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رادیو گوش کردن؛
خوبی رادیو اینه که آدم رو صبور 

و شنوا می کنه ، اینکه بتونی 
ساعت های طوالنی گوش 
کنی و هیچ حرفی نزنی مهارتیه 

که هرکسی نداره!
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شرکت توزیع نیروی  برق  استان اصفهان - امورتدارکات و انبارها

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز شنبه مورخ 97/11/13 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/11/17 
در قبال فیش بانکی به مبلغ یکصدهزار ریال واریز شده بحساب جاری سپهر صادرات بشماره 0101673314007 

بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان
مدت تحویل پیشنهادات : از روز پنج شنبه مورخ 97/11/18 تا ساعت 9:30 صبح روز سه شنبه مورخ 97/11/29

 محل تحویل پیشنهادات : اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتی دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان
تضامین مورد قبول : پیشنهاد دهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه 
بانکی معتبر یا فیش واریزی به حساب جاری سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق 
استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و چک شخصی 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر توضیحات :

1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات داخلی روزنامه های جهان اقتصاد و زاینده رود بعهده برنده مناقصه می 
باشد .

2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلی 4274 واحد مناقصات 
تماس حاصل نمایند.

3- اســناد و مــدارک و اطالعــات کامــل این مناقصــه به علــت حجم بــاالی اســناد به صــورت CD در 
شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان تحویل می گــردد. همچنین آگهی ایــن مناقصه در ســایت پایگاه ملی 
 مناقصــات ایــران بــه آدرس http://iets.mporg.ir و ســایت اینترنتــی معامالت توانیــر به آدرس 
 www.epedc.ir و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس http://tender.tavanir.org.ir 

قابل دسترسی می باشد .
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضا و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الک گرفته شده با الک 

غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمت مورد نیاز خود به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
اجرا نماید.

شماره موضوع مناقصهردیف
مناقصه

تاریخ بازگشایی 
پاکات

ساعت بازگشایی 
پاکات

 مبلغ سپرده 
)ریال(

1
مناقصه نصب و راه 

اندازی دیتاسنتر مرکزی 
واقع در بختیار دشت 

استان اصفهان
1665/9797/11/2910:303/250/000/000

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
در سینما اصفهان سیتی سنتر

یکشنبه 14 بهمن

ایده اصلی / ساعت 14
کارگردان: آزیتا موگویی

بنفشه آفریقایی/ ساعت 16
کارگردان: مونا زندی حقیقی

مردی بدون سایه/ ساعت 18
کارگردان: علیرضا رییسیان

ناگهان درخت/ ساعت 20
کارگردان: صفی یزدانیان

قسم/ ساعت 22
کارگردان: محسن تنابنده

30درصد مدیران استان 
اصفهان، بانوان باشند

وقتی زنده شدن موقتی زاینده رود، حسرت مطالبه گری را بر دل مان می گذارد؛

خوب، بد، تلخ!

شهر، شلوغ تر از همیشه شده؛ بهانه هم بازگشایی چندروزه کمی آب در 
بستر رودخانه زاینده رود اســت! این روزها کافی است تصمیم بگیرید از 
خیابان های حاشــیه رودخانه و یا منتهی به زاینده رود عبور کنید، قطعا 
باید پیه ترافیک و معطلی طوالنی مدت را به تن بمالید و در کنار تمامی 
دغدغه های مالی و اقتصادی و معیشتی که داریم، این یکی را هم به لیست 
اعصاب خردی ها اضافه کنیم! یا باید صف مردمی را ببینیم که کارت ملی 
به دست در انتظار خرید گوشت و مرغ منجمد و یخ زده هستند یا همان 
مردمی که در خیابــان های اطراف رود، مجــاز و غیرمجاز اتومبیل های 
خود را پارک کرده و سبد به دست، به سمت حاشیه رودخانه می روند تا 
دقایقی به تعبیر خودشــان فارغ از دغدغه های دیگر، تفریح کنند و جان 
تازه ای بگیرند. نگاهی به ساکنان کنار رودخانه نشان می دهد بسیاری از 
آنها از روستاها و شهرستان های اطراف آمده اند. جشن گرفتن و شادی 
مردم نه تنها اشکالی ندارد که مایه مسرت است و دلخوش می شویم که 
این مردم بهانه ای هرچند موقت برای خوشــحالی پیدا کرده اند آن هم 
در روزهایی که گرانی سربه فلک کشــیده و افسارگسیخته ، امان شان را 
بریده است. اما ...پلیس می گوید مجبور است شب ها خودروهایی که در 
کنار خیابان های منتهی به زاینده رود پارک غیرمجاز کرده اند را اعمال 
قانون کند. رییس پلیس راهور از مردم خواسته رانندگان  روی پل ها، معابر 
و گردش به راســت ها توقف نکنند و باعث زحمت برای سایر شهروندان 
نشوند و مشــکالت ترافیکی ایجاد نکنند. همزمان شهردار اصفهان خبر 
داده که همزمان با بازگشــایی زاینده رود، تعداد مسافران خط یک مترو 

اصفهان به 85 هزار نفر در روز افزایش یافته و دو ایستگاه مجاور رودخانه 
روزهای بسیار شلوغی را سپری می کنند. »ایســنا« اما از یک خطر خبر 
داد. این خبرگزاری با انتشــار گزارش تصویری نوشت که این روزها پس 
از جاری شدن زاینده رود شــاهد تغییراتی در مسیر حرکت آب رودخانه 
هستیم. این تغییرات شامل محدود کردن مسیر حرکت و بستن برخی از 
مجراهای طبیعی و بستن دریچه  ورود آب به پل شهرستان است؛ اتفاقاتی 
که گفته می شــود به دلیل فشار صنف کشــاورزان بوده و با اصرار آن ها 
انجام شده است. این اتفاق هم تصویر ناخوشایندی ایجاد کرده و هم پل 
تاریخی شهرستان را از رسیدن آب به خود منع کرده است. رودخانه جزو 
 انفال عمومی بوده و به هیچ وجــه هیچ کس اجازه دخل و تصرف را در آن 

ندارد.
خوب و بد را کنار هم می گذاریم. از خوشــحالی مردم خوشحالیم اما از 
اینکه هنوز یاد نگرفته ایم به هنگام برگزاری مراسم شادی و عزا، موجب 
اخالل در نظم عمومی و اشکال تراشی بر سر راه مردم نشویم ، ناراحتیم. 
از اینکه باید منتظر باشیم آب به زاینده رود بیاید تا مردم سوار مترو شوند 
و حداقل چند روزی بر آمار مســافران مترو افزوده شــده و شاید کمی از 
میزان تردد ماشین شخصی و تک سرنشــین ها نجات پیدا کنیم، تاسف 
می خوریم. از اینکه »مطالبه گر« نیستیم و دل به همین اندک ها خوش 
می کنیم و از مســئوالن و نمایندگان مان نمی پرسیم سرنوشت تاالب 
گاوخونی و رودخانه زاینده رود قرار است به کجا ختم شود و چرا رودخانه 
ای که زندگی را به این شهر بخشیده بود، تنها برای 20 روز باید زنده بماند 
و دوباره از نفس بیفتد و خیلی سواالت دیگر ... اندوهناکیم. کاش در کنار 

این شادی های موقت، کمی هم مطالبه گر بودیم. 

 مشاور وزیر کشور به استاندار اصفهان پیشنهاد داد:  

7

مشاور وزیر کشور از استاندار اصفهان خواست 30 درصد از مدیران استان اصفهان 
از میان مدیران انتخاب شوند. فریبا نظری صبح دیروز در همایشی با عنوان »زنان 
محور مقاومت و توسعه« اظهار کرد: تا امروز در دوران انقالب، دفاع مقدس و پس از دفاع مقدس، 
بانوان به شــکلی پر رنگ حضور داشته و مقاومت کرده اند. مشــاور وزیر کشور افزود: چرا در 

برنامه های مربوط به حوزه  زنان که قرار است ...

زینب ذاکر

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان خبر داد:مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

رشد ۱۲۰۰ درصدی پروژه های 
راه استان اصفهان 

بهره برداری از ۲۲۸ میلیارد ریال 
پروژه در منطقه ۱۵

37

مصیبت وارده را به جنابعالی  و خانواده محترم تسلیت عرض کرده و از درگاه احدیت  

برای بازماندگان صبر و برای آن فقید مرحوم شادی روح و همجواری با اربابش 

اباعبداهلل الحسین )ع( را مسئلت می کنیم.

برادر بزرگوار  سردار حسین اشتری
فرمانده محترم نیروی انتظامی 

روزنامه زاینده رود
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آبی، زرد، قرمز  و بنفش خوشم می آید به خاطر این 

است که من این رنگ ها را دوســت دارم واین کار 

بر مبنای عقل نیســت چون در حوزه رنگ است و 

یک رنگ می تواند برای کســی خوشــایند باشد و 

برای دیگری این طور نباشد.هیچ مبنای عقالنیتی 

در آن نهفته نیســت، طرفــداران ما بــه این دلیل 

 
کنش های پرخاشــگرانه ایجاد مــی کنند که در 

ســاختار آموزشــی ما چیزی به نام کنترل هوش 

عاطفی و کنترل هوش هیجانی  آموزش ندیده ایم. 

آن جایی که ما روی هوش عاطفی و هوش هیجانی 

و کنش های احساســی، عاطفی کار کرده ایم چون 

کنش های احساســی، عاطفی روی طیف حرکت 

 
می کند از دشــمنی تا عشــق و ما تمام کنش های 

عاطفی مان را  روی محور دشمنی و نفرت چیده ایم. 

برای همین گزارشــگر در بازی مثــال با تیمی مثل 

عربســتان می خواهد نفرت نسبت به عربستان را با 

ابزار فوتبال تقویت کند.این گزارشگر نمی گوید که 

این بازی یک ورزش است  و اگر عربستان خوب بازی 

کند من از این بازی لذت می برم.

درساختار ورزشی ما هم، این مسئله به همین شکل 

است. برای همین نمی توان فقط قضیه را محدود به 

سالن پیروزی یا ورزشگاه نقش جهان کرد؛ چرا که 

نظام اجتماعی ما توزیع کننده بذر نفرت است و بذر 

نفرت حتما محصولش پرخاشگری است.

 زهرایی:دقیقا پیرو صحبت های آقای دکتر، زمانی 

که  من وارد سیستم هواداری شده بودم شعار کارم را 

گذاشتم رفاقت روی سکو و رقابت درون زمین. بازی 

با سپید رود رشت ما اعزام هوادار نداشتیم؛ چرا که 

بعضی از شهرها را واقعا نمی شود اعزام داشت. 

برای آن بازی، یک تعداد از هواداران ما خودشــان 

برای تماشای بازی به رشت رفته بودند و در آن زمان 

عکسی از یکی از لیدرهای ما در فضای مجازی پخش 

شده بود که رشتی ها به خون او تشنه هستند. من 

زنگ زدم به سرپرست سپیدرود رشت و گفتم ما باید 

تا کی با هم دشمنی داشته باشیم، گفت ما دشمنی 

نداریم و من پیشنهادی دادم که تعدادی از لیدرهای 

آنها و تعدادی از لیدرهای ما را در جایی جمع کنیم 

که با هم صحبتی داشته باشیم.بعد از این اتفاق کار 

تا جایی پیش رفت که لیدرها و تماشاگران سپیدرود 

رشت کنار درب ورزشگاه ایستاده بودند و خوش آمد 

می گفتند به سپاهانی ها و سپاهان را آن جا تشویق 

کردند. این کار را نجام دادیم و می خواستیم این کار 

سنت بشود در کل کشور و بگوییم که ما هیچ مشکلی 

با یکدیگر نداریم؛ اما یک سری از دوستان که پخش 

کننده همین بــذر نفرت بودند مخالــف این قضیه 

شــدند و گفتند به خاطر چه چیزی شما این کار را

 
 می کنید و ما برای چه بایــد با لیدرهای تیم رقیب 

صحبت کرده و از آنها پذیرایی کنیم. من این مسئله 

را پیرو صحبت های آقــای پدریان می دانم که تا ما 

اصل  و اصول و ســاختار را درست نکنیم این قضیه 

حل نمی شود، باید نظامی حاکم شود که اول بیاییم 

از آن پایه لیدر، مســئول انتظامــات و کلیه عوامل 

اجرایی سیستم هواداری خودمان را آموزش بدهیم. 

ما پنــج دوره آموزش طراحی کــرده ایم ولی هنوز 

نتوانسته ایم که یک جلسه آن را برگزار کنیم.

می خواهیم از نیروی انتظامی دعوت کنیم که بیاید 

و مسائلی ایمنی و امنیتی را برای لیدرهای ما توضیح 

دهد، مثال درباره پرتاب ترقه که عواقب آن چیست، 

اگر کسی  مشروبات الکلی استفاده کرد و به ورزشگاه 

بیاید چه عواقبی دارد.

 ما 120 کادر اجرایی داریم، 20 لیدر، 30 گروه که در 

هرمنطقه یک سرگروه گذاشته ایم و حدود 60 نفر 

هم انتظامات داریم که بتوانیم خودمان هواداران را 

کنترل کنیم.

 اگر بتوانیم یک برنامه اصولی و کالسیک برای این 

120 نفر بگذاریم، دقیقا می توان 20 هزار نفر را در 

ورزشــگاه کنترل کرد. شــاید ما یک هزینه جزئی 

داشته باشیم برای این 120 نفر برای بحث آموزش 

ولی دید من این است که بتوانیم با کمترین هزینه 

نزدیک 20 هزار نفر را در ورزشگاه کنترل کنیم. ما در 

کانون هواداری سپاهان شدیدا به دنبال این مسئله 

هستیم که این جلسات آموزشی را برگزار کنیم.

چه ارکانی در ایجاد آرامش در ورزشــگاه ها 

نقش دارند؟

 زهرایی:زمانی که هوادار من می آید در ورزشگاه، 

اجازه داده نمی شــود که بطری آب همراه داشــته 

باشــد، شــیرآب های مان هم که کار نمی کند هم 

چنین دستشویی هایمان. یک تماشاگر می خواهد 

چند ساعت در یک ورزشگاه باشد، تشنه شود باید 

چه کاری انجام دهد؟  ساختار ورزشگاهایمان مثل 

نقش جهان هنــوز تکمیل نیســتند و آنها  هنوز به  

شرایط استاندارد  نرسیده اند. اگر شیرآب هم وجود 

داشته باشــد،کفاف این همه تماشاگر را نمی کند. 

ورزشگاه های ما هنوز از لحاظ امکانات رفاهی لنگ 

می زنند و این مسئله باعث می شود که تماشاگر در 

ورزشگاه آسایش نداشته باشد و زمانی که آسایش 

نباشد نمی توانی انتظار آرامش داشته باشی.

ورزشــگاه نقش جهان مشــکل پارکینگ هم دارد 

و زمانی که هوادار می خواهد برای تماشــای بازی 

بیاید دغدغه پارک ماشین حسابی با اعصاب او بازی 

می کند که مسئله ترافیک ایجاد شده را هم باید به 

آن اضافه کرد و تمام این عوامل دست به دست هم 

می دهد که پرخاشگری در این هوادار تقویت شود 

و اگر داور یک سوت اشتباه بزند این پرخاشگری در 

هوادار بروز و ظهور پیدا مــی کند.نبود امکانات در 

ورزشگاه ها را هم باید از عوامل ایجاد تنش در میان 

تماشاگران نام برد. 

 پدریان: یکی از عوامل پرخاشگری به حوزه های 

فیزیکی بر می گردد مثال زمانی که فرد گرسنه باشد 

یا تشــنه یا قضای حاجت داشته باشــد، پرخاشگر 
می شود.

 زهرایی: ما یک بازی داشتیم با استقالل خوزستان 

در اهواز، زمانی که وارد ورزشگاه شدیم در جایگاهی 

که به ما اختصــاص دارد نیروی انتظامی ســه نفر 

گذاشته است بعد در یک واکنشی که داور به اشتباه 

انجام داد هواداران اســتقالل خوزستان به جایگاه 

هواداران ســپاهان حمله کردند و این در حالی بود 

که نزدیک سکوهای ورزشگاه سنگ های بزرگی قرار 

داشت که این ســنگ ها به هواداران ما پرتاپ شد و 

یکی و دو نفر هم سرشان در آن روز شکست. بعد که 

ما به فرمانده یگان ورزشگاه مراجعه کردیم که مگر 

مواظبت از جایگاه هواداران تیــم میهمان به عهده 

شما نیست که بعد از این صحبت 50- 60 نفر نیروی 

یگان ویژه در آن قسمت قرار گرفتند.

زهرایی: مســئله دیگــر در ایجاد نــا آرامی در 

ورزشــگاه ها به بازیکنان و کادرفنی تیم ها و داوران 

بر می گردد کــه نباید از این مهم غافل شــویم. ما 

در ســالن های والیبال هم وضعیت مناسبی نداریم 

و در این ســالن ها بدترین ناهنجاری را داریم، یک 

بازی والیبال چنــد هفته پیش بود کــه آن هم به 

درگیری و خشــونت انجامید، زمانی که کارشناس 

ورزش در رادیو این بازی را بررسی می کرد درگیری 

میان بازیکنان وداور را عامل بــه هم خوردن بازی

  

می دانست و تازه از تماشــاگران تشکر می کرد که 

به جای همراه شدن با این حواشی دعوت به آرامش 

هم می کردند. گاهی زمینه پرخاشگری چند هفته 

قبل از برگزاری یک دیدار ایجاد می شــود از شانتاژ 

های روحی و روانی که توسط بازیکنان و کادرهای 

فنی صورت می گیرد و این صحبت ها به خود بازی 

و سکو ها کشیده می شــود. پس نباید تنها هوادار را 

مسئول ایجاد وضعیت نابه هنجار بدانیم.

 ) استقالل و پرســپولیس تیم های ویژه ای هستند 

زمانی که به یک شهر وارد می شوند باید از فرودگاه 

تا هتل و ورزشگاه کامال اسکورت شوند و زمانی که 

آن صحبت ها در بازی سپاهان و پرسپولیس پیش 

آمد که شیشه اتوبوس پرسپولیس شکسته است من 

استعالم گرفتم که از نیروی یگان ویژه گفتند چنین 

اتفاقی نیفتاده است.(

اشکال کار را باید در کجا جست وجو کرد؟

 پدریان: مشکل اینجاست  کسی که سکان هدایت 

فوتبال اصفهــان را بر عهده گرفته اســت فوتبالی 

نیست. آقایی که شــاید یک بار هم در عمرش توپ 

فوتبال را از نزدیک ندیده است.

 زهرایی: نه این آقا که کل سیســتم ورزشــی ما، 

تخصص خــودش را مــی خواهــد نه فوتبــال که 

 
وزنه برداری یا والیبال و بسکتبال هم، همین طور است.

 پدریان: این آقا فوتبال را نمی شناسد، بیشتر درگیر 

زد و بندهای سیاسی هســت تا فوتبال، یعنی می 

دانید اشکال کار این جاست که بازی های فوتبال ما، 

بازی های فوتبال نیست بازی های سیاسی فوتبال 

است. بعد در بازی های سیاسی فوتبال، دست پنهان 

سیاست تاثیر گذار است و ما نمی توانیم کاری انجام 

دهیم و خود آنها به این درگیری هــا می افزایند و 

همان طور که آقای زهرایی گفتند مانع می شوند که 

لیدرهای دو تیم با یکدیگر خوب شوند و یک بازی را 

صرفا به منزله یک رقابت ورزشی تماشا کنند حاال 

هر تیمی که بهتر بازی کرد، برنده شود.

در حالی که می توانیم با استفاده از فوتبال به سمت 

صلح اجتماعی حرکت کنیم و نشان دهیم که همه 

ما می توانیم در کنار هم به آرامی بنشــینیم و یک 

بازی را تماشا کنیم بدون هیچ مشکلی، تالش داریم 

تا از همان جنبه سیاسی فقط به موضوع نگاه کنیم.

با تمام این صحبت ها نمی توان صرف اشکال 

در مدیریــت، کار را رها کرد و الزم اســت 

اقداماتی در این زمینه صورت بگیرد؟

 زهرایی : من اعتقاد جدی به بحث آموزش دارم تا 

بتوانم حداقل آن وظیفه ای که به عهده من است را 

به درستی انجام دهم و به دنبال این هستم که یک 

سری کارگاه های آموزشی برای مجموعه خودمان 

از لیدر، انتظامــات و ... برگزار کنیم. اگر بتوانیم این 

120 نفر مجموعه را آموزش دهیم می توانیم 20 هزار 

نفر را کنترل کنیم و حتی باشگاه های دیگر هم تحت 

تاثیر این سیستم قرار دهیم.

  پدریان: ما زمانی که وارد چرخه آموزش می شویم 

باید ببینیم که چه می خواهیــم آموزش دهیم. اگر 

بدانیم که چه چیزی می خواهیم آموزش بدهیم موفق 

می شویم. برای هوادار باید یک هدف تعریف  کنیم و  

بیاییم در بحث کنش ها با آنها صحبت کنیم که بین 

ستیز و رقابت تفاوت وجود دارد و اگر بخواهیم ستیزانه 

اعمال کنیم رفتارهای ما خارج از انسانیت می شود. 

برای نیروی انتظامی یک هدف دیگر تعریف کنیم که 

با هواداران چگونه برخورد شود.

 زهرایی: من مــی خواهم با ایــن کانونی که در 

اختیار داریم اگر نمی توانیم اصل و اساس مشکالت 

را حل کنیم حداقل یک ســری مســائل که به ما 

بر می گردد را درست کنیم. 

  پدریان: بله، این درست است چرا که ما نگاه کالن 

داریم و رفتار خرد. باید دومینویی جلو برویم. در یک 

حرکت دومینویی، تمام مهره ها را حرکت نمی دهیم 

بلکه یکی را حرکت می دهیم بعد بقیه به مرور می 

خوابند.گام های کوچک می تواند گام های بزرگ به 

دنبال داشته باشــد. اصال ما در این قضیه نگاه مان، 

برداشتن گام بزرگ نیســت؛ چرا که در این ساختار 

نمی توان گام بزرگ برداشت. شاید اگر بتوانیم یک 

ساختار آموزشی تعریف کنیم که بیاییم تماشاگران 

فوتبال را به آنها آموزش دهیم که قانون مدار بشوند، 

مهارت اجتماعی داشته باشند، بتوانند کنش های 

عاطفی شان را کنترل کنند. در سیستم آموزشی باید 

آستانه تحمل افراد را باال ببریم که اگر این کارها را 

انجام دهیم ،حرکت دومینویی از اینجا شروع  شود.

 اصــل ورزش و مبنای آن این اســت که اصل گیم 

تئوری اســت که ورزش در واقع یک بازی اســت 

که اگر خوب باشــی برنده می شــوی و اگر نه که 

بازنده هســتی و وقتی تو خوب باشــی هم خودت 

می پذیری و هــم رقیبت و جالب کــه کنش های 

پرخاشگرانه ما از دوران باســتان و بعد از باستان و 

قرون وســطی از لذت بردن از پرخاشگری به لذت 

بردن از پیروزی رسیده است. زمانی ورزش جامعه 

بشــری این بود که  دو نفر را بیندازنــد به جان هم

 
 )گالدیوتور( و همدیگر را بکشند که بقیه لذت ببرند 

ولی ســبک جامعه امروزی عوض شــده و به لذت 

بردن از پیروزی رســیده اند، البته در جامعه ما این 

سبک به رسمیت شناخته نشده و ما در همان سبک 

گالدیوتورها باقی مانده ایم. در سیستم اجتماعی ما، 

افراد از آزاد دادن یکدیگر لذت می برند. 

آســتانه تحمل مان در مقابل کنش های اجتماعی 

پایین است و  باال بردن این آستانه نیازمند آموزش 

است. به لحاظ جامعه  شناختی ای کیو آموزشی است 

و ما باید روی ای کیو کار کنیم که اگر این کار انجام 

شود موفق می شویم.

پایان بخش این میزگرد از نگاه شما؟

 پدریان: رسانه ها باید این مطلب را آموزش دهند 

که می شــود ورزش را بدون پرخاشگری و فحاشی 

نگاه کرد و به مخاطب خود بگویند که راجع به این 

مسئله هم فکر کند. کانون هواداران بیاید لیدرها را 

آموزش دهد که به خودشان و هم تماشاگران توهین 

نکنند. به آنها آموزش دهیم به جای پاشــیدن بذر 

نفرت، بذر دوستی را جایگزین کنند،درخت دوستی 

بنشان که کام دل به بار آرد/ نهال دشمنی برکن که 

رنج بی شمار آرد . به هوادار آموزش دهیم که اگر تو 

عشــق بورزی و انرژی مثبت بدهی روی بازیکنان 

تیمت هم می توانی تاثیر گذار باشی.

  زهرایی: بهبود عوامل محیطی ورزشــگاه مانند 

ســاز و کار تهیه بلیت، ســرویس های رفت و آمد، 

امکانات رفاهی و   بهداشتی ورزشگاه، نحوه قضاوت 

داور و عملکرد بازیکنــان، مربیان و نیروی انتظامی 

بر گرایش و بروز رفتار خشونت آمیز تماشاگران اثر 

بازدارنده زیادی خواهد داشت.

معروف است به یار دوازدهم! اگر نباشد، ورزش 

یکی از ارکان اصلی اش را از دست می دهد، 

اصال هیجان ورزش اســت و هوادار. اهمیت 

حضور تماشــاگران و هواداران در میادین 

ورزش از گذشته ها تاکنون همواره مورد توجه 

بوده؛ اما با صنعتی شــدن ورزش این مقوله 

اهمیت بیشتری پیدا کرد. 

هواداری دیگر به عنوان یــک پدیده همراه 

ورزش محسوب نمی شــود و در واقع شکلی 

از مشارکت در این حوزه است. ضرورت وجود 

هوادار و حضور آن ها در میادین ورزشی، باعث 

شده تا باشگاه ها و نهادهای ورزشی درصدد 

ساماندهی هواداران خود در مسیر دستیابی 

به اهدف برآمده و بســتر  حضور هواداران را 

فراهم کنند تا از زمینه تشویق ها و حمایت ها  

برای نتیجه گیری بهره بگیرند.

در دنیــای فعلی ورزش، تردیــدی در مورد 

اهمیت و ضرورت حضور تماشــاگران وجود 

ندارد و هواداران به ابزاری مهم برای ساماندهی 

و نتیجه گیری یک تیم تبدیل شده اند تا جایی 

که ارتباط مستقیمی بین موفقیت یک تیم و 

تعداد هواداران آن ها شکل گرفته و بر همین 

مبنا تیم های بزرگ دنیا در تمام رشــته های 

ورزشی صاحب بیشترین تماشاگر در رقابت 

با سایر رقبا هستند.

حضور پر تعداد هواداران از سال های دور تا 

به امروز یکی از پوئن های مثبت ورزش ایران 

به شمار می رفته، به ویژه در رشته فوتبال که 

تعداد تماشاگران یکی از فاکتورهای اختصاص 

سهمیه به کشــورهای قاره آسیا قلمداد می 

شود؛ اما با وجود تمام مزایای مثبتی که حضور 

هواداران در میادین ورزشی دارد، در مقاطعی 

به امری چالش برانگیز تبدیل می شــود که 

جنبه های پررنگ آن را تحت الشــعاع قرار 

می دهد و بیشتر از یک مســابقه ورزشی، 

پرخاشگری های کالمی و  درگیرهای فیزیکی 

هواداران در ورزشگاه به چشم می آید.

به دلیل اهمیت این موضوع، تصمیم گرفتیم 

در میزگردی چالش حضور هواداران را به بحث 

بگذاریم. جالل زهرایی، مدیر کانون هواداران 

ســپاهان و مرتضی پدریان، جامعه شناس 

دو میهمان حضوری این میزگرد هســتند و 

به خاطر اینکه محمدحســین عراقی زاده، 

 
قائم مقام باشگاه گیتی پسند و سرهنگ جواد 

درســتکار، رییس مرکز اطالع رسانی پلیس 

اصفهان  بنا به دالیلی امکان حضور در نشست 

را پیدا نکردند، به صورت تلفنی میهمان این 

میزگرد شدند تا موضوع از جنبه های مختلفی 

مورد بحث قرار گیرد.

موافق هستید شروع بحث با ضرورت وجود 

هوادار در ورزشگاه باشد؟ 

 پدریان: چندنکته در بحث تماشــای فوتبال یا 

به طور کلی ورزش  و هــوادار وجود دارد، زمانی که 

فرد به عنوان یک هوادار برای تماشا در یک میدان 

ورزشــی می آید در اصل برای تخلیه هیجان حاضر 
شده است.

اصل تماشای فوتبال تخلیه هیجان است، حال اگر ما 

بیاییم باب های تخلیه هیجان را در ورزشگاه ببندیم 

و اجازه تخلیه هیجان را ندهیم، این هیجان به شکل 

های مختلفی خودش را نشان می دهد مثل پرتاب 

ترقه که برای فرد لذت بخش می شــود، شاید برای 

تماشاگر خود بازی هم اهمیتی نداشته باشد و تنها 

بخواهد با پرتاب ترقه هیجانش را تخلیه کند.

به هر حال تخلیه هیجان اجتناب ناپذیر است؟

 پدریان: اگر ما بــرای این هوادار سیســتمی را  

تعریف کنیم، مثال قبل از بازی یک کنسرت برگزار 

کنیم، این تماشاگر دست بزند، شادی کند و فریاد 

بکشد، هیجانش تخلیه می شــود و بعد می نشیند 

بازی را تماشا می کند.

برخی مواقع دیده می شــود که نیــروی انتظامی 

رفتار مناسبی با تماشاگران ندارد و تماشاگرانی که 

 
 می خواهند وارد ورزشــگاه شوند را تحقیر می کند 

که این برخورد واکنش هایی مثل پرتاب ســنگ را 

به دنبال خواهد داشــت، این تماشاگر آرام نخواهد 
نشست.

نیروی انتظامی ما باید در این زمینه آموزش ببیند. 

باید با احترام با تماشاگر برخورد کند و موقع ورود به 

ورزشگاه و نشستن روی سکو آنها را به خوبی هدایت 

کند. اگر این کار صورت بگیرد دیگر ما شاهد برخی 

از این رفتارهای پر تنش میان هواداران نخواهیم بود.

  زهرایی : باید یک کالس اجرایی برای مسئولین 

دست اندر کار در برگزاری یک بازی گذاشته شود. 

قبل از بازی با پرسپولیس از آن جایی که می دانستیم 

ممکن است یک سری اتفاقاتی بیفتد از یگان ویژه 

درخواســت کردیم تا نشســتی برای بررسی این 

موضوع داشته باشــیم که البته این نشست برگزار 

شد، در آن جلسه تمام لیدرها و عوامل اجرایی ما به 

نحوه برخورد نیروی انتظامی معترض بودند، آقای 

سرهنگ بیگی و سرگرد دشــتی نیز در این جلسه 

حاضر بودند.

آنها گفتند که باشگاه ها از ما درخواستی برای ایجاد 

هیجان در سکو ها نداشته اند. گفتیم که ما خودمان 

این کار را انجام می دهیــم و  تعدادی مواد  دودزای 

زرد تهیه کردیم و بین هواداران پخش کردیم؛ اما با 

وجود اینکه مجوز ایــن کار را از پلیس گرفته بودیم 

ولی با یکی دو هوادار برخورد صورت گرفته بود.

هوادار باید جایی بتواند خودش را تخلیه کند، برخی 

از هواداران حتی بازیکنان تیم ها را نمی شناســند 

و فقط برای این در ورزشــگاه ها حاضر می شــوند  

که خودشــان را تخلیه کنند. این هواداران نه تنها

 
 نمی دانند که دارند کدام بازیکن را تشویق می کنند 

که حتی نمی دانند به کــدام بازیکن تا مربی فحش 

می دهند و باید این مسائل را آسیب شناسی کرد.

اشکال کار در کجاست؟

 پدریان: جامعه ما سیستم تخلیه هیجان ندارد، 

تمام منافذ بســته اســت و فقط در محیط ورزشی

 
 ) ورزشــگاه( اســت کــه یــک فــرد مــی تواند 

هیجانــش را خالی کنــد. از این رو برخــی از این 

هواداران زمانی کــه به این محیط پــا می گذارند، 

مــی خواهنــد هــر کاری کــه دوســت دارنــد

 انجام دهند. 

 زهرایی: ما قبل بعضــی از بازی هــا آمدیم در 

اسکوبورد ورزشــگاه، کلیه آهنگ هایی که مربوط 

به ســپاهان بود را پخش کردیم. محیط شادی در 

ورزشگاه ایجاد شــده بود، هواداران با این آهنگ ها 

هیجان شان را تخلیه کردند  و بعد خیلی قشنگ به 

تماشای بازی نشستند.

 باید برنامــه ای هدفمند برای این منظور داشــته 

باشــیم که این کار به صورت روتین برگزار شــود. 

ما در اصفهان تعــداد زیادی خواننــده داریم، چرا 

از این ظرفیت به خوبی اســتفاده نکنیم. مگر تمام 

مسئولین فرهنگی شهر برای بررسی این آسیب ها 

در ورزشــگاه ها دغدغه ندارند؟ از شورای تامین، تا 

استانداری و شــهرداری و اداره کل ارشاد اسالمی. 

باید خود ارشاد پا پیش بگذارد.

 پدریان: اصال نیازی به هزینه کردن هم نیســت 

می شود، با آموزشــگاه های موسیقی در این زمینه 

هماهنگ کرد که هربازی که برگزار می شــود یک 

اکیپ آنجا کنسرت برگزار کنند. اگر این کار را انجام 

بدهند مسلم بدانید که هیچ گاه سکوهای ورزشگاه ها 

خالی نمی شود.

فکر می کنید این راهکار چقدر موثر باشد؟

زهرایی: اگر اصولی پیش برویم و این تماشــاگران 

بتوانند هیجانات شــان را تخلیه کنند دیگر انرژی 

ندارند که بخواهد فحاشی کنند.

پدریان: به نظر من در جامعه ما اراده ای برای حل 

این موضوع نیست، شما به عنوان یک نشریه و رسانه 

پیام رسان می توانید این موضوع را مطرح کنید که 

مســئولین روی آن فکر کنند؛ چرا که این موضوع 

هم یک آسیب اجتماعی است. اگر ما به فکر برنامه 

ریزی برای اجرای یک ســری برنامه های فرهنگی 

مثل برگزاری کنســرت که منجر به تخلیه هیجان 

در ورزشگاه ها می شود، نباشیم باید منتظر عواقب 

آن هم باشیم. ممکن است این تماشاگر، نوشیدنی و 

مواد غیر مجاز زیر پیراهنش مخفی کند و با این ها 

وارد ورزشگاه می شود که پایانش به خوبی مشخص 

اســت و می توان انتظار داشــت چه پیامدهایی به 

دنبال خواهد داشت.

  زهرایی : ما با این مســائل در ورزشگاه ها مکرر 

روبه رو شده ایم.

چرا نا هنجاری پرخاشــگری به معضلی در 

ورزشگاه ها تبدیل شده است؟

 پدریان: تبیین بحث پرخاشــگری به عنوان یک 

پدیده مســتقل جواب نمی دهد. اگــر ما بخواهیم 

پرخاشــگری را مورد تبیین قرار دهیم و کنش های 

پرخاشگرانه را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم باید 

در یک کمپلکس و مجموعه نگاه کنیم، باید  با یک 

نگرش کالن و یک نگرش سیســتمی بــه آن نگاه 

بیندازیم. اگر بخواهیم به صورت خــرد به آن نگاه 

کنیم که این جا در ورزشــگاه سرپوشیده پیروزی 

یا  ورزشــگاه نقش جهان این اتفاق افتاده به جواب

 
 نمی رســیم. باید به  کل نظام و سیســتم جامعه 

در ایــن بحث توجه کــرد.  زمانی که مــا مجموعه 

نظام و سیســتم را نگاه می کنیم می بینیم که این 

پرخاشــگری و کنش یک امر کامال طبیعی است. 

خروجــی پدیده را که نــگاه می کنیم مــی توانیم 

بفهمیم که این رفتار خوب بوده یا بد؟

 پس قبل از این که وارد چرخه این پدیده شــویم و 

روی بحث ورزشکاران و حضور هواداران در ورزشگاه 

توجه کنیم، باید این موضوع را از جنبه کالن مورد 

بررسی قرار داد.

اگر بخواهیم به این قضیه با دیــد کالن نگاه کنیم، 

می توانیم بگوییم که سمت و سوی نظام اجتماعی 

ما به صــورت کلی به ســوی  هدایــت کنش های 

پرخاشــگرانه اســت. اگر یک راننده را نگاه بکنیم 

 
می بینیم چوب و زنجیر و کارد در ماشینش است  که 

زمان دعوا بتواند از آنها استفاده کند  حتی در مواقع 

لزوم از قفل فرمانش هم بهره می گیرد.

زمانی که ما حوزه پرخاشگری را مطالعه می کنیم، 

پرخاشگری ســه جنبه دارد، جنبه کالمی ، جنبه 

رفتاری و جنبه فیزیکی. آن چه مسلم است این است 

که در سیستم ورزشــی ما جنبه کالمی خیلی زیاد 

وجود دارد.  توهین هایی که در ســکوهای ورزشی 

می شود، بددهانی هایی که می شــود نمود جنبه 

پرخاشگری کالمی است که در تمام کشور هم این 

موضوع  مشاهده می شود ولی شاید در کشورهای 

دیگر این پدیده وجود ندارد. اگر شــما به اسپانیا یا 

فرانســه بروید و بخواهید بازی را تماشــا کنید این 

خشونت های کالمی را نمی بینید.

کنش های پرخاشگرانه کالمی در سیستم ورزشی ما 

جا افتاده است، گویی که یک کنش عادی و طبیعی 

است که اگر نباشــد به ضررمان اســت.این کنش 

های کالمی به دنبال خــودش می تواند کنش های 

رفتاری را ایجاد کند و به دنبال کنش های رفتاری ما 

کنش های فیزیکی را داریم. 

کنش های رفتاری مانند پرتاب کردن ترقه یا دود زاها 

داخل زمین.بعضی مواقع این کنش ها فراتر می رود 

و می شود کنش های پرخاشگرانه فیزیکی ؛ اتفاقی 

که در سالن پیروزی افتاد و چند تن از بازیکنان تیم 

شهروند ساری زخمی شدند و کارشان به بیمارستان 

کشیده شــد. این درگیرهایی که میان تماشاگران 

رخ می دهد نمونه هایی از کنش های پرخاشگرانه 

فیزیکی است. کل سیستم اجتماعی ما این سمت و 

سو را هدایت می کند چرا که  مثال گزارشگر تلویزیون 

می آید در بازی مقابل عربستان پالس منفی می دهد 

به جامعه که من نسبت به عربستان بدبین شوم.

چرا پرخاشگری جامعه به ورزشگاه کشیده 
می شود؟

نکته مهم این اســت که در نظــام اجتماعی، ما در 

حال کاشــت بذر نفــرت در میان مردم هســتیم. 

این بــذر نفرت را آمــده ایم در چرخــه ورزش نیز 

کاشــته ایم. ما در ورزش حاضر نیســتیم به پدیده 

رقابت نگاه کنیم. بیشــتر بــه پدیده ســتیز فکر

 
 می کنیم و بین ســتیز و رقابت تفاوت بسیار باالیی 

وجود دارد، یعنی من هوادار زمانی که مقابل هوادار 

 
روبــه روی خــودم قرار می گیــرم نگاه مــن نگاه 

ستیزگرانه است تا نگاه رقابتی.

تفاوت این دو نگاه چیســت؟ خیلی ساده است در 

کنش های ستیزگرانه من شما را می خواهم بکشانم 

پایین تا خودم بلندتر باشــم. در کنش های رقابتی 

من خودم را می کشانم باال تا از تو باالتر باشم، یعنی 

رفتار من در کنش های ستیزگرانه سلبی است ولی 

در کنش های رقابتی، رفتار من ایجابی اســت، من 

تالش می کنم تا بهتر باشم.

در رفتارهای هواداران ما بحثی که هست این است 

که چون نگرش، نگرش ستیزگرانه است، می خواهیم 

حریف بیاید پایین نه این که ما برویم باال، باال رفتن ما 

مهم نیست پایین آمدن آنها مهم است.

از طرف دیگر آن چه مهم است این است که ببینید 

کنش هــای طرفدارانه،کنش های احساســاتی و 

عاطفی است، یعنی طرفداران هیچ تیمی بر اساس 

عقالنیت از یک تیم طرفــداری نمی کنند که البته 

باید اشــاره کرد که این موضوع چیز بدی نیست و 

نباید نگاه منفی به آن داشت.  من اگر از رنگ سبز، 

سمیه مصور

میـزگرد  بـررسی چـرایـی رفتـارهــــای پرتنش تماشاگران در »زاینده رود«؛

»هــــوادار«  یــــــار  ورزش است نه بـار

به نظر شــما چه عواملی در بروز پرخاشــگری تماشاگران در 

ورزشگاه ها نقش دارند؟

مهم ترین عوامــل در بروز رفتارهای پرخاشــگر تماشــاگران عواملی 

چون ســن، میزان کنترل و نظارت خانواده و پایگاه اقتصادی اجتماعی، 

تنش و ناکامی در فعالیت های تحصیلی و آموزشــی، داشتن دوستان 

با ســابقه کیفری و جنایی و میزان رضایت از امکانات رفاهی ورزشــگاه 

هســتند و هم چنین نباید از نظر دور داشــت که در بروز ناآرامی های 

درون و برون باشــگاهی عواملی چــون تبلیغات و تحریک رســانه ها، 

ســوء مدیریت مســئوالن برگــزاری مســابقات و  تحرکات ناســالم 

باشــگاه و مربیان نقش دارنــد. تحرکاتی کــه در باشــگاه ها صورت 

 
می گیرد باید تحرکات سالمی باشد.  از آن جایی که مربی، بازیکنان، باشگاه 

می توانند  طرفداران خودشان را تحریک می کنند نیاز است که روی این 

مسائل به صورت ویژه هم بحث جامعه شناسی و هم مسائل  روان شناختی 

انجام دهند چرا که زمانی که تماشاگران در ورزشگاه هستند متناسب با 

نوع عملکردی که مربی یا  بازیکن و باشگاه مربوطه دارد تحرکات خودشان 

را ایجاد می کنند.

پس باید مربی، بازیکنان و باشگاه در حوزه تحریک تماشاگران رفتارهای 

اجتماعی و اخالقی متناسب با شأن ورزشکاران و بازی ها انجام دهند.  نیاز 

است که کانون هواداران هم به صورت حرفه ای عمل کنند  و کارگروهی 

برای این منظور تشکیل شود و هم چنین با توجه به این مسائل ما فضای 

رفاهی را در ورزشــگاه ها به نحوی ایجاد کنیم که تماشاگران هر دو تیم 

در یک فضای آرام، تیم های خودشــان را تشویق کنند. زمانی این اتفاق

 
 می افتد که زمینه های رفتارهای مخاطره آمیز را هم بررسی کرده باشیم.

از نیروی انتظامی به عنوان یکی از ارکان مهم مدیریت رفتاری 

تماشاگران نام برده می شود که نقش مهمی در کاهش پرخاشگری 

و هیجانات حاضران در ورزشــگاه ها دارد،  شما این صحبت را 

قبول دارید ؟  به چه صورت نیروی انتظامی تالش می کند رفتار 

تماشاگران را مدیریت کند؟

 زمانی که رفتارهای تماشاگران در ورزشــگاه ها به سمتی هدایت شود 

که زمینه آشــوب و درگیری را ایجاد کند، نیروی انتظامی وارد می شود 

و جلوی این درگیری ها را می گیرد، ولی بــه نظر من ما به جای این که 

مبحث رفتارهای تماشاگران را بیاییم به صورت سلبی عمل کنیم باید 

بیاییم رفتارهای آنها را مدیریت کنیم و این هوشمندی نیاز است که در 

فضای ورزشگاه  از سوی باشگاه  و کانون های هواداران صورت بگیرد و آنها 

احساس آرامش را به طرفداران منتقل کنند. اگر این اتفاق بیفتد تماشاگران

 
 می توانند تشویق های مسالمت آمیزی را در ورزشگاه داشته باشند بنابراین 

باید ما این فضا را ایجاد کنیم.

پلیس، در واقع آخرین حلقه این موضوع است، زمانی که پلیس ببیند در 

ورزشگاه رفتارهای ناهنجاری انجام می شود که زمینه آشوب را ایجاد می 

کند که پلیس قطعا با خاطیان این مسائل برخورد می کند و از درگیری و 

آشوب جلوگیری به عمل می آورد. اما چه بهتر است که فضا را به سمتی 

ببریم که افراد زمانی که در ورزشگاه حضور پیدا می کنند حضور مثبت، 

فعال و پر رنگی داشته باشند بدون هیچ زمینه آشوبی.

در بررسی جنبه های پویایی خشونت ورزشی هواداران، از نقش 

کنش های متقابل بین تماشاگران و نیروی انتظامی هم نام برده 

شده و گفته می شــود که برخی تعامالت نیروهای انتظامی با 

تماشاگران بر افزایش خشونت می افزاید. شما در این رابطه چه 

نظری دارید؟

نیروهای پلیس برای ایجاد نظم و انضباط و امنیت حضور می یابند، وظیفه 

نیروی انتظامی این است که عواملی که محرک تماشاگران محسوب می 

شوند و مخل آرامش در ورزشگاه هاست را شناسایی کند ولی چه بهتر که 

پیش از این که نیروی انتظامی بخواهد ورود پیدا کند ما فضایی را ایجاد 

کنیم که تماشاگر در این  فضا احساس خوبی داشته باشد و این احساس 

خوب را هم به بازیکنان منتقل کند. باید خود بازیکنان، مربیان و باشگاه ها 

هم این احساس آرامش را به تماشاگران منتقل کنند و همدلی و همزبانی 

آنها می تواند فضای مسالمت آمیزی را ایجاد کند .

تماشاگر پلیس را به عنوان فردی می بیند که باید در حوزه پیشگیری از 

رفتارهای پرخاشگرانه در فضای ورزشگاه ها ورود پیدا کند  ولی این مهم  

مستلزم این است که فضای ایجاد  بازی مسالمت آمیز  و  انتقال احساسات 

و هیجانات مثبت و متناسب با بازی وجود داشته باشد تا پلیس بتواند با 

همکاری سایر دســتگاه ها، کانون هواداران و لیدرها بهترین عملکرد را 
داشته باشد.

در نیروی انتظامی در بخش های مربوطه یگان ویژه  و یگان امداد، 

جلساتی برای بررسی آسیب شناسی این مسئله تشکیل شده 
است؟

پلیس، برای بررسی آسیب شناســی این موضوع جلسات مختلفی را با 

فرمانداری، اداره کل ورزش و جوانان برای مدیریت ورزشگاه ها به صورت 

مستمر برگزار می کند و هم چنین نیروهای یگان ویژه و یگان امداد تالش 

می کنند تا مسائل مختلف در این زمینه را رصد کنند تا بتوانند به خوبی 

فضا را مدیریت کرده و اگر بخواهد آشوبی ایجاد شود، جلوگیری کنند. این 

نکته را هم در جواب این سوال من اشاره می کنم که پلیس آماده است تا اگر 

پیشنهادی از سوی ارگان های مختلف وجود داشته باشد، همکاری الزم را 

انجام دهد.  در واقع رویکرد نیروی انتظامی این است که با دستگاه هایی که 

می توانند در ایجاد امنیت نقش داشته باشند تعامل داشته باشیم و اتفاقا در 

این حوزه هم استقبال می کنیم و خوشحال می شویم که دستگاه ها با ما 

همکاری کنند؛  چرا که آنها هم در تولید امنیت نقش دارند و با همکاری آنها 

می توانیم رفتار ها و هیجانات تماشاگران را کنترل کنیم.

نحوه تعامل نیروی انتظامی با کانون هواداران به چه صورت است؟  

تا به حال برنامه هایی آموزشی برای لیدرها در رابطه با مدیریت 

رفتار تماشاگران تشکیل شده است ؟

ما با کانون هواداران و لیدرها تعامل داریــم، از آن جایی که لیدرها نقش 

موثری می توانند در کنترل جمعیت و رفتار هواداران داشته باشند یک 

سری مسائل را به آنها منتقل می کنیم و نقش مهمی برای آنها قائل هستیم، 

لیدرها و کانون هواداران می توانند رفتار ها را کنترل کرده و  فضایی را ایجاد 

کنند  که تماشاگران بتوانند احساســات و  هیجانات خودشان را کنترل 

کنند و حضور مثبتی برای تشویق تیم شان در ورزشگاه ها داشته باشند.

آموزش هایی برای نیروهای پلیس در رابطه با چگونگی برخورد با 

تماشاگران صورت گرفته است؟

نیروهای یگان ویژه و یگان امداد که در ورزشگاه ها حضور پیدا می کنند 

آموزش های الزم را در این زمینه می بییند و پلیس جسات متعددی را 

پیش از برگزاری بازی ها در این باره تشکیل می دهد  و  این نیروها را توجیه 

می کند که در این فضاها چگونه برخوردهایی را باید داشته باشند ولی از 

آن طرف باید این نکته را در هم در نظر گرفت که یک سری رفتارهای پیش 

بینی نشده ای از سوی برخی از تماشاگرنماها اتفاق می افتد که ممکن است 

رفتارهایی از ســوی نیروهای پلیس دیده شود که بعضی آن را خشونت 

آمیز می دانند.

گاهی این موضوع مطرح می شود که تعداد نیروهای پلیس در 

ورزشگاه کفاف جمعیت زیاد در ورزشگاه را نمی دهد  و این عامل 

سبب می شــود که کوچک ترین اتفاق منجر به درگیری زیاد و 

شدید میان تماشاگران شود، شــما این صحبت را تا چه اندازه 

درست می دانید؟

ما باید این مسئله در نظر بگیریم که اگر بخواهیم هر قضیه ای را پلیسی 

بنگریم نگران کننده می شود، موضوع صرف حضور پلیس چاره ساز نیست. 

اتفاقا اگر ما بخواهیم در کل ورزشگاه نیروهای یگان ویژه یا نیروهای یگان 

امداد قرار دهیم آرامش از تماشاگران و بازیکنان گرفته می شود و فضا از 

حالت یک مسابقه ورزشی خارج می شود و بیشتر حالت امنیتی به خود 

می گیرد که این خوب نیست. نباید تصور کرد که تنها مجری و کارگزار 

برقراری نظم در ورزشگاه نیروی انتظامی است. کنترل ورزشگاه و مدیریت 

رفتار تماشاگران چند وجهی است که نیازمند همکاری همه جانبه نهادهای 

اجتماعی) خانواده، آموزش و پرورش، رسانه(، مسئوالن برگزاری مسابقات 

لیگ برتر و ورزشگاه ها با نیروی انتظامی است.

چقدر حضور هوادار را برای تماشای بازی ها موثر می دانید؟

از نظر  من و مجموعه گیتی پسند همان طور که هوادار در فوتبال یار 

دوازدهم محسوب می شود در فوتسال هم یار ششم است. این موضوع 

واقعا یک اصل انکار ناپذیر محسوب می شود. مخصوصا در فوتسال 

با توجه به شرایط سالن وکوچک بودن آن نسبت به فوتبال، تشویق 

هوادار بسیار موثر است برای حمایت از تیمش و ما  این قدر به حضور 

هواداران مان اعتقاد داریم که زمانــی که مقابل حفاری اهواز نبودند 

تاثیر این عدم حضور را به خوبی احســاس می کردیم و سالن شده 

بود مثل یک خانه سوت و کور.حضور هوادار یک اصل اساسی برای 

پیروزی های ما دارد و همان طور که باشگاه یک رکن پشتیبانی است 

برای کادر فنی و بازیکنان، در همین پازل هوادار ما هم قرار می گیرد.

باشگاه گیتی پسند کانونی برای هواداران دارد؟ چگونه از آنها 

حمایت می کنید؟

ما در سال 89 تا 91 کانون داشتیم؛ اما تقریبا موفق عمل نکرد از این 

رو طی دو سه سال گذشته ما این کانون را تعطیل کردیم ولی قطعا 

به دنبال این مسئله هستیم که برای سال 98 دوباره این کانون را راه 

اندازی می کنیم و از آن طرف هم مراودات  بیشتری با هواداران مان 

خواهیم داشت و از این طرف تالش می کنیم که به مسائل فرهنگی 

نیز بیشــتر بها بدهیم تا بتوانیم به خوبی از حضور هوادران مان برای 

تماشای بازی های گیتی پسند بدون هیچ حاشیه ای استفاده کنیم.

از دید شما به عنوان قائم مقام باشگاه گیتی پسند، عواملی که 

باعث پرخاشگری تماشاگران می شود کدام هستند؟

در جواب این سوال اول باید اشــاره کنم به این که این بچه هایی که 

می آیند در سالن باالخره جوان های همین کشور هستند و همین 

شهر هســتند و ما امر را بر این می گذاریم که همه آدم ها، آدم های 

سالم و پاکی هستند. زمانی که هوادار به سالن می آید من باشگاه دار 

به تنهایی نمی توانم بیایم و مسئولیت دو سه هزار جمعیت را قبول 

کنم. باید برای این کار برنامه ای داشته باشیم و ما هم البته به عنوان 

باشگاه باید ورود پیدا کنیم. باشــگاه به عنوان یکی از ضلع های  این 

حرکت ورود پیدا می کند. هیئت فوتبال به عنــوان متولی فوتبال  

وفوتسال اصفهان باید ورود پیدا کند.  اداره کل ورزش و جوانان باید 

ورود پیدا کند از آن طرف معاونت فرهنگی نیروی انتظامی هم باید 

دخالت داشته باشد. 

هوادارانی که می آیند ســالن بچه هــای جوانی هســتند که می 

توان گفت میانگین ســنی آنها بین 18 تا 20 ســال اســت. این ها 

دوساعت شــان را می آیند در این ســالن و می خواهند خودشان را 

تخلیه بکنند، ما باید ببینیم این هوادار از نظر اجتماعی چه چیزی نیاز 

دارد ، ما باید برای آن کارهای فرهنگی انجام دهیم، بسته فرهنگی 

تهیه کنیم برای قبل از بازی، بین دو نیمه و بعد از پایان بازی.

به نظر من برای این برنامه ریزی، می طلبد که چند دســتگاه ورود 

پیدا کنند و با هم به عنوان یک باشگاه ورود پیدا می کنیم تا بتوانیم 

تماشاگر را به سالمت بیاوریم در ســالن و بعد هم به سالمت با یک 

ریکاوری روحی از سالن خارج کنیم. 

پرخاشگری، عوامل متعددی دارد من به عنوان مسئول یک باشگاه 

که نمی دانم هواداری که می آید قبال چه اتفاقی برایش افتاده، چه 

پایگاه شــخصی دارد، قبل از این که به سالن بیاید آیا با خانواده اش 

مشکلی داشته است یا نه، بیرون از سالن مشکلی برایش ایجاد شده 

اســت یا نه، او با یک وضعیت نرمال پا به ورزشــگاه گذاشته است 

که این مسائل  باید آســیب شناسی شــود. بعد از بازی با شهروند 

ساری چند جلسه ای با لیدرهایمان داشته ایم که ما به هیچ عنوان

 
 نمی خواهیم فحاشی صورت بگیرد. عملکرد تیم ما که خوب است 

حتی اگر خوب هم نباشد ما دوست نداریم فحاشی انجام ود.

ما می گوییم محیط ورزش باید محیطی باشد که من خودم به عنوان 

قائم مقام باشگاه گیتی پسند جرئت کنم که بچه نوجوانم را بفرستم 

بیاید برای تماشای بازی ها در سالن. اگر من جرئت کردم پس یعنی 

فضای سالن سالم است.پرخاشــگری عوامل مختلفی دارد باید این 

عوامل شناخته شود و افرادی که پرخاشگری می کنند باید جلوی 

آنها گرفته شود. 

شما خودتان تا به حال با ارگان ها و سازمان های مختلف در 

این رابطه جلسه داشته اید یا نه؟

اول این که باشــگاه، متولی برگزاری مسابقه نیســت و این هیئت 

فوتبال است که مسئول برگزاری یک دیدار شــناخته می شود. بر 

اساس اساسنامه فدراسیون فوتبال مسئول برگزاری مسابقات هیئت 

فوتبال اســت ولی ما در اصفهان داریم خودمان این کار را انجام می 

دهیم که برگزاری مسابقه کال به عهده باشگاه است، بحث  هماهنگی  

با نیروی انتظامی، هماهنگی با اورژانــس، ناظرین و داوران و آماده 

سازی سالن با خود ماست، دوستان ما در هیئت فوتبال هم کنار ما 

هستند  ولی کلیه کارها را  خودمان انجام می دهیم ، چند وقت پیش 

جلسه ای با عنوان کمیسیون امنیت در  استانداری با حضور برخی از 

ارگان ها و باشگاه گیتی پسند و سپاهان و ذوب آهن برگزار شد که 

جلسه خوبی بود ولی باید برگزاری این جلسات بیشتر باشد. باشگاه 

یک ماه پیش نامه ای هم به اداره کل ورزش و جوانان نوشت و در آن 

مطرح کرد از آن جایی که بازی های این تیم به مراحل حساســش 

نزدیک می شود جلسات هماهنگی بیشتری برگزار شود، چند جلسه 

برگزار شد با هیئت فوتبال  و ما امیدواریم که این جلسات مثمرثمر 

واقع شوند. 

در بحث عوامل پرخاشگری تماشاگران در ورزشگاه به رفتار 

توام با پرخاشــگری بازیکنان و کادر فنی تیم ها اشاره می 

شود، شما چقدر در باشگاه گیتی پسند تالش کرده اید که 

این عامل را خنثی کنید؟

قطعا پرخاشگری بازیکن و کادر روی رفتار تماشاگر خیلی موثر  است. 

در شهرهای دیگری که می رویم شاید بیشترین فحاشی ها در سالن 

ها به تیم گیتی پسند انجام می شود. 

من کادرم و بازیکنم را توجیه کرده ام که اگر یک هوادار زمانی که شما 

می روید یک کرنر یا یک اوت بزنید با توجه به این که فاصله زمین با 

هوادار خیلی اندک اســت، اگر هوادار فحاشی کرد شما هیچ عکس 

العملی نشــان نده، بازیکن من و مربی من رعایت می کنند و عکس 

العملی از خود نشان نمی دهند.

در اصفهان چه اتفاقی می افتد؟ در بازی با شهروند ساری آن حاشیه 

ها ایجاد می شــود. بازیکن حریف، در روند بازی یک بازی فیزیکی 

را در دستور کارش قرار می دهد، زمانی که فیلم بازی را فرستادیم 

کمیته داوران، رییس دپارتمان داوری  گفت داور باید می توانست 

این بازیکن را کنترل  کند و بهتر بازی را مدیریت می کرد. حاال همین 

بازیکن زمانی که نیمه اول تمام می شود می آید و پرخاشگری نسبت 

به تماشاگر می کند، تماشاگر هم متاسفانه عکس العمل نشان می 

دهد.  ما باید از روی دادن چنین مسائلی در سالن پیشگیری کنیم 

که در باشگاه با بازیکنان راجع به این مسائل صحبت کرده ایم و یک 

مورد از بازیکنان مان تا به حال ندیده اید که بیایند و به تماشــاگران 

پرخاشــگری و فحاشــی کنند. برای جلوگیری از ایــن اتفاق ها ما 

باشــگاه ها باید اول خودمان وارد عمل شــویم و کادر و بازیکنان را 

توجیه کنیم و بعد برویم سر تماشاگر. اگر مدعی هستیم که باشگاه 

فرهنگی، ورزشی هســتیم باید از خودمان شروع کنیم و بعد برویم 

روی سکو ها. 

شــما تعامالتی با کانون هواداران باشــگاه های سپاهان و 

ذوب آهن هم دارید؟ 

در اصفهان همه یکی هستیم، باشگاه ســپاهان، ذوب آهن و گیتی 

پســند همه برای اعتالی ورزش اصفهان تالش می کنند و دوست 

داریم تعامالتی با این باشگاه ها داشته باشــیم و قبال هم از این دو 

باشــگاه دعوت کرده ایم چه مدیران باشــگاه ها و چه هواداران که 

برای حمایت باشگاه گیتی پسند بیایند؛ چرا که گیتی پسند نماینده 

فوتسال اصفهان است.

 پدریان: جامعه ما سیستم تخلیه هیجان 

ندارد، تمام منافذ بسته است و فقط در 

محیط ورزشی  ) ورزشگاه( است که 

یک فرد می تواند هیجانش را خالی کند

زهرایی:  بهبود عوامل محیطی 

ورزشگاه ،نحوه قضاوت داور و عملکرد 

بازیکنان، مربیان و نیروی انتظامی بر 

بروز رفتار خشونت آمیز تماشاگران 

اثر بازدارنده زیادی خواهد داشت

نباید تصور کرد که تنها
 
 مجری و کارگزار برقراری
 
 نظم در ورزشگاه نیروی 

انتظامی است 

 سرهنگ جواد درستکار، رییس مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان

محمدحسین عراقی زاده، قائم مقام باشگاه گیتی پسند

 اگر مدعی هستیم که باشگاه 

فرهنگی، ورزشی هستیم 

باید از خودمان شروع کنیم و 

بعد برویم روی سکو ها

میزگرد  بررسی چرایـی رفتارهای پرتنش تماشاگران در »زاینده رود«؛

»هوادار«  یار  ورزش است نه بـار

ویژه
4 و 5

معروف است به یار دوازدهم! اگر نباشد، ورزش یکی از ارکان 
اصلی اش را از دســت می دهد، اصال هیجان ورزش 
است و هوادار. اهمیت حضور تماشاگران و هواداران در میادین ورزش از 
گذشته ها تاکنون همواره مورد توجه بوده؛ اما با صنعتی شدن ورزش 

این مقوله اهمیت بیشتری پیدا کرد... 

شرکت توزیع برق استان اصفهان
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دونالد ترامپ، رییــس جمهور ایاالت متحده 
دیــروز از یکی از قدیمی تریــن پیمان های 
تسلیحاتی آمریکا  با روسیه خارج شد تا بیشتر 
از هر زمان دیگری تحت فشار شفاف سازی 
بر سر روابط با روســیه و چالش های امنیتی 
پیش روی این کشور از جمله خروج نیروها از 

برخی از کشورهای خاورمیانه قرار  بگیرد.
 INF یا پیمان منع موشک های هسته ای میان برد جزو 
اولین قدم ها برای کاستن از تعارضات امنیتی و نظامی 
در جنگ سرد محسوب می شــود که در سال های 
پس از شــکل گیری روســیه نوین باز هم به عنوان 
مانعی در جهت شکل گیری مســابقات تسلیحاتی 
میان روسیه و آمریکا کاربرد داشــت و همواره اروپا 
به دلیل محدودیت هایی که از لحاظ تکنولوژی های 
خطرناک نظامی برای روســیه ایجاد می کرد از آن 
حمایت به عمل می آورد؛ اما در جدیدترین واکنش 
به انجام آزمایشــات موشــکی و پرتاب یک موشک 
کروز و عملی نشــدن درخواســت های مطرح شده 
در ضرب العجل 60 روزه آمریکا برای روســیه که با 
رونمایی از یک موشــک میان برد تازه، از سوی این 
کشور انجام شــد ناتو و در رأس آن آمریکا از پیمانی 
که اجازه رویارویی موشــکی اعضا با روسیه را نمی 
داد، خارج شدند. مسکو همواره در خصوص تعریف 
آمریکا از این پیمان، نگرانی های خاصی دارد. مسکو 
می گوید آمریکا با اســتقرار ســپر دفاع موشکی در 
اروپا که می تواند بــرای پرتاب موشــک های کروز 
از آنها بهــره بگیرد، این پیمان را نقض کرده اســت. 
روســیه همچنین نگرانی هایی در خصوص آزمایش 
موشک های بالستیک در سیستم های ضدموشکی 
آمریکا، به عنوان بخش دیگــری از نقض این پیمان 
توسط واشنگتن دارد. هواپیماهای بدون سرنشین نیز 
بخشی دیگر از نقض پیمان منع موشک های هسته ای 

میان برد توسط آمریکا محسوب می شوند.
چراآمریکا از پیمان خارج شد؟

 بحران هدف گیری موشــک ها به سمت کشورهای 
اتحادیه اروپا در دهه 80 به سختی مهار و کنترل شد؛ 
اما باز هم به یکی از اصلی ترین نگرانی ها کشورهای 
اروپایی تبدیل شده است.  پیمان INF در عمل تمام 
تجهیزات موشکی آمریکا و روسیه را شفاف کرد و به 
هر دو کشور اجازه بازرسی از تجهیزات نظامی یکدیگر 
را داد؛ اما در نهایت با قدرت گیری اقتصادی روسیه 

این پیمان به عنوان سدی 
برای عقب نگه داشته شدن 
تجهیزات نظامی روس ها 
تلقی شــد بــه خصوص 
آنکه در اوایل سال 2001 
آمریکا برای شش ماه از این 
پیمان خارج شد و چین به 
عنوان یکی از اصلی ترین 

رقبای منطقه ای روســیه نیز محدودیتی در ساخت 
موشک های میان برد نداشــت. اولین پیمان شکنی 
روسیه در جریان آزمایش یک موشک کروز در سال 
2008 اتفاق افتاد . در واکنش به ایــن اقدام آمریکا 
توسعه موشکی را آغاز کرد تا در صورت از هم پاشیدن 
پیمان منع کاربرد موشک های میان برد بتواند آن را برپا 
کند و در نهایت با عملیاتی شدن نسل تازه موشک های 
کوتاه برد و میان برد که توان حمالت هسته ای تند به 
کشورهای ناتو را دارند، عمال آمریکا از توافق با روسیه 
خارج شد. بهانه ای که آمریکا برای متهم کردن روسیه 
به نقض پیمان INF پیدا کرده اســت ســاخت یک 
موشک کروز روسی به نام Novator 9M729 است 

 SSC-8 که در ناتو بــا نام
شناخته می شــود. آمریکا 
مدعی اســت که روسیه با 
ساخت این موشک کروز، 
پیمان منع موشــک های 
هسته ای میان برد را نقض 
کرده و باید آن را نابود کند؛ 
امــا روســیه می گوید برد 
حداکثری این موشک از حداقل برد مجاز موشک ها 

در پیمان INF نیز کمتر است.
جنگ سرد جدیدی شکل خواهد گرفت؟

اروپا بعد از نزدیک به چهاردهه از فروپاشــی نظام دو 
قطبی و ساختار جنگ سرد هنوز نتوانسته است نظام 
امنیتی مستقلی از آمریکا و ناتو را طراحی و اجرا کند 
این مسئله موجب شــده تا ثبات امنیتی در این قاره 
بیش از هر چیز به پیمان های منع گسترش تسلیحات 
وتوافقنامه های میان آمریکا و روسیه وابسته باشد به 
همین دلیل این کشورها نگرانی های زیادی از تقابل 
آمریکا و روسیه و آغاز رقابت های تسلیحاتی میان این 
دو کشور دارند. کارشناسان معتقدند خروج آمریکا از 

پیمان منع موشک های هسته ای میان برد می تواند به 
یک رقابت تسلیحاتی در سراسر اروپا، مشابه آنچه در 
دهه 1980 در این قاره رخ داد، دامن بزند. به خصوص 
آنکه در جریان خروج آمریکا از این پیمان روســیه 
تهدید کرده است که اقدامات تالفی جویانه ای را انجام 
خواهد داد که می تواند برای اروپا بسیار غیر منتظره 

و تنش زا باشد.
اروپا اولین قربانی خواهد بود

اگر چه ترامپ در بیانیه خروج خود از پیمان INF اعالم 
کرد که اروپا و اعضای ناتو از این اقدام آمریکا حمایت 
می کنند؛ اما به نظر می رسد این اروپا باشد که بیشتر 
از سایر اعضای ناتو باید هزینه ایجاد رقابت تسلیحاتی 
را بپردازد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در اولین واکنش نســبت به این تنش 
نظامی جدید اعالم کرده است که  اروپا نمی خواهد 
صحنه رقابت ابرقدرت ها باشد. نگرانی از رقابت های 
تسلیحاتی در اتحادیه اروپا به خصوص با بحث نشانه 
گیری دوباره موشک ها به سمت سامانه ضد موشکی 
مستقر در برخی از کشورهای عضو ناتو در اروپا بیشتر 

هم خواهد شد. 

امارات، سه تن طال از ونزوئال 
خریداری کرد

در پی انتشــار گزارش هایی مبنــی بر تصمیم 
کاراکاس برای فروش پانزده تــن طال به امارات 
متحده عربــی در ازای دریافت یــورو به منظور 
حمایت از پشــتوانه پول ملی بولیواری، شرکت 
 Noor Capital ســرمایه گذاری نور کپیتــال
امارات متحده عربی اعــالم کرد از بانک مرکزی 
ونزوئال حدود سه تن طال خریداری کرده است. 
این شرکت چنین اســتدالل کرده که روابطش 
با بانک مرکزی ونزوئال بر اســاس »قرارداد های 

روشن تجاری و بازرگانی« بوده است.

افشاگری مجتهد درباره 
وضعیت جسمانی ملک سلمان

مجتهد، فعال سیاسی و کاربر معروف عربستانی 
در توئیتر خود عنوان کرد، بن سلمان ورق بازی 
و زنان را انتخاب کــرد زیرا بیــش از هر چیزی 
پدرش را خوشحال می کند به ویژه پس از بیماری 
آلزایمری که پزشــکان از ســال 2012 برای او 
تشــخیص دادند، بقیه اعضای آل ســعود نیز از 
بیماری آلزایمر پادشاه خبر ندارند و با او همانگونه 
که اگر حافظه اش ســالم بود، رفتــار می کردند، 
برخورد می کنند. مجتهد، در توییت دیگری افشا 
کرد، ملک سلمان از بی خوابی شدید رنج می برد 
و تنها با دارو می توانــد بخوابد، زمانی که کمی از 
خاطرات خود را به یاد می آورد، به شدت عصبی 
می شود، تا جایی که مجبور می شوند او را با دارو 

آرام کنند.

حشد الشعبی مانع گشت زنی 
نیروهای آمریکایی در موصل شد

اداره حشد الشعبی عراق اعالم کرد که نیروهایش 
مانع گشت زنی نیروهای آمریکایی در یکی از مناطق 
شهر موصل، واقع در شمال این کشور شدند. رضوان 
العنزی، معاون فرمانده عملیات حشد الشعبی تصریح 
کرد: ما گشــت زنی نیروهای آمریکایــی را اقدامی 
»تحریک آمیز و هدفمند« می دانیم و نیروهای حشد 
الشعبی هر گونه مداخله و به گشت زنی آمریکایی ها 
اعتراض می کنند. نیروهای حشد الشعبی از طریق 
بستن مســیر بر آن ها و هشدار مســتقیم به این 

نیروهای آمریکایی مانع گشت زنی آن ها شدند.

هند و کره جنوبی قربانی 
حمالت سایبری در سال 2018

مرکز مطالعات راهبــردی و بین المللی، هند و کره 
جنوبی را به عنوان دو کشور شــاخص مورد هدف 
حمالت سایبری در سال 2018 معرفی کرد. به گفته 
این مرکز مطالعاتی، بیشــترین حمالت سایبری 
سال 2018 توسط دو کشــور چین و روسیه انجام 
شده و دیگر کشــورها از جمله کره جنوبی و هند 
قربانیان حمالت سایبری در این سال بوده اند.  چین 
از ســال 2006 تا 2018، با هزینه کردن میلیون ها 
دالر تاکنون توانســته 108 حمله شدید سایبری 
بر تاسیسات مخابراتی 12 کشور از جمله آمریکا و 
اتحادیه اروپا داشته باشد و در این حمالت اطالعات 

محرمانه بسیار زیادی به سرقت رفته است.

هشدار »پنتاگون« نسبت به 
احتمال بازگشت داعش

وزارت دفــاع آمریــکا )پنتاگــون( در پیش نویس 
گزارشی نسبت به احتمال بازگشت داعش ظرف 6 
تا 12 ماه آتی هشدار داد. در این پیش نویس گزارش 
آمده است: داعش در تالش برای ایجاد »خالفت« در 
مناطق مشخصی است و اگر فشار نظامی بر این گروه 
همچنان به شکل فعلی باشد و مناطق تحت سیطره 
این گروه باقی بمانــد، احتماال در اجرای طرح خود 
موفق می شود. رییس سازمان اطالعات ملی آمریکا 
طی گزارشــی به کنگره اعالم کرده بود که داعش 

تهدیدی جدی برای خاورمیانه به حساب می آید.

تنش موشکی، علنی شد

وزارت دفاع موشک کروز 
برد بلند زمینی »هویزه« را 

رونمایی کرد
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، موشک کروز برد بلند زمینی »هویزه« 
ساخته متخصصان و دانشمندان عرصه دفاعی 
ســازمان صنایــع هوافضــای وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح با آزمایش پروازی 
موفق، رونمایی و آمــاده تحویل به هوافضای 

سپاه شد.
 وزیر دفاع با تشــریح موشــک »هویزه« که 
توسط متخصصان سازمان صنایع هوا فضای 
وزارت دفاع طراحی و ساخته شده است گفت: 
»موشــک هویزه« دارای برد پروازی بیش از 
1۳۵0 کیلومتر است که علیه اهداف زمینی 

ثابت استفاده می شود.

پیشنهاد جدید نمایندگان برای 
تعیین تکلیف درآمدهای نفتی

عضو کمیســیون انرژی مجلس، از پیشنهاد 
تعدادی از نمایندگان مجلــس برای تعیین 
تکلیف قیمت بنزین در بودجه سال 98 خبر داد 
و گفت: با توجه به بررسی الیحه بودجه سال 
98 در کمیسیون تلفیق، تعدادی از نمایندگان 
در راســتای تعیین تکلیف قیمت بنزین در 
سال 98، پیشنهاد کردند تا درآمد های ناشی 
از فروش نفت در ســال آینده از سوی دولت 

نادیده گرفته شود.
 هدایت الــه خادمی تصریح کــرد: در بخش 
دیگری از این پیشنهاد ، تعدادی از نمایندگان 
مجلس بــرای واریــز درآمدهــای نفتی به 
صندوق توســعه ملی آمده اســت تا منابعی 
نظیر حذف معافیت های مالیاتی و نیز اصالح 
سیســتم اخذ مالیات، جایگزین درآمدهای 
نفتی شــود، البته این پیشــنهادات از سوی 
 نمایندگان به کمیسیون تلفیق بودجه 98 ارائه 

شده است.

 حمله مسلحانه تروریست ها
 به ناحیه مقاومت بسیج 

گروهک تروریستی جیش الظلم، طی بیانیه ای 
اعالم کرد، اقدام تروریستی در شهر نیکشهر 

انجام داده است.
 روابط عمومی قرارگاه قــدس نیروی زمینی 
ســپاه اعالم کرد، صبح  روز گذشــته عوامل 
گروهک تروریستی، در یک  اقدام تروریستی 
به ناحیه مقاومت بســیج شهرستان نیکشهر 
حمله کردند که در این اقدام تروریستی یک 
 نفر از کارکنان سپاه شهید و  پنج نفر مجروح

 شدند. گروهک تروریســتی جیش الظلم که 
ردپای عناصر آن در اکثر اقدامات تروریستی 
در جنوب شــرق کشــور نمایان است، تحت 
حمایت اســتکبار جهانی و ارتجاع منطقه ای 
است.طبق اعالم ســردار پاکپور، با شناسایی 
اجساد تروریســت ها مشخص شــد یکی از 
تروریست های معدوم »مال هاشم نکری« نفر 

دوم گروهک تروریستی جیش الظلم است.

 تاریخ اعالم رای الهه 
درباره شکایت ایران از آمریکا

دیــوان بین المللی الهه، 24 بهمــن ماه رای 
خود را در خصوص شــکایت ایران از آمریکا 
اعالم خواهد کرد. »عبدالقوی احمد یوسف«، 
رییــس دیــوان روز چهارشــنبه 1۳ فوریه 
2019رای این دادگاه را در خصوص اعتراض 
آمریکا به پرونده شکایت »برخی دارایی های 
مشخص ایران )جمهوری اســالمی ایران در 
برابر ایاالت متحده آمریــکا(« قرائت خواهد 
 کرد.  بررسی شکایت ایران در پرونده مربوط

  بــه توقیــف امــوال و دارایی هــای بانــک 
 مرکــزی ایــران از 16 مهرماه ســال جاری، 
در دیــوان بین المللی دادگســتری واقع در 
 کاخ صلح شــهر الهه آغاز شــد و تا 20 مهر

 ادامه داشت.

حمیدرضا آصفی 
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه:

دبیر مجمع تشخیص مصلح نظام گفت: اینکه مردم 
فقط در انتخابات شرکت کنند و سپس به خانه های 
خود بروند، دیگر جوابگو نیســت و اگر می خواهیم 
کشور را اداره کنیم باید از نظرات آنها پس از تشکیل 
دولت هم اســتفاده کنیم. رضایی ادامــه داد: باید 
راه را برای مــردم بازکرد تا متوجه شــویم که آنها 
چگونه در اداره کشور و اقتصاد نقش پیدا می کنند، 
 باید به کمک کنفرانس های علمــی راه خود را پیدا 

کنیم. 
وی گفت: در حکمرانی راهبردی نیاز به الیه باالتری 
از اداره بخشــی کشــور داریم و  با کمک حکمرانی 
می تــوان اقدامات و مســائل مختلــف را به نتیجه 
رساند. دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام اظهار 
کرد: موضوع سیاســتگذاری برای کشــور اهمیت 
بســیاری دارد و البته 80 درصد انتظــارات نظام از 
این سیاســتگذاری ها هنوز محقق نشده است. وی 
یادآوری کرد: اگر به مفاد سند اقتصاد مقاومتی عمل 

می شد، وضعیت کنونی کشور این گونه نبود.

باید راه را برای مردم 
بازکرد

دبیر مجمع تشخیص مصلح نظام: 

کافه سیاست

عکس  روز 

حضور ایران در مذاکرات 
گروه بین المللی تماس 

درباره افغانستان

دوستان داخل به من انگ دروغگویی می زنند

پیشنهاد سردبیر:

ســخنگوی پیشــین وزارت امور خارجه با 
بیان این  که نباید به صورت کامل دســت رد 
به ســینه اروپایی ها بزنیم، تاکید کرد: باید 
به این نکته توجه داشــت که آنهــا به دنبال 
این هســتند که قدم بــه قــدم امتیازاتی 
 را از ایــران در مــورد مســائل مختلــف 
بگیرند. حمیدرضا آصفی تصریح کرد: وقتی 
آمریکا از برجام خارج شــد، اروپایی ها اصرار 
کردند که ایران در برجام باقی بماند و بر این 
موضوع تاکید داشــتند که مــا نمی گذاریم 
ایران از منافع اقتصادی برجام بی بهره بماند. 
وی اظهار کرد: این ســازوکار بر اساس آنچه 
که اعالم شده شامل اقالم دارویی، پزشکی، 
کشــاورزی و غذایی اســت و ایــن موضوع 
می تواند فقط برای بخشی از مشکالت ایران 
چاره ساز باشد و این انتظار وجود دارد که این 

سازوکار شامل کاالهای گسترده تری شود .

 نباید دست رد
 به سینه اروپا بزنیم

اسداله عباسی
 عضو هیئت رییسه مجلس: 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: FATF یک 
نظام جاسوسی و کنترلی است که از سوی کشورهای 
بزرگ و با هدف هوشــمند کــردن تحریم ها اعمال 
می شود. ســردار وحیدی در پاســخ به این سوال که 
تصویب و اجرای این لوایح چه تاثیری در برنامه دفاعی 
و نظامی کشور می تواند داشــته باشد، گفت: بیش از 
اینکه برای بحث دفاعی خطری داشته باشد در بحث 
اقتصادی کشور را تهدید می کند و یک چارچوبی است 
که استکبار برای محدود و هوشمند کردن تحریم ها 
دنبال می کند که باید به این مسئله دقت زیادی شود. 
وحیدی ادامه داد: طرح FATF یک نظام کسب اطالع 
و به یک مفهوم جاسوسی و کنترلی است که از سوی 
کشور های بزرگ اعمال می شود و همه اختیارات آن 
در اختیار آمریکا و حداکثر چند کشور اروپایی است. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: مفاد 
لحاظ شــده در این لوایح به گونه ای است که بیش از 
اینکه مسائل فنی در آن مطرح باشد، مسائل سیاسی و 

دشمنی ها مورد نظر قرار گرفته شده است.

  FATF یک نظام جاسوسی 
و کنترلی است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

عضو هیئت رییسه مجلس با اشــاره به اینکه 
اقتدار ایــران در منطقه غیرقابل انکار اســت، 
گفت: وجود مشکالت در کشور نتیجه عملکرد 
ضعیف مدیران اســت که نباید بــه نام نظام و 
انقالب نوشته شود. اسداله عباسی با بیان اینکه 
با توجه به وجود اعتقــادات، باورهای دینی و 
معنوی در میان مردم و عزت و اعتماد به نفس، 
انقالب اسالمی در برابر هر توطئه ای ایستادگی 
می کند، ادامــه داد: البته در ســال های اخیر 
تحریم های دشمن فشــاری بر جامعه و نظام 
وارد کرده؛ اما همه این سختی ها زودگذر است. 
عباسی اظهارکرد: براساس آرمان های اسالمی 
و انقالبی و با درایت و دوراندیشی مقام معظم 
رهبری، کشور در مسیری درست هدایت شده 
و قطعا می توانیم مشکالت موجود را پشت سر 
گذاشته و به اهداف مهم و استراتژیک انقالب 

اسالمی دست یابیم.

عملکرد ضعیف مدیران نباید 
به نام انقالب نوشته شود

پیشخوان

بین الملل

  ترس اروپا از شکل گیری جنگ سرد میان آمریکا و روسیه؛  

گام اول اروپــا برای حفظ 
برجام

سرانجام؛ کانال تجاری

اقتدار فضایــی در چهل 
سالگی

مالیات ستانی پرضرر

مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در اولین واکنش نسبت 

به این تنش نظامی جدید اعالم 
کرده است که  اروپا نمی خواهد 

صحنه رقابت ابرقدرت ها باشد

وزیر امور خارجه در گفت وگو با روزنامه اطالعات:
دوستان داخل به من انگ دروغگویی می زنند

وزیر امور خارجه در گفت وگو با روزنامه اطالعات گفت: »آیا درست است که من همزمان هم توسط نتانیاهو 
مورد حمله قرار بگیرم و هم توسط دوســتان داخل؟به خاطر حرف واحدی که درباره رژیم صهیونیستی 
می زنم، همزمان آقای نتانیاهو و دوســتان داخل به من انگ دروغگویی می زننــد. ببینید ما چقدر منافع 
ملی را فدای اهداف سیاســی می کنیم.« وی با بیان این مطلب که کمترکشــوری را دیده ام  بتواند مثل 
جمهوری اسالمی بدون هیچ گونه مالحظه ای  بر اساس دیدگاه خود عمل کند ، تصمیم بگیردیا موضع گیری 
داشته باشد، ادامه  داد: این که برخی کشورهای عربی در منطقه بدون  نظر مثبت آمریکا نمی توانند زندگی 
کنند، یک باور ریشه دار در آمریکاســت. لیکن آقای ترامپ این وقاحت را دارد که آن را به زبان می آورد. یا 
این تصور که اگر آمریکا دست از حمایت  اینها بردارد،  فارسی صحبت می کنند یا هر تصور دیگری که دارند، 

مسئله ای ریشه دار است و منحصر به آقای ترامپ و لیندسی گراهام نیست. 

دفتر رییس مجلس اعالم کرد:
الریجانی پس از اظهارات امام جمعه کرج، سخنرانی خود را لغو کرد

دفتر رییس مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که علی الریجانی پس از شنیدن سخنان امام جمعه کرج، سخنرانی 
خود در این شهر در روز 22 بهمن را لغو کرده اســت. در اطالعیه دفتر رییس مجلس شورای اسالمی آمده است: 
آنگونه که در رسانه ها آمده امام جمعه محترم کرج در خطبه های این هفته فرمودند: »گویا انتخاب سخنران روز 22 
بهمن در کرج از طرف مرکز بوده است، عده ای به این انتخاب اعتراض دارند. هفته آینده راجع به این موضوع بحث 
می کنیم که وظیفه ما چه خواهد بود. یک هفته ای به دوستان وقت می دهیم ببینیم تدبیری می اندیشند یا خیر.« 
این اطالعیه می افزاید: رییس مجلس براساس اصرار جناب آقای لطفی، قائم مقام محترم آیت اله جنتی در شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی، سخنرانی روز 22 بهمن را پذیرفتند و تصور این بود که با آقای امام جمعه هماهنگی 
شده است. در ادامه این اطالعیه آمده است: آقای الریجانی وقتی مطالب ایشان را شنید سخنرانی خود را لغو کرد و 

گفت: مسئله در حدی نیست که ایشان به شورای هماهنگی مرکز اولتیماتوم یک هفته ای بدهند. 

چهره ها

علیرضا کریمیان
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رشد ۱۲۰۰ درصدی پروژه های راه استان اصفهان 
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

صنعت

مدیرعامل فوالدمبارکه اصفهان:
 همکاری با صنایع وابسته

  در دستور کار فوالد مبارکه
 قرار دارد

مدیرعامل فوالدمبارکه اصفهان گفت: در گذشته 
این شــرکت ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید را صادر و از 
طریق صادرات، نیازهای ارزی خود را که شامل 
مواد اولیه و تجهیزات بوده، تامین می کرده است. 
فوالد مبارکه توانسته واحد تولیدی خود و صنایع 
وابسته را بدون اتکا به دولت، اداره و از توقف کار 
جلوگیری کند؛ اما هم اینک چون ارز حاصل از 
صادرات نداریم، سیستم بانکی نیز با تنگناهایی 
برای تامین ارز در ســامانه نیما مواجه شــده و 

نمی تواند از این شرکت پشتیبانی کند. 

حمیدرضــا عظیمیــان افــزود: در آخریــن 
صحبت هایی که هفته گذشــته با معاون ارزی 
بانک مرکزی صورت گرفته، درخواست کرده ایم 
اجازه دهند صادرکنندگان و واردکنندگان خارج 
از شبکه نیما، با هم توافق کرده و اطالعات کامل 
را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. مدیرعامل 
فــوالد مبارکه بیان کرد: کاهش مصرف ســال 
آینده، بازار و صنعت فوالد کشور را با مشکالتی 
مواجه می کند؛ اما به دنبال این هســتیم که با 
تولید محصوالت خاص، ایــن کمبودها جبران 
شــود و محصوالتی که ارزبری خارجی دارند و 
تکنولوژی خاصی می خواهند، با همکاری با چند 
صنعت مرتبط همچون نفت، گاز و پتروشیمی و 
لوازم خانگی، محصوالت دیگر را جایگزین تولید 
فعلی کنیم تا بتوانیم حفره ایجاد شده در فروش 

محصوالت خود را پر کنیم. 

بازار

ساعت رومیزی

کیش و قشم از پروازهای 
چارتری جدا می شوند

رییس سازمان هواپیمایی کشوری در مورد این که 
فروش بلیت پروازها به صورت چارتری تخلف است، 
تصریح کرد: نمی توانیم شبکه چارتری را به صورت 
کامل قطع کنیم، چراکه در حال حاضر ۲۰ درصد 
پروازها چارتری هستند؛ اما مسیرهای کیش و قشم 
را از پروازهای چارتری جدا می کنیم. علی عابدزاده 
ادامه داد: چند شرکت هواپیمایی ساختار توزیع و 
فروش بلیت به صورت سیستمی را ندارند و باید به 
ایرالین ها فرصت دهیم فروش چارتری خود را به 

حداقل برسانند.

 پیش بینی کاهش قیمت دالر
 تا کانال ۱۰ هزار تومان

نایب رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران وچین 
بااشاره به ایجاد سازوکار مالی ایران و اروپا»اینس 
تکس«گفت:هر رخنــه ای در دیوار تحریم ترامپ 
موفقیت است و پیش بینی می کنم دالر به کانال ۱۰ 
هزار تومان بازگردد. عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: 
اگر بتوانیم حلقــه ای از صندوق های اختصاصی 
دیگر کشورها به ســاز و کار »اینس تکس« اروپا 
تشکیل دهیم، به طور حتم شرایط کشور نسبت 
به چند ماه اخیر بسیار بهتر خواهد شد. عضو اتاق 
بازرگانی گفت: دالر در ۱.۵ ماه گذشته در کانال ۱۰ 
هزار تومانی ثبات داشت ولی به دلیل تعلل اروپایی 
ها در زمینه این ساز و کار مالی و همچنین تصویب 
نشدن لوایح مرتبط با FATF افزایش یافت. امیدوار 
هستیم بتوانیم اثر روانی در بازار ارز را کنترل کنیم. 
وی افزود پیش بینی من این است که دالر بعد از 
راه اندازی »اینس تکس« به کانال ۱۰ هزار تومان 

بازگردد.

 قیمت گوشت و مرغ 
به زودی می شکند

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، از تامین و 
عرضه ۴۰۰ هزار تن خــوراک دام و طیور به نرخ 
دولتی بین تولیدکنندگان و اتحادیه های مربوطه 
خبر داد و گفت: به زودی شــاهد کاهش قیمت 
گوشت قرمز و مرغ در بازار خواهیم بود و قیمت ها 
شکســته می شــود. حمید ورناصری ادامه داد: 
مشکل نقل و انتقال پول از سوی بخش خصوصی 
برای واردات خوراک دام و طیور در حال برطرف 
شدن اســت و به زودی محصوالت وارداتی بخش 
خصوصی در بازار عرضه و مشکالت به طور کامل 

برطرف خواهد شد.

سریع ترین رشد توسعه یافتگی 
جهان به ایران رسید

بر اساس گزارش ســازمان ملل متحد، جمهوری 
اسالمی ایران طی ۴۰ سال گذشــته با ۵۰ رتبه 
صعود در شاخص توسعه انسانی، عنوان سریع ترین 
رشد شاخص توسعه انسانی را بین تمام کشورهای 
دنیا به خود اختصاص داد. بر اســاس جدیدترین 
گزارش توسعه انسانی ۲۰۱8 که اوایل سال جاری 
منتشر شد، شاخص توسعه انسانی ایران به۰/798 
از یک رسید که در مقایســه با نمره۰/۴37 ایران 
در قبل از پیروزی انقالب اسالمی بیش از ۰/36۱ 
درجه افزایش نشان می دهد.همچنین جمهوری 
اسالمی ایران در تازه ترین گزارش، در آستانه ورود 
به کشورهای با شاخص توسعه انسانی خیلی باال 

قرار گرفته است.

خریداران بیش از یک خودرو 
باید مالیات بدهند

براســاس برنامه ای که در دست اجراست، وزارت 
امور اقتصــادی و دارایــی به ماجــرای تحویل 
خودروهای معوق خودروســازان ورود کرده و از 
کسانی که با هدف فروش و کسب درآمد، در فروش 
اینترنتی خودروسازان شــرکت کرده اند، مالیات 
می گیرد. با توافق به عمل آمده میان وزارت صنعت 
و خودروســازان قرار شــده خریدارانی که زمان 
تحویل خودروهای آنها اول شهریور ماه تا 3۰ دی 
ماه است خودروهای خود را با قیمت قبل دریافت 
کنند. یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در 
همین ارتباط گفته است: اجرای ماده۴ آیین نامه 
اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در 
تحویل خودروهای ثبت نامی به مردم با قیمت های 
گذشته باعث می شــود خریداران به دلیل تفاوت 
قیمت خودروهای ثبت نامی و بازار آزاد، سود قابل 
توجهی را کســب کنند این مسئله موجب شد تا 
سازمان امور مالیاتی از خریداران بیشاز یک خوردو 

مالیات دریافت کند.

ساعت رومیزی کوارتز مدل 01

 20,000
تومان

ساعت رومیزی هوشمند 
اسمارت کالک 

 99,000
تومان

ساعت آبی رومیزی 
AR308 دیجیتالی ادکس

 200,000
تومان

معضالت صــادرات و بازگشــت ارز حاصل از آن 
همچنان در حال از بین بردن توان صادراتی ایران 
در بازار های جهانی اســت. در جدیدترین رخداد 
از ارزان فروشــی فوالد ایران ،مشخص شد که در 
اقدامی تعجب برانگیز این مشریان محصوالت ما 
هســتند که برای وارد کردن فوالد ارزان از ایران 
تعرفه وضع کرده اند. صادرکنندگان ایرانی چند 
وقتی است در بازارهای جهانی متهم به دامپینگ 
و ارزان فروشــی هســتند. اکنون در جهان یک 
میلیارد و 8۰۰ میلیون تن فوالد تولید می شــود 
که از این میــزان 3۰ درصد در جهــان جابه جا 
می شــود؛ اما در ایران بیــش از ۴۰ درصد فوالد 
تولید شده صادر می شــود. این آمار در برهه ای 
با انواع محدودیت ها و مشــکالت روبه رو شــد و 
فوالد سازان به دلیل لزوم ارز آوری و اشتغال باال 
ناچار به تامین هزینه های خود شــدند در نتیجه 
ارزان فروشی نقشــه ای برای تامین ارز واردات و 
باال رفتن ســودآوری این صنایع تلقی شد. فرار از 
وارد کردن ارز حاصل از صادرات موجب شده تا در 
چند وقت اخیر صادرات محموله های کمتر از یک 
میلیون یورو و اغلب هم به مقصد عراق و افغانستان 
افزایش یابد؛ این موضوع باعث رقابت منفی دالالن 
و واسطه ها برای پایین آوردن قیمت های صادراتی 
به منظور جلب مشتری شد تا جایی که کشورهای 
عراق و افغانســتان این اقــدام را دامپینگ ایران 
تلقی کــرده و برای واردات محصــوالت فوالدی 

ایرانی تعرفه های حمایتی وضع کردند.
جایگاه دهم فوالد دنیا در اختیار ایران

بر اســاس برآورد های انجمن جهانی فوالد، ایران 
در ســال ۲۰۱8 با تولید ۲۵ میلیون تن فوالد در 
رتبه دهم کشــور های جهان از ایــن لحاظ قرار 
داشت. تولید فوالد ایران در ســال ۲۰۱7 برابر با 
۲۱.۲ میلیون تن بوده است. به این ترتیب تولید 
فوالد ایران در سال ۲۰۱8 نســبت به سال پیش 
از آن ۱7.7 درصــد افزایش یافته اســت. ایران 

در ســال ۲۰۱7 در رتبه ســیزدهم قرار داشت و 
کشور های ایتالیا، تایوان و اوکراین باالتر از ایران 
قرار داشتند که در ســال ۲۰۱8 پس از ایران قرار 
گرفتند.کشور های ژاپن، آلمان، ترکیه، اوکراین، 
فرانسه، اسپانیا، کانادا، لهستان، اتریش، پاکستان، 
ســوئد، تایلند، امــارات و قطر در ســال ۲۰۱8 
کاهش تولید فوالد داشــتند که بیشترین کاهش 
 مربوط به اتریش با کاهــش ۱۵.۵ درصدی بوده

 است.
صــادرات در حصار محدودیــت ها و 

ممنوعیت ها
آشفته بازار فوالد نشــان از ناکارآمدی طرح های 
دولت و دست اندازی در پروسه تولیدی است که 
همواره یکی از ســودآور ترین بازارهای صادراتی 
کشــور بوده اســت. بهادر احرامیان، نایب رییس 
انجمن فوالد ایران در زمینه مشــکالت صادرات 
محصوالت فــوالدی ایران معتقد اســت در دوره 
گذشــته تحریم ها، ایــران دومین یا ســومین 
واردکننده فوالد در جهان بود و به طور متوســط 
ســالیانه ۱۱ میلیون تن فوالد بــه ارزش هفت تا 
هشت میلیارد دالر وارد کشور می شد؛ اما اکنون 

مشــکل این اســت که چگونه بتوانیــم صادرات 
را ادامه دهیم. در واقع شــرایط امروز نســبت به 
گذشته برعکس شده اســت .به گفته احرامیان، 
در 6 ماهه ابتدای ســال، صادرات روند صعودی 
داشت اما به دلیل ابهامات بخشنامه های داخلی 
و نحــوه بازگشــت ارز صادراتی، آمــار صادراتی 
6ماهه اول ســال صادرات نســبت به سال قبل 
 نزولی شــد و این روند در ادامه سال نیزادامه پیدا 

می کند.
رقابت برای ارزان فروشی

تمایل برای فروش ارزان فوالد به حدی باال گرفت 
که در آذر ماه عراق و افغانســتان تعرفه ســنگین 
9۰ دالری را بــرای واردات محصوالت فوالدی از 
ایران وضع کردند؛ اقدامی که اگر چه تعبیر به اثر 
گذاری تحریم ها شد اما در واقع تالش سایر رقبای 
ایران در بازار فوالد منطقه برای جلوگیری از ارزان 
فروشی ایرانی ها بود. رکود صنایع ساختمانی در 
داخل و مازاد تولیــد البته راه چاره ای برای فوالد 
سازان نگذاشته و آنها ناچارند برای تامین مخارج 
خود به هر نحو صادرات را برای بازگشت ارزشان 
انجام دهند.  نعمت اله محســنی، معاون بازرگانی 

ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه الزام به بازگشــت 
ارز تولید کنندگان در حالی که خود نیاز به واردات 
مواد اولیه دارند، موجب شــده تا آمــار صادرات 
تولیدکنندگان کاهش یابــد، افزود: این در حالی 
است که همچنان نیاز به تامین مواد اولیه وارداتی 
اســت و این موضوع باعث خروج ارز می شود. وی 
تصریح کرد: دولت برای تداوم تولید فوالد باید ارز 
مورد نیاز فوالد سازان برای تامین مواد اولیه را در 
اختیار آنها بگــذارد یا اگر تــوان آن را ندارد باید 
میزان تولید را کاهش دهــد که هر دو راه معضلی 
بزرگ برای اقتصاد اســت؛ بــرای ممانعت از این 
مشکل باید صادرات فوالد از طریق تولید کنندگان 
صورت گیرد تا هم ارز مورد نیازشــان تامین شود 
و هم تولید تداوم داشــته باشــد. محسنی اظهار 
کرد: در حــال حاضر قیمت شــمش در بازارهای 
جهانی ۴۱۵ دالر در هر تن بوده و میلگرد نیز تنی 
۴۵۰ تا ۴6۰ دالر اســت؛ اما نرخ شمش صادراتی 
ایران 3۰۰ دالر در هر تن و نرخ میلگرد نیز 3۱۲ 
دالر است که این قیمت ها ناشــی از رقابت منفی 
دالالن و واسطه هاســت. وی افزود: ارزان فروشی 
محصوالت ایرانی نسبت به ســایر محصوالت در 
بازارهای جهانی باعث شــده تا عراق و افغانستان 
این اقــدام را دامپینگ تلقی کــرده و برای ورود 
محصوالت فوالدی ایرانــی عوارض وارداتی وضع 
کنند. معــاون بازرگانی ذوب آهن ادامــه داد: با 
این اقدام به جای اینکه ســود حاصل از صادرات 
برای تولید کنندگان منفعتی داشته باشد، نصیب 
دولت های عراق و افغانستان شده است. وی تصریح 
کرد: بر این اســاس تولید کنندگان فوالد ایران از 
دولت درخواست دارند تا  برای ممانعت از صادرات 
به این روش های غیر متعارف، صادرات را محدود 
به تولیدکننــدگان کنند و همچنیــن کمیته ای 
نیز مســئول نظارت بر قیمت های صادراتی باشد. 
نرخ های صادراتی به دلیل مشکالتی که محصوالت 
ایرانی به لحاظ تحریم دارنــد، کمتر از ۱۵ درصد 
قیمت های جهانی پیشنهاد نشــود تا رقابت های 

منفی به برند ایران آسیب وارد نکند.

ارزان فروشی برای دور زدن قانون
 معاون بازرگانی ذوب آهن نسبت به کاهش صادرات به دلیل  الزام به بازگشت ارز تولید کنندگان هشدار داد؛

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:
رشد ۱۲۰۰ درصدی پروژه های راه استان اصفهان 

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از افتتاح و بهره برداری پروژه های این استان در ایام گرمیداشت چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در حوزه های راهسازی، شهری، بازآفرینی و مسکن مهر خبر داد. حمیدرضا 
امیرخانی اظهار داشت:  در استان اصفهان ۱۱۰ کیلومتر پروژه راهسازی با اعتباری بالغ بر 666 میلیارد ریال، 
۱3 عملیات بازآفرینی شهری و ۵۵ واحد مسکن مهر و ابالغ ۱۱ طرح جامع و تفصیلی شهری استان افتتاح و 
به بهره برداری خواهند رسید. وی گفت: در حوزه بازآفرینی در بحث آسفالت و روکش آسفالت معابر محالت 
این موضوع در محالت زینبیه، دارک، حصه در اصفهان، جوی آباد، وازیچه و قرطمان در خمینی شــهر انجام 
گرفته است. وی ادامه داد: در مجموع این موارد از قبل انقالب تا چهلمین بهار انقالب رشد ۱۲۰۰ درصدی 

پروژه های راه استان را نشان می دهد.

دبیر کل اتاق اصناف ایران:
هیچ کمبودی در تامین کاالهای اساسی وجود ندارد

دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت: در رابطه با کاالهای اساسی این اطمینان را به مردم می دهیم که هیچ کمبودی 
وجود ندارد و دولت در این زمینه اهتمام ویژه دارد. علی عوض پور گفت: تالش شده در تامین برخی از کاالها به 
عنوان کاالی اساسی که باید توسط دولت تامین شوند، اهتمام ویژه ای صورت بگیرد و با تخصیص ارز برای این 
کاالها تغییر قیمتی به وجود نیاید. وی با بیان اینکه تامین ارز برای کاالها مدیریت شد، اظهار داشت: البته با وجود 
مدیریت دولت، به هر حال شاهد افزایش قیمت ارز بودیم که در پی آن قیمت کاالها افزایش پیدا کرد. بازار یک 
فرآیند علمی است و باید هم در رابطه با تامین کاال و هم در رابطه با توزیع آن اقدام مربوطه را انجام دهیم. وی با بیان 
اینکه دولت ۲۴ قلم کاال را در اولویت خود قرار داده است، عنوان کرد: دولت برای تامین این کاال خارج از بروکراسی 

اداری عمل می کند و حتی در خصوص واردات گمرک نیز برای این کاالها اولویت قائل شده است.

با کافــه ارز دیگر نگــران قیمت 
ارز،طال،خودرو،ســکه و استعالم 

خالفی خودروی خود نباشید! 
کافه ارز، بــه طور 24 ســاعته 
شــبانه روز قیمت دقیق تمامی 
ارز ها،طال،خودرو،سکه و استعالم 
خالفی خودرو را در اختیار شــما 
قرار می دهد. امکانات برنامه: حجم 
بســیار کم ،  رابط کاربری روان و 
آسان ، اعالم قیمت لحظه ای سکه 

)انواع سکه( و... .

کافه ارز

شن مالی
معرفی اپلیکی

رییــس کمیته توســعه صادرات اتــاق بازرگانــی اصفهان گفت: 
وقتی از صادرات حرف می زنیم به معنای تولید برای ســبد خانوار 
مصرف کننده بیرون از بازارهای داخل اســت که این مســیر باید 
قانونمند و اســتاندارد باشد و مســائلی چون کیفیت و حفظ آن، 
قیمت و بســته بندی لحاظ شــود. حمیدرضا مومنی ، با اعتقاد بر 
اینکه متاسفانه در کشور نســبت به ادبیات صادرات آگاهی کامل 
نداریم، اظهار کرد: صادرات از جایی شــکل می گیرد که مدیریت 
کالن کشور بتواند بستر الزم را برای فعاالن بخش صادرات فراهم 
کند.  وی با بیان اینکه بنابر شرایط کشور، صادرات را بعد از کاهش 
نرخ نفت آغاز کردیــم، افزود: بعد از افزایش بهای نفت متاســفانه 
نســبت به صادرات بی توجه شــدیم و در بلندمدت هیچ برنامه ای 
برای صادرات تدوین نکردیم تا شــرکت های توانمند صادراتی را 
پای میز مذاکره بازارهای بین المللــی هدایت کنیم. رییس کمیته 
توسعه صادرات اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه در دنیا با وجود 
تقابل کشورها با یکدیگر، اما در حوزه اقتصادی به بازارهای یکدیگر 
سرویس و خدمات ارائه می دهند، افزود: به عنوان مثال درحالی که 
ترکیه و عراق در شرایطی با کردها درگیر بودند؛ اما همچنان حجم 
باالی صادرات را به عراق دارند که این نشان از نگرش مدیریت آن 

کشور برای تسهیل موضوع صادرات اســت. وی با تاکید بر اینکه 
بسیاری از کشــورهای توســعه یافته در دید کالن برای صادرات 
اندیشــه باالیی دارند، تصریح کرد: به نظر می رسد در شرایط ویژه 
امروز کشور، برای صادرات باید تصمیمات ویژه ای بگیریم ما برای 
این بخش به جای اینکه درســت مدیریت و فضاســازی کنیم، با 
بی توجهی به بخش خصوصی، حمایت خود را از صادرکنندگان کم 
می کنیم. مومنی با انتقاد بر اینکه دولتمردان هنوز بخش خصوصی 

را بازی نداده اند، افزود: دولت در تصمیم گیری و تصمیم سازی های 
خود هنوز بــه معنای واقعی از این ظرفیت ها اســتفاده نکرده چرا 
که تمام سیستم به ســمت دولت بوده و به جای خصوصی سازی، 
شرکت های خصولتی گسترش پیدا کرده اند. وی با بیان اینکه هنوز 
فرهنگ تولید برای تولیدکنندگان کشــور مهیا نشده است، اظهار 
کرد: متاســفانه اکنون تولیدکنندگان درگیر مشکالت حاشیه ای 
هســتند و بســیاری از واحدهای تولیدی ناچار به تولید باکیفیت 

پایین هستند. 
رییس کمیته توســعه صادرات اتــاق بازرگانی اصفهان با اشــاره 
به شــرایط نامطلوب و غیراســتاندارد تولید تا صادرات در کشور، 
تصریح کرد: وقتی از صادرات حرف می زنیم به معنای تولید برای 
ســبد خانوار مصرف کننده بیرون از بازارهای داخل است که این 
مســیر باید قانونمند و استاندارد باشد و مســائلی چون کیفیت و 
حفظ آن، قیمت و بســته بندی لحاظ شــود. وی با اعتقاد بر اینکه 
تولیدکننده نباید وارد بازار صادراتی شود و این کار، امری تخصصی 
است، تاکید کرد: در صادرات بازگشت ســرمایه بسیار مهم است 
 و اگر پول به صادرکننده بازنگردد، امــکان صادرات دوباره وجود 

نخواهد داشت. 

رییس کمیته توسعه صادرات اتاق بازرگانی اصفهان:

برای صادرات در بلندمدت برنامه ای نداریم

رییس دفتر رییس جمهور با بیان اینکه امســال بنزین گران نمی شــود، گفت: قیمت بنزین برای ســال 98 به 
تصمیم گیری مجلس در خصوص الیحه بودجه مرتبط اســت.محمود واعظی با بیان اینکه بحث قیمت بنزین با 
کمک هایی که دولت به روش های مختلف به مردم انجــام می دهد، ارتباط دارد، ادامه داد: بحث قیمت بنزین در 
حال حاضر در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس در حال بررسی است و دولت منتظر جمع بندی مجلس در این 
زمینه است و پس از آن نســبت به تعیین نرخ بنزین اقدام خواهد کرد.8 بهمن ماه، سخنگوی کمیسیون تلفیق 
الیحه بودجه 98 اعالم کرده بود که بر اساس مصوبه این کمیسیون قیمت حامل های انرژی اعم از بنزین، نفت و 

گاز و … نه در قیمت و نه در نحوه توزیع هیچ تغییری نسبت به سال 97 نخواهد داشت.

رییس دفتر رییس جمهور: 
 امسال بنزین 
گران نمی شود

خبر

مرضیه محب رسول
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معروف است به یار دوازدهم! اگر نباشد، ورزش 
یکی از ارکان اصلی اش را از دست می دهد، 
اصال هیجان ورزش اســت و هوادار. اهمیت 
حضور تماشــاگران و هواداران در میادین 
ورزش از گذشته ها تاکنون همواره مورد توجه 
بوده؛ اما با صنعتی شــدن ورزش این مقوله 

اهمیت بیشتری پیدا کرد. 
هواداری دیگر به عنوان یــک پدیده همراه 
ورزش محسوب نمی شــود و در واقع شکلی 
از مشارکت در این حوزه است. ضرورت وجود 
هوادار و حضور آن ها در میادین ورزشی، باعث 
شده تا باشگاه ها و نهادهای ورزشی درصدد 
ساماندهی هواداران خود در مسیر دستیابی 
به اهدف برآمده و بســتر  حضور هواداران را 
فراهم کنند تا از زمینه تشویق ها و حمایت ها  

برای نتیجه گیری بهره بگیرند.
در دنیــای فعلی ورزش، تردیــدی در مورد 
اهمیت و ضرورت حضور تماشــاگران وجود 
ندارد و هواداران به ابزاری مهم برای ساماندهی 
و نتیجه گیری یک تیم تبدیل شده اند تا جایی 
که ارتباط مستقیمی بین موفقیت یک تیم و 
تعداد هواداران آن ها شکل گرفته و بر همین 
مبنا تیم های بزرگ دنیا در تمام رشــته های 
ورزشی صاحب بیشترین تماشاگر در رقابت 

با سایر رقبا هستند.
حضور پر تعداد هواداران از سال های دور تا 
به امروز یکی از پوئن های مثبت ورزش ایران 
به شمار می رفته، به ویژه در رشته فوتبال که 
تعداد تماشاگران یکی از فاکتورهای اختصاص 
سهمیه به کشــورهای قاره آسیا قلمداد می 
شود؛ اما با وجود تمام مزایای مثبتی که حضور 
هواداران در میادین ورزشی دارد، در مقاطعی 
به امری چالش برانگیز تبدیل می شــود که 
جنبه های پررنگ آن را تحت الشــعاع قرار 
می دهد و بیشتر از یک مســابقه ورزشی، 
پرخاشگری های کالمی و  درگیرهای فیزیکی 

هواداران در ورزشگاه به چشم می آید.
به دلیل اهمیت این موضوع، تصمیم گرفتیم 
در میزگردی چالش حضور هواداران را به بحث 

بگذاریم. جالل زهرایی، مدیر کانون هواداران 
ســپاهان و مرتضی پدریان، جامعه شناس 
دو میهمان حضوری این میزگرد هســتند و 
 به خاطر اینکه محمدحســین عراقی زاده، 
قائم مقام باشگاه گیتی پسند و سرهنگ جواد 
درســتکار، رییس مرکز اطالع رسانی پلیس 
اصفهان  بنا به دالیلی امکان حضور در نشست 
را پیدا نکردند، به صورت تلفنی میهمان این 
میزگرد شدند تا موضوع از جنبه های مختلفی 

مورد بحث قرار گیرد.

موافق هستید شروع بحث با ضرورت وجود 
هوادار در ورزشگاه باشد؟ 

 پدریان: چندنکته در بحث تماشــای فوتبال یا 
به طور کلی ورزش  و هــوادار وجود دارد، زمانی که 
فرد به عنوان یک هوادار برای تماشا در یک میدان 
ورزشــی می آید در اصل برای تخلیه هیجان حاضر 

شده است.
اصل تماشای فوتبال تخلیه هیجان است، حال اگر ما 
بیاییم باب های تخلیه هیجان را در ورزشگاه ببندیم 
و اجازه تخلیه هیجان را ندهیم، این هیجان به شکل 
های مختلفی خودش را نشان می دهد مثل پرتاب 
ترقه که برای فرد لذت بخش می شــود، شاید برای 
تماشاگر خود بازی هم اهمیتی نداشته باشد و تنها 

بخواهد با پرتاب ترقه هیجانش را تخلیه کند.
به هر حال تخلیه هیجان اجتناب ناپذیر است؟
 پدریان: اگر ما بــرای این هوادار سیســتمی را  
تعریف کنیم، مثال قبل از بازی یک کنسرت برگزار 
کنیم، این تماشاگر دست بزند، شادی کند و فریاد 
بکشد، هیجانش تخلیه می شــود و بعد می نشیند 

بازی را تماشا می کند.
برخی مواقع دیده می شــود که نیــروی انتظامی 
 رفتار مناسبی با تماشاگران ندارد و تماشاگرانی که 
 می خواهند وارد ورزشــگاه شوند را تحقیر می کند 
که این برخورد واکنش هایی مثل پرتاب ســنگ را 
به دنبال خواهد داشــت، این تماشاگر آرام نخواهد 

نشست.
نیروی انتظامی ما باید در این زمینه آموزش ببیند. 
باید با احترام با تماشاگر برخورد کند و موقع ورود به 
ورزشگاه و نشستن روی سکو آنها را به خوبی هدایت 

کند. اگر این کار صورت بگیرد دیگر ما شاهد برخی 
از این رفتارهای پر تنش میان هواداران نخواهیم بود.

  زهرایی : باید یک کالس اجرایی برای مسئولین 
دست اندر کار در برگزاری یک بازی گذاشته شود. 
قبل از بازی با پرسپولیس از آن جایی که می دانستیم 
ممکن است یک سری اتفاقاتی بیفتد از یگان ویژه 
درخواســت کردیم تا نشســتی برای بررسی این 
موضوع داشته باشــیم که البته این نشست برگزار 

شد، در آن جلسه تمام لیدرها و عوامل اجرایی ما به 
نحوه برخورد نیروی انتظامی معترض بودند، آقای 
سرهنگ بیگی و سرگرد دشــتی نیز در این جلسه 

حاضر بودند.
آنها گفتند که باشگاه ها از ما درخواستی برای ایجاد 
هیجان در سکو ها نداشته اند. گفتیم که ما خودمان 
این کار را انجام می دهیــم و  تعدادی مواد  دودزای 
زرد تهیه کردیم و بین هواداران پخش کردیم؛ اما با 
وجود اینکه مجوز ایــن کار را از پلیس گرفته بودیم 

ولی با یکی دو هوادار برخورد صورت گرفته بود.
هوادار باید جایی بتواند خودش را تخلیه کند، برخی 
از هواداران حتی بازیکنان تیم ها را نمی شناســند 
و فقط برای این در ورزشــگاه ها حاضر می شــوند  
 که خودشــان را تخلیه کنند. این هواداران نه تنها

 نمی دانند که دارند کدام بازیکن را تشویق می کنند 
که حتی نمی دانند به کــدام بازیکن تا مربی فحش 

می دهند و باید این مسائل را آسیب شناسی کرد.
اشکال کار در کجاست؟

 پدریان: جامعه ما سیستم تخلیه هیجان ندارد، 
 تمام منافذ بســته اســت و فقط در محیط ورزشی

 ) ورزشــگاه( اســت کــه یــک فــرد مــی تواند 
هیجانــش را خالی کنــد. از این رو برخــی از این 
هواداران زمانی کــه به این محیط پــا می گذارند، 
 مــی خواهنــد هــر کاری کــه دوســت دارنــد

 انجام دهند.

 زهرایی: ما قبل بعضــی از بازی هــا آمدیم در 
اسکوبورد ورزشــگاه، کلیه آهنگ هایی که مربوط 
به ســپاهان بود را پخش کردیم. محیط شادی در 
ورزشگاه ایجاد شــده بود، هواداران با این آهنگ ها 
هیجان شان را تخلیه کردند  و بعد خیلی قشنگ به 

تماشای بازی نشستند.
 باید برنامــه ای هدفمند برای این منظور داشــته 
باشــیم که این کار به صورت روتین برگزار شــود. 
ما در اصفهان تعــداد زیادی خواننــده داریم، چرا 

از این ظرفیت به خوبی اســتفاده نکنیم. مگر تمام 
مسئولین فرهنگی شهر برای بررسی این آسیب ها 
در ورزشــگاه ها دغدغه ندارند؟ از شورای تامین، تا 
استانداری و شــهرداری و اداره کل ارشاد اسالمی. 

باید خود ارشاد پا پیش بگذارد.
 پدریان: اصال نیازی به هزینه کردن هم نیســت 
می شود، با آموزشــگاه های موسیقی در این زمینه 
هماهنگ کرد که هربازی که برگزار می شــود یک 
اکیپ آنجا کنسرت برگزار کنند. اگر این کار را انجام 
بدهند مسلم بدانید که هیچ گاه سکوهای ورزشگاه ها 

خالی نمی شود.
فکر می کنید این راهکار چقدر موثر باشد؟

زهرایی: اگر اصولی پیش برویم و این تماشــاگران 
بتوانند هیجانات شــان را تخلیه کنند دیگر انرژی 

ندارند که بخواهد فحاشی کنند.
پدریان: به نظر من در جامعه ما اراده ای برای حل 
این موضوع نیست، شما به عنوان یک نشریه و رسانه 
پیام رسان می توانید این موضوع را مطرح کنید که 
مســئولین روی آن فکر کنند؛ چرا که این موضوع 
هم یک آسیب اجتماعی است. اگر ما به فکر برنامه 
ریزی برای اجرای یک ســری برنامه های فرهنگی 
مثل برگزاری کنســرت که منجر به تخلیه هیجان 
در ورزشگاه ها می شود، نباشیم باید منتظر عواقب 
آن هم باشیم. ممکن است این تماشاگر، نوشیدنی و 
مواد غیر مجاز زیر پیراهنش مخفی کند و با این ها 
وارد ورزشگاه می شود که پایانش به خوبی مشخص 
اســت و می توان انتظار داشــت چه پیامدهایی به 

دنبال خواهد داشت.
  زهرایی : ما با این مســائل در ورزشگاه ها مکرر 

روبه رو شده ایم.
چرا نا هنجاری پرخاشــگری به معضلی در 

ورزشگاه ها تبدیل شده است؟
 پدریان: تبیین بحث پرخاشــگری به عنوان یک 
پدیده مســتقل جواب نمی دهد. اگــر ما بخواهیم 
پرخاشــگری را مورد تبیین قرار دهیم و کنش های 
پرخاشگرانه را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم باید 
در یک کمپلکس و مجموعه نگاه کنیم، باید  با یک 
نگرش کالن و یک نگرش سیســتمی بــه آن نگاه 
بیندازیم. اگر بخواهیم به صورت خــرد به آن نگاه 
کنیم که این جا در ورزشــگاه سرپوشیده پیروزی 
 یا  ورزشــگاه نقش جهان این اتفاق افتاده به جواب

 نمی رســیم. باید به  کل نظام و سیســتم جامعه 
در ایــن بحث توجه کــرد.  زمانی که مــا مجموعه 
نظام و سیســتم را نگاه می کنیم می بینیم که این 
پرخاشــگری و کنش یک امر کامال طبیعی است. 
خروجــی پدیده را که نــگاه می کنیم مــی توانیم 

بفهمیم که این رفتار خوب بوده یا بد؟
 پس قبل از این که وارد چرخه این پدیده شــویم و 
روی بحث ورزشکاران و حضور هواداران در ورزشگاه 
توجه کنیم، باید این موضوع را از جنبه کالن مورد 

بررسی قرار داد.
اگر بخواهیم به این قضیه با دیــد کالن نگاه کنیم، 
می توانیم بگوییم که سمت و سوی نظام اجتماعی 
ما به صــورت کلی به ســوی  هدایــت کنش های 
 پرخاشــگرانه اســت. اگر یک راننده را نگاه بکنیم 
می بینیم چوب و زنجیر و کارد در ماشینش است  که 
زمان دعوا بتواند از آنها استفاده کند  حتی در مواقع 

لزوم از قفل فرمانش هم بهره می گیرد.
زمانی که ما حوزه پرخاشگری را مطالعه می کنیم، 
پرخاشگری ســه جنبه دارد، جنبه کالمی ، جنبه 
رفتاری و جنبه فیزیکی. آن چه مسلم است این است 
که در سیستم ورزشــی ما جنبه کالمی خیلی زیاد 
وجود دارد.  توهین هایی که در ســکوهای ورزشی 
می شود، بددهانی هایی که می شــود نمود جنبه 
پرخاشگری کالمی است که در تمام کشور هم این 
موضوع  مشاهده می شود ولی شاید در کشورهای 
دیگر این پدیده وجود ندارد. اگر شــما به اسپانیا یا 
فرانســه بروید و بخواهید بازی را تماشــا کنید این 

خشونت های کالمی را نمی بینید.
کنش های پرخاشگرانه کالمی در سیستم ورزشی ما 
جا افتاده است، گویی که یک کنش عادی و طبیعی 
است که اگر نباشــد به ضررمان اســت.این کنش 
های کالمی به دنبال خــودش می تواند کنش های 
 رفتاری را ایجاد کند و به دنبال کنش های رفتاری ما 

کنش های فیزیکی را داریم.
کنش های رفتاری مانند پرتاب کردن ترقه یا دود زاها 
داخل زمین.بعضی مواقع این کنش ها فراتر می رود 
و می شود کنش های پرخاشگرانه فیزیکی ؛ اتفاقی 
که در سالن پیروزی افتاد و چند تن از بازیکنان تیم 
شهروند ساری زخمی شدند و کارشان به بیمارستان 
کشیده شــد. این درگیرهایی که میان تماشاگران 
رخ می دهد نمونه هایی از کنش های پرخاشگرانه 
فیزیکی است. کل سیستم اجتماعی ما این سمت و 
سو را هدایت می کند چرا که  مثال گزارشگر تلویزیون 
می آید در بازی مقابل عربستان پالس منفی می دهد 

به جامعه که من نسبت به عربستان بدبین شوم.
چرا پرخاشگری جامعه به ورزشگاه کشیده 

می شود؟
نکته مهم این اســت که در نظــام اجتماعی، ما در 
حال کاشــت بذر نفــرت در میان مردم هســتیم. 
این بــذر نفرت را آمــده ایم در چرخــه ورزش نیز 
کاشــته ایم. ما در ورزش حاضر نیســتیم به پدیده 
 رقابت نگاه کنیم. بیشــتر بــه پدیده ســتیز فکر

 می کنیم و بین ســتیز و رقابت تفاوت بسیار باالیی 
 وجود دارد، یعنی من هوادار زمانی که مقابل هوادار 
روبــه روی خــودم قرار می گیــرم نگاه مــن نگاه 

ستیزگرانه است تا نگاه رقابتی.
تفاوت این دو نگاه چیســت؟ خیلی ساده است در 
کنش های ستیزگرانه من شما را می خواهم بکشانم 
پایین تا خودم بلندتر باشــم. در کنش های رقابتی 
من خودم را می کشانم باال تا از تو باالتر باشم، یعنی 
رفتار من در کنش های ستیزگرانه سلبی است ولی 
در کنش های رقابتی، رفتار من ایجابی اســت، من 

تالش می کنم تا بهتر باشم.
در رفتارهای هواداران ما بحثی که هست این است 
که چون نگرش، نگرش ستیزگرانه است، می خواهیم 
حریف بیاید پایین نه این که ما برویم باال، باال رفتن ما 

مهم نیست پایین آمدن آنها مهم است.
از طرف دیگر آن چه مهم است این است که ببینید 
کنش هــای طرفدارانه،کنش های احساســاتی و 
عاطفی است، یعنی طرفداران هیچ تیمی بر اساس 
عقالنیت از یک تیم طرفــداری نمی کنند که البته 
باید اشــاره کرد که این موضوع چیز بدی نیست و 
نباید نگاه منفی به آن داشت.  من اگر از رنگ سبز، 

سمیه مصور

میـزگرد  بـررسی چـرایـی رفتـارهــــای پرتنش تماشاگران در »زاینده رود«؛

»هــــوادار«  یــــــار  ورزش است نه بـار

به نظر شــما چه عواملی در بروز پرخاشــگری تماشاگران در 
ورزشگاه ها نقش دارند؟

مهم ترین عوامــل در بروز رفتارهای پرخاشــگر تماشــاگران عواملی 
چون ســن، میزان کنترل و نظارت خانواده و پایگاه اقتصادی اجتماعی، 
تنش و ناکامی در فعالیت های تحصیلی و آموزشــی، داشتن دوستان 
با ســابقه کیفری و جنایی و میزان رضایت از امکانات رفاهی ورزشــگاه 
هســتند و هم چنین نباید از نظر دور داشــت که در بروز ناآرامی های 
درون و برون باشــگاهی عواملی چــون تبلیغات و تحریک رســانه ها، 
ســوء مدیریت مســئوالن برگــزاری مســابقات و  تحرکات ناســالم 
 باشــگاه و مربیان نقش دارنــد. تحرکاتی کــه در باشــگاه ها صورت 
می گیرد باید تحرکات سالمی باشد.  از آن جایی که مربی، بازیکنان، باشگاه 
می توانند  طرفداران خودشان را تحریک می کنند نیاز است که روی این 
مسائل به صورت ویژه هم بحث جامعه شناسی و هم مسائل  روان شناختی 
انجام دهند چرا که زمانی که تماشاگران در ورزشگاه هستند متناسب با 
نوع عملکردی که مربی یا  بازیکن و باشگاه مربوطه دارد تحرکات خودشان 

را ایجاد می کنند.
پس باید مربی، بازیکنان و باشگاه در حوزه تحریک تماشاگران رفتارهای 
اجتماعی و اخالقی متناسب با شأن ورزشکاران و بازی ها انجام دهند.  نیاز 
است که کانون هواداران هم به صورت حرفه ای عمل کنند  و کارگروهی 
برای این منظور تشکیل شود و هم چنین با توجه به این مسائل ما فضای 
رفاهی را در ورزشــگاه ها به نحوی ایجاد کنیم که تماشاگران هر دو تیم 
 در یک فضای آرام، تیم های خودشــان را تشویق کنند. زمانی این اتفاق
 می افتد که زمینه های رفتارهای مخاطره آمیز را هم بررسی کرده باشیم.

از نیروی انتظامی به عنوان یکی از ارکان مهم مدیریت رفتاری 
تماشاگران نام برده می شود که نقش مهمی در کاهش پرخاشگری 
و هیجانات حاضران در ورزشــگاه ها دارد،  شما این صحبت را 
قبول دارید ؟  به چه صورت نیروی انتظامی تالش می کند رفتار 

تماشاگران را مدیریت کند؟
 زمانی که رفتارهای تماشاگران در ورزشــگاه ها به سمتی هدایت شود 
که زمینه آشــوب و درگیری را ایجاد کند، نیروی انتظامی وارد می شود 
و جلوی این درگیری ها را می گیرد، ولی بــه نظر من ما به جای این که 
مبحث رفتارهای تماشاگران را بیاییم به صورت سلبی عمل کنیم باید 
بیاییم رفتارهای آنها را مدیریت کنیم و این هوشمندی نیاز است که در 

فضای ورزشگاه  از سوی باشگاه  و کانون های هواداران صورت بگیرد و آنها 
 احساس آرامش را به طرفداران منتقل کنند. اگر این اتفاق بیفتد تماشاگران

 می توانند تشویق های مسالمت آمیزی را در ورزشگاه داشته باشند بنابراین 
باید ما این فضا را ایجاد کنیم.

پلیس، در واقع آخرین حلقه این موضوع است، زمانی که پلیس ببیند در 
ورزشگاه رفتارهای ناهنجاری انجام می شود که زمینه آشوب را ایجاد می 
کند که پلیس قطعا با خاطیان این مسائل برخورد می کند و از درگیری و 
آشوب جلوگیری به عمل می آورد. اما چه بهتر است که فضا را به سمتی 
ببریم که افراد زمانی که در ورزشگاه حضور پیدا می کنند حضور مثبت، 

فعال و پر رنگی داشته باشند بدون هیچ زمینه آشوبی.
در بررسی جنبه های پویایی خشونت ورزشی هواداران، از نقش 
کنش های متقابل بین تماشاگران و نیروی انتظامی هم نام برده 
شده و گفته می شــود که برخی تعامالت نیروهای انتظامی با 

تماشاگران بر افزایش خشونت می افزاید. شما در این رابطه چه 
نظری دارید؟

نیروهای پلیس برای ایجاد نظم و انضباط و امنیت حضور می یابند، وظیفه 
نیروی انتظامی این است که عواملی که محرک تماشاگران محسوب می 
شوند و مخل آرامش در ورزشگاه هاست را شناسایی کند ولی چه بهتر که 
پیش از این که نیروی انتظامی بخواهد ورود پیدا کند ما فضایی را ایجاد 
کنیم که تماشاگر در این  فضا احساس خوبی داشته باشد و این احساس 
خوب را هم به بازیکنان منتقل کند. باید خود بازیکنان، مربیان و باشگاه ها 
هم این احساس آرامش را به تماشاگران منتقل کنند و همدلی و همزبانی 

آنها می تواند فضای مسالمت آمیزی را ایجاد کند .
تماشاگر پلیس را به عنوان فردی می بیند که باید در حوزه پیشگیری از 
رفتارهای پرخاشگرانه در فضای ورزشگاه ها ورود پیدا کند  ولی این مهم  
مستلزم این است که فضای ایجاد  بازی مسالمت آمیز  و  انتقال احساسات 
و هیجانات مثبت و متناسب با بازی وجود داشته باشد تا پلیس بتواند با 
همکاری سایر دســتگاه ها، کانون هواداران و لیدرها بهترین عملکرد را 

داشته باشد.
در نیروی انتظامی در بخش های مربوطه یگان ویژه  و یگان امداد، 
جلساتی برای بررسی آسیب شناسی این مسئله تشکیل شده 

است؟
پلیس، برای بررسی آسیب شناســی این موضوع جلسات مختلفی را با 
فرمانداری، اداره کل ورزش و جوانان برای مدیریت ورزشگاه ها به صورت 
مستمر برگزار می کند و هم چنین نیروهای یگان ویژه و یگان امداد تالش 

می کنند تا مسائل مختلف در این زمینه را رصد کنند تا بتوانند به خوبی 
فضا را مدیریت کرده و اگر بخواهد آشوبی ایجاد شود، جلوگیری کنند. این 
نکته را هم در جواب این سوال من اشاره می کنم که پلیس آماده است تا اگر 
پیشنهادی از سوی ارگان های مختلف وجود داشته باشد، همکاری الزم را 
انجام دهد.  در واقع رویکرد نیروی انتظامی این است که با دستگاه هایی که 
می توانند در ایجاد امنیت نقش داشته باشند تعامل داشته باشیم و اتفاقا در 
این حوزه هم استقبال می کنیم و خوشحال می شویم که دستگاه ها با ما 
همکاری کنند؛  چرا که آنها هم در تولید امنیت نقش دارند و با همکاری آنها 

می توانیم رفتار ها و هیجانات تماشاگران را کنترل کنیم.
نحوه تعامل نیروی انتظامی با کانون هواداران به چه صورت است؟  
تا به حال برنامه هایی آموزشی برای لیدرها در رابطه با مدیریت 

رفتار تماشاگران تشکیل شده است ؟
ما با کانون هواداران و لیدرها تعامل داریــم، از آن جایی که لیدرها نقش 
موثری می توانند در کنترل جمعیت و رفتار هواداران داشته باشند یک 
سری مسائل را به آنها منتقل می کنیم و نقش مهمی برای آنها قائل هستیم، 
لیدرها و کانون هواداران می توانند رفتار ها را کنترل کرده و  فضایی را ایجاد 
کنند  که تماشاگران بتوانند احساســات و  هیجانات خودشان را کنترل 

کنند و حضور مثبتی برای تشویق تیم شان در ورزشگاه ها داشته باشند.
آموزش هایی برای نیروهای پلیس در رابطه با چگونگی برخورد با 

تماشاگران صورت گرفته است؟
نیروهای یگان ویژه و یگان امداد که در ورزشگاه ها حضور پیدا می کنند 
آموزش های الزم را در این زمینه می بییند و پلیس جسات متعددی را 
پیش از برگزاری بازی ها در این باره تشکیل می دهد  و  این نیروها را توجیه 
می کند که در این فضاها چگونه برخوردهایی را باید داشته باشند ولی از 
آن طرف باید این نکته را در هم در نظر گرفت که یک سری رفتارهای پیش 
بینی نشده ای از سوی برخی از تماشاگرنماها اتفاق می افتد که ممکن است 
رفتارهایی از ســوی نیروهای پلیس دیده شود که بعضی آن را خشونت 

آمیز می دانند.
گاهی این موضوع مطرح می شود که تعداد نیروهای پلیس در 
ورزشگاه کفاف جمعیت زیاد در ورزشگاه را نمی دهد  و این عامل 
سبب می شــود که کوچک ترین اتفاق منجر به درگیری زیاد و 
شدید میان تماشاگران شود، شــما این صحبت را تا چه اندازه 

درست می دانید؟
ما باید این مسئله در نظر بگیریم که اگر بخواهیم هر قضیه ای را پلیسی 
بنگریم نگران کننده می شود، موضوع صرف حضور پلیس چاره ساز نیست. 
اتفاقا اگر ما بخواهیم در کل ورزشگاه نیروهای یگان ویژه یا نیروهای یگان 
امداد قرار دهیم آرامش از تماشاگران و بازیکنان گرفته می شود و فضا از 
حالت یک مسابقه ورزشی خارج می شود و بیشتر حالت امنیتی به خود 
می گیرد که این خوب نیست. نباید تصور کرد که تنها مجری و کارگزار 
برقراری نظم در ورزشگاه نیروی انتظامی است. کنترل ورزشگاه و مدیریت 
رفتار تماشاگران چند وجهی است که نیازمند همکاری همه جانبه نهادهای 
اجتماعی) خانواده، آموزش و پرورش، رسانه(، مسئوالن برگزاری مسابقات 

لیگ برتر و ورزشگاه ها با نیروی انتظامی است.

 پدریان: جامعه ما سیستم تخلیه هیجان 
ندارد، تمام منافذ بسته است و فقط در 
محیط ورزشی  ) ورزشگاه( است که 
یک فرد می تواند هیجانش را خالی کند

 نباید تصور کرد که تنها
  مجری و کارگزار برقراری
 نظم در ورزشگاه نیروی 

انتظامی است 

 سرهنگ جواد درستکار، رییس مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان



Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2629 | february  03,  2018  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2629 | یکشنبه 14 بهمن 1397 | 27  جمادی االول 1440

ویژه

آبی، زرد، قرمز  و بنفش خوشم می آید به خاطر این 
است که من این رنگ ها را دوســت دارم واین کار 
بر مبنای عقل نیســت چون در حوزه رنگ است و 
یک رنگ می تواند برای کســی خوشــایند باشد و 
برای دیگری این طور نباشد.هیچ مبنای عقالنیتی 
 در آن نهفته نیســت، طرفــداران ما بــه این دلیل 
کنش های پرخاشــگرانه ایجاد مــی کنند که در 
ســاختار آموزشــی ما چیزی به نام کنترل هوش 
عاطفی و کنترل هوش هیجانی  آموزش ندیده ایم. 
آن جایی که ما روی هوش عاطفی و هوش هیجانی 
و کنش های احساســی، عاطفی کار کرده ایم چون 
 کنش های احساســی، عاطفی روی طیف حرکت 
می کند از دشــمنی تا عشــق و ما تمام کنش های 
عاطفی مان را  روی محور دشمنی و نفرت چیده ایم. 
برای همین گزارشــگر در بازی مثــال با تیمی مثل 
عربســتان می خواهد نفرت نسبت به عربستان را با 
ابزار فوتبال تقویت کند.این گزارشگر نمی گوید که 
این بازی یک ورزش است  و اگر عربستان خوب بازی 

کند من از این بازی لذت می برم.
درساختار ورزشی ما هم، این مسئله به همین شکل 
است. برای همین نمی توان فقط قضیه را محدود به 
سالن پیروزی یا ورزشگاه نقش جهان کرد؛ چرا که 
نظام اجتماعی ما توزیع کننده بذر نفرت است و بذر 

نفرت حتما محصولش پرخاشگری است.
 زهرایی:دقیقا پیرو صحبت های آقای دکتر، زمانی 
که  من وارد سیستم هواداری شده بودم شعار کارم را 
گذاشتم رفاقت روی سکو و رقابت درون زمین. بازی 
با سپید رود رشت ما اعزام هوادار نداشتیم؛ چرا که 

بعضی از شهرها را واقعا نمی شود اعزام داشت. 
برای آن بازی، یک تعداد از هواداران ما خودشــان 
برای تماشای بازی به رشت رفته بودند و در آن زمان 
عکسی از یکی از لیدرهای ما در فضای مجازی پخش 
شده بود که رشتی ها به خون او تشنه هستند. من 
زنگ زدم به سرپرست سپیدرود رشت و گفتم ما باید 
تا کی با هم دشمنی داشته باشیم، گفت ما دشمنی 
نداریم و من پیشنهادی دادم که تعدادی از لیدرهای 
آنها و تعدادی از لیدرهای ما را در جایی جمع کنیم 
که با هم صحبتی داشته باشیم.بعد از این اتفاق کار 
تا جایی پیش رفت که لیدرها و تماشاگران سپیدرود 
رشت کنار درب ورزشگاه ایستاده بودند و خوش آمد 
می گفتند به سپاهانی ها و سپاهان را آن جا تشویق 
کردند. این کار را نجام دادیم و می خواستیم این کار 
سنت بشود در کل کشور و بگوییم که ما هیچ مشکلی 
با یکدیگر نداریم؛ اما یک سری از دوستان که پخش 
کننده همین بــذر نفرت بودند مخالــف این قضیه 
 شــدند و گفتند به خاطر چه چیزی شما این کار را
 می کنید و ما برای چه بایــد با لیدرهای تیم رقیب 
صحبت کرده و از آنها پذیرایی کنیم. من این مسئله 
را پیرو صحبت های آقــای پدریان می دانم که تا ما 
اصل  و اصول و ســاختار را درست نکنیم این قضیه 
حل نمی شود، باید نظامی حاکم شود که اول بیاییم 
از آن پایه لیدر، مســئول انتظامــات و کلیه عوامل 
اجرایی سیستم هواداری خودمان را آموزش بدهیم. 
ما پنــج دوره آموزش طراحی کــرده ایم ولی هنوز 

نتوانسته ایم که یک جلسه آن را برگزار کنیم.
می خواهیم از نیروی انتظامی دعوت کنیم که بیاید 
و مسائلی ایمنی و امنیتی را برای لیدرهای ما توضیح 

دهد، مثال درباره پرتاب ترقه که عواقب آن چیست، 
اگر کسی  مشروبات الکلی استفاده کرد و به ورزشگاه 

بیاید چه عواقبی دارد.
 ما 120 کادر اجرایی داریم، 20 لیدر، 30 گروه که در 
هرمنطقه یک سرگروه گذاشته ایم و حدود 60 نفر 
هم انتظامات داریم که بتوانیم خودمان هواداران را 

کنترل کنیم.
 اگر بتوانیم یک برنامه اصولی و کالسیک برای این 
120 نفر بگذاریم، دقیقا می توان 20 هزار نفر را در 
ورزشــگاه کنترل کرد. شــاید ما یک هزینه جزئی 
داشته باشیم برای این 120 نفر برای بحث آموزش 
ولی دید من این است که بتوانیم با کمترین هزینه 
نزدیک 20 هزار نفر را در ورزشگاه کنترل کنیم. ما در 
کانون هواداری سپاهان شدیدا به دنبال این مسئله 

هستیم که این جلسات آموزشی را برگزار کنیم.
چه ارکانی در ایجاد آرامش در ورزشــگاه ها 

نقش دارند؟
 زهرایی:زمانی که هوادار من می آید در ورزشگاه، 
اجازه داده نمی شــود که بطری آب همراه داشــته 
باشــد، شــیرآب های مان هم که کار نمی کند هم 
چنین دستشویی هایمان. یک تماشاگر می خواهد 
چند ساعت در یک ورزشگاه باشد، تشنه شود باید 
چه کاری انجام دهد؟  ساختار ورزشگاهایمان مثل 
نقش جهان هنــوز تکمیل نیســتند و آنها  هنوز به  
شرایط استاندارد  نرسیده اند. اگر شیرآب هم وجود 
داشته باشــد،کفاف این همه تماشاگر را نمی کند. 
ورزشگاه های ما هنوز از لحاظ امکانات رفاهی لنگ 
می زنند و این مسئله باعث می شود که تماشاگر در 
ورزشگاه آسایش نداشته باشد و زمانی که آسایش 

نباشد نمی توانی انتظار آرامش داشته باشی.
ورزشــگاه نقش جهان مشــکل پارکینگ هم دارد 
و زمانی که هوادار می خواهد برای تماشــای بازی 
بیاید دغدغه پارک ماشین حسابی با اعصاب او بازی 
می کند که مسئله ترافیک ایجاد شده را هم باید به 
آن اضافه کرد و تمام این عوامل دست به دست هم 
می دهد که پرخاشگری در این هوادار تقویت شود 
و اگر داور یک سوت اشتباه بزند این پرخاشگری در 
هوادار بروز و ظهور پیدا مــی کند.نبود امکانات در 
ورزشگاه ها را هم باید از عوامل ایجاد تنش در میان 

تماشاگران نام برد. 
 پدریان: یکی از عوامل پرخاشگری به حوزه های 
فیزیکی بر می گردد مثال زمانی که فرد گرسنه باشد 
یا تشــنه یا قضای حاجت داشته باشــد، پرخاشگر 

می شود.
 زهرایی: ما یک بازی داشتیم با استقالل خوزستان 
در اهواز، زمانی که وارد ورزشگاه شدیم در جایگاهی 
که به ما اختصــاص دارد نیروی انتظامی ســه نفر 
گذاشته است بعد در یک واکنشی که داور به اشتباه 
انجام داد هواداران اســتقالل خوزستان به جایگاه 
هواداران ســپاهان حمله کردند و این در حالی بود 
که نزدیک سکوهای ورزشگاه سنگ های بزرگی قرار 
داشت که این ســنگ ها به هواداران ما پرتاپ شد و 
یکی و دو نفر هم سرشان در آن روز شکست. بعد که 
ما به فرمانده یگان ورزشگاه مراجعه کردیم که مگر 
مواظبت از جایگاه هواداران تیــم میهمان به عهده 
شما نیست که بعد از این صحبت 50- 60 نفر نیروی 

یگان ویژه در آن قسمت قرار گرفتند.

زهرایی: مســئله دیگــر در ایجاد نــا آرامی در 
ورزشــگاه ها به بازیکنان و کادرفنی تیم ها و داوران 
بر می گردد کــه نباید از این مهم غافل شــویم. ما 
در ســالن های والیبال هم وضعیت مناسبی نداریم 
و در این ســالن ها بدترین ناهنجاری را داریم، یک 
بازی والیبال چنــد هفته پیش بود کــه آن هم به 
درگیری و خشــونت انجامید، زمانی که کارشناس 
ورزش در رادیو این بازی را بررسی می کرد درگیری 
 میان بازیکنان وداور را عامل بــه هم خوردن بازی

 

می دانست و تازه از تماشــاگران تشکر می کرد که 
به جای همراه شدن با این حواشی دعوت به آرامش 
هم می کردند. گاهی زمینه پرخاشگری چند هفته 
قبل از برگزاری یک دیدار ایجاد می شــود از شانتاژ 
های روحی و روانی که توسط بازیکنان و کادرهای 
فنی صورت می گیرد و این صحبت ها به خود بازی 
و سکو ها کشیده می شــود. پس نباید تنها هوادار را 

مسئول ایجاد وضعیت نابه هنجار بدانیم.

 ) استقالل و پرســپولیس تیم های ویژه ای هستند 
زمانی که به یک شهر وارد می شوند باید از فرودگاه 
تا هتل و ورزشگاه کامال اسکورت شوند و زمانی که 
آن صحبت ها در بازی سپاهان و پرسپولیس پیش 
آمد که شیشه اتوبوس پرسپولیس شکسته است من 
استعالم گرفتم که از نیروی یگان ویژه گفتند چنین 

اتفاقی نیفتاده است.(
اشکال کار را باید در کجا جست وجو کرد؟

 پدریان: مشکل اینجاست  کسی که سکان هدایت 
فوتبال اصفهــان را بر عهده گرفته اســت فوتبالی 
نیست. آقایی که شــاید یک بار هم در عمرش توپ 

فوتبال را از نزدیک ندیده است.
 زهرایی: نه این آقا که کل سیســتم ورزشــی ما، 
 تخصص خــودش را مــی خواهــد نه فوتبــال که 
وزنه برداری یا والیبال و بسکتبال هم، همین طور است.

 پدریان: این آقا فوتبال را نمی شناسد، بیشتر درگیر 
زد و بندهای سیاسی هســت تا فوتبال، یعنی می 
دانید اشکال کار این جاست که بازی های فوتبال ما، 
بازی های فوتبال نیست بازی های سیاسی فوتبال 
است. بعد در بازی های سیاسی فوتبال، دست پنهان 
سیاست تاثیر گذار است و ما نمی توانیم کاری انجام 
دهیم و خود آنها به این درگیری هــا می افزایند و 
همان طور که آقای زهرایی گفتند مانع می شوند که 
لیدرهای دو تیم با یکدیگر خوب شوند و یک بازی را 
صرفا به منزله یک رقابت ورزشی تماشا کنند حاال 

هر تیمی که بهتر بازی کرد، برنده شود.
در حالی که می توانیم با استفاده از فوتبال به سمت 
صلح اجتماعی حرکت کنیم و نشان دهیم که همه 
ما می توانیم در کنار هم به آرامی بنشــینیم و یک 
بازی را تماشا کنیم بدون هیچ مشکلی، تالش داریم 

تا از همان جنبه سیاسی فقط به موضوع نگاه کنیم.
با تمام این صحبت ها نمی توان صرف اشکال 
در مدیریــت، کار را رها کرد و الزم اســت 

اقداماتی در این زمینه صورت بگیرد؟
 زهرایی : من اعتقاد جدی به بحث آموزش دارم تا 
بتوانم حداقل آن وظیفه ای که به عهده من است را 
به درستی انجام دهم و به دنبال این هستم که یک 
سری کارگاه های آموزشی برای مجموعه خودمان 
از لیدر، انتظامــات و ... برگزار کنیم. اگر بتوانیم این 
120 نفر مجموعه را آموزش دهیم می توانیم 20 هزار 
نفر را کنترل کنیم و حتی باشگاه های دیگر هم تحت 

تاثیر این سیستم قرار دهیم.
  پدریان: ما زمانی که وارد چرخه آموزش می شویم 
باید ببینیم که چه می خواهیــم آموزش دهیم. اگر 
بدانیم که چه چیزی می خواهیم آموزش بدهیم موفق 
می شویم. برای هوادار باید یک هدف تعریف  کنیم و  
بیاییم در بحث کنش ها با آنها صحبت کنیم که بین 
ستیز و رقابت تفاوت وجود دارد و اگر بخواهیم ستیزانه 
اعمال کنیم رفتارهای ما خارج از انسانیت می شود. 
برای نیروی انتظامی یک هدف دیگر تعریف کنیم که 

با هواداران چگونه برخورد شود.
 زهرایی: من مــی خواهم با ایــن کانونی که در 
اختیار داریم اگر نمی توانیم اصل و اساس مشکالت 
 را حل کنیم حداقل یک ســری مســائل که به ما 

بر می گردد را درست کنیم.
  پدریان: بله، این درست است چرا که ما نگاه کالن 
داریم و رفتار خرد. باید دومینویی جلو برویم. در یک 
حرکت دومینویی، تمام مهره ها را حرکت نمی دهیم 
بلکه یکی را حرکت می دهیم بعد بقیه به مرور می 
خوابند.گام های کوچک می تواند گام های بزرگ به 
دنبال داشته باشــد. اصال ما در این قضیه نگاه مان، 
برداشتن گام بزرگ نیســت؛ چرا که در این ساختار 
نمی توان گام بزرگ برداشت. شاید اگر بتوانیم یک 
ساختار آموزشی تعریف کنیم که بیاییم تماشاگران 
فوتبال را به آنها آموزش دهیم که قانون مدار بشوند، 
مهارت اجتماعی داشته باشند، بتوانند کنش های 

عاطفی شان را کنترل کنند. در سیستم آموزشی باید 
آستانه تحمل افراد را باال ببریم که اگر این کارها را 
انجام دهیم ،حرکت دومینویی از اینجا شروع  شود.

 اصــل ورزش و مبنای آن این اســت که اصل گیم 
تئوری اســت که ورزش در واقع یک بازی اســت 
که اگر خوب باشــی برنده می شــوی و اگر نه که 
بازنده هســتی و وقتی تو خوب باشــی هم خودت 
می پذیری و هــم رقیبت و جالب کــه کنش های 
پرخاشگرانه ما از دوران باســتان و بعد از باستان و 
قرون وســطی از لذت بردن از پرخاشگری به لذت 
بردن از پیروزی رسیده است. زمانی ورزش جامعه 
 بشــری این بود که  دو نفر را بیندازنــد به جان هم

 )گالدیوتور( و همدیگر را بکشند که بقیه لذت ببرند 
ولی ســبک جامعه امروزی عوض شــده و به لذت 
بردن از پیروزی رســیده اند، البته در جامعه ما این 
سبک به رسمیت شناخته نشده و ما در همان سبک 
گالدیوتورها باقی مانده ایم. در سیستم اجتماعی ما، 

افراد از آزاد دادن یکدیگر لذت می برند. 
آســتانه تحمل مان در مقابل کنش های اجتماعی 
پایین است و  باال بردن این آستانه نیازمند آموزش 
است. به لحاظ جامعه  شناختی ای کیو آموزشی است 
و ما باید روی ای کیو کار کنیم که اگر این کار انجام 

شود موفق می شویم.
پایان بخش این میزگرد از نگاه شما؟

 پدریان: رسانه ها باید این مطلب را آموزش دهند 
که می شــود ورزش را بدون پرخاشگری و فحاشی 
نگاه کرد و به مخاطب خود بگویند که راجع به این 
مسئله هم فکر کند. کانون هواداران بیاید لیدرها را 
آموزش دهد که به خودشان و هم تماشاگران توهین 
نکنند. به آنها آموزش دهیم به جای پاشــیدن بذر 
نفرت، بذر دوستی را جایگزین کنند،درخت دوستی 
بنشان که کام دل به بار آرد/ نهال دشمنی برکن که 
رنج بی شمار آرد . به هوادار آموزش دهیم که اگر تو 
عشــق بورزی و انرژی مثبت بدهی روی بازیکنان 

تیمت هم می توانی تاثیر گذار باشی.
  زهرایی: بهبود عوامل محیطی ورزشــگاه مانند 
ســاز و کار تهیه بلیت، ســرویس های رفت و آمد، 
امکانات رفاهی و   بهداشتی ورزشگاه، نحوه قضاوت 
داور و عملکرد بازیکنــان، مربیان و نیروی انتظامی 
بر گرایش و بروز رفتار خشونت آمیز تماشاگران اثر 

بازدارنده زیادی خواهد داشت.

میـزگرد  بـررسی چـرایـی رفتـارهــــای پرتنش تماشاگران در »زاینده رود«؛

»هــــوادار«  یــــــار  ورزش است نه بـار

چقدر حضور هوادار را برای تماشای بازی ها موثر می دانید؟
از نظر  من و مجموعه گیتی پسند همان طور که هوادار در فوتبال یار 
دوازدهم محسوب می شود در فوتسال هم یار ششم است. این موضوع 
واقعا یک اصل انکار ناپذیر محسوب می شود. مخصوصا در فوتسال 
با توجه به شرایط سالن وکوچک بودن آن نسبت به فوتبال، تشویق 
هوادار بسیار موثر است برای حمایت از تیمش و ما  این قدر به حضور 
هواداران مان اعتقاد داریم که زمانــی که مقابل حفاری اهواز نبودند 
تاثیر این عدم حضور را به خوبی احســاس می کردیم و سالن شده 
بود مثل یک خانه سوت و کور.حضور هوادار یک اصل اساسی برای 
پیروزی های ما دارد و همان طور که باشگاه یک رکن پشتیبانی است 
برای کادر فنی و بازیکنان، در همین پازل هوادار ما هم قرار می گیرد.
باشگاه گیتی پسند کانونی برای هواداران دارد؟ چگونه از آنها 

حمایت می کنید؟
ما در سال 89 تا 91 کانون داشتیم؛ اما تقریبا موفق عمل نکرد از این 
رو طی دو سه سال گذشته ما این کانون را تعطیل کردیم ولی قطعا 
به دنبال این مسئله هستیم که برای سال 98 دوباره این کانون را راه 
اندازی می کنیم و از آن طرف هم مراودات  بیشتری با هواداران مان 
خواهیم داشت و از این طرف تالش می کنیم که به مسائل فرهنگی 
نیز بیشــتر بها بدهیم تا بتوانیم به خوبی از حضور هوادران مان برای 
تماشای بازی های گیتی پسند بدون هیچ حاشیه ای استفاده کنیم.

از دید شما به عنوان قائم مقام باشگاه گیتی پسند، عواملی که 
باعث پرخاشگری تماشاگران می شود کدام هستند؟

در جواب این سوال اول باید اشــاره کنم به این که این بچه هایی که 
می آیند در سالن باالخره جوان های همین کشور هستند و همین 
شهر هســتند و ما امر را بر این می گذاریم که همه آدم ها، آدم های 
سالم و پاکی هستند. زمانی که هوادار به سالن می آید من باشگاه دار 
به تنهایی نمی توانم بیایم و مسئولیت دو سه هزار جمعیت را قبول 
کنم. باید برای این کار برنامه ای داشته باشیم و ما هم البته به عنوان 
باشگاه باید ورود پیدا کنیم. باشــگاه به عنوان یکی از ضلع های  این 
حرکت ورود پیدا می کند. هیئت فوتبال به عنــوان متولی فوتبال  
وفوتسال اصفهان باید ورود پیدا کند.  اداره کل ورزش و جوانان باید 
ورود پیدا کند از آن طرف معاونت فرهنگی نیروی انتظامی هم باید 

دخالت داشته باشد. 
هوادارانی که می آیند ســالن بچه هــای جوانی هســتند که می 
توان گفت میانگین ســنی آنها بین 18 تا 20 ســال اســت. این ها 
دوساعت شــان را می آیند در این ســالن و می خواهند خودشان را 
تخلیه بکنند، ما باید ببینیم این هوادار از نظر اجتماعی چه چیزی نیاز 
دارد ، ما باید برای آن کارهای فرهنگی انجام دهیم، بسته فرهنگی 

تهیه کنیم برای قبل از بازی، بین دو نیمه و بعد از پایان بازی.
به نظر من برای این برنامه ریزی، می طلبد که چند دســتگاه ورود 
پیدا کنند و با هم به عنوان یک باشگاه ورود پیدا می کنیم تا بتوانیم 
تماشاگر را به سالمت بیاوریم در ســالن و بعد هم به سالمت با یک 

ریکاوری روحی از سالن خارج کنیم. 

پرخاشگری، عوامل متعددی دارد من به عنوان مسئول یک باشگاه 
که نمی دانم هواداری که می آید قبال چه اتفاقی برایش افتاده، چه 
پایگاه شــخصی دارد، قبل از این که به سالن بیاید آیا با خانواده اش 
مشکلی داشته است یا نه، بیرون از سالن مشکلی برایش ایجاد شده 
اســت یا نه، او با یک وضعیت نرمال پا به ورزشــگاه گذاشته است 
که این مسائل  باید آســیب شناسی شــود. بعد از بازی با شهروند 
 ساری چند جلسه ای با لیدرهایمان داشته ایم که ما به هیچ عنوان
 نمی خواهیم فحاشی صورت بگیرد. عملکرد تیم ما که خوب است 

حتی اگر خوب هم نباشد ما دوست نداریم فحاشی انجام ود.
ما می گوییم محیط ورزش باید محیطی باشد که من خودم به عنوان 
قائم مقام باشگاه گیتی پسند جرئت کنم که بچه نوجوانم را بفرستم 
بیاید برای تماشای بازی ها در سالن. اگر من جرئت کردم پس یعنی 
فضای سالن سالم است.پرخاشــگری عوامل مختلفی دارد باید این 

عوامل شناخته شود و افرادی که پرخاشگری می کنند باید جلوی 
آنها گرفته شود. 

شما خودتان تا به حال با ارگان ها و سازمان های مختلف در 
این رابطه جلسه داشته اید یا نه؟

اول این که باشــگاه، متولی برگزاری مسابقه نیســت و این هیئت 
فوتبال است که مسئول برگزاری یک دیدار شــناخته می شود. بر 
اساس اساسنامه فدراسیون فوتبال مسئول برگزاری مسابقات هیئت 
فوتبال اســت ولی ما در اصفهان داریم خودمان این کار را انجام می 
دهیم که برگزاری مسابقه کال به عهده باشگاه است، بحث  هماهنگی  
با نیروی انتظامی، هماهنگی با اورژانــس، ناظرین و داوران و آماده 
سازی سالن با خود ماست، دوستان ما در هیئت فوتبال هم کنار ما 
هستند  ولی کلیه کارها را  خودمان انجام می دهیم ، چند وقت پیش 
جلسه ای با عنوان کمیسیون امنیت در  استانداری با حضور برخی از 
ارگان ها و باشگاه گیتی پسند و سپاهان و ذوب آهن برگزار شد که 
جلسه خوبی بود ولی باید برگزاری این جلسات بیشتر باشد. باشگاه 
یک ماه پیش نامه ای هم به اداره کل ورزش و جوانان نوشت و در آن 
مطرح کرد از آن جایی که بازی های این تیم به مراحل حساســش 
نزدیک می شود جلسات هماهنگی بیشتری برگزار شود، چند جلسه 
 برگزار شد با هیئت فوتبال  و ما امیدواریم که این جلسات مثمرثمر 

واقع شوند.
در بحث عوامل پرخاشگری تماشاگران در ورزشگاه به رفتار 
توام با پرخاشــگری بازیکنان و کادر فنی تیم ها اشاره می 

شود، شما چقدر در باشگاه گیتی پسند تالش کرده اید که 
این عامل را خنثی کنید؟

قطعا پرخاشگری بازیکن و کادر روی رفتار تماشاگر خیلی موثر  است. 
در شهرهای دیگری که می رویم شاید بیشترین فحاشی ها در سالن 

ها به تیم گیتی پسند انجام می شود. 
من کادرم و بازیکنم را توجیه کرده ام که اگر یک هوادار زمانی که شما 
می روید یک کرنر یا یک اوت بزنید با توجه به این که فاصله زمین با 
هوادار خیلی اندک اســت، اگر هوادار فحاشی کرد شما هیچ عکس 
العملی نشــان نده، بازیکن من و مربی من رعایت می کنند و عکس 

العملی از خود نشان نمی دهند.
در اصفهان چه اتفاقی می افتد؟ در بازی با شهروند ساری آن حاشیه 
ها ایجاد می شــود. بازیکن حریف، در روند بازی یک بازی فیزیکی 
را در دستور کارش قرار می دهد، زمانی که فیلم بازی را فرستادیم 
کمیته داوران، رییس دپارتمان داوری  گفت داور باید می توانست 
این بازیکن را کنترل  کند و بهتر بازی را مدیریت می کرد. حاال همین 
بازیکن زمانی که نیمه اول تمام می شود می آید و پرخاشگری نسبت 
به تماشاگر می کند، تماشاگر هم متاسفانه عکس العمل نشان می 
دهد.  ما باید از روی دادن چنین مسائلی در سالن پیشگیری کنیم 
که در باشگاه با بازیکنان راجع به این مسائل صحبت کرده ایم و یک 
مورد از بازیکنان مان تا به حال ندیده اید که بیایند و به تماشــاگران 
پرخاشــگری و فحاشــی کنند. برای جلوگیری از ایــن اتفاق ها ما 
باشــگاه ها باید اول خودمان وارد عمل شــویم و کادر و بازیکنان را 
توجیه کنیم و بعد برویم سر تماشاگر. اگر مدعی هستیم که باشگاه 
 فرهنگی، ورزشی هســتیم باید از خودمان شروع کنیم و بعد برویم 

روی سکو ها.
 شــما تعامالتی با کانون هواداران باشــگاه های سپاهان و 

ذوب آهن هم دارید؟
در اصفهان همه یکی هستیم، باشگاه ســپاهان، ذوب آهن و گیتی 
پســند همه برای اعتالی ورزش اصفهان تالش می کنند و دوست 
داریم تعامالتی با این باشگاه ها داشته باشــیم و قبال هم از این دو 
باشــگاه دعوت کرده ایم چه مدیران باشــگاه ها و چه هواداران که 
برای حمایت باشگاه گیتی پسند بیایند؛ چرا که گیتی پسند نماینده 

فوتسال اصفهان است.

زهرایی:  بهبود عوامل محیطی 
ورزشگاه ،نحوه قضاوت داور و عملکرد 

بازیکنان، مربیان و نیروی انتظامی بر 
بروز رفتار خشونت آمیز تماشاگران 

اثر بازدارنده زیادی خواهد داشت

محمدحسین عراقی زاده، قائم مقام باشگاه گیتی پسند

 اگر مدعی هستیم که باشگاه 
فرهنگی، ورزشی هستیم 
باید از خودمان شروع کنیم و 

بعد برویم روی سکو ها
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 یوونتوس با ۴۵ میلیون یورو 
به دنبال جذب »مارسلو«

نشریه ایتالیایی »توتو اســپورت« مدعی شد 
یوونتــوس  باشــگاه 
 45 پیشــنهادی 
میلیــون یورویی 
به مارسلو، مدافع 
چپ تیــم فوتبال 
رئال مادرید خواهد 
داد که ارزش قرارداد 
سالیانه وی 12 میلیون یورو در سال خواهد بود. 
باشگاه یوونتوس البته پیش از این هم عالقه اش 
نسبت به جذب این بازیکن برزیلی را نشان داده 
بود و با توجه به رابطه نزدیکی که کریســتیانو 
رونالدو با مارســلو دارد، این باشــگاه ایتالیایی 
امیدوار اســت که بتواند مدافع کهکشــانی ها 
را در تابســتان پیش رو به خدمــت بگیرد. این 
پیشــنهادی فوق العاده برای بازیکنی است که 
در ماه می، 31 ساله می شود. باشگاه یوونتوس 
برای تامین بودجه مدنظر برای خرید مارسلو، 
احتماال اقدام به فروش الکس ساندروی برزیلی 
خواهد کرد که مشــتریان لیگ برتری از جمله 

منچستریونایتد، منچسترسیتی و چلسی دارد.

انتقاد »پوچتینو« از سیاست های 
نقل و انتقاالتی تاتنهام

مائوریسیو پوچتینو، سرمربی آرژانتینی تاتنهام، 
تیمی که هدایتش را در 
لیگ برتر انگلیس به 
عهده دارد و در هر 
شــرایطی یکی از 
بخت های قهرمانی 
در این لیگ به حساب 
می آید را با تیم فرمول 
یک مک الرن مقایســه کرد و البته مدعی شــد 
رســیدن به موفقیت، بدون در دســت داشتن 
ابزارهای مناسب دشوار خواهد بود.صحبت های 
پوچتینو در محافل رسانه ای اغلب به عنوان طعنه 
زدن به سیاست های نقل و انتقاالتی باشگاه تاتنهام 
ارزیابی شــده اســت. تاتنهام در ماه ژانویه برای 
دومین فرصت نقل و انتقاالتی پیاپی، هیچ بازیکن 
جدیدی به خدمت نگرفت. پوچتینــو در ادامه 
گفت:» ما منتظر بودیم که شرایط به گونه دیگری 
رقم بخورد. دل مان می خواست این بار در فرصت 

نقل و انتقاالت شرایط مثل دوره قبلی نباشد«.

دردسری جدید برای 
کریستیانو رونالدو!

به نظر می رسد که روزهای بد کریستیانو رونالدو 
همچنــان ادامــه دارد. 
بعد از متهم شــدن 
بــه تجــاوز و فرار 
مالیاتی و حذف از 
جام حذفی ایتالیا، 
این بار ظاهرا ستاره 
پرتغالــی یوونتــوس 
مشکل بزرگ خانوادگی دیگری پیدا کرده است.
همســر کریســتیانو رونالدو در آرژانتین به سر 
می برد. او در جشن تولدش انگشتر نامزدیش را 
که ۷۰۰ هزار یورو ارزش دارد، در دست نداشت. 
این باعث شده تا گمانه زنی های زیادی در این باره 
به وجود آید.کوریره دلو اسپورت در ادامه نوشت 
که نکته جالب این اســت که کریستیانو رونالدو 
برای سالروز تولد همسرش در پیامی نوشت: »به 
زیباترین زنی که خداوند در مسیر من قرار داد، 
تبریک می گویم.« اما جورجینا جواب این پیام 
رونالدو را نداد. این به خوبی نشــان می دهد که 

رابطه آنها دستخوش تغییراتی شده است.

»گواردیوال« بهترین مربی 
جهان است

به زودی آرســنال به مصاف ســیتی می رود و 
یکــی از دشــوارترین 
دیدارهــای فصلش 
را برگــزار خواهد 
کرد. این در حالی 
است که امری تا به 
حال موفق به شکست 
دادن گواردیوال در تیم 
های مختلف نشده است. در بازی رفت نیز سیتی 
موفق شد 2-۰ آرســنال را شکست دهد و حال 
»امری« به تمجید از سرمربی اسپانیایی پرداخت.

او گفت:من تیم ها و مربیان زیادی را آنالیز کردم و 
فکر می کنم که پیدا کردن مربی بهتر از گواردیوال 
کار بسیار سختی باشــد. آمار او در طول دوران 
مربی گری اش، فوق العاده بوده اســت. ما با هم 
شروع کردیم. او در تیم دوم بارســلونا و من در 
لورکا و آلمریا )تیم های دسته سوم و دوم اسپانیا(. 
خیلی چیزها از تیم او یاد گرفتم. وقتی ما مربی 
هستیم، خیلی خوب است که به تیم های یکدیگر 

توجه کنیم و تفاوت ها را بررسی کنیم.

اصفهان، پایتخت اسکیت ایران است

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

اکبر ایمانی، هافبک اردبیلی تیم فوتبــال صنعت نفت آبادان از 
مدت ها قبل تصمیم به جدایی از این تیم داشت، ولی در مذاکراتی 
که با مسئوالن باشگاه صنعت نفت انجام داد، بارها با آنها اختالف 
پیدا کرد.حاال از آبادان خبر می رسد که مسئوالن باشگاه صنعت 
نفت آبادان حاضر به فروش این بازیکن شــده اند و شاید ایمانی 

راهی تراکتورسازی شود. 

بازیکن صنعت نفت راهی تبریز می شود

آرش افشین و سیامک کوروشی دو بازیکن باتجربه که سابقه چند 24
سال حضور در لیگ برتر را دارند،  قرارداد خود را با فوالد خوزستان 
در هیئت فوتبال به ثبت رساندند و رســما شاگرد افشین قطبی 
شدند. آرش افشــین در تیم ملی فوتبال به عنوان مهاجم شاگرد 
افشین قطبی بود و سابقه بازی در استقالل، فوالد، سپاهان، ملوان 

و ... را در کارنامه دارد. 

آرش افشین و سیامک کوروشی به فوالد پیوستند
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محکومیت 70 میلیونی سپاهان
کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال آرای خود 
را صادر کرد.کمیته انضباطی پس از بررســی 
شکایت مســئول دپارتمان داوری علیه باشگاه 
ســپاهان مبنی بر توهین بــه داوران از طریق 
انتشــار کلیپ تمســخرآمیز در فضای مجازی 
اعالم کرد که به اســتناد مــاده ۷۰ از مقررات 
انضباطی مصوب ســال 13۹۶ بــا رعایت مواد 
۹3 و ۹5 از ایــن مقررات، باشــگاه ســپاهان 
اصفهان به پرداخت ۷۰ میلیــون ریال جریمه 
نقدی محکــوم شــد. همچنین ایــن کمیته 
انضباطــی پــس از بررســی تخلفات ســعید 
آذری، مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهن به دلیل 
نشــر اکاذیب پــس از بازی ذوب آهــن و نفت 
 مســجد ســلیمان، را به توبیخ کتبی محکوم

 کرد.

 عبدالهی یک گام
 تا بازگشت به نیمکت آبی ها

اصغر حاجیلو، سرپرســت تیم فوتبال استقالل 
تهران بیش از دو هفته است که در تمرینات این 
تیم شــرکت نکرده و در این بین صحبت هایی 
زیادی پیرامون قهر او به دلیــل عدم مطالبات 
مالی به گوش رسیده اســت.این در حالی است 
که خبر رســیده حاجیلــو روز دوشــنبه باید 
قلب خود را جراحی کند و بــه احتمال فراوان 
فعال به تیــم اســتقالل برنمی گردد.باشــگاه 
اســتقالل در نظر دارد هرچه زودتــر یک نفر 
را جایگزیــن حاجیلو کند که به نظر می رســد 
 نصراله عبدالهی محتمل تریــن گزینه خواهد

 بود.

در حاشیه

مدیرعاملباشگاهذوبآهن:
امیدوارم سهم بانوان از ورزش 

بیشتر شود
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در آیین تجلیل 
از تیم های برتر لیگ برتر بانوان که در ســالن 
ملت اصفهان برگزار شــد، در خصوص هدف از 
حضور باشگاه ذوب آهن در ورزش بانوان، اظهار 
کرد: ابتدا به مجموعه والیبال باشگاه ذوب آهن 
برای کسب این جایگاه تبریک می گویم. رسالت 
باشــگاه ذوب آهن طی 5 دهــه ای که فعالیت 
داشته اســت، حمایت از ورزش بانوان و آقایان 
است و خدا را شکر شــاهد افتخارآفرینی آن ها 
هستیم.ســعید آذری گفت: تیم والیبال بانوان 
ذوب آهن برای نخستین بار ســهمیه آسیایی 
را کســب کرده اســت که این نتیجه به برنامه 
5 ســاله بر می گردد که از جوانان شروع کردیم 
و امروز همــان افراد بــرای ذوب آهن قهرمانی 
به دست آوردند. این رســالت اجتماعی تمامی 
باشگاه هاست که از ورزش بانوان حمایت کنند و 
بابت این حمایت خوشحال هستیم. مدیرعامل 
باشــگاه ذوب آهن افــزود: به دنبال اســتمرار 
حمایت از ورزش بانوان هســتیم. چه ما باشیم 
چه نباشــیم این سیســتم باید به همین شکل 
ادامه پیدا کند و سهم عمده ای را باید بانوان در 
اختیار داشته باشند و امیدوارم این سهم روز به 

روز بیشتر شود.
آذری در خصوص مشــکالت این باشگاه گفت: 
5 سال است که داریم با مشکالت خاصی دست 
و پنجه نرم مــی کنیم ولی سیســتم کارخانه 
ذوب آهن تمام تالشــش را برای حل مشکالت 
کرده است ولی مشکل همیشــه وجود دارد. از 
تالش همکارانم در ذوب آهن و کارگران کارخانه 
که با تالش خود  بودجه باشــگاه را تامین می 

کنند سپاسگزارم.

منهای فوتبال

پیشخوان

پشــتپردهپروژهحذف
تدریجیعادلیکدشــمن
قدیمیاست؛سخنگویوزارت
احمدینژادمشاورتلویزیونشد تحرکاتی که چنگی به دل نزد

مروریبرنقلوانتقاالتتیمهایاصفهانیدرنیمفصلاوللیگبرتر؛

اینستاگردی

تبریک تولد سه بازیکن پرسپولیس به سبک کاپیتان
روزجمعه  سه بازیکن پرسپولیس تولد خودشــان را جشن گرفتند. سعید کریمی جوان که 
در دیدار مقابل سپیدرود گل صعود پرسپولیس را به ثمر رساند، مهدی شیری که به تازگی 
به جمع قرمزها اضافه شــده و احمد نوراللهی که یکی از مهره های قابل اعتماد تیم برانکو 
است. سیدجالل حسینی، کاپیتان پرسپولیس با گذاشتن استوری زیر در صفحه اینستاگرام 

خودش تولد سه بازیکن تیمش را تبریک گفت.

صعودسختباتازهواردها

دبیرهیئتاسکیتاستان:

اصفهان، پایتخت اسکیت ایران است
مسابقات استانی اسکیت فری استایل به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی جمعه،12 
بهمن ماه، در ورزشگاه گل نرگس اصفهان برگزار شد. در این مسابقات شرکت کنندگان در دو بخش 
بانوان و آقایان و از رده سنی ۶ سال تا 2۶ سال به رقابت پرداختند  که در بین آن هابازیکنان ملی پوش 
نیز حضور داشتند.  شهرام اکبری، دبیر هیئت اسکیت استان اصفهان در حاشیه برگزاری این مسابقات 
اظهار کرد: مسابقات ورزشی 4۰ سال افتخار با همکاری سازمان فرهنگی، تفریحی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان و هیئت های ورزشــی در اصفهان برگزار می شود که یکی از این رشته ها اسکیت و 
شاخه فری استایل است؛  اسکیت اصفهان در کشور حرف اول را می زند و ۹۰ درصد مدال های ایران 
در مسابقات جهانی را اصفهانی ها کســب می کنند. اکبری، با اشاره به برگزاری مسابقات جام طالیی 
اسکیت فری  استایل، اظهار کرد: در یک سال گذشته سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری حمایت های 
زیادی داشت و نخستین بار است که این سازمان مسابقات را برگزار می کند و در این دوره حدود 2۷۰ 
ورزشکار به رقابت می پردازند.  حدود 1۰۰ مدال در این مســابقات توزیع می شود که در رده زیر 1۰ 
سال به تمام شرکت کنندگان مدال داده شد تا بیشتر ترغیب شوند که در این رشته فعالیت کنند. وی 
با بیان اینکه مسابقات از سطح بسیار باالیی برخوردار است، گفت: »لعیا عربی« که مقام سوم آسیا و  
مدال نقره و برنز جهانی را در کارنامه خود دارد، در بخش بانوان این مســابقات رتبه ششم را به دست 
آورد و استعدادهایی شناسایی شد که رتبه های اول تا سوم را کسب  کردند.  دبیر هیئت اسکیت استان 
اصفهان با اشاره به برنامه های این هیئت،  تصریح کرد: هدف ما حفظ جایگاه اصفهان در اسکیت کشور 
است. حیطه کاری ما استانی است و هرکاری از دست مان بر می آمد،  انجام دادیم؛  امسال حدود 2۰۰ 
میلیون پاداش و جایزه به ورزشکاران اهدا کردیم؛  در اعزام ها نیز با کمک خیرین ورزشی سعی داشتیم 

مشکالت  را حل کنیم ضمن اینکه مسابقات نیز به طور مداوم در تمام گرایش ها برگزار شده است.  

هفدهمیندورهرقابتهایجامملتهایآســیاروزجمعه
بابرتری۳بریکقطرمقابلژاپندرفینالاینمســابقاتبه
اتمامرسیدتاشــاگردان»فلیکسسانچزباس«درنخستین
حضورشــاندرمرحلهنهاییمعتبرترینرقابتقارهکهنبر
جامقهرمانیاینمسابقاتبوسهزنند.قهرمانیقطردرجام
ملتهایآسیاباردیگربهنتیجهرسیدناستراتژیوبرنامه
راحتیباوجودگذشتسالهایطوالنیبهاثباترساندواین
فرضیهکهبرنامهمدونسرانجامروزیبهنتیجهخواهدرسید
بیشازپیشبهاثباترسید.فلیکسسانچزباستاپیشازآغاز

جامهفدهمناممطرحیدرفوتبالآسیانبود،اماتیماینمربی
اسپانیاییکهبیشتربازیکنانشحاصلزحماتواستعدادیابی
اووســایرنخبهپرورانآکادمیفوقالعادهاسپایرومرییان
اروپاییشــاغلدرردههایپایهفوتبالقطربودندباگذراز
مدعیانی،چونعربستان،عراق،کرهجنوبی،اماراتوژاپندر
خاکدشمناصلیاینروزهایعنابیهاجامقهرمانیراباالی
سربردتانگرانیفوتبالدوستانجهانازمیزبانیکشوریکه
هیچگونهافتخاریدرفوتبالنــداردبرایجامجهانی۲۰۲۲

رفعشود.

اکنونقطرکهپیشازشروعجامحتیبین۱۰تیمبرترآسیا
همنبودورتبه۱۳رنکینگتیمهایآســیاییرادردســت
داشتباالترازتماممدعیانقاره،چونایران،ژاپن،استرالیا،
عربستان،چینواماراتبهآقایفوتبالبزرگترینقارهجهان

تبدیلشدهاست.
ایندورهازرقابتهانشاندادسیاستبهشکلبدیدرفوتبال
آسیارســوخکردهوهمینموضوعبهتدریجمنجربهعقب
ماندگیاینرشتهدرقارهکهننســبتبهسایرنقاطجهان
میشود،اماتیمیکهبیشترینفشارسیاسیرادرمسابقات
حسکردفاتحجامشدتاروســیاهیدسیسهچینهاییکه
ازهرحربهایقصــدضربهزدنبهقطرراداشــتندبهزغال

بماند.

هر که نان از عمل خویش خورد؛

تاج گذاری استراتژیست ها در جام ملت های آسیا

قطــرابرقــدرتجدید
فوتبالآسیا

تاجپادشاهیآسیابرتن
شازدههایقطری؛رنگکت

عنابیبود!

دوالکالســیکودریک
هفته

زمان نقل و انتقاالت 
نیم فصل اول هجدهمین دوره 
لیگ برتر در شرایطی دیروز به پایان رسید 
که تیم های اصفهانی نتوانســتند از این فرصت 
پیش آمده برای تقویت خطوط سه گانه به خوبی استفاده 

کرده و عملکرد ضعیفی از خود به جای گذاشتند.
تیم فوتبال سپاهان که در بازار نقل و انتقاالت پیش از این دوره از 
رقابت های لیگ برتر توانسته بود گوی سبقت را از دیگر تیم های لیگ 
برتری برباید و بازیکنان خوبی را به اســتخدام بگیرد، در نیم فصل خوب 
ظاهر نشد تا این تیم  که در یک رقابت میلی متری با تیم های پرسپولیس و 
پدیده عنوان صدرنشینی را به خود اختصاص داده بود کار سختی در نیم فصل 

دوم در پیش داشته باشد.
طالیی پوشان نصف جهان، طبق آخرین اخبار رســمی اعالم شده تا به تحریر در 
آمدن این مطلب فقط محمد ابراهیمی، محســن مسلمان، علی قربانی، محمدرضا 
مهدی زاده و محمد مسلمی پور را جذب کرده و در مقابل ساسان انصاری را از دست 

داده است.
شرایط  ذوب آهن با توجه به نتایج ضعیف کسب شده در پایان نیم فصل اول و قرار گیری 
این تیم در رتبه چهاردهم از تیم سپاهان هم بغرنج تر بود و وضعیت ذوب آهن در بازار 
نقل وانتقاالت نتوانست انتظارات فوتبال دوستان اصفهانی را برآورده کند. سبزپوشان 
اصفهانی در نیم فصل ادی هرناندز، محسن مسلمان و عارف غالمی را از دست دادند 
و تنها نقل و انتقال موفق این تیم را پیوســتن خلعتبری می توان دانســت. 
البته  آی.تی.سی »کریستین اوســاگوآنا« مهاجم نیجریه ای 
جدید ذوب آهن که با قراردادی ۶ ماهه به جمع سبزپوشان 
اصفهانی پیوست است نیز صادر شد و این بازیکن می تواند 
شاگردان منصوریان را در نیم فصل دوم همراهی کند. در 
این گزارش نگاهی خواهیم داشت به بازیکنان جذب شده 

توسط دو تیم اصفهانی.
محمدمسلمیپور:اولین خرید ســپاهانی ها در نیم فصل، 
مدافع سابق تراکتورســازی بود. این بازیکن در پست دفاع 
چپ بازی می کنــد و پس از جدایی و پیوســتن به 
تیم اصفهانی، تبریزی هــا مدعی غیر قانونی 
شدن این انتقال شــدند، اما موضوع 

ادامه پیدا نکرد و این 
بازیکن برای حضور در ترکیب 

سپاهان تالش می کند.
علیقربانی:مهاجم سابق استقالل همراه با موج 

حضور لژیونرها از جمع آبی پوشــان جدا شده و به تیم 
اسپارتاک ترناوا اسلواکی پیوست، اما برای نیم فصل دوم راهی 

اصفهان شد تا شاگرد قلعه نویی شود. با توجه به سبک بازی قربانی 
و عالقه قلعه نویی به این سبک بازی، پیش بینی می شود قربانی یکی از 

بهترین خریدهای نیم فصل دوم لیگ لقب بگیرد.
محمدابراهیمی: وقتی جذب ابراهیمی به ســپاهان قطعی شد، خیلی ها 

با تردید به این انتقال نگاه می کردند. ابراهیمی سابقه شاگردی ژنرال را دارد و 
گویا یکی از مهره هایی است که برای قوی شدن نیمکت این تیم به خدمت گرفته 

شده است.
محسنمسلمان: جابه جایی مســلمان از تیم ذوب آهن به سپاهان را می توان پر 

سر و صداترین انتقال لیگ دانست. مسلمان در ابتدای لیگ هجدهم راهی ذوب آهن 
شــد تا برگ برنده ای در میانه میدان این تیم لقب بگیرد؛ اما در عمل کارایی خاصی 
برای سبزپوشان نداشت. مسلمان در مقطعی توســط امید نمازی از ترکیب تیم کنار 
گذاشته شد و در نیم فصل هم علیرضا منصوریان، عدم نیاز به این بازیکن را به باشگاه 
اعالم کرد. با فسخ قرارداد مســلمان، این بازیکن مذاکراتی با تیم سپاهان داشت و به 

این تیم پیوست. 
محمدرضامهدیزاده: مهدی زاده آخرین بازیکن جذب شده توسط سپاهان و یکی 
از پرهیاهو ترین های آنها بود. مدافع سابق تراکتورسازی که کشف خود قلعه نویی 

بوده و ژنرال زردپوشــان عالقه خاصی به وی دارد، هفته گذشــته در تصمیمی 
عجیب با ساسان انصاری معاوضه شــد تا جمع تراکتوری های سپاهان به عدد 

۷ برسد.
محمدرضاخلعتبری:خرید موفق ذوبی ها محسوب می شود و البته 

می توان این مهاجم پا به ســن گذاشــته اما تکنیکی و فرز را یکی 
از خریدهای خــوب نیم فصل دوم قلمداد کرد، به شــرط اینکه 

خلعتبری همان بازیکن نیم فصل پدیده باشد. 
کریستیناوســاگوآنا: ذوب آهن اقدام به جذب 

بازیکن نیجریه ای در پســت فوروارد کرد که 
هیچ شناختی از او در دست نیست. 

سمیهمصور
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30درصد مدیران استان اصفهان، بانوان باشند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

شهرستان

روایتگری خاطرات فجر در 
»گذرگاه انقالب«

ویژه برنامــه »گذرگاه انقالب« بــه همت اداره 
گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان به مناسبت دهه فجر انقالب 
اسالمی برگزار می شود. رییس اداره گردشگری 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: انقالب اسالمی 
ایران یکی از بزرگ ترین و مهم ترین رویدادهای 
تاریخی و سیاســی جهان معاصر اســت که با 
گذشت 40 سال از وقوع آن، ضرورت بازگویی و 
روایت جزئیات و ظرایف این رویداد بزرگ برای 
نسل های نوجوان و جوان بیش از گذشته معلوم 
می شود. علیرضا مساح افزود: در این میان نقش 
روایتگری به عنوان ابزاری برای انتقال خاطرات 
و تجربیات آن دوران حســاس، جایگاهی هم 
اندازه دیگر ابزارها همچون فیلم، سریال، تئاتر، 

نقاشی و... دارد. 

برگزاری جشنواره گردشگری 
اقوام ایرانی در باغ غدیر

مدیر منطقه چهار شــهرداری اصفهان گفت: 
در آســتانه چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب 
شکوهمند اسالمی ایران »جشنواره گردشگری 
اقوام ایرانــی« از تاریخ هفتم تــا ۱۷ بهمن ماه 
ســال جاری در محل باغ غدیر اصفهان برگزار 
می شود. رضا اخوان اظهارکرد: در این نمایشگاه 
و جشنواره در ۷0 غرفه صنایع دستی و سوغات 
استان های خراسان مرکزی و جنوبی، آذربایجان 
شرقی و غربی، یزد، همدان، فارس، خوزستان، 
کرمانشاه، تهران، اراک، لرستان، قم و اصفهان 
عرضه خواهد شــد. وی افزود: بازدیدکنندگان 
از ۱0 صبح تا ۹ شــب می توانند ضمن بازدید از 
غرفه ها، محصوالت ارائه شــده را نیز خریداری 

کنند. 

 انفجار در منزل مسکونی
 محله مریم آباد

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان 
گفت: حادثه انفجار در طبقه دوم منزل مسکونی 
در خیابان آیت اله غفاری محله مریم آباد اتفاق 
افتاده اســت.فرهاد کاوه آهنگران  با بیان این 
مطلب اظهار کرد: این حادثه ســاعت سه و ۲۹ 
دقیقه بامداد به ســتاد فرماندهی آتش نشانی 
اصفهان اعالم شده اســت. وی  افزود: نیروهای 
امداد و نجات از ایســتگاه های چهار، هفت، ۹ 
و ۱۹ به محل حادثه اعزام شــدند. ســخنگوی 
سازمان آتش نشانی شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه عملیات آوار برداری و جست وجو و نجات 
مصدوم توســط نیروهای آتش نشــانی انجام 
شدگفت: در این حادثه یک نفر زیر آوار مانده بود 
که توسط نیروهای آتش نشان بیرون کشیده شد 
و آتش نشانان گرچه گزارش حضور نفر دیگری 
در منزل را دریافت نکــرده بودند، اما مجددا به 

طور کامل عملیات نجات را انجام دادند.

97 پروژه در دهه فجر در 
اردستان به بهره برداری می رسد

۹۷پروژه با اعتبــار 5۱0 میلیارد ریال در دهه 
مبارک فجر در اردستان افتتاح و به بهره برداری 
می رســد. فرماندار اردســتان اعالم کرد:در 
دهه مبارک فجر امســال و در طلیعه چهلمین 
سالگرد انقالب شــکوهمند اسالمی ۹۷ پروژه 
در بخش های خدماتــی وعمرانی و فرهنگی 
با اعتباری بالغ بــر 5۱0 میلیارد ریال با حضور 
مسئولین اســتانی و شهرستان به بهره برداری 
می رسد. حمیدرضا تاملی در ادامه افزود:طرح 
ها با پیشرفت فیزیکی ۱00 درصد انجام شده و 
این پروژه ها در راستای اشتغال زایی و حمایت 
از تولیدات داخلی انجام گرفته است.وی ادامه 
داد: تامین این پروژه ها از محل اعتبارات ملی و 
استانی و خیرین و بخش های خصوصی لحاظ 

شده است.

استاندار اصفهان:
 امنیت به معنای واقعی کلمه 

در ایران وجود دارد
استاندار اصفهان در مراســم نواختن زنگ گلبانگ 
انقالب در دبیرســتان دخترانه نیایش در اصفهان 
اظهار کرد: شــاید جوانان کمتر از اهمیت انقالب 
بدانند و این به دلیل این است که با توجه به سن شان 
شاید  کمتر از اهمیت انقالب شنیده باشند، بنده به 
عنوان کسی که دوران انقالب را در زندان و مبارزات 
تجربه کردم و بعد از انقالب با توجه به تجربه مردم، 
می گویم که خداوند با پیروزی انقالب نعمت بزرگی 
به ما داده است و باید قدر این نعمت را بدانیم. عباس 
رضایی افزود: در چند روز گذشته تیمی از نمایندگان 
مجلس الجزایر در اصفهان میهمان بودند، با توجه 
به تحریم های دنیای استکبار اصل وجود این تیم ها 
در این شرایط خوب اســت. وی افزود: یکی از این 
نمایندگان بر این تاکید کــرد که امنیت به معنای 
واقعی در ایران وجود دارد؛ به عنوان کسی که فضای 
کشورهای خارجی را درک کرده است در کشورهای 
غربی مثل آمریکا مثال در شهر نیویورک در ساعت 
۱۲ شب اگر بخواهی در خارج از منزل حضور داشته 

باشی باید اسپری فلفل همراه داشته باشید. 

فرمانده بسیج ناحیه امام صادق )ع(:
بسیج با کمک دستگاه های 
 مربوطه در مبحث طالق 

وارد عمل شده است
فرمانده بسیج ناحیه امام صادق)ع( اصفهان اظهار 
کرد: همزمان با چهلمین سالگرد انقالب اسالمی 
بسیج نیز فعالیت های خود را با محورهای اجتماعی 
و محرومیت زدایی آغاز کرد. علی مقواساز افزود: در 
حال حاضر بسیج با تشکیل هیئت اندیشه ورز به 
شناسایی آســیب های اجتماعی شهر می پردازد 
و بر اساس آســیب های شناسایی شده طرح های 
خود را جهت کمک به محرومان آغاز می کند.وی 
تصریح کرد: فعالیت گروه های پزشکی، مهندسی 
و معلمان که هــم اکنون در چنــد نقطه محروم 
شهر اصفهان درحال خدمات رسانی به محرومان 
هستند، از جمله این فعالیت هاست. مقواساز ادامه 
داد: بسیج با کمک دستگاه های مربوطه در مبحث 
طالق وارد عمل شده به صورتی که در هر نقطه ای 
از شهر که آمار طالق از مابقی نقاط پیشی گرفته 
باشد، کارگروه های طالق بسیج حضور و به صورت 
مشاوره ای سعی در رفع این آسیب اجتماعی دارند.

مشاور وزیر کشور به استاندار اصفهان 
پیشنهاد داد:

30درصد مدیران استان 
اصفهان، بانوان باشند

مشاور وزیر کشور از استاندار اصفهان خواست 30 
درصد از مدیران اســتان اصفهان از میان مدیران 
انتخاب شوند. فریبا نظری صبح دیروز در همایشی 
با عنوان »زنان محور مقاومت و توسعه« اظهار کرد: 
تا امروز در دوران انقالب، دفــاع مقدس و پس از 
دفاع مقدس، بانوان به شکلی پر رنگ حضور داشته 
و مقاومت کرده اند. مشــاور وزیر کشور افزود: چرا 
در برنامه های مربوط به حوزه  زنان که قرار اســت 
درباره  مســائل زنان صحبت شود تعداد همراهان 
و شرکت کنندگان مرد به اندازه  شرکت کنندگان 
زن نیست؟ طی 4 دهه  گذشته از مطالبات و حقوق 
شهروندی جامعه زنان بســیار صحبت کردیم و 
سطح آگاهی حقوقی زنان نسبت به مطالبه کردن 
حقوق خودشــان تا حدود زیادی باال رفته است. 
امروز به نیمی از جامعه در مورد حقوق خودشان 
اطالعات کافی داده ایم؛ اما نیمی دیگر از جامعه که 
مردان هســتند اندکی از این اطالع رسانی عقب 

مانده اند.
وی ادامه داد: وظیفه داریم این توازن را ایجاد کنیم 
و زن را در درون جامعه و خانــواده مردان ببینیم 
از استاندار اصفهان خواهشــمندم  که 30 درصد 

انتصابات استان از میان بانوان باشد.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان از فعالیت ۲4 بازارچه محلی شهر در آستانه 
نوروز در راســتای زیباســازی فضای شــهری از 

سامان دهی دست فروشان خبر داد .
دست فروشی و فروشــندگان دوره گرد، بخشی از 
بازار و داد و ستدهای رایج و عمومی شهرهاست که 
در تمام طول سال مشاهده می شود ولی از آن جایی 
که با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش 
خرید مردم، حضور دست فروشان در پیاده روها بر 
ازدحام و شلوغی شهرها می افزاید و اسباب مزاحمت 
شهروندان را فراهم می کند، به معضل جدی برای 
مدیران شــهری تبدیل می شود. از یک طرف شهر 
حالت نازیبایی به خود می گیرد و از ســوی دیگر 
با توجه به شــرایط رکود اقتصادی حاکم بر جامعه 
افراد بیشتری به دست فروشی و دوره گردی روی 
می آورند و مردم شهر هم تمایل بیشتری به خرید از 
این افراد به دلیل پایین بودن قیمت ها دارند. از این 
رو شهرداری نمی تواند به مقابله جدی با این معضل 
بپردازد و باید راهکار مناســب تــری را جایگزین 

برخورد با دست فروشان کند.
 از سوی دیگر با توجه به این که دست فروشی جدا 
از مخدوش کردن چهره بصری در شــهرها و ایجاد 
ترافیک و ســد  معبر، زمینه ای برای بروز رفتارهای 
ناهنجار و گســترش آســیب های اجتماعی است، 
ساماندهی دست فروشــان بیش از پیش اهمیت 

می یابد.
 درهمیــن راســتا ایجاد 
بازارچه هــای محلی در 
مکان های مشــخص طی 
چند ســال گذشــته در 
برخی از کالن شــهرهای 
کشــور اجرایی شده  که  
مورد اســتقبال هم مردم 

و هم خود این دســت فروشــان قرار گرفته است  
و  شهرداری اصفهان نیز  در ســال جاری اقدام به 
برگزاری جلسات متعددی با ارگان ها و اتحادیه های 

مرتبــط در ایــن زمینه 
کرده است تا برنامه های 
الزم بــرای ســاماندهی، 
زیباســازی، ایمنــی و 
مباحــث انتظامی صورت 

بگیرد.
بــه گفتــه مدیــر کل 
پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شــهرداری اصفهان، از آن جایی که یکی از 
محورهــای برنامه های پیشــگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری اصفهان مربوط به هماهنگی های 

شب عید  اســت، این ســازمان با توجه  به شرایط 
اقتصادی ســامان دهی دســت فروشــان و ایجاد 
بازارچه های محلــی  را در دســتور کار خود قرار 

داده  است.
حســن محمدحســینی با اشــاره به فعالیت 34 
بازارچه محلی در سطح شــهر اصفهان گفت: این 
بازارها شامل دوشنبه بازار، جمعه بازار و شنبه بازار 
اســت که برنامه ریزی برای ساماندهی، زیباسازی، 
ایمنی و مباحث انتظامی آنها با هماهنگی سازمان 
آتش نشانی، ســازمان میادین وساماندهی مشاغل 
شهری و شــهرداری اصفهان در حال انجام است.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان خاطر نشــان کرد: در حال حاضر اولویت 
این مدیریت تشــویق دست فروشــان سطح شهر 
برای رفتن به ســمت بازارچه هاست. به گفته مدیر 
کل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شهرداری 
اصفهان، امسال نیز همچون سال گذشته ساماندهی 
دست فروشان را در میدان امام علی )ع( و دو قطعه 
زمین اطراف آن انجام خواهیم داد که در این راستا 
هماهنگی های انتظامی مربوطه در حال انجام است. 
با ایجاد این بازارچه ها و هدایت دســت فروشــان 
نه تنها از ازدحام و شــلوغی روزهای پایانی ســال 
جلوگیری می شــود و چهره شهر به هم نمی خورد 
بلکه فرصت خوبی برای هم مردم و دست فروشان 
در آستانه نوروز فراهم می شــود و می توان انتظار 
داشت که آسیب های اجتماعی ناشی از برخی دست 

فروشان نیز در شهر کاهش چشمگیری پیدا کند.

بازارچه های محلی به کمک می آیند

در پی تماس تلفنی یکی از شهروندان با شهردار اصفهان در برنامه 
زنده رادیویی »شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو« مبنی بر وجود 
مشکالتی در منطقه ۱0 و پس از دســتور ویژه شهردار اصفهان 
برای بازرســی ویژه از این منطقه، مدیر منطقه ۱0 شــهرداری 
اصفهان چند ساعت پس از پخش برنامه به بازدید ویژه از شهرک 

آذرانی پرداخت.
حمید شــهبازی، مدیر منطقه ۱0 شهرداری اصفهان در حاشیه 

این بازدید اظهار کرد: عملیات ساخت شهرک آذرانی با توجه به 
تفکیک های صورت گرفته از سال ۸3 آغاز شده است.وی با بیان 
اینکه این شهرک وسعت زیادی دارد و هم اکنون حدود 30 تا 40 
درصد از شهرک ساخته شده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه 
شــهرک آذرانی همچنان به طور کامل شکل نگرفته و به صورت 
پراکنده در حال ساخت است، دســتگاه های خدماتی از جمله 
شرکت آب و فاضالب اســتان در حال ارائه خدمات هستند که 

این موضوع سبب شــده روند آماده سازی و ارائه خدمات به ویژه 
در حوزه آســفالت به تاخیر بیفتد.وی ادامه داد: به دلیل سرمای 
هوا هــم اکنون نمی تــوان خدماتی مانند اجرای آســفالت را با 
کیفیت مطلوب برای شــهروندان این منطقه ارائه کرد به همین 
دلیل در صحبتی که با ســاکنان این شهرک داشتیم قرار شد در 
 ابتدای سال ۹۸ آســفالت معابر این شــهرک با کیفیت مطلوب

 انجام شود.

مدیر منطقه ۱۰:
آسفالت معابر شهرک آذرانی سال آینده انجام می شود

  مدیریت شهری، استقبال از نوروز را با طرح سامان دهی دست فروشان کلید زد؛

به زودی افتتاح می شود؛
نرم افزاری برای تعامل شهروندان و مدیریت شهری

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شــهرداری اصفهان از رونمایی یک نرم افزار موبایلی برای ایجاد 
تعامل میان مردم و مدیریت شهری خبر داد. احمدرضا رضایی گفت: در اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
در حال طراحی نرم افزاری برای ارائه خدمات متفاوت به مردم هســتیم تا مردم درباره شهری که در آن 
زندگی می کنند بیشتر اطالعات داشته باشند و از مسائل پیرامون خود با خبر شوند.رییس اداره توسعه 
فرهنگ شهروندی شــهرداری اصفهان ادامه داد: ارتباط شهروندان با شــهرداری و مدیریت شهری در 
بخش های مختلف امری ضروری است و باید تعامل میان این بخش های جامعه تنگاتنگ باشد. وی افزود: 
در اداره توسعه فرهنگ شهروندی به این نتیجه رسیدیم که به سراغ توسعه روابط از طریق نرم افزارهای 

موبایلی برویم.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان: 
شهروندان از روشن کردن آتش در ناژوان خودداری کنند

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان اظهار کرد: از دو ماه گذشــته، طرحی برای مقابله با افروختن آتش در حاشیه 
رودخانه و در فصل سرما داشتیم، اما با توجه به حیات مجدد زاینده رود و حجم رفت و آمد جمعیت در حاشیه 

آن، این مشکل بیشتر از قبل خود را نشان می دهد.
حسن شفیعی افزود: رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان در حاشیه زاینده رود از مداخله و کنترل ماموران 
جلوگیری می کند، اما چنان چه روند بر افروختن آتش در این فصل سرد سال ادامه پیدا کند، نظارت و کنترل 

مدیریت ناژوان نیز بیشتر از قبل خواهد شد.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان از شهروندان درخواست کرد: در روزهای جاری شدن مجدد زاینده رود و در فصل 

زمستان جدا از روشن کردن آتش در پارک های حاشیه زاینده رود خودداری کنند.

 ساماندهی دست فروشان را 
 در میدان امام علی )ع( و دو 

قطعه زمین اطراف آن 
انجام خواهیم داد

فقدان سند مالکیت
11/41 شــماره نامه :139785602033000973  نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 129/80 متر مربع به انضمام 8/20 متر مربع فوقانی روی راهرو به 
پالک ثبتی شماره 1233 فرعی از 150 اصلی واقع در برز جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز 
ذیل ثبت 79003 صفحه 464 دفتر 23 تحت شــماره چاپی 729455 به نام آقای حسین 
برزی فرزند عبدالرحیم  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده به موجب گواهی 
حصر وراثــت 960863/651 مورخ 1396/10/13 قاضی شــورای حل اختالف مجتمع 
شماره 14 تهران فوت و ورثه حین الفوتش عبارتند از رحیم- طاهره - اعظم- زهرا - محمد 
شهرت همگی برزی و خانم اکرم توانکری برزی و الغیر سپس بموجب درخواست وارده 
139721702033004258 مورخ 1397/11/08 آقای رحیم برزی به موجب با وکالتنامه 
12605 مورخ 1397/10/30 دفترخانه اسناد رسمی 1322 تهران از سایر ورثه به انضمام 

دو برگ استشهادیه شهادت شهود که امضا شهود آن ذیل شماره 1397/11/02-19036 
به گواهی دفترخانه 168 نطنز رســیده اســت مدعی است که ســند مالکیت آن به علت 
 اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 368148 

عباسعلی عمرانی رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز )298 کلمه، 3 کادر(

اخطار اجرايي
11/42 شماره: 55/97 به موجب راي شماره 621 مورخ  97/8/29 حوزه اول شوراي حل 
اختالف شهرستان بادرود که قطعیت یافته اســت محکوم علیه فرهاد موسوی شغل آزاد 
به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 13/500/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/9/25 لغایت یوم االداء زمان وصول 
مطابق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له ابوالفضل بی بی پور فرزند براتعلی شغل 
آزاد به نشانی بادرود خ امام کوی امت و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 1/210/000 ریال 
و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت هزینه اجرایی در حق دولت. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود 

را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:368136 شعبه 

اول شوراي حل اختالف بادرود )189 کلمه، 2 کادر(

مدیر منطقه ۱5 شهرداری اصفهان گفت:   ۲۲۸ میلیارد ریال پروژه 
عمرانی، خدماتی، ترافیکــی و فرهنگی در منطقه ۱5 شــهرداری 
اصفهان افتتاح شد. مسعود قاســمی اظهارکرد: یکی از این پروژه ها 
»مجتمع تجاری مسکونی شریعتی« است که به صورت مشارکت با 
بخش خصوصی با اعتباری بالغ بر ۶0 میلیارد ریال احداث شده است.
وی افزود: تکمیل و تجهیز سالن »سینما بهمن« با مشارکت موسسه 
فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات 
اســالمی با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد ریال انجام شده و در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد.
مدیر منطقه ۱5 شهرداری اصفهان، احداث پروژه مشارکتی »مجتمع 
تجاری مســکونی فجر« با صرف اعتباری بالغ بــر 40 میلیارد ریال 
را از دیگر پروژه های آمــاده بهره برداری در ایــن منطقه اعالم کرد 
و گفت: زیرســازی و آســفالت معابر اصلی و فرعی سطح منطقه نیز 
با ۱5 میلیارد ریال اعتبار انجام شده اســت. وی با بیان اینکه پروژه 

آبیاری قطره ای رفیوژ فضای سبز خیابان های سطح منطقه با اعتبار 
۱5 میلیــارد ریال به بهره برداری می رســد، افزود: خیابان ســازی 
خیابان رضوی با ۱3 میلیارد ریال اعتبار آماده افتتاح شــده اســت.

قاسمی تصریح کرد: بهســازی و روشــنایی معابر پارک های سطح 

منطقه با صرف اعتباری افزون بر ۱0 میلیارد ریال، اصالح هندسی، 
ایمن سازی و خط کشی معابر ســطح منطقه با اعتبار هفت میلیارد 
ریال، احــداث پل هوایی عابر پیــاده واقع در بلــوار ارغوانیه )میالد 
نور( با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال و پیاده روســازی ضلع جنوبی 
خیابان جی غربی )حد فاصل خیابان همدانیــان تا خیابان توحید( 
با اعتبــاری بالغ بر چهــار میلیارد ریــال از دیگــر پروژه های آماده 
افتتاح در منطقه ۱5 شهرداری اصفهان اســت. وی از نصب وسایل 
ورزشــی و حرکت درمانی و همچنین اسباب بازی کودکان در سطح 
پارک های منطقه با اعتبار هفت میلیــارد ریال خبر داد و اظهارکرد: 
احداث پل بتنی و اصالح هندســی تقاطع بلوار مالک اشتر، خیابان 
جی و مقداد اول با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال انجام شده و آماده 
بهره برداری است. آیین افتتاح پروژه های عمرانی، خدماتی، ترافیکی 
 و فرهنگی این منطقه در ســالن ســینما بهمن خوراســگان برگزار 

خواهد شد.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان خبر داد:
بهره برداری از ۲۲۸ میلیارد ریال پروژه در منطقه ۱۵

اعالم مفقودی 
مدرک فــارغ التحصیلــی اینجانب ایــوب صفا فرزند 
حسنعلی به شماره شناسنامه 1271576724 صادره 
از اصفهان مقطع لیســانس رشــته بــرق مخابرات 
صادره از دانشگاه نجف آباد به شماره 2550 در مورخ 

1396/2/3 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

 نرگس طلوعی

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2629 | February  03,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2629 | یکشنبه 14 بهمن 1397 | 27 جمادی االول 1440



12
-3

امام علی علیه السالم:
   در هنگام ايثار است كه گوهر كريمان ، نمايان 

می شود.
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

انصاف، از زیباترین خصلت های اخالقی و از ویژگی های اهل 
ایمان اســت. انصاف به معنای اقرار به حقوق دیگران و ادای 
آن ها و به معنای قسط و عدل پسندیده برای دیگران، همانند 
آنچه را که برای خود می پسندند. انصاف، دارای انواع و اقسام 
متعددی اســت از جمله انصاف در ســخن، انصاف در عمل، 
انصاف در قضاوت، انصاف در معامله و ... که رعایت آن بسیار 

سخت و دشوار است.
پیامبر اکرم)ص( در سفارش به امام علی)ع( فرموده است سه 
چیز سرور اعمال هستند انصاف، مواسات و ذکر خدا. واقعیت 
این است که اگر کسی این ســه صفت را در خود، پیاده کند، 
جلوه ایمانش بروز و ظهور بیشتری دارد. به عبارت دیگر، فرد 
مومن صفات متعددی در خود دارد، اما این سه ویژگی در او 
جلوه بیشتری خواهد داشت و همین است معنای سرور بودن 

این سه صفت.
در روابط اجتماعی روزمره، انصاف، مواسات و ذکر خدا، بیشتر 
دیده می شود و مردم از فرد با ایمان انتظار دارند که اهل انصاف 
و مواسات باشــد و در همه حال، یاد خدا باشد، در قضاوت، 

شهادت، راست گویی و ... خدا را در نظر داشته باشد.
 امام صادق)ع( در حدیثی از این ســه خصلت به سخت ترین 
تکالیف الهی بر بندگان یاد کرده و فرموده است: »سخت ترین 
تکالیف الهی بر بندگان ســه چیز اســت، اول رعایت انصاف 
میان خــود و دیگران به طوری که چنان با برادر مســلمانش 
رفتار کند که دوست دارد او با وی چنان رفتاری داشته باشد، 
دوم مساوات در مال نسبت به برادر دینی خود سوم در هر حال 
به یاد خدا باشد، البته مقصود از یاد کردن خدا  این نیست که 
پیوسته »سبحان ا... و الحمدهلل« بگوید بلکه مقصود این است 
که اگر با کار حرامی مواجه شد خدا را در نظر بیاورد و آن کار 

را انجام ندهد«. 
در تداوم و تعمیق مناسبات انسانی، برخی از عوامل اهمیت 
فوق العاده ای دارند، از آن جمله »انصاف« است، یعنی آنچه 

برای خود می پسندیم برای دیگران هم بپسندیم.
رعایت انصاف در اخالق اجتماعی، امری الزم و ضروری است 
و از لوازم مهم زندگی اجتماعی به شمار می آید که نمی  توان 

آن را جز در سایه عدالت و شرح صدر دریافت.
رسول خدا)ص( خود نمونه اعالی رعایت انصاف بودند تاحدی 
که در نگاه کردن به یارانش دست از انصاف و رعایت مساوات 
برنمی داشتند، امام صادق)ع( در این باره فرمود »رسول خدا 
نگاه های خود را در میان اصحابش تقسیم می کرد و به این و 

آن به طور یکسان می نگریست«.
 نبی مکرم اســالم)ص( چهار معیار را برای شبیه ترین افراد 
به  وجود مبارکش ارائه داده که یکی از آن ها »انصاف« است 
چنان که به علی)ع( فرمود: »آیا تــو را خبر ندهم که اخالق 
کدام یک از شما به من شبیه تر است؟ عرض کردند آری! ای 
رســول خدا، فرمود، آن کس که از همه شما خوش اخالق تر 
 و بردبارتر و بــه خویشــاوندانش، نیکوکارتر و بــا انصاف تر

 باشد«. 
رسول خدا)ص( مومن حقیقی را کسی می دانست که باانصاف 
باشــد و می فرمود: »هرکس به نیازمند، کمک مالی کند و با 
مردم منصافه رفتار کند چنین کسی مومن حقیقی است«.

علی)ع( فرمود: »انصاف برترین ارزش هاســت« و نیز فرمود: 
»عادل ترین مردم کسی است که نسبت به کسی که به او ظلم 
کرده با انصاف رفتار کند. انصاف نشــانه ایمــان واقعی، مایه 

آسایش و موجب عزت خواهد شد«.

»انصاف« از ویژگی های اهل ایمان است

مهسا  احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

و از این جور چیزها...این سراب 
عمومیت بخشــیدن به همه چیز 
است.مردم به بعضی چهره ها 
می گویند زیبا، ولــی در حقیقت 
آن هــا زیبــا نیســتند. معادلــه ای 
ریاضــی هســتند کــه حاصلش 
صفــر اســت،در واقــع زیبایــی 
حقیقی زیبایی ســیرت اســت نه 

شکل ابروها.

»سوختن در آب، غرق شدن در آتش«
چارلز بوکفسکی

چیزی به عنوان زیبایی 
وجود ندارد

چیــزی بــه عنــوان زیبایــی وجود 
ندارد.خصوصا در صورت انسان، 
چیزی که اسمش را گذاشته ایم 
ریخت شناســی تمامــش یک جور 
نظام بنــدی ریاضــی وار و خیالی 
اجزای صــورت اســت.مثال دماغ 
زیادی بیرون نزده باشد.الله های 
گوش بــزرگ نباشــد.موها بلند 
باشــد،خط ریش ها مد روز باشند 

طبیعت حفاظت  شده سینجی در نزدیکی ساحل غربی ماداگاسکار قرار دارد. 
این منطقه به مساحت 666 کیلومترمربع در ســال 1990 به خاطر موقعیت 
جغرافیایی منحصربه فرد و بی نظیر، جنگل های حفاظت  شــده حرا، پرندگان 
وحشــی و میمون لیمور، به عنوان میراث جهانی یونســکو ثبت شده است.

کلمه»سینجی« در انگلیسی به صورت »جایی که هیچ کس نمی تواند پابرهنه راه 
رود« معنی می شود. ممکن است این وضعیت ارضی سنگ های آهکی ساییده 
شده در جای دیگری در جهان وجود داشته باشد؛ اما هیچ کدام بلندی، باریکی 

و گستردگی این سنگ های مخروطی را ندارد.

جنگل عجیبی که از سنگ ساخته شده!

برخی از کاربران گوگل اعالم کردند که مترجم این غول فناوری، هنگام ترجمه 
متون مذهبی از کلمات غیرمناسب و گاه توهین آمیز استفاده می کند. گوگل 
در پاسخ به این اظهارات گفت: »مطمئنا شرکت گوگل و سرویس ترجمه این 
شرکت هیچ نیت سوء و مخربی در ترجمه متون و به ویژه متن های مذهبی ندارد 
و اگر اشتباهی اتفاق افتاده به علت ضعف در سیستم هوش مصنوعی و یادگیری 
ماشینی مترجم اســت.« حال گوگل با برنامه ریزی دقیق به دنبال آن است تا 
سیستم یادگیری ماشینی مترجم خود را به نحوی آموزش دهد که از این پس 

کاربران مذاهب مختلف از نحوه ترجمه متون  رضایت کافی داشته باشند. 

هوش مصنوعی  در گوگل افزایش می  یابد

خیلی ها سفرجاده ای را به انواع دیگر سفرها ترجیح می دهند که با وجود 
خستگی که دارد، این امکان را به مسافر می دهد تا بیشتر ببیند و بهتر لذت 
ببرد. چالش رانندگی در جاده ها به خاطر انحراف هایی است که دارند و هر 
چه پرپیچ و خم تر باشند، مسافران و رانندگان را بیشتر خسته می کنند. در 
نقاط مختلف دنیا جاده های بسیار طوالنی و مستقیم وجود دارند؛ اما یکی 
از معروف ترین جاده های مستقیم دنیا ، جاده ایر در استرالیاست.این جاده 
از بزرگراه ایر آغاز می شود و 144 کیلومتر بوده و هیچ گونه انحرافی ندارد.

مستقیم ترین جاده دنیا!

 اکران فیلم برای روشندالن
 در جشنواره سی و هفتم

در نشست رسانه ای سی و هفتمین جشــنواره فیلم فجر یکی از 
همکاران روشندل سینمایی بلند شد تا پرســش خود را از دبیر 
جشنواره داشته باشد، سهم افراد کم توان را از سینما مطالبه کرد. 
سال هاست که ســینما به دنبال ارائه محتوا به روشندالن است و 
این مهم کمتر محقق شده، حتی منتقدان و خبرنگاران روشندلی 
هستند که سال هاســت در عرصه ســینما فعالیت می کنند؛ اما 
نتوانســته اند حق این قشر را از ســینما مطالبه کنند. امسال اما 
در ســینما بهمن اتفاق تازه ای رقم خورد و در ایام جشنواره برای 
روشندالن کشور شرایط نمایش فیلم فراهم آمد. سرپرست سازمان 
سینمایی هم در این رویداد مشارکت داشت و با حضور در سینمای 
بهمن به این موضوع واکنش نشــان داد. حسین انتظامی پس از 
اکران فیلم، درباره ضرورت ادامه یافتن این نوع اکران در دوره های 
بعدی جشنواره گفت: خوشبختانه استقبال امروز از اکران ویژه برای 
نابینایان عزیز خیلی خوب بود و بازخوردی که همکاران ما گرفتند، 
بازخوردی بود که وظیفه ما را سنگین تر کرد. وی گفت: تاریخچه 
این ماجرا به سال گذشته باز می گردد که همکاران در روزنامه ایران 
سپید این پیشنهاد را دادند و ما در سازمان سینمایی و جشنواره 

فیلم فجر این ایده را اجرایی کردیم. 

انقالب اسالمی، عالم خود را داشت
 روزنامه قدس در یادداشــتی نوشــت:» باورپذیر نبود. در قرن 
بیستم که نسخه های مدرن، توسعه را ایستگاه نهایی بشر معرفی 
می کردند، جماعتی در یک گوشه دنیا پیدا شده بودند که پشت 
پا زده بودند به نسخه هایی که توســعه و مدرنیسم را قبله آمال 
و اتوپیای بشــر معرفی می کردند. جماعتی که دایره مفاهیم و 
منظومه معنایی شــان، معانی دیگری برای بسیاری از واژه هایی 
قائل بود که تا پیش از این تصور می شد وحی منزل انسان هاست؛ 
انقالب و حرکتی اجتماعی که معانی دیگری برای انسان، حدود، 
حقوق، آزادی، حیات و دیگر مفاهیم قائل بود.عجیب بود. نمونه 
اتوپیایی این جماعت، مدلی بود که 14 قرن پیش در ســرزمین 
دیگری جز سرزمین آن ها پیاده شده بود. این خواست از نگاه همه 
نسخه نویسان توسعه و مدنیت یک عقبگرد فاحش بود. انقالب این 
جماعت هرچند در ابتدا برق چشم پست مدرنیست های نسبی گرا 
را دزدید و به خیال شان، ایرانیان هم حاال در اردوگاه آن ها بودند؛ 
اما خیلی نگذشت که مشخص شد انقالب ایرانیان حتی به مفهوم 
نفی مطلق مدرن هم نیســت. آن ها عالم خود را داشتند، انقالب 
اسالمی عالم خود را داشت. آن را باید با معیارهای عالم خودش 
سنجید نه خط کش های مدرنیست و سنت گرایی که هنوز در بند 

دعواهای کالمی خود مانده اند. 

پری دخت
»پری دخت« که شــامل »مراســالت پاریس طهران« است؛ 
روایتگر دلدادگــی و دلتنگی طبیبی به نام ســید محمود در 
پاریس و »پری دخت« در تهران است. حامد عسکری، نویسنده 
»پری دخت« اظهار کرد: ژانر نامه ژانر خاصی است، وقتی نامه 
می نویســیم به حرف هایمان فکر می کنیم و نمی توانیم زیر 
آن بزنیم و باید به سخنان مان ایمان داشــته باشیم و متعهد 
باشیم.این شاعر مطرح به نمونه های عشق پاک ایرانی در آثار 
بزرگانی همچون حافظ، ســعدی، باباطاهر و.. اشاره کرد که 
بسیار زیبا  این عشق تبلور پیدا کرده و با نگاه های متفاوت و 
زیبا همراه با جزئیات عشــق را بیان کرده اند. عسکری ادامه 
داد: عشــق غربی و ولنتاین جشــن، رنگ و بافت ما نیست، 
نســخه وارداتی عشــق به کار ما نمی آید لذا »پری دخت« را 
نوشــتم که ادای دینی هر چند ناقص داشــته باشم به عشاق 
سرزمینم که می شود دوســت داشت و از عشــق لذت برد.

عســکری بیان کرد: من از ســرزمینی آمده ام که سرشار از 
باور، افسانه، قصه و الالیی اســت، کودکی ما لبریز از قصه بود 
و »پری دخت« خودش بســتر خودش را انتخاب می کند که 
 کم کم جوشــید و صیقل خورد و با همه دلم و بضاعتم آن را

 نوشتم .

 کتابخبر آخرکیوسک

 خلیج گرگان 
آهسته می میرد!

ســمفونی مرگ خلیج 
گرگان شروع به نواختن 
کرده است و این خلیج 

حال و روز خوبی ندارد.

اینستاگردی

خواهران فرجاد در کنار پدر هنرمندشان

مجریان خاطره انگیز دهه شصت و هفتاد در کنار هم

آرزوهای »وحید یامین پور« برای دخترش در روز تولدش

جلیل فرجاد با انتشار 
این عکس نوشــت: 
پــارک قیطریه، بهار 
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 الهه حصاری، با انتشار این عکس نوشت: دو 
هفته پیش تست اجرا وگویندگی به همراه 
گیتی خامنه، مینا هاشمی و همکاران عزیز 
دیگرما در لواسان برگزار شد، چند دقیقه 
فرصت به ما امــکان گرفتن این عکس رو 
داد تا همراه کارگــردان نازنینمون، خانم 
رحیمی عزیــز داخل واحد ســیار لحظه 
زیبایی رو ثبــت کنیم،البتــه جای خانم 
طیبی گل کــه عمده زحمــات برنامه رو 

کشیدن در این عکس خالیه.

وحید یامین پور، با انتشــار این عکس نوشت: می دانی 
دخترکم! آرزوها متولد می شــوند؛ بعضی هایشان قد 
می کشــند و میوه می دهند و بعضی هایشان، نه. گاهی 
آرزوها دود می شود و گاهی بر باد می رود. تو آرزوی به بار 
نشسته  منی، آرزویی که به آن تکیه کنم و دست های 

زندگی را روی شــعله هایش بگیرم و گرم کنم. امروز، روز تولد توست و من همیشه با 
خود می گویم بهتر است سالی چندبار برای تو جشن تولد بگیرم یا حتی هر روز، وقتی 

از خواب برمی خیزی و با طلوع چشم هایت روز من آغاز می شود.

شــبنم مقدمی با انتشــار این عکس نوشت: 
درشکل و ظاهری بسیار دور از من واقعی ام، با 
الناز شاکر دوست، پشت صحنه»شبی که ماه 
کامل شد«،ساخته درخشــان  نرگس آبیار...

که این شب ها، همگان را شــگفت زده کرده 
است...و چه کیفی دارد، بخشی از اثری باشی 

که اینگونه بی ادعا، برتر است.

ظاهر محجبه و چادری »الناز شاکر دوست« و »شبنم مقدمی«

چگونه کتاب بیشتری بخوانید؟
خیلی ها دوست دارند کتاب بخوانند؛ اما یا زمان کافی ندارند یا تنبلی می کنند. راهکارهای زیر را بخوانید تا بتوانید زمان کافی برای کتاب خوانی 

بیابید:
کتابی را که می دانید تمام نخواهید کرد، اصال شروع نکنید

بنابر گفته بیل گیتس، که همه می دانند خیلی کتاب می خواند، نباید کتابی را که از قبل می دانید تمامش نخواهید کرد برای مطالعه انتخاب کنید. 
بنابراین، اگر کتابی 700 صفحه ای را برای خواندن انتخاب کرده اید و می دانید که قرار است روی میز کنار تخت تان خاک بخورد، انتخابش نکنید. 

زندگی خیلی کوتاه است و وقتی برای کتاب های نیمه کاره نیست.
تنوع را رعایت کنید

ذهن خود را باز نگه دارید و به موارد متنوع فکر کنید، به آنچه می دانید اکتفا نکنید. ژانرها، نویسندگان  و شعر را کشف کنید. منتخبی از داستان 
و آثار غیرداستانی را بخوانید و اگر از آن دسته آدم هایی هستید که می توانید چند کتاب را به صورت همزمان بخوانید سعی کنید آثار متفاوتی را 

انتخاب کنید.
برنامه ریزی کنید

منظور این نیست که ضرب االجل یا محدودیتی برای خواندن چند صفحه  مشخص در روز برای خود تعیین کنید. بهتر است به خود آسان بگیرید و 
اهداف کوتاه مدتی را به دست بیاورید. البته سعی کنید برای خود برنامه ای مشخص هم در نظر بگیرید،  مهم نیست اثری پرفروش یا اثر نویسنده ای 
که مدت هاست دوست دارید بیشتر بشناسید را بخوانید. ایده های واقع گرایانه داشته باشید و به برنامه خود پایبند باشید و فقط وقتی کتاب جدید 

بخرید که خواندن کتاب قبلی را به اتمام رسانده باشید.
در حاشیه کتاب، یادداشت بنویسید

خواندن یک کتاب زمانی لذت بخش است که چیزهایی که یاد گرفته اید، به خاطر بسپارید. با وجود زندگی پرمشغله امروز تمرکز سخت است. به 
همین دلیل  یادداشت برداری از اهمیت زیادی برخوردار است.با یادداشت برداری بیشتر از قبل به کتاب فکر خواهید کرد.

 وب گردی
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