
فرش دستباف ایران که نشان از تاریخ، ذوق، هنر 
و هویت ایرانی دارد با تکیه بر تنوع نقشه و کیفیت باال 

توانسته است شهرت جهانی یابد.

دوره ی ش��کوفایی هن��ر فرش��بافی ایران ب��ه زمان 
حکومت صفویان به ویژه دوران ش��اه طهماس��ب و شاه 

عباس می رس��د و فرش های بسیار نفیس و ارزشمندی 
ک��ه از این دوران در موزه های سراس��ر جهان نگهداری 

می شود گواه این مطلب است.
اگر از بعد اقتصادی ب��ه این مقوله بپردازیم فرش به 
عن��وان مهم ترین کاالی صادرات��ی غیرنفتی از دیرباز در 
کش��ور مطرح بوده است به طوری که صدور آن در سال 

1370 بیش از 43 درصد از صادرات غیرنفتی را تشکیل 
می داد و به صراحت می ت��وان اعالم کرد که این هنر- 
صنعت فرصت های ش��غلی بس��یاری را پدید می آورد 
و ع��الوه بر آن توان جذب درص��د قابل مالحظه ای از 

نیروی آماده به کار را دارد.
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عید قربان عیدی اس��ت که همواره از آن به عنوان عید پیروزی وظیفه بر 
غریزه و اوج تجلی شکوفایی روح ایثار یاد می شود. 

هرگاه انسان سر دو راهی غریزه و وظیفه قرار گرفت و غریزه را انتخاب 
کرد، به سوی حیوانات گرویده بلکه از حیوانات هم پست تر شده است، چون 
از عقل و فکر و رهنمودهای انبیا استفاده نکرده است. اما همین که انسان در این 
دو راهی خطرناک وظیفه را انتخاب کرد و در خط مالئکه و پاکان قرار گرفت 
آن را عید می گیرد. به عنوان غریزه گرسنگی و تشنگی انسان را به استفاده از 
آب و نان می کشاند ولی وظیفه دستور می دهد که در ماه رمضان خودداری 
کن، کس��انی که 30 روز وظیفه را انتخاب کرده اند، روز عید فطر را باید عید 

بگیرند زیرا وظیفه را بر غریزه ترجیح داده اند.
غریزه فرزند دوستی به ابراهیم )ع( می گوید: اسماعیل)ع( را ذبح نکن، اما 
وظیف��ه می گوید: او را ذبح نما. حضرت ابراهیم)ع( در این دو راهی، رضای 
خداوند و وظیفه را بر تمایالت شخصی خود و غریزه پیروز کرد لذا باید آن 
را عید بگیرد. اگر در حدیث می خوانیم هر روز که در آن معصیت خدا نشود، 
عید است، به همین معنا است که در برابر جاذبه های هوای نفس در خط خدا 
قرار گرفته. هرگاه انسان بر خواسته همه شیطان های درونی و بیرونی پا می نهد 

آن روز را باید عید بگیرد.

اسرار و حکمت قربانی
فدا کردن مال و انفاق آن در راه خدا از جمله اسراسر و حکمتهای قربانی 

است.
کش��تن حیوان در مراسم قربانی اش��اره به کشتن نفس اماره است و مرد 
خداشناس با شمشیر برنده عقل و ایمان، حیوان نفس را که به طور دائم وی را 
به کارهای زشت وا می دارد مقتول سازد و خانه دل را از لوث نفس لئیم پاک 
گردانده، آن را در راه حق و پیشگاه محبوب قربانی کند و حج اکبر نماید که 
اگر نفس اماره و خواهش های او کشته نشوند و آرام نگیرند هرگاه تمام نعمتها 
و ثروتهای دنیوی در اختیارش باشد و زمین و آسمان را ببلعد باز هم سیر نمی 

شود و ندای هل من مزید دارد.
در روایات می خوانیم اولین قطره خون قربانی که ریخت، خداوند گناهان 
صاحبش را می بخش��د، اوقاتی که به خاطر تولد نوزاد یا ورود مسافر یا دفع 
بال، گوسفند ذبح می شود، در روح و روان و حرکت اهل خانه شور و نشاطی 

پدید می آید.
به هرحال، ذبح صدها هزار گوسفند و نحر هزاران شتر، یک نوع جلوه و 
زیبایی بوده و مظهر روحیه ایثار دسته جمعی است که خود از شعائر الهی است.

سیر کردن گرسنه ها
 یکی از اس��رار قربانی س��یر کردن گرس��نه ها اس��ت. قرآن در این باره 
می فرماید: »فکلوا منها واطعمواالقانع والمعتر« از گوشت هایی که قربانی می کنید 
هم خودتان میل نمایید، هم به قانع و معتر بدهید. قانع، فقیری است که به آنچه 
می گیرد قانع است. معتر، فقیری است که عالوه بر تقاضای کمک اعتراض هم 
می کند این نشان دهنده بینش وسیع اسالم است که سفارش به خود را فراموش 
کنید نه دیگران را و در تقسیم گوشت و اطعام، پای بند تملق یا دعا و تواضع 

فقیر نباشید؛ او را سیر کنید، گرچه با شنیدن زخم زبان باشد.

 عید اضحی رسم و آیین خلیل آزرست
عید فطر اندر شریعت سنت پیغمبرست 

)امیر معزی(
در ای��ران امروز به جز جش��ن ن��وروز و 
آئین های مرتبط با آن جش��ن های مذهبی به 

شدت مورد عالقه ی مردم هستند. 

اهم این جشنها به این شرح است:
عید فطر:

مهمترین عید مسلمانان سراسر جهان  که 
به شکلی نماد وحدت و همدلی مسلمانان نیز 
به ش��مار می آید و در آن روز مردم مسلمان با 
شادمانی و مهربانی با یکدیگر برخورد کرده و 
کوچک و بزرگ به هم تبریک می گویند عید 

فطر یا عید رمضان )عید ماه رمضان( است.
ماه شعبان مده از دست قدح، کاین خورشید

از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد 
)حافظ(

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صد حیف، که آن رفت 

)حافظ(

تا  به روز اول شوال  باشد عید فطر
بر تو هر روزی چو روز اول شوال باد 

)سوزنی(
عید فطر در پایان ماه مبارک رمضان و آغاز 
ماه ش��وال قمری، پس از یک م��اه روزه داری،  
برگزار می شود؛ از این رو به آن عید روزه)عید 

صیام( هم گفته می شود.
هر سال یکی است، عید روزه

ما را همه روزه از تو عید است 
)جامی(

عید قربان بر او مبارک باد
هم بر آن سان که بود عید صیام 

)قاآنی(
این روز،  در همه کشورهای اسالمی تعطیل 
رس��می بوده و جزء روزهای تعطیل س��ازمان 
ملل متحد نیز به شمار می آید.  فطر به معنای 
آفرینش بوده و در واقع همتای نوروز ایرانی به 

شمار می آید.
عید فطر با توجه ب��ه 29 یا 30 روزه بودن 
ماه رمضان ممکن است در کشورهای مختلف 
اسالمی با اختالف یک یا حتی دو روز جشن 
گرفت��ه ش��ود. در روز 29 م��اه رمضان، هنگام 
غروب خورشید مردم به پشت بامها رفته و به 
اس��تهالل )تالش برای رویت هالل ماه شوال( 
می پردازند. در صورتی که در این شب، هالل 
ماه دیده ش��ود روز بعد، روز عید فطر خواهد 
ب��ود و در غیر این صورت روز بعد روز 30ماه 
رمضان ب��وده و پس از آن )ب��دون لزوم دیدن 
ماه( عید فطر جش��ن گرفته می شود. در ایران 
مراجع تقلید و به خصوص رهبری، گروههای 
مختلفی را جهت اس��تهالل ب��ه نقاط مختلف 
کشور می فرس��تند و در صورت اثبات رویت 
هالل توسط رهبری در کل کشور عید برگزار 
می شود. در مواقعی اتفاق افتاده است که رویت 
هالل برای تع��دادی از مراجع اثبات ش��ده و 
مقلدین آنها روز بعد را عید گرفته اند ولی بقیه 

مردم روز بعد را هم روزه داشته اند.
از بهر هالل عید، آن مه ناگاه 

بر بام دوید و هر طرف کرد نگاه 
)انوری(

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد
هالل ماه به دور قدح اشارت کرد 

)حافظ(

 در صبح روز عید مسلمانان نماز عید را در 
مصالهای بزرگ شهرها برگزار می کنند و سپس 
به سخنان خطیب که به مسائل دینی و اجتماعی 
و سیاس��ی می پردازد گوش فرا می دهند و با 
شربت، شیرینی، نان و پنیر و سبزی و... پذیرائی 
می ش��وند. در نماز عید، مردمی که یک ماه را 
به روزه داری و عبادت و بزرگداش��ت شبهای 
قدر )ش��بهای احیا( گذرانده ان��د، از خداوند 
می خواهند که عبادات آنها را بپذیرد و آنها را 
جزو رستگاران قرار دهد. مردم ایران به برگزاری 
این نماز اعتقاد خاصی دارند و حتی آنان که از 
لحاظ مذهبی چندان قوی نیز نیستند اغلب این 
نماز را اقامه می کنند. می توان گفت نماز روز 
عید فطر بزرگترین اجتماع مسلمانان ایران است.

بود به مدح تو افزون مدیح را رونق
بود به عید، زیادت نماز را تکبیر 

)امیر معزی(
این مراس��م در ته��ران، در محل مصالی 
بزرگ امام خمینی واقع در عباس آباد تهران )خ 
شهید بهشتی( برگزار می شود. پس از اقامه نماز 
عید فطر )مخصوصا در شهرستانها( مردم گروه 
گروه ب��ه دیدار روحانی محل، بزرگان و ریش 
سفیدان محله ها، خانواده های شهدا، خانواده 
هایی که یکی از اعضای خود را از دست داده اند 
و... می روند. سپس خانواده ها به دید و بازدید 
می پردازند و به خانه بزرگتر های فامیل رفته و 
از آنها عیدی )عیدانه( می گیرند. این کارها هر 
کدام با آداب و رسوم خاصی انجام می شود که 

در نقاط مختلف کشور متفاوت است.
در گذشته این مراس��م در دربار پادشاهان 
ب��ا آداب و رس��وم خاصی که اغل��ب از آداب 
برگزاری جشنهای ایرانی )مانند نوروز، مهرگان 
و سده( گرفته شده بود برگزار می شده است. 
پادشاه س��فره ای بس��یار بزرگ می افکنده و 
بزرگان و محتشمان را میهمان می کرده است. 
شعرا شعر می خوانده اند و مطربان نیز به ساز 
زدن و خواندن ترانه های شاد می پرداخته اند و 
شراب می نوشیده اند. شاه )سلطان یا خان( به 
شعرا و مطربان و... صله می داده است و با آداب 

خاصی مجلس جشن را ترک می کرده اند.
بیهقی در زمینه برگزاری این جشن در 

قرن پنجم می گوید:
»چ��ون عید کرده ب��ود، امی��ر از میدان به 
صفه بزرگ آمد. خوانی نهاده بودند س��خت با 
تکلف، آنجا نشست، و اولیا و حشم و بزرگان 
را بنشاندند. وشعرا پیش آمدند و شعر خواندند 
و بر اثر ایش��ان مطربان زدن و گفتن گرفتند. و 
ش��راب روان شد... چنانکه از خوان مستان باز 

گشته بودند«
عید قربان

دومین عید مهم مسلمانان که  اگر عید فطر 
را در آئین اسالمی همپای  نوروز ایرانی بدانیم 
آن را باید  با جشن مهرگان مقایسه کنیم؛ عید 
قربان است که به آن عید اضحی یا عید گوسپند 

کشان )گوسفند کشان(، نیز می گویند.

راستی را عید قربان بهترین عید است از آنک
در نشاط آیند جانبازان عشق از هر کنار )قاآنی(

 
خجسته باد تو را عید گوسپند کشان

که تو همیشه درخت خجسته میکاری
 )فرخی سیستانی(

به مجلس تو همه روز کهتران خرم
چو حاجیان به معنی عید گوسفند کشان  

)امیر معزی(
این عی��د در روز دهم ذی الحجه همزمان 
با انجام مراس��م قربانی توسط زائران خانه خدا 
)کعبه( انجام می ش��ود. در مراسم حج قربانی 
واجب بوده و جزء آداب حج تمتع اس��ت؛ اما 
برای سایر مردم امری مستحب به شمار می آید. 
در صبح روز عید قربان مردم به مسجد ها رفته 
و نم��از عید قربان را مانند عی��د فطر )ولی در 

مقیاسی کوچکتر(  می خوانند.
پیش از نماز عید به قربان گشاد دست

وز تیر غمزه کرد دل عاشقان فکار 
)سوزنی(

 سپس به انجام دید و بازدید های عید و شادی 
می پردازن��د. در این روز نی��ز کوچکتر ها به 
خانه ریش سفیدان فامیل رفته و از آنها عیدی 

می گیرند.
عید قربان بر او مبارک باد

هم بر آن سان که بود عید صیام 
)فرخی سیستانی(

می توان گفت که دو عید اسالمی قربان و 
عید فطر زوجی را تش��کیل می دهند که مانند 
زوج ایرانی جش��ن مهرگان و ن��وروز در ایران 

هستند:

هزار جشن همایون چو مهر و چون نوروز
هزار عید مبارک چو فطر و چون اضحی 

)امیر معزی(

باد بر تو مبارک و خنشان
جشن نوروز و گوسپند کشان 

)رودکی(
 این مراسم در بزرگداشت روزی است که 
حضرت ابراهیم )ع( پسرش اسماعیل را برای 
ذبح کردن و قربان��ی می برد و در یک معجزه 
حیوانی برای سر بریدن به جای اسماعیل پیدا 

می شود.
همچو ابراهیم دیدم شکل قربانی به خواب

»ش��کر هلل« بی ع��وض مقبول ش��د قربان من 
)نظیری(

تو را اینجاست اسماعیل در جان
که خواهد کردش ابراهیم قربان 

)عطار(
ابن مراسم در شهرستانها هنوز هم با آداب 
و رسوم خاصی برگزار می شود. از جمله اینکه 
افراد متمول تر گوسفند یا گاو )در بعضی مناطق 
کش��ور شتر( قربانی کرده و گوشت آن را میان 
مردم تقسیم می کنند. افراد معمولی هم اغلب 
چند نفر- چند نفر جمع شده و با تقبل قسمتی 
از هزینه خرید یک گوس��فند به طور گروهی، 
گوسفندی خریده و قربانی می کنند. مسلمانان 
خوردن گوش��ت قربانی را تب��رک می دانند و 

اغلب مردم از این گوشت می خورند.

بیهقی در زمینه برگزاری این جشن در 
قرن پنجم می گوید:

»نماز عید کرده آمد و رس��م قربان به جای 
آورده شد و امیر از خضرا به زیر آمد و در صفه 
بزرگ که خوان راس��ت کرده بودند بنشست و 
اولیا و حشم و بزرگان را به خوان فرود آوردند 

و بر خوان شراب دادند و بازگردانیدند«

عید میالد پیامبر اس��الم؛ حضرت محمد 
مصطفی در 12)به روایت اهل تسنن( یا 17ربیع 
االول )به روایت اهل تشیع( از اعیاد مهم دیگر 
مس��لمانان می باش��د؛ که در ایران فاصله یک 
هفته ای این جش��ن میان شیعه و سنی را هفته 

وحدت می نامند.
جش��ن مبعث پیامب��ر در 27 رجب نیز از 
مهمترین اعیاد مس��لمانان جهان میباشد که به 
اتفاق آرای مس��لمانان پیامبر اسالم در این روز 

به پیامبری برگزیده شده اند.
عید غدیر خم )18 ذی الحجه( که سالروز 
معرفی ش��دن امام علی )ع( به امامت است نیز 
از مهمترین اعیاد شیعیان جهان و به خصوص 
ایران است که مردم در این روز به توزیع شیرینی 

و شادمانی می پردازند.

کسی که در کنف شرع، در حمایت توست
همی نشاط کند؛ خاصه صبح عید غدیر

)امیر معزی(

جشن نیمه شعبان که زاد روز منجی عالم 
بشریت؛ امام زمان )عج( است نیز برای شیعیان 
جهان و به خصوص مردم شیعه ایرانی از اعیاد و 
جشنهای بسیار مهم و بزرگ است. به نحوی که 
مردم اغلب سعی می کنند در آن شرکت نمایند.

آن شب قدری که قدر اوست معّظم
هست شب نیمه ی مبارک شعبان 

)حاجب شیرازی(
عالوه بر اینها اعیاد و جشنهای دیگر مذهبی 
و اس��المی هم در ایران برگزار می گردد که از 
ذکر آنها خودداری می ش��ود ولی می توان از 
زادروز  )س��الروز تولد( 14معصوم شیعیان در 

این مجال نام برد.

عشق، بزرگترین سرمایه است

ازدواج به سبک اصفهانی
آیت اهلل امامی کاشانی در خطبه های نمازجمعه:

جامعه باید بابصیرت و بیدار باشد

صفـحهصفـحه

قطعنامه شورای 
حکام، سیاسی و غیر 

فنی است
خطیب نماز عید س��عید قربان گفت: قطعنامه اخیر 
ش��ورای حکام درباره ایران کاماًل سیاسی و غیر فنی 

است . . . 
               سراسری / ادامه در  صفحه   

صدر جدول لیگ برتر فوتبال طالیی شد
اصفهانی ها همچنان در اوج

تعطیالتی  از  پس 
منحصربه  و  عجی��ب 
ف��رد در دنیای فوتبال 
ک��ه ب��ه هم��ه چی��ز 
به  داش��ت  ش��باهت 
تعطی��الت  از  غی��ر 
نیم فص��ل، لیگ برتر 
هفته  در  ایران  فوتبال 

هفدهم با برگزاری 9 دیداردر روزهای  جمعه و ش��نبه گذش��ته از 
سر گرفته شد.

ب��ه گزارش زاینده رود، در حساس��ترین بازی روز جمعه ذوب 
آهن با برتری یک بر صفر مقابل ملوان در انزلی 33 امتیازی شد.سبز 
پوشان اصفهانی که در غیاب سرمربی خود حاج منصور ابراهیم زاده 
در مقابل ملوانان انزلی صف آرایی کردند،رکورد شکس��ت ناپذیری 

این تیم در خانه را شکستند . . .
        ورزشی / ادامه در  صفحه 7  

ذوب آهن اصفهان سومین 
صادرکننده نمونه کشور

در سال های اخیر 
و به خصوص 4 س��ال 
گذشته حرکتی بزرگ و 
بسیار مهم در عرصه ی 
صادرات صورت گرفته 
ک��ه تأثی��ر آن کمتر از 
دس��تاوردهای علم��ی 
نبوده  ای��ران  جوان��ان 

است.
در سال 83 مجموع صادرات غیرنفتی 7 هزار و 300 میلیارد تومانی 
بوده، اما این رقم در سال گذشته 3 برابر رشد و به 23 هزارمیلیارد تومان 

رسید.
       اقتصاد امروز / ادامه در  صفحه 3

دستورالعمل بهداشتی به 
14 شرکت هواپیمایی 

سخنگوی سازمان هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران از ارس��ال دس��تورالعمل بهداش��تی و مقابله با 
آنفلوآنزای نوع A به 14 شرکت هواپیمایی و شرکت 

فرودگاه های کشور خبر داد . . .
               سراسری / ادامه در  صفحه    

فرماندار شهرکرد:
بسیج صدای 

حماسه ساز تاریخ است 
فرمان��دار ش��هرکرد گف��ت: بس��یج صدای 

حماسه ساز تاریخ است.
س��عید زمانیان اظهار داش��ت: بسیج یکی از 
اصلی ترین پش��تیبان های نظام جمهوری اسالمی 
ایران اس��ت. وی افزود: این نهاد مقدس هر زمان 
و در ه��ر مکانی که الزم ش��ود وظیفه خود را در 
خدمت رس��انی بهینه و دفاع از انقالب اسالمی و 

دستاوردهای آن ایفا می کند.
فرماندار ش��هرکرد بسیج را نماد بارز حضور 
همیشگی و یکپارچه ملت مسلمان و مبارز ایران 

اسالمی در همه صحنه ها دانست و افزود . . . 

          شهرستان ها / ادامه در  صفحه
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

آداب و رسوم اعیاد مذهبی در ایران

عید قربان، عید پیروزی وظیفه و 
شکوفایی روح ایثار

زاینده رود رکود صادرات فرش را بررسی می کند

تار و پود و گره در دست رقیبان

دعوت به همکاری
یک مؤسسه فرهنگی به دو نفر تایپیست حرفه ای 

نیازمند است )با حقوق و مزایای عالی(
تلفن تماس : 7866178



قطعنامه شورای حکام، سیاسی و غیر فنی است

حجاج پس از بازگشت، یک هفته در منزل بمانند

سلطانیه: فعالیتهای غنی سازی ایران 
متوقف نمی شود

 ایران: به جای تقابل، 
همکاری کنید

علی اصغر سلطانیه،  دقایقی پس از تصویب قطعنامه 
کشورهای غربی علیه ایران در شورای حکام در جمع 
خبرنگاران، تأکید کرد : این قطعنامه هیچ تاثیری نخواهد 

داشت و فضای سازنده را مختل خواهد کرد.
 ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر، س��فیر و نماینده 
دائم جمهوری اس��المی ای��ران در آژانس بین المللی 
ان��رژی اتم��ی در وین همچنین گف��ت: فعالیت های 

غنی سازی ایران متوقف نخواهد شد.
وی در واکن��ش به تالش کش��ورهای غربی علیه 
فعالیت های صلح آمیز هس��ته ای ایران و خطاب به 
این کش��ورها گفت :  به جای تقابل به مسیر همکاری 
برگردی��د. ای��ن قطعنامه که پیش نویس آن از س��وی 
نماینده آلم�ان به نمایندگ�ی از کشورهای گ�روه 5+1 
ب�ه دبیر خانه ش��ورای حکام ارائه شده بود، در دومین 
روز نشست ش��ورای حکام آژانس بین المللی انرژی 

اتمی به تصویب رسید.

بازگشت حجاج ایرانی با 
208 پرواز از 11 آذر

سخنگوی س��ازمان هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ای��ران : حجاج بیت اهلل الحرام با 208 پرواز به کش��ور 

باز خواهند گشت.
 رضا جعف��رزاده در مصاحبه ب��ا خبرنگار واحد 
مرکزی خبر افزود: عملیات بازگشت حجاج به کشور 
از ساعت 50 دقیقه بامداد 11 آذر، با پرواز شماره 2002 
هواپیمایی جمهوری اس��المی ایران از جده به تهران 
آغاز می ش��ود. وی با بیان اینکه دو شرکت هواپیمایی 
ایران ایر و هواپیمایی س��عودی، عملیات بازگش��ت 
حجاج ایرانی به 17 فرودگاه کش��ور را برعهده دارند، 
گفت: حجاج با 89 پرواز شرکت هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران و 119 پرواز هواپیمایی سعودی به کشور 

باز خواهند گشت.

دستورالعمل بهداشتی به 
14 شرکت هواپیمایی 

سخنگوی س��ازمان هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ای��ران از ارس��ال دس��تورالعمل بهداش��تی و مقابله با 
آنفلوآنزای نوع A به 14 شرکت هواپیمایی و شرکت 

فرودگاه های کشور خبر داد.
رضا جعف��رزاده در مصاحبه با واحد مرکزی خبر 
با تأکید بر اینکه سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان 
س��ازمان نظارتی و پاس��خگو، هماهنگی های الزم را 
برای انجام پروازهای ایمن و سالمت با مجموعه های 
فرودگاهی نیز به عمل آورده است، گفت: تیم پزشکی 
سازمان هواپیمایی کشوری دستورالعملی را به همراه 
فرم های جدید غربالگری به 14 شرکت هواپیمایی و 

شرکت فرودگاه های کشور ارسال کرده است.  
وی افزود: در این دستورالعمل بر چگونگی و الزام 
رعایت موارد 8 گانه وزارت بهداشت از جمله دقت در 
توزیع و تحویل فرم های غربالگری میان مس��افران و 
داشتن قرنطینه مناسب در فرودگاه ها تأکید شده است.

هاشمی تشکری:
نتایج واجدان شرایط 

دریافت طرح ترافیک در 
نیمه دی اعالم می شود

مع��اون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران 
با اش��اره به مهلت ثبت نام برای دریافت مجوز طرح 
ترافیک گفت: نتایج واجدان شرایط دریافت آرم طرح 

ترافیک در نیمه دی ماه اعالم می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، س��یدجعفر تشکری 
هاش��می با بیان این مطلب افزود: متقاضیان ثبت نام 
مج��وز ورود به محدوده طرح ترافیک تا پایان آذرماه 
 www.tehran.ir می توانن��د با مراجعه به س��ایت
)سایت شهرداری تهران( نسبت به ثبت نام اقدام کنند 
و از نیمه دی ماه تا بهمن ماه پس از بررسیهای الزم، 
افراد واجد ش��رایط مشخص و نتایج واجدان شرایط 

دریافت آرم طرح ترافیک اعالم می شود.
مع��اون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران 
اضافه ک��رد: ثبت نام مجوز ورود ب��ه محدوده طرح 
ترافیک تنه��ا از طریق اینترنت امکان پذیر اس��ت و 
متقاضیانی که دسترسی به اینترنت ندارند، می توانند 
برای ثبت نام به دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری 

تهران مراجعه کنند.
معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: امیدواریم 
در اس��فند ماه و پیش از پایان س��ال از متقاضیانی که 
واجد ش��رایط دریافت مجوز طرح ترافیک هس��تند، 
برای ارس��ال مدارک دعوت به عمل آید و پس از آن 

مراحل واگذاری آرمها صورت گیرد.
وی گف��ت: تعداد مجوزه��ای ورود به محدوده 

طرح ترافیک امسال افزایش نخواهد یافت.
تش��کری هاش��می با بیان اینکه نرخ پیشنهادی 
مجوزهای ورود به محدوده طرح ترافیک س��ال 89 
برای سیر مراحل تصویب به مراجع ذیربط ارائه شده، 
گفت: آرم طرح ترافیک باید برای برخی از گروهها، 
مشمول تعرفه های حمایتی شود اما سایر گروهها باید 
برای ورود به محدوده طرح ترافیک هزینه متناسب را 

به طور کامل پرداخت کنند.

ــاد از برخی  ــه موقت تهران با انتق امام جمع
ــالب، حوزه های علمیه و  ــعارها، ط تهمت ها و ش
ــور را به پرهیز از به کار بردن  دانشگاه های کش
تهمت ها و نیز برخی شعارها و تعبیرهای نادرست 

توصیه کرد.
ب��ه گزارش ایس��نا، آیت اهلل امامی کاش��انی در 
خطبه های این هفته نمازجمعه تهران تأکید کرد: وقتی 
انسان، زمان، کش��ور، انقالب و نقشه های دشمن را 
بشناسد آن وقت است که زبان خود را حفظ می کند 
و همین جوری شعار نمی دهد و مخصوصاً در بسیج 

باید این چنین باشد.
وی با اش��اره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری 
در جمع بسیجیان خاطرنشان کرد: همانطور که مقام 
معظم رهبری فرمودند، این چنین نیست که هر کس 
کلمه ای بگوید منافق باشد و عده ای بخواهند علیه او 
ش��عار بدهند یا این که اگر کسی کاری کند یا نظری 
داش��ته باش��د، بگوییم ضد والیت فقیه هست. این 
جمله ای که مقام معظم رهبری فرمودند مسأله مهمی 
اس��ت به معنای والیت است و معنای این که کشور 

والیت مند و والیت مدار باشد نیز همین است.
امامی کاشانی تصریح کرد: نباید جلوتر از ولی امر 
افتاد و نباید کند یا تند بود بلکه باید راه را پیدا و مسیر 
را درس��ت کرد تا کسی را بی خود فاسق ندانیم و یا 
کس��ی را بیخودی از عدالت نیندازیم و مثال نگوییم 
چرا پش��ت س��ر فالنی نماز خواندی، پس برو نماز 
خود را اعاده ک��ن. پس جامعه باید بیدار، بابصیرت 

و بیدار به زمان باشد و این نکته بسیار مهمی است.

امامی کاش��انی با بیان این که بس��یج یک معنا، 
فرهنگ و پیام دارد، افزود: معنای واژه بس��یج آماده، 
مهیا و س��اخته شده اس��ت. این آمادگی مهیا بودن و 
ساخته شدن برای آن چیزی است که وظیفه اوست. 
بنابراین این که یک انسان به انقالب و نظام اسالمی به 
عنوان بسیجی تعلق پیدا کند، به معنای گسستن همه 
علقه هاست. اگر این علقه ها نبود، مهیاشدن هم نبود. 
معنای مهیا بودن و ساخته شدن یعنی ایمان به هدف 

و هدفمند بودن.
امام جمع��ه موقت تهران ادام��ه داد: امام)ره( به 
عنوان ولی امر بسیج را تأسیس کرد و درواقع بسیج با 
نظر ایشان تأسیس شد که البته این تأسیس خودجوش 
بود یعنی سخنان، نفس و نگاه امام )ره( بچه های ما 
را ساخت. وقتی می گوییم بسیج یعنی مهیا، ساخته 
شده و بدون تعلق به دنیا، این بدان معنا نیست که بر 
سر کالس درس خاصی بوده اند بلکه خود امام )ره( 
و س��خنان ایشان کالس بود و دست امام عصر)عج( 
نیز پشت سر بود، بنابراین دل ها را منسجم، دلداده و 

با عشق و هیجان می کرد. این فرهنگ بسیجی است 
که توانست این 30 سال خدمات زیادی انجام دهد.

وی در ادام��ه س��خنان خود با اش��اره به معنای 
بصیرت اظه��ار کرد: معنای بصیرت این اس��ت که 
انسان ظاهر اشیاء و یا حوادث را نبیند بلکه فکر کند 
که باطن آن چیست و به کجا منتهی می شود. رهبر 
معظم انقالب بر بصیرت اصرار داشته و دارند و مهم 
انقالب نیز همین است که ببینیم واقعاً از حرکت ها 

به چه نقطه ای می رسیم.
امامی کاشانی در بخش دیگری از سخنان خود 
روز هفتم آذر روز نیروی دریایی را گرامی داشت و 
گفت: نیروی دریایی خدمات با ارزشی داشته است و 
امیدواریم تمام این نیروها اعم از ارتش، بسیج و سپاه 
در س��ایه حضرت ولی عصر)عج( باشند و ملت ما 
منسجم و متحد شوند و در راه انقالب حرکت کنند.

وی با تأکید بر گس��ترش فرهنگ بسیجی اظهار 
کرد: دانشگاه های ما رسالت دارند که بسیجی باشند 
و بسیجی یعنی هدفمند و هدفمند بودن یعنی علم، 
پژوه��ش، کمال علمی و حرکت علم��ی آن هم در 
دنیای امروز که در این زمینه مس��ابقه ای وجود دارد. 
پس به همین خاطر است که تأکید دارم که بسیج باید 

در تمام ملت ما نفوذ پیدا کند.
ب��ه گزارش ایس��نا، ام��ام جمعه موق��ت تهران 
در خطبه ه��ای اول نم��از جمعه این هفت��ه تهران 
بخ��ش هایی از دع��ای عرف��ه را قرائت ک��رد و با 
گرامیداشت این روز، به بیان فضیلت های دعای عرفه 

پرداخت.

خطیب نماز عید سعید قربان گفت: قطعنامه 
ــورای حکام درباره ایران کامالً سیاسی و  اخیر ش

غیر فنی است.
 ب��ه گ��زارش واحد مرک��زی خبر، س��ید احمد 
خاتمی با اش��اره به جشن بزرگ عید غدیر و والدت 
امام هادی )ع( که در پیش داریم، گفت: مردم عزیز ما 
هم در عزای اهل بیت )ع( و هم در شادی آنان سنگ 
تمام می گذارند و با ش��کوه خاص به استقبال این دو 

جشن می روند.
وی افزود: هفته گذشته شاهد پیام ارزشمند و پر 
محتوای مقام معظم رهبری خطاب به حجاج و رهنمود 
مهم ایشان در دیدار با بسیجیان بودیم که محور کانونی 
هر دو رهنمود ایش��ان، مسأله وحدت جهان اسالم در 
برابر اس��تعمار نو و وحدت مردم مسلمان ما در داخل 

بود.
حجت االس��الم و المسلمین سید احمد خاتمی 
به تشریح برخی محورهای بیانات مقام معظم رهبری 
پرداخت و دهه اول انقالب را دهه جنگ سخت افزاری 
دشمنان انقالب بر ضد انقالب دانست و گفت: جنگ 
ما از سال 59 آغاز نشد بلکه چند هفته بعد از انقالب با 
جنگ قومیت ها آغاز شد و پس از آن تروریسم کوری 
که در کش��ور جنایتهای زیادی انج��ام داد و بعد از آن 

جنگ تحمیلی را داشتیم.
خطیب نماز عید س��عید قربان اف��زود: دهه دوم 
انقالب ما جنگ نرم دشمن بود که دقیقاً همزمان با آغاز 
رهبری مقام معظم رهبری بود که همان زمان ایش��ان 
مسأله تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و اخیراً ناتوی 

فرهنگی را مطرح کردند.
وی گفت: خدا را شاکریم بر نعمت این رهبر بصیر 
و بیدار که 20 س��ال قبل چیزی را دیدند که برخی ها 

هنوز هم نمی توانند ببینند.
خطیب نماز عید سعید قربان افزود: این جنگ نرم 
آغاز شد و به تدریج توسعه یافت و هم اکنون در اوج 

این جنگ نرم علیه انقالب اسالمی هستیم.
وی یکی از ابزارهای جنگ نرم دش��منان را ایجاد 
اخت��الف در جامع��ه و رویارویی م��ردم با یکدیگر، 
رویارویی مردم با مسئوالن نظام، ایجاد بدبینی مردم به 
مسئوالن نظام و درست کردن اجماع مرکب علیه همه 

مسئوالن نظام دانست.
حجت االسالم والمس��لمین سید احمد خاتمی 
گفت: برخی از روزنامه ها، رئیس جمهور را تخریب 
کنند، برخی روزنامه ها رئیس مجلس را تخریب کنند، 
برخی روزنامه ها رئیس مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام و برخ��ی از روزنامه ها نیز رئیس قوه قضائیه را 
تخریب کنند که در این صورت چه چیزی باقی خواهد 

ماند.
سید احمد خاتمی افزود: دو موضوع را از مردم به 
ویژه ارباب رسانه تقاضا دارم، یکی اینکه با رهنمودهای 

رهبری، گزینشی رفتار نکنید.
وی گفت: س��خنان مقام معظم رهبری هم درباره 
رئیس جمهور بوده است و هم درباره رئیس مجلس، 
 هم رئی��س مجمع و ه��م رئیس قوه قضائی��ه و اگر 
می خواهید به درس��تی به رهنمودهای رهبری عمل 
کنید باید به همه این رهنمودها عمل کنید و همه این 
افراد محترم هستند و بار سنگین اداره کشور به دوش 

آنهاست.
وی گفت: دوم، معنی رهنمود رهبری این اس��ت 
که تخریب و انتقاد سوزنده نباشد اما معنای این حرف 
بستن باب انتقاده س��ازنده نیست بلکه معنای آن این 
است که هر کسی، از هر مقامی انتقادی دارد به صورتی 
منطقی، محترمانه و منصفانه بگوید و از فرمایش��ات 

رهبری نباید برداشت نادرست و یا تحریف شود.
وی به دهم آذر، س��الروز ش��هادت فقیه مجاهد 
آیت اهلل س��ید حس��ن مدرس اش��اره ک��رد و وی را 
فردی دین ش��ناس، بصیر و شجاع دانست که دین را 
عین سیاست می دانس��ت و نه از بیگانگان داخلی از 
جمله رضا خان می ترسید و نه از اولتیماتوم بیگانگان 

خارجی.
عضو خبرگان رهبری، اکثریت مجلس ش��ورای 
اسالمی را دارای روحیه ضد استکباری مدرس دانست 
و گفت: نش��انه آن این اس��ت که در جری��ان رأی به 
کابینه آقای رئیس جمهور بیش��ترین رأی را به کسی 
دادند که صهیونیست ها به وی حساس بودند و بارها 
در مجلس، باش��کوه شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر 

اسرائیل سر داده شد.
سید احمد خاتمی در ادامه به قطعنامه اخیر شورای 
ح��کام آژانس درباره ایران اش��اره ک��رد و آن را کاماًل 

سیاسی و غیر فنی دانست.
خطیب نماز عید سعید قربان افزود: این قطعنامه 
قبل از آنکه علیه ایران باشد علیه خود آژانس و شورای 

حکام است.
وی گف��ت: وقتی با ایرانی که ب��ه تعهدات خود 
عمل کرده است و بارها از تأسیسات هسته ای بازدید 
کرده اند و انحراف مشاهده نشده است اینگونه رفتار 
می ش��ود، کش��ورهای دیگر برای ورود ب��ه آژانس 
انگیزه ای پیدا نمی کنند و در واقع آژانس با این قطعنامه 

سیاسی حیثیت خود را برد.
وی درب��اره رآکتور هس��ته ای ته��ران که کاربرد 
پزش��کی دارد تأکید کرد: ش��ما موظفید طبق قانون، 
سوخت این رآکتور را تأمین کنید؛ اگر تأمین شد کار 
تمام است و اگر کارشکنی کردید، بدانید ملت بزرگی 
که به این حد از دانش و فناوری رسیده است به دست 
خود س��وخت رآکتور هس��ته ای تهران را هم تولید 

خواهد کرد.
سید احمد خاتمی افزود: این کار هم قانونی است 
و هم با پادمان های بین المللی س��ازگار است و البته 

ایران راههای دیگری را هم برای مقابله با شما در پیش 
خواهد داشت.

وی همچنین به فاجعه انسانی در یمن اشاره کرد و 
گفت: وحشیانه ترین موشک باران ها و بمباران ها در 
یمن در حال انجام است و هم اکنون صعده در شمال 

یمن به غزه و لبنان دیگری تبدیل شده است.
حجت االسالم والمسلمین سید احمد خاتمی با 
بیان اینکه ما موشک باران و بمباران را در دوران صدام 
دیده ایم، گفت: در یک روز، عربستان هزار موشک بر 

سر مردم بی پناه می زند.
وی خط��اب ب��ه دولت عربس��تان گفت: ش��ما 
مسلمانید، شما ماه حرام سرتان می شود، ذی الحجه 
الحرام ماه حرام اس��ت چگونه این طور مسلمانان را 

می کشید؟
س��ید احمد خاتمی خطاب به سازمان کنفرانس 
اسالمی گفت: شما با حیثیت اسالمیتان وظیفه دارید 
وارد میدان شوید و از مسلمانان دفاع کنید. چرا فریاد 

نمی زنید و وارد عمل نمی شوید.
وی خطاب به اتحادیه عرب نیز گفت: شما پسوند 
عرب دارید و یمنی ها نیز عرب هستند، چرا به دادشان 

نمی رسید؟
سید احمد خاتمی گفت: قبل از آنکه فاجعه بزرگ 
انسانی در یمن اتفاق بیفتد سازمان های بین المللی و 
اس��المی باید به داد برسند و جلوی مسلمان کشی را 

بگیرند.
فداکاری، مهمترین درس عید قربان

حجت االسالم و المسلمین سید احمد خاتمی در 
ادامه گفت: عید سعید قربان، برجسته ترین تجلی عشق 

به ذات مقدس ربوبی است.
 عضو خب��رگان رهبری اضافه کرد: عید س��عید 
قربان یادآور فداکاری دو عاشق بی قرار حق، حضرت 

ابراهیم )ع( و حضرت اسماعیل )ع( است.
حجت االس��الم و المسلمین سید احمد خاتمی 
گف��ت: حضرت عل��ی )ع( نیز در ش��ب لیله المبیت 
نمی خواست بداند که آخرش چه می شود؛ فقط سؤال 
کرد یا رس��ول اهلل شما جان سالم به در می برید؟ نبی 
اکرم فرمود آری و امیرالمومنین جای پیامبر خوابید تا 
پیش مرگ نبی اکرم شود لذا خداوند به حضرت علی 

)ع( مدال داد.
عضو خبرگان رهبری با اشاره به اینکه عید قربان، 
عید یاد این دو بزرگ است، افزود: درسهای زیادی در 
این قطعه تاریخی وجود دارد. درس تسلیم در برابر امر 
خدا، درس تکلیف محوری،  درس تکریم شخصیت 

نوجوان و درس احترام متقابل پدر و فرزند.
وی گفت: درس مهم دیگر درس آمادگی برای فدا 
شدن در راه خداست که در باالترین سطح آن قرار دارد 
و عید قربان، عید فدا شدن در راه خدا و گسستن از غیر 

خدا و دل بستن به ذات مقدس ربوبی است.

وزیر بهداشت پیش��نهاد کرد برای جلوگیری از 
خطر همه گیری آنفلوانزای ن��وع A حجاج پس از 
بازگش��ت به کش��ور، هفته اول را در منازل بمانند و 
مهمانی ندهند و این کار را یک هفته به تأخیر بیندازند.
مرضی��ه وحید دس��تجردی به خبرن��گار واحد 
مرکزی خب��ر گفت: اگر ویروس در ب��دن این افراد 
وجود داش��ته باش��د پس از یک هفت��ه کاماًل از بین 

می رود و خطر برطرف می شود.
دس��تجردی گفت: برای هر 460 مس��افری که 
با هواپیما به کش��ور باز می گردند ح��دود 12500 
نفر برای اس��تقبال به ف��رودگاه می روند و به خاطر 
فضای بسته آنجا اگر کسی مبتال به آنفلوانزا باشد این 
وی��روس را منتقل می کند و ممکن اس��ت همه این 

افراد مبتال شوند.
وی گفت: ما پیشنهاد می کنیم که مردم به استقبال 
حجاج خود نروند و حداقل خانواده درجه یک برای 

نقل و انتقال حاجیان در فرودگاه حاضر شوند.
وزیر بهداشت افزود: همچنین استقبال کنندگان 
باید از روبوسی و دس��ت دادن خودداری کنند زیرا 

یکی از راه های انتقال ویروس است.
وحید دس��تجردی در خصوص واکس��ن های 
آنفلوانزای نوع A گفت: 2 میلیون ُدز از این واکسن ها 
وارد کشور خواهد شد که آن را به افراد پرخطر تزریق 
می کنیم و اگر اعتبار کافی داشته باشیم برای بقیه مردم 

نیز که متقاضی هستند اقدام خواهیم کرد.
وی درباره می��زان مبتالیان به ای��ن آنفلوانزا در 
منطقه گفت: در کشوری مثل اوکراین در یک هفته 2 
میلیون نفر مبتال ش��دند و 150 نفر از دنیا رفتند و در 
منطقه ما نیز هم اکنون تقریباً همه کشورها مدتهاست 
که آماری در خصوص مبتالیان و مرگ و میرها نمی 
دهند و به همین دلیل آمار ما نسبت به دیگران باالتر 

است.

وی با بیان اینکه پاکس��تان تعداد مرگ و میر این 
آنفلوان��زا را یک نفر و مبتالی��ان را 2 نفر اعالم کرده 
است، گفت: در کشوری با جمعیت 300 میلیون نفر، 

چنین چیزی ممکن نیست.
وحید دستجردی با بیان اینکه ما به اطالع رسانی 
ادامه می دهیم، گفت: ما باید خود را با کش��ورهای 
پیش��رفته که در ای��ن زمینه اطالع رس��انی می کنند 

مقایسه کنیم.
وی گفت: در امریکا حدود 4 هزار مرگ و بیش 
از 80 هزار نفر بس��تری به خاطر این آنفلوانزا وجود 
داش��ته است که آمار ما نسبت به جمعیت کشورمان 

بسیار کمتر است.
وزیر بهداشت، شستن دست ها را در جلوگیری 
از انتق��ال وی��روس آنفلوانزا مؤثر دانس��ت و گفت: 
شستش��و با محلول ه��ای ضد عفون��ی کمتر طول 

می کشد. 

اسرائیل هسته ای، تهدیدی برای صلح و امنیت
گروهی از امریکایی های صلح طلب و ایرانیانی که از مخالفان جدی س��الح های اتمی رژیم 

صهیونیستی هستند در تائید فعالیت های هسته ای ایران، در نیویورک تظاهرات کردند.
 به گزارش واحد مرکزی خبر از نیویورک، تظاهرات کنندگان اعالم کردند: وجود 400 کالهک 
هس��ته ای رژیم اسرائیل، تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است نه برنامه هسته ای صلح آمیز 

ایران.
آقای اس��تراک عضو س��ازمان اقدام بین المللی و یکی از حامیان برنامه هسته ای ایران گفت: 
تظاهرات به خاطر نفی اقدامات کس��انی اس��ت که تالش دارند تا فش��ارهای سیاسی ضد ایران را 

تشدید کنند.
یکی دیگر از اعضای فعاالن صلح طلب از ونکوور کانادا نیز در این تظاهرات گفت: اسرائیل 
همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه مردم منطقه بوده و تبلیغات علیه ایران با هدف گمراه کردن 

افکار عمومی جهان از تهدیدات اتمی اسرائیل است.
گروه صهیونیستی اتحاد علیه برنامه هسته ای ایران که اعضای آن از فعاالن البی اسرائیل در کنگره 
آمریکا هس��تند، طی چند ماه گذشته فعالیت گسترده ای را ضد برنامه هسته ای ایران آغاز کرده و 
هر از گاهی با برگزاری نشست هایی تالش دارند تا برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را به عنوان 

تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی معرفی کنند.
متاس��فانه پلیس امریکا مانع تصویربرداری گروه فیلمبرداری صدا و س��یما از محل برگزاری 

نشست و تظاهرات مخالفان البی اسرائیل شد.

مواضع همسایگان ایران در شورای حکام
 چین، روسیه و هند در میان موافقان

روس��یه، چین و هند به همراه 22 کش��ور 
دیگ��ر در ش��ورای حکام آژانس بی��ن المللی 
انرژی اتمی به قطعنامه پیش��نهادی گروه5+1 
رأی مثب��ت دادن��د و اق��دام آذربایجان و رأی 
ممتنع سه کشور همس��ایه افغانستان، پاکستان 

و ترکیه به قطعنامه قابل تأمل بود.
ب��ه گزارش خبرنگار مه��ر، از مجموع 35 
عضو ش��ورای حکام، 25 کش��ور به قطعنامه 
که خواس��تار تعلیق فعالیت های تأسیس��ات 
فوردوی ایران ش��ده اس��ت رأی مثبت و سه 

کشور شامل ونزوئال، مالزی و کوبا به آن رأی منفی دادند.
افغانستان، برزیل، مصر، پاکستان، آفریقای جنوبی و ترکیه شش کشوری بودند که به قطعنامه 
غربی ها ضد ایران رأی ممتنع دادند، جمهوری آذربایجان از همسایگان ایران نیز هنگام رأی گیری، 

نشست را ترک کرد.
بر این اس��اس اس��امی کشورهایی که به قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام رأی مثبت دادند به 
شرح زیر است:1- آرژانتین 2- استرالیا  3- بورکینافاسو 4- کامرون 5- کانادا 6- چین 7- دانمارک 
8- فرانس��ه 9- آلمان 10-هند 11-ژاپن 12-کنیا 13- کره جنوبی 14- مغولس��تان 15-هلند 16- 
نیوزلند 17- پرو 18- رومانی 19- روس��یه 20- اس��پانیا 21- سوئیس 22- اوکراین 23- انگلیس 

24- امریکا 25- اروگوئه
    

روسیه: 
به همه تعهداتمان در قبال ایران عمل می کنیم

 به گزارش واحد مرکزی خبر، س��رگئی اش��ماتکو  در آستانه س��فر به تهران برای شرکت در 
هش��تمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در جمع خبرنگاران با تأکید براینکه 
هیچ گونه مشکل فنی بر سر راه تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر وجود ندارد، گفت : آزمایش های فنی 

نیروگاه با موفقیت در حال انجام است.
وی ب��دون ذک��ر زمان مش��خصی برای راه اندازی نیروگاه اتمی بوش��هر گف��ت : در اجالس 
کمیسیون مشترک اقتصادی در تهران، درباره همه موضوعات دو جانبه و مورد عالقه دو کشور با 
رئیس ایرانی کمیسیون گفتگو خواهد کرد.سرگئی اشماتکو در این حال ابراز خوش بینی کرد که 
اجرای کامل طرح نیروگاه اتمی بوشهر زمینه همکاریهای بعدی در همه حوزه ها به ویژه احداث 
نیروگاهها و صنایع نفت و گاز را فراهم آورد.وزیر انرژی روسیه با تأکید براینکه مسکو عالقه مند 
به گسترش مناسبات همه جانبه با ایران است، گفت: خوشبختانه همکاریها براساس اراده سیاسی 

دو کشور در سطح بسیار عالی قرار دارد.
در س��فر وزیر انرژی روس��یه به تهران یک هیأت بلندپایه اقتصادی مرکب از تجار و سرمایه 

گزاران روس وی را همراهی می کنند.
هش��تمین اجالس کیسیون مش��ترک اقتصادی ایران و روسیه در روزهای هشتم و نهم آذر در 

تهران برگزار می شود.

مقام سابق انگلیسی مشروعیت جنگ عراق را 
زیر سؤال برد

س��فیر س��ابق انگلی��س در س��ازمان ملل 
مشروعیت جنگ عراق را زیر سؤال برد. 

به گزارش تلویزیون بی بی س��ی، جرمی 
گرین اس��تاک س��فیر انگلیس در سازمان ملل 
در زمان اش��غال عراق در کمیته حقیقت یاب 
این جنگ در لندن گفته اس��ت، اش��غال عراق 
غیرقانون��ی در عی��ن حال دارای مش��روعیت 
س��ؤال برانگیز بوده اس��ت. وی افزوده است: 
بس��یاری در س��ازمان ملل و همچنی��ن افکار 

عمومی انگلیس با این جنگ مخالف بودند.
گرین اس��تاک که از سال 1998تا 2003 س��فیر انگلیس در سازمان ملل بود، در کمیته تحقیق 
لندن گفته است: نظارت و حمایت دموکراتیک از این جنگ وجود نداشت. گرین استاک آن زمان 
مقامات مس��ئول انگلیس��ی را تهدید کرد در صورتی که اطالع رسانی شفاف در خصوص جنگ 
صورت نگیرد، از مقام خود کناره گیری خواهد کرد. وی امیدوار بود که آمریکا و انگلیس شروع 

جنگ را حداقل شش ماه به تأخیر اندازند. اما اینطور نشد و عراق در مارس 2003 اشغال شد.
به گزارش بی بی س��ی،وزارت خارجه انگلیس در س��ال 2001 به خوبی می دانست که تغییر 
رژیم در عراق پایه و اس��اس قانونی ندارد و اطالعات موجود برای ش��روع چنین جنگی بس��یار 
محدود و ناقص اس��ت. اما با این وجود، تونی بلر چند ماه بعد در دیدار خصوصی با جرج بوش 

در این باره صحبت کرد.

سه یادداشت تفاهم میان بانکهای مرکزی ایران و 
بالروس امضاء شد

با امضای سه یادداشت تفاهم میان بانکهای مرکزی ایران و بالروس، همکاری های اقتصادی 
دو کشور گسترش می یابد.

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر از مینس��ک، بهمنی مدیرکل بانک مرکزی در این باره 
گفت:از این پس دو کشور در معامالت دوجانبه از ارز ملی خود استفاده می کنند و ایران متعهد شد 

تا با برگزاری دوره های آموزشی، متخصصان بالروسی را با بانکداری اسالمی آشنا کند.
همچنین بر اس��اس این یادداشت تفاهم ها در خصوص اتصال سیستم خودپرداز بانکهای دو 
کشور،اختصاص خط اعتباری 50 میلیون یورویی برای سرمایه گذاران ایرانی در بالروس و ضرب 

سکه های مورد نیاز این کشور در ایران نیز توافق شد.
پروکاکووی��چ رئیس بانک مرکزی بالروس هم گفت: امضای این موافقتنامه ها کمک می کند 
روابط اقتصادی دو کشور مستحکم تر شود و امیدواریم در آینده ای نزدیک مانند افتتاح دو بانک 

ایرانی در بالروس، شاهد افتتاح بانک بالروس در ایران باشیم.
32 بانک خارجی با س��رمایه ای افزون بر چهار میلیارد دالر در بالروس مش��غول به فعالیت 

هستند.

خطبه هاجهان نما

ایران

ایران

چه خبر از پایتخت

آیت اهلل امامی کاشانی در خطبه های نمازجمعه:

جامعه باید بابصیرت و بیدار باشد

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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تعدیل نرخ ارز عامل رونق اقتصاد کشور
رود:  زاین��ده  خبرن��گار  اصفه��ان- 
عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی اس��تان 
اصفهان نرخ پایین ارز در کش��ور را زنگ 
خطری برای کاهش تولید عنوان کرد و با 
اش��اره به اینکه در زمینه اقتصادی کشور 
مش��کالت بس��یاری وج��ود دارد گفت: 
نخستین مش��کل عمده کشور ما نرخ ارز 
اس��ت که باید اصالح ش��ود و به سمت 

واقعی شدن برود.
مصطفی رناسی با تأکید بر اینکه نرخ 

ارز یک مسأله جهانی است، اظهار داشت: نرخ ارز برای مسائل اقتصادی و صادرات و واردات 
بسیار حیاتی است اما در کشور ما با وجود درخواست ها و زمینه های مناسب هنوز به این امر 

مهم رسیدگی نشده است.
وی تصریح کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی در یک سال گذشته تورم 420 درصد بوده که 
این میزان بیانگر تولید محصوالت با همین نرخ تورم اس��ت. وی خاطر نش��ان کرد: با مقایسه ی 
نرخ تورم و تأثیر آن بر تولید در کشورهای دیگر در می یابیم که در سایر کشورها تورم تغییرات 
محسوس در قیمت ها ایجاد نکرده است، این در حالیست که باال بودن تورم در کشور ما در امر 

تولید داخل و سرمایه گذاری های خارجی اخالل ایجاد کرده است.
 رناس��ی با انتقاد از اینکه چگونه می ش��ود با این نرخ تورم با دنیا رقابت کرد، گفت: باید از 
ش��عارها بپرهیزیم و به صورت اصولی برای حل این معضل اقدام کنیم. وی با اش��اره به اینکه 
کش��ور را تنها یک طیف خاص از تولید کنندگان،  صادرکنندگان و نخبگان نمی سازن�د، افزود: 
جامعه ایران متش��کل از عموم مردم در هر قش��ر و لباس اس��ت که مدیران و مس��ئوالن اجرایی 
باید در سی�است گذاری های کالن، بخصوص تصمیمات اقتصادی کشور به این موضوع توجه 

کافی داشته باشند.

اصفهان بر قله ی خصوصی سازی
اصفهان - خبرنگار زاینده رود: استان اصفهان با تکیه بر جایگاه خاص جغرافیایی خود و بهره 
مندی از مواهب طبیعی از دیرباز یکی از بزرگترین مراکز اقتصادی ایران بوده اس��ت. این اس��تان 
ب��ا تکی��ه بر توان باالی مردمانش و با دارا بودن منابع عظیم خ��دادادی، مالی و مهم تر از آن منابع 
انسانی خود به واقع یکی از بزرگ ترین مراکز تأثیر گذار در صحنه ی تولید و اقتصاد کالن کشور 

به شمار می آید.
صنایع مهم استان اصفهان

اصفهان در بسیاری از صنایع از جمله صنایع فوالد سازی، ماشین سازی، قطعه سازی، برق و 
الکترونیک، IT و ICT و لوازم و وس��ایل خانگی، پتروشیمی، صنایع شیمیایی و دارویی، سیمان 
و نس��اجی و همچنین اخذ گواهینامه های بین المللی کیفیت، بهره وری، استاندارد، سیستم های 

مکانیزه و محیط زیست پیشتاز بوده است.
کارآفرینان این اس��تان در اغلب انجمن ها، تشکل های صنفی و مردم نهاد و بازرگانی کشور 
نقش محوری و کلیدی داش��ته و در عملیاتی کردن بس��یاری از ایده های جدید و نوآوری و فن 

آوری روز پیشگام هستند.
اصفهان پیشتاز در صنعت و معدن

اصفهان دارای 8100 واحد صنعتی فعال رس��می با اش��تغال 215 ه��زار نفر بوده که به لحاظ 
اشتغال در رتبه ی دوم کشوری قرار دارد.

این اس��تان با داشتن انواع معادن در حال حاضر به همت تالشگران عرصه معدن به استخراج 
بی��ش از چهل ن��وع ماده معدنی مبادرت می ورزد که از آن جمله می توان به س��نگ های تزئینی 

سرب، روی، طال، آهن و مواد اولیه سیمان و... اشاره داشت.
در حال حاضر 37 درصد اش��تغال و 38 درصد س��هم تولید ناخالص داخلی استان مربوط به 

حوزه ی صنعت و معدن است.
این صنعت در دوره ی چهارساله ی دولت نهم در زمینه ی سرمایه گذاری و اشتغال صنعتی 

به ترتیب 566, 103 درصد نسبت به مدت مشابه دوره قبلی رشد داشته است.
همچنین در این دوره سرمایه گذاری معدنی انجام شده در بخش اکتشاف 247 درصد، میزان 
ذخایر کشف شده جدید 354 درصد و در بخش فعالیت های بهره برداری از معادن سرمایه گذاری 
128 درصد، اشتغال 44 در صد، میزان استخراج واقعی از معادن 41 درصد و حقوق دولتی وصول 

شده 107 درصد رشد داشته است.
در عرصه خصوصی س��ازی و ایجاد شهرک های تخصصی غیردولتی نیز این استان در کشور 
پیش��تاز بوده و تاکنون مجوز احداث 4 ش��هرک خصوصی صادر و در مرحله اجرا و بهره برداری 

بوده و تعدادی نیز در دست بررسی و اقدام هستند.
از ابتدای اجرای طرح بنگاه های زود بازده و کارآفرین در اس��تان تاکنون بالغ بر 956 میلیارد 
تومان در بخش صنعت و معدن جذب ش��ده که این رقم حدود 61 درصد پرداختی در کل استان 
بوده و 680 میلیارد تومان از این تس��هیالت در طرح های سرمایه گذاری و 276 میلیارد تومان در 

بخش سرمایه در گردش و تثبیت اشتغال موجود پرداخت شده است.
پاالیشگاه اصفهان

بزرگ ترین پاالیشگاه استان در حومه ی شهرستان اصفهان استقرار یافته که به همراه مجموعه 
پتروش��ی�می اطراف آن با تولید محصوالت و مش��تقات نفت�ی مت�نوع و شیمی�ایی به عن�وان مواد 
اولی�ه مورد اس��تفاده دیگ�ر کارگ�اه ها ب��ازار ص�ادراتی قابل توجه�ی را به خود اختص�اص داده 

است.
گردشگری

ش��هر اصفهان با دارا بودن جاذبه های تاریخی و هنری اولین ش��هر تاریخی ایران و جزء 10 
ش��هر اول جهان است، بدین لحاظ یکی از بسترهای مناس��ب جهت سرمایه گذاری و توسعه ی 

گردشگری در استان به شمار می آید.
در اس��تان اصفهان بیش از یک میلیون اثر تاریخی ش��ناخته ش��ده وجود دارد که تنها بخش 

کوچکی از آن مورد بازدید گردشگران قرار می گیرد. 
عالوه بر این قابلیت ها مناظر زیبای طبیعی فراوانی در اطراف ش��هرها وجود دارد که استفاده 
از آنها مس��تلزم س��رمایه گذاری در بخش هایی چون هتل ها، دهکده های توریس��تی، رستوران، 

اقامتگاه های ارزان قیمت و توسعه و تکمیل امکانات فعلی است.

اعظم زمانی - فرش دستباف ایران که نشان 
از تاریخ، ذوق، هنر و هویت ایرانی دارد با تکیه 
بر تنوع نقشه و کیفیت باال توانسته است شهرت 

جهانی یابد.

دوره ی ش��کوفایی هنر فرشبافی ایران به زمان 
حکومت صفویان به ویژه دوران ش��اه طهماسب و 
ش��اه عباس می رس��د و فرش های بسیار نفیس و 
ارزش��مندی که از این دوران در موزه های سراسر 

جهان نگهداری می شود گواه این مطلب است.
اگ��ر از بعد اقتص��ادی به این مقول��ه بپردازیم 
فرش به عنوان مهم ترین کاالی صادراتی غیرنفتی 
از دیرب��از در کش��ور مطرح بوده اس��ت به طوری 
که صدور آن در س��ال 1370 بی��ش از 43 درصد 
از ص��ادرات غیرنفت��ی را تش��کیل م��ی داد و ب��ه 
صراح��ت می توان اعالم کرد که این هنر- صنعت 
فرصت های ش��غلی بس��یاری را پدید می آورد و 
عالوه بر آن توان ج��ذب درصد قابل مالحظه ای 

از نیروی آماده به کار را دارد.
بخش چش��مگیری از فرش های دس��تباف در 
نقاط روس��تایی کش��ور تولید می ش��ود به طوری 
که می توان گفت فرش در اقتصاد روس��تایی نقش 
مؤث��ری در ایج��اد اش��تغال در این نق��اط، کاهش 
مهاجرت روس��تاییان به شهر و نگه داشتن آنها در 

روستاهای خودشان را داشته و دارد.
هر س��ال حدود 6/5 میلیون مترمربع فرش در 
کشور تولید می شود و حدود 10 میلیون نفر شامل 
بافندگان و خانواده های آنها از این راه امرار معاش 

می کنند.
فرش دس��تباف ایرانی از اولین کاالهایی است 
که همواره ب��ا ورود ایران به بازارهای جهانی وارد 
این بازار ش��ده و مورد مبادله قرار گرفته است، به 
همین جهت بیش��تر مردم دنیا با این فرش آشنایی 
دیرینه دارند، این درحالی اس��ت که طی س��ه سال 
گذش��ته س��هم ایران در بازار جهان��ی فرش از 55 
درصد به حدود 30 درصد کاهش یافته و متأسفانه 
ایران بخشی از موقعیت خود را به رقیبان تازه نفس 
از جمله چین، هند، پاکس��تان، ترکیه و نپال واگذار 

کرده است.
با این روند به گفته ی کارشناسان، فرش ایرانی 
همچنان در حال از دست دادن بازارهای صادراتی 
اس��ت، به نظر می رسد این ش��رایط با بحران مالی 
اخی��ر جهانی سرنوش��ت بدتری را ب��رای این هنر 

ایرانی رقم بزند.
کپ��ی برداری از نقش��ه های ایرانی، ش��یوه ی 
تهیه ی رن��گ طبیعی و نحوه ی نصب دار قالی به 
ش��یوه ی ایرانی در خارج از کش��ور را می توان از 

دالیل عمده کاهش رونق فرش ایرانی نام برد.
همچنی��ن با توجه به نوس��اناتی ک��ه در فرش 
ایرانی به وجود آمده اس��ت، کش��ورهای خارجی 
از این فرصت اس��تفاده کرده و ش��روع به تولید و 
فروش فرش هایی ب��ه نام فرش ایرانی کرده اند و 

در نتیجه نامرغوبی فرش های تولید ش��ده توسط 
این کشورها و نسبت دادن آن به ایران، اعتبار فرش 

کشورمان را تا حد زیادی خدشه دار کرده است.
فرش دس��تباف ایرانی؛ یک سوم کل صادرات 
غیرنفت��ی افزای��ش ص��ادرات غیرنفت��ی و کاهش 
وابس��تگی به درآمده��ای نفتی یک��ی از مهمترین 
اولویت های دولت در برنامه ی توس��عه ی پنجم 
اس��ت و فرش به عنوان دومی��ن منبع ارزی پس از 
نفت و مهمترین کاالهای صادراتی غیرنفتی کشور 

به شمار می رود.
با توج��ه به این که تأمین م��واد اولیه ی مورد 
نی��از ف��رش، کمتری��ن هزین��ه ی ارزی را متوجه 
اقتصاد کش��ور می کند ای��ن هنر- صنعت از جمله 
محصوالتی اس��ت که با داش��تن 70 درصد ارزش 
افزوده باالتری��ن رقم را در میان کاالهای صادراتی 

به خود اختصاص داده است.
ول��ی در هر ح��ال با وج��ود کاهش عرضه ی 
فرش دس��تباف در س��طح جهان، ای��ران همچنان 
بزرگتری��ن صادرکننده ی فرش اس��ت و در حال 
حاض��ر به بیش از 100 کش��ور دنیا چ��ون امریکا، 

آلمان، ایتالیا، فرانسه و سوئیس صادر می کند.
مس��ئول اداره ی فرش س��ازمان بازرگانی در 
گفتگ��و با خبرن��گار زاینده رود گف��ت: مرکز ملی 
ف��رش ایران در نظ��ر دارد به منظور ارتقاء س��طح 
رفاه تولی��د کنندگان فرش به خص��وص بافندگان 
و همچنی��ن افزایش تقاض��ای داخلی و خارجی با 

بهره گیری از ظرفیت ه��ای علمی، فنی و اجرایی 
کشور بستری فراهم کند تا فرش دستباف ایرانی در 
بازارهای هدف ارزشمندتر از محصول رقیبان بوده 

و رضایت و ارتباط مشتریان را ایجاد کند.
رسول زارعی با اشاره به این که استان اصفهان 
ح��دود 300 بافن��ده ی ف��رش دارد اف��زود: ای��ن 
بافندگان به دالیل مختلف از جمله نداشتن بیمه به 
صورت پی در پی و رس��می در بخش تولید فرش 
مشغول نیستند و اغلب جزء آمار شاغالن محسوب 

نمی شوند.

وی ب��ا تأکید بر ض��رورت باال ب��ردن کیفیت 
فرش ه��ای صادراتی تصریح ک��رد: آموزش یکی 
از عوام��ل مؤثر در افزایش کیفیت اس��ت به همین 
منظور دوره های آموزشی )به بافی( فرش دستباف 
برای بافندگان برگزار شده که تا کنون این خدمات 

به بیش از 5 هزار بافنده ارائه شده است.
مس��ئول اداره ی فرش سازمان بازرگانی استان 
خاطر نش��ان کرد: آش��نایی هنرجو با ابزار و روش 
کنت��رل کیفیت بافت و تولی��د فرش بدون عیب که 
بی گمان قیمت خوبی خواهد داش��ت و همچنین 
کاهش خطرپذیری مربوط به فرآیند تولید فرش و 

دغدغه ی بافنده از مزایای آموزش به بافی است.
آمارها حاکی از آن است که ارائه ی تسهیالت 
بانکی در صنعت فرش استان عمدتًا مربوط به سال 
85 ب��وده که طی آن 35 ه��زار و 270 نفر در قالب 

فارغ التحصیالن ف��رش خانگی و کارگاهی جهت 
دریافت وام فرشبافی از طریق سازمان بازرگانی به 

بانک های عامل معرفی شده اند.
تولیدکنندگان  اتحادی��ه ی  رئی��س  همچنی��ن 
و بافن��دگان فرش اس��تان اصفه��ان در خصوص 
بیمه ی بافندگان اظهار داش��ت: سال گذشته قانون 
بیم��ه خدمات درمانی به تصویب رس��ید اما هنوز 
ابالغی��ه ی آن در دس��تور کار قرار نگرفته اس��ت، 
از س��وی دیگر اکثر بافندگان در محیط هایی فاقد 
مس��ائل ایمن��ی از قبیل بهداش��ت و ن��ور فعالیت 

می کنند.
عصاچی با اش��اره به اینکه جای��گاه بافندگان 
به مرحله ی ایده آل نرس��یده اس��ت تصریح کرد: 
بافندگ��ی یک هنر اس��ت و بافن��دگان هنرمندانی 
هس��تند که با دست هایش��ان به تار و پود قالی ها 
به س��بکی ویژه چون تبریزی، ترکمن، کاش��انی و 

اصفهانی جان می بخشند.

وی نداش��تن درآمد کافی ای��ن هنرمندان را از 
دیگر مشکالت بافندگان عنوان کرد. رئیس اتحادیه 
تولید کنندگان و بافندگان فرش دس��تباف با اشاره 
به وضعیت نا بس��امان بازار فرش خاطر نشان کرد: 
طی دو سال اخیر هیچ گونه صادراتی در این زمینه 
ص��ورت نگرفته این در حالی اس��ت ک��ه اداره ی 
گم��رک، آمار و ارقام��ی مبنی بر ص��ادرات فرش 
دس��تباف در اختیار ما ق��رار داد: آیا این تناقص از 

بی اطالعی این اتحادیه حکایت ندارد؟
مدی��ر کل اداره ی گم��رک اس��تان اصفهان با 
بیان این که آمار فرش دس��تباف هر ماه به اتحادیه 
صادرکنندگان و تولید کنندگان ارسال می شود که 
نس��خه های بایگانی آن نیز موجود است گفت: در 
س��ال 87 می��زان 2171079 کیلوگ��رم انواع فرش 
دس��تباف به ارزش بیش از 76 میلیون و 500 هزار 

دالر از گمرکات استان صادر شده است.
فرود عس��گری افزود: این میزان نسبت به سال 
86 از نظر وزنی 6 درصد و از نظر ارزش 4 درصد 

رشد داشته است.
رک��ود  اس��تان  گم��رک  اداره ی  کل  مدی��ر 
اقتصاد جهان��ی، نبود بازاریابی صحی��ح و ناتوانی 
صادرکنن��دگان در رقابت با ب��ازار جهانی به علت 
بیش��تر بودن قیمت تمام شده را علت اصلی نزولی 

بودن صادرات فرش برشمرد.
وی خاطر نش��ان کرد: فرش های تجاری مانند 
گذش��ته از گم��رکات اصفهان صادر نمی ش��ود و 
اغل��ب فرش های دس��تباف نفیس ب��ا ارزش زیاد 
از طریق ترانزیت هوایی صادر می ش��ود که باعث 
رشد ارزش��ی در نیمه ی نخست سال جاری شده 

است.
دای��ی رئیس اتحادی��ه ی فروش��ندگان فرش 
دس��تباف نیز رکود بازار جهانی، تحریم اقتصادی و 
حضور رقبای خارجی چون هند، پاکس��تان و چین 

را عامل اصلی این وضعیت نا بسامان عنوان کرد.

اصفهان - خبرنگار زاینده رود : حجت االس��الم 
والمس��لمین ابوترابی گفت: ف��والد مبارکه بزرگترین 
فوالدساز و یکی از شرکت های با ثبات کشور است 
که هدفمند کردن یارانه ها آن را قدرتمند خواهد کرد. 
ابوترابی افزود: مدیریت هوشمند و تجربه کالن از یک 
سو و بازار مطمئنی که فوالد مبارکه در داخل و خارج 
از کش��ور در اختیار دارد این شرکت را در راه رسیدن 
به اهدافش یاری می رساند چرا که محصوالت کیفی 
این شرکت و تجاربی که در طول سه دهه ی انقالب 
اسالمی حاصل شده اس��ت ضامن رشد و توسعه ی 

این شرکت است.
وی با اش��اره به این که نیروی انس��انی شاغل در 
فوالد مبارکه، س��تون فقرات این شرکت برای اجرای 

طرح های توسعه اس��ت تصریح کرد: این صنعت از 
جمله صنایع مادری اس��ت که می توانیم با کمک به 
رش��د و توسعه ی آن جایگاه کش��ور را با ایجاد زیر 
ساختارهای اقتصادی و صنعتی مناسب ارتقاء ببخشیم 
و اقتدار خود را به عنوان قدرت اول منطقه در زمینه ی 

تولید و صادرات فوالد تخت حفظ نماییم.
حجت االسالم و المسلمین ابوترابی اق���دامات 
فوالد مبارکه برای حضور در کش��ورهای همجوار و 
خاورمیان��ه را جهت اح��داث و ص��دور تکنولوژی 
صنعت فوالد گامی مؤثر و ارزشمند برشمرد و عنوان 
ک��رد: با این اقدام می توان ام�ی��دوار بود ک�����ه در 
آینده ی نزدیک فوالد مبارکه، جمهوری اسالمی ایران 
را به عنوان کشور صاحب تکنولوژی در صنعت فوالد 

به جهان معرفی نماید.

نائب رئیس مجلس شورای اسالمی: طرح هدفمند کردن یارانه ها قطب فوالد کشور را قدرتمندتر می سازد
تحکیم پایه های فوالد در طرح تحول اقتصادی

مهین محمدپور - تنوع و وسعت گسترده ی تولیدات استان اصفهان و حضور 
ق��ابل توجه آن در بازار بین الملل انکار ناپذیر است و بالطبع این جایگاه متأثر از 

نوسانات بسیاری در زمینه های مختلف اقتص�ادی، سیاسی، ف���رهنگی و... کشور 
و حتی جهان خواهد بود. بنابراین ورود به بازاره��ای داخلی و خارجی و تسلط و 

مدیریت صحیح این بازار مستلزم برنامه ریزی منسجم است.
در ش��رایط کنونی که فقدان یک بازار رقابت��ی کارآمد و فراگیر برای داد و 
س��تد تولیدات و عدم کارآیی شبکه درس��ت توزیع محسوس است و صنعت 
استان اصفهان نیز از آن مستثنی نیست، تنها می توان بار راهکارهای کاربردی و 
تجربه ش��ده در صدد جبران و مبارزه با آن برآمد. در این ش��رایط بورس کاال با 
استفاده از ابزارها و روش های داد و ستد در پی ایجاد یک بازار رقابتی شفاف 
و کارآمد اس��ت که بتواند تا حد قابل مالحظه ای معضالت و برخی مشکالت 

مبتالبه اقتصاد را مرتفع سازد.
از دیدگاه کارشناسان اقتصادی و تنظیم کنندگان بازار، راه اندازی بورس کاال 
در بخش های مختلف اقتصادی اعم از صنایع، معادن، کشاورزی، دامپروری و... 
در استان اصفهان به عنوان یکی از قطب های مهم و استراتژیک کشور می تواند 
ساماندهی و هدایت سود منطقی و واقعی به تولید کنندگان و فعاالن اصلی بازار 

را در قالب اهداف بلند مدت و کوتاه مدت تأمین کند.
به گفته کارشناسان در اهداف بلند مدت بورس کاال مواردی همچون کاهش 
هزینه ی معامالت و ساماندهی مناسب تر بازار، افزایش سرعت انتقال اطالعات 

بازار به تولید کنندگان و مصرف کنندگان توسعه صادرات و... تأمین خواهد شد.
محس��ن ش��یرازی مدیر بورس منطقه ای اصفهان نی��ز بورس های کاال را 
عامل��ی مؤثر در کاهش هزینه های دولت و کمرنگ نمودن نقش تصدی گری 
آن در اقتص��اد عنوان کرد و گفت: بورس در همه بخش های صنعت به عنوان 
یک راه حل ساختاری و پدیده ای مدرن در اقتصاد می تواند تحوالت عمیقی را 
ایجاد کند و در فرایند نوسازی نظام مالی و اقتصادی بسیار مطلوب واقع گردد.
وی افزود: در استان اصفهان نیز به رغم وجود تنگناهای مختلف، می توان 
با مدیریت صحیح و کارشناسی دقیق از پتانسیل های بالقوه ای که الزمه توسعه 
بیشتر کاال در بخش های مختلف صنایع و چرخه اقتصادی استان است استفاده 
ک��رد و س��ود واقعی را به تولی��د کنندگان و فعاالن ب��ا رعایت حقوق مصرف 

کنندگان تخصیص داد.
ش��یرازی ارزش مب��ادالت کاال در ب��ورس منطقه ای اصفه��ان را در 120 
روزکاری در 6 ماهه گذش��ته س��ال جاری 4101/5 میلی��ارد ریال عنوان کرد و 
افزود: سهم اصفهان در کل بورس 7/6 درصد و سهم خرید آن در کل مبادالت 

61/3 درصد بود.
مدیر بورس منطقه ای اصفهان تصریح کرد: مسئوالن و فعاالن اقتصادی در 
بخش های مختلف باید تعداد بیشتری شرکت های کارگزاری را در بورس فعال 
کنند و از بانک ها و شرکت های تجاری که نقش قابل توجهی در صادرات و 
واردات دارند برای تأسیس این شرکت های کارگزار- معامله گر استفاده کنند.

اصفهان- خبرنگار زاینده رود: در سال های اخیر و به خصوص 4 سال گذشته 
حرکتی بزرگ و بسیار مهم در عرصه ی صادرات صورت گرفته که تأثیر آن کمتر از 

دستاوردهای علمی جوانان ایران نبوده است.
در سال 83 مجموع صادرات غیرنفتی 7 هزار و 300 میلیارد تومانی بوده، اما این 

رقم در سال گذشته 3 برابر رشد و به 23 هزارمیلیارد تومان رسید.
این حرکت مهم و رشد چشمگیر در شرایط سخت و بحرانی اقتصاد جهانی 
و در حال��ی که قدرت های بزرگ اقتصاد جهان با چالش های جدی روبرو بودند 
صورت گرف��ت. عالوه بر آن ملت ایران در این دوران با تحریم های متعددی نیز 

مواجه بوده اما این امر در اراده ی راسخ ملت تأثیر منفی نداشته است.
ذوب آهن اصفهان با به کارگیری روش های به روز فروش بازرگانی خارجی از 
قبیل فروش مدت دار اعتبارات اسنادی- دیداری و مجموعه روش هایی که شیوه ی 
برد- برد برای طرفین تجاری را در پی داش��ت توانس��ت دوران رکود را با حداقل 

مشکالت موجود سپری کند و چشم به بهبود بازارهای جهانی داشته باشد.
حفظ کیفیت برتر، تنوع و گس��ترش محصوالت جدید، موفقیت در کس��ب 
گواهی نامه های سیس��تم های مدیریتی، تولید مطابق با استانداردهای روز دنی�ا و 
اخ�ذ گواهی CE به عنوان مجوز صادرات کاالهای فوالدی به کش��ورهای عضو 
اتحادیه ی اروپا از جمله عوامل موفقیت ذوب آهن در کس��ب عنوان صادرکننده 

نمونه ی کشوری بوده است.
از دیگر عوامل مؤثر در کسب این موفقیت افزایش حجم صادرات به کشورهای 
مس��لمان همسایه در راس��تای سیاست دولت به منظور حس��ن مراوده تجاری با 

کش��ورهای یاد شده، افزایش چشمگیر سطح آموزش کارکنان شرکت، طرح های 
توسعه و عضویت و فعالیت ذوب آهن در تشکل های صادراتی است.

ذوب آه��ن اصفه��ان به واس��طه ی مس��ئولیت اجتماعی خوی��ش در قبال 
جامع��ه، هم��واره سیاس��ت صادراتی خ��ود را با وج��ود توانمندی بس��یار برای 
 ص��ادرات بر اس��اس ش��رایط و تقاضای جامع��ه و کنترل و تنظیم ب��ازار داخلی

 به مورد اجرا گذاشته است.

بورس میانبر اقتصادی در تأمین رفاه عمومی صادرات اصفهان در سال گذشته سه برابر رشد داشته است

ذوب آهن اصفهان سومین صادرکننده ی نمونه ی کشوری
ایجاد و راه اندازی بورس کاال چه به عنوان ابزاری برای بهبود روش مبادله یا ساماندهی بازار کاال و چه برای توسعه اقتصاد از طریق 

افزایش سرمایه گذاری در آن، اساساً می تواند نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور و تأمین رفاه مردم ایفا کند.

زاینده رود  رکود صادرات فرش را بررسی می کند

تار و پود و گره در دست رقیبان

ــتباف ایرانی از اولین کاالهایی است که همواره با ورود ایران به  فرش دس
ــت، به  ــده و مورد مبادله قرار گرفته اس بازارهای جهانی وارد این بازار ش
همین جهت بیشتر مردم دنیا با این فرش آشنایی دیرینه دارند، این درحالی 
ــهم ایران در بازار جهانی فرش از 55  ــته س ــت که طی سه سال گذش اس
درصد به حدود 30 درصد کاهش یافته و متأسفانه ایران بخشی از موقعیت 
ــتان، ترکیه و نپال  ــازه نفس از جمله چین، هند، پاکس ــود را به رقیبان ت خ

واگذار کرده است.
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خبرخبر

برای اولین بار در کشور:
خانه های ویالیی برای مهری ها 

ساخته می شود
برای اولین بار در کشور خانه های مسکن مهر در شهر جدید مجلسی به صورت ویالیی 

ساخته می شود 
 عبدالکریم محمدی مدیرعامل ش��رکت عمران شهر جدید مجلسی با اعالم این خبر گفت: 
واحدهای ویالیی 80  متری و در دو طبقه 40  متری احداث می ش��ود و متقاضیان واجد ش��رایط 

با استفاده از تسهیالت بانک مسکن و 24 میلیون تومان صاحب یک واحد ویالیی می شوند.
نایب رئیس هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید مجلسی همچنین از افتتاح و بهره برداری 
یک هزار و 322 واحد مسکن مهر در این شهر در سال آینده خبر داد و افزود: در سال 86 برای 
اجرای طرح مس��کن مهر در شهر جدید مجلسی 380 هکتار زمین در نظر گرفته شد و همزمان 
با آن، 13 تعاونی مسکن مهر متقاضیان شهرهای اصفهان و مبارکه را برای سکونت در این شهر 

معرفی کردند.
محم��دی برنامه ریزی برای اس��کان جمعیت مهاج��ر و احداث مجموعه های مس��کونی و 
خدماتی مورد نیاز را از مهمترین برنامه ها و اهداف فراروی ش��هر مجلس��ی برش��مرد و گفت: 
خوشبختانه تاکنون پیش بینی امکانات و خدمات وسیع و متنوع در شهر جدید مجلسی و به ویژه 
هوای مناس��ب آن در مقایسه با اصفهان موجب توسعه روزافزون و استقبال مردم برای سکونت 

در این شهر شده است.
مدیرعامل ش��رکت عمران شهر جدید مجلس��ی به احداث منطقه صنعتی امین در مجاورت 
شهر جدید مجلسی اشاره و تصریح کرد: قرارگیری این شهر در خارج از محدوده 50 کیلومتری 
ش��هر اصفهان و فراهم بودن زیرس��اخت های مناسبی چون تأسیسات آب، برق، گاز و فاضالب 
باعث ش��ده این منطقه محل مناسبی برای احداث صنایع محس��وب شود. وی می گوید: سایت 
صنعتی امین شامل 520 واحد صنعتی و خدماتی از قبیل تجاری، اداری، فضای سبز و رستوران 
می باش��د که به دلیل فراهم بودن زیرس��اخت ها و امکانات الزم منطق��ه صنعتی جنوب اصفهان 
راه اندازی خواهد ش��د.عبدالکریم محمدی جمعیت ثابت ش��هر جدید مجلسی را پنج هزار نفر 
اعالم کرد و یادآور ش��د: در حال حاضر پنج هزار دانش��جو نیز به صورت موقت در محله های 
گلستان، سپهر، فرهنگ و هنر این شهر سکونت دارند.وی یادآور شد: اولین محله شهر مجلسی 
در سال 70 افتتاح و در سال 72 پذیرش جمعیتی بالغ بر 140 هزار نفر در این شهر به تصویب 
ش��ورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید.گفتنی است ش��هر جدید مجلسی در زمینی به 
مساحت 11 هزار هکتار در 65 کیلومتری جنوب غربی اصفهان و هفت کیلومتری مجتمع فوالد 

مبارکه اصفهان احداث گردیده و ارتفاع آن از دریا هزار و 750 متر است.

بارش برف در بام ایران
بام ایران، چهارمحال و بختیاری سفید پوش شد.

بارش برف که از سحرگاه دیروز در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری آغاز شده طبیعت پاییزی 
این استان را زمستانی کرده است.

همچنین بر اثر بارش برف معابر و خیابانهای شهرکرد دچار آبگرفتگی شده که تردد را در بیشتر 
نقاط با مشکل مواجه کرد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: بارش برف تا عصر امروز در تمامی شهرستانهای 
استان ادامه دارد.

امام جمعه اردستان:
مرمت و بازسازی مساجد اردستان 30 میلیارد 

ریال اعتبار نیاز دارد 
امام جمعه اردس��تان گفت: 30 میلیارد ریال اعتبار برای مرمت و بازس��ازی مساجد این 

شهرستان مورد نیاز است.
به گزارش خبرگزاری فارس، حجت االس��الم و  المس��لمین حس��ن خرمی آرانی در جلس��ه 
شورای سیاستگذاری مساجد شهرستان اردستان با اشاره به اینکه از 207 مسجد موجود در سطح 
شهرستان اردستان بیش از 40 درصد آنها نیاز به مرمت و بازسازی دارد، اظهار داشت: برای مرمت 

و بازسازی مساجد شهرستان بیش از 30 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
وی از به کارگیری 98 خادم برای مساجد توسط اداره اوقاف شهرستان خبر داد و گفت: 70 

نفر از این خادمین در شهر و بقیه در روستاها هستند.
امام جمعه اردس��تان هدف از تشکیل شورای سیاس��تگذاری مساجد را شناسایی مشکالت، 
ساماندهی مساجد و شناسنامه دار کردن مساجد ذکر کرد و افزود: اداره امور مساجد و ساماندهی 

آنها باید توسط هیأت امناء و مردم صورت بگیرد.
در ادامه این جلس��ه نماینده مردم اردستان در مجلس ش��ورای اسالمی به چهار پیام عبادی، 
سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگی مس��اجد اش��اره کرد و گفت: از ابتدا تا کنون تمام امور مساجد و 

ساخت و توسعه آن بر عهده مردم بوده است.
حجت االسالم و المس��لمین حاج سید مصطفی طباطبائی نژاد خاطرنش��ان کرد: این در حالی 
اس��ت که دادن انش��عاب آب، برق، گاز و تهی��ه خادمین بر عهده دول��ت و از مصوبات مجلس 

شورای اسالمی است.
وی ساخت خانه های عالم را از مصوبات مجلس شورای اسالمی ذکر کرد و افزود: 70 درصد 

هزینه ساخت مساجد بر عهده استاندار و سازمان تبلیغات اسالمی و 30 درصد آن مردم است.
در ادامه این جلس��ه فرماندار اردس��تان از ثبت 14 کانون فرهنگی و هنری مساجد در سطح 
شهرس��تان خبر داد و گفت: ش��ش کانون فرهنگ�ی و هن�ری مس��اجد به سیس��تم کامپیوتری و 
کتابخانه مجهز و همچنین پنج مسجد دارای کتابخانه فعال با متوسط هر کدام 4 هزار جلد کتاب 

هستند.
محمد حس��ین قاس��م زاده به پرداخت س��االنه حداقل 500 هزار تومان اعتب��ار به کانون های 
فرهنگی و هنری مس��اجد شهرس��تان اش��اره و تصریح کرد: تعداد 10 کان��ون فرهنگی و هنری 

مساجد تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

فرماندار شهرکرد:
بسیج صدای حماسه ساز تاریخ است 

فرماندار شهرکرد گفت: بسیج صدای حماسه ساز تاریخ است.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری فارس، س��عید زمانیان اظهار داش��ت: بس��یج یک��ی از اصلی ترین 

پشتیبان های نظام جمهوری اسالمی ایران است.
وی اف��زود: ای��ن نه��اد مقدس هر زم��ان و در هر مکانی که الزم ش��ود وظیف��ه خود را در 

خدمت رسانی بهینه و دفاع از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن ایفا می کند.
فرماندار ش��هرکرد بس��یج را نماد بارز حضور همیش��گی و یکپارچه ملت مسلمان و مبارز 
ایران اسالمی در همه صحنه ها دانست و افزود: در عرصه های مختلف و به ویژه خدمات فنی و 

مهندسی هر کجا کاری نیمه تمام مانده است، بسیج است که آن را به پایان می رساند.
زمانیان تصریح کرد: در گذش��ته مس��ئوالن اجرایی باید به دنبال مهندسان در راستای انجام 
خدمات مورد نیاز در بخش فنی و مهندسی می رفتند و با هزینه های زیادی از آن خدمات استفاده 
می کردند اما امروز این س��ازمان بس��یج مهندسان اس��ت که آمادگی خود را برای خدمت رسانی 

بی منت به مردم در عرصه های مختلف خدمات فنی و مهندسی اعالم می کند.
وی با تأکید بر اینکه فرمانداری در بحث هزینه کرد بیت المال با احدی تعارف ندارد، افزود: 
بخشداری ها و دهیاری های شهرستان شهرکرد تا جایی که می شود باید از خدمات و توان بسیج 
مهندس��ان در راس��تای رفع نیازمندی  های خود در بخش فنی و مهندسی استفاده کنند نه اینکه با 

پرداخت هزینه های هنگفت، از سایر مراجع و دفاتر این خدمات را مطالبه کنند.
فرماندار ش��هرکرد افزود: مسئوالن شهرستان شهرکرد این فرصت طالیی را مغتنم شمرده و 
با هماهنگی و برنامه ریزی الزم به صورت مس��تمر در خدمت بس��یج مهندسان و همچنین سایر 

اقشار بسیج خواهند بود.

وزیر کشور ابالغ کرد:
ایجاد تغییر در تقسیمات 

کشوری استان چهارمحال و 
بختیاری 

به گزارش ایس��نا و ب��ه نقل از پای��گاه اطالع 
رسانی وزارت کشور، مهندس مصطفی محمدنجار 
وزیر کش��ور، ط��ی نامه ای ب��ه صادقی اس��تاندار 
چهارمحال و بختی��اری مصوبه هیأت وزیران مبنی 
بر ایجاد دهستان ش��هریاری و ایجاد بخش دوآب 
صمصامی و تغییر نام دهس��تان بازف��ت به بازفت 
پایین در تابعیت شهرس��تان کوهرنگ را ابالغ کرد 
و از اس��تاندار چهارمحال و بختیاری خواست طبق 
قان��ون و ضوابط تقس��یمات کش��وری و آئین نامه 

اجرایی اقدامات الزم را انجام دهد.

مراتع چهارمحال و بختیاری 
نیازمند حمایت بیشتر است

ــهرکرد خبرنگار زاینده رود- کارشناس��ان  ش
منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
مساحت 66 درصدی مراتع و اهمیت اقتصادی این بخش به 
وسعت یک میلیون و93هزار هکتار برلزوم صیانت از مراتع 

این منطقه تأکید دارند.
آنها معتقدند: مراتع با پوش��ش متنوع گیاهی بستر 
مناسبی برای توس��عه پایدار، ماندگاری اشتغال جامعه 
عشایری و روستایی، ادامه حیات موجودات زنده،حفظ 

اکوسیستم و تقویت محیط زیست است.
حفاظت از منابع آب وخاک، جلوگیری ازفرسایش 
خاک و پر ش��دن س��دها، کمک به نفوذپذیری آب در 
زمین، افزایش منابع آبهای زیرزمینی، تولید علوفه، رونق 
صنعت دامداری، زنب��ورداری و حیات وحش از دیگر 

مزیت های منابع طبیعی است.
سرپرس��ت اداره کل منابع طبیع��ی چهارمحال و 
بختیاری دراین باره گفت: داشتن رویش متنوع با فراوانی 
و تنوع گیاهی از جمله ش��رایط و ویژگی های خاص 

مراتع این استان است.
سبزعلی کاویانی  با اشاره به نقش تولید علوفه مراتع 
این اس��تان درتغذیه دام منطقه افزود: بخشی از پوشش 
مراتع این استان را گونه های ارزشمند با کاربرد صنعتی، 

دارویی و زینتی تشکیل داده است.
وی گفت: افزایش تصرفات انسانی، نگهداری دام 
تا سه برابر ظرفیت مراتع و توسعه ماشینی و صنعتی از 

جمله عوامل تخریب مراتع محسوب می شود.
بر اساس مطالعات حدود 35 تیپ گیاهی عمده با 
بیش از 833 گونه گیاهی در سطح استان شناسایی شده 
اس��ت که انواع گون astragalus-spp در 22 تیپ به 
عنوان گونه اصلی و سایر تیپ ها به عنوان گونه همراه با 
گیاهانی از خانواده گرامینه، لگوم، چتریان و نعنائیان در 

مراتع این استان رویش دارد.
معاون فنی منابع طبیعی و آبخی��زداری چهارمحال و 
بختیاری نیز گفت: عالوه برنق��ش مراتع درجلوگیری از 
فرسایش خاک و نفوذپذیری آبهای سطحی به خاک، ایجاد 
اشتغال بخش بزرگی از نیروهای مولد شامل بهره برداران 
کشاورزی و منابع طبیعی بستگی به تقویت وشادابی مرتع دارد.
علی محمد محمدی گفت: باید ب��ا برنامه ریزی و 
تالش بین بخشی و اجرای طرحهای اصالحی و احیایی 
در مراتع ضمن تقویت مراتع به ش��ادابی محیط زیست، 
افزایش تولیدات دامی، بهبود کمی و کیفی مراتع کمک کرد.
وی گف��ت: اج��رای طرحه��ای مرتع��داری یک 
برنامه جامع مدیریت و اصالح مراتع اس��ت که با تنوع 
در برنامه ه��ای اصالح��ی و شناس��ایی اس��تعدادها و 
پتانسیل های مختلف در تیپ های نباتی مرتعی می تواند 
در جه��ت آبادانی و احیاء مرات��ع رو به زوال و مخروبه 

اثربخش باشد.
وی تصریح کرد: برای حفظ اکوسیستم مرتعی ایجاد 
تعادل بین سه عنصر انسانی،دام، مرتع و ایجاد یک رابطه 

منطقی بین آنها ضروری است.
به گفت��ه وی، مراتع چهارمحال وبختیاری حوضه 
آبخیز سه رودخانه مهم کشور یعنی زاینده رود-کارون 
و دز را ش��امل می شود و حفظ پوشش گیاهی و خاک 
مراتع عالوه بر تولید علوفه باعث افزایش ارزشهای کیفی 

زیست محیطی و حفاظت آب و خاک می شود.
محمدی اظهارداش��ت: تاکنون ح��دود 226 مرتع 
تحت پوشش اجرای طرحهای مرتعداری مصوب شده 
است که این میزان با وسعت 400 هزار هکتار 35درصد 
مراتع را در بر می گیرد. وی افزود:برای احیای طرحهای 
مرتعداری تحت پوشش استان سه میلیارد ریال اعتبار در 

سال جاری اختصاص یافته است.
وی اظهار داشت: در س��ال جاری 10 هزار هکتار 
مرتع به مرتعداران واگذار و درکل تاکنون 220 هزار هکتار 

مرتع واگذار شده است.
محمدی بیان داشت: مدیریت چرای دام، قرق، بذرکاری 
و بذرپاش��ی، ذخیره نزوالت آسمانی همراه با بذر پاشی، 
آموزش مرتع داران، تبدیل دیمزارهای کم بازده به مرتع از 

جمله عملیات اجرایی در طرحهای مرتعداری است.
وی گفت: 63 درصد از طرحهای مرتعداری مصوب 
در دس��ت اجرا می باش��د که با رعای��ت رویکرد های 
اکولوژیکی مبتنی بر اصول اقتصادی در بین خانوارهای 
مرتعدار می توان تا حدودی امیدوار بود که عوامل تخریب 

در مراتع کاهش یابد.

اصفه��ان - همزم��ان با عید س��عید قربان، 
مردم مومن و متعهد ش��هرهای مختلف اصفهان 
ب��ا حضور در صفوف به هم فش��رده، نماز عید 

قربان را اقامه کردند. 
به گزارش ایرن��ا، نمازگزاران اصفهان و دیگر 
شهرس��تانها به جهت ش��رایط نامناس��ب جوی و 
برودت هوا با حضور در مساجد و به ویژه مسجد 

امام )ره( این آیین معنوی را بر پا کردند.
بنا بر گزارشهای رسیده از سراسر نقاط استان 
اصفهان ائمه جماع��ات در آیین برپایی نماز عید 
قربان، بر احیای س��نت حس��نه این عی�د الهی و 
برگ�زاری هر چه باش��کوه تر مراس���م این روز 
به عن���وان یکی از اعیاد مهم مس��لم�انان تأکی�د 

ک�ردند.
در این راستا از روز گذشته تاکنون بسیاری از 

حاجیان در سراسر استان با مراجعه به پایگاههای 
کمیت��ه امداد یا به صورت انفرادی، س��نت قربانی 

کردن گوسفند را به عنوان یکی از مهمترین آداب 
و رسوم این مناسبت بزرگ ادا کردند.

نماز عید قربان در اصفهان اقامه شد

نماین��ده ولی فقی��ه و امام جمع��ه اصفهان 
گفت:  انس��ان ب�دون داش��ت�ن بصی�رت الزم،  

نم��ی تواند دش��من درون و برون خ��ود را به 
درستی بشناسد.

ب��ه گ��زارش ایرنا آیت اهلل س��ید یوس���ف 
طباطبایی ن��ژاد در خطبه های نمازجمعه اصفهان 
ک��ه در میدان امام این ش��هر برگزار ش��د،  افزود: 
بصی��رت در واق��ع به معنای دش��من شناس��ی و 
ش��ناخت کامل و جامع از پیرامون خود داش��تن 

است.
وی گفت:  بدون بصیرت هم دش��من شناسی 
ممکن نیس��ت چرا که اگر بصیرت نباشد،  انسان 

نسبت به مسائل اطراف خود ناآگاه است.
ام��ام جمع�ه اصفه��ان بیان ک��رد:  همانگونه 
که رهبر معظ��م انقالب فرمودن���د باید بصیرت 

خودمان را نسبت به مسائل اط�راف مان باال ببریم 
تا بهتر بتوانیم دشمن را بشناسیم.

وی افزود:  بس��یاری از افراد در طول انقالب 
اسالم�ی ایران به واس��طه آن که بصیرت الزم را 
از امام و رهبری انقالب داشتند،  منحرف نش�دند 
اما بس�یاری هم به رغم داش�تن سواد باال،منحرف 

شدند.
آیت اهلل طباطبای�ی نژاد به س��الروز شه�ادت 
آی��ت اهلل س��ید حس��ن مدرس اش��اره ک��رد و 
گفت: همانطور که امام راحل فرمودند مجلسی ها 
از مدرس الگو بگیرند، امیدواریم مجلس��ی ها هم 
این بزرگوار را س��رلوحه کاره��ای خویش قرار 

دهند.

امام جمعه اصفهان: 

بدون داشتن بصیرت،  شناخت دشمن ممکن نیست

همزم��ان با حلول عید س��عید بندگی، نماز عید قربان روز ش��نبه در نقاط 
مختلف چهارمحال و بختیاری با حضور خیل عاشقان کوی دوست برگزار شد.

ب��ه گزارش ایرن��ا، مردم چهارمحال و بختیاری ب��ا حضور در مصالهای 
نماز و محل های از پیش تعیین شده برای نماز عید قربان، در صفوف به هم 

فشرده، نماز عید قربان را اقامه کردند.
نماز عید در ش��هرکرد نیز با حضور خیل عش��اق حریم یار در مصالی 

بزرگ امام خمینی )ره( شهرکرد برگزار شد.
نماین��ده ولی فقی��ه در چهارمحال وبختیاری و امام جمعه ش��هرکرد در 
خطبه های نماز عید قربان ش��هرکرد، با تبریک این عید س��عید، آن را یادگار 
حرکت توحیدی حضرت ابراهیم بت ش��کن در زمینه حمد و س��پاس خدا 

دانست.

آیت اهلل محمدرضا ناصری یزدی افزود: باالترین ش��کرگزاری از درگاه 
خداوند اقامه نماز و رساترین آن حمد نعمات پروردگار است.

وی گفت: س��نت حسنه عید قربان به عنوان یکی از اعیاد مهم مسلمانان 
باید احیا و این سنتها به صورت باشکوه برگزار شود.

ناصری، ایجاد تفرقه بین مس��لمانان را یکی از حربه های دشمنان اسالم 
دانست و گفت: جهان اسالم در برابر این مسلمان کشی نباید سکوت کند.

وی همچنین عید غدیر خم را عید بزرگ امامت دانس��ت و گفت: واقعه 
غدیر خم در راس��تای تکمیل دین خدا از سوی رسول اهلل )ص( به خواست 

خداوند اتفاق افتاد.
به گزارش ایرنا، نظیر این آیین در شهرس��تانهای لردگان، اردل، فارسان، 

بروجن، کیار و کوهرنگ چهارمحال و بختیاری نیز برگزار شد.

اقامه ی نماز عید قربان در چهارمحال و بختیاری

در روزهای گذشته قیمت گوش��ت گرم گوسفندی دوباره افزایش یافته 
و با فرارس��یدن عید قربان و ماه محرم رشد بیش از پیش قیمت گوشت دور 

از انتظار نخواهد بود.  
به گ��زارش ایمنا رئیس اتحادیه فروش��ندگان گوش��ت قرمز اصفهان بر 
نظارت منظم بازرسان این اتحادیه بر کنترل قیمت این فرآورده پروتئنی تأکید 
کرد و ادامه داد: به علت فعالیت بازرس��ان، قیمت گوش��ت قرمز در اصفهان 
نسبت به شهرهایی همانند شیراز، تهران، خراسان و سایر شهرهای مرکزی و 

جنوبی ایران حدود دو هزار تومان ارزان تر است.
جالیی افزود: جلسات سازمان بازرگانی و مجمع امور صنفی به صورت 
منظم برگزار می ش��ود و هر دو نهاد بر نرخ گذاری گوش��ت نظارت مستقیم 
دارند. این فعال بازار شهر به کمبود  گوشت گوسفند در اصفهان اشاره کرد و 
اظهار داش��ت: در حال حاضر از سراسر ایران به خصوص استان های غربی، 
کرمانش��اه، نهاوند، مالیر و مش��هد گوس��فند به اصفهان وارد می شود تا نیاز 

مصرفی بازار تأمین گردد.
غالمحسین جالیی در ادامه سخنانش به مسأله صادرات گوسفند از ایران 
به کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کرد و افزود: با وجود کمبود گوشت 
قرم��ز هنوز صادرات گوس��فند زن��ده از ایران ادامه دارد که بیش��تر دام ها به 

کشورهای قطر و عربستان صادر می شوند.
وی در خصوص رش��د صادرات گوسفند در روزهای اخیر به علت عید 

قربان و مراسم قربانی حجاج در عربستان اظهار بی اطالعی کرد.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان گوش��ت قرمز در اصفهان از فعال بودن کلیه 
کش��تارگاه های اس��تان برای مراس��م قربانی خبر داد و گف��ت: دام مورد نیاز 
جهت عید قربان تأمین و در کشتارگاه های دارک، فساران، آبشار و... موجود 
می باش��د. جالیی ادامه داد: برای ذبح دام ها با سازمان دامپزشکی و نهادهای 
ذیربط هماهنگی های الزم صورت گرفته و از این لحاظ هیچ مش��کلی وجود 

ندارد.

 وی ادامه داد: قیمت دام زنده به صورت روزانه تأمین می ش��ود ولی این 
نرخ حدود پنج هزار تا پنج هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس اتحادیه فروش��ندگان گوش��ت قرمز در پاس��خ به این س��ؤال که 
چرا نرخ گوش��ت منجمد برزیلی وارداتی در ح��ال افزایش بوده و وضعیت 
مش��خصی ندارد، گفت: به نظر من اتحادیه فروش��ندگان گوش��ت قرمز باید 
متولی واردات گوش��ت منجمد باشد ولی در حال حاضر افراد و سازمان های 
متعددی این کار را انجام می دهند و به همین دلیل این محصول وارداتی نرخ 

مشخصی ندارد.
وی در عین حال از واردات گوشت منجمد برزیلی و افزایش مجوزهای 
وارداتی برای این کاالی پروتئینی اظهار نگرانی کرد. به نظر او تنها اتحادیه و 
مجمع امور صنفی باید متولی واردات باشد تا بتوان بر بازار کنترل و نظارت 

الزم را اعمال نمود.

نظارت منظم بازرسان ادامه دارد اما000
قربانی های عید قربان افزایش نرخ گوشت را به همراه داشت

مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان مبارکه از توزیع 900 کیلوگرم س��موم 
ضدعفونی بذرهای گندم و جو در شهرستان مبارکه خبر داد.

به گزارش فارس جهانگیر رضایی با اش��اره به فرارس��یدن فصل کش��ت 
غ��الت از جمله گندم و جو اظهار داش��ت: به منظور جلوگیری از خس��ارت 
آفات و بیماری های چون سیاهک به مزارع، 900 کیلو گرم سموم ضد عفونی 

کننده بذر بین کشاورزان شهرستان توزیع شد.
وی استفاده کشاورزان گندم کار و جوکار از سموم ضد عفونی کننده بذر را 
برای از بین بردن بیماری های موجود در مزارع شهرستان مبارکه همچون سیاهک 
را ضروری دانست و افزود: کشاورزان با مراجعه به کلینیک های کشاورزی و خرید 

سموم ضد عفونی کننده برای از بین بردن این بیماری اقدام کرده اند.
مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان مبارکه با اش��اره به برداشت حدود 13 

هزار تن محصول ش��لتوک برنج از مزارع ش��هر مبارکه بیان داش��ت: به علت 
خشکسالی های اخیر و کاهش منابع آبی فقط 2 هزار و 500 هکتار از 4 هزار 

و 500 هکتار شالیزار شهرستان زیرکشت رفته است.
وی ب��ا بیان اینکه برای جمع آوری و بس��ته بندی کاه وکلش باقیمانده در 
مزارع از 13 دس��تگاه بیلر استفاده ش��ده است، اظهار داشت:  از کل بقایای کاه 
و کل��ش باقیمان��ده در مزارع، حدود 6 هزار تن به صورت علوفه بس��ته بندی 

شده است.
رضایی به بس��ته بندی 6 هزار تن کاه باقیمانده از مزارع برای مصارف دام 
اش��اره و تصریح کرد: از این مقدار برای تأمین خوراک دام شهرس��تان مبارکه 
و دامداری های دیگر شهرستان ها و استان چهارمحال و بختیاری استفاده شده 

است.

توزیع 900 کیلوگرم سموم ضدعفونی بذرهای گندم و جو 
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همسران قوه درک متقابل 
خود را افزایش دهند

شیال نوذری
زندگی این روزها چنان با مش��کالت عجین شده 
اس��ت که در بیشتر اوقات می طلبد مرد و زن در یک 
خانواده کار کنند تا گذران زندگی راحت تر باش��د.در 
چنین شرایطی نقش زن نسبت به گذشته بسیار وسیع تر 
ش��ده چرا که در اعصار قبل زن��ان در خانه مدیریت 
خانواده و فرزندان را بر عهده داشتند اما امروزه ایشان 
در خانه به عنوان همس��ر و مادر و در جامعه به عنوان 

یک نیروی کار توانمند، ایفای نقش می کند.
با توجه به چالش ه��ای اقتصادی خانواده ها ؛هر 
لحظه به تعداد خانواده هایی که زن ها نیز برای تأمین 
هزینه ه��ای زندگی مجبور ب��ه کار در خارج از منزل 
هستند، افزوده می شود.حال در همین راستا این سؤال 
در ذهن شکل می گیرد که عدم حضور والدین در خانه 

باعث بروز چه مشکالتی می شود؟ 
به اعتقاد کارشناسان،عدم حضور والدین در خانه 
برای مدت زمان طوالنی اختالفات چشمگیری را در 
می��ان فرزندان ایجاد می کند؛همچنین در برخی موارد 
سوءظن شوهر به همسر خود نیز پدید می آید. از دیگر 
پیامدهای اش��تغال همزمان والدین می توان به آماری 
قابل توجه و در عین حال تأس��ف برانگیز اشاره کرد. 
بر اساس آمار سازمان بهزیس��تی،زنان و مردان ایرانی 
در طول ش��بانه روز تنها 15 دقیقه با یکدیگر صحبت 

می کنند. 
در این میان عقل حکم می کند که والدین با درک 
و منطق باال بر مشکالت فائق آیند و با خودخواهی و 

لجبازی نابجا به اختالفات دامن نزنند.
ش��ایان ذکر اس��ت آنچه می توان به طور کلی در 
خصوص اشتغال زنان مطرح کرد،آن است که خانم ها 
در زمان کار در خارج از منزل بیشتر از آقایان در معرض 
فشار، نگرانی و استرس هستند.به عنوان نمونه خانم ها 
کمتر از آقایان در محیط کار انتقاد می کنند و ش��رایط 
سخت را به خوبی تحمل می کنند، برای همین است 
که عوارض فرسودگی شغلی در بین زنان بیشتر بروز 
می کند. اگر سری به محیط خانه بزنیم متوجه می شویم 
که خانم های شاغل بیشتر از شوهران خود مورد انتقاد 
فرزندان قرار گرفته و عدم حضور مادر در خانه شکایت 

اصلی و دل نگرانی عمده ایشان است. 
در ای��ن اثن��ا و با توج��ه به فش��ار گرفتاری ها و 
مش��کالت زندگی ماش��ینی، باید زن و مرد قوه درک 
متقابل خود را افزایش داده و با همدلی، عش��ق، تدبیر 
و درایت کان��ون خانواده را گرم نگه دارند.آنها باید به 
یکدیگراطمینان دهند ک��ه هیچ چیز در زندگی باعث 
نمی ش��ود که از هم دور ش��وند و فرزن��دان را نیز به 
گونه ای تربیت کنند که به جای گله گذاری از والدین، 
در ام��ور کمک حال آنها بوده و با بزرگ اندیش��ی از 

نگرانی ها بکاهند.

مدیر کل دفتر جذب مشارکت های 
انجمن اولیا و مربیان

مدیران مدارس و والدین 
به کمک انجمن اولیا و 

مربیان بیایند 

مدیر کل دفتر جذب مش��ارکت های انجمن اولیا و 
مربیان گفت: مدیران مدارس و والدین به همیاری انجمن 
اولیا و مربیان بیایند و با هم مشارکت بیشتری داشته باشند.
محمد پاک سرش��ت در گفت وگو با فارس »توانا« 
در خص��وص فعالیت های��ی که طی یک م��اه اخیر در 
سمت جدید انجام داده است، اظهار داشت: تمام دبیران 
کمیته های منطق��ه ای را در دفتر جذب مش��ارکت های 
انجم��ن اولیا و مربی��ان گرد هم آوردیم تا آس��یب های 

موجود در سازمان مرکزی مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: مدیران تالش��گری را که برای ایجاد 
انجمن اولیا و مربیان در مدارس تالش می کنند، تشویق 
کردیم همچنین در چند روز اخیر سیاست جدید سازمان 
در جذب مشارکت همه جانبه و حداکثری به مراکز ابالغ 

شد.
مدیر کل دفتر جذب مش��ارکت های انجمن اولیا و 
مربیان افزود: باید تالش کرد تا با بهره گیری از مهارت ها، 
تخصص ها و تجارب مفید والدین، آموزش و پرورش را 

دوباره احیا کنیم.
پاک سرش��ت در خصوص تصور نادرست برخی 
والدی��ن در مورد انجمن اولیا و مربی��ان اضافه کرد: در 
گذشته توانایی انتقال اطالعات به والدین در حد مطلوبی 
نبود بنابراین ما نیز نمی توانستیم اطالع رسانی مناسبی برای 

فعالیت اصلی انجمن ارائه دهیم.
وی گف��ت: زمانی  که انجمن والدین را به مدرس��ه 
دع��وت می ک��رد والدین تص��ور می کردن��د که جذب 
مشارکت مالی مورد نظر انجمن است اما خوشبختانه این 

تصور در دولت نهم و دهم تغییر کرد.
مدیر کل دفتر جذب مش��ارکت های انجمن اولیا و 
مربیان اظهار داش��ت: هنگامی  که از تخصص یک پدر 
مش��اور بهره می گیریم از پرداخ��ت هزینه های اضافی 
جلوگیری می کنیم همچنین توان والدین نیز مورد استفاده 

قرار می گیرد.

هوای تازه یادداشت

خبر

جدول

ــه: ازجمله چالش ه��ای فراروی  ــروه جامع گ
خانواده های ایرانی در سال های اخیر،ازدواج جوانان 
به اصطالح »دم بخت«است.برخی سنت های دست 
و پاگیر،نمونه هایی از وصلت های ناموفق،عدم وجود 
درآمد کافی،نبود مسکن و... از جمله دالیلی است که 
موجب شده تشکیل زندگی مشترک در ایران به فتح 

هفت خوان رستم تعبیر شود.
ای��ن س��نت حس��نه در ه��ر کج��ای ای��ران با 

آیین هایی خاص همراه است،اما 
س��نت های ازدواج در اصفه��ان 
داستان دیگری است که به اعتقاد 
مردمان دیار زاینده رود بزرگترین 
مانع تش��کیل زندگی توس��ط دو 

جوان به شمار می آید.
اینکه دختر دم بخت همسایه 
ی��ا فالن فامی��ل هن��گام عزیمت 
به خانه ش��وهر چه داش��ته و چه 
نداشته،اینکه جهیزیه او شامل چه 
کاالها و وسایلی بوده،اینکه گلدان 
نقره و جام طال به همراه داش��ته یا 
نه،اینک��ه تلویزیون،یخچال، اجاق 
گ��از، آبمیوه گیری ومایکروفرش 
ساخت کجا و از چه مارکی )برند(
بوده است همه و همه از سؤاالتی 
اس��ت که هنگام »عروس بران«از 
س��وی اهالی محل و فامیل مطرح 

می شود.
موضوع ف��وق تنه��ا یکی از 
مشکالت ازدواج در اصفهان است 
ک��ه البته خوش��بختانه بعد از طی 
چند خوان س��خت بروز می کند.
خواستگاری خانواده پسر از دختر 

و رضایتمندی آنها از انتخاب فرزندش��ان،تحقیقات 
کارآگاهان فامیل عروس خانم از آقا داماد و س��وابق 
کیف��ری و اخالقی او،رضایت ب��ا اکراه خانواده دختر 
به ازدواج فرزندش��ان با جوانی »ب��ی پول«،»بی کار«،                  
»بی ماش��ین«،»بی خانه«و دارای ه��زاران هزار عیب 
دیگر از نظر ایش��ان،تعیین مهریه نجومی و همخوان 
و معادل س��ن دختر و پرداخت ش��یربها و...از جمله 
موانع دیگری اس��ت که پیش از آغاز زندگی مشترک 

دو جوان به صورت رسمی رخ می نمایند.
ن��ه اینکه تمام��ی رفتارها و همچنی��ن تفکرات 
و س��نت های یاد شده اشتباه باش��د،نه؛اما طرز نگاه 
ما به س��نت ها و ش��یوه اجرای آنان است که مشکل 
س��از می شود.افزون بر شناخت کامل دختر و پسراز 
یکدیگر،خانواده ه��ای دو ط��رف نی��ز ح��ق دارند 
عروس ی��ا داماد خویش را به طور کامل بشناس��ند.
آری،والدین دختر باید نگران آینده فرزندشان باشند 
که آیا همس��ر او می تواند امکان��ات اولیه زندگی را 
فراهم کند یا خیر؟آنها همچنین حق دارند مهریه ای 
مناسب ومعقول برای دخترشان تعیین کنند.هیچ کس 
ب��ا چنین طرز تفک��ر ودیدگاهی مخالف نیس��ت،اما 
افراطیگری های ما اس��ت که مش��کل ساز می شود.
نمون��ه چنین تفکری را می ت��وان در خرید جهیزیه 

مشاهده کرد.
نزول می کنیم تا جهیزیه بخریم

س��یاوش امینی،فروش��نده لوازم خانگی در این 
رابطه گفت:برخی اوقات من برای سرپرست خانواده 
عروس که برای خرید لوازم خانگی مراجعه می کنند 
نگران می شوم چراکه لیست اقالم مورد نظر عروس 
خانم یا مادر ایشان معادل ده ها میلیون تومان می شود 
که مش��خص اس��ت تأمین این مقدار پول برای پدر 

خانواده سخت و حتی غیر ممکن است.
وی افزود:اف��رادی را س��راغ دارم ک��ه پ��س از 
دریافت انواع و اقس��ام وام،متاسفانه پول هم »نزول« 
ک��رده ت��ا جهیزی��ه آبرومن��دی را برای دخترش��ان 
تهی��ه کنند،غافل از اینک��ه لوازم خانگی و وس��ایل 
گران قیمت نیست که آبرو می آورد بلکه تربیت اوالد 

خلف و شایسته آبرو و سرمایه است.
امینی بیان داش��ت: در بین گفتگوهای خریداران 
مش��خص است که چون دختر فالن فامیل یخچال یا 
تلویزیون با مارکی معروف داش��ته،آنها نیز باید همان 

م��ارک را با مدل باالتر و قیمتی بیش��تری خریداری 
کنند.این یعنی »چش��م و هم چشمی«که آفتی سخت 
ب��رای خانواده ه��ای ایرانی محس��وب می ش��ود.
این فروشنده لوازم خانگی خاطر نشان ساخت:در 
برخ��ی موارد م��ن از ف��روش جنس ب��ه خریداران 
خودداری می کنم چراکه معتقدم ما هم وظایفی داریم 

و اخالق را نباید فراموش کنیم.

مهر نگو،ظلم بگو
پرس��یدم چه ش��ده ؟همین س��ؤال کافی بود تا 
دریایی از حرف های نگفته بیان شود.او گفت:خانواده 
دختر م��ورد عالقه ام پ��س ازماه ها رف��ت و آمد و 
مانع تراش��ی،باالخره به ازدواج ما با یکدیگر رضایت 
دادند،اما ای کاش همان روز اول می گفتند نه و خیال 

همه را راحت می کردند.
گفت��م چرا؟گفت:حاال که موق��ع تعیین مهریه 
ش��ده،می گویند به س��ن دخترش��ان باید سکه طال 
مهریه مش��خص ش��ود،یعنی 1355س��که.البته این 
بخش��ی از مهر او اس��ت.3دانگ آپارتمان،یک کیلو 
گرم طالی ساخته شده،سفر زیارتی و سیاحتی،ترمه 
و....او می گف��ت و می گفت و دود بود که از س��ر 
مبارکش بلند می ش��د.او حق داشت چرا که با یک 
حس��اب سرانگش��تی به عددی معادل 700میلیون 
تومان خواهید رس��ید که عددی نجومی محسوب 
می شود و قبول این تعهد کمی که نه،خیلی سخت 
محس��وب می ش��ود.به خ��ودم گفتم:ای��ن که مهر 

نیست،ظلم است.
افزایش سن ازدواج بحران اجتماعی است

مرضی��ه باقری،مش��اوره خان��واده با اش��اره به 
علت های افزایش س��ن ازدواج در کشور گفت:این 
مس��أله یک بحران اجتماعی است که دالیل مختلفی 

نیز دارد.
وی در گفتگ��و با زاین��ده رود افزود: البته س��ن 
خاصی برای ازدواج تعریف نش��ده اس��ت،اما س��ن 
مناس��ب برای ازدواج پس��رها 25 تا30سال و پس از 
گذراندن دوران تحصیل و س��ربازی و برای دخترها 

22تا28سال است. 
باقری اظهار داشت:بازهم تأکید می کنم که سن 
مناس��ب ازدواج،بازه زمانی فوق اس��ت نه اینکه اگر 
پس��ری در 25 تا 30 س��ال یا دخت��ری در 22 تا 28 
سال موفق به ازدواج نشد،دیگر نیاید به این موضوع 

فکر کند.
این مشاور خانواده با بیان اینکه  خانواده ها باید 
شرایط ازدواج آسان را برای جوانان فراهم کنند،خاطر 
نشان س��اخت:پدران ومادران امروز باید شرایط شان 
را هنگام تش��کیل زندگی مش��ترک  به یاد آورند. آیا 
آنه��ا از همان روز نخس��ت صاح��ب خانه،خودرو 
و دیگرامکان��ات مطلوب بوده اند ک��ه اکنون از داماد 

خویش چنین انتظاری دارند؟همچنین آیا جهیزیه مادر 
خود داماد در آن روزگار کامل و بدون نقص بوده که 
اکن��ون از عروس خود انتظار دارد که یک فروش��گاه 

لوازم خانگی را به همراه آورد؟
وی گفت : اگر ما انتظارات و توقعات خود را در 
حد معقول تعریف کنیم،آن هنگام است که واقعیات 
را به راحت��ی می پذیریم و اجازه خواهیم داد زوجی 
جوان با عش��ق وعالقه زندگی مشترک شان را آغاز 
کنند که این بزرگترین سرمایه و دارایی 

است.
باق��ری بیان داش��ت:چه بس��یار 
هس��تند جوانان��ی ک��ه ب��ا داش��تن 
امکاناتی کامل چون خانه مس��کونی 
م��درن  ش��خصی،خودرو،تجهیزات 
خانگی و مهریه های نجومی زندگی 
خ��ود را آغ��از می کنند،ام��ا پس از 
گذشت تنها چند ماه اختالفات بروز 
می کند وآنه��ا با مراجعه ب��ه دادگاه 

تقاضای طالق می کنند.
این مشاور خانواده تصریح کرد:نه 
اینکه پول و امکان��ات مطلوب برای 
زندگی بد اس��ت وخوش��بختی نمی 
آورد ولی تنها ش��رط خوش��بختی و 
اساس آغاز زندگی مشترک هم نیست.

رود،عوامل  زاین��ده  گ��زارش  به 
تأثیر گذار در تاخیر ازدواج جوانان و 
همچنین موانع ومشکالت پیش روی 
آنها تنها به م��وارد فوق خالصه نمی 
شود.در همین راستا شایسته است به 
مواردی همچون بازتعریف زنانگی در 
جوامع مدرن شامل ایجاد تمایل در این 
قشربرای ادامه تحصیل،اشتغال،زندگی 
مس��تقل و...،بازتعری��ف مردانگ��ی در عصر کنونی 
ب��ا مش��کالتی مث��ل بیکاری،هزینه ه��ای گ��زاف 
زندگی،شرایط س��خت ازدواج و...،ایجاد شکاف بین 
ارزش های رسمی وغیر رس��می،تغییر در الگوها و 
هنجاره��ای ازدواج،از بین رفتن  حریم های اخالقی 
وتغییر در تعریف حدود اخالق جنسی،لذت گرایی و 
تنوع پذیری مالک های زیبا شناختی از دیگرعواملی 
اس��ت که موجب شده ازدواج جوانان ایرانی با تاخیر 

همراه شود.

همچنی��ن عواملی مانن��د تغیی��ر در مالک های 
منزلت اجتماعی، عدم گسترش کافی عرصه عمومی، 
ناکارآمدی خانواده در حمای��ت از جوانان و به طور 
کلی ضعف ش��بکه های حمای��ت اجتماعی، ضعف 
نظام ه��ای تأمین اجتماعی، دسترس��ی س��هل تربرای 
داش��تن مناسبات جنس��ی خارج از زندگی زناشویی 
و ع��دم ت��وازن در توزیع فرصت ه��ای اجتماعی و 
فرصت های شغلی بین دو جنس را نیز نباید فراموش 

کرد. 
گفتنی اس��ت گس��ترش فضای عمومی و تنوع 
بخش��یدن به فرصت ه��ای تعامل اجتماع��ی بین دو 
جن��س، دخالت کمت��ر دولت در ح��وزه عمومی و 
خصوصی، کاهش شکاف ارزشی میان دولت و مردم، 
تقویت ش��بکه های حمایت اجتماعی، س��عی در باز 
تعاریف برخی  ارزش ها و هنجارهای ازدواج توسط 
گروه های مرجع کارشناسی و حمایت واقعی دولت 
از تش��کیل نهاد ارزشمند خانواده  از جمله مهمترین 
راهکارها در راس��تای رفع چالش تاخی��ر درازدواج 
جوانان و تسهیل روند تشکیل زندگی مشترک توسط 

این قشر به شمار می آید.
رشد منفی 4/2درصدی ازدواج

آم��ارازدواج در6ماهه اول امس��ال در مقایس��ه با 
مدت مش��ابه سال 87 نشان می دهد شاخص ازدواج 
با رش��دمنفی 4/2درصدی مواجه شده است که این 
واقعی��ت تل��خ با فرافکن��ی و ارائ��ه برنامه های غیر 
کارشناسی قابل رفع نیست بلکه باید با این آسیب و 
بحران اجتماعی  به مقابله پرداخت و با تسهیل روند 
ازدواج،در راستای تش��کیل مهمترین نهاد اجتماعی 
تاریخ بش��ریت یعنی خانواده همتی دو چندان را سر 

لوحه کار قرارداد. 

شروین شالیی
چندی پیش یکی از نش��ریات گفتگویی با س��فیر جدید ژاپن در ایران انجام داد.   .1
طی این مصاحبه وقتی از جناب سفیر سؤال می شود چه میزان اطالعات و شناخت نسبت به 
تاریخ و فرهنگ جامعه ی ایران داشته و دارید جناب آقای سفیر جواب قابل تأملی می دهد. 
وی می گوید قبل از آنکه به ایران بیایم با رجوع به منابع تاریخی و فرهنگی و دایره المعارفها 
تا حد زیادی با گذش��ته فرهنگی تاریخی با ش��کوه ایران آشنا شدم و فهمیدم با ملتی اصیل با 
یک پیش��ینه ی تاریخی غنی مواجه هس��تم اما در مورد فرهنگ و جامعه شناسی امروز ایران 
نیاز چندانی به مطالعه و تحقیق نداشتم زیرا به محض اینکه وارد شهر تهران شدم از نحوه ی 
رانندگی، دیالوگ های خشن رانندگان با یکدیگر و با مردم، تردد موتورسیکلت ها و عابرین 
پیاده در البه الی خودروها و معابر ش��هری، آلودگی هوا، نوع معماری مس��کونی و تجاری، 
ترافی��ک، عبور از چراغ های راهنمای��ی و رانندگی و... تا حد زیادی جامعه ی فعلی ایران را 

شناختم.

از نظ��رات بیگان��گان که غالبًا ه��م خالی از غرض و مرض نیس��ت که بگذریم   .2
واقعیت تلخ جامعه امروز »قانون گریزی« آحاد مردم گل و بلبل اس��ت. چرایی این مهم خود 
مبحث جداگانه ای را طلب می کند چرا که باز کردن هر مدخلی منجر به گش��ودن مداخل و 
شاخه های بسیار می شود. بی توجهی ما به رعایت قانون یک یا دو دلیل ندارد و ریشه های 

آن را باید در تاریخ پر فراز و نشیب این فالت  بالخیز جستجو کرد. 
در هنگام��ه ای که گس��تره ی تمدن ایران زمین به دلی��ل موقعیت ژئوپلتیک و آنچه بحق 
»چهارراه تمدن ها« می خوانندش دائمًا مورد تاخت و تاز بیگانگان و در معرض تهاجم اقوام 
نیمه متمدن همجوار بوده طبیعی است که زیر استیالی بیگانگان و از روی اجبار! صدها سال 
به قوانینی عمل کرده ایم که هرگز از ته دل قبولش��ان نداش��تیم و بسیاری از آنان را در نهایت 
مستحیل در غنای فرهنگیمان کردیم اما آنچه در این میان از دست رفت همین الزام فردی به 
رعایت قوانین حاکم بر جامعه است. اگر چه تاخت و تاز بیگانگان صدها سال است که پایان 
یافته و فرق بس��یاری است بین یاسای چنگیزی و قوانین راهنمایی و رانندگی. اما اگر قرائت 
یونگ از جامعه و روانشناس��ی تاریخ را قبول داش��ته باشیم به راحتی درمی یابیم که »خاطره 
جمعی قوم« ایرانی همچنان خود را ملزم به رعایت قوانینی که مش��ت آهنین مجریان قضایی 

و حقوقی را بر سر نداشته باشد، نمی بیند.

مانند بس��یاری دیگر از آس��یب های فرهنگی و اجتماعی امروز، حل این معضل   .3
هم نیاز به یک عزم ملی و اراده معطوف به تغییر در مدیریت کالن جامعه دارد. 

ایجاد این حس در آحاد جامعه که شهر و کشور و سرمایه ی ملی فی الواقع ملک مشائی 
است که همگان در آن سهمی یکسان دارند و در سود و زیان با هم برابرند کمک بسیاری به 
حل این مش��کل خواهد کرد. این یادداش��ت را با چشم بادامی ها آغاز کردم در پایان هم نقل 
خاطره ای از »دیار خورش��ید تابنده« خالی از لطف نخواهد بود: یکی از دوستان که سالها در 
ژاپن کار می کرد گفت روزی به اتفاق چند هموطن دیگر در یکی از پیاده روهای شهر نازاکا 
قدم می زدیم و به رس��م وطن تخمه می شکس��تیم و گپ زنان ادامه ی مسیر می دادیم. سر 
یکی از چهارراه ها پشت چراغ قرمز ایستادیم. ناگهان صدایی از پشت سر توجه مان را جلب 
کرد. هر چهار نفر به س��مت صدا برگش��تیم. مرد میانسالی در حالی که دو تپه کوچک پوست 
تخمه در دستانش جمع شده بود با متانت خاص ژاپنی ها تعظیم کوچکی به ما کرد و گفت: 

خواهش می کنم مملکت و شهر من را با آشغال آلوده نکیند.

عشق، بزرگترین سرمایه است

قانون گریزی؛ واقعیت تلخ جامعه امروزازدواج به سبک اصفهانی

افقی
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رئیس و معاونان س��ازمان س��نجش آموزش کشور با تش��ریح جزییات 
برگزاری کنکور سراسری 89 نحوه تاثیرگذاری سوابق تحصیلی در کنکور را 
تشریح و اعالم کردند: در کنکور 89 تنها نمرات 10 درس سال سوم دبیرستان 

به میزان 15 درصد تاثیرگذار خواهد بود.
میزان تأثیرگذاری سوابق تحصیلی در کنکورهای 89 و 90

عبدالرس��ول پورعباس در پاس��خ به خبرنگار مهر درباره تغییرات کنکور 
سراسری 89 گفت: نمرات پیش دانشگاهی در کنکور 90 تأثیر گذار خواهند 
بود و طبق مصوبه در کنکور 89 مانند کنکور س��ال گذش��ته تنها نمرات سال 

سوم دبیرستان به میزان 15 درصد تاثیرگذار است.
جزئیات تأثیرگذاری سوابق تحصیلی در کنکور 89 برای دیپلمه های 

مرتبط و غیرمرتبط با گروههای آزمایشی
ابراهی��م خدایی معاون س��ازمان س��نجش آموزش نیز درب��اره جزییات 
نحوه تأثیرگذاری س��وابق در کنکور 89 به مهر گفت: داوطلبان، از نظر تأثیر 
سوابق تحصیلی به دو دسته تطابق و عدم تطابق نوع دیپلم با گروه آزمایشی           
ثبت  نامی تقسیم می  شوند که درصد تأثیر و ضرایب دروس در سایت سازمان 

سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org آورده شده است.
وی تأثیر میزان 15 درصد س��وابق تحصیلی برای گروه آزمایش��ی علوم 

انسانی را براساس نمرات دروس موجود اعالم کرد.
معاون س��ازمان سنجش آموزش کشور درباره عدم تطابق عنوان دیپلم با 
گروه آزمایش��ی و تأثیر سوابق برای این دسته از داوطلبان گفت: تأثیر سوابق 
تحصیلی دیپلمه های غیرمرتبط با گروه آزمایش��ی، براساس دروس موجود 

متناسب با دروس آزمون سراسری تا میزان 15 درصد خواهد بود.
خدایی افزود: میزان تأثیر س��وابق تحصیل��ی دیپلمه های غیرمرتبط برابر 
است با نس��بت س��وابق تحصیلی موجود داوطلب به مواد آزمون گروههای 

آزمایشی مختلف با در نظر گرفتن ضرایب دروس در زیرگروه های مربوط.
وی خاطر نش��ان کرد: احتس��اب س��وابق تحصیلی برای کلیه آزمونهای 
سراس��ری اعم از دانش��گاههای دولتی، پیام  نور، غیرانتفاعی و دانش��گاه آزاد 

اسالمی خواهد بود.
زمان ثبت نام و برگزاری آزمون سراسری 89

حس��ین توکلی معاون اجرایی سازمان س��نجش همچنین با بیان اینکه بر 
اساس برنامه زمانی سازمان سنجش آموزش کشور، ثبت نام آزمون سراسری 
س��ال 1389 از تاریخ 16 آذرماه آغاز می ش��ود و تا 24 آذرماه ادامه خواهد 
داش��ت، گفت: سازمان س��نجش برنامه ریزی کرده اس��ت که این آزمون در 

تاریخ 10، 11 و 12 تیرماه سال 89 برگزار شود.
فهرست حذفیات منبع سؤاالت کنکور 89 اعالم شد

به گزارش مهر، بر اس��اس اعالم س��ازمان س��نجش آموزش کش��ور در 
دروس عموم��ی بخش هایی از کتاب های قرآن و تعلیمات دینی 2 )دین و 
زندگ��ی 2(، قرآن و تعلیمات دینی 3 )دین و زندگی 3( و معارف اس��المی 

)دین و زندگی( از منبع سؤاالت کنکور سال آینده حذف شده است.
همچنین بخش هایی از  کتاب آمار و مدلس��ازی در گروه علوم ریاضی، 

گروه علوم تجربی و گروه علوم انسانی از منبع سؤاالت حذف شد.
در گروه علوم انس��انی عالوه بر بخش هایی از کتاب آمار و مدلس��ازی، 
بخش هایی از کتاب اقتصاد، عربی )2(، جامعه شناس��ی )2(و علوم اجتماعی 

نیز جزء حذفیات کنکور محسوب می شوند.
داوطلب��ان کنکور 89 می توانند برای اط��الع از جزییات حذفیات منابع، 
 www.sanjesh.org به س��ایت سازمان سنجش آموزش کشور به نش��انی

مراجعه کنند.

تأثیر 10 درس دبیرستان در کنکور 89

 آغاز ثبت نام کنکور از 16 آذر ماه 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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سمیه کیخایی - بر اس��اس آخرین آمار صندوق بین المللی پول 
س��االنه 150 هزار تا 180 هزار نخبه ایرانی از کش��ور خارج می شوند.  
این نهاد بین المللی، در همین رابطه ایران را در رتبه نخست از بین 91 
کشور ذکر کرده که وجود چنین رتبه ای و همچنین خروج تعداد نخبه 
ف��وق از مرزهای مقدس خانه پدری، تعج��ب برانگیز و در عین حال 

تأسف برانگیز است.
در تعاریف علمی، چنین مهاجرت گس��ترده ای ب��ه »فرار مغزها« 
تعبیر شده است. به بیانی صحیح تر؛ مهاجرت فراگیر تحصیل کردگان، 
دانش��مندان و صاحبان اندیشه و علم از یک کشور به کشور دیگر فرار 

مغزها است که بر اساس عواملی مختلفی رخ می دهد.
عدم وجود شغل همخوان با رشته تحصیلی نخبگان، کم توجهی به 
دانش و نزول جایگاه علم اندوزی، دغدغه های اقتصادی و... از عواملی 
اس��ت که موجب می شود فرهیخته ایرانی بار سفر بربسته و با علم بر 
اینکه روزگاری س��خت را در پیش رو خواهد داشت، راه غربت را در 

پیش بگیرد.
حاضر و آماده؛ بفرمایید

فارغ التحصیالن مراکز علمی و دانشگاهی آب دیده گردیده و آماده 
بروز استعدادها و ظهور نوآوری های خویش در عرصه های گوناگون، 
بزرگترین و ارزشمندترین سرمایه ای است که یک کشور می تواند آن 
را حفظ و در جهت توس��عه و ش��کوفایی خود به کارگیرد و یا اینکه؛ 
چنین س��رمایه منحصربه فردی را نادیده گرفته و بی تفاوت از کنارش 

گذر کند.
با یک محاس��به سرانگشتی می توانید هزینه مادی رشد و پرورش 
یک دانشجوی نخبه را مشخص کنید. اگر ساالنه حداقل 2 میلیون تومان 
)براساس نرخ تورم و به روز( برای او هزینه شود، در طول حداقل 20 
سال تحصیل بالغ بر 40 میلیون تومان »هزینه پیدا« صرف گردیده است.
ب��ه این مبل��غ؛ هزینه های پنهان و همچنین س��رمایه گذاری های 
معنوی خانواده ها و دولت را نیز اضافه کنید. حال با ضرب همان عدد 
40 میلیون تومان در تعداد نخبه های خارج ش��ده از کشور )180 هزار 

نفر( به عدد 7/200/000/000/000 می رسید.
ای��ن عدد میلیاردی ش��اید نش��انگر عمق فاجعه باش��د؛ اما اخبار 
اختراعات گوناگون ایرانیان در سراسر این کره خاکی داغ دل همشهریان 
آنها را در داخل کشور تازه می کند که »او بود و ما قدرش را ندانستیم«.
 این رون��د؛ یادآور همان ترکیب »لقمه آماده« اس��ت که میزبانانی 
ناخوانده!! بر سر سفره بی تدبیری ما، سوری چرب را نظاره نشسته اند.

90 نفر از 125 المپیادی؛ متقاضی مهاجرت
از هر 125 دانش آموزی که در 3 س��ال گذش��ته در المپیاد شرکت 

کرده و صاحب رتبه شده اند، 90 نفر متقاضی خروج از کشور بوده اند 
که متأس��فانه برای ما و خوشبختانه برای آنها، همگی به هدف خویش 

نیز دست یافته اند.
در همین رابطه محسن ربیع زاده، استاد دانشگاه می گوید: رفت و 
آمد دانش آموزان و دانش��جویان نخبه کش��ور به جوامع توسعه یافته و 
کشورهای پیشرفته فرصتی بی نظیر است که در جوامع در حال توسعه 
و همچنین توس��عه نیافته امری طبیعی محسوب می شود؛ اما با عرض 
تأس��ف فراوان این روند در ایران به معادله یک طرفه ای تبدیل ش��ده 

که تنها در قالب یک بلیط رفت بدون برگشت تعریف گردیده است.
وی معتقد اس��ت اگر س��فر نخبگان ایرانی با هدف کس��ب علوم 
و دانش ه��ای نوی��ن صورت گیرد و بازگش��ت فرد نخب��ه با اعطای 
فرصت های مطلوب به او تضمین شود؛ ما باید از مهاجرت یاد شده به 

عنوان »فرصت« یاد کنیم.
ربیع زاده در عین حال می گوید: عدم ارائه تضمین از سوی دولت 
به نخبگان ایرانی از چالش هایی اس��ت که منجر می ش��ود آنها پس از 

دریافت اولین پیشنهاد؛ ساکن همیشگی غربت لقب گیرند.
این استاد دانشگاه می افزاید: دولت و دیگر نهادهای مرتبط باید با 
اختصاص تسهیالت رفاهی، مالی و تحصیلی مطلوب به دانشجویان و 
دانش آموزان ممتاز، آینده ایش��ان را به خوبی ترسیم و توصیف کنند؛ 
حتی این قش��ر فرهیخته را برای کسب علوم نوین طبق سنوات قبل به 
خارج از کشور اعزام نمایند و همانطور که اشاره شد با تضمین شرایط 

بازگشت، زمینه تحولی عظیم را در جامعه علمی ایران ایجاد کنند. 
می روم برای آینده ای بهتر

او المپیادی اس��ت و به اعتقاد بسیاری از دبیران و متولیان آموزش 
و پرورش، رتبه نخست کنکور سال آینده برازنده بهروز- س است.

با راهنمایی یکی از دوس��تان، با او تم��اس گرفتم و در خصوص 
شرایط تحصیلش و برنامه ریزی های آینده او پرسیدم.

بهروز گفت: من س��ال آینده در مهمتری��ن آزمون دوران تحصیلم 
ش��رکت خواهم کرد، آزمونی سرنوش��ت ساز که مس��یر زندگی ام را 
تضمین می کند. من قصد دارم پس از اعالم نتایج کنکور و کسب رتبه 

برتر؛ از یک دانشگاه معتبر خارجی پذیرش دریافت کنم.
وی افزود: البته اگر دانشگاه های داخلی هم شرایط مناسبی را برای 
من در نظر بگیرند، ش��اید آنان را نی��ز در میان گزینه های انتخابم قرار 

دهم.
این دانش آموز نخبه در عین حال بیان داش��ت: بر اساس تجربه و 
شرایط کنونی، ش��انس گزینه های خارجی بیشتر خواهد بود؛ چرا که 

مطمئن هستم در صورت پذیرش، آینده بهتری در انتظارم است.

گروه خانواده و جوان- سمیه قنبری : امروزه بسیاری از مادران و پدران 
از شیطنت زیاد کودکشان شکایت دارند. آنها می گویند کودکشان مرتب در 
حال حرکت و فعالیت است و آنها شاهد نوعی حالت بی قراری و ناآرامی در 
کودک هستند. برخی از این والدین از فقدان تمرکز حواس و ضعف درسی 

کودک نیز شکایت  می کنند. 
آنها علت را فعالیت بیش از اندازه کودک نمی دانند و مرتب فرزندشان 

را سرزنش می کنند.
دکتر هریش هافمن نخستین فردی بود که این اختالل را توصیف کرد. 
وی در سال 1845 زمانی که پسرش سه سال داشت برای او کتاب مصوری 
تألیف کرد که در مورد کودکان و رفتار آنها بود. در این کتاب داستانی بود به 
نام »فیلیپ ناآرام«. این داستان در واقع اولین توصیف واقعی از پسر بچه ای 

مبتال به اختالل بیش فعالی- عدم تمرکز است.
در س��ال 1902 سر جورج استیل کودکانی را توصیف کرد که به رغم 
محیط مناسب تربیتی مشکالتی اساسی در کنترل رفتارشان داشتند. امروزه 
مشکل این کودکان با عنوان اختالل بیش فعالی- عدم تمرکز شناخته می شود.
دقت به مس��أله کودکان دارای اخت��الل بیش فعالی- عدم تمرکز طی 
سالهای گذشته با رشد آگاهی خانواده ها و ارتقای سطح فرهنگ عمومی 

بخصوص در جوامع شهری افزایش قابل توجهی داشته است.
یک متخصص اعصاب و روان درم��ورد خصوصیت و ویژگی های 
کودکان دارای اختالل بیش فعالی- عدم تمرکز می گوید: این کودکان فعالیتی 
بیش از فعالیت متوس��ط کودکان دیگر در گروه س��نی خود دارند. در واقع 
می توان پرتحرکی، پرفعالیتی، انجام حرکات و عملکردهای ناگهانی، کمبود 

توجه و تمرکز را از ویژگی های شاخص این کودکان عنوان کرد.
مجید برکتین با اش��اره به ش��یوع قابل توجه این اخت��الل در کودکان 
می گوید: طبق آمار، حداقل 3 تا 5 درصد کودکان سراسر دنیا به این عارضه 

مبتال هستند.
از میان جمعیت 16 میلیونی دانش آموزان کشور حدود 800 هزار نفر از 

آنها مبتال به این اختالل می باشند.
طی سال های گذشته با توجه به افزایش آگاهی مردم و حساسیت جامعه 
پزشکی نسبت به غربالگری این کودکان درصد قابل توجهی از کودکان دچار 
اختالل بیش فعالی- عدم تمرکز تش��خیص داده ش��ده و مورد درمان قرار 

گرفته اند.
برکتین با اشاره به افزایش شیوع این اختالل در جامعه گفت: عالوه بر 
فاکتور ژن عواملی چون استرس، افزایش تعداد ازدواج های فامیلی و شاغل 
بودن مادران در زمان بارداری نیز از جمله عوامل تأثیر گذار در ابتالی کودکان 
به این اختالل است. سن شایع برای تشخیص این بیماری 6 تا 12 سالگی 
است هر چند که قبل از این سن هم کودک دچار بیماری است اما در سنین 
مدرسه به دلیل شیطنت های بیش از معمول و عدم توجه کودک به محیط 

پیرامونش، بیماری نمود بیشتری پیدا می کند.
این متخصص اعصاب و روان می گوید : این بیماری شامل دو جزء عدم 

توجه و بیش فعالی است، در بخش بیش فعالی، کودک در طول روز دائماً در 
حال حرکت است حتی در خواب نیز بیش از دیگر کودکان غلت می خورد، 
به اشیاء دور و بر دست می زند، مرتب صحبت می کند، کارهایی که نیاز به 
آرام ماندن دارند مانند نشس��تن سر سفره یا کالس درس، برای کودک کار 
دشواری است. این کودکان دائماً خود را مشغول کرده و اغلب چند کار را با 
هم انجام می دهند و از کارهایی که نیاز به آرام بودن است لذت نمی برد. با 
افزایش سن کودک جنب و جوش ها خفیف تر می شود اما بی قراری در 
آنها همچنان ادامه دارد. به طور مثال نوجوان مبتال به اختالل بیش فعالی در 
سن 15 سالگی مرتب در جای خود  وول می خورد و بی اختیار دست یا پای 

خود را هنگامی که در جایی آرام نشسته اند تکان می دهد.
در بخش عدم تمرکز، کودک توانایی محدودی برای توجه و تمرکز بر 

موضوعی خاص دارد به سرعت جذب موضوع می شود اما بعد از گذشت 
مدت زمان بسیار کوتاه خسته شده آن را ترک می کند.

عالقه ای به انجام کارهایی که نیازمند دقت و تالش ذهنی است ندارد. 
نمی تواند نوبت را رعایت کند. میان صحبت دیگران می پرد. برای انجام امور 
به سرعت داوطلب می شود بدون اینکه آمادگی برای انجام آن را داشته باشد.
این تکانشگری موجب رفتارهای تخریب گرایه در این کودکان می شود.
این متخصص اعص��اب و روان در مورد نحوه برخورد با این کودکان 
می گوید: الزم اس��ت چارچوب رفتاری در برخورد با کودکان بیش فعال 
کامالً مش��خص و به همراه تشویق باشد. تشویق های کوچکی که کمک 

می کند کودک رفتار مناسب تری از خود نشان دهد.
برکتین ادامه داد : کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی- عدم تمرکز به 
دلیل رفتارهای پرخاشگرانه و خارج از کنترل که از سوی دیگر افراد جامعه 
به رفتارهای بی ادبانه تعبیر می شود از گروه های اجتماعی طرد شده و این 
موضوع سبب می شود این کودکان در معرض ابتال به افسردگی قرار گیرند.

در م��واردی هم برعکس کودکان مبتال ب��ه اختالل بیش فعالی- عدم 
تمرکز به دلیل برخورد نامناسب جامعه با آنها تبدیل به افرادی ناهنجار و ضد 
اجتماعی می شوند به طوری که بر اساس تحقیقات انجام گرفته تعداد زیادی 
از افراد مبتال به مواد مخدر را کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی- عدم تمرکز 

تشکیل می دهند.
مجید برکتین تعیین و تشریح مسأله کودکان بیش فعال- عدم تمرکز را 
به زبان ساده برای عموم جامعه از طریق رسانه ها و مراکز آموزشی و انجام 
غربالگری برای شناس��ایی این  کودکان از جمله عوامل مهم در تشخیص 
عنوان کرد و گفت: همکاری آموزش و پرورش با مراکز درمانی می تواند 

کمک فراوانی به غربالگری و تشخیص درمان این کودکان کند.
کودکان بیش فعال- عدم تمرکز با وجود داشتن هوش طبیعی به دلیل 
عدم تمرکز نمی توانند از توانمندی هایشان به درستی استفاده کرده و نسبت 
به دیگر کودکان هم سن و سال خود در جایگاه پایین تری قرار دارند. این 
کودکان اغلب جزء کودکانی هستند که در طول تحصیل دچار افت تحصیلی 

هستند.
برکتین آموزش خانواده در برخورد با این کودکان را یکی از روش های 
درمانی دانست و گفت: در درجه اول والدین این کودکان باید پدر و مادرانی 
با تحمل و صبر فراوان باشند چرا که همنشینی والد هم جنس با کودک مبتال 

نقش بسزایی در بهبود رفتار کودک خواهد داشت.
این کودکان نیازمند محیطی باز برای فعالیت هستند تا بتوانند انرژی خود 
را تخلی��ه کنند که الزمه این کار هم آوردن محیط های امن ش��هری برای 
کودکان است. در برخی موارد نیز بر اساس تشخیص پزشک معالج داروهای 

مؤثر برای درمان تجویز می شود.
برکتین معتقد است برای فراهم آوردن محیط مناسب آموزشی متناسب با 
ویژگی های این نوع کودکان الزم است همانند آموزش و پرورش استثنایی، 

محیط و وسایل آموزشی خاصی برای این کودکان پیش بینی شود.

شما هم از شیطنت کودکتان خسته شده اید؟

طبق آمار حداقل 3 تا 5 درصد کودکان 
ــر دنیا به این عارضه مبتال هستنـد  سراس
ــت 16 میلیــونی  ــان جمـعـیـ و از میــ
ــدود 800 هزار  ــور ح دانش آموزان کش

نفر از آنها مبتال به این اختالل هستند.
عالوه بر فاکتور ژن عواملی چون استرس، 
ــای فامیلی و  ــداد ازدواج ه ــش تع افزای
ــان بارداری  ــاغل بودن مادران در زم ش
ــل تأثیرگذار در ابتالی  نیز از جمله عوام

کودکان به این اختالل است.

جوان ایرانی، سالم
ــمس - نمی دانم برای اولین بار جمله  »جوان ایرانی، سالم« را از رادیو شنیدم یا از  ــیر ش اردش
تلویزیون؛ در روزنامه خواندم یا در کتاب ؛ از زبان استاد خوبم در دانشگاه شنیدم یا از همسایه مهربانم 
؛ اما اکنون این دیگر مهم نیس��ت، مهم این اس��ت که جمله، جمله دلنشینی است و ما باید به داشتن 
چنین ترکیب نازنینی در زبان فارسی افتخار کنیم؛ افتخاری به درازای تاریخ این کهن بوم و برزن که 

همگی همچون جان دوستش داریم.
سخن از دوست به میان آمد که بس گوهری گرانبهاست و خوب آن نعمت و بدش بال؛ بالیی به 

وسعت آسمان بی همتای خدای بزرگ من و تو.
دل آسمانی ات را زود تاریک نکنم که پاییز است و هوا دل گیر؛ خورشید مهربانی ها به فرصت 

و سرعت »ماه باش« خانه نشین می شود و میهمان دیگر آدمک های کره خاکی ما، زمین.
و اما پاییز که فصل عاشقانه های بی همتا است تا در برگ ریز هزار رنگ، من و تو »زاینده رود 

نوردی« تازه ای را آغاز کنیم.
زاینده رودی که تازه است و وسیع ؛ تازه همچون شیشه جان نوزادی نورسیده و وسیع مثل قلب 
مردم َشهرم، َشهرت، َشهرش که گنبدهای فیروزه ای نشان تابناکش است و پل های آجری، خطوط 
موازی زندگی که پیش از برخورد نامبارک آنان، نََفسی قطع و زندگی از نََفس نخواهد ایستاد، همچون 
که ما نخواهیم ایس��تاد مقابل س��خن حق و حقیقت و خواهیم ایس��تاد در برابر بیداد و »بادوار«. درو 
خواهیم کرد علفک های هرز بی مفهوم را تابید خانه خوبمان همچنان مجنون وار به رقص و آیین، 

زندگی سر کند و پیرامون خویش را آبادتر، آزادتر و فراخ تر تجربه کند.
که تجربه از آزمون پدید می آید و آزمودن رسم آدمک های بی پروای این روزگار؛ روزگاری که 

غریب است و غریب و غریب و غروب را زود به ارمغان می آورد.
راستی؛ غروب این روزها دل تنگ نیست؟ البته دلی دیگر نمانده و از دل دار هم که خبری نیست، 

شاید هم هست و ما در یاد او نیستیم.
گفت�م خرابت می شوم       گفت��ا تو آبادی مگ�ر؟ 
گفت�م ندادی دل به م�ن     گفتا تو جان دادی مگ�ر؟
گفت�م ز کوی�ت می روم     گفتا تو آزادی مگ���ر؟
گفت�م فراموش�م نک�ن      گفتا تو در یادی مگ��ر؟

***
جوان ایرانی، س��الم. فرصت و نوبت عاشقانه های زاینده رود همیشه رود در دستان تو و از آن 
توست. جوانی هایت را پاس می داریم و از انتهای دوستی، دعوت نامه ای به صفای صادقانه قلبت 

پیشکش می کنیم تا شاید میزبانی کنیم عزیزی همچون تو را. 
30 دقیقه بامداد آدینه روزی است که چنین و چنان می نویسم برای تو عاشق خوبی ها و پاکی ها.

پنجره ای در مرز شب و روز باز شد
و مرغ افسانه از آن بیرون پرید

میان بیداری و خواب
پرتاب شده بود

***
نوبت تو است تا در جهت تازه اشیاء زمین گام برداری و بنویسی از متراکم شدن ذوق پریدن در 

بال؛ شاید هم از چکچک چلچله از سقف بهار
و صدای صاف، باز و بسته شدن پنجره تنهایی و صدای پاک، پوست انداختن مبهم عشق. 

جوان ایرانی، سالم. گفتم و گفتم و گفتم تا تو بنویسی و اندیشه کنی که خرد راه گشای تو روشن 
ضمیر خواهد بود.

من به آغاز زمین نزدیکم
نبض گل ها را می گیرم

آشنا هستم با، سرنوشت تر آب، عادت سبز درخت.
***

به قد رعنای عاشقانه هایت سالم و کاله از سر بر می گیرم به احترام بودن تو؛ پس با ما باش که 
بودنت هدیه ای است از خدای خوبی ها.

خوابهایت همه رنگی 
سفره ات پر نان باد
روزهایت پررونق

عطر گندم، بدرقه راهت باد

شارجه به کودکان بی سرپرست تابعیت می دهد
در ی��ک اقدام بی س��ابقه در 
کشور امارات، شارجه به کودکانی 
که ملیت پدر و مادر آنان مشخص 

نیست، ملیت اماراتی می دهد.
بر اساس قانون کشور امارات 
تنها افرادی می توانند تابعیت این 
کشور را داشته باشند که پدر و مادر 

اماراتی داشته باشند.
یکی از معضالت اجتماعی 
ک��ودکان  ام��ارات،  کش��ور 
بی سرپرست و سرراهی است که 

والدین آنان مشخص نیست.
بسیاری از نوزادان که حاصل 

روابط نامشروع هستند، پس از تولد در محل های خلوت رها می شوند که این گروه توسط پلیس به مراکز 
نگهداری کودکان بی سرپرست سپرده می شوند.

بر اساس گزارشی که اخیراً توسط بخش حمایت از کودکان بی سرپرست در شارجه منتشر شده است، 
تاکنون هزار و 690 کودک بی سرپرست در امارت شناسایی شده اند و به تازگی 98 کودک دیگر به آنان 

اضافه شده است.
شارجه در نظر دارد تا پس از اعطای ملیت اماراتی به این گروه از کودکان زمینه نگهداری از آنان و ارائه 

خدمات حمایتی را برای کودکان بی سرپرست فراهم کند.
همچنین با اعطای ملیت اماراتی به کودکان بی سرپرست امکان واگذاری آنان به خانواده های متقاضی 

نگهداری اینگونه کودکان فراهم خواهد شد.
بر اس��اس این گزارش، امارت ش��ارجه تا پایان س��ال 2010 زمینه اعطای ملیت اماراتی به کودکان 

بی سرپرست را ایجاد می کند.

چینی ها از طب سنتی برای درمان آنفلوانزای 
خوکی بهره می گیرند 

 
 چینی ه��ا معتقدند طب س��نتی 
می تواند راهکار مناس��بی برای 
مقابله با همه گی��ری آنفلوانزای 
خوک��ی یا حت��ی درم��ان آن در 
صورت ابتال به این بیماری باشد. 

به گزارش شبکه تلویزیونی سی 
سی تی وی چین در پی گسترش 
نگرانی ه��ا از ش��یوع آنفلوانزای 
خوکی، متخصصان طب س��نتی 
در این کشور می گویند با استفاده 
از شیوه های مختلف طب سنتی 
می توان این بیماری را نیز درمان 

کرد. 
در این شیوه افزون بر طب سوزنی، 
گیاهان خاصی نیز روی پوس��ت 

بیمار با شیوه خاص سوزانده می شوند که به باور بسیاری، می تواند بیماری های مختلف از جمله دل درد، 
ناباروری و حتی آنفلوانزای خوکی را درمان می کند. 

در زمان های گذشته نیز حتی از شیوه های مختلف طب سنتی برای جلوگیری از شیوع بیماری های 
همه گیر استفاده می شد. 

بادکش گذاشتن روی بدن بیمار با استفاده از ظروف شیشه و مشعل آتش و خون گیری از نقاط ویژه 
بدن که به باور طبیبان خون آلوده بیرون آورده می شود  می تواند در جریان یافتن مناسب خون در بدن 
مفید باشد و می توان از آن برای جلوگیری از شیوع آنفلوانزای خوکی و یا حتی درمان آن بهره جست.

سرپرست مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه 
قوانین صرف نمی توانند در رفع تبعیض علیه زنان راهگشا باشند  گفت: 
ش��عار برابری زن و مردجز بحران هوی��ت زنان در غرب پیامد دیگری 

نداشته است. 
به گزارش خبرگزاری زنان ایران، زهرا سجادی سرپرست مرکز امور زنان 
وخانواده  نهاد ریاست جمهوری گفت: امروزه جهان شعار رفع خشونت علیه 
زنان را از کشورهایی که خود عامل اصلی پیدایش خشونت در جامعه جهانی 
هستند را نمی پذیرد چراکه خشونت دیگر معلول پدیده های درونی جوامع 
نیس��ت ان طور که فشارناشی از جنگ ها،خشونت های مسلحانه، بحران 
ناامنی در مناطق بحران زده زمینه های خشونت اجتماعی، روانی وجسمی 
را به جوامع تحمیل می کند ودر نتیجه زنان با آسیبهای جدی تری مواجه اند.
وی با بیان این مطلب که زنان در طول جنگ ها قربانی  خش��ونت و 
صدماتی همچون کشتار ومجروحیت وتجاوزات جنسی می شوند افزود : 
چنانچه می بینیم در تجاوزات امریکا به عراق؛فلسطین،صربستان، بوسنی و 
افغانستان از هر 4 قربانی 3نفر زن وکودک هستند ویادر غزه که فجیع ترین 

خشونت ها با کشته شدن 2 هزار زن وکودک فلسطینی صورت گرفت.
سجادی افزود : قاچاق زنان، استثمار جنسی،استفاده از زنان با وعده کار 
ولی به قصد بازارهای مصرف جنسی از خشونت های دیگر غرب است که 
نشانگرنا کارامدی  قطعنامه های سازمان ملل و شوراهای حقوق بشر است.

وی با انتقاد از جهان امروز که انواع ستم های جنسی وغیر جنسی بر زنان 
مظلوم عراق وفلسطین وافغانستان را نادیده می گیرد گفت : اینان در حالی  
تکه پارچه ای بر سر زنان مسلمان، کنترل اخالقی فرزندان، و دستورات دینی 
را خشونت می دانند که در مقابل تبعیض های انسانی که نمونه آن قتل مروه 

شروینی است سکوت اختیار می کند.
سرپرست مرکز امور زنان وخانواده با انتقاد از کنوانسیون های رفع تبعیض 
علیه زنان که خشونت های اساسی ناشی از اخالق را نادیده می گیرند اظهار 
داشت : قوانین صرف نمی توانند در رفع تبعیض راهگشا باشند ورعایت 

حقوق انسانها وعدالت را درونی  سازند.
زهرا س��جادی در خصوص علت رشد آمار خشونت علیه زنان غرب 
گفت: این پدیده با جهت گیری وس��اختار سیاس��ی،فرهنگی و اقتصادی 

کش��ورها در ارتباط است ونوع خشونت به بافت وعرف اجتماعی ومبانی 
اعتقادی آنها بستگی دارد ودر نتیجه بیان شعار برابری زن ومرد جز بحران 

هویت زنان در غرب پیامدی در بر نداشته است.
وی ادام��ه داد: در ایران با توجه به حاکمیت فرهنگ اس��المی و تأکید 
آن برامنیت اخالقی وکرامت انسانی، در قانون اساسی نسبت  به نقش زن 
ومادری به او، به عنوان عنصرمسئولیت پذیر اهمیت ویژه ای داده شده است 
وزمینه مساعد رشد ومصونیت های اواز ضررهای مادی ومعنوی فراهم شده 

است.
سرپرست مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اقدامات اتخاذ 
شده درمبارزه با خشونت علیه زنان را که ریشه در اعتقادات دینی دارداینگونه 
بیان می کند : تصویب قوانین الزم وحمایت از آسیب دیدگان و تصویب 
الیحه مبارزه با قاچاق انسان،پیشگیری از همسر آزاری، ایجاد اورژانس های 
زنان، و طرح آموزش مدیران در پدیده خشونت،تدوین قانون پیش نویس 
نظام جامع حقوق زنان وتاسیس دادگاه های خانواده از این دست اقدامات 

است.

سرپرست مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری:
شعار برابری درغرب، جز بحران هویت زنان پیامد دیگری نداشته است

فرار نخبگان
دیفن باخیا

 )  Dieffenbachia amoena( 
گیاهی است با برگهای زیبا از خانواده 
آراسه  که در اکثر آپارتمانها وجود دارد. 
گاهی در صورت باال بودن سن گیاه و مهیا 
بودن شرایط گل می دهد که البته خیلی کم 
دیده می شود وچندین نوع دارد و گیاهی 

مقاوم است و به دلیل سادگی نگهداری در اکثر آپارتمانها دیده می شود. 
نور 

نور غیر مستقیم بهترین نور برای گیاه است و نسبت به نور مستقیم 
آفتاب حساس است و آسیب می بیند در صورت کمبود نور گیاه علفی و 
ساقه هایش دراز می شود معموالً در نور معمولی ساختمان خوب رشد 
می کندو به  هر نوری به جز تابش مستقیم سازگار است. گیاه را هر چند 

وقت یکبار بچرخانید تا برگها به  یک طرف منحرف نشود. 
دما

بهترین درجه حرارت بین 13 تا 18 درجه است  و معموالً فقط در 
فصل زمستان باید در اتاق نگهداری شود و در بقیه فصول می تواند دمای 

محیط را تحمل کند البته نسبت به سرمای بیش از اندازه حساس است. 
آبیاری

در تابستان هفته ای 2 تا 3 بار کافی است و در زمستان هفته ای یک 
بار البته چون بیشتر اوقات به دلیل آبیاری زیاد از اندازه گیاه پوسیده شده 
و از بین می رود و گیاه نسبت به خشکی مقاومتر است تا آبیاری بیش 
از اندازه  پس اجازه دهید در  بین  دو آبیاری سطح خاک گلدان خشک 

شود. در بیشتر منازل به دلیل آبیاری بیش از اندازه گیاه از بین می رود. 
خاک

خاک برگ برای این گیاه مناسب است مخلوط یک قسمت خاک 
رس و یک قسمت کود حیوانی  و دو قسمت برگ برای این گیاه مناسب 

است.  زیاد بودن کود حیوانی باعث پوسیدگی می شود. 
 تکثیر

جدا کردن پا جوشهای ریشه دار و کاشتن آنها یا قلمه زدن ساقه 
برگدار و بدون برگ  بدین ترتیب که ساقه های برگدار را پس از جدا 
کردن از گیاه چند ساعت تا یک روز در هوای آزاد گذاشته تا  محلهای 
برش خشک شود و سپس یا در یک ظرف آب قرار داده تا ریشه دهد 
و سپس کاشته شود. قلمه ها را در ماسه  باید کاشت  قلمه های بدون 
برگ و دارای حداقل یک جوانه را به اندازه 5 سانتیمتر بریده و بعد از دو 
روز قرار دادن در هوای آزاد به صورت افقی طوری که جوانه به سمت 
سطح خاک باشد کاشت تا پس از ریشه دار شدن آنها را در گلدانهای 

جداگانه کشت کرد. 

گلخونه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
یکشنبه 8 آذرماه 1388 / 11 ذی الحجه 1430                 6Tursday 29 November 2009    خانواده و جوان



سالمت

روی سپاهان تبلیغات منفی زیاد استاشتباهات فردی باعث شکست پرسپولیس شد

خط و خبر

فوالد ماهان فاتح 
دربی فوتسال اصفهان

گروه ورزش- هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال با 
پیروزی فوالد ماهان در دربی اصفهان و تساوی دو تیم 

شیرازی ارژن و صدرا به پایان رسید. 
به گزارش زاین��ده رود، بعد از برگزاری دو دیدار 
تدارکاتی تیم ملی فوتس��ال برابر اسلوونی بدون آنکه 
تغییری در برنامه لیگ ایجاد شود، 14 تیم حاضر در این 
مسابقات بعدازظهر روز پنجشنبه به مصاف هم رفتند 
که در دربی اصفهان تیم فوالد ماهان تیم اول استان برابر 

فیروز صفه به پیروزی رسید.
دو تیم هم اس��تانی ارژن و صدرای ش��یراز نیز به 
تساوی رضایت دادند و تیم شهید منصوری هم از سد 

تیم کرمان گذشت. 
نتایج کامل بازی های هفته چهاردهم  به شرح 

زیر است:
فوالد ماهان اصفهان 3 - فیروز صفه اصفهان یک 

پتروشیمی 4 – شهر آفتاب 6 
هیأت فوتبال کرمان 2 - شهید منصوری 4 

شرکت ملی حفاری 4- راه ساری 3 
صدرا شیراز یک - ارژن فارس یک 

ارم کیش قم یک - فوالد گستره تبریز 2 
پوشینه بافت قزوین یک - علم و ادب مشهد3 

برنامه هفته هشتم و نهم 
لیگ دسته اول فوتبال

 اعالم شد
گروه ورزش:برنامه هفته هش��تم و نهم مسابقات 
فوتبال لیگ دس��ته اول اعالم ش��د که در این هفته ها 
س��پاهان نوین به دیدار 2تیم از خطه جنوب کش��ور 

خواهد رفت.
برنامه بازی ها به شرح زیر است :

هفته هشتم - پنجشنبه 12 آذر- ساعت 14 
مهرکام پارس - آلومینیوم هرمزگان

نفت تهران-نساجی قائمشهر
فوالد نوین اهواز-کوثرلرستان

برق شیراز- داماش گیالن
شیرین فراز کرمانشاه - پتروشیمی تبریز

گسترش فوالد تبریز- مس سرچشمه کرمان
شن سا اراک - گل گهر سیرجان

هفته هشتم - جمعه 13 آذر- ساعت 14
داماش لرستان-اتکا گلستان

شهرداری بندرعباس - سپاهان اصفهان  
 

هفته هشتم- یکشنبه 15 آذر- ساعت14
شهرداری تبریز-  مس رفسنجان 

نفت آبادان- شهرک صنعتی کاوه تهران
ایرانجوان بوشهر-  پیام مشهد

شموشک نوشهر- پیام مخابرات فارس

هفته نهم - جمعه 20 آذر- ساعت 14
آلومینیوم هرمزگان- نفت تهران

کوثرلرستان- مهرکام پارس تهران 
نساجی مازندران- برق شیراز

پتروشیمی تبریز- فوالد نوین اهواز
داماش گیالن- گسترش فوالد تبریز

گل گهر سیرجان - شیرین فراز کرمانشاه
مس سرچشمه - شن سا اراک 

هفته نهم - شنبه 21 آذر- ساعت 14  
مس رفسنجان- شاهین اهواز

شهرک صنعتی کاوه تهران - شهرداری تبریز 
تربیت یزد - داماش لرستان

پیام مشهد - نفت آبادان
اتکا گلستان - شموشک نوشهر

سپاهان اصفهان - ایرانجوان بوشهر
پیام مخابرات فارس - شهرداری بندرعباس 

خاطرات تلخ استقالل از 
رویارویی با پیکان

استقالل از رویارویی های سال های اخیر خود با 
پیکان خاطرات جالبی را به یاد نمی آورد.

صمد مرف��اوی خوب به خاطر م��ی آورد که در 
روزه��ای پایان��ی لیگ شش��م حرفه ای با شکس��ت 
2 ب��ر یک مقابل پیکان به طور کامل ش��انس قهرمانی 
در مس��ابقات را از دس��ت داد.استقالل در آن روزها با 
اس��تقالل اهواز و س��ایپا در کورس قهرمانی بود و در 
روزی که هر دوی این تیم ها متوقف شدند و فرصت 
خوبی را برای بازگش��ت به صدر جدول داش��ت در 
ورزشگاه آزادی به پیکان باخت و در فاصله یک هفته 
مانده به پایان مس��ابقات شانس های اندک خود برای 

قهرمانی را از دست داد.
یک سال بعد ناصر حجازی هم در مصاف با پیکان 
زمین گیر شد.استقالل در یک بازی عجیب در حالی که 
در دقایق اولیه بازی با دو گل جلو افتاده بود در پایان با 
اخت��الف یک گل بازی را به پیکان واگذار کرد و پس 
از آن بازی حجازی تصمیم گرفت بازی های استقالل 
را از روی سکوها تماشا کند.آنچه در نهایت به جدایی 

کامل او از جمع آبی ها منجر شد.
حتی امیر قلعه نویی هم به عنوان موفق ترین مربی 
س��ال های اخیر استقالل از زخم پیکان در امان نمانده 

است. 
مرفاوی در حالی در یک بازی حساس رودرروی 
پیکان ایستاد که این خاطرات تلخ تکرار شد و با توجه 
به نتایج نامناسب هفته های اخیر تیم فوتبال استقالل 

تهران به رده چهارم جدول سقوط کرد.

تیر اندازان چهارمحال و 
بختیاری در مسابقات 

بین المللی چک

چهار نفراز ملی پوش��ان اس��تان به همراه دیگر 
اعضای تیم ملی تی�راندازی کش���ور در مسابقات 
بین الملل��ی تیراندازی اروپا که به میزبانی کش��ور 
چ��ک در ش��هر پراگ برگزار می ش��ود، ش��رکت 

خواهندکرد.
در قس��مت طپانچ��ه ب��ادی یاس��من حیدری 
و س��پهر صفاری درگروه س��نی نوجوانان و مریم 
س��لطانی درگروه سنی بزرگس��االن دراین رقابتها 
حضور خواهند داشت. در قسمت تفنگ بادی هم 
امی��ن حیدری در رده س��نی جوانان در ترکیب تیم 

ملی خواهد بود. 
شایان ذکراست این مسابقات از چهارم آذرماه 
آغاز شده و به مدت 8 روز به طول خواهد انجامید 
وتیم ملی کشورمان با شرکت دراین رقابتها خودرا 
برای حضور در مسابقات تیراندازی آسیایی که در 

قطر برگزار خواهد شد، آماده می کند. 

کسب مدال برنز جهان به من انگیزه داد 
باید با مدعیان تیم ملی 

رقابت کنم

شهرکرد
زاینده رود

دارن��ده م��دال برنز جهان گفت: کس��ب مدال 
برن��ز در رقابتهای جهانی برای من انگیزه ای ش��د 
ت��ا از این پس تمریناتم را ط��وری دنبال کنم تا در 
مسابقات آینده صاحب مدال خوش رنگتری شوم.
حبیب اهلل اخالقی کش��تی گیر فرنگی کار وزن 
84 کیلوگ��رم در گفتگو با مهر ب��ا بیان این مطلب 
از حضورش در لیگ برتر کش��تی فرنگی خبر داد 
و افزود: در رقابتهای لیگ برتر کش��تی فرنگی تیم 

گازکرمانشاه را همراهی می کنم.
وی ادام��ه داد: اولی��ن برنام��ه ام حض��ور در 
رقابته��ای لیگ برتر کش��تی فرنگی اس��ت که پس 
از ش��رکت نکردن نماینده خوزس��تان در رقابتها با 
تیم گازکرمانش��اه برای حضور در رقابتها به توافق 

رسیدم.
اخالق��ی تصریح ک��رد: برای ش��رکت در این 
رقابته��ا تمرین��ات آمادگی خود را در اندیمش��ک 
آغاز کرده ام که صبح ها کار بدنس��ازی و عصرها 
تمرینات کش��تی را دنب��ال می کنم تا ب��ه آمادگی 
آرمانی نزدیک شوم. وی در پایان خاطرنشان کرد: 
امی��دوارم از دل رقابته��ای لیگ بتوان��م به آمادگی 
آرمانی رس��یده و دوب��اره در وزن پر از مدعی 84 
کیلوگ��رم صاحب دوبن��ده تیم ملی ش��وم و برای 
کشتی ایران در میادین مختلف افتخار آفرین باشم.

ــروه ورزش- پ��س از تعطیالتی عجیب  گ
و منحصرب��ه فرد در دنیای فوتب��ال که به همه 
چیز ش��باهت داش��ت به غی��ر از تعطیالت نیم 
فصل، لیگ برتر فوتب��ال ایران در هفته هفدهم 
با برگزاری 9 دیداردر روزهای  جمعه و ش��نبه 

گذشته از سر گرفته شد.
به گ��زارش زاین��ده رود، در حساس��ترین 
ب��ازی روز جمعه ذوب آهن ب��ا برتری یک بر 
صفر مقابل ملوان در انزلی 33 امتیازی شد.سبز 
پوش��ان اصفهانی که در غیاب س��رمربی خود 
حاج منصور ابراهیم زاده در مقابل ملوانان انزلی 
صف آرایی کردند،رکورد شکست ناپذیری این 

تیم در خانه را شکستند.
محم��د قاضی در دقیق��ه 68 دروازه ملوان 
انزلی را فتح کرد تا محمد احمدزاده با هواداران 
قوی س��پید انزلی درگیر ش��ود واز سوی دیگر 
مجی��د صال��ح نیز اثب��ات کند که در کس��وت 

سرمربی گری حرف هایی برای گفتن دارد.
در پایان این ب��ازی مربی تیم فوتبال ذوب 
آهن گفت: پیروزی تیم ما حاصل تالش منصور 

ابراهیم زاده است.
صالح اظهار داش��ت: از ش��روع تعطیالت 
نی��م فصل روی نقاط ضعف و قوت تیم ملوان 
برنام��ه ریزی کرده بودیم.می دانس��تیم در ابتدا 
ملوان بازی پرفش��اری را آغاز خواهد کرد و از 
این طریق تیم ها را تحت تأثیر قرار می دهد. 

وی پی��روزی در ای��ن دی��دار را حاص��ل 
زحمات ابراهیم زاده دانس��ت و تصریح کرد: 3 
امتیاز کنونی حاصل تالش و زحمات سرمربی 
تیم است که هم اکنون در حج به سر می برد و 
ما فقط اهداف او را در این دیدار دنبال کردیم. 
مربی ذوب آهن خاطرنش��ان ساخت: ما در 
اردوی امارات با یک بازیکن آرژانتینی به توافق 
رس��یدیم که او می تواند 2 هفته دیگر در ذوب 

آهن حضور یابد. 

س��رمربی تیم فوتبال مل��وان انزلی نیز پس 
از درگیری با تماش��اگران این تی��م گفت: اگر 
می خواهید آدمهایت��ان را بیاورید، بدون داد و 

فریاد این کار را انجام دهید.
محم��د احم��دزاده بیان داش��ت: بازیکنان 
ملوان تالش خودش��ان را انجام دادند. بازی به 
ط��ور کامل در اختیار ما ب��ود و فقط روی یک 
اشتباه گل دریافت کردیم.شکست حق ما نبود. 
وی درباره فحاش��ی هواداران ملوان اظهار 
داشت: برای این فوتبال و مسئوالن آن متأسفم 
ک��ه این چنین جوی را ب��ه وجود آورده اند. ما 
نمی خواهیم فحاشی بش��نویم. این حق ملوان 
نیس��ت که اولین بازی خانگ��ی خود را ببازد و 
مورد فحاش��ی تماشاگران به اصطالح متعصب 

قرار گیرد. 
این مربی تصریح کرد: در21 روز اخیر فقط 
3 روز آفتابی داشتیم و همیشه در زمین خراب 

و ناهموار تمرین می کردیم. 
احم��دزاده گفت: دی��دار مقابل ذوب آهن 
اولی��ن ب��ازی ما پ��س از تعطی��الت نیم فصل 
بود. متأس��فانه هیچ کس تفاوت ملوان با سایر 
تیم های لی��گ برتری را نمی بین��د، زمانی که 
در ورزش��گاه تختی انزلی ب��ازی می کنیم هیچ 
تفاوتی با تیم های میهمان نداریم. ذوب آهن با 
تمامی امکاناتش در انزلی به ما 10 موقعیت گل 
داد،اما روی یک اشتباه بازی را واگذار کردیم. 
احمدزاده افزود: باید برای این فوتبال گریه 
کرد، این فوتبال به چه سمتی هدایت می شود؟ 
اگ��ر می خواهید آدمهایتان را بیاورید دیگر داد 

و فریاد ندارد، آنها را بیاورید. 
 در دیگر بازی حس��اس روز جمعه استیل 

آذین که این فرصت را داشت تا با برتری مقابل 
اس��تقالل اهواز به یک قدمی سپاهان در صدر 
برس��د، مقابل آبی پوشان اهوازی در ورزشگاه 
تخت��ی تهران ب��ا نتیجه یک بر صفر شکس��ت 
خ��ورد. میالد میداودی در دقیقه 42 گل برتری 
اس��تقالل را به ثمر رس��اند تا حمید استیلی بار 

دیگر در آستانه بحران قرار گیرد.

حمیدرضا ش��رفی دقیقه 57 از استیل آذین 
و حس��ین ماهینی دقیقه 82 از اس��تقالل اهواز 

اخراجی های این دیدار پرحاشیه بودند.
س��رمربی تیم فوتبال اس��تیل آذین در پایان 
این دیدار گفت: بازیکنان ما در برابر اس��تقالل 
اهواز بس��یار خ��وب بودند ام��ا عدالت در این 

مسابقه رعایت نشد.
حمی��د اس��تیلی اظه��ار داش��ت: نیمه اول 
موقعیت ه��ای زیادی را به وج��ود آوردیم، اما 
نتوانس��تیم به گل دست یابیم. در نیمه دوم پس 
از اخراج بازیکن مان ش��رایط دشوار شد، اما با 

تغییراتی که دادیم به بازی برگشتیم. 
وی خاطرنش��ان س��اخت: اس��تقالل اهواز 
روی حرک��ت فردی و تکنیکی بازیکن خود به 
گل دس��ت یافت و توانس��ت 3 امتیاز بازی را 

کسب کند. 
س��رمربی اس��تیل آذین درباره داوری این 
دی��دار تصریح ک��رد: در مورد مس��ائل داوری 
صحب��ت نمی کنم و کارشناس��ان در مورد این 

موضوع نظر خواهند داد. 
وی افزود: دو صحنه مشکوک در بازی رخ 
داد ک��ه مظفری زاده به من اعالم کرد صحنه ها 

را ندیده و من هم به او اعتماد کردم. 
اس��تیلی اع��الم ک��رد: در ای��ن دیدارعلی 
کریمی، میثم خسروی و علی عشوری زاد را در 
اختیاز نداش��تیم و قطعًا با اضافه شدن این افراد 
بازی های بهت��ری انجام خواهی��م داد. در هر 
حال من از بازیکنانم راضی هس��تم و با وجود 

شایستگی که داشتیم، بازی را واگذار کردیم. 
سرمربی اس��تیل آذین پیرامون عدم حضور 
علیرضا نیکبخت واح��دی در این دیدارگفت: 
نیکبخت تازه به ما ملحق شده و هنوز به شرایط 
آمادگی کامل نرس��یده است. تمرینات ویژه ای 
ب��رای این بازیکن در نظر گرفته ایم تا از لحاظ 

بدنی به شرایط جسمانی مطلوب برسد.
مقاوم��ت سپاس��ی ش��یراز دیگ��ر پی��روز 
دیداره��ای هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران 
بود.این تیم توانس��ت با 2گل راه آهن شهر ری 
را شکس��ت دهد تا داود مهابادی در کس��وت 
مربیگری در مقابل تیم س��ابق خ��ود مرد برتر 

میدان لقب گیرد.
علی ممبین��ی دقیقه 5 و ش��هرام گودرزی 
دقیقه 42 برای مقاومت سپاسی و میالد زنیدپور 

دقیقه 19 برای راه آهن گلزنی کردند.
در پایان  دیداریادش��ده س��رمربی مقاومت 
سپاسی ش��یراز گفت: پیروزی برابر راه آهن را 

مدیون ایثار و گذشت بازیکنانم هستم.
داود مهابادی اظهار داش��ت: در این دیدار 
شایس��ته پیروزی بودیم. زمین ب��ازی لغزنده و 
از کیفی��ت بازی کم ک��رده بود، اما به حق خود 

رسیدیم. 
وی اف��زود: از نق��اط ضعف تی��م راه آهن 
اس��تفاده کردی��م و در نیم��ه اول 2 گل به ثمر 
رس��اندیم. در نیمه دوم محم��د ایرانپوریان در 
دقیقه 48 با دریافت کارت زرد دوم از مس��ابقه 
اخراج ش��د، اما توانس��تیم با یک برنامه ریزی 

اصولی بازی را کنترل کنیم. 
مهابادی درباره راه آهن گفت: نسبت به این 
تیم حساسیت ندارم،اما دوست داشتم در بازی 

امروز راه آهن را شکست دهم. 

سرمربی تیم فوتبال راه آهن نیز که به رسم 
مربی��ان وطنی پس از هر ب��ازی بهانه ای برای 
شکس��ت تیمش می آورد، گفت: 5 بازیکن تیم 
مصدوم بودند و دستم برای تعویض خالی بود.
»ارنی برندتس » اظهار داشت: همیشه سعی 
کرده ایم بازی خوبی به نمایش بگذاریم، اما در 
این دیدار 5 بازیکن مصدوم داش��تیم و دس��تم 
برای تعویض خالی بود، با این حال نباید بازی 

را واگذار می کردیم. 
وی درب��اره قض��اوت الب��رز حاج��ی پور 
تصریح کرد: قضاوت داور برای 2 تیم بد بود. 
در این میان باید به بازی تراکتورس��ازی و 
هواداران پر ش��ورش و پاس همدان نیز اش��اره 
کرد.درای��ن دیدار ک��ه با نتیج��ه 2-2 به پایان 
رس��ید، مس��عود ابراهیم زاده و محمد حس��ن 
ابراهیمی برای تراکتورسازی و غفوری و مجید 
غ��الم نژاد ب��رای پاس گلزنی کردن��د.در پایان 
بازی یادش��ده که با حضور 65 هزار تماش��اگر 
تبری��زی برگزار شد،س��رمربی تیم فوتبال پاس 
همدان گفت: هواداران تراکتورسازی 60 درصد 

قدرت این تیم را تشکیل می دهند. 
علی اصغر مدیرروس��تا تصریح کرد: بازی 
خوب و تماش��اگر پسندی بود. فکر نمی کردم 
بازیکن��ان ما در تبریز زیر فش��ار تماش��اگران 
تبری��زی قرار گرفته و دس��ت و پا بس��ته بازی 
کنن��د. البته باید از آنها تش��کر ک��رد که بدون 

حاشیه فقط تیم خود را تشویق کردند. 
س��رمربی پاس افزود: به نظر من 60 درصد 
قدرت تراکتورسازی روی سکوها و تماشاگران 
هستند و به عنوان یار دوازدهم این تیم محسوب 
می ش��وند. اگر بخواهیم تماشاگران پاس را در 
کل بازی های نیم فص��ل  جمع کنیم به اندازه 
یک بازی تراکتورسازی نخواهد شد و این یک 

مزیت برای تراکتور محسوب می شود. 
در ادام��ه دیداره��ای هفت��ه هفدهم، فوالد 
خوزستان و شاهین بوشهر به تساوی بدون گل 

دست یافتند و
س��ایپا ب��ا 2گل میهمان خود صب��ای قم را 
شکست داد. مهدی خیری در دقیقه 15 و کریم 
انصاری ف��رد در دقیقه 75 برای س��ایپا گلزنی 

کردند. 
اما مهمتری��ن دیدار هفت��ه هفدهم که بین 
پرس��پولیس و سپاهان برگزار ش��د؛ با پیروزی 

طالیی پوشان اصفهانی به پایان رسید.
براس��اس این گ��زارش، دیدار س��پاهان و 
پرسپولیس از ساعت 14 در ورزشگاه فوالدشهر 
در حضور 12 هزار تماش��اگر زیر بارش شدید 

برف آغاز شد. 
دو تی��م بازی را در حالی آغ��از کردند که 
ب��ارش برف مانع از این بود که ش��اگردان امیر 
قلع��ه نویی و کرانچ��ار بتوانند خواس��ته های 

تاکتیکی مربیان خود را در زمین پیاده کنند. 
در ش��رایطی ک��ه پرس��پولیس نتوانس��ت 
موقعیت خاصی را روی دروازه س��پاهان ایجاد 
کند و سپاهان چند موقعیت نه چندان خوب را 
از دس��ت داده بود، در دقیقه 26 ابراهیم توره با 
پاس خوب احسان حاج صفی توانست دروازه 

پرسپولیس را باز کند. 
بعد از این گل در حالی که به نظر می رسید 
پرس��پولیس برای جبران نتیجه، بازی هجومی 
تری انجام دهد این بازیکنان س��پاهان بودند که 
میل به گل دوم داش��تند. ب��ا این حال 45 دقیقه 

اول با یک گل به سود میزبان خاتمه یافت. 
در نیمه دوم ش��کل بازی پرسپولیس تغییر 
کرد و ب��ازی بهتری را به نمایش گذاش��ت اما 
ش��اگردان امیر قلعه نویی ه��م چند موقعیت را 

از دست دادند. 
س��رانجام پرس��پولیس بع��د از چند تالش 
نیمه کاره موفق ش��د در دقیقه 64 توسط سپهر 

حیدری به گل تساوی برسد. 
بعد از این گل پرسپولیس بر حمالت خود 
افزود و توانس��ت در دقیق��ه 70 با خطای بنگر 
روی مجتبی زارع صاحب پنالتی ش��ود،اما این 
ضربه را عادل کاله کج از دس��ت داد و رحمتی 

توانست توپ او را مهار کند. 
در ادام��ه ب��ازی و در دقیق��ه 90 با خطای 
معم��ارزاده روی بازیک��ن س��پاهان، ای��ن تیم 
صاحب پنالتی ش��د و ه��ادی عقیلی این ضربه 

را به گل تبدیل کرد. 
در دقیقه 92 بار دیگر این پرس��پولیس بود 
ک��ه صاحب ضربه پنالتی ش��د و این بار هادی 
ن��وروزی پش��ت ضربه ق��رار گرفت،ام��ا این 
ضربه را هم رحمت��ی گرفت تا این دروازه بان 
با درخش��ش خود زمینه س��از برتری 2 بر یک 

سپاهان شود. 
قضاوت این مس��ابقه بر عه��ده هدایت ا... 
ممبینی بود. وی به معمارزاده از پرس��پولیس و 
بنگر و خیری از سپاهان کارت زرد داد و شیث 
رضایی را در دقیقه 35 از پرس��پولیس با کارت 

قرمز مستقیم اخراج کرد.
دیگر دیدار این هفته  بین ابومس��لم مشهد 
ومس کرمان برگزار شد. سیاهجامگان خراسان 
در این بازی توانستند با هدایت اصغر جانداری 
ک��ه پیش از ای��ن هدایت ابومس��لم را بر عهده 
داشت و پس از حضور فرهاد کاظمی به عنوان 
س��رمربی از کار برکنار ش��د و حتی در اردوی 
ترکی��ه نیز حضور نداش��ت برنده ب��ازی لقب 

گیرند. 
این نخس��تین برد ابومسلم به شمار می آید 
که با گل شاکری در دقیقه 13 به وقوع پیوست.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: اشتباهات فردی در 
زدن ضربات پنالتی باعث از دس��ت دادن امتیاز مقابل سپاهان 

شد.
زالتکو کرانچار پس از شکس��ت 2 بر یک مقابل سپاهان 
تصری��ح کرد: بازی کردن روی چنین زمینی س��خت و نتیجه 
غیرقابل پیشبینی بود،ولی با توجه به 10 نفره شدن، بازیکنان ما 

بازی خوبی انجام دادند. 
وی افزود: پس از به هدر دادن 2 پنالتی بازیکنان نتوانستند 
با تمرکز به بازی خود ادامه دهند با این حال به سپاهان تبریک 
می گویم. همچنین از هواداران پرسپولیس و سپاهان به خاطر 

توجهای که به این بازی داشتند تشکر می کنم. 
س��رمربی کروات پرسپولیس خاطر نش��ان کرد: به لحاظ 
تاکتیکی فک�رمیکنم چون یک ی�ار کمتر از ح�ریف داش��تیم 
نمی توانستم از شاگردانم انتظار بیشتری داشته باشم،نیمه دوم 
مجتبی زارع را وارد زمین کردم تا تیم موفقتر شود و با توجه به 

این موضوع توانستیم گل بزنیم. 
کرانچار با بیان اینکه اگر پنالتی اول پرسپولیس گل می شد 
روند بازی تغییر میکرد،اظهار داش��ت: نتیجه این دیدار به نفع 
پرسپولیس نش��د،اما ناامید نیستیم. امروز تیم بهتر از نیم فصل 
اول بود. با وجود س��ختی بازی سازماندهی خوبی داشتیم و بر 
اثر اشتباهات فردی بازیکنان نتوانستیم به نتیجه مطلوب برسیم. 
سرمربی پرسپولیس با اشاره به اخراج شیث رضایی اعالم 
کرد: اخراج شیث باعث شد خلیلی را از زمین بیرون بکشم تا 
تیم سازماندهی بهتری داشته باشد. ضمن اینکه دروازه بان تیم 

حریف فوق العاده بود. 
کرانچار در پاسخ به این سؤال که چرا پنالتی زن پرسپولیس 
نامشخص است، گفت: مشکل پنالتی زدن پرسپولیس به خاطر 
اش��تباهات فردی ب��ود. پنالتیزنان این تیم خلیل��ی، کاله کج و 

نوروزی هستند. 

وی درباره این انتقاد که اگر خلیلی در میدان باقی می ماند 
می توانست این پنالتیها را گل کند،بیان داشت: وقتی در فوتبال 
تیمی 10 نفره می شود برای به هم نخوردن سازماندهی دفاعی 
مربی مجبور است از مهاجمان خود کم کند و من مجبور شدم 

خلیلی را بیرون بکشم. 
کرانچ��ار در مورد مدعیان قهرمان��ی تصریح کرد: امیدوار 
هستیم در بازیهای آینده امتیازهای خوبی کسب کنیم. سپاهان، 
اس��تقالل و ذوب آهن جزء تیمهایی هستند که عالوه بر بازی 
در لیگ برتر باید در لیگ قهرمانان آس��یا هم بازی کنند و این 
فشار زیادی را به آنها وارد می کند، بنابراین مسابقات در آینده 

قابل پیشبینی نیست. 
سرمربی کروات پرسپولیس درباره غیبت »وسلی« و »هوار 
م��ال محم��د« در تمرینات این تیم و تخلفی که از س��وی آنها 
صورت گرفته اس��ت،گفت: درباره مال محمد کمیته انضباطی 
باشگاه با او برخورد میکند. بازیهای تیم ملی عراق تمام شده و 
او باید به تمرینات بازمی گشت،اما غیبت وسلی موجهتر است 
برای او ش��رایط خانوادگی پیش آمده ک��ه در این باره چندان 

دخالت نمی کنم. 

س��رمربی تیم فوتبال س��پاهان گفت: دو پنالتی گرفته شده 
برای پرسپولیس اشتباه بود.

 امی��ر قلعه نویی پس از پیروزی 2 بر یک س��پاهان مقابل 
پرس��پولیس اظهار داش��ت: قبل از هر چیز از هواداران سپاهان 
که از س��اعت 10 صبح در ورزشگاه حضور پیدا کردند تشکر 
می کن��م و امی��دوارم در پایان فصل جوابگ��وی محبتهای آنها 

باشیم. 
س��رمربی سپاهان با انتقاد از داوری این دیدار تصریح کرد: 
در این بازی همه تالفیها را سر سپاهان خالی کردند. گل سپهر 
حیدری آفس��اید بود و پنالتیهای گرفته ش��ده برای پرسپولیس 
درست نبود. داور در یک صحنه روی طهماسبی خطای پنالتی 

نگرفت و معمارزاده هم باید اخراج می شد. 
وی افزود: تبلیغات منفی علیه س��پاهان بسیار زیاد است و 
من از مطبوعات بومی می خواهم این موضوع را پیگیری کنند. 
اشتباهات داوری در همه بازیها وجود دارد اما در نیم فصل اول 
روی س��پاهان خیلی تبلیغات منفی ش��د. نمی گویم اشتباهات 

داور در بازی امروز عمدی بود. 
قلعه نویی اعالم کرد:خدا را شکر میکنم که 3 امتیاز این بازی 
را گرفتیم. برای دقایقی کیفیت بازی راضی کننده نبود. اگر دقت 
بیشتری میکردیم می توانستیم گلهای بیشتری به ثمر برسانیم.  
س��رمربی سپاهان در پاس��خ به این سؤال که با حضور زارع در 
ترکیب پرسپولیس مدافعان س��پاهان جا می ماندند، گفت: من 
باز هم تأکید میکنم پنالتی که روی زارع گرفته ش��د پنالتی نبود 
و بنگر خطایی مرتکب نش��د. گرچه با آمدن زارع سرعت خط 
حمله پرسپولیس باال رفت. ضمن اینکه بعد از دریافت گل اول 

از سیستم 4 -4-2 به 3-5-2 تغییر حالت دادیم. 
قلعه نویی در ادامه با انتقاد از برنامه 90بیان داشت: چرا باید 
در برنامه 90 فقط پنالتیهای سپاهان نمایش داده شود و تبلیغات 
منفی روی این تیم صورت گیرد. در بازی با استقالل و مقاومت 

سپاسی پنالتی سپاهان گرفته نشد. 
وی در مورد اینکه با 10 نفره ش��ده پرسپولیس تیم سپاهان 
تحت تأثیر این موضوع قرار گرفت،افزود: تیم ما تحت الش��اع 
10 نفره شدن پرسپولیس قرار نگرفت و بعد از گل 3 بار با گلر 

آنها تک به تک شدیم. 
قلعه نویی درباره اینکه با ب��ازی دادن به محرم نویدکیا در 
زمین برفی دست به ریس��ک زده است،خاطرنشان ساخت: ما 
تیم پزش��کی قدرتمندی داری��م و در مورد بازیکنان هر روز به 
من گزارش می دهند. با توجه به اینکه می دانس��تم نویدکیا در 

شرایط آمادگی مطلوب به سر میبرد از وی استفاده کردم. 
س��رمربی س��پاهان درباره اینکه هفته آینده مقابل استقالل 
بازی دارند و چطور در بازی مقابل پرس��پولیس از همه نفرات 
خود استفاده کرده است،گفت: هربازی شرایط خاص خودش 
را دارد و برای من همه بازیها حس��اس است. اگر این بازی را 
نمی بردیم با چه روحیهای باید مقابل استقالل بازی می کردیم؟ 
پس این بازی کمتر از بازی هفته آینده نبود. البته هر تیم دیگری 
هم امروز مقابل س��پاهان قرار می گرفت ب��ا همین انگیزه و با 

همین نفرات به میدان می رفتیم.

صدر جدول لیگ برتر فوتبال طالیی شد

اصفهانی ها همچنان در اوج
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روی خط فرهنگ

کاریکاتور

طی مراس��می از س��وی انجمن دوس��تی 
چی��ن و ایران، چهار کت��اب در موضوع های 
ایرانشناسی که توسط ش��خصیتهای فرهنگی 
چی��ن تألی��ف و چاپ ش��ده بودن��د در پکن 

رونمایی شدند.
ب��ه گزارش مه��ر، این مراس��م با حضور 
اساتید دانشگاهی و شخصیت های فرهنگی، 
چن خائو س��ون  رئیس انجمن  دوستی چین 
و ایران، تنی چند از اعضای انجمن دوس��تی 
ای��ران و چین، تع��دادی از اعضای س��فارت 
و  سرپرس��ت رایزن��ی فرهنگی کش��ورمان و 
همچنین  اس��اتید و دانش��جویان زبان فارسی 

دانشگاه پکن برگزارشد.
در ابتدای این مراس��م، لوی��ی جن تانگ 
س��فیر س��ابق چین در ایران  به معرفی کتاب 
خ��ود با عن��وان »ایران مش��اهده بی واس��طه« 
پرداخ��ت و توضیحات��ی پیرام��ون تاری��خ و 
فرهنگ کهن ایران و ارزشهای اخالقی و دینی 
مردم ایران و باور ملی که از اهمیت باالیی در 

میان ایرانیان برخوردار است ارائه داد.
وی در بخش پایانی س��خنان خود گفت: 
ما می توانیم از ای��ن روحیه بزرگ مردم ایران  

بهره بگیریم.
خان��م »وان��گ ایدن«رئیس س��ابق بخش 
فارس��ی دانش��گاه پک��ن در معرف��ی کتابی با 
عن��وان» مجموع مقاالت ایرانشناس��ی« گفت: 

مرکز پژوهش��های فرهنگی ایران هر پنج سال 
یک جلد از این مجموعه را که ش��امل تاریخ 
و فرهنگ ای��ران و روابط تاریخی و فرهنگی 
چین و ایران اس��ت به چاپ می رساند. اخیراً 
ای��ن کتاب بنا به نیاز ایرانشناس��ان خارجی و 
برنامه مبادالت فرهنگی و همکاری بین المللی، 
به انگلیسی چاپ شده است و در ایران نیز با 

همکاری دانشگاه تهران رونمایی شد.
وی افزود: جلد اول و دوم و س��وم چینی  
این کتاب چاپ شده است و جلد چهارم  آن 

زیر چاپ است.
س��خنران بعدی خانم » لوجین« به معرفی 
کتاب خ��ود با عنوان »چین نام��ه« پرداخت و 
اظهارداشت: سعی ما باید در ایجاد همکاری ها  
و دوستی های هر چه بیشتر میان چین و ایران 

باشد.
وی از س��وی نهمی��ن آیین بزرگداش��ت 
حامیان نسخ خطی در ایران دعوت شده بود و 
جوایزی نیز دریافت کرد که از طریق اس��الید 

برای حضار به نمایش گذاشته شد.
در خاتمه  مراسم، چنگ خائو سو  رئیس 
انجمن  دوس��تی چین و ایران ضمن تش��کر 
از زحم��ات دو انجمن دوس��تی چین و ایران 
و انجمن دوس��تی ای��ران و چین، خواس��تار 
همکاری های بیش��تر برای نزدیکتر کردن دو 

ملت و دو دولت ایران و چین شد.

خانه عکس حوزه هنری اس��تان اصفهان 
در اولین اقدام خود برای برگزاری نمایش��گاه 
عک��س و با هدف آش��نایی بیش��تر هنرمندان 
عکاس با این رش��ته اقدام به برپایی و افتتاح 
نمایش��گاه قصه ه��ای خورش��ید و من کرده 

است.
این نمایش��گاه ش��امل 30 قطعه عکس از 
هنرمند عکاس میثم روشنی است که به ایجاد 
فضایی مفهومی ب��رای مخاطب می پردازد و 

خورش��ید را در میان برگ درختان به صورتی 
ساده و دیدنی به نمایش می گذارد.

نمایش��گاه عکس »قصه های خورشید و 
من« به صورت دیجیتال عکاسی شده است و 

در قطع 50 در 70 ارائه شده است.
نمایشگاه قصه های خورشید و من تا روز 
دوش��نبه 30 آذرماه در خانه هنرمندان اصفهان 

جهت بازدید عالقه مندان دایر است.

آثار ایرانشناسی در پکن رونمایی شدند

افتتاح نمایشگاه عکس قصه های خورشید و من

پائولو کوئلیو به شبکه مبارزه علیه خشونت زنان 
پیوست

محمد علی یاری
سالهاست که برنامه سازان شبکه استانی اصفهان 
برنام��ه ای را تح��ت عنوان زن��ده رود روی آنتن 
می برد. طبق آمار عنوان شده توسط مجری برنامه
 90 درصد تماش��اگر اس��تانی دارد و حتی ایشان 
عنوان می کنن��د که این برنام��ه مخاطبانی خارج 
از اس��تان هم دارد. اما س��ؤالی که ب��رای نگارنده 
پیش آمده این اس��ت که این نوع برنامه س��ازی و 
مخاطب س��ازی بر اس��اس کدام تفکر و اندیش��ه 
است. در شبکه های سراسری سیما سریالی تولید 
و پخش می ش��ود و به همت برنامه س��ازان زنده 
رود، همش��هری های اصفهان��ی )باتوجه به تلفن 
هایی که پخش می شود( با عجز و البه درخواست 
و التم��اس حضور فالن بازیگ��ر در این برنامه را 
دارند و می آیند و می نش��ینند و گپ می زنند از 
اسپانس��ر ها تعریف می کنند و رش��یدپور مجری 
برنامه هم دس��ت به هر کاری می زند تا مخاطبان 
شهرس��تانی خ��ود را میخک��وب جعب��ه جادو و 
هنرپیشه های پایتخت کند، اینکه هنرپیشه ها کی 
به دنی��ا آمده و چه می خورند و چه می پوش��ند 
و تیم مورد عالقه ش��ان چیس��ت و کیست حتمًا 
برای ما اصفهانی ها خیلی مهم است که این برنامه 
س��الیان سال است پخش می ش��ود و به مدد این 
برنام��ه مِن مخاطب اس��تانی از همه احواالت این 

هنرپیشه های خوب و عالی، خبردار می شوم. 
بالحت��م باید به همه دس��ت مری��زاد گفت از 
کارگردان و تهیه کننده و اسپانسر های خیلی مهم. 
اگر از سر اتفاق یا ناچاری یا عالقه به تماشای 
این برنامه بنش��ینید مجری محترم از س��ر تکبر و 

غ��رور چ��ه پُزهایی که ب��ه ما )شهرس��تانی های 
پایتخت ندیده( می دهد و گاهی پارا فراتر گذاشته 
و خواسته و ناخواس��ته، در لفافه و گاهی صریح، 
همه را به تمس��خر می گیرد، س��الئق ش��خصی 
خود را به کل تعمیم می دهد و نس��خه ای جدید 
ب��رای همه م��ا می پیچد در همه م��وارد نظرهای 
اش��تباه می دهد و همیشه حق به جانب می گوید 
همین اس��ت که من گفت��ه ام و بس و این جوالن 

پایتخت نشین هاست در نصف جهان.

نکته جالب توجه اجرای زنده برنامه است که 
گاهی مهمانان همه از مجری برنامه کم نمی آورند 
من ب��اب مثال در برنامه جمع��ه 88/9/6 مهمانان 
برنامه هنرپیش��ه های جوان سریال شمس العماره 
بودند، که در پاسخ مجری محترم در مورد وطن و 
عش��ق به خاک جوابی دادند که حجت را بر همه 
م��ا تمام ک��رد، که بگذریم و ننویس��یم از آنچه او 
)ملیکا شریفی نیا( می گفت توهینی بیش به ایرانی 
بودن م��ا نبود، اینکه من هیچ ِع��رق ملی ندارم و 
اگر بخواهم کش��وری را برای زندگی انتخاب کنم 
ایران نمی باش��د سخنانی است که از هنرپیشه ای 
گفته می شود که به تالش برنامه سازان زنده رود 
برای ما )شهرس��تانی ها( قرار اس��ت الگو باشد، 
الگویی که با بودجه کالن صدا و سیما به تماشاگر 
القا می ش��ود. اگ��ر واقعی��ت امر این اس��ت که 
بودجه های کالن صدا و س��یمای اصفهان صرف 
س��اختن برنامه ای سهل الوصولی چون زنده رود 
شود و مخاطبان از شماره شناسنامه تا پالک منزل 
هنرپیش��ه ها را بدانند، رسالت فرهنگی سازمان به 

کجا می رود. مگر سازمان صدا و سیمای اصفهان 
قرار اس��ت فقط چهره به تلویزیون بیاورد تا سری 
باال کند و بگوید هنرپیش��ه های پایتخت نشین و 
مطرح در این سازمان هم نفسی کشیده اند و قدمی 
زده اند، آیا به راستی برنامه سازان استان خالقیتی 
دیگر جز دعوت هنرپیشه ها ندارند، آیا نمی شود 
مخاطبان را با برنامه های فرهنگی و هنری بهتری 
پای تلویزیون نشاند، آیا قرار است بودجه ما فقط 
صرف دعوت چند س��اعتی هنرپیش��ه ها شود تا 
شکل فرهنگ و هنر و تلویزیون و مخاطب پذیری 
س��ازمان صدا و س��یمای استان حل ش��ود، آیا به 
راستی مدیران ارش��د، خود نگاه تازه تری به این 
مسأله ندارند، آیا همیشه صدا و سیمای استان باید 
دم دس��ت ترین و س��هل الوصول ترین برنامه ها 
را تولید و پخش کند، آیا جایگاه س��یمای اس��تان 
همین جاس��ت که االن شاهد آن هستیم، آیا واقعًا 
برنامه سازان دیگری نیستند که تفکر و اندیشه های 
نو داشته باش��ند تا با تولید برنامه های فرهنگی و 
هنری درج��ه الف تماش��اگران را مجذوب کنند، 

مگر اینجا اصفهان نیست؟! مگر مهد هنر نیست؟
مگ��ر نگفته اند :هنر اصفهانی همیش��ه زبانزد 
عام و خاص اس��ت، پس تولید چنین برنامه هایی 

مخاطبان ما را به کدام ناکجا آباد می برد؟
رس��انه ای که  قرار اس��ت پل ارتباطی خوبی 
باشد و مخاطبان بومی خود را مجذوب فرهنگ و 
هنر منطقه خود کند گویا این بار فقط قرار اس��ت 
مخاطبان خود را به تماشای چهره های تلویزیونی 
بنشاند و هر آنچه آنها می گویند، بشنوند و بر دل 

و جان بنشانند.

آکس��فورد ش��هری ک��ه »آلیس در س��رزمین 
عجایب«، »نارنیا« و بس��یاری از داستانهای ماندگار 
ادبی��ات کودک جهان در آن خلق ش��دند تا س��ال 
2014 دارای یک موزه داستان و قصه گویی می شود.
به گزارش سایت کتابک، یک دوستدار ادبیات 
کودک در انگلس��تان با اهدای 5/2 میلیون پوند به 
برداشتن نخستین گام در س��اختن موزه داستان و 

قصه گویی در آکسفورد کمک بزرگی کرد.
در آکس��فورد از چهار س��ال پی��ش یک موزه 
اینترنتی داستان وجود دارد اما دست اندرکاران آن 
تاکنون اندوخته کافی برای تبدیل یک ساختمان به 

موزه داستان نداشتند.
آکس��فورد ش��هری اس��ت ک��ه س��الها خانه 
نویسندگان مشهوری مانند سی اس لوییس، لوییس 

کارول، آرنول��د روئ��ل تالکی��ن و فیلیپ پولمن و 
شاهد تولد داس��تانهای به یاد ماندنی بسیاری بوده 

است.
با این کمک مالی، دس��ت اندرکاران موزه  یک 
س��اختمان قدیمی عهد ویکتوری��ا را برای تبدیل 
ک��ردن به م��وزه اجاره ک��رده اند. این س��اختمان 
در منطق��ه ای قدیمی قرار گرفته ک��ه از خاطره و 
یادگارهای نویسندگان مش��هور است. با این حال 
تا راه اندازی موزه هنوز راه درازی در پیش اس��ت 
و برآوردها نشان می دهد که برای برپایی موزه در 
س��ال 2014 نزدیک به 11 میلیون پوند دیگر مورد 

نیاز است.
این موزه می تواند هر سال 100 هزار بیننده را 
ب��ه خود جلب کند. کودکانی که به موزه می روند، 

می توانند بنشینند و به قصه ها گوش دهند، آنها را 
به میل خود تغییر دهند و یا خود داستان ها یا قصه 

هایی را بیافرینند.
فیلیپ پولمن نویس��نده مشهور ادبیات کودک 
انگلس��تان، مای��کل مورپرگ��وو ژاکلین ویلس��ن 
دارندگان بیش��ترین عنوان افتخاری جایزه ادبیات 
کودک و نوجوان بریتانیا از حامیان برپایی این موزه 
هس��تند و آکسفورد را به دلیل پیشینه ادبی آن بیش 
از هر ش��هر دیگری در جهان شایسته داشتن چنین 

موزه ای می دانند.
دست اندرکاران و حامیان برپایی موزه داستان 
و قصه گویی آکسفورد تصمیم دارند در سال 2010 
برنام��ه ای  را برای جم��ع آوری کمک های مالی 

جهت برپایی موزه در سال 2014 آغاز کنند.

پائولو کوئلیو نویس��نده سرشناس برزیلی 
ب��ه دع��وت بان کی مون دبیرکل س��ازمان ملل 
متحد پاس��خ مثبت داده و به ش��بکه مبارزه با 

خشونت مردان علیه زنان ملحق شد.
به گ��زارش س��ایت چان��ل نیوز آس��یا، 
پائولوکوئلیو از جمله اشخاص معروفی است 
که به دعوت بان کی مون دبیرکل س��ازمان ملل 
متحد به ش��بکه ایج��اد الگوهایی مردانه برای 
تشویق جلوگیری از خشونت مردان نسبت به 

زنان پاسخ مثبت داده است.

 ب��ه غیر ازکوئلیو تاکنون لوئیس رودریگز 
زاپاترونخس��ت وزیر اس��پانیا، فرانکو فراتینی 
وزیر امور خارجه ایتالیا و اسقف دزموند توتو 

آفریقای جنوبی  به این شبکه پیوسته اند.
بان  کی م��ون با ابراز امی��دواری از اینکه 
این شبکه اجتماعی روزبه روز گسترده تر شود 
عنوان کرد:همه این اف��راد به دلیل تعهد خود 
نس��بت به این موضوع و اینکه مخالفت خود 
را با خش��ونت علیه زنان به طور آشکار نشان 

داده اند، دعوت شده اند.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه 70 در صد زنان 
جه��ان در طول عمر خود در زندگی با مردان 
دچار نوعی از خشونت می شوند توضیح داد: 
تا زمان��ی که همه مردان و پس��ران به حقوق 
زن��ان احترام نگذارن��د و خش��ونت را ادامه 
دهند وجود چنین شبکه هایی ضروری به نظر 

می رسد.
رئیس سازمان ملل تغییر شیوه و نگرشهای 
خشونت آمیز و حمایتهای قانونی را از جمله 
راه های مبارزه با این معضل اجتماعی دانست.
ایجاد این ش��بکه به ابتکار س��ازمان ملل 
در دهمین س��ال روز رفع خشونت علیه زنان 

ایجاد شده است.

اصفهان
خبرنگار زاینده رود

حق نیست در این روزگار با این 
همه فراز و نش��یب نسل جوان را از 
هم نش��ینی با اس��تادان محروم کنیم. 
رئیس حوزه هنری استان اصفهان در 
مراسم بزرگداش��ت پرویز مشکاتیان 
گفت: برای ما جای تأسف است که 
اس��تاد عزیزی را دراین سن از دست 

بدهیم.
در حالی که بسیاری از جوانان به 
دنبال سرمشق گرفتن برای زندگی و 

فعالیت هنری از آنها هستند.
س��ید نیا گفت : اصالت موسیقی 
ای��ران به گونه ای اس��ت که تابعیت 
عرضه آن به ص��ورت جهانی وجود 
دارد و همی��ن موض��وع مس��ئولیت 
هنرمندان و مس��ئوالن را س��نگین تر 

می کند.
وی ض��رورت تغیی��ر روش ها 
را یک��ی از عوامل مؤثر در توس��عه 
موس��یقی ایرانی عنوان کرد و گفت: 
اجرای کارهای سمفونی از موسیقی 

ایران��ی ک��ه ج��ای آن بس��یار خالی 
است موضوعی اس��ت که می تواند 
قدرتمندانه نس��ل ج��وان را با خود 

همراه و نیاز آنها را برآورده کند.
اگر اندیش��ه و احس��اس نباشد، 
س��نتور زدن مثل چک��ش زدن روی 

علیرضا  است.  آهن 
میر علینقی نویسنده 
پژوهش��گر  و 
در  ایران  موس��یقی 
پرویز  بزرگداش��ت 
مش��کاتیان ب��ا بیان 
نقل  به  این جمل��ه 
گفت:  مشکاتیان  از 
در  مشکاتیان  مرگ 
حس��اس  برهه ای 
افتاد،  اتفاق  از زمان 
زمانی که موسیقی و 

موسیقی دانان در فضای تاریک قرار 
دارند. ش��رایطی که س��بب می شود 
مرگ مش��کاتیان را مرگ س��اده ای 
نپنداری��م. میر علینقی گف��ت : نباید 
تاریخ مرگ مشکاتیان را آن زمان که 
قلب او ایس��تاد بدانیم بلکه این مرگ 

از س��ال 76 با گوشه نشینی و انزوای 
مشکاتیان شروع شد.

ویژگیه��ای  در خص��وص  وی 
هنری پرویز مش��کاتیان گفت: بحق 
باید پرویز مش��کاتیان را از هنرمندان 
ب��زرگ موس��یقی دس��تگاهی ایران 
پروی��ز  دانس��ت. 
ب��ر  خراس��ان  از 
آم��د، جای��ی که با 
دستگاهی  موسیقی 
ربط��ی نداش��ته و 
مقام��ی  موس��یقی 
فرماس��ت  حک��م 
با  مش��کاتیان  ام��ا 
ذوق و نبوغ هنری 
آث��ار  توانس��ت 
برجس��ته ای را در 
دستگاهی  موسیقی 
پدید آورد آثاری که به جاودانه های 

موسیقی ایران تبدیل شده اند.
پژوهش��گر  و  نویس��نده  ای��ن 
موسیقی تصریح کرد: پرویز مشکاتیان 
از جمل��ه هنرمندانی بود که حتی در 
19 س��الگی کام��اًل صاحب س��بک 

ش��ده و می توانس��تیم لحن س��نتور 
نوازی خاص او را در صدای سازش 
بش��نویم، ویژگی ای که س��بب شد 
برخالف رسم و س��نت که کسی را 
در30 سالگی استاد نمی نامیم در این 
سن شایسته احتراز مقام استادی شود.
وی ادامه داد : پرویز مش��کاتیان 
یک ش��عر ش��ناس ب��ود صنعتی که 
بسیاری از موسیقی دانان مدعی آنند 
اما ب��ه آن آگاه نیس��تند. رابطه پرویز 
مشکاتیان با ش��عر فارسی رابطه ای 
بود مثل رابطه انسان با آب، یک روز 
رابدون شعر نمی توانست سپری کند 
این انس با ش��عر فارسی سبب شد تا 
موفق ترین آث��ار در زمینه تصنیف و 

ترانه از اشعار حافظ را بسازد.
علینقی گفت : مشکاتیان با روح 
خالق خ��ود برخالف ع��ده ای که 
می گویند ساختار موس��یقی ایرانی، 
ساختاری بسته اس��ت اثبات کرد که 
اگر هنرمند اهل اندیش��ه واحس��اس 
باشد به آسانی می توند از این هسته 
بس��ته عبور کرده و دست به ابداع و 

نوآوری بزند.

تغییر، الزمه موسیقی ایرانی است

جوالن پایتخت نشین ها در نصف جهان

آکسفورد دارای موزه داستان و قصه گویی می شود
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وصیت نامه شهید 
منصور واعظ 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
پدر و مادرعزیزم شما حق زیادی به گردم من دارید 
و اگر نتوانس��تم دراین دنیا جبران زحمات شما را بکنم 
امیدوارم درآن دنی��ا بتوانم جبران کنم. به هرحال حاللم 
کنید که اگر شما حاللم نکنید دیگر نمی توانم در روز جزا 
سربلند باشم. همانطور که قباًل در وصیت نامه ام گفتم باز 
اینجا برایتان می گویم، گوش به نغمه شوم منافقان ندهید 
چون شما اعتقاد دارید به دینی که من خون را برایش هدیه 
کرده ام. گوش به تهمتها و ناس��زاهایی که گفته می شود 
ندهید. به آنهایی که می گویند پسرتان بیهوده کشته شده 
است گوش ندهید که بسیارآنها ابلهند آنها که می گویند 
چه کسی جواب خون این شهیدان را خواهد داد. بسیار 
ابلهند. به آنها بگویید آن کس که خون در رگهای شهیدان 
جاری کرد )خدا( باش��د که همه خانه ها را رها کرده و 
با ش��ما معامله ای را که خیلی کم باکسی انجام می دهد 

انجام داده.
پدر و مادرم به راستی شما سزاوار چنین معامله ای 
بودید چون تمام عمرتان را پیروی از دین خدا کرده اید. 
پدرم شما که همیشه قرآن را با صدای بلند تکرار می کنی 
و قرائت  می کنی کمی درآیه های آن تفکر کن ببین دینی 
را که پذیرفته ای ش��رایطش چیست. حداقل 80 درصد 
آیه ه��ای قرآن درباره جه��اد در راه خدا و جهاد با نفس 

است و نوید به کسانی که این عمل را انجام می دهند.
من چیزی ن��دارم که بخواهم به کس��ی بدهم ولی 
مقدارکمی پول طلبکار هس��تم ومقداری بدهکار که در 
دفتری قرمز رنگ که تقویم هم هست نوشته ام. اگرکسی 
ادعا کرد که بدهکار است بگویید بدهند برایم نماز و روزه 
بخوانند و اگرکسی طلبکار اس��ت بگویید به بدهکاران 
بدهند که کسی زیاد از من طلبکار نیست بجز داداش اصغر 
که مقدار3000 هزار تومان است جهت موتورسیکلت. به 
داداش علی بگوید به او بدهد. هرچقدر دیگر هم ازکسی 
طلبکار هس��تم بگوید بدهند برایم نماز بخوانند و روزه 
بگیرند و بقیه تکالیف را خودتان بهتر می دانید. هرطور که 
شده خودتان درستش کنید. دیگرچیزی ندارم که بگویم 
فقط تنها تأکیدی که دارم این اس��ت که امام عزیزمان را 

تنها نگذارید.
نماز جمعه ها را حتماً شرکت کنید. در نمازجماعت 
تا می شود ش��رکت کنید، به فقیران و مستمندان کمک 
کنی��د، به خانواده های ش��هدا احترام بگذاری��د و به یاد 

مجروحان و معلوالن هم باشید.
دوست دار شما  فرزند کوچکتان منصورواعظ      
مورخه : شنبه  1365/6/8

نگین نقیه

حسین دیندارلو / زاینده رود

نمایش��گاه طبیع��ت و انت��زاع آثار عکس 
پروین حکی��م در گالری نقش خانه ی حوزه 

هنری استان اصفهان در حال برگزار است.
این نمایشگاه ش��امل 130 قطعه عکس با 

موضوع طبیعت است که در قالب 15 ترکیب 
متفاوت از دیدگاه یک نقاش ارائه شده است.
نمایش��گاه طبیع��ت و انت��زاع از 6 تا 17 

آذرماه جهت بازدید عالقه مندان دایر است.

برگزاری نمایشگاه طبیعت و انتزاع در نقش خانه

عکس روز
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