
آیت اهلل قاضی نمادی از وحدت حوزه و دانشگاه است
پیام وزیر ارشاد به مناسبت درگذشت 
آیت اهلل قاضی

معاون اجتماعی پلیس امنیت کشور:
برخورد قاطع با شرکت های هرمی

صفـحهصفـحه

از تغییر نظام بانکی تا تحول 
نگرش شهروندان

الکترونیکی شدن 
بانک ها گام اصلی تحقق 

دولت الکترونیک
با گسترش فناوری اطالعات )IT( تمامی ابعاد 
زندگی بشر دچار تحولی بنیادین شده، به طوری که 
دنیای کنونی را در جریان یک دگردیسی کامل قرار 

داده است و . . .

   علم و صنعت / ادامه در  صفحه   

سعیدلو 
 ورزش باید اولویت اول 

مردم باشد
س��ازمان  رئی��س 
تربیت بدنی گفت:باید 
تالش کنی��م تا ورزش 
اولویت اول جامعه در 

زندگی روزمره باشد.
به گ��زارش واحد 
مرک��زی خب��ر، عل��ی 
سعیدلو درنشست کمیته 

اجرایی کمیته ملی المپیک اظهار داشت : هر کشوری که بیشترین افراد آن 
را جوانان تشکیل دهند ...     

   ورزش / ادامه در  صفحه 7

سید حسن نصراهلل :
 مقاومت، عامل شکست طرح 

خاورمیانه بزرگ
سید حسن نصراهلل 
حزب  جنبش  دبیرکل 
منش��ور  لبن��ان،  اهلل 
را  این جنبش  سیاسی 
آغ��از دوره جدید  در 
دبیرکلی خ��ود در این 

حزب قرائت کرد.
 به گ��زارش واحد 

مرکزی خبر، در مقدمه منشوری که دبیرکل حزب اهلل لبنان قرائت کرد، 
آمده اس��ت: هدف از انتشار این منش��ور، روشن کردن دیدگاه سیاسی 

حزب اهلل است...
    
   سراسری / ادامه در  صفحه 2

بررسی راهکارهای 
کاهش تصادفات رانندگی 
در چهارمحال و بختیاری

نشست شرکت های حمل ونقل مسافر استان 
چهارمحال و بختیاری برگزار شد. . .

           شهرستان ها / ادامه در  صفحه

مدیرکل ارشاد اصفهان
محوریت فرهنگی دور 

سوم سفر رئیس جمهور 
باید به معنای خاص باشد

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد استان اصفهان گفت: 
عنوان فرهنگی سفر سوم ریاست جمهوری به استانها 

باید به معنای خاص آن اجرا و پرداخته شود ...

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

همزمان با سفر استانی رئیس جمهور

23 عضو كابینه به شهرهای استان 
اصفهان سفر مى كنند

        سراسری / ادامه در  صفحه 2  



آغاز بررسی آزادسازی 
تعرفه های بیمه ای در 

همایش ملی
همایش ملی بیمه و توسعه با رویکرد بررسی ابعاد 
مختلف آزادس��ازی تعرفه های بیمه و استقرار نظارت 
غیرتعرفه ای در هفته بیمه )7 تا 13 آذر( در برج میالد 

آغاز شد.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر قرار است 
همزمان با برگزاری این همایش چهارکارگاه آموزشی در 
محل پژوهشکده بیمه برگزار شود و مباحث جدید را در 

حوزه صنعت بیمه بررسی کند.
ویژگی ش��غلی کارگزاران بیمه ای باعث می شود 
این افراد به همه شرکت های بیمه ای مراجعه و مناسب 

ترین نرخ و بهترین خدمات را به بیمه گر معرفی کنند.
در شرایط آزادسازی نرخ ها این امکان برای کارگزار 
ایجاد می شود که نرخ های متنوعی را از شرکت های 
بیم��ه ای دریافت کنند و کارگزاری که در گذش��ته با 
ی��ک نرخ واحد روبه رو بوده با نرخ های متنوع مواجه 

می شود که قدرت انتخاب او را افزایش خواهد داد.
کارگزار بیمه هم باید از تخصص بیشتری برخوردار 
و مسلط به قوانین باشد تا با قدرت تجزیه و تحلیل بتواند 

مناسب ترین گزینه را به بیمه گذار پیشنهاد دهد.
البته باید بسترسازی الزم برای آزادسازی تعرفه ها 
صورت بگیرد تا شرکت های بیمه ای به سمت فضای 

رقابتی حرکت کنند.

برنامه های 4 ساله وزارت 
جهاد کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی توسعه شبکه های آبرسانی، 
زه کش��ی پایاب س��دها درس��طح یک میلیون هکتار، 
توسعه باغات و توسعه کش��ت های گلخانه ای را از 
جمله سیاست های این وزارتخانه در چهار سال آینده 

برشمرد.
به گ��زارش واحد مرکزی خبر، خلیلی��ان در اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود : توسعه آبیاری 
تحت فشار از800 میلیون هکتار کنونی به یک میلیون 
هکتار تا پایان س��ال و رساندن این رقم به 200 میلیون 
هکتار تا سال آینده یکی از کارهای اساسی وزارتخانه 

است.
وزیر جهاد کش��اورزی توس��عه صنایع تبدیلی و 
تکمیلی، صنایع بس��ته بندی برای بازاریابی و افزایش 
صادرات، ارتباط بخش تحقیقات و اجرا و تغییر نام اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن ایران با عنوان اتاق بازرگانی، 
کشاورزی و صنایع و معادن ایران را از دیگر برنامه های 

چهار سال آینده وزارت جهاد کشاورزی برشمرد.

زنگ ایمنی در مدارس 
حاشیه راههای استان تهران 

به صدا در می آید
مدی��ر کل حمل و نقل و پایانه های اس��تان تهران 
گف��ت: امروز زنگ ایمنی در مدارس حاش��یه راههای 

استان تهران به صدا در می آید.
فرهاد صالحیان گفت: ما هدف از این کار را افزایش 
فرهنگ ایمنی در میان کودکان و آشنایی دانش آموزان با 

قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی بیان کرد.
وی با بیان اینکه این زنگ امروز در مدارس ابتدایی 
به صدا در می آید گفت: عامل انسانی مهمترین عامل در 

حوادث جاده ای است.
صالحیان افزود: براساس بررسی ها،  هشت درصد 
فوتی ه��ا در حوادث ج��اده ای را افراد زیر 10 س��ال 
تشکیل می دهند و با آموزش کودکان می توان  حوادث 

و تلفات جاده ای را نیز کاهش داد.
وی گف��ت: تمام رویکردهای این اداره کل ارتقای 
ایمنی در جاده های استان است و برنامه ها نیز براساس 

آن تهیه و تنظیم می شود.
مدی��ر کل حمل و نقل و پایانه های اس��تان تهران 
گفت: 90 مدرسه در حاشیه راههای استان تهران وجود 
دارد که امس��ال در 32 مدرسه طرح های ایمن سازی 

اجرا می شود.

 مع��اون وزیر صنای��ع و معادن 
گف��ت: حمای��ت از صنایع کوچک 
باعث ایجاد اشتغال پایدار در کشور 

می شود.
 ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زی 
خبراحمدی با بیان اینکه بانک ها در 
بخش تخصیص منابع و تس��هیالت، 
صنایع کوچ��ک را کمتر مورد توجه 
قرار داده ان��د گفت : با برنامه ریزی 
در  مناس��ب  سیاس��تگذاری های  و 
صدد هستیم زمینه حمایت بانک ها 
و مؤسس��ات مالی از صنایع کوچک 

بیشتر شود. 
وی همچنین بر تش��کیل بانک 
ویژه ای برای صنای��ع کوچک و به 
منظور حمایت از این واحدها تأکید 
کرد و گفت : برای ایجاد این بانک به 
دنبال ساز و کارهای قانونی هستیم. 

صنای��ع  س��ازمان  مدیرعام��ل 
کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی 
کش��ور همچنین از تشکیل کارگروه 
وی��ژه ای در وزارت صنایع و معادن 
برای حمای��ت از واحدهای صنعتی 
خب��ر داد و گفت : در این راس��تا به 
واحدهایی که زی��ر 2 میلیارد تومان 
به بانک ها بدهکارند یک سال برای 
پرداخت این بدهی ه��ا مهلت داده 

می شود. 
وی همچنی��ن از برنام��ه ریزی 
برای تخصیص سرمایه در گردش به 
واحدهای صنعت��ی خبر داد و گفت 
: بای��د مجموعه نظ��ام بانکی در این 

زمینه هماهنگ باشند.  
احمدی اف��زود: رویکرد جدید 
وزارت صنای��ع و مع��ادن، حمایت 
کام��ل از بخ��ش خصوص��ی برای 

سرمایه گذاری است و در این زمینه 
تمهیدات الزم فراهم می شود. 

و  کوچک  مدیرعام��ل صنای��ع 
گفت:  کشور  ش��هرک های صنعتی 
یکی از مهمترین برنامه های شرکت 
شهرک های صنعتی توجه به افزایش 
س��رمایه گذاری در این شهرک ها و 
رفع موانع سرمایه گذاری است که در 
این زمینه برنامه ریزی و سیاستگذاری 

مناسبی درحال اجراست.  
احم��دی یادآور ش��د : اس��تان 
فارس از لحاظ س��رمایه گذاری در 
بخ��ش صنعت رتب��ه یازده��م و از 
لحاظ اش��تغال در بخ��ش صنعت و 

معدن رتبه هشتم کشور را دارد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه فعالیت 38 
شهرک و ناحیه صنعتی از 57 شهرک 
و ناحیه صنعتی در فارس بر تکمیل 

زیرساخت های شهرک های صنعتی 
نیمه تم��ام این اس��تان تأکید کرد و 
گفت: در این زمین��ه وزارت صنایع 
و مع��ادن اعتب��ارات الزم را فراه��م 

می کند. 
معاون وزیرصنای��ع و معادن در 
ادامه با اشاره به وجود بیش از 2 هزار 
واحد صنعتی نیمه تمام در این استان 
گفت : باید درای��ن زمینه نظام مالی 
و بانکی و بیمه ای اس��تان برای رفع 
مشکالت نقدینگی و تأمین تسهیالت 

به این واحدها تالش کنند. 
احم���دی در ای���ن س��ف�ر از 
تصفیه خانه ش��هرک صنعتی شیراز، 
از ی��ک واح��د طراحی و س��اخت 
و  نف��ت، گاز  تجهی��زات صنع��ت 
پتروشیمی و واحد تولید محصوالت 

فرهنگی و آموزشی دیدن کرد. 

همزمان با س��فر اس��تانی دکتر احمدی نژاد به 
استان اصفهان، 23عضو کابینه به شهرها و مناطق 
مختلف این اس��تان سفر می کنند تا ضمن بررسی 
مصوب��ات دور دوم س��فر به آن اس��تان با انجام 
مالقات مردمی، طرح ها و پیشنهادها را بررسی و 

به شکایات مردمی رسیدگی کنند.

اس��تاندار اصفهان اعالم ک��رد: رئیس جمهور 
صبح روز چهارشنبه 11 آذر ماه در آغاز دور سوم 
س��فر خود به اصفهان س��اعت 10 صبح دیداری 
عموم��ی با م��ردم اصفه��ان دارد. علیرض��ا ذاکر 
اصفهانی افزود: برنامه دور سوم سفر احمدی نژاد 
به اصفهان با دی��دار عمومی وی با مردم اصفهان 
در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه در میدان امام 
خمینی )ره( آغاز می شود و تا ساعت 22 پنجشنبه 

سفر ادامه دارد.
 23 عضو دولت دهم هم به ش��هرها و مناطق 
مختلف اس��تان اصفهان س��فر می کنن��د تا ضمن 
بررس��ی مصوبات دور دوم س��فر به آن استان با 
انجام مالق��ات مردمی،طرح ها و پیش��نهادها را 

بررسی و به شکایات مردمی رسیدگی کنند.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دولت،  

محرابی��ان وزی��ر صنایع و مع��ادن، بهبهانی وزیر 
راه و تراب��ری، میرکاظمی وزی��ر نفت، محصولی 
وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، دانشجو وزیر علوم، 
تحقیق��ات و فناوری، محمدنجار وزیر کش��ور و 

نیکزاد وزیر مس��کن و شهرس��ازی در شهرهای 
اصفهان، برخوار و میمه، خمینی شهر، فالورجان، 
شاهین ش��هر، نجف آباد و لنجان حضور پیدا کرده 
و ع��الوه بر س��خنرانی، جلس��ه ش��ورای اداری 

شهرستان با حضور آنان برگزار می شود.
بر این اساس، س��ردار سرتیپ وحیدی وزیر 
دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح، بذرپاش رئیس 
س��ازمان ملی جوان��ان، فروزنده معاون توس��عه 
مدیریت و س��رمایه انسانی رئیس جمهور، سرکار 

خانم دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی، محمدی زاده رئیس س��ازمان حفاظت 
محیط زیست، عباس��ی وزارت تعاون و حسینی 
وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس��المی، خلیلیان وزیر 
جهاد کش��اورزی و بختیاری وزیر دادگستری نیز 
در ش��هرهای مبارک��ه،  تیران و کرون، ش��هرضا، 
دهاق��ان، چادگان،نطن��ز و  فری��دن، اردس��تان و 
خوانس��ار حضور پیدا کرده و در جلس��ه شورای 
اداری شهرس��تان ش��رکت  و ضم��ن بررس��ی 
مصوبات دور اول س��فر استانی دولت و مالقات 

مردمی به شکایات مردمی رسیدگی می کنند.

بر  این اس��اس همچنین خانم س��لطان خواه، 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، نامجو وزیر 
نیرو، بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردش��گری، زریبافان رئیس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران، س��عیدلو رئیس سازمان تربیت 
بدنی، شیخ االسالمی وزیر کار و امور اجتماعی و 
حاج بابایی وزیر آموزش و پرورش در ش��هرهای 
فریدونشهر، سمیرم، نائین، گلپایگان، کاشان، آران 
و بی��دگل و  خ��ور و بیابانک س��خنرانی کرده و 

دیدار مردمی دارند.

تشریح محورهای مذاکرات نفت و گاز
 ایران و هند

مایع  مدیرعامل شرکت 
س��ازی گاز طبیعی سرمایه 
گ��ذاری در توس��عه فاز 12 
پارس جنوبی، میدان فارسی، 
ای��ران LNG و نهایی کردن 
قراردادهای فروش LNG را 
مهمترین محورهای مذاکرات 
ای��ران و هند اع��الم کرد و 

 LNG گفت: سرمایه گذاری هند در پروژه ایران
ب��ه عنوان تضمی��ن اولی��ه از قراردادهای فروش 

LNG در مذاکرات مطرح شده است.
علی خیراندی��ش در گفتگو با مه��ر درباره 
آخرین وضعیت مذاکرات گازی مسئوالن شرکت 
مل��ی نفت ایران و وزارت نفت هند، با بیان اینکه 
مشارکت شرکتهای هندی در توسعه فاز 12 پارس 
  LNGجنوبی، میدان گازی فارسی و  طرح ایران
از مهمتری��ن محورهای مذاک��رات دو طرف در 
دهلی نو اس��ت، گفت: در این نشست دو طرف 
در خصوص توسعه سطح روابط تجاری، فروش 
 LNG نفت خام و نهایی کردن قراردادهای فروش

مذاکراتی انجام داده اند.
وی با اش��اره ب��ه اعالم آمادگی ش��رکتهای 
مختلف هند برای نهایی کردن قراردادهای خرید 
LNG از ای��ران، اظهار داش��ت: همچنین نحوه 
مشارکت شرکتهای هندی برای سرمایه گذاری در 
طرح ایران LNG  در این نشست مورد بحث و 

بررسی قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت مایع س��ازی گاز طبیعی 
ایران با بیان اینکه س��رمایه گذاری هند در پروژه 
ایران LNG به عنوان تضمین اولیه از قراردادهای 
 )LNGفروش محصول )صرفاً در مورد طرح ایران
در مذاکرات مسئوالن دو کشور مطرح شده است، 
بیان کرد: بنابراین در صورتی که سرمایه گذاری در 
پروژه ایران LNG در اولویت باشد حتماً فروش 

محموله های LNG هم در اولویت خواهد بود.
ــذاری 6/5 میلیارد  ــرمایه گ تکذیب س

دالری هند در میادین گازی ایران
یک مقام مس��ئول در شرکت ملی نفت ایران 
در گفتگو با مهر با رد دریافت پیشنهاد 6/5 میلیارد 
دالری از س��وی ش��رکتهای هندی برای سرمایه 
گ��ذاری در میادین گازی ای��ران گفت: مذاکرات 
دو طرف از روند مطلوبی برخوردار بوده است اما 
هنوز بر سر حجم نهایی سرمایه گذاری شرکتهای 
هندی در میادین گازی به توافق نهایی نرسیده ایم.
وی همچنین با اظهار بی اطالعی از درخواست 
هن��د برای خرید 10 میلیون ت��ن LNG از ایران 

بیان کرد: در ای��ن مذاکرات 
طرف هندی پیش��نهادهایی 
برای خری��د LNG از ایران 
ارائه کرده که قرار است این 
پیشنهادها بررس��ی و پاسخ 

الزم داده شود.
این در حالی اس��ت که 
رسانه های هندی روز گذشته 
اعالم کرده بودند در جریان سفر مسئوالن شرکت 
نفت ایران به دهلی نو، وزارت نفت هند خواستار 
سرمایه گذاری 6/5 میلیارد دالری در میادین گازی 
ایران و واردات ساالنه 10 میلیون تن LNG از این 

کشور شده است.
در همین حال پیش از این حجت اهلل غنیمی 
فرد معاون س��رمایه گذاری شرکت ملی نفت با 
بیان اینک��ه محور اصلی برگزاری این نشس��ت 
سرمایه گذاری شرکتهای هندی در طرحهای گازی 
ایران اس��ت به مهرگفت: در این سفر مذاکراتی با 
برخی از شرکتهای خصوصی و دولتی هند برای 
سرمایه گذاری در طرحهای گازی کشور خواهد 

شد.
سیف اهلل جشن ساز مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران، حجت اهلل غنیمی فرد معاون سرمایه 
گذاری ش��رکت ملی نفت، غالمرضا منوچهری 
مدیرعامل پتروپارس، علی خیراندیش مدیرعامل 
شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران و محمد جواد 
عاصمی پور مدیرعامل نیکو هیأت مذاکره کننده 

ایران در سفر به هند را تشکیل می دهند.
هفته گذشته نیز رسانه های هندی از مذاکره 
ایران و هند برای واگذاری حدود 20 تا 25 درصد 
سهام فاز 12 پارس جنوبی به شرکت نفت و گاز 

طبیعی هند )ONGC( خبر داده بودند.
به گزارش مهر، تاکنون 20 درصد از س��هام 
ف��از 12 پارس جنوبی به ارزش 450 میلیون دالر 
به ش��رکت سونانگور )شرکت ملی نفت آنگوال( 
واگذار ش��ده اس��ت. همچنین اخیراً ونزوئال نیز 
پیش��نهادی برای سرمایه گذاری در فاز 12 پارس 
جنوبی ارائه کرده و خواس��تار گرفتن حدود 10 
درصد سهام این فاز پارس جنوبی شده است که بر 
اساس برآوردهای صورت گرفته ارزش این سهم 

بالغ بر 700 میلیون دالر است.
بر اس��اس برآوردهای ص��ورت گرفته برای 
اجرای طرح توسعه فاز 12 به عنوان بزرگترین فاز 
میدان مشترک پارس جنوبی به حدود 7/6 میلیارد 
دالر منابع مالی نیاز اس��ت که تاکنون حدود 2/6 

میلیارد دالر آن جذب شده است.

جهان نما

جهان نما

ایرانایران

چه خبر از پایتخت

همزمان با سفر استانی رئیس جمهور

23 عضو كابینه به شهرهای استان اصفهان سفر مى كنند

س��ید حس��ن نصراهلل دبیرکل جنبش 
حزب اهلل لبنان، منشور سیاسی این جنبش 
را در آغاز دوره جدید دبیرکلی خود در این 

حزب قرائت کرد.
 ب��ه گ��زارش واحد مرک��زی خبر، در 
مقدمه منشوری که دبیرکل حزب اهلل لبنان 
قرائت کرد، آمده اس��ت: هدف از انتش��ار 
این منشور، روش��ن کردن دیدگاه سیاسی 
حزب اهلل اس��ت. این سند شامل دیدگاه ما 
در خصوص تحوالت و مواضع و تمایالت 
و بلندپروازیه��ا و نگرانی های ما اس��ت. 
دبیرکل حزب اهلل خاطرنشان کرد: این سند 
در ش��رایطی خاص منتشر می شود که در 
مرحله سیاسی استثنایی و مملو از تحوالتی 
ق��رار داریم ک��ه نمی ت��وان در آن جایگاه 
خاص مقاومت لبنان و موفقیتهای آن را در 

نظر نگرفت.
س��ید حس��ن نصراهلل ضمن س��تایش 
از مس��یر مقاومت و موفقیته��ای نظامی و 
سیاس��ی آن گفت: هم اکن��ون مقاومت در 
س��طح مردمی و سیاسی نهادینه شده است 
و مقاومت توانس��ت به رغ��م حمالتی که 
علیه آن صورت گرفت و به رغم چالشهای 
بزرگی که در مقابل داشت، موضع گیریهای 
سیاس��ی خ��ود را حفظ کند ک��ه نتیجه آن 
سنگین ش��دن موازنه قوا در منطقه به نفع 

مقاومت و حامیان آن بود.
دبی��رکل حزب اهلل با اش��اره ب��ه ابعاد 
مختلف س��لطه طلبی امریکا و اسرائیل در 
منطقه به ائتالفها و اتحادهای پنهان و علنی 
آنها در منطقه اشاره کرد و این راهبردها را 

شکست خورده توصیف کرد.
س��ید حس��ن نصراهلل گفت: فروپاشی 
بازاره��ای مال��ی امریکا و جه��ان و ورود 
اقتصاد امریکا ب��ه مرحله ضعف و ناتوانی 
نشان دهنده شکست الگوی سرمایه داری 

سلطه طلبانه است.
وی اف��زود: م��ا ش��اهد رویدادهای��ی 
تاریخی هس��تیم که عقب نشینی امریکا را 
به عنوان قدرت مسلط و تحلیل رفتن نظام 
ت��ک قطبی و آغاز افول تاریخی و س��ریع 

رژیم صهیونیستی را نشان می دهد.
سید حسن نصراهلل افزود: سرمایه داری 
وحشی، جهانی س��ازی را به ابزاری برای 
ایجاد تفرقه و شکاف و نابود کردن هویتها 
و تحمیل خطرناکترین انواع سیطره فرهنگی 
و اقتصادی و اجتماعی تبدیل کرد. جهانی 
س��ازی با تبدیل ش��دن به جهانی س��ازی 
نظامی به خطرناکترین مرحله خود رس��ید 

که نش��انه های آن را بارها در خاورمیانه از 
جمله افغانستان و عراق و فلسطین و لبنان 
مش��اهده کرده ایم، س��هم لبنان از جهانی 
سازی، تجاوز همه جانبه اسرائیل در ژوئیه 

2006 به این کشور بود.
سید حسن نصراهلل اسرائیل را تهدیدی 
دائم��ی برای لبن��ان توصیف ک��رد زیرا از 
نظر تاریخی به س��رزمین و منابع آب لبنان 
چشم طمع داشته است و لبنان را به عنوان 
الگویی برای همزیستی پیروان ادیان آسمانی 
می داند که در تضاد با دولت نژادپرس��ت 

رژیم صهیونیستی است.
وی گفت : تهدید اسرائیل علیه لبنان از 
همان ابتدای شکل گیری رژیم صهیونیستی 
در سرزمین فلسطین آغاز شد و اسرائیلی ها 
همواره در فکر س��یطره بر سرزمین و منابع 

لبنان بودند.
اشغالگری های اسرائیل در خاک لبنان 
نیز با حمایت کامل امریکا صورت گرفت 
و آنچه جامعه بین المللی نامیده می ش��ود 
چش��م خود را به روی این تجاوزها بست 
و کش��ورهای عربی نیز به شکلی مشکوک 
سکوت اختیار کردند. فقدان دولت در لبنان 
نیز موجب شد سرزمین و مردم این کشور 
در معرض کشتار و اشغالگری اسرائیل قرار 

گیرند بدون آن که حمایتی از آنان صورت 
گیرد.

این وضع موجب شد لبنانی های وطن 
پرست به فکر دفاع از سرزمین خود بیفتند 
و مقاومت مردمی مسلحانه را برای مقابله با 

خطر صهیونیستم آغاز کردند.
در آن شرایط دشوار که لبنانی ها دولت 
نداش��تند، بازپ��س گیری کش��ور از طریق 
مقاومت مس��لحانه آغاز شد. مقاومت لبنان 
جایگاه خود را در جهان پیدا کرد و لبنان را 
به عنوان کشوری شایسته احترام در جهان 

مطرح کرد.
نقطه اوج موفقی��ت مقاومت لبنان در 
آزاد س��ازی جنوب لبنان در سال 2000 و 
پیروزی تاریخی در جنگ ژوئیه 2006 بود 
که الگویی زنده از دفاع از سرزمین را در آن 
به نمایش گذاشت که دیگر ملتها و کشورها 
برای دفاع از سرزمین و استقالل خود از ان 

بهره برداری کردند.
ای��ن پیروزی ها دوره جدی��دی را در 
منطقه ایجاد کرد که می توان آن را »تبدیل 
ش��دن مقاومت به محوری برای بازداشتن 
دش��من و حمایت از استقالل و حاکمیت 
کش��ور و دفاع از ملت و تکمیل آزادسازی 

سرزمینهای اشغال شده« نامید.

ب��ا توجه به فقدان موازن��ه قدرت بین 
دولت لبنان و دش��من صهیونیس��تی، الزم 
اس��ت س��اختاری دفاعی مبتنی بر وجود 
مقاومت مردم��ی برای دفاع از کش��ور در 
برابر هرگونه اش��غالگری اسرائیل و وجود 
ارتشی ملی که از کشور و امنیت و ثبات آن 

حمایت کند ایجاد شود.
چنین س��اختاری کارایی خ��ود را در 
گذش��ته در مدیریت جنگ با دشمن ثابت 
کرد و موفقیت هایی ب��رای لبنان به همراه 
داش��ت. لبنانی ها باید از چنین ساختاری 
حمایت کنند زیرا خطر اسرائیل، کل لبنان را 
تهدید می کند و این مسأله ایجاب می کند 
همه لبنانی ها در مسئولیت دفاع از وطن و 
محافظت از آن سهیم باشند. مقاومت لبنان 
نیز پیوسته باید در صدد تقویت قدرتمندتر 
کردن خود و توسعه امکانات خود باشد تا 
بتواند به وظایف خود از جمله در قبال آزاد 
س��ازی بخش��ی از خاک لبنان که همچنان 
تحت اش��غال اس��ت از جمله کشتزارهای 
شبعا و منطقه کفرشوبا و شهرک غجر عمل 
کند و بقیه اسرا را آزاد و سرنوشت مفقودان 
را مش��خص کند و اجساد شهدا را بازپس 
گی��رد و در دفاع از س��رزمین و ملت لبنان 

مشارکت داشته باشد.
دبی��رکل ح��زب اهلل لبن��ان در ادامه به 
مسأله نظام حکومتی لبنان پرداخت و گفت: 
مش��کل اصلی در نظ��ام حکومتی لبنان که 
مانع اصالح و توس��عه و نوس��ازی مستمر 
ان می ش��ود طایفه گرایی سیاس��ی است. 
همچنین تشکیل شدن نظام بر اساس اصول 
طایفه ای، مانع��ی قدرتمند در برابر تحقق 
دموکراس��ی صحیحی است که در سایه آن 
اکثریت منتخب در حکومت باشد و اقلیت 
منتخب نقش مخال��ف را ایفا کند و زمینه 
ب��رای جابجایی مس��المت امیز قدرت بین 
طرفداران دولت و مخالفان ان یا ائتالفهای 

مختلف سیاسی فراهم شود.
از این رو شرط اصلی تحقق دموکراسی 
واقعی در لبنان، لغو طایفه گرایی سیاسی در 
نظام سیاسی لبنان اس��ت همانگونه که در 
توافقنامه طائف نیز به تشکیل نهادی عالی 
برای تحقق این مس��أله اشاره شده است تا 
لبنانی ه��ا بتوانند از طریق گفتگوی ملی به 
چنین موفقیت تاریخی و حساس��ی دست 
یابند. بنابراین هرگونه تقسیم بندی بر اساس 
معادل��ه اکثریت و اقلی��ت، در گرو تحقق 
شروطی تاریخی و اجتماعی است که امکان 

اجرای عملی دموکراسی فراهم شود.
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حمایت وزارت صنایع و معادن از صنایع کوچک 

سید حسن نصراهلل :
 مقاومت، عامل شکست طرح خاورمیانه بزرگ

نقطه اوج موفقیت مقاومت لبنان در آزاد سازی جنوب لبنان 
ــال 2000 و پیروزی تاریخی در جنگ ژوئیه 2006  در س
بود که الگویی زنده از دفاع از سرزمین را در آن به نمایش 
گذاشت که دیگر ملتها و کشورها برای دفاع از سرزمین و 

استقالل خود از ان بهره برداری کردند.
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تحقق گسترش بانکداری الکترونیکی در 
گستره فرهنگ ایرانی

دولت الکترونیک، دولت همیشه در دسترس
مهین محمدپور- ساختار بانکداری ایران بر اساس صدور اسناد کاغذی پایه ریزی شده و هنوز 
سیستم های الکترونیکی نتوانسته اند جایگاه قابل توجهی را در سیستم بانکی کشور به دست آورند و 
حضور تعداد باالی رایانه ها در شعب بانک های مختلف صرفاً جهت آسانتر کردن محاسبات مربوط 
به حس��اب ها می شود. در این شیوه سنتی دس��تورهای پرداخت و یا انتقال اعتبار با توجه به اسناد 
کاغذی صادره انجام می گیرد، س��پس اسناد مذبور وارد رایانه شده و محاسبات انجام می شود ولی 
در بانکداری الکترونیک زیر ساخت های بانکی تغییر نموده و برای انتقال منابع نیازی به صدور اسناد 

کاغذی نمی باشد بلکه از طریق دستورهای برنامه ریزی شده در رایانه این امر صورت می پذیرد.
در واقع می توان گفت یک بانک الکترونیک مؤسسه ای است که فاقد هر گونه شعبه ی فیزیکی 
باشد و  نیازی به امور کاغذی ندارد و بیست چهار ساعته به مشتریان سرویس دهی می کند، در این 
بانک تمامی عملیات بانکی اعم از دریافت یا واریز کردن پول، تأیید امضاء، مالحضه موجودی و سایر 

عملیات های بانکی به صورت الکترونیکی انجام می شود.
عصر اطالعات ویژگی های خاص خود را دارد، که مهمترین آنها تس��هیل و تس��ریع اطالعات 
است، ورود رایانه و اینترنت مظاهر جامعه ی بشری را دستخوش تغییر کرد و با پدیده هایی چون 
س��ازمان های مجازی تجارت الکترونیک، مدیریت دانش، مردم ساالری الکترونیک، آموزش از راه 
دور، شهر الکترونیک و... مواجه ساخت. پس از مطرح شدن تجارت الکترونیک در سال های اخیر 
پدیده ی نوینی مطرح شد و آن هم دولت الکترونیک است که سخن اصلی و شاخصه بارز آن ارائه ی 
خدمات با هزینه ی کمتر و اثر بخشی باالتر است و خواهان مرتبط ساختن همه ی مردم با یکدیگر 

و با دولت است.
با تحقق این مدل، این دولت ش��کل پاس��خگوتری به خود می گیرد و خدمات مناسب تری را 
به صورت آنالین به ش��هروندان ارائه می کند و آنها را بیش از گذش��ته  در فعالیت های اجتماعی 

مشارکت می دهد.   

راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی تجارت 
الکترونیکی با حمایت مرکز تحقیقات 

مخابرات ایران
    

امروزه تجارت الکترونیک به عنوان یکی از مهمترین کاربردهای فناوری اطالعات مورد توجه بسیاری 
قرار گرفته است.

هدف این پارادایم جدید تجاری، ارائه خدمات از طریق سیستم های الکترونیکی و ارتباط اینترنتی به 
منظور ایجاد ارزش افزوده در سازمان ها و تقویت تجارت آنان است.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، در جهت ایجاد زیرساخت های الزم جهت 
پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه، پژوهشکده فناوری اطالعات این مرکز اقدام 

به راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی تجارت الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس کرده است.
بن��ا ب��ر این گزارش، موضوعات کاری آزمایش��گاه مذکور با توجه به نیاز کش��ور و نیز در تعامل با 
 b2b متخصصان امر در وزارت بازرگانی تعیین ش��ده و حول س��ه محور س��رویس ها و تعامالت
)تعامالت بین بنگاهی(، خرید و فروش و ارائه خدمات بر خط و نیز مدیریت کسب و کار متمرکز 

است. 
این گزارش می افزاید، این آزمایشگاه ضمن ارائه زیرساخت های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری 
برای انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در حوزه تجارت الکترونیکی، فضای مناس��بی را جهت 

استقرار و ارزیابی فرایندهای تجارت الکترونیکی در حوزه تعامالت b2b ایجاد خواهد کرد.
همچنین با اس��تقرار نرم افزارها و س��خت افزارهای مورد نیاز، زمینه الزم برای بررسی و بکارگیری 
ش��یوه های محک زنی)benchmarking( نرم افزارها و فرایندهای تجارت الکترونیکی در حوزه 
b2b فراهم ش��ده و بسترهای س��خت افزاری و نرم افزاری الزم جهت تست ویژگی های نمایش، 

محتوا، پیمایش و تراکنش در حوزه تجارت الکترونیکی ایجاد خواهد شد.
شایان ذکر است پس از راه اندازی آزمایشگاه مذکور، اساتید محترم دانشگاه های کشور می توانند از 
قابلیت های آن در هدایت و انجام پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در گرایش های 
مرتبط با تجارت الکترونیکی به نحو مؤثری اس��تفاده کرده و دانش حاصل از آن را در راس��تای رفع 

نیازهای کشور به کار گیرند.
گفتنی است با توجه به بررسی های انجام شده و نیز نظرات صاحبنظران امر، ایجاد مجموعه ای با 
قابلیت تس��ت و تأیید نمونه در حوزه تجارت الکترونیکی به خصوص در الیه های b2b، یکی از 
اولویت ها و نیازهای مبرم کشور و حتی منطقه است. به همین دلیل افق آتی این آزمایشگاه رسیدن به 
آزمایشگاه تست و تأیید نمونه در سطح منطقه است که این امر نیازمند مشارکت گسترده بین بخشی، 

بخصوص با وزارت بازرگانی به عنوان متولی اصلی بحث تجارت الکترونیکی در کشور است.
ش��ایان ذکر است اقدامات اولیه در این خصوص توسط پژوهشکده فناوری اطالعات این مرکز در 

حال برنامه ریزی است.
خاطر نشان می شود مرکز تحقیقات مخابرات ایران با هدف ایجاد آزمایشگاه های تحقیقاتی و تأیید 
نمونه در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در کشور تجهیز و راه اندازی 29 آزمایشگاه تخصصی 

را در برنامه کاری خود دارد.

فناوری تعمیرات لیزرهای پرتوان گازی ماشین 
جوش فوالد مبارکه بومی شد

فناوری تعمیرات لیزرهای پرتوان گازی ماش��ین جوش فوالد مبارکه از سوی کارشناسان این 
واحد تولیدی بومی شد.

به گزارش  روابط عمومی فوالد مبارکه،کارش��ناس ماش��ین جوش لی��زری واحد تاندم میل 
فوالد مبارکه  در این باره گفت:  دانش تعمیرات این فرآیند، دستاوردهای تعمیراتی شامل افزایش 
س��رعت جوش، کاهش مصرف گازهای لیزر، افزایش کیفیت جوش و کاهش پارگی ناشی از آن 

و همچنین کاهش هزینه ها  از مزایای دست یابی به این فناوری است.
لط��ف اهلل مؤمنی افزود:پیش از ای��ن تعمیرات لیزرهای پرتوان گازی نوع Co2 در ماش��ین 
جوش لیزری واحدهای تاندم میل و اسیدش��ویی 2 فوالد مبارکه از س��وی کارشناس��ان خارجی 

شرکت سازنده و با ابزار خاص انجام می گرفت.
وی تصریح ک��رد:در این صورت عالوه بر وجود محدودیتهای فراوان، هزینه های زیادی نیز 

به شرکت تحمیل می شد.
وی گفت هم اکنون این فناوری داخلی و بدون کمک خارجی انجام می شود.

مکان پرداخت اقساط از طریق اینترنت فراهم می شود
راه اندازی آزمایشی طرح پرداخت اقساط از 

طریق اینترنت با موفقیت انجام شد
مهندس  سلطانپور، سرپرست بانک ایران در شرکت خدمات انفورماتیک، در گفتگو با سیتنا 
اظهار داش��ت: این طرح با همکاری چهار گ��روه بانک ایران، بانک��داری الکترونیک، بانکداری 

اسالمی و ACH انجام شد.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح پرداخت کلیه اقساط در بخش های مختلف تسهیالت، برای 

مشتریان بانک های عرضه کننده این خدمت فراهم خواهد شد.
وی یادآور ش��د: راه اندازی آزمایش��ی این طرح در بانک صادرات انجام ش��ده و در سیستم 
مذکور امکان پرداخت اقساط در تسهیالت متمرکز، تسهیالت غیرمتمرکز و تسهیالت سایر بانکها 

از طریق اینترنت فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: در نهایت پایان وقت اداری هر روز از طریق سیستم ACH پرداخت های بین 

هربخش توزیع میشود.

یادداشت

 )IT( اعظم زمانی- با گسترش فناوری اطالعات
تمامی ابعاد زندگی بشر دچار تحولی بنیادین شده، به 
طوری که دنیای کنونی را در جریان یک دگردیس��ی 
کامل قرار داده است و این روند همچنان ادامه دارد. نکته 
حائز اهمیت آنکه رش��د و توسعه فن آوری اطالعات 
در برخ��ی از جوامع و عقب ماندگی س��ایر جوامع از 
سویی خود موجب اختالل در روابط و افزایش فاصله 
بین کشورها شده است. بس��یاری از تئوری پردازان و 
تحلیلگران، پدیده »جهانی شده« فن آوری اطالعات را 
محوری می دانند که جهانی ش��دن ب��ه حول آن تا به 

امروز طی طریق کرده و فراگیر شده است.
از سوی دیگر اقتصاد به عنوان مهمترین بستر رشد 
و توسعه نظریه جهانی شدن بیش از سایر عرصه ها، از 
فناوری ه��ای نوین ارتباطی و اطالعاتی تأثیر گرفته و 

خود بر آن مؤثر واقع شده است.
با رش��د روز افزون معامالت، تجارت الکترونیک 
در س��طح جهان و نیاز تجارت به حضور بانک جهت 
نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک به عنوان 
بخش��ی تفکیک ناپذیر از تجارت الکترونیک مطرح 
است، تا جایی که بدون بانکداری الکترونیک تجارت 
الکترونیک نیز محقق نخواهد شد. لذا برای توسعه ی 
تج��ارت الکترونی��ک، ورود به بازاره��ای جهانی و 
عضویت در سازمان تجارت جهانی، داشتن نظام بانکی 
کارآمد از الزامات اساسی به شمار می رود اگر چه طی 
سال ها برخی از روش های ارائه ی خدمات بانکداری 
الکترونیک نظیر ماشین های خودپرداز و کارت های 
بدهی در نظام بانکی کشور مورد استفاده قرار می گیرد 
اما تا رس��یدن به س��طح کشوری پیش��رفته در زمنیه 

بانکداری الکترونیک راهی طوالنی در پیش است.
در کش��ور ما با وجود فعالیت های بسیار در این 
زمینه هنوز توسعه ی خدمات بانکداری الکترونیک چه 
برای نظام بانکی و یا دیگر دس��تگاه های نظام اداری 
و چه در نزد عامه ی مردم از جایگاه مطلوبی نس��بت 
به بانکداری الکترونیک در س��ایر کشورها برخوردار 

نیست.

کارشناس ارشد مسائل پولی و بانکی بانک مرکزی 
استان اصفهان در این خصوص اظهار داشت: متأسفانه 
به رغم رش��د و توس��عه دولت الکترونیک و سرمایه 
گ��ذاری زی��ر بنایی در ای��ن رابطه رتبه ای��ران از نظر 
آمادگی الکترونیکی از رتبه 59 جهانی در س��ال 1384 
)2005میالدی( به 69 )2007 میالدی( تنزل یاف�ت که 
علت اس��اس���ی آن نه ع���دم رش��د زیر ساخت ها 
بلکه رشد شتابان سایر کشورها در زمینه توسعه دولت 

و خدمات الکترونیکی بوده است.
علیرض��ا آزادگان اف��زود: این وضعی��ت با وجود 
1000 س��ایت دولت��ی در کش��ور و ایج��اد دفترهای 
دولت الکترونیک در ش��هرهای مختلف در سال های 
اخیر  اس��ت. ضمن آنکه در قالب طرح تکفا)توسعه 
کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات( میلیاردها تومان 
تسهیالت بانکی جهت گسترش طرح های الکترونیکی 

در قالب دولت الکترونیک پرداخت شده است.
وی با اش��اره به اینکه در ح��ال حاضر ارتباطات 
نهادها و سازمان های دولتی به شکل جزیره ای است، 
گفت: علت عمده کاهش رش��د دول��ت الکترونیک 
کشور در مقایسه با سایر کشورها را می توان در عدم 
ارتباط الکترونیکی بین نهادهای دولتی و اجرایی عنوان 
ک��رد. به عنوان مثال در دفتره��ای ثبت احوال به رغم 
پیشرفت های الکترونیکی برای دریافت المثنی یا هزینه 

کارت ملی یا س��ایر خدمات باید از آن مرکز خارج و 
به ش��عبه بانک مراجعه کرد در صورتی که اگر ارتباط 
بین ثبت احوال و بانک در محل ثبت احوال برقرار بود 
این مشکل رفت و آمد اضافی بین ثبت احوال و شعبه 
بانک به وجود نمی آمد این در حالی است که در اکثر 
کشورهای پیشرفته الکترونیکی انجام این قبیل امور در 

منزل و از طریق اینترنت صورت می گیرد.
علیرضا آزادگان میزان توسعه بانکداری الکترونیکی 

در استان اصفهان را تابع وضعیت کلی کشور برشمرد 
و افزود: از آنجا که اصفهان در شاخصه های بانکی اعم 
از میزان منابع، تس��هیالت اعطایی و تعداد ش��عب در 
سطح کشور از جایگاه نسبتاً مطلوبی برخوردار است 
به طوری که حدود 7 درصد از کل این شاخصه ها را 
در اختیاردارد در زمینه )ATM( از کل 1400 دستگاه 
منصوبه در کشور 1050 دستگاه در استان اصفهان، از 
تعداد حدود 720 هزار دستگاه Pos حدود 36 هزار و 

از تعداد 70 میلیون کارت بانکی صادره حدود 3 میلیون 
و هفتصد هزار کارت در اختیار مردم اس��تان اصفهان 

قرار گرفته است.

کارشناس ارشد مسائل پولی و بانکی بانک مرکزی 
استان اصفهان خاطر نش��ان کرد به طور کلی ساختار 
سخت افزاری و نرم افزاری  بانکداری الکترونیک در 
سطح کشور جوابگوی توسعه فعلی نبوده و باید در این 
زمینه ضمن ارتقاء سیستم های فعلی ارتباط بانکها از 
طریق )dial-up( نرم افزار و سوئیچینگ بانک ها در 
زمینه سیستم های فراگیر به نحو مناسبی تعریف شود 
چرا که در غیر اینصورت گسترش افقی بدون ارتقای 
سطح کیفیت عمودی، توسعه ی محوری زیر ساخت 
و برنامه های نرم افزار مناسب باعث کاهش کیفیت و 

کارایی ارائه خدمت به مردم خواهد شد.

علیرضا آزادگان بیان داش��ت در شرایط فعلی تنها 
عامل تأثیر گذار در توسعه بانکداری الکترونیک اقبال 
عمومی به استفاده از ابزارهای این پدیده ی نوین است، 
برای دس��ت یابی به این هدف باید فرهنگ س��ازی و 
تبلیغ��ات الزم برای جلب اعتماد و گرایش عمومی به 

استفاده از این سیستم صورت گیرد.
وی همچنی��ن آم��وزش کاربرده��ای بانکداری 
الکترونیکی در کاهش هزینه مردم و هزینه های سربار 
ملی، توسعه زیر ساخت های مخابراتی، نصب سخت 
افزار بانکداری الکترونیکی در یک چشم انداز حداقل 
ده س��اله، تعریف نرم افزار مناسب در یک چشم انداز 
حداقل 10 س��اله، فراگیر شدن حساب های بانکی و 
تبدیل تمامی حساب های سنتی به حساب های فراگیر 
و توس��عه سیستم های فراگیر بین بانکی را  به شکلی 
که امکان واریز یا دریافت وجه از حساب هر بانک در 
شعب تمامی بانک های دیگر قابل دریافت و پرداخت 
باشد از مهمترین عوامل توسعه بانکداری الکترونیک 

عنوان کرد.
اما آنچه در این می��ان نگران کننده جلوه می کند 
جایگاه کشور در زمینه بانکداری الکترونیک است که 
طبق گزارش��های اخیر دایره امور تجاری و اجتماعی 
س��ازمان ملل، ایران با س��قوط 10 پله ای در فهرست 
جهانی آمادگی برای دول��ت الکترونیکی قرار گرفته، 
یعنی با کسب 4067/0 امتیاز در رتبه 108 سال 2005 
حتی پایین تر از کش��ورهایی چون فوجی، ارمنستان، 
قرقیزستان، گواتماال و مونتنگرو قرار گرفت. با نگاهی 
اجمالی باید دالیل سقوط را در سه زیر مجموعه شامل 
حض��ور در دنیای وب، توان زیرس��اختی و جمعیت 

نیروی انسانی متخصص بررسی کرد.
علیرضا آزادگان رئیس هماهنگ کننده بانک های 
استان اصفهان مهمترین عوامل مؤثر بر کاهش رتبه ایران 
را ش��امل ش��اخص فضای تجاری، فضای اجتماعی، 
چشم انداز سیاست های دولتی و دسترسی کاربران به 

فضای تجاری بیان داشت.
و کالم آخر آنکه در نگاه کالن و اساسی به مسأله، 
بانک��داری الکترونیکی می تواند تحول س��اختاری و 
منسجم در نظام بانکی کش��ور به وجود آورد. در این 
ساختار نباید گزینه هایی مثل بیمه، گمرک، بورس و 
حمل و نقل را از دایره توجه خارج ساخت چرا که هر 
یک از آنها می توانند اثرات مثبت یا منفی در این عرصه 
برجای گذارند، بانک��داری الکترونیک با فراهم کردن 
حضور سرمایه گذاران خارجی در گسترش صادرات 

نیز نقش بسزایی دارد.

به گزارش  از روابط عمومی دانش��گاه صنعتی 
اصفهان، دانش��کده مهندس��ی صنایع و سیستم های 
دانش��گاه صنعت��ی اصفهان ب��ا همکاری دانش��گاه 
برگیشه وورپرتال آلمان اقدام به راه اندازی دوره های 
مشترک در مقاطع دکترا و کارشناسی  ارشد به شکل 
منحصر به فرد در رشته های کاماًل نوین و کاربردی 

کرده است.
رئیس دانش��کده مهندسی صنایع و سیستم ها با 
بیان اینکه طول دوره تحصیل در دوره دکترا دو نیم 
 سال در دانشگاه صنعتی و سه تا 3/5 سال در آلمان 
اس��ت، ادامه داد: تمام هزینه های مربوط به تحصیل 
در دانش��گاه صنعتی اصفهان و کش��ور آلمان شامل 
هزینه های اخذ ویزا، اعزام، اقامت و شهریه دانشگاه 
ب��ه عهده دانش��جو ب��وده و پذیرفته ش��دگان نباید 
هیچ گونه منعی برای خروج از کشور اعم از خدمت 

سربازی، تعهدات سازمانی داشته باشند.
مهدی بیجاری با اشاره به ویژگی های این دوره 
بیان داشت: دانشجویان دوره دکترا دوره کامل زبان 
آلمانی یا انگلیس��ی را به هم��راه برخی دروس در 

ایران می گذارند و دانش��جویان برجس��ته دوره های 
ارش��د و دکترا از پشتیبانی کامل دانشگاه وورپرتال 
برای بهره مندی از بورس تحصیلی استفاده می کنند.
وی خاطرنش��ان کرد: همچنی��ن متقاضیانی که 

دارای سابقه آموزش��ی � پژوهشی برجسته هستند 
از تخفیف در پرداخت ش��هریه بهره مند می شوند و 
راهنمایی پایان نامه دانش��جویان مشترک نیز توسط 

استادان دو دانشگاه انجام می شود.
رئیس دانش��کده مهندسی صنایع و سیستم ها با 

اش��اره به اینکه این رش��ته ها متنوع و جدید است، 
اضافه کرد: رش��ته های مدیریت پروژه های ساخت، 
مهندس��ی کیفیت، مهندسی و اقتصاد حمل و نقل و 
مهندس��ی ایمنی از جمله رشته های دایر در این دو 

دانشگاه است.
بیجاری با بیان اینکه نحوه پذیرش دانشجویان 
بر اس��اس سوابق آموزشی معدل و دانشگاه، سوابق 
پژوهش��ی، س��وابق اجرایی و مصاحب��ه حضوری 
انجام می شود، اظهار داشت: اسامی دعوت شدگان 

به مصاحب��ه در تاریخ دوم دی  ماه س��ال جاری از 
طریق وب سایت دانش��گاه صنعتی اعالم می شود. 
وی ادامه داد: همچنی��ن دوره های آموزش زبان در 
ایران پارسی و در آلمان برای دانشجویان کارشناسی 
ارشد به آلمانی و برای دانشجویان دکترا به انتخاب 

دانشجو، آلمانی یا انگلیسی است.
رئیس دانش��کده مهندس��ی صنایع و سیستم ها 
با بی��ان اینکه آغ��از دوره از ابتدای نیم  س��ال دوم 
س��ال تحصیلی 1388� 1389 اس��ت، تصریح کرد: 
دروس  کارشناسی ارش��د  مقط��ع  پذیرفته ش��دگان 
پیش��تاز و دوره زبان آلمانی را در دانش��گاه صنعتی 
اصفهان گذرانده و پس از قبولی در دروس و آزمون 
زب��ان DSH دو، برای اخذ ویزا به س��فارت آلمان 
معرفی می ش��وند به عالوه پذیرفته  ش��دگان مقطع 
دکترا دروس پیش نیاز دوره آلمانی »حداقل در حد 
گفتگوی روزانه« و زبان انگلیس��ی را در دانش��گاه 
صنعتی اصفهان گذرانده و پس از قبولی در دروس 
و آزم��ون زب��ان برای اخذ ویزا به س��فارت معرفی 

می شوند.

ــازمان نظام صنفی رایانه در  نایب رئیس س
ــنا اظهار کرد: در زمینه فن آوری  گفتگو با ایس
ــارت الکترونیکی،  ــژه در تج ــه وی ــات ب اطالع
ــور صورت  ــبی در کش ــذاری مناس ــرمایه گ س
ــمت از  ــت اما هنوز مردم در این قس گرفته اس
ــت برخوردار  ــل از این صنع ــاه کامل حاص رف
ــب به  ــتند که باید برمبنای خدمات مناس نیس
ــود تا با ساماندهی  ــرویس دهی ش کاربران س
ــه از این نعمت  ــار جامع ــات، عموم اقش اطالع

برخوردار شوند.
خوانس��اری تأکی��د ک��رد: دولت ده��م باید 
خدمات��ش را به ص��ورت الکترونیک��ی و فراگیر 
به م��ردم عرضه کند تا س��ایر عرصه های نظام با 

تش��ویق در این عرصه به رشد و باروری تجارت 
الکترونیک کمک کنند، در این زمینه مردم، دولت 
و بخ��ش خصوص��ی باید با تعام��ل الزم زمینه را 
برای استفاده مطلوب از فن آوری اطالعات فراهم 

سازند.
وی ب��ا بیان این ک��ه دید کلی و ن��گاه دولت 
دهم نس��بت به فن آوری اطالعات کاماًل مثبت و 
روشنگرانه است، گفت: در جلسات اخیر با مدیران 
ارشد س��ازمان ها، برنامه ریزی مناسبی برای رشد 
این فن آوری در سال های آینده به تدوین رسیده 

است که از هر منظر کامل و جامع خواهد بود.
نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه تصریح 
کرد: تاکنون در بخش هایی از بدنه دس��تگاه های 

اجرایی موفق نش��ده ایم این س��رویس دهی را در 
قالب تج��ارت الکترونیک به مردم عرضه کنیم اما 
در م��واردی نظیر بانک ها از این س��رویس دهی 
به خوبی بهره گرفته می ش��ود که الزم اس��ت در 
ای��ن زمینه خدماتی ارائه ش��ود تا مردم به صورت 

گسترده از این نعمت برخوردار شوند.
خوانساری خاطرنشان کرد: فن آوری اطالعات 
ام��روزه در بعدهای مختلف اجتماعی، سیاس��ی و 
فرهنگی کش��ور نقش آفرین است که برای فراگیر 
ش��دن این صنعت باید مدیران استان ها با برپایی 
کالس ه��ا و کارگاه ه��ای آموزش��ی در جه��ت 
الکترونیک��ی ک��ردن تمامی ام��ور و صرفه جویی 

اقتصادی در کنار بهره وری باال حرکت کنند.

انعقاد تفاهمنامه دانشگاه برگیشه وورپرتال آلمان با دانشگاه صنعتی اصفهان

از تغییر نظام بانکی تا تحول نگرش شهروندان

الکترونیکى شدن بانک ها گام اصلى تحقق دولت الکترونیک

تجارت 
الکترونیکی 
باید در 
تمامی ابعاد 
کشور وارد 
شود

برای توسعه تجارت الکترونیک در ایران، ورود به بازارهای جهانی و عضویت 
در سازمان هایی نظیر سازمان تجارت جهانی و  داشتن نظام بانکی کارآمد 
ــمار می رود. بنابراین استفاده از فناوری ارتباطات  از الزامات اساسی به ش
ــعه بانکداری الکترونیک در نظام بانکی  و اطالعات در جهت ایجاد و توس

کشور حائز اهمیت است.



ــگار زاینده رود: در پی  اصفهان- خبرن
ب��ارش باران و ب��رف در اصفهان بیش از 17 اکیپ 
س��تاد س��یل در مناطق 14 گانه این شهر در قالب 
200 نفر جهت جلوگیری از آب گرفتگی در معابر 

شهر مستقر شدند.
معاون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان با 
تأکید بر آمادگی اکیپ های اضطراری ش��هرداری 
ب��رای جلوگی��ری از هرگونه آبگرفتگ��ی گفت: با 
برنامه ریزی انجام ش��ده از ابتدای س��ال جاری در 
دو بخ��ش عمرانی در زمین��ه ی احداث کانال دفع 
آب های س��طحی و پاکس��ازی نهره��ا و الیروبی 
چاه ها از س��وی معاونت های خدمات ش��هری و 
عمران ش��هرداری به صورت مش��ترک از هر گونه 
آبگرفتگی پس از استمرار بارندگی در طی دو روز 

گذشته جلوگیری شد.
منصور باقرصاد با اش��اره به اینکه اکیپ ها در 
هر منطقه با هماهنگی س��ازمان های آتش نش��انی 
و خدمات موتوری به همراه 100 دس��تگاه ماشین 
آالت و پم��پ اع��زام ش��دند، افزود: الزم اس��ت 
شرکت های خدماتی نیز به صورت صد در صد با 
تمام امکانات خود از ستاد سیل شهرداری اصفهان 

پشتیبانی کنند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه هماهنگ��ی ش��هرداری و 
پلیس راه��ور تصریح کرد: بر اس��اس مذاکرات و 
توافقات انجام ش��ده مقرر شد نیروهای شهرداری 
هماهنگی های الزم را با پلیس راهنمایی و رانندگی 

داشته باش��ند تا در صورت بروز حوادثی ناشی از 
بارندگ��ی در اس��رع وقت با حض��ور همه عوامل 
نیروهای کنترل و نظارت شهرداری، راهور ناظران 

و مدیران حوزه خدمات شهرداری رفع شود.
معاون خدمات شهری شهرداری اظهار داشت: 
تنها م��وارد مربوط به آب گرفتگی و جمع ش��دن 
خفی��ف آب در نقاطی بود که ب��رگ درختان و یا 
زبال��ه برخی چاه ه��ا و کانال ها را مس��دود کرده 
بود ک��ه بالفاصله این مش��کل نیز حل ش��د. باقر 
صاد با تأکید بر اینکه س��تاد س��یل مناطق 14 گانه 
ش��هر اصفهان مجهز به تجهی��زات الزم و کامل از 
جمله پمپ های خودمکش و کف کش می باشند 
خاطر نش��ان کرد: در حال حاض��ر در هیچ یک از 
زیر گذرهای سطح شهر مشکل آب گرفتگی وجود 

ندارد و تردد در تمام این مس��یرها روان می باشد. 
وی از حفر چاه های س��طحی در سطح مناطق 14 
گانه این شهر خبر داد و گفت: در هر منطقه به طور 
متوسط 150 چاه سطحی، جهت رفع آب گرفتگی 

حفر شده است.
وی ادامه داد: به منظور تسریع در ارائه خدمات 
بهینه به شهروندان در زمان بارش باران و برف کلیه 
تجهیزات مذکور به همراه نیروهای انس��انی مورد 
نیاز نیز در ایس��تگاه های ب��رف روبی، بزرگراه ها، 
خیابان ها و معابر منطقه اس��تقرار یافته اند در این 

مدت با حداقل زمان ممکن به محل اعزام شوند.
معاون خدمات شهری ش��هرداری اضافه کرد: 
این آمادگی به نحوی اس��ت که ه��م اکنون خیلی 
زودت��ر و پی��ش از ش��روع زمس��تان در کنار همه 
خیابان ها و بزرگراههای مهم شهر برای جلوگیری 
از ی��خ زدگی معابر کیس��ه های نمک و ش��ن قرار 

داده است.
باقرصاد از س��تاد حوادث غیرمترقبه ی استان 
خواس��ت در هنگام بارش ب��اران و برف نیروهای 
امدادرس��ان هالل احمر را در این مش��ارکت دهد 
و امکانات الزم س��ازمان آتش نشانی اصفهان را از 

طریق وزارت کشور پیگیری کند.
وی همچنین خواس��تار مش��ارکت شهروندان 
 در زمینه ی رف��ع آب گرفتگی معابر با اعالم نقاط
ای��ن ب��ه   137 و   125 تلفن ه��ای  طری��ق  از    

 معاونت شد.

مدیرعامل انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان:
توسعه صنایع آالینده در 

شعاع 50 کیلومتری اصفهان 
خیانت به مردم است

مدیرعامل انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان گفت: توسعه صنایع آالینده و 
نیروگاه ها و پاالیشگاه در محدوده 50 کیلومتری استان خیانت به مردم است.

به گ��زارش فارس مهدی بصیری افزود: در قانون تصویب ش��ده در قبل از 
انقالب اسالمی ایجاد صنایع آلوده را تا شعاع 50 کیلومتری خالف دانستند که این 

مسأله حتی بعد از انقالب از سوی شورای انقالب تأیید شد.
وی با اشاره به اینکه گسترش و توسعه صنایع بزرگ در اصفهان خالف قانون 
است، بیان داشت: اصفهان به سبب نوع مواد آالینده موجود در هوا نسبت به سایر 

استان های آلوده تر شناخته شده است.
مدیرعامل انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان خاطرنشان کرد: سه شهر مبارکه، 

فوالدشهر و زرین شهر اصفهان از آلوده ترین شهرهای اصفهان است.
وی با اشاره به اینکه آب کشاورزی به طور غیرمستقیم تأثیر مخربی بر سالمتی 
مردم اصفهان دارد، ادامه داد: وجود فلزات س��نگین در آب کشاورزی سبب شده 
که با تأثیر بر محصوالت غذایی به شکل غیرمستقیم بر سالمتی مردم اثر مخربی 

داشته باشد.
بصیری تصریح کرد: آب شرب اصفهان به علت اینکه از تصفیه خانه می گذرد 
از نظر بهداش��تی مشکلی ندارد این در صورتی اس��ت که میزان آلودگی در آب 
شرب زمانی افزایش می یابد که با چاه های داخل شهر مخلوط می شود که تنها با 

کلر زنی رفع می کنند.
مدیرعامل انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان خاطرنشان کرد: با اضافه کردن 
آب به سیستم آب رسانی نزدیک شهر اصفهان »چاه های فلمن و غیره« آلودگی های 

زیادی به آب شهر اضافه می شود.

رئی��س هیأت مدیره و مدیرعامل ش��رکت آب و 
فاضالب روس��تایی اس��تان چهارمحال و بختیاری از 

آبرسانی سیار به 156 روستای این استان خبر داد.
به گزارش موج، مهندس قاس��معلی خدابخش��ی 
ب��ا بیان اینکه کمب��ود آب و تحلیل مناب��ع با توجه به 
خشکس��الی های اخیر 156 روستا را در چهارمحال و 
بختیاری با مشکل مواجه کرده است، اظهار داشت: در 
پی بروز خشکس��الی تعدادی از منابع تأمین کننده آب 
شرب روستاهای چهارمحال و بختیاری بین صفر تا 100 
درصد تحلیل رفته و شرکت آبفای استان، آب آشامیدنی 

156 روستا را با تانکر سیار آب تأمین می کند.
وی با بیان اینکه بیش��ترین مش��کل آب شرب در 
روستاهای شهرس��تان لردگان بروز کرده است، گفت: 
 98 روستا با جمعیت 41 هزار و 299 نفر در شهرستان 
لردگان، 28 روس��تا با جمعیت پنج هزار و 196 نفر در 
شهرستان کوهرنگ، 12 روستا با جمعیت پنج هزار و 
322 نفر در شهرستان اردل، 12 روستا با جمعیت یکهزار 
و 458 نفر در شهرستان فارسان، سه روستا با جمعیت 
دو هزار و 35 نفر در شهرستان شهرکرد و سه روستا با 
جمعیت 213 نفر در شهرستان بروجن به وسیله تانکر 

سیار و یا چاه های اجاره ای آبرسانی می شوند.
خدابخش��ی برنامه ه��ای کوتاه م��دت مقابله با 
خشکسالی شرکت آبفا را آبرسانی س��یار، اجاره چاه، 
تعویض و جابجایی تجهیزات ایس��تگاه های پمپاژ با 
آبدهی مناس��ب، خرید تانکر ثابت به احجام 3000 و 
5000 لیتری، خرید دیزل ژنراتور و خرید تانکر س��یار 
حمل آب عنوان کرد و گفت: جهت خدمات رس��انی 
به جمعیت 55 هزار و 523 نفری مستقر در روستاهای 
دارای مشکل آب استان چهارمحال و بختیاری، به حدود 

20 میلیارد و 469 میلیون ریال اعتبار نیاز است.

مدیر کمسیون های ماده صد
 شهرداری اصفهان

مدیریت کمیسیون های ماده 
صد نقشی در صدور رأی ندارد

ــده رود: مدیر کمس��یون های ماده صد  ــان- خبرنگار زاین اصفه
ش��هرداری اصفهان گفت: این مدیریت وظیفه ی برنامه ریزی و امور اجرایی 
را به عهده دارد و هیچ گونه نقش��ی در صدور رأی پرونده های کمیس��یون 
 م��اده صد ن��دارد و تصمیم گی��ری در ای��ن زمینه به عهده کمیس��یون های

 مربوطه می باشد.
غالمعلی فیض اللهی افزود: متأسفانه برخی از مسؤالن شهرداری مناطق 
ارباب رجوع را به س��وی این مدیریت هدایت می کنند این در حالی اس��ت 
ک��ه مدیری��ت ماده صد فقط وظیفه ی برنامه ری��زی و انجام امور اجرایی را 

به عهده دارد.
وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون ماده ی صد، سه نفر شامل عضوی از 
ش��ورای شهر، نماینده استانداری و قاضی دادگستری می باشد اظهار داشت: 
فقط معاون شهرس��ازی منطقه مربوطه می تواند در جلس��ات این کمیسیون 

شرکت کند و درباره پرونده ها توضیح و دفاع نماید.
معاون شهرس��ازی و معماری شهرداری بیان داش��ت: ارجاع شهروندان 
ب��ه مدیریت کمیس��یون ماده صد به هی��چ عنوان در راس��تای تکریم ارباب 
رجوع نیس��ت بلکه منجر به بدبینی و س��رگردانی همش��هریان خواهد شد. 
 گفتنی اس��ت: مدیریت ماده صد شهرداری دارای 10 کمیسیون است که هر 
اس��المی ش��ورای  دادگس��تری،  نماین��ده  س��ه  از  متش��کل   کمیس��یون 

 ش��هر و وزارت کشور می باشد همچنین نماینده ای از شهرداری بدون حق 
رأی مکلف اس��ت برای ارائه ی توضیحات الزم در جلس��ات این کمیسیون 

حضور یابد.

ــگار زاینده رود: رئیس  اصفهان- خبرن
شورای اسالمی شهر اصفهان در آیین افتتاح دومین 
شعبه مؤسس��ه مالی اعتباری شهر گفت: زمانی که 
فعالیت در ش��ورای ش��هر اصفهان را شروع کردیم 
ط��رح ایج��اد بانک ش��هرداری و ش��بکه رادیویی 
ش��هری مطرح شد و اکنون بعد از گذشت 10 سال 
به همت ش��هرداری اصفهان این دو امر مهم انجام 

شده است.
عباس حاج رس��ولی ها گف��ت: امیدواریم در 
آینده نزدیک ش��اهد افتتاح ش��عب بانک ش��هر در 
تمام کالنشهرهای کشور باش��یم. بانکی که مطابق 
با قوانین اسالمی فعالیت کرده الگویی از بانکداری 

اسالمی برای دیگر بانک های مالی کشور باشد.
ال��ی 40 درص��دی  وی صرف��ه جوی��ی 30 
در هزین��ه و زمان��ه را یکی از مزایای سیس��تم باز 
ش��هرداری ها عنوان کرد و گفت: سیستمی مؤفق 
اس��ت که منابع مالی آن حل ش��ده باشد. با شروع 
فعالیت مؤسسه مالی اعتباری شهر در کالنشهرهای 
کش��ور و وجود سیستم باز در شهرداری ها از این 
پس ش��اهد موفقیت بیشتر شهرداری ها در توسعه 
شهری خواهیم بود. معاون امور مالی شعبه مؤسسه 
مرکز گفت: مؤسسه مالی اعتباری حکیم اصفهان به 
عنوان یازدهمین شعبه این مؤسسه در شهرستان ها 
اس��ت که ب��ه منظ��ور تس��هیل روند خدم��ات به 
ش��هروندان اصفهانی فعالیت خود را آغاز می کند. 

قهرمانی وجود بانک ش��هر را به عنوان یک نعمت 
و یک ضرورت دانس��ت و گفت: وجود بانک شهر 
ب��ه لحاظ ایجاد توان رقابت یک فرصت اس��ت تا 
شهرداری ها از سرمایه آن برای پروژه های که در 

سطح شهر در حال انجام است بهره مند شوند.
با ایجاد بانک ش��هر دیگر شهرداری ها به هیچ 
عنوان دچار کمبود مالی نش��ده و برای تأمین منابع 
مالی پروژه ها که بستر اعتالی شهر هستند مشکلی 
نخواهند داش��ت. قهرمانی با اشاره به گردش مالی 

ش��هرداری ها گفت: وجود یک بانک مستقل برای 
ش��هرداری ها ضروری بود و پیش بینی می ش��ود 
 بان��ک ش��هر ظرف 3 ت��ا 4 س��ال آینده ب��ه یکی از 

قوی ترین بانک های خصوصی کشور تبدیل شود.
وی با اش��اره ب��ه نبود مزی��ت رقابتی بانک ها 
گفت: بانک شهر یک مزیت رقابتی دارد و آن اینکه 
ش��هروندان عالوه بر اجر معنوی، منابع مالی خود 
را در اختیار توسعه ش��هری قرار می دهند. رئیس 
هیأت مدیره مؤسسه مالی اعتباری شهر ایجاد یک 
بنگاه پولی مالی را به عنوان ابزار مدیریت ش��هری 
برای جذب س��رمایه و مدیریت برنامه های شهری 
دانس��ت و گف��ت: این موضوع دس��تور انحصاری 
مؤسس��ه نیس��ت و به عن��وان یک مؤسس��ه مالی 
 آماده، ارائ��ه تمام فعالیت ه��ا و خدمات بانکی به 

شهروندان است.
وی تصری��ح ک��رد: به دلی��ل س��هامدار بودن 
ش��هرداری ها در مؤسسه مالی اعتباری شهر جهت 
گیری مؤسس��ه در جهت توسعه ش��هری و انجام 
پروژه های ش��هری خواهد بود. گلستان نژاد ادامه 
داد: در مدت فعالیت مؤسس��ه مالی اعتباری شهر، 
ش��اهد فعالیت خوبی در پروژه های شهری بودیم 
و به زودی با نهایی ش��دن مراحل تبدیل مؤسس��ه 
به بانک بس��یاری از محدودیت ها رفع خواهد شد 
و ب��ه صورت تمام قد و فع��ال در عرصه اقتصادی 

کشور وارد خواهیم شد.

خبر 
 مدیرکل ارشاد اصفهان

محوریت فرهنگی دور سوم سفر رئیس جمهور 
باید به معنای خاص باشد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان گفت: عنوان فرهنگی سفر سوم ریاست جمهوری به استانها 
باید به معنای خاص آن اجرا و پرداخته شود.

به گزارش ایرنا»سید علیرضا حسینی« افزود: عنوان فرهنگی این سفر آفتی دارد و آن این است که در 
کشور ما همه مسائل فرهنگی محسوب می شود.

وی اظهار داش��ت: این در حالی اس��ت که حتی بسیاری از مسائل و مشکالت شهری نیز فرهنگ 
محسوب می شود و به هر حال این عنوان خلط مطلب است.

وی گفت: باید در دور س��وم سفرهای اس��تانی رئیس جمهور، شاخصه های اصلی فرهنگ 
را در نظر بگیریم.

وی همچنین در خصوص پیشرفت مصوبات دور اول و دوم سفر ریاست جمهوری به اصفهان در 
حوزه فرهنگی گفت: دور اول سفر نتایج خوبی داشت که از جمله آن می توان به ایجاد پژوهشکده فرهنگ 

و هنر و شروع عملیات ساخت و کمک به مراکز فرهنگی اشاره کرد.
حسینی افزود: قرار گرفتن اصفهان در رده استانهای آخر در دور دوم سفر که با پایان کار دولت قبل و 
در نتیجه تغییر وزرا و مدیران در سطح کشور و استانها همراه بود، موجب کندی اجرای برخی مصوبات 

دور دوم شد.
وی خاطرنشان کرد: تزریق قطره چکانی منابع مالی، اجرای برخی پروژه ها را به تعویق می اندازد.

وی اظهارداشت: اگر صرفاً به ایجاد و احداث پروژه های عمرانی جدید نپردازیم بسیار به لحاظ مالی 
به نفع کشور می باشد.

وی یادآور شد: باید در پرداختن و تصویب پروژه ها اولویت براساس یک سیستم برنامه ریزی شده 
تنظیم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در خصوص میزان اجرای مصوبات دور اول و دوم 
سفر رئیس جمهوری و هیأت دولت به استان اصفهان، گفت: تقریباً تمامی مصوبات دور اول سفر رئیس 

جمهور و هیأت دولت به استان در بخش فرهنگ و ارشاد اسالمی اجرایی شده است.
وی از جمله پیشنهادات مهم این اداره کل را برای دور سوم سفر استانی رئیس جمهوری، احداث یک 

مجتمع مطبوعاتی با تمام امکانات فنی و اجرایی آن عنوان کرد.

  نماینده نایین:
کمبود آب و مشکالت فرهنگی در سفر 

رئیس جمهوری بررسی می شود
نماینده مردم نایین در مجلس ش��ورای اس��المی گفت:  مسائل فرهنگی و مشکالت ناشی از 
خشکس��الی و کمبود آب مهمترین چالش های استان اصفهان است که در سفر رئیس جمهوری 

بررسی خواهد شد.
حس��ین حس��نی بافرانی در گفتگو با ایرنا افزود:  مجمع نمایندگان اس��تان در نشست هفته 
گذشته خود اهم مسائل و مشکالت استان را برای طرح در جلسه هیأت دولت که در دور سوم 

سفرهای استانی رئیس جمهوری به اصفهان تشکیل خواهد شد، جمع بندی کرد.
وی تصریح کرد:  در این نشس��ت،  مس��أله آب، تس��ریع در اجرای تونل س��وم کوهرنگ و 
چش��مه لنگان،  ورزشگاه نقش جهان،  مصالی بزرگ اصفهان،  مس��ائل فرهنگی و صنایع دستی 
و گردش��گری از اولویت های مطرح در دور س��وم سفرهای اس��تانی رئیس جمهوری به استان 

اصفهان است.
حس��نی افزود:  سه استان چهارمحال وبختیاری،  یزد و اصفهان با کمبود آب روبه رو هستند 

و می طلبد تا در نشست هیأت دولت به صورت جدی به آنها توجه شود.
وی گفت:  متأس��فانه کار اجرایی تونل س��وم کوهرنگ تعطیل ش��ده و از سویی کار اجرایی 

انتقال آب از چشمه لنگان نیز آغاز نشده است.
وی با بیان اینکه اشتغال از دیگر موضوعات مهم و قابل طرح در این سفر است، اظهارداشت: 
استان اصفهان به واسطه ظرفیت هایی که دارد، نیازمند اشتغال برای افراد بیکار و آن هم از نوع 

پایدار است.
حس��نی همچنین خاطرنش��ان کرد:  شهرس��تان نایین به واس��طه بافت تاریخی و فرهنگی با 

مشکالتی در بخش صنایع دستی و گردشگری روبه رو است.
نماینده نایین با بیان اینکه کمبود ش��غل از مش��کالت اساسی شهرستان کویری نایین است، 
گفت: در این شهرس��تان ظرفیت های فراوانی در بخش معدن وجود دارد که با س��رمایه گذاری 

مناسب قابل فعال شدن است.
حسنی نرخ بیکاری در شهرستان نایین را 10 درصد اعالم کرد و گفت:  نیروی انسانی مستعد 

در استان و این شهرستان از دیگر مزیت های قابل طرح در این سفر است.
وی یادآور ش��د:  حداقل انتظاری که وجود دارد توجه به زیرس��اخت های شهرس��تان های 
نایی��ن و خ��ور و بیابانک و ایجاد تس��هیالت برای نواح��ی صنعتی و رفع معض��ل برق منطقه 

شرکت های صنعتی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری خبر داد

ایجاد 35 کانون فرهنگی و هنری در مساجد 
چهارمحال و بختیاری 

  مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: 35 کانون فرهنگی و هنری 
در مساجد این استان ایجاد می شود.

ب��ه گزارش فارس داری��وش رضوانی گفت:  این تعداد کانون فرهنگی تا پایان س��ال جاری 
ایجاد، تجهیز و راه اندازی می شود.

مس��اجد در  هن��ری  و  فرهنگ��ی  کان��ون   185 اکن��ون  ه��م  داش��ت:   اظه��ار   وی 
 چهارمحال و بختیاری راه اندازی ش��ده است که از این تعداد 175 کانون تجهیز شده و مشغول 

فعالیت هستند.
به گفته رضوانی با ایجاد و راه اندازی 35 کانون جدید تا پایان سال جاری، تعداد کانون های 

فرهنگی و هنری فعال در مساجد چهارمحال و بختیاری به 210 کانون خواهد رسید.
وی همچنین از فعالیت 76 باب کتابخانه عمومی و 33 کتابخانه باز در مساجد این استان خبر 
داد و گف��ت: این کتابخانه ها در مجموع بی��ش از 200 هزار جلد کتاب را در اختیار عالقه مندان 

قرار داده اند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 32 کتابخانه باز نیز 
در مس��اجد چهارمحال و بختیاری راه اندازی شده است افزود: که تعداد این کتابخانه ها تا پایان 

سال جاری به 82 کتابخانه افزایش می یابد.
وی اظهار داش��ت:  در راس��تای اجرای طرح راه اندازی کتابخانه های باز در س��طح مساجد، 
برای هر مس��جد 200 عنوان کتاب ارس��ال خواهد شد تا در اختیار نمازگزاران و عالقه مندان به 

فرهنگ دینی قرار بگیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری از برگزاری کارگاه آموزشی مدیران 
کانون ها و ائمه جماعات خبر داد و گفت: در جریان این کارگاه که پنجشنبه 12 آذر در مجتمع 
فرهنگی و هنری مهر شهرکرد برگزار می شود 300 مدیر و امام جماعت کانون های مساجد این 

استان حضور خواهند داشت.
رضوانی بر ضرورت آموزش در پیشبرد برنامه های فرهنگی و دینی تأکید کرد و گفت: پیش 
از این نیز کارگاه آموزشی ویژه مدیران کتابخانه ها و کتابداران مساجد همزمان با هفته کتاب در 

شهرکرد برگزار شده بود.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهارمحال و بختیاری در پایان برگزاری توزیع بروشور 
اعجاز اعداد و کلمات در قرآن کریم و ویژه نامه آموزشی کاریکاتور توسط کانون های تخصصی 
پژوهش و هنر های تجس��می را از مهم ترین فعالیت های دبیرخانه کانون مس��اجد استان در یک 

ماه گذشته عنوان کرد.

بررسی راهکارهای 
کاهش تصادفات رانندگی 
در چهارمحال و بختیاری

نشست ش��رکت های حمل ونقل مسافر استان 
چهارمح��ال و بختی��اری ب��ا ه��دف هماهنگی و 
ساماندهی وسایل نقلیه حمل ونقل عمومی و ارائه 
راهکارهای مناس��ب در جهت کاه��ش تصادفات 
رانندگ��ی در اداره کل حم��ل ونق��ل و پایانه های 

استان برگزار شد.
به گزارش موج، در این نشس��ت پس از بحث 
و تب��ادل نظ��ر در خص��وص موانع و مش��کالت 
موجود، مقرر شد شرکت ها ضمن خودداری از به 
کارگیری رانندگانی که دارای مش��کالت جسمی و 
 اعتیاد هستند، از صدور وضعیت به صورت دستی 
مگ��ر در مواقع��ی که مس��افر بین راهی باش��د نیز 

خودداری کنند.
همچنی��ن مقررش��د تمامی ش��رکت ها عالوه 
 ،UPS بر مجهز ش��دن به دس��تگاه کارت خوان و
اس��تفاده از لب��اس فرم یکس��ان ب��رای رانندگان و 
ملزم کردن رانندگان فاقد گواهینامه آموزشی برای 
گذراندن دوره های آموزشی الزم و همچنین اعزام 
س��رویس در وقت مق��رر و بدون تأخی��ر، از ارائه 
خدمات به رانندگانی که کارت هوش��مند ندارند یا 

رسید آنها فاقد اعتبار است، خودداری کنند.
همکاری مرکز معاینه فنی 26 آذر ش��هرکرد با 
ش��رکت ها و رانندگان تحت پوشش آنها و بازدید 
مدی��ران فنی از تمامی تجهیزات ناوگان با توجه به 
شروع فصل سرما و بارندگی از دیگر مصوبات این 

نشست عنوان شده است.

شاهین شهر میزبان 
گردهمایی مدیران 

شهرسازی شهرداری ها 
می شود

نخس��تین دوره آموزش��ی مدیران شهرس��ازی 
شهرداری های باالی 100 هزار نفر جمعیت کشور 

در شاهین شهر برگزار می شود.
به گزارش فارس و به نقل از واحد خبر روابط 
عمومی شهرداری شاهین  شهر، مدیرکل امور شهری 
و ش��وراهای اس��تانداری اصفهان گفت: این دوره 
آموزش��ی با موضوع »طرح های راهبردی س��اختار 
ش��هری« در روزهای 11 و 12 آذر ماه سال جاری 

در شاهین شهر برگزار می شود.
مهدی جمالی نژاد با اش��اره به دوره های س��ی 
دی  اس بیان داش��ت: این دوره اس��تراتژی توسعه 
شهری است که رویکردی نسبتًا جدید در مدیریت 
ش��هرها داش��ته و بر پای��ه دو پیش ف��رض تمرکز 
زدای��ی و افزایش س��هم مش��ارکت های مردمی در 

تصمیم گیری های شهری طراحی شده است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه س��ی دی  اس مکم��ل و 
تقویت کننده طرح های جامع و تفضیلی شهرهاست، 
ادامه داد: این دوره که از سوی سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور و با همکاری وزارت مسکن 
و شهرسازی برگزار می شود، تجربه  اجرای سی  دی 
 اس در دو ش��هر ش��اهرود و قزوین نقد و بررسی 

می شود.
مدی��رکل ام��ور ش��هری اس��تانداری اصفهان 
بیان داش��ت: رعایت ش��اخص های شهرسازی در 
شاهین شهر و ارتقای فرهنگ و سواد شهروندان از 
جمله علت های انتخاب این ش��هر به عنوان میزبان 

نخستین دوره آموزشی سی  دی  اس است.

 

برگزاری110 گفتمان 
دینی ویژه عید سعید 

غدیرخم در اصفهان
به هم��ت اداره کل تبلیغات اس��المی اس��تان 
اصفه��ان 110 جلس��ه گفتمان دینی در مس��اجد و 

مدارس برگزار می شود.
به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل تبلیغات 
اسالمی استان اصفهان، حجت االسالم سید حسین 
بهش��تی نژاد در جلس��ه س��تاد غدیر ک��ه با حضور 
نماین��دگان ادارات و در محل این اداره کل برگزار 
شد، به نقش تش��یع و گسترش آن در جهان اشاره 
کرد و گفت: تشیع سه قله شکوهمند غدیر، عاشورا 
و مهدوی��ت را دارد که مانع از اث��ر گذاری توطئه 

دشمنان بوده است.
وی اف��زود: امروز والیت و جریان غدیر آنقدر 
اهمی��ت دارد که اگر این پیام آس��مانی برای مردم 
بیان نشود، بیان پیام های اخالقی، اجتماعی و جهاد 

و مردانگی در جامعه بیهوده است.
در ادامه این جلسه پیک غدیر ویژه چهار مقطع 
تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، دبیرس��تان و حوزه که 
تمامی منابع آن قرآن کریم، روایات ائمه معصومین 
و)ع( و نهج البالغه اس��ت، جهت توزیع در مراکز 
فرهنگی، قرآنی، ادارات و مس��اجد پیش��نهاد و در 

اختیار نمایندگان ادارات قرار گرفت.
برگ��زاری 110 مراس��م جش��ن و س��رور در 
س��طح اس��تان، 110 گفتم��ان دینی در مس��اجد و 
 مدارس، توزیع نرم افزاره��ای مذهبی و کتاب بین 
 م��ردم و برگ��زاری جش��ن ب��ا ش��کوه غدی��ر در 
می��دان ام��ام )ره( اصفهان از جمل��ه مصوبات این 

جلسه بود.

در پی بارش برف و باران در اصفهان
17  اکیپ ستاد سیل در مناطق 14 گانه شهر اصفهان استقرار یافت

اصفهان

اصفهان
اصفهان

نایین

شهرکرد

شهرکرد

شاهین شهر

اصفهان

اصفهان

شهرکرد

اصفهان

آبرسانی سیار به 156 روستا در چهارمحال و بختیاری

دومین شعبه مؤسسه مالى اعتباری شهر افتتاح شد
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آمار طالق زوج هایی که دو س��ال بیش��تر از 
زوجه خود سن دارند، در سه ماهه اول سال 86، 
7/63 درص��د بوده که این رقم در س��ه ماهه اول 

سال 87 به 9/33 درصد افزایش یافته است.
بر اس��اس آمار رسمی س��ازمان ثبت احوال 

کشور، در سه ماهه  اول 
 11/91 در   ،86 س��ال 
ازدواج های  از  درص��د 
ثبت شده، اختالف سنی 
بین زوجه و زوج صفر 
بوده که این رقم در سه 
ماه��ه س��ال 87 به 29/ 
12 درصد افزایش یافته 

است که نرخ طالق در این گروه که اختالف سنی 
زوج و زوجه صفر اس��ت، در سه ماهه اول سال 
86، 11/ 10درص��د بود که این رقم در س��ه ماهه 

سال جاری به 12/29 درصد افزایش یافته است.  
به گزارش ایس��نا، براس��اس گزارش رسمی 
منتش��ر شده از س��وی س��ازمان ثبت احوال کل 
کش��ور، همچنین تعداد ازدواج های ثبت شده در 
س��ه ماهه س��ال 86 که زوجه یک س��ال از زوج 
بزرگ ت��ر بوده، 3/57 درصد اس��ت ک��ه این رقم 
در سه ماهه س��ال جاری به 68/ 3درصد رسیده، 
همچنی��ن میزان طالق ثبت ش��ده همین گروه در 

س��ه ماهه اول س��ال 86، 3/22 درصد بوده است 
که در سه ماهه اول س��ال جاری به 68/ 3درصد 

رسیده است.
همچنین در 2/08 درصد از ازدواج های ثبت 
ش��ده در س��ه ماهه اول س��ال 86، سن زوجه دو 
سال بیشتر از زوج بوده 
که این رقم در سه ماهه 
ب��ه 2/17  س��ال جاری 
و  است  رس��یده  درصد 
ای��ن در حالیس��ت ک��ه 
درص��د ط��الق همی��ن 
گروه س��نی در سه ماهه 
اول امس��ال نس��بت به 
سال گذشته 17صدم درصد افزایش داشته است.

تعداد ازدواج ها و طالق هایی که در آنها س��ن 
زوجه س��ه، چهار و پنج س��ال و یا بیشتر از زوج 

بوده اس��ت و  در سه ماهه اول س��ال 87 به ثبت 
رس��یده، نسبت به س��ه ماهه اول سال 86، اندکی 

کاهش داشته است.
نکت��ه قابل مالحظ��ه دیگر در ای��ن گزارش 
این اس��ت که میزان ازدواج هایی که در سه ماهه 
اول س��ال 86 ثبت ش��ده اند و در آن، س��ن زوج 
یک س��ال بزرگ ت��ر از زوجه بوده اس��ت، 8/25 
درص��د اس��ت که ای��ن می��زان در مدت مش��ابه 

س��ال87 به 8/40درصد رس��یده اس��ت. از سوی 
دیگ��ر، می��زان طالق همی��ن گروه در س��ه ماهه 
اول س��ال 86، 02/ 7 درص��د ب��وده که در س��ه 
ماهه س��ال جاری به 8/40 درصد رس��یده است. 
در چند سال اخیر، روند همسریابی و ازدواج 
جوان��ان تغییرات قابل توجهی داش��ته اس��ت که 
باالتر بودن س��ن زوجه نسبت به زوج در ازدواج 
یکی از این موارد اس��ت، به ط��وری که در حال 
حاضر تعداد ازدواج هایی که سن زوجه، 10 سال 
تا 20 س��ال بیشتر از زوج است، در سه ماهه اول 
س��ال 86، 1059 فقره ب��وده که این رقم در مدت 

مشابه امسال به 1043 فقره رسیده است.
همچنین در س��ه ماهه اول س��ال گذشته132 
مورد ازدواج در کش��ور ثبت ش��د که سن زوجه 
بیش از 20 س��ال بیش��تر از زوج بوده که این نوع 
ازدواج در مدت مشابه امسال به 208 فقره معادل 
57/57 درصد افزایش یافته است که البته افزایش 
تعداد ازدواج هایی که سن زوج 20 سال بیشتر از 
زوجه هست نیز در حال افزایش است، به طوری 
که در بهار سال گذشته 2943 فقره ازدواج از این 
دست در کشور ثبت شده که این رقم در سه  ماهه 

اول امسال به 3019 فقره رسیده است.
البته بر اس��اس آمار منتش��ر ش��ده از س��وی 
س��ازمان ثبت اح��وال، آمار ط��الق ازدواج هایی 
که س��ن زوج یا زوجه بیش از 20 س��ال بیش��تر 
از همسر خود اس��ت، نیز افزایش یافته است،  به 
طوری که تع��داد وقوع طالق در ازدواج هایی که 
سن مردان 20 سال بیشتر از همسرانشان بوده در 
سه ماهه اول سال 86، 553 مورد بوده که این رقم 

در سال جاری به 588 مورد رسیده است.
همچنین تعداد طالق در زنانی که 20 سال از 
همس��ران خود بزرگترند، در سه ماهه اول امسال 
47 فق��ره ب��وده، در حالی که ای��ن رقم در مدت 

مشابه سال گذشته 35 مورد ثبت شده است.

 »هویت و نقش های جنسیتی« از نگاه اسالم

پاس��خگویی به پرس��ش های حوزه »هویت و 
نقش های جنسیتی« در کتابی با همین عنوان از 
س��وی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته 
به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با 
مش��ارکت مرکز امور زنان و خانواده ریاست 

جمهوری منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری کت��اب ایران به نقل از 
روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
خواهران، این کتاب مجموعه مقاالت تألیف و 
ترجمه شده ای از سوی سه تن از پژوهشگران 
اس��ت که به کوشش محمدرضا زیبایی نژاد به 

چاپ رسیده  است.
»هویت و نقش های جنسیتی« اثر حجت االسالم 
زیبایی ن��ژاد، »نقش ه��ای جنس��یتی از ن��گاه 
اس��الم با نگاهی ب��ه علوم اجتماعی« نوش��ته 
حجت االسالم بس��تان و »نقش های جنسیتی« 
به قل��م فریبا عالس��وند، م��درس حوزه های 
علمیه، از مقاالت ارائه شده در کتاب »هویت 

و نقش های جنسیتی« به شمار می روند.

محور های گوناگونی در تدوین این مجموعه 
لح��اظ ش��ده اند ک��ه از آن میان می ت��وان به 
»تفاوت ه��ای تکوینی زن و مرد و تأثیر آن بر 
هویت جنس��ی و نقش های جنسیتی«، »نقاط 
تمایز دیدگاه اسالمی از دیدگاه های رقیب در 
بحث هویت جنسی و تأثیر آن بر الگوی تقسیم 
نقش ها« و »دیدگاه اس��الم درب��اره نقش های 
جنسیتی، خاس��تگاه آن و آثار رعایت یا عدم 
رعایت الگوی تفکیک  نقش های جنس��یتی در 

حوزه های مختلف« اشاره کرد.
این کتاب می کوش��د با بررس��ی پرسش های 
اساسی در موضوع هویت جنسی و نقش های 
جنس��یتی که از مهم تری��ن موضوعات حوزه 
مطالعات جنس��یتی قلمداد می شوند، به تبیین 

دیدگاه اسالمی در این زمینه بپردازد.
کت��اب »هوی��ت و نقش ه��ای جنس��یتی« در 
و  صفح��ه   320 نس��خه،   3000  ش��مارگان 
بهای 39500 ریال از س��وی انتش��ارات مرکز 
امور زنان و خانواده ریاس��ت  جمهوری روانه 

بازار نشر شده است.

افزایش ازدواج دختران با پسران كوچکتر از خود
گزارش خبر

بر اس��اس پژوهش انجام ش��ده در ایران، 38 
درص��د از زن��ان سرپرس��ت خان��وار در ایران از 

توانمندی روانی باالیی برخوردار هستند.
به گزارش  فارس براساس پژوهشی که توسط 
خدیجه رضایی، دانش��جوی رشته جامعه شناسی 
از 150 زن سرپرس��ت خان��وار تح��ت پوش��ش 
کمیته امداد امام خمینی )ره( انجام ش��ده اس��ت، 

42 درص��د از این زن��ان دارای توانمندی روحی 
پایین هستند و 23 درصد دارای توانمندی روحی 

متوسط هستند.
توانمن��دی روانی ش��امل چه��ار مولفه عزت 
نفس، خوداثربخش��ی، استقالل فکری و احساس 
قدرت می شود و حدود 9/46 درصد از زنان بیان 

کردند قادر به اثربخشی به روی داده ها و حوادث 
زندگی خود نیس��تند،2/37 درصد این توانایی را 
در حد متوس��ط و فقط 15/9 درصد آنان حد باال 
بیان کردن��د. 6/41 درصد از این زنان بیان کردند 
ق��درت چندانی در تغییر وضعیت موجود زندگی 
ندارن��د، 2/38 درصد تا ح��دی و 2/21 درصد تا 

حد باالیی به داشتن توانایی اذعان داشتند.

 52 درصد از زنان سرپرست خانوار نقش کمی 
در زندگی خود دارند

در زمینه استقالل فکری بیش از نیمی از زنان 
م��ورد مطالع��ه یعنی در ح��دود 52 درصد اعالم 
کردند تا حدودی در تصمیمات اساس��ی زندگی 
نق��ش ایفا کردن��د این در حالی اس��ت که 7/44 

درصد گفتن��د تصمیم های اساس��ی زندگی خود 
را برعه��ده می گیرند و اج��ازه دخالت دیگران را 
نمی دهن��د، 3/1درصد بیان کردن��د به طور عملی 
هیچ نقش��ی در تصمیم گیری های زندگی خود و 

فرزندان ندارند.
متغیره��ای زمینه ای به جز مه��ارت حرفه ای 
رابطه معناداری با توانمندی روانی زنان داش��ته و 
همچنین سن با مؤلفه های توانمندی روانی رابطه 
معنادار معکوس دارد و ش��دت این رابطه در حد 
متوسط بوده که در واقع می تواند ناشی از ضعف 
قوای جسمانی، عدم توان کار و افزایش سن افراد 

مورد مطالعه است.
تعدد نقش ها و سرپرستی خانوار نقش بیشتری 
را ب��ه این زنان در خص��وص تصمیمات زندگی 
خ��ود و خانوار به آنان واگ��ذار می کند. آنها خود 
را در نق��ش پدر، مادر و مش��اور اعضای خانواده 
احساس می کنند از این رو عالوه بر وظایف مادری 
و همس��ری مانند پخت و پز، خرید، نظافت منزل 
و... تم��ام وظایف یک پ��در را بر عهده می گیرند 
که چنین وضعیتی اس��تقالل فک��ری باالیی را به 

سرپرست های خانوار اعطا می کند.

مع��اون اجتماعی پلی��س امنیت کش��ور گفت: 
دو ش��رکت هرمی با 48 نفر عض��و در غرب تهران 

شناسایی و متالشی شدند.
به گزارش فارس سرهنگ مجید فقیه اعالم کرد: 
دو شرکت هرمی که در غرب تهران فعالیت می کردند 
توسط نیروهای پلیس امنیت و بر اساس گزارش های 

مردمی شناسایی و متالشی شدند.
وی اظهار داش��ت: 48 نفر از اعضای این شبکه 
دستگیر ش��دند و اقدامات اطالعاتی برای دستگیری 
دیگ��ر اعضا و شناس��ایی دفاتر این ش��رکت ها ادامه 

دارد.
س��رهنگ فقیه گفت: ب��ا هماهنگی های قضایی، 
نیروهای پلیس امنیت دفتر ش��رکتی به نام »mf« در 

میدان گلها شناس��ایی و 
مورد بازرسی قرار گرفت 
ک��ه 3 نف��ر از اعض��ای 
اصلی و سرش��اخه های 
ای��ن ش��بکه ب��ه همراه 
12 نف��ر از اعض��ای آن 
دستگیر و تحویل مراجع 

قضایی شدند.
اجتماع��ی  مع��اون 
پلی��س امنی��ت اف��زود: 

شرکت mf در سال 2006 در وین اتریش آغاز به کار 
کرد. این ش��رکت در انگلستان به ثبت رسیده است، 
فعالیت این ش��رکت در حوزه سرمایه گذاری است و 

در کشورهای مختلف اقدام به عضوگیری می کند.
سرهنگ فقیه گفت: این شرکت در ایران قدمت 

چندانی ندارد و در مراحل عضوگیری بوده است.
پرداخت سود 20 درصدی به اعضای این شبکه

معاون اجتماع��ی پلیس امنیت اع��الم کرد: این 
ش��رکت در تبلیغات خود اعالم کرد به اعضای خود 
ماهانه 20 درصد سود بانکی می دهد و همان طور که 
در تبلیغات اعالم کرده اند هدفشان سرمایه گذاری در 

تکنولوژی های جدید است.
وی اظه��ار داش��ت: در این ش��رکت ع��الوه بر 

فعالیت های هرمی اش��اعه فحشا و فساد اخالقی نیز 
صورت می گرفته اس��ت و زنان و دختران و پس��ران 
مجرد در خانه های تیمی این شرکت شبانه روز کنار 

هم فعالیت می کردند.
مع��اون اجتماعی پلیس امنیت ناج��ا تأکید کرد: 
ش��اهد 4 موج فعالیت ش��رکت های هرمی در ایران 
هستیم و این ش��رکت ها پس از شناسایی روش های 
خود را تغییر می دهند و شگردهای جدیدی را به کار 

می برند.
وی اظهار داشت: موج چهارم شرکت های هرمی 
این اصل را تبلیغ می کند که شما نباید فعالیت داشته 
باش��ید بلکه پول شماس��ت که باید کار کند و با یک 

سرمایه گذاری می توانید کسب درآمد کنید.

س��رهنگ فقیه افزود: پس از بررسی شرکت های 
هرم��ی متوجه می ش��ویم که اصاًل موضوع س��رمایه 
گذاری مطرح نیس��ت بلکه گ��ردش مالی پول اعضا 
باعث درآمدزایی برای سرش��اخه ها می ش��ود و اگر 
اعضای جدیدی به ش��بکه ملحق نشوند ورشکست 

خواهند شد.
ــرکت های هرمی متضرر  ــد اعضای ش 95 درص

می شوند
سرهنگ فقیه اعالم کرد: طبق یک تحقیق مشخص 
ش��ده است که 75 درصد اعضای شرکت های هرمی 
متضرر می شوند، 12/5 درصد یک بار سود می گیرند 

و تنها 6/25 درصد چند بار پول می گیرند.
وی در ادام��ه اظه��ار داش��ت: با یک حس��اب 

سرانگش��تی با توجه به 12/5 درصدی که یکبار سود 
می گیرن��د ح��دود 95 درصد از اعضای ش��بکه های 
هرمی متضرر می شوند و تنها 5 درصد سرشاخه های 

اصلی هستند که سود می برند.
مع��اون اجتماع��ی پلیس امنیت گفت: ش��رکت 
دیگری تح��ت عنوان QI که س��رمایه گ��ذاری در 
تورهای مس��افرتی را در برنامه کاری خود قرار داده 

بود توسط پلیس امنیت شناسایی و متالشی شد.
وی اظه��ار داش��ت:  ای��ن ش��رکت بر اس��اس 
گزارش های مردمی در میدان توحید شناسایی شد و 
3 سرشاخه اصلی آن در سه واحد آپارتمانی اقدام به 

عضوگیری می کردند.
س��رهنگ فقیه گفت: هر کدام از این ش��اخه ها 

15 عضو داش��تند و تا به حال 36 نفر از اعضای این 
شرکت دستگیر شده اند.

معاون اجتماعی پلیس امنیت افزود: اکثر اعضای 
این شرکت نیز دختران و پسران مجرد هستند که اقدام 
به برگزاری پارتی های شبانه و مختلط نیز می کرده اند.

وی اظهار داش��ت: از این ش��رکت تجهیزات و 
جزوه های آموزش��ی مرتبط ب��ا فعالیت های هرمی 

کشف شده است.
سرهنگ فقیه اعالم کرد: در اصفهان نیز با شرکت 
اوریفلیم که در زمینه لوازم آرایش��ی فعالیت می کند 

برخورد شده است.
وی اظهار داش��ت: تفاوت و تمایز ش��رکت های 
هرمی و شرکت های شبکه ای سخت است اما با ابالغ 

قانون تجارت الکترونیک فعالیت شرکت های مرتبط با 
تجارت الکترونیک منسجم تر خواهد شد.

مع��اون اجتماع��ی پلی��س امنی��ت تأکی��د کرد: 
شرکت های هرمی از فضای مجازی برای اغفال مردم 
استفاده می کنند و به دروغ خود را نماینده شرکت های 

خارجی معرفی می کنند.
سرهنگ فقیه گفت: 110 شرکت هرمی در کشور 
فعال هس��تند که توس��ط پلیس و دیگر سازمان های 

امنیتی تحت نظر هستند.
وی اظهار داش��ت: در س��ال 86 ش��اهد فعالیت 
شدید و قاطع ش��رکت های هرمی بودیم اما در سال 
87 با اقدامات پلیسی و امنیتی فعالیت این شرکتها 71 
درصد کاهش داشته است. در سال 88 این شرکت ها 
ش��گردها و شیوه های 

خود را تغییر داده اند.
اجتماعی  مع��اون 
پلیس امنی��ت از مردم 
خواس��ت ب��ه محض 
فعالی��ت  از  اط��الع 
هرم��ی  ش��رکت های 
پلیس  ب��ه  را  موضوع 

گزارش دهند.
سرهنگ فقیه تأکید 
کرد: برخی از شرکت های هرمی با مطرح ساختن نام 
برخ��ی از افراد مط��رح با برگزاری مراس��م خود در 
مکان های معروف و درج آگهی در روزنامه ها س��عی 

در مطرح کردن خود دارند.

وی اظهار داش��ت: سرش��اخه های این شبکه ها 
برای ایجاد رعب و وحش��ت می��ان اعضا خود را به 
دس��تگاه های امنیتی و انتظامی منصوب می کنند. در 
حالی که چنین مس��ائلی کذب محض اس��ت و این 
شرکت ها در صورت شناسایی توسط نهادهای امنیتی 

و انتظامی متالشی خواهد شد.
سرهنگ فقیه تأکید کرد: پلیس و دیگر دستگاه های 

امنیتی قاطعانه با شرکتهای هرمی برخورد می کنند.

38 درصد زنان سرپرست خانوار از لحاظ روانی توانمند هستند

حوادث
معاون اجتماعی پلیس امنیت کشور:

برخورد قاطع با شرکت های هرمی

اندیشه و نگارش
امکان راه اندازی مدارس 

بین المللی در ایران 
توسط بخش خصوصی 

عدم برخورداری 282 هزار دانش آموز ایرانی خارج 
از کشور از امکان تحصیل در مدارس ایرانی موضوعی بود 
که در گفتگو با مدیر کل مدارس خارج از کشور آموزش 

و پرورش مطرح شد. 
وزارت آموزش و پرورش از جمله وزارتخانه هایی 
اس��ت که حوزه کاری اش تا کیلومتره��ا دورتر از خاک 
وطنمان گسترش می یابد و در تمام نقاط دنیا از خاور دور 
گرفته تا آفریقا و اروپا و امریکا دارای مدرسه، دانش آموز 

و معلم ایرانی است.
آقای قاسمی نحوه اعزام معلم به خارج از کشور 

چگونه است؟
 چند نوع معلم به خارج از کشور اعزام می شوند. یک 
عده زوج فرهنگی اند که آزمون می دهند که هر دو قبول 
شده و اعزام می شوند. گروه دیگری هم هستند که یکی از 
زوجین فرهنگی قبول می شوند و دیگری به تبع همسرش 
اعزام می شود که این دو دسته رقم قابل توجهی از معلمان 
خارج از کشور را تشکیل می دهند اما ایرانیانی را هم داریم 
که به منظور دیگری در خارج از کشور زندگی می کنند که 

ما از ظرفیت همسران آنها استفاده می کنیم.
البته تنها م��ردان فرهنگی به خارج از کش��ور اعزام 
می ش��وند و زنان فرهنگی به تبع همسرانشان می توانند 
در ای��ن مدارس فعالیت کنند و در قانون، امکان اعزام زن 

فرهنگی وجود ندارد.
ــوند،   برخی از معلمانی که به خارج اعزام می ش
همسرانشان نیز به شکل حق التدریس در آموزش و 
پرورش به کار گرفته می شوند، این حق التدریسی ها 
نسبت به حقوق پایین خود معترض اند، علت اینگونه 

پرداخت حقوق چیست؟
حقوق معلمان خارج از کشور بر اساس مصوبه مجلس 
است و ما نمی توانیم بیشتر از آن بپردازیم. حقوق معلمان 
خارج از کش��ور هر س��ه ماه یکبار براساس ارز پرداخت 
می شود اما سال تحصیلی جاری یکی از بهترین دوره های 
مدارس خارج از کشور بوده است. ما حقوق  فرهنگیان را 
سه ماه زودتر به حسابشان واریز کردیم ضمن اینکه تمام 

مطالبات و معوقات آنها نیز پرداخت شد. 
ــق التدریس در خارج از  هم اکنون چند معلم ح

کشور فعالیت می کنند؟
تعداد معلمان حق التدریس ما بسیار کم است. البته ما 

آمار دقیق این معلمان را نداریم.
سرانه دانش آموزان خارج از کشور در حال حاضر 

چقدر است؟
 سرانه هر دانش آموز ایرانی مقیم خارج دو میلیون و 
200 هزار تومان در سال است که چند برابر سرانه دانش 

آموزان کشور است.
از بحث مدارس ایرانی خارج از کشور که بگذریم، 

هم اکنون چه کشورهایی در ایران مدرسه دارند؟
 8 کشور روسیه، هند، پاکستان، س��ودان، ژاپن، کره 
جنوبی، فرانسه، ایتالیا و آلمان در ایران مدرسه دارند. ضمن 
اینکه عراق نیز در ش��هر مقدس ق��م و دولت آباد تهران 
مدرس��ه دارد. سه مدرسه بین المللی و تطبیقی نیز برای 
اتباع خارجی ایجاد کرده ایم که هم اکنون 875 دانش آموز 
خارجی و ایرانیانی که به تازگی به وطن برگشته اند در آن 

تحصیل می کنند.
ــای فرهنگی مدارس  ــا نظارتی هم بر فعالیته  آی

تحت نظر سفارتخانه های خارجی دارید؟
 تا حدودی بر فعالیت این مدارس نظارت می کنیم 
ام��ا اج��ازه دخالت در ام��ور آنها را نداری��م. همان طور 
که آنه��ا در امور مدارس ما در خارج از کش��ور دخالت 

نمی کنند.                 گفتگو از مهر

ــه ماهه اول سال گذشته132 مورد ازدواج در کشور ثبت شد که  در س
ــتر از زوج بوده که این نوع ازدواج در  ــن زوجه بیش از 20 سال بیش س
ــال به 208 فقره معادل 57/57 درصد افزایش یافته  مدت مشابه امس
است که البته افزایش تعداد ازدواج هایی که سن زوج 20 سال بیشتر از 
زوجه هست نیز در حال افزایش است، به طوری که در بهار سال گذشته 
2943 فقره ازدواج از این دست در کشور ثبت شده که این رقم در سه 

 ماهه اول امسال به 3019 فقره رسیده است

ــامل چهار مولفه عزت نفس، خوداثربخشی، استقالل  توانمندی روانی ش
ــد از زنان  ــدود 9/46 درص ــود و ح ــدرت می ش ــاس ق ــری و احس فک
ــا و حوادث زندگی خود  ــی به روی داده ه ــان کردند قادر به اثربخش بی
نیستند،2/37 درصد این توانایی را در حد متوسط و فقط 15/9 درصد 

آنان حد باال بیان کردند.



تغییر جزیی از زندگی بشر است. در گذر زمان 
همه چیز تغییر می کنند، ام��ا مهم تر از خود تغییر، 
آمادگی انس��ان ها برای مواجهه با آثار آن است. در 
جوامعی که س��رعت تغییرات بی��ش از آمادگی ها 
و ظرفیت ه��ای مردم اس��ت نه تنها آس��یب هایی 
متوجه عموم می ش��ود بلکه تلقی مردم از تغییر نیز 
منفی خواهد بود. وضعیت ام��روز »خانواده ایرانی« 
مصداقی از این موضوع اس��ت. در گذار از سنت به 
مدرنیته و به همراه تغییرات آش��فته فرهنگی جامعه 
م��ا، خان��واده ایران��ی دگرگونی های گس��ترده ای 
را تجرب��ه می کن��د. درک ای��ن دگرگون��ی و پیش 
 بینی آث��ار و عواقب آن، از ابع��اد مختلف می تواند 
حائز اهمیت باش��د. تغییرات ناش��ی از پدیده های 
تاثیرگذار در درون فضاهای خانواده ها و رویدادهای 
برون، آسیب های جدیدی را به همراه دارند. از طرف 
دیگر به دلیل عدم آمادگی های نظام اجتماعی، و به 
جای هر گونه اقدام منفی، در اکثر موارد، نگرش های 
به ش��دت منفی در قبال این تغیی��رات وجود دارد.
رش��د و تحول خانواده در ایران و به تبع آن رش��د 
و تحول ف��رد در درون خانواده، تابع منطق و اصول 
خاصی نیس��ت. برای همین، تعریف خانواده نرمال 
و حد معمول در ایران کاری بس��یار دش��وار است. 
نب��ود نگرش نظام مند و منس��جم فرهنگی، تنوع و 
گس��تردگی عجیبی را در طیف رفتارهای خانواده به 
وجود می آورد. یک نمود آشکار این مسأله، حذف 
طبقه متوس��ط در خانواده های ایرانی است. در حال 
حاضر، هیچ نوع خانواده ای را نمی توان در تعریف 
طبقه متوسط جای داد. این تنوع و گستردگی باعث 
می ش��ود که به س��ختی بتوان درباره خانواده ایرانی 
سخن گفت. به همان اندازه که تفاوت های وسیعی 
در خانواده ه��ای ب��ا گرایش های مذهب��ی وجود 
دارد، در خانواده ه��ای بی تف��اوت و ی��ا با گرایش 
کمتر به مذهب هم، تفاوت ها گس��ترده و غیرقابل 
تصور اس��ت.یک نکته مهم در حال حاضر، تعارض 
بین سنت و مدرنیته اس��ت. خانواده ایرانی اصول و 
مفاهیمی از س��نت را هنوز یدک می کش��د، و از آن 
ط��رف، خود را در مس��یر مدرنیته قرار داده اس��ت. 
اگرچه این دوگانگی همیش��ه مستلزم تقابل نیست 
ولی عدم ش��فاف سازی وضعیت، تقابل های جدی 
را ب��ه وجود آورده و خواه��د آورد. مفاهیمی مانند 
فامی��ل، محرم و نامحرم، تعصب و غیرت، فرمانبری 
از بزرگت��ر ها، آبرو و حیثی��ت خانوادگی و غیره، به 
دلیل ش��رایط یادش��ده، در خانواده ه��ای مختلف، 
معانی و تعبیرهای متفاوتی پیدا کرده اند. می توانیم 
بعضی از رفتارهای خانواده هایی که به ش��یوه های 
خاص خود زندگی می کنند را فساد و بی بندوباری 
 تلق��ی کنی��م و می توانیم به این رفتاره��ا، به عنوان 
نشانه هایی از دگرگونی های مرحله گذار نگاه کنیم.
ش��اید در ای��ران مطالعاتی درباره خان��واده صورت 
می گیرد و شاید در جوامع دانشگاهی، بحث هایی در 
این زمینه وجود دارد، اما اینها به تنهایی کافی نیستند. 
نظام اجتماعی م��ا باید در قالب فرهنگ عمومی، نه 
فقط به موضوع خانواده، بلکه به مسائل همه سطوح 
سنی و همه اقشار توجهی نظام مند داشته باشد. عبث 
ترین کار تش��کیل ش��وراهای عالی خانواده، جوان، 
زن و غیره اس��ت. در نگاه سیس��تمی، پرداخت یک 
جانبه ب��ه هر موضوع، و جم��ع آوری افرادی برای 
تصمیم گیری هایی ک��ه هیچ گونه ضمانت اجرایی 
ندارند اتالف وقت تلقی می ش��ود. نگاهی به حرف 
ه��ا، دیدگاه ها و اقدامات جس��ته و گریخته درباره 
خان��واده، بیانگر عدم درک ش��رایط خاص فرهنگی 
خانواده ایرانی است. »خانواده ایرانی« چه دارد کدام 
جنبه های مثبت در خانواده های ایرانی به طور عموم 
وج��ود دارند آیا هم��ه آن چیزهایی که مثبت تصور 
می ش��وند واقعاً مثبتند تکلیف ما با سنت و مدرنیته 
چیس��ت آیا می توان دورنمای خان��واده در ایران را 
به تصویر کش��ید تحلیلی از رفتارهای خانواده های 
ایرانی می تواند ب��ه درک وضعیت موجود در آینده 

یاری رساند.

مقدمه ای بر آسیب شناسی خانواده ایرانی
قبل از آس��یب شناس��ی خانواده ایرانی و یا هر 
بخش دیگر از جامعه، باید به آسیب شناسی فرهنگی 
پرداخت. موضوعی که کس��ی در ایران نمی خواهد 
آن را جدی بگیرد. بدون آس��یب شناس��ی فرهنگی، 
بحث مجزا درباره آسیب شناسی خانواده ایرانی کار 
راحت��ی نخواهد بود. با این هم��ه، برای ادامه بحث، 
ناچاریم هر چند به اختصار به این موضوع بپردازیم. 
آس��یب شناسی خانواده ایرانی باید از دو منظر مورد 

توجه قرار گیرد زناشویی و فرزندپروری.

نکاتی درباره آسیب شناسی مسائل زناشویی
1. غلب��ه تفکر احساس��ی: منش��اء بس��یاری از 
اختالف ها و ناس��ازگاری های زناشویی غلبه تفکر 
احساس��ی بر تفکر منطقی است. دلیل اصلی ضعف 
فرهن��گ گفت وگو در خانواده ه��ای ایرانی به این 

نکت��ه باز می گ��ردد که ما با منطق م��ان با یکدیگر 
برخورد نمی کنیم، بلکه بیشتر احساساتمان را به کار 

می گیریم.
2.ک��م حوصلگی برای یادگی��ری: به رغم آنکه 
بس��یاری از والدین در امور تحصیلی فرزندان شان 
حساسیت های خاصی دارند، اما خود آنها آدم های 
باحوصل��ه ای برای یادگیری نیس��تند. این موضوع 
باعث می ش��ود که گاهی والدین نادانسته و با فرار 
غیرمستقیم از یادگیری، سطح فرهنگ و دانایی را در 

خانواده پایین می آورند.
3. کم ظرفیتی برای مش��کالت: به نظر می آید 
هر چه پیش تر می رویم، ظرفیت ها و قابلیت های 
زوج ه��ای جوان برای س��اختن پایه های زندگی و 
رودررویی با مشکالت آن کمتر می شود. زمانی این 
اعتق��اد رایج بود که »زن و ش��وهر باید زندگی را از 
صفر ش��روع کنند«، اما دیگر چنین اعتقادی حتی به 

عنوان یک شعار پذیرفته نیست.
4. تزلزل باورها: زن و شوهرهای امروزی دیگر 
صالبت و اس��تحکام والدین شان را در اعتقادات و 
باوره��ا ندارند. ش��اید امروز ما بس��یاری از افکار و 
نگرش های والدین مان را مورد نقد قرار می دهیم، 
اما باید بپذیریم که آنها همان افکار و نگرش هایشان 
را باور داش��تند، ولی ما در باورهایمان آنچنان قوی 
نیس��تیم و به عبارت دیگ��ر زندگی کاماًل هدفمندی 

نداریم.
مانن��د  های��ی  بهان��ه  ارتباط��ات:  5. ضع��ف 
مش��غله های زندگی، کمبود فرصت، بعد مس��افت 
و غی��ره س��وژه های رایج خانواده ها ب��رای توجیه 
ارتباط های کم فامیلی اس��ت. اگر چه پش��ت پرده 
این توجیه ها به طور معمول مس��ائل دیگری نهفته 
اس��ت. ارتباطات فامیلی و خانوادگی در ایران یعنی 
آنچه که جزء س��نت های ما است به مرور زمان کم 
و کمتر می ش��ود و جایگزین مناس��بی هم برای آن 
وجود ندارد. این کاهش ارتباطات و مراودات از یک 
س��و بیانگر رفتار متمدنانه ما است و از سوی دیگر 
متناقض با روحیات س��نتی ما اس��ت و حاصل این 
تقابل چیزی جز افزایش احساس تنهایی و اضطراب 

نیست.

ــائل  ــی مس ــیب شناس ــاره آس ــی درب نکات
فرزندپروری

1. غلبه پدر و مادری بر زن و ش��وهری: یکی از 
بزرگترین انحرافات و آفت های خانواده امروزی در 
ایران همین نکته اس��ت که زوجین بیش از آنکه زن 
و ش��وهر خوبی باش��ند، تالش می کنند پدر و مادر 
خوبی باشند. این نگرش و رفتار هم به والدین لطمه 

وارد می سازد و هم به فرزندان.
2. فرزنداب��زاری: برخ��الف آنچه ک��ه در ایران 
فرزندساالری نامیده می ش��ود، عنوان فرزندابزاری 
برای وضعیت حاضر مناسب تر است. فرزندان اگر 
واقعاً محور و س��االر هس��تند، حداقل خود باید از 
این ش��رایط راضی باشند، در حالی که عموما چنین 
نیس��ت. فرزندان در خانواده های ایرانی بیش��تر به 
عنوان ابزارهایی هس��تند برای رسیدن والدین به آن 
چیزهایی که خود نرسیده اند. والدین به همین لحاظ 
به فرزندان بیش��تر توجه می کنند و به اشتباه اسم آن 

را فرزندساالری می گذارند.
3. تربیت فرزندانی طلبکار: شرایط تربیتی حاضر 
خانواده ها را به س��متی می برد ک��ه در آن فرزندان 
طلبکار و والدین همیشه بدهکارند. این امر موجب 
تقویت احس��اس بی مس��ئولیتی و کاهش استقالل 

عمل در فرزندان می شود.
4. ضع��ف دانایی: رفتار های والدین با فرزندان 
هر چقدر هم که مالیم و محبت آمیز باش��د به طور 

عموم مبتنی بر آگاهی و دانایی نیست. والدین ایرانی 
سواد علمی خوبی در فرزندپروری و تربیت ندارند. 
تغیی��رات رفتاری والدی��ن در دو دهه اخیر و توجه 
بیشتر به مسائل فرزندان بیشتر مبنای احساسی دارد تا 
مبنای علمی و منطقی. در اروپا نظریه های مربیان و 
نظریه پردازانی چون روسو، پستالوزی، فروید، پیاژه 
و غیره موجب تغییر نگرش ها و رفتار های والدین 

شد، اما در ایران تغییرات مبنای علمی نداشت.
5. کوته نگری در اهداف: والدین ایرانی به دلیل 
ضعف در زن و شوهری کلیه اهداف و آمال زندگی 
خود را بر روی فرزندان متمرکز می سازند. بسیاری 
از پدر ه��ا و مادر ها، فرزن��دان را همه زندگی خود 
می دانن��د و حاضرند برای آنها هم��ه کار ی انجام 
دهند. پویای��ی و کمال فرزندان از مس��یر پویایی و 
کمال والدین می گذرد. اما ما بزرگتر ها فکر می کنیم 
نوبت ما گذشته است و االن هر کاری می کنیم باید 

برای فرزندان باشد.

چند مالحظه دیگر درباره خانواده ایرانی
به طور حتم مسائل خانواده امروز ایرانی با مسائل 
پنجاه یا صد س��ال پیش تفاوت های عمده ای دارد. 
بعض��ی از این تفاوت ها بیش از آنکه کیفی باش��ند 
کمی هستند، یعنی ماهیت موضوع از گذشته وجود 
داشته ولی شدت و اندازه آن تغییر کرده است. در هر 
حال خانواده ایرانی با مس��ائل خاصی روبه رو است 

که بیشتر آنها را تاکنون تجربه نکرده است.

تعدد عوامل تأثیر گذار
خانواده های امروزی دیگر مانند گذشته محدود 
نیس��تند. مهم تر آن که نه تنها عوام��ل تاثیرگذار بر 
خانواده ه��ا تعدد و تن��وع یافته اند بلک��ه ضرورتا 
همه این عوامل در بیرون از فضای خانواده نیس��تند. 
اینترنت و ماهواره برای بس��یاری از خانواده ها ابزار 
و عواملی غریبه محس��وب نمی ش��وند. اگر تالش 
خانواده ها قباًل معطوف به کنترل فرزندش��ان برای 
جلوگیری از اعتیاد و فس��اد اخالقی که زمینه هایش 
در خ��ارج از خانواده وجود داش��ت بود امروزه این 
زمینه ه��ا ب��ه داخ��ل خانواده ها آمده ان��د. درک و 
پذیرش تعدد و تنوع ای��ن عوامل و پیچیدگی های 
بای��د حساس��یت های  ای��ن موض��وع  از   ناش��ی 
 زیادی را در تصمیم گیرندگان فرهنگی کشور ایجاد
  کن��د، اما ن��ه حساس��یت های موضع��ی، مقطعی، 
ناشیانه و گاه سختگیرانه، بلکه حساسیتی آگاهانه و 

منطقی.

ترس از انحراف
بس��یاری از خانواده ها و حتی دست اندرکاران 
فرهنگ��ی با ت��رس از احتمال انح��راف نوجوانان و 
جوانان اصرار دارند مانع این انحراف بش��وند. پیش 
فرض چنین نگرش��ی آن است که ما افراد را مستعد 
انحراف می دانیم و یا به چش��م منحرف به آنها نگاه 
می کنیم. این نگرش فرهنگی، نه تنها درست نیست 
بلکه در بسیاری از موارد خود عاملی خطرساز است. 
ترس از منحرف شدن ناخواسته زمینه های انحراف 
را بیش��تر می کن��د. وقتی م��ا از اینک��ه نوجوانان و 
جوانان منحرف شوند هراس داریم خود به خود نوع 
رفتارهایمان مشکوک تر، بدبینانه تر و آزاردهنده تر 
می ش��وند و زمینه ه��ای انحراف بیش��تر به وجود 

می آید.

شکاف نسل ها
شکاف نسل ها موضوع عجیبی نیست اما مشکل 
تلقی کردن آن عجیب اس��ت. شکاف نسل ها امری 
بدیهی و عادی اس��ت. اصاًل نمی توان تصور کرد و 

نباید که دو نسل مثل هم باشند، بنابراین، مهم فاصله 
نیس��ت، بلکه نوع نگرش به این فاصله اس��ت. اگر 
این فاصله را غیرعادی و مش��کل س��از تلقی کنیم 
مش��کالت خود ما بیش��تر می ش��ود. اما اگر درک 
درستی از شکاف نس��ل ها داشته باشیم با پذیرش 
موضوع، به اس��تقبال آن می رویم. شکاف نسل ها 
خطر نیس��ت، خطر عمده، ناشی گری در برخورد 
با این موضوع اس��ت. ب��رای مواجهه منطقی با این 
پدی��ده، والدین بای��د فرهنگ گفت وگ��و، مدارا، 
انعطاف پذیری و پویایی را بیاموزند و بدین وسیله 

درک منطقی خود از موضوع را نشان دهند.

اقتصاد خانواده
اگرچه درگیری های مالی مس��أله همیش��گی 
افراد و خانواده ها است ولی در حال حاضر طیف 
تفاوت های ش��رایط اقتصادی خانواده ها بس��یار 
گسترده است. مسائلی چون خط فقر، رقابت های 
مال��ی، گرایش ب��ه تجم��الت، چند ش��غله بودن 
والدی��ن، کار تا دیر وقت و غی��ره، تبعات خاصی 
را در خانواده ه��ا ب��ه وجود می آورند که بیش��تر 
ویژگی های دو دهه اخیر محس��وب می ش��وند و 
تا قبل از آن بدین ش��کل تجربه نشده بودند. شاید 
ریش��ه قس��مت عم��ده ای از مش��کالت امروز و 
چالش های آین��ده خانواده های ایرانی را بتوان در 
شرایط دشوار اقتصادی یافت. تالش های خانواده 
در مس��یر مس��ائل اقتصادی چه آنهای��ی که برای 
جب��ران کمبود ها صورت می گی��رد و چه آنهایی 
که از س��ر زیاده طلبی اس��ت، تاثیرات چشمگیری 
ب��ر همه ابعاد زندگی م��ردم دارد و گاه، آنگونه که 
م��ردم تصور می کنند، همه چی��ز زندگی را تحت 
الشعاع قرار دهد. در هر حال، هرگونه بحث درباره 
مسائل خانواده ایرانی، بدون در نظر گرفتن مسائل 

اقتصادی ناممکن می نماید.

مخاطرات جنسی
مس��ائل جنسی جامعه و خانواده ها، موضوعی 
اس��ت که هنوز هم نمی ت��وان به راحتی درباره آن 
صحبت کرد. در قبال این گونه مس��ائل، ما بیش��تر 
روش »نادیده گرفتن و سرپوش گذاشتن« را به کار 
می گیری��م و هنوز در پذیرش اصل موضوع دچار 
مشکل هستیم. ارائه پیشنهادها و راهکارهای جسته 
و گریخت��ه که بیش��تر بر مبنای س��لیقه های فردی 
اس��ت و معموالً هم در ش��رایط بس��یار حاد مانند 
قضیه خفاش ش��ب و محمد بیجه ارائه می شوند، 
هیچ گاه مشکلی را حل نخواهد کرد. نظام اجتماعی 
ما به دالیل زیادی در درک مسائل و شرایط جنسی 
جامعه مش��کل دارد و نمی تواند به طور جدی به 
تحلیل واقع بینانه این گونه مسائل بپردازد. شل کن، 
س��فت کن های موضعی و برخورد های خفیف و 
تن��د مقطعی، فقط مصرف ش��عاری دارند و نه تنها 
چیزی را عوض نمی کنند بلکه گاه شرایط نامناسب 
ت��ری را به وجود می آورن��د. اگرچه به طور حتم، 
در الیه های مختلف نظ��ام، آگاهی ها و اطالعات 
کاملی درباره شرایط جنس��ی جامعه موجود است 
ولی ب��ه دلیل ابه��ام و س��ردرگمی در نحوه درک 
موض��وع، از در ان��کار در می آئیم و حداقل چنین 

وانمود می کنیم که خبری نیست. 

هویت ملی مذهبی
باز به دالیل زیادی که جای بحث گسترده ای 
دارد، هوی��ت فرهنگ��ی خانواده ه��ای ایران��ی تا 
حدودی کور و آش��فته است. به دلیل ابهام موجود 
در روش��ن ش��دن وجوه قابل قبول از هویت ملی 
و تناس��ب آن ب��ا هوی��ت مذهب��ی، گرایش های 
بس��یار متع��دد و متنوعی در خانواده ه��ای ایرانی 
دیده می ش��ود. حتی نمی ت��وان خانواده ها را در 
دو طیف دارای گرایش ه��ای ملی و گرایش های 
مذهبی قرار داد چ��را که تعدادی از خانواده ها، از 
ش��مول هر دو قطب طیف یاد شده خارج هستند. 
روش های ش��خصی و درونی شده، بیشتر از طبقه 
بندی های رایج، دیده می ش��وند. بدون آنکه حد 
وسط و نقطه تعادلی را بتوان نشان داد یا از خانواده 
هایی صحبت کرد که هرکدام به روش خود زندگی 
می کنن��د و هویت خاص خ��ود را دارند. دقت در 
انتخاب اس��امی برای فرزندان و تنوع گس��ترده در 
این موض��وع، نمون��ه ای از گرایش ه��ای متعدد 
هویت��ی خانواده های ایرانی اس��ت. ن��وع مواجهه 
مردم با جش��ن هایی که ملی محس��وب می ش��ود 
و گاه حتی احیای جش��ن های فراموش شده و از 
طرف دیگر استقبال مردم از مناسبت هایی چون ماه 
رمضان، تاسوعا و عاشورا و غیره نشان می دهد که 
مردم آنگونه که سیاس��تگزاران فکر می کنند، نمی 
 اندیش��ند. به مس��أله هوی��ت ملی مذهب��ی جامعه
 بای��د در مجام��ع علم��ی و دانش��گاهی، نهادهای 
سیاس��تگزار و تصمیم گیر، دولت و مجلس، بیشتر 

پرداخته شود.

خانواده ایرانى و چالش های آینده

س��بک زندگی ش��خصی و میزان عالقه ی ش��ما ب��ه پخت و پز، 
ن��وع یخچال و فریزری را که می خواهید خری��داری کنید برای تان 
مش��خص می س��ازد. اگر تعداد افراد خانواده محدودند و عالقه ای 
هم به پخت و پز نداش��ته، بیش تر از غذاهای آماده استفاده می کنید، 
یخچال کوچکی در زیر میز کار و یا زیر س��طح کاری کابینت ها، هم 
ردی��ف و هم تراز با آن ها، با یک محفظ��ه ی منجمد کننده )فریزر( 
که در واحد دس��تگاه ادغام شده، تمامی آن چیزی است که به آن نیاز 

دارید.
 آن هایی که بسته به شرایط زندگی شان همیشه در حال پخت و 
پز هستند، نیاز به یک یخچال بزرگ دارند تا مواد غذایی تازه را در آن 
نگهداری کنند )وجود کشوهای بزرگ برای نگهداری میوه و سبزی ها 

در این مورد، مهم هس��تند(. اگر غذای آماده و مواد خوراکی منجمد 
زیاد مصرف می کنید، نیاز دارید تا بخش فریزرتان بزرگ تر باش��د و 
ممکن است یک دستگاه یخچال فریزر قائم و ایستاده خریداری کنید 
که نیمی از آن یخچال و نیمی از آن فریزر اس��ت. یخچال فریزرهای 
افقی یا صندوقی نیز بس��یار مفیدند، زیرا می توانند در زیر صفحه ی 
پیشخوان یا یک تاقچه قرار بگیرند و در مجموعه با ایجاد یک مبلمان 

فشرده و کیپ هم، فضای کم تری را اشغال کنند.
 ناگفته نماند تا زمانی که خانواده ی بزرگ و پر جمعیتی ندارید، 
از خری��د فریزرهای جداگانه و ب��زرگ پرهیز کنید. زیرا که اگر دقت 
داش��ته باش��ید می بینید مواد غذایی زیادی را بدون آن که واقعًا الزم 
باش��د، با صرف وق��ت وهزینه ی زیادی انب��ار و منجمد می کنید و 
ب��رای ماه ها و حتی یک س��ال بعضی از م��واد خوراکی را در فریزر 

نگهداری می کنید.
برای آش��پزخانه های کوچ��ک، یخچال ها و فریزرهای بس��یار 

کوچ��ک و باریک نی��ز در بازار لوازم خانگی موجود می باش��د. قبل 
از خری��د یخچال یا فری��زر مورد نیازتان دره��ای آن را بازبینی کنید 
که به چه نحو باز می ش��وند، اگر نحوه ی باز ش��دن یا به جهت آن 
مناس��ب کارتان نیست، از فروشنده بخواهید مدل مناسب کار شما را 
در اختیارتان قرار دهد. بسیاری از لوازم آشپزخانه که هم اکنون توسط 
تولید کنندگان ساخته می شوند، گزینه های متفاوتی را متناسب با نیاز 
کاربران ارائه می دهد. حتی بعضی اوقات می توان یخچال و فریزری 
انتخاب کرد که روکش در آن به میل ش��ما س��فید، رنگی، اس��تیل یا 

طرح چوب باشد.
گاهی هم درهای لوازم آشپزخانه از جمله یخچال یا فریز، قابلیت 
نص��ب یک صفحه ی تزیینی ب��ر روی خود را دارن��د. بدین ترتیب 
می توانید لوازمی را که در یک آشپزخانه واقع شده اند ولی متعلق به 
یک دس��ت و یک واحد تولید نیستند، به خوبی با یکدیگر جور کنید 

و نمایی جذاب تر در آشپزخانه ی خود به وجود آورید.

چارخونه

یخچال ها و فریزرها

جوانان از دغدغه هایشان می گویند 
با اجازه بزرگترها من جوان هستم 

ریحانه حسین پور: اگر تا دیروز جوان ما از کار کردن زیاد رمقش گرفته می شد حاال از بیکاری 
اس��ت مش��کل ما نه ازدواج است نه تش��کیل خانواده مشکل ما بیکاری اس��ت و عدم تفاهم با 
خانواده ها شهروز می گوید شاید بین 20 تا 25 سال سن داشته باشد فوق دیپلمش را که گرفته 

بیکار مانده به قول خودش عالف کوچه و خیابان.
دستش را به ریش پر فسوریش می کشد و می گوید :خونه شده خوابگاه گرچه اینطوری بهتره 
مامان یه طرف بابا یه طرف من جوونم یه طرف البته ش��اید اینطوری بهتره با هیچکدومش��ون 
تفاهم ندارم اما بیش��ترین چیزی که اذیتم می کنه بیکاریه نمی خوام دس��تم تو جیب بابام باش��ه 
اصاًل همین مسأله است که مارو از هم جدا کرده عوض اینکه خونه برام جای آرامش باشه شده 

میدون جنگ نه اجازه میدن جوونی کنیم نه استقالل مالی داریم مجبوریم بشیم خیابانگرد.
دکتر حمیدرضا آراس��ته با این مسأله موافق اس��ت به نظر او فرهنگ ملی و آموزه های مذهبی، 
»خانه« را »مسکن« یعنی سرای سکونت، آرامش جسم و آسایش روان می داند که در آن روابط 
عاطفی شکل می گیرد، خانواده بنیان می شود، نسل جدید رشد و رویش می یابد، مجموعه ای 
از بهترین و ناب ترین مناس��بات انس��انی و اخالقی برقرار می ش��ود و یکایک افراد ریشه های 
ش��خصیتی خوی��ش را در کان��ون آن می بینند و می یابند اما در ای��ن دوران همان خانه و محل 
آرامش به دلیل مناسبات غلطی که بین جوان امروز و نسل پیش ایجاد شده باعث گردیده که به 

محل جنگ بین دو نسل تبدیل شود.
وی با اش��اره به اینکه باید به جوان فرصت داد که خود را بشناس��د و با زبان خودش آنچه را 
می خواهیم به او تفهیم کنیم می گوید :تا زمانی که بخواهیم با س��الح خشونت و تحکم عقاید 

خود را بهینه کنیم موفق نخواهیم بود.
پ یعنی پول یعنی خوشبختی 

اگه اونو بخرم، اگه اونو بفروشم، اگه این ملک به من برسه، اگه سود پولهای حسابم بیشتر بشه، 
اگه تو اون معامله پیروز بشم، اگه، اگه، اگه...... اوووووووووووووو،دلم  میخواد دنیا رو بگیرم. 
تا کی حس��رت این مال و منال رو بخورم ؟ اما دغدغه داوود فقط پول داش��تن اس��ت به نظر او 

پول یعنی همه چیز با پول میشه جوانی کرد به معنای واقعی.
اما س��یما نظری متفاوت دارد :نمیدونم چرا زمونه عوض ش��ده ! پیش هرکی میشینی فقط بحث 
پول و ثروت میکنه. جوابش��م اینه که: خوب دورشه دیگه... اگه نخوری میخورنت ! آره درسته، 
دورشه... ولی دوره ی خیلی چیزای دیگه هم هست. پس اونا چی میشه ؟! اینقدر از پول حرف 
زده میش��ه که دیگه همه چی یادمون رفته، دیگه همه چی رو به رنگ اس��کناس میبینیم، دیگه 
خبری از انشای »علم بهتر است یا ثروت«  نیست، چون دیگه تک جوابی شده !میدونی چیه ! با 
خود فکر میکردم اگه من جای این افراد بودم و عقیدم این بود که دیگه تو این دوره با پول همه 
کار میشه کرد، آیا واقعًا میتونستم ؟نه نه نه... اصاًل نمیشه ! چطور با پول میشه محبت رو خرید 
؟ چطور با پول میش��ه جلوی تقدیر رو گرفت ؟ چطور با پول میش��ه دلتنگی ها رو از بین برد ؟ 

چطور با پول میش��ه...... نمیدونم، فقط میدونم خیلی چیزا با پول حل نمیش��ه و خیلی چیزا هم 
بدون اون حل میش��ه.اما متأسفانه اکثر جوانان امروز ما فقط به پول فکر می کند اگر پول نداشته 
باشد همه چیز را کنار می گذارد و خود را فرد حقیری حس می کند که هیچ چیز دیگر ندارد.

جوانی کجایی...؟!  
 اما به نظر خیلی افراد هم با پول نمی شود جوانی را خرید از جمله آنها سهرابی است در حالیکه 
بر روی یکی از نیمکتهای پارک نشس��ته و کتاب سنگفرشهای خیابان از طال است را می خواند 

معتقد است جوانی در گرانبهایی است که با هیچ چیز قابل برگشت نیست نه پول نه مال نه...
او حاال دوران بازنشس��تگیش را می گذراند و در جوانی به عنوان اس��تاد دانشگاه به جوانی هم 
س��ن و س��ال و گاهی مس��ن تر از خود درس می داده می افزاید : معموالً یکی از آرزوهایی که 
در ه��ر فرهن��گ و در میان هر ملتی ج��زء آرزوهای رایج و در عین حال محال اس��ت، آرزوی 
بازگش��ت جوانی است. آه حسرت باری که با جمله ی »جوانی کجایی که یادت بخیر« به نمایش 
می گذاریم نش��ان دهنده ی این است که جوانی یک فرصت است. فرصتی که معموالً ما انسان ها 
وقتی از دس��ت می دهیم قدرش را می دانیم. اگر می ش��د در جوانی با راهکارهایی توجه به این 
فرصت مورد بی مهری و فراموش��ی قرار نمی گرفت ش��اید حس��رت های دوران پس از جوانی 

کم تر می شد. 
آنهایی که دوره ی جوانی را س��پری کرده اند و تجربه هایی اندوخته اند بهترین کس��انی هستند که 
می توانند ما را در دوران جوانی متوجه این فرصت اس��تثنایی بکنند ولی مش��کل اینجاس��ت که 
یکی از خاصیت های دوران جوانی این است که جوان ها کمتر در برابر لحن پندآمیز و موعظه ای 

و ارشادی انعطاف نشان می دهند. 
به نظر او بهترین ش��یوه برای ارتباط برقرار کردن با جوان این اس��ت که کاری صورت بگیرد که 
خودش متوجه موقعیتی که در آن قرار گرفته بش��ود در این صورت خیلی طبیعی، عکس العمل 
الزم و بایس��ته را انجام می دهد. همانگونه که اگر کس��ی بفهمد خطر قطعی اس��ت الزم نیست 
موعظه اش کنیم که از صحنه خطر دور ش��ود یا این که دس��تش را بگیریم و دورش کنیم. خیلی 
وقت ها یک تلنگر و حتی یک آگاهی کوچک می تواند تأثیر به سزایی در تصمیم گیری درست و 

حساب شده ی ما داشته باشد.
فضایی برای تخلیه جوانی 

در این راس��تا برخی دیگر هم ورود تکنولوژی های جدید را عامل ش��کاف بین نسلها می دانند 
همانطور که شایس��ته که در رش��ته فیزیک دانشگاه صنعتی درس می خواند معتقد است :در این 
ایام نس��ل جوان از رهگذر آش��نایی با ابزارها و امکانات فن آوری جدید و مدرن، دریچه ای به 
وقایع و حقایق جهان بر گستره کنونی باز می کنند که در آن بزرگ ترین و کوچک ترین رویداد 
و رخدادی در کمترین زمان ممکن در اختیار آنان قرار می گیرد!اما در این میان، معادالت پیدا و 
پنهان فرهنگ ها و تعامالت گوناگون اندیشه ها در سطح خانواده ها باعث می شود که بین یک 
جوان تحصیلکرده با نسلی که برخی از آنها سواد چندانی از دانش روز ندارند مشکل ایجاد شده 
و همین مس��أله باعث می ش��ود که جوان در فضای مجازی به دنبال عالیقش بگردد نه در جمع 
خان��واده اش و دی��ری نمی پاید که جوان مفهوم »زندگی«را  تنها به »زنده ماندن« تعبیر می کند، 
بی آنکه بداند چرا زندگی می کنند؟ و چگونه باید زندگی کنند؟ و به جای هدفمندی و تالش 
برای ارزش های واالی انسانی در سطح جامعه، تنها و تنها »خوردن« و »خندیدن« و »دویدن« و 

»چرخیدن« آن هم از روزنه »جنسیت« نه »انسانیت« مطرح می شود!
دکتر آراس��ته در س��خنان خود با اش��اره به این موضوع بس��یار مهم می گوید: »مسائل جهانی، 
ایجاب می کند نگرش هایی پرورانده ش��ود که به یاری آن نس��ل جوان کنونی بتواند خود را با 
نس��ل های  گذش��ته و آینده همدل بدانند و توانایی دوراندیشی و تفکر در باره آینده دوردست 

را داشته باشد.

فرهنگ ملی و آموزه های مذهبی، »خانه« را »مسکن« یعنی سرای 
ــم و آسایش روان می داند که در آن روابط  سکونت، آرامش جس
عاطفی شکل می گیرد، خانواده بنیان می شود، نسل جدید رشد و 
رویش می یابد، مجموعه ای از بهترین و ناب ترین مناسبات انسانی 

و اخالقی برقرار می شود

یک نماینده مجلس گفت: وحدت و یگانگی والدین در تربیت صحیح فرزند بسیار مؤثر است.
خلیل حیات مقدم در گفتگو با فارس درباره مقوله تربیت در خانواده ها گفت: تربیت یکی از ارکان 

مهم زندگی افراد است به همین دلیل پرداختن به این مقوله باید با دقت باشد.
وی اضافه کرد: داش��تن فرزند س��الم نیازمند داشتن والدین سالم و با محبت است،  بیشتر افرادی 
که در دوران جوانی دچار آس��یب های اجتماعی و بحران های روحی می شوند،  دوران کودکی خوبی 

نداشته اند.
 وی اضافه کرد: اگر مسائلی همچون توجه به محرم و نا محرم، حالل و حرام و نجاست و پاکی از 
همان دوران کودکی به فرد آموزش داده شود فرد در سنین جوانی کمتر دچار مشکالت و آسیب های 

اجتماعی می شود. 
وی به نقش رسانه ها مخصوصاً تلویزیون اشاره کرد و گفت: همان طور که تلویزیون نقش مهمی 
در انتقال اخبار و رویدادهای تاریخی دارد نقش بسیار تاثیرگذاری هم در چگونگی روابط والدین با 

فرزندان می تواند داشته باشد. 

گزارش

دیدگاه
وحدت و یگانگی والدین

 در تربیت فرزند بسیار مؤثر است

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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سالمت
سعیدلو 

 ورزش باید اولویت اول مردم باشد
رئیس سازمان تربیت بدنی گفت:باید تالش کنیم تا 

ورزش اولویت اول جامعه در زندگی روزمره باشد.
ب��ه گ��زارش واحد مرک��زی خبر، علی س��عیدلو 
درنشست کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک اظهار داشت: 
هر کش��وری که بیش��ترین افراد آن را جوانان تشکیل 

دهند.
دارای توانمندیهای بسیار باالیی خواهد بود و ایران 
اس��المی از این مزیت برخورداراست،پس باید بستری 

فراهم کنیم که ورزش اولویت اول مردم در زندگی
باشد و افراد جامعه برای سالمتی خود و جامعه هر 

روز زمانی را به ورزش اختصاص دهند.
معاون رئیس جمهور با تأکید به گس��ترش ورزش همگانی یادآور شد : دولت دریچه ای نو رو به 
ورزش باز کرده و بیشترین دغدغه دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور گسترس وزرش همگانی 

دربین اقشار مختلف جامعه است.
سعیدلو ادامه داد : باید مسئوالن ورزش کشور و دولتمردان با برنامه ریزی و بهره گیری ازمتخصصان 

و دانشگاهیان مشکالت را بررسی وشرایط را برای ورزش کردن افراد جامعه آماده کنند.
رئیس سازمان تربیت بدنی با تقدیر از عملکرد علی آبادی در دوره 4 ساله مدیریت بر سازمان تربیت 
بدنی تأکید کرد : در دولت نهم کارهای اصولی و زیربنایی مخصوصا در زیر ساخت های ورزش صورت 

گرفت که با بررسی این اقدامات متوجه پیشرفت ورزش در این زمینه خواهیم شد.
رئیس سازمان تربیت بدنی در پایان خطاب به مسئوالن کمیته ملی المپیک گفت : انتظارات جامعه از 
مسئوالن ورزش و ورزشکاران بسیارباالست و باید تالش کنیم با رفع مشکالت و کمک به فدراسیون 

ها، ورزش را به اوج برسانیم.
در این جلسه ابتدا رئیس کمیته ملی المپیک گزارشی از فعالیت های کمیته ملی المپیک ارائه کرد. بهرام 
افشارزاده نیز از برنامه ریزیهای کمیته ملی المپیک برای تیم های راه یافته به مسابقات آسیایی گوانگجو 

گزارش داد.
دراین جلسه روسای فدراسیون های جانبازان و معلوالن،بدمینتون،بسکتبال،فوتبال،بوکس ویحیی زاده 

نماینده مجلس شورای اسالمی نیز، حضور داشتند.

تکواندو، ملی پوشان چهار وزن خود را شناخت
 تیم ملی تکواندو ایران چهار ملی پوش

 خود را شناخت
به گزارش واحد مرکزی خبر ؛ در پایان نخستین روز از رقابتهای انتخابی تیم ملی 151 تکواندوکار در چهار 
وزن 58- کیلوگرم، 68- کیلوگرم، 80- کیلوگرم و 87+ کیلوگرم باهم رقابت کردند که هادی مستعان، 

عباس شیخی، روح اهلل طالبی و افشین ساکت با کسب عنوان نخست به اردوی تیم ملی راه یافتند.
نتایج کامل اولین روز مسابقات انتخابی:

وزن 58- :1- هادی مس��تعان)کرج ( 2- امیریارانی)کرمانشاه(3- علیرضا شکوری)آذربایجان شرقی( و 
امیری )کرمانشاه(

وزن 68- :1- عباس ش��یخی )کرج(2- وحید ناصری )کرمانش��اه(3- مجیی��د بهرامی )تهران( و میثم 
قهرمانلو)کرج(

وزن 80- :1- روح اله طالبی )تهران( 2- بهزاد ایلخانی )تهران( 3- آرش مژده )مازندران( و مهران عسگری 
)تهران(

وزن 87+:1- افشین ساکت )گیالن( 2- حامد کناری وند)ایالم( 3- مهدی نوایی )آذربایجان شرقی( و 
پیام قبادی )تهران(

کادر فنی تیم ملی که نظارت بر مسابقات را برعهده دارد از میان سایر مدعیان نفراتی را به اردو دعوت 
خواهد کرد.

 

روز شمار لیگ قهرمانان آسیا
مدیر پروژه ورزشگاه فوالدشهر: AFC نمی تواند 

ورزشگاه را تأیید نکند
مدیر پروژه ورزشگاه فوالدشهر اصفهان گفت: با برطرف کردن تمام ایرادها و اجرا کردن تمام الزامات، 
کنفدارسیون فوتبال آسیا تا ابتدای دی ماه امسال دیگر هیچ بهانه ای برای تأیید نشدن ورزشگاه فوالدشهر 

وجود ندارد.
به گزارش فارس محمدعلی منصوری اظهار داش��ت: در نخستین گام برای حل مشکل های ورزشگاه 
فوالدشهر نور ورزشگاه را از 800 لوکس کنونی به یک هزار و 200 لوکس ارتقاء می بخشیم که نیمی از کار 

صورت گرفته و در چند روز آینده نیز به حد استاندارد می رسیم.
وی به افزایش ظرفیت ورزشگاه فوالدشهر اشاره کرد و افزود: در دو گوشه شمال غربی و شمال شرقی 
ورزشگاه سکوهایی برای افزایش ظرفیت در نظر گرفته شده که پیش بینی می کنیم ظرف دو ماه آینده نیز 

این عملیات به پایان برسد.
مدیر پروژه ورزشگاه فوالدشهر درباره ایرادهای جزئی موجود در ورزشگاه نیز خاطرنشان کرد: سرویس 
بهداشتی، آبخوری، نمازخانه، اتاق پزشک هواداران و اتاق امداد از جمله نواقص کوچکی بود که عملیات 

احداث آن در حال انجام است و به زودی این مجوعه نیز به بهره برداری می رسد.
وی با اشاره به کمبود امکانات در ورزشگاه فوالدشهر تصریح کرد: عملیات تجهیز میکس زون به پایان 
رسید و هم اکنون اتاق مدیا سنتر در حال تجهیز شدن است که تا زمان آغاز مسابقات همه چیز تکمیل 
می ش��ود. پروژه IT ورزش��گاه نیز در دست مطالعه اس��ت و از هفته آینده نیز عملیات اجرایی آن آغاز 

می شود.
منصوری با اش��اره به آش��فتگی گیت های ورودی در بازی های لیگ برتر و حساس اضافه کرد: قرارداد 
ساماندهی این گیت ها منعقد شده و از هفته آینده نیز عملیات اجرایی آن به صورت کامل آغاز می شود تا 

در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از این بی نظمی ها جلوگیری شود.
وی با تقدیر از پیگیری های مسئوالن کارخانه ذوب آهن و باشگاه برای برطرف کردن مشکالت ورزشگاه 
فوالدشهر ادامه داد: با توجه به اجرایی شدن تمام پروژه های در حال کار در ورزشگاه تا تاریخ یکم دی ماه 
سال جاری، بعید می دانم کنفدراسیون فوتبال آسیا به فوالدشهر ایرادی بگیرد و این ورزشگاه را تأیید نکند.

ــی: بی شک  گروه ورزش- محمود رئیس
فوتب��ال یکی از جذاب تری��ن و پرطرفداران ترین 
ورزش��های گروهی قرن بیس��تم ب��وده که حضور 
رس��انه های بین المللی این جذابیت را دو چندان 

کرده است.
رش��ته ورزش��ی فوتب��ال یک��ی از بازرتری��ن 
ورزش��های قاره ه��ای پنجگانه جهان به حس��اب 
می آی��د ک��ه رویکرد آن ب��رد و باخت هم��راه با 
ب��ازی جوانمردانه اس��ت که ب��ازی جوانمردانه را 
باید با عنوان»Game frankly« در س��طح جهان 

شناخت.

زمانی در امریکا بسکتبال سیاسی ترین ورزش 
بود، در روسیه نیز کشتی و شطرنج در کانادا هاکی 
روی ی��خ، در کوبا بوکس و در چین و رومانی نیز 
ژیمناس��تیک به عنوان سیاس��ی تری��ن ورزش این 

کشورها محسوب می شد.
در ای��ن بین در کنفرانس ش��رق و غرب لیگ 
"NBA امری��کا تی��م بس��کتبال گاوهای وحش��ی 
»لیکرز« با حضور س��یاه پوس��تان افس��انه ای نظیر 
»مایکل جردن«، قهرمان بال منازع س��الهای متمادی 
می شود و همین امر نگرانی سناتورهای جمهوری 
خواه و دمکراتها را همواره برای رویارویی در این 

لیگ رقم می زد.
این حساسیت های بسکتبال به دورترین نقاط 
جهان نیز کشیده شد به گونه ای که در بازی دختران 
الجزایز با سنگال در پی هو کردن بازیکنان سنگال 
از س��وی هواداران الجزایزی، حزب سوسیالیست 
وقت الجزایز با صدور بیانیه ای به صورت رسمی 

و سیاسی از مردم کشور خود عذرخواهی کرد.
در کش��تی نیز برخی از کش��تی گیران جماهیر 
شوروی س��ابق هرگاه با دولت کمونیستی شوروی 
روی لج می افتادن��د در رقابتهای انتخابی تیم ملی 
ش��وروری روی تشک ضعیف حاضر می شدند تا 
اعتراض ه��ای سیاس��ی خ��ود را در قالب ورزش 

کشتی به رخ سیاستمداران بکشند.
ام��ا فوتبال ب��ه گون��ه ای دیگ��ر وارد کارزار 
سیاس��تورزی شد و گروههای سیاس��ی با تشکیل 
تیمهای ورزش��ی، رقابت و میدان تمرین دمکراسی 

خواهی خود را به وسط میدان فوتبال کشیدند.
در بندر لیورپول، قرمزهای لیورپولی با سرمایه 
داران آبی پوش »اوتورن«، توپخانه آرس��نال با کاله 
گاوی های »چلسی«، شیاطین سرخ منچستریونایتد 
با فرشتگان یقه آبی»منچس��تر سیتی« و دولتمردان 
میالن��ی در برابر جبهه کارگران با اینتر میالنی ها و 
هزاران باش��گاه سیاسی دیگر رخ در رخ به کارزار 

ورزش هجوم برند.

سیاس��ی ترین برخورد در اس��پانیا را باش��گاه 
بارس��لون از جزیره زیب��ای بارس��لونا رقم زد که 
حتی این باش��گاه تا آس��تانه استقالل این جزیره از 
حکومت مرکزی پی��ش رفت که »مارکو« دیکتاتور 
معروف اس��پانیا در این مقطع از فوتبال اس��پانیا، به 

شکل آشکارا دخالت کرد.
 ای��ن برخوردهای سیاس��ی ک��ه نم��اد آن در
 »ال کالس��یکو« بارس��لونا رخ می داد در شهرهای 
دیگ��ر اروپا نیز دیده می ش��د و سیس��یل ایتالیا به 
عنوان مرکز تجمع مافیای جهانی نیز ورزش فوتبال 
را برای رسیدن به مقاصد خود انتخاب کرد و حتی 
»دیگو آرماندو مارادونا« نیز ضربه بدی از این گروه 

به دلیل نافرمانی رسانه ای خورد.
گ��ردش مال��ی 400میلی��ارد دالری در فوتبال 
جهان در آن س��الها، رس��انه ها را برآن داش��ت تا 
به ش��کل آش��کار با خط دهی به بازیکنان در امور 
فوتب��ال دخال��ت کنن��د و جیبهای خ��ود را از این 

کارزار ورزشی سیاسی پر کنند.
روند روبه رش��د س��رمایه گذاری در فوتبال، 
کش��ورهای مختلف جه��ان را برآن داش��ت تا از 
ای��ن ورزش پرطرف��دار بی نصی��ب نمانند و برای 
ساخت ورزشگاههای دهها هزار نفری از هم پیشی 

بگیرند.
این روند تا جایی پیش رفت که برای کس��ب 
میزبان��ی مس��ابقات جام جهان��ی فوتبال، س��ران 
کش��ورهای عضو پیمان نظامی ناتو و پیمان نظامی 
ورش��و یا به اعتبار مرزبندی های سیاس��ی شرق و 
غرب وارد میدان رقابت ش��وند و کس��ب میزبانی 

جام جهانی بخشی از جنگ سرد لقب گرفت.
جنگ س��رد فوتبال تا پای دروازه برلین شرقی 
و غربی نیز کشیده شد و در توفان فوتبال، مرزهای 

شرق و غرب بر علیه یکدیگر صف آرایی کردند و 
در جام جهانی هرگاه لهس��تان در جدول مسابقات 
به ش��وروی بر می خورد، سعی می کرد بازی را به 
نفع ش��وروی خاتمه دهد و در آن سوی میدان نیز 
آلمان غربی برای رویارویی با کره شمالی و رومانی 
از تماش��اگران غیر آلمانی عضو کشورهای غربگرا 

استفاده می کرد.

با پایان جنگ س��رد و فروکش کردن نبردهای 
ن��رم بی��ن ابرقدرتها، رس��انه ها اختی��ار دار میدان 
سیاس��ی فوتبال شدند و حرکت بزرگی را در قالب 
راه اندازی ش��بکه های اختصاصی ورزش فوتبال 

)TV sports network( انجام شد.
روزنامه های ورزش��ی اختصاصی با مارکها و 
برندهای سیاس��ی و کارتل های اقتصادی زد و بند 
کردند و شرط بندی ها و گاو بندها نیز رشد قارچ 
گونه در فوتبال جهان یافت و سرمایه گذاری برای 
کس��ب نتیجه نیز با افزایش قدرت کاذب بازیکنان 

)دوپینگ( همراه شد.
ورود کارتل ه��ای اقتصادی با عن��وان عوامل 
خارج��ی )External factors( هم��راه ش��د و 
بازیکنان تابع فرمانهای روسای میلیاردی باشگاههای 
فوتبال شدند به گونه ای که »آبرامویچ«  رئیس باشگاه 
چلس��ی انگلستان بر ای به خدمت گرفتن بازیکنان 
بزرگ و صاحب عنوان هرچه پول داشت به میدان 
آورد و فرمانهای چگونگی رفتار بازیکنان در مقابل 

رسانه ها را تعریف کرد.
در این بین صهیونیست های یهودی نیز بیکار 
ننشس��تند و ب��ه تولید امکانات ورزش��ی پرداختند 
ت��ا برندهای فوتبال را ب��رای جهان تعریف کنند و 
ش��رکت »نای��ک« و »پوما« و »آدیداس« کفش��های 

طالیی برای فوتبالیست ها بسازند.

حض��ور رس��انه ها در فوتب��ال باع��ث ش��د، 
خودباختگی یا خودش��یفتگی )نارسیس��م( وجود 
برخی از بازیکنان میدان را بگیرد و آنها با فرم موها 
و شکل و شمایل خود به مبارزات سیاسی بپردازند 
ک��ه در این بین »رودگولیت« بازیکن هلندی میالن 
و آمس��تردام با موهای بافته خود نمادی از مبارزین 

ضد آپارتاید لقب بگیرد.
پیراهن دیوید بکام بازیکن سرش��ناس و چپ 
پای انگلی��س در دورترین نق��اط جهان به فروش 
رس��ید و هن��گام وق��وع س��ونامی مرگب��ار برای 
خوش��حالی ک��ودکان آس��یب دی��ده پیراهن های 

بازیکنان مطرح جهان را ارسال کردند.
 فوتب��ال آنق��در ب��ه سیاس��ت آل��وده ش��د که
 »ژرژ وآه« بازیک��ن س��الهای نه چن��دان دور آث 
میالن از این ش��هرت در رقابتها ی انتخابی رئیس 
جمهوری کشور »لیبریا« استفاده کرد و حتی تا مرز 

انتخاب شدن نیز پیش رفت.

ای��ن سیاس��ت ب��ازی خ��ود را در بازی های 
مقدماتی جام جهانی همواره نش��ان داد به گونه ای 
که در بازی ترکیه و س��وئیس که ب��ا حذف ترکیه 
هم��راه بود رس��انه های جهان بازیکنان مس��لمان 
ترک را خش��ونت، طلب نش��ان دادند تا عالوه بر 
 حذف ترکیه بازیکنان مس��لمان نیز از چندین بازی

 محروم شوند.
این روند در بازی بین مصر و الجزایز به عنوان 
دو کش��ور قاره س��یاه و مس��لمان با زوم رسانه ها 
همراه ش��د تا اختالف افکنی بین کش��ورها در این 

عرصه نمایان شود و بزرگ نمایی برضد خشونت،  
بر ضد مسلمان به شکل دلخواه رقم بخورد.

سوء اس��تفاده سیاس��ی از فوتبال آنقدر به کام 
دولتمردان غربی پیش رفت که »برلوسکنی« رئیس 
باشگاه میالن و نخست وزیر ایتالیا خواستار حذف 
برخ��ی از کش��ورها از جمل��ه ای��ران از رقابتهای 

مقدماتی جام جهانی ش��د و حت��ی »آنجال مرکل« 
صدر اعظم آلمان از این طرح استقبال کرد.

تعطیالت نیم فصل یا کریس��مس نیز برنامه ای 
ب��رای باش��گاههای فوتبال ش��د تا ای��ن تیم های 
بزرگ تنها به کش��ورهای جهان س��وم سفر کنند و 
پیراهن های خود را به کودکان جهان س��وم هدیه 
دهند یا ب��رای آنها کاغذهای ب��ی ارزش را امضاء 
کنن��د و توپ های باش��گاه را هدیه دهند و عکس 

یادگاری بگیرند.

در حالی که بس��یاری از ک��ودکان آفریقایی از 
فقر مال��ی و کمبود موادخوراک��ی و غذایی، چون 
اس��کلت و پوست و اس��تخوان ش��ده اند، دالالن 
فوتبال به کش��ورهای آفریقایی سفر می کنند و در 
قالب طرحهای اس��تعدادیابی، ک��ودکان را با نازل 
ترین قیمت از شهرداران یا خانواده های آفریقایی 
می خرن��د ت��ا باش��گاه روی آنها س��رمایه گذاری 
 کند و آنها را در آینده به فوتبالیس��ت های بزرگی

 تبدیل کند.

ن��ام  آس��یا،  و  آفریق��ا  قاره ه��ای  ک��ودکان 
باشگاه های اروپایی یا نام بازیکنان را روی بازوی 
خود خالکوبی می کنند و به نشانه باشگاه ها ادای 
احترام می کنند و هن��گام بازی های بزرگ دربی، 
برادران در ه��واداری از تیمه��ای مقابل هم صف 

آرایی می کنند.

با این حال ورزش می تواند الگو س��از باش��د 
ام��ا نه الگویی که س��رمایه داران غربی به دنبال آن 

هس��تند بلکه الگویی که کشورهای جهان را 
به ه��م پیوند ده��د و حقله های 

جهانی  جدید  استمعار 
بش��کند و کشورها  را 
فوتب��ال  بازیکن��ان  و 
کشورها سفیران صلح 

در جهان باشند.
یک جامعه شناس در 

شهرکرد گفت: اندیشه ورزان 
غربی با طرح توجیه گرانه علم 

نشانه شناس��ی در جامعه، به 
به  یابی  دس��ت  دنبال 

اهداف 

هس��تند  خود  عقیدتی 
 و ای��ن جری��ان از زم��ان

 »ژان پل س��ارتر« فیلس��وف 
نش��انه ش��ناس پس��ت م��درن 

فرانسوی به اوج خود رسید.
دکتر »مهری محمودی کیان« در 

گفتگو با زاینده رود افزود:خواس��ته یا 
از رفتارهای فوتبالیستها  نخواسته برخی 

به دلیل پخش زنده مس��ابقات بین جوانان 
ایج��اد هوی��ت می کن��د و رویک��رد قدرت 

نمایانه رسانه ها برای تصاحب فوتبال، به صورت 
سیستماتیک ایجاد هویت های ساختگی و مجهول 
برای نسلهای جوان کشورهای جهان سوم می کند 
و همین امر ضریب اطمینان در خودباوری متعصبان 

فوتبال را به حداقل می رساند.
وی گفت: الگو پذیری جوانان از افراد سرشناس 

که در کانون توجه رس��انه ای قرار می گیرند، یکی 
از دالی��ل گرای��ش آنها به کپی برداری ش��خصیتی 

است.
وی گف��ت: در اروپا زمانی ک��ه »دیوید بکام« 
کاپیتان تیم ملی انگلیس در یک حرکت ناگهانی و 
دور از انتظار انگلیسی ها، اقدام به تراشیدن موهای 
سرش کرد، مشخص ش��د این حرکت در راستای 
مخالف��ت ب��ا برخ��ی از جوانان ایرلن��دی صورت 
گرفته که در بازی گالسکورنجرز، با گذاشتن کاله 
»ش��ینفنگ« بر س��رخود یکی از جوانان لندنی تیم 
فوتبال کالس��کو را مس��خره کردند و این حرکت 
کاپیت��ان اس��بق انگلیس از پیش طراحی ش��ده بود 
و جمعی از جامعه شناس��ان اروپای��ی همان زمان 
جوانان را از تراش��یدن موهای خود همانند دیوید 
ب��کام منع کردن��د و زنگ خط��ر آن را به صدا در 

آوردند.

وی ب��ه مدل موهای بافته ش��ده »رود گولیت« 
بازیکن سابق تیم ملی هلند و یکی از بهترین های 
باشگاهی جهان اشاره کرد و گفت: رود گولیت در 
س��الهای دهه 80 و 90 در باشگاه آژاکس و میالن 
برای مبارزه با آپارتاید آفریقای جنوبی و در حمایت 
از س��یاهان مدل موی خاصی را انتخاب کرد و این 
حرکت گولیت در آن زمان بازتابی جهانی داش��ت 
و بس��یاری از جوان��ان کش��ورهای مختلف جهان 
را نی��ز به خود جلب کرد،اما پس از آن رس��انه ها 
رودگولیت را به اعماق فراموشی های مردم بردند 

تا الگوی مبارزاتی برای دیگران نباشد.
محمودی کیان گف��ت: نماینده پارلمان هلند و 
سازنده فیلم ضد اسالمی و موهن »فتنه« نیز برای 

ه  ز ر با گسترش اسالم گرایی اروپا، به مب��ا
همراه عده دیگر در یک حرکت 
عجیب با رنگ کردن موهای 
خود به شکل زردطالیی 
راه  ب��ه  را  جریان��ی 
انداخ��ت و ای��ن مدل 
مو نیز وجه تمایز برخی 
قرار  هلندی  بازیکنان  از 

گرفت.
براس��اس  آن��ان  گف��ت:  وی 
متدولوژی علم نشانه شناسی از هر 
نشانه ای برای حمله به هویت 
می کنند،  اس��تفاده  کشورها 
چن��ان که برای مب��ارزه با 
قاره  فرانس��ه در  س��لطه 
جوانان  از  برخی  س��یاه 
راس��تای  در  پاریس��ی 
تی��م  شکس��ت های 
ملی فرانس��ه »خروس 
روی  را  بی ت��اج« 
خود  پیراهن ه��ای 

نقش انداختند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: هیچ وقت در زندگی ام 
کم کار نبوده  ام به طوری که امروزه نیز برای موفقیت تیمم روزی 
18 تا 20 س��اعت کار می کن��م فیلم بازی های تیم ه��ا را می بینم، 
در ورزش��گاه های مختلف حاضر می ش��وم و از مشاورانم کمک 

می گیرم.
به گزارش واحد مرکزی خبر ؛ افشین قطبی در حاشیه نشست 
کمیته فنی فدراسیون فوتبال درباره مسائل تیم ملی اظهار کرد: در 
این مدت انتقادهای زیادی ش��نیده ام که بسیاری از آنان احساسی 
اس��ت و قصد بدی ندارند اما کس��انی هس��تند که به خاطر منافع 

شخصی دعا می کنند تیم ملی کشورشان ببازد.
وی بابی��ان اینکه باید به تیم ملی کمک کرد گفت : در فوتبال 

ایران هیچ وقت نمی توانید چیزی را پیش بینی کنید.
قطب��ی افزود: ما در 12 روز چهار بازی انجام دادیم که در آن 
دو پیروزی، یک تس��اوی و با یک شکس��ت روبه رو شدیم، فکر 

نمی کنم یک باخت چندان غیر منطقی باشد.
وی با اش��اره به اینکه ما تا کنون پنج بازی رس��می داشته ایم، 
افزود: از این پنج بازی در سه دیدار داوران از کشورهایی انتخاب 

شدند که حریفان ما از آن منطقه بودند.
در دیدار با اردن سه داور اماراتی قضاوت کردند، سه داوری 

که عرب زبان هستند و عرب دوست. چرا هیچ رسانه ای ننوشت 
که گل اردن با دست زده شد. برای من جای تعجب دارد که چرا 
هیچ رس��انه ای به داوری این بازی نپرداخت. باید شرایط عوض 

ش��ود. باید ی��ا از نفوذمان در کنفدراس��یون 
فوتب��ال آس��یا اس��تفاده کنیم یا اگ��ر نفوذی 
نداریم، ش��رایط را تغیی��ر دهیم. اختالف در 
فوتبال امروز بس��یار کم است و این نفوذها 
هس��تند که تاثیرگذار می شوند. داوری بازی 
با اردن در 20 دقیق��ه اول به ضرر ایران بود 
و اکنون هم نمی خواهم بهانه  جویی کنم اما، 
معتقدم بای��د کاری کنیم تا این وضع عوض 

شود.
قطب��ی درباره  انتقاد مربی��ان لیگ برتری 
از وی ه��م می گوی��د : م��ا در کش��ورمان 
کارشناسان زیادی داریم اما، کسی نیست که 

کارهای اجرایی را صورت دهد.
من می گویم مشکل فوتبال ما با یک نتیجه حل نمی شود، اگر 
فک��ر می کنیم با یک پیروزی برابر اردن تمامی مش��کالت فوتبال 
ایران حل می ش��ود، اش��تباه کرده ایم، من هیچ وقت نمی گویم که 

اکنون تیم ملی آماده است. ما در جریان ساختن تیممان هستیم و 
شکست می تواند به ما کمک کند. در این چهار بازی متوجه شدیم 
که کدام بازیکن می تواند در چه ش��رایطی به ما کمک کند و کدام 
بین المللی  پتانس��یل  بازیکن 

دارد و کدام ندارد.
وی ادامه داد : متأس��فانه 
مربیانی ک��ه انتقاد می کنند، تا 
به حال در تمرینات ما حاضر 
نمی دانن��د  آن��ان  نش��ده اند. 
ک��ه م��ن و همکارانم روزی 
می کنی��م.  کار  س��اعت   20
بروند  آنان  بگویم  می خواهم 
و رکوردی که خودشان ثبت 
کرده اند را ببینند. کدامیک از 
توانسته  برتری  لیگ  تیم های 
در تمامی بازی هایش پیروز باش��د و کدامی��ک از تیم های ایرانی 
حاضر در لیگ قهرمانان آسیا پارسال به توفیقی دست یافته است؟ 
مش��کل ما این اس��ت که به اندازه ی کافی فوتبال را نمی شناسیم. 
بای��د از انتقادهای��ی که می کنیم خجالت بکش��یم. بهتر اس��ت به 

خودمان نگاه کنیم تا در تیمی که مربی اش هس��تیم، موفق باشیم. 
م��ن بازی ه��ای بد بس��یاری را در لیگ برتر دیده ام ام��ا، آیا تا به 
ح��ال یک بار هم انتقاد کرده ام و گفته ام که بازی های بدی برگزار 
می ش��ود؟ همیش��ه احترام گذاش��ته ام چرا که معتقدم باید به یک 

مربی فرصت داد.
س��ر مربی تیم ملی درباره  مس��ابقه با اردن هم ادامه می دهد: هر 
شکست تلخ است. اما، من خیلی ساده می توانم بگویم اگر هر تیم ملی 
در دنیا در 12 روز چهار بازی انجام دهد، شک نکنید که در یک دیدار بد 
بازی خواهد کرد اما، من گفته ام که مسئولیت این شکست با من است. 
این من بودم که ترکیب و بازیکنان را انتخاب کردم. چیزی که همیشه 
گفته ام این است؛ تیمی می خواهیم که تجربه زیادی داشته باشد. ممکن 

است این کسب تجربه هزینه ای داشته باشد.
قطبی درباره ی جلسه ی کمیته  فنی فدراسیون هم گفت: صحبت های 
بسیار خوبی مطرح شد و تمامی وقت صرف برنامه های تیم امید شد، 
به اعتقاد من جلس��ه هایی چنینی می تواند به فوتبال ایران کمک کند، 
افرادی که در این کمیته حضور دارند، کس��انی هس��تند که در فوتبال 
زندگی می کنند، کریم از بازیکنان بزرگ تاریخ فوتبال ایران است که در 
چند لیگ دنیا بازی کرده اس��ت. به اعتقاد من مشکالت فوتبال ایران 

می تواند با این جلسه هاکمتر شود.

فوتبال و سیاست ورزی

قطبی:
 برای موفقیت 
تیم ملی 
هرکاری می کنم

ــگاه آژاکس و میالن برای  ــالهای دهه 80 و 90 در باش رود گولیت در س
مبارزه با آپارتاید آفریقای جنوبی و در حمایت از سیاهان مدل موی خاصی 
ــت و  را انتخاب کرد و این حرکت گولیت در آن زمان بازتابی جهانی داش
بسیاری از جوانان کشورهای مختلف جهان را نیز به خود جلب کرد،اما پس 
از آن رسانه ها رودگولیت را به اعماق فراموشی های مردم بردند تا الگوی 

مبارزاتی برای دیگران نباشد.
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روی خط فرهنگ

هنرمندان نابینای کش��ورمان پنجش��نبه 12 
آذرماه در یک اجرای ویژه نمایش فرود سیاوش 
را در خان��ه نمای��ش اداره برنامه های تئاتر اجرا 

می کنند.
به گزارش ایلنا، در این اثر نمایشی که توسط 
هنرمندان نابینای کش��ورمان با کارگردانی ساقی 
عقیل��ی یکی از نقادان زن ایرانی به روی صحنه 

خواهد رفت سمیه باقرپور و محمد امین طاهری 
به عنوان بازیگر حضور دارند.

این اثر نمایش��ی اولین نمایش��ی است که 
توس��ط هنرمندان نابینا درگون��ه نقالی به روی 
صحنه می رود. گفتنی اس��ت از هفته آینده هم 
نمایش آگراندیمان به کارگردانی اکبر قهرمانی و 
بازی اصغر بیچاره به روی صحنه خواهد رفت.

مدیر کان��ون پرورش فکری ک��ودکان و 
نوجوانان اس��تان چهارمحال و بختیاری افزود 
در ای��ن جش��نواره هنرمندان��ی از اس��تانهای 

بختیاری،  چهارمح��ال و 
اصفهان، ایالم، لرس��تان، 
ف��ارس،  کرمانش��اه، 
و  ش��مالی  خراس��ان 
رضوی، گلستان، همدان، 
مرک��زی، س��منان و آذر 
بایج��ان ش��رقی حضور 

دارند.
صفیری گفت: از بین 

166 اثر رس��یده به دبیرخانه این جشنواره 31 
اثر به عنوان برگزیده انتخاب شده که از آنها با 

اهدای لوح تقدیر و جایزه تجلیل می شود.
وی معرفی کتاب وشخصیت های سرشناس 

در بحث غدیر و غدیرشناسی، نشریه دیواری، 
تحقیق و پژوهش، مقاله، کاردستی، جمع آوری 
احادیث و اش��عار غدیرشناسی را از مهم ترین 
محورهای مطرح شده در 

این جشنواره بیان کرد.
صفی��ری، ه��دف از 
جش��نواره  این  برگزاری 
را پ��رورش ح��س دینی 
در ک��ودکان و نوجوانان، 
آش��نا کردن ک��ودکان و 
نوجوانان با والیت، غدیر 
شناس��ی، ایجاد انگیزه و 
ترغی��ب به تحقیق و پژوهش پیرامون غدیر و 
والیت بیان کرد. جشنواره ملی عید تا عید که 
از امروز در ش��هرکرد آغاز شده است و تا 18 

آذر ادامه دارد.

معاون فرهنگی و اجتماع��ی وزارت علوم 
گفت: با توجه به وجود استعدادها و پتانسیل های 
ب��االی فرهنگ��ی در دانش��گاه ها و انتظارات و 
توقعات به حق دانشجویان و اساتید الزم است 
بودجه فرهنگی و مبلغ سرانه فرهنگی دانشگاه ها 

افزایش یابد.
به گ��زارش فارس به نقل از روابط عمومی 
وزارت علوم، غالمرضا خواجه س��روی افزود: 
در سال 87 سرانه فرهنگی دانشگاه ها 300 هزار 
ریال برای هر دانشجو بود و امسال به 350 هزار 

ریال افزایش یافته است.
وی گفت: جامعه و دولت نسبت به فرهنگ 
و مسائل فرهنگی دانشگاه ها اهمیت خاصی قائل 
هس��تند و انتظارات و توقعات��ی دارند که برای 
اجرایی ش��دن آنها در س��طح مطلوب دولت و 
مجلس باید به بودجه فرهنگی دانشگاه ها توجه 

ویژه ای داشته باشند.
معاون فرهنگ��ی اجتماع��ی وزارت علوم 
افزود: یکی از مشکالت ساختاری امور فرهنگی 
در دانشگاه ها فقدان معاونت فرهنگی و اجتماعی 
در چارت سازمانی دانشگاه ها است تا با نیرو و 

بودجه مس��تقل بتواند امور فرهنگی دانشگاه ها 
را راهبری و اجرایی کند لذا اگر ش��ورای عالی 
انقالب فرهنگی و معاونت توس��عه مدیریت و 
سرمایه انس��انی دولت، تأس��یس این معاونت 
در ساختار دانش��گاه ها را تصویب کنند اجرای 
برنامه های فرهنگی دانش��گاه ها بهتر و مطلوبتر 

خواهد شد.
وی اظهار داش��ت: هم اکن��ون کانون های 
فرهنگ��ی هنری، انجمن های علمی، نش��ریات 
دانش��جویی و تش��کل های اس��المی و صنفی 
دانشجویی به رغم نبود امکانات کافی، برنامه ها 
و فعالیت های گوناگونی را در دانش��گاه ها اجرا 
می کنند ک��ه آثار مثبت و ب��رکات زیادی برای 

جامعه دانشگاهی دارد.
خواج��ه س��روی با اش��اره به نظ��ارت بر 
برنامه های فرهنگی دانش��گاه ها توسط شورای 
فرهنگی دانشگاه ها که مجوز اجرای این برنامه ها 
را فراهم می کنند، گفت: در ساختار جدید وزارت 
علوم دفتر نظارت بر امور فرهنگی دانشگاه ها به 
معاونت فرهنگی و اجتماعی اضافه شده است 

که به زودی حکم مدیریت آن ابالغ می شود.

به گزارش ایکنا نشست »تأثیر تکنولوژی 
بر فرهنگ دینی« با واکاوی آثار دینی از سوی 

مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه برگزار شد.
»محمد جواد ناطق« اس��تاد دانش��کده فنی 
و مهندس��ی، تربیت مدرس در این نشس��ت 
به واکاوی فرهن��گ دینی در قالب  کتاب های 

مختلف پرداخت.
مرک��ز مطالعات فرهنگ و اندیش��ه دینی 
وابس��ته به دانش��گاه تربیت مدرس به منظور 
تحقق بخش��ی از وظایف پژوهش��ی وزارت 
عل��وم تحقیق��ات و فناوری و کم��ک به رفع 
نیازهای پژوهشی کش��ور در زمینه فرهنگ و 

اندیش��ه دینی تأسیس شده است. هدف مرکز 
مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی شناسایی ارتقا 
و بهره من��دی از ظرفیت ه��ا و توانمندی های 
علمی و پژوهش��ی دانشگاه در زمینه مرتبط با 
فرهنگ و اندیشه دینی ساماندهی پژوهش ها و 
پایان نامه ها به سمت نیازهای اساسی و ایجاد 
س��اختاری مناس��ب برای برق��راری ارتباط و 
تعامل سازنده علمی میان اندیشمندان دانشگاه 
و حوزه در س��طح داخل��ی و بین المللی و نیز 
ایفای نقش بایس��ته دانش��گاه تربیت مدرس 
در جهت نی��ل به اهداف پیش  بینی ش��ده در 

اساسنامه آن است.

 فرهنگس��رای س��المند همزم��ان با روز 
جهان��ی ایدز نخس��تین کارگاه نقاش��ی را در 

دانشگاه تهران برگزار کرد.
کارگاه نقاش��ی ایدز در حاش��یه همایش 
علم��ی وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��کی در تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران 

اجرا شد.
در این برنامه دانشجویان مقطع کارشناسی 
و کارشناس��ی ارشد در رش��ته های نقاشی و 
گرافیک تحت نظارت اس��تادان کاظم چلیپا و 
مرتضی اسدی نقاش��ی هایی با موضوع ایدز 

خلق کردند.
کاظ��م چلیپ��ا در این کارگ��روه که برای 
نخس��تین بار در ایران برگزار شد، با اشاره به 
اینکه هنر تنها وس��یله ای اس��ت که در طول 
تاریخ توانسته عمیق ترین مسائل را به گونه ای 
تاثیرگذار بیان کند، گفت: متأسفانه در رابطه با 

بیماری ایدز، فرهنگ س��ازی درستی صورت 
نگرفته اس��ت در ابتدا تبلیغات منفی پیرامون 
این مسأله سبب ش��د، عمومًا با دید و نگاهی 
منفی به مبتالیان به HIV نگریس��ته شود لذا 

این افراد به مرور درجامعه طرد شدند.
ب��ر اس��اس گ��زارش رواب��ط عموم��ی 
فرهنگسرای س��المند، وی افزود: هنر بهترین 
روش برای برانگخیت��ن همدردی و همراهی 
م��ردم با اف��راد مبتال به بیماری ایدز اس��ت و 
می توان با فرهنگ س��ازی صحیح، جامعه را 
برای پذیرش و یاری رس��اندن ب��ه این افراد 

آماده کرد.
گفتنی است، تابلوهای نقاشی شده در این 
کارگاه یک روزه، عالوه بر نمایش عمومی در 
نگارخانه های ش��هر تهران در قالب کتابی به 

چاپ خواهند رسید.

حضرت امام رضا )ع(
به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و 

به هم خشم نگیرید.
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری درباره 
موضوع��ات روز ج�امع��ه، در قال���ب دو هزار 
س��ی دی حاوی فایل صوتی دو دقیقه ای توسط 

فرهنگسرای وال تولید شده است.
به گ��زارش ایلنا: همزمان با فرارس��یدن عید 
سعید غدیر خم، سی دی بخشی از سخنرانی های 
مقام معظم رهبری تحت عنوان »بصیرت« در قالب 

سی دی توسط فرهنگسرای وال تولید شد.
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری درباره 
موضوع���ات روز جامع��ه، در قال���ب دو هزار 

س��ی دی حاوی فایل صوتی دو دقیقه ای توسط 
فرهنگسرای وال تولید شده است.

این فرهنگس��را با درنظر گرفتن بحث والیت 
در ای��ام مب��ارک عید غدیر خم و انجام رس��الت 
فرهنگی خود، انتش��ار س��ی دی را در دستور کار 

برنامه های فرهنگی قرار داده است.
این س��ی دی ها از روز چهار شنبه تا جمعه 
در مراکزی مانند حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، 
ایستگاههای مترو، دانشگاهها، مراکز و سازمانهای 

دولتی و اماکن عمومی توزیع می شود.

سومین جشنواره ملی عید تا عید در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان شهرکرد آغاز شد

12 آذر ماه در خانه نمایش به روی صحنه می رود
نقالی فرود سیاوش توسط هنرمندان نابینا

معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم:
سرانه فرهنگی دانشگاه ها باید افزایش یابد

فرهنگ دینی در قالب کتاب های مختلف 
بررسی شد

دانشجویان هنرمند بیماری ایدز را به 
تصویر کشیدند

وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس��المی ط��ی پیامی 
درگذش��ت مرحوم حضرت آی��ت اهلل مهدی قاضی 

خرم آبادی )ره( را تسلیت گفت.
به گ��زارش فارس ب��ه نق��ل از روابط عمومی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، متن این پیام به 

شرح ذیل است:

ارتح��ال عالم پارس��ا و معل��م اخالق حضرت 
آیت اهلل مهدی قاض��ی خرم آب��ادی )ره( را به عموم 
ارادتمن��دان ایش��ان خصوص��اً جامعه ح��وزوی و 
دانش��گاهی و دانشگاهیان استان قم و خاندان مکرم 

ایشان تسلیت و تعزیت عرض می نمایم.
بی تردید عمر با برکت این عالم ربانی، منش��اء 
خدمات ارزنده ای بود که یکی از برجسته ترین آنها، 

تأسیس و اداره دانشگاه جامع قم بود که در طول سی 
سال گذشته نقشی بی بدیل در توسعه و ایجاد تحول 
علمی در منطقه داشت و آثار آن هرگز از لوح ضمیر 

مشتاقان عرصه دانایی زدوده نخواهد شد.
ب��ه یقی��ن می ت��وان مرح��وم آی��ت اهلل قاضی 
خرم آب��ادی )ره( را ب��ا توج��ه ب��ه مس��اعی وافر و 

بی دریغ ش��ان در دو نهاد حوزه و دانشگاه، به عنوان 
نم��ادی از وحدت حوزه و دانش��گاه بر ش��مرد که 
سرمایه گران سنگ علمی، معنوی و مادی خویش را 
در راس��تای ارتقاء و اعتالی دانشگاه و حوزه به کار 

گرفت.
ایمان و توکل، همت بلند و اراده استوار، مناعت 
طبع و پارسایی، خوشرویی و وارستگی، صمیمیت و 
خیرخواهی، بی رغبتی به نام و نان و عدم دلبس��تگی 
به این و آن سیمای واقعی شخصیت ایشان را ترسیم 

می نمود.
اینجان��ب با توجه به ش��ناخت و ارتباطی که به 
خاطر مس��ائل دانشگاهی در س��ال های اخیر با این 
روحانی فاضل داشتم از بارگاه باهر باری تعالی، علو 

مقامات و سمو درجات ایشان را خواهانم.

یک تهیه کننده سینما با بیان اینکه 
جشنواره معتبر باید قانونمند باشد، بر 
ثابت ماندن سیاست و اهداف جشنواره 
فیلم فجر با وجود تغییر مدیران تأکید 

کرد.
ب��ه گزارش مه��ر محمد نیک بین 
درب��اره تغییرات جش��نواره فیلم فجر 
گفت: نمی توان به صورت قاطع عنوان 
ک��رد تغییراتی که هر س��ال در نحوه 
برگزاری جشنواره فیلم فجر به وجود 
می آید کارشناسی شده است یا نه. ابتدا 
باید این نکته در نظر گرفته شود که این 
تغییرات نسبت به سال گذشته چقدر 
مثبت بوده و این مدیر اس��ت که باید 

پاسخگوی این سئواالت باشد.
وی افزود: به نظر من تغییراتی که 
هر س��ال با روی کار آمدن مدیر تازه 
در جشنواره فیلم فجر به وجود می آید 
بیشتر سلیقه ای اس��ت تا کارشناسی. 

جش��نواره معتبر جشنواره ای است که 
قانونمند باشد. یکبار برای همیشه باید 
قانون هایی را تصویب کرد که معتبر و 
کارشناسی باشند و هر سال این قواعد 

بدون کم و زیاد اجرا شوند.

نیک بی��ن ادامه داد: ممکن اس��ت 
ب��ا توج��ه ب��ه ش��رایط و اتفاق های 
پیش بینی نشده تصمیم های جدید گرفته 
و بخش هایی به جشنواره افزوده شود، 

اما این تغییرات با توجه به اساسنامه و 
تصمیم هیأت مدیره گرفته می ش��ود. 
هی��چ جش��نواره ای در دنیا ب��ا تغییر 
مدیریت تغییر قانون و سلیقه نمی دهد. 
س��لیقه ای بودن سیاس��تگذاری ها به 

مسائل مربوط به اکران و تولید فیلم ها 
نیز مربوط می شود.

تهیه کننده »سوپراستار« گفت: این 
تغییرات بیش��تر رنگ و لعاب ظاهری 

دارد و تحول��ی اساس��ی در موقعیت 
جش��نواره در داخل و خارج به وجود 
نیامده اس��ت. بیشترین مش��کل ما با 
جشنواره فیلم فجر تعداد نمایش های 
یک فیلم است و در هیچ جشنواره دنیا 
فیلم ها بیش از دو یا سه بار به نمایش 
درنمی آین��د، ام��ا در ای��ران یک فیلم 
ممکن است 30 بار در جشنواره برای 

صنف های مختلف به نمایش درآید.
وی افزود: این مسأله باعث پایین 
آمدن کیفیت جش��نواره از یک رویداد 
معتب��ر و بین المللی به یک جش��نواره 
داخل��ی و بی اهمی��ت می ش��ود. اگر 
هنرمندان صاحبنام در جش��نواره فیلم 
فجر شرکت نکنند جشنواره رونق خود 
را از نظر جذب تماشاگر و بخش های 
رقابتی از دس��ت می دهد. زیرا حضور 
عده ای هنرمند شناخته ش��ده در روند 

برگزاری جشنواره تاثیرگذار است.

آیت اهلل قاضی نمادی از وحدت حوزه و دانشگاه است

پیام وزیر ارشاد به مناسبت درگذشت آیت اهلل قاضی

جشنواره فیلم فجر با تغییر مدیر تغییر سیاست ندهد

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

8 °

8 °

-4 °

-5 °

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(

28230هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(

280000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

279000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(

فروشخریدارز

993996دالر آمریکا

941945دالر کانادا

14911495یورو

16331638پوند انگلستان

264266ریال عربستان

34853492دینار کویت

270271درهم امارات

وصیت نامه شهید  
محمدرضا نورمحمدی 

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
با حمدوستایش خداوند متعال و با درود وسالم 
بربقیه اهلل اعظم امام زمان )عج( ونائب برحقش امام 
خمینی وبا سالم و درود بر شهدای گرانقدر اسالم 
از صدر اسالم تاکنون وسالم ودرود بر شیران بیشه 

توحید این تشنگان  شهادت وعاشقان اهلل.
اینجانب وصیت نامه خود را با این آیه ش��ریفه 

قرآن آغاز می نمایم؛

پ��روردگارا  همان��ا ما ش��نیدیم من��ادی را که 
ندا می داد ب��رای ایمان که ایم��ان بیاورید به خدا 
پ��س ایمان آوردی��م به پروردگارم��ان ببخش برما 
گناهانمان را بپوش��ان وگناهان م��ا را وما را موفق 

بداربا آزادگان.
آری پدرومادر عزیزم ومردم ش��هید پرور ایران  
من هدفم را شناختم وآگاهانه  درراهی قدم برداشتم  
که به آن صد درصد ایمان پیدا کردم ومبادا بگویید  
ناآگاهانه به جبهه رفت در این زمان تشخیص دادم 
ک��ه باید به جبهه ها عزیمت کنم ووظیفه ای را که 
می توانم  در قبال اسالم انجام دهم به انجام برسانم  
وامروزهمانا زمان حسین است  که فرمود آیا کسی 
هس��ت که مرا یاری کند وهرکس پیام امام را لبیک 
بگوید همانا پیام حس��ین)ع( را لبیک گفته اس��ت 
وهرکه پی��ام او را جامه عمل پوش��اند وهمانا پیام 

حسین را جامه عمل پوشانده است.

آری م��ن در حیاتم چندان خدمتی به اس��الم 
نکرده ام امید اس��ت با ش��هادتم خدمتی به اسالم 
عزیزم��ان کن��م و از هم��ه خویش��ان ودوس��تان 
تقاضامن��دم که جبهه را یاری کنید ودرهمه حاالت 

به فکر اسالم وقرآن وامام عزیزمان باشند.
از پدر عزیز و گرانقدرم تقاضامندم مرا ببخشد 
وبرای آمرزش��م دعا کند وای��ن چند صباحی که از 
عم��رش باقی مانده خدمتگزار اس��الم ومس��لمین  
باش��د. از خواه��ران وب��رادر عزی��زم می خواهم 
که مرا ببخش��ند وبرایم دع�ا کنن��د و زینب وار و 
زین العابدین وار باش��ند. واما مادر عزیزم می دانم 
که از دست من راضی هستید وامیدوارم که خداوند 
از دستتان راضی باشد. درپایان از کسانی که با این 
بنده حقیر س��روکاری داش��ته اند واز من نقصانی 
دیده ان��د می خواهم ب��ه خاطر خ��دا از تقصیرم 

درگذرند وبرای آمرزشم دعا کنند.
خدای��ا خدای��ا تاانق��الب مه��دی خمین��ی را 

نگهدار.

عکس روز

توزیع كلیپ صوتى مقام معظم رهبری

عکس: خدیجه نادری

کالم نور

ــوون« با  ــگ فان بته ــه از »لودوی یک نام
ــهر بازل  ــک حراجی درش ــکنی در ی رکوردش
ــوئیس  ــم 500 هزار فرانک س ــوئیس به رق س

)332 هزار یورو( به فروش رسید.

 ب��ه گزارش خبرگزاری کتاب ایران به نقل از 
خبرگزاری آلمان، این دس��ت نوش��ته که به سال 
1823 تعلق دارد توس��ط یک مجموعه دار آلمانی 
در خان��ه حراج بازل در معرض فروش قرار داده 
ش��د. »بتهوون« در این نامه خطاب به وکیل خود 
نوش��ته اس��ت که می��راث خود را ب��رای نوه اش 

»کارل« برجای می نهد. 
کارشناس��ان ارزش ای��ن نامه را ک��ه دومین 
وصیت نامه بتهوون به ش��مار می رود حدود 180 
ه��زار فرانک )120 هزار یورو( تخمین زده بودند 

و ف��روش آن به مبلغ 332 هزار یورو باعث ش��د 
تا رکورد فروش نامه های بتهوون در سطح جهان 
شکس��ته ش��ود و یک رکورد جهانی ت��ازه به جا 

بماند. 
همچنین در جریان این حراج یک انس��تیتوی 
آلمانی یک نام��ه ناتمام التین از »مارتین لوتر« را 
به رق��م 50 هزار یورو خریداری ک��رد. این نامه 
در س��ال 1517 یعنی همان سالی که »لوتر« نظریه 
خود را در مورد اصالح قوانین کلیساها ارائه کرد، 

نوشته شده است. 
عالوه ب��ر این یک مجموع��ه دار خصوصی 
سوئیسی با پرداخت مبلغ 83 هزار یورو نامه ای از 
»فرانتس کافکا« به »مکس بورد« را به کلکس��یون 

شخصی خود اضافه کرد.

  نامه بتهوون با قیمتی رکوردشکن به فروش رسید

نمی توان به صورت قاطع عنوان کرد تغییراتی که 
هر سال در نحوه برگزاری جشنواره فیلم فجر به 
ــده است یا نه. ابتدا  وجود می آید کارشناسی ش
باید این نکته در نظر گرفته شود که این تغییرات 
ــته چقدر مثبت بوده و این  ــبت به سال گذش نس
ــئواالت  ــخگوی این س ــت که باید پاس مدیر اس

باشد.

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
چهارشنبه 11 آذرماه 1388 / 14 ذی الحجه 1430                 8Wednesday 02 December 2009    فرهنگ و هنر


