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 نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس:
خرید خدمت سربازی

 پیام مثبتی را به جامعه مخابره نخواهد کرد

علی عباسی؛
 رئیس شورای شهر گز از عملکردها 

و فعالیت های این شورا گزارش می دهد

رئیس ستاد اقامه نماز کشور:
استاد سید علی اکبر پرورش با قرآن کریم 

ارتباط ویژه ای داشت

سهم مالیات استان اصفهان در بودجه سال آینده ۳۴ 
درصد افزایش پیدا کرده است

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
مخالف استانی شدن انتخابات هستم

همزمان با هفته پژوهش  در سراسر کشور؛

پژوهشکده علم و دین در مرکز تخصصي تفسیر
 و علوم قرآني شاهین شهر افتتاح شد

در دهه فجر سال جاری:
 ۴0پروژه عمرانی در شهرستان برخوار افتتاح می شود

 عملکرد هشت ماهه اداره اوقاف و امور خیریه
 شاهین شهر و میمه در سال جاری
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  شهید مفتح پس از گذراندن دوره دانش��گاه، عالوه بر تدريس در حوزه، به تدريس در 
دبیرستان هاي قم پرداخت و ايجاد وحدت و انسجام میان اين دو گروه را وجهه همت خود 
ساخت. مقاله اي كه ايشان در مجله مكتب اسالم درباره وحدت روحاني و دانشگاه علي 
رغم جو مخالفت نوشت، مبین تفكر شهید در اين باره است. شهید به لحاظ رسالتي كه بر 
دوش خويش حس مي كرد، ضمن مبارزه با عفريت »جهل و بي شعوري«، در دو سنگر 
دبیرستان و حوزه از همان آغاز سعي در روشنگري دانش پژوهان داشت و كالس هاي 
خويش را مركزي براي تشكل آنان در جهت مبارزه با رژيم قرار داده بود و در اين راه به 

تأسیس انجمن اسالمي دانش آموزان همیاري شهید بهشتي همت گمارد.
در زمان تحصیل و تدريس، "مبارزه با رژيم را نه تنها در تضاد با تحصیل علم نمي ديد، 
بلكه آگاهي و با سواد ش��دن را يكي از ابعاد مبارزه مي دانست و در كنار باال بردن سطح 
مبارزه ي طالب و دانش آموزان، سعي در باال بردن سطح آگاهي عقیدتي آن ها داشت "

حاشیه اي بر »اسفار« مالصدرا، نوشت. كه سومین حاشیه بر اين كتاب است. هم چنین 
كتابي به نام »روش انديشه« در علم منطق به رش��ته تحرير در آورد كه به عنوان كتاب 
درسي در حوزه و دانشگاه، براي باالترين سطح منطق استفاده مي شود. ترجمه تفسیر 

مجمع البیان هم يكي از تألیفات اين شهید عالي مقام است.
شرح مبارزات 

در سال هاي ۳۴۰ تا ۱۳۴۲، سخنراني هاي او در شهرهاي مختلف و روشن ساختن مواضع 
نهضت اسالمي در افشاي چهره رژيم پهلوي بسیار مؤثر بود و به لحاظ اثر عمیقي كه اين 
سخنراني ها در میان توده ها داشت، بارها توسط ساواك تعطیل شد و هر بار اين تعطیلي 

با دستگیري و آزار ايشان همراه بود.
ش��هید مفتح بعد از تبعید امام راحل مبارزات خود را ش��دت بخش��ید و با سفر به استان 
خوزستان سعي در افشاي ماهیت رژيم و شناساندن نهضت امام قدس سره به مردم داشت 
و ساواك كه با دستگیري هاي متعدد و ممنوع المنبر كردن ايشان نتوانسته بود كاري از 

پیش ببرد، ورود ايشان را به شهرهاي خوزستان ممنوع اعالم كرد.
محبوبیت و مقبولیت عام��ه وی در میان طالب و دانش آموزان، موجب ش��د كه او را از 
آموزش و پرورش اخراج و در سال ۱۳۴۷، به زاهدان تبعید كنند و هنگامي كه دوران تبعید 
ايشان به پايان رسید، از بازگشت او به قم جلوگیري كردند. به ناچار شهید مجبور به اقامت 
در تهران شد. اقامت در تهران سرآغاز فصل نويني در زندگاني سیاسي وي گرديد، " بعد از 
پیروزي انقالب براي تشكیل كمیته هاي انقالب اسالمي فعالیت چشمگیري كرد و خود 
سرپرستي كمیته منطقه۴ تهران را به عهده داشت. آخرين مسؤولیت شهید، سرپرستي 
دانشكده ي الهیات و عضويت در شوراي گس��ترش آموزش عالي كشور بود كه به نحو 
شايسته در اين سنگرها انجام وظیفه نمود و در طي اين دوران همچنان مسؤولیت امامت 
جماعت مسجد قبا را نیز بر عهده داشت ".شهید با امید فتح سنگري ديگر و گشودن جبهه 
اي ديگر براي مبارزه با رژيم و نیز ش��وق همكاري با استاد مطهري كه در اين دانشكده 
مشغول تدريس بود، دعوت دانش��كده را پذيرفت و بدين ترتیب زندگي و فعالیت هاي 

ايشان در تهران آغاز شد. 
در تهران، عالوه بر تدريس در دانش��كده و بس��ط زمینه هاي همكاري با استاد شهید 
مطهري، بنا به دعوت انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران، به اقامه نماز جماعت در 
اين مسجد همت گمارد. سخنراني هاي ايشان در مسجد دانشگاه در ترغیب نسل روشن 
فكر و تحصیل كرده به اسالم اثر به س��زايي داشت.شهید در حسینیه ارشاد نیز مشغول 
فعالیت هاي علمي،تبلیغي و سخنراني بود كه بعد از تعطیلي اين حسینیه توسط ساواك، 
با قبول امامت جماعت مسجد جاويد در سال ۱۳۵۲، هسته ديگري ايجاد كرد تا خال به 
وجود آمده را پر نمايد. در اين مسجد كتابخانه تشكیل داد و كالس هاي دروس اعتقادي، 

فلسفي، تفسیر قرآن، نهج البالغه و ... داير كرد.
سرانجام بعد از گذشت يك سال و نیم در سوم آذر ۱۳۵۳، پس از سخنراني حضرت آيت اهلل 

خامنه اي، مسجد جاويد مورد هجوم ساواك قرار گرفت و تعطیل شد و آيت اهلل مفتح هم 
دستگیر و به زندان افتاد. بعد از آزادي از زندان، رژيم ديگر اجازه فعالیت در مسجد جاويد را 
به ايشان نداد. استاد، امامت مسجد قبا را در نزديكي حسینیه ارشاد پذيرفتند و در جلسه اي 
كه با حضور افرادي نظیر مرحوم آيت اهلل طالقاني، استاد شهید مطهري براي تنظیم برنامه 

هاي مسجد داشتند، مسجد را »قبا« نامگذاري كردند.
مقارن با رمضان ۱۳۵۶، كه به دلیل تغییر تاكتیك دولت استكباري امريكا، رژيم پهلوي 
نیز شعارهايي چون »فضاي باز سیاس��ي« را مطرح كرد، استاد شهید به افشاي ماهیت 
خائنانه اين شعار پرداخت و با استفاده از ضعف رژيم، اقدام به تشكیل جلساتي در مسجد قبا 
كرد كه براي اولین بار در تاريخ معاصر ايران با حضور جمعیتي بیش از ۳۰ هزار نفر برگزار 
مي شد. شهید در عید فطر همان سال با برگزاري نماز با شكوه عید فطر در قیطريه كه با 
استقبال بي نظیر مردم تهران رو به رو شد اركان رژيم پهلوي را به لرزه در آورد. ايشان در 
خطبه هاي نماز براي اولین بار نام امام خمیني قدس سره را آشكار بر زبان جاري كرد و 

رهبري امام را مورد تأكید قرار داد.
مبارزه شهید تا رمضان سال ۱۳۵۷، كه نهضت مردم مسلمان به رهبري امام قدس سره 
اوج گرفته بود، همچنان ادامه داشت. ايش��ان بعد از نماز عید فطر با تأكید بر رهبري بي 
چون و چراي امام امت روز پنجشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۵۷، را به عنوان تجلیل از شهداي ماه 
رمضان تعطیل اعالم كرد. در اين روز راه پیمايي بزرگي علیه رژيم انجام گرفت كه زمینه 
ساز راه پیمايي ۱۷ شهريور گرديد، كه توسط رژيم پهلوي به خاك و خون كشیده شد و 

جمعه خونین نام گرفت.
در بهمن ۱۳۵۷، جهت بازگشت امام قدس سره استاد شهید به همراه ديگر همرزمان، " 
مرحوم شهید مفتح، عالوه بر اين كه يك روحانی برجسته و فداكار و روشنفكر و آشنای به 
نیاز زمان بود، خصوصیتی داشت كه در تعداد معدودی از فضالی آن زمان اين خصوصیت 
وجود داشت و آن قدرت ارتباط گیری با نسل جوان و دانشجويان و كسانی كه مايل بودند 
پیام دين را با زبان روز از يك روحانی و يك عالم به دين بشنوند "كمیته استقبال از ايشان را 

تشكیل دادند تا مقدمات ورود پیروزمندانه ايشان را به نحو شايسته فراهم نمايند.
س��رانجام عناصر منحرف گروهك فرقان كه پیش از مفتح، آيت اهلل مطهری و سپهبد 
قرنی را نیز به شهادت رسانده بودند استاد را پس از عمري تالش و جهاد مستمر و خستگي 
ناپذير در راه تبلیغ دين، در ساعت ۹ صبح روز ۲۷ آذر ۱۳۵۸، به همراه ۲ پاسدار جان بركف، 
شهیدان جواد بهمني و اصغر نعمتي، هنگام ورود به دانشكده الهیات، توسط گلوله هدف 
قرار داده و به فیض عظیم شهادت رهنمون س��اختند. پیكر مطهر آن عالم رباني پس از 
برپايي مراسم با شكوه تشییع، در صحن مطهر حضرت معصومه علیهاالسالم در قم به 
خاك سپرده شد. اين روز به مناسبت فعالیت هاي چش��مگیر اين شهید واالمقام در راه 

تحقق وحدت بین حوزه و دانشگاه » روز وحدت روحاني و دانشجو« نامگذاري شد.
روایت مقام معظم رهبری از شهید مفتح

مقام معظم رهب��ری در مورد خصوصیات علمی و اخالقی اين ش��هید دانش��مند بارها 
فرمايشاتی داشته اند كه از جمله در ديدار با طالب و دانشجويان در تاريخ ۲۸ آذر ۶۹ چنین 
فرموده اند:مرحوم شهید مفتح، عالوه بر اين كه يك روحانی برجسته و فداكار و روشنفكر و 
آشنای به نیاز زمان بود، خصوصیتی داشت كه در تعداد معدودی از فضالی آن زمان اين 
خصوصیت وجود داش��ت و آن قدرت ارتباط گیری با نسل جوان و دانشجويان و كسانی 
كه مايل بودند پیام دين را با زبان روز از يك روحانی و يك عالم به دين بشنوند. تصادفی 
هم نیست كه روز اتحاد دانشجو و روحانی، يا حوزه و دانشگاه روز شهادت ايشان قرار داده 
شده است، چون انصافاً حلقه وصلی بود متناسب با چنین خصوصیتی. خدای متعال پاداش 
اين شهید عزيز را داد و آن شهادت بود. شهادت پاداش بزرگ و اجر عظیمی است و خدای 
متعال بندگان صالح خود از جمله اين بنده صالح را از اي��ن اجر محروم نكرد؛ امیدواريم 

درجاتش روزبه روز عالی باشد.

صبح ۲۷ آذر ۱35۸، گلوله خوارج زمان قلب متفکر آزاد اندیش را هدف قرار داد؛

شهید مفتح، روحانی که دین را با زبان امروز معنا می کرد

 امام خمینی)ره(: 
چگونه جمهوری اسالمی را تا آخر حفظ کنیم؟

تکلیف است بر همه ما که ما این جمهوری که به اینجا رسیده است تا آخر حفظ کنیم. تا آخر حفظ کردن این است که هر 
روز محکم کنیم برادری خودمان را، سر اغراض جزئیه که زود می گذرد، لطمه ای خدای نخواسته به اسالم وارد نکنیم، 

لطمه ای به جمهوری اسالمی وارد نکنیم.    صحیفه امام ج 20 ص 56

حاجی مطرح کرد؛  

افتخار مجلس به شهید مدرس است
۲

   عضو شورای ش��هر دولت آباد با اش��اره به اجرای موفقیت آمیز راه اندازی كانون 
بانوان، گفت: در صورت ج��ذب اعتبارات الزم فاز يك باغ بانوان نیز در س��ال آينده 

افتتاح می شود. 
اعظم طغیانی در گفت و گو با خبرنگار حماسه سازان در دولت آباد، اظهار كرد: اقتصاد 

تك محصولی مبتنی بر اس��تخراج و ص��ادرات نفت با 
كاهش منابع مربوطه به مرور كش��ور را دچار مش��كل 
اقتصادی و مجبور به تعظیم در برابر قدرت های جهانی 

خواهد كرد.
وی افزود: اقتصادی مقاومتی با تكیه بر تولیدات داخلی 
عاملی است كه می تواند عالوه  بر جلوگیری از استخراج 
و صادرات بی رويه نفت موجبات اشتغال طیف وسیعی از 
جوانان جويای كار را فراهم نمايد و پشتوانه ی اقتصادی 

برای دولت و مردم باشد.
عضو شورای شهر دولت آباد ادامه داد: مشكالت ناشی از 
بیكاری و فقدان ثبات شغلی باعث روی گردانی جوانان 
از مقوله ازدواج شده است كه اقتصاد مقاومتی می تواند 
با حمايت از تولید و كمك به فعالن اين عرصه مس��یر 
تشكیل خانواده و افزايش موالید را در قالب سیاست های 

كلی جمعیت هموار نمايد. وی تاكید كرد: با توجه به اينكه در س��ال های اخیر بهای 

كمتری به مس��ائل بانوان در دولت آباد داده ش��ده بود لذا از همان ابتدای خدمت در 
شورا به دنبال راهكارهايی برای جذب مش��اركت اجتماعی بانوان و افزايش شادابی 
و تحرك آنان بوده و با توجه به پتانسیل های موجود احداث باغ بانوان به عنوان يك 
برنامه بلندمدت و راه اندازی كانون بانوان به عنوان يك برنامه كوتاه مدت و مستمر 
را در دس��تور كار خود قرار دادم.  طغیانی تصريح كرد: با 
همیاری ديگر اعضای محترم شورا و شهردار گران قدر 
موفق به راه اندازی كان��ون بانوان در ش��هر دولت آباد 
شده ايم و انش��ااهلل در صورت جذب بودجه در سال ۹۴ 

شاهد افتتاح فاز يك باغ بانوان خواهیم بود.
وی يادآور ش��د: فعالیت های كانون بانوان در راس��تای 
آموزش های الزم برای بانوان، برگزاری س��مینارهای 
مرتبط با خانواده و مسائل و مشكالت بانوان و همچنین 
آموزش هايی برای خود اشتغالی ايشان، برنامه ريزی شده 

است.
عضو شورای شهر دولت آباد در پايان اظهار كرد: امیدورام 
با رويك��ردد فرهنگ س��ازی در زمینه ی ترويج س��نت 
حسنه ی ازدواج و ايجاد اش��تغال جهت رشد اقتصادی 
خانواده ها كه اين دو می توانن��د به ياری يكديگر برآيند 

بتوانیم به شعار امسال جامعه بپوشانیم.

عضو شورای شهر دولت آباد:

فاز یک باغ بانوان در سال آینده افتتاح می شود

حماهس سازان 

اناهلل وانا الیه راجعون
  رحلت عالم پرهیزکار و نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر حضرت حجت االسالم 
و المسلمین سید علی غیوری )رحمه اهلل علیه ( موجب تأسف و تاثر گردید.آنچه بنده در 
دوران مسئولیت خود در شهرس�تان نجف آباد و ارتباط با آن فقید سعید دریافت کردم 
روحیه کمک به محرومین و مردم داری ایش�ان بود این جانب فقدان این انقالبی صبور را 
که در راه دفاع از میهن اسالمی مان فرزند رشیدش را تقدیم نظام و انقالب اسالمی کرد به 
مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( ، عموم هموطنان 
عزیز به وی�ژه اهالی عالم پرور شهرس�تان نجف آباد و مردم ش�ریف شهرس�تان های 
شاهین ش�هر و میمه و برخوار تس�لیت عرض نموده و علو درجات را ب�رای آن مرحوم 

مسألت می نمایم. 
حسینعلی حاجی

عضو هیئت مدیره جمعیت هالل احمر استان
 و نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر، میمه و برخوار
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   در میانه جنگ جهانی دوم كه منش��ور ملل متحد در حال نگارش 
بود، احترام به حقوق بشر و آزادی های سیاسی مورد توجه نمايندگان 

كشورهای مختلف جهان واقع شد.
پس از چندی، سازمان مل متحد تصمیم گرفت كه اين حقوق، همه 
جا و برای همه ملت ها قابل اجرا باش��د. در ادامه، كمیس��یون حقوق 
بشر در ژانويه سال ۱۹۴۷ میالدی ش��روع به كاركرد و پس از مدتی 
مطالعه و بررسی در قوانین اساسی كش��ورها و بحث و گفت و گو در 
كمیسیون های مختلف، نتیجه مطالعات خود را به صورت اليحه ای 

به مجمع عمومی تقديم كرد.
مجمع مزبور در دهم دس��امبر ۱۹۴۸ میالدی )۱۹ آذر ۱۳۲۷( با ۴۸ 
رأی مثبت و ۸ رأی ممتنع، اعالمیه جهانی حقوق بشر را تصويب كرد 
و اين روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر نام گذاری شد. اين اعالمیه 
شامل يك مقدمه و ۳۰ ماده می باشد و در ماده اول آن به برابری افراد 

بشر و حاكمیت روح برادری در میان آن ها اشاره شده است.
اعالمیه جهانی حقوق بشر را می توان حرف هايی در سطح شعارهايی 
روی كاغذ دانست كه توسط بزرگ ترين مدعیان آن نقض می شود. 
نكته جالب اينجاس��ت كه اين مجرمان حقوق بشری از اين موضوع 

به عنوان حربه علیه منتقدان و كشورهای مستقل بهره می گیرند.
روز جهانی حقوق بشر امسال  را اعتراضات مردم آمريكا علیه سیستم 
نژادپرستی حاكم بر اياالت متحده تحت الشعاع خود قرار داده است. از 
حدود يك هفته پیش و پس از تبرئه پلیس قاتل فرگوسن كه همزمان 
با پرونده قتل يك شهروند نیويوركی با رنگ و بوی نژادپرستی شد، از 
بروكلین نیويورك در شرق تا بركلی كالیفرنیا در غرب اياالت متحده 
شاهد اعتراض های گسترده مردمی است. آخرين اظهارات سیاه پوست 
نیويوركی قربانی كه هنگام بازداشت بیان كرده بود: »نمی توانم نفس 
بكشم« اكنون تبديل به ش��عار مردم معترض شده است و دعوت ها 
برای برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در سراسر آمريكا همچنان ادامه 
دارد. اعتراض ها به سالن های مترو نیز كشیده شده است و حتی برخی 
ورزش��كاران نیز روی لباس های خود در میدان های ورزشی، جمله 

»نمی توانم نفس بكشم« را نوشته اند.
منصورحقیق��ت پور، نايب رئیس كمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت كه س��خنان اخیر 
باراك اوباما در اذعان به وجود نژادپرس��تی در آمريكا و دعوت مردم 
به صبوری در برابر اي��ن موضوع را اولین اعت��راف صريح يك مقام 
عالی رتبه آمريكايی به نقض حقوق بش��ر می داند، گفت: »س��خنان 
رئیس جمهوری آمريكا در رابطه با قتل شهروندان سیاه پوست را به 
عنوان يك سند در رابطه با فساد حقوق بشری اياالت متحده است.«

بحران اعتراضات سیاه پوستان آمريكا  كه گريبان بزرگ ترين مدعی 
دموكراسی را گرفته تمام بحران حقوق بش��ری آن ها نیست. در روز 
جهانی حقوق بشر، گزارش بزرگ ترين نقض حقوق بشر سیستماتیك 

پس از جنگ جهانی دوم فاش شده است.
اگرچه در عمق تراژديك اقدام تروريست های القاعده در خلق فاجعه 
انسانی ۱۱ سپتامبر نیويورك كه موجب كشته شدن ۲/۹۹۳ نفر شد، 
شكی وجود ندارد اما دو نكته حائز اهمیت وجود دارد. اوال اين كه چرا 
سازمان های اطالعاتی و نهادهای مخوف امنیتی غرب كه در ريزترين 

مسائل روزمره زندگی مردم جهان جاسوس��ی می كنند، تهديدهای 
القاعده را جدی نگرفته بودند؟

در مرحله بعد تهديد امنیت اين كش��ور به بهانه ای برای لشگر كشی 
به افغانستان ش��د كه بزرگ ترين نتیجه آن كشته شدن صدها هزار 

نفر هست.
   قسمتی از جنایت بزرگ سیا

امروز كه ۱۳ سال از ۱۱ س��پتامبر و آغاز بازداشت مظنونین القاعده و 
انتقال آن ها به زندان گوانتانامو می گذرد. س��نای آمريكا در گزارشی 
۵۰۰ صفحه ای كه خالص��ه ای از يك تحقی��ق ۶۷۰۰ صفحه ای را 
منتشر كرده اس��ت. در س��ال ۲۰۰۴ بود كه برای اولین بار فاش شد 
كه سیا دستگیرش��دگان و مظنونان القاعده را غرق مصنوعی كرده 
و ايجاد لیس��ت مخفی تكنیك های بازجويی را تأيید كرده است. به 
دنبال اين گزارش بود كه دعوای سیاس��ی باال گرفت و دولت بوش 
ضمن رد »شكنجه« نامیدن اين اقدامات، آن را »تكنیكهای پیشرفته 

بازجويی« خواند. البته از ۵ سال پیش تدوين اين گزارش آغاز شد.
برای اين گ��زارش با دس��ت كم ۱۰۰ تن از متهم��ان و مجرمان نیز 
گفت وگو شده و بیش از ۴۰ میلیون دالر بودجه برای تهیه ی آن خرج 
ش��ده اس��ت. گزارش تاكید دارد كه رفتار با زندانیان در يك دهه در 
زندان های تحت نظارت آمريكا »بس��یار فاجعه بارتر از اطالع رسانی 

دولت به كنگره« و »خارج از تصو« بوده است.
رئیس كمیته اطالعاتی سنا، سناتور ديان فاينستاين هم زمان با انتشار 
نتیجه تحقیق چندساله اين كمیته گفت، گزارش نتیجه بررسی دست 
كم ۱۹ بازداشتگاه مخفی سیا در كشورهای ثالث و بازجويی دست كم 
۱۱۹ تن با ش��یوه های خشن كه در مواردی به ش��كنجه تبديل شده 

است.
جمهوری خواهان س��نا در اولین واكنش خود به انتش��ار اين گزارش 

گفته ان��د اطالعات ب��ه دس��ت آم��ده از بازجويی ها در دس��تگیری 
تروريست ها از جمله اس��امه بن الدن موثر بوده است. در اين میان، 
جورج بوس كه به عنوان رئیس جمهوری سابق آمريكا فرمان اجرای 
شكنجه های مخوف سیا را صادر كرده اس��ت به شدت از انتشار اين 

گزارش انتقاد كرد و اعضای سیا را افرادی میهن پرست نامید.
   انتقادات حقوق بشری

 آنچه محرز می باش��د اين اس��ت كه اطالعات طبقه بندی ش��ده در 
خالصه گزارش س��نا يادآور ناتوانی آمري��كا در پاي��ان دادن به بی 
مجازاتی كسانی است كه دستور و اجرای شكنجه و ديگر بدرفتاری ها 

معطوف به آن ها است.
اريكا گوئه وارا روزاس مدير دفتر سازمان عفو بین الملل در آمريكا در 
بیانیه اين سازمان آورده است: اين زنگ بیدارباش برای آمريكا است و 
آن ها بايد تمام واقعیت مربوط به نقض های حقوق بشر را منتشر كنند 
و مرتكبان را مس��ئول قلمداد كرده و اطمینان دهند كه عدالت برای 

قربانیان اجرا خواهد شد. 
اين يك الزام به موجب حقوق بین الملل است. جولیا هال كارشناس 
سازمان عفو بین الملل در امور حقوق بشر و تروريسم گفت: »آمريكا 
و همه كشورهايی كه با آن برای انتقال ، بازداشت و شكنجه مظنونان 
همكاری كرده اند به موجب حقوق بین المل��ل درخصوص ارتكاب 
به شكنجه و ناپديد سازی اجباری مس��ئولیت دارند.« ماه گذشته نیز 
كمیته ش��كنجه س��ازمان ملل از گزارش قصور آمريكا در خصوص 
تحقیق درباره اعمال شكنجه و سوء رفتار ابراز نگرانی كرده و خواستار 

تحقیقات قضايی درباره مرتكبان شده بود.
   روسفیدی آلمان نازی در مقابل ایاالت متحده

نقوی حسینی، سخنگوی كمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس ش��ورای اس��المی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه 

ملت گفت: »در موارد متع��دد آمريكا به عنوان ب��زرگ ترين مدعی 
دموكراسی و حقوق شهروندی كه با همین بهانه به كشورهای جهان 
حمله می كند يا آن ها را مورد تحريم های خصمانه قرار می دهد،اما 
آن ها بزرگ ترين جنايت كاران تاريخ هس��تند كه آدولف هیلتر هم 

حرفی برای گفتن مقابل آن ها ندارد.«
وی كه دامنه شكنجه های آمريكايی را بسیار گسترده می داند، گفت: 
»اگر جرم كسی حائز اعدام باشد و اين موضوع اثبات شود ، آن ها داد و 
غال می كنند اما خود مرتكب تعداد بااليی اعدام با روش های عجیبی 

می شوند كه اصطالحا منجر به زجر كشی مجرم می شود.«
در چندين مورد اع��دام، زندانی ۱۳ دقیقه بعد از تزريق س��م اعدام به 
بدن، س��رش را بلند كرد و كلماتی ب��ه صورت نامفه��وم ادا كرد كه 
پزش��ك دس��تور توقف تزريق را داد. اما وی ۴۰ دقیقه بعد از آن و در 
پی حمله قلبی شديد جان خود را از دس��ت داد. پاره شدن رگ و تاثیر 
پیش بینی نش��ده دارو بر بدن اين افراد، علت مرگ آن ها اعالم شده 

است.
   روایت تکان دهنده از شکنجه های سیا

به گزارش ش��بكه س��ی بی اس، اگرچه مظنونان القاعده تروريست 
محسوب می شوند اما براساس منشور حقوق بشر سازمان ملل متحده 
و معاهده ژنو همه آن ها از حقوق انسانی در مدت بازداشت برخوردار 
بوده اند. دست كم س��ه تن از زندانیانی كه با آن ها برای تهیه گزارش 
گفت وگو شده با شیوه ی ش��كنجه تالش برای غرق كردن نمايشی 

در آب مواجه شده اند.
بسیاری از زندانیان با دست وپای شكسته ناشی از شكنجه ها ساعت ها 

و گاه روزها به حال خود در سلول رها شدند.
براس��اس گزارش منتشرش��ده سنا، دس��ت كم درباره ش��ش نفر از 
بازداشت شدگان از »آب رسانی مقعدی« استفاده شده است درحالی كه 
هیچ گزارش پزشكی مبنی بر لزوم به كارگیری اين شیوه يافت نشده 
است. جالب اينجاس��ت كه »آب رس��انی از طريق بینی« يك شیوه 

متداول محسوب می شده است.
براساس گزارش كمیته س��نا، »ابوزبیده« يكی از بازداشتیان كه در 
بازداش��تگاهی مخفی در تايلند نگهداری می ش��ده، ۴۷ روز را بدون 
بازجويی در س��لول انفرادی گذرانده اس��ت. در پی اي��ن دوره، او با 
به كارگیری انواع شیوه های خش��ن مورد بازجويی قرار گرفته است و 

بعدها دچار مشكالت روانی شده است.
به جز او در افغانس��تان نیز بازداش��تی ها در تاريكی و انزوا، در سلولی 
كه تنها »يك س��طل برای ادرار و مدفوع داش��ته« محبوس بودند. 
رضا النجار، يك��ی از محافظان اس��امه بن الدن، اولین بازداش��تی 
در بازداشتگاه س��ی آی ای در افغانستان بوده اس��ت. او بعد از ماه ها 
بی خوابی »كامال درهم شكس��ته« با اين همه رفتار با او بدتر ش��ده 
است. بازجوها سهمیه غذای او را كاهش داده اند، در سرما زنجیرش 
كرده اند و به جای دسترس��ی دادن به دستش��ويی، به او »پوشك« 

بسته اند.
گل رحمان، بازداشتی ديگر، درحالی كه در سرمای نقطه انجماد با يك 
پیراهن ساده در زنجیر كف سلول سیمانی خوابیده بوده، مرده است. 

پزشكی قانونی مرگ او را در اثر سرما اعالم كرده است.

   ريیس سازمان بسیج مس��تضعفین گفت: پیاده س��ازی نظريه امام خمینی علیه 
الرحمه مبنی بر اينكه بسیج حقیقی بايد در قالب فرمول دفاع همه جانبه شكل گیرد، 
مستكبرين را مستأصل كرده چرا كه از هر مس��یری علیه انقالب وارد می شوند به 

سد بسیج و سپاه می خورند، همین آن ها را عصبانی كرده و جیغ بنفش می كشند.
 س��رتیپ بس��یجی محمدرضا نقدی ريیس سازمان بسیج مس��تضعفین در هیئت 
عاش��قان واليت بس��یجیان شهرس��تان كبودرآهنگ همدان گف��ت: آخرين پیام 
امام خمینی علیه الرحمه خطاب به س��پاه پ��س از جنگ، پاس��خ قاطع به همه ی 
ياوه گويی های اين روزهای بیگانگان به ويژه انگلیسی های خبیث علیه سپاه است.

سردار نقدی آخرين فرمان امام را به سپاه در ۲۶ شهريور ۶۷ يادآور شده و افزود: امام 
در اين پیام می فرمايند واجب است پیشكسوتان جهاد و شهادت در همه ی صحنه ها 
حاضر و آماده باش��ند و از كید و مكر جهان خواران و آمريكا و شوروی غافل نمانند.

ريیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه خاطرنشان كرد: امام خمینی علیه الرحمه 
در اين پیام دو بار بر ضرورت تبیین و پیاده س��ازی استراتژی دفاع همه جانبه تاكید 
می كنند و می فرمايند "رس��یدن به تشكل واقعی و حقیقی بس��یج مستلزم اجرای 
فرمول خاص دفاع همه جانبه اس��ت" يعنی از منظر ام��ام خمینی علیه الرحمه آن 
بس��یجی، حقیقی و واقعی اس��ت كه همه جانبه و در همه عرصه ها باشد نه فقط در 

عرصه نظامی.

وی با بیان اينكه امروز می بینیم كه با هدايت الهی و منحصربه فرد رهبر بزرگوارمان 
اين نظريه ام��ام خمینی علیه الرحمه پیاده س��ازی ش��ده، ادامه داد: بس��یجیان با 
سازمان دهی دفاع همه جانبه در همه ی عرصه ها خط مستحكمی را مقابل زورگويان 
بین المللی تشكیل داده اند و آمريكا و صهیونیسم و انگلیس خبیث از هر معبری كه 

می خواهند علیه انقالب ملت ايران عمل كنند به سد بسیج و سپاه می خورند.
وی به برخی روش های دش��من در برابر انقالب اسالمی اش��اره نموده و تصريح 
كرد: آن ها تروريست می فرستند كه با امداد غیبی به دست بسیجیان نابود می شود؛ 
كماندوی دريايی می فرس��تند كه به دست سلحش��وران نیروی دريايی سپاه اسیر 
می شوند؛ پهپاد می فرستند كه با كمك خدا به دست نیروی هوافضا گرفتار می شود، 

غنیمت می گیرند يا نابودش می كنند.
جانش��ین فرمانده كل س��پاه در امر بس��یج در ادامه تصريح كرد: آن ها جاس��وس 
می فرستند كه به فضل پروردگار اطالعات س��پاه آن ها را می گیرد و می خواهند با 
تهاجم فرهنگی ملت ايران را استحاله كنند كه با عنايت خدا بسیجیان با حلقه های 

صالحین و كار گسترده فرهنگی و رسانه ای آن ها را خنثی می كنند.
وی تحريم دشمنان با هدف به تسلیم كشاندن ملت ايران را يادآور شده و تاكید كرد: 
بسیج به مدد خدای متعال با اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی بی اثر بودن تحريم ها 
و امكان رشد اقتصادی در شرايط تحريم را اثبات می كند و با وجود اينكه امكانات 

دولتی را در اختیار ندارد بلكه با همان امكانات ناچیز مردمی با ايجاد صد هزار شغل 
در طول كمتر از دو س��ال اثبات می كند كه اگر غیرت و ايمان باشد غلبه بر همه ی 

تحريم ها و شكوفايی اقتصادی كار سختی نیست.
سردار نقدی با اشاره به جنگ نرم دشمن ابراز داش��ت: آن ها می خواهند با جنجال 
رسانه ای و فضای مجازی روحیه ملت را در هم بشكنند كه صف آرايی بسیجیان در 
فضای رسانه ای و مجازی آن ها را شكست می دهد فلذا حق دارند كه از دست سپاه 
و بسیج عصبانی باشند و جیغ بنفش بكشند چون می بینند از هر معبری می خواهند 

ملت ايران را محاصره و تسلیم كنند به سد بسیج و سپاه برمی خورند.
وی به جنجال گسترده ای كه اين روزها توسط رسانه های رژيم سلطنتی انگلیس 
خبیث علیه سپاه به راه انداخته شده اش��اره و بیان كرد: آن ها وقتی می بینند در اوج 
تحريم ها خط راه آهن بین المللی با حضور س��ه ريیس جمهور افتتاح می شود كه 
سپاه ساخته است؛ وقتی می بینند در اوج تحريم ها تونل ۲۷ كیلومتری قمرود كه 
فناوری آن فقط در دست چند ابرقدرت طراز اول صنعتی است به دست مهندسین 
سپاه ساخته می شود؛ وقتی آر كیو ۱۷۰ را در اوج ناباوری آن ها متخصصان سپاه با 
امداد الهی می س��ازند؛ وقتی خط لوله گاز هزار كیلومتری به پاكستان را مهندسان 
سپاه می كشند و تحريم های اقتصادی آن ها را باد هوا می كنند حق دارند عصبانی 

باشند و با جیغ بنفش نیروهای مسلح ما را فاسد بخوانند.

ريیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه سخنان خود اظهار داشت: اين عصبانیت 
انگلیس خبیث و عوامل داخلی آن ها نش��ان می دهد كه سازمان دهی سپاه و بسیج 
در قالب استراتژی دفاع همه جانبه كه امام خمینی علیه الرحمه نظريه آن را مطرح 
كردند و امام خامنه ای نیز با هوش��مندی و تدبیر و هدايت اله��ی آن را جامه عمل 

پوشیدند؛ اين نظريه موثرترين راهكار علیه دشمن بوده است.
وی در پايان سخنان خود خاطرنشان كرد: با اس��تمرار حضور و صف آرايی سپاه و 
بسیج در همه ی عرصه ها در مقابل دشمن، پیروزی های ملت ايران ادامه می يابد و 
در آينده نزديك ان شاءاهلل به كوری چشم دش��منان، منطقه از لوث وجود آمريكا و 

انگلیس و صهیونیزم پاك خواهد شد.

   امیدواريم مردم بحرين با سقوط آل خلیفه به ساير انقالب های 
اسالمی مردم در منطقه بپوندند.

حسینعلی حاجی با اش��اره به اهمیت و تأثیر پیاده روی اربعین امام 
حسین )ع( در جامعه اس��المی و در میان مس��لمانان، اظهار كرد: 
پیاده روی اربعین به س��مت حرم امام حس��ین )ع(، موجب شكوه 

مراسم حسینی )ع( است.
وی با بیان اينكه عالقه مندان و ارادتمندان سرور و ساالر شهیدان از 
ايران، نجف، حله، بغداد و جاهای ديگر در اربعین اباعبداهلل الحسین 
)ع( با پای پیاده به س��مت كربال حركت می كنند و جمع زيادی از 
مردم نیز در مسیر راه از آن ها پذيرايی می كنند، افزود: اين حركت 
بزرگ همگان را با جايگاه و فلسفه سیدالشهدا )ع( در میان شیعیان 

بیشتر آشنا می سازد.
نماينده مردم شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجل��س ادامه داد: 
دش��منان اس��الم وقتی اجتماع ب��زرگ م��ردم را در راهپیمايی و 
پیاده روی كربال می بینند، می فهمند اين ها جمعیتی هستند كه به 

اهداف امام حس��ین )ع( وفادارند؛ از اين رو هراس در دل دشمنان 
دوچندان می شود.

حاجی، اين نی��رو و اين اراده مردم��ی را عاملی ب��رای به نمايش 
گذاشتن قدرت اعتقادی شیعیان معرفی كرد و متذكر شد: در اين 
مراسم معنوی، ش��اهديم كه زن و مرد و پیر و جوان، گاهی حتی 
فرزند خردسالشان را در كالسكه همراه خود در اين مراسم شركت 
داده اند كه اين حركت در دنیا آثار مهمی به همراه خواهد داش��ت.

عضو هیئت رئیسه فراكسیون اصولگرايان مجلس به ابعاد مختلف 
و بااهمیت ديگر پیاده روی میلیونی اربعین حسینی )ع( پرداخت و 
تصريح كرد: با توجه به ش��یطنت هايی كه امروزه استكبار جهانی 
توسط گروهك تروريستی داعش و وهابیت به نام اسالم در منطقه 
به راه انداخته و به وس��یله بوق های تبلیغاتی شان به سراسر نقاط 
جهان منعكس كرده اند؛ بنابراين  حضور حماس��ی مس��لمانان به 

خصوص شیعیان در اين حركت عظیم بی تأثیر نیست.
اين مس��ئول با بیان اينكه راهپیمايی روز اربعی��ن از جهت ديگر 

تقويت كننده كش��ورهای مس��لمان منطقه مخصوصًا كشورهای 
حوزه خط مقاوم��ت در مقابل رژيم جعلی صهیونیس��تی اس��ت، 
توضیح داد: صاحب نظران جه��ان به خصوص جهان عرب به اين 
امر اعتراف كرده اند كه رويدادهای رخ داده در پايتخت های صنعا، 
بغداد و دمشق به نوعی با انقالب ش��كوهمند اسالمی ايران علیه 

ظلم و ستم ربط دارد.
وی يادآور ش��د: امیدواريم ب��ه زودی مردم بحرين با س��قوط آل 
خلیفه به اين ام��ر مهم بپیوندند، چراكه مس��لمانان بحرين تحت 

شكنجه های ظالمانه رژيم آل خلیفه روزگار را سپری می كنند.
حاجی با اش��اره به اقدام اخیر س��ران اس��تكبار جهانی در مطرح 
كردن دوب��اره تحريم فرمانده ش��جاع و دالور س��پاه قدس حاج 
قاسم س��لیمانی در س��ازمان ملل جهت حضور در عراق و مبارزه 
با گروهك های تروريس��تی و دست نش��انده آمريكا و ايادی شان 
در منطقه، عنوان كرد: مطرح كردن دوباره اين موضوع ش��یطنت 
ديگری اس��ت كه آمريكا و صهیونیس��ت جهانی در منطقه به راه 

انداخته اند كه هن��وز ماهیت آن برای كش��ورهای ديگر به خوبی 
روشن نشده است.

وی اضافه كرد: زمانی كه آمريكايی ها در عراق حضور پیدا كردند 
به دنبال مهدی موعود )عج( می گش��تند، حتی برای دستگیری او 
نیز جايزه تعیین كرده بودند كه در نهايت كه به موفقیت نرس��یدند 
به فكر حمله به تفكر مهدويت در بین مسلمانان افتادند؛ به همین 
دلیل گروهك تروريستی داعش را ايجاد و وهابیت را تقويت كردند 
كه چهره اسالم را به گونه ديگر به جهانیان معرفی و آنان را دچار 

شك و ترديد كنند.

امام جمعه اصفهان:
 اگر بنا به عدالت باشد

 سران فتنه مفسد فی االرض اند
حضرت آي��ت اهلل طباطبايی نژاد گفت: رهب��ر معظم انقالب 
وضعیت سران فتنه را مش��خص كرده اند ولی باز عده ای در 

دانشگاه ها راه افتاده اند و می گويند اينها گول خورده اند!
      

سردار دهقان مطرح کرد:
ایران قدرت چهارم موشکی جهان 

است
وزير دفاع گفت: اين را ما صراحتا اعالم كرديم اگر داعش 
يا هر جريان مسلحی بخواهد عتبات متبركه را تهديد كنند، 

جمهوری اسالمی ايران وارد خواهد شد.
      

علی شمخانی
 در مصاحبه اختصاصی با فایننشال تایمز:

ایران در پی برقراری رابطه 
دیپلماتیک با آمریکا نیست

دبیر شورای عالی امنیت ملی ايران در مصاحبه اختصاصی با 
يك روزنامه انگلیسی از عدم عالقه تهران برای برقراری رابطه 

ديپلماتیك با آمريكا حتی در پی توافق هسته ای خبر داد.
      

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران:
 تالش رهبر انقالب، تفکیک 

جریانات داخلی از دشمن بود   
عباس سلیمی نمین درباه وقايع س��ال ۸۸ معتقد است: برخی 
نخبگان به چرخش قدرت معتقد نبودن��د و در صدد بودند به 
اش��كال مختلف در قدرت باقی بمانند، لذا برای تن ندادن به 
چرخش قدرت روياروی تفكر برگرفته از قانون اساس��ی هم 

قرار گرفتند.
      

رضوانی فرماندار جدید 
شهرستان خمینی شهر شد

مراس��م توديع و معارفه فرماندار شهرس��تان خمینی شهر با 
حضور اس��تاندار اصفهان برگزار واز چهار سال خدمات احمد 
حقیقی فرماندار سابق شهرستان خمینی شهر قدردانی و احمد 

رضوانی به عنوان فرماندار جديد اين شهرستان معرفی شد.

  رئیس س��تاد اقامه نماز كش��ور پیرامون ابعاد شخصیتی و 
سابقه مبارزاتی و انقالبی استاد علی اكبر پرورش به مناسبت 
نخستین سالگرد درگذشت آن مرحوم، گفت: پرورش با تربیت 
فرزندانی معنوی در كالس های درس خودش توانست قشر 
زيادی از مردم پیرامون خود را در خصوص ظلم های رژيم دو 
هزار و ۵۰۰ ساله ستم شاهی آگاه كند.حجت االسالم محسن 
قرائتی پیرامون ويژگی های بارز ش��خصیتی مرحوم اس��تاد 
س��ید اكبر پرورش اظهار داش��ت: مرحوم پرورش نمونه يك 
معلم بافضیلت، باسواد، دلس��وز، عارف، مخلص و واليتمدار 
بود و آن چیزی كه يك فرهنگی وارسته بايد داشته باشد، در 
وجود مرحوم پرورش ديده می شود.وی افزود: مرحوم پرورش 
دارای قلم و بیان شیوائی بود و با تفس��یر قرآن آشنا بود و نیز 
تحلیل سیاسی داشت و در هركاری كه احساس می كرد بايد 
انجام دهد، بدون مهم بودن آن كار، آن را انجام می داد, زمانی 
تشخیص داد كه در حزب جمهوری باشد، زمانی قرآن را برای 
جوانان در اصفهان تفس��یر می كرد و زمانی نیز تشخیص داد 
كه تحلیل سیاسی داشته باشد.رئیس س��تاد اقامه نماز كشور 
تصريح كرد: مرحوم پرورش مرد اش��ك ب��ود و مناجات های 
دلس��وزانه ای داشت و زمانی كه می خواس��ت به مكه برود، با 
اش��راف به اين س��فر معنوی نمی رفت و با كاروان جانبازان 
می رفت و افتخار می كرد كه در راه مكه، خادم جانبازان است.

اخبار کوتاه از دنیای سیاست

رئیس ستاد اقامه نماز کشور:

استاد سید علی اکبر پرورش
 با قرآن کریم ارتباط

 ویژه ای داشت

گزارش شکنجه های خوف انگیز سیا در روز جهانی حقوق بشر منتشر شد؛

رسوایی تکان دهنده زیر پرچم ایاالت متحده

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

آمریکا و انگلیس از هر راهی می آیند به سد بسیج برمی خورند

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس:

مردم بحرین به سقوط آل خلیفه امیدوار باشند

گزارش سنای آمریکا از شکنجه های وحشتناک مظنونین امنیتی توسط سیا همزمان با روز جهانی حقوق بشر منتشر شد. جالب 
اینجاست که آنچه منتشرشده قسمت کوچکی از حقیقت خوف انگیز این شکنجه های غیرانسانی است.
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   نماينده مردم شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس با 
اشاره به پیگیری های سال گذش��ته خود جهت تخصیص 
بودجه های عمرانی، گفت: امسال ۱۱ میلیارد تومان برای 
محرومیت زدايی دو شهرستان شاهین شهر، میمه و برخوار 

اختصاص يافت.
حسینعلی حاجی پیرامون انتخاب ش��عار سال توسط رهبر 
معظم انقالب اظهار ك��رد: از ش��اخص ترين فعالیت های 
فرهنگی ك��ه امس��ال با هم��كاری ش��ورا و ش��هرداری 
شاهین شهر صورت گرفت، طرح حجاب ريحانه النبی)س( 
يا همان حجاب برتر بود كه روزبه روز شاهد شكوفايی آن در 

سطح شهرستان هستیم.
وی پیرامون وضعیت محرومیت در شهرستان شاهین شهر، 
برخوار و میمه افزود: بناسازی نقاط محروم برای تخصیص 
اعتب��ارات بايد در قوانی��ن بودجه و در برنامه پنج س��اله به 
صورت شهرس��تانی و حتی بخش��ی مورد توجه قرار گیرد 
زيرا اكنون بعضی از قوانین برای تخصیص اعتبار به استان 
اصفهان با نگاه به عنوان اس��تان برخوردار و استان محروم 

اطالق می شود كه اين يك خطای مسلم است.
نماينده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای 
اس��المی تصريح كرد: جه��ت محرومیت زداي��ی در حوزه 
انتخابیه  خويش موضوع مهم آب را توانستیم با پیگیری ها 
و همیاری مسئوالن و آحاد مردم به اين اثبات برسانیم كه 
منطقه ما نیز بايد از اين موهبت اله��ی و طبیعی برخوردار 

باشد.
وی به پیگیری های س��ال گذش��ته خود جهت تخصیص 
بودجه های عمرانی برای دو شهرستان شاهین شهر، میمه 
و برخوار اشاره كرد و ادامه داد: اين پیگیری ها امسال به ثمر 
نشس��ت و ۱۱ میلیارد تومان برای فعالیت های عمرانی دو 
شهرستان و اتمام پروژه های نیمه تمام توسط دولت در قالب 

بودجه های استانی اختصاص يافت.
حاجی دلیگانی ادامه داد: ۷ میلیارد تومان اين بودجه برای 
شاهین شهر و میمه و ۴ میلیارد تومان ديگر آن برای برخوار 
است كه تاكنون ۴۰ درصد اين اعتبار محقق شده و مابقی 
آن قرار است به زودی اختصاص يابد كه به نظرم اين اعتبار 
می تواند گامی در رفع محرومیت زدايی دو شهرستان باشد.

وی مطرح كرد: برخی از اس��تان هايی كه نام محروم را به 
يدك می كشند، دارای شهرستان های برخوردار بوده و برخی 
استان ها مانند استان اصفهان كه به اشتباه برخوردار تلقی 

می شود، شهرستان های محروم زيادی دارد.
نماينده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس افزود: 
برای نزديك شدن به شاخص عدالت الزم است كه هنگام 
تخصیص اعتبار و توزيع منابع كشور، بر اساس شهرستان ها 

و مناطق محروم بودجه تخصیص پیدا كند.
وی ادام��ه داد: متأس��فانه هم اكن��ون در هر ش��اخصی در 
برخوار و میمه، محروم ترين وضعیت را شاهد بوده و از بعد 
فضای آموزشی، فضای ورزش��ی، فاضالب شهری و ديگر 
شاخص ها در اين شهرستان ها محرومیت زيادی وجود دارد 
كه بايد به آن توجه ويژه شود و در تخصیص اعتبارات ماده 

۱۸۰ به اين شهرستان ها توجه الزم شود.
حاجی دلیگانی با اشاره به داليل مراجعات و درخواست های 
مردم شهرستان های شاهین ش��هر، میمه و برخوار تصريح 
كرد: نخستین مشكل در اين شهرستان ها مشكل مسكن 
بوده و همچنین كمی درآمد افراد كه با مشكالت بیماری، 
بیكاری، هزينه های ازدواج دس��ت و پنجه نرم می كنند، از 

ديگر مشكالت شهرستان به شمار می رود.

  حسینعلی حاجی، به شخصیت آيت اهلل ش��هید سید حسن مدرس 
اش��اره كرد و ضمن مرور زندگینامه او به بیان مبارزات وی پرداخت، 
اظهار كرد: دهم آذرماه به دلیل س��الروز شهادت آيت اهلل سید حسن 

مدرس روز »مجلس« نامیده شده است.
وی افزود: مجلس ما افتخار می كند كه به شخصیت شهید بزرگواری 

مانند آيت اهلل سید حسن مدرس انتصاب دارد.
نماينده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس با مروری كوتاه 
بر زندگی شهید آيت اهلل مدرس، ادامه داد: وی در سال ۱۲۸۷ هجری 
قمری در يكی از روس��تاهای اصفهان در خانواده ساده روستايی و از 

خانواده ای سادات طباطبايی متولد شد.
وی تاكید كرد: خاندان او از عالم��ان دين بودند و وی نیز تحصیالت 
مقدماتی اش را در شهرضا كه آن زمان »قمش��ه« نام داشته سپری 
كرد و سپس به نجف در نزد مراجع بزرگی مانند مرحوم میرزا بزرگ 
ش��یرازی طلب علم كرد و س��پس به اصفهان برگش��ت و مشغول 

تدريس شد.
حاجی در همی��ن زمینه تصريح كرد: س��ال های حض��ور مدرس در 
اصفهان به شكلی بود كه كم كم به سمت انقالب مشروطیت حركت 
می كرد و او نیز ع��الوه بر تدري��س در علوم دين��ی در فعالیت های 
اجتماعی و سیاس��ی نیز مش��غول بود و يكی از فعالیت های مهم او 

مبارزه با استبداد به خصوص ظلم خاندان قاجار و ذل السلطان بود.
وی با اش��اره به اينكه در اين دوره مدرس در اصفه��ان با راه اندازی 
انجمن علمی اصفهان در زمینه مشروطیت با ساير علمای اصفهان 
فعالیت می كرد، بیان داشت: ش��هرت علمی و سیاسی مدرس در اين 
زمان در ايران و نجف آوازه شد و پس از پیروزی مشروطیت و تأسیس 
مجلس در مجلس دوم به نمايندگی از مراج��ع عظام جزو ۵ علمای 

تراز اول برای نظارت بر قوانین مجلس به مجلس معرفی می شود.
نماينده مردم شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجل��س، اظهار كرد: 
وظیفه اين علما در آن زمان مانند ش��ورای نگهب��ان امروزی بود كه 
متأسفانه هیچ وقت ادامه پیدا نكرد و فقط در چند مجلس اين مسئله 

مورد توجه قرار گرفت و بعد از آن اجرايی نشد.
وی با اشاره به اينكه شهید مدرس به دلیل حضورش در تهران از سوی 
مردم شناخته می شود و به عنوان نماينده مردم تهران به مجلس راه 
می يابد، افزود: اين ايام مصادف با س��ال هايی است كه رضاخان در 
كشور كودتا كرده و طبق نقشه انگلیسی ها و پشتوانه آن ها قدم به قدم 
از نردبان قدرت باال می رود و در نهايت قبل از اينكه بخواهد شاه ايران 
شود مس��ئله جمهوريت را مطرح می كند و می خواهد رئیس جمهور 
ش��ود، مدرس كه از ابتدا متوجه نقشه انگلیسی ها ش��ده بود می داند 
چه سرنوشت شومی با قدرت يافتن رضاخان بر اين تحمیل می شود 
بنابراين با او مخالفت صد درصدی می كند و با هوشیاری در مقابل او 
می ايستد و با جمهوريت و تغییر سلطنت مخالفت می كند، با اينكه از 
خاندان قاجار دل خوشی نداشته به دنبال قانع كردن احمدشاه برای 
بازگشت به ايران و ايس��تادگی در مقابل رضاخان است اما موفق به 

اين امر نمی ش��ود و در نهايت مجلس به تش��كیل مجلس مؤسسان 
برای تغییر سلطنت رأی می دهد و او مجلس را ترك می كند و سلسله 

منحوس پهلوی ايجاد و رضاخان روزبه روز قدرتمند می شود.
حاجی خاطرنشان كرد: در اين دوره به مدرس اجازه ورود به مجلس 
نیز حتی داده نمی شود. درحالی كه مردم به او رأی داده اند و در مجلس 
اعالم می ش��ود كه او حتی يك رأی هم نیاورده اس��ت كه او اعالم 
می كند درست است كه رأی محرمانه اس��ت اما اگر فقط خود من به 

خودم رأی داده باشم بايد پرسید رأی من كجاست.
وی گفت: در غروب يك��ی از روزهای س��ال ۱۳۰۷ مأموران نظمیه 
مدرس را غريبانه دستگیر و به شهر خاف منتقل می كنند و او ۹ سال 
در قلعه ای در اين شهر زندانی می شود، شرايط او به قدری سخت بوده 
است كه حتی به او اجازه تراشیدن مويش را نیز نمی دادند و بعد از ۲۱ 

ماه از زندانی شدنش اولین نامه از فرزندش در تهران به او می رسد.
نماينده مردم شاهین ش��هر، میمه و برخوار ادامه داد: پس از ۹ س��ال 
زندانی، مدرس را به كاش��مر منتقل می كنند و در روز ۱۰ آذر ۱۳۱۶ 

مصادف با ۲۶ ماه مبارك رمضان به شهادت می رسانند.
وی با اشاره به اينكه مدرس شخصیتی با ايمان، مؤمن حقیقی، عابد، 
زاهد و با اخالص داشته اس��ت، گفت: او عالم درجه اول دوران خود، 
مفسر قرآن، مروج نهج البالغه و فقیه و مدرسی بزرگ بوده و بسیاری 
از عالمان از محضر او اس��تفاده كرده اند. صفت م��درس نیز به دلیل 
تدريس زياد او در حوزه های مختلف مانن��د فقه و اصول، علم عقلی 
مانند منطق، فلسفه، منظومه اسفار مالصدرا و آشنايی با تاريخ ايران 

و جهان بوده است.
حاجی تأكید كرد: مدرس مسائل جهان اسالم را به خوبی می شناخت و 
از مسائل اقتصادی، اجتماعی جهان با اطالع بود. فردی اهل سیاست 
و آشنا با علوم سیاست و حكومت بوده و اين گونه نبوده است كه تنها 
در پی يادگیری معارف دينی باشد. بنابراين معتقد به حكومت دينی و 
دين و ديانت را عین سیاست و سیاست را عین ديانت می دانسته است. 
به همین دلیل س��كوالرهايی كه به جدايی دين از سیاست قائل اند و 
اين نگاه استبدادی را در كشورمان ترويج می كنند دل خوشی نسبت 
به او ندارند.وی با تأكید بر اينكه شخصیت مدرس الگوی نمايندگی 
مجلس در جمهوری اسالمی شناخته می شود، بیان كرد: در مجلس 
تصوير نورانی اين شهید بزرگوار باالتر از عكس ساير شهدا در مقابل 
ديدگان نمايندگان وج��ود دارد و ب��ه آن ها اين پی��ام را می دهد كه 
نمايندگان همواره بايد به الگوی شايسته ای چون شهید مدرس توجه 
داشته باشند.نماينده مردم شاهین ش��هر، میمه و برخوار با بیان اينكه 
مجلس پل ارتباطی بین مردم و مس��ئوالن نظام اس��ت، اظهار كرد: 
مجلس به نوعی از يك طرف منعكس كننده خواس��ته های مردمی 
است و از طرف ديگر اعتماد مردم به مس��ئولینی است كه آنان را به 

عنوان خادم خود انتخاب كرده اند.
وی با بیان اينكه مجلس يك مجموعه نیرو ساز برای خدمت به كشور 
و نظام مقدس جمهوری اسالمی اس��ت، افزود: فردی كه به عنوان 
منتخب مردم به مجلس راه پیدا می كند اگر فعال باشد شرايط برای 
ساخته ش��دن او در اين مجموعه وجود دارد ولی اي��ن امر در صورتی 

اس��ت كه از لحظه به لحظه آن جهت خدمت به خلق خداوند متعال 
استفاده كند.

حاجی با بیان اينكه در كابینه دولت معم��وال وزيرانی موفق ترند كه 
پیشینه نمايندگی مجلس را داشته باش��ند، ادامه داد: مجلس وظیفه 
قانون گذاری، شناسايی موانع و بعد نظارتی در باب مسائل و مشكالت 

كشور و حل آن ها در راستای خدمت به مردم را بر عهده دارد.
  10 هزار میلیارد تومان از بیت المال صرف یارانه نان و برخی اقالم 

مورد نیاز مردم در کشور می شود
وی در ادامه پیرامون افزايش قیمت »نان« در كش��ور، گفت: )برخی 
نمايندگان معتقدند( بین افزايش مواد اولیه و هزينه نانوايی ها و قیمت 

نان تعادل بر هم خورده است.
 نماينده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار با بیان اينكه دغدغه های 
مردم در خصوص افزايش نان به مسئولین ذی ربط انتقال داده شده 
است، تصريح كرد: به كمیسیون اقتصادی مجلس مأموريت داده شده 
كه با دعوت از مس��ئولین امر علل افزايش قیمت نان در كشور را به 

طور جد پیگیری نمايند.
وی ب��ا بیان اينك��ه نحوه بی��ان آقای نوبخ��ت مع��اون راهبردی و 
برنامه ريزی رياس��ت جمهوری در اعالم قیمت نان پس��نديده نبود، 
خاطرنشان كرد۱۰ هزار میلیارد تومان از بیت المال صرف يارانه نان و 

برخی اقالم مورد نیاز مردم در كشور می شود.
حاجی اظهار كرد: با توجه به افزايش قیمت آرد در كشور اخبار حاكی 
از آن اس��ت كه در بعضی جاها به ترتیب ۴۰ تا ۶۰ درصد قیمت نان 

افزايش پیدا كرده است.
وی گفت: بر اين اعتقادم با توجه به رانتی ك��ه در بازار آرد وجود دارد 
برای پیشگیری از اسراف بی رويه نان در كشور دولت روش پرداخت 
يارانه به مردم را اصالح و از طرف ديگ��ر نرخ نان را كامال آزاد كند تا 

مردم با اختیار بیشتری بتوانند نان باكیفیت تری بخرند.
   بودجه عمرانی س�ال آینده 48 هزار میلیارد تومان اعالم شده 

است
حاجی با اشاره به اينكه كلیات بودجه ۹۴ دوش��نبه گذشته در هیئت 
دولت به تصويب رس��ید، ادامه داد: بر اين اساس اليحه بودجه سال 
۱۳۹۴ روز يكشنبه يعنی ش��انزدهم آذرماه از سوی دولت به مجلس 
ارائه می ش��ود، لذا مجلس در خصوص بودجه جلس��ه علنی خواهد 
داش��ت.وی ادامه داد: قیمت نفت در بودجه ۹۴ پايین آمده و ۷۰ دالر 
تعیین شده و اين در حالی است كه برخی از درآمده های بودجه به نفت 
وابسته است و از طرفی در صورت تصويب شدن آن هزينه های زندگی 

مردم در سال آينده افزايش چشم گیری پیدا خواهد كرد.
عضو هیئت رئیس��ه كمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با بیان اينكه 
ظاهرا رئیس جمهور بودجه عمرانی س��ال آين��ده را ۴۸ هزار میلیارد 
تومان اعالم كرده است، تصريح كرد: به سختی می شود كه بتوان آن 
را تأمین كرد لذا در هر صورتی امی��دوارم روش هايی در بودجه ديده 

شده باشد كه تأمین آن برای مردم كمرشكن و سخت نباشد.

نماینده 

   شامگاه پنج ش��نبه ۱۳۹۳/۰۹/۱۳، امام زاده ادهم)ع( شهر دستگرد 
میزبان مردم و مس��ئوالن اس��تان و شهرس��تان برخوار جهت افتتاح 
كالنتری ۱۴ اين شهر بود.حجت االسالم والمسلمین عاملی امام جمعه 
دستگرد ضمن عرض خیرمقدم به حضار ، به اهمیت امنیت بعد از ايمان 

اشاره كرد و از تالش های دلسوزانه آقای حاجی تقدير كرد .
آقايان فاتحی و صادقی ريیس شورای اسالمی و شهردار دستگرد نیز 
طی سخنانی با تمجید از زحمات بی شائبه نماينده مردم در مجلس ، ايجاد 
كالنتری در اين ش��هر را الزم و خواست عمومی اهالی توصیف كردند 
.در ادامه نماينده مردم شهرس��تان های شاهین شهر، میمه و برخوار در 
مجلس شورای اسالمی به نام گذاری سال ۹۳ توسط مقام معظم رهبری 
اشاره كرد و افزود : هر كلمه ای كه در اين نام گذاری آمده است با توجه به 
شرايط سال و اوضاع كشور در نظر معظم له بوده ،از طرفی بحث اقتصاد 
را مد نظر داشتند چرا كه افزايش تورم فشار زيادی را به مردم وارد می كرد 

و از سويی به خاطر هجمه همه جانبه دشمن به اعتقاداتمان ، در خصوص 
فرهنگ توصیه فرمودند.

وی افزود: برای اين دو مقوله مهم دو فاكتور مهم تر را الزم دانس��تند و 
آن عزم ملی يعنی به صحنه آمدن تمام مردم و مديريت جهادی يعنی 
اينكه مسئول يك دستگاه خود را در چهارچوب مقرر و موظفی محصور 
نكند و تالشش را شبانه روزی كند تا دو مقوله مهم ذكرشده به سرانجام 
برسد. حاجی در بخش ديگری از سخنان خود مردم متدين و واليتمدار 
دستگرد را شايسته خدمت صادقانه برای رفع محرومیت دانست و گفت: 

در آذرماه امسال اين دومین هديه ايست كه پس از جاری شدن آب در 
كانال كشاورزی ،تقديم می شود و امیدوارم بر شما مبارك باشد. وی تاكید 
كرد: الزم است از تمامی كسانی كه در اين زمینه همراهی كردند قدردانی 
كنم از شورای اسالمی شهر به خاطر هزينه هايی كه در راه اندازی انجام 
دادند تشكر می كنم. نماينده مردم شهرستان های شاهین شهر، میمه و 
برخوار در مجلس تصريح كرد: البته اين نكته را متذكر می شوم كه بحث 
اصلی دريافت مجوز بود كه به خاطر نزديكی كالنتری خوروزق ، امكان 
ايجاد كالنتری جديد نبود ولی الحمداهلل با پیگیری های مجدانه و چندين 

مالقات حضوری با فرماندهان ناجا باالخره سردار شوشتری جانشین 
محترم فرماندهی ناجا موافقت كرد و امروز به بركت سید الكريم امامزاده 

ادهم )ع( اين خدمت به مردم تقديم می شود.

   نماينده مردم شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس 
شورای اس��المی گفت: مجلس شورای اس��المی زمینه 
خدمتگزاری بیشتر به ايثارگران و جانبازان را فراهم ساخته 

است.
حسینعلی حاجی درديدار با خانواده های شهدا و ايثارگران 
شاهین شهر و میمه اظهار كرد: مهم ترين مشكالت خانواده 
شهدا و ايثارگران شهرستان شاهین شهر و میمه، مسكن و 
مسئله درمان و خدمات درمانی است.وی در ادامه با تاكید 
بر حل مشكل مس��كن و درمان خانواده های ايثارگر اين 
شهرستان، افزود: مسئوالن اداره راه و شهرسازی و بهداشت 

و درمان پیگیری الزم را در اين راستا انجام دهند و اگر در اين 
زمینه با مشكلی مواجه شدند، نماينده مردم در مجلس خود 

را موظف به حل آن می داند.
نماينده مردم ش��اهین ش��هر، میمه و برخ��وار در مجلس 
شورای اس��المی ادامه داد: مجلس شورای اسالمی زمینه 
خدمت گزاری بیشتر را به اين قش��ر عزيز فراهم ساخته و 
در اين راس��تا همه موظف به رفع مشكالت آنان هستیم.

به گزارش فارس در اين نشس��ت مدير كل بنیاد ش��هید و 
امور ايثارگران اس��تان اصفهان، فرماندار و ساير مسئوالن 

شهرستان حضور داشتند.

   نماينده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی گفت: خريد 
خدمت سربازی با پرداخت جريمه ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی پیام مثبتی را به جامعه 
مخابره نخواهد كرد.حسینعلی حاجی پیرامون طرح اخیر خريد خدمت سربازی از 
سوی مشموالن غايب، توسط معاونت منابع انسانی س��تاد كل نیروهای مسلح، 
اظهار كرد: مشكل افرادی كه از خدمت مقدس سربازی غیبت كرده اند را بايد مد 
نظر داشت، اما در اين موضوع به نوعی شك و شبهه  وجود دارد.وی افزود: اما طبق 
قانونی كه مشموالن هشت سال غیبت، هم اكنون بخواهند با پرداخت جريمه ۲۰ 
تا ۵۰ میلیون تومانی به خدمت مقدس س��ربازی نروند، بدون ترديد پیام مثبتی را 
به جامعه مخابره نخواهد كرد.نماينده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: تجربه گذشته نیز نشان داده است افرادی كه از مزايای 

خريد خدمت سربازی استفاده كرده اند آثار خوبی برای نظام و انقالب نداشته است.
وی تاكید كرد: با اين قانون بعضاً اين تفكر در قشر متوسط جامعه به وجود خواهد آمد 
كه اگر آنها هم توانايی مالی داشتند مجبور نبودند در چنین فضايی بمانند، لذا خريد 
خدمت سربازی پیامدهای منفی را به وجود خواهد آورد كه بیشتر از مزيت های آن 
خواهد بود.حاجی تاكید كرد: نبايد به خاطر چند ورزشكاری كه در اين زمینه خالفی 
انجام داده اند تصمیمی وضع شود كه به سود آنان تمام شود و در جامعه بدبینی ايجاد 
شود. نماينده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی اضافه 
كرد: هر چند اين طرح با اعالم موافقت س��تاد كل نیروهای مسلح بوده است اما 
احتمال بسیار زياد وجود دارد، مجلس با پیشنهاد فروش سربازی برای افراد دارای 

بیش از هشت سال غیبت موافقت نكند.

حاجی مطرح کرد؛ 

افتخار مجلس به شهید مدرس است

با تیتر
؛ مجلس افتخار می کند به شخصیت شهیدی همچون مدرس انتصاب دارد بعد در سوتیتر و یا همان لید خبر نیز اضافه شود

با پیگیری های حاجی؛

شهر دستگرد صاحب کالنتری شد

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس:

مجلس زمینه خدمتگذاری به ایثارگران و 
جانبازان را فراهم ساخته است

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس:

خرید خدمت سربازی
 پیام مثبتی را به جامعه مخابره نخواهد کرد

نماینده مردم شاهین ش�هر، میمه و برخوار گفت: مجلس ما افتخار می کند به شخصیت ش�هید بزرگواری همچون آیت اهلل 
مدرس انتصاب دارد.

نماینده مردم شاهین شهر میمه و برخوار در 
مجلس خبر داد:

اختصاص 11 
میلیارد تومان برای 

محرومیت زدایی 
شاهین شهر،

 میمه و برخوار

///////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////

   نماينده مردم اصفهان در مجلس گفت: با استانی شدن انتخابات 
دسترسی شهرستان ها به نماينده كم تر از گذشته خواهد شد و اين 
در حالی اس��ت كه طوايف و اقوام مختلف در شهرس��تان ها زندگی 
می كنند.  حس��ن كامران دس��تجردی در گفتگو با اصفهان ش��رق 
با اشاره به پیش��نهادات مطرح ش��ده در مجلس و قانونی شدن آن 
برای كشور اظهار داشت: با توجه به خشك سالی های پی در پی در 
اصفهان و عدم كشت زمین كشاورزان معافیت كشاورزان در بحث 
جريمه ی وام كش��اورزی و همچنین بحث عوارض چاه آب زراعی 
روستايیان از موضوعات مطرح شده در مجلس در زمینه ی كمك به 

قشر محروم و زحمت كش جامعه می باشد.

اقتصاد مقاومتی در کاهش کردن هزینه هاست
نماينده مردم اصفه��ان در مجلس تصريح ك��رد: در فضای اقتصاد 
مقاومتی مسئوالن می بايست هزينه ها را كم كنند و خوی اشرافی 
گری حاك��م را از خود دور كرده و متناس��ب با درآم��د حاصل رفتار 
مصرفی را اص��الح كنند زي��را س��فرهای بی جهت خ��ارج و مكه 
رفتن های بی نوبت هزينه های غیرضروری است و بايد اصالح شود.

وی ب��ا توجه به ضررهای ناش��ی از متك��ی بودن ب��ه اقتصاد نفتی 
خاطرنشان كرد: امروزه هزينه ها با درآمدها فاصله دارد و با توجه به 
متكی بودن كشور به نفت مس��لما تورم را خواهیم داشت ولی بايد 
كشور را به سمت مشاغل بومی اعم از شیالت و فرش حركت دهیم 

و پايه ی اين مشاغل را تقويت كنیم.
مخالف استانی شدن انتخابات هستم

كامران دستجردی با طرح مخالفت صريح با مساله ی استانی شدن 
انتخابات در مجلس اذعان كرد: مش��كل ما استانی شدن انتخابات 
نیس��ت بلكه مش��كل اصلی همه ی م��ا مثقالی ش��دن صداقت در 
كشور است و مساله ی مهم در اين خصوص رو آوری به كم كردن 

هزينه هاست.
وی با نفی دوباره ی اش��رافی گری خاطرنش��ان كرد: تا ديروز افراد 
كراواتی جرات به ورود مجلس را نداشتند ولی امروز با افتخار می آيند 
و اگر اين روند ادامه داشته باشد كس��انی وارد مجلس می شوند كه 

روحیه ی كراواتی نظیر اشرافی گری و از خود راضی بودن را در خود 
پرورش داده اند و در اين خصوص بايد مسئوالن رفتار خود را اصالح 

كنند و از فامیل گرايی و باندبازی ها جلوگیری به عمل آورند.
نماينده مردم اصفهان در مجلس عدم دسترس��ی مردم شهرستان 
به نماينده مجلس را در صورت اس��تانی ش��دن انتخابات عنوان و 
گفت: پايان عمر هر مجلس��ی اين طرح های بی ثمر مطرح می شود 
و اين در صورتی است كه اين قبیل طرح ها به ضرر مردم است زيرا 
مشاركت مردم كم تر و شهرستان هايی كه دارای قومیت و طوايف 
مختلف هستند گاها از دسترس��ی راحت به نماينده مجلس استان 

دور می شوند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

مخالف استانی شدن انتخابات هستم



ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سال اول، آذر 1393، شماره 3 4حماهس سازان 

دولت خواه مطرح کرد:
شناسایی گونه نادر کاراکال 

در آران و بیدگل
 ريیس اداره حفاظت محیط زيس��ت آران و بیدگل از مشاهده 
و مستند نگاری گونه نادر كاراكال در اين شهرستان خبر داد. 

      
پویان خبر داد:

اجرای 171 طرح خودکفایی
 در کمیته امداد اردستان

مدير كمیته امداد امام خمینی شهرس��تان اردستان از اجرای 
۱۷۱ طرح خودكفايی در هشت ماهه گذشته خبر داد.

      

نوشابه های حاوی تریاک 
در خور و بیابانک توقیف شد

فرمان��ده انتظامی شهرس��تان خ��ور و بیابان��ك گفت: يك 
قاچاقچی حرفه ای م��واد مخدر كه قصد انتق��ال ۹ كیلوگرم 
ترياك را طريق جاسازی در بطری های نوشابه را داشت توسط 

مأموران اين فرماندهی دستگیر شد.
      

میرمحمدی مطرح کرد:
عامل گرانی شیر

کارخانه های لبنی هستند
نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی 
گفت: در حال حاضر محصوالت لبنی توسط كارخانه داران با 
قیمت اندك خريداری شده و پس از افزايش قیمتی ناعادالنه 

به مردم عرضه می شود.
      

فرماندار شهرستان تیران و کرون خبر داد:
تحصیل بیش از 6 هزار دانشجو 
در دانشگاه های شهرستان تیران

حسن س��لیمی گفت: در س��ال جاری ۶ هزار و ۷۰۰ دانشجو 
از ش��هرهای مختلف اس��تان و كش��ور در حال تحصیل در 

دانشگاه های تیران هستند.
      

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی سمیرم 
خبر داد:

تشکیل کمیته های پنج گانه 
بزرگداشت حماسه 9 دی

 در سمیرم
محمدعلی صابری گفت: به منظور گرامی داشت حماسه نهم 
دی ماه »روز بصیرت و میثاق با امت و واليت« پنج كمیته در 

شهرستان سمیرم تشكیل شد.
      

فرماندار فریدن:
کمربندی شهرداران 
جان ۳0 نفر را گرفت

اسفنديار تاجمیری با اشاره به حادثه خیز بودن كمربندی شهر 
داران گفت: وضعیت نامطلوب اين جاده به طول ۱۷ كیلومتر، 
زمینه س��از بروز تصادفات زياد ش��ده و از ابتدای سال جاری 

تاكنون جان ۳۰ نفر را گرفته است.
      

در سال اقتصاد و فرهنگ:
اداره اوقاف کاشان 1۳ موقوفه به 

ارزش ۳0 میلیارد ریال ثبت کرد
ريیس اداره اوقاف و امور خیريه شهرس��تان كاش��ان از ثبت 
۱۳موقوفه به ارزش ۳۰ میلیارد ريال طی س��ال جاری در اين 

شهرستان خبر داد
      

مسئول قرارگاه بسیج سازندگی سپاه ناحیه شهرضا
یک طرح اقتصاد مقاومتی در 
شهرضا به بهره برداری رسید

احمد رضا صف��ا گفت: ط��رح تولید دمنوش ه��ای گیاهی و 
میوه ای از طرح های اقتصاد مقاومتی شهرس��تان شهرضا، به 

بهره برداری رسید
      

موسوی الرگانی عنوان کرد:
افزایش قیمت نان 70 درصد مردم 

را تحت فشار قرار می دهد
نماينده مردم فالورجان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
قوت قالب بسیاری از مردم نان است، افزايش قیمت نان ۷۰ 
درصد مردم را تحت فشار و مشكالت معیشتی قرار می دهد. 

      
همزمان با روز حمل و نقل؛

سیستم اطالع رسانی هوشمند 
حمل و نقل در شاهین شهر

 به بهره برداری رسید
با حضور مسئولین شهرستان شاهین ش��هر و میمه همزمان 
با روز ملی حمل و نقل بهره برداری سیس��تم اطالع رس��انی 
هوش��مند ناوگان حمل و نق��ل از طريق پیامك در س��ازمان 

اتوبوسرانی شاهین شهر آغاز شد.
شايان ذكر است شهروندان گرامی می توانند با ارسال كد درج 
شده بر روی تابلوی موجود در محل ايس��تگاه های اتوبوس 
به شماره ۱۰۰۰۰۳۱۴ از طريق پیامك از زمان تقريبی ورود 

اتوبوس به آن ايستگاه مطلع شوند. 

  محمدرضا عبدانی در گفت و گو با خبرنگار حماسه سازان در برخوار 
پیرامون شعار سال مقام معظم رهبری و دغدغه های معظم اله در حوزه 
اقتصاد و فرهنگ، اظهار كرد: در راستای فرمايشات مقام معظم رهبری 
مخصوصا در حوزه اقتصاد مقاومتی در سطح شهرستان كارگروه های 
مختلفی جهت عملیاتی كردن فرمايش��ات معظم اله تشكیل گرديده 
است. وی با بیان اينكه كمترين تنش را در مقابل تورم و ركود در سطح 
شهرس��تان ايجاد كرده ايم، افزود: اجازه نداديم با توجه به تحريم های 
اقتصادی كه دش��منان نظام مقدس جمهوری اس��المی ايران علیه 
كش��ورمان به وجود آوردند؛ صنايع تولیدی ما در سطح شهرستان به 

تعطیلی كشانده شود و بازار اشتغال دچار بحران شود.
فرماندار برخوار با بیان اينكه سه قطب صنعتی فعال در شهرستان وجود 
دارد، ادامه داد: اين س��ه قطب بزرگ صنعت��ی را از نظر حمايت هايی 

همچون تسهیالت بانكی و تأمین نیرو نیز كمك كرده ايم.
وی با بیان اينك��ه يك ه��زار و ۵۰۰ كارگاه ب��زرگ و كوچك در اين 
شهرستان مش��غول فعالیت اند، تصريح كرد: اگر صنايع سنگ بری و 
كوره های آجرپزی را آن آمار جدا كنیم يك هزار و ۱۶۰ صنايع تولیدی 
در شهرستان مشغول به تولید مايحتاج كشور فعالیت می كنند كه امسال 
توانستند بسیاری از صنايع كشور را از لحاظ امكانات تأمین و در راستای 

خودكفايی يا همان اقتصادی مقاومتی گام بردارند.
عبدانی با بیان اينكه از ۴۰ نوع صنايع دستی استان اصفهان نزديك به ۳۵ 
تای آن در شهرستان برخوار است، خاطرنشان كرد: حمايت های خوبی از 

صنايع دستی شهرستان صورت گرفته است.
وی با پرداختن به موضوع كش��اورزی شهرس��تان برخوار، يادآور شد: 
خوشبختانه با هماهنگی ها و برنامه هايی كه توسط كارشناسان حوزه 
كشاورزی صورت گرفت امسال چندان مشكل خاصی در اين زمینه در 

سطح شهرستان وجود نداشت.
فرمان��دار برخوار تصريح ك��رد: اي��ن موفقیت بزرگ ب��ر می گردد به 
كارگروه هايی كه هر لحظه مشكالت كشاورزان را رصد می كردند؛ به 
خصوص مشكالت كشاورزان مهاجری كه در سطح شهرستان وجود 
داش��تند.وی بیان كرد: با پیگیری هايی كه صورت گرفت و اس��تاندار 
محترم اصفهان نیز اين پیگیری ها را رصد كردن��د، بانك های عامل 
موظف شدند از كشاورزان مهاجر شهرستان برخوار حمايت الزم را انجام 
دهند.عبدانی اظهار كرد: عمال وارد فاز اقتصاد مقاومتی شديم و اجازه 

نداديم نگرانی های اقتصادی كه در بازار ب��ه وجود آمده بود در فعالیت    
كشاورزان خللی ايجاد كند.

وی با اشاره به ذخیره سازی ۴۰۰ میلیون مترمكعب آب در حوزه آب ريزه 
زاينده رو، اضافه كرد: اين ذخیره سازی كه بر اثر سیاست های كالن و 
پیگیری كه مديران استان اصفهان مخصوصا در شورای عالی آب كشور 
انجام دادند صورت گرفت، كه باعث گرديد هم كشاورزان شرق و هم 

شمال استان از اين نعمت خدادادی بهره مند شوند.
فرماندار برخوار با بیان اينكه امس��ال بیش از سه هزار هكتار از اراضی 
كشاورزی شهرستان زير كشت غله رفتند، ادامه داد: سال گذشته ۲۰۰ 

هزار تن ذرت از اراضی اين شهرستان برداشت شد.
وی با بیان اينكه شهرستان برخوار عالوه بر تأمین علوفه ۷۰۸ دامداری 
استان به استان های همجوار نیز علوفه صادر كرده است، بیان داشت: 

اين در حالی است كه برای تأمین ساير فرآورده های دامی خود به علت 
خشك س��الی های اخیر در اصفهان نیاز بوده از استان های ديگر مواد 
خوراكی دامداران را تامین كند.عبدانی با بیان اينكه يكی از معضالت 
و مشكالت اساسی شهرس��تان برخوار وجود اتباع بیگانه است، گفت: 
تخمین زده می شود نزديك به ۲۰ هزار اتباع بیگانه در اين شهرستان 
ساكن كه تنها نزديك هزار نفر از آن ها داری مجوز اقامتی و فعالیتی اند.

وی ادامه داد: در حال پیگیری هستیم با اتباع بیگانه ای كه مجوز فعالیت 
در سطح شهرستان را ندارد برخورد عملی كنیم و آن ها را به مكان هايی 
بفرستیم كه دارای مجوز باشند.فرماندار برخوار افزود: اخیرا طی نامه ای 
از مسئولین استانداری خواسته ايم كه شهرس��تان ما را به عنوان يك 
منطقه ممنوعه افغانی اعالم كنند تا بتوانیم زمینه اشتغال جوانان بومی 
شهرس��تان را هموارتر نمايیم.وی با بیان اينكه شهرس��تان برخوار از 

لحاظ فضای فرسوده آموزشی رتبه اول را در استان به خود اختصاص 
داده است، تاكید كرد: اعتبار خوبی نزديك به ۸۰۰ میلیارد تومان برای 
بحث نوسازی مدارس در سطح اين شهرستان در نظر گرفته شده است.

عبدانی با بیان اينكه ۷۴ درصد بودجه ابالغی دستگاه ها و نهادی دولتی 
اين شهرستان آمده است، تصريح كرد: نزديك به ۵۰ درصد پروژه های 
نیمه كاره به آن ها اعتبار تخصیص داده ش��ده و هیچ نهادی در س��طح 

شهرستان نیست كه فعالیت های عمرانی خود را شروع نكرده باشد.
وی با اعالم اين خبر كه امسال در دهه مبارك فجر نزديك ۴۰ پروژه 
عمرانی در سطح شهرستان برخوار افتتاح خواهد شد، يادآور شد: اعتبار 
امسال حوزه ورزش و آموزش و پرورش نزديك به ۸ میلیارد تومان در 

نظر گرفته شده است.
    در حال پیگیری معرفی نان کمش�چه به عن�وان پایگاه پدافند 

غیرعامل نان کشور هستیم
فرماندار برخوار در ادامه با اش��اره به نان كمش��چه و با بیان اينكه نان 
كمشچه يك نان ويژه اس��ت، اظهار كرد: نظارت بر مسائل بهداشتی، 
قیمت و حتی وزن اين نان در هنگام پخت و پز با حضور نماينده ويژه ما 
در آن محل صورت می گیرد و هر نانوايی دارای يك كد بهداشتی است.

وی با بیان اينكه در هر نانوايی شهر كمشچه حدودا ۲۰ تا ۳۰ نفر مشغول 
پخت و پز نان هستند كه ۹۰ درصد آن ها بانوان اند، يادآور شد: اين نان 
همان نانی است كه سوپرماركت ها در سطح استان به مردم می فروشند.

عبدانی ادامه داد: در حال پیگیری هس��تیم نان كمش��چه را به عنوان 
پايگاه پدافند غیرعامل نان كشور معرفی كنیم و در اين زمینه آمادگی 
خود را به ستاد بحران استان اعالم كرده ايم.وی تاكید كرد: ما در شهر 
كمش��چه اين توانايی را داريم در زمان هر گونه بحران يا حادثه ای در 
كشور ظرف ۸ ساعت نان آن منطقه بحران زده را تأمین و جهت انتقال 
به فرودگاه منتقل كنیم.فرماندار برخوار تصريح كرد: نان كمشچه نانی 
با ماندگاری بیش از ۱۲ روز و در هر جای كشور مورد نیاز باشد می تواند 
كمبود مواد غذاي��ی آن منطقه را  جبران كند كه اي��ن خود نمونه ای از 

مديريت جهادی است.
اين مسئول در پايان گفت: كلیه صنايع تولید شهرستان برخوار دارای 
برچسب صرفه جويی در مصرف انرژی اند و اين آمادگی را دارند كه ساير 
نیازهای صنايع را در كشور پشتیبانی كنند كه صرفه جويی ارزی نیز برای 

كشور به همراه داشته باشد.

استان 

اخبار کوتاه شهرستان ها

در دهه فجر سال جاری: 

40پروژه عمرانی در شهرستان برخوار افتتاح می شود
فرماندار شهرس�تان برخوار گفت: امس�ال در دهه مبارک فجر نزدیک 40 پروژه عمرانی در سطح شهرستان برخوار افتتاح 

خواهد شد.

  رئیس شورای اس��المی ش��هر گز گفت: زمینی از سوی يكی از 
خیران شهر گز برای ساخت مسجد و موسسه قرآنی و نهج البالغه 

حضرت سیدالشهدا )ع( به گستره ۵۰۰ مترمربع وقف شده است.
رحیم علی عباسی پیرامون اقدامات و فعالیت های شورای اسالمی 
ش��هر گز، اظهار كرد: همه تالش اعضای شورای شهر و مجموعه 
مديريت شهری گز فراهم شدن بستر برای رفاه بیشتر شهروندان و 

رفع مشكالت شهری با استفاده از ظرفیت های موجود بوده است.
وی مهم ترين مصوبات و برنامه های اجراشده طی يك سال گذشته 
شورا را شامل احداث كانون بانوان توس��ط خیر مسیبی، احداث دو 
مركز خیر ساز درمانی، س��اماندهی فضای سبز، احداث مركز علوم 
قرآنی و نهج البالغه، برگزاری همايش گل ريزان به منظور آزادی 
زندانیان، برگزاری مسابقات فرهنگی و علمی و ورزشی، برگزاری 
شب ش��عر گز نگین اصفهان و عاش��ورا و همايش كشوری امر به 
معروف و نهی از منكر، كاروان تعزيه عاشورا و مقتل خوانی برگزاری 

يادواره دو شهید گمنام و صد و بیست شهید شهر گز بیان كرد.
  ش�هدا در طول تاریخ اس�الم همواره هدایت گر و راهنمای 

بشریت بوده اند
علی عباسی  با اشاره به برگزاری يادواره سرداران، شهدا و دو شهید 
گمنام شهر گز، اظهار داشت: ش��هدا در طول تاريخ اسالم همواره 
هدايت گر و راهنمای بشر بوده و اقتدار و عزت امروزه نظام اسالمی 

ايران مرهون جان فشانی های شهیدان واالمقام است.
عل��ی عباس��ی در خصوص س��اخت مس��جد و موسس��ه قرآنی، 
نهج البالغه حضرت سیدالش��هدا )ع( ش��هر گز، گفت: در حقیقت 
مردم حس هويت خود را در جامعه در تمامی ابعاد مادی و معنوی در 
مسجد ديده و مسجد بايد به عنوان يك نهاد مورد توجه قرار گیرد 

نه تنها به عنوان يك مكان برای اقامه نماز باشد.
وی با بیان اينكه نهج البالغه مفسر قرآن كريم است، تصريح كرد: 
درس های زي��ادی در زمینه های اخالقی، سیاس��ی، عبادی و … 
در نهج البالغه نهفته اس��ت و ضرورت دارد كه به اين مهم اهتمام 
ويژه داشت.رئیس شورای اسالمی شهر گز  با اشاره به برنامه های 
موسسه قرآن و نهج البالغه حضرت سیدالشهدا )ع( شهر گز، گفت: 
در اين مركز عالوه بر فعالیت ه��ای قرآنی، برنامه های متعددی در 
خصوص برگزاری مناس��بت ها و آيین ها و همچنین فعالیت هايی 
در حوزه دينی انجام می شود.اين مس��ئول تصريح كرد: با پیگیری 
شورای اس��المی ش��هر گز، زمینی از س��وی يكی از خیران شهر 
گز برای ساخت مس��جد و موسس��ه قرآنی و نهج البالغه حضرت 

سیدالشهدا )ع( به گستره ۵۰۰ مترمربع وقف شده است.
  برگ�زاری همای�ش بزرگداش�ت عال�م ربانی عالمه ش�یخ 

مالعبدالکریم گزی
رئیس شورای اسالمی ش��هر گز با اش��اره به همايش بزرگداشت 
آيت اهلل آخوند گزی،  اظهار داشت: همايش بزرگداشت عالم ربانی 
عالمه ش��یخ مالعبدالكريم گزی در ش��هر تاريخی گ��ز با حضور 
مقامات كشوری و استانی  برگزار ش��د.وی گفت: برگزاری مراسم 
گرامی داشت علما و انديش��مندان دينی به نوعی ترويج و تعظیم 
شعائر دينی است و به نشر و گسترش فرهنگ معنويت و روحانیت 

كمك موثری می كند.
رئیس شورای اسالمی شهر گز افزود: شخصیت های بزرگی مانند 
ايشان الگوهای عملی در زندگی هستند كه اگر افراد مختلف جامعه 
به ويژه جوانان با آن ها آشنا شوند می توانند مسیر درست زندگی را 

يافته و در راه رشد و تعالی معنوی گام بردارند.
علی عباسی تصريح كرد: علما و مراجع در انتقال ارزش های اسالمی 

و شیعی در جامعه دارای جايگاه وااليی هستند و بسیاری از مفاهیم 
دينی از طريق علمای دين به مردم منتقل شده است.

  مس�اعدت ش�ورا و ش�هرداری گز در اجرای تکمی�ل پروژه 
فاضالب شهر

علی عباس��ی گفت: جلس��ه ای به منظور هماهنگی اجرای پروژه 
فاضالب ش��هر گز با حضور نماينده مردم شهرس��تان در مجلس 
شورای اسالمی، فرماندار، امام جمعه ش��هر گز و مديرعامل آب و 
فاضالب استان و با حضور اعضای ش��ورای اسالمی و شهرداری 
گز تش��كیل و با توجه به مباحث مطروحه در اين جلس��ه موارد آن 
به تصويب رس��ید. وی افزود: با پیشنهاد ش��ورای اسالمی شهر و 
ش��هرداری گز در خصوص اختصاص۶۰ لیتر در ثانیه آب پساب از 
محل تصفیه خانه شاهین شهر به فضای سبز شهرداری گز به صورت 
رايگان و پرداخت وجه آن توسط شهرداری به حساب آب و فاضالب 
استان از ديگر اقدامات شورای ش��هر گز بوده است.رئیس شورای 
اسالمی شهر گز تصريح كرد: در صورت تحقق موضوع آب پساب 
به صورت رايگان، شهرداری گز معادل وجه پساب خريداری شده 
را به منظور مساعدت در اجرای تكمیل پروژه فاضالب شهری گز 
پرداخت می كند.وی گفت: چنانچه به هر دلیلی موضوع آب پساب 
تحقق نگردد، تأمین هزينه های آماده سازی آن را از طريق سهمی 
كه مردم از محل مصوبه شورای شهردارند تأمین تا پروژه وارد فاز 

اجرايی شود.
علی عباس��ی تصريح كرد: قرار است كه مديرعامل آب و فاضالب 
استان نیز مبلغ پنج میلیارد ريال از محل منابع داخلی شركت آبفا به 

اجرای پروژه فاضالب شهری گز اختصاص دهد.
وی گفت: ب��ه زودی نخس��تین كانون فرهنگ��ی اجتماعی بانوان 
ش��هر گز به بهره برداری خواهد رسید.رئیس شورای اسالمی شهر 
گز با بیان اين كه مصوباتی در امور بانوان در ش��ورا و ش��هرداری 
گز در دست بررسی است، اظهار داشت: تش��كیل اين كانون ها به 
توانمند سازی بانوان در جامعه كمك زيادی می كند و به اين دلیل 

بايد در رشد و توانمندی اين كانون ها تالش كرد.
رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر گفت: س��اختمان كانون فرهنگی 
اجتماعی بانوان ب��ا ۵۰۰ مترمربع می تواند فضای مناس��بی برای 
ارائه خدمات فرهنگی و  اجتماعی، و ايجاد اشتغال و متمركز سازی 
فعالیت های بانوان باش��د كه با اهدا زمین و همیاری توس��ط خیر 
محترم مس��یبی اين مجموعه نیز به زودی به بهره برداری و افتتاح 

خواهد رسید.
وی خاطرنشان كرد: در تالش هستیم تا با ارائه آموزش های مورد 
نیاز به بانوان در استحكام بنیان های خانواده گام های بلندی برداريم 

و دراين باره نیز برنامه ريزی كرده ايم. 
   کوچک ترین وظیفه ما ادای احترام به خانواده معظم شهدا و 

ایثارگران است
رئیس شورای اسالمی شهر گز برخوار با اش��اره به اين كه تكريم 
خان��واده ش��هدا و ايثارگ��ران وظیفه همه اس��ت، اظهار داش��ت: 
كوچك ترين وظیفه م��ا ادای احترام ب��ه خانواده معظم ش��هدا و 

ايثارگران است.
وی با اشاره به موفقیت های كنونی در عرصه های مختلف، اظهار 
داشت: ما هر چه داريم و اكنون اگر به جايگاهی رسیده ايم به بركت 
خون های پاك شهیدان اس��ت، و همواره بايد مديون رشادت ها و 
ايثار و از خود گذشتگی شهدا باشیم.عباسی با آرزوی سالمتی برای 
خانواده های ش��هدا و ايثار گران، بیان داش��ت: هر چند آن طور كه 
بايد و شايد نمی توان از خانواده های شاهد و ايثارگر تقدير كرد ولی 

مس��ئوالن می توانند با حضور خود در كنار اين خانواده های معظم، 
دين خود را نسبت به شهدا ادا كنند.

   افتتاح اولین داروخانه شبانه روزی شهر گز 
وی گفت: متأسفانه تا به امروز ش��هر گز با جمعیتی بالغ بر ۲۲ هزار 
نفر از وجود داروخانه محروم بوده و مردم اين شهر می بايست برای 

خدمات اولیه درمانی به شهرهای اطراف مراجعه نمايند.
وی همچنین گفت: شهر گز فاقد آزمايش��گاه، راديولوژی مستقل 

است و پزشك متخصص نیز در اين شهر مستقر نیست.
ريیس شورای اسالمی شهر گز راه اندازی داروخانه شبانه روزی با 
همكاری و مش��اركت بخش خصوصی و حمايت شورای اسالمی 
ش��هر و ش��هرداری گز را از مطالبات به حق مردم دانست و گفت: 
مردم شهر گز به زودی شاهد افتتاح داروخانه شبانه روزی شهر در 
مركز درمانی يوسفیان خواهند بود.وی افزود: با دستور كار شورای 
اسالمی شهر و شهرداری گز، خیرين درمانگاه های اخوان مسیبی 

و جعفريان را تا پايان سال جاری به بهره برداری می رسانند.
    احداث ورزش�گاه چند منظ�وره نیاز ش�هر و مطالبه به حق 

شهروندان گز برخوار
 ريیس شورای اسالمی شهر گز خاطرنشان كرد: احداث سالن های 
ورزش��ی چندمنظوره از جمله برنامه هايی اس��ت كه در دستور كار 
شورای اسالمی ش��هر و ش��هرداری گز  قرار دارد.وی با اشاره به 
عالقه م��ردم به ورزش ه��ای همگانی خصوص��ا ورزش و نرمش 
صبحگاهی، تاكید كرد: گاهی به دلیل سردی هوا مشكالتی برای 
ورزش ش��هروندان پیش می آمد كه احداث چنین سالن هايی اين 
مشكالت را حل می كند.وی افزود:  راه اندازی اين سالن ها در همه 
نقاط ش��هر زمینه س��از ارتقاء فرهنگ ورزش همگانی و سالمت و 

تندرستی مردم است.
علی عباس��ی  گفت: ش��هرداری يك نهاد اجتماعی است و لذا در 
راستای عملیاتی كردن برنامه های ورزشی وظیفه دارد اقدامات الزم 
را در راستای سالمت مردم انجام دهد.وی افزود:  فضاها و امكانات 
ورزشی بايد به شكلی مطلوب در اختیار مردم قرار گیرد تا آن ها به 

راحتی بتوانند از اين امكانات استفاده كنند.
وی با اشاره به پتانسیل های فراوان در عرصه ورزش، تصريح كرد: 
در صورتی كه شرايط فراهم باشد قطعا شاهد درخشش ورزشكاران 

استان در سطح كشوری و جهانی خواهیم بود.
  ایجاد فضای سبز در محالت مختلف برای رفاه شهروندان

ريیس شورای اسالمی شهر گز برخوار از برنامه ريزی برای احداث 
پارك های كوچك در محالت ش��هری خبر داد و افزود: بس��یاری 
از شهروندان در محله های ش��هر از كمبود فضای سبز و امكانات 
رفاهی گاليه دارند برای همین تصمیم گرفته ش��ده تا پارك های 

كوچك در محله ها را احداث كنیم.
علی عباس��ی  يادآور ش��د: هم اينك احداث پارك در محالت در 
دستور كار و اولويت شهرداری قرار گرفته تا نسبت به جانمايی آن 
اقدام شود. وی عدم وجود منابع درآمد زای پايدار در گز را مهمترين 
و اولین مانع پیش روی ش��هرداری دانس��ت و اظهار كرد: بیش��تر 
شهرداری ها  با تكیه بر عوارض ساخت و ساز مشكالت مالی شان را 

حل می كنند پس بايد به سمت ساير منابع درآمدی برويم.
علی عباسی با اش��اره به احداث شهرك نمايش��گاهی و سپتینگ، 
گفت: خوش��بختانه با اتخاذ اين تدبیر منبع درآمدی خوبی در آينده 
برای ش��هرداری ايجاد گرديده كه از اين محل م��ی توان اجرای 

فعالیت های عمرانی و خدماتی خود را شتاب بیشتری بخشید.
    احیای تپه تاریخی شهر گز برخوار

علی عباسی  از مهمترين برنامه های ش��ورا و مديريت شهری در 
حوزه میراث فرهنگی و گردشگری  را احیای تپه تاريخی شهر گز  
و كاروانس��را  اعالم كرد و گفت: اين اقدام عالوه ب��ر ايجاد رونق 
اقتصادی، شور و نشاط دوباره ای به شهر تاريخی گز خواهد بخشید.

  همایش علمی – تخصصی روش های کاربردی امر به معروف 
و نهی از منکر

رئیس ش��ورای اس��المی ش��هرگز با بیان اين كه اخی��را همايش 
علمی – تخصصی روش های كاربردی امر ب��ه معروف و نهی از 
منكر برگزار شده است،  اظهار داش��ت: تالش جهت احیاء فريضه 
امر به معروف و نهی از منكر به عنوان يك وظیفه شرعی، عمومی 
در تمام مس��ائل جامعه می باشد. رئیس ش��ورای اسالمی شهرگز 
برخوار با تأكید بر اهمیت و جايگاه احی��ای امر به معروف و نهی از 
منكر در جامعه گفت: اش��اعه فرهنگ امربه معروف ونهی از منكر 
در بین آحاد جامعه عزم ملی در حوزه فرهنگ است اسالم و كشور 
اسالمی ما با امر به معروف زنده اس��ت و اگر فريضه امر به معروف 
و نهی از منكر در جامعه به فراموشی سپرده شود زمینه برای ايجاد 
انحرافات فكری و رفتاری در سطح شهر  مهیا خواهد شد.عباسی 
اظهار داش��ت: مهمترين محورهای هماي��ش علمی –تخصصی 
روش های امر به معروف و نهی از منكر- روش های كاربردی امر 
به معروف و نهی از منكر در قرآن، سیره پیامبران و ائمه معصومین 
)س( و علمای ربانی، راه های افزاي��ش روحیه ی انتقاد پذيری در 
جامعه، راهكارهای تقويت شوراهای امر به معروف و نهی از منكر 
مساجد، الزامات تشكیالتی و قانونی جهت گسترش امر به معروف 

و نهی از منكراست.
وی تصريح كرد: ديگرمحورهای اين هماي��ش  موانع فعالیت امر 
به معروف و نهی از منكر و چگونگی رفع آنها، چگونگی به حداقل 
رسانیدن مخاطرات برای آمرين به معروف و ناهیان از منكر،  روش 
های توس��عه ی فرهنگ امر ب��ه معروف و نهی از منكر در اقش��ار 
مختلف جامعه، روش های مواجهه ومديريت آن هنگام تذكر لسانی 

با مخاطبین است.
علی عباسی با اشاره به ارتباط مس��تمر و هماهنگ و تعامل بسیار 
خوب بین مجموعه ش��ورا و شهرداری و همش��هريان گفت: شورا 
در ابعاد سیاست گذاری و نظارت و شهرداری در بعد اجرايی بايد با 

يكديگر همسو و هماهنگ باشند.
وی با تاكید بر پیگری ها و دلسوزی  اعضای شورای اسالمی شهر 
گز در دوره چهارم،  بیان كرد: عنايت امام جمعه ش��هر گز، نماينده 
محبوب شهرستان در مجلس شورای اسالمی، فرماندار شهرستان 
شاهین شهر و میمه و همكاری و همراهی اعضای شورای اسالمی 
در دوره چهارم در اجرای پروژه ها و مصوبات رضايت همشهريان 

را به همراه داشته است.

علی عباسی؛
رئیس شورای شهر گز از عملکردها و فعالیت های این شورا گزارش می دهد
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مق�ام معظم رهبری در پاس�خ به نام�ه جهانگیری پرس�یدند: 
اهتمام دستگاه های مختلف برای مبارزه با فساد تحسین آمیز 
است، لیکن این س�مینارها و امثال آنها چه معجزه ای می کند؟ 

چرا اقدامی قاطع انجام نمی ش�ود که نتیجه را مردم به صورت 
ملموس مشاهده کنند؟  

 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با حضور در همايش 
ملی ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد با اشاره به “در يك سال و 
چند ماهی كه بنده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عضويت دارم، 
مطالب نگران كننده ای از وضعیت فساد در جمهوری اسالمی ايران 
مطرح شده است” اظهار داشت: از اول انقالب اسالمی امام)ره( يكی 
از اهداف خود را مبارزه با فس��اد اعالم و از همه دستگاه ها درخواست 
كرده بودند كه با همكاری يكديگر مانع بروز فس��اد در سطح جامعه 

شوند.
وی ضمن اش��اره به فرمان هش��ت ماده ای مقام معظ��م رهبری در 
سال ۸۰ كه به قوای سه گانه ارسال ش��ده بود، افزود: در حال حاضر 
بايد بررسی شود كه با گذشت چند س��ال از صدور اين فرمان به كجا 

رسیده ايم؟ آيا وضع بهتر شده يا بدتر؟ البته به اعتقاد بنده شواهد امروز 
وضعیت كشور نشان می دهد كه وضعیت بدتر شده است.

معاون اول رئیس جمهور با اعالم اينكه عملكرد دستگاه های مختلف 
در مبارزه با فساد راضی كننده نیس��ت، تصريح كرد: هرروز آمارهای 
مختلفی از ارقام و حجم فساد در سطح جامعه مطرح می شود كه اين 
موضوع بايد با بررسی بیش��تری همراه باش��د و اقدامات الزم برای 

جلوگیری از آنها صورت گیرد.
جهانگیری با بیان اينكه وضعیت فعلی كشور نشان می دهد كه يك 
جای كار برای مبارزه با فس��اد ايراد دارد، گفت: هنوز با تمام وجود به 

مسئله فساد و مبارزه با آن نپرداخته ايم.
وی در ادامه با اعالم  اينكه”پیش از برگزاری اين همايش طی نامه ای 
به دفتر مقام معظم رهبری از ايشان درخواست كرديم تا پیامی را به 
اين همايش ارس��ال كنند” افزود: مقام معظم رهبری در حاشیه نامه 

ارسالی خطاب به بنده نكاتی را مطرح كرده اند كه خدمت حضار بیان 
خواهم كرد.

معاون اول رئیس جمهور در همین ارتباط اظهار داشت: مقام معظم 
رهبری تأكید كرده اند كه »نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد 
را تحسین می كنم، لكن اين سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای 

بكند؟ 
مگر وضعیت برای شما مس��ئوالن سه قوه روش��ن نیست؟ با توجه 
به شرايط مناس��ب و امیدبخش��ی كه از لحاظ همدلی و هماهنگی و 
همفكری بین مسئوالن امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام 
نمی گیرد كه نتیجه را همه بطور ملموس مش��اهده كنند. توقع من از 
آقايان محترم اين است كه چه با س��مینار و چه بدون آن، تصمیمات 
قاطع و عملی بدون هرگونه مالحظه ای بگیرن��د و اجرا كنند. موفق 

باشید.«

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی از طراحی كلینیك هايی برای بررس��ی 
وضعیت كارگاه ها به منظور حفظ اشتغال خبرداد و گفت: در بحث امنیت 

شغلی كارگران با سفید امضاها بشدت مقابله می كنیم.
علی ربیعی كه در مراسم عزاداری كارگران شركت سیمان ساوه شركت 
كرده بود، با بیان اينكه ديپلماسی صادراتی سیمان را بايد افزايش دهیم تا 
به واسطه اين رويكرد بتوانیم اشتغال را هرچه بیشتر در اين بخش توسعه 
دهیم، برنامه وزارت تعاون كار و رفاه برای كاهش حوادث ناش��ی از كار و 
رونق تولید را اعالم كرد. وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعی، ايحاد و حفظ 
اشتغال موجود را از برنامه های مهم دولت تدبیر و امید دانست و گفت: مازاد 
۲۰ میلیون تن تولید سیمان در كشور ناشی از وجود ركود در ساخت و ساز 
كشور است. وی از انجام مطالعات مشترك با وزارت راه و شهر سازی خبر 
داد و گفت: سیمان می تواند نقش مهمی در جاده سازی داشته باشد، هرچند 
دولت يازدهم برنامه های زيادی در بخش ريل سازی و جاده سازی دارد كه 

می توان از سیمان برای اجرای آنها ياری گرفت. 
  مشاغل سخت و زیان آور 

وی با بیان اينكه برخی از مشاغل س��خت و زيان آور سالمت كارگران را 
همواره تهديد می كند، يادآور شد: در صورتی كه ۱۰ روز وقفه در مشاغل 
سخت و زيان آور ايجاد می شد، نوع سختی و زيان آوری شغل ابطال می 
شد؛ اما هم اكنون با تالش هايی كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی انجام 

داده فاصله ۱۰ روز وقفه به يكسال افزايش يافته است. 
ربیعی ادامه داد: برخی از مشاغل نظیر كار در عمق دريا و يا كار با برخی از 
اشعه های زيان آور، از كارهای سخت و زيان آور محسوب می شوند، هرچند 
بايد سختی های بسیاری از مشاغل را با استانداردسازی آنها كاهش داد. 
وی با اشاره به اينكه بايد ويژگی های مشاغل سخت و زيان آور تغییر كند، 

افزود: امروز بخش مهمی از سختی و زيان آوری مشاغلی كه بار مالی زيادی 
دارند را می توان سختی آن ها را با استانداردسازی كاهش داد. به گفته وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعی، نبود آموزش، نامناسب بودن ارگونومی مناسب 
در كار، ماهیت زيان آور فیلتراسیون و در نهايت نبود ايمنی در كار برخی از 
مشاغل را در زمره مشاغل سخت و زيان آور قرار داده است. وی ادامه داد: با 
حمايت كارفرمايان می توان برخی از ويژگی های كار را تغییر داد و میزان 
بروز شرايط نامناسب در كار را دگرگون كرد به طوری كه با استانداردسازی 

و آموزش می توان ماهیت زيان آوری را در كار تغییر داد.
 وزير كار با بیان اينكه از آنجا كه برخی از مشاغل در ذات خود سخت هستند، 
بايد تالش كنیم با استانداردسازی زيان آوری آنها را كم كنیم، يادآور شد: 
سخت و زيان آوری كار، بار مالی برای تامین اجتماعی دارد كه با مطالعه 
می توان اين بار مالی را كاهش داد. يكی از راههای كاهش زيان آوری در 
مشاغل سخت، استانداردسازی و آموزش اس��ت كه متاسفانه دوره های 
آموزش برای سالمت كار ناچیز و كم است كه بايد ارتقا يابد. وی با اشاره 
به اينكه امسال وزارت كار تالش كرده كه مشاغل سخت و زيان آور را به 
س��وی مش��اغلی كه در ذات خود زيان آوری ندارند، هدايت كند، توضیح 
داد: برای اين مهم كمیته های حفاظت كار را افزايش داده ايم و كارهای 
مطالعاتی زيادی در اين خصوص در حال انجام است. ربیعی درباره شرايط 
كار در صنعت سیمان نیز اظهار داشت: خوشبختانه صنعت سیمان در زمینه 
ايمنی كار عملكرد خوبی داشته و بخش محیط زيستی در كنار اين صنعت 
فعال شده كه بتواند شرايط بهتری را برای كارگران و شهرهای همجوار 

كارخانه فراهم كند. 
  حوادث ناشی از کار 

وی در خصوص حوادث ناش��ی از كار هم، افزود: آمارها نش��ان می دهد 

حوادث در حی��ن كار رقم قابل توجه��ی بود كه نخس��ت در صنعت بعد 
ساختمان بود، اما االن ساختمان رتبه نخست را در زمینه حوادث ناشی از 

كار بخود اختصاص داده است. 
وزير كار ادامه داد: بخشی از حوادث منجر به فوت می شود و هزينه های 
حوادث ناشی از كار و زيان آوری مشاغل مسئوالن حوزه كار را بر آن داشت 
كه مدلی را در وزارت كار پیگیری كنند كه در اين مدل بجای بازرسی های 
نوبه ای و جريمه به سمت تعامل با نظام كارفرمايی حركت می كنیم. وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعی با بیان اينكه مطالعات انجام ش��ده در صنعت 
نشان می دهد كارگاه های زير ۵۰ نفر بیشترين حوادث ناشی از كار را دارند، 
بیان كرد: برای كاهش حوادث ناشی از كار قصد داريم با نظام كارفرمايی 
اين موضوع را ساماندهی كنیم و افرادی را با همكاری كارفرمايان بكار می 
گیريم و آموزش می دهیم زيرا با آموزش ايمنی كار می توان سپاه ايمنی را 
تشكیل داد. ربیعی يادآور شد: به سوی نظام پیشگیری از حوادث كار پیش 
می رويم به جای آنكه بازرسی كار را افزايش دهیم در هر كارگاه يك نفر 
مسئول ايمنی كار را با تعامل با كارفرما قرار می دهیم كه در نهايت اين امر 

منجر به كیفیت زندگی بهتر كارگران خواهد شد. 
  حفظ اشتغال موجود 

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی يادآور ش��د: مشكل اصلی حفظ اشتغال 
اس��ت، كلینیك هايی را برای اين موضوع طراحی كرده ايم و تفاهم نامه 
هايی با وزارت صنعت معدن تجارت و بانك مركزی امضا كرديم به طوری 
كه ۲۴۳هزار شغل در معرض ريزش قرار گرفت لذا كارشناسان كلینیك ها 
می روند در سطح كارگاه ها مطالعه می كنند، هرچند بحث جرايم بیمه ای 

ومالیات در برخی از بنگاهها دارای مشكل است. 
ربیعی ادامه داد: در اليحه بودجه داوطلبانه موضوع بخشودگی جرايم بیمه 

ای را عنوان كرديم تا كارفرماها بتوانند جان بگیرند زيرا نظام تولید كشور 
هم بیمار است. وی گفت: درخصوص استمهال وام ها نیز مذاكراتی صورت 
گرفته كه خوشبختانه با تفاهمی كه با بانك مركزی كرديم قرار شده ۵۰ تا 
۶۰ درصد تسهیالت پرداختی به بخش صنعت به عنوان سرمايه در گردش 
مورد استفاده قرار گیرد. وزير كار تاكید كرد: با استمهال تسهیالت می توانیم 
از ريزش نیروها در بنگاه ها جلوگیری كنیم، برنامه ما اين است كارگاه هايی 
را كه باالی ۸۰ درصد اشتغال ايجاد كنند را در دس��تور كار قرار دهیم. به 

هر حال ما موفق شديم از ريزش نیروی كار در جاهايی جلوگیری كنیم. 
  امنیت شغلی کارگران 

وزير كار گفت: در بحث امنیت شغلی كارگران با سفید امضاها بشدت مقابله 
می كنیم، س��فید امضا مالك داوری ما در دادگاه ها قرار نمی گیرد و اين 
موضوع را به دادگاه ها بخشنامه كرده ايم. وی تاكید كرد: عدم امنیت شغلی 
در شرايطی كه عرضه و تقاضا نیروی كار يكسان نیست، ايجاد می شود. 
من وزير كار هستم می خواهم نظام تولید در كشور پیش رود و نمی خواهم 
به سمت ناامنی شغلی كارگران بروم. وی گفت: نامه ای به نمايندگان می 
نويسم تا ناامنی را برای نیروی كار رواج ندهیم، البته نگرانی كارآفرينان را 
هم از اجرای قانون كار بايد سبك كنیم. وزير كار با تاكید بر اينكه در هیچ 
دوره ای اين همه سه جانبه گرايی نبوده زيرا وزارت كار هر روز محل سه 
جانبه گرايی است، افزود: بايد بتوانیم منابع هدفمند نظام حمايت از نیروی 
بیكاری را قوی تر كنیم لذا ساالنه ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت می كنیم 
زيرا توان پرداخت بیش از اين میزان را نداري��م. وی گفت: طرح جديدی 
در بحث بیمه بیكاری داريم، افرادی كه دچار بیكاری هستند به كارگاه ها 
معرفی خواهند شد. كارگاه های كه دچار مشكل می شوند بیكاران آن به 
كارگاه های ديگر معرفی می شوند و بخشی از مزد را ما و بخشی ديگر را 
كارفرما پرداخت خواهد كرد. وی توضیح داد: داريم با كانونهای كارفرمايی 
تفاهمنامه هايی امضا می كنیم ۲۰۰ هزار نفر بیمه بیكاری داريم كه ۲ هزار 

میلیارد تومان صرفه جويی خواهد شد. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی در پايان گفت: من خود كارگر و روستازاده 

بودم و با مشكالت كارگران آشنا هستم.

 نماينده مردم اصفهان در مجلس گفت: بزرگترين مشكل جامعه ركود و 
بیكاری است و بايد توجه داشت كه بسیاری از ناهنجاری ها به دلیل بیكاری 
و كمبود شغل اس��ت.حمیدرضا فوالدگر در خصوص گزارش كمیسیون 
مشترك رسیدگی به اليحه رفع موانع تولید رقابت پذير و ارتقای نظام مالی 
كشور، بیان داشت: پس از نامگذاری س��ال تولید ملی توسط مقام معظم 
رهبری، كمیسیون صنايع و معادن، كمیسیون ويژه حمايت از تولید ملی و 
نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، كمیسیون كشاورزی و ساير مراجع 
ذی ربط پیش نويسی را درخصوص روش های خروج از ركود مطرح كردند 
كه اين پیش نويس پس از ۱۰ ماه تكمیل و به صحن علنی تقديم شد. وی 
افزود: مخالفت دولت قبل و تعدادی از نمايندگان مجلس در آن زمان باعث 
جلوگیری از تصويب اين طرح شد. ما برای ارائه مجدد آن چند روش داشتیم. 
روش نخست اينكه برای ارائه مجدد ۶ ماه وقفه الزم بود. روش دوم نیز اين 
چنین بود كه طرح پیشنهادی از سوی دولت در قالب اليحه تقديم شود و 

يا آن را تغییر می داديم. 
نماينده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: در نظرسنجی های انجام شده 
مقرر شد كه اين پیشنهادات در قالب اليحه از سوی دولت جديد به مجلس 
آورده ش��ود. وی تصريح كرد: به هر حال دولت اگر چندان معتقد به طرح 
تصويب شده، نباش��د، آن را اجرايی نخواهد كرد، اما خوشبختانه پیشنهاد 
خروج از ركود با موافقت دولت همراه بود و ب��ه همین دلیل امیدواريم كه 

شاهد اجرای دقیق و كامل آن باشیم. فوالدگر با بیان اينكه بسته خروج از 
ركود ش��امل ۳ بخش نظری، روش های اجرايی و اليحه است، افزود: ۱۵ 
نفر از اعضای كمیسیون ويژه حمايت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 
۴۴ قانون اساسی و ۸ نفر از اعضای س��اير كمیسیون ها از زمان تعطیالت 
تابستانی مجلس راهكارهای خروج از ركود را مورد بررسی قرار دادند و طی 

۲ ماه طرح آماده شد. 
وی با بیان اينكه بسته خروج از ركود ش��امل اين ماده اليحه دولت و ۳۰ 
ماده الحاقی است، افزود: علت حجم زياد اين اليحه ابالغ و تركیب ۴ طرح 
در يك اليحه است. رئیس كمیسیون ويژه حمايت از تولید ملی و نظارت 
بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بیان داش��ت: همواره در زمان ارائه طرح 
مشكالتی از قبیل مغايرت با اصل ۷۵ قانون اساس��ی وجود دارد، از اين رو 
تالش ما ارسال پیشنهادات در قالب اليحه از سوی دولت بود. خوشبختانه 
دولت هم در اين زمینه حضور فعالی داشت و عمده بندها مورد توافق دولت 

و مجلس است.
 وی تاكید كرد: برای تكمیل اين اليحه پیش��نهاد تشكل های اقتصادی، 
صنعتی، معدنی و صاحب نظران دانشگاهی نیز گرفته شده تا شاهد كارايی 
هر چه بیشتر اين اليحه باشیم. فوالدگر با گاليه از روزنامه ها برای انعكاس 
كمرنگ اليحه خروج از ركود گفت: بزرگترين مشكل جامعه ركود و بیكاری 
است، پس چرا نبايد تصويب اليحه ای كه اين موضوعات را تحت الشعاع قرار 

می دهد، در صدر اخبار قرار گیرد؟ به هر حال بايد توجه داشت كه بسیاری 
از ناهنجاری ه��ا به دلیل بیكاری و كمبود ش��غل اس��ت. وی درخصوص 
موضوعات مهم ذكر شده در اين اليحه، گفت: طرح اصالح برخی قوانین 
در راستای حمايت از تولید ملی، طرح حمايت از تولید ملی در شرايط اقتصاد 
مقاومتی، طرح افتتاح حساب ويژه تولید ملی، بررسی الحاق موادی به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و... از جمله موارد مطروحه در اليحه 
فوق است. اين نماينده مردم در مجلس نهم تصريح كرد: همچنین تعیین 
تكلیف بدهی های دولت برای نخستین بار در اين اليحه دسته بندی شده و 

روش های تسويه آن نیز مشخص شده است.
 بر اين اس��اس دولت می تواند بدهی های خود را از طري��ق فروش اوراق 
مشاركت، انتشار اسناد خزانه اسالمی صكوك و فروش اموال مازاد بانكی 
تسويه كند. وی بیان داشت: همچنین پیشنهاد ش��ده كه به منظور بهبود 
وضعیت بازار سرمايه، صندوق ملی ريالی تثبیت بازار سرمايه تشكیل شود. 
فوالدگر در ادامه با بیان اينكه در اين اليحه تعیین تكلیف مابه التفاوت نرخ 
ارز و احكام ساماندهی به حساب صندوق توسعه ملی نیز روشن می شود، 
ادامه داد: در اين اليحه مق��رر كرده ايم كه تفاوت نرخ تس��هیل ارز برای 
حسابداری بانك مركزی استفاده شود نه برای پرداخت بدهی بعالوه دولت 
برای بودجه امسال ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی 
واريز می كند كه ما روی اين مسأله اختالف داشتیم اما در نهايت به تفاهمی 

رسیديم كه فعاًل در اليحه نیامده و احتمااًل به شكل پیشنهاد مطرح خواهد 
شد كه در سال هايی كه درآمد مالی دولت به يك باره كاهش می يابد همان 
۲۰ درصد به صندوق توس��عه ملی واريز ش��ود اما زمانی كه فروش بیشتر 
باشد و يا قیمت نفت باالتر برود مازاد آن به صندوق توسعه ملی واريز شود. 
نماينده مردم اصفهان در مجلس با تاكید بر بر لزوم تسهیل سرمايه گذاری، 
افزود: در اين اليحه معافیت های مالیاتی برای سرمايه گذاری های جديد 
وضع شده همچنین قوانین به صورت س��ه جانبه به طوری كه هم به نفع 
كارفرما هم كارگر و هم دولت باشد وضع شده است بنابراين بهبود فضای 

كسب و كار و تسهیل مقررات كسب و كار در دستور كار بوده است. 
وی گفت: اقتصاد مقاومتی مختص ما نیست بحث تاب آوری در كشورهای 
در حال توسعه و حتی كش��ورهای پیش��رفته هم وجود دارد ولی به دلیل 
اين كه ما تحت فشار تحريم ها هس��تیم اقتصاد مقاومتی اهمیت باالتری 
پیدا می كند. فوالدگر تصريح كرد: گزارش كمیسیون حمايت از تولید ملی 
درباره اقتصاد مقاومتی شامل تبیین اهم موضوعات سیاست ها كلی اقتصاد 
مقاومتی، چكیده اقدامات مجلس و دولت به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی 

و ارزيابی احكام قانونی مرتبط با اقتصاد مقاومتی است. 
وی بیان داش��ت: كمیس��یون ويژه حمايت از تولید ملی پیشنهاداتی را در 
رابطه با قانون گذاری و تحقق بخش��ی به سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 

اختصاص داده است.

پاسخ مقام معظم رهبری به نامه معاون اول رئیس جمهور به  روایت جهانگیری

چرا اقدام قاطع در مبارزه با فساد انجام نمی شود
 که نتیجه را مردم به صورت ملموس مشاهده کنند؟

ربیعی اعالم کرد:

گزارش وزیر کار از خطر نابودی 243 هزار فرصت شغلی در کشور

فوالدگر:
پیشنهاد تشیکل صندوق ملی ریالی تثبیت بازار سرمایه برای بهبود وضعیت بازار سرمایه

   دولت يازدهم شاه كلید حل بسیاری از مشكالت اقتصادی 
كش��ور را در گرو روابط خارج��ی به ويژه توافق هس��ته ای با 
كش��ورهای ۱+۵ می داند. چش��م دوختن به نتیجه مذاكرات 
راهكاری است كه بسیاری كارشناس��ان و مديران درباره آن 

اتفاق نظر دارند. 
عدم بازده��ی بازار بورس، مش��كالت واحده��ای صنعتی و 
تولیدی، نرخ باالی بیكاری، نرخ پايین رشد اقتصادی، معضل 
ركود تورمی، كس��ری بودجه، واردات بی روي��ه و بی كیفیت، 
تورم و گرانی و بسیاری ديگر از دردهای اقتصادی كه عالج 
و داروی شفابخش آنها ربط و بی¬ربط به موضوع مذاكرات 

گره خورده اند!

   توافق شرط کافی برای حل مشکالت نیست
البته ذك��ر اين نكته ضروری اس��ت كه نتیج��ه مذاكرات در 
برخی از مشكالتی كه ذكر ش��د به هیچ وجه بی تأثیر نیست، 
ولی از سوی ديگر، لزوم توافق هم شرط كافی برای حل اين 

مشكالت نمی باشد.
 لذا با توجه به اينك��ه در اين توافق همچنان ك��ه از نتايج آن 
پیداس��ت و همانطور كه مقام معظم رهبری بحق فرمودند به 
نتايج اين مذاكرات خوش بین نیس��تند، باي��د قطار اقتصادی 
دولت محترم، هم در حرف و هم در عمل، از اين راهكار موقتی 
و نامطمئن گذر كرده و در ايس��تگاه »اقتص��اد مقاومتی« كه 
همان راهكار اصلی و مطمئن برای حل مشكالت اقتصادی 

است، توقف كند. 

    اقتصاد مقاومتی مختص ایران نیست
با وجود بحران ها و اوضاع سخت اقتصادی كه برای بسیاری از 
كشورهای جهان حادث شده و همچنین كشورهايی كه برنامه 
جامع برای توسعه و پیش��رفت دارند، استفاده از سیاست هايی 
نظیر اقتصاد مقاومتی متناس��ب با وضعیت ش��ان را در دستور 
كار خود قرار داده اند، اما در اقتصاد ايران با گذشت حدود يك 
س��ال از مطرح كردن مقوله اقتصاد مقاومتی و س��پس ابالغ 
سیاست های آن از سوی مقام معظم رهبری، هنوز دولت، كار 
قابل توجهی كه بتوان از طريق آمار و ارقام آن را بررسی كرد، 

انجام نداده است. 

   معنای درون زا و برون گرا بودن در اقتصاد مقاومتی
از جمله ويژگی هايی كه در سیاست های اقتصاد مقاومتی بر آن 
تأكید شده، درون زا و برون گرا بودن آن است. اقتصاد مقاومتی 
درون زا است به اين معناست كه بايد با تكیه بر توانمندی های 
داخلی، چرخ اقتصاد را چرخاند و از اين طريق بر مشكالت فائق 
آمد و همان گونه كه ابتدای مطلب ذكر شد بر روابط خارجی، 
به ويژه موضوع توافق هسته ای چشم نبنديم. اقتصاد مقاومتی 
برون گرا است نیز بدين معناس��ت كه اين سیاست ها، به هیچ 
عنوان اقتصاد كشور را محصور و محدود نمی كند، بلكه الزمه 
اجرای اين سیاس��ت ها، تعام��ل و تبادل با كش��ورهای ديگر 

به ويژه كشورهای منطقه است.

   چشم انتظار مذاکرات هفت ماه دیگر نباشیم 
در پايان به دول��ت محترم به ويژه تیم اقتص��ادی اين نكته از 
فرموده ه��ای اخیر رهبری معظم انقالب در جمع بس��یجیان 
را تذكر می دهم كه فرمودند: »اگر مذاكرات به توافق نرس��د، 
برای ما آس��مان به زمین نمی آيد، چون راه حلی داريم به نام 
اقتصاد مقاومتی.« بله به درستی از همان ابتدا هم راهكار اين 
بود و اكنون هم دير نشده، نبايد چشم امید به مذاكرات هفت 
ماه ديگر ببنديم و همه چیز را در توافق مذاكرات خالصه كنیم، 
بلكه بايد با به كار بستن واقعی سیاست های راهبردی اقتصاد 
مقاومتی، در صدد حل موانع و مش��كالت اقتصادی كش��ور 

برآيیم. )سعید مهدوی(

گزارش اقتصادی:

کدام راهکار است، 
توافق یا

 اقتصاد مقاومتی؟

  عضو هیئت رئیس��ه كمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی گفت: دولت برای س��ال آينده ۵ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان 
سهم مالیات برای استان اصفهان پیش بینی كرده كه نسبت به مشابه 

سال قبل آن ۳۴ درصد افزايش نشان می دهد.
حسینعلی حاجی پیرامون كلیات بودجه س��ال آينده، اظهار كرد: در 
بودجه سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته آن تفاوت های 
چندانی احساس نمی شود.وی افزود: از عمده تفاوت های بودجه سال 
آينده افزايش سهم مالیات و كاهش يك سومی سهم نفت نسبت به 

مشابه سال قبل آن است.
نماينده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اينكه دولت در بودجه سال آينده قیمت هر بشكه نفت را ۷۲ 

دالر در نظر گرفته است، ادامه داد: هر دالر را نیز ۲ هزار و ۸۵۰ تومان 
دولت محاسبه كرده است.

وی تاكید كرد: سقف كل بودجه سال آينده از سوی دولت ۸۳۷ هزار 
میلیارد تومان پیش بینی ش��ده است، البته برای س��ال آينده سقف 

بودجه عمومی ۲۶۷ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
حاجی تصريح كرد: در بخشی از قسمت های بودجه سال آينده مانند 
حوزه بهداشت و درمان ۷۰/۸ درصد، ورزش ۵۳/۳ درصد، كشاورزی 

۹/۱ درصد و علوم ۷/۷ درصد افزايش را نشان می دهد.
وی با اشاره به سهم مالیات استان اصفهان در بودجه ۹۴، بیان كرد: 
سال گذشته دولت برای استان اصفهان ۴ هزار میلیارد تومان مالیات 
پیش بینی كرده بود اما بعد از پیگیری هاي��ی كه صورت گرفت اين 

میزان به ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان كاهش پیدا كرد.
عضو هیئت رئیسه كمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان كرد: دولت 
برای سال آينده ۵ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان مالیات در بودجه برای 
اس��تان اصفهان پیش بینی كرده كه نسبت به مش��ابه سال قبل آن 
۳۴ درصد افزايش نشان می دهد اين در حالی است كه متوسط نرخ 

افزايش مالیات در كشور ۲۵ درصد است.
وی با بیان اينكه برای اس��تان های خراس��ان رض��وی و فارس كه 
وضعیت آنها مش��ابه استان ماس��ت به ترتیب ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد 
تومان و يك هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته  شده و 
اين در حالی است كه بودجه عمرانی استان اصفهان نسبت به مشابه 
سال گذشته آن ۶/۶ دهم درصد كاهش پیدا كرده است، افزود: نگاه 

دولت به استان اصفهان عدالت محور نبوده و در اين راستا در تالشیم 
كه سهممان را از مالیات كاهش دهیم.

    برخورد با مفاس�د اداری و اقتصادی در کشور نباید سلیقه ای 
باشد

حاجی در خصوص همايش اخیر ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله 
با فساد خاطر نشان كرد: برای مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی نیاز 
به اراده عمومی و عملی مديران ارشد و میانی كشور احساس می شود.

وی تصريح كرد: امروز اراده قاطعی در مبارزه با فساد در كشور وجود 
ندارد و برخورد با فساد به نگاه ها و س��اليق سیاسی وابسته بوده كه 

اين امر موجب افزايش فساد در كشور شده است.
عضو هیئت رئیسه كمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با بیان اينكه 

مبارزه و برخورد جدی با فساد در كشور بايد غیر سلیقه ای باشد، گفت: 
از سوی ديگر رس��انه های مختلف ديداری، شنیداری و نوشتاری به 
ويژه صدا و سیما وظیفه دارند كه افراد سالم و پاك را به عنوان يك 
الگوی ايثارگر به جامعه و مردم معرفی كنند تا احس��اس نشود همه 

مسئوالن كشور در فساد غرق  شده اند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
سهم مالیات استان اصفهان در بودجه سال آینده ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده است
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  مدير سینما شاهین طاليی شاهین شهر از برخی كارشكنی ها برای ارائه 
فیلم های مناسب برای نمايش در اين س��ینما و تعطیلی كوتاه مدت اين 
سینما انتقاد كرد. چندی پیش مسئوالن سینما شاهین طاليی شاهین از 
كارشكنی برخی متصديان سینماهای دولتی در شاهین شهر در اين زمینه 
گاليه داشتند كه اين افراد با رايزنی با تهیه كنندگان فیلم های سینمايی به 
گونه ای عمل كردند كه فیلم های مناسب ديرتر از ديگر سینماها به دست 
ما برسد يا در اين سینما اكران نشود كه اين مسئله منجر به تعطیلی كوتاه 

مدت اين سینما نیز شد.
اين درحالی كه است كه دولت از ايجاد سینماهای خصوصی استقبال بسیار 
می كند و راه برون رفت از كمبود سینما و مشكالت مالی پیش رو را تأسیس 
سینما و حمايت از سرمايه گذاران خصوصی اين بخش  می داند كه با اين 
وجود، مسئوالن سینما شاهین شهر كه با هدف ارتقای فرهنگ، اين سینما 
را مطابق با استانداردهای دنیا راه اندازی كردند با تعطیلی اين سینما دچار 

ضرر و زيان بسیار شده اند.
در اين ارتباط  مهیار حس��ینی مدير سینما ش��اهین طاليی شاهین شهر 
اظهار داش��ت: برخی تهیه كنندگان ب��ه دلیل  رايزنی های انجام ش��ده 
مسئوالن سینماهای دولتی در شاهین شهر اولويت ارائه فیلم های خود را 
با اين سینماها قرار داده اند و بر اين اساس در طول ماه های گذشته دچار 

مشكالتی شده ايم كه منجر به تعطیلی سینما شد.
وی افزود: اين موضوع را از طريق اداره ارشاد اصفهان پیگیری كرده ايم كه 
نبايد درباره سینما میان بخش دولتی و خصوصی تفاوتی وجود داشته باشد 

بلكه مطابق قانون بخش خصوصی كه در راستای تقويت فرهنگ كشور 
گام برمی دارد بايد تقويت شود.

مدير سینما شاهین طاليی شاهین شهر با اشاره به اينكه با پیگیری از حوزه 
هنری تهران متوجه ش��ده ايم كه اين ارگان از اين مسئله بی اطالع بوده 
است، گفت: اين مسئله ناشی از كارشكنی های برخی متصديان فرعی در 
شاهین شهر و اصفهان بوده است كه با رايزنی با تهیه كنندگان درخواست 
تحويل فیلم با تأخیر را برای سینمای ما داشتند.سینما شاهین طاليی را به 
دلیل دغدغه های فرهنگی تأسیس كرديموی اضافه كرد: برای رفع اين 
مشكل از مديران شهرستان و استان درخواست جلسه فوری در اين زمینه 
داش��تیم و آقای قطبی مدير كل اداره ارشاد اصفهان نیز قول همكاری و 
صحبت با مسئوالن متصدی اين امر را به ما دادند كه طی چند روز آينده 

نتیجه اعالم می شود.
حسینی با اشاره به اينكه رئیس انجمن سینما داران نیز به ما قول همكاری 
دادند تا از طريق مدير كل حوزه هنری كش��ور پیگیر مسئله باشند، ابراز 
داشت: در شرايطی كه كمتر مالك خصوصی در راستای كارهای فرهنگی 
گام بر می دارد به دلیل دغدغه در اين زمینه در راس��تای سرمايه گذاری 
فرهنگی گام برداش��تیم اما به دلیل مش��كالت فوق و تعطیلی سینمای 

شاهین شهر ضرر مالی زيادی متحمل شديم.
وی اضافه كرد: مدتی پیش چرخه سود اين سینما تازه بر روی غلتك قرار 
گرفته بود كه به دلیل نداشتن فیلم و يا اكران فیلم های تكراری تماشاگران 

ثابت خود را از دست داد و مدتی نیز تعطیل شد.

مدير سینما شاهین طاليی شاهین ش��هر ابراز داشت: اين انتظار را داريم 
كه اگر با تأسیس سینما س��ودی نبرده ايم حداقل سنگ اندازی در كار ما 
انجام نشود كه دچار زيان ش��ويم چرا كه در واقع تغذيه اصلی يك سینما 
با فیلم های مختلفی است كه به نمايش می گذارد.وی تصريح كرد: اين 
سینما به دلیل مجهز و مدرن بودن دارای تماشاگران ثابتی بود كه اكنون 
از وضعیت عدم اكران فیلم در سینما شاكی شده اند چرا كه به دلیل موارد 
يادش��ده از هر س��ه فیلم ش��اخص و پرفروش يكی در اين سینما اكران 

می شود.
حسینی تاكید كرد: در زمینه اكران فیلم های خوب در سینماهای متعدد 
مشكلی وجود ندارد چرا كه حداقل ۹۰ فیلم سینمايی خوب در سال تولید 
می شود كه دو س��ینما می توانند با تعامل با يكديگر به شكل يك درمیان 
حداقل ۴۰ فیلم در سال به روی پرده ببرند كه بدين شكل چرخه اكران نیز 

به راه افتاده و مردم نیز از اين روند به يقین راضی خواهند بود.
وی ابراز داشت: سینما شاهین طاليی بنا به نظر بازرسان اداره ارشاد يكی از 
مدرن ترين سینماهای استان از نظر تجهیزات، امكانات صوتی - تصويری 
است و امیدواريم با همراهی مسئوالن مربوطه هر چه زودتر اقتدار پیشین 

خود را بازيافته و از ركود فعلی خارج شود.
در همین ارتباط حجت االس��الم قطبی مدير كل اداره ارش��اد اسالمی 
اصفهان نیز در مصاحبه  ای جداگانه از پیگیری مشكالت سینما شاهین 

طاليی شاهین شهر و رفع مشكالت آن در آينده نزديك خبر  دادند.
سیدين نیا: روشن بودن چراغ سینماهای خصوصی بسیار مهم است

در همین ارتباط سید مهدی سیدين نیا اظهار داشت: حوزه هنری اصفهان 
برای اكران فیلم های خود روال خاصی دارد بدين شكل كه جدول پخش 
سینماهای زيرمجموعه حوزه هنری از تهران اعالم می شود و تعیین زمان 

اكران فیلم ها در اختیار ما نیست.
وی با اشاره به اينكه هر تهیه كننده ای اين اختیار را دارد كه باهر سینمايی 
كه تمايل داشت برای اكران فیلم هايش تعامل كند، گفت: اين نكته حايز 
اهمیت است كه اكران موفق يك فیلم دارای شرايط خاصی است و گاه 
طول می كشد تا س��ینما داران اين تجارب را فرابگیرند و ممكن است در 
ابتدای كار خود برای اكران فیلم های پر رونق سینما با مشكل مواجه شوند.

رئیس حوزه هنری اصفهان تاكید كرد: به طور مثال گاهی الزم است يكی 
سینما دار برای از دست ندادن فرصت اكران يك فیلم مناسب تر از اكران 

يك فیلم ديگر صرف نظر كند.
   تالش حوزه هن�ری برای رونق س�ینماهای بخش خصوصی و 

سینمای شاهین شهر 
وی تصريح كرد: در ارتباط با مش��كل ذكرشده الزم است مسئول سینما 
شاهین طاليی به ش��كل مصداقی مواردی كه نتوانسته اند فیلم هايی را 
اكران كنند برای من بیان كنند تا بتوانیم مشكل رخ داده در اين ارتباط را 

پیگیری و رفع كنیم.
سیدين نیا با اشاره به اينكه برای ما روشن بودن چراغ سینماهای خصوصی 
و رقابت با بخش دولتی بسیار مهم است، گفت: بخش خصوصی بسیار به 
رونق سینمای ايران كمك كننده است و حوزه هنری بر اين اعتقاد است 
كه همه بايد به رونق اين سینما كمك كنند و بر اين اساس به يقین در رفع 
مشكالت سینما شاهین طاليی نیز تمام تالش خود را به كار می گیريم. 

)گزارش از: فاطمه كازرونی(

  شهردار شاهین ش��هر گفت: از ابتدای سال جاری تاكنون 
۲۵۰ برنامه فرهنگی و جشنواره در شاهین شهر برگزار شده 
اس��ت.علی اصغر ذاكری هرندی با بیان اينك��ه دو رويكرد 
مهم در بحث اقتصاد مقاومتی در ش��هرداری شاهین ش��هر 
طراحی ش��د به جزئیات اين دو رويكرد پرداخت و ادامه داد: 
حداكثر صرفه جويی در هزينه ها و حفظ رشته های مالی برای 
جلوگیری از هدر رفت سرمايه های ملی و استفاده حداكثری از 
ظرفیت های اجرايی برای به ثمر رساندن پروژه ها دو رويكرد 
شهرداری شاهین ش��هر در س��ال جاری به حساب می آيد.

شهردار شاهین ش��هر اضافه كرد: ش��هرداری شاهین شهر 
امسال در بخش ساختمان و ابقای نیازهای عمومی تاكنون 
دو بسته عمرانی از ۳۵ پروژه بزرگ و كوچك با اعتباری بالغ 

بر ۸۰ میلیارد تومان ايجاد ك��رده و در زمینه های فرهنگی، 
ورزشی، فضای سبز، بهداشت محیط، بهسازی و زيباسازی 
در اختیار شهروندان قرارگرفته و اينك شاهین شهر به عنوان 
يك كارگاه بزرگ س��اختمانی در سطح استان شهرت يافته 
است.وی يادآور شد: از ابتدای س��ال جاری تاكنون بیش از 
۲۵۰ برنامه فرهنگی و جشنواره اس��تانی و كشوری توسط 
شهرداری شاهین ش��هر انجام ش��ده و توانس��ته ايم سطح 
فرهنگ عمومی را در پن��اه ايده پردازی های جديد به نقطه 
خوبی برسانیم. ذاكری هرندی در ادامه با پرداختن به بحث 
آلودگی هوای شاهین شهر، گفت: بحث آاليندگی برای شهر 
يك معضل جدی به ش��مار می آيد و تالش می كنیم با همه 

ابزارهای قانونی كه در اختیارداريم شرايط را كنترل كنیم.

   روزگاری نه چندان دور، همین ۱۴- ۱۵سال پیش، اوج بدحجابی يك 
زن، پوشیدن مانتويی با آستین های گش��اد كه گاه كمی از ساق دستش 
نمايان می شد و موهايی به اندازه چند س��انت بیرون زده از زير مقنعه بود. 
مجالس و مهمانی ها اغل��ب جدا از هم برگزار می ش��د و به ندرت نیروی 
انتظامی يك پارتی كه در آن مشروب سرو می شد و زن و مرد در مهمانی 
مشترك با پوشش های بسیار نامناسب و برنامه هايی خاص را بر هم می زد 
و اغلب زنان و دختران يا چادر به سر می كردند و يا اگر مانتو و مقنعه به سر 
داشتند، حجابی معقول بود، اما از همان زمان كه تب ويدئو و ماهواره باال 
گرفته بود و كم كم داشت برای خود میان مردم جا باز می كرد، مقام معظم 
رهبری مكرراً به بحث تهاجم فرهنگی اشاره می كردند و بر مقابله فرهنگی 
با اين پديده تأكید داش��تند. بمان��د كه برخی با وقاح��ت و بالهت به اين 

هشدارها می خنديدند و تز توهم توطئه را مطرح می كردند.
اثبات واقعیت داشتن این توطئه، امروز به سادگی امکان پذیر است؛ 
آن قدر بدیهی ش�ده اس�ت که دیگر نیازی به اثبات ن�دارد. کافی 
است آرشیو عکس های فیلم های سینمایی یا آلبوم های خانوادگی 
بس�یاری از خانواده های ایرانی را ورق بزنیم و به وضوح ببینیم که 
چقدر تیپ و ظاهر هنرپیشه ها و مردم ما تغییر کرده است و از کجا 

به کجا رسیده اند.
همه اين اتفاقات در كشوری افتاد كه نهادهای مختلفی همچون: حوزه، 
شورای عالی انقالب فرهنگی، نهادهای فرهنگی اجتماعی دولت، صدا و 
سیما و وزارت بازرگانی، بر مبنای قانون اساس��ی موظف بودند تا در برابر 
اين اتفاقات، عملكرد فعاالنه و آگاهانه و نه منفعالنه داشته باشند. در اين 
گزارش می خواهیم نگاهی بر نقش تعريف شده و بررسی و تحلیل عملكرد 
اين نهادها در سامان دهی وضعیت عفاف و حجاب در كشور در اين سال ها 
بی اندازيم. حوزه علمیه از جمله نهادهای مهم فرهنگی كش��ور است كه 
قدمتی بسیار ديرينه دارد. حوزه، به سبب مسئولیتی كه در تبلیغ و ترويج 
دين اسالم بر دوش خود احساس می كند، همواره كوشیده است تا احكام 
دين را تبیین و تبلیغ كند.حجت االسالم قندی؛ معاون فرهنگی حوزه علمیه 
خواهران كشور بیان می دارد: » ۳۵ سال است كه حوزه علمیه احكام فقهی 
حجاب را از ابزارهای مختلف تبلیغی به گوش مردم رسانده است. حوزه با 
تحقیق و پژوهش در اين زمینه و فعالیت های فرهنگی و تبلیغی كه داشته، 
وظیفه خود در زمینه ترويج فرهنگ عفاف و حجاب را انجام داده است.« 
حجت االسالم زيبايی نژاد، ريیس دفتر مطالعات زنان حوزه علمیه در اين 
زمینه اظهار داشت: »حوزه وظیفه فقاهتی خود در استخراج و تبیین احكام 
فقهی حجاب را به خوبی انجام داده و از اين منظر، تحقیقات و پژوهش های 
خیلی خوبی انجام شده اس��ت، اما به لحاظ تحقیقات روانشناختی و شیوه 
های تبلیغی خیلی كم كار شده اس��ت و جا دارد از منظر روانشناختی علل 

و عوامل بدحجابی بررسی و راه های مقابله با اين عوامل بررسی شود.«
ضمن تقدير از همه فعالیت های مخلصانه تبلیغی حوزه الزم است توجه 
كنیم كه حوزه، عالوه بر اس��تنباط دقیق احكام و تبلیغ آن و رساندن آن 
به گوش مردم به بیان و زبان و ش��یوه ای اثرگذار، وظیفه طبابت روحی و 
معنوی مردم را نیز بر عهده دارد. ب��ه اين معنی كه عالوه بر تبیین و تبلیغ 
اين احكام، با شرايط خسران زده فرهنگی امروز كشور، بايد به ريشه يابی 
علل روحی و روانی اين معضالت پرداخته و ضعف كارهای انجام شده به 
لحاظ روان شناختی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و شیوه های تبلیغ را 
بیش از پیش بر اساس ش��رايط مخاطب و به حسب نیازها طراحی نمايد.

حجت االسالم محمدحسن نبوی، معاون تبلیغ حوزه های علمیه سراسر 

كش��ور نیز در گفتگويی به بیان يكی از علت های ضعف كارهای تبلیغی 
حوزه در بح��ث عفاف و حج��اب پرداخت. او بودج��ه كل مدارس علمیه 
كشور را برابر با بودجه يك دانشگاه درجه يك كشور می داند و می افزايد: 
» انتظاراتی كه از حوزه علمیه می رود، تناس��بی با امكانات و بودجه هايی 
كه در اختیار آن ق��رار می دهند، ندارد و با اين بودجه ه��ای ناچیز در برابر 
بودجه های كالنی كه به ساير نهادهای فرهنگی و آموزشی داده می شود، 
داشتن چنین وس��عت انتظارات معقول نیست.«یکی دیگر از نهادهای 
متولی امر فرهنگ در کشور، شورای عالی انقالب فرهنگی است که 
مصوبات آن برای تمامی دس�تگاه ها الزم االجراست. سامان دهی 
عفاف و حجاب، یکی از امور فرهنگی است که این شورا مصوبات 
نسبتاً جامعی درباره آن داشته است. كبری خزعلی، عضو شورای عالی 
انقالب فرهنگی در گفت و گويی، اين گونه به شرح نقش و بیان عملكرد 
اين شورا در اين حوزه پرداخته است: » شورای عالی انقالب فرهنگی در 
جهت پاسخ به اين نیاز، طرح های تحقیقاتی زيادی داشته و سیاست هايی 
را بر اس��اس اين تحقیقات تدوين كرده است. از سال ۷۳، اين سیاست ها 
در مجامع مختلف علمی، فرهنگی و دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت و از ۳۶ صفحه و نیم در سال ۷۶ به يك صفحه و نیم رسید. سال ۷۶ 
اين سیاست ها توسط ريیس جمهور وقت به دستگاه ها ابالغ شد. از سال 
۷۶ تا ۸۴، با اين كه دستور آقای خاتمی اين بود كه دستگاه ها برای اين كار 
برنامه ريزی داشته باشند، ما تقريباً هیچ كار اجرايی بر مبنای اين سیاست ها 
نديديم. در سال ۸۴ تدوين راهكارهای اجرايی اين سیاست ها با استقبال و 
حضور همه دستگاه های اجرايی شروع شد. ۲۶ دستگاه، هر كدام خودشان 
وظايفی برای خود در راستای به ثمر نشستن و اجرايی و عملی شدن اين 
سیاست ها تعريف كردند. در سال ۸۶، وزارت ارشاد موظف شد نظارت بر 
اجرای راهكارهای اجرايی و وظايف تعیین شده را بر عهده بگیرد. بعد از دو 
سال اين وظیفه به وزارت كشور واگذار شد.«وی ادامه می دهد: »پس از 
گذشت اين مدت، هنوز تنها بخشی از اين سیاست ها و راهكارهای اجرايی 
عملی شده است و قرار است در دولت جديد، اجرايی شدن بخش ديگری از 

اين سیاست ها كلید بخورد.«خزعلی با اشاره به كیفیت برنامه های اجراشده، 
می افزايد: »بر اساس مس��تندات جمع آوری و ارائه شده به شورای عالی، 
كیفیت كارهای انجام شده خیلی متفاوت از اين سیاست ها و راهكارها بوده 
و نقص های زيادی هم به كارهای انجام شده وارد است. يكی از اشكاالت 
عمده اين است كه در برنامه ريزی های كالن كشور همچون برنامه توسعه 
اول تا پنجم، ش��ما ردپای بودجه تخصیص يافته به سامان دهی عفاف و 
حجاب را بسیار ضعیف می بینید و عماًل بودجه خاصی به آن اختصاص داده 
نشده و عمل نشده است. بايستی بودجه به اين كار اختصاص داده شود تا از 
دستگاه های اجرايی گزارش عملكرد مطالبه شود.«الله افتخاری، نماينده 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی و عضو كمیسیون فرهنگی مجلس 
نیز در پاسخ به اين سؤال مبنی بر اين كه »علت اجرايی نشدن مصوبات 
شورای عالی انقالب فرهنگی چیست«، می گويد: » شورای عالی انقالب 
فرهنگی قوانین بسیار مناسبی برای س�امان دهی وضعیت عفاف 
و حجاب تدوین کرده و وزارت کش�ور مس�ئول نظارت و پیگیری 
فعالیت های دستگاه های اجرایی در این حوزه بوده است که علت 
معطل ماندن این مصوبات در سال های پایانی دولت دهم، تشدید 
تحریم های اقتصادی و عدم تخصیص بودجه برای این بخش بوده 
است«وی خاطرنشان می كند: » آقای روحانی قول داده اند كه در دولت 
جديد اين سیاست ها را دنبال و به اجرا برسانند.«در شرايطی كه كارشناسان 
و مسئولین مختلف، يكی از علل اجرايی نشدن مصوبات سامان دهی عفاف 
و حجاب را عدم اختصاص بودجه می دانند، دولت يازدهم در بودجه سال 
۹۳، همچون گذشته، بودجه ای برای اين بخش در نظر نگرفت كه مورد 
اعتراض نمايندگان مردم در مجلس شورای اس��المی واقع شد. اين امر، 
نشان می دهد كه همچنان عزم الزم و جدی برای رسیدگی به اين وضعیت 
در دستور كار مسئولین اجرايی كشور وجود ندارد.وقتی بودجه ای اختصاص 
داده نشود، طبعاً دس��تگاه ها نیز خود را موظف به اجرای مصوبات شورای 
عالی انقالب فرهنگی نمی دادند، درحالی كه نهادهای فرهنگی و اجتماعی 
وظیفه توس��عه و ترويج فرهنگ اس��المی از جمله عفاف و حجاب را بر 

عهده دارند. دستگاه هايی همچون: وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد 
و سازمان تبلیغات از جمله دستگاه هايی هستند كه وظیفه فرهنگ سازی 
و تقويت فرهنگی را ب��ر عهده دارند. نهادهای ديگ��ری همچون وزارت 
بازرگانی نیز، با سامان دهی بازار پوشاك، نقش مهمی در اين داستان دارد. 
سامان دهی طراحی مد و لباس كه اخیرا از سوی نهادهايی همچون وزارت 
ارشاد پیگیری می شد، به شرط آن كه بر مبنای اسالمی باشد، نقش مهمی 
در حل معضالت فعلی در اين حوزه می تواند داش��ته باشد.محمدمهدی 
ابراهیم پور، مدير مركز تحقیقات و طرح ه��ای كاربردی حجاب ريحانه 
النبی)س( و كارشناس عفاف و حجاب در باره وضعیت سامان دهی بازار 
پوشاك می گويد: »با وضعیتی که بازار پوشاک دارد، ما در عمل شاهد 
آن هس�تیم که نظارت و برنامه ای در توزیع پوشاک در بازار وجود 
ندارد. مدها و لباس هایی که در این کشور تولید و به بازار روانه و یا 
وارد می شود، در راستای چارچوب فرهنگ عفاف و حجاب اسالمی 
نیس�ت. اگر نظارتی بود که چنی�ن لباس هایی در فروش�گاه ها به 

خریداران ارائه نمی شد.«
مانتوهای كوتاه كه زمانی به آن ها بلوز تونیك گفته می شد و نیز مانتوهايی 
كه به لحاظ اندازه، گاهی ب��ه زحمت در حد و اندازه ي��ك پیراهن مردانه 
است، به همراه شلوارهای تنگ و چسبناك و فراتر و فاجعه تر از آن، شلوار 
نمايی نوظهور به نام ساپورت كه تنها كمی از جوراب نازك زنانه كلفت تر 
است، پوشش بخش قابل توجهی از زنان و دختران ما شده است. به بازار 
كه مراجعه می كنی كم تر مغازه ای را پیدا می كنی كه شلوارهای زنانه اش 
راسته و معمولی باش��د كه به پا نچسبد و بدن نما نباش��د. وفور تأسف بار 
شلوارهای فاق كوتاه مردانه كه ديگر هیچ.به هر حال نهادهای فرهنگی 
و اجتماعی ما وظیف��ه تبیین و ترويج فرهنگ عف��اف و حجاب را با تولید 
محصوالت فرهنگی مختلف با ابزارهای متفاوت و به روز را بر عهده دارند. 
نكته مهمی كه الزم است اين جا بدان اشاره شود، اين است كه برخی از اين 
وظايف اصاًل نیاز به اختصاص بودجه خاصی ندارد و تنها با قانون گذاری و 
اجرای قانون قابل حل است و يا در اصل، جزو وظايف ذاتی نهاد مربوطه 
است. اين كه وزارت بازرگانی در واردات، تولید و توزيع پوشاك، بر آن چه 
در بازار پوشاك ارائه می شود، نظارت كند يا اين كه وزارت ارشاد در تولیدات 
سینمايی، مطبوعات و فضای مجازی و سايت های مختلف، پیگیر رعايت 
فرهنگ عفاف و حجاب باش��د، چه هزينه  جداگانه ای در بر دارد؟ اين ها 
بخشی از وظايف ذاتی اين وزارت خانه ها يا دستگاه های ديگری همچون 
صدا و سیماست. اگر آن چه كه مخرب فرهنگ دينی و ايرانی ماست، در 
اين تولیدات و محصوالت وجود نداشته باشد، چه بودجه ای می طلبد؟ اگر 
اين دس��تگاه ها نخواهند مواردی از اين قبیل را به بهانه عدم تخصیص 
بودجه رعايت كنند، پس رس��الت دينی آن ها در كنار س��اير رسالت های 
هنری و فرهنگی ديگر آن ها چیست؟ يعنی برای انجام اين نوع وظايفشان 
هم بايد بودجه جداگانه دريافت كنند؟ س��خن كوتاه اين كه، مشکالتی 
همچون عدم تخصیص بودجه کافی، نبود برنامه ریزی منسجم از 
سوی مسئولین و مدیران اجرایی در راستای سیاست های ابالغی 
شورای عالی انقالب فرهنگی، عدم انسجام، همکاری و هماهنگی 
بین نهادها و ضعف های محتوایی و اجرایی، مانع از ایفای درست 
وظایف نهادها در حوزه عفاف و حجاب شده است. آيا اين كوتاهی ها 
در انجام وظايف، شايسته مردمی اس��ت كه ۳۵ سال بار و فشار اقتصادی 
تحريم ها را به دوش كشیدند تا كشورشان جمهوری اسالمی باشد و اسالم 

بر آن حكومت كند و دين مردم حفظ شود؟)گزارش از: اعظم امیر وثوقی(

 حجت االسالم سید مهدی ابطحی، مدير حوزه علمیه خواهران 
استان اصفهان در آيین افتتاح پژوهش��كده علم و دين در مركز 
تخصصي تفس��یر و علوم قرآن��ي نرجس خاتون)س( ش��اهین 
شهرگفت: علم مقدمه كار پژوهشي است و ذي المقدمه بیاني است 
كه ما مردم را با آن آشنا مي كنیم و يا كتابي است كه در اختیار مردم 
قرار مي دهیم.وی با اش��اره به روايتی كه وقتي انسان از دنیا مي 
رود همه پرونده هايش جز سه دسته  از جمله »عالم ينتفع بعلمه« 
» عالمي كه علمش به او نفع مي  رس��اند« بسته مي شود، اظهار 
داشت: بايد تالش كنیم در زمینه های علمی پژوهشی آثار ماندگار 

و تاثیرگذاری برجای بگذاريم.
حجت االسالم ابطحی به بزرگاني چون محقق حلي)ره(، شهید 
اول و شهید ثاني)ره(، امام خمیني)ره(، شیخ عباس قمي، عالمه 
مجلسي، شیخ انصاري و آخوند خراساني كه ازعلما شیعه هستند، 
اشاره كرد و اظهار داشت: هريك از اين بزرگان كتب بسیاري را 
در ترويج دين مبین اسالم  نگاشته اند.وی خطاب به طالب علوم 
ديني تصريح كرد:  علم را فرا بگیريد و به صورت جدي به پژوهش 
بپردازيد  و  پژوهش را در ح��وزه هاي علمیه مبناي تحصیل قرار 
دهید.در ادامه اين آيین عفت رمضانی��ان،  معاون پژوهش حوزه 
علمیه خواهران استان اصفهان، ضمن گرامیداشت هفته پژوهش 
از طالب خواست: با علم و تحقیق پاسخگوي شبهات روز باشند و 
با نقد و اظهار نظر مقاالت و پايان نامه هاي مطلوبي تدوين نمايند.

وی تاكید كرد: سه معاونت آموزش، فرهنگي و تهذيب و پژوهش 
در كنار يكديگر، مي توانند طالبي با علم و اخالق و پژوهش��گر 
تربیت نمايند. پژوهشكده علم و دين با پنج سیستم كامپیوتري 
مجهز به نرم افزارهاي علوم اس��المي از جمله نرم افزارهاي نور 
و قائمیه است كه اين پژوهش��كده به عنوان يك مركز رايانه ای 

اسالمي آماده خدمات رساني به طالب است. 
مدرسه علمیه نرجس خاتون، سال ۷۶ همزمان با سالروز شهادت 
امام جعفر صادق )ع( به دست آيت اهلل العظمی حسین مظاهری، 
در شاهین شهر اصفهان افتتاح شده و هم اكنون ۱۴۱ بانوی طلبه 

در آن تحصیل می كنند.

 رئیس اداره ارشاد شاهین شهر و میمه گفت: تاكنون در سطح 
شهرس��تان شاهین ش��هر و میمه ۴۷ كانون فرهنگی و هنری 

تأسیس شده است.
حسینعلی آقايیان زاده با تاكید بر اينكه تنها مسیری كه می تواند 
اين انقالب فرهنگی را به س��مت و سوی پیشرفت سوق دهد، 
فعالیت های فرهنگی است، تصريح كرد: نگاه ويژه ای كه رهبر 
معظم انقالب به حوزه فرهنگ دارند مسئولیت ما را در اين راستا 

دو چندان می كند.
وی خاطرنشان كرد: سیاست ما در اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی 
شاهین شهر و میمه بر اين مبنا است كه اگر حركت های فرهنگی 
را به دست خود مردم بسپاريم، يعنی زمینه سازی برای حضور 
گسترده مردم را فراهم كنیم بدون شك به اهداف فرهنگی كه 

مد نظر مقام معظم رهبری است، دست پیدا خواهیم كرد.
رئیس اداره ارشاد شاهین شهر و میمه ادامه داد: در اين راستا يكی 
از مباحثی كه به صورت ويژه در دس��تور كار قرارگرفته، بحث 
مسجد محوری است بدين صورت كه امور فرهنگی و هنری را 

تحويل بچه های مسجد در محله ها داده ايم.
وی با بیان اينكه تاكنون در سطح شهرستان شاهین شهر و میمه 
۴۷ كانون فرهنگی و هنری تأسیس شده است، افزود: اين در 
حالی  است كه تأسیس پنج كانون ديگر در دست اقدام اين اداره 
تا پايان سال قرارگرفته و در نظر داريم كه تمام مساجد شهرستان 

از نعمت كانون های فرهنگی و هنری برخوردار شوند.
آقايیان زاده با بیان اينكه فعالیت اين كانون ها می توانند در حوزه 
فرهنگ دينی و فرهنگ عامه مردم نقش مهمی را ايفا كند، تاكید 
كرد: اگر فعالیت های فرهنگی و هنری در مساجد اتفاق بیفتد 
بدون ش��ك بركات فراوانی را به همراه خواهد داشت كه يكی 
از آن ها مصون س��ازی جامعه ما در مقابل تهاجمات فرهنگی 

دشمنان هست.
    10 موسسه فرهنگی در سطح شهرس�تان راه اندازی 

می شود
وی بیان اينكه در حوزه "اقتصاد فرهنگ" در سطح شهرستان 
گام هايی خوبی برداشته شده خاطرنشان كرد: از سیاست های 
اصلی ما تأسیس مؤسس��ات فرهنگی با توجه به كمبود آن ها 
در سطح شهرستان بوده و از ابتدای سال تاكنون صدور مجوز 
هشت موسس��ه فرهنگی در دس��تور كار قرارگرفته و دو مورد 
ديگر نیز در حال پیگیری است و در نظر داريم تا پايان سال ۱۰ 
موسسه فرهنگی در سطح شهرستان راه اندازی كنیم كه در واقع 

اين فعالیت حركتی در راستای موضوع اقتصاد فرهنگ است.
وی با بیان اينكه امسال خانه فرهنگ و هنر میمه در اين شهر 
افتتاح شد، اضافه كرد: افتتاح خانه فرهنگ و هنر در میمه تاكنون 
به خوبی توانس��ته نقش خود را در ارتقا رش��د و آگاهی جوانان 

میمه ای ايفا كند.
وی با بیان اينكه بر اين اعتقادم اگر خوراك فرهنگی مناس��ب 
برای مردم در جامعه تهیه و تدوين ش��ود آسیب های ماهواره 
خواه نخواه كاهش خواهد يافت، تاكی��د كرد: برای تحقق اين 

امر مسئوالن بايد در تمام صحنه های فرهنگی پیشگام باشند.
رئیس اداره ارشاد شاهین ش��هر و میمه در پايان تصريح كرد: 
سومین سینمای شهرستان شاهین شهر و میمه تا پايان امسال 

در شهر افتتاح خواهد شد.

همزمان با هفته پژوهش  در سراسر کشور؛
پژوهشکده علم و دین در مرکز 
تخصصي تفسیر و علوم قرآني 

شاهین شهر افتتاح شد

رئیس اداره ارشاد شاهین شهر و میمه :
تاکنون در سطح  این شهرستان 

۴7 کانون فرهنگی و هنری 
تأسیس شده است

گزارش:

 بدحجابی داریم، چون بودجه نداریم!!

گزارش ؛

گالیه تنها سینما دار خصوصی شاهین شهر از عدم ارائه فیلم های مناسب

از ابتدای سال جاری تاکنون صورت گرفت:

برگزاری 250 برنامه فرهنگی در شاهین شهر

 روزگاری نه چندان دور، همین 14- 15سال پیش، اوج بدحجابی یک زن، پوشیدن مانتویی با آستین های گشاد که گاه کمی 
از ساق دستش نمایان می شد و موهایی به اندازه چند سانت بیرون زده از زیر مقنعه بود.

  ش��هردار دولت آباد با بیان اينكه بودجه امسال 
ش��هرداری دولت آب��اد ۱۳ میلیارد توم��ان بوده 
اس��ت، گفت: پیش بینی می ش��ود بودجه س��ال 
آينده ش��هرداری دولت آب��اد به م��رز ۱۵ میلیارد 
تومان برس��د.علیرضا اطهری  گفت: يك منطقه 
صنعتی با مس��احت يك ه��زار و ۷۰۰ هكتار در 
مرز شهر اصفهان و دولت آباد قرار دارد كه حدود 
۲ هزار واحد صنعتی بزرگ و كوچك در آن فعال  
هستند كه طبق آمارها نزديك به ۲۰ هزار نفر در 
اين واحدها كار می كنند.اطهری فر با بیان اينكه 
وضعیت س��الم بودن هوا در اين منطقه صنعتی 
بحرانی اس��ت، تصريح كرد: تأثیر آلودگی هوای 

اين منطقه بر خود كالن ش��هر اصفهان و ش��هر 
دولت آباد غیرقابل  انكار اس��ت.اين مس��ئول در 
ادامه تاكید كرد: به همین منظور در حال طراحی 
ي��ك مجموعه با زيربن��ای ۷ ه��زار مترمربع در 
مجاورت پارك معلم با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد 
تومان هس��تیم كه به زودی عملیات اجرايی آن 
آغاز خواهد ش��د كه هم��ه نوع امكانات��ی در آن 
مدنظر قرار گرفته است.وی تصريح كرد: سومین 
كار فرهنگی كه در دستور كار اين مجموعه قرار 
گرفت��ه احداث باغ بان��وان ش��هر دولت آباد بوده 
است كه برای همین منظور زمینی را به مساحت 
۲۰ هزار مترمربع در نظر گرفت��ه و طراحی آن را 

انجام داده ايم و پیش بینی می شود بعد از انتخاب 
پیمانكار طی يك سال آينده برای استفاده بانوان 
به بهره برداری برسد.ش��هردار دولت آباد با بیان 
اينك��ه بودجه امس��ال ش��هرداری دولت آباد ۱۳ 
میلیارد تومان بوده است، افزود: پیش بینی می شود 
بودجه سال آينده شهرداری دولت آباد به مرز ۱۵ 

میلیارد تومان برسد.
وی با بیان اينكه از ۴۰ نوع صنايع  دس��تی استان 
اصفهان حدود ۳۵ نوع آن در شهرس��تان برخوار 
وجود دارد، خاطرنشان كرد: شهر دولت آباد در دو 
زمینه منبت كاری روی مبل و طالسازی در ايران 

حرف اول و آخر را می زند.

شهردار دولت آباد مطرح کرد:
پیش بینی بودجه 15 میلیارد تومانی برای شهرداری در سال آینده
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  با پیروزی شكوهمند انقالب اس��المی ايران، تغییر نگرشی اساسی 
نس��بت به زن و جايگاه وی در جامعه به وجود آمد. آنچه در سايه نظام 
جمهوری اسالمی ايران بوجود آمد، نگاهی كريمانه به جايگاه زنان- در 
خانواده و اجتماع- و لحاظ نمودن توامان عفت زن و حضور اجتماعی 

وی بود.
در چنین فضایی زنان توانستند با حفظ شئونات خویش به حیات 
اجتماعی خود رنگ تازه ای بخشند و به الگوی شایسته زن مسلمان 
نزدیک ش�وند و علم آموزی زنان به عنوان یک ارزش، مورد توجه  
قرار گرفت و رس�انه ها با قدرت هرچه تمام تر به تبلیغ آزادی زن،  
علم آموزی، اس�تقالل و اش�تغال زنان پرداختند و ای�ن مهم، مورد 

حمایت افراد مذهبی جامعه و روشنفکران قرار گرفت.
اكثريت مذهبی با رجوع به روايات و احاديث اسالمی، از كسب علم به 
عنوان فريضه دينی ياد می كردند و اقلیت روشنفكر با ديدگاه هايی اعم 

از: آزاديخواه، فمینسیت و ... به دفاع از اين موضوع پرداختند.
در ابتدا زاويه میان اين دو نگرش كم بود، اما گذر زمان و آش��كار شدن 
تبعات مثبت و منفی حضور زنان در دانشگاه و ادامه تحصیالت عالیه، 

منجر به اختالف در آرا شد.
اكنون آنچه آينده زنان تحصیل ك��رده جامعه را تهديد می كند، فقدان 

برنامه مدون و عدم در نظر گرفتن جايگاه بعد از علم آموزی آنهاست.
آمارها حاكی از افزايش نسبت دختران دانشجو به پسران دانشجو است 
كه اين موضوع می تواند منجر به تبعات فراوانی شود كه شايد مهمترين 

آن، افزايش سن ازدواج باشد.
میانگین سن ازدواج در كش��ور رو به افزايش است. اين پديده در میان 

دختران تحصیل كرده، بیش از ديگران به چشم می خورد.
بسیاری كارشناسان علت اصلی را در رشد تحصیالت دختران می جويند. 
تغییر سبك زندگی يا بازنگری در نقش های سنتی نیز، از ديگر داليل 
تأخی��ر در ازدواج جوانان ايرانی معرفی می ش��وند.آمارهای رس��می، 

نشان دهنده ۵ سال افزايش سن ازدواج در ۱۰ سال گذشته است.
تا جایی که سازمان ملی جوانان از وجود 15 میلیون جوان مجرد در 
س�نین ازدواج خبر داده و  موج فراگیر تقاضا برای آموزش عالی را 

یکی از جدی ترین موانع ازدواج جوانان ایرانی می نامد.
 نهادهای رسمی ديگر نیز، نسبت ۴۰ به ۶۰ ورود پسران به دانشگاه را 
نگران كننده و آن را عامل عمده عدم توازن در عرضه و تقاضای مربوط 

به ازدواج می دانند.
در میان مجموعه دالیل فرهنگی و اجتماعی، عامل نهایی تاخیر در 

ازدواج جوانان، باال رفتن آمار دختران دانشگاه رفته است.
در بیان سیر تاريخی اين موضوع بايد گفت كه روند تحصیالت در ايران، 

به تحوالت اجتماعی پس از آغاز مدرنیزاسیون باز می گردد.
در آن زمان، تحصیالت در ايران راهی بود برای كسب موفقیت و ارتقای 
جايگاه اجتماعی برای كسانی كه پشتوانه قوی خانوادگی نداشتند. اين 

روند از زمان رضا شاه شروع شد و با تقسیم اراضی و رشد طبقه متوسط 
به شكلی محدود ادامه يافت.در اين روند، همیشه تعداد دختران دانشجو 
از پسران كمتر بود و تحصیالت باال برای آن ها در غالب موارد، به منظور 
سرمايه گذاری برای ازدواجی بهتر صورت می گرفت؛ اما پس از انقالب 
كه درهای جامعه و دانشگاه به دلیل اسالمی شدن، خواسته يا ناخواسته، 
روی دختران خانواده های سنتی و شهرستانی باز شد، گروه عظیمی  مزه 

در اجتماع بودن و تحصیل را چشیدند.
این امر موجب باال رفتن مطالبات و نقش دیگری برای آن ها شد. 
آن ها می خواستند مس�تقل باش�ند؛ کار، درآمد و مسئولیت داشته 
باشند. همه ی این ها، نظم و تعریف جدیدی را بین زن و مرد و روابط 

اجتماعی آن ها ایجاد کرد.
 با اين همه، به نظر می رس��د كه مناس��بات زن و مرد در جامعه ايران، 
هنوز سنتی اس��ت و مرد همچنان نقش اول را در سرپرستی و اقتصاد 
خانواده ايفا می كند. بسیاری از  دختران دانشگاه رفته، خواهان همسری 
درس خوانده، پردرآمد، مدرن و مس��ئول هستند تا خود را زير سايه مرد 
قرار دهند.دختران دانش��گاه رفته، جويای اس��تقالل، درآمد و شغلی 
درخورهستند، اما طبق آمار، بیش��تر آن ها مغلوب محیط كاری مردانه 
شده و به مشاغلی تن می دهند كه تناسبی با روياهای آغازين شان ندارد. 

بیشتر آنان از سطوح میانی كار و درآمد، باالتر نمی روند.
 نیازهای فرهنگی و س��نتی جامعه، روند جذب مردان به درآمد زياد را 
تسريع می كند و به همین دلیل خیلی از پسران در ايران در میانه راه ترك 
تحصیل می كنند يا اصال به دانشگاه نمی روند، زيرا اساسا با دانشنامه 

لیسانس، كار پردرآمدی در انتظارشان نیست.
دلیل این وضعیت، س�نت قبول هزینه خانواده توس�ط مرد است. 
باید دانست؛ دستاورد تحصیل برای دختران در درجه اول احساس 
اس�تقالل و میل به کار است، از طرفی، نقش س�نتی مرد در جامعه 
ایران، کس�ب درآمد و گرداندن خانواده اس�ت. هرچند این نقش 
در ایران امروز دستخوش تغییر شده، اما از نظر ذهنی هنوز چنین 

تصوری مسلط است.
 وقتی كمبود كار باشد، دختران به مراتب راحت تر از پسران شغلی را قبول 
می كنند كه مطابق تخصص شان نیست. علت آن است كه درآمد، هدف 
اصلی آن ها نیست و اين باعث عدم توازن جمعیت شاغل آقا و خانم و 

تهديدی برای اقتصاد خانواده ها در جامعه می گردد.
البته مطالب گفته شده به معنای نفی حضور مؤثر زنان و صحه گذاشتن 
بر ايجاد محدوديت برای زنان نیست؛ بلكه سخن بر سر اين است كه بايد 
تدابیر مؤثرتری نسبت به میزان ورود زنان به دانشگاه و نوع رشته های 

پذيرش آن ها انديشیده شود.
 س�ابق بر این، طرح سهمیه بندی جنسیتی دانش�گاه ها به منظور 
»حفظ قداس�ت خانواده« و »ایجاد تناس�ب بین راهیابی دختران 
و پسران به دانشگاه« مطرح ش�د، اما به دلیل برخی مخالفت ها و 
شکایات مطرح شده،  این طرح تاکنون به هدف خود نائل نگردیده 

است.
اين طرح در مجلس هفتم ش��ورای اس��المی ارائه گرديد تا بر اساس 
آن س��ازمان سنجش با س��همیه بندی جنس��یتی در كنكور سراسری 

محدوديت هايی را برای ورود دختران به دانشگاه اعمال كند.
در همین راستا، در سال ۹۱، مسئوالن ۳۶ دانشگاه كشور اعالم كرده اند 
كه در جريان كنكور، از بین دختران كنكوری دانش��جو نمی پذيرند. با 
باال گرفتن دامنه نارضايتی های بسیاری از داوطلبان كنكور، خیلی ها 
منتظر اعالم موضع وزارت علوم درخصوص حذف جنسیتی برخی از 
رشته های كنكور ۹۱ بودند كه اين مسئله موجب اعتراضات فراوانی شد، 
اما مديركل شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم در همین رابطه 
اعالم كرد: شورای گسترش آموزش عالی، هیچ گونه دخالتی در درج 
ظرفیت پذيرش دانشجو برای دانشگاه ها در پورتال سازمان سنجش 
ندارد و امكان برگزاری كالس های خاص به صورت مجزا برای دختران 
و پسران و همچنین، میزان ظرفیت پذيرش دختر و پسر به عهده خود 
دانشگاه های پذيرنده است. يكی از علل اين امر، عدم به كارگیری زنان 
و ظرفیت اشتغال آنان در اين رشته ها عنوان شد. به  طور مثال: ريیس 
دانش��گاه اصفهان در اين باره به اين موضوع كه  ۹۸ درصد خانم های 
فارغ التحصیل رش��ته معدن در اين رشته مشغول به كار نیستند؛ اشاره 
كرد، اين در حالی اس��ت كه هزينه ای كه در دوره دانش��جويی صرف 
دانشجو می شود، بايد بازگش��ت داشته باش��د؛ بنابراين، نیاز است كه 
پذيرش رشته ها ساماندهی ش��ود؛ اما  اين ساز وكارها تاكنون منتج به 
رفع تبعات منفی موجود نشده است و بايد سیاست های جدی تری در 

اين زمینه اتخاذ گردد.
 مهمترین راهکار اثرگذار، فرهنگ سازی اجتماعی در این موضوع 
است؛ چرا که شاید اصلی ترین معترضان نسبت به این سیاست ها، 

همان جامعه هدف – یعنی زنان- باشند.
زنان احساس می كنند كه وجود اين قوانین با هدف محدود نمودن آن ها 
و سلب حق طبیعی شان انجام می گیرد، ولی واقعیت امر اينجاست كه  

فقدان سیاست های صحیح، بیش از همه به خودشان ضربه می زند.
در پايان بايد گفت كه میل به تكامل، بخشی از فطرت انسان هاست و 
بسیاری از انسان ها هم به حكم فطرتش��ان، برای رسیدن به كمال به 
دنبال كسب علم هستند تا جايگاه خود را ارتقا دهند، اما بايد توجه داشت 
كه بخش قابل توجهی از شخصیت انسان در سیر طبیعی زندگی  و امر 
ازدواج صورت می گیرد و هرگونه تأخیر در اين زمینه می تواند آسیب های 

جبران ناپذيری به فرد و جامعه بزند.) رويا رضايی(

  در آستانه هفته بزرگداشت وقف ضمن گفتگو با علیرضا رئیسی رئیس 
اداره اوقاف و امور خیريه شهرس��تان شاهین ش��هر و میمه به بررسی 

اجمالی عملكرد هشت ماهه اين اداره می پردازيم.
  فعالیت های فرهنگی

رئیس اداره اوقاف و امور خیريه شهرس��تان از برگ��زاری طرح آرامش 
بهاری و س��وگواره ياس نبوی در ايام نوروز  و در ۵ بقعه شهرس��تان) 
امامزاده قاسم مورچه خورت، امامزاده س��یده صالحه خاتون روستای 
ازان، امامزاده يوسف روستای سه، امامزاده شاه نعمت اهلل شهر گز و سید 

محمد باغ میران( خبر داد.
  برگزاری نشست های اختصاصی جهت برنامه ريزی دقیق طرح بقاع 
متبركه با حضور اعضا هیئت امناء، امام جمعه و مبلغان بومی شهرستان

  راه اندازی دفتر مشاوره و پاسخگويی به مسائل شرعی و اعتقادی با 
استفاده از ظرفیت مبلغان بومی در سه امامزاده امامزاده قاسم)ع( – سیده 

صالحه خاتون و شاه نعمت اهلل)ع( گز
  برپايی نمايش��گاه آرام��ش بهاری با اس��تفاده از سلس��له مباحث 

نمايشگاهی در بقاع متبركه شهرستان
  برپايی غرفه حجاب و عفاف در محل امامزاده قاسم )ع( مورچه خورت 

با همكاری خواهران بسیجی
  برگزاری مراسم تحويل سال نو و تهیه سفره هفت سین فاطمی در 
بقاع متبركه از ديگر اقدامات انجام شده در طرح آرامش بهاری توسط 

اداره اوقاف و امور خیريه شهرستان می باشد.
علیرضا رئیسی همچنین از برگزاری طرح ملی حفظ قرآن كريم در سال 
جاری با هدف تربیت حافظان قرآن كريم خبر داد كه در مجموع ۸۴۵ نفر 

از شهرستان در اين دوره از مسابقات شركت كردند.
وی اضافه كرد: دوره تربیت مربی در ش��اهین ش��هر ب��رای ۹۰ نفر از 
حافظان ق��رآن ۵ جزء به باال و در ش��هر مقدس قم نیز ب��رای ۶ نفر از 

حافظان دوره تربیت مربی برگزار شده است.
  طرح ضیافت الهی

رئیس اداره اوقاف و امور خیريه شهرستان در خصوص برگزاری طرح 
ضیافت الهی در طول ماه مبارك رمضان گفت: طرح ضیافت الهی با 
هدف تقويت باورها و اعتقادات، ايجاد فضای معنوی در امامزادگان 
و بقاع متبركه و بهره گیری از ظرفیت ماه مبارك رمضان و با رويكرد 
تبديل امامزادگان و بقاع متبركه به قطب های معنوی كشور، در بقاع 
متبركه شهرستان به ويژه امامزاده ش��اه نعمت اهلل )ع( گز  و امامزاده 

سیده صالحه خاتون برگزار شد.
رئیسی افزود: برنامه هايی از قبیل برنامه های قرآنی، معرفتی و تبلیغی، 
دعا و مناجات خوانی، برنامه های ويژه ك��ودكان، نوجوانان و جوانان 

و برنامه های تفسیر قرآن در طول ماه مبارك رمضان برگزار شد.
  اجرای مراسم غبارروبی و عطر افشانی امامزاده قاسم )ع( مورچه 

خورت
  برگزاری مراسم شب های قدر با حضور اقشار مردم در بقاع متبركه 
به ويژه امامزاده شاه نعمت اهلل )ع( گز و امامزاده سیده صالحه خاتون

  برگزاری كالس های ترتیل خوانی و جزء خوانی با حضور خواهران 

در محل امامزاده شاه نعمت اهلل )ع( گز
  برگزاری محافل انس با قرآن كريم با حضور قاری مصری در محل 

تاالر شیخ بهايی و مسئولین شهر
  برگزاری كالس های تفس��یر قرآن كريم هر روزه در ماه مبارك 
رمضان در محل امامزاده شاه نعمت اهلل گز از ديگر برنامه های اجرا 
ش��ده در طرح ضیافت الهی ويژه مه مبارك رمضان در شهرس��تان 

می باشد.
  نشاط معنوی

  سرپرست هفته وقف شهرس��تان در خصوص اجرای طرح نشاط 
معنوی در سطح شهرستان، پیوند نوجوانان با بقاع متبركه را يكی از 
اهداف مهم طرح نشاط معنوی دانس��ت و گفت: اجرای طرح نشاط 
معنوی در آستان بقاع متبركه و امام زادگان، سبب انس و جذب بیشتر 

نوجوانان و جوانان به سمت و سوی اماكن متبركه خواهد شد.
  رئیس��ی افزود: اين طرح  از ۸ تیر تا ۲۰ مرداد سال جاری در سطح 
۵ بقعه متبركه شهرس��تان با برگزاری كالس های آموزشی و فوق 
برنامه ورزش��ی با همكاری مربیان بومی و روحانیون بومی در محل 
بقاع متبركه ويزه خواهران و برادران در مقاطع )ابتدايی، راهنمايی و 

دبیرستان و دانشجويان( برگزار شد.
  طرح بزرگ حفظ قرآن

رئیس اداره اوقاف و امور خیريه شهرستان اضافه كرد: به منظور تحقق 
فرمايش مقام معظم رهبری در تربی��ت ۱۰ میلیون حافظ قرآن كريم، 
طرح بزرگ حفظ قرآن كريم در شهرس��تان در دو گ��روه خواهران و 

برادارن برگزار شد.
وی خاطر نش��ان كرد: اين طرح در شهرس��تان با استقبال ۸۴۵ نفری 
جوانان  روبرو شد. كه اين كالس ها با هشت نفر از مربیان در موسسه 

قرآنی نورالهدی خیابان عطار شاهین شهر برگزار می شد.

  سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم مرحله شهرستانی
برگزاری سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن كريم مرحله شهرستانی 
يكی ديگر از طرح های اجرا شده اداره اوقاف و امور خیريه شاهین شهر 
و میمه در سال جاری می باشد كه رئیس اين اداره در خصوص اجرای 
اين طرح گفت: به منظور ايجاد شور قرانی در بین جوانان و عالقمندان 
به شركت در اين مس��ابقات پس از اطالع رسانی گس��ترده در سطح 
شهرستان و تعامالت انجام شده با ادارات و نهادهای مختلف بیش از 

۵۸۰۰ نفر در سايت مسابقات ثبت نام كردند.
وی افزود: مس��ابقات مقطع ش��كوفه ها طی چهار روز متوالی از سوم 
آذر ماه لغايت شش��م آذر ماه در شهرهای شاهین ش��هر، گز و گرگاب 

برگزار شد.
به گفته رئیس��ی نفرات راه يافته ب��ه دور نهايی همزم��ان با برگزاری 
مسابقات مقطع بزرگس��االن روز جمعه هفتم آذرماه برادران در تاالر 
ش��هروند و خواهران در موسس��ه نورالهدی شاهین ش��هر به رقابت 

پرداختند.
  عملیات عمرانی انجام شده در بقاع متبرکه شهرستان

رئیس اداره اوقاف و امور خیريه شهرستان در ادامه به تشريح عملیات 
عمرانی انجام شده در بقاع متبركه شهرستان پرداخت.
  عملیات عمرانی در امامزاده قاسم )ع( مورچه خورت:

  احداث س��ر درب امامزاده با متراژ ۵۰۰ متر مربع ب��ا ارزش  تقريبی 
۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

  عملیات كف سازی و سنگ فرش صحن امامزاده با متراژ ۲۰۰۰ متر 
مربع با ارزش تقريبی۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

  اتمام عملیات گچ بری حرم به متراژ ۷۵۰ متر مربع با ارزش تقريبی 
۵۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال

  اتمام بی��ش از ۸۰ درصد عملیات عمرانی پروژه آب نما و س��قاخانه 

امامزاده با ارزش تقريبی۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال
  نصب برج نور در صحن امامزاده ب��ا ارزش تقريبی ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ريال
  عملیات عمرانی در امامزاده سیده صالحه خاتون )س(:

  احداث آب نما در صحن امامزاده با ارزش تقريبی ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال
  اتمام عملیات نماسازی ايوان امامزاده به متراژ ۱۲۰ متر مربع با ارزش 

تقريبی ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال
  عملیات عمرانی در امامزاده يوسف )ع( روستای سه :

  اح��داث س��رويس بهداش��تی ب��ا مت��راژ ۱۰۰ مت��ر مرب��ع ب��ا 
ارزش۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

  اح��داث تع��داد ۱۷ زائر س��را با مت��راژ ۵۰۰ مت��ر مربع ب��ا ارزش  
تقريبی۱/۱۰۰/۰۰۰ ريال

  اتمام عملیات نماس��ازی اطراف گنب��د امامزاده ب��ا ارزش تقريبی 
۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

  فعالیت های امور مالی و برنامه و بودجه
وی در ادامه به تشريح امور مالی پروژه های عمرانی و هزينه های بقاع 
متبركه و موقوفات شهرستان طی هشت ماه گذشته سال جاری را به 

شرح ذيل بیان كرد.
۱-ثبت كلیه اموال بقاع شهرستان به تعداد ۱۱۲ مورد و اموال مبین در 

سامانه مالی به تعداد ۱۰۰ مورد
۲-اسكن كلیه اس��ناد مالی در س��امانه تا اين تاريخ به تعداد ۲۸۰ سند 

)حواله(
۳-تحويل اسناد هزينه ۶ ماهه اول سال جاری و كلیه اسناد سال ۹۲ به 

اداره محترم تحقیق
۴-كلیه هزينه های پروژه های عمران��ی بقاع و موقوفات پس از تايید 

دفتر فنی استان  از محل عوايد پرداخت گرديده.
۵-هماهنگی ه��ای الزم با امور فرهنگی در خص��وص پرداخت حق 
الزحمه مبلغین، هزينه های برگزاری مراس��م طبق دستورالعمل های 
س��ازمان در محل بقاع و موقوفات و پرداخت هزين��ه های مربوطه با 

هماهنگی اداره تحقیق استان
  فعالیت های امور اجارات و بهره وری

رئیس اداره اوقاف و امور خیريه شهرس��تان در پايان فعالیت های امور 
اجارات و بهره وری شهرستان طی هش��ت ماه گذشته را به شرح ذيل 

عنوان كرد:
۱-تنظیم اجاره نامه منقضی شده و تجديد اجاره نامه های سال گذشته 

۱۹۲ مورد
۲-پیگیری امور حقوقی با همكاری مشاور و وكیل اداره و تنظیم تعداد 

۷ فقره اظهار نامه و ۵ دادخواست
۳-پیگیری امور ثبتی جهت اخذ سند مالكیت رقبات موقوفات

۴-اسكن نمودن تمامی مدارك موجود در پرونده های دعاوی موجود 
در اداره

۵-اس��كن نمودن اجاره نامه های تنظیمی با تمامی مدارك مربوطه 
)منبع: شاهین نا(

رابطه مستقیم باال رفتن سن ازدواج و تحصیالت عالیه؛

ازدواج در وقت اضافه!
با پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران، تغییر نگرشی اساسی نسبت به زن و جایگاه وی در جامعه به وجود آمد. آنچه در 
سایه نظام جمهوری اسالمی ایران بوجود آمد، نگاهی کریمانه به جایگاه زنان- در خانواده و اجتماع- و لحاظ نمودن توامان 

عفت زن و حضور اجتماعی وی بود.

  المانیتور نوش��ته كه هر س��اله صدها هزار شیعه از 
نق��اط مختلف عراق به ط��ور پیاده به س��مت كربال 
حركت می كنند و ده ها كیلومتر پی��اده می روند تا در 

مراس��م معنوی اربعین ش��ركت كنند.
س��ايت المانیتور گزارش��ی از راهپیماي��ی میلیونی 
شیعیان به مناس��بت اربعین حسینی )ع( منتشر كرده 

است. 
المانیتور از فعالیت های خودجوش گس��ترده جوانان 
عراقی برای ارائه خدمات به زائران كربال در روزهای 
منته��ی به اربعی��ن گ��زارش داده اس��ت. طبق اين 
گزارش، هر روز هزاران جوان عراقی با فراهم كردن 
امكان��ات و تمهیدات، به زائرانی كه پیاده به س��مت 
كربال حركت می كنند، خدماتی همچون غذا و مكان 
استراحت ارائه می كنند و تمام اين امكانات و خدمات 

به طور رايگان عرضه می ش��ود.
المانیتور نوشته اس��ت: هر س��اله صدها هزار شیعه 
از نقاط مختلف عراق به طور پیاده به س��مت كربال 
حركت می كنند و ده ها كیلومتر پی��اده می روند تا در 

مراس��م معنوی اربعین ش��ركت كنند. 
درحالی كه جمعیت كشور عراق در آخرين سرشماری، 
حدود ۳۰ میلیون نفر اعالم ش��ده، المانیتور نوش��ته 
است: اين واقعه مذهبی را بايد بزرگ ترين گردهمايی 
در جهان دانس��ت زيرا ۲۰ میلیون نفر در آن شركت 

می كنند كه معادل يك س��وم جمعیت عراق اس��ت.
علی مؤمن از اس��اتید دانش��گاه و مدير سابق شبكه 
تلويزيون ماهواره ای النجف دراين ب��اره به المانیتور 
گفته اس��ت: يكی از ويژگی های جالب توجه مراسم 
اربعین اين است كه در آن از همه گروه های مسلمانان 
بدون توجه به اختالفاتی كه دارند ش��ركت می كنند 
و حتی اقشار غیرمس��لمان نیز در اين مراسم حضور 
می يابند. در اين مراسم، از همه طبقات اقشار مردم از 
مسئوالن ارشد تا اساتید دانشگاهی و نخبگان تا عامه 

مردم كنار يكديگر حضور پیدا می كنند.
حسن س��لمان رئیس هیئت امنای ش��بكه رسانه ای 
عراق)Iraqi Media Network )IMN هم 
به المانیتور گفته است: اربعین هم نشانگر عمق نفوذ 
تاريخی و مذهبی اين واقعه خصوصا در شیعیان است 
و هم دارای ابعاد آشكار سیاسی است. بسیاری از افراد 
بیمار به امید معجزه امام حسین )ع( در اربعین شركت 
می كنند و همه ساله تعداد زيادی نیز بر اثر معجزه امام 

حس��ین )ع( ش��فا می گیرند.
المانیتور در ادامه ب��ه نمونه هاي��ی از بیمارانی كه با 
عنايت امام حسین )ع( شفا گرفته اند و ماجرای خود 
را در شبكه های اجتماعی منتشر كرده اند، اشاره كرده 
و گزارش خود را با اين نتیجه به پايان برده است كه 
مراسم اربعین بزرگ ترين گردهمايی مردمی است، 
مردمی كه در اين گردهمايی مخلصانه و عاشقانه با 
يكديگر رفتار می كنند و احساس��ات عمیق برادری 

میان آن ها حاكم اس��ت.

  برای نخستین بار در سطح كشور، بانك ايده های زيست 
محیطی در پايگاه اينترنتی اداره كل حفاظت محیط زيست 

استان اصفهان راه اندازی شد.
برای نخستین بار در سطح كش��ور و به منظور بهره گیری 
از ايده های عموم مردم به وي��ژه عالقمندان به طبیعت و 
محیط زيست در مديريت زيس��ت محیطی استان و جلب 
مشاركت فرهنگی- اجتماعی آن ها در اين خصوص، بانك 

ايده های زيست محیطی راه اندازی شد. 
بر اساس اين گزارش، در اين سامانه ايده های نو و خالق 
در زمینه حفاظت از محیط زيست استان دريافت شده و در 
صورت كاربردی بودن معرفی و مورد حمايت قرار می گیرد. 
گفتني اس��ت، عالقمندان می توانند با مراجع��ه به پايگاه 
اطالع رس��انی اينترنتی اداره كل حفاظت محیط زيس��ت 
  www.isfahan-doe.ir استان اصفهان به نش��انی

نسبت به ثبت ايده های زيست محیطی خود اقدام كنند.
شايان ذكر است، ايده های ارسالی بايد دارای ويژگی هايی 

نظیر تازگی، قابلیت اجرا بودن، كارايی و اثربخشی باشد.

گزارش المانیتور
 از راهپیمایی اربعین:

این واقعه مذهبی را باید 
بزرگ ترین گردهمایی در جهان 

دانست زیرا 20 میلیون نفر در آن 
شرکت می کنند 

برای نخستین بار در کشور؛
بانک ایده های زیست محیطی در 

استان اصفهان، راه اندازي شد

گزارش:

 عملکرد هشت ماهه اداره اوقاف و امور خیریه شاهین شهر و میمه در سال جاری



حماهس سازان 

  اولین وعده بزرگ گازی وزير نفت به رئیس جمهور محقق ش��د تا با افزايش ۱۰۰ 
میلیون متر مكعبی فرآورش روزانه گاز در پارس جنوبی، ايران به محدوده خط قرمز 

قطری ها در اين میدان مشترك نزديك شود.
افزايش ۱۰۰ میلیون مترمكعبی تولید روزان��ه گاز طبیعی از پارس جنوبی مهمترين 
برنامه شركت ملی نفت ايران در سال جاری اس��ت كه با گذشت حدود ۹ ماه از سال 
ظرفیت فرآورش گازهای ترش از میدان مشترك با قطری ها نزديك به ۱۰۰ میلیون 

مترمكعب در روز افزايش يافت.
بیژن زنگنه وزير نفت فروردين ماه س��ال جاری با ارائه برنامه ای به حس��ن روحانی 
رئیس جمهوری از افزايش ۱۰۰ میلیون مترمكعبی تولید گاز از پارس جنوبی، تاكید 
كرده بود: تا پايان سال جاری ظرفیت برداشت و فرآورش گازهای ترش از اين میدان 

مشترك دست كم حدود ۱۰۰ میلیون مترمكعب در روز افزايش می يابد.
بر اين اساس از ابتدای س��ال جاری تاكنون ۱۳ رديف پااليش��گاهی در قالب طرح 
توس��عه فاز ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی راه اندازی ش��ده اس��ت كه در كنار 
راه اندازی واحدهای پااليشگاهی، تاكنون چهار س��كوی دريايی هم در اين میدان 

مشترك با قطر راه اندازی و در مدار تولید گار قرار گرفته اند.

  راه اندازی بزرگترین فاز پارس جنوبی در غیاب خارجی ها
به گزارش مهر، از سال ۱۳۸۶ تاكنون كه عملیات اجرايی طر توسعه فاز ۱۲ به عنوان 
بزرگترين فاز پارس جنوبی منعقد شده است با وجود مذاكرات متعدد با شركت های 
اروپايی همچون او.ام.وی اتريش و شركت های غیر اروپايی همچون شركت نفت 
ونزوئال و برخی از شركت های هندی، اما تاكنون پای هیچ يك از شركت های خارجی 

به اين مگا پروژه گاز ايران باز نشده است.
عالوه بر اين در میانه توس��عه فاز ۱۲ پارس جنوبی هم شركت سونانگول آنگوال كه 
۱۰ درصد سهام اين پروژه را در اختیار داشت به دلیل شرايط تحريم و محدوديت های 

بین المللی از طرح توسعه بزرگترين فاز پارس جنوبی كناره گیری كرد.
با اين وجود با مش��اركت متخصصان داخلی تاكنون از مجموع سه سكو، دو سكوی 
فراساحلی اين پروژه گازی در خلیج فارس راه اندازی ش��ده است و به طور متوسط 
روزانه نزديك به ۴۰ میلی��ون مترمكعب گازهای ترش اين فاز به پااليش��گاه های 

ساحلی انتقال داده می شود.
در بخش ساحلی هم از مجموع ۶ رديف شیرين سازی گاز تاكنون پنج رديف گاز در 
مدار بهره برداری قرار گرفته است كه پیش بینی می شود اخرين رديف پااليشگاهی 

تا بهمن ماه امسال راه اندازی شود.
هم اكنون ظرفیت پااليش و ف��رآورش گازهای ترش در پااليش��گاه فاز ۱۲ پارس 
جنوبی به مرز ۶۰ میلیون مترمكعب در روز رسیده است كه بخشی از اين پااليشگاه با 

استفاده از خوراك گاز فاز ۶ تا ۸ پارس جنوبی فعالیت می كند.
بهره برداری زودهنگام از طرح توسعه فاز ۱۲ پارس جنوبی همچنین منجر به افزايش 
ظرفیت تولید و صادرات میعانات گازی ايران شده اس��ت به طوری كه تاكنون پای 
يك محموله ۱,۵ میلیون بشكه ای میعانات گازی اين پروژه به بازارهای جهانی باز 

شده است.

  ثبت رکوردهای جهانی در غیاب غول های نفتی
 طرح توس��عه فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی هر چند دی ماه سال جاری هفت ساله شده 
است اما در طول ۶ ماه گذشته تاكنون يك ركورد جهانی در راه اندازی اولین سكوی 
گاز ترش اين پروژه در غیاب ش��ركت های بزرگ نف��ت و گاز جهان همچون توتال 

فرانسه، شل انگلیس و گازپروم روسیه به ثبت رسیده است.
در حال حاضر اولین سكوی دريايی و نخستین رديف شیرين سازی گاز در پااليشگاه 
طرح توسعه فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی انجام شده اس��ت و ظرفیت تولید گاز در اين 

پروژه به ۱۲,۵ میلیون مترمكعب در روز رسیده است.
عالوه بر اين مسئوالن اين پروژه مشترك گازی وعده داده اند تا پايان بهمن ماه سال 
جاری دومین س��كوی دريايی و دو رديف واحدهای شیرين سازی گاز در پااليشگاه 
فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی را در مدار بهره برداری قرار دهند كه در اين صورت ظرفیت 

فرآورش گاز اين پروژه از مرز ۳۷ میلیون مترمكعب در روز عبور می كند.
طرح توس��عه فاز ۱۵ و ۱۶ هم در كنار فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی در طول چند س��ال 
گذشته تاكنون بیشترين تاخیر را داشته اند با اين وجود پائیز سال جاری اولین سكوی 
دريايی اين پروژه راه اندازی شد تا با احتساب س��ه رديف شیرين سازی گاز ظرفیت 

فرآورش اين پروژه به حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون مترمكعب در روز افزايش يابد.
هم اكنون انتقال گازهای ترش از اولین س��كوی دريايی به پااليشگاه فاز ۱۵ و ۱۶ 
پارس جنوبی آغاز شده است و مابقی خوراك مورد نیاز پااليشگاه اين پروژه از محل 

فاز ۶ تا ۸ پارس جنوبی تامین می شود.

  ایران وارد خط قرمز گازی قطری ها شد
ظرفیت تولید گاز ايران از پارس جنوبی در طول چند س��ال گذشته در محدوده ۳۰۰ 
میلیون مترمكعب در روز تثبیت ش��ده بود كه با بهره برداری از سكوها و رديف های 
جديد ش��یرين س��ازی گاز، ظرفیت فرآورش گاز به حدود ۴۰۰ میلیون مترمكعب و 
ظرفیت اس��تخراج گازهای ترش به حدود ۳۵۰ میلیون مترمكع��ب در روز افزايش 

يافته است.
با اين وج��ود در صورتی كه طرح افزاي��ش ۱۰۰ میلیون مترمكعب��ی افزايش تولید 
گاز از فازهای جديد به ويزه طرح توس��عه فاز ۱۹ پارس جنوبی سال اينده وارد مدار 
بهره برداير ش��ود عمال ظرفیت تولید گاز ايران در پارس جنوبی به مرز ۵۰۰ میلیون 

مترمكعب در روز خواهد رسید.
اين در حالی است كه برنامه نهايی ايران برای استخراج گازهای ترش از پارس جنوبی 
روزانه ۷۵۰ میلیون مترمكعب بوده كه مطابق با برنامه زمان بندی شركت ملی نفت 

ايران اين افزايش تولید گاز بايد تا سه سال آينده محقق شود.
با افزايش تولید گاز پارس جنوبی به مح��دوده ۷۵۰ میلیون مترمكعب در روز نه تنها 
تولید گاز ايران از قطر پیشی می گیرد كه شانس احتمال توقف روند مهاجرت گاز را 

هم ارتقا می دهد.

  مهدی تَركاشوند در ارتباط با آلودگی های مداوم هوای اصفهان در سال جاری اظهار 
داشت: تا ۲۰ آذرماه سال گذشته روزهای آلوده اصفهان ۴۸ روز بوده و اين در حالی است 

كه امسال تا همین بازه زمانی روزهای آلوده به ۱۷ روز رسیده است.
وی درباره تاثیر طرح جامع آلودگی در كیفیت هوای استان اصفهان تاكید كرد: نیروگاه 
هايی كه روزانه ۳۰۰ تن گوگرد وارد هوای اصفهان می كردند تعطیل شده اند و با توزيع 
بنزين يورو ۴ از ابتدای مهرماه آلودگی هوای اصفهان نسبت به سال گذشته كاهش داشته 
است.دبیر طرح جامع آلودگی هوای استان اصفهان با اشاره به پايش روزانه كارخانه ها و 
صنايع اصفهان توسط محیط زيست اصفهان تاكید كرد: در روزهای حاد فعالیت صنايع 
آالينده كم می ش��ود و به طور مثال ۴۰۰ واحد ريخته گری تعطیل شده است و با اين 
تمهیدات آلودگی اصفهان در سال جاری  به ۱۵۰ تا ۱۶۰ رسیده است كه صدالبته ايده 

آل ما نیست و بايد به شاخص كمتر از ۵۰ برسیم.

  اصفهان در پاییز سال جاری هوای پاک نداشته است
وی ادامه داد: اصفهان در پايیز سال جاری روز پاك نداشته است و اين موضوع مهمی 
است كه بايد اصالح شود و در اين راس��تا تنها همكاری ارگان های مختلف با محیط 

زيست می تواند چاره ساز شود.
 تركاشوند تصريح كرد: با توجه به شرايط خاص اصفهان در ۶ ماهه دوم سال و شرايط 
اينورژنی در استان كمیته مهار در اس��تان اصفهان راه اندازی شده است كه مسئوالن 
سازمان محیط  زيس��ت، علوم پزشكی استان، هواشناس��ی، مديريت بحران و شركت 

شهرك ها در اين كمیته حضور دارند.
وی افزود: با توجه به بالن جديد كه اداره هواشناس��ی پیش بینی كرده است ۷۲ ساعت 
قبل شرايط آاليندگی به ما اعالم می شود و بر اين اساس پیش از وقوع آاليندگی اين 
كمیته جلسات مختلفی تشكیل می دهد تا با صنايع مربوطه هماهنگی های الزم برای 
كاهش آاليندگی انجام شود و از طريق صدا و س��یما، ديگر ارگا نها و رسانه ها نیز اين 

مسئله اطالع رسانی شود.

مشاور سازمان محیط زيست و دبیر طرح جامع آلودگی هوای استان اصفهان ابراز داشت: 
با سنجش میانگین آلودگی هوای ايستگاه های سطح ش��هر، جمع بندی آنها بر روی 
سايت می رود اما در روزهايی كه در شرايط خاص آلودگی هستیم اين آلودگی از طريق 

صداو سیما، اداره بهداشت محیط زيست و استانداری اطالع رسانی می شود.

  اعالم شاخص آالیندگی 8 ساعته با توجه به شرایط خاص هوای اصفهان
وی با اشاره به اينكه بر اساس دستورالعمل شاخص های ۱۲ ساعته آاليندگی بر روی 
سايت قرار می گیرد اما با توجه به شرايط خاص اصفهان اين مسئله ۸ ساعته است، تاكید 
كرد: برای جانمايی ايستگاه های سنچش آاليندگی دستورالعمل های خاصی وجود دارد 

و ايستگاه های سنجش آلودگی در نقاط حساس تر شهر بنا شده است.
 تركاشوند گفت: خوشبختانه وضعیت جوی امس��ال و اجرای طرح های جامع كاهش 
آاليندگی به گونه ای بود كه به مرحله هشدار برای عموم مردم نرسیديم و تنها برای افراد 

خاص چند بار هشدارهای الزم در زمینه آلودگی اعالم شد.

 نگاهی به رویدادهای تاریخی پیش رو:
  4 دی ماه )مصادف با 2 ربیع االول1436 و مطابق با 25 دسامبر 2014(:
شمسی: شهادت مجاهد نستوده ايت اهلل آقا نوراهلل نجفي اصفهاني)۱۳۰۶ش(

 قمری:  صلح امام حسن)ع( با معاويه ملعون به قولي)۴۱ق(
 میالدی: میالد حضرت مسیح)ع( - عید كريسمس

  5 دی ماه )مصادف با 3 ربیع االول 1436 و مطابق با 26 دسامبر 2014(:
شمسی: شهادت استاد كامران نجات اللهي در جريان تحصن استادان دانشگاه ها)۱۳۵۷ش( - زلزله 

بم)۱۳۸۲ش( - روز ملي ايمني در برابر زلزله
 قمری: آتش زدن و تخريب كعبه با منجنیق به دستور يزيد)۶۴ق-۱۱روز قبل از هالكت يزيد(

  7 دی ماه )مصادف با 5 ربیع االول 1436 و مطابق با 28 دسامبر 2014(:
شمسی: رحلت آيت اهلل سید محمدباقر موسوي همداني مترجم تفس��یر بزرگ المیزان)۱۳۷۹ش( - 
شهادت آيت اهلل شیخ حسین غفاري از ياران امام خمیني)ره( به دست مأموران ستم شاهی)۱۳۵۳ش( 

- سالروز تشكیل نهضت سواد آموزي به فرمان امام خمیني)۱۳۵۸ش(
 قمری: وفات حضرت سكینه)س( دختر امام حسین)۱۱۷ق(

  9 دی ماه )مصادف با 7 ربیع االول 1436 و مطابق با 30 دسامبر 2014(: 
شمسی: اعدام صدام حسین)۱۳۸۵ش( - روز بصیرت و میثاق امت با واليت

 قمری: شهادت مظلومانه محسن فرزند امام علي)ع( )۱۱ق(
  10 دی ماه ) مصادف با 8 ربیع االول 1436 و مطابق با 31 دسامبر 2014(:

شمسی: ش��هادت ثقة االس��الم میرزاعلی آقا تبريزي و هفت تن از مجاهدين به دست قواي متجاوز 
روس)۱۲۹۰ش( - تشكیل مجمع جهاني اهل بیت)ع( به دستور مقام معظم رهبري حضرت آيت اهلل 

العظمي خامنه ای)۱۳۶۹ش(
 قمری: شهادت امام حسن عسكري)ع(در سن ۲۸س��الگي)۲۶۰ق( - آغاز امامت امام مهدي)عج( - 

شروع غیبت صغري)۲۶۰ق( - شهادت شیخ بزرگوار زين العابدين شهید ثاني)۹۶۶يا۹۶۵ق(
  11 دی ماه )مصادف با 9 ربیع االول 1436 و مطابق با 1 ژانویه 2015(:

 قمری: آغاز بناي مسجد گوهرشاد)۸۲۱ق( - قتل عمر بن سعد به دست مختار ثقفي)۶۶ق( - اولین 
روز امامت حضرت مهدي)عج( پس از ش��هادت پدر بزرگوارش��ان)۲۶۰ق( - قتل عمر بن خطاب به 

روايت تعداد زيادي از علماي شیعه
 میالدی:  آغاز سال نو میالدي۲۰۱۵

  13 دی ماه )مصادف با 11 ربیع االول 1436 و مطابق با 3 ژانویه 2015(:
شمسی: ابالغ پیام تاريخي امام خمیني به گورباچوف)۱۳۶۷ش( - تبعید آيت اهلل سید مصطفی خمیني 

به تركیه توسط رژيم پهلوي)۱۳۴۳ش(
  14 دی ماه )مصادف با 12 ربیع االول 1436 و مطابق با 4 ژانویه 2015(:

شمسی: كشتار وحشیانه مردم تبريز به دست قزاق های روس)۱۲۹۰ش( - فرار ارتشبد ازهاري و اويسي 
از مزدوران رژيم پهلوي به خارج از كشور)۱۳۵۷ش(

 قمری: والدت حضرت رس��ول اكرم)ص( به روايت اهل تسنن)۵۲سال قبل از هجرت( - آغاز هفته 
وحدت میان مسلمانان جهان - روز ورود رسول اهلل)ص( به يثرب و تعیین آغاز سال هجري قمري

  16 دی ماه )مصادف با 14 ربیع االول 1436 و مطابق با 6 ژانویه 2015(:
شمسی: روز شهداي دانشجو - شهادت حماسي شهداي هويزه)شهید علم الهدي و يارانش()۱۳۵۹ش(

 قمری: هالكت يزيد بن معاويه )لعنت اهلل علیه()۶۴ق( - خروج جناب مختار)۶۶ق(
  17 دی ماه )مصادف با 15 ربیع االول 1436 و مطابق با 7 ژانویه 2015(:

شمسی: درگذشت مشكوك جهان پهلوان غالمرضا تختي)۱۳۴۶ش( - روز جوانمردي و فتوت - درج 
مقاله ای جسارت آمیز به س��احت مقدس امام خمیني)ره( در روزنامه اطالعات ساواك)۱۳۵۶ش( - 

اجراي توطئه استعماري كشف حجاب به دستور رضاخان پهلوي)۱۳۱۴ش(
  19 دی ماه )مصادف با 17 ربیع االول 1436 و مطالبق با 9 ژانویه 2015(:

شمسی: روز اخالق و مهرورزي - آغاز هفته اهدا كتاب - آغاز عملیات بزرگ كربالي۵)۱۳۶۵ش( - 
قیام خونین روحانیت و مردم قم)۱۳۵۶ش( - ش��هادت سرلشكر احمد كاظمی فرمانده نیروي زمیني 

سپاه و ده نفر از فرمانده هان ارشد سپاه در سانحه هواپیمايي در حوالي ارومیه)۱۳۸۴ش(
 قمری: والدت حضرت رسول )ص( به روايت شیعه ۵۳سال قبل از هجرت)سال عام الفیل( - والدت 

امام صادق)۸۳ق( - به قولي شب معراج
  21 دی ماه )مصادف با 19 ربیع االول 1436 و مطابق با 11 ژانویه 2015(:

شمسی: روز وقف - درگذشت مجاهد انديشمند عالمه شیخ مهدي شمس الدين، رئیس مجلس اعالي 
لبنان)۱۳۷۹ش(

  23 دی ماه )مصادف با 21 ربیع االول 1436 و مطابق با 13 ژانویه 2015(:
شمسی: درگذشت آيت اهلل مجتهدي تهراني)۱۳۸۶ش( - درگذشت دكترسیدجعفر شهیدي)۱۳۸۶ش( 

- اولین بمباران شیمیايي عراق علیه ايران)۱۳۶۶ش(
 قمری: درگذشت عالم جلیل القدر مالمحمدباقر واعظ تهراني مؤلف كتاب »خصائص فاطمیه«)۱۳۱۳ق(

  26 دی ماه )مصادف با 24 ربیع االول 1436 و مطابق با 16 ژانویه 2015(:
شمسی: فرار شاه خائن محمدرضا پهلوي از كشور)۱۳۵۷ش(

  میالدی:  ترور ماهاتما گاندي رهبر ضد استعماري هند)۱۹۴۶م(
 27 دی ماه )مصادف با 25 ربیع االول و مطابق با 17 ژانویه 2015(:

شمسی: شهادت سید مجتبی نواب صفوي رهبر فدايیان اسالم و يارانش)۱۳۳۴ش( - پیام امام خمیني 
به مناسبت فرار شاه )۱۳۵۷ش(

 قمری:  مصالحه امام حسن)ع( با معاويه)۴۱ق( - وفات سید مرتضی معروف به علم الهدي)۴۳۶ق(

  ای همیشه مهربان!
خواهش ما را اجابت نیست

گريه تا كدامین سحر؟
هنوز هم شربت تلخ انتظار

و هنوز تو در آن سوی پرده غیبت
از مادر، گمنام زاده شديم؛ با پدر از تو بسیار گفتیم

به تشییع هر شهید كه رفتیم، با داغ برادر برگشتیم
چه قصه ها كه مادربزرگ از تو می گفت

چه مهربانی ها كه شیارهای پیشانی پدربزرگ از تو حكايت می كرد!

همه را يك به يك به سرانگشت دلواپسی ورق زديم تا نام تو را میان 
آنها بیابیم.

تو از ما گمنام تری؛ شگفتا!
ما از تو غايب تريم؛ حسرتا!

تا ديدار، راهی بیش از آنچه پیموده ايم، مانده است آيا؟
غبار راه خستگی بر سر و روی مان ريخت و با اشك درآمیخت.

از آن خاك و اين آب، گلی س��اختیم و كلبه ای و پنجره و ايوانی پر از 
قناری های آزاد

روز، آن گاه كه به بدرقه خورشید، نیلگون می شد، من بودم و يك ايوان 
قناری و يك جام پر از خالی.

می نشستی، نگاهی به آس��مان می انداختی؛ نگاه تو برنمی گشت كه 
با خود رودخانه ای از افق می آورد؛ رودخانه ای شتابان چون تیر آرش 

و خندان همچو جام می آمد و ابريق خالی مرا از پر سرشار می كرد.
من از آن جام، در كام قناری ها می ريختم و تو در نیلگون روزی ديگر، 

افقی و رودخانه ای ديگر هديه می كردی... 

گزارش:

ایران وارد خط قرمز گازی قطری ها شد 

پاییز امسال اصفهان؛

در وضعیت قرمز سپری شد

حسن ختام:

آقای قصه های مادربزرگ...
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مطالب ارسالی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد

نشریه در چاپ و ویرایش مطالب ارسالی آزاد می باشد

آیه شماره 37  از سوره مبارکه اسراء 
و هرگز در زمین به كب��ر و ناز مرو و غ��رور و نخوت مفروش 
، كه به نیرو زمین را نتوانی ش��كافت و به كوه در س��ربلندی 

نخواهی رسید.

آيت اهلل بهاءالدينی اومده بودند ش��یراز طلبه ها ازشون درس 
اخالق خواستند اين عارف فرزانه فرمودند:

برويد صیاد ش��یرازی ش��ويد، اگر صیاد ش��یرازی شديد، هم 
دنیاداريد و هم آخرت

خبرنگاری از حس��ین رضا زاده پرس��یده بود،  باالترين وزنه 
چندكیلو هستش كه يه نفر بلند كنه بهش بگن پهلوان؟

آقای رضازاده درجواب گفته بود باالترين وزنه يه پتوی ۴۰۰ 
يا ۵۰۰ گرمی هستش كه صبح بايد بلند كنیم تا نماز صبح يا 

نماز شب رو بخونیم
هركی بتونه اين وزنه رو بلند كنه بهش میگن پهلوان! 

عصر امامت حضرت رضا )ع(بود، و آن حضرت در خراسان به سر 
می برد، شخصی مسافر، از پشت نهر بلخ به حضور آن حضرت 
آمد و عرض كرد: من از شما مسئله ای می پرسم ، اگر جواب آن را 

آن گونه كه خودم می دانم بدهی ، امامت تو را می پذيرم .
امام : هر چه خواهی بپرس .

مرد مسافر: به من بگو پروردگارت ؛ از چه وقت بوده ؟ و چگونه 
بوده ، و بر چه تكیه دارد؟

امام : خداوند مكان را مكان كرد، بی آنكه مكانی داشته باشد، و 
چگونگی را چگونه نموده بی آنكه خود چگونه باشد، و بر قدرت 

خودش   تكیه دارد.
در اين هنگام ، آن مرد مسافر برخاست ، و سر حضرت رضا )ع(

را بوس��ید و گفت: گواهی می دهم كه معبودی جز خدای يكتا 
نیست ، و محمد )ع(رسول خدا است ، و علی وصی رسول خدا 
و سرپرست امت ، پس از او است ، و پیش��وايان راست گو، شما 

امامان هستید، و تو جانشین آن ها هستی . 
)كافی باب الكون و المكان ، حديث ۲، ص ۸۸، ج ۱(

ام��ام حس��ین )ع( فرمودن��د: حذر ك��ن از مواردی ك��ه بايد 
عذرخواهی كنی ، زيرا مؤمن نه كار زشتی انجام می دهد و نه 
به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می كند، و 

به عذرخواهی می پردازد.
) بحاراالنوار، ج ۷۸، ص۱۲۰ (

سئوال: 
يا نماز جماعت پشت سر اهل سنت جايز است؟   

جواب: 
نماز جماعت برای حفظ وحدت اسالمی، جايز و صحیح است.

) آيت اهلل خامنه ای،اجوبه االستفتائات،س۵۹۹ (

 انسان كامل يعنی : انس��انی كه ، قهرمان همه ی ارزش های 
انسانی است و در همه ی میدان های انسانیت ، قهرمان است . 

)استاد شهید مرتضی مطهری(

غرور

صیاد 

پهلوان

از امیرالمومنین حضرت علی )ع( پرسیدند :
واجب  و واجب تر چیست ؟   نزديك و نزديك تر كدام است ؟

عجیب و عجیب تر چیست ؟   سخت و سخت تر چیست ؟
حضرت فرمودند:  واجب اطاعت از خ��دا و واجب تر از آن ترك 

گناه است .
نزديك قیامت و نزديك تر از آن مرگ است .

عجیب دنیا و عجیب تر از آن محبت دنیاست .
سخت قبر است و سخت تر از آن دست خالي رفتن به قبر است .

قرآن 

حدیث

یادنامه 

احکام

کالم شهید

اخالق

خاطره

سئوال

                                                   تشیع مسافر 
بلخی در محضر حضرت رضا )ع(:   

عذرخواهی

حفظ وحدت

انسان کامل

واجب تر از واجب
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