
صفـحه

با نگاهی به شب یلدا
عرضه میوه شب عید 

با قیمت مناسب صورت 
می گیرد

اتحادیه صنف میوه و سبزی فروشان شهرستان 
اصفه��ان در س��ال 1363 ثبت و در س��ال 1382 با 
انتص��اب هیأت مدیره کنونی با س��رمایه ای اندک 
و ساختمانی اس��تیجاری به فعالیت خود ادامه داده 

است . . .

  شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

پیشرفت 80 درصدی 
طرحهای آب و فاضالب  
چهارمحال وبختیاری  

ش��هری  فاض��اب  و  آب  ش��رکت  مدیرعام��ل 
چهارمحال و بختیاری گفت: مهمترین این طرح ها 
مخ��ازن 1500 مترمکعبی س��ودجان و مال خلیفه، 
طرح تأمین آب در شهرهای سورشجان و باباحیدر 
و نوس��ازی 40 کیلومتر شبکه آب آشامیدنی در 21 

شهر استان است . . . 

  شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

قاچاق کاال و ارز؛ مبارزه 
ناتمام

اختاف برداش��تها و تفاوت نگرشها درمقوله 
مبارزه فراگیر، مس��تمر و نهادینه ش��ده با قاچاق 
کاال و ارز در ای��ران باعث ناکارآمدی سیاس��تها، 
برنامه ها و اقدامات ش��ده و راهکارهای مقطعی، 
متزلزل مدیریت ه��ا و فقدان ثبات الزم موجبات 
خنثی س��ازی فرایند مبارزه با قاچاق کاال و ارز را 

فراهم می آورد . . .

  اقتصاد امروز / ادامه در  صفحه   
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

در مورد سینما مانند هر چیز دیگر 
تحصیالت آکادمیک بهتر است

به گزارش روابط عمومی حوزه 
هنری استان اصفهان کارگاه سه روزه 
کارگردانی با حضور کیانوش عیاری 
در تاالر س��عدی برگزار شد. عیاری 
در ادام��ه دیگر کارگاه های خود در 

اصفهان گفت . . .        فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه 8

ساوه شمشکی به حضور در 
 المپیک زمستانی ونکوور 

امیدوارتر شد
مسابقات اسکی آلپاین بلغارستان 
ب��ا کس��ب عن��وان هفتم��ی پوریا 

ساوه شمشکی به پایان رسید.
تیم ملی اس��کی آلپاین ایران که 
جهت اردویی 25 روزه در بلغارستان 

به س��ر می برد در یک دوره مسابقه بین المللی آلپاین که با حضور 60 
اسکی باز از 9 کشور اوکراین، رومانی، مقدونیه، اسلواکی، یونان، امریکا، 

جمهوری چک و ایران و کشور میزبان برگزار شد، شرکت کرد . . .
ورزشی / ادامه در  صفحه 7

هیأت دولت به بررسی الیحه 
بودجه 1389 پایان داد  

هیأت دولت پس از جلس��ات 
عادی و ف��وق العاده، به بررس��ی 
الیحه بودجه سال 1389 کل کشور 
پایان داد و در جلس��ه دیگری هم 
دستگاه های  پیش��نهادهای  برخی 

مختل��ف اجرایی را تصویب کرد. در حاش��یه این جلس��ه که آقای 
احمدی نژاد ریاس��ت آن را برعهده داش��ت میرتاج الدینی معاون 
رئیس جمهور در امور مجلس از ارائه الیحه بودجه سال 1389 کل 

کشور در هفته آینده به مجلس شورای اسامی خبر داد . . .
سراسری / ادامه در  صفحه 2
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به گزارش ایرنا، محمدرضا حبیبی در دستورالعمل چهار 
ماده ای خ��ود از نیروی انتظامی خواس��ت با هماهنگی با 
مسئوالن هیاتهای مذهبی، آنان را در هرچه باشکوه تر برگزار 
کردن مراس��م عزاداری حضرت امام حسین)ع( و مقابله با 

حرکات نامتعارف یاری دهند.
دادستان اصفهان با بیان اینکه حرکات نامتعارف موجب 
ایجاد مزاحمت برای ش��هروندان و اخال در نظم و سلب 
آسایش عمومی می شود، تأکید کرد: کارهای مانند قمه  زدن 
در اماکن عمومی، راه رفتن روی آتش و شیش��ه، استفاده از 
بلندگو در خارج مساجد، حسینیه ها و تکایا، ایجاد راه بندان و 

استفاده از تمثال و عکس هایی که وهن معصومین)ع( است، 
ممنوعیت قانونی دارد لذا از عزاداران خواسته می شود این 

مسائل را رعایت کنند.
حبیبی همچنین خواس��تار شناس��ایی و احضار فرد یا 
افرادی که در تهیه و تدارک لوازم قمه زنی دخیل هستند شد 
و افزود: قمه زدن در اماکن عمومی از مصادیق اعمال برهم 
زننده نظم و سلب آسایش عمومی و به موجب قانون جرم 

محسوب و قابل تعقیب است.
دادستان استان اصفهان با اشاره به اینکه از مأموران نیروی 
انتظامی خواس��ته شده اس��ت در مرحله اول با تذکر لسانی 

با خاطیان برخورد کنند، متذکر ش��د: درصورت عدم توجه 
خاط��ی یا خاطیان  با آنان برخ��ورد قانونی صورت خواهد 

گرفت.
وی تأکید کرد: افرادی که در س��ال های قبل دستگیر و 
برای آنان پرونده تشکیل شده است، در صورت تکرار جرم، 

مجازاتشان تشدید خواهد شد.
حبیبی یادآور شد: به رغم تذکرات و تعهدات، چنانچه 
معدود افرادی در اماکن عمومی با قمه زدن موجبات اخال 
در نظم و سلب آسایش عمومی را فراهم آورند، بازداشت و 

به دادسرا اعزام خواهند شد.

فراخوان یار مهربان
اداره کل کتابخانه های 
اصفهـان  استان  عمومی 

خدمات  ارائه  منظور  به 
رفاهی به بیش از 80/000 
کتابخـانه های  اعضای  نفر 
آنان  خانواده های  نیز  و  عمومی 
از کلیه صنوف، مراکز رفاهی و تفریحی 
 و شرکت های خدماتی و تولیدی دعوت به همکاری 

                   می نماید.
برخی از خدمات و تسهیالت مورد نیاز عبارتند از: رستوران ها و مراکز فروش 
غذای آماده، کفش، پوشاک، مراکز تفریحی و شهربازی، اماکن ورزشی، سینماها و 
سالن های آمفی تئاتر، آموزشگاه های آزاد علمی و هنری، هتل ها، تاالرهای پذیرایی، 
دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی، مراکز درمانی، لوازم خانگی و رایانه، تعاونی ها، بیمه، 

پزشکان و آزمایشگاه ها.
عالقمندان به همکاری می توانند جهت معرفی خدمات و درصد تخفیف تا پایان وقت 
اداری 88/10/15 درخواست کتبی منضم به فیش واریزی مبنی بر حق شرکت در طرح 
به مبلغ چهارده هزار تومان به شماره حساب فراگیر 0692079221 بانک تجارت 
قابل پرداخت در کلیه شعب استان به نام اداره کل کتابخانه های عمومی استان را از 

طریق شماره فاکس 2220070 داخلی 32 و 30 ارسال نمایند.

روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان

دادستان اصفهان خواستار برخورد 
با اعمال خرافي در سوگواریها شد

علی الریجانی پس از ورود به قاهره؛
ایران و مصر، پتانسیل خوبی برای 
همکاری دارند



هی��أت دولت پس از جلس��ات 
عادی و فوق العاده، به بررسی الیحه 
بودجه س��ال 1389 کل کشور پایان 
داد و در جلس��ه دیگ��ری هم برخی 
مختلف  دس��تگاه های  پیشنهادهای 

اجرایی را تصویب کرد. 
در حاش��یه این جلس��ه که آقای 
احمدی نژاد ریاس��ت آن را برعهده 
داش��ت میرتاج الدینی معاون رئیس 
جمهور در امور مجلس از ارائه الیحه 
بودجه سال 1389 کل کشور در هفته 
آینده به مجلس شورای اسامی خبر 

داد. 
در ای��ن جلس��ه پ��س از ارائ��ه 
گزارش آقای��ان محم��دزاده و ثمره 
هاش��می رئی��س س��ازمان حفاظت 
محیط زیست و دستیار ارشد رئیس 
جمهور از اج��اس جهانی تغییرات 
آب وهوای��ی در کپنه��اگ دانمارک، 
رئیس جمهور در سخنانی به تشریح 
حضور خود در این اجاس پرداخت 
و گفت: نقطه ای که بیشترین اشتراک 
را هم��ه ملت ه��ا و دولت ها در آن 

دارند هواست. 
وی افزود: به خاطر این اشتراک 
جمعی فک��ر می کردیم در این نقطه 
به تفاهمی برسیم اما باز هم به خاطر 
سیاست های استکباری و یک جانبه 
ای��ن اتفاق نیفت��اد و هی��چ تفاهمی 

حاصل نشد. 
رئیس جمهور 80 درصد آلودگی 
آب و ه��وای دنیا را حاصل عملکرد 
حدود20 کش��ور دانس��ت و گفت: 
ب��ا توجه به هزینه های بس��یاری که 
باید ب��رای جلوگیری از آلودگی آب 
و هوا، خ��ود این کش��ورهای آلوده 
کنن��ده بپردازند، آنه����ا این ک�ار را 
انج���ام نم��ی دهند و با ای��ن کار از 

ضربه خوردن به صنعتشان جلوگیری 
می کنند. 

وی افزود: تمام حیات اقتصادی 
این کش��ورها منوط به ای��ن جریان 
انرژی ارزان اس��ت و به همین دلیل 
نمی خواهن��د در این مس��یر هزینه 

کنند. 
رئی��س جمهور، خ��ط امریکا با 
تبلیغات گس��ترده را تش��ریح کرد و 
گفت: آنها این مسأله را مطرح کردند 
که آب و هوا مس��أله مش��ترک است 

و بای��د هم��ه برای کاه��ش آلودگی 
آن هزین��ه کنن��د اما ملت ه��ا دیگر 
هوش��یارند و می گویند آن کس که 
بیشتر آلوده می کند باید بیشتر هزینه 

بپردازد. 
احم��دی ن��ژاد فض��ای اجاس 
کپنه��اگ را ض��د امریکایی توصیف 
ک��رد و اف���زود: هم��ه ب���ه ای���ن 
جم��ع بندی رس��یده اند که ریش��ه 
مشکات به جهان بینی نظام سرمایه 
داری بر می گ��ردد که فقط به منافع 

خود و گروهش می نگرد. 
رئی��س جمه��ور اضاف��ه ک��رد: 
اجاس کپنهاگ سند دیگری بود که 

نظام سرمایه داری در همه عرصه ها 
به بن بس��ت رس��یده و کارش تمام 

است. 
احمدی نژاد در بخش دیگری از 
س��خنانش با تأکید بر اینکه باید چند 
گ��ره داخلی را هر چه س��ریع تر باز 
کرد گفت: یکی از مهم ترین مسائل 
دستگاه های  درونی  ساختار  اصاح 
مختلف اس��ت، قرار است فهرست 
مس��ئولیت دول��ت را در ه��ر بخش 
مش��خص و آن بخش های��ی را که 

باید، واگذار کنیم. 
رئی��س جمهور با بیان اینکه باید 
صرف��ه جویی ها را ج��دی بگیریم 
و کیفی��ت کارها را ب��ه دقت کنترل 
کنی��م افزود: باید با دقت بنش��ینیم و 
آیین نامه ها را درس��ت و ضوابط را 
طراحی و هزینه ها را به معنای واقعی 

اصاح کنیم. 
احم��دی ن��ژاد ب��ا بی��ان اینکه 
و  دس��تگاه ها  ته��ران  همی��ن  در 
شرکت های دولتی بیش از 30 هزار 
میلیارد توم��ان س��اختمان دارند که 
می توانند آنها را واگذار کنند گفت: 
باید با بررسی دقیق، کارمندان اضافی 

را که در تهران وجود دارند از س��تاد 
به صف منتقل کنیم و این سیاست را 
تس��ری دهیم که نیروها باید از ستاد 
به صف بروند چرا که ستادها بسیار 

بزرگ شده اند. 
رئیس جمه��ور با تأکید بر اینکه 
دول��ت ده��م باید دول��ت تحوالت 
گس��ترده تر باش��د افزود: باید همه 
مس��ائل مبنایی کش��ور را با تاش و 

برنامه ریزی دقیق حل کنیم. 
احمدی نژاد بر انتقال س��اختمان 
وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف 
از باالی ش��هر به پایین شهر تأکید و 
باالی  کرد: س��اختمان های  تصریح 
ش��هر را بفروشید و آن را خرج مردم 
کنید، مگر نمی شود این پایین نشست 

و کارها را رتق و فتق کرد. 
رئیس جمهور بر انتقال شرکت هایی 
که محل کارش��ان شهرستان است به 
شهرس��تان ها تأکید کرد و گفت: در 
آغاز اجرای این تصمیم، کار نس��بتًا 
خوبی انجام می ش��د ام��ا به یکباره 
متولیان در این مس��یر سست شدند 
درصورتی ک��ه باید این حرکت را با 
قدرت ادامه دهی��م.  احمدی نژاد به 
انتظار دولت برای بررس��ی سریع تر 
لوای��ح مورد نظ��رش اش��اره کرد و 
اظهار داشت: انتظارمان این است که 
در مدت کمتری تکلیف لوایح مورد 
نظرمان مش��خص ش��ود چرا که در 
عرصه اقتصاد جهانی صدها فرصت 
طای��ی در اختی��ار ماس��ت.  رئیس 
جمهور در آغاز این جلسه فرارسیدن 
ایام عزاداری سید و ساالر شهیدان را 
تسلیت گفت و افزود: مکتب عاشورا 
نجات همه افراد بشر و مکتب عدالت 
و یکتاپرستی و سفینه نجات است و 

همه باید به آن تاسی کنیم. 

و  راه��داری  س��ازمان  رئی��س 
حمل و نقل جاده ای از نصب 300 
دوربین کنترل سرعت در جاده های 
کش��ور تا پایان س��ال 89 خبر داد و 
گفت: ه��م اکنون ارزش کل راه های 
کشور بیش از 75 هزار میلیارد تومان 

برآورد می شود. 
به گزارش مهر، شهریار افندی زاده 
گفت: در حال حاض��ر این موضوع 
در کمیس��یون قضای��ی مجل��س در 
حال پیگیری است و ما امیدواریم تا 
دو هفته آینده در این کمیس��یون به 

تصویب برسد.
معاون وزیر راه و ترابری با بیان 
اینکه نصب دوربین کنترل س��رعت 
با مش��ارکت بخش خصوصی انجام 
خواهد ش��د، خاطر نش��ان کرد: در 
حال حاضر سرمایه گذاران این کار 

شناسایی شده اند.
افن��دی زاده در ادام��ه ب��ه 200 
هزار کیلومتر راه در کش��ور اشاره و 
تصریح کرد: 80 هزار کیلومتر از این 

راه ه��ا محورهای اصلی و 120 هزار 
کیلومتر از آنه��ا جاده های فرعی و 

روستایی هستند.
رئیس سازمان راهداری و حمل 

و نقل جاده ای با اشاره به اینکه این 
سازمان وظیفه نگهداری راه ها را بر 
عهده دارد، گفت: ساالنه 850 میلیون 
جابه جای��ی مع��ادل 90 درص��د کل 
جاب��ه جایی های کش��ور از 25 هزار 

کیلومتر راه اصلی انجام می شود.
معاون وزیر راه و ترابری ارزش 
کل راه های کش��ور را بی��ش از 75 
ه��زار میلی��ارد تومان اع��ام کرد و 
اظهار داش��ت: س��ازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای برای نگهداری 
این راه ها طبق استانداردهای جهانی 
هر س��ال نیاز ب��ه  3 ه��زار میلیارد 
تومان اعتبار دارد. افندی زاده افزود: 
س��ازمان راهداری و حم��ل و نقل 
جاده ای س��الیانه 750 میلیارد تومان 
در ح��دود 25 درصد ای��ن مبلغ را 

دریافت می کند.

و  راهنمای��ی  پلی��س  رئی��س   
رانندگی از ش��ماره گ��ذاری نکردن 
خودروی پژو 405 بدون ای بی اس 
خب��ر داد و گفت: به همه واحدهای 
شماره گذاری راهنمایی و رانندگی 
اباغ ش��ده اس��ت تا زمان رفع این 
مش��کل، پژو 405 را شماره گذاری 

نکنند. 
 به گ��زارش واحد مرکزی خبر، 
سردار سرتیپ اسکندر مؤمنی گفت: 
خودروی ROA نیز مش��مول این 

اباغ شده است.
وی گف��ت: پلیس راهور به هیچ 

وجه از زمانبندی اعام ش��ده برای 
 )ABS( نصب سیستم ترمز ضد قفل
کوتاه نم��ی آید زیرا م��ردم نیز این 
اج��ازه را به ما نمی دهن��د تا ایمنی 

خودروهایشان را کاهش دهیم.
مؤمنی افزود: خودرو سازان قرار 
بود از اردیبهش��ت امسال 40 درصد 
تولیدات خود را ب��ه ترمز ضد قفل 
مجهز کنند و تا پایان سه ماه نخست 
سال آینده صد در صد تولیداتشان را 
با سیس��تم ABS به فروش برسانند 
اما برخ��ی از خودروس��ازان به این 

تعهد پایبند نبوده اند.

  دبیر هیأت نظارت بر مطبوعات اعام کرد: در 
جلس��ه دیروز این هیأت با انتش��ار یک ماهنامه، 10 

فصلنامه ویک دو فصلنامه موافقت شد. 
محمد علی رامین در این باره افزود: در این جلسه 
با انتشار ماهنامه »رویانا«، فصلنامه »ادبیات تطبیقی« 
به صاحب امتیازی »دانش��گاه آزاد واحد جیرفت« و 
مدیرمسئولی »مهدی ممتحن«، فصلنامه »پیام اقتصاد« 
به صاحب امتیازی »دانشگاه پیام نور استان مرکزی« 
و مدیرمس��ئولی »هادی غفاری«، فصلنامه »ش��هر و 
محیط« به صاحب امتیازی »دانش��گاه کردس��تان« و 
مدیرمسئولی »هوش��مند علیزاده«، فصلنامه »زیست 
شناس��ی تکوینی« به صاحب امتیازی »دانشگاه آزاد 

اسامی واحد تهران شمال« و مدیرمسئولی »صدیقه 
اربابیان«، فصلنامه »مجله دامپزش��کی دانش��گاه آزاد 
اسامی س��نندج« به صاحب امتیازی »دانشگاه آزاد 
اس��امی واحد سنندج« و مدیرمسئولی »علی اصغر 
به��اری«، فصلنامه »ریاضیات صنعت��ی« به صاحب 
امتی��ازی »دانش��گاه آزاد اس��امی � واح��د علوم و 
تحقیقات تهران« و مدیرمسئولی »فرهاد حسین زاده 
لطفی«، فصلنامه »زمین و منابع« به صاحب امتیازی 
»دانشگاه آزاد اسامی واحد الهیجان« و مدیرمسئولی 
»علی دروی��ش زاده«، فصلنامه »پژوهش اجتماعی« 
ب��ه صاحب امتیازی »دانش��گاه آزاد اس��امی واحد 
رودهن« و مدیرمس��ئولی »بیب آقابخشی«، فصلنامه 

»معرف��ت اخاقی« ب��ه صاحب امتیازی »مؤسس��ه 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(« و مدیرمسئولی 
»محمود فتحعل��ی«، فصلنامه »معرف��ت کامی« به 
صاحب امتیازی »مؤسس��ه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی)ره(« و مدیرمس��ئولی »محمود فتحعلی«، دو 
فصلنامه »علوم زیس��تی مدرس« به صاحب امتیازی 
»دانشگاه تربیت مدرس« و مدیرمسئولی »بیژن رنجبر« 

موافقت شد. 
همچنی��ن در ای��ن جلس��ه، هیأت نظ��ارت بر 
مطبوعات به نشریات»پنجره«، »تهران امروز«، »آیین« 
و »بهار زندگی« به دلیل استفاده ابزاری از تصاویر یا 

تخلفات دیگر شکلی یا محتوایی تذکر داد. 

رئیس اتحادیه کشوری طا و جواهر گفت: ایجاد 
شهرک های صنعتی طا و جواهر در محدوده شهرها 

در دستورکار قرار دارد. 
کش��تی آرای در همایش اتحادیه های کشوری 
هدف از تش��کیل این اتحادیه ه��ا را واگذاری امور 
اقتصادی به اصناف برشمرد و افزود: تاکنون 8 اتحادیه 
کشوری مش��اوران اماک، پوش��اک، لوازم خانگی، 
بافندگان فرش، فروشندگان آهن آالت، لوازم یدکی، 

لوازم صوتی و تصویری و لوازم بهداشتی و ساختمانی 
شکل گرفته است. 

وی گفت: پیش بینی می ش��ود تا پایان سال 30 
اتحادیه کشوری تشکیل شود. 

کشتی آرای ایجاد بانک اطاعاتی جامع را برای 
اتحادیه ها ضروری دانست و افزود: آموزش جوانان 
نیز در دستورکار اتحادیه طا برای رسیدن صنعت طا 

به جایگاه واقعی آن در کشور در دستور کار است.

ایرانجهان نما

هیأت دولت به بررسی الیحه بودجه 1389 پایان داد  

نصب 300 دوربین کنترل سرعت در جاده ها تا پایان سال آینده 

شماره گذاری پژو 405 بدون ABS متوقف شد 

مجوز انتشار12 نشریه صادر شد  

شهرک های صنعتی طال و جواهر ایجاد می شود 

سراسری
چه خبر از پایتخت

تالش برای ضابطه مند 
کردن موتور سواران  

 فرمانده انتظامی تهران بزرگ هدف از اجرای طرح 
برخورد با موتورس��واران متخلف را ضابطه مند کردن 
آنها بیان کرد و گفت: با اجرای این طرح، کیف قاپ ها 

و زورگیران نیز کنترل و با آنها برخورد می شود. 
سردار عزیز اهلل رجب زاده در نشستی با خبرنگاران 
در حاشیه دیدار مردمی مسئوالن نیروی انتظامی گفت:  
درکنار اعمال قانون می خواهیم موتور س��وارها با پی 
بردن به اش��تباهات خود، ضابطه مند ش��وند و قوانین 

راهنمایی و رانندگی را اجرا کنند. 
وی با تأکید بر لزوم شناسایی و برخورد با افرادی 
ک��ه از موتور برای اعمال مجرمانه اس��تفاده می کنند، 
گف��ت: این طرح، جنبه امنیتی نیز دارد و با اجرای آن، 
طرح برخورد و کنترل جدی کیف قاپ ها و زورگیران 

آغاز می شود. 
فرمان��ده انتظامی ته��ران بزرگ ش��ماره گذاری 
موتورسیکلت هارا موجب افزایش کنترل پلیس دانست 
وگفت: تاش می کنیم طرح برخورد با موتورسوران 

متخلف مقطعی نباشد. 
رج��ب زاده گف��ت: در روز نخس��ت اجرای این 
طرح،967 موتور س��وار اعمال قانون ش��دند که 402 
موتورسیکلت توقیف و296 مورد گواهینامه ضبط شد. 
وی اضافه ک��رد: طرح برخورد با موتورس��واران 
متخلف از شنبه این هفته با استقرار نیروهای انتظامی 
در منطقه 12 تهران آغاز شد و رفته رفته در همه مناطق 

شهر با قاطعیت بیشتر اجرا می شود. 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه طرح هایی 
چون ارتقای امنیت اجتماعی یا برقراری گش��ت های 
ارشاد در مقطعی خاص و زمانی که جزء مطالبات مردم 
شده اس��ت، اجرا می ش��ود، گفت: این طرح ها پس 

ازبازگشت وضعیت به حالت عادی پایان می یابد. 
رجب زاده افزود: چن��د محله ازجمله خازیر و 

محله ای در عبدل آباد نیاز به پاکسازی جدی دارد. 
وی با اش��اره به اینکه طرح انضباط اجتماعی در 
مناطق 7 و 11 تهران تا پایان سال اجرا می شود، گفت: 

68 منطقه آلوده در تهران شناسایی شده است. 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود: با واگذار کردن 
هر منطقه به یک کانتری، این مناطق تا امروز پاکسازی 
شده است و با سرکش��ی های هفتگی به این مناطق، 
چگونگی پاکس��ازی و حفظ س��امت آنها را بررسی 
می کنیم. فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین درباره 
چگونگی برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم در تهران 

گفت: تاکنون مشکل امنیتی نداشته ایم. 

هوای تهران سالم است  
میانگین غلظت آالینده های تهران، دیروز به غیر از 
ایستگاه استانداری، قلهک، تجریش، شهرری و آزادی 
به لحاظ آالینده منواکسید کربن در سایر نقاط در حد 

مجاز و شاخص کیفیت هوا در شرایط سالم بود. 
گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف تا کمی 

ابری همراه با غبار صبحگاهی است. 
به این ترتیب پیش بینی می شود شاخص کیفیت 
هوا به غیر از مناطق پرتردد و ش��لوغ در شرایط سالم 

باقی بماند. 

معاون شهردار تهران: 
دولت برای ترخیص 
واگن های جدید مترو 

کمک کند  

 معاون اداری مالی ش��هرداری تهران گفت:  دولت 
ب��رای ترخیص واگن ه��ای جدید مت��رو از گمرک 

بندرعباس شهرداری را یاری رساند. 
محمد حسین پور زرندی درحاشیه جلسه ارتباط 
مس��تقیم مدیران ش��هرداری با ش��هروندان تهرانی در 
جمع خبرنگاران افزود: ب��ا توجه به ورود مرحله دوم 
واگن های جدید مترو به گمرک بندرعباس امیدواریم 
با کمک دولت هر چه سریع تر اسناد واریزی و حمل 
آن را از بان��ک بگیریم و با ترخیص قطارها از گمرک، 
این قطارها زودتر در چرخه خدمات رس��انی به مردم 
قرار گیرند.  وی درخصوص اجرای طرح هدفمندکردن 
یارانه و تأثیر آن بر ارائه خدمات در ش��هرداری تهران 
گفت: با اجرای این طرح هزینه های شهرداری بیش از 

800 میلیارد تومان افزایش می یابد. 
معاون اداری مالی ش��هرداری ته��ران افزود: البته 
بخش��ی از این 800 میلیارد تومان در الیحه دیده شده 
که بیشتر در حوزه حمل و نقل است ولی این رقم یک 
پنج��م این 800 میلیارد تومان را جبران می کند و باید 

بیشتر مساعدت شود. 
پ��ور زرندی گفت: باید نه فقط برای ش��هرداری 
تهران بلکه برای دیگر شهرداری ها، هزینه های جبرانی 

قائل باشند تا خدمات رسانی با مشکل مواجه نشود.

 س��رمای زی��اد در سراس��ر اروپا موجب 
مرگ ده ها نفر شده است. 

 واحد مرکزی خبر اعام کرد: در لهستان 
15 بی خانم��ان در حال��ی ج��ان باختن��د که 

یخ زده بودند. 
مقامات  گ��زارش  به 
قربانیان  ش��مار  لهستانی 
سرما از آغاز ماه دسامبر 
در لهس��تان ب��ه 47 نفر 

می رسد. 
مقامات لهس��تانی در 
ش��رایطی که دم��ای هوا 
گاه ب��ه 22 درج��ه زی��ر 

صفر می رس��د، در مورد بروز حوادث جدید 
هشدار داده اند.  

منابع خبری در وین نیز اعام کردند، سه 
شهروند اتریشی بر اثر شدت سرما جان خود 

را از دست دادند. 
این منابع افزودند، شدت سرما در شب به 
حدی بود که سه نفر در ایالت های استیری و 

سالزبورگ جان خود را از دست دادند. 
ش��بکه تلویزیونی یورونی��وز همچنین از 
800 ه��زار بی خانمان در فرانس��ه خبرداد و 
اع��ام کرد : صد هزار نف��ر از آنان در پاریس 

زندگی می کنند. 
بر اس��اس این گزارش، کابین تلفن های 
ک��ه  اس��ت  مکانهای��ی  از  یک��ی  همگان��ی 

بیخانمان ه��ای پاریس شبهایش��ان را به روز 
می رسانند. 

همچنین  یورونی��وز  تلویزیون��ی  ش��بکه 
با اش��اره به برف و س��رمایی ک��ه اروپا را در 
نوردیده اس��ت، اعام کرد: در اسپانیا هم 15 
ه��زار نف��ر در خیابانه��ا 

زندگی می کنند.
در گ��زارش ش��بکه 
TVE اس��پانیا نی��ز آمده 
اس��ت: آنتونی��و یکی از 
اس��پانیایی  ش��هروندان 
است که سالها در خیابانها 
زندگی می کن��د اما این 
نخس��تین بار اس��ت که او با دم��ای زیر صفر 
درجه در خیابان مواجه می ش��ود و نتوانسته 
است به یکی از مراکز نگهداری بی خانمان ها 

برود زیرا همه این مراکز پر شده اند. 
در اس��پانیا گروهی نیز تشکیل شده است 
که اعضای آن به افراد بیخانمان نوشیدنی های 

گرم و سوپ می دهند. 
حت��ی بس��یاری از بی خانمانه��ا به علت 
نداش��تن پول ب��رای خری��د بلی��ط اتوبوس، 
خیابانهای ش��هر را برای رسیدن به مقصدشان 

پیاده طی می کنند. 
در خ��ود ش��هر مادرید ح��دود دو هزار 
نف��ر بیخانم��ان هس��تند و در خیابانها زندگی 

می کنند.

وقوع عملیات خرابکارانه در خطوط لوله 
نفت��ی عراق در ش��مال این 
کشور سبب توقف صادرات 

نفت شد. 
عراق  نف��ت  ص��ادرات 
از ش��مال این کشور در پی 
لوله  در  عملیات خرابکارانه 
کیلومت��ری   325 در  نفت��ی 

شمال بغداد متوقف شد.
»عاصم جهاد« سخنگوی 
وزارت نف��ت ع��راق گفت 
ص��ادرات نف��ت از ش��مال 

عراق در پی عملی��ات خرابکارانه در یکی از 
لوله های انتقال نفت متوقف شد.

ای��ن لوله نفت ع��راق را به بن��در جیهان 
ترکیه منتقل می کرد.

ب��ه گفته این س��خنگو، 
عملی���ات خ��رابک��اران��ه 
خس��ارتهایی ب��ه لوله نفت 
وارد ک��رد و س��بب نش��ت 
مقادیر زی��ادی از نفت خام 

شد.
وی اعام کرد صادرات 
نفت هم اکنون متوقف شده 
اس��ت و متخصصان شرکت 
نفت ش��مال به محل حادثه 
اعزام ش��ده اند تا حجم خس��ارتها را بر آورد 

کنند.

بهای نفت و طا در بازارهای جهان افزایش 
نسبی داشت.  به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل 
از شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی در بازار لندن 
هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با 22 سنت 
افزایش به 73 دالر و 90 س��نت رس��ید. در بازار 

نیویورک هر بشکه نفت خام سبک وست تگزاس 
اینترمدیت با یک سنت افزایش به 73 دالر و 30 
سنت رسید. بهای طا نیز در بازار فلزات گرانبها 
نیز با دو دالر و 90 سنت افزایش به 1115 دالر و 

65 سنت رسید.

رئیس مجلس شورای اسامی در بدو ورود 
به قاهره تأکید کرد: زمینه ای قوی وجود دارد که به 
پیگیری موضوعات مربوط به روابط ایران و مصر 

و تاش جهت حمایت از آن کمک می کند. 
به گزارش خبرگ��زاری اقتصادی ایران علی 
الریجانی رئیس مجلس شورای اسامی پس از 
ورود به قاهره در جمع خبرنگاران این س��فر را 
به دلیل تاثیرگذاری مصر در منطقه، مهم توصیف 

کرد. 
وی افزود: هدف از سفر من دیدار با برادرانمان 
در مصر و مش��ارکت در نشست کمیته تغییرات 
ویژه در اساسنامه اتحادیه پارلمان های کشورهای 

عضو سازمان کنفرانس اسامی است. 
الریجانی سفرش به مصر را فرصتی مناسب 

برای پیگیری روابط ایران و مصر و مسائل مربوط 
به دو کشور توصیف کرد. 

وی در خص��وص اینک��ه مجلس ش��ورای 
اس��امی ایران چه اقدامی می تواند در راس��تای 
حمای��ت از رواب��ط مص��ر و ایران انج��ام دهد، 
گفت: مجلس شورای اسامی جایگاه باالیی در 
ایران دارد و اختیارات گسترده ای جهت پیگیری 
موضوعات اساس��ی و تاثیرگذار در کشور را در 

اختیار دارد. 
بنابراین گ��زارش، عبداالحد جم��ال الدین 
نماینده حزب حاکم مصر در پارلمان این کشور 
تأکید کرد به نمایندگی از س��وی فتحی س��رور 
رئیس پارلمان مصر از میهمان ایرانی  خود استقبال 

کرده و به او خوشامد گفته است.

 رئیس مجلس شورای اسامی صبح دیروز 
در صدر هیأتی برای شرکت در کمیته مشورتی 
اتحادیه بین المجالس کشورهای اسامی عازم 

مصر شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر آقای الریجانی 
پیش ازعزیمت به مصر در فرودگاه مهرآباد در 
جمع خبرن��گاران گفت: اتحادیه بین المجالس 
کش��ورهای اس��امی از اتحادیه ه��ای فع��ال 
درصحنه همکاری های بین مجالس کشورهای 

اسامی است. 
رئیس مجلس شورای اسامی این اتحادیه 
را در سال های اخیر پرتحرک دانست و گفت: 
ای��ن اتحادیه فعالیت های چش��م گیر درحادثه 
بسیارسهمگین غزه انجام داد؛ که بر این اساس 
س��ازمان کنفرانس اس��امی در ترکیه اجاس 
فوق العاده برگزارکرد و مواضع صریح و روشنی 

گرفت که تأثیرگذار بود. 
وی اف��زود: اتحادی��ه دیگ��ری ه��م بی��ن 
کش��ورهای آس��یایی وج��ود دارد ک��ه آن هم 

درقضایای غزه تحرک خوبی درسطح تروئیکای 
اتحادیه داش��ت، البته ایران در تأس��یس هر دو 
اتحادیه و هدایت کاره��ای آنها تأثیرگذار بوده 

است. 
الریجان��ی گف��ت: اج��اس مصرمتعاقب 
بحث های کارشناس��ی ماه های گذشته درباره 
چگونگ��ی تغییرات��ی که بای��د در اساس��نامه 
بین المجالس انجام شود و پیشنهادهایی نیز که 
ازطرف کشورهای مختلف ازجمله ایران مطرح 
شد، در سطح س��ران مجالس کشورهای عضو 

کمیته تشکیل خواهد شد. 
در  ام��روز  اج��اس  ای��ن  اف��زود:  وی 
قاه��ره برگ��زار و نتایج آن به اج��اس اصلی 

بین المجالس اسامی منعکس می شود. 
رئیس مجلس ش��ورای اس��امی همچنین 
تصریح کرد: به طور طبیعی مذاکراتی با رِؤسای 
مجالس عض��و این کمیته و مس��ئوالن مصری 
درمورد مس��ائل دوجانبه و مس��ائل حس��اس 

منطقه ای صورت خواهد گرفت.

مرگ ده ها نفر در اروپا بر اثر سرما  

صادرات نفت عراق متوقف شد

نفت و طال در بازارهای جهانی افزایش قیمت داشت 

تأثیرگذاری اتحادیه بین المجالس اسالمی در منطقه  

علی الریجانی پس از ورود به قاهره؛
ایران و مصر، پتانسیل خوبی برای همکاری دارند
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سرپرس��ت اداره کل تعزی��رات حکومتی 
اس��تان س��منان گف��ت: قاچاق کاال ب��ه ایران 
بسیاری از فرصت های شغلی ممکن را از بین 

می برد.  
خدر کللی خورموج��ی در آیین پایان کار 
گردهمایی تخصصی مب��ارزه با قاچاق کاال و 
ارز شمال و شمال ش��رق کشور که با شرکت 
مدی��ران تعزیرات حکومتی ش��ش اس��تان در 
تاالر همایش های بانک مسکن سمنان جریان 
داش��ت، افزود: سیاست اصلی نظام اسامی و 
یکی از دستورات رهبری به رؤسای قوای سه 
گانه، مبارزه قاطع با پدیده قاچاق کاال است. 

تص��ری��ح  وی 
با  مبارزه  برای  کرد: 
قاچ��اق کاال باید از 
ب��دو ورود کاالهای 
قاچاق به کش��ور تا 
انته��ا و زمان پخش 
مصرف کنندگان  بین 
مس��تقیم  نظ��ارت 
جل��وی  و  داش��ت 
وقوع آن را گرفت. 
سرپ��رس���ت 
تعزیرات  کل  اداره 
اس��تان  حکومت��ی 
سمنان با بیان اینکه 
اقدامات  ب��ا  بای��د 
دول�ت������ی ورود 
به  قاچاق  کاالهای 
کشور را به حداقل 

ممک��ن رس��اند، اظهار داش��ت: جلوگیری از 
ورود این کاالها به ایران، افزایش اش��تغالزایی 
و ارزش اف��زوده داخلی را ب��ه همراه خواهد 
داشت و عدالت اجتماعی نیز در کشور برقرار 

می شود. 
وی گفت: بازار خوب و اقتصادی بازاری 
اس��ت که تولید در آن ب��ه صرفه بوده و برای 

تولیدکنندگان توجیه اقتصادی داشته باشد. 
سرپرس��ت اداره کل تعزی��رات حکومتی 

اس��تان س��منان کاهش هزینه های کار و تولید 
را در ارزان ش��دن کااله��ای ایرانی و افزایش 
رغبت عمومی برای خرید این کاالها بس��یار 
مؤثر خواند و افزود: اگر تولید برای کارخانه ها 
سودآور باش��د، فضای مناسبی برای توجه به 

مشتری و کاهش قیمت ها ایجاد می شود. 
کللی خورموج��ی با تأکید ب��ر رقابت پذیر 
بودن کاالهای تولیدی داخل کشور با کاالهای 
مش��ابه خارجی اظهار داش��ت: صادرات کاال 

می تواند بازار ایرانی را متحول کند. 
در ای��ن گردهمایی که ب��ا هدف تعامل و 
هماهنگی بیش��تر در امر مبارزه با قاچاق کاال 
برگزار ش��د،  ارز  و 
تعزیرات  مس��ئوالن 
حکومت��ی و س��تاد 
قاچاق  ب��ا  مب��ارزه 
کاال و ارز استان های 
خراس��ان رض��وی، 
جنوبی،  و  ش��مالی 
گی��ان، مازن��دران، 
گلس��تان و س��منان 

شرکت داشتند. 
ای��ن گردهمایی 
بررس��ی  ه��دف  با 
مناسب  راهکارهای 
رس��یدگی  ب��رای 
س��ریع تر  هرچ��ه 
ب��ه  قانونمن��د  و 
قاچاق،  پرونده های 
و  قوانی��ن  تبیی��ن 
مقررات مربوط به قاچاق کاال و اتخاذ روحیه 
واحد در اعمال مقررات جاری، تبیین راه های 
صدور آرای مس��تدل و مستند و جلوگیری از 
نقض بدون علت آرا توس��ط مراجع درون و 
برون سازمانی، تبیین روش های اجرای هرچه 
س��ریع تر آرای صادره و رفع ابهامات ش��عب 
در این خصوص و بررس��ی شعب گلوگاهی 
س��ازمان تعزی��رات حکومت��ی در ایس��ت و 

بازرسی ها برگزار شد.

در شرایط فعلی تعریف قاچاق 
ناظر به مب��ادی ورودی و خروجی 
و مرزه��ای جغرافیای��ی نمی گردد. 
زیرا به موجب بند 2 ماده 12 قانون 
الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی 
از مق��ررات مال��ی دول��ت مصوب 
1384 و م��اده 62 قانون نظام صنفی 
مص��وب 1382 و م��اده 14 قان��ون 
مبارزه مل��ی به دخانی��ات مصوب 
1385 نگه��داری و توزی��ع کاالیی 
که بدون مجوز وارد ش��ده باشد در 
سراسر کش��ور جرم بوده و مشمول 
مق��ررات مرب��وط به قاچ��اق کاال 
می گردد.بنابر این نگهداری و توزیع 
و حمل کاالی فاقد مجوز قانونی در 
داخل کش��ور نیز قاچاق محس��وب 

می شود.

قاچ��اق کاال صرف��ًا ش��امل ع��دم 
پرداخت حقوق گمرکی نمی ش��ود. 
مثل ع��دم پرداخت مالی��ات کاالی 
داخل��ی در تبصره م��اده 19 قانون 
مالیات ب��ر ارزش اف��زوده مصوب 
1386 که قانونگ��ذار کاالی داخلی 
ب��دون پرداخ��ت مالی��ات را کاالی 
قاچ��اق تلق��ی نموده اس��ت. تبصره 
»کاالهای  داش��ته:  اش��عار  مذک��ور 
مش��مول مالیات که ب��دون رعایت 
مقررات و ضوابط این قانون عرضه 
گ��ردد، عاوه ب��ر جرائ��م متعلق و 
س��ایر مقررات مربوط موضوع این 

قان��ون، کاالی قاچاق محس��وب و 
مش��مول قوانین و مق��ررات مربوط 
می شود.«فعل و انفعاالت و تحرکات 
مخفیانه و غیر قانونی که به صورت 
سازماندهی ش��ده و به دور از دیده 

نهاد های مجری قانون انجام می شود 
را می توان قاچاق محسوب کرد.

در کش��ور ایران برای مبارزه با 
پدیده قاچ��اق قوانین متنوعی وضع 
شده  است که از جمله آنان می توان 

به موارد زیر اشاره کرد :
  قانون الحاق دولت جمهوری 
اسامی ایران به کنوانسیون بین المللی 

هماهنگی کنترلهای مرزی کاالها
  قانون نحوه اعمال تعزیرات 
حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز

  قانون ممنوعیت ورود برخی 
از کاالهای غیر ضرور

  قان��ون تنظی��م بخش��ی از 
مقررات مالی دولت

  قانون الحاق موادی به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

مصوب 1384/11/27
  قان��ون ایج��اد مناط��ق آزاد 
تجاری، صنعتی آبادان و خرمش��هر، 

جلفا و بندرانزلی
  قانون امور گمرکی

  قان��ون اص��اح چگونگ��ی 
اداره مناط��ق آزاد تج��اری، صنعتی 

جمهوری اسامی ایران
  قانون اصاح بعضی از مواد 

قانون کیفر مرتکبین قاچاق
س��ازی  یکس��ان  قان��ون    
تش��ریفات ورود و خ��روج کاال و 

خدمات از کشور
  قانون حق الس��هم کاش��فین 

اجناس قاچاق
  قان��ون جلوگی��ری اجناس 

ممنوع الورود
  قانون اص��اح ماده 1 قانون 

مجازات مرتکبین قاچاق

اخت��اف برداش��تها و تف��اوت 
نگرش��ها درمقول��ه مب��ارزه فراگیر، 
مستمر و نهادینه شده با قاچاق کاال 
و ارز در ای��ران باع��ث ناکارآمدی 
سیاس��تها، برنامه ها و اقدامات شده 
متزل��زل  مقطع��ی،  راهکاره��ای  و 
مدیریت ه��ا و فق��دان ثب��ات الزم 
موجبات خنثی س��ازی فرایند مبارزه 
فراه��م  را  ارز  و  کاال  قاچ��اق  ب��ا 

می آورد.
ش��اهد این مدع��ا را می توان نه 
تنها عملکرد س��الهای اخیر قلمداد 
کرد بلکه نشس��ت ت��ازه در جهت 
مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز با عنوان 
ت��ازه ای  »همای��ش مل��ی« مصداق 

است.
اول  مع��اون  داوودی  پروی��ز 
رئیس جمهوری معتقد است اصاح 
قوانین و آزادس��ازی ورود و خروج 
کاالها به کشور، پاک کردن صورت 
مسأله است و بهترین راه را حمایت 
دولت از تولیدات با مدیریت صحیح 
می دان��د. او که خود دکترای اقتصاد 
دارد به صراحت روح کلی حاکم بر 
فراین��د مبارزه با قاچاق کاالها و ارز 
را در دولت قبل به چالش می کشاند 
و می گوید: سیاست باز کردن مطلق 
درهای واردات مشکل گشا نیست و 
دنیا با مدیریت صحیح به پیش��رفت 
رس��یده اس��ت. معاون اول اقتصاد 
البته اش��اره ای به بانک مرکزی دارد 
چرا ک��ه یک��ی از زمینه های قاچاق 
را ناش��ی از مدیری��ت مناب��ع ارزی 
قلمداد می کن��د و تذکر می دهد که 
مدیریت سیاستهای پولی و ارزی را 
باید اص��اح کنیم. هر چند داوودی 
دس��تگاههای  هماهنگی  فق��دان  به 
نظارتی و پایین بودن نرخ ریس��ک 
قاچ��اق در کش��ور اش��اره می کند 
اما مس��لم اس��ت نگرش او محدود 
س��اختن واردات بی روی��ه کاالها و 

جلوگی��ری از خروج و هزینه کردن 
منابع ارزی و اولویت در حمایت از 

تولید داخلی است.
هفت خوان ترس��یم ش��ده برای 
مقابله اساسی با قاچاق کاال از سوی 
وزیر اقتصاد و دارایی اما رویکردی 
متفاوت تر را متصور می سازد. تعیین 
افزای��ش کمیت و  دقی��ق تعرفه ها، 
کیفیت کاالهای تولید داخل، کاهش 
تأخیر زمان��ی درترخیص کاالها در 
گم��رک، مبارزه ب��ا فرهنگ مصرف 

کاالهای خارجی، 
سیاستهای  اعمال 
و  درون گرای��ی 
برق��راری موان��ع 
تع��رف�����ه ای و 
دفع  غیرتعرفه ای، 
بیکاری  مش��کل 
آزاد  مناط��ق  در 
و کنت��رل مرزه��ا 
یی  هک��اره��ا را
داوود  که  اس��ت 
دانش جعف��ری به 
آن اش��اره می کند 
نظر  با  متفاوت  و 

معاون اول رئیس جمهور می پرس��د: 
اینکه ریش��ه اصلی قاچاق در کشور 
کجاست، ارجحیت دارد. اگرچه به 

نظر می رس��د وزیر اقتصاد به لحاظ 
حضور درهمایش سیاستهای پولی و 
ارزی به طور مستقیم مواضع معاون 
اول رئیس جمهور را درهمایش ملی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز نش��نیده 
باش��د اما اختاف دیدگاه ها بین دو 
چهره اقتصادی کابینه دولت در یک 
مقوله خاص نشان می دهد که اجماع 
کلی س��ر نحوه مبارزه وجود ندارد. 
ح��ال اگ��ر مجموع��ه ای از مواضع 
و دیدگاه ه��ای وزرای بازرگان��ی و 
صنایع ب��ه عنوان 
متول��ی دو نه��اد 
قاچاق  در  درگیر 
را  ارز  و  کااله��ا 
با دی��دگاه رئیس 
س��تاد مب��ارزه با 
قاچ��اق کاالها و 
ارز در نظر گرفته 
و ب��ه ارزیابی آن 
بپردازیم ملغمه ای 
است از راهبردها 
راهکاره��ای  و 
ک��ه  طیف گون��ه 
می ش��ود.  نمایان 

چرا؟ حداقل به چند دلیل تاریخی:
اول: قاچاق معلول سیاس��تهای 
اقتصادی اس��ت و نه عامل مخرب 

برنامه های اقتص��ادی. لذا برخی از 
زاویه معلول��ی می نگرند و معتقدند 
باید عوامل و ریشه های پدیدآورنده 
این معلول علت نما را پیدا کرد و با 
آن مبارزه کرد و بعضی دیگر بر این 
باورند که نباید فرصت سوزی کرد و 
معلول را درهر کجا باشد باید حذف 

کرد حتی در مغازه و خانه افراد.
دوم: قاچاق کاالها و ارز ناش��ی 
از فق��دان پاس��خ منطق��ی ب��ه نیاز 
اقتصادی اس��ت و ت��ا زمانی که این 
نیاز و ب��ه بیان اقتصادی تقاضا برای 
کاال و ارز وجود داشته باشد چه در 
داخل ای��ران و چه خ��ارج ایران و 
پاس��خ اقتصادی درخصوص عرضه 
مناسب با کمیت وکیفیت مطلوب به 
این تقاضا داده نش��ود تمام اقدامات 
پیش��گیرانه و تس��ری آن به تمامی 
سطوح مبادالت و معامات تجاری 

کاال و ارز عقیم خواهند ماند.
س��وم: کم توجهی و کم اعتمادی 
به رایج ش��دن پدیده قاچاق کاالها 
و ارز و اکتف��ا کردن به برخوردهای 
انتظامی و قضایی با نگرش قهرآمیز 
ب��دون اص��اح س��اختار قوانین و 
مق��ررات الزم تش��دیدکننده پدیده 
نامطلوب و مخرب قاچاق کاالها و 
ارز شده و س��وق یافتن سیاستهای 
وارداتی کش��ور به س��مت واردات 
کاالهای کمتر س��رمایه ای و بیش��تر 
نقدش��وندگی  قابلیت  ب��ا  تج��اری 
و س��ود ده��ی اقتصادی ب��اال، توان 
رقابتی تولی��دات داخلی در مصاف 
با تولیدات خارجی را ناتوان ساخته 

است.
قاچ��اق  ب��ا  مب��ارزه  چه��ارم: 
کاال و ارز ب��ا منط��ق اقتص��ادی در 
س��طوح مختلف تجاری، اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی، انتظامی و قضایی 
امکان پذی��ر اس��ت که ای��ن اجماع 

وجود ندارد.

رئیس جمهور ب��ا تأکید بر اینکه 
قاچاق کاال نوعی بیماری و آلودگی 
در جامع��ه ب��وده ک��ه در ص��ورت 
ع��دم مقابله ب��ا آن، همه بخش های 
اقتص��ادی را به نابودی می کش��اند، 
تصریح کرد: مب��ارزه با قاچاق کاال، 
نیازمند اقدامی گسترده، هوشمندانه، 

عالمانه و با برنامه است.
دکت��ر محمود احمدی ن��ژاد در 
دیدار با اعضای ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، اظهار داشت: قاچاق کاال 
نوعی اجحاف، بی عدالتی و تبعیض 
ناس��الم حاکم  مدیریت  زایی��ده ی 
بر جهان اس��ت و ت��ا زمانی که این 
مدیری��ت به طور کامل اصاح و در 
دست صالحان قرار نگیرد، مبارزه با 

آن امری الزم و ضروری است.
رئیس جمهور ب��ا تأکید بر اینکه 
قاچاق کاال بس��یار فرات��ر از برخی 
مبادالت محدود مرزنش��ینان کشور 
اس��ت، خاطر نشان کرد: قاچاق کاال 
در دنی��ا به عنوان برنامه ای اقتصادی 
ب��رای فت��ح بازارها و به شکس��ت 
کش��اندن مراک��ز تولید کش��ورها و 

بعض��ًا ب��ا اهداف سیاس��ی صورت 
می گیرد.

وی افزود: شرکت هایی در دنیا 
هستند که به صورت سازمان  یافته و 
حتی با هدایت دولت هایشان، مسیر 
ص��دور برخی کااله��ا را از راه های 

غیرقانونی دنبال می کنند.
رئیس جمهور ب��ا تأکید بر اینکه 
در مقول��ه قاچ��اق کاال ب��ا جریانی 
سازمان  یافته  و حمایت شده مواجه 
هستیم، اظهار داشت: باید در مبارزه 
با قاچاق، هوش��مندانه، سازمان یافته 

و با برنامه ریزی دقیق عمل شود.
دکت��ر احمدی نژاد با قدردانی از 
ستاد  اعضای  ارزش��مند  تاش های 
مبارزه با کاال با بیان اینکه در س��ایه 
تاش های ص��ورت گرفته میانگین 
قاچ��اق کاال در مقایس��ه ب��ا حجم 
رقم  کش��ورمان  اقتصادی  فعالی��ت 
باید  البته  س��نگینی نیس��ت، گفت: 
توجه داش��ت که قاچاق کاال نوعی 
بیم��اری و آلودگ��ی اس��ت که اگر 
کنترل نشود، همه بخش های اقتصاد 
کش��ور را با اخ��ال مواجه خواهد 

ک��رد. از این رو باید به لحاظ ذهنی 
برای مبارزه گسترده و عالمانه با این 

پدیده زشت آماده شویم.
وی شناس��ایی قاچاقچی��ان دانه 
درشت، شناس��ایی خألهای قانونی، 
ضعف های موجود در روند اداری، 
مراقبت های میدان��ی و نیز اقدامات 
عملیات��ی و فیزیک��ی را در عرصه 
مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز مهم 
ارزیاب��ی کرد و اظهار داش��ت: باید 
با کار اطاعات��ی قوی راه های نفوذ 
متخلفان را مس��دود کرد، البته باید 
مراق��ب بود ت��ا اخالی در مس��یر 

صدور کاال صورت نگیرد.

رئیس جمهور با اش��اره به اینکه 
نظ��ام جمهوری اس��امی ای��ران به 
دلیل مبانی اندیشه ای برای حمایت  
از مس��تضعفان و محروم��ان جامعه 
باید بخش��ی از کاالها را به صورت 
یارانه ای توزیع کن��د، گفت: توزیع 
ارزان  ب��ه س��بب  یاران��ه ای  کاالی 
بودن قیمت آن نسبت به کشورهای 
اطراف نیازمند مراقبت جدی است.

قاچاق در ایران

کرد زنگنه اعالم کرد: 
تدابیر جدید برای توزیع سهام عدالت کارگران 

قاچاق کاال و ارز؛ مبارزه ناتمام

رئیس جمهور :
قاچاق کاال نوعی بیماری و آلودگی در جامعه است

علم و صنعت
قاچاق کاال بسیاری از فرصت های شغلی را از بین 

می برد

رئی��س س��ازمان خصوصی س��ازی اعام 
کرد: مقرر ش��ده است وزارت کار با همکاری 
وزارت رفاه آمار و اطاعات کارگران بیمه شده 
را حداکث��ر ت��ا 5 دی ماه و آم��ار و اطاعات 
کارگران بیمه نشده را تا 12 دی ماه سال جاری 
در اختیار دبیرخانه س��تاد مرکزی توزیع سهام 

عدالت قرار دهد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، غامرض��ا حی��دری 
کردزنگن��ه گفت: مأموریت و مس��ئولیت این 
سازمان مس��تنبط از فصل ششم قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 و آئین نامه اجرایی 

توزیع سهام عدالت است.    
وی اف��زود: احصاء س��هام عدال��ت قابل 
تخصی��ص از ش��رکت ها و بنگاه های موضوع 
گ��روه 2 م��اده 2 قان��ون، ش��ناخت جامع��ه 
مشمولین دریافت سهام عدالت و اولویت بندی 
آنان، واگذاری س��هام عدالت به ش��رکت های 
س��رمایه گذاری اس��تانی متناس��ب ب��ا تعداد 
اعضای ش��رکت تعاونی هر شهرستان، تعیین 
طول دوره تقس��یط سهام مشموالن دهک های 
س��وم تا ششم و وصول س��االنه اقساط سهام 
واگذار ش��ده برخی از مسئولیت های سازمان 
خصوصی س��ازی منطبق با سیاست های اصل 

44 قانون اساسی است. 
کردزنگنه تعامل با بورس اوراق بهادار پس 
از خاتمه واگذاری برای پذیرش ش��رکت های 
مذکور در بورس، قیمت گذاری سهام عدالت 
مطاب��ق آیین نام��ه ج��زء 3 بند ال��ف ماده 40 
قان��ون، انعقاد قرارداد فروش با ش��رکت های 
س��رمایه گذاری اس��تانی متضم��ن پیش بین��ی 
ضمان��ت اجرایی الزم و آزاد س��ازی وثایق و 
انتقال به صاحبان س��هام عدالت پس از تسویه 
بدهی آنان و فروش سهام باقیمانده به سایرین 

را از دیگر وظایف این سازمان عنوان کرد. 
وی گفت: این مأموریت ها از سال 1385 
تاکن��ون مطابق برنامه ه��ای جامعه عملیاتی به 
اجرا گذاشته شده است و از حدود 42 میلیون 
نفر مش��مول دریافت س��هام عدال��ت ثبت نام 
ب��ه عمل آمده و بالغ بر 37 میلیون نفر س��هام 

مذکور را دریافت کرده اند. 
رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: 
از منظر س��ازمان خصوصی سازی توزیع سهام 
عدالت متوقف نبوده و مطابق دستور العمل های 
اجرایی م��دون و مصوب و برنام��ه عملیاتی 

زمان بندی ش��ده در حال پیگیری اس��ت و در 
زمان حاضر از مش��مولین مرحله شانزدهم و 
هفدهم طرح توزیع سهام ثبت نام به عمل آمده 
اس��ت و کلیه مراحل انجام کار با همکاری و 
تعام��ل ب��ا دس��تگاه های اجرای��ی و نهادهای 
عمومی ذیربط در س��طح اس��تان و شهرستان 

ادامه دارد. 
با  س��ازمان خصوصی س��ازی  همچنی��ن 
اس��تفاده از کلیه رسانه های نوشتاری، دیداری 
و گفتاری باالخص رسانه ملی به طور مستمر 
اطاع رسانی کرده و مردم را در جریان مراحل 
و نحوه پیگیری طرح توزیع سهام عدالت قرار 

داده است.
س��ازمان  داش��ت:  اظه��ار  کردزنگن��ه 
خصوصی س��ازی از طریق شرکت کارگزاری 
سهام عدالت، در مرحله راه اندازی و تا تشکیل 
و استقرار شرکت های س��رمایه گذاری استانی 
نسبت به پرداخت سود سهام مشمولین مراحل 
اول و دوم و بخش��ی از مرحل��ه س��وم اقدام 
کرده و به رغم اینکه با تش��کیل ش��رکت های 
س��رمایه گذاری اس��تانی و در ح��ال تصفی��ه 
بودن ش��رکت کارگزاری سهام  عدالت، مطابق 
مقررات اجرایی پیگیری پرداخت س��ود سهام 
در مراحل بعدی از تکالیف هیأت های مدیره 
و مدیران عامل ش��رکت های س��رمایه گذاری 
استانی اس��ت موضوع دریافت سود متعلق به 

مشمولین، کماکان در حال پیگیری است.

وی افزود: با توجه به پیگیری های مستمر 
و با عنایت به برگزاری جلس��ات متعدد، مقرر 
ش��ده اس��ت وزارت کار و ام��ور اجتماعی با 
هم��کاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی آمار 
و اطاع��ات کارگران بیمه ش��ده را حداکثر تا 
5 دی ماه امس��ال و آمار و اطاعات کارگران 
بیمه نش��ده را ت��ا 12 دی ماه س��ال جاری در 
اختی��ار دبیرخانه س��تاد مرکزی توزیع س��هام 
عدال��ت جهت اتخ��اذ تصمی��م درخصوص 

توزیع این سهام بین کارگران، قرار دهند. 
رئیس س��ازمان خصوصی سازی بیان کرد: 
تبدیل ش��رکت های س��رمایه گذاری  موضوع 
اس��تانی ب��ه تعاون��ی س��هامی ع��ام از جمله 
موضوعاتی اس��ت که به ط��ور جدی پیگیری 
می ش��ود و ضرورت انجام امور در چارچوب 

قانون مورد تأکید قرار گرفته است.

معاون وزیر مسکن خبر داد: 
رشد 116 درصدی مسکن 

روستایی در آبان ماه
معاون امور س��اختمان وزیر مسکن و شهرسازی 
اعام کرد: تعداد واحدهای خاتمه یافته طرح مس��کن 
مهر در نیمه آبان ماه نسبت به ابتدای شهریور ماه 116 

درصد افزایش یافت. 
به گزارش ایسنا منوچهرخواجه دلویی افزود: اغلب 
خانه های روستایی فاقد سند رسمی مالکیت هستند که 
این امر مش��کاتی را برای پرداخت تسهیات ایجاد 
کرده بود چون نظام بانکی برای ارائه تسهیات سند را 

به عنوان وثیقه نگهداری می کند. 
وی ب��ا بیان اینکه این موض��وع تا حدی موجب 
کندی طرح بهسازی مسکن روستایی شد، اظهار کرد: 
با تدبیر دولت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
بازپرداخت تس��هیات مسکن روس��تایی را تضمین 

می کند. 
به گفته وی، با رفع این مش��کل نرخ رش��د طرح 
بهسازی مسکن روستایی افزایش قابل توجهی یافت 
به طوری که تعداد انعقاد قرارداد با بانک در شهریور ماه 
از 76 ه��زار و 115 فقره ب��ه 102 هزار و 553 فقره در 

نیمه آبان ماه رسید که 35 درصد رشد نشان می دهد. 
معاون وزیر مس��کن از رش��د 37 درصدی تعداد 
واحدهای ش��روع ش��ده در طی این مدت خبر داد و 
اظهار کرد: تعداد واحدهای شروع شده در شهریور ماه 
س��ال جاری 63 هزار و 591 واحد بود که این رقم در 

نیمه آبان ماه به 86 هزار و 858 واحد افزایش یافت. 
خواج��ه دلویی اضافه کرد: اجرای فونداس��یون و 
اسکلت و سقف نیز طی این مدت به ترتیب 37 و 63 

درصد افزایش یافته است. 
وی با اشاره به اهمیت بحث مسکن روستایی در 
دولت، تصریح کرد: میزان واحدهای کامل شده از 17 
هزار و 382 واحد در ابتدای ش��هریورماه به 37 هزار و 
542 واحد در نیمه آبان ماه رسیده است که رشد باالی 

116 درصد را نشان می دهد. 
وی تأکی��د کرد: میزان پرداخت تس��هیات طرح 
بهس��ازی مسکن روس��تایی طی این مدت 25 درصد 
رش��د داش��ته که بیش��ترین افزایش به بانک های رفاه 

کارگران و بانک ملت اختصاص دارد.

اثرات اجرای الیحه توسعه 
ابزارها و بازارهای نوین 
بر فرابورس تشریح شد

مدیرعام��ل ش��رکت فراب��ورس ای��ران اثرات 
تصویب و اجرای الیحه توسعه ابزارها و بازارهای 
نوین بازار س��رمایه  بر این بازار را تش��ریح کرد و 
از افزایش تخفیف مالیاتی ش��رکت های فرابورسی 

خبر داد.
مصطف��ی امید قائم��ی در گفتگو ب��ا فارس، با 
اشاره به تبعات مثبت تصویب الیحه توسعه ابزارها 
و بازارهای مالی نوین بر بازار سرمایه اظهار داشت: 
با این اتفاق فرایند نقل و انتقال س��هام شرکت های 
فرابورس��ی تسهیل ش��ده و بازار س��وم فرابورس 
نی��ز مانند دو ب��ازار اول و دوم پذیرای عرضه ها و 

معامات سهام شرکت ها خواهد شد. 
وی با بیان اینکه با تصویب این الیحه توس��ط 
ش��ورای نگهب��ان، مفاد آن در س��ال جاری اجرایی 
خواهد شد ادامه داد: با اباغ قانون مربوطه، اتفاقات 
دیگ��ری خواهد افت��اد. به طوری که ش��رکت های 
بیش��تری جذب فرابورس و بورس خواهند ش��د. 
صندوق ه��ای مش��ترک س��رمایه گذاری نی��ز ثبت 
می شوند و با ماهیت حقوقی می توانند نزد بانک ها 
حس��اب ب��از کنند. از ط��رف دیگ��ر صندوق های 
س��رمایه گذاری می توانند به ج��ای مدیران طرف 

قرارداد با اشخاص شوند. 
امید قائمی در واکنش به این سؤال که مهمترین 
اثرات تصویب ای��ن الیحه و اجرای آن برای بازار 
فراب��ورس ش��امل چه مواردی اس��ت پاس��خ داد: 
اول اینک��ه ابزارهای مالی از مالی��ات نقل و انتقال 
معاف خواهند شد، دوم بازارهای خارج از بورس 
تح��ت نظارت قرار گرفته و مش��مول معافیت های 
مالیاتی می ش��وند، سوم جرائم و مشکات حقوقی 
بازار س��رمایه حل می ش��ود، چهارم صندوق های 
س��رمایه گذاری دارای شخصیت حقوقی مستقل و 
ثبت خواهند شد و همچنین بحث مالیاتی خدمات 

شرکت های کارگزاری نیز روشن خواهند شد. 
مدیرعام��ل ش��رکت فرابورس با بی���ان اینکه 
هم اکنون شرکت های حاضر در فرابورس مشمول 
تخفیف مالیاتی 5 درصدی هستند، تأکید کرد: عاوه 
بر اثراتی که اعام ش��د، آن دس��ته از شرکت های 
فرابورسی که دارای بیش از 20 درصد سهام شناور 
آزاد باشند از تخفیف مالیاتی 10 درصدی برخودار 

خواهند بود. 
ب��ه گفت��ه وی در حال��ی ش��رکت بیم��ه  دی 
ب��ه دلیل برخورداری از 20 درصد س��هام ش��ناور 
آزاد از تخفی��ف 10 درص��دی مالی��ات برخوردار 
اس��ت که بعد از تصویب سهام ش��ناور آزاد بیش 
از 20 درصدی دو ش��رکت دیگر فرابورس��ی یعنی 
مرجان کار و کویرتایر توس��ط س��ازمان بورس نیز 

مشمول این تخفیف خواهند شد. 
وی افزود: در صورت عدم حضور شرکت های 
سهامی عام در فرابورس دو لطمه به سهامداران این 
دسته شرکت ها وارد خواهد شد. اول عدم استفاده 
از معافیت مالیاتی ناش��ی از حضور در فرابورس و 
دوم مالیات 4 درصدی قیمت اس��می نقل و انتقال 
س��هام اس��ت، بنابراین بهترین راه برای استفاده از 
تخفیف های مالیاتی ش��رکت ها این اس��ت که وارد 
فرابورس شوند. عاوه بر این دو مورد قیمت سهام 
ش��رکت های خارج از بورس ارزان تر از فرابورس 
اس��ت. امید قائم��ی در خاتمه گفت: در ش��رایطی 
5 تا 6 شرکت متقاضی حضور در فرابورس هستند 
که بعد از تصویب اساس��نامه آنها توس��ط سازمان 
بورس زمینه حض��ور در این تعداد در بازار فراهم 

خواهد شد.
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کوتاه از 30 )30 شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری(خبر 

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

با نگاهی به شب یلدا

عرضه میوه شب عید با قیمت مناسب صورت می گیرد
شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

مدیرکل راه آهن اصفهان خبر داد: 
انتقال ریلی سیمان از اصفهان به آسیای میانه برای نخستین بار در کشور 

مدیر برنامه ریزی و مطالعات شرکت اتوبوسرانی اصفهان و حومه:
 بهترین خطوط به بخش خصوصی 

واگذار می شود

مدیرکل راه آهن استان اصفهان از 
حمل سیمان برای نخستین بار از راه 
آهن اس��تان اصفهان در هفته گذشته 
خبر داد و گفت: در هفته گذش��ته از 
ایس��تگاه دیزیچه 640 تن سیمان به 
کش��ورهای آس��یای میانه حمل شد 
و امیدواریم این اقدام تداوم داش��ته 

باشد. 
به گزارش ایس��نا، به��روز تاکی 
اظهار کرد: خطوط حمل و نقل ریلی 
ش��ریان حیاتی اجتماعی و اقتصادی 
درون و برون کشور را به هم متصل 
می کند و از ای��ن لحاظ حائزاهمیت 

هستند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه یک��ی از 
پارامتره��ای تعیین توس��عه یافتگی 
کشورها میزان خطوط راه آهن است، 
اف��زود: خطوط حم��ل و نقل ریلی 
زیربنای رشد و شکوفایی بخش های 
مختلف صنعت کشور به ویژه ذوب 

آهن و مجتمع فوالد است. 
مدیرکل راه آهن استان اصفهان به 
مزیت حمل و نقل ریلی در مقایس��ه 
با سایر خطوط حمل و نقلی اشاره و 
بیان کرد: مص��رف کم انرژی، ایمنی 
و رفاه بیش��تر، اش��تغال کمتر زمین، 
اس��تهاک کمتر، قابلیت حمل باالی 
کاال و خدمات، آلودگی کمتر، ارزانی 

و قابلیت باالی ترانزیت است. 
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه برای 
دس��تیابی ب��ه جای��گاه اصلی حمل 
و نق��ل در کش��ور بای��د انقابی در 
صنعت حم��ل و نقل رخ دهد، ادامه 
داد: براساس سند چشم انداز توسعه 
کش��ور در سال 1404 باید در کشور 
25 ه��زار کیلومتر خط ریلی احداث 
ش��ود و این در حالی است که اکنون 
9 ه��زار کیلومتر خطوط ریلی ایجاد 
شده است و در این فرصت 14 ساله 
ساالنه باید بیش از یک هزار و 200 

کیلومتر خط ریلی ساخته شود. 
تاکی تصریح ک��رد: احداث هر 
کیلومتر خط ریلی نیازمند 2 میلیارد 
توم��ان اعتبار اس��ت و با احتس��اب 
اح��داث س��االنه یک ه��زار و 200 
کیلومتر، اعتبار باالیی الزم اس��ت و 

یک ع��زم ملی و حمای��ت جدی را 
می طلبد و باید به دنبال راهکارهای 
قانون��ی برای س��هیم ش��دن بخش 

خصوصی باشیم. 
وی درب��اره تاریخچ��ه احداث 
راه آهن در اس��تان اصفهان ادامه داد: 
خطوط راه آهن در استان اصفهان با 
افتتاح کارخان��ه ذوب آهن اصفهان 
در س��ال 1347 به ش��بکه سراسری 
پیوس��ت و نخستین رسالت راه آهن 
رس��اندن مواد اولیه معدنی به ذوب 

آهن بود. 
مدیرکل راه آهن استان اصفهان 
گفت: خطوط ریلی راه آهن س��االنه 
12 میلیون تن مواد اولیه را از معادن 
سراس��ر کش��ور برای ذوب آهن و 

مجتمع فوالد مبارکه حمل می کند. 
تاکی بیان کرد: محدوده اداره کل 
راه آهن اصفهان از ایستگاه شوراب 
در استان قم شروع و پس از عبور از 
شهرهای کاشان و بادرود به ایستگاه 
سیستان رسیده و از ایستگاه سیستان 
به دو محور تقس��یم می ش��ود، یک 
محور به سمت یزد امتداد می یابد و 
مح��ور دیگر پس از عبور از اصفهان 
به ایس��تگاه های زرین شهر و حسن 
آب��اد متص��ل می ش��ود ک��ه در این 
ایستگاه ها مبادله واگن با شرکت های 
ذوب آهن اصفه��ان و مجتمع فوالد 

مبارکه صورت می گیرد. 
وی اف��زود: اس��تان اصفه��ان با 
دارا ب��ودن 8 درصد خطوط راه آهن 
کشور 19 درصد حمل و نقل کشور 

را انجام می دهد و رتبه دوم حمل و 
نقل بار را در کش��ور کسب کرده و 
همچنین رتبه 5 کشوری را از لحاظ 
کسب درآمد به خود اختصاص داده 

است. 
مدیرکل راه آهن استان اصفهان 
اظهار کرد: میزان بار حمل ش��ده در 
س��ال 1387 از سوی راه آهن استان 
اصفهان 7 میلیارد و 372 میلیون تن 
کیلومت��ر بود و در 8 ماهه نخس��ت 
سال جاری 4 میلیارد و 600 میلیون 

تن بار ناخالص حمل شده است. 
وی از اح��داث 5 پل بزرگ در 
منطقه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد 
و 300میلیون تومان خبر داد و افزود: 
این پل ها در نص��ر آباد، محمد آباد، 
آب ش��یرین و ابوزید آب��اد احداث 

شده است. 
تاک��ی با بیان اینک��ه راه آهن در 
راس��تای اصل 44 خصوصی سازی 
گام ب��ر می دارد، تصری��ح کرد: بعد 
از ورود بخ��ش خصوصی به خرید 
واگ��ن، ام��ور حم��ل و نق��ل بار و 
مسافر درصدد هستیم بخش نیروی 
کش��ش راه آهن نیز در اختیار بخش 

خصوصی قرار گیرد. 
وی درب��اره هم��کاری با ذوب 
آه��ن جهت تولید ری��ل ملی گفت: 
تولید ریل ملی یکی از اهداف مورد 
نظر بوده و ه��م اکنون ذوب آهن با 
نوردهای فعلی می تواند ریل U33 را 
تولید کند و راه آهن نیز ریل U33 را 
در خطوط غیر اصلی استفاده می کند 

و باید به این نکته توجه کرد که برای 
تولید ری��ل ملی باید ش��رایط ویژه 
باشد که قطار با سرعتی معادل 160 
تا 250 کیلومتر و 25 تن بار محوری 
کوچکترین ترک و س��ایش موجب 

خروج واگن از ریل می شود.
مدیرکل راه آهن استان اصفهان 
ادامه داد: ریل های مورد اس��تفاده در 
 UIC60 خطوط اصل��ی راه آه��ن
اس��ت و ذوب آهن باید برای تولید 
ای��ن، ریل ن��ورد جدی��د تولید کند 
و درص��ورت تولی��د این ن��وع ریل 
اس��تقبال می کنیم چراکه افتخار ملی 
است که بتوانیم در داخل کشور توان 

تولید ریل داشته باشیم. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در 7 ماهه 
نخست سال جاری بیش از 857 هزار 
و 107 نفر مس��افر از طریق قطار جا 
به جا شده اند، افزود: در سال جاری 
تعداد آژانس های فروش بلیت قطار 
افزایش داش��ته و از 40 آژانس فعال 
در س��ال 86 ب��ه 92 آژانس افزایش 
یافت��ه اس��ت. تاکی درب��اره احداث 
نخس��تین قط��ار برقی سریع الس��یر 
اصفه��ان � تهران بی��ان کرد: احداث 
این قطار به دو بخش زیر س��ازی و 
واگن تقس��یم می شود که در بخش 
پیش��رفت  درص��د   40 زیرس��ازی 
فیزیکی داش��ته اس��ت و ب��ه علت 
کمب��ود اعتبارات و نقدینگی متوقف 
ش��ده چراکه تخصیص اعتبارات به 
این پروژه ب��ه صورت قطره چکانی 

است. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه تخصیص 
دادن  ه��در  قطره چکان��ی  اعتب��ار 
اعتبارات و بیت المال اس��ت، اظهار 
ک��رد: در صورتی که ب��ه این پروژه 
کمتر از 200 میلیارد تومان هر س��اله 
اختصاص یابد منطقی نیست و باید 
بیشتر از 200 میلیارد تومان اختصاص 
یابد تا بتوان در مدت 5 الی 6 سال به 
بهره برداری برس��د چراکه این پروژه 
جهت به به��ره برداری رس��یدن به 
800 میلیارد توم��ان اعتبار نیاز دارد 
و تاکن��ون تنه��ا 60 میلی��ارد تومان 

اختصاص یافته است. 

اتحادی��ه صن��ف میوه و س��بزی 
فروشان شهرس��تان اصفهان در سال 
1363 ثبت و در سال 1382 با انتصاب 
هیأت مدیره کنونی با سرمایه ای اندک 
و س��اختمانی اس��تیجاری به فعالیت 
خود ادامه داده اس��ت. در حال حاضر 
با عنایت خداوند، اهتمام و تاشهای 
شبانه روزی و بی وقفه رئیس اتحادیه 
و هی��أت مدیره در خیاب��ان مدرس، 
خیابان مول��وی س��اختمانی 3 طبقه 

خریداری کرده است.
تش��کیل  تح��والت،  ادام��ه  در 
کمیسیون های بازرسی، حل اختاف 
و رس��یدگی به شکایات و صاحیت 
فنی صورت پذیرفته و به دنبال آن پس 
از مشاوره های حقوقی به مناسبت عید 
غدیر خم اقدام به تأس��یس صندوق 
قرض الحس��نه ک��رده و همچنین راه 
ان��دازی س��تاد خب��ری اتحادیه برای 
اولی��ن بار در س��طح اس��تان در میان 
اتحادیه های صنفی سطح شهر انجام 

گرفته است.
الزم به ذکر اس��ت بنا به فرمایش 
امام خمینی )ره( این اتحادیه اقدام به 
تشکیل پایگاه بسیج کرده که نزدیک 
به 200 نفر از بسیجیان مخلص صنف 
در زمینه های فرهنگ��ی و اجتماعی 

مشغول به فعالیت هستند.
در ح��ال حاضر اتحادی��ه با 10 
نفر پرس��نل و 25 ب��ازرس افتخاری 
خب��ره بازرس��ی و نظارت وی��ژه در 
تمامی شهر اصفهان اجازه هیچ گونه 
تخل��ف و س��رپیچی از قانون را نمی 
دهد. از لح��اظ عملکرد هیأت مدیره 

اتحادیه، یکش��نبه هر هفته با شرکت 
در جلسات نرخگذاری هفتگی میوه و 
تره بار با نمایندگان محترم استانداری، 
بازرگانی، مجمع  فرمانداری، سازمان 
امور صنفی، جهاد کشاورزی، نماینده 
حمایت از مصرف کنن��ده و اتحادیه 
صنف عمده فروشان میادین مرکزی 
حض��ور به��م می رس��اندکه پس از 
هماهنگی و کارشناس��ی قیمت اقام 
میوه و تره بار معین می شود. از دیگر 
اقدامات اتحادیه بازرس��ی مش��ترک 
روزانه با معاونت بازرس��ی و نظارت 
سازمان بازرگانی و مجمع امور صنفی 
شهرستان در خصوص نظارت هر چه 
بهتر و بیشتر بر خرده فروشی اقام میوه 
و تره بار است. در 9 ماهه سال جاری 
تعداد 2500 فقره بازرسی از واحدهای 
صنفی سطح شهر صورت پذیرفته و 
با واحدهای متخلف برخورد قانونی 

الزم صورت گرفته است.
ان ش��اء اهلل در آین��ده ای نزدیک 

اتحادیه در نظر دارد اقام میوه ش��ب 
عی��د و ایام ن��وروز را خری��داری و 
با قیمت مناس��ب خدم��ت مصرف 
کنندگان محترم ارائه کند. در این راستا 
و با توجه به نامگذاری س��ال اصاح 
الگوی مصرف توس��ط مق��ام معظم 
رهب��ری انتظار می رود دولت عدالت 
محور دهم در جهت مکانیزه شدن هر 
چه بهتر سیس��تم کشاورزی اقدام و با 
کوتاه کردن دست واسطه ها و دالالن 
و بس��ته بن��دی و درجه بن��دی اقام 
می��وه در جهت ترویج اصاح الگوی 
مصرف قدم بردارد که در این راس��تا 
هی��أت مدیره اتحادی��ه آمادگی کامل 
جهت تعامل و همکاری با مسئوالن را 
دارد. همان طور که همگان می دانند 
عمده مشکات عمده و خرده فروشی 
میوه و در خصوص عدم بس��ته بندی 

اقام میوه های داخلی است.
اس��ماعیلی  آقای  اتحادیه  رئیس 
گفت: درست اس��ت که همه کار در 

این دنیا س��خت و همه افراد از شغل 
خ��ود می نالن��د ولی بنده ب��ه عنوان 
کارشناس در این شغل می گویم هر 
کس��ی که در این ش��غل فعالیت دارد 
ن��ه عید دارد نه عزا و این افراد قش��ر 
زحمت کش جامع هستند که هر روز 
از س��اعت 4 صبح تا 10 شب در این 
شغل یکسره فعالیت دارند و هیچ گونه 

استراحتی ندارند.
اسماعیلی گفت: مشکات صنف 

میوه و سبزی فروشی عبارتند از:
1- سد معبر که اتحادیه میوه و سبزی 
نی��ز با س��د معبر مخالف اس��ت. 2- 
کوچک بودن مغازه ها 3- بسته بندی 
نبودن میوه ها که ان ش��ا اهلل در آینده 
نزدیک میوه ها بسته بندی می شود که 
خریداران عزیز بتوانند با این فرهنگ 
س��ازی به راحتی میوه ه��ای خود را 

خریداری کنند.
با توجه به فرهنگ خاص ش��ب 
یلدا طوالنی ترین ش��ب سال از مردم 
فهیم و شهید پرور اصفهان درخواست 
می شود در صورت هر گونه تخلف 
اقتص��ادی از قبیل گرانفروش��ی، کم 
فروش��ی، تقلب یا عدم درج قیمت با 
ش��ماره تلفن 4489010 ستاد خبری 

اتحادیه تماس حاصل کنند. 
در پایان از هیأت رئیسه، بازرسان 
اتحادیه ک��ه به ص��ورت افتخاری و 
شبانه روزی مشغول به فعالیت هستند 
کمیس��یون حل اخت��اف اتحادیه و 
بس��یج اتحادی��ه تش��کر می کنیم که 
واقع��اً زحمات زیادی ب��رای اتحادیه 

می کشند.

 اولین بار در کشور دوره کارآفرینی به روش بین المللی
 Siyb در دانشگاه شهرکرد برگزار شد

برای اولین در سطح کشور دوره آموزش کارآفرینی 
ب��ه روش بین المللی Siyb به همت مرکز کارآفرینی 

دانشگاه شهرکرد در این دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانش��گاه شهرکرد، 
دوره آموزش��ی 60 س��اعته کارآفرین��ی به روش 
بی��ن الملل��ی Siyb ب��رای اولی��ن بار در س��طح 
کشور  توس��ط مرکز کارآفرینی دانشگاه شهرکرد 
با همکاری مؤسس��ه کار و تأمین اجتماعی کشور 
و شرکت کارآفرینان پیش��تاز پایتخت در دانشگاه 
ش��هرکرد برگزار ش��د. در ای��ن دوره که با هدف 
ش��روع کس��ب و کارهای جدید و بهبود کسب و 

کارهای موجود برگزار شد، 30 نفر از دانشجویان 
و فارغ التحصیان دانشگاهی آموزشهای کارآفرینی 
به روش بین المللی Siyb )کس��ب و کار خود را 
 Start improve .آغاز ک��رده و بهبود بخش��ید

your business( را فراگرفتند.
الزم به ذکر اس��ت Siyb برنامه ای آموزشی-
مدیریتی است که اس��تراتژی  اصلی آن تمرکز بر 
شروع و بهبود کس��ب و کارهای کوچک است تا 
از این طریق کارآفرینان بتوانند اش��تغال بیش��تر و 
بهتری را در اقتصادهای در حال توس��عه به وجود 
آورند. همچنی��ن هدف بلندمدت مرکز کارآفرینی 

دانشگاه شهرکرد از برگزاری این دوره کارآفرینی 
همکاری در توسعه اقتصادی و خلق مشاغل جدید 

و بهینه است.
ش��ایان ذکر اس��ت مرکز کارآفرینی دانش��گاه 
ش��هرکرد ب��ا ه��دف توس��عه و تروی��ج فرهنگ 
کارآفرین��ی و راه اندازی کس��ب و کارهای جدید 
و دانش بنیان تاکنون دوره های مختلف آموزش��ی 
کارآفرین��ی را برگزار کرده و در س��ال جاری نیز 
تاکن��ون نزدیک ب��ه 700 نف��ر از دانش��جویان و 
فارغ التحصیان این دانشگاه تحت آموزشهای این 

مرکز قرار گرفته اند.

مدی��ر برنام��ه ریزی و مطالعات ش��رکت 
اتوبوس��رانی اصفه��ان و حوم��ه تأکی��د کرد: 
خصوصی س��ازی ن��اوگان این ش��رکت رها 
سازی نیست بلکه بهترین خطوط اتوبوسرانی 
به بخش خصوصی با نظارت دقیق از س��وی 

اتوبوسرانی اصفهان واگذار می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط 
عمومی ش��هرداری اصفهان، مهندس علیرضا 
آغاس��ی با بیان این مطلب اظهار کرد: تا پایان 

س��ال ج��اری 40 درصد 
خط��وط ات�وب��وس��رانی 
درقالب 8 خط بهارستان، 
دولت آباد و تمام خطوط 
منتهی به خوراسگان یعنی 
پر تراکم ترین ایستگاهها 
خصوص��ی  بخ��ش  ب��ه 
واگ��ذار خواه��د ش��د و 
تا س��ال 90 این میزان به 

60 درصد خواهد رسید.
وی از تش��کیل کارگروه��ی در ش��رکت 
اتوبوس��رانی اصفهان جهت بررسی مشکات 
واگذاری این ناوگان به بخش خصوصی خبر 
داد و افزود: این کارگروه با این تفکر که بخش 
خصوصی وابسته به این شرکت است بهترین 
ناوگان جدید را با قدمت 3 تا 5 سال در اختیار 

شرکت های خصوصی قرار خواهد داد.
وی با اشاره به نظارت شرکت اتوبوسرانی 
بر بخش خصوصی تصریح کرد: در راس��تای 

اجرای اصل 44 قانون اساسی این شرکت باید 
به یک ارگان نظارتی تبدیل شود.

آغاسی بر نظارت دقیق شرکت اتوبوسرانی 
بر بخش خصوصی تأکید و اضافه کرد: بخش 
خصوص��ی موظف ش��ده به سیس��تم نظارتی 
مکانی��زه، AVL و کارت بلیت مجهز ش��ود 
تا س��طح خدم��ات از لحاظ کم��ی و کیفی به 

شهروندان ارتقا یابد.
مدی��ر برنام��ه ریزی و مطالعات ش��رکت 
اصفه���ان  اتوب�وس��رانی 
اعتماد  و حوم��ه جل��ب 
ش��هروندان  رضای��ت  و 
را از مهمتری��ن اه��داف 
خصوصی س��ازی ناوگان 
و  دانس��ت  اتوبوس��رانی 
ش��هروندان  ک��رد:  اعام 
خصوصی  بدانن��د  بای��د 
س��ازی رها سازی نیست 
و بهترین خطوط به شرکت های واجد شرایط 

واگذار خواهد شد.
وی به افزایش به��ای بلیت اتوبوس ها با 
واگذاری به بخش خصوصی اش��اره و اذعان 
کرد: افزایش نرخ بر اساس نظرات کارشناسی 
و منطق��ی خواهد بود و حتی این ش��رکت در 
هزینه های بخش خصوصی به ویژه در زمینه 
تعمیرات کمک و مس��اعدت خواهد کرد تا از 
ای��ن بخش حمایت کند همچنین ش��هروندان 

متحمل هزینه های غیر منطقی نشوند.

دبیر شش��مین جش��نواره ملی فن آفرینی 
ش��یخ بهایی از انتخاب س��رمایه گ��ذاران کار 
آفری��ن ب��ر اس��اس چگونگ��ی تش��خیص و 
شناس��ایی فرصت های س��رمایه گذاری آنها 
ب��ر روی طرح های فن آفرینان��ه خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی ششمین جشنواره ملی 
فن آفرینی ش��یخ بهایی، س��روش علیمرادی 
گفت: رویه های س��رمایه گذاری، تنوع منابع 
س��رمایه ای و نح��وه تأمی��ن و ضمان��ت آن، 
پشتیبانی شرکت های س��رمایه پذیر، تعداد و 
حجم سرمایه گذاریهای انجام شده در حمایت 
از ف��ن آفرینان و می��زان موفقیت در فروش و 
بازاریابی محصول و رضایت خاطر ایده پرداز 
از نتیجه نهایی سرمایه گذاری از عوامل انتخاب 

برترین سرمایه گذاران کار آفرین است.
وی حج��م س��رمایه گذاری انجام ش��ده 

نس��بت به کل س��رمایه مورد نیاز برای اجرای 
پروژه، ثبات و تداوم کس��ب و کار، استفاده از 
منابع مالی شخصی، استفاده از اعتبارات دولتی 
و بهره مندی از خدمات مشاوره ای را از دیگر 
معیارهای انتخاب س��رمایه گذاران کار آفرین 

برتر عنوان کرد.
به گفته وی، اش��خاص حقیقی و حقوقی 
ش��رکت کننده در این بخش از جشنواره ملی 
فن آفرینی ش��یخ بهایی به ص��ورت جداگانه 

داوری می شوند.
گفتنی است، ششمین جش��نواره ملی فن 
آفرینی ش��یخ بهایی اردیبهشت ماه سال 89 در 
مهمانسرای عباسی اصفهان برگزار می شود و 
عاقه مندان جهت ثبت نام و کسب اطاعات 
WWW. بیشتر می توانند به آدرس اینترنتی

SHTF.IR مراجعه کنند.

ط��رح کان فناوری ارتباطات و اطاعات 
 )ICTMP( سازمان فاوای شهرداری اصفهان
به چهارمین جش��نواره پژوهش های شهری و 
روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های 

وزارت کشور راه یافت.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباط��ات رس��انه ای 
در  اصفه��ان  ش��هرداری  عموم��ی  رواب��ط 
ای��ن جش��نواره که به مناس��بت فرا رس��یدن 
هفت��ه پژوهش و ب��ه منظور ارزش��گذاری به 
جای��گاه پژوهش و تش��ویق پژوهش��گران و 
دس��ت ان��درکاران امر پژوه��ش در حوزه ی 
مدیریت ش��هری و روس��تایی، در بیس��تمین 
س��الگرد ش��کل گیری پژوهش��کده مدیریت 
شهری سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های 
معرف��ی  ضم��ن  ش��د.  برگ��زار  کش��ور 
طرح ه��ای برگزیده پژوهش��ی ش��هردارها و 
دهی��اری ها، ش��هرداری موفق اس��تان در امر 
پژوهش، شهرداری برتر در طرح ملی، دهیاری 
موف��ق اس��تان در ام��ر پژوه��ش و دبیرخانه 

پژوهشی برتر معرفی شدند.
در ای��ن جش��نواره همچنین تج��ارب و 
در  دهیاری ه��ا  و  ایده ه��ای ش��هرداری ها 
محوره��ای »مدیری��ت پژوه��ش«، »مدیریت 
واحد شهری«، »چالش های مدیریت روستایی 
و اولویت ه��ای برنامه ریزی برای آن و »پایان 
نامه های دانشگاهی برتر در حوزه های مرتبط 
با مدیریت ش��هری و روستایی« در سطح ملی 
معرفی شدند. در مراسم اختتامیه این جشنواره 
برگزیدگان بخش های مختلف معرفی و جوایز 
خ��ود را از مهندس مصطف��ی محمدنجار وزیر 
کشور، مهندس ارشادمنش معاون هماهنگی امور 
عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها 
و دهیاری ه��ا و دکتر محمدرضا بمانیان رئیس 
پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی سازمان 

شهرداری ها و دهیاری ها دریافت کردند.
در میان طرح های ارائه ش��ده به دبیرخانه 
این جشنواره در بخش پروژه های برتر استانی 

»یکپارچه س��ازی سیستم حمل و مقل شهری؛ 
مهندس علیرضا صلواتی )شهرداری اصفهان(« 
ب��ه عنوان ط��رح برت��ر معرفی و پ��س از آن 
طرح های استان چهارمحال و بختیاری )شهر 
فارس��ان(، طرح راهبردی بافت تاریخی نراق 
و بانک اطاعات روس��تاهای ایران از اس��تان 
مرکزی به عن��وان طرح های برگزیده انتخاب 

شدند.
همچنین شهرداری های اصفهان، گرگان، 
دزفول، چابهار و قائن به عنوان شهرداری های 
برتر کش��ور در حوزه پژوهش انتخاب شده و 
دفتر امور ش��هری استانداری اصفهان به همراه 
دفاتر امور شهری اس��تانداری های آذربایجان 
ش��رقی، آذربایج��ان غربی، بوش��هر، گیان و 
مازن��دران به عن��وان دفاتر امور ش��هری برتر 
اس��تانداری های کش��ور در ح��وزه پژوهش 

معرفی شدند.
در ای��ن جش��نواره س��ازمادن همی��اری 
ش��هرداری های اس��تان اصفهان نیز به عنوان 
سازمان همیاری شهرداری برتر کشور انتخاب 
شد. پژوهش��کده مدیریت شهری و روستایی 
س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور 
چهارمین جشنواره معرفی طرح های پژوهشی 
برتر مدیریت شهری و روستایی را همزمان با 
بیستمین سالگرد تأس��یس این پژوهشکده در 
هفت��ه پژوهش برگزار کرد. در این جش��نواره 
طرح هایی که دارای خاقیت و نوآوری بوده 
و با اس��تفاده از نظرات مردم و نهادهای مرتبط 
تهیه ش��ده و ضمن متناس��ب بودن کیفیت و 
نتایج گزارش��ها با هزینه پ��روژه و تطابق آن با 
ش��رح مبالغ مصوب طرح، راهکارهای عملی 
برای رفع برخی مش��کات مردم در شهرها و 
روس��تاها ارائه و ش��رکت داده شد که در این 
خصوص از طرح کان فن��اوری ارتباطات و 
اطاعات )ICTMP( سازمان فاوای شهرداری 
اصفه��ان نیز که یکی از طرح های راه یافته به 

این جشنواره بود تقدیر به عمل آمد.

در چهارمین جشنواره پژوهش های شهری و روستایی سازمان 
شهرداری ها و دهیاری ها صورت گرفت:

تقدیر از طرح کالن فناوری ارتباطات و 
اطالعات سازمان فاوای شهرداری اصفهان

دبیر ششمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی:
انتخاب سرمایه گذاران براساس نحوه 

تشخیص و شناسایی فرصت های 
سرمایه گذاری آنها است

بهره مندی 152 روستای 
باالی 70 خانوار از راه 

آسفالته
مدیر کل راه و ترابری استان چهارمحال و بختیاری  
با بیان این مطلب گفت: بر اساس برنامه چهارم توسعه 
دولت روستاهای باالی 70 خانوار باید از راه آسفالته 
مناسب برخوردار شوند. س��یف ا... کریمی افزود: با 
اج��رای این برنامه در اس��تان چهارمحال و بختیاری 
152 روس��تای باالی 70 خانوار از راه آس��فالته بهره 
مند ش��دند. وی گف��ت: برای اجرای ای��ن طرح 27 
میلیارد ریال از اعتبارات ملی و اس��تانی هزینه ش��ده 
اس��ت. کریمی تصریح کرد: با اجرای این طرح یک 
هزار و  589 کیلومتر راه روستایی آسفالت و بهسازی 
ش��د. مدیرکل راه و ترابری چهارمح��ال و بختیاری 
مجموع راه های روس��تایی اس��تان را 2 هزار و 844 
کیلومتر عنوان و خاطرنش��ان کرد: شهرستان لردگان 
با 913 کیلومتر بیش��ترین راه روستایی استان را دارد. 
وی گفت: با برنامه ریزی های خوبی که ش��ده است 
در برنامه چهارم توسعه استان چهارمحال و بختیاری 
برنامه احداث راه روس��تایی صد درصد تحقق یافته 
و اداره کل راه و تراب��ری 30 درصد از برنامه جلوتر 
است. کریمی افزود: در برنامه پنجم توسعه اولویت با 
آسفالت راه روس��تاهای باالی 50 خانوار است. وی 
گفت: 131 روس��تا باالی 50 خانوار داریم که دارای 
481 کیلومتر راه هستند که آن شاء اهلل این برنامه هم 

تحقق خواهد یافت. 

پیشرفت 80 درصدی 
طرحهای آب و فاضالب  
چهارمحال وبختیاری  

در  ش��هری  فاض��اب  و  آب  ب��زرگ  ط��رح   9  
چهارمحال و بختیاری با بیش از 80 درصد پیشرفت 

فیزیکی درحال ساخت است. 
ش��هری  فاض��اب  و  آب  ش��رکت  مدیرعام��ل 
چهارمح��ال و بختیاری گفت: مهمترین این طرح ها 
مخ��ازن 1500 مترمکعبی س��ودجان و م��ال خلیفه، 
طرح تأمین آب در ش��هرهای سورشجان و باباحیدر 
و نوس��ازی 40 کیلومتر ش��بکه آب آشامیدنی در 21 

شهر استان است. 
حشمت اهلل هاش��می افزود: طرح 38 کیلومتر شبکه 
فاضاب در 15 شهر استان، 10 کیلومتر شبکه جدید 
آبرسانی، س��اخت چهار حلقه چاه آب در شهرهای 
فرادنب��ه، بلداج��ی و گندمان و س��اخت 14 کیلومتر 
ش��بکه اصلی آبرسانی در 10 شهر استان هم از دیگر 

طرح های در دست ساخت است. 
وی گفت: برای اجرای این طرح ها بیش از 77 میلیارد 
ریال اعتبار پیش بینی ش��ده است. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضاب شهری استان افزود: این 9 طرح همزمان 
با دهه فجر امسال بهره برداری می شود. هاشمی گفت: 
با بهره برداری از این طرحها جمعیتی نزدیک به 200 هزار 

نفر از مزایای آن بهره مند می شوند. 

توسعه ی پرشتاب 
اماکن ورزشی و 
تفریحی دانشگاه 

شهرکرد
اماکن ورزشی و تفریحی دانشگاه شهرکرد 
با نگاه به نیاز آتی دانشگاه به سرعت در حال 

توسعه است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد 
با توجه به رش��د و توس��عه ی همه جانبه ی 
دانش��گاه شهرکرد و افزایش قابل توجه تعداد 
دانش��جویان ای��ن دانش��گاه و نیازه��ای آتی 
دانشجویان به اماکن ورزشی و تفریحی و در 
راستای گس��ترش فرهنگ ورزش همگانی و 
قهرمانی  ورزش  زیرس��اخت های  توسعه ی 
مجموعه جدید ورزشی این دانشگاه در حال 

تکمیل است.
این مجموعه که شامل استخر سرپوشیده، 
سالن ورزش��ی چند منظوره و زورخانه است 
با 4750 مترمربع فضای سرپوشیده و اعتباری 
مع��ادل 23 میلی��ارد و 925 میلی��ون ریال در 

اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.
شایان ذکر است زورخانه این مجموعه با 
250 مترمربع آماده بهره برداری بوده و س��الن 
چن��د منظوره ای��ن مجموعه نیز با مس��احت 
2300 مترمربع هم اکن��ون بیش از 85 درصد 
پیش��رفت داشته و پیش بینی می شود در دهه 
مب��ارک فجر به بهره برداری برس��د. همچنین 
استخر سرپوشیده این مجموعه که با زیربنای 
2200 مترمربع در حال ساخت است تا کنون 

30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
گفتنی است برای س��اخت این مجموعه 
تاکنون بیش از 10 میلی��ارد ریال از اعتبارات 

دانشگاه شهرکرد هزینه شده است.
قابل ذکر اس��ت ب��ا بهره ب��رداری از این 
مجموعه ورزش��ی اماکن سرپوشیده دانشگاه 
شهرکرد با رشدی معادل 157 درصد به 7750 
مترمربع افزایش یافته و کل فضای ورزشی این 

دانشگاه به 29250 مترمربع خواهد رسید.

شهرکرد
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 12-محب��ت- چهار دندان نیش- پدر زن چارلی 
چاپلین و برنده نوبل ادبی سال 1936 و نویسنده 

رمان مه
 13- حبیب خدا- شهر معروفی در بلغارستان- بله 

پوتین
 14- ضربه ای در فوتبال- گاری- وزیدن باد

 15- گردگیری و پاکیزه نمودن اشیاء- استخوان سر
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حادثه رانندگی در چهارمحال و بختیاری 8 
کشته و زخمی دربر داشت

حوادث
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نابهگندنمتفارش
هیمویمارقانیب
ابرتاونانجما
نسایسانوسوسن
زیومیناجمیماه
الهاعزنساویر
رادهدپویمرتو
سویرادربماناز

یسقادیونویدم
ایرامبرسیمکد
ههیشرادیبهملی
دهواسهدرزهاو
الریاننارکتا
نوهنیساینوران
هایسهلالوگهزره

ــده رود: در اثر  ــان- خبر نگار زاین فارس
برخورد یک دستگاه خودرو پراید با یک دستگاه 
مینی بوس در جاده »فارس��ان« به »بابا حیدر« از 
توابع چهارمحال و بختیاری، یک نفر کشته و 7 

نفر دیگر زخمی شدند.
پای��گاه  گ��زارش  ب��ه 
اطاع رس��انی پلی��س، در 
جریان برخورد یک دستگاه 
خودرو پراید با یک دستگاه 
خودرو مینی بوس، در محور 
فارسان به بابا حیدر از توابع 
چهارمحال و بختی��اری، 8 
نفر ار سرنشینان خودروها به 
شدت دچار جراحت شدند.

این گزارش حاکیست، 
افراد صدمه دیده سریعاً، توسط مأموران اورژانس 
و نیروهای امدادی  به بیمارس��تان منتقل و تحت 
درمان قرار گرفتند. متأسفانه تاش پزشکان برای 

درمان یکی از مصدومان مؤثر واقع نشد و او جان 
خود را از دست داد و درمان سایر مصدومان ادامه 
دارد، همچنین علت وقوع ای��ن حادثه دلخراش، 

توسط کارشناسان در دست بررسی است.
شایان ذکر است، کارشناس انتظامی حاضر 
در صحن��ه  ضم��ن اب��راز 
تأس��ف از بروز این حادثه، 
به خانواده ه��ای محترم و 
جوان  رانن��دگان  خصوصاً 
توصی��ه ک��رد ب��ا توجه به 
فرا رس��یدن فصل س��رما و 
ری��زش برف و ب��اران و در 
نتیجه لغزنده بودن س��طح 
جاده ها، هنگام رانندگی با 
سرعت مطمئنه حرکت کرده 
و با احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی، ایمنی 
و آس��ایش س��فر با خودرو را در فصل زمستان 

افزایش دهند.

در ش��ماره قبل ب��ه مضرات 
س��یگار در جامعه اش��اره کردیم. 
همچنین عنوان کردیم آمار افرادی 
که ساالنه در اثر مصرف دخانیات 
جان خ��ود را از دس��ت می دهند 
زنگ خطری اس��ت برای کسانی 
که همچنان به مصرف این کشنده 

بی صدا  اصرار می کنند.
در ش��ماره قبل گفته ش��د که 
ایران رس��ماً به کنوانسیون جهانی 
منع دخانیات در ژنو پیوسته و حق 

رأی دارد.
ام��ا آیا می دانی��د دولت ایران 
روزان��ه 8 میلیارد تومان به صورت 
نامحس��وس صرف درم��ان افراد 

سیگاری می کند؟
در این شماره بررسی مضرات 
مختل��ف مصرف س��یگار را ادامه 
می دهیم. همچنین نگاه کوتاهی به 
نقش تبلیغات س��یگار در افزایش 
گرایش افراد به مص��رف این ماده 

دخانی داریم.
***

در سراس��ر دنیا بی��ش از یک 
میلیارد نفر سیگار می کشند یعنی 
حدوداً یک نف��ر از میان هر چهار 
نفر بزرگس��ال. مصرف دخانیات 
همچنین یک��ی از عوامل پر خطر 
برای 6 بیم��اری از میان 8 بیماری 
اول مسبب مرگ در جهان از جمله 
س��رطان و ناراحتی قلبی اس��ت. 
مصرف دخانیات به تنهایی بیش از 
هر عامل دیگری افراد را به کشتن 
می دهد و مس��ئول مرگ نیمی از 
مردمانی اس��ت که در مصرف آن 
زیاده روی می کنند. در سال  2008 
مصرف سیگار بیش از 5 میلیون نفر 
را کشت، این رقم بیش از مجموع 
تعداد مرگ و میر در اثر ایدز، سل و 

ماالریا است.

مصرف دخانیات نه تنها بر فرد 
سیگاری اثر می گذارد، بلکه افرادی 
را ک��ه در مجاورت فرد س��یگاری 
هستند نیز تحت تأثیر قرار می دهد. 
طبق اعام متخصصین قرار گرفتن 
در معرض دود سیگار دیگران، در 
خان��ه و یا در مح��ل کار، احتمال 
ابت��ا به ناراحتی قلب��ی را از 25 تا 
30  درصد افزایش می دهد و خطر 
مبتا ش��دن به سرطان ریه را 20 تا 
30 در ص��د باال می برد. طبق نظر 
»مؤسس��ات مبارزه با مصرف مواد 
مخدر« قرار گرفتن در معرض دود 
س��یگار به خصوص برای کودکان 
پ��ر خطر اس��ت و خط��ر ابتا به 
بیماری های تنفسی و سندرم مرگ 
ناگهانی نوزادان را افزایش می دهد.

اگر چه ضریب مصرف سیگار 
در س��ال های اخی��ر در نواح��ی 
ب��ا درآمد باالی دنی��ا کاهش یافته 
اس��ت اما درصد مصرف س��یگار 
در نواح��ی دارای درآم��د پایین یا 
متوسط افزایش یافته است. افراد با 
درآمد پایین یا متوس��ط بیش از80 
در صد سیگاری های دنیا را تشکیل 

می دهند.
مضرات مصرف دخانیات

طبق اع��ام  مراک��ز کنترل و 
پیش��گیری بیماری ها، در ایاالت 
متحده مصرف س��یگار مس��ئول 
حدود 438ه��زار م��رگ و میر یا 
نزدی��ک به یک م��ورد از میان هر 
پنج حادثه فوت در یک سال است. 
همچنین مصرف سیگار ساالنه 193 
میلیارد دالر از جهت تولید از دست 
رفته و مراقبت های پزشکی هزینه 

بر می دارد.
مصرف دخانیات مخاطره آمیز 
اس��ت، زیرا حاوی ش��ماری مواد 
شیمیایی مضر برای سامتی است 

که شامل حدود 60 درصد عوامل 
س��رطان زا، قیر، آرس��نیک، کربن 
مونوکس��ید و نیکوتین می ش��ود. 
اعتیاد آوراست،  نیکوتین ش��دیداً 
بنابرین تا حدودی مس��ئول تعدد 
دفعاتی اس��ت که افراد س��یگاری 
احساس می کنند ناگزیرند سیگاری 
روشن کنند. بدون مصرف مقادیر 
منظم��ی از نیکوتی��ن، ی��ک فرد 
ناخوشایندی  سیگاری نشانه های 
از ت��رک ک��ردن را تجربه می کند 
که ترک کردن س��یگار را دش��وار 

می سازند.
طبق اطاع س��ازمان بهداشت 
جهانی، اگ��ر اقداماتی برای مبارزه 
با این مشکل نش��ود تا سال 2030 
مرگ و میر در اثر مصرف دخانیات 
به 8 میلیون در سال خواهد رسید 
که در مجموع با یک میلیارد حادثه 
فوت در قرن بیس��ت و یکم برابر 

است. کاهش درصد مصرف سیگار 
در کش��ورهای با در آمد باال نشان 
می دهد که استراتژی های مؤثری 
برای مقابله با مصرف دخانیات به 
کار گرفته شده اند. دشواری کار در 
کاربرد آن روش ها در کش��ورهای 

در حال توسعه است.
همکاری بین المللی

مراک��ز کنت��رل و پیش��گیری 
بیماری ها با س��ازمان بهداش��ت 
جهانی همکاری می کند تا سیستم 
جهانی نظارت بر مصرف دخانیات 
را شکل دهند و در این زمینه چندین 
پژوهش را برای نظارت بر مصرف 
دخانیات هدایت می کنند. یکی از 
این پژوهش ها تحقیقی اس��ت که 
جوانان را ارزیابی می کند. اطاعات 
به دس��ت آمده از طریق تحقیقات 
برنامه های ترک  ب��رای  می تواند 

سیگار به کار رود.

س��ازمان بهداش��ت جهان��ی 
در ت��اش ب��رای توس��عه اهداف 
کنوانسیون در سال 2008 به ایجاد 
Mpower دس��ت زد ک��ه ی��ک 
اس��تراتژی کنترل ثابت شده برای 

کاهش مصرف دخانیات است.
  Mpower ح��اوی ش��ش 

عنصر است:
1-نظارت بر مصرف دخانیات 

و سیاست های پیشگیری 
2-محافظ��ت از مردم در برابر 

دود دخانیات
3-عرضه کمک به مردم برای 

ترک مصرف دخانیات
م��ورد  در  دادن  4-هش��دار 

خطرات دخانیات
5-تحمی��ل قوانین منع تبلیغ، 
تروی��ج و حمایت مالی از مصرف 

دخانیات
6- باال بردن مالیات دخانیات.

نظ��ارت ب��ر مص��رف توتون 
اطاعاتی در م��ورد حد همه گیر 
ب��ودن مس��أله در نواحی مختلف 
فراهم می کند و می تواند مشخص 
کند کدام سیاست های ضد مصرف 
سیگار مؤثرترین راه ها در هر ناحیه 

خواهند بود.
دومین عامل مهم در مبارزه با 
دخانیات تصویب و تحمیل قوانین 
منع مصرف س��یگار در فضاهای 
عمومی اس��ت تا م��ردم را از قرار 
گرفت��ن در مع��رض دود س��یگار 
محافظت کند. موفقی��ت این نوع 
قانون در سراس��ر ای��االت متحده 
قابل مش��اهده اس��ت، ش��هرها و 
ایالت های بیشتر و بیشتری سیگار 
کشیدن را در مکان های عمومی و 
همچنین مکان های خصوصی مانند 

رستوران ها منع کرده اند.
طبق اطاع س��ازمان بهداشت 

جهانی فقط 9 کشور برای افرادی 
ک��ه می خواهند س��یگار را ترک 
کنند، خدماتی ارائه می دهند. چنین 
خدماتی ضروری هستند زیرا سیگار 
کشیدن اعتیاد آور است و افرادی که 
می خواهند س��یگار را ترک کنند، 
ممکن اس��ت به کمک نیاز داشته 
باشند. ترک س��یگار را می توان به 
کمک عوامل مکمل نیکوتین مانند 
برچس��ب های نیکوتین یا آدامس 
نیکوتین آس��ان تر ک��رد. به عاوه 
عناصر دارویی نیز تولید شده اند که 
مستقیماً با مراکز اعتیاد در مغز انسان 

سر و کار دارند.
ق��رار دادن ب��ر چس��ب های 
بس��ته های  روی  هش��داردهنده 
سیگار برای بیان تفصیلی خطرات 
سیگار کشیدن می تواند به افزایش 
آگاه��ی در مورد خطرات س��یگار 
برای سامتی کمک کند. عاوه بر 
این حذف تعاریفی که قصد دارند 
سیگار را بی خطر جلوه دهند مانند 
»الیت« یا »ک��م نیکوتین«  یکی از 
اهداف است. تحقیقات نشان داده 
است که س��یگارهای الیت یا کم 
نیکوتین به اندازه دیگر س��یگارها 

مرگ آورند.
 من��ع تبلیغ دخانی��ات، ترویج 
س��یگار و به دست آوردن مشتریان 
جدید را برای ش��رکت های تولید 
کننده دخانیات مشکل تر خواهد 

ساخت.
طبق اعام سازمان بهداشت 
جهان��ی افزای��ش مالی��ات ب��ر 
برای  راه  دخانی��ات مؤثرتری��ن 
مهار کردن مصرف سیگار است، 
ازآنجا که افزایش قیمت مانع از 
مردم  سیگار کش��یدن می شود، 
را تش��ویق می کند که س��یگار 

کشیدن را ترک کنند. 

تبلیغ سیگار  یا  تبلیغ 
ضد سیگار

تبلیغ )بیشتر تبلیغ مستقیم ( مواد دخانی در بسیاری 
از کشورها ممنوع است ولی صاحبان صنعت دخانیات 
مجبور هستند برای بقا و در راستای افزایش فروش و 
دستیابی به مشتریان جدید، محصوالتشان را تبلیغ کرده 
و حتی در این زمینه به روش های غیرملموس تر هم 
متوسل شوند. اما مخالفان مصرف دخانیات هم از ساح 

تبلیغ بی بهره  نیستند.
صنعت دخانی��ات روزانه حدود پن��ج هزار تن از 
مش��تریان خود را از دست می دهد. مشتریان از دست 
رفته اغلب کسانی هستند که توانسته اند تصمیم خود 
برای ترک س��یگار را عملی سازند. برخی دیگر نیز به 
دلیل کهولت سن یا در اثر بیماری های مرتبط با استعمال 
دخانیات با زندگی وداع گفته اند. بنابراین ش��رکت ها 
دخانیاتی به منظور ادامه بقای خود مجبور هس��تند هر 
روز هزاران مشتری جدید برای محصوالت خود بیابند. 
از این رو تبلیغات اساسی در تداوم گردش چرخ صنعت 
جهانی دخانیات به حس��اب آمده و با آن پیوندی قوی 

دارد.
تبلیغ دخانیات نیز مانند انواع دیگر تبلیغ دو دسته 
از فرصت ها را غنیمت ش��مرده و م��ورد بهره برداری 
قرار می دهد. دس��ته اول فرصت هایی هس��تند که به 
واس��طه تقاضا برای تولیدات دخانیاتی و نه برندهای 
خاصی از س��یگار ب��ه وجود می آیند. بر اس��اس این 
روش شرکت های چند ملیتی به ویژه در کشورهای در 
حال توسعه تاش می کنند تا به تجربه کردن تولیدات 
دخانیاتی در میان افراد غیرسیگاری دامن بزنند. در این 
تاش هدف ش��رکت های مذکور این اس��ت که این 
تقاضا به سوی برندهای بین المللی سوق پیدا کنند و نه 
محصوالت محلی. دسته دوم از فرصت ها نیز تبلیغاتی 
را ش��کل می دهند که محبوب ک��ردن برند و افزایش 
وفاداری مش��تریان را هدف گ��ذاری کرده اند. یکی از 
روش ه��ای رایج در این زمینه توزیع انواع کارت های 
بازی یا تجاری س��یگار در بازار است. یکی از تأثیرات 
دیگ��ر تبلیغات محصوالت دخانیاتی بی اثر س��اختن 
گزارش ه��ای رس��انه های خبری در م��ورد مضرات 

مصرف دخانیات برای سامتی است.
بودجه ای که شرکت های دخانیاتی برای تبلیغات 
خود ص��رف می کنند، بس��یار قابل توجه اس��ت. به 
 طور مثال به گفته کمیس��یون تجارت ف��درال امریکا 
تولید کنندگان انواع س��یگار در این کش��ور طی سال 
1999، مبل��غ 8/24 میلیارد دالر برای تبلیغ محصوالت 
خود هزینه کرده اند. شرکت تحقیقات بازار نیلسیون هم 
اعام کرد شرکت های دخانیاتی انگلیس بین سال های 
 2001 ت��ا 2002 حدود 25 میلی��ون پوند صرف تبلیغ 
ک��رده اند. این رقم در واقع منه��ای 26 میلیون پوندی 
است که شرکت های مذکور صرف تبلیغات غیرمستقیم 

می کنند.
روش های ویژه تبلیغ و فروش

باید توجه داشت که این حجم عظیم تبلیغ دخانیاتی 
در موقعیتی ص��ورت می گیرد ک��ه محدودیت های 
مختلفی در بس��یاری از کش��ورها علیه تبلیغ س��یگار 
وجود دارد و ش��رکت های دخانیات تاش می کنند 
تا از راههایی غیرمس��تقیم تر به این کار مبادرت کنند. 
توسل به روش هایی نظیر هدایای تبلیغاتی که تصویر 
یک برند خاص س��یگار روی آنها نقش بسته است یا 
اسپانسرش��یپی رویدادهای ورزشی تنها دو شیوه رایج 
از شیوه های متعدد اینگونه تبلیغ هستند. تبلیغ در نقطه 
فروش، ارتقای برند به کمک فعالیت های پوششی )مثل 
پوشاک کاسیک(، پست مستقیم، اهدای جایزه، فروش 

ویژه و... از جمله دیگر شیوه های تبلیغ غیرمستقیم در 
صنعت دخانیات محسوب می شوند. مطالعات انجام 
گرفته نشان می دهند که این نوع تبلیغات برای جوانان 
جذابیت خاصی دارند. یک برند سیگار معروف تاکنون 
توانسته است با استفاده از این نوع تبلیغ بخش عظیمی 
از جوانان را به س��وی مصرف محصوالت خود سوق 

دهد.
سیگار را ترک می کنیم

برند مذکور به تش��کیل گ��روه هایی چهار نفره از 
سیگاری ها می پردازد و پس از برگزاری رقابت هایی، 
برخی از آنان را که صاحب رتبه می شوند برای تفریح 
به مزارع خود دعوت کرده و بخشی از جایزه یک میلیون 

دالری را در اختیارشان قرار می دهد.
این ش��رکت تولید کننده سیگار همچنین یکی از 
اسپانسرهای شرکت فراری در مسابقات اتومبیل رانی 
فرمول یک است. با وجود اینکه در چند سال اخیر قوانین 
سختی علیه حمایت های مالی شرکت های دخانیات از 
مسابقات ورزشی و به ویژه مسابقات پرطرفدار اتومبیل 
رانی فرمول یک در نقاط مختلف جهان به اجرا درآمده 
است، اما این شرکت توانسته است با تکیه بر البی های 
قوی خود در مواردی از اجرای این قوانین معاف شود 
که مس��ابقات بحرین در س��ال 2006 نمونه ای از این 

معافیت محسوب می شود.
این نوع معافیت ها در سایر قوانین و احکام نیز به 
چشم می خورند. مصرف سیگار هم اکنون در امریکا و 
بیشتر کشورهای توسعه یافته سیر نزولی به خود گرفته 
و شرکت های دخانیاتی مجبور هستند محصوالت خود 
را در کشورهایی دیگر به فروش برسانند. با وجود اینکه 
دولت امریکا تحریم هایی را علیه برخی از کشورها نظیر 
ایران اعمال کرده است اما محصوالت دخانیاتی از جمله 
کاالهایی بوده اند که تاکنون از این نوع تحریم ها مصون 

مانده اند.
مخاطبان آگهی های تجاری س��یگار طی سالیان 
گذشته متفاوت بوده و بسته به موقعیت تغییر کرده اند. 
برخی از برندها برای اینکه بتوانند بیشتر مورد توجه قرار 
گرفته، محبوب شوند، شیوه هدف گیری گروه خاصی 
از افراد را که دارای عایق خاصی نیز هستند در دستور 
کار قرار می دهند. یکی از این گروه ها زنان هستند که به 
رغم مردان مصرف کننده سنتی محصوالت شرکت های 
دخانیاتی محسوب نمی ش��وند. شرکت های مذکور 
ت��اش می کنند ت��ا از طریق تأکید ب��ر مباحثی نظیر 
آزادی زنان، این گروه از مصرف کنندگان را به س��وی 
محصوالت خود جذب کنند. برند ویرجینیا اسلیمز که 
دهه 60 در امریکا معرفی ش��د، توانست با تکیه بر این 
روش به فروش باالیی در میان گروه های مختلف زنان 
دست یابد.کمپینی که توسط شرکت امریکایی آر جی 
رینولدز برای شناس��اندن شخصیت جو کمل به اجرا 
درآمد، مثال بارز دیگ��ری در ترغیب گروهی خاصی 
از مخاطبان تبلیغات به مصرف س��یگار است. شرکت 
مذک��ور تاش کرد تا با خلق این ش��خصیت جوانان 
س��یگاری به ویژه افراد 18 تا 24 س��اله را به سوی این 
برند جذب کند. اما رینولدز به واسطه فشار گروه های 
مخالف مصرف سیگار از جمله کمیسیون تجارت فدرال 
و کنگره امریکا، درنهایت مجبور شد که از این کمپین 
تبلیغاتی دست بکشد. روش دیگر خنثی کردن تبلیغات 
ضد مصرف سیگار است. بخش زیادی از افراد سیگاری 
به دلیل تأثیرپذیری از کمپین های ضد مصرف ساالنه 
از تعداد مشتریان شرکت دخانیاتی کاسته می شوند و 
این ش��رکت ها باید راه هایی را برای خنثی کردن این 
تاش ها بیابند، حتی اگر در این راستا مجبور شوند به 

روش های غیرقانونی و نامتعارف متوسل شوند.
تبلیغ ضد مصرف

در حالی که ش��رکت های سازنده انواع سیگار هر 
روز گریزگاه های جدیدتری را برای تبلیغ محصوالت 

خود پیدا می کنند، فع��االن ضد مصرف دخانیات نیز 
راه حل های مؤثرتری را در مقابل این ش��رکت ها به 
کار می گیرند. گروه های مخالف مصرف س��یگار به 
ویژه مؤسس��ات خیریه مبارزه با بیماری سرطان همراه 
با بس��یاری از سازمان های مس��ئول امور بهداشتی در 
کشورهای مختلف تاش می کنند با ساختن آگهی ها و 
تیزرهایی که جنبه های منفی مصرف دخانیات را مورد 
تأکید قرار می دهند، تبلیغات ش��رکت ها تولید کننده 

دخانیات را بی اثر سازند.
تاکنون تاش های متعددی در این راستا صورت 
گرفته است که کمپین »برای زندگی بدون دخانیات« در 
س��ال 2005 از سوی اتحادیه اروپا و کمپین 31 میلیون 
پوندی دولت انگلیس از جمله آنها محسوب می شوند. 
اما فعاالن ضد دخانیات از فرصت های موجود نیز غافل 
نمی شوند. یکی از این فرصت ها مرگ واینه مک الرن 
بود. »م��رد مارلبورو« از جمله موفق ترین کمپین های 
تبلیغاتی سیگار به حساب می آید که توانست از دهه 60 
تا 90 به یکه تازی خود ادامه دهد. سیگار مارلبورو توسط 
کابوی های مختلفی مورد تبلیغ قرار گرفت و مک الرن 
یکی از کسانی بود که چهره اش در دهه 70 روی بسیار 
از تولیدات این برند نقش بسته بود. او سال 1992 در اثر 
ابتا به سرطان ریه فوت کرد. اما دوربین های تلویزونی 
توانستند پیش از مرگ الرن، لحظات حضور وی را در 
بیمارستان به ثبت برسانند. این لحظات بعدها به چند 
فیلم تبلیغاتی علیه مصرف سیگار تبدیل شدند. البی های 
صنعت دخانیات معموالً مدعی هستند که تبلیغات لزومًا 
به افزایش میزان فروش سیگار منجر نمی شوند و هدف 
اصلی از کمپین های تبلیغاتی تنها افزایش س��هم بازار 
برای یک برند خاص بدون ترغیب افراد غیرسیگاری 
به مص��رف دخانیات اس��ت. این در حالی اس��ت که 
کارشناسان تبلیغ معتقدند یکی از اهداف اولیه هر نوع 
تبلیغی باالبردن میزان مصرف محصول یا خدمت مورد 
تبلیغ اس��ت. از س��وی دیگر آمارها نشان می دهد که 
س��االنه تنها 10 درصد از سیگاری ها به استعمال برند 
جدیدی متمایل می ش��وند. در واقع با توجه به از بین 
رفتن عده کثیری از سیگاری ها در طول یک سال این 
واقعیتی انکارناپذیر است که صنعت دخانیات در راستای 
ادامه حیات خود ناگزیر اس��ت مشتریان جدیدی برای 
محصوالت خود دس��ت و پا کند. یکی از گروه هایی 
که بیشترین تأثیرپذیری را از آگهی های دخانیاتی دارند، 

جوانان هستند.
تحقیق��ات مختلفی در این زمین��ه صورت گرفته 
است و نتایج بسیاری از آنان نشان می دهند که تبلیغات 
نقش مهمی را در زمینه رغبت یا عدم تمایل به مصرف 
دخانیات به ویژه در میان جوانان ایفا می کند. بر اساس 
تحقیقی که توس��ط بانک جهانی دراین زمینه صورت 
گرفت است، در صورت همراه شدن یک کمپین ضد 
مصرف س��یگار با یک برنامه اطاع رس��انی فراگیر از 
مضرات دخانیات، این کمپین قادر است تا 6 درصد به 
کاهش مصرف سیگار منجر شود. تحقیقات نشان داده 
است که جوانان تبلیغات مربوط به محصوالت دخانیات 
را پذیرفته، درک کرده و به خاطر می سپارند. بنابراین یک 
کمپین ضد مصرف دخانیات برای قشر جوان، می تواند 
هنجارها و رفتارهای این قش��ر را مورد هدف قرار داده 
و مانع از عمل )خریدن و مصرف بیشتر دخانیات ( در 
آخرین مرحله از روند ترغیب ش��ود. از این رو تاش 
برای افزایش قیمت برندهای پرطرفدار سیگار در میان 
جوانان از جمله دیگر اقدامات مؤثر در کمپین های ضد 
مصرف دخانیات محسوب می شود. تبلیغ سبک زندگی 
بدون سیگار نیز از روش های جدید مبارزه با مصرف 
دخانیات در تبلیغات ضد مصرف س��یگار به حساب 
می آید. در این روش تاش می شود از ابزارهایی نظیر 
تبلیغ مکان هایی که فقط مختص به افراد غیرسیگاری 

است، در ترغیب افراد سیگاری به ترک استفاده شود.

 تأثیر تبلیغ دخانیات بر جوانان 
تحقیقات متعدد در مورد میزان تأثیرگذاری تبلیغات 
محصوالت دخانیاتی گروهای مختلف جامعه حاکی 
اس��ت که این نوع تبلیغات بیش��ترین اثر را بر جوانان 
می گذارن��د. بر اس��اس برخی از ای��ن تحقیقات 90 
درصد از س��یگاری ها از دوران دبیرس��تان به مصرف 
دخانیات تمایل پیدا کرده اند. بنابراین قشر جوان یکی 
از بازارهای هدف و پرس��ود ش��رکت های دخانیاتی 
محسوب می ش��ود. بر اس��اس تحقیقی که در فصل 
نامه آموزش س��امتی در امریکا به چاپ رسیده است، 
تعداد آگهی های تبلیغ سیگاری که در مجات مرتبط با 
جوانان و زنان در این کشور به چاپ می رسد، بیشتر از 
آگهی های مجاتی است که سایر بخش های جمعیتی 
را مورد هدف قرار داده اند. شرکت های دخانیاتی تاش 
می کنن��د تا در تبلیغات خود ب��ر مقوله هایی که برای 
جوانان جذابیت بیشتری دارند نظیر قدرت، جاذبه های 

جنسی، رازآلودگی و استقال تأکید ورزند.
برخ��ی از آگهی های تج��اری حتی پا را از این 
فراتر گذاشته و به تحریک کودکان نیز می پردازند. 
شخصیت جوکمل که توسط برند کمل معرفی شده 
است، نمونه ای از این دست است. این برند چندی 
پی��ش در مورد جو کمل ش��خصیت کارتونی خود 
این جمله تبلیغی را منتش��ر کرد: 75 سال می گذرد 
و هنوز سیگار می کش��د. اگرچه این جمله هفتادو 
پنجمین س��الگرد تولد برند کم��ل را یادآوری کرده 
اس��ت اما در عین حال به سن طوالنی یک سیگاری 
و زنده ماندن وی نیز اشاره دارد.    بر اساس تئوری 
یادگی��ری اجتماعی تکرار می توان��د به تغییر رفتار 
در س��بک زندگی منجر ش��ود. نباید اینطور تصور 
کرد که افراد جوان، خوش تیپ، پرنش��اط و قبراق 
تصادفی در تبلیغات سیگار به نمایش در نمی آیند. 
جوانان تنها قشری هستند که به پیروی از همساالن 
خود بیش��ترین توج��ه را دارن��د و تبلیغاتچی های 
محصوالت دخانیاتی نیز از این نکته غافل نیس��تند. 
از س��ویی آنان می دانند که در دنیای امروز شرکتی 
موفق اس��ت که بتواند پیش از پاگذاش��تن مشتریان 
بالقوه در فروش��گاه ها رفتار م��ورد نظر خود را در 
آنها نس��بت به محصوالتش خلق کن��د. جوانان به 
اعتب��ار و وجهه خود در میان همساالنش��ان بس��یار 
حساس هستند. بنابراین تاش می کنند برای اینکه 
همیش��ه جزئی از آنان باش��ند، از رفتارهای رایج و 
جاافتاده در میان قش��ر جوان پی��روی کنند. بنابراین 
آژانس ه��ای تبلیغاتی در کمپین های تبلیغاتی خود 
برای شرکت های دخانیاتی هرگز از توجه به سبک 
خاص زندگی مورد عاقه جوانان غافل نیس��تند. اما 
یکی دیگر از شیوه های رایج در تبلیغات محصوالت 
دخانیاتی برای قشر جوان تأکید بر جسارت و پردلی 
است. شعار معروف یک برند امریکایی که » بی پروا 
باش، س��رکش باش!« ریشه در همین واقعیت دارد. 
تحقیقات نش��ان می دهد جوانان س��یگاری بیش از 
جوانان غیرسیگاری به انجام کارهای جسارت آمیز 
و غیرمعمول عاقه دارند. این به هیچ وجه تصادفی 
نیس��ت که ش��رکت های دخانیاتی از جمله حامیان 
اصلی رویدادهایی نظیر س��وارکاری، بالون سواری، 
موتورسواری، دوچرخه س��واری کثیف و... باشند. 
رویدادهای��ی که از نگاه نوجوانان و جوانان بس��یار 
جذاب و جس��ارت آمیز هستند. س��یگار همچنین 
در تبلیغات به عنوان نش��انه ای بارز از اس��تقال و 
مخالفت شناسانده می شود. سیگاری های این نوع 
تبلیغات زنان و مردانی تصویر می ش��وند که افکار 
عمومی را به مبارزه طلبیده و همیشه روی پای خود 
می ایستند. ش��عار »مصالحه نه « که یک برند بسیار 
مع��روف مطرح کرده اس��ت، در همین راس��تا قابل 

ارزیابی است.

مصرف دخانیات، انتخاب مرگبار میلیون ها نفر در سراسر دنیا

ــت جهانی، اگر  ــازمان بهداش طبق اطالع س
ــود  ــکل نش اقداماتی برای مبارزه با این مش
ــر در اثر مصرف  ــال 2030 مرگ و می تا س
دخانیات به 8 میلیون در سال خواهد رسید 
که در مجموع با یک میلیارد حادثه فوت در 

قرن بیست و یکم برابر است. 

شهرکرد – خبرنگار زاینده رود: مأموران 
اداره مبارزه با س��رقت پلیس 
انتظامی  فرمانده��ی  آگاهی 
استان چهارمحال و بختیاری، 
پ��س از انج��ام یک س��ری 
اقدامات اطاعاتی و پلیسی 
موفق ش��دند 6 نفر س��ارق 
را شناس��ایی و در یک اقدام 
ضربتی همگی آنها را دستگیر 
بازجویی ه��ای  در  کنن��د. 

به عم��ل آمده س��ارقان به چهار فقره س��رقت 

موتورس��یکلت و 6 فقره س��رقت منزل اعتراف 
ک��رده و پ��س از تش��کیل 
پرون��ده به همراه وس��ایل 
کش��ف ش��ده جهت سیر 
مراجع  ب��ه  قانونی  مراحل 
قضایی معرفی شدند. گفتنی 
است، س��ارقی که اقدام به 
سرقت موتورسیکلت کرده 
بود ب��ا صدور ق��رار روانه 
زندان ش��د و رسیدگی به 

پرونده سایر متهمان همچنان ادامه دارد.

 دستگیری 6 سارق و کشف 10 فقره 
سرقت در شهرکرد

5 میهمان ناخوانده افغان در شهرکرد دستگیر 
شدند

شهرکرد – خبرنگار زاینده رود: مأموران 
ایس��تگاه ترمینال آزادی ش��هرکرد در راستای 
اجرای طرح دستگیری اتباع افغانی غیرمجاز، 
موفق به شناس��ایی و دستگیری 5 تبعه کشور 

افغانستان شدند. 

در بررس��ی ها ب��ه عمل آمده مش��خص 
ش��د این افراد فاقد هرگونه مدارک شناسایی 
 بوده لذا پس از تش��کیل پرونده، جهت س��یر
 مراح��ل قانونی، ب��ه مراجع قضای��ی معرفی 

شدند.
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خانواده و جوان

1- کش��تن حس��ین بن علی )ع( با هفتاد و 
ی��ک رادمرد دیگ��ر به وضعی ک��ه تاکنون هیچ 
مورخی، چه مس��لمان و چه غیر مسلمان، بدون 
لرز و وحشت و ناراحتی روحِی شدید، نتوانسته 
است پیرامون آن حادثه مطالعه ای کند و چیزی 

بنویسد.
2- قتل عام اهالی مدینه، که به قول مورخان 
درباره جادان خون آشام مغول »آمدند و کشتند 
و تار و مار کردند و س��وزاندند و رفتند« با این 
تفاوت که در هیچ تاریخی دیده نشده است که 
چنگیز و هاک��و و آباقاخان به فرماندهان خود 
دس��تور دهند کس��انی را که از لبه شمشیر شما 
س��الم ماندند، دور خود جمع کنید و از یکایک 
آنان برای برده ش��دن به من بیعت بگیرید. این 

دستور را یزید ضد بشر، صادر کرده است.
دستور یزید به جادش مسلم بن عقبه چنین 
بود که اگر کس��ی از اهل مدینه زنده بماند، باید 
برای بردگ��ِی محض با من )یزی��د( بیعت کند 
و اگر کس��ی از پذیرش بردگ��ی امتناع ورزید، 

گردنش از بدنش جدا شود.
3- س��وزاندن بیت اهلل الحرام و کشتار اهل 
مکه. معاویه پسرش یزید را بر جای خود نصب 

کرد و برای رویارویِی بی پرده با ش��خصیتی که 
برای خود ساخته بود، به زیر خاک رفت.

ش��خصیتی  بش��ری،  تاری��خ  دیگ��ر  ب��ار 
تبل��ور یافته از سرگذش��تی را که از نظر اهداف 
و آرمان های اعای انس��انی اس��امی غیر قابل 
توجیه ب��ود، راهِی زی��ر خاک تیره ک��رد. ولی 
همان گون��ه که خاک تیره، به جهت جانش��ین 
س��اختن فرزندش یزید ک��ه ادامه وجود او بود، 
نتوانس��ت آن چهره شناخته شده را مخفی کرد، 
همچن��ان یاوه گویی های چاپلوس��اِن متملق نیز 
نتوانست صورت واقعی او را از دلها بزداید و از 

تاریخ محو سازد.
آنچ��ه در آثار نقل ش��ده از آن روزگار دیده 
می ش��ود، بیش از این نیس��ت که معاویه، زمینه 
تحمیل س��لطه گری یزید را ب��ر بعضی از مردم 
به وس��یله شمشیر و یا س��فره های رنگین آماده 
ک��رده ب��ود، ولی هی��چ تاریخ مس��تندی نگفته 
اس��ت که مردم، عمومًا از طبق��ه معمولی گرفته 
تا ش��خصیت های برجس��ته، با کمال رضایت با 
یزی��د بیعت کرده و او را که فردی پس��ت تر از 
او در میانش��ان نبود، برای زمام��داری برگزیده 
باشند. آری، در آن هنگام که قدرت نامشروع، با 

ناآگاهی اکثریت مردم، با تلقین پذیری عامیان و 
ناتوانی و زبونی و مصلحت اندیشِی عده ای که 
استعدادِ اصاِح مدیریِت جامعه را دارند، دست 
به دس��ت هم داد، فرزندی به نام یزیدبن معاویه 
می زاید که دس��تور کش��تن مردی به نام حسین 
بن علی)ع( را صادر می کند که جلوه گاه اعای 

همه ارزش های واالی انسانی - الهی است.
دستور یزید به جادش مسلم بن عقبه چنین 
بود که اگر کس��ی از اهل مدینه زنده بماند، باید 
برای بردگ��ِی محض با من )یزی��د( بیعت کند 
و اگر کس��ی از پذیرش بردگ��ی امتناع ورزید، 

گردنش از بدنش جدا شود.
قرای��ن و ش��واهد تاریخی نش��ان می دهد 
ک��ه ام��ام حس��ین)ع( حت��ی در دوران معاویه 
که مقداری از ظواهر اس��امی را در اس��تخدام 
به حکومت��ش   مراعات می ک��رد، دائما در فکر 
چاره جویی و نجات دادن جامعه از سلطه جویاِن 
خودکامه بود، ولی با نظر به مجموع شرایطی که 
در آن دوران وجود داش��ت، مخصوصًا با توجه 
ب��ه تعهدی که امام حس��ین)ع( برای جلوگیری 
از خونریزِی بی حد و کران با معاویه داش��ت، 
حرکتی برای نهضت و انقاب نکرد. حتی پس 

از وفات برادر بزرگوارش امام حسن مجتبی )ع( 
به تقاضای ش��یعیان عراق که از او می خواستند 
برود و در عراق حکومت عدل اس��امی را برپا 
دارد، پاسخ مثبت نداد و به آنان گوشزد فرمود:

»میان ما و معاویه تعهدی برقرار ش��ده اس��ت. 
صحیح نیس��ت که من آن را بشکنم، تا مدت آن 
عهد سپری گردد و آنگاه که معاویه مرد، در این 

باره می اندیشم و تصمیمی خواهم گرفت.«
هنگامی که جابربن عب��داهلل به آن حضرت 
عرض کرد که نظر من این است که تو هم مانند 
برادرت حسن مجتبی که با معاویه صلح کرد، با 
یزید صلح کنی، حس��ین)ع( در پاسخ او فرمود: 
»صلح برادرم با معاویه به امر خدا و رس��ول او 
بود، و جنگ من هم با یزید، به امر خدا و رسول 

اوست.« 
عظمت اص��ل وفا به عه��د و پیمان بود که 
امام حس��ین)ع( را در مقابل معاویه به سکوت 

وادار کرد.
سکوت امام حس��ین)ع( در روزگار تیره و 
تار معاویه، ناشی از تعهد به متارکه جنگ بود که 
در زمان برادر بزرگوارش امام حسن مجتبی)ع( 
با معاویه بس��ته ش��ده بود. امام حس��ین)ع( که 

شخصیتش در جاذبیت ارزش های عالِی انسانی 
- اله��ی ب��ود، می فهمید که عظم��ت اصل وفا 
ب��ه عهد چیس��ت و این اصل شایس��ته هرگونه 
گذش��ت و فداکاری اس��ت، نه معاویه که همه 
م��واد آن عهد را که برای متارک��ه جنگ با امام 
حس��ن)ع( بسته بود، زیر پا گذاشت و ضد همه 

آن تعهدها عمل کرد. 
او معاوی��ه ب��ود و این امام حس��ین)ع(. او 
)معاوی��ه( همه چیز را برای س��لطه و حکومت 
دنیوی خود می خواس��ت و حتی تعهدهایی که 
می بس��ت، برای او هیچ ارزش و انگیزه ای برای 
وف��ای به آنها نداش��ت، ولی این)امام حس��ین( 
نه تنه��ا س��لطه و حکومت، بلک��ه همه وجود 
خ��ود را فدای عمل به انج��ام آن تکلیف برین 
تلق��ی می کرد که نغم��ه آن را از اعماق وجدان 
پاکش می شنید. شخصیت این مرد بزرگ، دامنه 
ش��خصیت عل��ی بن اب��ی طال��ب)ع( و دومین 
جل��وه گاه او بود. همان گون��ه که ایمان و عمل 
ب��ه اصل وفا ب��ه عهد، از مختص��ات روحی آن 
پ��در با عظمت بود، همچن��ان آن ایمان و عمل 
در حس��ین)ع( که تجلی گاه آن روح بزرگ بود، 

وجود داشت.

مخاطب شناس��ی در گفتگو با جوان نکته ای است که نمی توان 
آن را نادیده گرفت و متأس��فانه بس��یاری از مش��کاتی که در نحوه 
ارتباط گیری با جوان وجود دارد از آن سرچش��مه می گیرد. بنابراین 
الزم است برای پرداختن به موضوع مخاطب شناسی در ابتدا تعریفی 
از »ارتباط« و »جوان« داشته باشیم. در هر »ارتباط« 4 جزء وجود دارد 
که عبارتند از: پیام، پیام رسان، پیام گیر و واکنش. به نظر می رسد در 
بین این اجزاء، »پیام رسان« از اهمیت ویژه ای برخوردار است و یکی 
از وظایف و مس��ئولیتهای سنگین آن، شناخت روحیات و ویژگیهای 
»پیام گیر« یا »جوان« اس��ت. در نحوه و ن��وع ارتباط با جوان معموالً 
دو مش��کل عمده وجود دارد: عدم ش��ناخت کافی و الزم از جوان و 
فاصله گرفتن از او به بهانه تفاوت بس��یار زیادی که این نسل با نسل 

قبلی خود دارد. 
استاد مطهری در این زمینه می گوید: »ما اول باید درد این نسل را 
بشناسیم. درد عقلی و فکری، دردی که نشانه بیداری است، یعنی آن 

چیزی را که احساس می کند و نسل گذشته احساس نمی کرد...«
جوان��ی دوران تربیت پذیری اس��ت و فرصتی که در آن عقیده و 
اخاق ریش��ه دار ش��ده و فضائل و ملکات انس��انی در جوان تثبیت 

می شود.
در ذیل به برخی از ویژگیهای این دوران اشاره می شود:

1- مهمتری��ن تعبیری که برای این مرحله ب��ه کار می رود تعبیر 
»ش��باب« است. شباب در لغت به معنای برافروختگی و زبانه کشیدن 
است و همه حاالت و رفتار جوانان حکایت از برافروختگی و هیجان 
دارد. جس��م، روان، عواطف، احساسات و افکار جوان در کمال رشد 
و برافروختگ��ی اس��ت که البته این ویژگیه��ا در صورت عدم کنترل، 

می تواند خطرآفرین باشد.
امیرالمؤمنی��ن )ع( نیز در روایتی این دوران را به »سکرالش��باب« 
تعبی��ر فرموده اند. دوران بلندپروازی، امی��د و آرزوهای دور و دراز، 

آرمان خواهی، حقیقت جویی و همت های بلند.
2- کنج��کاوی طبیعی در این دوران به چراجویی مبدل گش��ته و 

جوان را به سوی منطقی روشن و استداللی قانع کننده می کشاند.
ایج��اد ش��ادی معقول و منطق��ی در این افراد مانع از افس��ردگی 
و ان��واع ناهنجاریهای اجتماعی می ش��ود و در نتیجه باعث افزایش 

کارآیی می شود.
3- »جوان« رقیق القلب و فردی پیش��تاز اس��ت. شور، شوق، عشق و 
شیدایی او در مرحله ای از توان و رشد است که برای اقدام در دشوارترین 

امور حاضر به سرمایه گذاری است.
4- جوانی مرحله ای اس��ت که فطرت انسان بیدار است و می تواند 

بسنجد و راه و رسم انسانیت و اخاق را در پیش گیرد.
آنچه در باال به آنها اشاره شد، تنها بخشی از ویژگی های دوران جوانی 

است که برای برقراری یک ارتباط موفق با جوان باید مدنظر قرار گیرد. 

حال با توجه به این خصوصیات، نحوه برقراری یک ارتباط موفق 
با جوان به چه صورت است؟

به نظر اندیش��مندان، بی تفاوتی و سهل انگاری والدین همانقدر 
آرام��ش ج��وان را بر هم می زند که دخالته��ا و امر و نهی های بیش 
از اندازه و نابجا. اگر کس��ی بخواهد جوان را از راه تربیت صحیح و 
آگاهانه به آزادی، تفکر، اس��تقال رأی و احساس مسئولیت فردی و 
اجتماع��ی هدایت کند، الزم اس��ت در نهایت متان��ت، بدون دخالت 
مس��تقیم و احیانًا تحمیل، او را در راه ناهمواری که در پیش رو دارد 
همراه��ی کند. نگران��ی از آینده س��بب یأس و ناامی��دی در جوانان 
می ش��ود و احس��اس ناامنی اجتماعی و روانی به وجود می آورد و 
به این ترتیب ممکن اس��ت جوان دچار افس��ردگی شود. فرد افسرده 
جامعه پذیر نیس��ت و گرایش به آسیب های اجتماعی دارد، بنابراین 
ایجاد ش��ادی معقول و منطقی در این افراد مانع از افس��ردگی و انواع 
ناهنجاریه��ای اجتماعی می گردد و در نتیج��ه باعث افزایش کارآیی 
می ش��ود. »گوش دادن رمز ارتباط اس��ت« و خوب گوش دادن را از 

یکدیگر دریغ می کنیم. 

بسیاری از جوانها در زندگی خود هدف مشخصی ندارند، باید به 
آنان کمک ش��ود که هدفهای خود را انتخاب و برای آن کوشش کنند 
و در این راه آموزش مهارتهای زندگی س��بب می شود تا بهتر بتوانند 
با مشکات و معضات زندگی های عصر ماشینی مقابله کنند. به نظر 
می رس��د آشنایی جوانها با ارزش��ها به نحوی که خدا، رسول خدا و 
انبیاء و علمای جامعه راه را نشان داده اند به خوبی فکرش را به سوی 
درس��ت اندیش��یدن هدایت خواهد کرد. در پایان اینکه متأس��فانه در 
اغلب اوقات نه تنها در نحوه ارتباط با جوان بلکه در س��ایر ارتباطات 
اجتماعی نیز فراموش می کنیم که »گوش دادن رمز ارتباط اس��ت« و 
خوب گ��وش دادن را از یکدیگر دریغ می کنیم. ش��اید کلید طایی 
موفقیت در ارتباط با جوان این است که بدانیم »تفاوت نسیم و توفان 

در نوع برخورد است.«

حض��رت عل��ی اکب��ر )ع( فرزن��د اب��ا عبداهلل 
الحسین)ع( بنا به روایتی در یازدهم شعبان، سال43 

قمری در مدینه منوره دیده به جهان گشود. 
پدر گرامی اش امام حس��ین ب��ن علی بن ابی 
طالب )ع( و مادر محترمه اش لیلی بنت ابی مّره بن 

عروه بن مسعود ثقفی است.
ول��ی تاری��خ والدت و وفاتش معلوم نیس��ت، 

همچنان که آمدن او در کربا معلوم نیست. 
یعنی ش��اید لیل��ی قبل از جری��ان کربا از دنیا 

رفته باشد.
در س��ن ش��ریف حضرت علی اکبر به هنگام 
شهادت، اختاف است. برخی می گویند 18 ساله، 
برخی می گویند 19 ساله و عده ای هم می گویند 

25 ساله بود.
ابوالف��رج اصفهانی از مغیره روایت کرد: روزی 
معاویه بن ابی سفیان به اطرافیان و هم نشینان خود 
گفت: به نظر شما سزاوارترین و شایسته ترین فرد 
ام��ت به امر خافت کیس��ت؟ اطرافیان گفتند: جز 
تو کسی را س��زاوارتر به امر خافت نمی شناسیم! 
معاویه گفت: این چنین نیس��ت. بلکه سزاوارترین 
فرد برای خافت، علی بن الحس��ین)ع( اس��ت که 
جدش رس��ول خدا)ص( است و در وی شجاعت 
و دلیری بنی هاش��م، س��خاوت بن��ی امیه و فخر و 

فخامت ثقیف تبلور یافته است. 
اما از اینکه وی از امام زین العابدین)ع(، فرزند 
دیگ��ر امام حس��ین)ع( بزرگتر ی��ا کوچک تر بود، 
اتفاقی میان مورخان و سیره نگاران نیست. روایتی 
از امام زین العابدین)ع( نقل شده که داللت دارد بر 
اینکه وی از جهت سن کوچک تر از علی اکبر)ع( 
ب��ود. آن حضرت فرمود: مقب��ره حضرت علی اکبر 
علیه الس��ام در کربای معلی پایین پای اباعبداهلل 
الحس��ین علیه الس��ام اس��ت و در س��ام زیارت 
عاش��ورا منظ��ور از »و علی علی ابن الحس��ین« آقا 

علی اکبر علیه السام می باشد.

امام حس��ین )ع( در تربیت وی و آموزش قرآن 
ومعارف اسامی و اطاعات سیاسی و اجتماعی به 
آن جن��اب تاش بلیغی به عمل آورد و از وی یک 
انس��ان کامل و نمونه ساخت و شگفتی همگان، از 

جمله دشمنانشان را بر انگیخت. 
نقل اس��ت روزی عل��ی اکبر)ع( ب��ه نزد والی 
مدین��ه رفته و از ط��رف پدر بزرگوارش��ان پیغامی 
را خط��اب به او می ب��رد، در آخر وال��ی مدینه از 
علی اکبر س��ؤال کرد: نام تو چیست؟ فرمود: علی. 
س��ؤال کرد نام برادرت؟ فرمود: علی. آن ش��خص 
عصبانی ش��د، و چند بار گف��ت: علی، علی، علی، 
پدرت چه می خواهد، همه اش نام فرزندان را علی 

می گذارد، ای��ن پیغام را علی اکبر)ع( نزد اباعبداهلل 
الحسین )ع( برد، ایشان فرمود : واهلل اگر پروردگار 
دهها فرزند پس��ر به من عنایت کند نام همه ی آنها 
را عل��ی می گذارم و اگر دهه��ا فرزند دختر به من 

عطا، کند نام همه ی آنها را نیز فاطمه می گذارم. 
درباره ش��خصیت علی اکبر)ع( گفته ش��د که 
وی جوانی خ��وش چهره، زیبا، خوش زبان و دلیر 
بود و از جهت س��یرت و خلق و خوی و صباحت 
رخس��ار، ش��بیه ترین مردم به پیامبر اکرم)ص( بود 
و ش��جاعت و رزمندگ��ی را از ج��دش عل��ی ابن 
ابی طالب )ع( به ارث برده و جامع کماالت، محامد 

و محاسن بود. 
روز عاش��ورا وقت��ی اذن می��دان طلبید و عازم 
جبهه پیکار ش��د، امام حس��ین )ع( چهره به آسمان 
گرفت و گفت:»الّلهم اش��هد علی هؤالء القوم فقد 
برز الیهم غام اش��به الناس برس��ولک محمد خلقا 
و خلق��ا و منطقا و کنا اذا اش��تقنا ال��ی رؤیة نبیک 

نظرنا الیه...«.
ش��جاعت و دالوری حضرت عل��ی اکبر)ع( و 
رزم آوری و بصیرت دینی و سیاس��ی او، در س��فر 
کربا به ویژه در روز عاش��ورا تجلی کرد. س��خنان 

و فداکاریهایش دلیل آن اس��ت. وقتی امام حس��ین 
)ع( از منزل��گاه »قص��ر بنی مقاتل« گذش��ت، روی 
اسب چش��مان او را خوابی ربود و پس از بیداری 
»ان��ا هلل و ان��ا الیه راجع��ون« گفت و س��ه بار این 
جمل��ه و حم��د اله��ی را تک��رار ک��رد. حضرت 
علی اکبر)ع( وقتی س��بب این حمد و استرجاع را 
پرس��ید، حضرت فرمود: در خواب دیدم س��واری 
می  گوی��د ای��ن کاروان به س��وی م��رگ می  رود. 
پرس��ید: مگر ما بر حق نیس��تیم؟ فرمود: چرا. پس 

گفت: پس باکی از مرگ در راه حق نداریم! 
در روز عاشورا پس از شهادت یاران امام، اولین 
کس��ی که اجازه میدان طلبید ت��ا جان را فدای دین 
کن��د، او بود. اگر چه به میدان رفتن او بر اهل بیت 
و بر امام بس��یار س��خت بود ولی از ایثار و روحیه 
جانب��ازی او جز ای��ن انتظار نبود. وقت��ی به میدان 
می  رفت، امام حس��ین )ع( در سخنانی سوزناک به 
آس��تان الهی، آن قوم ناجوانمرد را که دعوت کردند 
ولی تیغ به رویش��ان کشیدند، نفرین کرد. علی اکبر 
چندین بار به میدان رفت و رزمهای شجاعانه  ای با 
انبوه س��پاه دشمن کرد. پس از شهادت، امام حسین 
)ع( ص��ورت بر چهره خونین حض��رت علی اکبر 

)ع( نهاد و دش��من را باز ه��م نفرین کرد: »قتل اهلل 
قوما قتلوک...«. 

در روایت��ی به نقل از ش��یخ جعفر شوش��تری 
در کتاب خصائص الحس��ینیه آمده است: اباعبداهلل 
الحس��ین هنگام��ی ک��ه عل��ی اکب��ر را ب��ه میدان 
می فرستاد، به لشگر خطاب کرد و فرمود: ای قوم، 
شما شاهد باشید، پسری را به میدان می فرستم که 
ش��بیه ترین مردم از نظر خل��ق و خوی و منطق به 
رس��ول اهلل )ص( اس��ت، بدانید هر زمان ما دلمان 
برای رسول اهلل)ص( تنگ می شد نگاه به وجه این 

پسر می کردیم. 

امام حس��ین )ع( در تربیت وی و آموزش قرآن 
ومعارف اسامی و اطاعات سیاسی و اجتماعی به 
آن جن��اب تاش بلیغی به عمل آورد و از وی یک 
انس��ان کامل و نمونه ساخت و شگفتی همگان، از 

جمله دشمنانشان را بر انگیخت. 
حضرت عل��ی اکبر )ع(، نزدیکترین ش��هیدی 
است که با امام حسین)ع( دفن شده است. مدفن او 
پایین پای ضریح مقدس اباعبد اهلل الحسین)ع(، در 

کربای معّلی قرار دارد.
گفتنی اس��ت، با اینکه حضرت علی اکبر)ع( به 
سه طایفه معروف عرب پیوند و خویشاوندی داشته 
اس��ت، با این حال در روز عاشورا و به هنگام نبرد 
با س��پاهیان یزید، هیچ اشاره ای به انتسابش به بنی 
امیه و ثفیف نکرد بلکه هاش��می بودن و انتساب به 
اهل بیت)ع( را افتخار خویش دانست و در رجزی 

چنین سرود: 
أنا َعلی بن الحسین بن َعلی 

نحن بیت اهلل آولی یا لنبّی
أضربَکم با لّسیف حتّی یَنثنی 

َضرَب ُغامٍ هاشمّی َعَلوّی
َو ال یَزاُل الْیَوَم اَْحمی َعن أبی 

تَاهللِ ال یَحُکُم فینا ابُن الّدعی
وی نخستین ش��هید بنی هاشم در روز عاشورا 
بود. علی اکبر)ع( درنبرد روز عاشورا تعداد زیادی 
از س��پاه عم��ر س��عد را در دو مرحل��ه به هاکت 
رس��انید و س��رانجام مّره بن منقذ عب��دی بر فرق 
مبارکش ضربتی زد و او را به ش��دت زخمی کرد. 
آنگاه س��ایر دش��منان، جرأت و جسارت پیدا کرده 
و ب��ه آن حضرت هجوم آوردند و وی را آماج تیغ 
شمشیر و نوک نیزه ها کردند و مظلومانه به شهادت 

رساندندش. 
امام حسین)ع( در شهادتش بسیار اندوهناک و 
متأثر گردید و در فراقش فراوان گریست و هنگامی 
که سر خونین اش را در بغل گرفت، فرمود: فرزندم 

علی، دیگر بعد از تو اف بر این دنیا.

کلید طالیی ارتباط با جوانان

امیر دشتکیان
آن هنگام که دس��ت های محکم و استوار 
پدرم دس��تان کوچک و ضعیف مرا در آغوش 
گرفته ب��ود و قدم های س��نگین و با وقارش 
س��رپناه تنهایی های کودکی ام بود، آنگاه که 
نگاه مهرب��ان مادرم همه غصه های کودکی ام 
را ناپدی��د می کرد و آن��گاه که گرمای محبت 
ه��ردوی آنها روحم را آس��وده می س��اخت 
نی��رو می بخش��ید، لحظ��ات  را  و جس��مم 
خوش��بختی زندگی ام را با تمام وجود حس 
می کردم. هر لحظه بدون حضور آنها خود را 
درمانده می دانستم و هرجایی که احساسشان 
نمی ک��ردم می ترس��یدم، هرگاه ک��ه نجوای 
محبت آمیزشان دور می شد دستانم می لرزید 
و ه��ر زمان که بدون آنها بودم، در عالم خیال 
گم می ش��دم و ج��ان می باخت��م.  متوقعانه 
زحمات��م را بر دوشش��ان س��وار می کردم و 
بی پرده یاری می خواس��تم. فکر می کردم که 
من برترم، آری می پنداشتم که خواسته من بر 
خواس��ته آنها ارجحی��ت دارد و زندگی من از 
زندگی آن ها مهمتر است. به نظرم می آمد که 
آنها محکومند به محبت و مهربانی در حق من 
چون به خواسته آنها وارد این دنیا شده بودم.

جالب بود ک��ه آنها به گونه ای دیگر فکر 
می کردند، پدرم دستان کوچک مرا می فشرد 
ت��ا بدانم س��ایه اش همانند کوهی اس��توار بر 
س��رم ارزانی ش��ده است و پش��تیبان و حامی 
قدرتمن��دی از من محافظ��ت می کند.  مادرم 
نگاه مهربانش را پناهگاه دلتنگی هایم می کرد 
ت��ا در لحظه لحظه زندگ��ی ام بدانم بی کس 
و تنها نیستم و نگاه دلس��وزانه مادری فداکار 
همواره بدرقه راهم اس��ت. ه��ردوی آنها  به 
من محبت می کردند ت��ا زیبایی زندگی را از 
احساس دوست داشته شدن، بیشتر درک کنم 
و امنیت خاطرم تضمین ش��ود. آنها همه چیز 
را ب��ه من ارزانی می داش��تند و به من بیش از 
ح��د احترام می گذاش��تند زیرا عش��ق آنها به 
م��ن، در حدی بود که ش��ادی و رضایت من 
بیش از هر چیز خوشحالشان می کرد و شاید 
هم از زیباترین لحظات زندگیش��ان می ش��د. 
آنها بی قید و ش��رط با من مدارا می کردند و 
خواستار حضورم در کنارش��ان بودند. هنگام 
درماندگی درمانگر من بودند و هنگام موفقیت 

مشوق من.
اما حاال جای من و آنها با یکدیگر عوض 
شده اس��ت. حاال دیگر کمتر به حمایت ها و 
محبت های آنها نیاز دارم. کم تر بدون حضور 
آنها احس��اس ترس می کنم و بیشتر از قبل بر 
ارزش��مند بودن زندگی خود نسبت به زندگی 
آنه��ا تأکید دارم. ش��اید هم ج��ای آنها را فرد 
دیگری در قلب من گرفته باشد و شاید دیگر 
نیازی نداش��ته باش��م که آنها من را دوس��ت 
بدارن��د. اکنون من آن کودک ضعیف و ناتوان 
نیستم که دلخوش محبت و مهربانی های پدر 
و مادر بود. من اکنون بزرگسالی توانمند هستم 
که حتی قادرم  فرزندانی داشته باشم و از آنها 
حمایت کن��م، پس دیگر نی��ازی به محبت و 

کمک آنها ندارم.
ام��ا در گوش��ه ای دیگ��ر روح و جس��م 
بی رم��ق پدر و م��ادرم، خس��ته و درمانده از 
پیمودن جاده پر فراز و نشیب زندگی، دلخوش 
به حمایت و مهربانی های من چشم به انتظار 
دوخته اند. همان کسانی که در بهترین دوران 
زندگیش��ان و در اوج قدرت و توانمندیشان، 
خود و زندگیش��ان را وقف رشد و تربیت من 
ک��رده بودن��د و از جان و دل م��ن را پرورش 
می دان��د. هم��ان کس��انی که ل��ذت زندگی 
خویش را در گرو خوش��حالی و خوش��بختی 
زندگی من می دانس��تند. همان کسانی که در 
اوج ناتوانی دس��ت محبت و یاری به س��ویم 

دراز کرده بودند.
ش��اید حال نوبت من اس��ت که دس��تان 
بی رمق و ناتوان آنها را در دس��تان خودم پناه 
ده��م و نگاه های منتظرش��ان را پاس��خ دهم. 
ش��اید حاال م��ن این وظیف��ه را دارم تا باعث 
خوش��حالی و دلگرمی آنها شوم و شاید حال 
نوبت من اس��ت که لحظات��ی از زندگی ام را 
فدای زندگ��ی آنها کنم یا حت��ی محبت های 

سابقشان را پاسخ دهم.
ام��ا من مغرورانه س��رم را باال می گیرم و 
با لحنی حق به جان��ب می گویم که من نمی 
توانم، من خودم گرفت��ارم و فرزند و خانواده 
دارم و وظیف��ه دارم ت��ا زندگی آنه��ا را رونق 
بخشم، وقت و فرصت و توان این را ندارم تا 
به والدینم کمک کنم یا همس��ر من وظیفه ای 
ندارد که از پدر و مادر پیر من نگهداری کند.

ای��ن نمون��ه ای از توجیحات من اس��ت. 
ناجوانمردانه و ناخ��رد. بی توجه به زحمات 
فداکارانه پدر و مادرم این س��خنان را به زبان 
می آورم و در رفتارم عملی می س��ازم، هنوز 
هم فک��ر می کنم ک��ه آنها وظیفه داش��تند به 
من محبت کنند و من حق داش��تم که در میان 

زندگی آنها کمال استفاده را ببرم.
خیلی عادی و خونسرد از کنار بزرگترین 
مشکات آنها می گذرم و دست یاری ام را از 
نگاهشان پنهان می کنم. نمی توانم در خانه ام 
آنچن��ان از آنها میزبانی کنم که س��ال ها قبل 
آنه��ا از من میزبانی کرده ان��د. تحمل حضور 
ممتدش��ان را در کنار خان��واده ام ندارم و بعد 
از مدتی صبرم س��ر می آید. بارها در کودکی 
موج��ب ناراحت��ی، ش��رمندگی و غضب آنها 
ش��ده ام ولی حاال تحمل رفتار ناشایستش��ان 

را ندارم.
هیچ گاه متوجه نمی ش��وم که من هم در 
براب��ر آنه��ا وظایفی دارم. هی��چ گاه باور نمی 
کنم که پیری درماندگ��ی و ناتوانی دارد. هیچ 
گاه ب��ه خودم نمی گویم ک��ه پدر و مادر پیرم 
جز من کس��ی را ندارند. هیچ گاه نمی پذیرم 
وظیفه من در قبال پدر و مادر پیرم از فرزندانم 
بیشتر اس��ت. هیچ گاه به سختی هایی که آنها 
به خاطر من کشیده اند فکر نمی کنم. هیچ گاه 
یادم نمی ماند که آنها به خاطر من پیر شده اند 
و هیچ گاه فکر نمی کنم که من هم روزی پیر 

و ناتوان خواهم شد.

با اع��ام فراخوان  عمومی »حماس��ه محرم 
در دایره تصویر«، جمعی از مستندس��ازان جوان 
پیرامون ثب��ت و ضبط آیین ها، مراس��م و وقایع 
مختلف محرم 1431 و تولید فیلم های مستند کوتاه 
ارزشمند با موضوع نهضت و سوگواره  عاشورا در 

سراسر کشور اقدام کرده اند. 
به گ��زارش روابط عمومی مرکز گس��ترش 
س��ینمای مس��تند و تجربی، عموم مستندسازان 
می توانند راف کات های تهیه ش��ده خود از »دهه 
محرم« امس��ال در سراسر کشور را تا روز بیستم 
دی ماه 1388 به دبیرخانه همایش »تصویر عاشورا« 
به نشانی تهران، خیابان سهروردی  شمالی، میدان 
شهید قندی، شماره 15،  مرکز گسترش سینمای 
مس��تند و تجربی، طبقه اول، ارائه کنند تا پس از 
بررس��ی کیفی ای��ن تصاویر توس��ط یک هیأت 
داوری، تولید نهایی 10 فیلم 15 دقیقه ای تا مبلغ 
50 میلی��ون ریال مورد حمایت ای��ن مرکز قرار 

بگیرند. 
بر اساس این گزارش، موضوعاتی که در این 
فراخوان تولید فیلم، مورد توجه قرار گرفته نیز به 

این شرح است: 
1- تأکی��د بر ثبت مراس��م آیینی و بومی هر 
منطقه 2- نگاه خاقانه به وقایع و اتفاقات محرم 
1431 در ایران اس��امی 3- برداشت تطبیقی از 
حماسه عاشورا در جهان امروز 4- نگاه پیرامونی 
به آیین های عاشورایی 5- جوانان و نگاه امروزی 
به حماس��ه عاش��ورا 6- محرم و مادران؛ زنان و 
عاش��ورا 7- هم سویی محرم و آیین های ملی 8- 

حماسه عاشورا و انقاب اسامی. 
این گ��زارش می افزاید: اس��امی برگزیدگان 
فراخوان »حماس��ه محرم در دایره تصویر« نیز در 
آیین اختتامیه سومین همایش »تصویر عاشورا« که 
در سالن »سینما حقیقت« مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی برگزار می ش��ود، اعام و از 10 

فیلمساز برتر، تقدیر به عمل خواهد آمد. 
عموم عاقه مندان جهت کس��ب اطاعات 
بیش��تر، می توانند به پایگاه اینترنتی این مرکز به 
نشانی www.defc.ir مراجعه کرده و یا با شماره 
تلفن های 14 و 88528312 و 88511289 تماس 

حاصل کنند.

سیره و سیمای حضرت علی اکبر )ع(
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روزنه

هدیه به همه پدر و مادرهای عزیز!

جوانان درباره محرم امسال فیلم می سازند

سه و نیم سال 
حکومت یزید



تساوی امیدهای سپاهان در مصاف با ذوب آهن 
گم شده ی تیمداری در ایران       

تیم فوتبال امید فوالد مبارکه سپاهان در هفته اول 
رقابت های لیگ امید های کش��ور به تساوی دست 

پیدا کرد.
در ای��ن دیدار ک��ه در ورزش��گاه صفائیه مبارکه 
برگزار ش��د،  دو تی��م در پای��ان 90 دقیقه تاش به 

تساوی یک- یک رضایت دادند.
صادقیان در دقیقه 20 برای ذوب آهن و مسعود 
قاس��می در دقیق��ه 87 ب��رای فوالد مبارکه س��پاهان 

گلزنی کردند.
گفتن��ی اس��ت در این دوره از مس��ابقات عباس 
س��روری ب��ه عن��وان س��رمربی، محم��د برزمهری 
سرپرس��ت و لئون استپانیان به عنوان مربی، امیدهای 

طایی پوش سپاهان را همراهی می کردند.

  مدی��ر عامل باش��گاه فرهنگی ورزش��ی 
ذوب آه��ن پ��س از بازگش��ت از مال��زی در 
ارتباط با  حضور تیم ذوب آهن در مسابقات 
قهرمان��ی باش��گاههای آس��یا و در دی��دار با 
مسئوالن کنفدراسیون گفت: حضور در مراسم 
قرع��ه کش��ی AFC بهانه مناس��بی بود برای 

ایجاد ارتباط با مسئوالن فوتبال قاره آسیا.
وی اف��زود: اگر بخواهیم ب��ه عنوان یک 
باش��گاه بین المللی در عرصه خارج از کشور 
مطرح شویم تعامل و ارتباط نزدیک با مسئوالن 
کنفدراس��یون فوتبال آس��یا را باید در الویت 
قرار دهیم. وی ضمن ابراز تأس��ف از ارتباط 
ضعیف باش��گاه و کنفدراسیون در دوره های 
قبلی گفت: در این س��فر دریافتم که مسئوالن 
فوتبال آسیا آنگونه که بایسته ی  شأن باشگاه 
فرهنگی ورزشی ذوب آهن است شناختی از 
ما نداشتتند و طی مدتی که که در کواالالمپور 
بودم با برگزاری جلس��ات ونشستهای متعدد 
س��عی کردم که به این مهم برسیم و عظمت و 
بزرگی باش��گاه ذوب آهن را به ایشان معرفی 
کنم؛ برای مس��ئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا 
بس��یار جالب بود که باش��گاهی با این قدمت 
و امکانات که به گفته خودش��ان جزء معدود 
باشگاههای آس��یا از این لحاظ است در ایران 
وجود دارد هر چند مس��ئوالن کنفدراس��یون 
اعتقاد داشتند که متأسفانه باشگاهی به عظمت 
باش��گاه ذوب آهن از خیلی از باش��گاههای 
کوچ��ک عربی نی��ز بی نام و نش��ان تر بوده 
اس��ت. مدیر عامل باشگاه ذوب آهن تصریح 
کرد :معرفی مجموعه بزرگ باشگاه ذوب آهن 
در عرصه آس��یا مهمترین هدفی بود که دنبال 

می کردیم  و بحمداهلل تا 
حد زیادی به آن نزدیک 
ش��دیم این مهم نیز در 
کلیدی  اه��داف  زم��ره 
باش��گاه اس��ت ک��ه در 
ابت��دای فصل به تفصیل 
تدوین ش��ده است. وی 
گف��ت: با تعامل س��ایر 
از  منطقه  باش��گاه های 
جمل��ه االهل��ی امارات 

و االتحاد عربس��تان داش��تیم امیدواریم که در 
آینده بتوانیم در راس��تای دس��تیابی به چش��م 
اندازهای بین المللی باش��گاه تعامات بهتر و 
بیش��تری داشته باش��یم. دلیلی افزود: متأسفانه 
اتفاق ناخوش��ایندی که در فوتبال ما رخ داده 
این باور غلط اس��ت که اگ��ر تیم های ایرانی 
از دور مقدماتی مسابقات آسیایی صعود کنند 
اتف��اق مهمی رخ داده در حال��ی که به اعتقاد 
من اتفاق مهم زمانی رخ می دهد که تیم های 
ما به مس��ابقات جام جهانی صعود کنند. وی 
در ادامه گفت: اگر به قصد رس��یدن به مرحله 
نهایی مس��ابقات آسیایی قدم در این مسابقات 
بگذاری��م باید این توانای��ی را در خودمان به 
وجود بیاوریم که تیمهای قدرتمند را در همان 
مراحل ابتدایی شکس��ت دهی��م زیرا اگر قرار 
باش��د در مراحل نهایی اوت شویم فرقی نمی 
کند که در همان مراحل  اولیه  حذف ش��ویم 
زیرا در نهای��ت با همان تیمها رودرو خواهیم 
ش��د مدیر عامل باشگاه ذوب آهن تأکید کرد: 
برنامه ی ما این است که مجهز و با  اقتدار و با 
استفاده از صد درصد منابع و توانایی هایمان تا 
آنجایی که ظرفیت وشرایط باشگاه به ما اجازه 
می دهد وارد مسابقات آس��یایی بشویم. وی 
گفت: همانگونه که در دور مقدماتی مسابقات 
آسیایی هندبال رویارویی با سخت ترین رقبا 
راب��ه فال نیک گرفتیم و این مس��ابقات نیز به 
گونه ای رقم خورد که توانستیم از گروهمان 
 b صع��ود کرده و به نیمه نهایی برس��یم گروه
رقابته��ای آس��یایی را نیز به همی��ن دید نگاه 
می کنی��م زیرا صع��ود محتم��ل از این گروه 

ب��ه معنای  عبور از دو تی��م مدعی قهرمانی و 
برداش��تن گامی بلند به س��وی قهرمای است. 
وی در ادامه افزود: عملی شدن این مهم منوط 
به این است که ما از فردای قرعه کشی  اقدام 
به تدوین  برنام��ه ای  منظم  می کردیم  و تا 
پایان مس��ابقات چه در بعد فنی و چه در بعد 
مدیریتی و حتی بحث پش��تیبانی و تدارکات 
قدمی بدون در نظر گرفتن آن برنامه ی مدون 
برنمی داش��تیم. دلیلی تصریح کرد: این امر از 
روز بعد از قرعه کشی در باشگاه اتفاق افتاده 
و جزء ج��زء مجموعه ما و تک تک نفراتمان 
از روز بعد از قرعه کش��ی تا پایان مس��ابقات 
آس��یایی ب��دون در نظر گرفت��ن آن برنامه ی 
م��دون و منظم قدم از قدم برنمی دارند و این 
همان گمشده ای است که در باشگاهداری و 
به ویژه در فوتبال باید به سمتش گام برداریم. 
اگر  تیم های فوتبال، بس��کتبال، و هندبال ما 
در مسابقات آسیایی تیم تنیس روی میز ما در 
جام حذف��ی و تیم های کارگری و پایه ما در 
سطح کش��ور جایگاه ویژه ای دارند نتیجه ی  
این حرکتی است که تحت عنوان »گم شده ی 

تیمداری در ایران« از آن نام بردم.  
وی همچنی��ن در ارتباط ب��ا لحاظ کردن 
الزام��ات AFC  گف��ت: گذش��ته از مبحث 
الزامات AFCاس��تراتژی ای که برای باشگاه 
از ابتدای فصل تدوین شده مبتنی بر این اصل 
هدفگذاری ش��ده است که ورزشگاهی که در 
اختیار باشگاه است قابلیت برگزاری مسابقات 
بین المللی را داش��ته باش��د. وی گفت: ما در 
این مورد دو راه پیش رو داشتیم نخست اینکه 
در ارتب��اط با پروژه ه��ا و کارهای بزرگی که 
ای��ن  در  می خواهی��م 
ورزش��گاه آغ��از و ب��ه 
برسانیم حرکتهای  پایان 
و  نمایش��ی  مختل��ف 
ش��عاری س��رداده و از 
وصدا  مطبوعات  طریق 
و س��یما اعام کنیم که 
چنی��ن می کنیم و چنان 
چون  لذا  می کنی��م...!!! 
می دانی��م نتیجه ی این 
حرکات و حرافی ها  مساوی است با عاقبت 
ورزشگاه نقش جهان این موضوع درس خوبی 
ب��ود برای ما تا راهکار دومی را در پی بگیریم  
راه��کاری که به ما می گفت فقط و فقط باید 
س��ه کار انجام دهیم :»ا-باق��درت کارکنیم2-

باقدرت کار کنیم3- باقدرت کارکنیم«.
هم اکنون پروژه های مختلف وسنگینی در 
ورزشگاه فوالدشهر به صورت شبانه روزی در 
حال انجام اس��ت  ونفرات زیادی به صورت 
24 س��اعته و در ش��یفتهای متوال��ی به صرف 
ع��رق ملی خود تاش می کنن��د بدون توجه 
به اینکه برخی برنامه های ورزش��ی رسانه ی 
ملی هر هفته صحنه های کار گاهی ورزشگاه 
را ب��ه عنوان نقاط ضعف باش��گاه در معرض 
عم��وم قرار می دهند و ب��دون توجه به اظهار 
نظر افراد مختلفی که کوچکترین نقش��ی در به 
انجام رس��اندن این پروژه ه��ا ندارند و صرفًا 
شنیده های خود را به اطاع مردم می رسانند 
باق��درت و دقت به کار خ��ود ادامه می دهیم. 
اصغر دلیلی تصری��ح کرد: من اعتقاد دارم این 
حجم بزرگ کار که در آن آبروی ملی و مملکتی 
نهفته اس��ت  تاکنون توسط هیچ باشگاهی در 
ایران انجام نشده اس��ت به ویژه وقتی در نظر 
می گیریم که هیچ یک از نهادها و سازمانهای 
استانی وکش��وری کوچکترین کمکی در این 
پروژه های مل��ی نکرده اند! پ��روژه هایی که 
منحصرا توسط باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب 
آهن اصفهان و با همکاری صمیمانه و بی دریغ 
مدیران وکارشناسان شرکت سهامی ذوب آهن 

در حال انجام است. 

5 سپاهانی در لیست جدید قطبی 
سالم دوباره محرم نویدکیا به 

تیم ملی 
 کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران 
اس��امی 25 بازیکن را برای حضور 
در تورنمن��ت قطر اعام کرد که در 
این اعام نام 5 بازیکن از فوالد مبارکه 

سپاهان دیده می شود.
فهرست 25 نفره تیم ملی برای 
حضور در رقابت ه��ای چهارجانبه 
قطر از سوی کادر فنی به شرح زیر 

اعام شد: 
مهدی رحمتی، وحید طالب لو، هادی عقیلی، سپهر حیدری، سیدجال 
حس��ینی، مهرزاد معدنچی، کریم انصار ی فرد، هاش��م  بیگ زاده، امیرحسین 
فش��نگ چی، مجید غام نژاد، احس��ان حاج صفی، خسرو حیدری، حسین 
کعبی، محمد رضا خلعتبری، محسن خلیلی، سوشا مکانی، میاد میداودی، 
محرم نویدکیا، محمد نصرتی، محمد نوری، پژمان نوری، غامرضا رضایی، 

آندرانیک تیموریان، فریدون زندی و میاد زنیدپور. 
این نفرات باید حداکثر تا ساعت 1 بامداد روز پنجشنبه خود را به کادر 

فنی در هتل کمپ تیم های ملی معرفی کنند. 

فوالد مبارکه سپاهان، بهترین 
خط حمله و دفاع لیگ برتر 

 ب��ا  انج��ام 20 هفته از رقابت ه��ای فصل جاری لی��گ برتر فوتبال،  
ف��والد مبارکه س��پاهان عنوان بهترین خط دفاع��ی و حمله  را در اختیار 

دارد.
فوالد مبارکه  س��پاهان تا بدین جای مس��ابقات لیگ امسال، تنها 16 
گل دریاف��ت ک��رده و تا کنون بهترین خط دفاع مس��ابقات را از آن خود 

کرده است.
از س��ویی دیگ��ر تیم های فوالد مبارکه و اس��تیل آذین تاکنون موفق 
ش��ده اند 35 گل وارد دروازه حریفان کنند و بهترین خط حمله لیگ را 
در اختیار داش��ته باش��ند. با این تفاوت که س��پاهانی ها این تعداد گل را 
در 19 بازی به ثمر رس��اندند  و تیم استیل آذین این تعداد گل را در 20 

بازی به ثمر رس��انده اس��ت. 

 بیزری: به هواداران قول 
پیروزی می دهیم        

سرپرس��ت تیم فوتبال امید باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان در 
ارتباط با بازی پیش رو ی این تیم در روز پنجش��نبه س��وم دی ماه که مقابل تیم 
امید استقال اهواز انجام می شود، گفت: باتوجه به اینکه این تیم در بازی قبلی 
خود تیم صنعت نفت را با نتیجه 2 بر1 برده است با روحیه ی خوبی در مقابل 

ما   حاضر خواهد شد.
وی  افزود:3 امتیاز این بازی برای ما اهمیت فوق العاده ای دارد و لذا ما هم با 
تمام توان خود با این دیدار پا خواهیم نهاد. رسول بیزری در ادامه گفت:مساوی ما 
در خانه ی سپاهان نیز کمتر از برد نبود چرا که 87 دقیقه مالک توپ و میدان بودیم  
تااینکه بر اثر یک اشتباه فردی گل مساوی را خوردیم. وی افزود : در حال حاضر 
استقال اهواز صدر نشین و ذوب آهن، سپاهان، نساجی و شموشک با یک امتیاز 
در رده ی دوم هستند بنابراین نتیجه این دیدار تعیین کننده خواهد بود.  وی در 

پایان تصریح کرد :به هواداران قول پیروزی می دهیم.

نامه باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان به کمیته انضباطی 

 باشگاه فوالد مبارکه  سپاهان  به 
علت اظهاراتی که مسئوالن باشگاه 
مقاومت علیه ای��ن تیم انجام دادند 
با ارسال نامه ای به  کمیته انضباطی 
فدراسیون خواستار رسیدگی به این 

موضوع شد.
پ��س از  دیدار نیمه تمام فوالد 
مبارکه  سپاهان  و مقاومت سپاسی 
ش��یراز در هفته بیس��تم لیگ برتر 

فوتبال  جعفری، مدیرعامل باش��گاه مقاومت، داود مهابادی، س��رمربی تیم 
و مصطفی صبری، مدافع تیم ش��یرازی اظهاراتی را علیه باش��گاه س��پاهان 

انجام دادند. 
همین امر باعث شد  باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با استناد به  بخشنامه 
کمیته  انضباطی  فدراس��یون فوتبال به تیم های حاضر در مس��ابقات لیگ 
برتر مبنی بر اینکه هیچ بازیکن و مس��ئول باشگاهی حق مصاحبه و اظهار 
نظر علیه سایر تیم ها را ندارد؛ با ارسال نامه ای به کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال خواستار رس��یدگی به تخلفات مسئوالن باشگاه مقاومت در اینباره 

و اعام نتیجه  شود.

همزمان با اعالم زنگ خطر فدراسیون جهانی دیابت 
مدارس ابتدایی با کمبود مربی متخصص ورزش 

مواجه است
همزمان با اعام زنگ خطر فدراسیون جهانی 
دیابت، با کمبود مربی متخصص ورزش در مقاطع 

چهارم و پنجم ابتدایی مواجه هستیم. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران طبق مصوبه 584 
معاونت برنامه ریزی نیروی انسانی شورای آموزش 
و پرورش مقرر ش��د، معلمان ورزش مدارس در 
مقطع چهارم و پنجم ابتدایی باید در سطح لیسانس 

و متخصص باشند.
این منب��ع آگاه گفت: پی��ش از این آموزش 
و پ��رورش از نیروی مازاد در مقط��ع ابتدایی و 
راهنمای��ی به کار می گرفت اما با مصوبه جدید، 
معلم��ان مقط��ع چه��ارم و پنجم ابتدای��ی باید 

متخصص باشند.
این در حالی اس��ت که آم��وزش و پرورش 
با کمبود نیروی متخص��ص تربیت بدنی مواجه 

است.
این منبع آگاه تصریح کرد: اگر این روند ادامه 
پیدا کند دانش آموزان ابتدایی با مش��کل مواجه 

خواهند شد.
گفتنی اس��ت، دبیر فدراسیون جهانی دیابت 
نداش��تن فعالی��ت ورزش در ک��ودکان ایرانی را 
زن��گ خطری برای دوران کودکی دانس��ت چرا 
که کوتاهی کودکان در امر ورزش در آینده باعث 

ایجاد امراضی از جمله دیابت می شود.

 تیم فوتس��ال جوانان بس��یج ف��والد مبارکه 
اولین مسابقه  سپاهان در 
خود در مس��ابقات لیگ 
حریف  اس��تان  قهرمانی 

خود را مغلوب کرد.
جوانان بس��یج فوالد 
مبارکه س��پاهان در اولین 
مس��ابقه خ��ود در لیگ 
جوانان بس��یج اس��تان با 
نتیجه 3 بر یک تیم پارسیا 

را شکست دادند. این دیدار در خوراسگان برگزار 
شد.

گفتنی اس��ت در این 
دوره از رقابت ها حسین 
ش��اه زی��دی ب��ه عنوان 
سرمربی و ابراهیم زیدی 
به عنوان سرپرست هدایت 
جوانان طایی پوش بسیج 
فوالد مبارکه سپاهان را بر 

عهده دارند.

برتری تیم فوتسال بسیج فوالد مبارکه سپاهان در 
مسابقات قهرمانی استان 

انتخاب رئیس فدراسیون 
وزنه برداری 6 ماه دیگر 

 معاون س��ازمان تربیت بدنی از برگزاری مجمع 
عمومی فدراس��یون وزنه برداری برای انتخاب رئیس 

جدید این فدراسیون تا 6 ماه دیگر خبرداد.
 ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر، حمید س��جادی 
گفت: از خبر صدا و سیما برای اطاع رسانی، شفاف 
سازی و پایان دادن به شایعات درباره فدراسیون وزنه 

برداری تشکر می کنم.
وی اف��زود: نبای��د اجازه داد گروه��ی با کذب و 
دروغ مردم را فریب دهند و به تشویش اذهان عمومی 
 درباره فدراسیون و رشته ای بپردازند که دومین رشته 

مدال آور ایران از رقابتهای المپیک است.
سجادی می گوید: به محض آگاه شدن از شایعات 
درباره محرومیت فدراسیون و اعضای آن از افشارزاده 
خواس��تیم تا صورت جلسه فدراس��یون را در اختیار 
فدراس��یون قرار دهد که مشخص شد در این نشست 
فقط بر تعلیق فعالیت کادر فنی تیم ملی وزنه برداری تا 

اطاع ثانوی تأکید شده است.
وی اضافه کرد: حکم سرپرستی حسین رضا زاده 
در فدراس��یون وزنه برداری در اختیار افشارزاده قرار 

گرفت تا در مراسمی به وی اباغ شود.

انتخاب رئیس فدراسیون 
بدنسازی و پرورش اندام 

9دی برگزار می شود  
نشست مجمع عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش 
اندام برای انتخاب رئیس جدید این فدراس��یون نهم 

دی ماه برگزار خواهد شد. 
به گزارش ایرنا، این نشست ساعت 9روز نهم دی ماه 
جاری با حضور نماینده سازمان تربیت بدنی، اعضای 
کمیته فنی فدراس��یون و همچنین رؤسای هیأت های 
بدنس��ازی سراسر کشور در سالن آمفی تئاتر آکادمی 

ملی المپیک برگزار خواهد شد. 
در حال حاضر ناصر پور علی فرد سرپرستی فدراسیون 

بدنسازی و پرورش اندام را برعهده دارد. 
الزم به ذکر اس��ت تاکنون ش��ش نفر ب��رای حضور 
در مجمع انتخابات ریاس��ت فدراسیون بدنسازی و 
پرورش اندام نامزد ش��ده اند که هم اکنون مس��ئوالن 
حراست سازمان تربیت بدنی در حال بررسی شرایط 

و صاحیت این نفرات هستند. 

بارسلونا تیم بسیار بزرگی است 
رونالدو: به زودی 

صدر جدول را به دست 
می آوریم 

مهاجم پرتغالی رئال مادرید در نشست خبری به 
هواداران تیمش قول داد در ابتدای نیم فصل دوم صدر 

جدول را از بارسلونا پس بگیرند.
به گزارش فارس، کریستیانو رونالدو ضمن اشاره 
ب��ه قهرمانی بارس��لونا در جام باش��گاه های جهان به 
بازیکنان این تیم تبریک گفت و تصریح کرد: بارسلونا 
تیم بسیار بزرگی است و در اللیگا نیز رقیب جدی ما 

برای قهرمانی به حساب می آید. 
وی اف��زود: به هواداران اطمینان می دهم به زودی 
صدر جدول را به دست می آوریم و با قدرت بر رتبه 

اول تکیه می زنیم. 
ای��ن بازیکن در پاس��خ ب��ه این س��ؤال که چرا 
بازی ه��ای قبلی رئال مادرید مانند دیدار اخیر این تیم 
پرگل نبوده است، گفت: مدت زیادی مصدوم بودم و 
قبول دارم به انس��جام کامل تیمی نرسیده  بودیم اما از 
این پس شاهد بازی های متفاوت و تماشاگر پسند از 
سوی بازیکنان رئال مادرید خواهید بود. ما با نتیجه 6 
بر صفر برابر رئال ساراگوسا به پیروزی رسیدیم و این 
پیروزی پ��رگل هدیه خوبی بود برای هواداران صبور 

رئال مادرید. 
رونالدو در خصوص تبدیل سیس��تم 2-2-2-4 
به حالت احیا ش��ده 4-3-1-2 در ترکیب اصلی رئال 
مادرید گفت: در سیستم جدید بازیکنانی مانند فان در 
فارت، مارسلو و ژابی آلونسو میدان عمل بیشتری پیدا 
کردند و این برای تیم بسیار مفید بوده است. این مهم 
نیست که اوضاع برای ما سخت تر شده یا خیر مهم آن 
اس��ت که بتوانم با شرایط جدید سازگار شوم. مانوئل 
پیگرینی از من خواسته به عنوان بازیکن آزاد در زمین 
بازی کنم. این همان اتفاقی است که در تیم ویارئال 2 
س��ال پیش به مربیگری پیگرینی بین بازیکنانی چون 
سنا، خوسیکو، تاکیناردی، سورین و ریکلمه رخ داد و 
کاسورال به عنوان بازیکن آزاد تک تک این بازیکنان را 
تغذیه می کرد. من هم تاش می کردم نقش جدید خود 

را به خوبی ایفا کنم. 

بیس��ت ویکم  هفت��ه  داوران  اس��امی 
رقابت ه��ای فوتبال باش��گاه های برتر ایران 

)جام خلیج فارس( اعام شد. 
ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر بر اس��اس 
اعام کمیته داوران فدراس��یون فوتبال برنامه 
و اسامی داوران قضاوت کننده در دیدار های 
این هفته که با گرامیداش��ت، تکریم و تعظیم 
ایام محرم الحرام و دهه عاشورای حسین )ع( 

بر گزار خواهد شد به شرح زیر است : 
سه شنبه اول دی: 

پیکان قزوین – س��ایپا کرج، ساعت 14، 
ورزشگاه شهید رجایی قزوین 

خداداد افش��اریان، آرمان اسعدی، عباس 
انتظاری، فرهاد رستمی 

استقال اهواز – سپاهان اصفهان، ساعت 
14 تختی اهواز 

ی��دا... جهانب���ازی، حس��ین خانب���ان، 
صفدراحمدی، مهدی باغیانی 

استقال تهران – ملوان انزلی، ساعت 15 
آزادی تهران 

پ��ور،  تق��ی  ج��واد  ممبین��ی،  هدای��ت 
حیدرشکور، محمدرضا فغانی 

چهارشنبه 2 دی: 
ذوب آهن اصفهان – ابومس��لم خراسان، 

ساعت 14 فوالدشهر 
نوید مظفری، مرتضی کریمی، محمدرضا 

امینی، بهروز رنجبر 
راه آهن ش��هر ری – تراکتورسازی تبریز، 

ساعت 14 اکباتان تهران 
محم��ود رفیعی، علیرضا یزدانی، حس��ین 

طالقانی، حسین زرگر 
ش��اهین بوش��هر – اس��تیل آذین تهران، 

ساعت 14 شهید بهشتی بوشهر 
س��عید بخشی زاده، غام آموزگار، صادق 

نوری، جمشید محمدی 
پ��اس همدان – مس کرمان، س��اعت 14 

ورزشگاه قدس همدان 
احم��د صالحی، س��عید قاس��می، رحیم 

شاهین، محمد دوستی 
مقاومت ش��هید سپاسی ش��یراز – فوالد 
خوزس��تان، س��اعت 14 ورزش��گاه حافظیه 

شیراز 
س��عید مظفری زاده، بهرام کیانی، علیرضا 

کناری، رسول احمدی 
صب��ای قم – پیروزی تهران، س��اعت 15 

ورزشگاه یادگار امام قم 
مسعود مرادی، حسن کامرانی فر، محسن 

فریمانی، امیر حسین فتاحی 

اسامی داوران هفته بیست ویکم 

مسابقات اسکی آلپاین بلغارستان با کسب عنوان 
هفتمی پوریا ساوه شمشکی به پایان رسید.

به گزارش فارس، تیم ملی اسکی آلپاین ایران که 
جهت اردویی 25 روزه در بلغارس��تان به سر می برد 
در یک دوره مس��ابقه بین المللی آلپاین که با حضور 
60 اس��کی باز از 9 کشور اوکراین، رومانی، مقدونیه، 
اس��لواکی، یونان، امریکا، جمهوری چ��ک و ایران و 

کشور میزبان برگزار شد، شرکت کرد. 
در پایان این دوره رقابت ها اس��کی بازان ایرانی 
نتایج خوبی کس��ب کرده و در پایان به عناوین قابل 

توجهی دست پیدا کردند. 
در این میان پوریا ساوه شمشکی با حدنصاب یک 
دقیقه و20 ثانیه و 43 صدم ثانیه به مقام هفتمی دست 
پیدا کرد تا بخت نخست حضور در المپیک زمستانی 

2010 از جمع اسکی بازان ایرانی لقب بگیرد. 
پس از پوریا ساوه شمش��کی، امید تیر دیگر ملی 
پوش ایرانی نهم شد و علیداد ساوه شمشکی کاپیتان 
تیم ملی اس��کی آلپاین ایران یازدهم ش��د. حس��ین 

ساوه شمشکی نیز به خط پایان نرسید. 
در پایان این رقابت اسکی باز بلغارستانی حاضر در 

المپیک زمس��تانی 2010 با زمان یک دقیقه و 17 ثانیه 
و 16 صدم ثانیه عنوان نخست را به خود اختصاص 

داد. 
نکته امیدوار کننده در این مسابقات فاصله کم زمانی 
اسکی بازان ایرانی با حریفان اروپایی بود که همواره این 

امر مورد انتقاد کارشناسان قرار داشته است. 
علیداد ساوه شمشکی، امید تیر، پوریا ساوه شمشکی 
و حسین ساوه شمشکی در قالب تیم ملی اسکی آلپاین 
ایران برای حضور در المپیک زمستانی 2010 ونکوور 

کانادا هفته گذشته راهی صوفیه بلغارستان شدند. 

ای��ن نفرات ب��ه م��دت 25 روز زیر نظ��ر ایوان 
گرین چاسکی، مربی بلغاری 37 ساله تیم ملی آلپاین 
که به تازگی قراردادی را با فدراس��یون اسکی منعقد 
کرده است، تمرینات خود را در پیست یخی شهر وارنا 
بلغارستان و در رشته های مارپیچ کوچک و بزرگ ادامه 

می دهند. 
تیم ملی پس از اردوی بلغارستان و حضور در یک 
دوره مس��ابقه داخلی دیگر در این کشور برای کسب 
یک سهمیه دیگر المپیک زمستانی به ایران باز خواهد 
گش��ت تا در صورت مهیا شدن شرایط، تک سهمیه 
باقیمانده در مسابقات لیگ اسکی آلپاین ایران که اولین 
دوره آن از 18 دی ماه در پیست دیزین برگزار می شود، 

برای ایران کسب شود. 
در سفر به بلغارس��تان علیداد ساوه شمشکی به 

عنوان کاپیتان، تیم ملی را همراهی کرد. 
المپیک زمستانی 2010 ونکوور کانادا   از 23 بهمن ماه 
سال جاری آغاز می شود و ایران با 4 اسکی باز مرد و یک 

اسکی باز زن در این مسابقات شرکت می کند. 
امکان اضافه ش��دن یک سهمیه دیگر برای ایران 

وجود دارد. 

کسب مقام هفتمی مسابقات آلپاین بلغارستان
 ساوه شمشکی به حضور در المپیک زمستانی ونکوور 

امیدوارتر شد

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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فقیرتر شدن موسیقی ایران با درگذشت استاد پایور

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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099

شهرکرد :
تلفن : 0381-3347774   

فکس : 0381-3336021

نشانی : اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 
اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

روزی بود...

قیمت طال )تومان(
26350  هر گرم طالی 18 عیار

121430  هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
263000  یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

262000   یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001003دالر امریکا

947952دالر کانادا

14401443یورو

162163پوند  انگلستان

264266ریال عربستان

34903510دینار کویت

272274درهم امارات

شهید ابراهیم نوری
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

ونگویید برای آن کس��انی که کش��ته 
ش��ده اند در راه خ��دا مردگانن��د بلکه 

زندگانند ولیکن شما نمی دانید.
 با درود و س��ام  بر پیامبر اسام  و 
به علی و حسین و به تمام امامان)ع(  و 
با س��ام به امام زم��ان  و نایب برحقش 

امام خمینی.
خدمت  پدر و مادرم و برادرانم سام 
عرض می کنم  وس��ام من برش��ما ای 
ملت ش��هید پرور ایران  و سام و درود 

خدا  به شهیدان در راهش.
در درجه  اول از پدر و مادرم  تشکر 
می کن��م که توانس��تند  فرزندی تربیت 
کنند  که به اس��ام  و والیت فقیه ایمان 

داشته باشد.
پ��در باید افتخار کنید ک��ه دو فرزند  
ش��ما در راه انق��اب اس��امی  ای��ران 
خدمت کردند و هر دو س��عادت یافتند  
تا به جبهه بروند و با دش��منان  انقاب 
و اس��ام بجنگند  تا از این امتحان الهی  

پیروز درآیند.
ی��ک پیام هم برای مل��ت ایران  دارم 
و آن این است که برادرانه امام را هرگز 

تنها نگذارید.
امروز اس��ام احتیاج ب��ه خون دارد 
یاری کنید حسین زمان را به جبهه های 
جنگ بروید و سنگرها را خالی مگذارید  
و مرگ با ش��رافت  بهت��ر از زندگی  با 
خاری اس��ت  و برایم اش��ک  نریزید و 
ناله ای نکنید  چون من خوش��بختم چرا 
که رس��التم را به پایان رساندم  و هرگاه 
اش��کی ریختید  به یاد حس��ین و زمین 
کرب��ا و آن طفل ش��ش ماهه حس��ین 

بریزید.
امی��دوارم ک��ه هرچه زودت��ر بتوانیم 
دشمان اسام را شکست  دهیم و ضربه 
نهایی را برصدام و امریکا  وارد آوریم و 

دین خدا را به تمام جهان صادر کنیم.

کالم نور
پیامبر اکرم )ص(:

هر کس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

مجلس ترحیم اس��تاد فرام��رز پایور )نوازنده 
س��نتور( در مس��جد باب الرحمه ب��ا حضور تنی 
چند از اساتید برجسته موسیقی ایران برگزار شد. 
در ای��ن مجلس که به همت حوزه هنری اس��تان 
اصفهان و ش��اگردان اصفهانی استاد پایور برگزار 
شد س��ید مهدی س��یدین نیا رئیس حوزه هنری 
ضمن خیرمقدم به حضار و دوستداران آن هنرمند 
از دس��ت رفته گفت: امید است تمامی هنرمندان 
بتوانن��د ه��م به اس��اتید خ��ود و هم ب��ه جامعه 
هن��ری به��ای الزم را بدهند. یک��ی از بارزترین 
خصوصیات اس��تاد پایور که تمامی ش��اگردان او 
بر این نکت��ه معترفند وقت گذاری ایش��ان برای 
آموزش شاگردانشان بود. به ویژه این خصوصیت 
را در دوران  دفاع مقدس که شهر اصفهان بمباران 
هوایی می ش��د به وضوح شاهد بودیم. این استاد 
برجسته به دلیل تعهدی که احساس می کردند در 
آن س��الها هر هفته برای تدریس به اصفهان سفر 
می کردن��د. چنین هنرمندانی مای��ه افتخار جامعه 

هنری کشور هستند.

پس از این جلسه دکتر امید قبادی مدیر خانه 
موس��یقی حوزه هنری متنی را که اس��تاد حس��ن 
کس��ایی )نوازنده نی( در س��وگ از دس��ت دادن 
استاد پایور نوش��ته بود خواند، در این متن چنین 
نوشته شده بود: نمی دانم در سوگ از دست دادن 
این اس��تاد باید گریست یا مهم تر از آن در اندوه 
فقیرتر شدن بیشتر موسیقی مان. بر عهده جوانان 
اس��ت که با گرایش به فرهنگ، مش��عل موسیقی 

ایران را برای آیندگان روشن نگاه دارند.
در ادام��ه مراس��م اس��تاد ملک مس��عودی و 
دکتر ساس��ان س��پنتا به بیان خصوصیات اس��تاد 
فرامرز پایور پرداختن��د و چند تن از خوانندگان 
اصفهانی قطعاتی را در یاد این استاد از دست رفته 
خواندن��د. در پایان این مراس��م علیرضا افتخاری 
پس از خواندن تصانیفی در گرامیداش��ت اس��تاد 
پایور افزود: استاد پایور در اخاق و منش سرآمد 
بودند، کلمه استاد به واقع برازنده آن مرحوم بود 
و ایش��ان چنان تأثیری در آهنگ س��ازی س��نتور 

داشتند که نمی توان نادیده گرفت.

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان 
اصفه��ان کارگاه س��ه روزه کارگردانی با حضور 

کیانوش عیاری در تاالر سعدی برگزار شد.
عی��اری در ادامه دیگ��ر کارگاه های خود در 
اصفه��ان گفت: در مورد س��ینما مانن��د هر چیز 
دیگری با تحصیات آکادمیک بهتر می توان کار 
کرد ولی هیچ تحصیاتی و هیچ تجربه فیلمسازی 
و در خدم��ت اس��اتید بودن کس��ی را فیلمس��از  
نکرده است. فیلمس��ازی ذاتی است و هیچ کس 
نمی تواند این ویژگی را به کسی بدهد و اکتسابی 

نیست.
عیاری در مورد تفاوت ف��رم و محتوا افزود: 
منظ��ور از فرم، س��اختن فیلمهایی ک��ه فرم های 
عجیب و غریب دارد نیست. یعنی فرم حرکات و 
کادرها و کات های ناملموس نیس��ت. فرم همان 
چیزی است که در فیلم های آدم هایی مانند جان 

فورد سبب دیده نشدن دوربین می شود.
وی خاطرنشان کرد: زبان های مختلفی برای 
بیان مسائل مختلف است. در عرصه هنر هر کس 
حق دارد به همان ش��یوه که خود هس��ت به بیان 
مس��ائل بپردازد. هر کس بسته به عاقه اش زبان 
بیان خود را انتخاب می کند. زبان فیلم می تواند 

دره��م و برهم، اصی��ل و یا جعل��ی و حتی مثل 
ه��زاران فیلم از محصوالت امریکا می تواند زبان 
بیهوده ای باشد. در هر حال فرم در یک اثر هنری 
زمانی معنی میابد که توانسته باشد به ابزار ارتباط 
دس��ت یابد و مخاطب احس��اس کند در آفرینش 

آن نقش دارد.
کیان��وش عیاری رون��د رس��یدن فیلمنامه تا 

س��اخت فیلم را مفصل بیان ک��رد و گفت: کمتر 
پی��ش می آی��د فیلمنام��ه همان��ی باش��د که من 
می خواهم ام��ا وقتی آن را خواندم و احس��اس 
کردم انگار خودم نوشته ام، عاشقانه به سمت آن 
م��ی روم و آن را به فیلم تبدیل می کنم و س��عی 
می کن��م با تمام توانم آن را بس��ازم. اگر جایی از 
فیلمنامه نیاز به تغییر داشت یا به تنهایی به عنوان 
کارگ��ردان در آن اعمال نظ��ر می کنم یا با توافق 

نویسنده آن را عوض می کنم.

کارگردان س��ریال دکت��ر قریب با اش��اره به 
مراحل س��اخت این فیلم افزود: من سالهاس��ت 
ک��ه به س��مت بداهه در کارهای��م روی آورده ام 
که تاکنون مش��کات زیاد و هزینه های هنگفتی 
را دربرداشته اس��ت. در سریال دکتر قریب ما دو 
قس��مت از فیلمنامه را نوش��ته بودی��م و به مدت 
زمان شش س��ال و نیم فیلمبرداری می کردیم که 
می توانست این زمان به دو سال و نیم تقلیل یابد. 
هزینه این سریال 3 میلیارد و ششصد میلیون شد 
که در مقایس��ه با س��ریال های مشابه هزینه کمی 
اس��ت اما اگر این بداه��ه در فیلمنامه نبود به 2/5 

میلیارد می رسید.

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری اس��تان 
اصفهان کارگاه سه روزه بازیگری با حضور مهدی 

هاشمی در تاالر سعدی برگزار شد.
مهدی هاشمی بازیگر نقش های به یادماندنی 
دکتر قریب و س��لطان و ش��بان گفت: همیشه این 
اتفاق نمی افتد که یک بازیگر با نقشش یکی شود 
حتی بسیار نادر است اما این اتفاق در سینما می افتد 

گرچه در تئاتر این اتفاق اصوالً نباید بیفتد.
هاش��می در مورد چگونگ��ی بازیگری افزود: 
بازیگری این اس��ت ک��ه تو خ��ودت را از آن که 
هستی خالی کنی یعنی تهی شوی و بعد خود را به 
کارگردان بسپاری تا نقش را در تو بنشاند، پس از 
آن نس��بت به نقشت سعی کنی خصوصیاتی را که 
مورد نیاز اس��ت اگر در تو نهفته است بیدار کنی. 
من س��عی می کنم اول احساس��اتم را بیدار کنم و 
نسبت به نقش��ی که پذیرفتم اگر قرار است صبور 
باشم صبور ش��وم و اگر بر عکس فرد خشمگینی 
هس��تم خش��مگین می ش��وم این احساسات در 
چشمان بازیگر نمود پیدا می کند و باعث می شود 
تا تمامی حرکات و ژست های یک بازیگر نسبت 

به خود او عوض شود.
مهدی هاشمی در مورد باورپذیری نقش تأکید 
کرد: در بازیگری تماش��اگر از طریق دوربین کلک 
زدن و ص��ادق ب��ودن بازیگر را گام ب��ه گام درک 

می کن��د و اگر می خواهید واقعی به نظر برس��ید 
بای��د حتماً با نقش پیش بروی��د و ابعاد دیگری از 
زندگی را به بازیگ��ری وارد کنیم. ما در بازیگری 
به مقدار زیادی از خودمان انباش��ته ش��ده ایم و با 
راستی س��ر و کار داریم نه با دروغ. زیرا عاطفه ما 
به ما راست می گوید و در پی گول زدن مخاطب 
نیس��ت به ای��ن دلیل که ما خودم��ان نقش را باور 
داریم. شخصیت بازیگر چنانچه چند بعدی باشد و 
بتواند نقش های بیشتری در خود جای دهد سبب 
تکرار نشدن بازیگر می ش��ود متأسفانه بازیگرانی 

ک��ه همه ی نقش های خود را ش��بیه به هم بازی 
می کنند پر از منیت هستند.

هرچه که یک بازیگر ظرفیت بیش��تری داشته 
باش��د توانای��ی ایف��ای نقش های بیش��تر، بهتر و 
متف��اوت تری را دارد. در بازیگری اعتماد به نفس 

نداشتن یعنی ایمان به کار نداشتن.
بازیگر نقش دکت��ر قریب در تفاوت بازیگران 
خارج��ی و ایرانی تصریح ک��رد: بازیگران بزرگ 
خارجی اعتماد به نفس بیشتری دارند به دلیل آنکه 
از فیلمنامه ه��ا، کارگردان ها و نق��ش پردازیهای 
بهت��ری برخوردارن��د. در ایران به دلی��ل اینکه نه 
کارگردان، نه نویسنده فرصت کافی ندارند، بازیگر 
از اعتماد به نفس کمتری برخوردار است. بازیگری 
در واق��ع بیان آن چیزی اس��ت که م��ا می دانیم و 
اکنون با گفتگو و احساس��ات جدید دوباره مطرح 
می کنیم. من نگران نس��ل جدید هستم که باید به 
جنبه های جدید تولید فکر کنند اما با فرصت کمی 
مواجه هس��تند. در سینما کلیاتی وجود دارد که در 
کاس های بازیگری گفته می شود اما آنچه سبب 
آموزش بیشتر می شود تشکیل گروه های کوچک 
فیلمسازی است تا دس��ت به کار شوند. در سنین 
کم نباید به متنوع بازی کردن فکر کنید باید س��عی 
کنید کوچک ترین نقش را باورپذیر ایفا کنید تا به 

دل بنشیند.

در مورد سینما مانند هر چیز دیگر تحصیالت 
آکادمیک بهتر است

تماشاگر، کلک زدن و صادق بودن بازیگر را از ورای دوربین می بیند
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پای فیلم های سینمایی سه بعدی به منازل 
باز می شود

سومین شبکه رادیویی امریکا با خطر ورشکستگی 
روبه رو شده است 

به زودی مشاهده فیلم های سه بعدی در 
منازل برای عموم مردم امکان پذیر می شود.

به گ��زارش فارس اتحادیه دیس��ک های 
بل��و-ری اعام ک��رد که 
ب��ا عرض��ه DVD های 
بلو-ری که قابلیت پخش 
فیلم های س��ینمایی را به 
صورت س��ه بعدی دارند 
موافق��ت ک��رده و ای��ن 
فیلم ه��ا در آینده نزدیک 
به صورت عمومی عرضه 

می شوند. 
تصاویر این فیلم ه��ا دارای کیفیت عالی 
معادل با p 1080  بوده و در آنها از استاندارد 

کدینگ H.264 استفاده خواهد شد. 
البت��ه دس��تگاه های پخش��ی که ق��ادر به 

نمایش تصاویر به صورت س��ه بعدی نباشند 
نیز می توانند تصاوی��ر این DVD   ها را به 

صورت دو بعدی نمایش دهند. 
ای���ن فیل��م ه���ای 
س��ه بع��دی در مقایس��ه 
ب��ا فیلم ه��ای ع��ادی و 
درص��د   50 بع��دی  دو 
را روی  بیش��تری  فضای 
DVD اش��غال می کنند 
و گفت��ه می ش��ود که ال 
جی و سونی برنامه هایی 
دستگاه های  برای عرضه 

پخش با این قابلیت دارند. 
شنیده می شود قرار است دستگاه کنسول 
بازی PS3 س��ونی هم با این قابلیت سازگار 

شود.

 س��ومین رادیوی مهم امریکا برای مقابله با 
ورشکستگی، دادخواست حمایت داد. 

ک��ورپ  بروادکس��تینگ  س��یتادل  رادی��و 
)Citadel Broadcasting Corp( با صدور 
بیانیه ای روی پایگاه اینترنتی خود اعام کرد: این 

شرکت و برخی شعب آن 
نیویورک  به دادگاه��ی در 
دادخواست حمایت دربرابر 
ورشکستگی ارائه کرده اند. 
طبق این بیانیه، سیتادل 
با 60 درص��د از طلبکاران 
خ��ود درب��اره تبدی��ل دو 
میلیارد و 100 میلیون دالر 
از بدهیهایش به بدهی جدید 
762 میلی��ون و 500 هزار 

دالری به توافق رسیده است که به این ترتیب یک 
میلی��ارد و 400 میلیون دالر از بدهیهایش حذف 
می ش��ود.  فرید س��لیمان، مدیر اجرایی سیتادل 
گفت: این شرکت به فعالیتهای عادی خود ادامه 

خواهد داد و سعی خواهد کرد در اولین فرصت 
ممکن از این تنگنا خارج شود. 

شرکت سیتادل در س��ال 1984 تأسیس شد 
و ه��م اکنون 165 ایس��تگاه رادیویی FM و 58 
رادیوی AM در امریکا دارد. این شرکت در سال 
2006 رادیو ای.بی.س��ی را 
از ش��رکت والت دیس��نی 
خرید و مثل دیگر شرکتهای 
رادیوی��ی اخیراً با مش��کل 
پایین آمدن درآمد روبه رو 

شده است. 
به گزارش شینهوا درآمد 
سیتادل در س��ه ماهه سوم 
امس��ال 14 درصدکاه��ش 
یافته و به 183 میلیون دالر 
رسیده است. ارزش سهام این شرکت هم که در 
سه ماهه سوم سال گذشته 10 درصد افزایش یافته 
بود. در همین دوره زمانی امسال 8 درصد کاهش 

یافته است. 

روی خط فرهنگ

 معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
گفت: قصد داریم مرکزیت جش��نواره را به برج 
میاد ببریم و به این ترتیب دفتر جش��نواره فیلم، 
هی��أت انتخاب، محل وی��ژه میهمانان خارجی و 
بهره برداری از سالن رسانه ها در این برج متمرکز 

خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی هیأت اسامی 
هنرمندان، جواد شمقدری در خصوص زمزمه هایی 
که از درخواست واگذاری توزیع بلیت جشنواره 
به سینمادارها سخن می گفت، از ایجاد یک سامانه 
مناسب اینترنتی برای فروش بهتر از راه اول یعنی 

تحویل بلیت به سینماداران خبر داد. 
وی گف��ت: هیأت انتخاب در حال بررس��ی 
فیلم هایی اس��ت که مناسب حضور در جشنواره 
هستند.  ش��مقدری افزود: در جش��نواره امسال 

اتفاقات زیادی خواهد افتاد که باید منتظر باش��یم 
و ببینیم. به دنبال این هستیم که نسبت به دوره های 
قبل ش��رایط را بهت��ر و س��ازوکار ها را روان تر و 
آسان تر کنیم؛ از جمله اینکه می خواهیم مرکزیت 
جشنواره را به برج میاد ببریم و به این ترتیب دفتر 
جشنواره فیلم، هیأت انتخاب، محل ویژه میهمانان 
خارجی و بهره برداری از س��الن رسانه ها همه و 

همه در این برج متمرکز خواهد شد. 
معاون امور س��ینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اس��امی بیان داش��ت: به دنبال این هس��تیم که 
حتی المقدور و بنا بر ظرفیت جشنواره و البته بنا 
بر نظر هیأت انتخاب در حضور فیلم ها کمک کنیم 
و البته تسهیات ویژه ای را برای مناطق محروم در 
نظر گرفته ایم و سعی می کنیم فرایندها سهل تر و 

بهتر و روان تر شود.

 بیش از 20 فیلم از آثار تحسین شده سینمای 
جهان برای نمایش در بخش مس��ابقه بین الملل 
بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر تأیید شده اند 
که از میان آنها می توان به »در جس��تجوی اریک« 

کن لوچ اشاره کرد. 
کن لوچ فیلمس��از سرش��ناس بریتانیایی که 
در س��ال های اخیر بارها علی��ه جنایت های رژیم 

صهیونیستی موضع گرفته و 
مانع نمای��ش فیلم های خود 
در رویدادهای سینمایی مورد 
حمایت صهیونیست ها شده، 
امسال با تازه ترین ساخته خود 
»در جستجوی اریک« در یکی 
از بخش های رسمی جشنواره 
فیل��م فجر حض��ور خواهد 

داشت. 
فیلم داستان یک پستچی 
هوادار تیم فوتبال منچس��تر 
یونایت��د به نام اریک اس��ت 

که زندگی ش��خصی ناآرامی دارد و در آش��نایی 
ب��ا اریک کانتونا بازیکن سرش��ناس فرانس��وی 
درس زندگی می آموزد. »در جس��تجوی اریک« 
نخستین بار بهار امسال در بخش مسابقه جشنواره 
فیلم کن به نمایش درآم��د و بازی کانتونا در آن 

تحسین تماشاگران و منتقدان را برانگیخت. 
»در جستجوی اریک« جایزه کلیسای جهانی 
ش��صت و دومین جش��نواره فیلم کن را به خود 
اختصاص داد. فیلم لوچ پ��س از نمایش در کن 
امسال مورد توجه تماشاگران و منتقدان قرار گرفت 
و یکی از بخت های بردن جایزه اصلی معتبرترین 
رویداد س��ینمایی جهان بود. هیأت داوران شش 
نفری کلیس��ای جهانی از »روبان سفید« میشائیل 

هانکه اتریشی هم تقدیر کرد. 
آکادمی فیلم اروپا امس��ال با اه��دای جایزه 
دس��تاورد یک عمر فعالیت سینمایی از کن لوچ 
تقدیر کرد. فیلمساز بریتانیایی جایزه خود را روز 

12 دسامبر در جریان معرفی برگزیدگان بیست و 
دومین دوره اه��دای جوایز فیلم اروپایی به پاس 
مش��ارکت در ارتقای سطح س��ینما و مجموعه 

فیلم های خود دریافت کرد. 
»در جستجوی اریک« امسال در فهرست اولیه 
فیلم های برگزیده جوایز فیلم اروپایی قرار داشت. 
لوچ فعالیت حرف��ه ای را با حضور در تلویزیون 
آغاز ک��رد و س��ال 1967 با 
»گاو بیچاره« وارد سینما شد. 
او ب��ا درام Kes جایگاه خود 
را به عن��وان فیلمس��ازی با 
دغدغه های اجتماعی- سیاسی 

تثبیت کرد. 
ب��ا  س��ال 1991  ل��وچ 
»ری��ف � رف« جایزه بهترین 
فیلم اروپایی س��ال را برد و با 
»بادی که مرغزار را تکان داد« 
توانس��ت جایزه نخل طایی 
بهتری��ن فیلم جش��نواره کن 
2006 را از آن خود کند. او امسال با تحریم چند 
جش��نواره که از حمایت مالی رژیم صهیونیستی 
استفاده کرده اند به چهره ای خبرساز در دنیای فیلم 

و سینما تبدیل شد. 
فیلمساز سرشناس بریتانیایی که همواره منتقد 
سرسخت سیاست ها و اقدام های رژیم صهیونیستی 
در قبال فلس��طین و لبنان بوده، مدیران جشنواره 
فیلم ادینبورگ را به ش��رکت ندادن فیلم خود در 
این جشنواره تهدید و در اعتراض به حمایت مالی 
اسرائیلی ها از جش��نواره فیلم ملبورن از حضور 
در آن خودداری کرد. فیلمس��از 73 ساله و پرکار 
ایرلندی پس از موفقیت »در جستجوی اریک« در 
تدارک ساخت فیلمی تازه به نام »جاده ایرلندی« 
با موضوع عراق اس��ت. فیلم تازه لوچ به حضور 
سربازان بریتانیایی در خاک عراق می پردازد و نام 
آن به جاده ای که فرودگاه بغداد را به منطقه س��بز 

بین المللی مرتبط می کند اشاره دارد.

مرکزیت جشنواره فیلم فجر به برج میالد می رود

کن لوچ درجشنواره فجر
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