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ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی

 حماسه سازان پیشگام در حماسه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی

                     آمریکا در طوفان داعش
درباره این که گروه تروریستی و جنایتکار داعش به عنوان یک پادوی بی شخصیت و بی هویت از سوی غرب و رژیم صهیونیستی ساخته و به کار گرفته شده است، آنقدر می توان نوشت که خسته شد. این 
گروه که طی همین چند روز نشان داده در »جنایت« نظیر ندارد، حاصل تنها یکی از سیاست های استعماری غرب در منطقه است. غرب به رهبری آمریکا سالهاست که برای پیشبرد اهداف استعماری 
خود در منطقه و جهان، به ویژه در دنیای اسالم تالش می کند و برای رسیدن به این منظور هزینه، وقت و انرژی بسیار فراوانی نیز صرف کرده است. در اینکه اسالم هراسی، ایران هراسی، تبلیغ علیه 
دستور قرآنی جهاد، تفرقه افکنی بین شیعه و برادران اهل سنت، راه اندازی جنگ و خونریزی بین مسلمانان، تضعیف مقاومت، تبلیغ سازش و در یک کالم »مقابله با اسالم ناب محمدی)ص(«- که 

به دست با کفایت حضرت امام)ره( احیا شد- جزو استراتژی های نخست غرب است، شکی وجود ندارد. دارد؟ . . . 

جوانی کارشناس مسائل سیاسی    طی یاداشتی مطرح کرد:
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یادداشت

اناهلل وانا الیه راجعون
  رحلت عالم پرهی�زکار ومجاهد صادق حضرت آیت اهلل حاج ش�یخ محمد رض�ا مهدوی کنی) 
رضوان اهلل تعالی علیه( موج�ی از غم واندوه در بین همه دوس�ت داران انق�اب ونظام مقدس 
جمهوری اس�امی برپا کرد؛ فقدان ای�ن فقیه اهل بیت عصم�ت وطهارت وسیاس�تمدار صدیق 
،ضایعه ای جبران ناپذیر برای نظام اس�امی ماس�ت، او که در تمامی عرصه های انقاب نقش 
خودرا بعنوان یک محور به خوبی ایفا کرد وتا آخرین روزهای حیات مبارک خود پشتیبان وفادار 
والیت بود. اینجانب ارتحال آن یار س�فر کرده را به پیش�گاه با عظمت امام عصر )ارواحنا فداه 
(، مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی امام خامن�ه ای)مد ظله العالی(،حوزه های علمیه 
وروحانیت بزرگوار، شاگردان وارادتمندان آن مرحوم وعموم مردم قدر شناس ایران اسامی به 

ویژه مردم شریف شهرستان های شاهین شهر، میمه وبرخوار تسلیت عرض می نمایم. 
روحش در اعلی علیین مهمان شهدا وامام شهیدان باشد.انشاءاهلل

حسینعلی حاجی
نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر، میمه و برخوار 

در مجلس شورای اسامی

   عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت: 
مدیریت ها در حوزه منابع آب��ی، خاکی و هوایی اصفهان نا درس��ت بوده و این 

موضوع تیشه به ریشه حیات و زندگی در اصفهان زده است. 
س��کینه عمرانی در گفت و گو ب��ا خبرنگار 
فارس در اصفهان با اشاره به اینکه مدیریت 
منابع آبی، خاکی و هوایی در کش��ور و به 
ویژه در استان اصفهان مناسب نبوده است، 
اظهار کرد: این موضوع مشکالت بسیاری 
را برای اصفهان به عن��وان مهد فرهنگ، 
تمدن و ارزش های اس��المی ایجاد کرده 

است.
وی با بیان اینکه بی روی��ه مصرف کردن 
منابع آبی توس��ط صنایع و توسعه بی رویه 
مباحث کش��اورزی در سراس��ر کشور و به 

ویژه استان اصفهان سبب ایجاد مش��کالت زیست محیطی شده است، اضافه 
کرد: گسترش صنایع از سویی سبب مصرف بی رویه آب و از سوی دیگر سبب 

ایجاد آلودگی های جوی می شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر اینکه محیط زیست اعالم می کند که یک صنعت آالینده نیست، اما تجمیع 
صنایع سبب ایجاد آالینده های زیست محیطی می شود، تصریح کرد: در حال 
حاضر بیش از حد از ظرفیت آبی، خاکی 

و هوایی استان استفاده می شود.
وی با اش��اره به اینکه در صورتیکه این 
وضعیت ادامه پیدا کن��د، در حوزه های 
مختلف با مش��کل مواجه می ش��ویم، 
ادامه داد: در صورت ادام��ه یافتن روند 
بهره برداری های بی رویه از منابع آبی و 
بهره برداری های خارج از ظرفیت استان 
در آینده ب��ا بح��ران بیابان زایی مواجه 

می شویم.
عمرانی با بیان اینکه در صورتیکه اندازه 
و ظرفیت استان در نظر گرفته نشود، آینده خوبی را برای استان اصفهان متصور 
نیستم، تاکید کرد: ما نباید با بی توجهی به ظرفیت های موجود در استان سبب 

آسیب رساندن به حوزه های آب، خاک و هوا شویم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس:

بی مدیریتی ها تیشه به ریشه حیات اصفهان زده است
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   این گروه که ط��ی همین چند روز نش��ان داده در »جنایت« نظیر 
ندارد، حاصل تنها یکی از سیاست های اس��تعماری غرب در منطقه 
اس��ت. غرب به رهبری آمریکا سالهاس��ت که برای پیشبرد اهداف 
استعماری خود در منطقه و جهان، به ویژه در دنیای اسالم تالش می 
کند و برای رسیدن به این منظور هزینه، وقت و انرژی بسیار فراوانی 

نیز صرف کرده است.
در اینکه اس��الم هراس��ی، ایران هراس��ی، تبلیغ علیه دستور قرآنی 
جهاد، تفرقه افکنی بین شیعه و برادران اهل سنت، راه اندازی جنگ 
و خونریزی بین مسلمانان، تضعیف مقاومت، تبلیغ سازش و در یک 
کالم »مقابله با اس��الم ناب محمدی)ص(«- که به دست با کفایت 
حضرت امام)ره( احیا شد- جزو اس��تراتژی های نخست غرب است، 

شکی وجود ندارد. دارد؟
 اما وقتی مشاهده می کنیم که نتیجه عملکرد گروه داعش در عراق 
و سوریه در کنار نحوه موضع گیری رهبران غرب و برخی کشورهای 
مرتجع عربی می شود همان اهدافی که در باال شمردیم، آنگاه به این 
نتیجه »قطعی« می رسیم که، »داعش«-آگاهانه یا از روی جهل- 
همان راه استعمارگران را در پیش گرفته است؛ با این تفاوت که این بار 
استعمار به شکل کنترل از راه دور امور را در دست گرفته و اوضاع را به 
اصطالح »اداره« می کند. آن هم نه مثل گذشته و با هزینه های خود 
بلکه از جیب برخی شیوخ عرب. در اس��تعمار فرانو، غرب حتی درآمد 

نیز کسب می کند. بخوانید:
1- انتش��ار تصاویر قتل عام گس��ترده و فجیع مردم در خیابان های 
سوریه و عراق آن هم با نام اس��الم آیا به نتیجه ای جز اسالم هراسی 

ختم می شود؟!
2 - آیا اینکه اینگونه جنایات و بحران های امنیتی فقط در کشورهای 
عضو یا نزدیک به »مقاومت« صورت می گیرد )س��وریه و عراق( یا 
تالش می شود که صورت بگیرد )لبنان( کامال اتفاقی است و با هدف 

تضعیف مقاومت صورت نمی گیرد؟!
3 - اینکه در موضع گیری های رس��می و رس��انه ای )هم غرب، هم 
برخی کش��ورهای مرتجع عربی و هم داعش( گفته می شود، دولت 
»شیعه« نوری مالکی با جهادگران »سنی« در حال جنگ هستند یا 
علمای»شیعه و سنی« علیه یکدیگر حکم جهاد دادند و.... آیا هدفی 

جز ایجاد تفرقه و جنگ مذهبی را دنبال می کند؟
4 - اینکه هم مقامات و رسانه های غربی و هم مقامات و رسانه های 
نزدیک به گروه تروریس��تی داعش ب��ر روی واژه »جه��اد« تمرکز 

»ویژه«ای کرده و جنایات صورت گرفته را بدون استثناء، در کنار 
این واژه و به عنوان نتیجه اعتقاد عملی به »جهاد« به مخاطب قالب 
می کنند، هدفی غیر از این را القا می کند که جهاد مس��اوی اس��ت با 

جنایت و خونریزی و...؟!
5 - روزنامه فرانسوی »اکو«روز دوشنبه 26 خرداد ماه به نقل از »ژان 
ایو لودریان« وزیر دفاع فرانسه اعالم کرد، این کشور در سال 2013 
با افزایش 42 درصدی صادرات سالح مواجه بوده و از این راه چیزی 
بالغ بر 6 میلیارد و 700 میلیون یورو سود به جیب زده است. به گفته 
»لودریان« خاورمیانه در این بین، سهم بزرگی از این بازار را به خود 
اختصاص داده و پیش بینی می ش��ود، در سال جاری، این رقم باز هم 

افزایش یابد...

 

این هم گوش��ه ای از خدمات اقتصادی تروریس��ت های اجاره ای و 
اوضاع حاکم بر منطقه برای غ��رب. به عبارتی از اس��تعمار در مدل 
فرانوی خود کاس��بی هم می کند و از این بلبش��و میلیاردی به جیب 
می زند! عربس��تان امروز به عن��وان تامین کننده اصل��ی تجهیزات 
جنگی تروریست های داعش شناخته می ش��ود و این در حالی است 
که این کشور طبق آمارهای منتشر شده، یکی از بزرگترین مشتریان 
سالح های غربی اس��ت! البته نباید این نکته را هم فراموش کرد که 
غرب در ماجرای سوریه به دلیل اهمیت فوق العاده ای که سرنگونی 
مقاومت در این کشور برای آنها و رژیم صهیونیستی داشت، میلیاردها 
دالر سرمایه گذاری کرد که به در بسته خورد و متضرر شد؛ و چه بسا 
قشون کشی تروریست ها از س��وریه به عراق مرهون همین شکست 

باشد.
ب- داعش گروهی اس��ت که عمال نش��ان داده جز زبان »تحجر« 
نمی فهمد؛ به عبارت��ی، متحجر تنها چیزی را ک��ه نمی فهمد همان 
زبان منطق و عقل است. اما موضع غرب درباره این متحجرین خود 
داستانی دارد. غربی ها از یک س��و نمی توانند جنایات علنی داعش را 
محکوم نکنند و از طرفی نمی توانن��د از فواید این تکفیری ها  البته به 

زعم خود  هم چش��م بپوش��ند؛ بنابراین در موضع گیری های رسمی 
خود، ضم��ن محکوم کردن جنای��ات داعش، گریزی ه��م به دولت 
نوری مالکی زده و وی را متهم به اجرای سیاست های تفرقه افکنانه 
می کنند. آنها چندی��ن بار از مالکی خواس��ته اند با مذاک��ره و منطق 

اختالفات خود را با مخالفان! )بخوانید داعش(حل و فصل کند.
کاخ س��فید بارها اعالم کرده، اینکه تکفیری های زبان نفهم در حال 
س��الخی کردن مردم )مس��لمان و غیر مس��لمان( و تجاوز به زنان 
آنهاست، به این دلیل است که نوری مالکی نتوانسته اختالفات قومی 

مذهبی را در این کشور حل و فصل کند!
 این در حالی است که اوال، تمام عشایر و قبایل، مسلمانان اعم از شیعه 
و سنی و حتی ادیان دیگر مثل مس��یحی جزو اهداف و قربانیان این 
گروه وحشی هستند و از این روی اس��ت که می بینیم در کنار ارتش 
عراق با آنها می جنگند؛ ثانیا، بسیاری از اعضای این گروه تروریستی 
از کش��ورهای دیگر و حتی از خود اروپا و آمریکا به این کشور آورده 
ش��ده اند بنابر این حرف از قوم و مذهب و اختالفات داخلی و چیزی 

نیست جز نکته انحرافی و البته هدفدار!
این موضع گیری های ه��دف دار البته منحصر به آمریکا نمی ش��ود. 

همین چند روز پیش وال استریت ژورنال از نشست نمایندگان اتحادیه 
عرب در قاهره نوشت )نشست روز یکشنبه 25 خرداد( و در نهایت به 
نقل از مقامات رسمی کشورهای عربی ابراز امیدواری کرد، اختالفات 

داعش با دولت عراق با مذاکره حل شود!
ج- مدتی است مقامات و رس��انه های غربی با سوء استفاده از فضای 
مربوط به مذاکرات هسته ای، از لزوم مذاکره ایران با آمریکا برای حل 
و فصل بحران حاکم بر عراق می گویند. حتی برخی رسانه های داخلی 
که خواب آمریکا را می بینند نیز، این فرصت را غنیمت ش��مرده، در 
صفحات نخست خود با آب و تاب به این مسئله می پردازند که در این 

باره نیز باید گفت:
 اوال با توج��ه به مواردی که برش��مردیم، منطقی به نظر نمی رس��د 
آمریکایی ه��ا الاقل در ای��ن برهه زمان��ی که به خیال خ��ام خود به 
خدمت رسانی داعش در جهت اهداف استعماری شان دل بسته اند، به 
دنبال حل بحران عراق باشند چرا که به خوبی از فرصتی که امروز به 

وجود آورده اند، آگاهند. 
بنابراین چرا باید این فرصت را از دست بدهند؟

ممکن است عده ای با استناد به کتاب های ترجمه شده غرب بگویند، 
با توجه به این که خاورمیانه آرام با اهداف آمریکا بیش��تر همخوانی 
دارد، منطق حکم می کند آمریکا به دنبال آرام کردن اوضاع باشد که 
در پاسخ باید گفت: اگر اینگونه اس��ت، این همه تعلل برای چیست؟ 
آمریکا از بدو شروع بحران اوکراین-که در مقابل بحران عراق چیزی 
نیست؛ روس��یه را به اتهام کمک کردن به استقالل طلبان اوکراینی 
تحت فش��ارهای سیاس��ی و اقتصادی قرار داده و حتی حاضر شده 
هزینه های طاقت فرسای احیای جنگ سرد با روسیه را به جان بخرد. 
پس چرا در عراق با وجود آگاهی قطعی از این که سعودی ها در حال 
حمایت از آدمخواران داعش هستند، اقدامی صورت نمی دهد و این 

همه تعلل واقعا برای چیست؟!
ثانیا جمهوری اسالمی ایران در دوران ریاست جمهوری آقای محمد 
خاتمی یک بار تجربه همکاری با آمریکا برای حل بحران مش��ابه در 
افغانستان را داشت که بالفاصله پس از این همکاری های بی سابقه، 

از سوی دولت بوش محور شرارت خوانده شد. 
بنابر این بدیهی است که مسئولین محترم کشور فریب سیاست های 
آمری��کا را نمی خورند و به قول مق��ام معظم رهب��ری در برنامه ها و 

نقشه هایی که آمریکا طراح آن است، مشارکت نمی نمایند.
به نظر می رس��د که انتقال تجربیات گرانبها و کم نظیر و در مواردی 
بی نظیر ایران  اس��المی در مقابله موفق با انواع بحران ها و چالش ها 
به مسئوالن و دست اندرکاران دولت عراق می تواند کمک موثری به 
این کشور مسلمان همسایه برای عبور سربلند از بحران کنونی باشد. 
تجربیاتی که در سوریه، ائتالف همه جانبه و پرهزینه کشورهای غربی، 
عربی و عبری را علیه دولت این کشور به شکست کشاند و »باد«ی 

را که آمریکا و متحدانش کاشته اند به طوفانی علیه آنان تبدیل کرد.
این جا یک سؤال جدی دیگر مطرح است و آن این که مدعیان والیت 
امیرالمؤمنین ع در ای��ن عرصه چه وظیفه ای دارند و اگر کس��انی از 
آنان ولو در حد مرجعیت باش��ند حق دارن��د در مقابل جنایات داعش 
وتکفیری ها س��کوت کنند و یا بگویند خطر جمهوری اس��المی از 

داعش و صهیونیسم باالتر است ؟) مستجار(

   رهبر معظم انق��الب اس��المی در حکمی "محمد 
س��رافراز" برای یک دوره 5 س��اله به ریاست سازمان 
صدا و سیما جمهوری اس��المی ایران منصوب کردند.

رهبر معظ��م انقالب اس��المی در این حکم با اش��اره 
به مس��ئولیت تاریخی رس��انه ملی در حفظ و ارتقای 
استقالل فرهنگی و هویت انقالب ایران اسالمی تاکید 
کردند: سازمان صدا و سیما با مأموریت خطیر »هدایت 
و مدیریت فرهنگ و افکار عموم��ی جامعه« به مثابه 
دانشگاه عمومی، وظیفه گسترش دین، اخالق، امید و 
آگاهی و ترویج سبک زندگی اسالمی- ایرانی در میان 
آحاد ملّت را بر عهده داشته و به عنوان موتور محرک و 
مشوق پیشرفت کشور، وظیفه پشتیبانی رسانه ای همه 
جانبه و مبتکرانه در امر بسیج عمومی ملّت و نیز کمک 
به مدیریت های اجرایی در جهت تأمین اهداف و اجرای 
سیاست های کالن نظام و تحقق سند چشم انداز کشور 

را بر دوش دارد.
سرافراز کیست؟

محمد سرافراز در آبان 1393 بعد از عزت اهلل ضرغامی 
طی حکمی از س��وی مق��ام معظم رهب��ری به مدت 
پنج سال به ریاس��ت صداوس��یما جمهوری اسالمی 
منصوب ش��د.محمد س��رافراز یک��ی از قدیمی ترین 
مدیران صداوسیماس��ت. وی دارای م��درک دکترای 
علوم سیاسی از دانشگاه "بیروت" و مسلط به دو زبان 
انگلیسی و عربی اس��ت.برادر بزرگ او "جواد سرافراز" 
مس��ئول دفتر دکتر بهش��تی بوده و به هم��راه وی در 

انفجار دفتر "حزب جمهوری اسالمی" در سال 1360 
به شهادت می رسد. برادر دیگرش در جنگ تحمیلی به 

شهادت رسیده است.
 پدر وی مرحوم حجت االسالم والمسلمین "ابوالفضل 
سرافراز" نیز نماینده ولی فقیه در هواپیمایی جمهوری 
اس��المی ایران بود.او کتابی به زبان عربی با موضوع 
"تکفیری ها" نوشته که در میانه دهه 80 در "بیروت" 

منتشرشده است.
مسؤولیت ها و سوابق اجرایی

معاونت برون مرزی صداوسیما از سال 1371 تا 1393
ریاست صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران از سال 

1393
عضو شورای عالی فضای مجازی

ناظر راهبردی بر ش��بکه های غیرفارسی زبان سازمان 
صداوسیما

Hispan TV مدیریت هیسپان تی وی

Press TV مدیریت شبکه پرس تی وی
حضور در صداوسیما:

محم��د س��رافراز یک��ی از قدیمی تری��ن مدی��ران 
صداوسیماس��ت که از زمان ریاست محمد هاشمی به 
مدیریت صداوسیما ورود پیدا کرد. سرافراز جزء افرادی 
بود که برای مدیریت س��ازمان صداوسیما برنامه ارائه 

کرد.
معاون�ت برون م�رزی صداوس�یمای جمه�وری 

اسالمی:
معاونت برون مرزی یکی از معاونت های صداوسیمای 
جمهوری اسالمی ایران است که با داشتن شبکه های 
رادیویی، تلویزیون��ی و پایگاه های اینترنت��ی اقدام به 
پخش برنامه به زبان های گوناگ��ون برای مخاطبان 
خود در خارج از مرزهای کشور می کند.محمد سرافراز 
از سال 1371 تا 1393 معاونت برون مرزی صداوسیما 
 Press( "را بر عهده داشت و شبکه های "پرستی وی
TV( اولین شبکه بین المللی خبری به زبان انگلیسی 
ایران، "العالم" شبکه ماهواره ای به زبان عربی ایران، 
"آی فیلم" شبکه شبانه روزی پخش فیلم و سریال های 
ایرانی به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی و "هیسپان 
تی وی" )Hispan TV( اولین ش��بکه بین المللی 
اسپانیایی زبان ایران؛ چهار شبکه ای هستند که محمد 
س��رافراز آن ها را در مجموعه س��ازمان صداوس��یما 
راه اندازی کرد و با این شبکه ها استانداردهای تلویزیون 

را تغییر داد.)مشرق(

   نای��ب رئیس فراکس��یون اصولگرایان مجلس 
گفت: با وجود س��الیق مختلف اصول گرایی باید 
روی نقاط مش��ترک متمرکز ش��ده و بر اس��اس 
سیاست هم پوشانی و هم افزایی حرکتی را به وجود 
آورد که هم به نفع مردم و هم به نفع نظام مقدس 

جمهوری اسالمی باشد.
حجت االسالم احمد س��الک کاشانی در گفت وگو 
با خبرنگار ف��ارس در اصفه��ان پیرامون موضوع 
گسترش جلس��ات وحدت اصولگرایان در کشور 
ب��ه خص��وص حض��ور اخی��ر حض��رت آیت اهلل 
مصباح یزدی در جلسه ش��ورای عالی هم گرایی 
اصولگرایان در تهران، اظهار ک��رد: تالش برای 
وحدت جامعه اصولگرا از رس��الت های روحانیت 

است.
وی با بیان اینکه مس��ئله وحدت، مس��ئله بسیار 
مهمی است، افزود: حجت االسالم سیدرضا تقوی 
رئیس ش��ورای عالی همگرای��ی اصول گرایان با 
مش��ورتی که با دوس��تان اصولگرا به خصوص با 
مرحوم آی��ت اهلل مهدوی کنی در زم��ان حیاتش 
داش��ت، حرکت خوبی را با هدف س��امان دهی و 

هم گرایی جامعه اصولگرایی پایه ریزی کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: با وجود س��الیق مختل��ف اصول گرایی 
باید روی نقاط مش��ترک متمرکز شده و بر اساس 
سیاست هم پوشانی و هم افزایی حرکتی را به وجود 
آورد که هم به نفع مردم و هم به نفع نظام مقدس 

جمهوری اسالمی باشد.
وی گفت: جلس��ه ای که اخیراً در تهران با حضور 
آیت اهلل مصباح یزدی ش��کل گرفت پاسخ مثبتی 
بود به یاوه گویی های افرادی که در اطراف مسئله 

شایعه پراکنی می کردند. 
سالک با بیان اینکه وحدت حول محور والیت برای 
انتخابات و کارهای کالن بسیار مفید است، تصریح 
کرد: نباید این مسئله را دس��ت کم بگیریم اگر چه 
اطالع داریم که برخی جریانات سیاسی در داخل 
کشور می خواهند با ایجاد تفرقه از آن بهره بگیرند.

   عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
گفت: مجلس به دنبال انتخاب فردی کامل، به تمام معنا دانش��مند و 

بدون حاشیه برای وزارت علوم است.
حسینعلی حاجی دلیگانی در بیان ویژگی های وزیر پیشنهادی علوم 
اظهارکرد: مجلس به دنبال انتخاب فردی کامل، به  تمام  معنا دانشمند 
و بدون حاشیه است؛ از دیدگاه نمایندگان خانه ملت سنجش کارآمدی 
وزیر پیشنهادی علوم تنها مقاالت “ISI “نیست چراکه جامعه نیازمند 
علمی است که کارآمدی آن در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی 
و … کاربردی و قابل دسترسی باش��د.وی افزود: خروجی دانشگاه ها 

باید به سمت تربیت س��ربازان نظام و انقالب قرار بگیرد و نمایندگان 
به وزیری رای اعتماد خواهند داد که بدانند او توانایی وظایف سنگین 
وزارت علوم را دارد.حاجی دلیگانی در خصوص کاهش جهانی قیمت 
نفت خام و تاثیر آن در برنامه های بودجه دولت در سال جاری تصریح 
کرد: این اقدام در راستای تکمیل پازل غرب برای ضربه زدن به اقتصاد 
جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته است و به همین دلیل نیز آمریکا 
به عربستان سعودی فرمان داده تا با افزایش تولید نفت قیمت جهانی 
هر بشکه نفت خام را کاهش بدهد.وی افزود: پس  از آنکه ایران اسیر 
تحریم های ظالمانه غرب و خواسته های نابه جای آن ها نشد آمریکا و 

هم دستان منطقه ای او تصمیم گرفته اند تا از این طریق بر اقتصاد ایران 
فشار وارد کنند اما با توجه به این که حباب ایجاد شده در قیمت جهانی 
نفت زودگذر است این تغییر قیمت در بلند مدت تأثیری در برنامه ها و 
سیاست های اقتصادی دولت نخواهد گذاشت.عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی گفت: کاهش قیمت 25 
دالری هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی به درازا نخواهد کشید 
و پیش بینی های کارشناسان فن حاکی از این مساله است که با توجه 
به نزدیکی زمستان در برخی نقاط جهان قیمت هر بشکه نفت خام نه 
تنها به روال سابق خود بازمی گردد بلکه ممکن است در آینده نزدیک 

به 105 دالر نیز برسد.نماینده مردم شاهین ش��هر، میمه و برخوار در 
مجلس شورای اس��المی به انعطاف پذیری سیاست های اقتصادی 
دولت در مواجهه با کاهش قیمت جهانی نفت اش��اره کرد و ادامه داد: 
دولت تدابیری اندیشیده است که این کاهش قیمت در اقتصاد کشور 
تأثیری نداشته باشد و در ادامه با کمبود درآمد از محل کاهش قیمت 
نفت مواجه نشده و کمبود حاصل شده را به نحو دیگری جبران کند این 
در حالی است که در مقطعی از س��ال نیز قیمت هر بشکه نفت خام در 
بازارهای جهانی با قیمتی باالتر از پیش بینی های دولت در بودجه سال 

93 به فروش رفته است. ) ایسنا (

   به گزارش حماس��ه س��ازان؛ دکتر یداهلل جوانی کارشناس 
مسائل سیاسی طی یاداشتی نوش��ت: در زمانی قلم به دست 
می گیرم که ش��مارش معکوس برای پایان دوره چهار ماهه 
تمدیدشده، برای مذاکرات هس��ته ای بین ایران و گروه 1+5 
شروع شده و تا سوم آذر ساعاتی بیش باقی نمانده است. سابقه 
این مذاکرات بی��ش از یک دهه بوده، لک��ن مذاکرات در یک 
سال گذش��ته در فضایی متفاوت انجام شد و عمده تفاوت این 
مذاکرات، انجام مذاکرات مستقیم و دوجانبه ایران و آمریکا در 
سطح وزرای امور خارجه دو کشور اس��ت. پس از توافق اولیه 
ژنو بین ایران و 5+1 عده ای بر این تص��ور بودند که در ظرف 
زمانی تعیین شده به مدت شش ماه، امکان دست یابی طرفین 
به یک توافق جامع و نهایی وجود دارد؛ لکن این توافق به دلیل 
زیاده خواهی های غربی ها و خصوصًا آمریکا حاصل نگشت و 
یک دوره چهار ماهه برای ادامه مذاکرات در نظر گرفته ش��د. 
طی این چهار ماه، چندین دور مذاکرات س��نگین و فشرده به 
صورت دوجانبه و چندجانبه بی��ن ایران و طرف های مقابل در 
نیویورک، مسقط و وین انجام شد و هم اکنون که این جمالت 
نوشته می ش��ود، این مذاکرات به صورت جدی در وین برای 

رسیدن به یک توافق در جریان است.
اکنون یک پرسش جدی تمامی ذهن ها را مشغول ساخته و آن 
اینکه، آیا مذاکرات به نتیجه خواهد رس��ید؟ برای این پرسش 
هیچ کس تا به این لحظه ، پاسخ قطعی ندارد و همه  کارشناسان 

از احتماالت سخن می گویند. احتماالتی از قبیل:
۱ � عدم  دستیابی به توافق تا ۳ آذر

یکی از احتماالت این اس��ت ک��ه طرفین نتوانند ب��ا توجه به 
اختالفات به توافق جامع و نهای��ی در پایان دوره چهار ماهه تا 
سوم آذرماه دست یابند، کارشناسان معتقدند فاصله بین دیدگاه 
طرفین آن چنان زیاد است که دستیابی به توافق نهایی بسیار 

بعید است.
۲ � دستیابی به توافق

هر چند احتمال قوی دست  نیافتن به توافق است؛ لکن برخی 
می گوین��د در عالم دیپلماس��ی، هیچ چیز غیرممکن نیس��ت 
و ممکن اس��ت یکی از طرفی��ن با یک انعط��اف قابل توجه و 
غافلگیرکننده، زمینه رسیدن به توافق را فراهم سازد. با توجه به 
واقعیت مذاکرات و اختالفات جدی بین طرفین، برخی از تحقق 

این احتمال در حد یک معجزه سیاسی یاد می کنند.
بنابراین محتمل ترین حالت، عدم توافق تا سوم آذرماه و ضعیف 
بودن احتمالی توافق نهایی است. رسیدن به توافق ضعیف است 
به این دلیل که آمریکایی ها در طول این مذاکرات، نشان دادند 
حاضر به پذیرش حقوق هس��ته ای ملت ایران از یک طرف و 
برداشتن همه تحریم های ظالمانه در قبال اقدامات اعتماد ساز 
ایران از طرف دیگر نیستند. آمریکایی ها نشان دادند از طریق 
مذاکرات، از یک سو درصدد هستند فعالیت های هسته ای ایران 
را به مسیری بکشانند تا در نهایت ایران، صاحب یک صنعت 
هس��ته ای به صورت کاریکاتوری و نمایش��ی باشد و از سوی 
دیگر آنان همچنان ابزار اعمال فشار تحریم ها بر سر ایران را به 

بهانه های واهی حفظ کنند.
اما نکته ای که وجود دارد، آن است که در صورت عدم دستیابی 
به توافق، رفتار طرفین چگونه خواهد بود و سرنوشت مذاکرات 
در نهایت چه می ش��ود؟ در این وضعیت نیز سه احتمال وجود 

دارد:
الف � طرفین، شکس��ت مذاکرات را اعالم کنند و ادامه آن تا 

زمانی نامعلوم متوقف شود.
ب � طرفین بر س��ر تمدید مذاکرات برای ی��ک دوره دیگر به 

توافق برسند.
ج � طرفین بر روی کلیاتی تا سوم آذر به توافق برسند و توافق 

بر سر جزئیات را به بعد موکول کنند.
به نظر می رسد با توجه به عمده ای از مسائل و دالیل، هیچ یک 
از طرفین به ویژه طرف آمریکایی خواهان اعالم شکست برای 
مذاکرات نباش��د. بنابراین، این احتمال، بس��یار ضعیف است. 
بیشتر کارشناسان معتقدند به احتمال قوی، مذاکرات برای یک 
دوره چندماهه دیگر تمدید شود. با توجه به مذاکرات یک سال 
گذشته و آنچه در این مذاکرات از سوی گروه 5+1 و خصوصًا 
آمریکایی ها مطرح ش��د و همچنین با توجه به نوع رفتار غرب 
طی سه دهه گذشته در قبال نظام اس��المی و ملت ایران، در 

خصوص هر نوع نتیجه برای این مذاکرات می توان گفت:
1 � در صورت تحقق احتمال اول مبنی بر نرس��یدن به توافق 
نهایی و جامع، بای��د ملت ای��ران بداند که می توان��د با وجود 
تحریم ها و حتی تشدید آن، راه عزت و سربلندی خود را ادامه 
دهد و از طرق دیگر مشکالت اقتصادی کشور را به خوبی حل 
کرده و تهدید ناش��ی از تحریم های دشمنان را به یک فرصت 

برای شکوفایی اقتصادی تبدیل کند.
2 � در صورت اعالم توافق بین ای��ران و گروه 5+1 به صورت 
نهایی و جامع بر س��ر موضوع هس��ته ای، نباید ذوق زده شد و 
تصور کرد که با این توافق، گره از مشکالت کشور به ویژه در 
مسائل اقتصادی باز می شود. غربی ها و خصوصًا آمریکایی ها 
غیرقابل اعتماد بوده و نمی توان روی وعده های آنان حس��اب 
ویژه باز کرد. ملت ایران در این صورت نیز، باید روی دارایی ها 
و توانمندی های خود و همچنین دیگر راه های اطمینان بخش 
حساب باز کند و راه اقتصاد مقاومتی و خلق حماسه اقتصادی 

را باقوت دنبال کند.
بنابراین در ه��ر دو حالت متصور، نباید آینده کش��ور را در گرو 
مذاکرات و نتیجه آن دید. این سخن در واقع همان نگاه مقام 
معظم  رهبری اس��ت که چندی پیش خطاب به دولت مردان 
فرمودند: حل مشکالت کشور را به مذاکرات گره نزنید. اکنون 
پس از یک س��ال مذاکرات جدی خصوصًا ب��ا آمریکایی ها و 
آشکارتر شدن دش��منی آنان با ملت ایران، این درس بزرگ را 
می توان از مذاکرات گرفت که هرگز نباید حل مشکالت کشور 

را به چنین مذاکراتی باهر نوع نتیجه گره زد.

جوانی کارشناس مسائل سیاسی 
 طی یاداشتی مطرح کرد:

درس بزرگ از یک سال
 مذاکرات هسته ای

یادداشت:

آمریکا در طوفان داعش

با حكم مقام معظم رهبری صورت گرفت؛

انتصاب رئیس جدید سازمان صدا و سیما 
سالک در گفت و گو با فارس:

جامعه اصولگرایی
 باید روی نقاط مشترک متمرکز شود

حاجی عنوان کرد:

 سنجش کارآمدی وزیر پیشنهادی علوم فقط در مقاالت ISI نیست

درباره این ک�ه گروه تروریس�تی و جنایتکار داع�ش به عنوان یک پادوی بی ش�خصیت و بی هویت از س�وی غ�رب و رژیم 
صهیونیستی ساخته و به کار گرفته شده است، آنقدر می توان نوشت که خسته شد.این گروه که طی همین چند روز نشان داده 

در »جنایت« نظیر ندارد، حاصل تنها یکی از سیاست های استعماری غرب در منطقه است. 

رهبر معظم انقالب، "محمد سرافراز" را به ریاست سازمان صدا و سیمامنصوب کردند. در این حکم آمده است: »عزم ملّی و ابتهاج معنوی و نشاط انقالبی« 
آحاد جامعه در مسیر اهداف بلند نظام اسالمی، در گرو آگاهی و معرفت عمیق و گسترده عمومی و نیازمند پیوند با سرچشمه های تولید فکر ناب دینی و خیل 

نایب رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: با وجود سالیق مختلف اصول گرایی باید روی دلبستگان فرهیخته و پرانگیزه انقالب اسالمی است.
نقاط مشترک متمرکز شده و بر اساس سیاست هم پوشانی و هم افزایی حرکتی را به وجود آورد 

که هم به نفع مردم و هم به نفع نظام مقدس جمهوری اسالمی باشد.
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   نماینده مردم ش��اهین ش��هر، میمه و برخوار با بیان 
اینکه پاس��خگویی ما امروز در مقابل مردم قطعا آسانتر 
از پاسخگویی در پیش��گاه خداس��ت، گفت: 15 میلیارد 
ریال اعتب��ار برای احیای 240 هکت��ار ازجنگلهایحبیب 

آباداختصاص یافت.
حس��ینعلی حاجی در نشس��ت س��فیران خدمت این بار 
میهمان مردم خوب و باصفای حبیب آباد شد تا به همراه 
سایر مس��ئولین شهرس��تان برخوار از نزدیک در جریان 

مسائل و مشکالت این شهر قرار گیرد.
وی در بدو ورود به ش��هر حبیب آباد مورد استقبال مردم 
قرار گرفت و به همراه آنان و مسئولین راهی مسجد امام 
جعفر صادق)ع( جهت اقامه فرضیه نماز مغرب و عش��ا 
به امامت حجت الس��الم مومنی امام جمعه این ش��هر 
و پیگری مس��ائل، مش��کالت و مصوبات طرح سفیران 

خدمت شد.
عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس بعد از ارائه گزارش 
توسط مسئولین شهر حبیب آباد به ارائه سخنرانی در جمع 
این مردم پرداخت و اظهارداش��ت: فلسفه برگزاری این 
گونه جلسات ارتباط تگاتنگ بین مردم و مسئوالن است.

وی خاطرنش��ان کرد: اگر امروز در مورد عملکردمان در 
مقابل مردم پاس��خ می دهیم باید بدانیم فردایی هست 
که سخت تر از امروز خواهد بود و باید همه ما مسئولین 
تالش نمائیم در جهت تامین رضایت خلق خدا بکوشیم 
که این رضایت، قطعا خش��نودی خدا از م��ا را به همراه 

خواهد داشت.
حاجی در بخش دیگری از سخنان خود با اعالم رضایت 
از اجرای مصوبات دور اول، ادامه داد: از 13 مورد مصوبه 
ای که برای این شهر به تصویب رسید 7 مورد آن انجام 
ش��د و 3 مورد در حال اجراس��ت که تنها 3 مورد اجرایی 
نشده است که آمار خوش��بینانه و قابل قبولی است البته 
انتظار داریم مدیران ذی ربط برای 3 مورد باقی مانده هم 

تالش مضاعف به خرج دهند.
وی با اب��راز خرس��ندی از همفک��ری خواص ش��هر با 
محوریت امام جمعه محترم، شورای اسالمی شهر حبیب 
آباد و گروه مشورتی ،که 90 موضوع جدید را برای آبادانی 
این شهر در نظر گرفته اند به موضوع مهم احیای جنگل 
240 هکتاری حبیب آباد اشاره کرد و افزود: بنده قبل از 
انقالب چندین درخت در این جنگل کاشته ام و از ابتدای 
مسئولیت ام دلم برای جلوگیری از نابودی این درختان 
می سوخت و به همین علت از معاونت نظارت راهبردی 
رئیس جمهور مسئولینی جهت بازدید و پیگری مشکالت 
آن آورده ام که به فوریت در هئیت وزیران تصویب ش��د 

که 15 میلیارد ریال جهت احیای آن اختصاص یابد.
نماینده مردم ش��اهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس 
شورای اسالمی با ابراز خرسندی از اتمام کار لوله گذاری 
9 کیلومتر از محل پساپ تصفیه خانه شمال اصفهان تا 
این جنگل، تصریح کرد: احیای جنگل به خصوص منابع 
طبیعی احیای زندگی برای حال و نسل های آینده است.

)حماسه سازان(

   نماینده مردم شاهین ش��هر، میم��ه و برخوار در مجلس ش��ورای 
اسالمی با بیان اینکه آب منطقه ای به تعهدات خود در قبال کشاورزان 
شاهین ش��هری و برخواری عمل نکرد، گف��ت: وزارت نیرو در پروژه 

بهشت آباد بی مدیریتی کرد.
حس��ینعلی حاجی در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان پیرامون 
مسائل و مشکالت آب اس��تان اصفهان، اظهار کرد: فالت مرکزی 
کشور که شامل اس��تان های اصفهان، کرمان و یزد است به نوعی بر 
اثر خشکسالی های پی در پی در چند سال گذشته با کمبود منابع آبی 

و با بحران آب مواجه اند.
وی با بیان اینکه اس��تان اصفهان نزدیک به 5 میلیون نفر جمعیت را 
در خود جای داده است، گفت: استان های همسایه  اصفهان از جمله 
کرمان و یزد منتظر اقدامات این استان جهت تأمین آب  هستند تا به 

منافع خود که همان تأمین آب و ادامه حیات است، دست یابند.
حاجی با بیان اینکه 11 میلیارد مترمکعب آب شیرین در سرچشمه های 
کارون وجود دارد، خاطر نشان کرد: بخش اعظمی از این آب به سمت 
اروند و در نهایت به خلیج  فارس ریخته می شود که در واقع باید گفت 

آب شیرین وارد آب های شور دریا می شود.
وی مط��رح ک��رد: آنچه ک��ه دراین ط��رح مطالعاتی تح��ت عنوان 
پروژه»بهشت آباد« مطرح شد و بنا بود انجام شود، انتقال یک میلیارد 
مترمکعب آب از آن 11 میلیارد مترمکعب آب سرچشمه های کارون 
به سمت فالت مرکزی ایران از جمله اس��تان های اصفهان، کرمان 

و یزد بود.
عضو هیئت  رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح پروژه 
بهشت آباد، اضافه کرد: بررسی های کارشناسی که توسط متخصصین 
آب کشور در طول این 12 سال صورت گرفت به این نتیجه رسیدکه 
بهترین گزینه حفاری حدود 70 کیلومتر تونل اس��ت که بتواند آب را 
از سرچشمه های کارون به س��مت اس��تان اصفهان و از این استان 
به سمت اس��تان های یزد و کرمان س��رازیر کند و مشکل آب شرب 

مصرفی این سه استان را برطرف کند.
وی بیان کرد: البت��ه در ادامه این طرح مطالعاتی می��زان آب انتقالی 

مقداری کاهش پیدا کرد و بنا شد که 250 میلیون مترمکعب به استان 
اصفهان، 180 میلیون مترمکعب به اس��تان کرم��ان و 150 میلیون 

مترمکعب به استان یزد داده شود.

حاجی ادامه داد: در حالی  که پروژه بهش��ت آباد می خواست وارد فاز 
اجرایی شود با مخالفت برخی از مسئوالن استان های هم جوار رو به رو 
ش��د و متأس��فانه وزارت نیرو هم نتوانس��ت مدیریت الزم را بر این 

موضوع انجام دهد.
وی تأکیدکرد: خودوزارت نیروبه جای اینکه موضوع رادریک جایگاه 

ملی و بر اساس نظرات کارشناسی، منطق و قواعد پذیرفته  شده حل و 
فصل کند موجب دامن زدن و طوالنی تر شدن برخی از مشکالت شد.

نماینده مردم شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس یادآور ش��د: با 
توجه به موضوع ذکر ش��ده وزارت نیرو و برخی از مسئوالن یکی از 
اس��تان های هم جوار فعالیتی در راس��تای توقف پروژه گالب دو که 
تأمین کننده کسری آب ش��رب اصفهان بزرگ بود، انجام دادند تا به 
این نحو در مسیر اعتراض هایی که استان اصفهان به نحوه مدیریت 

بحران آب انجام می دهد سودی را عاید خود کنند.
وی با بیان اینکه تالش آنان بر این بود که پروژه بهشت آباد به وسیله 

تونل صورت نگیرد، تصریح کرد: ب��رای همین موضوع اختالفاتی را 
بین استان های اصفهان، یزد و کرمان به وجود آوردند و به دو استان 
کرمان و یزد پیشنهاد دادند آب را از سرچش��مه ای که بناست پروژه 

بهشت آباد در آن انجام شود، به وسیله لوله انتقال دهند.
حاجی بیان کرد: وقتی دو استان کرمان و یزد به وسیله لوله و پمپ آب 
خود را دریافت می کنند هیچ توجیهی ندارد که اصفهان برای انتقال 
آب تونلی بزند و باید این اس��تان هم به وسیله لوله و پمپ آب خود را 

دریافت کند.
وی با بیان اینکه در پروژه بهش��ت آباد غفلت شده است، عنوان کرد: 
امس��ال با لطفی که خداوند متع��ال به مردم اصفه��ان به خصوص 
کشاورزان داشته حجم آب پشت سد زاینده رود از کم ترین میزان خود 
یعنی 150 میلیون مترمکعب به حدود 420 میلیون مترمکعب رسیده 
که این امر موجب رهاس��ازی مقداری آب جهت  بخش کش��اورزی 

شده است.
عضو هیئت  رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: عده ای در اصفهان بر این تصورند که با جاری شدن آب در 
زاینده رود مشکالت آب اصفهان حل و فصل شده است در حالی  که 
این امر یک کار زودگذر و فصلی است چرا که مشکل اصلی و اساسی 

همچنان بر قوت خود باقی است.
حاجی با مطرح ک��ردن موضوع دیگر در خص��وص آب اصفهان آن 
هم در منطقه شاهین ش��هر و برخوار، تأکید کرد: کش��اورزان منطقه 
شاهین شهر و برخوار چند سال پیش مبالغی جهت ایفای قرارداد خرید 
80 میلیون مترمکعب آب با شرکت آب منطقه ای استان اصفهان انعقاد 
کرده بود که بر این اساس این قرارداد آب منطقه ای موظف می شد در 
س��ال 80 میلیون مترمکعب آب از طریق دو کانال بل و حاجی آباد به 
کشاورزان پرداخت کند اما متأس��فانه به جز چهار سال آب منطقه ای 

دیگر نتوانست به تعهداتی که داده بود، عمل کند.
وی ادامه داد: نزدیک به پنج سال است که آب منطقه ای به تعهد خود 
عمل نکرده است و کشاورزان زحمت کش بخش مرکزی شاهین شهر 

و شهرستان برخوار از حق مسلم خود دورند.

   حسینعلی حاجی در نشست سفیران خدمت روستای مورچه خورت 
در جمع اهالی این روستا اظهار کرد: فلسفه برگزاری این گونه جلسات 

ارتباط تنگاتنگ بین مردم و مسئوالن است.
وی بیان کرد: اگر امروزه ما مس��ئوالن در مورد عملکردمان در برابر 
مردم پاسخگو باشیم، قطعاً فردای قیامت که سخت تر از امروز خواهد 
بود در مقابل مردم شرمس��ار نخواهیم بود و باید همه مس��ئوالن در 
جهت تأمین رضایت خلق خدا بکوشند که این امر یک فریضه واجب 
الهی است.نماینده مردم شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس با 
بیان اینکه طرح سفیران خدمت شناسنامه ای از نیازها و حل و بررسی 
مشکالت حدود 40 شهر و روستای دو شهرستان شاهین شهر، میمه 
و برخوار است، ادامه داد: اجرای دور اول و دوم مصوبات طرح سفیران 
خدمت روستای مورچه خورت رضایت بخش بوده است.وی در بخش 
دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه امسال 100 درصد اعتبارات 
استانی توسط معاون محترم راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری 
به استان ها اختصاص یافته است، تأکید کرد: امسال از 7 میلیارد تومان 
بودجه عمرانی که برای شهرستان شاهین ش��هر و میمه اختصاص  
یافته بر اساس تبصره 22 ماده 120 قانون بودجه، یک میلیارد و 200 
میلیون تومان آن برای انتقال آب از شاهین شهر به سمت مورچه خورت 
در نظر گرفته ش��د.حاجی بابیان اینکه از7 میلیارد تومان اختصاص  
یافته به شهرس��تان، 250 میلیون تومان دیگر جهت احداث شهرک 
دامپروری در نزدیکی این روستا است، تصریح کرد: با پیگیری های به 

عمل آمده 200 میلیون تومان از طرف بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
جهت بازس��ازی میدان ورودی مورچه خ��ورت و معابر این روس��تا 
اختصاص یافته است.وی گفت: برای بازسازی پروژه نیمه کاره مدرسه 
مورچه خورت با پیگیری های به عمل آم��ده در تهران 500 میلیون 
تومان توسط رئیس سازمان نوسازی مدارس کل کشور و 100 میلیون 
تومان از محل عوارض پاالیشگاه اختصاص  یافته که به زودی شاهد 
عملیات اجرای این پروژه خواهیم بود.نماینده مردم شاهین شهر، میمه 
و برخوار در مجلس با بیان اینکه نصف جمعیت روستای مورچه خورت 
را اتباع بیگانه تشکیل می دهند، تصریح کرد: اتباع بیگانه یک میلیون 
و 300 هزار فرصت شغلی را در کش��ور تصاحب کرده اند که این امر 
توسط تمام نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی جهت پیگیری 

و بررسی به وزیر کشور اطالع داده شده است)فارس(

   عضو هئیت رئیسه کمس��یون برنامه و بودجه مجلس با بیان 
اینکه نابینایي هرگز مانع رشد و ترقي نمي شود، گفت: آمادگي 

خویش را جهت رفع مشکالت نابینایان اعالم مي دارم.
به گزارش حماسه س��ازان؛ حس��ینعلي حاجي به مناسبت روز 
جهاني نابینایان روز عصاي سفید که نشستي به همین منظور 
توسط اداره بهزیستي شهرستان شاهیم ش��هر و میمه در تاالر 
شیخ بهایي برگزار شده بود، اظهارکرد:  نگرش جامعه نسبت به 
روشندالن و همچنین برداشت آنها نسبت به خود که طبعا متاثر 
از برخورد جامعه و فرهنگ حاکم اس��ت، نقش بسیار مهمی در 
چگونگی تشکیل انگیزه ها، توسعه و رشد استعدادهای نابینایان 
دارد. بنابراین ، جامعه، مدرس��ه و خانواده مسئولیت خطیری را 
درزمینه ایجاد و تقویت انگیزه ه��ای بالنده درنابینایان برعهده 

دارند.
وي افزود: وجود الگوهای رفتاری س��ازنده درمقابل نابینایان ، 
نقش بس��زایی در آگاهی آنان و جهت دار شدن و تحقق یافتن 

انگیزه های ایشان دارد.
نماینده مردم ش��اهین ش��هر، میمه و برخوار ادامه داد: نابینایی 
هرگز مانع رش��د و ترقی نمی ش��ود ، اگر فرد نابینا خود را باور 
داشته باشد و بداند که می تواند با وجود نابینایی به موفقیتهای 

فراوانی نائل گردد.
وي بیان داش��ت: تاریخ انس��انهای بزرگ را س��راغ دارد که با 
وجود محروم ب��ودن از نعمت بینایی ، به م��دارج عالی علمی و 
اخالقی رس��یده اند ؛ ابوالعالءمعری، طه حس��ین، آیة اهلل حاج 

سید عبدالهادی ش��یرازی ) از مراجع تقلید در نجف ( و مرحوم 
دکترمحمد خزائلی از جمله این انسانهای بزرگ بوده اند.

حاجي تصریح کرد: حق استفاده آزادانه از خیابان ها، پیاده روها، 
حق استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی مانند هواپیما، قطار، 
اتوبوس، کش��تي، حق فعالی��ت و کار در بخش ه��ای دولتی و 
مدرسه ها با ش��رایط مس��اوی مانند دیگر افراد جامعه تشویق 
نابینایان از س��وی دولت ها برای ش��رکت در ام��ور اجتماعی و 

اقتصادی را مي توان از جمله حقوق نابینایان ذکر کرد.
وي با اشاره به دو نکته مهم جهت رفع و حل مشکالت نابینان، 
اظهار داش��ت: در نکته اول آمادگي خوی��ش را جهت دریافت 
نظرات، ایده ها و برداش��تن موانع قانوني مش��کالت نابینایان 
از طریق مجلس اعالم مي دارم و در موضوع بعد آماده هر نوع 
همکاري با شهرداري و شوراي اس��المي شهر جهت برداشتن 

موانع مناسب سازي شهر هستم

نماینده 

   نماینده شهرستان های شاهین شهر، میمه و برخوار  با بیان اینکه اختالفات 30 ساله ی 
بنیاد مستضعفان و شهرداری شاهین شهر رفع شد، گفت: این کار برای پایان یافتن به 

اختالفات به نفع مردم ضروری بود.
به گزارش حماسه سازان از شاهین شهر؛ اختالفات 30 ساله بنیاد مستضعفان و شهرداری 
شاهین شهر سبب شد تا نماینده مردم شهرس��تان های شاهین شهر، میمه و برخوار در 
مجلس شورای اسالمی این امر مهم را به عنوان یکی از محورهای اصلی و اساسی در 

دستور کار خود؛ جهت برطرف سازی این اختالفات به نفع مردم قرار دهد.
وی طی جلسه ای در تهران با جناب آقای محمد فروزنده رئیس اسبق بنیاد مستضعفان 
کشور از ایشان خواس��ت جهت حل اختالفات موجود و تعیین تکلیف اراضی بنیاد در 
شاهین شهر اقدام مؤثری انجام دهد، در همین راستا آقای فروزنده قول داد هیأتی را به 

منظور بررسی و ارائه راه حل به شاهین شهر اعزام کند.
این هیأت اوایل آذر سال گذش��ته متش��کل از معاونت امالک و توافقات استان های 
بنیاد، مدیر کل توافقات بنیاد و مدیر امور نهادهای بنیاد از تهران به اتفاق مدیر کل بنیاد 
مستضعفان استان اصفهان و رئیس اداره اموال و امالک بنیاد مستضعفان شاهین شهر و 
میمه در جلسه ای با حضور شهردار و رئیس شورای اسالمی شاهین شهر به اتخاذ تصمیم 

راجع به مسائل مربوطه پرداختند.
حال با توجه جلسات و اتفاقات صورت گرفته ما نیز پیگیری شدیم که آیا این امالک به 

نفع مردم مصادر شده و اختالفات 30 ساله بنیاد مستضعفان و شهرداری شاهین شهر 
حل شده است یا نه؟

در ابتدا ب��رای پیدا کردن پاس��خ این س��ئوال به س��راغ حس��ینعلی حاج��ی نماینده 
شهرستان های برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسالمی رفتیم.

وی به دیدار سال گذشته خود با رئیس اسبق بنیاد مستضعفان کشور اشاره کرد و افزود: 
اراضی بسیاری در شاهین شهر متعلق به بنیاد مستضعفان است که بالتکلیف مانده و 
چهره این شهر زیبا را مخدوش کرده بود، عالوه بر این زمین هایی که اختالفی بین بنیاد 

و شهرداری است باعث محرومیت مردم از توسعه پایدار شده است.
حاجی پیگیری های مستمر در تهران برای حضور سال گذشته هیأتی از سوی سازمان 
بنیاد مس��تضعفان را مقدمه حل اختالف عنوان کرد و گفت: این کار برای پایان یافتن 
اختالفات 30 ساله شهرداری شاهین شهر و بنیاد در تملک اراضی به نفع مردم ضروری 

بود.
وی با بیان اینکه بر این اس��اس توافق نامه در 7 بند تنظیم و به امضاء طرفین رس��ید، 
اضافه کرد: خواسته های هر دو طرف قضیه در این جلسات بیان شد و مقرر گردید بعد 
از انجام های کارهای کارشناس��ی بر روی این زمین ها نوع طرح های مدنظر عملیاتی 
و طی مراحل مختلفی به امضاء شورای شهر شاهین شهر و هیأت مدیره سازمان بنیاد 

مستضعفان برسد.

   نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به تحوالت اخیر منطقه از جمله: 
سوریه، عراق و یمن در جمع پرسنل سپاه، گفت: امروزه 
راهبرد انقالب ش��کوهمند جمهوری اسالمی ایران به 
رهبری امام خامنه ای است که در منطقه تعیین کنند و 
سرنوشت ساز است.به گزارش حماسه سازان، حسینعلی 
حاجی با شرکت در نشست سیاسی کارکنان پایور سپاه 
ناحیه شاهین ش��هر و میمه، اظهارداشت:خوشحالم در 
جمعی ارزش��ی که دارای روحیه انقالبی و والیتمداری 
هستند حضور پیدا کرده ام. وی با تسلیت فرا رسیدن ایام 
محرم و با از تشکر دس��ت اندرکاران سپاه ناحیه شاهین 
شهر و میمه جهت برگزاری مراسمات شب های تاسوعا 
و عاشورای حسینی، افزود: به موجب برگزاری این دسته 
از مراسمات اس��ت که اسالم بیمه ش��ده است.نماینده 
مردم شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی در ادامه با اش��اره به فرمایشات و سیاست های 
ابالغی مقام معظم رهب��ری در جهت افزایش جمعیت 
و اقتصادی مقاومتی، ادامه داد: تهدید نس��ل، نبود نرخ 

رشد مناسب جمعیت در کشور نسبت به سایر کشورهای 
جهان و همچنین نداشتن یک اقتصاد خود محور و پویا 
از جمله دغدغه های مه��م امروزی مقام معظم رهبری 
است که همه ما وظیفه داریم با تالش و کوشش نسبت 
به آن جامعه عمل بپوشانیم.ایش��ان با اش��اره به ایجاد 
تدوین طرحی در مجلس برای رفع موانع رشد جمعیت، 
گفت: طرح دوفوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری 
از کاهش رش��د جمعیت کش��ور در 4 م��اده و2 تبصره 
تنظیم شده اس��ت و محتوای آن این است که اقدامات 
در خصوص عقیم سازی، سقط  جنین و تبلیغات در مورد 
تشویق به کاهش فرزندآوری ممنوع است و به دلیل اینکه 
خالف قانون است، مرتکبین این اعمال به مجازات های 
قانونی محکوم خواهند شد.حاجی با اشاره به مزیت های 
ابالغی سیاست های کلی جمعیت از سوی مقام معظم 
رهبری، تصریح کرد: ابالغ این سیاست ها در مقوله اقتدار 
ملی با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعّیت کنونی 
کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز؛ و در جهت جبران 
کاهش نرخ رش��د جمعّیت و نرخ باروری در س��ال های 

گذشته خواهد بود.وی اضافه کرد: با در نظر داشتن نقش 
ایجابی عامل جمعّیت در پیش��رفت کش��ور، الزم است 
برنامه ریزی های جامع برای رش��د اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی کشور متناسب با سیاست های جمعّیتی انجام 
گیرد. همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار 
بین ارکان نظام و دس��تگاه های ذیرب��ط در این زمینه، 
اقدامات الزم با دّقت، سرعت و قّوت صورت گیرد و نتایج 
رصد مستمر اجرای سیاست ها گزارش شود.نماینده مردم 
شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی 
در ادامه با اشاره به تحوالت اخیر منطقه از جمله: سوریه، 
عراق و یمن، بیان کرد: امروزه راهبرد انقالب شکوهمند 
جمهوری اسالمی ایران به رهبری امام خامنه ای است 
که در منطقه تعیین کنند و سرنوشت ساز است؛ چراکه 
حمایت سردمدران استکبار و برخی حامیان او از گروهک 
های تروریستی همانند: داعش و القاعده تاکنون محکوم 
به شکست و نابودی بوده و بالعکس موجب تقویت بیشتر 
محور مقاومت به خصوص حزب اهلل لبنان در مقابل رژیم 

جعلی صهیونیست شده است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس:

آب منطقه ای به تعهدات خود در برابر کشاورزان عمل نکرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 

تصاحب یک میلیون فرصت شغلی کشور
 توسط اتباع بیگانه

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار:

نابینایی هرگز مانع رشد و ترقی نمی شود

حماسه سازان گزارش می دهد:

اختافات 30 ساله  
بنیاد مستضعفان و شهرداری شاهین شهر رفع شد

امروزه راهبرد انقاب اسامی ایران به رهبری امام خامنه ای
 در منطقه تعیین کننده است

نماینده مردم شاهین ش�هر، میمه و برخوار در مجلس ش�ورای اس�المی با بیان اینکه آب منطقه ای به تعهدات خود در قبال 
کشاورزان شاهین شهری و برخواری عمل نکرد، گفت: وزارت نیرو در پروژه بهشت آباد بی مدیریتی کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاس�بات مجلس گفت: اتباع بیگانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار فرصت شغلی را در کشور 
تصاحب کرده اند که این امر توس�ط تمام نمایندگان مردم در مجلس جهت پیگیری و بررس�ی به وزیر کشور اطالع داده 

شده است.

عضو هئیت رئیسه کمس�یون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نابینایي هرگز مانع رشد و ترقي نمي شود، گفت: آمادگي 
خویش را جهت رفع مشکالت نابینایان اعالم مي دارم.

با پیگیری های حاجی  و  با  ابالغ  دولت: 

۱۵میلیارد ریال اعتبار 
برای احیای ۲۴0 هکتار
 از جنگل های حبیب 
آباد اختصاص یافت



ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سال دوم، آبان 1393، شماره 2 4حماهس سازان 

محسن دانش��ور در جمع خبرنگاران که به همت بسیج رسانه 
اس��تان اصفهان درحاشیه برگزاری نمایش��گاه دستاوردهای 
بسیج با نام شکوه مجاهدت، با اشاره به اینکه در سال 86 مقام 
معظم رهبری برای نخستین بار به طور مستقیم مباحث مربوط 
به اقتصاد مقاومتی را بیان کردند، اظهار داشت: یکی از اهداف 
کالنبسیج س��ازندگی از ورود به عرصه اشتغال، تامین امنیت 
غذایی و حرکت به سمت استقالل اقتصادی و عدم وابستگی در 
امور کشاورزی و تولیدی عنوان کرد. وی گفت: از 2 سال پیش 
تاکنون نزدیک به 5 هزار طرح کش��اورزی در سرتاسراستان 
اصفهان در قالب اقتصاد مقاومتی اجرا شده که از شاخصه های 
این طرح ها حد واسط بودن آنان از لحاظ ابعاد است.وی یادآور 
شد: اغلب طرح های مذکور در بخش کشاورزی بوده که همگی 
در راس��تای تامین امنیت غذایی محصوالت است چراکه در 
شرایط تحریم ها این امر از اهمیت باالیی برای نظام و کشور 

برخوردار است.
دانش��ور گفت: با توجه به برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته در 
سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان و جدیت بدنه بسیج، 
تاکنون قریب به 6 هزار نفر به طور مس��تقیم مش��غول به کار 
شده اند. وی تصریح کرد: طی 2 سال گذشته تاکنون نزدیک 
به 75 میلیارد تومان به تسهیالت ارزان  قیمت در حوزه اقتصاد 
مقاومتی و اجرای طرح های کارشناسی ش��ده از سوی بسیج 
س��ازندگی در اختیار متقاضیان قرار گرفته اس��ت که همگی 
از منابع مالی بانک مهر اقتصاد وابس��ته به بدنه بس��یج کشور 

بوده است.
 مسئول قرارگاه جهاد اقتصادی بسیج سازندگی استان اصفهان 
در خصوص چش��م اندازی ک��ه در حوزه اقتص��اد مقاومتی در 
قرارگاه، تعریف  شده است، گفت: چش��م انداز تعریف  شده در 
بخش اقتصاد مقاومتی برخالف دیگر چش��م اندازها،زمان دار 
نیست بلکه تا رسیدن به عدم وابستگی کامل در همه عرصه ها 

و تامین امنیت غذایی در شرایط تحریم ادامه دارد. 

   مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: با آگاهی از 
توان اجرایی خود، ورزش��گاه نقش جهان طی دو سال تکمیل 
می شود و شاهد بازی های س��پاهان در این ورزشگاه خواهیم 
بود.بهرام س��بحانی در نشس��ت خبری با حضور رس��انه های 
اس��تان اصفهان پیرامون واگذاری ورزش��گاه نقش جهان به 
فوالد مبارکه گفت: طبق تفاهم نامه ای که با شرکت ذوب آهن 
منعقد شده است بازی های تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان در 
ورزشگاه فوالدشهر برگزار می شود. اما در دیدار تیم های مطرح 
مانند سپاهان و ذوب آهن با استقالل و پرسپولیس تماشاگران 
بس��یاری عازم ورزش��گاه فوالدشهرمی ش��وندکه با توجه به 
حادثه خیز بودن جاده تاکنون حوادث بسیاری رقم خورده است.

مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان خاطرنش��ان کرد: 
شرکت فوالد مبارکه ابتدا به دنبال ساخت ورزشگاه جدید بود 
اما از آنجایی که گفته می شد نقش جهان با توجه به مشکالتی 
که دارد ممکن است حتی تا بیست سال دیگر هم افتتاح نشود، 
بنابراین پیشنهاد واگذاری این پروژه به شرکت فوالد مبارکه 
را ارائه کردیم.وی تصریح کرد: در نشس��تی که دو روز پیش با 
استاندار اصفهان داشتیم در خصوص چگونگی واگذاری یک 
ورزش��گاه دولتی به بخش خصوصی و مس��ائل حقوقی آن و 
بررسی جزئیات مسئله که در آینده مشکل ساز نشود، در نهایت 

فوالد مبارکه ساخت این ورزشگاه را برعهده گرفت.
س��بحانی با اعالم اینکه با آگاهی از توان اجرای��ی خود، این 
ورزش��گاه طی دو س��ال تکمیل می شود و ش��اهد بازی های 
س��پاهان با تیم های دیگر در این ورزشگاه خواهیم بود، گفت: 
تعداد سال استفاده از این ورزشگاه برای باشگاه فوالد مبارکه 
س��پاهان به میزان س��همی که فوالد مبارک��ه هزینه می کند 
بستگی دارد.وی درباره تصمیم به تکمیل ورزشگاه نقش جهان 
توسط فوالد مبارکه در نشستی با استاندار اصفهان گفت: قرار 
شد این شرکت این ورزشگاه را در همان وضعیت قبلی تحویل 

گرفته و آماده بهره برداری کند./سایت باشگاه سپاهان

   فرماندار شهرستان شاهین ش��هر و میمه گفت: از ابتدای آذر 
ماه امس��ال تمام مکاتبات اداری شهرستان شاهین شهر و میمه 

الکترونیکی می شود.
علیرضا بصیری به تشریح سیس��تم یکپارچه دولت الکترونیک 
پرداخت و ضمن تاکید بر بسترسازی و آمادگی کلیه دستگاه های 
شهرس��تان به اس��تفاده از ای��ن سیس��تم اظهار کرد: سیس��تم 
اتوماسیون اداری شهرستان شاهین ش��هر و میمه از ابتدای آذر 

ماه سال جاری آغاز به کار خواهد کرد.
وی افزود: در ابتدای آذرماه س��ال جاری تمام مکاتبات ادارات و 
نهادهای واقع  شده در سطح شهرستان شاهین شهر و میمه صرفا 

از طریق این سیستم امکان پذیر خواهد بود.
فرماندار شاهین ش��هر و میمه در خصوص الکترونیکی ش��دن 
مکاتبات بین ادارات گفت: سیس��تم مکاتب��ات الکترونیکی بین 
ادارات یکی از سیاست های اصلی دولت است که عالوه بر اینکه 
بخشی از قانون خدمات مدیریت کشوری است در قانون ماده 46 

برنامه پنجم توسعه نیز بر آن تاکید شده است.
وی ب��ا برش��مردن مزای��ای بی ش��مار الکترونیک��ی ک��ردن 
مکاتب��ات اداری، ادام��ه داد: این ط��رح یکی از سیاس��ت های 
ابالغی دولت تدبیر و امید اس��ت که کمک ش��ایانی به تسریع 
ارائه خدم��ات مراجعات، کاهش ت��ردد ارباب رجوع ب��ه ادارات 
مختلف، صرفه جویی در وقت و هزینه، عدم استفاده از نامه ها و 
مکتوبات فیزیکی و همچنین پیشگیری از فسادهای احتمالی در 

دستگاه های اجرایی است.
بصیری با پرداختن به شعار س��ال مقام معظم رهبری اقتصاد و 
فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و دغدغه های ایش��ان در 
خصوص ابالغ سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی و موضوع 
جمعیت تصریح کرد: راهبرد اصلی و اساسی عزم ملی و مدیریت 
جهادی همان نقشه راهی است که در ابتدای سال 93 توسط مقام 

معظم رهبری تهیه و تدوین  شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: نخس��تین کاری ک��ه همیش��ه باید بعد 
از فرمایش��ات مقام معظ��م رهب��ری انج��ام داد گام نهادن به 

سمت وسوی اجرایی کردن این فرمایشات اس��ت و باید بدانیم 
شعاری رفتار کردن با فرمایشات و سیاست های حکیمانه ایشان 
به ضرر منافع تمامیت ملی ما خواهد بود و دل دش��منان قس��م 

 خورده نظام مقدس جمهوری اسالمی را شاد خواهد کرد.
*اصالح در فرهنگ و اقتصاد کشور یک ضرورت همگانی است

فرماندار شاهین ش��هر و میمه با بیان اینکه اصالح در فرهنگ و 
اقتصاد کشور یک ضرورت همگانی اس��ت، اظهار کرد: تحقق 
این امر یک عزم ملی را می طلبد که همه ما باید درست مصرف 
کردن را بیاموزیم چراکه مبنای تعری��ف اقتصادی مقاومتی در 

همین جمله نهفته است.

وی با پرداختن به مولفه های اقتصاد مقاومتی ادامه داد: اقتصاد 
مقاومتی به عنوان یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور 
با تکی��ه ب��ر مولفه هایی نظیر م��ردم بنی��ادی، عدالت محوری، 
درون زایی، دانش بنیانی و نامیرایی شکل گرفته است و به عنوان 
یکی از محورهای اساس��ی در برنامه پنج س��ال شش��م توسعه 
می تواند نسخه ای ش��فابخش برای اقتصاد ایران با فرض اینکه 

تحریم ها ادامه می یابد، تلقی شود.
بصیری گفت: رهب��ر فرزانه انقالب اس��المی در تعریف اقتصاد 
مقاومتی بر این باورند که »اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی 
که مقاوم اس��ت؛ با تحریکات جهانی، با تکانه ه��ای جهانی، با 

سیاس��ت های آمریکا و غیر آمریکا زیرورو نمی شود؛ اقتصادی 
است متکی به مردم«.

این مسئول تاکید کرد: باور مردم و مسئوالن کشور به این راهبرد 
کالن در حوزه اقتصاد کش��ور اتفاقا عالج مس��ئله تحریم ها نیز 
می تواند باشد و درهای جدیدی را به سوی کشور باز کند اما اینکه 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی محدود به برخوردهای شعاری 
شود و تنها مسئوالن کشور به سخنرانی ها و اظهارات خود بسنده 
کنند دردی از کش��ور درمان نمی کند چراکه اگر در زبان بگوییم 
و در عمل کند حرکت کنیم از اه��داف کوتاه مدت، میان مدت و 

بلندمدت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باز می مانیم.
فرماندار شاهین ش��هر و میمه با بیان اینکه امسال حرکت های 
خوبی در راستای سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی در سطح 
شهرس��تان صورت گرفته اس��ت، تصریح کرد: فرهنگ سازی 
برای تحقق این امر مهم را از مدارس آغاز کرده ایم و با مسئوالن 
ادارات، نهادها و صنایع مختلف جلس��ات مختلفی برای اجرایی 
ش��دن مولفه های اقتصاد مقاومت��ی و اس��تفاده از فرصت ها و 

ظرفیت های شهرستان جهت تحقق این امر برگزار کرده ایم.
وی عنوان کرد: مس��ئله دیگری که امروزه جامع��ه ما را تهدید 
می کن��د کاهش نس��ل و ی��ا جمعیت اس��ت به همی��ن جهت 
سیاست های کلی جمعیت که بر اساس بند یک اصل 110 قانون 
اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین 
شده است، توس��ط مقام معظم رهبری به روسای قوای سه گانه 

ابالغ شده است.
بصیری با بیان اینکه امکانات و ذخای��ر الزم برای 150 میلیون 
نفر جمعیت در کش��ور ما وجود دارد، ادامه داد: در این زمینه نیز 
گام ها و جلسات متعددی جهت ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی 
جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از س��طح جانشینی، رفع 
موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، 
کاهش س��ن ازدواج و حمایت از زوج های جوان و توانمندسازی 
آنان در تامین هزینه های زندگی و تربیت نس��ل صالح و کارآمد 

برداشته شده است.

   اقش��ارمختلف مردم با شور و اش��تیاقی کم نظیر با این میهمان 
خوش قدم دیدارم��ی کنند و گاه س��اعتها به آن خیره می ش��وند، 

میهمانی که 18 ماه انتظار آنرا می کشیدند. 
جای خالی این رود در قلب نصف جهان بش��دت احساس می شد، 

احساسی همراه با تاثر، تاسف و نگاهی ارزیابانه به گذشته و آینده .
دیدن بستر خشک زاینده رود و پیکره ترک خورده آن ، برای تمامی 
مردم، اندوهبار و دلتنگ کننده ب��ود به همین جهت کناره ها و فضا 
های سبز مسیر رودخانه که س��الیان متمادی همواره شاهد حضور 
چش��مگیر مردم درس��اعات مختلف ش��بانه روز بود،از خرداد سال 
گذشته بشکلی بی سابقه و کم س��ابقه در خلوت و فرو رفت و کمتر 

کسی دل و دماغ دیدن این عرصه طبیعی درحال مرگ را داشت .
در این ش��رایط بس��یاری از مردم تصور می کردند ک��ه زاینده رود 
در ورط��ه نابودی قرار گرفت��ه ، انها با برپایی تجمعات و س��ردادن 
ش��عار'زاینده رود من کو' مکررا نگرانی خود را از این پدیده زیست 
محیطی اب��راز کردند ام��ا اکنون در پرت��و مدیری��ت برمنابع آب و 
سیاس��تهای انقباضی دولت ، آ ب رفته به جوی بازآمده، زاینده رود 

زنده شده و اصفهان حال هوایی تازه بخود گرفته است .
زاینده رود عزیز تر ازگذشته از قلب نصف جهان می گذر و با سکوتی 

سرش��ار از گفتنی ها، انس��ان امروزی را به باز اندیشیدن و نگرشی 
دوباره به کرده خود وا می دارد.بی تردید انچه امروز می بینیم نتیجه 
کارکردها و عملکرد های دیروزمان است وآینده نیز به رفتارو نگرش 
امروز ما وابسته است، بنا براین، آینده را باید امروز بسازیم زیرا فردا 

هم اکنون در راه است و گویی بر در می کوبد.
غیبت اندوهبارشریان زاینده رود و بس��تر ترک خورده و خشکیده 
آن برای تمامی ما کهکش��انی از پیام و نکات عبرت اموز داشت تا 
بدانیم که آب مایه حیات و زندگی ما درگرو حفظ و نگهداری محیط 

زیست است) ایرنا(

   معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بنا بر دستورالعمل وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی، اصفهان در کنار 11 اس��تان کشور مجهز به 
آزمایشگاه تشخیص اچ آی وی می ش��ود. عباس��علی جوادی در گفتگو با خبرنگار 
مهر اظهار داش��ت: وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی در نظ��ر دارد در 
راستای برنامه تحول نظام س��المت در حوزه بهداش��ت اقدام به راه اندازی "شبکه 
آزمایشگاهی تش��خیص اچ آی وی" به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی 
ایران و شهیدبهشتی تهران، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز، زاهدان، شیراز، کرمان، 
کرمانشاه و مازندران کرده است.وی با اشاره به اینکه آزمایشگاه تشخیص اچ آی وی 
شنبه مصادف با هشتم آذرماه در اصفهان به بهره برداری می رسد، بیان داشت: پیش 
از این، تشخیص آزمایشگاهی اچ آی وی در تمام سطوح، بر عهده سازمان های مربوط 
به انتقال خون بوده که امروز دانشگاه های علوم پزشکی نیز به یاری آنها آمدند.معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به روند رو به افزایش 
مراجعان برای تش��خیص اچ آی وی برنامه ریزی و هماهنگی جهت پاس��خ گویی 

به هنگام، به تدریج با دشواری هایی همراه شد.

وی با اعالم اینکه سال گذشته معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
برای نخستین بار در کشور اقدام به تأسیس و راه اندازی شبکه آزمایشگاهی تشخیص 
اچ آی وی کرده است، ادامه داد: این معاونت به منظور تمرکززدایی در نظام تشخیصی 
و در راس��تای برنامه تحّول نظام س��المت در حوزه بهداش��ت و تعه��د دولت برای 
خدمت رسانی هرچه بیش��تر و موثرتر به مراجعین در اقصی نقاط کشور، اقدام به راه 
اندازی این آزمایشگاه کرده است.جوادی اعالم کرد: به دنبال راه اندازی آزمایشگاه 
تش��خیص اچ آی وی، زمینه و امکانات الزم برای آموزش نیروی انسانی طی چند 
مرحله کارگاه کشوری فراهم می شود.وی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان متعهد به پشتیبانی آزمایشگاه های معین تعیین شده برای انجام آزمایش ها، 
آموزش و نظارت بر فعالیت های آزمایش��گاه های معین و مراقب��ت از کیفیت نظام 
آزمایشگاهی در آزمایشگاه  قطب و همه آزمایشگاه های معین مربوطه است.معاون 
بهداشتی دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان گفت: با راه اندازی شبکه آزمایشگاهی 
تشخیص اچ آی وی برای اولین بار در کشور، تمام دانشگاه های علوم  پزشکی کشور 

تحت پوشش نظام تشخیص آزمایشگاهی قرار گرفته اند.

   مدیرکل پزش��کي قانوني استان اصفهان اعالم 
کرد: از ابتداي فروردین تا پایان مهرماه امسال، 16 
نفر شامل 12 مرد و 4 زن در استان اصفهان به دلیل 
مسمومیت با گاز سمي منوکسید کربن جان باختند 
که این تعداد در مدت مشابه س��ال گذشته، 12 نفر 
بوده است.دکتر علي سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار 
ایمنا گفت: از ابتداي سال جاري تا پایان مهرماه، 89 
مرد در استان اصفهان بر اثر حوادث ناشي از کار، جان 
خود را از دست دادند که این تعداد در مقایسه با مدت 
مشابه س��ال 92 با 27.1 درصد افزایش روبرو بوده 
است. وي افزود: همچنین در مدت مذکور، یک هزار 
و 821 مصدوم ناشي از حوادث کار به مراکز پزشکي 

قانوني اس��تان اصفهان مراجعه کردن��د که از این 
تعداد، یک هزار و 730 نف��ر مرد و 91 نفر زن بودند. 
مدیرکل پزشکي قانوني استان اصفهان تصریح کرد: 
در 7 ماهه نخست امس��ال، جسد 135 نفر که بر اثر 
سوختگي جان باخته بودند، شامل 72 زن و 63 مرد 
در مراکز پزشکي قانوني اصفهان معاینه شد که این 
تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل، 27.4 درصد 
افزایش داشته است. دکتر س��لیمان پور اظهار کرد: 
همچنین در این مدت، 16 نفر شامل 12 مرد و 4 زن 
در اس��تان اصفهان به دلیل مسمومیت با گاز سمي 
منوکس��ید کربن جان باختند که این تعداد در مدت 

مشابه سال گذشته، 12 نفر بوده است. 

   به گزارش حماسه سازان؛ قدمت شهر کمشچه به قبل از اسالم 
می رسددرباره ی وجه تس��میه و نامگذار ی شهر مطالب گوناگونی 
نقل ش��ده بنا به گفته ی بعض��ی از محققین کمش��چه از واژه های 
کوم+ش+چه تصغیر ش��کل گرفته که معنی نخجیرگاه و شکارگاه 
می دهد. در این شهر نزدیک به 300  واحد نانوایی خانگی و تجاری 
وجوددارد که ضمن فراهم نمودن زمینه ی اش��تغال حدود دو هزار 
نفر از شهروندان، )به ویژه خواهران(، روزانه نان حدود 200 هزار نفر 

از شهروندان شهر اصفهان و شهرهای اطراف را تأمینمی نمایند.
از آثار تاریخی ش��هر می توان به بناهای مخروبه در س��مت غرب، 
قلعه های شاهوازی و علی آباد و همچنین مسجد جامع و حمام قدیم 

شهر اشاره نمود.
 شهر کمشچه از توابع شهرستان برخوار با جمعیتی بالغ بر 5500 نفر 
از قدیمی ترین شهرهای منطقه محسوب می شود که در فاصله ی 8 
کیلومتری شهر حبیب آباد ) مرکز بخش حبیب آباد( 170 کیلومتری 
مرکز شهرس��تان )دولت آباد( 20کیلومتری مرکز استان واقع شده 
است و به جهت قرارگرفتن بر س��ر راه ارتباطی اصفهان-اردستان 
و همچنین عبور کنارگذر ش��رق اصفهان از حریم و جوار این شهر 
و اس��تقرار ناحیه ی صنعتی در محدوده ی شهر از موقعیت ممتازی 

برخوردار می باشد.
شهر کمش��چه دارای طول جغرافیایی 51 درجه و 48 دقیقه و 15 
ثانیه و عرض جغرافیایی 32 درجه و 54 دقیقه و 20ثانیه می باشد. 

ارتفاع آن نسبت به سطح دریا و آب های آزاد 1555 متر می باشد.
در حال حاضر نزدیک به 300 واحد نانوایی خانگی و تجاری وجود 
دارد که ضمن فراهم نمودن زمینه ی اش��تغال حدود دو هزار نفر از 
شهروندان)به ویژه خواهران( و رفع معضل بیکاری در شهر، روزانه 
نان حدود 2000 نفر از شهروندان شهر اصفهان و شهرهای اطراف 

را تأمینمی نمایند.
وضعیت اقتصاد :

 اقتصاد شهری در گذش��ته نه چندان دور در شهر کمشچه بر حول 
کشاورزی می چرخیده است و با توجه به نیاز به آب برای این بخش 
و عدم تأمین آن در ش��هر، کم کم الگوی غالب اقتصاد کش��اورزی 
رنگ باخته به گونه ای که با شروع بکار در زمینه های صنعت و سنت 
در این ش��هر در حال حاضر نزدیک به 300 واحد نانوایی خانگی و 
تجاری وجود دارد که ضمن فراهم نمودن زمینه ی اش��تغال حدود 
دو هزار نفر از ش��هروندان)به ویژه خواهران( و رفع معضل بیکاری 
در ش��هر، روزانه نان حدود 2000 نفر از شهروندان شهر اصفهان و 
ش��هرهای اطراف را تأمین می نمایند. مزیت این واحدهای نانوایی 
این است که اکثراً به سوخت دوگانه گاز و گازوئیل مجهز بوده و در 
صورت بروز حوادث در یکی از مدارهای سوخت رس��انی می توانند 
از سوخت دیگر اس��تفاده کنند. این ش��هر در صورت بروز حوادث 
غیرمترقبه پتانس��یل و توان کمک رس��انی در خصوص تأمین نان 

مورد نیاز خسارت دیدگان حادثه را داراست.
صنایع دستی :

از هنرهاي س��نتي و صنایع دستی این ش��هر قالی بافی و پخت نان 
محلي را می توان نام برد مخصوصًا نان خش��ک و بِِرشتِه آن که هر 
روزه 18 تن آرد در این ش��هر به نان تبدیل و به شهرهای مجاور در 

استان صادر می گردد. 

استان 

مسئول قرارگاه جهاد اقتصادی بسیج سازندگی استان 
اصفهان عنوان کرد:

ارائه ۷۵ میلیارد تومان 
تسهیات در ۲ سال گذشته

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان:

نقش جهان تا ۲ سال 
دیگر آماده می شود

   مدیر مدرسه علمیه اهل بیت)ع( شاهین شهر از برپایی کرسی 
درس خارج فقه و تحصیل یکصد طلبه در این مدرسه خبر داد.

حجت االسالم دایی با اشاره به سابقه مدرسه علمیه اهل بیت)ع( 
شاهین شهر، اظهار کرد: این مدرس��ه حدود 18 سال پیش توسط 
حجت االسالم شوش��تری، امام جمعه وقت تأس��یس شد.وی با 
بیان این که آن زمان نیز من از مدرسان این حوزه بودم و 14 سال 
مدیریت مدرسه برعهده حجت االس��الم هاشمی بود، افزود: ابتدا 

این حوزه علمیه در طبقه زیرین دفتر امام جمعه شاهین شهر قرار 
داشت و در این دوره، مدرسه تحت پوش��ش مرکز مدیریت حوزه 

علمیه اصفهان قرار گرفت.
مدیر مدرسه علمیه اهل بیت)ع( شاهین شهر با اشاره به مدیریت 
5 ساله خود بر این مدرسه، گفت: در گذش��ته نزدیک به 15 طلبه 
داشتیم، اما امروز بیش از یکصد طلبه در پایه های یک تا 5 در این 

مدرسه در حال تحصیل هستند.

حجت االس��الم دایی همچنین خاطرنش��ان کرد: در این مدرسه 
درس خارج فقه نیز تدریس می ش��ود و در حال حاضر بیش از 20 
طلبه محصل در این سطح داریم.وی در مورد فعالیت های فرهنگی 
این مدرسه علمیه و چشم انداز و برنامه های آینده مدرسه، اظهار 
کرد: توجه به مباحث اخالقی طالب در اولویت برنامه ها قرار دارد.

مدیر مدرس��ه علمیه اهل بیت)ع( شاهین ش��هر با بیان این که ما 
محیط فیزیکی این مدرسه را بهبود بخشیدیم که خود تأثیر فراوانی 
بر وضعیت تحصیلی طالب داشت، افزود: هر هفته اتاق فکری با 
حضور مسئوالن مدرسه برگزار می شود و در مورد مسائل مختلف 

طالب بحث و تبادل نظر می شود.)منبع: حوزه(

فرماندار شاهین شهر و میمه: 

از ابتدای آذر تمام مکاتبات اداری شاهین شهر و میمه  الکترونیکی می شود

زاینده رود اصفهان را بیدار کرد

جوادی:

اصفهان مجهز به آزمایشگاه تشخیص اچ آی وی می شود
مدیرکل پزشكي قانوني استان اصفهان خبر داد:

مرگ ۱۶ نفر در استان اصفهان
CO بر اثر مسمومیت با 

مدیر مدرسه علمیه اهل بیت)ع( شاهین شهر:  
حوزه علمیه اهل بیت )ع( شاهین شهر یکصد طلبه دارد

کمشچه شهر نان و برکت

فرماندار شهرستان شاهین ش�هر و میمه گفت: از ابتدای آذر ماه امسال تمام مکاتبات اداری شهرستان شاهین شهر و میمه 
الکترونیکی می شود.

ماهها انتظار همراه با یاس و امید بسر آمده، زاینده رود اکنون جاری شده و بآرامی درکالبد همیشگی خود می خزد اما غوغایی 
به پا کرده که صدای آن در تمامی شهرها، کوچه پس کوچه ها و خانه ها پیچیده است.

به گزارش حماسه س�ازان؛ قدمت شهر کمشچه به قبل از اس�الم می رسددرباره ی وجه تس�میه و نامگذار ی شهر مطالب 
گوناگونی نقل شده بنا به گفته ی بعضی از محققین کمشچه از واژه های کوم+ش+چه تصغیر شکل گرفته که معنی نخجیرگاه 
و شکارگاه می دهد. در این ش�هر نزدیک به ۳۰۰  واحد نانوایی خانگی و تجاری وجوددارد که ضمن فراهم نمودن زمینه ی 
اشتغال حدود دو هزار نفر از شهروندان، )به ویژه خواهران(، روزانه نان حدود ۲۰۰ هزار نفر از شهروندان شهر اصفهان و 

شهرهای اطراف را تأمینمی نمایند.
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   پروفسور فرامرز رفیع پور به تبیین اصطالح »بچه پولداری ملی« 
پرداخت و در ادامه گفت: مثال مقایس��ه نروژ با ایران بیشتر به درک 
مس��ئله کمک می کند. هر کش��ور اروپایی از جمله نروژ بس��ترهای 
مناس��ب اقتصاد را دارند و مجموعه نهادهای اقتص��ادی، اجتماعی 
، علمی و غیره همه مبتن��ی بر یک اقتصاد کارا هس��تند. آموزش در 
مدارس و تمام شئون جامعه نیز همین طور است. ولی در جامعه ایران 
این گونه برنامه ریزی نشده چون از قرن 19 به کشور شبه مستعمره 

تبدیل شدیم، ولی تا آن موقع وضعیت اقتصادی خوبی داشتیم.
وی افزود : در بخ��ش صنعت بازار را به صورت مرک��ز دایره ای مثل 
بازارهای تهران، تبریز، اصفهان و کاشان داشتیم. بازار مرکز فروش 
بوده و در اطراف آن ب��ا فواصل مختلف کاال تولید ش��ده و به مرحله 
فروش می رسید. یک تاجر و تولید کننده تمام زنجیره تولید را از تولید 

تا فروش زیر نظر داشته است.
این استاد دانشگاه گفت : چیزی که تولید می شد، مورد نیاز مردم بوده 
و بنابراین اقتصاد کشور پیشرفت داش��ت. با حکومت قاجار استعمار 
توانس��ت قاجار و حکومت آن را به طرف اش��رافیت ببرد، اش��رافیت 
ولخرجی که باید پولش تامین می شد. از افراد مختلف در راس همه 
از جمله تجار مالیات گرفته می ش��د، با تعداد زیادی از تجار با ش��یوه 

استبداد کامل برخورد شد و حتی برخی از آن ها کشته شدند.
پروفسور رفیع پور ادامه داد : وقتی حکومت توسط استعمار به اشرافیت 
و استبداد ترغیب و تشویق ش��د ، جان و مال تجار در خطر بود. اینجا 
استعمار به عنوان یک حامی وارد شد و به تجار گفت جان و مال شما را 
نجات می دهم، اما شما از زنجیره تولید چشم پوشی کرده و مصنوعات 
و تولیدات مرا به فروش برسان. از آن زمان ما یک اقتصاد وارداتی در 
بخش صنعتی داشتیم، چه برسد به کشاورزی؛ حکومت به فکر مردم 
نبود، اگر حکومت ما مردمی و به فکر اقتصاد و خدمت به مردم بود، آن 

وقت وضعیت متفاوت می شد.
وی تصریح کرد: در تحقیقات 68 پروفسور ادوارد مولر اقتصاد ایران 
با کره جنوبی هم سطح بوده و آن را قابل مقایس��ه می دانستند و در 
حقیقت تنها تفاوت اقتصاد ایران و کره همین استبداد و نابرابری بود. 

این استبداد باعث شد، تجار به آن طرف رفته و پیامدهای متعددی نیز 
به دنبال داشت. از آن زمان ما دیگر اقتصاد تجارتی و واسطه ای داریم 

و فقط دنبال واردات و ارائه آن به مردم هستیم.
این جامعه شناس گفت : برای رونق واردات چون می دانستند مردم 
عام از ثروتمندان الگو برداری م��ی کنند، در ابتدای کار ثروتمندان را 
به کاالهای وارداتی و خارجی مزین کردند و بعد این مسئله در جامعه 
رونق پیدا کرد. م��ا حتما به ثروتمندان احتی��اج داریم و اقتصاد بدون 
سرمایه نمی شود. کشاورزی ما در گذش��ته یک نظام دهقانی ارباب 
و رعیتی بوده؛ ارباب و رعیت هر دو در روس��تا زندگی می کردند. این 
وضعیت از جهتی که هر دو قشر در شرایط مشابهی مانند سرما، زلزله 

س��یل در کنار هم بودند، مثبت بود. اما رعیت زندگی بسیار دشواری 
داشت و ارباب به نسبت در رفاه بود، البته کشاورز در این حالت کارکرد 

داشت.
رفیع پور گفت : وقتی که ش��هرها به وجود آمدند خان ها و اربابان از 
روستا به شهر آمدند و ارتباطشان قطع شد. سالیانه و یا ماهیانه مباشر 
به آن ها پول پرداخت می کرد. این پرداخ��ت پول مال االجاره گفته 
می شود که در زبان فرانسه به آن رانت می گویند.از آن زمان فرهنگ 
رانت خواری در جامعه ایران رشد پیدا کرده و از قشر باالی اربابان به 

پایین اشاعه پیدا می کرد.
این جامعه شناس گفت : در این حالت رعیت باید زحمت می کشید و 

ارباب لذت می برد. همه عناصر منفی به رعیت برمی گشت، بنابراین 
در ذهن رعیت زندگی ایده آل زندگی اربابی و عیش و نوش بود. از آن 
زمان در اذهان ایران چون فرهنگ اربابی، اشرافی و رانت خوار در کل 
جامعه گسترش پیدا کرد، رعیت کار می کرد و زجر می کشید و مردم 
به این نتیجه رسیدند که نابرده رنج هم گنج میسر می شود و در نتیجه 

کار کردن بد شده و ارزش کار در ایران پایین آمد.
رفیع پور اظهار داش��ت : در فرهنگ بچه پولداری این نوع رفتار یک 
فرهنگ مصرفی و پر تکلف اس��ت که کاالی خارج��ی را گرفته و به 
نمایش می گذارد و مصرف می کند. استعمار برای این چنین دولتی 
نقشه کشیده است. شاعر، این دولت را در این بیت شعر معرفی می کند 
: آلت اس��کاف پیش برزگر / پیش سگ که اس��تخوان در پیش خر ، 
اس��تعمار برای دولت بچه پولداری ملی نقشه کش��یده که کارمندان 
دولت باید درآمدشان کم باشد، اما هزینه های زندگی باید باال باشد. 
ولخرجی در دکوراسیون، ماش��ین و میز و صندلی باید تبدیل به یک 
رفتار شود. در دولت بچه پولداری ملی کارامدی معنی ندارد ، در نهایت 

دولت بچه پولداری ملی ، به جمهوری پسر خاله تبدیل می شود .
وی افزود : در حقیقت صاحب درآمد ش��دن باید بین وزارتخانه ها به 

رقابت گذاشته شود.
 دیگر سیس��تم به دنبال کار و کارآمدی نیست و فقط به دنبال جذب 
سرمایه خودش است. این مسئله ریشه فرهنگی دارد که ما در ایران 
از زمان های گذشته فرهنگ ایلیاتی داشتیم. این فرهنگ ایلیاتی در 

ایران مدرن هم همچنان فعال است.
وی با اش��اره به اینکه هویت مهمترین عنصری است که یک کشور 
به ان نیاز دارد گفت : نروژ از ابتدا ساختار تولید را داشت و ساختارهای 
فرهنگی آن ها مطلقا ارباب و رعیتی نبود. ی��ک نکته مهم که برای 
ادامه حکومت هر کشوری الزم اس��ت، تفاوت کم میان فقیر و غنی 
است. درست است که برای اقتصاد کش��ور به سرمایه دار نیاز داریم، 
اما فاصله بین فقیر و غنی باید کم باش��د. در شهرهای اسکاندیناوی 
کمترین فاصله میان فقیر و ثروتمند وجود دارد. مهمترین عنصری که 

یک کشور نیاز دارد، هویت ملی است.)فرهنگ نیوز(

 پروفسور رفیع پور:

بچه پولداری ملی از چه زمانی شروع شد؟
پروفسور فرامرز رفیع پور در برنامه پایش گفت: نهایت دولت بچه پولداری ملی، جمهوری پسر خاله است، استعمار برای دولت 

بچه پولداری ملی نقشه کشیده است، مهمترین عنصری که یک کشور نیاز دارد، هویت ملی است.
پروفسور فرامرز رفیع پور گفت: کار نکردن و ولخرجی از ویژگی های نمایان بچه پولداری ملی در اقتصاد ایران است.

   نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با بیان اینکه مشکالت 
بانکی گروه صنعتی گیتی پس��ند برطرف ش��د، گف��ت: دولت 
حاضر به اعطای دوباره تس��هیالت بانکی)سرمایه در گردش( 
به این شرکت اس��ت و اصفهانی ها نگران سرمایه های خود در 
گیتی پسند نباشند.حسینعلی حاجی در گفت و گو با خبرنگار فارس 
در شاهین شهر پیرامون مسائل و مشکالت اخیر گروه صنعتی 
گیتی پسند، اظهار کرد: مسائل و مشکالت اخیر این گروه صنعتی 
هیچ گونه ربطی به تحریم های خارجی نداشته، بلکه ریشه این 
تحریم ها داخلی و آن هم در ابتدا به نوع استانی باز می گردد.وی 
با بیان اینکه مسئوالن وقت استان اصفهان این گروه صنعتی 
فعال، پویا و به نوعی مادر را به شکل بی رحمانه ای مورد تحریم 
ق��رار داده اند و هر گونه ارائ��ه خدمات بانکی به آن را مس��دود 
کرده اند، افزود: پیرو همین تصمیمی که آن زمان در استان گرفته 
ش��ده بود، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی نیز روی این 
امر صحه گذاشته و هرگونه انجام معامالت و خدمات بانکی از 
جمله ارائه وام، خرید و فروش سهام و عرضه اوراق مشارکت را 
طی نامه ای برای گروه صنعتی گیتی پسند ممنوع اعالم می کند.

 وزی�ر اقتص�اد دس�تورات الزم ب�رای برطرف س�ازی 
مشکالت گیتی پسند را صادر کرد

عضو هیئت رئیسه کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به پیگیری های اخیری که در مجلس برای رفع 
مسائل و مشکالت این گروه صنعتی صورت گرفته است، ادامه 
داد: از وزیر اقتصاد و دارایی پیرامون مس��ائل و مشکالت گروه 
صنعتی گیتی پسند س��ؤاالتی را مطرح کردم که وزیر مربوطه 
پیش از پاسخگویی در صحن علنی مجلس با رایزنی هایی که 
با رئیس کل بانک مرکزی انجام داده بود، به تمام دستگاه های 
زیر مجموعه دستورات الزم برای برطرف سازی مشکالت بانکی 
این گروه صنعتی را داده بود که به این دلیل از ادامه سؤال خود 
منصرف شدم.وی با اشاره به جلسه  دیگری که اخیراً با حضور 
معاون اقتصادی نهاد ریاست جمهوری برای اعطای تسهیالت 
به این گروه صنعتی برگزار شد، تأکید کرد: خوشبختانه در این 
جلسه نیز تصمیم بر آن شد که برای بار دیگر دولت به این گروه 
صنعتی اعتماد کند و به زودی تسهیالت بانکی را در قالب اقساط 
بلندمدت به این ش��رکت پرداخت نماید تا چرخ های توس��عه 

صنعت استان اصفهان بیش از پیش فعال تر شود.
حاجی با بیان اینکه جهت دادن دوباره تسهیالت به این گروه 
صنعتی که بیشتر صنایع آن در شهرک صنعتی مورچه خورت 
مستقر است؛ باید نامه ای مجدد توسط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به معاون اول محترم ریاست جمهوری جهت تسهیل 
این فرآیند نوش��ته ش��ود تا در هیئت دولت به عن��وان مصوبه 
تنظیم و برای اجرا به بانک مرکزی ابالغ شود، گفت: ارائه این 
تسهیالت در حالی اتفاق می افتد که گروه صنعتی گیتی پسند 
در سیستم نظام بانکی کش��ور دارای تعدد چک های برگشتی 

فراوانی است. 
وی تصریح ک��رد: دادن تس��هیالت به این گ��روه صنعتی در 
واقع کمکی است که این ش��رکت دوباره جان تازه ای بگیرد و 
پاسخگوی نیازهای همه  افراد سرمایه گذار چه در سطح کالن و 
چه در سطح خرد باشد و به روند رشد توسعه صنعت استان کمک 
کند.وی با بیان اینکه در حال حاض��ر 30 درصد راندمان گروه 
صنعتی گیتی پسند فعال اس��ت، بیان کرد: پیش بینی می شود 
با اعطای تسهیالت در نظر گرفته  شده از سوی دولت راندمان 
شرکت به 70 درصد برس��د و بخش زیادی از مشکالت آن از 
جمله 2 هزار نیروی کاری که در گذشته کاهش یافته بود، مجدداً 

از بین جوانان بومی منطقه به کار فراخوان شوند.

 س�رمایه گذاران اصفهانی نگران س�رمایه های خود در 
گیتی پسند نباشند

نماین��ده م��ردم شاهین ش��هر، میمه و برخ��وار اظه��ار کرد: 
س��رمایه گذاران به هیچ عنوان نگران سرمایه های خود در این 
گروه صنعتی نباشند چرا که ما به عنوان نماینده آنها در مجلس 

شورای اسالمی پیگیر مسائل و مشکالت هستیم.
وی با نقد عملکرد ضعیف مدیران گروه صنعتی گیتی پسند در 
پیگیری مطالبات و خواسته های به حق برخی سرمایه گذاران 
در این ش��رکت، اضافه کرد: از مدیران این گروه صنعتی انتظار 
بیشتری می رود، چرا که باید با مقداری پیگیری های منسجم تر و 
با جدیت بیشتر مسائل و مشکالت شرکت را دنبال کنند و زمانی 
که نقدینگی آنها از طریق بانک تأمین ش��د پاسخگوی تمامی 

نیازهای سرمایه گذاران به خوبی باشند.

حاجی در گفت وگو با فارس:

 اصفهانی ها نگران 
سرمایه های خود

 در گیتی پسند نباشند

   روزنامه اصفهان زیبا در شماره روز دوشنبه پنجم آبان در گزارشی 
با عنوان' س��ه چهارم مالیات اصفهان به کام سایر استان ها' از این 
موضوع به عنوان بی انصافی مس��ووالن مالیاتی کشور نسبت به 

استان اصفهان یاد کرد.
سه چهارم مالیات اصفهان صرف سایر استان ها می شود و حال آنکه 
اختالف های مالیاتی میان فعاالن اقتصادی، در حالی باال گرفته که 
در طی سال های اخیر مسووالن اقتصادی استان همواره به نحوه 
تخصیص مصارف بودجه به استان و اختالف معنی دار آن با منابع 
برداشت شده از استان اعتراض داشته اند.اهم این موارد همچنین در 
نشست مالیاتی روز جمعه که در اتاق بازرگانی برگزار شد، از سوی 
آقایان کساییان )رییس اتاق بازرگانی(، طاهری )دبیر اتاق تعاون( و 
سهل آبادی )رییس خانه صنعت و معدن ایران( مطرح گردید.این 
صحبت ها به قول طاهری، زنگ خطری برای کل کش��ور است. 
زیرا سیاست های تخصیص نامتوازن درآمد باعث به خطر افتادن 

وضعیت مهم ترین منبع درآمدی دولت شده است.
 اصفهان صنعتی ترین استان کشور محس��وب می شود و صنایع 
فعال در این استان قطب های هر صنعت به حساب می آیند که به 
تنهایی بخش اعظمی از تولید ملی و همچنین اشتغال کشور را در 
بر می گیرند.همین فضای صنعتی است که باعث شده مردم شهر و 
استان اصفهان رتبه یک آلودگی هوا و محیط زیست را داشته باشند 
و افزایش مهاجرت از سایر اس��تان ها مشکالت ترافیک شهری و 
تراکم و ... را برای این شهر به بار آورد.اما بر اساس اعالم مسووالن 
اقتصادی استان، در طی چندسال اخیر مبالغ ناچیزی صرف پروژه 
های عمرانی استان شده است.برای روشن تر شدن و مستند شدن 

این صحبت ها به بررسی عددی الیحه بودجه 93 می پردازیم.

*رتبه دوم در منابع استانی
بر طبق الیحه بودجه سال جاری، اصفهان در جدول منابع استانی 
بودجه پس از تهران رتبه دوم را به خود اختصاص داده و مبلغی بیش 
از 50 هزار میلیارد ریال از منابع استان کشور را برای خود منظور کرده، 
اما در طرف مقابل تنها از یک چهارم این مبلغ در مصارف بودجه ای 
بهره مند شده است.شاید به همین خاطر است که مردم اصفهان سال 
هاست که از اجرایی شدن پروژه های مهم استانی از جمله تونل آب 

رسانی به زاینده رود، ورزشگاه نقش جهان، قطار سریع السیر اصفهان 
تهران، قطار اصفهان شیراز و پروژه هایی از این دست ناامید شده اند 

و رتبه استان در خلق کسب و کار به عدد 15 تنزل پیدا کرده است.

*زنگ خطری برای نظام مالیاتی کشور
بر اساس آمار اعالمی طی بازه سال 83 تا 92 همواره فشار مالیاتی 
بر اصفهان افزایش یافته و اعداد بودجه مالیاتی مصوب استان 12 
برابر شده و به طور متوسط ساالنه 126 درصد از این بودجه مصوب 
وصول شده است و همین فش��ار مالیاتی باعث ش��ده که در سال 
گذش��ته برای اولین بار مالیات وصولی اصفهان نسبت به مالیات 
مصوب به زیر 100 درصد و به 92درصد تنزل یابد.فشار مالیاتی در 
کنار گسترش رکود اقتصادی باعث افت شدید تولیدات در اصفهان 
شده و از همین روست که نرخ بیکاری اس��تان اصفهان به عنوان 
صنعتی ترین استان اصفهان دو درصد از میانگین بیکاری کل کشور 
باالتر است.به خطر افتادن آینده اقتصادی اصفهان به خطر افتادن 
آینده اقتصادی کل کشور است و دولت و نظام مالیاتی کشور برای 
گریز از این خطر بایستی راه چاره ای اندیشیده و به مطالبات فعاالن 
اقتصادی استان رس��یدگی کنند. با توجه به اعالم رییس سازمان 
مالیاتی اصفهان در ش��ش ماهه ابتدایی امسال 36 درصد از بودجه 
مالیات ارزش افزوده عقب افتاده و این یعنی اصناف استان که جزوه 
رتبه های برتر صنفی کشور هستند و همچنین شرکت های صنعتی 
در پرداخت مالیات ارزش افزوده با مشکالت مهمی مواجه شده اند 
و بروز چنین مشکالتی در اس��تانی که در پرداخت مالیات همیشه 
پیشرو بوده نشان دهنده لزوم ایجاد اصالحات در قوانین و مقررات 

مالیاتی است)اصفهان زیبا(

   مسئول تعمیرات مکانیک کوره های قوس الکتریکی فوالد 
مبارکه گفت: دو میلیارد ری��ال از هزینه های این مجتمع در 
بخش کوره های قوس فوالد سازی کاهش یافت.به گزارش 
حماسه سازان به نقل از روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان، 
حمیدرضا اصغری پ��ور افزود: جایگزین ک��ردن مبدل های 
حرارتی صفحه ای به جای مبدل های حرارتی لوله و پوسته 
ای در سیستم هیدرولیک کوره های قوس فوالد سازی،بالغ 

بر دو میلیارد ریال کاهش هزینه در پی داشت. وی ادامه داد: 
مبدل های صفحه ای یکی از انواع مبدل های حرارتی است 
که س��طح تبادلی بین دو سیال س��رد و گرم توسط صفحات 
ایجاد می ش��ود. وی اضافه کرد: اس��اس کار این نوع مبدل 
ها مطابق بر اصل عبور دو س��یال با دماهای متفاوت از کنار 
یکدیگر اس��ت که با توجه به مکانیزم ساده و وزن کم مبدل 

ها، سرویس و تعویض آنها در کمترین انجام زمان می شود.

   رهبر کبیر انقالب با درکی واقع بینانه از این مسئله در همان زمان با بینش 
الهی خویش به اعتقاد نگارنده پیش گویی نموده است که اکنون با گذشت 
بیش از 25 سال از ارتحال ملکوتی وی، حقیقت امر آشکار گردیده است:» 
امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ 
پابرهنه ها و مرفهین بی درد شروع شده است«.)صحیفه امام خمینی)ره( 
جلد 21، صفحه 85- 1367/4/29( آری در همان زمان افق جدید نیروهای 
انقالب جنگ فقر و غنا بود! جنگ مبارزه با مفاسد اقتصادی...! اما متأسفانه 
توجهی نشد... نیروهای انقالب به مبارزه با بدحجابی رفتند و مفسدان در 

حاشیه ای امن موریانه وار هر جا که توانستند نفوذ کردند و منزل گزیدند.
پس از رحلت ام��ام)ره( و با آغاز عصر آی��ت اهلل خامن��ه ای، از همان ابتدا 
راهبرد»مبارزه بی امان با فقر و فساد و تبعیض« س��عی در احیا و استمرار 
آرمان سلف خویش داشتند؛ اما متأسفانه توجهی نشد. این مسئله همچنان 
ادامه می یابد و متأس��فانه اژدهای هفت سر فساد اقتصادی دائم با مکیدن 
خون ملت بزرگ و بزرگ تر می شود و در الیه های مختلف ساختار سیاسی 

و اجتماعی و اقتصادی و ... نفوذ می کند و ریشه می دواند؛
10 اردیبهشت 1380 و صدور فرمان ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ و 
در ادامه تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور سران قوا تشکیل 

می شود اما باز هم توجهی نمی شود...!!!
سید علی باز هم هشدار می دهد؛ این بار به شکلی دیگر و به کسان دیگر؛ 
این بار فریاد هل من ناصر ولی فقیه در دومین همایش سراس��ری جنبش 
دانشجویی در 1381/8/6 در فضای کشور طنین انداز می گردد: » مسابقه ی 
رفاه میان مسئوالن، بی اعتنایی به گسترش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل 
برنامه ریزان، ثروت های سر برآورده در دستانی که تا چندی پیش تهی بودند، 
هزینه کردن اموال عمومی در اقدام های بدون اولویت و به طریق اولی در 
کارهای صرفا تشریفاتی میدان دادن به عناصری که زرنگی و پررویی آنان 
همه ی گلوگاه های اقتصادی را به روی آنان می گشاید و خالصه پدیده ی 
بسیار خطرناک انبوه شدن ثروت در دس��ت کسانی که آمادگی دارند آن را 
هزینه ی کس��ب قدرت سیاس��ی کنند و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسی 

اضعاف آنچه را هزینه کرده اند گرد می آورند.
این ها و امثال آن نقطه های استفهام برانگیزی ست که هر جوان معتقد به 
عدل اسالمی ذهن و دل خود را به آن متوجه می یابد و از کسانی که مظنون 
به چنین تخلفاتی شناخته می شود پاسخ می طلبد و همچنین در کنار آن از 
دولت و مجلس و دستگاه قضایی عملکرد قاطعانه برای ریشه کردن این 

فسادها را مطالبه می کند.
امروز مهم ترین و مطرح ترین مس��ئله ی کش��ور ماس��ت و نس��ل جوان 

دانشجوی متعهد و مؤمن نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت بماند«.
آری سید علی فریاد بر می آورد که: دیگر اژدهای هفت سر فساد اقتصادی 
به دور باطل خود رسیده و مفسدان اقتصادی ثروت های بادآورده را صرف 
کسب قدرت سیاسی می کنند تا از طریق قدرت سیاسی چندین برابر آنچه 
را هزینه نموده اند، کسب کنند. رهبر انقالب اسالمی از مسابقه رفاه میان 
مسئوالن ناراضی اس��ت و به تعبیری آن هم جزئی از مفاسد اقتصادی به 

حساب می آید و...
کار به اینجا ختم نمی شود؛ سکان دار کشتی انقالب در 11 مهرماه 1390، 
دوباره لب به گالیه می گش��اید: » چند س��ال قبل من از این توصیه های 
موکدی را راجع به مقابله ی با فس��اد اقتصادی به مسئولین کشور کردم؛ 
استقبال هم کردند؛ اما خب، اگر عمل می کردند، دیگر این فساد بانکی اخیر 
که حاال همه ی روزنامه ها و همه ی دستگاهها و همه ی ذهن ها را پر کرده 
پیش نمی آید. و قتی عمل نمی کنیم دچار این حوادث می شویم. اگر با فساد 
مبارزه بشود، دیگر این چند هزار میلیارد یا هر چه سوء استفاده ای که افرادی 
بی یاند بکنند، پیش نمی آید. وقتی عمل نمی کنیم خب، پیش می آید؛ ذهن 
مردم را مشغول می کند، دل مردم را مشغول می کند، دل آدمها را می شکند. 

چقدر در این کشور از بروز یک چنین فسادی دلها ناراحت می شود؟ چقدر 
آدمها امیدشان را از دست می دهند؟ این سزاوار است؟ این به خاطر این است 
که عمل نکردیم. این همان وقت که گفته شد فساد ریشه دار می شود، ریشه 
پیدا می کند، شاخ و برگ پیدا می کند، هر چه که بگذرد، کندنش مشکل می 
شود و اینها گفته می شود، اینها تاکید شد، اینها همه بیان شد؛ اینها سرمایه 
گذار پاکدامن و صادق مایوس می کند و اگر عمل می ش��د، مبتال به این 

مسائل نمی شدیم.حاال مبتال شدیم« آری حاال مبتال شدیم...!
پاشنه آشیل جمهوری اسالمی فساد اقتصادی و در پی آن فساد فرهنگی 
است که دشمن خارجی و منافقین و مفسدین داخلی این مسئله را به خوبی 
درک کرده اند و در این زمینه از هیچ تالشی کوتاهی نمی ورزند؛ اما متأسفانه 
برخی ها هنوز هم ضرورت و اهمیت آن را با گذشت بیش از 25 سال از شروع 
جنگ فقر و غنا درک نکرده اند و در خواب غفلت به سر می برند...! و هنوز هم 

فریاد هل من ناصر رهبر انقالب را در جنگ فقر و غنا نمی شنوند! هیهات!
*مبارزه با مفاسد اقتصادی از ستاد تا صف...

ساله است ستاد مبارزه با مفاس��د اقتصادی در مرکز کشور تشکیل شده اما 
تاکنون سخنی از تش��کیل ستاد مبارزه با مفاس��د اقتصادی در استان ها و 
شهرستان ها به میان نیامده است! تاکنون کسی نشنیده که فالن استاندار 
یا فرماندار با فالن دادستان یا رییس دادگستری با فالن نماینده مجلس با 
فالن نماینده ولی فقیه در فالن استان یا شهرستان گرد هم آمده اند برای 
لبیک به ندای هل من معین رهبر انقالب و چاره اندیشی به منظور با مفاسد 
اقتصادی!!! به راس��تی چرا؟ خود بنگرید غفلت و بی توجهی و بی خیالی از 
کجا تا به کجاس��ت!!! الحق و انصاف اگر یک کارمند اداره که از مفاس��د 
اقتصادی درون اداره به تنگ آمده و نیت مبارزه با فساد داشته باشد از ترس 
مدیران مافوق به چه کسی باید پناه ببرد؟ مرجع و ملجأ و پناه مردم در این 
اوضاع وانفس��ا کجا می تواند باش��د؟ یا للعجب که درد را می بینیم اما فکر 

درمان نیستیم!
به روضه اش رسیدیم:

در نامه سلیمان صرد خزاعی و دیگر بزرگان کوفه به امام حسین)ع(، سخن 
از مفاسد اقتصادی در حکومت دینی امیه در عراق عرب می رود و از امام )ع( 
برای اصالح امور و قبول پیشوایی ایشان دعوت به عمل می آید و در وصف 
سیاست های اقتصادی حکومت معاویه می گویند: » دشمنی که مال خدا را 

دست به دست در میان گردنکشان و ثروتمندان قرار داد«.
در روز عاشورا لقمه حرام در بسیاری از افراد باعث شد که کالم سیدالشهدا)ع( 
نه تنها اثر نکند، بلکه آن وج��ود مقدس را به مس��خره گرفتند و در وقت 

سخنرانی شروع به سوت و کف و هلهله کردند.
آن حضرت)ع( برای ساکت کردن آن ها فرمود: » وای بر شما! چه شده که 
ساکت نمی شوید، تا سخنان مرا گوش دهید، من شما را به رشد و سعادت 
دعوت می کنم، هر کس از من اطاعت کند خوشبخت خواهد شد و کسی 
که از من نافرمانی کند از هالکت شدگان خواهد بود. همه شما از دستور من 

سرپیچی کردید و گوش به حرف من ندادید«.
بعد فرمود: »)تاثیر نکردن سخنان من در دل و قلب شما( در اثر آن هدایای 
حرامی است که به دست شما رسیده اس��ت و به خاطر آن لقمه و غذاهای 
حرامی است که شکم های شما را پر کرده اس��ت و همان باعث شده که 

خداوند بر دل های شما مهر برند..«
آری آثار فساد اقتصادی و مال حرامی باعث می شود که مسلمانان سخن 
امام زمانشان را نشنوند و در مقابل او شمشیر بکشند و او را با وحشیانه ترین 

وضع به شهادت برسانند و اهل بیتش را اسیر نمایند و...
مب��ادا در اثر بی توجه��ی به این ام��ر، چنی��ن روزی برای ما فرابرس��د...

هیهات!هیهات!هیهات!
همانا خداوند مفسدان را دوست ندارد)سوره قصص آیه 77( 

منبع از: )مهدی سامرایی(

سه چهارم مالیات اصفهان
  به کام سایر استان ها!

مسئول تعمیرات مكانیک کوره های قوس الكتریكی فوالد مبارکه:

دو میلیارد ریال از هزینه های
 فوالد مبارکه اصفهان کاهش یافته است

مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ از شعار تا عمل!

سه چهارم مالیات اصفهان صرف سایر استان ها می ش�ود و حال آنکه اختالف های مالیاتی میان فعاالن اقتصادی، 
در حالی باال گرفته که در طی سال های اخیر مسووالن اقتصادی استان همواره به نحوه تخصیص مصارف بودجه به 

استان و اختالف معنی دار آن با منابع برداشت شده از استان اعتراض داشته اند.

پس از پذیرش قطعنامه 598 و رحلت معمار کبیر انقالب )ره( در بین نیروهای دلسوز انقالب نوعی سردرگمی و بالتکلیفی در خصوص 
وظایف پیش رو در دوران بعد از جنگ  ایجاد گردید؛ چرا که در آن زمان به فرموده امام راحل  جنگ در رأس همه مس�ائل کشور بود؛ و 

وقتی جنگ پایان یافت طبعاً این سئوال پیش می آمد که اکنون چه چیزی در مهم ترین اولویت خواهد بود؟! 
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   به گزارش حماسه س��ازان؛ اکبر خلیلی��ان از مبارزین و انقالبیون 
اصفهان در دوران پهلوی اس��ت به همین دلیل به سراغ او رفتیم تا 

برای ما از روزهای التهاب و قیام در اصفهان بگوید. 
خاطراتی که هنوز هم تازگی دارد و برخی از آن ها هنوز ناش��نیده و 
ناگفته مانده است.خاطرات اکبر خلیلیان از حکومت نظامی اصفهان 
از جنس دیگری اس��ت؛ چرا که خلیلیان در حکومت نظامی اصال در 
اصفهان و متن مبارزات حضور نداشته است و دوران محکومیت خود 

را در زندان قصر گذرانده است.
وی با بیان اینک��ه مرحوم علی اکب��ر پرورش یک��ی از گردانندگان 
اصلی مبارزات اصفهان بود گفت: یکی از خاطرات جالبی که مرحوم 
علی اکبر پرورش از حکومت نظامی تعریف می کرد؛ این بود که پس 
از پیروزی انقالب اسالمی زمانی که ایش��ان به دیدار حضرت امام 
خمینی)ره( رفتند، امام جزئیات اتفاقات اصفهان برایشان مهم بود و 

از مرحوم پرورش جزییات این حادثه را پرسیدند.
 اکبر خلیلیان، از مبارزین شهر اصفهان از سفر به سوریه و لبنان برای 
آموزش مبارزات نظامی با نظر مرحوم علی اکبر پرورش گفت و ادامه 

داد:کس��ب آمادگی الزم برای ورود احتمالی به فاز نظامی مبارزه با 
شاه از دالیل سفر 4 ماهه ای بود که به سوریه و لبنان رفتم در ضمن 
ساواک از جریان این سفر 4 ماهه مطلع نشد و اگر از جریان این سفر 
اطالع می یافتند حکم بنده زندان ابد یا اعدام بود.وی  از دستگیری 
خود در اوایل سال 55 و بازداشت 10 ساله و انتقال از ساواک اصفهان 
به کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در تهران؛ و پس از بازجویی 
و شکنجه های فراوان و با تش��کیل دادگاه فرمایشی به اتهام اقدام 
علیه امنیت کش��ور محکوم و روانه زندان قصر ش��دم ک��ه به دلیل 
شعله ور شدن شراره های انقالب اسالمی این 10 سال به  بیش از دو 

سال و نیم ادامه نیافت.

پیشگام انقالب اسالمی از بخش��ودگی فرمایشی 1026 نفری آبان 
ماه 1357 محمدرضا شاه پهلوی س��خن به میان آورد و اظهار کرد: 
عمق اثر حکومت نظامی در زندان قصر را در چهره مارکسیس��ت ها 
و چریک های فدایی خلق می شد که دید. خلیلیان از خاطرات بند 8 

زندان قصر این جور روایت می کند.
 پی��ش از حکومت نظام��ی در اصفهان، با پی��روزی کودتای نظامی  
داوود خان در افغانس��تان که متمایل به سیاس��ت های شوروی و با 
وجود تمایل حکومت عراق به شوروی، مارکسیست ها، مائویستها، 
چریک های فداییان خل��ق و مجاهدین خلق به پی��روزی گفتمان 
تفکرات مارکسیس��تی و کمونیستی در مبارزه با ش��اه امیدوار شدند 

و این اعتقاد و امید را در عمل به ما مبارزین مس��لمان در زندان ابراز 
می کردند که برای ما در زندان کمی نگرانی از بابت عاقبت مبارزات 
ایجاد شده بود؛ حتی مارکسیس��ت ها به ما می گفتند: بعد از پیروزی 
مارکسیست ها در انقالب ما نیروهای مسلمان را مهلت می دهیم و 

شما را نمی کشیم.
وی تاکید کرد: زمانی که مارکسیس��ت ها خبر حکومت نظامی علیه 
مبارزین مسلمان در اصفهان را از تلویزیون زندان تماشا کردند، مثل 
اینکه زندان بر سر آن ها خراب شد و تمام طیف های غیرمسلمان از 

پیروزی هم فکران خود در مبارزات به کل قطع امید کردند.
خلیلیان در پایان افزود: این رش��ادت ها و جان فش��انی های جوانان 
انقالبی و مؤمن آن زمان در زیر سخت ترین شکنجه های بود که نهال 
باصالبت انقالب اسالمی که با خون هزاران شهید آبیاری شده بود 
به ثمر نشست و امروزه امیدوارم  جوانانی که واقعا وام دار این شهیدان 
هستند، بتوانند با تمام دل و جان از دستاوردهای این انقالب تا ظهور 
امام زمان)عج( ب��ه رهبری امام خامنه ای)مدظله العالی( پاس��داری 

نمایند. گزارش از: )نوراهلل جویا(

   مدیرکل اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان به عمده 
مصوبات اداره ارش��اد اش��اره و اضافه کرد: یکی از مصوبات مدیریت 
فرهنگی تاالرها و ب��اغ تاالرهایي را در برمی گیرد که مراس��م عقد و 
عروس��ی در آن برگزار می ش��ودکه در اصفهان ح��دود 200 باغ تاالر 
وجود دارد و در سال حدود 51 هزار عقد ثبت شده و حدود 25 هزار 500 
مراسم عروسی برگزار می شود. از این تعداد حدود هفت هزار مراسم در 

تاالرها برگزار می شود و به طور میانگین حدود 350 نفر در هر مراسم 
شرکت می کنند.

تاالرها فعالیت های هنری خود را با هماهنگی و مجوز اداره ارشاد 
انجام دهند

قطبي از موسیقی مراسم  های عروسی به عنوان موسیقی به اصطالح 
کف خیابانی و بازاری نام برد و ادامه داد: در بیشتر مواقع این نوع موسیقی 
ارزش این هنر را به حداقل میزان خود فرو خواهد کاس��ت و همچنین 
بستری برای ایجاد ذائقه موسیقی غربی خواهد بود.جلوگیری و رفع این 
آسیب ها به اداره ارشاد مربوط می شود و اقدامات الزم باهدف صیانت 
از هنر موسیقی و گرایش مردم به سمت موسیقی سنتی و اصیل انجام 
خواهد شد و قرار بر این ش��ده که تاالرها فعالیت های هنری خود را با 

هماهنگی و مجوز اداره ارشاد انجام دهند.
سالیانه ۱۳۰ هزار گردشگر خارجي از اصفهان بازدید می کنند

قطبي با بیان اینکه سالیانه حدود 130 هزار گردشگر خارجی از اصفهان 
بازدید می کنند، تصریح کرد: در یکی از مصوبات قرار بر این ش��د که 
دوره های توانمندس��ازی راهنمایان تور و مدی��ران هتل ها به صورت 
پودمان دانشگاهی و یا تک درس توسط اداره میراث فرهنگی برگزار 
شود. همچنین شناسنامه دار کردن اقامتگاه های مسافران نیز در دستور 
کار قرار دارد.وی به طرح تاکس��ی گردشگری اش��اره کرد و ادامه داد: 
دوره های آموزشی برای رانندگان برگزار خواهد شد و در صورت وجود 
استانداردهای فنی خودرو و صالحیت های فردی رانندگان در تسلط بر 
زبان انگلیسی و آشنایی با مراکز تاریخی و فرهنگی، این افراد به عنوان 

راننده تاکسی گردشگری انتخاب خواهند شد.
 قطبی اضافه کرد: این موضوع به حمل ونقل ش��هرداری واگذارشده 
و کلیات آن در شورای اداری تصویب شده اس��ت، این کار باعث عدم 
سردرگمی و همچنین ایجاد آرامش��ی، امنیت و صرفه اقتصادی برای 

گردشگران خواهد شد.
شعار هفته کتاب: ترویج کتاب، ترویج امید

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان با بیان اینکه 
هفته کتاب با ش��عار ترویج کتاب، ترویج امید از 24 آبان تا اول آذرماه 
خواهد بود، گفت: در این هفته فراخوان جش��نواره "روستای دوستدار 
کتاب" از طریق بخش��داری ها، دهداری ها و مراکز فرهنگی روستاها 
اعالم می ش��ود. و روستاهایی که اقدامات مناس��بی در ترویج کتاب و 
کتاب خوانی انجام داده اند، و یا برنامه قطعی برای آینده داش��ته باشند، 

انتخاب و تقدیر خواهند شد.
قطبي افزود: این جش��نواره در دو مرحله شهرس��تانی و استانی تحت 
نظارت اداره ارشاد استان برگزار می شود و مرحله کشوری را وزارتخانه 

برگزار خواهد کرد
وی خاطرنشان کرد: مراسم جایزه کتاب سال اصفهان همراه با تجلیل از 

خادمان حوزه نشر اصفهان نیز در هفته کتاب برگزار خواهد شد.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان اضافه کرد: 
انتخاب پایتخت کتاب ایران که مربوط به شهرهای فعال در سطح کشور 

است نیز برگزار خواهد شد.)ایسنا(

   اما بین همه این کتاب ها ش��اید خیلی کم باش��ند آنهایی که دوران 
اس��ارت زنان ایرانی در چنگال بعثی ها را به تصویر بکشند. اصاًل شاید 
خیلی ها با خواندن این جمله این سوال را بپرسند که مگر در میان اسرای 

ایرانی زنی هم وجود داشته است؟
پاسخ کوتاه سوال باال یک کلمه اس��ت: »بله«. اما برای شنیدن پاسخ 
تفصیلی اش باید زحمت خواندن یک کتاب 550 صفحه ای به نام »من 
زنده ام« را به خود هموار کنیم. البته سختی که چه عرض کنم، خواندن 
حکایت اسارت، رنج ها، امیدها و تالش های یک دختر هفده ساله ایرانی 
در طول چهار سال اسارت در عراق آنقدر جذابیت دارد که بتوان کتاب را 

تند و تند ورق زد و کلماتش را بلعید.
»معصومه آباد« وقتی در میان بهت و ناباوری توسط نیروهای عراقی 
که از کارون رد شده بودند، اسیر می شود تنها هفده سال داشته است. آن 
دختر نوجوان در روزهای ابتدایی حمله عراق تعدادی از ایتام جنگ زده 
را برده بود ش��یراز تا از صحنه جنگ دور کند و هنگام برگشتن ناگهان 
اسیر می شود؛ اسارتی که اگرچه فکر می کرده به زودی تمام خواهد شد 
اما چهار سال طول می کش��د و چه ها که او در این چهار سال به چشم 

خود نمی بیند!
116 صفحه ابتدایی کتاب ش��رح حال راوی از کودکی تا شروع جنگ 
است. احتماال شما هم همین االن نیت کردید که اگر کتاب را خریدید 
سریع این صفحات را رد کنید تا به قس��مت اصلی کتاب یعنی دوران 
اسارت برسید، اما به هیچ وجه این کار را نکنید! کارگر بودن پدر راوی در 
شرکت نفت قبل از انقالب و خیلی دالیل دیگر باعث شده تا این بخش 
از کتاب نکات جذاب زیادی برای خواندن و آشنا شدن با زندگی مردم 

آن روگار داشته باشد.
اما از اینجا به بعد و با آغاز جنگ بخش اصلی آغاز می شود و چون راوی 
در همان روزهای ابتدایی اسیر شده است، خواننده هم خیلی زود هم پای 
راوی از بیابان های گرم خوزس��تان به زندان الرش��ید و بعد موصل و... 

سفر می کند.
»وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها جا باز کردند. روی دس��ت 

و پای همدیگر نشس��تند تا ما دو تا راحت بنش��ینیم و معذب نباشیم. 
سربازهای عراقی که این صحنه را دیدند، به آنها تشر زدند که چرا جا باز 
می کنید و روی دست و پای هم نشسته اید و با اسلحه هایشان برادرها 
را از هم دور می کردند. نگاه های چندش آور و کش دارش��ان از روی ما 
برداشته نمی شد. یکباره یکی از برادرها که لباس شخصی و هیکل بلند 
و درشتی داشت با سر تراشیده و سبیل های پرپشت، بلند شد و با لهجه 
غلیظ آبادانی جواد را صدا کرد و گفت: هرچی گفتم راس��ت و حسینی 

براشون ترجمه کن تا شیرفهم بشن!
رو به سربازهای بعثی کرد و گفت: به من می گن اسمال یخی، بچه آخر 

خطم، نگاه به س��رم کن ببین چقدر خط خطیه، هر خطش برای دفاع 
از ناموسمونه. ما به سر ناموسمون قسم می خوریم، فهمیدی؟ جوانمرد 

مردن و باغیرت و شرف مردن برای ما افتخاره.
دست به س��بیلش برد و یک نخ آن را کند و گفت: ما به سبیلمون قسم 
می خوریم. چشمی که ندونه به ناموس مردم چطور نگاه کنه مسنحق 

کور شدنه.«
معصومه آباد در ابتدای اس��ارت این صحنه ها را می بیند و بعد در طول 
چهار سال چیزهایی می بیند که طینت پلشت بعثی ها را به خوبی برایش 
نمایان می کند. روایت او از صحنه ای که در زندان الرشید از نوع برخورد 

بعثی ها با مجاهدین عراقی می بیند یکی از این چیزهاس��ت. بعثی ها 
مردهای مجاهد را پیش زن و بچه شان برهنه کرده بودند و بی اعتنا به 

التماس ها و امتناع های آنها تحقیر می کردند.
البته راوی جایی در کتاب متذکر می ش��ود که نتوانسته تمام جمالت 
تحقیرآمیز و شرم آوری که در طول اسارت از زبان بعثی ها شنیده است 
را نقل کند اما هرآنچه در کتاب آمده به اندازه کافی گویای شرایط آن 
روزهای سخت هست. روزهاییکه خاطراتش به این راحتی ها از ذهن 
راوی پاک نمی شود، تا آنجا که او در روز رونمایی از کتاب می گوید: »اگر 
چه 30 سال از آن روزها می گذرد، اما همیشه فکر می کنم خواب هستم؛ 
ازدواج، بچه ها، نماینده مردم بودن، دکتر شدن و همه اتفاق های زندگی 
30 ساله من خواب است و ش��اید روزی از خواب بلند شوم و دوباره در 
زندان های الرشید و استخبارات باشم.« این حسی است که باخواندن 

کتاب احتماال شما هم در آن با راوی شریک خواهید شد.
 حجت االسالم سید محمدعلی شهیدی محالتی رئیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران در اولین جشنواره اسوه های صبر و مقاومت اظهار داشت: 
یکی از برنامه های رهبر معظم انقالب این است که ضمن دعوت از چند 
تن از خانواده های شهدا پای صحبت ها و روایت های آنها می نشینند؛ در 
یکی از دیدارها که خانم معصومه آباد به همراه مادرشان حضور داشتند، 

بنده هم در این جمع بودم.
وی ادامه داد: در این دی��دار مادر خانم آباد معامله خ��ود با خداوند در 
جوار حرم حضرت معصومه )س( و آزادی خانم آباد از اسارت عراقی ها 
را روایت کرد و رهبر معظم انقالب نیز به کتاب »من زنده هس��تم« 
خاطرات خانم آباد اش��اره کردند و فرمودند: »بنده این کتاب را در 2 
روز خوان��ده ام« با این وصف حتما متوجه ش��ده اید که چرا در ابتدای 
این نوشته گفته شد که خواندن این کتاب 550 صفحه ای خیلی هم 

سخت نیست.
به هر حال »من زنده ام« حتما یکی از کتاب ها مهم تاریخ دفاع مقدس 
ماست چراکه بخشی را روایت می کند که ش��اید حتی تصورش هم 

ممکن نباشد، چه رسد به تحمل چهار ساله اش.

   امام خامنه ای)مدظله العالی( ش��عر و ادبیات فارسی وارد 
می شوند و سال ها در انجمن ادبی شرکت می کنند.

س��ال های 1326 تا 1327 انجمن ادبی در مشهد تشکیل 
می ش��ود که در ابتدا به صورت چرخش��ی دایر است و پس 
از چندی به صورت ثابت درمنزل ش��خصی به نام سرگرد 
عبدالعلی نگارنده ادامه یابد و انجمن ادبیفردوسی« نام گذاری 
می شود. جلس��ات ادبی به صورت هفتگی و شنبه شب ها 
تشکیل می شود و اش��خاص و افراد و استادان سرشناس از 
جمله دکتر فیاض، دکتر احمدعلی رجایی، دکتر غالمحسین 
یوسفی و دکتر مجتهد زاده در آن شرکت می کند.علی باقر 
زاده که خود در این انجمن ش��رکت می ک��رده دراین باره 
می نویس��د: »برخی از روحانیان اهل ذوق و طالب جوان و 
فاضل آن ایام همچون برادران محترم خامنه ای(سید محمد 
خامنه ای و سید علی، مقام معظم رهبری )آقایان سید جالل 
آشتیانی، محمدرضا حکیمی، ش��یخ محمود عبادی، سید 
جالل طباطبایی و گروهی از ش��اگردان مس��تعد دوره اول 

دانشکده ادبیات مشهد از قبیل شادروان دکتر علی شریعتی، 
دکترسید حسین خدیوجم، محمدرضا شفیعی کدکنی... و 
عده های از شاعران خراسان با حضور خود، دوستان را شاد 
و محفل را پربار می س��اختند. بنده ( علی باق��ر زاده ( نیز در 
جلسات این انجمن شرکت می کردم و از افاضات دوستان 
اهل ادب بهره مند یها داش��تم.  حضور امام خامنه ای در آن 
ای��ام در مجامع و محافل ادبی خراس��ان، حضوری پررنگ 
و تأثیرگذار بوده و بیش ترین دوس��تان ایشان را در مشهد، 
شاعران تش��کیل می داده اند. تأثیر کالم و جهت دهی های 
ایش��ان به گونه ای بوده که بسیاری از ش��عرهای انقالبی 
و مذهبی و آیینی ش��اعران بلندآوازه خراس��ان در سا لهای 
پیروزی انق��الب مرهون این هدایت هاس��ت و ای��ن را از 
تقدیم هایی که در ابتدای بسیاری از این شعرها درباره ایشان 

آمده، می توان دریافت.
مقام معظم رهبری در گفت و ش��نود با گروهی از نوجوانان 
و جوانان درباره ش��عر و نقد آن در دوران جوانی می فرماید: 

»من در دوره جوانی شعر گفتن را ش��روع کردم و گاه شعر 
می گفتم، منتهی به دالیلی تا س��ا لهای متمادی ش��عرم را 
در انجمن ادبی که آن وقت در مشهد تشکیل می شد و من 
هم شرکت می کرد من می خواندم... علت این بود که چون 
سابقه زیادی با شعر داشتم، شعر را می شناختم، یعنی خوب و 
بد شعر را می شناختم. صدر آن انجمن، وقتی شعری خوانده 
می شد و اشخاص نامداری هم در آن انجمنبودند که بعضی 
از آن ها امروز هم هستند، بعضی فوت شد ه اند نقدی که من 
نسبت به شعر انجام می دادم، نقدی بود که غالبًا مورد تأیید 
و تصدیقحضار از جمله خود آن شاعر قرار می گرفت. وقتی 
که شعر خود را نگاه می کردم، با دید یک نقاد می دیدیم که 
این ش��عر، مرا راضی نمی کند، لذا نمی خواستم آن شعرم را 

بخوانم.«
آنچه در خاطره ها و اظهارنظرها بیان ش��ده، نشان می دهد 
امام خامنه ای در بین ش��اعران و هنرمندان خراسان، چهره 

درخشان بود.

   سابقه هنر آیینی و نمایشی تعزیه در شهرستان برخوار به بیش 
از دو قرن می رسد و در واقع برخوار خاستگاه تعزیه ایرانی به شمار 
می رود.به گزارش خبرگزاری فارس از برخوار، هنر آیینی و نمایشی 
تعزیه یکی از مهم ترین هنرهای آیینی استان اصفهان و به خصوص 
شهرستان برخوار است که دارای سبک ویژه و اساتید خاص در این 
زمینه است.محرم بهانه ای می شود برای نشستن پای صحبت های 
یکی از قدیمی تری��ن تعزیه خوان های ایران.حس��ن نرگس خانی 
از بهترین و پرکارترین تعزیه خوان های ایران اس��ت که در س��ال 
1348 در منطقه دلیگان از توابع برخوار متولد ش��ده است.او تعزیه 
را از طفولی��ت و از بچه خوانی در نقش حضرت س��کینه )س( آغاز 
کرد و افتخار شاگردی در محضر میرزا حسین معینی دلیگانی را در 
کارنامه دارد.او از افتخارات مکتب تعزیه اصفهان به شمار می آید؛ 
وی در نقش حضرت عباس )ع( از بهترین ها بوده و سبک خاص او در 
اجرای  تعزیه حضرت حر و توانمندی وی در ایفای نقش های تعزیه 
باعث افزایش تعداد مخاطبان وی شده است. نرگس خانی 42 ساله 
می گوید: مادرم نذر کرده بود که من مداح اهل بیت شوم به همین 
دلیل در هشت سالگی مرا به هیئت های مختلف می برد.وی افزود: 
آن زمان در محله دلیگان اس��تادی به نام حاج میرزا حسین معینی 
دلیگانی بود که هم کار مرشدی را بر عهده داشت و هم تعزیه خوان 
مجالس امام حسین )ع( بود.این هنرمند تعزیه می گوید: روز اولی 
که وارد هنر آیینی و نمایشی تعزیه شدم شهادت حضرت ابوالفضل 
العباس )ع( بود که به من نقش حضرت سکینه )س( را دادند این در 
حالی بود که نتوانستم هیچ کالمی را درست و حسابی بر زبان جاری 
کنم.او این روز را روزی طالیی در کار خود می داند و معتقد است که از 
همین جا عالقه مند به این آیین شده است. نرگس خانی تصریح کرد: 
اولین علی اکبری خوانی ام توأم با استرس های زیاد بود که نزد حاج 
میرزا حسین معینی دلیگانی، حاج اسماعیل معینی و مرشد محمد 
صالحی دلیگانی و خیلی از ذاکرهای محلی اجرا کردم که همه  آنها 

از بزرگان هنر تعزیه خوانی در اصفهان محسوب می شدند.
وی خاطر نشان کرد: به یاد دارم لباس شهادت خوانی و عباس خوانی 
را در زمان 20 س��الگی و با اصرار فراوان اطرافیان بر تن کردم.این 
تعزیه خوان برخواری اظهار کرد: نس��خه حض��رت ابوالفضل )ع( 
را که قباًل در نگهبانی های س��ربازی ام در دوران جنگ در منطقه 
سر پست های نگهبانی حفظ کرده بودم ش��روع به خواندن کردم.

وی افزود: ب��ر این اعتقادم که ی��ک تعزیه خوان از بط��ن کار باید 
زیردس��ت یک اس��تادی که در تعزیه خوانی تجربه کافی و الزم را 
دارد، علم تعزی��ه را یاد بگیرد. نرگس خانی با بی��ان اینکه امروز در 
شرایطی قرار گرفته ایم استقبال کنندگان از تعزیه و ذاکرهای امام 
حسین )ع( نیز فراوان است، اضافه کرد: هیچ موقع یک تعزیه خوان 
نمی تواند تعزیه خوانی را شغل قرار دهد چرا که هنر آیینی و نمایشی 
تعزیه خوانی شغل نیست بلکه عشق به امام حسین و اهل بیت )ع( 
است. این شهادت خوان ادامه داد: تعزیه از مذهب، تعزیت و عزاداری 

سرچشمه گرفته که در قدیم به آن روش خوانی می گفتند.
نرگس خانی با بیان اینکه سنت تعزیه یکی از مهم ترین اصول تعزیه 
است، تصریح کرد: تحولی نیز در تعزیه باید باشد که نسبت به سنت و 
اصالت آن ضربه وارد نکند. وی با توصیه به جوان های امروزی، بیان 
کرد: جوانان باید در راستای والیت مداری، حفظ تقوا و انتشار شعائر 

مذهبی یا همان تعزیه خوانی حرکت کنند.
مجوز ۲۱ اجرای تعزیه به مدت ۱۲ روز در برخوار صادر شده است

به سراغ رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی شهرستان برخوار 
رفتیم تا اطالعاتی را در مورد گروه ه��ای تعزیه و نحوه اجرا آن ها 
در سطح شهرستان برخوار کسب کنیم.داوود صابری با بیان اینکه 
یکی از عناصر ارزشمند فرهنگی تعزیه و شبیه خوانی است که طی 
سالیان گذشته جایگاه خود را در فرهنگ ایرانیان حفظ کرده است، 
اظهار کرد: تعزیه یا ش��بیه خوانی، نوعی نمایش مذهبی و سنتی 
ایرانی شیعی، عمدتاً درباره شهادت امام علی)ع( و امام حسین )ع( 
و مصائب اهل بیت است.وی افزود: واژه »تعزیه یا تعزیت« در اصل 
به معنای توصیه به صبر کردن، تسلّی دادن و پرسش از بازماندگاِن 
درگذشتگان بوده و در برخی مناطق ایران مثاًل در خراسان به معنای 
»مجلس ترحیم« است.رئیس اداره ارشاد شهرستان برخوار ادامه 
داد:تعزیه در ابتدا به این شکل بود که تنها دسته هایی به کندی از 
برابر تماشاگران می گذشتند و با سینه زدن و زنجیر زدن و کوبیدن 
س��نج و نظایر آن و حمل نش��انه ها و علم هایی که بی شباهت به 
افزارهای جنگی نبود و نیز هم آوازی و هم سرایی در خواندن نوحه، 
ماجرای کربال و شهادت امام حسین را به مردم یادآوری می کردند.

صابری ادامه داد: در مرحله بعدی آوازهای دسته جمعی کمتر شد 
و نشانه ها بیشتر و یکی دو واقعه خوان نیز به آنان اضافه شدند که 
واقعه را برای تماشاگران نقل کرده و س��نج و طبل و نوحه آنها را 
همراهی می کرده، چندی بعد به جای نقاالن، شبیه چند تن از شهدا 
را به مردم نشان دادند که با شبیه س��ازی و نشانه های نزدیک به 

واقعیت می آمدند و مصائب خود را شرح می دادند.
وی در ادامه با بیان اینکه امس��ال در سطح شهرستان برخوار 21 
مجوز اجرای تعزیه به مدت 12 روز صادر شده است، تصریح کرد: 

هنر آیینی تعزیه در شهرستان برخوار قدمت بسیار زیادی دارد.
رئیس اداره ارشاد شهرستان برخوار با بیان اینکه هنر آیینی تعزیه 
در شهرستان برخوار حدود دو سال است که ثبت ملی شده، بیان 
کرد: شهرستان برخوار خاستگاه تعزیه ایران است و اکثر گروه های 
تعزیه خوانی در سطح این شهرس��تان جهت خدمات رسانی بهتر 

ساماندهی شده اند.
وی با اش��اره به اینکه جهت بیمه تعزیه خوان های واجد ش��رایط 
از طریق وزارت خانه مربوط��ه پیگیری های خوبی صورت گرفته 
است،مطرح کرد: این بیمه از طریق صندوق حمایت از هنرمندان 
و نویسندگان صورت می گیرد. گزارش از: گزارش از: )نوراهلل جویا( 

شهرستان برخوار
 خاستگاه هنر تعزیه ایرانی

معرفی کتاب خواندنی »من زنده ام«، کتابی که رهبر انقالب آن را دو روزه خواندند 

روایت چهار سال اسارت یک دختر هفده ساله ایرانی در عراق

امام خامنه ای )مدظله العالی( در گذر زمان:

چهره ای درخشان  در میان شاعران و هنرمندان خراسان

آشنایی با یک پیشگام انقالب اسالمی:

جزییات حکومت نظامی
 برای امام خمینی)ره( اهمیت داشت

قطبي تشریح کرد:

سالیانه ۱30 هزار گردشگر خارجي از اصفهان بازدید می کنند

 به گزارش حماسه سازان به نقل از رجا نیوز؛ کتابهای زیادی هس�تند که حال و هوای دفاع مقدس را زنده  می کنند، همانطور 
که تعداد قابل توجهی کتاب، به نقش زنان در دفاع مقدس می پردازند مانند »دا«، »خاطرات ایران«، »از چنده ال تا جنگ« و... 
. از میان این کتاب ها برخی هم به زندان ها و اردوگاه های عراق سرک کشیده اند تا روایتگر، حال روز اسرای ایرانی در دوران 

سخت اسارت باشند که کتاب »پایی که جاماند« معروف ترین آنهاست.

   مراسم تشییع پیکر پاک دو شهید گمنام در پارک انقالب شاهین شهر باحضور گسترده و با 
شکوه خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و عموم مردم شاهین در روز تاسوعای 

حسینی )ع( شهر برگزارشد .

   یادواره شهدای روحانی و طلبه شهرس��تان برخوار با حضور حضرت آیت اهلل ناصری، 
حجت االسالم و المس��لمین آقا تهرانی، حاجی نماینده شهرس��تان در مجلس شورای 
اس��المی، امام جمعه شهرس��تان برخوار؛ حجت االس��الم س��رافراز، عبدانی؛ فرماندار 
شهرس��تان برخوار، مس��ئول نمایندگی ولی فقیه در س��پاه صاحب الزمان )عّج( استان 
اصفهان ،کفعمی؛ فرمانده س��پاه برخوار، فرمانده انتظامی شهرس��تان و دیگر مسئوالن 
شهرستانی و استان و با حضور پر ش��ور خانواده های معظم شهدا و بسیجیان و مردم در 

حرم سیدالکریم برگزار شد.

پیکر پاک دو شهید گمنام در پارک 
انقاب شاهین شهر تشییع شد

یادواره شهدای روحانی و طلبه 
شهرستان برخوار برگزار شد
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صادق خرازی، سفیر پیش�ین ایران در لندن و سازمان ملل در 
مطلبی که در صفحه فیسبوک منتش�ر کرده، نقل قولی از اوباما 
و جان کری، رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا درباره قاسم 

سلیمانی، فرمانده سپاه قدس آورده است .
   خواس��تم امروز در مورد وجودی عزیز و ُدر یگانه ای بنویسم. با خود 
گفتم او را با عنوان»سردار « خطاب کنم، دیدم سپاهیان »قدرتمند « و 
باصالبت و شایسته برخوردار از این عنوان کم نیستند. خواستم برایش از 
پیشوند »آقا « استفاده کنم، دودل شدم چرا که باز هم هستند فرزانگانی 
که زیبنده آن اند. عنوان دیگری جس��تم. با خود گفتم او کسی است که 
بسیاری از »سیاست پیشگان « و »سیا ست سازان « در حوزه پیرامون 

یمان از او در اندیشه و لرزانند. »امروزه او بسیاری از مرزهای عالم اسالم 
یعنی از یمن گرفته تا دشت قبچاق و سرزمین اویغورها، از مدیترانه و دجله 
و فرات، هالل خصیب تا رود سند و کشمیر، با عشق به ایران و ایرانیت، 
اسالم و ائمه اطهار سلیمان وار بر قالیچه باور و ش��هادت و جهاد سوار، 
هفت اقلیم را در می نوردد. او همان کسي است که اوباما، رئیس جمهور 
ایاالت متحده درباره او به العبادي، نخست وزیر جدید عراق گفته است : 
»او دشمن من اس��ت، ولي من براي او احترام ویژ هاي قائل هستم«.» 

یا اینکه جان کری، وزیر خارجه آمر یکا به دکتر جواد ظریف، وزیر امور 
خارجه ایران اسالمی گفته اس��ت که برای کی بار شده، مایل است او را 
ببیند. با اینکه عنوان رسمی او »سردار سرلشگر قاسم سلیمانی « است 
و موجب عزت جمهوري اسالمي ایران نیز هس��ت، ولی مردم کوچه و 
بازار و هم رزمانش او را به نام »حاج قاسم «می شناسند، چرا که او انسان 
»مخلص « و مردمی  است، ولی خوب، در این دور و زمانه تعداد »حاجیان 
« هم کم نیستند. آری قاسم، قاسم است و به عنوان و لقب و صفت نیاز 

ندارد. قاسم انسانی مستقل و هوشمند و کامل اس��ت. چون او در سایه 
خانواده دهقانی پرورش یافته، به خوبی رمز و راز پیوند و قلمه زدن و تکثیر 
نهال و درخت را  می داند. اکنون او خود را تکثیر کرده است به آن معنی 
که هزاران هزار نهال قاسم سربدار در زیردست او به درختان تنومندی 
بدل گشته اند که امروزه در جهان اسالم آماده جان فشانی هستند... نام 
او در کانون سیاس��ت و قدرت و در جهان اس��الم، آمیخته با رشادت و 
آزادی بخشی و رهایی بخشی است. قاسم سرمایه جاودانه جهان اسالم 

و هدیه بی نظیر خداوند به همه ایرانیان و محرومان جهان اسالم است. یادداشت یک دیپلمات درباره سردار قاسم سلیمانی

   فراگیر شدن استفاده از لوازم آرایش��ی در کشور موجب شده است 
ایران جزو 10 کشور اول در استفاده از لوازم آرایشی در جهان و دومین 
کشور در خاورمیانه باشد و شاید همین عمومیت یافتگی و فراگیری 
گسترده »آرایش کردن« در جامعه موجب شده است، اکثریت جامعه 
آن را نه به عنوان بحرانی خطر آفرین که به چشم موضوعی عادی و 
خالی از اشکال ببینند. آرایش کردن در فضای عمومی که زمانی نوعی 
هنجارشکنی تلقی می شد، هم اکنون خود به نوعی هنجار تبدیل شده 
است که نه تنها قبیح تلقی نمی شود که در برخی از موارد، فشارهایی 

اجتماعی برای سوق دادن زنان به سمت آن نیز وجود دارد.
اما به نظر می آید مسئله شیوع آرایش در دختران زیر 12 سال پدیده 

ای نوظهور است که همگی بر ناصواب بودن آن اتفاق نظر دارند. 
این مسئله در کودکان و نوجوانان دارای علل و انگیزه هایی متفاوت 
با بزرگس��االن و پیامدهای��ی زیان بار ت��ر و نگران کننده تر اس��ت، 
سئوال های فراوانی در این خصوص وجود دارد؛ چرا شمار دختران کم 
سن و سالی که به استفاده از لوازم آرایشی تمایل دارند رو به افزایش 
اس��ت؟ کودکان چه تلقی و برداشتی از آراس��تن خود به این سبک و 
سیاق دارند؟ به راستی کودکی که از 10 سالگی با آرایش کامل ظاهر 

می شود، در 20 سالگی چه مسیری را انتخاب خواهد کرد؟
زینب، دختری 13 ساله است که می گوید از سال پنجم ابتدایی آرایش 
کردن را به صورت جدی آغاز کرده است، او در خصوص اولین باری 
که آرایش کرده اس��ت می گوید » از وقتی یادم می آید، وقتی خیلی 
کوچولو بودم وقتی می خواس��تیم برویم عروسی یا وقتی مثال تولدم 
بود، خاله ام یه کم من رو آرایش می کرد بعدا که بزرگ تر شدم دیگه 
خودم یاد گرفتم. االن دیگه خودم رژ لب و ریمل و بقیه رو می خرم.«

با این حال مادر زینب که زن محجبه و متدینی به نظر می آید، از اینکه 
دخترش با آرایش از خانه بیرون می رود راضی نیست و در اغلب مواقع 
به دختر خود برای تند بودن رنگ رژ ل��ب اعتراض می کند، اما زینب 
خیلی به این اعتراض اعتنایی نش��ان نمی دهد و ب��ا خنده می گوید: 
»مامان خیلی گیر می ده، گاهی هم بابا می گه تو چند تا رژ لب داری که 
هر روز لبت یه رنگیه؟.. ولی خب زور اونا به من نمی رسه، اصال سقف 
خونه رو میارم پایین، من بچه نیس��تم که، دلم نمی خواد مثل مامانم 
باشم زور که نیست!« و مادر این موضوع را تایید می کند و معتقد است: 
»این دوره بچه ها هرکاری بخواهند می کنند و دیگر از چشم غره رفتن 

و توپ و تشر زدن مادرخود نمی ترسند.«
معصوم، دختر12ساله ای اس��ت که او هم دو س��الی هست به قول 
خودش خیلی دخترانه آرایش می کند ام��ا هنوز زمانی که با اعتراض 
مادرش مواجه می شود به اجبار آرایشش را پاک می کند. او در خصوص 
احساسش در مورد آرایش کردن و انگیزه های خود می گوید: »اولش 
به نظرم قشنگ بود ولی االن احس��اس می کنم یه جوری می شم، از 
اینکه همه نگام می کنن هم خوشم نمیاد، خب من همه جا که آرایش 
نمی کنم فقط بعضی وقت ها که می خوایم بریم مهمونی یا پارک اونم 

خیلی کم یه رژ لب، یه مداد و ریمل،... راس��تش نمی دونم دقیقا چرا 
آرایش می کنم؟«

به عقیده حبیبی، کار شناس علوم اجتماعی در اغلب موارد معصومیت 
کودکانه در چهره های دختران کم س��ن و س��ال، با آرایش به سبک 
بزرگساالن در تعارض است و به همین علت آرایش کردن در کودکان 
بر خالف بزرگساالن به انگیزه هایی چون زیبا تر شدن و جلب توجه و 
یا داشتن اعتماد به نفس بیشتر صورت نمی گیرد. این کودکان تنها در 
مسیر »جامعه پذیری خود«، یعنی زمانی که با ارزش ها و هنجارهای 
جامعه آشنا می ش��وند و یاد می گیرند چه چیز هایی خوب، ارزشمند و 
زیبا اس��ت و چه چیزهای ناهنجاری و خالف ارزش ها اس��ت، با این 
امر مواجه می شوند که اطرافیانش��ان که آرایش می کنند زیبا تر تلقی 
می شوند و از اطراف خودشان در خانواده تا در ماهواره، کوچه و خیابان 

و همه جا با این امر مواجهه اند. 
این کار شناس علوم اجتماعی بر نقش »ماهواره« در این میان تاکید 
دارد و می گوی��د: »اغلب والدینی ک��ه در خانه های خ��ود از ماهواره 
استفاده می کنند، معتقدند که با ایجاد محدودیت برای کودکان خود 
در استفاده از کانال های ماهواره ای مانع از بروز هر رفتار نابهنجاری در 
فرزندان خود می شوند اما حتی برنامه هایی ماهواره ای که مخصوص 
کودکان پخش می ش��ود و به نظر والدین دیدنش هیچ اشکالی برای 

بچه ها ندارد مثل انیمیش��ن ها و کارتون ها، زیرکانه الگو های غربی 
و نامتعارف با فرهنگ ما را در قالبی بس��یار جذاب و تاثیر گذار برای 

کودکان معرفی و در آن ها نهادینه می کنند.«
برخی روان شناس��ان معتقدند کودکان در این مرحل��ه، گاهی بدون 
اینکه دقیقا از مواهب یا معایب کاری مطلع باش��ند صرفا آن را تقلید 
می کنند تا از این طریق خود را ش��بیه بزرگ تر هایشان نشان دهند و 
بگویند که بزرگ تر ش��ده اند. در برخی موارد نیز این عمل در فرآیند 
»پاداش- تکرار« قرار می گیرد، به این معنا که هر عملی که توس��ط 
فرد انجام شود و به نوعی از سوی جامعه با تشویق و امتیاز همراه باشد 

تکرار می شود. 
هنگامی که ب��زرگ تر ها در مواجهه ب��ا کودکی آرایش ک��رده، اورا 
تحسین می کنند، می بوسند و به او می گویند چقدر زیبا شده ای، این 
واکنش در ذهن کودک تثبیت ش��ده و موجب می شود او این عمل را 
در آینده تکرار کند. این به این معنا است که بسیاری از رفتارهایی که 
بزرگ تر ها و به ویژه والدین در مواجهه با کودک به سادگی از کنار آن 
عبور می کنند، می تواند تاثیر به سزایی در شکل گیری هویت کودک 

داشته باشد.
در این میان نقش مادران از دیگران پر رنگ تر است. »خانم حسینی«، 
معلم کالس دوم ابتدایی در یکی از مدارس دولتی ش��هر اس��ت که 

س��ال های زیادی از تدری��س او در این مقطع می گ��ذرد. او با دیدن 
دانش آموزان این دوره و مقایسه آن ها با دختران 10 - 15 سال پیش 

متعجب می شود. 
او در خصوص مواجهه اش با ای��ن موضوع می گوید: »آمده ام کالس 
می بینم زیر چشم دانش آموز س��یاه است، از او می پرسم چشمت چه 
شده؟ می گوید دیش��ب مهمانی بوده ام خانم از آرایش دیشب مانده! 
آخر دختر 8 ساله چرا باید آرایش کند؟ مادرش را خواسته ام که برای 
توضیح کار فرزندش به مدرس��ه بیاید. مادر آمده مدرس��ه با آرایش 
کامل، بعد هم می گوید بچه حرف من را گوش نمی دهد و امر و نهی 
من بی فایده است. خب مادر که اینطور باش��د، اصال چطور می تواند 

بگوید بچه نکن؟«
از طرفی اشتغال مادران و کم شدن ساعاتی که در کنار فرزندان خود 
می گذرانند نیز در تشدید این امر بی تاثیر نیس��ت. مادری که خسته 
از فش��ار کاری س��اعت 5 بعدازظهر به خانه می رس��د و باید در کنار 
همزمان به فکر رسیدگی به امور منزل در س��اعت باقی مانده از روز 
باش��د، چقدر برای صحبت کردن و متقاعد کردن فرزند خود زمان و 

انرژی صرف کند؟!
افزایش س��رطان ها و بیماری های پوس��تی، پی��ری زودرس، بروز 
حساس��یت های پوس��تی، انتقال بیماری های ویروس��ی از عوارض 
اس��تفاده از لوازم آرایشی اس��ت. با اینکه در خصوص میزان واردات 
لوازم آرایشی تقلبی در کشور آمار رسمی وجود ندارد اما شواهد نشان 
می دهد که در 80 تا 90 درصد موارد این لوازم آرایشی تقلبی و ناسالم 
هستند و بدون رد شدن از مسیر تعیین شدن استاندارد در گمرک ها به 

صورت قاچاق از مرزهای غرب و جنوب کشور وارد می شوند. 
درصد باالی اس��تفاده از سرب و فلزات س��نگین در لوازم آرایشی به 
شدت س��رطان زاس��ت و عوارض نامطلوب زیادی را برای سالمت 
پوست فرد به دنبال دارد. حال دیگر نیازی به شرح و بسط این موضوع 
نیست که استفاده از این گونه لوازم آرایش برای کودکان و نوجوانان 
چه خطراتی می تواند در پی داش��ته باشد، اما این مورد می تواند زنگ 
خطری جدی برای والدینی باش��د که اگر آرایش کردن فرزند خود را 
هنجارش��کنی و عملی ضد ارزش��ی نمی دانند و نگران تبدیل شدن 
آرایش کردن به عادت فرزند خود نیس��تند، حداقل نگران س��المت 

فرزند خود باشند و از کنار این مسئله به سادگی عبور نکنند.
چطور ممکن اس��ت مادری فرزند خود را در حال سوزاندن صورتش 
ببیند و س��اده و آرام بگوید نمی توانم جلوی فرزندم را بگیرم؟! زمانی 
می توان به حل این بحران امیدوار بود که والدین خطرساز بودن این 
امر را باور کنند و عالوه بر این مس��ئولین فرهنگی از سکوت کردن 
و نادیده گرفتن این پدیده دست برداشته و از راه های مختلفی چون 
برنامه های تلویزیون��ی، آموزش در مدارس و دیگر م��وارد والدین و 

کودکان را از خطرات این بحران آگاه کنند.
 گزارش از: زهرا محسنی فرد

   71 درصد، 40 درصد، 50 درصد، 38 درصد و ده ها عدد و درصد 
دیگر، آماری اس��ت که هر چند وقت یک بار از زبان یک مسئول یا 
از قول یک مرک��ز آماری، به عنوان میزان مخاطبان ش��بکه های 

ماهواره ای در کشور، مطرح می شود.
 اعدادی که نمی توان به صراحت گفت کدام یک از آنها با واقعیت 
همخوانی دارد، اما آنچه در پس این اعداد واضح است، رشد جمعیت 
مخاطبان شبکه های ماهواره ای اس��ت، موضوعی که اثبات آن، 
چندان هم، نیازمند آمارگیری های مختلف و راه اندازی سازمان های 
عریض و طویل برای کشف آن نیس��ت، بلکه کافی است شما در 
شهری همانند تهران، به پش��ت بام خانه ای بروید تا بشقاب های 

دریافت شبکه های ماهواره ای، کثرت خود را به رخ تان بکشند.
 حتی ای��ن روزه��ا، در خیابان ه��ای پایتخت هم که ق��دم بزنید، 
تجهیزات ماهواره ب��ر روی بالکن های منازل خودنمایی می کنند، 
تصاویری که خبر از آن می دهد که بیننده های مداوم ش��بکه های 
ماهواره ای کم نیستند و هر روز نیز افزایش می یابند! پدیده ای که با 
گذر زمان، تبعاتش نیز در حال هویدا شدن است، در سایه دریافت 
این شبکه ها در خانه های مردم به مرور شاهد آن هستیم که سبک 
زندگی غربی، القائات سیاس��ی و… از قاب تلویزیون، به س��بک 

زندگی مردم ما و خیابان ها نشت پیدا کرده است.
 به فتنه 88 و س��هم ش��بکه های ماه��واره ای در غبار آلود کردن 
فضا نگاه کنید، به رش��د بد پوششی در کش��ور و سهم شبکه  های 
ماهواره ای در آن توجه کنید، نگاهی به افزایش مصرف مشروبات 
الکلی در کشور و ترغیب و تبلیغ آن در ش��بکه  های ماهواره ای یا 
س��هم ماهواره ها در ایجاد نارضایتی های جنسی، خیانت و در پی 
آن، افزایش آمار ط��الق، یا ترویج زندگ��ی در خانه های مجردی 
و هم خانگی در ش��بکه های ماه��واره ای، همه و هم��ه رد پایی از 
ماهواره ه��ا و برنامه های ش��ان در آن وج��ود دارد. این ش��بکه ها 
مدت هاست به ش��کل هدفمند در پی تغییر سبک زندگی اسالمی 
و ایران��ی مردم و ایج��اد فتنه های سیاس��ی هس��تند. اهدافی که 
متأسفانه در مواردی نیز توانسته اند به آنها نزدیک شوند. البته جای 
تردید نیس��ت که قاطبه مردم ما، مردمی دینمدار و متعهد به بنیاد 
خانواده اند. اما نمی توان بس��یاری از حقایق را کتمان کرد، چراکه 
کتمان آنها تنها مانع چاره اندیشی درست و به موقع خواهد شد. این 
گزارش نگاهی گذرا به مسائل و معضالت ناشی از وجود ماهواره 

در خانواده ها و جامعه دارد.

تأثیرات ماهواره بر مسائل اجتماعی
قطع��ًا وقت��ی خانواده ه��ای ایرانی به تماش��ای این گونه ش��بکه ها 
می نشینند، برنامه هایی که مشاهده می کنند، آثار سوء خود را بر رفتار، 
کردار و عقایدشان خواهد گذاش��ت؛ تأثیر غیرقابل اجتنابی که حتی 
اگر فرد، خود نیز نخواهد، اما به تدریج بر رفتار و گفتار و عقاید او تأثیر 
خواهد گذاشت. تأثیرات مخربی که در این فرصت سعی می کنیم به 

برخی از مهم ترین آنها بپردازیم:

۱� حیازدایی؛ 
وقتی دسترسی به شبکه های مختلف ماهواره در یک خانه امکان پذیر 
باش��د و والدین و فرزندان در کنار یکدیگر به تماش��ای این شبکه ها 
بنش��ینند، اولین اثر که به عنوان ی��ک تهدید در آن خانواده ش��کل 
می گیرد، از بین رفتن پرده های حیا و ش��رم در میان اعضای خانواده 
است. موضوعی که می تواند جسارت در گناه را به همراه خود بیاورد. 
امیرالمومنین علی)علیه السالم( در این باره می فرماید: »حیا مهم ترین 
س��د راه گناهان اس��ت.« س��دی که در جامعه ما به واسطه تماشای 
شبکه های ماهواره ای در حال شکسته شدن است. پیامبر اکرم)ص( 
نیز درباره اهمیت حی��ا می فرماین��د: »اَلَْحیاُء ُهَو الدی��ُن ُکُلُّه«. پس 
حیازدایی این شبکه ها و تالش آنان برای تغییر فرهنگ جامعه ایرانی 

نشان از برنامه ریزی های حساب شده این شبکه ها دارد.

۲� بلوغ زودرس؛ 
در دسترس بودن ش��بکه های ماهواره ای برای نوجوانان و تماشای 
تصاویر غیراخالقی و اروتیکال توس��ط آنان یک��ی از عوامل اصلی 
بلوغ زودرس به حساب می آید. موضوعی که می تواند تبعات بسیاری 

به همراه داشته باش��د، چراکه با دیدن این برنامه ها نوجوان به بلوغ 
جنسی زودرس می رس��د در حالی که هنوز به آن درجه از عقالنیت و 
توانایی برای مواجهه با مسائل مرتبط با آن نرسیده است. موضوعی 

که می تواند تا تباه شدن فرد نیز پیش برود.

۳� سست شدن بنیان خانواده؛ 
وقتی دائم ب��رای یک م��رد و زن، انواع و اقس��ام مرده��ا و زن ها و 
روابط میان ش��ان به تصویر کشیده ش��ود، بدون اینکه آن زن و مرد 
بخواهند و انتخاب کنند، دچار روحیة تنوع طلبی در مس��ائل جنسی 
می شوند. بسیاری از طالق ها این روزها در جامعه ما، ریشه در همین 
تنوع طلبی ها دارد. افراد آنق��در صحنه های متعدد و متنوع جنس��ی 
می بینند که دیگر آن حس خویشتنداری را در مسائل جنسی از دست 
می دهند و تنوع طلب می شوند. وقتی این تنوع طلبی ایجاد شد،  حریم 
خانواده شکسته شده و پاسخگویی به این نیازها به بیرون از خانواده 

کشیده می شود.

۴� زیر سوال بردن اصل خانواده؛ 

چه دلیلی برای تش��کیل خانواده وجود دارد؟ چرا باید با ازدواج زیر 
بار دردسرهای آن بروید؟ اینها پرسش هایی است که این شبکه ها 
در افکار عمومی مطرح می کنند و این طور پاس��خ می دهند که نیاز 
به جنس مخالف وجود دارد، اما نیاز به تشکیل خانواده وجود ندارد! 

برای ارضای آن یک زندگی بدون چارچوب و مس��ئولیت بسازید و 
از آن لذت ببرید و به واسطه طرح این مسائل، هم خانگی را به جای 
ازدواج ش��رعی تبلیغ می کنند؛ پدیده ای که در غرب به شدت رو به 
افزایش است، زندگی مش��ترک بدون اینکه تعهدات قانونی وجود 

داشته باشد! 
از همین رو است که آمار فرزندان نامش��روع در برخی از کشورهای 
اروپایی تا 33 درصد نیز افزایش پیدا کرده است. این آسیب هایی که 
شمرده شد، تنها بخشی از آثار مخرب تماشای این گونه شبکه های 

ماهواره ای است.

برخورد با ماهواره
در بدو ورود ماهواره به کشور، نمایندگان دوره چهارم مجلس شورای 
اسالمی در 23 بهمن 1373 با گذراندن مصوبه ای مشتمل بر 11 ماده 
و 4 تبصره، اس��تفاده از ماهواره را ممنوع اعالم کرده و داشتن آن را 
منوط به اخذ مجوزهای الزم از مراجع قانونی کردند. در صورت عدم 
دریافت مجوز نیز نیروی انتظامی مکلف به جمع آوری آن دستگاه ها 
بود، از طرف دیگر هم طبق این قانون، صداوس��یما موظف ش��د تا 
برنامه های مفید شبکه های ماهواره را که با فرهنگ ایرانی � اسالمی 
ما همخوانی دارد، ضبط و پخش کند. اما این قانون در هر دو بخش 

سلبی و ایجابی خود معطل ماند.
 نه به درستی با دارندگان بدون مجوز ماهواره برخورد صورت گرفت 
و نه رسانه ملی توانس��ت وظیفه خود را در این باره به درستی انجام 
دهد و مانع از گرایش افراد جامعه به تماشای شبکه های ماهواره ای 

شود. این در حالی است که قانون ممنوعیت ماهواره، باوجود هیاهوی 
عده ای خ��اص، قانون عجی��ب و غریبی نبوده و نیس��ت، چراکه در 
بسیاری از کشورهای جهان قوانین محدودکننده استفاده از تجهیزات 
ماهواره وجود دارد، از جمله این کش��ورها ک��ه دارای چنین قوانینی 

است، آمریکا است. 
در این کشور استفاده از ماهواره ممنوع است. همچنین در بسیاری از 
کشورهای اروپایی نیز چنین قوانینی وجود دارد، برای نمونه در آلمان 
و انگلستان اس��تفاده از ماهواره به جز دیش های 60 سانتی که فقط 
اتحادیه اروپا را پوشش می دهد ممنوع است. قوانینی که البته در این 

کشورها با قدرت نیز اجرا می شوند.
اما چرا در کش��ور م��ا اینگونه نیس��ت؟ چرا دولت ه��ای مختلف در 
برابر موضوع ماهواره گاه مواضعی برخالف قان��ون دارند؟ در دوره 
اصالحات شاهد بی توجهی دولت به قانون ممنوعیت ماهواره بودیم 
و حتی اصالح طلبان افراطی در مجلس شش��م، سعی داشتند قانون 
ممنوعیت ماهواره را تغییر دهند، درباره ن��گاه دولت نهم و دهم نیز 
سردار احمدی مقدم می گوید: »همیشه با رئیس جمهور درباره اجرای 

قانون ماهواره چالش داشتیم.« 
در دولت یازدهم نیز، سخنان شگفت آوری درباره ماهواره به گوش 
می رس��د. حس��ن روحانی در اختتامیه جش��نواره »فاوا« در این باره 
می گوید: »دیدیم که ماهواره آمد و مبارزه در پشت بام ها و بالکن ها 
تأثیرگذار نبود و نه ایمان مردم پر زد و رفت و نه هویت مردم از دست 
رفت«! و حتی عجیب تر از آن، سخنان هاشمی رفسنجانی در مورد 
ماهواره است، وی می گوید: »جدیداالسالم ها از ماهواره می ترسند«! 
اگرچه در نوش��ته حاضر، قصد پرداخت به مواضع دولت ها را نداریم، 
ولی به طوری جدی، جای سوال اس��ت که آیا رئیس جمهور از تأثیر 
برنامه های ماهواره ای در جامعه بی خبر هس��تند؟ آی��ا در نظر آقای 
هاش��می، علما و مراجع عظام تقلید که از مخالف��ان آزادی ماهواره 

هستند، جدیداالسالمند؟!

نتیجه گیری
اگرچه وجود قوانین محدودکننده استفاده از ماهواره ضروری است. اما 
در سال های گذشته شاهد بودیم که برخورد سلبی به تنهایی نمی تواند 
مانع از گسترش ماهواره شود و این نش��ان دهنده آن است که برای 

حصول به نتیجه مطلوب باید مجموعه ای از اقدامات صورت پذیرد.

پایین آمدن سن آرایش در دختران؛ 

معصومیت کودکانه در مسیر نابودی

ماهواره هایی که بنیان خانواد هها را هدف گرفته اند:

دشمن به دنبال آندولسیزه کردن جامعه ایرانی است!

از سال 9۱ زمزمه هایی در خبر ها مبنی بر پایین آمدن سن آرایش در دختران تا سن ۱۷سالگی با ۱۰ سال کاهش نسبت به دو 
دهه پیش شنیده شد؛ )منبع خبرگزاری ایسنا( و پس از آن خبرهایی که حاکی از پایین آمدن این میانگین تا سن ۱۳ سالگی 
اس�ت. به نظر می آید این »طوفان خاموش« زود تر از بیداری والدین، مدیران مدارس و برنام�ه ریزان فرهنگی به خانه های 

کودکان 8 ساله و کمتر از آن برسد و آسیب هایی بیش از پیش را موجب شود.

سال ها پیش، وقتی ماهواره برای اولین بار به خانه ایرانیان پا گذاشت، شاید کمتر کسی فکر می کرد که شرایطی همانند امروز را شاهد باشیم. 

   مع��اون فرهنگی مرک��ز تحقیقات و طرح ه��ای کاربردی 
حج��اب ریحانةالنبی از اجرای ط��رح ریحانةالنبی در مدارس 

کشور خبر داد.
حجت االس��الم محمد باقی معاون فرهنگی مرکز تحقیقات 
و طرح های کارب��ردی حج��اب ریحانةالنبی ب��ا گفت: طرح 
ریحانةالنبی در 74 مدرسه با 120 مربی درحال برگزاری است 
وبین 16 تا 17 هزاردانش آموزدرس��طح کشورزیرپوشش این 

طرح هستند.
برگزاری طرح حجاب ریحانة النبی در شهرهای ارومیه ، ساری،  

اصفهان، شاهین شهر ، قم، تهران و مشهد انجام می شود.
وی عنوان کرد: کتاب های مرواریدبهشتی درطرح ریحانةالنبی 
برای پایه های سوم،چهارم وپنجم است وکتاب»نمی دانستم 
درسایه حجاب زیبایی ام پایدارتراست«ویژه پایه ششم تدریس 

می شود. 
معاون فرهنگی مرکز تحقیقات و طرح های کاربردی حجاب 
ریحانةالنبی با اش��اره به اجرای این طرح در استان قم گفت : 
این طرح در 10 مدرسه با حضور مربیان و در منطقه پردیسان 

قم به منظور آموزش حجاب به دانش آموزان برگزار می شود.
وی با بیان اینکه حجاب مس��ئله ای بس��یار گس��ترده است، 
گفت: باید به مسئله حجاب در مقاطع، رده های سنی، اقشار و 

گروه های مختلف توجه شود.
باقی اظهار کرد: عاملی که در مس��ئله بدحجاب��ی وجود دارد، 
ناآگاهی یعنی اطالع صحیح نداش��تن از حجاب است و اینکه 
بدحجابی چه مش��کالتی در س��طح فردی و خانوادگی ایجاد 

می کند.
توصیه ب��زرگان و علم��ا در راطه با حجاب اینس��ت که باید از 
دوران کودکی آموزش حجاب صورت گی��رد، بنابراین از پایه 
آموزش های حجاب شروع شده است تا آگاهی بخشی در این 

زمینه انجام شود.
وی در پایان در مورد اهمیت این مس��ئله گفت : باید مس��ئله 
حجاب از ش��عار خارج ش��ود و به دغدغه عمل برسد تا مسئله 

حجاب حل شود.

اجرای طرح حجاب 
ریحانه النبی در ۷۴ مدرسه 



حماهس سازان 

   به گزارش حماسه سازان؛ دانش��گاه فني و حرفه ای به عنوان تنها 
دانش��گاه متولي آموزش های عالي فني و حرفه ای، ضمن تأکید بر 
حفظ ارزش های بنیادین نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران، پیوند 
واقعي بین علم و عمل و تبدیل به ثروت را در دستور کار خود قرار داده 
و تالش می کند از طریق تربیت تکنسین های مؤمن، ماهر و کارآفرین 
و نیز تعامل با مراکز صنعتي، بخش ه��ای دولتي و غیردولتی؛ ایجاد 
زمینه ی الزم براي کسب مهارت ها، ایجاد اشتغال و کارآفریني براي 
جوانان سر افراز میهن اسالمي را سرلوحه برنامه های خود قرار دهد.

 به همین دلیل تأس��یس آموزش��کده فنی و حرفه ای در شهرستان 
شاهین ش��هر و میمه  که به قول نماینده مردم این ش��هر در مجلس 
ش��ورای اس��المی  دارای بیش از 2 هزار واحد صنعتی است یکی از 

ضروریات مهم به شمار می آید.
حس��ینعلی حاجی در این زمینه در گفت و گو با حماسه سازان از آغاز 
به کار این آموزش��کده فنی و حرفه ای در بهمن ماه امس��ال با تعداد 

80 دانش��جو خبر می دهد و اظهار کرد: در شهرستان شاهین شهر و 
میمه ظرفیت ها و امکانات الزم برای تأس��یس چنین آموزشکده ای 

وجود داشت.
وی ادامه می دهد: ارتباط بین صنعت و دانشگاه بسیار مهم و اساسی 
اس��ت و در این بین باید دانش آموزانی تربیت شوند که نیاز جامعه را 
برآورده کنند.نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس با 
بیان اینکه پیگیری های صورت گرفته برای تأسیس آموزشکده فنی و 
حرفه ای شاهین شهر و کسب مجوزهای الزم از دفتر گسترش وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری کسب  شده است، می افزاید: این آموزشکده 
فعال در دو رشته برق صنعتی و تأسیسات الکتریکی در مقطع کاردانی 
آغاز به کار خواهد کرد و این در حالی است که برای سال 1394 این 
آموزش��کده برنامه ریزی های خاصی جهت افزایش تعداد دانشجو و 

رشته صورت داده است.
وی در ادامه با بیان اینکه آقای علی ضامن مس��عودی مسئول  این 
آموزشکده است، افزود: فارغ التحصیالن این آموزشکده همگی دارای 
بازار کارند و نیروهای فنی و تخصصی تربیت شده در شرکت های تابع 

بکار گیری خواهند شد.
به همین دلیل برای توضیحات بیشتر به سراغ علی ضامن مسعودی 
ریاس��ت این آموزش��کده رفتیم تا در جریان چگونگی پیدایش این 

آموزشکده، اهداف آن و .... قرار گیریم.
وی در ابتدا اظهار کرد: با توجه به تجربه ای ک��ه حقیر در راه اندازی 
دانشگاه آزاد اسالمی شاهین ش��هر داش��تم و بنا به توصیه نماینده 
مردم شاهین ش��هر، میمه و برخوار و سایر مس��ئولین شهر پذیرفتم 

که این مرکز را نی��ز با همکاری هم��ه عزیزان راه ان��دازی و تقدیم 
جوانان با استعداد شاهین شهر کنم.رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای 
شاهین ش��هر افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی شاهین ش��هر و 
صنایعی که اطراف آن وجود دارد ضرورت تأسیس چنین دانشکده ای 
اجتناب ناپذیر بود، همچنین هنرجویان مس��تعد هنرس��تانی که در 
شاهین شهر در رش��ته های مختلفی فارغ التحصیل می شوند نیازمند 

چنین دانشکده ای بودند.
وی ادامه داد: با فراهم سازی بهترین و بروزترین کارگاه ها و تجهیزات 
و بهره گیری از مجرب ترین اساتید به زودی شاهد یکی از کامل ترین 
و مدرن ترین مراکز آموزش عالی در کشور که قطب پرورش نیروهای 
کارآم��د در صنعت به خصوص زمین��ه الکتروتکنی��ک و ابزار دقیق 

خواهیم بود.
مس��عودی با بیان اینکه در حال حاضر مکان آموزشکده در شاهین 
شهر خیابان مهارت جنوبی اس��ت و تا زمان احداث مجموعه اصلی 

آموزش��کده در این مکان خواهد بود، گفت: سایت آموزشکده فنی و 
حرفه ای جهت راهنمای مراجعه کنندگان به نشانی اینترنتی

 shahinshahr.edu.tvu.ac.ir  است.
وی خاطرنشان کرد: در همین جا به اطالع هنر جویان هنرستان های 
فنی و حرفه ای شاهین ش��هر و ش��هرهای تابع می رسانم که جهت 
ثبت نام و پذیرش در این مرکز از طریق س��ازمان س��نجش در سال 
آینده آمادگی داشته باشند چون ما فعال مبنای پذیرش دانشجو را به 
صورت بومی تعریف کرده ایم و اولویت در ابتدا با هنر جویان ساکن 

شاهین شهر است.
* تربیت دانشجویان آچار به دست از ایده تا عمل

وی گفت: ط��ول دوره تحصی��ل در هر یک از مقاط��ع تحصیلی در 
این دانشگاه 2 سال است و دانش��جویان این دانشگاه همچون سایر 
دانشگاه ها تابع مقررات آموزش��ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

هستند.
 رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای شاهین شهر تصریح کرد: دانشگاه 
فنی و حرف��ه ای نیز مانند دانش��گاه جامع علمی کارب��ردی باهدف 
کارآموزی و ارتباط دانشگاه با صنعت پایه گذاری شده؛ ضرورتی که 

امروزه بیش از پیش در نظام آموزش عالی کشور احساس می شود.
وی در پای��ان از تالش ه��ای ارزن��ده و ارزش��مند حاج��ی نماینده 
خس��تگی ناپذیر شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس ش��ورای 
اس��المی، فرماندار فعال شهرس��تان، اعضای ش��ورای اس��المی 
شاهین شهر و شهردار که همکاری و مساعدت الزم جهت راه اندازی 

مرکز را داشته اند قدردانی کرد.گزارش از)نوراهلل جویا(

نگاهی به رویداده های تاریخی پیش رو:
5 آذر ماه:

   روز بسیج مستضعفان وآغاز هفته بسیج )تش��کیل بسیج مستضعفان به فرمان امام خمیني)ره(
)1358ش((

   قمری: والدت امام محمدباقر)ع( به روایتي)57ق( - درگذش��ت ایت اهلل میرزا محمدعلي شاه 
آبادي)1369ق(

۷ آذر ماه:
   روز نیروي دریایي ارتش جمهوري اسالمي ایران)عملیات مروارید(

   قمری: شهادت حضرت رقیه)س()61ق( - خطبه حضرت علي)ع( در جنگ صفین)37ق(
   میالدی: روز جهاني همبستگي با مردم فلسطین

9 آذر ماه:
   روز بزرگداشت ش��یخ مفید - برقراري مجدد حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسي و تنب بزرگ و 

کوچک)1350ش(
   قمری: والدت امام موسي کاظم)ع()128ق( - ارتحال فقیه بزرگوار سیدشهاب الدین مرعشي 

نجفي)1411ق( - شهادت امام حسن مجتبي)ع()به روایتي(
۱۰ آذر ماه:

   شهادت عالم مجاهد آیت اهلل سیدحسن مدرس)1316ش( - روز مجلس شوراي اسالمي
   قمری: وفات جناب سلمان فارسي)35ق( - وفات آیت اهلل العظمي سید ابوالقاسم خویي)1413ق(

   میالدی: روز جهاني مبارزه با ایدز
۱۱ آذر ماه:

   ش��هادت میرزا کوچک خان جنگلي رهبر قیام مردمي جنگل)1300ش( - همه پرسي قانون 
اساسي)1358ش( - انتخاب حضرت آیت اهلل العظمي خامنه اي و 6تن از علماي قم به عنوان مرجع 

تقلید شیعیان از سوي جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)1373ش(
   قمری: شهادت جناب عماریاسر در صفین)37ق( - جنگ نهروان)38ق( - درگذشت عالم عارف 

آیت اهلل سیدمحمدحسین حسیني تهراني)1416ق(
۱۲ آذر ماه:

   تصویب قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران)1358ش( 
   میالدی: روز جهاني معلولین

۱6 آذر ماه:
   روز دانشجو - کشتار دانشجویان معترض به حضور امریکاییان در دانشگاه تهران)1332ش( - 

رحلت آیت اهلل سیدمحمدباقر درچه اي اصفهاني)1302ش(
   قمری:  شهادت محمدبن ابي بکر کارگزار امیرالمومنین)ع( در مصر توسط ایادي معاویه)38ق( 
- والدت محدث،مفسر، حکیم عارف مال محمدحسن فیض کاشاني)1007ق( - درگذشت ایت 
اهلل حاج شیخ محمدتقي بجنوردي)1314ق( - قتل ابواحمد عبداهلل مستعصم آخرین خلیفه عباسي 

و انقراض دولت عباسي)656ق(
   میالدی: روز جهاني هواپیمایي

۱9 آذر ماه:
   انتخاب دوره اول مجلس خبرگان رهبري)1361ش( - تشکیل شوراي عالي انقالب فرهنگي 

به دستور امام خمیني)1363ش(
   قمری: آشکار ش��دن چند معجزه از حضرت امیرالمومنین)ع( در مس��جد کوفه - شهادت امام 

رضا)ع( به نقلي)203ق(
   میالدی: روز جهاني حقوق بشر

۲۰ آذرماه: 
   شمسی: شهادت سومین شهید محراب آیت اهلل سیدعبدالحسین دستغیب)1360ش(

   قمری:  شهادت اویس قرني)37ق( - درگذش��ت مرزبان حریم تشیع عالمه میرحامد حسین 
هندي مولف »عبقات االنوار« در هندوستان)1306ق(

   سومین کشور پرجمعیت دنیا که از یک خوابگاه دانشجویی در سال 2004 حکومت 
رسمی خود را توسط زاکربرگ آغاز کرد حاال بعد از چین و هند در جمع ده رقمی های 

دنیا قرار گرفته است.
فیس بوک! همان شهر الیک و کامنت ها و شیرها که ساکنینش در تعیین سرنوشت 
و وضعیت زندگی خود در آن کوچک ترین نقشی ندارند. شاید بتوان از این جهت گفت 

که این کش��ور پرجمعی��ت دارای دیکتاتوری ترین 
حکومت است. آنچه مسلم اس��ت این کشور بزرگ 
و پهناور که رق��م 140/4 میلیارد ارتباط دوس��تی را 
درون خود به ثبت رسانیده اس��ت با الیک و کامنت 

اموراتش نمی گذرد.
 شریان های قلپ تپنده فیس بوک نیازمند بودجه های 
کالن مالی ان��د ت��ا با وج��ود خیل عظی��م هکرها و 
تروریست های مجازی که در میان حفره های امنیتی 
آن پنهان شده اند و یا خود را استتار کرده اند بتواند این 

پیکر عظیم الجثه را سرپا نگاه دارد.
با وجود همه ی ژس��ت های آزادمنش��ی و تضارب آرا و صراحت لهجه در فیس بوک 
می بینید، می شود با صراحت فریاد زد که کاربران آن در حضیض محض قدرت و اختیار 

به سر می برند. 
این مدی��ران فیس بوک هس��تند که تش��خیص می دهند کدام مطل��ب در صفحات 
فیس بوک نشر و توزیع ش��ود و باقی بماند و کدام مطلب به سرعت بلوکه شود و مهر 
ناهمخوانی با قوانین این شبکه اجتماعی دیکتاتور را بخورد و از چرخه باز نشر بیرون 
شود. آیا می بینید؟ درست ش��بیه عصر باس��تان و کهن. کاربران و انسان ها همچون 
رعیت ها بر سر زمین اربابان خود که همانا مدیران فیس بوک هستند بیل می زنند و کار 

طاقت فرسا می کنند و مطلب نشر می دهند.
اختیار آنچه کدام زمین کاشته شده به فصل برداشت برسد و چه کسی از محصول آن 
استفاده کند تنها در دستان اربابان مستکبر اس��ت و در خوش بینانه ترین حالت اینکه؛ 
رعیت می تواند امیدوار باشد که در زیر یوق و شالق و زنجیر ارباب خود تلف نشود، شاید 

در انتهای کار کمی هم تشویق شود. همین!
می ش��ود نمونه های دیگری از قانون قرون وسطا 
را نیز در فضای مس��موم فیس بوک یافت، کمی 
بیشتر دقت کنید و بی اندیش��ید. تقریبا در قانون 
اکثریت کش��ورهای دنی��ا در دوران پس از جنگ 
جهانی دوم نکته ای گنجانده شد که محک آزادی 
بیان و حق ش��هروندی لقب گرفت: این که بتوان 
در محیطی منطق��ی و عاری از تش��نج در مقابل 
نهاده��ای مدیریتی ایس��تاد و انتق��اد و اعتراض 

مسالمت آمیز کرد.
 قانونی که در کشور دیکتاتوری فیس بوک خبری 
از آن نیست و در این نماد و اجتماع پسامدرن، به محض اعتراض و ناهمخوانی آرمان ها 
به راحتی آب خوردن به طور بس��یار محترمانه اخراج می شوید و حق شهروندی نیز از 

کاربران سلب می گردد.
آنچه بیش از همه چیز انسان را می آزارد این نکته است که مدیران فیس بوک در حالی 
خود را آزادترین رس��انه عمومی دنیا می خوانند که از س��مت دیگر چماق دیکتاتوری 
خود را همچون زنگیان مست دور س��ر می چرخانند و برای مخاطبانشان خط و نشان 
می کشند.شاید وقت آن رسیده باش��د که ملت فیس بوک هم خود را از زنجیر اسارت 

برهانند و هوای تازه را استشمام کنند.) حزب اهلل سایبر(

   من نه از رد ش��دن جمعه ها می ترس��م، نه از طوالنی شدن زمان 
که ظهورتان قطعی است. دیر و زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد .

خیالی نیست!  ما تا عمر داریم ذکر العجل می گیریم و تا نفس داریم 
برای آمدنتان نفس می زنیم.اما ترس��م از تیغ دنیاطلبی اس��ت که بر 
گلوی دین نشسته است. ترسم از رفاه طلبی است که اسیر روزگارمان  
می کند.من از این بر جهان س��ر به فلک کش��یده امی ترسم که مبادا 

آسمان انصاف را سوراخ کنند.اما خیالی نیست!  
تا وقتی اماممان همنشین خاک نشینان اس��ت و فقر، فخرش، آنکه 
باید بترسد، ما نیستیم!اینجا جمعیتی دوشادوش ولی شان منتظر شما 

هستند تا کاخ های سفید و سرخ س��رمایه داری را بر سر صاحبانشان 
فروبریزند.

اینجا هر چه هست شوق وصال مظلومانی است که در امید آمدن شما 
به حمایت از تمام مس��تضعفان و محرومان عالم ایستاده اند و  آن ها، 
همه یادگارحضرت روح اهلل)ره( است که فرمود:»ما در صدد گسترش 
نفوذ اسالم در جهان و کم کردن سلطه جهان خواران بوده و هستیم. 

حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشکیل 
امپراتوری بزرگ می گذارند، از آن باکی نداریم و استقبال  می کنیم. 
ما درصدد خشکانیدن ریشه های فاس��د صهیونیسم، سرمایه داری و 
کمونیس��م در جهان هس��تیم.«این روزها همراه با رهبرمان، در دل 

طاق نصرت بسته ایم تا انقالبمان را با ظهور شما به مقصد برسانیم.
خیالی نیست!  

گزارشی از:

 آموزشکده ی فنی و حرفه ای که ترم بهمن ماه در شاهین شهر آغاز به کار خواهد کرد

نگاهی به آزادی بیان در فیس بوک:

فیس بوک، دیکتاتوری ترین کشور دنیا

حسن ختام:

خیالی نیست...
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ویژه شهرستانهای:  استان اصفهان
مطالب ارسالی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد

نشریه در چاپ و ویرایش مطالب ارسالی آزاد می باشد

آیه 5۳  سوره مبارکه المائده
ترجمه: 

و کس��انی که ایمان آورده اند می گویند آی��ا اینان بودند که به 
خداوند سوگندهای سخت می خوردند که جدا با شما هستند 

اعمالشان تباه شد و زیانکار گردیدند. 
تفسیر:

 هر سوگندی نش��انه ی صداقت نیس��ت، فریب سوگندها را 
نخورید.

آیت اهلل ناصری دولت آبادی می فرمودند :
درکودکی به همراه پدرم رفته بودیم جهت چیدن گندم .

دیدیم که زنبوری دانه ی گندمی را برداشت و رفت چندی بعد 
دو مرتبه زنبور گندمی دیگر برداشت و رفت .

کنجکاو ش��دیم که خوراک زنبور گندم نیست پس گندمها را 
کجا میبرد!

به دنبال زنبور رفتیم تا به دیوار گلی رس��یدیم که در ش��کاف 
آن دیوار کبوتری کور بود که زنبور گندمها را برای او میبرد ..

حاال در مورد رزق من وشما
 آیا خداوند بیخیال است؟؟!

اس��ماعیل گوید: امام 
س��ّجاد )ع( بیشتر به 
فرزندان عقیل محّبت 
و عالقه نشان می داد، 
وقتی علّت آن را جویا 

شدند؟
فرمود: وقتی آن ها را 

می بینم یاد کربالء و عاشورا می کنم .
مستدرک الوسائل : 
)ج 2، ص 466، ح 19، کامل الزیارات : ص 107، ح 2(

امام علی)ع(:   
 پایندگی شریعت به امر به معروف و نهی از منکر و بر پاداشتن 

حدود ]الهی[ است.

سئوال: 
پرداخت مال حرام برای ادای دین چه حکمی دارد؟   

جواب:
 ادای دین با پرداخت مال دیگری، تحّقق پیدا نمی کند و ذّمه 

بدهکار با آن برئ نمی شود.
 منبع: )اجوبة االستفتائات ،دین وقرض، س 1761(

الهی؛
خفتگان را نعمت بیداری ده

و بیداران را توفیق شب زنده داری و گریه و زاری
عالمه حسن زاده آملی

 به نماز نگویید کار دارم ، به کار بگویید وقت نماز است . 
)رئیس جمهور شهید محمدعلی رجایی(

دیدن واقعیت

رزق 

هر چی از پشت در آش��پزخونه خواهش کردم ، فایده نداشت. 
درو بسته بود و میگفت : چیزی نیست . االن تموم میشه . وقتی 
اومد بیرون دیدم آش��پزخونه رو مرتب کرده ، کف آشپزخونه 
رو شسته ، ظرفهارو چیده سر جاشون ، روی اجاق گاز و تمیز 
کرده و خالصه آش��پزخونه شده مثل یه دس��ته گل. گفتم: با 
این کارا منو خجالت زده میکنی . گفت: فقط خواستم کمکی 

کرده باشم .  
شهید علی صیاد شیرازی
منبع : )خدا میخواست زنده بمانی ص 7(

قرآن 

حدیث

یادنامه 

احکام

کالم شهید

مناجات

اخالق

خاطره 

یاد کربا   

راه ماندگاری 
شریعت

مال حرام 

بیداری

نماز

نظافت آشپزخانه

در دل�م ب�ود که آدم شوم؛ اّما نشدم
ب����ی خبر از همه عالم شوم؛ اّما نشدم

ب��ر دِر پی�ِر خ��راب�ات نهم روی نیاز
تا ب��ه این طایفه محرم شوم؛ اّما نشدم

هجرت از خویش کنم، خانه به محبوب دهم
تا ب���ه اسم��اء معلّم شوم؛ اّما نشدم

از کف دوست بنوشم همه شب باده عشق
رست�ه از کوثر و زمزم شوم؛ اّما نشدم

ف��ارغ از خ�ویشتن و واله رخسار حبیب
همچن�ان روح مجسم شوم؛ اّما نشدم

سر و پا گوش شوم، پای به سر هوش شوم
ک���ز َدم گرم تو ُملَهم شوم؛ اّما نشدم

از صف��ا راه بیاب��م به س��وی دار فنا
در وف����ا ی������ار مسلّم شوم؛ اّما نشدم

خواستم بر کنم از کعبه دل، هر چه بت است
 ت����ا ب����ِر دوست مکّرم شوم؛ اّما نشدم
آرزوه����ا هم�����ه در گور شد ای نفس خبیث
در دل����م ب����ود ک�ه آدم شوم؛ اّما نشدم

 
منبع : دیوان امام خمینی )ره (

   نقل کرده اند بهل��ول چوبی را بلند کرده بود 
و بر قبرها می زد.

گفتند: چرا چنین می کنی؟
بهلول گفت: صاحب این قبر دروغگوست، چون 

تا وقتی در دنیا بود دایم می گفت: باغ من ، خانه 
من ، مرکب من و... ولی حاال همه را گذاشته و 
رفته اس��ت و اکنون هیچ یک از آن ها، مال او 

نیست که اگر مال او بود حتما با خود برده بود.

در دلم ب�ود که آدم شوم؛  اّما نشدم 

بهلول و چوب زدن او بر قبر
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