
شهید آیت اهلل مدرس قله رفیعی از فضیلت، 
معرفت، خرد و دانش است که تمامی مسلمانان 
عالقه مند و ش��یعیان ش��یفته ی حق شخصیت 
واالی او را به عنوان س��تاره ای درخشان نظاره 
گرن��د. س��خن گفتن از ای��ن مجته��د گرانقدر 
جنبه فردی ندارد زیرا خلق و خوی، ش��جاعت 
معن��وی و کم��االت ملکوت��ی اش فرهنگی را 
ش��کل می دهد که از اس��الم عزیز منشأ گرفته 
اس��ت. در واقع با تجلیل از م��درس ما به همه 
ارزش��هایی ارج می نهیم که در وجود این اسوه 
فضیل��ت تجلی داش��ت. بر اس��اس مصوبه ی 
مجلس ش��ورای اسالمی در س��ال 1372، دهم 
آذر س��الروز ش��هادت مجاهد نستوه و اسوه ی 
بزرگ حق مداری و ظلم س��تیزی، آیت اهلل سید 
حس��ن مدرس »روز مجلس« نامگذاری ش��ده 
اس��ت. انگیزه ی اصلی ای��ن نامگذاری حضور 
و مبارزات خس��تگی ناپذیر ش��هید مدرس در 
سنگر مجلس شورا علیه اس��تبداد و استعمار و 
نقش خاص و ویژه مجلس ش��ورای اسالمی در 
پاس��داری و صیانت از راه پاک آن ش��هید واال 

مقام و همه شهدای راه خدا است.
زندگینامه شهید مدرس

ش��هید م��درس در س��ال 1287 قمری در 
قری��ه ی »س��رابه کچو« از توابع اردس��تان پا به 
عرصه وجود نهاد. در شش سالگی به همراه پدر 
ب��زرگ میر عبدالباقی که در کس��وت روحانیت 
ب��ود، به قمش��ه رفت و در آنجا تا 14 س��الگی 
اقام��ت نم��ود و به فراگی��ری عل��وم مقدماتی 
مش��غول بود. س��پس بنا به وصیت مرحوم میر 
عبدالباق��ی، برای ادامه ی تحصی��ل به اصفهان 
رفت. در 21 س��الگی، پدرش س��ید اس��ماعیل 
از دنی��ا رف��ت. م��دت 13 س��ال در اصفهان به 
تحصی��ل پرداخت و در عل��وم معقول و منقول 
از محض��ر میرزا جهانگیرخان قش��قایی، آخوند 
مالمحم��د کاش��انی و می��رزا عبدالعلی مرندی 
بهره ه��ای ف��راوان علمی و معنوی ب��رد. آنگاه 
در س��ال 1309 قمری برای ادامه ی تحصیالت 
رهس��پار عراق ش��د. بعد از تشرف به سامرا، به 
حضور آیت اهلل میرزا حس��ن شیرازی صاحب 
فتوای تحریم تنباکو می رس��د و از درس ایشان 
بهره مند می ش��ود. س��پس در نجف از محضر 
آیات آخوند خراس��انی و آقا سید محمد کاظم 
یزدی کسب فیض نموده و در زمره ی شاگردان 
برجس��ته ی آنان قرار می گیرد. مدرس پس از 
هفت س��ال اقامت و تحصیل در نجف اشرف و 
اخذ اجازه ی اجتهاد از مراجع مزبور، به اصفهان 
مراجعت نموده و در مدرسه ی جده ی کوچک 
مش��غول تدریس فقه و اصول می شود تا اینکه 
در س��ال 1324 قمری، انقالب مشروطیت ایران 
به نتیجه می رسد و او به سمت سیاست کشیده 

می شود. مرحوم مدرس در این باره می گوید:
»بع��د از مراجعت از عتب��ات، در اصفهان، 
فقط از ام��ورات اجتماعیه، مباحثه و تدریس را 
اختیار ک��رده بودم. تا زمان انقالب اس��تبداد به 

مشروطه مجبوراً اوضاع دیگری پیش آمد.«
فعالیت سیاسی مدرس

فعالیت سیاس��ی وی با عضویت در انجمن 
ایالتی اصفهان آغاز می ش��ود و با انتخاب او به 
عن��وان یکی از پنج علم��ای منتخب برای دوره 
دوم قانونگ��ذاری مجل��س، در تاریخ 1289ش 
از طرف مراجع، چهره سیاس��ی او ش��ناخته تر 

می شود.
م��درس در س��ال 1290 شمس��ی، ام��ور 
رس��یدگی به مدرس��ه عالی سپهس��االر )شهید 
مطهری( را به عهده گرفت و مش��غول تدریس 

در این مدرسه شد.
با کودتای 1299شمسی رضاخان و تشکیل 
کابینه سید ضیاءالدین، مدرس همراه بسیاری از 
مّلیون و مبارزان دستگیر و زندانی می شود و تا 
آخر عمر 93 روزه ی کابینه ی س��یاه در زندان 
قزوی��ن می ماند. او پ��س از آزادی از زندان به 
نمایندگی از مردم ته��ران به مجلس چهارم راه 
می یاب��د و در 5 خرداد 1300 ب��ه عنوان نایب 
رئیس مجلس انتخاب و رهبری اکثریت مجلس 
را به عهده می گیرد و برای جلوگیری از قدرت 
یافتن رضاخان، مستوفی الممالک را استیضاح و 

کابینه را ساقط می کند.
یکی از وقایع مهم مجلس پنجم اس��تیضاح 
رضاخان توس��ط مدرس بود. پس از استیضاح 
رضاخان توس��ط م��درس، وی اواس��ط بهمن 
1303 ب��ه منظور جلب رضایت مدرس برای به 
دس��ت آوردن مقام فرمانده��ی کل قوا، به منزل 
ایش��ان رفته و با او مالق��ات می کند و با دادن 
وع��ده هایی دروغین موفق به جلب رضایت او 

می شود.
تبعید و شهادت مدرس

طی برگزاری انتخابات هفتمین دوره مجلس، 
اجازه ندادند مدرس به نمایندگی مردم انتخاب 
ش��ود. بدی��ن ترتیب او را مدتی خانه نش��ین و 
س��پس در 16 می سال 1307 دستگیر و ابتدا از 

تهران به دامغان و مش��هد و بعد به خواف تبعید 
کردند. مدرس مدت 7 سال در خواف در منزلی 
که فقط یک اتاق داشت، توسط تعداد زیادی از 
مأموران تحت نظر بود و اغلب غذای مناسبی به 
او نمی دادند. سرانجام مدرس را در سال 1316 
از خواف به کاش��مر منتق��ل می کنند. مأموران 
در ش��ب ده��م آذر 1316 برابر ب��ا 27 رمضان، 
1356 قمری به س��راغ آن عالم ربانی می روند 
و می گوین��د مأموریم که تو را مس��موم کنیم. 
مدرس می گوید: »بس��یار خوب، ولی بگذارید 
افطار برس��د.« سپس برای آنها که مسافر بودند، 
چای درست می کند. مأموران موقع افطار زهر 
در چای ریخته و به مدرس می خورانند. مدرس 
پس از خوردن چای زهرآلود به نماز می ایستد 
اما چون سم اثر نمی کند، عمامه اش را باز کرده 
و به گردنش می اندازند و وی را در 69 سالگی 
به شهادت می رسانند، جنازه را به طور محرمانه 
به غسالخانه می برند و بی سر و صدا ایشان را 
در کاشمر به خاک می سپارند. قبر مدرس پس 
از ش��هریور 1320 و خ��روج رضاخان از ایران 

توسط اهالی محل شناسایی و مشخص شد.
مدرس در کالم امام خمینی

حض��رت امام )ره( به ش��دت تح��ت تأثیر 
ش��خصیت مدرس بود و تقاضا داش��ت زندگی 
آن ش��هید در ابع��اد گوناگون تبیین ش��ود. امام 
خمینی)ره( شهید مدرس را به عنوان نمونه ای 
معرف��ی می فرمای��د ک��ه در مقابل اس��تبداد و 
اس��تعمار ایس��تادگی ک��رد و در صحنه ه��ای 
گوناگون اجتماعی و سیاسی حضور فعال، همه 
جانبه، مؤثر و کارآمد داش��ت و در عین حال به 

مقامات معنوی هم دست یافت.
ب��ه همین دلیل، امام خمینی )ره( ش��ناخت 
شهید مدرس را امری الزم دانسته و خاطر نشان 
ساخت: » اینک که مدرس با سربلندی از بین ما 
رفت، بر ماست که ابعاد روحی و بینش سیاسی 
و اعتقادی او را هر چه بهتر بشناسیم زیرا که او 
زنده است و الگوی تما مبارزان حق جوست...« 
در قسمتی از پیام امام خمینی)ره( برای بازسازی 
مرق��د آن ش��هید در تاریخ 28 ش��هریور 1363 
مدرس به عنوان مجتهدی عظیم الشان، متعهدی 
برومن��د و عالم��ی بزرگوار معرفی ش��ده که از 
اظهار حق و ابط��ال باطل دریغ نمی نمود و در 
فرازی از آن آمده اس��ت: » این عالم، با جسمی 
نحیف و روحی بزرگ و ش��اداب از ایمان، صفا 
و حقیقت و زبانی چون حیدر کرار رویارویشان 
ایس��تاد، فریاد کش��ید، حق را گفت، جنایت را 
آشکار کرد... و عاقبت جان طاهر خود را در راه 
اس��الم عزیز و ملت شریف نثار کرد و به دست 
دژخیمان ستم شاهی در غربت به شهادت رسید 

و به اجداد طاهرینش پیوست.«

دهم آذرماه س��الروز شهادت آیت اهلل سید 
حس��ن مدرس به ن��ام روز مجلس نام گذاری 
ش��ده است. شهید مدرس به دلیل شجاعت در 
مبارزه با اس��تبداد، سالروز شهادتش به نام روز 

مجلس نامگذاری شده است.
ش��هید م��درس در نطق��ی که در جلس��ه 
استیضاح از دولت مستوفی الممالک ایراد کرد، 
بدون هیچ گونه واهمه ای از دول استعماری به 
بیان حقیقت پرداخت و تفکر سیاس��ی خود را 

در عرصه بین الملل اعالم می داشت :

»منشاء سیاست ما دیانت ماست، ما نسبت 
به دول دنیا دوست هس��تیم، چه همسایه، چه 
غیرهمس��ایه، چه خوب، چه بد، چه شرق چه 
غرب و هر کس��ی متعرض بشود، متعرض آن 
می ش��ویم هر چه باشد، هر که باشد، به قدری 
که ازم��ان برمی آید و س��اخته اس��ت. همین 
مذاک��ره را با مرحوم صدر اعظم عثمانی کردم، 
گفتم که اگر یک کس��ی از سر حد ایران بدون 
اج��ازه دولت ایران پایش را بگ��ذارد در ایران 
و ما قدرت داش��ته باشیم او را با تیر می زنیم. 
دیانت ما عین سیاس��ت ما هس��ت، سیاست ما 

عین دیانت ما است...«

امروز هم مردم و نمایندگان مردم با همین 
روحیه در مقابل دشمنان و توطئه گران ایستاده 
اند و اجازه نمی دهند کس��ی ب��ه حقوق حقه 
آن��ان تجاوز کن��د و با قدرت تمام از داش��تن 
ان��رژی صلح آمیز هس��ته ای دفاع م��ی کنند. 
ش��هید مدرس امروز متعلق به همه مردم ایران 
اس��ت و باید یاد و نام و ش��جاعت و مردانگی 
آن همیشه زنده بماند. باید امروز شهید مدرس 
به نحوی به نس��ل جدید و جوان معرفی شود 
تا جوانان میهن اس��المیمان با شناخت الزم از 
این ش��خصیت روحانی و مبارز و الگو گیری 
از آن س��ید بزرگ��وار در مقابله ب��ا توطئه های 
دش��منان ثابت قدم و اس��توار باشند و در این 

راه گام بردارند.
مطل��ب دیگ��ر اینکه من��زل مس��کونی و 
خانوادگی ش��هید مدرس باید در ش��هر زواره 
موطن مادری، روس��تای سرابه، روستای اسفه 
توسط س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
بازس��ازی و به عنوان موزه شجاعت و شهامت 
برای بازدید مردم آماده س��ازی شود. هر چند 
در س��الهای اخیر اقدامات خوبی در این زمینه 
ص��ورت گرفت��ه ام��ا الزم و کافی نیس��ت و 
مس��ئولیت و رسالت مس��ئوالن برای زنده نگه 
داش��تن یاد و مخاطره ش��هید مدرس در نسل 

جدید بس سنگین است.
مدیر مسئول

اعالم ساخت 10 سایت جدید غنی سازی اورانیوم

خبری که همه را شوکه کرد

رئیس سازمان ملی جوانان:

در میان دختران ایرانی، 
هزاران پروین اعتصامی وجود دارد 

صفـحهصفـحه

توسعه ی صنعت را به 
شهرستان های اصفهان 

انتقال دهیم
 اس��تان اصفهان چه از نظر تنوع آثارتاریخی 
وچه از نظر سابقه و پیش��ینه ی صنعت توریسم 
یک اس��تان با تجربه اس��ت. مردم این اس��تان با 
ای��ن مقوله و اهمیت این صنعت به خوبی آش��نا 

هستند...

    اقتصاد امروز / ادامه در  صفحه   

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن:

فقط به فکر بازیهای خودمان 
هستیم

تی��م  سرپرس��ت 
ذوب آه��ن  فوتب��ال 
اصفه��ان گف��ت: ب��ا 
کمی  اخت��الف  اینکه 
ب��ا تی��م س��پاهان در 
صدر جدول داریم اما 
نتایج این تیم برای ما 
اهمیتی ندارد و تنها به 

فکر بازی های خود مان هستیم.
علی شجاعی اظهار داشت: اینکه سپاهان در صدر جدول است 
و ذوب آه��ن دوم، نمی تواند م��الک خوبی برای قهرمان پایان فصل 

باشد....     
   ورزش / ادامه در  صفحه 7

ایدز بیماری ای که نباید از آن 
ترسید

روبان  یک  عالمت 
تا خ��ورده چند  قرمز 
س��الی اس��ت ک��ه در 
همگان  توج��ه  جهان 
را به خود جلب کرده 
اس��ت. از محقق��ان و 
عل��وم  پژوهش��گران 
پزش��کی گرفت��ه ت��ا 
سیاستمداران، هنرمندان 

و ورزشکاران همگی در تالش هستند تا از هر فرصتی برای معرفی و 
جلب توجه مردم به این عالمت استفاده کنند....

    
   سالمت / ادامه در  صفحه 6

برای اولین بار در کشور
طراحی شریان های 

حیاتی برابر با 
دستورالعمل های ستاد 

بحران
مطالعه طرح جامع و بهنگام سازی تأمین آب 
آش��امیدنی روس��تاهای چهارمحال و بختیاری با 

برآورد اولیه 2 میلیارد ریال انجام می شود ...

          شهرستان ها / ادامه در  صفحه    

تکنولوژی فرهنگ و 
فرهنگ تکنولوژی 

 وسایل ارتباط جمعی در تمام دنیا بااهمیت ترین، 
محبوبترین و در عین ح��ال انتقادآمیزترین جنبه ی 
جامعه ی مدرن به ش��مار می آیند. در عصر حاضر، 

رسانه ها به لحاظ فن شناختی . . .

                    جامعه / ادامه در  صفحه
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

وزیر امور خارجه

 دوران برخورد تبعیض آمیز به پایان 
رسیده است

» روز مجلس شورای اسالمی« 

        سراسری / ادامه در  صفحه 2  

سرمقاله

جناب آقای محمدرضا شواخی زواره

معاون محترم اطالعات و اخبار مرکز چهار محال و 
بختیاری

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلت عرض 
نموده و برای آن مرحوم علو درجات را از درگاه خداوند 

مسئلت می نماییم.

مدیران و کارکنان واحد اطالعات و اخبار 
مدیر و کارکنان باشگاه خبرنگاران جوان
خبرنگاران آزاد شهرستان ها

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

جتاب آقای محمدرضا شواخی زواره

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم جنابعالی تسلیت 
عرض نموده و از درگاه خداوند برای بازماندگان صبر 

جمیل و برای آن مرحوم غفران الهی آرزومندیم.

روزنامه زاینده رود



آماده باش تجهیزات و 
ماشین های برف روبی در 

شمال تهران
به منظور خدمات رسانی به موقع و پاکسازی سریع 
معابر هنگام بارش برف، تجهیزات و ماشین های برفروبی 

در شمال تهران به صورت آماده باش درآمدند.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی شهرداری 
منطقه یک، محمد هادی امراللهی، معاون امور شهری و 
فضای سبز منطقه یک با اعالم این خبر اظهار داشت: با 
توجه به کاهش دمای هوا، ماشین آالت و تجهیزات ستاد 
برفروبی منطقه از اول آذر در 13 س��ایت منطقه مستقر 
ش��ده اند و بیش از یک هزار نیروی انسانی آماده انجام 
عملیات خدمات رسانی و پاکسازی معابر هنگام بارش 

برف هستند.

به گفته وی امسال 21 دستگاه گریدر،14 لودر، 16 
بابکت،3 بیل مکانیکی،22 کامیون، 35 نیسان،61 خاور، 
24 تیغه برفروب و 20 نمک پاش، برای برفروبی در نظر 

گرفته شده است.
وی افزود: 600 مخزن زرد رنگ در س��طح منطقه 
جانمایی ش��ده و در آن کیسه های شن مخصوص در 

رنگ های قرمز، زرد، سفید دپو شده است.
رئیس ستاد برفروبی شهرداری منطقه یک تصریح 
کرد: کیسه های جانمایی شده به تعداد 350 هزار کیسه 
بوده که کیس��ه های قرمز مخصوص بزرگراه ها، سفید 
برای استفاده شهروندان و کیسه های زرد نیز برای شن 

پاشی در معابر اصلی مورد استفاده قرار می گیرند.
وی خاطر نشان کرد: کیسه های شن مخصوص در 
اختیار نهادها، پادگان ها و... گذاشته می شود و متقاضیان 
می توانند با مراجعه به س��ایت مرکزی واقع در بزرگراه 
امام علی )ع( تقاطع گلچین کیس��ه های شن مورد نیاز 

خود را تهیه کنند.
امراللهی گفت: نواحی موظف هس��تند کیسه های 
ش��ن مخصوص مورد نیاز مساجد و مدارس را به آنها 

تحویل دهند

آغازعملیات آسفالت کاری 
تونل توحید

بخش اول عملیات آسفالت کاری تونل توحید در 
بخشی از این معبر شهری همزمان با اتمام مراحل مربوط 

به بتن ریزی کف انجام شد.
به گزارش مهر، آس��فالت ری��زی در تونل توحید 
در دو مرحل��ه انجام گرفته و الیه ای به قطر تقریبی 10 

سانتیمتر در کف تونل ریخته شد.
عملیات آس��فالت کاری در تونل شرقی توحید از 

آغاز شده 400 متر ابتدایی با آسفالت پوشیده شد.
جمع آوری ضایعات، تمیزکاری و شستشوی داخل 
تونل از دیگر کارهایی بود که طی روزهای گذش��ته به 
منظور تسهیل در ادامه عملیات تأسیساتی انجام گرفت.

گشایش سینمای چهار 
بعدی در برج آزادی

سالن سینمای 4 بعدی در بنیاد رودکی برج آزادی 
گشایش یافت.

 ب��ه گزارش واحد مرکزی خب��ر، وزیر فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی در این مراسم با اش��اره به لزوم مجهز 
شدن سینما به فناوری های نوین گفت: باید بتوانیم از 
همه ابزارها برای انتقال مفاهیم متناس��ب با فرهنگ و 
ارزش های کشورمان استفاده کنیم. سید محمد حسینی 
افزود: سینما باید متناسب با نیازهای نسل جوان،  دانش 
آموز و دانش��جو آثار هنری ارزشمندی را تولید کند و 
امیدواریم معاونت سینمایی نیز در زمینه های مختلف 
از جمله دفاع مقدس و بازی ها و س��رگرمی ها برنامه 
ریزی های الزم را انجام دهد. حسینی در بخش دیگری 
از س��خنان خود با اش��اره به جنجال رسانه های غربی 
درباره تصمیم دولت برای احداث10سایت جدید غنی 
سازی گفت: ملت ایران نشان داده است که از اهداف و 
آرمان های خود دست برنخواهد داشت. مسعود شاهی 
طراح س��الن سینمای چهار بعدی در بنیاد رودکی برج 
آزادی نیز گفت: برای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور باید 

به جدیدترین فناوری ها مجهز شویم.

وی با بیان این که سینمای4بعدی برای عالقه مندان 
و به ویژه نس��ل جوان طراحی شده اس��ت افزود: این 
سالن که در آینده تکمیل خواهد شد به صورت »مولتی 
ویژن« ساخته شده است و افکت های محیطی )مانند 
ب��رف و باران( نیز در مراحل بعد می تواند به امکانات 
این س��الن افزوده شود. مس��عود شاهی گفت: بخشی 
از فناوری س��ینمای چهار بع��دی را از خارج گرفته و 
متناسب با امکانات خودمان آن را بومی سازی کرده ایم.
گنجایش سالن سینمای چهار بعدی51 صندلی است؛ 
صندلی ها به وس��یله کدهای مخصوص هماهنگ با 
صحنه های فیلم حرکت می کنند.فناوری سالن سینمای 
چهار بعدی که سیستم دیجیتال باکس است از شرکتی 
کانادایی خریداری ش��ده است. این سیستم متناسب با 
اس��تانداردهای تصویری جهان است و سه پرده زاویه 
دید را برای تماش��اگران فراهم می کند. فیلم هایی که 
متناس��ب با اکران در چنین سالنی باشند هنوز در ایران 

ساخته نشده است.
  

وزیر امور خارجه با تأکید بر ایفاد 
اسالمی  حقوق هسته ای جمهوری 
رویکردهای  دوران  گف��ت:  ای��ران 
تبعیض آمیز به کش��ورهای مختلف 

به پایان آمده است.
به گزارش واح��د مرکزی خبر 
منوچه��ر متکی در پایان هش��تمین 
کمیس��یون اقتصادی ایران و روسیه 
درکنفران��س خب��ری مش��ترک ب��ا 
سرگئی اشماتکو وزیر انرژی روسیه 
در پاسخ به س��ؤالی درباره قطعنامه 
ش��ورای حکام آژانس بی��ن المللی 
ان��رژی اتم��ی برضد ای��ران گفت: 
کسانی که به این قطعنامه رأی دادند 
باید پاسخگو باشند چرا که ما دلیل 

منطقی برای این اقدام نیافتیم.
س��رفصل  چن��د  اف��زود:  وی 
مش��خص و تعری��ف ش��ده وجود 
دارد که نخس��تین آن این اس��ت که 
در مناسب�ات بی�ن الملل�ی ه�رگ�ز 

نمی توانیم تبعیض را بپذیریم.
وزی��ر امور خارجه با بیان اینکه 
برای کشورها یا حقی وجود دارد یا 
ندارد، گفت: اگر برای کش��ورها در 
ازای تعهداتش��ان در پیوستن به یک 
معاهده یا کنوانس��یون بی��ن المللی 
حق��ی وجود دارد باید ش��امل همه 

شود.
دیپلماس��ی  دس��تگاه  رئی��س 
کشورمان تأکید کرد: اینکه کسانی در 
دنیا فکر کنند می شود با کشورهای 
مختلف تبعی��ض آمیز برخورد کرد، 
م��ا معتقدی��م دوران چنی��ن نگاه و 

رویکردی به سر آمده است.
متکی افزود: سرفصل مهم دیگر 
این اس��ت ک��ه جمهوری اس��المی 
ای��ران منطق روش��ن و ش��فافی در 
این زمینه ه��ا دارد. ای��ران نزدیک 
ب��ه 40 س��ال عضو متعه��د معاهده 
منع گسترش س��الحهای هسته ای 
)NPT( بوده و همکاری صمیمانه 
و صادقان��ه ای با آژانس بین المللی 

انرژی اتمی داشته است.
وی اف��زود: کاری که جمهوری 

اس��المی ایران انجام می دهد ایفاد 
ح��ق قانونی در برخورداری از غنی 
س��ازی به منظ��ور تولید س��وخت 
هس��ته ای در مص��ارف صلح آمیز 
اس��ت و هی��چ کس نم��ی تواند در 
مقاب��ل این منطق پاس��خی داش��ته 

باشد.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: 
رویکرد برخی کش��ورهای غربی و 
به اصط��الح قدرتمند که می گفتند 
نبای��د جمه��وری اس��المی ای��ران 
اورانیوم را غنی س��ازی کند، قانون 

جنگل است.
وی افزود: امروز آگاهی ملت ها 
پیش��رفت  و  رس��انه ها  س��ایه  در 
تکنولوژی در همه جا در یک سطح 
است و مردم رفتارهای ناعادالنه را 
نمی پسندند؛ با چنین نگاهی طبیعی 
است که انرژی هسته ای ایران حق 

مسلم ملت ایران است.
برخ��ی  داد:  ادام��ه  متک��ی 
کشورهای دارنده فناوری هسته ای 
پیش از این مخالف دس��تیابی ایران 
ب��ه فناوری صل��ح آمیز هس��ته ای 
بودند اما این رویک��رد، با مقاومت 
مسئوالن و مردم کش��ورمان تا حد 

زیادی تغییر کرده است.
وزی��ر ام��ور خارج��ه در ادامه 

اظهارات��ش درباره تأمین س��وخت 
رآکتور تحقیقات��ی تهران نیز گفت: 
موضوع بسیار ش��فاف تر از مسأله 
اس��ت.  هس��ته ای  ان��رژی  کل��ی 
رآکتوری که بیش از 40 سال از عمر 
آن می گ��ذرد و در این مدت دارو 
تولید می کرده اس��ت، امریکایی ها 

سوخت آن را تأمین می کردند.
متک��ی ب��ا بی��ان اینک��ه پس از 
انقالب نیز س��وخت مورد نیاز این 
رآکتور از آرژانتین خریداری ش��د، 
افزود: هیچ مس��أله ای تاکنون ایجاد 

نشده است.
وی بر این نکت��ه تأکید کرد که 
بر اساس مقررات آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی هر کش��وری که برای 
تأمین سوخت چنین رآکتوری اعالم 
نیاز می کند باید بدون پیش ش��رط 

سوخت در اختیارش قرار بگیرد.
دیپلماس��ی  دس��تگاه  رئی��س 
کش��ورمان در ادامه اظهار داش��ت: 
پیشنهادی مطرح شد که ما بخشی از 
سوخت با غنای کم را )3/5 درصد( 
بدهی��م و س��وخت 20 درصد غنی 
ش��ده مورد نی��از را دریافت کنیم و 
رئیس جمهور نیز این موضوع را در 

سفر اخیرش به برزیل مطرح کرد.
دکت��ر احم��دی نژاد در س��فر 

امری��کای التی��ن و  ب��ه  اخی��رش 
آفریقا در کنفرانس خبری مش��ترک 
ب��ا همت��ای برزیلی اش گف��ت: ما 
موافقت ک��رده ایم س��وخت مورد 
نیازم��ان را مرحل��ه ای تأمین کنیم 
س��وخت،  دارنده  طرف های  یعنی 
اورانی��وم 20 درصد غنی ش��ده را 
بدهند و اورانیوم س��ه و نیم درصد 
غنی س��ازی شده را در چند مرحله 

دریافت کنند.
متک��ی در ادامه از قطعنامه اخیر 
شورای حکام نیز انتقاد کرد و گفت: 
ما نیز به دنبال این هس��تیم که چرا 
چنی��ن موضوع��ی در دس��تور کار 
قرار گرفت؛ آنها ب��ه افکار عمومی 
القاء کردند جمهوری اسالمی ایران 
پاس��خی ن��داده و این غلط اس��ت 
چرا که ما پاس��خ را در موعد مقرر 

دادیم.
وزیر امور خارجه اقدام شورای 
حکام را موجب تضعیف شدن یک 
نهاد بی��ن المللی دانس��ت و گفت: 
تمرکز برخی رسانه های خاص در 
ح��وزه بین المللی نیز نش��ان دهنده 
آن اس��ت که ی��ک پایتخت خاص 
به دنبال بازی جدیدی با استفاده از 
ظرفیت دیگران است که ما در آینده 

در این باره بیشتر خواهیم گفت.
وزی��ر امور خارج��ه در ادامه با 
تش��کر از مال��زی )رئیس ش��ورای 
ح��کام(، ونزوئ��ال و کوب��ا ک��ه به 
قطعنام��ه ای��ن ش��ورا رأی ندادند، 
گفت: مراتب تأسف عمیق خودمان 
را از کش��ورهایی ک��ه ناعادالن��ه و 
تبعی��ض آمیز به ای��ن قطعنامه رأی 
دادند اعالم می کنیم و ما امیدواریم 
این کشورها بیشتر اندیشه و بررسی 
کنن��د و »بر ش��اخه ننش��ینند و بن 

نبُرند«.
وزی��ر امور خارجه کش��ورمان 
ایران  تأکید کرد: جمهوری اسالمی 
ب��ه فعالیت های هس��ته ای قانونی 
خود ادام��ه می دهد و موضعش در 

این زمینه کاماًل آشکار است.

خبر تصمیم ایران برای احداث 
10 س��ایت جدی��د غن��ی س��ازی 
اورانیوم با گذش��ت چن��د دقیقه به 
مهمترین خبر رسانه های داخلی و 

خارجی تبدیل شد.

به گ��زارش عصرایران تنها چند 
دقیقه بعد از اعالم این گفته محمود 
احم��دی ن��ژاد، رئی��س جمه��ور، 
ش��بکه های خبری معتبر خارجی با 
قطع برنامه ع��ادی خود به صورت 
فوری اقدام ب��ه پخش موضع ایران 

کردند.
عالوه بر این شبکه های خبری 
خارجی از جمله فاکس نیوز، بی بی 
سی، الجزیره، فرانس24، یورو نیوز، 
س��ی ان ان و... خب��ر تصمیم ایران 
برای احداث 10 سایت غنی سازی 
جدی��د را به ص��ورت زیر نویس تا 

ساعت ها منعکس می کردند.
ب��ا این وجود اکثر ش��بکه های 
نشس��ت های  برگزاری  با  خارجی 
کارشناس��ی به تحلیل موضع جدید 
ایران در قبال قطعنامه شورای حکام 
پرداختند و فرانس 24 و الجزیره در 
گفتگوی زنده با خبرنگاران خود در 
تهران این موضع را مورد بررس��ی 

بیشتر قرار دادند.

فران��س 24 همچنی��ن ب��ا یک 
س��خنگوی وزارت خارج��ه امریکا 
گفتگو کرد ت��ا اظهار نگرانی امریکا 
را از خبر احداث 10 س��ایت جدید 

در ای��ران همراه با این خبر منتش��ر 
کند.

بخش ها مختلف خبری بی بی 
س��ی در زبان های انگلیسی، عربی 

و فارس��ی نیز محور اصلی خبرهای 
خود را به ای��ن موضوع اختصاص 

داده بودند.
در رس��انه های مکت��وب نی��ز 
آسوش��یتدپرس،  خبرگزاری ه��ای 
فاکس نیوز، خبرگزاری رسمی دولت 
اسلوونی، اسکای نیوز، آنسای ایتالیا، 
بی بی سی، ABC، سایت روزنامه 
ایتالیا،  هاآرتص، خبرگزاری رسمی 
 AFP ایتارت��اس، تایمز، رویت��ر و
خبر برنامه ایران برای تأس��یس 10 
سایت غنی سازی جدید را منعکس 
کردن��د و این خبر را جزء مهمترین 

خبرهای صفحه اصلی قرار دادند.
عالوه بر ای��ن یاهو نیوز نیز که 
معم��والً مهمترین اخبار جهان را در 
صفح��ه اصلی خود ق��رار می دهد 
خبر 10 سایت را در صفحه نخست 

قرار داد.
برخ��ی رس��انه های خارج��ی 
نس��بت ب��ه موض��ع ایران ب��ا دیده 
حی��رت خب��ر را منتش��ر کردند به 
نح��وی که عن��وان می کردند ایران 
با این موضع، قطعنامه اخیر شورای 

حکام را بی اهمیت دانسته است.
ب��ا ای��ن ح��ال برخ��ی دیگر با 
پرداختن منفی به این خبر نگرانی را 
بین مخاطبان خود اشاعه می دادند.

معاون امور قوا و ش��وراهای 
تش��خیص  مجم��ع  دبیرخان��ه 
مصوبه  گف��ت:  نظ��ام  مصلحت 
اخیر دولت برای احداث سایت 
ه��ای جدید غنی س��ازی گامی 
دیگر برای تحق��ق کامل اهداف 
صلح آمیز هس��ته ای کش��ورمان 

است.
رضا طالیی نیک معاون امور 
قوا و ش��وراهای دبیرخانه مجمع 
تش��خیص مصلحت نظ��ام که با 
خبرنگار مهر در خصوص اقدام 
شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتم��ی و تصمی��م دولت 
و مجل��س مبنی ب��ر احداث 10 
س��ایت جدید غنی سازی سخن 
م��ی گفت ب��ا بیان ای��ن مطلب 
اظهار داش��ت: غرب در قطعنامه 
اخیر خ��ود به دنبال س��ه هدف 
سیاس��ی، فنی و اقتصادی بود که 
این س��ه هدف را دراین قطعنامه 

شاهدیم.

وی اف��زود: ه��دف اصل��ی 
قطعنامه شورای حکام در محیط 
ملی ایران ایجاد تردید برای ادامه 
فعالیت های صلح آمیزهسته ای 
و در محی��ط بی��ن المل��ل زمینه 
س��ازی برای اعمال فش��ار و به 
انحراف کشیدن افکاری عمومی 

است.
داد:  ادام��ه  نی��ک  طالی��ی 
غرب ب��ا همراه کردن تعدادی از 
کش��ورهای دیگر به دنبال ایجاد 
م��وج جدید فش��ار سیاس��ی در 
محاف��ل تصمیم گی��ری و همراه 
ک��ردن اف��کار عموم��ی و ایجاد 
محدودی��ت ب��رای غنی س��ازی 
صلح آمیز هس��ته ای ایران است 
از س��وی دیگر اصرار1+5 برای 
خروج اورانیوم غنی سازی شده 

با توافق عادالنه ناسازگار است.
وی گف��ت: غرب ب��ا درک 
پش��توانه مل��ی که در ای��ران در 
خصوص مسئله هسته ای وجود 

دارد به دنبال شکس��ت مقاومت 
منطق��ه ای ای��ران و ایجاد تردید 
درمنطقه و جهان اس��ت که این 
موض��وع را در قطعنام��ه اخی��ر 

شورای حکام نیز می بینیم.
ای��ران ب��ا توجه ب��ه ترکیب 
آرای قطعنام��ه ش��ورای حکام و 
رفتارهای غیر ش��فاف روسیه و 
برخ��ی دیگراز کش��ورها باید از 
دیپلماس��ی چند وجهی و توام با 

انسجام ملی استفاده کند
ای��ن عضوکمیس��یون امنیت 
مل��ی مجلس هفتم اف��زود: ایران 
با توجه به ترکیب آرای قطعنامه 
ش��ورای حکام و رفتارهای غیر 
شفاف روس��یه و برخی دیگراز 
کش��ورها باید از دیپلماسی چند 
وجهی و ت��وام با انس��جام ملی 

استفاده کند.
معاون امور قوا و ش��وراهای 
تش��خیص  مجم��ع  دبیرخان��ه 
داد:  ادام��ه  نظ��ام  مصلح��ت 

جمهوری اس��المی ای��ران امروز 
بای��د ب��ا س��رعت عمل ب��اال و 
دیپلماس��ی هسته ای و با استفاده 
از پش��توانه مردمی، انس��جام و 
ب��ا موضع گی��ری های ش��فاف 
اهداف خود را دنبال کند که نامه 
نمایندگان مردم در خانه ملت در 

همین راستا بوده است.
ای��ن نماینده س��ابق مجلس 
تاکید کرد: دول��ت نیز با مصوبه 
خود مبنی بر احداث 10 س��ایت 
جدید غنی سازی توانست گامی 
دیگر برای تحق��ق کامل اهداف 
صلح آمیز هس��ته ای کش��ورمان 
بردارد ت��ا از این طریق مصارف 
س��وخت هس��ته ای ایران تامین 

شود.
طالیی نی��ک در پایان تاکید 
کرد: غرب ب��دون تعامل با ایران 
در بسیاری از تحوالت سرنوشت 
ساز منطقه قدرت مانور نخواهد 

داشت

دزدی دریایی همچنان ادامه دارد
ربوده شدن نفتکش حامل 2 میلیون بشکه نفت 

در مسیر امریکا
یک نفتکش حامل نفت خام صادراتی عربس��تان به امریکا از سوی دزدان دریایی در آب های 

خلیج عدن ربوده شد.
نفتکش »ماران سنتوروس« که به مقصد امریکا در حرکت بود روز یکشنبه توسط دزدان دریایی 
ربوده ش��د. این نفتکش که با پرچم یونان در حال حرکت بود یکی از بزرگترین کشتی های ربوده 

شده توسط دزدان دریایی سومالی است.
در این گزارش آمده اس��ت 9 دزد مس��لح در 1300 کیلومتری سواحل سومالی اقدام به ربودن 

این کشتی کردند. گفته می شود این کشتی 31 خدمه داشته است.
از زمان س��رنگونی دولت اسالمگرای سومالی در چند سال پیش که با مداخله امریکا صورت 
گرفت پدیده دزدی دریایی در خلیج عدن رش��د قابل مالحظه ای داش��ته است. تحلیلگران وجود 

انگیزه های سیاسی در پشت پرده این اقدامات را رد نمی کنند.
کش��تی ربوده ش��ده حامل نفت خام عربس��تان بوده ک��ه در جده بارگیری ک��رده و به مقصد 

نیواورلئان در امریکا حرکت کرده بود.

در آذر سال گذشته نیز یک نفتکش متعلق به عربستان با 2 میلیون بشکه نفت خام توسط دزدان 
دریایی ربوده شد که بنا به برخی گزارش ها با پرداخت بیش از 3 میلیون دالر آزاد شد.

 قوانین فعلی برای مقابله با دزدان دریایی سومالی مناسب نیست 
وضعیت حاکم بر مناطق دریایی اقیانوس هند به ویژه در نزدیکی سواحل سومالی سبب شده 
تا دزدان دریایی در طی س��ال های اخیر بارها به کش��تی هایی که از این منطقه عبور می کنند حمله 
کرده و با گروکش��ی، از صاحبان این کشتی ها برای آزادسازی گروگان های خود درخواست مبالغ 

میلیونی کنند.
روزنامه س��اندی تایمز در گزارش��ی در این  باره نوش��ت: دزدان دریایی موجب ترس خدمه 
کشتی ها در اقیانوس هند می شوند ولی نیروی دریایی کشورها با وجود اینکه دزدان دریایی را در 
حالی که س��الح و گروگان هایی در اختیار دارند دستگیر می کنند، مجبور می شوند این مجرمان را 

آزاد کنند.
دزدان دریایی زمانی که دستگیر می شوند معاینه پزشکی می شوند و جلیقه نجات و غذای گرم 
در اختیار آنها قرار می گیرد که این ش��یوه رفتار تعجب آنها را بر می انگیزد. دزدان دریایی به سبب 
اینکه در حین دزدی دریایی دستگیر نشده اند یا به سبب نگرانی از اینکه در صورت تحت پیگرد 

قرار گرفتن در اروپا درخواست پناهندگی کنند، اغلب آزاد می شوند.
در فاصل��ه اوت 2008 تا س��پتامبر در این مدت 212 دزد دریایی ب��رای محاکمه تحویل داده 

شده اند ولی تا این تاریخ محاکمه هیچ کدام از این افراد آغاز نشده است.
نیروه��ای دریایی بین الملل��ی تعدادی از دزدان دریایی را به س��بب نگرانی از غیر ایمن بودن 
قایق های خود به سواحل کشورهای افریقایی رسانده اند. به طوری که حتی نیروی دریایی جمهوری 
اسالمی ایران نیز از زمان افزایش این دزدی های دریایی به طور متناوب گشتی های دریایی خود را 

به این منطقه روانه کرده و در حال حاضر نیز این امر ادامه دارد.
به گفته »جولیان بِرایِزر« یکی از مقام های کش��تیرانی انگلیس: »اینکه بسیاری از دزدان دریایی 
بار دیگر کار خود را تکرار می کنند مایه شرمس��اری است ولی فرماندهان نیروی دریایی تقصیری 
ندارند و مشکل به قوانین مسخره آمیز درگیری و قوانین عملیاتی نیروی دریایی مربوط می شود که 

مقام های ارشد سیاسی اعالم کرده اند.«
»داگالس گوئیل فویل« کارشناس حقوق دریایی نیز معتقد است: »اینکه فقط دزدان دریایی که 
حین ارتکاب جرم دستگیر می شوند بتوانند تحت پیگیرد قانونی قرار گیرند دیدگاه درستی نیست. 
براس��اس کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل، متهمان به جرم تسهیل دزدی دریایی یا حضور 

داشتن در یک کشتی به قصد دزدی دریایی می توانند محاکمه شوند.«
یک سخنگوی ناتو نیز در این باره اظهار داشت: ناتو مأموریتی برای دستگیری و بازداشت دزدان 

دریایی ندارد و فقط مأموریت دارد در فعالیت های آنها اخالل ایجاد کند.
خلیج عدن و اقیانوس هند به س��بب دزدان دریایی س��ومالی به خطرناک ترین آب های جهان 
تبدیل ش��ده اند. در حال حاضر س��ه نیروی دریایی ناتو، نیروی واکنش س��ریع متشکل از امریکا، 
کانادا، انگلیس، فرانسه، آلمان، پاکستان و کشورهای دیگر و ناوُفر که نیرویی از اتحادیه اروپاست، 

مسئولیت مقابله با دزدی دریایی را بر عهده دارند.
پارلمان اروپا خواستار تقویت مبارزه با دزدان دریایی

به گزارش شبکه ایران، نمایندگان اروپایی روز پنجشنبه گذشته در استراسبوگ فرانسه، با توجه 
به ادامه روند دزدی دریایی در سواحل سومالی، تقویت عملیات مبارزه با دزدان دریایی را در این 

ساحل خواستار شدند.
آنها در بیانیه ای که با اکثریت به تصویب رساندند، در فاصله زمانی تا یافتن یک راه حل سیاسی 
برای س��ومالی، بر تقویت عملیات اتحادیه اروپا در مبارزه با دزدان دریایی، موس��وم به اتاالنته و 

گسترش منطقه عمل نیروهای مستقر تأکید کردند.
در آبهای سومالی و خلیج عدن بعد از استقرار حدود 20 کشتی جنگی از جمله عملیات مبارزه 

با دزدی دریایی در دسامبر 2008، ربوده شدن کشتی ها به ندرت روی داده است.
دزدان دریایی سومالی تمایل دارند جبهه فعالیت خود را به سمت شرق و جنوب اقیانوس هند، 

منطقه گسترده ای که مراقبت از آن بسیار سخت است، بکشانند.

چه خبر از پایتختایرانجهان نما
وزیر امور خارجه

 دوران برخورد تبعیض آمیز به پایان رسیده است

خبری که همه را شوکه کرد

احداث 
سایت های 
جدید گامی 
برای تحقق 
کامل اهداف 
هسته ای 
است
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یادداشت

توسعه ی صنعت را به شهرستان های اصفهان 
انتقال دهیم

اعظم زمانی

 اس��تان اصفه��ان چ��ه از نظ��ر تن��وع 
آثارتاریخی وچه از نظر س��ابقه و پیش��ینه ی 
صنعت توریس��م یک اس��تان با تجربه است. 
مردم این اس��تان با این مقول��ه و اهمیت این 
صنعت به خوبی آش��نا هستند، به همین دلیل 
اصفهان، صنعت  انداز20س��اله ی  درچش��م 

گردگشگری جایگاه باالیی دارد.
صنعت هتل��داری از مهم ترین عوامل و 
زیر ساخت های موردنیاز صنعت گردشگری 
ب��وده و در واق��ع بدون رش��د و توس��عه ی 
ای��ن صنعت هی��چ گونه رش��دی درصنعت 

گردشگری قابل تصور نخواهد بود.
بخش ه��ای  و  هتل ه��ا  ان��دازی  راه 
گردشگری دراستان های کشور باعث رونق 
اقتص��ادی و از هم��ه مهمت��ر ایجاد اش��تغال 
مثبت وسازنده ش��ده و ازطرف دیگر تعامل 
ب��ا یکدیگ��ر منجر به نش��اط و س��رزندگی 

می شود.
این صنعت برای رش��د و رون��ق خود به چند عامل مهم از جمله امکان س��رمایه گذاری و 
وجود تس��هیالت الزم برای س��رمایه گذاری در این بخش و وجود مسافر و گردشگر و در واقع 

مصرف کننده نیاز دارد.
حمایت های قانونی در این بخش از ملزومات ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران خواهد بود 
وهمچنین وجود تسهیالت و وام هایی با سود پایین می تواند کشور را در مسیر رقابت با سایر 

کشورها در جذب سرمایه گذاران امیدوار کند.
رویکرد س��رمایه گذاری در خص��وص صنعت هتلداری در اصفهان خوب اس��ت اما آنچه 
سرمایه گذاران را نگران کرده، نبود گردشگر داخلی وباالخص خارجی است که این صنعت را 
در اس��تان دچار رکود بی سابقه ای کرده اس��ت. از آنجا که صنعت گردشگری وابستگی زیادی 
به وضعیت سیاسی، اقتصادی،امنیتی و اجتماعی کشور دارد درچند سال اخیر به دلیل مشکالت 

سیاسی و تبلیغات منفی مخالفان با کشورمان این صنعت با رکود مواجه شده است.
اس��تاد دانش��گاه شیخ بهایی با اش��اره به اینکه صنعت هتل س��ازی در اصفهان نیازمند رشد 
اس��ت،گفت: با توجه به اینکه اصفهان دارای ویژگی های توریس��تی و موقعیت خاص صنعتی 

است نیازمند توجه بیشتر به صنعت هتل سازی است.
س��ید فرخ میر ش��اهزاده با بیان اینکه در زمینه ی هتل س��ازی اقدامات خوبی در چند سال 
 اخیر ایجاد ش��ده، افزود: البته هنوز در زمینه زیر س��اخت ها مش��کل داری��م و باید جنبه های 

سرمایه گذاری آن در نظر گرفته شود.
وی ب��ا اش��اره به اینکه اصفه��ان به لحاظ داش��تن جاذبه های خ��اص و همچنین موقعیت 
اقتص��ادی ب��ه واس��طه ی وج��ود کارخانه ها و مراک��ز تولی��دی ظرفیت باالیی ب��رای جذب 
 توریس��ت دارد، تصریح کرد : این تصور اش��تباهی اس��ت که ما تنها اصفهان را محدود به شهر
 اصفهان بدانیم بلکه باید توس��عه و آبادانی را به نقاط دیگر این ش��هر که مناطق مناسبی هستند 

انتقال دهیم.
 اس��تاد دانش��گاه ش��یخ بهایی مطالعه نکردن نمونه های اس��تاندارد بین المللی در زمینه ی 
هتل س��ازی را مشکل اصلی این صنعت برشمرد و خاطرنش��ان کرد : کشور باید استانداردهای 

داخلی همسطح با نیاز داخلی را ایجاد و احیا کند.
میرش��اهزاده با انتقاد از این دیدگاه اش��تباه در جامعه مبنی بر اینکه توریس��ت افراد خارجی 
هس��تند اظهار داش��ت : انتظار ما نباید به آن سوی مرزها باش��د چرا که در خود کشور بیشتر به 

سفر نیاز داریم.
وی بابیان اینکه مس��افران خارجی مسافر یکبار مصرف ما هستند گفت: این در حالی است 
که با خدمات دهی مناس��ب مس��افر داخلی می تواند مقصد مسافرتی خود را فیکس کرده و به 

عنوان مشتری و مخاطب ثابت محسوب شود.
اس��تاد دانش��گاه ش��یخ بهایی افزود : اقدامات تشویقی از س��وی دولت در زمینه ی ارائه ی 
تس��هیالت جهت زیر ساخت های صنعت هتل س��ازی همچون راهسازی آب و برق تصویب 

شده است اما تاکنون این موارد اجرا نشده است.
صنعت هتلداری دستخوش جا به جایی نا بهنگام مدیران

عض��و هیأت رئیس��ه ی اتحادیه هتلداران اصفهان با اش��اره به اینکه دولت، سیاس��ت گذار 
گردشگری در کشور است، گفت : اگر برنامه های مدون و تعریف شده در تمام دولت ها اجرا 

شود صنعت هتلداری رشد خواهد کرد.
محمد زاده افزود : صنعت هتلداری همواره دس��تخوش تحوالت و جا به جایی مدیران در 

سطح کالن بوده است و این موضوع ضربه ی سنگینی به این صنعت وارد می کند.
وی ب��ا بیان اینکه بخش خصوصی باید در تعامل با بخش دولتی باش��د تصریح کرد: دولت 

باتوجه به افق چشم انداز 20 ساله و اصل 44 در تالش است این اهداف را به ثمر رساند.
عضوهیأت رئیس��ه ی اتحادیه هتلداران اصفهان با اشاره به اینکه 60 هتل در استان اصفهان 
فعالی��ت می کنند، اظهار داش��ت : در حال حاضر از 13 هتل بازدی��د به عمل آمده و نواقص به 

آنها گوشزد شده است.
محمدزاده گرانی آب بها، برق و گاز را از مش��کالت اصلی هتل ها برش��مرد و خاطرنشان کرد: 

هتل ها با حذف یارانه ها با مشکالت اساسی روبرو خواهد شد.
وی با اشاره به کاهش گردشگر در کشور افزود : تحریم هواپیمایی و ریلی توسط دولت های 

مخالف و وضعیت بد اقتصادی دنیا منجر به کاهش ورود گردشگر شده است.
عضو هیأت رئیسه اتحادیه هتلداران بیان کرد : از آنجا که صنعت توریسم صنعتی ظریف و 

حساس است مشکالت سیاسی این صنعت را با رکود مواجه می کنند. 

معاون وزیر اقتصاد خبر داد
 تصویب 3 میلیارد دالر پروژه 

سرمایه گذاری خارجی
در یکصد و بیس��ت و دومین جلسه هیأت 
س��رمایه گ��ذاری خارج��ی، درخواس��ت 
س��رمایه گذاران خارجی برای پروژه های 
صنعتی و معدنی کشورمان به ارزش بیش 
از 3 میلی��ارد دالر م��ورد تصوی��ب هیأت 

سرمایه گذاری قرار گرفت.
ب��ه گ��زارش موج، به��روز علیش��یری در 
حاش��یه نشس��ت هیأت س��رمایه گذاری 
خارجی که با حضور معاونان دستگاه های 
اجرایی ونمایندگان بخش های خصوصی  
کش��ور در محل سازمان س��رمایه گذاری 
وکمک ه��ای مردم��ی برگزار ش��د اظهار 

داشت: درخواست سرمایه گذاران خارجی برای پروژه های صنعتی و معدنی کشورمان به ارزش 
بیش از 3 میلیارد دالر مورد تصویب هیأت س��رمایه گذاری تصویب وهمچنین درخواست های 
متعدد س��رمایه گذاران خارجی برای تمدید اعتبار مجوز، افزایش س��رمایه گذاری و انتقال سود 

نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
مع��اون وزیر اقتصاد در عین ح��ال افزود: بخش های تولیدی کش��ور دارای قابلیت های کافی 
برای مذاکره و چانه زنی با سرمایه گذاران بالقوه خارجی هستند، تا ضمن افزایش ظرفیت های 
تولیدی، فنی و تکنولوژی بنگاه های خویش بتوانند برای اخذ س��هم بیش��تری از بازار و ارتقای 

توان صادراتی خود اقدام کنند.
وی در پایان خاطر نش��ان کرد: با توجه به برگزاری 15 همایش بین المللی س��رمایه گذاری در 
کشورهای س��رمایه فرصت، پیش بینی می شود سرمایه گذاران خارجی با فرصت های سرمایه 
گذاری کش��ورمان در بخش های مختلف آشنا شوند و زمینه های جلب و جذب آنان در آینده 

بیشتر فراهم شود.

مهین محمدپور

دبیر کارگروه هدفمند کردن یارانه ها با اشاره به 
نوسانات زیاد  نرخ رشد اقتصادی در کشور گفت: 
این ش��رایط  به صالح اقتصاد کش��ور نیست،پایین 
بودن تولید ناخالص داخلی و متوسط نرخ رشد در 
کش��ورهماهنگ با امکانات کشور نیست،باید حتما 

در این زمینه به ثبات برسیم  
وی ب��ا بی��ان اینکه نس��بت س��رمایه گذاری به 
تولی��د ناخالص ملی مش��خص می کند که چقدر از 
سرمایه گذاری ها به تولید و رفاه کشور بر می گردد، 
بیان داش��ت: هر چه میزان تولید در کشور باال باشد 
ش��رایط اقتصادی و رفاه جامعه نی��ز باالتر خواهد 

بود. 
 محمدرحیم احمدوند با اش��اره به اینکه نباید 
فرام��وش ک��رد که تا رس��یدن به ش��رایط مطلوب  
اقتص��ادی فاصل��ه زیادی داری��م  اظهار داش��ت: 
البته در چند س��ال گذش��ته با توجه به مش��کالت 
 اقتص��ادی کش��ور، دس��تاوردهای قاب��ل توجه��ی 
 ب��ه دس��ت آم��د، 3/5 درص��د تولی��د متوس��ط 
 س��رانه داخل��ی، کنت��رل 8/1 درص��د نرخ رش��د 
جمعی��ت و بهب��ود نس��بی توزی��ع درآمده��ا از 
 جمله مهم تری��ن مواردی بوده ک��ه می توان به آن

 اشاره داشت. 
احمدوند پایین بودن به��ره وری عوامل تولید 
در کش��ور را یادآور شد و گفت: سهم بهره وری از 
تولید کش��ور در مقایسه با کش��ورهای دیگر بسیار 
پایین اس��ت. برای نمونه در کشور ژاپن 68 درصد 
بهره وری ناشی از بهتر استفاده کردن از منابع است. 
وی خاطرنش��ان کرد: روند صع��ودی تورم در 
سال های گذشته کنترل شده اما همچنان در تورم در 
کش��ور در تخصیص بهینه منابع اخالل ایجاد کرده 

است.
دبیر کارگروه هدفمن��د کردن یارانه ها همچنین 
به دو رقمی بودن نرخ بیکاری درکش��ور اش��اره و 
افزود: این منجر به مش��کالت اقتصادی و اجتماعی 
ش��ده،از طرف��ی توزی��ع درآم��د در اقتص��اد ایران 
نس��بت به دیگر کشورها مناس��ب نیست، در تعیین 
 ن��رخ مالیات نیز ب��ه عنوان یک��ی از ابزارهای مهم 
سیاس��ت گذاری اقتصادی اس��ت ک��ه باید توجه 

ویژه ای به آن داشت.
وی گف��ت: محورهای طرح تح��ول باید با هم 

باشند برای همین هم با هم انتخاب شده اند. 
دبی��ر کارگروه هدفمند کردن یارانه ها با اش��اره 
به اینکه نتایج بررس��ی ها نشان داده که نظام بازار و 
امور اقتصادی به تنهایی به وسیله دولت و یا بخش 
خصوصی به نتیجه نخواهد رس��ید، اظهار داش��ت: 
دول��ت و بخش خصوصی باید با تعامل یکدیگر به 

اجرای برنامه ها بپردازند. 
وی با اش��اره به اینکه طرح تحول اقتصادی به 
اجرای اصل 44 تقدم دارد، تصریح کرد: در صورتی 
که همه چیز شفاف شود و قیمت ها نیز واقعی شود 

بخش خصوصی راحت تر می تواند فعالیت کند. 
پرداخ��ت  ب��رای  ک��رد:  اضاف��ه   احمدون��د 
یارانه ه��ا به مردم با تعامل بان��ک ملت کارت هایی 
برای دریافت یارانه ها به م��ردم در اختیار آنها قرار 

خواهد گرفت.  
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت:

طرح هدفمند ک��ردن یارانه ه��ا نباید همچون 
طرح مالیات بر ارزش افزوده شود.

 محمدتقی رهبر در همایش تبیین ابعاد اقتصادی 
ط��رح تحول به این موضوع ک��ه تنها دولت نهم و 
مجلس هشتم ریسک اجرایی کردن الیحه هدفمند 
کردن را نش��ان داد و زیر بار این مسئولیت بزرگ و 
سنگین  رفت تأکید کرد وگفت: ابعاد طرح هدفمند 
کردن یارانه ها بس��یار مهم و حیاتی است، باید همه 
تالش ها را انج��ام داد تا این الیحه همچون مالیات 

بر ارزش افزوده نشود. 
وی  ب��اال ب��ودن پرداخ��ت یارانه ها از س��طح 
بودجه های دولتی را یاد آور شد و بیان داشت: برای 
نمونه س��االنه 9 هزار میلیارد برای دارو و 90 هزار 
میلی��ارد برای انرژی از بودجه  پرداخت می ش��ود و 

این نشانه اسراف و هدر دادن منابع است. 
وی با اش��اره به موجی از تش��ویش و ش��ایعه 
که در جامعه ایجاد ش��ده و افراد س��ودجویی که با 
افزایش قیمت ها آن را به این الیحه نسبت می دهند، 
بیان داشت: تمام این شرایط نشان از بیماری بزرگ 

در اقتصاد کشور است. 
رهبر با بیان اینکه یارانه ها بر حسب درآمد افراد 
و ن��ه دهک های جامعه اختص��اص می یابد، اضافه 
ک��رد: باید از ایج��اد و ادامه جو روان��ی در جامعه 
جلوگی��ری و این موضوع را مطرح کرد که هدفمند 
کردن یارانه ها بحثی است که برای شرایط اقتصادی 

حال و آینده و حفظ منابع طبیعی الزم است. 
در ادامه حس��ن کامران نیز با اشاره به اینکه در 
روز عید فطر رهبر فرزانه انقالب س��ؤال کردند که 
مس��أله اصالح الگوی مصرف چه شد و چرا به آن 
عمل نمی ش��ود، افزود: در سطح سازمان ها و نهادها 
تنه��ا به صورت حرف به آن توجه ش��ده و درعمل 
کار خاصی صورت نگرفته است که علت آن شاید 
ای��ن عقیده باش��د که همه فکر کنند مس��ائل ریز و 
س��طحی در این مسیر راه به جایی ندارد اما باید در 

نظر داش��ت که حضرت ام��ام خمینی)ره( از همین 
مسائل ریز به  سطح کالن رسید. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: ابتدا باید مسائل را از خود آغاز کنیم تا 

بتوانیم آن را به مردم و جامعه دیکته کنیم. 
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه در صورت��ی که مردم 
ببینند مس��ئوالن تنها ش��عار می دهن��د و خود عمل 
 نمی کنند دچار دوگانگی می شوند، بیان داشت: این
  را نبای��د فرام��وش ک��رد ک��ه ب��ا ساده زیس��تی و
و مجل��س  در  می ت��وان  نی��ز  س��اده  غذاه��ای    

 دولت کار کرد. 
کامران به ایجاد عدالت در جامعه اش��اره کرد و 
گفت: باید فاصله طبقات��ی در جامعه را کاهش داد 
و در صورت��ی که آلودگی های اقتصادی رفع ش��ود 

جامعه به یک ثبات پایدار می رسد. 
هدفمندکردن یارانه ها در گرو توجه به اصل 

44 است
رئیس کمیس��یون اصل 44 قانون اساسی گفت: 
بی توجهی به اصل 44، هدفمند کردن یارانه ها را از 

بین می برد.
حمیدرض��ا فوالدگر نیزدر ای��ن همایش گفت: 
چندین س��ال اس��ت که ابعاد طرح تحول اقتصادی 
در حال بحث و بررس��ی اس��ت و مقرر شده که در 
ابتدای برنامه پنج ساله این طرح مهم اجرایی شود. 
وی با بیان اینکه بودجه ساالنه نیز باید بر اساس 
برنامه پنج ساله مشخص شود، اظهار داشت: بودجه 
س��ال 89 نیز باید تعیین و بر اساس برنامه پنج ساله 

تنظیم و ابالغ شود. 
رئیس کمیسون اصل 44 قانون اساسی تصریح 
ک��رد: تمام هفت محور ط��رح تحول اقتصادی باید 
هم��گام با یکدیگر حرکت کن��د و با اجرایی کردن 
تنها یکی از این لوایح مشکالت برای جامعه ایجاد 

خواهد شد. 
وی با اش��اره به اینک��ه الیحه های طرح تحول 
الزم و ملزم یکدیگر هستند، بیان داشت: باید برای 
لوایحی که نیاز به برنامه و قانون دارند نیز موارد را 

تصویب و بررس��ی و تمام هفت محور این طرح را 
با یکدیگر اجرایی کرد. 

فوالدگر با بیان اینکه ناکارآمدی در ش��بکه های 
توزی��ع، بهره وری و نظام پول��ی بانکی باید اصالح 
ش��ود،تا با افزایش هزینه ه��ا و رانت بازی مواجهه 
نش��ویم ادامه داد: در صورت اص��الح این نظام از 
واسطه گری ها و افراد س��ودجو جلوگیری می شود 
و با داش��تن یک نظ��ام کدینگ ب��رای محصوالت 

مشکالت رفع می شود. 
رئیس کمیس��ون اصل 44 قانون اساسی افزود: 
با اصالح نظام مالیاتی ش��رایط مؤثری برای جامعه 
ایجاد خواهد شد و با مالیات بهتر در جامعه می  توان 

عدالت اجتماعی را اجرا کرد. 
وی با اش��اره به سیاس��ت های اصل 44 قانون 
اساسی اظهار داشت: این اصل مقدم بر طرح تحول 
اقتصادی اس��ت و در صورتی که آن اجرا نشود این 

طرح بدون نتیجه خواهد ماند. 
فوالدگر با بیان اینکه در این اصل باید به جایی 
برس��یم که تصدی دولت کاهش یاب��د و دولت به 
کارهای اساس��ی جامعه بپردازد، تصریح کرد: مورد 
دیگ��ر اینکه در این اصل باید برای س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی زمینه و ش��رایط مناسب را فراهم 

کرد. 
وی با اش��اره به اینک��ه در واگذاری ها اقدامات 
شایسته ای انجام شده و تا سال 93 تمام واگذاری ها 
انجام خواهد شد، بیان داشت: مشکل و بحث اصلی 
برای ایجاد شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی 

است که فراهم نشده است. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: در چند س��ال اخیر مس��ائل انقباضی 
بانک ه��ا ایجاد رکود بس��یاری در جامعه داش��ته به 
صورتی که در ش��ش ماه نخس��ت امسال با افزایش 
بی��کاری در جامعه مواج��ه بوده ایم و باید همه این 

موارد اصالح شود. 
وی با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی و طرح 
تح��ول اقتص��ادی باید با یکدیگ��ر و همزمان اجرا 
ش��ود، بیان داش��ت: در صورتی که قیمت ها واقعی 
ش��ود بخش خصوصی نیز راحت ت��ر وارد فعالیت 
شده و این دو اصل باید با تعامل یکدیگر اجرا شده 
تا اثرات مثبت اقتصادی آن در جامعه هویدا شود. 

فوالدگر به برخی از اختالفات مجلس و دولت 
در مورد اجرایی کردن طرح هدفمند کردن یارانه ها 
اشاره کرد و افزود: زمان اجرایی شدن این الیحه که 
دولت سه سال را در نظر داشت به دلیل شوک هایی 
که ایجاد می کند و با تصویب مجلس اجرایی شدن 

آن به پنج سال افزایش یافت. 
وی ادامه داد: اختالف دیگر در مورد دهک های 
جامعه بود و معین شد بر اساس درآمد افراد به آنها 

یارانه پرداخت شود. 
 رئی��س کمیس��ون اص��ل 44 قان��ون اساس��ی
  با اش��اره ب��ه اینک��ه از جمله بحث های��ی که بین 
دولت و مجلس هنوز باقی مانده بحث صندوق و حساب 
 یارانه ها است که در مورد آن هنوز بحث و بررسی
 باق��ی اس��ت، اضافه ک��رد: 50 درصد ب��ه اقتصاد 
 خانوار، 30 درصد بنگاه های صنعتی و کشاورزی و
  از ای��ن قبی��ل و 20 درص��د نی��ز به دول��ت ارائه

 خواهد شد. 

گروه اقتصادی- دو س��ال و نیم پیش ریاست 
وقت بانک مرکزی پس از یک دوره  انبس��اط ش��دید 
مالی، سیاس��ت انقباضی را با تیتر»گم شدن کلیدهای 
خزان��ه« طرح ک��رد و تحوالتی را در نظ��ام بانکداری 
کشور ایجاد و آن را به محلی برای جدال اقتصاددانان 
تبدیل کرد و منازعات اقتصادی و سیاس��ی فراوانی به 

وجود آورد.
انتشار چک پولهای بانک مرکزی در کنار گفتگوهای 
مداوم در مورد سیاست انقباضی و انبساط پولی دولت 

منجر به شکل گیری دور تازه ای از مجادالت شد.
 پیش��نهاد حذف 3یا4 صفراز پ��ول ملی و حذف 
یارانه ها، در واقع با هدف و روح عدالتخواهی و عدالت 
محوری بیان شده اند که نیامده شوکی تورمی را ایجاد 
کرده و ناخواسته،خواسته ی بسیاری از سودجویان و 

دالالن اقتصادی را از شرایط حاکم فراهم کرده است.
البته براس��اس یک تئوری علمی و کارشناس��ی، 
کنترل متعارف نقدینگی امری معقول به نظر می آید، 
ولی این اتفاق برای بسیاری از واحدهای تولیدی که با 
 اخذ وام، در حال توسعه ویا ساخت بودند یک تصمیم 

ناگهانی بود.
برخی کارشناس��ان اقتصادی بر ای��ن باورند که با 
این تصمیم بسیاری از س��رمایه های مردم و وام های 
 بانکی به دلیل ناتمام ماندن پروژه های نیمه کاره متوقف 

مانده اند.
طوالنی شدن زمان بهره برداری از این طرح منجربه 

انباشت سنگین بدهی ها و عدم امکان بازپرداختها شده 
اس��ت که این امر روی س��رمایه گذاران داخل کشور 
جهت سرمایه گذاری در اشتغال اثر منفی داشته، باعث 
به هم خوردن مهندسی مالی شرکت های تولیدی که 
در حال احداث واحد جدید یا توس��عه بوده اند شده 
و به دلی��ل صرف میلیاردها تومان در پروژه های نیمه 
تمام و عدم بهره برداری به جای افزایش تولید ناخالص 
ملی وکاهش تورم تأثیر معکوسی بر تورم در بلند مدت 

تحمیل خواهد کرد.
این موارد ارزیابی ها نظراتی است که تاکنون جسته 
و گریخته از س��وی تعدادی از اقتصاددانان و صاحب 

نظران بیان شده است اما.....
پس از مدتها انتظار که کلیات این الیحه بررسی، 
تصویب و به صحن علنی مجلس راه پیدا کرد در واقع 
با هدف واقعی کردن قیمت ها مطرح و معرفی ش��د 
و اس��تنباط تعابیری چون حذف یارانه ها را بی مورد 
خواند، این نکته تاکنون بارها و بارها از زبان مسئوالن 

امر بیان شده و مورد تأکید قرار گرفته است.
این طرح به گونه ای مطرح شده که امید می رود در 
سایه آن مواردی همچون جلوگیری از ضایع شدن حق 
وحقوق دهک های پایین جامعه تحقق یابد به گونه ای 
که با اجرایی ش��دن این طرح انباش��ت سرمایه ای در 
محل دولت صورت می گیرد که بخش قابل توجهی 
از این میزان انباش��ت س��رمایه در اختیار دهک های 
آس��یب پذیر جامعه قرار می گیرد که صد البته نه یک 

اقدام جدی در راستای نظام مالی خواهد بود بلکه یک 
خدمت عظیم به اقشار کم درآمد و بی بضاعت جامعه 

محسوب می شود.
ش��ایان ذک��ر اس��ت؛ با توج��ه به بررس��ی های 
صورت گرفته از س��وی مجلس، به این طرح اشکال 
هایی نیز وارد ش��ده که مهمتری��ن آن پیش بینی یک 
 صن��دوق مالی غیردولتی بود ک��ه اعضای اصلی آن را 
دولت مردان تشکیل می دادند در حالی که این صندوق 
با هدف کمک به مردم پی ریزی شده است، از طرفی 
 دیگر در ماده 13 این الیحه نیز دولت پیش بینی کرده 
هر گونه افزاش حقوق ممنوع باش��د که این مسائل با 
قانون اساس��ی و مدیریت کشوری در تضاد است لذا 
این مغایرت ها که مجلس را بر آن داشت تا با تشکیل 
کمیسیون ویژه اقتصادی همراه با کارشناسان و وزرای 
زیربط مشکل را مرتفع سازد که این کمیسیون پس از 7 
ماه در قالب کار کارشناسی اصالحاتی به صحن علنی 

مجلس تقدیم کرد که در دست بررسی است.
اگر طرح تحول اقتصادی هدفمند کردن یارانه ها نه 
حذف یارانه ها به نفع قشر محروم اجرا شود بسیاری 
از وج��ه تمایزها و بهره مندی های نادرس��ت که نه با 
منطق مملکت داری و نه با ش��عارهایی که ریش��ه در 
باوره��ا و اعتقادات م��ا دارند جور در نم��ی آید و از 
 بی��ن می رود. به عنوان مث��ال: بنزین برای دهک های 
آس��یب پذیر و خانواده های کم درآمد، 1/5 درصد از 
یارانه اس��ت در حالی که دهک های س��رمایه دار 40 

درصد از یارانه بنزین را دریافت می کنند.
ــه در الیحه طرح تحول  ــرژی مهمترین یاران ان

اقتصادی
یکی از مهمتری��ن یارانه ها در الیحه طرح تحول 
اقتصادی، یارانه انرژی اس��ت. طب��ق نظریه آمارهای 
جهانی و کمیسیون بررسی مصرف انرژی جمعیت 70 
میلیون نفری ایران ساالنه حدود 110 هزار میلیارد تومان 
بابت انرژی هزینه پرداخت می کنند و مصرف انرژی 
آن با مصرف قاره ای در اروپا برابری می کند این یعنی 
هیچ کشوری به اندازه ایران انرژی هدر نمی دهد. با این 
حال آیا وقت آن نرس��یده که دولت و مجلس درصدد 

رفع این خسران و دغدغه برآیند.
الزم به ذکر است به گفته مسئوالن امر فعالیت های 
این الیحه بای��د در برنامه دوم اتفاق می افتاد که بنا به 
دالیل مختلف میسر نشد. اما با شرایط موجود هدفمند 
کردن یارانه ها موضوی الزم االجرا تلقی می شود البته 
تورمی که طرح هدفمند کردن یارانه ها از همین ابتدای 
ام��ر و با اعالم موافقت طرح در مجلس ایجاد کرده بر 
کسی پوشیده نیست اما دولتمردان معتقدند این تورم 
مقطعی و کوتاه مدت بوده که با یک مدیریت صحیح و 

حساب شده قابل مهار است.
امیدواریم دولت و مردم در اجرایی ش��دن »الیحه 
هدفمن��د کردن یارانه ها« به موازات هم گام بردارند تا 
در آینده با تحقق این مهم شاهد بهینه سازی واقعی در 

تمامی زمینه ها باشیم.

سرپرست س��ازمان مسکن و شهرس��ازی استان 
اصفه��ان از پرداخت تس��هیالت  150 میلیون تومانی 

مسکن مهر به مالکان خصوصی خبرداد.
محمود محمودزاه در خصوص ش��رایط دریافت 
این تسهیالت اظهار داشت: متقاضیان مسکن مهر در 
ش��هرهای باالی 25 هزار نفر توسط سازمان مسکن و 
شهرسازی و زیر 25 هزار نفر توسط بنیاد مسکن جهت 
دریافت تس��هیالت 15 میلیون تومانی ساخت مسکن 
به بانکهای مس��کن معرفی می شوند.همچنین مالکان 
واحد های مس��کونی که مقاومت و اس��تحکام آنها به 
تأییدس��ازمان نظام مهندس��ی برس��د می توانند جهت 

ساخت واحدهای بیشتر از این طرح استفاده کنند.

وی اخ��ذ پروان��ه در قالب یک واحد مس��کونی 
مس��تقل را جزء ملزومات این طرح دانست و گفت: 
واحدهایی که فاقد اس��تحکام باش��ند نیز در صورت 
تخریب و احداث سه واحد مسکونی به گونه ای که 
دو واحد برای متقاضیان واجد ش��رایط مسکن مهرو 
یک واحد برای مالک بنا )در صورتی که واجد س��ایر 
شرایط مس��کن مهر به جز شرط عدم مالکیت باشد( 
با رعایت ش��رایط معم��ول می توانند از طرح مذکور 

استفاده کنند.
سرپرس��ت مس��کن و شهرس��ازی اس��تان ش��رط 
برخورداری از این تس��هیالت را ویژه دارندگان ش��رایط 
مسکن مهر دانست و اضافه کرد: واجدان شرایط این طرح 

با مراجعه به س��ایت سازمان مسکن و شهرسازی استان 
 www.esfahanmaskan.gov.ir اصفهان ب��ه آدرس

می توانند از جزییات بیشتر آن اطالع حاصل کنند.

هدفمند کردن یارانه ها الزم االجرا ست

اصل 44 مقدم بر طرح تحول؟ طرح تحول مقدم بر اصل 44؟ یا هردو با هم؟

 مالکان 
خصوصی مسکن 
مهری های 
اصفهان

 تسهیالت 
150میلیون 
ریالی دریافت 
می کنند

ــاره به اینکه طرح تحول اقتصادی به اجرای اصل 44 تقدم دارد،  وی با اش
تصریح کرد: در صورتی که همه چیز شفاف شود و قیمت ها نیز واقعی شود 

بخش خصوصی راحت تر می تواند فعالیت کند. 

تارسیدن به شرایط مناسب اقتصادی فاصله ها بسیار است        
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شهرکرد- خبرنگار زاینده رود: رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب 
روس��تایی اس��تان چهارمحال و بختی��اری گفت: 
مطالع��ه طرح جام��ع و بهنگام س��ازی تأمین آب 
آشامیدنی روستاهای این اس��تان با برآورد اولیه 2 

میلیارد ریال انجام می شود.
مهندس خدابخشی ترس��یم کلی توسعه منابع 
آب شرب و صنعت روستایی را یکی از اهداف این 
اقدام برش��مرد و افزود: انجام خدمات تخصصی و 
مهندسی مورد نظر، تجدید و دسته بندی اطالعات، 
بررسی وضعیت موجود تأسیسات و نهایتًا ارائه ی 

اطالع��ات و گ��زارش مطالعات��ی جه��ت ارائه ی 
خدمات بهتر و مطلوبتر به جامعه روستایی از دیگر 

اهداف این برنامه است.
وی دسته بندی اولویت های روستاهای استان 
در قالب روستاهای دارای بحران و در معرض خطر 
و همچنین روستاهای نرمال را از ویژگی های این 
طرح عنوان و تصریح ک��رد: از ویژگی های دیگر 
ای��ن طرح آن اس��ت که برای اولین بار در س��طح 
 GIS کش��ور ش��ریانهای حیاتی در قالب نرم افزار
قابلیت لینک ش��دن با نرم افزار طراحی شده ستاد 

بحران کشور را دارد.

ــده رود: عضو  اصفهان- خبرنگار زاین
ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان در جلسه ی علنی 
ش��ورا با بیان اینکه کمیس��یون م��اده پنج به زودی 
مصوب��ه طرح ه��ای تفضیل��ی مناطق یک و س��ه 
ش��هرداری را ابالغ خواهد ک��رد، گفت: امیدواریم 
تعیین تکلیف طرح های مناطق شمال شهر همچون 
مناط��ق 12،8،7 و 14 در اولویت کاری بخش های 

مربوطه قرار گیرد.
سید ناصر رضوی از شهرداری اصفهان خواست 
مصوبه این شورا در مورد معافیت پروانه های تک 
برگی را به مناطق 14گانه ابالغ و عملیاتی شدن آن 

را پیگیری کند.
وی با اشاره به اقدام رادیو صدای شهر اصفهان 

در خصوص اعالم شماره پالک خودروهای منظم 
در این ش��هر افزود: این حرکت با ارزش در جهت 
تقوی��ت فرهنگ ش��هروندی و رعای��ت قوانین و 

مقررات راهنمایی و رانندگی بسیار مؤثر است.
رئیس کمیس��یون فرهنگی- اجتماعی شورای 
اسالمی شهر اصفهان نیز با اشاره به افتتاح تعدادی 
از پروژه های عمرانی منطقه 6 از جمله ساماندهی 
گلستان شهدا تأکید کرد: با اختصاص بودجه ویژه 
توسط هیأت دولت جمع آوری سالن فعلی گلستان 
ش��هدا و احداث سالن جدید، این ساماندهی کامل 

می شود.
س��ردار کریم نصر اصفهانی با اش��اره به افتتاح 
باغ بانوان در تپه ی صفه افزود: الزم اس��ت تعداد 

این باغ ه��ای تفریحی- فرهنگی مخصوص بانوان 
تا پایان سال افزایش یابد.

ــگار زاینده رود: دومین  اصفهان- خبرن
نمایش��گاه نیازهای فناوری شرکت های مستقر در 
 ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در تاالر آوینی 

دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز به کار کرد.
رئیس ش��هرک علم��ی و تحقیقات��ی اصفهان 
معرفی طرح ها و پروژه های تحقیق و توس��عه ای 
و تشکیل سلول های فناوری و ایجاد شرکت های 
زایشی را از اهداف برگزاری این نمایشگاه برشمرد 
و گفت: ب��ا اجرای طراح س��لول های فناوری در 
ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، دانشجویان با 
تش��کیل یک تیم کاری و راه اندازی یک کسب و 
کار کوچ��ک، تجربه کار ک��ردن در کنار یک واحد 

فناوری را کسب می کنند.
مصلحی با اش��اره به نتایج تشکیل سلول های 
فن��اوری در اولی��ن نمایش��گاه نیازه��ای فناوری 
ش��رکت های مس��تقر در ش��هرک افزود: در اولین 
نمایش��گاه نیازهای فناوری ش��رکت های مس��تقر 
در شهرک، دانش��جویان پس از تشکیل تیم کاری، 
مصاحبه و ارزیابی ش��دند و با برگزاری دوره های 

آموزش��ی و تأمین محل کار دانش��جویان، اقدام به 
تبدی��ل ایده ها ب��ه فناوری و محص��ول کردند که 
حاص��ل آن تبدیل ش��دن این تیم ه��ای کاری به 

واحدهای تجاری و چند شرکت دانش بنیان بود.

خبر 
سطح سواد دختران در سن ازدواج در اصفهان 

20 درصد از پسران باالتر است
مدی��ر گ��روه س��المت،خانواده و جمعیت مرکز بهداش��ت اصفهان گفت: س��طح س��واد و 
تحصیالت دختران در س��ن ازدواج در ش��هر اصفهان نسبت به پسران در سن ازدواج 20 درصد 

باالتر است.
»پژمان عقدک« در گفتگو با ایرنا با اشاره به نتایج حاصل از طرح نیازسنجی آموزشی داوطلبان 
ازدواج در ش��هر اصفهان افزود: بر اس��اس نتایج حاصل از این نیازسنجی، سطح تحصیالت 40 

درصد از دختران در سن ازدواج در این شهر، دیپلم و 37 درصد دانشگاهی است.
وی ادامه داد: این در حالی اس��ت که 30 درصد از پس��ران در س��ن ازدواج دیپلم دارند و 

27درصد دانشگاهی هستند.
به گفته این کارش��ناس، هرچه س��طح تحصیالت و سواد دختران باالتر رود، تأثیر بهتری در 

شاخص سالمت خانواده خواهد داشت.
این پژوهش��گر، فراوانی نس��بی داوطلبان دختر در سن ازدواج در شهر اصفهان را 20 تا 24 
س��ال و برای پس��ران 25 تا 29 س��ال اعالم کرد و گفت: 47 درصد از این دختران خانه دار، 30 
درصد در حال تحصیل، 11 درصد کارمند، ش��ش درصد دارای شغل آزاد و شش درصد شاغل 

در خانه هستند.
وی افزود: 60 درصد از پس��ران در س��ن ازدواج در اصفهان نیز دارای شغل آزاد، 17 درصد 
کارمند، 12 درصد کارگر، پنج درصد در حال تحصیل، س��ه درصد کشاورز و حدود سه درصد 

جویای کار هستند.
به گفته وی بر اس��اس نتایج حاصل از این پژوهش از دیدگاه دختران س��ن مناس��ب برای 

ازدواج برای دختران 22 سال و برای پسران 26 سال است.
عقدک با اشاره به اینکه از دیدگاه پسران، سن مناسب برای ازدواج دختران 21 سال و برای 
پس��ران 25 س��ال عنوان شده است، بیان داشت: به نظر می رس��د دختران و پسران مورد مطالعه 

دیدگاه یکسانی به این موضوع دارند.
به گفته وی مهمترین نیازهای این جوانان از دیدگاه آنها درباره آموزش های قبل از ازدواج 
شامل جلسات مشاوره قبل از ازدواج و دوران عقد، حیطه های روابط با همسر و قوانین اسالمی 

و حقوقی است.
مدیر گروه س��المت، خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: آموزش درباره 
قوانین مربوط به ازدواج از دیدگاه دختران و پسران در سن ازدواج شهر اصفهان به ترتیب باید 

از طریق کتاب، جلسات آموزشی، صدا و سیما، فیلم و لوح فشرده و جراید صورت گیرد.
عق��دک با تأکید بر اهمیت آموزش بعد از ازدواج به جوانان افزود: اولویت های آموزش��ی 
در حیطه روابط با همس��ر از دیدگاه افراد مورد مطالعه شامل روش های برقراری ارتباط مؤثر با 
همس��ر، چگونگی حل اختالفات احتمالی با همس��ر، چگونگی و حدود روابط در دوران عقد و 

عوامل طالق در کشور و راه های جلوگیری از آنهاست.
وی مهمتری��ن اولویت های آموزش��ی در حیطه بهداش��ت باروری از دیدگاه جوانان ش��هر 
اصفهان را پیشگیری از سرطان های شایع زنان، سالمت در روابط جنسی، بارداری های پر خطر 

و ناخواسته و اهمیت آزمایشات قبل از ازدواج عنوان کرد.
وی تصریح کرد: بر اس��اس آمار مرکز آمار ایران در س��ال 85 روند میزان ازدواج در کشور 
11 و س��ه صدم مورد در میان هر یک هزار جوان در س��ن ازدواج بوده که این آمار برای ش��هر 

اصفهان 10 و چهار دهم مورد است.
اس��تان اصفهان بر اساس آخرین آمار ارائه ش��ده از سوی سازمان ملی جوانان دارای حدود 

870 هزار جوان در سن ازدواج است.

شهردار منطقه 12 اصفهان خبر داد
پیشرفت فیزیکی 57 درصدی تقاطع 

غیرهمسطح امیرکبیر
ش��هردار منطقه 12 اصفهان از پیش��رفت 57 درصدی تقاطع غیرهمسطح امیر کبیر بعد از پل 

روگذر امام خمینی )ره( خبر داد.
به گزارش فارس به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، حمید 
عصارزادگان گفت: تقاطع غیرهمس��طح امیرکبیر با برآورد اولی��ه 40 میلیارد ریال، از خرداد ماه 

سال جاری آغاز شده و تا پایان سال جاری در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
وی پیش��رفت فیزیکی تقاطع غیرهمس��طح امیرکبیر را خوب ارزیابی کرد و اظهار داش��ت: 

تاکنون طرح تقاطع غیرهمسطح امیرکبیر 57 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
 ش��هردار منطق��ه 12 اصفه��ان خاطرنش��ان ک��رد: امیدواریم اح��داث تقاطع غیرهمس��طح
  امیرکبی��ر ت��ا پای��ان س��ال ج��اری همزم��ان ب��ا اتم��ام اجرای ف��از س��وم روگ��ذر دو طبقه
 امام خمینی )ره( به بهره برداری برس��د و هفت ماه زودتر از موعد مقرر در اختیار ش��هروندان 

قرار گیرد.
عصارزادگان با اشاره به مشخصات پروژه تقاطع غیرهمسطح امیرکبیر تصریح کرد: این طرح 
در دوباند به طول و عرض 750 و 10/5 اس��ت و دارای 12 س��تون ش��امل شش ستون شرقی و 

شش ستون غربی و 12 فونداسیون است.
وی فاصله بین دو پل از آکس س��تون ها را 18/30 متر و فاصله بین دو تابلیه پل ش��رقی و 
غربی را برابر هشت متر دانست و اضافه کرد: در طرح تقاطع غیرهمسطح امیرکبیر، 32 شمع در 

پل شرقی و 32 شمع در پل غربی اجرا شده است.

نماینده لردگان درمجلس
اجرای راه آهن شهرکرد به اصفهان ضروری است

 نماین��ده م��ردم ل��ردگان درمجلس ش��ورای اس��المی گفت: اح��داث خط آه��ن اصفهان 
 به ش��هرکرد به عن��وان یکی از طرحهای اولویت دار اس��تانی باید مورد توج��ه مدیران اجرایی 

قرار گیرد.
»عبدالمحمد بابا احمدی« در گفتگو با ایرنا افزود: ایجاد راه آهن نه تنها برای توس��عه استان 
چهارمح��ال و بختیاری مفید اس��ت بلکه در چارچوب توس��عه حمل ونقل مل��ی نیز پیامدهای 

اقتصادی زیادی به همراه دارد.
وی گفت: با توجه به آغاز دور سوم سفرهای استانی رئیس جمهوری، پیگیری مصوبات دور 

اول و دوم از اولویت های این سفر است.
وی گفت: اجرای خط آهن اصفهان به شهرکرد از مصوبات دور اول و دوم، باید در اولویت 

برنامه سفر هیأت دولت قرار گیرد.
وی، با اشاره به روند رو به افزایش تولیدات صنعتی چهار محال و بختیاری ناشی از اجرای 
طرحهای صنعتی بزرگ دردست اجرا، گفت: احداث طرح خط آهن توجیه اقتصادی دارد و یک 

نیاز اساسی برای اقتصاد این استان محسوب می شود.
وی با اش��اره به نقش حیاتی راهها درتوسعه گفت: انتظارمردم و نمایندگان این است که در 

دور سوم سفر هیأت دولت این طرح اجرایی شود.

قطع گاز شهری محدوده خیابان عبدالرزاق
به گزارش اداره ی ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری اصفه��ان با توجه به اجرای 
عملیات جا به جایی خط لوله ی گاز در میدان عتیق گاز مش��ترکین اصفهانی ساکن در محدوده 
 خیاب��ان عبدال��رزاق از صبح امروز س��ه ش��نبه 10 آذرماه تا پای��ان عملیات جا ب��ه جایی قطع 

خواهد بود.

بهره برداری از 10 طرح 
برق رسانی و بهینه 

سازی در شهرستان های 
شاهین شهر و میمه

ــهر- خبرنگار زاینده رود: در  شاهین ش
دهه ی فجر س��ال جاری 10 پروژه ی برق رسانی 
و بهینه سازی شبکه های برق در شهرستان شاهین 

شهر و میمه به بهره برداری می رسد.
مدیر برق شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: برای 
اجرای این طرح ها 12250 متر شبکه فشار متوسط 
وضعیت احداث، 5 دستگاه پست و ترانسفورماتور 
نص��ب و تجهی��ز و 212 میلی��ارد ری��ال از محل 
اعتبارات ش��رکت توزیع برق استان اصفهان هزینه 
شده اس��ت. مهندس ساسانی فیدرگیری و احداث 
ش��بکه جدید از پس��ت ابزاران و احداث شبکه ی 
20 کیلو ول��ت در منطقه صنعت��ی مورچه خورت 
را از مهمتری��ن ای��ن طرح ها برش��مرد و افزود: با 
اج��رای پروژه های مذکور ظرفی��ت اجرای مانور 
در شبکه برق ش��اهین شهر افزایش و خاموشی ها 
کاهش می یابد و همچنین بار شبکه های برق این 

شهرستان به صورت چشمگیری متعادل می شود.

کیک مارمولکی باعث 
تعطیلی یک کارگاه 

 شیرینی پزی در
 نایین شد

پیدا ش��دن مارمولک در کی��ک باعث تعطیل و 
پلمپ شدن یک کارگاه شیرینی پزی در شهرستان 

نایین شد.
کارش��ناس مسئول بهداش��ت محیط شهرستان 
نایی��ن، به ایرن��ا گفت: ب��ه دنبال تم��اس یکی از 
شهروندان نایین در مورد وجود مارمولک در کیک، 
کارشناسان این مرکز برای اطالع از این موضوع به 

این کارگاه اعزام شدند.
»س��یدعلیرضا پورعابدی« افزود: بعد از بررسی 
این موضوع این کارگاه توس��ط مأموران بهداشت 
محیط و با نظارت نماین��ده نیروی انتظامی و اداره 

بازرگانی نایین پلمپ شد.
وی اظهار داش��ت: کارگاه مذکور به رغم تذکر 
مکرر درباره اصالح وضعیت بهداش��تی کماکان با 

مشکالت جدی بهداشتی مواجه بود.
کارش��ناس مسئول بهداش��ت محیط شهرستان 
نایی��ن گفت: این اداره با صنوف و اماکنی که باعث 
تهدید سالمت مردم می ش��وند به شدت برخورد 

می کند.
شهرستان نایین با 38 هزار نفر جمعیت در 140 

کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.

 

در دهه ی فجر امسال
بهره برداری از طرح های 

برقر سانی شهرستان 
ــده رود:مدیر  ــگار زاین ــهرضا- خبرن ش
برق شهرستان ش��هرضا گفت: احداث شبکه فشار 
متوس��ط هوای��ی، نص��ب ترانس��فورماتور هوایی، 
احداث شبکه ی فشار ضعیف از جمله طرح هایی 
است که در برق شهرستان شهرضا در دهه ی فجر 
سال جاری افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

مهن��دس باق��ی با اش��اره ب��ه اینکه ای��ن طرح ها 
از پروژه ه��ای مص��وب س��فر اس��تانی اس��تاندار 
 اس��تان اصفهان اس��ت اف��زود: برای اج��رای این 
طرح ه��ا 2 میلی��ارد و 500 میلیون ری��ال از محل 
اعتبارات ش��رکت توزیع برق استان اصفهان هزینه 

شده است.

 

هشت واحد تولید کاالی 
غیر استاندارد در اصفهان 

پلمپ شد
هشت واحد تولید کاالی غیر استاندارد در اصفهان 
از سوی کارشناسان اداره کل استاندارد و تحقیقات 

صنعتی استان پلمپ شد.
به گزارش ایرن��ا به نقل از روابط عمومی اداره کل 
اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی اس��تان اصفهان،در 
راس��تای صیان��ت از حق��وق ش��هروندی و حفظ 
س��المت و ایمنی مصرف کنندگان طی بازرسیهای 
انجام ش��ده از سوی کارشناس��ان این اداره در دو 
هفته گذش��ته 8واحد تولی��دی کاالی تولیدی غیر 

استاندارد پلمپ شد.
به گزارش روابط عمومی مزبور این واحدها شامل 
4 واح��د تولی��د آجر و بتن آم��اده، دو واحد تولید 
آبلیم��و و آبمیوه و دو واحد تولید لوله و اتصاالت 

پروپیلن است.
این واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد بوده 
ام��ا به علت تخلفات متف��اوت از جمله تولید کاال 
با کیفیتی پایین تر از اس��تاندارد و س��ایر موارد به 

مراجع قضایی معرفی شدند.

برای اولین بار در کشور

طراحی شریان های حیاتی برابر با 
دستورالعمل های ستاد بحران

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان از شهردار خواستار شد
تعیین تکلیف طرح های تفضیلی مناطق شمال شهر

شهرکرد
اصفهان

اصفهان

لردگان

اصفهان

اصفهان

شاهین شهر

نایین

شهرضا

اصفهان

اصفهان

اصفهان

فرخشهر

اصفهان

گفتمان علمی و 
فناوری بین صاحبان 
ایده و دانشجویان 
شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان 
برگزار شد

15 طرح از پروژه های عظیم 
طرح جامع گازرسانی اصفهان 

اجرایی شد 
اصفهان- خبرنگار زاینده رود: 15طرح از 24 طرح پروژه ی عظیم طرح 
جامع گاز رس��انی اصفهان بزرگ در مرحله ی اجرا قرار گرفته اس��ت. مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان با بیان مطلب فوق گفت: اجرای 15 طرح از این پروژه ی 
عظیم شامل 284 کیلومتر خط تغذیه است که با اتمام و اجرای کامل این طرح فشار 
گاز به صورت اس��تاندارد 150 تا 250 و سرعت 70 فوت بر ثانیه رعایت می شود 
تا در س��رمای شدید و اوج مصرف گاز، مصرف کنندگان خانگی و صنعتی دچار 

مشکل نشوند.
مرتضی طغیانی با بیان اینکه از 15 طرح، 6 طرح آن به صورت کامل به انجام 
رسیده و مابقی نیز در دست اجرا است تصریح کرد: از 9 طرح دیگر این پروژه ی 
عظیم 3 طرح در مرحله ی مهندسی و 6 طرح دیگر در مرحله ی انتخاب پیمانکار 

قرار گرفته است.
وی با اشاره به پیشرفت 30 درصدی طرح جامع اصفهان بزرگ خاطر نشان کرد: 

15 طرح در حال اجرا نیز 60 درصد رشد فیزیکی داشته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خارج کردن مناطق خطر شامل خطوط با 
فشار باال به بیرون از محدوده شهر و تأمین مصارف صنعتی و خانگی با توجه به رشد 
جمعیت در سال 1400 را از جمله محاسن این طرح ها عنوان و خاطر نشان کرد: 
هزینه اجرای این طرح بزرگ 120 میلیارد تومان پیش بینی شده و هزینه ی 15 طرح 

70 میلیارد تومان برآورد شده که از این مقدار تا کنون 35 میلیارد هزینه شده است.

اصفهان میزبان همایش کشوری 
نوای کربال

اصفهان- خبرنگار زاینده رود: برای اولین بار در کش��ور، همایش 
نوای کربال با کوشش دانشگاه پیام نور اصفهان 13 الی 15 بهمن در اصفهان 

برگزار می شود.
رئی��س همایش کش��وری نوای کربال گفت: این همایش که از دو س��ال 
پیش به دانش��گاه پیام نور ایران پیش��نهاد داده شد به منظور تبیین سه محور: 
عبرت ها، درس ها و مصیبت های عاش��ورایی، شناخت انحرافها و باورهای 
غلط و تحلیل آس��یب های آن در قیام امام حس��ین )ع(، تقویت اندیش��ه و 
باورهای نهضت حسینی و همچنین ایجاد راهکارهای جدید و نوآوری برای 

توسعه ی فرهنگ حسینی در جامعه برگزار می شود. 
دکتر اصالنی با بیان اینکه ثبت نام و شرکت در این همایش فقط از طریق 

وب سایت همایش به نشانی
 www.Navayekarbala.ir 

امکان پذیر می باش��د، افزود: عالقه من��دان می توانند آثار خود را در 3 
قالب پژوهش های عاشورایی از جمله مقاالت علمی، ادبیات عاشورایی شامل 
ش��عر کالسیک، شعر نو و سپید، داس��تان کوتاه، قطعه ی ادبی و نمایشنامه و 
همچنین هنرهای عاشورایی مثل فیلم کوتاه، نماهنگ، عکس، طراحی پوستر، 

نقاشی و خوشنویسی تا 10 دی به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.
وی با اش��اره به اینکه تا کنون 130 اثر ادبی – هنری ارس��ال شده است 
تصریح کرد: مجموعه مقاالت ارس��ال شده در قالب کتاب به چاپ رسیده و 

در روز همایش به شرکت کنندگان ارائه می شود.

برای اولین بار
 در سطح 
کشور،گروه سرود 
سالمندان مرکز 
توانبخشی طراوت 
فرخشهر تشکیل شد
برای اولین بار در سطح کشور،گروه سرود سالمندان 

مرکز توانبخشی طراوت فرخشهر تشکیل شد.
به گزارش ایس��نا، مدی��ر مرکز توانبخش��ی افزود: 
این گروه س��رود از تیرماه امسال فعالیت خود را با 

اجرای دو س��رود مهدی موعود )عج( و سرود ملی 
جمهوری اسالمی ایران آغاز کرد. 

حمیرا قادریان ادامه داد: گروه سرود خانه سالمندان 
ط��راوت عالوه ب��ر اجراهای متع��دد در اداره ها و 
مدارس اس��تان تاکنون موفق به کسب مقام اول در 
جشنواره موسیقی معلوالن و سالمندان و جشنواره 

موسیقی مهر استان نیز شده است.
قادری��ان افزود: برگزاری کالس��های آموزش قرآن، 
 س��واد آم��وزی، حرف��ه آم��وزی و آموزش ش��یوه 
صحیح دوران سالمندی، برگزاری اردوهای زیارتی 
و سیاحتی و ارائه خدمات پزشکی و مشاوره ای از 

دیگر برنامه های فرهنگی این مرکز است.
وی افزود: مرکز سالمندان طراوت فرخشهر مرکزی 
روزانه اس��ت که س��المندان از ساعت های ابتدایی 
صبح توس��ط سرویس به این مرکز آورده می شوند 
و بعد از ش��رکت در برنامه های فرهنگی- هنری و 

صرف نهار به منزل باز می گردند.

پرواز
 شهرکرد - تهران 

امروز لغو شد
شهرکرد واحد مرکزي خبر: پرواز 
شماره 7096 شهرکرد - تهران دیروز لغو شد.

مدیر فرودگاه شهرکرد مه شدید ، کاهش دید و 
نامناسب بودن شرایط جوي را علت اصلي لغو 

این پرواز اعالم کرد.
سلطاني افزود دید افقي در فرودگاه شهرکرد 
 1500 ب��ود ک��ه براي پ��رواز خلب��ان به دید

 3 کیلومتر نیاز است.
وي گفت هواپیماي فوکر 50 با پرواز ش��ماره 
7096 قرار بود دیروز 40 مس��افر را به تهران 

منتقل کند.

شهرکرد

شهرستان ها



حوادث

جدول

   وس��ایل ارتباط جمعی در تمام دنیا بااهمیت ترین، محبوبترین و در 
عین حال انتقادآمیزترین جنبه ی جامعه ی مدرن به شمار می آیند. در عصر 
حاضر، رسانه ها به لحاظ فن شناختی، دستخوش پیشرفتهای فراوانی شده 
اند، اما محتوای آنها پا به پای توسعه ی فن شناختی از جنبه ی انسانی تکامل 
نیافته است. در حقیقت می توان گفت بین پیشرفت تکنولوژیک رسانه و 
تکامل معنایی محتوایی آن شکاف بزرگی وجود دارد. این روند را می توان 
نوعی تأخر فرهنگی دانس��ت؛ در واقع پیش��رفت تکنولوژی فرهنگی بر 

پیشرفت فرهنگ تکنولوژی غلبه دارد.
در این مقاله س��عی شده به تأثیرات منفی رسانه های نوین بر کودکان 
و نوجوانان )دانش آموزان( پرداخته ش��ود. در پایان نیز نگارنده با توجه به 
تجربه، مطالعات و تخصص خود به ارائه ی راهکارهایی متناسب با شرایط 

پرداخته است.
   در حالی که رس��انه های الکترونیکی جایگاه گس��ترده ای در 
زندگی روزمره ی انس��انها یافته اند، هنوز درک درس��تی از آنان در 
جغرافیای سیاسی زندگی مدرن نداریم. کامالً واضح است که تصویر 
و تصویرس��ازی بر وابس��تگی ها و عالئق ما انسانها تأثیر می گذارد 
اما آنچه کمتر ش��ناخته شده این است که این ساختار و قابلیت های 
رسانه با سرنوشت نسلها رابطه ای تنگاتنگ و جدایی ناپذیر دارد. در 
سراسر دنیا نظام سازماندهی پخش و اشاعه ی برنامه های پخش شده 
از رس��انه های ماهواره ای و دیجیتالی دائما در حال تغییر اس��ت که 
این تغییرها غالباً اساسی و بنیادین است. میلیونها تصویری که از این 
رسانه ها پخش می شود و در اذهان عمومی موج می زند می تواند 
در تعین عالئق و وابستگی های ملی و همچنین نحوه ی نگرش افراد 
به کش��ور، خانواده، حکومت و حتی خود اثرگذار باش��د. پس جای 
هیچ شگفتی نیست که س��اختار و سازماندهی آینده ی رسانه هایی 
که دیگر به س��ختی می توان آنها را »رسانه های گروهی« خواند در 

تمامی جوامع  _ اعم از جوامع توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته_  
اهمیت ویژه ای دارد.

   با توجه به آمار رس��می منتشر شده از سوی سازمانهای بین المللی، 
ام��روزه بیش از یک میلی��ارد کاربر اینترنتی و طبق گزارش اتحادیه ی بین 
المللی ارتباطات الکترونیکی، چهار میلیارد دارنده ی گوشی تلفن همراه در 
جهان وجود دارد. همچنین دو سوم ساکنان کره ی زمین از امکان برقراری 
ارتباط تلفنی حتی در نقاطی که انرژی برق وجود ندارد، بهره مند هستند. 
همه ی اینها نش��ان می دهد با وجود آنکه عصر حاضر را عصر ارتباطات 
نامیده اند اما این ارتباطات، بیشتر جنبه ی فردی دارد و شاید شایسته تر آن 
است که این عصر را »عصر ارتباطات انفرادی« نامید. در این میان، خانواده ی 
هسته ای که همه ی اعضای آن برای تماشای برنامه ی خاص تلویزیونی یا 
شنیدن برنامه ای رادیویی در کنار هم جمع می شدند در حال رنگ باختن 
اس��ت و در برخی جوامع به طور کامل از بین رفته اس��ت. اگر در گذشته 
برای دیدن یا ش��نیدن برنامه ای خاص در خانواده تصمیم گیری می شد، 
امروزه به علت کاهش جذابیت برنامه های تلویزیونی و رادیویی، کودکان و 
نوجوانان به تنهایی و در انزوای رسانه ای! خود به سمت ابزارهای دیجیتال 
رفته و نیازهای خود را در آنجا جستجو می کنند و تأثیرات فراوانی از آنها 

می پذیرند.
برای درک شرایط تأثیر باید چیزهای زیادی در مورد زندگی یک دانش 
آموز _که یا کودک است یا نوجوان و در معنای کلی یک مخاطب است _ 
درک کنیم. چیزی در زندگی آنها را وادار می کند تا برای تجربه ای خاص، 
دس��ت به سوی رس��انه ها دراز کنند. س��پس این تجربه وارد زندگی آنها 
می شود و از میان تجارب اندوخته ی کودک یا نوجوان، ارزشهای رمزگردان 
شده Codified( values(، روابط اجتماعی و نیازهای ضروری و آنی که 
قبالً بخشی از زندگی آنها را تشکیل می داد راه خود را به ناچار می گشاید. 
در نتیجه تجربه ی نخس��تین دچار تغییر می ش��ود. چیزی به دور انداخته 
می ش��ود، چیزی اندوخته می شود و ش��اید نوعی رفتار آشکار از وی سر 
زند. این تأثیر رسانه است. ژوزف کالپر Joseph Klapper( (،رسانه پژوه 
اروپایی، می گوید: »جهان سرگرمیهای بزرگساالن معموالً در وضعیتی همراه 
با برخورد بین بزرگساالن س��ر و کار دارد. برخی روانشناسان و روانکاوان 
احساس می کنند مواجهه ی دائمی با این جهان سرگرمیها می تواند به نحوی 
غیر طبیعی تأثیر محیط زندگی بزرگساالن را روی کودک تسریع کند و او را 
به اجبار به نوعی »بلوغ زودرس« برساند. بلوغی که ویژگی آن سردرگمی، 
عدم اعتماد به بزرگساالن، رویکرد سطحی به مسائل بزرگساالن و حتی عدم 
تمایل به بزرگ شدن است. وقتی کودک یا نوجوان در وضعیتهایی که گاه 
توسط رسانه ها به او تحمیل شده است قرار می گیرد به بزرگساالن واقعی 
متعلق به اولین گروه تماس با خود متوسل می شود و در این مواقع، اغلب 
آنها را ناتوان می یابد. تأثیر این عدم توانایی بزرگس��االن واقعی بر کودک 

می تواند به اندازه ی تأثیر عدم اطمینان به بزرگساالن باشد.«
گذش��ته از این، تحقیقات روانشناس��ی و رفتار شناسی نشان می دهد 
کودک، بین جهان و جهان رسانه ای تفاوتی قائل نیست و در به کارگیری 
رس��انه ها راحت تر از والدین خود عمل می کند. اما سؤال اینجاست که 
آیا خش��ونت و جنایت موجود در برنامه های رس��انه های نوین موجب 
می ش��ود که کودکان و نوجوانان این موارد را فراگیرند؟ دو مشاهده گر به 
نامهای اسمایس)Smythe( و کازینز)Cousins( تعداد اعمال خشونت 
آمیزی را که کودکان در برنامه های رسانه ای مشاهده می کنند، شمارش و 
فهرستی از آنها تهیه کرده اند. البته در آثار شکسپیر نیز خشونت وجود دارد 
ولی ادگار دیل )Edgar Dale(، مفس��ر رسانه، استدالل می کند که نباید 
خشونت موجود در برنامه های تلویزیونی را با خشونت موجود در آثار یک 
درام نویس مقایسه کرد. او می گوید: »استدالل من این نیست که شکسپیر 
می تواند آثار قابل قبولی ارائه دهد ولی یک فیلمساز معاصر نمی تواند همان 
کار را به گونه ای قابل قبول به انجام برساند. من تنها می پرسم: آیا خشونت 
نمایش داده شده سرچشمه ی سلوک آدمی را روشن می سازد و به ما کمک 
می کند تا چرایی شیوه ی عمل مردم را بهتر درک کنیم؟ آیا گلوله ها، تفنگها، 
ضربه های کارد، لگد زدنها، تجاوزه��ا و آدم ربایی ها می تواند تصورات 
دوران کودکی باشد؟« والتر لیپمن )Walter Lippmann(، جامعه شناس، 
می گوید: » نباید اینگونه باشد. » او می نویسد: »هیچ شکی نمی توان داشت 
که  بسیاری از فیلمهای سینمایی و تلویزیونی در غرب، به میزان غیر قابل 
تحمل و شرورانه ای عرضه کننده ی خشونت و شهوت هستند. واقعاً هیچ 
شکی نمی توان داشت که نمایش آزارگری )Sadism( موجب تهییج امیال 
آزارگرانه می ش��ود و به مخاطب می آموزد چگونه این امیال را ارضا کند. 
همچنین هیچ ش��کی نمی توان داش��ت که بین افزایش ناگهانی جنایتهای 
آزارگرانه و رواج جدید آزارگری در »وسایل ارتباطی تفریحی جدید« پیوند 

نزدیکی وجود دارد.«
در کن��ار این عوامل، نگارنده معتقد اس��ت الیه های زیرین و عمیقتر 
اینگون��ه برنامه ها که در قال��ب CD، DVD، بازیهای رایانه ای، بلوتوث 
موبایل و... هم دست به دست می چرخد دانش آموز )مخاطب( را نسبت 
به پایه های اعتقادی و مذهبی نیز بی اعتماد می کند. رواج بازیهای رایانه ای 
و فیلمهای س��ینمایی که موفقیت قهرمان را در گرو ش��انس، دروغگویی، 
خش��ونت، فریب طرف مقابل و گاه نادیده گرفتن مقدسات قرار می دهد، 
ذهن آماده و الگوپذیر کودک و نوجوان را ابتدا دچار تناقض نسبت به هویت، 
ارزشها و آنچه تاکنون آموخته می کند و در صورت تکرار و ادامه ی ارتباط 
با اینگونه برنامه ها رفته رفته واکنش منفی و تناقض، از بین رفته و مخاطب 

آن را به عنوان یک اصل می پذیرد.
غنچه راهب، مددکار، روانشناس و عضو هیأت علمی دانشگاه، می گوید: 
» مسأله الگوپذیری از شخصیت های فیلمها و بازیها موضوعی است که باید 
به آن پرداخته شود. هرچند این اتفاق همیشه نمی افتد اما زمانی که حجم 

این نوع برنامه ها زیاد باشد، افراد آسیب پذیر قطعاً تأثیر بیشتری می پذیرند.« 
راهب می افزاید: »در بچه ها معموالً بعد از دیدن فیلم، کارتون و یا بازیهای 
خشن رایانه ای، درگیریهای فیزیکی بیشتری می بینیم. حتی در برخی موارد، 
دزدی کردن، کتک زدن شدید خواهر یا برادر یا همبازی کوچکتر که امکان 
دف��اع از خود را ندارد و حتی در مراحل بعدی، آثار و عواقب ش��دیدتری 

دیده می شود.«
در سال 1998 یونسکو پژوهشی انجام داد که نتیجه ی آن جالب بود: 
از یک جمعیت آماری هزار نفری 88درصد بچه ها آرنولد را به خاطر نقش 
ترمیناتور می ش��ناختند. از س��وی دیگر، بچه ها رفتارهای پرخاشگرانه را 
مشکل گشا می دانستند چون عموماً شخصیت های مثبت برنامه ها رفتار تند 
داشتند. گروه تحقیقاتی مدیا اسکوپ)Media scope( در پایگاه اینترنتی 

خود اینگونه می نویس��د: » امروزه رسانه ها مملو از پیامها و تصاویر اغوا 
کننده ی جنسی هستند و این در حالی است که به استناد نشریه ی انجمن 
پزشکی امریکا، جامعه ی امریکا برای فهم رفتارهای مسئوالنه ی جنسی از 
هیچ گونه کمک و حمایتی برخوردار نیس��ت. این عدم حمایت است که 
به عقاید گمراه کننده و حتی متناقض می انجامد که از جمله پیامدهای آن 
مساله ی حاملگی در دختران است. در سالهای اخیر توجه بیشتری به تأثیر 
رسانه ها بر رفتارهای جنسی جوانان شده است که ماحصل آن بدین شرح 

است:
•  نوجوانان 13 تا 15 ساله، رسانه ها را مهم ترین منبع اطالعاتی خود 

برای مسائل جنسی می دانند.
•  نیمی از نوجوانان و جوانان از برنامه ها و فیلمهای تلویزیونی، مسائل 

زیادی درباره ی حاملگی و شیوه های ضد بارداری آموخته اند.
•  40درصد جوانان اعالم کرده اند که از برنامه ی تلویزیون آموخته اند 
تا چگونه برای صحبت با دوست پسرها یا دوست دخترهای خود در رابطه 

با مسائل جنسی اقدام کنند.

بر پایه ی گزارش انجمن روانشناسی امریکا، همه ساله جوانان این کشور 
با 14 هزار تصویر یا پیام غیراخالقی روبرو می ش��وند. همچنین بر پایه ی 
بررسی انجمن کایزر 75درصد برنامه ها حاوی مسائل غیراخالقی است و 

در هر ساعت شاهد شش صحنه ی غیراخالقی هستیم.
عالوه بر رواج صحنه های غیراخالقی در تلویزیون، شاهد تعدیل آنها با 
پیامها و تصاویری که به مخاطرات و پیامدهای آن بیانجامد نیستیم. بر پایه ی 
یکی از مطالعات انجام شده تنها 4درصد این صحنه ها به نحوی به پیامدها 
و مخاطرات آنها پرداخته و از این بین هم فقط نیمی از آنها توجه خاصی به 

این مسأله داشته اند.
امروزه فیلمها و نمایشها در عرصه ی موسیقی هم با مفاهیم و تصاویر 
غیراخالقی همراه ش��ده ان��د. اگرچه اینگونه مضامین و مفاهیم همواره در 
بعضی از موسیقی های عامه پسند رایج بوده است، اما شاهدیم که مضامین 
غیراخالقی از حالت ابهام گذش��ته و صریحاً بیان شده و به تصویر کشیده 
می شوند. مطالعات بیانگر آن است که در سالهای اخیر، زبان توصیف این 
صحنه ها جای خود را به تصاویر داده است. بر پایه ی بررسی انجام شده در 
این باره، درمی یابیم که حدود 60درصد نمایشها و فیلمهای ویدئویی حاوی 

تصاویر و رفتارهای غیراخالقی هستند. 
نکته ی دیگر هم به مقوله ی اینترنت برمی گردد. در سالهای اخیر شاهد 
توجه زیادی به مقوله ی دسترسی آسان به مطالب و تصاویرغیراخالقی و نیز 
نگرانی های زیادی نسبت به شکارچیان روابط نامشروع  جنسی در اتاقهای 
گفتگو بوده ایم، به طوری که بر پایه ی یکی از مطالعات انجام شده در سطح 
ملی در کشور امریکا مشخص شده که 25درصد کودکان و نوجوانان 10تا17 
ساله، ناخواسته با مطالب کامالً غیراخالقی روبرو شده اند.«  در حال حاضر 
5 شرکت بزرگ رس��انه ای امریکا 75درصد تولید رسانه ای این کشور را 
به خود اختص��اص داده اند و در واقع همانگونه که تحلیل گران معتقدند 
امروزه صنعت رسانه ای، جدای از نقش آفرینی اش در عرصه ی سیاست و 
فرهنگ، به صنعتی سودآور برای صاحبان آن مبدل شده است و صدای زنگ 
خطری که سالهاست به صدا درآمده در اینجا بلندتر به گوش می رسد. چنین 
گسترش و قدرت رسانه ای با نوع برنامه هایی که ذکر آن رفت، آنهم از سوی 
کشوری که سیاست های ضد بشری، سلطه طلبانه و استعمارگرانه اش بر 
کسی پوشیده نیست و صدها کانال تلویزیونی و ایستگاه رادیویی در اختیار 

دارد در دهکده ی کوچک جهانی یک هشدار جدی و بزرگ است.

یکی از دغدغه های مسئوالن و متولیان عمرانی استان های درحال توسعه 
در سالهای اخیر، برون رفت این استان ها از بن بست بوده و هست اما این بن 
بست در بعد چهارم نه تنها وجود ندارد بلکه دروازه ای است که متأسفانه هر 
روز گشاده تر می شود. سفرهای تجاری وگردشگری بسیاری از ساکنان این 
مناطق به خارج از کشور که عالوه بر مزایای اقتصادی، پیامدهای فرهنگی 
نیز به دنبال دارد یکی از نقاط قابل تأمل اس��ت. شاید به همین علت است 
که در سالهای اخیر شاهد هستیم در بسیاری از خانه های روستایی استان، 
دستگاههای ماهواره به عنوان یکی از وسایل الکترونیکی معمولی! و دم دست 
کاربرد دارد، در حالی که در خانواده ای شهری به علت کنترل و نظارت بیشتر 
نهادهای مسئول مربوطه، همچنین جو فرهنگی آگاهانه تر، این وسیله کمتر 
استفاده می شود. اگرچه خانواده های شهری هم به هیچ وجه از آسیب های 
رسانه های نوین در امان نیستند. اینترنت،CDوDVD   که محدودیت های 
قانونی ماهواره را نیز ندارد به راحتی در دسترس اکثریت قریب به اتفاق دانش 
آموزان قرار دارد. جالب است که بسیاری از راهکارهای مقطعی نظیر فیلتر 
کردن سایتهای غیر اخالقی برای جلوگیری از آسیب های استفاده از اینترنت 

اتخاذ می شود، اما همانگونه که گفته شد اینگونه راهکارها با وجود مطلوب 
بودن  مقطعی و کم تأثیرند. شمار نوجوانانی که به راحتی قادر این فیلترها 
را بشکنند کم نیست. همچنین نرم افزارهای فیلترشکن، ترفندهای مختلف 
اینترنتی و... به راحتی در دسترس همه هست. شاید دهکده ی جهانی نتواند 
اقتصاد دنیا را به مرزهای برابری برساند اما به راحتی نقاط مختلف دنیا را در 
کرانه ی ارتباطات و اطالعات در کنار هم قرار می دهد، بطوری که مناطقی  
که در ابعاد اقتصادی، سالها و بلکه دهه های متمادی عنوان محروم را یدک 
کشیده اند در ابعاد ارتباطی، پیشرفت چشمگیری داشته اند. نگارنده معتقد 
است بخشی از این پشیرفت در سایه ی برقراری امکانات دولتی نظیر فیبر 
نوری حاصل ش��ده که وجود آن الزم و ضروری اس��ت اما  بخشی دیگر 
که ناش��ی از استفاده ی نادرست از اینگونه ابزار است را در واقع نمی توان 

پیشرفت در معنای مثبت آن قلمداد کرد.
و این یک هشدار جدی است که با وجود انواع اطالعات 
و به رغم تدابیر امنیتی، فیلتر سایتهای مختلف اینترنتی شکسته 
می ش��ود و فیلمهای در حال اکران آن س��وی دنیا در دست 
دانش آموزان دس��ت به دست می ش��ود؛ یعنی با وجود این 
همه اطالعات گس��ترده و در دس��ترس، دانش آموزان دست 
ب��ه انتخاب می زنند، اما چرا همانی را برگزینند که نباید؟! آیا 
ممنوعیت، باعث تحریک و گرایش آنان به س��مت اینگونه 
برنامه ها می ش��ود؟ آیا شیوه ی ارائه ی برنامه های خوب و 
در چارچوب اصول اخالقی برای آنان جذاب نیست؟ یا آنکه 
علل این امر، عمیقتر و ناشناخته تر از این موارد است؟ واقعیت 
این است که علل گرایش دانش آموزان به سمت برنامه های 
تأیید نشده ی رسانه های نوین، ترکیبی از علل مذکور است.
همگی ما دهه ی60 شمسی و وجود تنها دو کانال تلویزیونی 
و ممنوعیت استفاده از دستگاه ویدئو در آن دوران کشور را به 
خاطر می آوریم. اما آیا اشتیاق استفاده از دستگاه ویدئو در آن دوره، با اشتیاق 
و فراگیری استفاده از اینترنت، بازیهای رایانه ای، ماهواره و... در حال حاضر 
قابل مقایسه است؟ گسترش و تنوع اطالعات در دهه ی 60 به اندازه ی زمان 
حاضر نبود. غالب فیلمهای غیراخالقی که در آن دهه توسط افراد دست به 
دست می شد فیلمهای فارسی پیش از پیروزی انقالب اسالمی بود و عمدتًا 
افرادی بیننده ی اینگونه فیلمها بودند که هنوز انقالب اسالمی را باور نکرده و 
با نوستالژی دوران پیش از آن درگیر بودند. اما انفجار و یا به بیان بهتر انقالب 
اطالعاتی و همزمانی آن با ظهور نسل سوم ایران پس از انقالب اسالمی در 

شرایطی رخ داد که ابعاد جدیدی از ماهیت رسانه در دنیا شکل گرفته بود.
یکی از اشکاالتی که به شدت شاهد آن هستیم عدم آشنایی والدین با 
طرز کار ابزار الکترونیکی جدید و همچنین عدم آشنایی با رایانه و اینترنت 
است. اولین نتیجه ی این نا آشنایی، عدم مداخله ی آنان در انتخاب برنامه ها 
و سایتهای مناسب توسط فرزندان و بالتبع تنها شدن فرزندان هنگام استفاده 
از این رسانه هاست. این امر موجب کاهش شدید نظارت والدین بر تعامل 
رس��انه ای فرزندان خواهد شد. در واقع س��رعت پیشرفت و تکامل ابزار 
مختلف اطالعاتی و رس��انه ای آنقدر زیاد ش��ده که گاهی آنچه کودکان و 
نوجوانان به عنوان برنامه ی مورد عالقه ی خود به تماشای آن می نشینند 
هنوز به طور کامل برای والدین و حتی معلمان آنان که دوران رشد خود را 
بدون این ابزار و یا حداقل در سطحی محدودتر سپری کرده اند و بر مبنای 

اصول اخالقی مقیدتری بزرگ شده اند، قابل درک نیست.

پیشنهاد می شود:
•  کلیه ی دانش آموزان به عنوان گروه هدف با همکاری سازمان آموزش 
و پروش و صدا و س��یما در یک برنامه ی جامع نظرس��نجی شرکت داده 
شوند تا خود آنان اعالم کنند انتظاراتشان از رسانه چیست و کدام بخش از 

نیازهایشان توسط رسانه ی ملی هنوز تأمین نشده است.
•  برنامه ه��ای جامعی جهت آموزش والدین در زمینه ی به کارگیری 
ابزار و وسایل نوین الکترونیکی طراحی شود تا آنها ضمن آشنایی با این گونه 
وسایل بتوانند به فرزندان خود در زمینه ی انتخاب برنامه ی مناسب، مشاوره 

و یاری رسانند.
•  کلیه ی نهادهای مس��ئول و دست اندرکار باید با تکیه بر»فرهنگ و 
ارزشهای اصیل فرهنگی« و با برنامه ریزیهای بلند مدت خانواده ها را به این 
درک برسانند که ایجاد رابطه ی دوستانه با فرزندان، می تواند تمامی خألهای 
عاطفی آنان را پر کند. مردم و مس��ئوالن باید به این نتیجه برس��ند که این 
» خانواده اس��ت که در دراز مدت پیروز می شود یا شکست می خورد نه 

رسانه.« 
•  آموزش و پرورش در استان های نظیر استان اصفهان و چهارمحال و 
بختیاری که دارای پشتوانه های فرهنگی غنی هستند باید بخشی از شیوه های 
آموزشی را از فرم کتاب و تئوری خارج کرده، دانش آموزان را در میان مردم 

و در تماس مستقیم با این جاذبه های فرهنگی آموزش دهد. 
•  نیروی انتظامی به عنوان دوس��ت و یاور دانش آم��وزان در مدارس، 
حضوری ملموس و دوستانه داشته باشد و اعتماد آنان را به عنوان مشاوری 

امین جلب نماید. 
و پایان سخن اینکه:

پیمان ملل متحد در حقوق کودکان و نوجوانان، هم بر حق دسترس��ی 
به اطالعات و هم محافظت در برابر مطالب زیان آور تأکید کرده است. این 
واقعیت که امروزه کودکان و نوجوانان وقت بیش��تری را صرف استفاده از 
رسانه های نوین می کنند تا در مدارس و نیز اینکه زمان معاشرت و تعامل 
آنها با والدین خود نسبت به گذشته کمتر شده است، آثار منفی برنامه های 
غیر اصولی رسانه های نوین را تشدید می کند. این روند اجتماعی جدید، 
نشان می دهد جوامع به قدر کفایت به خطرات ناشی از این گونه برنامه ها 

نپرداخته اند.  
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مهدی شفقتی، انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا 

و سیما
2.  ای پرایس،مون��رو، تلویزیون گس��تره ی جمع��ی و هویت ملی، 
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ترجمه ی احمد زندی، انتشارات بعثت
8.  سیاحت غرب؛ ماهنامه های پژوهشی مرکز پژوهشهای اسالمی صدا 

و سیما، شماره های مختلف
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پژوهش، تحقیق و نگارش: عرفان

مقام��ات پلیس مکزیک اعالم کردند: بر اثر درگیری می��ان قاچاقچیان مواد مخدر و 
نیروهای امنیتی در شمال این کشور، دست کم 17 نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایسنا، در گزارش رسانه های مکزیک آمده است: روز گذشته در درگیری 
میان نیروهای امنیتی و قاچاقچیان مواد مخدر در ش��مال منطقه »چی هوا هوا« و »س��یوداد 
خوآرز« در نزدیکی مرز این کش��ور با ایاالت متح��ده امریکا، 17 نفر از جمله یک فعال 

حقوق زنان جان خود را از دست دادند.

»فیلیپه کالدرون« رئیس جمهوری مکزیک نیز طی مصاحبه ای با رسانه های کشورش، 
تصریح کرد که قصد دارد 50 هزار مأمور پلیس و نیروی ارتش را در منطقه »چی هوا هوا« 
و دیگر مناطق ش��مالی کش��ور که هم مرز با ایاالت متحده امریکاست، مستقر کند، چرا 
که بر اس��اس آمارهای رس��می از سال 2006 میالدی تاکنون بیش از 14 هزار نفر در این 
مناطق و در درگیری میان نیروهای پلیس��ی و امنیتی با قاچاقچیان مواد مخدر جان خود 

را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، اکثر خشونت های قاچاقچیان طی سه سال گذشته در 
مناطق »سیوداد خوآرز« و »چی هوا هوا« رخ داده است، چرا که این مناطق از مناسب ترین 
نواحی در تهیه و توزیع و نقل و انتقال مواد مخدر به امریکا از مکزیک به شمار می روند. 
به طوری که تنها در این سه سال دو هزار و 300 نفر در این دو منطقه در این درگیری ها 

جان خود را از دست دادند که اکثرا از افراد بی دفاع و غیر نظامی بودند.
این در حالیس��ت که »فیلیپه کالدرون« در نشس��ت روز گذش��ته در »اس��توریل« در 
»پرتغال« درباره اوضاع کش��ورهای امریکای التین، پرتغال و اس��پانیا، عنوان کرد: ما باید 
درب��اره مقابله با جنایات به ویژه قاچاق مواد مخدر در این کش��ورها راهکاری اساس��ی 
بیندیش��یم. این دولت ها هس��تند که با ق��درت خود می توانند با ای��ن قاچاق مواد مخدر 
مقابله کنند. در غیر این صورت باید منتظر این مسأله باشیم که بر تعداد قربانیان ناشی از 

خشونت های مرتبط با قاچاق مواد مخدر هر ساله افزوده شود.

تکنولوژی فرهنگ و فرهنگ تکنولوژی 

درگیری میان نیروهای امنیتی و قاچاقچیان مواد تأثیرپذیری کودکان و نوجوانان از رسانه های مدرن 
مخدر در مکزیک 17 کشته بر جای گذاشت

عمودی:
1. انحنا، متمتّع

2. نوع��ی حلوا، س��ّدی در مص��ر، امیر و 
حاکم

3. نص��ف س��یما، مظهر پلیدی هاس��ت، 
آموزگار

4. بیمار خطرناک، کم کاری، نارس
5. نابودی، داخل

6. صورت غذا، مسکن ُگزیدن، برادر قابیل
7. کاشف میکروب حصبه، نویسنده کتاب 

اتاق سبز، دو یار هم قد
8. نوعی فعل، مهیا، رشته درسی

9. گش��ودن گره ی معم��ا، از القاب یزدان 
پاک، بزرگان قوم

10. ُمرغان خانگی، امر، ُمرغ خوشبختی
11. زنانه نیس��ت، صاحب خانه و دعوت 

گیرنده
12. پدر ترک، اخوی، برادر حضرت موسی
13. روی هم، استان ایرانی، حرف انتخاب

14. مظه��ر و نمونه، کارگ��ردان فیلم های 
مزاحم، چهره و ریشه در خون، ربیع

15. نظم و انضباط، س��ریالی فرانس��وی با 
ب��ازی روژه هانن که بارها از ش��بکه یک 

پخش شد

افقی:
1. زیانکار، فیلمی با بازی امین حیایی و مرحوم 

شکیبایی، یکان
2. شهر ایرانی، نکوهش، عدد ماه

3. دست عرب، روشنایی ها، سردار رومی که 
اسپارتاکوس را به صلیب کشید

4. ُقطر چاه، ظلم و ستم،... معیری
5. آگاه و هشیار، توبه و بازگشت

6. کوپال، مدرس دانشگاه، مطابق قاعده
7. نامی پس��رانه، قوم نخس��تین، بازیگر فیلم 

خشم اژدها
8. م��اچ، قارچ، کاش��ف س��یاه زخ��م قبل از 

پاستور
9. نیمه راضی، شبیه، مشق کردن

10. بسیم، دستگاهی در موسیقی ایرانی، علم 
به استاد

11. کتاب طنز آرت بوخوالد، فیلم نیل جوردن 
به معنی سر حّدات

12. فلز صورت، ردیاب، نی هندی
13. پرنده نجار، غار، عالمت جمع

14. عش��یره، چهار دندان نی��ش، کتاب جواد 
فاضل

15. واح��د پول ما، س��گ فضان��ورد، زدنی 
سالوسانه
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ــطحی به عادات، اخالقیات و  نگاهی حتی س
تعامالت کودکان و نوجوانان نشان می دهد 
ــه اندازه از  ــای فکری و ذهنی آنان تا چ دنی
والدین و حتی از نوجوانان یک دهه ی پیش 
جداست. چرا؟ عصر اطالعات به نوعی عصر 
ــت. جای تعجب و تأسف  تناقضات نیز هس
ــت که آخرین فیلم هنرپیشگان هالیوود  اس
در میان نوجوانان دست به دست می چرخد 
اما همین نوجوانان در این بمباران اطالعاتی 
از دیوان حافظ و سعدی و حتی آخرین آثار 

علمی و ادبی دنیا بیخبرند!

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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رئیس گروه پژوهش های دختران و زنان سازمان ملی جوانان:
تغییر سبک زندگی زنان طی یک دهه گذشته، از مهم ترین عوامل افزایش خشونت علیه زنان است

سمیه قنبری گروه سالمت: 
عالم��ت یک روبان قرم��ز تا خورده 
چند سالی اس��ت که در جهان توجه 
همگان را به خود جلب کرده است. از 
محققان و پژوهشگران علوم پزشکی 
گرفته تا سیاس��تمداران، هنرمندان و 
ورزشکاران همگی در تالش هستند 
تا از هر فرصتی برای معرفی و جلب 
توج��ه مردم به این عالمت اس��تفاده 
کنند. روب��ان قرمز عالم��ت بیماری 
ای��دز، بیماری ای که به س��بب نبود 
واکس��ن برای پیش��گیری و نداشتن 
راه درمان قطعی برای آن و گسترش 
وحش��ت  جه��ان  در  روزافزون��ش 
فراوان��ی در مردم ایجاد کرده اس��ت. 
حضور کنترل نشده گروههای پرخطر 
و بروز رفتارهای پرخطر در جوامع از 
جمله عواملی است که احتمال انتقال 

بیماری ایدز را سبب می شود.
بیم��اری ای که هر س��اله هزینه 
باالیی را به منظور درمان و مراقبت از 
مبتالیان به کشورها تحمیل می کند. 
به طور نمون��ه در ایران هزینه هر ماه 
نگهداری و درم��ان یک فرد مبتال به 
ایدز 400 دالر اس��ت، ک��ه باید از آن 
به عنوان یک معضل اجتماعی نام برد 
تا یک معضل بهداش��تی. معضلی که 
س��نگینی آن حتی بر روابط سیاسی، 
اجتماع��ی و اقتصادی کش��ورها نیز 

سایه افکنده است.
به منظ��ور افزای��ش بودجه ها و 
همچنین افزای��ش آگاهی، آموزش و 
مبارزه با تبعیض ها در مورد مبتالیان 
به این بیماری از سال 1988 روز اول 
دسامبر )10 آذر( هر سال را با عنوان 
روز جهانی ایدز نامگذاری کرده و هر 
سال از سوی سازمان بهداشت جهانی 
برای این روز شعاری خاص در نظر 
گرفته می ش��ود. دسترسی مناسب به 
آموزش، پیشگیری، مراقبت و درمان 
ای��دز حق هر انس��ان اس��ت پس با 
مشارکت در اطالع رسانی به حفاظت 
از خ��ود و دیگ��ران بپردازیم ش��عار 

امسال روز جهانی ایدز است.
ایدز چیست؟

ای��دز یا س��ندروم نق��ص ایمنی 
اکتسابی، بیماری و ویروسی نو پدید 
اس��ت که در تمام نقاط جهان وجود 
دارد. ای��ن بیم��اری حاص��ل تکثیر 
 )HIV( ویروس��ی به نام اچ آی وی

در بدن انسان است.
ویروس HIV به تدریج قدرت 
دفاعی بدن را ضعیف کرده به طوری 
که فرد به انواع عفونت ها و سرطان ها 
مبتال شده و در نهایت منجر به مرگ 

می شود.
ه��ر چن��د اقدام��ات فراوانی در 
جهت معرفی و شناخت ایدز صورت 
گرفته اما این بیماری هنوز از س��وی 
بس��یاری از مردم به عن��وان یک تابو 
تلقی ش��ده و صحبت در مورد آن با 
منع های اخالق��ی و فرهنگی همراه 
اس��ت. موضوعی که مان��ع از اعالم 
بیماری از س��وی افراد شده و همین 
مس��أله پنهان ماندن بیم��اری و طی 
نشدن پروسه درمان سبب شیوع سریع 
آن در جوامع می شود در صورتی که 

افزایش دانش و آگاهی عمومی مردم 
نسبت به این بیماری در کاهش شیوع 

آن بسیار مهم است.
دکتر مرجان مشکوتی کارشناس 
بیماری ایدز می گوید: بنا به تعریفی 
بیماری را خطرناک می نامیم که عامل 
آن ناشناخته، مقاوم و راههای انتقال آن 
نامشخص و غیرقابل پیشگیری باشد 
در حال��ی که برای بیماری ایدز عامل 
آن ش��ناخته، راههای انتقال مشخص 
و مهم ت��ر از هم��ه اینک��ه بیم��اری 
مقاوم نبوده و قابل پیش��گیری است. 
هم اکنون 3 راه تماس های جنس��ی 
حفاظت نش��ده، اس��تفاده از سرنگ 
مشترک بین معتادان تزریقی و انتقال 
از مادر به جنی��ن راههای انتقال ایدز 
است، اما به دلیل اینکه ایدز یک بیمای 

رفتاری است و معموالً با پنهان کاری 
همراه است به یک معضل بهداشتی و 

اجتماعی تبدیل شده است.
مش��کوتی اولین و اساسی ترین 
مش��کل در بیم��اری ای��دز از لحاظ 
اجتماع��ی که مش��کل بس��یاری از 
بیماری ها و اختالالت دیگر رفتاری 
نیز هس��ت را »انگ زدن« به مبتالیان 
از سوی جامعه دانست و گفت: انگ 
زدن پدیده ای است که سبب می شود 
بیمار ایدزی با فاصله گرفتن از روند 
معم��ول زندگی به خ��ود و اجتماع 
آس��یب برس��اند. هر چند ب��ه دلیل 

آموزش های ارائه شده طی سال های 
گذشته دید کالن جامعه نسبت به این 
بیماری از قبل بهتر شده است و کمتر 
از آن به عنوان یک انحراف اجتماعی 
نام برده می ش��ود ول��ی همچنان تا 
رس��یدن به نقطه مطلوب در آموزش 

فاصله زیادی باقی مانده است.
آمار ایدز در جهان و ایران

به رغ��م اقدامات انجام ش��ده و 
آم��وزش هایی که در م��ورد بیماری 
ای��دز ص��ورت گرفته ای��ن بیماری 
همچن��ان در جهان رو به گس��ترش 
است. به گفته دکتر گویا رئیس مرکز 
مدیری��ت بیماری های واگیر وزارت 
بهداش��ت و درمان آمار تع��داد افراد 
مبت��ال به ایدز در س��ال 2007 حدود 
33 میلیون نفر اعالم ش��ده است که 

2 میلیون نف��ر از این افراد را کودکان 
زیر 15 سال تشکیل می دهند. 15/5 
میلی��ون نف��ر از این تع��داد زنان در 
س��نین باروری هس��تند. در این آمار 
میزان م��رگ و میر جهانی بر اثر ابتال 
به بیماری ای��دز حدود 2 میلیون نفر 
اعالم شده است که 1/8 میلیون نفر از 
آنها افراد بالغ و 270 هزار نفر کودک 
بوده است. در حال حاضر بیش از 90 
درصد مبتالیان ب��ه HIV در دنیا از 
طریق تماس جنسی محافظت نشده 

گرفتار این بیماری شده اند. 
دکت��ر مرج��ان مش��کوتی تعداد 

افراد شناسایی ش��ده مبتال به ایدز تا 
ابتدای مهرماه س��ال جاری در کشور 
را 20 ه��زار و 130 مورد عنوان کرد 
و گفت: از این تعداد 7 درصد زنان و 
93 درصد را مردان تشکیل می دهند. 
بیش��ترین درصد ابتال در گروه سنی 
جوان )25 تا 34 سال( است. با وجود 
آنکه طلی سال های اخیر الگوی ابتال 
به این بیماری در کشور در حال تغییر 
و حرکت به س��مت انتق��ال از طریق 
تماس های جنسی است اما همچنان 
69/8 درص��د افراد از طری��ق اعتیاد 
تزریقی با 8/5 درصد از طریق جنسی، 
6 درصد از طریق مادر به جنین، 1/2 
درصد از طریق خون و فراورده های 
خونی و 19/9 درص��د موارد ابتال از 
 HIV راههای نامشخص به ویروس

آلوده شده اند.
از 400 م��ورد شناس��ایی ش��ده 
توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
7/2 درص��د را زن��ان و 92/7 درصد 
را مردان تشکیل می دهند. مشکوتی 
با اش��اره به افزایش تعداد موارد ابتال 
در اثر تماس جنس��ی حفاظت نشده 
طی سال های اخیر گفت: در طول 2 
سال گذشته درصد زنانی که از طریق 
شوهرانشان مبتال به بیماری شده اند 
نیز افزایش یافته اس��ت. شوهرانی که 
اکثراً جزء معت��ادان تزریقی بوده و از 
طریق استفاده از سرنگ های مشترک 

به بیماری مبتال شده اند.
مشکوتی گفت: الزم به ذکر است 
ک��ه از زمان ش��روع ط��رح و توزیع 
سرنگ رایگان در بین معتادان تزریقی 
طی 3 س��ال )83 تا 86( میزان شیوع 
ابتال به ایدز در بین این گروه از افراد 
از 29 درص��د ب��ه 18 درصد کاهش 

یافته است.

این کارشناس بیماری ایدز گفت: 
افرادی ک��ه در طول زندگ��ی دارای 
رفتارهای پر خطری بوده اند می توانند 
با مراجعه به یکی از مراکز مش��اوره 
بیماری های رفتاری به صورت کاماًل 
محرمانه اقدام به انجام آزمایش کنند. 
مش��کوتی اظهار داش��ت: هم اکنون 
عالوه بر 13 مرکز مش��اوره ای که در 
سطح شهرس��تان های استان در حال 
ارائه خدم��ات به مراجع��ه کنندگان 
اس��ت، افراد برای دریافت اطالعات، 
مشاوره و آزمایش HIV می توانند با 

شماره 09686 تماس بگیرند.
ب��ا توجه به اینکه در حال حاضر 
درمان قطعی که ویروس HIV را از 
بین بب��رد وجود ن��دارد و آنچه افراد 
را در مع��رض خط��ر ق��رار می دهد 
رفتارهای پرخطر اس��ت و نه زندگی 
در کنار افراد بیمار، توصیه می ش��ود 
تا افراد با خویش��تن داری جنسی در 
زمان تجرد، وفاداری به همسر، پرهیز 
از مص��رف م��واد مخدر ی��ا محرک، 
خ��ودداری از مص��رف تزریقی مواد 
مخدر و اس��تفاده نکردن از وس��ایل 
تیز و برنده مشترک مثل تیغ اصالح، 
سوزن خالکوبی، وس��ایل تزریق و... 
خ��ود را در براب��ر ابتال ب��ه ویروس 

اچ ای وی محافظت کنیم.

ایدز بیماری ای که نباید از آن ترسید
گزارش خبرخبر

زندگی دوباره با ویروس ایدز
درمان بیماریها با ویروس 

ایدز انجام پذیر می شود
به  فرانس��وی  محقق��ان 
تازگ��ی از روش جالبی 
برای درمان بیماری مغزی 
ک��ودک  دو  در  ن��ادری 
اس��تفاده کر ده ان��د. ای��ن 
بیماری در صورت عدم 

درمان باعث مرگ فرد مبتال در سنین بزرگسالی می شود. 
در واقع روش آنها ترکیبی از ژن درمانی و پیوند استخوان 
بود. اما نکته جالب ماجرا وسیله ای بود که این دانشمندان 
به کار گرفتند. این وس��یله، ویروس ایدز عامل بیماری 
ایدز بود. آنها ابتدا این ویروس را غیرفعال و سپس ژن 
سالم را روی آن سوار کردند. دکتر آبورگ، مسئول تیم 
تحقیقاتی و اس��تاد دانشگاه پاریس معتقد است روش 
آنها اولین درمان مؤثر علیه بیماری شدید مغزی است. 
دکت��ر کنت کورنتا، رئیس انجمن ژن درمانی و س��لول 
درمانی امریکا می گوید: »این تحقیقات قدم های ابتدایی 
و کوچک اما بس��یار جالب توجه هستند. حتی ممکن 
است همین روش ها در بیماری هایی مثل سایر اختالالت 

ایمنی و دستگاه خون ساز بدن هم مؤثر واقع شوند.« 
عالوه بر این، روش مورد اس��تفاده در این تحقیق نکته 
جالب دیگری هم داشت. در این مطالعه قابلیت ترکیب 
ژن درمانی و سلول  درمانی اثبات شد. ژن درمانی روشی 
اس��ت که از 20 سال پیش مورد توجه دانشمندان قرار 
گرفت و تحقیقات زیادی روی آن انجام ش��د. در این 
م��دت موفقیت های انگشت ش��ماری از ژن درمانی در 
درمان بیماران به ثبت رسیده است. اما در برخی موارد 
خطرهای��ی از به کارگی��ری این روش گزارش ش��ده 
اس��ت. مثالً پس از درمان بیماری نادری به نام بیماری 
پسرحبابی به وسیله ژن درمانی، لوکمی ایجاد می شود. 
بیماری ALD یا آدرنولکودیستروفی اختالل ژنتیکی 
نادری است که در مغز پسربچه ها تخریب ایجاد می کند. 
این بیماری در شدیدترین فرم خود قادر است پوشش 
فیبرهای عصبی مغز را که میلین نام دارند، به طور کامل 
از بین ببرد. بدون وجود میلین سیس��تم عصبی کارایی 
خود را از دس��ت می دهد. ALD معموالً بین 4 تا 10 
سالگی شروع می شود و به تدریج باعث نابینایی، کری، 
زوال عقل )دمانس( و کاهش قدرت عضالنی می شود 
و در نهایت پس از چند سال فرد را می کشد. البته پیوند 
مغز استخوان باعث می شود سلول های میلین ساز جدید 
وارد بدن شوند و جلوی پیشرفت ALD را بگیرند. اما 
یافتن اهداکننده مناسب در این مورد بسیار دشوار است. 
عالوه بر آن عمل پیوند مغز استخوان بسیار پرخطر است، 
بنابراین باید روشی پیدا کرد که بتوان نقص ژنتیکی را در 
سلول های مغز استخوان خود کودک بیمار تصحیح کرد. 
برای انج��ام این کار، باید ژن معیوب را پس از اصالح 
به وسیله عاملی که قدرت نفوذ باالیی دارد وارد سلول 
بیمار کرد اما تاکنون هی��چ عاملی با قدرت نفوذ مورد 
نیاز برای درمان ALD پیدا نش��ده است. ویروس ایدز 
برخالف اکث��ر ویروس ها قدرت نفوذ به س��لول های 
زایای مغز اس��تخوان را دارد. همچنین این ویروس به 
طور پایدار در محلی که وارد ش��ده باقی می ماند. گروه 
تحقیقاتی آبورگ با توجه به همین خصوصیت ویروس 
ایدز تحقیقات خود را شروع کرد. اعضای این گروه در 
ابتدا قطعات ژنتیکی بیماری زا را از درون ویروسی خارج 
و پس از آن ژن جدید با قابلیت درمان ALD را به این 
پوشش خالی وارد کردند، سپس سلول های زایای مغز 
استخوان را از دو پسر بچه 7 ساله مبتال به مراحل اولیه 
ALD استخراج کردند.در مراحل بعدی گروه آبورگ 
موفق شد با روش جدید خود ژن سالم را با این سلول ها 
مخلوط کند و درنهایت نقص ژنتیکی در این سلول ها 
اصالح شد. پس از تخریب مغز استخوان این دو کودک 
به وسیله شیمی درمانی، سلول های سالم از نظر ژنتیکی 
وارد مغز استخوان این دو کودک شدند. پس از دو سال 
دیگر هیچ نشانه ای از پیشرفت بیماری در این کودکان 
وجود نداشت.            ترجمه: دکتر بهاره مرتضی زاده

از زمان شروع طرح توزیع سرنگ رایگان در بین 
ــا 86( میزان  ــال )83 ت معتادان تزریقی طی 3 س
شیوع ابتال به ایدز در بین این گروه از افراد از 29 

درصد به 18 درصد کاهش یافته است

انگ زدن پدیده ای است که سبب می شود بیمار 
ایدزی با فاصله گرفتن از روند معمول زندگی به 

خود و اجتماع آسیب برساند.

ــروه پژوهش های  ــس گ رئی
دختران و زنان سازمان ملی 
ــان در ادامه به واکنش  جوان
ــانه ها و تریبون ها  برخی رس
ــر زن در  ــاب وزی ــه انتخ ب
ــاره کرد و  ــم اش دولت ده
ــن نوع رفتارها  ادامه داد: ای
از نوعی خشونت پنهان علیه 

زنان حکایت داشت.
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خطر ایدز در آرایشگاه های زنانه
اصفهان- خبرنگار زاینده رود: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت : بیش از 50 درصد 

آرایشگاه های زنانه در استان اصفهان غیرقانونی هستند.
 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اعالم این مطلب گفت : در حال حاضر بیش از 50 
درصد آرایشگاه های زنانه در استان و شهر اصفهان غیرقانونی و زیرزمینی هستند و در این اماکن اعمال 

مختلف آرایشی منتقل کننده بیماری مانند تأتو انجام می شود.
کمال حیدری تصریح کرد: ما امروز با موج س��وم ایدز رو به رو هس��تیم. در موج اول محصوالت و 
فرآورده های خونی باعث این بیماری بود و در موج دوم اعتیاد تزریقی بیشترین آمار ابتال را به خود 
اختصاص داده بود که در حال حاضر به دلیل کنترل مطلوب این بیماری در معتادان تزریقی در طرح 

کاهش آسیب، الگوی ابتال به سمت روابط جنسی محافظت نشده تغییر مسیر داده است. 
 حیدری با تأکید در مورد نقش رسانه در این مورد افزود: رسانه ها و مطبوعات باید در این زمینه برای 

مردم اطالع رسانی الزم را داشته باشند.

نگران تغییر الگوی انتقال ایدز هستیم
رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت ضمن ابراز نگرانی از تغییر الگوی انتقال بیماری ایدز در کشور 

از این بیماری به عنوان یک معضل اجتماعی نام برد.
دکتر عباس صداقت در گفتگو با مهر اظهار داشت: »بیماری ایدز با الگوهای رفتاری در ارتباط است 
به طوری که روش انتقال این بیماری از طریق سرنگ مشترک به سمت انتقال ایدز از طریق رفتارهای 

پرخطر جنسی کشیده شده است و این موضوع می تواند نگران کننده باشد.«

بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت، تعداد فوت شدگان مبتال به ایدز در سه ماهه دوم سال 88 
در مقایسه با سه ماهه اول سال جاری حدود 94 نفر افزایش نشان می دهد. یعنی روزانه بیش از یک 

مورد مرگ ناشی از این بیماری در کشور رخ داده است.
ایدز با الگوهای رفتاری در ارتباط است به طوری که روش انتقال این بیماری از طریق سرنگ مشترک 

به سمت انتقال ایدز از طریق رفتارهای پرخطر جنسی کشیده شده است.
صداقت با اش��اره ب��ه افزایش مصرف مخدره��ای صنعتی به ویژه در بین جوان��ان گفت: »مصرف 
مخدرهای صنعتی باعث کاهش قدرت تصمیم گیری فرد می شود و چون جامعه در معرض خطر 

اعتیاد قرار دارد، سوءمصرف روان گردانها نیز رو به افزایش است.«
وزارت بهداشت تعداد فوت شدگان ناشی از ابتال به ایدز تا سه ماهه دوم سال 88 را 3409 نفر اعالم 

کرده است در حالی که این آمار تا سه ماهه اول سال جاری 3315 مورد فوتی بوده است.
رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداش��ت با تأکید بر پیش��گیری از اعتیاد قبل از شروع دبستان افزود: 
»خان��واده در مدیریت بحران هایی که برای فرزندان ش��ان ایجاد می ش��ود، نق��ش غیرقابل انکاری 

دارند.«
این در حالی است که تعداد موارد ابتال به اچ آی وی )ایدز( در کشور با افزایش قابل توجهی همراه 
بوده است به طوری که این آمار در سه ماهه اول امسال 19 هزار و 774 مورد بوده که برای سه ماهه 

دوم سال 88 به 20 هزار و 130 نفر رسیده است.
صداقت به نقش رسانه ها به ویژه رسانه ملی در آموزش و اطالع رسانی برای خانواده ها اشاره کرد 
و گفت: »آنچه در تلویزیون به مقوله ایدز پرداخته می ش��ود به هیچ وجه کافی نیس��ت زیرا برنامه 
هایی که تولید و پخش می شود باید متنوع، مستمر و فراگیر باشد و بتواند همه الیه های جامعه را 

در برگیرد.«
رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت تأکید کرد: »برنامه هایی که در ارتباط با معضالت اجتماعی از 
جمله ایدز در تلویزیون تهیه می شود، نباید باعث نگرانی شود بلکه باید مردم را نسبت به وجود این 

معضالت و مشکالت حساس کند.«

 5 مرکز مشاوره ایدز ویژه زنان آسیب پذیر 
راه اندازی شد

  
رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت گفت: با توجه به اینکه الگوی رفتاری انتقال ایدز از معتادان تزریقی 
به سمت روابط جنسی محافظت نشده تغییر یافته است به همین علت 5 مرکز مشاوره ایدز ویژه زنان 

آسیب پذیر در کشور راه اندازی شده که امیدواریم به 10 مرکز افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری زنان ایران، عباس صداقت در سومین سمینار ساالنه ایدز در ایران که در دفتر 
مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد اظهار داشت: بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی تا 
پایان سال 2008، 38 میلیون نفر به HIV و 2 میلیون و 700 هزار نفر به بیماری ایدز مبتال هستند که 

موارد ابتال به ایدز در جهان طی 8 سال گذشته 17 درصد کاهش داشته است.
وی افزود: بیش��ترین کاهش ابتال به ایدز مربوط به کش��ورهای صحرای آفریقاست و در کشورهای 
آسیای شرقی میزان کاهش 25 درصد و کشورهای آسیای جنوب 18 درصد بوده است.این در حالی 

است که در اروپای شرقی نگرانی از افزایش شیوع ایدز وجود دارد.
 صداقت با بیان اینکه در ایران 3 مرکز آموزش مرجع در زمینه مطالعات ایدز راه اندازی ش��ده است، 
تصریح کرد: میزان مبتالیان به ایدز بر اس��اس گزارش های س��ازمان بهداشت جهانی 20هزار و 130 

مورد است که 3هزار و 236 نفر از مبتالیان به ایدز فوت کردند.
 وی گفت: در حال حاضر تعداد کل مبتالیان به ویروس ایدز 80 تا 83 هزار نفر تخمین زده می شود. 
در کش��ور برای اولین بار در س��ال 1987 انتقال ویروس ایدز به یک کودک مبتال به هموفیلی هنگام 

دریافت خون اتفاق افتاد.

 صداقت با بیان اینکه در حال حاضر درصد ابتال به HIV بین زنان باردار پایین است، تصریح کرد: 
هیچ ش��واهدی در آخرین مطالعات س��ال 2008 مبنی بر افزایش ش��تابان شیوع HIV بین مصرف 

کنندگان مواد مخدر در کشور مشاهده نشد.
 وی ادامه داد: تعداد باالی موارد ثبت شده در کشور نشان می دهد پس از سال 2006- 2005 که تعداد 
مبتالیان به ایدز یکباره افزایش داشت کم شده است که علت آن تغییر الگوی رفتاری انتقال ایدز از 
معتادان تزریقی به سمت روابط جنسی محافظت نشده است و در این زمینه نیز هشداری وجود دارد 
که مبتالیان به ایدز از طریق اعتیاد تزریقی با انجام روابط جنسی غیرمحافظت شده ایدز را به دیگران 

منتقل کنند.
 رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: آموزش و اطالع رسانی، مشاوره داوطلبانه، کاهش 
آسیب و مراقبت و درمان بیماران آمیزشی از مهمترین استراتژی های موجود در کنترل ایدز در کشور 

است.
 وی با بیان اینکه در حال حاضر زنان دارای رفتارهای پر خطر جنس��ی، آس��یب پذیر و در معرض 
خطر این بیماری هستند، گفت: 5 مرکز ارائه خدمات مشاوره در 4 نقطه کشور ویژه زنان آسیب پذیر 
راه اندازی ش��ده اس��ت که در زمینه آموزش و مشاوره HIV ارائه خدمت می کنند و بیشتر همسران 
معتادان و همسران زندانی های معتاد را تحت پوشش قرار می دهد که امیدواریم به 10 مرکز افزایش 

یابد.
 وی افزود: درگیر کردن س��ازمان های مردم نهاد در کاهش موارد آسیب، راه اندازی مطالعات کاهش 
آسیب و نظام پایش و ارزیابی و جلب حمایت تصمیم سازان از مهمترین اقدامات وزارت بهداشت 

بوده است.

رفع ممنوعیت سفر خارجیان مبتال به ایدز به چین!
چین در اندیشه رفع ممنوعیت دو دهه ای سفر خارجیان مبتال به ایدز و ویروس اچ آی وی به این 

کشور است.
 

روزنامه » چاینا دیلی« چین نوش��ت : این احتمال وجود دارد که قبل از برگزاری نمایش��گاه اکس��پو 
شانگهای در سال 2010 این ممنوعیت لغو شود.

» خوانگ جیه فو« معاون وزیر بهداشت چین در آستانه اول دسامبر، روز جهانی ایدز گفت : امیدوارم 
چین این ممنوعیت را برای همیشه و زمانی که اکسپو برگزار می شود برطرف کند.

وی افزود : وزارت بهداش��ت و دیگر نهادهای ذیربط در حال همکاری و بررسی راهکارهایی برای 
حل این مسأله هستند.

نمایش��گاه اکسپو شانگهای در شرق چین اول مه سال آینده آغاز می شود و دولت می خواهد تا آن 
زمان راه را برای سفر خارجیان حتی آنها که مبتال به ایدز هستند را به کشور باز کند.

چین از جمله 70 کش��ور جهان اس��ت که به مبتالیان به ایدز و اچ آی وی اجازه س��فر به این کشور 
نمی دهد.

آمار نشان می دهد بیشتر از 35 درصد از مقام های دولت در چین در خصوص مبتالیان به این بیماری 
تبعیض قائل می شوند.

رئیس گروه پژوهش های دختران و زنان سازمان ملی 
جوانان با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه به مسأله 
کاهش خشونت علیه زنان به طور مستقل پرداخته نشده 
است، اظهار داشت: به مسأله آسیب های اجتماعی در 

این برنامه فراجنسیتی پرداخته شده است.
به گزارش س��رویس اجتماعی خبرگزاری زنان ایران  
فروغ نیلچی زاده، با اش��اره به اینکه سازمان به مبحث 
خشونت علیه زنان در بررسی های مربوط به آسیب های 
اجتماعی و نیز طرح امنیت اجتماعی پرداخته اس��ت، 
اظهار کرد: جمع بندی نهایی این پژوهش ها حاکی از 
این اس��ت که مشکالت س��خت افزاری  و نرم افزاری 
گوناگون خشونت علیه زنان را افزایش می دهد، اما در 
حوزه نرم افزاری مشکالت جدی تر و آسیب زاتر بوده 

اما در عین حال دارای امکان اصالح بیشتری هستند.
وی ادام��ه داد: نتیج��ه یک��ی از پژوهش ها که مربوط 
به رابطه معماری ش��هری با بحث امنیت زنان اس��ت 
حاکی از اثرگذاری بس��یار ک��م این بعد به عنوان یک 
ساختار سخت افزاری  بر امنیت زنان و مصونیت آنان 

از خشونت است.
رئیس گروه پژوهش های دختران و زنان سازمان ملی 
جوانان با اشاره به اینکه در جرائم اجتماعی باید نقش 
بزهکار و بزه دیده با هم بررس��ی شود، تأکید کرد: در 
بس��یاری از موارد اقدامات و رفتارهای زنان زمینه ساز 

انواع خشونت علیه خوشان می شود.
وی در ادامه تغییر س��بک زندگی زنان و روی آوردن 
آنان به سبک زندگی تنها طی یک دهه گذشته را یکی 
از مهم ترین عوامل افزایش خشونت علیه زنان توصیف 
کرد و افزود: پیش از دهه اخیر مهاجرت های ش��غلی 
و تحصیل��ی زنان کوتاه مدت و بس��یار کمتر بود، اما 
اکنون کالن شهرها که مکان های اصلی خشونت علیه 
زنان هستند، مملو از کانون های زندگی مجردی زنان و 

دختران بدون حمایت و نظارت خانواده  است.
نیلچی زاده با اش��اره به افزایش نرخ طالق در کش��ور 
بر آس��یب پذیری زنان طالق تأکید و اظهار کرد: طمع 
بیماردالن، نیازهای شخصی زن مطلقه و نابسامانی های 
اجتماع��ی و اقتصادی می تواند، وی را به س��مت در 

معرض خشونت قرار گرفتن سوق دهد.
وی همچنین به ایفای نقش زنان به عنوان بدل یک مرد 
در جامعه اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی مردی 
که پختگی شخصیتی کافی نداشته باشد، به خود اجازه 
می دهد با زن به عنوان هماورد و رقیب، برخورد مردانه 

و خشونت آمیز داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه طی سال های اخیر عالوه بر افزایش 

چشمگیر خشونت علیه زنان انواعی از خشونت که در 
ایران تقریباً بی س��ابقه بوده، رایج شده است، تصریح 
کرد: به عنوان مثال خشوت و تعرض جنسی که پیش 
از این به صورت فردی واقع می شد، در حال حاضر به 

شکل دسته جمعی اتفاق می افتد.
نیلچ��ی زاده یک دلیل این مس��أله را در دس��ترس و 
ارزان بودن انواع داروه��ای روانگردان، مواد مخدر و 
مشروبات الکلی دانس��ت و بیان کرد: شیوع این نوع 
خشونت ها در کشور یک هشدار جدی به مسئوالن و 
تصمیم سازان است تا قبل از حاد شدن مسأله خشونت 

علیه زنان، چاره ای بیندیشند.
مش��اور امور زنان و خانواده  س��ازمان ملی جوانان در 
ادامه تغییر رویکرد زنان نس��بت به شکایت از عامالن 
خش��ونت علیه خود را مثبت ارزیابی کرد و افزود: تا 
پیش از دو، سه س��ال اخیر و برخالف زنان در دیگر 

کشورها، هر چه خشونت علیه زنان جدی تر بود، آنان 
به دالیل فردی، روانی و اجتماعی بیش��تر از شکایت 
علیه فرد مجرم اجتن��اب می کردند، اما اکنون تغییری 

جدی در رویکرد زنان نسبت به این موضوع مشاهده 
می ش��ود که این امر می تواند عامل بازدارنده ای برای 

افزایش خشونت علیه زنان تلقی شود.
وی در ادام��ه یک��ی از راهکارها ب��رای جلوگیری از 
افزایش خش��ونت علیه زنان در کش��ور را بازشناسی 
س��بک های جدید زندگی زنان دانست و اضافه کرد: 
اگر وجود این سبک ها برای زندگی امروز ما ضروری 
اس��ت، الزم اس��ت، برای آنان فرایندهای امنیت ساز 

تعریف شود.
وی در ادام��ه با تأکی��د بر اینکه بر اس��اس آمارهای 
بین المللی، خشونت علیه زنان در اقلیت های مسلمان 
کش��ورهای غربی نیز کمتر از دیگ��ر بخش های این 
جوامع است، اظهار کرد: در مقایسه با دیگر کشورهای 
دنیا، ایران از جایگاهی در حد عالی برخوردار اس��ت، 
اما حساسیت اندیشمندان و مسئوالن بر این موضوع به 
این دلیل است که با توجه به فرهنگ ایرانی و اسالمی، 
رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان حتی به میزان اندک 

نیز بسیار زیاد است.
رئیس گروه پژوهش های دختران و زنان سازمان ملی 
جوانان از ارائه پیش نویس سند پیشگیری از آسیب های 
زنان و دختران جوان در هشت محور به ریاست سابق 
س��ازمان در آغاز سال 88 اش��اره و خاطر نشان کرد: 
با تغییر ریاس��ت س��ازمان این س��ند فعال مسکوت 
باقی مانده اس��ت، چرا که اولویت های ریاست جدید 

متفاوت است.
وی همچنین از برگزاری جلس��ات مشترک با رئیس 
فعلی سازمان جوانان درباره تصویب این سند خبر داد 
و ابراز امیدواری کرد:  س��ازمان ملی جوانان بتواند به 
عنوان مدعی العموم حقوق جوانان سایر دستگاه ها را 

در این حوزه  هوشیار کند. 



رئیس اسبق فدراسیون:
فوتبال ایران به درستی تنفس نمی کند

سالمت

اصفهان- خبرنگار زاینده رود: 
علیرضا نصر اصفهانی با اشاره به کسب عنوان 
قهرمان��ی و نایب قهرمانی تیم ه��ای فوالد مبارکه 
سپاهان و ذوب آهن در نیم فصل لیگ برتر فوتبال 
کش��ور گفت: این 2 تیم همزمان با ارتقای مباحث 
حرفه ای باید به موضوع اخالق توجه ویژه داش��ته 
باش��ند و با توجه به نق��ش الگویی برای جوانان و 
نوجوانان الزم است مربیان، ورزشکاران، مسئوالن 
و هواداران در رفتار،  گفتار، مصاحبه ها و شعارهای 
خود دقت کنند تا س��احت ورزش شهر اصفهان از 

هرگونه بداخالقی محفوظ بماند.
وی کس��ب عنوان ه��ای اول و س��وم اخالق 

توس��ط این 2 باشگاه از س��وی فدراسیون فوتبال 
کشور را قابل تقدیر دانست و تصریح کرد: متأسفانه 
وضعیت موجود در ورزشگاه ها زیبنده این اماکن 
نیست و نیازمند الگوس��ازی توسط ورزشکاران و 

مسؤالن است.
عضو ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان تکمیل 
ورزش��گاه نقش جهان را خواس��تار ش��د و اظهار 
داش��ت: عالقه ی واف��ر هوادران به مس��ابقه های 
حساس و جذاب فوتبال باعث شد تعداد زیادی از 
آنان به ورزش��گاه فوالدشهر رهسپار شوند و قطعًا 
اگر وضعیت جوی مناس��ب بود این تعداد به طور 

قابل توجهی در روز شنبه افزایش می یافت.

چند روز بعد از اینکه واعظی آشتیانی تصمیم 
ــد تمرینات  ــر قلعه نویی کار نکن ــا امی گرفت ب
استقالل پشت درهای بسته به روی تماشاگران 
کلید خورد! آن روزها استقالل مردمی از مردم 
ــت که از همان  ــد چون تصور آن می رف دور ش
ابتدای کار مردم علیه تصمیم تصمیم سازان در 

استقالل موضع بگیرند! اتفاقا...

آنها حتی پیش از ش��روع بازیها پش��ت همان 
دره��ای بس��ته اعالم موض��ع و از امی��ر قلعه نویی 
حمایت کردند. آن روزها بس��یاری از کارشناس��ان 
تصمیم واعظی آش��تیانی را اشتباه خواندند و برای 
حرفهایش��ان چنین ادله ای داش��تند: »دست زدن به 

ترکیب برنده اشتباه است«
اما اس��تقالل به ترکیب برنده دست زد! چرای 
ای��ن ماجرا هم بازمی گش��ت ب��ه اختالف نظرها و 
اختالف سلیقه ها بین سرمربی موفق و قبلی استقالل 
با مدیر جدید این باش��گاه! درست از همان روزها 
بود که قصه »خط دهنده ها« ش��روع شد! این قصه 
البته از سوی مدیر جدید استقالل آغاز شد اما اصاًل 
جدید نبود چون پی��ش از این هم بارها این ماجرا 
را هنگام نتیجه نگرفتن سرخابی ها شنیده بودیم چه 
در م��ورد پروین، چه در م��ورد پورحیدری و چه 

حتی در مورد حجازی!
با ش��روع لیگ و پیروزی استقالل بر سپاهان تا 
مدتی این قصه به فراموشی سپرده شد اما با شروع 
نتایج بد اس��تقالل هواداران دوباره شروع کردند به 
ش��عار دادن علیه واعظی آش��تیانی و مربی منتخب 
ایش��ان! و البته حمایت در مواقعی از فتح اهلل زاده و 

قلعه نویی!
قلعه نویی تشویق شد چون همیشه استقالل را 
در جایگاه رفیعی نگه می داش��ت و برای تش��ویق 
چنین س��رمربی ای ذاتًا نیازی به خ��ط دادن نبود! 
حتی لیدرهای منتس��ب ب��ه قلعه نویی پس از بازی 
ب��ا راه آه��ن کنارجای��گاه جمع ش��دند و صمد را 
فان باس��تن نامیدند تا از اتهام رهای��ی پیدا کنند اما 
اتهام  زنان همچنان اته��ام زدند و اتهام می زنند آن 
ه��م در روزهایی که اس��تقالل کمتر از 3 گل را از 

حریفانش قبول نمی کند!
آیا مردم چش��م ندارند؟ عقل ندارند؟ احساس 

ندارن��د؟ و آیا اصاًل ش��عار نمی دهند؟ و آیا همین 
حاال حرمت نگه نداشته اند؟

از م��ا بپرس��ید می گوییم اس��تقاللی ها حرمت 
مرف��اوی را نگه داش��ته اند و هنوز علی��ه او طغیان 
نکرده اند. این مسأله را با شرایط پرسپولیس مقایسه 
کنی��د که 60 هزار نفر در بازی با ش��اهین بوش��هر 
ورزش��گاه را روی سرشان گذاشتند و حاج عباس 
را مهمترین دلیل عدم توفیق پرس��پولیس خواندند! 
آیا تاکنون چنین اتفاقی برای اس��تقالل رخ داده؟ و 
یا اینک��ه در پایان هر بازی تماش��اگران و عده ای، 
قلعه نویی و فتح اهلل زاده را تشویق کرده اند و پس از 

آن هم متفرق شده اند؟
حکایت تش��ویق امیرقلعه نویی دقیقًا ش��بیه به 
حکای��ت علی کریمی اس��ت! آن روزها س��رخها 
علی��ه حاج عباس ش��عار دادند چ��ون او را مقصر 
رفتن جادوگر از پرس��پولیس می دانس��تند و امروز 
استقاللی ها قلعه نویی را تش��ویق می کنند، چون با 
تصمی��م اول فصل واعظی موافق نیس��تند! آیا این 

تشویق بوی پول یا خط دادن می دهد؟
ن��ه، از روز اول ه��م پی��دا بود که تماش��اگر 
استقالل قلعه نویی را دوست دارد و با مخالف امیر، 
مخالف است. آن روز پش��ت درهای بسته تمرین 
بایکوت شده استقالل پیدا بود که در صورت عدم 
نتیجه گی��ری این اتف��اق رخ می ده��د و امروز هم 
پیداست که این حرفها برآمده از دل است، نه متأثر 

از خط دادن خناس ها!
اگر اس��تقالل نتیج��ه بگیرد هیچکس س��نگ 

امیرقلعه نویی یا علی فتح اهلل زاده را بر سینه نمی زند 
چ��ون برای این م��ردم نتیجه گیری قبیله ش��ان مهم 
اس��ت نه اس��م فرمانده! اما وقتی نتیج��ه نمی گیرد 
همی��ن مردم در دفتر خاطراتش��ان ب��ه دنبال ناجی 

می گردند و اسم او را صدا می زنند.
از م��ا ک��ه بپرس��ید می گویی��م از همین حاال 
پیداست که قلعه نویی سال آینده سرمربی استقالل 
خواهد بود مگر اینکه اس��تقالل با صمد، س��پاهان 
را ب��ا امیر ببرد و در روزه��ا و هفته های آتی صدر 
جدول را اش��غال کن��د و در نهایت قهرمان ش��ود 
وگرنه ای��ن قصه همچنان ادامه خواهد داش��ت تا 
جایی که دیگر قطع صدای تلویزیون هم نمی تواند 
مانعی باشد برای رسیدن صدای شعارها به مردمانی 

که جلوی جام جهان نما خشکشان زده است.
واعظی آشتیانی بی دلیل اس��تقالل را به بحران 
ف��رو برد. او که می توانس��ت روی م��وج مطلوب 
اس��تقالل موج س��واری کند و با تیم خوب بس��ته 
ش��ده فصل قب��ل، مثل فصل قبل قهرمان ش��ود، از 
ابتدا اس��تقالل را با اس��ترس مواجه کرد و از همان 
روز بود که کارشناس��ان این مسأله را با تردید نگاه 
کردند و این تصمیم را اش��تباه خواندند که مرفاوی 

جانشین قلعه نویی شود!
به راستی استقالل با اقاصمد چه چیز به دست 

می آورد؟
فلسفه؟ س��ازندگی؟ آینده نگری؟ نتیجه گرایی؟ 
جس��ارت؟ شهامت؟ سیس��تم های فوتبال نوین؟ و 

یا...هیچ؟
تا نقد نهایی هنوز ی��ک نیم فصل فرصت باقی 
مانده اما به زعم ما و کارشناس��ان تنها دستاورد این 
تصمیم تحمیل استرس بود به استقالل! استرسی که 
حاال کم کم از پیل��ه حرمت گذاری بیرون می آید تا 
آقای گل اس��تقالل راهم از فان باستن بودن به رها 

کردن برساند!
به هر حال ب��ه نظر می رس��د قلعه نویی خیلی 
زود به اس��تقالل برمی گ��ردد. حداقل جدول چنین 
می گوید و در این مبارزه تصمیم س��ازان شکس��ت 
خورده ان��د. حال باید دید نتیجه بازی اس��تقالل با 
سپاهان در نصف جهان چه خواهد بود و در نهایت 

استقالل در کجای جدول قرار می گیرد!
منبع: خبرگزاری ایپنا

رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران گفت: متأسفانه 
فوتبال ایران این روزها به خاطر ضعف در برنامه ریزی 
صحیح به درس��تی قادر به نفس کشیدن نیست و در 

شرایط سختی قرار دارد.
ناصر نوآم��وز درخصوص وضعیت فعلی فوتبال 
کش��ور و ناکامی های اخیر آن در عرصه های داخلی 
و بین المللی،در گفتگو با ایرنا خاطرنش��ان س��اخت: 
متأسفانه فوتبال ما در طول چند سال اخیر با افت بسیار 
شدیدی مواجه شده که این موضوع باعث شده فوتبال 

ما نتواند به درستی تنفس کند.
وی افزود: اصلی ترین دلیل مشکالت فعلی فوتبال 
ایران خصوصی نبودن باش��گاه های ما است. تا زمانی 
که باشگاه ها نتوانند برای خود درآمدزایی داشته باشند 

وضعیت ما به همین شکل خواهد ماند.
رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران،گفت: دولتی 
بودن فوتبال باعث می شود تا نتوانیم خود را به فوتبال 

حرفه ای دنیا نزدیک کنیم.

فوتبال ایران به بی راهه رفته است
نوآم��وز تصریح کرد: متأس��فانه فوتب��ال ایران به 
بی راهه رفته اس��ت و برای نجات آن از این وضعیت 

نیازمند انجام یک سری اقدامات اساسی هستیم.
وی اظه�ار داش��ت:  باید مس��ئوالن ف�دراسی�ون 
برنامه ریزی دقیقی برای فوتبال داشته باشند زیرا معتقدم 

فوتبال ایران باید هرچه سریعتر نجات پیدا کند.
نایب رئیس س��ابق فدراس��یون فوتب��ال در دوره 
ریاست محمد دادکان گفت: فوتبال ما مشکالت زیادی 
از قبیل غیر حرفه ای بودن لیگ دارد که برای رسیدن به 

موفقیت باید تمامی آنها را برطرف کند.
در زمان دادکان 8 عضو در کنفدراسیون فوتبال 

آسیا داشتیم
وی ادامه داد: متأس��فانه در سالهای اخیر قدرت ما 
در کنفدراسیون فوتبال آسیا بسیار کاهش پیدا کرده زیرا 
به طور مثال در زمان ریاس��ت دادکان فدراسیون ایران 
8 عضو در آس��یا داشت و این موضوع باعث افزایش 

قدرت ما شده بود.
نوآموز افزود: متأس��فانه دیگر مانند گذشته تعامل 

خوبی با کنفدراسیون فوتبال آسیا نداریم و این موضوع 
کام��الً از برخورد هایی که با ما صورت می گیرد قابل 

مشاهده است.
پیشکس��وت فوتبال ایران گفت: متأسفانه در چند 
سال اخیر فوتبال ایران با ضعف های زیاد دیگری نیز 
روبه رو بوده که با بررس��ی افت شدید باشگاه های ما 
در جام باشگاه های آسیا می توانیم متوجه این موضوع 

شویم.
فوتبال ایران به دلیل بی برنامگی جایگاه خود 

در آسیا را از دست داده است
رئیس اسبق فدراس��یون فوتبال ایران در ادامه این 
گفتگو درخصوص صحبت های کفاشیان مبنی بر افت 
فوتبال کشور و قرار گرفتن ایران در میان تیم های درجه 
دوم آس��یاگفت: در دوره های گذشته ما همیشه قصد 
داشتیم کاری کنیم که فوتبال مان از آسیا جلو تر باشد اما 

متأسفانه االن فوتبال ایران هر روز پسرفت می کند.
نوآم��وز افزود: اصلی ترین دلیل افت فوتبال ایران 
بی برنامه بودن و نداش��تن تش��کیالت منس��جم در 

فدراسیون است.
پیشکسوت فوتبال ایران خاطرنشان کرد: در زمان 
دادکان، فوتبال ایران در رده بندی جهانی جایگاه 15 را 
در اختیار داش��ت اما حاال ما 62 هستیم و این نشان از 

افت فوتبال ما است.
شکست مقابل اردن و بحرین شأن فوتبال ایران 

را پایین آورد
نوآموز اظهار کرد: شکست در مقابل تیم های عربی 
و دسته سوم آسیا باعث می شود شأن فوتبال ایران باز 

هم پایین تر برود.
وی افزود: فدراسیون فوتبال باید تمام تالش خود 
را انج��ام دهد تا بتواند از این وضعیت آماتوری خارج 
ش��ود و به رقابت با فدراس��یون های حرفه ای سایر 

کشور ها بپردازد.
ــت و پا گیر  ــنامه فدراسیون فوتبال دس اساس

است
نوآوز به عنوان کسی که دو دوره ریاست و همچنین 
دو دوره نایب رئیسی فدراسیون فوتبال ایران را برعهده 
داشته است، گفت: اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال به 

هیچ عنوان مناسب نیست و بسیار دست وپا گیر است.
وی افزود: متأس��فانه س��اختار دولت��ی ورزش ما 
نمی تواند جوابگوی فوتبال باش��د و باید برای فوتبال 

تشکیالت مستقلی ایجاد کنیم.
نوآموز اظهار کرد: یکی دیگر از راهکارهایم برای 
نج��ات فوتبال از این وضعیت از بین بردن ارزش پول 
در میان جامعه فوتبال و وارد کردن مدیران فوتبالی به 

این رشته است.
موفقیت تیم ملی وابسته به باشگاه ها است

پیشکس��وت فوتبال ای��ران درخصوص عملکرد 
قطب��ی در تیم ملی گفت: در خصوص عملکرد قطبی 
نمی توانم چیزی بگویم زیرا معتقدم دلیل اصلی افت 
فوتبال ما نداشتن پش��توانه و جایگزین مناسب برای 

بازیکنان است.
نوآموز افزود: مس��ئوالن فدراس��یون باید به جای 
پرداختنن به مس��ائل حاش��یه ای فوتبال مانند منشور 

اخالقی و زندگی شخصی افراد به فکر پشتوانه سازی 
برای تیم ملی باشند.

ــان به خاطر زحمات  موفقیت های تیم نوجوان
فدراسیون قبلی بود

نوآموز در بخش دیگری از این گفتگو درخصوص 
موفقیت تیم فوتبال نوجوانان ایران در مسابقات جهانی 
نیجریه اظهار کرد: تیم نوجوانان ایران به خاطر زحماتی 
که در دوره حضور دادکان برای آن کشیده شد توانست 

به این موفقیت مهم دست پیدا کند.
وی افزود: در آن زمان هزینه های زیادی برای این 

تیم انجام شد و خوشحالم که ثمره آن را دیدیم.
رئیس اس��بق فدراس��یون فوتبال ایران در پایان به 
مسووالن دستگاه ورزش کشور توصیه کرد از مدیران 
فوتبال در فدراسیون استفاده کنند زیرا مدیران فوتبالی 
هویت خود که فوتبال اس��ت را خوبی می شناسند و 

می توانند راحت تر مشکالت را برطرف کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان:

پیوند بیشتر ورزش با اخالق در ورزشگاه ها 
ضروری است

بازگشت قلعه نویی به استقالل...!

بانوان چهارمحال و بختیاری در مسابقات تیراندازی 
کشور قهرمان شدند

به گزارش فارس در مسابقات تیراندازی 
لیگ دس��ته یک بانوان کش��ور که در اس��تان 
سیس��تان و بلوچس��تان برگ��زار ش��د، تی��م 
تیراندازی بانوان استان چهارمحال و بختیاری 
در قس��مت طپانچ��ه با حضور زی��ور فدایی، 
فاطمه س��یاح و فاطمه شمسی پور به مقام اول 

دست یافت.
در بخ��ش انفرادی نیز در رش��ته طپانچه 
زیور فدایی دوم ش��د و گلناز فلکی در رشته 

تفنگ به مقام سوم دست یافت.
تیم تیراندازی استان در رشته تفنگ بادی 
در مس��ابقات المپیاد ایرانی��ان نیز در مجموع 
امتیازات مقام نخس��ت این رقابت ها را کسب 

کرد.
تی��م تفنگ بادی اس��تان ب��ا ترکیب امین 
حیدری، فرزین زمانی و حس��ین فرهنگ و با 
کسب در مجموع یک  هزار و 664 امتیاز مقام 

اول تیمی را از آن خود کرد.
همچنین در رش��ته طپانچه نیز س��پهر صفاری ملی پوش استان با امتیاز 568 مدال طالی این 

رشته را درقسمت انفرادی برگردن آویخت.
•حضور چهار نفر از ملی پوشان استان در مسابقات بین المللی تیراندازی در چک 	

چهار نفر از ملی پوش��ان استان به همراه دیگر اعضای تیم ملی تیراندازی کشور در مسابقات 
بین المللی تیراندازی اروپا که به میزبانی کش��ور چک در ش��هر پراگ برگزار می ش��ود، ش��رکت 

خواهند کرد.
در قس��مت طپانچه بادی یاس��من حیدری و س��پهر صفاری در گروه سنی نوجوانان و مریم 

سلطانی در گروه سنی بزرگساالن در این رقابت ها حضور خواهند داشت.
در قسمت تفنگ بادی هم امین حیدری در رده سنی جوانان در ترکیب تیم ملی است.

این مسابقات از چهارم آذر ماه به مدت 8 روز به طول خواهد انجامید و تیم ملی کشورمان 
با شرکت در این رقابت ها خود را برای حضور در مسابقات تیراندازی آسیایی که در قطر برگزار 

می شود، آماده می کند.
•برگزاری مسابقات تیراندازی بانوان بسیجی ادارات چهارمحال و بختیاری 	

به مناسبت گرامیداش��ت هفته بسیج یک  دوره مسابقه تیراندازی ویژه بانوان بسیجی ادارات 
استان در مجموعه ورزشی تختی شهرکرد برگزار شد.

در این دوره از مسابقات 117 نفر از بانوان بسیجی از 22 اداره، سازمان و دیگر دستگاه های 
اجرایی استان در دو رشته تفنگ و طپانچه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در نتیجه این مس��ابقات لیال منوچهری، فاطمه عابدی و مهوش اکبری هر سه نفر از سازمان 
جهاد کشاورزی استان به ترتیب مقام های اول تاسوم را در رشته تفنگ کسب کردند.

در طپانچه نیز ثریا اکبریان و اعظم ش��یخ از س��ازمان جهاد کشاورزی به ترتیب عناوین اول 
و دوم را به دس��ت آوردند و زهره عنایتی از اداره کل خدمات درمانی استان به مقام سوم دست 

یافت.
در جمع امتیازات تیمی سازمان جهاد کشاورزی به مقام نخست رسید، اداره کل تربیت بدنی 

دوم شد و شرکت نفت در مکان سوم ایستاد.
این مسابقات با همکاری پایگاه مقاومت امام صادق )ع( اداره کل تربیت بدنی، بسیج ادارات 

و هیأت تیراندازی استان برگزار شد.

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن:
فقط به فکر بازیهای خودمان هستیم

سرپرس��ت تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
گفت: با اینکه اختالف کمی با تیم سپاهان در 
صدر ج��دول داریم اما نتایج این تیم برای ما 
اهمیتی ندارد و تنها به فکر بازی های خود مان 

هستیم.

عل��ی ش��جاعی در گفتگو با ف��ارس در 
اصفهان اظهار داش��ت: اینکه سپاهان در صدر 
ج��دول اس��ت و ذوب آه��ن دوم، نمی تواند 
مالک خوبی برای قهرمان پایان فصل باش��د، 
مه��م این اس��ت که روند تیم ما عالی اس��ت 
و برای رس��یدن به قهرمان��ی تنها همت ما را 

می طلبد.
وی تصری��ح کرد: در اردوی دبی و دیدار 
براب��ر الظفره متوجه ش��دیم که ش��رایط تیم 
عالی اس��ت و به آمادگی الزم برای رسیدن به 

قهرمانی رسیده ایم.
زمین��ه  در  تی��م ذوب آه��ن  سرپرس��ت 

محروم��ان این تیم در دیدار برابر س��ایپای ک��رج نیز افزود: صلصالی هم مصدوم اس��ت و هم 
محروم، اما به جز این بازیکن محروم یا مصدوم دیگری در اختیار نداریم.

ش��جاعی با اشاره به دیدار هفته گذش��ته برابر ملوان انزلی خاطرنشان کرد: انتظار این زمین 
مناس��ب را در انزلی نداش��تیم، اما همه شرایط برای ما فراهم بود تا با ارائه یک بازی زمینی ورو 

به جلو ذوب آهن را به پیروزی برسانیم.
وی ادامه لیگ را برای تمام تیم ها س��خت عنوان کرد و ادامه داد: دیدارهای لیگ برتر برای 
هیچ تیمی آس��ان نیس��ت، بنابراین برای رس��یدن به صدر جدول باید برابر تمام تیم ها با قدرت 

ظاهر شویم.
سرپرس��ت ذوب آهنی ها اضافه کرد: س��پاهان تیم خوبی اس��ت و خوش��حالم که رقابت در 
باالی جدول، هم اکنون بین تیم های اصفهانی ش��کل گرفته اما بعید می دانم با این بازی هایی که 

ذوب آهن ارائه می دهد تیمی به جز سپاهان بتواند ما را در صدر جدول تعقیب کند.

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن:
هنوز به شرایط ایده آل فصل قبل نرسیده ایم

بازیک��ن تی��م فوتبال ذوب آهن اصفه��ان گفت: با اینکه هنوز به ش��رایط ایده آل فصل گذش��ته 
نرس��یده ایم اما موفق ش��دیم امتیازات الزم را کس��ب کرده و خود را به عن��وان مدعی قهرمانی 

مطرح کنیم.

به گزارش فارس علی احمدی اظهار داش��ت: بازی هفته گذش��ته برابر ملوان بسیار دشوار بود، 
چراک��ه ای��ن تیم در انزلی 18 ماه به هیچ تیمی نباخته ب��ود و به همین دلیل این پیروزی برای ما 

ارزشمند به حساب می آید.
وی افزود: از اینکه دو تیم اصفهانی ذوب آهن و سپاهان در صدر جدول هستند بسیار خوشحالم، 

این دو تیم از بهترین امکانات سود می جویند و طبیعی است که بهترین نتایج را کسب کنند.
بازیک��ن تیم ذوب آهن اصفهان ادامه داد: در بازی آینده برابر س��ایپا تعدادی از بازیکنان خود را 
در اختیار نداریم، چراکه این بازیکنان س��ه اخطاره هس��تند با این حال غیبت این بازیکنان هیچ 

مشکلی را برای تیم ما ایجاد نمی کند.
احم��دی تصری��ح کرد: ذوب آهن یکی از گزینه های قهرمانی لیگ برتر به حس��اب می آید و تیم 
ما به دور از حاش��یه ها به تمرین ها خود ادامه می دهد تا خود را به ش��رایطی که هواداران انتظار 

دارند، برساند.

خط و خبر خبر
با باال گرفتن شایعه دوپینگی بودن 

علی حسینی
رضازاده: کذب محض 

است!
در حالی که  ش��ایعه دوپینگی بودن قهرمان فوق 
س��نگین ایران باال گرفت��ه، مدی��ر تیم های ملی 
وزنه ب��رداری ای��ران دوپینگی ب��ودن او را کذب 

محض عنوان می کند.
به گزارش شبکه ایران، حسین رضازاده  با تکذیب 
اخبار منتشر شده در خصوص دوپینگ سعید علی 
حسینی دراین باره می گوید: حضور نداشتن این 
قهرمان جوان در مسابقات وزنه برداری دسته فوق 
سنگین جهانی به دلیل مصدومیت بود نه دوپینگ 
و این موضوع ش��ایعه رسانه ها است. در ورزش 
حرف��ه ای مصدومیت نی��ز وجود دارد و رش��ته 
وزنه برداری هم همیش��ه با آهن سروکار دارد و 

این یک امر عادی است.
وی ادام��ه داد: علی حس��ینی پی��ش از ای��ن که 
آسیب ش��دید ببیند، از قبل کمی درد داشت، اما 
تمرین های خود را انجام می داد. متأس��فانه یک 
روز قبل از مس��ابقه ها وزنه ای را در تمرین بلند 
کرد و از ناحیه آرنج صدمه ش��دید دید و از ادامه 
رقابت ها بازماند. نمی دانم آسیب دیدگی او چقدر 
طول خواهد کش��ید اما وقتی به ایران بازگشتیم، 

پزشک طول درمان او را مشخص خواهد کرد.
مدیر تیم ه��ای ملی وزنه ب��رداری ای��ران عنوان 
می کند: در دوران قهرمانی ام وقتی برای مسابقات 
جهانی اعزام می ش��دم و مقام کس��ب می کردم، 
می گفتند دوپینگ کرده ام، اما فقط ش��ایعه بود و 
صحت نداش��ت. امیدوارم با این شایعات روحیه 
ای��ن قهرمان 23 س��اله را تضعیف نکنند تا برای 

مسابقه ها آتی آماده شود.
این صحبت ها در حالی از زبان رضازاده ش��نیده 
می ش��ود که خود می داند هیچ وزنه برداری یک 
روز قبل مسابقه وزنه ای را بلند نمی کند که باعث 
آس��یب دیدگی اش شود آنهم در این مسابقات به 
این بزرگی. آنچه بر این ابهامات دامن می زند عدم 
برقراری ارتباط با این وزنه بردار اس��ت به طوری 

که به نظر می رسد ممنوع المصاحبه شده است.
مطمئنا اگر علی حسینی درگیر این مسائل نمی شد 
گردن آویز طال را بی برو برگرد آورده بود چراکه 
رقیبش با باال بردن وزنه 198 کیلویی طال را از آن 
خود کرد در حالی که علی حسینی در لیگ 210تا 

215 کیلو را زده بود.

اصفهان میزبان 
مسابقات فوتبال 

منطقه ی 2روستایی و 
عشایری کشور

اصفهان-خبرنگاران زاینده رود: مسابقات فوتبال 
منطقه ی 2 روستایی و عشایری کشور به میزبانی 
هیأت روستایی وعشایری استان اصفهان برگزار 

می شود.
در این مس��ابقات تیم های آذربایجانی ش��رقی، 
سیستان و بلوچستان، اصفهان، لرستان، گلستان و 
فارس حضور دارند. گفتنی است این مسابقات از 
چهارشنبه به مدت5 روز در محل اردوگاه شهید 

بهشتی برگزار می شود.
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روی خط فرهنگ

کاریکاتور

کارگردان فیلم س��ینمایی »بودن یا نبودن« 
گفت: تعیین 5 تا 7 منطقه فرهنگی در کشور نیاز 
به بررسی کارشناسی دارد و در مشخص کردن 
این مناطق باید عالوه بر همجواری جغرافیایی، 

نزدیک��ی فرهنگی نیز در 
نظر گرفته شود.

» کیانوش عیاری« در 
گفت وگ��و با ایرنا گفت: 
تقسیم مناطق فرهنگی در 
کشور تصمیمی صحیح به 
نظر می رسد و باید از آن 

حمایت کرد.
وی افزود: از جزییات 

ای��ن طرح به طور دقیق خب��ر ندارم اما باید در 
اجرای این طرح دقت کرده و با کار کارشناسی 

از معضل های  احتمالی آن نیز آگاه باشیم.
کارگردان سریال »دکتر قریب« خاطر نشان 
کرد: وجود امکانات س��ینمایی در ش��هرهای 
گوناگون کشور برای فیلمس��ازان مفید است. 

در بخش آث��ار کوتاه فیلم ه��ای بالنده ای در 
شهرس��تان ها س��اخته می ش��ود و به واسطه 
امکانات نیست که چنین مهمی را در استان های 

مختلف کشور شاهد هستیم.
وی عن��وان ک��رد: در 
این می��ان باید ب��ه رونق 
س��اخت آث��ار س��ینمایی 
بلند نیز توجه داش��ت و 
ب��ا نظارت بر آث��ار تولید 
ش��ده از حرکت به سوی 
غیرحرفه ای  آثار  ساخت 
با موضوع های کلیشه ای 

پرهیز کرد.
جواد ش��مقدری معاون س��ینمایی وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی، اخیراًاز تعیین 5 تا 
7 اس��تان به عنوان مناطق فرهنگی در کشور به 
منظور س��هولت در دسترسی آسان به امکانات 
سینمایی خبر داد. هم اکنون جزییات این طرح 

در حال بررسی و تدوین است.

انتخاب��ات چهارمی��ن دوره خانه مطبوعات 
ب��ا  بختی��اری  و  چهارمح��ال  خبرن��گاران  و 
حضور خبرنگاران، مدیران و دس��ت اندرکاران 
خبرگزاری ها، مطبوعات محلی و نمایندگی های 
درای��ن  کثیراالنتشاربرگزارش��د.  روزنامه ه��ای 
انتخابات نه نفر به عن��وان اعضای جدید هیأت  
مدیره و ی��ک نفر نیز به عنوان بازرس این خانه 

انتخاب و معرفی شدند.
در این انتخابات که بر اساس اساسنامه جدید 
این خانه برگزار ش��د، دو نف��ر از خبرگزاری ها، 
دو نفر از سرپرس��تان روزنامه های کثیراالنتشار، 
دو نفر از مدیران مس��ئول نش��ریات محلی، سه 
نفر از خبرنگاران ب��ه عضویت در هیأت مدیره 
خانه مطبوعات و خبرگزاری های این استان برای 
مدت دو سال درآمده و یک نفربه عنوان بازرس 

این خانه برگزیده شد.
بر اس��اس نتایج این انتخابات، آسیه ارزانی 
از خبرگزاری شبس��تان و علی پورمحمدباقر از 
خبرگ��زاری فارس به ترتیب با 56 و 38 رأی از 
خبرگزاری ها حائز بیشترین آرا شده و به هیأت 
مدیره خان��ه مطبوع��ات و خبرگزاری های این 

استان راه یافتند.
در می��ان مدیران مس��ئول نش��ریات محلی 
شجاع کریمی از هفته نامه هم اندیشان با 71 رأی 
و حمیدرض��ا فروزنده از ماهنام��ه تحول با 66 
رأی از نشریات محلی بیش��ترین آرا را به خود 

اختصاص دادند.
مهرداد شریفی از روزنامه جمهوری اسالمی 
با 61 و یادگار ش��یرمردی از روزنامه اطالعات 
ب��ا 23 رأی اکثریت آرا را به دس��ت آورده و به 
عنوان نمایندگان روزنامه های کثیراالنتشار به خانه 
مطبوعات و خبرنگاران چهارمحال و بختیاری راه 

یافتند.
در می��ان خبرنگاران نام��زد برای عضویت 
در این خانه نیز س��عید یوس��ف پور از هفته نامه 
زردکوه ب��ا 75 رای، حمیرا رحیمی از هفته نامه 
ایل بختیاری با 48 رأی و کبری الهی از هفته نامه 

کوهرنگ با 46 رأی حائز اکثریت آرا شدند.
همچنین در این انتخاب��ات محمد برزویی 
مدیرمس��ئول هفته نامه ایل بختی��اری با 37 رأی 
به عنوان بازرس این خانه برای مدت دو س��ال 

انتخاب شد.

حضرت امام سجاد )ع(
شادمانی و راضی بودن به سخت ترین مقدرات الهی از عالی ترین مراتب ایمان و یقین 

است.

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
گفت: اغراق در نشان دادن مشاجره والدین در 

فیلم ها باعث پرخاشگری جوانان می  شود.
ش��کور اکبرنژاد در گفتگو با فارس گفت: 
پخ��ش فیلم هایی ب��ا مضمون تک��راری قهر و 
دعوای زن و ش��وهر به جوان این تفکر را القاء 
می کند که زندگی مش��ترک سراسر مشاجره و 

جدل است.
اکبرنژاد گفت:  نباید برای جذابیت در فیلم در 
نشان دادن صحنه های مشاجره و جدل زوج ها 
اغراق کرد،  باید در کنار مشاجره ها،  لحظه های 

عاطفی و محبت آمیز را هم نشان داد.
نماینده مردم تبریز در مجلس ابراز داشت: 
اینکه دائماً در برخی فیلم ها زن و شوهر به هم 

بی احترامی  می کنند،  الگوی بسیار نامناسبی برای 
بد رفتاری برخی جوانان است.

وی به آموزه های دینی اش��اره کرد و افزود: 
خوش��بختانه ما همه مس��لمانیم و در مملکت 
اسالمی زندگی می کنیم و استفاده از احادیث و 

آموزه  های دینی در زندگی  بسیار مؤثر است.
وی به گس��تردگی وس��ایل ارتباط جمعی 
اش��اره کرد و گفت: با روند رو به رشد وسایل 
ارتب��اط جمعی الگوهای تربیت��ی در خانواده ها 
تغییر کرده اس��ت و باید در این زمینه اقدامات 

کارشاسی انجام شود.
اکبرن��ژاد اضافه ک��رد: اس��تفاده از نظرات 
کارشناسی رواشناسان و جامعه شناسان در ارائه 

الگوهای مناسب تربیتی بسیار مؤثر است.

وزیر فرهنگ وارش��اد اس��المی 
روزگذشته از نخستین نمایشگاه فروش 
آثار هنرهای تجس��می )اکسپو ( بنیاد 

رودکی در برج آزادی بازدید کرد.
جواد صادق��ی دبیر این اکس��پو  
با بیان این مطلب ب��ه ایرنا گفت : در 
جریان این بازدید مراس��م رونمایی از 
پنج اثر برجسته در زمینه نقاشی - خط 
از آثار هنرمند معاصر خسرو روشن نیز 
با حضور وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی 

برگزار شد.
وی افزود : این مراس��م رونمایی 
همزمان با گشایش سینمای چهار بعدی 
در مجموعه فرهنگ��ی هنری انقالب 

اسالمی )برج آزادی ( برگزارشد.
نخس��تین نمایش��گاه فروش آثار 
هنرهای تجسمی )اکسپو ( بنیاد رودکی 
از اول آذرم��اه فعالی��ت خ��ود را در 

مجموعه آزادی آغاز کرده است.
در این اکس��پو بی��ش از 300 اثر 
از 107 هنرمن��د از آث��ار گنجینه بنیاد 
فرهنگی و هن��ری رودکی به نمایش 

گذاشته شده است.

به گفته اصغ��ر امیر نیا مدیرعامل 
بنیاد رودکی قیمت های ارائه شده در 
این اکسپو قیمت واقعی آثار نیست و 
آثار با بهایی کمت��ر از قیمت واقعی و 
تعدیل ش��ده برای خری��داران عرضه 

شده است.
وی ی��ادآور ش��د : درآمد حاصل 
از فروش این نمایشگاه مجدداً صرف 
خرید آثار جدید ب��رای گنجینه بنیاد 
رودکی خواهد شد و یکی از مهمترین 
اهداف برپایی این اکسپو گردش اقتصاد 
هنر است و فروش آثار با حداقل سود 

و منفعت خواهد بود.
جواد صادقی دبیر این اکس��پو نیز 
در م��ورد قیمت های آث��ار گفت : در 
این اکس��پو آثاری با قیمتی کمتر از 5 
میلیون ریال تا سقف 100 میلیون ریال 
ارائه شده است و گرانترین اثر در حال 
حاضر مربوط به اثر نقاش��ی » حسین 
محجوبی« است که به قیمت 70 میلیون 

ریال قیمت گذاری شده است. 
این اکس��پو تا 25 آذرماه در تهران 

ادامه دارد.

رئیس حوزه هنری چهارمحال 
وبختی��اری از اک��ران آث��ار برت��ر 
جش��نواره فیلم رویش در شهرکرد 

همزمان با سراس��ر کشور خبر داد 
و گف��ت: آثار راه یافت��ه به مرحله 
پنجمین جشنواره سراسری  نهایی 
رویش همزمان با این جشنواره در 

14استان کش��ور نیز اکران خواهد 
شد. 

مهران حسینی گفت: به منظور 
فراهم کردن بستر الزم در راستای 
آشنایی جوانان استان و عالقه مندان 
ب��ه آث��ار فیل��م کوت��اه، فیلم های 
برگزیده شده در جشنواره رویش 
در تاریخ ه��ای 10 و 11 آذر م��اه 
همزمان با دیگر اس��تان های کشور 
در سینما بهمن شهرکرد نیز نمایش 

داده می شود. 

وی ب��ا بیان اینکه حوزه هنری 
چهارمح��ال و بختیاری در س��ال 
گذشته در جش��نواره رویش با دو 
فیلم ش��رکت داش��ت، افزود: این 
جش��نواره از نه��م ت��ا 12 آذر در 
مشهد برگزار می شود که عالوه بر 
تقدی��ر از برگزیدگان، آثار منتخب 
در بخش ه��ای مس��تند، داس��تانی 
و پویانمای��ی به ط��ور همزمان در 
سراسر کش��ور به نمایش گذاشته 

خواهد شد. 

کارگردان سینما: 
تعیین مناطق فرهنگی نیاز به بررسی 

کارشناسی دارد

اعضای جدید هیأت  مدیره خانه مطبوعات و 
خبرنگاران چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند

اغراق در نشان دادن مشاجره والدین در فیلم ها 
باعث پرخاشگری جوانان می  شود

مع��اون رئیس جمه��ور و رئیس 
سازمان جوانان در پنجمین جشنواره 
ملی و نخس��تین جشنواره بین المللی 
فیلم پروی��ن اعتصامی گفت: در میان 
دختران ایرانی، هزاران پروین اعتصامی 

وجود دارد.  

ب��ه گزارش ایرنا از س��ازمان ملی 
جوانان، »مه��رداد بذرپ��اش« در این 
جش��نواره که با حمایت سازمان ملی 
جوان��ان و به همت خانه زنان هنرمند 
ایران برگزار شد، ضمن معرفی پروین 
اعتصامی به عن��وان تجلی یک بانوی 
هنرمند و ع��ارف ایرانی ک��ه با کالم 
و هنر خود فرهنگ متعالی کش��ور را 
به جهان نش��ان داده اس��ت، گفت: ما 
معتقدیم اگ��ر فرصت برای جوانان ما 
فراهم ش��ود،  هزاران پروین اعتصامی 
در میان دختران کش��ور وجود دارد و 
این فرصت در جش��نواره هایی نظیر 
جش��نواره پروی��ن اعتصام��ی فراهم 

می شود. 
وی اظه��ار امیدواری ک��رد، این 
جش��نواره بتوان��د بی��ش از گذش��ته 
پروین های ملی را در هنرهای متعالی 
و مقدس و مؤثربه جامعه شناسان نشان 

داده و معرفی کند. 
بذرپاش  با تأکید بر ارزش��مندی 
فرصت ارائه هنر از س��وی جوانان و 
ارزیابی از جانب هیأت پیشکس��وت 
داوران در قالب این جش��نواره گفت: 
این داوری هویتی است که ما به جوانان 
خواهیم بخشید و در این صورت آنان 
احساس بزرگی و تاثیرگذار بودن در 
جامع��ه را خواهند داش��ت و در این 
مسیر بیش از مسئوالن، نیازمند حمایت 

هنرمندان و پیشکسوتان هستیم. 
وی افزود: دولت نیز از تداوم این 
حرکت به شکل مترقی تر، متعالی تر 
و گس��ترده تر حمای��ت خواهد کرد 
تا بانوان توانمند فیلمس��از کش��ور به 
عرصه های بین المللی معرفی شوند، 
این امر می توان��د یکی از نقش های 
بی بدی��ل جش��نواره فیل��م پروی��ن 

اعتصامی باشد. 

مع��اون رئیس جمه��ور و رئیس 
س��ازمان ملی جوان��ان، ب��ر اهمیت 
جای��گاه زنان فیلمس��از درب��اره زنان 
تأکید کرد و افزود: مهمترین پیروزی 
ما در این عرصه، آن اس��ت که بتوانیم 
نقش زنان در کشور خود را به عنوان 
بانویی که تجل��ی عطوفت، مهربانی، 
استقامت، ایستادگی، پاکی و وقار است، 

به درستی به تصویر بکشیم. 
خان��ه زن��ان هنرمن��د ای��ران از 
س��ازمان های مردم نهاد ثبت شده در 
س��ازمان ملی جوانان اس��ت که این 
جشنواره را با رویکرد توانمند سازی 
زنان س��ینمای ایران و ب��ا حضور 30 

کشور برگزار کرد. 
گفتنی اس��ت در این جش��نواره 
از بانوان پیشکس��وت در عرصه های 
مختلف س��ینما و جوانان فیلمساز و 

برگزیده تقدیر شد. 

حال عمومی احمد عزیزی شاعر، 
اعم از وضعیت گوارشی و هوشیاری 
او بهتر ش��ده و با این ح��ال به دلیل 
مش��کالت تنفس��ی ناش��ی از تراشه 
تراکستومی دورن گلو احتمال انتقال 
او به بیمارستان مسیح دانشوری تهران 
و عم��ل جراح��ی گلو ق��وت گرفته 

است.

زینب عزی��زی خواه��ر بزرگتر 
احمد عزیزی در گفتگو با مهر با اشاره 
ب��ه روند رو به بهب��ود وی گفت: در 
حال حاض��ر وضعیت عمومی احمد 
اعم از گوارشی و تنفسی اش بهتر شده 
است. ضربان قلب احمد 75 و تعداد 

نفس هایش 98 باردر دقیقه است.
وی اف��زود: احمد بیش��تر از قبل 
دس��ت و پایش را ت��کان می دهد و 
ب��ا توجه به اینکه هوش��یارتر ش��ده 

واکنشهایش بارزتر هم شده است.
عزیزی در این ب��اره اضافه کرد: 
خوشبختانه هوش��یاری او بهتر شده 
و نس��بت ب��ه مس��ائل و رویدادهای 
اطرافش واکنش نشان می دهد. وقتی 

از کتابهای��ش برای��ش می خوانم اگر 
دچار اشتباهی شوم فوراً واکنش نشان 

می دهد و صحیحش را می گوید.
خواه��ر ای��ن ش��اعر از احتمال 
انتق��ال وی به تهران برای انجام عمل 
جراح��ی گلو خب��ر داد و گفت: تنها 
مش��کل جدی ک��ه االن احم��د دارد 
وضعیت تنفسی اش اس��ت. در واقع 
تراش��ه تراکس��تومی که در گلوی او 
کار گذاشته شده به شدت او را اذیت 
می کند و حتی باعث ش��ده گلویش 

گوشت اضافه بیاورد.
وی گف��ت: آن طور که من اطالع 
دارم در ایران تنها پزشکی که قادر به 
برطرف کردن این مشکل است دکتر 

مس��جدی و تنها مرکز درمانی هم که 
عمل جراحی گل��و را انجام می دهد 
بیمارس��تان مسیح دانش��وری تهران 
اس��ت. به همین خاطر می خواهیم او 

را به تهران منتقل کنیم.
عزیزی در عین حال گفت: البته 
این کار نیاز به بهبود بیش��تر وضعیت 
جس��مانی و به خصوص هوشیاری 
احمد است که به محض هوشیاری او 
را تحت عمل جراحی قرار می دهیم.

احم��د عزی��زی ش��اعر و مداح 
اهل بیت )ع( از 15 اس��فندماه 86 به 
دلیل کاهش س��طح هوشیاری ناشی 
از تش��نج، بیماری قلبی و کلیوی در 

بیمارستان بستری شده است.

در میان دختران ایرانی، هزاران پروین اعتصامی 
وجود دارد 

وضعیت جسمی احمد عزیزی رو به بهبود است

 احتمال انتقال شاعر به تهران

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

12 °

11 °

-2 °

-4 °

روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)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(

27780هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(

278000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

277500یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(

فروشخریدارز

991994دالر آمریکا

938942دالر کانادا

14931497یورو

16421647پوند انگلستان

264266ریال عربستان

34833490دینار کویت

269271درهم امارات

وصیت نامه شهید 
سعید واثقیان

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
در این زمان جنگ مسأله اصلی مسلمانان است 
وبرهرکاری مقدم اس��ت وبرهمه افراد با صالحیت 
الزم است که در آن ش��رکت کنند واز حریم میهن 
اس��المی از اس��الم دفاع کنندونگذارند که اجانب 
شرق وغرب در کشور نفوذ کنند و آنقدر باید جنگ 
کنیم تا به قول رهبر عزیزمان انقالب به تمام جهان 
صادر ش��ود وهمگی باید در کسب این توفیق الهی 

کوشا باشیم.
این جانب ازخداوند متعال بس��یار سپاسگزارم 
که مرا الیق ش��رکت در این جنگ وجهاد دانس��ت 
واین منت را برمن گزارد که بتوانم در جنگ وجهاد 
در فی س��بیل اله ش��رکت کنم وبتوان��م به وجه اله 

نظرنمایم.
وبرش��ما امت ش��هید پرور اس��ت که جبهه را 
خالی نگذارید وتا آخری��ن قطره خون خود از این 
انقالب اس��المی حراست کنید ومس��اجد را خالی 
نگذارید وس��عی کنید که تم��ام کارهایتان از طریق 
مس��جد انجام گیرد ونمازجمعه ها ومجالس دعا را 
فرام��وش نکرده وهرچه باش��کوهتر برگزار کنید تا 
انش��اء اله خداوند نظر لطفش نسبت به این جامعه 
بیش��تر شود وبا این جمع شدنها مردم آگاهتر شوند 
وبتوانند منافقین ودش��منان اسالم را سرکوب کرده 
وفرصت هرگونه ش��ایعه پراکن��ی وتفرقه را از آنها 

سلب نماید.
در جه��ت یادگی��ری و مطالع��ه قدمهایت��ان را 
اس��توار تر گردانید که در آینده کش��ورمان و اسالم 
مابه علماء ودانشمندان بزرگ نیاز دارد واین نیاز به 

دست توانای شما است رفع خواهد شد.
خان��واده عزیزم وبخص��وص م��ادرم از اینکه 
نتوانستم برای ش��ما فرزند الیقی باشم امیدوارم که 
مرا ببخش��ید وبرایم دعا کنید ومن درزندگیم سعی 
کردم رضایت شما را فراهم کنم که مبادا روز قیامت 
عاق شما باشم ولی اگر اذیتی به شما کردم امیدوارم 
که مرا ببخشید ومن هم برای شما آرزوی عزت در 

دوجهان را دارم.
برادران وخواهران عزیزم امیدوارم که تا آخریار 
وهمدم امام عزیزمان باش��ید واز فرمان او سرپیچی 
نکنی��د فرزندان الیق��ی به جامعه اس��المی تحویل 
بدهید ودر آخر از شما می خواهم که مرا ببخشید.

از کلیه خویشاوندان برایم طلب حاللیت بکنید. 
من 12 تا روزه دارم ک��ه باید برایم بگیریدوخمس 
وزکات مالم را بدهید وآنرا هر طوری که می دانید 

وقف اسالم کنید.
من اهلل التوفیق.

عکس روز

اکران فیلم های برتر جشنواره 
رویش در شهرکرد 

بازدید وزیر ارشاد از اکسپوی 
هنرهای تجسمی بنیاد رودکی

نگین نقیه

کالم نور
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