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یاسوج؛ شهر چشمه و رود
کجا چطور بریم؟

کهگیلویـه  سـنتی  غذاهـای 
سـاده ای  غذاهـای  وبویراحمـد 
هسـتند کـه سـال ها در نواحـی 
مختلف، به خصوص توسـط عشایر 
اسـتفاده می شـده اسـت. شـبه 
شکنی، دووا، گلوفته، شله شیری، 

 اش کارده، دمپخت، آبگوشت، کلک سوز، تلیت پیاز...

 30 فاصلـه  در  کـوه گل  دریاچـه   
شـرق  در  و  یاسـوج  کیلومتـری 
سی سخت مرکز شهرستان دنا قرار 
گرفته اسـت. پیرامون این دریاچه 
در فصل  بهار و تابسـتان که مملو 
از انواع گل های وحشی، شقایق و 

آویشن می شود...

کجا چی  بخوریم؟

کجا چی ببینیم؟
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قیمت بلیط اتوبوس

قیمت بلیط پرواز

قیمت بلیط قطار
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معاون گردشگری کشور از ابالغ دستورالعمل ارائه 
خدمات مس��افرتی و گردشگری در فضای مجازی در 

روزهای آینده خبر داد. 
به گ��زارش خبرنگار گردش��گری ایس��نا، مرتضی 
رحمانی موح��د در همای��ش بین الملل��ی  »بازاریابی 
ای��ن  درب��اره  گردش��گری«  صنع��ت  و  اینترنت��ی 
دس��تورالعمل جدید که به منظور ساماندهی فروش 
خدمات گردشگری در فضای مجازی تهیه شده است، 
اظهار کرد: این دستورالعمل با همکاری مرکز توسعه 
تجارت الکترونیک، پلیس فتا و س��ازمان هواپیمایی 
کش��ور تدوین و در کمیته نظارت بر کسب وکارهای 
الکترونیک��ی تصویب ش��ده و در روزهای آینده ابالغ 

خواهد شد. 
او در ادامه با اشاره به نقش مبادالت الکترونیکی در 
صنعت گردشگری، گفت: در سال های اخیر اینترنت 
تقریباً بر تمامی بخش های صنعت گردش��گری سایه 
افکن��ده، به گونه ای ک��ه حدود 21 درص��د از درآمد 
حاص��ل از مب��ادالت الکترونیک��ی جهان ب��ه کاربرد 
اینترنت در گردش��گری اختص��اص دارد. از این نظر 
می توان صنعت س��فر و گردشگری را در رده دومین 

صنایع استفاده کننده از فناوری اطالعات قرار داد. 
معاون گردشگری س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری اضاف��ه کرد: مطاب��ق آخرین 
تحقیقات صورت گرفته توس��ط ش��رکت گوگل، 68 
درصد افرادی که قصد س��فر دارند ابتدا جست وجوی 
آنالی��ن انج��ام می دهن��د. همچنی��ن 42 درصد از 
مس��افران در حین سفر از »گوش��ی هوشمند« برای 
هدایت و آش��نایی با مس��ائل س��فر به��ره می برند و 
جس��ت وجو در س��ایت های ش��رکت ها و آژانس های 

مسافرتی به میزان حدود 65 درصد است. 
او یادآور ش��د: گردش��گری الکترونی��ک به مفهوم 

دیجیتال��ی کردن تمام فرآین��د و زنجیره های مرتبط 
ب��ا بخش های مختل��ف صنعت گردش��گری از جمله 
انتخاب برنامه سفر، رزرواسیون بلیت و محل اقامت، 
ص��دور ویزا، ف��روش اینترنت��ی، پرداخ��ت از طریق 
کارت های اعتب��اری بین المللی، معرفی مراکز اقامتی 
و قابلیت های گردش��گری، ارائ��ه اطالعات مربوط به 

مراکز پذیرایی و بسیاری موارد مشابه دیگر است. 
رحمانی موحد سپس گردشگری مجازی را یکی از 
جنبه های اصلی گردش��گری الکترونیک دانست و در 
ادام��ه اظهار کرد: صدور روادی��د الکترونیک و ویزای 
فرودگاهی که یکی از ابعاد حائز اهمیت گردش��گری 
الکترونیک اس��ت سبب صرفه جویی در وقت و هزینه 
گردشگران می شود. او در ادامه به جنبه های دیگری 
از گردش��گری الکترونی��ک از جمل��ه تله مدیس��ین  
)پزش��کی از راه دور(، بهره گیری از سیستم مدیریت 

ارتباط با مش��تری و تعیین هویت از طریق فرکانس 
رادیویی پرداخت و به اقداماتی که این س��ازمان برای 
توسعه گردشگری الکترونیک انجام داده است، اشاره 
کرد و افزود: راه اندازی پرتال های جامع گردش��گری 
و خانه مس��افر، آموزش مجازی حوزه گردش��گری و 
نخس��تین مرکز رش��د تخصصی گردشگری و صنایع 
وابس��ته از جمله اقداماتی است که این سازمان برای 

تحقق گردشگری الکترونیکی انجام داده است. 
همایش بین الملل��ی  »بازاریابی اینترنتی و صنعت 
گردشگری« با حضور استادان و کارشناسان وب دنیا،  
جمعه شش��م شهریورماه در س��الن همایش های برج 
می��الد برگزار ش��د. این همایش ک��ه در آن مدیران 
بازاریابی گ��وگل نیز حضور دارند، در طول این هفته 
در ش��هرهای مش��هد، تبریز و بندرعباس نیز برگزار 

خواهد شد. 

دستورالعمل فروش مجازی خدمات گردشگری ابالغ می شود

ویروس »ِمرس« در عربس��تان س��عودی تاکنون 502 
قربانی گرفته و شیوع آن موجب نگرانی حجاج کشورهای 

مختلف شده است. 
به گ��زارش خبرگزاری ایس��نا، براس��اس آم��ار وزارت 
بهداشت عربستان سعودی، تعداد قربانیان سندرم تنفسی 
خاورمیان��ه )ِمرس( به 19 نفر در هفته رس��یده و همین 
امر موجی از نگران��ی را در میان حجاج بیت اهلل الحرام به 

وجود آورده است. 
از س��ال 2012 که این بیماری در عربستان شیوع پیدا 
ک��رد، 502 نف��ر جان خود را در اثر ابتال به آن از دس��ت 
داده اند. تع��داد مبتالیان به این ویروس هم به 1171 نفر 
رس��یده اس��ت. این در حالی است که در ماه آینده قمری 
بیش از 2 میلیون نفر از سرتاسر جهان برای انجام مناسک 

حج راهی مکه و مدینه خواهند شد. 
به گزارش س��عودی گزت، مرس نوع کشنده تر بیماری 
س��ارس است که ویروس آن س��ال 2003 در آسیا پخش 
ش��د و جان صدها نف��ر را به ویژه در چین گرفت. از عالئم 
ابتال به مرس می توان به تب، س��رفه و تنگی نفس اش��اره 
کرد. گفته می شود این بیماری از شترها به انسان منتقل 
ش��ده و هنوز واکسنی برای پیشگیری از آن ساخته نشده 

است. 
وزارت بهداش��ت ای��ن کش��ور همچنی��ن اع��الم کرده 
به منظ��ور جلوگی��ری از ابتالی حجاج به ای��ن بیماری، 
کارکنان بخش س��المت بیمارستان »نشنال گارد« ریاض 

حق شرکت در مراسم حج امسال را ندارند. 

 بیماری ای
که جان حاجی ها 
را تهدید می کند
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قصد س��فر دارید؟ چطور اس��ت جایی بروید که زیبا و بکر 
باشد. مقصد، یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد است. 
مقصدی اس��ت که به نظر دور می رسد اما مردمان مهربانش 
و طبیعت وحش��ی و متنوع آن ارزش طی ک��ردن این راه را 
دارد. در قل��ب بلندی های زاگ��رس، دیار تاریخی کهگیلویه و 

بویراحمد واقع ش��ده اس��ت. این استان از ش��مال به چهارمحال و بختیاری، از 
غرب به خوزس��تان، از جنوب به استان بوشهر و از شرق به استان های اصفهان 
و فارس محدود می شود. در مورد وجه تسمیه کهگیلویه مطالب مختلفی گفته 
شده، از جمله در نوشته های ابن خرداد به و استخری در سده های سوم و چهارم 
هجری آمده اس��ت که »گیلو« یکی از سران قوم لر در محدوده جغرافیایی بین 
خوزس��تان، اصفهان و فارس بوده و بعدها به دلیل کوهس��تانی بودن منطقه به 
کهگیلویه معروف شده است. همان طور که از نام استان پیداست و مانند سیستان 
و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد هم از دو بخش تشکیل شده و یاسوج، مرکز 
اس��تان در بخش بویراحمد واقع اس��ت. در نقطه ورودی شهر، تابلوی خوشامد 
به س��رزمین »آریوبرزن«، سردار ایرانی در زمان هخامنشی که در برابر اسکندر 
مقدونی مقاومت کرد، حکایت از ورود شما به سرزمین تاریخی و دالورپرور دارد. 
جاذبه های طبیعی نیز در اطراف شهر و در فاصله های دور و نزدیک قرار گرفته اند 
که الزم اس��ت برای بازدید آنها برنامه ریزی کنید چون فرصت برای طی کردن 

دوباره یک مسیر نخواهید داشت. 
دنا با 4437 متر ارتفاع در حاش��یه زاگرس جنوبی قرار دارد با بلندترین قله 
زاگرس است. دو آب  و هوای متفاوت و 800 گونه گیاهی کامال خطه ای متنوع 
پدید آورده اند. اگر کل اس��تان مقصد شما باشد، می توانید لفظ چهارفصل را در 
طول س��فر ببینید. »تنگ تامرادی« در منطقه بویراحمد که نمادی از غیرت و 
سرافرازی است با آب و هوای معتدل؛ گچساران، کهگیلویه با هوای گرم و آثاری 
از دوره های ساس��انی و صفویه و شهر توریستی دنا و منطقه کوه گل در منطقه 
سردسیر. برای آنکه از قدمت این منطقه آگاه باشید، کافی است بدانید در مسیر 
یاسوج به گچساران، تپه ای قرار دارد به نام »تل خسرو« که در آن آثاری از 3 هزار 
قبل از میالد تا دوره اسالمی یافت شده است. در رابطه با نام تپه هم باید یادآوری 
کرد که شاهنامه خوانی در میان عشایر ارج و قرب خاصی دارد و خیلی از نام ها 
برگرفته از شاهنامه هستند.  در منطقه تپه های باستانی دیگری نیز وجود دارد 
که بیانگر قدمت س��کونت هس��تند. تپه دم چنار یکی از تپه های پیش از تاریخ 
است و در نزدیکی روستای دم چنار یاسوج است. این تپه تاریخی به هزاره سوم 
و چهارم پیش از میالد تعلق دارد و از نظر تاریخی با دیگر تپه های منطقه به ویژه 
تل مهره ای و تل خسرو توانایی برابری دارد. تل مهره ای در یک کیلومتری شرق 

روستای سقاوه یاسوج قرار گرفته است. 

طبیعت منطقه 
تنگ تام��رادی، تنگه ای تاریخی و طبیعی در منطقه ای کوهس��تانی مملو از 
درختان بلوط و مورد اس��ت با آبش��اری زیبا در یک فرعی در مس��یر یاسوج به 
خوزستان. این منطقه از اسفند تا مهر قابل بازدید است. جالب است بدانید ایالت 
مختلفی در منطقه زندگی می کنند. بزرگ ترین ایل، بویراحمد است و در میان 
آنها طایفه تامرادی بزرگ ترین طایفه اس��ت. در زمان پهلوی اول، بین حکومت 
مرکزی و عش��ایر محلی جنگی در این تنگه رخ می دهد. به دلیل آنکه نیروهای 
نظامی در جنگ های پارتیزانی مهارت نداش��تند از عش��ایر تامرادی به رهبری 
کی لهراس��ب شکست می خورند. حدود 70 نظامی کشته می شوند که آنها را در 
روستای »کوپن« به خاک می سپارند. اهالی می گویند کی لهراسب احترام خاصی 
برای بانوان و سادات قائل بوده به همین دلیل به کاروانی که قافله ساالر آن خانم 
بوده، حمله نمی کرده اس��ت. به طرف تنگ مهریان که بروید از مقبره امامزاده 
شاه حسن عبور می کنید. ممکن است بخت با شما یار باشد و در محوطه نزدیک 

امامزاده مراسم عروسی ببینید، در این صورت فرهنگ و سنت 
مردم را از نزدیک خواهید دید. 

در س��فر به کهگیلویه ممکن است ش��انس دیدن الله های 
واژگون را نیز داش��ته باش��ید. تعجب نکنید این گیاه زیبا در 
کهگیلویه هم می روید. برای دیدن الله های واژگون به گردنه 
ش��کر در نزدیکی کاکان بروید. در راه از چشمه سالم عبور می کنید. اگر درست 
برنامه ریزی کرده باش��ید وقتی به تنگ مهریان رس��یدید، می توانید برای دیدن 
آبش��ار بروید در غیر این صورت فقط از فضای اطراف بهره ببرید و غذای خود را 

در باغ ربانی صرف کنید. 
 منطقه دیگری که در این سفر می توانید ببینید، دریاچه سد شاه قاسم است. 
این سد یکی از سدهای خاکی منطقه است که در 10 کیلومتری جنوب یاسوج 
ق��رار دارد و دریاچ��ه آن فرصتی فراهم آورده تا ب��ه ورزش های آبی و قایق رانی 
بپردازید. در محوطه آن برای گردش مردم آالچیق س��ازی شده و درختان بلوط 

اطرافش را فرا گرفته اند. 
رودخانه بشارکه مناظری زیبا در پیرامون خود دارد منطقه دیدنی دیگر است 
که پارک ساحلی بشار آن را تکمیل کرده. این پارک مکانی برای استراحت شما 

می تواند باشد. 
تنگه دوآب مهربان در پنج کیلومتری ش��هر یاس��وج قرار دارد و دره ای است 
با درخت��ان چنار، گردو، بلوط، زالزالک و گیاهان متنوع دیگر. رودخانه دائمی و 
چشمه های متعدد، آب و هوایی خنک به وجود آورده که مورد عالقه گردشگران 

است. 

چطور برویم
یاس��وج از شهرهای بهبهان، ش��یراز، اصفهان و بوش��هر قابل دسترس است. 
در یاس��وج برای اقامت انتخاب های مناس��بی وجود دارد. هتل آزادی، مجتمع 
جهانگردی و هتل ارم. در سی سخت و نزدیک به دنا هم کمپ کوهنوردی هست. 
 برای این سفر از بهبهان، شیراز، اصفهان و بوشهر می توانید به یاسوج برسید. 
اگر از اصفهان عبور می کنید، می توانید از ش��هرضا، س��میرم و سی سخت وارد 
اس��تان شوید. اگر از شیراز به طرف یاسوج می روید، دو راه پیش روی شماست؛ 
ش��یراز، اردکان و ش��یراز، کازرون، نورآباد. هر کدام از این مسیرها جذابیت های 

خاص خود را دارد. 
در مس��یر اردکان )سپیدان( آبشار مارگون را سر راه دارید و در مسیر کازرون 
چندین اثر مهم مانند غار ش��اپور، ش��هر بیش��اپور و دریاچه پریشان را نزدیک 

کازرون و چند نقش برجسته ساسانی نزدیک نورآباد خواهید داشت.

یاسوج؛ شهر چشمه و رود
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سد شاه قاسم
دهکده توریستی کریک یاسوج در فاصله 25 کیلومتری 
شهر یاس��وج واقع شده است. بافت دهکده بسیار قدیمی 
ب��وده و خانه ها به ص��ورت پلکانی بنا ش��ده، به طوری که 
حیاط هر خانه پش��ت بام خانه دیگر محس��وب محسوب 
می ش��ود. این روس��تا دارای آب و هوای بسیار مطبوع و 
خنک بوده و چش��مه های متعدد در روس��تا جاری است. 
ان��واع درخت��ان نظیر چنار، بی��د، انگور، گردو، س��یب و 

شالیزارهای سرسبز در این روستا واقع شده است. 
اگر از یاس��وج به طرف بابامیدان بروید، یعنی در جاده 
یاس��وج به نورآباد ممس��نی پیش بروید، ب��ه »پل بریم« 
می رس��ید. پل بریم می تواند یک سایت موزه باشد چون 
آثار چند پل در محل دیده می ش��ود. از پل دوره ساسانی 
تنه��ا دو پایه باقی مانده یک��ی در آب و یکی در خانه ای 
روس��تایی )روس��تای »چندبلبل«( اس��ت ک��ه به خاطر 
گیاه��ان اطراف دیده نمی ش��ود. از 17 دهان��ه پل دوره 
آل بویه یا صفوی چهار دهانه طی جاده سازی سال 1362 
تخریب ش��ده. نکته جالب درباره این پل وجود 15 درجه 
اختالف بین ابتدا و انتهای آن اس��ت. پل سوم مربوط به 
دوره پهلوی و پل چهارم پس از انقالب ساخته شده است. 
آب چش��مه های جوشان دنا در گذر از مسیری سخت، 
جلوه های زیبایی را به نمایش می گذارد که آبش��ار یاسوج 
یکی از آنهاست. در سمت راست جاده ای که به سی سخت 
منتهی می ش��ود نزدیکترین آبش��ار به مرکز  استان با نام 
آبش��ار یاس��وج در تنگه ای به همین نام قرارگرفته است 
که از جمله جاذبه های توریس��تی اس��تان در فصل بهار و 
تابستان است. در محدوده این آبشار که در سه کیلومتری 
ش��مال شهر قرار دارد و به شکل پارک و منطقه تفریحی 
درآمده، ترکیبی از نهرهای آب در بس��تر مارپیچ مشبک، 
باغ های میوه و مراتع سرس��بز و پرگل را می توان یک جا 
دید. جنگل درختان اعم از بلوط، چنار، گردو و سیب نیز 

چشم انداز زیبایی به آن بخشیده است. 
اگر طالب آب و هوای س��رد کهگیلویه باشید، به طرف 
منطقه سی س��خت و دنا بروید. در راه از روستای »بیاره« 
می گذری��د که از روس��تاهای توریس��تی و زیبای منطقه 
است. پس از سی س��خت به شهر توریستی دنا می رسید. 

قلل دنا و بیژن بر منطقه احاطه دارند. 
از آنجا یک راه ماش��ین رو باریک ب��ه طرف »کوه گل« 
می رود. در س��مت راس��ت راه، کوه »قلم« ق��رار دارد که 
ن��ام آن برگرفته از قلم به معنای پاس��ت. دلیلش هم این 
اس��ت که نس��بت به دنا باریک اس��ت و در پای دنا قرار 

گرفته است. 
پ��س از عب��ور از چش��مه میش��ی به چش��مه کوه گل 
می رسید. دور چش��مه را آجر چیده اند تا مردم با ماشین 
وارد چشمه نش��وند. در س��ه کیلومتری چشمه کوه گل، 
دریاچ��ه کوه گل واقع ش��ده که بهتر اس��ت زمان را برای 

رفت و برگشت خود محاسبه کنید. 

الله های واژگون
 دریاچه کوه گل در فاصله 30 کیلومتری یاس��وج و در 
شرق سی س��خت مرکز شهرس��تان دنا قرار گرفته است. 
پیرامون ای��ن دریاچه در فصل  بهار و تابس��تان که مملو 
از انواع گل های وحش��ی، شقایق و آویشن می شود، یکی 
از نق��اط زیبای منطقه به ش��مار می آی��د. پرندگان بومی 
و مهاج��ر همچون مرغاب��ی، اردک کله س��بز، لک لک و 
حواصیل هم از این محیط چش��م نمی پوشند. در کوه گل 
غاری به نام نول واقع ش��ده اس��ت. غار ن��ول با طول 80 
متر دارای چند تاالر پلکانی و انشعاب های مختلف است. 
در کیلومتر 15 جاده یاس��وج به سی سخت و در میان 
جنگل های انبوه بل��وط، دره ای با درختان تنومند و بلند 
چنار پنهان ش��ده اس��ت. چش��مه های آب این منظره را 
تکمیل کرده و تنگ گنجه ای را به یک نقطه گردش��گری 

مبدل کرده است. 
 در فاصله 35کیلومتری ش��مال یاسوج، شهرستان دنا 
قرار گرفته که مرکز آن ش��هر سی س��خت است. پوشش 
گیاه��ی متنوع اع��م از درختان جنگلی و ان��واع گیاهان 
دارویی هم��راه گونه های مختلف جان��وری دنا را به یک 
قطب گردش��گری تبدیل کرده اس��ت. باغ های س��یب و 
گردو، تاکس��تان ها، کش��تزارهای برنج و گندم در ترکیب 
با جنگل و مرتع آن هم در چش��م انداز قله دنا، سرزمینی 

زیبا پدید آورده اند. 
کوهنوردان بسیاری به دنا و سی سخت می آیند تا به قله 
دنا صعود کنند. این گروه بعد از گردنه بیژن با کوهپایه ای 
پوش��یده از گیاهان دارویی و غیردارویی روبه رو می شوند 

که سکوت آن را فرا گرفته است. 

 سی سخت 
از دیدنی هایی که در این س��فر نباید از دس��ت بدهید، 
آبشار مارگون است. این آبشار یکی از زیباترین آبشارهای 
کشور است که در مجاورت شهر سپیدان و در مرز استان 
فارس و اس��تان کهگیلویه و بویراحمد واقع ش��ده است. 
اطراف این آبش��ار در فصل بهار بس��یار سرسبز و دیدنی 
اس��ت. این آبشار در حقیقت سرچش��مه رودخانه است و 

آب آن از بدن��ه دیواره صخره ای کوه از بیش از چند هزار 
چشمه سرازیر می شود. 

همچنین در ادامه مس��یر رودخانه انبوه درختان، باغ ها 
به چشم می خورد. رودخانه حاصل از این چشمه ها بسیار 
پرآب بوده و تا سپیدان امتداد دارد. آبشار بسیار عظیم تر 
از آن چیزی اس��ت که تصور می کنید، به طوری که ارتفاع 
آن نزدی��ک ب��ه 120 مت��ر و عرض آن ح��دود 400 متر 
تخمین زده می ش��ود. هرچند آبشار ابعاد مشخصی ندارد 
زیرا هر روز چشمه ای جدید در حاشیه آبشار ایجاد شده و 
گاه چشمه ای آبش کم یا قطع می شود. آب این آبشار در 
گرم ترین فصل س��ال بسیار خنک و زیر 10 درجه است، 
اما به علت جوشان بودن این آب، مانند آب چشمه، رفتن 

در آن یا نوشیدنش هیچ گونه عارضه ای به دنبال ندارد. 
برای دیدن آبش��ار چند راه وجود دارد. یاسوج، کاکان، 
مارگون به طول 65کیلومتر. یاسوج، سپیدان، مارگون به 
طول 125کیلومتر و ش��یراز، س��پیدان، مارگون به طول 
130کیلومتر. راه ماش��ین رو تا حدود 800متری آبش��ار 
می رس��د و ادامه راه را که س��نگ فرش و س��یمان ش��ده 
باید پیاده رفت. در اطراف، پارکینگ، س��رویس بهداشتی 
و محوطه های مس��طحی ساخته ش��ده که برای اقامت و 

برپاکردن چادر مناسب است. 

محل های گردشگری  یاسوج 
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نان بلوط و  آش کارده
غذاهای س��نتی کهگیلویه و بویراحمد غذاهای ساده ای 
هستند که س��ال ها در نواحی مختلف، به خصوص توسط 

عشایر استفاده می شده است. 
ش��به ش��کنی، دووا، گلوفته، شله ش��یری، آش کارده، 
دمپخت، آبگوش��ت، کلک س��وز، تلیت پیاز، شله ماشکی، 

بیلهر پلوف و نان بلوط بعضی از این غذاها هستند. 
 »کله  جوش��ک یا کلک س��وز« نوعی غذای ساده است 
که از دوغ درس��ت می ش��ود. این غذا بیش��تر در مناطق 
گرمس��یری در فصل بهار توسط عش��ایر مصرف می شود. 

»تلیت پیاز« غذای دیگر است. 
قدیمی ترین نان محلی کهگیلویه نان بلیط یا نان بلوطی 
اس��ت. برای تهیه این غذا پوسته سخت بلوط را می گیرند 
و خش��ک می کنند. س��پس پوس��ته نازک بعدی را که به 
آن جفت می گوین��د، نیز می گیرند. برای تهیه نان بلوطی 
عصاره بلوط یا کلگ را درون آب یک هفته می خیس��انند، 
ت��ا به صورت خمیر درآید. س��پس آن  را درون س��بدهای 

مخصوصی که از شاخه های بادام کوهی می سازند، پاالیش 
می کنند. بعد آن را با دست ورز می دهند و به وسیله ابزاری 
به نام حس��وم آن را روی س��اج پهن می کنند و به وس��یله 
حسوم وارونه می کنند، تا دو طرف آن برشته شود. این نان 

به رنگ قهوه ای تیره است. 
در نوع دیگر نان به نام نان برکو، آرد بلوط را با آرد گندم 
مخلوط کرده و خمیر می کنند. سپس خمیر را روی ساج 
پهن می کنند. این نان بزرگ تر از نان بلوطی و و شبیه نان 

لواش است. این نان قهوه ای روشن است. 
آش کارده یک��ی از آش های معروف این منطقه و فارس 
است. برای تهیه این غذا، کارده را که گیاهی گرمسیری با 
برگ های پهن است، خرد می کنند و در آبلیمو می خوابانند، 
تا ترش ش��ود. بعد از دو روز آب به آن اضافه می کنند. بعد 

از جوشیدن، گندم و برنج نیم کوب به آن اضافه می شود. 
به طور حت��م خود حدس زده اید در رس��توران ها همان 
غذاهای معمول ارائه می ش��ود و غذاهای محلی را ش��اید 

بتوانید در دیدار از عشایر محلی تهیه کنید. 

گردو و گچمه فراموش نشود
ب��ا جاذبه هایی طبیعی که به آنها اش��اره ش��د، حتما 
متوجه شده اید بعضی خوراکی های منطقه مانند عسل 
و کشک و همچنین گردو خاص هستند. حاصل دست 

هنرمندان مانند گچمه نیز منحصر به فرد است. 
مردمان این دیار مهارت های زیادی دارند که می تواند 
یادگارهای خوبی از س��فر باشد. قالی، قالیچه، جاجیم، 
گچمه، گبه، نمد و جاقرآنی با طرح ها و رنگ های خاص 

منطقه دیدنی است. 
گچمه  باف��ی از صنایع دس��تی انحص��اری کهگیلویه 
وبویراحمد است که هنری مرکب از گلیم و قالی است. 
به این ترتی��ب که در زمینه گلیم گل ه��ای قالیچه ای 
بافته می شود. در بافت گچمه از پود استفاده نمی شود، 
بلک��ه از خامه ای که در باف��ت گلیم به کار می رود بهره 
می گیرند. بعد از چله کش��ی، در حاش��یه و نقشه آن از 
بافت قالی استفاده می ش��ود و به صورت برجسته بافته 
می ش��ود. عش��ایر کهگیلویه و بویراحمد از گچمه برای 

زیران��داز و تزیین چادره��ا و خانه های خود اس��تفاده 
می کنند. 

ع��الوه ب��ر صنایع دس��تی محصوالتی چون عس��ل، 
روغن حیوانی، کش��ک و قره ق��روت و دیگر مواد لبنی 
و همچنین محصوالت کش��اورزی مانند گردو سوغات 

خوبی خواهند بود. 
جنگل های بلوط که در امتداد زاگرس واقع اند، در این 
خطه سهم بسزایی در طبیعت و زندگی مردم دارند. در 
این سفر سراغ نان »َکلگ« را بگیرید تا طعم نان با آرد 
بلوط را بچش��ید. از گیاهان منطقه هم باید از آویش��ن، 
کنگر، بیلَهر، قارچ کوهی و لیزک یا بن سرخ نام برد که 

بوی خوشی به سفر خواهند داد. 
گونه های بس��یاری از گیاهان دارویی در این اس��تان 
می روید ک��ه از مهم ترین آنها باریجه، آنغوزه، آویش��ن 
دنائی، هوچوبه، مورد، ص��در، بابونه، رازیانه، کتان، گل 
گاوزبان، آلوئه ورا است. پس اگر عطاری خانگی دارید، از 
تهیه گیاهانی با کیفیت خوب نمی توان صرف نظر کرد.

سوغات و غذاهای یاسوج
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قیمت )تومان(مقصدمبداعنوان
18,000تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع اول(
20,500تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع دوم(
26,000تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع سوم(

30,000تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع چهارم(
27,360اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع اول(
34,800اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع دوم(
35,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع سوم(

36,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع چهارم(
41,800اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع پنجم(
42,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع ششم(
32,000ارومیههمدانهمدان-ارومیه)نوع اول(
16,000اصفهانهمدانهمدان-اصفهان)نوع اول(
23,000اصفهانهمدانهمدان-اصفهان)نوع دوم(
26,500اصفهانهمدانهمدان-اصفهان)نوع سوم(

11,500کرجهمدانهمدان-کرج)نوع اول(
18,000کرجهمدانهمدان-کرج )نوع دوم(
19,400تهرانتبریزتبریز-تهران)نوع اول(
25,900تهرانتبریزتبریز-تهران)نوع دوم(
36,500اهوازتبریزتبریز-اهواز)نوع اول(
51,500اهوازتبریزتبریز-اهواز)نوع دوم(

10,000زنجانهمدانهمدان-زنجان)نوع اول(
9,500زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع اول(
13,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع دوم(
16,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع سوم(

22,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع چهارم(
26,000شیرازهمدانهمدان-شیراز)فارس()نوع اول(
36,000شیرازهمدانهمدان-شیراز)فارس()نوع دوم(
46,000شیرازهمدانهمدان-شیراز)فارس()نوع سوم(

16,500رشتهمدانهمدان-رشت)نوع اول(
28,500رشتهمدانهمدان-رشت)نوع دوم(

قیمت نوزاد قیمت خردسال قیمت بزرگسال مقصدمبدا
139,70072,3500بندرعباسآبادان
119,40000تهرانآبادان
96,20050,6000شیرازآبادان
193,70099,3500مشهدآبادان
97,30000تهراناردبیل
164,00084,5000مشهداردبیل
111,00058,0000تهرانارومیه
195,80000مشهدارومیه
95,10000آباداناصفهان
97,30051,1500اهوازاصفهان
137,50000بندرعباساصفهان
95,10000بندرماهشهراصفهان
96,20050,6000بوشهراصفهان
129,10000تبریزاصفهان
95,10050,05014,010تهراناصفهان
96,20050,60014,120جماصفهان
146,00075,5000زاهداناصفهان
97,30051,1500شیرازاصفهان
129,10067,0500رشتاهواز
134,40069,7000ساریاهواز
96,20050,6000شیرازاهواز
130,10067,55017,510عسلویهاهواز
183,10094,0500مشهداهواز
136,50070,7500کیشاهواز

139,70072,3500آبادانبندر عباس
137,50071,2500اصفهانبندر عباس
141,80073,40018,680اهوازبندر عباس
221,300113,1500تبریزبندر عباس
178,90091,9500تهرانبندر عباس
93,00049,0000چابهاربندر عباس

قیمت )ریال(واگنمقصدمبدا
575,000پردیسمشهدتهران
308,000صبا )تندرو-اتوبوسی(مشهدتهران
186,000درجه 2 اتوبوسیمشهدتهران
6437,500تخته لوکس مهتابمشهدتهران
209,000معمولی صندلیمشهدتهران
276,500کوپه ای مبله سفیرمشهدتهران
236,500اتوبوسی درجه یک سفیرمشهدتهران
198,000اتوبوسیمشهدتهران
429,000درجه یک مارالمشهدتهران
500,000لوکس 4 نفری نگینمشهدتهران
500,000لوکس4نفره اکسپرسمشهدتهران
550,000سبزمشهدتهران
550,000سیمرغمشهدتهران
407,000شش تخته کویرمشهدتهران
590,000غزال بنیادمشهدتهران
721,000غزال بنیاد *)V.I.P(مشهدتهران
640,000نورمشهدتهران
590,000غزال وانیاریلمشهدتهران
62,000دو اتوبوسیاراکتهران
6163,500تخته لوکس مهتاباراکتهران
102,000معمولی صندلیازناتهران
79,500دو اتوبوسیازناتهران
6202,000تخته لوکس مهتابازناتهران
24,000معمولی صندلیاسالمشهرتهران
245,000شش تخته لوکساصفهانتهران
6304,000تخته لوکس مهتاباقلیدتهران
165,000اتوبوسی تهویه داراندیمشکتهران
6298,500تخته لوکس مهتاباندیمشکتهران
405,500پلور سبزاندیمشکتهران
169,000دو اتوبوسیاهوازتهران

قیمت بلیط قطارقیمت بلیط پروازقیمت بلیط اتوبوس

برای کسب اطالعات بیشتر از قیمت انواع بلیت ها به سایت www.forsatnet.ir مراجعه کنید
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تعميرات اساسي 94 
پااليشگاه اول مجتمع گاز 
پارس جنوبي پايان يافت

بوشـهر- خبرنـگار فرصـت امروز-  
مجتم��ع  اول  پااليش��گاه   HSE رئي��س 
گاز پ��ارس جنوبی از انج��ام موفقيت آميز 
تعميرات اساس��ي 1394، بدون هيچ گونه 
حادثه ناتوان كننده در خرداد ماه خبر داد.

روس��تای نام نيک در 130 كيلومتری ش��مال 
غرب ش��اهرود واقع ش��ده اس��ت. اين روستا از 
توابع دهستان رضوان محسوب می شود. پوشش 
منطقه اكثراً جنگلی است. جانورانی چون خرس، 

شغال، گرگ، خفاش جنگلی...

2

13

مسيرهای طبيعت گردی 
سمنان

تيتر ر کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب

6

5

گزارشی از رستوران رومانا

پيتزای سنگی به سبک ايتاليايی

5

6
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8

امـروز-   فرصـت  خبرنـگار   – بوشـهر 
همزمـان با آغـاز هفته دولـت چندین 
پـروژه بـرق رسـانی بـا صـرف اعتبار 

167میلیارد ریال بهره برداری یا کلنگ زنی  شـد.به گزارش 
روابط عمومی شـرکت توزیع برق اسـتان بوشهر: مهندس 
پاراد مدیر عامل این شـرکت گفت به مناسبت گرامیداشت 

هفته دولت و در راستای ...

مدیرعامل سـتاد مردمی رسـیدگی به 
امور دیـه و کمک به زندانیـان نیازمند 
کشـور گفت: در طرح »یـا ضامن آهو« 

100 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد آزاد شدند. 
سیداسـداهلل جوالیی در مراسم آزادسازی زندانیان جرایم 
غیر عمـد در زندان مرکزی مشـهد، اظهار کـرد: طرح »یا 
ضامن آهو« توسط شـهید الجوردی بنیان گذاری شد، این 
شهید خود شکنجه های بسـیاری را در زندان های ساواک 
تحمل کرده بود و بهتر از هر شـخصی از احواالت زندانیان 

بی گناه آگاهی داشت. 

 آزادی ۱۰۰ زندانی جرایم
غیرعمد در طرح »یا ضامن آهو«

افتتاح و کلنگ زنی 364 
پروژه زیر بنایی در توزیع برق 

استان بوشهر

7

پیشگیری غیرکیفری از بزه دیدگی اطفال
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مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه اعالم کرد

آزادی ۱۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در طرح »یا ضامن آهو«
مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند 
کش��ور گفت: در طرح »یا ضامن آهو« 100 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد 

آزاد شدند. 
سیداس��داهلل جوالیی، در مراسم آزادس��ازی زندانیان جرایم غیر عمد در 
زن��دان مرکزی مش��هد، اظهار کرد: طرح »یا ضامن آهو« توس��ط ش��هید 
الجوردی بنیان گذاری ش��د، این ش��هید خود ش��کنجه های بسیاری را در 
زندان ه��ای س��اواک تحمل ک��رده بود و بهت��ر از هر ش��خصی از احواالت 

زندانیان بی گناه آگاهی داشت. 
وی ادامه داد: حدود 25 س��ال از فعالیت این نهاد در راس��تای کمک به 
زندانیان جرایم غیرعم��د می گذرد و تاکنون حدود 90 هزار زندانی در طی 

25 سال آزاد شده اند. 
جوالیی با بیان اینک��ه در صورت رعایت قوانین و مقررات اجتماعی آمار 
زندانیان جرایم غیرعمد کاهش چش��مگیری خواهد داشت، عنوان کرد: تا 
س��ال 87 بیش از هزار راننده به دلیل رعایت نکردن قوانین و قانون شکنی 
در زندان های کش��ور بس��ر می بردند، در همین راس��تا آسیب شناسی این 

موضوع که شروع آن از زندان زاهدان بود مورد بررسی قرار گرفت. 
وی اف��زود: پ��س از برگ��زاری چندین جلس��ه در ش��ورای اس��المی و 
پیگیری های بسیار توسط س��تاد دیه جرایم غیرعمد، داشتن بیمه شخص 
ثالث در سال 87 در مجلس شورای اسالمی تصویب و پس از آن اجرای این 
قانون اجباری ش��د؛ اجرایی ش��دن این قانون نقش بسیار مهمی در کاهش 

حوادث رانندگی داشت. 
مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند 
کش��ور خاطرنش��ان کرد: در س��ال جاری جش��ن گلریزان برای آزادسازی 

زندانیان جرایم غیرعمد در 263 نقطه کشور برگزار شد. 
براس��اس این گزارش، رییس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این 
مراسم گفت: اصالح قوانین کیفری برای کاهش یا از بین بردن میزان زمان 

حبس زندانیان جرایم غیرعمد الزامی است. 
حجت االسالم علی مظفری، تصریح کرد: سیاست نظام اسالمی بر مبنای 

فقه و دین تنظیم شده است و اجرای آن بر عهده دستگاه قضایی است. 
وی ادام��ه داد: با توجه به فقه و دین اس��الم حبس افراد به دلیل جرایم 
غیرعمد شایسته نیست؛ سیاست نظام اسالمی نیز بر همین اساس رویکرد 
حبس زدایی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است و از سال 
92 تاکن��ون در تصویب اکثر قوانین جدید در مجلس ش��ورای اس��المی از 

سیاست حبس زدایی پیروی می شود. 
مظفری حب��س را تنها برای جرایمی که وقوع آنها خطراتی برای جامعه 
به دنبال دارد، ضروری دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: حکم حبس برای اکثر 
جرایم غیرعمد نه تنها الزم نبوده بلکه اجرای آن نادرست است، برای نمونه 

با توجه به فتوای آیت اهلل مکارم ش��یرازی اجرای حکم زندان برای مهریه از 
نظر شرعی دارای شبهه است. 

وی ادامه داد: البته با اجرایی شدن قانون اعسار و اثبات عدم توانایی مالی 
که اخیرا تصویب ش��ده، میزان بازداشت مهریه به حد زیادی کاهش یافته 
اس��ت. رییس کل دادگستری اس��تان در رابطه با قوانین مربوط به چک و 
افرادی که به این سبب گرفتار حبس می شوند، تصریح کرد: قوانین مربوط 
ب��ه چک و برگش��ت آن نیز باید اص��الح و مجازات و جنب��ه کیفری چک 
در ص��ورت الزم حذف ش��ود؛ در این صورت افراد جامع��ه نیز در مراودات 

اقتصادی با آگاهی بیشتری عمل خواهند کرد. 
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رسول زاده فرساد در گفت وگو با ایسنا: 

برای اجرای قانون محکومیت های مالی زیرساخت های الزم فراهم شود
یک وکیل دادگس��تری گفت ک��ه اجرای قانون نحوه 
اج��رای محکومیت ه��ای مالی منوط به این اس��ت که 

زیرساخت های الزم در کشور فراهم شود. 
علی رس��ول زاده فرساد در گفت وگو با  ایسنا با اشاره 
به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اظهار کرد: 
قبل از انقالب اسالمی بحثی مطرح بود که آیا کسی که 
بدهکار است می تواند بزهکار هم باشد یا خیر؟  اگر وی 
بزهکار باشد، شاید مجازات حبس حقش است ولی اگر 
بدهکاری باش��د که نتواند بدهی خود را بدهد و معسر 
باش��د، آیا باز هم می تواند بزهکار باشد؟  این موضوع با 

فرهنگ و معارف اسالمی ما سازگاری ندارد. 
وی ادامه داد: کسی که بدهکار است باید به او مهلت 
داده ش��ود تا او بتواند بدهی خ��ود را پرداخت کند. بر 
همین اساس قوانین مختلفی از قبل از انقالب تصویب 
ش��ده اس��ت مانند قانون منع توقیف اشخاص در قبال 
تخل��ف از انج��ام تعهدات و الزامات مال��ی و. . . که این 

موضوع تا بعد از انقالب هم ادامه داشته است. 
این حقوقدان یادآور ش��د: در س��ال 1377 مجلس، 
قان��ون نحوه اج��رای محکومیت های مال��ی را تصویب 
ک��رد و با وجودی ک��ه این قانون، آیین نامه ای داش��ت 
ولی باز هم با ابهاماتی روبه رو بود و قضات با مش��کالتی 
برخ��ورد می کردند؛ به همی��ن دلیل رئیس قوه قضاییه 
بخشنامه ای را درخصوص این قانون ارائه داد. متأسفانه 
این بخش��نامه باز ه��م گره ها را باز نکرد و مش��کالت 
پابرج��ا بود تا اینکه منتهی به قانون جدید ش��د که در 

سال جاری اجرایی شده است. 
رسول زاده فرس��اد ادامه داد: طبق قانون جدید نحوه 
اجرای محکومیت های مالی، محکوم علیه مکلف اس��ت 

برای اینکه مجازات حبس را تحمل نکند، لیست دارایی 
خ��ود را به دادگاه ارائ��ه دهد ولی در گذش��ته به این 
صورت بود که محکوم علیه باید دعوی اعس��ار خود را 
ارائه می داد و آن دعوا پذیرفته می ش��د اما اکنون عالوه 
بر اینکه محکوم علیه اقامه دعوای اعس��ار می کند باید 

لیست دارایی خود را نیز به دادگاه ارائه دهد. 
این حقوقدان یادآور ش��د: طب��ق قانون قبلی- قانون 
اعسار سال 1313- برای ادعای اعسار نیاز به چهار نفر 

ش��هود بود ولی در قانون جدید این چهار نفر شهود به 
دو نفر تغییر یافته است. 

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از نوآوری های قانون 
جدی��د نحوه اج��رای محکومیت های مال��ی مربوط به 
تکالیفی است که دادگاه ها عهده دار آن هستند و بسیار 
مفید است، گفت: در گذشته اگر دادگاه ها می خواستند 
از مراج��ع ذی ربط مثل بانک ها اس��تعالم کنند از آن 
اس��تنکاف می کردند ولی طبق قان��ون جدید دادگاه ها 

مکلفند از مراجع ذی ربط مثل اداره ثبت، شهرداری و 
بانک ها استعالمات الزم را به عمل آورند. 

رس��ول زاده فرس��اد تصریح کرد: یکی دیگر از نکات 
قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی این است 
که مجازات نقدی برای افرادی که معس��ر نیستند ولی 
می خواهند برای ف��رار از بار محکومیت جزای نقدی را 
پرداخ��ت کنند، در نظر گرفته ش��ده اس��ت؛ البته من 
خیل��ی مواف��ق این موضوع نیس��تم؛ زی��را قانون نحوه 
اج��رای محکومیت ه��ای مالی از جمله قوانین ش��کلی 
محس��وب می شود و مناس��ب نیس��ت که در این گونه 

قوانین، قانونگذار قوانین ماهوی را در نظر گیرد. 
ای��ن وکیل دادگس��تری ادام��ه داد: یک��ی دیگر از 
تغیی��رات قان��ون جدید این اس��ت که ما در گذش��ته 
مس��تثنیات دی��ن را در قوانینی مانند قان��ون اجرای 
ثب��ت، اجرای احکام مدنی و آیین دادرس��ی مدنی و. . 
. داش��ته ایم ولی در قانون جدید مواردی مانند خودرو 
از مس��تثنیات دین خارج ش��ده اس��ت. ناگفته نماند 
ک��ه قانون اج��رای احکام مدنی با قان��ون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد 
و بهتر ای��ن بود که قانونگذار ای��ن قوانین را در قانون 
جدی��د مدنظر قرار می داد. ناگفت��ه نماند که قانونگذار 
در قانون جدید ماده 524 قانون آیین دادرس��ی مدنی 
را حذف کرده اس��ت. وی با اظهار تاسف از اینکه هنوز 
زیرس��اخت های الزم ب��رای اجرای قوانی��ن پیش بینی 
نشده اس��ت، گفت: متأس��فانه هنوز طرح کاداستر در 
کشور ما اجرا نشده اس��ت درصورتی که در کشورهای 
بس��یار ضعیف و حتی حدود 30 سال پیش این طرح 

در آفریقای جنوبی اجرایی شده است. 
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یکی از مهم ترین حوزه های جامعه شناس��ی، مطالعه خانواده و ازدواج 
است. مرد و زن با ازدواج، با هم پیمان زناشویی می بندند، اما این پیوند 
ممکن اس��ت به دالیلی منجر به شکست شود یا با فوت یکی از زوجین 
از هم بگسلد. جدایی زن و مرد از یکدیگر، مشکالت زیادی را بر سر راه 
فرد طالق گرفته یا همس��ر از دست داده قرار می دهد و چنانچه زندگی 
زناشویی جدیدی آغاز ش��ود، تا حدودی شرایط زندگی افراد یاد شده، 

تغییر خواهد کرد. 
زمانی که یک جوان برای ازدواج دچار مش��کل می ش��ود و سنش باال 
م��ی رود، همه به فکر چاره اندیش��ی می افتند، اما ای��ن نگرانی در مورد 
اف��رادی که یک بار ازدواج کرده اند و دوباره تنها ش��ده اند، کمتر صدق 
می کند و این در حالی است که مجرد شدن مجدد بسیار سخت تر است. 
هرقدر افراد هیجانی و س��رعتی تصمیم بگیرند، میزان ریس��ک ازدواج 

مجدد ناموفق باالتر می رود. 
 گروهی از زنان در زندگی خود به بن بس��ت می رسند و طالق را تنها 
راه چ��اره خود می دانند. در این میان اما گروهی از آنها به دلیل فرار از 
بحران و مس��ائل ناشی از طالق )مثل مشکالت مالی، روانی، اجتماعی، 
عاطف��ی( و حتی فرار از حرف ه��ا و طعنه های اقوام و آش��نایان خیلی 
سریع و ساده می خواهند تشکیل زندگی مجدد دهند اما شاید اکثر آنها 
ای��ن نکته را در نظر نمی گیرند که انتخ��اب در ازدواج مجدد به مراتب 
س��خت تر از ازدواج اول اس��ت چرا که اگر این بار هم با شکست مواجه 
شود، آثار زیانبار اجتماعی و روانی مخرب تری را به جای می گذارد. پس 
ازدواج موقت و ازدواج مجدد، تا این زمان بحث بی س��رانجامی است که 
تا بوده، زنان و مردان را در برابر یکدیگر قرار می داده و هر کدام از حق 
خود س��خن می گویند و با استناد به پیامد های اجتماعی، رفع تمایالت 
خود را به نفع جامعه می دانند. از قش��ر بی س��واد تا برترین کارشناسان، 
پرداخت��ن ب��ه آن را واجب می دانند و همچنان قرار اس��ت این امر حل 

ناشدنی باقی بماند! 
 عرف جامعه ایرانی چند همسری را یک پدیده ناخوشایند و نامطلوب 
می داند و اگر چند همس��ری در جامعه پذیرفته ش��ده نباشد آسیب ها 
چن��د برابر می ش��ود. در مقابل ای��ن مطالب، ما با نظ��ر جامعه ای دیگر 
از روان شناس��ان مواجه هستیم که ش��ادی زنان را موجب شادی فرزند 
و ش��وهر می دانند. همان گونه که می دانی��م، کوچک ترین واحد جامعه 
خانواده است. اثر شاد بودن افراد خانواده و به طبع آن شاد بودن جامعه 

بر کسی پوشیده نیست. موضوع ازدواج مجدد را باید در بستر فرهنگ و 
اجتماع مورد بررسی قرار دهیم. برای شناخت عوامل و موانع فرهنگی- 
اجتماعی ازدواج مجدد باید به س��اختار اجتماعی جامعه که تحت تاثیر 
فرهنگ آن هم قرار دارد، توجه ش��ود.  جامعه شناس��ان معتقدند پدیده 
اجتماعی خاص را جز در متن اجتماع نمی توان بررسی کرد؛ همان طور 
که کارکرد یک عضو از بدن را بدون در نظر گرفتن رابطه آن در کل بدن 
نمی شود تبیین کرد. نمی توان یک نگاه کامل و همه جانبه به پدیده ای 
چون ازدواج مجدد داش��ته باش��یم، مگر اینکه کلیه عوامل تاثیرگذار و 
تاثیرپذیر از آن را مورد توجه قرار دهیم. یکی از عواملی که در احتراز یا 
اقدام به ازدواج مجدد یک فرد بیوه نقش دارد، نگرش جامعه و خانواده 
آن فرد نس��بت به این موضوع اس��ت، زیرا تصمیم��ات فردی حتی در 
حوزه های خصوصی و شخصی زندگی تحت تاثیر نگاه جماعتی است که 
در میان آنها زندگی می کنیم. نگرش منفی افراد جامعه نس��بت به فرد 
طالق گرفته، می تواند مشوق فرد برای تاهل دوباره باشد. از طرفی نگاه 
منفی جامعه به فردی که مجدد ازدواج می کند، می تواند باعث ش��ود تا 
فرد باوجود میل باطنی اش به ازدواج مجدد، از آن خودداری کند. شاید 

بتوان این تاثیرپذیری از نگرش جامعه را براساس تئوری وجدان جمعی 
دورکی��م توجیه کرد. تف��اوت نگاه به موض��وع ازدواج مجدد در جوامع 
مختلف و همچنین در یک جامعه در زمان های مختلف، باعث می ش��ود 

افراد تحت تاثیر آن رفتارهای متفاوتی نشان دهند. 
 نگاهی به جوامع غربی نشان می دهد که در آن جوامع ازدواج، طالق 
و تش��کیل مجدد زندگی امری طبیعی و عادی تلقی می شود. کسی که 
همس��رش را به هر دلیل از دس��ت می دهد، می توان��د خیلی زود بدون 
ت��رس از قضاوت دیگران، مجدد وارد یک رابطه ش��ده و ممکن اس��ت 
خیلی سریع ازدواج کند. حتی در صدر اسالم نیز در جوامع عربی چنین 
بود. ش��اید به دلیل جنگ های زیاد و زنانی که بیوه می ش��دند، ازدواج 
مجدد کام��ال طبیعی بود. عالوه بر مردانی که بدون زن نمی ماندند، در 
اغلب موارد زنان هم بعد از اتمام عده دوباره تشکیل خانواده می دادند. 
 در دو مث��ال ف��وق به خاطر ش��یوع ازدواج مجدد، ای��ن امر طبیعی 
تلقی می ش��ود، اما در کش��ور ما با آنکه یک کشور اسالمی است، تحت 
تاثی��ر فرهن��گ مردم و به دلیل عدم ش��یوع آن، چنین دیدگاهی جایز 
نیست مخصوصا نسبت به خانم ها. متاسفانه بازدارنده های اجتماعی در 
کش��وری مثل ایران برخالف طبیعت انسانی عمل می کنند، زیرا فردی 
که تنها ش��ده است همان نیازهایی را دارد که زمانی به خاطرش ازدواج 
کرده است. نیاز به ازدواج یک امر طبیعی است، ولی عوامل فرهنگی در 
برخی موارد بر آن غلبه می کند. به طور کلی انس��ان در طول تاریخ یاد 
گرفته اس��ت که سائق های طبیعی اش را در قالب فرهنگ و قواعد مورد 
پس��ند عموم ریخته و شکل موجه به آن دهد. پس با توجه به شناختی 
ک��ه از فرهنگ خودمان داریم، جای تعجب نیس��ت که اقدام به ازدواج 
مج��دد در گ��روه زنان مخصوصا زنانی که در س��نین باالت��ر و با وجود 
فرزندان، تنها ش��ده اند، کمتر باشد؛ زیرا اگر فرد طالق گرفته یا همسر 
از دس��ت داده برخالف انتظار جامع��ه عمل کند، با تنبیه جامعه مواجه 
می ش��ود. به عنوان مثال در مورد زنان ممکن است از طرف جامعه طرد 
شوند، تحت فشار نگاه های آزاردهنده افراد جامعه قرار گیرند، به لحاظ 
حقوقی، حضانت فرزندان ش��ان را از دست بدهند، از حقوق و مستمری 
شوهر فوت ش��ده محروم شوند یا با بی مهری و عدم حمایت خانواده یا 
فرزندان روبه رو ش��وند. البته این موضوع در خانواده های مختلف، سطح 
مالی و فرهنگی مختلف و در شهرهای گوناگون با یکدیگر تفاوت دارد. 
NASHREEDALAT. IR 

مشکالت ازدواج مجدد 
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محسن افراش
در پیش��گیری از کودک آزاری، سازمان های غیر دولتی از 
جهت کارکرد دارای ماهیت غیرکیفری هستند و از وسایل 
و ش��یوه های پلیسی و س��رکوبگرانه اس��تفاده نمی کنند. 
ش��یوه های این س��ازمان ها به طور معم��ول غیرقهرآمیز 
اس��ت. نهادهای مردمی حامی کودکان، در عرصه مبارزه با 
خشونت، آزار و استثمار کودکان و دفاع از حقوق این گروه 
آسیب پذیر، از جهات مختلف به نظام عدالت کیفری یاری 
می رس��انند و از این رهگذر اهداف خود را دنبال می کنند. 
از یک س��و با اعالم و گزارش جرایم علیه کودک در جهت 
کش��ف و تعقیب جرایم کمک می کنند و از سوی دیگر با 
نقش آفرینی خود در فرآیند کیفری به بزه دیدگان این قبیل 
جرایم یاری می رس��انند. همچنین با حساس س��ازی افکار 

عمومی و تبلیغات و اطالع رسانی ایفای نقش می کنند. 
نقش نهادهای مدنی در پیشگیری از کودک آزاری بسیار 
حائز اهمیت است. مشارکت مردم از رهگذر این سازمان ها 
در سطوح سیاست جنایی )تقنینی، قضایی و اجرایی( قابل 
تصور است. از جمله این مشارکت ها، تصویب قانون حمایت 
از کودکان و نوجوانان است که هسته اولیه آن در »انجمن 
حمایت از حقوق کودکان« به عنوان یک نهاد مردمی شکل 

گرفت. 
نهادهایی از این دست می توانند از طریق ابزارهایی چون 
رس��انه های گروهی، زمینه تحقق یک دادرسی عادالنه را 
فراهم س��ازند. زیرا حضور رسانه ها در جلسات دادگاه ها به 
منظور آگاه سازی مردم در پرتو علنی بودن رسانه ها نه تنها 
به انجام دادرسی های منصفانه کمک می کند، بلکه در نقد 
عادالن��ه و ب��ه دور از غرض ورزی دادگاه ه��ا و تصمیم های 
قضایی نیز می تواند موثر باشد. به طور مثال حضور مشاوران 
یا دادرسان مردمی در دادگاه های اطفال نمودی از سیاست 

جنایی قضایی مشارکتی است.

از جمل��ه موارد پیش بینی ش��ده در الیح��ه حمایت از 
ک��ودکان و نوجوانان در این راس��تا، ماده 48 اس��ت. این 
ماده مقرر م��ی دارد: »والدین، اولیا، سرپرس��تان قانونی و 
مددکاران اجتماعی یا نمایندگان سازمان های مردم نهادی 
که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان 
هستند، حق حضور در جلسات دادرسی و اعتراض به آرا و 

تصمیمات صادره را دارد«. 
همچنین در سطح سیاس��ت جنایی اجرایی یا پلیسی، 
برخی دستگاه های اجرایی مانند سازمان بهزیستی یا واحد 
حمایت دادگس��تری با دستگاه قضایی و نهادهای مربوطه 
همکاری دارند و در جهت کشف جرایم علیه اطفال و پیگرد 
مرتکبان تالش می کنند. در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی 
اطفال مش��ارکت و همکاری در س��طح سیاس��ت جنایی 
مشارکتی از جایگاه قابل توجهی برخوردار است.  در الیحه 
حمایت از کودکان و نوجوانان موارد متعددی از سیاس��ت 
جنایی مش��ارکتی پیش بینی شده است. از جمله ماده 45 
که در آن آمده است: »مددکاران اجتماعی بهزیستی تحت 
نظر مقام قضایی و در صورت لزوم با بهره گیری از خدمات 
س��ایر افراد و نهادهای مربوط بر نتایج اقدامات دس��تورات 
صادره نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آن را پیگیری 

می کنند.«
در ماده44 این الیحه نیز آمده اس��ت که دادگاه پس از 
ختم رسیدگی می تواند یکی از دستورات زیر را صادر کند. 
از جمل��ه حکم به نگهداری ک��ودکان در خانه های امن یا 
واحدهای ش��بانه روزی که ممکن است از نهادهای مردمی 

باشند. 
س��ازمان های مردم نه��اد اه��داف خ��ود را ب��ه وس��یله 
اطالع رسانی، بسیج افکار عمومی و آموزش دنبال می کنند. 
ب��ه طور کلی، س��ازمان ها و نهادهای مردمی حامی حقوق 
ک��ودک، نظیر انجمن حمایت از حق��وق کودکان، انجمن 

حمای��ت از ک��ودکان کار و غیره براس��اس اهداف خود در 
اساسنامه تاثیر بسزایی در کاهش وقف کودک آزاری دارند. 
این س��ازمان ها با تمرکز بر یک موضوع خاص )کودک( با 
پیگیری و شناس��ایی موارد کودک آزاری، خش��ونت علیه 
کودک، اس��تثمار ک��ودک، عدم تامین امکان��ات رفاهی و 
امنیتی، نقد قوانین مرتبط با کودک و غیره به ارائه بیانات، 

مقاالت، برگزاری نشست ها و کنگره ها می پردازند. 
همچنی��ن این س��ازمان ها ب��ا آرامش ه��ای الزم برای 
خانواده ه��ا، مربیان، معلمان، کودک و نوجوانان در کاهش 
آس��یب پذیری و در نتیج��ه هدف جرم ق��رار گرفتن آنها 
گامی مهم در مسیر پیشگیری از کودک آزاری بر می دارند. 
همچنین اطالع��ات تخصصی موجود در این س��ازمان ها 
می تواند تصمیم گی��ران و مجریان طرح ه��ای حمایتی از 
کودکان را یاری رساند. این نهادها با تمرکز بر حقوق کودک 
قادر به جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها هستند و از 
این طریق می توانند به عنوان کارشناس در فرآیند تصویب 
طرح ها و قوانین نقش بسزایی داشته باشند. در برخی مواد 
موجود در الیحه نیز ماهیت این قبیل سازمان ها به رسمیت 

شناخته شده است. 
به ط��ور مثال در م��اده6 الیحه مذکور آمده اس��ت که 
س��ازمان بهزیس��تی کش��ور موظف اس��ت با همکاری و 
مشارکت سایر دس��تگاه های اجرایی و نهادهای غیردولتی 
و مردمی نس��بت به شناس��ایی، جذب و تشخیص آسیب، 
نگهداری؛ توانمندسازی کودکان بزه دیده و در معرض خطر 
و غیره و ارزیابی اقدام��ات ناظر بر کودکان و نوجوانان بزه 

دیده اقدام کند. 
د- حق دادخواهی سازمان های مردم نهاد

تبیی��ن نقش س��ازمان های م��ردم نهاد در پیش��گیری 
مش��ارکتی از کودک آزاری و خش��ونت علی��ه کودکان و 
نوجوانان مس��تلزم شناس��ایی حق دادخواه��ی برای این 

سازمان ها و نهادها است. 
شناس��ایی این حق یکی از معیارهایی است که براساس 
آن می توان جایگاه و اهمیت اصل مشارکت را ارزیابی کرد. 
در حقوق ایران به طور صریح هیچ قانونی حق دسترس��ی 
سازمان های غیردولتی به مراجع قضایی را مورد شناسایی 
قرار نمی دهد و چنین حقی به متولیان دولتی یا اش��خاص 

ذی نفع محدود می شود. 
با توجه به م��اده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 
1381 و همچنی��ن ماده 34 الیح��ه حمایت از کودکان و 
نوجوانان، کودک آزاری و جرایم کودک مندرج در این منابع 
از جمله جرایم عمومی هستند که نیاز به شاکی خصوصی 
ندارن��د. ماده 48 الیح��ه حمایت از ک��ودکان و نوجوانان 
نی��ز با پذیرش حق دادخواهی و اقامه دعوا برای اش��خاص 
مذک��ور در این ماده، راه را برای دادخواهی نهادهای مدنی 
هموار نموده اس��ت. این ماده مقرر کرده: »والدین اولیا... یا 
نمایندگان سازمان های مردم نهادی که دارای مجوز فعالیت 
در زمین��ه حقوق کودکان و نوجوانان هس��تند حق حضور 
در جلسات دادرس��ی و اعتراض به آرا و تصمیمات صادره 

را دارند.«
همچنین ماده 66 الیحه جدید آیین دادرس��ی کیفری 
بیان می کند که: »س��ازمان های مردم نهادی که اساسنامه 
آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان... می توانند نس��بت 
به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعالم جرم کنند و در 
تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به 
آرای مراجع قضایی اعتراض کنند«. این ماده در راس��تای 
تقوی��ت نقش س��ازمان های مردم نه��اد در فرآیند کیفری 
و ب��ا هدف حمایت از بزه دی��دگان خاص نظیر کودکان، به 
حضور موثر و مفید آنان در فرآیند دادرس��ی کیفری صحه 

می گذارد. 
Nashreedalat.ir

نقش سازمان های غیردولتی در پیشگیری مشارکتی از کودک آزاری
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درباره مس��ئولیت مدنی پزش��کان درحقوق کنونی ایران، دو متن قانونی مهم 
وجود دارد: مواد319 و322 قانون مجازات اسالمی در حالی که متن نخست، 
مسئولیت طبیب را در برابر بیمار مسئولیتی محض معرفی می کند، متن دوم 
به پزشک اجازه می دهد تا با اخذ برائت از بیمار از هرگونه ضمانی مبرا شود. 
- ابزارها و وس��ایلی که پزشک برای درمان به کار می گیرد باید سالم و ایمن 
باش��ند، درصورتی که حادثه ای، درنتیجه غیر س��الم بودن این وس��ایل اتفاق 
افتد، پزش��ک بدون نیاز به اثبات تقصیر او، مس��ئول است. مثل اینکه وسیله 
الکتریکی جراحی باعث سوختن بیمار شود یا آنکه بیمار در نتیجه اشتعال و 
انفجار وس��ایل مربوط به بیهوشی بس��وزد و فوت کند یا خرابی دستگاه پرتو، 

سبب انعکاس بیش از حد اشعه و سوختن بیمار شود. 
یا آنکه آلت جراحی بش��کند و تکه ای از آن به گونه ای درون زخم بیمار جای 

گیرد که دیگر نتوان آن را خارج کرد. 
- تعهد پزش��ک در مورد س��الم بودن دارو، س��رم و خون نیز تعهد به نتیجه 
است مثل آنکه خون آلوده به میکروب سیفلیس به بیمار تزریق شود. اگرچه 
بیمار انتظار ندارد که کامال ش��فا یابد اما متوقع اس��ت که خونی س��الم به او 

تزریق شود. 
- آزمایش های پزشکی مثل آزمایش خون، به طور معمول به نتیجه ای روشن 
و دقیق منجر می ش��وند، بنابراین تعهد پزشکان آزمایشگاه، تعهدی به نتیجه 

است. 
- تعهد جراحان پالس��تیک نیز تعهد به نتیجه اس��ت. البته گاه میان دو نوع 

جراحی زیبایی فرق گذاشته شده است. 
جراحی زیبایی برای ترمیم عملی ضروری اس��ت برای اصالح شکس��تگی ها و 
پارگی های ناش��ی از حوادث، تعهد پزش��ک برای این نوع جراحی پالستیک، 

به وسیله است. 
س��اختن اعضای مصنوعی مثل دندان و دست و پا اصوال به نتیجه ای مطلوب 
منتهی می شود، پس تعهد پزشک برای ساختن آنها نیز، تعهد به نتیجه است. 
- قرارداد با بیمارس��تان: قراردادی که بیمار با بیمارستان منعقد می کند، غیر  
از پیمانی اس��ت که با پزش��ک می بندد. موضوع قرارداد با بیمارستان، عرضه 

خدمات معمول به بیمار است، مثل آنکه پزشک به موقع بر بالین بیمار حاضر 
ش��ود، بیمار به طور مناسب تغذیه ش��ود، تخت مناسبی برای او آماده شود و 
داروها س��ر وقت به او داده ش��ود. اما موضوع قرارداد با طبیب، انجام عملیات 

پزشکی روی بیمار است مثل تشخیص بیماری، درمان آن و عمل جراحی. 
طبق قرارداد با بیمارس��تان، مدیر بیمارستان مس��ئول تقصیر کارکنان خود 
اس��ت؛ چنانکه مثال پرس��تار بدون رعایت دستور پزش��ک، آمپولی را در رگ 
تزریق کند یا دارویی را اشتباه به بیمار بدهد. ماده 12قانون مسئولیت مدنی 
ای��ران درباره مس��ئولیت کارفرم��ا در برابر عمل کارگر خ��ود، در موردی که 
بیمار نمی تواند رابطه س��ببیت روش��نی را بین ضرر و فع��ل یکی از کارکنان 
بیمارس��تان برقرار س��ازد، گاه در حقوق انگلیس مدیریت بیمارستان مسئول 

شناخته شده است. 

 بیمارستا ن های روانی
1- تعهد برای معالجه بیمار
2- تعهد برای نگهداری وی

نقض هر کدام، مس��ئولیت قراردادی را به دنبال خواهد آورد، منتها تعهد اول 
به وس��یله است وتعهد دوم به نتیجه. بنابراین اگر بیمار روانی، به خود آسیب 

برساند یا پس از ساعت ها تنهایی در یک اتاق، خودکشی کند، مدیر کلینیک 
بی گمان مس��ئول اس��ت مگر آنکه بروز حادثه را به علتی خارج از اراده خود 

منسوب سازد. 

رضایت و برائت بیمار
پزش��ک بر تمامیت جس��مانی بیمار، دس��ت اندازی می کند. اگر بدون مجوز 
قانونی و اذن مالک نمی توان در مال کسی تصرف کرد )ماده308قانون مدنی(

به طریق اولی، اذن شخص برای آنکه بدنش دستخوش تغییر به دست پزشک 
شود نیز ضروری است. 

آنچه بحث انگیز اس��ت حدود این اذن اس��ت: آیا ش��خص می تواند پزشک را 
برای هر نوع آزمایش و تصرفی در بدن خویش آزاد گذارد؟ به نظر می رسد در 
برخی موارد، این اذن های بی حد ومرز که بیمار را مملوک پزشک می سازد با 

اصل حریت انسان )ماده 960قانون مدنی(مغایر باشد. 
چگونگی اذن

چنانچه دندان پزش��ک، دندان بیمار را بدون اجازه او بکش��د. البته اگر اذنی 
کلی موجود باش��د نمی توان پزشک را مس��ئول دانست؛ چنانکه دندانپزشک، 
دندان فاس��د دیگری را غیر از دندانی که موردنظر بیمار بوده، بکش��د به این 
علت که آن دندان خطرناک تر بوده، دراینجا دندانپزشک مسئول نیست، زیرا 
اذنی کلی برای کش��یدن دندان وجود داش��ته در وضع اضطراری که جان یا 
سالمت بیمار درخطر است و فرصتی برای گرفتن اذن نیست، پزشک می تواند 
ب��ه معالج��ه اقدام کند و اذن بیمار، مفروض اس��ت )بند 2ماده 59 وماده 60 
قانون مجازات اس��المی( چنین است موردی که درحین کشیدن دندان عقل، 
فک بیمار از جای خود دررود و پزشک در حالتی که بیمار بیهوش است بدون 

اذن او، به جا انداختن فک وی اقدام کند.
اذن بیمارممکن است صریح باشد یا به طور ضمنی از اوضاع واحوال فهمیده 
ش��ود، چنانکه بیمار خود را به دس��ت پزش��ک بس��پارد و روی تخت معاینه 
او قرارگی��رد ورود به بیمارس��تان نیز ب��ه معنی دادن اذن به همه پزش��کان 

وپرستاران است. 
 Nashreedalat.ir

مسئولیت مدنی پزشکان
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آزار و خش��ونت علیه اطفال، از جمله مسائلی است که سابقه ای به طول عمر 
بشریت دارد و در ادوار مختلف تاریخ به طرق متفاوت کودکان را هدف قرار داده 
اس��ت و متاس��فانه امروزه نیز به عنوان پدیده ای رو به رش��د در جوامع به ظاهر 
متمدن از آن یاد می ش��ود. آس��یب پذیری به دلیل ضعف جسمی، پایین بودن 
سن، متزلزل بودن موقعیت اجتماعی از جمله مواردی است که همواره این گروه 
را در معرض خطر بزه دیدگی قرار می دهد. بنابراین اطفال و نوجوانان به واسطه 
دارا بودن برخی خصوصیات که آنان را به بزه دیده بالقوه تبدیل می سازد، نیازمند 
حمای��ت و پیش بینی راهکارهایی جهت کاهش یا حذف عوامل جرم زا می کند. 
از جمله این راه حل ها در خصوص کاهش موارد بزه دیدگی کودکان، پیش��گیری 
اس��ت که در تقس��یم بندی های علمی شامل پیش��گیری کیفری و غیر کیفری 
اس��ت. در این تحقیق به دلیل ارزیابی کارآمدتر پیشگیری غیر کیفری نسبت به 
پیشگیری کیفری به مطالعه اقسام آن از قبیل پیشگیری اجتماعی و وضعی و... 
و راهکارهای آن پرداخته  ایم. این نوع از پیشگیری به دلیل مطالعه عمیق عوامل 
ریش��ه ای موثر در وقوع جرائم علیه اطفال و همچنین مختل س��اختن وضعیت 
ماقبل جرم و در مواردی همکاری عموم مردم در پیش��گیری از وقوع رفتارهای 
خش��ونت آمیز علیه اطفال دارای تاثیرات مثبت و عمیق تری نسبت به ضمانت 
اجرای صرف در پیش��گیری غیرکیفری اس��ت. اما آنچه نباید از نظر دور داشت 
تاثی��ر قطعی تر جمع بین انواع مختلف پیش��گیری در کاهش موارد بزه دیدگی 

اطفال است. 
الف- محیط اجتماعی عمومی

محیط اجتماعی عمومی، در ارتباط با تمامی افراد جامعه و دارای آثار مشترکی 
ب��رای آنها اس��ت. با توجه به نقش حس��اس و پر اهمیت ای��ن محیط بر تکامل 
ش��خصیت و واکنش مناس��ب افراد جامعه، ابتدا باید به دنبال رفع کمبودها و 
ضعف های موجود در زمینه مس��ائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاس��ی و 
غیره همت گماشت. اهتمام به سالم سازی محیط اجتماعی و فراهم کردن زمینه 
تحقق آن توسط دولت، اگر به پیشگیری کامل از رفتار مجرمانه نینجامد، دست 
کم دامن��ه و اش��کال بزه دیدگی اطفال را کاهش می دهد و ای��ن گروه را در برابر 

رفتارهای معترضانه محافظت خواهد کرد. 
از جمله موارد تاثیرگذار در پیش��گیری اجتماع��ی، بهبود وضعیت اقتصادی 
و در نتیج��ه معیش��ت خانواده اس��ت. از آنجا که امنیت و رف��اه افراد جامعه در 

بهبود ش��رایط زندگی آنها نقش بس��زایی دارد، قانون اساسی در اصول مختلف 
سیاس��ت های اقتصادی را در جهت بهبود وضعیت معیش��تی مردم و رفع فقر و 
نابرابری مقرر کرده اس��ت. )قهفرخی و زینالی، 1390: ص56( به عنوان مثال در 
بند 12 اصل سوم قانون اساسی آمده است: »پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه 
برطبق شرایط اسالمی جهت رفاه و دفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت 

در زمینه تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت است.
همچنین در بند34 سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه آمده است: »تنظیم 
همه فعالیت های مربوط به رش��د و توس��عه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و 
کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات در رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد 

از اهداف قانون برنامه پنجم توسعه است.«
اصل 43 قانون اساس��ی، تامین اس��تقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن 
فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انس��ان در جریان رش��د، با حفظ آزادی و 
به عنوان اهداف اقتصادی را مدنظر قرار داده اس��ت. اصل 29 قانون اساس��ی نیز 
مقرر می دارد: »قانون اساسی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی خانواده و تامین 
نیازهای اساسی اصولی را مقرر کرده است و مطابق اصل دهم مبنای به حمایت 
از خانواده و تسهیل زندگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی تاکید دارد و براساس 

این اصل تامین نیازهای خانواده از جمله وظایف و تعهدات ویژه دولت است. 

ب- محیط اجتماعی شخصی
اهمیت محیط ش��خصی در تربیت و تکامل شخصیت هر فرد حائز اهمیت 
اس��ت، چرا که قبل از ورود به اجتماع بزرگ تر محیط ش��خصی نظیر خانواده 
به عن��وان مهم ترین نهاد اجتماعی نقش تاثیرگذاری دارد. این محیط ش��امل 
فضای تولد، رش��د و تحول انسان ش��ده و در هر شخص ویژگی های مختلفی 
دارد. به عبارت دیگر عوامل محیط اجتماعی هر ش��خصی با دیگری متفاوت 

است. 
 فض��ای حاکم بر خانواده، نظیر اختالف��ات خانوادگی، طالق والدین، وجود 
ناپدری و نامادری، فقدان فضای مس��کونی مناس��ب، اعتی��اد و غیره از جمله 
عوامل موثر در ش��کل گیری ش��خصیت کودک است. بدیهی است این عوامل 
نیز می تواند از فرد یک آزارگر کودک بس��ازد. بنابراین س��عی در بهبود سطح 
اقتص��ادی و برخورداری از امکانات رفاهی، بهداش��تی و س��المت و غیره در 
کاه��ش عوامل محیط��ی موثر در بزه دیدگ��ی اطفال به خص��وص در محیط 

خانواده موثر است. 
با جلوگیری از ازدواج در س��نین پایین، شخصیت س��ازی مناس��ب قبل از 
ازدواج، درمان بیماری های جسمی یا روانی پیش از ازدواج، آشنایی با مهارت 
حل مش��کالت زناشویی، استفاده از خدمات مشاوران در جهت حل مشکالت 
خانوادگی و غیره می توان تا حدودی از بروز اختالفات خانوادگی و جدایی که 
س��ر منشاء بسیاری از آسیب ها است، پیش��گیری کرد. همچنین با آموزش و 
افزایش آگاهی و مهارت والدین قبل از اقدام به بارداری، ترک اعتیاد، توجه به 
بهداش��ت پیش از بارداری به دلیل تاثیرگذاری بر سالمت جنین، برخورداری 
مادر و طفل از حمایت و آموزش ش��خص با تجرب��ه در روزهای ابتدایی تولد 
فرزن��د و پیگیری مش��کالت روحی نظیر افس��ردگی پس از زایم��ان و غیره 
می تواند نتیجه مثبتی در کاهش بزه دیدگی اطفال کم سن و سال داشته باشد. 
ب��ا توجه ب��ه نقش والدی��ن در تربیت و ش��کل گیری ش��خصیت کودکان، 
س��المت روانی و جسمانی آنها الزم و ضروری است. در برخی موارد به دلیل 
مش��کالت روحی والدین، مشکالت جسمانی، اعتیاد و غیره کودک در شرایط 
آس��یب پذیری بیش��تری قرار می گیرد. در این موارد ب��ا ارائه خدمات درمانی 
و بهداش��تی ی��ا خارج کردن فرزن��دان از این گونه خانواده ه��ا در مواردی که 

مصلحت اقتضا کند می توان از بزه دیدگی اطفال بیشتر پیشگیری کرد. 

پیشگیری غیرکیفری از بزه دیدگی اطفال
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بوشهر – خبرنگار فرصت امروز-  همزمان با آغاز 
هفته دولت چندین پروژه برقرس��انی ب��ا صرف اعتبار 
167میلیارد ریال بهره برداری و یا کلنگ زنی ش��د.به 
گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان بوشهر: 
مهندس پاراد مدیر عامل این شرکت گفت: به مناسبت 
گرامیداش��ت هفته دولت و در راستای استفاده از برق 
دائ��م و مطمئ��ن و افزایش رضایتمندی مردم ش��ریف 

بوش��هر چندین پروژه مهم افتتاح و یا عملیات اجرایی 
آنها آغاز ش��د. وی از توس��عه، احداث، اصالح و بهینه 
سازی ش��بکه ها، برقرس��انی به متقاضیان و همچنین 
ایجاد روشنایی معابر جدید خبر داد و گفت: این پروژه 
ها در 10شهرس��تان بوش��هر اجرا وبه بهره برداری می 

رسید.پاراد اظهار داشت: پروژه های افتتاح شامل نصب 
217دستگاه پس��ت هوایی- 115کیلومتر شبکه فشار 
متوسط- 125 کیلومتر ش��بکه فشار ضعیف است وی 
در ادامه گفت: پروژه های کلنگ زنی نیز ش��امل نصب 
61 دس��تگاه پس��ت هوایی- 21کیلومتر ش��بکه فشار 

متوسط و 16کیلومتر شبکه فشار ضعیف می باشد.

افتتاح و کلنگ زنی 364 پروژه زیر بنایی در توزیع برق استان بوشهر

اهـواز- خبرنـگار فرصت امـروز-  آیی��ن تجلیل از 
کارگ��ران و کارکنان اجرایی پ��روژه " عبور خط لوله انتقال 
نفت از زیر بس��تر رودخانه " در شرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان برگزار شد . این آیین با حضور مهندس 
کوتی معاون مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، 
مدیرعام��ل ، اعضای هیأت مدیره ، سرپرس��تان واحدهای 
مختلف و کارکنان و کارگران این پروژه در س��الن باش��گاه 
مرکزی برگزار ش��د. مدیرعامل این شرکت با اشاره به اینکه 

این پروژه از سختی و حساسیت خاصی برخوردار بود افزود: 
ساختار خاص زمین منطقه و رطوبت بیش از حد خاک که 
از نفوذ آب رودخانه به الیه های زمین ناش��ی می ش��د در 
اغلب اوقات کار را برای اجرای عملیات دشوار و حتی ناممکن 
می ساخت. مهندس ابراهیم پیرامون خاطر نشان کرد: آنچه 
که این پروژه را س��رعت عمل می بخشید روحیه بانشاط و 
ابتکار عمل و همت بلند کارگران زحمتکشی بود که قبل از 
تابیدن خورش��ید و تا پاسی از شب برای اجرای موفق پروژه 

تالش می کردند. وی ادامه داد: اگرچه در طول اجرای پروژه 
مش��کالتی بوجود آمد اما هیچگاه نتوانست در اراده مصمم 
نیروهای زحمتکش و ایثارگری که در گرمای طاقت فرس��ا 
و در بیاب��ان بدون س��رپناه خالصانه تالش می کردند خللی 
وارد کن��د. وی افزود: اجرای این پ��روژه موجب رفع تمامی 
دغدغ��ه های انتقال نف��ت از این خط لوله که از زمین های 
کش��اورزی و رودخانه ای پرآب و خروش��ان عبور می کند 
ش��د و خیال مدیران ش��رکت را برای همیش��ه راحت کرد.

وی با تأکید بر س��خت گیرانه بودن الزامات زیست محیطی 
در این ش��رکت گفت: به ج��رأت می توانم ادعا کنم یکی از 
سخت گیر ترین و پیشرو ترین شرکت های نفتی در سطح 
خاورمیانه در بعد صیانت از محیط زیس��ت و منابع طبیعی 
هستیم. پیش از سخنان مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدسلیمان، رییس اداره نگهداری و خطوط لوله این 
شرکت طی سخنانی به تشریح جزییات این پروژه پرداخت . 
داود کیانی در این خصوص اظهار داشت: این پروژه که یکی 
از پروژه های کم نظیر در سطح مناطق نفتخیز جنوب است 
ویژگی ها و شاخص هایی داشته که آن را از سایر پروژه های 

اجرا شده توسط خطوط لوله متمایز می سازد. 

در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد

تجلیل از کارگران و کارکنان اجرایی پروژه عبور خط لوله انتقال نفت از زیر بستر رودخانه

زنجـان- خبرنـگار فرصـت امروز- به مناس��بت 
گرامیداش��ت هفته دولت  85 طرح گاز رساني در استان 
زنجان افتتاح و عملیات اجرایي 176طرح دیگر  نیز آغاز 
شد .مهندس سید سعید عسگریان مدیر عامل شرکت گاز 
استان زنجان در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران و اصحاب 
رسانه با تبریک هفته دولت و گرامیداشت پنجاهمین سال 

تاس��یس ش��رکت ملي گاز ایران، با اعالم این خبر افزود 
: افتت��اح 19 کیلومتر از خط انتق��ال گرماب - زرین رود، 
گاز رس��اني به شهر زرین رود، گاز رساني به 24 روستاي 
استان،51 واحد صنعتي، 6 پروژه مسکن مهر، یک ایستگاه 
CNG،  ساختمان اداري و پست امداد شهر آببر از برنامه 
های این ش��رکت در هفت��ه دولت ب��ود. وی گفت: آغاز 

عملیات اجرایي گاز رس��اني به 170روستاي دیگر، خط 
انتقال و ایس��تگاه  CGSش��هرک صنعتي افق ابهر، خط 
انتقال پتروش��یمي پترو هی��دج، کیلومتر 30 تا 40 خط 
انتقال گرماب - زرین رود و 3 پروژه واحدهاي مس��کوني 
مس��کن مهر، از دیگر طرح هایي بود که عملیات اجرایي 
آنها در این ایام  آغاز مي ش��ود. مدیر عامل ش��رکت گاز 

استان با بیان اینکه براي طرح هاي آماده افتتاح، بیش از 
39 میلیارد و 758 میلیون تومان هزینه و براي طرح هایي 
که عملی��ات اجرایي آنها آغار مي ش��ود نیز،بیش از 165 
میلیارد و 760 میلیون تومان هزینه برآورد ش��ده است، 
اف��زود : با صرف هزینه 4 میلیارد توماني براي خط تغذیه 
و توزیع شهر زرین رود، یک هزار و 352 خانوار، از نعمت 
گاز طبیعي بهره مند  شدند تا خانوار شهري بهره مند از 

گاز طبیعي استان به 99/4 برسد.

افتتاح و آغاز عملیات اجرایي26۱ طرح گازرساني همزمان با هفته دولت؛ در استان زنجان

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- ش��رکت 
ملی حفاری ایران در یک سال منتهی به ابتدای 
شهریورماه 94 ، حفر و تکمیل 170 حلقه چاه 
های نف��ت و گاز و انجام 378 هزار و 804 متر 
حف��اری در میادین خش��کی و دریایی در 10 
اس��تان را در کارنامه فعالیت خود ثبت کرد.در 
گزارش��ی که به مناس��بت هفته دولت از سوی 
این ش��رکت انتش��ار یافت، آمده است: از شمار 
چاه های حفر ش��ده 81 حلقه توس��عه ای، 8 
حلقه توصیفی، 2 حلقه اکتش��افی و 79 حلقه 
تعمیری اس��ت که بخش عمده این چاه ها در 
گستره عملیاتی ش��رکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب حفر شده است.با تالش مستمر کارکنان 

این ش��رکت در مدیریت های عملیات خشکی 
ی��ک، 2 و  3  در این م��دت حفاری 21 حلقه 
چ��اه 348 روز زودتر از زمان پیش بینی ش��ده 
از سوی ش��رکت های متقاضی به پایان رسید 
که این موفقیت از نگاه اقتصادی بسیار با ارزش 
است.از ابتدای شهریور 93 تا شهریورماه 94 در 
حوزه مدیریت خدمات فنی که افزون بر 20 نوع 
خدمات تخصصی صنعت حفاری ارائه می شود، 
درمجموع حدود 8 هزار عملیات و در مدیریت 
خدم��ات ویژه ی��ک ه��زار و 255 عملیات در 

زمینه تعمیر و تکمیل چاه های نفت و گاز ارائه 
شد.یکی از خدمات برجسته در بخش عملیات 
حفاری، حفر چاه ها به صورت افقی اس��ت که  
فناوری وی��ژه ای دارد و ش��رکت ملی حفاری 
ای��ران با بهره من��دی از متخصصان مجرب در 
این ارتباط از توانمندی قابل توجهی برخوردار و 
انجام بیش از 62 هزار متر حفاری به این شیوه 
از موفقیت های ارزش��مند این شرکت در این 
مدت اس��ت. در 12 ماه گذش��ته یک دستگاه 
حفاری سنگین خشکی جدید به ناوگان شرکت 

پیوست و با عملیاتی شدن آن شمار دکل های 
ملی حفاری در بخش خشکی و دریایی به 75 
دکل افزایش یافت ضمن این که دو دستگاه 94 
و 95 فتح نیز در مراحل راه اندازی قرار دارد.در 
مدت پیش گفته 181 مورد جابجایی دستگاه 
های حفاری در مناطق مختلف کش��ور صورت 
گرفت که این امر ب��ا توجه به این که برای هر 
جابه جایی بیش از یکصد دستگاه خودرو کشنده 
به کارگیری می شود و حجم عمده کار در قالب 
محموله های ترافیکی صورت می گیرد، اهمیت 

خاص خود را دارد بویژه آنکه س��رعت عمل در 
این بخش، موجب ش��تاب بخش��ی در اجرای 
پروژه های حفاری می ش��ود.اجرای پروژه های 
کلید در دست یکی از فعالیت های بسیار مهم  
شرکت ملی حفاری ایران است که در تحقق آن 
عالوه بر ارائه عملیات حفاری و خدمات فنی و 
تخصصی مرتبط،  مهندسی و تامین کاال و مواد 
نیز برعهده شرکت اس��ت که در این زمینه در 
یک سال اخیر حفاری 11 حلقه چاه در فاز 17 
و 4 حلقه چاه در فاز یک طرح توس��عه میدان 
گازی پ��ارس جنوبی به پایان رس��ید و اجرای 
حفاری 22 حلقه چاه در فاز 14 پیشرفت قابل 

مالحظه ای دارد. 

دستاوردهای شرکت ملی حفاری همزمان با هفته دولت تشریح شد

تحقق افزون بر 378 هزار متر حفاری 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- در س��ومین روز از هفته دولت و با حضور "عباس ش��یرخانلو" معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل اس��تانداری هرمزگان، پروژه اصالح و بازس��ازي ش��بکه توزیع آب پارسیان 
به بهره برداري رس��ید.مدیرامور آبفاي پارس��یان هدف از اجراي این پروژه را توسعه و اصالح شبکه آبرساني شهر 
پارس��یان اعالم کرد و گفت: این پروژه به طول 6,5 کیلومتر و با اعتباري بالغ بر 7 هزار میلیارد ریال اجرا ش��ده 

است.
"س��لمان افروش��ه" در خصوص جزییات منابع آبي شهرستان پارس��یان، گفت: در حال حاضر آب مورد نیاز این 
شهرستان از 4 حلقه چاه و خط محرم در مجموع  با ظرفیت تولید 70 لیتر بر ثانیه تامین مي شود. وي با اشاره 
به اینکه؛ در حال حاضر میزان تولید و مصرف در این شهرس��تان برابر بوده و مش��کل کمبود آب نداریم، گفت: به 
زودي با کف شکني دو حلقه چاه جدید، 10 لیتر بر ثانیه به ظرفیت تولید آب اضافه خواهد شد.به گفته افروشه؛ 
شهرستان پارسیان 11هزار اشتراک دارد و جمعیتي بالغ بر 14 هزار نفر  تحت پوشش شبکه آبرساني قرار دارد.   

پروژه اصالح و بازسازي شبکه توزیع آب پارسیان بهره برداري شد
تبریز- خبرنگار فرصت امروز- عملیات اجرایی س��اختمان جدید اداره ثبت اس��ناد و امالک ش��رق تبریز 
توسط پورمهدی، معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی آغاز شد. محمدصادق پورمهدی در آیین آغاز عملیات 
اجرایی ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و امالک شرق تبریز، با اشاره به نقش موثر این اداره در توسعه و عمران 
و آبادی استان، افزود: اداره ثبت اسناد و امالک به دلیل جایگاه و ماهیت ماموریت های آن از جمله پر ترددترین 
ادارات استان است. وی با اشاره به کمبود فضای فیزیکی اداره کل ثبت اسناد و امالک آذربایجان شرقی نسبت 
به رفع مشکالت این اداره و کمک به توسعه فضاهای آن قول همکاری داد. پورمهدی با اشاره به ضرورت توسعه 
واحدهای ثبت اسناد در سطح استان، گفت: باید به گونه ای تدبیر شود که فضای فیزیکی ثبت اسناد متناسب با 
نیازهای مردم باش��د و کمبود امکانات موجب تنزل در کیفیت خدمات و یا س��لب انگیزه از کارکنان این سازمان 
نشود. به پایی، مدیرکل ثبت اسناد و امالک آذربایجان شرقی هم در این مراسم افزود: با بهره برداری از ساختمان 

جدید شرق تبریز، عملیات ثبت اسناد و نقل و انتقاالت ملکی و تجاری ساکنان این منطقه تسهیل می شود.

آغاز عملیات اجرایی ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و امالک شرق تبریز

شـهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- به همت اداره پسماند ش��هرداری قدس و با همکاری شبکه بهداشت 
شهرس��تان کارگاه آموزش��ی تفکیک پس��ماندهای عفونی مراکز پزش��کی برای اولین بار در ش��هر قدس برگزار 
ش��د.کارگاه آموزشی تفکیک پس��ماندهای عفونی مراکز پزش��کی با حضور رییس اداره محیط زیست شهرستان 
قدس، معاونت خدمات شهر شهرداری قدس،معاون شبکه بهداشت شهرستان قدس،مدیر اداره پسماند شهرداری 
وجمعی از تکنس��ینهای مراکز پزش��کی س��طح شهر در س��الن اجتماعات سازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی 
شهرداری قدس برگزار گردید.دراین مراسم فرزاد شاه بهرامی معاونت خدمات شهری شهرداری قدس و  فرهادی 
معاون شبکه بهداشت شهرستان در خصوص  مضرات پسماندهای عفونی برای سالمتی افراد جامعه و آثار مخرب 

زیست محیطی آن و نیز  لزوم تفکیک پسماندهای عفونی مراکز پزشکی از سایر پسماندها سخنرانی نمودند.

 گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در مراسمی از آزادگان مخابرات استان گلستان تجلیل شد . در این مراسم که با حضور نوریان 
مشاور استاندار گلستان در امور ایثارگران ، سرهنگ االزمنی فرمانده حوزه بسیج ادارات کل استان گلستان ، مهندس سید مهدی 
حسینی مدیرعامل مخابرات استان و 23 نفر از آزادگان مخابرات گلستان برگزار شد ابتدا مهندس سید مهدی حسینی با اشاره به 
اینکه اقتدار کشور مرهون جنگ تحمیلی است، افزود: آزادگان عزیز که اسوه های مقاومت و سربلندی و عزت ایران اسالمی هستند 
توانستند با همین اقتدار در مقابل دژخیمان بعثی ایستادگی و از انقالب دفاع کنند . مدیرعامل مخابرات استان گلستان افزود: همین 

شهامت آزادگان در دوران اسارت بود که موجب شده اکنون ایران اسالمی به عنوان ابرقدرت در جهان شناخته شود . 

برای اولین بار کارگاه آموزشی تفکیک پسماندهای عفونی مراکز پزشکی سطح شهر قدس برگزار شد

خدمت به آزادگان افتخاری است که نصیب مسئوالن شده است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان 
گفت :در هفته دولت 8 طرح آبرس��انی روس��تایی در استان به بهره برداری رس��ید.به گزارش روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آبفار استان گلستان ، مهدی شکیبافر اظهار داشت : با آغاز هفته دولت 8 طرح آبرسانی برای 8 روستا در 
شهرستان های گنبد کاووس و مراوه تپه به بهره برداری رسید و 6200 نفر در روستاهای استان از نعمت آب شرب سالم 
و بهداشتی برخوردار شدند. وی حجم عملیات برای پروژه های فوق را حفر و لوله گذاری 2 حلقه چاه عمیق ،بهسازی 
4 دهنه چشمه ،احداث 320 متر مکعب مخزن ذخیره ،اجرای خط انتقال به طول 8,8 کیلومتر ،احداث ایستگاه پمپاژ 
1 باب ،محوطه سازی و حصارکشی 186 متر و اجرای شبکه توزیع به طول 18 کیلومتر برشمرد.وی در پایان افزود :به 

منظور اجرای این پروژه ها بیش از 28217 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

اراک- خبرنگار فرصت امروز-  جلسه ای   به ریاست  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی  و با  حضور 
س��ر پرس��ت دفتر فناوری اطالعات ارتباطات و امنیت و مدیر عامل شرکت مخابرات اراک ،مدیر کل ارتباطات و 
فناوری اطالعات استان برگزار شد.در این جلسه که با هماهنگی دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات ،امنیت جهت 
بررس��ی نقاط دارای مش��کل  ارتباطی جهت  انتخابات سال جاری برگزار شد افراد حاضر در نشست گزارشی از 
اقدام��ات و تمهیدات انجام ش��ده  جه��ت بهبود وضعیت ارتباطی نقاط مختلف  را ارائ��ه کرده و تصمیمات الزم 

اتخاذ شد.

8 طرح آبرسانی روستایی در هفته دولت به بهره برداری می رسد

جلسه بررسی مشکالت مخابراتی و سیگنال رسانی در استان مرکزی برگزار شد
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