
بسیج تفکری ماندگار
سرمقاله

پنجم آذر ماه سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان بنیانگذار 
جمهوری اس��امی ایران است. 30 س��ال پیش یعنی در سال 1358 و 
زمانی که فقط چند ماه از پیروزی انقاب ش��کوهمند اس��امی ایران 
نگذش��ته بود نهال بسیج به دست امام خمینی )ره( در خاک پاک میهن 

اسامیمان ریشه دواند.
به ی��اد دارم در دوران دانش آموزی با عش��ق و عاق��ه فراوان به 
عضویت پایگاه مقاومت شهید صدوقی زواره در آمدم. پایگاهی که در 
دوران دفاع مقدس بسیجیان زیادی از آن به جبهه های حق علیه باطل 
عزیم��ت کردند. جمعی از آنان به درجه رفیع ش��هادت نائل آمدند که 
اکنون تصاویر نورانیشان زینت بخش در ورودی پایگاه مقاومت شهید 
صدوقی زواره است. در یک روز فصل بهار پیکر 37 نفر از این جوانان 
بسیجی  بر دس��تان مردم غیور زواره تشییع شد. در آن دوران به اتفاق 
سایر همکاسی ها و دوستان شبهای جمعه به پایگاه بسیج می رفتیم 
و با اش��تیاق فراوان در قالب گش��ت، حفاظت و حراست از شهر را بر 
عهده داش��تیم. قبل از آغاز گشت ابتدا جلسه قرآن بود و دانش آموزان 
اق��دام به خواندن قرآن می کردند. اجرای برنامه های فرهنگی از دیگر 
برنامه های آن دوران در بس��یج بود. امروز با گذش��ت 30 سال، بسیج 
به درخت نیرومندی تبدیل ش��ده است که عاوه بر کارهای فرهنگی، 
مسئولیت های بسیار دیگری از جمله سازندگی، پرورش و حمایت از 

نخبگان و... را برعهده دارد.
بس��یج امروز نیروی مردمی اس��ت و به طبقه خاص تعلق ندارد و 
بسیجی را می توان در هر قشری از اجتماع جست و جو کرد. بسیجی 
ب��ا ایمان عمیق توام با عواطفی ک��ه  از خصوصیات ملت بزرگ ایران 
سرچشمه می گیرد رفتار و عملکرد دشمن را رصد می کند و هر زمان 
الزم باش��د وارد میدان می شود و با تفکری که از اسام ناب محمدی 

)ص( نشأت می گیرد به مقابله با خطرات می رود.
بسیج، نامی متعلق به دیروز نیست. بسیج، تفکری ماندنی است که با 
جهاد و کوشش و بهتر شدن  و حرکت علمی و منطقی برای پیشرفت 

و توسعه هم معناست.
بسیجی نیروی کار آمد و سرمایه ای گرانبها برای اسام و انقاب 
و کشور است که با وجود آن  کشور از گزند دشمنان مصون می ماند و 
راه های ترقی و پیشرفت با سرعتی بیشتر طی می شود و هر کس این 

نیروی عظیم را انکار کند در خرد یا صداقتش باید شک کرد.
وظیفه ماست بسیج این شجره طیبه را بیشتر از گذشته بشناسیم و آن 
را به خوبی معرفی کنیم و برای تحقق بسیج ده ها میلیونی تاش کنیم. 
مدیر مسئول

     حض��رت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب 
اس��امی در دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور، 
بس��یج را رمز پایداری، ماندگاری و عزت ملی دانستند و 
ضمن توصیه مؤکد به همه رس��انه ها، فعاالن سیاس��ی و 
مس��ئوالن برای پرهیز از اختافهای جزئی و غیراصولی، 
تأکید کردند: امروز اولویت اصلی کش��ور مقابله با جنگ 

نرم دش��من اس��ت که هدف آن ایجاد تردید، اختاف و 
بدبینی میان آحاد مردم است و مهمترین راههای مقابله با 
این تهاجم، حفظ و تقویت بصیرت، روحیه بسیجی، امید 

کامل به آینده و مراقبت جدی در تشخیص ها است.
رهب��ر انق��اب اس��امی، بس��یج را یک اس��تثناء و 
حادثه ای بی نظیر در کش��ور خواندند و افزودند: اینکه 

در یک کش��ور، مردم با همه وجود و با بهترین و مؤمن 
ترین عناصر خود از یک نظام بدون هیچ چشم داشتی و 
با همه توان دفاع کنند، فقط مخصوص انقاب اس��امی 
ایران اس��ت که دل نورانی امام بزرگوار )ره( توانست به 
این حقیقت بزرگ دس��ت پیدا کند و با کمک الهی آن را 
تحقق بخشد.                     ادامـه در همین  صفـحه

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به نقش 
آفرینی و امتحانهای بزرگ بس��یج در صحنه های 
مختل��ف انقاب خاطرنش��ان کردند: یکی از این 
صحنه ها، عرصه دفاع از استقال و عزت کشور 
بود که اگر حضور بس��یج در دوران دفاع مقدس 
ش��کل نمی گرفت، ام��روز سرنوش��ت قطعًا به 

گونه ای دیگر بود.

ایش��ان تأکید کردند: بع��د از پایان جنگ نیز 
بسیج همواره خط شکن و پیشرو بوده است.

رهب��ر انقاب اس��امی با اش��اره ب��ه نقش 
آفرین��ی بس��یج در تثبیت اقت��دار و ایس��تادگی 
سیاس��ی در عرصه های فرهنگی و س��ازندگی و 
در عرصه های علم��ی افزودند: امروز افتخارات 
گوناگون کش��ور نتیجه حضور انسانهای خدوم، 
توان��ا و بی نام و نش��ان در صحنه های گوناگون 
است که اگر این حقایق به درستی شناخته نشود، 

ظلم به بسیج است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، بسیج را فراتر از 
قالبها و س��ازمانهای نظامی دانستند و خاطرنشان 
کردن��د: اگرچ��ه بخش��های نظام��ی از بهتری��ن 
بس��یجی ها هس��تند اما بس��یج در واقع، حضور 
فراگیر، مقتدر و تمام نش��دنی قش��رهای مختلف 
مردم اس��ت که هیچ وابستگی به پول، جاه و مقام 
و دس��تور از باال ن��دارد و معیار او هم بصیرت و 

ایمان است.

ایش��ان با تأکید بر اینکه سازمان فعلی بسیج 
با خصوصیات منحصر به فرد خود قابل تکرار و 
تقلید در هیچ مجموعه دیگری نیس��ت، افزودند: 
بس��یج واقعیتی نافذ و تأثیرگذار است که در عین 

اقتدار و قدرت، مظلوم هم واقع شده است.
رهب��ر انقاب اس��امی خاطرنش��ان کردند: 
مظلومیت به معنای ضعف نیس��ت همانگونه که 
انقاب اسامی در عین حالی که جزء مقتدرترین 
و نافذترین پدیده های معاصر اس��ت، مظلوم هم 
اس��ت و یا شخص امام بزرگوار )ره( که با وجود 
اقتدار و قدرت روحی از مظلوم ترین انس��انهای 

دوران خود بود. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با تأکید بر لزوم 
تقوی��ت و تعمیق اثرگ��ذاری بس��یج افزودند: تا 
هنگامی که بس��یج اس��ت، هیچ تهدیدی متوجه 
نظام اس��امی نخواهد ش��د و این موضوع، یک 

رکن اساسی است.
ایش��ان آسیب شناسی، ش��ناخت نقص ها و 
آفت ها و همچنین پیش بینی های الزم به منظور 
پیش��رفت بیش��تر را برای بس��یج یک ضرورت 
دانس��تند و تأکی��د کردن��د: با توجه به شکس��ت 
اس��تکبار در مواجهه س��خت با نظام اسامی در 
دهه اول انقاب، اکنون دش��من جنگ نرم را در 
دستور کار خود قرار داده و امروز اولویت اصلی 

مقابله با جنگ نرم است.
رهب��ر انقاب اس��امی در تبیی��ن جنگ نرم 
افزودن��د: دش��من در جن��گ نرم ت��اش دارد با 

استفاده از ابزارهای فرهنگی و ارتباطاتی پیشرفته 
و با ش��ایعه و دروغ پراکنی و اس��تفاده از برخی 
بهانه ها، میان آحاد مردم تردید، بدبینی و اختاف 

ایجاد کند.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای قضایای بعد از 
انتخابات ریاس��ت جمهوری را نمونه ای از این 
شیوه دانستند و خاطرنشان کردند: در این قضایا، 
ب��ه بهانه انتخابات، ایجاد تردید و اختاف کردند 
ت��ا دلهای مردم نس��بت به یکدیگر و نس��بت به 
مسئوالن چرکین شود و در چنین فضای مشوش 
و ش��لوغی، عناصر مغرض، خائن و دست آموز 
خ��ود را برای کارهای اخ��ال گرانه وارد صحنه 
کنند اما به دلیل بصیرت مردم به نتیجه نرسیدند.

ایش��ان با تأکی��د مجدد بر موض��وع بصیرت 
افزودن��د: عل��ت تأکیده��ای مکرر من ب��ر لزوم 
بصیرت در جامعه در شرایط حاضر، به این دلیل 
است که مردم بدانند چه اتفاقی می افتد و بتوانند 
صحن��ه َگردان اصل��ی قضایا و عناص��ر خائن و 

بدخواه را از آحاد مردم تشخیص دهند.
رهبر انقاب اس��امی خاطرنشان کردند: هر 
اقدامی که موجب مغش��وش و تهمت آلود شدن 
فضا ش��ود و مردم را نس��بت به یکدیگر بدبین و 

مردد کند به ضرر کشور است.

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای افزودند: من 
اص��رار دارم که آحاد م��ردم و جریانات مختلف 
سیاس��ی، همه با یکدیگ��ر متح��د، در مقابل آن 
افراد معدودی باش��ند که مخالف اصل انقاب و 
اس��تقال کشور هستند و هدف آنها تقدیم کشور 

به امریکا و استکبار است.
ایش��ان با تأکید بر لزوم جداسازی میان توده 
عظیم م��ردم اعم از خ��واص و عوام ب��ا معدود 
عناصر خودفروخته و تفاوت قائل شدن میان این 
دو خاطرنش��ان کردند: نباید با برخی اظهارات و 
حرفها، فضا را به گونه ای مغشوش کرد که مردم 
سردرگم و نسبت به یکدیگر و نسبت به نخبگان 

و مسئوالن بدبین شوند، این کار درستی نیست.
رهب��ر انقاب اس��امی ب��ا انتقاد ش��دید از 
برخی مطبوعات، رس��انه ها و دستگاهها که دائمًا 
به دنبال ایجاد اختاف، بدبینی و ش��ایعه س��ازی 
هس��تند،افزودند: به کس��انی که به دنبال مصالح 
کشور هس��تند، توصیه می کنم از این اختافهای 

جزئی و غیراصولی صرفنظر کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از فضای 
تهمت زنی و شایعه سازی بر ضد مسئوالن کشور 
تأکی��د کردند: اینگونه کارها در جهت خواس��ت 
دشمن است زیرا مس��ئوالن کشور اعم از رئیس 
جمه��ور، رئیس مجل��س، رئیس ق��وه قضاییه و 
رئی��س مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام همه 
کسانی هستند که زمام کشور را به دست دارند و 
مردم باید به آنها اعتماد و حسن ظن داشته باشند.
ایش��ان با اش��اره به تردیدافکنی های بعد از 
انتخابات در عملکرد مس��ئوالن رسمی انتخابات 
اعم از وزارت کش��ور و شورای نگهبان افزودند: 

این تردیدافکنی ها بسیار مضر است و دشمن هم 
همین را می خواهد.

رهبر انقاب اس��امی جوانان بس��یجی را به 
تقوی��ت ایمان و بصی��رت و رعای��ت موازین و 
معیارها در تشخیص ها فراخواندند و خاطرنشان 
کردند: نمی ش��ود هر فردی را به دلیل یک خطا 
منافق نامی��د و همچنین نمی ت��وان هر فردی را 
به دلیل اختاف نظ��ر و دیدگاه، ضدوالیت فقیه 

خواند.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای افزودند: توصیه 
من به فرزندان بس��یجی ام این اس��ت که ضمن 
حفظ پرقدرت انگیزه ه��ا، ایمان و امید به آینده، 
در تش��خیص ها و مصداقهای مختلف، به شدت 
مراقب��ت کنند زیرا بی دقت��ی در مصداقها، برخی 

اوقات ضررهای زیادی در پی خواهد داشت.
ایشان تنوع عرصه های بسیج را مهم خواندند 
و افزودند: رویک��رد اخیر توجه به علم، نوآوری 
علمی و کارهای فرهنگی در بس��یج بسیار مبارک 
و پس��ندیده اس��ت زیرا کش��ور نیازمند کارهای 
مختلفی اس��ت که جز با روحیه بس��یجی محقق 

نخواهد شد.

رهبر انقاب اس��امی تأکید کردند: تا زمانی 
که بسیج و روحیه صدق و صفا و خدمت بی مزد 
و من��ت در میان مردم و به وی��ژه جوانان وجود 
دارد، دش��من نمی تواند هیچ گون��ه لطمه ای به 

کشور، انقاب و نظام اسامی وارد کند. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای خاطرنش��ان 
کردند: کس��انی هم که با اش��اره، تشویق و لبخند 
دشمن، می خواهند با نظام اسامی، قانون اساسی 
و حرکت عظیم مردمی مواجه ش��وند، بدانند که 
سر به سنگ می کوبند و تاش آنان بیهوده است.
رهبر انقاب اس��امی در بخ��ش دیگری از 
س��خنان خود ضمن تسلیت سالروز شهادت امام 
محمد باقر علیه الس��ام، دوران آن امام را دوران 
س��ربرآوردن حیات دوباره جریان اصیل اسامی 
در مقابل��ه با تحریف ها خواندند و با اش��اره به 
نزدیکی اعی��اد قربان و غدیرخم افزودند: این دو 
عید بزرگ اس��امی، دو مقط��ع مهم درخصوص 
موضوع امامت اس��ت زیرا در عید قربان حضرت 
ابراهی��م )ع( بع��د از امتحانهای س��خت به مقام 
امامت نائ��ل می ش��وند و در روز عیدغدیر خم 
هم حضرت علی )ع( بعد از امتحانهای بزرگ به 

منصب واالی امامت می رسند.
در ابتدای این دیدار س��ردار س��رتیپ نقدی 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به نقش 
بس��یج و بس��یجیان در مراحل مختلف انقاب و 
مقابل��ه با توطئه های سیاس��ی، نظامی و فرهنگی 
دش��منان و همچنین دس��تاوردهای بزرگ علمی 
دانشمندان جوان بسیجی کشور تأکید کرد: بسیج 
و بس��یجیان در همه صحنه ه��ای مختلف بویژه 
عرصه ه��ای جهاد علم��ی  و خدمت ب��ه مردم 
همچون گذش��ته حضوری مقتدران��ه، آگاهانه، و 

هوشمندانه خواهند داشت.

بسیج یک استثنا  و حادثه بی نظیر
 در کشور است

باشگاه سپاهان اصفهان:

 از فوتبال دوستان ایرانی متشکریم

رئیس جمهور :
 ایران و برزیل در زمینه
نیروگاه های هسته ای همکاری می کنند

صفـحهصفـحه

کتابخانه  تخصصی 
پایداری در دانشگاه 
شهرکرد افتتاح شد 

کتابخان��ه  تخصص��ی مقاوم��ت و پای��داری 
همزمان با هفته  بس��یج در دانشگاه شهرکرد مورد 

بهره برداری قرار گرفت . . . 

         شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

فرهنگ استفاده از سفر 
کارت باید در جامعه 

نهادینه شود 
معاون گردش��گری س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری کش��ور با بیان اینکه 
سفر کارت برای توسعه سفر در کشور توزیع شده 
است، گفت: فرهنگ استفاده از سفر کارت باید در 

جامعه نهادینه شود . . .         
میراث فرهنگی / ادامه در  صفحه    

پایتخت سنگال 
خواهرخوانده جدید 

اصفهان
ش��هردار اصفه��ان همکاری های ف��ی مابین 
اصفهان و داکار را س��بب نزدیکی مس��لمانان دو 
کش��ور به یکدیگر عنوان کرد و گفت: استفاده و 
به کارگیری از فرهنگ و تمدن باعث توس��عه و 
تقویت مناسبات و مراودات فرهنگی و اقتصادی 

بین دو طرف می شود . . .
               سراسری / ادامه در  صفحه
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

بسیج ش�جره طیبه و درخت تناوری است که شکوفه های آن بوی 
بهار وصل می دهد.

               روز بسیج مستضعفان مبارک.

بسیج نماد قدرت و اقتدار ایران اسالمی است.
روز بسیج مستضعفان بر بسیجیان ایران اسالمی مبارک.

بسیج لشکر مخلص خداست.
روز بسیج بر دالور مردان و شیر زنان بسیجی مبارک.

روز بسیج مستضعفان، یادگار معمار کبیر انقالب اسالمی 
مبارک باد.

روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

روبط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان چهارمحال و بختیاری

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان چهارمحال و بختیاری



دکتر سقاییان نژاد: اصفهان ارتباط کشورهای جهان اسالم را تقویت می کند

پایتخت سنگال خواهرخوانده جدید اصفهان
تست سامانه 

ارتقاء یافته »تور ام 1« 
با موفقیت انجام شد

تس��ت س��امانه پدافندی »ت��ور ام 1« که اخیراً 
توس��ط متخصصان سپاه پاس��داران و وزارت دفاع 
ارتقاء یافته اس��ت، با موفقیت در رزمایش مدافعان 

آسمان والیت انجام شد.
خبرگزاری فارس، در آغاز مرحله سوم رزمایش 
پدافن��د هوایی مدافعان آس��مان والیت 2 ش��لیک 
س��امانه های موشکی ارتفاع متوس��ط هاگ، تور ام 
1، س��امانه موشکی س��ام 6 و سامانه های آتشباری 
اس��کای گارد، اورلیکن و توپ 23 میلیمتری علیه 

اهداف از پیش تعیین شده با موفقیت انجام شد.
بر اساس این گزارش، جنگنده بمب افکن های 
نیروی هوای��ی ارتش نیز با نفوذ در منطقه هدف و 
ایجاد اختاالت الکترونیکی و شناسایی کامل نقاط 
حس��اس،  توانمندی های تیرپروازان این نیرو را به 

نمایش درآوردند.
در ادامه پس از ورود هواپیماهای بدون سرنشین 
صاعقه و ابابیل در منطقه عمومی رزمایش، رادارهای 
تاکتیکی کاس��تا، نبو، مطلع الفجر و کاشف موفق به 
شناسایی این هواپیماها شده و توسط نیروی پدافند 
هوایی ارتش و س��پاه عملی��ات انهدام هواپیماهای 

نفوذی دشمن با موفقیت انجام شد. 

با دستور رئیس جمهوری
ایران در برزیل رایزن 

بازرگانی مستقر 
می کند

رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران از 
دس��تور رئیس جمهوری مبنی بر اس��تقرار رایزن 

بازرگانی در برزیل خبر داد.
»باب��ک افقهی« ک��ه اکنون به هم��راه رئیس 
جمهوری و جمع��ی از وزرا و نمایندگان بخش 
خصوصی در برزیل بس��ر می برد، تصریح کرد: 
در نشس��ت صمیمان��ه ای، ایرانیان مقیم برزیل و 
هیأت همراه با رئیس جمهور کش��ورمان دیداری 

سه ساعته داشتند.
ب��ه گزارش ایرنا به نقل از س��ازمان توس��عه 
تجارت ایران، وی گفت: در این نشست تعدادی 
از هی��أت 150 نف��ره فع��االن اقتص��ادی بخش 
خصوصی، مطالب و مسائلی را بیان کردند که به 
دستور رئیس جمهور در دستور کار قرار گرفت.

معاون وزیر بازرگانی افزود: بررس��ی س��از 
و کارهای فعال نمودن ایرانیان مقیم این کش��ور 
در حوزه تجارت خارجی از دس��تورات ریاست 

جمهوری به سازمان توسعه تجارت ایران بود.
وی با اش��اره به اینکه تأکید فعاالن اقتصادی 
مبنی بر صدور دس��تور تس��ریع در تأمین کسری 
اعتبار 2400 میلیارد ریالی مشوق های صادراتی 
و س��ایر وعده ه��ای داده ش��ده در روز مل��ی 
صادرات امس��ال، از تأکید رئیس جمهوری برای 

اجرایی شدن آن خبر داد.
ی��ادآور می ش��ود: در ای��ن نشس��ت رئیس 
جمه��وری از اهتمام ویژه بازرگانان و س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران برای اع��زام هیأت تجاری 

150 نفره به برزیل تقدیر کرد.
همچنی��ن وزرای صنای��ع و مع��ادن و امور 
خارجه در حاش��یه این نشست، آمادگی خود را 
برای برگزاری نشست اختصاصی با صادرکنندگان 
کشور به منظور بررسی مشکات و طرح مسائل 

تجارت خارجی کشور اعام کردند.
گفتن��ی اس��ت، هی��أت 150 نف��ره تجاری- 
بازاریابی ایران اعزامی به کشور برزیل، بزرگترین 

هیأت
تج��اری در طول 30 س��ال بع��د از پیروزی 
انقاب اسامی است که برای گسترش مناسبات 

تجاری به این کشور سفر کرده اند.

پاس��خ به این س��ؤال روشن است، اگر در اروپا کس��انی جنایتی کرده اند، 
خودشان باید تاوان بپردازند اما چرا مردم فلسطین؟ 

احمدی نژاد افزود: کس��انی که نمی خواهند پاسخ روشنی به این سؤاالت 
بدهند، مس��یر را تغییر می دهند و ما این مس��ائل را برای رئیس جمهوری 

برزیل توضیح دادیم. 
وی تأکید کرد: هر انس��انی می تواند این سؤاالت روشن را از جمله اینکه 
چرا کس��انی باید به بهانه هولوکاس��ت مردم بی گناه فلسطین را بمباران و 

موشکباران کنند،مطرح کند، باید به این سؤاالت روشن جواب بدهند. 

تاکید بر حل صلح آمیز مسأله فلسطین 
رئیس جمه��ور با بیان اینکه » ما خواهان حل صلح آمیز مس��أله فلس��طین 
هس��تیم« ، اظهار داشت: فکر می کنیم، جنگ و محاصره مردم فلسطین راه 

حل نیست. 
احمدی نژاد خاطرنشان کرد: االن نزدیک به سه سال است که مردم غزه در 
خانه خودشان در محاصره هستند و از غذا و آب محرومند، چرا و به چه 
گناهی 5 هزار تن موشک سرشان ریخته شد و بیش از 1300 زن و کودک 

و کهنسال شهید شدند. 
وی تصریح کرد: اگر به این سؤاالت روشن پاسخ بدهند مسأله فلسطین به 

طور عادالنه حل خواهد شد. 

رئیس جمهور گفت: پیشنهاد دادیم مردم فلسطین به طور آزادانه رفراندوم 
برگزار کنند، این از حقوق اولیه آنان است اما کسانی با دروغگویی موضوع 

را منحرف می کنند. 
احمدی نژاد در پاس��خ به این پرسش که آیا می خواهید برزیل نظر خود را 
در این زمینه تغییر دهد؟ گفت: ما نمی خواهیم در تصمیم گیری های دولت 
مس��تقل برزیل دخال��ت کنیم، اما گفتگوها را ادام��ه می دهیم و هر یک از 

طرفین استدالل های خود را مطرح می کند. 
وی تأکید کرد: توسعه روابط ایران و برزیل تحت تأثیر این موضوع نخواهد 

بود و 2 کشور روابطشان را به طور مستقل ادامه می دهند. 

درخواست گسترش روابط ورزشی ایران و برزیل 
رئیس جمهور در ادامه این گفتگو با تلویزیون ملی برزیل خواستار گسترش 

روابط ورزشی ایران و برزیل به ویژه در زمینه فوتبال شد. 
احمدی نژاد با ابراز خرسندی از حضور چند بازیکن برزیلی در باشگاه های 
فوتبال ایران، گفت: ملت ایران سبک فوتبال برزیل را خیلی دوست دارند. 
وی تصری��ح کرد: برخی از قهرمانان فوتب��ال برزیل جزء محبوبان جوانان 

ایرانی هستند. 
رئیس جمهور اظهار داشت: خوش��بختانه تبادل و مراودات ورزشی ایران 
و برزیل در حال رش��د اس��ت و این خوب است، اما ما می خواهیم بیشتر 

گسترش پیدا کند. 
پیام به ملت برزیل 

احمدی نژاد در بخش آخر این گفتگو به درخواست مجری برنامه در پیامی 
خطاب به ملت برزیل گفت: سام بر ملت برزیل، ما مردم برزیل را خیلی 
دوست داریم، همه ملت ها و به خصوص ملت هایی را که به دنبال عدالت 

هستند و در گذشته تحت ظلم و بی عدالتی بوده اند. 
وی اظهار داشت: بسیاری از ویژگی های مردم برزیل برای ما مطلوب است 

و ما برای مردم برزیل آرزوی سامتی، پیشرفت و افتخار داریم. 
رئیس جمهور با بیان اینکه ما از پیشرفت های ملت ها در هر نقطه از جهان 
خوشحال می شویم، افزود: فکر می کنیم اعضای جامعه جهانی، اعضای یک 
پیکرند و باید در غم و شادی یکدیگر شریک باشند، باید مکمل هم باشند 
و با کمک یکدیگر دنیایی سرشار از صلح، دوستی و زیبایی برپا کنند و این 

آرزوی همه بشریت در طول تاریخ بوده است. 
احم��دی نژاد تأکید کرد: فکر می کنم ملت های ایران و برزیل می توانند در 

ایجاد چنین دنیایی نقش مهمی ایفا کنند. 
وی در پایان این گفتگو در واکنش به این جمله مجری برنامه، »از صداقت 
ش��ما تش��کر می کنم« گفت: انشاء اهلل در آینده با ش��ما گفتگو و از صلح، 
پیش��رفت های ملت ه��ای جهان و از خبرهای ش��ادی آفرین برای ملت ها 

صحبت می کنیم. 

   رئیس جمهور در گفتگو با تلویزیون ملی برزیل اظهار امیدواری کرد:
ایران و برزیل در زمینه 

نیروگاه های هسته ای همکاری می کنند

رئیس جمهور با تأکید اینکه فناوری هس��ته ای ایران بومی اس��ت و نه وارداتی، گفت: ما نیازی به 
واردات فناوری هس��ته ای نداریم اما می توانیم برای ایجاد نیروگاه های هسته ای با برزیل همکاری 

خوبی داشته باشیم.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری فارس به نق��ل از دفتر امور رس��انه های ریاس��ت جمه��وری، محمود 
احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در گفتگو با تلویزیون ملی برزیل، در پاسخ به این پرسش که 
آیا ایران آماده اس��ت از برزیل فناوری هسته ای وارد کند، افزود: فناوری هسته ای ایران برای تولید 
انرژی هس��ته ای است اما فناوری نیروگاه های هسته ای استفاده از انرژی هسته ای است و 2 کشور 

در این زمینه می توانند همکاری خوبی داشته باشند. 
وی با بیان اینکه ایران و برزیل حق اس��تفاده از فناوری غنی س��ازی را دارند، تأکید کرد که هر 2 

کشور به استفاده از انرژی هسته ای در نیروگاه ها نیاز دارند. 
رئیس جمه��ور ب��ه مزاحمت های ایجاد ش��ده برای برزیل در زمینه هس��ته ای ناش��ی از اندیش��ه 
س��رمایه داری اشاره کرد و اظهار داشت: چند کشور می خواهند همه فناوری ها را در اختیار داشته 

باشند و کشورهای مستقل به این فناوری های پیشرفته دست نیابند. 
احمدی نژاد با بیان اینکه ایران به فعالیت های صلح آمیز هس��ته ای خود زیر نظر آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ادامه می دهد، خاطرنشان کرد: در زمینه فناوری هسته ای مشکلی نداریم، بنابر این نیازی 

به واردات آن از برزیل نداریم. 

موضوع هسته ای از نظر ما تمام شده است 
رئیس جمهور تصریح کرد: موضوعی که چند کش��ور علیه ایران در رابطه با انرژی هسته ای ایجاد 

کردند، سیاسی بود و از نظر ما تمام شده است. 
رئی��س جمه��ور با بیان اینکه برزیل از حق هس��ته ای ای��ران همواره حمایت کرده اس��ت، گفت: 

همکاری، رایزنی و مشورت ها را با دوستان برزیلی همچنان ادامه می دهیم. 
احمدی نژاد ادامه داد: کش��ورهایی از ابتدای پیروزی انقاب اس��امی در نقطه دشمنی با ما بودند 
و در هر زمان بهانه ای می تراشیدند، در چند سال اخیر بهانه آنها هسته ای بود و اگر این بهانه تمام 

شود حتماً بهانه دیگری برای دشمنی با ملت ایران درست می کنند. 
وی افزود: ملت ایران یاد گرفته است که چگونه زندگی کند، بنابر این مواضع آن کشورها برای ما 

اهمیت ندارد و فاقد ارزش حقوقی است؛ آنها خودشان در حال سقوط هستند. 
رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال که آیا شما روی حمایت برزیل حساب می کنید، اظهار داشت: 
برزیل همواره در زمینه هسته ای از ما حمایت کرده و ما هم تشکر می کنیم اما االن مسأله حل شده 
اس��ت برای اینکه دشمنان ما از هرچه در توان داش��تند، صدور قطعنامه، تهدید نظامی و تبلیغات 

سیاسی استفاده کردند. 

امروز ملت ایران قوی تر شده و آنها ضعیف تر 
احمدی نژاد با بیان اینکه امروز ملت ایران قوی تر ش��ده و آنها ضعیف تر، خاطرنشان کرد: ایران با 
تاریخی چند هزار ساله بارها مورد هجوم قرار گرفته است، اما آنچه بعد از هر هجوم باقی مانده، 

ملت با نشاط ایران بوده است و در این 30 سال به رغم فشارها به سرعت پیشرفت کرده است. 
وی تصریح کرد: ما فکر می کنیم دوره آنها تمام شده و دوره ملت ها به ویژه 2 ملت ایران و برزیل 

شروع شده است. 
رئیس جمهور گفت: ملت برزیل بس��یار بزرگ، با فرهنگ، صمیمی و عدالت خواه است و در صد 
س��ال اخیر این ملت چقدر تحت فش��ار از ناحیه همین کش��ورها بوده و چه مقدار از سرمایه ها و 
ثروت این ملت را غارت کردند، اما امروز هم می خواهند در مقابل پیش��رفت جهشی ملت برزیل 

مانع ایجاد کنند. 
احمدی نژاد با بیان اینکه برزیل غنی تر از کش��ورهای مش��ابه در امریکا است، به درآمد چند برابر 
درآمد س��رانه مردم کشورهای مش��ابه برزیل در امریکا اش��اره کرد و افزود: این حاصل معادالت 

غیرعادالنه گذشته است. 
وی تأکی��د کرد: حاال که مردم برزیل می خواهند در جایگاه باال و حق خودش��ان قرار گیرند، آنها 

مخالفت می کنند. 

من و آقای داسیلوا برای پیشرفت ملت هایمان تالش می کنیم 
رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که » آقای داسیلوا رئیس جمهوری برزیل با شما رابطه بسیار 
خوبی دارد و روز بعداز انتخابات ریاس��ت جمهوری به ش��ما تبریک گفت؛ اما اطاع دارم از شما 
خواس��ته تا درباره برخی اظهارات قبلی تان درخصوص هولوکاست تجدید نظر کنید، پاسخ شما 
چیس��ت؟ « گفت: ما از پیام تبریک رئیس جمهور برزیل تش��کر کردیم، البته اولین دیدار ما که با 

یکدیگر دوست هستم به چهار سال قبل بازمی گردد. 
احمدی نژاد تصریح کرد: من و آقای داسیلوا برای پیشرفت و سعادت ملت هایمان تاش می کنیم؛ 
هر دو، دو ملت بزرگ را نمایندگی می کنیم و عاقه مند به توسعه روابط هستیم، پس طبیعی است 

که دیدگاه های ما نزدیک باشد. 
وی تأکید کرد: درست است که ما دو کشور دوست هستیم یعنی در فضای دوستانه دیدگاه هایمان 
را مطرح و س��عی می کنیم به دیدگاه مش��ترک برسیم، اما دلیل ندارد در همه موضوعات 2 دوست 

یکجور فکر کنند، مهم این است که اصولی را به رسمیت بشناسند. 
رئیس جمهور اظهار داشت: ما و آقای داسیلوا رئیس جمهور برزیل با بی عدالتی مخالفیم اما ممکن 
اس��ت در تشخیص مصداق نیازمند همفکری باشیم و دو طرف با سلطه یک کشور دیگر، تحمیل 
مقررات یکجانبه به ملت ها و با استفاده از زور در مناسبات بین المللی مخالفیم اما با آزادی، استقال 

و حق پیشرفت ملت ها موافقیم و منطقه را ترجیح می دهیم. 
احمدی نژاد با بیان اینکه بین او و همتای برزیلی اش در اصول مهم اشتراک نظر وجود دارد، گفت: 
گفتگوها و مراودات 2 کشور باید ادامه پیدا کند و حوزه های مشترک را توسعه دهیم؛ زیرا ایران و 
برزیل به دنبال سلطه بر دیگران نیستند، قصد دو کشور پیشرفت ملت هایشان است و هر دو ملت ها 

را دوست داریم و درصدد تحقق صلح در سراسر جهان هستیم. 

احمدی نژاد باردیگر خواستار پاسخ به 2 سؤالش درباره هولوکاست شد 
وی افزود: می دانیم که مس��أله فلسطین مهمترین مس��أله جهان است و هر 2 از ظلمی که به ملت 
فلسطین می ش��ود، ناراحتیم؛ اما آن موضوع )هولوکاست( که مطرح کردم بسیار روشن است، من 

دو سؤال روشن پرسیدم. 
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: س��ؤال اول این بود، اگر ماجرای هولوکاست اتفاق افتاده، در کجا 
اتفاق افتاده است؟ البته روشن است اگر اتفاق افتاده در اروپا بوده است و سؤال دوم درباره ارتباط 
مردم فلسطین با آن ماجرا است، چرا مردم فلسطین، مردمی که گناه ندارند و 60 سال است کشته 

می دهند باید هزینه آن را بپردازند؟ 
احمدی نژاد تصریح کرد: در اروپا ادعا می کنند که جنایتی اتفاق افتاده است، اما چرا مردم فلسطین 

باید تنبیه شوند و سرزمین فلسطین در ازای آن جنایت اشغال شود؟ 
وی اظهار داش��ت: سیاس��تمداران چرا به این موضوع تاریخی عاقه مند شده اند در حالی که آنان 
به مس��ائل و موضوعات تاریخی معموالً بی عاقه هس��تند، چرا این حساسیت ایجاد شده تا جایی 
که می گویند درباره هولوکاس��ت حتی نباید سؤال شود؟ این موضوع قرار است برای بشریت چه 

نتیجه ای داشته باشد که امروز گفته می شود اجازه سؤال درباره آن وجود ندارد. 
رئیس جمهور افزود: با موضوعات تاریخی کاری نداریم، آنچه که در ش��رایط امروز مهمتر است، 

موج سر بلندیایرانجهان نما

رئیس جمهوری در مراسم اختتامیه همایش 
بررس��ی فرصت های اقتص��ادی و تجاری ایران 
و برزی��ل ب��ا برش��مردن حوزه ه��ای مختل��ف 
هم��کاری اقتصادی دو کش��ور بر هدف گذاری 
اولی��ه افزایش حج��م مبادالت تج��اری ایران و 
برزیل تا 10 میلیارد دالر درطول پنج سال تأکید 

کرد. 
به گزارش ایرنا به نقل از س��ازمان توس��عه 
تج��ارت ایران، دکتر »محم��ود احمدی نژاد« در 
س��فر به برزیل در س��خنانی بر دیدار و شناخت 
حدود 300 نفر از نخبگان اقتصادی و تجاری دو 

کشور تأکید کرد.

وی اف��زود: اش��تراکات ف��راوان اجتماعی و 
ع��زم باالی مس��ؤالن دو کش��ور و همت بخش 
خصوص��ی ایران و برزیل زمینه های مس��اعدی 

برای توسعه روابط اقتصادی فراهم کرده است.
رئیس جمهوری اس��امی ایران با استقبال از 
تصمیم رئیس جمهوری برزیل و هیأت اقتصادی 
این کشور برای حضور در ایران اظهار امیدواری 
کرد، این رابطه عمیق و اشتراکات فراوان موجب 

توسعه جهشی حجم مبادالت دو کشور شود.
»لوال داسیلوا« رئیس جمهوری برزیل نیز در 
این مراسم با مهم دانستن مذاکرات تجاری بخش 
خصوصی دو کشور برای افزایش سطح آگاهی از 
توانمندی ها و پتانسیل های همکاری اقتصادی 
ایران و برزیل افزود: متأس��فانه دو کشور تاکنون 
فرصت های بسیار زیادی را برای همکاری های 
اقتص��ادی و تجاری از دس��ت داده اند و من از 
رئی��س جمهوری ایران ب��رای جلوگیری از هدر 

دادن این فرصت ها تشکر می کنم.
وی با برش��مردن برخی زمینه های همکاری 
اقتصادی دو کش��ور گفت :به زودی و در اوایل 
س��ال آینده میادی به همراه ی��ک هیأت بزرگ 
اقتصادی برای پیگیری مسائل تجاری دو کشور 
و شناخت هرچه بیشتر به ایران سفر خواهم کرد.

در این مراس��م که با سخنرانی »بابک افقهی« 
مع��اون وزی��ر بازرگان��ی و رئیس کل س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران و »ایوان رامالو« قائم مقام 
وزیر صنعت و تجارت برزیل افتتاح شد، فعاالن 
اقتصادی دو کشور در قالب چهار کمیته مشترک 
هم��کاری ب��ا محوریت تج��ارت، بانک��داری، 

خدمات فنی و مهندس��ی و توریس��م، صنعت، 
کشاورزی و انرژی در 26 حوزه تخصصی فرعی 

به مذاکرات رو در رو پرداختند.
ای��ن مذاکرات منج��ر به انعق��اد توافقات و 
امض��ای موافقتنامه های هم��کاری مانند توافق 
150 میلیون دالری اتحادی��ه صادرکنندگان نرم 
افزار ایران با یک ش��رکت هلدینگ برزیلی برای 
همکاری مشترک در صنعت فناوری اطاعات و 
امضای موافقتنامه همکاری مشترک 300 میلیون 
دالری صندوق توس��عه صادرات طا و جواهر 

ایران با طرف برزیلی شد.
»بابک افقهی« در این همایش با برش��مردن 
توانمندی های اقتصادی، صنعتی و تجاری ایران 
افزود: قدمت روابط اقتصادی، فرهنگی و علمی 
بین ایران و برزیل به بیش از یکصد س��ال پیش 

باز می گردد.
وی ادام��ه داد، تش��ابهات اجتماعی زیادی 
بی��ن ایران و برزیل وج��ود دارد که می تواند به 
افزایش مناس��بات تجاری و اقتصادی دو کشور 
کمک کند و ورود هیأت 150 نفره صنعتگران و 
تج��ار ایرانی به برزیل، که در تاریخ روابط ایران 
و برزیل بی س��ابقه است، نشانه عزم جدی برای 

افزایش سطح روابط اقتصادی است.
رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت، دوری 
مسافت جغرافیایی را در همکاری های اقتصادی 
ایران و برزیل بی تاثیر دانس��ت و گفت: ایران و 
برزیل می توانند در زمین��ه فناوری ارتباطات و 
اطاعات، پروژه های تحقیق و توس��عه ساخت 
ماشین آالت، خودروسازی، صادرات فناوری و 

کشتیرانی همکاری های مشترک داشته باشند.

اصفه��ان  ش��هردار  ایمن��ا:  خبرگ��زاری 
همکاری های فی مابین اصفهان و داکار را س��بب 
نزدیکی مس��لمانان دو کش��ور ب��ه یکدیگر عنوان 
کرد و گفت: اس��تفاده و به کارگیری از فرهنگ و 
تمدن باعث توسعه و تقویت مناسبات و مراودات 

فرهنگی و اقتصادی بین دو طرف می شود.    
س��ید مرتضی س��قاییان نژاد در مراس��م عقد 
قرارداد خواه��ر خواندگی اصفهان و داکار با ابراز 
خرس��ندی نس��بت به انعقاد این ق��رارداد، محور 
ارتباطات بین جهان اسام را قرآن دانست و تأکید 
کرد: با توجه به اینکه  سیاست جمهوری اسامی 
ایران تقویت همکاری های مش��ترک بین ایران و 
کشورهای مسلمان اس��ت، در این راستا مدیریت 
ش��هر ی این کانشهر به دنبال رس��یدن  به اتحاد 
ملل مس��لمان و استحکام بخش��یدن به این روابط   
به خص��وص در زمینه های اقتصادی و سیاس��ی 

است. وی  با اشاره به ویژگی های مشترک فراوان 
بین م��ردم اصفهان و داکار اظهارداش��ت: اصفهان 
به عنوان یکی از ش��هرهای  مهم تاریخی اسامی  
جهان مفتخر است امروز با یک شهر مسلمان دنیا، 

داکار،  قرارداد خواهر خواندگی منعقد کند.
ش��هردار اصفهان با  اش��اره به اینکه اصفهان  
و داکار در س��ال 2006 و2007 میادی به عنوان 

پایتخ��ت فرهنگی جهان اس��ام انتخاب ش��دند،  
تصریح کرد: این دو ش��هر دارای ش��باهت زیادی 
حت��ی از لحاظ جمعی��ت دارند واین آثار نش��ان 
می دهد وجود تمدن در این دوشهر در  کشورهای 
جهان اس��ام که  به عنوان پایتخت فرهنگی جهان 
اسام معرفی ش��دند دارای س��ابقه دیرینه است. 
شهردار اصفهان  باتاکید بر این که از  ظرفیت های 
ای��ن خواهر خواندگی در امر مب��ادالت فرهنگی، 
اقتصادی، بوم شناس��ی، مذهبی و ورزشی استفاده 
می کنی��م، افزود: عملی کردن این همکاری ها که 
در تفاهمنامه قید ش��ده بس��یار حائز اهمیت است 
چ��را که تقویت ارتباطات این دو ش��هر می تواند 
در گسترش همکاری ها تأثیر بسزایی داشته باشد 
ضمن اینکه ش��هرداری اصفهان آمادگی خود را به 
صورت خالصانه  برای توسعه و اجرایی کردن این 

برنامه ها اعام می کند.

 رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسام گفت: 
ایران در یکی دو س��ال آینده با پشت سر گذاشتن 
ترکی��ه رتب��ه اول تولید علم در جهان اس��ام را به 

دست خواهد آورد. 
دکتر »جعفر مهراد« رئیس پایگاه استنادی علوم 
جهان اسام و استاد دانشگاه شیراز در گفتگو با ایرنا 
در حاش��یه پنجمین کنفرانس بین المللی پیشگامان 
سیس��تم های آموزش عالی در آس��یا و اقیانوس��یه 
در کواالالمپ��ور تصریح کرد: اتخاذ سیاس��ت های 
صحیح توسط وزارت علوم در دولت نهم موجبات 
نهادینه ش��دن تولید علم در ایران را فراهم آورد به 
طوری که در حال حاضر تولید علم در ایران به یک 

فرهنگ تبدیل شده است. 
این اس��تاد دانش��گاه با اش��اره به اینکه تعداد 
مدارک علمی تولید ش��ده در ای��ران از 9061 مورد 
در س��ال 2007 به 13 هزار و 570 مدرک علمی در 
س��ال 2008 و حدود 18 هزار مدرک عملی در 11 
ماه سال 2009 میادی رسیده است، پیش بینی کرد 

ایران در یکی دو س��ال آینده با پشت سر گذاشتن 
تنها رقیب خود ترکیه، رتبه اول تولید علم در جهان 

اسام را به دست آورد. 
رئی��س پای��گاه اس��تنادی علوم جهان اس��ام 
همچنین افزود: بر اس��اس سیستم های علم سنجی 
به کار گرفته ش��ده در این پایگاه و مجات علمی 
ثبت شده در آن، در حال حاضر 33 درصد مجات 
علمی در این پایگاه به زبان انگلیسی، 23 درصد به 
زبان فارس��ی، 17 درصد به زبان عربی، 9 درصد به 

زبان فرانسه و 5 درصد به زبان ترکی هستند. 
استاد دانشگاه ش��یراز در مورد ترکیب مدارک 
عملی ثبت ش��ده در این پایگاه گفت: علوم انسانی 
وهنر با 48 درصد، پزش��کی ب��ا 19درصد و فنی و 
مهندسی با 15 درصد بیشترین سهم از مقاالت ثبت 
شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسام را تشکیل 

می دهند. 
دکتر مهراد همچنین با اشاره به تاش این مرکز 
برای پوش��ش تعداد بیش��تری از مدارک عملی در 

کش��ورهای اس��امی اعام کرد: در صورت اضافه 
کردن تعداد مدارک عملی ثبت ش��ده در این پایگاه 
ب��ه پایگاه های بین المللی ثبت مدارک علمی، رتبه 
کشورهای اسامی از جمله ایران در رتبه بندی های 

تولید علم بسیار ارتقاء خواهد یافت. 
درگ��زارش آمده اس��ت کنفرانس بی��ن المللی 
پیش��گامان سیس��تم های آموزش عالی در آسیا و 
اقیانوس��یه تعداد 700 مقام دانشگاهی از 36 کشور 

جهان در این کنفرانس شرکت کرده اند. 
این گزارش حاکی اس��ت در نمایشگاه جانبی 
این کنفرانس 50 مؤسسه آموزش عالی از 15 کشور 
جهان از جمله دانشگاه تهران به ارائه دستاوردهای 

خود در زمینه آموزش عالی پرداخته اند. 
و  مدی��ران  از  تع��دادی  گ��زارش  بنابرای��ن 
کارشناسان دانشگاهی ایران از دانشگاه های تهران، 
علوم پزش��کی تهران، علم و صنعت ایران، صنعتی 
امیر کبیر، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان و ش��یراز 

در این کنفرانس شرکت کرده اند. 

رئیس جمهوری:
ارزش مبادالت تجاری ایران و برزیل به 10میلیارد دالر می رسد

رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم گفت
ایران در تولید علم رتبه اول جهان اسالم را به دست خواهد آورد 
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مهین محمد پور : از زمانی که انس��ان های 
اولی��ه ماهیت اجتماع��ی خویش را ش��ناخته و 
دریافتن��د که باید برای رف��ع نیازهای خویش به 
صورت مس��المت آمیز در کنار یکدیگر زندگی 
کنند، در کنار جویبارها و رودها س��کنی گزیدند 
و ابتداً با کشت و کار امرار و معاش کردند بدین 
گونه شد که کشاورزی شکل گرفت و به عنوان 
حرفه ی اولیه و اصلی بشر و جزء الینفک زندگی 
او ش��د تا جایی که امروزه به عنوان یک صنعت 
بس��یار مهم و ضروری و از عوامل پیش��رفت و 

توسعه ی هر کشور محسوب می شود.
با مروری ساده و نگاهی اجمالی به وضعیت 
کش��ورهای صاحب ن��ام و توس��عه یافته درمی 
یابیم که درصد مهمی از موفقیت آنها به صنعت 

کشاورزی اختصاص دارد.
تنوع و گس��تردگی محصوالت کش��اورزی 
متأثر از عوامل و ش��رایط مختل��ف همواره این 
صنعت را با مش��کات فراوانی روب��ه رو کرده 
است. کش��اورزی ایران نیزاز این قاعده مستثنی 
نب��وده و چه بس��ا که ب��ه علت ق��رار گرفتن در 
ف��ات گرم و خش��ک و کم آب با مش��کات 
عمده ی بیش��تری نیز مواجه است. نوسان بسیار 
ش��دید قیمت محصوالت کش��اورزی و ناپایدار 
ب��ودن آن، عدم ش��فافیت و گردش اطاعات در 
بازارهای محلی محصوالت کش��اورزی، حضور 
بسیار گسترده دالالن و واسطه ها در بخش های 
مختلف توزیع و فروش این محصوالت، وجود 
انکارناپذیر پدیده س��لف خری در اقتصاد کشور 
ای��ران، فقدان یک بازار رقابت��ی کارآمد و فراگیر 
برای داد و س��تد محصوالت کش��اورزی و عدم 
کارایی شبکه ی توزیع از جمله مشکاتی هشتند 

که دامنگیر بخش کشاورزی ایران بوده است.
ان��واع مختلف تولیدات کش��اورزی و دامی 
استان اصفهان همچون سیب زمینی، ذرت، گندم، 
برنج، پس��ته ی مرغوب، س��یب درختی، عسل، 
مرغ، ش��یر و محصوالت متنوع لبنی به وفور در 
سبد محصوالت کشور یافت می شود و همواره 
از جای��گاه معتبر و برتری نیز برخوردار بوده اند 
بنابرای��ن راه اندازی بازارهای مناس��ب و معتبر 
جهت س��اماندهی به اقتصاد کشاورزی استان با 
استفاده از ابزارها و روش های داد و ستد صحیح 
و علم��ی در پی ایجاد یک بازار رقابتی ش��فاف 
و کارآمد، کوتاه نمودن دس��ت دالالن سودجو و 
هدایت سود واقعی به تولید کنندگان ضروری و 

عاقانه است.
ب��ه رغم تاش های انجام ش��ده طی 2 دهه 
اخی��ر و صرف میلیاردها ریال توس��ط دولت در 
جهت اصاح این س��اختار، نتایج حاصله مورد 

انتظار چندان رضایت بخش نبوده است.
با توجه به مشکات مطرح شده، در سالیان 
گذشته بورس کاالی کش��اورزی ایران به عنوان 
یک ب��ازار جدید با ایجاد ب��ازاری فراگیر و یک 
پارچه درصدد رفع مش��کات موجود برآمده و 
سبب سهولت در امر داد و ستد کاالها شده است 
ک��ه روند این بازار حفظ، پایداری و توس��عه ی 
بخش کشاورزی در سالهای آتی را تأمین خواهد 
کرد. اداره ی تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی 
س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان سال 
گذش��ته برای ایجاد این بازار در استان اقداماتی 
انج��ام داده اما تا کنون بورس کاالی کش��اورزی 
استان ایجاد نشده است بنابراین علت این موضوع 
و روند کل��ی این اقدام را از  مجید جبل عاملی، 
رئی��س اداره تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی 

استان جویا شدیم.
سال گذشته سازمان جهاد کشاورزی به ویژه 
اداره تنظیم بازار این س��ازمان با همکاری بانک 
کش��اورزی و استانداری درصدد برآمد تا بورس 

کاالی کشاورزی را در استان راه اندازی کند.
با این ش��رایط که کلیه تجهیزات از س��وی 
سازمان جهاد کش��اورزی استان محل بورس به 
صورت دو ماه آزمایشی از طرف بانک کشاورزی 
و خط لی��ز الین و ام��کان برق��راری ارتباطات 
ثانیه ای با بازار بورس مرکزی از سوی استانداری 

تأمین و حمایت شود.
البت��ه در این میان با چن��د کارگزاری معتبر 
محل��ی نیز ب��رای س��رمایه گذاری و ش��رکت 
در ب��ورس مذاکرات��ی ش��د که متأس��فانه مورد 
حمایت واقع نش��د. آنچه در حال حاضر گفتنی 
و بس��یار حائز اهمیت اس��ت نیاز استان اصفهان 
برای راه اندازی بورس کاالی کش��اورزی است 
که می تواند راهگش��ای بس��یاری از مشکات 

اقتصادی استان باشد.

ــاورزی در  ــدازی بورس کاالی کش راه ان
اصفهان چه اهدافی را دنبال می کند؟

ب��ه طور کلی هدف اصلی راه اندازی بورس 

کاالی کشاورزی، س��اماندهی بازار محصوالت 
بخش کشاورزی و هدایت سود واقعی و منطقی 
به تولید کنندگان و فع��االن اصلی بازار همراه با 
توس��عه بازار سرمایه در این بخش است که البته 
ای��ن هدف کلی در قالب اه��داف بلندتر کاهش 
هزینه ی معامات س��اماندهی مناس��ب تر بازار 
محصوالت کش��اورزی، افزایش س��رعت انتقال 
اطاعات بازار به تولی��د کننده و مصرف کننده، 
توس��عه ی ص��ادرات، تغیی��ر الگوی کش��ت و 
توسعه ی بخش کش��اورزی را به دنبال خواهد 

داشت.
بورس چگونه هزینه ی معامالت را کاهش 

می دهد و اوضاع بازار را سامان می بخشد؟
هزینه ی انج��ام معامات، ب��ر قیمت تمام 
شده ی محصوالت کشاورزی تأثیر قابل توجهی 
دارد، از آنجا ک��ه یکی از کارکردهای بلند مدت 

بورس کاالی کش��اورزی حصول به قیمت های 
واقعی محصوالت کش��اورزی و ساماندهی بازار 
آن است، دستیابی به کمترین هزینه ی معامات 
نقش بس��یار مهمی در تعیین چنین قیمت هایی 
دارد. هزینه ه��ای جس��تجوی ط��رف مقاب��ل 
معامله، جمع آوری اطاعات بازار و انتش��ار آن، 
هزینه ه��ای غیر ضروری حمل و نقل و به طور 
کلی هزینه های حاشیه بازار و بازاریابی از جمله 

این هزینه ها هستند.
از طرفی ش��یوه های اطاع رسانی نوین در 
بورس ه��ای مختلف باعث جذابیت این بازارها 
شده است. بورس کاالی کشاورزی در بلند مدت 
با تس��ریع در روند اطاع رسانی امکان فرصت 
طلب��ی را از س��ودجویان و دالالن بازار س��لب 
نموده و زمینه را ب��رای روز آمد بودن اطاعات 
کش��اورزان و تصمیم گیری بهین��ه و منطقی آن 

فراهم خواهد کرد.

ــه عنوان یک  ــاورزی ب بورس کاالی کش
ــب چگونه با تغییر الگوی کشت  راهکار مناس
موجب توسعه ی کشاورزی و صادرات خواهد 

شد؟

آنچه در روند جهانی شدن اقتصاد و گرایش 
چشمگیر جهانی شدن نقش اساسی ایفا می کند، 
دس��ت یافتن به مزیت نسبی در تولید کاال است، 
به عبارت دیگر ح��ذف و یا کاهش تعرفه های 
گمرک��ی، آزاد س��ازی تج��ارت جهانی و حجم 
عظیم انتقال کاالها از کش��وری به کش��ور دیگر 
تولید بسیاری از کاالها را با محاسبات موشکافانه 
اقتصادی و هزینه مواجه می سازد. در این شرایط 
تنها راه نجات و عقب نماندن از قافله ی جهانی 
ایج��اد مزیت ه��ای نس��بی در تولی��د برخی از 

محصوالت و کاالها است.
در بلند مدت با ورود محصوالت کشاورزی 
به بورس کاال می توان زمینه بس��یار مناس��ب و 
مس��تعدی را برای صادراتی هر چه بیش��تر و در 
نتیجه ارزآوری باال و تزریق آن به اقتصاد کش��ور 

فراهم کرد.

ب��ورس کاال بر اس��اس مکانیزم خاص خود 
کیفیت محصوالت را ارتقاء می بخشد بدین نحو 
که کاالهایی در بورس قابل داد و ستد هستند که 
از ویژگی ها و معیارهای استاندارد و تعیین شده 
از طرف بورس کاال برخوردار باش��ند. از این رو 
ورود ب��ه بورس کاال و برخورداری از مزایای آن 
قبل از هر چیز تولید کاالی با کیفیت را می طلبد 
ک��ه این امر موجب تش��ویق تولی��د کنندگان و 
کش��اورزان به سمت تولید با کیفیت محصوالت 
خواهد ش��د و یکی از موانع بر سر راه صادرات 
محصوالت کشاورزی که همانا کیفیت نامناسب 
آن هاس��ت، برطرف خواهد ش��د و کاالی مورد 
تأیید بورس می تواند به راحتی در زمره کاالهای 

صادراتی قرار گیرد.

توسعه ی کشاورزی چطور؟
با تحقق اهداف مذک��ور به هدف اصلی که 
توسعه ی بخش کشاورزی است خواهیم رسید. 
بورس کاالی کش��اورزی به س��بب بهره گیری 
از امکان��ات انبارداری مناس��ب از یک طرف و 
ایج��اد ی��ک بازار مل��ی و گس��ترده تر از طرف 
دیگر انگیزه ی افزایش تولید و گس��ترش بخش 

کش��اورزی را افزون تر می کند. ب��ا راه اندازی 
بورس کاال، کش��اورزان محصوالتشان را در یک 
بازار سراسری منسجم عرضه خواهند کرد و این 
امر سهم فعالیت بخش خصوصی را به طور قابل 

ماحظه ای افزایش خواهد داد.

آیا با وجود اینکه اکثر بازارهای محصوالت 
کشاورزی ساختارهای سنتی دارند آیا تأثیری 

در اجرای روند بورس ایجاد خواهد کرد؟
مسلماً بله، بورس کاالی کشاورزی در کوتاه 
مدت ب��ازاری را فراهم می کند که در آن عاوه 
بر حضور مس��تقیم و بی واس��طه کش��اورزان و 
مصرف کنندگان، قیمت محصوالت کش��اورزی 
به صورت علمی و عادالنه تعیین می ش��ود و در 
این وضعیت هم کشاورزان از موقعیتی منصفانه 
برخوردار خواهند بود و هم دغدغه های بسیاری 
از مس��ؤالن دولتی در ب��اب تعیین قیمت کاهش 
خواهد یافت. از س��وی دیگر راه اندازی بورس 
در کوت��اه مدت از نوس��انات قیم��ت که باعث 
ش��ده دولت در حیطه ی کاالی خاصی دخالت 
کرده و سیاس��ت گذاری کند پاس��خ مناسبی به 
ناهنجاری های بازار کاالها می دهد و با مکانیزم 
هایی که به کار می بندد اطاعات مفید و مؤثری 
در م��ورد قیمت ه��ا در آینده ارائ��ه می دهد و 
همچنین با معرف��ی قراردادهای اختیار معامله به 
کش��اورزان راه حل های جدیدی برای بیمه در 
مقابل نوسان قیمت ایجاد و شرایط ورود به بازار، 
بس��یار قانونمند خواهد ش��د؛ لذا فردی که وارد 
بازار می شود می تواند نسبت به انجام تعهدات 

طرف مقابل معامله مطمئن باشد.

ــاورزی  در حال حاضر بورس کاالی کش
با چه چالش هایی درگیر است؟ و جنابعالی 

چه راهکارهایی را ارائه می دهید؟
 چالش هایی که بورس کاالی کش��اورزی 
کش��ور در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم 
می کند و باطبع بورس اس��تان نیز با آن مواجه 
خواهد ش��د عبارتنداز: 1. دول��ت برای تنظیم 
ب��ازار محصوالت کش��اورزی وارد ای��ن بازار 
ش��ده و خود اقدام ب��ه خرید و فروش می کند 
و گاهی نق��ش وارد کننده را ایفا کرده و گاهی 
هم سیاست های تعیین قیمت را اجرا می کند.

2. بیش��ترین محص��والت کش��اورزی در 
کش��ور توس��ط خرده مالکان تولید می ش��ود. 
)متوس��ط سطح زیر کش��ت واحدهای تولیدی 
کش��ور در بخش محص��والت زراعی 5 هکتار 

و در بخش محصوالت باغی 2 هکتار است(
بدیهی است که با وجود جمعیت 3 میلیون 
نفری ش��اغل در بخش کش��اورزی، دسترسی 
تولی��د کنندگان به بورس کش��اورزی مش��کل 

خواهد بود.
3. ناهمگنی و استاندارد نبودن محصوالت 
کش��اورزی و عدم وجود یک نه��اد ناظر برای 

کنترل استانداردها در کشور.
4. س��نتی ب��ودن ب��ازار اولی��ه محصوالت 
کش��اورزی، عدم انس��جام آن و نیز عدم وجود 
هیأت ه��ای کاالیی ب��رای قانونمن��د کردن و 

انسجام دادن به بازارهای اولیه.
5. عدم وجود یک قانون منس��جم و شفاف 

برای بورس کاالی کشاورزی.
ــتراتژی های راه  ــا و اس ــا راهکاره و ام

اندازی بورس کاالی کشاورزی...!
م��ا نیازمند یک قانون خ��اص برای بورس 
کشاورزی هستیم تا به کمک آن با رفع موانع و 

مشکات، ساختار بازار سنتی را اصاح کنیم.
برای حل چالش یاد شده باید بتوانیم بخش 
بزرگی از بازار س��نتی را به بورس کش��اورزی 
انتقال دهیم. باید در بازار اولیه، ش��رکتی تحت 
عنوان ش��رکت تأمین س��رمایه تأسیس کنیم که 
هدف آن انس��جام دادن به بازار اولیه باشد. این 
ش��رکت قادر خواهد بود اوراق��ی را که مبتنی 
ب��ر بازار اولیه اس��ت مانن��د اوراق قراردادهای 
سلف، قبوض انبار و قراردادهای آتی و اختیار 
معامل��ه را منتش��ر کرد و دیگر اینک��ه اگر قرار 
باشد حجم قابل ماحظه ای از معامات مبتنی 
ب��ر اوراق مانن��د قراردادهای س��لف، آتی و... 
باش��د نیاز به یک نرم افزار بی��ن المللی داریم 
ک��ه در بورس ه��ای خارجی معتب��ر آزمایش 
ش��ده باش��د. ما تاش داریم در آینده بیشترین 
بخ��ش معام��ات که ه��م اکنون ب��ه صورت 
نقدی صورت می گیرد را به س��مت معامات 
قراردادهای س��لف سوق دهیم. در این صورت 
خواهیم توانس��ت قراردادهای آتی را هم وارد 
ب��ورس کرده و بخش قابل توجهی از معامات 
س��لف، آت��ی و اختی��ار معامل��ه را در  بورس 

کشاورزی عرضه کنیم.

به گزارش پایگاه خبری مخابرات سلولی 
)ایس��ل( از روابط عمومی شرکت ارتباطات 
سیار ایران، علی حمیدی )مدیرکل مشترکین 
و متقاضی��ان( ب��ا اش��اره به یکپارچه ش��دن 
خدمات رسانی به مشترکین همراه اول گفت: 
س��عی کرده ایم توسط بخش خصوصی و از 
طریق یک سیس��تم س��رویس دهی، خدمات 
رسانی به مشترکان دائمی و اعتباری را یکی 
کنیم. به عنوان مث��ال دفاتر خدمات ارتباطی 
هم��ان طور ک��ه تغییر نام س��یم کارت های 
دائم��ی را انج��ام می دهند، تغییر نام س��یم 
کارت های اعتب��اری را نیز برعه��ده دارند. 
همچنی��ن تعویض س��یم کارت چه دائمی و 
چه اعتباری در این دفاتر صورت می پذیرد.

وی ادام��ه داد: فع��ًا در بحث تعرفه ها 

دس��ت ما بس��ته اس��ت و این تغییر توس��ط 
نهادهای تصمی��م گیر مانند س��ازمان تنظیم 
مقررات و مجمع صورت می گیرد و تا کامًا 
خصوصی نشده باش��یم نمی توانیم خودمان 

در مورد تعرفه ها تصمیم گیری کنیم.
حمیدی افزود: همراه اول، تعرفه سرویس 
GPRS را ب��ا ارائه بس��ته های جدید تغییر 
داده ک��ه به صورت بروش��ور در نمایش��گاه 

عرضه شده است.
حمی��دی در خص��وص تعرف��ه س��ایر 
خدم��ات ارزش اف��زوده معرف��ی ش��ده در 
نمایش��گاه نیز گفت: تعرفه این س��رویس ها 
هنوز مشخص نیس��ت و پس از نهایی شدن 

تعرفه آن ها نیز تصویب خواهد شد.
مدیرکل مشترکین و متقاضیان همراه  اول 

از کاه��ش زمان ارائه خدمات به مش��ترکین 
خبرداد و گفت: در گذش��ته ب��ه عنوان مثال 
م��دت زمان وصل تلفن بیش از 10 س��اعت 
ب��ود، ولی در ح��ال حاضر ب��ه کمتر از یک 

ساعت رسیده است.
حمیدی با بیان اینکه مش��ترکان نباید به 
غیر از صدور قبض المثنی هیچ گونه وجهی 
به دفاتر بپردازند، از ایش��ان درخواست کرد 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف به مراکز 

نظارتی گزارش دهند.
حمی��دی در پای��ان به مش��ترکین همراه 
اول توصیه کرد: بروش��ور »نامه همراه« که به 
همراه قبوض توزیع می شود را حتمًا مطالعه 
کرده و اطاعات خود در خصوص تعرفه ها 

و خدمات همراه اول را تکمیل کنند.

محصوالت کشاورزی اصفهان، در انتظار بازار معتبر و قانونمند
یادداشت خبر

راه اندازی بورس کاالی 
کشاورزی در راستای 
نوسازی نظام مالی و 

اقتصادی استان
ب��ورس کاالی کش��اورزی تاالر فرعی اس��تان 

اصفهان
در اکث��ر موارد، بورس ه��ای کاال عاملی مؤثر 
در کاه��ش هزینه ه��ای دولت و کمرن��گ کردن 
نقش آن در اقتصاد یک کشور محسوب می شوند. 
بورس کاالی کش��اورزی نیز به عنوان یک راه حل 
س��اختاری و پدی��ده ای مدرن در اقتصاد کش��ور 
می تواند تح��والت عمیقی در بخش کش��اورزی 
ب��ه وجود آورد و در فرآیند نوس��ازی نظام مالی و 

اقتصادی این بخش مؤثر واقع شود.
ب��ه رغم وجود تنگ ناها مش��کات و مختلف 
می توان باور داش��ت که پتانسیل های الزم جهت 
توس��عه بیش��تر ب��ورس کاالی کش��اورزی فراهم 
اس��ت و برخ��ورداری از ح��دود 3/5 میلیون بهره 
ب��ردار خصوصی در بخ��ش کش��اورزی از جمله 
مزیت هایی اس��ت که بورس می تواند با توس��عه 
دفتره��ای نمایندگ��ی کارگ��زاران، ایجاد ش��عب 
و هم��کاری با س��ازمان های مرتبط در راس��تای 
تخصیص س��ود واقعی به تولید کنندگان و فعاالن 
و رعای��ت حق��وق مص��رف کنن��دگان مصوالت 

کشاورزی گام بردارد.

خسارت کم سابقه 
خشکسالی به 

کشاورزی اصفهان

ــازمان  ــی س ــدات گیاه ــود تولی ــاون بهب مع
جهادکشاورزی اصفهان گفت: امسال، خشکسالی 
ــاورزی  ــارد تومان به بخش کش ــزار و 50 میلی  ه

استان خسارات وارد کرد. 

محمد نص��ر اصفهانی گفت: امس��ال به علت 
خشکسالی 60 درصد از منابع آبی از دست رفت و 
2/2 میلیون تن کش��ت محصوالت کشاورزی کمتر 

از برنامه انجام شد. 
وی اف��زود: میران خس��ارات وارده طی س��ال 
جاری  هزار و 50 میلیارد تومان بوده است که سهم 
شهرس��تان گلپایگان 54 میلیارد تومان برآورد شده 

است. 
س��ازمان  گیاه��ی  تولی��دات  بهب��ود  مع��اون 
جهادکش��اورزی اصفهان بیان داشت: برای جبران 
در س��ال گذشته و سال جاری از روش های آبیاری 
نوین تحت فشار استفاده کرده ایم، زمین هایی که با 
روش آبیاری تحت فش��ار آبیاری می ش��د در سال 
جاری برابر ب��ا 18 هزار هکتار بوده که برابر با 50 
درصد کل آبیاری تحت فشار استان اصفهان است. 
نصر اصفهانی خاطرنش��ان کرد: گسترش سطح 
بیم��ه بی��ن کش��اورزان خوب اس��ت و 90 درصد 
از محص��والت باغ��ی و 60 درص��د محص��والت 
زراع��ی می تواند بیمه ش��ود، آنچ��ه اهمیت دارد، 
فرهنگ سازی بیمه بین کشاورزان است. در کشور 
25 درصد محصوالت کشاورزی بیمه می شوند اما 

در اصفهان 40 درصد محصوالت بیمه می شوند. 

وی افزود: فرهنگ س��ازی بیمه یعنی وظایف 
بیمه محصوالت را بدانند که به چه مقدار خسارات 
را تقب��ل می کنند چه م��واردی و در چ��ه زمان را 
بیم��ه کنند و ای��ن برمی گردد به آموزش��ی که باید 

کشاورزان در این زمینه ببینند. 
معاون بهب��ود تولیدات گیاهی س��ازمان جهاد 
کش��اورزی اصفهان با شاره به تشکیل شرکت های 
تعاونی تولیدی گفت: در بیشتر موارد میزان مالکیت 
اراضی اندک است و هزینه های تولید در کشاورزی 
باالست و یکی از برنامه های اساسی وزارت جهاد 
کشاورزی، تأسیس ش��رکت های سهامی زراعی و 

شرکت تعاونی تولیدی است. 
نصر اصفهانی ادامه داد: در شهرستان گلپایگان 
س��عی داریم این دو ش��رکت را تش��کیل دهیم و 
یکپارچگی اراضی داش��ته باش��یم و الگوی کشت 
و نوع محصول را مش��خص کنیم ب��ه  صورتی که 
س��بب بهم ریختگی بازار نش��ود و افزایش درآمد 

کشاورزی را همراه داشته باشد. 
نص��ر اصفهان��ی خاطرنش��ان کرد: در اس��تان 
اصفهان 70 هزار هکتار زیرپوشش شرکت تعاونی 
تولیدی اس��ت و بنا داریم تا پایان امسال این میزان 
را ب��ه دو براب��ر برس��انیم و 150 ه��زار را هکتار 

زیرپوشش تعاونی تولیدی برسانیم. 
وی  پیرام��ون تش��کل های خصوص��ی اضافه 
ک��رد: برنامه دولت این اس��ت ک��ه بدنه را کوچک 
و حج��م را ک��م کند و در راس��تای واگذاری امور 
تصدیگری به بخش خصوص��ی و اصل 44 قانون 
اساس��ی 100 دفتر خدمات مش��اوره ای در س��طح 
اس��تان داریم که بس��یاری از کارها به آنها واگذار 
شده و تا پایان برنامه امیدواریم که هر دهستان یک 
شرکت مشاوره ای داشته باشد و کل کارهای دولت 

به شرکت های مشاوره ای سپرده شود.

همایش ملی توسعه 
صادرات خدمات فنی 
و مهندسی در اتاق 
بازرگانی اصفهان 

برگزار شد

رئیس اتاق بازر گانی اصفهان :
تنها راه برون رفت از مشکالت اقتصادی  و 
ــه کار آفرینی  وتولید  ــی جامعه توجه ب اجتماع

گرایی است
 محمود اسامیان  رئیس اتاق بازرگانی اصفهان 
در این همای��ش گفت: ش��رکتهای صادراتی برای 
موفقیت در بازار کش��ورهای هدف باید با همدیگر 
متحد ش��وند تا درص��د موفقیت خ��ود را افزایش 

دهند.
وی تصری��ح ک��رد: کارنامه نا موف��ق برخی از 
ش��رکتهای ایرانی در دو کش��ور عراق و افغانستان 
نش��انگر تک روی این ش��رکتها و موفق نشدن در 

تصاحب بازار این دو کشور است.
وی اظه��ار داش��ت: بای��د ی��اد بگیری��م که با 
همدیگر یک فعالیت جمعی داش��ته باش��یم و البته 
این موضوع ریش��ه در فرهنگ تربیتی دارد وباید از 
دوران کودکی فعالیت جمعی کار کردن گروهی را 
به نس��ل امروز آموزش داد تا در آینده مش��کلی از 

این بابت به وجود نیاید.
وی دو ب��ازار ع��راق و افغانس��تان را فرصت 
مناس��ب برای افزای��ش صادرات خدم��ات فنی و 
مهندسی برشمرد و گفت: با تشکیل کنسرسیومهای 
بخش��های مختلف می توان ب��ازار خدمات فنی و 
مهندسی این دو کشور همسایه را به دست گرفت.
رئی��س ات��اق بازرگان��ی تنها راه ب��رون رفت 
مش��کات اقتصادی و اجتماعی جامعه را توجه به 
کارآفرین��ی و تولید گرایی دانس��ت و گفت: نباید 
زمانی از مسیر اشتباه باز گردیم که سرمان به دیوار 

خورده باشد.
وی از آمادگ��ی ات��اق بازرگان��ی اصفه��ان و 
ظرفیت تعام��ل پارلمان خصوص��ی بخش اقتصاد 
برای رایزنی های اقتصادی در کشورهای خارجی 
خب��ر داد و گف��ت: اتاق آماده ارائ��ه خدمات خود 
ب��ه کارآفرینان و واحدهای اقتصادی در بخش��های 
مشاوره و آموزش با هدف توسعه صادرات است.

همچنی��ن محمدرض��ا حس��ینی رئی��س گروه 
خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت در 
این همایش گفت: تشکیل کنسرسیوم راهکار مهم 

توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
وی کوچ��ک بودن ش��رکتهای خدمات فنی و 
مهندس��ی و نگرش سنتی در مدیریت برخی از این 
ش��رکتها را چالش های مهم پیش روی این بخش 
ذکر ک��رد و گف��ت: مهمترین رویکرد ش��رکتهای 
خدمات فنی و مهندسی باید تشکیل کنسرسیومهای 
بزرگ باش��د زیرا اندازه ش��رکتهای ایرانی در بازار 

این بخش بسیار کوچک است.
وی اف��زود: در س��طح بی��ن الملل��ی چرخش 
نگ��رش جهان��ی ب��ه س��وی WTO، رواب��ط و 
مناس��بات سیاسی، عضویت نداش��تن در برخی از 
مجامع بین المللی از جمله بانک توس��عه آسیایی، 
محدودیت های بی��ن المللی تحریم و بحران مالی 
از چالش های روبه روی توسعه صادرات خدمات 

فنی و مهندسی است.
وی ایجاد شرکتهای بزرگ صادراتی و تشکیل 
کنسرسیوم و افزایش توان شرکتهای صادرکننده را 
عام��ل مهم در موفقیت ش��رکتهای صادرکننده این 
بخش دانس��ت و گفت: ایجاد فرهنگ کار مشترک 
با شرکتهای توانمند داخلی و خارجی و حرکت به 
سوی تغییر ش��یوه های مدیریتی از سنتی به مدرن 
باید مورد توجه ش��رکتهای فع��ال خدمات فنی و 

مهندسی باشد.
وی صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکتهای 
ایرانی در سال گذشته را برابر 2/5 میلیارد دالر ذکر 
کرد و گفت: ظرفی��ت افزایش صادرات این بخش 

در بین شرکتها وجود دارد.
وی فق��دان اس��تراتژی های تعری��ف ش��ده و 
یکپارچ��ه، ضع��ف در پوش��ش بیمه ای ق��رارداد، 
تغییرات مقررات و قوانین و ضعف مدیریت منابع 
را از چالش��های مربوط به بخ��ش دولتی در زمینه 

صادرات خدمات فنی و مهندسی ذکر کرد.
وی تصریح کرد: بانک توسعه صادرات تنها به 
10 پروژه  در س��ال می تواند تسهیات بانکی ارائه 

دهد.
حس��ینی تحریم ه��ا و محدودیت ه��ای بی��ن 
المللی، وضعی��ت ارتباطات جهانی و نحوه نگرش 
بازارهای هدف به کار شرکتهای ایرانی را از عوامل 
خارج��ی پیش روی ص��ادرات این بخش خواند و 
گفت: دولت و بخش خصوصی باید با همکاری و 
حمایت و رفع نقص های خود در توسعه صادرات 

این بخش اهتمام ورزند.
نمایندة س��ازمان توس��عه تج��ارت تأکید کرد: 
توس��عه صادرات ای��ن بخش می توان��د ضمن ارز 
آوری، ب��ه کارآفرینی و ایجاد اش��تغال و توس��عه 

اقتصادی کشور کمک کند.

آنچه در روند جهانی شدن اقتصاد و گرایش چشمگیر جهانی شدن 
نقش اساسی ایفا می کند، دست یافتن به مزیت نسبی در تولید کاال 
ــت، به عبارت دیگر حذف و یا کاهش تعرفه های گمرکی، آزاد  اس
سازی تجارت جهانی و حجم عظیم انتقال کاالها از کشوری به کشور 
ــیاری از کاالها را با محاسبات موشکافانه اقتصادی و  دیگر تولید بس
هزینه مواجه می سازد. در این شرایط تنها راه نجات و عقب نماندن از 
قافله ی جهانی ایجاد مزیت های نسبی در تولید برخی از محصوالت 

و کاالها است.

حمیدی مدیرکل مشترکین 
و متقاضیان همراه اول خبر 
داد :

زمان خدمات 
رسانی به 
مشترکان همراه 
اول بسیار کوتاه 
شده است

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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خبر خبر

آزمایش آب شرب 
روستاهای استان 

چهارمحال و بختیاری 
به طور کامل

ــهرکرد، زاینده رود- ب��رای اولین بار آب  ش
آشامیدنی روس��تاییان استان چهارمحال و بختیاری 
ب��ه طور کام��ل از نظر وج��ود فلزات س��نگین به 
صورت دوره ای آزمایش می شود. معاون نظارت 
بر بهره برداری ش��رکت آب و فاضاب روس��تایی 
اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری گفت: بر اس��اس 
دس��تورالعمل ش��رکت مهندس��ی آب و فاضاب 
کش��ور و اهمیت کنترل و پایش نتایج آزمایش��ات 
میکروبی و شیمیایی آب این شرکت با اعتباری بالغ 
بر 500 میلیون ریال نسبت به عقد قرارداد با بخش 
خصوصی جهت انجام آزمایش فلزات سنگین 210 
منبع تأمین کننده آب شرب روستاهای استان اقدام 

کرده است.

پارامتره��ای قاب��ل اف��زود:  حس��ین قائ��دی 
 ان��دازه گی��ری در ای��ن آزمایش ها مش��خصات 
فیزیک��ی، آنیون ه��ا، کاتیون ها و فلزات س��نگین 

است.
وی گفت: آب آشامیدنی روستاییان از دو جنبه 
میکروبی و ش��یمیایی مورد سنجش قرار می گیرد 
که آزمایش های میکروبی برای کنترل آب موجود 
در شبکه آبرس��انی و آزمایش های شیمیایی بیشتر 
به خاطر کنترل منابع تولید آب به واس��طه احتمال 
محلول ش��دن اماح الیه های زمین در آب چاه ها 
و قنوات و آب های چشمه ها و رودخانه ها انجام 

می شود. قائدی اظهار داشت:
تا کنون گزارش��ی مبنی بر افزایش بیش از حد 
اس��تاندارد و مجاز فلزات سنگین در آب آشامیدنی 

روستاهای استان واصل نشده است.

 20 تن ماهی فاسد در 
استان اصفهان کشف شد

رئیس ش��بکه دامپزش��کی شهرس��تان تیران و 
کرون گفت: یک محموله بیس��ت تنی ماهی فاسد 

در این شهرستان کشف و ضبط شد.
فض��ل اهلل صالحی ب��ا اعام این خب��ر به ایرنا 
اظهار داشت : این محموله از نوع ماهی »هور« یک 
هفته قب��ل از بندر چابهار به مقص��د تیران وکرون 

برای یک کارخانه تن ماهی بارگیری شده بود.
وی ادامه داد: به علت نقص سردخانه خودروی 
حامل،  این ماهیه��ا از حالت انجماد خارج و دچار 

افزایش بار میکروبی و فاسد شدند.
ب��ه گفته وی این محمول��ه به دلیل مجهز بودن 
خودرو حامل به سیستم ردیاب » ترموگراف آناین 
» و ثبت درجه حرارت محموله و کنترل آن توسط 
شبکه دامپزش��کی تیران وکرون، فاسد شناخته شد 

و به محض رسیدن محموله به تیران توقیف شد.
شهرستان تیران و کرون با 70 هزار نفر جمعیت 

در 45 کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

کسب رتبه اول استان 
اصفهان در دهمین دوره 

مسابقات ملی مهارت 
مرحله کشوری

اداره کل آم��وزش فن��ی و حرف��ه ای اس��تان 
اصفهان در دهمین مس��ابقات مل��ی مهارت مرحله 

کشوری مقام اول را کسب کرد.
مدی��ر کل آم��وزش فن��ی و حرفه ای اس��تان 
اصفه��ان گف��ت: ش��رکت کنن��دگان اصفهانی در 
رشته های کابینت سازچوبی، تأسیسات الکتریکی، 
کاشیکاری دیوار و کف، لوله کشی، ساخت و تولید 
تیمی )سه نفره( به مدال طا، در رشته های قنادی، 
رباتی��ک، طراحی گرافیک چهار مدال نقره و در دو 
رشته جوش��کاری و قالی بافی مدال برنز را کسب 
کردند. محمد عل��ی زارع تصریح کرد: در مجموع 
استان با کسب هفت طا، چهار نقره، دو برنز و ده 
دیپلم افتخار در رشته های فناوری برودتی، تراش 
CNC، الکترونی��ک، آجرچین��ی، خیاطی، طراحی 
وب، ف��رز CNC، فناوری اتومبیل، منبت کاری و 

کنترل صنعتی رتبه اول کشور را کسب کرد.
وی گفت: برگزیدگان مرحله کش��وری بعد از 
ط��ی اردوهای آمادگی دهمین دوره در مس��ابقات 
جهانی 2011 لندن با برگزیدگان س��ایر کش��ورها 

رقابت خواهند کرد.

اصفهان، زاینده رود- مصطفی الهی گفت: طرح 
بهینه سازی در راس��تای افزایش کمی محصوالت 
تولیدی و ارتقای کیفیت آنها و با هدف تولید حداقل 
سوخت سنگین و استانداردسازی محصوالت مطابق 
با استاندارد Euro2005، پروژه هایی تحت عناوین 
بنده��ای E،D،C،B،A و همچنی��ن طرح احداث 
مجتمع بنزین س��ازی )GPD( تعریف شده است. 
وی بودجه )اعتبار( م��ورد نیاز این طرح را 17418 
میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با توجه به واحدها 
و زمان های متفاوت ش��روع کار تکمیل این پروژه 

بین 3 تا 5 سال پیش بینی شده است.
الهی افزود: این شرکت شامل دو پاالیشگاه هر 
کدام با ظرفیت اس��می100هزار بشکه در روز فعال 
اس��ت و روزانه فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور 
همچون گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت 
کوره، س��وخت های هوایی )JP4 و ATK(، انواع 
ح��ال، روغن خام، گوگرد، نیتروژن و هیدروژن را 
تولید می کند. وی مصرف آب پاالیش��گاه اصفهان 
را روزانه 1000 متر مکعب در ساعت عنوان کرد و 
گفت: با تکمیل پروژه های بهینه سازی، مصرف آب 

پاالیشگاه نیز دو برابر می شود.
مدیرعامل ش��رکت نفت پیشرفت پروژه بنزین 

سازی را 54/5 درصد و پروژه بهینه سازی را 13/7 
درصد برشمرد و اظهار داشت: وجود تحریم های 
اقتصادی و شرکت های تأمین کننده مواد اولیه که با 
تحریم دول مخالف در ارتباط بودن علت تأخیر در 

روند پروژه ها بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری:
بسیج یکی از معجزات انقالب اسالمی است

تولید ماهی قزل آال در چهارمحال وبختیاری از 
برنامه چهارم جلوتر است 

کسب رتبه دوم کشوری 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان 

چهارمحال و بختیاری

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی چهارمحال 
و بختی��اری گفت: اگر رون��د تفرقه و نفاق در 
ای��ران ادامه پیدا کند، مطمئن باش��ید صلح امام 

حسن )ع( دیگر اتفاق نمی افتد.
داریوش رضوانی در همایش تفکر بسیجی 
و نقش آن در پاس��داری از انقاب اسامی، با 

گرامیداش��ت هفته 
بسیج اظهار داشت: 
یادآور  بسیج  هفته 
حماسه های جاوید 
و ارزشمند جوانان 
عاش��ق  و  غی��ور 
انق��اب و اس��ام 

است.
وی در گفتگو 

با فارس از تش��کیل بس��یج به عن��وان یکی از 
معجزات انقاب اس��امی و از ش��اهکارهای 
معمار بزرگ این انقاب نام برد و افزود: هرچه 
می گذرد برکات و آثار این فرمان تاریخی بیشتر 

آشکار می شود.
رضوانی گف��ت: تعابیر مختلف��ی از جمله 
ش��جره طیبه، معجزه انقاب اس��امی، مدرسه 
عشق و لشکر مخلص خدا که توسط مسئوالن 
نظام در ارتباط با بسیج به کار رفته همه نشان از 

اهمیت و جایگاه این مولود مقدس دارد.
وی با بیان اینکه بس��یجیان با رشادت های 
خ��ود نقطه عطف��ی در تاریخ ای��ران به وجود 
آوردند، افزود: بس��یج هنگامی شکل گرفت که 
دشمنان از داخل و خارج به شدت با تشکیل و 
سازماندهی آن مخالف بودند و به طور دائم در 

راستای تضعیف آن می کوشیدند.
اس��امی  ارش��اد  و  فرهن��گ  مدی��رکل 
چهارمحال و بختیاری  تأکید کرد: بسیج در این 
30 س��اله انقاب با تمسک به قرآن و اهل بیت 
و با پوشیدن لباس تقوا، ایثار و فداکاری و کندن 
لباس تکبر و غرور راه رسیدن به منطق الهی که 
همان منطق ثاراهلل اس��ت را طی کرده و این راه 

را ادامه می دهد.

به گفته وی، اخ��اق، رفتار، کردار و منش 
بسیجی س��بب افتخار و عزت است و بسیجی 
هم��راه با اب��زار بصیرت بینش، زمان ش��ناس و 

مکان شناس و تابع والیت فقیه است.
رضوانی با بیان اینکه آمریکا همواره سعی 
دارد از ان��رژی نهفت��ه در جوانان کش��ور ما در 
راستای نیل به اهداف 
خ��ود اس��تفاده کند، 
افزود: نظام جمهوری 
اس��امی ای��ران ب��ه 
اعتم��اد  جوان��ان 
کامل داش��ته و هیچ 
جانفش��انی های  گاه 
جوان��ان ای��ن مرز و 
ب��وم در مب��ارزه ب��ا 
دشمنان را طی دهه های بعد از پیروزی انقاب 

اسامی فراموش نمی کند.
اس��امی  ارش��اد  و  فرهن��گ  مدی��رکل 
چهارمحال و بختیاری گفت: متأسفانه دشمنان 
داخل��ی و خارجی ما جایگاه والیت را نش��انه 
گرفته اند و ما در انتخابات دهمین دوره ریاست 
جمه��وری عیناً دیدیم که به تحریک دش��منان 

خارجی اغتشاشاتی در کشور ما به وجود آمد.
رضوانی ب��ا تأکید بر اینک��ه انقابی بودن 
خیلی مهم اس��ت ول��ی مان��دن در راه انقاب 
مهم تر است، افزود: باتوجه به فرمایشات رهبر 
انق��اب توصیه های ایش��ان مبنی بر با بصیرت 
و وظیفه  ش��ناس ب��ودن همه مردم اگ��ر اتفاقی 
در ایران بیفتد مطمئن باش��ید صلح امام حسن 
اتفاق نمی افتد بلکه عاشورای حسینی به وقوع 

می پیوندد.
وی تصریح کرد: تنها تمس��ک به والیت و 
رهبر است که می تواند ما را از همه توطئه های 
دش��من در امان نگه دارد و وظیفه بسیجیان در 
این زمان بس��یار خطیر و مهم اس��ت که باید با 
تمس��ک به والیت فقیه راه و مس��یر را به افراد 

جامعه نشان داده و موقعیت شناس باشند.

مدیر کل شیات چهارمحال و بختیاری از 
رش��د 46 درصدی تولید ماهی قزل آال در این 
استان نسبت به برنامه چهارم توسعه خبرداد و 
گفت: طبق برنامه چهارم تولید قزل آال در این 

به  می بایست  استان 
 500 هفت ه��زار و 
تن می رس��ید اما در 
 11 به  حال حاض��ر 
ه��زار تن در س��ال 

رسیده است.
اسماعیل پیرعلی  
در گفتگ��و ب��ا ایرنا 
میزان  ای��ن  اف��زود: 

تولی��د در قالب 223 مزرعه پ��رورش ماهی و 
ب��ا رهاس��ازی 40 میلیون قطعه بچ��ه ماهی و 
برداش��ت 30 کیلو گرم در واحد سطح محقق 

شده است.

وی اظهار داشت: این حجم از تولید مبلغی 
بالغ بر 400 میلیارد ریال تولید سرمایه را برای 
بهره برداران استان فراهم کرده است و به طور 

میانگی��ن 40 درصد س��ود عای��د مزرعه داران 
پرورش ماهی شده است. 

وی گفت: در س��ال ج��اری یک میلیارد و 
500 میلیون ریال از محل اعتبارات خشکسالی 
ب��ه بخش ش��یات 
یاف��ت  اختص��اص 
مذکور  اعتب��ار  ک��ه 
برای برق رس��انی به 
فعال،  مجتمع ه��ای 
تجهی��زات  خری��د 
مقابله  مکانیزاسیون، 
و  خشکس��الی  ب��ا 
خسارات ناشی از آن 

هزینه خواهد شد. 
وی ازاختص��اص 9میلیارد ری��ال اعتبار به 
بخش شیات اس��تان درس��ال جاری خبرداد 
واف��زود: وجود زیر س��اختها و ل��زوم احداث 
مجتمع ها ی پ��رورش ماهی ع��اوه بر لزوم 
افزایش اعتبارات دولتی به اختصاص تسهیات 
بانک��ی در جهت توس��عه این بخ��ش و ایجاد 

اشتغال نیاز است.

رواب��ط عمومی ش��رکت آب و فاضاب 
روس��تایی اس��تان چهارمحال و بختیاری رتبه 
دوم کش��وری را بی��ن ش��رکت های آب و 
فاضاب روس��تایی سراس��ر کش��ور به خود 

اختصاص داد.
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل ش��رکت 
آب و فاضاب روس��تایی اس��تان چهارمحال 

و بختی��اری گفت: رواب��ط عمومی و آموزش 
همگانی این ش��رکت در پنجمین جش��نواره 
رواب��ط عموم��ی برت��ر ش��رکت های آب و 
فاضاب شهری و روستایی کشور که در آبان 
امس��ال در بندر عباس برگزار ش��د رتبه دوم 
کشوری را بین ش��رکت های آب و فاضاب 

روستایی سراسر کشور کسب کرد.

کتابخان��ه  تخصص��ی مقاوم��ت و پای��داری 
همزمان با هفته  بس��یج در دانشگاه شهرکرد مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش حوزه دانشگاه خبرگزاری فارس، 
اسدی رئیس دانشگاه شهرکرد در مراسم افتتاحیه  
کتابخانه  تخصصی پایداری این دانش��گاه ضمن 
تأکید بر اش��اعه  فرهنگ بس��یج، ایثار و شهادت 
گفت: با تاش در این راس��تا می توانیم در مسیر 

ش��هدا حرکت کرده و بخشی از اهداف ایشان را 
محقق کنیم.

وی با تأکید بر نقش محوری شهید و فرهنگ 
ش��هادت در نظام ارزشی کش��ور و لزوم توسعه  
کتابخانه ه��ای تخصص��ی با موضوع ش��هادت و 
پای��داری در دانش��گاه ها افزود: گ��ردآوری آثار 
ش��هدا و ایثارگران و دایر کردن موزه   ش��هدا در 
کن��ار کتابخانه های غنی و تخصصی در این زمینه 

جه��ت اش��اعه  فرهنگ ایثار و ش��هادت بس��یار 
مثمرثمر خواهد بود.

بنابراین گزارش، کتابخانه   تخصصی پایداری 
با موضوع دفاع مقدس در دانش��گاه ش��هرکرد با 
حض��ور رئیس و مس��ئولین این دانش��گاه، بنیاد 
حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس استان 
چهارمحال و بختیاری افتتاح و مورد بهره برداری 

قرار گرفت.

ــام  ــه تم ــرح نیم ــرداری از 38 ط ــره ب به
آبخیزداری در اولویت بودجه خشکسالی است.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختی��اری گفت: بهره برداری از 38 
طرح نیمه تمام آبخیزداری این اداره کل در استان 
باید در اولویت جذب بودجه خشکس��الی امسال 

قرار گیرد.
مهندس »س��بز علی کاویان��ی« در گفت و گو 
ب��ا ایرنا اعتبار مورد نیاز ای��ن طرح ها را افزون بر 
60 میلی��ارد ریال برآورد ک��رد و افزود: تأمین این 
بودجه از محل 150 میلیارد ریال اعتبار خشکسالی 
اختصاص یافته به استان یک ضرورت انکارناپذیر 

است.
وی به اختصاص نیافتن بودجه به بخش منابع 

طبیعی و آبخیزداری از بودجه خشکس��الی س��ال 
قبل اش��اره کرد و افزود: بخش آبخیزداری حداقل 
اس��تحقاق 30 درصد جذب بودجه خشکس��الی 

امسال را دارد.
وی گفت: طرح های آبخیزداری نیمه تمام این 
اداره کل ش��امل بندهای خاک��ی، گابیونی، ماتی، 

بندهای س��نگی و ساحل س��ازی است که اجرای 
آنه��ا ب��ا هزینه ای ان��دک میلیاردها ری��ال ارزش 

اقتصادی دارد.
مهندس کاویانی تصریح کرد: امس��ال از محل 
بودجه استانی دو میلیارد ریال و از محل بودجه ی 
ملی 35 میلیارد ریال اعتبار به بخش منابع طبیعی و 

آبخیزداری اختصاص یافته که بسیار ناچیز است.
اس��تاندار چهار محال و بختیاری آبخیزداری 
پیش��تر بر ض��رورت اختصاص اعتب��ار به بخش 
آبخی��زداری به عنوان مهمتری��ن راهکار مبارزه بر 

خشکسالی تأکید کرده بود.
چهارمح��ال و بختی��اری دارای ی��ک میلیون 
و 653 هزار هکتار منابع ملی اس��ت و خس��ارات 
ناشی از خشکسالی در آن ساالنه افزون بر 20 هزار 

میلیارد ریال برآورد شده است.

ــاد اسالمی استان  مدیرکل فرهنگ و ارش
اصفهان به همراه جمعی از مسئوالن همزمان با 
بیست و نهمین سالگرد شهادت شهید محمود 
ــت بسیج با خانواده  فرهادی و هفته گرامیداش

وی دیدار کردند.

س��ید علیرضا حس��ینی در این دیدار با اشاره 
به س��خنان بنیانگذار جمهوری اسامی حضرت 
امام خمینی )ره( : »شهدا چشم و چراغ این ملت 
هس��تند« افزود : ش��هدا به خاطر اه��داف متعالی 
و اعتقاداتش��ان در مس��یری رفتند و به خاطر آن 
جانش��ان را اه��دا نمودند که باعث س��ربلندی و 

عزت ملت جمهوری اسامی ایران شدند.

وی در ادامه گفت : ما مدیون خون ش��هیدان 
گرانقدر هس��تیم و هم��واره باید ت��اش کنیم تا 
ادام��ه دهن��ده راه این عزیزان باش��یم و در حفظ 

ارزش های اسامی و انقابی کوشا باشیم.

مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس��امی استان از 
همس��ر و فرزند ش��هید محمود فرهادی به خاطر 

صبرو زحماتشان با اهدای لوح، تقدیر نمودند.
در این دیدار مس��ئول امور ایثارگران، مسئول 
امور شهرستان ها، فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج 
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسامی استان اصفهان 
و رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد شهرستان اسامی 

کاشان و جمعی از مسئوالن حضور داشتند.
گفتنی اس��ت ش��هید محمود فره��ادی متولد 
1335 و از کارمن��دان رس��می اداره فرهن��گ و 
ارش��اد اسامی شهرستان کاش��ان بودکه 26 آبان 
س��ال 1359 در سوسنگرد به درجه رفیع شهادت 

نائل شد.

تولید دو برابری بنزین با اجرای طرح جامع توسعه فرایند و
 بهینه سازی پاالیشگاه اصفهان

کتابخانه  تخصصی پایداری در دانشگاه شهرکرد افتتاح شد 

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 

دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
با خانواده شهید فرهادی

آبخیزداری، 
بهترین 
راهکار 
مبارزه با 
خشکسالی 
و تقویت 
رودخانه ها 
است

سفرهای 
دولت 
راهگشای 
توسعه است

نماینده وزیر جهاد کش��اورزی در 
کمیته آب چهارمحال و بختیاری گفت: 
آبخیزداری بهترین راهکار برای مبارزه 
با کاهش خس��ارات خشکسالی و نیز 

تقویت رودخانه است.
»حمیدرضا جانباز« در گفتگو با ایرنا 
اف��زود: در جهان رویکرد ذخیره آب در 
پایین دس��ت تغییر کرده است و آب را 
در باال دست باید نگه داشت زیرا نفوذ 
بیشتر آب در سفره های زیرزمینی بده 
پایه رودخانه را افزایش می دهد و میزان 
آب مطمئن آن را در طول سال افزایش 

می دهد.
وی ادامه داد: در بیست سال گذشته 
در کشور 14 متر افت سطح ایستایی در 
سفره های زیرزمینی به وجود آمده است 
ک��ه این امر س��االنه 450 میلیارد تومان 
هزینه اضافی از محل سوبسید انرژی به 

هزینه جاری دولت اضافه می کند.
وی اظهار داش��ت به ازای هر متر 
پایین رفتن عمق آب 33 میلیارد تومان 

به این هزینه اضافه می شود که ادامه این 
روند ساالنه مشکل حادتری را به وجود 
می آورد و باعث شور شدن سفره های 

زیرزمینی می شود.
وی گف��ت: با توج��ه به وضعیت 
توپوگراف��ی چهارمح��ال و بختیاری، 
آبخی��زداری و گس��ترش نباتات مثمر 
بهترین راهکار برای مبارزه با خشکسالی 
در این اس��تان اس��ت و ایجاد بندهای 
خاکی در باال دس��ت و توس��عه باغات 
ب��ه نفوذپذیری هر چه بیش��تر آب در 

سفره های زیرزمینی کمک می کند.
وی به پیامدهای جاری شدن سیل، 
فرس��ایش خاک و تخریب اکوسیستم 
اش��اره کرد و گفت: ب��رای جلوگیری 
از فرس��ایش خ��اک، کاه��ش این نوع 
خسارات و حفظ سدهای پایین دست 
به عن��وان ثروت ملی س��رمایه گذاری 
ج��دی ب��ر روی مقول��ه آبخی��زداری 
چهارمحال و بختی��اری یک ضرورت 

انکارناپذیر است.

معاون برنامه ریزی استانداری چهارمحال 
و بختی��اری با اش��اره به پیامده��ای ارزنده و 
اقتصادی دو س��فر هیأت دولت به این استان 
گفت: سفرهای هیأت دولت راهگشای توسعه 
مناطق محروم بوده اس��ت. به گزارش پایگاه 
اطاع رس��انی وزارت کشور، شهرام محمدی 
معاون برنامه ریزی اس��تانداری چهارمحال و 
بختیاری در جلسه پیگیری مصوبات دور اول 
و دوم س��فر هیأت دولت در این استان اظهار 
داشت: پیگیری مشکات و موانع موجود در 
مسیر اجرای مصوبات دو سفر قبلی و رسیدگی 
به زیر س��اخت های فرهنگ��ی و اجتماعی و 
تصمیم گی��ری در این فص��ول، اولویت دور 
سوم سفرهای استانی رئیس جمهوری و هیأت 

دولت است.
وی گفت: برای کمک به اثر بخشی سفر 
س��وم هیأت دولت به اس��تان، کار گروه های 
مختلفی تشکیل شده و پیشنهادها پس از جمع 
آوری در ش��ورای برنام��ه ری��زی به صورت 
کارشناس��ی تصویب و آماده طرح در س��فر 
می شود. وی به ضرورت ارتقای شاخص های 

بخش فرهنگی اش��اره و اظهار امیدواری کرد: 
دور س��وم س��فر نیز مانند دو سفر قبلی برای 
توسعه بخش های مختلف این منطقه به ویژه 

حوزه فرهنگی بیش از پیش مؤثر باشد.
محمدی مشکات نرم افزاری را مهمترین 
مشکل در بخش فرهنگی استان چهارمحال و 
بختیاری عنوان کرد و گفت: فقدان کارشناس 
فرهنگی یکی از مهمترین این مشکات است 
که رفع این امر نیاز به بودجه و اعتبار در سطح 

ملی دارد.
وی افزود: تکمیل زیرساخت های فرهنگی 
بخص��وص در بخش کتابخانه ه��ا، فرهنگ 
سراها، مساجد و اماکن فرهنگی از مشکات 
سخت افزاری است که در دور سوم سفر هیأت 

دولت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
محم��دی اظهار داش��ت: در زمان حاضر 
62 درص��د طرح های مص��وب در دور دوم 
س��فر ریاست جمهوری در حال اجرا است و 
22 درصد در مرحله اجرایی شدن و پیگیری 
برای اجرایی شدن است و مابقی طرح ها نیز 

ادامه دارد.

مدیر عامل شرکت نفت اصفهان: در 
صورت تکمیل طرح توسعه و بهینه سازی 
پاالیشگاه ظرفیت تولید بنزین در اصفهان 
از میزان روزانه 12 میلیون لیتر به دو برابر 
افزایش می یابد.
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هوای تازه یادداشت

خبر

جدول

ــروه جامعه: ازجمل��ه چالش های فراروی  گ
خانواده ه��ای ایرانی در س��ال های اخی��ر،ازدواج 
بخت«اس��ت.برخی  »دم  اصط��اح  ب��ه  جوان��ان 
از  های��ی  پاگیر،نمون��ه  و  دس��ت  س��نت های 
وصلت های ناموفق،ع��دم وجود درآمد کافی،نبود 
مس��کن و... از جمله دالیلی است که موجب شده 
تشکیل زندگی مشترک در ایران به فتح هفت خوان 

رستم تعبیر شود.
ای��ن س��نت حس��نه در هر کج��ای ای��ران با 
آیین هایی خاص همراه است،اما سنت های ازدواج 

در اصفهان داستان دیگری 
است که به اعتقاد مردمان 
دیار زاینده رود بزرگترین 
مانع تشکیل زندگی توسط 
دو جوان به شمار می آید.
اینک��ه دختر دم بخت 
فامیل  ف��ان  یا  همس��ایه 
هن��گام عزیمت ب��ه خانه 
ش��وهر چه داش��ته و چه 
نداش��ته،اینکه جهیزی��ه او 
شامل چه کاالها و وسایلی 
بوده،اینکه گل��دان نقره و 
جام طا به همراه داشته یا 
نه،اینکه تلویزیون،یخچال،

اج��اق گاز،آبمی��وه گیری 
ومایکروفرش ساخت کجا 
و از چ��ه مارک��ی )برند(
بوده اس��ت ؛هم��ه و همه 

از س��ؤاالتی است که هنگام »عروس بران«از سوی 
اهالی محل و فامیل مطرح می شود.

موضوع ف��وق تنها یکی از مش��کات ازدواج 
در اصفهان اس��ت که البته خوش��بختانه بعد از طی 
چند خوان س��خت ب��روز می کند.خواس��تگاری 
خانواده پسر از دختر و رضایتمندی آنها از انتخاب 
فرزندشان،تحقیقات کارآگاهان فامیل عروس خانم 
از آقا داماد و سوابق کیفری و اخاقی او،رضایت با 
اکراه خانواده دختر به ازدواج فرزندش��ان با جوانی 
»بی پول«،»بی کار«،»بی ماش��ین«،»بی خانه«و دارای 
هزاران هزار عیب دیگر از نظر ایش��ان،تعیین مهریه 
نجومی و همخوان و معادل س��ن دختر و پرداخت 
ش��یربها و...از جمله موانع دیگری است که پیش از 
آغاز زندگی مش��ترک دو جوان به صورت رسمی 

رخ می نمایند.
نه اینک��ه تمامی رفتاره��ا و همچنین تفکرات 
و س��نت های یاد ش��ده اش��تباه باش��د،نه؛اما طرز 
ن��گاه ما به س��نت ها و ش��یوه اجرای آنان اس��ت 
که مش��کل ساز می ش��ود.افزون بر شناخت کامل 
دخت��ر و پس��راز یکدیگر،خانواده ه��ای دو طرف 
نی��ز حق دارند عروس یا دام��اد خویش را به طور 
کام��ل بشناس��ند.آری،والدین دخت��ر بای��د نگران 
آینده فرزندش��ان باش��ند که آیا همسر او می تواند 
امکانات اولی��ه زندگی را فراهم کن��د یا خیر؟آنها 
همچنین حق دارند مهریه ای مناسب ومعقول برای 
دخترش��ان تعیین کنند.هیچ کس با چنین طرز تفکر 
ودیدگاهی مخالف نیس��ت،اما افراطیگری های ما 
اس��ت که مشکل ساز می شود.نمونه چنین تفکری 

را می توان در خرید جهیزیه مشاهده کرد.

نزول می کنیم تا جهیزیه بخریم
سیاوش امینی،فروش��نده لوازم خانگی در این 
رابط��ه گفت:برخی اوق��ات من برای سرپرس��ت 
خان��واده ع��روس که ب��رای خرید ل��وازم خانگی 
مراجع��ه می کنند نگران می ش��وم چراکه لیس��ت 
اقام مورد نظر عروس خانم یا مادر ایش��ان معادل 
ده ها میلیون تومان می ش��ود که مش��خص است 
تأمی��ن این مقدار پول برای پدر خانواده س��خت و 

حتی غیر ممکن است.
وی افزود:اف��رادی را س��راغ دارم ک��ه پس از 
دریافت انواع و اقسام وام،متاسفانه پول هم »نزول« 
ک��رده تا جهیزی��ه آبرومن��دی را برای دخترش��ان 
تهیه کنند،غاف��ل از اینکه لوازم خانگی و وس��ایل 
گران قیمت نیس��ت که آبرو می آورد بلکه تربیت 

اوالد خلف و شایسته آبرو و سرمایه است.
امینی بیان داشت: در بین گفتگوهای خریداران 

مشخص است که چون دختر فان فامیل یخچال یا 
تلویزیون با مارکی معروف داشته،آنها نیز باید همان 
مارک را با مدل باالتر و قیمتی بیش��تری خریداری 
کنند.این یعنی »چشم و هم چشمی«که آفتی سخت 
ایرانی محس��وب می ش��ود. ب��رای خانواده های 

ای��ن فروش��نده ل��وازم خانگ��ی خاطر نش��ان 
س��اخت:در برخ��ی موارد من از ف��روش جنس به 
خری��داران خودداری می کنم چراکه معتقدم ما هم 

وظایفی داریم و اخاق را نباید فراموش کنیم.

مهر نگو،ظلم بگو
پرس��یدم چه ش��ده ؟همی��ن س��ؤال کافی بود 
ت��ا دریای��ی از حرف ه��ای نگفت��ه بیان ش��ود.او 
گفت:خان��واده دختر مورد عاق��ه ام پس ازماه ها 
رفت و آمد و مانع تراش��ی،باالخره ب��ه ازدواج ما 
ب��ا یکدیگر رضایت دادند،ام��ا ای کاش همان روز 
اول می گفتند نه و خیال همه را راحت می کردند.

گفت��م چرا؟گفت:حاال که موق��ع تعیین مهریه 
ش��ده،می گویند به سن دخترش��ان باید سکه طا 
مهریه مش��خص ش��ود،یعنی 1355س��که.البته این 
بخشی از مهر او اس��ت.3دانگ آپارتمان،یک کیلو 
گرم طای ساخته شده،سفر زیارتی و سیاحتی،ترمه 
و....او می گفت و می گفت و دود بود که از س��ر 
مبارکش بلند می ش��د.او حق داشت چرا که با یک 
حس��اب سرانگش��تی به عددی معادل 700میلیون 
تومان خواهید رس��ید که عددی نجومی محسوب 
می شود و قبول این تعهد کمی که نه،خیلی سخت 
محس��وب می ش��ود.به خودم گفتم:ای��ن که مهر 

نیست،ظلم است.

افزایش سن ازدواج بحران اجتماعی است
مرضی��ه باقری،مش��اوره خانواده با اش��اره به 
علت های افزایش سن ازدواج در کشور گفت:این 
مسأله یک بحران اجتماعی است که دالیل مختلفی 

نیز دارد.
وی در گفتگ��و با زاینده رود افزود: البته س��ن 
خاصی برای ازدواج تعریف نش��ده اس��ت،اما سن 
مناسب برای ازدواج پسرها 25 تا30سال و پس از 
گذراندن دوران تحصیل و سربازی و برای دخترها 

22تا28سال است. 
باقری اظهار داش��ت:بازهم تأکی��د می کنم که 
س��ن مناسب ازدواج،بازه زمانی فوق است نه اینکه 
اگر پس��ری در 25 تا 30 س��ال یا دختری در 22 تا 
28 س��ال موفق به ازدواج نش��د،دیگر نیاید به این 

موضوع فکر کند.
این مش��اور خانواده با بی��ان اینکه  خانواده ها 
باید ش��رایط ازدواج آس��ان را برای جوانان فراهم 
کنند،خاطر نش��ان س��اخت:پدران وم��ادران امروز 
باید ش��رایط شان را هنگام تشکیل زندگی مشترک  
به ی��اد آورن��د. آی��ا آنه��ا از همان روز نخس��ت 
صاح��ب خانه،خ��ودرو و دیگرامکان��ات مطلوب 
بوده اند که اکن��ون از داماد خویش چنین انتظاری 
دارند؟همچنین آی��ا جهیزیه مادر خود داماد در آن 
روزگار کام��ل و ب��دون نق��ص بوده ک��ه اکنون از 
عروس خ��ود انتظار دارد که یک فروش��گاه لوازم 

خانگی را به همراه آورد؟

وی گف��ت : اگر ما انتظ��ارات و توقعات خود 
را در حد معقول تعریف کنیم،آن هنگام اس��ت که 
واقعی��ات را به راحتی می پذیریم و اجازه خواهیم 
داد زوجی جوان با عش��ق وعاقه زندگی مشترک 
شان را آغاز کنند که این بزرگترین سرمایه و دارایی 

است.
باقری بیان داش��ت:چه بس��یار هستند جوانانی 
که با داش��تن امکاناتی کامل چون خانه مس��کونی 
و  خانگ��ی  م��درن  ش��خصی،خودرو،تجهیزات 
مهریه های نجومی زندگی خود را آغاز می کنند،اما 
تنه��ا  گذش��ت  از  پ��س 
چند م��اه اختافات بروز 
ب��ا مراجعه  می کند وآنها 
ب��ه دادگاه تقاضای طاق 

می کنند.
ای��ن مش��اور خانواده 
اینک��ه  کرد:ن��ه  تصری��ح 
امکان��ات مطلوب  پول و 
ب��رای زندگ��ی بد اس��ت 
وخوش��بختی نم��ی آورد 
ولی تنها شرط خوشبختی 
و اس��اس آغ��از زندگ��ی 

مشترک هم نیست.
ب��ه گ��زارش زاین��ده 
در  گذار  تأثیر  رود،عوامل 
و  جوانان  ازدواج  تاخی��ر 
همچنین موانع ومشکات 
پی��ش روی آنه��ا تنها به 
م��وارد ف��وق خاصه نمی ش��ود.در همین راس��تا 
شایس��ته اس��ت به م��واردی همچ��ون بازتعریف 
زنانگ��ی در جوامع مدرن ش��امل ایج��اد تمایل در 
این قشربرای ادامه تحصیل،اشتغال،زندگی مستقل 
و...،بازتعریف مردانگی در عصر کنونی با مشکاتی 
مث��ل بیکاری،هزینه ه��ای گزاف زندگی،ش��رایط 
س��خت ازدواج و...،ایجاد شکاف بین ارزش های 
رسمی وغیر رس��می،تغییر در الگوها و هنجارهای 
ازدواج،از بین رفتن  حریم های اخاقی وتغییر در 
تعریف حدود اخاق جنس��ی،لذت گرایی و تنوع 
پذی��ری ماک های زیبا ش��ناختی از دیگرعواملی 
اس��ت که موجب ش��ده ازدواج جوان��ان ایرانی با 

تاخیر همراه شود.

همچنی��ن عوامل��ی مانند تغیی��ر در ماک های 
منزل��ت اجتماع��ی، عدم گس��ترش کاف��ی عرصه 
از  حمای��ت  در  خان��واده  ناکارآم��دی  عموم��ی، 
جوان��ان و به طور کلی ضعف ش��بکه های حمایت 
اجتماع��ی، ضع��ف نظام ه��ای تأمی��ن اجتماعی، 
دسترس��ی س��هل تربرای داشتن مناس��بات جنسی 
خارج از زندگی زناش��ویی و عدم توازن در توزیع 
فرصت های اجتماعی و فرصت های شغلی بین دو 

جنس را نیز نباید فراموش کرد. 
گفتنی اس��ت گس��ترش فضای عمومی و تنوع 
بخش��یدن به فرصت های تعام��ل اجتماعی بین دو 
جنس، دخال��ت کمتر دولت در ح��وزه عمومی و 
خصوصی، کاهش ش��کاف ارزش��ی میان دولت و 
مردم، تقویت ش��بکه های حمایت اجتماعی، سعی 
در ب��از تعاری��ف برخ��ی  ارزش ه��ا و هنجارهای 
ازدواج توس��ط گروه ه��ای مرج��ع کارشناس��ی و 
حمای��ت واقعی دولت از تش��کیل نهاد ارزش��مند 
خان��واده  از جمله مهمترین راهکارها در راس��تای 
رفع چالش تاخیر درازدواج جوانان و تسهیل روند 
تش��کیل زندگی مشترک توس��ط این قشر به شمار 

می آید.

رشد منفی 4/2درصدی ازدواج
آم��ارازدواج در6ماهه اول امس��ال در مقایس��ه 
با مدت مش��ابه س��ال 87 نش��ان می دهد شاخص 
ازدواج با رشدمنفی 4/2درصدی مواجه شده است 
ک��ه این واقعیت تلخ با فرافکنی و ارائه برنامه های 
غیر کارشناس��ی قابل رفع نیس��ت بلکه باید با این 
آس��یب و بحران اجتماعی  به مقابله پرداخت و با 
تس��هیل روند ازدواج،در راستای تشکیل مهمترین 
نهاد اجتماعی تاریخ بش��ریت یعنی خانواده همتی 

دو چندان را سر لوحه کار قرارداد. 

 ش��هردار منطق��ه 6 اصفهان گف��ت: 20 پروژه 
عمران��ی، ترافیک��ی، فرهنگی و خدمات��ی در این 

منطقه افتتاح شد.
به گزارش فارس، فضل ا... محلوجی در مراسم 
بهرهبرداری از طرحهای یادش��ده با اشاره به کلنگ 
زنی 20 پروژه در دو س��ال گذشته در منطقه 6شهر 
اصفهان اظهار داش��ت: طرحهای پارکینگ طبقاتی 
چه��ار راه نظر با س��ه طبق��ه زیر زمی��ن و 4 هزار 
مترمربع زیربنا با ظرفی��ت 700 خودور با اعتباری 
بالغ بر 121 میلیارد ری��ال و پارکینگ خیابان حاج 
آقارحی��م ارب��اب با زیربن��ای 4 هزار مت��ر مربع و 
مبلغ��ی معادل52 میلیارد ریال از جمله طرحهای به 

بهرهبرداری رسیده در این منطقه است. 
وی اظهار داش��ت: پارکینگ گلس��تان شهدا با 
مس��احت 4 ه��زار و 850 متر با هزین��ه ای بالغ بر 
21 میلیارد ریال و خیابان شهید روحاالمین به طول 
ی��ک هزار و 600 متر و خیابان واله اصفهانی نیز به 
ط��ول 750 متر و با مبلغی بالغ ب��ر 9 میلیارد ریال 

اعتبار از طرحهای مهم این منطقه است. 

ش��هردار منطق��ه 6 اصفه��ان اف��زود: همچنین 
مجموعه فرهنگی و تفریحی باغ بانوان در تپه صفه 
با مساحت 20 هکتار و اعتباری بالغ بر 3/5 میلیارد 
ری��ال ب��رای ایجاد محیطی مناس��ب ب��رای بانوان 

احداث شده است. 
وی بیان داش��ت: اح��داث پل هفت��م بر روی 
زاینده رود، ساماندهی تقاطع غیر همسطح اشکاوند 
و میدان شهید قوچانی، پارکینگهای شهید نیکبخت 
و میرفندرس��کی نیز از جمله طرحهایی اس��ت که 

سال آینده در اختیار شهروندان قرار می گیرد. 
محلوجی با بیان اینکه از سال 85 تاکنون منطقه 
شش شهر اصفهان طی س��ه مرحله ده ها طرح در 
ابعاد مختلف در اختیار شهروندان قرار داده است، 
افزود: ای��ن 20 پروژه عمرانی، ترافیکی و فرهنگی 
با اعتباری بالغ بر 333 میلیارد ریال به بهره برداری 

رسیده است. 

مردی بلژیکی که پزشکان تشخیص داده بودند 
او به حال اغما رفته پس از 23 س��ال مشخص شد 

که بیهوش بوده است.
وضعی��ت رام هوبرن پس از تصادفی در س��ال 
1983 از س��وی پزش��کان اینگونه تش��خیص داده 
ش��د که به کما فرو رفته اس��ت، تا اینکه پزش��کی 
از دانش��گاه لیژ در بلژیک در سال 2006 تشخیص 
داد که آقای هوب��رن هیچ گاه در این مدت در کما 

نبوده است.
هفت��ه نامه آلمانی اش��پیگل نوش��ته اس��ت که 
آق��ای هوبرن اکنون می تواند از طریق صفحه کلید 

مخصوصی ارتباط برقرار کند.
هوبرن ک��ه اکنون 46 س��ال دارد گفت: »فریاد 

می کشیدم، ولی کسی صدایم را نمی شنید.«
او همچنی��ن گفته اس��ت برای پاس��خ دادن به 
پزش��کان و پرس��تارانی که ت��اش می کردند با او 

صحبت کنند، کامًا ناتوان ب��وده، تا اینکه باالخره 
از بهبود وضعیت او قطع امید کردند. 

باالخره در سال2006 در پی اسکنی که از مغز 
او گرفته ش��د مشخص شد که او فلج شده است و 

مغز او کامًا سالم است. 
اشپیگل به نقل از او نوشته است: »هرگز روزی 
را که وضعیت من را تشخیص دادند فراموش نمی 

کنم. انگار دوباره متولد شدم.«

شروین شالیی
چندی پیش یکی از نش��ریات گفتگویی با س��فیر جدید ژاپن در ایران انجام داد.   .1
طی این مصاحبه وقتی از جناب سفیر سؤال می شود چه میزان اطاعات و شناخت نسبت به 
تاریخ و فرهنگ جامعه ی ایران داشته و دارید جناب آقای سفیر جواب قابل تأملی می دهد. 
وی می گوید قبل از آنکه به ایران بیایم با رجوع به منابع تاریخی و فرهنگی و دایره المعارفها 
تا حد زیادی با گذش��ته فرهنگی تاریخی با ش��کوه ایران آشنا شدم و فهمیدم با ملتی اصیل با 
یک پیش��ینه ی تاریخی غنی مواجه هس��تم اما در مورد فرهنگ و جامعه شناسی امروز ایران 
نیاز چندانی به مطالعه و تحقیق نداشتم زیرا به محض اینکه وارد شهر تهران شدم از نحوه ی 
رانندگی، دیالوگ های خشن رانندگان با یکدیگر و با مردم، تردد موتورسیکلت ها و عابرین 
پیاده در البه الی خودروها و معابر ش��هری، آلودگی هوا، نوع معماری مس��کونی و تجاری، 
ترافی��ک، عبور از چراغ های راهنمای��ی و رانندگی و... تا حد زیادی جامعه ی فعلی ایران را 

شناختم.

از نظ��رات بیگان��گان که غالبًا ه��م خالی از غرض و مرض نیس��ت که بگذریم   .2
واقعیت تلخ جامعه امروز »قانون گریزی« آحاد مردم گل و بلبل اس��ت. چرایی این مهم خود 
مبحث جداگانه ای را طلب می کند چرا که باز کردن هر مدخلی منجر به گش��ودن مداخل و 
شاخه های بسیار می شود. بی توجهی ما به رعایت قانون یک یا دو دلیل ندارد و ریشه های 

آن را باید در تاریخ پر فراز و نشیب این فات  باخیز جستجو کرد. 
در هنگام��ه ای که گس��تره ی تمدن ایران زمین به دلی��ل موقعیت ژئوپلتیک و آنچه بحق 
»چهارراه تمدن ها« می خوانندش دائمًا مورد تاخت و تاز بیگانگان و در معرض تهاجم اقوام 
نیمه متمدن همجوار بوده طبیعی است که زیر استیای بیگانگان و از روی اجبار! صدها سال 
به قوانینی عمل کرده ایم که هرگز از ته دل قبولش��ان نداش��تیم و بسیاری از آنان را در نهایت 
مستحیل در غنای فرهنگیمان کردیم اما آنچه در این میان از دست رفت همین الزام فردی به 
رعایت قوانین حاکم بر جامعه است. اگر چه تاخت و تاز بیگانگان صدها سال است که پایان 
یافته و فرق بس��یاری است بین یاسای چنگیزی و قوانین راهنمایی و رانندگی. اما اگر قرائت 
یونگ از جامعه و روانشناس��ی تاریخ را قبول داش��ته باشیم به راحتی درمی یابیم که »خاطره 
جمعی قوم« ایرانی همچنان خود را ملزم به رعایت قوانینی که مش��ت آهنین مجریان قضایی 

و حقوقی را بر سر نداشته باشد، نمی بیند.

مانند بس��یاری دیگر از آس��یب های فرهنگی و اجتماعی امروز، حل این معضل   .3
هم نیاز به یک عزم ملی و اراده معطوف به تغییر در مدیریت کان جامعه دارد. 

ایجاد این حس در آحاد جامعه که شهر و کشور و سرمایه ی ملی فی الواقع ملک مشائی 
است که همگان در آن سهمی یکسان دارند و در سود و زیان با هم برابرند کمک بسیاری به 
حل این مش��کل خواهد کرد. این یادداش��ت را با چشم بادامی ها آغاز کردم در پایان هم نقل 
خاطره ای از »دیار خورش��ید تابنده« خالی از لطف نخواهد بود: یکی از دوستان که سالها در 
ژاپن کار می کرد گفت روزی به اتفاق چند هموطن دیگر در یکی از پیاده روهای شهر نازاکا 
قدم می زدیم و به رس��م وطن تخمه می شکس��تیم و گپ زنان ادامه ی مسیر می دادیم. سر 
یکی از چهارراه ها پشت چراغ قرمز ایستادیم. ناگهان صدایی از پشت سر توجه مان را جلب 
کرد. هر چهار نفر به س��مت صدا برگش��تیم. مرد میانسالی در حالی که دو تپه کوچک پوست 
تخمه در دستانش جمع شده بود با متانت خاص ژاپنی ها تعظیم کوچکی به ما کرد و گفت: 

خواهش می کنم مملکت و شهر من را با آشغال آلوده نکیند.

فرافکنی نکنید

شهرما خانه ما شعار ما و عمل ماجوان ایرانی درهفت خوان ازدواج به تو اطمینان می دهم
از یکدیگر دور نمی شویم

شیال نوذری
زندگی این روزها چنان با مش��کات عجین شده 
اس��ت که در بیشتر اوقات می طلبد مرد و زن در یک 
خانواده کار کنند تا گذران زندگی راحت تر باش��د.در 
چنین شرایطی نقش زن نسبت به گذشته بسیار وسیع تر 
ش��ده چرا که در اعصار قبل زن��ان در خانه مدیریت 
خانواده و فرزندان را بر عهده داشتند اما امروزه ایشان 
در خانه به عنوان همس��ر و مادر و در جامعه به عنوان 

یک نیروی کار توانمند، ایفای نقش می کند.
با توجه به چالش ه��ای اقتصادی خانواده ها ؛هر 
لحظه به تعداد خانواده هایی که زن ها نیز برای تأمین 
هزینه ه��ای زندگی مجبور ب��ه کار در خارج از منزل 
هستند، افزوده می شود.حال در همین راستا این سؤال 
در ذهن شکل می گیرد که عدم حضور والدین در خانه 

باعث بروز چه مشکاتی می شود؟ 
به اعتقاد کارشناسان،عدم حضور والدین در خانه 
برای مدت زمان طوالنی اختافات چشمگیری را در 
می��ان فرزندان ایجاد می کند؛همچنین در برخی موارد 
سوءظن شوهر به همسر خود نیز پدید می آید. از دیگر 
پیامدهای اش��تغال همزمان والدین می توان به آماری 
قابل توجه و در عین حال تأس��ف برانگیز اشاره نمود. 
بر اساس آمار سازمان بهزیس��تی،زنان و مردان ایرانی 
در طول ش��بانه روز تنها 15 دقیقه با یکدیگر صحبت 

می کنند. 
در این میان عقل حکم می کند که والدین با درک 
و منطق باال بر مشکات فائق آیند و با خودخواهی و 

لجبازی نابجا به اختافات دامن نزنند.
ش��ایان ذکر اس��ت آنچه می توان به طور کلی در 
خصوص اشتغال زنان مطرح کرد،آن است که خانم ها 
در زمان کار در خارج از منزل بیشتر از آقایان در معرض 
فشار، نگرانی و استرس هستند.به عنوان نمونه خانم ها 
کمتر از آقایان در محیط کار انتقاد می کنند و ش��رایط 
سخت را به خوبی تحمل می کنند، برای همین است 
که عوارض فرسودگی شغلی در بین زنان بیشتر بروز 
می کند. اگر سری به محیط خانه بزنیم متوجه می شویم 
که خانم های شاغل بیشتر از شوهران خود مورد انتقاد 
فرزندان قرار گرفته و عدم حضور مادر در خانه شکایت 

اصلی و دل نگرانی عمده ایشان است. 
در ای��ن اثن��ا و با توج��ه به فش��ار گرفتاری ها و 
مش��کات زندگی ماش��ینی، باید زن و مرد قوه درک 
متقابل خود را افزایش داده و با همدلی، عش��ق، تدبیر 
و درایت کان��ون خانواده را گرم نگه دارند.آنها باید به 
یکدیگراطمینان دهند ک��ه هیچ چیز در زندگی باعث 
نمی ش��ود که از هم دور ش��وند و فرزن��دان را نیز به 
گونه ای تربیت کنند که به جای گله گذاری از والدین، 
در ام��ور کمک حال آنها بوده و با بزرگ اندیش��ی از 

نگرانی ها بکاهند.

طراحی های شهری با 
هویت اصیل اصفهان 

همسویی ندارد

نماینده س��ازمان میراث فرهنگ��ی اصفهان گفت: 
طراحیهای شهری و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح 

شهر با هویت اصیل شهر اصفهان همسویی ندارد.
شهرام امیری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اکثر 
گردش��گرانی که به اصفهان مراجعه کرده اند، ایران را با 
ش��هر اصفهان می شناس��ند، اظهار داشت: آتار تاریخی 
اصفهان میراثی بش��ری و بین المللی اس��ت و به مکان 

خاصی وابسته نیست. 
وی اف��زود: ارگانهای فرهنگی اس��تان باید به جای 
انتقاد، با هماهنگی یکدیگر مشکات فرهنگی را مرتفع 

کنند و از موازی کاری بپرهیزند. 
نماینده سازمان میراث فرهنگی اصفهان با اشاره به 
هویت هزار و چهارصد ساله اصفهان تصریح کرد: مردم 

اصفهان با هویت و فرهنگ شهر خود آشنایی ندارند. 
امی��ری به وضعیت نابس��امان ش��هر اصفه��ان در 
طراحی های ش��هری اش��اره کرد و بیان داشت: نصب 
بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر با هویت اصیل شهر 

اصفهان همسویی ندارد. 
وی از عدم وجود تفریحات س��الم برای مردم شهر 
اصفهان انتقاد کرد و گفت: در ش��هر اصفهان به منظور 
تقویت روحیه شهروندان و ایجاد فضایی شاد برای تمام 
گروههای سنی مرکز تفریحی مناسبی ایجاد نشده است 
و متولیان امر برای ارتقای روحیه نشاط در شهر اقدامات 

الزم را باید انجام دهند. 
نماینده س��ازمان میراث فرهنگی اصفهان با اش��اره 
به اینکه برخ��ی مردم فرهنگ برخورد با گردش��گر را 

ندارند،خاطر نشان کرد: 
در ورودی های ش��هر اصفهان هیچ گونه آثاری به 
منظور معرفی ش��هر اصفهان به میهمانان و گردشگران 

وجود ندارد. 

20 پروژه عمرانی و فرهنگی در منطقه 6 اصفهان افتتاح شد

»تولد دوباره« برای مردی که 23 سال به اشتباه در کما بود

افقی
گیاه��ی معط��ر و خن��ک، گفتگو و . 1

بحث، هواپیمایی با سرعت و قدرت 
باال

آزمای��ش، در اصط��اح عامیانه به . 2
عمل��ی می گویند که کس��ی برای 
انج��ام کاری م��دام در رفت و آمد 

باشد
حاص��ل . 3 ب��ر،  نف��س  مس��ابقه ای 

سوختگی، محلی در مکه
عزیز عرب، نامی دخترانه. 4
به نرمی و آرامی رفتار کردن، رسوم . 5

آیین
بن��دی از آن کم��ک . 6 در شکس��ته 

می گیرند، مدفن شاه عبدالعظیم)ع(، 
جمع مدرسه

از وس��ایل نقاش��ی، از استان های . 7
کشورمان، زهر، عدد ماه

رج��ال و ب��زرگان، بهتری��ن دوران . 8
زندگی زوج ها

کچ��ل، با اهمی��ت و درخور توجه، . 9
جنس ب��ه ظاهر قوی، متحرک و در 

حال حرکت
جشن و مهمانی، به برنده می دهند. 10
برکت س��فره، مطالبی ک��ه هر روز . 11

چ��اپ می ش��ود و در اختیار مردم 
قرار می گیرد، از آالت موسیقی

نابینا، حرف دهن کجی، آتن در هم . 12
ریخته، من و شما

نام، امروزه به کس��ی می گویند که . 13
کاری را خیل��ی واض��ح و بدج��ور 

انجام دهد
لخ��ت و عری��ان، پایان، آهس��ته و . 14

بی سرو صدا
میل به غذا، از گناهان کبیره، حرف . 15

همراهی.

عمودی
کمیاب و با ارزش، مخالف بدهکار. 1
ب��رادر پدر، چی��زی باالت��ر از حد . 2

تصور، کتاب مقدس زرتشتیان
الفبای موس��یقی، خواهش عاجزانه، . 3

زبر و خشن نیست
قطعی نیست، گوشت ترکی. 4
یازده، حشره ای خونخوار. 5
لیست غذا، اعتدال، حرف فاصله. 6
از بت های معروف، اهلی شده، ابر . 7

نزدیک زمین
واحد س��طح، کش��یدن اش��کال را . 8

گویند، فقط مخصوص خداست، در 
سرما خوردن آن می چسبد

از لباس های زنان��ه، آرزویمان این . 9
است که همیشه خالی باشد

کشوری زیبا که این روزها در تاطم . 10
جنگ اس��ت، نمایش با احساس و 

غم انگیز
جاده ای زیبا اما خطرناک در مس��یر . 11

شمال کش��ورمان، از انواع ظروف، 
زیر پا مانده، سوم شخص مفرد

پشیمان، انجام بدهی یا ندهی تفاوت . 12
چندانی ندارد

آش��کار، خط ک��ش مهندس��ی، از . 13
شهرهای شمالی کشور عزیزمان

کال، جمع رأی. 14
همراه ت��وان می آید، زیاد و فراوان، . 15

زیر نیست، نت چهارم موسیقی.
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خبر

فرهنگ استفاده از سفر کارت باید در جامعه 
نهادینه شود 

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری کشور با بیان اینکه 
سفر کارت برای توسعه سفر در کشور توزیع 
ش��ده اس��ت، گفت: فرهنگ اس��تفاده از سفر 

کارت باید در جامعه نهادینه شود.    
س��ید رضا موسوی در حاش��یه برگزاری 
همایش تخصصی بررسی اجرای برنامه های 
معاونت گردشگری س��ازمان میراث فرهنگی 
در رامس��ر در گفتگ��و ب��ا ایرنا گف��ت: برای 

فرهنگ سازی این مقوله مهم، رسانه های گروهی و نهادهای مختلف باید کمک کنند. 
وی اظهار داش��ت : در حال حاضر هزار و 700 مرکز گردش��گری، مجهز به کارت خوان سفر 
کارت هس��تند و تا کنون سه میلیون س��فر کارت بین کارکنان دولت توزیع شده است و این روند 

ادامه دارد. 
وی خاطرنشان کرد : همه نهادهای دولتی بودجه مربوط به این بخش را دارند و سفر کارت ها 

باید شارژ شوند. 
موسوی تصریح کرد:  استفاده از سفر کارت ها 30 تا 60 درصد هزینه سفر را کاهش می دهد. 
 معاون گردش��گری سازمان میراث فرهنگی صنایع دس��تی وگردشگری گفت: سفر کارت از 
سال 86 به عنوان طرح ملی در سازمان میراث فرهنگی کشور آغاز به کار کرد ولی هنوز به جایگاه 

مناسب خود نرسیده است. 
موس��وی به ورود گردشگران خارجی اشاره و تصریح کرد: برای ورود گردشگران خارجی به 
کشور چندین برنامه در حال طراحی است از جمله آن تبلیغات در رسانه های داخلی و خارجی و 

حضور پررنگ در نمایشگاه های بین المللی است.
موسوی بیان داشت : این سازمان در نظر دارد در نمایشگاه های کشورهای هدف نظیر ایتالیا، 
انگلستان و فرانسه که شهروندان آنها تمایل به دیدن آثار تاریخی و طبیعی ایران دارند، برنامه ریزی 

کند همچنین برای استفاده از گردشگری در حوزه سامت، نیز کارهایی در حال انجام است. 
وی بر لزوم تقویت گردش��گری مذهبی در کش��ور تأکید کرد و افزود: این نهاد همچنین برای 

گردشگری علمی و صنعتی در کشور برنامه ریزی دارد.

برای نخستین بار در کشور
مربیان آموزشی صنایع دستی صاحب کارت 

شناسایی می شوند
تعامات تازه معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی با اداره کل برنامه ریزی آموزشی سازمان 

میراث فرهنگی کشور به صدور کارت شناسایی برای مربیان آموزشی صنایع دستی ختم شد.
به گزارش میراث آریا)chtn(، مدیران کل س��تادی معاونت هنرهای س��نتی و صنایع دستی با 
مدیر کل برنامه ریزی آموزشی سازمان میراث فرهنگی بر روی صدور کارت شناسایی برای مربیان 

صنایع دستی به توافق رسیدند.
بنابراین گزارش معاونت هنرهای س��نتی و صنایع دس��تی در تاش اس��ت آموزش رشته های 

صنایع دستی را از سال آینده از طریق سیاستگذاری های عالیه سازمان میراث فرهنگی دنبال کند.
بر اس��اس سیاستگذاری های عالیه سازمان مربیان آموزشی بخش گردشگری به طور حتم باید 
دارای کارت شناسایی)ID card( باشند که این سیستم نیز به زودی در خصوص مربیان آموزشی 

صنایع دستی پیاده می شود.
این گزارش حاکی از آن اس��ت که صدور کارت شناس��ایی برای مربیان آموزشی صنایع دستی 
پس از برگزاری آزمون و درجه بندی استادان و مربیان آموزشی است که از سوی معاونت هنرهای 

سنتی و صنایع دستی معرفی می شوند.
معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی پیش از این تنها برای هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی 
کارت شناسایی صادر می کرد و تا به حال اقدامی در خصوص کارت شناسایی برای مربیان آموزشی 

صورت نداده است.
بر پایه این گزارش مربیان آموزشی بدون داشتن کارت شناسایی اقدامی در خصوص آموزش 

نمی توانند انجام دهند.
به همین منظور معاونت هنرهای س��نتی و صنایع دستی در حال ایجاد بانک اطاعات جامعی 

از استادان صنایع دستی کشور به منظور معرفی به اداره کل برنامه ریزی آموزشی سازمان است.
با اجرایی شدن این برنامه از سال آینده دفتر برنامه ریزی آموزشی سازمان با برگزاری دوره های 

مختلف نسبت به روزشدن اطاعات مربیان تأیید شده اقدام می کنند.

آموزش 4 هزار نفر در معاونت صنایع دستی  
استان اصفهان 

حدود 4 هزار نفر در بیش از 30 رشته صنایع دستی در استان اصفهان توسط معاونت هنرهای 
سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان آموزش دیده اند.

رئیس س��ازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با بیان این مطلب به 
میراث آریا)chtn(،گفت: استان اصفهان یکی از بزرگترین مراکز تولید انواع مختلف صنایع دستی 

ایران محسوب می شود. این استان از قدیم االیام مهد هنرهای زیبا و صنایع ظریفه بوده است.
اسفندیار حیدری پور افزود: تزئینات آجری، کاشی کاری، گچ بری و انواع خط در آثار تاریخی 
اصفه��ان، از ح��دود قرن ها پیش ت��ا دوره معاصر، بر اطراف و جوان��ب مناره ها و داخل و خارج 
مس��اجد، قصرها و هنرهای زری دوزی و قلم کاری، ترمه و نقره کاری و تذهیب و تحریر انواع 

کتاب، قرآن و قطعات نگارگری و نقاشی جملگی به مرکزیت هنری اصفهان گواهی می دهند.
وی تصریح کرد: س��یم کشی، زرکش��ی، زربافی، گابتون دوزی، پولک دوزی، زنجیره بافی، 
قالی بافی و نس��اجی از صنایع دستی رایج اصفهان است. این صنایع در عهد شاهان صفوی رونق 
فراوان داشت. در دوران قاجاریه، بازار صنایع دستی در اصفهان از رونق افتاد. ولی بعد از انقاب 

مشروطه باز توسعه یافت.
حیدری پور اضافه کرد: به طور کلی طرح و نقش عموم مصنوعات دستی اصفهان اعم از فرش 
و قلمکار و ظروف قلم زنی و کاش��ی و دوختنی ه��ای روی پارچه تحت تأثیر طرح  های تزئینی 
دوران صفویه قراردارد و طراحان اصفهان، به نس��بت ق��درت درک و مهارت خود از آثار قدیمی 

اقتباس می کنند و با خاقیت خود، آنها را زیباتر می سازند.

ثبت 18 محوطه تاریخی در شهرستان فارسان
طی بررس��ی های باس��تان شناس��ی صورت گرفته در شهرستان فارسان اس��تان چهارمحال و 

بختیاری 18 محوطه تاریخی این استان به ثبت رسید.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
این محوطه ها و تپه ها متعلق به شهر فارسان، میزدج علیا، میزدج سفلی گوجان، فیل آباد، گوشه، 

جونقان و پردنچان است.
مژگان ریاحی از محوطه دره پهن، محوطه رحیم آباد، تپه گل گندم، محوطه آب س��فید غار و 
محوطه اشکفت به عنوان مهمترین مناطق شناسایی شده نام برد و گفت: در این محوطه ها آثاری 
متعلق به دوران پیش از تاریخ، عصر آهن، برنز و کالکلوتیک کش��ف ش��ده است. آثار کشف شده 
اغلب تکه های س��فال به رنگ های قرمز، قهوه ای، نارنجی، نخودی، نخودی مایل به سبز و کرم 

است.
این سفال ها در دو گونه منقوش و ساده هستند که نقوش بیشتر آنها از اشکال هندسی از قبیل 
خطوط، نوارهای افقی، موازی، مواج، پهن، نقوش س��وزنی، طنابی ش��کل و نردبانی است. رئیس 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری افزود: تا کنون 
433 اثر تاریخی- فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده 

است. 

سفـری به بــام ایران

شهر اصفهان با حومه آن یکی از بزرگ ترین 
شهرهای دنیا است. اطراف آن کمتر از دوازده لیو یا 
بیس��ت و چهار میل نیست. ایرانیان به عنوان مبالغه 
از عظمت آن می گویند »اصفهان نصف جهان«. این 
گفتار قضاوت ژان شاردن، سیاح فرانسوی در مورد 
اصفهان اس��ت. شهری که به سبب سابقه تاریخی- 

فرهنگی بی هیچ مبالغه ای نصف جهان است.
شهر اصفهان مرکز شهرستان و استان با وسعتی 
حدود 21500 هکتار س��ومین ش��هر ب��زرگ ایران 

است.
این ش��هر در منطقه ای واقع ش��ده که مردم آن 
را جلگه می نامند. این جلگه در دوره چهارم زمین 
شناسی از فعالیت رس��وب گذاری رودخانه زاینده 
رود به وجود آمده و از حاصلخیزترین جلگه های 
فات مرکزی ایران به شمار می رود. استان اصفهان 
را باید س��رزمینی چهار فصل ب��ا ویژگی هایی که 
خاص ای��ن بخش از ف��ات مرکزی ایران اس��ت 

دانست.
ب��ا وجود آنکه بخش بزرگی از اس��تان ش��امل 
مناط��ق بیابانی و نیمه بیابانی اس��ت ام��ا در غرب 
و جنوب اس��تان قله های س��ر به فلک کش��یده و 
ارتفاع��ات برف گیر آن از قدیم االی��ام تا به امروز 
منطقه را به مرکز اس��تقرار گروه های بزرگ تبدیل 

کرده است.
قل��ه ی کرکس با بلن��دای 3950 متر بلندترین 
نقطه اس��تان و جلگه کاشان با بلندای کمی بیش از 
800 متر از س��طح دریا پس��ت ترین نقطه ی آن را 

تشکیل می دهند.
قدیم��ی تری��ن تاریخی ک��ه از اصفه��ان ذکر 
می شود، این ش��هر را به روزگاری مربوط می کند 
که مرک��ز »پارتاکنا« بوده که مس��کن یکی از قبایل 
مادهای ایرانی اس��ت. در آن روزگار مرکز این قبیله 

شهر »گابای« بود که همان »جی« امروز است.
این ن��ام در دوره های بعد یعنی هخامنش��یان، 
سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان به »گابیانا«، »گابیان«، 
»گابین��ا«، »گابین«، »گابی« و »گی« تبدیل ش��د. در 

نهایت پس از اسام گی به »جی« تغییر نام داد.
برخی از دانشمندان و لغت شناسان عقیده دارند 
چون اصفهان در س��ال های قبل از اسام )به ویژه 
در زمان ساسانیان( مرکز تجمع سپاه بوده است، این 
محل را اسپهان می گفته اند. کلمه اسپهان آن عصر 
بعدها و ب��ه خصوص در عصر اس��ام به صورت 

اصفهان درآمد.
اس��تان اصفهان از 21 شهرستان، 92 شهر، 122 
دهس��تان، 24 بخش و 1369 روس��تا تشکیل شده 
اس��ت که هر کدام بس��ته به موقعیت جغرافیایی که 
در آن ق��رار گرفته اند دارای ویژگی های طبیعی و 

تاریخی خاص خود است.
اس��تان اصفهان به لح��اظ آب و هوایی یکی از 
نقاط خوش آب و هوای ایران به ش��مار می آید و 
این آب و هوای لطیف به سبب جاری بودن زاینده 
رود ب��زرگ ترین رود فات مرک��زی ایران در آن 
اس��ت. رودخانه ای که پس از طی مسافت طوالنی 
و رسیدن به اصفهان با سیراب کردن مادی های این 
ش��هر سبب ش��ده اصفهان به باغ- شهری بی مانند 

تبدیل شود.

آثار به دس��ت آمده از تپه های س��یلک کاشان 
س��ابقه تمدن در اصفهان را به هزاره پنجم پیش از 
میاد می رساند. وجود بیش از 14000 اثر تاریخی 
شناخته ش��ده در سطح استان بیانگر غنای فرهنگی 
این س��رزمین در سده های گذشته است، آثاری که 
به س��بب موقعیت و جایگاه ویژه در تاریخ، هنر و 
فرهنگ ایران، اصفهان را ش��هره ی جهانیان ساخته 

است.
اصفهان در تاریخ گذشته خود به دلیل موقعیت 
جغرافیای��ی بارها به عنوان پایتخت امپراتوری ایران 
انتخاب شده است. این موضوع سبب شده مردمانی 
با آداب و رس��وم و مذاهب گوناگون در آن ساکن 

شوند.
ه��ر چن��د اکثریت مردم اس��تان را مس��لمانان 
ش��یعه مذهب تش��کیل می دهند اما در کنار ایشان 
پیروان دیگر ادیان الهی چون زرتش��تیان، مسیحیان 
)گریگ��وری، آش��وری، کاتولیک و پروتس��تان( و 

یهودیان در آرامش زندگی می کنند.
مسیحیان بیشتر در ش��هرهای اصفهان، شاهین 

شهر و فریدن اقامت دارند.
زرتشتیان و یهودیان در ش��هر اصفهان زندگی 
می کنند و به فعالیت ه��ای اجتماعی و آئینی خود 

مشغول هستند.
امروزه در استان اصفهان شاهد حضور آتشکده 
ها، کلیساها و کنیسه های بی شماری هستیم که هر 

کدام دارای تاریخچه ای کهن است.
مردم اس��تان اصفهان به زبان پارس��ی س��خن 
می گوین��د، ام��ا دارای لهجه ه��ای گوناگ��ون و 
گویش ه��ای بی ش��مار برگرفته از زبان پارس��ی 

پهلوی و زبان اوستایی هستند.
ب��ا وجود حدود 2000 گونه گیاهی شناس��ایی 
شده، به دلیل قرار گرفتن در مرکز فات ایران استان 
اصفهان به عنوان یکی از مناطق فقیر از نظر جنگل و 

پوشش گیاهی است.
استان اصفهان با مساحتی بیش از 10/6 میلیون 
هکت��ار دارای 6 میلیون هکتار مرت��ع، 3/2 میلیون 
هکتار بیابان و یکصد هزار هکتار جنگل اس��ت. در 
ای��ن جنگل ها 238 گونه درخت و درختچه وجود 

دارد.
زیستگاه های طبیعی یکی دیگر از جاذبه های 
گردشگری اس��تان اصفهان اس��ت. اصفهان با دارا 
بودن پناهگاه های حیات وحش موته )با گسترگی 
220000 هکتار دارای گونه های آهو، هوبره، کبک، 
تیهو و شاهین(، قمشلو )با گسترگی 97000 هکتار 
دارای گونه ه��ای کل و بز(، پارک ملی کاه قاضی 
)با گس��ترگی 50000 هکتار دارای گونه های کل، 
ب��ز و پرندگانی چ��ون عتاب، باز، تیه��و و کبک(، 
تاالب گاوخونی )با گسترگی 47000 هکتار دارای 
گونه ه��ای پرن��دگان مهاجر، کپور ماهی و س��یاه 
ماهی( و دریاچه سد زاینده رود با وجود گونه های 
اردک، کاکایی، قزل آال و س��یاه ماهی اس��تان را به 
منطقه ای دلخ��واه برای گردش��گران عاقه مند به 

طبیعت تبدیل کرده است.
از دیگ��ر جاذبه ه��ای طبیعی اس��تان می توان 
به آبش��ار بی بی س��یدان، آبش��ار نیاسر، چشمه ی 
خوانس��ار، چش��مه ی آب مل��خ، چش��مه ابیان��ه، 
الله ه��ای واژگ��ون فریدون ش��هر، گلس��تان کوه 

خوانسار و قمصر اشاره کرد.

وجود بی��ش از 210 گونه صنایع دس��تی ثبت 
شده س��بب ش��ده اس��تان اصفهان به عنوان اولین 
اس��تان کش��ور هم از لحاظ تعداد و ه��م از لحاظ 
تنوع در رش��ته های صنایع دستی شناخته شود. از 
مهم ترین رش��ته های موجود می توان به قلم زنی، 
خاتم س��ازی، میناس��ازی، قلمکار، کاش��ی سنتی، 
س��فال، س��رامیک، مینیاتور، فیروزه کوب��ی، ملیله 
س��ازی، مخمل بافی، شعربافی، زیلوبافی، عبا بافی، 
زری بافی، گابتون س��ازی، گلیم بافی، گره چینی، 
معرق چوب، منبت چوب، سوخت چرم، انواع رو 
دوزی های سنتی، رنگرزی هاس سنتی، پاپیه ماشه 

و قفل سازی سنتی اشاره کرد.
اصفه��ان از گذش��ته آفرینش��گاه هن��ر صنعت 

بوده است. ش��اید در بیان شگفتی ها و جاذبه های 
گردش��گری اصفه��ان ذکر این گفت��ه ی »پیرلوتی« 
نویس��نده فرانس��وی شایسته باش��د که می گوید: 
»اصفه��ان ن��ه تنها آیی��ه ی تاریخ تم��دن کهن که 
آیینه ی خاقیت بشر است. اصفهان خود به تنهایی 
کهکشانی است که دست یافتن به ژرفای زیبایی و 

بزرگی آن ممکن نیست.«
ام��ا ما بر آنیم ت��ا با همراهی ش��ما در فرصت 
پیش رو با مرور درباره این تمدن کهن به ش��ناخت 
دقیق تری از آن برس��یم. از آموزه هایش بیاموزیم و 
از زیب��ای هایش لذت ببریم، ش��اید بتوانیم پیش از 
گذشته در جهت حفظ و نگهداریش تاش کرده و 

زمینه معرفی آن را به دیگران فراهم آوریم.

چهارمح��ال و بختیاری را س��رزمین چش��مه 
س��ارهای پر آب خروش��ان و الله ه��ای واژگون 
می نامند. این اس��تان با وس��عتی براب��ر با 16533 
کیلومت��ر مرب��ع در جن��وب غربی ای��ران در مرکز 
رش��ته کوه ه��ای زاگرس ق��رار گرفته اس��ت. بر 
اساس کتیبه ها و سنگ نوشته های تاریخی منطقه 
چهارمحال و بختیاری از زمان پادش��اهی کوروش 
هخامنشی وجود داشته است. این سرزمین یکی از 
قدرتمندترین نقاط آباد و مس��کونی مرکزی ایران 
بود و در دوران ایامیان و هخامنش��یان از اهمیت 

خاصی برخوردار بوده است. 
با روی کار آمدن سلس��له صف��وی تاریخ این 
استان نیز روشن تر می شود. به طوری که می توان 

از نقش بختیاری ها در تحوالت دوران مشروطیت 
به عنوان بخش مهمی از این جنبش ملی یاد کرد.

مردم اس��تان چهارمحال و بختی��اری عمومًا به 
زبان فارسی صحبت می کنند و در روستاها فارسی 
روستایی متداول است. هر چند در برخی از شهرها 
و روس��تاهای استان نظیر بن و سامان مردم به زبان 

ترکی نیز تکلم می کنند.
اما بختیاری های استان به گویش بختیاری که 
یکی از ش��اخه های مهم زبان پهلوی و گنجینه ای 

از واژگان سره می باشد تکلم می کنند.
این گویش از پس گذر س��الیان دراز همچنان 
ناب و دس��ت نخورده باقی مان��ده و به هر یک از 
شهرستان های اس��تان از جمله کوهرنگ، فارسان، 

اردل ک��ه س��فر کنید مردمی را خواهی��د دید که با 
چه��ره ای گش��اده و لبخند گ��رم و صمیمی ویژه 
بختیاری ها به شما خواهند گفت: »خوش اویدین.«
شهرکرد مرکز این استان با 2150 متر ارتفاع از 

سطح دریا به بام ایران معروف است.
از قدیم��ی تری��ن آثار تاریخی باق��ی مانده در 
اس��تان می توان به بردگوری ها )سنگ گبری ها( 
مربوط به دوره مادها تا پایان حکومت ساس��انیان، 
کتیبه ه��ای س��نگی، طاق س��نگی، یا قب��ور ارامنه 
معم��وره )1980-1970 م(، قبور ارامنه لیواس��گان 
)1883-1853 م(، قب��ور ارامنه س��ناجان 1880 م، 
برخی پ��ل ها، حمام ها، کاروانس��راها، کلیس��ا و 

سقاخانه ها اشاره کرد.
قرار گرفتن چهارمحال و بختیاری در دل رشته 
کوههای زاگرس س��بب ش��ده تا این استان از نظر 
تعداد و تنوع جاذبه های طبیعی و سیاحتی به یکی 

از ممتازترین مناطق ایران تبدیل شود.
وجود چشمه های )مورز، سرداب، باغ رستم، 
سرخون، زاغی، سندگان( آبشارهای آتشگاه، شیخ 
عل��ی خان، دره عش��ق، پیر غار، دش��ت الله های 
واژگون، جنگل های بل��وط، زالزالک، تاالب های 
چغاخور، گندمان، آبگیر شلمزار و مناطق حفاظت 
ش��ده تنگ صیاد و س��بزکوه اس��تان را به یکی از 
قطب ه��ای مهم اکوتوریس��م کش��ور تبدیل کرده 

است.
ویژگی ه��ای اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
تنها مح��دود به جاذبه های طبیع��ی و تاریخی آن 
نیس��ت بلکه به س��بب حضور عش��ایر بختیاری با 
شیوه زندگی خاص، آثار و صنایع دستی عشایری، 
س��رپناه ها، س��یاه چادرها، لباس های رنگارنگ و 
گویش بختی��اری اهالی جاذبه ه��ای فرهنگی این 

منطقه نیز چشمگیر است.
تماشای کوچ بهاره و پاییزه ی عشایر و نقل و 
انتقال کلیه مایملک یک خانواده توس��ط چهارپایان 
و عب��ور از گذرگاه ه��ای صع��ب العب��ور، چرای 
گله های گوس��فند و بز در دشت ها و دامنه های 
سبز، مراسم س��وارکاری، تیراندازی، چوب بازی، 
بازی ه��ای محل��ی و رقص ه��ای دس��ته جمعی 
بی ش��ک حال و هوای خاص و خاطرات بس��یار 

ماندگاری را برای هر تازه واردی در ذهن به یادگار 
می گذارد.

برپای��ی مراس��م عروس��ی، س��وگواری، اعیاد 
مل��ی مذهبی، موس��یقی بومی و محل��ی بختیاری 
بامقام های آن بین 20 تا 25 مقام اس��ت، مراس��م 
ویژه محلی )همچون مراس��م طلب باران( هر کدام 
به تنهایی می تواند ساعت ها و روزها عاقه مندان 
به موضوعات فرهنگی و اجتماعی را در این استان 

مشغول نماید.
در ای��ن بی��ن افس��انه ه��ا، مثل ه��ا و ضرب 
المثل های چهارمحال و بختیاری نس��ل به نس��ل 
و س��ینه به س��ینه چ��ون گنجینه ای ارزش��مند از 
گذش��تگان به ارث رس��یده اس��ت. اش��عار محلی 
بختی��اری و آئی��ن هایی همچون ش��اهنامه خوانی 
نی��ز بخش��ی از جاذبه های فرهنگی این اس��تان را 
تشکیل می دهند. دستان هنرآفرین زنان و دختران 
اس��تان چهارمحال و بختیاری س��الیان س��ال است 
که ب��ا حوصله هر چه تم��ام در دل تارهای به هم 
تنیده قالی بهترین نقش های اصیل ایرانی همچون 
خش��تی، لچک و ترنج، س��رو و کاج، گل بته را به 
نمایش گذاش��ته و ظرافت و زیبایی هنر خود را در 
البای تار و پود فرش های معروف این خطه نهاده 
و به دوستداران قالی اصیل ایرانی هدیه می دهند.

گلیم، جاجیم، گبه و سرافراز از دست بافته های 
ظریف و زیبای منطقه اس��ت که منحصراً به دست 
زنان هنرمند عش��ایر بختیاری تهیه می ش��ود و با 
اصی��ل ترین نقش های دوران ساس��انی تا صفوی 

چشم هر بینده را به تماشا می خواند.
در کنار این تولیدات می توان گیوه، کاه نمدی 
خورچین، نمد و قفل های چالشتر که جلوه ای از 
آش��تی و آمیزش هنر و صنعت اس��ت را نیز عنوان 

دیگر صنایع دستی خاص این استان معرفی کرد.
اس��تان چهارمح��ال و بختیاری س��رزمینی که 
رودخانه ه��ای پ��رآب، جنگل های انب��وه، مراتع، 
چمن زارهای سبز، دره های عمیق و یخچال های 
طبیعی آن را تشکیل می دهند در طول سال میزبان 
گردشگرانی اس��ت که برای بهره مندی از طبیعت 
بک��ر و زیب��ای آن، این منطقه را ب��ه عنوان مقصد 

گردشگری انتخاب می کنند.

ناشناخته های اصفهان

ــود، این شهر را به روزگاری  قدیمی ترین تاریخی که از اصفهان ذکر می ش
ــکن یکی از قبایل مادهای  مربوط می کند که مرکز »پارتاکنا« بوده که مس
ایرانی است. در آن روزگار مرکز این قبیله شهر »گابای« بود که همان »جی« 

امروز است

سمیه قنبری
میراث فرهنگی
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سالمت
دیدگاه

خط و خبر

پشت سپاهان و ذوب آهن سنگر نگیرید
هیأت هندبال استان اصفهان کجاست؟!

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

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

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

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

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

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

باشگاه اصفهانی است که سبب شده مشکات ومعضات این هیأت مخفی بماند.
اما س��ؤال اساس��ی این اس��ت که تا چه زمانی باید با افتخارات س��پاهان و ذوب آهن موج 
س��واری کرد ؟این موج سواری ها باعث رکود هندبال در استان اصفهان شده است؟ رئیس این 
هیأت چه پاسخ روشنی برای عدم توسعه هندبال در شهرستان های استان دارد؟آقای می آبادی 
عدم برگزاری مسابقات کافی برای رده های سنی پایه راچگونه توجیه خواهید کرد؟ یا چه پاسخ 

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

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

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

سال پیش این هیأت را در میدان عمل ببینیم.

 معاون رئیس جمهور:

دولت بر ورزش همگانی تأکید فراوانی دارد
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی با تأکید بر توجه ویژه دولت به ورزش همگانی 
گفت: ریاس��ت محترم جمهور اعتقاد دارند باید بستری فراهم شود تا مردم روزانه حداقل 30 دقیقه 

همراه با خانواده خود ورزش کنند. 
»علی سعیدلو« با بیان این مطلب افزود: برای گسترش ورزش همگانی باید شرایطی را فراهم کرد 

تا مردم بتوانند روزانه 30 دقیقه ورزش کنند.
وی درخصوص تشویق اقشار مختلف جامعه به ورزش، تصریح کرد: وظیفه سنگینی بر دوش 

مسئوالن ورزش کشور در خصوص گسترش و همگانی کردن ورزش است.
رئیس س��ازمان تربیت بدنی تأکید کرد: برای رسیدن به این هدف و نهادینه کردن ورزش درون 

خانواده ها، باید تمام فدراسیون ها و مسئوالن ورزش کشور برنامه ریزی و تاش کنند.
به گزارش سازمان تربیت بدنی، معاون رئیس جمهور در پایان خاطر نشان کرد: برای رسیدن به 
این هدف تمام فدراسیون ها باید تاش کنند، تا ورزش همگانی روزی در فرهنگ خانواده ها جای 

بگیرد.

باشگاه سپاهان از مردم ایران تشکر کرد 
 

باش��گاه فوالد مبارکه س��پاهان در اطاعیه ای از همه ایرانیان و هواداران فوتبال آسیا که در نظر 
سنجی سایتAFC، هادی عقیلی را به عنوان بازیکن برتر سال آسیا انتخاب کردند سپاسگزاری کرد.
به گزارش ش��بکه ایران، باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با صدور بیانیه ای از تمام هواداران فوتبال ایران 
که تاش کردند زمینه انتخاب هادی عقیلی را از طریق ش��رکت در نظرس��نجی بهترین بازیکن آسیا 

فراهم کنند تشکر کرد.
در متن بیانیه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان خطاب به مردم ایران آمده است: از همه هواداران باشگاه 
فوالد مبارکه س��پاهان،  ایرانیان عزیز و فوتبالدوس��تان قاره بزرگ آسیا که صمیمانه با هادی همراه و 
همصدا ش��دند و به عنوان هواداران و عاش��قان همیشگی فوتبال، عقیلی را به عنوان ستاره برتر آسیا 
انتخاب کردند قدردانی و سپاس��گزاری می کنیم و مس��روریم که این مدافع تیم ملی و باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان با وجود روزهای تلخی که بر فوتبال ملی مان گذشت و می گذرد که قطعاً این ناکامی ها 
ش��انس وی را برای احراز عنوان مرد سال کاهش می داد بازهم توانست در میان 4 بازیکن برتر آسیا 

کاندیدای عنوان بهترین در قاره باشد.
همچنین محمدرضا س��اکت مدیر عامل باش��گاه فوالد مبارکه سپاهان و هادی عقیلی در نامه ای 
مشترک  با سپاس از AFCو هواداران فوتبال ایران و آسیا در سراسر دنیا به سبب نگاه ویژه ای که به 
نماینده فوتبال ایران ابراز داشتند، انتخاب یاسوهیتو اندو بازیکن گامبا اوزاکا ژاپن را به عنوان مرد سال 
آسیا و فدراسیون و تیم ملی فوتبال کره جنوبی را به عنوان فدراسیون برتر و همچنین سایر کسانی که 

در این فستیوال بزرگ حائز عنوان بهترین شدند را تبریک گفتند.«

 

عارف ربطی:

لیگ برتر کشتی آزاد جذاب می شود
دبیر فدراسیون کشتی گفت:هفته اول رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد در حد و اندازه اش برگزار 

نشد ولی به زودی شاهد لیگی جذاب خواهیم بود.
عارف ربطی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: هفته اول رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد را 

پشت سر گذاشتیم البته هنوز مسابقه های حساس شروع نشده است.
وی گفت: یقین دارم که رقابت های لیگ برتر کش��تی آزاد مثل سال گذشته جذاب خواهد بود 

و این جذابیت هم به تیم ملی کمک خواهد کرد، فقط باید کمی به کشتی گیران فرصت داده شود.
ربطی افزود: سالن هفتم تیر تهران به زودی تکمیل شده و راه اندازی می شود، از هفته های آینده 

مسابقه هایی که به میزبانی تهران باشد در سالن هفتم تیر برگزار خواهد شد.

ــروه ورزش:   گ
خیلی جالب ش��اید 
آور  تعج��ب  ه��م 
مضحک  هم  وشاید 
باش��د. ه��ر کس��ی 
می تواند از ش��رایط 
موج��ود در فوتب��ال 
ایران تعریف خاص خودش را داشته باشد و از زاویه 
دید خودش به موضوعات نگاه کند؛ اماواقعاً کس��ی 

هست که این وضعیت را بپسندد؟
1- ای��ن روزها محم��د دادکان را در چهره یک 
فاتح می بینی��م، او با جرأت و جس��ارتی منحصربه 
ف��رد پیرامون فوتبال ایران به اظه��ار نظر می پردازد. 
از صحبت های دادکان برداش��ت می شود که گویی 
این روزها انتظار می کش��یده که تیم ملی ببازد یا در 
فدراسیون وضعیتی آشفته رخ دهد تا او در مقام منتقد 

دوباره در میادین ظاهر شود.

چرا او قبًا وارد این بازی نشده بود ؛اصًا یادتان 
هس��ت که در زمان همین آقای دادکان عزیز  ایران به 
اردن یک بر صفر باخت ن��ه در »امان« بلکه در ایران 
ودر تهران؟ حاال او چطور به خودش اجازه می دهد 
که از این موقعیت گل آلود استفاده کند و به تافی آن 
عذر خواهی که علی آبادی از راه نیافتن تیم به مرحله 
دوم ج��ام جهانی آلمان کرد وعذر خواهی را به جای 
فدراسیون فوتبال، تقدیم ملت نمود ؛شکست ایران در 
رویارویی با اردن را دس��تمایه  طعنه و سرزنش علی 
آب��ادی قرار داده و خطاب به مل��ت ایران بگوید: »به 

جای علی آبادی از مردم عذر خواهی می کنم.«
آیا این دیگر یک بحث ش��خصی نیست؟ آیا ما 
این حق را نداریم تصور کنیم که منافع فردی که صرفًا 
مادی هم نیست و چه بسا موقعیت شغلی هم باشد، 

بر منافع ملی ارجحیت دارد.
 آیا دادکان یادش رفته که همه کارشناسان کوس 
تغییر برانکو را قبل از جام جهانی س��ر دادند و او به 

خواسته مردم بی توجهی کرد؟
آیا چند دس��تگی ها در زم��ان او را در تیم ملی 

فوتبال از یاد برده ایم؟
والبته همه نکات یادش��ده به معنی تأیید اوضاع 
نا بسامان کنونی هم نیس��ت.این پرسش ها در زمان 
صدارت علی آبادی بر ورزش نیز س��نخیت داش��ت 
که نباید کدورت های شخصی را وارد مباحث کاری 

می کرد.
2-حضور توأم نصیرزاده و عنایت در برنامه نود 
آیا یک بحث کارشناس��ی بود و به حال فوتبال ایران 
و بهبود اوضاع داوری آن س��ودی داش��ت؟ بر عادل 
فردوسی پور ش��اید نتوان خرده گرفت؛ او به وظیفه 
رس��انه ای خود عمل کرده، ام��ا ادبیات هر دو طرف 
کمی بی ادبانه و مبتنی بر مس��ائل ش��خصی و القاء 

ذهنیت خود به مردم بود.
ب��اور کنید ب��ود؛ وگرنه چه دلیلی داش��ت که از 
ب��ارداری یک داور زن فوتبال ح��رف به میان آید یا 

پاسخ  خنده؛  صدای 
دیگری باشد یا توپ 
وتش��ر رفتن آنها به 
هم،فردوس��ی پور را 

نیز به خنده وادارد.
3- ف��ان مربی  
پ��ی اصاح  در  اگر 

این فوتبال است و اخاق را سرلوحه امور خود قرار 
داده،آیا لفظ به کار بردن »کوتوله« را برای آفریده خدا 

منطبق بر اخاق می داند؟
آیا بهتر نیس��ت او که برخی به بعضی ادعاهایش 
مهر تأیید می زنن��د،از راه بهتر و ادبیات مودبانه تری 
به��ره جوید تا دفاع ب��د از خوبی نکند و خوبی را به 

نوعی لوس نماید.
4- ای��ن ش��مارگان را می توان ادام��ه داد،اما آیا 

نتیجه ای حاصل می شود؟ 
آیا ما به فکر فوتبال هستیم یا به فکر خودمان؟

 گروه ورزش:  بازی رفت سپاهان وپرسپولیس 
در دومی��ن دوره لیگ برتر اولین مصافی بود که در 
ورزش��گاه نقش جهان به انجام رس��ید.این بازی با 
برتری 2 بر یک س��پاهان همراه شد و جالب اینکه 
»ادموند بزیک«مهاجم سابق سرخپوشان اولین گل 

سپاهان را به ثمر رساند. 
پرسپولیسی ها ادعا کردند گل دوم سپاهان در 
ش��رایطی از روی نقطه پنالتی توسط محرم نویدکیا 
به ثمر رس��ید که قبل از آن بزیک در موقعیت صد 
در صد آفساید صاحب توپ شده است. بعد از این 
بازی نیز منوچهر نظری کمک داور دوم این دیدار 
اعتراف کرد اشتباه کرده. این کمک داور قبل از این 
اعتراف در فرودگاه با برخورد خش��ن چند هوادار 

پرسپولیس نیز مواجه شده بود.
  بازی برگش��ت دوتیم در سومین دوره لیگ 
برتر در ورزش��گاه نقش جهان باز هم با حواش��ی 
خاصی همراه ش��د چرا که اولین گل پرسپولیس با 
دست افشین پیروانی در دروازه سپاهان قرار گرفت 
که پس از بازی اعتراضات ش��دید کاظمی سرمربی 
وقت سپاهان و ساکت مدیر عامل باشگاه اصفهانی 

را به دنبال داش��ت.همچنین غمخوار مدیرعامل آن 
روزهای پرس��پولیس که با اتومبیل به اصفهان سفر 
کرده بود،شیش��ه های اتومبیلش بع��د از بازی فرو 

ریخت.
  پ��س از برگزاری دیدار فین��ال نوزدهمین 
دوره جام حذفی کشور که با برتری سپاهان و فتح 

جام حذفی همراه شد، شکایت باشگاه پرسپولیس 
و گشوده ش��دن پرونده عماد رضا تا مدت ها نقل 
محافل ورزش��ی بود. قضاوت مس��عود مرادی هم 

مورد اعتراض شدید پرسپولیسی ها قرار گرفت.
  دی��دار رفت دوتیم در دوره هفتم لیگ برتر 
در ورزش��گاه فوالد ش��هر وپدید آمدن حادثه تلخ 
سرباز احمدی و نابینا شدن این سرباز قبل از آغاز 
بازی به دلیل درگیری تماشاگران دوتیم با نارنجک 
یکی از حادثه های تلخ ورزش ایران را پدید آورد.
  ب��ازی پایانی هفتمین دوره لیگ برتر و گل 
ثانیه های پایانی سپهر حیدری که منجر به قهرمانی 
پرس��پولیس در لیگ برتر ش��د و حمله تماشاگران 
به داخل زمین از فرط خوش��حالی و درامان نبودن 
بازیکنان سپاهان و سپس اعتراض  ساکت به هفت 
دقیقه وقت  تلف ش��ده محاسبه شده توسط سعید 
مظف��ری زاده داور ای��ن مصاف وپیام��د آن ادعای 
س��اکت به  رهگیری تلفن داور ب��ازی و قضاوت 
بودار او و در نهایت فرو ریخته ش��دن شیشه های 
اتومبیل خبرنگاران از حواش��ی بازی مورد اش��اره 

بود.

انتخاب براس��اس امتیازها صورت می گیرد. 
بازیکنانی که ب��ه عنوان ارزش��مندترین بازیکنان 
مسابقات سال شامل مقدماتی جام جهانی 2010، 
مقدماتی جام ملت های 2011 آسیا،لیگ قهرمانان 
آس��یا و ای.اف.سی کاپ انتخاب می شوند، امتیاز 
می گیرند و فردی که در پایان سال بیشترین امتیاز 

را کسب کند، انتخاب خواهد شد.

روندی کامًا س��اده که به گفته کنفدراس��یون 
فوتبال آس��یا، علمی و ش��فاف اس��ت اما 10دلیل 
وج��ود دارد که نش��ان می دهد چرا این سیس��تم 

واقعًا مؤثر نیست.

1( معموالً بهترین بازیکن سال انتخاب نمی 
شود

از س��ال 2005 تاکن��ون فق��ط ش��اید یک بار 
جایزه بهترین بازیکن س��ال آسیا به مرد سال این 
قاره رس��ید. می توان با قدرت از انتخاب »یاس��ر 
القحطانی« در س��ال 2007 دفاع کرد اما یاسوهیتو 
اندو بازیکنی اس��ت که باید سال گذشته انتخاب 

می شد نه امسال.

ــرد بازیکنان در  ــده گرفتن عملک 2( نادی
مسابقات داخلی

عملک��رد بازیکنان در مس��ابقات داخلی هیچ 
نقشی در انتخاب بهترین بازیکن سال آسیا ندارد. 
از این رو گاهی بازیکنانی بر اس��اس عملکردشان 
در مسابقات ای.اف.سی کاپ و مقدماتی المپیک، 
نامزد جایزه بهترین بازیکن آس��یا ش��ده اند که به 
ندرت در لیگ داخلی کشور خود بازی کرده اند.

3( عدم توازن در انتخاب مسابقات
تمام��ی بازیکن��ان فرص��ت یکس��انی ب��رای 
جمع آوری امتیاز ندارند. تیم های عراق، عربستان 
و ک��ره جنوب��ی به عن��وان تیم ه��ای اول، دوم و 
س��وم جام ملت های 2007، به ط��ور خودکار به 

رقابت های 2011 صعود کردند.
ای��ن موفقیت باعث ش��د بازیکنان این تیم ها 
به دلیل شرکت نکردن در مسابقات مقدماتی جام 
ملت های 2011، شانس کمتری برای جمع آوری 
امتیاز داش��ته باش��ند در حالی ک��ه این بازی ها و 
همچنین مقدماتی جام جهانی، بهترین زمان برای 

کسب امتیاز است.

4( سیستم ناقص امتیاز دهی
امتی��از زدن هت تریک در فینال لیگ قهرمانان 
آسیا هیچ فرقی با انتخاب به عنوان ارزشمندترین 
بازیکن ی��ک بازی ضعیف ب��دون گل در مرحله 
گروه��ی ندارد. این مس��أله نقط��ه ضعف بزرگی 
اس��ت که هر فردی که قل��ب فوتبالی دارد، درک 
می کند. در واقع درخش��ش در مس��ابقات بزرگ 

ارزش چندانی ندارد.

ــز  ــدای جوای ــم اه ــدی مراس ــان بن 5( زم
می توانست بهتر باشد

چرا مراس��م اهدای جوایز بهترین های س��ال 
آسیا در پایان سال برگزار نمی شود؟

س��ایت گل بزرگترین و پر طرفدارترین وب 
سایت فوتبال جهان است که مناطق مختلف برای 
انتش��ار اخب��ار خود روی آن مثل هر س��ایت بین 

المللی دیگری، تاش می کنند.
از ای��ن رو اه��دای جوایز در ش��ب ش��لوغ 
چمپیونزلیگ اروپا و یک هفته قبل از قرعه کش��ی 
جام جهانی، باع��ث محدودیت انعکاس اخبار آن 

می شود.
اواخر دسامبر که بسیاری از لیگ های اروپایی 
در تعطیات به س��ر می برند و مس��ابقات بسیار 
کمت��ری برگزار می ش��ود و در نتیجه لژیونرهای 
اروپایی آس��یا هم شانس بیشتری برای شرکت در 

مراسم دارند، زمان بهتری خواهد بود.

6( عدم تقدیر از بهترین بازیکن آسیا
بر اس��اس سیستم کنونی، لژیونرهای آسیا هم 
می توانن��د امتیاز جمع کنند ام��ا به دلیل بازی در 
تیم های باشگاهی خود، قادر به شرکت در مراسم 
نیس��تند از این رو راهی برای تقدیر از بازیکنانی 
مثل »ج��واد نکون��ام«، »پ��ارک جی س��ونگ« و 

»شونسوکه ناکامورا« وجود ندارد.
این س��تاره ها تاش زیادی برای ارتقاء چهره 
فوتبال آس��یا انجام داده اند اما با توجه به سیستم 

کنونی، هرگز مورد تقدیر قرار نخواهند گرفت.

ــال  ــی جایزه بهترین بازیکن س 7( بد یمن
آسیا

واقعًا در این زمینه کاری از دست کنفدراسیون 
فوتبال آس��یا بر نمی آید چون بازیکنانی که موفق 
به دریافت جایزه می ش��وند معموالً س��ال بعد از 
آن، عملکرد ضعیفی از خود بر جای می گذارند.

از س��ال 2005 تاکنون، هیچ یک از برندگان، 
بع��د از دریافت جایزه خ��ود، موفقیت زیادی به 

دست نیاورده اند.

8( جایگاه شور و اشتیاق کجاست؟
سیس��تم امتیاز دهی به ارزشمندترین بازیکنان 
مس��ابقات توس��ط ناظران گمنام بازی ها، ش��اید 
ش��فاف باش��د اما روش بی روحی برای انتخاب 

بهترین بازیکن سال است.

ــم انتخاب بهترین های  9( حضور در مراس
سال آسیا

ای��ن مس��أله بحث ه��ای زی��ادی را ب��ه راه 
انداخت��ه اما می توان درک کرد که کنفدراس��یون 
آس��یا بازیکنانی را که قادر ب��ه دریافت حضوری 
جایزه خود نیس��تند، نمی خواه��د. این بزرگترین 
رویداد آسیا است و نمی توان انتظار داشت »علی 
کریم��ی« جایزه را از طرف نکونام که از اس��پانیا 
یک سخنرانی ویدئویی ارسال کرده، دریافت کند.
ب��ا وجود این با تغییر زمان برگزاری مراس��م، 
می توان ش��اهد حضور بازیکنان بیش��تری در آن 

بود.

10( عدم جذابیت
هیچ سیس��تمی کامل نیست و در هیچ کجای 
دنی��ا توافقی در م��ورد انتخاب بهتری��ن بازیکن 
وجود ندارد به همین دلیل انتخاب نهایی همیش��ه 

با جنجال های زیادی همراه بوده است.
در قاره های دیگر مردم س��اعت ها در مورد 
اینکه چه کسی برنده می شود، بحث می کنند اما 
در آس��یا هنوز بحث بر س��ر سیستم انتخاب باقی 

مانده است.

از طعنه تا کوتوله

ب�ی ادب ها !

خاطرات بازی های سپاهان – پرسپولیس را مرور کنید

10 اشکال در انتخاب بهترین بازیکنان سال آسیا

سایت گل پس از برگزاری 
مراسم انتخاب بهترین های 
فوتبال سال آسیا نوشت: 
»یاسوهیتو اندو« عنوان مرد 
سال آسیا را به خود اختصاص 
داد اما این جایزه درخششی را 
که باید،نداشت.

این جایزه و نحوه انتخاب 
برنده آن از سال 2005 پس 
از انتشار خبر سایت گل مبنی 
بر اینکه فقط بازیکنانی به 
عنوان بهترین بازیکن سال آسیا 
اتنخاب می شوند که قادر به 
شرکت در مراسم اهدای جوایز 
باشند، منبع بحث های جنجالی 
شده است.
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روی خط

کاریکاتور

فرهنگ ضرب المثلهای فارسی به بازار آمد
مثلهای فارسی اقوام ایرانی و کشورهای فارسی زبان به همت حسن ذوالفقاری منتشر شد.

نویس��نده ای��ن کتاب در مقدمه پس از تبیین اهمیت پرداختن ب��ه »فرهنگ فولکور« و به ویژه 
ضرب المثلها نوشته است: » از سال 1379 کار تدوین و جمع آوری مثلها را آغاز کردم. برای این 
منظور دفتر تدوین ضرب المثلهای فارسی را تأسیس کرده و با آموزش گروهی 5 نفره، کار شروع 
شد. در آن سالها ضمن مکاتبات فراوان با نهاد های فرهنگی برای این کار بزرگ پژوهشی کمک 

خواستم که متأسفانه هیچ یک حاضر به همکاری و کمک نشدند.« 
بر اس��اس این گزارش،فرهنگ بزرگ ضرب المثل فارسی در دوجلد حاوی 100 هزار مثل از 
تمام شهرس��تانها، اقوام ایرانی و کشورهای فارس��ی زبان است و نمایه کلید واژه ها و موضوع ها 

امکان دسترسی سریع و آسان به این مثلها را فراهم می آورد. 
امثال کتاب اعم از اشعار مثل شده و مستخرج از متنهای ادبی و تاریخی و مثلهای رایج در میان 

فارسی زبانان، مستند و با ذکر ماخذ دقیق بالغ بر 400 متن است. 
واژه نامه انتهای کتاب هم 5هزار واژه گویش��ی به همراه معنی آنها و راهنمای فهم دقیق امثال 

را دارد. 
گفتنی است؛ انتشارات معین، کتاب »فرهنگ بزرگ ضرب المثلهای فارسی« را در 2هزار و 509 

صفحه و در دو جلد در هزار و 100 شمارگان منتشر کرده است.

بزرگداشت پرویز مشکاتیان در اصفهان
به همت خانه موسیقی حوزه ی هنری استان اصفهان مجلس بزرگداشت استاد پرویز مشکاتیان

با عنوان بیداد  خزان با حضور جمعی از استادان موسیقی اصفهان برگزار می شود. در این مراسم 
که به یاد اهنگساز و نوازنده مطرح سنتور در ساعت 9/30 صبح روز جمعه 6 آذر در سینما سپاهان 
اصفهان برگزار می شود برخی از اساتید موسیقی از جمله علیرضا علینقی به تحلیل شیوه نوازندگی 

مشکاتیان، زندگی نامه  و روش آهنگسازی وی خواهند پرداخت.
استاد پرویز مشکاتیان متولد 1334 در نیشابور بود. پدرش حسن مشکاتیان اولین استاد وی بود که 
در 6 سالگی او را ترغیب به نواختن موسیقی کرد. مشکاتیان در 8 سالگی در اولین کنسرت خود 
حضور یافت. او در سال56  همراه با شجریان، شهرام ناظری، علیزاده، لطفی و هوشنگ ابتهاج و... 

کانون فرهنگی-هنری چاوش را پایه گذاشت.
از تصنیف های معروف  استاد مشکاتیان  می توان به »همراه شو عزیز«  و »ایران« اشاره کرد.

از اس��تاد مش��کاتیان آلبوم های فراوانی می توان نام برد، مانند بیداد، ن��وا، قاصدک، ایرانی، ایران، 
وطن، پیروزی و.... 

پرویز مش��کاتیان کتاب های گرانبهایی مانند بیست قطعه و دستور سنتور را در به جامعه موسیقی 
ایران ارائه داده است.      

انجمن موسیقی سایت دار می شود
بابک رضایی، مدیرعامل انجمن موس��یقی ایران از آغاز به کار س��ایت این انجمن از 8 آذر و 

مصادف با عید سعید قربان خبر داد.
وی گفت: در چهار س��ال اخیر س��ایتی را راه اندازی کرده بودیم ک��ه تمامی اخبار انجمن از 
طریق این رسانه در اختیار دوستان قرار می گرفت. بر این اساس تصمیم گرفتیم با توجه به معضل 
نداشتن رسانه برای موسیقی کشور، سایتمان را با فرمت مناسب تر در اختیار مخاطبان قرار دهیم. 
رضایی اعام کرد: به دنبال این تصمیم، سایت انجمن از ماه رمضان تعطیل و هم اکنون با شکل 

جدیدتر از 8 آذر کار خود را آغاز می کند. 

فریبرز عرب نیا به قفس طالیی افتاد
فریبرز عرب نیا در فیلم سینمایی »قفس طایی« به کارگردانی محمد زریندست بازی خواهد 

کرد. 
زریندست در گفتگو با فارس بیان داشت: فیلمبرداری این فیلم در ایران و امریکا )لس آنجلس 

و سانفرانسیسکو(انجام می شود و فریبرز عرب نیا و سروش گودرزی در آن بازی می کنند. 
وی افزود: طی س��فرهایی که به امریکا داش��تم، بخش اعظم پیش تولید انجام ش��د و تمامی 

بازیگران امریکایی انتخاب شد. 
زریندس��ت اعام کرد: با کس��ب ویزای فریبرز عرب نیا و انجام برخی برنامه ریزیهای دیگر، 

فیلمبرداری را شروع خواهیم کرد. 
وی با اش��اره به مضمون این فیلم گفت: داس��تان فیلم درباره خانواده های ایرانی است که در 
جنوب ش��هر زندگی می کنند و فرزندش��ان قصد مهاجرت به آمریکا را دارد،او مجبور می شود با 

یک دختر امریکایی ازدواج کند. 

کاله قرمزی را در خانه ببینید
گروه فرهنگ وهنر: دو عنوان فیلم ایرانی و خارجی به مناس��بت عید س��عید قربان از س��وی 
مؤسس��ه رس��انه های تصویری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی به ش��بکه نمایش خانگی عرضه 

می شود.
به گزارش روابط عمومی مؤسس��ه رسانه های تصویری، »چارلی چاپلین 4« که شامل چارلی 
چاپلی��ن در پ��ارک، چارلی چاپلین در یک نیمه ش��ب و چارلی چاپلین در امرار معاش اس��ت و 
همچنین قس��مت دوم از مجموعه »کاه قرمزی در نوروز 88 « عنوان فیلم هایی هس��تند که قرار 
است همزمان با عید سعید قربان از سوی مؤسسه رسانه های تصویری به شبکه ویدئویی راه یابد. 
کاه قرمزی در نوروز 88 از جمله برنامه های تلویزیونی است که در نوروز 88 از صداوسیما 

پخش شد و مورد استقبال قرار گرفت.

گروه فرهنگ وهنر: همه با کوله 
باری از غم به یاد ماندگاری کلماتش 

در ذهن ها آمده بودند. 
آم��ده بودن��د و پریش��ان در این 

غلغله،
 غلغله ای که روزگاری پیش در 
ذهن و دل همه افتاد و او قطعه ای از 

بدنش را هدیه به خاک داد. 
و چه بی ری��ا و اس��توار ماند و 

م��اند تا دعوت حق را لبیک گفت. 
اهال��ی هنرب��ه بهانه  س��ال روز 
درگذش��ت بزرگم��رد تئاتر اس��تان  
اصفهان به سوگ نشستند و یادش را 

گرامی داشتند. 
کریمی حسنیچه  ابراهیم  اس��تاد 
نامی آش��نا ب��رای اهالی هن��ر بود و 
هس��ت. او که به ن��گارش و تکاپوی 
اج��رای  »14 درام عترت »گامی بلند 
برداشت و چه زیبا تصویر می کشید  
امام��ت را؛  و چ��ه  زود هنگام س��ر 
تعظیم بر تقدیر نهاد و با گام آسمانی 

اش همه را محزون از نبودنش نمود.
کریمی در 19 اردیبهش��ت 1335 
در روستای حسنیچه نجف آباد متولد 
ش��د.دوره کودکی خ��ود را همراه با 

پدرش در این روستا سپری کرد اما به 
دلیل خشکسالی با خانواده به اصفهان 

نقل مکان کردند.
دوره  گذران��دن  از  پ��س  وی 
ابتدایی،در س��ال 1348 در مدرس��ه 
احمدیه مشغول به تحصیل شد و در 
سال 1354 بعد از فارغ التحصیلی به 
مدرسه عالی تلویزیون )دانشکده صدا 
و سیما ( در رشته » کارگردانی فنی – 
سوئیچینگ » وارد شد. در همال سال 
به دلی��ل اجرای یک نمایش،توس��ط 
رژیم طاغوت با دو س��ال محرومیت 

از تحصیل مواجه شد. 
بع��د از اتمام دوره س��ربازی،در 
سال 1356 در رشته ریاضی دانشگاه 
اصفهان قبول ش��د و به عن��وان دبیر 
ریاض��ی در دبیرس��تان های اصفهان 

شروع به تدریس کرد. 
ام��ا عاق��ه وی ب��ه هنرنمایش 
موجب ش��د در رشته ادبیات مشغول 
ب��ه تحصیل ش��ود و پس از کس��ب 
لیسانس ادبیات،در مقطع فوق لیسانس 
نمایش دانشگاه تربیت مدرس مشغول 

به تحصیل شد. 
ابراهیم کریمی حس��نیچه از سال 

1370 ع��اوه بر آموزش هنرمندان به 
تدریس رش��ته تئاتر در دانش��گاه نیز 
همت گمارد و در بیشترس��مینارهای 
علمی درخصوص تئات��ر، نمایش و 
سیما شرکت فعال داشت و آثار بسیار 
با ارزش پژوهشی از ایشان به یادگار 

مانده است. 
از جمله آثار کریمی حسنیچه در 
خصوص تئاتر می توان به موارد ذیل 

اشاره کرد :
- سوگ حاج )اجرا در اصفهان 

و تهران ( 
- دایره گچی قفق��ازی )اجرا در 

تئاتر شهر تهران ( 
- نبرد حطین )اجرا در تئاتر شهر 

تهران و اصفهان ( 
غلغل��ه  ی���ل،  کب���ری،   راز   
پریش��ان،هنبان عش��ق، اتصال نخلی 
از نخ��ل، جش��ن عاش��ورا، حکایت 
آن یاسمن و  س��ی�اوش از دیگر آثار 

ارزشمند ایشان است.
آخرین اجرای این چهره ماندگار 
تئاتر اصفهان »س��ه شب راحت » بود 
که در مجتمع فرهنگی هنری اس��تاد 

فرشچیان روی صحنه رفت.

س��رانجام اس��تاد ابراهیم کریمی 
حس��نیچه پ��س از یک عم��ر تاش 
بی وقف��ه و خس��تگی ناپذی��ردر راه 
اعتای فرهنگ و هنر استان و کشور 
و طی ی��ک دوره بیم��اری ظهر روز 
عرف��ه )دوش��نبه 87/9/18 ( دعوت 
حق را لبی��ک گفت و صبح روز عید 
قربان پس از تش��یع بر روی دس��تان 
هنرمندان استان در قطعه نام آوران باغ 
رضوان اصفهان به خاک س��پرده شد؛ 

روحش شاد. 

فیلم س��ینمایی »باد ما را خواهد برد« 
به کارگردانی عباس کیارستمی در رده 
بیس��ت و یکمین فیلم برتر دهه اول 
قرن بیس��ت و یکم از نگاه سینماتک 

جشنواره فیلم تورنتو قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، س��ینماتک 
جشنواره بین المللی فیلم تورنتو برای 
انتخ��اب بهترین فیلم های نخس��تین 
ده��ه از هزاره س��وم از بی��ش از 60 
کارش��ناس سینما، سینماگر و مدیران 
جشنواره های سینمایی نظرخواهی و 
فیلم ه��ای رده های اول تا س��ی ام این 
فهرست را تحت عنوان »بهترین های 
یک دهه: یک نگاه جایگزین« معرفی 

کرده است.
در این فهرست فیلم سینمایی »باد ما را 
خواهد برد« ساخته عباس کیارستمی 
محصول مشترک ایران و فرانسه همراه 
ب��ا »یک یک و یک دو« به کارگردانی 
ادوارد یان��گ از تای��وان و ژاپن با 18 

رأی مش��ترکاً در رده بیس��ت و یکم 
ق��رار گرفته اند. جالب اینک��ه »باد ما 
را خواهد برد« محصول س��ال 1999 
اس��ت و همان سال در جشنواره ونیز 

برنده جایزه ویژه هیأت داوران شد.
رده اول فهرس��ت فیلم های برگزیده 
س��ینماتک جش��نواره فیلم تورنتو با 
53 رأی در اختی��ار فیل��م س��ینمایی 
»س��ندروم ها و ی��ک قرن« س��اخته 
آپیچاتپون��گ ویراس��تاکول از تایلند 
است و دو فیلم از جیا ژانگ فیلمساز 
چینی به نام های »سکو« با 49 رأی و 
»زندگی ساکن« با 48 رأی در رده های 
دوم و س��وم بهترین های دهه گذشته 

ایستاده اند.
در این فهرس��ت 21 فیلم از سینمای 
فرانس��ه، 9 فیلم از آمریکا، هفت فیلم 
از آلمان و چهار فیلم از کش��ورهای 
ژاپن، چی��ن و ایتالیا حض��ور دارند. 
کانادا هم س��ه فیلم دارد و »تاریخچه 

خش��ونت« دیوید کراننبرگ با وجود 
ملیت کانادایی فیلمساز به عنوان فیلم 
آمریکایی با 23 رأی مشترک با »پنهان« 
میش��ائیل هانکه در رده 17 ایس��تاده 

است.
فیلم ه��ای چه��ارم تا دهم فهرس��ت 
بهترین های یک دهه از نگاه سینماتک 
جش��نواره فیل��م تورنت��و عبارتند از 
»Beau Travail« کل��ر دن��ی با 46 
رای، »در حال و هوای عشق« وونگ 
کار وای با 43 رای، »بیماری حاره ای« 
آپیچاتپونگ ویراس��تاکول با 38 رای، 
»مرگ آقای الزارس��کیو« کریس��تین 
پیویو و »هارمونی های ورکمیستر« با 
تار با 35 رای، »در ستایش عشق« ژان 
لوک گدار با 34 رای، »چهار ماه، س��ه 
هفته و دو روز« کریس��تین مونگیو با 
33 رأی و »ن��ور خام��وش« کارلوس 

ریگادس با 32 رای.
»فیل« گاس ون س��نت و »با او حرف 

بزن« پدرو آلم��ودووار باالتر از فیلم 
کیارستمی و »هزارتوی پن« گی یرمو 
دل ت��ورو، »ک��ودک« ژان پیر و لوک 
داردن، »کافه لومیر« هو هسیائو هسین، 
»س��اراباند« اینگمار برگمان، »ش��هر 
»داگویل«  میازاک��ی،  هایائو  اش��باح« 
الرس فن تریر و »دور از بهشت« تاد 

هینز پایین تر از آن قرار گرفته اند.

محمد علی یاری
فرهنگ و هنر

کارگ��ردان  رحیم��ی،  احس��ان 
ش��ناخته ش��ده تئاتر دفاع مقدس که  
امس��ال با نمایش »جاده هنوز بس��ته 
اس��ت« در مرحل��ه بازبینی بیس��ت 
و یکمی��ن جش��نواره تئات��ر اس��تان 
اصفهان از حضور در این جش��نواره 
نمایش��ی که  بازماند،اظهار داش��ت: 
در دو جش��نواره سراس��ری )ایثار و 
ماه( رتبه های برگزیده نویس��ندگی، 
کارگردانی،بازیگ��ری و موس��یقی را 
دریافت می کن��د، با اعمال س��لیقه 
»بازبین ها« نتوانس��ت در جش��نواره 

تئاتر استان حضور پیدا کند.
وی ب��ه زاین��ده رود گف��ت: من 
زمانی توانستم هنرم را به اثبات برسانم  
و در فضای واقعی تئاتر نفس بکشم 
که در جشنواره های  برون استانی و 
سراسری ش��رکت کردم. هیچ گاه در 
اس��تان اصفهان موفق نبوده ام چراکه 
به دلیل خط کش��ی های سازماندهی 
ش��ده رتبه ه��ای برت��ر و  اجراهای 
مطلوب  با قراردادهای کان تقدیم به 

از ما بهتران می شود. 
رحیم��ی افزود:تئات��ر اصفه��ان 
محدود شده است به  آدم های خاص 
؛آنها یا بازخوانند  ی��ا بازبین یا داور 
و اجراهای کان  ملیونی ازآن همین 

آدم های شریف است. 
وی بیان داش��ت: موف��ق نبودن 
تئاتر اصفهان در مراحل منطقه ای و 
فج��ر به خاطر نگاه های کلیش��ه ای 
مس��ئوالن اس��ت چرا که ایشان نگاه 

جدید و رویکرد نو به تئاتر ندارند.
این کارگردان جوان خاطر نشان 
ساخت: نوع تفکر واندیشه مسئوالن 
مرتبط با هنر تئاتر مطلوب نیست،آنها 

حت��ی توجه بدون هزینه هم به اهالی 
نمایش نمی کنند. چنی��ن رفتارها و 
اعمال سائق شخصی که به آن اشاره 
کردم،باع��ث می ش��ود جوان ها به 
تهران بروند ودر آنجا دچار مشکات 
فروان شوند. نیرو های شهرستانی با 
پتانس��یل فراوان و اس��تعداد منحصر 
به فرد در پایتخت یا س��یاهی لشگر 
می ش��وند یا جذب سینما و عده ای 
اجتماعی  معض��ات  گرفت��ار  ه��م 

می شوند. 
رحیم��ی تصریح ک��رد: اصفهان 
هنرمن��دان تئات��ر خوب��ی دارد ک��ه 

می توانند  در ترکیب بازبین، بازخوان 
و داوران حضور داش��ته باش��ند، اما 
متأس��فانه مثل همیش��ه آدم ها همان 
آدم ها، جش��نواره همان جشنواره و 

برگزیدگان هم....
وی اظهار داشت: تا پیش از این 
همایش های  فصلی توسط اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسامی استان برگزار 
می شد  که روند رو به رشدی داشت 
اما متأس��فانه این همایش ها در میانه 

راه متوقف شد. 
پیرام��ون  و  رابط��ه  همی��ن  در 
مش��کات تئاتر اصفه��ان ابوالفضل 
ش��ریفی،کارگردان نمای��ش »آق��ای 
لیلی، خان��م مجنون« گفت: مدیریت 

ضعی��ف وکیفیت نامناس��ب اجرای 
نمایش ها بر روند برگزاری بیس��ت 
ویکمین جشنواره تئاتر استان اصفهان 
تأثیر منفی داش��ت. رویدادی که قرار 
اس��ت نماینده ه��ای برتر اس��تان را 
به جش��نواره های منطق��ه ای و ملی 
معرفی کند، باید با برنامه ریزی علمی 
و کارشناسی از یک مدیریت کان و 
مقتدر بهره مند شود، نه تمامی امور به 
صورت شتابزده و از سر رفع تکلیف 

برنامه ریزی و هدایت شود. 
ش��ریفی تصریح کرد: متأس��فانه 
امسال  بیش��تر هنرمندان تئاتر استان  

در واپسین روز جشنواره از برگزاری 
این رویداد مهم مطلع شدند و فقط به 

اختتامیه رسیدند.
وی ب��ا اب��راز گای��ه از ترکیب 
هیأت داوران اظهارداش��ت: به عنوان 
نمونه مسئولیت اداره یک مرکز هنری 
نمی تواند دلیل موجهی  برای داوری 
یک فرد در جشنواره ای در این سطح 

باشد. 
کارگ��ردان نمایش آق��ای لیلی، 
خان��م مجن��ون بی��ان داش��ت: تئاتر 
در اصفه��ان به بی راه��ه می رود و 
مشخص نیس��ت بودجه تئاتر استان 
در کج��ا و چگونه هزینه می ش��ود. 
به راس��تی آیا باید س��خنان مسئوالن 

اس��تان را گوش کنیم که به صراحت 
می گویند بودجه ای به شهرستان ها 
تزریق نمی ش��ود یا بای��د اظهارات 
رئیس مرک��ز هنر های نمایش��ی را 
باورک��رد که می گوی��د تفاوتی میان 
بودجه تهران و شهرستان ها نیست. 

نش��ان ساخت:  ش��ریفی خاطر 
هنرمندان تئاتر در اس��تان اصفهان در 
ابتدا باید به فکر »نان« باشند و سپس 
اگر مجالی بود نمایشی را با خون دل 
روی صحن��ه ببرند،اما در نقطه مقابل 
قرارداد های  ب��ا  نش��ین ها  پایتخت 
کان  نمای��ش اجرا می کنند که البته 
ما نی��ز مخالف این موضوع نیس��تم 
چرا که هنر مند باید باآرامش خاطر به 
فعالیت هنری بپردازد،ولی چه کسی 
پاسخگوی این تضاد وتناقض است؟ 
وی افزود: در شهرستان ها تئاتر 
به کدام س��و می رود و آیا واقعاً تئاتر 
ما با قواعد روز جهان همخوانی دارد 
؟ آی��ا تئات��ر اصفهان  ک��ه روزگاری  
زبانزد عام وخاص بود،جایگاه کنونی 

اش باید چنین باشد؟
کارگ��ردان نمایش آق��ای لیلی، 
خانم مجنون در پاسخ به این سؤال که 
در همین شرایط نامناسب فعلی،تئاتر 
اصفهان نس��بت ب��ه گذش��ته رونق 
چش��مگیری یافت��ه و چنین تناقضی 
توجی��ه می کنید،گفت:  را چگون��ه 
این روزها به لطف مس��ئوالن  چراغ 
س��الن های تئات��ر اصفهان روش��ن 
اس��ت،اما ب��ه چه قیمت��ی؟ به قیمت 
اج��رای نمایش هایی ب��دون کیفیت 
که گویا مدیران مربوطه قرار اس��ت 
فق��ط کارنامه فعالیت خ��ود را قابل 
قب��ول جل��وه دهند ودر پای��ان دوره 
فعالیت شان نمودار بکشند و خود 
را ناجی تئات��ر اصفهان معرفی کنند. 
ک��رد:  تصری��ح  ش��ریفی   
نمایش هایی که قرار است فقط اجرا 
شود و دریغ از تماشاگر، تماشاگرانی 
که مخاطب اصلی تئاتر هستند آیا از 
کیفیت نمایش های سفارشی راضی 
هس��تند ؟آیا تماش��اگران نباید حق 

انتخاب داشته باشند؟ 

نمایش استان به بازخوان ها،بازبین ها و داوران محدود شده است

تئاتر اصفهان به بی راهه می رود

جهان عشق است و دیگر رزق سازی
همه بازی است اال عشق بازی

»باد ما را خواهد برد« کیارستمی بیست و یکمین فیلم برتر دهه شد

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

14 °

10 °

1 °

2 °

روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان و چهارمحال 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 : 0381-3347773   

فکس : 0381-3336021

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

روزی بود...

قیمت طال )تومان(

119300هر مثقال طالی 18 عیار

27560هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(

278000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

277500یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(

فروشخریدارز

990993دالر آمریکا

939943دالر کانادا

14851490یورو

16461651پوند انگلستان

264266ریال عربستان

34773484دینار کویت

269271درهم امارات

وصیت نامه شهید سید 
محمد علی واعظی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
وصیت نامه اینجانب محمد علی واعظی فرزند سید 
عبد اهلل به شناس��نامه ش��ماره 27122 صادره از اصفهان 
خدای متعال را شکر و سپاس می گزارم اوال در کشوری 
هستم که شیعه اثنا عشری در آن برقرار است و باز خدای 
را شکر و سپاس می گزارم در زمانی که انقاب اسامی 
در این س��رزمین پیاده شده و هر کس به آزادی می تواند 
راه خ��ود را انتخاب کند و باز بخ��ود می بالم در زمانی 
هس��تم که رهبرم نایب امام زمان)عج( حضرت آیت اهلل 
روح اهلل الموسوی خمینی است و شکر و سپاس خدای 
را ک��ه به من توفیق آن را عنایت کرد تا بتوانم در راهش 
جهاد فی سبیل اهلل کنم و این جهاد تنها به خاطر این است 
چون احساس مسئولیت می کنم نسبت به دینم و قرآنم و 
ناموسم و حفظ استقال مملکتم و صادر کردن انقابمان 
به سراسر دنیا جهت آزادی مستضعفان عالم و هیچ گونه 
اجباری در رفتن به جبهه نیست مگر آنکه خود را موظف 
و پایبند به وظیفه ای که خدا نسبت به من دارد و از خدای 
متعال خواستارم که تا آخرین قطره خونی که در بدن دارم 

پایدار و استوارم گرداند انشاءاهلل.
و اما خانواده ام را به خدای بزرگ می سپارم و از پدر 
و همسرم می خواهم در نبودن من از دو فرزندم مرضیه 
و مجتب��ی نگهداری کن��د و آن دو را با تربیت صحیح و 

اسامی پرورش داده و با اسام و قرآن مجید آشنا کنند.
و خرج آنها را بر حسب قراردادی که با برادرم حسین 
راجع به شرکت در دکان نجاری بسته ام روزی20 تومان 

می دهد.
و هیچ گونه بدهی به کسی ندارم چون حسابهایم را 

با آنهایی که طلبکار بوده اند کرده ام:
و مبلغ 16 هزار کس��ری تومان از آق��ای عنایت ا... 
مرادی در وجه شرکت خود در فروشگاه ارتش طلبکارم 
و آن پول را به همسرم می دهید چون بابت سرمایه اولیه 

از او گرفته بودم.
در ضمن از خانواده ام می خواهم اگر خدای بزرگ 
در این جنگ شهادت را نصیبم کرد هیچ گونه تشریفاتی 

برایم نگیرید چون راضی نیستم به چاپ کردن عکسم.
و امام پیامی که به هم میهنانم دارم این است وحدت 
کلمه را حفظ کنند و از تاریخ عبرت بگیرند و دس��ت از 
پشتیبانی خود نسبت به اسام و قرآن و رهبری امام امت 
حض��رت آیت اهلل خمینی برندارند ت��ا به یاری خدا این 
نهضت اسامی را به تمام جهان صادر و مستضعفان دنیا 

را از یوغ ابر قدرتها نجات دهیم انشاءاهلل.
تاریخ : 59/12/16
آیت نادریوالسام وعلیکم و رحمت اهلل وبرکاته
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