشخص نیست و 
تعجب  این مسأله 
و  اندیش��من��دان 
صاحب��ان فک��ر و 
تحقی��ق را باع�ث 

شده است. 
وی ادام��ه داد: در خصوص حادثه های 
مختلف��ی ک��ه در دنی��ا اتف��اق می افتد 
ب��ه وی��ژه اتف��اق های��ی ک��ه می تواند 
تأثیرگ��ذاری زی��ادی در رویکرده��ای 
جهانی داش��ته باشد؛ طبیعی است دقت، 
 مطالعه و تحقی��ق به ان��دازه کافی برای 
تصمیم گیری های بزرگ، صورت بگیرد. 
وی ادامه داد: انتظار افکار عمومی جهان 
از مس��ئوالن امریکایی بع��د از حادثه 
یازده س��پتامبر این بود ک��ه برای اتخاذ 
تصمیم بزرگی که موجب لشکرکشی به 
افغانس��تان شد و سپس به عراق منتهی 
گردید و صدها هزار کشته در پی داشت 

دالیل امریکایی و جزییات مربوط به این 
حادثه برای مردم دنیا تشریح شود. 

سخنگوی وزارت امور خارجه توضیح 
داد: این ک��ه برخی از محققان و مراکز 
مطالعاتی، شواهدی در دست دارند که 
حادثه یازده سپتامبر و عوامل به وجود 
آورن��ده آن را با ابهام ج��دی روبه رو 
می کند؛ نشان دهنده آن است که مسأله 
به این مهمی نیاز به بررس��ی و مطالعه 

جدی تر دارد. 
ب��ا  مهمانپرس��ت 
اش��اره به پیشنهاد 
برای  نژاد  احمدی 
کمیت��ه  تش��کیل 
حقیقت یاب درباره 
حادثه یازده سپتامبر 
تصریح ک��رد: این 
پیش��نهاد می تواند 
ضمن توجیه افکار 
درب��اره  عموم��ی 
ریش��ه های ای��ن 
مسأله، پشتوانه های جدی برای هرگونه 
اقدام ه��ای عادالنه را به همراه داش��ته 

باشد. 
ب��ه گفت��ه مهمانپرس��ت بای��د توجه 
 داش��ت ک��ه در ص��ورت اش��تباه در 
تصمیم گیری حتی با احتمال ضعیف، 
جان انسان های بی گناه بسیاری به خطر 
افتاده و می تواند در آینده نیز این مسأله 
 ادامه داشته باش��د که باید از آن دوری 

کرد.
الزم ب��ه یادآوری اس��ت احم��دی نژاد 
 بعدازظه��ر دی��روز ب��ه ته��ران وارد 

شد.

 آی��ت ا... طباطبایی نژاد، ظرفیت 
فضای آموزش و پرورش استان اصفهان 
را بی نظیر دانست و افزود: استان اصفهان 
به عن��وان یک قطب فرهنگ��ی و دینی، 
نقش مؤثری در پایه گذاری دستورالعمل 

جدید می تواند داشته باشد.
وی در جمع مدیران و مسئوالن آموزش 
و پرورش اس��تان ضمن اشاره به اینکه: 
دس��تورالعمل های جدید قدرتمند باید 
در کالب��د فرهنگی آم��وزش و پرورش 
الگوسازی شود گفت: ارائه طرح فرهنگی 
در امر تعلیم و تربیت دینی و علمی نسل 
 جدید کافی نیس��ت و ب��ا کار فرهنگی 

نمی توان پیش��رفت 
دین��ی و علم��ی در 
آم��وزش و پرورش 

ایجاد کرد.
آیت ا... طباطبایی نژاد 
ک��رد:  خاطرنش��ان 
تجرب��ه تاریخ��ی از 
خیل��ی  زمان ه��ای 
قدیم و حت��ی زمان 
)ع(  ن��وح  حضرت 
که ب��ه خ��دا گفت: 
من قوم خود را 950 

سال نصیحت کردم ولی تأثیرگذار نبود، 
ثابت کرده است که نصیحت فقط در امر 
آموزشی و تربیتی کافی نیست و باید از 
نیروهای قدرتمند و گاهی همراه با تنبیه 
در این زمینه اس��تفاده ش��ود. وی افزود: 
گس��ترش تهاج��م فرهنگی و س��هولت 
در برق��راری راه ه��ای ارتباطی مختلف 
در همه جهان بیانگر آن اس��ت که زمان 
نصیح��ت کردن و ارائه طرح فرهنگی به 
اتمام رس��یده و مسئوالن آموزش کشور 
باید راه ح��ل جدیدی را ب��ا قدرت در 
نظام آموزش و پرورش ایجاد نمایند که 

تأثیرگذاری قوی داشته باشد.
نماینده ول��ی فقیه و امام جمعه اس��تان 
اصفه��ان پایه گذاری زیرس��اخت ها و 

فضای سالم پذیرش آموزش های علمی 
جدید را امری ضروری دانست و گفت: 
در دس��تورالعمل های جدید نکته های 
مه��م: طرز فک��ر، عاقه ه��ا،  چگونگی 
آموزه ه��ای  پذی��رش  و  تأثیرگ��ذاری 
آموزشی و تربیتی باید در کالبد فرهنگی 
آموزش و پرورش ش��کل بگیرد. تا این 
امر نه فقط به عنوان یک الگوی مناسب 
در اس��تان بلکه در سراس��ر ایران فراگیر 

شود.
آی��ت ا... طباطبای��ی ن��ژاد تصریح کرد: 
امر عف��اف و حج��اب و رعایت آن در 
مدرسه هاي اس��تان باید طوری فرهنگ 
سازی شود که دانش 
آموزان در مدرسه با 
پوشش��ی راح��ت و 
مناسب و آزادتر و در 
بیرون مدرسه با ارائه 
پوشش��ی متفاوت و 
با حج��اب کامل تر 

ظاهر شوند.
ضمن  همچنین  وی 
نق��ش  ب��ه  اش��اره 
معلم��ان  الگوی��ی 
در  خصلتی  گف��ت: 
بشر به عنوان تش��ابه برتری وجود دارد 
که در نظام آم��وزش و پرورش معلمان، 
الگویی برای دانش آموزان و مدرس��ه و 
والدین به عنوان الگو در خانواده در این 

راستا نقش اساسی دارند.
آی��ت ا... طباطبای��ی ن��ژاد در خاتم��ه 
تصری��ح کرد: باید کارگروهی متش��کل 
از: پیشکس��وتان و بازنشستگان تشکیل 
ش��ود تا با بازبینی کتاب های قدیمی و 
نکته برداری مفید از مطلب ها، ش��عرها، 
درس ها در تلفیقی با مطلب های امروزی 
متناس��ب با ه��وش و توانای��ی نونهاالن 
طرح های جامعی از دس��تورالعمل ها با 
نکته های تربیتی کاربردی در کشور ارائه 

گردد.

 مع��اون هماهنگ کنن��ده نی��روی زمین��ی ارتش 
گف��ت: ب��ا راه ان��دازی و بهره ب��رداری از 840 
شبیه ساز آموزشی در زمینه های مختلف، نیروی 
زمینی ارتش در صنعت شبیه س��از به خودکفایی 

رسیده است. 
ب��ه گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی نیروی 
زمینی ارتش، این شبیه سازها شامل: آموزش های 
تیراندازی، رانندگ��ی، خلبانی بالگرد در دو نوع 
م��دل ثابت و متحرک، موش��کی زمین به هوا و 
جنگ های تاکتیکی اس��ت که کارکنان با استفاده 
از آن آموزش ه��ا را مطابق با چگونگی فراگیری 
عملی آن به صورت واقعی و منطبق با استاندارد 

بین المللی فرا می گیرند. 
 س��رتیپ محم��د حس��ن باق��ری خاطرنش��ان 
کرد: گذشته صنعت شبیه ساز تنها در اختیار چند 
کش��ور بود که ما نیز آن را از این کش��ورها و به 
خصوص امریکا و انگلیس وارد می کردیم، ولی 
در حال حاضر به عنوان یکی از قدرت های این 
صنعت در ردیف کشورهای تولیدکننده به شمار 

می آییم. 
وی افزود: این ش��بیه  س��ازها کارکن��ان را قادر 
می س��ازد که آموزش ه��ای تیراندازی ب��ا انواع 
س��اح های سبک، رانندگی با خودروهای سبک 
و س��نگین نظامی، پ��رواز با ان��واع بالگردها به 
صورت پایه ثابت و متح��رک و چگونگی دفاع 
در برابر تاکتیک های نوی��ن جنگی را به بهترین 

شکل ممکن فرا گیرند. 
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش تصریح 
کرد: در حال حاضر بیش از 800 شبیه ساز تولید 
و به بهره برداری رس��یده اس��ت که با واگذاری 
آن به بیش از 50 ی��گان نیروی زمینی ارتش در 
تمام  نقاط کشور، کارکنان آموزش های الزم را با 
اس��تفاده از این شبیه سازها فرا می گیرند که طبق 
ارزیاب��ی به عمل آمده می��زان افزایش مهارت ها 
و بنیه آموزش��ی از رشد چش��مگیری برخوردار 

بوده است. 
س��رتیپ باق��ری اف��زود: از مزایای اس��تفاده از 
صنعت ش��بیه  س��از در امر آموزش، می توان به 

صرفه جوی��ی هزینه ه��ا، کاهش خس��ارت ها و 
فراگیری آموزش در هر س��اعت از ش��بانه  روز 
و تح��ت هرگونه ش��رایط جوی اش��اره کرد که 
در مقایس��ه ب��ا آموزش های میدان��ی و عملیاتی 

هیچ گونه تفاوتی ندارد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: همچنی��ن در راس��تای 
خودکفایی و تقویت بنیه آموزشی کارکنان بیش 
از 2500 عن��وان کتاب در موضوع های مختلف 
آموزشی توسط استادها و کارشناسان داخلی این 
نیرو مطابق با آموزش ه��ای نوین نظامی تدوین 
و به چاپ رس��یده اس��ت که با واگذاری آن به 
یگان ها، کارکنان آخرین پیش��رفت های آموزشی 

و علوم و فنون نوین نظامی را فرا می گیرند. 
وی در پای��ان گفت: ارائه کتاب های آموزش��ی 
ب��ه ص��ورت الکترونیکی در قالب لوح فش��رده 
)E-book( در کنار سیس��تم آموزش��ی س��ابا 
)س��امانه آموزش بدون استاد( که طرح ابتکاری 
این نیرو اس��ت از دیگر فعالیت های آموزش��ی 

نیروی زمینی ارتش است.

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار اعام کرد:  پس از اتمام 
واگذاری س��هام عدالت به مشموالن و پذیرش شرکت های 
سرمایه گذاری استانی در بورس یا فرا بورس، سهام عدالت در 

این بازارها قابل خرید و فروش می شود.
علی صالح آبادی در گفتگو با مهر در مورد پذیرش سهام عدالت 
در بورس، گفت: با پذیرش شرکت های سرمایه گذاری استانی 
در بورس یا فرا بورس، البته در صورت درخواس��ت از سوی 
آنها، ش��رایط انجام معامله های س��هام عدالت در این بازارها 
 فراهم می ش��ود. س��خنگوی س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
بر تکمیل پرتفوی س��هامی که دولت آن را به این شرکت ها 
واگذار می کند، تأکید کرد و افزود: با این امر دیگر ورودی و 

خروجی برای سهام عدالت نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه با مش��خص ش��دن ای��ن وضعیت، پذیرش 
شرکت های س��رمایه گذاری اس��تانی در بورس امکان پذیر 
می شود، عنوان کرد: البته پذیرش این شرکت ها در مرحله های 
اجرایی قرار دارد. صالح آبادی با اش��اره به اینکه کار واگذاری 
سهام عدالت به مش��موالن دریافت این نوع سهام در مراحل 
پایانی خود قرار دارد، تصریح کرد: شرکت های سرمایه گذاری 
استانی پس از اتمام واگذاری ها می توانند نسبت به خرید و 

فروش سهام عدالت در بورس یا فرا بورس اقدام نمایند.

نقد شوندگی 
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در بخش دیگری از 
س��خنان خود از افزایش نقد شوندگی بازار سرمایه خبرداد و 
گفت:  از ابتدای سال تاکنون، حجم معامله های بورس و اوراق 

بهادار بیش از 10 هزار میلیارد تومان بوده است.
وی همچنین حجم معامله های سال گذش��ته دراین بازار را 
حدود 18 ه��زار و 500 میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: برای 
ایجاد اطمینان در بازار سرمایه کشور نه تنها ضمانت نامه های 
اجرایی مناسب وجود دارد، بلکه تمام مقررات، دستورالعمل ها 

و آئین نامه های الزم نیز تدوین شده است.
 صالح آب��ادی تضعی��ف بازارهای رقیب، کاهش نرخ س��ود 
تس��هیات بانک��ی، افزای��ش س��ودآوری ش��رکت ها ورود 
شرکت های جذاب به بورس، توسعه زیرساخت های بورس 

و غیره را از دالیل بهبود وضعیت بورس کشور اعام کرد. 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه گذاران و ایرانیان 
مقیم خارج از کشور توصیه کرد که با توجه به باالبودن بازدهی 
بازار سرمایه کش��ور، در این بازار سرمایه گذاری نمایند. این 
س��رمایه گذاران از طریق کارگزاران بورس می توانند در بازار 
سرمایه کش��ور، بدون نیاز به حضور فیزیکی سرمایه گذاری 

نمایند. 

حضور بيشتر دولت ها در زمان 
سخنرانی احمدی نژاد در نيویورک

بیش��تر نمایندگان کش��ورهای حاضر در س��ازمان ملل، هنگام 
سخنرانی رئیس جمهور کشورمان حضور داشتند و ترک اقلیتی در 
این س��ازمان نشان دهنده انزوای امریکا است. به گزارش فارس، 
محمود احمدی  نژاد در جریان س��فر یک هفته ای به نیوریورک 
در شصت و پنجمین نشست سازمان ملل که با حضور رؤسای 
جمهور و مقام های کشورهای جهان برگزار شد به ایراد سخنرانی 
در موضوع های مختلف جهان از جمله 11 س��پتامبر، فلسطین، 
منزوی شدن نظام سرمایه داری و ساختار ناعادالنه در این سازمان 
جهانی پرداخت. بر اساس این گزارش زمانی که رئیس جمهور به 
برخی موضوع ها از جمله مسأله فلسطین اشاره کرد، 33 هیأت 
کش��ورهای مختلف از جمله کانادا، امریکا، انگلیس، فرانسه و... 
سخنرانی احمدی نژاد را ترک کردند. این در حالی است که سایر 
هیأت ه��ای حاضر که تعداد قابل توجه��ی از حاضران بودند به 
سخنان رئیس جمهور گوش دادند. به همین دلیل کارشناسان بر 
این باوردند که ترک اقلیت ها در این سازمان، نشان دهنده آن است 
که متحدان امریکا در اقلیت بوده و کشورهایی که خواهان عدالت 

و آزادی هستند بسیار زیادند.

تهران اظهارات اوباما را نسنجيده دانست 

نماينده ولي فقیه و امام جمعه استان اصفهان:
ظرفيت فضاي آموزش و پرورش استان

 بي نظير است

ارتش در صنعت » شبيه ساز« به خودكفايي رسيد 

جهان نما نصف النهار
رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه روسیه: 

آمریکا عامل و مسئول بسياری از 
ناآرامی ها و جنگ ها در جهان است 

»شامیل سلطانف« رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه روسیه، با بیان اینکه امریکا 
از بی ثباتی در مناطق مختلف جهان برای افزایش حضور نظامی و اقتصادی 
خود و تأمین منافع راهبردی اش استفاده می کند، گفت: امریکا عامل و مسئول 

بروز بسیاری از نا آرامی ها و وقوع جنگ ها در جهان است.
سلطانف در مصاحبه با ایرنا در مسکو گفت: رئیس جمهوری اسامی ایران 
به درس��تی این وضعیت و دسیسه های امریکا را در نشست مجمع عمومی 
س��ازمان ملل تش��ریح و راههای حل مسائل جهانی را پیشنهاد کرد، که باید 
مورد توجه قرار گیرد.  کارش��ناس ارشد روس گفت: به دلیل همین مواضع 
 صریح ایران اس��ت که امریکا از این کش��ور عصبانی بوده و همیشه درصدد 
توطئ��ه چینی علیه ایران می باش��د.  وی گفت: امریکا در راس��تای اجرای 
سیاست های ضد ایرانی خود به اعمال فشار بر این کشور از طریق تحریم های 
اقتصادی می پردازد و در این مس��یر چند کشور عربی را نیز متحد و همراه 
خود س��اخته است. سلطانف خاطرنشان کرد: در نظام جهانی مورد حمایت 
آمریکا، جایی برای روابط دوستانه و احترام واقعی به حقوق ملت ها وجود 
ندارد و مفاهیمی همچون حقوق بشر، دموکراسی و آزادی بیان و مذهب در 
راس��تای تأمین منافع واشنگتن به کار گرفته می شود.  وی خاطرنشان کرد: 
نظام مدیریت مشارکتی مورد درخواست رئیس جمهوری ایران، می بایست 
برای تعالی و شکوفایی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ملت ها و کشورها بر 

جهان حاکم شود. 
کارشناس ارشد روس درباره تأکید رئیس جمهوری اسامی ایران برای انجام 
اصاح های اساسی در ساختار سازمان ملل گفت: این سازمان به ویژه شورای 
امنیت باید دس��تخوش تغییرهای اساسی شود تا بتواند در جهت منافع تمام 
ملت های جهان گام بردارد.  وی افزود: در چند سال اخیر امریکا دو جنگ 
خونین در افغانس��تان و عراق آغاز کرد که صدها هزار غیرنظامی در جریان 
آن به خاک و خون کشیده شدند. وی گفت: تمامی این اقدام های امریکا، به 
بهانه مبارزه با تروریس��م انجام می گیرد و این سئوال پیش می آید که آیا به 
واقع امریکا در برابر یک گروه تروریستی اینقدر ناتوان است که نمی تواند در 

طول حدود یک دهه سران آن را دستگیر کند. 
کارش��ناس روس گفت: امریکا از این مسأله کمال استفاده را برده و توانسته 
حض��ور نظامی خ��ود در منطقه را تقویت بخش��د. رئی��س مرکز مطالعات 
خاورمیانه خاطرنش��ان کرد: اقتصاد امریکا در بدترین وضعیت خود در چند 
دهه اخیر قرار گرفته است و سران کاخ سفید برای نجات از این وضعیت به 
منابع غنی منطقه خاورمیانه چشم دوخته اند. سلطانف گفت: کشورهای جهان 
می بایست مراقب طرح ها و اقدام های امریکا بوده و اجازه ندهند روابط و 

مناسبات میان این کشورها با دخالت های امریکا دچار خدشه شود.  

اينديپندنت گزارش داد؛
گسترش موج اسالم ستيزی توسط 

پليس انگليس
روزنامه ه��ای  از  یک��ی 
گس��ترش  از  انگلی��س 
موج اس��ام س��تیزی و 
پلیس  اعمال خش��ونت 
این کشور علیه مسلمانان 
و ضرب و ش��تم آنان در 
فرودگاه های انگلیس خبر 
داد. به گ��زارش فارس، 
روزنامه ایندیپندنت چاپ 
انگلی��س، در گزارش��ی 
برخ��ورد  ب��ه  مفص��ل 
پلیس  آمی��ز  خش��ونت 

انگلیس علیه مسلمانان تبعه این کش��ور پرداخت و نوشت که صدها تن از 
مسلمانان انگلیس که برای تعطیات سالیانه خود عازم خارج از این کشور و 
یا بازگشت به کشورشان بودند، در فرودگاه های انگلیس از سوی پلیس مبارزه 
با ترور این کشور مورد اذیت و آزار و ضرب و شتم قرار گرفتند.  ایندیپندنت 
در گزارش خود به یکی از این موارد اشاره کرده و نوشت که محمد نور یکی 
از شهروندان مسلمان انگلیسی می گوید در خال بازگشت از تعطیات خود 
از دوبی در فرودگاه با س��ئوال غیرعادی پلیس انگلیس رو به رو شده است 
 که از وی پرس��یده: آیا تو خود را یک ش��هروند انگلیس احساس می کنی؟ 
محمد نور می گوید که در پاس��خ به این سئوال گفته است که بیش از آنکه 

خود را شهروند انگلیس بداند، شهروند بریتانیا می داند.  
وی در ادامه می گوید که تنها به همین دلیل مدت نه ساعت در مورد اینکه 
چرا خود را تبعه بریتانیا می داند مورد بازجویی قرار گرفته و از وی به اجبار 
نمونه DNA و اثر انگش��ت گرفته اند.  ایندیپندن��ت در ادامه می افزاید که 
محمد نور تنها فردی نیس��ت که با این شرایط دش��وار در فرودگاه انگلیس 
مواج��ه ش��ده، یکی دیگر از ای��ن نمونه ها، مورد آصف احمد 28 س��اله از 
اسکاتلند اس��ت که به اتفاق همسرش در فرودگاه ادینبورگ مورد بازجویی 
قرار گرفته اس��ت. آصف احمد نیز می گوید که در حین خروج از فرودگاه 
توسط دو پلیس بازداشت شده و پس از آنکه وی و همسرش را از یکدیگر 
ج��دا کردند، مورد بازجویی قرار گرفته اند. وی در ادامه می گوید که از وی 

محل اختفای بن الدن را پرسیده اند! 
کارشناسان، دلیل گسترش برخوردهای ضد اسامی پلیس انگلیس را ناشی 
از تصویب پنج قانون ضد ترور در طی ده س��ال اخیر در انگلیس و افزایش 
اختیارهای پلیس این کش��ور برای این قبیل برخوردهای نژادپرستانه عنوان 
می کنند. در همین راستا آمار منتشره در انگلیس نشان می دهد که طی پنج 
سال گذشته در این کشور تعداد هزار و صد و 10 نفر از شهروندان انگلیس 
برای مدت بیش از نه ساعت بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته اند. 
این در حالی اس��ت که در سال 2009 نیز در انگلیس تعداد کسانی که مورد 
سئوال واقع شده اند بیش از 10 هزار نفر عنوان شده است.  در انگلیس بیش 

از دو میلیون مسلمان زندگی می کند.

درخواست كمک ملکه انگليس 
از صندوق كمک به فقرا 

روزنامه ایندیپندنت نوش��ت: الیزابت دوم ملکه انگلیس از صندوق کمک به 
فقرا برای تأمین هزینه های رو به افزایش کاخ هایش درخواست کمک کرد.

ب��ه گزارش ایرن��ا، روزنامه عربی زبان القدس العربی چ��اپ لندن به نقل از 
روزنامه ایندیپندنت نوش��ت: الیزابت دوم »ملکه انگلی��س« از وزیران دولت 
خواس��ت از سهم صندوق کمک به فقرا مربوط به مدرسه ها، بیمارستان ها 
و خانواده های کم درآمد، برای پرداخت هزینه های گرمایشی قصرهایش به 
وی کمک کنند. به نوشته این روزنامه درخواست ملکه انگلیس با مخالفت 
رو به رو ش��د، زیرا وزیران دولت انگلیس از این می ترسیدند که این مسأله 
منجر به ایجاد رس��وایی عمومی شود و به همین دلیل به دستیار ملکه اعام 
کردند که دارایی صندوق کمک به فقرا 60 میلیون لیره استرلینگ )پوند( است 
که آن هم به خانواده های کم درآمد اختصاص دارد و بخشیدن این مبلغ به 
کاخ باکینگهام )محل سکونت رس��می خانواده پادشاهی انگلیس( به جای 
پرداخ��ت آن به بیمارس��تان ها و دیگر مرکزهای که نیاز ب��ه این پول دارند، 

موجب تبلیغ های منفی برای ملکه و دولت خواهد شد. 

وزير جهادکشاورزي در نهمین يادواره سراسري شهدا و ايثارگران وزارت جهادکشاورزي

اصفهان همواره خط مقدم دفاع و جهاد كشور بوده است
 مهدی رفائی

»ص��ادق خلیلی��ان« ک��ه 
ب��ه مناس��بت برگ��زاری 
ش��هدای  یادواره  نهمین 
جهادکش��اورزی  وزارت 
ب��ه اصفه��ان آم��ده بود 
جم��ع  در  س��خنانی  در 
ش��هدای  خانواده ه��ای 
جهاد اس��تان، مسئوالن و 
کارمندان جهادکشاورزی 
و سایر مسئوالن سیاسی، 
اصفهان  اس��تان  نظام��ی 
گفت: اصفهان همواره در 
خط مق��دم دفاع و جهاد 
کش��ور و همواره کانونی 
برای شروع حرکت های 
جهادی و ص��دور آن به 

همه کشور بوده است.
وزی��ر جهاد کش��اورزی 
ب��ا ذک��ر ای��ن مطلب که 
امروزه کشور و مجموعه 
در  کش��اورزی  جه��اد 
عم��ل  جبه��ه  چه��ار 
می نماید، عملکرد استان 

اصفه��ان در جبهه ه��ای دفاع��ی و جه��ادی را 
 مثب��ت و جزو ارزنده تری��ن کارنامه ها توصیف 

کرد.
صادق خلیلیان با تش��ریح فعالیت دفاعی کشور 
اولی��ن جبه��ه را دف��اع از ارکان، تمامیت ارضی 
و اصول انقاب اس��امی ذکر کرد که مجموعه 
جهادکش��اورزی در آن حافظ کلیه منافع کشور 
بوده و در کم نشدن حتی یک سانتی متر از خاک 

کشور نقش محوری داشته است.
وی اف��زود: جه��اد کش��اورزی در جبه��ه دوم 
یعنی بازس��ازی، س��ازندگی و آبادانی ش��هرها 
از  و  ش��ده  وارد  نی��ز  کش��ور  روس��تاهای  و 
 ارکان اصل��ی و مه��م س��ازندگی کش��ور بوده 

است.
همچنین در جبهه تولید نیز این س��ازمان با ورود 
به کشاورزی و خدمات ارزنده در قالب تعاونی، 
نقشی سازنده و حیاتی در افزایش تولید کشور و 

نیل به خودکفایی داشته است.
وزیر جهاد کش��اورزی خاطرنشان کرد: مبارزه با 
اس��تکبار و تأثیرگذاری بر منطقه و جهان نیز در 
گرو رش��ادت های دلیر م��ردان در دفاع مقدس 
و جبهه های دیگر دوران پس از انقاب، میس��ر 
گردیده که جهاد کشاورزی کشور همواره در آن 

حضور داشته است.
ــان در جنگ، جايگاه  تالش جهادگران اصفه

رفیعی برای اسالم و ايران در جهان آفريد
ذاکر اصفهانی )استاندار اصفهان( در سخنانی در 
یادواره شهدای جهادکشاورزی ضمن برشمردن 
نکته های قوت اصفهان در فعالیت های جهادی 
گفت: تاش جهادگران اصفهان در جنگ، جایگاه 

رفیعی برای اس��ام و ایران در جهان آفرید. وی 
با برش��مردن س��هم اصفهان که بزرگترین نقش 
در مهندس��ی رزم��ی و جه��اد س��ازندگی بوده 
اس��ت تصریح کرد: نقش ای��ن عزیزان در وادی 
عدد و رقم روش��ن نمی شود و این ارزش های 
آنها اس��ت که با جلوه گ��ری در این روزها باید 

روشنگر فداکاری ایشان باشد. 
اس��تاندار اصفهان افزود: در همه کش��ورها حتی 
کش��ورهای ماتریالیس��تی و ج��دا از دی��ن هم، 
رشادت های س��ربازان در جنگ را در موزه ها 
قرار می دهند و س��الیان س��ال ب��ه آن می بالند 
ک��ه جا دارد در کش��ور ما که رزمن��دگان برپایه 
معنوی��ات به جبه��ه رفته اند این مهم به ش��کل 
بارزت��ر و زیبنده تری به جهانیان عرضه گش��ته 

و نمود پیدا کند.
علیرضا ذاکر اصفهانی خاطرنشان ساخت: تاریخ 
مب��ارزه ها، دف��اع و جنگ در همه کش��ورها در 
موزه قرار می گیرد و کشور ما که مبنای اسامی 
دارد باید گس��ترده تر در راس��تای هویت سازی 
ب��رای جنگ و جهاد پی��ش رود و بنیاد فکری و 
نظام بندی هویت اس��امی را بس��ط و گسترش 
دهد. وی یادآور ش��د: ویژگی انقاب اسامی و 
دفاع مقدس ما مبنای تفکر ش��یعی آن اس��ت و 
اندیش��ه ش��یعی در تار و پود دفاع مقدس ریشه 
دوانده و تمدن عظیم شیعی اصفهان حماسه ساز 

دفاع مقدس بوده است.
ــازندگی،  ــاد س ــهدای جه ــتن خمس ش داش

اصفهان را بی نظیر می کند
آی��ت ا... عالمی )نماینده ول��ی فقیه در وزارت 
جهاد کش��اورزی( در مراس��م یادواره ش��هدای 
ای��ن وزارت در اصفهان با یادآوری این نکته که 

اولین شهید جهاد کش��اورزی از اصفهان است، 
 ول��ی ا... نیکبخ��ت را آغازگر راه ش��هادت در 
جهاد سازندگی دانست و افزود: اصفهان با داشتن 
خمس ش��هدای کل کش��ور در جهاد سازندگی، 
اس��تانی بی نظیر از نظر فعالیت جهادی و دفاعی 
است. وی با برشمردن خدمات جهاد سازندگی 
در جنگ و اش��اره به س��اخت انواع پل و سایت 
و خاکریز و دهها فعالیت و عملیات دیگر، نقش 
سنگرس��ازان بی سنگر را نقشی کلیدی و ارزنده 
و حضور آنها را س��نگری ستبر و نفوذ ناپذیر در 
برابر دش��منان در دوران جنگ برشمرد. نماینده 
ول��ی فقی��ه در وزارت جهاد کش��اورزی، نقش 
گردان های مس��تقل جهاد اصفهان که بیش��ترین 
گردان مهندس��ی و جهاد را به تعداد 5 گردان در 
جنگ تحمیلی داش��تند مثبت و ارزنده توصیف 

کرد.
ــاورزی  ــهدای جهادکش ــان ش ــس يادم  تندي

در گلستان شهدا اصفهان پرده برداری شد
در بع��داز ظه��ر روز برگزاری یادواره ش��هدای 
جه��اد کش��اورزی، از یادم��ان و تندی��س این 
 ش��هیدان در مح��ل گلس��تان ش��هدای اصفهان 
پرده برداری ش��د و این تندیس همراه با مراسم 
غب��ار روب��ی و عط��ر افش��انی گلزار ش��هدا در 
پایان نهمین یادواره سراس��ری میثاق با ش��هدا و 
تجلی��ل از ایثارگران، زینت دهنده گلزار ش��هدا 
و یادمان��ی جاوی��دان بر حماس��ه س��رداران و 
شهیدان جهاد کش��اورزی گشت. در این مراسم 
مسئوالن اس��تانی، خانواده های شهدا و ریاست 
س��ازمان بنیاد ش��هید و جهادکش��اورزی استان 
 و جمعی از مس��ئوالن بس��یج و س��پاه ش��رکت 

داشتند.

صالح آبادی:
سهام عدالت، قابل 
خرید و فروش در 
بورس می شود
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آیا تا به حال با کس��ی برخورد داش��ته اید که احس��اس 
می کند هم��ه چیز را می داند و هرچی��زی که می گوید 
درس��ت اس��ت؟ مطمئنم که همه در زندگی مان حداقل 
یک بار با چنین کسی برخورد کرده ایم. سئوال این است 
که وقتی با چنین ش��خصی مواجه ش��دید چه می کنید؟ 
در بیش��تر موارد، شاید س��عی می کنید که از آنها دوری 
کنی��د. ام��ا می توانید کاره��ای مختلفی ب��رای فهماندن 
نظرت��ان به ای��ن افراد انجام دهید، البته ب��دون اینکه با او 
وارد یک رقابت دردسرساز شوید. اول از همه اینکه باید 
بفهمید که ای��ن فرد چطور فکر می کند. اگر فکر کند که 
همه چیز را می داند ش��اید س��عی می کند آن را با برخی 
واقعیات یا اطاعاتی که دارد ثابت کند. بیش��تر افرادی که 
احس��اس می کنند همه چی��ز را می دانند به طور معمول 
در خانواده هایی بزرگ ش��ده اند که از کودکی مسئولیت 
بس��یار سنگینی بر دوششان بوده است. وقتی می خواهید 
نظرتان را به چنین افرادی بفهمانید بهترین راه این اس��ت 
که درس��ت به همان روشی که او حرفش را به شما ثابت 
می کند، ش��ما هم حرفتان را به او ثاب��ت کنید. به عنوان 
مثال، اگر سعی دارید به کسی نشان دهید که بیشتر از یک 
روش برای پیدا کردن راه حل مشکلی خاص وجود دارد، 
می توانی��د به آنها بگویید که ی��ک راه بهتر برای این کار 
وجود دارد. باید به او نش��ان دهید که چطور می توانید با 
استفاده از یک روش متفاوت به همان راه حل برسید. در 
اصل باید بتوانید گفته های خودتان را با واقعیت پشتیبانی 

کنید.
بهت��ر اس��ت در ابت��دای گفتگویت��ان، س��عی نکنی��د به 
آنه��ا بگویید که حرفش��ان غلط اس��ت. ای��ن کار باعث 
 می ش��ود که به س��رعت حالت دفاعی بگیرند و دیگر به 
ح��رف هایتان گوش ندهند. اینجاس��ت که داد و بیدادها 
ش��روع می ش��ود. اگر نمی توانید در همان لحظه نش��ان 
دهید که نظرتان چیست، بحث نکنید، زمانی دیگر را برای 
اثبات نظرتان در نظر بگیرید. آنهایی که احساس می کنند 
هم��ه چیز را می دانند افرادی بس��یار خودخواه هس��تند. 
مواجه��ه ب��ا چنین افراد، یک راه درس��ت دارد و یک راه 
غل��ط. دوری کردن از آنها کمک نمی کند که بفهمند همه 
 چیز را نمی دانند. درعوض می توانید این را به آنها ثابت 

کنید.
ان��واع کمی از آدم های دیگر هس��تند که ب��ه این اندازه 
دیگ��ران را عصبانی می کنند. این افراد باعث می ش��وند 
فکر کنیم افرادی ناالیق هس��تیم و هیچ قدرتی نداریم به 
همی��ن خاطر خیلی بد واکن��ش داده و تأیید می کنیم که 
روی ما سلطه دارند. اما اگر آرامش خودتان را حفظ کرده 
و کمی بیشتر فکر کنید می توانید یاد بگیرید که چطور با 

این دسته از افراد برخورد کنید.

چرا اين کار را می کنند؟
اگر س��عی کنید از دیدگاه خود آنها مسأله را ببینید خیلی 
راحت تر می توانید ب��ا این افراد برخورد کنید. این افراد 
به طور معمول فاقد اعتماد به نفس هستند به همین خاطر 
س��عی می کنند آنچه را که می دانند نش��ان بقیه دهند و 
کاری کنند که بقیه احس��اس کرده زیر دس��ت او هستند. 
ش��اید هیچوقت نتوانید دلیل این رفتار خودخواهانه آنها 
را بفهمید. اما با درک اینکه مس��أله ای باعث ش��ده است 
که این فرد چنین ش��خصیتی داشته باشد، می توانید درک 
خودتان را باالتر برده و راحت تر با رفتار او کنار بیایید.

ارزش خودتان را گوشزد کنید
به هیچوجه اینطور نیس��ت که ش��ما پایین تر از این فرد 
باشید یا کمتر از او بدانید. این آنها هستند که می خواهند 
چنین حسی را به شما منتقل کنند. اگر به آنها اجازه بدهید 
احساس��تان نس��بت به خودتان را تغییر می دهند. پس به 
ج��ای اینکه همه حرف هایی ک��ه می زنند را تأیید کنید، 
ب��ه همه کارهای مثبتی که قادری��د انجام دهید فکر کنید. 
ارزش ش��ما بسیار باالس��ت و هیچکس حق خدشه وارد 

کردن به آن را ندارد.

به حرف های او گوش دهید
گاه��ی وق��ت ها، چنی��ن رفتاری ب��ه این عل��ت از فرد 
 س��ر می زن��د ک��ه او فکر می کند کس��ی نیس��ت که به 
ح��رف هایش گوش دهد. ش��ما می توانید با گوش دادن 
به حرف هایش��ان ب��دون اینکه نظرت��ان را مطرح کنید، 
ترس ه��ای آنها را از بین ببرید. با این روش، دیگر ش��ما 
را تهدی��دی برای خ��ود قلمداد نمی کنند. به آنها نش��ان 
دهی��د که بعضی از نظرهایش��ان را قبول دارید و خواهید 
دید که احس��اس می کنند به آنها ارزش و اعتبار داده اید. 
وقتی باعث شدید که احس��اس اعتماد به نفس و راحتی 
بیشتری کنار ش��ما بکنند، می توانید برای تغییر بعضی از 
نگرش ه��ای آنها وارد عمل ش��وید. اما بای��د این کار را 
خیلی زیرکانه انجام دهید. اگر به طور مس��تقیم آنها را به 
چالش بکش��ید یا خشن برخورد کنید، باعث می شود که 
همان رفتار دفاعی قبلی ش��ان را از سر بگیرند. درعوض 
بای��د نگرشش��ان را به خودش��ان انعکاس دهی��د. با این 
 روش به آنها نش��ان داده اید که به حرف هایش��ان گوش 
ک��رده ای��د، از ایده هایش��ان تقدیر می کنید و احس��اس 
خوشحالی خواهند کرد. از اینجا به بعد می توانید به آرامی 

بعضی از ایده هایش��ان را که غیرقابل قبول به نظر می رسد 
انتخ��اب کرده و اطاعات الزم ب��رای تکذیب آنها را مطرح 
کنید. به جای اینکه ایده هایشان را رد یا مسخره کنید، خیلی 
ساده شواهد متناقض آن را به آنها نشان دهید. بعد نظرشان را 
جویا شوید. اما در بیشتر موردها این افراد از تغییر دیدگاهشان 
خودداری می کنند. در چنین صورتی، با بررسی دیدگاه آنها 
در سایه اعتقادهای خودتان، باید سعی کنید با بی اعتنایی از 
آنه��ا بگذرید. به طور حتم این افراد با باور یک چیز اش��تباه 
صدمه ای به شما نمی زنند پس الزم نیست که نگران چیزی 
باش��ید. اگر این مشکل خیلی آزارتان داد می توانید دیگر آن 
فرد را نبینید. پس با اینکه برخورد و مواجهه با کسانی که فکر 
می کنند همه چیز را می دانند زمان و انرژی زیادی از ش��ما 
می برد، اما می توانید تأثیری که بر شما دارند را محدود کنید. 
اعتقادها و باورهای خودتان را بررسی کرده تا از قدرت آنها 
مطمئن شوید. با این کار اعتماد به نفستان در برخورد با این 
افراد باال خواهد بود. اگر فردی حس��اس و شکننده هستید، 
ش��اید بتوانید کاری کنید که باورشان را عوض کنند، اما اگر 
نتوانس��تید می توانید از آنها دوری کنید فقط کافی است که 

همیشه از آنچه هستید شاد و راضی باشید.

شصت و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل محلی 
برای تأکید جمهوری اس��امی ایران بر جایگاه رفیع 
و نق��ش حیات��ی زن��ان در تحکیم بنی��ان خانواده به 
 عن��وان کوچکترین و در عین حال اساس��ی ترین و 
بنیادی ترین نهاد اجتماعی بود. پرداختن به معضل ها 
و نارسایی های جامعه بشری از جمله موقعیت امروز 
زنان در جامعه های مختلف، نیازمند برخورداری از 
یک نگرش جهانی اس��ت و احمدی نژاد با پرداختن 
به نقش زنان در جامعه بشری، در واقع به یک انتظار 
بدیهی از ملت مس��لمان و ش��جاع ایران، برای ارائه 
راهکارهای برون رفت از معضل های کنونی پاس��خ 

داده اس��ت. امروزه در نتیجه اجرای یک طرح بزرگ 
فریب، در بس��یاری از جامعه ه��ای غربی یا غربزده، 
زن��ان به وس��یله یا اب��زاری در خدم��ت هدف های 
غیرانس��انی نظام های مادی و س��رمایه داری تبدیل 
ش��ده اند. احمدی ن��ژاد در اجاس س��االنه مجمع 
عمومی س��ازمان ملل، زن و م��رد را مکمل یکدیگر 
خواند و تأکید کرد که خانواده و رابطه پاک، عاشقانه 
و پایدار دو همس��ر در کان��ون آن، تضمین تداوم و 
تربیت نسل ها، لذت حقیقی، ترویج عشق و اصاح 
جامع��ه اس��ت. وی، زن را مظهر جم��ال خداوند و 
کان��ون عاطفه و مس��ئول ترویج مه��رورزی و حفظ 

پاکی و لطافت جامعه توصیف کرد و گفت: خش��ن  
ش��دن روح و رفت��ار زن��ان و محروم ش��دن آنان از 
حق اساس��ی مهرورزی مادرانه و همس��رانه، موجب 
خشونت جامعه و آس��یب های جبران ناپذیر خواهد 
شد. امروزه بسیاری از جامعه شناسان و روانشناسان 
مس��ائل اجتماع��ی، براین نکته اتفاق نظ��ر دارند که 
بیگانه ش��دن زن��ان با نقش های ض��روری خود در 
محیط خان��واده و تربیت صحیح فرزندان، پیامدهای 
سنگین و سختی را متوجه جامعه های غربی کرده و 
آثار آن به تدریج و بیش از گذش��ته، دامنگیر اینگونه 

جامعه ها خواهد شد.

روش برخورد با افرادی كه خود را عقل كل می دانند

سردار کرمی:
صدا و سيما، بهترین مکان 

برای آموزش های پيشگيری از جرم
 فرمان��ده انتظام��ی 
استان اصفهان با بیان اینکه 
صدا و س��یما گستردگی و 
تنوع بس��یاری برای جذب 
ب��ه  آن  از  دارد  مخاط��ب 
عنوان بهتری��ن مکان برای 
از  پیشگیری  آموزش های 

جرم یاد کرد.
س��ردار »کرمی« در جلسه 
تعام��ل با صدا و س��یمای 
با حضور  اصفه��ان،  مرکز 
رئیس، معاون سیما و معاون 
اطاعات و اخبار صدا و سیما، گفت: بررسی ها و آمارهای پلیس نشان 
می دهد که با پیش��رفت تکنولوژی و توس��عه ابزارهای نوین جرم های 
جدید چون جرم های اینترنتی وارد زندگی مردم شده که با اطاع رسانی 

و آموزش دقیق می توان از روند رو به رشد آن جلوگیری کرد. 
وی با بیان اینکه صدا و س��یما گس��تردگی و تنوع بس��یاری برای جذب 
مخاطب دارد بیان داش��ت: رادیو و تلویزی��ون می توانند به عنوان مکان 
 بهت��ری برای آموزش های پیش��گیری از ج��رم، مورد تعام��ل پلیس و 
صدا و س��یما قرار گیرند. فرمانده انتظامی استان در ادامه بر همکاری هر 
چه بیشتر این فرماندهی با صدا و سیمای مرکز استان تأکید کرد و افزود: 
بسیاری از جرم هایی که توسط پلیس کشف می شود جنبه آموزشی دارد 
که صدا و س��یما می تواند با س��وژه قرار دادن آنها و ساختن برنامه های 

نمایشی و مستند مخاطبان را نسبت به این گونه موردها آگاه سازد.
وی اف��زود: آش��نایی ب��ا ش��یوه های پیش��گیری از س��رقت، ضررهای 
 م��واد مخدر، فرهنگ ترافی��ک و قوانین راهنمای��ی و رانندگی از جمله 
موضوع هایی هستند که صدا و سیما می تواند در خصوص آنها فیلم های 
کوتاه و یا حتی سریال های 30 قسمتی و 90 قسمتي تهیه و پخش کند.

س��ردار »کرمی« رویکرد نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم را رویکرد 
فرهنگی عنوان کرد و گفت: نیروی انتظامی با این اعتقاد که کار فرهنگی 
تأثیرگذاری بیش��تری در کاهش جرم ها و افزای��ش امنیت عمومی دارد 
وارد این حوزه شده و از تمامی دستگاه های فرهنگی می خواهد تا برای 

آرامش و سامت جامعه با این نیرو همکاری کنند.

لبه تيغ!
 وقتی ش��روع ب��ه فروش مواد کردم خوب می دانس��تم که دیر یا زود 
دستگیر می شوم و چه سرنوشتی در انتظارم است فقط از مسئوالن می خواهم 

زودتر اعدامم کنند.
اینها آخرین صحبت های متهمی است به نام »مجید- ش« که در یک عملیات 
غافلگیرانه توسط مأموران کانتری 27 فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان به 
اتهام خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شد و در بازرسی از منزل این متهم 
یک کیلو و 470 گرم هرویین، یک کیلو و 250 گرم کراک و مبلغ بیس��ت و 

پنج میلیون ریال وجه نقد کشف شد.
وی که از کرده خود پشیمان و نادم است خود را قربانی جهل پدرش می داند 
و در پاسخ به این سئوال که: چه شد به این راه افتادی؟ می گوید: من دو برادر 
دارم که اعتیاد پدرمان باعث ش��د ما هم در منجاب اعتیاد غرق شویم من که 
پس��ر دوم خانواده بودم به همراه برادر کوچکم از روی ناچاری و بیکاری و 

برای تأمین هزینه موادمان مجبور به خرید و فروش مواد بودیم.
از روزی که شروع به فروش مواد کردم می دانستم که عاقبت دستگیر می شوم 
برای همین به کارهای مختلفی دست زدم تا بتوانم خرج اعتیادم را تأمین کرده 
و ف��روش مواد را ترک کنم ولی هیچ کاری خرج اعتیاد مرا تأمین نمی کرد و 
به اصرار برادر کوچکترم که چندی پیش توس��ط مأموران دستگیر شد دوباره 

به فروش مواد رو آوردم.
وی که لبه تیز تیغ را به روی گردن خود حس می کند با چش��مانی  اش��کبار 
ادامه داد: همس��رم هیچ دخالتی در کارهای من نداش��ت و حتی بارها مرا به 
مرکزه��ای ترک اعتیاد معرفی کرد و ب��رای اینکه من طرف فروش مواد نروم 
 خ��ودش کار می کرد و خرج من��زل را می داد اما نمی توانس��تم ببینم که او 
ش��بانه روز کار می کند و من پول ه��ای او را خرج اعتیادم می کنم. می دانم 
اش��تباه ک��ردم و مجازاتم اعدام اس��ت. تنها نمی دانم بع��د از من چه به روز 
همس��ر و فرزندانم می آید. تنها از مسئوالن می خواهم مرا زودتر اعدام کنند 
ت��ا نبین��م چه به روز آنها می آید. ثریا )همس��ر متهم( ک��ه گویی تازه متوجه 
مجازات همس��رش ش��ده بود و از فرط ناراحتی تاب ایستادن روی پاهایش 
را هم نداش��ت درحالی که به شدت گریه می کرد، خود را مقصر می دانست 
و گفت: کاش بیش��تر تاش کرده بودم. کاش زمانی که او را مش��غول فروش 
مواد می دیدم به جای سکوت قبل از اینکه این قدر برای کمک به مجید دیر 
ش��ود خودم به پلیس مراجعه می کردم و از آنها کمک می خواستم. سرهنگ 
»محس��ن عقیلی« فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان با بی��ان اینکه متهم هم 
اکنون در انتظار صدور حکم قضایی می باشد گفت: به طور قطع کمی اصرار 
و دلسوزی بیشتر از جانب همسر و خانواده وی باعث می شد که این فرد این 

راه را ادامه ندهد و دچار این سرنوشت نشود.

 رئیس پلیس آگاهی اس��تان اصفهان با اش��اره به اینکه دهه آینده به 
تناس��ب افزایش اس��تفاده از اینترنت جرم های مربوط به آن نیز رش��د پیدا 

می کند خواستار تشکیل نهضت سوادآموزی اینترنتی در کشور شد.
س��رهنگ »حسین حسین زاده« با بیان این مطلب اظهار داشت: سوء استفاده 
از عدم مهارت ها و گسترش ارتباطات در دنیای مجازی این پیام را می دهد 
که دهه آینده به تناس��ب افزایش استفاده از اینترنت، جرم های مربوط به آن 

نیز رشد پیدا می کند.
وی اف��زود: هم اکنون با جرم های بس��یاری چ��ون: کاهبرداری، اخاذی و 

س��رقت که از راه فضای مج��ازی رخ می دهد 
رو به رو هستیم که وقوع همگی این جرم ها به 
 دلیل نداشتن مهارت کافی کاربران اینترنت بوده

است.
ای��ن مقام مس��ئول گفت: ام��روزه بیش از پیش 
کش��ور ما نیازمند نهضت س��وادآموزی اینترنتی 
اس��ت تا مردم به خصوص جوانان و نوجوانان 
 با داش��تن مه��ارت و دان��ش کاف��ی از نفوذ و 

سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری کنند.
رئیس پلی��س آگاهی اصفهان گف��ت: همانطور 
 ک��ه س��ازمان نهضت س��وادآموزی به دس��تور 
امام خمینی)ره( تأسیس و میزان سواد عمومی از 
49 درصد در اول انقاب به 98 درصد در سال 
87 رسید باید یک نهضت سوادآموزی اینترنتی 
نیز در کش��ور تش��کیل و میزان س��واد اینترنتی 

کشور نیز به باالترین درصد خود برسد.
وی تشکیل نهضت سوادآموزی اینترنتی را یک ضرورت ملی عنوان و بیان 
داشت: باید مسئوالن با یک عزم ملی و همه جانبه در این راستا قدم بردارند 
و گام مؤثری در ارتقای سطح دانش عمومی پیرامون راهکارهای استفاده از 

فضای مجازی ارائه دهند.
س��رهنگ »حسین زاده« سپس به چند پرونده وقوع جرم هایی چون: تهدید 
و اخاذی از طریق چت روم، س��رقت اموال یک کاربر با ش��یوه جذب وی 
برای اس��تفاده از سایت مورد نظر و کاهبرداری از کاربران با شیوه ثبت نام 
و عضویت در س��ایت های افراد س��ودجو اش��اره کرد و عنوان داشت: اگر 
افراد مورد بزه قرار گرفته از دانش و مهارت کافی برای اس��تفاده از اینترنت 

برخودار بودند هیچگاه در تله این مجرمان خطرناک نمی افتادند.
این مقام انتظامی در پایان خاطرنش��ان ک��رد: البته پلیس آگاهی، دارای توان 
باال و تجهیزات پیش��رفته برای ردیابی مجرمان اینترنتی بوده و با استفاده از 
نخبگان و کارشناس��ان وی��ژه ای که در اختیار دارد آنها را در س��ریع ترین 
زمان ممکن دس��تگیر می کند، اما همیش��ه پیش��گیری بهتر از درمان بوده و 
 بهتر اس��ت تا خود کاربران با هوش��یاری کامل وارد س��ایت های اینترنتی 

شوند.
س��رهنگ حس��ین زاده توصیه کرد: مردم باید هش��دارهای پلیس را جدی 
بگیرند، زیرا رعایت همین توصیه ها و هشدارها 
می تواند آنها را از گرفتاری ها مصون و از بروز 

خطرهای جبران ناپذیر در امان نگهدارد.
وی افزود: جوانان و نوجوانان باید بدانند محیط 
چت روم برای تفریح و س��رگرمی، آش��نایی و 
ازدواج مناس��ب نمی باش��د، زیرا در این محیط 
فرد میانسالی خود را جوان، مردی خود را زن و 
فرد بی چیزی خود را ثروتمند معرفی می کند و 
کاربر به هیچ عنوان از این اطاعات واقعی خبر 
ندارد و چه بسا ممکن است از این طریق مورد 

تهدید و اخاذی قرار گیرد.
وی اظه��ار داش��ت: همچنین بس��یاری از افراد 
دیگ��ر از پولدار گرفته تا بی پول و از دانش��جو 
گرفته تا استاد دانشگاه با وارد شدن در برخی از 
س��ایت ها، مجذوب آن شده و برای ثبت نام و 
عضویت در آن اقدام به درج اطاعات خصوصی و ش��خصی خود می کنند 

که باید کابران از این کار پرهیز کنند.
ای��ن مق��ام انتظام��ی گف��ت: در اختی��ار ق��رار دادن اطاع��ات خصوصی 
و ش��خصی ش��امل: ش��ماره حس��اب بانک��ی و ش��ماره تلف��ن من��زل و 
 هم��راه در اینترن��ت می توان��د زمین��ه س��وء اس��تفاده دیگ��ران را فراهم 

کند.
رئی��س پلیس آگاهی اس��تان اصفه��ان در پایان ابراز امی��دواری کرد که در 
آین��ده ای نزدیک تمامی آحاد جامعه اس��امی ایران بتوانند با علم و آگاهی 
بیشتر وارد محیط های مجازی شده و با استفاده درست وحرفه ای از بروز 

اتفاق های ناگوار پیشگیری نمایند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان:
نهضت سوادآموزی اینترنتی تشکيل شود

سر خط

در تورهای گردشگری چه می گذرد؟
برخی تورها با دهان كجی به ارزش ها 

قبح ارتباط محرم و نامحرم را می شکنند
نماینده س��ابق مجلس از وضعیت فعلی برخی از تورهای گردش��گری انتقاد 
ک��رد و گفت: برخی از تورها با دهان کجی ب��ه ارزش ها، قبح ارتباط محرم و 
 نامحرم را می ش��کنند. عشرت شایق در گفتگو با فارس، در رابطه با برخی از 
بی بن��د و باری ها در تورهای گردش��گری داخلی تصریح ک��رد: در قانون و 
آیین نامه های گردشگری هم شیوه ثبت تورها و هم چگونگی نظارت بر آنها 
مشخص شده است. نه تنها در تورهای گردشگری بلکه هر جایی که قانونی 
وجود دارد در کنار آن نظارت نیز لحاظ شده است. وی ادامه داد: نظارت باعث 
می شود مجریان تورهای گردشگری منضبط شوند شاید عده ای از آنها به برخی 
از موردها، اعتقادی نداش��ته باشند. اما وقتی در چارچوبی قرار می گیرند باید 
انضب��اط اداری و اجتماعی که در قانون و آیین نامه های اداری برای آنها لحاظ 
شده است را رعایت کنند. نماینده سابق مجلس اظهار داشت: سازمان میراث 
فرهنگ��ی و گردش��گری در این رابطه آیین نامه نظارتی ق��وی دارد و در حال 
حاضر باید علت برخی از تخلف ها در تورهای گردش��گری را مورد بررسی 
قرار داد. برخی از تورهای گردش��گری که به آنها مجوز داده اند جای سئوال 
دارد که آیا با روابط و با شرایط هدف دار به آنها مجوز اعطا شده است. در غیر 
این صورت باید به طور کامل با ضوابط خاص به آنها مجوز داده شده باشد که 
فاصله گرفتن از شرایط مجوزها نیز جای سئوال دارد. شایق افزود: برخی از این 
فاصله گرفتن ها به دلیل این است که تورهای گردشگری به دنبال درآمد زایی 
هستند و با دست زدن به هر حرکتی خودشان را آلوده می کنند. وی گفت: از 
سوی دیگر، برای رسیدن به تشویق های در نظر گرفته از سوی سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری می خواهند با متوسل شدن به برخی روش ها، آمارهایشان 
را باال ببرند و دست به چنین حرکت هایی می زنند که به ظاهر برای جذب افراد 
ب��ه این تورها جاذبه دارد. وی ادامه داد: در حقیقت برخی از بی بند و باری ها 
در تورهای گردشگری از جمله رقص و آواز، مخدوش کردن قانون ها و ایجاد 
مزاحمت  برای مردم در ش��هرهای مقصد گردشگری است. چون وقتی قانون 
رعایت نشود اختال اجتماعی ایجاد می شود. این نماینده سابق مجلس اظهار 
داشت: متأسفانه برخی از تورهای گردشگری برای اینکه قبح ارتباط بین دختر 
و پسر، زن و مردم نامحرم را بشکنند و جاده عفاف را مخدوش کنند، دست 
به برپایی برخی تورهای نامتعارف می زنند. شایق افزود: در واقع می توان این 
دس��ته از تورها را در راس��تای مأموریت های ظریف و ویژه حوزه جنگ نرم 
عن��وان کرد به طوری که برخی از این تورها ش��رایطی را به وجود می آورند 
ک��ه اس��مش را »آزادی« می گذارند. در حالی که با ولنگاری و قانون ش��کنی، 
دهان کجی به ارزش های حاکم و باور های مردم و فاصله گرفتن از نظام ارزشی 
انقاب عمل می کند. که تمام این موردها خاف قانون اس��ت. به گفته شایق، 
یک گروه از این افراد کسانی هستند که بدون اینکه بدانند در حوزه جنگ نرم 
اغفال ش��ده  و س��رباز پیاده فرماندهان جنگ نرم شده اند و مورد خدمت قرار 
گرفته اند و دلش��ان خوش است که درآمدهای باالیی کسب می کنند. اما گروه 
دیگر به طور کامل هدفمند عمل می کنند و خود این تورها الگویی برای سایر 
 تورهای گردشگری می شود. به طوری که عنوان می کنند ما که در تورهایمان 
بی بند و باری داریم چه اتفاقی افتاده است که شما این اقدام ها را انجام ندهید؟ 
وی افزود: اگر با تورهای گردشگری متخلف برخورد نشود، الگویی برای سایر 
تورها  شده و تمام تورهای گردشگری را مسموم می کنند. به طوری که تبدیل 
به نوعی برند گردشگری خواهند شد. شایق با بیان اینکه به سادگی نمی توان 
از کن��ار موضوع بی بند و باری در تورهای گردش��گری گذش��ت، گفت: این 
اتفاق، هم در حوزه مدیریتی و هم در حوزه نظارتی جای س��ئوال دارد چون 
بیشترین قش��ری که از این وضعیت متضرر خواهد شد نسل جوان است که 
آینده آنها با این وضعیت مخدوش می ش��ود. وی ادامه داد: در این مخدوش 
شدن آینده کشور، زن و مردی که در این تورها ارتباط نامتعارف دارند هر دو 
بازنده هستند. شاید این افراد به ظاهر جاذبه داشته باشند، اما درون های خالی 
دارند که می خواهند از این پس دیگران را نیز به سمت خود بکشانند. شایق با 
بیان اینکه بیشتر دانشجویان و جوانان رغبت بیشتری برای استفاده از تورهای 
گردشگری دارند گفت: متأسفانه خانواده ها با برخی بی اطاعی ها به تورهای 
گردشگری اعتماد کرده و فرزندانشان را راهی این تورها می کنند، در حالی که 
خطرهای بسیاری در برخی از این تورها متوجه فرزندان آنها خواهد شد. وی 
با تأکید بر اینکه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید با جدیت بیشتری 
بر وضعیت تورهای گردش��گری داخلی نظارت داشته باشد تصریح کرد: این 
وظیفه سازمان میراث فرهنگی باعث نمی شود که سازمان های دیگر که نقش 
حفاظت از دستاوردهای انقاب اسامی را دارند در این موضوع وارد نشوند. 
این موضوع باید مورد تأکید تمام دستگاه ها قرار گیرد تا وضعیت فعلی برخی 

از تورهای گردشگری، بهبود یابد.

همگام با رئیس جمهوري
ایران در سازمان ملل، از نقش و جایگاه رفيع زنان دفاع كرد
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شهرکرد

مدير آموزش و پرورش نجف آباد:
مديريت مجتمعی، عدالت آموزشی را 

افزايش می دهد
مدی��ر آم��وزش و پ��رورش شهرس��تان نجف آباد گف��ت: مدیری��ت مجتمعی 
مدرسه ها در روستاها، عدالت آموزشی را افزایش می دهد. به گزارش فارس از 
نجف آباد، »محمدعلی یزدان پناهی« در برنامه زنگ اقتدار در مجتمع آموزش��ی 
شید س��ردار کاظمی نجف آباد، با اشاره به شیوه مدیریتی مجتمعی در وزارت 
آموزش و پرورش اظهار داش��ت: در مدیریت مجتمعی که در روس��تاها انجام 
می ش��ود، چند مدرس��ه را یک مجتمع اعام می کنند که این چند مدرسه یک 
مدیر به عنوان مدیر مجتمع داش��ته و در هر مدرسه یکی از معاونان این مدیر، 
فعالیت های اجرایی را انجام می دهند. وی افزود: در این ش��یوه مدیریتی که از 
سال جاری انجام شده است، مدیر اقتدار پیدا می کند. مدیر آموزش و پرورش 
شهرس��تان نجف آباد بیان داش��ت: مدیریت مجتمعی مدرس��ه ها در روستاها، 
عدالت آموزشی و رسیدگی به امور آموزشی در روستا را افزایش می دهد. وی 
رویکردی که برای مجتمع های آموزش��ی روستایی در نظر گرفته شده است را 
رویک��رد آی تی محور بیان کرد و گفت: این رویکرد به عنوان مهم ترین هدف 
برای مجتمع ها در نظر گرفته ش��ده اس��ت. یزدان پناهی تشکیل شیوه مدیریتی 
مجتمع��ی را از مطالبه های رهبری عنوان کرد و افزود: از این ش��یوه مدیریتی 
اس��تقبال خوبی در شهرستان نجف آباد شده که نامگذاری این مجتمع ها به نام 
یکی از شهدا از اقدام های ارزشی آموزش و پرورش در سال جاری به حساب 
می آید. وی رویکرد امروز آموزش و پرورش را توجه به ارتقای س��طح علمی 
 دانش آم��وزان و توانایی رقابت ب��ا دانش آموزان کش��ورهای دیگر بیان کرد و

گفت: به این منظور، سیس��تم آموزشی از س��نتی به سمت آموزش به صورت 
آی  تی محور تغییر کرده اس��ت. مدیر آموزش و پرورش شهرس��تان نجف آباد، 
ادامه داد: در ش��یوه آموزش��ی به ص��ورت آی تی محور معل��م دیگر به عنوان 
منب��ع اطاعات مد نظر نیس��ت. بلکه دانش آموزان به س��مت جمع آوری منابع 
اطاعاتی حرکت می کنند و برای کسب منبع اطاعاتی، میدان برای دانش آموز 
باز می ش��ود. وی خاطرنشان کرد: در شهرس��تان نجف آباد بیش از 30 مدرسه 

آموزش به شیوه آی  تی محور را انجام می دهند.

مدير شبكه بهداشت اردستان خبر داد:
اجرای 4 مرحله مبارزه با بيماری سالک 

بهداش��ت  ش��بکه  مدیر 
اردس���تان  درم����ان   و 
تاکن��ون چه��ار  گف��ت: 
مرح�ل���ه مب���ارزه ب���ا 
بیماری ه��ای س��الک در 
این شهرس��تان اجرا شده 

است. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس از 
اردستان، »حسن ذبیحی« 
ک�ارگ��روه  جلس���ه  در 
درم���ان  و  بهداش����ت 
به  اردس��تان  شهرس��تان 
اقدام های صورت گرفته 

برای مبارزه با بیماری س��الک در شهرستان اردستان اشاره کرد و اظهار داشت: 
در این راس��تا از ابتدای س��ال جاری تاکنون بیش از چهار مرحله النه کوبی و 
طعمه گذاری در منطقه های حاش��یه کویر و باغ های شهرس��تان انجام ش��ده 

است. 
وی به لزوم النه کوبی و طعمه گذاری در مبارزه با بیماری سالک اشاره کرد و 
افزود: هر مرحله النه کوبی و طعمه گذاری در سطح 6 هزار هکتار از باغ ها و 
منازل مس��کونی حاشیه کویر صورت گرفته است. وی تصریح کرد: این برنامه 
ب��ا به کارگیری یک هزار و 747 نف��ر روز کار و هزینه ای افزون بر 200 میلیون 

ریال انجام شده است. 
مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان، زمان اجرای این طرح را پنج سال اعام 
کرد و افزود: این طرح در س��ال جاری سومین سال فعالیت خود را می گذراند 
که هر چهار مرحله آن با همکاری بس��یج س��ازندگی در سطح شهرستان انجام 
شده است. ذبیحی آموزش همگانی، اطاع رسانی از طریق سخنرانی، پیامک و 
پاکارد، جمع آوری نخاله ها، تجویز داروی ضد س��الک و انجام کرایوتراپی در 
سه مرکز بهداشتی به صورت رایگان توسط پزشکان دوره دیده را از اقدام های 

مبارزه با بیماری سالک اعام کرد. 

رئیس کمیته امداد امام دهاقان:
 پااليش 3500 پرونده مددجويان 

كميته امداد دهاقان
رئی��س کمیته ام��داد امام 
دهاق���ان  )ره(  خمین���ی 
گفت: بی��ش از 3 هزار و 
مددجویان  پرون��ده   500
کمیته ام��داد خمینی )ره( 

دهاقان پاالیش می شود. 
از  ف��ارس  گ��زارش  ب��ه 
دهاق��ان، »ابراهیم زارعی« 
از  بازدی��د  مراس��م  در 
ط��رح  ک����اری  رون��د 
پاالی����ش پ�رونده ه��ای 
 مددجوی��ان کمیت��ه امداد 
امام خمینی )ره( دهاقان، اظهار داش��ت: ط��رح پاالیش پرونده های مددجویان 
به مدت یک ماه در س��طح اداره آغاز به کار کرده اس��ت. وی در ادامه با تأکید 
بر اهمیت اجرای این طرح در س��طح اداره کمیته امداد این شهرستان افزود: با 

اجرای این طرح در آینده نه چندان دور شاهد ریزش باالیی هستیم. 
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرس��تان دهاقان تصریح کرد: حدود 10 
درصد از میزان 3 هزار و 500 مددجوی زیر پوشش، پس از پاالیش از چرخه 
سیس��تم حمایتی خارج می ش��وند. زارعی خاطرنش��ان کرد: این پاالیش شامل 
پرونده هایی نظیر خانوارهای مطلقه، متارکه، بیماران اعصاب و روان، مستمری 
بگیران بازنشس��تگی، افرادی که به مرحله خود اش��تغالی و استقال رسیده اند 
می ش��ود. وی اظهار داشت: عده ای از افراد هستند که زیر پوشش هر دو نهاد 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیس��تی شهرس��تان قرار دارند و طی اجرای 
ای��ن طرح طبق توافق دو طرف پرونده ها به یک��ی از این دو مرکز ارجاع داده 

می شود. 
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( دهاقان افزود: عده ای نیز به دلیل بیماری های 
مختصر طی چند سال گذشته به طور موقت از خدمات کمیته بهره مند شده اند 
ک��ه در زمان فعلی در صورت بهبود وضعیت بیماری افراد، بیماران از حمایت 

خارج می شوند. 
زارع��ی تصریح کرد: کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرس��تان، طی یک س��ال 
اخیر حدود 170 نفر از مددجویان کمیته را به مرحله خود اشتغالی و استقال 
رس��انده اس��ت و در اجرای طرح پاالیش، این افراد نیز از چتر حمایتی خارج 
می ش��وند. وی خاطرنشان کرد: مستمری هر مددجو در ماه نزدیک به 35 هزار 
تومان بوده که امید اس��ت با اجرای طرح پاالیش بتوانیم این میزان مس��تمری 

را افزایش دهیم.

مدير جهاد کشاورزی فارسان خبر داد:
احداث 12 پروژه آب و خاک در فارسان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
فارس��ان گفت: در حال حاضر 
12 پ��روژه آب و خ��اک در این 
شهرس��تان در دس��ت احداث 
است. »سام مردانی« در گفتگو با 
فارس در فارسان، اظهار داشت: 
در س��ال جاری با اعتباری افزون 
ب��ر 3 میلی��ارد و 480 میلی��ون 
ری��ال، 12 پروژه آب و خاک در 

این شهرس��تان در دست احداث و تأسیس است. وی افزود: این تعداد پروژه شامل: 
احداث کانال های آبیاری، تأمین آب اراضی کشاورزی، مرمت و الیروبی قنات ها و 
احداث و بازس��ازی جاده های بین مزرعه است. مردانی همچنین بر ضرورت توجه 
بیشتر کشاورزان در راستای مبارزه به موقع با علف های هرز مزرعه ها، این شهرستان 
تأکید کرد و گفت: این در حالی ا ست که کشاورزان با انجام سمپاشی و مبازره به موقع 
نسبت به کنترل علف های هرز مزرعه های مانع کاهش کمی و کیفی محصول خود 
می شوند. مدیر جهاد کش��اورزی فارسان تصریح کرد: استفاده از سم های شیمیایی 
مناس��ب، انتخاب نازل های مناس��ب، تنظیم صحیح ارتفاع پاشش و کیفیت مناسب 
سمپاشی، استفاده از بذرهای بوجاری شده در زمان کشت و عدم استفاده بی رویه از 
سم های شیمیایی که خود موجب طغیان بعضی از علف های هرز می شود، از جمله 
مواردی است که تولیدکنندگان باید برای مبارزه با علف های هرز مدنظر داشته باشند. 
مردان��ی به مهم ترین روش های مبارزه یا کنترل علف های هرز اش��اره کرد و گفت: 
مبارزه بیولوژیکی، مبارزه شیمیایی، مبارزه زراعی و مبارزه مکانیکی، از جمله مهم ترین 
روش های مبارزه با این مشکل ویژه کشاورزان است. وی با تأکید بر اینکه مبارزه زراعی 
در عمل بیشترین قسمت از مبارزه با علف های هرز را تشکیل می دهد، گفت: در این 
روش مبارزه، از سم های شیمیایی یا علف کش ها برای کنترل علف های هرز استفاده 
می کنند. مردانی ادامه داد: پیش��گیری، از اصول اساسی در برنامه های مدیریتی کنترل 
علف های هرز محسوب می شود و جلوگیری از آلودگی مزرعه ها و باغ ها، همیشه 
کم هزینه تر و راحت تر از مبارزه با علف های هرز است. وی به مهم ترین روش های 
پیش��گیری از رشد علف های هرز در مزرعه ها اشاره کرد و گفت: پاک سازی مسیر 
جوی های آب و کانال های آبیاری سنتی، رعایت مسائل بهداشتی در مزرعه، جلوگیری 
از رشد و توسعه علف های هرز در اطراف مزرعه ها، استفاده از بذر پاک، بوجاری شده 
و یا گواهی شده عاری از علف های هرز، جلوگیری از ورود دام به داخل مزرعه ها و 

باغ ها از روش های پیشگیری رشد علف های هرز است.

استاندار چهار محال و بختیاري:
آموزش كارگران، اساسي ترین پارامتر 

توسعه جامعه است
اس��تاندار چهارمحال و بختیاري 
افزای��ش ضری��ب اش��تغال در 
کشور و بهبود وضعیت کارگران 
را اولوی��ت کاري دول��ت دهم 
عن��وان ک��رد. به گ��زارش موج 
به نق��ل از روابط عموم��ي اداره 
 کل ک���ار و ام��ور اجتماع��ي، 
»علي اصغر عنابستاني« در جلسه 
اندیش��ي منتخبان کارگران  هم 
چهارمحال و بختیاري با اشاره به 
جایگاه واالي فرهنگ کار و تاش در تاریخ ایران و نگاه اسام، بر ضرورت ترویج 
فرهنگ کار در جامعه تأکید کرد. عنابستاني گفت: ترویج و اشاعه فرهنگ کار به طور 
عام موجب مي شود تا درصد زیادي از جمعیت کشور از حالت طفیلي خارج و این 
قشر عظیم به عنوان یک منبع انساني ماهر در اختیار مسیر رشد و توسعه قرار گرفته و 
زیرساخت هاي صنعتي کشور را بهبود و ارتقا بخشند. استاندار چهارمحال و بختیاري با 
بیان اینکه بحث هاي فرهنگ کار در شعارهاي دیني و در تاریخ کشور ما از یک سابقه 
دیرینه و از جایگاه واال و رفیعي برخوردار است، تصریح کرد: متأسفانه فرهنگ کار در 
جامعه امروزي ما از شرایط مطلوب و بهینه اي برخوردار نیست. وي از گسترش فرهنگ 
تن پروري و دالل بازي در جامعه ایراني انتقاد کرد و افزود: براي ساماندهي به وضع 
موجود با توجه به وجود جمعیت بیکار، رونق تولید و افزایش فرصت هاي شغلي 
باید زمینه فرهنگ کار و کارآفریني ترویج شود. وي از کارگران به عنوان عظیم ترین 
بخش نیروي انساني و ثروت گران بهاي هر جامعه نام برد و تصریح کرد: بدون تردید 
توسعه و پیشرفت هر جامعه به فعالیت و تاش قشر زحمتکش کارگر وابسته است، 
چرا که از یک س��و در تولید جامعه و از سوي دیگر از نقش اجتماعي قابل توجهي 
برخوردار هستند. استاندار چهارمحال و بختیاري افزود: به منظور استفاده بهینه از منابع 
 اقتصادي و پیش��برد هدف هاي توسعه کشور مشارکت آحاد نیروهاي فعال جامعه 
به ویژه قشر کارگر در عرصه فعالیت امري اجتناب ناپذیر است. عنابستاني با تأکید بر 
لزوم حمایت از حقوق قش��ر کارگرگفت: افزایش مهارت هاي کاري و برنامه ریزي 
به منظور گسترش آموزش در دستور کار دستگاه هاي اجرایي مرتبط با کارگران قرار 
دارد. وي آموزش صحیح و اصولي کارگران را از اساسي ترین و کلیدي ترین پارامتر 
در راس��تاي بسط و گسترش رشد و توسعه جامعه برشمرد و افزود: برهمین اساس 
آموزش اصولي و کاربردي قشر کارگر در روند رشد و توسعه و پیشرفت و در نهایت 
توسعه روزافزون اقتصادي کشور نقش به سزایي را به همراه دارد. وي عدم آگاهي و 
شناخت قشر کارگر را نسبت به قانون هاي کار، یکي از چالش هاي جدي تنش میان 
کارگر و کارفرما دانست و افزود: بر همین اساس مطالعه قانون کار توسط کارگران ابزار 
مستحکمي در راستاي احقاق حقوق و مطالبه هاي این قشر از جامعه به شمار مي رود. 

استاندار چهارمحال و بختیاری:
لزوم اصالح قانون كاربه نفع توليد

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری، افزایش ضریب اشتغال در کشور و بهبود وضعیت 
کارگران را اولویت کاری دولت دهم دانست و گفت: قانون کار بایستی به نفع تولید 
اصاح شود. به گزارش موج، »علی اصغر عنابستانی« در جلسه هم اندیشی منتخبان 
کارگ��ران چهارمح��ال و بختیاری، به جایگاه واالی فرهن��گ کار و تاش در تاریخ 
 ایران و نگاه اس��ام به این مهم اش��اره و تأکید کرد: اعضای جامعه کارگری بایستی 
 س��از و کار اصاح این قانون را با توجه به س��ند چش��م انداز تدوی��ن و به مراجع 
قانون گذاری پیش��نهاد دهند. وی حمایت از حقوق قش��ر کارگر را الزم و ضروری 
برشمرد و افزود: افزایش مهارت های کاری و برنامه ریزی به منظور گسترش آموزش 

در دستور کار دستگاه های اجرایی مرتبط با کارگران قرار دارد.

در روستای عزيرآباد
 آغاز عمليات اجرایی طرح آبياری 

تحت فشار بارانی
عملی��ات اجرای��ی طرح آبی��اری تحت فش��ار بارانی در روس��تای عزیرآب��اد آغاز 
 ش��د. ب��ه گزارش م��وج ب��ه نق��ل از روابط عموم��ی س��ازمان جهاد کش��اورزی 
چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل از آغاز عملیات اجرایی 
طرح آبیاری تحت فش��ار بارانی روستای عزیرآباد خبر داد. کریمیان افزود: این طرح 
 در س��طح 107 هکت��ار و با اعتباری بیش از دو میلی��ارد و 700 میلیون ریال احداث 

می شود.

 اصفهان

همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، 
اداره کل نوس��ازی مدرسه های استان 
اصفهان، تعداد 158 پروژه با زیر بنای 
146904 مت��ر مربع و اعتباری بالغ بر 
720 میلیارد ری��ال تحویل آموزش و 
پرورش استان اصفهان داد. به گزارش 
ایمنا، روابط عمومی اداره کل نوسازی 
مدرسه های استان، بعد از اعام خبر 
بهره برداری از 158 پروژه آموزش��ی 
همزمان با شروع سال تحصیلی جدید 
اعام ک��رد: با تحویل ای��ن پروژه ها 
تعداد 784 کاس درس به کاس های 
استان اضافه خواهد شد تا دانش آموزان 
و معلمان عاوه بر امنیت بیشتر با انگیزه 
باالتری در سر کاس ها حاضر و سال 
جدید را ش��روع نماین��د. طبق اعام 
این روابط عموم��ی،  72  درصد این 
پروژه ها که شامل 113 پروژه و تعداد 
570 کاس درس و زیربنای 106610 

متر مربع است را پروژه های دولتی شکل داده و 28 
درصد دیگر که شامل 45 پروژه و تعداد 214 کاس 
درس و زیربنای 40295 متر مربع است را پروژه های 
مردمی و مشارکتی تشکیل می دهد. همچنین در مهر 
ماه امس��ال، 82 پروژه با تع��داد 667 کاس درس و 
 با زیربنای 76313 متر مربع، آماده ش��روع عملیات 

 مق��اوم س��ازی اس��ت. اج��رای عملی��ات پیچیده 
مقاوم سازی 16 پروژه با تعداد 228 کاس درس و 
زیربنای 18034 متر مربع نیز به پایان رسیده و آماده 
استفاده دانش آموزان استان می باشد. شایان ذکر است: 
تنوع پروژه های امسال را از جهت کاربردی می توان 
به 45 درصد آموزشی و 55 درصد شامل: نمازخانه، 
کانون پرورشی، سالن های ورزشی، سالن های چند 

منظوره، اجرای مقاوم سازی و... تقسیم 
بندی نمود. الزم به ذکر است تعداد 48 
نمازخانه نیز به مناس��بت: اول مهرماه 
تحویل مدرس��ه های استان می شود. 
روابط عمومی اداره کل نوس��ازی، در 
بخش دیگری از این خبر اعام داشت: 
تنوع پروژه های امس��ال از نظر منبع 
تأمین اعتبار را می توان به س��ه دسته 
اعتبارهای استانی، اعتبارهای تخریب 
و بازس��ازی مدرس��ه های فرسوده و 
اعتبارهای مردمی و مشارکتی دانست 
که حمایت هاي استانی و ملی، تعداد 
و  درس  کاس  ب��ا 51  پ��روژه   34
زیربنای 30834 متر مربع را با اعتباری 
 اف��زون بر 147 میلیارد ریال تش��کیل 

می دهند. 
گفتنی است: اعتبار تخریب و بازسازی 
مدرسه های فرسوده تعداد 99 پروژه 
ب��ا 581 کاس و زیربنای 87862 متر 
مربع بالغ بر 432 میلیارد ریال بوده و اعتبارهای مردمی 
و مش��ارکتی تعداد 25 پروژه با 152 کاس درس و 
زیربن��ای 28208 مت��ر مربع افزون ب��ر 136 میلیارد 
 ریال اس��ت که تکمیل کننده اعتبارهای اس��تان در 
اداره کل نوس��ازی، توس��عه و تجهیز مدرس��ه ها 

می باشد.

با حضور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کش��ور، 2 پروژه راه و ترابری در استان 

اصفهان به بهره برداری رسید. 
به گزارش موج از اصفهان، »هوش��نگ عشایری« 
مدیرکل راه و ترابری اس��تان، اجراي این پروژه 
را در راس��تای رف��ع نقاط پر حادثه، تس��هیل در 
عب��ور و م��رور ج��اده ای و کاهش تص��ادف در 
مح��ور ترانزیت اصفهان- ش��یراز، از اعتبارهای 
 س��ازمان راهداری و حمل ونق��ل جاده ای عنوان 

کرد. 
وی بیان داش��ت: این پروژه با راهسازی به طول 
3 کیلومت��ر و هزینه ای بالغ بر 8000 میلیون ریال 
به بهره برداری رس��ید و دو طرف بزرگراه را به 

هم متصل می کند. 

عش��ایری افزود: پی��ش از این ام��کان دور زدن 
خودروه��ا مق��دور نب��ود و مش��کل های��ی را 
در عب��ور و م��رور در ب��ر داش��ت و هر س��اله 
ش��اهد تلفات زی��ادی بوده ایم که خوش��بختانه 
 ب��ا حمایت ه��ای مال��ی س��ازمان راه��داری و 
حم��ل و نق��ل ج��اده ای و کمک ه��ای ی��گان 
موش��کی 15 خرداد، این پروژه به همراه نصب 
 یک دس��تگاه پل عابر پی��اده در امتداد پادگان به 

بهره برداری رسید. 
عش��ایری، ه��دف از اج��رای پ��روژه روکش 
آس��فالت اصفهان- ش��هرضا را بهسازی محور 
ترانزیت اصفهان- شیراز ذکر کرد و گفت: طول 
این پ��روژه 16 کیلومتر و عرض آن، 7/4 متر با 
ضخامت 12 س��انتی متر به صورت 2 الیه و با 

حجم آسفالت 2900 تن می باشد که با هزینه ای 
افزون ب��ر 12000 میلیون ریال به اتمام رس��یده 

است.

دارای  ای��ران  اس��تاندار اصفه��ان گفت:کش��ور 
قدرت نرم اس��ت و دشمنان از وجود این قدرت 

می هراسند.
به گزارش ایرنا، »علیرضا ذاکر اصفهانی« در آیین 
هفت��ه دفاع مق��دس در مرکز آموزش��ی توپخانه 
اصفهان افزود: قدرت نرم، همان اعتقادهای مردم 
بر مبنای اس��ام است که س��بب شد ایران بعد از 
انقاب اسامی از جایگاه رفیعی برخوردار شود. 
وی ب��ا بیان اینک��ه امریکا دارای قدرت س��خت 
اس��ت، افزود: امریکا بدون داشتن قدرت نرم در 
جنگ با عراق و افغانستان با شکست روبه رو شد 
و جایگاه خود را از دس��ت داد. استاندار اصفهان 
همچنین از هفته دفاع مقدس به عنوان یک افتخار 
بزرگ یاد کرد و گفت: هش��ت سال دفاع مقدس، 
امتحانی بزرگ برای نیروهای مسلح و همه مردم 
ایران اسامی بود که تاریخ آن را فراموش نخواهد 

کرد. 

وی ب��ا بی��ان اینکه هفت��ه دفاع مق��دس، مقطعی 
 افتخارآمی��ز اس��ت و بای��د ب��ه آن بالی��د، اظهار 
داشت: دفاع مقدس به برکت خون شهیدان شکل 
گرفت و رزمندگان اس��ام در آن دوران توانستند 
تهدی��د و فتنه ها را تبدیل به فرصت کنند. وی با 
بیان اینک��ه ایران از نظ��ر ادوات نظامی و دفاعی 
از جایگاه ویژه ای برخوردار است، اظهار داشت: 
دانش��مندان ایرانی پ��س از پی��روزی انقاب به 
دستاوردهای زیادی دست یافتند که جهان غرب 
از آن متعجب اس��ت. ذاکر اصفهانی با بیان اینکه 
ایران دارای دش��منان زیادی است، اظهار داشت: 
مردم ایران با رشادت ها و مجاهدت های فراوان، 
این انقاب را به دس��ت آوردند، با تمام وجود از 
آن دفاع می کنند و اجازه دخالت دش��منان را به 

مرز و بوم کشور خود نمی دهند.

رجایي گفت: با وجود محدودیت هایي 
که در ش��ش م��اه اول در خصوص 
تأمین انرژي مورد نیاز وجود داشت، 
الزم است همه تاش نمایند تا بتوانیم 
تا پایان سال از مرز تولید 5 میلیون و 
300 هزار تن فوالد خام عبور نماییم. 
اصفه��ان،  از  م��وج  گ��زارش   ب��ه 
محمد رجایي گفت: تولید محصوالت 
ویژه و با کیفیت باال، مهمترین هدف 
شرکت فوالد مبارکه است که در این 
خصوص، اق��دام هاي ارزش��مندي 
انجام ش��ده، ام��ا الزم اس��ت توجه 
بیشتري به تولید این گونه محصوالت 

داشته باشیم. 
ک��ه  ش��رایطي  در  اف��زود:  وي 
محدودیت های��ي در خصوص تأمین 
محص��والت ویژه م��ورد نیاز صنایع 
خودرو س��از از سوي تولید کنندگان 
خارجي اعمال ش��ده، نیاز اس��ت با 
تاش هرچه بیش��تر نسبت به تولید 

 محصوالت مورد نیاز خودرو سازان 
اقدام نماییم. 

رجایي خاطرنشان کرد: به منظور تأمین 
نیاز خودرو سازان براي تولید ورق هاي 
مورد استفاده در بدنه خودرو ضروري 
است با تشکیل جلسه هاي مربوطه با 
متخصصان خودرو ساز و کارشناسان 
ف��والد مبارکه و انج��ام تحقیق هاي 
الزم در خص��وص تولی��د ورق هاي 
 مورد نی��از آن��ان، اق��دام الزم انجام 

شود. 
مدیرعام��ل فوالد مبارک��ه در بخش 
دیگري از س��خنان خ��ود به آموزش 
کارکنان قرارداد مس��تقیم اش��اره کرد 
و گف��ت: به منظور داش��تن نیروهاي 
مج��رب و پ��ر ت��وان نی��از اس��ت 
ای��ن دس��ته از کارکن��ان، دوره هاي 
 تکمیل��ي آموزش ه��اي الزم را نی��ز 

فرا گیرند. 
وي افزود: واحد آموزش موظف است 
در پایان اجراي برنامه هاي آموزش��ي 
ضمن برگزاري آزمون مربوطه، افراد 
را مورد سنجش و ارزیابي قرارداده و 
مش��خص نمایند تا چه میزان در این 
مسأله موفق بوده اند. به گفته رجایي، 
آموزشي که در آن افراد آموزش دیده 
مورد سنجش و ارزیابي قرار نگیرند، 
ب��ه هیچ عنوان اثر بخش نبوده و الزم 
است به این موضوع توجه ویژه داشته 

باشیم.

 ب��ا ه��دف بهین��ه س��ازي، افزایش 
بهره وري و اصاح الگوي مصرف 
صنعت��ي  واحده��اي  در  ان��رژي 
کوچک و متوسط اس��تان اصفهان، 
 تفاهمنام��ه هم��کاري س��ه جانب��ه 

امضا شد. 
اصفه��ان،  از  م��وج  گ��زارش  ب��ه 
 ای���ن تفاهم���نام��ه در حض���ور 
شوراي  رئیس  فاحتیان«  »هوشنگ 
هماهنگي مدیران شرکت هاي تابعه 
وزارت نی��رو در اس��تان اصفه��ان، 
ب��ه امض��اي س��عید مه��ذب ترابي 
به��ره وري  )مدیرعام��ل س��ازمان 
انرژي ایران(، سیدعبدالوهاب سهل 
آبادي )رئیس خانه صنعت و معدن( 
و نب��ي اله قائدي، )رئیس ش��رکت 
اصفهان(  استان   شهرک هاي صنعتي 
خص��وص  در  هم��کاري  رس��ید. 
براي  صنعت��ي  واحدهاي  هدای��ت 
بهین��ه س��ازي مصرف  اقدام ه��اي 
ان��رژي و اس��تفاده از تس��هیات و 
حمایت هاي مال��ي دولت، کمک به 
ایج��اد واحدهاي مدیریت انرژي به 
منظ��ور نظارت بر اص��اح و بهبود 
بهینه س��ازي مص��رف ان��رژي در 
واحده��اي صنعت��ي و همکاري در 
زمین��ه جلب مش��ارکت واحدهاي 
صنعت��ي در خصوص تولید پراکنده 
ب��رق و CHP ب��ا س��از و کارهاي 
تشویقي موجود از تعهدهاي مشترک 

 ای��ن س��ه نه��اد در ای��ن تفاهمنامه 
اس��ت. بر اس��اس ای��ن تفاهمنامه، 
س��ازمان به��ره وري ان��رژي ایران 
متعهد ش��ده اس��ت در زمین��ه ارائه 
مش��اوره در خص��وص پروژه هاي 
بهینه س��ازي مصرف انرژي صنایع، 
اعزام کارشناس��ان و مدیران انرژي 
مختل��ف  دوره ه��اي  ب��ه  صنای��ع 
مدیریت انرژي، انتش��ار کتاب ها و 
بروش��ورهاي عمومي و تخصصي، 
مطالع��ه و تحقی��ق در خص��وص 
کاه��ش  راهکاره��اي  شناس���ایي 
مصرف انرژي و بهنیه سازي آن در 
صنایع استان و تسهیل اعطاي انواع 
تس��هیات ریالي براي صنایع استان 
همکاري کند. تفاهمنامه مذکور در 
هفت بند و س��ه نس��خه به امضاي 
طرفین رس��یده و م��دت اعتبار آن 
نیز دو س��ال اس��ت که در صورت 
رضایت طرفین، قابل تمدید خواهد 

بود.

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدرسه هاي استان اعالم کرد:

 بهره برداری از 158 پروژه، همزمان با شروع 
سال تحصیلی جديد 

در استان اصفهان
بهره برداري از 2 پروژه راه و ترابري 

استاندار اصفهان:
دشمنان از قدرت نرم ايران مي هراسند

مديرعامل فوالد مبارکه خبر داد:
 توليد بيش از 5 ميليون تن فوالد خام 

تا پايان سال

با امضاي تفاهمنامه سه جانبه
 افزايش همکاري صنايع اصفهان 

با صنعت برق

نجف آباد

ود 
ه ر

ند
 زاي

س :
عك
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اقتصاد

نیم نگاهی به مفهوم كارآفرينی
نخس��تین کس��انی که در نظریه های اقتص��ادی خود به 
تشریح »کارآفرین« و »کارآفرینی« پرداختند اقتصاددانان 
بودن��د. »ژوزف ش��ومپتر« –  اقتص��اددان مکتب آلمان 
و پ��در کارآفرین��ی – در س��ال 1934 کارآفرینی را این 
گونه تعریف کرد: زمانی که فرایندی در ش��رکت »که به 
تولی��د کاالی جدید، ایج��اد روش جدید، بازار جدید و 
منابع جدید« منجر می ش��ود می گوییم: کارآفرینی رخ 
داده اس��ت. در کش��ور ما نیز چند سالی است که به تبع 
بحث های توس��عه اقتصادی و صنعتی موج جدیدی در 
مورد این مفهوم در حال ش��کل گیری اس��ت و این واژه 
در جلسه های علمی و اداری زیاد شنیده می شود. یکی 
از استادان کارآفرینی ایران معتقد است: کارآفرینی عامل 
اصل��ی ایجاد خاقی��ت و نوآوری و عبارت اس��ت از: 
فرایند ایجاد ارزش از راه تش��کیل مجموعه بی مانندی 
از مناب��ع، به منظور بهره گی��ری از فرصت ها. کارآفرین، 
با ش��ناخت فرصت های جدید بازار و صنعت و هچنین 
خطرپذیری )ریس��ک(، زنجی��ره ارزش آفرینی جدیدی 
را ب��رای تولی��د و یا خدم��ات طراحی می کن��د که این 
زنجیره های ایجاد ارزش در نهایت به اش��تغال و توسعه 

اقتصادی می انجامد.
1( نوآوری در محص��ول، فرایند تولید، بازار و صنعت، 

راهکارهای بازرگانی و مدیریتی
2( ش��ناخت فرصت3( خطرپذیری4( ایج��اد یا تحول 

کسب و کار 5( اشتغالزایی و رشد اقتصادی
نگاهی به تجربه چند کشور: اولین کشورهایی که در این زمینه کار کردند 
آلمان و انگلیس و امریکا بودند. در آلمان، در س��ال های 1933 تا 1935، 
مطالعه و شناس��ایی درباره افراد با انگیزه و نوآور که محدودیت های مالی 
داش��تند آغاز ش��د. اولین سیاس��ت حمایت از این افراد ب��ود. در پی آن، 
دانشکده هایی برای تربیت این افراد در این کشور ایجاد شد. بعد از مدتی، 
انگلیس و امریکا نیز چنین دانش��کده هایی دایر کردند. در این دانشکده ها، 
آموزش ها به طور عمده به صورت کاس��یک نبود، بلکه حالت آموزشی 
داشت. افراد در این آموزشکده ها مسائل خودشان را می گفتند و از حضور 
روانش��ناس، رفتارشناس، جامعه شناس و استاد مدیریت استفاده می کردند. 
بررس��ی رش��د اقتصادی در کشورهای شرق و جنوب ش��رقی آسیا نشان 
می دهد که یکی از علل توس��عه اقتصادی در این کش��ورها توجه جدی به 
مقوله کارآفرینی بوده اس��ت. ژاپن در س��ال 1958 طرحی به نام »سربازان 
ف��داکار اقتصادی« در وزارت آموزش و پرورش اجرا کرد. بر اس��اس این 
طرح، افراد از سطح دبیرستان با مسأله کارآفرینی آشنا می شدند و آموزش 
می دیدند که چگونه با کسب سود، کشورشان را از وابستگی نجات دهند. 
در تای��وان، برنامه های تربیت کارآفرینان جوان و همچنین ارتقای س��طح 
کارآفرینان ش��اغل در این کش��ور، بر اس��اس برنامه بلندمدت و فراگیر و 
در بردارنده گروه های مختلف، طراحی ش��ده اس��ت. در سال های اخیر، 
کارآفرین��ان در واحده��ای خود اش��تغالی در عرصه صنای��ع الکترونیک، 
مخابرات، رایانه )س��خت افزار و نرم افزار( و در بخش خدمات )به ویژه 
در نگهداری و خدمات پس از فروش( نوآوری ها و خاقیت های بسیار 
زیادی از خود نش��ان داده اند. این کشور از نظر داشتن تعداد شرکت های 
کوچک و متوس��ط صنعت��ی )از مجموع ش��رکت های صنعت��ی( در بین 
کش��ورهای جهان در جایگاه اول ق��رار دارد؛ زیرا نزدیک به 98 درصد از 
کل شرکت های صنعتی در تایوان را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل 
می دهند. در بخش خدمات نیز بیش از 89 درصد مجموع ش��رکت های 
تجاری و خدماتی به بنگاه های کوچک و متوسط متعلق است. در مالزی، 
به س��بب اهمیت موضوع، وزارت توسعه کارآفرینی تشکیل شده است که 

این وظایف را به عهده دارد:
1( القای فرهنگ کارآفرینی در میان جامعه

2( آم��وزش و راهنمای��ی کارآفرینان، در قالب برنامه های مش��اوره ای، در 
جهت ایجاد کسب و کار جدید

3( بهبود کیفیت و کارایی در مدیریت فعلی کسب و کار
4( تش��ویق کارآفرین��ان و تدارک محیط های س��ودمند از راه کلوپ ها و 

انجمن ها درباره اقتصاد
آموزش عالی و کارآفرينی

یک��ی از آرزوهای دیرینه نظ��ام آموزش عالی تعداد زی��اد فارغ التحصیل 
در زمینه رش��د اقتصاد کش��ور بوده اس��ت. هم اکنون ای��ن آرزو تا حدی 
 برآورده ش��ده، اما مشکل های جدی تری مانند: بیکاری و نداشتن فعالیت 
فارغ التحصیان در رشته تحصیلی خود گریبانگیر دولت شده است. امروزه 
بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان در مرکزهای علمی منتظرند تا با پایان 
یافتن تحصیات، وارد بازار کار شوند و »بازار کار« در ذهن بسیاری از آنان 

ش��غل های آماده ای است که منتظر آنهاست. این نوع تفکر، سبب کاهش 
نیروی اش��تغال مولد شده اس��ت و همه منتظرند دیگران پیشگامان ایجاد 
اشتغال و تولید ثروت برای حرکت به سمت توسعه اقتصادی باشند. برای 
حل این مش��کل، ترویج کارآفرینی، ایجاد و تقویت ارزش ها و رفتارهای 
کارآفرینان��ه به نام فرهنگ کارآفرینی باید از مؤلفه های اصلی در توس��عه 
کارآفرینی باش��د. برای نمونه، پخش برنامه های تلویزیونی برای تش��ریح 
زندگی کارآفرینان برجس��ته مؤثر اس��ت. با انتش��ار کتاب و روزنامه های 
مختلف، برگزاری همایش های کاربردی و مؤثر و اس��تفاده از رسانه های 
م��درن مانن��د: اینترنت باید این فرهنگ را در دانش��جویان نهادینه کرد که 
ه��ر فارغ التحصیلی خود را ی��ک کارآفرین بالقوه ببین��د؛ نه یک کارمند. 
اعطای جایزه س��ال به کارآفرینان نمونه و برگزاری مسابقه های سراسری 
به گس��ترش این فرهنگ کمک می کند. قدم دیگر، برنامه ریزی مناس��ب 
آموزش��ی در سطح دبیرستان، دانش��گاه و مرکزهای علمی، صنعتی است. 
یکی از مه��م ترین رویدادهای مرتبط با تروی��ج و آموزش کارآفرینی در 
کشور، تصویب و اجرای »طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاههای کشور« 
)کاراد( است. این طرح را برای اجرای سیاست های مربوط به کارآفرینی 
برنامه های توس��عه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین کرده است. 
بر اساس این طرح، چند مرکز کارآفرینی در دانشگاه ها ایجاد  مي شود که 
وظیفه اجرای طرح را به عهده دارند. یکی دیگر از س��ازمان های فعال در 
زمینه آموزش کارآفرینی، س��ازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیان است. 
این س��ازمان با برگزاری همایش ها، هم اندیش��ی ها و دوره های متعدد 
آموزش تخصصی کارآفرینی گام های مثبتی در راس��تای ترویج و آموزش 
کارآفرینی برداشته است؛  با این حال به نظر می رسد برای توسعه آموزش 

کارآفرینی باید این سیاست ها در نظر گرفته شود:
 هماهنگی بیش��تر برای تدوین سیاس��ت آموزش کارآفرینی بین متولیان 

توسعه کارآفرینی در کشور 
 تقوی��ت ارتباط صنعت با دانش��گاه و ایجاد رابطه نزدیک بین مرکزهای 

علمی و صنعتی
 ایجاد و تقویت مؤسسه های انکوباتوری در دانشگاه

 تدوی��ن برنامه های آموزش��ی بلندم��دت در چهارچ��وب مقطع های 
تحصیلی گوناگون و مرکزهای آموزشی

 تدوین برنامه های آموزشی بر اساس نیازهای آموزشی منطقه ای
 ایجاد بسترهای مناسب یرای تشکیل مؤسسه های خصوصی آموزشی

 قرار دادن واحدهای اجباری و اختیاری متناسب با هر رشته تحصیلی و 
تدوین دوره های آموزشی کارآفرینی متناسب با هر رشته

ــت های حمايتی: بهتری��ن راهکار ب��رای اینکه  ــی و سیاس ــع قانون موان
هرکارآفرین بتواند ایده خود را به مرحله اجرا برس��اند، راه اندازی کس��ب 
و کاری کوچک اس��ت. شرط راه اندازی یک بنگاه کوچک و ادامه فعالیت 
ب��رای اجرای ایده های کارآفرینانه، فراهم  بودن زمینه های الزم اس��ت. این 
زمینه س��ازی وظیفه اصلی دولت بوده و از طریق قانون گذاری، رفع موانع 
قانونی و اجرای سیاس��ت های حمایتی صحیح محقق می شود؛ که در ادامه 

به بخشی از آن اشاره می کنیم.
فرايند اخذ مجوز: فرایند طوالنی اخذ مجوز و بروکراس��ی شدید اداری، 

تغییر دایمی ضابطه و قانون ها، س��ازگارنبودن قانون ها 
با عامل های محیطی و منطقه ای موجب ش��ده  است که 
بسیاری از کارآفرینان در ابتدای راه با مشکات بسیاری 
مواجه شوند. امروزه در کشورهای توسعه یافته این فرایند 
قانونی به شدت تسهیل شده است؛ برای مثال، در کشور 
کره جنوبی دولت ترتیبی اتخاذ کرده که تمام مرحله های 
راه ندازی کسب و کار جدید از طریق مقام های محلی و 

با یک بار مراجعه ممکن شود.
ــت های مالی و اعتباری: تأمی��ن اعتبار مالی برای  سیاس
اج��رای ایده های نو در قالب کس��ب و کار کوچک باید 
یکی از کلیدی ترین سیاس��ت های حمایتی دولت باشد.
در ای��ن راس��تا اقدام هاي مناس��بی در کش��ور صورت 
گرفته اس��ت. وزارت صنایع با پرداخت وام های کم  بهره 
به توس��عه کارآفرینی کمک می کن��د. دفتر همکاری های 
فناوری ریاس��ت جمهوری نیز با راه اندازی »ش��بکه مالی 
س��رمایه گزاری ریس��ک پذیر ایران« می توان��د اطاعات 
مال��ی را در اختیار کارآفرینان قرار ده��د. با وجود این، 
متأس��فانه هنوز سیستم بانکی کش��ور برای تأمین اعتبار 
کس��ب و کاره��ای کوچ��ک با سیاس��ت های توس��عه 
کارآفرین��ی هماهنگ نیس��ت. کارآفرین ب��رای دریافت 
اعتبار با مشکل های زیادی مانند تأمین وثیقه، راه اندازی 
50 درص��د فعالی��ت برای کس��ب اعتب��ار و آماده کردن 

مدرک های مختلف رو به  رو می شود.
ــوژی: تکنولوژی ه��ای جدید در  ــعه و انتقال تكنول ــت های توس سیاس
جهان امروز بس��تر فعالیت بس��یاری از کارآفرینان است. از طرفی باید به 
روش��نی بدانیم که تکنولوژی  های جدید بدون بومی کردن و سیاست های 
دقیق انتقال تکنولوژی، نه تنها موجب توس��عه کارآفرینی می ش��ود، بلکه 
مشکل های زیادی را نیز به وجود می آورد. برای انتقال تکنولوژی باید به 

نکته های زیر توجه کرد:
 نیازه��ای واقعی تکنولوژی را هنگامی می توان به خوبی تش��خیص داد 
که افراد خبره، صاحب نظر و آش��نا با تکنولوژی ها به صورت فعال حضور 

داشته باشند.
 انتق��ال تکنول��وژی م��ورد نظ��ر را وقتی می توان س��رعت بخش��ید که 

مؤسسه های تحقیق و توسعه در داخل کشور فعال باشند.
 شناس��ایی دقیق تکنولوژی های مش��ابه در کش��ورهای مختلف و انتقال 
تکنولوژی مناس��ب با ش��رایط منطقه ای در توان کسب و کارهای کوچک 

نیست.
ــادرات و واردات: فراهم نب��ودن زمینه مناس��ب صادرات و  ــهیل ص تس
واردات کاالها یکی از علل رشد نیافتن صنایع کوچک و کارآفرینی است. 
بی ثبات��ی قانون های صادرات و واردات، تش��ریفات طوالنی اداری برای 
دریاف��ت ارز و بی ثباتی نرخ ارز از جدی تری��ن موانع صادرات و واردات 
کاالس��ت. طراحی و ایجاد س��ازمان های فعال در امر ص��ادرات تولیدات 
 محدود و پراکنده صنایع کوچک  موجب پویایی و رشد این گونه واحدها 

می شود. 
ــانی دولت: اطاعات برای بقای کس��ب و کار و در عین  نقش اطالع رس
حال رش��د و توس��عه آن، اهمی��ت حیاتی دارد. فق��دان اطاعات موجب 
هزینه کردن بیش از حد سرمایه می شود. هرچه کسب و کار پیچیده تر باشد 
 و کارآفرین ایده  جدیدتری داشته باشد، سیستم اطاعاتی اهمیت بیشتری 

پیدا می کند. 
با توجه به اهمیت موضوع در بس��یاری از کش��ورها دولت و سازمان های 
وابس��ته چنین رسالتی را بر عهده می گیرند. تش��کیل بانک های اطاعاتی 
م��ورد نیاز کس��ب و کارها و عرضه خدم��ات و حمایت های اطاعاتی به 

رونق کسب و کارها کمک می کند. 
ــای ايزوله: ام��روزه بحث  ــان نه بنگاه ه ــبكه کارآفرين ــت از ش  حماي
شبکه سازی و خوشه سازی میان بنگاه های کوچک و متوسط در اولویت 
سیاس��ت های توسعه صنعتی کشورها قرار گرفته است. منطق آن این است 
که در دنیای کنونی نوآوری و کارآفرینی در یک صنعت نمی تواند از سایر 
بنگاه ه��ا و نهادهای مرتبط جدا باش��د. به عب��ارت بهتر، به جای تمرکز بر 
ایجاد بنگاه ها، باید بر ایجاد زنجیره ها تأکید کرد. چرا بسیاری از بنگاه های 
کوچک و متوس��ط کش��ور کمتر از نصف ظرفیت خود را فعال کرده اند؟ 
چرا با این همه بنگاه هنوز نمی توانیم در بازارهای جهانی و حتی منطقه ای 
حرفی داشته باشیم؟ آیا جز این است که ایجاد بنگاه ها فرع و تکمیل کردن 
زنجیره های ارزش صنعتی، اصل اس��ت؟ بلوغ سیاست های صنعتی کشور 
موقعی اس��ت که دولت به جای انبوهی از کمک های پراکنده و مس��تقیم 
 ب��ه بنگاه ها، ب��ه گروهی از زنجیره ه��ای صنعتی کمک کند ک��ه می توانند 

رقابت پذیری خود را در سطح جهانی اثبات کنند.

زنان و مردان ایرانی )شاید به خاطر دالیل ویژه( بیشتر 
از ش��هروندان س��ایر جامعه ها به رویدادهای سیاس��ی 
داخلی و مس��ائل پیرامون مجادله میان سیاس��تمداران 
عاقه مند هس��تند، اما آنها نیز همانن��د دیگر مردم دنیا 
بیشتر از هر چیز به کسب  و  کار، معیشت و شغل امروز 

و فردای خود و فرزندانشان می اندیشند. 
آنها از نهادهای قدرت به ویژه دولت که میلیاردها دالر 
از درآمد مردم ناشی از فروش نفت و سایر ثروت های 
طبیع��ی و اقتصادی را در دس��ت دارد،  انتظ��ار دارند 
به گونه ای عمل کند که دلشوره ها کم و کمتر شود. این 
خواس��ته حق شهروندان اس��ت و درباره آنها نمی توان 
ام��ا و اگره��ای غیرمنطقی و غیراصولی پیش کش��ید. 
دولت های ای��ران از جمله دولت فعلی، با گرایش های 
سیاسی گوناگون، و عاقه ها و خواست هایی که دارند، 
ت��اش کرده و می کنند که در برابر مطالبه های بر حق 
ش��هروندان، پاسخگو باش��ند و هرچند گاه یک بار نیز 
ب��ا ارائه کارنامه های خود یادآور می ش��وند که در این 
مس��یر کامیاب بوده اند. اما این روزه��ا در کنار برخی 
مجادله های سیاس��ی که آش��کار ش��ده و نمی توان از 
کنار آنها عبور کرد و آنها را نادیده انگاش��ت، خبرهای 
نه چندان خوش��حال کننده ای از کس��ب  و  کار ایرانیان 
نیز منتش��ر می ش��ود که باید نس��بت به پیامدهای این 

وضعیت، چ��اره ای اندیش��ید. در حالی که براس��اس 
آخری��ن گزارش های ارائه  ش��ده از ط��رف رئیس کل 
بان��ک مرکزی، 43 هزار میلی��ارد تومان از منابع بانکی 
در اختیار کس��انی اس��ت که در پرداخ��ت بدهی خود 
تعلل دارند، آمار چک های برگشتی نیز روندی فزاینده 

را تجربه می کند. 
این مس��أله دوم آن قدر اهمیت داشته است که محمد 
نهاوندی��ان، رئیس ات��اق بازرگان��ی و صنایع  و  معادن 
ایران، آن را نگران کننده می خواند. آمارهای ارائه ش��ده 
حاکی است: ارزش چک های برگشتی در 4 ماه نخست 
امسال به 8 هزار میلیارد ریال رسیده و نسبت چک های 
برگش��تی به کل اسناد مبادله ش��ده نیز به 12/4 درصد 

افزایش یافته است. 
ای��ن رقم ه��ا در حالی ارائه می ش��ود که رش��د تولید 
ناخالص داخلی نیز در دو سال گذشته روندی کاهنده 
را تجربه کرده است؛ این در حالی است که درآمدهای 
ارزی به باالترین حد رسیده و انتظار می رفت که رشد 

اقتصادی افزایش یابد. 
از ط��رف دیگر، نرخ بیکاری نی��ز به حدود 15 درصد 
رس��یده و برخی آمارها از ن��رخ بیکاری 25 درصد در 
میان جوانان خبر می دهند. در چنین ش��رایطی، به نظر 
می رسد اهمیت دادن سیاستمداران و مسئوالن گوناگون 
به امور سیاس��ی و غفلت نسبی از مسائل کسب  و  کار، 
ش��غل و معیش��ت مردم، موجب تعجب می ش��ود. در 
شرایطی که قرار اس��ت ماراتن  هدفمند کردن یارانه ها 
به زودی اجرا شود و خانواده ها پرسش های پرشماری 
دارند، آیا پررنگ ش��دن برخی اختاف های سیاس��ی 
نبای��د موجب حیرت ش��ود؟ دولت، مجلس و س��ایر 
نهادهای قدرت، این روزها باید بیش از همیشه درباره 
رزق و روزی و شغل مردم به شکل شفاف و روشن و 

خالی از ابهام سخن بگویند. 
فعالیت سیاس��ی ش��اید جذاب و ضروری باشد، اما به 
طور حتم اهمیت آن بیش��تر از مسائل اقتصادی نیست. 

این تجربه جامعه بشری است و باید آن را باور کرد.

نش��ریه اقتصادی مید با اش��اره به تحری��م بنزین ایران 
از س��وی غرب اعام کرد: این تحریم ها باعث ش��د 
ایران با افزایش ظرفیت تولید داخلی خود واردات این 

محصول را متوقف کند. 
به گزارش فارس، نشریه اقتصادی مید طی گزارشی در 
رابطه با واردت بنزین از س��وی ایران نوشت: ایران تا 
قب��ل از ماه جاری مجبور ب��ود 30 تا 40 درصد از نیاز 
خود به بنزین را از خارج وارد کند اما اکنون این کشور 

وارداتی ندارد. 
این گزارش در ادامه افزوده اس��ت: ایران در اکتبر سال 
2009 اعام کرد که در نظر دارد تا سال 2012 ظرفیت 
پاالیش��گاهی خود را از 1/5 میلیون بش��که در روز، به 
سه میلیون بشکه در روز افزایش دهد. پیشرفت کارها 
برای توس��عه پاالیش��گاه ها و به روز ک��ردن آن ها به 
کندی پیش می رود و برخ��ی پروژه ها از زمان بندی 

عقب افتاده اند. 
اما ایران برای س��رعت بخش��یدن به تاش های خود 
در زمینه خودکفایی، به صنعت پتروش��یمی خود روی 

آورده است. 
وزی��ر نفت ای��ران از باالتر رفتن س��طح تولی��د ایران 
نس��بت به تقاضای داخلی خبر داده اس��ت. این نشریه 
گفته ه��ای مقام های ایرانی را ب��ا آمارهای بازار نفت 

هماهنگ می بیند. 
مید در این باره نوشت: ایران از اواخر ماه اوت، )اوائل 
ش��هریور( هیچ قراردادی را ب��رای خرید بنزین منعقد 
نکرده اس��ت و اگر طرح ح��ذف یارانه های انرژی در 
ایران به اجرا گذاشته شود این کشور خودش را در بین 

صادرکنندگان بنزین خواهد دید. 
مقام های نفت��ی ایران معتقدند که ط��رح تولید بنزین 
در واحدهای پتروش��یمی ایران، تأثیری بر میزان تولید 

پتروشیمی نخواهد گذاشت. 
ام��ا این گزارش معتقد اس��ت: انتظار م��ی رود در اثر 

تولی��د بنزی��ن در واحده��ای پتروش��یمی و همچنین 
تحریم ه��ای وضع ش��ده علیه ایران، می��زان صادرات 
محص��والت پتروش��یمی این کش��ور در س��ال 2010 
ای��ران در س��ال گذش��ته  کاه��ش خواه��د یاف��ت. 
پتروش��یمی  ص��ادرات  دالر  میلی��ارد   6/5  می��ادی 

داشت. 
می��د در پای��ان این ادع��ا را مطرح می کن��د که طرح 
ابتکاری ایران در تولید بنزین از محصوالت پتروشیمی 
ش��اید در حال حاضر فش��ارها را بر این کشور کاهش 
دهد، اما در درازمدت به زیان صنعت پتروش��یمی این 

کشور تمام می شود. 
مقام ه��ای نفتی ایران می گویند که امکان خرید بنزین 
از منابع خارجی را دارند اما در ش��رایط موجود، تولید 
بنزین در واحدهای پتروشیمی برای این کشور مقرون 

به صرفه تر است.

گزارش نشريه اقتصادي مید:سياست مهم است؛ اما اقتصاد مهم تر 

ايران با افزايش ظرفيت توليد، واردات بنزين را متوقف كرد

 ایــران كــد از چــرخـه صادرات 
فرش دستبافت خارج شد

مع��اون کمک ه��ای فن��ی 
توسعه  س��ازمان  وتجاری 
تعلیق  از  ای��ران  تج��ارت 
الزم��ه درج ای��ران کد بر 
روی فرش های دس��تبافت 
صادراتی با هدف حمایت 
از فع��االن ای��ن ح��وزه تا 
خب��رداد.  بع��دی   اط��اع 
اهلل  فت��ح  »کیوم��رث  
کرمانش��اهی« در گفتگ��و 
ب��ا ایرن��ا اظهار داش���ت: 
ای��ن تصمی�م در نشس��تی 

ب��ا حضور وزی��ر بازرگانی و رئیس مرک��ز ملی فرش ایران اتخاذ ش��د. وی این 
موضوع را نیز گفت س��ازمان توس��عه تجارت ایران در اباغی به اداره بازرگانی 
سراس��ر کش��ور دس��تور تعلیق این الزام را صادر کرده اس��ت. به گزارش ایرنا، 
رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دس��تبافت پنجش��نبه گذشته 
در مراس��م آغاز به کار نوزدهمین نمایشگاه فرش دستباف از الزام درج ایران کد 
 بر روی فرش دس��تبافت صادراتی که به نوعی شناس��نامه آن نیز تلقی می ش��ود 
به عنوان یکی از مانع های پیش روی صادرکنندگان نام برد و رفع آن را خواستار 
شد.کرمانش��اهی اظهار داش��ت: برای حل همیشگی مشکل کنونی صادرکنندگان 
فرش دستبافت طی هفته جاری کارگروهی با حضور دست اندرکاران حوزه فرش 
تش��کیل می شود. مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به انتقاد 
فعاالن فرش در خصوص تحویل نگرفتن پرونده های صادراتی س��ال 89 تصریح 
کرد: علت این موضوع نیز ایران کد بوده که با توجه به تدبیرهای پیش روی امید 

می رود، مشکل نیز به زودی حل شده و پرونده ها تحویل گرفته شود.
معوقه های جوايز صادراتی

هرچند که رئیس جمهوری یک س��ال پیش همزمان با 29 مهرماه و مراس��م روز 
ملی صادرات بر پرداخت به روز جایزه های صادراتی تأکید کرده بود اما در زمان 
حاضر کمبود منابع مالی موجب ش��ده تا س��ازمان توسعه تجارت حتی موفق به 
پرداخت معوقه های جوایز صادراتی س��ال 87 در بخش خدمات فنی و مهندسی 
نشود.کرمانش��اهی دراین ب��اره گفت: مجموع معوقه ه��ای جایزه های صادراتی 
مربوط به س��ال 88 است و باقی مانده سال 87 به حوزه خدمات فنی و مهندسی 
ارتباط دارد. وی با بیان اینکه طلب صادرکنندگان از قبل با ضریب حمایت فعلی 
تا پایان امس��ال 390 میلیارد تومان می شود، اظهار داشت: سهام و یا فروش اوراق 
مش��ارکت از طریق بانک توسعه صادرات دو پیش��نهاد ارائه شده سازمان توسعه 
تجارت برای پرداخت معوقه ها اس��ت. معاون کمک های فنی و تجاری سازمان 
توسعه تجارت مجموع طلب صادرکنندگان در سال گذشته را 250 میلیارد تومان 
عن��وان کرد و ادامه داد: ب��رای پرداخت جایزه های صادراتی س��ال 89 نیز 110 
میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته اس��ت. کرمانشاهی عنوان کرد تا زمان حاضر 
50 میلیارد تومان ازاین اعتبار به س��ازمان توس��عه تجارت پرداخت ش��ده و بقیه 
نی��ز در مرحله آخر ارائه می ش��ود. وی در مورد اعتبار امس��ال برای جایزه های 
صادراتی و تکلیف بودجه ای نیز گفت: براس��اس قانون در س��ال 89 باید معادل 
اعتبار تخصیصی جایزه داده شود. مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت همچنین 
با تصریح براینکه: بیش��ترین ضریب حمایت��ی صادرات در بخش خدمات فنی و 
مهندس��ی هفت درصد اس��ت، افزود: پس از آن فرش و نس��اجی هر کدام با پنج 
درصد و بقیه صادرات تا سه درصد است و براین اساس طلب صادر کنندگان بر 

اساس ضریب ها متفاوت است.

 دو هشدار به كالهبرداران 
و صاحبان سهام عدالت

کاهب��رداران  ب��ه  عدال��ت  س��هام  ش��ده  منح��ل  کارگ��زاری  مدیرعام��ل 
عدال��ت  س��هام  برگ ه��ای  داد،  هش��دار  اوراق  ای��ن  دارن��دگان   و 
ب��ه هیجوجه قاب��ل خرید و فروش نبوده و امکان جعل ندارد. محمدجواد ش��یخ 
ب��ا  گفتگ��و  در 
با  فارس، در رابطه 
کاهب��رداری اخیر 
س��هام عدال��ت که 
طی آن در شهرری 
ی��ک نفر ب��ه بهانه 
دادن ب��رگ س��هام 
را  مبالغی  عدال��ت 
از چند نفر دریافت 
ک��رده و در نهایت 
دستگیر شده اظهار داشت: در اجرای سهام عدالت و واگذاری اوراق به مشموالن 
نه فقط هیچ پولی گرفته نمی ش��ود، بلکه بابت سود ساالنه مبلغی هم به دارندگان 

اوراق داده  شده است. 
بنابرای��ن اق��دام کاهبرداران ب��ه دریافت پولی ب��رای ارائه اوراق س��هام عدالت 
خ��اف قان��ون و جرم اس��ت. وی ادامه داد: این درحالی اس��ت ک��ه: در برخی 
موردها هم ش��نیده ش��ده تع��دادی از دارندگان س��هام عدالت اق��دام به فروش 
محضری س��هام عدالت کرده اند. در این رابطه هش��دار داده می شود هر نوع نقل 
و انتق��ال س��هام عدالت غیرقانون��ی و ممنوع و برای خریداران آن هیچ ارزش��ی 
نخواهد داش��ت. ش��یخ ادامه داد: تمام اطاعات دارندگان سهام عدالت در ستاد 
مرکزی توزیع س��هام عدالت، ش��رکت های تعاونی و 30 سرمایه گذاری استانی و 
همچنین س��ازمان خصوصی س��ازی وجود دارد و سیستم س��هام عدالت فقط و 
فق��ط دارندگان این اوراق را به عنوان مالک قبول دارد. بر این اس��اس: هش��دار 
 داده می ش��ود دارن��دگان س��هام عدال��ت اقدام به ف��روش نکنن��د و دیگران هم 

به هیچوجه و تحت هیچ عنوانی این اوراق را از هر کس خریداری نکنند. 
به گفته وی: تمام مزایای س��هام عدالت به دارندگان اصلی تعلق خواهد گرفت و 
زمانی امکان معامات قانونی آن فراهم خواهد شد که شرکت های سرمایه گذاری 
 اس��تانی در فرابورس یا بورس پذیرفته ش��ده و س��پرده گذاری سهام در شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی انجام و ثبت شده باش��د. وی با تأکید بر اینکه: مردم باید 
حواسشان را در مورد سهام عدالت جمع کنند در برابر این سئوال که آیا امکان جعل 
اوراق سهام عدالت وجود دارد یا خیر؟ پاسخ داد:  خیر. چرا که در باالی هر برگ 
سهمی بار کدی وجود دارد که رمز آن با دستگاه ها و نرم افزارهای در اختیار ستاد 
توزیع س��هام عدالت خوانده می شود. بنابراین جعل اوراق غیر قابل امکان است. 
از طرف دیگر برگه های سهام عدالت به صورت رسمی به آدرس مشموالن ارسال 
می ش��ود. شیخ در خاتمه به دارندگان س��هام عدالت توصیه کرد: تا زمان پذیرفته 
ش��دن شرکت های سرمایه گذاری در فرابورس به فکر فروش نباشند و از همگان 
 خواس��ت در برابر ش��گردهای کاهبرداران هیچ پولی را به هیچ عنوان پرداخت 

نکنند.

ابالغ وقت رسيدگی
6/376 در خصوص پرونده کاس��ه 49 خواهان اصغر برزگر دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه مبلغ سه میلیون ریال بابت خسارت وارده به یکدستگاه موتورسیکلت هوندا 
125 شماره پاک 6525 اصفهان 6 قرمزرنگ به طرفیت روح اله صفری تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 89/8/22 ساعت 5 تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه 
ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی اباغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود.
م الف/ 8816  مدیر دفتر شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف 

اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

  

درختچه ای از خانواده کورناسه Cornaceae است و 
بلندی آن به 1/5 متر می رسد.

بوت��ه ای ُکرپِه با برگ ه��ای ضخیم بیضی نوک تیز و 
دندانه دار به رنگ سبز تیره و براق و گل های نامعلوم که 
نر و ماده آن از یکدیگر مجزا و هریک روی پایه جداگانه 
می باشد. روی گل های ماده، میوه های قرمز رنگی پیدا 

می شود که آن را زیبا می کند.
انواع شمشاد ژاپونی عبارتند از:

 :)J. maculata foemina  A( شمشاد ژاپونی ابلق
نوعی از این گیاه است با برگ های ابلق از رنگ سفید 

که بوته اش خیلی قوی می شود.
 A:. J. aurea  ــی ــرگ طالئ ــی ب ــاد ژاپون شمش

marginata
A.J. longifolia :شمشاد ژاپونی برگ دراز

A.J.  acrophylla :شمشاد ژاپونی برگ بزرگ
ــاد ژاپونی ماده )A.J. viridis foemin(: که  شمش
پا کوتاه و خیلی سبز است، روی آن از میوه های قرمز 

پوشیده می شود.
A.J.Crotonifolia :شمشاد ژاپونی کروتونیفولیا

 )Aucuba japonica( تمام گونه هاي شمشاد ژاپونی
چون کمی لطیف هستند در سرماهای سخت که درجه 
حرارت 18 تا 20 درجه زیر صفر باش��د دوام نیاورده و 
قسمت هوایی آن می خشکد، در این موقع باید آنها را از 
سطح خاک برید تا بهار جوانه های جدید و قوی تری 

از ریشه بروید.
ــر: بهتری��ن راه برای زیاد کردن شمش��اد ژاپونی  تكثی
)Aucuba japonica( طریقه قلمه زدن است. به این 
منظور شاخه های آن را تابستان در نقطه سایه خنک زیر 

حباب قلمه می زنند. 

مواد الزم: 
مرغ پخته شده: 250 گرم

برنج: یک و نیم پیمانه
ماست: نصف پیمانه

 روغن مايع: 4/1 پیمانه
نمك و فلفل: به میزان الزم

زعفران حل شده: یک قاشق چایخوری
 زرده تخم مرغ: دو عدد

تخم مرغ: یک عدد
 ماست چكیده: برای تزئین

ــته: از ه��ر کدام یک قاش��ق  ــالل پس ــك و خ زرش
سوپخوری

طرز تهیه: برنج را از شب قبل خیس کرده، آبکش کنید. 
ماست و روغن مایع را با زعفران حل شده، زرده تخم مرغ 
و تخم مرغ کامل، مخلوط کرده با نمک و فلفل به وسیله 

همزن برقی بزنید تا مواد به طور کامل یکدست شود.
مایه یکدس��ت شده را با برنج مخلوط کرده، باقی مانده 
روغن را در کف تابه بریزید. مایه آماده ش��ده را ریخته 
و صاف کرده، تکه های مرغ را روی سطح برنج بچینید. 
بقیه برنج را روی تکه های مرغ پخته شده ریخته، صاف 
کرده و روی حرارت مایم قرار دهید تا ته چین ته دیگ 
بس��ته و رنگ بگیرد. سپس از روی حرارت برداشته و 
بعد از برگرداندن در ظرف مورد نظر، با ماست چکیده، 

زرشک و خال پسته تزئین کنید.

شمشاد ژاپوني 
 )Aucuba japonica(

خری��دن هدی��ه ب��رای 
آقای��ان از ک�اره���ای 
مشکلی است که اگر آن 
را درس��ت انجام دهیم، 
می توانی���م بگویی���م: 
کاری کردیم کارس��تان! 
خوشبختانه آقایان، مانند 
هدیه  م��دام   خانم ه��ا 
نم��ی خواهن��د، ام��ا با 
نزدی��ک ش��دن عید و 
خرید،  جنون  رس��یدن 
دیگر نمی ش��ود کاری 
کرد، حاال موقع مناسبی 
ای��ن  پرس��یدن  ب��رای 
»برایش  اس��ت:  سئوال 
چه چی��زی بخ��رم که 
باشد و  دوست داش��ته 
این  ش��ود؟«  خوشحال 
مرد چه شوهرتان باشد 
)که غیر از یک خودرو 
یکص��د میلیون تومانی( 
هم��ه چی��ز دارد، چ��ه 
برادرت��ان که هر روز به 

ی��ک چیز تازه عاقه مند می ش��ود و چه پدرتان 
که می گوید: برایش هدیه نخرید، به هر حال مرد 
زندگی شماست و می دانید که تهیه هدیه مناسب 
ب��رای او چقدر مش��کل و در عین حال ضروری 
اس��ت. با وج��ود اینکه یک هدی��ه بی نقص که 
 بتواند هر مردی را خوشحال کند، وجود ندارد اما 
فوت و فن های روانشناسانه ای که برای انتخاب 
هدیه برای آقایان وجود دارند به ش��ما در رسیدن 

به هدف کمک خواهند کرد.
ــی  به کاربرد هديه فكر کنید، نه جنبه احساس

آن
به گفته پروفسور »مارگرت روکر« دارای دکترای 
تخصص��ی روانشناس��ی مص��رف کنن��ده: مردان 
 در مقایس��ه با زنان، هدیه دادن را بیش��تر، نوعی 
رد و ب��دل اقتصادی کاال می دانن��د. در حالی که 
زنان با اتاقی پر از گل به ش��دت تحت تأثیر قرار 
می گیرند، مردان به احتمال زیاد، ترجیح می دهند 
که هدیه شان چیزی باشد که بتوانند نگه داشته و 
از آن اس��تفاده کنند. لوازم مربوط به ورزش مورد 
عاق��ه، به فرض یک راک��ت خوب تنیس یا یک 
جفت دمپایی راحت، او را بس��یار بیش��تر از یک 
مجس��مه یا هر نوع وسیله تزئینی دیگر خوشحال 

خواهد کرد.
به آنچه می خواهد توجه کنید

زن��ان به طور معمول ترجیح می دهند برای اینکه 
هدیه مورد عاقه خود را مشخص کنند، از اشاره 
و کنایه اس��تفاده کنند. م��ردان کمتر به این روش 

عاقه دارند و اگر از آنها بپرسید چه می خواهند، 
به سادگی پاسخی مستقیم و واضح خواهید شنید. 
به جای غافلگیر کردنش��ان، همان چیزی را تهیه 
کنید که خواسته اند. کلید موفقیت توجه به آنچه 
»او« می خواهد است نه آنچه »شما« می خواهید 

یا تصور می کنید انتخاب بهتری است.
بر عالقه های او متمرکز شويد

هنگام��ی که به دنب��ال هدیه ای کارب��ردی برای 
او هس��تید، توجه کنی��د که این هدی��ه به عاقه 
او مرب��وط باش��د. اگر قصد خرید کت��اب دارید، 
کت��اب مورد عاق��ه او انتخاب کنی��د، حتی اگر 
درباره تاریخ جنگ جهانی اول باش��د. مردانی که 
ب��ه باغبانی عاقه دارن��د از دریافت یک گیاه زیبا 
یا ابزار باغبانی نو خوش��حال خواهند شد. بیشتر 
آقایان به تماش��ای فیلم هم بس��یار عاقه دارند، 
بس��ته به بودجه خود، می توانید از یک دس��تگاه 
 پخش DVD گرفته تا مجموعه نفیس فیلم های 
م��ورد عاق��ه اش یا حت��ی یک��ی دو DVD از 

فیلم های روز برایش تهیه کنید.
ــیت،  ــته به جنس ــای عمومی و وابس از هديه ه

بپرهیزيد
این قانون در م��ورد خانم ها هم صدق می کند، 
بیش��تر اف��راد به خصوص م��ردان، ب��رای چنین 
 هدایایی چندان ارزش قائل نمی شوند. این هدایا 
مانن��د: جوراب و لب��اس زیر، که خ��ودش بهتر 
می تواند انتخاب کند و به طور معمول ش��ما هر 
سال برایش می خرید، به نظر »ارزان و فکر نشده« 
هستند، حتی اگر از بهترین نوع و با صرف بیشترین 

زمان تهیه شده باشند. 
هدیه های عمومی که 
می توان��د برای همه 
مناس��ب باش��د و به 
طور طبیعی هر کسی 
یکی دو تا از آنها در 
 کم��دش دارد، مانند: 
ت��ی ش��رت، ق��اب 
عکس و شال گردن 
ه��م ب��ه هیچوج��ه 
برای مرد زندگی تان 
و  نیس��ت  مناس��ب 
نخواهد  خوشحالش 

کرد.
ــرح  مف ــه  جنب ــه  ب
ــه  ــم توج ــه ه هدي

داشته باشید
اینک��ه  وج��ود  ب��ا 
بس��یاری از آقایان از 
دریاف��ت هدی��ه ای 
عملی و مفید )مانند: 
ی��ک لب��اس کار نو، 
و...(  باغبان��ی  لوازم 
بس��یار خوشحال خواهند شد، اما در کل، دوست 
دارند هدیه شان سرگرم کننده و جالب هم باشد. 
ب��رای این منظور به دنبال چیزی باش��ید که قابل 
اس��تفاده باشد، اما اس��تفاده از آن با تفریح همراه 
بوده و در ارتباط مس��تقیم با کارش نباش��د. برای 
مث��ال: خریدن یک جعبه ابزار برای مرد مانند این 
است که برای زنی جارو برقی هدیه بگیریم. مگر 
اینکه مردی به واقع عاشق کارهای فنی بوده و این 

کار سرگرمی او محسوب شود.
هديه ای که می خريد »فكر شده« باشد

م��ردان هم دوس��ت دارند احس��اس کنند خاص 
هس��تند. یک هدیه »فکر ش��ده« آنها را سرشار از 
حس دوست داشته شدن خواهد کرد. تهیه چنین 
هدیه ای بسیار ساده است، کافی است چیزی که 
برایش جالب است و او می خواهد را برایش پیدا 
کنید. فروش��گاه های اینترنتی ج��ای خوبی برای 
یافتن هدیه اس��ت، ش��اید عاقه یا امکان خرید 
اینترنتی نداش��ته باش��ید، اما با توجه به ش��لوغی 
خیابان ها و بسیاری فروشگاه ها، بد نیست همین 
طور که روی صندلی نشس��ته اید، کمی فکر کنید 
و س��پس برای خرید حرکت کنید. سرانجام، اگر 
از دس��ته افراد هنرمندی هستید که می دانید مرد 
زندگی تان عاش��ق نوع خاصی ش��یرینی دس��ت 
پخت ش��ما اس��ت یا س��ال هاس��ت منتظر مانده 
ت��ا تصوی��ر چه��ره اش را طراحی کنید، دس��ت 
 به کار ش��ده و هدی��ه ای اس��تثنایی برایش آماده 

کنید.

هديه مناسب برای آقايان
گلخند

پیشبند

شرایط پذیرش درخواست سقط جنين

نيمکت هاي غيراستاندارد باعث انحراف شانه دانش آموزان مي شود

جوان و خانواده

ته چين مرغ

دیه جنین پس از چهار ماهگی، اگر پس��ر باش��د 
دیه کامل یک انس��ان و اگر دختر باشد نصف دیه 
کامل خواهد بود. اگر پزش��ک و ش��اغان حرفه 
پزشکی اقدام به سقط جنین کنند یا وسایل سقط 
جنی��ن را فراه��م آورند مرتکب جرم ش��ده و به 
مج��ازات حبس از 2 تا 5 س��ال محکوم خواهند 
ش��د و حتی بای��د دیه جنین را ه��م بپردازند. به 
 گزارش ف��ارس، برابر مقررات حاکم بر کش��ور 
جمهوری اسامی ایران، جنین از زمان انعقاد نطفه 
تا زمان تولد دارای حقوقی است که هم از سوی 
ش��ارع مقدس و هم از طرف قانون مورد حمایت 
قرار می گیرد. برای مثال مطابق قانون مدنی حمل 
)جنی��ن( چنانچه زنده متولد ش��ود حتی اگر این 
زندگی یک لحظه هم باش��د همانند یک انس��ان 
کامل از حقوق مدنی بهره مند می ش��ود. از این رو 
اس��ت که: می شود به نفع جنین وصیت یا اموالی 
را ب��ه او هبه کرد. قانونگ��ذار در قانون مجازات 
اس��امی آزار و اذی��ت زن حامل��ه را که موجب 
س��قط جنین ش��ود جرم می داند و نیز کسانی را 
که زن حامله را به سقط جنین راهنمایی و داللت 
می کنند چه پزش��ک باش��د و چه فرد عادی قابل 

تعقیب و مجازات دانسته است.
ــروع است  آيا حمايت قانون فقط از جنین مش
ــروع هم  ــی از رابطه نامش ــامل جنین ناش يا ش

می شود؟
برابر قانون اساسی همه اشخاص از حقوق مساوی 
برخوردارن��د و نی��ز دارای حق حیات هس��تند. 
بنابراین همانطور که جنین ناشی از ازدواج مورد 
احترام و حمایت می باش��د، جنین ناشی از رابطه 
نامش��روع نیز از سوی قانونگذار حمایت می شود 
و هرگونه آسیب به آن قابل تعقیب کیفری است.

در چه صورت و تحت چه شرايطی اجازه سقط 
جنین داده می شود؟

درخواس��ت صدور مجوز برای سقط جنین فقط 

هنگامی پذیرفته می شود که جهت درمان و دارای 
شرایط زیر است:

 درخواس��ت سقط درمانی به اداره کل پزشکی 
قانونی استان ها تقدیم شود.

  این درخواس��ت قبل از چه��ار ماهگی جنین 
ارائه شود.

  درخواس��ت از س��وی زوجی��ن هم��راه ب��ا 
معرفی  نامه پزشک معالج باشد. همچنین هنگامی 
که دستور مقام قضائی برای سقط جنین منضم به 
درخواس��ت باشد، باز هم ارائه نظر پزشک معالج 

ضروری است.
 معرفی نامه پزش��ک ش��امل: عکس مادر )مهر 
ش��ده با مهر پزشک(، مشخصات شناسنامه  ای او، 
تش��خیص بیماری، روش تشخیص و نشانه هاي 
آن خواهد بود و تصویر شناس��نامه و مدارکی که 
هویت زوجین را مش��خص می کن��د و نیز نتیجه 

آزمایش های پزشکی پیوست می شود.
ــقط جنین  ــر از موردهای باال امكان س ــا غی آي

وجود دارد؟
اگر پزش��ک و ش��اغان حرفه پزش��کی در غیر 
موردهای باال اقدام به سقط جنین کنند یا وسایل 
س��قط جنین را فراهم آورند مرتکب جرم شده و 
به مجازات حبس از 2 تا 5 سال محکوم خواهند 
شد و حتی باید دیه جنین را هم بپردازند. البته این 
در حالتی اس��ت که اقدام آنان برای حفظ حیات 
مادر نباش��د. بنابراین در موردهایی که اقدام آنان 
ب��رای حفظ حیات مادر ب��وده از مجازات حبس 
معاف هستند، ولی در هر صورت باید دیه جنین 
را به اولیای دم بپردازند، مگر این که اولیای دم او 

را از پرداخت دیه معاف کنند.
اگر مادری در غیر موردهای قانونی جنین خود 

را سقط کند قابل مجازات است؟
در این خصوص اختاف نظر وجود دارد ولی در 
هر صورت هرگاه زنی جنین خود را س��قط کند 

باید دیه آن را بپردازد و خودش از آن دیه سهمی 
نخواهد داشت.

ــقط شود چه  اگر در حادثه رانندگی، جنین س
حكمی جاری است؟

اگ��ر حادثه رانندگی منجر به س��قط جنین ش��ود 
اف��زون بر جنب��ه عمومی جرم ک��ه راننده مقصر 
باشد مجازات حبس یا جزای نقدی را تحمل کند 
مکلف به پرداخت دیه جنین به اولیای دم اس��ت 
و اگ��ر حادث��ه فقط منجر به وض��ع حمل قبل از 
موعد طبیعی شود ولی آسیبی به جنین وارد نیاید 
فقط از حی��ث جنبه عمومی به مجازات حبس یا 
جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه حادثه 
منجر به مرگ مادر و س��قط جنین شود افزون بر 
جنب��ه عمومی جرم باید دیه م��ادر و جنین را نیز 
در صورت مطالبه اولی��ای دم بپردازد. دیه جنین 
پس از چهار ماهگی اگر پسر باشد دیه کامل یک 
انس��ان و اگر دختر باشد نصف دیه کامل خواهد 

بود.
آيا جنین از ديگران ارث هم می برد؟

برای برقراری رابط��ه وراثت زنده بودن در زمان 
فوت مورث ش��رط اس��ت و اگر جنینی از جمله 
وارث باش��د در صورت��ی ارث می ب��رد که نطفه 
او در زمان فوت مورث منعقد ش��ده باش��د و از 
طرف��ی زنده هم به دنی��ا بیاید. اما اگ��ر در زمان 
فوت مورث حملی باشد که اگر متولد شود مانع 
از ارث تم��ام یا بعضی از وارث می ش��ود )مانند 
موردی که وارثه متوفی همس��ر و برادر و خواهر 
او باش��ند و با تولد فرزند دیگ��ر طبقه دوم یعنی 
برادر و خواهر متوفی ارث نخواهند برد( تقس��یم 
ارث ب��ه عم��ل نمی آید تا وضعیت او مش��خص 
ش��ود و اگر جنین مانع از ارث هیچ یک از دیگر 
وراث نباش��د و ورثه موج��ود بخواهند اموال را 
 تقسیم کنند باید برای جنین سهمی معادل دو پسر 

کنار گذارند.

اس��تاد دانش��گاه عل��وم بهزیس��تی و توانبخش��ی 
گف��ت: دانش آم��وزان تحت تأثی��ر نیمکت های 
بدش���کلی  ب��ا  اس��ت  ممک���ن  غیراس��تاندارد 
 اس��تخوانی، نظی��ر قوز ک��ردن و انحراف ش��انه ها 

مواجه  شوند. 
مجید ابه��ری در گفتگو با ایرنا اف��زود: از آنجا که 
دانش آموزان در س��ن رشد اس��تخوانی هستند، به 
خاطر میز و نیمکت های نامناس��ب دچار مش��کل 
می شوند. وی اظهار داشت: فشردگی محل نشستن 
دانش آموزان نیز در بعضی مدرسه ها از عامل هایی 
است که می تواند موجب اختال جسمی و روحی 

دانش آموزان شود. 
ابهری، فقدان نور کافی کاس ها را از مشکل های 

دیگ��ری دانس��ت ک��ه می توان��د ضع��ف بینایی 
دانش آموزان را در پی داشته باشد. 

ب��ه گفته وی، ع��اوه بر رنگ و ن��ور، عامل های 
دیگ��ری مانند: گرما و س��رمای محی��ط، وضعیت 
آبخوری ها و س��رویس های بهداش��تی مدرسه ها 
در  واگی��ردار  بیماری ه��ای  انتق��ال  لح��اظ  ب��ه 
 وضعی���ت جس���می و روح���ی دانش آم��وزان 
مؤثر اس��ت. این استاد دانش��گاه علوم بهزیستی و 
توانبخشی تصریح کرد: رنگ های به کار برده شده 
در محیط آموزش در شادسازی روحیه و یادگیری 
دانش آموزان مؤثر است. به طوری که رنگ های گرم 
و شاد، غدد درونی کودکان و نوجوانان را به ترشح 

وادار کرده و از افسردگی آنان جلوگیری می کند.

آسیب ش��ناس اجتماعی و کارشناس علوم تربیتی 
گفت: 80 درصد از دانش آموزانی که به مهد کودک 
و کاس ه��ای آمادگی رفته اند، بس��یار راحت تر 
و منطقی تر وارد مدرس��ه شده اند. مجید ابهری در 
گفتگو با ایرنا به نقش مهم خانواده ها در آماده سازی 
فرزندان کاس اولی برای ورود به مدرسه اشاره کرد 
و افزود: چنانچه با دلهره و اضطراب احتمالی دانش 
آموزان کاس اولی منطقی برخورد نشود تا پایان سال 
و شاید پایان تحصیات، اثرهای نامطلوب آن بر جای 
بماند. وی گفت: بیش��تر دانش آموزان اول ابتدایی، 

اول راهنمایی و اول 
دلیل  به  دبیرس��تان 
محیطی،  تغییرهای 
نظ��ام آموزش��ی و 
دوس��تان  در  تغییر 
و آم��وزگاران دچار 
یک دلهره می شوند 
که ب��ه آن اضطراب 
تحصیلی می گویند. 
کارش��ناس  ای��ن 
تربیتی، ترس  علوم 
از مدرس��ه، گری��ه 

ناش��ی از دلهره، عاقه مندی به خروج از مدرس��ه، 
تعارض ه��ای رفتاری، وانمود ک��ردن به بیمارهای 
مختلف و خس��تگی های روحی را از عارضه های 
تغییر محیطی دانش آموزان سال اول ابتدایی، راهنمایی 
 و دبیرس��تان عنوان کرد. ابهری گف��ت:80 درصد از 
 دانش آموزانی که به مهد کودک و کاس های آمادگی 
 رفته اند، بس��یار راحت تر و منطقی تر وارد مدرسه 
 ش��ده ان��د. وی اف��زود: آماده ک��ردن این گ��روه از 

 دانش آموزان توسط خانواده ها و گفتن جمله هایی از 
قبیل: مدرس��ه خانه دوم اس��ت و آم��وزگار مادری 
اس��ت که در بیش��تر وقت های بیداری همراه شما 
خواهد بود، الزم اس��ت. اضافه کرد: از س��وی دیگر 
 اس��تقبال گرم مربیان مدرس��ه با برگزاری جش��ن 
ش��کوفه ها، تزئین محیط مدرس��ه، برگزار نش��دن 
کاس ه��ای درس برای مدت یک هفت��ه و ایجاد 
کاس مفرح با شعرخوانی های کودکانه، زمینه روحی 
و فکری کاس اولی ها را به خصوص برای آن دسته 
از دانش آموزانی که به مهدکودک نرفته اند، برای ورود 
ب��ه مدرس��ه فراهم 
می کند. ابهری اضافه 
همصدای��ی  ک��رد: 
با ک��ودکان و گریه 
کردن با آنان هنگام 
جدا شدن از خانواده 
و ی��ا موافقت با این 
موضوع که آنان دیر 
به مدرس��ه بروند و 
ی��ا زودتر ب��ه خانه 
برگردن�د، پایه های 
ب��رای  را  غلط���ی 
بچه ها بنا خواهد کرد که در سال های بعد به دانش 
آموزان آسیب وارد می کند. وی اضافه کرد: هماهنگی 
با مربیان مدرسه در بیان ویژگی های روحی و رفتاری 
دانش آموزان و همچنین بیان نقطه ضعف و قوت آنان 
به آموزگاران کمک می کند تا بچه ها را بهتر بشناسند. 
ابهری ادامه داد: انجام بازهای دسته جمعی در حیاط یا 
کاس درس در نخستین روز مدرسه، کاس درس 
را به خاطره انگیز ترین ساعت ها تبدیل خواهد کرد.

بیشتر خانه های آپارتمانی دارای پنجره یا بالکن های 
مشرف به یکدیگر هستند و از این رو،  ساکنان خانه 
مجبورند با انواع پوش��ش ها، حریم خصوصی منزل 
خ��ود را حفظ کنند. کارشناس��ان دکور که معتقدند 
باید همه اج��زای خانه به زیبای��ی در کنار هم قرار 
گیرند تا هارمونی کلی در فضا رعایت ش��ود، برای 
ش��ما ایده هایی دارند که کمک می کند پوشش های 
مناسب طرح دکوراسیون برای چنین بازشوهایی تهیه 
کنید. اگر قص��د دارید جنبه خصوصی حریم خانه 
خود را حفظ کنید و نگذارید فضای داخل از بیرون 
دید داشته باش��د و در عین حال تمایل دارید از نور 
طبیعی نیز بهره مند شوید، توصیه می کنیم از پرده های 
شبکه ای استفاده کنید. البته پارچه های نازک از قبیل 
پارچه های حریر یا تافته با طرح و رنگ های زیبا نیز 
برای پرده بسیار مناسب است؛ زیرا این پارچه ها در 
عی��ن زیبایی، به خوبی نور را از خود عبور می دهند 
و پارچه تافته مانع مناس��بی برای دید از بیرون نیز به 
شمار می آید. دقت داشته باشید رنگی که برای پارچه 
پرده ای انتخاب می کنید بر رنگ نور خورشیدی که 
وارد اتاق می شود، تأثیر می گذارد و اگر انتخاب شما 
صحیح باشد، می تواند جلوه بسیار زیبایی را خلق کند. 
اگر در حال حاضر پنجره های شما دارای شیشه های 
ساده و معمولی هستند، نیازی به تعویض آنها نیست،  
تنها کافی ا ست از برچسب های مشجر کننده استفاده 

کنید
ــت دری: پرده یکی از بهترین راه حل ها  پرده و پش
برای حفظ حریم خصوصی است. امروزه پرده های 
کرک��ره ای در جنس های گوناگ��ون از قبیل: چوبی، 
پاستیکی، فلزی و در رنگ ها و پهنای گوناگون در 
بازار موجود اس��ت. از ویژگی های خوب پرده های 
کرکره ای این است که شما می توانید با تنظیم مقدار 
باز و بس��ته بودن برش های آن، میزان نور ورودی را 
به اتاق تنظیم کنید. تنها خصوصیت بدی که این نوع 

پرده ها دارند، دشواری نظافت و تمیز کردن آنهاست. 
ام��روزه انواع جدید پرده های  کرک��ره ای از جنس 
پارچ��ه یا بامبو به بازار آمده که عاوه بر پوش��اندن 
فضای داخلی، به دلیل داش��تن نمای��ی زیبا، باعث 
زیباترشدن دکوراسیون اتاق می شود. کرکره ها به دو 
صورت عمودی و افقی هستند که نوع عمودی آن ها 
»لوورد راپه« نامیده می ش��ود و هر دو مدل ذکر شده 
قابلیت تنظیم میزان باز و بسته بودن را دارند. پرده های 
پشت  دری که روی خود پنجره قرار می گیرند، بیشتر 
در قس��مت پایین پنجره نصب می شوند؛ در چنین 
حالتی نور به آسانی می تواند از شیشه باالی پنجره به 
داخل وارد شود. ارتفاع پرده پشت  دری نیز بستگی به 
سلیقه شما و ارتفاع منظره ای دارد که قصد دارید آن 
را از نظر بپوشانید. در نتیجه ارتفاع پرده پشت  دری، 
هم می تواند کوتاه و هم بلند باشد و هیچ قانون ثابتی 

برای آن وجود ندارد.
شیشه: حفاظ هایی که روی شیشه نصب می شود تا 
با ایجاد مانع، دید از بی��رون را کاهش دهد، یکی از 
راه حل هایی  اس��ت که نمای خوبی به فضا می دهد. 
اما باعث دشواری در باز و بسته شدن پنجره می شود. 
بنابراین از به کار ب��ردن این روش برای پنجره هایی 
که قرار اس��ت زیاد باز و بسته شود، استفاده نکنید. 
این حفاظ ها به خوبی قادرند منظره بیرون را بپوشانند 
اما نمی توانند جلوی ورود نور را به داخل بگیرند. از 
ویژگی های خوب پرده های کرکره ای این اس��ت که 
شما می توانید با تنظیم مقدار باز و بسته بودن برش های 
آن، میزان نور ورودی را به اتاق تنظیم کنید. شیشه های 
مشجر نیز یکی از بهترین پیشنهادها برای حفظ حریم 
داخل خانه است. شیشه های رنگی و طرح دار نیز از 
دیگر روش های پوشاندن پنجره هاست که جنبه هنری 
نیز دارد و س��لیقه ای است. با اس��تفاده از این روش، 
عاوه بر حفظ حریم داخل و پوشاندن نمای بیرونی، 

جلوه ای شاد و زیبا به چیدمان اتاق می دهید.

یک متخصص تغذیه اظهار کرد: کم خونی در دختران 
جوان، عامل مهمی برای ابتا به افس��ردگی است، زیرا 
کمب��ود آهن در دختران دانش آم��وز بر روی وضعیت 
تحصیل آنها اثر گذاش��ته و باعث بروز افسردگی، زود 
رنجی، خس��تگی زیاد، ریزش مو و عدم تمرکز آنها در 

هنگام درس خواندن می شود. 
دکتر محبوبه نوریان در گفتگو با ایسنا گفت: متأسفانه 
به تازگی حساسیت والدین نسبت به تغذیه فرزندانشان 
کمرنگ ش��ده است و بیشتر به کودکان خود غذاهایی 
می دهند که ظاهری زیبا دارد، اما مغذی نیس��ت و تنها 
این مواد آنها را سیر می کند. در نتیجه بهره هوشی چنین 
کودکانی کاهش و پرخاشگری در آنها افزایش یافته و 
تمرکزشان کم می شود. دکتر نوریان در ادامه، کمبود ید 
در غذا را باعث کاهش یادگیری در کودکان ذکر کرد و 
افزود: کمبود ید در مواد غذایی کودکان، باعث کاهش 
یادگیری در این افراد ش��ده که این کمبود را با خوردن 

مواد غذایی دریایی می توان برطرف کرد.

وزیر بهداش��ت درمان و آموزش پزشکی گفت: 
اجرای طرح پزش��ک خانواده در س��طح کشور، 
از اولویت های مهم وزارت بهداش��ت و درمان 
اس��ت. دکتر مرضیه وحید دستجردی در گفتگو 
با ایرنا در گتوند خوزس��تان افزود: طرح پزشک 
خانواده در س��ه استان کش��ور شامل: خوزستان، 
چهار محال و بختیاری و سیس��تان و بلوچستان 
تا پایان امس��ال اج��را خواهد ش��د. وی گفت: 
وزارت بهداش��ت درخواست اس��تخدام نیروی 
انس��انی در این وزارتخانه و نیز چارت سازمانی 
برای مرکزهای تازه تأس��یس از معاونت توسعه 
نیروی انسانی رئیس جمهوری درخواست کرده 

و هم اینک منتظر پاس��خ این معاونت هس��تیم. 
دستجردی با اش��اره به پروژه ساخت بیمارستان 
34 تختخواب��ی گتوند افزود: این بیمارس��تان در 
بین پنج بیمارس��تانی که با هم مصوب ش��ده اند 
مرحله مناقصه را هم اکنون می گذراند و تا یک 
ماه آین��ده پیمانکار، عملیات اجرایی را ش��روع 
خواهد کرد. بیمارس��تان 34 تختخوابی گتوند با 
اعتبار اولیه افزون بر هفت میلیارد و 200 میلیون 
ری��ال در زمینی به مس��احت یک ه��زار و 750 
متر مربع س��اخته خواهد ش��د. شهرستان گتوند 
با جمعیتی افزون بر 62 هزار نفر در شمال استان 

خوزستان واقع است.

پریسا ترابی )کارشناس اداره بهبود تغذیه وزارت 
بهداشت( در گفتگو با فارس، بر اساس عامل های 
مؤث��ر بر وزن گیری نامناس��ب؛ بای��د مداخله ای 
متناس��ب و مؤثر برای بهبود وضعیت س��امت 

جسمی و روانی زنان باردار صورت گیرد. 
وی گفت: تا حد امکان باید از بروز عارضه های 
ناش��ی از کاهش وزن بر س��امت خود و جنین 
 جلوگی��ری ش��ود. مش��ک�ل های خ�انوادگ��ی 
مانند: ناسازگاری بین زن و شوهر، ناسازگاری با 
مادر شوهر و سایر اعضای خانواده و یا نارضایتی 
از بارداری، می تواند موجب بی اش��تهایی مادر و 

امتناع او از غذا خوردن شود. وی افزود: در یافتن 
این زمینه، مشاوره با مادر برای پی بردن به روابط 
او و همسر و سایر اعض�ای خانواده کمک کننده 

است. 
تراب��ی گفت: از او بخواهید ک��ه در مراقبت های 
بعدی همراه با همسرش نزد شما بیاید و با همسر 
وی به طور جداگانه و به ش��کلی که اختاف بر 
انگیز نباش��د درب���اره وضع�یت زن��ان ب�اردار، 
بی اش��تهایی و خطره��ای وزن گیری نامطلوب، 
کمک ه��ا و حمایت هایی ک��ه او می تواند از زنان 

باردار بکند، صحبت شود.

کارشناس تربیتي
 كودكــاني كه به مهد كــودک مي رونــد 

منطقي تر مدرسه را مي پذیرند

پوششي براي مکان هاي خصوصي

كم خوني در دختران 
عامل مهمي براي 

افسردگي

وزير بهداشت
اولویت اجراي طرح پزشک خانواده در برنامه هاي 

وزارت بهداشت و درمان

ناسازگاري بين زن و شوهر
 دليلي براي كاهش وزن مادر باردار
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ورزش
گفتگومنهای فوتبال

 پژمان سلطانی
حسین افضلی در این فصل برای اولین 
بار روی نیمکت تیم فوتسال فوالد ماهان 
نشس��ت. این مربی در شش هفته قبل، 
سرمربی رقیب فوالد ماهان، گیتی پسند 
اصفه��ان بود )تیمی که در این فصل، با 
خرید س��همیه صدرای ش��یراز به لیگ 
برتر فوتسال کشور پای نهاد( اما افضلی 
مربی فصل گذشته فوالد ماهان نتوانست 
در مقاب��ل لبنیات ارژن فارس با حضور 
ه��واداران پر ش��ور اصفهانی نتیجه ای 
بهتر از تس��اوی دو بر دو کس��ب کند. 
بازی بسته ای که شاگردان وحید نعمت 
الهی انج��ام دادند در زمین خود تمرکز 
را روی عدم دریافت گل گذاش��تند اما 
 در یک دقیقه مانده به پایان نیمه نخست 
محم��د طاه��ری دروازه لبنی��ات ارژن 
ف��ارس را ب��از کرد ت��ا ماهانی ها نیمه 
اول را ب��ا کس��ب پی��روزی به رختکن 
بروند. هنوز 45 ثانی��ه از بازی در نیمه 
دوم سپری نشده بود که محمد بیضایی 
نژاد کار را به تساوی کشاند پس از این 
گل میزبان به حمله های خود افزود. اما 
بر خاف جریان بازی ارژنی ها توسط 
حبی��ب جعف��ری دقیقه 27 ب��ه دومین 
گل رس��یدند. هنوز یک دقیقه از شادی 
بازیکن��ان نعمت الهی نگذش��ته بود که 
جواد اصغری مقدم یکی از ملی پوشان 
ف��والد ماهان با گلی که به ثمر رس��اند 
موجب ش��د بازی با تساوی 2 بر 2 به 
اتمام برس��د. پس از این مسابقه حسین 
افضلی با اشاره به اینکه تیم ماهان حاال 
حاالها کار دارد می خواست بگوید: این 
تیمی که مقابل ارژن فارس بود تیم من 
نبود و ابطحی آن را تمرین داده اس��ت. 
وی ادامه داد: ماهان برای مدعی قهرمانی 
ش��دن خیل��ی کار دارد این تیم در خط 
دفاعی دارای ضعف های فراوانی است 
و ضربه های آخر را در حمله تبدیل به 
گل نمی کند و موقعیت های زیادی را 
از دست می دهند که در بازی های آینده 
این ضعف ها به حداقل خواهد رسید و 
با همت بازیکن��ان و حمایت طرفداران 
خود در هفته های آتی فوتس��ال زیبایی 
از ماهان خواهید دید. وی در مورد عدم 
حضور وحید شمسایی گفت: شمسایی 
بازیکن بزرگی اس��ت که بودن آن برای 
 هر تیم��ی غنیمت به ش��مار می آید و 
ت��ا ح��دودی نب��ودش در ای��ن دیدار 
تأثیرگ��ذار بود اما یک تی��م نباید روی 
ی��ک بازیکن بچرخد به دلیل این:که در 
آخر فصل ممکن است اتفاق هایی رخ 

دهد که قابل پیش بینی نیس��ت. افضلی 
در آخر پیرامون ترک تیم فوتسال گیتی 
 پس��ند اصفهان اف��زود: از علی جنتی و 
عل��ی طاهری تش��کر می کن��م آنها در 
تیم گیتی پس��ند از همه جهت مرا مورد 
حمایت خ��ود قرار دادند اما ش��رایطی 
ب��ه وجود آمد که به خان��ه خود )فوالد 
ماهان( برگردم و با آن ها هیچ مشکلی 
نداش��تم و در ای��ن جا از س��ید مهدی 
ابطحی )سرمربی قبلی فوالد ماهان( نیز 
به خاطر زحمت های��ی که برای فوالد 
ماهان کش��یده تش��کر می کنم. وحید 
نعمت الهی سرمربی ارژن فارس به دلیل 
داش��تن بلیط پرواز از آمدن به کنفرانس 
مطبوعاتی پ��س از بازی خودداری کرد 
و فریاد می زد بنویسید: شانس آوردیم. 
از حاش��یه های دیگر دیدار می توان به 
این موضوع اشاره کرد که دیدار دو تیم 
قرار بود س��اعت 18 آغاز ش��ود که به 
علت پرواز اعضاي تیم ارژن در ساعت 

21 نیم س��اعت زودتر آغاز شد که این 
اتفاق ها فقط در ورزش ما به خصوص 
در فوتبال و فوتس��ال رخ می دهد. یک 
روز مرب��ی اس��تعفا می ده��د روز بعد 
استعفایش را پس می گیرد روز سوم با 
استعفای اولیه آن موافقت می کنند و از 
ساعت ها بعد به تیم رقیب می پیوندد و 
سرمربی تیم رقیب )ابطحی( به سرعت 

اخراج می شود.
تیم فیروز صفه اصفهان در شهر ساری 
تا دقیقه های پایانی 3 بر یک از راه این 
ش��هر جلو بود که در پایان با حساب 4 
بر 3 مغلوب راه ساری شد. گل چهارم 
ساروی ها در 3 ثانیه پایانی به ثمر رسید 
تا فیروز صفه پ��س از هفت هفته طعم 
شکس��ت را بچشد. سپهر محمدی گلر 
اصلی این تیم که در این دیدار به خاطر 
مصدومیت از کش��اله ران جای خود را 
به حس��ین عظیمی داده ب��ود در مورد 
این بازی گفت: هنوز باورم نمی ش��ود 

که این ب��ازی را واگذار کردیم. در 
نیمه نخست بازی به طور کامل در 
اختیار تیم ما بود و حتی در 10 دقیقه 
ابتدای��ی نیمه دوم برت��ری از فیروز 
صف��ه بود و 2 دقیقه ب��ه پایان بازی 
تیم ما 3 بر یک از راه س��اری جلو 
بود که در نهای��ت بازی را با نتیجه 
4 بر 3 واگذار کردیم. وی ادامه داد: 
به علت اینک��ه بازیکنانی محروم و 
مصدوم داشتیم در 10 دقیقه پایانی 
بچه ها کم آوردند و نتوانستند نتیجه 
بازی را حفظ کنند. حس��ن لوالکی 
3 اخط��اره و محروم از بازی، فرهاد 
شارفی مصدوم و محمد گلزاده هم 
تیم را ترک کرده و ما با شش هفت 
نفر به ساری رفتیم. محمدی افزود: 
جو سالن ساری وحشتناک و پر از 
تماش��اگر بود که همزمان با تشویق 
تیمش��ان به تیم فیروز صفه فحاشی 
کردن��د و رس��م میهمان ن��وازی را 
ب��ه طور کلی رعای��ت نکردند. وی 
 در پای��ان اب��راز امی��دواری کرد و 
گفت: در دیداره��ای بعدی جبران 
خواهیم ک��رد تا همانن��د این چند 
دیدار اخیر در دقیقه های پایانی گلی 

دریافت نکنیم.
تی��م فوتس��ال گیتی پس��ند در یک 
بازی یک طرفه در قزوین توانس��ت 
ب��ا 7 گل آرش بتون را از پیش روی 
 بردارد. گل های تیم گیتی پس��ند را: 
مس��عود دانش��ور )2 گل(، احسان 
زحمتکش )2 گل(، محمد وزیر زاده، 
سجاد وزیرزاده و ابراهیم مسعودی 
به ثمر رساندند. امین کریمیان سرپرست 
گیتی پس��ند در این مورد گفت: بچه ها 
عالی بازی کردند تیم حریف حرفی برای 
گفتن نداشت و بچه ها با اقتدار توانستند 
3 امتیاز بازی را کسب کنند. وی ادامه داد: 
این برد می تواند راه را برای قهرمانی ما 
هموار کند به شرطی که بازیکنان ما به این 

برد بسنده نکنند و غرور آنها را نگیرد.
در دیگر نتیجه ها »کیش ایر قم« با حساب 
6 بر یک دبیری تبریز را مغلوب کرد، علم 
و ادب مش��هد با یک گل از میزبان خود 
فوالدگستر تبریز شکست خورد، حفاری 
خوزستان با نتیجه نزدیک 4 بر 3 از سد 
ش��هید منصوری قرچک گذشت. با این 
نتیجه ها در پایان هفته هفتم، گیتی پسند 
همچنان صدرنشین، فوالد ماهان در رده 
شش��م جدول و فیروز صفه اصفهان هم 
در مکان نهم جدول رده بندی لیگ برتر 

فوتسال کشور قرار دارند.

گیتي پسند همچنان در صدر 
افضلی هم برای ماهان كاری نکرد!

رائول: 
تمام طلبم را نگرفته ام

کاپیتان سابق تیم فوتبال 
رئال مادرید اسپانیا گفت: 
تمام طلب��م را نگرفته ام. 
رائول گونسالس کاپیتان 
س��ابق رئ��ال مادرید و 
بازیکن کنونی شالکه 04 
آلمان بر آرامش فکری و 
زندگی  مطلوب  شرایط 
خ��ود در آلم��ان تأکید 
کرد و گفت: 4 شکست 
پی��روزی خوب  و یک 
نیست اما من فقط مقصر 
ای��ن ناکامی در ش��الکه 
نیستم. منتقدان رائول در 

اسپانیا معتقدند که این بازیکن برای ترک تیم خود و انتقال به شالکه 04 آلمان پول 
زیادی گرفته و باید آن را پس بدهد اما رائول در این خصوص گفت: این که چیزی 
نیس��ت من تمام طلبم را نگرفته ام، 13 درصد از سهام باشگاه در اختیار من است 
و اگر فلورنتینو پرس اصرار به باز پس گرفتن آن از من دارد هیچ مشکلی وجود 
ندارد و می تواند آن را با قیمت به روز ش��ده بازار بورس مادرید از من خریداری 
کند. رائول گونسالس مبلغ 14 میلیون یورو از باشگاه رئال مادرید گرفت تا ضمن 
تسویه حساب راضی به امضای برگه استعفا شود چرا که رئال مادرید نمی توانست 
ب��ا پروژه اخراج رائول را کنار بگذارد. علت این امر نیز محبوبیت باالی رائول در 

مادرید است.
 

گوتی: 
هيچ مشکلی با مورینيو نداشتم

بازیکن سابق تیم فوتبال 
 رئ��ال مادری��د گف��ت: 
بر خ��اف ادعای برخی 
نویس��ندگان قدیمی در 
مادری��د یک ب��ار برای 
همیش��ه می گویم: هیچ 
مش��کلی ب��ا مورینی��و 
نداش��تم. خوس��ه ماریا 
گوتیرس ملقب به گوتی 
تأکید ک��رد: علت رفتن 
من از رئ��ال مادرید این 
ب��ود ک��ه دیگر ب��ه درد 
مادری��د نمی خ��وردم و 
حتی هواداران بی ش��مار 
این تیم نیز در یک نظرسنجی مخالفت خود را با تداوم همکاری من با رئال نشان 
دادند. وی افزود: همیشه در این فکر بودم که در بهترین زمان ممکن از رئال مادرید 
بروم و ناکامی های پیاپی باعث ش��ده بود تا آنجا که امکان دارد بر بقای خود در 
مادرید پافشاری کنم اما در ابتدای فصل جاری متوجه شدم که دیگر جای من در 
مادرید نیس��ت. گوتی عنوان کرد: رائول گونس��الس هم هیچ مشکلی با مربیان یا 
مدیران نداش��ت و ما هر دو به این دلیل از رئال مادرید رفتیم که دیگر به درد این 

تیم نمی خوردیم. 

عقیلی:
 ایران بهترین تيم آسيا است

بهتری��ن بازیک��ن دیدار 
ای��ران و بحری��ن گفت: 
 ای��ران بهترین تی��م قاره 
آسیا اس��ت. به گزارش 
تریبون،  بحرین  روزنامه 
ه��ادی عقیل��ی اظه��ار 
داشت: در بازی با بحرین 
گوشه هایی از قدرت تیم 
ملی ایران نمایان ش��د و 
هم��ه دیدند م��ا بهترین 
تی��م  قدرتمند تری��ن  و 
قاره هس��تیم. این مدافع 
ک��ه همراه تی��م ملی در 

رقابت های فوتبال غرب آس��یا در اردن شرکت کرده، در پیروزی 3 بر صفر مقابل 
بحری��ن گل اول و دوم را در دقیقه های 36 و 38 به ثمر رس��اند. دیگر گل ایران 
توس��ط مهرداد اوالدی در دقیقه 49 زده ش��د. عقیلی افزود: در این بازی به همه 
دستورات مربی عمل شد و نتیجه آن را با کسب بردی پرگل دریافت کردیم. وی 
در پایان مسابقه به خاطر گلزنی و درخشش به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب 

شد و جایزه ویژ  ه ای دریافت کرد. 

چرخابی: 
هدف ما صعود به ليگ برتر كشور است

 تی��م فوتب��ال فوالد نطنز با حس��اب یک بر یک، تیم دام��اش را در گیان 
 متوق��ف ک��رد. ب��رای میهمان، عل��ی ش��جاعی گل زد و تک گل داماش��ی ها را 
افشین چاوشی به ثمر رساند و شاگردان چرخابی در اولین گام یک امتیاز به دست 
آوردند. حس��ین چرخابی پیرامون این دیدار به خبرنگار ما گفت: بازی متعادلی از 
س��وی هر دوتیم انجام شد و نتیجه مساوی عادالنه ترین نتیجه بود. وی ادامه داد: 
همه تیم ها در این فصل با جذب بازیکنان خوب و لیگ برتری مدعی حضور در 
لیگ برتر هستند و نباید آنها را دست کم گرفت. هر بازی برای ما حکم فینال را دارد 
و برای قهرمانی باید در همه دیدارها با قدرت ظاهر شویم. چرخابی افزود: داماش 
نزدیک به 7 میلیارد تومان هزینه کرده و بچه های ما جلوی این تیم بازی مطلوبی 
 را انجام دادند. س��رمربی فوالد نطنز در پایان خاطرنش��ان کرد: هدف ما صعود به 
لیگ برتر فوتبال کشور است و با این بازیکنان باتجربه می توانیم به این مهم برسیم.

حاشيه های حضور سپاهان 
در بيروت 

 مرتضی رمضانی 
تیم هندبال فوالد مبارکه س��پاهان به جهت قهرمانی خود در لیگ 
برتر فصل گذشته هندبال ایران به عنوان نماینده شماره یک ایران 
گام به س��یزدهمین دوره مسابقه های جام باشگاه های آسیا که به 
م��دت دو هفته در »بیروت« پایتخت لبنان برگزار می ش��ود نهاده 
است.جشن قهرمانی چهارشنبه شب به جهت نکوداشت قهرمانی 
س��پاهان در لیگ برتر که با اهدای م��دال و کاپ قهرمانی همراه 
بود روحی��ه قهرمانان هندبال ایران را دو چن��دان نموده بود تا با 
ش��رایطی بهتر عازم این مسابقه ها ش��وند. زرد پوشان بامدادروز 
پنجش��نبه اول مهرماه با اتوبوس وی آی پی از محل دفتر مرکزی 
باش��گاه فوالد مبارکه سپاهان به سوی فرودگاه امام خمینی تهران 
حرک��ت کردن��د.در طول مس��یر آنچه بیش از هر چیز به چش��م 
می آمد رفاق��ت و صمیمیت بیش از حد بازیکنان با یکدیگر بود 
و نکت��ه جالب توجه تر هم این بود که: این مودت و دوس��تی با 
صمیمیت ها و شوخی های کادر فنی، سرپرستی و پشتیبانی کامل 

و زیباتر می شد.
استعداد هندبالیست های سپاهان در موسیقی

ترانه ه��ا و آهنگ ه��ای هماهنگ ش��ده ای که بازیکن��ان با هم 
می خواندند نوید این را هم می داد که زردپوش��ان هندبال به جز 
دنیای ورزش قابلیت حضور در عرصه موس��یقی و خوانندگی را 
هم دارند. این مس��أله قابل توج��ه روابط عمومی و امور فرهنگی 
باشگاه !!!!!بعد از  شوخی و خنده ها، بازیکنان  دلشان هوای دیدن 
فیلم س��ینمایی کرده بود و چند نفر از آنها هم فیلم های دوس��ت 
داش��تنی خود را به همراه داش��تند. اگر تبلیغ نشود فیلم »طاق به 
سبک ایرانی« انتخاب ش��د. فیلمی که حامد کمیلی هنرمند جوان 
اصفهانی ش��خصیت شماره یک آن بود. آخر فیلم هم به خوبی و 

خوشی تمام شد و طاقی در کار نبود.
گشت و گذار در فرودگاه دوبی  

س��اعت 6 صبح به فرودگاه امام رس��یدیم. و هم��ه وارد فرودگاه 
 ش��دیم. س��اعت 7:30 پاس��پورت اعضای کاروان توس��ط بهزاد 
وقایع نگار سرپرست و علیرضا حبیبی مربی تیم تحویل داده شد 
و هم��ه چمدان های اعضای تیم هم بارنامه ش��د.دقیقه های بعد 
داور زنی رئیس فدراس��یون والیبال که در فرودگاه حضور داشت 
ب��ه میان بازیکن��ان و کادر  فنی آمد و برای آن��ان در رقابت های 
آس��یایی آرزوی موفقیت و قهرمانی کرد. لحظاتی بعد هم علیرضا 
رحیمی رئیس س��ابق فدراسیون هندبال ایران و نائب رئیس فعلی 
کنفدراسیون هندبال آسیا که وی هم به عنوان یکی از ناظران فنی 
مس��ابقه ها ع��ازم لبنان بود به فرودگاه آمد و ت��ا فرودگاه بیروت 
همراه س��پاهانی ها بود. ساعت 9:20 همگی برای صرف صبحانه 
به س��مت رس��توران فرودگاه رفتی��م و س��اعت 10:15 هم وارد 
هواپیما ش��دیم تا به س��وی دوبی پرواز کنیم. به ظاهر در آن روز 
پرواز مستقیم تهران – بیروت وجود نداشت و ما به ناچار مجبور 
بودیم از دوبی به بیروت برویم. پس از حضور در دوبی توقف و 
گشت و گذار 3 ساعته ای در فرودگاه بین المللی دوبی داشتیم و 

سپس با پرواز ساعت 17 به وقت دوبی عازم بیروت شدیم.
شوخی بازيكنان با نماينده فدراسیون هندبال لبنان

س��اعت 20:15 با ورود به ف��رودگاه بیروت با اس��تقبال 2 تن از 
مدی��ران س��فارت ایران در لبنان مواجه ش��دیم. ش��کیب نماینده 
فدراسیون هندبال لبنان و ستاد برگزاری مسابقه ها هم به استقبال 
سپاهان آمده بود تا با اتوبوس در نظر گرفته شده کاروان 28 نفره  
قهرمان ایران را به س��وی هتل سیتی س��وئیت رهنمون شود. بعد 
از گرفتن عکس تیمی از کاروان تیم به همراه مس��ئوالن س��فارت 
به س��وی هتل حرکت کردیم. شکیب در اتوبوس خود را به زبان 
التین معرفی کرد و اعام داش��ت که وظیفه دارد به عنوان نماینده 
ستاد مس��ابقه ها راهنمای سپاهان در مدت حضور در لبنان باشد 
و از ما خواس��ت تا مشکل و خواسته هایش��ان را با وی در میان 
گذاری��م. بعد از حرف های ش��کیب بازیکنان تیم ب��ا ترکیبی از 
کلمات عربی، التین و فارسی حسابی سر به سر شکیب گذاشتند 
ت��ا جایی که توانس��تند وی را به خنده وادارند.بع��د از 15 دقیقه 
حرکت از فرودگاه به هتل رسیدیم. هتل سیتی سوئیت در نزدیکی 
دریای مدیترانه قرار دارد. اتاق های همه اعضای کاروان مشخص 

شد و همه در اتاق های خود مستقر شدند.
معضل اينترنت

آنچه که برای سرپرست تیم و همین طور من خیلی اهمیت داشت 
اینترن��ت هت��ل بود که به ظاهر وایر لس هتل مش��کل داش��ت و 
 این معضل حس��ابی تا عصر جمعه ما را کافه کرد. صرف ش��ام 
پای��ان بخش پنجش��نبه بود تا همگی بع��د از اصفهان – تهران – 

دوبی- بیروت برای رفع خستگی به اتاق خود بروند.
روز دوم: روز جمعه همه ساعت 9:30 در رستوران هتل به صرف 
صبحانه مشغول شدند. بعد از صبحانه ما به همراه علیرضا حبیبی 
مرب��ی تیم  هنوز به جهت  مش��کل اینترنت مش��غول اعتراض به 
مس��ئوالن هتل بودیم که همچنان با وعده رفع آن در ساعت های 
آتی مواجه شدیم.س��اعت 11 جلس��ه کادر فنی و سرپرستی  تیم 
ب��ا بازیکنان در البی هتل برگزار ش��د و کادر فنی و سرپرس��تی 
تیم ن��کات الزم را در طول دو هفته حضور به بازیکنان یادآوری 
کردن��د. برنامه ه��ای حضور در این مس��ابقه ها را چ��ه در زمان 
بازی ها و در زمان استراحت با بازیکنان مرور کردند.در این میان 
بروت ماچک، سرمربی اسلوونیایی تیم ملی هندبال ایران که برای 
تماشای نمایش قهرمان هندبال ایران به بیروت آمده بود وارد هتل 
شد و به جمع س��پاهانی ها پیوست.ساعت 12/30 اتوبوس ستاد 
برگزاری مس��ابقه ها به هتل آمد تا طبق برنامه قبلی س��پاهانی ها 
برای برگزاری اولین جلسه تمرینی خود به همراه ماچک رهسپار 
ورزش��گاه الصاداکا بیروت ش��وند. هنگام ورود س��پاهانی ها به 
ورزشگاه بازیکنان تیم هندبال السد قطر لحظه های پایانی تمرین 

خود در ورزشگاه را پشت سر می گذاشتند.
گرمای آزار دهنده 

تمرین س��پاهانی ها آغاز ش��د. گرمای س��الن هندبال الصاداکا تا 
حدودی آزار دهن��ده بود تا بارها ماچک دنبال کاغذ و مقوا برای 
باد زدن خود بود. گپ و گفتگوی ما با ماچک باعث ش��د تا وی 
گرمای سالن را برای دقیقه های فراموش کند. سپاهانی ها تمرین 
خود را با مرور برنامه های تاکتیکی و حرکات کشش��ی پشت سر 

گذاشتند و پس از یک ساعت و نیم تمرین به هتل بازگشتند.
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بانوان؛ صدقه خور ستاره ها نيستند
 رئیس کمیته بانوان فدراس��یون فوتبال گفت: اینکه بخواهند هزینه های 
تیم زیر 19 سال را به علی کریمی نسبت دهند، بی انصافی است.فریده شجاعی 
درباره صعود تیم بانوان زیر 19 سال به مرحله بعدی مقدماتی قهرمانی آسیا و 

مسائل دیگر صحبت های زیر را مطرح کرد: 
از صعود تیم بانوان زير 19 سال شروع کنیم. اين صعود چطور حاصل شد؟ 
از همراهان تیم شنیده ام که بازی های خوبی انجام داده ایم و بازیکنان شرایط 
خوبی داش��ته اند. اگر تیم به تس��اوی هم می رسید صعود می کرد. کارمان در 

مرحله دوم این مسابقه ها سخت تر است. 
چطور؟  

در ای��ن مرحل��ه تیم های تایلند، ویتنام، چین تایپه حضور دارند. مس��ابقات تا 
25 روز دیگر در مالزی برگزار می ش��ود. از این گروه یک تیم به مرحله نهایی 
رقابت ها صعود می کند. اگر بتوانیم به مرحله نهایی صعود کنیم فوتبال بانوان 

گام بزرگی برداشته است. 
به اين تیم پاداش داده شد؟ 

به بازیکنان گفته بودیم از مرحله اول صعود کنند نفری 100 دالر می دهیم که 
جمعه شب این پاداش داده شد. 

ــط علی کريمی  ــای اين تیم توس ــه پرداخت هزينه ه ــجاعی، قضی خانم ش
چیست؟ 

من تعجب می کنم وقتی این خبر را در روزنامه ها خواندم. خیلی اعصابم بهم 
ریخت. در این باره خانم امیرش��قاقی باید پاسخ دهد و فکر می کنم فدراسیون 

فوتبال باید با این مربی برخورد کند. 
اينكه يك بازيكن به تیم بانوان کمك کرده برای شما جای ناراحتی دارد يا 

به کل قضیه به اين شكل نیست؟ 
به نظر ش��ما منطقی اس��ت که تیم مل��ی از یک بازیکن کم��ک بخواهد؟ مگر 
می شود لباس های تیم ملی که با شرکت لیگا قرارداد دارد توسط تولیدی یک 
بازیکن داخلی تهیه شود؟ فدراسیون فوتبال برای تیم زیر 19 ساله ها هیچ کم و 
کسری نگذاشته است. از اتفاق کفاشیان تأکید داشت: به تیم های پایه رسیدگی 
ش��ود. مربیان این تیم هرگاه هر چیزی خواستند برای شان مهیا شده است. این 
تیم سوگلی فدراسیون بود. هزینه هایی که برای این تیم صورت گرفته تاکنون 
برای هیچ تیم دختری در ایران انجام نش��ده اس��ت. در واقع فدراس��یون سنگ 
تمام گذاش��ته است. تمامی اردوهای خواسته این تیم برپا شد. بهترین لباس ها 
را برای زیر 19 ساله ها گرفتیم. 8 دست لباس برای همین بازی ها گرفته شد. 
حتی من از خانم امیرش��قاقی پرسیدم چه وس��ایلی نیاز دارید؟ از بین ساک و 
کوله گفتم کدام را نیاز دارید که ایش��ان گف��ت: هر دو را می خواهیم و ما هم 

تهیه کردیم. 
پس علی کريمی چه کمكی به اين تیم کرده است؟ 

خانم امیرشقاقی از فروشگاه علی کریمی برای بازیکنان تیم نفری یک چمدان 
گرفته بود. من ممنون محبت کریمی هس��تم ام��ا اگر این چمدان هم برای این 
س��فر نبود این تیم کم و کس��ری نداش��ت. کریمی این چمدان ها را به عنوان 
کادو به تیم داده و من متأس��ف هس��تم ک��ه ام��روز در روزنامه ها می خوانم 
که فدراس��یون را صدقه خور س��تاره ها معرفی کرده اند. این کمال بی انصافی 
اس��ت که پرداخت هزینه ه��ای این تیم را به علی کریمی نس��بت داده اند. ما 
همراه این تیم آش��پز اعزام کردیم و حتی 16 کارتن مواد غذایی برای این تیم 
فرس��تاده شد. به کدام تیم پس��ری، این طور رسیدگی می شود؟ امیدوارم افراد 
وقتی می خواهند قضاوت کنند ابتدا اصل قضیه را بپرس��ند و بعد سراغ تحلیل 

بروند. 

ضرورت ایجاد جایگاه واال، برای ورزش 
بانوان در رسانه ها

نشست معاون ورزش بانوان سازمان 
تربیت بدنی با مسئوالن بانوان کمیته 
روابط عمومی فدراسیون ها در این 

سازمان برگزار شد. 
در این جلسه که با حضور مرضیه 
اکبر آبادی مع��اون بانوان و پژمان 
نیاکی )سرپرست اداره کل روابط 
عمومی سازمان تربیت بدنی( همراه 
مس��ئوالن بانوان کمیته های روابط 
عمومی فدراس��یون ها برگزار شد، 
بر لزوم هماهنگی بیشتر سازمان و 

ورزش بانوان تأکید شد. 
معاون بانوان س��ازمان تربیت بدنی اظهار داش��ت: فدراسیون ها باید محیطی برای 
رس��انه ها ایجاد کنند که ورزش بانوان نیز برای خود در رسانه ها جایگاه مشخصی 
داشته باشد. وی تصریح کرد: یکی از برنامه های مهم سازمان تربیت بدنی در قسمت 
بانوان، تشکیل یک کتابچه از فعالیت بانوان در رشته های مختلف است. به همین 
خاطر، تمامی روابط عمومی فدراس��یون ها ملزم هس��تند تا اطاعات صحیحی از 
ورزش��کاران ش��اخص، مدال آور، مربیان، داوران و پیشکسوتان خود را به سازمان 
تربیت بدنی ارائه دهند. اکبرآبادی با تأکید بر پوشش صحیح اسامی بانوان ورزشکار 
در میدان ه��ای بین المللی، گفت: ورزش��کاران باید بدانند هیچ چیز برای دختران 
ایرانی و رس��یدن به اهداف متعالی نقش مانع و محدودیت را ایفا نمی کند. دختران 
ما می توانند با رعایت پوش��ش اسامی و با حجاب کامل در مسابقه های مختلف 
شرکت کرده و نقش مؤثری در ترویج دین اسام و فرهنگ ایرانی داشته باشند. آنها 
باید از نظر شخصیتی و اخاقی قدرتمند باشند و تاش های خود را برای رسیدن به 

درجه های متعالی دنبال کنند. 

سپاهان در اولين گام به مصاف 
پرسپوليس می رود

 تیم های بانوان هندبال س��پاهان و ذوب آه��ن حریفان خود را در هفته اول 
رقابت های لیگ برتر ش��ناختند. در گردهمایی لیگ برتر بانوان کشور که در محل 
فدراسیون برگزار شد، مقرر شد: با توجه به مسابقه ها تیم ملی هندبال بانوان ایران، 
رقابت های لیگ برتر از روز 16 دیماه آغاز شود. تیم ها تا روز 29 آذرماه برای ارائه 
تمامی مدارک خود فرصت دارند. براساس مقررات تصویبی فدراسیون هندبال: هر 
تیم می تواند از حضور 23 بازیکن شامل: 18 بزرگسال، 2 بازیکن جوان متولد 70 به 
باال و3 بازیکن نوجوان متولد 71 به باال و 6 همراه استفاده کند که در هر مسابقه رسمی 
14 بازیکن و 4 همراه بر روی نیمکت حق همراهی تیم را دارند. تیم های پرسپولیس 
و هما از تهران،فوالد سپاهان و ذوب آهن از اصفهان هیات هندبال فارس،شهرداری 
کرمان و چیان س��ازه س��نه کردستان تیم هایی هستند که حضورشان در لیگ برتر 
قطعی شده و تیم هشتم که در قرعه کشی با نام الف مشخص شد نیز به زودی معرفی 
می ش��ود. برنامه هفته اول رقابت های لیگ برتر هندبال بانوان کشور که از روز 16 
دیماه آغاز می شود اعام و طی آن تیم های: »فوالد مبارکه سپاهان« و »ذوب آهن« در 

هفته نخست به ترتیب به مصاف »پرسپولیس تهران« و تیم »الف« خواهند رفت.

اهداي جام قهرمانی ليگ برتر سپاهان 
به موزه شهدا 

 طی مراسمی ویژه جام قهرمانی نهمین دوره لیگ برتر فوتبال به موزه 
شهدای اصفهان اهدا شد. در مراسمی که از روز گذشته  همزمان با چهارمین 
روز از هفته دفاع مقدس در محل موزه ش��هدای اصفهان برگزار شده است، 
باشگاه س��پاهان جام قهرمانی نهمین دوره رقابت های لیگ برتر باشگاه های 
کشور را به مقام واالی 23 هزار شهید، 45 هزار جانباز و 3 هزار و 700 آزاده 
اس��تان اصفهان تقدیم کرد. خانواده شهیدان: حسن غازی، حسین ماافضل 
و محمد س��عید هاشمی به نمایندگی از خانواده شهدای اصفهان این جام را 
دریافت کردند و قرار است این جام در محل موزه شهدای اصفهان نگهداری 
شود. همچنین در این مراسم از غرفه شهدای ورزشکار فوالد مبارکه سپاهان 

در موزه بنیاد شهید اصفهان رونمایی شد. 



 حسین گیتی
آنچه از »کارناوال مرگ« برمی آید، حادثه و س��رگرمی 
است؛ با حداقل رعایت الفبایی سینمایی که در دانش 
سینمایی آن را »اکشن«، »حادثه ای« و یا تریلر )هیجانی( 
می دانیم. از این نقطه نظر می بینیم که در روند روایت فیلم 
آدم ها می آیند، مکثی دارند موقعیتی را سامان می دهند 
و به سرعت گم می ش��وند. مثل آثار آلفرد هیچکاک 
که آدم ها راه می روند و مش��کوک ظاهر می شوند تا 
 حس کنیم که به طور حتم مقصر اصلی داستان هستند؛ 
به ویژه زن ثروتمند فیلم که تا نیمه های فیلم به او و خانه 
مجلل و بزرگش مشکوک هستیم و بعداز نیمه های فیلم 
گم می شود. به نظر می رسد که او به عنوان تزئینی در 
روایت فیلم جاسازی شده است. در اصل سازندگان فیلم 
می کوشند به راه اندازی کارناوال های عروسی اعتراض 
 کرده و از ف��راز آن، انفجارهای برخی ازکارناوال ها و 
راه بندان ها را محوریت قرار داده و فیلمی را رقم بزنند. 
فیلم می کوشد با نگاهی روان کاوانه و جامعه شناسی 

محیطی، بر این رفتار اجتماعی بنگرد و با حادثه های 
تلخ انفجار در هر کاروان، آن را به صورت یک معضل 
اجتماعی مطرح کند. زن )الناز شاکردوست( وصله ای 
ناجور و اغواگر در روایت فیلم اس��ت در شرایطی که 
از نیمه های فیلم، از داس��تان خارج شده و دیگر اثری 
از او نیست. با انگیزه حضور زن و خانه مجللش تیتر 
را ای��ن گونه انتخاب کردم. چون حضور دو پلیس در 
خانه زن به طور دقیق حضور دو پلیس در فیلم »غریزه 
 اصلی« )1992- پل ورهوون( در ویای شارون استون 
)بازیگر امریکایی( را به یاد می آورد. حتی میزانس��ن 
)چیدمان( صحنه هم مانند آن فیلم است. باید گفت که 
ایده فیلم بکر بوده و تاکنون کار نشده است. مرکزیت 
و سانتران روایت، همانا مبتنی بر علم و روان است که 
بحث روان کاوانه ای را در عرصه جامعه مطرح می کند. 
از نظر پردازش، متهم اصلی در قبرستان شکار می شود، 
در حالی که با تمهیدهای فیلمنامه تصور می کردیم که 
زن متهم است! یکی از اشکال های روایتی، وارد شدن 

به مشکل های پلیس و ماجرای شوهر دادن دخترش 
در گره سردرگم ماجرای اصلی است که به روند ماجرا 
و پیش��برد آن کمک نمی کند. اما نم��ی دانیم چرا زن 
ش��یک پوش با طرح زندگی اش و عارف نمای آخر 
فیلم )بهرام رادان( به صورت دو قطب متضاد درآورده 
شده اند. چون آنان در کالبد نقش،  هماهنگ نیستند و 
این پدیده باعث شده که فیلم بگوید، ضد قهرمان فیلم 
صاحب یک اندیشه است و مأموران تأکید داشتند که 
او باید زنده بماند چون او یک فرد نیس��ت بلکه یک 
اندیشه اس��ت. نکته اینکه »کارناوال مرگ« سعی دارد 
مقصر اصلی انفجار را فقط در هیأت عجیب و غریبی 
ارائه دهد. چون »کارناوال مرگ« یک فیلم غیرهنری و 
به طور عمده به بدنه سینما )اقتصاد سینما( تعلق دارد. 
سه بازیگر معروف فیلم )فرامرز قریبیان- بهرام رادان و 
الناز شاکردوست( فراتر از متن و روایت قرار دارند و با 
این تمهید، قصدش گیشه و فراخوانی تماشاگران است. 
سوای پلیس ماجرا که کمی از زندگی اش می دانیم بقیه 

را به هیچوجه نمی شناسیم و شناخت منطقی از آنها 
نداریم. از نظ��ر رنگ و نور و زاویه های دوربین فیلم 
در حد استانداردهاست. موسیقی فیلم به روند و شتاب 
روایت کمک می کند و اضافه بر آن بازی چند دقیقه ای 
بهرام رادان از امتیازهای فیلم است. اما عناصر اصلی درام 
بیشتر تیپ هستند نه شخصیت و البته تیپ ها نخ نما 
شده که بارها در آغار عامه گرای سینمای ایران، از آنان 

بهره برداری شده است.
»کارناوال مرگ« کوشیده با بهره گیری از جلوه های ویژه 
در انفجارهای میدانی موفق باشد. چون کارناوال ها در 
شب به حرکت درمی آیند بنابراین جلوه های تصویری 
و شعاع های نوری نشان می دهند که این ترفندها به 

هویت خشن فیلم کمک می کند.
ضرباهنگ فیلم خوب و در خور تداوم نمادهاست و 
به دل تماش��اگر عامه پسند که دنبال سرگرمی هستند 
می نشیند. چون تماش��اگران این گونه فیلم ها، توقع 

زیادی از فیلم ندارند.

نقدي بر فيلم »كارناوال مرگ« از شارون استون تا عرفان

آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 31 °28 ° 12 °5 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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بهمن زین الدین
سردبیر: 
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چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284167-8   
فکس : 0311-6284166

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب 
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مرکزی، طبقه اول
يك شنبه4 مهر 1389/ 17شوال1431/ شماره Sunday 26 September 2010  354)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

آگهي يك مرحله اي مناقصه عمومي شماره 
89/77/1

آگهي مزايده )نوبت اول(

شهرداري آران و بیدگل به استناد مصوبه شماره 437 تاريخ 1389/6/17 شوراي اسالمي شهر آران و بیدگل در نظر دارد 
نسبت به فروش 9 قطعه زمین مسكوني واقع در آران و بیدگل، شهرك بهارستان به قیمت کارشناسي و به شرح ذيل با شرايط 

خاص از طريق مزايده اقدام نمايد، لذا از کلیه متقاضیان واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد تا حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ 
انتشار اين آگهي جهت اطالع از شرايط و شرکت در مزايده به شهرداري آران و بیدگل مراجعه نمايند.

هزينه  درج آگهي به عهده برنده مزايده است.
تاريخ انتشار نوبت اول:89/7/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 89/7/10
1 – قطعه 212 به متراژ 163/40 م.م با قیمت پايه از قرار متري 650/000 ريال.

2 – قطعه 213 و 214 و 215 به متراژ هر کدام 154/90 م.م با قیمت پايه از قرار متري 650/000 ريال.
3 – قطعه 216 به متراژ 155/50 م.م با قیمت پايه از قرار متري 750/000 ريال.

4 – قطعه 242 به متراژ 131 م.م با قیمت پايه از قرار متري 750/000 ريال.
5 – قطعه 243 به متراژ 133/80 م.م با قیمت پايه از قرار متري 700/000 ريال.
6 – قطعه 244 به متراژ 133/30 م.م با قیمت پايه از قرار متري 700/000 ريال.
7 – قطعه 245 به متراژ 133/70 م.م با قیمت پايه از قرار متري 700/000 ريال.

شهرداري آران و بيدگل

 برای آگاهی از گذشته و حال هر ملت یکی از بهترین راه ها مراجعه 
به ادبیات آن کشور است. برای یافتن جایگاه زن در ایران واکاوی ادبیات 
یکی از راههای قابل اعتماد است. چرا که ادبیات می تواند گویای حال و 
احوال یک جامعه باشد. وقتی به زنان و جایگاه آنها در ادبیات ایران نگاه 
می کنیم در می یابیم که در بیشتر داستان های ایرانی حضور زنان در طرح 
مرکزی داس��تان بوده و در کل فضای زیادی به آن ها اختصاص داده شده 
اس��ت و زنان در هر تغییری در جامعه نقش مرکزی دارند. در سال پنجم 
هجری فخرالدین اسعد گرگانی منظومه ویس و رامین را نوشت که در آن 
ویس به عنوان معشوقه رامین در کل داستان، در عشق و دلیری با مرد مقابل 
خود )رامین( برابری می کند و نه تنها در این داستان که در داستان های دیگر 
این منظومه نیز زنان جسور و مستقل اند و در وفاداری آن چنان  اند که به 

طور معمول مردان آنها به پایشان نمی رسند.
در نگاه اول به این داستان ها چنان بر می آید که محور همه آنها قهرمان 
مذکر داستان است. اما با نگاهی عمیق تر در می یابیم که این حضور فعال 
زنان اس��ت که در واقع تغییرهای اساسی را در داستان ایجاد می کند و تا 
آنجا پیش می رود که زندگی مردان را از مسیر سنتی خود خارج می سازد 
و گاه مردها را چنان تکان می دهد که خود چگونگی زندگی شان را تغییر 
می دهند. در داس��تان های قدیم فارسی زنان فعال در صحنه غالب اند؛ آنها 

باعث وقوع رویدادها می شوند. 
تصویر زن منسجم در داستان های قدیم فارسی تا دوره ای که جامعه ایرانی 
و هم چنین ادبیات فارس��ی تغییر نکرده اس��ت، دوام می آورد. تصویری 
مستقل و با اراده که گرچه سنتی رفتار می کند اما هرگز ضعیف و ناتوان 
نیست و در نقش معشوقه قرار گرفتن او را به هیچیک از تصویرهای منفرد 
زنانه به تنهایی نزدیک نمی کند. پس از آن که جامعه ایرانی در سلس��له 

قاجار و بعد از آن با اندیش��ه های غرب و شیوه های نوین زندگی آشنا 
شد، به تأثیر از غرب تغییر کرد. در رمان های این دوره به بعد، تصویر زن 
انسجام قبل خود را، مثل جامعه، از دست می دهد و این آیینه ای است که 
 ادبیات به دس��ت هر ملتی می دهد؛ در یکی از اولین رمان های این دوره 
»طوبا و معنای ش��ب« ادیبی که در مرکز داستان وجود دارد طی حوادثی 
در می یابد که »بله، زمین گرد اس��ت؛ زنان می اندیشند و به زودی بیحیا 
خواهند شد«. پس از آن در ادبیات زنان میان نقش های سنتی و مدرن خود 
در نوس��ان هستند، به طور مثال مکر و حیله های زنانه دارند و یا فقط به 
مردها چشم می گویند و یا به سرعت در حال تغییرند بی آنکه چرایی اش 
را بدانند، دیگر از زنان ادبیات کهن در این دوره خبری نیس��ت. غرب در 
داستان ایرانی با زنان محشور می شود و این زنان داستان ها هستند که در 
مواجهه با دنیای جدید تغییر می کنند. در »بوف کور« تصویر زن به غایت 

کام، خرد و متاشی می شود ولی آن چه که در بوف کور جالب است 
ظرافتی است که نویسنده برای نشان دادن قطع گفتگو میان دنیای زنان 
و مردان به خرج داده اس��ت، این به طور دقیق آن چیزی است که در 

فرهنگ کنونی جامعه ما نه به شدت قبل ولی ادامه دارد. 
در »بره گمش��ده راعی« هوشنگ گلشیری، شخصیت اصلی داستان 
تصمیم به ترک معش��وقه اش می گیرد، چرا که او موهایش را کوتاه 
کرده و دیگر بره سر به راه قبل نیست و هر لحظه ممکن است موهایش 

را هم در عملی کفرآمیز رنگ کند. 
در ای��ن دوره زن��ان دو جایگاه دارند، یا مکار و لوند در مقابل قربانی 
ش��ده هس��تند یا برای بیان اعتراض های اجتماعی در داس��تان پر و 
بال می گیرند. به طور مثال در »سووش��ون« س��یمین دانشور »زری«، 
شخصیت اول داستان را، میان دوست داشتن شوهر و داشتن استقال 
تنها می گذارد و در نهایت به اس��م دوست داشتن، زری بین این دو 

شوهر را انتخاب می کند. 
در بیشتر رمان هایی که پس از انقاب نوشته شده، تصویرهای زنان ادامه 
تصاویر ادبیات قبل از انقاب است. این رمان ها فاقد کنش و واکنش فعال 
میان شخصیت های مرد و زن اند. در رمان های جدیدتر هنوز زنان جایگاه 
خود را در داستان ها نیافته اند و به مثابه دوران گذار در جریان اند. هنوز در 
رمان های معاصر خبری از زنان داستان های کهن ایرانی نیست، زنانی که 
همطراز با مردان جایگاه شایسته ای برای خود داشتند و در یک کام، یک 

زن کامل بودند. زنانی با تفکر مستقل. 
حضور چنین زنانی در جامعه دیروز به حتم وجود داشته که چنین ادبیاتی 
از آن دوران بر جا مانده است و امروز حضور ویس ها، لیلی ها و... چه در 

داستان و چه در واقیعت خالی است. 

حاج حس��ین را ببین، او را از آستین خالی دست 
راس��تش بش��ناس عالم حضر خداس��ت و حاج 
حس��ین کس��ی نبود که لحظه ای از این حضور 

غفلت داشته باشد.
»سید مرتضی آوينی«
س��ال هایی نه چن��دان دور، همی��ن نزدیکی ها، 
مردانی در همسایگی ما زندگی می کردند. آن ها 
آمدند تا زندگ��ی کردن را به ما یاد دهند و ما یاد 
نگرفتیم. آن ها رفتند، مانند یک ستاره دنباله دار؛ 
ما امروز س��ر بر داش��ته ایم و چشم دوخته ایم به 
دنبال آن س��تاره، تا مس��یرش را گم نکنیم شاید 

کسی از ما خواست به آنها بپیوندد.
به مس��ئول مهندس��ی لش��گر گفت: چرا خاکریز 
ناقص اس��ت؟ گفت: راننده ل��ودر نداریم گفت: 
پس خودت چه کاره هس��تی؟ بنشین و راه بینداز 
کار را، تا وقتی من و تو هس��تیم هیچ کاری نباید 

زمین بماند.
بچه ها رفته بودند س��راغ دی��ده بان های عراقی. 
درگیری ش��ان که تمام شد بی سیم زدند. گفتند: 
از نفس افتاده اند و نزدیک اس��ت که از تش��نگی 
بمیرن��د. حاجی وقتی فهمید طاق��ت نیاورد. یک 
ظرف بیس��ت لیت��ری آب گذاش��ت روی کولش 
و راه افت��اد. مگه طاقت داش��ت بچه هایش را در 

سختی ببینه...؟
بعضی از اوقات اگر برای رفع تش��نگی، اضافه بر 
سهیمه غذای روزانه نوشابه ای مصرف می کرد، 
وجه آن را به صندوق کمک به جبهه می ریخت.

در جاده خن��دق وقتی بچه ها گایه کردند که از 
نظر تغذیه و تدارکات به آن ها رس��یدگی نش��ده 
اس��ت. در آن حجم آتش دش��من، ک��ه راننده ها 
ج��رأت عبور از ج��اده را نداش��تند خودش یک 

وان��ت پر از غذا و میوه به س��نگرهای خط مقدم 
برد.

دور تا دور نشسته بودیم، نقشه آن وسط پهن بود. 
حس��ین گفت: تا یادم نرفته این را بگم اونجا که 
رفته بودیم برای مانوور؛ یک تکه زمین بود گندم 
کاش��ته بودن. یک مق��دار از گندم ها از بین رفته. 
بگید بچه ها ببینند چقدر از بین رفته پولش را به 

صاحبش بدیم.
گفتم: پدرشم با من این حرف ها را ندارد. 

گفتم: حسین، بابا! بده من لباساتو می شویم. یک 
دس��تش قطع بود. گفت: نه چرا ش��ما؟ خودم یه 
دس��ت دارم با دو تا پا. نیگا ک��ن. نگاه می کردم 
پاچه ش��لوارش را زد باال رفت توی تشت. لباس 
هایش را پامال می کرد. یک س��ر لباس هایش را 
می گذاشت زیر پایش با دستش می چاند. حاال 
بچه ها به چشم یک قهرمان افسانه ای به او نگاه 
می کردن��د. از همان اولین لحظ��ه ورود آموزش 
ش��روع ش��د. آموزش کار کردن با دس��ت چپ، 
تمرین امضا، بستن فانس��قه، تمرین تیراندازی و 
خیلی کارهای دیگر که اگر پیش از این هم انجام 
نم��ی داد حاال لج می کرد ک��ه می خواهم انجام 
دهم. این بار وقتی از گردان های خط شکن، سان 
می دید باد آستین بدون دست او را این سو و آن 
س��و می برد و این نشان از مردانگی حاج حسین 
داشت. هنگامی که صدای اذان را می شنید، با آن 
شلوغی خط و کارهای مهم می گفت: می خواهم 

بروم موقعیت ا....
ای شقایق های آتش گرفته، دل خونین ما شقایقی 
اس��ت که داغ شهادت شما را در خود دارد آیا آن 
روز نیز خواهد رسید که بلبلی دیگر در وصف ما 

سرود شهادت بسراید.

»زن در ايران، زن در داستان«

وقتي از كانال بگذري، به »فرمانده« خواهي رسيد.

نام پدر: یداله    تاريخ تولد: 1340  تاریخ شهادت1362/2/7
محل شهادت: در جاده اسام آباد به پل دختر به دست ضد انقاب به شهادت رسید.

فرازهايی از وصیت نامه شهید:
... پس خدایا شهادت را نصیبم کن، بارخدایا! این قطره خون ناچیز و ناقابل مرا در راه گسترش اسام از 
من حقیر بپذیر و اگر جان من این ارزش را دارد که برای اسام فدا شود و انقاب اسامی به پیش رود 
صدها بار به جان ما بده تا مبارزه کنیم و ش��هید ش��ویم و اینک سخنی با پدر و مادرم، شما ای عزیزان 
 من،  بعد از شهادتم لباس عزا بر تن نکنید و در مجلس عزاداری آنچنان نکنید که مردم خیال کنند من 
مرده ام، نه در مجلس شاد باشید و بگوید او زنده است چون که شهید قلب تاریخ است. اگر جسم و 
جانم پیش ش��ما نیست روحم در نظرتان اس��ت بعد از شهادتم لباس سیاه بر تن نکنید من به معشوق 

رسیده ام. عشقم ا... است و من بنده او هستم. 

امام حسن مجتبي )ع(:
ه��ر آین��ه ب��رآوردن حاجت 
و رف��ع مش��کل دوس��ت و 
ب��رادرم، از یك م��اه اعتکاف 
و عبادت مس��تحبي ،  نزد من 
بهتر و محبوب تر است

شهيد فتح اله حاج گداعلي
روزی بود...

قابل تبديل پالك / اسقاطيتعدادمدلنوع خودرورديف

1 GLX 405 پژو
قابل تبديل پالكيك دستگاه20001378

پاترول 4 درب 2
اسقاطييك دستگاه41377 سیلندر

اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان چهارمحال و بختياري در نظر دارد 
بر اساس مجوز صادره دو دستگاه خودرو مازاد بر نياز خود را با مشخصات 

ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش رساند.
متقاضي��ان محترم مي توانن��د جهت بازديد و دريافت فرم ش��ركت در 
مزايده از تاريخ درج اين آگهي تا پايان وقت اداري روز س��ه ش��نبه مورخ 
1389/07/13 از ساعت 8:30 صبح به نشاني شهركرد – بلوار طالقاني – 
 مجتمع ادارات – روبروي فرمانداري اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان 

مراجعه نمايند.
ضمناً جهت كس��ب اطالعات بيشتر به س��ايت پايگاه ملي اطالع رساني 

مناقصات به آدرس http:\\iets.mporg.ir مراجعه شود.
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اداره كل حمل و نقل و پایانه هاي استان چهارمحال و بختياري


