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وزير كشور و دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور، 
راهبرد پيشگيري اوليه از اعتياد را از اولويت هاي 

كاري اين ستاد عنوان كرد. 
به گ��زارش ايرنا »مصطفي محمد نج��ار« در پيامي 
به اولين همايش اس��تاني پيشگيري اوليه از اعتياد در 
ش��هركرد، گفت: مواد مخدر و روان گردان ها عامل 
تهديد كننده سالمت بش��ريت است و اقدام های 
ص��ورت گرفت��ه در نظ��ام جمه��وري اس��المي 
بيانگ��ر اين اس��ت كه ن��گاه تك بعدي ب��ه مواد 
 مخدر نمي توان��د جامعه را از اي��ن خطر مصون 

كند. 
در اين پيام كه توسط سردار عبدالرضا آقاخاني دبير 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختياري 
قرائت ش��د، آمده اس��ت: نظام جمهوري اسالمي 
اعتقاد جدي به مصون سازي جامعه در برابر اين 
بالي خانمان سوز دارد و برنامه هاي تهيه شده در 
سند جامع پيشگيري از اعتياد و قانون برنامه پنجم 

توسعه كشور بيانگر اين تالش ها است. 
وزير كش��ور در اين پيام با اش��اره به تالش هاي 
دولت نهم در برنامه چهارم توسعه كشور به منظور 
مبارزه بي امان با مصرف مواد مخدر در كش��ور، 
افزوده اس��ت: افزايش 73 درصدي دانش آموزان 
تحت پوشش برنامه هاي مصون سازي مشاركتي 

از اهم اين تالش هاست. 
دبير س��تاد مبارزه با مواد مخدر كشور در اين پيام 
از افزايش 5/3 برابري آموزش خانواده ها در سال 
88 در مقايس��ه با سال اول برنامه چهارم خبر داده 

است. 
 محم��د نجار از رش��د 27 درص��دي برنامه هاي 
رس��انه اي در مبارزه با س��وء مصرف مواد مخدر 
خبر داد و تأكيد كرد: اميدوارم با تداوم اين برنامه 
ها در كشور، بتوانيم جامعه اي ايماني و سالم براي 

نسل آينده ساز كشور مهيا كنيم. 

دكتر سيد محمد اميری با بيان 
اينکه رشته پزش��کی دانشگاه 
افتخاره��ای  از  نج��ف آب��اد 
كش��ور اس��ت، گفت: تاكنون 
1200 نفر از دانشکده پزشکی 
 دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد 

فارغ التحصيل شده اند كه حدود 200 نفر از اين دانشجويان...
شهرستان/ صفحه 4

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد:
 رشته پزشکی دانشگاه آزاد

نجف آباد از افتخارهای كشور

پيشگيري از اعتياد، 
اولويت كاري ستاد مبارزه 

با مواد مخدر 
صنایع دستی چهارمحال و بختیاری 

و اصفهان در نوبت ثبت جهانی یونسکو
صفحه 2

صفحه 3

انتخاب  از  شهردار كاش��ان 
پورت��ال اينترنتی كاش��ان به 
عنوان پورتال برتر در زمينه 
ش��هرداری الکتروني��ك در 

كشور خبر داد.
سعيد مدرس زاده بهره گيری 

از نيروهای متخصص، تکنولوژی روز و حضور در ده ها...
شهرستان/ صفحه 4

سردار كرمی در نشست خبری 
 در جم��ع خبرن��گاران اعالم 
كرد: امس��ال ب��رای اولين بار 
از س��وی نيروی انتظامی يك 
پليس تحت عنوان پليس ياران 
محرم به تع��دادی از هيأت ها 

معرفی می شود كه برقراری نظم و جلوگيری از سد معبر و...
جامعه/ صفحه3

شهرداری کاشان؛
پورتال برتر شهرداری الکترونیک 

در كشور

برقراري نظم توسط پلیس یاران 
محرم در ایام سوگواري

1: مناقصه گذار: شرکت  آب و فاضالب شهري استان چهارمحال و بختیاري
2: موضوع مناقصه: 

 600( سايزهاي   5 کالس  کاروگیت  فاضالبي  جداره  دو  لوله هاي  خريد 
میلیمتر، 1300 متر طول- 630 میلیمتر 2500 متر طول( با اتصاالت مربوطه 

مبلغ ضمانتنامه بانكي 300000000 ريال
2-2 خريد لوله هاي دو جداره فاضالبي کاروگیت کالس 5 سايزهاي )850 
میلیمتر 1500 متر( با  اتصاالت مربوطه مبلغ ضمانتنامه بانكي 150000000 

ريال
مدت: تحويل لوله هاي دو جداره فاضالبي سه ماه شمسي

3: محل اعتبار: )از محل منابع عمراني(
4- مدارك موردنیاز جهت دريافت اسناد: فیش واريزي به مبلغ 300000 

ريال به حساب سیبا 0105547714007
5- محل دريافت اسناد: شهرکرد- میدان قدس- امور حقوقي و قراردادهاي 

شرکت تلفن: 03812342497
6- تاريخ واگذاري اسناد: 89/9/18 لغايت 89/9/21 تاريخ تحويل اسناد 
مناقصه ساعت 13 مورخ 89/10/2 تاريخ بازگشائي ساعت 11 صبح مورخ 

89/10/4 تاريخ اعتبار پیشنهادات: 89/12/30 
کلیه هزينه هاي آگهي بعهده برندگان مناقصه مي باشد.

http//:Iets.mporg.ir :سايت منتشرکننده

آگهي مناقصه عمومي خرید

روابط عمومي و آموزش همگاني 
شركت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاري

سالگرد انتشار جوان ترين روزنامه استان را به شما 
تبريك عرض مي نماييم. مطمئناً حركت رو به رشد 
اين روزنامه كه مخاطبان زيادي را به خود جذب 

كرده است نويد يك روزنامه پرقدرت و ايده آل را 
براي نصف جهان مي دهد.

از خداوند متعال توفيق تمام دست اندركاران اين 
روزنامه پويا و پرتحرك را خواهانيم. 

مدیریت و کارکنان روزنامه وزین زاینده رود 

باشگاه فرهنگي- ورزشي 
صنایع گیتي پسند

مدیریت محترم روزنامه زاینده رود 

سالگرد انتشار روزنامه وزين زاينده رود را خدمت 
شما و کلیه همكاران پرتالشتان تبريك 

عرض مي نمايیم.
از خداوند متعال توفیق شما را خواهانیم.

روابط عمومي سازمان مسکن و شهرسازي 
استان اصفهان

نوبت اول

عاشورا همه هستی ما
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مهدی رفائی

معاون صنايع دس��تی سازمان 
مي��راث فرهنگ��ی كش��ور در 
جمع خبرنگاران گفت: ميراث 
ناملموس تعدادی از اس��تان ها 
از جمله اصفهان و چهارمحال 
و بختي��اری در نوب��ت ثب��ت 

جهانی يونسکو قرار دارد.
داش��ت:  اظهار  دانيالی  تهمينه 
آن دس��ته از صناي��ع دس��تی 
كه ج��زو 245 پرونده صنايع 
دس��تی ملی هس��تند، به نوبت 
ارس��ال  جهانی  ثب��ت  ب��رای 
می ش��وند و گالبتون اصفهان، 
جلد س��وخت معرق اصفهان، 
قفل سازی چالشتر چهارمحال 
باف��ی  گي��وه  و  بختي��اری  و 
بختياری جزو  و  چهارمح��ال 

اين فهرست هستند.
وی اضافه كرد: س��ال گذشته 3 اثر مخمل بافی، 
زری باف��ی و نقاش��ی قلمکار اصفه��ان به ثبت 
جهانی يونس��کو رس��يد و اكنون 9 پرونده ديگر 
آثار ميراث ناملم��وس در اداره كل ميراث برای 
ارسال به يونس��کو مورد تأييد قرار گرفته است 
ك��ه عالوه بر 4 ميراث صنايع دس��تی اصفهان و 
 چهارم�حال و بختياری، چاق�وس��ازی زن�جان، 
عبا بافی بوشهر، مهارت های بافت قالی كاشان، 
مهارت ه��ای فرش عش��اير ف��ارس و آهنگری 

سنتی اردبيل نيز جزو اين دسته هستند.
تهمينه دانيالی هم چنين صنايع دستی الک تراشی 
مازندران، ترمه دوزی و چارق دوزی خراس��ان، 
كاله كركی خراس��ان، خر مهره قم، دارايی بافی 
يزد و سفال و سراميك الله چين را جزو صنايع 
دس��تی مهم كشور دانس��ت كه بايد به ترتيب به 

ثبت جهانی برسند.
ــه  ــرای بیم ــی ب ــارد تومان ــه 200 میلی بودج

هنرمندان صنايع دستی 
معاون صنايع دستی كل كشور از اختصاص 200 
ميليارد تومان بودجه جهت بيمه هنرمندان صنايع 
دس��تی خبر داد و اذعان داشت: هر هنرمندی كه 
كارت صنعتگری داشته و گواهی آزمون مهارت 
صنايع دس��تی از فنی حرفه ای اخذ كند و س��ن 
او زير 55 سال باش��د برای بيمه معرفی خواهد 

شد.
وی ادام��ه داد: از ابتدای س��ال 89 تاكنون 100 
رشته از 280 رش��ته كد دار صنايع دستی دارای 
تعريف در مهارت های استاندارد گرديده اند و 
اس��تاندارد سازی مهارت های س��اير رشته ها نيز 
ادامه دارد. تهمينه دانيالی انتقال س��ازمان صنايع 
دس��تی كش��ور به اصفهان را به فال نيك گرفت 
و گف��ت: اصفهان دارای بيش��ترين رش��ته های 
صنايع دستی كشور و دارای سابقه علمی و فنی 
و بيش��ترين چهره فاخر در صنايع دستی كشور 
می باشد. وی اصفهان را مركز ثقل صنايع دستی 
كشور دانست و افزود: عمده ترين نمايشگاه ها 
و همايش های كشوری صنايع دستی در اصفهان 
برگزار می ش��ود كه جشنواره هنرهای شيعی در 
دهه فجر، همايش اعطای مهر اصالت، نمايشگاه 
تعاونی های صنايع دس��تی و همايش ش��ورای 
راهبردی صنايع دس��تی ب��رای انتخاب اعضای 
ش��ورا از بين هنرمندان و مديران صنايع دستی، 

از آن جمله می باشد.
ــتی فعال با  ــته صنايع دس ــان 196 رش اصفه

2500 کارگاه هنر صنعت دارد
تهمينه دانيالی تأكيد كرد: اصفهان دارای بيشترين 
تع��داد صنايع دس��تی فع��ال و كارگاه های هنر 
صنعت در كش��ور به تعداد 196 رش��ته و 2500 
كارگاه می باش��د. وی انتق��ال معاون��ت صنايع 
دستی كشور به اصفهان را موفقيت آميز توصيف 
ك��رد و از اس��تانداران كل كش��ور خواس��ت تا 
طبق دستور رياس��ت جمهوری با صنايع دستی 
خارجی و تقلبی در بازار به شدت مبارزه كنند و 
از زحمت های ذاكر اصفهانی )استاندار اصفهان( 
به عنوان موفق ترين استاندار در مبارزه با اين امر 
سپاس��گذاری كرد. معاون صنايع دستی سازمان 
مي��راث فرهنگی كش��ور ادام��ه داد: در ماه های 
گذش��ته نزديك ب��ه 50 هزار نف��ر آموزش های 
مه��ارت صنايع دس��تی را در دوره ه��ای كوتاه 
م��دت ديده اند و برای آموزش آنها از 1500 نفر 

مربی استفاده شده است. 
وی با اش��اره ب��ه اعطای مهر اصال��ت به صنايع 
دس��تی گفت: اصفهان با 130 اثر راه يافته به اين 
جش��نواره و دريافت 30 مهر اصالت از بين 277 
اث��ر راه يافته به مس��ابقه، مق��ام اول را از طرف 

داوران يونسکو كسب كرد و تا حدودی نيمی از 
مهرهای اصالت را از آن خود كرد. دانيالی افزود: 
600 اثر در جش��نواره ش��ركت ك��رده بودند كه 
اصفهان، كرمانش��اه، همدان و مركزی به ترتيب 

بيشترين نشان های اصالت را دريافت كردند.
افتت��اح پژوهش��کده صنای��ع دس��تی در خانه 

قزوینی های اصفهان
معاون صنايع دس��تی س��ازمان مي��راث فرهنگی 
كش��ور از افتتاح پژوهش��کده صنايع دس��تی در 
خانه قزوينی ها واقع در محله شهشهان اصفهان 

خبر داد.
وی هدف از تأس��يس اين واحد را اجرايی شدن 
طرح های پژوهشی و گسترش تحقيق و پژوهش 
در حوزه صنايع دستی و ميراث فرهنگی دانست 
و اف��زود: 34 پرونده توس��ط اين پژوهش��کده 
برای ثبت ملی و جهانی بررس��ی می شود و هنر 
تذهيب، منب��ت كاری، جاجيم بافی، ش��عربافی 
كاش��ان، تکنيك ميناكاری و ترم��ه بافی يزد و... 

جزو آنها می باشد.
تهمينه دانيالی تصريح كرد: در سال 88 مبلغ 200 
ميليون تومان پروژه پژوهشی قرارداد بسته شده 
است كه در س��ال 89 اين اعتبار به 750 ميليون 
تومان افزايش يافته و اين رقم در خدمت صنايع 

دستی اصفهان خواهد بود. 
سرپرس��ت پژوهش��کده صنايع دس��تی اصفهان 
از اس��تخدام 5 نف��ر عض��و هيأت علم��ی برای 
پژوهش��کده به ش��رط بومی ب��ودن در اصفهان، 
م��درک دكترای هنر و ي��ا اقتصاد هنر و يا درجه 

هنری معادل دكترا خبر داد.
وی هم چنين سازمان صنايع دستی را نيازمند 5 
نفر كارشناس با قرارداد كار معين برای رشته های 
صنايع دستی و استخدام از طريق آزمون و مصاحبه 
دانست. تهمينه دانيالی خاطرنشان كرد: به زودی 
بخشی از مجموعه ساختمان های خيابان حکيم 
در تفاه��م نامه با دانش��گاه هنر ب��ه عنوان اولين 
 دانش��گاه صنايع دس��تی جهان در خدمت گرفته 

می شود. 
خانه صنايع دستی ايران افتتاح شد

معاون صنايع دس��تی س��ازمان مي��راث فرهنگی 
كش��ور از افتتاح خانه صنايع دس��تی كش��ور در 
روز يکش��نبه خب��ر داد و گفت: در س��اختمان 
قبل��ی معاونت صنايع دس��تی در ميدان وليعصر 
و با دس��تور بقايی )رئيس س��ازمان( اين خانه با 
تجهيزات كتابخانه صنايع دس��تی، بخش مجازی 
و چهار طبقه نمايش��گاه آثار فاخر هنرمندان كل 

كشور به بهره برداری رسيد.
تهمين��ه دانيالی افزود: مس��ئوالن دولتی موظف 
ش��دند كه 5 درص��د از اعتبارهای تملك دارايی 
را از صنايع دس��تی خريد كنند و اين مركز برای 
ايج��اد تعادل در بازار و ارائ��ه قيمت منصفانه و 
كم��ك به بازاريابی و ف��روش و ارائه توليدهای 
هنرمندان در سطح وسيع ايجاد شده است تا راه 
را ب��رای واردات صنايع دس��تی خارجی و بروز 

آثار بی كيفيت ببندد.
وی هم چنين از بس��ته بن��دی 33 نوع محصول 
صنايع دس��تی به طور وي��ژه خبر داد و از عموم 
اف��راد خواس��ت با خري��د صنايع دس��تی برای 
تزئين��ات، هدي��ه و... به هنر كش��ور و 2 ميليون 
هنرمند صنايع دس��تی كه جزو دهك های پايين 

جامعه هستند كمك كنند. 
ميالنی از مسئوالن ش��هری خواست از هنرهای 
دستی در ساخت آثار معماری مدرن نظير اماكن 
شهری، مترو، سردرب اداره ها و... استفاده كنند 
تا اين هنره��ا مهجور نش��ود. وی منبت كاری، 
كاش��ی كاری، مش��بك كاری و ارس��ی كاری 

اصفهان را اليق استفاده گسترده دانست.

ــوری  کش همايش  برگزاری 
ــرکت های تعاونی صنايع  ش

دستی در اصفهان
معاون صنايع دس��تی كش��ور 
از برگ��زاری هماي��ش مل��ی 
ش��ركت های تعاون��ی صنايع 
دس��تی كش��ور در 15 آذرماه 
در اتاق بازرگانی اصفهان خبر 
داد و گف��ت: اي��ن همايش با 
اداره  همکاری وزارت تعاون، 
كل ميراث فرهنگی اس��تان و 
بانك توسعه تعاون با همراهی 
تش��کل های صنفی و تعاونی 
صنايع دس��تی كش��ور برگزار 

شد.
وی افزود: ايجاد بنياد توس��عه 
تعاونی های زنان توسط مركز 
امور زنان و خانواده رياس��ت 
جمه��وری به عن��وان پايلوت 
در اصفه��ان نيز از برنامه های 
جاری سازمان است، چرا كه 60 درصد هنرمندان 

صنايع دستی زنان هستند. 
تهمين��ه دانيال��ی دولت نه��م و ده��م را دولت 
تغييرهای اساسی در ترويج صنايع دستی دانست 
و ادام��ه داد: در س��ال 90 در 6 منطق��ه كش��ور 
نمايش��گاه بزرگ صنايع دستی خواهيم داشت و 
در سال گذش��ته با برگزاری 14 مورد نمايشگاه 
و برپايی 1640 غرفه توانس��تيم ي��ك ميليون و 
400 هزار نفر بازديد كننده جذب نموده و 800 
ميليون تومان صنايع دستی به فروش برسانيم كه 
باالتري��ن ميزان فروش پس از تهران در اصفهان 

بوده است.
وی تصريح كرد: توليدات صنايع دس��تی كشور 
از نظ��ر كمي��ت و كيفيت رو به رش��د اس��ت و 
اولين شركت مادر تخصصی صنايع دستی با نام 
هولدينگ صنايع دستی نيز برای بازاريابی جهانی 
اين ش��اخه با 5 ميليارد سرمايه اوليه و عضويت 
هنرمندان فاخر، تنها با يك ميليون تومان س��هم 
در هيأت مديره اين ش��ركت از آبان ماه ش��کل 

گرفته است.
شايان ذكر است: در كشور 881 شركت تعاونی 

و 22 اتحاديه صنايع دستی وجود دارد.
صنايع دستی اصفهان پس از زيورآالت سنتی 

در صدر صادرات 
معاون صنايع دس��تی كشور اذعان داشت: پارچه 
قلمکار اصفهان، خاتم س��ازی، مشتقات چوب، 
س��فال شيش��ه های س��نتی، قلمزن��ی، تذهيب، 
نگارگ��ری، مبلم��ان، چ��وب و گلي��م پ��س از 
زيورآالت س��نتی به عنوان عمده ترين صادرات 

صنايع دستی كشور محسوب می شوند.
تهمينه دانيالی افزود: س��ال گذش��ته 150 ميليون 
دالر صادرات و س��ال 87 تنه��ا 32 ميليون دالر 
صادرات صنايع دس��تی داشته ايم كه اين رقم با 
رشد شايان در شش ماه اول به 115 ميليون دالر 

رسيده كه تا آخر سال دو برابر خواهد شد.
ه��م چني��ن 80 ميلي��ون دالر از اي��ن صادرات 
زيورآالت سنتی بوده است كه نشان از صادرات 
سبك و پر سود و نش��ر ترويج فرهنگ و سنت 
ما دارد و بيشترين مقصدهای صادرات 6 كشور 
اروپايی، آمريکا، كشورهای حاشيه خليج فارس 

و آفريقا بوده است. 
احمد اديب )معاون صنايع دس��تی اصفهان( هم 
در اي��ن نشس��ت از برگزاری مراس��م تقدير از 
ده نفر هنرمندان صنايع دس��تی در همايش ملی 
تعاونی ه��ای صنايع دس��تی خب��ر داد و گفت: 
110 رشته صنايع دس��تی در 38 گروه در كتاب 
قوانين صادرات گمركی ايران ثبت ش��ده است 
كه اضافه ش��دن اين رش��ته ها به ترويج صنايع 
دس��تی كم��ك می كن��د و صنايع دس��تی بر اثر 
 تحريم دارای توليدات بهتر و تعاريف بين المللی 
و طبقه بندی گمركی شده است كه اين به بالندگی 
صنايع دس��تی كمك می كند. احمد اديب عنوان 
كرد كه امس��ال بخشی از صادرات صنايع دستی 
اصفهان س��اخت س��فارش های حرم های مطهر 
عتب��ات عاليات كربال، نجف، س��امرا و كاظمين 

بوده است.
وی خاطرنشان كرد: هم چنين وام های انفرادی 
صندوق مهر امام رضا از 5 ميليون به 10 ميليون 
برای هنرمندان صنايع دستی افزايش يافته است 
و وام ه��ای كارگاهی نيز تا س��قف 100 ميليون 
می باش��د و مش��اغل خانگی كه صنايع دس��تی 
نيز جزو آن اس��ت و 65 درصد مشاغل خانگی 
را تش��کيل می دهد؛ می توانن��د از صندوق مهر 
 ام��ام رضا 3 تا 5 ميلي��ون وام 4 درصد دريافت 

كنند.

سراسری
جهان نماايران نصف النهار

توطئه ای بین المللی برای ضربه 
به ثبات لبنان 

ميش��ل عون رئيس حزب مسيحی آزاد ملی لبنان گفت: توطئه ای بين الملی 
برای ضربه زدن به ثبات و اس��تقرار لبنان در جريان اس��ت. به گزارش ايرنا 
 از بيروت، ميشل عون در جم�ع گروهی از دانش�جوبان لبنانی افزود: جامعه 
بي��ن المللی با پنه��ان كاری درباره اطالعاتی كه در م��ورد ترور حريری در 
 اختيار دارد، درصدد ايجاد درگيری بين حزب ا... و طرف�داران تشکيل دادگاه 
بين المللی در لبنان است، چرا كه اين اطالعات به نفع حزب ا... است. وی 
افزود: جامعه جهانی خواهان محاكمه ش��اهدان دروغين ترور رفيق حريری 
نيست، زيرا شناسايی شاهدان دروغين راهی است كه منجر به شناخت واقعی 
عامالن ترور حريری خواهد ش��د. يك حقيقت واح��د در اين ميان وجود 
دارد و آن ضربه به ثبات و استقرار لبنان است. عون افزود: توطئه عليه لبنان 
بزرگ است، اما عقل های كوچك اين واقعيت را درک نمی كنند. در مقابل 
آنان، بخش وسيعی از مردم آگاه هستند و با تکيه به آنها می توان توطئه ها را 
خنثی كرد. رئيس حزب آزاد ملی لبنان با اشاره به شرايط دشوار اقتصادی در 
لبنان گفت: از سال 1993ميالدی تاكنون دولت ها در لبنان مورد بازخواست 
و محاس��به مالی قرار نگرفتند و فساد زيادی در اين دوره ها صورت گرفته 

است.

تنها راه مقابله با اسرائیل
وضع قانون های جدید بین المللی

يك حقوقدان مشهور انگليسی معتقد است كه تنها راه مقابله با رژيم صهيونيستی، 
وضع قانون های جديد بين المللی است.  »مايکل منزفيلد« حقوقدان و مشاور 
حقوقی رس��می در انگليس در مصاحبه با ايرنا گفت: اس��رائيل در ش��ش 
 دهه گذش��ته در موردهای بسياری همچون حمله به لبنان و غزه قانون های 
بين المللی را نقض كرده است و دولت های ديگر نيز نتوانسته اند جلوی آن 
را بگيرند. وی با اشاره به پيشنهاد گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور مربوط 
به وضعيت حقوق بشر در فلسطين مبنی بر ضرورت تدوين قانون های جديد 
برای مقابله با جنايت های رژيم اشغالگر قدس گفت: من يك حقوقدان هستم 
و از نظر من، تنها راه مقابله با اسرائيل وضع قانون های جديد است. اسرائيل 
در تمام اين س��ال ها در عمل از يك نوع مصونيت دو فاكتو )غيررس��می( 
برخوردار بوده اس��ت، به شکلی كه شايد اسرائيل تنها دولتی است كه بيش 
از ديگر دولت ها، قطعنامه های س��ازمان ملل را ناديده گرفته است. منزفيلد 
افزود: يکی از موردهای نقض آشکار قنانون های بين المللی و قطعنامه های 
س��ازمان ملل، مربوط به ديوار حايل است كه اكنون به نماد آپارتايد اسرائيل 
تبديل ش��ده است. اين وكيل انگليس��ی كه عضو دادگاه مردمی راسل برای 
فلسطين نيز هست، گفت: نه تنها قضات دادگاه مردمی راسل، بلکه 14 قاضی 
دادگاه بين المللی الهه تأييد می كنند كه اسرائيل حقوق انسانی بين المللی 
و حقوق مردم فلس��طين را نقض كرده اس��ت. منزفيلد با اشاره به نامشروع 
بودن اشغال سرزمين های فلسطينی و گسترش شهرک های يهودی نشين در 
 آنها، گفت: كشوره�ای اروپايی به تعهدهای خود برای مقابله با نقض حقوق 
بين المللی در س��رزمين های اش��غالی عمل نکرده ان��د. وی تصريح كرد: 
كشورهای اروپايی بر اساس قانون های بين المللی بايد رابطه اقتصادی خود 
را با اس��رائيل قطع كنند، زيرا اسرائيل حقوق بش��ر را نقض كرده است، اما 
اروپايی ه��ا از اين كار امتناع می كنند. بنابراين كش��ورهای اروپايی هم در 
جنايت های اسرائيل عليه مردم فلسطين شريك هستند. پيش از اين »ريچارد 
فالك« گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور مربوط به وضعيت حقوق بشر در 
فلسطين و سرزمين های اشغالی، در يك سخنرانی در لندن با اشاره به لزوم 
محاكمه سران رژيم صهيونيستی، گفت: جنايت های اسرائيل به حدی رسيده 
كه حتی قانون های بين المللی از رس��يدگی به آنها عاجز است. فالك افزود: 
اقدام های اسرائيل در قبال فلسطينی ها مساوی با نسل كشی و آپارتايد است 

كه اين دو جزو جرم های بين المللی عليه بشريت به شمار می روند. 

انفجار در چین
 44 كشته و زخمی  بر جای گذاشت 

خ�برگ�زاری  »ش��ين ه�وا« 
گزارش داد كه وقوع انفجار 
قوی در كافی  نتی در جنوب 
غرب چين، حداقل ش��ش 
كشته و 38 مجروح برجای 
گذاش��ت. به گزارش ايلنا به 
نق��ل از رويترز، منابع محلی 
پليس اعالم كردند كه انفجار 
در كافی نتی در شهر »كيلی« 
واقع در استان »گويژو« كه به 

دليل ذخيره كردن غيرقانونی مواد شيميايی در اتاق مجاور به وقوع پيوست؛ 
حداقل 44 كشته و مجروح بر جای گذاشت. با اين وجود كارشناسان هم چنان 
در حال بررسی دقيق علت وقوع اين انفجار شديد هستند. شدت اين انفجار 
به حدی بود كه كافی نت را به خاكستر تبديل كرد و شيشه های ساختمان های 
مجاور را شکست. پليس يك تن را به دليل در اختيار داشتن غيرقانونی اين 
مواد منفجره دستگير كرده است و رئيس و مدير كافی نت نيز برای پاسخ گويی 

به برخی پرسش ها بازداشت شده اند.

به دلیل کوتاهی در حفاظت از بی نظیر بوتو؛ 
صدور حکم بازداشت دو افسر 

دادگاه مبارزه با تروريسم پاكستان حکم بازداشت دو افسر ارشد پليس را به اتهام 
 كوتاهی در تأمين امنيت »بی نظير بوتو«، نخست  وزير سابق اين كشور صادر كرد. 
به گزارش ايلنا به نقل از رويترز، ترور »بی نظير بوتو«، نخس��ت  وزير سابق 
پاكستان كه هنوز مبهم باقی مانده است، يکی از تکان دهنده ترين رويدادها در 
تاريخ پاكستان بود. »چودری ذوالفقارعلی«، دادستان ويژه پاكستان در اين زمينه 
گفت: آنها مسئول تأمين امنيت بی نظير بوتو بودند كه نتوانستند هماهنگی های 
امنيت��ی الزم را ايجاد كنند و بعد از ترور، به آنها دس��تور داده ش��ده بود كه 
صحنه جرم را پاكسازی كنند. ذوالفقارعلی گفت كه اين دو مقام ارشد پليس 
»س��عود عزيز«، رئيس پليس سابق شهر »راولپندی« و »خرم شهزاد«، يکی از 
معاونان وی هس��تند. راولپندی  شهری است كه بوتو در سال 2007 در يك 
برنامه انتخاباتی ترور شد. پيش از اين، اداره آگاهی پاكستان تحقيقات پرونده 
ترور بی نظير بوتو را به پايان رساند كه بر اساس آن، ترور بوتو توسط طالبان 

پاكستان طراحی شده است. 
تحقيقات نشان می دهد كه گروه »طالبان« پاكستان در پشت اين جنايت قرار 
دارد. محققان اين پرونده عقيده دارند كه سازمان دهنده اصلی قتل بی نظير 
بوتو »بيت اله محسود«، رهبر وقت گروه طالبان پاكستان بوده است. در مورد 
اينکه طالبان پاكس��تان در مرگ بی نظير بوتو دست داشته اند پيش از اين نيز 
صحبت ش��ده بود، اما اعضای قبيله خانوادگی بوتو خواسته بودند در مورد 
دست داشتن اعضای كابينه دولت وقت در مرگ بوتو تحقيق شود. در بهار 
امسال نتيجه تحقيق كميسيون مستقل بين المللی سازمان ملل متحد در پاكستان 
 اعالم ش��د. در اين تحقيق مدارک مربوط به مرگ بوتو بررس��ی ش��ده بود. 
بر اس��اس گزارش اين كميسيون، دولت وقت با وجود شواهد تهديد بوتو، 

حمايت مناسبی از وی نکرده بود.

معاون صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور:

صنایع دستی چهارمحال و بختیاری و  اصفهان 
در نوبت ثبت جهانی یونسکو ب��اراک اوبام��ا، با وجود صده��ا نيروی 

نظامی آمريکا ناتو در افغانستان، سر زده 
و ب��دون اعالم قبلی به اين كش��ور وارد 
ش��د. اقدامی كه ادل��ه ای برحاكم بودن 
ن��ا امنی متق��ارن در افغانس��تان و تأييد 
شکس��ت اس��تراتژی امنيت��ی آمريکا در 
افغانستان است. رئيس جمهور آمريکا در 
سفری از پيش اعالم نشده )روز 12 آذر( 
ب��ه منظور گفتگو با همت��ای افغان خود 
»حام��د كرزای« و هم چني��ن فرماندهان 

ناتو وارد افغانستان شد. 
دومين سفر اوباما به افغانستان، در طول 
دوره رياست جمهوری اش بر آمريکا در 
حالی انجام می ش��ود كه كاخ سفيد خود 
را برای انتش��ار بررسی استراتژی جنگ 
عليه طالب��ان و القاعده آم��اده می كند و 
قرار است استراتژی آمريکا در افغانستان 
تا پايان ماه دس��امبر )اواس��ط دی( مورد 
بررس��ی قرار گيرد. اين سفر هم چنين با 
انتشار گزارش های سايت ويکی ليکس 
مصادف ش��ده است كه در برخی از آنها 
ق��درت حامد ك��رزای ب��رای اداره امور 
افغانس��تان توس��ط كارل ايکنبری، سفير 
آمريکا در اين كش��ور مورد سئوال قرار 

گرفته است. 
هم چنين براساس برنامه اوليه اوباما، قرار 
ب��ود نيروهای آمريکايی در س��ال 2011 
خ��روج از افغانس��تان را آغ��از كنند، اما 
پ��س از پيروزی جمه��وری خواهان در 
انتخابات ميان دوره ای آمريکا و مخالفت 
آنها با تعيي��ن ضرب االجل برای خروج 
نيروها از افغانس��تان، دولت باراک اوباما 
فرجه زمانی خروج نيروهای آمريکايی از 

اين كشور را سال 2014 اعالم كرد. 
اوباما و نا امنی متقارن در افغانستان 

رئي��س جمه��ور آمري��کا در حالی روز 
جمعه )12 آذر( به طور ناگهانی و اعالم 
نشده به افغانستان سفر كرد كه روندهای 
سياس��ی و امنيتی در افغانس��تان به سود 

دولت آمريکا نيست، زيرا مواضع دولت 
ك��رزای همواره مبنی ب��ر انتقاد مکرر از 
استراتژی جديد اوباما در افغانستان بوده 
است و از سوی ديگر امنيت در افغانستان 
هنوز، عنصری دست نيافتنی می نمايد. 

بنابراين، از سفر رئيس جمهور آمريکا با 
توجه به رونده��ای موجود می توان دو 
نکته اساس��ی را تبيين ك��رد؛ اول اينکه، 
س��فر ناگهانی رئيس جمه��وری آمريکا 
 به اين كش��ور، نشانه هايی از بی ثباتی و
نا امنی متقارن )عدم وجود امنيت در همه 
ابعاد همچون محيطی، اجتماعی، سياسی 
و فردی( را نشان می دهد و دولت مردان 
اي��ن كش��ور به همي��ن دليل س��فرهای 
اعالم نش��ده ای در فضای پرابهام انجام 

می دهند. 
نکت��ه دوم اينکه، اوباما تالش می كند به 
عنوان رئيس جمهور آمريکا در سفرهای 
از پيش اعالم نش��ده به كشورهايی نظير 
افغانس��تان و عراق، خ��ود را در فضای 
رس��انه ای قرار نده��د. چنين وضعيتی، 
به وی اجازه می دهد كه خارج از فشار 
رسانه ای و افکار عمومی مردم منطقه و 
جهان، اس��تراتژی خود را در افغانس��تان 

دنبال كند. 
در واقع س��فرهای اعالم نشده مسئوالن 
آمريکاي��ی ب��ه افغانس��تان ب��ا وج��ود 
نيروهای گس��ترده آمريکا و ناتو در اين 
كشور، برزخ ش��کننده استراتژی جديد 
 اوباما از امنيت در افغانس��تان را نش��ان 

می دهد. 
هم چني��ن رئيس جمهور آمريکا درحالی 
از آزادس��ازی افغانس��تان و عراق سخن 
می راند كه خود هنوز برای س��فر به اين 
كشورها از وضعيت ابهام بهره می گيرد. 
در اين راستا، حتی تعريف سياست های 
جدي��د به منزل��ه تأييد عملی شکس��ت 
استراتژی و اقدام های گذشته آمريکا در 

افغانستان تلقی خواهد شد. 

شکست اوباما و تغییر استراتژی آمریکا 
در افغانستان

چه خبر از پایتخت

معاون سياسی و اجتماعی استاندار تهران 
از 16 آذر )روز دانش��جو( به عنوان روز 
بصي��رت دانش��جويی نام ب��رد و گفت: 
امس��ال نيز همانند س��ال های گذش��ته 
هدف های بلند مراس��م روز دانش��جو و 
در رأس آن استکبارس��تيزی و عدال��ت 

خواهی محقق خواهد شد.  
صفرعلی براتلو در گفتگوی اختصاصی 
ب��ا ايرنا، با اش��اره به برخ��ی تالش ها 
برای انحراف مراس��م 16 آذر گفت: اين 
تالش ه��ا با دراي��ت، آگاهی و بصيرت 
دانش��جويان در س��ال های اخير خنثی 

شده است. 
وی 16 آذر )روز دانش��جو( را متعلق به 
انقالب و نظام جمهوری اسالمی خواند 
و آن را نماد استکبارستيزی ملت ايران و 

مقابله با امريکا توصيف كرد. 
مع��اون اس��تاندار تهران تصري��ح كرد: 
دش��منان س��ال های متم��ادی تالش و 
برنامه ريزی كردند تا در روز دانش��جو 
به ج��ای ضديت با اس��تکبار در جهت 
حمايت از استکبار يا در مسير آن حركت 

شود، اما با درايت و بصيرت دانشجويان 
اين حركت در كشور خنثی شد. 

براتلو گفت: دانش��گاه ها در تهران سال 
گذشته با وجود فتنه و تالش سران فتنه 
برای به هم ريختن اوضاع دانش��گاه ها، 
با بصي��رت در جهت مصالح كش��ور و 
نظام و به ضرر امريکا و سران فتنه عمل 

كردند. 
سرپرس��ت معاونت امنيت��ی و انتظامی 
استانداری تهران گفت: امسال نيز همين 

روند اجرا می شود. 
وی اظه��ار داش��ت: اي��ران پرچم��دار 
استکبار ستيزی در دنياست و ملت های 
آزادی خ��واه هم��گام و هم��راه با ملت 
ايران حركت می كنند و ايران اس��المی 

را الگوی خود قرار می دهند. 
براتل��و تأكيد كرد: باي��د مواضع به حق 
جمهوری اسالمی در عرصه بين المللی 
به ويژه مقابله با استکبار جهانی كه امام 
راحل )ره( ترسيم و رهبر معظم انقالب 
اس��المی همواره آنها را تبيين كرده اند؛ 

در روز دانشجو پررنگ تر شود.

مديركل حفاظت محيط زيس��ت استان 
تهران با تأكيد بر ل��زوم اجرای ضوابط 
ويژه زيست محيطی در پايتخت گفت: 
برنامه ها و ضوابط زيس��ت محيطی در 
كالنش��هر تهران بايد متفاوت با س��اير 

كالنشهرها باشد.  
رس��ول علی اش��رفی پور در گفتگوی 
اختصاصی با ايرنا افزود: تهران پايتخت 
اي��ران اس��ت و باي��د ضوابط زيس��ت 
محيطی و مديريتی خاص در اين ش��هر 

اجرا شود. 
وی مهم ترين برنامه كوتاه مدت در اين 
زمينه را از رده خارج كردن خودروهای 
فرسوده بيان كرد و گفت: يك ميليون و 
500 هزار خودروی فرس��وده در استان 
تهران بايد از رده خارج شوند كه حدود 
ي��ك ميليون آن در ش��هر ته��ران تردد 

می كنند. 
مديركل حفاظت محيط زيس��ت استان 
تهران پيشنهاد كرد كه وزارتخانه صنايع 
و مع��ادن خودروی مناس��ب ت��ردد در 

كالنشهر تهران را توليد كند. 
وی گف��ت: از نظ��ر س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت خودروی با عمر باالی 
12 سال نبايد در تهران حق تردد داشته 

باشد. 
اش��رفی پور در خص��وص منابع ثابت 
آالين��ده و صناي��ع و كارخانه هاي��ی كه 
آاليندگ��ی دارن��د، گفت: پي��ش نويس 
دس��تورالعمل خروج واحدهای صنعتی 
دارای ب��ار آاليندگ��ی و جمعيتی باال از 
تهران تدوين و در فرايند تصويب قرار 

گرفته است. 
وی كاه��ش ب��ار آاليندگ��ی و ت��وازن 
جمعيتی كالنشهر تهران را از هدف های 
تدوي��ن اين دس��تورالعمل ذك��ر كرد و 
گفت: واحدهای صنعت��ی و قديمی كه 
نياز به بازس��ازی قابل توجه دارند، بايد 
در يك برنامه ميان مدت از تهران خارج 
ش��وند. مديركل حفاظت محيط زيست 
اس��تان تهران ابراز اميدواری كرد تا اين 
دس��تورالعمل در ص��ورت تصويب در 
كارگروه های اس��تانی ب��ه عنوان برنامه 

ملی مدنظر مسئوالن قرار گيرد.

معاون استاندار تهران:
 16 آذر، روز بصیرت دانشجویی است

شهر تهران نیازمند 
ضوابط ویژه زیست محیطی

واحد مبارزه با بيماری های مركز بهداشت شماره 
يك اصفهان به مناس��بت س��الروز جهانی ايدز، 
ضمن برگزاری كميته ايدز متشکل از واحدهای 
بهداشتی و پشتيبانی ستادی در دفتر مديريت اين 

مركز، برنامه های زير را برگزار می نمايد.
1- ب��ه ص��دا درآمدن زن��گ هش��دار در كليه 
واحده��ای آموزش��ی منطقه ه��ای آم��وزش و 

پرورش.

2- برگ��زاری هماي��ش پياده روی در حاش��يه 
زاينده رود در تاريخ 15 آذرماه

ب��رای  آموزش��ی  جلس��ه های  برگ��زاری   -3
دانشگاه های موجود در منطقه تحت پوشش.

4- اطالع رس��انی و آم��وزش صنوف مختلف 
ب��ه خص��وص صن��ف آرايش��گر، قصاب ها و 
توليدكنن��دگان مواد غذاي��ی در رابطه با ايدز و 

خطرهای ابتال به اين بيماری.

5- توزيع بروشور و پوسترهای آموزشی، نصب 
بنرهای مرتبط و برگزاری كالس های آموزشی 
در واحدهای تحت پوش��ش برای مراجعان به 

اين مركز.
6- هماهنگ��ی ب��ا ائم��ه جمع��ه و جماع��ت 
و  هرن��د  كوهپاي��ه،  ورزن��ه،  شهرس��تان های 
خوراس��گان ب��ه منظ��ور اط��الع رس��انی به 

نمازگزاران.

برنامه های مركز بهداشت به مناسبت سالروز جهانی ايدز
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آژیر

زیر پوست شهر

خون نامه نبرد

پنجره

باز آمدی ای ماه خون، ای ماه اشکها
باز ديدگانم خون فشان است. انگار غم 

زينب تمام هستيم را پر كرده است. 
باز محرم و ياد حس��ين، ياد دس��تهای 
عباس و آبی ك��ه در كوتاه ترين فاصله 

به حرمت عشق نوشيده نشد.
تم��ام اين روزها ه��ر لحظه مظلوميتت 

جاماندگان قافله را ديوانه می كند.
راز اين همه تازگی خون تو چيست؟ راز 

اين همه شيدا و دلخون دركجاست؟
 چ��را از پ��س قرنها انگار ت��و را همين 
ديروز كش��ته ان��د. راز اين زخم خوب 

ناشدنی در چيست؟ 
تو را تا چه حد مظلوم كشتند كه اينگونه 

آب هنوز شرمنده توست.
ت��و می آيی به س��وی قتلگاهت، نه، به 
س��وی حرم ي��ار می آي��ی. می آيی  با 
كاروانی از عش��ق با دختركان نوپايت با 
علمدار رشيدت با زينب، تو چه استوار 

با عباس می آيی.
می آيی تا تمام كنی رس��م عاشقی را و 
در اين راه همه را پيشکش می كنی تمام 
هستيت حتی عباس را، حتی علی را و 

حتی شش ماهه را.
م��ی آيی تا پهلوی شکس��ته مادرت در 
تاريخ گ��م نش��ود، می آيی ب��ه اثبات 
حقانيت فرق شکافته پدرت می آيی با 

كوله باری از مظلوميت حسن برادرت.
و اين��ك م��ا از پس قرنه��ا همچنان به 
سوگ غم تو گرفتاريم. ای كاش بدانيم 
و دريابيم و اينبار تو دس��تمان را بگيری 
و خودت دلمان را سياهپوش مظلوميتت 

نمايی.
روز شمار عاشورا

امام حسين در راه كربال با افراد و قبايل 
زي��ادی همراه و همگام ب��ود اما در اين 
مي��ان مردمان قليلی بودند كه او را درک 
كرده و به فيض ياريش شتافتند امام بعد 
از مرگ مس��لم و مسجل شدن دشمنی 
كوفيان با ايش��ان همه را با روش��نگری 
و دي��دی باز به همراهی خود خواندند. 
امام راه ياری دهندگانشان را چيزی جز 
شهادت در دنيا و سعادت در آخرت بيان 
نمی كردن��د. در روز اول محرم الحرام  
چ���ون كاروان ام�ام به قصر بنی مقاتل 
رسيد  خيمه ها را برافراشتند، حسين)ع( 

خيمه ای را مشاهده كرد كه نيزه ای در 
جلوآن نصب شده كه نشانگر شجاعت 
صاحب خيمه است و اسبی نيز در جلو 
خيمه ايستاده است امام پرسيد خيمه از 
كيس��ت ؟ گفتند از آن ع�بيداله بن حر 
جع�ف�ی است حس��ين)ع( حجاج بن 
مسروق جعفی را كه افتخار الت�زام ركاب 
داشت به سراغ ع�بيداله ف�رست�اد عبيداله 
از ديدن حجاج يکه خورد و پرسيد: چه 

خبر؟
حجاج بن مس��روق: خداوند كرامتی را 
نصي��ب گردانيده. اين حس��ين بن علی 
اس��ت كه ترا به ياری می طلبد، اگر در 
كن��ار او جهاد كنی اجر مجاهدان در راه 
خدا داری و اگر كشته شوی شهيد در راه 

خدا شده ای.
� م�ن از كوفه خارج نشدم مگر از ترس 
اينکه حسين وارد كوفه گردد و من او را 
ياری نکنم زيرا در كوفه ياوری ندارد كه 
همه از او برگشته و به دنيا روی آورده اند 
مگر كس��ی را كه خدا حفظ كرده باشد. 
حج��اج ب��ه خدم��ت امام برگش��ت و 

گفته های عبيداله را بازگو كرد.
حس��ين)ع( برای اينکه بر عبيداله اتمام 
حجت كند  نع�لين م�بارک پ�وشيده و 
بسوی خيمه عبيداله حركت كرد، عبيداله 
كه چش��مش به امام افت��اد از حضرت 

استقبال كرد و با حضرت گرم گرفت.
آنچ�نان هيبت ام���ام او را جذب كرده 
بود كه ت�ا آخ�ر ع�م�ر اين داس��ت�ان را 
به اين شکل بازگو می كرد: من در عمرم 
كسی را به زيبائی حسين نديدم كه اين 
چنين چش��م را پر كن��د و در دل جای 
گ�ي��رد، و در ع�م�رم ب��رای هيچ كس 
دلم نس��وخت آن چنان كه برای حسين 
رقت كردم هنگ�ام�ی كه ديدم حس��ين 
راه می رود و اطفال��ش در اطرافش در 
حركتند، محاسنش را مشاهده كردم كه 
م�انند بال غراب س��ياه و مش��کی بود، 
پرس��يدم اين س��ياهی طبيعی اس��ت يا 
خضاب كرده ايد؟ فرمود: پسر حر، پيری 
زود به سراغم آمد، فهميدم كه خضاب 
كرده اس��ت، آنگاه مسائل سياسی را به 
اين صورت با عبيدال��ه بن حر در ميان 

گذاشت...
ادامه دارد...

الدن سلطانی

س��ردار كرمی در نشس��ت خبری در 
جم��ع خبرنگاران اعالم كرد: امس��ال 
برای اولين بار از سوی نيروی انتظامی 
ي��ك پليس تحت عن��وان پليس ياران 
محرم به تعدادی از هيأت های معرفی 
می شود كه برقراری نظم و جلوگيری 
از س��د معبر و... را در ايام سوگواری 
س��االر ش��هيدان برعه��ده دارند. وی 
افزود: در ماه محرم برنامه های نظارتی 
داريم تا فضای الزم و مناس��ب برای 
ع��زاداران حس��ينی فراه��م ش��ود و 
 م��ردم از مراس��م و برنامه ها اس��تفاده 

كنند.
اصفه��ان  اس��تان  انتظام��ی  فرمان��ده 
پيش��گيری و اط��الع رس��انی را گام 
انتظام��ی  ح��وزه  برنامه ه��ای  اول 
در رابط��ه با اي��ام س��وگواری محرم 
عنوان و خاطرنش��ان كرد:  در س��طح 
مدرس��ه های شهرس��تان های اصفهان، 
لنج��ان و خمينی ش��هر آموزش هايی 
انجام ش��د ك��ه نزديك ب��ه 80 هزار 
نف��ر اين كالس ه��ا را ط��ی كردند و 
 نمايش��گاهی ه��م در اي��ن زمينه داير 

شد.
س��ردار كرمی به برگزاری 10 همايش 
و نشست يك روزه با حضور مداحان، 
شعرا، علما و روحانيون در خصوص 
اي��ام مح��رم اش��اره و تصري��ح كرد:  
موض��وع اين نشس��ت ها حول محرم،  
س��د معبر و عدم استفاده از ابزارآالت 
موسيقی بود تا صاحب نظران با آگاهی 
دادن ب��ه م��ردم فضای مناس��بی برای 

عزاداری فراهم نمايند.
وی همچنين به برخورد جدی نيروی 
انتظام��ی با بدعت ه��ا و خرافه ها مثل 
قمه زنی اش��اره ك��رد و گفت:  اكنون 
اقدام های پيشگيری در اين خصوص 
انج��ام ش��ده و اخط��ار ه��م كرديم 
كس��انی كه در رابطه ب��ا موضوع های 
قمه زن��ی يا راه رفتن روی شيش��ه و 
نظاير اينها تحرک و پش��تيبانی فکری 
و مالی می كنند با آنها برخورد می شود 
كه البت��ه تاكنون 45 نف��ر از اين افراد 
شناس��ايی ش��ده و اتهام های آنها نيز 
مستندس��ازی شده و اقدام های قانونی 
الزم در خصوص اي��ن افراد صورت 

خواهد گرفت.
فرمان��ده انتظام��ی اس��تان اصفهان در 
ادام��ه اف��زود: ب��ا توجه به نظ��ر مقام 
معظ��م رهبری و مراجع تقليد مبنی بر 
حرام بودن عمل قمه زنی و نيز ايجاد 
رعب و وحشت در ميان مردم نيروی 
انتظامی اقدام های پيش��گيرانه خود را 
انجام داده و در صورت مشاهده مورد 

اقدام پليس قرار مي گيرند.
اما با اين ح��ال همکاری و هماهنگی 
س��اير ارگان ها و دستگاه ها مثل صدا 
و س��يما و بهداشت و... سبب می شود 
م��ردم از ضرر اقدام های وحش��تناكی 
مانند قمه زدن نظير تأثيرات بد روانی 
و بيماری های قابل انتقال از اين طريق 
آگاه ش��وند و ديگر شاهد انجام چنين 

اعمالی نباشيم.
س��ردار كرمی درب��اره طرح ش��کوه 
عف��اف نيز تصري��ح ك��رد: اين طرح 

برای دومين بار اجرا ش��ده و تمرينی 
اس��ت برای ما چرا كه كار ما فقط امر 
به مع��روف و نهی از منکر نيس��ت و 
 اين بار با رويکرد فرهنگی وارد ميدان
شديم. بنابراين 25 هزار بسته فرهنگی 
در اصفهان و س��ه ش��هر استان توزيع 

شد.
وی همچني��ن به آم��وزش خواهران 
ط��الب اش��اره و خاطرنش��ان ك��رد: 
در  اف��راد  اي��ن  حاض��ر  ح��ال  در 
 5 مدرس��ه ب��ه آم��وزش و تش���ويق 
دانش آموزان نس��بت به حفظ حجاب 
اق��دام كرده اند و بع��د از اين ايام اين 
تعداد به 14 مدرس��ه خواهد رسيد و 
 در مجموع 2500 دانش آموز خواهند 

ديد.

فرمانده نيروي انتظامي استان اصفهان :
برقراري نظم توسط پليس ياران محرم 

در ايام سوگواري

جامعه

فعاليت 1200 هيأت مذهبی 
در چهارمحال و بختياری 

ورود 18 اتوبوس و مينی بوس 
به ناوگان اتوبوسرانی شهركرد 

حوادث و سوانح شايع ترين علت 
مرگ و مير كودكان است

برگزاری همايش كوير و توسعه 
گردشگری در خور و بيابانك

اس��المی  تبليغ��ات  س��ازمان  فرهنگ��ی  مع��اون 
چهارمح��ال و بختي��اری گفت: يك ه��زار و200 
هيات مذهبی رس��می در شهرس��تان های هفتگانه اين 
استان برای برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم سوگواری 

اباعبداهلل حسين )ع( فعال شد. 
حجت االسالم سيد محمد ميربد درگفتگو با ايرنا افزود: 
در آستانه ماه محروم تعداد دو هزار نسخه كتاب نوحه و 
مرثيه س��رايی بين هيأت های مذهبی سطح استان توزيع 

شد. 
وی برگ��زاری كالس ه��ای توجيحی ب��رای مداحان و 
مس��ئوالن هيأت های مذهبی اس��تان خبر داد و گفت: با 
تمهيدات انجام ش��ده مراسم سوگواری در دهه نخست 
م��اه محرم با حض��ور مبلغان دينی نگاه ق��رآن محوری 

برگزار خواهد شد. 

 معاون عمرانی اس��تاندار چهارمح��ال و بختياری 
گفت: هشت دس��تگاه اتوبوس و 10مينی بوس تا 
پايان آذرماه وارد ناوگان اتوبوس��رانی شهركرد می شود. 
احمد ايرج پور در گفتگو با ايرنا افزود: هدف از افزايش 
ناوگان مسافربری جلوگيری از افزايش قيمت كرايه های 
حم��ل و نقل در زم��ان اج��رای هدفمند ك��ردن يارانه 

هاست. 

 مدي��ر امور ك��ودكان ش��بکه بهداش��ت و درمان 
شهرستان دهاقان گفت: در حال حاضر و در كشور 
م��ا، حوادث و س��وانح ش��ايع ترين علت م��رگ و مير 

كودكان پس از دوره نوزادی است.

 همايش علمی كوير و توس��عه گردشگری پايدار 
18 و 19 آذرم��اه جاری در خور و بيابانك اصفهان 

برگزار می شود. 
فرهنگ��ی، صناي��ع دس��تی  مي��راث  اداره  سرپرس��ت 
در  بيابان��ك  و  خ��ور  شهرس��تان  گردش��گری   و 
 گفتگ��و با ف��ارس اظه��ار داش��ت: با حض��ور تعدادی 
از اس��تادان و چهره ه��ای مان��دگار و برخ��ی از مقام ها 
و مس��ئوالن اس��تان اصفه��ان و مديران دفت��ر خدمات 
مس��افرتی و جهانگردی در س��طح منطقه مركزی كشور 
 اولين همايش علمی كوير و جذابيت های آن و توس��عه 
 گردش��گ��ری در  خ����ور و بيابان����ك برگ�����زار 

می شود.

با وجود مخالفت های خانواده همس��رم، او با من ازدواج 
كرد و برای اينکه از س��رزنش های آنها راحت ش��ويم به 
پيش��نهاد يکی از دوس��تانمان تصميم گرفتي��م به يکی از 

كشورهای اروپايی سفر كنيم اما...
زن جوانی كه همراه همسر و فرزند چهارساله اش به دايره 
مشاوره كالنتری 21 فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان 
مراجعه كرده بود با چشمانی اشکبار به بازگو كردن داستان 
تلخ س��فر خود با همسرش به خارج از كشور پرداخته و 
عنوان داشت كه ديگر حاضر به زندگی با وی نيست. اين 
زن در بيان داس��تان خود گف��ت: من يك بار ازدواج كرده 
بودم و نتيجه آن فرزندی است كه اكنون مقابل شماست، 
يك سال پيش با همسر جديدم آشنا شدم. از همان روزی 
كه او قصد داشت با من ازدواج كند خانواده اش مخالفت 
خودش��ان را اعالم كردند. من و همس��رم هر كاری كردم 
ت��ا آنها را راضی كنيم موفق نش��ديم تا اينکه همس��رم با 
مخالفت ه��ای خانواده اش با من ازدواج كرد و برای اينکه 
از ناراحتی هايی كه خانواده همسرم ايجاد می كردند راحت 
شويم به پيشنهاد يکی از دوستان تصميم گرفتيم به خارج 
از كش��ور رفته و ي��ك زندگی خوب و بدون دردس��ر و 
راحت برای خودمان تش��کيل دهيم اما غافل از اينکه چه 
عاقبت ش��ومی در انتظار ماس��ت. برای تأمين هزينه سفر 
من هر چه مال و اموال داش��تم از جهيزيه گرفته تا پول و 
طال همه را فروختم و همس��رم هم با پس انداز جزئی كه 
داشت قرار شد به صورت غيرقانونی و قاچاق به يکی از 
كش��ورهای اروپايی برويم. در ابتدا بنا شد از طريق خاک 
ارمنس��تان وارد تركيه ش��ده و بعد ه��م از آنجا به مقصد 
كش��ور مورد نظر عزيمت كنيم. در اين خصوص هم فرد 
 رابط نيز ما را مطمئن كرده بود كه هيچ مشکلی به وجود 

نمی آيد.
 البته بايد بگويم كه من هم بدون اجازه همس��ر اولم حق 
خروج فرزندم را از كش��ور نداش��تم و می دانستم كه اگر 
او بفهم��د با اين امر مخالف��ت می كند. به همين دليل بود 
كه مجبور بودم به صورت مخفيانه و غيرقانونی از كشور 
خارج شوم. هنگام خروج از كشور ارمنستان پليس اينترپل 
متوجه تقلبی بودن مدارک من شد و مرا بازداشت كرد اما 
همس��رم توانست آزادانه از گيت فرودگاه عبور كرده و به 

كشور تركيه برود. 
وضعي��ت دردناكی بود، آن قدر ش��رايط بر من س��خت 
گذش��ت كه هنوز هم عوارض روحی آن را پس می دهم. 
از طرفی نه زبان آنها را بلد بودم و نه می توانستم با وسايل 

پيشرفته آنها تماس برقرار كنم.
ه��ر روز را با ترس و وحش��ت می گذران��دم و از اينکه 
همسرم مرا در آن شرايط رها كرده و رفته بود افسرده شده 
بودم تا اينکه به س��فارت ايران رفته و بعد از بازگو كردن 
ماجرا با كمك كاركنان آنجا پس از 10 روز سرگردانی در 
كش��ور بيگانه و با وجود اينکه ديگر پولی برای بازگشتم 

نداشتم به ايران آمدم.

سفر به سراب )قسمت اول(
ب��ا روند طوالنی مدت حف��ظ اعتماد به 
نفس فردی كارمن��دان عالوه بر دغدغه 
برجس��ته در مي��ان مرافع��ات پرخ��رج 
كارمن��دان، می ت��وان گفت مس��ئوليت 
پذيری ديگر كلمه ای نامفهوم اس��ت تا 
ش��يوه كار در ش��ركت ها و كارخانه ها. 
اين طريقه فکری از دهه شصت تاكنون 
وجود داش��ته اس��ت، از اين��رو كارمند 
متوس��ط هيچگاه انتق��اد و فيدبك منفی 
واقع��ی دريافت نکرده ان��د. كارفرمايان 
تنه��ا  م��ردم  ك��ه  باه��وش می دانن��د 
 امتي��از باثب��ات آنها در رقابت هس��تند. 
ش��ركت هاي��ی ك��ه امس��ال می گيرند، 
به دنب��ال افرادی هس��تند ك��ه در زمينه 
كاری خود مهارت كافی و كامل داش��ته 
 و همچني��ن بتوانن��د به اف��راد ديگر نيز 
)همکاران خود را( انگيزه بدهند. اين مسأله 
چه ب��رای كارمندان قديم��ی و همچنين 

پيمانکاران مستقل صدق می كند. 
منتظر اين نوع جديد از كاريابی نباشيد، 
خودت��ان را ب��رای گرفت��ن فيدب��ك و 
انتقاد از كس��انی كه می توانند به ش��ما 
برای تبديل ش��دن به ف��ردی نيرومند و 
بامهارت كمك كنند، آماده كنيد. اول از 
همه، فکرتان را در مورد گرفتن فيدبك 
عوض كنيد. به پيام هايی كه از نزديکان 
خ��ود درياف��ت می كنيد گ��وش دهيد: 
همسرتان، فرزندانتان، دوستان نزديکتان 
و س��اير اعضاء خانواده. همه اين پيام ها 
را يادداشت كرده و آنها را غذای فکرتان 

تصور كنيد. 
سعی كنيد هر انتقادی را منتقدانه بررسی 
و آناليز كنيد و اگر می خواستيد كه فکر 
آنها را ع��وض كنيد، ببينيد چه كارهايی 

می توانيد انجام دهيد. 
نکت��ه مهمی كه بايد در مورد هر فيدبك 
به ياد داشته باش��يد: اين يك ايده است 
كه از ديدگاه خاص فردی ديگر نش��أت 
گرفته اس��ت. به خود شما بستگی دارد 
كه خوب در مورد آنها فکر كنيد، آنها را 
با س��اير انتقادهايی كه دريافت كرده ايد 
مقايس��ه كنيد و اقدامی مثبت در جهت 
آن انج��ام دهي��د. ب��رای م��ا غيرممکن 
اس��ت خودمان را طوری كه ديگران ما 
را می بينن��د، ببينيم. اما مس��أله مهم اين 
است كه اجازه نمی دهيم اين نقاط كور، 
فرصت های خ��وب را از ما بگيرد. در 
زي��ر به روش هايی اش��اره می كنيم كه 

از طري��ق آن می توانيد از فيدبك ها به 
بهترين شکل فايده ببريد: 

وقتی انتقادی درياف��ت می كنيد، بدون 
هيچگون��ه اظهار نظر خوب گوش كنيد 
و به طور مستقيم در چشم های فرد نگاه 
كنيد. وقتی صحبت او تمام شد، باز هم 

نظ��ری ابراز نکني��د اما اگر 
توضيح بيشتری می خواهيد، 
س��ئوال كنيد. حرف های او 
را ن��ه بپذيريد، ن��ه رد كنيد 
و نه س��عی كني��د توجيه و 
اس��تدالل كنيد. چون ما ياد 
نگرفته ايم كه وقتی طرفمان 
در ح��ال حاض��ر از چيزی 
فيدبك های  است،  عصبانی 
خوبی بدهيم. وقتی فيدبکی 
دس��ت روی مس��ائل قلبی 
فيدبکی  می گ��ذارد،  طرف 
احساس��ی اس��ت، اما سوء 
استفاده نيس��ت. وقتی انتقاد 
اين  ب��ه  يک��ی از همکاران 
درجه برسد بايد بخواهيد كه 
بحث را متوقف كند و ادامه 
آن را برای زمانی بگذارد كه 

كمی آرامتر شده باشيد. 
شجاعت و جس��ارت فردی كه به شما 
فيدبك داده اس��ت را تشخيص دهيد و 
آن را هديه ای ارزش��مند تلقی كنيد كه 
برای كمك به رشد شما ارائه شده است. 
از ف��رد منتقد برای فيدبك خود تش��کر 
كنيد. البته به زبان آوردن كلمه های مثبت 

وقتی فيدبکی منفی دريافت كرده باشيد، 
كمی دشوار است. 

بالفاصله هرچ��ه از آن انتقاد در ذهنتان 
مان��ده را روی كاغ��ذ بياوري��د، تا آنجا 
كه ممکن اس��ت يادداش��ت هايتان را با 
كلمه ه��ای خود فرد منتقد بنويس��يد. به 
روز  دو  حداق��ل  خودت��ان 
برای بررس��ی اين اطالعات 
فرصت دهيد. س��عی نکنيد 
آن رفتارت��ان را تغيير دهيد. 
طريقه عملکرد و رفتار واقعی 
خودتان و واكنش ديگران به 
آن را بررس��ی كنيد. بعد از 
چند روز به يادداش��ت های 
كلمه های  برگردي��د.  اصلی 
احساسی تر را از آن برداشته 
و س��عی كنيد پيام اصلی آن 

را درک كنيد.
انتقادپذيری كار  بدانيد ك��ه 
دش��واری اس��ت، حتی اگر 
آن را ب��ه خوب��ی درياف��ت 
ك��رده و از فرد منتقد ممنون 
و سپاس��گذار باشيد. گرچه 
اين اي��ده و دي��دگاه فردی 
می توان��د  اس��ت،  ديگ��ر 
احساس های ش��ما را در مورد خودتان 
به كلی تغيير دهد. از اينرو وقتی فيدبك 
انتقادهای س��خت دريافت می كنيد،  و 
س��عی كني��د كار خوبی ب��رای خودتان 
انج��ام دهيد. كاری ك��ه اعتماد به نفس 

شما را به شيوه ای تقويت كند. 

در مورد آن انتقاد با دوس��تان يا كسانی 
كه برای نظرش��ان احترام قائليد صحبت 
كنيد، ام��ا از آنها نخواهيد تا نس��بت به 
آن پي��ام واكنش بدهند. ب��ه آنها بگوييد 
كه فقط به دنبال همدردی برای عبور از 
يك فرايند رشد و توسعه فردی هستيد 
و از آنها نمی خواهيد كه با ش��ما موافق 

يا مخالف باشند. 
از فيدب��ك در راه مثبت و تا حد ممکن 
عمل��ی، نه ب��ا فيدب��ك دهن��ده بلکه با 
س��ايرين، اس��تفاده كني��د. می توانيد از 
نزديکان ت��ان بخواهي��د كه اگ��ر ديدند 
دوباره به عادات سابقتان برگشته ايد، به 

شما تذكر بدهند. 
در ش��رايط زير ش��ما آمادگ��ی پذيرش 

انتقاد را داريد: 
می خواهيد همانطور كه ديگران شما را 
می بينند، خود را بشناس��يد و می دانيد 
ك��ه اينها فق��ط عقايد و نظره��ای افراد 
ديگر اس��ت و ممکن است درمورد شما 

صحت نداشته باشد. 
به همکارانتان اعتماد كنيد از همکارانتان 
بخواهيد كه درصورت داش��تن هر نوع 

انتقادی در رابطه با شما، ابراز كنند. 
در محلی خ��ارج از محل كار در رابطه 
با آن صحب��ت كنيد. در محلی خارج از 
مح��ل كار حول اين موض��وع صحبت 

كنيد. 
از ديگران بخواهيد باز هم از شما انتقاد 
كنند تا از تغييرهای خود مطمئن شويد.

برای گرفتن فيدبك بيشتر در محل كار، 
می توانيد اقدام های زير را انجام دهيد: 
به بازبينی ها و بررس��ی های عملکردی 
قبل��ی نگاه��ی بيندازيد تا ش��ايد نقاط 

مشتركی داشته باشند. 
سعی كنيد از فيدبك برای گرفتن ترفيع 
يا تغيير جه��ت كاری اس��تفاده كنيد تا 
دليل��ی برای داخل ش��دن در اين فرايند 

تغيير پيدا كنيد. 
برای خود مربی و استاد در نظر بگيريد 
تا متدهای مختلف دريافت فيدبك را به 

شما آموزش دهد. 
هرچه خود را بهتر بشناسيد، انتقاد برايتان 
كمتر ناراحت كننده خواهد بود. شما ياد 
خواهيد گرفت كه چط��ور اين انتقاد را 
از ديدگاهی بزرگتر مورد بررس��ی قرار 
دهيد و اجازه بدهيد به شما برای دست 

يافتن به روياهايتان كمك كند. 

مرضيه محب رسول

از زمانی كه برای اولين بار اميركبير ايرانيان را با علوم 
جديد آشنا كرد و اولين طيف منوالفکرهای ايرانی از 
فرنگ برگشتند جامعه ايران هميشه تحت تأثير قشر 
تحصيل كرده بوده است. نوع نگاه متفاوتی كه اين افراد 
به واسطه ارتباط با دنيای مدرن كسب می كردند همواره 
آنها را نسبت به وقايع پيرامون خود حساس می نمود. 
آنها به خوبی از س��طح عمل و گفت��ار دولتمردان به 
عمق و ريش��ه قضايا پی ب��رده و به دنبال چرايی هر 
مس��أله ای حکومت را به چالش كشيده اند. به عنوان 
يك واقعيت تاريخی همواره حركت های دانشجويی 
در آگاهی بخشی های سياسی و اتفاقات عمده اثرگذار 
بوده اس��ت. ش��کل گيری جنبش دانشجويی مبتنی 
ب��ر تفکرات وطنی و خواس��ت های آزاديخواهانه را 
می توان در 14 آذر 1332 يافت جايی كه بغض خفته 
كودتای ننگين 28 مرداد در گلوی نس��ل آگاه جامعه 
يعنی دانشجويان شکست و با خون جاودانه شد. در 
اين روز دانشجويان به دليل اعتراض به ورود معاون 
نيکسون به ايران و بازديد از دانشگاه تهران به گلوله 
بسته شدند و س��ه تن از آنها به شهادت رسيدند. در 
آن زمان جنبش دانشجويی التقاطی از افکار گوناگون 
و ايده ه��ای نوظهور ب��ود اما در اي��ن ميان فعاليت 
انجمن های اس��المی پررنگ تر از س��اير گروه ها به 
چش��م می خورد. انجمن های اسالمی دانشجويان در 
طول سال های فعاليت خود تا پيروزی انقالب اسالمی 
يکی از پايه های اساس��ی مبارزات دانش��گاهيان در 
دانشگاه های داخل و خارج كشور عليه رژيم پهلوی 
و نظام شاهنشاهی را تشکيل می دادند و اين عملکرد 
را می بايست در عمق باورها و اعتقادات اسالمی آنها 
كه متأثر از ظهور شخصيت هايی چون شهيد مطهری، 
آيت ا... طالقانی و دكتر شريعتی بر اثر جاذبه و عمق 
فکری و معرفتی آنها در تعامل نزديك و مس��تقيم با 
دانشجويان به وجود آمده بود جستجو كرد. از اواخر 

دهه چهل و اوايل دهه پنجاه در جنبش دانشجويی با 
دو حركت همسو مواجه هستيم: حركت اول جنبش 
مسلحانه است كه از سال 50 علنی شد و در معرض 
قضاوت افکار عمومی قرار گرفت. دانشگاه ها محل 
جذب نيرو برای جنبش های مس��لحانه بودند و اين 
موجب شکل گيری يك تحول بسيار عميق كيفی در 
حركت های دانشجويی شد. حركت دوم مربوط به 
انقالب فرهنگی بود كه توسط برخی از انديشمندان 
اسالمی با تکيه بر امکانات بالقوه دانشجويی صورت 
گرف��ت و راهی نو پيش روی جوانان گش��ود. دكتر 
ش��ريعتی، آيت ا... مطهری، آيت ا... طالقانی، آيت ا... 
بهشتی، عالمه جعفری و... با تأسيس كانون های فکری 
مانند حسينيه ارشاد تالش های گسترده ای را جهت 
پی ريزی بيداری اسالمی آغاز كردند و مهم ترين دليل 
ثابت قدمی دانشجويان مس��لمان در دوران مبارزات 
عليه رژيم پهلوی را می بايس��ت در عمق تئوريك و 
اعتقادات آنها جستجو نمود كه محصول مطالعه و عمق 
بخشی در دوران دانشجويی بوده است. در هيچ برهه 
ديگری از تاريخ تا اين حد ش��اهد ايجاد سخنرانی ها 
و تجمع های دانشجويی نيستيم. اين حضور مؤثر تا 
س��ال های پيروزی انقالب ادامه داش��ت و پس از آن 
اين دانش��جويان بودند ك��ه در صحنه های عملی به 
ياری انقالب و نظام ش��تافتند. جنبش دانشجويی در 
ماه های پس از پيروزی انقالب يکی از پرالتهاب ترين 
كانون های فعال كش��ور بود جايی كه هر كس برای 
مرامش مبارزه می كرد و ب��رای اثبات حقانيت آن به 
درگيری های لفظ��ی و فيزيکی می پرداخت. در طی 
سال های اوليه ش��کل گيری انقالب اين دانشجويان 
بودن��د كه برخی از حس��اس ترين اتفاق��ات را رقم 
زدند از آن جمله می توان به تس��خير النه جاسوسی 
اش��اره ك��رد. در دوران جنگ و س��ازندگی اگرچه 
جنبش دانشجويی همچنان به فعاليت می پرداخت اما 
اوج گي��ری دوباره اين جنب��ش در 2 خرداد 1376 به 
خوبی می توان ديد. پس از اين مرحله و خيزش دوباره 

دانشجويی شاهد شکل گيری و نيز انشعابات متعدد در 
تشکل های دانشجويی از جمله انجمن اسالمی و دفتر 
تحکيم وحدت هستيم. در طی اين سال ها دانشجو و 
جنبش دانش��جويی فراز و نشيب های زيادی را طی 
كرده اس��ت اما چيزی كه هميش��ه مهم بوده و حتی 
مورد توجه و تأكيد امام راحل و نيز مقام معظم رهبری 
قرار دارد اينکه اين جنبش به حاشيه كشيده نشود و 
به انفعال نيفتد. جنبش دانشجويی بايد متواضعانه خود 
را در ح��ال تجربه كردن ببيند و بداند بدون آس��يب 
شناسی و بازگشت مکرر به مبانی، نمی تواند سربلند 

از آزمون های خود بيرون بيايد. 
بزرگترين ضربه به كش��ور و نيز روح آزاديخواهی و 
حق طلبی اين اس��ت كه دانشجو خود و نظراتش را 
در تغيير روند جامعه بی تأثير بداند. زمان دانشجويی 
زمان آزمون و خطاس��ت جايی كه ج��وان می تواند 
ش��روع كند. اين ش��روع می تواند راهی نو را برايش 
باز كند راهی به س��وی آينده ای روشن و البته چراغ 
روش��نايی بخش اين راه عقالنيت و ديانتی است كه 
ه��ر فرد باي��د آن را با خود همراه كند ت��ا به بيراهه 
كشيده نشود. جنبش دانش��جويی خيزشی است كه 
در آن هم دس��ت رد بر سينه روشنفکری بيمار كافه 
نشين می زند و هم دست رد بر حركت های ابتذالی. 
جنبش دانشجويی همانطور كه بارها ثابت كرده است 
يك نيروی بالفعل آزاديخواهی و آزادانديش��ی است 
نيرويی كه هرگاه آزاد شود به روشنگری در كل جامعه 
می انجامد و قابليت های جنبش دانشجويی را برای دفع 
مبرم ترين تهديدهای زمان به اثبات می رساند. اگرچه 
تالش برای عدم انحراف از اصول اسالمی انقالب در 
كنار آزادی های قانونی و عدم س��ازش با انحرافات 
وظيفه اصلی جنبش دانشجويی است اما مسئوالن با 
ايج��اد روحيه انتقادپذيری در ميان خود اين ظرفيت 
را به دست اندركاران آينده جامعه بدهند كه در كنار 
هر شغل و س��متی خود را وامدار مردم و موظف به 

برآوردن نيازهای آنها بدانند.

عاشورا همه هستی ما
انتقاد پذیری، مهارتی شاخص در کار 

جنبش دانشجويی، فريادی بر عليه استكبار كه خاموش نخواهد شد

وقتی انتقادی 
دريافت می كنيد، 
بدون هيچگونه 
اظهار نظر خوب 
گوش كنيد و به 
طور مستقيم در 
چشم های فرد 

نگاه كنيد. وقتی 
صحبت او تمام 

شد، باز هم نظری 
ابراز نکنيد اما اگر 
توضيح بيشتری 

می خواهيد، 
سئوال كنيد.

دث
 قاتل��ی كه پس از قتل يك نفر به خاطر حوا

مسائل مالی و با گذشت اوليای دم مقتول 
پای چوبه دار از مرگ رهايی يافته بود با 
ارتکاب يك جنايت ديگر به خاطر مسأله 
عشقی بار ديگر در آستانه قصاص قرار 
گرفت. شرح ماجرا: محمود يك سال 
قبل توسط زندانبان از سلول انفرادی كه 
به تازگی به آن انتقال پيدا كرده بود خارج 
ش��ده و به اتاق ويژه اعدام انتقال يافت. 
قرار بود رأس س��اعت 6 صبح و قبل از 
سر زدن سپيده دم، اين متهم درحضور 
اوليای دم، مدير زندان و مسئول اجرای 
احکام دادس��تانی به دار آويخته ش��ود. 
همه چيز برای اج��رای حکم آماده بود 
اما خانواده مقتول كه محمود را از كرده 
خود پشيمان می ديدند و با التماس وی 

روبه رو ش��دند با بزرگ��واری از خون 
عزيز خود گذش��ت كردند ت��ا جوانی 
ديگ��ر غير از فرزند آنها جان خود را به 
خاطر چند لحظه جنون از دست ندهد. 
محمود كه از پ��ای چوبه دار به زندگی 
برگشته بود بار ديگر راهی بند عمومی 
شد تا باقی دوران مجازات خود را اين 
بار از جنبه عمومی جرم بگذراند. زندانی 
سرانجام پس از طی دوران محکوميت 
از س��لول آزاد و راهی خانه پدری شد 
اما قدر اين رهايی را ندانس��ته و چندی 
بع��د دوباره در مقابل بازپرس ويژه قتل 
قرار گرفته و مجبور به پاسخ به سئواالت 

وی ش��د. يعنی هنگامی ك��ه زنی به نام 
س��پيده به كالنتری محل رفته و گفت: 
امروز شوهرم سعيد به همراه پسرخاله ام 
محم��ود از خان��ه خارج ش��دند. چند 
ساعت بعد كه سراغ سعيد را از محمود 
گرفتم اين مرد گفت در كوه س��عيد را 
گم كرده اس��ت و هر چ��ه هم دنبال او 
گشته خبری از او پيدا نکرده است. من 
به محمود مش��کوكم. او عاشق من بود 
ولی موفق به ازدواج با من نش��د. وقتی 
هم كه از زندان آزاد شد و متوجه ازدواج 
من و سعيد شد ديگر آرام و قرار نداشت 
و درصدد از بين برداشتن مانع ازدواج با 

من بود. با اين اظهارات مأموران س��راغ 
محم��ود رفت��ه و وی را جهت پاره ای 
س��ئواالت به دادسرای جنايی بردند. اما 
در ساعات اول بازجويی به هيچ مدرک 
محکمی كه بتواند دست داشتن محمود 
را در جريان مفقود ش��دن سعيد اثبات 
كند دس��ت پيدا نکردند. آنچه كه باعث 
می ش��د مدت بازداش��ت متهم تمديد 
شود عالوه بر سابقه دار بودن وی اصرار 
سپيده بر قتل همسرش توسط محمود 
بود. محمود س��رانجام پس از چند روز 
بازجويی درست بودن اين فرضيه سپيده 
را به اثبات رساند و به قتلی ناجوانمردانه 
س��عيد اقرار كرد. بدي��ن ترتيب مجرم 
راهی زندان شد تا در انتظار دادگاه خود 

بنشيند.

قتلی ديگر توسط قاتل از دار نجات يافته 
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 زاينده رود 
شهردار كاشان از انتخاب پورتال اينترنتی كاشان به عنوان پورتال 

برتر در زمينه شهرداری الکترونيك در كشور خبر داد.
سعيد مدرس زاده بهره گيری از نيروهای متخصص، تکنولوژی روز و 
حضور در ده ها نمايشگاه، همايش و سمينار در سطح كشور و استان 
را از داليل كسب اين رتبه دانست. وی ارائه خدمات شهرداری، مانند 
شهرسازی، جی آی اس، پيگيری های پرونده ها و هم چنين تعامالت 
دوس��ويه مس��تقيم با مس��ئوالن به صورت الکترونيکی از مهم ترين 
اقدام های اين پورتال است. شهردار كاشان هم چنين از پرداخت كليه 
قبوض شهرداری به صورت الکترونيکی و راه اندازی شهر الکترونيك 
در آينده نزديك خبر داد و گفت: يکی از مهم ترين مقوالت در جامعه 
اطالعاتی، مسأله خدمات الکترونيك است كه اين امر به معنای فراهم 
نمودن شرايطی اس��ت كه نهادها بتوانند خدمات خود را به صورت 

شبانه روزی و در تمام ايام هفته به شهروندان ارائه كنند. 
مدرس زاده گفت: به منظور كاهش بس��ياری از معضالت شهری از 
جمله ترافيك، آلودگی های زيس��ت محيطی و هزينه های س��نگين 
ناش��ی از ترددهای غير ضروری ش��هروندان اين شهر در آينده ای نه 
چندان دور بايد طيف گسترده ای از خدمات شهرداری از طريق شبکه 
اينترنت و درگاه الکترونيکی اين نهاد دريافت نمايند. اين اقدام يکی 
از گام هايی اس��ت كه در مس��ير ايجاد دولت الکترونيك نيز می تواند 
 بسيار مؤثر باشد. پورتال اينترنتی ش�هرداری ك�اشان با آدرس اين�ترنتی
 Kashan.ir با طراحی جديد كليه خدمات الکترونيکی سازمان های 

تابعه و معاونت های شهرداری كاشان را تحت پوشش قرار می دهد.

رئیس دفتر شهردار کاشان: 
آسفالت معابر و خیابان ها درخواست 

شهروندان از شهرداری ها
 زاينده رود 

رئيس دفتر ش��هردار آسفالت معابر و خيابان های شهر كاشان را 
بيشترين درخواست شهروندان از شهرداری دانست. سعيد بقال زاده 
با بيان اينکه ارتباط نزديك مردم با ش��هرداری باعث تس��هيل و حل 
مشکالت شهروندان و ارتقاء س��طح رضايت مندی مردم نسبت به 
شهرداری می شود افزود:  آرامش خاطر شهروندان نسبت به شهرداری 
و حل مشکل ها و مسائل شهری مردم اين شهر به صورت حضوری 
از مزايای اين گونه ديدارها اس��ت. وی با اش��اره به اينکه به صورت 
ميانگين هر دوشنبه 50 نفر از شهروندان در قالب جلسه های مالقات 
مردمی، به بيان ديدگاه ها، مشکالت و مسائل خود در حوزه فعاليت های 
ش��هرداری می پردازند گفت: عالوه بر بحث كميس��يون ماده صد و 
تخلفات ساختمانی، آسفالت معابر و خيابان های سطح شهر بيشترين 
درخواست شهروندان به هنگام مراجعه به شهرداری می باشد. به گفته 
وی شهروندان عالوه بر روزهای دوشنبه، روزهای تعطيل هم می توانند 

با شهردار ديدار و به بيان مشکل های خود بپردازند.

 رشته پزشکی دانشگاه آزاد
نجف آباد از افتخارات كشور

 زاينده رود 
 دكتر س��يد مح�مد امي�ری با بيان اينکه رش��ت�ه پزشکی دان�شگاه 
نجف آباد از افتخارات كشور است، گفت: تاكنون 1200 نفر از دانشکده 
پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد فارغ التحصيل شده اند كه حدود 
200 نفر از اين دانشجويان دوره تخصص را در دانشگاه های كشور طی 
كرده و همين تعداد در دانشگاه های خارج از كشور مشغول به تحصيالت 

تکميلی اند. 
وی افزود: دانش��جويان رشته پزشکی دانش��گاه آزاد اسالمی نجف آباد 
همواره جز افتخار آفرينان بوده اند و هرس��اله در امتحان جاری وزارت 
بهداشت در علوم پايه و غيره، دانشکده پزشکی ما صددرصد قبولی داشته 
و باالترين نمرات در آزمون را بر اس��اس آمار وزارت بهداشت داشته اند. 
اميری خاطرنشان كرد: در اوايل پيروزی انقالب اسالمی در بيمارستان های 
اصفهان از پزشکان پاكستانی، بنگالدشی و هندی با كيفيت بسيار پايين 
استفاده می شد ولی امروز به لطف الهی، فقط اين واحد دانشگاهی 1200 
فارغ التحصيل داش��ته كه از نظر علمی در وضعيت مطلوبی قرار داشته و 

هرجا وارده شده اند، درخشيده اند. 
وی از تبعي��ض موجود بين فارغ التحصيالن دانش��گاه آزاد اس��المی و 
دانشگاه های دولتی انتقاد كرد و افزود: دانشجويان پزشکی در دانشگاه های 
دولت��ی چ��ون از بودجه دولت اس��تفاده می كنند، طبيعی اس��ت بعد از 
فارغ التحصيل ش��دن بايد طرح دو س��اله بگذرانند كه اين مسأله به طور 
كامل درست است ولی در دانشگاه آزاد اسالمی كه هزينه تحصيل توسط 
دانشجو پرداخت می شود، بی عدالتی و بی انصافی است كه دانشجو بعد 
از فارغ التحصيل شدن طرح دو ساله را بگذارند و بعد از دوسال حضور در 

طرح، اجازه حضور در آزمون تخصصی را داشته باشند.

واگذاری 182 درصدی انشعاب آب 
در  چهارمحال و بختیاری

 زاينده رود 
فاض��الب  و  آب  ش��ركت  عموم��ی  رواب��ط  گ��زارش   ب��ه 
چهارمحال و بختياری اين شركت در پايان 7 ماه سال جاری 6509 فقره 
انشعاب آب به مردم واگذار كرده است كه نسبت به برنامه سال 89 تاكنون 
182 درصد پيشرفت داشته است. هم چنين اين شركت در اين مدت 4168 
فقره انشعاب فاضالب به متقاضيان واگذار كرده كه نسبت به برنامه سال 
89 كه 4700 فقره پيش بينی شد، 152 درصد پيشرفت نشان داده می شود. 
اين گزارش می افزايد در اين مدت 19900 متر شبکه های فرسوده آب در 
26 شهر استان نوسازی و 18370 متر شبکه جديد اجرا شده است. حفر 7 
حلقه چاه جديد آب در شهرهای بروجن، لردگان، فرادنبه و شلمزار از ديگر 
اقدام های شركت در 7 ماه سال جاری بوده است. ساخت 6 مخزن ذخيره 
آب با گنجايش 14500 مترمکعب در شهرهای بروجن، لردگان، آلونی، 
كيان، پردنجان و ده چشمه از ديگر فعاليت های سال جاری اين شركت 
بوده است كه ساخت اين مخازن يك تا 80 درصد پيشرفت داشته است. 

پیشرفت 50 درصدي 
خط آبرساني به كوهپایه

 زاينده رود 
عمليات اجرايي خط آبرساني كوهپايه بيش از 50 درصد پيشرفت 
فيزيکي داش��ته است. در اين طرح كه از ابتداي آبان ماه امسال آغاز شده 
است، 7450 متر لوله از جنس چدن، فوالد و آزبست با قطر 300 ميليمتر 
در حدفاصل ايستگاه پمپاژ هرند- كوهپايه تا منبع 200 مترمکعبي شهر 
كوهپايه در مدت چهارماه اجرا مي شود. اجراي اين خط آبرساني بالغ بر 
هشت ميليارد ريال هزينه خواهد داشت و تاكنون در حدود چهار هزار متر 
آن اجرا شده است. خبر ديگر از كوهپايه حاكي است عمليات لوله گذاري 

فاضالب شهرک فاطميه به طول 1200 متر آغاز شده است.

افتتاح كانون مقاومت بسیج 
بازنشستگان شهركرد

 زاينده رود 
مراس��م افتتاحيه كانون مقاومت بسيج بازنشس��تگان خون و قيام 
ش��هركرد برگزار شد. به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، در 
اين مراس��م نماينده ولی فقيه در استان فرارسيدن ماه محرم و عزای سيد 

الشهدا را تسليت گفت. 
آي��ت اله محمدرضا ناصری گفت: رزمندگان اس��الم ب��ا الگو گرفتن از 
حضرت ابا عبدا...)ع( با دست خالی توانستند بر دشمنان اسالم غلبه كند. 
امام جمعه شهركرد افزود: بايد از فرصت ماه محرم و صفر برای نهادينه 
كردن فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه بهره جست و ابعاد مختلف انقالب 
س��يد الشهدا )ع( را تش��ريح كرد. آيت اله ناصری افزود: بصيرت افزايی 
توطئه های دشمنان را خنثی و مردم را با افکار پليد استکبار بيشتر آشنا 

می سازد. 

برگزاری مراسم تکریم از 
بازنشستگان سازمان بهزیستی 

استان اصفهان
 زاينده رود 

همزمان با25 ذی الحجه روزتکريم خانواده وبازنشستگان، مراسم 
تجليل ازبازنشس��تگان سازمان بهزيستی استان اصفهان با حضور مدير 
كل، معاونين، جمعی از مس��ئوالن س��ازمان و بيش از 200 نفر از اين 

عزيزان در فضايی شاد و مطلوب برگزار شد.
در ابتدای اين مراس��م محمود محمد زاده، مديركل س��ازمان بهزيستی 
استان اصفهان ضمن تش��کر از تمامی كاركنان كه طی 30 سال تالش 
مداوم و خدمت صادقانه در بهزيس��تی به مقام بازنشستگی نائل شدند، 
خاطر نش��ان كرد: همکارانی كه در بهزيستی كار می كنند سرمايه های 

سازمان هستند و بهزيستی بدون آنها معنا و مفهومی ندارد.
وی درادامه گفت: امس��ال210 نفر بازنشسته شدند كه 109 نفر از اين 

عزيزان از قانون بازنشستگی پيش از موعد استفاده كردند.
محمدزاده با اشاره به قانون بازنشستگی پيش از موعد گفت: هدف از 
اجرای اين قانون ايجاد فرصت مناسب برای شاغالنی است كه توانايی 
ادامه مسير را ندارند و بهتر از آن به وجود آوردن فضای كار بيشتر برای 
جوانان تحصيلکرده است. مديركل بهزيستی اصفهان درپايان سخنانش 
تأكيد كرد: كسب تجربه و دانش از پيشکسوتان و بازنشستگان  وظيفه 

همه ماست و اين تجربه ها بايد به نيروهای جديد نيز انتقال يابد. 
ش��ايان ذكراست در پايان اين مراسم با اهدای لوح تقدير و تمبريادبود، 
از تمامی كاركنان بازنشسته و پيشکسوت بهزيستی استان اصفهان تقدير 

و تشکر به عمل آمد. 

گشتی در اخبار روی میز

 زاينده رود 
مع��اون مهندس��ی و توس��عه ش��ركت آب و 
فاض��الب اس��تان چهارمح��ال و بختي��اری گفت: 
طرح آبرس��انی چشمه باغ رس��تم به شهرستان اردل 
تاكنون 67 درصد پيش��رفت داش��ته اس��ت و عمده 
كارهای مربوط به اج��رای خطوط انتقال و احداث 
ساختمان های پمپاژ آب انجام شده است و در حال 
حاضر الزم اس��ت قس��متی از كوه منتهی به دره كه 
محل عبور خط اصلی ش��بکه تا محل چشمه است 
برداش��ته ش��ود و به ج��ای آن ديوار س��نگی برای 
حفاظت از خطوط انتقال س��يل آب های احتمالی و 

هرگونه حوادث غير مترقبه اجرا گردد.
مهندس يزدانی طرح آبرس��انی ب��ه اردل را يکی از 
طرح های س��خت و پيچيده و منحصر در نوع خود 
دانس��ت و افزود: به دليل اجرای ط��رح در دره ای 

عميق كه دور تا دور آن رش��ته كوه ه��ای بلند قرار 
دارد اين پروژه يکی از دش��وارترين پروژه های در 

دس��ت اجرا محسوب می شود كه تاكنون بالغ بر 20 
ميليارد ريال برای آن هزينه ش��ده و تا تکميل طرح 

15 ميليارد ريال ديگر هزينه خواهد شد. 
مهن��دس يزدان��ی افزود: ب��رای تأمين آب ش��رب 
شهرس��تان اردل و منطقه هاي اط��راف چاه های آب 
ديگر جوابگو نيس��ت به همين دليل از دو سال قبل 
مطالعات طرح آبرسانی باغ رستم كه محل چشمه ای 
پر آب و گوارا اس��ت در دس��تور كار ش��ركت قرار 
گرفت و عمليات اجرايی آن از ارديبهش��ت ماه سال 
87 آغاز ش��ده است و ان شاءا... در دهه فجر امسال 

به بهره برداری خواهد رسيد. 
مهندس يزدان��ی تصريح كرد: با بهره برداری از اين 
طرح 10 هزار نفر جمعيت شهرستان اردل در غالب 
3 هزار خانوار در دراز مدت از آب آشاميدنی گوارا 

بهره مند می شوند.

شهرستان

شهرداري کاشان؛
پورتال برتر شهرداری الکترونیک 

در كشور

بهره برداري طرح بزرگ آبرسانی باغ رستم به اردل

اجراي همزمان 5 خط انتقال گاز
در چهارمحال و بختیاري

رند ترین شماره ملي كشور 
بالي جان صاحبش 

تکمیل طرح مطالعاتي كارخانه 
كمپوست شهركرد

 افتتاح چندین طرح عمرانی 
در دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد

مديرعامل ش��ركت گاز چهارمحال و بختياری از اجرای همزمان پنج خط 
انتق��ال گاز در اين اس��تان خب��ر داد.  به گزارش فارس، اس��ماعيل هيبتيان 
روند عمليات اجرايی خطوط انتقال گاز در اين اس��تان را مطلوب ارزيابی 
كرد و اظهار داش��ت: برهمين اس��اس در حال حاضر اف��زون بر پنج خط 
انتق��ال گاز در اين اس��تان با صرف اعتباری افزون ب��ر 40 ميليارد ريال در 
دس��ت اجراس��ت. وی با اش��اره به پروژه های انتقال خطوط گاز در استان 
گف��ت: اجرای خط انتقال گازرس��انی به منطقه پش��تکوه اردل با طول 23 
كيلومتر و قطر 10 اينچ، اجرای فاز نخس��ت خط انتقال سفيددشت- فوالد 
چهارمحال- ش��هركرد به طول 8/24 كيلومت��ر و قطر 20 اينچ از مهم ترين 

پروژه های در دست اجرای شركت گاز استان است.
 هيبتيان ادامه داد: اجرای فاز دوم خط انتقال سفيددشت- فوالد چهارمحال- 
ش��هركرد به طول 26/2 كيلومتر و قطر 20 اينچ، اجرای خط انتقال تقويتی 
اردل ب��ه طول 21/354 كيلومتر و قطر 10 اينچ، طراحی خط انتقال تقويتی 

لردگان از ديگر اين پروژه ها به شمار می رود.
 مديرعامل ش��ركت گاز چهارمحال و بختياری در ادامه با اش��اره به تعداد 
خانوارهای بهره مند از شبکه گازرسانی در اين استان افزود: در حال حاضر 
176 ه��زار و 647 خان��وار در قال��ب 121 هزار و 688 خانوار ش��هری و 
54 هزار و 959 خانوار روس��تايی در اس��تان از نعمت گاز طبيعی بهره مند 
هس��تند. همچنين وی اش��اره كرد گازرسانی به قطب صنعتی دشت زرين، 
ش��وراب صغير، ديمه، بس��ته بندی آب لردگان، دستگرد امام زاده در دست 

اجرا است. 

دارن��ده رن��د تري��ن ش��ماره مل��ی كش��ورمان گف��ت: ش��ماره مل��ی 
1111111111مشکالت و دردسرهايی را در انجام امور اداری و شخصی ام 

به وجود آورده است. 
عبدالرضا س��لمانيان قهدريجانی در گفتگو با ايرنا افزود: در بيش��تر موارد 
برای وارد كردن ش��ماره ملی در پايگاه های اينترنتی يا ادارات با مش��کل 

مواجه می شوم زيرا سيستم آنها اين شماره را غير واقعی می داند. 
وی اظهار داش��ت: به منظور وارد كردن اطالعات خانوار خود به س��ايت 
رف��اه مراجعه ك��ردم اما سيس��تم مركز آمار اي��ران به هن��گام وارد كردن 
 ش��ماره ملی ام، پيام شماره م�لی وارد ش���ده موجود نمی باش�د را اعالم 

كرد. 
س��لمانيان با اش��اره به اينک��ه تا كنون موف��ق به ثبت نام در اين سيس��تم 
نش��ده اس��ت، ادامه داد: برای دريافت عابر بانك، ش��ش ماه منتظر صدور 
 آن توس��ط بانك مركزی ب��ودم و برای دريافت گذرنامه چه��ار ماه انتظار 

كشيدم. 
وی اظهار داش��ت: اين ش��ماره ملی به جز مش��کل چيز ديگری برايم به 
همراه نداش��ته اس��ت و هيچ يك از سيستم های بانکی اين 10 شماره رند 

را قبول نمی كند. 
دارنده رندترين ش��ماره ملی در ايران گفت: حتی برای حل اين مشکل از 

اداره ثبت احوال تأييديه گرفتم ولی باز هم آن را از من قبول نمی كنند. 
سلمانيان افزود: برخی ارگان ها اين شماره را يك كد امنيتی عنوان می كنند 

و می گويند نبايد اين كد به شما داده می شد. 

معاون برنامه ريزی و عمرانی فرماندار ش��هركرد از شهرداری اين شهر 
خواست تا نسبت به تکميل طرح مطالعاتی كمپوست اقدام های الزم را 

در دستور كار قرار دهد. 
ب��ه گزارش ف��ارس، منوچهر اعتدالپور در جلس��ه كارگ��روه مديريت 
پسماندها در اين شهرستان اظهار داشت: با توجه به اهميت سالم  سازی 
محي��ط و توجه به بهداش��ت عمومی جمع آوری صحي��ح و اصولی و 
همچنين دفن بهداش��تی زباله های خانگی ضروری است. وی با اشاره 
ب��ه خطرات دفن غير بهداش��تی زباله ها تصريح كرد: اگر ش��رايط دفن 
بهداش��تی در زمان انتقال زباله ها به محل دفن رعايت نشود مشکل های 
بيش��تری برای جامعه و محيط زيست ايجاد می كنند. اعتدالپور با تأكيد 
بر ضرروت احداث كارخانه كمپوس��ت شهركرد، افزود: جلوگيری از 
ورود اف��راد و رف��ت  و  آمد آنه��ا در محل دفن و جلوگي��ری از تردد 
افرادی كه اقدام به بازيافت دس��تی زباله ه��ا می كنند و همچنين نقل و 
انتقال مناس��ب زباله از مهم ترين داليل ضرورت تکميل طرح مطالعاتی 
كارخانه كمپوست شهركرد است. معاون برنامه ريزی و عمرانی فرماندار 
شهركرد تصريح كرد: باتوجه به اهميت و ضرورت رفع معضل پسماند 
شهرس��تان الزم اس��ت تا اعضای اصل��ی مرتبط با موض��وع تا به نحو 
شايسته و اصولی نسبت به رفع اين مشکل و برنامه ريزی دقيق، مدون و 
عملی نسبت به دفع اصولی پسماندهای مختلف شهرستان و يا رعايت 
استفاده بهينه از پسماند با توجه به آيين نامه اجرايی مديريت پسماندها 

تمام تالش خود را به كار گيرند. 

 زاينده رود 
 پروژه ه��ای عمران��ی دانش��گاه آزاد اس��المی نجف آب��اد با حضور 
جاس��بی و مظاهری مع��اون فرهنگی و رئيس منطقه چهار دانش��گاه آزاد 

اسالمی افتتاح شد.
ب��ه گ��زارش آنا، پروژه محوطه س��ازی محور اصلی و س��لف س��رويس 
دانش��گاه، آمفی تئاتر دانش��کده هن��ر، معماری و شهرس��ازی، زمين های 
ورزش��ی روباز، س��الن مهارت های بالينی دانش��کده پزش��کی، مجموعه 
كارگاه های برق و قدرت، ش��بکه های هوايی، تراشکاری قطعات خودرو، 
س��راميك و برش كاری از جمل��ه طرح های افتتاح ش��ده در بازديد دكتر 
جاس��بی از دانش��گاه  آزاد اسالمی نجف آباد هس��تند كه با 2500 متر مربع 
 زيربن��ا ب��ا هزين��ه ای بالغ بر بيس��ت و دو ميلي��ارد ريال به به��ره برداری 

رس��يد. همچنين پ��روژه محوطه 
س��ازی مح��ور اصلی و س��لف 
س��رويس دانش��گاه به مدت 18 
ماه با هزينه ای بالغ بر 28 ميليارد 
ريال ب��ا زيربن��ای 120 هزار متر 
مربع در دانش��گاه آزاد اس��المی 

نجف آباد اجرا شده است.
س��پس زمين های ورزش��ی روباز 
دانش��گاه ب��ا 28 هزار مت��ر مربع 

زيربنا به بهره برداری رسيدند.

تأكيد بر انتقال موزاييك سازان به خارج از محدوده شهر، 5 برابر شدن آسفالت معابر 
و نهايی شدن جانمايی آرامستان غرب از نويدهای شهردار اصفهان در حاشيه مالقات 
با اهالی منطقه دو بود. به گزارش ايمنا، دكترس��يد مرتضی س��قائيان نژاد در ديدار با 
اهالی منطقه دو اصفهان رفع مش��کالت شهروندان را از مهم ترين وظيفه شهرداری 
دانس��ت و گفت: اين ارگان س��عی دارد در حد توان و وظايف خود مش��کالت و 
خواسته های منطقه دو را با توجه به اين كه اهالی اين منطقه واليتمدار و هميشه در 
صحنه و انقالبی ايران اسالمی می باشند، رفع نمايد. وی با اشاره به برنامه ريزی های 
سال آينده برای مرتفع كردن معضالت منطقه دو اذعان داشت: سال 90، خواسته ها 
و نيازهای به حق شهروندان اين منطقه در قالب برنامه ريزی جهت رفاه و آسايش 

مردم برآورده خواهد شد. 
ش��هردار اصفهان قولنامه عادی بودن امالک،كاربری كش��اورزی و موزاييك سازان 
را اصلی ترين مش��کل منطقه دو خواند و خاطر نش��ان كرد: تغيير كاربری اراضی 
می بايس��ت در كميسيون ماده پنج بررسی ش��ود اين در حالی است كه شهرداری 
فقط يکی از پنج اعضای اين كميس��يون را تش��کيل می دهد فقط دارای يك رأی 

می باشد.
محل آرامستان غرب نهايی شد

وی از جانمايی احداث آرامس��تان غرب در اراضی جهاد آباد )چاله سياه(حدفاصل 
شاهين شهر تا پااليشگاه خبر داد و اعالم كرد: اميد است طی سه تا چهار سال آينده 
اين آرامس��تان جهت رفع مشکل دفن اموات غرب اصفهان آماده شود. وی با اشاره 
به اينکه باغ رضوان تنها گورستان اصفهان ظرفيت دفن اموات تمام شهر اصفهان را 
ندارد اضافه كرد: روزهای پنج شنبه و جمعه به دليل ازدحام جمعيت ترافيك سنگين 
در باغ رضوان ايجاد می شود از سوی ديگر منجر به اتالف وقت و انرژی و سوخت 
می گردد بنابراين پيگيری های مستمری برای احداث دومين گورستان شهر اصفهان 

انجام گرديد. 

مع��اون بهبود توليدات دامي س��ازمان جهاد كش��اورزي چهارمحال و بختياري 
گفت: در س��ال جاري بروز پديده خشکس��الي و گرد و غبار عامل اصلي و مهم 

كاهش توليد عسل در اين استان به شمار مي رود. 
به گزارش فارس، برزو هيبتيان در جلس��ه بررسي مش��کالت زنبورداران استان 
اظهار داش��ت: از ابتداي س��ال جاري تاكنون بيش از 569 هزار و 396 كيلوگرم 

عسل در استان توليد و روانه بازار مصرف شده است. 
وي ميزان عس��ل توليدي اس��تان در سال گذش��ته افزون بر 697 تن عسل اعالم 
كرد و افزود: اين ميزان توليد عس��ل معادل 1/6 درصد توليد عسل كشور است. 
هيبتيان با بيان اينکه ميزان عسل توليدي سال جاري نسبت به سال گذشته كاهش 
يافته اس��ت، افزود: خشکس��الي، گرد و غبار، طغيان كنه از جمله عوامل مهم در 
كاهش توليد عس��ل در استان محسوب مي شوند. وي تعداد زنبورداران استان را 
بي��ش از ي��ك هزار و 227 نف��ر اعالم كرد و گفت: از اين تع��داد 137 نفر فاقد 
تحصيالت، 239 نفر س��واد خواندن و نوش��تن، 270 نفر داراي تحصيالت پايان 
دوره ابتدايي، 195 نفر داراي مدرک دوره متوس��طه، 230 نفر مدرک ديپلم، 76 
نفر فوق ديپلم، 63 نفر ليس��انس و 15 نفر داراي مدرک فوق ليس��انس و باالتر 

هستند. 
مع��اون بهبود توليدات دامي چهارمحال و بختي��اري با بيان اينکه پرورش زنبور 
عس��ل از اهميت بس��زايي در حفظ محيط زيس��ت دارد، افزود: زنبور عس��ل با 
عمل گرده افش��اني در گياهان، ميزان توليد محص��ول درختان و باغات را بيش 
از 70 درصد افزايش مي دهد. هيبتيان س��رانه س��االنه توليد عس��ل كش��ور را به 
ازاي هر نفر 500 گرم اعالم كرد و گفت: اين در حالي اس��ت كه س��رانه توليد 
عس��ل اس��تان به ازاي هر نفر 700 گرم است. وي تنوع پوشش گياهي مرتعي و 
دارويي چهارمحال و بختياري را موجب افزايش كيفيت عسل توليدي در استان 

دانست. 

 رئي��س پلي��س راه��ور اس��تان اصفه��ان از كاهش
50 درصدی بار ترافيکی اصفهان به واسطه اجرا شدن 
طرح زوج و فرد كردن خودروها در شهر اصفهان خبر 
داد. اين در حالي است كه بنا به اعالم مسئوالن شهري 
ميزان آالينده ها نيز به واسطه اجراي اين طرح كاهش 
30 درصدي داشته است. به گزارش ايمنا آلودگي هوا 
هميش��ه هم بد نيست. گاهي به واسطه مصائب پيش 
آمده و تدبيرهايي كه براي رفع آن به كار گرفته مي شود، 
منافعي هم به دس��ت مي آيد. در حقيقت، در بطن هر 
مشکلي، سودهايي هم نهفته است كه در صورت ژرف 
بيني و تدبير صحيح مي توان اين منافع را به نفع خود 
و جامع��ه مصادره كرد. به هر صورت، اين بار معضل 
آلودگي هواي اصفهان زاينده يك سود و منفعت شده و 
اين سود چيزي نيست جز كاهش 50 درصدی ترافيك 

در سطح شهر كه توفيق اجباري اجرا و الزام طرح زوج 
و فرد خودروها در سطح شهر می باشد.

آلودگی هوا اس��باب خير را فراهم كرد: در اين راس��تا 
س��رهنگ حسين غالمی خاطرنش��ان كرد: استقبال و 
همکاری مردم با نيروهای پليس راهور نقش بسيار موثری 
در مفيد واقع شدن طرح زوج و فرد كردن تردد خودرو 
ها در سطح شهر داشته است.  رئيس پليس راهور استان 
اصفهان با بيان اين مطلب كه نزديك به 8 نقطه شهر به 
واسطه اين طرح پوشش داده شده، تصريح كرد: برای 
اجرای طرح مذكور عالوه بر استفاده از نيروهای راهور 
از نيروهای انتظامی نيز اس��تفاده نم��وده و در مواردی 
 حتی از عوامل ستادی خود نيز برای اجرای آن كمك 

گرفته ايم.
تا پيش از آلودگي اخير ه��واي اصفهان، اجرای طرح 

زوج و فرد پشت گوش انداخته می شد اما اين بار كه 
جديت و قاطعيت پليس راهنمايي و رانندگي و ديگر 
مس��ئوالن استان، پشتوانه و ضمانت اجرايي اين طرح 

شد، نتيجه اي متفاوت را به دنبال خود آورد.
ح��ل معضل ترافيك يکی از دغدغه های هميش��گی 
اصفهان بوده است: اين نتيجه مثبت از اين قرار است: 
»ط��رح زوج و فرد خودروها مثمر ثمر واقع ش��ده و 

خيابان هاي اصفهان را خلوت كرده است«. 
اجراي قاطعان��ه اين طرح طي روزهاي اخير س��بب 
كاهش چشمگير ترافيك در ش��هر شده و اين نتيجه 
كم و خبر كوچکي نيس��ت. اين نتيجه را بايد در كنار 
اي��ن موضوع بررس��ي كرد كه حل معض��ل ترافيك 
 همواره از دغدغه هاي جدي مس��ئوالن شهرمان بوده 

است.

رئيس كميس��يون عمران و توس��عه شوراي اسالمي 
شهر اصفهان با تأكيد بر اين كه در برنامه اصفهان 95 
به طور مصمم به مناس��ب سازي شهر براي معلوالن 
پرداخته شده است، اعالم كرد: پروژه بزرگ نهضت 
پياده روسازي به منظور استفاده معلوالن و نابينايان به 

مدت 5 سال اجرايي مي شود.
به گزارش ايمنا، مهندس مصطفي بهبهاني گفت: يکي 
از برنامه هاي اساسي كه در برنامه اصفهان 95 در نظر 
گرفته ش��ده است مناسب سازي شهر براي معلوالن 

و نابينايان است. وي با بيان اين كه تاكنون اقدام هاي 
انجام شده سازمان يافته نبوده است، افزود: در برنامه 
پنج ساله آينده پروژه بزرگ نهضت پياده روسازي به 
منظور روان سازي عبور معلوالن و نابينايان اجرايي 
مي ش��ود. رئيس كميسيون عمران و توسعه شوراي 
اسالمي شهر تصريح كرد: قوانيني در اين خصوص 
وجود دارد اما نياز به يك عزم جدي اس��ت كه اجرا 
گردد. بهبهاني با اش��اره به اين كه س��اختمان ها نيز 
بايس��تي ضواب��ط الزم در خصوص ت��ردد معلوالن 

را رعاي��ت كنند، خاطرنش��ان ك��رد: در صورتي كه 
ساختمان ها بر خالف ضوابط ساخته شوند، شهرداري 

مکلف است مجوز پايان كار صادر نکند. 
وي با بيان اين كه معلوالن در ش��هرها با مشکل هاي 
فراواني مواجه هستند و مسئوالن بايد با تالش گسترده 
نس��بت به رفع مشکالت اين قشر گام بردارند، ادامه 
داد: معلوالن، جانبازان و نابينايان مانند ساير مردم حق 
دارند از امکانات رفاهي و خدماتي مناس��ب خوردار 

باشند و در شهرها زندگي و تردد كنند. 

شهردار اصفهان:

نهايي شدن دومين آرامستان اصفهان
خشكسالي و گرد و غبار علل اصلي 

كاهش توليد عسل

كاهش 50 درصد بار ترافيكی اصفهان
طرح زوج و فرد کردن:

پروژه بزرگ نهضت پیاده روسازي؛ 
عزم جدي در برنامه اصفهان 95 
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تهديدها و قيمت ها
در آس��تانه حذف يارانه كاالها به نظر می رسد مقام های دولتی فراتر 
از اتخاذ سياس��ت هايی كه بتواند از پيامدهای منفی و كوتاه مدت آن 
جلوگيری كند، اقدام به هشدار دادن كرده اند. هشداری كه مخاطبش 
بيش از همه، توليدكنندگان و عرضه كنندگان هس��تند و در اين بين، 
پای تعزيرات حکومتی هم به موضوع باز ش��ده اس��ت. البته همين 
موضع گيری ها نشان از آن دارد كه دولت محترم خواهان آن نيست 
تا قيمت كاالهای اساسی و مورد نياز مردم بيش از اندازه پيش بينی 
شده افزايش يابد و اين تالش برای جلوگيری از افزايش غيرمترقبه 
كاالها ج��ای تقدير دارد، ولی بايد پرس��يد آيا اقتصادی را س��راغ 
داريم كه با انجام اين اقدام ها توانس��ته باش��د ت��ورم را كنترل كند؟ 
تاريخ خودمان از اين دس��ت اقدام های فراوان به خود ديده است، 
از فل��ك كردن بازرگانان در دوره رضاخانی تا س��تادهای مبارزه با 
گران فروش��ی طی دهه 60، اما فراتر از اي��ن، موردهای ديگری نيز 
وجود دارد، از جمله اقدام هايی كه رابرت موگابه انجام داد يا حتی 
اعدام بازرگانان در دوره صدام حس��ين در زمان تحريم های سنگين 
بين الملل��ی. كدام يك از اين واكنش ها در برابر افزايش قيمت ها در 
نهايت توانس��ت تورم را كنترل كند؟ پس اگ��ر نمونه ای نبوده آيا 
بهتر نيس��ت سياست های اقتصادی و پولی كارشناسانه را جايگزين 

اين روش ها كنيم؟ 
اگر به واق��ع دولت می پندارد برخی به قصد س��ودجويی به خاطر 
ش��وک اوليه حذف يارانه ها، كاال ها را با قيمت��ی فراتر از آنچه بايد 
باش��د عرضه می كنند، بايد متذكر ش��ويم كه اگ��ر افزايش بيش از 
حد، به خاطر »س��ودجويی« باش��د، اين افزايش بسيار گذرا خواهد 
بود و تنها الزم اس��ت كه دولت بگذارد بازار كار خود را كند و به 
رقابتی ش��دن آن كمك رس��اند و خواهيم ديد كه اي��ن افزايش به 
طرفه العينی خواهد گذش��ت و س��ودجويان خود متضرر خواهند 
ش��د. ولی فرام��وش نکنيم كه اگر عاملی حقيقی س��اختار توليد را 
تغيير داده باش��د، به هر رو اين افزايش قيمت وجود دارد و با تنبيه 
عرضه كنندگان تنها می توان انتظار داش��ت كه ب��ازار از عرضه كاال 
صرف نظر كن��د كه پيامدهای خود را خواهد داش��ت. بنابراين اگر 
عاملی حقيقی در طرف عرضه موجب افزايش قيمت ش��ود، تهديد 
و تنبيه نمی تواند قيمت را كاهش دهد و اگر خصلت »س��ودجويی« 
عامل افزايش قيمت باش��د، با ياری رس��اندن ب��ه رقابت در بازار، 
قيمت ها كاهش می يابد و نيازی نيست به اين همه هشدار و درگير 
ك��ردن قوه  قضائيه و انتظامات. تازه اگر انديش��ه ای به دولت اجازه 
می دهد تا با تنبيه عامالن بازار، قيمت كاالها را به نقطه ای كه دلخواه 
است برساند، پس وقتی افزايش قيمت به خاطر شوک تقاضا باشد، 
بايد پای مصرف كنندگانی را فلك كند كه موجب ش��وک ش��ده اند. 
چرا كه قيمت تنها دس��ت عرضه كننده نيست، پس اگر وی به طور 
بالقوه می تواند به خاطر قيمت مجازات ش��ود، تقاضاكننده نيز بايد 
تنبيه و محکوم ش��ود! حيف اس��ت دولتی كه برای افزايش كارآيی 
اقتصاد دس��ت به چنين طرحی زده تا اس��لوب ب��ازاری را بيش از 
گذشته بر اقتصاد هموار كند، به چنين اقدام ها و استدالل هايی روی 
آورد. تورم، سياس��ت پولی مناسب می خواهد و اگر آن تأمين شود 
و ب��ازار ني��ز به راه خ��ود رود، تمامی اين نگرانی ها گ��ذرا و قابل 

چشم پوشی است. 

حكايت گرانی كاالهای ايرانی و 
ارزانی كاالهای چينی

يکی از س��ئوال هايی كه ايرانی ها از خود می پرس��ند، اين است كه 
چرا كاالهای چينی اين قدر ارزان و كاالهای مشابه ايرانی اين قدر 
گران تمام می ش��ود. در پاس��خ بايد گفت كه البته عوامل زيادی در 
اين داس��تان نقش دارند؛ اما بی ش��ك بخش مهمی از اين داستان به 

سياست دولت های ايران و چين در مديريت نرخ ارز برمی گردد. 
نرخ ارز خارج��ی يکی از قيمت های كليدی در تعيين كارآيی نظام 
اقتصادی در هر كش��ور اس��ت. هر اقتصاددانی می دان��د كه تعيين 
نرخ ارز در اقتصاد هر كش��ور نقش��ی بس��يار مهم در حفظ ثبات، 
پويايی و رش��د و توسعه اقتصادی آن كش��ور ايفا می كند؛ بنابراين 
خطای سياستی در تعيين نرخ ارز توسط دولت می تواند هزينه  هايی 
بزرگ برای اقتصاد يك كش��ور در پی داش��ته باش��د. نرخ ارز يکی 
از عامل ه��ای مهم در حف��ظ قدرت رقابتی اقتصاد يك كش��ور در 
بازاره��ای بين الملل��ی و در نتيج��ه ت��وان صادراتی اس��ت. مهم تر 
از آن، ن��رخ ارز ع��الوه بر حف��ظ قدرت رقابتی اقتصاد كش��ور در 
بازارهای بين المللی، يکی از عامل های مؤثر در حفظ قدرت رقابتی 
توليدكنندگان داخلی در براب��ر توليدكنندگان خارجی در بازارهای 
داخلی يك كش��ور اس��ت. افزايش نرخ ارز در يك كشور به معنای 

گران ش��دن كاالهای خارجی در آن كش��ور و ارزان شدن كاالهای 
آن كشور در خارج است. به همين دليل سياست دولت ها در تعيين 
نرخ ارز، بسيار حس��اس است. نکته جالب اينجا است كه سياست 
ارزی دولت ايران درست در نقطه مقابل سياست ارزی دولت چين 
ق��رار دارد. دولت چين به ط��ور مداوم درآمده��ای ارزی چين را 
انباش��ت می كند و از تزري��ق آن به بازار ارز خ��ودداری می كند تا 

جلوی كاهش نرخ ارز )تقويت ارزش يوآن( را بگيرد. 
بناب��ر گزارش منابع رس��می، ميزان ذخاي��ر ارزی چين كه در حال 
حاضر بزرگ ترين ذخي��ره ارزی جهان را در اختيار دارد، از 2454 
ميليارد دالر گذشته اس��ت. اين در حالی است كه كشورهای ديگر 
از جمله آمريکا بر چين فش��ار می آورند تا سياست باال نگه داشتن 

نرخ ارز را رها كند. 
در نقطه مقابل سياس��ت چين، دولت ايران نه تنها تالشی برای باال 
ب��ردن نرخ ارز ندارد، بلکه در جهت معک��وس قدم برمی دارد و با 
تزري��ق درآمدهای ارزی حاص��ل از نفت به بازار ارز تالش می كند 
تا جلوی افزايش نرخ ارز را بگيرد. چرا چين با وجود ذخاير ارزی 
ح��دود 2500 ميليارد دالر، از تزريق ارز به بازار و كاهش نرخ ارز 
خودداری می كند؟ حکايت چينی ها اين اس��ت كه با باال نگه داشتن 
ن��رخ ارز خود، كاالهای خود را برای خارجيان ارزان نگه می دارند 
و به اين ترتيب بازارهای جهانی را تسخير می كنند. در نقطه مقابل، 
حکايت ما اين است كه با پايين نگه داشتن نرخ ارز خود، كاالهای 
خارج��ی را در ب��ازار داخلی ارزان نگه می داري��م و به اين ترتيب، 
بازار خود را به تس��خير خارجی ه��ا در می آوريم. زمانی كه اين دو 
سياس��ت متضاد را كنار هم قرار می دهي��م، يکی از مهم ترين داليل 

ارزانی مضاعف كاالهای چينی در ايران روشن می شود. 

نقطه

افزايش ش��ديد تعداد و مبلغ چك های برگشت خورده و 
سفته های واخواست شده، طی سه ماه نخست سال جاری ، 
ب��ار ديگ��ر خبر س��از ش��ده اس��ت: تازه تري��ن آمارهای 
بان��ك مرك��زی از ش��اخص های ماهانه اقتص��ادی  ايران 
هشداردهنده اس��ت؛ چرا كه  اين آمارها از افزايش نسبت 
 اس��ناد برگشتی به اسناد مبادله ش��ده در نظام بانکی  ايران 

خبر می دهد. 
تعداد اس��ناد برگشتی بانکی به اسناد مبادله شده در خرداد 
ماه سال جاري به 12/7 درصد رسيده است. دو رقمی شدن 
نس��بت تعداد اسناد برگشتی به اس��ناد مبادله شده در نظام 

بانکی  ايران ، از سال گذشته رقم خورد. 
قب��ل از ادامه بحث ، دو نکته مهم در اي��ن رابطه بايد مورد 
توج��ه قرار گي��رد. اول  اينکه چك های برگش��ت خورده 
بيش��تر چك ه��ای »مدت دار« هس��تند كه ص��دور آنها به 
 ظاه��ر غيرقانون��ی اس��ت ؛ اما در كش��ور م��ا رواج كامل 

دارد. 
دوم  اينکه به طور تقريبی تمام  اين چك ها مربوط به بخش 
خصوصی ، آن هم بيش��تر ش��ركت های متوسط و كوچك 
هستند. ش��ركت های دولتی مجاز به صدور چك مدت دار 
نيس��تند و شركت های س��هامی عام و بزرگ نيز ، حتی اگر 
من��ع قانون��ی هم نداش��ته باش��ند ، از  اي��ن كار خودداری 
می كنن��د.  اي��ن ب��دان معنی اس��ت كه جه��ش چك های 
برگش��ت خورده ، نشانه تش��ديد مش��کل هايی است كه 
 فعاالن حقيقی و حقوقی بخش خصوصی با آن دس��ت به 

گريبانند. 
چنانکه خواهد آمد ، دش��واری وصول مطالبه و برگش��ت 
خوردن چك ها ، هم اكنون به يکی از مهم ترين مشکل های 
واحدهای توليدی كش��ور تبديل ش��ده اس��ت. برگش��ت 

خوردن چك، البته نشان دهنده نقض تعهد است. 
شركت »الف« كاال يا خدماتی از شركت »ب« خريده و در 
ازای آن ب��ه جای پول نقد ، چکی داده اس��ت كه به فرض 

بايد دو ماه ديگر وصول شود. 
اگر در موعد مقرر حس��اب بانکی ش��ركت ب موجودی 
نداشته باش��د ، بی ترديد  اين ش��ركت تعهد خود را نقض 
كرده است؛ اما س��رزنش صادركنندگان  اين قبيل چك ها، 
مش��کلی را حل نمی كن��د. واقعيت  اين اس��ت كه معضل 
كنونی چك های برگشتی در اقتصاد ما ، دامنه دار  و عميق تر 
از آن اس��ت كه ب��ه »بدقولی« يا »نقض تعهد« بخش��ی از 

فعاالن اقتصادی منتسب شود. 
افزايش 32 درصدی تعداد و 47 درصدی در مبلغ چك های 
برگش��ت خورده ، نشان از مشکلی ريش��ه دارتر در فعل و 
انفعال های اقتصادی كش��ور دارد؛ به ويژه آنکه در س��ال 
گذشته نيز ، شاخص تعداد چك های برگشتی به كل چك های 
 صادره ، در باالترين مقدار خود طی 30 س��ال گذشته بوده 

است. 
آي��ا می ت��وان پذيرفت كه طی دو س��ال گذش��ته ، فعاالن 
اقتصادی در كش��ور ما دچار نوع��ی واپس گرايی اخالقی 
شده و دسته جمعی تصميم به نقض تعهدهای خود و كاله 

گذاشتن بر سر يکديگر گرفته باشند؟

در امريکا و نيز بس��ياری از اقتصادهای پيشرفته ديگر ، رد 
 و  بدل ش��دن چك های مدت دار ، مرس��وم نيس��ت ) آنها با 
 ق��رارداد كار می كنند و قراردادها نيز بس��يار جدی گرفته 

می شوند (. 
اما طی سه  سال گذشته ، ميليون ها نفر در  اياالت متحده از 
پرداخت اقس��اط وام مسکن خود ناتوان شده و بسياری از 
آنها خانه مس��کونی ؛ يعنی عزيز ترين دارايی مادی  خود را 

از دست داده اند. 
تردي��دی وجود ندارد كه بحران مال��ی و ركود و بيکاری 
ش��ديد سه سال گذش��ته در  اين كش��ور ، عامل اصلی  اين 

»نقض تعهد« چند ميليون نفری بوده است.  
آي��ا منطقی نيس��ت كه يک��ی از داليل مه��م جهش تعداد 
چك های برگش��تی در  ايران را نيز ناش��ی از تشديد ركود 
و كس��ادی بازارها ، به ويژه در مورد شركت های متوسط و 
 كوچکی كه مدت ها است از كمبود نقدينگی در عذابند ، تلقی 

كنيم؟ 
با وجود آمارها و س��خنان ضد و نقيضی كه در رس��انه ها 
مطرح می ش��ود ، نرخ بيکاری 14/6 درصدی در بهار سال 
جاری كه از س��وی مركز آمار ايران اعالم شد ، ترديدی در 
واقعيت ركود و كس��ادی ش��ديد در اقتصاد كش��ور باقی 

نمی گذارد. 
عالوه بر اين ، الزم اس��ت تأكيد شود كه طی سال گذشته ، 
تع��داد چك های صادر ش��ده ب��ه ميزان چش��مگيری ) در 
حدود 34 درصد( كمتر از سال پيش از آن بوده  كه  اين نيز 
نشانه ای از ركود حاكم بر معامله های اقتصادی در كشور 

به شمار می رود. 
ب��ا  اين همه ، هرچند چك های برگش��ت خورده مربوط به 
شخصيت های حقيقی و نيز شركت های متوسط و كوچك 
بخ��ش خصوصی اس��ت ، اما رك��ود اقتص��ادی و كمبود 
نقدينگ��ی دامنه ای گس��ترده تر دارد و ش��ركت های بزرگ 
دولتی و نيمه دولتی و س��هامی عام را نيز به ش��دت متأثر 

ساخته است. 
در حقيق��ت ،  اندك��ی تأم��ل در  اين مقوله نش��ان می دهد 
كه سرچش��مه معضل برگش��ت خوردن چك ه��ا را بايد 
 در مش��کل های همي��ن ش��ركت های ب��زرگ جس��تجو 

كرد.
ط��ی دو س��ال گذش��ته ، بس��ياری از ش��ركت های بزرگ 
)دولتی ، نيمه دولتی و س��هامی  ع��ام( بدهی های خود را به 
تأمين كنندگان خويش با تأخيرهای بسيار طوالنی پرداخت 
می كنن��د ، ضمن آنکه تسويه حس��اب كامل ني��ز به ندرت 
صورت می پذي��رد و به بيان ديگر ، بيش��تر تأمين كنندگان 
 اين ش��ركت ها ، همواره مبالغ قابل توجه��ی »مانده طلب« 
 ن��زد ش��ركت های مذك��ور دارن��د ك��ه نقدينگ��ی آنها را 

می بلعد.
به گفته مسئوالن برخی از شركت های بزرگ ، ناتوانی آنها 
در پرداخت بدهی هايش��ان ، ناشی از توليد كمتر از ظرفيت 
و باال بودن نس��بت هزينه های ثابت ، كاهش حجم فروش 
و همچنين تأخير در بازگش��ت وج��وه كاالها يا خدمات 
فروخته ش��ده آنها اس��ت كه همه  اينها نشانه های ركود و 

كسادی بازارها به شمار می روند. 
س��وای  اين مشکل  و شايد يکی از ريشه های اصلی مسأله 
م��ورد بحث ، بدهی ه��ای كالن برخ��ی از وزارتخانه های 

دولتی به تأمين كنندگان و پيمانکاران آنها است. 
دو نمونه از  اين بدهی ها كه به تازگی در رس��انه ها مطرح 
ش��ده اند ، بده��ی پنج هزار ميلي��ارد تومان��ی وزارت نيرو 
و يك ه��زار ميلي��ارد تومان��ی وزارت راه ب��ه پيمانکاران 
 اي��ن دو وزارتخانه اس��ت كه بس��ياری از فع��االن بخش 
 خصوص��ی را در  اين حوزه ها به ورشکس��تگی كش��انده 

است.  
وزارتخانه ه��ا  س��فارش  هزينه ه��ای  پيمان��کاران  اي��ن 
را پرداخت��ه ي��ا در تعه��د خ��ود دارن��د ، بی آنک��ه درآمد 
فعاليت های خود را دريافت كرده باش��ند. به گفته اعضای 
»مجمع س��نديکای صنعت برق« ، »در واق��ع دولت هزينه 
خري��د كااله��ای خ��ود را پرداخ��ت نکرده؛ ام��ا بخش 
 خصوصی محکوم به پرداخت جريمه های س��نگين ش��ده 

است.
ش��ركت های عضو س��نديکای صنعت برق، به دليل عدم 
پرداخت بدهی توانير و شركت های تابعه ، قادر به پرداخت 
اقس��اط وام خود به بانك ها نيستند و در نتيجه، محکوم به 

پرداخت شش درصد سود اضافی شده اند. 
مس��أله مهم ديگر، ارتباط به توقف خط اعتباری شركت ها 
 و عدم پرداخت وام جديد )به دليل بدهی های معوقه آنها( 

دارد. 
گزارش های رس��يده از مركز آمار نشان می دهد كه حدود 
27 ش��ركت از اين صنعت تعطيل يا افراد ش��اغل در آنها 

كاهش پيدا كرده است.
ع��دم پرداخ��ت بدهی ه��ا ي��ا تأخير ه��ای طوالن��ی در 
پرداخت ه��ا، توس��ط وزارتخانه ها و ش��ركت های بزرگ 
دولت��ی و خصوصی ، پيمان��کاران و تأمين كنندگان آنها را 
 نيز به طور طبيعی از پرداخت به موقع بدهی هايشان ناتوان 

می سازد.
 اين نقض تعهدها ، زنجيره ای از مطالبه های دريافت نشده 
و بدهی های معوق مانده را در همه بخش ها و ش��اخه های 
اقتصاد پديد آورده اس��ت كه افزايش چك های برگش��ت 

خورده، تنها يکی از نمود های آن است. نمودهای ديگر آن 
را می توان از جمل��ه در حقوق های معوق مانده كارگران ، 
بدهی ه��ای توليدكنن��دگان ب��ه بانك ه��ا ، س��ازمان تأمين  
اجتماع��ی و دارايی و ني��ز از توليدكنندگان ديگر س��راغ 
گرفت. اغراق نيست اگر گفته شود كه هم اكنون ، دشواری 
وص��ول مطالب��ه ها ، ب��ه يک��ی از حادترين مش��کل های 
 فعاالن اقتصادی كش��ور ما ، به وي��ژه در حوزه توليد ، بدل 

شده است. 
در حقيقت ، در نظر سنجی اخير مركز پژوهش های مجلس 
از فعاالن اقتصادی كش��ور ، در ميان 17 مش��کل عمده ای 
كه فرا روی توليدكنندگان قرار دارند و »فضای كس��ب و 
كار« را در اقتصاد ما نامساعد ساخته اند ، دريافت تسهيالت 
از بانك ه��ا ب��ه عنوان اولين مش��کل  و دش��واری وصول 
مطالبه ها از طرف های تجاری ) برگشت خوردن چك های 
 مش��تريان (  ب��ه عنوان س��ومين مش��کل عم��ده ، برگزيده 

شده اند.
 اين كه چرا ركود و كس��ادی بازارها ش��دت گرفته ، قصه 
مفصلی اس��ت كه تش��ريح آن در  اين مختصر نمی گنجد. 
مسلم  اين اس��ت كه تحريم های اخير در پديد آوردن  اين 
وضعيت نقش��ی نداشته اند. تشديد ركود و كسادی بازارها 
از زمانی آغاز شد كه بانك  مركزی ، به نيت مقابله با تورمی 
 كه فرياد همه را به آس��مان رس��انده بود ، آسان ترين راه را 
برای مقابله ب��ا آن برگزيد ، بی آنکه ب��ه ويژگی های ركود 
تورمی  و مالحظاتی كه مداوای حس��اب شده و پيچيده تر 

آن طلب می كرد ،  انديشه كند. 
ترمز ها كش��يده ش��دند ، صندوق ها س��ه قفله شدند و يك 
سياس��ت انقباضی فراگير و »چش��م بس��ته« پولی به اجرا 
درآم��د كه تر و خش��ك را با هم به آتش كش��يد. تورمی  
ك��ه چه��ار نعل به پي��ش می تاخ��ت ، البته رو ب��ه كاهش 
 گذاشت ، اما اگر هنوز شك و ترديدی در  اين مورد وجود 
داش��ته باش��د ، آين��ده نش��ان خواه��د داد ك��ه غفلت از 
دقاي��ق و ظرايف سياس��ت های پولی مدبران��ه برای مهار 
ت��ورم همراه ب��ا رك��ود ، هزين��ه ای س��نگين تر و بحرانی 
 ج��ان س��خت تر را ب��ه اقتص��اد كش��ور تحمي��ل ك��رده 

است.

اقتصاد امروز 

رئيس اتاق بازرگانی اي��ران گفت: دولت بايد پرداخت 
هزين��ه تعطيالت را به بخش خصوصی تقبل كند و اگر 
اي��ن اتفاق بيفت��د در زمان تصميم گيری ب��رای تعطيلی 
مقايسه هزينه فايده می كنيم، يعنی ديگر اين تصميم يك 

تصميم مجانی نخواهد بود.
محم��د نهاوندي��ان در گفتگو با ف��ارس، در خصوص 
تعطيلی های ناگهانی كه از سوی دولت اعالم می شود و 
تأثير آن بر بخش خصوصی و بخش توليدی كشور اظهار 
داش��ت: در برخی موارد اي��ن تعطيلی ها قابل پيش بينی 
است اما انتظار می رود تا تمهيدات الزم برنامه ريزی شود 
و راه حل مناسبی وجود داشته باشد و اين سؤال مطرح 
 اس��ت كه چرا در اين موارد اين برنامه ريزی ها صورت 

نمی گيرد. 
البته ممکن است در برخی موارد هم اين تعطيلی ها قابل 
پيش بينی نباش��د بنابراين در هر دو صورت هزينه هايی 
به بخش توليدی كشور تحميل می شود كه اين هزينه ها 
بايد از س��وی مرجع تصميم گيرنده تعطيلی تقبل شود. 
وی افزود: روزی كه تعطيل اعالم می شود كارفرما بايد 

حقوق كارگر را بدهد، اج��اره محل را بپردازد، كارمزد 
وام را بپردازد و از همه مهم تر به دليل تأخير در توليد و 
تأخير در انجام تعهدات هزينه هايی تحميل می ش��ود كه 

بايد پرداخت شود. 
رئيس ات��اق بازرگانی ايران گف��ت: در موارد صادراتی 
حتی يك ساعت هم محاسبه می شود چه برسد به اينکه 
ي��ك روز يا چند روز ناگهان تعطيل ش��ود بنابراين اين 
تعطيالت جريمه هايی را حاصل می كند و در بخش حمل 
 و نقل نيز اين تعطيالت ممکن است دموراژ هايی داشته 

باشد. 
وی اف��زود: عدال��ت اقتض��اء می كند در م��واردی كه 
تصميم��ی خارج از اختيار بنگاه گرفته می ش��ود مرجع 

تصميم گيرنده هزينه ها را پوشش دهد. 
نهاونديان گفت: در مواردی هم كه تعطيالت مش��مول 
بخش خصوصی نيست مثل تعطيلی بانك ها عمليات بانکی 
بنگاه ها متوقف می شود و اختالل هايی به وجود می آيد 
 كه بايد مرجع تصميم گيرنده هزينه اين تصميم ها را تقبل 

كند. 

عضو كميس��يون برنامه و بودجه گفت: بنا به اطالعات رس��يده، 
ش��ورای نگهبان استقالل مجمع عمومی بانك مركزی را مغاير با 

قانون اساسی اعالم می كند. 
بهمن مرادنيا در گفتگو با فارس در رابطه با جلسه های كميسيون 
تلفيق برنامه اظهار داش��ت: مواد مراعا مانده در اين كميسيون در 

حال بررسی است. 
وی با اش��اره به بررس��ی ماده صندوق توسعه ملی در كميسيون 
مربوطه، خاطرنش��ان كرد: در حال حاضر اين ماده مورد بررسی 
ق��رار نگرفته اما ب��ه طور حتم بررس��ی ها آغاز می ش��ود. عضو 
كميس��يون برنام��ه و بودجه در ادامه تصريح ك��رد: اگر صندوق 

توس��عه مل��ی قانون ش��ود دولت های بعدی هم باي��د به اجرای 
آن موظف ش��وند اما لحاظ اين ماده در برنامه پنج س��اله توسعه 
 باع��ث كاهش دخ��ل و تصرف دول��ت در منابع اي��ن صندوق

می شود. 
مرادني��ا در خص��وص مباح��ث موج��ود در مصوب��ه مجل��س 
مبن��ی بر اس��تقالل مجم��ع عمومی بان��ك مركزی، گف��ت: بنا 
ب��ه اطالع��ات رس��يده، ش��ورای نگهب��ان ايرادات��ی را ب��ه اين 
قضي��ه وارد می كن��د و آن را مغاي��ر ب��ا قان��ون اساس��ی اعالم 
 می كن��د البت��ه نظر اين ش��ورا در زمينه های مختل��ف قابل تأمل 

است. 

مديرعامل ش��ركت ايساكو گفت: در ارزيابی اخير شركت 
بازرس��ی كيفيت و اس��تاندارد ايران ك��ه از مجموعه های 
خودروسازی به عمل آورد، شركت خدمات پس از فروش 
ايران خودرو )ايساكو( توانست با رشد چهار هزار درصدی 
در تعداد نمايندگی ها، 72 درصد از نمايندگان رتبه يك را 

از آن خود كند. 
به گزارش فارس، محمدرضا بابائی افزود: ايس��اكو امسال 
در ش��رايطی توانس��ت به عنوان برترين شركت خدمات 
رس��ان خودروسازان دس��ت يابد كه معيارها در مقايسه با 
سال گذشته سخت گيرانه تر بود. وی اظهار داشت: در اين 
دوره 70 درصد نمره را رضايت مشتری به خود اختصاص 
می داد و توانس��تيم با درايت مديريت ارش��د ايران خودرو 
و كار جمع��ی مجموعه ايس��اكو برای اولين ب��ار در بين 
ش��ركت های سازمان گسترش در رتبه دو كه باالترين رتبه 
كنونی شركت های خدماتی است، قرار بگيريم. بابايی افزود: 
13 درصد نمايندگی ها در سال گذشته دارای رتبه های يك 
و دو بودند كه اين درصد در ارزيابی جديد سال 89 با رشد 
40 درصدی به 74 درصد رسيد. همچنين بالغ بر 31 درصد 

 از نمايندگی های ايس��اكو در ارزيابی جديد حائز رتبه سه 
شدند.

وی با تأكيد بر اجرايی ش��دن سياست های ابالغی وزارت 
صناي��ع و معادن در خص��وص ارتقای كيفی خدمات پس 
از فروش، يادآور ش��د: بر اساس اين سياست ها نمايندگان 
رتبه چهار حذف خواهد ش��د. البته ما امسال ديگر نماينده 
بدون رتبه نداشتيم. بابائی با اشاره به اينکه در حوزه خدمات 
حتی از شركت های واردكننده پيشی گرفتيم، تصريح كرد: 
ارتقای نتيجه ارزيابی ناشی از رشد باال در حوزه های كيفيت، 
سرعت و هزينه خدمات و نمايندگی ها بود كه به معيارهای 

مورد نظرمان نزديك شديم. 
در اين حوزه كيفيت خدمات كه ش��اخص مهمی به شمار 
می رود نسبت به سال 88 رشد 27 درصدی را تجربه كرديم. 
مديرعامل ايس��اكو افزود: عزم خود را برای ارائه خدماتی 
نوي��ن و با رويکرد مش��تری محور ج��زم كرده ايم كه در 
اين ميان بر اس��اس ارزيابی ها در بررسی فرآيند رسيدگی 
 و پاس��خ گويی به ش��کايات مشتريان رش��د چشم گيری 

داشتيم. 

يگانگ��ی معيار از مهم تري��ن فضيلت های هر قاع��ده و قان��ون در روابط ميان 
انس��ان ها اس��ت. به كار گرفتن معيارهای دوگانه يا چند گانه آفت بزرگی است 
ك��ه رواب��ط اجتماعی را آل��وده می كند و آس��يب های گس��ترده ای را به همراه 
می آورد. آفت دو نرخی كردن قيمت ها در اقتصاد امری ش��ناخته ش��ده است و 
ما خود تجربه گران بهايی در اين خصوص در دهه اول پس از انقالب اسالمی 
داري��م. دوگانگی قيمت های دولتی و ب��ازار آزاد )برخی كاالها و خدمات و نيز 
ارز( منابع اقتصادی عظيمی را در آن س��ال ها به هدر داد و فس��اد گسترده ای را 
به همراه آورد كه يکی از نتيجه های آن ش��کل گيری ثروت ه��ای باد آورده بود. 
ناكارآمدی، فساد و بی عدالتی ناشی از معيارهای دوگانه منحصر به عرصه اقتصادی 
 نيست، بلکه در ساير بخش های جامعه نيز اين سياست همين نتيجه را به همراه 

می آورد. 
معيار دوگانه در پذيرش دانشجويان دانشگاه های دولتی كه به تازگی در چارچوب 
برنامه پنجم توس��عه مطرح شده می تواند به آفت مهلکی برای سيستم آموزشی 
تبديل شود. سازمان سنجش كشور با همه كاستی هايی كه دارد، گزينش كم و بيش 

مناسب و منصفانه ای را در وضعيت فعلی انجام می دهد.

اين سازمان تالش می كند معيار يگانه ای را برای گزينش اعمال كند كه بيشتر بر 
توانايی های علمی داوطلبان متمركز است. مهم ترين نتيجه اين معيار يگانه هم سطح 
بودن نسبی دانشجويان حاضر در يك كالس و احساس عدالت و انصاف در ميان 

داوطلبان و دانشجويان است.
اين سرمايه اجتماعی با پذيرفته شدن عده ای خارج از ضوابط سازمان سنجش از 
ميان خواهد رفت. با اين توصيف بايد ديد هدف حاميان اين طرح مبتنی بر معياری 

دوگانه چيست و با چه توجيهی از آن دفاع می كنند؟
گفته می ش��ود كه منظور، كمك به توان مالی دانش��گاه ها اس��ت تا با پر كردن 
ظرفيت های خالی خود با دانش��جويان متمکنی كه ش��هريه می پردازند، بتوانند 
مناب��ع مالی اضاف��ی دريافت كنند؛ ب��دون اينکه به بودجه دولت فش��اری وارد 
آيد. حال پرس��ش اين اس��ت كه با معضل پايين بودن نس��بت استاد به دانشجو 
 كه بيش��تر دانش��گاه های ما ب��ا آن روبه رو هس��تند، مازاد ظرفي��ت چه معنايی 

دارد؟ 
گذش��ته از اين، اگر فرض كنيم كه به هر حال دانشگاه های دولتی مازاد ظرفيت 
داشته باشند پرسش اين خواهد بود كه چرا حسب وظيفه ای كه در قانون اساسی 
برای اين دانشگاه ها تعريف شده اقدام به پر كردن ظرفيت خود از متقاضيان پرتعداد 

پشت صف كنکور نمی كنند؟ 

اما اگر هدف طرح گس��ترش آموزش عالی ب��دون هزينه كردن از بودجه دولتی 
باش��د، در اين صورت بايد گفت كه دانش��گاه آزاد اسالمی و دانشگاه های غير 
دولت��ی همين مأموريت را بر عهده دارند و اگر ادعا ش��ود كه اينها به هر دليلی 
كارآمدی و كفايت الزم را ندارند، می توان مقدمه های قانونی تأسيس دانشگاه های 
خصوصی را فراهم آورد؛ دانشگاه هايی كه بدون نياز به مجوزهای دست و پاگير 
 دولتی و به صرف تکيه بر كيفيت خدمات آموزش��ی خود به جذب دانش��جو 

بپردازند. 
در ه��ر صورت، به يقي��ن می توان گفت كه وارد ك��ردن معيارهای دوگانه برای 
گزينش دانشجو در دانشگاه های دولتی به كيفيت نه چندان مطلوب فعلی خدمات 
آموزشی آسيب های جدی وارد خواهد كرد و زمينه های انواع ناكارآمدی، بدبينی 
و بی اعتمادی را در محيط آكادميك به وجود خواهد آورد. كس��انی كه با تالش 
فراوان از سد كنکور عبور كرده و در يك دانشگاه معروف پذيرفته شده اند، يکباره 
هم قطارانی را در كنار خود می بينند كه بدون زحمت و به صرف پرداخت مبلغی 
پ��ول در همان موقعيت آنها قرار گرفته اند. در هر ص��ورت، در ارائه هر طرحی 
از يك اصل اساس��ی نبايد غفلت كرد و آن دوری از راه حل های مبتنی بر اتخاذ 
معيارهای دوگانه يا چندگانه ای است كه نتيجه ای جز اتالف منابع، ناكارآمدی و 

بی عدالتی ندارد.

رئیس اتاق بازرگاني ايران:

دولت بايد پرداخت هزينه تعطيالت را به بخش خصوصي 
تقبل كند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

احتمال رد مصوبه 
تركيب جديد 
مجمع عمومي 
بانك مركزي

مديرعامل ايساکو:

سهم 72 درصدي ايساكو در نمايندگي هاي رتبه يك 
خودرو در كشور

آفت معيارهای دوگانه

چرا چک ها برگشت مي خورند؟
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مريم  پدريان
زيب��ا ب��ودن و ماندن برای هر خانمی يك آرزوس��ت. 
مواردی را كه برای زيبا نگهداشتن بايد رعايت كرد به 

چند مورد آن اشاره می كنيم:
خشك کردن مو با حوله: موی سر هنگامی كه خيس 
است حس��اس و شکننده می ش��ود. بيرونی ترين اليه 
پوس��ت سر نيز هنگامی كه موها تر هستند حساس تر 
می شود، بنابراين در اين هنگام سعی نکنيد موی سرتان 
را با حوله خش��ك كنيد چون در م��دت زمان انتهای 
موهای س��رتان دو شاخ می شود. بهتر است موها را در 

كالهی حوله ای قرار داده تا بدين طريق خشك شود.
استفاده از کرم ها و لوازم آرايش منقضی شده: اگر 
از كرم ها و مواد آرايشی كه از تاريخ اعتبار گذشته است 
استفاده می كنيد روی پوستتان جوش چركی زده و دچار 
خارش می ش��ود. چون اين مواد زمان محدودی اعتبار 
دارند اين كرم ها بعد از انقضاء اعتبار محل مناسبی برای 
رشد باكتری و ميکروب می گردد. بنابراين هر چه سريع تر 

هر اندازه كرم منقضی شده داريد را دور بريزيد.
مراقبت پی در پی و مداوم از پوست: استفاده فراوان 
از محصول های محافظ پوس��ت، پوست را حساس تر 
می كند. برای مراقبت از پوستتان بهتر است بيشتر از مواد 

طبيعی استفاده كنيد.
موی بافته: وقتی موی س��رتان را می بافيد سعی كنيد 
گره های بافته را محکم نپيچيد چون موی س��ر ش��ما 
آسيب می بيند. پس گره ها را شل تر ببافيد و حتی االمکان 

از گيره مو استفاده نماييد. 
ترکاندن جوش های زير پوستی و جوش های سرسیاه 
با انگشت دست: انگشتان شما منبع ميکروب هستند و 
اين منجر به عفونت محل می شود. برای اين كار از گاز 
استريل يا دست های تميز استفاه نماييد و سپس با پنبه 

آغشته به لوسيون صورت را شستشو دهيد.
پاك کردن ماسك از صورت با آب: شستن ماسك 
صورت با آب اثر آن را كم می كند پس بهتر است ماسك 

را با دستمال مخصوص آرايش از صورت پاک كرد.
مرتب کردن مژه ها با انگشتان دست: اين كار باعث 
شکسته شدن يا كنده شدن مژ ه ها می شود پس بهتر است 

از برس مخصوص مژه استفاده كنيد.
ــش کرده نخوابید: پوس��ت جوش  ــا صورت آراي ب
می زند، پوست لکه می شود و خسته به نظر می آيد. پس 
مهم نيست چقدر خسته باشيد به طور حتم آرايش خود 

را قبل از خواب پاک كنيد.
حمام های طوالنی داغ: اين كار باعث خشکی پوست 
می شود. حمام نبايد بيش از 10 دقيقه طول بکشد و در 
نهايت عادت كنيد كه در پايان دوش گرفتن يکبار زير 
آب سرد برويد،  اين كار باعث می شود پوستتان حالت 
خود را حفظ كند و شادابتر بماند. بعد از دوش گرفتن 

بدن خود را با لوسيون يا شير مخصوص آغشته كنيد.

مواد الزم برای 4 نفر:
گوشت گوساله:450 گرم

روغن مايع: يك قاشق سوپ خوری
کره: 25 گرم يا 2 قاشق سوپ خوری

پیاز بزرگ: يك عدد
آرد گندم: يك قاشق سوپ خوری

رب گوجه فرنگی: يك قاشق چای خوری
سس خردل: يك قاشق چای خوری

آب لیموترش: يك قاشق چای خوری
خامه: دوسوم پيمانه

نمك و فلفل: به ميزان الزم
جعفری خردشده: كمی برای تزئين

سیب زمینی: 500 گرم
طرز تهیه:

تابه نچس��بی آماده كرده و روغن را به همراه نيمی 
از ك��ره در آن بريزي��د و روی ش��عله اج��اق گاز 
 ق��رار دهي��د تا روغ��ن داغ ش��ده و ك��ره نيز آب 

شود. 
حاال تکه های گوش��ت را به روغن اضافه كنيد و به 
مدت 5 دقيقه يا تا زمانی كه گوش��ت ها تغيير رنگ 
پيدا كنند و متمايل به قهوه ای ش��وند روی ش��عله 
زياد اجاق گاز حرارت دهيد. پس از آن، گوشت را 
به  همراه روغن و  آب حاصل از پخت آن به ظرف 

ديگری منتقل كنيد.
باقيمانده كره را در تابه ريخته و پياز خردش��ده را 
در كره آب شده به مدت 10 دقيقه تفت دهيد. آرد، 
رب گوجه فرنگی، س��س خردل، آب ليموترش و 
خام��ه را به ترتيب به پي��ازداغ اضافه كرده و كمی 

حرارت دهيد.
ح��اال گوش��ت های سرخ ش��ده را به داخ��ل تابه 
برگرداني��د و ش��عله را ك��م كنيد و ح��رارت دادن 
را ت��ا زمان��ی ادام��ه دهي��د كه س��س ش��روع به 
 جوش��يدن كن��د و حباب هاي��ی روی آن ايج��اد 

شود. 
در طول اين مدت، مرتب مواد را هم بزنيد. در ضمن 
اضافه كردن نمك و فلفل را نيز برای طعم داركردن 
غ��ذا فراموش نکنيد.در پايان، س��يب زمينی هايی را 
ك��ه به صورت خاللی خرد ك��رده بوديد، در روغن 
س��رخ كرده و پس از ريختن خوراک در بش��قاب 
 به همراه س��يب زمينی و جعفری خردش��ده س��رو 

كنيد.

چند توصیه براي زیبا 
نگهداشتن خود

مهارت های زندگی 

راه هایی برای مهار احساسات ناخوشایند

لزوم آشنایی افراد مسن با فناوری های روز

رئیس سازمان نظام روانشناسي کشور:
فاصله بین عقد و عروسي یک تا 3 سال

جوان و خانواده

بیف استراگانف پيش ت��ر و در زمان��ی ك��ه تکنولوژی با س��رعت 
كمت��ری توس��عه می ياف��ت، ضرورت��ی ايجاب 
نمی ك��رد كه افراد خود را ب��ا آن منطبق كنند، اما 
امروزه با پيش��رفت های روزاف��زون در زمينه های 
مختل��ف تکنولوژي��ك و ورود ل��وازم مرتبط با 
فناوری های نوين ب��ه اجتماعات و تأثير پذيرفتن 
جوام��ع از تکنولوژی ه��ای نوين، لزوم آش��نايی 
ب��ا تکنولوژی های م��درن بيش از پيش آش��کار 

می شود. 
هم اكن��ون بخش��ی از ارتباط��ات ميان اف��راد در 
محيط ه��ای كاری و اجتماع��ی و ميان دوس��تان 
از طري��ق محي��ط وب و به  طور مج��ازی انجام 
می ش��ود و درصورت لزوم نيز تلفن همراه برای 
 مکالمات يا ارس��ال پيامك ها مورد اس��تفاده قرار 

می گيرد. 
از ديگر س��و، فن��اوری بانک��داری الکترونيك و 
خريد و ف��روش و معامالت الکترونيك نيز جای 
مبادالت تجاری سنتی را می گيرند و بدين ترتيب 
اس��تفاده از لوازم تکنولوژيك فراگير می شود؛ اما 
در اين ميان مشکل هايی بروز پيدا كرده است. در 
حالی كه نس��ل جديد خود را ب��ه  طور روزمره با 
تکنولوژی های روز وفق می دهد، بسياری از افراد 
ميانسال و مس��ن كه در گروه نس��ل های قبلی تر 
قرار می گيرند همچنان ب��ا تکنولوژی های روز و 
بسياری از اصطالح های مرتبط با اين تکنولوژی ها 
بيگانه ان��د و نتوانس��ته اند به خ��ود بقبوالنن��د كه 
نيازمن��د  ام��روزی  ب��رای زندگ��ی در جوام��ع 
 فرا گي��ری نحوه اس��تفاده از تکنولوژی های مدرن 

هستند. 
عدم  فرا گيری اس��تفاده از فناوری های روز، سبب 
ايجاد ش��کاف ميان نسل های قديم و جديد شده 

است. 
اكن��ون ديگ��ر پدران و م��ادران ي��ا مادربزرگ ها 

و پدربزرگ ه��ا نمی توانن��د به  راحتی گذش��ته با 
فرزن��دان و نواده ه��ای خود ارتب��اط برقرار كنند 
زيرا اكنون تنها بحث بر سر تفاوت نسلی و سنی 
نيس��ت بلکه فراتر از  آن، بحث بر سر به روزبودن 

و تکنولوژيك بودن است. 
كارشناس��ان معتقدند ك��ه برای حض��ور فعاالنه 
نس��ل های بزرگ ت��ر در جوامع و ايج��اد ارتباط 
بهتر ميان اين نس��ل ها با نسل های جديد، ترغيب 
و تش��ويق افراد ميانس��ال و مس��ن ب��ه يادگيری 

فناوری های روز ضروری است. 
از س��ويی ديگر پزشکان نيز معتقدند كه فرا گيری 
فناوری های روز و در كل روزآمد شدن می تواند 
از ابتالی افراد مس��ن به افسردگی و بيماری های 

خطرناكی مانند آلزايمر جلوگيری كند. 
آشنايی بزرگس��االن با فناوری های نوين از ديگر 
س��و س��بب می ش��ود س��بك زندگی آنها عوض 
ش��ده و با ورود به دنيای مجازی كمتر احس��اس 
تنهاي��ی كنن��د و خ��ود را بخش��ی از جامعه در 
حال توس��عه بينند؛ اين مس��أله سبب خواهد شد 
تا بزرگس��االن و افراد مس��ن حس كنند كه روح 
جديدی به كالبد آنها دميده شده و تولدی دوباره 
يافته ان��د. البته طی س��ال های اخي��ر تحوالتی در 
زمينه نگ��رش افراد مس��ن ب��ه فناوری های روز 
ص��ورت پذيرفته و افراد بزرگس��ال به اين نتيجه 
رس��يده اند كه فناوری ه��ای روز می تواند به آنها 
كم��ك كند تا ب��ه زندگی بازگردند. ب��ا اين حال 
افراد مس��ن از اين مس��أله گاليه مند هس��تند كه 
ش��ركت های كامپيوتری به نياز اين افراد توجهی 
نمی كنن��د و اطالع رس��انی قابل فهم��ی در مورد 
تکنولوژی كامپيوت��ر برای آنها صورت نمی گيرد. 
ب��ه همين دلي��ل تنها ي��ك پنجم افراد ميانس��ال 
 پيگي��ر جديدترين اخب��ار مربوط ب��ه تکنولوژی 
هستند.البته نظرسنجی های شركت های كامپيوتری 

حاكی از آن اس��ت كه كامپيوتر در زمينه سالمت 
و درمان افراد س��المند نقش تعيين كننده ای دارد. 
بيش از دو س��وم افرادی كه در اين نظرسنجی ها 
شركت كرده اند معتقدند كه استفاده از تکنولوژی 

تأثير مثبتی در زندگی آنها داشته است. 
يك پيرزن 68س��اله، ضمن تأييد اين مس��أله كه 
فناوری های نوين در زمينه حفظ سالمت و درمان 
افراد مس��ن نقش تعيين كنن��ده دارد، درباره نحوه 
آشنايی خود با كامپيوتر و دنيای مجازی می گويد: 
پس از اينکه ش��وهرم فوت ك��رد، فرزندانم برايم 
ي��ك كامپيوتر خريداری كردند ك��ه اين كامپيوتر 

متصل به اينترنت بود. 
در واق��ع به دليل كار با كامپيوتر هرگز احس��اس 
تنهاي��ی نمی كنم چ��ون با اعضای خان��واده ام در 
سراس��ر جهان ارتباط برقرار می كنم، همچنين از 
طري��ق اينترنت دوس��تان دوران مدرس��ه ام را كه 
30س��ال از آنها بی خبر بودم پي��دا كرده ام. جالب 
اينکه 50 درصد از افراد باالی 50 س��ال در بيشتر 
نظرس��نجی ها اع��الم كرده اند ك��ه زندگی بدون 
كامپيوتر و اينترنت برای آنان طاقت فرس��ا خواهد 
ب��ود. همچنين ظهور خطوط پرس��رعت اينترنت 
باعث ش��ده تا افراد س��المند بسيار س��ريع تر در 
اينترنت به گشت وگذار بپردازند و در مدت زمان 
كوتاهی فيلم، موس��يقی و بازی های كامپيوتری را 

دانلود كنند.
در واقع جوانان با گشودن راه های جديد در زمينه  
آم��وزش تکنولوژی های نوي��ن پيش پای والدين 
خود می توانند بخشی از زحماتی كه والدين برای 
آنه��ا در دوران كودكی و نوجوانی كش��يده اند را 
جبران كنند. آموزش نسل جوان به نسل بزرگسال 
و مس��ن نيز می تواند خودبه خود ش��کاف ايجاد 
شده را پر كند و اين دو نسل را بيش از گذشته به 

يکديگر نزديك كند.

نظ��ام روانشناس��ی كش��ور   رئي��س س��ازمان 
گفت: مدت زمان بين عقد و عروس��ی بر اساس 
امکانات و توافق خان��واده عروس و داماد بايد 
از ابت��دا تعيين ش��ود و می تواند بي��ن يك تا 3  

سال باشد. 
غالمعلی افروز در گفتگو با فارس اظهار داشت:  
ازدواج يك توافق متقابل است، بنابراين شايسته 
اس��ت كه هنگام عقد زوجيت همه ش��رايط از 
قبيل مهريه و نفقه، زمان آغاز زندگی مش��ترک 
و برگزاری جش��ن و غيره را به طور كامل و به 
روشنی مطرح شود و طرفين با رضامندی كامل، 
توافق نامه را امضا كنند.  وی افزود: بايد به جای 
تعارف��ات زياد به ط��ور دقيق مراحل تش��کيل 
زندگی مشترک و محدوده زمان آن را مشخص 

 كني��د. همچنين بايد در نظر داش��ت كه از زمان 
انجام عق��د ازدواج، نفقه زن يعن��ی هزينه های 
زندگی شرعًا متوجه مرد است اما به هر حال از 
نظر عرفی تا زمانی كه زن، منزل پدرش اس��ت 
م��رد هزينه خاصی را به عنوان نفقه نمی پردازد، 
مگ��ر اينکه در بعضی مواق��ع هديه ای را تقديم 
همس��رش كند. افروز تصريح كرد: مدت زمان 
معقول بين عقد زوجيت و عروس��ی و تشکيل 
خانواده مش��ترک به صورت مستقل، بر اساس 
امکان��ات و تمهيدات مقدور و توافق طرفين در 

نظر گرفته می شود. 
به عن��وان مثال موالی متقيان، حضرت علی)ع( 
حدود يك س��ال بع��د از عقد زوجيت موفق به 
تشکيل خانواده جديد شدند و زندگی مشترک 

خ��ود را با حض��رت فاطمه زه��را )س( آغاز  
كردند. 

وی اضاف��ه ك��رد:  چنانچه الزم باش��د می توان 
فاصله ای در حد يك، 2 يا 3 سال و يا بيشتر بين عقد 
 زوجيت و آغاز زندگی مشترک زوجين پيش بينی 
ك��رد. بديهی اس��ت در اين م��دت ارتباط بين 
زوجين در حد مح��دود خواهد بود، مگر آنکه 
خانواده پس��ر ي��ا خانواده دخت��ر تدبير خاصی 
بينديش��ند تا آنها زودتر زندگی مش��ترک خود 
را آغاز  كنند. اين متخصص روانشناسی گفت: 
درک متقاب��ل از وضعي��ت همديگر نش��انی از 
وج��ود كفوي��ت، همدلی و هم زبان��ی و باعث 
تقوي��ت م��ودت و رحم��ت و محبت ش��ده و 

می تواند آرامش زوجين را مضاعف  كند.

عضو كميسيون اجتماعی مجلس با بيان اينکه برنامه 
پنجم توس��عه در حوزه اشتغال بسيار ضعيف عمل 
كرد، گفت: اش��تغال زن��ان و جوانان در برنامه پنجم 
توسعه مورد بی مهری و غفلت قرار گرفت به گونه ای 
كه اشتغال دختران و پسران جوان به صورت جدی 

مورد توجه برنامه ريزان قرار نگرفته است. 
داريوش قنبری در گفتگو با فارس اظهار داشت: برنامه 
پنجم توس��عه در حوزه اشتغال بسيار ضعيف عمل 
كرد و يکی از انتقادهای بن��ده در خصوص آن عدم 
تدوين برنامه ای مدون در خصوص اشتغال است؛ در 
برنامه پنجم توسعه در خصوص اشتغال كه مهمترين 
 معضل كشور است، برنامه های عملياتی مفيدی وجود 
نداش��ت. اين نماينده مجلس با بيان اينکه كمسيون 
تلفيق مجلس هم به طور شايسته به مبحث اشتغال 
در برنامه پنجم توس��عه نپرداخته است، عنوان كرد: 
پيش��نهادها نمايندگان در  خصوص اش��تغال نيز در 
صحن علنی مجلس چندان مورد توجه قرار نگرفت. 
وی در خصوص اش��تغال زنان و ارزش��گذاری كار 
خانگی زنان خانه دار تصريح كرد: ارزش��گذاری كار 

خانگی يعنی خانه داری زنان را به عنوان يك ش��غل 
قلمداد كرد و به لحاظ اقتصادی برای آن ارزشی را در 
نظر گرفت ولی اين روش در مجموع راهکار مناسبی 

برای پرداختن به اشتغال زنان نيست. 
قنب��ری ادام��ه داد: زنان خانه دار اف��راد غير فعال هر 
جامعه محس��وب می ش��وند و در آمارهای بيکاری 
نيز محسوب نمی ش��وند؛ برای به دست آوردن نرخ 
بيکاری در جامعه به طور معمول جمعيت فعال مد 
نظر قرار می گيرند كه زنان خانه دار جزو جمعيت فعال 
محسوب نمی شوند آنچه كه در بحث اشتغال مدنظر 
اس��ت اشتغال آن دسته از افرادی است كه تخصص 
 و توان بااليی داش��ته و متناس��ب با آن شغلی را پيدا 
نمی كنند. وی با بيان اينکه ه��م اكنون حضور زنان 
تحصيلکرده در بخش صنعت كشور كمرنگ است، 
گف��ت: با توجه به محدوديت هايی كه در  خصوص 
اشتغال زنان وجود دارد زنانی كه دارای تحصيالت در 
رشته های فنی و مهندسی هستند نمی توانند در بخش 
 صنعت وارد شده و از تخصص آنها در اين بخش استفاده 

نمی شود. 

گل ه��ای صورتی را ترجيح می دهيد يا زرد؟ ژاكت 
س��بز رنگ را به آبی رنگ ترجي��ح می دهيد؟ دليل 
چني��ن انتخابهايی، از انتخاب رنگ اتومبيل گرفته تا 
مبلمان منزل و يا حتی آی-پاد، اكنون برای دانشمندان 

آشکارتر شده است. 
به گزارش مهر، مطالعه ای جديد نشان می دهد تعيين 
رنگ مورد عالقه افراد به طور كامل در خاطرات آنها 
ريشه دارد، مطالعه ای كه برای اولين بار ايده قديمی 
عالقه افراد به رنگ هايی كه از آن خاطره خوب دارند 

را مورد آزمايش قرار داده است.
اين يافته می تواند در توضيح اينکه چرا رنگ آبی برای 
برخی هميشه رنگ خوشايندی است، چرا زنان ژاپنی 
به رنگ های روشن تمايل دارند و چرا رنگ های تيره 
در مقابل ديگر رنگ ها ناخوش��ايند به نظر می آيند، 
تاثيرگذار باشد. اطالعاتی كه می تواند برای طراحان 
لباس بس��يار ارزشمند باشد. كارن اسکولز می گويد 

 ديدگاه مثبت نس��بت به يك رنگ ب��ه دليل وجود 
خاطره ای مثبت درباره آن در انتخاب رنگها بس��يار 

تأثيرگذار است.
وی به همراه تيمی از محققان تالش كردند برای درک 
دليل عالقمندی افراد به رنگهايی خاص بر تکامل و 
روند رشد انسان متمركز شوند نظريه اصلی اين است 
كه انس��ان رنگهايی را دوست دارد كه با پديده های 
سالم كه بقای انس��ان را تضمين می كنند در ارتباط 

باشند. 
برای مثال يك آس��مان آبی نشاندهنده آب و هوايی 
آرام و پايدار اس��ت كه همين ويژگی می تواند دليل 
محبوبيت اين رنگ را در فرهنگ های مختلف توضيح 
دهد در مقابل رنگهای زرد تيره و نارنجی يادآور مواد 
ناخوشايند و نامطبوع مانند غذاهای فاسد شده اند و 
همانطور كه انتظار می رفت ميزان عالقمندی به اين 

رنگها در گوشه و كنار جهان بسيار پايين است. 

در رابطه ب��ا فراهم كردن مقدمات اجرايی قانون 
مش��اغل خانگی تاكنون هماهنگی های بس��ياری 
مي��ان دس��تگاه های مختلف انجام ش��ده اس��ت 

 و فهرس��ت 200 ش��غل خانگی مش��خص شده 
است.

ب��ر اي��ن اس��اس مش��اغل خانگی آن دس��ته از 
فعاليت هايی اس��ت كه توس��ط عضو يا اعضای 
خان��واده در فض��ای مس��کونی و در قالب يك 
ط��رح كس��ب و كار ب��دون مزاحم��ت و ايجاد 
اخالل در آرامش واحدهای مس��کونی همسايه 
ش��کل می گيرد و به توليد خدمت يا كاالی قابل 
 عرض��ه به بازار خارج از محيط مس��کونی منجر 

می شود. 
نس��اجی س��نتی، فعاليت های پ��رورش طيور و 
حشرات، خدمات كشاورزی، خدمات دامپروری، 
فعاليت های توليدی و خدمات از جمله مش��اغل 

خانگی هستند. 

عضو كميس��يون اجتماعی مجلس گفت: در بحث 
مس��ائل فرهنگی دولت تمهيداتی را برای استحکام 
بيشتر ريشه های دينی و اعتقادی جوانان مد نظر قرار 
داده است كه بازخورد آن متوجه قشر جوان در كشور 
است.  هادی مقدسی در گفتگو با فارس اظهار داشت: 
برنامه پنجم در مباحث فرهنگی رويکرد مناسبی دارد 
كه بازخورد آن متوجه قش��ر جوان در كشور است. 
وی افزود: در بحث مسائل فرهنگی، دولت تمهيداتی 
را برای اس��تحکام بيشتر ريشه های دينی و اعتقادی 

جوان��ان مد نظر قرار داده اس��ت ك��ه اين تمهيدات 
مبتنی بر ارزش های اسالمی در اختيار جوانان گذاشته 
 می شود تا آنان بتوانند پرچمدار نظام جمهوری اسالمی 
باش��ند. مقدسی ايجاد اشتغال، امر ازدواج و موضوع 
تأمين مسکن جوانان را از ديگر رويکردهای مناسب 
در ح��وزه جوانان در برنامه پنجم دانس��ت و گفت: 
مبارزه با ناهنجاری های القا شده به جوانان از سمت 
دشمنان نيز مواردی است كه در مفاد مباحث فرهنگی 

در برنامه پنجم در نظر گرفته شده است.  

 اشتغال زنان در برنامه پنجم توسعه 
مورد بي مهري قرار گرفت

عالقمندی به رنگ ها در خاطرات خوب ریشه دارد

مشاغل خانگي زنان فرصتي 
براي ایفاي نقش مادري

رويكرد مباحث فرهنگي در برنامه پنجم قشر جوان

يك مدرس حوزه علمیه:

بقاء خانواده نيازمند رفتار محبت آميز زن و مرد
آینه

پیشبند

ي��ك مدرس حوزه علميه گف��ت: بايد مرد و زن 
بياموزند برای بقاء خانواده با مهربانی و محبت با 

يکديگر رفتار كنند. 
حج��ت االس��الم محس��ن صف��دری در گفتگو 
 ب��ا ف��ارس ب��ا بي��ان اينک��ه در روايت��ی از امام 
ص��ادق )ع(، وفاداری، حيا، تدبير، حس��ن خلق 
و آزادگی راهکارهايی ب��رای ماندگاری و لذت 
ب��ردن از زندگی اس��ت، گف��ت: در اين حديث 
در گام نخس��ت به وفاداری تأكيد ش��ده است؛ 
متأس��فانه هم اكن��ون در بعض��ی م��وارد مي��زان 
 اهميت به »وف��ا« ميان خانواده ها كمرنگ ش��ده 

است. 
وی عنوان ك��رد: بنا بر روايت ام��ام صادق )ع( 
دومي��ن عام��ل مؤث��ر در لذت ب��ردن از زندگی 
»تدبي��ر« اس��ت؛ ب��رای ل��ذت ب��ردن از زندگی 
باي��د در هم��ه مس��ائل زندگ��ی تدبير داش��ت؛ 
نبايد فراموش كرد انس��ان ب��رای برطرف كردن 
 مش��کالت خود ني��از به مش��ورت و پرس��ش 

دارد. 
وی ادامه داد: »حي��اء« يکی ديگر از راهکارهای 
ام��ام صادق)ع( ب��رای مان��دگاری و لذت بردن 
از زندگی اس��ت؛  در جامعه ای كه حياء نباش��د، 
مرزه��ای اخالق��ی ميان زن و م��رد كنار می رود 
و اف��راد جامعه ب��ه بی اخالق��ی روی می آورند 
اس��تحکام  جامع��ه ای  چني��ن  در  خان��واده  و 
 ن��دارد و م��ردم از زندگی ش��ان ل��ذت نخواهند 

برد. 
 وی ب��ا اش��اره ب��ه اينک��ه ام��ام ص��ادق )ع( 

فرمودن��د: اگر در جامعه حياء نباش��د انس��ان از 
هيچ چيز لذت نمی ب��رد، اضافه كرد: ميزان باالی 
اس��ترس در اروپا و آمريکا و پايين تر آمدن سن 
افس��ردگی به دليل  كنار گذاشتن مرز های اخالق 

و انسانی اين جوامع است. 
وی با اشاره به اينکه »حريت و آزادگی« پنجمين 
راه��کار آن ام��ام در ماندگاری زندگی اس��ت، 
اظه��ار داش��ت: اي��ن آزادگی در زمينه سياس��ی 
و روانی اس��ت؛ اگ��ر بخواهي��م از زندگی بهره  
ببريم بايد روح آزاده ای داش��ته باش��يم؛ عواملی 
چ��ون تجم��الت، تش��ريفات و چش��م و ه��م 
چش��می های كاذب وقتی روح انس��ان را درگير 
 خود كند، انس��ان به ناراحتی ه��ای روحی مبتال 

می شود. 
وی آزادگ��ی عرفان��ی را باالترين بع��د آزادگی 
دانس��ت و گف��ت: آزادگی عرفان��ی و معنوی به 
معنای آن اس��ت كه انسان از تمام قيد و بندهای 
غير الهی رها ش��ود و خود را تنها گرفتار خدای 

متعال بداند.
اين مدرس حوزه با بيان اينکه خداوند در سوره 
نور بعد از بيان بحث های اخالقی و معين كردن، 
حريم ها بالفاصله به مس��أله خانواده می پردازد، 
افزود: برای كاهش آسيب های اجتماعی و حفظ 
جوان ه��ا و فرزندانمان بايد تش��کيل خانواده را 
ب��رای آنان تس��هيل كرد؛ در اي��ن زمينه در قرآن 
كريم آمده اس��ت: اگر شرايط نکاح و ازدواج را 
تس��هيل كنيد موجب می ش��ويد جوان ها ازدواج 

كنند.

ب��رای همه پيش آمده كه در دوران خاصی از زندگی 
دچار ناراحتی و هجوم افکار منفی می ش��ويم كه گاه 
توان ما را زايل س��اخته و اج��ازه نمی دهد بتوانيم از 
زمان و لحظه های خود اس��تفاده كني��م. در واقع اين 
طرز فکر ما درباره رويدادهای زندگی است كه تأثير 
تعيين كننده ای بر نوع احس��اس ما درب��اره آنها دارد. 

ا بنابراي��ن اگر بتوانيم ط��رز فکر خود  ر
دهيم،  تغيير 

س  حس��ا ا
ما ه��م تغيير خواه��د ك��رد و می توانيم لذت  

بيشتری را تجربه كنيم. گاهی به علت نداشتن آگاهی 
الزم، ترس وجودمان را در بر می گيرد، دچار اضطراب 
می ش��ويم و سردرگم می مانيم كه چگونه بايد با اين 
احساس های خود كنار بياييم. به عنوان مثال وقتی شما 
از س��خن گفتن در ميان جمع نگرانيد و از آن دوری 
می كنيد، دليلش آن است كه توانايی اش را نداريد ولی 
هنگامی كه خود را از اين لحاظ توانا ساختيد، می بينيد 
ك��ه چگونه می توانيد بر ترس خ��ود غلبه كنيد و به 
خوبی در جمع سخن بگوييد. در واقع احساس های 
شما نتيجه افکار شماست، بنابراين اگر نگران يا افسرده 
هستيد، با احس��اس های مخرب خود درگير نشويد، 
بلکه افکارتان را تغيير دهيد تا احساس های ناخوشايند 

كم كم از بين بروند. 
برای اينکه نوع احساس خود را تغيير دهيد بايد طرز 
فکرتان را عوض كنيد. زير سئوال بردن و جدل كردن 
با طرز فکرهای قديمی ناخوشايند است و به تنهايی 
نمی تواند مفيد واقع ش��ود. به عنوان مثال اينکه فکر 
كني��م به هيچوجه ب��ه درد نمی خوريم، كمکی به ما 

نمی كند تا مشکلی را حل كنيم بلکه فقط ما را ناتوان تر 
می كند. بيش��تر مشکالت ما ناشی از آن است كه آنها 
را بد تفس��ير می  كنيم يعنی گرفتاری های خود را به 
 گونه ای تفسير می كنيم كه منجر به مشکل های عاطفی 

می شوند.
تفكرات کاذب: هنگامی كه از نظر روحی ناراحت 
هس��تيم، وضعيت موجود را ب��ه گونه ای مغرضانه و 
تحريف شده بررسی می كنيم و همين عامل باعث بروز 
وضعيت روحی بد، رفتار عصبی و نگرانی می شود. 
بعض��ی از اين تفکرات كاذب به اين ترتيبند: نگرش 
همه يا هيچ: هنگامی كه ناراحت و غمگينيم اطراف 
خود را يا س��ياه می بينيم يا س��فيد و در اين ميان هم 

نمی توانيم حد وسطی قائل شويم. 
بايدها و نبايدها: ما برای خود قانون های خش��ك و 
سختی را در نظر می گيريم و اگر نتوانيم آنها را رعايت 
كنيم دچار عذاب وجدان می ش��ويم و احساس گناه 
می كنيم. بنابراين بهتر اس��ت خود را از قيد و بند 
اينگونه قوانين خشك رها كنيم زيرا بايدها و 
نبايدها باعث می شوند مطيع نگرش خاصی 
شويم كه ما را زيادی محدود می كند. قوانين 
انعطاف پذير در مقابل قوانين خش��ك به 
ش��ما امکان می دهند تا اي��ن واقعيت را 
درک كنيد كه خودتان، ديگران يا جهان 
به ندرت آنگونه هستند كه بايد باشند و 
همچنين شما را قادر می سازند تا 
رفتاری منطبق با اين درک 

منطقی داشته باشيد.
ــی: يعنی هميش��ه  بدبین
منتظ��ر بدترين حالت ممکن باش��يد و 
هنگامی هم كه اتفاق می افتد، نتوانيد آن را تحمل كنيد. 
به عنوان مثال »من مطمئنم كه نمی توانم شغلی را كه 
می خواهم به دست بياورم و اگر نتوانم اوضاع خيلی 

خراب خواهد شد!«
اضطراب: اضطراب ريش��ه در تصورات آينده ش��ما 
دارد كه به علت موضوع های خطرناک يا تهديدآميز، 
حساس و آسيب پذير می شويد. مردم اغلب در مورد 
خطرات احتمالی مبالغه می كنند و توانايی خود را برای 
مبارزه با آنها دست كم می گيرند. هنگامی كه مضطرب 
می ش��ويد، ممکن اس��ت بعضی از اين عالمت ها را 
تجربه كنيد: تنگی نفس، تپش قلب، لرز، عرق كردن 
و... اين عالمت ها در مواجهه با خطرهايی چون ترس 
از طرد شدن بروز می كند و با توجه به ارزيابی شما از 
وضعيت، ممکن است با واكنش های مختلف همراه 

باشد. 
افسردگی: هنگامی كه افراد دچار افسردگی می شوند 
از فعاليت هايی كه از قبل برايشان لذت بخش بود كناره  
می گيرن��د و درون خود فرو می روند و بدين ترتيب، 

وضعيت افس��ردگی را تقويت می كنن��د. در واقع از 
دس��ت دادن حس خوشی، عالقه، اش��تها، انگيزه و 
همچنين به هم خ��وردن نظم خواب از عالمت های 
ابتال به افسردگی هس��تند. ممکن است با خود فکر 
كني��د: »من ديگر هرگز روی ش��ادی را نخواهم ديد 
و نمی توانم اين مشکل را تحمل كنم.« در اينجا شما 
آينده تان را براساس احساس های منفی خود پيشگويی 
می كنيد؛ در حالی كه هرگز نمی توانيد بفهميد در آينده 

چه پيش خواهد آمد.
عصبانیت: عصبانيت به اين معناست كه حس می كنيد 
به شکلی به حريم شما تجاوز شده است. اين احساس 
ممکن اس��ت در حيطه های مختلف باش��د، به طور 
مثال هنگامی كه در كارتان موفق نمی شويد عصبانی 
می شويد. شايد فکر كنيد ابراز عصبانيت بهترين راه 
برخورد با آن است و بعد از آن كار، احساس آرامش 
می كني��د اما برعکس، اين ن��وع ابراز عصبانيت فقط 
باعث تقويت آن می ش��ود زيرا اف��کاری كه در اصل 
باعث عصبانيت شما شده اند به جای ضعيف شدن، 

قوی تر می شوند. 
خجالت: خجالت از اين فکر سرچشمه می گيرد كه 
تص��ور می كنيد در برابر ديگران، كاس��تی، بی كفايتی 
يا نقطه ضعفی از خود نش��ان داده اي��د و ديگران هم 
اي��ن ارزيابی منفی را قب��ول دارند. اما ب��رای مبارزه 
با خجالت ابتدا بايد ياد بگيري��د كه رفتارتان را جدا 
از خ��ود ببينيد: »ش��ايد اش��تباه كرده باش��م، اما اين 
ب��ه آن معنا نيس��ت كه هميش��ه اينگون��ه عمل كنم 
و نمی توان��م درس��ت رفتار كنم.« س��عی كنيد هيچ 
 گاه ب��ه خود برچس��ب نزنيد و خودت��ان را ضعيف 

نشماريد.
احساس گناه: ممکن است گاهی بر اثر انجام بعضی 
رفتارهای خود احس��اس گناه كنيد. ب��ه عنوان مثال 
رعايت نک��ردن رژيم غذايی و چاق ش��دن بيش از 
حد، داشتن احساسات منفی مانند حسودی نسبت به 
ديگران و... هنگامی كه احساس گناه می كنيد ممکن 
است س��عی كنيد بدی ها را جبران كنيد و برای مثال 
از شخصی كه فکر می كنيد در حقش بدی كرده ايد، 
 پوزش بخواهيد يا آنقدر به او محبت كنيد تا ش��ما را 

ببخشد. 
ــادت: هنگام��ی كه ف��ردی حس��ادت می كند،  حس
خواه��ان منافع يا زندگی خوب اس��ت. هنگامی كه 
نسبت به كسی حس��ادت می كنيد سعی نکنيد خود 
را متقاعد س��ازيد كه نداشتن آنچه او دارد از جهاتی 
باعث برتری شماس��ت. اگر می خواهي��د آنچه را او 
دارد ش��ما هم داشته باشيد، بايد تالش بيشتری كنيد 
تا بتوانيد آن را به دس��ت آوريد. در واقع می توانيد به 
 جای حسادت از رقابت صحيح و سالمی برخوردار 

شويد.
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بازیکنان
 بارسلونا همه را 
كنار زدند

مصطفی صالحی نژاد: 

ذوب آهن یک 
تشکر خشک و 
خالی از من نکرد

هيدينك:

 میزبانی 
جام جهانی حق 
هلند و بلژیک بود

 منابع رس��انه ای اروپا از انتخاب يکی از س��ه بازيکن 
ش��اخص تيم بارس��لونای اس��پانيا به عنوان مرد سال 
فوتب��ال جه��ان خب��ر دادند. ب��ه گ��زارش روزنام��ه گازته  
دلواسپرت چاپ ايتاليا، اخبار رسيده از فيفا و نيز تالش های 
نش��ريه فرانس��وی فرانس  فوتبال حکايت از آن دارد كه يك 
نف��ر از ميان اينيس��تا، ژاوی و ليونل مس��ی، عن��وان فوق را 

كسب خواهند كرد. 
اي��ن اخبار حکاي��ت از آن دارد كه فران��س  فوتبال كه همه 
س��اله كار گزين��ش بهترين ها را برعه��ده دارد، اقدام به تهيه 
عکس های ويژه از اين س��ه نفر كرده اس��ت. اين حركت از 
سوی كارشناس��ان و تحليل گران به عنوان س��ه نامزد نهايی 
تعبير ش��ده اس��ت. با توجه به اين اقدام، وس��لی اس��نايدر، 
هافبك ميان��ی و هلندی اينترميالن كه اواخ��ر بهار همراه با 
اينترمي��الن به مق��ام قهرمانی اروپا و كالچو رس��يد و همراه 
نارنجی پوشان هلند به مقام نايب قهرمانی جهان دست يافت؛ 
از گردونه اين انتخابات خارج ش��ده اس��ت. مرد سال جهان 

21 دی در مراسمی ويژه معرفی می شود.

 زاينده رود
هافبك دفاعی تيم پي��کان قزوين در مورد وضعيت اين 
تي��م به زاينده رود گفت: با آمدن حميد عليدوس��تی در رأس 
كادر فنی، خوش��بختانه تيم از قعر جدول كنده شده و تا رتبه 
چهاردهم باال آمدي��م. مصطفی صالحی نژاد بازيکن اصفهانی 
پيکان به پيروزی اين تيم مقابل پرسپوليس اشاره كرد و اظهار 
داش��ت: تيم پيکان بازی فوق العاده ای را به نمايش گذاشت 
و هم��ه بچه ها در اين بازی س��نگ تمام گذاش��تند، هر چند 
ش��اگردان داي��ی پس از باخت مقابل تيم ه��ای مس كرمان و 
س��پاهان با روحيه ای نه چندان مطلوب ب��ه مصاف ما آمدند 
و توانس��تيم با اقتدار امتيازهای كامل اين مسابقه را از آن خود 
كنيم. وی ادامه داد: در نيم فصل دوم جايگاه پيکان بهتر خواهد 
ش��د و اين تيم پتانس��يل آن را دارد ك��ه در ميانه های جدول 
قرار بگيرد. صالحی نژاد افزود: روز پنجشنبه ميزبان ذوب آهن 
اصفهان هستيم. در مسابقه رفت با اينکه 10 سال برای ذوب آهن 
زحمت كش��يدم يك تشکر خشك و خالی از من نکردند و از 

باشگاه بزرگی چون ذوب آهن توقع بيشتری داشتم.

س��رمربی هلندی تيم ملی فوتبال تركيه گفت: ميزبانی 
جام جهان��ی ح��ق كش��ورم و بلژيك بود. ب��ه گزارش 
روزنامه حريت، گاس هيدينك اظهار داش��ت: وقتی مراسم 
انتخ��اب ميزبان دو دوره جام جهانی 2018 و 2022 در محل 
فيف��ا انجام گرفت، تصور می كردم كش��ورم )هلند( به همراه 
بلژي��ك كه درخواس��ت ميزبانی دادند، انتخاب ش��وند. اين 
خوش باوری دليل داش��ت چرا ك��ه در عرصه فوتبال جهان، 
قدرتی غيرقابل انکار هس��تيم و حت��ی در جام جهانی 2010 
ناي��ب قهرمان ش��ديم. وی افزود: دليل ديگ��رم اين بود كه 
بلژي��ك و ما به خوبی جام ملت ه��ای 2000 اروپا را برگزار 

كرديم. 
ميزبان��ی حق اي��ن دو بود و وقتی برگزيده نش��دند، تعجب 
كردم. هيدينك 64 س��اله كه از ابتدای تابستان زمام امور تيم 
تركي��ه را برعهده گرفته، تأكيد ك��رد: در مقابل اين ناراحتی 
وقتی روس��يه به عنوان ميزبان برگزيده شد، خوشحال شدم 
 و ش��ايد اولي��ن نفری ب��ودم كه به گروه اين كش��ور تبريك 

گفت. 

خبر

تشکيل اولين كالس آموزشی 
و بازآموزی مربيان جودو

رئيس هيأت جودو شهرستان اصفهان 
منصوب گرديد

سرمربی و مربی تيم ملی كاراته 
خودرو پرايد می گيرند

والدو جوروويچ هدايت تيم بس��کتبال توزين الکتريك را برای فصل 
جديد رقابت های سوپر ليگ بسکتبال كشور بر عهده گرفت. تيم توزين 
الکتريك ك��ه دومين فصل حضور در رقابت های ليگ برتر بس��کتبال 
 را تجرب��ه می كن��د، برای فصل جدي��د با يك مربی ص��رب به توافق 

رسيد. 
والدو جورووي��چ كه برای يك فص��ل هدايت توزين را برعهده گرفته 
اس��ت، جانشين مجيد صالحی شد كه در فصل گذشته هدايت اين تيم 

را بر عهده داشت. 
اين مربی 62 س��اله حرفه مربيگری را با تي��م اوک بگوراد آغاز كرد و 
تاكنون مربيگری در كنار تيم هايی مانند اس��لوبودا ديتا، شيبنکا، زادار، 
كرون��ا و زوزدا در يوگس��الوی پيش��ين به همراه پانين��وس، آريس و 

AEK يونان را تجربه كرده است. 
جوروويچ كه دوره های مربيگری بين المللی زيادی را پشت سرگذاشته 
است، در مسابقه هايی مانند كاپ فرانسه، قهرمانی اروپا، ليگ بسکتبال 
بلگ��راد، كاپ صربس��تان، كاپ مونته نگرو و كاپ يون��ان عنوان های 
مختلفی همراه با تيم های ملی يا باش��گاهی كه هدايت آنها را بر عهده 

داشته، به دست آورده است. 
اي��ن مرب��ی به ط��ور رس��می كار خ��ود را با تي��م بس��کتبال توزين 
الکتريك كاش��ان آغاز كرده اس��ت. باش��گاه توزين الکتريك اصفهان 
در ت��الش اس��ت ت��ا در كن��ار اي��ن مرب��ی صربس��تانی دو بازيکن 
امريکاي��ی را ني��ز به خدم��ت بگيرد. تيم بس��کتبال توزي��ن الکتريك 
س��ال گذش��ته در نخس��تين حضور خود در ليگ برتر در رده شش��م 
 ج��دول رده بندی ق��رار گرفت و به عن��وان پديده مس��ابقه ها معرفی 

شد.

زاينده رود
اولين دوره كالس آموزش��ی و بازآموزی مربيان جودو استان در 
س��طح كاتا و ناگ��ه نوكاتا به منظ��ور ارتقای علمی و فنی با ش��ركت 
مربيان شهرستان های تابعه استان، زير نظر مدرسان و مربيان مجرب و 
قهرمانان مدال آور جهانی از جمله مجتبی باجالن و سيد رضا روحانی 

تشکيل گرديد.
اين كالس روز جمعه دوازدهم آذر ماه جاری در خانه جودو اصفهان 
برگزار ش��د و در پايان چهارده نفر ش��ركت كنن��ده در اين كالس به 

دريافت گواهينامه و CD آموزشی نايل گرديدند.
در اين گزارش آمده است: با توجه به برنامه ريزی انجام شده در تقويم 
ورزش��ی هيأت جودو استان قرار اس��ت در آينده نزديك كالس های 
بازآم��وزی كات��ا در 2 بخ��ش م��ردان و زن��ان به ص��ورت جداگانه 
 به مورد اجرا درآيد تا مربيان شهرس��تان ها با علم روز بيش��تر آش��نا 

شوند.

اصغر قلندری

طی جلس��ه ای با حضور رئيس تربيت بدنی شهرستان اصفهان و مسئول 
تربيت بدنی س��پاه صاح��ب الزمان)عج( و رئيس هيأت جودو اس��تان و 
جمعی از پيشکس��وتان و مربيان، رئيس هيأت جودو شهرس��تان اصفهان 

منصوب گرديد.
در اين جلس��ه كه در تاالر كنفرانس بانك مس��کن برگزار گرديد؛ حکم 
انتصاب اصغر رضوانی پور به عنوان رئيس هيأت جودو شهر اصفهان از 
س��وی سيد رضا رفيع زاده )رئيس هيأت جودو استان( اهدا شد و سپس 
ابالغ مس��ئوالن كميته های مربوطه هيأت جودو اصفهان نيز در ادامه اين 
جلسه ارائه گرديد. شايان ذكر است: رئيس هيأت جودو استان طی سخنانی 
در آغاز جلس��ه با ابراز اميدواری از انس��جام و اتحاد همه جانبه مسئوالن 
كميته ها اظهار داشت: جودو اصفهان روند رو به رشدی را آغاز كرده و در 
سايه تالش مربيان شهرستان ها، افق روشنی پيش روی اين رشته ورزشی 
ترسيم گرديده كه اميدواريم اين روند تداوم داشته باشد و در آينده نزديك 
شاهد موفقيت های بيشتری در عرصه پيکارهای آسيايی و جهانی باشيم. 

ورزش

خوراكچی:
اين وصله ها به من و شمسايی 

نمی چسبد
سرمربی تيم فوتس��ال گسترش فوالد در واكنش به شايعه 
كم كاری شمس��ايی مقاب��ل اين تيم گفت: س��ابقه من و 
 وحيد نش��ان می دهد كه اين وصله ها به ما نمی چس��بد. 
محمود خوراكچی اظهار داشت: در خصوص مسائلی كه 
مطرح ش��ده، می توانيد با تمام كس��انی كه با من و وحيد 
كار كرده اند تماس گرفته و از آنها هم اس��تعالم كنيد. وی 
تأكيد كرد: س��ال 86، وحيد به عنوان بهترين بازيکن آسيا 
انتخاب شد و برای شركت در مراسم به استراليا رفت. او 
يك ساعت قبل از بازی با ارم كيش كه سرمربيگری اش به 
عهده برادرش بود، به تيم تام ملحق شد. ارم كيش آن روزها 
در كورس قهرمانی بود؛ اما شمسايی به تيم امير شمسايی 
رحم نکرد و سه گل تيم ما را به ثمر رساند. او كه حاضر 
نيس��ت رابطه برادری  اش را فدای بازی سالم كند چطور 
می توان��د آبرويش را به خاطر رفاقتش با من زير س��ئوال 
ببرد؟ ما آبروی خودمان را بيش از همديگر دوست داريم. 
اگر قرار باشد به من تهمتی زده شود، به طور حتم از حقم 
دفاع خواهم كرد. مربی سابق تيم ملی فوتسال گفت:  با دو 
شکستی كه تيم های گيتی پسند و منصوری داشتند، ماهان 
هم زودتر به ش��رايط عادی بازمی گردد. البته اگر مديران 
اين باش��گاه يك مقدار در تصميم گيری شان عجوالنه كار 
نمی كردند و موردهای كارشناسی تر بررسی می شد، بهتر 
بود. بهروز ريخته گران فرد ش��ناخته  ش��ده ای است. همه 
من و وحيد شمس��ايی را می شناسند و نمی دانم چرا اين 
داستان ها به وجود آمده است. من علتش را می گذارم پای 

كسانی كه مشاوره اشتباه به مديران تيم داده اند. 

تاج: 
اگر در گوانگژو سوم می شديم 

بعدها ضررش را می ديديم
نايب رئيس اول فدراسيون فوتبال گفت: اگر در بازی های 
آسيايی گوانگژو سوم می شديم بعدها ضررش را می ديديم. 
مهدی تاج در جريان برگزاری جلس��ه فنی كميته  تيم های 
ملی به شرايط تيم اميد و عملکردش در بازی های آسيايی 
اش��اره كرد و گف��ت: تيم اميد مقابل ك��ره جنوبی و ژاپن 
عملکرد خوبی داشت، هر چند بين فوتبال ايران و اين دو 
كشور فاصله وجود دارد. ما می توانستيم ژاپن را ببريم. اگر 
پيروز هم می شديم واقعيت اين است كه فاصله ما با فوتبال 
ژاپن وجود دارد. در چند زمينه از جمله تداركات، تجهيزات 
و در بخش س��اختاری ژاپنی ها جلوتر از ما هس��تند. اگر 
می خواهيم به فوتبال ژاپن برسيم بايد اتفاق هايی در فوتبال 
كشور رخ دهد. وی افزود: بر همين اساس به سازمان ليگ 
طرح��ی داده ايم كه طبق اي��ن طرح تيم های ليگ برتری و 
تيم های بزرگسال موظف هستند در تركيب ثابت خود از 
دو بازيکن اميد اس��تفاده كنند. دوباره تأكيد می كنم فوتبال 
ژاپن از ما جلوتر است. اگر می برديم نيز بايد می پذيرفتيم كه 
آنها قوی تر هستند، اما فوتبال كره طوری است كه با كمی 
تالش می توانيم به آنها برسيم. به نظر من اگر سوم می شديم 

بعدها ضررش را می ديديم.
تاج در پاس��خ به اين سئوال كه چرا فدراسيون فوتبال پس 
از اين ناكامی از افکار عمومی عذرخواهی نمی كند گفت: 
غالمحسين پيروانی به عنوان سرمربی تيم عذرخواهی كرده 
كه اين عذرخواهی شامل حال فدراسيون نيز می شود. وی 
گفت: حمله همه جانبه فوتبال غير منطقی است چون در 
دنيا روی فوتبال سرمايه گذاری ويژه  ای می كنند. چينی ها 
مدال های زيادی در بازی های آس��يايی كس��ب كردند، اما 
كارشناس��ان معتقد بودند كه كس��ب مدال فوتبال بيش از 
مدال های ديگر برايشان اهميت داشت. طالی فوتبال در دنيا 
خيلی مهم است. من احترام خاصی برای مدال آوران قائلم، 
چرا كه عملکردش��ان قابل تحسين است و به عنوان نايب 
رئيس فدراسيون خوشحالم كه ايران در بازی های آسيايی 
عملکرد خوبی داش��ت. ما در بازی های آسيايی 7 بازی را 
برديم اما چهارم شديم اين نشان می دهد كه گرفتن طال در 
فوتبال كار بس��يار سختی است. نايب رئيس فدراسيون به 
نزديك شدن فاصله فوتبال كشورها در قاره كهن اشاره كرد 
و اظهار داشت: زمانی در فوتبال ما اين طور بود كه تيم های 
شهرستانی از جمله همين سپاهان به تهران می آمدند و در 
بازی مقابل تيم های پرسپوليس و استقالل تالش می كردند 
كه كمتر گل بخورند، اما حاال ش��رايط فرق كرده و همين 
تيم ه��ا در پايتخت به پيروزی مقاب��ل تيم های بزرگ فکر 
می كنند. همين اتفاق در فوتبال آس��يا تکرار شده و مالزی 
و ويتنام فاصله  ش��ان را كم كرده اند. اين در حالی است كه 
در گذش��ته ما به همين تيم ها 7 گل می زديم، بنابراين اگر 
سرعت مان را تنظيم نکنيم عقب خواهيم ماند. به نظر من 
پيروانی مربی با صالحيتی است اما خودش نيز اعتراف كرده 
كه تيمش ضعف هايی داشته و بايد آن موردها برطرف شود. 
درباره ماندن يا نماندن پيروانی كميته فنی تصميم می گيرد. 
ما نيز تالش می كنيم كاستی ها را برطرف كنيم. وی در پايان 
گفت: نتيجه هايی كه پيروانی در بازی های آس��يايی كسب 
كرد را بد نمی بينيم چون مقابل كره و ژاپن خوب بازی كرد 

اما بايد به آينده فکر كنيم.

پژمان سلطانی 

تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان كه با قدرت 
توانست به نايب قهرمانی جام باشگاه های 
 آسيا برس�د؛ با 35 امتي�از بر ص�در جدول 
رده بن��دی ليگ برتر فوتبال كش��ور تکيه 
زده و تنها تيمی است كه تعداد بردهايش 
به دو رقم رس��يده اس��ت. اين تيم فراز و 
نش��يب فراوانی نداش��ت و تنها زمانی كه 
به مرحله های حس��اس لي��گ قهرمانان 
آسيا رس��يد، در مقابل تيم های نه چندان 
قدرتمند ليگ امتيازهايی را از دس��ت داد 
كه اين نتيجه ها به خس��تگی ش��اگردان 
ابراهي��م زاده از س��فرهای طوالنی مربوط 
می ش��د. اين تيم به همراه س��پاهان با 13 
گل خ��ورده عن��وان بهترين خ��ط دفاعی 
ليگ را يدک می كشد. جالب است بدانيد 
محمد حسينی مدافع راست ذوبی ها با 8 
گل برترين گلزن سبزجامگان اصفهانی به 

حساب می آيد. 
گفتنی است: ابراهيم زاده سرمربی ذوب آهن 
كه يك اصفهانی خوش��نام است باالتر از 
پرويز مظلومی، صمد مرفاوی و امير قلعه 
نوع��ی در صدر بهترين مربيان ايرانی قرار 

گرفته است.
استقالل تهران تيم دوم جدول كه بازی های 
زيبايی را به نمايش نمی گذارد، ولی در امر 
نتيجه گيری به طور مطلوب عمل كرده؛ به 
همراه سپاهان و فوالد خوزستان با 28 گل 
زده بهترين خط حمله ليگ را تشکيل داده 
اس��ت خيلی ها اعتقاد دارند كه شاگردان 
مظلومی با پرچم های اشتباه كمك داوران 
اين جايگاه را از آن خود كرده اند كه حتی 

طرفداران پرس��پوليس در شعارهای خود 
می گويند: »فدراس��يون دشمن دايی شده، 
كميته داوران پرچم آبی شده« استقالل در 
دو بازی اخير مقابل مل��وان و پاس بدون 
اش��تباه داوری به 6 امتياز كامل رس��يده و 

روند رو به رشدی را طی كرده، اما اين تيم 
اكنون با مصدومان زيادی رو به رو است. 
از آن جمل��ه می توان به مي��الد ميداودی 
8 گله اش��اره كرد كه ش��ايد تا مدت های 

زيادی دور از ميدان ها به سر ببرد.
تيم س��وم ليگ، مس كرمان است كه در 3 

هفته نخس��ت نتيجه مطلوبی را به دست 
ني��اورد ام��ا مديران اين باش��گاه به صمد 
مرف��اوی اعتم��اد كردند و اكن��ون كه نيم 
فصل اول ليگ دهم تمام شد، چهارده هفته 
متوالی طعم شکس��ت را نچش��يده و يك 

ركورد در ليگ به جای گذاش��ته است. در 
نوک خط حمله اين تيم، ادينهوی برزيلی 
ب��ا 14 گل، عنوان برترين گلزن ليگ برتر 

كشور را به خود اختصاص داده است.
اين تيم نماينده ای در تيم ملی اميد گوانژو 
نداشته و بازيکنانش از هماهنگی خاصی 

برخوردار هستند. تيم مس به جز لوسيانو 
ادينهو از بازيکنان با تجربه ای بهره می برد 
و در تيم های ليگ برتری س��ابقه زيادی 
دارند ك��ه در اين بين می ت��وان به پيروز 
قربانی، محمد منصوری، مهرداد پوالدی، 
فراز فاطمی و حتی نبی اله باقريها )بازيکن 
فصل گذش��ته پرس��پوليس( اش��اره كرد. 
طاليی پوش��ان سپاهان كه با 29 امتياز و 2 
بازی كمتر نسبت به تيم های ديگر در رده 
چهارم قرار دارند، اگر با فرض اينکه مقابل 
دو تي��م نفت آبادان و صبای قم امتيازهای 
كامل را اخذ كنند با تفاضل گل بهتر نسبت 
ب��ه ديگر تي��م اصفهانی به ص��در جدول 

خواهند رسيد. 
ش��اگردان قلع��ه نوعی در بي��ن تيم های 
ديگر بيش��ترين ض��رر را از اردوهای تيم 
ملی بزرگس��االن و اميد متحمل شدند، اما 
زمانی كه بازی های آسيايی به پايان رسيد 
با اضافه شدن رحمتی، سيد جالل حسينی 
و احسان حاج صفی در مقابل پرسپوليس 
و س��ايپا به نتيجه مش��ابه 4 بر يك دست 
يافتند تا هم چنان در كورس قهرمانی باقی 

بمانند. 
ابراهيم توره با هفت گل برترين گلزن اين 
تيم محسوب می شود. امير قلعه نوعی با 
داشتن تيم پر مهره ای همچون سپاهان با 
نبود هر يك از بازيکنان��ش نمی تواند از 
روند رو به رشد تيم خود باز ماند، هر چند 
توصيه می ش��ود  كه در غي��اب بازيکنان 
بزرگ به بازيکنانی همچون حسين پاپی، 
محمد س��واری و مهدی جعفرپور ميدان 
دهد تا عالوه بر اس��تفاده از ظرفيت آنان، 

بازيکنان از فرم مسابقه خارج نشوند.

گفتگو

در صورت موافقت سازمان تربيت بدنی، فدراسيون كاراته به كادر فنی 
تيم ملی نيز خودرو پرايد هديه خواهد داد.

تيم ملی كاراته ايران با هدايت مسعود رهنما به عنوان سرمربی و شهرام 
هروی به عنوان مربی در ش��انزدهمين دوره بازی های آسيايی گوانگژو 
به 2 طال دست يافت. قرار است فدراسيون به جاسم ويشگاهی و ذبيح اله 
پورش��يب برای كس��ب مدال طال خودرو پرايد دوگانه سوز اهدا كند. 
اگر س��ازمان تربيت بدنی موافقت كند اين جايزه به مربيان تيم ملی نيز 
تعلق خواهد گرفت. ويش��گاهی كه بيستمين مدال كاروان ايران را نيز 
به دست آورد 150 سکه گرفت و سازمان تربيت بدنی يك جايزه ويژه 

ديگر نيز برای وی در نظر دارد.

اصفهان قطب فوتبال كشور 

پرسپولیس در مربع قهرمانی جایی ندارد

تلنگر

مصاحبه

پنج ش��نبه ش��ب مديران فوتبال قطر در 
زوريخ ب��ا البی های فراوان و رايزنی های 
گسترده موفق شدند بيست و يك عضو 
هيأت اجرايی فدراسيون جهانی فوتبال را 
متقاعد كنند تا جواز ميزبانی رقابت های 
مهيج ج��ام جهانی 2022 فوتب��ال را به 
اين كشور اعطا كنند تا برای نخستين بار 
ميزبان��ی رقابت های جام جهانی به يکی 
از كشورهای حاضر در منطقه خاورميانه 
اعطا ش��ود. پس از اين كه سپ بالتر در 
برابر دوربين های بزرگ ترين رسانه های 
خبری جهان نام كش��ور هش��تصد هزار 
نفری قطر را از پاكت سفيد رنگ ميزبانان 
جام جهانی بيرون كشيد و با هيجان نام 
ميزبان رقابت ه��ای جام جهانی 2022 را 
به زبان آورد؛ بس��ياری از منتقدان فوتبال 
ايران مديران ورزش��ی كشور را سرزنش 
كردند كه چرا ما به جای قطری ها ميزبانی 
اين رقابت های مهم و مهيج را به دس��ت 
نياورديم، با طرح اين موضوع بس��ياری 
از منتقدان سطحی نگر كه به دنبال موج 
سواری از جريان به وجود آمده بودند، هم 
با تکرار اين ادعا مدعی شدند كه فوتبال ما 
بايد امروز به جای قطر ميزبان جام جهانی 
می ش��د، چرا كه ما به مراتب از قطری ها 
اليق تر بوديم. ش��ايد در نگاه نخس��ت 
س��خن اين افراد منطقی به نظر می رسيد 
اما با كمی تأمل  و تعمق روی اين مسأله 
اين س��ئوال برای افکار عمومی به وجود 

می آيد كه بر چه اس��اس و معياری بايد 
فوتبال ايران همانند قطر هش��تصد هزار 
نفری چنين ميزبانی مهمی را به دس��ت 
آورد، وقت��ی در فوتبال ايران همه عوامل 
اجرايی در پی نظ��م گريزی و رجوع به 
مسائل غير حرفه ای هستند. چرا بايد در 
چنين رقابتی فوتبال ايران به عنوان ميزبانی 
مهم ترين رويدادی جهانی فوتبال دست 
پيدا كند و در كورس با مدعيان نام آشنای 
دنيای فوتبال، چهره پيروز به خود بگيرد. 
نگاه مديران ما به مقوله فوتبال به قدری 
مبتديانه است كه رسيدن به جايگاه فعلی 
قطر آرزويی مح��ال برای عالقه مندان به 
فوتبال ايران است؛ چرا كه هنوز مديران 
فوتبال ايران نتوانس��ته اند ب��ه اين درک 
برس��ند كه برای رسيدن به موفقيت بايد 
ابت��دا قبل از ه��ر كاری اصول اخالقی و 
رفت��اری دنيای فوتب��ال را رعايت نمود 
تا بت��وان در ميان قدرت های ش��اخص 
فوتبال دنيا شروع به رقابت كرد. امروز در 
فوتبال ايران همه به دنبال كسب موفقيت 
و كس��ب نتيجه هس��تند تا به واسطه آن 
عم��ر مديريتی خ��ود را افزايش دهند و 
از انتقادهای بی رحمانه منتقدان در امان 
بمانند، در حالی كه واقعيت فوتبال در هيچ 
كجای جهان به اين شکل نيست. امروزه 

در دني��ای حرفه ای فوتبال، تنها راه حلی 
كه می توان با در پيش گرفتن آن قله های 
موفقي��ت را به راحتی فتح كرد رجوع به 
سيستم مديريتی نوين فوتبال است، يعنی 
اين كه همه چيز با نظم و انضباط حرفه ای 
در جايگاه خود قرار گيرد تا هدف نهايی 
محقق ش��ود. اما در فوتب��ال ايران چنين 
سيستمی هرگز اجرا نمی شود چون هيچ 
كس��ی به معنای واقعی كلم��ه به اصول 
حرفه ای پايبند نيست، تنها فاكتوری كه 
در فوتبال اي��ران جلوتر از تمامی اصول 
حرفه ای دنيا پيش می رود نظام پرداختی 
و دريافتی باشگاه ها با بازيکنان و مربيان 
است. نکته جالب اينجاست كه ستاره های 
كاغذی فوتب��ال ايران كه همه س��اله به 
دليل سيستم بيمار حاكم در فوتبال ايران 
ميليون ها توم��ان از بودج��ه موجود در 
فوتبال ايران را به حساب شخصی خود 
واريز می كنن��د؛ كوچك ترين اهميتی به 
مسائل فنی، اخالقی و انضباطی نمی دهند، 
چون می دانند كه مديريت ناموفق فوتبال 
باش��گاهی ايران آنها را به هر قيمتی زير 
چتر حمايتی خود قرار می دهند و اجازه 
نمی دهند بی بندو باری ه��ای آنها برای 
ه��واداران بی گناه فوتبال اي��ران نمايان 
ش��ود! به همين دليل س��تارگان كاغذی 

فوتبال ايران بدون هي��چ انگيزه ای برای 
درخش��ش در ميادي��ن رس��می ترجيح 
می دهند به جای زندگی پاک و س��الم به 
مسائل غير اخالقی رجوع كنند و پول باد 
آورده خود ناش��ی از قراردادهای سرسام 
آور را با خوش گذارنی ها و ميهمانی های 
آن چنانی با افرادی معلوم الحال به هدر 
دهن��د. برای اثبات اين مطلب می توان به 
ماجرای بازداشت چند فوتباليست نام آشنا 
در ميهمانی شبانه چند شب پيش يکی از 
خيابان های شمالی تهران اشاره كرد؛ جايی 
كه سه س��تاره فوتبال ايران و يك مربی 
ليگ برتری از سوی مأموران پليس امنيت 
تهران بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. 
هر چند آنها اين بار هم زياد پشت ميله ها 
نماندند و ب��ا وثيقه های آن چنانی آقايان 
مدير، خيل��ی زود از بازداش��تگاه بيرون 
آمدند، اما اين مسأله نشان می دهد كه چرا 
فوتبال ايران اينگونه دچار عقب افتادگی 
شده است و كشوری هشتصد هزار نفری 
بيخ گوش ايران ميزبانی رقابت های جام 
جهانی را برعه��ده می گيرد. بدون ترديد 
آنهايی كه تا ديروز با جو زدگی بس��يار 
فرياد می زنند چرا ما به جای قطر به عنوان 
ميزبان جام جهانی انتخاب نشديم حاال به 
اين مطلب پی برده اند كه تا زمانی كه تفکر 
مديران ما به بيرون كشيدن ستاره های خود 
از پشت ميله های بازداشتگاه معطوف شده 

نمی توان ميزبان جام جهانی شد.

زاينده رود
مهاجم چهارگله تيم فوتبال سپاهان 
ك��ه اواي��ل فصل چه��ره محبوب��ی نزد 
شاگردان طاليی پوشان اصفهانی نبود و 
در بازی با استقالل در هفته هفتم به اشتباه 
دروازه س��يد مهدی رحمتی را باز كرد؛ 
اكنون با بازی های درخشان خود يکی از 
محبوب ترين بازيکنان سپاهان به حساب 
می آيد. عنايتی در مسابقه با سايپای البرز، 
يکی از تأثيرگذارترين بازيکنان سپاهان در 
پيروزی 4 بر يك ب��ود و به همين دليل 
مصاحب��ه اي اختصاصی ب��ا زاينده رود 
انجام داده كه توجه شما خوانندگان عزيز 

را به اين مصاحبه جلب می كنم:
بازی با سايپا چطور بود؟

خدا را ش��کر بازی خوبی بود توانستيم 
 ب��ا تف�اضل گ�ل مط�لوب ش���اگ�ردان 
مايلی كهن را با شکس��ت بدرقه كنيم تا 
هم چنان در كورس قهرمانی باقی بمانيم 
 و هدف اصلی تيم ما نگه داشتن جام در 

زاينده رود است.

تي��م س��ايپا را چگون��ه ارزياب��ی 
می كنيد؟

سايپا تيم جوان و دونده ای است كه برای 
گرفتن حداقل امتياز به اصفهان آمده بود 
و چهل دقيقه نخس��ت را در زمين خود 
فقط دفاع می كرد، اما با گل های ابراهيم 
ت��وره كه در 3 دقيق��ه پايانی نيمه اول به 
ثمر رسيد، شيرازه حريف از هم پاشيد و 
در نيمه دوم برای جبران گل های خورده 
فضاهای بيش��تری به بازيکن��ان ما داد و 

سپاهان توانست به دو گل ديگر برسد.
در مسابقه با شاگردان مايلی كهن، 
ب��ازی تأثيرگ��ذاری را ب��ه نمايش 
گذاش��تی و حتی امير قلعه نوعی 
نيز به اين نکته اش��اره مستقيم 

داشت، نظر خودت چيست؟
اين نظر لطف شما و سرمربی تيم است، 

ام��ا ما يك مجموعه هس��تيم كه تنها به 
موفقيت سپاهان می انديشيم و همان طور 
كه گفتم هدف اصلی قهرمانی در كشور 
و رقابت های آسيايی است كه با همت 
كادر فنی، بازيکنان و مديريت خوب، دور 

از دسترس نخواهد بود.
بازی مقابل راه آهن در فوالدشهر 

را چگونه پيش بينی می كنيد؟
راه آهن تيمی اس��ت كه س��ه هفته طعم 
پيروزی را نچشيده و برای گرفتن حداقل 
امتياز به اصفهان می آيد و ما برای اينکه 
از كورس قهرمانی عقب نمانيم به 3 امتياز 

اين بازی نياز مبرمی خواهيم داشت.
آي��ا در اين دي��دار گلزنی خواهی 

كرد؟
مهم پيروزی س��پاهان اس��ت، اما اگر به 
صالحديد كادرفنی در تركيب باش��م و 

موقعيتی پيش آيد دروازه شاگردان تارتار 
را باز خواهم كرد.

پرسپوليس را چطور مي بينيد؟
عل��ی داي��ی مرب��ی كاربلدی اس��ت و 
می تواند قرمزپوشان تهرانی را از بحران 

خارج كند.
به نظر شما اين نتيجه ها به اخراج 
 ش��يث رضاي��ی و كري��م باقری بر

نمی گردد؟
به هيچ وجه من اين اعتقاد را ندارم و اين 
برچسب ها به رضايی و به خصوص به 
كريم باقری نمی چس��بد كه به بازيکنان 
ديگ��ر بگويد ب��رای دايی ب��ازی نکنند. 
كريم باقری از نظر اخالقی الگويی برای 

بازيکنان جوان است.
حرف آخر؟

از ش��ما خوانندگان عزي��ز و هم چنين از 
هواداران سپاهان تشکر می كنم، به خصوص 
هوادارانی كه در گرما و س��رما فاصله 30 
كيلومتری اصفهان – فوالدش��هر را برای 

حمايت  از تيم محبوبشان طی می كنند.

فوتبال ايران در آستانه نابودی اخالقی

با قراردادی يك ساله؛
جوروويچ، سرمربی بسکتبال توزين 

الکتريك اصفهان

هدف نگه داشتن جام در اصفهان است 
رضا عنايتی: اين برچسب ها به باقری نمی چسبد

خيلی ها 
اعتقاد دارند 
كه شاگردان 
مظلومی با 
پرچم های 
اشتباه كمك 
داوران اين 
جايگاه را از آن 
خود كرده اند
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مركزی، طبقه اول
سه شنبه 16 آذر 1389/ 1 محرم 1432/ شماره Tuesday 7 December 2010     410)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام حسين)ع(:
گريه از ترس خدا 
سبب نجات از 
آتش جهنم است.

كارگردان سريال حضرت يوسف )ع( با اشاره به وجود مافيا 
در سينمای كشور گفت: در سينمای كشور مافيا وجود دارد و 
بدتر از آن برخی دفترهای سينمايی هستند كه به فروش نقش 
اقدام می كنند. به گزارش فارس از اصفهان، فرج اله سلحشور 
در حاشيه س��فر به اصفهان به منظور حضور در جشنواره 
تسنيم در مورد وضعيت فعلی سينمای كشور گفتگويی را با 

فارس در اصفهان انجام داده است كه در ادامه می خوانيد: 
 اين روزها ش��اهد برگزاری جشنواره تسنيم در اصفهان 
بوديم، آيا برگزاری اين جش��نواره به وضعيت فعلی سينما 

كمکی می كند؟ 
15 سال پيش شاهد برگزاری جشنواره ای قرآنی بوديم، اما 
متأسفانه در جش��نواره مذكور تنها اسمی از قرآن برده شد 
و آثاری كه در آن ارائه می ش��د به همه چيز ش��بيه بود غير 
از آث��ار قرآنی و عده ای تنها بودجه ای را صرف كردند تا به 
هدف های مادی خود برسند و بايد گفت كه جشنواره قرآنی 
منهای هنرمند و آثار قرآنی يك اسم بی هويت است كه بيشتر 
به مزاح ش��باهت دارد. اما جشنواره ای را كه در حال حاضر 
با عنوان قرآن و عترت )تسنيم( در اصفهان شاهد برگزاری 
آن هستيم، سعی دارد تا سينمای فعلی را به حقيقت قرآنی 
نزديك كند و با اينکه فاصله زياد بوده ولی اين تالش قابل 
تقدير است. همين كه آثار قرآنی ساخته و به هنرمندان مذهبی 
بها داده می شود، قابل تقدير است كه در صورت ادامه روند 
می توان با تربيت و تقويت هنرمندان و ساخت آثار مذهبی 
و قرآنی، راهی نو را در عرصه فيلم سازی ارائه كرد و تأثير 

مثبتی بر روند غلط موجود در سينما خواهد داشت.  
 سينمای فعلی را با سينمای قبل از انقالب چطور مقايسه 

می كنيد؟ آيا می توان در اين ارتباط تفاوتی قائل شد؟ 
گمان برخی اين است كه اگر سينمای موجود را نقد می كنيم، 
اين انتقاد به جمهوری اسالمی برمی گردد و بايد گفت چرا 
 در كش��وری اسالمی بايد س��ينمای آن مستهجن، مبتذل و 
غير اس��المی باش��د. اعتقاد من بر اين نيست كه جمهوری 
اسالمی نتوانسته سينمايی مذهبی را به وجود بياورد، عقيده 
من اين است كه مؤمنان و مذهبی های جمهوری اسالمی اهل 

سينما و فيلم سازی نبودند. 
فيلم س��ازان م��ا از ابتدای انقالب همان كس��انی بودند كه 
در زمان ش��اه و ب��ا هدف ه��ای آمريکايی، هالي��وودی و 
 صهيونيستی تربيت ش��ده بودند و بعد از انقالب نيز همان 
دست پرورده های غرب بر رأس سينما و توليدهای سينما 
نشستند و هر كسی كه وارد سينما شد چه مذهبی و چه غير 
مذهبی دنباله رو جريان سينمای زمان طاغوت بود. بنابراين 
س��ينما مقوله ای جدای از انقالب و نظام اس��ت و سينمای 
موج��ود بويی از انقالب و نظام نبرده اس��ت. فيلم س��ازی 
موجود اعم از سينما يا تلويزيون، هيچ قرابتی با اسالم و قرآن 
ندارد، با اين وجود مس��ئوالن جمهوری اسالمی و مديران 
فرهنگی تالش بسياری كردند كه فيلم سازی اين مملکت 
را اصالح كنند و آن را در جهت اعتقادهای مکتبی مردم و 

اسالم و انقالب در بياورند. 
 چرا مبانی فيلم سازی موجود ريشه غربی پيدا كرد؟ 

امام خمينی )ره( می گفتند كه ما با س��ينما مخالف نيستيم، 
ما با فحشا مخالفيم. منظورشان اين بود كه سينمای موجود 
فحشا س��ت و ما ب��ا آن مخالفيم كه در ص��ورت اصالح و 
س��اخت فيلم های ارزشی، با آن موافق هستيم. فيلم سازی 
موجود جمهوری اس��المی از نظر ظاهر، همان فيلم سازی 
قبل از انقالب است، فقط چادر و پوشش آن بيشتر شده و 
فساد علنی ندارد و كسی نمی تواند منکر فساد پنهان در سينما 
و انحرافی كه در حركت فرهنگی سينما وجود دارد، بشود. 

 نظر ش��ما در مورد سينمای معناگرايی كه از آن سخن به 
ميان آورده می ش��ود، چيست؟ آيا سينمای فعلی را می توان 

سينمای معناگرا ناميد؟ 
زمانی كه از س��ينمای معناگرا صحبت می شود، به دليل اين 
است كه نمی خواهيم بگوييم سينمای مذهبی، ما سينماگرها 
می آييم به جای اينکه از س��ينمای اس��المی صحبت كنيم، 
كلمه هايی مانند س��ينمای معناگرا، حقيقت و ماورا را به كار 
می بريم، در حالی كه ما سينمای اسالمی می خواهيم. رهبر 
معظم انقالب چند س��ال قبل و در حضور مسئوالن دولت 
سيد  محمد خاتمی به صراحت فرمودند كه ما اسالم را سکه 
رايج شاه عباسی كرديم. ما در حال حاضر سينما و فيلم ساز 
اس��المی می خواهيم ، چرا برخی از گفتن سينمای اسالمی 
می ترس��ند، چه زمانی بايد سينما و فيلم سازی در خدمت 
اسالم و انقالب قرار بگيرد، تمام اين اقدام ها نشان دهنده اين 

است كه سينمای ما توان رفتن به سمت معنويت را ندارد. 
 آيا جشنواره قرآنی تسنيم زمينه ساخت و ارائه فيلم های 

ارزشی را فراهم می كند؟ 
جشنواره قرآنی تسنيم آغازی برای ورود فيلم سازان معتقد 
به عرصه فيلم سازی مذهبی است و ظرفيت آن را دارد كه 
وضعيت نا به س��امان سينماي فعلی را سامان  دهد. اگر در 
هر كجای كشور بودجه ای در اختيار هنرمندان قرار گيرد به 

تدريج ساخت فيلم مذهبی هم باب می شود. 
 چرا فيلم س��ازان تمايلی برای رفتن به س��مت و سوی 

سينمای مذهبی و ساخت فيلم های ارزشی ندارند؟ 
چهره حقيقی سينمای فعلی جهان را هاليوود و كمپانی های 
صهيونيس��تی تعريف می كنند و اگر هم فيلم هايی در مورد 
زندگی پيامبران می س��ازند، چهره آنها را در حال فس��اد به 

تصوير می كشند. 
 آيا فيلم هايی كه در حال حاضر ساخته می شود، می تواند 

اين پيام اسالم را انتقال دهد؟ 
برخی در حد قاب��ل قبولی اين ارزش ها را منتقل می كند و 
در ح��ال حاضر نيز فيلم های مذهب��ی همچون فيلم ملك 
 سليمان و در گذشته نيز فيلم هايی همچون »به رنگ خدا« و 
»توبه نصوح« با استقبال خوبی از سوی مردم رو به  رو شد. 
در حال حاضر فيلم سازی مذهبی كشور در حال پيدا كردن 
هويت خودش است و فيلم سازی موجود ما هيچ سنخيتی با 
اسالم و انقالب ندارد اما فيلم سازهای مذهبی تالش می كنند 

كه اين هويت را بازسازی كنند. 
 ش��ما در مصاحبه ای گفته بوديد كه برای س��اخت فيلم 
زندگ��ی معصومين )ع( ورود پيدا نمی كني��د و به نوعی از 

س��اخت اين نوع فيلم ها هراس داريد؟ دليل اين ترس شما 
چيست؟ 

برای اينکه توان خود را در س��اخت آثار مذهبی كم می دانم 
و نمی توان��م حق مطلب را ادا كنم. س��اخت فيلم در مورد 
ائم��ه معصومين )ع( تنها مصرف داخلی دارد و ما هنوز ياد 
نگرفته ايم كه ائمه معصومين )ع( را جهانی ببينيم، هر موقع 
توانس��تيم ائمه )ع( را جهانی ببينيم به سمت ساخت فيلم 
زندگی معصومين)ع( می رويم و تنها دليلش اين اس��ت كه 

هر چه از ائمه معصومين )ع( ساختيم موفق نبوده است. 
 پرونده فيلمنامه س��ريال يوس��ف پيامبر )ع( و شکايت 

طاهری از شما به كجا كشيد؟ 
طاهری حرفی برای گفتن نداشت و در جلسه دادگاه نيز به 
جای ارائه مدرک، همواره ايراد می گرفت و گله و شکايت 
داشت، اين فرد هيچ مدركی برای اثبات گفته های خود ندارد 
و بايد دي��د در يك ماه آينده مدركی را ارائه خواهد كرد يا 

خير. 
 پيش از اين در رسانه ها در مورد محکوميت شما به 3 سال 
حبس و پرداخت جريمه اخباری منتشر شد، آيا شما اخبار 

منتشر شده را تأييد می كنيد؟ 
چنين حکم��ی از س��وی دادگاه صادر نش��ده و فردی كه 
كارشناس اين دعوی محسوب می ش��د و قرار بود در اين 
ارتباط نظر كارشناس��ی بدهد، خيانت ك��رد و به دروغ در 
مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود كه سلحشور به سه سال 
زندان و پرداخت مبلغ يك ميلياردی محکوم ش��د و دروغ 
وی را تمام سايت ها نوشتند،  اما پس از دو روز كه تکذيبيه 
اين خبر از س��وی اين فرد صادر شد، هيچکدام از سايت ها 

تکذيبيه وی را مخابره نکردند. 
 ق��رار بود كه زندگی حضرت موس��ی )ع( را كارگردانی 

كنيد؟ روند ساخت اين سريال به كجا رسيد؟ 
در ارتباط با ساخت فيلم حضرت موسی )ع( مخالفت هايی 
شد و مس��ئوالن در آن زمان س��اخت اين فيلم را به گروه 
ديگری س��پردند كه آنها هم موفق نبودند، با توجه به اينکه 
به ساخت فيلم حضرت يوسف )ع( مشغول بودم، نتوانستم 
ساخت اين سريال را دنبال كنم و در حال حاضر نيز وظيفه 
خود می دانم كه س��اخت اين سريال را بر عهده بگيرم و در 

حال حاضر اين سريال در مرحله تحقيق به سر می برد. 
 در حال حاضر سريالی را آماده پخش داريد؟ 

سريالی در مورد داستان های واقعی در حال ساخت است كه 
25 قسمت آن نوشته شده و دو قسمت آن نيز ساخته شده 

كه از شبکه يك سيما به روی آنتن می رود. 
 آيا شما به وجود مافيا در سينمای كشور معتقد هستيد؟ 

در سينمای كشور مافيا وجود دارد و بدتر از آن برخی دفترهای 
سينمايی هستند كه به فروش نقش اقدام می كنند و گاهی به 
مقابله با كسانی كه مخالفت می كنند، می پردازند و تنها راه مقابله 
با اين افراد برخورد قاطع مسئوالن است، مسئوالن بايد مقتدرانه 
بساط اراذل و اوباشی كه سينما را به لجن كشيده اند، برچيند. 

 آي��ا دولت نهم و دهم برای تغيير اين وضعيت موفق بوده 
است؟ 

دول��ت طرحی را ب��رای تغيير اين روند ارائه نکرده اس��ت، 
مسئوالن خواهان تغيير نيستند، آنها تنها می خواهند طوری 
نشان دهند كه همه چيز آرام است و اصالح وضعيت موجود 

سينما در درجه سوم كار مسئوالن قرار دارد. 

روزی بود...

 زاينده رود 
آيين نکوداشت بلوط زاگرس ويژه 
بزرگداش��ت اس��تاد عبدالعلی خسروی 
)قائد بختياری( در س��الن شهيد آوينی 

يزدانشهر برگزار گرديد.
در اي��ن آيين ش��اعران، نويس��ندگان، 
استادان دانشگاه، هنرمندان و چهره های 
ش��اخص فرهنگی و هنری بختياری از 
لرستان،  خوزس��تان،  تهران،  استان های 
چهارمحال و بختياری و اصفهان  حضور 
عبدالعلی خس��روی،  اس��تاد  داش��تند. 

نويسنده، ش��اعر و تاريخ نگار بختياری 
متولد خوزستان می باشد و از وی آثاری 
چون نگرش بر اي��ل بختياری، عروس 
داالنکوه، دوبيتی ه��ای محلی بختياری، 
آت��ش در نخلس��تان و تاريخ سياس��ی 
اجتماعی بختياری چاپ و انتشار يافته  
است. استاد عبدالعلی خسروی بيش از 
80 سال سن داشته و بازنشسته اداره كل 
ارشاد بوده و س��اكن اصفهان می باشد. 
ارائه مقاله، ش��عر و اجرای موس��يقی از 

جمله برنامه های اين مراسم بود.

مديركل اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
استان اصفهان با نامشخص خواندن ميزان 
سرانه برنامه های فرهنگی كشور خواستار 
تعريف دقيق اين سرانه شد.  سيدعليرضا 
حسينی، درگفتگو با ايرنا در كاشان اظهار 
داشت: نامش��خص بودن اين سرانه، يك 
اشکال اساسی در سيستم فرهنگی كشور به 

حساب می آيد. 
وی افزود: اكنون بيش از 60 دستگاه اجرايی 
در كشور برای اجرای برنامه های فرهنگی 
از مجل��س بودجه می گيرند، در حالی كه 
ميزان دقيق اعتبار دريافت شده و چگونگی 

هزينه كردن آن نامشخص است. 
وی تأكيد كرد: هم چنين دستگاه های دولتی 
با استدالل های متفاوت برای انجام فعاليت 
فرهنگی از منابع مختلف اعتبار می گيرند، 

اما نوع فعاليتی كه بايد انجام دهند و انجام 
می دهند نيزنامعلوم  است. 

حس��ينی با اعالم اينکه نمايندگان مجلس 
 نيز ب��ا اين مس��أله هم عقيده ان��د، تأكيد 
كرد: مش��خص نبودن س��رانه برنامه های 
فرهنگی كه به مديريت فرهنگی كش��ور 
مربوط می ش��ود، بايد به صورت تعريف 
برنام��ه فرهنگی، تعيين متوليان انجام آن و 
شرح وظايف دستگاه های اجرايی مسئول 

اصالح و تبيين شود. 
مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان خاطرنشان كرد: اكنون كه دشمنان 
از هر شيوه و ابزاری برای توطئه عليه نظام و 
جنگ نرم استفاده می كنند، ضرورت توجه 
و روشن شدن اين مسأله اهميت بيشتری 

دارد.

آيين نکوداشت بلوط زاگرس در نجف آباد

مديرکل ارشاد اسالمي اصفهان؛ 
خواستار  تعريف دقيق سرانه برنامه هاي فرهنگي 

ياد ياران ياد باد

سلحشور:

مافیا در سینماي کشور بیداد مي کند 

در آستانه ماه محرم و برپايي مراسم سوگواري حضرت سیدالشهدا )ع( انجام مي شود؛

اجراي طرح بزرگ آموزش خدمات ایمني به هیأت هاي مذهبي در اصفهان
 زاينده رود 

كميته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان در آستانه 
ماه محرم الح��رام و برپايی مجالس عزای حس��ينی، طی 
برنامه ای جامع، رؤسا و اعضای فعال هيأت های مذهبی شهر 
اصفهان را با نکته های ايمنی و آتش نشانی كه الزم است در 

برپايی مجالس مورد توجه قرار گيرد آشنا می كند.
به گزارش روابط عمومی كميته فرهنگ ش��هروندی، دبير 
اين كميته با اعالم اين خبر، گفت: از آنجايی كه هر سال با 
فرا رسيدن ماه محرم و برپايی محافل عزای حسينی، شاهد 
شکل گيری تجمع های انبوه مذهبی در نقاط مختلف شهر 
هستيم، الزم است به منظور حفظ سالمت و آسودگی خاطر 
سوگواران شركت كننده در مجالس، نکته های ايمنی مورد 

نياز به برپاكنندگان اين مجالس آموزش داده شود.
مهدی بقايی افزود: براساس هماهنگی های صورت پذيرفته 
با سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری اصفهان، 
محتوای مورد نياز جهت آموزش به رؤسای هيأت ها، تهيه 
و تدوين شده و به شکل بروشوری جامع درآمده است كه با 

تيراژی چند هزار نسخه ای چاپ و توزيع خواهد شد.
وی استفاده از بخاری های غيرايمن كه منجر به ايجاد حريق 
و يا پخش گاز مونوكس��يد كربن در فضا ش��ده را يکی از 
مهم ترين مسائلی دانست كه تاكنون منجر به بروز حادثه هايی 
ناگوار شده و الزم است در خصوص آن اطالع رسانی كاملی 

صورت بپذيرد.
دبير كميت��ه فرهن��گ ش��هروندی هم چنين اس��تفاده از 
داربس��ت های غيرمستحکم، نامناس��ب بودن شيب فضا،  
وج��ود پله های تي��ز و خطرن��اک در ورودی و خروجی 
مجالس، حمل غيرايمن اسباب و ادوات دسته ها همچون 
طبل، بيرق و... توسط خودروهای مملو از جمعيت و... را از 
ديگر موردهايی عنوان كرد كه ضروری است جهت حفظ 
سالمت خانواده های شركت كننده در مجالس سوگواری 

مورد بازبينی قرار گيرد.
وی عالوه بر تهيه و توزيع بروشور، نصب بنرهای هشدار 
دهنده در ورودی مجالس را از ديگر برنامه های در دس��ت 
اقدام برشمرد و تصريح كرد: تالش خواهيم كرد با كسب 
مجوز نصب اين بنرها در ورودی مساجد، حسينيه ها و ساير 
مکان هايی كه هيأت ها در آنجا گرد هم می آيند؛ خانواده ها را 

در ابتدای ورود به مجلس با نکته های ايمنی آشنا سازيم.
به گفته وی، هم زمان با توزيع بروشور، نصب بنر و اطالع 
رس��انی های همگانی،   آموزش چهره به چهره نيز توس��ط 

كارشناسان مربوطه صورت خواهد پذيرفت.
بقايی هيأت ها و تش��کل های فرهنگ��ی و مذهبی را يکی 
از مهم ترين پتانس��يل های موجود جهت فرهنگ سازی و 
توس��عه آداب و اخالق اجتماعی ذكر نمود و خاطرنشان 
 س��اخت: كميت��ه فرهنگ ش��هروندی با ايج��اد رابطه ای 

اي��ن  از  پي��ش  س��ويه،  دو 
بس��ياری از برنامه های محلی 
و منطقه ای خ��ود را به كمك 
اين تشکل های مردمی به اجرا 
گذاش��ته و در مقابل، امکانات 
و مزاياي��ی را جهت رفاه حال 
آنها فراهم نموده است و انتظار 
می رود در برنامه اخير نيز اين 
تعامل دو س��ويه بيش از پيش 

نمودار شود.
به گزارش روابط عمومی كميته 
فرهنگ شهروندی، كارشناسان 
ح��وزه پيش��گيری خدم��ات 
ايمنی و آتش نشانی شهرداری 
اصفهان به منظور جلوگيری از 
آتش س��وزی و بروز هرگونه 
حادثه ديگری در محافل عزای 
حسينی و هم چنين به منظور 
ايمن س��ازی اينگونه مکان ها، 

توصيه می كنند مجالس، حسينيه ها،  تکايای سوگواری و... 
از نظر مکانی در موقعيتی مناس��ب بوده و به گونه ای برپا 

شود كه:
امکان دسترس��ی آتش نش��انان به هن��گام حادثه احتمالی 
ممکن باشد و باعث سد معبر و يا مختل كردن رفت و  آمد 

خودروها  نشود.
برپايی مجال��س نبايد در زير تيرهای چ��راغ برق و يا در 
مجاورت منازل مس��کونی باشد، زيرا در صورت بروز هر 
گونه آتش سوزی احتمالی،  امکان گسترش آتش به منازل 

مسکونی هم جوار وجود دارد.
كفراژ بن��دی )س��ازه غيرمق��اوم( بايد به گونه ای باش��د 
ك��ه تحم��ل ب��ار م��رده و ب��ار زن��ده احتمال��ی را كه بر 
 روی آن گذاش��ته می ش��ود، داش��ته باش��د و به وس��يله 
سيم بکس��ل و وسايل مناس��ب بر روی زمين مهار شود، 
به صورتی ك��ه در صورت وزش تند باد امکان تخريب و 

واژگونی آن وجود نداشته باشد.
در صورت وس��يع بودن مجالس )بيش از 50 نفر( در نظر 
گرفتن درب های خروجی متعدد در فاصله های مختلف؛ 
الزامی اس��ت كه در مواقع بروز آتش سوزی و يا هر حادثه 
ديگری امکان خروج س��ريع ش��هروندان سوگوار مقدور 

باشد.
با توجه به اينکه بيش��تر خيمه ه��ا و تکايا برای تأمين برق 
محيط خود از تيرهای برق شهری استفاده می كنند و اين كار 
بيشتر بدون در نظر گرفتن سيستم حفاظتی )فيوز مناسب( 
و به صورت روكار انجام می شود؛ بنابراين حتی المقدور از 

اماكن مسکونی و تجاری كه سيستم استاندارد دارند استفاده 
شود و سيستم برق رسانی را به طور حتم به فيوز متناسب با 

آمپر مصرفی مجهز كنند.
از سيم های روكار پالستيکی و غير مقاوم )سيم زير گچی( 
كه قادر به تحمل آمپر باال نيستند استفاده نشود و كابل های 
مقاوم متناسب با آمپر مصرفی تکايا به كار برده شود، چرا 
كه در صورت مصرف بيش از ظرفيت سيم و يا كابل برق، 
روكش آنها در اثر عبور جريان باال داغ و شعله ور می شود 

و موجب بروز آتش سوزی خواهد شد.
برای جلوگيری از اتصالی كوتاه در اينگونه اماكن، از اتصال 
س��يم ها و كابل ها به صورت دس��ت پيچ خ��ودداری و از 

ترمينال مناسب )چينی( استفاده شود.
استفاده كردن از يك پريز برق برای تأمين برق لوازم الکتريکی 
 مختلف مانند بلندگوه��ا، پروژكتور،  بخاری های برقی و... 
غير استاندارد است و از هر پريز تنها يك مصرف كننده مجاز 

به استفاده است.
از عبور دادن س��يم ها و كابل های بدون روكش از البه الی 
كفراژهای فلزی و چادرهای برزنتی خودداری شود، چرا كه 

كوچك ترين اتصالی، آتش سوزی را در پی دارد.
روشن كردن هر گونه شعله روباز در كنار چادر و خيمه ها 
برای پخت غذا و چای و... خطرناک است، بنابراين توصيه 
می شود مکان مناسبی در نقطه ديگری دور از محيط اصلی، 

به اين امر اختصاص داده شود.
با توجه به فصل سرما، گاهی برای گرمايش اين گونه اماكن 
از بخاری های نفتی و يا هيترهای برقی استفاده می شود كه 

هر كدام به نوبه خود خطرآفرين 
هس��تند و باي��د در ص��ورت 
اس��تفاده كردن از بخاری های 
نفتی برای گرمايش، موردهای 

زير رعايت شود:
 نصب وس��ايل گرم��ازا را 
كه برای نخس��تين ب��ار مورد 
بهره ب��رداری قرار می گيرد، به 
نمايندگی های فروش بسپاريد.

 قب��ل از نصب بخاری ها در 
مورد س��رويس و رفع نقايص 
احتمال��ی آن ه��ا به وي��ژه در 
ناحيه سيستم سوخت رسانی 
)كاربراتور( دستگاه اقدام كنيد.

و  بخاری ه��ا  ك��وره   
دستگاه های گرماساز را قبل از 

استفاده نظافت كنيد.
 حتی االمکان وسايل گرمازا 
در فاصله يك متری از دودكش 

مربوطه نصب شود.
 از بخاری های بدون دودكش و غيراستاندارد استفاده نشود 
و در صورت استفاده كردن از بخاری های مجهز به دودكش، 
از عب��ور دادن لوله های فلزی دودكش ها از ميان چادرهای 
برزنتی و پالس��تيکی خودداری ش��ود، چرا كه علت بروز 

بيشتر آتش سوزی ها در اينگونه اماكن همين امر است.
 وسايل گرمازا مانند بخاری ها را در نزديکی پرده ها و ساير 

اجسام قابل اشتعال نصب نکنيد.
 بخاری های نفتی را به طور حتم روی سينی مخصوص 
قرار دهيد تا در صورت نشت احتمالی نفت، محيط آلوده و 

آماده آتش سوزی نشود.
 از گازسوز كردن بخاری های نفتی و آبگرمکن های نفتی 
و ديگر وس��ايل گرمازا بدون رعايت دستورهای كارخانه 

سازنده خودداری كنيد.
 مخزن نفت بخاری ها را در زمان روش��ن بودن بخاری 

پر نکنيد.
 در وسايل نفتی از ريختن سوخت ديگر غير از سوخت 
مصرفی خودداری شود، به طور مثال در صورت نفت سوز 

بودن بخاری از گازوئيل برای سوخت استفاده نکنيد.
 درجه حرارت دستگاه های گرماساز را با توجه به حجم 
محيط تنظيم كنيد و از اس��تفاده كردن بيش از حد ظرفيت 
بخاری ها يا باز كردن مس��ير نفت در كاربراتور خودداری 

كنيد.
 در زم��ان اس��تفاده از بخاری های نفتی تم��ام درب ها و 
پنجره ها و يا درب چادری خيمه ها را نبنديد و مس��يری را 

برای ورود هوای تازه به محيط باز بگذاريد تا اكسيژن مورد 
نياز محيط تأمين شود.

 در صورت اس��تفاده از بخاری های گازی، پس از نصب 
بخاری و اطمينان از عملکرد صحيح آنها، مراقب باشيد كه 
شير فلکه گاز مخصوص دس��تگاه در معرض دستکاری 

بچه ها و آسيب های فيزيکی قرار نگيرد.
 در نقاطی كه انش��عاب گاز ندارند و مجبورند از نفت و 
يا ذغال به عنوان سوخت استفاده كنند، توصيه می شود كه 
نفت سفيد را در داخل بشکه ها و مخازن فلزی درب دار و 

شير فلکه دار كم حجم نگه داری كنند.
 محل استقرار منابع ذخيره سوخت بايد حتی االمکان از 
محيط برپايی مراسم دورتر باشد و در مسير ورود و خروج 

سوگواران قرار نگيرد.
  استقرار مخازن نفت در زير پله ها و زيرزمين ها و پشت 
بام ها و خرپشته های مساجد و حسينيه ها بسيار خطرناک 
است و حتی المقدور از ذخيره كردن آن در اينگونه اماكن 

خودداری به عمل آيد.
 دقت كنيد كه زمين استقرار مخازن سوخت هميشه تميز 
و عاری از آلودگی باشد و از قرار دادن هرگونه وسايل قابل 

اشتعال در نزديکی آنها خودداری شود.
در هنگام حمل عالمت )علم( عزاداری، مواظب شبکه برق 

هوايی باشيد.
از باال رفتن از تيرهای برق جهت نصب پالكارد عزاداری 

خودداری نماييد.
افرادی كه مس��ئوليت مس��اجد و تکايا را ب��ه عهده دارند 

اطالعات كاملی در امور ايمنی داشته باشند.
داش��تن تعدادی كپس��ول پودر و گاز CO2 برای مساجد 

الزامی است.
از كش��يدن سيگار در مراسم و نزديکی خيمه ها و چادرها 

خودداری كنيد.
در پايان مراسم عزاداری كليه قسمت ها را چك نماييد و از 

خاموش بودن لوازم گازسوز و برقی اطمينان حاصل كنيد.
از بستن پارچه و پالكارد در مجاورت بخاری های روشن 

خودداری نماييد.
استفاده از شيلنگ های گاز بدون بست استاندارد و با طول 

باالتر از 1/5 متر غيرمجاز است.
در هنگام بروز حريق يا  حادثه سعی كنيد افراد سالخورده و 

خردسال را زودتر از محل خارج كنيد.
از المپ های پرمصرف و مولد حرارت زياد در زير چادرها 

استفاده نکنيد.
درب های ورود و خروج شركت كنندگان در مراسم را به 

طور دقيق تعيين كنيد و به اطالع همه برسانيد.
وس��ايل نقليه را در مج��اورت چادرهای ع��زاداری قرار 

ندهيد.

چهره حقيقی سينمای 
فعلی جهان را هاليوود و 
كمپانی های صهيونيستی 
تعريف می كنند و اگر 
هم فيلم هايی در 
مورد زندگی پيامبران 
می سازند، چهره آنها را 
در حال فساد به تصوير 
می كشند.


