
صفـحه

سوگواری عزاداران 
حسینی در سراسر جهان

همزمان با عاش��ورای حس��ینی، مس��لمانان 
سراس��ر جهان با برپایی مجال��س مذهبی، یاد و 
خاطره قیام اباعبداهلل الحس��ین و رش��ادت های 
یاران باوفایش را گرامی داشتند و به ذکر مصیبت 

پرداختند . . .

        سراسری / ادامه در  صفحه   

نهضت سواد آموزی و 
مفاهیم نو

با عنایت به طرح موضوع ش��کاف دیجیتالی 
و لزوم حرکت هوش��مندانه و قدرتمند برای نیل 
به توسعه ای پایدار، ضرورت راه اندازی نهضتی 
در سطح ملی برای افزایش سواد عمومی در این 

حوزه بارز و هویدا است . . .

          پرسش / ادامه در  صفحه   

آسیب شناسی عزاداری 
حضرت امام حسین )ع(

ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین)ع( یکی 
از سرمایه های گرانقدر عزاداری ما است که شیعه را 
حفظ کرده و به تعبیر حضرت امام )ره( اس��ام در 
بقای خودش مدیون عاشورا است و تأکید ائمه هدی 
بر پاسداشت آن روز بزرگ، فراوان است. اما در طول 
تاریخ، این س��رمایه در معرض انحراف و خطر بوده 
است. آسیب هایی می تواند این سرمایه های عظیم را 
تهدی��د کند که یکی از آنها، تحریفات واقعیت های 
عاش��ورا اس��ت. در این مج��ال این موض��وع را به 
بحث می نش��ینیم، که اساساً تحریف چیست و چه 
آس��یب هایی از این ناحیه می تواند به عزاداری امام 

حسین)ع( وارد شود . . .

           جامعه / ادامه در  صفحه   
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

امام جمعه اصفهان : 
عزاداری های ایام محرم باید در 

مسیر انقالب باشد
نماینده ول��ی فقیه وامام جمعه 
اصفهان درخطبه های نمازجمعه از 
هیأت های مذهبی و مردم خواست 
عزاداری هایش��ان همسو با انقاب 
ب��وده و بگونه ای نباش��د که مورد 

تمسخر دشمنان قرار گیرد . . .
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

امام جمعه شهرکرد: 
پیام عاشورا ایستادگی بر روی 

اصول اسالم است
نم�ای�ن���ده ول���ی فقی���ه در 
چهارمحال و بختیاری و امام جمعه 
شهرکرد، با اش��اره به قیام توحیدی 
و الهی امام حس��ین )ع( تأکید کرد: 
پیام عاشورا برای مسلمانان ایستادگی 
ب��ر روی اص��ول اس��ام اس��ت. 

آیت اهلل »محمدرضا ناصری یزدی« در خطبه های نماز جمعه شهرکرد 
در مصای بزرگ امام خمینی )ره( افزود . . . 

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

خیمه سوزان در طاقانک
در طاقان��ک از تواب��ع اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری عاوه بر 
آیین و سنت هایی که شبیه بسیاری 
از شهرهای دیگر کشورمان برگزار 
می شود، مراس��م و آیین هایی نیز 

برگزارمی گردد که سابقه زیادی داشته و به نوعی آن را از سایر شهر ها 
و روستا های اطراف مستثنی می کند . . .

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

اَْیَن الّطالُِب بَِدِم اْلَمْقُتوِل بَِکْرَبالَء

کربال در کربال می ماند اگر 
زینب نبود

در پی تصمیمات متخذه از سوی کمیته حفاظت از منابع طبیعی 
می رساند  عموم  اطالع  به  شهرکرد  شهرستان  المال  بیت  و 
نظر به اینکه اراضی واگذار شده به شرکت عمران زاگرس 
در منطقه سامان جهت ایجاد طرحهای گردشگری در مراجع 
قضایی و بازرسی مطرح می باشد لذا هرگونه نقل و انتقال و 
خرید و فروش اراضی مذکور وفق مقررات اسباب مسئولیت 
را برای متعاملین فراهم می نماید و چنانچه معامله ای بر روی 
اراضی ممنوعه صورت گیرد، مسئولیتهای ناشی از این موضوع بر 
عهده متبایعین می باشد و این اداره مسئولیتی در مقابل ادعای 

اشخاص نخواهد داشت.
سبزعلی کاویانی 

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان چهارمحال و بختیاری 

اطالعیه 

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان
پستهای  احداث  پروژه های  برای  کار  اجرای  توان  ارزیابی  فراخوان:  موضوع 
 400/63 کیلو ولت هـرند و هسنیجه )از توابع استان اصفهان( و فرادنبه )از توابع استان 
چهارمحال و بختیاری( شامل عملیات طراحی و تأمین تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب، 

تست و راه اندازی بصورت کلید در دست
تاریخ دریافت پرسشنامه ارزیابی اولیه: از 88/9/30 لغایت 88/10/13

محل دریافت و تحویل پرسشنامه ارزیابی اولیه: تهران، خیابان گاندی، خیابان 23، 
پالک 17، شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، طبقه همکف، گروه پستهای فشار قوی، 

تلفن: 9- 88791655    
آخرین مهلت تحویل پرسشنامه ارزیابی: 88/10/28

نکات قابل توجه:
• پس از بررسی اسناد و مدارک و اصله در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکتهای واجد 

شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
• به درخواستها و مدارک واصله بعد از تاریخهای اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

• الزم به ذکر است شرکت برق منطقه ای اصفهان تا دو سال آینده از نتایج این فراخوان 
جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده خواهد نمود.

بدیهی است ارائه مدارک پرسشنامه تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت 
شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

• سایر شرایط ارزیابی و اطالعات مربوطه در پرسشنامه های ارزیابی اولیه مندرج است.

آگهی فراخوان عمومی شماره 88/6001
)نوبت دوم(

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

ضمناً می توانید این آگهی را در سایت اینترنتی مشاهده کنید.
www.erec.co.ir             http: //iets.mporg.ir              www.tavanir.ir

وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای اصفهان

13273: م الف

موضوع: واگذاری پروژه ذیل با فهرست بهای سال 1387 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت

برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراردیف

 لوله گذاری فاضالب 1
7,700,000639,082,100عمرانیباغبهادران

اصالح شبکه لوله گذاری 2
40,000,000793,457,698جاریآب میدان عتیق اصفهان

مهلت دریافت اسناد: 88/10/7، مهلت حتویل اسناد به دبیرخانه: 88/10/17
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یکشنبه 88/10/20

دریافت اسناد: سایت اینترنتی

www.abfa-esfahan.com       0311-6680030 :شماره تلفن

موضوع: اجرای عملیات لوله گذاری آب و فاضالب
مناقصات )شماره 225-4-88 تا 226(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

اقامه باشکوه نماز ظهر عاشورا 

رنا
س: ای

عک



سراسری

سوگواری عزاداران حسینی در سراسر جهان

متالشی شدن 4 شبکه تروریستی در کربال

امارات سازمان انرژی اتمی تأسیس می کند  

اقامه باشکوه نماز ظهر عاشورا 

خودکفایی ایران در تولید تجهیزات چاه های نفت و گاز 

حضور رئیس جمهور در مراسم عزاداری در آستان حضرت 
عبدالعظیم )ع(

برگزاری مراسم عاشورای حسینی در سراسر کشور

60 درصد مرزهای کشور تحت کنترل دقیق است  

اختالف چهار ریالی کشف قیمت سهام بیمه آسیا با سازمان 
خصوصی سازی  

چه خبر از پایتختایرانجهان نما

نماز ظهر عاشورا روز یکشنبه به 
صورت جماعت و با ش��کوه هر چه 
تمامتر در تمامی شهرها و روستاهای 

ایران اسامی برگزار شد.
و  حس��ینی  ع��زاداران  خی��ل 
دس��ته های مختل��ف ع��زاداری در 
سراس��ر کش��ور که در مس��یرهای 
گوناگ��ون ب��ه س��مت مرکز ش��هر 
ی��ا مس��اجد و امامزاده ه��ا در حال 

حرک��ت و ع��زاداری بودن��د با بلند 
ش��دن نوای روحبخ��ش اذان ظهر، 
ع��زاداری را متوقف ک��رده و با یاد 
نماز ظهر عاش��ورای سرور و ساالر 
ش��هیدان،حضرت حس��ین بن علی 
علیه السام، با تشکیل صفوف به هم 
فشرده، نماز جماعت ظهر و عصر را 
باشکوه و معنویت خاصی به امامت 

حجج اسام اقامه کردند.

ب��ا ت��اش صنعتگ��ران ایرانی 
تجهیزات س��رچاهی چاههای نفت 
و گاز در ای��ران 100 درصد تولید و 

بومی سازی شد.
 به گزارش واحد مرکزی خبر، 
مدیر عامل ش��رکت مل��ی حفاری 
ایران س��اخت شیرآالت فوران گیر، 
اتصاالت، شیرها، س��رلوله جداری 
و س��رلوله مغ��زی را از جمل��ه این 
قطعات برشمرد و افزود: این قطعات 
بر اس��اس آخری��ن فناوریهای روز 
جهان و بر اساس استانداردهای بین 
المللی در استان خوزستان ساخته و 

بومی سازی شده است. 
بهمن��ی با بیان اینک��ه کار بومی 
س��ازی ای��ن قطع��ات از دو س��ال 

گذش��ته در استان خوزس��تان آغاز 
ش��ده اس��ت، گفت: س��اخت این 
قطع��ات در انحص��ار کش��ورهای 
انگلیس و امریکا بوده اس��ت که با 
بومی س��ازی این قطعات، ایران از 

واردات این محصول بی نیاز شد.
وی کنت��رل خ��روج، افزای��ش 
ایمنی، تنظیم دب��ی و نمونه برداری 
از چاه را از کاربردهای این قطعات 
برش��مرد و افزود: هزینه ساخت هر 
قطع��ه در داخل کش��ور معادل یک 

دوم نمونه های خارجی است.
س��رچاهی  قطع��ات  تع��داد 
چاههای نفت و گاز 40 قطعه است 
که همه آنها در کش��ور بومی سازی 

شده است. 

آیین  ه��ای س��وگواری  حضرت 
اباعب��داهلل الحس��ین )ع( دی��روز در 
عاشورای حس��ینی در سراسر کشور 

برگزار شد.
عاش��قان خان��دان عصم��ت و 
طهارت )ع ( از نخستین ساعات صبح 
دیروز با راه اندازی هیأتهای عزاداری 
در خیابانه��ای ش��هرها و محله ها و 
سینه زنی و زنجیرزنی در غم شهادت 
مظلومان��ه س��االر ش��هیدان و یاران 

باوفایش اشک ماتم ریختند.
سوگواران حس��ینی با برافراشتن 
بیرقهای رنگارنگ و برپایی خیمه ها 
و برگ��زاری نمایش ه��ای خیابان��ی 
صحنه های غمبار و حزن انگیز روز 

عاشورا را به تصویر کشیدند.
گزارش خبرنگاران واحد مرکزی 

خبر از سراس��ر کش��ور حاکیس��ت 
دوس��تداران حضرت امام حسین )ع( 
بار دیگر با فریاد یا حس��ین، یا عباس 
)ع(، عشق و ارادت  خالصانه خود را 
به  خاندان  عصمت  و طهارت  )ع( ابراز 

کردند.
ره��روان مکت��ب ام��ام حس��ین 
علی��ه الس��ام به ی��اد ش��جاعت و 
ف��داکاری حضرت سیدالش��هدا )ع(، 
حضرت ابوالفضل العباس )ع( و دیگر 
اهل بی��ت و اصحاب آن حضرت در 
دش��ت کربا، بار دیگر درس ایثار و 
از خود گذش��تگی در راه دین خدا را 
مرور کردند و عبودیت و بندگی و امر 
به معروف و نهی از منکر و عش��ق به 
نماز را از مکتب امام حسین آموختند.

بر اس��اس این گزارش برگزاری 

مراسم ش��بیه خوانی که بخش هایی 
از صحنه دش��ت کرب��ا را به نمایش 
ک��ودکان،  حض��ور  می گذاش��ت، 
س��یاهپوش  جوان��ان  و  نوجوان��ان 
ب��ا س��ربندهای مزین به ن��ام مبارک 
معصومین )ع(، برپایی ایس��تگاههای 

صلواتی و توزیع شیر، شربت و آب به 
یاد تشنگان کربا و صف بستن فقیر و 
غنی برای گرفتن غذای نذری به عشق 
حس��ین )ع( جلوه هایی معنوی، زیبا 
و دیدنی از عزاداری پرش��ور مردم در 

سراسر کشور بود.

همزمان با عاشورای حسینی، نماز 
ظهر و عصر با حضور رئیس جمهور 
و ب��ه امامت حجت االس��ام محمد 
تقدیری در آس��تان مقدس حضرت 

عبدالعظیم حسنی )ع( اقامه شد.
محمود احمدی نژاد پیش از ظهر 
دیروز با حض��ور در صحن مصای 
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع( 
در جمع هیأت های عزادار سینه زن و 

زنجیرزن به عزاداری پرداخت.
در این مراسم مدیران هیأت های 
عزادارکه دس��تجات آن��ان در صحن 

مصلی عزاداری می کردند، از دست 
رئیس جمهور تابل��وی )و ان یکاد ( 

دریافت کردند.
رئیس جمهور پس از این مراسم 
در جم��ع زائران و ع��زاداران حاضر 
ش��د و به درخواست های آنان پاسخ 
گفت. این پنجمین س��الی اس��ت که 
محمود احمدی ن��ژاد رئیس جمهور 
کش��ورمان در مراس��م عزاداری روز 
عاشورای حس��ینی در آستان مقدس 
حض��رت عبدالعظی��م حس��نی )ع( 

شرکت می کند.

80 درصد مرزهای کشور تاپایان 
برنامه پنجم توسعه به طور کامل کنترل 

می شود. 
فرمانده نیروی انتظامی کشور در 
خرم آباد گفت: در ابتدای برنامه چهارم 

توسعه فقط 15درصد مرزهای کشور 
در کنترل ما بود اما با حمایت دولت و 
مجلس شورای اسامی در حال حاضر 
60 درصد مرزهای کش��ور نظارت و 

کنترل دقیق می شود. 

س��ردار اس��ماعیل احمدی مقدم 
گفت: اگر چه نبود کنترل در 40 درصد 
از مرزهای کشور می تواند مشکاتی 
از حیث امنیتی برای کش��ور به وجود 
آورد ام��ا با جدیت و همکاری خوب 

مجلس شورای اسامی و دولت طرح 
تقویت مرزها، انسداد، افزایش کنترلهای 
الکترونیکی و تقویت واحدهای مرزی 
و افزایش تعداد مرزداران را در دستور 

کار قرار دارد. 

معاون سازمان خصوصی سازی 
گفت: هر س��هم بیمه آس��یا در حالی 
هزار و 468 ریال کش��ف قیمت شد 
که قیمت کارشناسی این سازمان هزار 

و 464 ریال بود.    
به گزارش ایرنا، اسماعیل غامی 
در خصوص کشف قیمت سهام بیمه 
آسیا افزود: این قیمت در حالی مورد 

معامله کارگزاران قرار گرفت که قیمت 
کارشناسی شده این سازمان براساس 
آیین نامه قیمت گ��ذاری 1466 ریال 
بود. با این اوصاف بین کشف قیمت و 
نرخ مدنظر سازمان خصوصی سازی 
فقط 4 ریال فاصله وج��ود دارد. وی 
با بی��ان اینکه امکان انتش��ار گزارش 
قیمت گذاری سهام شرکت ها از جمله 

بیمه آس��یا وجود ندارد، گفت: درصد 
واگذاری س��هام بیمه البرز بستگی به 
کش��ش بازار و تقاضای س��هامداران 
دارد. در صورتی که تقاضایی باش��د 
سازمان خصوصی س��ازی از دوشنبه 
نس��بت به عرضه تدریجی سهام این 
ش��رکت اقدام خواهد ک��رد. به گفته 
معاون س��ازمان خصوصی س��ازی با 

واگ��ذاری 10 درصد از س��هام بیمه 
آس��یا طی روز جاری و همچنین 20 
درصد از س��هام این شرکت بابت رد 
دیون، 10 درص��د دیگر به کارکنان و 
مدیران تعلق خواهد گرفت و با توجه 
به حفظ مالکیت 20 درصدی دولت، 
40 درصد دیگر از س��هام این شرکت 

قابلیت عرضه در بورس را دارد. 

همزمان با عاشورای حس��ینی، مسلمانان 
سراس��ر جهان با برپایی مجالس مذهبی، یاد و 
خاطره قیام اباعبداهلل الحس��ین و رشادت های 
ی��اران باوفای��ش را گرامی داش��تند و به ذکر 

مصیبت پرداختند. 
 به گزارش واحد مرکزی خبر، در عتبات 
عالی��ات ب��ه ویژه کرب��ای معل��ی میلیون ها 
زائ��ر در ماتم ش��هادت فرزندان رس��ول خدا 

صلوات اهلل علیه سوگواری کردند.
منطقه بین الحرمین و خیابان های اطراف 
مرق��د مقدس حضرت اباعبداهلل علیه الس��ام 
و حض��رت ابوالفضل س��ام اهلل علی��ه پر از 

زائران  و  بود  جمعیت 
ایران��ی هم��راه با بقیه 
کش��ورهای  زائ��ران 
ب��ه  اق��دام  اس��امی 
سینه  مراسم  برگزاری 
زن��ی و ع��زاداری در 

کربا کردند.
عزاداران  و  هیأتها 

حس��ینی اس��تان نجف اش��رف نیز همزمان با 
شب عاش��ورای اباعبد اهلل الحسین )ع( تا دیر 
وقت برای عرض تس��لیت، به مرقد حضرت 
امام علی )ع( رفتند و در مظلومیت پس��ر شیر 

خدا بر سرو سینه زدند.
مناط��ق و خیابانه��ا اط��راف ح��رم مطهر 
حضرت علی )ع( مملو از عزاداران حس��ینی 
بود و ش��یعیان و ارادتمندان اهل بیت عصمت 
و طهارت به همراه هزاران زائر ایرانی از شب 
عاش��ورا تا اذان صبح با نوحه خوانی و س��ینه 
زنی در رثای س��ید و ساالر شهیدان حضرت 

امام حسین)ع( سوگواری کردند.

مسلمانان فرانسوی و ایرانیان مقیم پاریس 
در ش��ب عاشورای حس��ینی به سوگ حسین 
)ع( و یاران سید و ساالر شهیدان نشستند. در 
این مراسم پس از سخنرانی، مداحان اهل بیت 
اشعاری را در سوگ اباعبداهلل الحسین و یاران 
باوفایش س��رودند و عزاداران هم اشک ماتم 

ریختند و بر سر و سینه زدند.
عاش��قان  و  بروکس��ل  مقی��م  ایرانی��ان 
ام��ام حس��ین)ع( هم در ش��ب عاش��ورا، یاد 
رش��ادت های آن ام��ام و ی��اران باوفایش را 

گرامی داشتند.
دوس��تداران اهل بیت عصمت و طهارت 
در بلژیک در مراسم سالگرد شهادت جانسوز 
اباعبداهلل الحسین و یاران گرامی آن حضرت، 

اشک ماتم ریختند و بر سر و سینه زدند.
همچنین ش��یعیان به وی��ژه ایرانیان مقیم 
انگلیس در شهرهای لندن، منچستر،کاردیف، 
بیرمنگهام، گاس��گو، ناتینگهام و نیوکاسل با 
حضور در مس��اجد و مراکز اسامی بیرق عزا 

بر پا و سوگواری کردند.
شیعیان کشورهای اس��امی مقیم لندن به 
وی��ژه ایرانیان عزادار عاش��ق اهل بیت علیهم 
الس��ام در شب عاش��ورا به یاد سید و ساالر 
ش��هیدان کربا و علمدارش اباالفضل العباس 
یکپارچه سیاهپوش ش��دند و با نوحه خوانی 
و س��ینه زنی، در سوگ ش��هیدان کربا اشک 

ماتم ریختند.
ش��یعیان روس��یه نیز همزمان با شب دهم 
محرم با حضور در مساجد،  حسینیه ها و تکایا 

به عزاداری پرداختند.
شرکت کنندگان در این آئین عزاداری در 

فراق س��رور و ساالر ش��هیدان کربا و یاران 
با وف��ای اباعبداهلل الحس��ین)ع( اش��ک ماتم 

ریختند.
همچنی��ن در ش��ام عاش��ورای حس��ینی، 
شیفتگان راه و مکتب امام حسین علیه السام 
در پکن، به یاد شهیدان مظلوم کربا عزاداری 

کردند.
س��وگواران امام حس��ین علیه السام در 
پک��ن با خواندن زیارت عاش��ورا، بر مصائب 
س��االر ش��هیدان و یاران باوفایش گریستند و 

بر سینه زدند.
حض��ور قش��رهای مختل��ف ارادتمندان 
عصمت  بی��ت  اه��ل 
علیه��م  طه��ارت  و 
السام به ویژه جوانان 
بازرگانان  و  دانش��جو 
ایرانی در این مراس��م 
و  ب���ود  چش��مگیر 
عاشقان  و  ش��یعی��ان 
مکتب امام حسین )ع( 
با نمایش اتحاد و همبس��تگی خ��ود، بر لزوم 
حفظ آرمان بزرگ عاشورا و دستاوردهای قیام 
خونین کربا تأکید کردند. در این مراس��م که 
شمار زیادی از اتباع دیگر کشورها نیز حضور 
داشتند، حجت االس��ام و المسلمین حسنی، 
روحان��ی اعزامی از ایران درب��اره ابعاد واقعه 
عاش��ورا و تاثیرات ماندگار ایث��ار و فداکاری 
حضرت امام حس��ین علیه الس��ام سخنرانی 

کرد.
در ش��ب عاش��ورای حسینی، ش��یعیان و 
محبان اهل بیت در مالزی و کشورهای جنوب 
شرق آسیا نیز به یاد مظلومیت سرور آزادگان 
جهان حضرت اباعبداهلل الحس��ین )ع( و یاران 

باوفایش به سوگ نشستند.
در  دلس��وخت�ه سیدالش����هدا  عاشق��ان 
مالزی،اندونزی، تایلند، میانمار، برونئی، چین، 
ژاپن و سنگاپور هم در شب عاشورا در سوگ 
غربت خورش��ید کربا ناله ها سر دادند و بر 

سر و سینه زدند.
عاش��قان و دلبس��تگان امام حسین)ع( و 
یاران باوفای��ش در کاراکاس پایتخت ونزوئا 

به یاد آن بزرگ مرد تاریخ سوگواری کردند.
شیعیان و مسلمانان مقیم ونزوئا با حضور 
در مرکز اس��امی این شهر به یاد مظلومیتها و 
ش��هادت مسافران کربا به سر و سینه زدند و 
در غم س��االر ش��هیدان و یاران گرامی ایشان 

سوگواری کردند.
به مناس��بت ف��را رس��یدن م��اه محرم و 
عاشورای حسینی، مراسم عزاداری در مسجد 
کبود ایروان پایتخت ارمنستان نیز برگزار  شد. 
صدها نفر از ایرانیان س��وگوار مقیم ارمنستان 
در ای��ن مس��جد ع��زاداری کردن��د و در غم 
شهادت جانس��وز حضرت امام حسین )ع( و 

یاران باوفایش اشک ماتم ریختند.
همچنین مراسم سوگواری شب عاشورای 
حسینی به یاد شهدای کربا با حضور ایرانیان 
مقی��م و کارکن��ان نهادهای ایرانی مس��تقر در 

تاجیکستان و خانواده هایشان برگزار شد.
عاش��قان و عزاداران ابا عبداهلل حسین )ع( 
و یاران باوفایش، در نمازخانه حسینیه سفارت 
جمهوری اسامی ایران در دوشنبه در فضایی 
آکنده از حزن و اندوه به نوحه خوانی و سینه 
زن��ی پرداختند و به یاد ش��هدای مظلوم کربا 

اشک ماتم ریختند.

فرمانده عملیات کرب��ا اعام کرد نیروهای 
امنیتی کربا چهار ش��بکه تروریستی وابسته به 

متاش��ی  را  القاع��ده 
کردند.

به گ��زارش واحد 
مرکزی خبر، س��رتیپ 
عثمان غانم��ی افزود : 
دو ش��بکه از این چهار 
شبکه نوجوانانی هستند 
که ب��ه اجرای عملیات 

تروریستی در منطقه مسیب واقع در 40 کیلومتری 
شمال کربا اقدام کرده بودند. وی افزود: نیروهای 

امنیتی در شهر مسیب هم یک تروریست را پیش 
از منفج��ر کردن کمربند انفج��اری خود در میان 
زائران حسینی بازداشت 

کردند.
عملیات  فرمان��ده 
کربا با اشاره به وجود 
25 هزار نیروی امنیتی 
برای حفاظت از امنیت 
این شهر گفت: عاوه 
بر آن، بالگردها هم در 
آس��مان کربا برای تأمین جان زائران گش��تزنی 

می کنند.

 شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس حکومت 
امارات، دستور تأسیس س��ازمان انرژی اتمی را 
صادر و ولیعهد ابوظبی و نایب رئیس دولت را به 

عنوان نخستین رئیس آن منصوب کرد. 
 ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر امارات اوایل 
هفته گذشته قرارداد ساخت نیروگاه های هسته ای 

را با امریکا به مرحله اجرایی درآورد. 

براس��اس این قرارداد امارات تا س��ال 2015 
بیش از 40 میلیارد دالر برای ساخت نیروگاه های 
هسته ای به منظور اس��تفاده صلح آمیز از انرژی 

اتمی و تولید برق هزینه خواهد کرد. 
امارات با فرانسه هم قراردادی هسته ای دارد 
که براساس آن فرانسه در این کشور چند نیروگاه 

اتمی خواهد ساخت.

یک چهارم بنزین کشور 
در استان تهران می سوزد

در ح��ال حاضر به طور متوس��ط روزانه 61/7 میلیون 
لیتر بنزین، 112 میلیون لیتر گازوئیل، 66/8 میلیون لیتر 
نفت کوره، 29 میلیون لیتر نفت س��فید و 7/5 هزار تن 
گاز مایع در کش��ور مصرف می شود. در سال گذشته 
نیز مصرف مجموع پنج ف��رآورده اصلی نفتی روزانه 
244 میلیون و 217 هزار لیتر بوده که سهم بنزین از این 
رقم 66/8 میلیون لیتر بوده اس��ت. سهم مصرف سایر 
فرآورده ها نظیر گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید و گاز 
مایع به ترتیب 91/8 میلیون لیتر، 47 میلیون لیتر، 18/4 

میلیون لیتر و 10 هزار و 291 تن بوده است.
در میان استان های کش��ور در سال 87 استان تهران با 
مصرف 31 میلی��ون و 636 هزار لیتر فرآورده نفتی در 
روز مقام نخس��ت را به خود اختصاص داده است. در 
این اس��تان به طور متوسط 15 میلیون و 150 هزار لیتر 
در روز بنزین مصرف شده است که حدود یک چهارم 
بنزین مصرفی کل کش��ور را ش��امل می شود. مصرف 
گازوئیل استان تهران نیز در این سال روزانه 9 میلیون 
و 818 هزار لیتر بوده که در این بخش نیز رتبه نخست 

را دارد.
نفت کوره، نفت س��فید و گاز مایع دیگر فرآورده های 
نفتی هستند که به ترتیب 3 میلیون و 527 هزار لیتر، 911 
هزار لیتر و یک میلیون و 193 هزار تن مصرف شده اند. 
پس از تهران اس��تان اصفهان رتب��ه دوم مصرف کننده 

فرآورده های نفتی را دارا است.
در این اس��تان در سال گذش��ته در مجموع و به طور 
متوسط روزانه 24 میلیون و 758 هزار لیتر فرآورده نفتی 
به مصرف رسیده است که بنزین بیش از 5 میلیون لیتر 
از آن را تشکیل می دهد. همچنین مصرف 8/7 میلیون 
لیتری گازوئیل نیز در جایگاه دوم کشور قرار دارد. سه 
فرآورده نفتی دیگر مصرف ش��ده در اس��تان اصفهان 
ش��امل نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع است که به 
ترتیب 9/3 میلیون لیتر، 629 هزار لیتر و 539 هزار تن 

بوده است.
اما جدا از میزان جمعیت و تعداد خودرو به  عنوان دو 
عامل اثرگ��ذار در مصرف فرآورده های نفتی رتبه های 
بعدی پرمصرف ترین استان ها عمدتاً استان های مرزی 
یا نزدیک به مرز  اس��ت. در این راستا استان خراسان 
ش��مالی با مجموع مصرف روزان��ه 14/1 میلیون لیتر 
فرآورده به رغم جمعیت نه چندان زیاد خود در جایگاه 

سوم پرمصرف ترین ها نشسته است.
در این راس��تا 4/6 میلیون لیتر بنزین، 5/7 میلیون لیتر 
گازوئی��ل، 1/9 میلیون لیتر نفت کوره، 1/6 میلیون لیتر 
نفت سفید و 59 هزار تن گاز مایع مصرف شده است.

ف��ارس نیز در رده بندی مصرف اس��تان ها رتبه چهارم 
را از آن خ��ود کرده اس��ت: 14/1 میلیون لیتر مجموع 
مصرف روزانه پنج فرآورده نفتی در این اس��تان است 
که 4/3 میلیون لیتر آن را بنزین تشکیل می دهد. مصرف 
گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع نیز در این 
استان به ترتیب 5/9 میلیون لیتر، 1/3 میلیون لیتر، 810 

هزار لیتر و 822 هزار تن بوده است.
پنجمین استان پرمصرف کش��ور در سال 87 به استان 
خوزس��تان اختصاص دارد. در این استان 13/1 میلیون 
لیتر فرآورده نفتی در هر روز به مصرف رسیده است. 
بنزی��ن با 3/4 میلیون لیتر، گازوئیل با 5/6 میلیون لیتر، 
نفت کوره با 2 میلیون لیتر، نفت سفید با 2 میلیون لیتر 
و گاز مای��ع با 966 هزار تن پنج فرآورده نفتی مصرف 

شده در خوزستان هستند.
کهگیلویه و بویراحمد کم مصرف ترین استان

از سوی دیگر با مشاهده آمار مصرف فرآورده های نفتی 
در استان ها، اس��تان های محروم کشور انتهای جدول 
مصرف را به خود اختصاص داده اند. در آمار ارائه شده 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی استان 
کهگیلویه و بویراحمد کم مصرف ترین اس��تان کشور 

است.
در این اس��تان در سال گذشته در مجموع 1/1 میلیون 
لیتر در روز به مصرف رس��یده اس��ت. مصرف بنزین 
روزانه این اس��تان 479 هزار لیتر است که مقام بیست 
و هش��تم کشور را دارد. گفتنی است کم مصرف ترین 
استان در مصرف بنزین استان ایام شناخته شده است. 
مصرف سایر فرآورده های نفتی در استان کهگیلویه و 
بویراحمد شامل 339 هزار لیتر گازوئیل، 24 هزار لیتر 
نفت کوره، 145 هزار لیتر نفت س��فید و 59 هزار تن 

گاز مایع است.
پ��س از کهگیلویه و بویراحمد، اس��تان چهارمحال و 
بختیاری رده بیست و نهم جدول مصرف استان ها را به 
خود اختصاص داده است. مجموع فرآورده های نفتی 
مصرف شده در این اس��تان 1/8 میلیون لیتر است که 
640 هزار لیتر آن مربوط به بنزین است. مصرف بنزین 
در این استان رتبه بیست وششم را میان استان های کشور 

داراست.
همچنین گازوئیل مصرف ش��ده در هر روز این استان 
663 لیت��ر بوده که با اف��زودن آن به 95 هزار لیتر نفت 
کوره، 194 هزار لیتر نفت س��فید و 117 هزار تن گاز 

مایع جدول مصرف این استان تکمیل می شود.
ایام نیز در رده بندی مصرف فرآورده های نفتی استان ها 
جزء کم  مصرف ترین هاست. این استان با مصرف 1/9 
میلیون لیتر فرآورده در روز مقام بیست وهشتم جدول 
را به خود اختصاص داده است. این استان با 419 هزار 
لیتر در روز کمترین مصرف بنزین را در میان استان های 
کشور دارد. مصرف گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید و 
گاز مایع این اس��تان نیز در سال گذشته به ترتیب 630 
هزار لیتر، 230 هزار لیت��ر، 326 هزار لیتر و 189 هزار 

تن بوده است.
استان های سیس��تان و بلوچس��تان،  آذربایجان غربی، 
مازندران، آذربایجان شرقی، کرمان، مرکزی، قزوین، یزد، 
هرمزگان، کرمانشاه، گیان، همدان، بوشهر، کردستان، 
لرستان، گلستان، قم، سمنان، اردبیل، زنجان، خراسان 
رضوی و خراسان جنوبی در مصرف فرآورده های نفتی 
به ترتیب رتبه های ششم تا بیست وهفتم را دارا هستند.

گفتنی اس��ت در سال 87 به طور متوسط روزانه 66/8 
میلیون لیتر بنزین، 91/8 میلیون لیتر گازوئیل، 47 میلیون 
لیتر نفت کوره، 18 میلیون لیتر نفت سفید و 10/3 میلیون 

تن گاز مایع در کل کشور به مصرف رسیده است.

رئی��س جمه��ور س��وریه و   
نخس��ت وزیر ترکیه تأکید کردند: 
رژیم اس��رائیل در مس��یر برقراری 
صلح در منطقه مانع تراش��ی کرده 

و می کند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، 
بشار اسد در نشست خبری مشترک 
با رجب طیب اردوغان در دمش��ق 
خاطرنش��ان کرد: سوریه عاقه مند 

به برقراری صلح عادالنه در منطقه 
است و ترکیه هم به عنوان میانجی 
ت��اش ج��دی در این باره داش��ته 
اس��ت اما صل��ح نیازمند ش��ریکی 
واقعی است که رژیم اسرائیل چنین 
عاقه ای از خود نش��ان ن��داده و 

نمی دهد.
وی افزود: رژیم اسرائیل درپی 
مذاکرات بی هدف اس��ت تا بتواند 

آن را وی��ران کن��د و به همین دلیل 
همیشه مدعی اس��ت که مذاکرات 
با دمش��ق باید بی قید و شرط باشد 
اما دمش��ق این مسأله را نمی پذیرد 
و مذاکرات را تنها برای آزادس��ازی 
سرزمینهای اشغالی پیگیری خواهد 

کرد.
بش��ار اس��د در بخش دیگری 
از س��خنانش پایان محاصره غزه را 

خواس��ت همه مسلمانان دانست و 
گفت: کس��ی ک��ه در محاصره غزه 
نقش دارد، دس��تش ب��ه خون مردم 

فلسطین نیز آغشته است.
همچنین رجب طیب اردوغان 
خاطرنش��ان کرد: رژیم اس��رائیل با 
حمله به غزه همه تاش��ها را برای 
برقراری صلح در منطقه نقش برآب 

کرد.

سوریه و ترکیه : اسرائیل مانع صلح منطقه 
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علم و صنعت

چند کالس سواد داری؟

سواد اطالعاتی

سواد رسانه ای

 نگاهی به مفهوم سواد فناوری
 اطالعات و ارتباطات

س��واد  »چند کاس  ــان-  عرف
داری؟« آی��ا هن��وز ه��م بای��د این 
پرس��ش جزء دیالوگه��ای عادی و 
نس��بتًا روزمره ی جامع��ه ی ایران 
باش��د؟ آیا وقت آن نرسیده به جای 
طرح ای��ن پرس��ش، بگوییم چقدر 
با رایانه آش��نایی داری؟ موتورهای 
جس��تجوی معروف را می شناسی؟ 

نسخه جدید وینوز را داری و...
ام��ا واقعیتی که متأس��فانه هنوز 
در جامع ایرانی س��ال 1388 وجود 
دارد آمار ناامید کننده ی بیسوادی و 
کم س��وادی است. با در نظر گرفتن 
اینکه بخش��ی از آمار بیس��وادی که 
هر س��اله تکرار می ش��ود و متعلق 
به گروهی از افراد جامعه اس��ت که 
به علل فرهنگی، اجتماعی و سن و 
سال انگیزه الزم برای با سواد شدن 
را ندارن��د اما وج��ود پدیده ی کم 
سوادی که غالبًا در آمارهای رسمی 
ب��ه آن توج��ه نمی ش��ود در عصر 
کنونی، ش��اید به اندازه ی بیسوادی 
پیامدهایی به دنبال داش��ته باشد. در 
واقع تا زمانی ک��ه ارزش و اهمیت 
س��واد تنه��ا در حد توانای��ی یافتن 
آدرس کوچه و خیاب��ان و خواندن 
قبوض خدم��ات رفاهی )برق، گاز، 
و...( تعریف و به جامعه ارائه ش��ود 
نم��ی ت��وان انتظار داش��ت افراد به 
ارزش و اهمی��ت س��واد رایانه ای، 
اطاعاتی و... واقف گردند. از سوی 
دیگر، ت��ا زمانی که زیرس��اختهای 
جامعه به آن درجه از توسعه یافتگی 
نرسیده باشند که اشخاص کم سواد 
فاقد س��واد اطاعاتی، ناتوانی و در 
واقع بیس��وادی در مقوله های ذکر 
ش��ده را احس��اس کنن��د، صحبت 

از ارزش و جای��گاه چنین س��وادی 
نم��ی تواند به عن��وان یک فرهنگ 
در جامع ی در حال توس��عه ایران، 
نهادینه شود. اما موضوع دیگری که 
بای��د آن را م��د نظر ق��رار داد و آن 
را ب��ه عنوان ی��ک واقعیت اجتناب 
ناپذیر پذیرفت بحث سرعت تولید 
اطاع��ات و جریان ب��دون توقف 
»موج سوم« اس��ت. یک کارشناس 
برنامه  ادبیات  می گوید:  آموزش��ی 
ریزی روی جهان از دهه 50 به بعد، 
از دو برابر ش��دن دانش بشر، در هر 
ده س��ال خبر می داد، به این ترتیب 
باید قبول کنیم که قرن 21 به سمتی 
می رود ک��ه دیگر میزان تحصیات 
 آکادمیک مبنا و معیار سواد محسوب 
نمی ش��وند زیرا دان��ش آموختگان 
بس��یاری از رش��ته های علوم پایه 
تنها س��الهای محدودی پس از فارغ 
التحصیلی می توانند از دانش دوران 
تحصیل خ��ود بهره گیرند و پس از 
مدتی اطاع��ات جدیدی جایگزین 
قبل��ی خواهند ش��د به ط��وری که 
ش��خص در رشته ی تحصیلی خود 

به نوعی کم سواد تلقی خواهد شد. 
بحث به روز شدن دانش و اطاعات، 
امروزه یک��ی از چالش های اصلی 
کشورهای در حال توسعه است. با 
این تفاس��یر می توان عمق دردناک 
سؤالی که تیتر مبحث پیش رو است 
را بیشتر احساس کرد. اما مبحثی که 
امروزه در موضوعات مرتبط با سواد 
در جوام��ع در حال توس��عه مواجه 
است موضوع سواد اطاعاتی است. 
سواد اطاعاتی در یک تعریف عام 
ب��ه معنی مه��ارت جس��تجو یافتن 
و اس��تفاده از اطاع��ات برای حل 
مش��کات و تصمیم گیری مؤثر و 
کارآمد اس��ت. بس��یاری از استادان 
دانشگاه معتقدند سواد اطاعاتی به 
تدریج مکان  اصلی خود را می یابد 
و رونق س��واد اطاعاتی ناش��ی از 
جهت گیریهایی است که خواسته و 

ناخواسته از آن تأثیر می پذیریم.
ی��ک اس��تاد دانش��گاه تربی��ت 
مدرس، از تبادل اطاعات با عنوان 
»تج��ارت نرم« نام برده و می گوید: 
س��هم تجارت ن��رم در دنیا در حال 

افزایش اس��ت و کشورها به سمت 
تجارت نرم، دانش و سواد اطاعاتی 

رو می آورند.
یک��ی از اعضای هی��أت علمی 
نیز س��واد  ای��ران  کتابخان��ه مل��ی 
اطاعاتی را نوع��ی قدرت ارزیابی 
ک��رده و می گوید: در ای��ران اولین 
مکان��ی که س��واد اطاعات��ی را در 
زمینه ی علم��ی به کار برد کتابخانه 
آس��تان قدس رضوی اس��ت که در 
ابت��دا به ص��ورت تئ��وری و عملی 
آم��وزش  ب��ه  اینترنت��ی  س��پس  و 

کتابخانه ای پرداخت.
دکتر صمیع��ی، الحاق دو واحد 
درس��ی در مدارس و دانشگاهها با 
عنوان اطاع رسانی کتابخانه ای را 

یک ضرورت دانسته است.
ام��ا از مجم��وع دیدگاهه��ا و 
نظرات اس��تادان، محققان و دس��ت 
کتابخان��ه ای  ام��ور  ان��درکاران 
کش��ورمان  چنین به نظر می رس��د 
 ک��ه جای��گاه س��واد اطاعات��ی در 
ای��ران هن��وز ب��ه خوبی مش��خص 
 نشده اس��ت و نبود زیرس��اختها و
 بس��ترهای مناس��ب در این زمینه، 
سرعت ایران را در رسیدن به سطح 
 مطلوب به��ره مندی از س��واد کند 

می کند.
و س��رانجام اینکه: در ش��رایط 
فعل��ی جهان و رویکرد س��رعتی و 
اطاعات مح��ور قرن 21 ما نیازمند 
ارائ��ه ی باز تعریفی ن��و از نهضت 
س��واد آموزی هس��تیم زیرا محدود 
ک��ردن س��طح س��واد ب��ه توانایی 
خواندن و نوشتن باعث عقب ماندن 
کشور از چرخه ی پر سرعت تبادل 

اطاعات خواهد شد.

 سواد رسانه ای در واقع یک نوع درک متکی 
بر مهارت است که می توان بر اساس آن انواع 
رسانه ها را از یکدیگر تمیز داد، انواع تولیدات 
رس��انه ای را از یکدیگر تفکیک و شناسایی و 
نحوه کارکرد رسانه ها و معنی سازی در آنها را 
درک کرد. در واقع س��واد رسانه ای بینندگانی 
را پرورش می دهد ک��ه توانایی گزینش دارند 
و ش��کل، قالب و محتوا در رسانه های جمعی 
را با نگاهی انتقادی می نگرند. سواد رسانه ای 

در دنیای امروزه به دنبال 
مقابل��ه ب��ا کارکرده��ای 
رس��انه های بزرگ غالب 
آنها  ک��ه ه��دف  اس��ت 
تأمی��ن هژمونی فرهنگی، 
تعمیم فلس��فه سیاسی و 
حفظ قدرت هایی اس��ت 
که خ��ود این رس��انه ها 
هس��تند.  آنها  محص��ول 
در تعری��ف واح��دی که 
از  بس��یاری  س��وی  از 

متخصصان این مبحث بیان می ش��ود، س��واد 
رس��انه ای عموماً به عنوان توانایی دسترس��ی 
به رس��انه ها، درک و فهم رس��انه ها، ارزیابی 
منتقدانه زمینه های مختلف و محتوای رسانه ها 
و نیز خلق ارتباط در بافت ها و شرایط مختلف 

تعریف می شود.
سواد رسانه ای برای ارتباطات تجاری

تبلیغات قس��متی از زندگ��ی روزانه و نیز 
یکی از قسمت های اقتصاد بازار آزاد است که 
در جهان امروز به عنوان »نیرو ارتب�اطی مسلط 
و غالب« و یا »نش��انه های مورد پسندعامه« در 
نظر گرفته می ش��ود. تبلیغات با آراستن کاالها 
از طری��ق معنی دادن به آنه��ا، معنی یا رمزگان 
فرهنگی جایگزین را به مخاطبان نشان می دهد 
و سعی می کند از طریق بازنمایی های بصری 
و تکنیک ه��ای مختلف که به طور ماهرانه ای 
در آنها گنجانده شده، نشانه های مختلف را از 
عرصه های دیگر مانند ورزش، سیاست و هنر 
به عرصه تبلیغات کشانده و تمامی ارزش ها یا 
معن��ای کاالها را به مصرف کننده منتقل کند و 
باعث ش��ود بیننده آگهی از ارزش یا معنای به 
کار رفته جدا ش��ده و تنها ارزش کاال را ببیند. 
»داگاس کلن��ر« در این راس��تا معتقد اس��ت: 
چالش ها و مش��کات محس��وس هر جامعه، 
در مت��ون فرهنگ��ی رس��انه، ب��ه خصوص در 
رس��انه های تجاری صنای��ع فرهنگی خوابیده 
اس��ت چراکه آنها متون��ی را تولید می کنند که 
پر از طنین توجهات مردم اس��ت. کلنر پیشنهاد 

می کند: آموزش سواد رسانه ای باید در بررسی 
برخورد فرهنگی رس��انه های تجاری باشد و 
این بسیار مهم است که ما میان ایدئولوژی های 
هژمونی��ک، گفتمان ه��ا و متونی ک��ه اقدام به 
بران��دازی ایدئولوژی ه��ای غال��ب می کنند، 
تف��اوت قائل ش��ویم. »مس��ترمن« نی��ز به طور 
مش��خص بر ماحظ��ات اجتماعی � سیاس��ی 
رسانه ها از جمله نفوذش��ان در قالب »صنعت 
آگاه��ی« و تولید و پخش اطاعات رس��انه ها 
ب��ه  او  می کن��د.  تأکی��د 
رسانه ای  س��واد  آموزش 
از ای��ن دی��دگاه می نگرد 
به ش��هروندان کمک  که 
می کن��د بیاموزند چگونه 
رس��انه ای  بازنمایی های 
می توانن��د منعکس کننده، 
تغیی��ردهن����ده و ی����ا 
جنبه هایی  تحریف کننده 
از واقعی��ت باش��ند. وی 
هدف از چنین دیدگاهی 
را در آینده مانع��ی می داند که دانش آموزانی 
تربیت شوند که »احتماالً در بقیه عمر خود یا 
به صداقت تصاویر و بازنمایی های رسانه ای 
به صورت��ی کامًا بی پایه ایم��ان بیاورند و یا 
به ش��یوه ای ب��ه همان ان��دازه خطرناک دچار 
ش��کاکیتی بدون داش��تن قوه تشخیص شوند 
و رس��انه ها را منشاء هرگونه شری به حساب 

آورند.«
»پاوول مزاریس« نیز در همین راستا معتقد 
اس��ت به طور ایده آل س��واد رس��انه ای باید 
تمام��ی زمینه های طرز کار رس��انه ها مانند: 
بنیان های اقتصادی، س��اختارهای س��ازمانی، 
تاثیرات روانی، نتایج اجتماعی و باالتر از همه 
زبان به کار رفته در رس��انه ها را دربرگیرد که 
این م��وارد می تواند ش��امل قواعد تصویری 
و اس��تراتژی های باغ��ی و خطابی تبلیغات، 
برنامه ه��ای تلویزیون��ی، فیلم ه��ا و دیگ��ر 

شکل های محتوای رسانه های جمعی باشد.
ح��ال ب��ا توجه ب��ه آنکه رس��انه ها کلید 
تواناگ��ری ب��رای ش��هروندان جه��ت فهم و 
درک بهت��ر جه��ان و مش��ارکت در زندگ��ی 
فرهنگی و دموکراتیک هس��تند، ما باید سعی 
کنیم با توانمند س��اختن سطح سواد رسانه ای 
 خ��ود در خصوص پن��ج موض��وع: »تأثیرات 
رس��انه ای«، »محت��وای رس��انه ای«، »صنایع 
رسانه ای«، »ویژگی ها و خصیصه های جهان 
واقعی« و »خودمان« در مواجه صحیح با جهان 

تبلیغاتی شده، به درستی برخورد کنیم.

امروزه بیش از 34 نوع سواد مفید معرفی 
ش��ده اند که س��واد علمی با معن��ای مصطلح 
آن در نظام آموزش��ی ک��ه در برگیرنده مفهوم 
توانایی خواندن و نوش��تن است، تنها یکی از 
آنها محسوب می ش��ود. دراین باره به عنوان 
مثال می توان از سواد سیاسی،سواد اقتصادی، 

سواد اجتماعی، سواد رسانه ای و.... نام برد.
س��واد ICT از دو منظ��ر اطاع��ات و 
ارتباطات توأم با فناوری مرتبط قابل بررس��ی 

و تعریف است:
سواد اطالعاتی

اطاعات را آن چیزی می دانند که بتواند 
در سیس��تم ذهن��ی دریافت کنن��ده دگرگونی 

ایجاد کند و از بی نظمی بکاهد. 
اصطاح س��واد اطاعاتی عمومًا به عنوان 
توانای��ی ارزیاب��ی و س��ازماندهی اطاع��ات 
به منظور اس��تفاده مطل��وب از آنها با ضریب 
صحت باال در یک گس��تره وس��یع و متنوع از 

منابع تعریف شده مطرح می شود.
سواد ارتباطات 

از دیدگاه علمای عل��م ارتباطات، جامعه 
حاصل برقراری ارتباط بین افراد در س��طوح 
مختلف بوده و ارتباط مبنای شکل گیری یک 

جامعه است.
تعری��ف واحدی از ارتباط��ات که همه را 
قان��ع کند وجود ن��دارد. بنا بر تعبیری س��واد 
ارتباط��ات را اینگونه می ت��وان تعریف کرد: 
قابلیتی اس��ت ک��ه فرد را در ایج��اد، تداوم و 

تعمیق رابطه با دیگران توانمند می سازد.
با تلفی��ق دو مفهوم ف��وق می توان گفت 
سواد ICT یا فناوری اطاعات و ارتباطات     

توانای��ی تفکر درب��اره اطاعات و قدرت 
بازیاب��ی و اس��تفاده ازآن ب��ه عن��وان یکی از 
ضروری��ات زندگی در قالب ارتباط با دیگران 

در تعاملی دو سویه و یا چند سویه است.
انسان با سواد در عصر حاضر

در عص��ری ک��ه فن��اوری اطاع��ات و 
ارتباطات تأثیرات و تغییرات شگرف ملموس 
و غیر ملموس بسیاری را در جوامع و زندگی 
بش��ری ایجاد کرده است، با سواد کسی است 
ک��ه صاحب توانمندی در س��ه ح��وزه ذهن،  
ارتباطات، ف��ن و مهارت بوده و از ویژگیهای 

زیر برخوردار باشد:
• نی��از به اطاع��ات را درک کند و بداند 
تصمیم گیری مناسب، مستلزم داشتن اطاعات 

صحیح و دقیق است.
• توانایی تش��خیص نیازهای اطاعاتی را 

داشته باشد.
• بتواند روش های دسترسی به اطاعات 

را شناسایی کند.
• بتواند استراتژیهای الزم برای جستجو را 

تبیین و تدوین کند.
• توانایی برقراری، سازماندهی، کاربرد و 

تعمیق ارتباط را داشته باشد.
•  از مهارت الزم و کافی برای جستجو و در 

نتیجه دسترسی به اطاعات بر خوردار باشد.
• توانایی مقایس��ه، ارزیابی و نقد منابع را 

داشته باشد.
• بتوان��د از اطاعات ب��ه گونه ای خاق 
اس��تفاده کند و آنچ��ه را به دس��ت آورده به 

نمایش و اشتراک بگذارد.
• همواره در تولید علم مشارکت داشته باشد.

ــد طباطبایی- س��واد اطاعاتی  ــه ناهی فاطم
مفهومی اس��ت ک��ه در نتیجه تح��والت و تغییرات 
س��ریع در فناوری های اطاعاتی پیدا ش��ده است. به 
مهارت هایی که ف��رد به منظور ادامه حیات در جامعه 
اطاعاتی به آنها نیازمند اس��ت، سواد اطاعاتی گفته 

می شود. 
تعبی��ر س��واد اطاعات��ی را نخس��تین ب��ار پل 
ژوکروفس��کی به کار ب��رد. وی در طرح پیش��نهادی 
 خود به کمیسیون ملی علوم کتابداری و اطاع رسانی 
)ان.سی.ال.آی.اس.(  ایاالت متحده در 1974، به تبیین 
اهداف دستیابی به سواد اطاعاتی پرداخت. او کسی 
را دارای س��واد اطاعاتی می داند که برای استفاده از 
منابع اطاعاتی آموزش دیده باشد و بتواند با استفاده از 

اطاعات مسائل خود را حل کند. 
در دهه 80 عنصر فناوری نیز وارد تعریف سواد 
اطاعاتی ش��د. انجمن صنعت اطاع��ات در 1952 
اعام کرد سواد اطاعاتی دانشی است که به فرد کمک 
می کند تا بداند چگونه و کجا برای رس��یدن به منابع 
دانش از فناوری اطاعاتی استفاده کند. در همین دهه، 
ویلیام دمو تحت تأثیر نوآوری های فناوری در پردازش، 
ذخیره سازی، بازیابی و انتقال اطاعات تعریف جدیدی 
از سواد اطاعاتی ارائه کرد: سواد اطاعاتی مهارت و 
دانش دسترسی مؤثر به اطاعات و ارزیابی آن هنگام 
نیاز است. به نظر او سواد اطاعاتی با شیوه تفکر رابطه 
مستقیمی دارد. پشتکار، توجه به جزییات و دقت در 
پذیرش عقاید منتشر شده صفاتی هستند که به پرورش 

این مهارت کمک می کنند.
در تعاریف دیگری که در دهه 80 ارائه شد، سواد 
اطاعاتی به عنوان سواد در جامعه اطاعاتی مورد توجه 
قرار گرفت. برای مثال کارول کولتاو در 1987 گفت: 
سواد اطاعاتی و سواد کارکردی )توانایی خواندن و 
استفاده از اطاعات در زندگی روزمره، تشخیص نیاز 
اطاعاتی، جست وجوی اطاعات برای تصمیم گیری 
آگاهانه( بسیار به یکدیگر نزدیک هستند. الزمه سواد 
اطاعاتی، توانایی کنترل اطاعات تولید شده توسط 

رایانه ها و رسانه های ارتباط جمعی است. 
در نیم��ه دوم دهه هش��تاد می��ادی، کتابداران 
کتابخانه های دانش��گاهی از اصطاح سواد اطاعاتی 
به جای سواد کتابخانه ای استفاده کردند و برنامه های 
آموزش استفاده کنندگان از کتابخانه ها کم کم جای خود 

را به برنامه های ارتقای سواد اطاعاتی داد.
در پایان دهه 80، نقش مهارت های کتابخانه ای در 
آموزش تفکر وارد برنامه های آموزش استفاده کنندگان 
شد. در پایان این دهه دو کتاب درباره نقش کتابخانه 
در آموزش مهارت های س��واد اطاعاتی منتشر شد. 
گزارش انجمن کتابداران امریکا، اهمیت دستیابی به 
سطح عالی س��واد اطاعاتی در جامعه را مورد تأکید 

قرار داده است.
 تعریف این انجمن درباره سواد اطاعاتی یکی از 
معتبرترین تعاریف است. در این تعریف آمده است: 
برای اینکه فردی از نظر اطاعاتی با س��واد باشد، باید 
بتواند تش��خیص دهد اطاع��ات در چه زمانی مورد 
نیاز اس��ت و توانایی یافتن، ارزیابی و استفاده مؤثر از 
آن را داشته باشد.... افراد دارای سواد اطاعاتی کسانی 
هستند که آموخته باشند چگونه بیاموزند. آنها می دانند 
ک��ه چگونه یاد بگیرند زیرا می دانند که دانش چگونه 
سازماندهی شده اس��ت و چگونه می توان اطاعات 
مورد نیاز را پیدا کرد و از اطاعات به گونه ای استفاده 
ک��رد که دیگران نیز بتوانند از آن بیاموزند. افراد دارای 
سواد اطاعاتی برای یادگیری مادام العمر آمادگی دارند 
چرا که همیشه می توانند اطاعات مورد نیاز خود را پیدا 

کنند و از آن برای تصمیم گیری آگاهانه استفاده کند. 
امروزه وجود رایانه ها و منابع الکترونیکی و استفاده 

از آنها توس��ط کاربران کتابخانه ها باعث ش��ده سواد 
اطاعاتی را »سواد اطاعاتی دیجیتالی« نیز بنامند. سواد 
اطاعاتی دیجیتالی توانایی ارزیابی، مکان یابی، ترکیب 
و اس��تفاده بهینه از اطاعات و شبکه های ارتباطی و 

منابع الکترونیکی است.
آموزش سواد اطالعاتی 

پیوند میان یادگیری و سواد اطاعاتی، مؤسسات 
آموزشی را بر آن داشت تا به تلفیق آموزش این مهارت 
با برنامه های درسی خود بیندیشند. برخی صاحبنظران 
مخالف جداسازی آموزش س��واد اطاعاتی از سایر 
برنامه های آموزشی هستند و معتقدند آموزش سواد 
اطاعاتی باید بس��تر رشد و گسترش سایر الگوهای 
آموزشی باش��د. عده ای نیز بر این عقیده اند که سواد 
اطاعاتی به عنوان یک درس دانشگاهی قابل آموزش 
اس��ت و اهمیت مهارت های مرتبط با این مفهوم نیز 
ایج��اب می کند ک��ه همچون س��ایر دروس در همه 

رشته های مختلف دانشگاهی تدریس شود.
اهمیت سواد اطاعاتی در حرفه کتابداری پذیرفته 
شده است و اعتقاد بر آن است که کتابداران می توانند 
در به وجود آوردن فراگیران مادام العمر نقش مهمی بر 

عهده گیرند. 
سواد اطالعاتی و آموزش کتابشناختی

پیوند مفهوم س��واد اطاعاتی با یادگیری رسمی 
باعث ش��ده این مفهوم با عاقه و استقبال کتابداران 
روبه رو شود. کتابداران مفهوم سواد اطاعاتی را برای 
توصیف نقش سنتی خود مناسب تشخیص داده اند و 
به این باور رسیده اند که تاش در زمینه ارتقای سطح 
س��واد اطاعاتی افراد، در واقع ادامه تاش های سنتی 
آنان در حرفه کتابداری اس��ت. بیش��تر آنان نیز سواد 
اطاعاتی را ش��کلی از آموزش کاربران، مهارت های 
کتابخانه ای و یا حتی آموزش کتابخانه ای تلقی کرده اند 
)گرچه ای��ن دیدگاه به عن��وان دیدگاهی تنگ نظرانه 

همواره مورد انتقاد قرار گرفته است(.
ارتباط مفهوم سواد اطاعاتی و آموزش کتابشناختی 
در متون مختلفی مورد بحث قرار گرفته، اما در مورد 
این نکته که مفهوم سواد اطاعاتی جامع تر یا روزآمدتر 
از آموزش کتابشناختی اس��ت اتفاق نظری صورت 
نگرفته اس��ت. آرپ بر این عقیده است که هیچ یک 
از این مفاهیم به خوبی تعریف نشده اند و سردرگمی 
امروزی اجتناب ناپذیر است. در عوض، وایت معتقد 
اس��ت که برخی اهداف مورد نظر در مفهوم س��واد 
اطاعاتی اهدافی هستند که در آموزش کتابشناختی 
نیز پذیرفته ش��ده اند. رادر و کونز بر این عقیده اند که 
این دو مفهوم کاماً متمایز هستند و وجه تمایز آنها نیز 
در این است که آموزش کتابشناختی پاسخی مربوط 
به موقعیتی خاص است، در حالی که سواد اطاعاتی 
به یادگیری مادام العمر اشاره دارد که به واسطه آموزش 

افراد برای اس��تفاده مؤثر از اطاع��ات و ارزیابی آن 
کسب می شود. رادر معتقد است که این دو مفهوم نباید 
به عنوان دو مفهوم جایگزین یا رقیب تلقی شوند بلکه 
سواد اطاعاتی را باید به عنوان مفهومی گسترده تر تلقی 
کرد و آموزش کتابش��ناختی جزئی از آن است. کاران 
معتقد است سواد اطاعاتی مفهومی کل نگر است و 
برای متخصصان اطاع رسانی نقش های متعددی قائل 

است.
اسنیولی و کوپر کاربرد مفهوم سواد اطاعاتی را در 
متن آموزش کتابداری مورد بررسی قرار داده اند و به 
این نتیجه رسیده اند که به  رغم وجود اختاف نظرهایی 
در باب این مفهوم، که عمدتاً ناشی از عناصر کلی تر 
و خارج از حیطه موضوعی آن است، می توان به نظر 
واحدی در باب توصیف گرایش های رایج در آموزش 
کتابخانه ای دس��ت یافت. آنان اشاره می کنند که این 
موضوع به خلق نوع جدیدی از آموزش کتابخانه ای 
می انجامد که می تواند جایگزین آموزش های س��نتی 
شود. آنان در مطالعه خود واژه های دیگری را پیشنهاد 
می کنند اما هیچ یک از آنها را به دالیل متفاوت مناسب 
تشخیص نمی دهند و در پایان چنین نتیجه گیری می کنند 
که مفهوم سواد اطاعاتی هم دقیق و هم روشن است 

و با نقش بی همتای کتابخانه ها نیز همخوانی دارد.
باودن نیز معتقد است که عبارت سواد اطاعاتی 
را نباید برای توصیف آموزش ش��یوه استفاده از منابع 
اطاعاتی یا دس��تیابی به مهارت های مرتبط با سواد 
رایانه ای و یا فرایندهای مربوط به جمع آوری و ارزیابی 
اطاعات مورد استفاده قرار داد. این واژه باید مختص 
برنامه هایی باش��د که کاربران را قادر می سازند مسیر 

خود را در غوغای دانش های موجود پیدا کنند.
ــداری و  ــی و متخصصان کتاب ــواد اطالعات س

اطالع رسانی 
مت��ون ده��ه 90 نش��ان می ده��د کتاب��داران در 
تمامی دنیا، چه در حیط��ه کار عملی و چه در نقش 
آموزش دهندگان در مدارس کتابداری، بس��یار تاش 
کرده اند تا در حرکت به سمت مفهوم سواد اطاعاتی 
برای حرفه خود نقش��ی فعال داشته باشند. همچنین 
آنان تاش می کنند این مفهوم را در رأس فعالیت های 
حرف��ه ای خود قرار دهند و بیش��تر تمایل دارند تا به 
گسترش این مفهوم در کتابخانه های عمومی بپردازند.

در بح��ث راجع به ارتباط میان س��واد اطاعاتی 
و متخصصان کتابداری و اطاع رسانی، صاحبنظران 
دیدگاه ه��ای نظری متفاوت��ی ارائه کرده ان��د. ُمرداک 
می گوید: این دیدگاه که س��واد اطاعات��ی را ابزاری 
تلقی می کند که کاربران کتابخانه را قادر می سازد نیاز 
اطاعاتی خود را تشخیص دهند و اطاعات مورد نظر 
خود را بیابند، ارزیابی و مدیریت کنند، باعث می شود 
که آموزش مهارت های مرتبط با س��واد اطاعاتی در 
حیطه کار کتابداران قرار گی��رد و آنان با چالش های 

جدی مواجه شوند.«
برئوور بیان می کند کتابداران تجربیات مفیدی در 
آموزش سواد اطاعاتی دارند و منابع با ارزشی برای 
آموزش این مهارت محس��وب می شوند. برویک نیز 
پیوند مش��خصی میان سواد اطاعاتی و کار مبتنی بر 
اس��تناد برقرار می کند و معتقد است چنانچه آموزش 
س��واد اطاعاتی وظیفه کتابداران ش��ود، س��ؤاالت 
مش��خصی در جهت اعت��ای این مفهوم از س��وی 
کتابداران مطرح خواهد شد؛ پرسش هایی مانند اینکه 
شما چگونه به این نتیجه رسیدید، برای گفته خود چه 
شاهدی دارید و سؤاالت مشابه دیگر. گرچه این ارتباط 
در بافت ویژه آموزش سواد اطاعاتی در دانشکده ها 
مطرح شده است اما به نظر می رسد در هر بافت مشابه 

دیگری نیز مصداق داشته باشد.
بازنویسی میترا صمیعی

نهضت سواد آموزی و 
مفاهیم نو

محمود حدادی- با عنای��ت به طرح موضوع 
ش��کاف دیجیتال��ی و لزوم حرکت هوش��مندانه و 
قدرتمند برای نیل به توس��عه ای پایدار، ضرورت 
راه اندازی نهضتی در سطح ملی برای افزایش سواد 

عمومی در این حوزه بارز و هویدا است.
چنانچه جوانان م��ا که در حال حاضر اکثریت 
جامع��ه را تش��کیل داده اند و بی��ش از گروه های 
س��نی دیگر در معرض تأثی��رات فناوری اطاعات 
و ارتباطات قرار دارند و در این باره اقبال بیشتری 
نیز نش��ان می دهند، به معنای حقیقی از سواد الزم 
در حوزه های مختلف برخوردار شوند، با افزایش 
توانمندیهای آنها چه در مقام تصمیم س��ازی و چه 
در مقام تصمیم گیری، ش��اهد پیشرفت های قابل 

توجهی خواهیم بود.
در این مس��یر رهبران فکری جامعه، از نقش��ی 
مهمت��ر و تاثیرگذارتر برخوردارن��د. بنا به تعریف 
رهبر فکری به کس��ی گفته می ش��ود که عاوه بر 
دسترس��ی به منابع اطاعاتی و توانایی در تحلیل، 
ارزیابی و تش��خیص صحی��ح از ناصحیح در یک 
یا چند زمینه، می تواند اقدام به بازس��ازی،تولید و 
توزیع اطاعات)علم( بین کس��انی کند که او را در 

آن زمینه ها صاحبنظر می دانند.
از سوی دیگر نهادها و سازمانهایی که در قالب 
نظام تعلی��م و تربیت تعریف می ش��وند و در امر 
فرهنگ سازی به ش��دت مؤثرند همچون آموزش 
و پ��رورش، آم��وزش عال��ی، وزارت فرهن��گ و 
ارش��اد اسامی، صدا و سیما، از مسئولیت سنگینی 
برخوردارن��د و به یقین س��اختار ب��ا اهمیتی چون 
خان��واده نیز جایگاه خویش را دارا اس��ت و آنچه 
نباید از نظر دور داش��ت آنک��ه هماهنگی و تعامل 
منطقی و اس��توار بر اصول علمی و ارزشی و درک 
متقاب��ل بین اج��زای فوق الذک��ر از درجه اهمیت 

باالیی برخوردار است.
پس بسیار بجاست در یک رویکرد ملی نهضتی 
جدید در عرصه تربیت و س��واد آموزی آغاز شود 
تا افراد اینگونه تربیت ش��وند و بیاموزند در عصر 

جدید گونه بیاموزند؟! و چگونه برگزینند؟! 

به منظ��ور کاربرد صحیح مناب��ع اطاعاتی 
الکترونیک��ی، محققان باید تا حد امکان س��واد 
رایانه ای و سواد اطاعاتی خود را ارتقاء دهند که 
بهترین ابزار برای این کار نیز اس��تفاده از اینترنت 
اس��ت. استفاده بهینه از فن آوری های روز و انواع 

خاص مهارت های کتابخانه ای 
می توان��د کارب��ران را در این 

امرکمک کند.
عاوه ب��ر این، توس��عه 
مهارت های تحقیق و ارتباطات 
درست هم یکی از راهکارهای 
مهم و ارزشمند در این رابطه 
اس��ت و اهمیت این بحث را 
بی��ش از پیش نش��ان می دهد 
ضمن اینکه به عقیده تحلیلگران 

سواداطاعاتی نقش مهمی در رضایت فردی در 
توس��عه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
داشته و بر همین اساس بسیاری کشورهای آزاد 
اندیش به ارتقای س��واد اطاعاتی شهروندان به 

عنوان ابزار اساسی توسعه به طور ویژه توجه دارند 
که تغییر نظام آموزشی مدارس و دانشگاه ها و نیز 
تحول در عملی��ات کتابخانه ای با توجه به نقش 
کتابخانه های عمومی در ارتقای سواد اطاعاتی از 
عمده ترین برنامه های این کشورها در همین راستا 

است.
ب��ه گفته کارشناس��ان 
فرآورده ه��ای  از  یک��ی 
فراصنعتی، جامعه ی  عصر 
اطاعاتی اس��ت که دولت 
س��رمایه گذاری هایی  باید 
در ای��ن زمینه انج��ام دهد 
از  بتوانند  ت��ا ش��هروندان 
تکنولوژی های  مدرن ترین 
موجود استفاده کنند،  ضمن 
اینکه فض��ای اطاعات در جامع��ه ی اطاعاتی 
نیز باید روان س��ازی ش��ود و برای تحقق آن هم 
فراهم کردن بستر الزم در کشورهای جهان سوم 

ضروری است.

مهارت های مورد نیاز سواد اطالعاتی

 وضعیت تحصیل در 
خاور میانه 

بانک جهانی اخیراً گزارشی را از وضعیت تحصیلی 
در خاور میانه منتشر کرده و در آن وضعیت کلیه مقاطع 
تحصیلی )از ابتدایی تا دانش��گاه(در این کشورها را با 
هم و با کش��ورهایی نظیر کره جنوبی و چین مقایسه 
کرده است. نکات بس��یار جالبی در گزارش است از 

جمله اینکه:
- کویت و اردن بهترین سیستم آموزشی در منطقه 

را دارند.
- عراق و یمن بدترین سیستم آموزشی در منطقه 

را دارند.
- ای��ران، مصر، لبنان و فلس��طین در حدود رتبه 

متوسط هستند.
- حتی بهترین های منطقه از کره جنوبی عقبترند.

وضعی��ت تحصیلی در کره جنوب��ی به مراتب از 
وضعیت تحصیلی ایران بهتر است. در حقیقت در کلیه 
شاخصهای گزارش و با استثنا کره جنوبی عملکردی 

بهتر از ایران دارد.
ن��رخ بی س��وادی در ایران 23 درصد ذکر ش��ده 
 اس��ت. )ن��رخ بی س��وادی در کره صف��ر و در چین 

9 درصد(
نرخ بی س��وادی در ایران ح��دود پنج برابر نرخ 
بیسوادی در ژاپن در سال 1905 است. نرخ بیسوادی 

در ژاپن در سال 1905 کمتر از 5 درصد بوده است.
بانک جهانی توصیه کرده است که اصاحات در 
سیستم آموزشی در خاور میانه در اولویت اول اقدامات 

دولتها قرار گیرد.
رابطه بین رش��د اقتصادی و سطح تحصیات در 

کشورهای خاور میانه وجود ندارد.
در بعضی از ش��اخصها ایران تقریباً در ته جدول 

است. 
توجه به این نکته ضروری است که آموزش و کًا 
 Leading(توسعه انسانی شاخص های پیشرو توسعه
معن��ی  هس��تند.   )development indicators
این جمله آن اس��ت که هر چه شاخص های توسعه 
آموزش��ی بهتر باشند با کمی تأخیر شاخصهای دیگر 
توسعه از جمله رش��د اقتصادی بهبود پیدا می کنند. 
همیشه شنیده ایم که از نظر اقتصادی ایران دهه 70 را با 
کره دهه 70 مقایسه می کنند )مثًا می گویند ما زودتر 
از آنها اتومبیل تولید کردیم(. نکته ای که مغفول مانده 
آن است که از نظر شاخص های آموزشی، کره جنوبی 
به مراتب در وضعیتی بهتر از ایران قرار داش��ته است. 
نتیجه آن شده است که کره جنوبی در دهه های بعد به 
مراتب از ایران پیشرفته تر بوده است. مثال دیگر ایرلند 
اس��ت. 30 سال پیش ایرلند یکی از عقب مانده ترین 
کشورهای اروپایی بود. اکنون اما این کشور وضعیتی 
دارد که مایه حس��ادت بسیاری از کشورهای اروپایی 
است. دلیل اصلی این پیشرفت به سرمایه گذاری بسیار 

گسترده در آموزش نسبت داده می شود.
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خیمه سوزان در طاقانک

امام جمعه اصفهان : 
عزاداری های ایام محرم باید در مسیر انقالب باشد

امام جمعه شهرکرد: 
پیام عاشورا ایستادگی بر روی اصول اسالم است

خبر

فرماندار شهرکرد:

 محرم فرصتی برای هدایت جوانان به مسیر
 ارزش ها است

کوتاه از 30 )30 شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری(

شهرکرد

شهرکرد

طاقانک

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:
اصفهان مستعدترین استان برای شکل گیری اقتصاد دانش بنیان است

تا اواسط سال آینده؛
قیمت مسکن در اصفهان جهش چندانی ندارد

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

فرماندار شهرکرد با بیان اینکه پذیرش عمومی 
در خصوص مسائل دینی در ایام محرم بسیار باال 
است، گفت: می توان از این فرصت برای هدایت 
جوانان به سمت ارزش های دینی و اصاح برخی 

رفتارهای نادرست آنها استفاده کرد.
ب��ه گزارش فارس، س��عید زمانی��ان محرم را 
فرصتی مناسب برای تبیین اهداف امام حسین)ع( 
و فرهنگ عاشورا عنوان کرد و اظهار داشت: باید 
تاش کنیم فلس��فه قیام امام حسین)ع( را با منابع 

دینی موثق و معتبر برای عزاداران تشریح کنیم.
وی افزود: متأس��فانه در ای��ام عزاداری محرم 
عده ای با برداش��ت نادرست از عزاداری کارهایی 
به ن��ام عزاداری می کنند ک��ه موجب وهن بوده و 
دشمنان و بدخواهان مکتب تشیع از این حرکات 
نادرس��ت بهره برداری می کنند که باید هوش��یار 
بود و بهانه به دس��ت آژانس های تبلیغاتی دشمن 

نداد.
زمانیان سست کردن اعتقادات دینی مسلمانان 
را از جمل��ه مهم ترین برنامه ریزی دش��من برای 
جامعه اسامی برش��مرد و گفت: استکبار جهانی 
تمام س��رمایه گذاری خ��ود را در ترویج فرهنگ 
غربی و هنجار ش��کنی اجتماعی و اخاقی جامعه 
اسامی قرار داده است که در این خصوص همه 

باید هوشیار باشیم.

وی رسالت مهم روحانیون و مبلغان دینی را 
تنویر افکار عمومی و تحلیل مناس��ب از وضعیت 
فعل��ی جامعه و تاش های اس��تکبار برش��مرد و 
افزود: باید در کنار مسائل دینی و آموزش احکام 

و مبانی دینی به این امر نیز توجه ویژه شود.
فرماندار ش��هرکرد نقش والدین و خانواده ها 
را در این زمینه بس��یار مهم ارزیابی کرد و گفت: 
آموزش مس��ائل دین��ی با روش های مناس��ب و 
عامه پس��ند بای��د از خانواده ش��روع ش��ود و به 
صورت زیربنایی و ریش��ه ای مسائل دینی در آنها 

بازشناسی و تبیین شود.
وی تصری��ح کرد: اگ��ر نهاد خان��واده بتواند 
در اج��رای کارکردهای خود ب��ه صورت بهینه و 
مناسب عمل کند، قطعًا تاش و تبلیغات دشمنان 

تأثیری در سس��ت کردن اعتقادات دینی مردم به 
ویژه جوانان و نوجوانان نخواهد داشت.

زمانی��ان ب��ه جای��گاه ارزش��مند زن��ان در 
دیدگاه های اس��ام اش��اره کرد و گفت: زنان در 
دیدگاه اس��ام جایگاهی مهم و غیر قابل انکار در 
پرورش و به کمال رس��انیدن خانواده دارا هستند 
چرا که زن به عنوان محور و کانون اصلی تشکیل 

خانواده شناخته می شود.
وی ب��ه زنجی��ره ای از معض��ات ف��راروی 
خان��واده در جهان معاصر اش��اره ک��رد و افزود: 
بی حجاب��ی، اعتیاد، انحراف��ات اخاقی فرزندان، 
ارتباط��ات ناس��الم فرزن��دان با محی��ط بیرون از 
خانواده، اس��تفاده ناصحیح از تکنولوژی از قبیل 
اینترنت موجب ش��ده اس��ت کنترل خانواده ها بر 

فرزندان کاهش یابد.
زمانی��ان با بی��ان اینکه پذی��رش عمومی در 
خصوص مس��ائل دینی در ایام محرم بسیار باالتر 
از س��ایر ایام اس��ت، تأکید ک��رد: خانواده ها باید 
از فرص��ت پیش آم��ده به برکت عاش��ورا و امام 
حس��ین)ع( نهایت اس��تفاده را ب��رده و با آگاهی 
دادن و روشن س��ازی جری��ان فک��ری فرزن��دان 
گام ه��ای جدی در تحکیم اح��کام و مبانی دینی 
خود و جذب فرزندان به مس��ائل معنوی و قرآنی 

بردارند.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: 
اصفهان مستعدترین استان برای شکل گیری اقتصاد 

دانش بنیان است.
به گزارش فارس، قاس��م مصلحی با بیان اینکه 
انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن 
اس��امی انتخابی بحق و شایسته است، افزود: برای 
داشتن این عنوان باید برنامه های خاصی داشته و به 

سمت کاربردی کردن اختراعات پیش رویم.
وی با اش��اره به سخنان مقام معظم رهبری بیان 
داشت: تولید علم باید همراه با تولید ثروت در دنیا 
بوده و ایجاد ثروت سبب تولید مسائل فرهنگی شود 
در واقع بنا به سخنان مقام معظم رهبری تولید علم، 

ثروت و فرهنگ تأمین کننده امنیت ملی است.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ادامه 
داد: ک��ره جنوبی و غنا در 50 س��ال پیش وضعیت 
اقتصادی یکس��انی داشتند اما کره جنوبی با استفاده 
از دانش و آگاهی و استفاده از اقتصاد دانایی محور 

سبب افزایش ثروت در جامعه خود شد.
مصلحی با اشاره به عوامل پیشرفت کشورهای 
جهان خاطرنشان کرد: عوامل پیشرفت این کشورها 
ش��امل توجه به تولید و فروش، بهره مندی مستقیم 
از دانای��ی، صنایع مبتنی بر فن��اوری نوین و صنایع 
 R&D ب��ا س��رمایه گذاری بی��ش از 4 درص��د در 

بوده است.
وی اضافه کرد: اس��تفاده از شاخص و کیفیت 
نیروی انس��انی و درصد کارآفرین��ان و هرم نیروی 
انس��انی، تعداد محقق��ان و تعداد ثب��ت اختراعات 
و اس��تفاده از زیرس��اخت های اطاعاتی در زمینه 
سرمایه گذاری در ICT، سهم فناوری در صادرات 
و تجارت الکترونیک همچنین تقس��یم س��ود بین 
ن��وآوران، تولی��د و ف��روش و بازاریاب��ی در دنیا و 
بیش��ترین س��ود در زمینه ن��وآوری از دیگر عوامل 

پیشرفت کشورهای جهان بوده است.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با بیان 
اینکه کره جنوبی در سال 1960 از فقیرترین کشورها 

بود اما در سال 2007 یکی از 13 کشور ثروتمند دنیا 
شده است، تصریح کرد: استفاده از تجربه های بخش 
خصوصی در زمینه توسعه اقتصادی سبب افزایش 

ثروت در این کشور شده است.
رئیس ش��هرک علمی و تحقیقات��ی اصفهان با 
اشاره به کشور چین بیان داشت: ایجاد پارک علمی 
و مناطق توس��عه فناوری بالغ بر 260 کیلومتر مربع 
و در حال حاضر ایجاد 16 پارک تخصصی س��بب 

پیشرفت این کشور در زمینه اقتصادی شده است.
مصلحی با بیان اینکه اصفهان دارای مزیت های 
زیادی برای گس��ترش اقتصاد دانش بنیان اس��ت، 
اضافه ک��رد: وجود مراکز و ش��هرک های علمی و 
تحقیقاتی، دارا بودن س��ه دانش��گاه برتر کشوری، 
دارا ب��ودن 26 دانش��گاه غیرانتفاعی و بهره مندی از 
11 درصد کل پژوهش��گران کل کش��ور همچنین 
دارا ب��ودن 13/1 درصد از ارزش افزوده کارگاه های 
صنعتی از مزیت های بررسی شده اصفهان نسبت به 

شهرهای دیگر است.
وی اف��زود: اصفهان با بهره من��دی از صنایعی 
چون فوالد، ش��یمیایی، نساجی، معادن غیرفلزی و 
ماشین آالت و تجهیزات می تواند بهترین شهر برای 
پایتخت فرهنگ و تمدن اسامی بوده و از این عنوان 

بهره کافی را ببرد.

دبیر انجمن انبوه س��ازان مسکن اصفهان گفت: 
تا اواس��ط سال آینده قیمت مسکن در این استان با 

جهش چندانی مواجه نیست.
 احمد توال در گفتگو با فارس در اصفهان بیان 
داشت: در حال حاضر به دلیل حضور سرمایه ها در 
بخش های دیگر اقتص��ادی و نبود اعتماد بین مردم 
برای خرید مسکن، فعاالن اقتصادی تمایل چندانی 

به سرمایه گذاری در بخش مسکن ندارند.
وی افزود: هجوم س��رمایه ها به بخش مس��کن 
س��بب افزایش ناگهانی قیمت مس��کن می شود که 
ایجاد این جو در اجتماع نه به نفع مردم و نه به نفع 

سرمایه گذاران است.
دبیر انجمن انبوه س��ازان مس��کن اصفهان ادامه 
داد: بهتری��ن برنامه برای تعدیل خرید مس��کن در 
حال حاضر ایجاد رویکرد متناسب با نیاز مردم برای 
خرید مسکن است تا از این طریق اعتماد سازی بین 

مردم برای خرید افزایش یابد.
توال بیان داشت: تا زمانی که مردم نگران کاهش 
و یا افزایش قیمت مسکن هستند وضعیت مسکن 
در اس��تان به همین نحو معلق است و نگرانی برای 

خرید مسکن ادامه می یابد.

وی با بیان اینکه تا زمانی که هم مصرف کننده و 
هم سرمایه گذار به منافع خود می اندیشند، وضعیت 
خرید مسکن با رکود فعلی ادامه دارد، افزود: مسئوالن 
باید با برنامه ریزی در راستای اعتماد سازی و افزایش 
قدرت خرید نیازمندان واقعی مسکن، به ساماندهی 

وضعیت خرید مسکن در جامعه کمک کند.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان تصریح 
کرد: برای افزایش قدرت خرید مردم، باید دستمزدها 
اضافه ش��ود یا تسهیات بانکی برای خرید مسکن 

افزایش یابد.
ت��وال با بیان اینک��ه راهکار دوم ب��رای افزایش 

قدرت خرید منطقی تر به نظر می رسد، افزود: با باال 
بردن دستمزدها آشفتگی بازار مسکن افزایش می یابد 
اما با افزایش تسهیات در بخش مسکن، نقدینگی 
بیش��تری به بازار وارد می ش��ود و به این ترتیب با 
افزایش قدرت خرید، تولیدات مس��کن به مصرف 

ضروری می رسد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تولیدات مس��کن مهر در 
درازم��دت تأثیر چندانی بر تثبیت قیمت مس��کن 
ن��دارد، گفت: با پایان تولیدات مس��کن مهر و آغاز 
واگذاری ها تنها یک میلیون و 300 هزار واحد تولید 
و مصرف ش��ده و این در حالی است که نیاز برای 
خرید مس��کن به طور متوس��ط یک میلیون و 500 

هزار واحد در سال است.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان ادامه داد: 
به دلیل کاهش خرید م��ردم و رکود فعلی در بازار 
مسکن در ماه های آتی با افزایش عرضه مسکن در 

استان مواجه نیستیم.
توال اضاف��ه کرد: به دلیل کاه��ش تمایل برای 
سرمایه گذاری در بخش مسکن و جو روانی موجود 
در اجتم��اع، افزایش قیمت در ای��ن بخش با روند 

تدریجی صعودی روبه رو شده است.

مع��اون آموزش و نوآوری س��ازمان آموزش و 
پرورش اس��تان اصفهان گفت: پیش بینی می شود تا 
پایان امس��ال تع��داد دانش آم��وزان از راه دور را در 

استان اصفهان به 40 هزار نفر افزایش دهیم.
به گ��زارش ف��ارس، س��عید زارع در جلس��ه 
مطبوعاتی آموزش از راه دور در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه آموزش الکترونیکی نقش فعالی در ارتقای 
کیفیت و سطح سواد عمومی در جامعه را بر عهده 
دارد، افزود: پس از تصویب و ارسال آموزش از راه 
دور به اس��تان ها، این نوع آموزش با چهار مرکز در 

استان اصفهان فعالیت خود را آغاز کرد.
وی اظهار داشت: در سال 84-83 مراکز آموزش 

از راه دور استان اصفهان از چهار به 16 مرکز افزایش 
یافت و تعداد دانش آم��وزان در این دوره 3 هزار و 

300 نفر بوده است.
مع��اون آموزش و ن��وآوری س��ازمان آموزش 
 و پرورش اس��تان اصفه��ان با بیان اینکه در س��ال 
85-84 مراک��ز آم��وزش از راه دور این اس��تان به 
23 مرکز افزایش داش��ته و تع��داد دانش آموزان در 
حال آموزش نیز به 8 هزار و 200 نفر رس��یده بود، 
خاطرنشان کرد: این مراکز در سال تحصیلی 86-87 
به 33 مرکز در استان اصفهان افزایش داشته و تعداد 

دانش آموزان نیز به 11 هزار رسیده بود.
وی گفت: در س��ال تحصیل��ی 88-87 مراکز 

آم��وزش از راه دور به 76 مرکز افزایش داش��ته که 
نس��بت به س��ال قبل صددرصد فزونی پیدا کرده و 
تعداد دانش آموزان در این دوره ها 22 هزار نفر بوده 

است.
زارع با بیان اینکه در سال تحصیلی 89-88 مراکز 
آموزش از راه دور به 19 مرکز دیگر افزایش داش��ته 
و پیش بینی می شود تا پایان سال تعداد دانش آموزان 
ب��ه 40 هزار نفر افزایش یاب��د، افزود: در تمام نقاط 
اس��تان اصفهان یک تا دو مرک��ز آموزش از راه دور 
تأسیس شده است و انتظار می رود تا آینده ای نزدیک 
این نوع آموزش ها را بین دانش آموزان به صددرصد 

افزایش دهیم.

تا پایان امسال
تعداد دانش آموزان از راه دور اصفهان به 40 هزار نفر می رسد

اختصاص 8/5 میلیارد ریال 
 به مساجد 

چهارمحال و بختیاری 
امس��ال 8/5 میلی��ارد ری��ال اعتبار به مس��اجد 

چهارمحال و بختیاری اختصاص یافته است. 
سرپرست اداره بقاع و اماکن متبرکه چهارمحال 
و بختیاری گفت: این اعتبار برای مرمت، بازسازی، 
 تجهی��ز و نگه��داری مس��اجد اس��تان در اختی��ار 

هیأت امنای مساجد قرار می گیرد. 
بهروز پناهنده با اش��اره به نیاز 70 میلیارد ریال 
اعتبار دیگر برای بهسازی، نوسازی، مرمت و تجهیز 
مساجد چهارمحال و بختیاری ابراز امیدواری کرد: 
در سفر سوم رئیس جمهور و هیأت دولت به استان 

این اعتبار اختصاص می یابد. 
وی گفت: هم اکنون 1200 مس��جد در سراسر 
اس��تان چهارمحال و بختیاری وجود دارد که همه 

آنها به صورت هیأت امنایی اداره می شود. 
پناهنده افزود: این مس��اجد بیشتر با مشارکت 
خیران و بخش��ی هم با اعتبارات دولتی س��اخته یا 

تجدید بنا شده است. 

 شرکت گسترده ی 
دانش آموزان ناحیه ی 

یک شهرکرد در مسابقات 
قرآن و نهج البالغه

بی��ش از 3 ه��زار و 500 نف��ر از دانش آموزان 
مدارس اداره ی آم��وزش و پرورش ناحیه ی یک 
شهرستان شهرکرد در مسابقات قرآن و نهج الباغه 
مرحله ی آموزش��گاهی که در آذرماه س��ال جاری 
برگزار ش��ده بود ش��رکت کردند. عباس قاس��می 
کارش��ناس قرآن و اقامه ی نم��از اداره ی آموزش 
و پرورش ای��ن ناحیه با اعام ای��ن خبر افزود: از 
این تعداد ش��رکت کننده هزار و 300 نفر به مرحله 
شهرس��تان راه یافتند. الزم به ذکر است مرحله ی 
دوم این مس��ابقات اواخر بهم��ن ماه 1388 برگزار 

خواهد شد.
 

 اجرای طرح
 هر روز با قرآن همگام با 

 دانش آموزان 
در ناحیه ی دو شهرکرد

ط��رح »هر روز با ق��رآن همگام با دان��ش آموزان« 
در م��دارس اداره ی آموزش و پ��رورش ناحیه دو 
ش��هرکرد اجرا می ش��ود. نعمت ا... اسدپور معاون 
آم��وزش و نوآوری اداره ی آموزش و پرورش این 
ناحی��ه با اعام این خبر اف��زود: با توجه به اینکه از 
س��ال تحصیلی 89-1388 استفاده از کتب قرآن ده 
جزئی، بخشی از درس قرآن دانش آموزان دوره ی 
راهنمایی تحصیلی ش��ده است با هماهنگی های به 
عمل آمده با شبکه ی قرآن و معارف سیما برنامه ای 
تحت عنوان هر روز با قرآن همگام با دانش آموزان 
جهت دانش آموزان این دوره تولید ش��ده اس��ت. 
الزم به ذکر اس��ت این برنامه با هدف انس با قرآن، 
توانایی خواندن، درک معنای عبارات و آیات ساده 
قرآنی آماده ش��ده است. خاطرنشان می سازد زمان 
پخش این برنامه هر روز از ساعت 17:45 الی 18 از 

شبکه ی رادیو قرآن و معارف اسامی است.
 

مسابقه ی جدول محرم 
با محتوای آموزشی 
پیرامون حماسه ی 

حسینی در ناحیه ی یک 
شهرکرد

در راس��تای گرامیداشت ایام س��وگواری سرور و 
ساالر شهیدان حضرت امام حسین )ع( مدرسه ی 
راهنمای��ی تحصیل��ی آیت ا... کاش��انی ش��ماره 2 
اداره ی آموزش و پرورش ناحیه ی یک ش��هرکرد 
مس��ابقه ی ج��دول محرم ب��ا محتوای آموزش��ی 
پیرامون حماس��ه ی حس��ینی را برگ��زار می کند. 
بش��تام مدیر این آموزشگاه با اعام این خبر افزود: 
دانش آموزان عاقه مند می توانند با تکمیل جدول 
مس��ابقه و ارائ��ه ی آن به دفتر این آموزش��گاه در 
این مس��ابقه شرکت کنند. الزم به ذکر است مهلت 
ش��رکت در این مسابقه تا تاریخ 88/10/7 است که 
به 10 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی 

اهدا خواهد شد.

در طاقان��ک از تواب��ع اس��تان چهارمحال و 
بختیاری عاوه بر آیین و س��نت هایی که شبیه 
بس��یاری از ش��هرهای دیگر کش��ورمان برگزار 
می شود، مراسم و آیین هایی نیز برگزارمی گردد 

که سابقه زیادی داشته و به 
نوعی آن را از سایر شهر ها 
اط��راف  روس��تا های  و 

مستثنی می کند.
ش��بیه خوانی یا همان 
تعزیه س��ابقه زی��ادی در 
این ش��هر داشته و معموالً 
از روس��تا ها و ش��هرهای 
اطراف برای دیدن تعزیه به 

این شهر می آیند.
اما مراس��م آتش زدن 
خیمه در ظهر عاش��ورا از 
آیی��ن هایی اس��ت که به 
سالهای دور بر می گردد و 

بعضاً به تقلید از این شهر در جاهای دیگر استان 
چهارمحال و بختیاری نیز انجام می شود.

در این مراسم چند روز مانده به عاشورا مردمی 
که نذری دارن��د از نقاط دور نزدیک به طاقانک 
آم��ده و خیمه هایی را آماده و در ورودی ش��هر 
نصب می کنند و این کار تقریباً تا عصر تاسوعا 
ادامه می یابد و به نوعی خیمه های امام حسین 

)ع( در سرزمین کربا را شبیه سازی می کنند.
در سالهای گذش��ته عمدتاً خیمه ها توسط 
خود اهالی نذر می ش��د ولی در چند سال اخیر 
این رسم بسیار عمومیت یافته و بسیاری از مردم 
از شهرهای دیگر  استان  و حتی استانهای دیگر 
که بس��یار به نذر خیمه اعتقاد پیدا کرده اند خود 
را به طاقانک رس��انده و خیمه ها ی خود را برپا 
می کنند و هر س��اله بر تع��داد خیمه ها افزوده 

می شود.
در ش��ب تاس��وعا اف��رادی که خیم��ه نذر 

کرده ان��د در محل خیمه ها به پخت��ن نذری و 
توزیع آن میان ع��زاداران اقدام می کنند. در روز 
عاشورا دسته ها و هیأت های  عزاداری از نقاط 
مختلف شهر راه افتاده و از خیابان مرکزی شهر به 
سمت خیمه ها و گروهی 
نیز در ش��کل و ش��مایل 
اسرای کربا به حرکت در 
می آیند. تقریباً نزدیک ظهر 
عزادار  دسته های  عاشورا 
ب��ه خیمه ه��ای نزدی��ک 

می شوند.
 زمان��ی ک��ه تمام��ی 
گروههای عزاداری س��ینه 
زن و زنجیرزن  به خیمه ها 
می رسند به همراه  بسیاری 
از اف��راد ک��ه از س��اعتها 
پی��ش در نزدیک خیمه ها 
مش��غول عزاداری هستند 
تعزیه خوانانی با لباس قرمز در نقش س��پاه یزید 
س��وار بر اسب به سمت گروه دیگر که در نقش 
اسرای کربا هستند به سمت خیمه ها هجوم برده 
و آنه��ا را با تازیان��ه می زنند و خیمه ها را آتش 
می زنن��د. و این زمان اس��ت که همه احس��اس 
می کنند در صحنه عاش��ورا حض��ور دارند، این 
صحنه ایس��ت که با زبان قابل توصیف نیست و 

باید در این جا حاضر باشید تا آن را لمس کنید.
بس��ی�اری از ع��زاداران از پ�ارچه ه���ای 
نیمه س��وخته و  باقی مانده از خیمه ها به عنوان 

تبرک بر می دارند.
برخی از هیأت ها به سمت گلزار شهدا رفته 
و با ش��هدا تجدید میثاق کرده، خود را برای نماز 

جماعت ظهر عاشورا آماده می کنند.
 شهر طاقانک در 15 کیلومتری شهرکرد مرکز 
استان چهار محال و بختیاری قرار دارد  و مردم آن 

ترک زبان هستند.

نماین��ده ولی فقی��ه وامام جمع��ه اصفهان 
درخطبه های نمازجمعه از هیأت های مذهبی و 
مردم خواست عزاداری هایشان همسو با انقاب 
بوده و بگونه ای نباشد که مورد تمسخر دشمنان 
قرار گیرد. به گزارش خبرنگارایرنا آیت اهلل سید 
یوسف طباطبایی نژاد که در میدان تاریخی امام 
اصفهان خطبه میخواند با تشریح فلسفه قیام امام 
حسین )ع( گفت: حضرتش با قیام جاوید خود 
به بشر فهماندند که انسان ستمگر نباید برجامعه 

اسامی حکومت کند. 
وی، فلسفه دیگر نهضت عاشورای حضرت 
اباعبداهلل الحسین )ع( را عدم سکوت در مقابل 
ظالم دانس��ت و گفت: ظالم دین را از راه خود 
منحرف می کند لذا تا پای جان باید با او مقابله 

کرد. 
ام��ام جمعه اصفه��ان تصریح ک��رد اکنون 
عظمت قیام امام حسین )ع( درحال فراگیری در 

سطح جهان است و نباید با انجام کارهای خرافی 
باعث دوری افراد از این نهضت بزرگ شویم. 

وی نمونه ای از ای��ن خرافات را قمه زنی 
برش��مرد وگفت: برخی از قمه زن ها مغرضند 
و هدفشان مخالفت با نظرات امام راحل و مقام 
معظم رهبری است که باید با آنها برخورد الزم 

بشود. 
وی تصریح کرد عده ای هم از روی ناآگاهی 
چنین اعمال خراف��ی را انجام می دهند که باید 
برای آنها فرهنگ س��ازی نمود ت��ا از کار خود 
دست بردارند.  امام جمعه اصفهان درخطبه های 
نماز جمعه با تبریک میاد حضرت عیس��ی بن 
مریم )ع( گفت:  س��ران کفر و استکبار که خود 
را پی��رو حضرت مس��یح می دانند، مس��یحی 
نیس��تند چرا که آنها از مسیح بیگانه شده و تمام 
جنای��ت هایی که در دنی��ا رخ میدهد به نحوی 

وابسته به آنها است. 

ــهرکرد- خبرنگار زاینده رود: نماینده  ش
ول��ی فقی��ه در چهارمح��ال و بختی��اری و امام 
جمعه شهرکرد، با اشاره به قیام توحیدی و الهی 
امام حس��ین )ع( تأکید کرد: پیام عاش��ورا برای 
مسلمانان ایستادگی بر روی اصول اسام است. 
آیت اهلل »محمدرضا ناصری یزدی« در خطبه های 
نماز جمعه شهرکرد در مصای بزرگ امام خمینی 
)ره( افزود: بر روی اصول اس��ام باید پافشاری 
کرد و اگر اصول اس��ام ب��ه خطر افتاد هیچ فرد 

مسلمانی نباید از کنار آن بی خیال بگذرد.
وی تصریح کرد: انقاب اس��امی ایران نیز 
برگرفته از مفاهیم و آموزه های دین مبین اسام 
اس��ت و هیچ کس حق ن��دارد از اصول انقاب 
اسامی عبورکند و ش��عارهایی متضاد با اصول 

انقاب اسامی ایران سر دهد.
به گفته وی، نهضت عاشورا نهضت اختاف 
س��لیقه و دعوای شخصی نبود، بلکه امام حسین 
)ع( برای احیای اصول اسام ناب محمدی )ص( 
قیام کردند و اصول اسام نیز والیت فقیه، قرآن و 

دین مبین اسام است.
وی یادآور شد: اصول اصلی انقاب اسامی 
نیز والیت فقیه، انقاب و آرمانهای امام راحل و 
اطاعت از ولی فقیه است و هر کسی از این اصول 
عدول کند بر ضد نهضت عاش��ورا حرکت کرده 

است.
نماینده ولی فقیه درچهارمحال و بختیاری و 
امام جمعه شهرکرد، با اشاره به تاسوعا و عاشورای 
حسینی تصریح کرد: برگزاری و نوع عزاداری ها 
برای س��ید و ساالر ش��هیدان، نباید به آرمانهای 

امام حسین)ع( و عاشورا لطمه بزند.
آیت اهلل ناصری افزود: ایثارگری و شهادت، 
مقاومت و پایداری، عشق به خدا و عبودیت حق، 
اج��رای احکام الهی و امر به مع��روف و نهی از 
منکر، زنده نگه داشتن ارزشهای الهی و جلوگیری 
از انحراف اسام از آرمان های مهم قیام عاشورای 

حسینی است.
وی تصریح کرد: عبرت های عاش��ورا برای 
هم��گان ناگفته باقی مانده و این عبرتها که همانا 
جهاد و ش��هادت در راه خداوند اس��ت باید بیان 
ش��ود. وی افزود: ع��زاداری امام حس��ین)ع( و 
دهه ه��ای محرم و صفر باید ب��ه دور از هرگونه 
مبالغ��ه و خرافه گرایی انجام ش��ود و در مجالس 
عزاداری و آیین های سوگواری اباعبداهلل حسین)ع( 
نباید آسیبی به مسأله اصلی قیام امام حسین)ع( و 

اهداف آن وارد شود.
نماین��ده ولی فقی��ه دراس��تان و امام جمعه 
شهرکرد تصریح کرد: درآیین های عزاداری ساالر 
شهیدان حضرت امام حسین)ع( باید اهداف قیام 
عاشورا و امر به معروف و نهی از منکر تبیین شود 
و  مسأله نماز که امام حسین)ع( برای اقامه آن قیام 

کرد باید دراین آیین ها مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وی، استکبار جهانی در سطح جهان به 
دنبال تضعیف شیعیان است و دراین زمینه شیعیان 

باید بیداری و هوشیاری خود را حفظ کنند.
همچنین ائمه جمعه چهارمحال و بختیاری نیز 
در خطبه های نمازجمعه بر احیای امر به معروف 
و نهی از منکر و حفظ ارزش��های قیام عاشورای 

حسینی تأکید کردند.
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آسیب شناسی عزاداری حضرت امام حسین علیه السالم، ساالر شهیدان
ساالر ش��هیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین)ع( 
یکی از س��رمایه های گرانقدر عزاداری ما اس��ت 
که ش��یعه را حف��ظ کرده و به تعبی��ر حضرت امام 
)ره( اس��ام در بقای خودش مدیون عاشورا است 
و تأکی��د ائمه هدی بر پاسداش��ت آن روز بزرگ، 
فراوان اس��ت. اما در طول تاریخ، این س��رمایه در 
معرض انحراف و خطر بوده اس��ت. آس��یب هایی 
می تواند این س��رمایه های عظیم را تهدید کند که 
یکی از آنها، تحریفات واقعیت های عاشورا است. 
در ای��ن مجال این موضوع را به بحث می نش��ینیم، 
که اساس��ًا تحریف چیس��ت و چه آسیب هایی از 
این ناحیه می تواند به عزاداری امام حسین)ع( وارد 

شود.
مخالفان و دش��منان در اه��داف و انگیزه های 
قیام امام حس��ین)ع( تحریف کردند، اما دوس��تان 

بیشتر در شکل قضایا دست بردند.
  وقت��ی به بح��ث تحری��ف قضیه عاش��ورا و 
آس��یب شناس��ی عزاداری می پردازیم گمان نشود 
که ما با عاش��ورا و ع��زاداری مخالفیم. ما به عنوان 
ش��یعه که در دامن اهل بیت بزرگ شده ایم و پیرو 
مکتب اهل بیت هس��تیم، عاش��ورائی و حس��ینی 
هس��تیم، عاش��ورا و مکتب ائمه)ع( ب��رای ما یک 
س��رمایه بزرگ است و س��رمایه هر قدر ارزنده تر 
باش��د، صاحب سرمایه بیش��تر مراقبت می کند که 
آسیبی به آن نرس��د؛ بنابراین به همان دلیل که این 
سرمایه برای ما ارزنده است باید در برابر آسیب ها 
و خط��رات و انحراف هایی که آن را تهدید می کند 

حساس باشیم.
بع��د از پی��روزی انق��اب ش��کوهمند، اولین 
محرمی که پی��ش آمد یک نوع غ��رور برای مردم 
حاصل شده بود که ما دیگر پیروز شدیم و طاغوت 
را شکس��ت دادیم و محرم آن س��ال رو به کمرنگ 
 شدن بود. امام راحل بیانیه ای صادر و تأکید کردند 
که عزاداری را مثل زمان گذش��ته به صورت سنتی 
و به صورت دس��ته جمع��ی، در خیابان ها و معابر 
برگزار کنی��د. از بیداری های تاریخی امام این بود 
که وقتی دید عاشورا در حال کم رونق شدن است، 
تأکید کرد مردم به همان ش��کل س��نتی ادامه دهند. 
مردم هم آمدند به میدان و دیگر بعد از آن عزاداری 
رونق پیدا کرد. صحبت این نیست که عزاداری ها 
به این ش��کل صورت نگیرد، مراجع فعلی خودمان 
هم تأکید فرموده اند که مراس��م ع��زاداری باید به 
خیابان ها کشانده شود. اگر حادثه عاشورا در میان 
کتاب ها می ماند به دست فراموشی سپرده می شد. 
صحبت این اس��ت که حواس��مان جمع باشد، که 
تصویر صحیح از آن ارائه ش��ود. افس��انه ها داخل 
نشود و با عوام گری آمیخته نشود، و مطالب دور از 
عزت و شان ائمه و اهل بیت )ع( در این جریان ها 
مطرح نشود. تحریف هایی که در واقعه ی عاشورا 
راه پیدا کرده، بیشتر از طرف دوستان بوده است تا 
دشمنان. دشمنان و مخالفان اهل بیت، در انگیزه ها 
و اهداف قیام عاش��ورا، تحری��ف کردند، مثل ابن 
خل��دون ک��ه قیام عاش��ورا را دنی��ا گرایانه تحلیل 
می کن��د. مثل اینک��ه در ذهن خودش مس��لم بوده 
که امام حس��ین)ع( گفته است من یزید را شکست 
خواهم داد و حکومت خواهم کرد. در حالی که در 
هی��چ یک از بیانات امام حس��ین)ع( چنین تعبیری 
پیدا نمی کنی��د. ابن خلدون مضمونش این اس��ت 
می گوید حسین بن علی مرد خوبی بود، عادل بود، 
پس��ر پیغمبر بود، و حرفش هم درس��ت بود ولی 
محاسبات حس��ین بن علی)ع( غلط در آمد؛ بدون 
نیروی الزم به جنگ یزید رفت و به این نکته توجه 

نداشت، لذا شکست خورد.
 نمونه هایی از تحریفات در واقعه عاشورا 

استاد یوسفی غروی:
یک��ی از نمونه ها این قصه معروف اس��ت که 
حضرت زهرا در وقت وفات، از دخترش حضرت 
زینب خواس��ت که وقتی امام حس��ین)ع( به کربا 
م��ی رود به همراهش ب��رود و در دم آخر وقتی که 
می رود به طرف میدان، چون من نیس��تم، شما زیر 
گلوی امام حس��ین، جای خنجر شمر را )حاال اگر 
شمر باشد( به نیابت از من ببوس و حضرت زینب 
ی��ادش نبود تا روز عاش��ورا، تا آن لحظه آخر، بعد 
از اینکه امام حس��ین)ع( خداحافظی کرد، رفت به 
طرف میدان، بین خیمه ها و لش��کر دشمن بود که 
دفعتًا جناب زینب صدا زد » مهًا مها یابن الزهرا« 
امام حسین سرش را برگرداند و دید حضرت زینب 
اس��ت و زینب گفت از اسب بیا پایین. امام حسین 
آمد و حضرت زین��ب جریان را برایش بازگو کرد 
و همان جا امام گفت بیا به وصیت مادرم عمل کن 
حضرت زینب هم زیر گلویش را بوس��ید » اکشف 
لی عن صدرک فکش��ف لها )ع��ن صدرک یا عن 
نحرک( فشمته فی صدره و قبلته فی نحره« سینه او 
را بوئید و زیر گلوی او را بوسید. بعد رو به مدینه 
کرد و حضرت زهرا)س( را سام داد، گفت:»یا اّماه 

لقد ردت الودیعة.«
ریش��ه  این غلوها عاوه بر آن مسامحه ای که 
مس��تمعین دارند این اس��ت که جماعت مداح ها 
متول��ی ندارند؛ تحت پوش��ش و نظارت نیس��تند. 
س��ازمان تبلیغات اسامی، طاب عزیز را به عنوان 
واع��ظ اعزام می کند ولی مداح را چه کس��ی اعزام 
می کند؟ ت��ا زمانی که مداحان تحت پوش��ش در 
نیایند و آموزش نبینند، تا به آنان هشدار داده نشود 
و آنه��ا را ب��ه مطالعه وادار نکنن��د، وضع به همین 
منوال خواه��د بود. بعد از اعان رس��میت دولت 
صفوی در ای��ران جنبه مصیبت و گریه و عزاداری 
هدف ش��د، در صورتی که ائمه)ع( ما را دعوت به 
احیای اصل قیام امام حس��ین ک��رده اند. البته ما به 
ذکر مرثیه ی امام حس��ین و حتی گریه و گریاندن 
برای امام سفارش ش��ده ایم، اما این هدف نیست. 
گریه و عزاداری وس��یله اس��ت، گر چه وسیله ای 
است که » یتقرب بها الی اهلل « اما وسیله احیا است، 
به قول خود امام، گریه بر شهید زنده نگه داشتن آن 

شهید است. اینها وسیله برای زنده نگه داشتن ذکر 
امام حس��ین است و به پیرو آن اهداف امام حسین. 
اگ��ر وس��یله به هدف تبدیل ش��ود خ��ود این هم 
انحراف است. برای مثال، این انحرافات مخصوصًا 
با آن ش��عر معروفی که »ما درون را بنگریم و حال 
را ن��ی ب��رون را بنگری��م و قال را« ه��ر چه دلتان 
بخواه��د بگویید چون ما به مقصد ن��گاه می کنیم. 
دل��ت را صاف کن هر کار می خواهی بکن، هر چه 
می خواهی بگو. متأس��فانه این یک مقدار از عوامل 
بود که ظهور چنین وضعیتی را سبب شد. از طرف 
دیگ��ر فقهایی هم ک��ه در آن دوران دعوت به تفقه 
و به دست گرفتن زمام علمیت فقهی مذهب تشیع 
شدند، آنان هم متأس��فانه دچار افکار اخباری گری 
ش��دند. خود ائمه که مقتلی معین نکردند، بنابراین 
راه باز است؛ هر چه ما بخواهیم می توانیم بگوییم 
چون اگر کذب هم باشد کذب نافع به مذهب است 
و از آن ط��رف مخصوصًا در بحرین، ش��یعه های 
بحری��ن که از یک طرف ع��رب بودند و از طرف 
دیگر اخباری منش بودند، هیچ مانعی نداشتند برای 
اینکه چیزهایی را به عنوان مزید حزن و اندوه برای 
قضیه کربا بنویس��ند و به شکل خبری در بیاورند. 
نتیجه کار اینها کم کم به س��ایر جهان تشیع سرایت 
کرد و ترجمه ش��د و صورت نقلی��ات مقتلی پیدا 
کرد. وانگهی  مداحی و مرثیه خوانی بیشتر پیدا شده 
اس��ت اینها غالبًا چیزهایی را نقل می کنند که حتی 
مطالعه ای نیست، مسموعات است، مجلسی است، 

از یکدیگر یاد می گیرند و نقل می کنند.
تحری��ف دیگری که در جریان واقعه عاش��ورا 
مطرح می ش��ود و بی اساس اس��ت جمله )الشام 
الش��ام الشام( اس��ت، که به مناس��بت روز اول ماه 
صفر که روز ورود اس��یران اهل بیت به شام است، 
خوانده می ش��ود. اص��ل ورود اهل بی��ت در اول 
صفر، در کتاب معتبر »اآلثار الباقیه« نوشته  ابوریحان 
بیرونی هندی االصل در قرن چهارم اس��ت آن هم 
منبع��ی را ذکر نکرده ولی چون آدم معتبری اس��ت 
حم��ل بر صح��ت می کنیم، مگر این ک��ه دلیلی بر 
ردش موجود باش��د. او نقل کرده اس��ت که »و فی 
الیوم االول من ش��هر الصفر اُدخل س��بایا الحسین 
الی الش��ام« اما اضافه  جعلی آن این است که از امام 
زین العابدین)ع( پرس��یدند کجا بر ش��ما مشکل تر 
گذشت؟ س��ه مرتبه فرمود »الشام...« یا در تعبیری 
دیگر؛ اس��یری عمه ام زینب. آن جمله الش��ام را که 
آنجا سر بسته بوده اینجا خواسته اند بیان کنند. این 
از نظ��ر معنی، خیلی خوب، اس��ت. اما از نظر لفظ 
ک��ی گفته، کجا گفته، چ��ه منبعی و مدرکی برایش 

هست؟ کسی نمی داند.
 عوامل مؤثر در ایجاد تحریفات 

عوامل تحریف در مجموع چه مس��ائلی و چه 
منابعی بوده اند؟

استاد پیشوایی:
عوامل اساس��ی و ریشه ای که باعث تحریفات 

شده عبارتند از:
 1-تفکر »هدف، وسیله را توجیه می کند« 
 به تعبیر بس��یاری از علما و مقتل نویس��ان در 
گذشته و حال که می گویند هدف، وسیله را توجیه 
می کند، ما هدفمان گریاندن و عزاداری است برای 
رس��یدن به این هدف، دروغ هم جائز اس��ت. این 
یک اصل ش��یطانی، از یک فیلسوف سیاستمدار در 
قرن ش��انزدهم در ایتالیا اس��ت. این یک اصل غیر 
اخاقی اس��ت که سیاستمداران دنیوی به این عمل 
می کنند و می گویند برای رسیدن به مقاصد سیاسی 
ه��ر کاری مجاز اس��ت. گفتیم که اصل این اس��ت 
که عزاداری کنیم، اصل این اس��ت که مصائب امام 
حس��ین)ع( زنده بماند و تا از این اصل صرف نظر 

نکنیم وضع همین خواهد بود که هست.
 2-عدم واکنش نسبت به روضه های دروغ 

 هیچ حساس��یتی در مقاب��ل روضه های دروغ 
نشان داده نمی ش��ود. در دهه آخر حکومت محمد 
رضا پهلوی یک مداح به نام سید جواد ذبیحی بود 
که بلبل ش��اه لقب گرفته بود. بعضی از مذهبی ها 
ک��ه تفکر انقابی نداش��تند او را دعوت می کردند. 
یکی از پولداران اهواز ایش��ان را دعوت کرده بود، 

و مرح��وم آیت اهلل بهبهانی هم ک��ه از مراجع بود 
در آن مجلس حضور داش��تند. بلبل شاه جمله ای 
که بوی حمایت از دربار ش��اه می داد بر زبان آورد، 
مرحوم بهبهانی بلند می ش��وند و از مجلس خارج 
می ش��وند و کل مردم حاض��ر در مجلس به دنبال 
آیت اهلل خارج می شوند و فردا هم جواد ذبیحی از 

اهواز بر می گردد.
 3-تحلیل تاریخ 

یک عامل دیگر که در گذشته مؤثر بوده )حتی 
پیش از صفویه( آن است که تاریخ و واقعه نویسان 
دید تحلیلی امروزی را اصوالً نداش��تند. این تحلیل 
تاریخ، مختص زمان ماس��ت. البته در گذش��ته ابن 
خل��دون ب��اب تحلیل را باز کرده ب��ود ولی نه این 
که از آن زمان هر چه نوش��ته ش��د تحلیلی نوشته 
ش��د. عمومًا تاریخ نقلی اس��ت، به همدیگر اعتماد 
می کردن��د، موش��کافی و دقت های علمی س��ند، 
مطرح نبوده است. بررسی سند را در زمان ما عمدتًا 
و مخصوصًا دو اس��توانه بزرگ، عامه امینی)ره( و 
عامه س��ید مرتضی عسکری )مدظله( انجام دادند 
و بس��یاری از احادیث موضوعه را بررسی کردند. 
در گذش��ته ب��ه همدیگر اعتماد و ب��ه ترجمه اکتفا 
می کردن��د. البته در ترجمه دخ��ل و تصرف هایی 
ص��ورت گرفته و این آفت بزرگی بود. مثًا تا آنجا 
که ما بررس��ی کردیم مرکب امام حسین)ع( اولین 
بار در روضة الش��هدای ما حس��ین کاش��فی آمده 
اس��ت و بقیه بر ایش��ان اعتماد کردند. کتابی داریم 
به نام »ناس��خ التواریخ« )که در دوران قاجار نوشته 
شده( معنای این نام این است که تمام تاریخ ها را 
این کتاب نس��خ کرده ولی اینطور نیست؛ چیزهایی 
در ای��ن ناس��خ التواریخ از دیگران نقل ش��ده و به 
منابع دیگر نسبت داده و ترجمه کرده، که نسبت ها 
و ترجمه ها درس��ت نبوده اس��ت، بلکه دیگران بر 

ایشان اعتماد کردند.
 4-غلو در اشعار 

 آف��ت دیگ��ر در عزاداری ها، اش��عار اس��ت. 
متأس��فانه در اشعاری که توس��ط مداحان خوانده 

می شود غلو راه پیدا کرده است. 
 ریش��ه  این غلوها عاوه بر آن مسامحه ای که 
مس��تمعین دارند این اس��ت که جماعت مداح ها 
متول��ی ندارن��د؛ پیامدهای تحریف��ات در فرهنگ 
عاشورا و کارکردهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

آن چه بوده است؟
استاد پیشوایی:

راجع به اهداف و انگیزه های امام حس��ین)ع( 
آنچه مغرضین و دش��منان انج��ام دادند طبعًا پیامد 
داشته و به دیگران منتقل شده است. تحریف هایی 
که از سوی ما در مورد وقایع رخ می دهد متأسفانه 
ضمن پوش��اندن حقیقت باعث نشر تفکر غلطی از 
ش��یعیان می ش��ود. اکنون عصر تکنولوژی است و 
نمی توان چیزی را پنه��ان کرد بلکه همه اعمال و 
اف��کار ما به راحتی از طری��ق اینترنت و ماهواره به 

جهان منتشر می شود.
با توج��ه به این تحریفاتی ک��ه صورت گرفته 
اس��ت مستش��رقین، مخصوصًا غربی ها که گاهی 
بحث از عیس��ای ش��یعه ی��ا مثًا قربانی ش��یعه در 
محض��ر خداوند برای گناهانش��ان می کنند از این 

جهت چه قدر مانور می دهند؟
استاد یوسفی غروی:

نسبت به عوارض و بیماری های تحریفات این 
اندازه اشاره کردم که در واقع بالعکس عمل کردند 
و وس��یله را به جای هدف نشاندند. هدف ائمه)ع( 
از تش��ویق و تأکی��د بر احیای نام امام حس��ین)ع( 
و ذکر مصائب ایش��ان چیس��ت؟ این است که امام 
حس��ین با هدفش زنده بماند یعنی برای شیعیان و 
پیروانش الگو بش��ود که در راه ایمان، با بصیرت و 
صب��ر در حد اعلی مقاومت کنن��د. در صورتی که 
هدف از قیام امام به این صورت رواج یافته که امام 
حس��ین فقط مأمور بوده است تا خودش را قربانی 
شیعه کند و قربت الی اهلل این مصائب را تحمل کند 

تا باعث بخشش گناهان شیعیان شود.
یکی دیگر از پیامدهای این انحراف آن اس��ت 
ک��ه وقایع صحیح و غی��ر صحیح در واقعه کربا با 

هم قاطی شده اند. وقتی در اخبار عاشورا مسامحه 
شود )در ش��نیدن این نقل ها و عدم انکار این نقل 
ها( در اثر این مس��امحه، حقای��ق واقعه با غیر آن 
مخلوط می ش��وند و آنگاه اس��ت که واقعه عظیم 

کربا نام خرافه و یا افسانه را به خود می گیرد.
 تاریخچه قمه زنی 

قم��ه زنی با این حال و هوا، آیا مبنای ش��رعی 
دارد ی��ا نه و از نظر تاریخی چگونه به وجود آمده 

است؟
استاد یوسفی غروی:

از نظ��ر تاریخی ظاه��راً آن وقت ک��ه صفویه 
س��ر کار آمدند، قمه زنی پدید آمد و مس��لمًا هیچ 
س��ابقه ای هم بر صفویه ندارد، ام��ا هنوز به یقین 
نرس��یده ایم ک��ه آیا قب��ل از عثمانی ها ی��ا بعد از 
عثمانی ها این کار انجام می شده است یا نه؟ روال 
حکومت ها این اس��ت که اعم��ال و رفتارها را از 
همدیگر ی��اد می گیرند؛ عثمانی ها گ��روه فدائیان 
داشتند، صفویه هم یک گروه فدائیان درست کرده 
بودند و مانند آل بویه که در قرن سوم و چهارم در 
بغداد، عمدتًا دسته های اولیه  عزاداریشان، دسته های 
نظامی ش��ان بود، به ارتش دستور داده بودند که به 
طور منظم و دسته بندی شده ، دسته عزاداری راه بیا 
ندازند. صفویه هم وقتی س��ر کار آمدند این برنامه 
را تک��رار کردن��د. یکی از اف��واج فدائیان، قزلباش 
صفوی بودند که همیش��ه سرشان تراشیده بود )به 
نشانه آماده به خدمت(. در کتاب تاریخ شاه عباس 
کبیر از نصراهلل فلس��فی که یکی از وس��یع ترین و 
دقیق ترین تواریخ است )در پنج جلد(، به تفصیل، 
فوج فدائیان معرفی ش��ده اند. در وصف آنان آمده 
که حتی در تمریناتش��ان گوشت حیوانات مختلف 
و حت��ی مار را می خوردن��د که هنوز هم در بعضی 
از ارتش های جهان معمول اس��ت؛ مثًا در ارتش 
صدام نیز یک فوج فدائی اینطوری وجود داش��ت. 
خاص��ه اینک��ه فدائی��ان صفویه در روز عاش��ورا 
شمش��یر به دس��ت بیرون آمدند و تصورشان این 
بود که نوعی همدردی و مواس��ات با اصحاب امام 
حس��ین)ع( داشته باش��ند. آنان می گفتند در چنین 
روزی ک��ه اصحاب امام حس��ین)ع( و خود امام و 
بنی هاش��م تیر می خورند پس ما هم این حالت را 
برای خودمان ایجاد می کنیم؛ یعنی نشان می دهیم که 
ما در راه امام حس��ین)ع( فدوی هستیم و حاضریم 

سرمان بریده شود و این شروع قمه زنی شد.
زنجیر هم عمدتًا در همین افواج نظامی  صفوی 
شروع ش��د اما انصافًا هنوز مدرک تاریخی دقیقی 
که نش��ان دهد که مثًا زنجی��ر به خصوص از کی 
و کج��ا و ب��ه چه کیفیتی و به دس��تور چه کس��ی 
ش��روع شده پیدا نشده اس��ت. اجماالً معلوم است 
که از تأسیسات دوران صفوی است و قبلش سابقه 
ندارد. مث��ًا در زمان آل بویه در بغ��داد، عزاداری 
فقط در حد س��ینه زنی و مقتل خوانی بوده است. 
آن زمان روز عاشورا و حتی روز تاسوعا بازارهای 
بغ��داد به طور الزامی تعطیل بود که البته این مبنای 
شرعی دارد و آن روایت ائمه است در مقابل بدعت 
گذاری بنی امیه که روز عاشورا را روز برکت قرار 
دادند و گفتند که حتی در روز عاش��ورا قوت سال 
خ��ود را تهیه کنی��د. ائمه در مقابل، ب��رای دفع آن 
بدعت فرمودند: »من قعد عن العمل یوم عاش��ورا 
و من کف عن العمل یوم عاش��ورا«، مخصوصًا در 
زبان امام رضا تأکید بر این معنی زیاد اس��ت و در 
مفاتیح ش��یخ محدث عباس قم��ی، در اعمال اول 
محرم ذکر کرده اس��ت. البته تعطیل بر اساس اقوال 
س��ایر ائمه مبنی بر کلیات »یحزنون لحزننا« و امثال 
این هاس��ت و چون آل بویه به این عمل می کردند 
و به صورت دستوری، بازارها را تعطیل می کردند؛ 
متقابًا اطعام عمومی را راه می انداختند که در اصل 
این موارد برای ارتشیان بود اما چون بازار را تعطیل 
می کردند می گفتن��د بفرمایید از این غذای عمومی 
بخوری��د. پس حصیره��ای بوری��ا را در بازارهای 
بغداد پهن می کردند و غ��ذا می ریختند تا هر کس 
بخواهد بخورد یا اگر خواس��ت بب��رد. پس اطعام 
عمومی، به تبع تعطیل عمومی و به تبع دس��ته های 
سینه زنی افواج لشکریان در زمان آل بویه در بغداد  
به راه انداخته شد اما زنجیر زنی و قمه زنی در آن 

نبوده و در دوران صفویه پا گرفته است.
عید گرفتن بنی امیه در روز عاشورا چقدر ادامه 

داشته است؟
استاد یوسفی غروی:

اینک��ه »ی��وم تب��رک« در روایات اس��ت با اینکه 
می گویند به عنوان عید بوده متفاوت است؛ گاهی ما 
مسامحه می کنیم و این دو را با هم قاطی می کنیم. اینکه 
بنی امیه اظهار خوش��حالی بر قتل امام حسین کردند 
درست است، اما این که خصوص روز عاشورا را روز 
عید قرار داده باش��ند، اصًا چنین سند و مدرکی پیدا 
نمی شود. در روز ورود اهل بیت در شام، بازارهای شام 
را زینت کرده بودند ولی این یک مسأله طبیعی است اما 
مسأله تبرک را بدون عنوان عید نسبت به پیغمبر اکرم 
دادند که پیغمبر اک��رم وقتی از مکه به مدینه هجرت 
کرد دید یهودیان روزه هس��تند، پرسید یهودیان برای 
چه روزه هستند؟ گفتند چون روز نجات بنی اسرائیل 
از دریای فرعونیان است و پیغمبر فرمود پس ما اولی 
به روزه گرفتن به شکرانه نجات بنی اسرائیل هستیم، 
لذا دس��تور داد که مسلمان ها روز عاش��ورا را روزه 
بگیرند، تا اینکه روزه ماه رمضان واجب شد. روزه ماه 
رمضان که واجب ش��د روزه روز عاشورا منسوخ شد 
اما اس��تحبابش باقی مانده است. پس برای عید بودن 
روز عاشورا از طرف بنی امیه هیچ دلیلی وجود ندارد 
تا می رسد به زمان عثمانیان؛ عثمانیان در این اواخر روز 
اول محرم را به اسم »رأس السنة الهجریة« قرار دادند، 
یعنی می ش��ود گفت که این در مقابل صفویه است؛ 
صفویه روز نوروز را به عنوان روز اول س��ال، خیلی 
عظم��ت دادند؛ لذا عثمانی ها برای اینکه به آنها طعنه 
بزنند که اول سال شما مجوسی است ولی اول سال ما 

محرم هجری است، آن را به نوعی عید گرفتند.

منابع مالی حکوم��ت کوفه در زمان واقعه 
عاشورا یعنی سال 60 هجری از قرار زیر بود: 

 الف: خراج
حکم اولیه س��رزمین هایی که به وس��یله 
جنگ گش��وده می شد آن بود که میان مقاتلین 
و جنگجویان سپاه اسام تقسیم شود، اما عمر 
به جهت  حفظ این سرمایه برای آیندگان و نیز 
حفظ روحیه جنگ در میان مقاتلین با مشورت 
با صحابه و از جمله حضرت علی) ع( دس��ت 
 به تقس��یم این س��رزمین ها ن��زد بلکه تصمیم 
گرف��ت که آنها در دس��ت اهالی باقی بماند و 
در عوض هر س��ال مقداری ب��ه عنوان خراج 
پرداخ��ت کنن��د و خراج هر ش��هر مفتوح به 
سوی شهر فاتح حمل شود. و بدین ترتیب هر 
ساله خراج شهرهایی مانند آذربایجان، گرگان، 
کابل، سیس��تان، انبار و... که به دست کوفیان 
فتح شده بود به سوی کوفه حمل می شد و به 
محل مخصوص که ن��ام بیت المال کوفه را به 
خود گرفته بود، منتقل می ش��د و حاکم کوفه 
پس از تأمین مایحتاج شهر و مردم و پرداخت 
عطاء، مازاد آن را به س��وی حکومت مرکزی 

می فرستاد. 
حض��رت عل��ی )ع( پ��س از رس��یدن به 
حکوم��ت، تصمیم عمر را تأیی��د کرد و نظام 
خراج و عدم تقس��یم س��رزمین های فتح شده 

را تثبیت کرد. 
این نکته قابل تذکر است که عمده درآمد 

حکومت از این منبع مالی بود. 
ب: جزیه

جزی��ه مال��ی بود ک��ه افراد غیرمس��لمان 
شهرهای اسامی شامل مجوس��یان، یهودیان 
و مس��یحیان، س��االنه و به صورت س��رانه به 
حکومت پرداخت می کردن��د که در آن زمان 
معم��والً ثروتمندان 48 درهم، متوس��طین 24 
درهم و طبقه پایین تر 12 درهم در س��ال ملزم 

به پرداخت  بودند. 
با مس��لمان ش��دن بس��یاری از اهل ذمه، 
درآم��د حکومت از این منبع رو به کاهش نهاد 
ام��ا معاویه برای جبران ای��ن نقیصه، در دوران 
حکومت  خود دستور داد تا ایرانیان مقیم عراق، 
طبق رسوم پیش از اسام، هر سال در اول بهار 
و اول پاییز که به برگزاری مراسم دو عید نوروز 
و مه��رگان می پردازند، هدایای��ی به حکومت 
تحویل دهند. و از این راه هر س��ال 10 میلیون 

درهم به بیت المال عراق سرازیر می شد. 
ج: غنایم

فتوح��ات در داخ��ل ایران و کش��ورهای 

همج��وار در دوران مورد بح��ث، هنوز ادامه 
داش��ت و بدین ترتی��ب خمس غنای��م هم به 
بیت المال منتقل می شد، عاوه بر اینکه اموال 
مخص��وص پادش��اهان و ام��رای دش��من که 
به »صوافی « مش��هور بود، همگ��ی، به خزینه 
حکومت واریز می ش��د که درآم��د دولت از 
صوافی عراق در دوران معاویه در س��ال تا 50 

میلیون درهم رسیده است. 
 د: گمرکات

گرفت��ن گم��رک و ع��وارض از تاجرانی 
ک��ه جنس به داخل کوف��ه می آوردند از زمان 
حکومت عمر شروع ش��د؛ بدین ترتیب که از 
کف��ار غیرذمی و از کفار ذمی و از مس��لمانان 
ی��ک  ده��م مال التجاره را به عن��وان مالیات و 
گمرک می گرفتند که به این مالیات اصطاحا 

»مکوس « گفته می شد. 
ت��ا اینج��ا چنی��ن به دس��ت می آی��د که 
حکوم��ت کوفه از نظر مالی بس��یار قوی بود، 
ب��ه خصوص هنگامی ک��ه فرمانداری کوفه و 
بصره هر دو به وس��یله یک فرد اداره می شد، 
این قوت دو چندان می شد، زیرا والی در این 
هنگام با در اختی��ار گرفتن بیت المال، قدرت 
اجرای هرگونه شیوه ای را داشت؛ چنانکه در 
زمان زیاد و پسرش عبیداهلل چنین اتفاقی افتاد 
به گون��ه ای که درآمد عراق از خراج در زمان 
عبی��داهلل را رقمی ح��دود 135 میلیون درهم 
نوش��ته اند و عبیداهلل توانس��ت  ب��ا زیاد کردن 
عطاء و دادن رش��وه به رؤس��ا و بزرگان کوفه 
آنه��ا را به جنگ با امام حس��ین )ع( ترغیب و 

تشویق کند. 
عط��اء مق��دار پرداخ��ت نقدی ب��ود که 
از س��وی حکومت کوفه، یکج��ا یا طی چند 
مرتبه، ساالنه به مردم مقاتل این شهر پرداخت 
می شد، چنانکه »رزق « کمک های جنسی مانند 
خرما، گندم، جو، روغن و... بود که هر ماه به 

صورت باعوض به آنان تحویل می شد. 
چنانکه یکی از اه��ل کوفه به نام »مجمع 
بن عبداهلل عائدی « هنگامی که در کربا به امام 

حسین)ع( پیوست چنین جواب داد: 
»اما اشراف الناس فقد عظمت رشوتهم و 
ملئت غرائرهم یستمال و دهم و یستخلص به 
نصیحتهم فهم الب واحد علیک «؛ به اشراف و 
بزرگان کوفه، رشوه های کانی پرداخت  شده 
اس��ت و حکومت جوال های آنان را پر نموده 
تا محبت آنان را به خود جلب نماید، پس آنها 

یکپارچه علیه تو جنگ می نمایند. 

رداهبدورهدنیاز
گوسهمولتارارا
یکشاکتبکنداه
هلاواسایتراکد
اریبریهمهاوا
هنیدانیقیسران

امسراماراتیس
راروماماواکت
یناتکنابادار
یشیمامینربارب
رکسانمدیهانا
انورکرلهوومیل

وتتسیااکرام
دایلیارانمریپ
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خانواده و جوان

ــد آزاد - تاالب گاوخونی یکی از اجزای متنوع  محم
سیس��تم حوضه آبخیز رودخانه زاینده رود اس��ت که 
ش��کل گیری و حی��ات آن از هماهنگی تم��ام اجزای 
 سیس��تم پی��روی می کند. حوض��ه آبخی��ز رودخانه 
زاینده رود در بخش میانی فات مرکزی ایران قرار دارد 
که حدود 16670 کیلومتر مربع آن را مناطق کوهستانی 
و 24854 کیلومتر مربع آن را کوهپایه و دشت تشکیل 
می دهد که 476 کیلومتر مربع آن را تاالب گاوخونی با 
ارتفاع 1470 متر از سطح دریا شامل می شود و گودترین 
نقطه حوضه آبخیز رودخانه زاینده رود است. بلندترین 
ارتفاع حوضه آبخیز زاینده رود در بخش غربی با ارتفاع 
3974متر از سطح دریا واقع شده است که جهت جریان 
سطحی رودخانه از سمت غرب به شرق و نهایتاًً  تاالب 
گاوخونی است. علت تشکیل تاالب گاوخونی نیز قرار 
گرفتن در گودترین نقطه حوضه آبخیز بسته زاینده رود 
است. تاالب ناحیه ای است از مظاهر طبیعی خدادادی 
که در روند پیدایش، خاک آن بوس��یله آبهای سطحی 
و زیرزمین��ی به صورت اش��باع در آمده و در طی یک 
دوره مشخص و شرایط عادی محیطی تشکیل شده و 
دارای توالی زیستی است. این مجموعه اکوسیستم دارای 
جوامعی از گیاهان و جانوران است که امکان سازگاری 
چنین شرایط بوم شناختی ) اکولوژیک ( را دارای هستند. 
تاالب گاوخونی را به عنوان خاستگاه حیات و تعدیل 
کننده شرایط نامساعد محیطی و یکی از اجزای سیستم 
پایدار حوضه آبخیز رودخانه زاینده رود براساس اصول 
تفکر سیس��تمی مورد بررس��ی قرار می دهیم. دراین 
بررسی کل حوضه آبخیز رودخانه زاینده رود از سراب 
تا تاالب گاوخونی به عنوان یک سیستم طبیعی در نظر 

گرفته شده است. 
بررسی مشکالت تاالب گاوخونی: 

عدم ورود آب کافی به تاالب باعث خشک شدن 
آن شده است و اثرات زیست محیطی منفی در منطقه 
برجای گذاش��ته اس��ت. وقوع توفانهای شن از سطح 
تاالب و برجای گذاری آن در حاشیه شرق اصفهان تا 
دشت س��گزی و ورزنه محصول خشک شدن تاالب 
اس��ت. عدم مهاج��رت پرندگان مهاجر ب��ه تاالب نیز 
چهره زیبای منطقه را خش��ن و بی لطافت کرده است. 
حیوانات بومی و مهاجر در منطقه درحال انقراض هستند 
و کم کم چرخه حیات را در حاش��یه تاالب دگرگون 
و تخری��ب خواهد کرد. کیفی��ت آب ناچیز ورودی به 
 تاالب نیز گذشته از شرایط نامناسب  آبراهه های نمکی 
تحت تأثیر فاضابهای شهری و روستایی و کشاورزی 
ق��رار گرفته که ش��رایط نامطلوب برای بوم س��ازگان 
) اکوسیس��تم( تاالب را به وجود آورده اس��ت. پوشش 
گیاه��ی در حال تغییر و تخریب و دگرگونی اس��ت و 
شرایط کویری و شکننده ای را در منطقه ایجاد می کند. 
ارزش تفرجگاهی و گردش��گری نیز به دلیل تخریب 
محدوده تاالب در حال از بین رفتن است به خصوص 
شهر ورزنه با سابقه طوالنی تاریخی با فرهنگ و سنتی 
منحصر به فرد، پوش��ش و گویش خاص و آثار و ابنیه 
تاریخی خود زیبایی خاص��ی دارد که به دلیل اهمیت 
ندادن به تاالب در سکوتی آرام بخش به سر می برد و 
گردشگران کمتری را جذب می کند. کم کم این جزء از 
سیستم حوضه آبخیز رودخانه زاینده رود در حال حذف 
ش��دن از کل سیستم است که نتایج تخریبی فراوانی را 
به همراه خواهد داش��ت و اثرات آن در آینده بر پیکره 
صنعت، تجارت کشاورزی و ساکنان در حوضه ضربات 
ش��کننده ای را خواهد زد. از دیدگاه مدیریت حوضه 
آبخیز می توان به نقد و بررس��ی ش��کنندگی حوضه 
پرداخت و راهکاره��ای حیات بخش و تعدیل کننده 
شرایط نامساعد و محیطی را به کار گرفت تا پایداری 
سیستم حوضه آبخیز و تاالب گاوخونی حفظ شود. در 
نگرش سیستمی به حوضه آبخیز رودخانه زاینده رود 
باید پنج اصل اساس��ی هر سیستم را مد نظر قرار دارد: 

 اهداف، محیط، منابع، اجزا، مدیریت. 
ــتم حوضه آبخیز به  اصل اول: هدف کل سیس

ویژه معیار سنجش، فعالیتهای آن است
 در بررسی هدف سیستم حوضه آبخیز نباید انحرافی 
بیندیشیم و یک سری هدفهای جزئی را هدف نهایی این 
سیستم تلقی کنیم. برای مثال برداشت حداکثری از آنچه 
که در حوضه موجود اس��ت. مثاً جنگل، مرتع، آب و 
خاک و غیره که کس��ب درآمد بیشتر کنیم و یا استقرار 
محصوالت و صنایعی که از موقعیت جغرافیایی حوضه 
بتوانیم کسب در آمد بیشتر کنیم اینها در هدف سیستم 
آبخیزگمراهی می آورد. هدف در این سیستم باالتر از 
کسب درآمد بیشتر اس��ت. هدف حفظ حیات است. 
اصوالً بش��ر از ابتدا برای حفظ حیات خود در مناطقی 
از جهان مستقر می شود که بتواند قوت الیموت را به 
دست آورد. اگر تمدنهای گذشته را بررسی کنیم مشاهده 
می شود در هرجا که بشر توانسته به حیات خود ادامه 
دهد مس��تقر شده است. بش��ر برای حفظ حیات خود 
ناچار است که حیات نیازمندیهای خود را نیز حفظ کند. 
به عبارتی آنچه خداوند برای حیات بشر آفریده است 
باید حفظ ش��ود که بتواند برای حیات خود از آن بهره 

برداری کند. وج��ود آب، خاک و هوا از جمله عناصر 
زیست محیطی است که بشر از ابتدا تاکنون برای حفظ 
حیات خود به دنیال آن بوده است. استقرار جمعیت و 
سپس به وجود آمدن تمدنها در همین مناطق بوده است 
)در بین النهرین یا در اصفهان( هم اکنون این سؤال پیش 
می آید که با روند کنونی تخریب در حوضه آبخیز زاینده 
رود و تاالب گاوخونی آیا می توان برای نسل حاضر و 
آینده حفظ حیات انسان و دیگر موجودات زنده دراین 
حوضه را تضمین کرد؟ خشک شدن تاالب گاوخونی، 
فرس��ایش خاک، حرکت شنهای روان، آالیندگی منابع 
آب و استقرار صنایع بیش از حد مجاز و... همه دست 
به دست هم داده تا این اکوسیستم را تخریب و فضای 

حیات انسان را هر روز محدود تر نماید. 
اصل دوم: محیط سیستم حوضه آبخیز

محیط سیس��تم عبارت از عواملی که در خارج از 
سیستم قرار گرفته اند. شناسایی این جنبه سیستم هم 
س��اده نیست. محیط سیستم ش��امل عواملی می شود 
ک��ه آن عوامل در کار سیس��تم مؤثر هس��تند ولی در 
 خ��ارج از حیطه کنترل آن قرار دارند. در حوضه آبخیز 
زاین��ده رود و تاالب گاوخونی ع��اوه بر پارامترهای 
اقلیمی مثل بارش، درجه حرارت، رطوبت، باد، تبخیر، 
دوری و نزدیکی ب��ه دریا و طول و عرض جغرافیایی 
 که به صورت طبیعی در خارج از سیستم اثر گذارند و 
نم��ی توان در آن تغیی��ری ایجاد کنیم. عوامل دیگر که 
دست پرورده انسان است نیز نقش دارند که با هدفهای 
ما ارتباط دارد. برای مثال سیاستگذاریهای برخی دولت 
در رتب��ه اقتصادی و اجتماع��ی و یا عدم اجرای برنامه 
آمایش سرزمین، هر روز حلقه حیات را در این حوضه 
تنگ تر می کند. استقرار صنعت، افزایش جمعیت بیش 
از توان زیست محیطی و عدم کاربری صحیح از اراضی 
بر اس��اس سیاس��تهای غلط برنامه ریزان هم از جمله 
عوامل محیطی هستند که در خارج از سیستم بر آن اثر 
گذاشته و مدیریتی نیست که بخواهد کنترل کند. حوضه 
آبخیز یک سیستم خودکار اس��ت. تبادل ماده و انرژی 
می کند و نیازی به دخالت خارج از سیستم را ندارد. ولی 
روز به روز عوامل محیطی و سایر عوامل در سیستم فوق 
دخالت کرده و ناهنجاری به وجود می آورد و سیستم 

توان پایداری و تعادل خود را از دست می دهد. 
اصل سوم: منابع

منابع سیستم عبارت از عواملی است که سیستم 
می تواند در آنها و نحوه به کارگیری آنها تغییر ایجاد 
کرده و از آنها به نفع خویش برای اهداف سیستم بهره 
گیرد. برای مثال منابع آب و خاک و یا نیروی انسانی 
ماهر و آگاه برای استفاده بهینه مورد بهره برداری قرار 
نمی گیرند. اگر مدیریت سیستم حوضه آبخیز تاش 
خود را ب��ه کار برد تا این بیهودگی را به کار و تولید 
تبدیل کن��د، نتیجه ای که احتماالً حاصل می ش��ود 
در حقیقت کاهش مناب��ع خواهد بود. البته این برای 
حوضه آبخیز در شرایطی است که تعادل بین تولید و 
مصرف منابع از بین برود یا به عبارتی مصرف بیشتر 
از تولید باشد. برای مثال در حال حاضر مصرف آب 
در حوضه آبخیز زاینده رود بیشتر از آنچه که وارد بر 
حوضه می ش��ود وجود دارد. مسلماً منابع آب تقلیل 
می یابد و از بین می رود. اصًا یکی از عوامل عمده 
تخریب تاالب گاوخونی و کل سیستم حوضه آبخیز 
و ناپایدار ش��دن آن برداشت غیر مدبرانه از منابع آب 
حوضه اس��ت. در بررسی منابع سیستم باید آنها را از 
دو جنبه مورد توجه قرار داد. منابع موجود کدامند و 
چگونه می توان در آینده از منابع بیشتری برخوردار 
بود. مهمترین آنها آب، خاک و نیروی انس��انی ماهر 
اس��ت که باید مورد توجه قرار گیرند. منابع انس��انی 
حوض��ه نامحدود اس��ت ول��ی مناب��ع آب و خاک 
 حوضه محدود هس��تند ولی درس��ت از آن استفاده 
نمی شود. درست است که با انتقال آب حوضه های 
مجاور بخشی از محدودیتهای منابع آب حوضه مرتفع 
می ش��ود ولی خود باعث رشد جمعیت و گسترش 
صنع��ت و تخریب بیش��تر حوضه آبخی��ز در آینده 

می شود. 

ــتم  ــکیل دهنده سیس اصل چهارم: اجزای تش
حوضه آبخیز تاالب گاوخونی

در سیس��تم حوضه آبخیز نمایش اجزای سیستم 
قدری پیچیده اس��ت، بخش تولی��د یا بخش مصرف 
می تواند جزء اجزای تش��کیل دهنده سیستم باشد. در 
بخش تولید، خاک، آب، ب��ارش، پراکنش بارش، نوع 
س��ازند زمین شناسی، شیب، پوش��ش گیاهی، انسان، 
دام، آموزش س��اکنان و سطح معلومات و آگاهی امور 
ترویجی، وسایل ارتباط رس��انی و... از اجزای سیستم 
هستند که نبود هریک از آنها باعث اختال یا کاهش در 
تولید می شود. برداشت بیش از حد تولید پوشش گیاهی 
باعث فرسایش خاک و کاهش ذخایر آبهای زیرزمینی و 
کاهش کیفیت منابع آب و حدوث سیابها می شودکه 
بخشهای دیگر را نیزتحت تأثیر قرار می دهد. رسوبات 
انباشته شده در تاالب گاوخونی زمانی در سرشاخه های 
حوضه و در باالدست خاک حاصلخیز با ظرفیت تولید 
باال بوده اس��ت ولی امروز تاالب گورس��تان خاکهای 
حاصلخیز ش��ده و کیفیت اولیه را از دست داده و شور 
شده اس��ت. تاالب نیز جزئی از اجزای حوضه آبخیز 
اس��ت که بی توجهی به آن باعث خشک شدن سطح 
آن شده و رسوبات موجود با وزش باد جابه جا شده و 
باعث حرکت شنهای روان و تشکیل تپه های شنی ارگ 
و برخان ش��ده است که در نهایت حاشیه شرقی شهر 
اصفهان را تحت تأثیر قرار داده که عاوه بر پیش��روی 
کویر باعث برهم زدن اکوسیس��تم منطقه شده است و 
روز به روز ش��دت تخربی آن افزایش می یابد. یکی از 
ویژگیهای سیستم حوضه آبخیز عکس العمل هر یک 
از اجزا است. به عبارتی تغییر در شرایط هریک از اجزا 
باعث بهم زدن ارتباط طبیعی اجزا شده و عکس العمل 
از خود نشان می دهد. گرفتن آب در باالدست حوضه 
آبخیز باعث خشک شدن منابع آب در پایین دست و در 
تاالب می ش��ود که عکس العمل طبیعی از خود نشان 
می دهد و کویری شدن را به ارمغان می آورد و هزاران 
مش��کل را بروز خواهد داد. امروز در اجزای سیس��تم 
حوضه آبخیز تاالب گاوخونی هیچ نوع ارتباط منطقی 
موجود نیست و همین امر باعث تخریب منابع دراین 
حوضه شده اس��ت. کاهش رطوبت، کاهش بارندگی، 
خشکسالی، از بین رفتن کیفیت منابع اب کاهش پوشش 
گیاهی،  آلودگی آب و هوا همه حکایت از به هم ریختن 
ارتباط بین اجزای سیستم تاالب دارد و در نتیجه تولید 

سیستم کاهش یافته است.
اصل پنجم: مدیریت حوضه آبخیز

امروزه مدیریت، حفاظت هر سیستمی را به عهده 
دارد. مدیر سیستم مرد فکر و اندیشه است و همیشه بر 
اجزای سیستم توجه دارد که هرگاه خللی از ناحیه ای 
بخواهد به سیستم وارد شود شناسایی و مشکل را حل 
کند. هرچه سیستم بزرگتر باش��د دارای اجزا بیشتر و 
هماهنگی بین این اجزا پیچیده تر و مشکل تر می شود. 
مدیریت یکپارچه و هماهنگ برای رس��یدن به اهداف 
خاص از ضروریات انکار ناپذیر در هر سیستمی است. 
نمی توان منابع محدود حوضه را به فعالیتهای خاصی 
اختص��اص داد. امروز حاصلخیزتری��ن اراضی حوضه 
در معرض دس��تبرد و نابودی قرار گرفته و ساختمان و 
صنعت جای تولید کشاورزی اراضی را گرفته است و 
این یعنی مرگ سیس��تم و مدیر باید توجه داشته باشد 
که ندیدن و بی توجهی به هریک از منابع و اجزا باعث 
نابودی اجزای دیگر خواهد شد. هم اکنون حوضه آبخیز 
تاالب گاوخونی از سراب تا پایاب مدیریت تعریف شده 
و قانونمندی ندارد و در آینده ای نه چندان دور دیگر نباید 
توقع یک زندگی خوب را در حاشیه زاینده رود داشته 
باشیم. مدیریت یکپارچه در حوضه آبخیز باید ورودیها، 

خروجیها، رابطه بین منابع و اجزا را برقرار کند. 
راهکار: 

اهمیت خاک و آب و منابع طبیعی به عنوان بستر 
عوامل تولید مقبولیت عام و خدش��ه ناپذیری در کلیه 
جوامع پیش��رفته و در حال توسعه پیدا کرده است. اما 
نحوه اس��تفاده مناسب و اعمال مدیریت صحیح براین 

منابع درهمه جای جهان یکسان نیست و در برخی از 
کشورها خواه به دالیل طبیعی و خواه به دالیل انسانی، 
این منابع حیاتی سیر قهقرایی یافته و در شرایط بحرانی 
قرار گرفته اس��ت. اغلب مناطق جهان با تنش و بحران 
آبی مواجهند. این مشکل به دلیل کمبود آب در اثر رشد 
جمعیت و کاهش کیفیت در اثر افزایش آلودگی ناشی از 
دخالتهای نسنجیده انسانی به وجود آمده است. باتوجه 
به شرایط اقلیمی و انسانی متفاوت در مناطق مختلف، 
س��ازماندهی روشهای مناسب با شرایط خاص جهت 
مدیریت حوضه های آبخیز از اموری است که روز به 
روز بر اهمیت آن افزوده می شود. مفهوم مدیریت جامع 
حوضه آبخیز به معنای هماهنگی و همکاری و مدیریت 
زمین و منابع آب برای نیل به اهداف مختلف که شامل 
اس��تحصال آب مطمئن و مطلوب و عاری از آلودگی، 
کنترل س��یاب، به حداقل رس��اندن فرسایش خاک و 
کنترل حرکت و تجمع رسوبات در مخازن، جلوگیری 
از آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی و سرانجام استفاده 
بهینه از منابع آب و خاک و منابع طبیعی تجدید شونده 
در نظر گرفته شده است. در مقیاس بزرگ، با تأکید بر 
پیشگیری، اتفاق نظر اکثر دست اندرکاران بر این بوده 
اس��ت که درحوضه ه��ای آبخیز الزم اس��ت بر نحوه 
اس��تفاده از زمین با هدف عمومی رعایت توان بالقوه، 
کنترل کمیت و کیفیت آب و کم کردن روند فرسایش 
و رس��وب گذاری،  اعمال حاکمیت صورت گیرد. در 
مقیاس کوچک تر،  اکثر صاحب نظران حفاظت خاک، 
عمل جلوگیری از فرسایش و رسوب را در حوضه های 
کوچک به عنوان عملیات اجرایی و اصاحی ضروری 
تلقی می کنند. گرچه اقدامات دیگری مانندکنترل شوری 
و نظارت بر استفاده بهینه از منابع آب و خاک نیز در زمره 
این فعالیتها قرار داده ش��ده است. در حقیقت مدیریت 
جام��ع آبخیز به عنوان مفهومی نو،  گروه های مختلف 
تخصص��ی نظیر هیدرول��وژی – هیدرولیک حفاظت 
خاک،  منابع طبیعی، زمین شناس��ی و سایر مهندسان و 
مدیران و کارشناسان علوم اجتماعی را گرد هم آورده تا 
همه دست به دست هم داده و به کمک جوامع محلی 
به دنبال پیدا کردن بهترین شیوه جهت جلوگیری از هدر 
رفت منابع باش��ند. به رسمیت شناختن حوضه آبخیز 
به عنوان مناس��ب ترین واحد برنامه ریزی، توس��عه و 
مدیریت منابع موجب انگیزش و پایه گذاری سازماندهی 
مناسب در حوضه آبخیز برای انجام مدیریت جامع شده 
است. مراحل مختلف مدیریت در حوضه آبخیز تاالب 
گاوخونی سازماندهی متفاوتی را جلب می کند. دراین 
حوضه مراحل متفاوتی از مدیریت قابل تبیین است و 
مراحل تولید و تعادل و پایداری منابع مرحله استحصال 
و توزی��ع و مرحله بهره ب��رداری و مصرف. در مرحله 
تولید و پایدار سازی به دلیل دخیل بودن عوامل متعدد 
در مدیریت منابع،  مدیریت حوضه آبخیز از پیچیدگی 
فوق العاده باالیی برخوردار است و نیاز به همکاری و 
هماهنگی بخشهای مختلف پیدا می کند. مرحله توسعه 
و استحصال و توزیع گرچه در مراحل اولیه به سادگی با 
توسعه زیر ساختهای کنترل و انتقال آب قابل انجام است 
ولی به دلیل اینکه مدیریت منابع در بخشهای مختلف 
باید صورت گیرد، به تدریج با کنترل هرچه بیشتر منابع، 
افزایش قیمت، بروز مشکات زیست محیطی و آلودگی 
منابع و برداشت بیش از حد مجاز از منابع زیرزمینی ابعاد 
مدیریت در این بخش نیز پیچیده می شود. وقتی مسائل 
فوق با مدیریت مص��رف و بازچرخانی در کنارهم در 
نظر گرفته شود سازماندهی و هماهنگی بین دستگاههای 
متعدد و تعارض منافع بخشهای مختلف برای جوابگویی 
ب��ه نیازهای دینامیک جهت به وج��ود آمدن تعادل در 
عرضه و تقاضا اهمیت خود را بیش��تر نمایان می کند. 
راهی نیست جز اینکه مدیریت یکپارچه آبخیز پذیرفته 
شود و حوضه آبخیزتاالب گاوخونی به عنوان یک واحد 
مدیریتی به رس��میت شناخته شود و تمامی فعالیتها بر 
اساس این مدیریت پیگیری شود. در تمامی حوضه های 
آبخیز کشور باید مدیریت یکپارچه انجام پذیرد تا نابودی 
اکوسیستم های حیاتی کنترل و احیا شود و هدف نهایی 
برای حیات انس��ان تحقق پذیرد. در اکثر کش��ورهای 
جهان باتوجه به ش��ور شدن تدریجی اراضی و از بین 
رفتن پوشش گیاهی کاهش حاصلخیزی خاک، افزایش 
فرسایش و رسوب و افزایش آلودگی های شیمیایی که 
اولی��ن زنگ خطر را به صدا در آورده اس��ت مدیریت 
یکپارچه آبخیز پذیرفته ش��ده و باید حوضه آبخیز به 
عنوان یک واحد مدیریتی به رسمیت شناخته شود. در 
کشور مانیز باید قوانین مربوطه تنظیم و به اجرا در آید. 
در آن زمان است که تاالب گاوخونی نیز از مرگ نجات 
می یابد و بهتر بگوییم حوضه آبخیز زاینده رود نجات 
می یاب��د که به جز این راهی نیس��ت و راههای دیگر 
مقطعی م��وردی و در نهایت راه به جایی نخواهد برد. 
امید است ان شاء اهلل مدیریت جامع و یکپارچه قانونمند 
در حوضه آبخیز زاینده رود تحقق پیدا کند تا حیات در 
این حوضه به مخاطره نیفتد و تاالب گاوخونی که یکی 
از 18 تاالب ثبت شده بین المللی است به حیات زیبای 

خود ادامه دهد. 

فرمانده یگان حفاظت جنگلها و مراتع کشور:
اعتقاد قوی ما بر حفاظت مشارکتی است

فرمان��ده یگان حفاظت جنگل ها و مراتع 
کش��ور گف��ت: اهمی��ت جنگل های ش��مال 
م��ا را برانگیخت تا برنام��ه »حفاظت ویژه از 

استان های شمال کشور« را دنبال کنیم. 
 س��رهنگ تقی ایروانی گفت: حساسیت 
پیرام��ون جنگل ه��ای ش��مال به دلی��ل آنکه 
رویش��گاه درخت��ان صنعتی نظی��ر راش و...
هستند نسبت به جنگلهای خارج شمال بیشتر 

است. 
   وی تصریح کرد: این درختان به س��بب 
کاربرد صنعتی بیشتر مورد دست اندازی قرار 
می گیرند. لذا ما با هدف گذاری در هرمنطقه 
رویش��ی، متناس��ب با اقلیم آن منطق��ه برنامه 

مناس��ب  حفاظت��ی 
تدین  تعری��ف و  را 
کردی��م. ب��ا فعالیت 
اس��تانی  در  ی��گان 
مانند گیان که پیش 
از این رتبه نخس��ت 
تج��اوز و تعرض به 
عرص��ه را داش��ت، 
در دو سه سال اخیر 
ب��ه جای��ی رس��یده 
ای��م که هی��چ گونه 
قاچ��اق چوب علنی 

و س��ازمان یافته ای در گیان وجود ندارد و 
ما حتی به این فکر می کنیم که برداشت های 

قانونی از جنگل را هم به صفر برسانیم.
   س��رهنگ ایروانی در پاسخ به پرسشی 
در خص��وص »حفاظ��ت مش��ارکتی« گفت: 
اعتقاد قوی ما در یگان برحفاظت مش��ارکتی 
اس��ت. قطعًا نمی توان پ��ای هر درخت قرق 
بان گم��ارد اما می توانیم ش��رایطی به وجود 
بیاوریم تا کس��انی که در کنار درختان زندگی 
می کنند این وظیفه را عهده دار باشند. توفیق 
ام��روز ما مرهون تعاملی اس��ت که با مردم و 
جنگل نش��ینان برقرار کرده ایم و الزم اس��ت 
ب��ا افزایش آگاهی های م��ردم، هرچه بهتر به 

اهداف حفاظتی مان نزدیک شویم.
   فرمانده یگان حفاظت جنگلها و مراتع، 
چشم انداز فعالیت یگان را مثبت ارزیابی کرد 
و گفت: در دو س��ه سال اخیر، یگان با احیای 
تبصره ذیل م��اده 55 مبنی بر اقدام به محض 
رؤیت جرم، توانس��ته است تشکیل پرونده را  
15 درص��د کاهش داده و به عبارتی س��رعت 
برخورد با جرم و مج��ازات مجرم را افزایش 
دهد. امیدواریم این میزان را هر سال 5 درصد 
افزای��ش داده و تا در پای��ان برنامه پنجم، 50 
درصد کاهش تش��کیل پرونده داش��ته باشیم. 
ضمن آنکه معتقدیم باید با متناس��ب س��ازی 
جرم و جریمه به نقطه ای برس��یم که کس��ی 

جرأت تخریب و قطع نداشته باشد.
   سرهنگ ایروانی در پاسخ به این سؤال 
ک��ه موضع گی��ری یگان در قب��ال تخلفات و 
تخریب ناش��ی از فعالیت دستگاه های دولتی 
چگونه اس��ت گفت: م��ا اگرچه ب��ر احداث 
جاده ه��ای دسترس��ی و خ��ط آه��ن صحه 
می گذاری��م، ولی نه به به��ای هزینه کردن از 

منابع طبیعی. 
   فرمان��ده یگان حفاظت جنگلها و مراتع 
با اشاره به ورود یگان در مسأله قطع درختان 
دنا و اخذ توقف عملی��ات در آن گفت: قرار 
نیس��ت برای مقرون به صرفه ش��دن احداث 
یک ج��اده، چند هزار درخت قطع ش��ود که 
اگ��ر درس��ت ببینیم 
آسیبی  احتس��اب  با 
که قط��ع هر درخت 
می کند،  م��ا  متوجه 
غی��ر اقتص��ادی هم 

هست.
 ایروانی همچنین 
در خص��وص نتیجه 
نشس��ت س��ه روزه 
ی��گان  فرمانده��ان 
حفاظ��ت جنگلها و 
کشور  سراسر  مراتع 
با اش��اره به برنامه ریزی مدون برای مقابله با 
قاچاق چوب در ش��مال کش��ور و بازرسی و 
کنترل کارگاههای چوب بری منطقه، بررس��ی 
ارتقا بخش��یدن به روند گش��ت و مراقبت در 
عرصه با توجه به فراهم ش��دن امکان جذب 
مشمولین س��رباز در یگان و ارزیابی و تبادل 
تجرب��ه عملک��رد فرمانده��ان تأکید ک��رد: ما 
ب��ه رغ��م آنکه مش��کاتی نظیر کمب��ود نیرو 
و امکان��ات خودروی��ی و نب��ود بالگ��رد و...
 را داری��م اما ب��ر خود ف��رض می دانیم که با 
هرگونه دس��ت اندازی و تخری��ب در حوزه 

منابع طبیعی برخورد جدی داشته باشیم.
   گفتن��ی اس��ت گردهمای��ی س��ه روزه 
فرماندهان یگان حفاظت اس��تانها، به میزبانی 
اس��تان گیان برگزار شد که هدف از تشکیل 
این همایش، بررس��ی مس��ائل، تبیین سیاست 
 گ��ذاری و ارائ��ه راه��کار در زمین��ه ام��ور 
پاسگاه ها، همیاران حفاظت جنگلها و مراتع، 
مش��موالن وظیفه، نحوه اج��رای پروژه ها و 
مس��ائل مربوط به اعتب��ارات و موافقتنامه ها 

بود.
   یگان حفاظت س��ازمان جنگلها، مراتع 
و آبخیزداری کش��ور در 24 اسفند 84 تشکیل 
ش��د. این یگان هم اکنون حفاظت حدود 83 
درص��د از عرصه ه��ای کش��ور را عهده دار 

است. 

ــا کیانی- تاالب گاوخونی در سال  کوش
1354 هجری شمسی در فهرست تاالب های 
کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است. وسعت 
ای��ن تاالب بالغ ب��ر 47 هزار هکت��ار برآورد 
می ش��ود و در فاصله 140 کیلومتری جنوب 

شرقی اصفهان و 30 
کیلومتری شهر ورزنه 
)نزدیک ترین ش��هر 
ت��االب( ق��رار دارد. 
ارتفاع آن از س��طح 
متراست   1470 دریا 
و ب��ه حال��ت مثلثی 
شکل دیده می شود. 
حداکثر عرض آن در 
حدود 50 کیلومتر و 
حداکثر طول آن 35 
عمق  است.  کیلومتر 

آب در اکث��ر نق��اط اندک و ح��دود یک متر 
است و در منطقه بسته ای بین رشته کوههای 
زاگرس و پیش کوههای ای��ران مرکزی واقع 
شده و ش��اید به صورت دره ی عمیقی بوده 
 که توس��ط رس��وبات آبرفتی پر ش��ده باشد. 

نزدیک ترین ارتفاع به تاالب کوه س��یاه است 
که ارتفاع آن از س��طح فعالیت های آتش دریا 
1752 مت��ر و جنس آن بازالت بوده که در اثر 
فعالیته��ای آتش فش��انی زیر دری��ا در دوران 
چه��ارم زمین شناس��ی ش��کل گرفته اس��ت. 
مناسبترین فصل برای 
اوایل  ت��االب  دیدن 
زمس��تان و موقع��ی 
اس��ت ک��ه پرندگان 
مهاجر به اینجا کوچ 
توصی��ه  می کنن��د. 
می ش��ود وقتی هوا 
آنجا  به  است  بارانی 
س��فر نکنید و حتمًا 
با امکان��ات کامل و 
مجهز باشید. از شهر 
ورزنه تا رس��یدن به 
تاالب حدود 30 کیلومتر از جاده خاکی است 
ول��ی به دلیل ش��نی بودن و په��ن بودن جاده 
خیلی مش��کل پیش نمی آید. امیدوارم با سفر 
ب��ه این تاالب از جاذبه ه��ای زیبای آن لذت 

ببرید و تجربه جدیدی داشته باشید. 

رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست و 
مع��اون رئیس جمهور درنشس��ت مطبوعاتی 
تغیی��رات آب و هوا در  خصوص مش��کات 

 : گف��ت  تاالبه��ا 
تاالبه��ا  ح��وزه  در 
از  عم��ده ای  بخش 
مش��کات ب��ه دلیل 
خشکس��الی اس��ت. 
حفظ رطوبت تاالبها 
از ناحی��ه بارندگ��ی 
ب��وده و علت اصلی 
نی����ز  خشکس��الی 
است  بارندگی  کمی 
محمدی زاده افزود : 
مکلف  نیرو  وزارت 

اس��ت آب را مدیریت کند و رها س��ازی آن 
نباید براس��اس نیاز برق آبی باشد. وی اظهار 
داش��ت: در حال حاضر وزارت نیرو ملزم  به 

رعایت مس��ائل زیس��ت محیط��ی و رطوبت 
تاالبها شده است.

محم��دی زاده گف��ت: کار گش��ت زن��ی 
خ��ود  عه��ده  ب��ه 
دستگاههای عملیاتی 

است.
گف�����ت:  وی 
س���ازمان حفاظ��ت 
زیس���ت  محی����ط 
مس��ئول گشت زنی 
در دری��ا نیس��ت ما 
مسئول سیاستگذاری 
ب����ر  نظ����ارت  و 
سیاس��تگذاری ه��ا 
اکولوژی ه��ای  ب��ر 
دریایی هس��تیم. وی افزود: در عین حال کار 
گش��ت زنی و نظارت بر حس��ن انجام کار بر 

عهده دستگاههای عملیاتی است.

مهندس محمدی زاده : 
در حوزه تاالبها بخش عمده ای از مشکالت به دلیل 

خشکسالی است

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
دوشنبه 7 دی ماه 1388 / 11 محرم 1431                 6Monday 28 December 2009    محیط زیست

کنوانسیون رامسر؛ میثاق بین المللی حفاظت از تاالبها 

تاالب گاوخونی یکی از اجزای متنوع سیستم حوضه آبخیز زاینده رود

جغرافیای تاالب گاوخونی

ه��ر چند در حال حاضر به رغ��م وجود میثاقهای بین المللی محیط 
زیستی، اکوسیس��تم های طبیعی و انسان ساخت با انواع مشکات روبه 
رو هس��تند  ولی اگر همین تع��داد محدود از تواف��ق و قراردادهای بین 
المللی زیس��ت محیطی وجود نداش��ت، عمل حفاظ��ت و نگهداری از 
محیط زیست به مراتب مشکل تر از آنچه امروز با آن مواجه هستیم، بود. 
 قوانین و معاهدات بین المللی پایه اجرا و به عمل درآوردن اصول و قوائد 
زیست محیطی در سطح جهانی هستند. آنها نه تنها استانداردهای جهانی را 
تعیین می کنند بلکه صرف وجود آنها در صحنه جهانی اغلب دولتها را به 

امضای معاهدات و یا تدوین قوانین داخلی خود ترغیب می کنند. 
کنوانسیون رامسر قدیمی ترین معاهده بین المللی، با تأکید بر حفاظت 
از طبیعت در جهان اس��ت. آغاز آن در دوم م��اه فوریه 1971 )13 بهمن 
1349( در ش��هر ایرانی رامس��ر بوده که کنوانس��یون نام خ��ود را از این 
ش��هراقتباس کرده است. کنوانسیون رامسر در س��ال 1975 جنبه قانونی 
یافت. این معاهده 158 کشور عضو را ملزم به تعیین و حفظ تاالبهای با 
اهمیت بین المللی و تشویق به استفاده خردمندانه از آنها می کند. بیش از 
1700سایت با مساحت کل حدود 150 میلیون هکتار در حال حاضر در 

این کنوانسیون به ثبت رسیده اند)آمار  سال 2008(. 
گرچه نام رسمی کنوانسیون : »کنوانسیون تاالبهای بین المللی به ویژه 
به عنوان زیستگاه پرندگان آبزی« یا به اختصار» کنوانسیون تاالبه�ا )رامس�ر، 
ایران، 1971(« نوشت�ه می ش�ود، ولی به طور معمول به »کنوانسیون رامسر« 
شهرت دارد. این کنوانسیون بر حفاظت و بهره برداری معقول از تاالبها به 
خصوص در جهت فراهم ساختن زیستگاهی برای پرندگان آبزی تأکید 

می کند. طی گذشت سالها، کنوانسیون گستره نگرش خود را چنان افزایش 
 داده ک��ه تمام ابعاد حفاظت و بهره برداری معق��ول  و پایدار از تاالبها را 
در بر می گیرد و تاالبها را در زمره اکوسیستمهایی می داند که در حفاظت 
از تنوع زیستی و رفاه جامعه بشری اهمیت فوق العاده ای دارند.  به همین 
دلیل بعدها کنوانسیون نام خود را به »کنوانسیون حفاظت از تاالبها« تغییر 

داد. 
ق��درت اثر هر معاهده فقط به اندازه ضعیف ترین عضو آن اس��ت. 
کنوانسیون رامسر نیز از این موضوع مستثنی نیست. اگر قرار بر این باشد 
ک��ه تاالبهای در مع��رض تهدید جهان حفظ ش��وند، اعضای فعلی باید 
الزامات کنوانسیون را جدی تر بگیرند و کشورهای بیشتری، بدون تأخیر، 

به عضویت این کنوانسیون در آیند.
کنوانسیون رامسر باعث دست آوردهای قابل توجهی در حفاظت از 
تاالبها شده است اما حفاظت و نگهداری، ایده ال های شکننده ای هستند 
و ما باید دائماً هوش��یار باشیم تا اطمینان حاصل کنیم تمام موافقتنامه ها، 
معاهدات، قوانین و کنوانس��یون های زیست محیطی با شدت و حدت 

پیگیری شوند.



آگهی ابالغ
تاریخ:88/10/1

شماره:468/88 ش 12      

بموجب رأی شماره 816 تاریخ 88/7/12 حوزه شعبه 12 شورای حل اختاف 
شهرستان اصفهان )و رأی شماره  تاریخ  شعبه  دادگاه عمومی  ( 
که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای عبدالرضا محمودی نشانی محل اقامت 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنج میلیون و ششصد و پنجاه هزار 
ریال بابت اصل خواسته و سی هزار ریال هزینه دادرسی و مبلغ پنجاه هزار ریال 
هزینه نشر آگهی در حق محکوم له  آقای احمد ابراهیمی نشانی محل اقامت 
خیابان آتشگاه مقابل منارجنبان مجتمع سبز واحد 9 به استناد ماده 19 آئین نامه 
اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم 
علیه مکلف است: پس از اباغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع 
اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی 
بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا 

دادگستری محل تحویل خواهد شد. 13597/م الف
شورای حل اختالف شماره 12 اصفهان
 

آگهی ابالغ

آگهی اباغ وقت رسیدگی
تاریخ:88/9/24

632 ش/8  
88 شماره: 

632 ش/8  خواهان شرکت الوند رایانه با وکالت 
88 در خصوص پرونده کاسه 

آقای مهرداد یوسفیان دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال معادل 
دو میلیون تومان به طرفیت حسین انصاری فرزند باقر تقدیم نموده است وقت 
رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخ 88/12/8 س��اعت 8 صبح تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاش��انی، جنب بیمه ایران، مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 

اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.13480 / م الف
مدیر دفتر 8 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
 

آگهی ابالغ

آگهی اباغ وقت رسیدگی
تاریخ: 88/9/4

شماره: 321/88 ش ح/31 
در خص��وص پرونده کاس��ه 321/88 ش ح/31 خواهان آق��ای صمد آیتی به 
وکالت مهرداد علوی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت مس��عود سنجری 
تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 88/12/5 ساعت 
5 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمای��د. در صورت عدم 
 حضور وقت رس��یدگی اباغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.

13635 / م الف
مح��ل حضور: اصفه��ان، خیابان حکیم نظامی، اول خیابان محتش��م کاش��انی، 

مجتمع شوراهای حل اختاف
رئیس شعبه 31  شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ

کالسه: 8809980358100212       بایگانی: 880513
دادنامه: 88/9/4-880997035354601041

مرجع رسیدگی کننده: شعبه 120 دادگاه عمومی جزائی اصفهان شاکی: آقای مسیح 
نره ای به نشانی: سپاهان شهر خیابان الوند ک تاش پاک 56 متهم: آقای محمدرضا 
سمالی متواری اتهام: کاهبرداری گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

اته��ام آقای محمدرضا س��مالی دائر  ب��ر کاهبرداری بمبلغ پنج��اه میلیون ریال 
موضوع شکوائیه مسیح نره ای از توجه به تحقیقات انجام شده و مستندات ضمه 
و دالیل ابرازی و گواهی گواهان و س��ایر قرائن و ش��واهد موجود در پرونده و 
اینکه متهم علیرغم اباغ قانونی و انتظار کافی در جلس��ه دادگاه حضور نیافته و 
الیحه دفاعیه ای نیز ارائه ننموده اس��ت، محرز است علیهذا دادگاه نامبرده را در 
اجرای ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختاس و کاهبرداری 
به تحمل دو سال حبس تعزیری و استرداد مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق شاکی 
و نیز مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف مدت ده روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه 

می باشد. 13469/ م الف
اعظمی- رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 
 

آگهی ابالغ 

آگهی اباغ وقت دادرسی
کالسه: 815/88 ش 23

وقت رسیدگی: روز          مورخه 88/12/8         ساعت 16:30 عصر
خواه��ان: علی محم��د ابراهیمی فرزند کاظم خوانده: آقای س��ینا معتمدی مجهول 
المکان  خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد مورخه 87/5/5 علی الحساب به مبلغ 
11/000/000 ریال 2- صدور حکم بر اس��ترداد یک فقره چک به ش��ماره 870759 

مورخه 88/1/6 به مبلغ 35/000/000 ریال به انضمام خسارت دادرسی 
خواسته:

خواهان دادخواس��تی تسلیم شعبه 23 شورای حل اختاف اصفهان نموده است لذا 
وقت رسیدگی تعیین و به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان 
و دستور شعبه 23 شورای حل اختاف و همچنین به تجویز ماده 73 آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف مدت یکماه به دفتر ش��عبه واقع در خیابان محتشم 
کاشانی جنب بیمه ایران مجتمع شماره یک شوراهای حل اختاف اصفهان مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر اعام شده نیز حاضر شود. چنانچه بعداً اباغی به وسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 13631/ م الف
دبیرخانه شعبه 23 شورای حل اختاف اصفهان

 
آگهی احضار

تاریخ: 88/9/22
شماره: 880975 - 40

آگهی احضار متهم
نظ��ر به اینکه آقای پژم��ان هراتی به اتهام کاهبرداری از طرف این ش��عبه 40 
تحت تعقیب است و اباغ احضار به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او  ممکن 
نگردیده اس��ت بدین وس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری 
مرات��ب به نامبرده اباغ تا ظرف حداکثر یکماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه 
40 دادس��رای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خود حاضر، در صورت عدم 

حضور بعد از مهلت فوق اقدام قانونی بعمل خواهد آمد. 13476/م الف
دادیار شعبه 40 دادسرای اصفهان

 امتیازتفاضل خورده   زده   باخت   مساوی   برد   بازی     تیم ها   ردیف  

2443 16 40 3 4 13 20 سپاهان 1 

1340 21 34 3 7 11 21 ذوب آهن اصفهان 2 

733 24 31 4 9 8 21 پرسپولیس 3 

533 20 25 4 9 8 21 پیکان 4 

732 23 30 5 8 8 21 استقال تهران 5 

432 33 37 5 8 8 21 استیل آذین 6 

730 19 26 3 9 7 19 مقاومت شیراز 7 

229 26 28 6 8 7 21 تراکتورسازی 8 

29-6 26 20 6 8 7 21 ملوان 9 

027 32 32 10 3 8 21 صبای قم 10 

27-6 33 27 8 6 7 21 سایپا 11 

27-8 35 27 8 6 7 21 استقال اهواز 12 

22-2 27 25 7 10 4 21 شاهین 13 

22-10 39 31 11 4 6 21 مس کرمان 14 

21-7 29 22 10 6 5 21 پاس همدان 15 

19-10 33 23 10 7 4 21 راه آهن 16 

16-5 20 15 8 10 2 20 فوالد خوزستان 17 

14-18 34 17 11 8 2 21 ابومسلم 18 

جدول لیگ برتر فوتبال ایران)جام خلیج فارس(

رئیس سازمان تربیت بدنی در جمع مسئوالن 
ورزش فارس افزود: س��ازمان تربیت بدنی برای 
متقاع��د ک��ردن دولت ب��رای افزای��ش اعتبارات 

ورزش تاش می کند. 
سعیدلو همچنین توجه بیشتر به ورزش بانوان 
را خواستار شد و گفت: اگر همت و اراده وجود 
نداش��ته باش��د افزایش اعتبارات باعث پیشرفت 

ورزش نمی شود. 
معاون رئیس جمهور افزود: ورزش باید جزء 

مقوله های نخست کشور محسوب شود. 
سعیدلو گفت: ورزش اکنون به علل مختلف 
موضوع اول کش��ور نیس��ت و بای��د این نگرش 
 تغیی��ر یابد زیرا ورزش زندگی ما و مایه اتحاد ما 

است. 

سعیدلو: 

 یک درصد بودجه دستگاهها به ورزش 
اختصاص می یابد 

منتقدان قلعه نویی در طول این س��الها نتایج به 
دس��ت آمده توسط ژنرال آبی را به عناوین مختلف 
زیر س��ؤال برده اند و حاال هم در انتظار شکستهای 

احتمالی سپاهان در جام باشگاههای آسیا هستند. 
هنوز هم اتهام های زیادی در مورد مربیگری 

شما در این فصل مطرح می شود. 
اینقدر گناه دارم که خوش��حال می شوم، آقایان 
ذره ای از ای��ن گناهان را بش��ویند. امیر قلعه نویی 
عادت کرده همیشه یک سری افراد علیه اش حرف 
بزنند، اما نم��ی دانند که اگر خدا بخواهند ما را باال 

می برد. 
به نظر می رسد، در سپاهان راحت تر هستید 

و این تیم را هم مثل استقالل دوست دارید؟ 
من یک استقالی هس��تم. من به جایی که کار 
می کن��م تعصب دارم. انتخاب س��پاهان بنا به یک 
سری ظرفیت و توانایی در این باشگاه بود. در ابتدای 
فصل یک سری مشکات س��بب شد تا در شروع 
رقابتها به ایده آلهایمان نرسیم. مصدومیت محرم و 
نیامدن ابراهیم توره و در کنار بدشانسی هایمان در 
گلزنی کار را کمی دش��وار کرد، اما با توکل به خدا 

توانستیم به صدر جدول برسیم. 
به نظر شما سپاهان با شیوه سنتی 2 - 5 - 3 

می تواند در آسیا موفق شود؟ 
اوالً که من برای موفقیت در لیگ قول نداده ام، 
چه برس��د به قهرمانی در آسیا، مربی که قول دهد، 
مربی نیس��ت و می خواهد خودش را تحمیل کند. 

فوتبال که قول دادنی نیست. 
ــنتی به روز  ــما یک مربی س ــول دارید ش قب

هستید؟ 

سنت بد نیست، بنده باالترین مدرک و کاس 
حرفه ای را در پرونده ام دارم. در لورکوزن هم دوره 
دیده ام. آدمهایی که این مس��ائل را مطرح می کنند، 
جز دشمنی حرفی ندارند. فوتبال که همه اش علم 
نیست، مربیگری در همان 90 دقیقه خاصه می شود 
و ذاتی است. شما لیسانس خبرنگاری داشته باشید، 
اما جایی شما را نخواهند، بهتر است یا اینکه بدون 
لیسانس خبرنگار خوبی باشید. آنها به دانش من هم 

حسادت می کنند. 
ــن المللی  ــان را مربی بی ــما خودت ــی ش یعن

می دانید؟ 
آنهایی که بحث بی��ن المللی می کنند، بگویند 
امی��ر قلعه نویی روزی که تیم مل��ی را تحویل داد، 
ای��ران چندم رنکینگ فیفا بود.؟ 18 بازی در آس��یا 
انجام دادم و تنها یک باخت داش��تم، در آسیا که با 

مس و راه آهن بازی نکردیم. 
ــیا باید  ــپاهان در آس ــه موفقیت س ــس ب پ

خوشبین بود؟ 
خیلی از مربیان مطرح دنیا در آس��یا مربیگری 
می کنن��د، ام��ا تنها یک تی��م قهرمان می ش��ود. 
لیورپول در لیگ انگلیس موفق نیست، اما در لیگ 
قهرمانان موفق است. منتقدان من از ماهیت فوتبال 
بی اطاعند که اینگونه فوتبال را تحلیل می کنند. 

ــخصی تان را هم  ــما زندگی ش منتقدان ش
سؤال برانگیز می دانند؟ 

گفتم که گناهان ما را می ش��ویند، ما آنقدرها 
هم پولدار نیس��تیم که می گویند. تمام این اتهامها 
همواره از جانب آنها بوده و من پاسخشان را نداده 

ام. 
ــما هم حاال که حجازی بیمار شده است  ش

می خواهید اختالفاتتان را رد کنید؟ 
دعا می کنم زودتر خوب ش��ود، اختافهای ما 

فنی و دیدگاهی بود. 
تا حاال شده در دوران بازیگری یا مربیگری 

کم فروشی)تبانی( کرده باشید؟ 
هرگز، جایی که مربیگری کرده ام اجازه چنین 
کارهایی نداده ام و اگر احساس کردم خبری است، 
ماجرا را درنطفه خفه کرده ام. مربی باید هم جاذبه 

داشته باشد هم دافعه.

قلعه نویی:
 مربی باید هم جاذبه داشته باشد هم دافعه 

سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان:
ترکیب تیم ملی روز به 
روز قوی تر می شود 

سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان گفت: ترکیب 
تیم ملی، روز به روز قوی تر می شود. 

علی دوس��تی مهر در حاش��یه جلس��ه انتخاب 
منتخبان جوان خراسان رضوی برای حضور در تیم 
ملی در گفتگو با ایرنا در مش��هد افزود: با س��فر به 
تمام استانها نخبگان جوان را شناسایی و به اردوی 

تیم ملی دعوت می کنم. 
وی گفت: هر چند تیم ملی نوجوان بازی های 
قاب��ل قبولی از خود ارائه کرد اما با توجه به تاش 
مربی��ان و برای آنکه این تص��ور پیش نیاید که تیم 
مل��ی محدود به نوجوانان اس��ت و در نتیجه دچار 
بی انگیزه گی ش��وند، لذا ب��ا هماهنگی ای که بین 
کمیته جوانان و فدراس��یون فوتبال صورت گرفته، 
به اقصی نقاط کشور س��فر می کنم تا استعدادها را 

شناسایی کنم. 
دوس��تی اظهار امیدواری کرد: حداقل یکی دو 
نفر از خراس��ان رضوی به اردوی تیم ملی دعوت 

می شوند. 
وی در ادام��ه گفت: با توجه به جدول بازیهای 
اصلی ما، پیش��نهاد برگ��زاری اردوی تدارکاتی در 
کشورهای کره، ژاپن و استرالیا را به کمیته تیمهای 
ملی فدراس��یون فوتب��ال داده ای��م و منتظر جواب 

هستیم. 
دوستی افزود: با این دیدارهای تدارکاتی نقاط 
قوت و ضعف تیم مقابل رقیبان مشخص می شود تا 

با آمادگی بیشتری مسابقات را برگزار کنیم. 
مس��ئول کمیته اطاع رس��انی هی��أت فوتبال 
خراس��ان رضوی نیز گفت: چندی پیش از بین 50 
نف��ر داوطلب 30 نفر از بهترینه��ای فوتبال جوانان 

استان انتخاب شدند. 

 نقل و انتقاالت بازیکنان فوتبال
 در اروپا 

زیدان: 
می خواهم مدیری برجسته در 

باشگاه رئال مادرید شوم 
براس��اس آخرین خبرهایی که از 
نقل و انتقاالت فوتبالیس��تها در اروپا 
رسیده است، روبرتو مانچینی سرمربی 
انگلیس  باشگاه منچسترسیتی  جدید 

در نظر دارد بازیکنانی 
از ایتالی��ا ب��ه خدمت 
این باش��گاه انگلیسی 

درآورد.  
 به گزارش واحد 
مرکزی خبر، مانچینی 
در نظ��ر دارد چندین 

بازیک��ن ایتالیای��ی ازجمل��ه آنتونیو 
کاسانو مهاجم سمپدوریا را به خدمت 

منچسترسیتی درآورد. 
ایوانویچ،  برانیس��او  همچنی��ن 
مدافع صرب مورد توجه باشگاه رئال 

مادرید اسپانیا قرارگرفته است. 
ایوانوی��چ از دو س��ال پی��ش در 
باش��گاه چلس��ی بازی می کند. اگر 
وی به مادرید منتقل ش��ود نمی تواند 
در این فصل در لیگ 
حض��ور  قهرمان��ان 
لیگ  زیرا فصل  یابد 
قهرمانان را با چلسی 

آغاز کرده است. 
همچنین چلسی 
در نظر دارد با آتلتیکو 
مادرید بر س��ر انتقال سرگیو اگوئخو 

مهاجم آژرانتینی به توافق برسد. 
مسئوالن چلس��ی از آن بیم دارند 
که منچسترسیتی زودتر با وی قرارداد 

امضاء کنند. 

زین الدین زیدان  اظهار داشت: 
در ش��رایط فعل��ی، نقش مش��اور 
فلورینت��و پ��رس، مدیرعامل رئال 
را دارم. دوس��ت دارم ب��ه صورت 
رس��می و جدی ب��ه کار مدیریت 
ورزشی بپردازم بنابراین به او اعام 
ک��ردم مایلم در نق��ش مدیر با این 

تیم کار کنم.
 زی��دان 37 س��اله ک��ه پس از 
یوونت��وس ایتالی��ا از س��ال 2001 
تا 2006 برای کهکش��انی ها بازی 
کرد ، ادامه داد:  برای مدیری خوب 
ش��دن، الزم اس��ت تمام امور کار 
مدیریت ورزشی را بدانم. بنابراین 
در جلس��ات و ماقات ها شرکت 

می کن��م تا ب��ا زوای��ای مختلف و 
پنهان کار آشنا شوم.

زیدان که پ��س از بازی نهایی 
جام جهانی 2006 فرانس��ه با ایتالیا 
در ب��ازی منجر ب��ه زدن ضربه به 
ص��ورت مارکو ماترات��زی،  مدافع 
ایتالیا از دنیای ب��ازی خداحافظی 
کرد، افزود:  برای این کار همچنین 
الزم است در زمینه های دیگر مثل 
رده س��نی پایه نیز اطاعات کافی 
در اختیار داش��ته باشم. به هر حال 
باید تاش کنم از هر جهت مجهز 
به اطاعات و تجارب کافی باش��م 
تا بتوان��م در این زمینه موفق عمل 

کنم. 

فرگوسن، گواردیوال را به عنوان جانشینش 
می خواهد 

سرمربی با تجربه منچستر یونایتد خواهان 
آن اس��ت تا مربی جوان بارسلونا جانشین او در 

اولدترافورد شود. 
به گزارش ایس��نا، به نظر می رس��د رقابت 
برای ب��ه خدمت گرفت��ن گواردی��وال یکی از 

حساس ترین رقابتهای دنیای فوتبال باشد. 
پس از ابراز تمایل ونگر برای حضور پپ در 

رختک��ن امیریتس، پس از 
جدایی این مربی فرانسوی 
از آرسنال، اکنون نوبت به 
سرالکس فرگوسن رسیده 
ت��ا از آرزوهایش س��خن 
بگوی��د. گواردی��والی 38 
س��اله اولین مرب��ی تاریخ 
فوتبال دنیاست که توانسته 
در  قهرمانی  عنوان  ش��ش 

ی��ک فصل را برای تیمش به ارمغان بیاورد و به 
عاوه جوان ترین مربی ای است که توانسته لیگ 

قهرمانان اروپا را فتح کند. 
درپایان این فصل قرارداد گواردیوال با بارسا 
به پایان خواهد رس��ید و این مربی جوان هنوز 
قراردادش را با بارس��ا تمدید نکرده است. پس 
از قهرمان��ی در اللیگا، لیگ قهرمانان اروپا، جام 
حذفی، سوپرکاپ اسپانیا، سوپرکاپ یوفا و جام 

باش��گاه های جهان، گواردیوال نظر مثبت سران 
باشگاه های جهان را به خود جلب کرده است. 
به نظر می رس��د گواردی��وال نیز از حضور 
ب��ر روی نیمکت مربیگری تیمهای لیگ برتری 
لذت خواهد برد، چرا که در صحبت هایی آزادی 
مربی��ان حاضر در انگلیس در امور تیمش��ان را 
تحس��ین کرده. قابل توجه اس��ت که فعالیتهای 
حض��ور  ب��ا  گواردی��وال 
در  بگیرس��تاین  تکسیکی 
سمت مسئول تکنیکی تیم 

محدود است. 
میل  دیل��ی  روزنام��ه 
در گزارش��ی اع��ام کرده 
گواردیوال ممکن است در 
اوایل ماه آوریل تیم کاتاالن 
را ت��رک کند و ب��ه عنوان 
جانشین آتی فرگوسن در رختکن اولدترافورد 
مش��غول به کار شود و چند ماهی در کنار مربی 
کهنه کار، به تجربه ان��دوزی بپردازد تا در آغاز 

فصل جدید جای فرگی را پر کند. 
در این میان خوان الپورتا، رئیس بارسا تمایل 
زیادی دارد تا مربی تیمش قراردادش با بارسا را 
تمدید کند، هر چند این ماجرا به انتخابات آینده 

باشگاه کاتاالن بستگی زیادی دارد. 

کار ساخت تأسیسات ورزشی بازیهای آسیایی 
چین رو به اتمام است 

 کار ساخت تأسیس��ات بازی های آسیایی 
چین که در س��ال 2010 برگزار می ش��ود وارد 

مرحله نهایی شده است. 
روزنامه ورزش چین نوشت: کارهای سخت 
افزاری این مکان های ورزشی پایان یافته است و 

کارگران در حال نماسازی ساختمان ها هستند. 
مسئوالن کمیته س��ازماندهی این رقابت ها 
خاطرنش��ان کرده اند: برای ساخت این امکانات 
ورزشی از سبک های مختلف معماری استفاده 
شده است و تا فروردین سال آینده ساختمان ها 

قابل بهره برداری خواهد بود. 
همچنین کارهای آزمایش��ی برخ��ی از این 
مکان ها از جمله جایگاه خبرنگاران مدتی پیش از 
آغاز رقابت ها شروع خواهد شد. برای مسابقات 
اسب سواری نیز مکانی درنظر گرفته شده است که 
گنجایش یکهزار رأس اسب را دارد و این اسب ها 
از سراسر جهان به این مکان انتقال خواهند یافت. 

بع��د از برگزاری رقابت های آس��یایی، این 
تأسیس��ات ورزش��ی به مکان هایی برای اقامت 

شهروندان اختصاص خواهد یافت. 
شهرک بازی ها شامل چند دهکده ورزشی 

است 2/7کیلومتر مربع وسعت دارد که 
بخشی از آن محل اسکان ورزشکاران است. 
افزون بر این، در همین محل مرکز رسانه های 
و مرکز بین المللی پخش تلویزیونی و یک پارک 

ساخته شده است. 
ش��انزدهمین دوره بازی های آسیایی 12 تا 
27 نوامب��ر 2010 )21 آبان ت��ا 7 آذر 1389( در 
شهر »گوانگجو« مشهور به شهر گل مرکز استان 

»گوانگ دونگ« در جنوب چین برگزار می شود. 
بازی ه��ای آس��یایی 2010 گوانگج��و چین 
بزرگترین رقابت ها در نوع خود محسوب می شود 
و پیش بینی شده است 14 هزار ورزشکار و مقام 

ورزشی از 45 کشور و منطقه در آن شرکت کنند. 
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099

شهرکرد :
تلفن : 0381-3347774   

فکس : 0381-3336021

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

روزی بود...

قیمت طال )تومان(
26120  هر گرم طالی 18 عیار

120390  هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
263000  یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

261000   یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10041007دالر امریکا

955965دالر کانادا

14361442یورو

16201630پوند  انگلستان

264267ریال عربستان

34903510دینار کویت

273275درهم امارات

کالم نور
امام صادق )ع(:

ــی کند مکروه و  ــرای بنده در هر جا که بی تاب ــه و بی تابی ب ــه گری هرگون
ــالم که پاداش و ثواب  ــین بن علی علیه الس ــت مگر گریه بر حس ــند اس ناپس

دارد.

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

9 °

6 °

-1 °

-11 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

عکس روز

روی خط فرهنگ
مدیر مرکز هنرهای تجسمی: 

کاریکاتوریست وجه چهارم ناظر بر اجتماع است 
مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در 
دیدار با کاریکاتوریست های حوزه هنری خراسان 
رضوی گفت: کاریکاتوریست وجه چهارم ناظر بر 

اجتماع است. 
به گ��زارش ایرنا از 
ح��وزه هنری س��ازمان 
اس��امی،  تبلیغ����ات 
مرتضی گودرزی دیباج 
با اشاره به ساختار حاکم 
اجتماع��ی ک��ه معموالً 
در دو جبه��ه مواف��ق و 
بندی  تقس��یم  مخالف 
می شوند، گفت: همواره 
وجه سومی وجود دارد 

که با اس��تفاده از ابزاری همچون هنر به اختافات 
این دو جبهه دامن می زند و به جای نقد و تحلیل 
سازنده، با استفاده از این ابزار به اصطاح به جنگ 

نرم می پردازد. 
وی در ادام��ه اف��زود: کاریکات��ور ب��ه خاطر 

ذات نقادانه ای که دارد جزء هنرهایی محس��وب 
می ش��ود که از این ویژگی برخوردار اس��ت ولی 
کاریکاتوریست باید هوشیار باشد که ابزار دست 
کس��ی قرار نگیرد و به 
وجه  مس��تقل  صورت 
چهارمی را تشکیل دهد 
ک��ه ناظر ب��ر اجتماع و 
س��یر تحوالت آن است 
و هر جا که مسأله ای در 
خاف پیشرفت و تعالی 
جامعه احساس کرد، با 
خلق اثر به نقد و اصاح 

و گوشزد آن بپردازد. 
دیب��اج اضافه کرد: 
اکنون زم��ان آن رس��یده که هنرهای��ی همچون 
کاریکات��ور از حاش��یه مان��دن اجتناب ک��رده و 
کاریکاتوریس��ت ها به میدان بیایند و ظرفیت های 
گوناگون موجود دراین هنر را در تمام ابعاد اجتماع 

همچون آموزش و فرهنگ سازی اجرایی کنند. 

چهارمین همایش سراس��ری ایرانشناسان و 
نخستین جلسه رسمی انجمن با حضور 18 نفر از 
ایرانشناسان اسپانیا در محل رایزنی فرهنگی ایران 

برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این همایش 
امیر پورپزشک سرپرست رایزنی فرهنگی ایران 
با اش��اره به اینکه در مدت کمت��ر از چهارماه از 
همایش سوم، اینک به خاطر به بار نشستن یکی 
از مهمترین محورها و مباحث نشستهای گذشته 
یعنی تشکیل انجمن زمینه برگزاری این نشست 

فراهم شد ابراز خرسندی کرد. 
وی افزود: حضور ش��ما اس��تادان برجسته  
پژوهش��گران ارجمند در آخرین روزهای س��ال 
2009 ب��ا وجود برنامه های مختلف و ش��رایط 
جوی نامساعد بیگمان حاکی از اراده و عزم جدی 
برای شکل گیری، سامان بخشی و نهادینه سازی 
پژوهش ها و مطالعات مربوط به ایرانشناسی در 
حوزه اسپانیا است و این جلسه که تحقق آرزوی 
دیرین و تبدیل آن به واقعیتی شیرین است، نقطه 
عطف مهم و فراموش نشدنی به شمار می رود. 

پورپزش��ک گفت: رایزنی فرهنگی ایران با 
جدیت و عاقه برای شکل گیری این نهاد علمی 
و فرهنگی به کارگرفته تا این امر مهم تحقق یابد. 
اعتقاد ما این اس��ت که مطالعات و پژوهش��های 
ایرانشناس��ی برای آنکه به س��رانجام و س��امانی 
مطل��وب برس��د باید در چارچوب تش��کیات  
نهادی بر آمده از متن محققان و عاقه مندان آن 
رش��ته دنبال شود. موضوعی که به همین منظور 

شما گردهم آمده اید. 
وی گفت: این انجمن به یکی از کانون ها و 
مراجع علمی و معتبر مهم ایرانشناسی در حوزه 

اروپا تبدیل خواهد شد. 
وی خاطرنشان کرد: این سایت نیازمند تغذیه 
محتوایی اس��ت و تقویت آن همکاری ش��ما را 
می طلبد. عاوه بر این انتشار نشریه به صورت 
چاپی و اینترنتی از دیگر گام های مهمی است که 
می تواند انجمن را در محافل و مجامع مختلف 
فرهنگی، علمی و پژوهشی مطرح و معرفی کندکه 
این گام بزرگ نیز با همت و همراهی شما و ارائه 
مقاالت و مطالب علمی انجام خواهد ش��د. این 
مجله فرصت و زمینه ای مناس��ب برای محققان 
 اس��ت که مق��االت و مطالب خود در دس��ترس 

عاقه مندان قرار دهند. 
از پروفس��ور باسکث که هم به لحاظ سنی 
و هم علمی از پیشکسوتان عرصه ایرانشناسی به 
شمار می رود دعوت به عمل آمد تا تعیین رئیس 
و هیأت رئیسه دائم انجمن ریاست این جلسه را 

برعهده گیرد. 
دراین همایش کارشناس سرپرست سفارت 
ایران در اسپانیا نیز طی سخنانی با ابراز خرسندی از 
تشکیل انجمن اسپانیولی ایرانشناسی و راه اندازی 
سایت و برنامه آینده انجمن برای انتشار نشریه، با 
برشمردن ویژگی های مطالعات ایرانشناسی این 
امر را در س��ه دوره مشخص ایران قبل از اسام، 
ایران بعد از اسام و ایران معاصر قابل بررسی و 

تحقیق دانست. 
وی با تشریح مشخصات سه دوره فوق و با 
اش��اره به آثار برجای مانده از هر دوره گفت: در 
غرب و اروپا بسیاری از افراد هنوز ایرانیان را عرب 
می دانند در حالی که ایرانیان گرچه آیین مترقی 
اسام را پذیرفتند اما مسلمان بودن به معنای عرب 
بودن نیس��ت. ایرانیان با هوش و قریحه سرشار 
خود اسام را با هنر و اندیشه ایرانی درآمیختند و 
پروراندند و اندیشمندان بزرگی چون ابن سینا و 
بیرونی و شاعرانی چون موالنا، حافظ و سعدی را 

به جهان عرضه داشتند. 
وی با اش��اره به تبلیغات یکسویه و هدفدار 
 رس��انه های غربی ک��ه متاثر از سیاس��ت بازی 
دولت هایی است که مشخصه استبداد ستیزی و 
استعمار س��تیزی انقاب را بر نتابیده اند، گفت: 
نسل جدید اروپا تصور درست و روشنی از ایران 
ندارند و اف��راد و انجمن هایی مانند این انجمن 
هستند که می توانند غبار و گردی را که بر روی 
این واقعیت نشسته بزدایند. وی همچنین برآمادگی 
سفارت و رایزنی فرهنگی برای همکاری وکمک 

به برنامه های انجمن تأکید کرد. 
در ادامه پروفس��ور خوس��ه ماریا با سکث 
رئی��س س��نی انجم��ن طی س��خنانی ب��ا ابراز 
خوش��حالی از تشکیل انجمن این اقدام را گامی 

بزرگ دانست. 
وی ویژگی ه��ای جذاب فرهنگ و تمدن 
ای��ران را ی��ادآوری و تش��ریح و بر ضرورت 
شناخت علمی و دقیق تمدن و فرهنگ ایرانی 

تأکید کرد. 

نخستین نشست انجمن اسپانیولی ایرانشناسی در 
مادرید برگزار شد 
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جانشین گردان امام سجاد)ع(

از دل نوشته های شهید
... خدایا بهترین لحظات زندگیم را که 
دوران جوانیم است وقف اسام عزیز تو 
ک��ردم، نکند که از من نپذیری، خدایا به 
حق مقربان درگاهت قسمت می دهم از 
م��ن حقیر کوچک بپذیر، خدایا نکند در 
روز قیامت بین من و ائمه )ع( فاصله ای 
باش��د که شرمسار و خجل نزد کسی که 
زمی��ن و زمان ب��ه خاطر او خلق ش��د 
رس��ول بزرگوارت محد مصطفی )ص( 
و بانوی بزرگ اس��ام فاطمه زهرا )س( 
باش��م. از تو می خواهم مرا از لغزشهای 
دنیایی حفظ نمای��ی. پروردگارا تو ما را 
برای امتح��ان خلق کردی و هس��تی را 
ک��ه می بین��م، همه بوی ای��ن مطلب را 
می دهند، از تو می خواهم مرا موفق از 

امتحانات بیرون آوری...

سفیر فرانسه پس از بازدید از نمایشگاه نقاشی های سپهری:
هیچ نقاشی با سپهری قابل مقایسه نیست

برنارد پولتی، سفیر و رایزن فرهنگی سفارت 
فرانسه در تهران، پس از بازدید ازنمایشگاه »مروری 
بر نقاشی های سهراب سپهری« در موزه هنرهای 
معاصر تهران گفت:  من در این نمایشگاه استعداد 
و ذوق هنری این هنرمند را کشف کردم، چرا که 
دوره های مختلف کاری سپهری در این نمایشگاه 
نمایان است. سپهری سبک های مختلف هنری را 
به خوبی می ش��ناخت به نظر من او با هیچ نقاش 

دیگری قابل مقایسه نیست.
به گزارش ایبنا در این نمایشگاه 113 اثر نقاشی 
و 25 عکس از دوره های مختلف زندگی سهراب 

سپهری به نمایش درآمده است. 
برنارد پولتی، سفیر فرانسه، از اینکه این امکان 
برایش فراهم شد تا از این نمایشگاه بازدید داشته 
باشد، ابراز خرس��ندی کرد و گفت: آثار سهراب 
سپهری برای من خیلی جالب بود. من در گذشته  
کتاب اشعار این هنرمند را به زبان فرانسه خوانده ام 
و همچنین دو اثر سهراب سپهری را در جایی دیگر 

مشاهده کردم. 
نمایشگاه آثار نقاشی سهراب سپهری با عنوان 
»روزنه ای ب��ه رن��گ«، از 9 آذر در موزه  هنرهای 

 معاصر تهران افتتاح و تا اول بهمن  ادامه دارد.

گوگل به پرداخت 3 
هزار یورو جریمه به 
یک ناشر فرانسوی 
محکوم شد 
دادگستری فرانسه گوگل را به پرداخت سه هزار 

یورو جریمه به یک ناشر فرانسوی محکوم کرد. 
ش��بکه تلویزیونی فرانس 24 گ��زارش داد: 

گوگل از طرف دادگستری فرانسه به جرم سرقت 
ادبی محکوم شد. 

گوگل از س��وی یک ناشر فرانس��وی به نام 
مارتینر تح��ت پیگرد قضایی ق��رار گرفت و در 
نهایت به پرداخت س��ه هزار یورو غرامت به این 
ناشر محکوم شد. این ناشر در نظر داشت مانع از 
انتشار بدون ضابطه کتابهایش به صورتی اینترنتی 
توس��ط گوگل ش��ود. گوگل اخیراً کتابخانه ای 
مجازی راه اندازی کرده و کتابهایی را در ش��بکه 

اینترنت عرضه کرده است. 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
دوشنبه 7 دی ماه 1388 / 11 محرم 1431                 8Monday 28 December 2009    فرهنگ و هنر

جنس غزل های امروز از جنس نوحه نیست
جواد محقق، نویسنده، شاعر و روزنامه نگار، جنس 
غزل های امروز را ازجنس نوحه نمی داند و معتقد است 
این غزل ها حزن ایجاد نمی کند، هرچند تفکر برانگیز 
هستند و شاعران معدودی توانایی تلفیق این دو زبان و 

فضای متفاوت را دارند.
این محقق تأکید کرد: اس��تفاده از شعر معاصر و 
زبان شعری امروز در نوحه سرایی کار دشواری است 
و دشواری این امر از آن جهت است که این دو زبان و 
دو فضای کاماً متفاوت هستند و شاعرانی که توانایی 
تلفیق این دو زبان را از دو س��احت شعری متفاوت 

داشته باشند تعدادشان اندک است. 
این شاعر تشریح کرد: هرچه شعریت شعر بیشتر 
باشد، زبان شعر به زبان مخاطبان ویژه شعر نزدیک تر 
می شود و به همان نسبت از زبان سایر مخاطبان دور 
می ش��ود. شاعر برای اینکه طیف وسیعی از مخاطب 
را در نظر داش��ته باشد گاه مجبور می شود از کیفیت 
شعر بکاهد. در سروده هایی که به عنوان نوحه استفاده 
می شوند و گاه از ریتم و سطح پایینی برخوردار هستند 

این قضیه دخالت دارد. 
محمدرضا سادات سرکی )ناظم( نیز با تأکید بر 
لزوم استفاده شعرهای مناس��ب و درخور در مراسم 
نوحه خوانی و عزاداری امام حسین)ع( اظهار داشت: 
اگر شاعران آیینی ما ش��عرهای خوبی در این حوزه 
بسرایند و این شعرها را در اختیار هیأت های عزاداری 
و مداحان قرار دهند، نوحه های خوبی شکل می گیرد 

و سطح نوحه های این مراسم  پایین نمی آید. 
وی به مخاطب شعر و لزوم حضور او در چنین 
نشست هایی اش��اره و تصریح کرد: باید کار تبلیغی 
بیشتری انجام شود و تمامی شاعران برای حضور در 
این نشست دعوت شوند. همچنین حضور مخاطبان 
شعر در این نشست به شاعر کمک می کند نقاط قوت 

و ضعف شعر خود را بشناسد. 
اکبر خلیلی از دیگر شاعران کشور نیز توضیح داد: 
احساس می کنم در زمان حاضر شایسته تر است انسان 

از گلو شعر فریاد خود را سر دهد. گویا داستان دیگر 
تأثیر خود را ندارد و شعر اثرگذاری اش بیشتر است. 

مژگان عباس��لو نی��ز گایه ای را مبن��ی بر اینکه 
نوحه های که خوانده می شود اغلب کم مایه و با ملودی 

تقلیدی هستند، مطرح کرد. 
وی همچنین س��روده هایی عاشورایی از شاعران 
معاصر همچون علیرضا قزوه، سیدحسن حسینی و 
ابوالقاسم حسینجانی و سروده »جاده و اسب مهیاست 
بیا تا برویم« را یکی از بهترین و موفق ترین نمونه  شعر 
عاشورایی خواند که می توان به عنوان یک نوحه از آن 

استفاده کرد. 
عباسلو با تأکید بر مظلوم واقع شدن شعر آیینی و 
به ویژه شعر عاشورایی گفت: سرودن شعر آیینی در 
ابتدا آسان به نظر می رسد اما مهم سرودن شعر آیینی 
خوب اس��ت. البته در حال حاضر به دلیل دسترسی 
کم به آثار منتش��ر شده در حوزه شعر آیینی و توزیع 
نامطلوب کتاب، گرایش به س��رودن این شعرها کم 
شده اس��ت. در این نشست حدود 20 تن از شاعران 
جوان حضور داش��تند و به قرائت سروده های آیینی 
و عاش��ورایی پرداختند. س��روده های این شاعران در 
قالب های شعری کاسیک بود. حامی رضوی از جمله 
ش��اعران جوان حاضر در نشس��ت یک ترجیع بند با 

موضوع عاشورا قرائت کرد. 
همچنین در این نشست از شاعران برجسته شعر 

آیینی که در قید حیات نیستند، یاد شد.

دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 
برای بودجه س��ال 1389 مبلغ چه��ار میلیارد و 500 
میلیون تومان پیش��نهاد کرده است. برنامه هایی چون 
راه ان��دازی موزه صنعت چاپ، حمایت از طرح های 
پژوهش��ی صنعت چاپ و راه اندازی هنرس��تان های 

چاپ، در بودجه سال 89 گنجانده شده اند.
معاون دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��امی با اعام این خبر ب��ه ایبنا، گفت: برنامه های 
متنوع و مختلفی برای امسال پیش بینی شده که برخی 

از آنها برای نخستین بار در سال آینده اجرا می شوند. 
یوسف افراش ادامه داد: یکی از برنامه هایی که در 
اولوی��ت  این دفتر قرار دارد، کمک به راه اندازی موزه 
صنعت چاپ است، این موزه با توجه به حجیم بودن 
دستگاه های چاپ، نیازمند فضایی بالغ بر دو هزار متر 
مربع است. وی با بیان اینکه رایزنی برای مکان موزه 
صنعت چاپ با برخی نهادها و سازمان ها انجام شده، 
گفت: برخی از دس��تگاه های قدیمی چاپ در اختیار 
شرکت ها و چاپخانه های قدیمی اند که باید به صورت 

امانی در اختیار موزه قرار گیرند و تعدادی از آنها نیز 
خریداری شوند. 

افراش با اش��اره به کمک دفت��ر امور چاپ برای 
راه اندازی هنرس��تان های کار و دانش صنعت چاپ، 
اظهار داش��ت: بر اس��اس پیش بینی های انجام شده، 
این هنرستان ها در هشت اس��تان محوری در کشور 
راه اندازی شده و زمینه علم آموزی و فراگیری صنعت 

چاپ را برای عاقه مندان فراهم می کنند. 
معاون دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسامی، راه اندازی کارگاه ها و آزمایشگاه های تخصصی 
چ��اپ را یکی دیگر از برنامه ه��ای این دفتر معرفی 
ک��رد و افزود: قرار اس��ت در مراکز علمی، کاربردی 
و دانش��گاهی که رش��ته چاپ دارند، عاوه بر ارائه 
دروس تئوری، دانشجویان به طور عملی در کارگاه ها 
و آزمایش��گاه ها، آموزش  های خود را ادامه دهند. وی 
آشنایی دانشجویان با جدیدترین دستگاه های چاپ و 
علم روز در این صنع��ت را یکی از ویژگی های این 
طرح دانست و یادآور شد: آزمایشگاه های تخصصی 

کمک بس��یار خوبی برای دانش��جویان رشته چاپ 
هستند، زیرا می توانند عاوه بر آموزش های شفاهی، با 
نحوه عملکرد دستگاه ها نیز آشنا شوند. افراش از کمک 
به برگزاری دوره های آموزشی صنعت چاپ به عنوان 
دیگر محور این برنامه ها نام برد و خاطرنشان کرد: در 
این طرح نیز طبق تفاهمنامه ای، تعدادی از اس��تادان 
رش��ته های مختلف چاپ برای آموزش دانشجویان 
ایرانی به کشور می آیند، همچنین تعدادی از استادان 
ایرانی برای آموزش دستاوردها و یافته های جدید به 
خارج از کشور اعزام می شوند. وی همچنین به جایگاه 
ویژه طرح های پژوهشی در صنعت چاپ اشاره کرد 
و گفت: حمایت از طرح های پژوهش��ی دانشجویان 
و فارغ التحصی��ان مقاط��ع مختل��ف تحصیلی که 
پایان نامه های خود را به طرح های پژوهشی و آموزشی 
اختصاص داده اند، در فهرست  برنامه های سال 89 قرار 
دارد. وی تصریح ک��رد: از دیگر برنامه های این دفتر 
می ت��وان به برگزاری جش��نواره صنعت چاپ و نیز 

برپایی نمایشگاه های تخصصی چاپ اشاره کرد.
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