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اشپیگل : شجاع ترین سردار ایرانی در نبرد با هدف را بشناسید
تروریست های داعش کیست

پنجمین نشست خبری آقای حاجی
 با اصحاب رسانه برگزار شد

سیاسی، فرهنگی و اقتصادیسال اول * مهرماه 1393* شماره 1   * قيمت 500تومان 
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حماهس سازان

»ره آورد یک حماسه سیاسي و اقتصادی«
مدتی این مثنوی تاخیر شد                     مهلتی بایست تا خون شیر شد

تا نزاید بخت تو فرزند نو                        خون نگردد شیر شیرین خوش شنو
)مولوی(

طبیعتا در دنیای امروز، یکی از ضرورت های مهم، اطالع رسانی سالم و شفاف به 
جامعه است و یکی از این ابزارها می تواند پایگاه خبری تحلیلی و یا نشریه باشد. 
به همین علت جای خالی یک پایگاه خبری و نشریه جهت انعکاس مشکالت و 
پیگیری مطالبات مردم و همچنین شناسایی ظرفیت ها در استان شهیدپرور اصفهان 
احساس می شد، لذا بر خود الزم دانستم به عنوان خادم مردم در صدد راه اندازی یک 
رسانه فعال و پویا که در راستای معنویات مقام معظم رهبری حرکت نماید بر آییم به 
همین علت با استعانت از بارگاه حضرت احدیت و توسل به ائمه معصومین )ع( اولین 
شماره نشریه »حماسه سازان« که پیش روي شما خوانندگان عزیز است، »ره آورد یک 
حماسه سیاسي و اقتصادی«و حاصل تالش اساتید، همکاران و نهادهای فرهنگی 
است، به همین علت نام حماسه را از فرمایشات گهربار مقام معظم رهبری به عنوان 
رهبر جامعه مسلمین جهان برگرفته و از آنجا که تصور می شد با حماسه به صورت 
نمادین رفتار می شود، لذا ما به عنوان خادم مردم در تالش خواهیم بود این امر مهم را 
به صورت عملی و در راستای حماسه های گوناگون محقق سازیم و امیدوارم مسئولین 
کشور با روح حماسی به مسائل نگریسته و رسالت خود را به خوبی در حق مردم ایفا 
نمایند.الزم به ذکر است بگویم زیربنای حرکت ما در این نشریه آن حدیث معروفی 
است از امام علی )ع( که می فرمایند: »کشتگاه سخن، دل است و انبار آن، اندیشه و 
تقویت کننده آن، خرد و آشکار کننده آن زبان و جسم آن حروف )و کلمات(و جانش 
معنا، وزیورش اعراب )درست و مفهوم بیان کردن( و نظامش راستی و حقیقت. 
]شرح غرور الحکم136/6[  «. چرا که رسانه می تواند در پیشگیری از ناهنجاری های 
اجتماعی، جلوگیری از تخلفات و جرائم، کم کاری ها در نهادها و بی توجهی برخی از 
دستگاه ها به حقوق مردم تأثیرگذار باشد و همین عمل رسانه باعث خوشحالی مردم و 
انزوای کسانی که حق مردم را نادیده می گیرند می شود درحالی که بلعکس این امر نیز 
وجود دارد و هر رسانه چنانچه بتواند اعتماد مردم را به خود جلب و با زبان مردم سخن 

بگویید و نیز یک رنگ و صادق باشد بدون شک تأثیرگذارتر خواهد بود.
در پایان سخن؛ این نشریه در نظر دارد با تشویق محققان، نویسندگان و مسئولین 
در تمامی حوزه ها جهت انعکاس مشکالت، پوشش اخبار و رویدادها در جامعه گامی 
مهم و اساسی بردارد و در این راستا دست اندیشمندان، دانش پژوهان، استادان حوزه 
و دانشگاه و به خصوص مردم شریف و همیشه در صحنه استان اصفهان را برای 
همکاری و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات به گرمی می فشارد و از همه کسانی 
که فرصت مطالعه این نشریه را پیدا می کنند می خواهم با طلب بخشش کمی ها و 
کاستی ها و انتقال نظرات و پیشنهادات به ما؛ بتوانیم گام های ویژه و اساسی تر را در 

توسعه استان، شهر، روستا و محله یمان برداریم.
دکتر مصطفی حق شناس
مدیر مسئول

همزمان با هفته والیت و در آستانه  ماه 
محرم در شاهين شهر برگزار شد:

همایش استانی مسوولین 
کانون های مداحان و روسای 

شوراهای هیئات مذهبی
به منظور هماهنگی و برنامه ریزی برنامه های ماه محرم 
مسوولین کانون های مداحان و روسای شوراهای هیئات 
مذهبی استان اصفهان در تاالر شیخ بهایی شاهین شهر 

گردهم آمدند.
علیرضا بصیری فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه 
ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر ، با بیان خیر مقدم به 
مدعوین گرامی بیان کرد : علت پیروزی سربازان غیور اسالم 
در جنگ هشت ساله تحمیلی نقش رهبری و ولی فقیه ، 

روحیه عاشورایی دالور مردان و غیرت ایرانی بود.
بصیری ادامه داد : امروزه دشمن نوع مبارزات خود را تغییر 
داده است و به جای جنگ فیزیکی به جنگ نرم روی آورده 
است.وی همچنین گفت : جوانان هر کشور سرمایه های 
اصلی آن کشور هستند و امروز دشمن با ترفندهای مختلف 

جوانان برومند ایران زمین را هدف قرار داده است.
فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه نقش مداحان را بسیار 
مهم دانست و اظهار داشت : مداحان می توانند راه و روش 
زندگی و اهداف امام حسین )ع( را به جوانان معرفی کنند و 

راه نفوذ دشمن را مسدود نمایند.
در ادامه حجت االسالم و المسلمین فقیهی مدیرکل اداره 
تبلیغات اسالمی استان نیز با اعالم وجود بیش از پنج هزار 
کانون ثبت شده در استان گفت : نزدیک به 30 هزار نفر در 
هیئت امناء کانون های مذهبی و بیش از هشت هزار مداح 
اهل بیت در استان اصفهان فعالیت می نمایند که ارتقاء علمی 

و فرهنگی ایشان در دستور کار این اداره قرار دارد.
وی ارتباط با نوجوانان و جوانان و تشکیل اتاق ویژه کودکان 

در هیئت های مذهبی را خواستار شد.
توجه به کیفیت بخشی محتوایی ، رعایت استانداردهای الزم 
و نکات ایمنی , توجیح برنامه ها و طرح های سازمان تبلیغات 
اسالمی ویژه ایام محرم و ارائه گزارش از فعالیت های صورت 

گرفته از دیگر موارد مطرح شده در این همایش بود.

 برادرگرامی؛ آقای قاسم شانظری وخانواده محترم وداغدار 
شانظری وحق شناس

خبردر گذشت غم انگیزعزیزان ازدست رفته، شادروانان: امیر)محمد(، میثم شانظری، مهدی وحسن حق شناس باعث تاثرشدید این خادم مردم 
شد، بی شک این ضایعه دردناک برمردم شریف گرگاب سخت وجانکاه است. اینجانب این مصیبت بزرگ را از طرف خود وبه نمایندگی 
ازمردم شریف شهرستانهای شاهین شهر ومیمه وبرخوار به مردم صبور وانقالبی گرگاب،کانون مصیبت دیده وبستگان، صمیمانه تسلیت عرض 
نموده وباگرامیداشت یاد وخاطره شهدای واالمقام این خانواده ،ضمن آرزوی صبر جمیل واجرجزیل برای بازماندگان،از خدای بزرگ می خواهم 

درگذشتگان این حادثه را غریق دریای رحمتش فرماید.
حسينعلی حاجی دليگانی

نماینده مردم شریف شاهين شهر، ميمه و برخوار  در مجلس شورای اسالمی

اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
گفت: توجه و رسیدگی به مشکالت معیشتی 
آتش نشانان مانند پرداخت به موقع حقوق و 
و  تفریحی  رفاهی،  امکانات  ایجاد  دستمزد، 
فرهنگی ویژه و تکریم و تشویق آنها باید در 

دستور کار مسئوالن باشد.
ندا واشیانی پور  در بازدید تعدادی از اعضای 
شورای اسالمی شهر از سازمان آتش نشانی 
اصفهان با بیان اینکه آتش نشانی از مشاغل 
سخت و زیان آور است، اظهار کرد: مسئوالن 
امر باید توجه و رسیدگی به مشکالت معیشتی 

آتش نشانان را در دستور کار خود قرار بدهند.
وی با بیان اینکه حرفه آتش نشانی از مشاغل 
بسیار مهم و سخت است، اضافه کرد: اما در 
مقایسه با کشور های پیشرفته دنیا متاسفانه 
در کشور ما به اندازه کافی به فراهم آوردن 
امکانات و شرایط اقتصادی و روحی مطلوب 
توجه  آنها  خانواده های  و  آتش نشانان  برای 

ویژه ای نشده است.
اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
جزو  آتش نشانی  که  حالی  در  کرد:  تصریح 
سخت ترین مشاغل دنیا محسوب می شود و به 

دلیل ویژگی های خاصی که دارد، آتش نشانان 
همیشه در معرض آسیب های جسمی و حتی 

روحی قرار دارند.
وی با تاکید بر اینکه این شغل با مرگ و زندگی 
افراد سر و کار دارد، ادامه داد: به صورت قطعی 
این افراد در مأموریت های خود نا گزیر هستند 
که مواردی مانند استرس رانندگی در ترافیک 
سنگین شهری، عوارض ناشی از اثرات دود و 
گاز های سمی در محل های عملیات، عوارض 
ناشی از حرارت در محل حریق، تماس با مواد 
شیمیایی از طریق تنفس و پوست، عوارضات 

ناشی از صدمات فیزیکی در حین انجام وظیفه 
و عوارض ناشی از دریافت پرتو های یون ساز و 

تشعشعات رادیو اکتیو را تحمل کنند.
خانواده  های  اینکه  به  اشاره  با  واشیانی پور 
آتش نشانان نیز به صورت طبیعی استرس های 
این  بودن  خطرناک  دلیل  به  را  بسیاری 
تاکید کرد: همچنین  تجربه می کنند،  شغل 
آتش نشانان در هنگام عملیات و امداد گاهی 
نیز  تألم آوری  و  دلخراش  شاهد صحنه های 
هستند که تحمل آن نشانه روحیه باال و قوی 

این مردان ایثار گر و بزرگ است.

به  نیاز  بودن  آتش نشان  اینکه  بیان  با  وی 
آمادگی جسمانی و روحیه باالیی دارد، افزود: 
خطرات  معرض  در  همواره  آتش نشانان 
گوناگون قرار دارند و در حقیقت آتش نشان وارد 
مکانی می شود که همه از آنجا می گریزند و 
این افراد کاری را انجام می دهند که از عهده 

دیگران بر نمی آید.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
برطرف کردن مشکالت و معضالتی که مانع 
از رسیدن به موقع آنها به محل حادثه می شود، 

به صورت قطعی باید در اولویت قرار بگیرد.

مشاور وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: مصرف آب در کشور از 
خطوط قرمز گذشته و بیش از 80 درصد آب در دسترس ایران به 

مصرف می رسد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت آبفا استان 
اصفهان، غالمرضا منوچهری در دیدار با مدیرعامل، معاونان و مدیران 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، اظهار داشت: در حال حاضر 
مصرف آب در کشور از خطوط قرمز گذشته است، چراکه در دنیا حدود 
40 درصد آب در دسترس را به مصرف می رسانند؛ در حالی  که این 
رقم در ایران به بیش از 80 درصد رسیده است. وی با بیان اینکه 
توازن میان عرضه و تقاضای آب در کشور وجود ندارد، عنوان داشت: 
در سال های گذشته بهره برداری از منابع آبی بسیار محدود بوده، به 
طوری که قرن ها جمعیت کشور در حدود چهار تا 6 میلیون نفر و 
سرانه مصرف حدود پنج تا 10 لیتر در شبانه روز بوده، اما هم اکنون 
این رقم به بیش از 200 لیتر در شبانه روز رسیده که بیانگر افزایش 
مصرف است. مشاور وزیر نیرو در امور آب و آبفا تصریح کرد: این در 

حالی است که در سال های اخیر مصرف گرایی بسیار افزایش یافته و 
در مقابل منابع آبی همچنان ثابت بوده اند و این امر تعامل میان عرضه 
و تقاضای آب را برهم زده است. این مسئول به مصرف 90 درصدی 
آب در بخش کشاورزی پرداخت و تأکید کرد: در قدیم آب مصرفی در 
بخش کشاورزی حدود 15 میلیارد مترمکعب بوده، اما متأسفانه به دلیل 
سنتی بودن آبیاری در بخش کشاورزی و عدم استفاده از روش های 
نوین و افزایش جمعیت، هم اکنون به بیش از 90 میلیارد مترمکعب در 
سال رسیده است. منوچهری، بحران کم آبی را تنها مختص به وقوع 
پدیده خشکسالی ندانست و اضافه کرد: تنها 10 درصد بحران کم آبی 
موجود در اقصی نقاط کشور مربوط به وقوع پدیده خشکسالی و تغییر 
اقلیم است و 90 درصد دیگر به علت مصرف زیاد، افزایش جمعیت و 
فعالیت گسترده صنعت است. وی، راه برون رفت از بحران کم آبی را 
مدیریت مصرف برشمرد و متذکر شد: راهکار اساسی غلبه بر بحران 
کم آبی در کشور توجه ویژه به مقوله مدیریت مصرف است و در این 
راستا باید راندمان آبیاری در بخش کشاورزی را باال ببریم و نیز از 

تجهیزات مدرن برای آبرسانی به بخش های مختلف استفاده شود، به 
عنوان مثال اگر قیمت آب در بخش کشاورزی واقعی شود، کشاورزان 
اقدام به کشت بسیاری از محصوالت کشاورزی نمی کنند، چراکه 
کشت محصوالتی که آب زیادی نیاز دارد، مقرون به صرفه نیست. 
مشاور وزیر نیرو در ادامه چنین توضیح داد: تولید محصوالت کشاورزی 
به هر قیمتی هنر نیست؛ بلکه ارتقای بهره وری با تولید محصول بیشتر 
با حداقل استفاده از آب موجود ارزشمند است و بهره برداران از آب 
باید به این باور برسند که مشکل آب در کشور جدی است و منابع 
آبی محدود هستند. این مسئول در پایان با بیان اینکه مردم در قبال 
خدمت بهتر حاضر به پرداخت قیمت تمام شده آب هستند، اضافه کرد: 
با توجه به محدودیت منابع آب باید تعرفه مصرفی آب بها به قیمت 
واقعی آن نزدیک شود و مطمئناً مردم حاضرند در مقابل خدمات بهتر 
و پایدار هزینه آن را بپردازند؛ این در حالی است که منابع آب مختص 
به نسل های آینده است و باید از استفاده بی رویه ذخایر زیرزمینی 

جلوگیری شود.

مسئوالن درصدد رسیدگی به مشکالت معیشتی آتش نشانان باشند

عبور مصرف آب در کشور از خط قرمز/ عدم توازن میان عرضه و تقاضای آب

سخنگوی شورای شهر اصفهان:

مشاور وزیر نيرو مطرح کرد طی حکمی
»الهیاری« مدیر کل جدید میراث فرهنگی استان اصفهان شد

فریدون الهیاری طی حکمی از سوی سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور به 
عنوان مدیرکل جدید اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 

منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان در این حکم آمده است: نظر به تعهد، تجربه و شایستگی 
جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

استان اصفهان منصوب می شوید.
در ادامه این حکم تصریح شده است: توجه کامل به اهمیت حفظ و نگهداری از میراث 
ارزشمند فرهنگی - تاریخی، رشد و توسعه صنایع دستی و گردشگری، بهره گیری از توان 
تخصصی صاحب نظران، اندیشمندان، کارشناسان خبره، منابع انسانی موجود و تعامل جدی 
با مدیریت عالی استان و مسئوالن استانی، هماهنگی با حوزه های کاری و سازمان مرکزی، 
توجه به مسائل انسانی، ایجاد فضای صمیمی و دوستانه و فراهم کردن زمینه های پیشرفت 
شغلی کارکنان از مهم ترین وظایف مدیریت است که انتظار می رود در این زمینه و در راستای 

تحقق اهداف متعالی سازمان، گام های موثری بردارید.
فریدون الهیاری عضو هیئت علمی و دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان است و عمده 

فعالیت های ایشان در زمینه تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران است.
وی پیش از این در سمت هایی همچون مدیر کل فرهنگی دانشگاه اصفهان مشغول به 

فعالیت بوده است.

پيامک: 300069721010



فدریکا موگرینی جانشين اشتون 
اتحادیه اروپا »فدریکا موگرینی« به 

عنوان مسئول جدید سیاست خارجی 
و جایگزین اشتون معرفی کرد

فدریکا موگرینی 41 ساله متولدشهررماست.  او 
دکترای رشته علوم سیاسی ازدانشگاه الساپی 
نزای رمرا در فلسفه سیاسی و با موضوع پایان نامه 
»رابطه بین دین و سیاست در اسالم« گرفت. 
آن  مقر  که  ایتالیا«  آمریکا-  »بنیاد  عضو  وی 
رم است بوده است و سابقه عضویت در برخی 
اندیشکده های مطالعاتی آلمانی و آمریکایی را نیز 

دارد.
او که عضو حزب دموکرات است از سال 2008 
به پارلمان ایتالیا راه یافته است و در سال 2013 
به عنوان رئیس هیات ایتالیا در ناتو انتخاب شد. 
به دنبال نخست وزیری ماتئو رنزی در ایتالیا، وی 
به عنوان وزیر خارجه ایتالیا انتخاب شده و اکنون 
و پس از هفت ماه سابقه وزارت خارجه، به عنوان 
جانشین کاترین اشتون انتخاب شد؛ انتخابی که با 

تردیدها و انتقاداتی همراه بوده است.
در مساله مذاکرات اتمی ایران و 1+5 موگرینی 
خط کلی حمایت از مذاکره و لزوم تبعیت تهران از 
قوانین بین المللی را اتخاذ کرده است. موگرینی در 
سخنانی در شورای روابط خارجی آمریکا در این 
باره با خوشبینی به مذاکرات گفت: امکان واقعی 
رسیدن به توافق نهایی وجود دارد و معتقدم که 
پس از دستیابی به یک توافق نهایی، اوضاع در 

منطقه خاورمیانه نیز تغییر خواهد کرد./ نسیم

فرماندار برخوار در طرح سفيران 
خدمت عنوان کرد: 

اصالح بافت فرسوده در محله 
کربکند، نیازمند عزم جدی اهالی 

محل و تعامل با شهرداری است

بافت  اصالح  گفت:  برخوار  شهرستان  فرماندار 
فرسوده در محله کربکند مقدمه پیشرفت در زمینه 
های فرهنگی، عمرانی و خدماتی است و نیازمند 
عزم جدی مردم و اهالی محل و تعامل با شهرداری 

است.
 محمدرضا عبدانی در سفر شهرستانی مسووالن 
برخوار در طرح سفیران خدمت در محله ُکربکند 
فرسوده  بافت  اصالح  داشت:  اظهار  آباد  دولت 
در محله کربکند مقدمه پیشرفت در زمینه های 
فرهنگی، عمرانی و خدماتی است و نیازمند عزم 
جدی مردم و اهالی محل و تعامل با شهرداری 

است.
وی آزادسازی جاده دولت آباد – سین و خیابان 
25 متری، محل، تکمیل سالن ورزشی نیمه تمام، 
اصالح شبکه و تیرهای فرسوده برق را از مهمترین 

نیازهای محله کربکند دولت آباد نام برد.
ناحیه دو  اندازی شهرداری  از راه  فرماندار برخوار 
دولت آباد در محله کربکند خبر داد و گفت: با راه 
اندازی ناحیه دو شهرداری دولت آباد خدمت رسانی 
بهتری به محله های کربکند، نرمی و لودریچه 

انجام می شود.
محله  به  خدمت  سفیران  سفر  در  است؛  گفتنی 
کربکند 14 مشکل و درخواست اهالی بررسی و 

تصویب شد./خبرما

تودیع و معارفه رئیس جدید 
تامین اجتماعی نایین

در مراسمی با حضوردادخواه، مدیرکل تامین اجتماعی 
استان اصفهان، رئیس جدید تامین اجتماعی شعبه 

شهرستان نایین معرفی شد.
 آقای مسعود محمدی بعنوان رئیس جدید تأمین 
اجتماعی شعبه شهرستان نایین معرفی شد و آقای 
حسین گرگان محمدی به درجه بازنشستگی نایل 
شد.همچنین دادخواه، پس از این مراسم از بخش 
با  و  دیدن  نایین  اجتماعی  تأمین  مختلف  های 

کارکنان دیدار کرد./ایرنا

ماموران شرکت توزیع برق 
اصفهان ملزم به ارائه کارت 

شناسایی هستند
شرکت توزیع برق استان اصفهان اعالم کرد: همه 
ماموران این شرکت در مراجعه به منازل مشترکان 

ملزم به ارائه کارت شناسایی شرکت هستند.
این شرکت  در اطالعیه ای آورده است: ماموران 
توزیع برق استان اصفهان که به عناوین مختلف 
مانند مامور قطع و وصل، قرائت کنتور و لوازم اندازه 
گیری به درب منزل مشترکان مراجعه می کنند ملزم 
به ارائه کارت شناسایی شرکت با عنوان ‘شرکت 

توزیع برق استان اصفهان’ هستند.
در هنگام  است: مشترکان  آمده  اطالعیه  این  در 
مراجعه هر کدام از ماموران شرکت برق به درب 
منازلشان، از آنها ارائه کارت شناسایی را خواستار 

شوند./اصفهان بیدار

امام جمعه جدید فریدن 
معرفی شد

حجت االسالم و المسلمین سیاوشی به عنوان امام 
جمعه شهرستان فریدن معرفی شد.

مراسم تودیع و معارفه امام جمعه جدید شهرستان 
گذاری  سیاست  شورای  رئیس  حضور  با  فریدن 
ائمه جمعه استان، نماینده مردم در مجلس شورای 
اسالمی، فرمانده سپاه فریدن، داداستان، شهردار و 
دیگر مسئولین و مردم در مسجد گلستان شهدا و 
صاحب الزمان شهر داران برگزار شد.در این مراسم 
حجت االسالم و المسلمین سیاوشی معرفی و از 
زحمات حجت االسالم و المسلمین طیبی تقدیر 

شد./پایگاه تحلیلی خبری فریدن

زرگرپور عنوان کرد: رتبه ششم 
اصفهان در زمین خواری

استاندار اصفهان گفت: اصفهان در ردیف ششم از نظر 
باالترین میزان آمار زمین خواری در کشور است./ ایمنا

فوالدگر به فارس خبر داد: 
جزئیات گزارش عملکرد شورای 
رقابت/شورای رقابت نمی تواند 

قیمت خودرو را تعیین کند
عضو کمیسیون صنایع مجلس با تشریح محورهای 
قیمت  تعیین  در  رقابت  شورای  عملکرد  گزارش 
خودرو، گفت: برای حل مشکل قیمت گذاری خودرو، 
ابتدا باید ساختار این صنعت اصالح شود و از حالت 

نه خصوصی و نه دولتی خارج شود./ فارس

سردار سلیمانی مطرح کرد: 
مهم ترین دستاورد دفاع مقدس 

اثبات کارآمدی حکومت دینی با 
مدیریت والیت فقیه

در  اصفهان  استان  صاحب الزمان)عج(  سپاه  فرمانده 
مراسم افتتاحیه کنگره سرداران و یک هزار و 300 شهید 
شهرستان فالورجان، گفت: مهم ترین دستاورد مکتب 
کارآمدی  اثبات  مقدس،  دفاع  دوران  در  ایران  دفاعی 

حکومت دینی با مدیریت والیت فقیه است./فارس

با حضور سردار آقاخانی فرمانده انتظامی استان اصفهان:

تودیع و معارفه فرمانده انتظامی 
شهرستان شاهین شهر و میمه

ضمن  اصفهان  استان  انتظامی  فرماندهی  حکم  با 
تقدیر از زحمات سرهنگ بلفکه فرمانده سابق انتظامی 
شهرستان شاهین و میمه، سرهنگ مختاری به سمت 

فرمانده انتظامی شهرستان منصوب شد.

سیاسي2 h.haji@chmail.ir1 مهرماه 1393 /شماره

روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل:

اشتباهات غرب خاورمیانه را به 
بهشت تروریست ها تبدیل کرده

رئیس جمهور گفت: ما به ادامه برنامه هسته ای صلح آمیز 
خود، شامل اِعمال حق غنی سازی و سایر حقوق هسته ای 
در خاک ایران، در چارچوب مقررات بین المللی، مصمم 

هستیم./ فارس

سعيد جليلی:

حل مسائل منطقه بدون حضور 
ایران امکان پذیر نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: امروز 
قدرت های دنیا به این اعتراف می کنند که حل شدن 
مسائل منطقه بدون حضور ایران اسالمی امکان پذیر 

نیست./فارس

سيدحسن نصراهلل دبيرکل حزب اهلل لبنان:

هدف آمریکا اشغال مجدد منطقه است/ 
توافق آشتی در یمن را تبریک می گویم

ابتدای  در  لبنان  دبیرکل حزب اهلل  نصراهلل   سیدحسن 
سخنانش که به طور مستقیم از شبکه خبری المنار پخش 
می شد، به خانواده های قربانیان ارتش تسلیت گفت و 
اظهار داشت: ما از اساس با ائتالف بین المللی در سوریه 
مخالف هستیم حال چه این ائتالف بخواهد که نظام 
سوریه را هدف قرار دهد یا داعش یا غیرداعش را هدف 

قرار دهد./فرهنگ نیوز

آذر خبرداد:

آغاز سرشماری کشاورزی /کشاورزی ۱۷درصد 

اشتغال و ۱۱درصد ثروت آفرینی دارد
رئیس مرکز آمار ایران از سرشماری عمومی کشاورزی در سراسر 

کشور از اوایل مهرماه به مدت 40 روز خبر داد./فارس

برگزاری جلسه ی شورای فرهنگ 
عمومی شهرستان در میمه

جلسه ی شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهین شهر 
و میمه در سالن اجتماعات خانه ی معلم میمه برگزار می 
گردد. تصمیم به برگزاری  این جلسه برای نخستین بار 
در مرکز بخش فرهنگی میمه می تواند نوید بخش نگاه 
جدید مدیران شهرستان به نقش میمه در سیر تحوالت 
فرهنگی شهرستان باشد . نگاهی که می تواند این بخش 
با سابقه و برخوردار از مواریث تمدنی و فرهنگی را در 
جایگاه واقعی خود قرار دهد و مافات تلقی  مغفول ماندن 

و بی توجهی را جبران نماید .

بخشی از نامه »جوانا 

فرانسیس« نویسنده و 

روزنامه نگار آمریکایی به 

زنان مسلمان
آنها )متولیان فرهنگی غرب( سعی دارند، با فیلم ها و 
نماهنگهای شهوت انگیز ، به دروغ ما زنان آمریکایی 
را شاد و راضی نشان دهند ، مفتخر به لباس پوشیدن 
چون هرزه ها و قانع بودن به نداشتن خانواده ؛ و تو را 

اینچنین وسوسه می کنند .
اکثر ما شاد نیستیم، به من اعتماد کن ! میلیون ها 
نفر از ما داروهای ضد افسردگی مصرف می کنیم ، 
از شغل هایمان متنفریم و شب ها به خاطر مردانی 
که می گفتند دوستمان دارند، ولی حریصانه از ما 

سوءاستفاده می کنند و می روند ، گریه می کنیم.
آنها می خواهند خانواده های شما را از بین ببرند و 
شما را متقاعد کنند که فرزندان کمتری داشته باشید 
. آنها با جلوه دادن ازدواج به عنوان شکلی از بردگی 
، مادری به عنوان نفرین و با جلوه دادن با حیا بودن 
و پاک ماندن به عنوان عقب افتادگی و اُُملی چنین 
می کنند . آنها می خواهند خودت ، ارزش خودت را 
پایین آوری و ایمان و اعتقاداتت را از دست بدهی . 
آنها مانند شیطانی هستند که )آدم و حوا( را فریب 
دادند ، تو فریب نخور! برای خودت ارزش قائل باش 
: من تو را به عنوان گوهر گران قیمت، طالی ناب ، 

یا مروارید گرانبها می بینم.

اخبار ایران و جهان »

رییس جمهوری، »امید« را اساس کلیه فعالیت های 
علمی، تحقیقاتی، فرهنگی و اقتصادی دانست و گفت: 
وقتی مردم امید پیدا می کنند و آینده را روشن می بینند، 
همه چیز درست می شود و دولت هم باید به مناسب 

سازی شرایط الزم برای اصالح امور بپردازد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در جمع 
اساتید، دانشجویان و دانش پژوهان ایرانی مقیم آمریکا، 
با اشاره به استقرار ثبات و آرامش در فضای اقتصادی 
ایران طی یکسال گذشته، افزود: جامعه امیدوار و با 
نشاطی ایجاد شده است. مردم ایران دارند خوب تالش 
می کنند و در بسیاری موارد، دولت دنباله رو مردم ایران 
است. دولت وظیفه دارد ضمن حفظ امید مردم، نسبت 

به ایجاد فرصت برای حرکت سریع مردم اقدام کند.
واجدین  درصدی   ۷3 مشارکت  جمهوری،  رییس 
شرایط رأی دهی در انتخابات ریاست جمهوری سال 
92 را نشانه وجود امید به آینده و عالقه مردم ایران به 
مشارکت فعال دانست و خاطرنشان کرد: در سفرهای 
استانی، عشق و امید را در میان مردم نقاط مختلف 
کشور شاهد هستیم و طی یکسال اخیر هر موفقیتی که 
به دست آمده است بخاطر روحیات، فداکاری، تالش و 

همبستگی مردم بوده است.
دکتر روحانی افزود: ایران استعداد و زمینه این را دارد که 
از مرحله در حال توسعه به یک کشور پیشرفته و توسعه 
یافته تبدیل شود. در این راه، تالش دولت نیز این است 
که هم فضای دانشگاههای کشور بانشاط تر باشد و هم 

کیفیت دانشگاهها ارتقا پیدا کند.
ایرانیان  آغاز سخنانش، حضور  در  رییس جمهوری 
تحصیل کرده و فرهیخته در کشورهای دیگر را سرمایه 
ایرانیان مقیم خارج کشور را  ای ارزشمند دانست و 
همچون آیینه ای برای نشان دادن واقعیت ایران در 
خارج کشور قلمداد کرد و افزود: توسعه ایران نیازمند 
کمک همه ایرانیان داخل و خارج کشور است و کمک 

به وطن و عشق به ایران، چیزی است که جایگزینی 
ندارد. رییس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 
ضمن دعوت از اساتید و دانشجویان ایرانی مقیم خارج 
کشور برای اهتمام بیشتری نسبت به ارتباطات علمی 
و تحقیقاتی بیشتر و نزدیک تر با دانشگاهها، پارکهای 
علمی و فناوری و مراکز تحقیقاتی ایران، گفت: علم، 
مرز نمی شناسد و بویژه با وسایل ارتباطی و اطالعاتی 

پیشرفته ای که وجود دارد، انتظار می رود ارتباطات 
علمی روز به روز گسترده تر شود.

دکتر روحانی در بخش دیگر سخنانش، مبارزه با ایران 
هراسی را وظیفه همه ایرانیان داخل و خارج از جمله 
دانشجویان و اساتید ایرانی مقیم خارج کشور دانست و 
گفت: مبارزه با ایران هراسی تنها وظیفه رسانه ها و وزیر 
امور خارجه و دولت نیست بلکه ایرانیان فرهیخته و اهل 
علم و دانش در خارج کشور نیز الزم است به سهم خود 

در این زمینه تالش کنند.
رییس جمهوری با اشاره به ایستادگی مردم ایران در 
برابر فشارهای تحریم، به قدم های دولت یازدهم برای 
عبور دادن زندگی مردم از مشکالت اقتصادی اشاره 
کرد و گفت: این گام ها در شرایطی برداشته شده که 
هنوز نه توافقی نهایی شده و نه تحریمی برداشته شده 

است.
رییس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه کشور 
ظرف یکسال گذشته از بسیاری مشکالت عبور کرده 
در عرصه سیاست  ایران  استوار  گام های  به  است، 
خارجی اشاره کرد و گفت: باید در چارچوب منافع ملی 
خود با دنیا تعامل کنیم. مردم ایران اهل دعوا و درگیری 

و تجاوز نیستند و هرگز آغازگر تخاصم نبوده ایم.
دکتر روحانی همچنین »تحریم« را اقدامی غلط و ضد 
انسانی و »یکجانبه گرایی« را راهی نادرست دانست و 
تصریح کرد: یکجانبه گرایی معنا ندارد بلکه همه باید به 

دنبال چند جانبه گرایی و تعامل باشیم.

یک هفته نامه آلمانی با اشاره به نقش ایران در موفقیت 
های ارتش عراق در مقابله با داعش از سردار »قاسم 
سلیمانی« به عنوان خطرناک ترین سردار ایرانی در نبرد 

با این تروریست ها نام برد.
طی روزهای اخیر و در پی اعالم راهبرد جدید دولت 
آمریکا علیه داعش، رسانه ها به پوشش اخبار تالش 
های غرب برای تشکیل یک ائتالف به اصطالح بین 
المللی به این منظور پرداخته اند. در همین راستا و با 
رویکردی متفاوت هفته نامه اشپیگل به نقش ایران در 
این مبارزه اشاره کرده و به ویژه از یک سردار ایرانی 

نام برده است.
به نوشته این هفته نامه سردار» قاسم سلیمانی« را باید 
خطرناک ترین سردار ایرانی در مقابله با تروریست های 
داعش دانست. در این مطلب آمده است: قاسم سلیمانی 

از آن دسته از فرماندهان نیست که در خانه بنشیند 
و نیروهایش در خط مقدم نبرد باشند. وی فرمانده 
نیروهای سپاه قدس است که همان »یگان نیروهای 
ویژه« در عملیات برون مرزی سپاه پاسداران به شمار 

می رود.
اشپیگل با اذعان به شجاعت سردار سلیمانی می افزاید: 
نام این سردار ایرانی 5۷ ساله در عملیات نظامی علیه 
داعش در آمرلی عراق بر سر زبان ها افتاد. وی با یک 
بالگرد از مواضع خطرناک تروریست های داعش عبور 
کرده و به منطقه رفت. گروه های مسلح شیعی توانستند 
پس از دو ماه مقاومت، آمرلی را از محاصره تروریست ها 
در آوردند. به این ترتیب برای نخستین بار یک شهر در 
عراق در برابر حمله تروریست ها ایستاد که این یک 

موفقیت بزرگ برای سلیمانی است/ خبرگزاری مهر

دبیر کل سازمان »شبکه همکاري بین شهري براي محافظت 
از میراث فرهنگي ناملموس« گفت: زنان ایرانی نقش اساسی در 
امور بین المللی، علمی، ادبی و فرهنگ از خود بر جای گذاشتند.

هی کیونگ چوی در آئین افتتاح رسمی اجالس و جشنواره 
بین المللی میراث فرهنگی ناملموس در خصوص زنان و میراث 
اظهار  اصفهان،  در   ICCN دیدگاه  از  ناملموس  فرهنگی 
داشت: ایران صاحب زنان بزرگ و نقش آفرینی در طول تاریخ 
بودند به گونه ای که می توان از پروین اعتصامی )شاعر ایرانی( 
و مریم میرزاخانی که صاحب پر قیمت ترین جایزه ریاضیات 

درعرصه بین المللی شد، نام برد.
وی بیان داشت: زنان ایرانی نقش های اساسی ایفا می کنند و 

هم پای مردان ایرانی در تاریخ نقش آفرین بودند.
دبیر کل سازمان »شبکه همکاري بین شهري براي محافظت 
از میراث فرهنگي ناملموس« با بیان اینکه زنان جایگاه خاص 

و ویژه ای در این سازمان دارند، خاطرنشان کرد: از این اقدام 
شهردار، استاندار و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
که اجالس زنان را از بخش های اصلی اجالس و جشنواره بین 

المللی میراث فرهنگی ناملموس قرار دادند، تشکر می کنیم.
وی افزود: از آنجائیکه اکثر زنان امروز همزمان در سه عرصه 
خانواده، جامعه و محیط کار ایفای نقش می کنند، به طور قطع 

با چالش های زیادی مواجه هستند.
هی کیونگ چوی با اعالم اینکه نباید گذاشت این چالش مانع 
پیشرفت در این سه حوزه شود، ادامه داد: نگاه ما به این چالش 
ها باید متفاوت باشد و زندگی را با این نگاه و حل این چالش 

ها به سمت جلو برد.
وی گفت: آنچه سبب پیشرفت رو به جلوی من در سه زندگی 
خانوادگی، اجتماعی و کاریم شده احساسم به حفظ و حراست از 

میراث فرهنگی ناملموس و مردم جامعه ام است.

دبیر کل سازمان »شبکه همکاري بین شهري براي محافظت 
از میراث فرهنگي ناملموس« با اشاره به اینکه آنچه در این 
فستیوال جلب توجه می کرد حضور بیش از نیمی از زنان بود 
، اضافه کرد: این حضور زنان آن هم از استان های مختلف 
ایران نشان از افزایش حضور زنان در ارکان مختلف اجتماع 

ایران است.
وی با اعالم اینکه باید از زنانی که داری اندیشه، خالقیت و 
آفرینش است حمایت شود، اعالم کرد: زنان نقش بسیار مهمی 
در انتقال فرهنگ ناملموس و سنت های زندگی، ادبیات و گفتار 
دارند و میراث ناملموس به نوعی همین مهارت های روزانه و 

کارهای هنری است که زنان انجام می دهند.
کیونگ چوی گفت: با وجود تمام فشارهایی که برای برگزاری 
این اجالس در ایران بود اما به واسطه شناختی که از ایران 
داشتم با برگزاری این اجالس در ایران و اصفهان موافقت 

کردم.
وی اظهار داشت: برای نخستین بار در سال 2003 و برای 
ثبت جهانی ارگ بم و کمک رسانی تیم کره ای به زلزله زدگان 

بم به ایران آمدم. 
وی با اشاره به اینکه مردم ایران قلبی گرم و رفتاری مهمان نواز 
دارند، ادامه داد: اجالس ICCN یک اجالس بین المللی است 
که مقر آن در یکی از شهرهای ساحل غربی کره جنوبی واقع 

شده است و اقدامات فرهنگی انجام می دهد.
وی با اشاره به نقش برجسته دو زن کره ای و در زمینه انتقال 
فرهنگ به این کشور، گفت: شنیده ام که زنان کشور ایران نیز 
نقش بسیار مهمی در فرهنگ این کشور دارند و در بازدیدی 
که از برگزاری اجالس این جشنواره داشتم دیدم که بسیاری 

از عوامل برگزارکننده اجالس از زنان هستند./خبرگزاری مهر

سقوط  با  رابطه  در  هوایی  صنایع  سازمان  رئیس 
هواپیمای ایران 140 گفت: انتقادات مطرح شده مستدل 
نیست و هواپیما کاماًل مورد تأیید بوده است، درضمن 

نتایج بررسی ها اعالم می شود.
منوچهر منطقی رئیس سازمان صنایع هوایی در حاشیه 
نشست خبری صبح امروز در جمع خبرنگاران در رابطه 
با انتقاد برخی از کارشناسان پیرامون موتور هواپیمای 
140 و سقوط آن، گفت: اینکه چه اتفاقی افتاده است 
را سازمان هواپیمایی کشور اعالم می کند ولی بحث ها 
و انتقاداتی که مطرح می شود مستدل نیست زیرا وقتی 
یک هواپیما طراحی می شود اصل اولیه این است که 
موتوری بر روی آن نصب می کنند که اگر یک موتور 
از کار افتاد موتور دیگر بتواند هواپیما را با تمام جمعیت 

سالم به زمین بنشاند.
وی افزود: زمانی که طراحی ها انجام می شود یک نهاد 
برای سوار شدن مسافران تعهد می دهد که آن هم یک 

نهاد بین المللی است.
به گفته منطقی چندین دانشمند دور هم جمع می شوند 

و شرایط یک هواپیما را تأیید می کنند و به طور کلی 

این مسئله یک فرایند است که هواپیمایی که برای دما 
و جمعیت خاص در نظر گرفته می شود مورد تأیید قرار 

می گیرد.
وی با بیان اینکه افرادی که شناخت ندارند نباید اظهار 
نظر کنند، گفت: برخی اطالعات کافی ندارند و اظهار 
روی  بر  هلی کوپتر  موتور  می گویند  و  می کنند  نظر 
هواپیمای 140 نصب بوده است، باید بگویم در موتور 
هواپیما یک هسته وجود دارد که توان آن را مشخص 
می کند و می تواند کاربری های مختلف داشته باشد. 
یعنی این هسته را می توان بر روی کشتی، هواپیما، 

پمپ فشار و ... نصب کرد.
وی افزود: مثال در هواپیمای 4 موتوره ماهان موتور 
هلی کوپتر استفاده شده است زیرا در مجموع فرقی 
اساس  بر  را  موتور  باشد،  موتور چگونه  نمی کند که 

شرایط هواپیما و کاربری خاص آن تصدیق می دهند.
وی ادامه داد: اینکه توان موتور در دما و ارتفاع باال نیز 
افت می کند یک اصل است و این اصل نیز مورد تأیید 
قرار می گیرد به طوری که در دفترچه هواپیماها تعداد 

مسافران و میزان بنزین مشخص می شود.
منطقی گفت: دالیل سقوط این هواپیما در حال بررسی 
است ولی این بررسی کار پیچیده ای است و بر اساس 

استاندارد بین المللی 400 روز طول می کشد.
منطقی اضافه کرد: تمام شرایط تحت کنترل بوده است 
بنابراین باید بررسی کنیم که کجا خطا اتفاق افتاده و 

نتیجه را به تمام مجموعه های طراح اعالم کنیم.
وی در پایان در رابطه با هواپیمای 150 نفره نیز، گفت: 
مرحله یک )طراحی مفهومی( به اتمام رسیده و فاز دو 
)طراحی کلی( از سه شنبه آغاز می شود و در فاز سه نیز 
تک تک اجزا طراحی می شوند ولی اجرای تمام فازها 5 

سال به طول می انجامد.
وی گفت: برای ساخت این هواپیما با چند کشور نیز 

همکاری می کنیم که نام کشورها را اعالم نمی کنم.

دولت در قبال زنده نگاه داشتن امید مردم مسئول است / به دنبال چند جانبه گرایی و تعامل هستیم

اشپیگل : شجاع ترین سردار ایرانی در نبرد با تروریست های داعش کیست

زنان ایرانی نقش اساسی در امور بین المللی، علمی، ادب و فرهنگ دارند

دکتر روحانی در جمع اساتيد و دانشجویان ایرانی مقيم آمریکا:

هی کيونگ چوی:

در جمع خبرنگاران مطرح شد

توضیحات منطقی پیرامون سقوط هواپیمای ایران ۱۴۰/ 
نتایج بررسی ها اعالم می شود

اخبار كوتاه استان«

کاریکاتور داعش

حماهس سازان
پيامک: 300069721010  شماره مستقيم: 03145244484  
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حاجی دليگانی:  
نگاه مسئوالن به اخذ مطالبات معوق 

شعاری نباشد/ حمایت مجلس از تالش ها 
برای بازگرداندن پول ها به بیت المال

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس گفت: دولت ها با مسئله اخذ مطالبات معوق به 
راهکار  امیدواریم که  و  برخورد کرده اند  صورت شعاری 

اخذشده بتواند در کاهش آن تأثیرگذار باشد.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
ثمرات تشکیل  بیان  با  اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، 
مجتمع تخصصی برای وصول مطالبات نظام بانکی در 
قوه قضائیه، گفت: مجلس از هر راهکاری که در راستای 
بیت المال  به  منابع  این  بازگرداندن  و  مطالبات  وصول 
باشد حمایت می کند.نماینده مردم شاهین شهر، میمه و 
برخوار در مجلس شورای اسالمی افزود: البته ما به عنوان 
ناظر، بر عملکرد این طرح نظارت خواهیم داشت، چرا که 
همواره دغدغه تحقق موفقیت وجود دارد و مجلس، در 
صورت نیاز به استفاده از سایر ابزارها و تذکر اقدام خواهد 
برای  انگیزه ای  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  کرد.وی 
همواره  کرد:  بیان  دارد،  وجود  معوق  مطالبات  وصول 
شعارها برای وصول مطالبات، بیش از عمل های صورت 
به صورت  بیشتر  این موضوع  با  و دولت ها  بوده  گرفته 
شعاری برخورد کرده اند، از این رو امیدواریم که رییس 
معوق  مطالبات  با  دیگر  گونه ای  به  مرکزی  بانک  کل 
به  اشاره  با  برخورد کند.وی  بانکی  و بدهکاران سیستم 
اینکه ثمرات اخذ مطالبات معوق، طی 2 یا 3 ماه نمایان 
می شود، گفت: در این مدت زمانی مشخص می شود که 
تصمیم اخذشده شعاری است یا قابل تحقق و اظهارنظر 
هیئت رئیسه  عضو  است.  زمان  گذر  نیازمند  دراین باره 
تصریح  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون 
کرد: ما در جایگاه مجلس، تا زمان اخذ کامل مطالبات 

معوق، این برنامه را پیگیری خواهیم کرد.
مجلس  در  برخوار  و  میمه  شاهین شهر،  مردم  نماینده 
اسامی  نشدن  اعالم  دالیل  با  رابطه  در  همچنین 
بدهکاران دانه درشت، گفت: اعالم اسامی تنها به معنی 
مجرم بودن اشخاص نیست و اگر از ابتدا، امور اقتصادی 
این  دادن  رخ  شاهد  می شد  اعالم  شفاف  صورت  به 
به کاهش معوقات  نبودیم، چرا کهشفاف سازی  اتفاقات 

جدید منجر می شود.

حاجی اظهار کرد:   
رئیس جمهور باید قیمت خودرو را به 

نفع مستضعفین حل کند

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخواردر مجلس 
گفت: شخص آقای رئیس جمهور باید ورود پیدا کند 
نفع مستضعفین و  به  قیمت خودرو  در  را  و مشکل 
مردم حل کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: 
بین دولت و وزیر صنایع در  در خصوص اختالفات 
خصوص قیمت خودرو گفت:دولت در این خصوص 
مسئول است و دستگاه های زیربط هم این مسئولیت 

را در مقابل مردم دارند./افکار نیوز

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بدقولی های وزیر 
نیرو و معاونان وی نسبت به معضل آب اصفهان گفت: طی 12 سال 

اخیر آب اصفهان به استان های دیگر بذل و بخشش شده است.
خبرگزاری فارس: آب اصفهان بذل و بخشش شده است

در  فارس  خبرنگار  با  گفت وگو  در  امروز  حاجی دلیگانی  حسینعلی 
با اشاره به درخواست نمایندگان استان برای استیضاح وزیر  اصفهان 
نیرو، اظهار داشت: جلسه وزیر نیرو با نمایندگان استان اصفهان برگزار 
و مشخص شد معاونان وزیر نیرو حتی به صورت شکلی هم به تعهدات 
نیرو  وزیر  استیضاح  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی  نکرده اند.  عمل  خود 
نیرو  وزیر  با  اینکه چندین جلسه  با وجود  و  بود  در 20 محور مطرح 
اقدامی  هیچ  شد  مطرح  آن  دالیل  و  استیضاح  محورهای  و  برگزار 
برای  دهنده  درخواست  نمایندگان  نگرانی  کردن  برطرف  راستای  در 
نماینده مردم شاهین شهر ، میمه  انجام نگرفت.  استیضاح توسط وزیر 
و برخوار در مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: در جلسه ای که 
21 اردیبهشت ماه سال جاری با وزیر نیرو داشتم درخواست آب رسانی 
به حوزه انتخابی خود را دادم البته اظهار کردم که کانال نکو آباد پیش 
از پاییز امکان آب رسانی دارد اما وزیر نیرو گفت که در پاییز از طریق 

این کانال آب رسانی انجام می شود اما اکنون با این توجیه که از طریق 
کانال نکوآباد نمی توان به این منطقه در پاییز آب رساند این پروژه مهم 
آب رسانی برای کشاورزی شمال اصفهان به طور رسمی تعطیل شده 
است. وی تصریح کرد: وزیر نیرو اظهار می کند که از همه دنیا برای 
اصفهان آب آورده است و مصرف آب اصفهان بیش از حد است، این 
در حالی است که نه تنها از طریق طرح هایی که قرار بوده به اصفهان 
آب برساند آبی به این شهر نرسیده بلکه طی 12 سال اخیر آب اصفهان 

به استان های دیگر بذل و بخشش شده است.
اصفهان  در  شرب  آب  مشکل  وجود  بر  تأکید  ضمن  حاجی دلیگانی 
گفت: امروز با حضور حجت االسالم ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس و 
نمایندگان خواستار استیضاح، جلسه ای با وزیر نیرو پیرامون مشکل آب 
اصفهان و آب رسانی از طریق تونل گالب دو و بهشت آباد برگزار شد و 

امیدواریم این جلسه نتیجه ای در پی داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح و دقیق در کنترل تنش بین 
مردم در موضوع آب اظهار کرد: مشکالتی که در این زمینه به وجود 
اختالفات  و  بکاهد  مردم  بین  تنش  از  است می توانست حداقل  آمده 

مردمی در استان ها را کم کند.

نماینده مردم شاهين شهر، ميمه و برخوار در مجلس: 
۵ میلیون نفر از مردم اصفهان از مشکل 

آب رنج می برند
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی گفت: 5 میلیون نفر از مردم اصفهان 

از مشکل آب رنج می برند و مسئوالن باید زمینه رفع این مشکل را برطرف کنند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت و گو با تسنیم  بیان کرد: موضوع آب شرب که تهدید جدی برای 5 
میلیون استفاده کننده از طرح آب رسانی به اصفهان بزرگ بوده و موضوع آب به معنای رودخانه زاینده رود 
و همچنین حق اشتراکی هایی که آب خریداری کردند یعنی کشاورزانی که اکنون 5 سال است آب به 
آن ها داده نشده و همچنین حق آبه دارانی که بر اساس طومار شیخ بهایی دارای حق هستند از جمله 

محورهای موضوع آب بوده که باید برای معاون اول تبیین شود.
فرار  موضوع  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  برخوار  و  میمه  شاهین شهر،  مردم  نماینده 
سرمایه گذاران از استان اصفهان، تصریح کرد: تا 100 سال پیش سرمایه گذاران از سایر مناطق به استان 
اصفهان سرازیر می شدند اما امروزه شاهد هستیم که همه افرادی که توانایی سرمایه گذاری داشته و 
همچنین افراد کارآفرین به دلیل سختی و محدودیتی که در استان اصفهان برای سرمایه گذاری بوده به 

نقاط دیگر استان رجعت می کنند.
وی مشکالت مربوط به جمعیت پذیری نقاط مختلف استان و مسائلی که از نظر زیربنایی برای پذیرش 
از دیگر چالش های استان معرفی و خاطرنشان  این جمعیت مهاجرت کننده به استان وجود داشته را 
کرد: توجه به شهرها و روستاهای پیرامونکالن شهر اصفهان با توجه به واقع شدن در کنار این کالن شهر 
یک سری از حقوق و نیازهای آن ها با محدودیت مواجه شده و همین امر یکی از مشکالت موجود در 

استان تلقی می شود.

با نماینده »

» شمیم یار

آب اصفهان بذل و بخشش شده است

تاالر شیخ بهایی شاهین شهر، میزبان پنجمین نشست خبری نماینده مردم شریف 
شهرستان هایشاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی بود .در این 

نشست، خبرنگارانی از خبرگزاری ها، روزنامه ها و نشریات مختلف حضور داشتند .
خبرنگاران به خاطر؛ در دسترس بودن ، پاسخگوی تلفن بودن ، نترسیدن از بیان 
حقیقت ، اتخاذ مواضع درست و انقالبی ، توجه به خبرنگاران ، سرآمد بودن بین 
نمایندگان استان ، فعال بودن در مجلس ، مطرح شدن نام منطقه در کشور ، داشتن 
اطالعات به روز و دفاع  از موضوع آب زاینده رود از آقای حاجی در ابتدا تشکر کردند.

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی در ابتدای جلسه از حضور خبرنگاران تشکر کرد و با عرض تبریک دهه 
کرامت گفت :خوشحالم که برای پنجمین بار در بین شما هستم. هرچند به صورت 
تلفنی بارها با شما مصاحبه داشته ام اما پاسخ به پرسش هایتان به صورت رو در رو 
لطف دیگری دارد و همچنین همکاران عزیز دیگری در رسانه خودتان دارید که 
گاهی آن ها ارتباط می گیرند، ولی امروز شما به نمایندگی از آن هاآمده اید، که جا دارد 

از آن هانیز تشکر نمایم .
*بنده متخصص« آب« نيستم اما آنچه را می بينم که باید بگویم! 
سخنان  به  پاسخ  در  اصفهان  :استاندار  پرسید  رود  زاینده  نشریه  خبرنگار   
شماگفته اظهار نظر  در مورد کیفیت آب با دانشگاه علوم پزشکی است چه 
نظری دارید ؟و آقای حاجی پاسخ داد :بنده بایستی راجع به موضوع آب شرب 
متر   14/5 بزرگ  اصفهان  آب  مصرف  .پیک  دهم  توضیح  قدری  اصفهان 
مکعب بر ثانیه است اما میزان تولید آب شرب توسط تنها تصفیه خانه یعنی 
بابا شیخ علی حدود 10/5 متر مکعب بر ثانیه است .بقیه آب توسط چاه های 
فلمن تولید می شود که بخاطر خشک سالی های اخیر این چاه ها که دردرچه 
واقع شده است و آب مطلوبی هم داشت خشک شده است . امسال۷0 حلقه 
چاه توسط شرکت آبفای استان در نقاط مختلف ،بعنوان جایگزین چاه های 
فلمن حفر شد که بعضی آب قابل شرب داشت و بعضی هم بخاطر نزدیکی به 
نقاط سکونت گاهی که هنوز شبکه جمع آوری فاضالب در آن مناطقنیست و 
از چاه های جذبی استفاده می کنند ،آب مطلوبی نداشت و شرکت آبفا فقط با 
کلر زنی )نه با تصفیه (این آب را وارد شبکه می کرد و مثاًل در ایام نوروز در 
همین منطقه ،آمار کسانیکه بخاطر نوشیدن آب شرب دچار اسهال و استفراغ 
شدند و به مراکز درمانی مراجعه کردند،بسیار باال رفت و آمار آن در شهرهای 
گز،گرگاب ،شاپور آباد،سین ،محله گلدیس شاهین شهر و محله های دولت 
آباد موجود است. بنده کیفیت آب را با چشم می بینم رنگ تغییر کرده آنرا 
باشد. حدود  تلخ  برایمان  نباید گفتن حقیقت  بینم!  نمی  بگویم  نمیتوانم  که 
10 روز پیش آب اصفهان و بسیاری از نقاط حوزه انتخابیه ام قطع شد. بنده 
مطلع شدم از ویالیی در باغبهادران، گازوئیل وارد آب در سد چم آسمان شده 
و لکه بزرگ نفتی در حال نزدیکی به تصفیه خانه است ،آب را قطع کردند 
،مردم برای آب شرب دچار مشکل شدند ،آب معدنی در مغازه ها نایاب شد. 
بالفاصله مصاحبه کردم ،در مجلس فریاد زدم که چرا باید 5میلیون نفر آب 
شرب شان تنها از یک تصفیه خانه باشد؟ پس پدافند غیر عامل کجاست ؟ 
االن ببینید نتیجه تصمیم اشتباهتان را. مسئولین استان وجود گازوئیل در آب 
را تکذیب کردند و دالیل فنی را علت قطع آب اعالم کردند. اما پس از سفر 
معاون اول رئیس جمهور ،استاندار مصاحبه کرد و نشت گازوئیل در آب راتایید 
کرد.چرا پنهان کاری بکنیم؟ مگر مردم محرم ما نیستند؟ مگر آنها در مواقع 

لزوم به ما کمک نمی کنند؟ بایستی با آنها رو راست باشیم .
با  بعد  و  کنيم  را شور  که آب شيرین  منطقی است   *این چه 

هزینه باال دومرتبه شيرین کنيم؟
به  پاسخ  در  نهم  لوایح مجلس  و  فراکسیون کارشناسی طرح ها  سخنگوی 
سوالی درخصوص تونل بهشت آباد گفت : ما در قضیه تونل بهشت آباد به 
دنبال اجرای کار کارشناسی 12 ساله هستیم . همزمان با سفر مقام معظم 
رهبری در سال 80 به اصفهان کار مطالعاتی  این تونل آغاز شد و هدف از 
اجرای آن انتقال آب از سرشاخه های کارون به فالت مرکزی ایران بود ، 
از  ،جلوگیری  رود  زاینده  در  آب  شدن  ،جاری  استان  چند  شرب  آب  تامین 
تاالب  ،احیای  دارد  آب  به  بستگی  آنها  حیات  که  تاریخی  پلهای  تخریب 
گاوخونی و جلوگیری از مشکالت زیست محیطی و پدیده ریزگردها در این 
مطالعات دیده شده، متاسفانه وزیر نیرو دستور توقف اجرای پروژه را صادر 
کرد . این مطالعات توسط شرکت های خارجی انجام شد که نه منافعی در 
اصفهان داشتند نه در استان های همجوار ،اما آقای چیت چیان تحت تاثیر 
بعضی از افراد، کار کارشناسی را نادیده گرفت و در ازای آن پروژه انتقال آب 
از خلیج فارس را مطرح کرد ، این چه منطقی است که میلیارد ها متر مکعب 
آب شیرین را از مرکز کشور به دریا بفرستیم تا شور شود و بعد با هزینه بسیار 

باال آنرا شیرین کنیم؟ و با هزینه بسیار باالتر به مرکز کشور منتقل کنیم ؟ 
البته بنده در نطق 93/06/05 در صحن علنی مجلس شورای اسالمی عرض 
بایستی 5 استان :اصفهان ، چهارمحال و بختیاری ،خوزستان، یزد و  کردم 
کرمان با توجه به نیازها و ظرفیت ها در این خصوص با هم مذاکره کنیم و به 
اختالف اندازها بین استان ها توجهی نکنیم چرا که خبر داریم یک استاندار 4 
مرتبه در این مدت به استان دیگر رفته و آنها را علیه استان ما تحریک کرده 
است و آقای سالک نماینده محترم مردم اصفهان هم در همان روز روی این 

موضوع در نطق خود تاکید کردند .
 *وزیر نيرو اظهار نظرهای متفاوت دارد!

خبرنگاری از تجمع 16 نماینده استان اصفهان روبروی نهاد  ریاست جمهوری 
پرسید و جواب شنید : متاسفانه آقای چیت چیان چند نوع صحبت میکند در 
حضور رئیس محترم مجلس گفت راجع به تونل گالب 2 مشکلی نداریم اما 
در یک حرکت کاماًل تعجب برانگیز 93/05/16 با یک فروند بالگرد بهمراه 
نمایندگان و مسئوالن استان چهارمحال و بختیاری وارد حریم استان اصفهان 
شد و در روستای ورپشت از توابع شهرستان تیران و کرون، پروژه گالب 2 
را که ابتدا و انتهایش در استان ما بود متوقف کرد، برای بار سوم درسفر به 
اصفهان بر ادامه اجرای پروژه تاکید کرد، مدیر عامل آب منطقه ای اصفهان 
امسال  اوایل  را  آباد  تونل بهشت   ، ابقاء کرد  را  او  برکنار کرد و دومرتبه  را 
متوقف کرد، در سفر به اصفهان خبر از اجرای دوباره پروژه درآینده نزدیک 
از توقف پروژه گالب 2  این اعمال و گفتار متناقض است.بعد  داد، باالخره 
که فقط مخصوص آب شرب است بنده تذکری در مجلس دادم و به همراه 
15 نفر دیگر از همکاران به نهاد ریاست جمهوری رفتیم و متاسفانه از ورود 
نمایندگان ممانعت بعمل آمد با وساطت رئیس مجلس به دفتر ایشان رفتیم 
رئیس جمهور  آقای  و  قوا مطرح شد  روز سران  در جلسه همان  و موضوع 
قول برخورد با حرمت شکنان را داد و رئیس مجلس نیز به آقای چیت چیان 
گفت: گالب 2 همان است که گفتید مشکلی ندارد چرا آنرا متوقف کردید؟ 
و وزیر نیرو دستور بازگشت آقای میرمحمد صادقی را به آب منطقه ای داد . 
به هر حال زاینده رود متعلق به همه ملت ایران و بلکه مردم جهان است و 
این تمدن درحال از بین رفتن با همه آثار باستانی بی نظیر آن است . البته 
برای آب کشاورزاندر  نیرو در 20 محور ،طرح شکایت  استیضاح وزیر  طرح 
کمیسیون اصل 90 و شکایت از وزیر نیرو بخاطر سخنان تفرقه افکنانه بین 

قومیت ها در برنامه ثریا به کمیسیون امنیت ملی از دیگر اقدامات ماست .
*استيضاح حق قانونی نمایندگان است 

و  نیست  استیضاح وزیر دیگری در مجلس مطرح  نیرو بحث  از وزیر  »غیر 
استیضاح حق قانونی نمایندگان است«پاسخ خبر نگار پایگاه خبری شاهین 
داشت  انتقاداتی  ونیرو  ،نفت  ،ارشاد  امور خارجه  وزرای  به عملکرد  بودکه  نا 

وازدرراه بودن استیضاح آنان سئوال کرد.
*خسارت عدم کشت کشاورزان شمال اصفهان در هیأت دولت تصویب شد

خبرنگار روزنامه اصفهان زیبا از وضعیت کشاورزان شمال اصفهان پرسید و 
آقای حاجی این طور توضیح داد: شغل اصلی بیشتر مردم حوزه انتخابیه ما 
کشاورزی است. بیشتر چاه های کشاورزی خشک شده اند وآنهایی که اندک 
آبی دارند، آب نامرغوبی را از عمق 300 متری استحصال می کنند. با احداث 
واداربه  کرد، کشاورزان  تحمیل  دولت  و  مردم  بر  هنگفتی  هزینه  که  کانال 
اصالح روش آبیاری شدند، وام های کالن گرفتند و آبیاری نوین اجرا کردند. 
االن 5 سال است لوله های آبیاری و تأسیسات آن، آبی بخود ندیده. چرا که 
حق قانونی آنان در دریافت آبی که پول آنرا داده اند تضییع شد . کشاورزان 
منطقه ما به بدهکاران بیکار تبدیل شدند. نگران وضعیت آنها هستیم .در چند 
مرحله معاون وزیر نیرو، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تعاون 
روستایی کشور را به منطقه آوردیم، وعده هایی دادند، امیدواریم عمل کنند 
.بحث خسارت عدم کشت را به هیأت دولت بردیم، تصویب کردند و منتظر 
با کمال  باید اضافه کنم  .این را هم  پرداخت خسارت به کشاورزان هستیم 
تأسف استان، توجهی به شمال اصفهان ندارد و فقط شرق را می بیند که به 

همین جهت هم گله مندیم .
*تناسبی بین بازار کار و فارغ التحصیالن دانشگاهی وجود ندارد

به سئوالی  پاسخ  استان اصفهان در  اشتغال  نماینده قوه مقننه در کار گروه 
مبنی بر وضعیت اشتغال تحصیل کرده های علوم انسانی و بازگشت به کار 
بازنشسته ها گفت: بازار کار و خروجی دانشگاه ها تناسبی با هم ندارند و لذا با 
حجم زیاد بیکاران تحصیل کرده مواجهیم. به عبارتی، دانشگاه های ما بدون 
توجه به ظرفیت بازار کار، اقدام به پذیرش دانشجو و تربیت آنان می کنند و 
پدر و مادرها به امید کار، به خودشان سختی می دهند تا فرزندشان تحصیل 

از تحصیل موقعیت شغلی ،عماًل برای آن تحصیل کرده وجود  کند و پس 
ندارد. این موضوع برای فارغ التحصیالن علوم انسانی سخت تر است، چرا که 
کار در مراکز دولتی بیشترین امکان ظرفیت شغلی آنهاست. اما امروز عماًلمی 
بینیم شرایط برای بازنشسته ها فراهم تر است . چند روز پیش معلمان حق 
التدریس تجمعی را روبروی مجلس داشتند و میگقتند یک معلم پس از این 
که 5سال از آموزش و پرورش منفک شده با سن باال، به کار دعوت می شود 

اما از وجود ما برای تدریس استفاده نمی شود .
*کمبود آب و شبکه جمع آوری فاضالب اصلی ترین مشکل منطقه ماست 

خبر نگار دفتر خبری صداو سیما از دستاورد سفر مهندس جانباز به منطقه 
پرسید و آقای حاجی پاسخ داد : ازهمان ابتدای شروع مسئولیت در مواجهه 
با مردم، یکی ازدغدغه های اصلی را کمبود آب شرب و شبکه جمع آوری 
به  اولین سفر یک مسئول ملی  به عنوان  به همین دلیل  یافتم و  فاضالب 
حوزه انتخابیه، از مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور دعوت 
پیگیری  بارها  از آن هم  بعد  آمد.  ما  به منطقه  ثمره هاشمی  آقای  و  کردم 
کردیم تا بخشی از مطالبات مردم انجام شد. با تغییرات دولت به دیدار آقای 
ایشان هم به دو شهرستان ما سفر کرد و  جانباز مدیر عامل جدید رفتم و 
مشکالت را از نزدیک دید صورتجلساتی تنظیم شد و پس از 10 روز برای 
گرفتن نتیجه مجدداً به دیدار وی رفتم و گفتم بودجه ی مربوط به اجرای 
اقدامی  بایستی  و  ایم  آورده  را در جدول 20  ام  طرح آب و فاضالب حوزه 
عملی برای رفاه مردم بکنید و ایشان هم به هزینه بر بودن اجرای طرح ها 
اشاره کرد و خواستار همکاری بخش خصوصی در این زمینه شد.البته چون 
موضوع آب رسانی از طریق خط 600 برای گز و کل منطقه، حیاتی بود، مبلغ 
بیست میلیارد ریال از طرف آقای نوبخت به هیأت وزیران پیشنهاد شده و 
بزودی ابالغ میشود . کمک از محل منابع در اختیار ،تأکید بر افزایش اعتبار 
دولتی و اصالح ماده 215 از دیگر دستاوردهای دیداربا مهندس جانباز است. 

*مدیریت جدید شهرستان در مجموع مثبت ارزیابی می شود
ارزیابی یکسال گذشته مدیریت شهرستان سوال خبرنگار نشریه خبررسان بود 
، نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه وبرخوار در مجلس 
شورای اسالمی در جواب گفت : بنده در مجموع مدیریت جدید شهرستان را 
مثبت ارزیابی میکنم. اما این بمعنای بدون اشکال بودن نیست و به همین 
اخیر  اداری شهرستان مرتب تذکر میدهم. مثاًل در جلسه  جهت در شورای 
شورای اداری گفتم مبادا برای خوش آمد مدیرکل و افزایش درآمد مالیاتی 
استان، به مردم ، اصناف و صنعتگران فشار وارد کنید. یا مثاًل به شغل دوم 
مدیرانی که مرتبط با شغل اول آنهاست و احتمال استفاده از رانت می رود 
انتقاد دارم و متذکر شدم. همچنین نسبت به حضور دالالن در ادارات که کار 
چاق کن هستند و خدمتی را که مردم 2 ماهه هم نمیتوانند بگیرند آنها یک 

هفته ای حل میکنند تذکر جدی دادم.
*منطقه ما از قدیم انباری مرکز استان بوده است !

  نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه وبرخوار در مجلس 
شورای اسالمی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر چالش ها و مشکالت 
موجود در حوزه انتخابیه اظهار داشت : غیر از موضوع آب و فاضالب ،عدم 
را  ما  که  استان  مرکز  به  نزدیکی  بخاطر  ما  شهرستان  دو  به  کافی  توجه 
برخوردار فرض کرده اند چالشهای جدی را برای ما رقم زده است. بعبارتی ما 
انباری اصفهان شده ایم هرچه را خوب نمی دانستند به منطقه ما فرستادند 
،صنایع آالینده بزرگ ،چرمشهر،تخلیه گاه نخاله سنگ،سنگبری های منطقه 
صنعتی محمودآباد و … تنها بخشی از این غیرخوب هاست !البته مشکالت 
دیگری نظیر :مهاجرت ، اتباع بیگانه،فقر و عدم پیش بینی درآمد جایگزین 

برای کشاورزان ،مواد مخدر، رشد باالی طالق و فرسودگی مدارس بخش 
دیگری از چالشهای دو شهرستان ماست . 

*توجه به توليد تنها راه رفع بيکاری است. 
خبرنگار خبرگزاری قدس از نرخ بیکاری و راه های رفع آن پرسید و اضافه 
کرد » وقتی به مدیر کل کار استان راجع به قراردادهای سفید گفتم ایشان 
گفت به ما ارتباطی ندارد «. نماینده قوه مقننه در کارگروه اشتغال استان در 
پاسخ گفت : نرخ بیکاری تحصیل کرده ها در منطقه ما بسیار باالست و شاید 
حدود 30درصد باشد و نرخ بیکاری بقیه افراد در حد متوسط کشور یعنی حدود 
10 یا 11  درصد است . بنده تنها راه رفع بیکاری را حمایت از تولید میدانم 
. روش غلطی که سالهاست نفت و میعانات گازی میفروشیم و در ازای آن 
کاالی خارجی وارد میکنیم به تولیدمان ضربه وارد میکند . درآمد حاصل از 
فروش نفت باید صرف حمایت از تولید شود . راجع به اشتغال و قراردادها هم 
براساس قانون ،وزارت کار متولی است . اگر خاطرتان باشد سال 91 در سوالی 
به همین  که  االسالم  آقای شیخ  به  بود خطاب  کار شده  وزیر وقت  از  که 

موضوع قائل بود گفتم : اگر کار به شمار کار ندارد به چه کسی کار دارد!!؟ 
*اضافه شدن دو دستگاه آمبوالنس به پایگاه های اورژانس 115

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهرومیمه و برخوار در مجلس 
شورای اسالمی در خصوص کمبود آمبوالنس در منطقه و یک روز در میان 
کار کردن پایگاه اورژانس خورزوق گفت : یکی از دغدغه های اصلی ما بحث 
سالمت ، درمان و حفظ جان مردم است و یکی از مولفه های اصلی در این 
زمینه پایگاه های اورژانس 115 هستند. اخیراً جلسه ای را با رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان برگزار کردیم و قرار شد دو دستگاه آمبوالنس و به 
اورژانس  مورد  در   . شود  اضافه  منطقه  های  پایگاه  به  پرسنل  تعداد  همان 
قبل  به  آنها  فعالیت  روند  پرسنل،  به  کار  اضافه  پرداخت  با  هم  خورزوق 

بازگشت و در حال حاضر همه روزه مشغول خدمت رسانی هستند. 
*جابجایی ایستگاه قطار سریع السیر اصفهان – تهران ضروری است .

آقای حاجی جواب خبرنگاری که پرسید چرا اصرار بر جابجایی  ایستگاه قطار 
سریع السیر اصفهان – تهران دارید را این طور داد که : نسبت به محل مورد 
نظر مجری طرح، انتقاد داریم چرا که تبعات اجتماعی و فرهنگی زیادی برای 
شهرستان برخوار دارد و عماًل شهرستان را به دونیم تقسیم میکند ، مبلمان 
شهری را بر هم میزند ، اراضی کشاورزی را از بین می برد ، از محل منازل 
شد.  خواهد  نارضایتی  باعث  آن  صوتی  آلودگی  و  کند  می  عبور  مسکونی 
ضمن اینکه ایستگاه مورد نظر آنها در کنار ورزشگاه نقش جهان قرار میگیرد 
ازدحام جمعیت در کنار یک مجموعه ای که در زمان هایی ده ها هزار  و 
نفر جمعیت را در خود دارد، باعث بحران خواهد شد. بنابراین به وزارت راه و 
شهرسازی پیشنهاد کردیم این مسیر 6 کیلومتر کاهش یابد. هم هزینه آزاد 
سازی کاهش می یابد، هم اثرات مخرب بر بافت محیطی شهرستان برخوار 
نمی گذارد، و هم مسافرین قطار به راحتی از طریق متروئی که مطالعات آن 

در شورای عالی ترافیک کشور تصویب شده است جابجا می شوند .
*افزایش میزان پرداخت نقدی به اقشار آسیب پذیر وعده دولت است 

آخرین سوال خبرنگاران درخصوص افزایش پرداخت نقدی یارانه در اجرای 
عضو  پاسخ  که  بود  دولت  خالفی  وعده  و  ها  یارانه  هدفمندی  دوم  مرحله 
هیئت رئیسه کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس این چنین بود : 
این دولت از همان ابتدا بدنبال حذف اقشار پردرآمد از سیستم دریافت یارانه 
بود و بارها بر این موضوع تاکید کرد. اما تاکنون این کار عملی نشده است. 
از طرفی افزایش پرداخت نقدی یارانه به اقشار آسیب پذیر در دستور کار آنها 

قرار داشت . باید ببینیم چه موقعی این وعده عملی خواهد شد.      

پنجمین نشست خبری آقای حاجی با اصحاب رسانه برگزار شد

در سالن جلسات شيخ بهایی:

حاجی دلیگانی به روایت تصویر

با پیگری های حاجی نماینده مردم شریف شاهین شهر، میمه و برخوار افتتاح 
بانک صادرات شهر سین صورت گرفت.

آقای حاجی نماینده مردم شریف شاهین، میمه و برخوار با مردم خوب محله 
دلیگان شهر خورزوق دیدار و در جریان مسائل و مشکالت آنان قرار گرفت.

آقای حاجی در جمع فرهنگیان شهرستان برخوار: شما فرهنگیان کارخانه 
انسان سازی در دست دارید.

حاجی در جمع ساکنین مسکن مهر دولت آباد: نفس حضور ما در جمع مردم 
یعنی اینکه حائلی بین ما و شما نیست.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس:

حماهس سازان
پيامک: 300069721010  شماره مستقيم: 03145244484  

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد:
 دو شغله بودن نمایندگان خالف قانون 

است حتی اگر حقوقی هم دریافت نکنند 
حسینعلی حاجی دلیگانی گفت : طبق قانون پنجم توسعه 
و قوانین مرتبط کسانی که در دستگاهی شاغل هستند و 
به نوعی از بودجه دولتی حقوق دریافت می کنند از حضور 
در فدراسیون های ورزشی منع شدند و قانون هم این 

موضوع را منع کرده است./ نما

دبير کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس: 
 شاخص قیمت گذاری خوراک 

پتروشیمی ها مبتنی بر منافع ملی باشد 
دبیر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: گاز 
تحویلی به پتروشیمی ها باید به صورت مناسب قیمت گذاری 

شود تا منافع ملی را تأمین کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی  اظهار کرد: بررسی های کمیسیون 
ویژه اقتصادی در بخش نفت، الیحه الحاق موادی به قانون 
تنظیم مقررات مالی دولت، تغییرات در این بخش را کم ارزیابی 
کرد و کاستی های این الیحه را بیشتر معطوف به بخش های 
به  اشاره  با  نماینده مجلس،  این  دانست.  فرهنگ  و  ورزش 
سازوکار جدید کمیسیون ویژه اقتصادی برای تعیین نحوه قیمت 
خوراک پتروشیمی ها در سال 94 که بر اساس بند »ب« ماده 
یک) رابطه مالی دولت و وزارت نفت( قیمت پایه خوراک گاز 
واحدهای پتروشیمی از سال 1395 به بعد مطابق قانون بودجه 
سال 1393 به همراه تغییرات قیمت آن در ابتدای هر سال بر 
اساس قیمت محاسباتی نفت مندرج در بودجه سنواتی تعیین 
می شود، تصریح کرد: ما بر این اعتقاد هستیم که  قیمت گاز 
تحویلی به پتروشیمی ها باید به گونه ای باشد که  منافع ملی را 
تأمین کند. عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با یادآوری 
این مطلب که ایران صادرکننده گاز طبیعی است افزود: گاز 
تحویلی به پتروشیمی ها باید به صورت متناسب قیمت گذاری 
شود. این نماینده مجلس گفت: قیمت فعلی استعداد افزایش 
را دارد زیرا استدالل طراحان قیمت در کمیسیون با استقبال 

مواجه شد./شانا

نماینده مردم شاهين شهر، ميمه و برخوار در مجلس: 
 رئیس جمهور به مسئله آب اصفهان ورود کند/ ۶۰ 

هزار کشاورز، منتظر آب برای کشت پائیزه 

حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرد: کشاورزان اصفهان 
مسئله  به  رئیس جمهور  ورود  امید  به  حاضر  حال  در 
خشک سالی اصفهان بوده و 60 هزار کشاورز، منتظر آب 

برای کشت پائیزه هستند./تسنیم

حاجی در جریان سفر وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: 
بیش از ۵ سال است با بی عدالتی محض 

به منطفه ما آب داده نمی شود
نماینده مردم شریف شاهین شهر، میمه و برخوار در جریان 
سفر  حجتی وزیر جهاد کشاورزی به منطقه شمال اصفهان، 
اظهار کرد: بیش از 5 سال است با بی عدالتی محض به منطفه 

ما آب داده نمی شود.
شریف  مردم  نماینده  دعوت  بدنبال  کشاورزی  جهاد  وزیر 
شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس 
شورای اسالمی ظهر روز جمعه 1393/۷/11 از مزارع تفتیده و 

کانال های خشک بل و حاجی آباد بازدید کرد.
آباد  ورودی شهر حبیب  میدان  در  وی که ساعت 12:30 
مورد استقبال آقای حاجی، فرمانداران دو شهرستان، جمعی 
از مسئولین و گروهی از کشاورزان قرار گرفت سپس به اتفاق 
مسئولین این دوشهرستان ازمسیر کانال آب از کمشچه تا 

اراضی زمان آباد نیز بازدید به عمل آورد.
آقای حسینعلی حاجی در طول مسیر هزاران هکتار اراضی 
مرغوب که بخاطر بی عدالتی در توزیع آب به زمین های لم 
یزرع تبدیل شده اند را به وزیر نشان میداد و از این مسئول 
بعنوان متولی امر کشاورزی خواست تا به داد کشاورزان برسد .

در انتهای مسیر جمعی از مردم دو شهرستان در محل سالن 
شرکت کشاورزی جواد االئمه )ع( تجمع کرده و منتظر حضور 

آقای محمودحجتی بودند .
* همه چیز دست ما نیست !

آقای مهندس حجتی نیز با ارائه سخنانی ، با اظهار خرسندی از 
دعوت آقای حاجی مشکالت عنوان شده را اساسی توصیف و 
اضافه کرد : باید بدانید همه چیز دست ما نیست اما تالش خود 
را برای رسیدگی به مسائلی که مطرح شد بکار خواهم بست . 
وی گفت: وضعیت آب در استان اصفهان بسیار بحرانی است 
ولی اینکه به مناطقی آب بدهند و به مناطقی دیگر نه، این 
دست وزارت نیروست . وزریر جهاد کشاورزی تصریح کرد:  
مصوبات شورای عالی آب را باید تالش کنیم اجرایی شود 
.بنده هم از آقای حاجی میخواهم کمک کنند تا مشکالت 

مرتفع شود . انشاءاله موضوعات را همکاران دنبال می کنند.
*بیش از 5 سال است با بی عدالتی محض به منطقه ما آب 

داده نمی شود
نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و 
برخوار در مجلس شورای اسالمی طی سخنانی قبل از وزیر 
جهاد کشاورزی با توصیف اوضاع پیش آمده برای کشاورزان 
محروم دو شهرستان شاهین شهر ، میمه و برخوار افزود : 
هم اکنون بیش از 5 سال است که با بی عدالتی محض ، 
به سهم اشتراکی های آب زاینده رود در شمال اصفهان که 
منطقه ماست آب داده نمی شود.آبی که مردم خریده اند و 
دولت متعهد به تامین آن بوده است . وی ادامه داد: کشاورزانی 
را  دارایی ها یشان  هستند که طالی همسرشان و دیگر 
فروخته اند ،آب خریده اند و در ساخت کانال مشارکت کرده اند 
،کیلومتر ها کانال احداث شده است اما آبی به خود ندیده است 
. مردم صبور ما از نبود توقعی ندارند اما تبعیض را برنمی تابند . 
این مسئول گفت: متاسفانه آنهایی که آن مسائل را در شرق 
بوجود آوردند ،آب تحویل میگیرند ولی مردم نجیب برخوار که 

خسارت و هزینه ای برای نظام نداشته اند از آب محرومند .
آقای حاجی در بخش دیگری از سخنان خود از وزیر جهاد 
کشاورزی بعنوان عضو شورای عالی آب خواست در جهت 

اجرایی شدن مصوبات 9 گانه این شورا تالش کند.
وی ادامه داد : امروز هزاران خانوار ،بیکار بدهکار شده اند و در 
حالیکه بعنوان قطب کشاورزی ،تامین کننده مایحتاج استان و 

کشور بودند ،امروز واجب الزکات هستند .
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسالمی عدم استمهال تسهیالت کشاورزی 
دامی  های  نهاده  بودن  مهاجر،گران  کشاورزان  ،مشکل 
وکشاورزی وپایین بودن قیمت محصوالت دامی و کشاورزی 
و طیور را از دیگر مسائل گریبان گیر عنوان کرد و خواستار 

توجه جدی وزیر به این امور شد.

با پیگری های نماینده مردم شریف شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس 
شورای اسالمی 2۰ میلیارد ریال بودجه جهت تامین آب شرب شهر گز به 

تصویب هئیت وزیران رسید.



حضرت فاطمه )ع( :
بعد از غدیر خم خداوندبرای هیچ کس عذر و بهانه ای 

باقی نگذاشته است. دالئل االمامه،ص3۷

امام سجاد )ع(:  
خدایا امروز روز عرفه است روزی که آن را گرامی داشتی و 

کرامت و عظمت دادی. صحیفه سجادیه، ص220

گنجشک به خدا گفت: النه ی کوچکی داشتم که آرامگاه 
خستگی و سر پناه بی کسی ام بود اما طوفان تو آن را از من 
گرفت. کجای دنیای تو را گرفته بودم؟ خدا گفت: ماری 
در راه النه ات بود، تو خواب بودی، باد را گفتم النه ات را 
واژگون کند، تو از کمین مار پر گشودی! چه بسیار بالها 
که از تو، به واسطه ی محبتم دور کردم و تو ندانسته به 

دشمنی ام برخاستی. 

یک مهندس روسی تعدادی کارگر ایرانی را برای کار 
استخدام کرده بود. کارگران بنا به وظیفه شرعی وقت اذان 
که می شد برای خواندن نماز دست از کار می کشیدند. 
یک روز مهندس به آنان اخطار کرد که اگر هنگام کار 
نماز بخوانند آخر ماه از حقوقشان کسر می شود. کسانی که   
ایمان ضعیف وسست داشتند ازترس کم شدن حقوقشان، 
نماز را به آخر وقت می گذاردند اّما عّده ای بدون ترس 
ازکم   شدن  حقوقشان، همچنان در اّول وقت، نماز ظهر 

و عصرشان را می خواندند.
آخر ماه، مهندس به کارگرانی که همچنان نمازشان را اّول 
وقت خوانده بودند، بیشتر از حقوق عادی ماهیانه پرداخت 
کرد. کسانی که نماز خود را به بعد از کار گذاشته بودند 
به مهندس اعتراض کردند که چرا حقوق آن کارگرها 
را بر خالف انتظارشان زیاد داده است. مهندس می  گوید: 
»اهمیت دادن این کارگرها به نماز و صرفنظر کردن از 
کسر حقوق، نشانگر آن است که ایمان شان بیشتر از 
شماست و این قبیل آدم ها هرگز در کار خیانت نمی کنند 

همچنان که به نماز خود خیانت نکردند.«

فردی چند گردو به بهلول داد و گفت: »بشکن و بخور و 
برای من دعا کن.«

بهلول گردوها را شکست و خورد ولی دعایی نکرد. آن مرد 
گفت: »گردوها را می خوری نوش جان، ولی من صدای 

دعای تو را نشنیدم!«
بهلول گفت: »مطمئن باش اگر در راه خدا داده ای، خدا 

خودش صدای شکستن گردوها را شنیده است.

ابو بصیرمی گوید: در آن سالیکه امام صادق)ع( وفات کرد، 
به حضور امام کاظم )ع( رفتم ، دیدم گوسفندی را قربانی 
کرده است ، عرض کردم چرا شما گوسفند کشته اید، ولی 

فالنی شتر کشت ؟
امام فرمودند: ای ابو بصیر! همانا نوح پیغمبر، در ماجرای 
طوفان ، بر کشتی نشست و آنچه خدا خواست )از انسان و 
حیوان و متاع( در آن کشتی جای گرفتند، کشتی ماموریت 
داشت و کنار کعبه آمد، و آن را طواف کرد، نوح )ع( کشتی 
را به خود واگذاشته بود، خداوند به کوهی وحی کرد که 
من کشتی بنده ام نوح را، بر روی یکی از شما می نهم ، 
کوه هاگردن فرازی کردند، ولی کوه جودی، فروتنی کرد، و 
آن کوهی است که در نزد شما )همین فروتنی کوه جودی 
باعث شد که به این افتخار نائل گردید و( کشتی بر سینه 

آن نشست .
در این هنگام ، نوح )ع( به زبان سریانی فرمود:» پروردگارا! 

اصالح کن .«
این مثال،  با ذکر  )ع(  امام کاظم  راوی می گوید: گویا 
می خواست بفرماید »نیت من هم از کشتن گوسفند، 
التواضع،  باب  کافی  اصول   /  » بود.  خدا  برای  تواضع 
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زمستون بود و نزدیک عملیات خیبر؛ شب که اومد خونه، 
اول به چشماش نگاه کردم ، سرخ سرخ بود. داد میزد که 
چند شبه خواب به این چشمها نیومده. بلند شدم سفره 
رو بیارم ، نذاشت. گفت: امشب نوبت منه، امشب باید 
از خجالتت در بیام. گفتم : تو بعد این همه وقت خسته و 
کوفته اومدی ... نذاشت حرفم تموم بشه ، بلند شد و غذارو 
آورد. بعدش غذای مهدی رو با حوصله بهش دادو سفره 
رو جمع کرد. آخرش هم چایی ریخت و گفت : بفرما/ به 

مجنون گفتم زنده بمان ص 52 

سئوال: آیا انشای عقد اخّوت در اّیامی غیر از روز عید 
غدیر خم جایز است؟و آیا واجب است عقد اخّوت به همان 
صیغه مشهور اجرا شود یا اینکه اجرای آن به هر لغتی 

صحیح است؟  
جواب: انحصار آن به روز مبارک عید غدیر خم، معلوم 
نیست هرچند اولی و احوط است و رعایت صیغه خاصی 
که واردشده هرچند اولی است ولی تعّین آن احراز نشده 

است.
 منبع:استفتائات رهبري،احیاء مناسبت های دیني،سؤال 

1645و1464 

چه مهمانان بی دردسری هستند مردگان
نه به دستي ظرفي را چرک می کنند

نه به حرفي دلي را آلوده
تنها به شمعي قانع اند
و اندکي سکوت...  

حسین پناهی

گوناگون4 h.haji@chmail.ir

برای رفع کسالت و بی حوصلگی 
در زندگی چه کنیم؟

دوره ای  در  که  هستید  افرادی  دسته  آن  جز  هم  شما  اگر 
قرارگرفته اید که کسالت و بی حوصلگی بر زندگی شما حکمرانی 
می کند و چاره ای برای رهایی از آن پیدا نمی کنید با دلگرم همراه 
باشید تا با راه حل های موثر برای رفع کسالت و بی حوصلگی 

آشنا شوید:
* قبل از هر چیز به خود و کیفیت زندگی تان عالقمند باشید، بد 
نیست به بخش نوازشگر وجودی خود نیز مجال فعالیت دهید، 
بخشی که از شما حمایت کرده و مواقعی که در وضعیت روحی 

نامناسبی بسر می برید، شما را نوازش می کند.
 *  بین خود تا نومشکالت فاصله بیندازیدحتی برای مدت 

کوتاهی.
* در این مواقع به ذهنتان مرخصی دهید. گه گاه الزم است به 

یک مسافرت ذهنی بروید.
* سپردن خود به دامن طبیعت همراه با فعالیت بدنی سبک و 

نرم، بسیار اثربخش خواهد بود.
* تغییرات هرچند کوچک در سبک زندگی را از یاد نبرید البته 
همراه با سادگی چرا که شادی در سادگی است و از خالقیت 
در جنبه های مختلف زندگی خود استفاده کنید با اینکار از یک 

نواختگی و روزمرگی عذاب آور فاصله می گیرید.
* می توانید برای عالیق رمانتیک خود وقت بیشتری صرف 
کنید احتمااًل با اینکار احساس آرامش و شادی به شما دست 

خواهد داد.
مثبت  نگاه  نکه  تغییردهیدضمنآ  را  مسایل  دیدخودبه   *  

وخوش بینانه  را درخود تقویت کنید.
* ارتباط خود با اطرافیان و یا افراد جدید و به خصوص کسانی 

که حس خوبی نسبت به آن ها دارید را افزایش دهید.
* واقع بین باشید، قرار نیست با پیش آمدن هر مسئله ای زندگی 

و آینده شما تباه شود.
* مرور خاطرات زیبا و ورق زدن آلبوم عکس و یاد کردن مجدد 

از یک آشنای قدیمی، احساس شما را تغییر خواهد داد.
*سعی کنید هر از چند گاهی در زندگی خود تغییراتی هر چند 

جزئی ایجاد کنید.
*بیکاری و فقدان فعالیت یک عامل مهم در ایجاد بی حوصلگی 
ست. دست به کار شوید با نشستن و به نقطه ای خیره شدن 

چیزی عوض نمی شود. برخیزید و به کاری مشغول شوید.
* حس پوچی و این باور که زندگی، شغل و فعالیت های شما 
بی معنی است می تواند شما را تا مرز افسردگی پیش برد. شما 
نباید زندگی خود را یک دایره بی پایان و هدف بدانید. این وظیفه 

خود شماست که به زندگی خود معنا بخشید.
 * هرروزیک چیزجدیدیادبگیریدوبه علم خود بیفزایید.

* خود را به چالش بکشانید. به فعالیتی دست بزنید که در شما 
استرس مالیمی ایجاد می کند. مانند برد و باخت )در بازی، 

ورزش( یا پذیرش ایده های جدید.
*به یاد داشته باشید که هیچ چیز کسالت بار و خسته کننده 
نیست بلکه این ذهن بی حوصلگی شماست که همه چیز را 
کسل کنندهمی بینید. بی حوصلگی یک امر نسبی و درونی است. 

افکار خود را تغییر دهید تا احساسات شما نیز تغییر یابند.
*حس کنجکاوی خود را بر انگیزید. نسبت به پیرامون خون 
بی تفاوت نباشید. سعی کنید از همه چیز سر در بیاورید.البته به 

غیر از مسائل شخصی دیگران.
* خیال پردازی کنید. خیال پردازی بیش از حد سبب دور افتادن 
شما از واقعیت ها و حقایق می گردد اما از تخیل خود می توانید در 
رفع بی حوصلگی کمک بگیرید. خیال پردازی کنید و به آرزوهای 

خود دست یابید.
*تکرارفعالیت های روزمره یا از روی عادت بسیار خسته کننده 
است. بنابراین دیگرایده ها، گزینه ها و احتماالت را هم انتخاب 
کنید. مثال هر روز برای صبحانه چای شیرین نخورید، یک روز 
هم قهوه یا شیر بخورید یا هر روز سر یک ساعت فعالیت خاصی 
را انجام ندهید. هراز گاهی طرز لباس پوشیدن یا مدل موی 

خود را تغییر دهید.
* هر بار سر قرار مالقات یک دست لباس مشابه به تن نکنید 
یا در کافی شاپ فقط میلک شیک سفارش ندهید. با یک هدیه 

بدون مناسبت طرف مقابل خود را غافلگیر کنید.
* تکراری نباشید.

* گاهی عوامل فیزیولوژیک نیز در ایجاد احساس کسالت موثر 
هستند به وضعیت جسمی خود اهمیت داده و با پزشک مشورت 

نمایید./منبع : دلگرم

نخستین  کلیه  مصنوعی جهان
پس از 5 سال مطالعه دقیق و جنجال های پزشکی در نهایت 
سازمان غذا و داروی آمریکا با آزمایش نخستین کلیه مصنوعی 

پوشیدنی جهان بر روی بیماران موافقت کرد.
به گزارش فرهنگ نیو ز، کار بر روی این فناوری نوین که در 
زمره کاربردی ترینفناوری های آغاز هزاره سوم به شمار می آید از 
مدت ها پیش از یعنی سال 2009 آغاز و در آن سال به سازمان 
غذا و داروی آمریکا آرایه شد تا مجوزهای الزم برای ورود آن 

به بازار داده شود.
با این حال بیش از 5 سال طول کشید تا با آزمایش این محصول 
کاربردی موافقت شود. اکنون بیماران کلیوی در آمریکا و به 
زودی در سراسر جهان این امکان را خواهند داشت تا با استفاده 
از این کلیه پوشیدنی زندگی به مراتب راحت تری نسبت به 

گذشته داشته باشند.
قرار است نخستین آزمایش ها از این دست اواخر امسال بر روی 

بیماران کلیوی در سیاتل آمریکا آغاز شود.
کل این مجموعه پاالیش خون تنها 4/5 کیلوگرم وزن دارد 
که به راحتی به دور کمر بیمار در قالب یک کمربند پهن بسته 
می شود و بیمار درحالی که آن را به دور کمر خود بسته می تواند 

به کارهای روزمره خود برسد.
این فناوری جدید که توسط محققان دانشگاه کالیفرنیا طراحی و 
ساخته شده است خون را با باالترین کیفیت ممکن پاالیش و به 

بدن بیمار بازمی گرداند.

پسری  که هر ۴۱ روز پوست می اندازد

پسر 16 ساله اندونزی را به خاطر اینکه هر 41 روز یک بار پوست 
می اندازد به »پسر ماری« تشبیه کرده اند که همانند مارها پوست 

می اندازد.
به گزارش فرهنگ نیوز ، پسر نوجوان اندونزی با نام »آری 
ویبوئو« مبتال به بیماری نادری است که هر 2روز یک بار و 
هر 41 روز بار به طور کامل پوستمی اندازد. این پسرمبتال به 
بیماری نادری است که پزشکان و متخصصان اندونزی آن را  
Erythroderma و یک بیماری پوستی تشخیص داده اند 

که با خشک شدن پوست و خارش همراه است.
در این بیماری، پوست بدن همانند فلس ماهی شده که با 
خشکی شدید پوستی و پوسته پوسته شدن به ویژه در دست ها 
همراه است. معموال افرادی که به این عارضه مبتال هستند با 
همین بیماری متولد می شوند. این بیماری را نمی توان به جنس، 

رنگ یا نژاد خاصی نسبت داد.
این بیماری زمانی رخ می دهد که از هم گسیختگی در پدیده ی 
شاخی شدن ایجاد می شود و منجر به هیپرکراتوز، پوسته پوسته 

شدن و اختالل در فونکسیون حفاظتی الیه ی شاخی می شود.
این پسر نوجوان برای اینکه بتواند از خشکی پوستش بکاهد 
بایستی هر ساعت پوستش را با کمک آب مرطوب و خیس کند 
و هر 3 ساعت یک بار از لوسیون مخصوصی که پزشکان برای 

او تجویز کرده اند، مصرف کند.
در صورتی که پسر نوجوان پوست خود را خیس یا مرطوب نکند 
تبدیل به یک مجسمه می شود که قادر به حرکت یا صحبت 

کردن نخواهد بود.

خواندنی »

نوشتن با دست از قرن نوزدهم میالدی، یکی از الزمه های نظام آموزشی 
کالسیک بوده است. امروزه، این مهارت که به نظر غیرقابل تغییر می آمد، 

با خطر مواجه است.
دسترسی آسان همه افراد خانواده، چه در محیط کار و چه در منزل به 
رایانه و لوح در کشورهای توسعه یافته، باعث دگرگونی عادت ها شده است. 
یکی از این عادت ها نوشتن با دست بود که هم اکنون عملی بسیار نادر 

شده است.
مدرسه ها نیز بیش از پیش این روش را کنار می گذارند. یک مدرسه 
راهنمایی غیردولتی در ناحیه ژنو سوییس، هشت صد هزار یورو طی سه 
سال برای مجهز کردن همه کالس ها به لوح سرمایه گذاری کرده است. 
هر دانش آموز لوح ِویژه خود را در اختیار دارد که دارای برنامه آموزشی است.

آموزگار می تواند تمرین های دانش آموزان را به طور مستقیم ببیند. به جای 
تخته سیاه، یک ویدیو پروژکتور، تصویر لوح آموزگار را بر روی دیوار نمایش 

می دهد.
به گفته یک آموزگار زبان مدرسه در لمان، اکنون باید به مهارت های قرن 
بیست و یکم توجه کنیم. مهارت هایی که کودکان امروز، در بزرگ سالی به 

آن ها نیاز خواهند داشت.
درعین حال فکر می کنم که نوشتن با دست، منطقه هایی از مغز را به هم 
مرتبط می کند که متفاوت از مناطقی است که هنگام تایپ کردن بر لوح 

از آن ها استفاده می کنیم.
بنا به گفته »کلر کلیوز«، استاد دانشگاه »لوزان« سوییس، ناپدید شدن 
نوشتن با دست، شاید منجر به تحول تمدن ها شود مانند آنچه اختراع 

دستگاه چاپ توسط »گوتنبرگ« در سال 1455 باعث شد.
او گفت: شاید به سوی یک تغییر بسیار مهم می رویم. به نظرم هنوز برایمان 
کمی دشوار است که بگوییم دیگر قادر به نوشتن با دست نخواهیم بود. 
ولی فکر می کنم ما می توانیم خود را با وضعیت جدید منطبق کنیم. زیرا 
روی آیفون و آیپد با دست می نویسیم. تماس با کاغذ را از دست می دهیم. 
این تغییر تماس بین بدن، نوشتن و کاغذ، یک تغییر مهم تمدنی است. 
»ژک دریدا«، فیلسوف، گفت: این یک مرحله جدید تاریخی است که باعث 
اضطراب می شود. من با دقت این را دنبال خواهم کرد که چه فرهنگ 
جدیدی توسط این دستگاه های الکترونیک ایجاد خواهد شد. ما شاهد این 
هستیم که نوشتن به سوی فرهنگ متن، تصویر و صدا می رود. تصویر و 

صدا اهمیت بیشتری از متن می یابند.
در حال حاضر هیچ گونه پژوهشی امکان ثابت کردن اینکه نوشتن با 
صفحه کلید، برای توسعه و رشد مغزی بهتر یا بدتر است، ارائه نکرده است.

»میشل کافمن«، درمان شناس، گفت: حتما یک تفاوت بین انجام یک 
عمل ساختاری مانند رونویسی از یک حرف و عمل ساختاری دیگر که 

تایپ کردن با صفحه کلید است، وجود دارد. فکر نمی کنم به اندازه کافی 

دراین باره مطالعه شده باشد تا بتوانیم به وضوح بگوییم که نوشتن با دست 
در مقابل روش دیگر نوشتن، بر روی رشد کودک تأثیر خواهد داشت.

خودکار در حال بازنده شدن در این نبرد است. بنا به آمار منتشرشده در سال 
2012، فروش خودکار در کشورهای توسعه یافته کاهش پیدا کرده است. 
در کشور سوییس فقط فروش خودکارهای لوکس افزایش پیدا کرده است. 
شاید نوشتن با دست در آینده به کاری هنری تبدیل شود، چیزی که فرد را 

به هویت و فرهنگ خود مرتبط می کند، یعنی خطاطی/ یورونیوز

*اسالم انصاري فر

از خانه بیرون مي آیي، توي کوچه راه مي روي، مي رسي به خیابان. از پیاده رو 
مي گذري ... همه چیز سر جایش است؛ دست، پا، سر و گوش، چشم و ... اما 
هر چه چشم هایت را به هم مي مالي، احساس مي کني یک چیزي سر جایش 
نیست، چیزي که قباًل بوده و حاال نیست. مي خواهي از تعجب شاخ دربیاوري، 
اما مي ترسي که مردم مسخره ات کنند و از شاخ درآوردن منصرف مي شوي!. 
مي شود،  رد  جلویت  از  دارد  که  آرایش کرده اي  جوان  به  دوباره  را  نگاهت 
مي اندازي؛ جل الخالق، این که پسر همسایه است! چه به سر خودش آورده 
است؛ خط ابرو، رژ گونه، اتو متو ! و ... یعني آخر زمان شده که پسرها خودشان 

را شکل دخترها درمي آورند؟!
*جایگاه زن در اسالم

خداوند رحمان و رحیم در قرآن چنین مي فرماید: ای مردم! ما شما را از یک 
مرد و زن آفریدیم، و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید 
] و این ها مالک برتری نیست [، قطعاً گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین 

شماست. بی تردید خداوند دانای آگاه است. )الحجرات: 13(
از تفسیر این آیه ي مبارک مي توان چنین استنباط کرد که خداوند راه شناخت 
انسان ها از همدیگر را در زن و مرد بودن و در تیره  و قبایل مختلف قرار داده 
تا بتوانند در تعامل با هم به بسیاري از رازهاي خلقت دست پیدا کنند. ما وقتي 
مي گوییم که به خداوند بزرگ ایمان داریم و داریم نان مسلمان بودن مان را 
مي خوریم، شکي نیست که باید از دستورات پروردگار که در قرآن آمده، پیروي 
کنیم. وقتي از یک مرد و زن آفریده شده ایم، یعني در ادامه هم همین زن و مرد 
هستند که نسل هاي بعد از خود را به وجود مي آورند، نه این که خداي ناکرده، 

مرد و زن در یک لباس درآیند و کار به بن بست هویتي بکشد.
 دین اسالم در عصر جاهلیتي که دختران را زنده به گور مي کردند، بر روي 
عقاید زشت و ناپسند آن دوره خط بطالن کشید و به زن به عنوان یکي از 
ارکان مهم تشکیل خانواده، هویت بخشید. اسالم  به وسیله ي دستورات الهي 
و با شیوه هاي مختلف به همگان نشان داد که زن در میان جامعه داراي شأن 

و مقام است و باید به او احترام گذاشته شود.
بر اساس روایات و تاریخ، در ایران قبل از اسالم زنان را زندانی می کردند. در 
شهر آشور، دخترانی که ازدواج می کردند، به فروش مي رسیدند. هنگامي هم که 
آب رود نیل در مصر کم می شد، دختر آرایش کرده اي  را  در رود می انداختند تا 
آب زیاد شود. در مصر  و در کنار جسد مومیایی  زنان، ظرف عسل نمی گذاشتند 
اما در کنار جسد مومیایی مردان، ظرف عسل می گذاشتند چون اعتقاد داشتند 

که روح مرد برمی گردد ولی روح زن بر نمی گردد!.
قرآن، زن را کانون آرامش برشمرده است. به هر حال، اکنون که جایگاه زن 
نسبت به گذشته تفاوت بسیاري کرده، باید گفت که زنان و دختران که زنان 
آینده تلقي مي گردند، باید جایگاه خود را حفظ کرده و با پاکدامني و عفت، 

نگذراند حریم  آن ها در برخورد با نامحرمان شکسته شود.

*زن و آرایش
بر اساس کشف ظروف انسان هاي اولیه، محققان به این نتیجه رسیدند که زنان 
در گذشته هاي بسیار دور براي نگهداري مواد آرایشي از آ ن ها استفاده مي کردند. 
)در مورد آرایش مردان چیزي کشف نشده!( در این راستا هم کشف صدف هاي 
روشن و رنگي، نشان مي دهد که زنان، این وسایل را به عنوان جواهرات نزد 

خود نگه مي داشتند و در مراسمات مورد استفاده قرار مي دادند.
در دین اسالم به زیبایي و آراستگي تأکید شده و توجه به آراستگي ظاهر را 
براي زن نشانه ي پاکدامني و عفت دانسته است. البته باید گفت که آرایش در 
اسالم مختص به زنان نیست. همان گونه که در مکارم االخالق، صفحه ي 
489 آمده است: »چه بسا بي توجهي مرد به آراستگي ظاهر سبب مي شود که 
زن از پاکدامني فاصله بگیرد.«) البته این آراستگي مردانه نباید سو  ء تعبیر داشته 
و سر از آرایش هاي زنانگي درآورد. کما این که متأسفانه درآورده و بسیاري از 

جوانان آینده ساز را آماج خود قرار داده است(.
رسول اکرم)ص(، زنان را از آرایش براي غیر شوهر نهي کرده و فرموده است: 

»و اگر چنین کند، بر خداست او را به آتش دوزخ بسوزاند.«
در سوره ي نور، آیه ي 6 آمده است: »زنان در برابر نامحرمان با زینت ها و 

آرایش هایشان خودنمایي نکنند.«
*زن یا مرد؟مسئله این است

زن بودن و زنانه رفتار کردن خوب است، آن هم در چارچوب عقالني و منطقي.
زن بودن خوب است، آن هم موافق با اجتماع، دین و آیین اسالم.

زن بودن خوب است، آن هم فقط براي زن، یعني فقط یک زن مي تواند از خود 
رفتار زن منشانه نشان دهد.

و آرایش، ابزاري است که در دسترس زن قرار گرفته تا با استفاده از آن بتواند 
اعتماد به نفس خود را باال برده و در خانواده زیباتر جلوه کند؛ اما نه فراتر از حد 

متعارف، بلکه در حدي که حجاب رعایت شود.
گفتیم که  آرایش مختص زنان نیست، و مردان هم مي توانند آرایش کنند، اما 

نه آن گونه که به لباس زنانه درآمده و روي خود را زن مالي کنند!
همواره جنس مردانه نشانه برتري بوده و هویت زنانه در اسالم در جهت حفظ 
کانون خانواده صورت گرفته است. در طول انقالب و سالیان خیلي دور که 
همانند امروز خبري از وسایل آرایشي گران و آن چناني نبود، خوشبختانه حرف 
و حدیث ها در مورد بدحجابي هم آن چنان انتشار پیدا نکرده بود، اما امروزه 
پرداختن به معضل بدحجابي و آرایش هاي غلیظ و شیطان پسند و ... در میان 
زنان و دختران اپیدمي شده که متأسفانه از حجم خود سرریز کرده و دامن 
هویت پسران را هم آلوده کرده است. بر اساس آمار، امروزه مصرف لوازم 

آرایشي نسبت به 15 سال گذشته به بیش از ۷0 درصد افزایش یافته است.
مد شدن جراحي  زیبایي از قبیل پلک، چانه، گونه، کشیدن پوست صورت و ...  
دیگر مرز دختر وپسر بودن را به هم زده و حتي در مواردي این پسران هستند 

که گوي سبقت را از دختران ربوده اند.
سرمه زدن، زیر ابرو برداشتن، رژ لب  و رژگونه زدن هم وارد فضاي پسرانه 
شده و این همان عواقب جنگ نرمي است که نرم  نرمک به پیشروي خود 

ادامه مي دهد.
*چه کسي مسئول است؟

به راستي چه کسي مسئول است؟ خانواده، اجتماع، ماهواره، اینترنت یا مسئولین 
فرهنگي؟

امام حسین)ع( در حدیثي فرموده است: »بهترین مال تو آن است که با آبرویت 
آن را حفظ کني«. اما وقتي که آبرو رفت، یعني مال هم پَر... دنیا پَر... آخرت پَر...

آیا پسر جواني که به هیبت دخترانه درآمده است، برایش اهمیت دارد که آبرو 
چیست؟ از کجا آمده و به کجا مي رود؟

تهي شدن از هویت و اهمیت ندادن به دین و اعتقادات، یک عالمت قرمز 
خطرناک براي جامعه ي آینده و یک چراغ سبز  به آمریکاست )که هر چي 

آتیشه از گور این گور به گور شده بلند میشه!(
همه اش مي گوییم پیشگیري بهتر از درمان است، اما وقتي اتفاق افتاد، باید چه 
کرد؟ کاسه اي که شکسته و آبي است که ریخته. مسئولین فرهنگي باید بیشتر 
فرهنگي باشند. فرهنگ ناب ایراني را ساده به دست نیاورده ایم که ساده و مفت 
از دستش بدهیم. این همه فرهنگ سرا و مکان فرهنگي دست نخورده داریم، 
بودجه فرهنگي هم که حتماً داریم) مگه میشه چیز به این مهمي بودجه نداشته 
باشه!( پس دستي به سر و روي اماکن فرهنگي بکشیم تا جوانان مان  بیراهه 
نروند. بمانند و لباس فرهنگ خودمان را بپوشند، عطر فرهنگ خودمان را به 

خود بزنند و  آرایش کنند؛ آن هم با مداد و شانه و ... فرهنگ خودمان.
و چه خوش گفت )جلیل صفربیگي( عزیز:

قربان صداقت و صفاي خودمان
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یاداشت از سید یداهلل شیرمردی/ دشمن در پی آن است که 
مسئوالن کشور را با تلقینات مختلف دچار اختالل محاسباتی 
در فهم واقعیات اقتصادی در کشور نماید.اقتصاد مقاومتی به 
عنوان یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور با تکیه بر 
مولفه هایی نظیر مردم بنیادی، عدالت محوری، درون زایی، 
دانش بنیانی و نامیرایی شکل گرفته است و به عنوان یکی 
از محورهای اساسی در برنامه 5 سال ششم توسعه می تواند 
نسخه ای شفابخش برای اقتصاد ایران - با فرض اینکه 
تحریم ها ادامه می یابد- تلقی شود. رهبر فرزانه انقالب 
اسالمی حضرت آیت اهلل امام خامنه ای )مد ظله العالی( در 
تعریف اقتصاد مقاومتی بر این باورند که »اقتصاد مقاومتی 
یعنی آن اقتصادی که مقاوم است؛ با تحریکات جهانی، با 
تکانه های جهانی، با سیاستهای آمریکا و غیر آمریکا زیرورو 

نمی شود؛ اقتصادی است مّتکی به مردم.«
باور مردم و مسئولین کشور به این راهبرد کالن در حوزه 
اقتصاد کشور اتفاقا عالج مسئله تحریم ها نیز می تواند 
کند.  باز می  به سوی کشور  را  درهای جدیدی  و  باشد 
منتهیاینکهسیاستهایاقتصادمقاومتی محدود به برخوردهای 
و  به سخنرانی ها  تنها مسئوالن کشور  و  شعاری شود 
اظهارات خود بسنده کنند دردی را از کشور ما درمان نمی 
کند. چرا که »بزرگی سراسر به گفتار نیست / دو صد گفته 
چون نیم کردار نیست« اینکه در زبان بگوییم و در عمل کند 
حرکت کنیم ما را از اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند 

مدت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باز می دارد.
 *اختالل محاسباتی در فهم واقعیت های اقتصادی

دشمن در پی آن است که مسئوالن کشور را با تلقینات 
مختلف دچار اختالل محاسباتی در فهم واقعیات اقتصادی 
در کشور نماید. اینکه مشکالت اقتصادی ما واقعا چند درصد 
به تحریم ها مربوط است، موضوع اساسی است. دشمن در 
صدد است دولتمردان ما متقاعد کند که بیش از ۷0 درصد 
این مشکالت ناشی از تحریم هاست. در صورتی که جناب 
رئیس جمهور حجت االسالم و المسلمین دکتر روحانی در 
مواضع انتخاباتی خود در سال 92 در انتقاد به دولت گذشته 
معتقد بود که تنها 30 درصد مشکالت به تحریم ها بر می 
گردد و بسیاری از مسائل را می توان با تدبیر، اعتدال و 
تزریق روحیه امید به داالن های جامعه حل کرد. لکن امروز 
پس از گذشت یک سال عالوه بر موفقیت های خوبی که 
دولت داشته اما برخی نقاط قوت کشور نادیده گرفته می 
شود و اتفاقا برخی از تدابیر دولت به نقطه ضعف تبدیل شده 
و همین باعث گشته که دولتمردان به جای اتکا بر سیاست 
های اقتصاد مقاومتی به مذاکرات هسته ای دل ببندند و 
منتظر نقاط عطف در این مذاکرات گردند. در ادامه به برخی 

از این نقاط فرصت و تهدید، قوت و ضعف خواهیم پرداخت.
* قوت ها و فرصت ها

نیم نگاهی به برخی آمار در تولید محصوالت کشاورزی، 
صنعتی، خدماتی و توانایی های شرکت های دانش بنیان 
ظرفیت های درون زای کشورمان را برای هر تحلیل گر 
منصفی باز می نماید. ایران با تولید ساالنه بیش از 250 
تن زعفران به ارزش بالغ بر 625 میلیارد تومان مقام اول 
تولید و تجارت این محصول در جهان را به خود اختصاص 
داده و زعفران ایراني به 46 کشور دنیا صادر مي شود. یکی 
از ویژگی های زعفران نیاز کم آن به آب است، آیا امروز 
با توجه به بحران خشکسالی در کشور نمی توان با یک 
برنامه جامع پهنه وسیعی از زمین های کشاورزی را به این 
محصول گرانبها اختصاص داد. ایران، اولین تولید کننده گل 
محمدی در جهان محسوب می شود. کشورمان با تولید 
حدود دو میلیارد شاخه گل، هفدهمین تولیدکننده گل در 
جهان است و با تولید حدود 30 هزار تن گل محمدی اولین 
تولیدکننده این نوع گل به شمار می رود اما متاسفانه در زمینه 
صادرات گل در بین 11۷ کشور دنیا، رتبه 10۷ را دارد. ) 
آیا دولت نمی تواند این ظرفیت عظیم را بارور کند. ایران 
اولین تولید کننده انجیر خشک دنیاست و استان فارس 90 
درصد تولید انجیر خشک کشور را به خود اختصاص داده 
است.شهرستان استهبان با بیش از 23 هزار هکتار، بیشترین 
سطح زیر کشت انجیر حدود 5۷ درصد( را به خود اختصاص 
داده است. ایران بزرگ ترین تولیدکننده زرشک در جهان 
و خراسان جنوبي 98 درصد تولید این محصول را انجام 
مي دهد که باالي 85 درصد این محصول در شهرستان 
قائنات صورت مي گیرد اما امروز مسئله خام فروشي زرشک 
و  تولید  در صنعت  موجود  مشکالت  مهم ترین  از  یکي 
صادرات زرشک شده است. ایراناولینتولیدکنندهودومینصادر

کنندهخرمادرجهاناست. ایران بهشت داروها و فراورده های 
گیاهی است. رشته کوه های زاگرس، البرزو سایر مناطق 
جلگه ای و حتی کویری، کشور ما را مستعد رویش انواع 
گیاهان کمیاب دارویی نموده است. خوشبختانه با روي 
آوردن دنیا ،به خصوص کشورهاي پیشرفته به استفاده از 
فرآورده هاي گیاهي و مصرف روز افزون آن در جهان ، چه 
در داروسازي و چه در صنایع غذایي و آرایشي -بهداشتي 
فرصتي طالیي نصیب جمهوري اسالمي ایران گشته است 
تا حضور خود را در بازارهاي جهاني بیش از گذشته افزایش 
دهد. با یک برنامه ریزی منسجم و عالمانه می توان از 
تجارت و صادرات داروها و فراورده های گیاهی طی 10 
سال آیند 30 تا 40 میلیارد دالر نصیب کشور کرد. و ... .در 
حوزه محصوالت معدنی و صنعتی نیز باید گفت: هماکنون 

ایران پس از هند، در رتبه دوم تولیدکننده آهن اسفنجی 
دنیا قرار دارد و براساس برنامه ریزی های تولید، سال آینده 
ایران اولین کشور تولیدکننده سنگ آهن اسفنجی در دنیا 
می شود. کشورمان امروز اولین تولید کننده سرامیک در 
خاورمیانه است.ایران بزرگترین تولید کننده برق منطقه 
خاورمیانه است و امروز صادرات برق به کشورهای همسایه 
آغاز شده است.ایران در دو ماه ابتداي سال 2014 میالدي 
دومین تولید کننده فوالد خام به روش احیاي مستقیم در 
جهان و بزرگ ترین تولید کننده فوالد در منطقه خاورمیانه 
شد.ایران بزرگترین تولیدکننده سرب و روی خاورمیانه، رتبه 
سوم استخراج سنگ تزئینی جهان، رتبه نهم تولید سیمان 
دنیا و رتبه هفدهم تولید فوالد و جهان را داراست و ... . 
این نقاط قوت در کنار سرمایه عظیم سوخت های فسیلی 
اعم از نفت و گاز در کشور، انرژی هسته ای، انرژی بادی 
و خورشیدی، دسترسی به آبهای آزاد بین المللی و هزاران 
نقطه قوت دیگر و یا بهتر بگوییم 80 میلیون نقطه قوت 
دیگر به عنوان سرمایه های انسانی این کشور ظرفیت بی 
بدیلی را در اختیار دولتمردان ما برای تحقق سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی قرار داده است.
 *ضعفها و تهدیدها

در اینکه تحریم ها تهدیدی برای اقتصاد ایران است شکی 
نیست اما با تدبیر می توان این تهدید را به فرصت مبدل 
کرد و کشور را از اتکا به تک محصول نفت برای همیشه 
رهاند. لکن برخی ضعف های مدیریتی در داخل و یا در 
تعامل با کشورهایی که بازار ایران برای خرید محصوالت 
تلقی می شوند و یا فقدان تامین امنیت برای سرمایه گذاران 
در تولید و سوق دادن بخش مهمی از این سرمایه گذاران 
به فروختن کارخانجات، کارگاه ها، زمین های کشاورزی و 
... و قرار دادن پول آن در بانک ها برای دریافت سودهای 
باالی 20 درصد اغلب اقتصاد دانان کشور را نگران کرده 
است. بخشی از این تدابیر ناصواب ناشی از ناهماهنگی تیم 
اقتصادی دولت است. عده ای از مدیران ارشد اقتصادی 
کشور با تمایل به الگو های اقتصادی »دولت رفاه« به دنبال 
الگوهای حمایتی هستند و عده دیگر به خصوص در حوزه 
مدیریت مالی و بانکی کشور تمایل به مدل »نئولیبرالی« در 
حوزه اقتصاد و حمایت از بازار آزاد دارند. معاون اول رئیس 
جمهور نیز یا نمی تواند، یا نمی خواهد و یا اختیار ندارد که 
این تیم اقتصادی را هماهنگ نماید. البته شنیده ایم که 
در دولت قرار است یک ستاد اجرایی اقتصادی راه اندازی 
شود که خود نوید بخش اتفاقات مثبت در این حوزه است، 

انشااهلل.
موازی  های  سیاست  برخی  ستاد  این  اندازی  راه  تا  اما 

به  را  اقتصادی، کشور  برخی تصمیم گیران  متناقض  و 
خصوص در تعامل با بازارهای خود به خصوص در شرق 
آسیا و حتی آسیای مرکزی دچار مشکل کرده است. به 
عنوان نمونه یک وزیر با یک تصمیم اشتباه در خصوص 
مراودات مالی حاصل از فروش نفت به طور یک طرفه 
چینی ها را خلع ید کرده است به گونه ای که اگر چینی ها 
در ماه ژوئن از ما ۷00 هزار بشکه نفت می خریدند امروز 
این خرید به کمتر از دو پنجم عدد فوق یعنی تنها 200 هزار 
بشکه رسیده است. این اقدام سبب متوقف کردن ال سی 
ها و اعتبارات توسط چینی ها شده و ما که می توانستیم به 
آنها نفت بفروشیم و در ازای آن شرکت های چینی در پروژه 
های بزرگی مثل بزرگراه امام علی)ع(، اتوبان دو طبقه صدر، 
قطار سریع السیر اصفهان و ... مشارکت کنند، از این فرصت 

محروم شدیم.
یا شنیده ایم در داخل برخی بانک ها با برخی اشخاص و 
افراد وارد مذاکره شده اند مبنی بر اینکه به میزان سرمایه 
را  سالیانه  سود  درصد  منظور 22  بانک  در  آنها  گذاری 
همان ابتدا پرداخت می کنند. یعنی اگر یک فعال اقتصادی 
کارگاهش را بفروشد و یک میلیارد تومان در بانک سپرده 
گذاری کند فردای آن روز می تواند 220 میلیون تومان 
سود پولش را از بانک بگیرد. آیا با این رویکرد بانک ها 
دیگر انگیزه ای برای تولید باقی می ماند؟ آیا این رویکرد 

سبب نمی شود که حتی سیاست های کلی اصل 44 قانون 
اساسی دچار انحراف شود؟ یک بنگاه دولتی واگذار می شود 
بعد از گذشت یک یا دو سال کل نیروی انسانی آن بنگاه 
اخراج می شوند و تجهیزات و ابنیه و زمین آن بنگاه فروخته 
می شود و فرد پول حاصل را در بانک می گذارد و بی 
دغدغه سود بانکی را دریافت می کند. این در حالی است که 
تجربه خصوصی سازی در برخی کشورهای اروپای شرقی 
نظیر مجارستان، آلمان شرقی و ... نشان می دهد که دولت 
ها در آن مقطع حاضر شدند با واگذاری مثال یک کارخانه 
200 میلیون مارکی به بهای یک مارک برای مدیران بخش 
خصوصی این شروط را بگذارند که اوال این کارخانه با همین 
ظرفیت به تولید خود ادامه دهد ثانیا حتی یک کارگر را اخراج 

نکنند.
پرداختن به تهدید ها و ضعفها در این مجال بیش از این 
شاید به مصلحت نباشد اما دولت تدبیر و امید قادر است با 
رعایت برخی مالحظات مانع از تکرار این اشتباهات شود و 
با تن دادن به تصمیمات یک نهاد باالدستی در حوزه اقتصاد 
مثال چیزی شبیه به » شورای عالی تدابیر اقتصادی« مثل 
شورای عالی انقالب فرهنگی و یا شورای عالی امنیت ملی 
به این دست تدابیر نظم و نسق مشخصی دهد و از آهنگ 

هارمونیکی را بر اقدامات اقتصادی دولت حاکم نماید.
***
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شناخت توانمندی های مغفول اقتصاد ایران

*ریحانه سادات یاسين
شاید در میان هزینه های بسیار برای شروع یک 
زندگی ساده 3 میلیون عدد زیادی به نظر نیاید، 
اما همین مبلغ اندک می تواند گره ای از زندگی 
زوج  های جوان زیادی را باز کند. دختری که 
همسرش در گل خانه ای مشغول به کار است 
می گوید:»بهمن ماه عروسی داریم ولی هنوز 
نتوانسته ایم وام ازدواج مان را بگیریم. از خرداد 
اقدام کردیم که سایت بسته بود، مرداد که باز 
شد سریعاً ثبت نام کردیم و به فاصله ی 20 روز 
اسم مان درآمد. بدبختی تازه از این-جا شروع 
شد.تمام خانواده ام شغل آزاد دارند و ضامن پیدا 
کردن سخت است. انگار قباًل چک هم قبول 
می کردند اما االن شرایط سختی دارند. هنوز 
به وام نرسیده  ایم اما شاید همان نزدیکی¬های 
عروسی به ما هم رسید و یک جای کارمان را 
گرفت.« در 6 ماهه ¬ی نخست امسال بحث 
وام ازدواج بسیار داغ بود هم صحبت از پرداخت 
وام 5 میلیونی با شرایط بسیار خاص به میان 
می آمد، هم معاون ساماندهی امور جوانان وزیر 
ورزش گفته بود دولت در خصوص این وام با 
مشکالت عدیده ای روبه رو است و سقف این 
وام ها از3 میلیون به 2 میلیون کاهش یافته 
است. این خبر چند روز بعد پس از فشارهای 
رسانه ای توسط دیگر مقامات تکذیب شد اما 
تأمین  در  مرکزی  بانک  مشکالت  از  نشان 
بود  تسهیالت داشت، مشکالتی که نزدیک 

کاسه ی آن سر زو ج های جوان شکسته شود.
با وجود این مشکالت و بحث های بسیار در 
یک گزارش کلی و رسمی، بانک مرکزی در 
نیمه ی مهر ماه با اعالم »پرداخت حدود 113,5 
هزار میلیارد تومان تسهیالت توسط بانک ها به 
بخش های اقتصادی« از رشد 40,5 درصدی و 
افزایش قابل مالحظه ی تسهیالت پرداختی در 
ماه  های سپری شده از سال جاری خبر داد. در 
مدت مشابه سال قبل میزان تسهیالت پرداختی 
توسط بانک ها معادل 80,8 هزار میلیارد تومان 
بوده است.  طبقاینگزارش 6۷ هزارو261 میلیارد 
تأمین  برای  بانک ها  تمام  وام دهی  از  تومان 
و  تولیدی  بخش های  گردش  در  سرمایه ی 

خدماتی بوده است، این بخش با 59,3 درصد 
باالترین میزان تسهیالت را به خود اختصاص 
داده تا با ایجاد و رونق گرفتن بنگاه های تولیدی 
بیش تری  از رکود سرعت  اقتصاد  هم خروج 
بگیرد، هم جوانانبیشتری بتوانند پس از مشغول 
شدن در بنگاه ها چشم امید به وام ازدواج بدوزند. 
دریافت  در  بخش  هر  سهم  گزارش  این  در 
و  شده  مشخص  تفکیک  به  نیز  تسهیالت 
معلوم می¬شود فعاالن بخش صنعت و معدن 
نسبت به فعاالن کشاورزی اقبال بسیار بهتری 
داشته¬اند. سهم پرداختی تسهیالت بانکی به 
صنعت و معدن در 5ماه اول سال جاری بالغ 
بر 36,6 هزار میلیارد تومان است که نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته با 12/6 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت بیشتر، رشد 53,2 درصدی را 
نشان می دهد. امسال صنعت و معدن در حالی 
32 درصد کل تسهیالت را به خود اختصاص 
داده، که در 5 ماه اول سال گذشته 29 درصد 
سهم داشت. اما در بخش کشاورزی تسهیالت 
پرداختی در همین بازه¬نسبت به گذشته از 
حدود 8,6 درصد به 5,6 درصد رسیده. مسکن 
و ساختمان نیز با بداقبالی بسیار کم تری نسبت 
به کشاورزی یک درصد کاهش سهم از 13,6 
درصد را داشته است. بانک مرکزی پیش بینی 
کرده روند پرداخت تسهیالت در ماه های بعدی، 
با شدت بیشتری در مقایسه با پنج ماه ابتدایی 
سال انجام شود و کل تسهیالت پرداختی سال 
جاری از سطح 280 هزار میلیارد تومان هم فراتر 

رود.
با این وجود بانک مرکزی نگران قدرت گرفتن 
پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل است 
تا زندگی ها سخت تر نشود. زندگی مردمی که به 
سختی و پس از دوندگی های بسیار با هزار امید 
و آرزو به وام  های خرد با سودهای بازپرداخت 
گاهی بسیار زیاد می رسند. بانک مرکزی از تمام 
دستگاه  های مربوط خواسته تا با پرهیز از ایجاد 
فشارهاي مضاعف بر دارایي بانک ها بر ترغیب 
به   سرمایه  بازار  به سمت  تولیدي  بنگاه هاي 
عنوان یک ابزار مهم درتامین مالي طرح هاي 

اقتصادي همت کنند.

باالخره پس از کش و قوس های فراوان و اعالم آمارهای متاقض رشد اقتصادی از 
سوی برخی مقامات رسمی کشور، باتک مرکزی این نرخ را 4.6 درصد اعالم کرد، 
نرخی که به اعتقاد برخی از کارشناسان به دلیل وجود رکود سنگین بر اقتصاد کشور 
مقداری خوش بینانه اعالم شده است. در هرحال بانک مرکزی این نرخ را اعالم کرده 
و بدون شک کسی حق اعتراض و تشکیک در آمارهای بانک مرکزی را نداشته و 
ندارد، اما گروه اقتصادی »نسیم« بنا بر رسالت حرفه ای خود، سعی کرده تا در گفتگو 
با اقتصاددان برجسته کشور رقم اعالم شده را تجزیه و تحلیل کرده و به این سؤال 
پاسخ دهد که رشد اقتصادی کشور چگونه و با چه مدلی از منفی حدود 6 درصد به 
مثبت حدود 5 درصد رسیده است؟ چگونه می توان رشد اقتصادی 4.6 درصدی را برای 
ماه های آینده ادامه داد؟ آیا رسیدن به رشد اقتصادی 4.6 درصدی ناشی از پرشدن 
ظرفیت های خالی کشور بوده است؟ این رشد چه میزان پایدار و واقعی است؟ »نسیم« 

در گفتگو با 13 اقتصاددان برجسته کشور به این سؤاالت پاسخ می دهد.
* رسيدن به رشد 4.6 درصدی امکان پذیر نيست

دکتر رسول بخشی دستجردی، رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد: رسیدن به 
این رشد شاهکار است. البته رسیدن به این رشد امکان پذیر نیست و خالف ادبیات رشد 
اقتصادی است. در اقتصاد عواملی وجود دارد که تعیین کننده رشد است که یکی از آنها 
رشد جمعیت و رشد تکنولوژی است که به نظر من در این مدت سه ماهه اول سال این 
اتفاق رخ نداده است. ولی به نظر می رسد بانک مرکزی روی افزایش درآمدهای نفتی 
خود تأکید دارد که با وجود تحریم های موجود اتفاق خوبی است اما این امر نمی تواند 
رشد کلی اقتصاد باشد. به هرحال رشد واقعی نیازمند رشد اشتغال و تولید است که 
حداقل در سه ماهه اول سال این اتفاق رخ نداده است. این آمارهایی که از سوی بانک 
مرکزی اعالم شده با عوامل اصلی رشد اقتصادی هم خوانی ندارد. به اعتقاد من آمار 
رسمی کشور را باید مرکز آمار اعالم کند که مرجع رسمی کشور است. ضمن اینکه آمار 
را باید به صورت سالیانه اعالم کرد. به نظر می رسد دولت چون پیش بینی می کرد که 
در سه ماهه دوم سال شاید نتواند به این آمار و ارقام دست یابد، این آمار رشد را اعالم 
کرد تا وضعیت اقتصاد را خوب جلوه دهد. بهتر است مسئوالن به جای اعالم آمارهای 
این چنینی، روی چگونگی تجهیز نیروهای داخلی برای رشد طوالنی مدت تمرکز کنند. 
این همه جوان های مستعد داریم و زمین ها و سرمایه های آماده به کار داریم که با اتخاذ 
یک سیاست صحیح از سوی دولت می تواند هم ایجاد اشتغال کرد، هم تولید را رونق 
بخشید. به جای اینکه چشممان به دست کشورهای بیگانه باشد باید همین عوامل 

مستعد داخلی را پرورش و مدیریت کنیم تا به رشدی پایدار دست یابیم.
* رشد اقتصادی 4.6 درصدی ناشی از فروش نفت است

حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا- رشد اقتصادی 4.6 درصدی در بهار امسال، 
به طور عمده در اثر فروش نفت حاصل شده که تولید ناخالص داخلی را بیشتر نشان 
می دهد. به نظر نمی رسد اقداماتی که حداقل از ناحیه دولت صورت گرفته باشد و 
سرمایه گذاری ها منجر به چنین نتیجه ای شده باشد. البته یک نکته ای وجود دارد و 
اینکه یک دولت غارتگر رفته است و این تغییر فضا عامل بسیار مهمی است برای 
اینکه اقتصاد ناکارآمد کشور بهتر کار کند. به طور طبیعی این نرخ رشد با ظرفیت های 
واقعی و بالقوه اقتصادی ایران فاصله زیادی دارد و نشانه های ناکارآمدی اقتصاد ایران 
است. مشخص است که این نرخ رشد، خیلی نازل تر از ظرفیت های اقتصادی ایران 
است و این موضوع به مدیریت اقتصاد کشور برمی گردد. این نرخ به طور عمده در اثر 
فروش نفت حاصل شده که تولید ناخالص داخلی را بیشتر نشان می دهد. در ضمن 
سال گذشته، سال پایان یک دولت بود و این موضوع خودبه خود به رکود دامن می زند 
و نرخ رشد اقتصادی را در آن سال کاهش می دهد و سال بعد به دلیل اینکه اندکی 
وضعیت برای فعاالن اقتصادی روشن تر می شود، فعالیت شان را با چشم انداز روشن تری 
دنبال می کنند. اگرچه افزایش نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته بسیار قابل 
توجه بوده است، اما نکته مهم تر این است که این نرخ رشد اقتصادی نمی تواند خیلی 
دلگرم کننده باشد؛ به جهت اینکه ناکارآمدی های نظام اقتصادی کشور کماکان اتالف 
منابع ملی را به دنبال دارد و به نظر می رسد باید به سمت شاخص ها و رشدهای 

اقتصادی بهتری پیش برویم.
* رکود عميق در اقتصاد ایران با رشد 4.6 درصدی

دکتر جمشید پژویان، رئیس سابق شورای رقابت- بانک مرکزی شفاف اعالم کند که 
چگونه با توجه به رکود حاکم در اقتصاد، اعالم کرده اقتصاد ایران به رشد 4.6 درصدی 
رسیده است. در حال حاضر ما شاهد رکود عظیمی در بخش های مختلف اقتصادی از 
جمله مسکن هستیم، بازار سرمایه هر روز با تنزل مواجه می شود، وضعیت بیکاری نیز 
نسبت به قبل تفاوت نکرده است. به نظر بانک مرکزی باید محاسبات خود را شفاف و 
رسمی اعالم کند تا نخبگان جامعه نیز از چگونگی محاسبه آن اطالع یابند. متأسفانه 
باید اذعان کنم در حوزه اشتغال، ما وضع مناسبی نداریم.من به عنوان یک اقتصاددان 

نمیتوانم آمار رشد اقتصادی را با شرایط اقتصادی کشور تطبیق دهم. در بخش تولید 
هیچ اتفاقی نیفتاده است. رشد اقتصادی 4.6 درصدی یعنی ما شاهد جهشی در حوزه 
کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت باشیم. در کدامیک از این متغیرها در این این یکساله 

شاهد جهش و رشد بودیم؟!
* این رشد پایدار نيست

دکتر ابراهیم رزاقی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران- قبل از اینکه به طور مستقیم 
پاسخ شما را بدم، اجازه بدهید این نکته را یادآوری کنم که ذهنیت لیبرالی دولتمردان 
فعلی، این است که تمام مشکالت اقتصادی کشور را ناشی از تحریم ها بدانند و بگویند 
که به دلیل فشارهای بین المللی و محدودیت های خارجی نمی توانستیم نفت بفروشیم، 
اما حاال که رابطه مان مقداری با غرب بهبود یافته، وضعمان نیز بهتر شده و می توانیم 
نفت بیشتری بفروشیم. بنابراین رشد اقتصادی کشور نیز روند صعودی به خود گرفته 
است. به جرأت می گویم بخش عمده ای از این رشد باالی اقتصادی، ناشی از فروش 
نفت است. ما توانستیم بیشتر از قبل نفت نفت بفروشیم، بنابراین رشد اقتصادی باالتری 
نسبت به قبل داشتیم. این را هم بگویم که این نگاه خیلی خطرناک است. فرض کنید 
اگر نمی توانستیم نفت بفروشیم چه طور می شد؟ ما باید شرایط را بدتر از اینها گمان 
کنیم، فکر کنیم که تحریم ها تشدید می شود، لذا برای آن برهه اگر هم می خواهیم 
برنامه ای بنویسیم؛ بنویسیم. لذا بنده معتقدم این رشد اقتصادی ناشی از فعالیت های 
تولیدی نیست، هیچ اتفاقی در کشاورزی و کارخانه های صنعتی کشور رخ نداده است.

* از رکود خارج نشدیم
علی قنبری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت- معتقدم باید آمار مراجع رسمی کشور 
را پذیرفت و به این آمار اعتماد کرد. در غیر اینصورت باید به تمامی آمار اعالم شده ایراد 
گرفت. اما اینکه بگوییم با این رشد اقتصادی که مختص به سه ماهه اول سال)فصل 
بهار( است، از رکود خارج شدیم، صحیح نیست؛ زیرا برای رسیدن به رشد اقتصادی 
حداقل باید سه تا چهار سال به طور پایدار رشد باالی 8 درصد داشته باشیم تا بتوان 
اعالم کرد که با این رشد از رکود خارج شده ایم. البته برخی کارشناسان معتقدند که 
این رشد در فضای اقتصادی کشور ملموس نیست که بنده عرض می کنم از منظر 
اقتصادی این رشد امکان پذیر است، حتی زمانی که بطور مثال شاهد نزول شاخص 
بورس هستیم. در پایان باید به این نکته اشاره کنم که برای اعالم آمار صحیح تر، باید 

این ارقام به صورت 6 ماهه اعالم شود.
* فروش نفت رشد اقتصادی را باال برد

که  هنگامی  اقتصادی-  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  دکتر شقاقی شهری، عضو 
تحریم های نفتی و بانکی تشدید شد، دیگر نتوانستیم به راحتی نفت بفروشیم. بنابراین 
با یک رشد منفی قابل مالحظه ای در حوزه نفت مواجه شدیم. باالخره 2.5 میلیون 
صادرات و فروش نفت به زیر یک میلیون بشکه رسید. بنابراین رشد منفی 5.8 درصدی 
اقتصاد کامال طبیعی بود. دلیلش هم این است که اقتصاد ایران متأسفانه یک اقتصاد 
کامال نفتی است و به نفت وابستگی شدیدی دارد. این نکته را هم به شما بگویم اگر 
دولت حتی در حال حاضر کاری نکند و صادرات نفت را با همان عدد یک میلیون 
بشکه حفظ کرده و ادامه دهد، به یک رشد اقتصادی مثبت 2 درصدی نائل خواهد 
شد. از سوی دیگر در این وضعیت رسیدن به رشد 4.6 درصدی اقتصاد طبیعی و زیاد 
تکان دهنده نیست. این این رشد ناشی از فروش نفت است. اینجور بازی با اعداد گمراه 
کننده است. رسیدن به این رشد خیلی راحت بوده است، دولت توانسته صادرات یک 
میلیون بشکه نفتش را در روز حفظ کند، آنهم با انجام مذاکرات هسته ای. این رشدها 
همیشه پایدار نخواهد بود. از سوی دیگر دولت در حوزه خروج از رکود در طی یکسال 
گذشته اقدام چشمگیری نکرده است که بگوید این رشد ناشی از اقداماتش بوده است.

* به آمارهای بانک مرکزی اعتماد کنيم
دکتر آلبرت بغزیان، عضو هیأت تجدیدنظر شورای رقابت - باید پذیرفت وضعیت 
اقتصادی نسبت به قبل بهتر شده است. یکی از دالیل افزایش رشد اقتصادی، کاهش 
رشد قیمت ها است. دلیل دیگر پرشدن نسبی ظرفیت های داخلی است. درحال حاضر 
تولید روند افزایشی پیدا کرده و این روند، عدد رشد اقتصادی را باال برده. باید به آمارهای 
بانک مرکزی و مرکز آمار اعتماد کرد. بدون شک محاسبه آنها دقیق بوده و تردید در 

آمار بانک مرکزی مناسب نیست.
* سياست خارجی رشد اقتصادی را افزایش داد

نمی تواند  ایران- هیچکس  اقتصاددان  انجمن  جاوید، عضو  دلداده  علیرضا  دکتر 
اثرگذاری سیاست خارجی را بر عملکرد متغیرهای اقتصادی بی تأثیر بداند. واقعیت این 
است دولت در حوزه سیاست خارجی مناسب عمل کرده و به همین دلیل نیز شرایط 
برای فعاالن اقتصادی بهبود یافته است، لذا تولیدکننده نیز وضعیتش بهتر شده و طبیعتا 
در این شرایط رشد اقتصادی روند مثبتی طی خواهد کرد. البته در کنار این توصیفات، 
بنده به عنوان یک اقتصاددان نی متوانم صریح بگویم که رشد اقتصادی کشور به این 

زودی ها به 5 درصد رسیده است. شادی از لحاظ آماری درست باشد اما برای من 
تولیدکننده و من فرد عادی این افزایش ملموس نیست. لذا معتقدم بانک مرکزی باید 
در این باره شفاف سازی بیشتری انجام دهد و اعالم کند با کدام سبد کاالی مردم این 
آمار را اعالم کرده؟ اما آنچه ما در انجمن اقتصادانان درباره عدد رشد اقتصادی محاسبه 
کردیم، با توجه به گشایش روابط بین المللی در خوشبینانه ترین حالت تا پایان امسال 

اقتصاد ایران به رشد 2 درصدی می رسد.
* رشد 4.6 درصدی قابل لمس نيست

امام صادق- وقتی رشد  دکتر حجت اهلل عبدالملکی، عضو هیأت علمی دانشگاه 
اقتصادی در طول یک برهه کوتاه، از منفی 5.8 به مثبت حدود 5 درصد می رسد، باید 
عده ای کثیری از مردم و فعاالن اقتصادی آن را لمس کرده باشند. البته باید از مردم 
پرسید آیا این رشد را لمس کرده اند؟ من به عنوان کارشناس اقتصادی می گویم بنده 
لمس نکردم. وقتی اقتصادی در یک مقطع چنین رشد اقتصادی را تجربه کند، باید 
اتفاقات زیادی هم بواسطه این رشد در آن اقتصاد رخ داده باشد و قابل مشاهده نیز 
باشد، از جمله کاهش نرخ بیکاری و فعالیت دوباره تعداد زیادی واحدهای صنعتی که در 
گذشته تعطیل شده بودند. از سوی دیگر افزایش رشد اقتصادی باید با افزایش اشتغال 
نیز همراه باشد، نمی شود رشد اقتصادی حدود 4.6 درصد باشد اما نرخ بیکاری با روند 
معکوس مواجه شود. البته ما اجازه نداریم آمار بانک مرکزی را زیر سؤال ببریم، ولی 
پیشنهاد می کنم بانک مرکزی اجزا این رشد را به طور کامل بیان کنند و بگویندآیا این 

رشد از محل افزایش تولیدات کشاورزی بوده یا خدمات و...
* این رشد توليد محور نيست

دکتر محمد واعظ، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان- مهم ترین 
دلیل رشد اقتصادی حدود 5 درصدی اخیر، مربوط به عملکرد بخش خودروسازی 
است، چرا که این حوزه در ماه های اخیر با افزایش تولید مواجه شده و به همین دلیل، 
ارزش افزوده  صنعت طی ماه های اخیر نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری پیدا 
کرده است. از سوی دیگر میزان فروش نفت نیز نسبت به ماه های گذشته بیشتر شده 
است. نکته پایانی اینکه باید توجه کنیم چنین رشدی پایدار نیست، چرا رشد توام با 

رونق و تولید مولد نیست.
* رشد 4.6 درصدی در صنعت دیده نمی شود

دکتر هادی غنیمی فرد، رئیس هیأت مدیره شورای مرکزی خانه های صنعت و معدن 
ایران- این رشد را بنده در صنعت و تولید لمس نکردم. تحلیل من این است سهم بیشتر 

رشد اقتصادی ناشی از فروش صادرات نفت بوده که البته پایدار و همیشگی نیست.
* به خاطر کميجانی این رشد را قبول می کنم!

احمد حاتمی یزدی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات - بنده به خاطر سوابق آقای 
کمیجانی که هم اکنون معاون رئیس کل بانک مرکزی است؛ این آمار را کامال قبول 
دارم و می پذیرم. کمیجانی در دولت نهم نیز در همین پست و جایگاه فعالیت می کرد 
که بدلیل اختالفی که بین رئیس جمهور و ایشان بر سر اعالم آمار پیش آمد، وی را کنار 
گذاشتند. ایشان از اقتصاددانان و اساتید اقتصاد معتمد کشور است. آمار کشور در سال 
گذشته نسبت به سال 91، 5.8 درصد منفی بوده و هم اکنون نسبت به بهار گذشته 4.6 
درصد مثبت شده که با یک محاسبه به این نتیجه می رسیم که ما همچنان نسبت به 
سال 91، بیش از یک درصد در منفی هستیم. بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را بر 
اساس بنگاه هایی که باالی 50 نفر نیرو دارند، محاسبه می کند و این آمار نباید لزوما به 
افزایش اشتغال برسد با وجود اینکه هم اکنون کشور نیاز افزایش اشتغال دارد. البته باید 
به این نکته اذعان کنم که لزوما هر رشدی به رشد اشتغال نمی انجامد. به طور مثال 
در بخش نفت ما رشد فروش داشته ایم و این لزومی بر افزایش اشتغال نیست. رشد 
اقتصادی در بخش های مختلف است و قطعا اگر بتوانیم رشد تولید را افزایش دهیم در 

آینده نزدیک نیز به رشد در حوزه اشتغال هم خواهیم رسید.
* تردید نکنيد؛ آمار درست است

دکتر غالمرضا مصطفی پور، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران- بانک مرکزی 
براساس ارقام و اعداد مستند این آمار را اعالم می کند، لذا نباید نسبت به این آمار 
تردید داشت. اگر هم نقاط ابهامی وجود داشته باشد می توان آنها را بررسی کرد. شاید 
این رشد برای مردم قابل لمس نباشد، اما این آمار از کلیه جامعه شهری، روستایی و 
درآمدهای ناشی از کلیه فعالیت های اقتصادی)واردات و صادرات( تهیه شده و براساس 
پارامترهای اقتصادی تنظیم شده است. رشد اقتصادی به این معناست که تحرک 
اقتصادی، افزایش درآمد و تبدیل مواد اولیه به کاال و فروش آن و توسعه خدمات رخ 
داده است؛ بنابراین اگر 4.6 درصد رشد اقتصادی اعالم شده، بیانگر این است که بر 
رکود فائق شده ایم. البته الزم به ذکر است که آمارهای جهانی بصورت سنواتی اعالم 

می شود، با این حال ایرادی به آمارهای نقطه به نقطه هم وارد نیست.
منبع: نسیم آنالین 

رشد ۴۰ درصدی وام ها به نفع تولید یا 

مسکن/ دولت به کدام بخش اقتصادی 

کمک بیش تری می کند 
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رشد اقتصادی سال آینده ایران 
رضایت بخش می شود  

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی گفت: 
بر اساس مطالعات انجام گرفته از سوی اقتصاددانان وضعیت 
کلی کشور در حوزه رشد اقتصادی در سال آینده رضایت 

بخش می شود. 
عوض حیدرپور با اشاره به اینکه روند ارائه الیحه بودجه سال 
آینده دچار تغییرات محتوایی و اجرایی قابل توجهی شده 
است، خاطرنشان کرد: مطابق مطالعات انجام گرفته از سوی 
اقتصاددانان بخش قابل توجهی از مشکالت و نارسایی های 
کنونی حاکم بر اقتصاد کشور در سال آینده حذف خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس مطالعات انجام گرفته از سوی 
اقتصاددانان وضعیت کلی کشور در حوزه رشد اقتصادی در 
سال آینده رضایت بخش می شود. حیدرپور اظهارداشت: 
سیاست گذاری های سازنده دولت در حوزه بین المللی زمینه 

حل مشکالت کشور را فراهم کرده است. 
وی در خصوص آخرین رویدادهای مذاکرات ایران بر سر 
مسأله هسته ای، گفت : کاهش و حذف تحریم ها به عنوان 
یکی از مهم ترین مطالبات دولت در مذاکرات بین المللی 
مطرح است و بر همین اساس در نیویورک نیز شاهد تداوم 
اجرای این سیاست های سازنده هستیم. عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری از 
صحبت های خود با اشاره به اینکه جریان داعش با ورود 
مردم سوریه و عراق به میدان نبرد روزهای پایانی عمر خود را 
سپری می کند، بیان داشت: در حال حاضر سران عربستان با 
درک اهمیت حفظ وحدت و انسجام در جهان اسالم نسبت 
به همکاری و تعامل با کشورهای منطقه و به خصوص ایران 

تعامل دارند.
حیدرپور خاطرنشان کرد: ایران باید از این ظرفیت مناسب به 

شکل شایسته بهره گیری کند./صاحب نیوز

دستور دولت به بانک مرکزی/ طرح 
موسوم به › پول زور‹ منتفی شد

هیات دولت در جلسه اخیر خود به بانک مرکزی دستور 
داد تمام جوانب موضوع اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه 
های کارتخوان را بررسی کرده و پیشنهادات الزم درباره 
چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار 
منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کند.  
براساس تصمیم هیات دولت که در جلسه دیشب اتخاذ شد، 
اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه های کارتخوان به تعویق 
افتاد. بانک مرکزی چندی پیش تصمیم گرفت تا از ابتدای 
آبان ماه سال جاری به ازای هر تراکنش در دستگاه های 
کارتخوان فروشگاهی مبلغ 100 تا 120 تومان از دارندگان 
این دستگاه ها کارمزد دریافت شود که این کارمزد از حساب 
بانکی آنها کسر خواهد شد. براساس تصمیم هیات دولت، 
اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه های کارتخوان فعال اجرایی 
نخواهد شد تا در آینده در این خصوص تصمیم گیری شود. 
با توجه به تمام موارد به نظر می رسد بانک مرکزی باید 
تمهیدات ویژه تری در نظر بگیرد تا دستاوردهای بانکداری 
الکترونیک که طی سال ها تالش و فرهنگ سازی به 
دست آمده در مدت کوتاهی دچار خدشه و آسیب نشود. 
واکنش بسیاری از فروشندگان در برابر این طرح و کاهش 
مراجعات آنها به دستگاه های کارتخوان بخشی از این تبعات 

را نشان می دهد./ایرنا

پيامک: 300069721010  شماره مستقيم: 03145244484   حماهس سازان
مهرماه 1393 /شماره 1

نقشه راه تحقق اقتصاد مقاومتی:



اجالس زنان، سبک زندگی متفاوت یک زن مسلمان ایرانی 
را به دنیا معرفی می کند

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان از 
حضور 10 گروه موسیقی و 12 گروه نمایش اصیل، سنتی 
و ایرانی در اجالس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی 

ناملموس ICCN خبر داد.
حجت االسالم محمد قطبی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، 
برگزاری اجالس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی 
ناملموس ICCN در اصفهان را یکی از بهترین اقدامات در 

حوزه فرهنگی دانست و اظهار کرد: برگزای چنین اجالسی با 
این عظمت، در تاریخ فعالیت های شهرداری اصفهان معدود 

و بی نظیر است. 
اجالس ICCN میراث فرهنگی ناملموس اصفهان را احیا 

می کند 
وی با اشاره به اهمیت برگزاری اجالس و جشنواره بین 
المللی میراث فرهنگی ناملموس ICCN در شهر اصفهان، 
عنوان کرد: این اجالس می تواند میراث فرهنگی ناملموس 
مان را به صورت پر رنگ تر مورد توجه قرار داده و در احیای 

آنها کمک بزرگی کند. 
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان ضمن 
تشکر از شهرداری اصفهان به دلیل میزبانی از اجالس و 
 ICCN جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس
گفت: برگزاری این اجالس می تواند فرصت مناسبی برای 
معرفی میراث فرهنگی فرهنگی ناملموس کشور ایران به 

ویژه شهر اصفهان به مردم دنیا باشد. 
به  اصفهان  ارشاد  های  فعالیت  به  اشاره  ضمن  قطبی 
نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در اجالس و 
 ، ICCN جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس
دعوت از برترین گروه های نمایشی و موسیقی اصیل، سنتی 
و ایرانی از سراسر کشور در این فستیوال را از مهمترین برنامه 

های تدارک دیده شده عنوان کرد. 
وی با بیان این که 12 گروه نمایش در این اجالس حضور 
خواهند داشت، افزود: این گروه ها از بین گروه های نمایش 
کل کشور و با توجه به پارامترهای مورد توجه در یک کار 
فرهنگی ایرانی و اصیل شناسایی و به شهرداری اصفهان 

معرفی شده اند. 
جشنواره  در  اصفهانی  تعزیه  های  گروه  پررنگ  حضور 

 ICCN
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با 
بیان این که در حوزه نمایش آیینی تعزیه نیز گروه هایی 
برای حضور در اجالس دعوت شده اند، اظهار کرد: با توجه 
به این که اصفهان یکی از پایگاه های تعزیه است، لذا نقش 
پررنگ تری در این بخش خواهد داشته و از ظرفیت آن 

بیشتر استفاده شده است. 
قطبی همچنین از حضور 10 گروه موسیقی در اجالس و 
جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس ICCN خبر 
داد و گفت: کار شناسایی، امتیاز بندی ، رتبه بندی و انتخاب 
گروه های موسیقی نیز در دو یا سه مرحله انجام شده ولی 

هنوز به صورت نهایی نام آنها اعالم نشده است. 
وی همچنین به مشارکت ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی در برگزاری اجالس زنان که امسال برای اولین بار 
به اجالس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس 
ICCN اضافه شده است اشاره کرد و بیان داشت: انتخاب 
و معرفی بانوان هنرمند اصفهانی در این اجالس به طور ویژه 

مورد توجه قرار گرفته است. 
میراث  نمایشگاه  برگزاری  در  مشارکت  همچنین  وی 
فرهنگی ناملموس را یادآور شد و عنوان کرد: این نمایشگاه 
تجلی میراث فرهنگی ناملموس در هنرهای تجسمی و 

هنرهای نمایشی است. 
در دیدگاه فرهنگی آنچه که راجع به زن مطرح می شود، 

شخصیت و شانیت است 
قطبی با اشاره به جایگاه و شخصیت زن ایرانی در چهار 
عرصه مهم دختری، خواهری، مادری و زن بودن که اسالم 
نیز به آن توجه ویژه ای کرده است، خاطرنشان کرد: در 
اجالس زنان به دنبال این هستیم که به دنیا نشان داده و 
به خودمان نیز یادآوری کنیم که از دید ما زن در هر نقشی 
که باشد، در سطح جامعه دارای عظمت و اعتبار است و پا 
به پای مردان، همان جایگاه و نقش انسانیت؛ نه صرفا ابزار 

و کاال را دارد. 
وی تاکید کرد: ما نگاه مان نگاه جنسیتی به زن نیست و 
در دیدگاه فرهنگی آنچه که مطرح می شود، شخصیت و 

شانیت است. 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  مدیرکل  گفته  به 
اصفهان، در این اجالس باید جایگاه به تمام معنای یک 
زن مسلمان ایرانی معرفی شده و در ابعاد مختلف به منصه 

ظهور گذاشته شود. 
زن  یک  زندگی  سبک  تفاوت  معرفی  همچنین  قطبی 
مسلمان ایرانی با دیگر زنان دنیا را از دیگر بخش های این 

جشنواره اعالم نمود. 
وی افزود: اجالس زنان سبک پوشش زن ایرانی، سطح 
تعامالت و حضورش در جامعه به عنوان یک انسان و توجه 

کرامت و شانیت زنان را به مورد توجه قرار خواهد داد. 

فرمانده سپاه ناحيه برخوار:
یک هزار و ۳۰۰ نفر دانشجو 
در اردوهای جهادی برخوار 

شرکت کرده اند
فرمانده سپاه ناحیه برخوار گفت: امسال بیش از یک هزار 
و 300 نفر روز دانشجو در طرح اردوهای جهادی شرکت 

کردند.
محمدحسین کفعمی در آیین اختتامیه اردوهای جهادی 
بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان برخوار گفت: 
طرح اردوهای جهادی امسال در روستاهای َمرغ، دنبی، 

علی آباد چی و پروانه برگزار شد.
وی مهم ترین فعالیت این گروه ها را برگزاری کالس های 
آموزشی، علمی، سبک زندگی و خانواده، کالس های 
مشاوره و روانشناسی، کالس های ورزشی و کوهنوردی، 
برنامه ای  همراه  نوبت  سه  در  جماعت  نماز  برگزاری 
فرهنگی و مذهبی، زیباسازی مدارس و مساجد، تکمیل 
ساخت حسینیه روستای مرغ، ساخت و تعمیر منازل اهالی 
محروم روستا با کمک کمیته امداد و ویزیت رایگان توسط 
پزشک نام برد. در ادامه محمدرضا عبدانی فرماندار برخوار 
گفت: در اردوهای جهادی دانشجویان افزون بر اقدامات 
فرهنگی و عمرانی، باید در عرصه سیاسی هم وارد شود و 
اهالی روستا را از تهاجم های فرهنگی دشمن و آسیب های 

فضاهای مجازی آگاه سازند.
وی افزود: در اردوهای جهادی بسیاری از محرومیت های 
مناطق محروم کشور از بین رفته است و با حضور پر 
رنگ دانشجویان، دانش آموزان و بسیجیان محلی خدمات 

زیادی در سطح کشور انجام شده است./خبرما

استفاده زیاد از فضاهای 
مجازی خطر ابتال به اختالالت 

روان تنی
یک روانشناس گفت: استفاده زیاد از فضاهای مجازی 
مانند اینترنت خطر ابتال به اختالالت روان تنی را افزایش 

می دهد.
دکتر اصغر آقایی گفت: افرادی که وارد فضاهای مجازی 
مانند اینترنت می شوند و زمان زیادی را در این فضاها 
صرف می کنند منجر به کاهش روابط بین فردی و فعالیت 
در این افراد شده و آمادگی آن ها را برای ابتال به اختالالت 
روان تنی افزایش می دهند که افسردگی، انزوا، مشکل 
جسمانی و گوارشی و بروز سکته نیز از دیگر عوارض 

استفاده زیاد از این فضاها است.
آقایی افزود: بیماری هایروان تنیبیماری های روانی هستند 
که تولید اختالالت جسمانی می کنند. سردردهای ناشی 
از استرس، ناراحتی های پوستی ناشی از فشارهای روانی، 
ناراحتی های گوارشی و قلبی عروقی ناشی از مسائل روانی 

از جمله اختالالت روان تنی هستند.
وی با بیان اینکه مدیریت استفاده از فضاهای مجازی در 
پیشگیری از این عوارض بسیار موثر است، تصریح کرد: 
افراد باید در طول روز و زمان معین وارد این فضاها شوند 
و با رفتن به این فضاها نباید فعالیت و روابط اجتماعی و 

خانوادگی آن ها کاهش یابد.
این روانشناس اظهار کرد: در نظر گرفتن دو فاکتور مهم 
سن و نوع استفاده از این فضاهای مجازی از اهمیت 
باالیی برخوردار است. یکسری از افراد برای جستجوی 
مقاله و کارهای تحقیقاتی از این فضاها استفاده می کنند 

ولی برخی دیگر استفاده نامناسبی از این فضاها دارند.
از طریق محیط  و دوست یابی  افزود: چت کردن  وی 
مجازی و یا دانلود کردن اقداماتی است که باعث می شود 
فرد از روابط اجتماعی و فعالیت دور شود و آمادگی وی 

برای ابتال به اختالالت روان تنی نیز افزایش یابد/ایسنا

ایجاد آرامستان در شاهین شهر 
تبعات روحی و روانی خاصی 

را به دنبال دارد
ایجاد  بودجه مجلس گفت:  و  برنامه  عضو کمیسیون 
آرامستان عمومی در شاهین شهر تبعات روحی و روانی 
در  حاجی دلیگانی  حسینعلی  دارد.  دنبال  به  را  خاصی 
گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به طرح 
برای  کرد:  اظهار  اصفهان،  شمال  عمومی  آرامستان 
ایجاد این آرامستان در فرمانداری شهرستان شاهین شهر 
جلساتی برگزارشده بود که بعد از اطالع از این جلسه به 

آن اعتراض شد.
وی افزود: مبنای این طرح بر آن بود که یک هزار و ۷23 
هکتار از زمین های شمال غرب واقع در شهرستان شاهین 
این موضوع  به  آرامستان عمومی  ایجاد  برای  را  شهر 

اختصاص دهند.
با  داد:  ادامه  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
توجه به اخبار به دست آمده، قرار بود که این موضوع در 
کارگروه های مختلف بررسی و توسط شورای برنامه ریزی 

و توسعه استانداری به تصویب برسد.
وی بیان داشت: با توجه به جلسه ای که توسط مسئوالن 
شهرستان صورت گرفت؛ نامه ای برای جلوگیری از اجرای 
طرح آرامستان عمومی شمال غربی اصفهان نوشته و 

تقدیم استاندار محترم اصفهان شد.
حاجی دلیگانی با اشاره به امکان به وجود آمدن معضالت 
و مشکالت اجتماعی توسط این آرامستان تأکید کرد: 
استاندار اصفهان دستور الزم برای توقف طرح و بررسی 

کارشناسی بیشتر را صادر کرد.
وی تصریح کرد: عمده مخالفت ما با این طرح این بود که 
زیرساخت های الزم در منطقه برای چنین طرحی وجود 
ندارد و استعدادهایی که در منطقه هست، برای توسعه و 

عمران آرامستان حیف است.
اینکه  به  اشاره  با  برخوار  و  شاهین شهر  مردم  نماینده 
شاهین شهر یک شهر زیبا با مبلمان شیک است، اظهار 
کرد: حیف است که ورودی اصفهان چنین مهری به 
نامش ثبت شود، چراکه اثرات روحی و روانی خاص خود 

را به دنبال دارد.
وی اضافه کرد: البته نظر کارشناسان گروه اتک بر این 
است که آرامستان های بزرگ به کوچک تر تقسیم شوند و 

حتی در خود شهرها ایجاد شود.
حاجی دلیگانی در پایان عنوان کرد: از دیدگاه روانشناسی 
کالنشهری  که  بودند  کرده  بررسی  اتک  گروه  هم 
مثل اصفهان اگر آرامستان آن متمرکز باشد به صالح 
شهروندان نیست و تأثیر روحی و روانی منفی را به دنبال 

خواهد داشت.

فرهنگی6 h.haji@chmail.ir

بازخوانی بهاریه سهراب سپهری:

مانده تا سینی ما پر شود از 
صحبت سمبوسه و عید

سهراب سپهری در سروده ای زیبا آمدن فصل بهار 
و کوچ زمستان سرد را به همگان گوشزد می کند.

که  یافت  نمی توان  را  باادبایران زمین  آشنا  کسی 
نام سهراب سپهر شعر ایران را نشنیده باشد ارتباط 
طبیعی  عناصر  و  طبیعت  با  او  شعر  ناگسستنی 
انکارناپذیر است و از همین رو است که هر فرد با هر 
تفکر و نگرش با شعر او ارتباط برقرار می کند چرا که 

از خاستگاه او سخن می گوید.
اصاًل یکی از خرده هایی که منتقدان به شعر این 
شاعر کاشانی می گیرند همین حضور پررنگ طبیعت 
در آثار این فرزند کویر است و آن را دلیل بی اعتنایی 
شاعر به مسائل اجتماعی و رویدادهای سیاسی تلقی 
می کنند حال آنکه شاعر »حجم سبز« غافل شدن 
از محیط زیست و اتفاقات آن با تمام جزییاتش را از 

عوامل بروز ناراحتی ها در یک جامعه می داند.
طبیعی است این فرزند سیلک نسبت به آمدن بهار 
به عنوان تحول طبیعت بی تفاوت نباشد و با طبقی از 
واژگان با احساس، به استقبال تغییر شگرف طبیعی 

برود.
شاعر»صدای پای آب« در قالب بهاریه ای تصور خود 
را از موسم بیدار شدن طبیعت به تصویر کشیده که 

آن را در زیر با هم مرور می کنیم:
مانده تا برف زمین آب شود/

مانده تا بسته شود این همه نیلوفر وارونه چتر/
ناتمام است درخت/

زیر برف است تمنای شنا کردن کاغذ در باد/
و فروغ تر چشم حشرات/

و طلوع سر غوک از افق درک حیات/
مانده تا سینی ما پر شود از صحبت سمبوسه و عید/

در هوایی که نه افزایش یک ساقه طنینی دارد/
و نه آواز پری می رسد از روزن منظومه برف/

تشنه زمزمه ام/
مانده تا مرغ سر چینه هذیانی اسفند صدا بردارد/

پس چه باید بکنم/
من که در لخت ترین موسم بی چهچه سال/

تشنه زمزمه ام؟/
بهتر آن است که برخیزیم/

رنگ را بردارم/
روی تنهایی خود نقشه مرغی بکشم./فارس

پور محمدی وزیر دادگستری:

راست گفتاری و صداقت آیت 
اهلل گزی محور تجمع افراد 

جامعه می باشد

همایش  در  محمدی  پور  مصطفی  االسالم  حجت 
نکوداشت عالمه مال شیخ عبدالکریم گزی گفت: عالمه 
شیخ عبدالکریم گزی نماد یک عالم اسالمی تربیت شده 

مکتب اهل بیت است.
پر  پرتالش،  راعالمی  گزی  عالمه  دادگستری  وزیر 
کوشش، خدمت گزار، خطر پذیر و مشکل گشا هم در 
عمل و هم در علم و هم در اجتهاد دانست و گفت: راست 
گفتاری و صداقت آیت اهلل گزی است که محور تجمع  

واجتماع افراد جامعه می شود.
وی با بیان اینکه  رمز موفقیت یک گروه و جامعه در 
صداقت است افزود: صداقت امام )ره( بود که مردم را 

پروانه وار دور خود جمع می کرد.
پور محمدی افزود: اگر امروز انقالب اسالمی ما، فرهنگ 
ما، تشیع ما و کشور ما این چنین فروزان و افتخار آمیز و 
تاثیر گذار و الهام بخش به حیات خود ادامه می دهد به 
جهت چنین عالم وارسته ای است. وزیر دادگستری در 
ادامه با بیان اینکه اسالم دین عقالنیت، دین علم و تفکر 
و دین تجربه است افزود: اساس اسالم و تفکر اسالمی 
در وفاداری، صداقت، ایمان در راس همه امور به خداوندو 
عقالنیت است. وی با استناد به روایتی از امام صادق علیه 
السالم گفت: اسالم به این نکات توجه دارد،عقل الزمه 
حرکت و حیات انسانی است. و عقل با علم و تجربه اعتال 
و کمال می یابد.  راست گفتاری و صداقت آیت اهلل گزی 
محور تجمع افراد جامعه می باشد پور محمدی با اشاره 
به این که کفار ما را متهم به جامعه عقل گریز، علم 
گریز، تجربه گریز و پیشرفت گریز می کنند ابراز داشت: 
همین انسانها سپس داعش و تند روهای ضد اسالم و 
ضد بشریت را به اسم اسالم خلق می کنند. و به عنوان 
نماد اسالم معرفی می کنند. وزیر دادگستری افزود: تاکید 
اسالم به علم، عقالنیت، تفکر، مردم دوستی، محبت و 
معنویت است و باید مراقب باشیم که دستمان از دامان 
علمای راستین و بزرگان و اولیای الهی و ائمه اطهار)ع( 
کوتاه نشود. حجت االسالم پور محمدی افزود: رییس 
جمهوری پس از بازگشت از سفر به نیویورک و روسیه 
در گزارشی اعالم کردند که در تمام مالقاتها احساس 
تکریم و تجلیل و خواهش برای رهایی از دست آمریکا 
داشتند و اینکه به جز ایران هیچ کشوری نمی تواند به 

آنها کمک کند.

سلحشور خبر داد:
تولید ۶ فیلم سینمایی از سریال 

موسی)ع(/راه برای تولید آثاری نظیر 
»به رنگ آفتاب« هموار شود

از  گفت:  »موسی)ع(«  تلویزیونی  مجموعه  کارگردان 
این سریال، 6 فیلم سینمایی با موضوع کودکی حضرت 
موسی )ع(، ازدواج ایشان، داستان خضر و موسی، بقره، 
برج فرعون و همچنین کل داستان زندگی آن حضرت 

استخراج خواهد شد./فارس

خواندنی »

برگزاری اجالسی با این عظمت در تاریخ فعالیت شهرداری اصفهان بی نظیر است
: ICCN مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با تاکيد بر اهميت اجالس

» خبر

یاد و خاطره شهدای شاهین شهر جاویدان شد

افتتاح نخستین خانه بیداری اسالمی کشور در اصفهان کلید خورد

استاد فرشچيان:
 عشق و عالقه مندی هنرمندان امروزی حالت نمایش به خود گرفته است  

هنرمند پیشکسوت اصفهانی گفت: عشق و عالقه مندی 
که در بین ما هنرمندان قدیمی وجود داشت یک مقداری 
تغییر پیدا کرده است. استاد محمود فرشچیان در»نخستین 
خانه  در  اصفهانی« که  و گفت  هنرمندان  نشست گپ 
هنرمندان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: به نظر من 
خود ما هنرمندان هم برای ارائه نکردن کیفیت باال در هنر 
و انجام یک کار خوب و ماندگار مقصریم. وی در ادامه 
افزود: آن عشق و عالقه مندی که در بین هنرمندان قدیم 
وجود داشت االن تغییر کرده و حالت یک نمایش را به 
خودگرفته است ومتأسفانه هنرمندان امروز می خواهند هنوز 
به جایی نرسیده نمایشگاه بزنند و شهرت پیدا کنند ولی 

این طورنمی شود و این ها باید عشق بورزند و کار خوب 
کنند و دولت هم باید همکاری کند و هنر هم باید حالت 
آکادمیک به خود بگیرد و اصالت خودش را کامال حفظ کند.

استاد فرشچیان به کتاب نقوش هندسیه العربیه اشاره داشت 
و گفت: این کتاب به بیست و شش زبان بزرگ دنیا چاپ 
شده و با تیراژ باال و با قیمت ارزان در سراسر جهان پخش 
می شود و این در حالی است که تمام نقوش مندرج در این 
کتاب متعلق به هنر، فرهنگ و تاریخ چهار صد سال پیش 
این مملکت است و این ضعف بزرگ ما در اطالع رسانی 
درخصوص منابع وگنجینه های هنر،فرهنگ وتاریخ این مرز 

و بوم است. /صاحب نیوز

شهردار اصفهان گفت: نخستین خانه بیداری اسالمی ایران در فضای 3 هزار متر 
مربعی در اصفهان افتتاح شد.

مرتضی سقائیان نژاد ظهر در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران اظهار داشت: خانه 
بیداری اسالمی اصفهان ارتباط بین گذشته و آینده را برای ما ترسیم می کند و 
این بسیار افتخارآمیز است.وی با اشاره به اینکه بدنبال افتتاح این خانه به طور قطع 
نقدهایی مطرح می شود که از خداوند بزرگ می خواهیم برکات خود را بر این خانه 
نازل فرماید تا خانه بیداری اسالمی به عنوان مرجع حرکتی در تمدن نوین اسالمی ما 
باشد، ادامه داد: افتتاح خانه بیداری اسالمی اصفهان همچون افتتاح یک دانشگاه در 
بعد تمدنی و بیداری اسالمی است. شهردار اصفهان با اشاره به سیاست های راهبردی 
خانه بیداری اسالمی اصفهان تصریح کرد: در این خانه قرار است تجمعی از نخبگان 
فرهنگی حوزه و دانشگاه را شاهد باشیم که تشکل این نخبگان در موضوعیت بیداری 

اسالمی با دیدگاه تمدنی یکی از راهبرهای خانه بیداری اسالمی به شمار می رود. 
وی اضافه کرد: راهبرد دوم خانه بیداری اسالمی اصفهان این است که بتوانیم 
مرجعیتی را در کشور پیرامون بیداری اسالمی با دیدگاه تمدنی داشته باشیم و امید 
است که این خانه در آینده بتواند مرجعیت و قطبیتی برای رجوع افراد در مباحث 

بیداری اسالمی و تاریخی و تمدنی پیدا کند. 
سقائیان نژاد با بیان اینکه سیاست بعدی خانه، تولیداتی است که خانه بیداری اسالمی  
دارد، گفت: همانطور که خانه مشروطیت تولیدات ارزشمندی داشته است این خانه 
نیز می تواند با تولیدات خود از مراجعی باشد که جایگاه خود را در سطح ملی و بین 

المللی باز کند. وی توجه به فضای مجازی برای مخاطبین خانه بیداری اسالمی را 
مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: راه اندازی سایت یکی دیگر ازراهبردهای است که 
می تواند پاسخگوی برخی از ابهامات ذهنی آنهایی که در این رابطه تحقیق می کنند، 

باشد و اطالعات الزم را در محیط مجازی برای مخاطبین خود فراهم کند.
 شهردار اصفهان اضافه کرد: نگاه ما به نظام جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی 
باید یک نگاه تمدنی باشد زیرا ما نمی خواهیم صرفا فقط کشورداری و حکومت 
داری کنیم بلکه قصد داریم با دید متمدنی به اهداف بلند دست پیدا کنیم. وی  با 
بیان اینکه در حال حاضر نظام در ابعادسخت افزاری به پیشرفت های قابل توجهی 
در علم، اقتصاد، صنعت، تبلیغات و سیاست دست یافته است، اضافه کرد: علیرغم 
پیشرفت های یاد شده رهبر معظم انقالب همواره اشاره کرده اند که در بخش نرم 
افزاری، فکری و شیوه زندگی، فرهنگ و تربیت اجتماعی و سیاسی که باید رسوبات 
نظام را دنبال کند و پایه های اصلی تمدن را برای ما بنا گذارد ، هنوز جای کار دارد. 
سقائیان نژاد گفت: با نگاهی به تاریخ اصفهان در می یابیم که هرچه در طی قرن ها 
به دست آوردیم به دلیل هویت ایران است و این پشتوانه خوبی است و اگر از این 
ظرفیت استفاده نشود در واقع ملل رشد نیافته ایم چرا که این سرمایه ها را همه 

شهرهای کشور و دنیا ندارند.
وی یادآور شد: خانه مشروطیت اصفهان با اینکه دومین خانه مشروطیت در کشور بود 
اما حرکت نویی در اصفهان بود ولی ابعاد فرهنگی دو خانه مشروطیت تبریز و اصفهان 
را که با هم مقایسه کنیم، اصفهان قابل مقایسه با تبریز نیست چرا که در اصفهان یک 

حرکت پویای فرهنگی در تاریخ معاصر را داشته است و خیلی تفاوت دارد که فقط در 
حد یک موزه به آن خانه نگاه کنیم. وی افزود: حرکتی که در اصفهان انجام می شود 
شاید مغفول مانده و یا به صورت پراکنده به آن پرداخته شده اما قرار است همه تجمع 

های فکری در این خانه شکل بگیرد و این مسؤولیت سنگینی است.
راه اندازی خانه بيداری اسالمی در اصفهان یک پروژه حياتی است

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه دغدغه ، همت و پیگیری »دکتر نجفی، رییس خانه 
مشروطیت اصفهان« نبود این اتفاق امروز به وقوع نمی پیوست، تصریح کرد: خانه 
بیداری اسالمی اصفهان از نظر فیزیکی 3 هزار متر مربع سطح و زیربنا دارد اما از 
آن مباحثی است که گوهر این حرکت ارزشمند در آینده بیشتر مشخص خواهد شد.

وی افزود: شاید ما در اصفهان پروژه های زیادی را افتتاح و به بهره برداری رسانده 
ایم ولی این پروژه از هر جهت ما را اغنا می کند و من امیدهای زیادی به کارآیی های 

این خانه دارم.
سقائیان نژاد بیان داشت: راه اندازی خانه مشروطیت فکر ما را تغییر داد و به دنبال آن، 
خانه انقالب را تشکیل داده و سپس آینده پژوهی و مهدویت را که حد اعالی تکاپوی 

انقالب اسالمی به انقالب حضرت مهدی )عج( برسد.
وی تاکید کرد: خانه بیداری اسالمی را پشتوانه همه این اقدام ها است که گذشته و 
آینده را مدیریت خواهد کرد و آنهایی که تبهری در تاریخ معاصر هستند بهترین افراد 
برای مدیریت آن به شمار می روند و از این رو »دکتر نجفی« بهترین گزینه برای 

مدیریت خانه بیداری اسالمی هستند./ مهر

به همت شهرداری و شورای اسالمی شاهین شهر کتاب 
یادمان شهدای شاهین شهر تدوین و چاپ شد.

با حضور سردار حسین دقیقی رییس تأمین اجتماعی و 
خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، 
و  رییس  شهرستان،  فرماندار  شاهین شهر،  جمعه  امام 
شاهین شهر،  شهردار  شهر،  اسالمی  شورای  اعضای 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، فرماندهان 
نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان و سایر مسئوالن 
دستگاه های اجرایی شهرستان از کتاب یادمان شهدای 

شاهین شهر رونمایی شد.
تالش  با  شاهین شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری 

تفریحی  رفاهی  سازمان  کارشناسان  و  مدیرعامل 
شهرداری به منظور ثبت و جاویدان نمودن خاطرات و 
وصایای شهدای شاهین شهر اقدام به تدوین و چاپ کتاب 

یادمان شهدای شاهین شهر نموده است.
پیکر پاک 126 شهید گلگون کفن در شاهین شهر تدفین 
زینت بخش  از 450 شهید  بیش  خانواده  و  است  شده 

شاهین شهر هستند.
این کتاب شامل وصیت نامه ، زندگی نامه و تصاویر دوران 
هشت سال دفاع مقدس است و در مراکز فرهنگی و 
علمی، سازمان ها و ارگان ها و خانواده معظم شهدا توزیع 

خواهد شد.

به مناسبت آغاز سال تحصيلی
کاریکاتور /یار دبستانی این روز ها

فرهنگ نیوز: قطعاً یکی از برنامه هایی که مدارس برای دانش آموزان در نظر می گیرند برنامه ریزی تحصیلی، فرهنگی، اجتماعی و اخالقی است. برنامه هایی که جزء الینفک وظایف مدارس تعریف شده 
است. اما با گسترش فعالیت در فضاهای مجازی و حضور پررنگ نوجوانان و پایین آمدن سن کاربران این فضاها، چه بالیی بر سر تفکرات دانش آموز می آید؟
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زرگرپور عنوان کرد:
نرخ بیکاری اصفهان ۱.۵ درصد 
بیشتر از میانگین کشوری است

استاندار اصفهان گفت: علی رغم نرخ رشد اقتصادی 
باال در اصفهان نرخ بیکاری در این استان 1,5 درصد 

بیشتر از میانگین کشور است./ایمنا

امام جمعه دولت آباد: 
 در خصوص تهاجم فرهنگی 

دشمن هشدار داد
وسیله  به  دشمنان   : گفت  سرافراز  السالم  حجت 
ماهواره، اینترنت و ...خانواده ها و جوانان ما را مورد 
هجمه خود قرار داده اند. لذا باید خانواده ها به هوش 

باشند./خبر ما

کمبود ۴ هزار معلم در مقطع 
ابتدایی اصفهان

معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش 
و پرورش اصفهان گفت: کمبود 4 هزار معلم در 
ابتدایی اصفهان از مشکالت این استان  مقطع 

در تأمین معلمان به شمار می رود.
مسئوالن  مطبوعاتی  نشست  در  پناهی  اکبر 
کرد:  اظهار  اصفهان  استان  پرورش  و  آموزش 
برای جبران کسری  ابتدایی  250 کالس دوره 
جایی صورت  در  و  شدند  ادغام  انسانی  نیروی 
نفر   30 از  بیشتر  2 کالس  مجموع  که  گرفته 

نباشد./تسنیم

افت شدید در ذخایر پشت سدها:
۱۵ اقدام فوری برای خروج 
کشور از بحران آب/ اجرای 
طرح بازار آب در ۶۰9 دشت

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در شورای عالی آب 15 
طرح جدید برای بازگشت کشور به شرایط مناسب در 
بخش آب تصویب شده است، گفت: ذخایر آب پشت 
دریاچه های سدها افت کرده و کشور در بحران آب 

قرار دارد./فارس

امام  تاریخی  به سنت  بنا  انقالب  هر ساله رهبر معظم 
ارسال  حج  عظیم  کنگره  به  را  پیامی  )ره(  اهلل  روح 
می کنند که در صحرای عرفات قرائت می شود. ولی امر 
مسلمین جهان در این پیام هرساله به اولویت های مهم 
دنیای اسالم اشاره می کند و مسلمانان را از خطراتی که 
آنها را تهدید می کند آگاه می کند و برای این مشکالت 

راه حل خودشان را نیز ارائه می دهند.
برانگیز  خاطره  از  یکی  شک  بی  مسلمان  هر  عمر  در 
ترین سفر ها، سفر حج و زیارت کعبه است و این شور 
خانه  زیارت  برای  جهان  مسلمانان  تمامی  در  شوق  و 

خدا وجود دارد.
حج یک فرصت بی نظیر برای دنیای اسالم است که 
خود و پیروانش را کنار خویش متحد ببیند و برای این 

اتحاد و این تجمع برنامه ریزی کند.
در حج امسال به گفته آمار های منتشر شده ، 61 هزار 
و 500 زائر ایرانی در قالب 451 کاروان به حج مشرف 
شده اند. این ظرفیت عظیم فقط از کشور ایران به حج 
رفته اند و در مجموع بنا به گزارش وزارت حج عربستان 

بیش از سه میلیون زائر راهی سرزمین وحی شده اند.
این جمعیت خیره کننده از مسلمانانی که دعوت حق را 
لبیک گفته اند، یک فرصت طالیی را در اختیار جهان 

اسالم می گذارد تا به اهداف خود نزدیکتر شود.
امام  تاریخی  به سنت  بنا  انقالب  هر ساله رهبر معظم 
ارسال  حج  عظیم  کنگره  به  را  پیامی  )ره(  اهلل  روح 

می کنند که در صحرای عرفات قرائت می شود.
به  هرساله  پیام  این  در  جهان  مسلمین  امر  ولی 
و  کند  می  اشاره  اسالم  دنیای  مهم  اولویت های 
مسلمانان را از خطراتی که آنها را تهدید می کند آگاه 
می کند و برای این مشکالت راه حل خودشان را نیز 

ارائه می دهند.
از  پر  برای مسلمانان سراسر جهان سالی  سال گذشته 
جنگ و خونریزی و آشوب بود و دنیای اسالم روز های 

سختی را پشت سر گذاشت
به طور خالصه از مهم ترین وقایع جهان اسالم در سال 
گذشته می توان به حمله رژیم صهیونیستی به باریکه 
غزه اشاره کرد که طی پنجاه روز فجیع ترین جنایات 

را علیه مردم بی دفاع و مظلوم فلسطین رقم زد. واقعه 
به کشور های سوریه  داعش  رحمانه  بی  بعدی هحوم 
و عراق بود که طی این حمله بسیاری از مسلمانان به 

بدترین شکل کشته شدند.
علیه  استکبار  دنیای  متعدد  های  دسیسه  همچنین 
از  بعد  و  میان  این  در  بود.  یافته  ادامه  نیز  مسلمانان 
پشت سر گذاشتن چنین تهدیداتی دنیای اسالم احتیاج 
به همگرایی و اتحاد دارد و پیام رهبر انقالب نیز حامل 
نکاتی از این دست می باشد که چراغ راه امت اسالمی 

است.
نکات  حاوی  حج  کنگره  به  ای  خامنه  امام  اخیر  پیام 

مهمی است که در ذیل به آنها پرداخته ایم:
 یک : ایشان مثل همیشه مهم ترین وظیفه یک حج 
گذار را بعد از تطهیر روحی توجه به مسائل دنیای اسالم 
دانسته اند و فرموده اند:  توّجه به مسائل جهان اسالم 
اولوّیت دارترین  و  مهم ترین  به  فراگیر  و  بلند  نگاهی  و 
و  وظایف  در صدر  اسالمی،  اّمت  با  مرتبط  موضوعات 

آداب حج گزاران است. 
باید  خود  معنوی  وجهه  بر  عالوه  مسلمان  یک  طبیعتا 
توجه  نیز  اسالم  جهان  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  به 

داشته باشد.
در  جرات  به  که  انقالب  رهبر  همیشگی  توصیه   : دو   
به  قابل توجه است توصیه  پیام های حج شان  تمامی 
اتحاد بین تمام اقوام مسلمان و همه آنهاییست که کتاب 
این توصیه مهم  امام خامنه ای  دارند.  قبله مشترک  و 
های  دسیسه  مقابل  دفاع  وسیله  تنها  را  همیشگی  و 
را  آنان  نقشه های  که  دانند  می  مستکبر  کشورهای 
این  امسال  پیام  در  انقالب  رهبر  آب می کند.  بر  نقش 
است  آن  بر  مّکار  دشمن  طالیی:  جمله  با  را  توصیه 
افروختن آتش جنگهای خانگی میان مسلمانان،  با  که 
انحراف  به  آنان  در  را  و مجاهدت  مقاومت  انگیزه های 
را که  استکبار  کشانده، رژیم صهیونیستی و کارگزاران 
دشمنان حقیقی اند، در حاشیه ی امن قرار دهد. راه اندازی 
گروه های تروریستی تکفیری و امثال آن در کشورهای 

منطقه ی غرِب آسیا ناشی از این سیاسِت غّدارانه است. 
رهبر انقالب یکی از علل تشکیل گروه های تروریستی 

را همین شکاف در اتحاد امت می دانند. 
سه: موضوع فلسطین دومین موضوعی است که ایشان 
در پیام شان به کنگره حج مورد توجه قرار داده است. 
این همه تاکید امام خامنه ای بر سر موضوع فلسطین 

یادآور آرمانی است که هیچ گاه نباید فراموش شود. 
قدس  آزادی  و  صهیونیستی  رژیم  نابودی  که  آرمانی 
به  اشاره  با  ایشان  نیز  پیام  این  در  کشد.  می  فریاد  را 
جنایتهای فجیع اسرائیل علیه مردم مظلوم غزه ایشان 
پیروزی نهایی را از آن فلسطین دانسته و شکست رژیم 
صهیونیستی را در این جنگ یاد آور شدند. ایشان ضمن 
توصیه کردن جهاد و حماس به مقاومت در سطح کرانه 

باختری، دولتها را ملزم به حمایت از فلسطین کردند.
حاجیانی که به حج رفته اند خود هر کدام رسانه ای باید 

باشند برای فریاد زدن مظلومیت مردم غزه.
 چهار: در پایان پیام رهبر انقالب صحبت از کلید واژه 
ای آشناست که در کالم امام روح اهلل و از زمان آغاز 
و  ناب محمدی  و آن »اسالم  بود  نیز  انقالب اسالمی 
اسالم آمریکایی« بود. اسالمی که از آن به نام اسالم 
آمریکایی نام می برند اسالم فریب و دشمنی با اسالم 

واقعی است در حالی که لباس زیبایی به تن دارد.
اینها پی  بردن فرق  به ضرورت پی  باید  امت اسالمی 
برده و در راه آن تالش کند. اصال همین مراسم برائت 
از مشرکین در صحرای عرفات خود یک مانور قدرتمند 
اسالم ناب محمدی است که فریاد می زند اسالم صادر 
شده از سمت غرب را قبول نداشته و با آن دشمن است...

بسیاری  که  است  اسالمی  امت  عظیم  نمایشگاه  حج   
به  را  آنان  نقشه های  ناامید می سازد و  را  از دشمنان 
نیازمند  این فرصت  از  استفاده  سادگی خراب می کند، 
نیز  انقالب  پیام رهبر  بند  آخرین  بصیرتی است که در 

مشهود است.
ناب  اسالم  از  پیروی  با  مسلمانان  تمامی  که  امید 
جهان  واقعی  دشمنان  و  دوستان  شناخت  و  محمدی 
اسالم، تمدن نوین اسالمی را شکل دهند که سعادت 

بشری در پی آن رقم خواهد خورد ان شاءاهلل.

اخبار »

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خبر داد:

مرگ ۸۰ نفر بر اثر سوءمصرف 
مواد مخدر در استان 

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: در 5 ماهه 
نخست امسال، 80 نفر در سطح استان اصفهان بر اثر 

سوءمصرف مواد مخدر، جان خود را از دست دادند.
دکتر علی سلیمان پور در گفتگو با ایمنا گفت: بر اساس 
آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان 
اصفهان از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه امسال، 80 
نفر در سطح استان بر اثر سوءمصرف مواد مخدر جان 

باختند که از این تعداد، ۷3 نفر مرد و ۷ نفر زن بودند. 
وی افزود: همچنین در این مدت، جسد 26 نفر شامل 22 
مرد و 4 زن بر اثر غرق شدگی به مراکز پزشکی قانونی 
ارجاع شد که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل، 13 درصد افزایش داشته است. /ایمنا

بعد از جنجال »روغن پالم«، 
نوبت به »خمیر مرغ« رسید!

وزیر  توسط  که  لبنیات  در  پالم  روغن  جنجال  از  بعد 
بهداشت رو شد و از اجحاف بیشتر به مصرف کنندگان 
جلوگیری کرد نوبت به سوسیس و کالباس رسیده است.

حقیقت این است که بعد از افزایش افسارگسیخته قیمت 
مواد پروتئینی در دولت قبلی و پر کشیدن گوشت و مرغ 
از سفره های مردم، بسیاری از خانواده ها کمبود پروتئین 
در سبد مصرفی خود را از طریق سوسیس و کالباس و 

محصوالت مشابه مثل تن ماهی و غیره تأمینمی کنند.
انتشار اخباری مبنی بر استفاده از خمیر مرغ که معلوم 
نیست بر اساس کدام استاندارد غذایی تولید و وارد صنایع 
سوسیس و کالباس شده باعث شده است که نگرانی 

جدیدی در این زمینه بروز کند.
در همین زمینه دو سه روز پیش رییس سازمان »غذا و 
دارو« از ممنوع شدن ورود »خمیر مرغ« به چرخه تولید 
سوسیس و کالباس خبر داد و گفت: این موضوع از نیمه 

دوم امسال اجرایی می شود/جهان

کاهش 2۶۵هزار نفری متقاضیان 
وام ازدواج 

بانک مرکزی اعالم کرد: از نیمه تیرماه سال جاری تا دهه 
سوم شهریورماه بالغ بر 265 هزار نفر از صف در انتظار 

دریافت وام ازدواج کاسته شده است./ایرنا

هاشمی اعالم کرد:

یک سوم سیگارهای مصرفی در 
کشور قاچاق است 

وزیر بهداشت گفت: مصرف سیگار طی پنج سال گذشته 
2 برابر شده و وزارت بهداشت قربانی استعمال دخانیات 
است. بیش از یک سوم سیگارهای مصرفی در کشور نیز 

قاچاق است./فارس

احکام قضایی جهت متخلفین از قوانین 
زیست محیطی در شهرستان شاهین شهر و 

میمه صادر شد

حفاظت  اداره  از  نقل  به  حماسه سازان  گزارش  به 
واحد  مسئول یک  میمه،  و  شاهین شهر  محیط زیست 
تصفیه خانه فاضالب در این شهر به جرم آلوده نمودن 
منابع خاک و سفره آب زیرزمینی و آلودگی شدید هوا، 
از سوی محاکم قضایی این شهرستان به رفع آلودگی و 

تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید.
همچنین مسئول یک واحد دامداری در این شهرستان 
به جرم آلوده نمودن منابع خاک و سفره آب زیرزمینی، 
از سوی محاکم قضایی شاهین شهر به رفع آلودگی و 

پرداخت جریمه نقدی بدل از حبس محکوم گردید.
این احکام در اجرای ماده 688 قانون مجازات اسالمی به 
دلیل دفع غیراصولی فاضالب شرکت در محیط زیست که 
موجب تهدید علیه بهداشت عمومی می شود صادر گردید.

رئيس شورای اسالمی شهر گز خبر داد: 
شهر تاریخی گز دارای درمانگاه 

تأمین اجتماعی می شود 

رئیس شورای اسالمی شهر گز از موافقت هئیت مدیر ه ی 
سازمان تأمین اجتماعی برای احداث درمانگاه تأمین اجتماعی 

در شهرتاریخی گز برخوار خبر داد.
بیان  رحیم علی عباسی رئیس شورای اسالمی شهر گز 
داشت:  پیگیریهای چندین ساله نماینده شریف مردم شاهین 
شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی مجموعه 
شهرداری و شورای اسالمی شهر به بار نشست و موافقت 
های الزم جهت احداث درمانگاه تأمین اجتماعی در شهر 

گز اخذ گردید.
وی افزود: شهرداری گز به منظور اجرایی شدن این پروژه، 
زمینی به مساحت 2500 مترمربع واقع در بلوار ولیعصر( آتش 

نشانی قدیم )واگذار کرده است.
رئیس شورای شهر گز، با بیان اینکه با پیگیریهای انجام شده 
یکی از مهمترین مطالبات مردم این شهر تاریخی در بحث 
ایجاد درمانگاه تأمین اجتماعی به نتیجه رسیده، اظهار داشت : 
بیش از 80 درصد شهروندان گزی زیر پوشش بیمه ی تأمین 
اجتماعی بوده و بابت آن حق بیمه پرداخت می کنند که 
برخورداری از امکانات درمانی حق قانونی و مسلم آنان است 
و به زودی شاهد برخورداری مردم از این امکانات خواهیم بود. 
وی در پایان بار دیگر ضمن قدردانی از پیگیری و تالشهای 
مستمر آقای حاجی نماینده مردم در مجلس، بصیری فرماندار 
شهرستان، قاسمی شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر 
گز برخوار افزود: امیدواریم این درمانگاه که از مطالبات بر 
حق مردم شهیدپرور شهرتاریخی گز هست به زودی ساخته 

شود/  شاهین نا

معاون وزیر کار با بیان اینکه متولدین 5۷ تا 64 هم اکنون در سن کار قرار 
دارند، گفت: دولت برنامه خاصی برای ورود این افراد به بازار کار ندارد.

کورش پرند گفت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به ازای هر 6 
تکنسین یک کارشناس وجود دارد و این آمار در ایران به ازای هر 3 نفر 

کارشناس یک کاردان است.
معاون وزیر کار افزود: تحلیلی بر این آمار به خوبی نشان می دهد که در کشور 
ما در خصوص آموزش نیروی انسانی به درستی عمل نشده و این مهم 
موجب افزایش آمار فارغ التحصیالن متقاضی شغل ها و ُپست های دولتی و 
پشت  میزنشین شده است. وی با بیان اینکه این مهم موجب رکود اقتصاد 
و صنعت کشور شده است خاطرنشان کرد: باید برای رفع این مشکل چاره  

اندیشی های خاص لحاظ شود.

پرند از تقویت فرهنگ کار در کشور به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای 
کنونی جامعه نام برد و بیان داشت: در حال حاضر متولدین سال  های 5۷ 
تا 64 به سن کار رسیدند، ولی متاسفانه دولت برنامه  ریزی برای ورود این 

جامعه به بازار کار ندارد.
این مقام مسئول در وزارت کار ادامه داد: این هرم جمعیتی در بسیاری از 
کشورهای دنیا وجود ندارد؛ بنابراین می تواند به عنوان یک توان و ظرفیت 
ارزشمندی برای کشور باید با برنامه  ریزی اصولی و مناسب مورد بهره برداری 

قرار گیرد.
پرند بر ایجاد بسترهای الزم برای ورود این افراد به بازار کار تاکید کرد و 
بیان داشت: استفاده از الگوی پشتیبانی کارآفرینان بزرگ که در حال حاضر 
در برخی از نقاط کشور دنبال می شود، بستر ایجاد اشتغال برای چند هزار نفر 

را فراهم خواهد کرد.
آموزش  های  کنار  در  باید  امروزه  رفاه گفت:  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
آکادمیک، مهارت  های نرم به منظور مهارت آموزی و کارآمدی نیروی کار و 

ایجاد اشتغال مولد در سطح کشور دنبال شود.
پرند، تقویت و توسعه آموزش  های بازار محور در سطح کشور را نیاز ضروری 
دانست و بیان داشت:  آموزش، تولید، بازاریابی و فروش جزو مباحث مورد 

توجه در این طرح است.
وی افزود: در حال حاضر در قالب این طرح در 5 حوزه صنعت نساجی و 
پوشاک، قالیبافی، سنگ های قیمتی و نیمه  قیمتی، داروهای گیاهی و گیاهان 
دارویی و بازاریابی، بسته  بندی و فروش فعالیت خود را آغاز و تیم  هایی نیز 

تشکیل شده است./خبرگزاری مهر

» اخبار

کلنگ احداث پایگاه 
جاده ای شماره 2 
اورژانس ۱۱۵ بر 

زمین زده شد

امروزه بسیاری از مردم سبک زندگی غربی را نهایت آرزو و هدف خویش 
می بیننددرحالی که شاید اگر صفات و خلق و خوی ایرانی را بررسی کنیم،  
متوجه اختالف شدید بین فرهنگ ایرانی و سبک زندگی غربی می شویم.

بعضی عبارات به خودی خود معانی گسترده ای دارند به طوری که نمی شود 
در تبیین مفهوم و معنی آن ها، یک وجه را دید. بعضی عبارات در عین 
کوتاه ی حاوی بار گسترده معنایی و فرهنگی هستند. یکی از این عبارات 
که در چند سال اخیر مورد توجه بخش عظیمی از نخبگان فرهنگی و 
سیاسی قرار گرفته است و از مصادیق تعریف باالست عبارت »سبک 

زندگی« ست.
این عبارت که به شکل جدی توسط رهبر انقالب در سفر خراسان شمالی 

مطرح شد حاوی مسایلی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
در یک جمله اگر بخواهیم این عبارت را معنا کنیم می توانیم بگوییم سبک 
زندگی مجموعه ای از فرهنگ هاست که نوع زیستن انسان ها را با توجه به 

فرهنگ و اخالقشان تعیین می کند.
مسئله ای که متأسفانه این سال ها شاهد آن بوده ایم این است که نخبگان 
کشور بجای پرداختن به محتوای این عبارت به خود آن توجه کرده اند و 
بسیار کلی به آن نگاه کرده انددرحالی که رهبری در همان سخنرانی شان 
بالفاصله بعد از استفاده از عبارت سبک زندگی، مصادیق آن را بیان 
می کنند و عمال به همه می گویند که سبک زندگی همان موارد ساده 

زندگی ماست.
بسیار خوب است بخش های فرهنگی فعال جامعه در مقام تبیین سبک 

زندگی وارد گود شوند و ریز به این موضوع مهم نگاه کنند.
به عنوان مثال می توان به چالش های اجتماعی نظیر سبک آپارتمان نشینی، 
رعایت حقوق همسایگان و همچنین پوشش جوانان پرداخت. از طرفی با 

نگاه به این مسائل با دیدی باز راه حل ارائه کرد.
موضوعاتی مثل نرم افزارهای جدید ارتباطی، اسباب بازی های کودکان، 
نوع برنامه ریزیمهدهای کودک، آموزش مادران و همچنین ساعات کاری 
کارمندان و نحوه رسیدگی آن ها به زندگی شخصی خود، نوع تحصیل 
دانشجویان و اهداف دانشگاه، تفرجگاه های مورد نیاز هر شهر و بررسی 
مزایا و معایب آن، چرایی افزایش خشونت در شهرهای بزرگ، باال رفتن 
سن ازدواج و موانع آن و بسیاری مسایل دیگر نیز می تواند مورد بررسی 

قرار بگیرد.
 سبکی که امروز بسیاری از مردم در زندگی هایشان دارند، عمال ترکیبی 

از صفات خوب و بد و تاثیر پذیرفته  ایست که خبر رضایت  بخش نیست.
امروزه بسیاری از مردم سبک زندگی غربی را نهایت آرزو و هدف خویش 
می بیننددرحالی که شاید اگر صفات و خلق و خوی ایرانی را بررسی کنیم 
متوجه اختالف شدید بین فرهنگ ایرانی و سبک زندگی غربی می شویم. 
این امر هم محصول یکی دو سال تهاجم فرهنگی نیست بلکه سال های 
بسیاری طول کشید تا با استفاده از روش های مختلف رسانه ای اعم از 

سینما و تلویزیون اوضاع فعلی این گونه اسف بار شده است.
در نهایت آنچه الزم است یک عزم جدی بین اهالی فرهنگ و نخبگان 
سیاسی و اجتماعی برای بررسی ریزترین نکات عبارت جامع سبک زندگی 

ست که یک فرهنگ را شکل می دهد.
فرهنگ چیزی غیر از رفتارهای یک ملت نیست و امسال نیز سال فرهنگ 
است، چقدر خوب است اگر با بررسی رفتارهای عمومی و عادت ها به یک 
سبک زندگی سالم، جذاب، مناسب بافرهنگ اسالمی ایرانی و به روز برسیم 

و آن را در سطح جامعه پیاده کنیم.
به امید آن روز.../حزب اهلل سایبر

سبک زندگی، از حرف تا عمل/عبارتی به وسعت زندگی
یادداشت: 

هیئت امنای شهرک صنعتی محمودآباد وحسین آباد، ساختمان پایگاه جاده ای شماره 2 اورژانس115 
را بنا می کنند.

باحضور بخشدار مرکزی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه، مدیر حوادث و فوریت های 
پزشکی استان اصفهان، رئیس شورای شهر، هیئت امنای شهرک صنعتی محمودآباد و حسین آباد و 
جمعی از مسئولین ادارات و ارگان هاو خیرین شهرستان شاهین شهر ومیمه کلنگ ساخت پایگاه شماره 

2 اورژانس پیش بیمارستانی 115 بر زمین زده شد.
قاسمی مسئول فوریت های پزشکی شهرستان شاهین شهر با بیان اینکه زمین این پایگاه از طرف 
هیئت امنا شهرک صنعتی به مرکز فوریت های پزشکی اهدا شده است، تصریح کرد: اجرای عملیات 

فونداسیون ساختمان فوق الذکر دردستورکار آن هیئت امنا قرار گرفت.
وی ضمن اشاره به تجهیز و راه اندازی کانکس پایگاه شماره 2 شاهین شهر در سال جاری،  افزود: تعداد 
یک دستگاه خودروی آمبوالنس نیز با تجهیزات کامل موبایل آی سی یو که توسط هیئت امنا آن 
شهرک صنعتی اهداء گردید ه است به همراه 6 نفر پرسنل فوریت های پزشکی به صورت نوبت های 
کاری 24 ساعته در این پایگاه آماده ی ارائه ی خدمات اورژانس پیش بیمارستانی115 به امداد خواهان 

می باشند.
گفتنی است دومین پایگاه جاده ای اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان شاهین شهر و میمه در محور 

اصفهان –شاهین شهردرشهرک صنعتی حسین آباد واقع شده است./شاهین نا

خوراکی هایی که از مریضی پیشگیری می کنند
یک کارشناس تغذیه گفت: مصرف روغن زیتون همراه غذا و همچنین سیب می تواند به تقویت سیستم 
ایمنی و پیشگیری از سرماخوردگی کمک کند.  مریم شیرمستی اظهار کرد: در آستانه فصل پاییز و با روند 
تغییر دما افراد در معرض سرماخوردگی قرار می گیرند. بنابراین تقویت سیستم ایمنی بدن می تواند امکان 
ابتال به سرماخوردگی را کاهش داده و دوران بیماری را کوتاه کند. وی با تاکید بر اینکه نباید در فصل 
سرما نوشیدن آب و نیاز بدن به مصرف مایعات را فراموش کرد، افزود:در روزهای پاییز و برای تقویت 
سیستم ایمنی مصرف روزانه شش لیوان آب ضروری است. این کارشناس تغذیه به افراد توصیه کرد که در 
روزهای پاییز از مصرف خوراکی های خیلی شیرین خودداری کنند چرا که این خوراکی ها سبب التهاب در 
بدن شده و فضا را برای بیماری های ویروسی از جمله سرماخوردگی مهیا می کنند. شیر مستی به تأثیر میوه 
و سبزیجات در تقویت سیستم ایمنی بدن نیز اشاره کرد و سیب را یکی از مهم ترین میوه هایی دانست که 
برای تقویت سیستم ایمنی بدن مفید است. وی یادآوری کرد: مصرف انواع مرکبات، لیموشیرین و ... نیز به 
دلیل محتوای باالی ویتامین C می تواند به پیشگیری از سرماخوردگی و کاهش دوران بیماری کمک کند.

به گفته این کارشناس تغذیه افراد خصوصا کودکان در حال رشد می توانند برای تقویت سیستم ایمنی از 
انواع آب میوه های طبیعی استفاده کنند. شیر مستی مصرف روغن زیتون همراه غذا را نیز در پیشگیری 
از سرماخوردگی موثر دانست. وی دم نوش نعنای رقیق و همچنین شربت آب لیمو و عسل را نیز برای 

پیشگیری از سرماخوردگی و تقویت سیستم تنفسی مفید دانست./ فرهنگ نیوز 

معاون وزیر کار مطرح کرد:

افزایش مشاغل پشت میزنشینی در ایران/ متولدین سال ۶۴ به سن کار رسیدند
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ماهنامه حماسه سازان 
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی

گستره توزیع: استان اصفهان سال اول * مهرماه 1393*  شماره 1

حماسه سازان پیشگام در حماسه سیاسی و اقتصادی
هر چه مي خواهد دل تنگت بگو

حماسه سازان؛ پلي بین شما و مسئولین
ازهمين حاال قلم به دست بگيرید و مشکالت محله و خواسته هاي خود در زمينه هاي مختلف را با ما در 
ميان بگذارید تا به گوش مسئولين مربوطه برسانيم. شما از همين االن مي توانيد خبرنگار افتخاري 
نشریه ي حماسه سازان باشيد. مطالب، انتقادات و پيشنهادات شما به نام شما در نشریه اي که متعلق به 

شماست، به چاپ خواهد رسيد و بر روي سایت نشریه قرار خواهد گرفت.
* اگر محله ي  شما سالن ورزشي ندارد...

* اگر محله ي شما پارك تفريحي ندارد...
* اگر محله ي شما  بانك ندارد...

* اگر خيابان شما آسفالت نيست...
* اگر از دست زباله و فاضالب خسته شده ايد...

* اگر براي محله كانون هنري مي خواهيد و ....
خواسته هایتان را به ما بگویيد.
 h.haji@chmail.ir :ایميل

و یا از طریق شماره هاي زیر هم مي توانيد با ما در ارتباط باشيد:
۰۳۱۴۵2۴۴۴۸۳ تلفکس: 
همراه:  ۰9۳۷۵۶۵۰۷۶۵

 سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۶9۷2۱۰۱۰ 
 ما را از خود بدانيد، ما جزئي از شمایيم. اميدواریم که با کمک شما عزیزان و مسئولين محترم در ادارات و 
سازمان ها بتوانيم به توسعه ي فضاي مدرن شهري و ایجاد بستر الزم براي پرورش فکري و روحي فرزندان 

عزیز شما در اصفهان کمک کنيم.

مدیریت نشریه حماسه سازان اصفهان 
شما هم مي توانید خبرنگار افتخاري ما باشید

حماهس سازان

حماهس سازان

 ابراهیم حاتمی کیا با حضور در برنامه »هفت« گفت: 
با آن طرف آب در  ایرانی  فیلمسازان  از  دسته ای 
ارتباطند و خدارا شکر همیشه دالرشان می رسد و 
مارکوپولو هستند و در آن سوی آب ها رنگ عوض 

می کنند و عکس های مختلف می اندازند!
به گزارش فرهنگ نیوز، ابراهیم حاتمی کیا با حضور 
مسایل  و  »چ«  فیلم  درباره  »هفت«  برنامه  در 
چمران  کرد:  بیان  و  گفت  ایران سخن  سینمای 
شخصیتی چند بعدی داشت شخصیتی که هم علم 
دارد و عارف است و هم چریک است و تفنگ به 
دست می گیرد. این شخصیت هیچ کدام از اینها را بر 
خود حرام ندانست و هرجا احساس کرد باید حرفش 

را بزند و خدمت کند وارد می شد.
مهر- ابراهیم حاتمی کیا ادامه داد: بخشی که در 
صداوسیما از چمران سخن گفته شده است بیشتر 
بخش عرفانی شخصیت وی بوده است درحالیکه 
چمران مرد خلوت و جلوت هر دو با هم بود و سخت 
است که در سینما هر دو اینها را نشان دهیم و برای 
همین هم ساخت »چ« این همه طول کشید. اینکه 
من فکر می کردم که آیا درست درمی آید و آیا آن 
اندازه ای که باید از چمران حرف بزنم به اندازه است؟ 
یا  و  را سرخورده کنم  من نمی خواستتم عده ای 
عصبانی کنم حتی تا مدتی با اینکه فیلمنامه را نوشته 

بودم اما نمی ساختم آن را بسازم.

حاتمی کیا با اشاره به مساله خود در سینمای دفاع 
مقدس بیان کرد: من »دیده بان« را درباره شهیدی 
به نام شهید عاطفی ساختم که در عملیات والفجر 8 

شرکت می کند. من وحشت می کردم و می گفتم این 
دیده بان قصه من است و این نه به این معنی که 
خودم را سرباال بگیرم بلکه این را فقط من میتوانم 
بسازم چون خودم به آن نظم می دهم. درواقع این 
جبهه ای بود که من خودم آن را باز کردم و حرف 
خود را بیان می کنم هرکسی از دید خود نگاه می کند 
علی حاتمی هم اگر بخواهد از جنگ بگوید دید خود 

را دارد.

کارگردان فیلم »چ« تصریح کرد: این چمرانی است 
که من خالق آن هستم و مساله خود را می گویم. 
چطور میشود که زندگی 50 ساله دکتر چمران را 
در دو روز روایت کرد اما من آن قسمتی را که برایم 
پررنگ است می گویم و امیدوارم دیگر دوستان هم 
دیگر قسمت های زندگی این شهید بزرگوار را بگویند 
ولی برای من این نقطه نقطه حساسی بود که حس 
می کردم که یک جایی است که دو نیرو که جفتشان 
هم ایرانی هستند یک جایی شاخ به شاخ هم قرار 
میگیرند که هر دو هم میگویند ما سهمی از انقالب 
داریم و میخواهیم این پیاده شود که جریان کردها 
و معترضین آنها است که میخواستند ادعای حقانیت 
کنند و چه این طرف که انقالببیونی که آزاد شدند و 
میخواهند حافظ انقالب باشند و نگذارند شکافی بین 

کشور رخ بدهد.
در ادامه این برنامه وی در پاسخ به اینکه خود را فرزند 
زمانش می داند یا خیر بیان کرد: اگر این به معنای 
فضیلت باشد که اصال کار من نیست. اگر مساله 

جامعه را نگویم دیگر آن حرف بر من حرام است. 
آنچه که من در بعضی همکاران خودم می بینم این 
است که طرف میگوید من کلی فیلمنامه دارم ولی 
نمیدانم کدام را بسازم و اصال برایش مهم نیست و 
همین آدم 10 سال بعد هم میگوید که من باز هم 
این فیلمنامه ها را دارم. پس زمان چه میشود گویا 

این افراد مساله ندارند.
وی اضافه کرد: مشکل سینمای ما از جایی آغاز شد 
که هنرمند را از زمانش گرفتند. این مساله دالیل 
مختلفی دارد از جمله اینکه کوته بینی ها و ممیزی 
ها و سخت گیری ها مطرح شد و نتیجه اش این شد 
که فیلمساز از آنچه که جامعه به آن نیاز داشت فاصله 

گرفت و به سمتی رفت که اصال نسبتی با او ندارد.
حاتمی کیا در بخشی دیگر با اشاره به نظر خود 
درباره سینمای ایران بیان کرد: سینمای امروز غم 
انگیز است وقتی من به جشنواره می روم و فیلم های 
جشنواره به عنوان حاصل کارنامه سینمای ایران را 
می بنیم احساس میکنم که یک سیاره دیگر است. 
ما یک افقی دارم که من اینها را در فیلم نمی بینم. 
اینکه چرا ملت به سینما نمی روند تنها بخشی از آن 
به اقتصاد مربوط میشود اما مهمتر این است که 
مخاطب به سینما می آید تا چه چیزی را و چه مساله 
ای را ببیند؟ این رابطه مخاطب و سینماگر ضعیف 

شده است. 

کارگردان فیلم »بوی پیراهن یوسف« با اشاره به 
فیلم های اجتماعی بیان کرد: مساله بدان معنا نیست 
که مصیبت های مردم را بگویند و حرف اجتماعی 

بزنند. هنرمند صرفا آیینه نمی گیرد. ما آرمان هایی 
برای سینما داشتیم و برای آنها می جنگیدیم. ما 
اما  کنیم  در سینما مطرح  را  عرفان  می خواستیم 
عرفان اتفاق نیفتاد که چه چیزی در سینما رخ بدهد؟ 
قرار بود در این سینما سربازانی باشند که مردانه 
مساله جامعه خود را بیان کنند و نترسند اما این اتفاق 

در سینما رخ نمی دهد.
حاتمی کیا با اشاره به سخنان بعضی منتقدان از 
گفته های آنها انتقاد کرد و گفت: وقتی منتقد به 
من می گوید که جنگ تمام شده و دیگر حرف های 
عادی بزنیم یعنی هنوز نمیفهمد که 1200 کیلومتر 
این کشور با یک کشور بیگانه درگیر بوده است و ما 
در هشت سال جنگ 300 هزار شهید دادیم من در 
اینجا باید چه کنم؟ او که راهنمایی می کند و چراغ 
قوه بر مسیر من می اندازد، کاری میکند که من به 
نظر آدم کهنه ای بیایم. من فیلم »مهاجر« و »وصل 
نیکان« را ساختم که به من گفتند اینها چه حرف 

هایی است؟

وی ادامه داد: اگر نگاه نسل 40 و آن هویت ها 
نبود امروز چه میشد؟ دوست منتقد ما نسبت به این 
مسائل به چشم یک موضوع خسته نگاه میکند و 
میگوید که دیگر تمام شده و برگردیم به زندگی 
عادی. کوچه ها به نام شهدا شده که اینها هنوز التیام 
پیدا نکرده است. چطور میشود که سینما میخواهد به 
اینها پشت کند و به آنها اعتنا نکند. منتقد ما با اینها 

مثل شوخی برخورد می کند.
کارگردان »روبان قرمز« در ادامه سخنان خود بیان 
کرد: جامعه در جنگ دچار زخم شده است و مساله 
این است که سینما چطور می خواهد به این زخم ها 

پشت کند.
وی در ادامه در واکنش به سخن گبرلو مجرب برنامه 
درباره انتقادهایی که به وی می شود، اظهار کرد: 
سینماگران ایران سه دسته هستند؛ عده ای سینمای 
بدنه و دکان دارند که حاللشان هم باشند. یک گروه 
هم دنبال سینمای جشنواره ای و روشنفکری هستند 
و دیده بانی این دسته برای آن طرف آب است و 

نمی خواهند مخاطب ایرانی را تحت تاثیر قرار دهند 
و سوم هم سینمای ملی است که با درد وارد این 
افراد مساله و  حوزه شده است. در سینمای ملی 
دغدغه جامعه را دارند، کسی مثل آقای تبریزی که 
از روی دیوار سفارت آمریکا باال رفت تا از آن روزها 
فیلمبرداری کند مساله داشته که به سینما آمده است.

حاتمی کیا افزود: من هم قصدم این بود که بروم 
بجنگم و از جایی حس کردم که با فیلم حیرت های 
جنگ را به تصویر بکشم. چنین فیلمسازی همیشه 
بین آن دو دسته دیگر له میشود. آنهایی که با آن 
طرف آب در ارتباطند خدارا شکر همیشه دالرشان 
میرسد و مارکوپولو هستند و در آن سوی آب ها رنگ 
عوض میکنند و عکس های مختلف می اندازند. 
آن دسته اول و سینمیا تجاری هم که می گوید ما 
از پول جیب کار میکنیم که میتوانند 20 روزه فیلم 
بسازند. اما فیلمساز ملی است که زمان می برد و باید 
مصونیت و حوصله داشته باشد و اینجا حساسیت 

نسبت به آن بیشتر میشود.

دالر برخی فیلمسازان از آن ور آب می آید/ با منتقدی که جنگ را نفهمیده چه کار کنم؟
دردلهای کارگردان انقالبی سينما

***
وقتی منتقد به من می گوید که جنگ 
تمام شده و دیگر حرف های عادی بزنیم 
یعنی هنوز نمیفهمد که ۱۲۰۰ کیلومتر 
درگیر  بیگانه  یک کشور  با  این کشور 
بوده است و ما در هشت سال جنگ 

۳۰۰ هزار شهید دادیم
***

***
سینمای امروز غم انگیز است وقتی من 
به جشنواره می روم و فیلم های جشنواره 
به عنوان حاصل کارنامه سینمای ایران را 
می بنیم احساس میکنم که یک سیاره 

دیگر است
***

***
چمران شخصیتی چند بعدی داشت شخصیتی 
و عارف است و هم چریک  دارد  که هم علم 
است و تفنگ به دست می گیرد. این شخصیت 
هیچ کدام از اینها را بر خود حرام ندانست و هرجا 
احساس کرد باید حرفش را بزند و خدمت کند 

وارد می شد
***


