
پس از فوران گاز در سکوی نفتی میدان ابوذر در بهمن ماه سال گذشته، 
برای دومین بار در مدت کمتر از یکسال، دومین حادثه فوران گاز در سکوی 
میدان نفتی رشادت در خلیج فارس بعد از گذشت چند ساعت مهار شد. به 
گزارش مهر در حالی که هنوز مسئوالن شرکت ملی نفت ایران دالیل ایجاد 
فوران گاز و نشت نفت خام در سکوی میدان ابوذر را اعالم نکرده اند، برای 
دومین بار یک س��کوی نفتی ایران در خلیج ف��ارس دچار حادثه فوران گاز 
طبیعی ش��د. در همین حال شرکت نفت فالت قاره ایران با انتشار گزارشی 
در مورد ایجاد این حادثه اعالم کرد: چاه ش��ماره 22 س��کوی دریایی میدان 
رشادت، هنگام انجام عملیات ایمن  سازی دچار فوران گاز شد که با اقدامات 
صورت گرفته در مدت 6 ساعت عملیات مهار چاه با موفقیت به پایان رسید.

کارکنان ش��رکت نفت فالت قاره ایران در اولین اقدام خود برای مهار فوران 
گاز سکوی رشادت با ایجاد ستاد بحران در منطقه الوان و تهران موضوع را 
بررسی و با اعزام سه شناور آتشخوار به محل برای جلوگیری از انتشار گاز به 
تأسیسات دکل حفاری در یک عملیات سریع و برنامه  ریزی شده فوران چاه 
را مهار کردند و با سیمانکاری در چندین سطح مختلف ایمن  سازی کامل چاه 
انجام شد. این حادثه با کمک گرفتن از دکل حفاری دریایی اطلس در مدت 6 
ساعت به وضعیت عادی بازگشت و از بروز حادثه ای جدی جلوگیری شد. 
سکوی رشادت 7 در میدان نفتی رشادت منطقه الوان و بین سکوهای رشادت 
4 و رسالت واقع شده است. این سکو در دهه 50 شمسی دارای تولید روزانه 
7 هزار بشکه نفت از 12 حلقه چاه بوده است. عدم ارائه دالیل ایجاد فوران 
گاز در سکوی نفتی ابوذر با گذشت نزدیک به 9 ماه از مهار فوران گاز طبیعی 
و نشت نفت خام در سکوی ابوذر در خلیج فارس تاکنون مسئوالن شرکت 
ملی نفت ایران جزییات ایجاد این حادثه که منجر به کاهش تولید نفت خام 
ایران به مدت 54 روز شد را اعالم نکرده اند. این در حالی است که سیف اهلل 
جشن ساز مدیر عامل شرکت ملی نفت  خرداد ماه امسال در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه مهار فوران گاز در میدان نفتی ابوذر یک کار بزرگ در صنعت نفت 

بوده است، گفته بود: اما هنوز دالیل ایجاد این حادثه شناسایی نشده است.
نشت گاز از 13 بهمن  ماه سال 1387 به دلیل برخورد به گاز در جریان 
عملیات حفاری جدید چاه شماره 20 میدان ابوذر در عمق 380 متری از سطح 

دریا ایجاد و به صورت خروج گاز از سطح دریا نمایان شده بود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور پیش بینی کرد که الیحه هدفمندکردن 
یارانه ها این هفته در مجلس ش��ورای اسالمی نهایی شود.حجت االسالم 
محمدرضا میرتاج الدینی نماینده و عضو س��ابق هیأت رئیسه مجلس در 
گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در خصوص سرانجام 
الیحه هدفمندکردن یارانه ها، اظهار داش��ت: همه مواد این الیحه به جز 
یک ماده الحاقی از س��وی کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، 

در صحن مجلس بررسی و تصویب شده است.
وی اف��زود: اعضای این کمیس��یون در آغاز این هفته در جلس��ه ای 
این م��اده الحاقی را بررس��ی و برای تصویب به صح��ن علنی مجلس 

می فرستند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: ب��ا توجه به اینکه 
الیح��ه بودجه و برنامه پنجم توس��عه در ارتباط با الیحه هدفمند کردن 
یارانه هاس��ت ل��ذا باید هرچه زودت��ر این الیحه نهایی ش��ود، دولت با 

اطمینان بیشتر در راستای الیحه بودجه اقدام خواهد کرد.
میرتاج الدینی یادآور ش��د: تصویب پیش��نهاد کمیس��یون ویژه طرح 
تح��ول اقتصادی برای الحاق یک ماده به الیح��ه هدفمندکردن یارانه ها 
بسیار اهمیت دارد لذا همه انتظار دارند که نمایندگان با همه اهتمامی که 

به اصل الیحه داش��تند، بخش نهایی این الیحه را هم بررسی و تصویب 
کنند، تا این کار بزرگ هرچه زودتر به اتمام برسد.

گفتنی اس��ت بنا بر این ماده الحاقی درآمدهایی که از طریق اصالح 
قیمت حامل های انرژی کس��ب و به خزانه واریز می ش��ود قرار اس��ت 
این درآمدهای حاصله از حس��اب خزانه به حساب شرکت یا سازمانی 

واریز شود.
در این ماده الحاقی آمده اس��ت که اگر درآمد از هر سال بیشتر شد، 
به سال آینده منتقل شود تا دولت بتواند از آن بهره برداری کند؛ همچنین 
اگر دولت تعهدی را در چارچوب این قانون ایجاد کند این تعهدات را 

هم مجلس می پذیرد.

فرمان��ده نیروی انتظام��ی اعالم ک��رد: در حال 
برنامه ریزی برای تشکیل پلیس فضای مجازی هستیم.
به گزارش فارس، سردار اسماعیل احمدی مقدم 
در مراس��م تودیع و معارفه رئیس پلیس آگاهی ناجا 
گف��ت: پلیس آگاهی باید به جرائم نوظهور و جدید 
توجه داشته باشد و از آن جایی که تأمین امنیت مردم 
در فضای مجازی دش��وار است و مجرمان نیز ناپیدا 

هستند باید امنیت در این فضا تقویت شود.
وی اظهار داشت: پلیس اینترنت )فضای مجازی( 
در حال برنامه ریزی است و بسترهای قانونی آن نیز 

فراهم شده است.
سردار احمدی مقدم افزود: جرائم در کل دنیا رو 
به توس��عه اس��ت و از لحاظ تنوع، کیفیت، شدت و 

وسعت جرائم افزایش داشته است.
فرمانده ناج��ا گفت: در ح��وزه جرائم مجازی 
توسعه بی بند و باری اخالقی در دنیا و در امتداد آن در 
کشور ناکارآمدی سیستم آموزشی، اقتصادی، فرهنگی 
و... افزایش جرائم را نشان می دهد.پلیس باید خود را 

با توجه به این شرایط به روز کند.
وی اظهار داش��ت: رش��د جرم در کش��ورهای 
پیش��رفته هر س��اله ادامه دارد اما در ایران این رش��د 
متوقف ش��ده است. هر چند کم بودن این جرائم در 

جامعه ایران خوب نیست.
س��ردار احمدی مقدم افزود: یک کالهبرداری با 
چن��د ده هزار مالباخته در مقابل یک تجاوز به عنف 
قابل مقایس��ه نیس��ت. تجاوز به عنف باعث ایجاد 

احساس ناامنی در جامعه می شود.
فرمان��ده نیروی انتظام��ی تأکید کرد: س��رقت 
مس��لحانه، قتل، تجاوز به عنف، زورگی��ری و... که 
موجب نگرانی مردم شده باید به کشف جرم بینجامد. 
پلیس آگاهی در همه این جرائم آمار باالی 90 درصد 

دارد که نشان از تالش پلیس دارد.
وی اظهار داش��ت: پلیس بای��د در مقابل جرائم 
حساس باشد و پیش��گیری را به عنون یک اصل در 

راس اولویت های خود قرار دهد.
سردار احمدی مقدم اعالم کرد: وظیفه اصلی پلیس 
آگاهی کشف جرم است اما سیاست نیروی انتظامی 
تقدم پیش��گیری بر دیگر اقدامات است.پیشگیری و 

پیش بینی یک وظیفه اصلی برای پلیس است.
سریال های پلیسی ایرانی باید تقویت شود.

فرمان��ده نیروی انتظامی اعالم ک��رد: مردم اقبال 
بیش��تری به فیلم ها و سریال های خارجی با موضوع 
پلیس نش��ان می دهند و هنوز ه��م تولیدات داخلی 

انتظارات بینندگان را برآورده نکرده است.
سردار احمدی مقدم افزود: در کشف جرم پلیس 
آگاهی از کشورهای غربی قوی تر عمل می کند. این 
کشورها آمار کشف جرائمشان در رتبه ضعیف تری از 
پلیس آگاهی قرار دارد اما با ساخت سریال ها و فیلم ها 
یک القاء احس��اس امنیت را تولید می کنند که خیلی 

هم واقعی نیست.
وی اظهار داشت: باید شگردهای نوظهور مجرمان 

به اطالع مردم رسیده و جزییات آن موشکافی شود.
فرمانده ناجا اعالم کرد: پیش��گیری فنی نیز باید 
جدی انگاشته شود و در بحث ضعف سیستم امنیتی 
خودرو مش��کالت خودپردازها و... بایدپیگیری های 
الزم انجام ش��ود زی��را برخی ش��رکت ها به خاطر 

سودشان توجهی به منافع مردم ندارند.

نرخ س��رقت خودرو در اروپا 10 برابر ایران 
است

سردار احمدی مقدم گفت: نرخ سرقت خودرو 
در کش��ورهای اروپایی حداقل 10 برابر ایران است 
و برخی س��ارقان سفارش س��رقت خودرو دریافت 
می کنند و به روزترین خودروهای گران قیمت اروپا 

را به سفارش مالخران به سرقت می برند.
وی اظهار داشت: پیشگیری از سیستم های جرم 
زا از دیگر مسائلی است که باید پلیس آگاهی پیگیر 
آن باشد. سیستم ثبت شرکت ها، ثبت اسناد و امالک 
ضعف در سیستم بانکی و گمرکی و... باعث شده تا 

کالهبرداری و سوء استفاده های بزرگی انجام شود.
وی در ادامه اظهار داشت: نیروی انتظامی بر این 
موارد اش��راف کامل داشته و اطالعات الزم را در این 
باره به س��ازمان ها ارائه داده و توانسته از برخی سوء 
استفاده ها در این زمینه جلوگیری کرده هر چند از این 

شرایط راضی نیستیم.
فرمانده ناجا اعالم کرد: پیشگیری یکی از وظایف 
و کاره��ای پلیس اس��ت و بای��د فرآیندهای جرم و 
بسترهای تولید جرم مسدود شوند که این روند کند 
است و در حالی که تحوالت جرم سرعت زیادی دارد 
و سرعت پلیس کافی نیست. این روند می تواند برای 

جامعه خسارت بار باشد.

سردار احمدی مقدم گفت: به لحاظ حرفه ای، فنی 
و ابزار باید به نقطه ای برسیم که دیگر خبری از فشار، 
ضرب، جرح و ش��تم... در برخورد با متهمان آگاهی 

نباشیم.
وی در ادام��ه اظهار داش��ت: گر چ��ه برخی از 
مجرم��ان را اگر تحوی��ل مردم  دهیم تکه پاره ش��ان 
خواهند کرد اما باید با مجرمان مطابق با مواد قانونی 

برخورد شود.
فرمان��ده ناج��ا گفت: در پلیس آگاهی کش��ف 
حقیقت مهم است پس این حقیقت باید با استفاده از 

کم هزینه ترین روش ها کشف شود.
وی اظهار داشت: روش های بیومتریک، تشخیص 
هویت، کش��ف جرم و... پیشرفت هایی داشته ایم که 

باید تقویت شود.
سردار احمدی مقدم اعالم کرد: پلیس آگاهی در 
آسیا در رتبه های برتر قرار دارد و وضع قابل قبولی را 

به دست آورده است.
دارای  انتظام��ی  نی��روی  بازداش��تگاه های 

استاندارد می شوند
فرمانده نیروی انتظامی گفت: بازداش��تگاه های 
پلیس آگاهی نباید به زندان تبدیل شوند و یک متهم 

مدت ها در این بازداشتگاه ها باقی بماند.
وی اظهار داش��ت: تلقی عمومی این اس��ت که 
بازداشتگاه یعنی آگاهی اما پلیس مواد مخدر و پلیس 

امینت هم بازداشتگاه دارند.
سردار احمدی مقدم تأکید کرد: بازداشتگاه ها باید 
دارای استاندارد باش��ند و حقوق مجرمان و متهمان 
رعایت شود، استانداردهایی تعریف شده و باید ظرف 

یکسال آینده این استانداردها اجرایی شود.
فرمانده ناجا در ادامه افزود: ساختارها، فرآیندها، 
روش ها، امکانات، مجوزها و سیستم نظارتی در این 

استانداردها پیش بینی شده است.
فرمانده نیروی انتظامی گفت: حقوق شهروندی 
برای پلیس یک اصل است و باید رعایت شود. پلیس 
در چهارچوب قانون می تواند با مردم تعامل داش��ته 

باشد.
سردار احمدی مقدم افزود: در پلیس آگاهی شاهد 
بهبود 50 درصدی رفتار کارکنان هس��تیم که باید به 

100درصد برسد.
کش��ف 96 درصدی پرونده ه��ای تجاوز به 

عنف
سردار اصغر جعفری، رئیس سابق پلیس آگاهی 
در این مراس��م اعالم کرد: در سال 84 در هر ماه 11 
هزار و 972 پرونده کش��ف می شد که این میزان در 
سال 88 به 19 هزار و 449 پرونده رسید. این افزایش 

کمی در نقاط کیفی متمرکز بوده اند.
سردار جعفری تأکید کرد: 96 درصد پرونده های 
تجاوز به عنف توسط پلیس آگاهی کشف شده است.
وی اظهار داش��ت: در کش��ف قتل در سال 84 
شاهد کشف 69درصدی این پرونده ها بودیم که این 
میزان در سال 88 به بیش از 85 درصد رسیده است.

در مرداد سال آینده

 گشت مشترک تحقیقاتی ایران و روسیه
در دریای خزر اجرا می شود

هشدار به 5+1 

از سیاست چماق و هویج دست بردارید 

صف�حهصف�حه

مرکز رویدادهای معماری ایران 
برگزار می کند

نخستین کارگاه فهم 
خانه در شهر کاشان 

در هر س��رزمین، انسان در مسیر گذران زندگی 
و در بس��تر حیات خود با حضور درشرایط خاص 

جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی  . . .               

             گفتگو / ادامه در  صفحه   

سرنوشت مشترک انسان و 
طبیعت

در جمهوری اسالمی 
ای��ران، حفاظت محیط 
زیست که نسل امروز 
و نس��ل های بعد باید 
در آن حی��ات رو ب��ه 
باشند  داش��ته  رشدی 
تلقی  وظیف��ه عمومی 
می ش��ود. از ای��ن رو 

فعالیت های اقتصادی و غیر آن، که با آلودگی محیط زیست یا تخریب 
غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند ممنوع است...

     
   محیط زیست / ادامه در  صفحه 6

فقط شعار می دهند
وام ازدواج ؛ کابوس شبانه 

روزی جوانان
ازدواج و مشکالت 
قبل و بعد از آن داستان 
اس��ت  داری  دنبال��ه 
ک��ه اگ��ر بخواهیم از 
آن بگوییم وبنویس��یم 
»مثن��وی هفت��اد م��ن 
کاغذ« ک��ه  ن��ه ؛باید 
تم��ام درخت��ان دنیا را 

قطع و از آنان کاغذ ساخته وبنویسیم وبنویسیم وبنویسیم تا شاید بتوان 
گوشه ای از این »هفت خوان« را به تصویر کشیم . . .

    
   جامعه / ادامه در  صفحه 5

استاندار چهار محال وبختیاری: 
سفر مسئوالن کشور 

به توسعه مناطق کمک 
می کند

مدی��ران دس��تگاههای اجرای��ی ب��ا دعوت 
از وزی��ران و مس��ئوالن کش��وری، ب��ه رون��د 
.  .  . توس��عه و عم��ران اس��تان کم��ک کنن��د 

          شهرستان ها / ادامه در  صفحه    

 نماینده مجلس: 
قطعنامه شورای حکام، 
راهی جز تهیه سوخت 
برای ایران نمی گذارد

قطعنام��ه ش��ورای ح��کام،  راهی ج��ز تهیه 
سوخت مورد نیاز توسط متخصصان داخلی برای 
جمه��وری اس��المی ایران باقی نمی گ��ذارد . . .

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

در کمتر از یکسال
گاز در دومین سکوی نفتی ایران 

در خلیج فارس فوران کرد
الیحه هدفمندکردن یارانه ها این 

هفته در مجلس نهایي مي شود

پلیس فضای مجازی تشکیل می شود

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان اعالم کرد:

هفت خواسته زیر بنایی و مهم مردم 
اصفهان از رئیس جمهور

فرمان��ده ناجا گف��ت: در 
مج��ازی  جرائ��م  ح��وزه 
ب��اری  و  بی بن��د  توس��عه 
اخالقی در دنیا و در امتداد 
آن در کش��ور ناکارآمدی 
سیستم آموزشی، اقتصادی، 
فرهنگی و... افزایش جرائم 
را نشان می دهد.پلیس باید 
خ��ود را ب��ا توجه ب��ه این 

شرایط به روز کند.
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نخستین سرشماری 
اینترنتی با مشارکت

 12 درصدی جامعه هدف 
پایان یافت

نخس��تین مرحله آزمایشی سرش��ماری اینترنتی 
نفوس و مسکن با مشارکت اینترنتی تنها نیمی از جامعه 

هدف شهری به کار خود پایان داد.
در این سرشماری که در دهه سوم آبان ماه برگزار 
شد 25 هزار خانوار ایرانی از 30 مرکز استان و تعدادی 
از روس��تاهای کش��ور مش��ارکت کردند که 12 هزار 
خانوار آنها متعلق به جمعیت ش��هری بود. پیش بینی 
شده بود، یک چهارم از جامعه شهری از طریق اینترنت 
پرسشنامه های الکترونیکی را پر کنند اما فقط نیمی از 
این جمعیت فرم های پرسش��نامه را از طریق اینترنت 

ارسال کردند.
مرکز آمار ایران برای نخستین بار است که بخشی 
از سرش��ماری آزمایشی نفوس و مسکن را به صورت 

اینترنتی عملیاتی کرده است.
معاون فناوری اطالعات مرکز آمار ایران با اش��اره 
به مصوبه هیأت دولت برای سرشماری عمومی نفوس 
و مسکن که به جای 10 سال به پنج سال کاهش یافته 
اس��ت، گفت: هر طرح سرشماری عمومی از دو سال 
قبل از عملیاتی شدن با اجرای دو مرحله آزمایشی کار 
خود را آغاز می کند ک��ه محورهای زیادی در مراحل 

آزمایشی در نظر گرفته می شود.
رحمان عزیزروس��تا افزود: اولین مرحله آزمایشی 
سرش��ماری عمومی نفوس و مسکن س��ال 1390 در 
آبان ماه س��ال ج��اری به اجرا درآمد که بخش��ی از آن 

به صورت الکترونیکی انجام شد.
او ب��ا بیان اینکه از یک ه��زار و 500 خانواری که 
به صورت اینترنتی فرم های پرسشنامه را پر کرده اند فقط 
400 خانوار به صورت کامل به 70 س��ؤال پرسشنامه 
پاس��خ داده اند، آمار این جمعیت را خوشایند ارزیابی 

کرد.
سرشماری برای جامعه 12 هزار خانواری شهری 
ب��ه چند روش انجام ش��د. در روش نخس��ت مأمور 
آمارگیر بدون انجام مصاحبه پرسش��نامه را به خانواده 
تحویل و در موعد مقرر دریافت می کرد. همچنین 500 
خانوار با مشارکت شرکت پست در تحویل و دریافت، 
پرسش��نامه ها را پر کردن��د. در روش دیگر اطالعات 
خانوارها از طریق مصاحبه حضوری مأمور در فرم ها 
ج��ای گرفت و در روش آخر نیز پیش بینی ش��ده بود 
ک��ه 25 درصد از این جامعه از طریق اینترنت فرم های 

پرسشنامه را پر کنند.
در بخش اینترنتی این سرشماری، یک کد دسترسی 
نیز به خانوارهای شرکت کننده داده شده تا در صورت 
ناقص بودن اطالعاتی که در فرم ها پر شده، بتوان این 
خانواده ها را ردیابی کرد و به صورت حضوری باقیمانده 

اطالعات را از این خانوارها گرفت.
به گفته عزیزروس��تا، خروجی این سرش��ماری، 
مرکز آمار را به س��مت اتخاذ ش��یوه های جدیدی در 
سرشماری دس��تی و الکترونیکی رهنمون می کند که 
روش جمع آوری اطالعات در سال 90 به چه صورت 

انجام شود.
نظارت آنالین

در این طرح سرشماری، ناظرانی نیز با استفاده از 
PDA )تلفن های همراه مجهز به GPS( در 30 استان 
کشور اطالعاتی را به صورت آنالین به سرور مرکزی 

تهران ارسال می کردند.
معاون فناوری اطالعات مرک��ز آمار با بیان اینکه 
نظارت آنالین هم یکی دیگر از محورهای این مرحله 
از سرش��ماری آزمایشی بود، گفت: برای ناظران شش 
فرم  پرسشنامه  به صورت صفر و یک طراحی شده بود 
که از طریق پیامک می توانس��تند مشاهداتشان را برای 
مرکز ارسال کرده و بدین ترتیب نظارتی بر حسن اجرای 

سرشماری داشته باشند.
پس از رمزگش��ایی پیامک ها، مشخص می شد که 
کدام ناظر اطالعات چه فرمی را به مرکز ارس��ال کرده 

است.
عزیزروستا با اشاره به اینکه مرکز آمار برنامه های 
مفصلی برای توسعه استفاده از IT، چه سخت افزاری 
و چ��ه نرم اف��زاری دارد، گفت: این مرک��ز در اجرای 
طرح های آماری و سرش��ماری به س��مت استفاده از 
 PDA فرم ه��ای الکترونیکی و اینترنتی و اس��تفاده از

پیش خواهد رفت.
به گفته وی، اجرای سرش��ماری نفوس و مسکن 
هزینه ای 90 تا 100 میلیارد تومانی را به دنبال دارد که 
اج��رای حتی بخش کوچکی از آن به صورت اینترنتی 
صرفه جویی قابل اعتنایی را به خود اختصاص می دهد.

او با بیان اینکه مرکز آمار س��االنه 40 طرح آماری 
را به اجرا درمی آورد، گفت: در حال حاضر س��ه طرح 
به ص��ورت الکترونیکی در حال اجرا اس��ت که پروژه 
سرش��ماری کارگران کارگاه ه��ای صنعتی که بیش از 
10 کارگ��ر دارند به عنوان یکی از این طرح ها از طریق 

فرم های الکترونیکی در حال عملیاتی شدن است.
ساماندهی پایگاه های اطالعاتی کشور

معاون فناوری اطالعات مرکز آمار ایران در ادامه از 
مصوبه جدیدی خبر داد که در کارگروه تحول اقتصادی 
دولت به تصویب رس��یده و براساس این مصوبه باید 
مجموعه بانک های اطالعاتی کش��ور برای اس��تفاده 

برنامه ریزان ساماندهی شود.
او گفت: با اولویت قرار دادن اطالعات اقتصادی، 
نرم افزاری تهیه شده که قابلیت اتصال به تمام پایگاه های 
اطالعاتی کش��ور را داراس��ت و می تواند اطالعات را 

جمع آوری و تجزیه و تحلیل کند.
در این طرح تمام سازمان هایی که اطالعات تولید 
می کنند مشارکت خواهند کرد. در حال حاضر نیز برای 
تشکیل کارگروه های مشترک به منظور ارتباط بانک های 
اطالعاتی آنها با ای��ن نرم افزار مکاتباتی در حال انجام 
اس��ت. این اطالع��ات به صورت آنالی��ن جمع آوری 
نمی ش��ود اما در مقاطع زمانی که برای سیستم تعریف 
خواهد ش��د، سیس��تم می تواند به صورت خودکار به 
بانک های اطالعاتی رجوع ک��رده و اطالعات الزم را 

جمع آوری کند.

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی گفت: در 
روزهای اخیر، آژانس بین المللی انرژی اتمی با 
صدور قطعنامه ای نشان داد که امریکا و برخی 
کشورهای غربی در پس پیشنهاد اخیر خود در 
بحث س��وخت اتمی رآکتور ته��ران، چه هوس 

هایی را دنبال می کردند.

 به گزارش واحد مرک��زی خبر، الریجانی در 
جلسه مجلس شورای اسالمی افزود: این قطعنامه 
نش��ان داد که آنها نه تنها قصد مذاکره برای وصول 
به راه حل را نداشتند بلکه پیگیر نوعی کالهبرداری 
سیاس��ی بودند واال آنها باید از اع��الم زود هنگام 
مرکز فوردو استقبال می کردند نه اینکه آن را عاملی 
برای صدور قطعنام��ه قرار دهند و باز حرف های 

بی مبنای گذشته خود را تکرار کنند.
وی ادام��ه داد: البت��ه این اقدام آژانس نش��ان 
می ده��د که در برابر پیش��نهادهای فرصت طلبانه 

آنان باید با هوشیاری بیشتری گام برداشت.
رئیس مجلس خطاب به امریکا و دیگر اعضای 
1+5 گفت: تصور نکنید اینگونه بازی های فرسوده 
و کهن��ه مجال جدیدی برای چانه زنی برای ش��ما 
فراه��م می کن��د و کاری نکنید که مجلس و ملت 
ایران راهی دیگ��ر را در پیش گیرند و همکاری با 

آژانس را به طور جد تقلیل دهند.
الریجانی افزود: ما با دقت اقدامات بعدی شما 
را رصد می کنیم و اگر دس��ت از سیاس��ت چماق 
و هوی��ج برنداری��د، طرح��ی نو در رفتار با ش��ما 

می افکنیم.
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی همچنین با 
تبریک هفته بس��یج و بیان فرازهایی از بیانات امام 
راحل گفت: همت بلند بسیج که جوهره ملت است 
در دفاع مقدس، عامل سرافرازی ملی شد و امروز با 
بصیرت و همگرایی اراده ها عامل بازدارنده دشمن 

خواهد بود.
الریجانی گفت: بسیجیان عزیز و ملت بزرگوار 
مالحظ��ه کردی��د ک��ه در هفته ه��ای اخیر حتی 
امریکایی ها از تمس��خر و لجن پراکنی به ساحت 
مقدس حضرت مس��یح نیز ابایی نداش��تند و پس 
از اهانت بس��یار بی ادبانه به تمثال آن حضرت که 
کمدین معروف امریکایی انجام داد حتی حاضر به 

عذرخواهی نیز نشدند.
وی اف��زود: فرهن��گ دینی عصر م��ا با چنین 
هجوم هایی مواجه است و مقابله استکبار امریکایی 
صرفاً سیاس��ی نیست و باید با هوشیاری، تخریب 

زیربناهای دینی و فرهنگی از س��وی آنان را رصد 
کرد.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه حدود 10 هزار 
روز است که دیپلمات های ایرانی در لبنان گروگان 
رژیم صهیونیستی هستند، گفت: آیا امریکا 10 هزار 
روز را کافی نمی داند؟ البد این قرائتی نو از حقوق 

بشر است !
حوادث یمن برای فرسایش نیروهای مسلمان 

در منطقه
رئی��س مجل��س ش��ورای اس��المی گف��ت : 
درگیریه��ای اخی��ر یمن نمون��ه ای از میدان های 
جدید س��ردمداران امریکاس��ت که برای مشغول 
کردن کشورهای اسالمی به درگیری های ساختگی 

ایجاد کرده اند.
الریجانی همچنین با تبریک عید سعید قربان، 
این روز را نماد ایثار و اطاعت از فرامین الهی خواند 
و اب��راز امی��دواری کرد حجاج بی��ت اهلل الحرام با 
حجی مقبول و آراستگی روحی به میهن بازگردند.

وی ادام��ه داد: در پیام ش��ورانگیز رهبر معظم 
انقالب برای حج امس��ال و روز برائت از مشرکان، 
اذهان جوامع به درستی به سؤال مهمی متمرکز شد 
که بیندیش��یم فتنه ها، جنگ ها، انفجارها، ترورها 
و کش��تارهای کور که در سال های اخیر در عراق، 
افغانستان و پاکس��تان به راه افتاده است چگونه و 

کجا تدبیر و طراحی می شود؟
الریجان��ی گفت: آیا پیش از ورود تحکم آمیز 
مالکان ارتش های غرب به سرکردگی امریکا به این 
منطقه، ملت ها ش��اهد این همه مصیبت و محنت 
بوده اند؟ این نکته کلیدی در فهم وقایع سال های 

اخیر منطقه است.
رئیس مجلس با اشاره به اینکه مسلمانان جهان 
با گرایش های مختلف و براس��اس کلمه توحید و 
رسالت پیامبر اکرم )ص( قرن ها با وحدت در کنار 
هم زیس��ته اند، اف��زود: دخالت امریکا در منطقه و 
حمایت از فرقه های دس��ت س��از تند رو، شرایط 
منطقه را به سوی درگیری های تصنعی سوق داده 

است.
الریجان��ی ادام��ه داد: ه��دف اس��تکبار ایجاد 
اختالف میان امت اس��المی برای تس��لط بیشتر بر 
منطقه اس��ت تا توان ها ب��رای احقاق حقوق ملت 
فلسطین و تسلط بر سرنوشت خویش سوق نیابد و 
با درگیری های بالوجه مشغول سایش توان های 

خود شوند.
رئیس مجلس گف��ت: نتیجه این رفتار موذیانه 

امریکا در منطقه به ویژه پس از شکست های رژیم 
صهیونیستی در جنگ 33 روزه با حزب اهلل و جنگ 
22 روزه با حماس، باید نوعی سرافکندگی عظیم 
در رفتارهای آنها می بود اما بر خالف ش��عارهای 
حاک��ی از تغیی��ر، ش��اهد طراحی دیگ��ری برای 
بازس��ازی حیثیت بر باد رفته رژیم صهیونیس��تی 
و ادامه تئوری شکس��ت خ��ورده نظامی گری در 

افغانستان و عراق هستیم.
الریجانی با اش��اره به اینکه سردمداران امریکا 
میدان های جدیدی برای مشغول کردن کشورهای 
اس��المی به درگیریهای س��اختگی ایجاد کرده اند، 
اف��زود: نمونه ای از این م��ورد را در حوادث اخیر 

کشور یمن مشاهده می کنیم.
وی ادامه داد: چه کس��ی باور می کند دخالت 
کشور سعودی در یمن و کشتار مسلمانان به علت 
تعرض حوثی ها بوده است؟ همگان می دانند که 

این بهانه ای برای ماجراجویی در منطقه است.
رئیس مجلس گفت: تصور نش��ود با حمالت 
موشکی وسیع و ریختن خون مسلمانان یمن،  مسأله 
حل خواهد ش��د بلکه ورود در ب��ازی خطرناکی 
اس��ت که امریکا و غرب برای فرسایش نیروهای 
مسلمان در منطقه طراحی کرده اند و به همان میزان 
که در جنگ های سال های اخیر در منطقه توفیق 
پیدا کرده اند، می توانند امیدوار باش��ند که در این 
ماجراجویی سبعانه نیز دستاوردی خواهند داشت.

ایج��اد دو دس��تگی می��ان م��ردم، جوهره 
استراتژی جنگ نرم است

رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه گفت: 
رهنمود های مقام معظم رهبری در پیام روز برائت 
از مش��رکین و همچنین در س��خنان اخیرشان در 
جمع بس��یجیان، توجه دادن به اهمیت وحدت در 
میان مسلمانان و ملت عزیز ایران و در حقیقت این 

بیانات نمادی از وحدت و پایداری ملی بود.
عل��ی الریجانی اف��زود: س��رمایه اصلی امت 
اس��المی، وحدت و عامل س��رافرازی ملت ایران، 
همبس��تگی ملی آنان بوده و هست که نص صریح 
وصیت امام راحل و مبنای حرکت بیداری اسالمی 

در منطقه است.
وی گفت: فضای غیراخالقی، ش��ایعه سازی، 
تهمت و ایجاد دو دس��تگی میان م��ردم و وانمود 
کردن اختالف میان مس��ئوالن، جوهره اس��تراتژی 

جنگ نرم است.
رئیس مجلس گفت:  انذار رهبر معظم انقالب 
به سیاسیون و اصحاب رسانه ها در این امر را باید 

با هوشیاری و دقت پیگیری کرد.
الریجان��ی افزود: در ش��رایط فتن��ه آمیز، همه 
کسانی که دستی بر سیاست دارند و صاحب قلم و 
گفتارند، باید در ایجاد وحدت و آرامش در کشور 
بر اس��اس قول حق و نه ظن، هم راس��تا شوند، تا 
آنجا که همت ها و اراده ها را معطوف به عزتمندی 
کشور و احقاق حقوق ملت، تحت تدابیر ارزشمند 
والیت فقیه می کند نه از س��ر کینه توزی به طرح 

مطالبی بپردازند که آرامش جامعه را بر هم زند.
رئیس مجل��س ادام��ه داد: تذکره��ای جدی 
حضرت ایش��ان به کس��انی که با تشویق و لبخند 
دش��من می خواهند با نظام اسالمی، قانون اساسی 
و حرکت عظیم مردمی تقابل کنند، راه گشاست و 
انتظار می رود بر این مبنا آقایان اصالح مسیر دهند.

وی افزود: این چندمین بار است که رهبر معظم 
ه�م انذار داده اند و هم راه درس��ت را نش���انگ�ر 

شده اند.
الریجان��ی گف��ت: مل��ت عزیز پ��س از این 
تذکره��ای مش��فقانه انتظ��ار تصحی��ح گفتارها و 
رفتاره��ا را دارند و حضراتی که در ماجراهای پس 
از انتخابات مدخلیت داش��تند، بدانند که ادامه این 
سیر، حرکت سیاس��ی در چارچوب قانون اساسی 
تلقی نمی شود بلکه مین گذاری جلوی پای ملت 
و اختالف افکنی خواهد بود که باعث فرس��ایش 

توان ملی می شود.
رئیس مجلس شورای اس��المی تصریح کرد: 
مجلس انتظار دارد در این ش��رایط حس��اس و در 
آس��تانه عید غدیر که عید برادری است، همگان با 
نصب العین قرار دادن معیارهای مطروحه در بیانات 
رهبر معظم، میدان سیاس��ت را بر اس��اس اخوت 
تعریف کنند که امام علی )ع( فرمود »هر کس باید 
قلب خویش را بیازماید زیرا خداوند در وجود هیچ 
کس دو قلب قرار نداده است تا با یک قلب دوست 

بدارد و با قلب دیگر دشمنی کند«.

وزارت کار و امور اجتماعی اجرای 
طرح طبقه بندی مشاغل در شرکتهای 
خدمات��ی، پش��تیبانی و تأمی��ن نیروی 

انسانی سراسر کشور را ابالغ کرد.
به گزارش مهر، وزارت کار و امور 
اجتماعی دربخش��نامه ای به روس��ای 
سازمانهای کار و امور اجتماعی استانها، 
اج��رای طرح طبقه بندی مش��اغل در 
ش��رکتهای خدماتی، پشتیبانی و تأمین 

نیروی انسانی را ابالغ کرد.
اجتماع��ی  ام��ور  و  کار  وزارت 
خطاب به روس��ای س��ازمانهای کار و 
ام��ور اجتماعی چگونگی اجرای طرح 
طبقه بندی مش��اغل در مورد کارگران 
قراردادی پیمانکاری ها را مورد اشاره 
قرار داده و اعالم کرده است که در این 

نوع از قراردادها ابهاماتی وجود دارد.
در این دس��تورالعمل آمده اس��ت 
ک��ه ش��رکتهای خدماتی، پش��تیبانی و 
تأمی��ن نیروی انس��انی ک��ه در اجرای 
مصوبات هیأت وزیران اقدام به تنظیم 
قراردادهای پیمانکاری با س��ازمانهای 

دولتی و دستگاههای اجرایی می کنند و 
فاقد طرح طبقه بندی مشاغل کارگری 
نیز هستند، اجرای طبقه بندی در مورد 
کارکنان این شرکتهای پیمانکاری باید 
بر اساس دس��تورالعمل وزارت کار و 
با استفاده از لیست مشاغل طبقه بندی 

شده باشد.
همچنین دستورالعمل مزدی مورد 
عمل برای کارگران این نوع از شرکتها 
نی��ز باید هم��ان جداول م��زدی طرح 
هماهنگ ش��رکتهای خدماتی که همه 
س��اله از سوی شورای عالی کار تعیین 
می ش��ود باش��د. ش��رکتهای خدماتی 
مش��مول موارد یاد شده موظف شدند 
تا پس از انعقاد قرارداد با س��ازمانها و 
دستگاهها، لیست مشخصات فردی و 
ش��غلی افراد تحت پوشش خود را به 
سازمانهای کار و امور اجتماعی ارسال 

کنند.
ورود به حوزه جدید فقط با تأیید 

وزارت کار
این گ��زارش می افزای��د: در این 

از  پیمان��کاری  ش��رکتهای  ابالغی��ه 
فعالیته��ای خ��ارج از چارچوب مورد 
تأیی��د وزارت کار و همچنین ورود به 
حوزه های جدید بدون تأییدیه وزارت 

کار و امور اجتماعی منع شده اند.
نکته ای ک��ه توس��ط وزارت کار 
و ام��ور اجتماعی در ابالغی��ه اجرای 
طرح طبقه بندی مشاغل در شرکتهای 
تأمین نیروی انس��انی مورد تأکید قرار 
گرفته اس��ت مربوط به این اس��ت که 
اگر دس��تگاه پیمان دهنده خود دارای 
طرح طبقه بندی مشاغل کارگری باشد، 
شرکت خدمات نیروی انسانی موظف 
به اجرای قوانین و پرداخت دس��تمزد 
برابر با قوانین آن مجموعه است و اگر 
خود پیمانکار نیز مانند دس��تگاه پیمان 
دهنده دارای طرح طبقه بندی مش��اغل 
کارگری باشد باید دو طرح با هم تطابق 
داده شود به نحوی که در پرداخت مزد 
کارگران از حدود تعیین شده در طبقه 
بندی مشاغل دستگاه پیمان دهنده کمتر 

نباشد.

در بخ��ش پایان��ی ای��ن ابالغی��ه 
وزارت کار و ام��ور اجتماع��ی توجه 
شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی را 
به کارگاههای مشمول قانون کار جلب 
کرده اس��ت ک��ه اگر در تاری��خ انعقاد 
قرارداد پیمانکاری، کارگاهها فاقد طرح 
طبقه بندی مشاغل باشند و اگر موضوع 
فعالی��ت پیمانکاران جنب��ه خدماتی و 
تأمین نیروی انس��انی داش��ته باش��د، 
می توانند از طرح هماهنگ شرکتهای 
خدمات��ی و ج��دول مزدی اس��تفاده 
کنند. در صورتی ک��ه موضوع قرارداد 
پیمان��کاری خارج از ح��دود خدمات 
ش��رکت خدماتی باش��د، ملزم به تهیه 
و اجرای طرح طبقه بندی مش��اغل در 
خصوص کارگران خود هستند و طرح 
هماهن��گ خدماتی و جدول مزدی در 

این مورد مالک نخواهد بود. 
فعالیت 19 هزار و 500 شرکت 

در کشور
در ح��ال حاضر 16 ه��زار و 596 
ش��رکت در 30 استان کش��ور اعضای 

ش��رکتهای خدماتی و پشتیبانی نیروی 
انسانی را تش��کیل می دهند که از این 
تع��داد اهواز با 4 هزار و 100، اصفهان 
با 824، تهران با هزار و 200، خراسان 
رضوی ب��ا 900 و امیدیه اهواز با 790 

شرکت دارای بیشترین آمار هستند.
همچنین استانهای آذربایجان غربی 
با 185 شرکت، خراسان جنوبی با 280، 
زنجان با 103، قزوین با 60، گلس��تان 
ب��ا 72، مرند و جلفا با 84 و ش��هریار 
در استان تهران با 20 شرکت خدماتی 

کمترین آمار را دارا هستند.
هم اکنون 2 هزار و 957 ش��رکت 
فعال و غیرفعال خدماتی و پش��تیبانی 
نی��روی انس��انی نیز در کش��ور عضو 
کانون سراس��ری هس��تند ک��ه از این 
طری��ق آم��ار کلی به 19 ه��زار و 553 
شرکت خدماتی بالغ می شود. فقط در 
شهرستانهای استان خوزستان در حال 
حاضر 2 هزار و 289 شرکت خدماتی 
در حال پیوس��تن به کانون سراس��ری 

هستند.

 جانشین البرادعی سه شنبه می آید
مدیر کل جدی��د آژانس بین المللی انرژی 

اتمی، سه شنبه آغاز به کار می کند.
به گزارش واح��د مرکزی خبر یوکیا آمانو 
سه شنبه دهم آذر برابر با اول دسامبر، نخستین 
روز کاری خود را ب��ه عنوان مدی�رکل آژانس 

بین المللی انرژی اتمی آغاز می کند.
بر اس��اس این گزارش ازعکاس��ان دعوت 
ش��ده اس��ت تا با اجتماع در س��اعت 9 و 15 
دقیقه به وقت محل�ی، آماده باش��ند ت�ا از آمانو 

)ساعت 9 و 30 دقیقه( عکس بگیرند.
دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرده است که برای این زمان فقط عکاسی درنظر 

گرفته شده است و سؤالی پرسیده نمی شود.

هنرمند فرانسوی: 
ایران ورای تبلیغات در فرانسه

دیودونه هنرمند مش��هور فرانس��وی ها گفت: آنچه من در س��فرم به ایران دیدم کاماًل با اخبار 
رسانه های فرانسوی که در اختیار صهیونیست ها هستند،  متفاوت بود.

 دیودونه که در جمع هواداران، اصحاب رسانه و اندیشمندان فرانسوی سخن می گفت با اشاره 
به دموکراس��ی در ایران، به انتقاد از سیاست های صهیونیست ها و سارکوزی پرداخت و تصریح 

کرد: ایران سنگری برای مبارزان عدالتخواه است.
این هنرمند محبوب فرانسوی ها که به خاطر انتقاد از جنایت های اسرائیل در غزه و هواداری 
از یک اس��تاد دانشگاه که منکر هولوکاست ش��ده بود، به یک سال حبس و جریمه نقدی محکوم 
شده است، گفت: صهیونیست ها قصد دارند به ایران و دولت قانونی احمدی نژاد ضربه بزنند.وی 
با یادآوری خاطراتی از سفر به تهران افزود: در خیابان ها و فرودگاه تهران کمتر پلیس دیدم اما به 
فرودگاه شارل دوگل و خیابان های پاریس که رسیدم متوجه شدم اینجا همه چیز پلیسی است، نه 
تهران.دیودونه در پاس��خ به سؤال خبرنگاری درباره جنجال های پس از انتخابات در ایران گفت: 
شما شیطنت می کنید و گرنه بر فرض هم اگر از جمعیت چند میلیونی تهران، یک میلیون نفر هم 
با انتخاب احمدی نژاد مخالف باشند، این سبب نمی شود که انتخابات از سالمت برخوردار نباشد، 
در حالی که ناظران معتقدند انتخابات از سالمت الزم برخوردار بوده است.دیودونه گفت: در همین 
فرانس��ه مگر بعد از انتخاب سارکوزی همه جا ناآرامی نبود و جوانان اتومبیل ها و اتوبوس ها را 
به آتش نکشیدند؟ در تهران الاقل پذیرفتند که به میزانی آرای صندوق ها بازشماری شود اما اینجا 
در فرانسه در جواب معترضین به نتیجه انتخابات گفتند آرا الکترونیک است و چنین و چنان است 
و ما را به ناکجا آباد حواله دادند.وی افزود: در تهران الاقل اگر اعتراضی هم هس��ت، صدایش را 
همه می ش��نوند. دیودونه با اش��اره به حضور روبرت فوریس��ون در جمع حاضران گفت چرا از 
ایش��ان نمی پرسید؟ یادتان رفته من به خاطر حمایت از ایشان که یک چهره دانشگاهی است و با 
تحقیقات علمی و تاریخی، منکر هولوکاست شد، به حبس محکوم شدم؟دیودونه ایران را کشوری 
ثروتمندتر از فرانسه خواند و گفت: احمدی نژاد قابل مقایسه با سارکوزی نیست و دولتی مردمی 
دارد و به راحتی می توان با شخصیت های دولتی ارتباط برقرار کرد.دیودونه هنرپیشه عدالت خواه 
فرانسوی داور بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه فجر خواهد بود؛ وی پارسال نیز 
کاندیدای پارلمان اروپا بود و هم اکنون در اندیش��ه تمهیداتی اس��ت تا تولید مشترک سینمایی با 

ایران داشته باشد.

ژاپن پنجمین ماهواره جاسوسی خود را 
به فضا فرستاد

ماه��واره  پنجمی��ن  گذش��ته  روز  ژاپ��ن 
جاسوسی خود را به فضا پرتاب کرد.

به گزارش فارس، موش��ک »H-2A« روز 
گذشته در حالی که ماهواره جاسوسی ژاپن را 
به همراه داشت از مرکز فضایی »تانگاشیما« در 

جنوب غرب ژاپن به فضا پرتاب شد.
اوزکی توشیمیتس��و یکی از مقامات ژاپنی 
گف��ت: ما توانس��تیم ماه��واره را از موش��ک 

باالبرنده خود جدا کنیم و این ماهواره با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت.
ژاپن اعالم کرده این مأموریت در راس��تای تهدید و زیر نظر گرفتن فعالیت های کره ش��مالی 

انجام شده است.
کشور ژاپن هم اکنون دو ماهواره اپتیکال و یک ماهواره راداری در فضا دارد و ماهواره راداری 

دیگری تا سال 2013 به فضا پرتاب می کند.

نگرانی یونیسف از اوضاع کودکان شمال یمن
صن��دوق ک��ودکان س��ازمان مل��ل متحد  
»یونیس��ف« از وخامت اوضاع آوارگان شمال 

یمن ابراز نگرانی کرد.
 به گزارش واحد مرکزی خبر، یونیس��ف 
با انتش��ار بیانیه ای اعالم کرد از آغاز مناقش��ه 
مس��لحانه میان ارتش یمن و گروه الحوثی در 
ش��مال این کشور در سال 2004، بیش از 175 
نفر برای در امان ماندن از خش��ونتها خانه های 
خود را ترک کرده و شمار زیادی از غیر نظامیان یمنی نیز در منطقه سعده گرفتار شده اند.یونیسف 
تأکید کرد: درگیریهای مس��لحانه اخیر ش��رایط آوارگان شمال یمن را وخیمتر کرده است و میزان 
مرگ و میر کودکان زیر پنج س��ال در این منطقه به 69 نفر در هر هزار نفر رس��یده است.براساس 
بیانیه یونیسف حدود 46 درصد از کودکان زیر پنج سال در مناطق جنگزده شمال یمن به علت سوء 

تغذیه از الغری مفرط رنج می برند و 58 درصد از آنها با کندی رشد روبرو هستند.

ایرانایرانجهان نما

هشدار به 5+1 

 از سیاست چماق و هویج دست بردارید

وزارت کار ابالغ کرد:
اجرای طرح 
طبقه بندی 
مشاغل در 
شرکتهای 
خدماتی
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مکتب اصفهانی در شهرسازی
در هر برهه از تاریخ با توجه به نوع حکومت 
و نگرش حاکمان، ساخت شهرها دچار دگرگونی 
و تحول شده است. گاهی شهرها تحت تأثیر ذوق 
و هنر هنرمندان به ش��کوه و جالل می رسید و 
گاه به دلیل سهل انگاری شاهان و پرداختن آنها 
به مقوله جنگ و توس��عه طلبی مورد بی مهری 
ق��رار می گرفتند و س��پس مظلومان��ه به تاریخ 

می پیوستند.
مکت��ب اصفهان )قرن یازدهم تا ش��روع 

قرن سیزدهم ه. ق(
مکتب اصفهان با انقراض حکومت مغول، رشد مذهب شیعه نخست با نهضت سربداران شروع شد و 
سپس با استقرار دولت صفوی به بار نشست، حکومت صفوی با تأکید بر مفاهیم عرفانی از سویی و تکیه 
بر تعابیر و تفاسیر شریعت از نظر مذهب شیعه از سوی دیگر موفق شد پایگاه اجتماعی بسیار گسترده ای 
را در پهنه ای وسیع به دست آورد و بدین سان متمرکز ترین دولت ایرانی دوره اسالمی را بعد از دولت 

ساسانی شکل داد.
دولت صفوی بنا به س��نت های کهن، س��ازماندهی، راه اندازی و ایجاد تأسیسات و تجهیزات زیر 

ساختی را برعهده گرفت  و رشد این تأسیسات، رونق شهرگرایی و شهرنشینی را نیز به دنبال داشت.
در این دوره مفهوم ش��هر مجدداً ابداع ش��د و شهر ترکیبی بود از فعالیت های کشاورزی، صنعتی، 
بازرگانی و در عین حال مقر دیوانی و حضور دولت نیز به شمار می آمد. در این دوره جمع بندی ماهرانه 
از هنر، معماری و شهرسازی روزگاران کهن به گونه ای بود که خود سبک جدیدی را در این عرصه ها 

سبب شد.
س��بک اصفهان، تحقق آرمانشهر دولت صفوی، ش��هر- قدرت، شهر- نمایش، شهر- بازار، شهر- 
سرمایه و شهر- ایوان بود. عالوه بر این ها، شهر در مکتب اصفهان با منطقه تحت نفوذ ارتباط مستقیم و 

دو سویه داشت لذا شهر منطقه نیز بود.
ویژگی های کالبدی شهرهای مکتب اصفهان

محور جدید و وسیع شهری )چهارباغ( که تا این زمان در شهرسازی و شهر ایرانی سابقه نداشت، 
طراحی ش��د. میدانی وسیع و گسترده با تعریفی روشن و صریح در شهرها ایجاد شد که در اطراف آن 

گرمابه، مسجد، مدرسه، خانقاه، آب انبار و بازارچه و امثال آن وجود داشت.
در این دوره )مکتب اصفهان( برای اولین بار منطقه بندی شهری معنا پیدا کرد. مجموعه های شهری 
جدید در کنار شهرهای کهن به عنوان یک دستورالعمل در همه جا به کار گرفته شد و بدین طریق مهر و 

نشان مکتب اصفهان را بر شهرهای موجود وارد کرد.
هر مجموعه زیستی )شهر یا روستا( از این پس دارای یک میدان یا مرکز ثقل رشد شد و عناصر اصلی 

حکومتی و دیوانی، دینی و اقتصادی در کنار آن قرار گرفتند.
طراحی مجموعه ش��هری و نه بنای منفرد معماری بنیان نهاده ش��د. شهرس��ازی مکتب اصفهان 
ویژگی های دیگری را نیز همچون سلس��له مراتب فضایی، تعادل و توازن، فضای انسانی و مردم وار، 
فقدان نقطه گریز، وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت و ویژگی هایی از این قبیل را دارا بود.

خیرین مسکن ساز خواستار تمدید مهلت 
استفاده از خط اعتباری مهر شدند

قائم مقام مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور اعالم کرد، اعضای این تشکل خواستار تمدید 
مهلت استفاده از خط اعتباری 35 هزار میلیارد ریالی مسکن مهر توسط شورای عالی مسکن شدند.

» محمدابراهیم معراجی« در گفتگو با ایرنا گفت : براساس مهلت تعیین شده، سازندگان واحدهای 
مسکونی طرح مهر در استانها تا دی ماه سال جاری فرصت دارند نسبت به جذب خط اعتباری مذکور 

براساس سهمیه تعیین شده اقدام کنند.
وی یادآور ش��د، باموافقت دولت، خیرین مسکن س��از می توانند از خط اعتباری مذکور در هریک 
از اس��تانها که اقدام به ساخت و ساز کنند، برخوردار شوند. اما پروژه های خیرین از زمان واگذاری 
زمین تا مراحل اجرایی مش��مول زمان می ش��ود و اعضای این تشکل خواستار تمدید مهلت تعیین 

شده هستند.
معراجی تأکید کرد، رکن اصلی پیشرفت کار از سوی اعضای این انجمن تأمین زمین است و تاکنون 
اراضی که از س��وی وزارت مسکن و شهرسازی در اختیار این تشکل قرار گرفته عالوه بر اینکه در 
محدوده های خدماتی شهرداریها قرار دارد، دولت نیز نسبت به تأمین خدمات زیر بنایی از جمله آب، 

برق، گاز، مخابرات و... متعهد است.
وی تأکید کرد، تمامی افراد جامعه با توانمندیهای مختلف می توانند در برنامه تأمین مسکن نیازمندان 
از س��وی این تشکل مش��ارکت داشته باشند و حتی افرادی که توانایی پرداخت یک قسط از اقساط 
واحد های مس��کونی احداثی برای نیازمندان توسط خیرین را داشته باشند، می توانند در این برنامه 

شرکت کنند.
به گفته معراجی، مردم می توانند از مرحله واگذاری زمین، ساختمان نیمه ساخته با پیشرفت مختلف 
اجرایی، تأمین مصالح ساختمانی، پرداخت کمک های نقدی و سایر شیوه ها در این برنامه مشارکت 

کنند.
این مقام مسؤول افزود: واحدهای مسکونی احداثی توسط خیرین می تواند به روش فروش قطعی، 

اجاره به شرط تملیک، اجاره و روشهای دیگر در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد.

دبیر اجرایی این همایش با اش��اره به وضعیت 
نابس��امان کتا بخانه ها ه��دف از برگزاری این 
همایش را نزدی��ک کردن دیدگاه های معماران 
و مهندس��ان مش��اور با متخصصان کتابداری 
در خص��وص معم��اری و اج��رای پروژه های 

ساختمانی کتابخانه ها برشمرد.
ابراهیم افش��ار گفت: در این همایش دو روزه 
ک��ه اواخ��ر  هفته گذش��ته در دانش��گاه علوم 
پزش��کی اصفهان بر گزار شد بیش از 90 مقاله 

و180چکیده مقاله با محورهای:
 

- وض��ع موجود معم��اری و اجرای بناهای 
کتابخانه ها در کشور

- معیارهای کیفیت در معماری کتابخانه ها
- استانداردها در معماری کتابخانه ها

- طراحی داخلی در کتابخانه ها
- طراحی فضاهای بیرونی کتابخانه ها

- ایمنی و امنیت در معماری کتابخانه ها
- نوسازی و مناسب سازی ساختمان 

کتابخانه ها
- پیش��رفت های نو در معم��اری فضاهای 

کتابخانه ای در جهان
 ارسال شد.

وی افزود: مقاله های پذیرفته شده در همایش 
مورد بحث و بررس��ی قرار گرفتندو سپس به 

صورت پوستر در همایش عرضه شدند.

مهین محمدپور

معماری سنتی ایران، تجلی نمادین جهان ابدی و 
ازلی است که این جهان را محلی گذرا و واسطه ای برای 
رس��یدن به مرتبه ای واالتر به منظور وصول به آرامش 
درونی می دان��د، معماری ایران که ب��ه صورت های 
گوناگون در بناهای مختلف متجلی گشته، دارای جایگاه 
خاصی اس��ت که در آن، عقاید، رس��وم و آیین ها در 
شرایط جغرافیایی و اقلیمی نمود بارزی دارد و حاصل 
دسترنج هنرمندانی است که برای اعتالی این هنر با تأکید 
بر ایمان از جان خود مایه گذاشته و در این راه از هیچ 

کوششی دریغ نورزیده اند.
مبدأ تح��والت معم��اری معاصر ای��ران در زمان 
ناصرالدین ش��اه و صدارت امیرکبیر ب��وده چرا که در 
این دوران تحوالتی اساس��ی در شئون مختلف زندگی 
صورت گرفته اس��ت از جمله نحوه ی آموزش جدید 
مانند تأسیس دارالفنون، استفاده از صنعت گران، پیشه 
داران و گرایش به سوی تولید صنعتی که باعث تحولی 
عمی��ق در نوع نگاه مردم ب��ه زندگی و افزایش کیفیت 

زندگی شد.
همچنین در این دوران توسعه ارتباط با کشورهای 
غربی باعث شده نیاز به سازمان ها و ارگان هایی مانند 
بلدیه یا ش��هرداری، نظمیه یا ش��هربانی، پست خانه، 
تلگراف خانه و بناهایی که هیچ گونه س��ابقه قبلی در 

معماری و شهرسازی ایران نداشته، شکل بگیرند.
معماری معاصر ایران را می ت��وان به دوران پیش 
از پهل��وی، پهلوی اول، پهل��وی دوم و بعد از انقالب 
تقس��یم کرد. در این رابطه با خانم مریم قاسمی عضو 
هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان به گفتگو 

نشستیم.
مبدأ تحوالت معم��اری معاصر ای��ران در چه 

دوره ای بوده است؟
آغاز دوره ی معماری معاصر ایران مصادف با دوران 
پهلوی اول اس��ت، در واقع این دوران ش��روع ارتباط 
مس��تمر با غرب و ایجاد نهادهای اجتماعی و علمی و 
ابتدایی تمدنی به ظاهر صنعتی و مدرن بود. رشد سریع 
صنع��ت، واردات و برقراری ارتباط تنگاتنگ علمی و 
فرهنگی با غرب، ایجاد ساختارهای اجتماعی به دلیل 
مهاجرت مردم زمینه ی شکل گیری عناصر جدیدی در 

معماری و سبب تغییر چهره مراکز شهری شد.
بسیاری از آثاری که در سال 1300 تا 1320 هجری 
شمسی در ایران طراحی شده توسط مستشاران غربی 
صورت می گرفت عالوه بر این بس��یاری از مس��ائل 
فرهنگی کشورمان نیز توسط آنها مستندسازی می شد. 
کتاب های آندره گدار، پروفس��ور آرتور، آپهام پوپ، 
ماکسیم سیرو و امثال اینها را می توان از این قبیل نام برد.
در این دوره شاهد هستیم که جامعه سعی در بروز 
اقتدار سیاسی بسیار شدید خود دارد. بنابراین در وهله ی 
اول عامل تعیین کننده در این معماری نقش حکومت و 

فضاهایی مرتبط با ارکان حکومت است.
با تصمیم حکومت دیوارهای دوره ناصری ش��هر 
تهران خراب، دروازه ها تخریب و محدوده ی ش��هر 
گسترش یافت و دو خیابان عمود بر هم و بسیار طویل 
 احداث شد که به گفته اکثر متفکران دوره ی معاصر در 

بیشتر شهرهای ایران این اتفاق یعنی احداث دو خیابان 
عم��ود بر هم رخ داد که در واقع پاس��خی بود بر برون 

گرایی که در دنیا اتفاق می افتاد.
الزم به ذکر است حکومت برای ابراز اقتدار خود در 
طول یک خیابان عریض در محدوده های مرکزی شهر، 

ساختمان های دولتی را قرار می داد.
کدام یک از ش��هرها بیش��تر تح��ت تأثیر این 

تحوالت قرار گرفته اند؟
تهران مرک��ز حکوم��ت پهلویان و تبری��ز اولین 
شهرهایی بودند که تحت تأثیر این تحوالت قرار گرفته 
اند، همچنین شهرهای شمالی کشور که با روسیه ارتباط 
نزدیک داش��ته و بوش��هر ک��ه در دوره ی قاجار محل 
استقرار انگلیسی ها بود نیز از این تحوالت بهره برده اند. 
این در حالی اس��ت که این نوع معماری معاصر و برتر 

وارد شهرهایی مثل اصفهان و یزد شده است.
معماری این دوره چه ویژگی ای دارد؟

روی آوردن از درون گرای��ی ب��ه ب��رون گرای��ی، 
تأکید زیاد بر عظمت گرایی، تأکید بر س��اختار کالبدی 
بنا به عنوان یک مجسمه ی شهری، استفاده از عناصر 
معماری قبل از اسالم به ویژه استفاده از عناصر معماری 
هخامنش��ی و ساس��انی مانند الهام از ایوان کسری در 
موزه ایران باستان، استفاده از سرستون های هخامنشی 
در شهربانی سابق تهران و بانک ملی شعبه پس انداز و 
تأثیر پذیری از جنبش معماری مدرن که در اروپا شکل 

می گرفت، از جمله ویژگی هایی است که معماری این 
دوره دارد. عالوه بر آن اس��تفاده از مصالحی مانند بتن 
مس��لح، بتن نمایان و نظایر آن در ساخت بناهای این 

دوره مرسوم شد.
یکی از ویژگی های مهم در این دوره فاصله گرفتن 
از معماری سنتی است، یعنی طعم فضا، از ایرانی بودن 
دور ش��د و به سمت معماری به سبک بین المللی که 
ادعای تعلق نداش��تن به یک زمان و مکان را داش��ت 

حرکت کرد.
نمونه ای از آثار این دوره را نام ببرید؟

از آثار معماری معاصر دوره ی پهلوی اول می توان 
به موزه ایران باس��تان اثر آندره گدار و ماکس��یم سیرو، 
دبیرستان فیروزه بهرام، دبیرستان البرز اثر نیکالی مارکف، 
کاخ دادگستری در تهران و همچنین هنرستان هنرهای 
زیبا، دانشگاه سوره و دبیرستان سعدی در اصفهان با الهام 

از معماری باستانی هخامنشی و اسالمی اشاره کرد.
چه عواملی ش��کل دهن��ده ی معماری معاصر 

دوره پهلوی هستند؟
نیازهای جدید تمدنی، شتاب هر چه سریع تر برای 
جهانی شدن و تغییر کیفیت زندگی از قدیم به جدید، 
تمایل حکومت به س��اخت این نوع معماری، حضور 
نیروه��ای متخصص داخلی و خارجی در این زمینه از 

جمله ی این عوامل هستند.
در دوره ی پهل��وی دوم چه ش��کل خاصی به 

چشم می خورد؟
تاریخ معاصر ایران همزمان با دوره ی پهلوی دوم از 
یک سو وقایع و تحوالتی چون حادثه شهریور 1320، 
ملی شدن صنعت نفت، کودتای 28 مرداد 1332، انقالب 
سفید، رشد شهرنشینی، افزایش درآمدهای نفتی، شکل 
گیری یا تحول حرکت های سیاسی، فرهنگی، مذهبی 
و در نهایت انقالب 1357 را ش��امل اس��ت و از سوی 
دیگ��ر مقارن با دهه های 50، 60 و 70 میالدی اس��ت 
که تحوالت فکری و فلس��فه، هنری و تکنولوژیکی، 
اقتصادی و سیاس��ی آن دوره طبیعتاً ب��ر ایران آن زمان 

بی تأثیر نبوده است.
نمونه ای از آث��ار دوره ی پهلوی دوم و بعد از 

انقالب در اصفهان را نام ببرید.
بانک سپه و بانک تجارت در خیابان سپاه متعلق به 
دوره ی پهلوی دوم هستند که با ویژگی های معماری 
کالسیک یونان ساخته شده اند و همچنین کارخانه ی 
پلی اکریل، مجتمع فرشچیان و ساختمان صدا و سیما 
از نمونه ه��ای بارز معماری پس از انقالب به ش��مار 

می روند.
در ح��ال حاض��ر معم��اری م��ا تا چه ح��د از 

فناوری های نوین برخوردار شده است؟
از آنجا که ما مش��کالت بس��یاری در اس��تفاده از 
تکنول��وژی داری��م هنوز نتوانس��ته ایم به درس��تی از 
فناوری های جدید در معماری کشورمان استفاده کنیم. 
متأسفانه در حال حاضر دانش فنی ما بسیار ضعیف است 
به همین خاطر من معتقدم که در س��اخت و سازها از 

تکنولوژی خاصی پیروی نمی کنیم.
این عدم استفاده از تکنولوژی خاص ناشی از عوامل 
مختلفی اس��ت که می توان به فقدان آموزش مناسب 

دانشجویان معماری اشاره کرد.
باید بگویم اکثر تکنولوژی هایی که وارد کشور ما 
می ش��وند با فرهنگ ما همخوانی ندارند لذا ما باید در 
راستای بومی کردن دانش فنی و تکنولوژی خود تالش 

وافری داشته باشیم.
با توجه به مباحث مطرح شده، علت ضعف در 

معماری حال حاضر ما چیست؟
شروع این مسأله، در معماری ریشه ندارد. وقتی یک 
مملکت از تبادل فرهنگی به تهاجم فرهنگی از مبادالت 
فرهنگی به پذیرش فرهنگ دچار ش��ود وضعیت این 
اس��ت. سؤال شما این است که آیا در دوره پهلوی اول 

سنگ بنای ضعف  معماری گذاشته نشد.
این مس��أله در اواخ��ر دوران صفویه اتفاق افتاد 
ک��ه به تولی��د فرهنگی دس��ت پیدا نکردی��م. یعنی 
موازن��ه فرهنگی نداش��تیم و فقط پذی��رای فرهنگ 
ش��دیم. کوتاهی های��ی ک��ه دانش��مندان از اواخر 
 دوره صفوی��ه در تولی��د عل��م داش��تند عام��ل این 

نابسامانی هاست که امروز می بینیم.
در برنامه توس��عه پنجم در زمین��ه معماری و 
ساخت و ساز چه نیازهایی را می بینید که باید لحاظ 

شود؟
آموزش و نظارت و اجرا در راس��تای پیشرفت 
بس��یار مهم است که خوش��بختانه در 5 سال اخیر با 
وضع مقررات جدید در عرصه ی نظام مهندس��ی و 
نیز نظارت قوی کیفیت اجرایی مصالح ساختمانی از 

جمله بتن باال رفته است.

کاش��ان- خبرنگار زاینده رود: در هر سرزمین، 
انسان در مسیر گذران زندگی و در بستر حیات خود با 
حضور درشرایط خاص جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی 
از مختصات و ویژگیهایی برخوردار می ش��ود که او 
را منتس��ب به آن محیط و آن فرهنگ می کند. انس��اِن 
ساکن سرزمین ایران نیز با توجه به این شرایط صاحب 
شیوه ای خاص برای زندگی و روشی برای اندیشیدن به 
مسائل آن سرزمین می شود. مختصات این شیوه زندگی 
و روش اندیشیدن آن، مختصاتی مطلق و جبری نیستند 
بلکه این مس��أله حاصل سرشت انسان است که آدمی 
هنگام مواجهه با امکانات و محدودیت ها در رویارویی 
با مسائل و حل مشکالت، راه حل هایی را برای خود 
انتخاب می کند. از این رو شیوه ی زندگی انسان ایرانی 
از آنجا که برخاسته از انتخابی آگاهانه و وابسته به یک 
دستگاه اندیشه ای واحد بوده است، محلی برای بروز 
و تبلور چیزی می شود که می توان آن را ذوق ایرانی 
نامی��د. معماری به عنوان ظرف زندگی، می تواند مهم 

ترین بستر برای بروز این ذوق باشد.
ش��اید بتوان ذوق ایرانی را در بیشتر آثار معماری 
جس��تجو کرد ام��ا خانه به عن��وان محلی ک��ه در آن 
مجموعه ی رفتارهای یک انسان با توجه به شرایط و 
مس��ائل زندگی تحقق می یابد و آسوده ترین و احتماالً 

بیش��ترین مدت عمر خ��ود را در آن س��پری می کند، 
می تواند با اهمیت ترین بنا میان س��ایر گونه های بنای 
معماری باشد و محلی برای دستیابی به )مصادیق( ذوق 

ایرانی.
در ای��ن می��ان، با نگاه ب��ه حال و ه��وای درونی 
خانه های امروزی مان و با دقت در معنا و مفهوم خانه 
به عنوان محلی که  باید پاسخ تمامی نیازهای تن و روح 
و روان انس��ان را در خود فراهم س��ازد، و محلی برای 
تبل��ور همان ذوق ایرانی باش��د، به نظر می آید نوعی 
غفلت و بی توجهی در برقراری نس��بت میان انس��ان 
و معماری سبب ش��ده خانه هایمان از آنچه باید باشد 
و آنچه می تواند باش��د فاصله گرفته و نوعی س��ر در 
گمی را با خ��ود به همراه آورد. بنابراین ش��اید بتوان 
خانه های گذشته را به واسطه ی برقراری نسبت میان 
شیوه ی برآمده از فرهنگ و اندیشه ی مردمان ساکن 
در آنها، خانه هایی واجد کیفیت نامید. اما آن کیفیت و 

ویژگی ها چیست؟
مرک��ز رویدادهای معماری ایران س��عی دارد طی 
مجموع��ه برنامه های��ی در قالب هایی ب��ا مطالعه و 
جستجو از منظرهای گوناگون به شیوه زندگی مردمان 
و جس��تجو در مصادیق بروز ذوقی که از آن یاد ش��د، 
درباره چیس��تی خانه و کیفیت هایی که خانه را باعث 

می شود، کنکاش کند. مرکز رویدادهای معماری ایران 
بر آن شد تا کارگاهی را طی روزهای 18، 19 و 20 آذر 

ماه در کاشان برگزار کند.
به گزارش مدیر روابط عمومی این مرکز، آنچه در 
این مجموعه برنامه ها به دس��ت می آید باید در نهاد 
خود رویکردهایی را برای امروز و فردای معماری این 
س��رزمین در حوزه خانه دربر داشته باشد.تجربه نشان 
داده است اگر در یک جامعه فرآیندی چندصدایی گرد 
آید امکان تعامل و پویایی چند برابر خواهد شد و این 
مهم به دس��ت نخواهد آمد اگر در مس��یر تولید دانش 
گام برداشته نش��ود و شاید اولین راه کار آن مشارکت 
در تولیدات علمی � فرهنگی، در موضوعات گوناگون 

معماری از جمله آنچه ما بدان می پردازیم، است.
صادقی افزود: با توجه به موضوعات یاد ش��ده و 
همچنین توجه مرکز ب��ه اهداف کالن خود، برای گام 
دوم این حرکت، قالب کارگاه انتخاب شده است. زیرا 
در این قالب، پس از فرآیند تولید در شکل های نوشته، 
طرح و عکس، امکان تعامل و آموزشی دوسویه برای 
به دست آوردن راه کارهایی جهت رشد معماری کشور 
در موضوع خانه، امکان هایی نس��بی به دست خواهد 

آمد.
وی گفت: این کارگاه در سه محور خانه زیبا، خانه 

طبیعت، خانه آرمان و ملی دو روز و نیم در کاشان در 
سه قالب نوشته، عکس و طرح برگزار می شود.

از مجموع 275 اثر رسیده به شورای علمی کارگاه؛ 
35 اثر برای شرکت و 45 اثر برای ارائه در کارگاه توسط 

شورای علمی کارگاه انتخاب گردیده است.

س��خنگوی انجمن دوس��تداران میراث 
فرهنگ��ی خوزس��تان گفت: س��اختمان 80 
س��اله دانش��کده ادبیات اهواز پس از تأیید 
در کمیس��یون لوایح هیأت دولت به سازمان 
میراث فرهنگی خوزستان واگذار می شود تا 

موزه منطقه ای خوزستان در آن دایر شود.
مجتبی گهستونی در گفتگو با مهر اظهار 
داشت: به همین دلیل دانشگاه شهید چمران 
اه��واز تصمی��م گرفته تابلوی م��وزه علم و 
طبیعت را در س��ردر دانشکده نصب کنند تا 

این بنا مورد طمع س��ازمان میراث فرهنگی 
قرار نگیرد.

وی اف��زود: انجمن دوس��تداران میراث 
فرهنگی خوزس��تان پس از اطالع از تصمیم 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری خوزستان برای س��اخت موزه 
منطق��ه ای در جزی��ره پارک ش��ادی که در 
رودخانه کارون واقع است، از سازمان میراث 
فرهنگی کشور درخواست کرد به جای ایجاد 
م��وزه در جزیره ای که در 40 س��اله اخیر از 
رس��وب تشکیل ش��ده این موزه را در بنای 
تاریخی دانش��کده ادبیات که قرار اس��ت در 

سال جاری تخلیه شود، راه اندازی کند.
گهس��تونی تصری��ح کرد: پی��ش از این 
در سال 1384 نیز س��ازمان میراث فرهنگی 
خوزس��تان با ارس��ال نامه ای به اس��تاندار 
وق��ت خوزس��تان از وی خواس��ت به دلیل 
ض��رورت اح��داث و راه ان��دازی موزه ای 

با اس��تانداردهای موجود در مرکز استان که 
با اولویت در دس��تور کار این س��ازمان قرار 
گرفته اس��ت، ساختمان دانش��کده ادبیات و 
علوم انس��انی برای ایجاد موزه منطقه ای در 
نظر گرفته ش��ود که این موضوع از س��وی 

استانداری مسکوت ماند.
وی ادام��ه داد: ب��ا این وج��ود از ابتدای 
سال جاری پس از پیگیریها و نامه نگاریهای 
انجمن دوس��تداران می��راث فرهنگی تاریانا 
خوزستان با ریاست سازمان میراث فرهنگی، 
صنای��ع دس��تی و گردش��گری کش��ور این 
موضوع از س��وی اداره کل موزه ها پیگیری 
شد و از این انجمن و سازمان میراث فرهنگی 
خوزستان اس��ناد و مدارک کافی درخواست 
ش��د تا این موضوع در هی��أت دولت مورد 

بررسی قرار گیرد.
س��خنگوی انجمن دوس��تداران میراث 
فرهنگی خوزس��تان اضافه ک��رد: در نهایت 

پیش��نهاد مورد نظر از س��وی کمیسیون لوایح 
هیأت دولت ب��ه اطالع 6 وزیر و چهار معاون 
در نهاد ریاس��ت جمهوری رسید تا آنان پس 
از بررس��ی اعالم نظر کنن��د. البته این انجمن 
خوزس��تانی هی��چ گاه اصرار ن��دارد که بنای 
دانشکده ادبیات اهواز به منظور راه اندازی موزه 
منطقه ای در مالکیت سازمان میراث فرهنگی 
خوزستان قرار بگیرد بلکه اصرار دارند متناسب 

با شأن بنا، کاربری موزه پیدا کند.
گهس��تونی گفت: از سوی دیگر مشاور 
و نماینده حقوقی و امور مجلس کمیس��یون 
مس��تند س��ازی و تعیین بهره برداری اموال 
غیر منقول دستگاه های اجرایی نهاد ریاست 
جمهوری نیز با ارس��ال نامه ای به ریاس��ت 
امور حقوقی وزارت علوم درخواس��ت کرد 
اسناد و مدارکی که بیانگر وضعیت مالکیتی و 
ثبتی ملک مورد نظر باشد را بررسی و اعالم 

نظر کنند.

بنابر اس��ناد ارائه ش��ده در سال 1383 از 
سوی اداره کل ثبت اس��تان خوزستان، سند 
مالکی��ت دانش��کده ادبیات به ن��ام وزارت 
فرهنگ سابق است اما بنابر اعالم نظر و اسناد 
ارائه شده از سوی وزارت آموزش و پرورش 
خوزس��تان بنای مورد نظر متعلق به سازمان 
آموزش و پرورش خوزستان است که در این 
خص��وص بین دو وزارت علوم و آموزش و 

پرورش اختالف نظر وجود دارد.
دانش��کده ادبیات اهواز به شماره 2497 
در سال 1378 در فهرست آثار ملی کشور به 
ثبت رسید. این بنا در سال 1308 خورشیدی 
توسط بانک ملی ساخته شد و از سال 1336 
به عنوان دانش��کده پزش��کی، دانش سرای 
عالی، مرکز علوم پایه، مرکز علمی و بصری، 
دانشکده علوم مورد اس��تفاده قرار گرفت و 
در س��ال 1350 به عنوان دانشکده ادبیات و 

زبانهای خارجی حیات خود را ادامه داد.

بنای دانش��کده ادبیات مرب��وط به دوره 
پهلوی اول است. در این دوره معماران ایرانی 
و خارجی با تلفیق معماری بومی و تاریخی 
ایران با معماری معاصر دس��ت به خلق آثار 
معماری بی همتا و منحصر به فردی زدند که 
بنای تاریخی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

نمونه ای بارز و بی همتا از آن است.
ش��کل مثلثی بنا باعث شده به دانشکده 
س��ه گوش معروف ش��ود. معماری مدرن و 
شکل خاص پنجره ها، سردرب آجرکاری و 
کاشی کاری جداره بیرونی با الهام از معماری 
سنتی در این ساختمان زیبا ایجاد شده است.

بنای تاریخی دانش��کده ادبیات به دلیل 
ق��رار گرفت��ن در س��احل غرب��ی رودخانه 
کارون از لحاظ دسترس��ی مناسب و منظر و 
چش��م انداز بس��یار زیبایی که از روی پل و 
حتی س��احل ش��رقی رودخانه دارد، دارای 
موقعیت مکانی بسیار منحصر به فردی است.

مرکز رویدادهای معماری ایران برگزار می کند
نخستین کارگاه فهم خانه در شهر کاشان 

نیم نگاهی به معماری معاصر ایران

تاریخ تحوالت معماری معاصر تحت تأثیر عوامل حکومتی

ساختمان 80 
ساله دانشکده 
ادبیات اهواز 
موزه می شود

همایش ملی معماری فضاهای کتابخانه ای در 
اصفهان برگزار شد



اصفهان- خبرنگار زاینده رود: رئیس ش��ورای 
اس��المی ش��هر اصفهان با اش��اره به نزدیک شدن 
سفر سوم ریاس��ت جمهوری به اصفهان گفت: ما 

از جانب مردم خواس��ته ها و مشکالت موجود در 
ش��هر را که بیش��تر جنبه ی فرهنگی دارد به اطالع 

رئیس جمهور می رسانیم.
مهندس حاج رسولی ها با اشاره به اینکه شهر 
اصفهان با تمام ظرفیت ه��ای فرهنگی هنوز موزه 
ندارد، افزود: س��عی ما در این اس��ت که بانک ملی 
واقع در خیابان سپاه را به موزه تبدیل و بانک ملی 

را به میدان امام حسین انتقال دهیم.
وی با بیان اینکه پروژه ی بهش��ت آباد یکی از 
مهمترین طرح های اصفهان اس��ت که در سال 88 
بودجه برای آن در نظر گرفته ش��ده است، تصریح 
ک��رد: 4 ماه دیگر از س��ال باقی مان��ده ولی هنوز 
اقداماتی صورت نگرفته اس��ت لذا این موضوع از 
اولویت هایی اس��ت که به اطالع رئیس جمهوری 

خواهد رسید.
رئی��س ش��ورای ش��هر اصفه��ان با اش��اره به 
پیش��رفت 35 درص��دی میدان عتیق خاطر نش��ان 

کرد: برای ادامه ی این پروژه به 200 میلیارد تومان 
تسهیالت از صندوق ارزی کشور نیاز است و ما از 
رئیس محترم جمهور درخواس��ت داریم این مقدار 
تسهیالت را به عنوان وام در اختیار شهرداری قرار 

دهد تا مشکالت کسبه برطرف شود.
مهندس حاج رسولی ها از دولت اختیار خرید 
واگن را درخواست کرد و اظهار داشت: اگر دولت 
خود اقدام به خرید واگن کند 2 سال طول خواهد 
کش��ید ولی اگر این امر به ش��هرداری واگذار شود 

زودتر صورت می پذیرد.
وی همچنین کمک به پروژه ی ورزشگاه نقش 
جهان و تکمی��ل مصلی را از دیگر طرح های مهم 
برش��مرد و خاطرنش��ان کرد: بازیاف��ت زباله های 
بیمارس��تانی یک��ی از ج��دی ترین مش��کالت در 
زمینه بهداش��ت و س��المت اس��ت که در صددیم 
 زمین��ی خریداری و ای��ن زباله ها را ب��ه آن مکان

 انتقال دهیم.

بهره برداری از 8 طرح برق رسانی 
و بهینه سازی در شهرستان سمیرم

8 طرح بزرگ و کوچک برق رسانی و بهینه سازی شبکه های برق دهه ی فجر 
امسال در شهرستان سمیرم به بهره بردای خواهد رسید.

مدیر برق شهرس��تان سمیرم با بیان اینکه برای اجرای این طرح ها 3 میلیارد 
ریال از محل اعتبارات شرکت توزیع برق استان اصفهان هزینه شده است، گفت: 
با اجرای این پروژه ها شبکه های برق روستایی این شهرستان تقویت و تعدادی از 

آنها بازسازی شده است.
مهندس مهدی یوسفان احداث شبکه فشار متوسط هوایی به طول 5500 متر 
در مهرگردد تعمیرات شبکه فشار ضعیف شهر ونک به طول 2 هزار متر، بهسازی 
ش��بکه های فرسوده مهر گردد و س��یور به هزار متر، رفع حریم شبکه و ترانس 
روستای آبگرمک به طول هزار متر، تعمیرات شبکه ی فشار متوسط و فشار ضعیف 
شهر کمه به طول هزار متر رفع حریم شبکه فشار متوسط شهر حنا به طول هزار متر 

را از جمله طرح های قابل افتتاح در دهه ی فجر عنوان کرد.

 رئی��س اداره آموزش و تروی��ج اداره کل منابع 
طبیع��ی و آبخیزداری اصفهان از برگزاری مس��ابقه 
حفاظت منابع طبیعی بی��ن 240 نفر از دانش آموزان 

شاهد استان خبر داد.
ب��ه گزارش فارس از اصفهان و به نقل از روابط 

عمومی اداره کل منابع طبیعی اصفهان، محسن بارباز 
اصفهانی اظهار داشت: مدرسه شاهد فارابی ناحیه 2 
آموزش و پرورش اصفهان به عنوان مدرس��ه هدف 
با برگزاری کالس های آموزش��ی، مس��ابقه نقاشی، 
نمایش فیلم، کتابخوانی و در اختیار قرار دادن کتب 
داس��تانی در زمینه منابع طبیعی در نظر گرفته ش��د 
و ب��ه قید قرعه به 15 درصد از برگزیدگان مس��ابقه 

جوایزی اهدا شد.
وی افزود: با توجه به برنامه الگویی فرهنگسازی 
مناب��ع طبیعی در مدارس ش��اهد در نظ��ر داریم با 
هماهنگ��ی س��ازمان آم��وزش و پ��رورش اصفهان 
در س��طح شهرس��تان ها اینگونه برنامه ها ب��ا اعزام 
کارشناس��ان منابع طبیعی به مدارس برای آموزش، 
نمایش فیلم های ترویجی، اجرای مسابقات و اهدای 

جوایز اجرا شود.
بارباز اصفهانی تصریح کرد: ترویج فرهنگ منابع 

طبیعی در مقاطع سنی کودکان می تواند آینده سازان 
حاف��ظ منابع طبیع��ی را تربیت کند و ش��عار حفظ 

طبیعت به عنوان بستر حیات انسان ها تحقق یابد.
رئیس اداره آموزش و ترویج اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری اصفهان با اشاره به این سخن امام علی 
)ع( که فرمودند آموزش بر کودکان مانند نوش��ته بر 
سنگ اس��ت که هیچ گاه پاک نمی شود، خاطرنشان 
کرد: تالش ما این است که فصل کنونی را با فرهنگ 

منابع طبیعی آشنا کنیم.
وی بیان داش��ت: دو کتاب داس��تان کودکان در 
مورد منابع طبیعی با عناوین »پرس��توی کنجکاو« و 
»سرگذش��ت من« به چاپ رسیده و دو کتاب دیگر 

در این زمینه نیز در حال انتشار است.
بارباز اصفهانی اضافه کرد: اداره آموزش آمادگی 
دارد ب��ا نویس��ندگان حوزه منابع طبیع��ی به منظور 

انتشار آثار آنها همکاری الزم را به  عمل آورد.

اصفه��ان - نماین��ده م��ردم نایین در 
مجلس ش��ورای اس��المی گفت:  قطعنامه 
ش��ورای ح��کام،  راهی جز تهیه س��وخت 
مورد نیاز توسط متخصصان داخلی برای 
جمهوری اسالمی ایران باقی نمی گذارد.

دکت��ر حس��ین حس��نی بافران��ی در گفتگوی 
اختصاصی با ایرنا افزود:  قطعنامه ش��ورای حکام با 
رویکرد سیاسی و در راستای اعمال فشار بیشتر بر 

ایران صادر شده است.
وی گف��ت:  کش��ورهای غرب��ی و امری��کا در 
س��ه دهه از انقالب و به ویژه در بحث هس��ته ای 

رویکرد خصمانه نسبت به ایران داشته و دارند.
نماینده مردم نایین افزود:  رأی ضعیف شورای 
حکام به قطعنامه علیه ایران، بر سیاس��ی بودن این 

مسأله صحه گذاشت.
حس��نی بافرانی گفت:  انتظار ما از کشورهایی 

که رابطه خوبی هم با ما داش��تند،  این نبود که رأی 
ممتنع به این قطعنامه بدهند بلکه انتظار بود که رأی 

منفی می دادند.
وی اضافه کرد:  نظام س��لطه راهی جز تکیه بر 
ت��وان داخلی برای ما باقی نگذاش��ته اس��ت و دنیا 
بداند که ملت ایران در چنین ش��رایطی دس��ت از 

خواسته خودش بر نمی دارد.
حس��نی افزود:  در بحث هس��ته ای بوشهر هم 
خبرهای ضد و نقیض داریم اما ما در راستای منافع 

ملی خودمان حرکت می کنیم.
وی تأکی��د کرد:  برای تولی��د رادیو داروها در 
رآکتور تهران که مورد نیاز کشور ماست، متأسفانه 
کشورهای غربی ایران را  تحت فشار قرار داده و در 
این زمینه خوی سلطه گری و استعماری خودشان 

را نشان دادند.
نماینده م��ردم نایین افزود:  دانش��مندان جوان 

و نخب��ه و بس��یجی ما باید برای حفظ اس��تقالل و 
نیاز داخلی در این زمینه،  به س��مت تولید سوخت 

هسته ای با غنای 20 درصد قدم بردارند.
عضو کمیس��یون بهداش��ت و درم��ان مجلس 
گفت:  تولید س��وخت هسته ای با غنای 20 درصد 
برای س��المت و پزشکی اس��ت و فکر می کنم با 
توج��ه ب��ه توان و تخص��ص داخلی  و ب��ا تکیه بر 
تکنولوژی داخلی، خبرهای خوش��ی را در این باره 

داشته باشیم.
شامگاه جمعه شورای حکام در آخرین نشست 

خود قطعنامه بدون اجماع به تصویب رساند.
در ای��ن قطعنام��ه از جمهوری اس��المی ایران 
خواسته شده که بالفاصله ساخت مرکز غنی سازی 
ف��ردو را متوقف و اعالم کند که هیچ گونه فعالیت 
هس��ته ای یا طرح پنهانی ب��رای ایجاد آن در اختیار 

ندارد.

گردهمایی روسای سابق کمیته امداد امام خمینی )ره( 
دهاق��ان به منظور تبادل تجربیات در این شهرس��تان 

برگزار شد.
ب��ه گزارش رئیس کمیته ام��داد امام خمینی )ره( 
دهاقان در گردهمایی رؤس��ای س��ابق این کمیته که 
با حضور کارکنان اداره و روس��ای س��ابق و مسئوالن 
شهرستان برگزار ش��د، اظهار داشت: این گردهمایی 
ب��ه منظور تجدید خاطره و تبادل تجربیات برای ارائه 

خدمات به جامعه محروم برگزار شده است.
ابراهیم زارعی افزود: روزها در گذر هستند و آنچه 
از انسان ها به خاطره می ماند آن چیزی است که انجام 

داده و از آن بهره یا درس عبرت گرفته اند.
وی با اش��اره به گردهمایی وزیران در دولت نهم 
توس��ط رئیس جمه��ور تصریح کرد: زندگی انس��ان 

سراسر تجربه، آموختن و الگو گرفتن است.

رئیس کمیته ام��داد امام خمینی )ره( دهاقان بیان 
داش��ت: با الگوگیری از ای��ن عملکرد رئیس جمهور 
کشور اقدام به برگزاری این گردهمایی و خاطره گویی 
از چند س��ال خدمت روسای کمیته امداد امام خمینی 
) ره( پرداخته ایم که بیان پیش��نهادات و نظریات برای 
هرچه بهتر خدمت رس��انی به مردم محروم از اهداف 

اصلی این نشست و گردهمایی است.
زارعی ادامه داد: در این گردهمایی روسای سابق 
کمیته امداد امام خمینی )ره( دهاقان به خاطره گویی از 

دوران ریاست خود می پردازند.
وی اضافه کرد: انسان در تمام دوران زندگی خود 
نیازمند راهنما است و باید هر چند یک بار از تجربیات 

افراد کارآمد استفاده کرد.

ارتفاع برف در شهرستان کوهرنگ 
به 45سانتیمتر رسید

رئیس س��ازمان هواشناس��ی چهارمحال وبختیاری گف��ت: با بارش 25 
سانتیمتر برف در24ساعت گذش��ته، ارتفاع برف در شهرستان کوهرنگ به 

45 سانتیمتر رسیده است. 
»شاهرخ پارسا« در گفتگو با ایرنا افزود: میزان بارش برف در شهرستان 
شهرکرد را 10سانتیمتر، بروجن سه سانتیمتر، سامان و فرخشهر 14سانتیمتر 

اعالم کرد.
وی افزود: میزان بارندگی در 24 س��اعت گذشته در استان به ترتیب در 
لردگان 46 میلیمتر، کوهرنگ 30، ش��هرکرد 28، فارس��ان 25، بروجن 19و 

اردل 14 میلیمتر بوده است.
در پی بارش برف مدارس در برخی نقاط استان نظیر شهرستان شهرکرد 

از ساعت 9 شروع به کار کردند.

خبر 
امسال12تیم پزشکی به مناطق محروم 
چهارمحال و بختیاری اعزام شده است

مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه قمر بنی هاشم )ع( استان چهارمحال و بختیاری گفت: در 
امسال 579 پزشک، پیرا پزشک و پرستار به مناطق محروم و عشایری استان اعزام شده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر حس��ن اس��حاقی افزود: در این مدت 350 میلیون ریال انواع 
دارو، تجهیزات پزشکی، سبدهای غذایی و بهداشتی به صورت رایگان در اختیار نیازمندان قرار 

گرفته است.
وی گفت : در آخ�رین اعزام ک�ه به مناس��بت س��الروز تشکیل بس��یج مستضعفان صورت 
گرفت تیم های تخصصی و عمومی بس��یج ج�امعه پزش��کی استان ب�ا همک�اری دانشگاه علوم 

پزشکی و هالل احمر استان به مناطق محروم و عشایری بازفت اعزام شدند.
مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه قمر بنی هاشم )ع( استان چهارمحال و بختیاری افزود: هر 
تیم پ�زشکی متشکل از پزشک عمومی، دندانپزشک، جراح و کارشناس بهداشت بود و در یک 

روز کاری 400 نفر از مردم محروم را ویزیت کردند.
اجرای طرح س��نجش س��المت ب���رای 500 دانش آم��وز، توزیع 63 میلیون ری��ال دارو و 
تجهیزات پ�زشکی و آموزش راه های مقابل�ه با بیماری آنفلوانزای نو ع A به 500 نفر از اهالی 

و دانش آموزان منطقه از دیگر فعالیت های این گروه های اعزامی در هفته بسیج بود.

شش گروه راهدار در گردنه های برفگیر کاشان 
مشغول فعالیت شدند

رئیس اداره راه و ترابری شهرس��تان کاش��ان گفت: به دنبال بارش برف در برخی از گردنه 
ها ی این شهرس��تان، شش گروه راهدار از شب گذش��ته در مناطق برفگیر کوهستانی و سخت 

گذر کاشان مشغول فعالیت شدند.
علی فالحی در گفتگو با ایرنا افزود:این گروهها عالوه بر برفروبی با هدف آب شدن و آسان 

کردن رفت و آمد خودروها،  راهها را نمک پاشی می کنند.
وی از جمله مناطق برفگیر این شهرستان را گردنه ها و راههای سخت گذر قمصر، قهرود، 
قزاآن، اردهال و ورکان از توابع بخشهای قمصر، نیاسر و برزک این شهرستان ذکر و خاطر نشان 

کرد: بارش برف در راههای این مناطق ادامه دارد.
فالحی، ارتفاع بارش برف در گردنه های مناطق کوهستانی و سردسیر این شهرستان را 10 

تا 30 سانتیمتر ذکر کرد.
وی گفت: تمام راههای اصلی و فرعی این شهرستان باز است و رفت و آمد در آنها به ویژه 

گردنه ها با کندی صورت می گیرد.
رئی��س اداره راه و ترابری شهرس��تان کاش��ان به راننده هایی که قصد عب��ور از گردنه ها و 
راههای مناطق سردس��یر و کوهس��تانی را دارند، توصیه کرد، زنجیر چرخ و وس��ایل گرم همراه 

داشته باشند و نکات ایمنی را رعایت کنند.
عباس اسالمی، با اشاره به ورود جبهه دیگر پیش بینی کرد، وضعیت هوا تا پایان هفته جاری 

ابری، نیمه ابری با بارش پراکنده باران به ویژه در مناطق کوهستانی باشد.
بارش برف و باران و سرد شدن هوا به ویژه در مناطق کوهستانی کاشان عالوه بر خوشحالی 

کشاورزان، مردم را غافلگیر کرد.

استاندار چهار محال وبختیاری: سفر مسئوالن 
کشور به توسعه مناطق کمک می کند

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مدیران دس��تگاههای اجرایی با دعوت از وزیران و 
مسئوالن کشوری، به روند توسعه و عمران استان کمک کنند. 

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی استانداری، رجبعلی صادقی، سفر مسئوالن کشوری 
را برای توسعه مناطق محروم مؤثر دانست.

وی اظهار داشت: مدیران سطح ملی و برنامه ریزان امروز چهارمحال وبختیاری را استانی با 
قابلیت توسعه، رشد و پیشرفت می دانند و این دستاورد بزرگ حاصل تالش همه مدیران است.
صادقی گفت: این اس��تان باش��کوفایی ظرفیت های اقتصادی و طبیعی می تواند به یکی از 

بزرگترین و ثروتمند ترین استانهای کشور تبدیل شود.
وی با بیان اهمیت س��فرهای اس��تانی رئیس جمهور و پیامدهای مطلوب آن در اس��تانها افزود: 
مدیران دس��تگاههای اجرای��ی با ارتباط مطلوب و مؤث��ر با فرمانداران برنامه بازدید س��االنه از 

شهرستانهای مختلف را در دستور کار قرار دهند.
معاون عمرانی اس��تانداری چهارمحال و بختیاری نیز از نشس��ت مدیران این استان و استان 
اصفهان و ایجاد ارتباط مؤثر برای همکاری به ویژه در بخش آب خبر داد و گفت: برای استفاده 

بهینه دو استان از عوامل فیزیکی، منابع انسانی و منابع طبیعی دو کمیته تشکیل شد.
احمد ایرج پور افزود: مقرر ش��د در زمینه پروژه های آبی هماهنگی بین دو استان درجهت 
تحقق اهداف نظام، ایجاد اعتماد بین مردم دو استان، جامع نگری و توسعه پایدار صورت گیرد.

معاون برنامه ریزی استانداری چهارمحال وبختیاری نیز 
با اشاره به در پیش بودن سفر سوم هیأت دولت گفت: این سفرها به توسعه متوازن استانها 

از جمله چهارمحال و بختیاری کمک می کند.

بارش های پاییزی استان اصفهان را فرا گرفت
در سومین ماه فصل پاییز، بارش های فراگیر تمام شهرستانهای استان اصفهان را دربر گرفت 
و در برخی از شهرستانهای غرب، شمال و جنوب غرب و مناطق کوهستانی استان برف بارید.

ب��ه گزارش ایرنا، براس��اس گزارش اداره کل هواشناس��ی اس��تان اصفهان، بیش��ترین میزان 
بارندگی در شهرستان سمیرم با حدود 38 میلیمتر حادث شد.

در شهرس��تان فریدونش��هر نیز عالوه بر بارش 22 میلیمتری باران، 25 س��انتیمتر برف روی 
زمین نشست و راه های برخی از مناطق روستایی این شهرستان را بست.

شهرس��تان داران نیز ش��اهد بارش 4/15 میلیمتر باران و 15 س��انیتمتر برف بود و نایین نیز 
بیشترین میزان بارش سال زراعی جاری را با 3/20 میلیمتر باران تجربه کرد.

کمترین میزان بارش طی 24 س��اعت گذش��ته در خور و بیابانک ب��ا 4/4 میلیمتر رخ داد و 
پس از این مناطق چوپانان، علویجه، اردس��تان و مورچه خورت نیز با کمتر از 10 میلیمتر باران 

کمترین میزان بارش را شاهد بوده اند.
روابط عمومی اداره کل راه و ترابری استان اصفهان اعالم کرد که تمام راه های اصلی استان 

باز و رفت و آمد در آنها جریان دارد.
بنا به گزارش این روابط عمومی، در شهرس��تانهایی که بارش به صورت برف بود، برفروبی 
راه ها انجام ش��د و تنها در منطقه پشتکوه دوم شهرس��تان فریدونشهر به دلیل ارتفاع برف و مه 

آلود بودن منطقه، کار بازگشایی با کندی انجام می شود.

دستگیری عضو اصلی شرکت گلدکوئیست
عضو اصلی یکی از سرش��اخه های شرکت گلدکوئیست در شهرکردکه با همکاری اینترنتی یک 

شرکت خارجی، جوانان را فریب می دادند، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد. 
مع��اون اجتماعی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: دیگر اعضای این گروه تحت 

پیگرد هستند. 

مسابقه کتابخوانی 
»قربان تا غدیر« در 

نجف آباد برگزار می شود
به مناسبت عید قربان و عید غدیر مسابقه کتابخوانی 
ب��ا عنوان »از قرب��ان تا غدی��ر« در نجف آباد برگزار 

می شود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نجف آباد در گفتگو 
با فارس گفت: به مناسبت اعیاد قربان و غدیر مسابقه 
کتابخوانی از کتاب آثار گناه بر جس��م و جان انسان 

برگزار می شود.
منصور امیدی افزود: این مس��ابقه به منظور آشنایی 

قشر جوان با گناهان شایع امروز جامعه است.
وی تصریح کرد: این کتاب آثار دنیایی و آخرتی گناه 

را معرفی می کند.
رئی��س اداره اوقاف و امور خیری��ه نجف آباد دیگر 
فعالیت هایی که در این ایام انجام می شود را برگزاری 
مراسم جشن در امامزاده ها و بقا متبرکه این شهرستان 

اعالم کرد.
امیدی با بیان اینکه 170 موقوفه در نجف آباد وجود 
دارد، اظهار داش��ت: در عید قربان در این موقوفه ها 

قربانی انجام می شود.
وی ب��ا اعالم اینکه در ماه رمض��ان تعدادی مبلغ به 
بعضی از روس��تاهای این شهرس��تان اعزام ش��دند، 
خاطرنشان کرد: در ماه محرم و صفر نیز تعدادی مبلغ 
به روستاها اعزام می شود که امسال عالوه بر مبلغان 
شهرس��تان نجف آباد 10 مبلغ نیز به این شهرس��تان 

اختصاص یافته است.
رئی��س اداره اوقاف و امور خیری��ه نجف آباد درآمد 
تاکنون بقا متبرک��ه علویجه، دهق و جوزدان را 200 

میلیون ریال بیان کرد.

  امام جمعه دهاقان:
سکوت کتابخانه عمومی 
دهاقان باید شکسته شود

امام جمع��ه دهاق��ان گفت: س��کوت کتابخانه 
عمومی امام صادق )ع( این شهرس��تان باید شکسته 

شود تا دوباره رونق قبلی خود را باز یابد.
حجت السالم والمسلمین حاج حسین مومن پور 
در گفتگ��و با ف��ارس در دهاقان اظهار داش��ت: این 
کتابخانه در س��ال 1384 تأسیس شد و برای جوانان 
اهل مطالعه شهرستان محل مناسبی برای مطالعه بود.
وی افزود: در س��ال 1387 حق انتقاع این محل 
به نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور واگذار شد و از 
آن روز شاهد س��کوت و رکود یکباره این کتابخانه 

شدیم.
موسس کتابخانه عمومی امام صادق )ع( دهاقان 
ادامه داد: به دلیل عدم تجهیز، تعمیر و مرمت در حال 

حاضر امکان بهره برداری از آن فراهم نیست.
مومن پور اضافه کرد: با پیگیری های مسئوالن و با 
تأمین تجهیزات و نیروی انسانی در آینده نزدیک باید 

شاهد رونق مجدد این محل باشیم.
وی تصری��ح کرد: در صورتی که همکاری الزم 
در تجهیز این کتابخانه از سوی کشور به عمل نیاید 
دوباره این مرکز را فعال کرده و رونق دوباره خود را 

به آن باز می گردانیم.
امام جمعه دهاقان بیان داش��ت: هنوز افرادی در 
زمان فعلی وجود دارند که افس��وس درس و مطالعه 
را می خورند و به دولت سرنگون شده پهلوی نفرین 

می کنند.
وی خاطرنش��ان کرد: انتظار می رود با بازگشایی 
دوباره این مرکز تحصیل و مطالعه امکانات آموزشی 
مناس��ب دوباره در اختیار مردم و به ویژه دوستداران 

علم و دانش قرار گیرد.

 

همزمان با هفته بسیج
 نمایشگاه رهپویان والیت 

در مبارکه گشایش یافت
نمایش��گاه محص��والت فرهنگی رهپوی��ان والیت 
شهرس��تان مبارکه همزم��ان با هفته بس��یج در این 

شهرستان برپا شد.
ب��ه گزارش فارس، این نمایش��گاه از س��وی حوزه 
مقاومت بسیج خواهران حضرت زهرا )س(  و پایگاه 
مقاومت بس��یج فاطمه زهرا )س( در مس��جد جامع 

مبارکه برگزار شد.
در ای��ن نمایش��گاه ک��ه با ه��دف تروی��ج فرهنگ 
کتابخوانی، ارائه دس��تاوردهای بسیج، آشنایی بیشتر 
مردم و بس��یجیان ب��ا فعالیت های بس��یج و ارتقای 
سطح علمی، فرهنگی و مذهبی بسیجیان در مسجد 
جامع مبارکه برگزار شد، بسیجیان از آثار فرهنگی به 
معرض نمایش گذاش��ته شده توسط حوزه مقاومت 

بسیج حضرت زهرا )س( دیدن کردند.
در این نمایشگاه کتاب های علمی، فرهنگی و مذهبی 
با موضوعاتی چون بسیج و شهادت، آثار امام خمینی 
)ره( و ش��هید مطه��ری، کتاب های ق��رآن، ادعیه و 
نهج البالغه و برخی آثار دیگر نویسندگان و متفکران 

اسالم در معرض دید عالقه مندان قرار گرفت.
لوح های فش��رده فرهنگ��ی و مذهبی و محصوالت 
فرهنگی دیگ��ر پیرامون موضوعات قرآنی و مذهبی 
از دیگر آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه 

بود.
این نمایش��گاه از زمان بازگشایی با استقبال گسترده 
بس��یجیان و مردم فرهنگ دوس��ت شهرستان مبارکه 
واق��ع ش��ده و در آن آثار بس��یاری از نویس��ندگان 

مسلمان به فروش رفته است.
نمایش��گاه رهپویان والیت شهرستان مبارکه تا دهم 
آذر ماه س��ال جاری در محل مس��جد جامع مبارکه 
دایر و پذیرای عالقه مندان به آثار فرهنگی و مذهبی 

است.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان اعالم کرد:

هفت خواسته زیر بنایی و مهم مردم اصفهان از
 رئیس جمهور

رئیس اداره آموزش منابع طبیعی اصفهان خبر داد
برگزاری مسابقه حفاظت منابع طبیعی بین دانش آموزان شاهد اصفهان

 نماینده مجلس: 
قطعنامه شورای حکام، راهی جز تهیه سوخت برای ایران نمی گذارد

نشست روسای سابق کمیته امداد امام )ره( دهاقان برگزار شد

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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هوای تازه

یادداشت

جدول

گروه جامعه: ازدواج و مش��کالت قبل و بعد از آن داستان 
دنباله داری است که اگر بخواهیم از آن بگوییم وبنویسیم »مثنوی 
هفت��اد م��ن کاغذ« که  ن��ه ؛باید تمام درختان دنی��ا را قطع و از 
آنان کاغذ س��اخته وبنویسیم وبنویسیم وبنویسیم تا شاید بتوان 

گوشه ای از این »هفت خوان« را به تصویر کشیم.
در ش��ماره قبل به چالش های پیش از ازدواج اشاره کردیم. 
از مهریه و ش��یربها وجهیزیه گفتیم تا افزایش س��ن ازدواج که 
به اعتقاد کارشناس��ان و مش��اوران خانواده به بحرانی اجتماعی 
تبدیل ش��ده است،اما در این شماره از روزنامه زاینده رود قصد 
داری��م تا پیرامون یکی از کوچک ترین و ش��اید در نظر برخی 
افراد بی اهمیت ترین مشکلی که س��ر راه یک زوج جوان رخ 

می نماید صحبت کنیم.
ه��ر روز اخباری در خصوص حمای��ت دولت و نهادهای 
متولی ازدواج از تشکیل نهاد خانواده منتشر می شود.از افزایش 
س��قف وام ازدواج و تسهیل شرایط دریافت آن تا اعطای خانه 
مس��کونی به زوج های جوان.ولی هنگامی ک��ه به عنوان یک 

متقاضی اقدام به دریافت وام یادش��ده و یا اس��تفاده از دیگر تس��هیالت 
اعطایی دولت می کنید، خواهید دید که فاصله طرح تا عمل چه بسیار و 

چه محسوس است....
شیوه دریافت وام را کشف کردم

بابک – ک از متقاضیان تسهیالت ازدواج می گوید:پس از عقد جهت 
دریافت وام با س��ردرگمی وصف ناپذیری روبه رو شده بودیم، یک نفر 
می گفت باید در سایت صندوق مهر امام رضا )ع( ثبت نام کنیم و دیگری 
معتقد بود که پس از دریافت نامه از محضر آن را باید به دفتر مرکزی این 

صندوق پست کنیم تا آنها مدارک مربوطه را برای ما ارسال کنند.
وی می افزاید:باالخره پس از مدتی در سایت صندوق مهر امام رضا 
ثبت نام کردیم و طبق اطالعیه درج شده در سایت به مدت 10روز منتظر 
پاسخ و تعیین شعبه در اصفهان ماندیم؛اما با مراجعه به سایت هیچ اطالع 
و خبر دقیقی پیرامون ش��عبه مربوطه و ش��یوه  دریافت وام قابل مشاهده 
نبود.اگر بگویم خانواده من و همسرم هفته ها به دنبال آدرس ویا تلفنی 
بودیم که از شرایط دریافت وام از این صندوق آگاه شویم دروغ نگفته ام.
بابک می گوید: پس از مدتی کشف کردیم ! که باید در سایت بانک 
مرکزی ثبت نام کنیم. تا این مرحله نزدیک به 2ماه از ازدواج ما گذش��ته 
بود.با مراجعه به س��ایت بانک مرکزی وثبت نام وسپس تعیین شعبه، به 
بانک مربوطه مراجعه نمودیم و این تازه آغاز کار بود.بعد از افتتاح حساب 
و دریافت مدارک مربوطه رئیس »شعبه س بانک م« با توضیح چگونگی 
تکمی��ل مدارک در خصوص افرادی که صالحیت الزم برای ضمانت را 
داشتند، گفت: »یک کارمند رسمی دولت با گواهی کسر از حقوق ویا یک 
فرد دارای حساب اعتباری می تواند ضامن شما و یک نفر با همین شرایط 

نیز ضامن همسرتان شود.«
این متقاضی تسهیالت ازدواج خاطر نشان می سازد: با خیالی خام که 
دوست خانوادگی مان که کارمند آموزش و پرورش است ضامن همسرم 
و دوست تاجرم نیزضمانت من را خواهد کرد از بانک خارج شدم.پس از 
تماس با ایشان درخواستم را مطرح کردم که با اعالم موافقت آنها داستان 

وارد فاز جدیدی ش��د.به خانم معلم گواهی کسر از حقوق نمی دادند و 
با اینکه حس��اب بانکی ضامن دیگر هم مملو از پول بود و گردش مالی 
اش نیز معادل 30میلیون تومان در ماه بود، موافقت رئیس ش��عبه مربوطه 

را جلب نکرد.
وی می گوی��د: معرفی ضامن جدید و عدم دارا بودن ش��رایط الزم 
حدود 4ماه دیگر زمان برد، اما هر روز نا امید تر از روز قبل به شعبه »س 
بانک م« مراجعه و با آقای رئیس به گفت و ش��نود می پرداختیم تا شاید 
بتوانیم رضایت ایشان را جلب کنیم. به قول همسرم اگر جنایتی انجام داده 
و خواس��تار جلب رضایت خانواده مقتول بودیم تا آن زمان موفق ش��ده 
بودیم اما این رفت و آمدها ثمری در پی نداشت تا اینکه پس از مراجعه 
دوباره به س��ایت بانک مرکزی و مطالعه ش��رایط ضامنین به ابعاد دیگر 
این پروژه آگاه ش��دم. رونوشت شرایط ضامنین  را به آقای رئیس تقدیم 
کردم و به ایش��ان تذکر دادم که »سلیقه ای عمل نکنید و شرایط ضامنین 
مورد نظر بانک مرکزی با موارد مطرح شده توسط شما از زمین تا آسمان 
متفاوت است«.در همین رابطه به اطالعیه بانک مرکزی که تصریح کرده 
بود یک ضامن برای زوج متقاضی وام ازدواج کافی است نیز اشاره کردم 
که با جواب دندان ش��کن رئیس مواجه شدم: »اگر اقساط شما به تعویق 

افتاد بانک مرکزی آنها را پرداخت می کند؟«
بابک می افزاید: با شنیدن چنین پاسخی و بعد از اینکه متوجه شدم 
رئیس شعبه »س بانک م« سلیقه ای برخورد می کند،به چند بانک دیگر 
مراجعه نمودم و دیدم که روسای آن بانک ها تقریباً بر اساس قانون بانک 
مرکزی عمل می کنند. به همین علت به بانک »م« رفته و خواستار حذف 
نوبت و ثبت نام خود وهمسرم شدم که این روند هم به دلیل عدم تسلط 

کافی آقای رئیس به نرم افزار ثبت نام حدود 2هفته به طول انجامید.
فقط شعار می دهند

نجمه –ع می گوید: من و همسرم برای دریافت وام ازدواج زحمت 
زیادی کش��یدیم.از تنها کسی که برای ضمانت خواهش نکردیم خواجه 
حافظ ش��یرازی ! بود که او هم فوت کرده بود وگرنه مزاحم ایش��ان هم 

می شدیم.

وی می افزاید:به اعتقاد من  دولت و نهادهای متولی ازدواج 
فقط شعار می دهند و هیچ همت وخواست واقعی نزد آنها در 

راستای رفع مشکالت جوانان به چشم نمی خورد.
نجمه بی��ان می دارد: روزی به همس��رم گفتم دریافت وام 
ازدواج از خود ازدواج س��خت تر اس��ت و همت��ی دو چندان 
می خواهد.ما که دیدیم در ش��هر موفق به دری�افت تسهیالت 
نمی شویم از طریق یکی از بستگان شوهرم در روستای پدری 
شان ثبت نام کردیم چراکه ساکنان روستاها ضامن نمی خواهند 

و تأیید دونفر از اهالی برای دریافت وام کافی است.
از خیر وام گذشتیم

»م��ا پس از مدت ها رفت و آمد و تلفن به این آش��نا و آن 
آشنا از خیر دریافت وام ازدواج گذشتیم.« این جمالت بخشی 
از صحبت های احمد – ب اس��ت.او که س��اکن سپاهان شهر 
اصفهان اس��ت،می گوید: صبح که می ش��د همس�رم تلفن را 
بر می داشت و از اول دفترچه تلفن با آشنایان تماس می گرفت 
تا ضامنی با شرایط بانک ها  پیدا کند. من هم از سوی دیگر با 
موبایل به تمامی دوستانم زنگ می زدم.با گذشت 2ماه وهنگامی که فیش 
تلف��ن خانه و موبایل را دیدم دلی��ل 215 هزارتومان هزینه تلفن را جویا 
شدم که با یاد آوری همسرم متوجه شدم این مقدار هزینه برای پیدا کردن 
ضامن بوده است.در این هنگام تمامی مدارک وام را دور انداخته و عطای 

آن را به لقایش بخشیدیم.
مردی که وام می خواهد!

باب��ک را که به خاطر می آورید؛مردی که می خواس��ت وام ازدواج 
بگیرید.او هنوز هم به دنبال تسهیالت است.

بابک می گوید: دریافت وام ازدواج به یک مسأله حیثیتی تبدیل شده 
و در فامی��ل همه به دنبال این هس��تند که ببینند من و همس��رم در این 

خصوص موفق خواهیم شد یا نه؟
وی می افزاید:اکن��ون ب��ا گذش��ت 9ماه هنوزموفق ب��ه دریافت وام 
نشده ام،اما پس از ثبت نام دوباره و قول مساعد یکی از روسای بانک ها 
تص��ور می کنم باالخ��ره طی چند ماه آینده بتوانم از تس��هیالت ازدواج 

استفاده کنم.
بابک معتقد اس��ت دول��ت باید افزون برافزایش س��قف وام ازدواج 
شرایط دریافت آن را نیزآس��ان کند. وی خاطرنشان می سازد: درخبرها 
آمده بود س��قف تس��هیالت ازدواج به 5میلیون تومان افزایش می یابد.

حال اگر این وام معادل 100میلیون تومان هم در نظر گرفته ش��ود،مفید 
نخواهد بود چراکه با شرایط کنونی ضامنین کمتر کسی قادر به دریافت 

آن می باشد.
ای��ن متقاضی تس��هیالت ازدواج می گوید: ش��اید دولت نمی داند 
که بانک ها چگونه سنگ بر س��ر راه مردم می اندازند؟روسای بانک ها 
س��لیقه ای عمل می کنند و در سرپرس��تی های بانک ها نیز هیچ کس 

پاسخگو نیست،دریغ از یک پاسخ قانع کننده یا یک فرد مطلع پاسخگو!
وی می افزای��د:وام ازدواج به جای اینکه کمک حال جوانان و برای 
آسایش آنها باشد،به کابوسی شبانه روزی تبدیل شده است که در انتظار 
دریافتش و رفع بخشی از مشکالت شان با این وام لحظه شماری می کنند.

به واسطه ی بیماری یکی از نزدیکان به اورژانس یکی از بیمارستان های مرکز شهر 
مراجع��ه کردم، پ��س از تجویز دکتر برای گرفتن دارو به داروخانه ش��بانه روزی مجاور 
بیمارس��تان رفتم طبیعتًا به دلی��ل وضعیت اضطراری بیمارم که ب��ه جهت عمل جراحی 
در آن لحظه بر روی تخت بیمارس��تان درد می کش��ید و احتیاج مبرم به مس��کن و سایر 
داروهای مربوطه داش��ت خیلی سریع نسخه ی پزش��ک را به مسئول دریافت نسخه ها 
دادم و محترمانه اس��تدعا کردم که داروهای مرا کمی س��ریع تر تحویلم بدهند. مس��ئول 
مربوط��ه با بی تفاوتی )در ارتباط با این بی تفاوت��ی و بی تفاوتی ها مثنوی ها می توان 
نوش��ت( نگاهی به من و نگاهی به دفترچه انداخت و نس��خه را به همکار دیگرش که 
وظیفه انطباق تجویز دکتر با اقالم داروخانه را داشت عودت داد. خیل جمعیت مستأصل 
پشت پیشخوان داروخانه بیشتر و بیشتر می شد و من با نگرانی دائمًا نیم نگاهی به ساعتم 
و پشت پیشخوان و جمعیت و گوشی همراهم که پیوسته زنگ می خورد و کسی از آن 
سوی خط درخواست رس��اندن هر چه سریعتر داروها را داشت می انداختم. با گذشت 
20 دقیق��ه و عدم تحویل دارو خودم را دل��داری می دادم که به هر حال تعداد مراجعین 
زیاد اس��ت و در این موقع شب طبیعی اس��ت که کمی معطل شوم در همین افکار ساده 
لوحانه! غوطه ور بودم که ناگهان چشمم به پشت پیشخوان افتاد و نگاهم این پرسپکتیو 
بدیع پزش��کی، دارویی و هنری را ش��کار کرد. حتمًا می پرس��ید چرا هنری؟ بله مسئول 
توزیع دارو در بیمارستان قدیمی مرکز شهر با تمرکز کامل و قابل تحسین مشغول تماشا، 
اصالح می کنم »غرق« تماش��ای سریال »دلنوازان« بودند به گونه ای که حتی وقتی چند 
تن از مراجعین ناآش��نا به هنر س��ینما و تلوزیون در ارتباط با ضیق وقت و مس��ائل پیش 
پاافتاده ای مثل بیمار در حال احتضار و فوریت های پزش��کی و... به ایش��ان تذکر دادند 
این بزرگوار در حالی که همچنان محو تماش��ا و چش��م به جعب��ه جادو دوخته بودند با 
حرکت دس��ت ایش��ان را دعوت به سکوت کردند البته حیفم آمد که این صفحه ی بدیع 
را ثبت نکنم و با گوش��ی همراهم 30 ثانیه از این »س��کانس باش��کوه« هنری پزش��کی 
دارویی اورژانس��ی را ضبط کردم. پس از اتمام سریال نوبت تحویل دارو بود. جوانی که 
پش��ت گیشه بود بعد از گرفتن قبض صندوق با حرکت چشم و ابرو جواب سؤال »عذر 
می خواهم قربان داروهای بنده کجاس��ت« را دادند بالفاصله متوجه ش��دم که داروهای 
من روی پیش خوان اس��ت و باید از همان پیش��خوان پالستیکی را بردارم و داروهایم را 
درونش جای بدهم و به مریض محتضرم برسانم. البته این هم اشکالی ندارد چون بعضًا 
این عزیزان با توجه به تحصیالتی که دارند احتماالً کس��ر شأنشان می شود که داروها را 
درون پالس��تیک کرده و به عوامی چون من تحویل دهند و بنده و امثال بنده هم به هیچ 
وجه ش��کایتی نداریم و ش��اکر هم هس��تیم تنها نگرانی من برای آن دسته از عوام الناس 
اس��ت که عالوه بر بی س��وادی و گناه مراجعه به این مرکز ممکن است کهولت سن هم 

داشته باشند و...
طنز نهفته در خطوط پیشین واقعیت تلخ و هولناک جاری در زیر پوست شهرمان را 
بیان می کند، در حالی که به محض ورود به هر ارگان و اداره ای شعارهای دهان پر کن 
تکریم ارباب رجوع بر در و دیوار بر س��رمان آوار می ش��ود عماًل از آنچه خبری نیست 
همین واژه ی س��ه کلمه ای است و از س��وی دیگر مردم جامعه ی امروز نیز بر حسب 
عادت همه ی کاستی ها را بر گردن دولت می اندازند در حالی که هنجارهای اجتماعی 
را تک تک آمار جامعه به منزله س��لول های یک عضو جاندار می س��ازند؛ انداختن همه 
تقصیرها بر گردن دولت ها آنچنان که عادت صدها س��اله ی ما ایرانیان است تنها و تنها 

پاک کردن صورت مسأله است.

فقط شعار می دهند

آن سکانس باشکوهوام ازدواج ؛ کابوس شبانه روزی جوانان

عمودی :
1. حراس��ت و نگهداری از دی�ن. از رنگه�ای 

پر طرفدار
2. آیین ورسم. قضاوت. شهر انار

3. حالت حمله و یورش. همه دنیا خواستار آنند
4. اگر س��گ بیمار گاز بگیرد آن را می گیرند. 
میوه پاییزی. بر اساس این اصل تعیین رهبر بر 

عهده خبرگان منتخب مردم است
5. اگر نباش��د همه می میریم. اصل و نسب و 

خاندان. وسط
6. حس بویایی. زنان زیبای بهشت. همراه غم. 

ضد کوچک
7. عضو پرواز. بازدید از لشکر یا سپاه. ای کاش 

همه اینچنین می زیستند
8. اول. گوشت ترکی. قبر و محل دفن. یکی از 

اعضای دولت
9. بی زبان. صدا و نیز نامی دخترانه. کجاست. 

نمناک
10. قطره به دنبال آن اس��ت. شهر کویری. در 

سرما خوردن آن می چسبد. مزه غذا
11. یازده. واحد شمارش چهار پایان. بر پیامبر 

نازل می شد. حیوان پر فایده
12. اثر رطوبت و  خیس��ی. ماده ای شیرین که 
در همه جا یافت می شود. هاله نورانی اطراف 

خورشید و ماه
13. مرضی که با چرک و ورم در پیشانی همراه 

است. کارپرداز
14. هموطنان زرتش��ت برای ان ارزش زیادی 

قائلند. اشاره به دور. اجاره. رمز وراز 
15. قلع��ه و حص��ار. مبتال ش��دن. گیاهی پر 

 A خاصیت و منبع ویتامین

افقی:
1. سوغات خوشمزه رفسنجان.آخرین شب 

پاییز را گویند.میوه بهشتی
2. ضمی��ر جمع برای اش��اره به دور. غذای 

مورد عالقه بچه ها
3. اختر. نوعی شلوار.جای نور و روشنایی

4. آلیاژی که برای ساخت آینه از آن استفاده 
می شود. واحد سطح. حق مخالفت

5. ابو البش��ر. کتاب مقدس زرتشتیان. بها یا 
قیمت هر چیز یا هر کس

6. بیست و چهارم آذر ماه آن را به  صندوق 
ریختیم. عالمت مفعول. یار رامین

بیگان��ه. در گذش��ته های دور  7. ش��مای 
می پرس��تیدند. از واجب��ات دی��ن اس��الم. 

سرعت
8. زن دیر نشین. الفبای موسیقی

9. هم��ه لوازم برقی دارند. خودداری از غذا 
خوردن. آماس و برجستگی بر اثر ضربه 

10. پیروزی و فتح. جمع روح. پاک شدن
11. دریاف��ت ورقه ای هنگام تحویل کاال به 

کسی. لعنت خدا بر او
12. متحیر و سرگردان. نوار باریک

13. خدای درویش. چش��م چران را گویند. 
نوع��ی نرم افزار رایانه ای که در امور اداری 

کاربرد بسیار دارد
14. دلس��وخته می کش��د. زبان ش��یرین ما 

ایرانیان. من وتو. عدد ماه
15. گش��اد نیس��ت. قبل از سجده. ردیف و 
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دختران طعمه افسردگی

شیال نوذری  
افس��ردگی یکی از ش��ایع تری��ن بیماری های 
عصر حاضر است که آن را به سرماخوردگی روانی 
تشبیه کرده اند؛ سرماخوردگی که برای تمام اقشار 
جامعه در هر س��ن و سال و در هر شرایطی وجود 
دارد و خطر ابتالء به آن همیشه احساس می شود.
استرس و فشارهای عصبی ناخواسته اولین گام به 
سوی افسردگی اس��ت؛رویدادهایی که ناگهان فرد 
خود را درحصارآنان زندان�ی می بیند. رخدادهایی 
ک�ه پی��ش بینی آنان بس��یار س��خت و گاهی غیر 

ممکن است. 
مرگ همسر، طالق،بیماری های خاص،ازدواج 
و تغییر ش��غل از ان��واع وقایعی اس��ت که درصد 
واحتم��ال ابتالء به افس��ردگی را افزایش می دهد.
اینگون��ه رخدادها که درزندگ��ی برخی افراد بروز 
می کند باعث می ش��ود که فرد خود را بی پناه، نا 
امید و بی ارزش احساس نماید که این احساسات 
به مرور زمان به اس��ترس تبدیل خواهد ش��د،حال 
اگر این اس��ترس کنترل و یا درمان نشود،بیماری با 

عنوان افسردگی بروز می کند. 

در این میان افزون بر اینکه افسردگی مشکالت 
خاصی را برای بیمار به همراه می آورد،عدم درمان 
این بیماری نیز چالش های ویژه ای را برای بیمار 
و خانواده اوباعث می شود.در همین راستا سؤالی 
مطرح می شود که چرا دختران بیشتر از پسران در 

معرض افسردگی قرار دارند؟

فش��ارهای دوران بلوغ و تغیی��رات هورمونی 
یک��ی از این علت ها اس��ت، اما بع��د از طی این 
مرحل��ه باز ه��م دختران  آس��یب  پذیرترند و این 
بیماری را بیش��تر از پسران در زندگی خود تجربه 
می کنن��د. محدودیت های خانوادگی و اجتماعی، 
شغل و در آمد ناچیز و در بیشتر مواقع عدم کنترل 
کافی بر سرنوش��ت خود از جمله عواملی است که 
دختران را طعمه افسردگی می کند.در نهایت برای 
جلوگیری از افزایش بیماری افس��ردگی در جامعه 
باید روانش��ناس و روانپزش��کان ب��ه معنای واقعی 
خویش معرفی ش��وند و اقش��ار جامعه نیز باید از 
نظ��ر فکری و فرهنگی به نقطه ای برس��ند که تنها 

»مجنون ها« نیاز به مشاور و روانپزشک ندارند.

بررس��ی ها و گفته های فردی که مسئول پر 
کردن درخواس��ت های طالق بود نشان می دهد 
تم��ام زمان پرک��ردن ف��رم تنه��ا 10 دقیقه طول 
می کش��د و در صورتی که زوجین کارهای دیگر 
مث��ل دادن آزمای��ش و پیدا کردن داور را س��ریع 
انجام دهند می تواند به سرعت هر چه تمام تر از 

زندگی در کنار هم استعفا دهند!
به گ��زارش ایونا، زندگ��ی در دنیای صنعتی 
همه مس��ائلش متف��اوت اس��ت و گاه عجیب و 
غریب. تولدش، بزرگ شدنش، ازدواجش و حتی 
طالقش. تا چند سال قبل طالق پدیده ای مذموم 
و قبی��ح در جامعه به ش��مار می رفت و افراد در 
شرایط بسیار حاد به طالق فکر می کردند و یا گاه 
آنقدر در پیچ و خم مراحل قانونی گم می ش��دند 
ک��ه بی خیال ط��الق گرفتن از هم می ش��دند و 

سعی می کردند زندگی شان را ادامه دهند.
اما حاال با گس��ترش نوعی از طالق دیگر نیاز 
نیست کفش آهنین برای جدا شدن از هم بپوشند 
و یا فقط تنها به دلیل وجود مش��کالت بزرگ به 
دادگاه مراجعه کنند. حال آنها می تواند به راحتی 
ب��ه دادگاه مراجعه کنند و بع��د از مدت کوتاهی 
از دادگاه خارج ش��ده و فاتحانه بگویند: »راحت 

شدم«
توافق برای نابودی زندگی

افزایش طالق در زندگی هزاره سوم در ایران 
در حالی مرز هش��دار را رد کرده اس��ت که بنا بر 
گفته معاون قضایی رئیس کل دادگس��تری تهران، 
82درصد طالق های کش��ور در سال 85 توافقی 

بوده است.
از سوی دیگر تحقیقات و مطالعات دفتر امور 
آسیب دیدگان س��ازمان بهزیستی نشان می دهد 
که آم��ار طالق در ایران بین س��ال های 79 تا 9 
ماهه س��ال 86  فراز و نش��یب هایی بس��یاری را 

طی کرده است.
براساس آمارهای به دست آمده از این تحقیق 
تا سال 79 رشد طالق در ایران سیر آرام و تقریبًا 
ثابتی را طی می کرده اس��ت اما از سال 80 طالق 
با س��یر صعودی چشمگیری در ایران مواجه شده 

است.
به ط��وری ک��ه میزان ط��الق در س��ال 80، 
9/4درصد، سال 81، 10/3 درصد، سال 82، 10/6 
درصد، س��ال 83، 10/5 درصد، س��ال 84، 10/7 
درصد، س��ال 85، 12/1 درصد و در نه ماهه سال 

86 به 11/2 درصد رسیده است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان افزایش طالق 
در ای��ران به خصوص ط��الق توافقی که به گفته 
اسحاقی معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی 
جوانان دو س��وم از طالق های موجود در کشور 
را تش��کیل می دهد، هنوز در رابط��ه با جزییات 
و آم��ار طالق توافقی اطالعات دقیقی در دس��ت 

نیست.)اگر بود که هر کسی چیزی نمی گفت(

ای��ن نوع جدید از طالق ب��ه آرامی به عنوان 
یک م��د! در میان افراد جامعه جا افتاده اس��ت و 
زوجین��ی که به دنب��ال بهترین گزین��ه برای حل 
مشکالتش��ان هستند که گاه به دلیل طوالنی بودن 
مراح��ل طالق در دادگاه ه��ا رخ می دهد و آنها 
تصمی��م می گیرند ب��ه جای چندین م��اه معطل 
شدن در دادگاه، با توافق یکدیگر طالق بگیرند تا 

قاضی، آنان را به مشاور و... ارجاع ندهد.
دادگاه های خانواده هر روز مملو از کس��انی 
اس��ت که به قصد جدا ش��دن از همدیگر طالق 
توافقی را انتخ��اب می کنند چرا که معتقدند این 
راه آس��انترین و س��ریعترین راه ب��رای رهایی از 

زندگی جهنمی! کنار یکدیگر است.
برای گرفت��ن طالق توافقی کافی اس��ت که 
زن و ش��وهر ب��ه همراه شناس��نامه و عقد نامه به 
دادگاه بروند و فرم درخواست را پر کند و بعد از 
پرش��دن فرم و به محض آوردن ورقه آزمایشگاه 
ب��ا حضور یک داور که می تواند به انتخاب خود 

و یا دادگاه باشد طرفین از هم جدا می شوند.
از اقدام تا طالق فاصله ای به اندازه...

افزایش ط��الق توافقی در حال��ی در جامعه 
به م��رز بح��ران نزدیکتر می ش��ود که ب��ه گفته 
کارشناس��ان در دادگاه ه��ای خان��واده باید اصل 
بر اطاله دادرس��ی باش��د تا ش��رایطی حاکم شود 
ت��ا احتمال صلح طرفی��ن در این رفت و آمدها و 
موش��کافی هر چه بیشتر مش��کالت آنها به صلح 

بیانجامد.
فاطمه بداغی، نماینده قوه قضاییه در شورای 
فرهنگی اجتماعی زنان در این باره می گوید: »در 
حقوق بس��یاری از کش��ورها زمانی با نام »مهلت 
فکر« یا »مهلت تجدید نظر« پیش بینی شده است 
که گاه س��ه ماه و گاهی هم تا ش��ش ماه تعریف 
شده است تا شاید رابطه زوجین در این مدت به 
سازش بینجامد. در ایران هم قضات معموالً برای 

تجدید نظر فرصتی را تعیین می کنند.«
وی اف��زود: »وکال و قض��ات قبل از ش��روع 
دادرس��ی تالش ش��ان را بر مصالحه می گذارند 
و ای��ن در طالق توافقی نیز رعایت می ش��ود. به 
عنوان مثال نتیجه ای که من از بررسی 60 پرونده 
گرفت��ه ام نش��ان می دهد که تنه��ا دو پرونده در 
کمت��ر از یک هفته و یا یک روز به خواندن صیغه 
طالق انجامیده اس��ت و بقیه حداقل تا یک ماه به 

طول انجامیده است.«
ای��ن ادع��ا در حال��ی اس��ت که مش��اهدات 
خبرن��گار اجتماع��ی م��ا از دادگاه تهران نش��ان 
می دهد که زوج های بسیاری هر روز در دادگاه 
خان��واده رفت و آمد می کنند که تنها در دو روز 

کارهای طالقشان انجام شده است.
البت��ه با احتس��اب اینکه ای��ن دو روز فاصله 
افت��ادن برای کارها هم به ای��ن دلیل بوده که باید 
آزمایشگاه می رفتند و تا آماده شدن جواب مدتی 

به طول انجامیده و یا از زمان پر کردن درخواست 
مدتی را صرف پی��دا کردن داور برای حضور در 

دادرس��ی کرده بودند در غی��ر اینصورت به گفته 
خ��ود این زوجین بس��یار زودتر از دو روز صیغه 

طالق جاری شده بود.
الیحه ای که پشت هیاهو گم شد

ش��کل گیری این معضل در حال��ی هر روز 
ب��ه نقل محافل و به ش��کل گی��ری همایش ها و 
بررس��ی ها و تحلیل های مختلف کش��یده شده 
اس��ت که براس��اس الیحه حمایت از خانواده که 
ش��هریورماه سال گذشته در کمیس��یون فرهنگی 
مطرح ش��ده بود و چن��دی پیش در کمیس��یون 
قضایی تصویب شد ماده ای به چگونگی مراحل 
ش��کل گیری طالق توافقی اختصاص داده ش��ده 

بود.
ب��ه گزارش ایونا، طبق این ماده )ماده 27( در 
صورت��ی که زوجین به ص��ورت توافقی متقاضی 
طالق باش��ند بای��د به مراک��ز مش��اوره خانواده 
مراجع��ه نمایند. این مراکز ضم��ن ارائه خدمات 
مشاوره ای، سعی در س��ازش و انصراف آنان از 
درخواس��ت طالق می نماید. در صورت حصول 
س��ازش و انصراف از طالق، س��ازش نامه تنظیم 
و گرن��ه با ذکر دقیق م��وارد توافق، گواهی توافق 

زوجین بر طالق صادر می نماید.
فاطمه بداغی در این باره می گوید: »این ماده 
یکی از ماده های بس��یار ارزشمند الیحه حمایت 
از خان��واده بود که متأس��فانه در میان آن هیاهو و 
اعتراضاتی که نسبت به بعضی از مواد این الیحه 
صورت گرفت، گم ش��د و کسی هم به آن توجه 

نکرد.«
ب��ه هر ح��ال این ط��الق در جامع��ه وجود 
دارد و ه��ر روز بر تعداد کس��انی ک��ه راه طالق 
توافق��ی را برای جدایی انتخاب می کنند بیش��تر 
می ش��ود. حال با دالیل منطقی و یا غیر منطقی. 
اما با همه اینها هنوز آمار درستی درباره تعداد این 
طالق ها و دالیلی که افراد به این نوع طالق روی 

می آورند وجود ندارد.
بی ش��ک وقتی تا این حد مس��أله بی اهمیتی 
می ش��ود و همه تنه��ا به مزمت جدای��ی به این 
س��رعت اکتف��ا می کنن��د نم��ی ت��وان حرفی از 
کودکانی که ش��اهد و قربان��ی جدایی پدر و مادر 

کمتر از چند روز هستند، زد.

طالق توافقی ؛  بحران مدرن خانواده ایرانی
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محیط زیست 

در جمهوری اس��المی ایران، حفاظت محیط 
زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در 
آن حیات رو به رش��دی داش��ته باش��ند وظیفه 
عمومی تلقی می ش��ود. از ای��ن رو فعالیت های 
اقتصادی و غیر آن، که با آلودگی محیط زیست 
یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند 
ممنوع اس��ت. در سال های اخیر توسعه اقتصادی 
کش��ورها که با اتکا به ق��درت تکنولوژی صورت 
گرفت��ه، معم��والً در مراحل اولیه خود به مس��ائل 
زیس��ت محیط��ی بی توجه بوده اس��ت. به همین 
س��بب صدمات برگشت ناپذیری به محیط زیست 
وارد کرده که از آن جمله می توان به آلودگی های 
مختل��ف، تخری��ب الی��ه ازن، تولی��د زباله های 
ویرانگر، رش��د فزاینده ی جمعیت، تغییرات آب 
و هوا، جنگل زدایی و... اش��اره کرد. بس��یاری از 
این مش��کالت ریش��ه در نوع نگ��رش و رفتار ما 
انسان ها به طبیعت دارد و از این رو نوعی مشکل 
فرهنگی محسوب می شود. بدین جهت ضرورت 
ایجاد یک تغییر زیربنایی در بینش و رفتار عمومی، 

نسبت به محیط زیست کاماًل احساس می شود.
البت��ه نگ��رش و رفتار انس��ان ها به س��رعت 
قاب��ل تغییر نیس��ت و نیازمند صبر و اس��تمرار در 

فعالیت های آموزشی و فرهنگی است.
جمهوری اس��المی ایران طی سال های اخیر 

در اجرای اصل پنجاهم قانون اساس��ی کشور و با 
توجه به توافق ها و تأکید کنوانسیون ها و مجامع 
بین المللی تالش های همه جانبه ای برای کسب 
دس��تاوردهای زیس��ت محیطی و نیل به توس��عه 
پایدار آغاز کرده اس��ت. در توس��عه پایدار، حفظ 
محیط زیس��ت به عن��وان یک فعالیت اساس��ی و 
زیربنایی در کلیه فعالیت ها از قبیل تولید، مصرف 

و سایر شئون زندگی مطرح است.
الزم��ه تحقق توس��عه پای��دار و رویارویی با 

بحران ه��ا و معضالت زیس��ت محیط��ی، ارتقاء 
آگاهی های عمومی، جلب مشارکت های مردمی 
و حاکم ش��دن فرهنگ زیس��ت محیطی و آشنایی 
آحاد مردم با فواید رعایت ضوابط زیست محیطی 
اس��ت. امروزه توجه به محیط زیس��ت بیش از هر 
زمان دیگری ضرورت دارد و باید در جهت تنویر 
افکار عمومی و آموزش و اطالع رس��انی گام های 
اساسی برداش��ته شود تا این آموزش ها در نهایت 
باعث ایجاد و ارتقای حساسیت ها در افراد نسبت 

به حوادث و تغییراتی که در طبیعت رخ می دهد، 
شود.

آم��وزش محیط زیس��ت سیس��تم پیچیده ای 
است که توس��عه دانش، مهارت، رفتار، آگاهی ها، 
مسئولیت پذیری و باالبردن اخالق زیست محیطی 
را در جامعه تس��هیل می کند. طب��ق تحقیقات به 
عمل آمده، کتب درس��ی مقاطع ابتدایی، راهنمایی 
و متوس��طه حجم بس��یار کمی از محتوای درسی 
در زمینه محیط زیس��ت را به خود اختصاص داده 
ان��د. این امر نیاز به آموزش های زیس��ت محیطی 
فراگی��ر با ه��دف ارائه آموزش و باالبردن س��طح 
آگاهی های زیس��ت محیطی برای کلیه ی سطوح 
جامعه به خصوص جوانان را یادآور می ش��ود تا 
اف��رادی عالقه مند، فعال و آگاه نس��بت به محیط 
زیست جهت مشارکت به وجود آورد و با ارائه ی 
اطالع��ات متن��وع زیس��ت محیطی ب��ه مخاطبان 
مختل��ف به وی��ژه جوانان، آنها را ب��رای یک عزم 
مل��ی در حفاظت محیط زیس��ت ف��را بخواند. با 
توجه به کمبود ش��ناخت از محیط زیس��ت تالش 
 ش��ده تا در فرصت پیش رو با معرفی ویژگی ها و
 ظرفیت ه��ای بالق��وه و بالفع��ل محیط زیس��ت 
بختی��اری  و چهارمح��ال  اصفه��ان  اس��تان های 
پاس��خگوی نیاز مخاطبان در سطح ملی، منطقه ای 

و محلی باشیم.

مانع تراشی در ایجاد 
500 هزار شغل برای 
جنگل نشینان

در حالی ک��ه 20 میلیون هکت��ار از عرصه های 
طبیعی کش��ور مس��تعد کش��ت و برداشت گیاهان 
دارویی وصنعتی اس��ت، مخالفت برخ��ی افراد با 
مصوبه دولت مبنی بر »طرح ملی توس��عه گیاهان 
داروی��ی و صنعت��ی«، مانع کس��ب میلیون ها دالر 
درآم��د ارزی و ایج��اد 500ه��زار ش��غل در میان 
جوامع حاشیه نشین جنگل ها و مراتع شده است.

دکتر پیمان یوسفی، مدیرکل جنگل های خارج 
از ش��مال با اعالم این مطلب به همشهری آن الین 
گف��ت: درحالی ک��ه چ��رای دام و زراع��ت دیم و 
استفاده بی رویه از چوب، نفس مراتع و عرصه های 
جنگلی را گرفته، ع��ده ای با وجود مصوبه دولت، 
مانع توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی در این 

عرصه ها می شوند.
این در حالی اس��ت که حاشیه نش��ینان جنگل 
و مرات��ع برای امرار مع��اش ناگزیر به زراعت دیم 
گندم وجو و چرای دام در جنگل و مرتع هس��تند؛ 
روندی که بیش��ترین آس��یب ها را به این عرصه ها 

وارد کرده است.
یوسفی تصریح کرد: در بهترین شرایط، کشت 
گن��دم و جو در هر هکتار از عرصه های جنگلی و 

مرتع، 400 هزار توم��ان محصول دارد؛ حال آنکه 
در همین عرصه می توان گیاهان صنعتی و دارویی 
نظیر گل گاو زبان،  کرفس کوهی، موس��یر و مورد 
کشت کرد که درآمد آن قابل مقایسه با زراعت دیم 

یا برداشت چوب نیست.
برای مثال کش��ت گل گاوزب��ان در هر هکتار 
حداق��ل 5 میلیون تومان و کرف��س کوهی در هر 
هکتار 7 میلی��ون تومان محص��ول می دهد. چنین 
درآمدی عالوه بر بهبود وضعیت معیش��تی جوامع 
محلی و روس��تائیان حاش��یه نش��ین جن��گل مانع 

تخریب این عرصه ها می شود.
وی با اش��اره به اینکه مدت هاست کشورهای 
توس��عه یافته زمینه مش��ارکت جوامع بومی را در 
حف��ظ و احیای جن��گل و مرتع فراه��م کرده اند،  
تصریح کرد: س��ازمان جنگل ها و مراتع کش��ور با 
الگو برداری از تجارب موفق جهانی و بومی سازی  
ای��ن تجارب کوش��ید تا توس��عه کش��ت گیاهان 
داروی��ی و صنعتی را به عنوان یک س��ند راهبردی 

برای حفاظت از عرصه های ملی به اجرا درآورد.
ب��ا همین رویکرد، س��ال 86،  طرح کش��ت 5 
میلی��ون هکتار گیاهان دارویی و صنعتی تهیه و در 
دس��تور کار س��ازمان جنگل ها قرار گرفت. در پی 
آن، به دلیل اهمیت موضوع در سال 87،  طرح ملی 
توسعه گیاهان دارویی و صنعتی به تصویب هیأت 
دولت رس��ید اما به دلیل سنگ اندازی برخی افراد 
این طرح فقط در یک میلیون هکتار به اجرا درآمد 
و س��ازمان جنگل ها ومراتع با وجود پیگیری های 
فراوان موفق به اجرای کامل این طرح نشد؛طرحی 

ک��ه با اج��رای آن حداقل 500 هزار ش��غل ایجاد 
می ش��د و تحولی بزرگ در اقتص��اد جوامع بومی 
و محل��ی ایجاد می کرد؛ ضمن آنکه حفظ و احیای 

عرصه های طبیعی را در پی داشت.
یوس��فی از راه اندازی ی��ک کارخانه فراوری 
گیاهان دارویی و صنعتی توس��ط بخش خصوصی 
در لرس��تان به عنوان نمونه ای موف��ق در این زمینه 
ن��ام برد و افزود: این کارخانه با اس��تخدام 60 نفر 
که بیش��تر کارکنان آن افراد بومی هس��تند توانسته 
است مردم محلی را به کاشت »مورد« که از جمله 

گیاهان در معرض انقراض است ترغیب کند.
در ای��ن کارخان��ه از این گیاه اسانس��ی به نام 
» میراتول« به دس��ت می آید ک��ه هرلیتر آن 5 هزار 
دالر برای اس��تفاده درصنایع داروسازی به فروش 
می رس��د. وی گفت: در یک میلی��ون هکتاری که 
هم اکنون زیرکش��ت این گیاهان است به دلیل نبود 
آموزش،  کمبود اعتبارات مالی و ضعف تشکیالت 
و س��اختار، بهره برداری به ش��یوه س��نتی صورت 
می گیرد که غیراصولی اس��ت و بهره برداران را با 

مشکالت متعددی مواجه کرده است.
براین اس��اس انتظار می رود مس��ئوالن ذیربط 
با رف��ع موانع موجود بس��تر توس��عه این صنعت 
مغف��ول مانده را فراهم آورن��د و نگذارند بیش از 
این عرصه های جنگلی و منابع طبیعی دس��تخوش 

تخریب های ناگزیر جوامع بومی شود.
انتقاد از بانک کشاورزی

مدیرکل جنگل های خارج ازشمال، در بخشی 
از س��خنان خ��ود از بان��ک کش��اورزی به عنوان 

بزرگ ترین مانع توس��عه منابع طبیع��ی یاد کرد و 
افزود: این بانک با سیاس��ت هایی که اعمال می کند 
عماًل مانع توسعه فعالیت مرتبط با گیاهان دارویی 
و صنعت��ی و زراع��ت چوب ش��ده ک��ه نتیجه آن 

تخریب عرصه های طبیعی است.
وی در توضی��ح ای��ن مطل��ب تصری��ح کرد: 
روس��تائیان ب��رای دریاف��ت ی��ک وام 10 میلیون 
تومان��ی آنق��در با مش��کل مواجهن��د و بانک ها با 
مقررات دس��ت وپاگیر آنقدر مانع تراشی می کنند 
که روس��تایی از گرفتن وام منصرف می شود اما در 
عوض می بینید به یک ش��رکت 200 میلیون تومان 

وام می دهند.
این شیوه برخورد جز سرخوردگی روستائیان 
فایده ای ندارد و بدیهی است که نه زراعت چوب 
رون��ق می گیرد و نه کس��ی دنبال کش��ت گیاهان 
صنعتی و دارویی می رود. دولت باید با بستر سازی  

مانع اینگونه مانع تراشی ها شود.

براس��اس تفاهمنامه امضاء ش��ده میان مؤسسه 
تحقیقات آب ای��ران و مرکز تحقیقاتی کاس��پین، 
گش��ت مش��ترک ایران و روس��یه در دریای خزر 

انجام می شود.
به گ��زارش روز پنج ش��نبه ایرنا از مؤسس��ه 
تحقیق��ات آب، مدی��ر مرک��ز تحقیق��ات دریایی 
کاس��پین روس��یه در بازدید از مؤسس��ه تحقیقات 
آب ایران گفت: براساس این تفاهم نامه پیش بینی 
می شود گش��ت مش��ترک ایران و روسیه حرکت 
خ��ود را ب��ر روی دریای خزر در مرداد ماه س��ال 

آینده )آگوست 2010 ( آغاز کنند.
به گفته »س��رگی موناخوف« ای��ن تفاهم نامه 
اردیبهش��ت ماه سال جاری میان مؤسسه تحقیقات 
آب ایران و مرکز تحقیقات دریای خزر روسیه در 

آستاراخان به امضاء رسید.
این مقام روسی گفت : این حرکت تأثیر مثبتی 
در ادامه همکاری میان دو مرکز تحقیقاتی داشته و 
نتایج قابل توجهی در امر پژوهش منابع آبی دریای 

خزر در اختیار دو کشور قرار می دهد.
رئیس مؤسس��ه تحقیقات آب ایران نیز گفت: 

در قال��ب ای��ن تفاهمنامه پروژه های مش��ترکی با 
طرف روسی تعریف شده که گشت مشترک یکی 

از این اقداما ت است.
»محم��د ریاحی« افزود : این گش��ت با هدف 
اندازه گیری دریایی مشخصات فیزیکی و شیمیایی 
مناب��ع آبی و ارزیابی زیس��ت محیطی دریای خزر 

انجام می شود.
 وی گف��ت : ای��ن گش��ت از س��احل ای��ران 
ب��ه س��مت روس��یه حرک��ت   ش��روع ش��ده و 

می کند.

پژوهش��گران MIT با هدف مب��ارزه با گرمای 
جهانی روشی را ابداع کردند که در مدت چند دقیقه 
اطالعاتی را در خصوص نش��ت دی اکس��ید کربن 

از مخازن طبیعی زیر زمینی این گاز ارائه می دهد.
به گزارش مهر، یکی از پیش��نهادات ارائه ش��ده 
در خصوص محدود کردن انتش��ار دی اکسید کربن 
در اتمس��فر جلوگیری از نش��ت این گاز از مخازن 
طبیعی زیر زمینی اس��ت به همین منظور گروهی از 
دانشمندان مؤسسه تکنولوژی ماساچوست مدلی را 
برای ارزیابی احتمال نشت این گاز از مخازن طبیعی 

ارائه کردند.
دی اکسید کربن این مخازن وارد آبهای زیرزمینی 
می شود. این گاز سبکتر از آب است به همین علت 

به محض آنک��ه وارد جریان آب زیرزمینی ش��د به 
سمت بخش��های فوقانی حجم آب باال می رود. در 
بخشهای فوقانی آب سنگهای متخلخلی وجود دارند 
که به طور معمول همانند یک الیه بس��ته می شوند 
و گاز پای��دار را ب��رای طوالنی م��دت در خود نگه 

می دارند.
این الیه س��نگ اغلب نفوذپذیر است و بنابراین 
گاز ب��ه آهس��تگی از ای��ن فیلت��ر عبور ک��رده و به 
اتمس��فر باز می گ��ردد. تحقیقات مس��تقیم در این 
 عرصه با نقش��ه برداری ازساختار بالقوه ژئولوژیکی 
تئوری��ک مدله��ا  بررس��ی  ب��ا  و  اس��تفاده   قاب��ل 
 برای پیش بینی مسیر جریان دی اکسید کربن انجام 

می شود.

براساس گزارش ساینس دیلی، در این خصوص 
ای��ن محقق��ان اظهار داش��تند  مدل جدی��د ما بیش 
از آنک��ه متکی بر روش��های عددی باش��د، یک متد 
تحلیلی است و در درجه اول سه مکانیزم فیزیکی که 
دی اکس��ید کربن در حضور آنها در الیه سنگها باقی 

می ماند را با یک فرمول ریاضی بررسی می کند.

این فرمول یک راه حل ساده را برای رسیدن به 
ج��واب ارائه و احتم��ال پارامترهای کلیدی مختلف 
را تحلیل می کن��د. به این ترتیب می تواند در کمتر 
 از چن��د دقیق��ه پیش بینی کند که دی اکس��ید کربن
  از چ��ه روش��ی ب��رای رس��یدن ب��ه س��طح زمین 

استفاده می کند.

تکمی��ل  آس��مانخراش  بلندتری��ن  س��ازندگان 
ش��ده جهان که در تایوان اس��ت، تصمی��م گرفته اند 
این س��اختمان را با موازین زیس��ت محیطی منطبق 
کنن��د و امیدوارن��د ک��ه برنام��ه امریکای��ی »ال ایی 
 Leadership in Energy and( د«،  ای��ی 
Environment Design(، ط��رح پرهزین��ه آنها 
را تأیی��د و اعالم کند ک��ه »تایپ��ی 101«، بلندترین 

ساختمان »سبز« جهان است.
ب��ه گزارش س��رویس »محیط زیس��ت« ایس��نا، 
»ال ای��ی ایی د«، پرش��تاب ترین و بزرگ ترین برنامه 
بین المللی صدور مجوز برای ساختمان هایی است که 
با توجه به نیازهای محیط زیست ساخته شده است.
ش��رکت همکاری ه��ای مال��ی تایپ��ی، مال��ک 
آسمانخراش تایپی 101، درصدد است نزدیک به دو 
میلیون دالر روی این ساختمان خرج کنند تا مصرف 

برق و آب این س��اختمان و همچنین میزان گازهای 
گلخانه ای را که به خاطر این س��اختمان وارد محیط 

زیست می شود، کاهش دهد.
در این س��اختمان از المپ هایی استفاده خواهد 
ش��د که کم مصرف اس��ت و 10 ه��زار نفری که در 
ای��ن س��اختمان کار می کنن��د ترغیب خواهند ش��د 
آشغال های خود را در ظرف های بازیافت جمع کنند 
و دس��تگاه تهویه را طوری تنظیم کنند که دمای این 

ساختمان همواره 26 درجه سلیسیوس باشد.
مس��تاجران س��اکن این آس��مانخراش همچنین 
ترغیب می ش��وند از وس��ایط نقلیه عمومی استفاده 
کنن��د و خریدهای روزان��ه خ��ود را از خیابان های 
اط��راف انجام دهند تا می��زان رفت و آمد خودرو به 

این محل کم تر شود.
کاتی یانگ � از مس��ؤالن تایپی 101 � می گوید 

اجرای این تغییرات باعث خواهد ش��د تا هزینه های 
اداره این س��اختمان س��االنه 615 هزار دالر کاهش 

یابد.
سازندگان تایپی 101 که در سال 2004 تکمیل شد، 
امیدوارند این ساختمان با تغییراتی که خواهد داشت، به 

نماد بین المللی نهضت سبز تبدیل شود.
ارتفاع این آسمانخراش 509 متر است و 101 طبقه 
دارد. تایپی 101 که به ساقه یک گیاه بامبو شباهت دارد، 

یکی از دیدنی های جذاب جهان محسوب می شود.
به گفته او س��اختمان های بلند در سراسر جهان 
همچ��ون ش��هرهای عمودی ان��د که برخ��ی از آنها 
بزرگ ترین آلوده کنندگان محیط زیس��ت در شهرها 
به حس��اب می آیند. تاکنون 3هزار و500 س��اختمان 
در جهان به لحاظ محیط زیس��ت ساختمان های برتر 

اعالم شده است.

سرنوشت مشترک انسان و طبیعت تشکیل پنجمین کار گروه استانی آموزش همگانی 
محیط زیست اصفهان

پنجمین جلسه کارگروه استانی بند الف ماده 64 قانون برنامه چهارم توسعه با موضوع آموزش همگانی 
در اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تشکیل شد.

 به گزارش دریافتی از حفاظت محیط زیس��ت اس��تان در این جلسه که نمایندگان 22 دستگاه عضو 
حضور داشتند، روند پیشرفت فعالیتهای آموزش محیط زیست توسط اعضا بررسی و آموزش درون 

سازمانی کارکنان این دستگاهها به عنوان اولویت نخست فرهنگ سازی در استان مطرح شد.
   این گزارش حاکی اس��ت طی جلس��ات پیشین کار گروه که از اسفند ماه 87 تاکنون تشکیل شده 
راهکارهای مؤثر جهت حل معضالت آموزش واطالع رسانی محیط زیست در سطح استان بررسی 
ش��ده وتا کنون برنامه ریزی و اقدامات قابل توجهی در این زمینه با همکاری دس��تگاههای مرتبط 
صورت پذیرفته ک�ه تحت پوش��ش قرار گ�رفتن ده ها مدرس��ه پایلوت جهت ارائ�ه آموزش ه�ای 
محیط زیس��ت،انتقال اطالعات و آموزه های محیط زیستی به مدیران ارشد و میانی استان، گسترش 
اطالع رس��انی از طریق رس��انه های جمعی و آموزش مربیان و نونهاالن مهد کودکهای استان از آن 
جمله است.    شایان ذکر است کار گروه بند الف ماده 64 قانون برنامه چهارم توسعه به منظور ارائه 
آموزشهای همگانی و اعتالی فرهنگ عمومی محیط زیست در سطح ملی و استانی تشکیل شده و 

اصفهان یکی از استانهای پیشرو در این زمینه است.

IT سند محیط زیست و
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به رتبه های علمی ایران در چند رشته گفت: رتبه ما در 
رشته های علمی نسبت به گذشته رشد داشته است به طوری که در نانو به رتبه 15 دنیا و در شیمی 
به رتبه 16 رسیده ایم،همچنین در فنی و مهندسی 22 رتبه، در مواد 20 رتبه و در دارو و سم شناسی 

12 رتبه رشد داشته ایم.
به گزارش مهر، محمدرضا مخبر دزفولی در هم اندیش��ی دانشمندان جهت تدوین اسناد فناوریهای 
راهبردی با بیان اینکه امروز فناوریهای پیشرفته به تعداد دانشمندانی است که آماده ابتکار و نوآوری 
هستند، گفت: رشته های جدید شکل می گیرد پس ما نیز باید خود را برای این فناوریهای جدید آماده 

کنیم و در برنامه ریزی ها باید به دنبال این باشیم که یک گام جلوتر را مد نظر قرار دهیم.
وی با تأکید بر اینکه اگر بخواهیم در علوم پیش��رفته با کش��ورهای صاحب فناوری رقابت کنیم باید 
فناوریهای پیشرفته را در این کشورها مرتب رصد کنیم گفت: امروز نقشه جامع علمی کشور به اتمام 
رسیده و در روزهای آینده رونمایی می شود و در نقشه جامع،این مسئولیتها در نظر گرفته شده است.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی افزایش سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی را ضروری دانست 
و گفت: برای رس��یدن به اهدافمان در فناوری باید از انحصاری ش��دن فناوری جلوگیری کرد و هر 

ایرانی باید بتواند در عرضه فناوری فرصت برابری داشته باشد.
وی بر اعتماد به دانشگاهها نیز تأکید کرد و اظهار داشت: ثبت اختراع باید تسهیل شود اگر چه در حال 
حاضر این موضوع نسبت به قبل پیشرفت بیشتری در کشور داشته اما باید تالش کرد ثبت بین المللی 

اختراعات نیز در وضعیت بهتری قرار گیرد.
مخبر از تدوین سند هوا و فضا خبر داد و گفت: این سند در دستور کار شورای عالی انقالب فرهنگی 

قرار گرفته و پیش نویس سند محیط زیست و IT نیز آماده شده است.

اولین روبات دوستدار محیط زیست جهان
ژاپنی ها در نمایش��گاه بین المللی روبات، اولین روبات دوستدار محیط زیست که کاماًل از مقوا 

ساخته شده است را نمایش دادند.
به گزارش مهر، دانش��مندان ژاپنی اولین روبات سازگار با محیط زیست در جهان را که کاماًل از 

مقوا ساخته شده است، ارائه کردند.
این روبات سبز که نام D+ropop برای آن انتخاب شده است 6 کیلوگرم وزن داشته و توسط 
متخصصان شرکت روباتیک Eager ابداع شده است. تمامی قطعات روبات D+ropop از مقوا تهیه 

شده و تنها از هشت موتور سبک وزن برای حرکت دادن سر و بازوهایش برخوردار است.
به دلیل مقوایی بودن این روبات شرکت تولید کننده آن امیدوار است این ابداع با استقبال صنایعی 

که در جستجوی ایده های جدید و سبز هستند مواجه شده و منجر به تولید انبوه آن شود.
پس از پایان یافتن عمر مفید D+ropop می توان به راحتی آن را بازیافت کرد. همچنین امکان 

رنگ آمیزی بدنه روبات و عایق ساختن آن در برابر رطوبت و آب نیز وجود دارد.
بر اساس گزارش سان، قیمت هر یک از این روباتهای دوستدار محیط زیست در حدود سه هزار 
پوند بوده و تولید کنندگان آن قصد فراهم آوردن شرایطی برای اجاره دادن روباتها را نیز دارند. اولین 

روبات سبز جهان در نمایشگاه بین المللی روبات در ژاپن به نمایش درآمده است.

جذب کمتر دی اکسید کربن با تغییر اقیلم در 
اقیانوس ها

اقیانوس ها بزرگترین جایگاه در دنیا برای جذب دی اکس��ید کربن هستند. حدود 93 درصد از دی 
اکس��ید کربن در اعماق اقیان��وس جذب جلبکها و خزه های دریایی، گیاه��ان دریایی و مرجان ها 

می شود.
به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران و به نقل از شبکه بین المللی خبری محیط زیست، بر اساس 
تحقیقات اخیر دانش��مندان، اقیانوس ها قادر به جذب تمام دی اکس��ید کربن خارج شده حاصل از 
سوزاندن سوختهای فسیلی نیستند. تحقیقات نشان داد که تا سال 2000 مقدارجذب دی اکسید کربن 

اقیانوس ها کمتر از 10درصد بوده است.
اطالعات اخیرمنتشر شده توسط تیم دانشکده کلمبیا به ریاست »ثمر کاتیواال«، اقیانوس شناس نشان 
می دهد که میزان دی اکس��ید کربن تولیدی توس��ط انس��ان از سال 1765 تا س��ال 1950 که ناشی 
ازتولیدات صنعتی است بسیار چشمگیر بوده که میزان باالیی ازآن به درون اقیانوس جذب شده است.
از س��ال 2000 میزان دی اکس��ید کربنی که اقیانوس ها توانس��ته اند جذب کنند بسیار کمتر شده و 
حرکت جذب دی اکسید کربن به کندی صورت می گیرد. اولین دلیل مبتنی بر مسائل شیمیایی است. 
افزایش اشباع و تمرکز دی اکسید کربن در درون آب، غلظت آب دریا را کم کرده و میزان اسید آن 
را باال می برد و باعث به وجود آمدن اختالل در اکوسیستم اقیانوس ها به خصوص در مناطق قطبی 
می شود. تحقیقات بیان می دارد که مناطق جنوب اقیانوس در قطب جنوب حدود 40درصد از دی 

اکسید کربن اقیانوس را در بردارد.

 ابداع تایرهای کم مصرف و سازگار با
 محیط زیست

دانشمند ان نسل جدیدی از تایرهای سازگار با محیط زیست را برای خودروها تولید کرده اند که بدون 
تغییر در ایمنی و طول عمرشان، کارایی و استفاده سوخت خودرو را بهبود می بخشند و همچنین از 

میزان گاز گلخانه یی CO2 در محیط می کاهند.
به گزارش ایسنا، به گفته دانشمند ان، تایرهای جدید به اندازه یک مایل حرکت یا دو گالن سوخت 

یک خودرو در مصرف سوخت صرفه جویی می کنند.
مهندس��ان طراح این تایرهای سبز تشریح می کنند که مقاومت چرخشی یعنی اصطکاکی که هنگام 
چرخش در تایرها ایجاد می شود، فاکتور اصلی در مصرف سوخت یک وسیله نقلیه است. این عامل 

می تواند تا 20 درصد در مصرف سوخت تعیین کننده باشد.
ب��ا غلب��ه بر این مقاومت می توان تا چهار درصد از انتش��ار گاز دی اکس��ید کربن حاصل از احتراق 

سوخت های فسیلی کاست.
سال ها است که تولید کنندگان تایر در جستجوی مواد خامی برای ساخت تایرها هستند که مقاومت 
چرخشی کمتری داشته باشد، تا به این روش در مصرف سوخت صرفه جویی شده و محیط زیست 

نیز تمیزتر باشد.
در حال حاضر با اس��تفاده از مواد جدید مانند اش��کال تازه ای از س��یلیس و ترکیبات نانو مهندسان 

توانستند موانع موجود برای تولید الستیک های جدید را بردارند و به این هدف دست پیدا کنند.

گشت مشترک تحقیقاتی ایران و روسیه در دریای خزر اجرا می شود

ارائه روشی برای 
 جلوگیری از نشت 
دی اکسید کربن از 
داخل زمین

بلندترین 
 ساختمان 
جهان با موازین
  زیست محیطی 
 منطبق
 می شود



آنچه یک نیم فصل بر سپاهان و ذوب آهن گذشت
اصفهانی ها قهرمان می شوند، اگر...

سالمت

گروه ورزش: اینکه فوتبال ایران با چالش های 
بس��یاری مواجه اس��ت و با مش��کالت منحصر به 
فردی دس��ت وپنجه نرم می کندحکایتی است تلخ 
و تأس��ف برانگی��ز که هر کس منکر آن ش��ود، دو 
حالت بیش��تر ندارد؛یا اه��ل ورزش به ویژه فوتبال 
نیست یا به مبحث تسلط کافی دارد اما نمی خواهد 
واقعیت را قبول کند.البته حالت س��ومی هم وجود 
دارد که فرد مورد نظر به اصطالح »در باغ نیس��ت« 
وفقط ادعا می کند، آن هم به دلیل مس��ئولیتش در 

فوتبال و یا عالقه اش به این رشته ورزشی.
بگذریم، اینکه فوتبال ما حرفه ای نیست و تنها 
مدعی حرفه ای ش��دن هس��تیم و دست اندرکاران 
دنیای توپ گرد از بازیکن تا مربی و سرپرس��ت به 
این بهانه پول های نجومی دریافت می کنند،اینکه 
نه ورزش��گاه اس��تاندارد داریم )البت��ه دور از جان 
ورزش��گاه آزادی( و نه امکانات مرتبط با این رشته 
ورزش��ی، اینکه نه رس��انه تخصصی فوتبال داریم 
ونه کارش��ناس واقع��ی آن و ه��زاران اینکه دیگر 
بماند،اما ش��اید بزرگترین چالش س��ال های اخیر 
فوتب��ال ایران به غیر از محرومیت های پیاپی »فیفا« 
و همچنین احتمال ح��ذف تیم های ایرانی حاضر 

در رقابت ه��ای آس��یایی، بی اخالق��ی بازیکنان و 
مدیران باش��گاه های ورزشی باش��د که این روزها 

نمود بیشتری پیدا کرده است.
در همین راس��تا باید ب��ه بد اخالقی  و در عین 
ح��ال بی ادبی برخی متولیان فوتبال این مرز و بوم 
نی��ز اش��اره کرد.آقایانی که خود را مس��ئول رواج 

اخالق می دانند و از همه بی اخالق تر هستند.
شاید اش��اره به این نمونه مورد تازه ای نباشد 
ام��ا گفتن و نوش��تن از آن هیچ گاه دی��ر نخواهد 
ش��د.برنامه »90« را ک��ه می شناس��ید و حتم��ًا از 
مخاطبان اصلی اش به ش��مار می آیی��د. در برنامه 
وی��ژه 90 که مختص بررس��ی »منش��ور اخالقی« 
فوتبال بود،سردارعزیز محمدی رئیس سازمان لیگ 
برتر که مدافع اصلی منشور بود،از همه چیز و همه 
کس گفت و هرگونه نمایش��ی را به تصویر کش��ید 

به جزاخالق را.
او حت��ی در برخورد با منتقدین منش��ور)حاج 
رضایی کارش��ناس فوتبال و ش��اه حس��ینی رئیس 
پیش��ین کمیته انضباط��ی( نی���ز ادب را رع��ایت 
نمی کرد و با باال بردن صدای خویش و قطع کردن 
کالم دیگران س��عی داشت حرف خود را به کرسی 

بنش��اند در حالی که حاج رضایی و ش��اه حسینی 
با متانتی خاص پاس��خگوی س��ؤالهای محمدی و 

فردوسی پور و طرح اشکال از منشور بودند.
به بخش��ی از اظهارات عزی��ز محمدی در این 
برنام��ه توج��ه کنید: »م��ن یق��ه اش را می گیرم«.
نظرش��ما نس��بت به این جمله چیس��ت؟ به اعتقاد 
ش��ما مخاطب ارجمند که هوادار فوتبال محسوب 
می ش��وید و نه مس��ئولیتی در تیم خاصی دارید و 
نه در فدراس��یون مربوطه صاحب پست هستید،آیا 
راوی چنین جمله ای می تواند اخالق را در فوتبال 
رواج دهد؟ آیا او می تواند متولی منش��ور اخالقی 
باش��د؟ آیاچنین اندیشه ای شایسته آن است که در 
خص��وص صالحیت اخالقی دیگ��ران نظر دهد و 

برخی را محروم و بعضی را تشویق کند؟
بد اخالق های با ادب!

فوتب��ال در دهه 60 وس��پس 70 حال و هوای 
فوتب��ال  دیگ��ر داش��ت. مردان��ی در آن روزگار 
ایران پ��ا به توپ بودند که معرف��ت و مردانگی را 
س��ر لوحه کار خویش کرده و برای عشق خود که 
همان هواداران تیم ها بودند،گام به مس��تطیل سبز 
می گذاش��تند. فوتبالیس��ت های آن روزگار اه��ل 
آرایش »م��و« و ابرو و...نبودند و فقط کمی خلق و 
خویی تند وخشن داش��تند که چنین رفتاری هم با 
مرام مردمان ایران سال های ابتدایی دهه 60 بیگانه 
نبود؛علی پروین،امیرقلع��ه نویی،محمدمایلی کهن، 
برادران مظلومی، ب��رادران محمدخانی، احمدرضا 
عابدزاده،مجتب��ی محرمی و...فوتبالیس��ت هایی از 
همان نس��ل هستند که هنوز که هنوز است تند خو 

بوده،اما معرفت را فراموش نکرده اند.
ح��ال از همین آقایان به اصط��الح تندخو بیان 
جمله ای مثل عزیز محمدی آن هم از رس��انه ملی 
س��ابقه ندارد. آقایانی که شاید بداخالق باشند،ولی 

بی ادب نیستند.
بی ادبی فراگیر شده است

کافی اس��ت که نگاه��ی گذرا ب��ه صفحه اول 
روزنامه های ورزش��ی داشته باشید. سراسر توهین 
و خط ونشان فوتبالی ها برای یکدیگر.این بی ادبی 
به تلویزیون هم کش��یده شده اس��ت. بازهم برنامه 
90 ونمون��ه دیگ��ری در ای��ن خصوص.مناظ��ره 
هوش��نگ نصیرزاده)کارش��ناس داوری( و مسعود 
عنایت)رئیس کمیته داوران( را به خاطرمی آورید؟

اگ��ر برنام��ه تلویزیونی یادش��ده را مش��اهده 
کرده ای��د ک��ه متوج��ه منظورنگارنده این س��طور 
می ش��وید واگر هم که از فی��ض دیدار آن محروم 
بوده اید، چیز خاصی را از دس��ت نداده اید به جز 
مشاهده رفتار توهین آمیز 2داور کهنه کار فوتبال که 

باید الگو باشند،اما متأسفانه....
ادامه این بحث عمق فاجعه بی ادبی و در عین 
ح��ال بی اخالقی در فوتبال ایران را نش��ان خواهد 
داد،نکت��ه ای که بس��یاری از اهالی فوتب��ال به آن 
اذعان دارند و دلس��وزانه خواستار رفع این معضل 
هستند،ولی چه سود که آنها تصمیم گیرنده نیستند 

و حرفشان خریداری ندارد. 
آقایان مسئول، مشکل بی اخالقی در فوتبال به 
آرای��ش مو و ابروی یک بازیکن و یا مربی خالصه 
نمی ش��ود.  به اینکه او در ک��دام میهمانی حضور 
داش��ته و چه لباسی پوش��یده ارتباط مستقیم ندارد. 
اینکه فالن بازیکن در کجای ش��هر خانه دارد و چه 
ماش��ینی سوار می شود وهنگام تردد در خیابان چه 
می کند، بی اخالقی محس��وب نمی ش��ود، چراکه 
هرکدام از موارد فوق اگر خالف هم باشد در قانون 
کیفر آنان پیش بینی ش��ده است.ش��ما بهتر است به 
اص��ل موضوع بپردازید،اینک��ه آقای مربی فحش و 
ناس��زا از زبانش نمی افتد؛اینک��ه او بازیکن تیمش 
را به اس��تفاده از مواد نیروزا تشویق می کند،اینکه 
فص��ل نقل و انتقاالت عروس��ی »دالل« ها اس��ت 
و آنها هس��تند که  بیش��ترین س��ود را از این بازار 
آش��فته می برند و البته حق وحساب برخی مدیران 
باش��گاه ها را نی��ز پرداخ��ت می کنند،اینکه فالن 
بازیک��ن و ی��ا مربی به خود اج��ازه می دهد  داور 
را  شس��ته و آویخته و حرمتش را زیر س��ؤال ببرد 
وهزاران اینکه دیگر؛م��وارد بی ادبی و بی اخالقی 
اس��ت که بای��د پیرامون آن��ان نگران ب��ود و برای 
پیش��گیری و همچنین رفع چنین رفتارهایی قانون 

نوشت و تصویب کرد و به مرحله اجرا در آورد.
آقای��ان اگر به هوش نباش��ید و رفت��ار خود را 
اصالح نکنید و در عین حال به حاش��یه ها پرداخته 
و اصل موضوع را فراموش کنید،عاقبت بس تاریک 
و تأس��ف برانگیزی در انتظار فوتبال ایران خواهد 
بود. لطفا به هوش باشید و با درایت بیشتر و عزمی 
راس��خ تر موضوع رعایت اخالق وادب را پیگیری 

کنید.

گروه ورزش – رضا رضوی : 
سپاهان وذوب آهن نیم فصل لیگ برتر فوتبال را 
به خوبی وبا موفقیت سپری کردند،این روند موفقیت 
در جایگاهی که این دو تیم به دس��ت آوردند،کاماًل 

مشخص است.
    بدون ش��ک قهرمانی نیم فصل اول سپاهان و 
همچنین مقام دومی ذوب آهن این واقعیت را بر مال 
می س��ازد که دهه 80 همچنان ب��ا اقتدار این دو تیم 
اصفهانی که البته بازیکنان زیادی را نیز از اصفهان در 

اختیار ندارند ادامه می یابد.
اما این عنوان ها فقط در قالب حرف وکالم والبته 

نوشتار به چش��م می آید وآنچه در پایان مهم است 
جام قهرمانی دوره نهم لیگ برتر است که با ادامه این 
روند قطعاً به یک��ی از دوتیم اصفهانی تعلق خواهد 

گرفت.
در همین راس��تا باید به این نکته مهم نیز اشاره 
کرد که س��پاهان در دوره هفتم و ذوب آهن در دوره 
هش��تم تا آخرین بازی و حتی ت��ا دقایق پایانی این 
عنوان را در رقابت با پرسپولیس و استقالل در اختیار 
داش��تند اما  عدم بهره گیری درس��ت از فرصت ها 
س��بب شد پرس��پولیس در لیگ هفتم و استقالل در 

لیگ هشتم جام قهرمانی را از آن خود کنند.
ب��ه همی��ن دلیل، س��یر صعودی ای��ن دو تیم و 
آمار و ارقامی که آنها در مس��تطیل س��بز از خود در 
نیم فصل اول به جا گذاشتند اگر ادامه نیابد و همچون 
دو دوره قبلی منجر به فتح جام قهرمانی نش��ود،فقط 
آه وافسوس را برای فوتبالدوستان اصفهانی به دنبال 

خواهد داشت. 
نباید از حق گذشت ؛عنوان قهرمانی برای سپاهان 
و ذوب آهنی که همه امکانات الزم را دراختیار دارند، 

انتظار غیر معقولی به شمار  نمی آید.

عملکرد ذوب آهن و سپاهان در مصاف های خارج از خانه
امتیاز تفاضل گل خورده گل زده باخت تساوی برد بازی تیم

13 2 8 10 2 4 3 9 سپاهان

13 1 9 10 1 4 3 8 ذوب آهن

نتایج دیدارهای خارج از خانه

سپاهانذوب آهن
استقالل1   سپاهان   0تراکتورسازی  0ذوب آهن  0

مقاومت سپاسی3سپاهان   1ابومسلم  1  ذوب آهن  2

فوالداهواز 0سپاهان0  مس 5ذوب آهن  2

ملوان انزلی0سپاهان  0پاس همدان1  ذوب آهن  1

سایپا 2سپاهان   2شاهین بوشهر1ذوب آهن1  

ذوب آهن0سپاهان   0پیکان1  ذوب آهن  1

شاهین بوشهر1سپاهان   2مقاومت سپاسی0ذوب آهن2  

راه آهن0سپاهان  1ملوان0ذوب آهن1  

پیکان1      سپاهان  4

گلزنان ذوب آهن
گل بازیکنان ردیف
6 اسماعیل فرهادی 1
5 محمدرضا خلعتبری 2
3 سید محمد حسینی 3
3 ایگور کاسترو 4
3 محمد  قاضی 5
2 قاسم حدادی فر 6
1 حسن اشجاری 7
1 سینا عشوری 8
1 فرشید طالبی 9

گلزنان سپاهان
گل بازیکنان ردیف
8 عماد رضا 1
6 احمد جمشیدیان 2
4 ابراهیم توره 3
3 احسان حاج صفی 4
3 فرزاد حاتمی 5
2 مهدی جعفر پور 6
2 هادی عقیلی 7
1 احمدآل نعمه 8
1 جواد ماهری 9

دقایق گل های زده سپاهان و ذوب آهن
75 - 6090 - 4575 - 3060 - 1545 - 030 - 15تیم

277347سپاهان
654552ذوب آهن

دقایق گل های دریافتی سپاهان و ذوب آهن
75 - 6090 - 4575 - 3060 - 1545 - 030 - 15تیم

423311سپاهان
244222ذوب آهن

عملکرد ذوب آهن و سپاهان در مصاف های داخل خانه
امتیاز تفاضل گل خورده گل زده باخت تساوی برد بازی تیم

21 14 6 20 1 _ 7 8 سپاهان

20 10 7 17 1 2 6 9 ذوب آهن

نتایج دیدارهای خانگی

سپاهانذوب آهن
سپاهان    3مس کرمان   0ذوب آهن3سایپا        0

سپاهان    4استقالل اهواز1ذوب آهن3استیل آذین1

سپاهان    3پاس همدان  1ذوب آهن1پرسپولیس  1

سپاهان    3صبای قم     1ذوب آهن5استقالل اهواز2

سپاهان    3تراکتورسازی  1ذوب آهن2صبای قم    1

سپاهان    0استیل آذین   1ذوب آهن0سپاهان      0

سپاهان   2ابومسلم       0ذوب آهن1راه آهن     2

سپاهان  2پرسپولیس   1ذوب آهن1استقالل     0

ذوب آهن1فوالداهواز   0

جدول رده بندی نیم فصل اول دوره نهم لیگ برتر فوتبال
امتیازتفاضل گلخوردهزدهباختمساویبردبازیتیم هاردیف

1634 14 30 3 4 10 17 سپاهان1

1133 16 27 2 6 9 17 ذوب آهن اصفهان2

528 17 22 3 7 7 17 پیکان3

827 16 24 4 6 7 17 استقالل تهران 4

827 15 23 2 9 6 17 مقاومت شیراز 5

527 24 29 4 6 7 17 استیل آذین6

526 22 27 3 8 6 17 پرسپولیس7

124 23 24 5 6 6 17 تراکتورسازی 8

024 26 26 5 6 6 17 استقالل اهواز 9

24-6 22 16 5 6 6 17 ملوان 10

20-2 25 23 9 2 6 17 صبای قم11

20-6 28 22 7 5 5 17 سایپا 12

19-6 33 27 8 4 5 17 مس کرمان13

18-4 25 21 7 6 4 17 راه آهن14

17-3 24 21 6 8 3 17 شاهین15

14-8 26 18 9 5 3 17 پاس همدان 16

11-9 18 9 8 8 1 17 فوالد خوزستان 17

11-14 27 13 8 8 1 17 ابومسلم 18

آقایان به هوش باشید  

پشت سپاهان و ذوب آهن سنگر نگیریدیاد بداخالق های با ادب به خیر!
هیأت هندبال استان اصفهان کجاست؟!

گ��روه ورزش: اگر ش��ما دوس��تدار رش��ته هندبال 
هس��تید،حتمًا می دانید که دفتر ای��ن هیأت در اصفهان 
کجاس��ت.به خوب��ی می دانی��د آن اتاقی که در س��الن 
ش��هید س��جادی روزگاری با هدایت امیر آقاجان چرخ  
این رش��ته را به خوبی در اس��تان می گرداند،به مکانی 
ش��یک تر وبه اصطالح با کالس تر در مجتمع گلدیس 

انتقال پیدا کرده است.
حال به نظر ش��ما دوستدار این رشته ورزشی،آیا به 
اندازه ای که دفتر هیأت هندبال استان اصفهان شیک تر 
ش��ده  یا ش��اید مراتب اداری آن با نظ��م بهتری دنبال 

می شود کارایی این هیأت هم افزایش یافته است؟
آنهای��ی که از نزدیک وقایع هندبال اصفه��ان را دنبال می کنند،بدون فوت وقت و با رعایت 
انصاف می توانند به سؤال فوق جواب منفی دهند چرا که شرایط موجود نیاز به تحقیقات بیشتر 

ندارد و کاماًل می توان عدم پیشرفت را در ابعاد مختلف این هیأت به وضوح رویت کرد.
دیگر آن ش��ور و حالی که در هندبال شهرس��تان ها وجود داشت دیده نمی شود. دلیلش هم 
عدم توجه هیأت به شهرس��تان ها اس��ت. اما رکود درهندبال اصفهان را فقط به این مورد نباید 
خالصه کرد.در رده های سنی پایه نیز قباًل به مراتب مسابقات بیشتری برگزار می شد.جان کالم 

اینکه  زمینه الزم برای ظهور وبروز استعدادهای این رشته فراهم بود.
بدون ش��ک می توان ادعا کرد بازیکنانی که اکنون در تیم های سپاهان و ذوب آهن به بازی 
مش��غول هستند محصول همان مسابقاتی اس��ت که در دوره ریاست امیر آقاجان  به وفور انجام 

می شد.
 آنچه مش��هود اس��ت عدم پیشرفت در هیأت هندبال استانی است که همگان از آن به عنوان 
مهد هندبال کشور یاد می کنند.واقعیت هیأت هندبال استان اصفهان  در فعالیت های دو باشگاه 
قدرتمند س��پاهان و ذوب آهن مخفی مانده،ولی آنها که هندبال را دوس��ت دارند و می شناسند 
به خوبی دریافته اند که واقعیت این هیأت نوعی رکود و س��نگر گرفتن  پشت موفقیت های دو 

باشگاه اصفهانی است که سبب شده مشکالت ومعضالت این هیأت مخفی بماند.
اما س��ؤال اساس��ی این اس��ت که تا چه زمانی باید با افتخارات س��پاهان و ذوب آهن موج 
س��واری کرد ؟این موج س��واری ها باعث رکود هندبال در اس��تان اصفهان ش��ده است؟ رئیس 
این هیأت چه پاس��خ روش��نی برای عدم توسعه هندبال در شهرستان های استان دارد؟ وی عدم 
برگزاری مس��ابقات کافی برای رده های س��نی پایه راچگونه توجیه خواهید کرد؟ یا چه پاس��خ 

صریحی به عدم رشد کمی وکیفی داوران و مربیان استان اصفهان دارید؟  
رئیس هیأت هندبال اس��تان اصفهان عملکرد این چهار س��ال را چگونه گزارش می دهد؟آیا 
باز هم صفحات عملکرد این چهار س��ال را با افتخارات س��پاهان و ذوب آهن پر می کند ؟آری 
ش��اید اینگونه باش��د چرا که ایشان فعالیت چشمگیری نداشته که بخواهد قبل از عناوین این دو 

باشگاه ذکر کند.
هیأت هندبال اس��تان اصفهان باید رویه خود را تغییر دهد، زیرا با ادامه این روند مش��کالت 
بیش��تری در انتظار هندبال استان اصفهان است.مشکالتی که فعاًل با فعالیت سپاهان و ذوب آهن 

کمتر نمود داشته، ولی با تدابیر کنونی باالخره عیان خواهد شد.
امیدواریم سنگر گیری پشت سپاهان و ذوب آهن روزی به اتمام برسد و ما وعده های چهار 

سال پیش این هیأت را در میدان عمل ببینیم.

خط و خبر
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روی خط فرهنگ

کاریکاتور

همزمان با آغاز یازدهمین دوره  جشنواره  تئاتر 
عروسکی دانش��جویان از دیروز، عروسک های 
نمایشی جان تازه می گیرند. یازدهمین جشنواره 
بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان که از دیروز 
آغاز ش��ده و تا 14 آذر ادامه خواهد داشت، بعد 
از یک س��ال تعطیلی امیدهای ت��ازه ای را برای 

شکوفایی این عرصه نمایشی پدید آورده است.
بر اساس برنامه اعالم ش��ده این جشنواره، 
امروز چند نمایش در تاالرهای هنر، فرهنگسرای 
نیاوران و چند س��الن دانشگاهی اجرا می شوند 
ک��ه از آن میان بای��د به جادوگر ش��هر زمرد به 
نویس��ندگی کیومرث قنبری آذر و با کارگردانی 
س��روناز نانکلی اش��اره کرد که در سالن گوشه 
فرهنگسرای نیاوران به صحنه می رود. داستان این 
نمایش عروسکی، درباره دخترکوچک روستایی 
است که از زندگی یکنواختش خسته شده و به 

فکر رفتن است.
از اتفاق های خوب این دوره از جش��نواره، 
برپایی نمایشگاه عکس ها، پوسترها و ماسک های 
عروسکی اس��ت که از امروز در خانه هنرمندان 
برپا می ش��ود. دراین نمایش��گاه بیش از 50 اثر 
پوس��تر و ماس��ک و60 عکس در معرض دید 
عالقه مندان گذاش��ته خواهد ش��د و درپایان به 

بهترین آثار جوایزی اهدا می شود.

سطح کیفی آثار
در ارتباط با سطح کیفی آثار جشنواره امسال، 
زه��ره بهروزی نیا، بازبین بخ��ش صحنه ای این 
رویداد هنری در گفتگ��و با ما می گوید: از آنجا 
که به صورت مستمر در 3 دوره جشنواره بازبین 
بوده ام، تأکید می کنم که امس��ال سطح کیفی آثار 
نس��بت به دوره های پیش بسیار پیشرفت داشته 

است و نباید فرصت دیدن آثار را از دست داد.
وی برگ��زاری بین الملل��ی جش��نواره تئاتر 
عروس��کی را اقدامی مفید می دان��د و می افزاید: 
به دلیل محدودیت های نمایشگران عروسکی و 
آش��نایی کمتر این گروه ها با آثار بین المللی، این 

جش��نواره فرصت مغتنمی اس��ت که گروه های 
دانشجویی با آثار بین المللی آشنایی بیشتری پیدا 

کنند.
با این حال از آنجا که ایران کشوری باستانی 
است و در آن نمایش عروسکی پیشینه ای کهن 
دارد و ش��یوه ها و ش��خصیت های عروس��کی 
بس��یاری را به جه��ان هنر معرفی کرده اس��ت، 
وضعیت امروز نمایش عروسکی ما چندان قابل 
قبول نیست. نواحی گوناگون و متنوع ایران چون 
گیالن، مازندران، آذربایجان، خراسان، کردستان 
و... از دیرباز ش��اهد مراسم وآیین های گوناگون 
بوده است که در آنها عروسک ها نقشی پررنگ 
داشته اند، همین گذش��ته پربار می تواند بهترین 

پشتوانه تئاتر عروسکی کشور باشد.

زیربنا های تئاتر عروسکی کشور
در همی��ن ارتباط، به��روز غریب پور تأکید 
می کن��د: ادبیات که��ن فارس��ی، فرهنگ عامه 
4 گوش��ه ایران زمین که بس��یار پربار و گسترده 
است و آیین های باستانی که در آنها عروسک ها 
به بازی گرفته می ش��ده اند، هم��ه امروز باید در 
خدمت نمایش عروسکی کشور درآیند و آن را 

بارور سازند.
کارگ��ردان اپراهای عروس��کی عاش��ورا و 
رستم و سهراب ادامه می دهد: مشکل دیگر تئاتر 
عروس��کی ایران این است که بخش وسیعی از 
مردم و حتی بسیاری از مسووالن فرهنگی فکر 
می کنند مخاطب نمایش عروسکی فقط کودکان 

هستند که این تصوری غلط است.
منص��ور خلج، کارش��ناس ح��وزه نمایش 
کودک و نوجوان و مدرس دانش��گاه هم در این 
راس��تا می گوید: متأسفانه در عرصه نمایش های 
عروسکی کودکان و نوجوانان کمبودهای بسیاری 
وجود دارد که از جمله باید به کمبود سالن های 
مناس��ب با اینگونه نمایش��ی، کمب��ود بودجه و 
بی عالقگی دانشجویان به این رشته هنری اشاره 

کرد.

نخستین جش��نواره بین المللی و پنجمین 
جش��نواره مل��ی فیل��م پروی��ن 
اعتصامی با تجلیل از برگزیدگان 

برتر به کار خود پایان داد.
 ب��ه گزارش واح��د مرکزی 
به��رام  از  مراس��م  خبر،درای��ن 
بیضایی، فیلمساز در بخش فیلم 
زن��ان نیز با اهدای تندیس زرین 

تقدیر شد.همچنین تهمینه میالنی رئیس هیأت 
داوران با قرائت بیانیه این هیأت، رویکرد زنان 
فیلمس��از را در این جش��نواره، خالق، پیشرو 

و تحس��ین برانگیز دانس��ت.همچنین در این 
مراس��م مازی��ار رضاخانی دبیر 
جش��نواره گفت:رویک��رد ای��ن 
زنان  توانمندس��ازی  جش��نواره 
س��ینمای ای��ران ب��ود ک��ه هفته 
گذشته کار خود را با حضور 30 

کشور در تهران آغاز کرد.
اث��ر   1400 گف��ت:از  وی 
رسیده به جش��نواره 150 اثر به بخش مسابقه 
راه یافت و ب��ا داوری هیأت داوران آثار برتر 

در 4 بخش، مشخص شدند.

کانون نمایش و نقد فیلم ه��ای رمان محور 
حوزه هنری مرکز کرج، در دومین نشست خود به 
سراغ فیلم اقتباسی»درخت گالبی« به کارگردانی 
داریوش مهرجویی، براساس رمانی به همین نام 

می رود.
کانون نمایش و نقد فیلم ه��ای رمان محور 
حوزه هنری مرکز کرج، در دومین نشست خود به 
سراغ فیلم اقتباسی»درخت گالبی« به کارگردانی 
داریوش مهرجویی، براساس رمانی به همین نام 

می رود.
به گزارش ایلنا، کانون نمایش و نقد فیلم های 
رمان محور، ش��نبه آخر هر ماه با حضور منتقدان 

برجس��ته س��ینما و ادبیات برگزار می شود و به 
بررس��ی یکی از آثار ماندگار س��ینمای اقتباسی 
و بررس��ی جایگاه و اهمیت اقتباس در آن فیلم 

می پردازد.
بنابراین گزارش، نشس��ت آذرماه این کانون 
به نقد و بررسی فیلم »درخت گالبی« اختصاص 
دارد که برداش��تی از رمان��ی به همین نام، به قلم 
گلی ترقی اس��ت. گفتنی است کانون نمایش و 
نقد فیلم های رمان محور در نشست ماه گذشته 
خود به فیلم »پاداش سکوت« به کارگردانی مازیار 
میری پرداخت که با حضور احمد شاکری)منتقد( 

و احمد دهقان)نویسنده داستان( برگزار شد.

دانشجویان به عروسک ها جان می بخشند

به میزبانی کانون نمایش و نقد فیلم های  رمان محور
نقد رمان و فیلم اقتباسی »درخت گالبی« داریوش 

مهرجویی در حوزه هنری برگزار می شود

تجلیل از برگزیدگان جشنواره فیلم 
پروین اعتصامی

در س���ومین دوره جش�ن��واره 
بین المللی فارابی که با هدف تکریم 
از نام آوران علوم انس��انی و تقویت 
این حوزه معرفتی برگزار می ش��ود، 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
ب��ه عن��وان »برترین نهاد پژوهش��ی 
کش��ور« برگزیده و معرفی شد که با 
کس��ب 10 جایزه از 19 عنوان بخش 
مس��ابقه بیش��ترین جوایز این دوره 
از مس��ابقات را به خ��ود اختصاص 
داده اس��ت. این امر ش��اید گواهی بر 
کامیابی مدیریت علمی شایس��ته این 
نهاد پژوهش��ی باش��د. به این اعتبار، 
با حجت االس��الم و المسلمین علی 
اکبر رش��اد به عنوان مؤسس و رئیس 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
در باب »وضعیت علوم انس��انی« در 
»ای��ران« به گفتگو نشس��تیم. الزم به 
ذکر است که استاد رشاد در جشنواره 
فارابی امس��ال به خاطر »نظریه ابتناء« 
به عنوان »نظریه پرداز برجس��ته« نیز 
معرفی شد و این نشان از این دارد که 
او عالوه بر مدیریت عالی یک مرکز 
پژوهشی، خود نیز از تئوریسین های 
حوزه علوم انسانی است که به خوبی 
با فراز و فرود این قلمرو آشناست و 
شنیدن آسیب شناس��ی علوم انسانی 
از زبان وی بی ش��ک خالی از نکات 
کلیدی و راهکارهای بنیادین نخواهد 

بود.
اس��تاد رشاد مالک تمایز علوم 
چیس��ت؟ به تعبیر دیگ��ر، علوم با 
چ��ه معی��اری از یکدیگ��ر متمایز 
می ش��وند و چه وقت یک شاخه از 
معرفت به صورت معرفتی مستقل 

در می آید؟
اگر بپذیریم که بین علوم حقیقی 
و علوم اعتباری تفاوت ماهوی هست 
که قطعاً چنین است؛ معیار تمایز این 
رشته ها نیز باید متفاوت باشد؛ مرحوم 
عالمه طباطبایی معتق��د بودند معیار 
تمایز در رش��ته های علوم حقیقی به 
تفاوت موضوع آنها است و در علوم 
اعتباری به اغراض و غایات آنها. این 
قول مرحوم عالم��ه طباطبایی حرف 

دقیقی است.
حقیقی و اعتباری بودن علوم نیز 
به حقیقی و اعتب��اری بودن موضوع 

آنهاست.
علوم انس��انی در حلق��ه علوم 
حقیق��ی تعری��ف می ش��ود ی��ا در 
زیرش��اخه عل��وم اعتب��اری ق��رار 

می گیرد؟
موضوع علوم انس��انی »انس��ان« 
است. علوم انسانی از اوصاف، احوال 
و احکام رفتارجمعی یا فردی انسان ها 
س��خن می گوید و به ای��ن اعتبار که 

موض��وع عل��وم انس��انی، موضوعی 
واقعی و حقیقی است در زمره علوم 
حقیقی دس��ته بندی می شود، هر چند 
که برخی ش��اخه ها ی آن می تواند در 

زمره علوم اعتباری طبقه بندی شود.
به نظر می رس��د علوم انس��انی 
ما به ش��دت متأث��ر از ارزش ها و 
گفتمان ه��ای غرب��ی اس��ت. وقتی 
این گفتم��ان وارد فضای فکری ما 
می شود گاهی با ارزش های فکری 
و دین��ی ما تض��اد و تع��ارض پیدا 
می کند و حت��ی ارزش های فکری 
ما را تحت الشعاع قرار می دهد. راه 
برون رفت از چنین فضایی چیست؟
با توجه به معیار تمایز علوم بسته 
به تعریفی که ما از انسان ارائه می کنیم 
علوم انس��انی ما متفاوت خواهد شد. 
یک ن��وع علوم انس��انی  تابع مکتبی 
است که در آن انسان را خلیفه ی  اهلل 
می داند و هویت خلیفه ی  الهی او را 
مبتنی بر ماهیت عبداللهی او می پندارد 
و انس��ان را پیوس��ته بر حق و کانون 
هستی و وحی و دارای فطرت الهی، 
خیرخواه، عدالت جوی،  پاک سرشت 
و مسالمت جو معرفی می کند و دیگر 
علوم انس��انی ای اس��ت که انسان را 
گرگ انسان می پندارند و او را دارای 
سرش��تی غیر الهی می انگارد. که این 
دو تفاوت جوهری خواهند داش��ت. 
علوم انسانی اسالمی و بومی ما از نوع 

نخست است.
بنابرای��ن نقط��ه آغ��از در علوم 
انسانی، انسان شناسی و ارائه تعریفی 
از انسان است. به تعبیر وسیع تر نقطه 
آغاز، طراحی »فلس��فه علوم انسانی« 
اس��ت. ما براس��اس مبانی و معارف 
دین��ی خود باید نظریه هایی مس��تقل 
از عل��وم انس��انی غرب ارائ��ه کنیم. 
گفتمان ها و نظریه ه��ای غربی وقتی 
در بس��تر گفتمان ارزش ه��ای دینی 
و فک��ری م��ا قرار می گیرد بی ش��ک 
تضاده��ا و تعارض هایی را به وجود 
م��ی آورد و راه برون رفت از این فضا 
تدوین نظریه هایی مستقل و جدید بر 
پایه مبانی دینی و ارزش��ی خودمان و 
تدریس آنه��ا در کنار نظریات کنونی 

است.
آی��ا می ت��وان از صحبت ه��ای 
ش��ما چنی��ن برداش��ت ک��رد که 
ش��ما به »علوم انس��انی اس��المی« 
اس��المی،  همچون جامعه شناس��ی 
اقتصاد اس��المی، مدیریت اسالمی، 
انسان شناس��ی اس��المی و... معتقد 

هستید؟
بله. مگر راه��ی غیر از این پیش 
روی ما هست؟ اگر کسی منکر چنین 
انگاره ای باشد، حیثیت و اعتبار علمی 

خود را مخدوش می کند.

برخی از عبارت »اسالمی سازی 
علوم انس��انی« اس��تفاده می کنند. 
چقدر این تعبیر مناسب راهکارهای 

ما است؟
کاماًل تعبیر اشتباهی است چرا که 
بحث ما »اسالمی س��ازی« نیست. ما 
که نمی خواهیم علوم انسانی موجود 
را رن��گ و لع��اب اس��المی بدهی�م. 
همان طور که پیشتر اشاره کردم علوم 
انس��انی و علوم اجتماع��ی مبتنی بر 
تلقی خاصی از انسان و جامعه است. 
اگ��ر تلقی ما از جامعه و تعریف ما از 
انسان تغییر کند، جامعه شناسی و علوم 
انس��انی ما هم متفاوت خواهد ش��د. 
بنابراین دو تلقی از انس��ان و جامعه 
دو دسته جامعه شناسی و علوم انسانی 
را پدی��د خواهد آورد. م��ا معتقدیم 
چون تعری��ف ما از انس��ان متفاوت 
از مبانی تعریف غربی اس��ت به این 
اعتبار علوم انسانی ما هم خواه ناخواه 
متفاوت و متمایز از غرب خواهد بود. 
بنابراین ما باید نظریه ها و مبانی علوم 
انس��انی خود که مبتنی بر منابع دینی 
و اس��المی مان اس��ت را پدید آوریم. 
پس به هیچ وجه بحث اسالمی کردن 
علوم انسانی مطرح نیست. به این معنا 
ک��ه بخواهیم قال��ب را حفظ کنیم و 
مضم��ون را تغییر دهیم یا بالعکس با 
حفظ محتوا به تغییر قالب بپردازیم و 
بپنداریم که علوم انسانی اسالمی تولید 

کرده ایم، به خطا رفته ایم.
البت��ه ای��ن رویکرد ب��ه این معنا 
نیس��ت که ما مکات��ب و نظریه های 
علوم انس��انی رایج جهانی و غربی را 
کنار بگذاریم بلکه معتقد هس��تیم که 
علوم انس��انی غربی عمدتاً با جوهر 
سکوالریستی و در یک بستر فرهنگی 
خاص��ی ب��ا موض��وع و اه��داف و 
روش شناسی خاصی پدید آمده است 
و از آنج��ا که علم اس��ت باید مورد 
مطالعه، تدری��س، تحقیق و نقد قرار 
گیرد ام��ا نمی تواند با مبانی فکری ما 
سازگار و در مسائل بومی ما راهگشا 

باشد.
آیا اساس��اً فراین��د تولید علوم 
اس��المی و علوم انس��انی اسالمی، 
فراین��دی قاب��ل پیش بین��ی و قابل 
سیاس��تگذاری اس��ت؟ ب��ه تعبیر 
دقیق تر، آیا می توان با تصمیم گیری، 
علم تولید کرد؟ و اگر چنین است 
چه مراکز و نهادهایی عهده دار این 

امر بوده و هستند؟
هیچ پدی��ده ای در حیات بش��ر 
مطلقاً جبری نیس��ت، هر چند ممکن 
است به دلیل ناش��ناخته بودن برخی 
عوامل گاه نتوان جریان برخی امور را 
مدیریت کرد، اما اوالً جهان اسالم به 
ویژه ایران همواره از جمله طالیه داران 

علوم انسانی بوده  است. در نتیجه در 
تاری��خ عل��م، مکات��ب و نظریه های 
بس��یاری به نام مس��لمانان و ایرانیان 
ثبت ش��ده است. مسلمانان و ایرانیان 
مؤس��س دانش های بس��یاری هستند 
که امروزه غربی ها برای آنها پدرهای 
ناخوانده تراشیده اند که بسی متأخرتر 
از بنیانگذاران اصلی آنها هس��تند. من 
اینجا باید از اس��تاد عالمه محمدتقی 
جعف��ری یاد کنم ک��ه بارها می گفت 
همه نظریه های علوم انسانی از ادبیات 
فارسی ما، قابل اس��تنباط است. ثانیًا 
اینکه، طی دهه ه��ای اخیر اهتماماتی 
برای معرفی و تولید نظریه در قلمرو 

علوم انسانی شده است.

بع��د از انق��الب مؤسس��اتی با 
دانشگاه  رویکرد آموزش��ی همچون 
امام صادق)ع(، دانشگاه مفید، مدرسه 
عالی ش��هید مطهری، دانشگاه علوم 
اسالمی رضوی مشهد و برخی مراکز 
با رویکرد پژوهشی مانند دفتر حوزه 
و دانش��گاه، پژوهش��گاه فرهن��گ و 
اندیشه اسالمی، پژوهشگاه فرهنگ و 
علوم اسالمی، دفتر فرهنگستان علوم 
اس��المی قم به وج��ود آمدند و پیش 
از انقالب نیز ش��خصیت هایی امثال 
استاد شهید مطهری و مرحوم عالمه 
طباطبایی و حضرت امام خمینی )ره( 
و در ادامه نس��ل بع��دی، اگر نه علم 
جدی��د ولی در برخ��ی علوم مکتب 
جدید تأس��یس کردند و س��پس در 
بس��تر وقوع انقالب اسالمی به طور 
طبیعی اتفاقات مبارکی افتاد که گاهی 
پیامدهای جهانی داشت. دوم انقالب 
اسالمی بسیاری از نظریه ها در فلسفه 
دین، فلس��فه تاریخ، فلس��فه تمدن، 
جامع��ه شناس��ی، کالم و الهی��أت و 
اقتصاد را تحت  تأثیر قرار داد وحتی به 
ظهور نظریه های جدید منجر شد. اما 
متأسفانه این تأثیرات تاکنون در قالب 
یک طرح علمی و مطالعاتی، اس��تقرا 
نش��ده و مورد تحقی��ق و تدقیق قرار 
نگرفته اس��ت. چهارم اینکه: در مورد 
نظریه پردازی در علوم انسانی نیز آنچه 
که انجام ش��ده به رغم ارزش��مندی، 
در نسبت با نیازهای جامعه علمی ما 
بسیار اندک است. چرا که علوم انسانی 
غیردین��ی یعنی علوم انس��انی مبتنی 
بر تفکرات سکوالریس��تی پیشینه ای 
نزدی��ک به چهارصد س��ال دارد و ما 
ب��رای مواجهه با چنین پیش��ینه ای به 
حضوری فعال تر و کارهایی وسیع تر 
نی��از داریم تا بتوانی��م در این معرکه 
عظیم علمی عرض اندام کنیم. پنجم 
اینکه: مسئولیت ستادی و سیاستی این 
نوع اقدامات به عهده  ش��ورای عالی 

انقالب فرهنگی است. »گفتگو از ایران«

مجموعه تئاتر شهر به عنوان تنها 
مجموعه حرف��ه ای تئاتری ای��ران از 
داشتن ضروری ترین امکانات از جمله 

سیستم برق اضطراری محروم است.
ب��ه گ��زارش مهر، تمام��ی اماکن 
فرهنگی هنری، اقتصادی و سیاس��ی 
دارای امکان��ات ابتدای��ی و در عی��ن 
حال ضروری هس��تند که در ش��رایط 
خ��اص و غیر قاب��ل پیش بینی مانع از 
مختل ش��دن برنامه ه��ا و فعالیت های 
آنها می شوند. تئاتر شهر که شاید تنها 
در نگاه اهالی هنر مکانی مهم است و 
در دیدگاه مدیران و مس��ئوالن چنین 
جایگاهی ندارد، از برخی امکانات اولیه 

و ضروری محروم است.
دو سال پیش مجموعه تئاتر شهر 
به بهانه تعمیرات و بازسازی تعطیل شد 

و بعد از چند ماه تعطیلی تنها به لحاظ 
ظاهری دس��تخوش تغییر ش��د، ولی 
گویا در باطن اتفاقی مناسب رخ نداد. 
آکوس��تیک سالن ها و تأسیسات دیگر 
مجموعه به مرور زمان نشانگر آن بود 
که مشکالتی اساسی در درون مجموعه 
وجود دارد که نه تنها برطرف نش��ده 

بلکه برخی از آنها تشدید نیز شدند.
ام��ا نکته قابل توج��ه بی توجهی 
متولیان س��اخت و س��از و نگهداری 
اماکن فرهنگی هنری است. زیرا تأمین 
و وجود برخ��ی امکانات و تجهیزات 
ب��رای ای��ن اماکن از وظای��ف مهم و 
ضروری اس��ت. نبود سیس��تم اطفای 
حریق و بسته شدن خیابان  ضلع جنوبی 
تئاتر شهر که مانع دسترسی وسایل و 
امکان��ات اضطراری کمک رس��انی به 

مجموعه می ش��ود، از کمبودهای تنها 
مجموعه تئاتری ایران است.

چهارشنبه چهارم آذرماه زمانی که 
س��الن های تئاتر شهر میزبان مخاطبان 
تئاتر بودند، رفتن برق مجموعه به مدت 
چند دقیقه باع��ث نگرانی گروههای 
نمایشی و مخاطبان شد. زیرا متأسفانه 
به ق��دری توجه به مس��ائل فرهنگی 
هنری در بین مدیران زیاد است که تئاتر 
شهر از داشتن سیستم برق اضطراری 

محروم است.
با ب��روز چنین اتفاقی این س��ؤال 
مطرح می ش��ود که وظیف��ه مدیران و 
مسئوالن فرهنگی هنری چیست و باید 
ب��ه چه نکاتی توجه کنند. آیا توجه به 
امکانات بدیهی و مورد نیاز مکان های 
فرهنگ��ی هن��ری از عه��ده مدیران و 

مسئولین فرهنگی هنری خارج است؟ 
اتفاق های از این دس��ت تنها تلنگری 
اس��ت که نیاز توجه الزم به مجموعه 
تئاتر شهر را گوشزد می کند تا از بروز 

اتفاق های مشابه جلوگیری شود.

نظریه پردازی در علوم انسانی

تنها مجموعه تئاتر حرفه ای ایران برق اضطراری ندارد

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

12 °

10 °

-2 °

-4 °
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)گستره فعالیت اصفهان و چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099

شهرکرد :
تلفن : 0381-3347774   

فکس : 0381-3336021

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

روزی بود...

قیمت طال )تومان(

28230هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(

279000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

278000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(

فروشخریدارز

992995دالر آمریکا

943938دالر کانادا

14871492یورو

16391644پوند انگلستان

264266ریال عربستان

34823489دینار کویت

270271درهم امارات

وصیت نامه شهید 
مرتضی نیک دوست 

بسم اهلل الرحمن الرحیم 

به نام خدای بخشاینده و مهربان
قس��م به عصر که انسان همه در خسارت و زیان 
اس��ت مگ��ر آنان که به خ��دای یکتا ایم��ان آورده و 
نیکوکار ش��ده و به درستی و راس��تی و پایداری در 
دین حق یکدیگر را سفارش کردند و وصیت نمودند 

به شکیبایی.

1- نمازه��ای پنجگان��ه را در پنج وقت بخوانید، 
نماز شب را حتمًا بخوانید، نماز جمعه را برپا دارید.

2- اوقات خواب خود را کم کنید و بیش��تر قرآن 
بخوانید.

3- ب��رای عهد و پیمان ف��وق العاده اهمیت قائل 
شوید.

4- به تهیدستان انفاق کنید.
5- از مواضع تهمت دوری کنید و غیبت نکنید.

6- در مراس��م پر خرج و با شکوه شرکت نکرده 
و خود نیز چنین مجالسی نداشته باشید.

7- لباس ساده بپوشید.
8- زیاد صحبت نکنید.

9- ورزش کنید )نرمش، پیاده روی، کوهنوردی، 
کشتی، شنا(.

10- بیش��تر مطالع��ه کنی��د )مذهب��ی اجتماعی، 
سیاسی، علمی فلسفی، نقل قول، سخنرانی فن بیان(.

11- دانشهای فنی و نظامی بیاموزید.
12- دانش��های تجوید و عربی بیاموزید و در هر 

زمینه هوشیار باشید.
13- کار نی��ک خود را فرام��وش کنید و گناهان 

گذشته را به یاد آورید.
14- از نظر مالی به تهیدستان و از نظر معنوی به 

اولیاء اهلل بنگرید.
15- از اخب��ار روز و اخب��ار مرب��وط ب��ه امور 

مسلمین با اطالع شوید.
مرتضی نیک دوست

نگین نقیه

عکس : خدیجه نادری

عکس روز

استاد رشاد در جشنواره فارابی امسال به خاطر »نظریه ابتناء« به عنوان »نظریه پرداز 
برجس��ته« معرفی شد و این نش��ان از این دارد که او عالوه بر مدیریت عالی یک مرکز 

پژوهشی، خود نیز یکی از تئوریسین های حوزه علوم انسانی است.
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