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شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل
نخوت باد دی و شوکت خار آخرشد

رهبر معظم انقالب اسالمی:
انقالب اسالمی، حقیقتی برخاسته از سنت 
الهی است

اتمام مرمت مجموعه تخت فوالد تا 
ابتدای سال آینده

تا ابتدای س��ال آینده اقدامات 
م�رمت���ی تخ���ت ف��والد تم��ام 
خواه��د ش��د. مهن��دس حمیدی 
مدیری��ت مجموعه فرهنگی تخت 
فوالد با اعالم این خبر بیان داشت: از 
چهار سال پیش، 32 پروژه عمرانی 

اعم از جاده سازی درون تخت فوالد تا مرمت و احیای بقاء و تکایا شروع و 
تا 6 ماه پیش 27 پروژه به طور کامل اجرا شد و 93 درصد از 5 پروژه دیگر 

تا این لحظه پیش رفته است . . .
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

  استاندار چهارمحال و بختیاری: 
مشارکت مردم در توسعه وظیفه 

شوراها است
استاندار چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: ایج��اد زمین��ه مش��ارکت 
مؤث��ر م��ردم در توس��عه هم���ه 
جانب�ه به ویژه من�اطق روس��تایی، 
اساسی ترین وظیفه شوراها است.

زاین���ده رود،  ب�ه گ���زارش 
رجبعلی صادقی در جلسه شوراهای اسالمی این استان با اشاره به نقش 

نیروی انسانی در دسترسی به توسعه پایدار افزود . . .
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

کسب رتبه برتر در هجدهمین اجالس 
سراسری نماز

س��تاد اقامه نم��از اداره کل فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان 
در گردهمایی مس��ئوالن اقامه نماز 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی 

موفق به کسب رتبه برتر شد . . .

فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه 8

عزم ایتالیایی ها برای 
ساخت  راه آهن
 اصفهان - ازنا 

یک ش��رکت ایتالیایی آمادگ��ی خود را برای 
س��اخت دو س��اله راه آهن اصفه��ان- ازنا اعالم 

کرد. 
 به گزارش واحد مرکزی خبر درجلس��ه ای 
که با حضور قائم مقام ش��رکت ساخت و توسعه 

برگزار شد . . .

    شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

چرا مسجد هزار ساله 
اصفهان ثبت جهانی نشد؟ 
مس��جد جامع اصفهان با قدمتی بیش از هزار 
س��ال اکنون در البه الی فروشگاه های اطراف این 
بنا پنهان شده به نوعی که دیگر نمی  توان در اصلی 
و ورودی این مس��جد تاریخی را تش��خیص داد و 
مدیریت چندگانه مشکالت متعددی را برای این اثر 

تاریخی ایجاد کرده است.
براساس کاوش��های باستان شناس��ان در سال 
1350 هجری شمسی، این بنای تاریخی روی بنایی 

از دوران پیش از اسالم ساخته شده است . . .

میراث فرهنگی و گردشگری / ادامه در  صفحه   

هفته بیست و چهارم لیگ برتر
سپاهان و نبرد با ملوانان

در هفته بیست و چهارم لیگ برتر دیداری حساس 
بین پرسپولیس و راه آهن برگزار می شود که به نوعی 

تقابل مدیران عامل دو باشگاه است. 
هفته بیست و چهارم لیگ برتر باشگاه های کشور 
از روز جمعه با برگزاری 8 دیدار آغاز می شود و روز 
ش��نبه با رویارویی تیم های استیل آذین و استقالل به 

پایان می رسد . . .

           ورزشی / ادامه در  صفحه   

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

9721818

اتصال مستقیم به اینترنت
بدون نیاز به کلمه عبور و رمز

پرداخت از طریق قبض تلفن ثابت
روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان

اینترنت هوشمند
 )شرکت مخابرات استان اصفهان(

رئی��س امور بین الملل ش��هرداري اصفهان گفت: جاي 
ش��هرداریها در ایجاد مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري 

کشور خالي است.
عزت اهلل روس��تازاده در گفتگو با ایرنا افزود: شهرداریها 
در بیش��تر کشورهاي دنیا، در ایجاد و مدیریت مراکز رشد و 
پارک هاي علم و فناوري نقش بسزایي دارند اما این موضوع 

تاکنون در ایران اجرا نشده است.
وي با اشاره به وجود دوهزار پارک علم و فناوري و مرکز 
رشد در کش��ور چین گفت: این پارک ها توسط شهرداریها 

ایجاد شده اند و با همکاري وزارت آموزش عالي این کشور 
مدیریت مي شوند.

به گفته وي، یکي از منابع تأمین مالي شهرداریها در دنیا 
به ویژه در کشورهاي توسعه یافته، پارک هاي علم و فناوري 
است. روس��تازاده با بیان اینکه پارک هاي علم و فناوري در 
ایران فقط توس��ط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ایجاد 
ش��ده اند تصریح کرد: دلیل این امر نگراني وزارت علوم در 
بحث فناوري و ایجاد اشتغال و دولتي بودن شهرداریها است.

وي با اش��اره به اینکه شهرداري اصفهان از میانه راه وارد 

این حوزه شده است، گفت: این شهرداري در بحث معنوي، 
امکانات و تجهیزات و در برخي موارد مسائل مالي به کمک 

پارک هاي علم و فناوري شتافته است.
روس��تازاده افزود: مقرر شده است شهرداري اصفهان در 
ایجاد مرکز منطقه اي پارک هاي علم و فناوري یونس��کو در 
شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان که به صورت گروهي انجام 

مي شود، نقش داشته باشد.
اصفهان با برخورداري از شهرک علمي و تحقیقاتي داراي 

پارک علم و فناوري شیخ بهایي و مراکز رشد است.

جاي شهرداريها در ايجاد پارک هاي 
علم و فناوري خالي است



سراسری
چه خبر از پایتختایران

رئیس جمهور: انقالب اسالمی، حقیقتی برخاسته از سنت الهی 
تهران با جمعیت 10 
میلیون نمی تواند 

نفس بکشد 
رئیس جمهور با حضور در مراس��می با عنوان 
هوای پاک، آس��مان آبی با اش��اره به اینکه تهران با 
جمعیت 10 میلیون نمی تواند نفس بکش��د، گفت: 
اس��تدعا دارم کس��انی که می توانند برای زندگی از 
تهران به ش��هرهای دیگر بروند. به گزارش ش��هر، 
دکت��ر محم��ود احمدی نژاد در این مراس��م با بیان 
اینکه محیط زیس��ت یک مجموعه  به هم پیوسته و 
یکپارچه است و همه  اجزای آن در حلقه های دقیق، 
به هم پیوس��ته هستند، افزود: در فرهنگ ما صیانت 
از محی��ط زیس��ت باالترین ارزش ه��ا را دارد. در 
دستورات دینی ما شکستن یک شاخه  درخت مانند 
شکستن بال فرشتگان است. احمدی نژاد در بخشی 
از س��خنان خود در ارتباط با محیط زیست گفت: 
در گذشته جامعه ایران و در اعماق فرهنگ عمومی 
م��ردم، صیانت از محیط زیس��ت، حضور جدی و 
تعیین کننده داشته است و مردم هرجا که می خواستند 
در محیط زیس��ت دخال��ت کنن��د، آن را به نوعی 
دقیق و س��ازگار با محیط زیست معرفی می کردند. 
بر همین اس��اس اس��ت که می بینیم معماری ایران 
یکی از افتخارآمیزترین و پیشرفته ترین مهندسی ها 
را دارد. پل ه��ای قدیمی، س��اختمان های قدیمی و 
ش��بکه های آبی��اری را که ببینید متوجه می ش��وید. 
وی در بخش دیگری از س��خنان خود خاطرنشان 
کرد: در ایران در س��ال های گذشته کارهای خوبی 
در این زمینه ش��ده است؛ به طوری که یک میلیون 
و 500 ه��زار خودرو گازس��وز ش��ده اس��ت. این 
نش��ان می دهد که می ش��ود کارهایی کرد. حتی در 
دنیا نیز می ش��ود اقداماتی انج��ام داد. وزارت نفت 
ت��الش می کند س��رب را از بنزین بزدای��د. به نظر 
من می ش��ود گوگرد را هم از گازوئیل درآورد. وی 
در بخش دیگری از س��خنانش ب��ر ترویج فرهنگ 
دوچرخه سواری تأکید کرد و گفت: ما باید به دنبال 
اس��تفاده از کارهایی که آلودگی در ش��هرها ایجاد 
نمی کند، مانند دوچرخه س��واری باش��یم. صنایع ما 
بای��د دوچرخه هایی با قیمت ارزان در اختیار مردم 
قرار دهند. حتی اسکیت س��واری ه��م از این منظر 
یک وس��یله  نقلیه اس��ت که البته باید مسائل امنیتی 
آن را ه��م در نظر گرفت. امروز حفاظت از محیط 
زیس��ت و تالش برای ارتقای شاخص های زیست 
محیطی یک وظیفه عمومی است. کسی که مخفیانه 
درخت��ی را قط��ع می کند باید بداند در مس��ابقه ای 
ش��رکت کرده که خود بازنده است. گازسوز کردن 
اتومبیل ه��ا باید ادامه یابد و افزایش ناوگان عمومی 
اعم از اتوبوس های ش��هری و ن��اوگان ریلی باید 
تداوم پیدا کند. وی با اش��اره به ش��رایط زیس��ت 
محیط��ی ته��ران نیز گف��ت: در محیط های��ی مانند 
تهران فضا محدود اس��ت و جمعی��ت باال در این 
ش��هرها خارج از ظرفیت آن اس��ت. من از کسانی 
که می توانند به ش��هرهای دیگر برای زندگی بروند 
استدعا دارم این کار را بکنند. احمدی نژاد همچنین 
گفت: توس��عه فضاهای س��بز باید در دس��تور کار 
دائمی همه  نهادها باش��د. در س��ال های گذشته در 
تهران فضای س��بز رشد داشته اس��ت اما هنوز هم 
نیاز داریم. ما باید ساالنه 500 میلیون نهال بکاریم. 
این سیاس��ت در دولت نهم شروع شد و هنوز هم 
ادامه دارد. از س��وی دیگر باید از جنگل ها و مراتع 

خود صیانت کنیم. 
وی درباره  شهرس��ازی نیز گفت: طراحی های 
ش��هری در کشورمان مانند بس��یاری از کشورهای 
دیگر جهان، خود مخرب است. فشردگی جمعیت 
در یک محیط باعث افزایش آالیندگی می شود؛ در 
حالی که در ایران با وسعتی که داریم همه  ایرانی ها 
می توانند در خانه های ویالیی زندگی کنند. از این 

نظر زمین کم نداریم. 

شهردار منطقه 20 تهران:
15 میلیارد ریال برای 

بهسازی شش پیاده روی 
قدیمی هزینه شد 

ش��هردار منطقه 20 تهران گفت: 15 میلیارد ریال 
برای بهسازی شش پیاده روی قدیمی به  مساحت 40 

هزار متر مربع هزینه شد.
مجتبی عبدالله��ی در گفتگو با فارس در جنوب 
استان تهران اظهار داشت: به  منظور تشویق شهروندان 
به پیاده روی و استفاده نکردن از وسایل نقلیه شخصی 

شش پیاده روی قدیمی در این منطقه بهسازی شد. 
ش��هردار منطقه 20 ته��ران در ادامه با اش��اره به 
اینک��ه ای��ن پیاده روها قباًل به  ص��ورت ناهموار بوده 
است، خاطرنشان کرد: این پیاده رو ها عالوه بر زیبایی 
محیطی و ایجاد ش��ادابی و نش��اط می تواند به  عنوان 
محلی برای دسترسی به مقاصد مورد نظر، پیاده روی، 
ورزش همگانی و گذران اوقات فراغت ش��هروندان 

مبدل شود. 
وی در ارتب��اط ب��ا اقدامات ص��ورت گرفته در 
این زمینه به بهسازی ش��ش پیاده روی پرتردد سطح 
منطقه در س��ال جاری اش��اره کرد و گف��ت: خیابان 
شهید اردستانی ، شهید غیوری، کمیل شمالی، سرگرد 
محمدی، میثم شمالی و 24 متری رازی نقش مهمی 
در تس��هیل تردد ش��هروندان و بهینه سازی فضاهای 

شهری داشته است. 
ش��هردار منطقه 20 حجم عملیاتی این پیاده روها 
را بی��ش از 40 هزار متر مرب��ع ذکر کرد که با صرف 

هزینه ای بالغ بر 15 میلیارد ریال اجرا شده است. 
وی در پایان تصریح کرد: حین انجام اصالح این 
پیاده روها، عملیات بهسازی این نقاط برای معلوالن و 

کم توانان جسمی نیز انجام شده است. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
انقالب اس��المی در دیدار مس��ئوالن 
ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
و رؤس��ای ستادهای دهه فجر سراسر 
کش��ور، مهمتری��ن ویژگ��ی انقالب 
اسالمی ایران و مراسم سالگرد انقالب 
در 30 س��ال گذشته را حضور انبوه و 
متحد م��ردم به عن��وان عناصر اصلی
 ش��کل گی��ری انق��الب اس��المی و 
دلبس��تگی آنان به ش��عارهای اساسی 
انقالب دانس��تند و تأکی��د کردند: در 
دوران فتنه و غبارآلود بودن فضا، وظیفه 
همه به ویژه خ��واص، موضع گیری 
شفاف و پرهیز از سخنان و مواضع دو 
پهلو است.  به گزارش واحد مرکزی 
خبر، رهبر انقالب اسالمی دهه فجر را 
یک پدیده منحصر به فرد برش��مردند 
و در تبیین این موضوع افزودند: علت 
منحصر ب��ه فرد بودن ده��ه فجر این 
اس��ت که در طول 30 س��ال گذشته، 
س��الگرد انقالب اس��المی همواره با 
حضور انبوه مردم��ی بوده که عناصر 
اصل��ی پدید آورنده انقالب هس��تند. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای حضور 
میلیونها نفر در 22 بهمن هر س��ال را 
نشانه متکی بودن انقالب به ایمان های 
مردم دانس��تند و خاطرنش��ان کردند: 
معنای این حضور انبوه و منسجم هر 
ساله این اس��ت که انقالب اسالمی و 
نظام برخاسته از آن، متکی بر مردم و 
ایمان آنان است و علت اصلی ناتوانی 
دشمنان در متزلزل کردن نظام اسالمی 

نیز همین موضوع است. 
ایشان با اشاره به وحشت مخالفان 
نظام اسالمی، از این حضور خالص و 
گس��ترده مردمی با گرایشها و سالیق 
مختلف، در مناسبتهای گوناگون انقالب 
به ویژه دهه فجر و 22 بهمن افزودند: 
دش��منان برای س��رپوش گذاشتن بر 
این انس��جام و وحدت تالش دارند، 
ب��ا کمک عوامل خ��ود و در تبلیغات 
اینگون��ه وانمود کنند که انس��جام و 
جهت گیری واحد مردم دچار انشقاق 

و چند دستگی شده است. 
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان 
کردند: در همین چارچ��وب در روز 
قدس که پایه و اساس آن در ضدیت 
با رژیم صهیونیس��تی است، گروهی 
معدود و فریب خورده، بر ضد موضوع 
فلس��طین و به نفع رژیم صهیونیستی 
ش��عار دادند و در روز سیزده آبان نیز 
ک��ه روز برائت و نفرت ملت ایران از 
اس��تکبار امریکایی است، بر ضد این 
حرکت و نظام اس��المی و اسالمیت 
شعار دادند. ایشان تأکید کردند: انقالب 
اسالمی یک حقیقت برخاسته از سنت 
الهی اس��ت و تا هنگامی که متکی بر 
ایم��ان، عش��ق و عالقه مردم اس��ت، 

قدرتهای جهانی اگ��ر با یکدیگر نیز 
متحد ش��وند نمی توانند صدمه ای به 
این انقالب و مردم وارد کنند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، 22 بهمن را متعلق 
به ملت ای��ران، امام بزرگ��وار )ره( و 
ش��هدا دانستند و تأکید کردند: دشمن 
تالش دارد این ث��روت عظیم ملی را 
متزلزل کند بنابراین باید با تمام قوا در 

صحنه بود و عاقالنه 
و مدبران��ه حرکت 
ک��رد. رهبر انقالب 
شناخت  اس��المی 
»لحظ��ه و نی��از« و 
اقدام متناسب با آن 
را یک خصوصیت 
و ویژگی بسیار مهم 

برشمردند و خاطرنشان کردند: برخی 
از اهال��ی کوفه که با عن��وان »توابین« 
چند م��اه بعد از حادثه عاش��ورا قیام 
کردند و به ش��هادت رسیدند، به امام 
حس��ین)ع( ایمان داش��تند و ان شاء 
اهلل در نزد خداوند هم مأجور هستند 
ام��ا آن وظیف��ه ای را ک��ه باید عمل 
می کردن��د، انجام ندادند زیرا »لحظه« 
و عاشورا را نشناختند. ایشان، نهم دی 
امسال را یکی از »لحظه ها« دانستند و 
تأکید کردند: راهپیمایی نهم دی، نیاز 
لحظه ه��ا بود که ش��ورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی به درستی اقدام کرد و 
مردم نیز به خوبی این نیاز را تشخیص 
دادند و 9 دی به یکی از قله های تاریخ 

انقالب اسالمی تبدیل شد. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای 
23 تی��ر س��ال 78 را نیز یکی دیگر از 
»لحظه ها« برش��مردند و خاطرنشان 
کردند: راهپیمای��ی مردم در 22 بهمن 
ب��ا همه عظمت��ی ک��ه دارد، یک کار 
مش��خص  روال  دارای  و  متع��ارف 
اس��ت اما راهپیمایی 23 تیر س��ال 78 
و نهم دی امس��ال، 
متعارف  کار  ی��ک 
نب��ود. رهبر انقالب 
اس���المی تأکی���د 
ش��ناخت  کردن��د: 
حضور  و  موقعیت 
مناس��ب  لحظه  در 
و مورد نیاز، اساس 
همه کارها است. ایشان، موضع گیری 
ش��فاف و پرهیز از مواضع مبهم و دو 
پهلو را یکی از نیازهای مهم دوران فتنه 
و غبارآلودگی فضا دانستند و افزودند: 
دشمنان همواره مخالف شفاف بودن 
فض��ا هس��تند زی��را آنه��ا در فضای 
غبار آل��ود و فتنه می توانند به اهداف 

خود برسند. 
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای تأکید 
کردند: در شرایط کنونی همه جریانها 
و گرایش ه��ای سیاس��ی داخل نظام 
باید خط و مرز خود را با دش��من به 
صورت شفاف مشخص کنند و در این 
می��ان وظیفه خواص به ویژه خواصی 
که تأثیرگ��ذاری باالیی دارند، بیش از 

دیگران است. ایش��ان افزودند: وقتی 
س��ران اس��تکبار و ظلم و اشغالگران 
می��دان  وارد  اس��المی  کش��ورهای 
می ش��وند و موضع گیری می کنند، 
دو پهلو و مبهم س��خن گفتن صحیح 
نیست زیرا باید مشخص شود، افرادی 
ک��ه داخل نظ��ام جمهوری اس��المی 
هس��تند، چه موضع��ی دارن��د و آیا 
حاضر هستند از دشمن تبری بجویند؟ 
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان 
کردند: هنگامی که عده ای در فضای 
فتنه و غبارآلودگی، با زبان، اس��الم را 
نفی و در عمل نیز جمهوریت نظام را 
نفی می کنند و انتخابات را زیر سؤال 
می برند، انتظار از خواص این است که 
مرز و موضع خود را شفاف مشخص 
کنند. ایشان تأکید کردند: شفاف سازی، 
دشمِن دشمن و غبارآلودگی کمک به 
دش��من اس��ت و این، یک شاخص 
و معی��ار برای عملکرد هم��ه افراد و 

جریانها و به ویژه خواص است. 
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای با 
اش��اره به توطئه هایی که در 30 سال 
گذشته بر ضد انقالب اسالمی وجود 
داش��ته اس��ت، افزودند: مل��ت ایران 
تاکنون با لط��ف و عنایت خداوند از 
گذرگاههای بسیار سختی عبور کرده 
اس��ت و از این پس هم عبور خواهد 
کرد. ایش��ان با اش��اره به رویش های 
انق��الب افزودند: نس��ل جوان کنونی 
و جوانانی که حت��ی پیروزی انقالب 
اسالمی و مقاطع مهم آن را ندیده اند، 
نوخاس��ته ها و رویش ه��ای انقالب 
هستند که در مقایسه با نسل جوان اول 
انقالب، بسیار بهتر و هوشیارانه تر عمل 
می کند. ایشان همچنین با قدردانی از 
زحمات ش��ورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی، این نهاد را یکی از کهن ترین 
و پرس��ابقه ترین نهادهای جمهوری 
اسالمی دانس��تند و افزودند: شورای 
هماهنگی تبلیغات اس��المی براساس 
یک نیاز واقعی و صادقانه شکل گرفت 
و این نهاد در طول 30 سال گذشته نیز 
همواره براساس شناخت لحظه و نیاز 
عمل کرده است. رهبر انقالب اسالمی، 
حضور آیت اهلل جنتی در رأس شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی و اشراف 
وی ب��ر کارها را یکی از عوامل اصلی 
حرکت این نهاد در مس��یر صحیح و 
ش��ناخت به موقع نیازها دانستند. در 
ابتدای این دیدار آیت اهلل جنتی رئیس 
ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
ضمن اشاره به سابقه شورا و تشکیل 
آن در 12 مرداد 59، گزارشی از فعالیتها 
و عملکرد این نهاد در مقاطع مختلف 
به ویژه در راهپیمایی نهم دی امس��ال 
ارائه و از عملکرد بسیار خوب صدا و 
سیما در این رویداد مهم قدردانی کرد. 

سخنگوی طرح تحول اقتصادی با 
تأکید بر پوشش فراگیر حمایتی طرح 
هدفمند کردن یاران��ه ها، زمان واریز 
وجه به حس��اب مردم را شب قبل از 
اجرا شدن طرح اعالم کرد. به گزارش 
واح��د مرکزی خب��ر، فرزین، جامعه 
مورد حمایت را ش��امل همه قشرها 
دانس��ت و گفت: برای این منظور از 
روش های نقدی، غیرنقدی و تأمین 
اجتماعی اس��تفاده خواهد ش��د. وی 
اف��زود: در ابتدا حدود 70 درصد زیر 
پوش��ش قرار می گیرند و 30 درصد 
بقیه هم با روش��هایی که اگر بتوانیم 
نقدی و در غیر این صورت غیرنقدی 
و تأمین اجتماعی ش��امل می شوند. 
فرزین با اش��اره به گزارش مرکز آمار 
ایران گفت: ما از ابتدا می دانستیم که 
مانند بسیاری کش��ورها در ایران هم 
نمی شود درآمد مردم را تشخیص داد 
ب��ه همین جهت معموالً از متغیرهای 
غیردرآم��دی برای این کار اس��تفاده 
می شود و در مرکز آمار نیز از 5 متغیر 
غیردرآمدی استفاده و اطالعات داده 
شده با پایگاه های اطالعاتی موجود 
راس��تی آزمایی شد. سخنگوی طرح 
تحول اقتصادی دول��ت بروز برخی 
شبهات را ناش��ی از این 5 متغیر ذکر 
کرد و اف��زود: اطالعات جمع آوری 
شده به 2 سال قبل مربوط می شد و 
همچنین مرکز آمار از روشهایی استفاده 
کرده بود که اطالعات را به متغیرهای 

درآم��دی تبدیل کند ول��ی این مدل 
باید ابتدا وارد کارگروه شده و بعد از 
تصویب اعالم شود. فرزین ادامه داد، 
ما با اصالح قیمت حامل های انرژی 
عماًل ارتباط پرداخت یارانه را با میزان 
هزینه مردم قطع می کنیم که این امر 

یکی از نقاط مثبت این طرح است و 
به این وس��یله به کسانی که مصرف 
کمتری دارند، می توانیم یارانه بیشتری 
پرداخت کنی��م. وی افزود: از اهداف 
این طرح پوش��ش بیشتر افراد فقیر و 

متوسط جامعه است به همین دلیل ما 
فکر می کنیم اجرای آن عدالت را در 
کشور برقرار می کند البته این تصور 
که فردی اصاًل زیر پوشش قرار نگیرد 
اشتباه است و دولت از همه حمایت 
خواهد کرد. فرزی��ن تصریح کرد: از 

آنجا که نمی توانیم دقیقاً مش��خص 
کنیم افراد در چه دهکی قرار دارند، از 
واژه خوشه استفاده می کنیم و وقتی 
می گوییم خوشه یک یعنی 40 درصد 
مردم، خوشه دوم 30 درصد و خوشه 

سوم که طبقات باالی جامعه را شامل 
می ش��ود، 30 درصد سوم هستند و 
از آنج��ا که درآمد حاصل از خوش��ه 
سوم بیش��تر و بازپرداخت به خوشه 
اول بیش��تر اس��ت هدف حمایت از 
کسانی که زیر خط فقر هستند محقق 
می ش��ود. وی به حمایت های طرح 
از بخ��ش کش��اورزی و صنعت نیز 
اشاره کرد و افزود: 30 درصد از منابع 
در اختیار ای��ن دو بخش و صادرات 
غیرنفتی قرار می گیرد. عالوه بر این 
راهکار دیگر اس��تفاده از قیمت های 
تبعیض��ی و ترجیح��ی در برق و گاز 
است. سخنگوی طرح تحول اقتصادی 
با اش��اره به تص��ور گرانی در جامعه 
گف��ت: با برخی تصوره��ا در جامعه 
عالئ��م غلط به بازار داده می ش��ود، 
ه��م اکنون اقالمی مانند ش��کر و آرد 
قاچاق می ش��ود از این رو مطمئناً با 
هدفمند کردن یارانه کاالهای اساسی، 
قیمت آنها افزایش نخواهد یافت. وی 
افزود: برخ��ی نگرانی های جامعه از 
شایعه ناشی می ش��ود این در حالی 
است که دولت به اندازه کافی ذخایر 
ارزی دارد و االن م��ا ط��رح ذخی��ره 
س��ازی را ش��روع کرده ایم و وقتی 
طرح ش��روع می ش��ود، م��ا مطمئن 
هستیم که کاالی اساسی در بازار بیش 
از قب��ل موجود خواهد بود از این رو 
اصاًل انتظار نداشته باشید که کاالهای 

اساسی گران شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظ��ام در دی��دار جمع��ی از اعضای 
ش��ورای مرک��زی انجمن اس��المی 
مدرسان دانشگاهها، گفت: اعتدال و 
س��عه صدر در همه امور اصلی ترین 

نیاز کشور در شرایط فعلی است.
به گزارش واح��د مرکزی خبر، 
آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی تأکید 

ک��رد: اف��راط و تفری��ط مهمتری��ن 
مش��کل کشور اس��ت و دلس��وزان 
اس��الم، انقالب و نظام باید برای آن 

چاره اندیشی کنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام اقتصاد، سیاس��ت در بعد داخلی 
و خارجی و فرهنگ را نیازمند تفکر 
اعتدالی دانس��ت و گف��ت: رجوع به 

اندیشه های اسالمی و سخن قرآن و 
همچنین سیره پیامبر می تواند اهمیت 
اندیش��ه و عمل اعتدالی را مشخص 
کند. وی در پاس��خ به سؤال حاضران 
در خصوص شیوه حل مسائل فعلی 
تأکید ک��رد: رجوع به س��خنان اخیر 
مق��ام معظ��م رهب��ری در حاکمیت 
قان��ون و پرهیز از اعمال خودس��رانه 

و همچنی��ن کم��ک هم��ه نیروهای 
سیاس��ی و اصی��ل انق��الب ک��ه به 
اس��الم، نظام و قانون پایبند هس��تند، 
می توان��د حل موض��وع را به همراه 
داشته باشد و اقداماتی نظیر مناظرات 
مستدل و اظهارات رسانه ای به جای 
برخوردهای خیابان��ی می تواند این 

مسیر را هموار کند. 

پس از گذشت یک هفته از وقوع زمین لرزه 
شدید در هائیتی، یک زن با کمک نیروهای امداد 

از زیر خروارها خاک نجات یافت.
ب��ه گزارش فوک��وس، برآورده��ای جدید 
از کش��ته ش��دن 200 هزار نف��ر در جریان این 

زمین لرزه حکایت دارد.

این منبع افزود: کارکنان سازمان ملل همچنان 
نگران همکاران ناپدپد ش��ده خود در این حادثه 

هستند.
بنابرای��ن گ��زارش، این س��ازمان مرگ 37 
کارمند و ناپدید شدن 330 نفر را از میان 12 هزار 

نیروی خود در زلزله هائیتی تأیید کرده است.

گ��زارش قاضی ریچارد گلدس��تون درباره 
جنایتهای اسرائیل طی حمالت همه جانبه اش به 
غزه، تقریباً سه ماه است که در شورای امنیت و 
توسط سه کشور غربی امریکا، انگلیس و فرانسه 

بلوکه شده و اکنون برخی 
دارند  ت��الش  کش��ورها 
حرکت تازه ای را برای به 
جریان انداختن مجدد این 

گزارش آغاز کنند.
مجم����ع عم�وم��ی 
نی��ز در  مل��ل  س��ازمان 
قطعنام��ه خ��ود دبیر کل 
را مکل��ف س��اخت این 
گزارش را برای رسیدگی 
به شورای امنیت بفرستد 
به این امید که شورا نیز به 
وظیفه خود عمل کرده و 
این گ��زارش را به دادگاه 

بین المللی بفرستد.
اکنون پس از گذشت 

سه ماه، سه کش��ور غربی مدعی دفاع از حقوق 
بش��ر در شورای امنیت، این گزارش را همچنان 
در شورای امنیت بلوکه کرده اند به گونه ای که 
شماری از کشورها به دنبال راهکاری هستند که 
بار دیگر آن گزارش را از بایگانی ش��ورا خارج 

کنند.
اسرائیل هنگام ارائه این گزارش تکان دهنده 
گفت��ه بود از تمام نفوذ خود بر امریکا اس��تفاده 
می کند ت��ا اجازه ندهد این گ��زارش روی میز 

قضات بین المللی قرار گیرد.
در جریان حمله اسرائیل به غزه، هزاران نفر 
کش��ته و یا مجروح ش��دند و از غزه تلی خاک 

برجای ماند.
خبرنگار ایرنا در سازمان ملل در همین ارتباط 
در گفتگویی با ریاض منصور س��فیر و نماینده 
تشکیالت خودگردان فلسطین در سازمان ملل از 
او پرسید که دیگر خبری 
از گزارش گلدس��تون در 
ش��نیده  امنیت  ش��ورای 
نمی ش��ود، ش��ما اکنون 
ب��رای طرح مج��دد این 
گ��زارش و گرفت��ن حق 
م��ردم مظلوم غ��زه چه 

برنامه ای دارید؟
س��فی�ر تش��کیالت 
خودگردان فلس��طین در 
س��ازمان ملل گف��ت: ما 
از اول م��اه آینده )فوریه( 
دوباره به مجمع عمومی 
باز می گردیم و در آنجا 
گزارش سه ماهه دبیر کل 
را می شنویم و همچنین 
قطعنام��ه ای ک��ه در ارتباط با گ��زارش قاضی 

گلدستون به تصویب رسیده است. 
منصور اظه��ار داش��ت: در مجمع عمومی 
ارزیابیهای بیشتری در ارتباط با گزارش گلدستون 
انجام خواهد گرفت و بحث و گفتگوهایی را در 

همین رابطه ترتیب خواهیم داد.
وی اف��زود: در ارتباط ب��ا قطعنامه تصویب 
ش��ده در مجمع نیز ما با جدیت به تالشهایمان 
ادامه خواهیم داد تا به جنایاتی که اس��رائیل در 
غزه مرتکب شده است رسیدگی شود و عدالت 
در مورد اس��رائیلیهایی که به آن جنایات دست 

زده اند، اجرا شود. 

جهان نما

پیش از طرح هدفمند کردن پول به حساب می ریزیم  

اعتدال و سعه صدر اصلی ترین نیاز ایران 

اردوغان خواستار برخورد منصفانه با 
چالش های منطقه ای شد

3 هزار نفر خواستار حضور در جلسه 
توضیح بلر

زنی در هائیتی پس از یک هفته از زیر آوار زنده 
خارج شد

گزارش گلدستون در بایگانی شورای امنیت؛ 
عدالت قربانی سه کشور غربی شد 

بنا به اعالم منابع خبری عربس��تان سعودی 
رجب طیب اردوغان نخس��ت وزیر ترکیه روز 
گذش��ته در دیدار با ملک عبداهلل بن عبدالعزیز 
پادشاه این کشور، خواس��تار برخورد منصفانه 
با برخی مس��ائل و چالش ه��ای منطقه ای از 
جمله برنامه هس��ته ای ایران ش��د. به گزارش 
ایرنا، نخس��ت وزیر ترکیه در جریان نشس��ت 
خود با پادشاه و دیگر مقامات سیاسی و امنیتی 
این کشور تأکید کرد: اعمال فشار به جمهوری 
اسالمی ایران س��ر پرونده هسته ای این کشور 
در صورتی منصفانه اس��ت ک��ه جامعه جهانی 

رژی��م صهیونیس��تی را 
نیز تحت چنین شرایطی 

قرار دهد.
اردوغ��ان در ادام��ه 
اظهارات خود گفته است: 
جامعه بین الملل باید در 
با س��الح های  برخورد 
کشتار جمعی این رژیم، 
اتخاذ  موضع قاطع تری 
کن��د. وی ب��ا تأکی��د بر 
اینک��ه منطقه حس��اس 
خاورمیانه باید عاری از 

هرگونه تسلیحات نا متعارف باشد، خاطر نشان 
کرده اس��ت: تحقق این هدف در گرو برخورد 
جدی جامعه جهانی با زرادخانه های این رژیم 

است.
نخس��ت وزی��ر ترکیه که وزی��ران دارایی، 
ان��رژی و اقتص��اد ای��ن کش��ور وی را در این 
س��فر همراهی می کنند، در اجتماع بازرگانان 
این کش��ور در ش��هر بندری »جده« آنان را به 
مشارکت بیشتر در ارتقای سطح روابط تجاری 

و اقتصادی دو کشور فرا خواند.

وی در ای��ن زمینه اظهار امی��دواری کرده 
اس��ت: حجم مب��ادالت تج��اری و اقتصادی 
عربس��تان و ترکیه طی چند سال آینده با توجه 
به حمای��ت دولت های دو کش��ور به مرز20 

میلیارد دالر برسد.
نخست وزیر این کشور در این زمینه گفته 
است: س��رمایه گذاری های مشترک دو کشور 
در بخش های مختلف اقتصادی، جهانگردی، 
کش��اورزی، بهداش��ت و ارتباطات ن��ه تنها به 
بهبود رواب��ط بهتر دو کش��ور کمک می کند، 
بلک��ه این روند به طور مس��تقیم، اقتصاد دیگر 
نیز  را  منطقه  کشورهای 
به نوعی تحت تأثیر قرار 

می دهد.
ب��ر اس��اس اع��الم 
منابع خبری این کش��ور، 
س��ران و مقامات سیاسی 
و اقتص��ادی دو کش��ور 
عالوه بر بررسی راه های 
ارتق��ای همکاری ه��ای 
کش��ور،  دو  اقتص��ادی 
بح��ث برنامه هس��ته ای 
ایران، بحران داخلی یمن،  
درگیری های مرزی عربستان با شیعیان الحوثی، 
اوضاع امنیتی عراق و افغانستان را به عنوان چند 
محور مهم جداگانه مورد بحث و تبادل نظر قرار 

دادند. 
نخس��ت وزیر ترکیه در چارچوب سفر سه 
روزه خود به این کش��ور با » اکمل الدین احسان 
اوغلو« دبیر کل سازمان کنفرانس اسالمی در شهر 
»جده« دیدار و گفتگو کرد. ریاض دو هفته پیش از 
سفر اردوغان به عربستان سعودی، میزبان » احمد 

داود اوغلو« وزیر امور خارجه این کشور بود.

کمیته تحقیق درباره مش��ارکت انگلیس در 
ع��راق اعالم ک��رد: بیش 
از س��ه ه��زار نفر تالش 
کردند 80 کرسی موجود 
ب��رای ش��نیدن توضی��ح 
تونی بلر نخس��ت وزیر 
درباره  انگلی��س  س��ابق 
جنگ ع��راق را کس��ب 
کنند.  به گ��زارش واحد 
مرکزی خبر، بلر یک روز 
کام��ل در برابر این کمیته 
برای  ک��ه  را  تصمیم��ی 
همراهی ب��ا امریکا برای 

حمله به عراق و سرنگونی صدام حسین رئیس 
جمهور سابق این کش��ور در سال 2003 اتخاذ 

کرده است توضیح خواهد داد.
پس از گذش��ت هفت س��ال، بل��ر هنوز با 

انتقاد ش��دید در خصوص اع��زام نزدیک به 45 
هزار نظامی ب��ه عراق و 
مش��ارکت در این جنگ 

مواجه است.
ای��ن حمل��ه ب��دون 
ص��دور قطعنام��ه ای از 
امنیت  ش��ورای  س��وی 
س��ازمان ملل متحد و با 
وج��ود مخالف��ت افکار 
عمومی انگلیس صورت 

گرفت.
این کمیت��ه افزود: با 
درخواس��ت 22 خانواده 
از 28 خان��واده نظامیان انگلیس��ی که در جنگ 
عراق کش��ته ش��ده اند برای شنیدن توضیح بلر 
موافقت کرده و صندلیهایی برای آنها اختصاص 

داده است.
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اشاره
از آنجا ک��ه اقتصاد ما، یک اقتصاد دولتی اس��ت، 
هزینه ه��ای یارانه ای دولت ب��رای کاالهای مصرفی و 
انرژی، بس��یار باال است )حدود 90 هزار میلیارد تومان 
در سال( و این امر لطمات شدیدی را به اقتصاد ما وارد 
می س��ازد زیرا درآمدهای نفت��ی و صادراتی را که باید 
صرف امور زیربنایی و عمرانی شود، به خود اختصاص 
می دهد و حذف آن نیز ع��الوه بر افزایش فاصله های 
طبقاتی، فشار شدیدی را بر اقشار محروم جامعه وارد 
می سازد لذا باید با »مدیریت صحیح و مدبرانه مصرف« 
در سطوح فردی، سازمانی و ملی از هزینه های مازاد و 
بی رویه کاست و آنها را صرف امور تولید و بستر سازی 
برای توسعه کشور در زمینه های مختلف کرد تا به تدریج 
فاصله میان تولید و مصرف )ص��ادرات و واردات( به 
میزان معقولی برسد. در این مقاله به روشها و راهکارهای 

مدیریت مصرف اشاره می شود. 
اهمیت موضوع

مدیری��ت مصرف به مجموعه روش ها و اقداماتی 
گفته می ش��ود که برای بهینه س��ازی مص��رف به کار 
گرفته می شود. این روش ها معموالً به سه گروه تقسیم 
می شوند. گروه اول روشهایی هستند که هزینه ای نداشته 
باش��ند، مثالً استفاده درس��ت از وسایل و دستگاهها و 

مراقبت و نگهداری از آنها. 
گروه دوم روش هایی هستند که هزینه دارند اما این 
هزینه ها چندان زیاد نیست )روشهای کم هزینه( مانند 
تعمیر و نگهداری وس��ایل، اندازه گیری میزان مصرف 
انرژی در دستگاه های مختلف یک کارخانه و نظارت 
بر تغییر مصرف هر دستگاه، عایق کاری لوله ها و کانالها، 
اجرای برنامه های آموزش��ی در خصوص روش��های 

کاهش انرژی. 
گروه سوم روشهای پرهزینه هستند. در این روشها 
باید تغییرات اساس��ی جهت بهبود مصرف انرژی در 
دستگاه ها، تأسیسات و س��اختمانها بوجود آورد. مثاًل 
اگ��ر کارخانه ای کهنه و قدیمی باش��د باید در صورت 
نیاز و امکان صرفه جویی انرژی، دس��تگاه های آن را با 
دس��تگاه های نو تعویض کرد یا دستگاه های تکمیلی 
در جهت جلوگیری از اتالف انرژی نصب کرد یا اگر 
ساختمانی کهنه شده باشد باید تمام تأسیسات گرمایش 

و سرمایش آن را تعویض کرد. 
هم��ه ما مصرف کننده انرژی هس��تیم و در خانه، 
خیاب��ان، محل کار و رفت و آمده��ای خود از یکی از 
انواع انرژی استفاده می کنیم. برای آنکه بتوانیم مدیریت 
مصرف انرژی را بهتر انجام دهیم الزم اس��ت بین این 
مصرف کننده های گوناگون تقس��یم بن��دی به وجود 
آوریم و آنان را به چند بخش تقسیم کنیم. این بخشها 
عبارتند از: خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی،  و عمومی 

سایر مصرف کنندگان.
هر یک از این بخشها یکی از انواع انرژی را بیشتر 
مورد اس��تفاده قرار می دهند. در مدیریت مصرف باید 
هرکدام از آنها روش��های مناس��بی را که برای مصرف 

کنندگان آنها مفید است پیشنهاد کنیم. 
بخش های خانگی و تجاری 

وس��ایل و مصرف کننده های ان��رژی که در خانه 
و یا در مغازه ها و فروش��گاه های خانگی مثل یخچال، 
فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، جارو برقی، اجاق، 
روش��نایی و دس��تگاه های گرمایش و سرمایش، جزء 
مصرف کننده های این بخش هستند. در این بخش، بیشتر 
از انرژی برق اس��تفاده می شود و مهمترین مصرف آن 
برای گرمایش و سرمایش و روشنایی است. در کشور 
ما 34 درصد از انرژی یعنی تقریباً یک سوم انرژی، در 
این بخش مصرف می ش��ود. بنابراین اعمال مدیریت 
انرژی در این بخش بسیار مهم است. اقدامات مدیریت 
مصرف در این بخش ش��امل موارد مختلفی می شود. 
آگاه سازی و آموزش مصرف کنندگان اولین اقدام مهم 
به ش��مار می رود. همانطور که گفتیم همه افراد در هر 
موقعیتی که باشند مصرف کننده انرژی در بخش های 
خانگی و تجاری هستند. هم خود از وسایل انرژی بر 
استفاده می کنند و هم خدمات مراکز تجاری و شبکه 
حمل و نقل بهره می برند. به همین دلیل آگاه سازی و 
آموزش مصرف کنندگان باید در همه سنین و همه اقشار 
اجتماعی انجام بگیرد. آموزش راههای درست استفاده 
از وس��ایل خانگی به وسیله معلمان و دبیران به دانش 
آموزان، انتشار کتاب و جزوه برای کودکان و نوجوانان، 
انتشار دفترچه های راهنمای استفاده صحیح از دستگاه ها 
و پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی، روشهایی هستند 
که می توان برای مصرف بهینه انرژی از آنها استفاده کرد. 
روش دیگر مدیریت انرژی در این بخش آن است که 
از تولید کنندگان بخواهیم دستگاه ها و ساختمان هایی 
با مصرف بهینه انرژی بس��ازند. می دانیم که یخچالها و 
فریزهای ما بیش��تر از استاندارد جهانی انرژی مصرف 
می کنند. همینطور ساختمانها، فروشگاهها و مغازه ها را 
می ت��وان طوری طراحی ک��رد که مصرف انرژی کمتر 
بشود، مثالً می توان برای روشنایی ساختمان، بیشتر از 
ن�ور خ�ورش��ید استف�اده ک�رد یا س�اختمان را خوب 
عایق کاری کرد تا سرما از بیرون به داخل ساختمان نفوذ 

نکند و گرما از داخل بیرون نرود. 
بخش صنایع 

منظور از این بخش، مصارفی از انرژی اس��ت که 
در کارخانجات به مصرف می رسد تا انواع کاالها تولید 
ش��ود و در اختیار مصرف کنن��دگان قرار گیرد. تمامی 
کارخانجات، مصرف کنندگان بزرگ انرژی هستند اما 
بعضی از آنها بیشتر از دیگران انرژی مصرف می کنند. 
به این گروه کارخانجات بس��یار ان��رژی بر می گویند.  
کارخانجات تولید س��یمان، فوالد و فلزات و همچنین 
نیروگاهها یعنی کارخانجات تولید برق، انرژی زیادی 
به صورت برق یا مواد س��وختی مصرف می کنند. نوع 
انرژی مصرف شده در صنایع یکسان نیست و به نوع 
صنعت وابسته است. در صنایع شیمیایی بیشتر از انرژی 
فس��یلی )نفت و گاز( و در صنایع فلزی )با کوره های 
الکتریکی نظیر صنایع فوالد، آلومینیوم، آهن، مس( بیشتر 
از انرژی برق اس��تفاده می شود. در بعضی از صنایع هم 
مثل صنایع ساخت سیمان، کاغذسازی و صنایع غذایی 
)نظیر صنایع قند وش��کر( از هر نوع ان��رژی به میزان 
تقریباً یکسانی استفاده می شود. در کشور ما تقریباً 27 
درصد یعنی حدود یک سوم از کل انرژی در این بخش 
مصرف می شود. اما باید توجه داشت که مصرف انرژی 
در این بخش که در حال حاضر کمتر از بخش خانگی 
و تجاری است به سرعت افزایش می یابد زیرا کشورمان 

در حال سازندگی اس��ت و تعداد کارخانجات روز به 
روز بیشتر می ش��وند. بنابراین اعمال مدیریت مصرف 
در این بخش نیز حائز اهمیت است. اقدامات مدیریت 
مصرف در بخش صنایع شامل چند رده مهم می شود که 
عبارتند از: آموزش و آگاه سازی، ممیزی انرژی مدیریت 

بار و بازیافت انرژی. 
آموزش و آگاه سازی 

نخس��تین اقدام، اقدامات آموزش��ی و آگاه سازی 
هستند. تشکیل دوره های آموزشی و سمینارها، انتشار 
کتابها و تهیه فیلم های آموزشی برای مدیران و تکنسینهای 
کارخانه ها، راههای استفاده درست از وسایل و روشهای 
کنترل و نظارت و امکانات بهینه سازی مصرف انرژی را 
به آنها می آموزد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده 
است که برنامه های آموزش و آگاه سازی می توانند نقش 
مؤثری در کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی آن داشته 
باشند. برآوردها نشان داده که اقدامات انجام شده در این 
زمینه تا 20 درصد انرژی را کاهش داده است. آموزش 
و آگاه س��ازی در هر یک از بخشهای انرژی بر، شکل 
خاصی دارد که در هر مورد به آنها اشاره خواهیم کرد. 

ممیزی انرژی 
ممی��زی انرژی ب��ه روش هایی گفته می ش��ود که 
وضعیت یک کارخانه را از لحاظ مصرف انرژی مشخص 
می کند. در این روش ها، چند مرحله اساس��ی وجود 
دارد، مرحل��ه اول آن فعالیتهای کارخانه و محصوالت 
آن، ن��وع انرژی هایی که به کار می برد، روش��هایی که 
برای تولید از آنها استفاده می کند و همچنین دستگاهها 
و ماشین هایی که در آن کارخانه مشغول به کار هستند، 
مشخص می شود که چه مقدار انرژی با چه هزینه ای در 
کجای کارخانه به مصرف می رس��د، آیا بخشی از این 
انرژی تلف می شود؟ اگر چنین است، دلیل تلف شدن 
انرژی چیست؟ در کجای کارخانه یا در کدام دستگاه ها 
و ماش��ینها این اتالف انرژی وجود دارد؟ میزان اتالف 

چقدر است؟ 
س��ومین مرحله، اندازه گیری های مختلف است. 
س��اده ترین روش ان��دازه گیری آن اس��ت که صورت  
حسابهای برق و مواد سوختی کارخانه را بررسی کنیم و 
ببینیم در یک دوره زمانی مشخص چقدر انرژی مصرف 
ش��ده اس��ت، س��پس باید حجم تولیدات کارخانه را 
محاسبه کنیم و ببینیم در همان مدت، چه مقدار محصول 
تولید ش��ده و برای هر محصول چقدر انرژی مصرف 
کرده ایم؟ نتیجه این محاسبه، یعنی میزان مصرف انرژی 
برای هر واحد تولید را شدت انرژی می نامیم. مطالعات 
نشان داده است که میزان شدت انرژی در کشور ما تقریبًا 
سه برابر بیشتر از سایر کشورها است، یعنی ما برای آنکه 
محصول مشخصی را در مقایسه با سایر کشورها تولید 

کنیم سه برابر بیشتر از انرژی استفاده می کنیم. 
چهارمین مرحله آن است که اولویتها را برای انجام 
دادن اصالحات تعیین کنیم، یعنی به مسئوالن کارخانه 
نش��ان دهیم که از کجا و از چه بخشهایی بهینه سازی 

مصرف انرژی را آغاز کنیم. 
آخرین مرحله )مرحله پنجم( آن است که هزینه های 
الزم برای اصالحات را برآورد کنیم و تعیین کنیم که اگر 
کارخانه در این کار سرمایه گذاری کند چقدر در هزینه 
انرژی خود صرفه جویی خواهد ک��رد و در چه مدت 
سرمایه اش باز خواهد گش��ت. مجموعه این موارد به 
صورت یک گزارش و دستورالعمل مشخص به مسئول 

کارخانه ارائه می شود تا اصالحات الزم را انجام دهد. 
تعیین رفتار مصرف کننده 

رفت��ار مصرف کننده از موضوع��ات جدید حوزه 
بازاریابی به شمار می رود. اولین کتب در این باره در دهه 
60 تألیف شده است. ولی سابقه این موضوع به پیشتر 
بر می گردد. به عنوان نمونه می توان به دهه 50 اش��اره 
کرد که ایده های فروید توس��ط بازاریابان مورد استفاده 
قرار گرفت. رفتار مصرف کننده موضوعی بحث انگیز و 
چالشی است که در برگیرنده افراد و آنچه خرید می کنند، 
چرا و چگونگی خرید آنها، بازاریابی و آمیزه بازاریابی 

و بازار است. 
نکات کلیدی رفتار مصرف کننده 

1- رفتار مصرف کننده برانگیخته است: به عبارت 
دیگر رفتار مصرف کننده عموماً در راستای رسیدن به 

هدفی خاص است. 
2- رفتار مصرف کننده شامل فعالیت های زیادی است: 
ویژگی اساسی تعاریف ارائه شده از رفتار مصرف کننده، 
تمرکز بر فعالیت ها است. همچنین باید بین فعالیت های 
عمدی و تصادفی تمایز قائل ش��د. برخی از فعالیت ها 
از قبیل صحبت با مشتری و تصمیم خرید، رفتارهای 
عمدی هستند. در مقابل مواقعی پیش می آید که فردی 

که برای خرید کاالی خاصی وارد فروشگاه شده است 
چیز دیگری را که قصد خرید آن را نداش��ته خریداری 

می کند. 
3- رفتار مصرف کننده یک فرایند است: مباحث 
انتخاب، خرید، استفاده و دورانداختن کاال بر فرایندی 
بودن رفتار مصرف کننده داللت می کنند. به طور کلی 
فرایند رفتار مصرف کننده سه مرحله مرتبط فعالیتهای 
قبل از خرید، فعالیتهای ضمن خرید و فعالیتهای بعد از 

خرید را در برمی گیرد. 
4- رفت��ار مصرف کنن��ده از نقطه نظ��ر زمانی و 
پیچیدگی متفاوت اس��ت: منظ��ور از پیچیدگی تعداد 
فعالیتها و سختی یک تصمیم است. دو ویژگی زمانبری 
و پیچیدگی باهم در ارتباط مستقیم هستند یعنی با ثابت 
در نظر گرفتن بقیه عوامل، هر چه تصمیمی پیچیده تر 

باشد، زمان بیشتری صرف آن خواهد شد. 
5- رفتار مصرف کنندگان شامل نقشهای مختلفی 
اس��ت: حداقل سه نقش عمده در فرایند رفتار مصرف 

کننده وجود دارد که عبارتند از
الف( تأثیرگذار 

ب( خریدار 
ج( استفاده کننده 

6- رفتار مصرف کننده تحت تأثیر عوامل خارجی 
اس��ت: رفتار مصرف کننده تا حد زی��ادی از نیروهای 
خارجی مانند فرهنگ، گروهه��ای مرجع، خانواده و... 

تأثیر می گیرد. 
7- رفتار مصرف افراد مختلف باهم متفاوت است: 
افراد مختلف به واس��طه تفاوتهای ف��ردی، رفتارهای 
مصرف مختلفی بروز می کنند. به همین دلیل است که 

بازاریابان اقدام به تقسیم بازار می کنند. 
چرا مطالعه رفتار مصرف کننده مهم است؟ 

توسعه مطالعات رفتار مصرف کننده، نتیجه چرخش 
فلسفه بازاریابی از گرایش تولید و محصول به گرایش 
فروش و سپس گرایش بازاریابی است. عوامل دیگری 
نیز در گس��ترش مطالعات رفت��ار مصرف کننده دخیل 
بوده اند که عبارتند از: سرعت زیاد معرفی محصوالت 
جدید، چرخه های کوتاه تر عمر محصوالت، افزایش 
جنبش ه��ای حمای��ت از مصرف کنندگان به وس��یله 
گروههای خصوصی و سیاستگذاران عمومی، توجه به 

محیط زیست و رشد بازاریابی خدمات. 
در چنی��ن فضای��ی داش��تن درک صحی��ح از 
مصرف کنندگان و فرایند مصرف، مزیت های متعددی 
را در بر دارد. این مزیتها شامل کمک به مدیران در جهت 
تصمیم گیری، تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل 
رفت��ار مصرف کنندگان، کم��ک به قانون گذاران و 
تنظی��م کنندگان برای وضع قوانین مربوط به خرید و 
فروش کاال و خدمات و در نهایت به مصرف کنندگان 
در جهت تصمیم گیری بهتر است. رفتار مصرف کننده در 
طراحی کمپین های تبلیغاتی نیز نقشی حیاتی ایفا می کند. 
با علم به نحوه رفتار مخاطبان است که می توان رسانه 
و پیام مناس��ب را انتخاب کرد. به عالوه مطالعه رفتار 
مص��رف کننده می تواند در فهم عوامل مربوط به علوم 
اجتماعی که رفتار انسان را تحت تأثیر قرار می دهند، به 
ما کمک کند. بر این اساس تحلیل رفتار مصرف کننده در 
مواردی همچون طراحی آمیخته بازاریابی، بخش بندی 
بازار و تعیین موقعیت و متمایز سازی محصول نیز امری 

الزم و حیاتی است. 
تحلیل و مطالعه رفتار مصرف کننده به دنبال پاسخ 

سؤاالت زیر است: 
1. مردم چگونه از نیازشان به کاال یا خدمات خاصی 

آگاه می شوند؟ 
2. مص��رف کنندگان چگونه کاال یا خدمات خود 

را پیدا می کنند؟
3. مصرف کنندگان چگونه انتخاب نهایی را به عمل 

می آورند؟ 
4. چه اتفاقی می افتد وقتی کاال یا خدمت شما، ارائه 

می شود؟ 
5. محصول شما چگونه انتخاب می شود؟ 

6. چگونه پول محصول شما پرداخت می شود؟ 
7. محصول شما چگونه ذخیره می شود؟ 

8. چگونه محصول شما جابه جا می شود؟ 
9. مش��تریان از محصول ش��ما چگونه اس��تفاده 

می کنند؟ 
10. مشتریان وقتی از محصول شما استفاده می کنند 

به چه کمکی نیاز دارند؟ 
11. آیا امکان پس دادن یا معاوضه وجود دارد؟ علل 

آن چیست؟ 
12. چگون��ه محصول ش��ما تعمیر یا س��رویس 

می شود؟ 
13. چه اتفاقی می افتد وقتی محصول شما مصرف 

می شود یا کاربردش تمام شود؟ 
دیدگاه های پژوهشی رفتار مصرف کننده 

یک مشخصه کلیدی رش��ته رفتار مصرف کننده، 
پایگاه تحقیقاتی آن اس��ت. تحقیقات انجام شده روی 
رفت��ار مصرف کننده را جهت راهنمایی به س��ه جنبه 
تقسیم بندی می کنند. این تقسیم بندی به عنوان راهنم�ا 
در مورد اینکه چگونه فکر کنیم و عوامل مؤثر در رفتار 

اکتسابی مصرف کننده را شناسایی کنیم عمل می کند. 
1- دیدگاه تصمیم گیری: در طول دهه 70 و اوایل 
80، پژوهشگران بر این نظریه که مصرف کنندگان تصمیم 
گیرندگانی عقالیی هستند تمرکز داشتند. ریشه های این 
رویکرد در روانشناسی شناختی و اقتصاد قرار دارد. در 
این رویک�رد ب�ررسی م�ی شود ک�ه مصرف کنندگان 
چگونه به وجود یک مس��أله پ��ی می برند و در خالل 
سلس��له مراحلی سعی در حل منطقی آن می کنند. این 
مراحل شامل تشخیص مسأله، تحقیق، ارزیابی بدیل، 

انتخاب و ارزیابی بعد از اکتساب است. 
2- دی��دگاه تجربی: در ای��ن دیدگاه فرض بر این 
است که مصرف کنندگان گاهی بر اساس تصمیم گیری 
کام��الً عقالیی خرید نمی کنن��د. در مقابل گاهی آنها 
برای سرگرمی، خیال پردازی و هیجانات و احساسات 
مبادرت به خرید کاال و خدمات می کنند. ریشه های این 
دیدگاه در روانشناسی انگیزشی و همچنین حوزه های 
جامعه شناسی و انسان شناسی است. محققانی که دیدگاه 
تجربی را به خدمت می گیرند از روش��های تفسیری 
تحقیق استفاده می کنند. مفسرین برای کسب فهمی از 
فرایند مصرف حتی به ثبت فرهنگ عامه و س��نتهای 

جامعه نیز می پردازند. 
3- دی��دگاه رفتاری: در ای��ن دیدگاه فرض بر این 
اس��ت که نیروهای قوی محیطی مص��رف کننده را به 
س��متی س��وق می دهند که او بدون احساس��ات و یا 
باورهای قوی از پیش س��اخته شده اقدام به خرید یک 
محص��ول کند. در این هنگام مص��رف کننده از طریق 
فرایند عقالیی تصمیم گیری یا متکی بر احساسات، اقدام 
به خرید محصول نمی کند. در عوض خرید او ناش��ی 
از تأثیر مستقیم رفتار از طریق نیروهای محیطی از قبیل 
ابزارهای ارتق��ای فروش، هنجارهای فرهنگی، محیط 

فیزیکی و یا فشارهای اقتصادی است. 
نتیجه گیری: 

در س��الهای اخیر نوعی آگاهی و توجه به افزایش 
بی رویه مصرف انرژی و وجود محدودیت های متعدد 
در توس��عه منابع تولید سبب شده است که مطالع�ات 
همه جانبه ای در س��طح جهان در م��ورد راهکارهای 
کاهش مصرف انرژی به عم��ل آید و در عین حال به 
روند توسعه و رشد کشورها لطمه ای وارد نیاید. در این 
راستا صنعت برق که از صنایع زیربنایی کشور است  باید 
مورد توجه قرار گیرد. احداث تأسیسات تولید، انتقال و 
توزیع انرژی الکتریکی نیاز به سرمایه گذاری سنگین 
و ص��رف زمان طوالن��ی دارد. به عن��وان مثال حداقل 
زمان الزم برای احداث یک نیروگاه 3 س��ال اس��ت و 
برای اینکه یک کیلووات برق به مصرف کننده برس��د 
صدها دالر سرمایه الزم دارد. بنابراین با یک کیلووات 
صرفه جوی��ی در مصرف برق مقدار زیادی در هزینه و 
زمان صرفه جویی می شود. رفتار مصرف کننده یک فرایند 
است. مباحث انتخاب، خرید، استفاده و دورانداختن کاال 
بر فرایندی بودن رفتار مصرف کننده داللت می کنند. به 
طور کلی فرایند رفتار مصرف کننده سه مرحله مرتبط 
فعالیت های قبل از خرید، فعالیت های ضمن خرید و 

فعالیت های بعد از خرید را در برمی گیرد 
در کشورهای در حال توسعه عوامل جبری از جمله 
رشد سریع جمعیت، توسعه شهرنشینی، افزایش سطح 
زندگی و رفاه، توس��عه صنعتی و تجاری موجب شده 
اس��ت که ضرورتاً دامنه مصرف انرژی گسترش یابد. 
در چنین کش��ورهایی در عین نیاز به توسعه سریع در 
ابعاد مختلف زندگی با توجه به تنگناها ناگزیر باید در 
جهت منطقی ساختن و نیز صرفه جویی مصرف انرژی 
اقدام و چاره جویی به عمل آید. افزایش سطح زندگی 
و توسعه صنعت و در نتیجه رشد تولید ناخالص ملی 
هر کش��وری به صورت سریع و تزایدی دامنه مصرف 
انرژی را گس��ترده تر می سازد. از این رو در کنار مسائل 
مهندسی و فناوریهای بهینه سازی مصرف انرژی باید در 
زمینه فرهنگ س��ازی از طریق آموزش و اطالع رسانی 
نیز فعال بود به گونه ای که جامعه در حال توسعه خود 
را به صورت منطقی در جهت مصرف بهینه و کاهش 
مصارف زائد و جلوگیری از اتالف انرژی هدایت کنیم 
بدون آنکه به رشد متناسب اقتصادی و اجتماعی لطمه ای 

وارد سازیم. 

ــان خواجه نصیری- در بازاریابی کاال  تاب
و خدم��ات، مطالعاتی به صورت علمی انجام 
می ش��ود که ما به عنوان بازاریاب باید آنها را 
در نظر داش��ته باش��یم و به کار بگیریم. یکی 
از س��ؤاالت متداول��ی که در م��ورد بازاریابی 
پرسیده می ش��ود این است که منظور از رفتار 
مصرف کننده یا رفتار مش��تری یا به اصطالح 
Consumer Behaviour چیست. در این 
نوشته هر چند به طور کوتاه می خواهم به این 
موض��وع بپردازم و آن را برایتان ش��رح دهم. 
اجازه دهید با یک داستان این مطلب را شروع 
کنم. گاهی اوقات می ش��ود که به سرم می زند 
سری بزنم به بازار، جایی که مردم برای خرید 
کاالهایشان به آنجا می روند، گاهی بازار کاغذ 
فروش��ان، گاهی کتاب فروشان، گاهی می روم 
ب��ه فروش��گاههای کامپیوتری، ب��ه مغازه ها 
و فروش��ندگان تلف��ن هم��راه، ب��ه بقالی ها و 
س��وپرمارکت ها، به فروشندگان فرش یا لوازم 
خانگی و غیره. شاید حتی برخی از شما هم با 
من از این طریق آش��نا شده باشید و بعد چون 
کارت ویزیت مرا داش��ته اید س��ری به سایتم 
زده اید و عضو این خبرنامه ها ش��ده اید، به هر 
حال، ای��ن کار را مثل یک تفریح لذت بخش 
دوس��ت دارم چون به این ترتیب با انسانهای 
بیش��تری آش��نا می ش��وم. در این پرس��ه های 
مطالعاتی، من با خریداران و فروش��ندگان به 
صحبت می نشینم از آنها سؤال می کنم که مردم 
چه چیز هایی را می خرند و چرا؟ از خریداران 
می پرس��م که چه چیز باعث شده است تا این 
مغازه یا این س��وپرمارکت یا این فروشگاه را 
ب��رای خرید انتخاب کنند؟ می پرس��م معموالً 
چه زمان��ی برای خری��د می آیی��د؟  وقتی که 
فقط نیازی داری��د؟ یا اینکه وقتی حوصله تان 
س��ر رفته است؟ مردم به س��ؤاالت من پاسخ 
می دهند و من گفته هایشان را یا ضبط می کنم 
یا اینکه در دفترچه های کوچکی که پر شده اند 
از این نظرات یادداشت برمی دارم. برای من، 
این یکی از لذت بخش ترین فعالیت ها تحقیق 
و نگارش اس��ت و نیز ارائه مش��اوره هایی به 
خص��وص آنجا که از من خواس��ته می ش��ود 

یافته هایم را با تولید کنندگان تقسیم کنم.
مص��رف کننده یا مش��تری معم��والً یک 
انس��ان است اما زمانی که بخواهید برای گربه  
یا س��گ تان غذا بخرید، مشتری شما هستید و 
مصرف کننده آن گربه یا س��گ نازنین تان. در 
هر حال، انس��انی را )یا گروهی از انسانها را( 
برای خرید کاال یا خدماتی در نظر می گیریم، 
اینها نی��ازی دارند که آن نیاز در بازار پاس��خ 
داده می ش��ود و همانطوری که همیشه گفته ام 
کار بازاریاب ها این اس��ت که به این انسان ها 
کم��ک کنند ت��ا کاال و خدماتی ک��ه می تواند 
نی��از آنها را ب��رآورده س��ازد )در میان انبوهی 
از کااله��ا و یا خدمات دیگر( پی��دا کنند. در 
عین حال می دانیم که مش��تری  ما باید توان و 
قدرت خرید هم داش��ته باش��د. حاال ما او را 
م��ورد مطالعه قرار می دهیم. می خواهیم بدانیم 
چ��ه می خواهد؟ چرا می خواه��د و معموالً به 
کج��ا مراجع��ه می کند تا کاال ی��ا خدماتش را 
خریداری کند. این مشتری ما که ممکن است 

خ��ودش مصرف کننده کاال یا خدمات باش��د 
رفتارهایی دارد، عادت هایی دارد. ما به عنوان 
بازاری��اب، اینها را مورد مطالعه قرار می دهیم. 
از لحاظ روانشناختی موضوع را مورد بررسی 
ق��رار می دهیم، حت��ی گاهی اوقات س��نتها و 
موضوعات اجتماعی و آداب و رسوم آن فرد 
ی��ا گروه را بای��د مطالعه کنیم ت��ا بدانیم چرا، 
چگون��ه و کجا؟ بازاریابی اص��ول و قواعدی 
دارد ک��ه باید آنها را بدانیم. اقتصاد و وضعیت 
اقتص��ادی )فرد یا گروه م��ورد نظر( از جمله 
عوامل مهم به شمار می آیند که در مطالعه رفتار 
مش��تری یا رفتار مصرف کنن��ده باید در نظر 
داش��ته باش��یم. فردی را در نظر بگیرید که در 
خانه اش گربه ای دارد، وضعیت روانشناختی 
ای��ن فرد این اس��ت که چون تنهاس��ت برای 
خودش گربه در خانه نگه می دارد تا اوقاتی را 
ب��ا او بگذراند، می خواهد از این گربه مراقبت 
کند، ش��اید مثل فرزندش آن را دوست دارد و 
چون در وضعیت اقتصادی خوبی هم به س��ر 
می برد مایل نیس��ت که به این گربه بد بگذرد. 
گربه نیاز به غذا و جا برای نگهداری و نیاز به 
مراقبت و بهداش��ت و واکسن و دکتر و غیره 
دارد و مش��تری که یک انسان است را مجبور 
می کن��د برود بیرون و بهترین را برایش بخرد. 
گوش��ت های قصابی س��ر کوچه بو می دهند 
و گرب��ه اعتصاب می کن��د و چند روز چیزی 
نمی خ��ورد، صاحبش می فهمد ک��ه باید فکر 
دیگری کند بنابراین به یکی از سوپرمارکت های 
ش��یک می رود و از این و آن پرس جو می کند 
که کجا می تواند بهترین غذای گربه  مناس��ب 
یا بهترین دامپزش��ک یا صندوق حمل و نقل 
حیوانات خانگی را پیدا کند. چند سؤال بیشتر 
یا کمتر، مش��تری اطالعات خوبی را به دست 
م��ی آورد و با مراجعه ب��ه محل هایی که به او 
توصیه شده است کاال یا خدمات مورد نیازش 
را پیدا می کن��د. از اینجا او بیش از پیش زیر 
ذره بین فروش��نده و بازاریاب ها می رود چرا 
ک��ه رفتار های خاصی از خودش بروز می دهد 
و نیازه��ای دیگر او نیز نمایان می ش��وند. چه 
روزهایی برای گربه اش به خرید می رود؟ چه 
چیزهایی بیشتر خریداری می شوند؟ چرا این 
مارک انتخاب شد؟ فروشنده ها معموالً سؤال 
می کنن��د و بعد توصیه تا خری��دار بهترین را 
خریداری کند. پس می خواهیم بدانیم که یک 
مصرف کننده یا مشتری به چه دلیل یا دالیلی 
اق��دام به خرید کاال یا خدمات��ی می کند؟ چه 
موقع؟ چطور و کج��ا اقدام به خرید می کند؟ 
رفت��ار مصرف کننده عبارت اس��ت از مطالعه  
اینکه مردم چگون��ه خرید می کنند و چه چیز 
ی��ا چیزهایی می خرن��د و چرا اص��والً خرید 
م�ی کنند. رفت��ار مص�رف کن�ن���ده ی�کی از 
زیر شاخه های بازاریابی است که از عناصری 
چون روانشناس��ی، بازاریابی و اقتصاد تشکیل 
م�ی ش��ود و برای خ�ودش عل�می به حساب 
م�ی  آی���د در مط�ال�ع���ه  و درک م�راح���ل 
تصمیم گیری مص��رف کننده )چه به صورت 
ف��ردی یا ب��ا مطالع��ه ی گروه��ی از مصرف 
کنندگان یا مش��تریان( هن��گام خرید یک کاال 

یا خدمات.

روابط عمومی قرارگاه صنایع دفاعی منطقه اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

ــتیبانی صنایع دفاعی منطقه اصفهان در نظر دارد تعداد 11 دستگاه  قرارگاه پش
ــنگین مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش  ــبک و س انواع خودرو س
ــدت 10 روز فرصت  ــر این آگهی به م ــاند. متقاضیان خرید از تاریخ نش برس
ــده وبازدید از خودروها به آدرس:  ــرکت در مزای دارند جهت دریافت فرم ش
ــهر، مجتمع صنایع دفاع اصفهان، قرارگاه پشتیبانی،  7کیلومتری جنوب زرین ش

بازرگانی مراجعه فرمایند.

آگهی مزايده قرارگاه صنايع دفاعی منطقه اصفهان 
تجديد مزايده شماره )88/8( 

فروش انواع خودرو سبک و سنگین

سازمان در رد يا قبول يک يا تمام پیشنهادات به هر نحو مختار است.
پرداخت هزينه چاپ آگهی و کارشناسی مربوطه به عهده برنده مزايده می باشد.

تلفن های تماس: 0334-6322560-6322020 

مديريت مصرف چیست؟
منظور از رفتار مصرف کننده یا 

رفتار مشتری چیست؟
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بخشی از جنگل کوهرنگ در مسیر روستایی 
شهرستان فریدن اصفهان قطع شد

ستاره های درخشان اصفهان در جشن ستارگان 10

اصفهان

شهرکرد

اصفهان

اصفهان

اردستان

کوهرنگ

اصفهان

11 پروژه برق رسانی در 
اردستان به بهره برداری 

می رسد
مدیر امور برق اردس��تان گفت: همزمان با دهه 
فجر امسال 11 پروژه برق رسانی در این شهرستان 

افتتاح می شود.
به گزارش فارس، مس��عود زائری به مناس��بت 
ده��ه فج��ر اظهار داش��ت: ای��ن طرح ها ش��امل، 
برق رس��انی به روستاها و چند شهرک، بهینه سازی 
شبکه های فرسوده روستایی و شهری، نصب تابلو 
و ترانس و اجرای ش��بکه های برق فشار متوسط و 

فشار ضعیف است.
مدیر امور برق اردستان ادامه داد: همچنین برق رسانی 
به روس��تای شاپور ش��امل نصب تابلو و 550 متر 
ش��بکه فش��ار ضعیف به مبلغ 53 میلی��ون ریال و 
برق رسانی به روس��تای دهچی عباس احمد شامل 
نصب ترانس و تابلو 200 متر ش��بکه فشار متوسط 
و 350 متر ش��بکه فشار ضعیف به مبلغ 103میلیون 
ری��ال از دیگر طرح هایی اس��ت ک��ه در دهه فجر 

امسال به بهره برداری می رسد.
وی تصری��ح کرد: مدت اج��رای این پروژه ها 

حدود چهار ماه بوده است.

سرپرست اداره کار 
فریدونشهرخواهان 

آسانگیری بانکها برای 
اعطای تسهیالت شد

سرپرست اداره کار و امور اجتماعی فریدونشهر 
خواهان همکاری و آس��انگیری شبکه بانکی برای 
اعطای تس��هیالت به متقاضیان طرحهای اشتغال زا 

در این منطقه شد.
عب��اس قره داغ��ی در گفتگ��و با ایرن��ا افزود: 
گس��ترش و توزیع منابع و درآمد در مناطق محروم 
یکی از اساسی ترین اولویت های تعریف شده در 

آیین نامه گسترش بنگاه های زود بازده است.
وی ادام��ه داد: صدور مجوزها در س��ه مرحله 
تأس��یس، بهره برداری و توس��عه برای بنگاه های 
اقتص��ادی ای��ن شهرس��تان در برخ��ی م��وارد با 

سختگیری مواجه شده است.
قره داغی با بیان اینکه در سال جاری 157 نفر 
متقاضی کار در ای��ن اداره ثبت نام کرده اند، افزود: 
60 نفر از این مجموع در بخش صنعت، کشاورزی 

و خدمات معرفی به کار شده اند.
وی ادام��ه داد: از س��ال 1385 یک هزار و 112 
فقره تس��هیالت به اعتبار حدود 100 میلیارد ریال 
پرداخت ش��ده ک��ه به ترتیب در بخ��ش خدمات، 
صنعت و کش��اورزی، برای 523 نف��ر، 118 نفر و 

657 نفر شغل ایجاد شده است.
سرپرست اداره کار و امور اجتماعی فریدونشهر، 
مجموع اشتغال زایی تثبیت شده و غیر تثبیت شده 
تس��هیالت بنگاه های زود بازده را در شهرس��تان 

فریدونشهر یک هزار و 445 نفر اعالم کرد.
وی تزری��ق تس��هیالت جدی��د، بازنگری در 
قوانی��ن اعطای تس��هیالت و ارائه وثیق��ه و توجه 
مس��ئوالن اس��تان اصفهان و شهرستان برای جذب 
سرمایه گذاران با ارائه مشوق های ویژه در راستای 

بستر سازی برای سرمایه گذاری را خواستار شد.
شهرس��تان فریدونشهر با 60 هزار نفر جمعیت 

در 180 کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

محل برگزاری سومین 
جشنواره بین المللی 
شهر برفی ایران از 

پیست اسکی چلگرد 
به روستای قاسم آباد 

کوهرنگ تغییر کرد
رئیس س��ازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: مهمترین 
عل��ت تغییر محل برگزاری این جش��نواره، کمبود 
برف در پیست اسکی چلگرد است. مژگان ریاحی 
گفت: در پایگاه گردش��گری قاس��م آباد که در سه 
کیلومت��ری چلگرد مرکز شهرس��تان کوهرنگ قرار 
دارد، ب��رف به اندازه کافی وجود دارد. وی معرفی 
پایگاه گردشگری زمستانی این سازمان در روستای 
قاس��م آب��اد را از دیگر علل تغییر محل جش��نواره 

اعالم کرد. 
ریاحی افزود: قرار است به زودی نخستین تله 
کابین گردش��گری زمس��تانی ایران در این منطقه و 
در حوالی زردکوه بختیاری راه اندازی شود. رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری گفت: فراخوان ش��رکت در 
سومین جشنواره شهر برفی ایران تا دهم بهمن ادامه 
دارد و هنرمندان از سراسر ایران و جهان می توانند 
با مراجعه به این س��ازمان مقدمات شرکت خود را 

در جشنواره فراهم کنند.
 مژگان ریاحی افزود: این جش��نواره امس��ال با 
عنوان برف آورد س��وم 19 تا 22 بهمن با رویکرد 
فرهنگی - معنوی، دهه فجر و انقالب اس��المی و 

نهضت عاشورای حسینی برگزار می شود.
شهرستان کوهرنگ به لحاظ بارش فراوان برف 

به شهر برفی ایران شهرت دارد.

اصفهان، خبرنگار زاینده رود - 
تا ابتدای سال آینده اقدامات مرمتی 
تخ��ت ف��والد تم��ام خواهد ش��د. 
مهندس حمی��دی مدیریت مجموعه 
فرهنگ��ی تخت ف��والد با اع��الم این 
خبر بیان داش��ت: از چهار سال پیش، 
32 پروژه عمرانی اعم از جاده س��ازی 
درون تخت ف��والد تا مرمت و احیای 
بقاء و تکایا شروع و تا 6 ماه پیش 27 
پروژه ب��ه طور کامل اجرا ش��د و 93 
درصد از 5 پ��روژه دیگر تا این لحظه 
پیش رفته است. وی هزینه 32 پروژه 
را جدا از آزادس��ازی ها در طی چهار 
س��ال گذش��ته، 14 میلی��ارد تومان 
و بودجه س��ال آین��ده را 4 میلیارد 
تومان اع��الم کرد. مهندس حمیدی 
ب��ا اعالم به بازار آم��دن اولین جلد 
دانشنامه فوالد تا دو ماه آینده گفت: 
پیش از ه��زار و 400 نفر از علما و 
دانشمندان و مشاهیر در تخت فوالد 
شناس��ایی شده که اس��امی و شرح 
زندگی آنها در دانشنامه تخت فوالد 
در 4 جل��د 600 صفح��ه ای ارائ��ه 
می ش��ود. وی محوطه س��ازی در 
گلستان ش��هدا را 18 هزار مترمربع 
خواند و گفت: محدوده کل محوطه 
فرهنگ��ی تخ��ت ف��والد 73 هکتار 
است که گلستان ش��هدا نیز در این 
محاسبه گنجانیده شده و بازسازی، 
مرمت، محوطه سازی و نورپردازی 
گلستان شهدا با همکاری بنیاد شهید، 

اس��تانداری و ش��هرداری انجام شده 
اس��ت. مدیریت مجموع��ه فرهنگی 
تخت فوالد خاطرنش��ان کرد: مرمت 
تکیه بروجردی، تکیه رزا و قسمتی از 
تکیه بهشتی در مجموعه تخت فوالد 
تا اردیبهش��ت 89 تمام خواهد ش��د. 
وی برنامه مدیریت فرهنگی مجموعه 
تخت فوالد را بعد از اتمام پروژه های 
عمرانی، پروژه های فرهنگی دانست و 
در ادامه گفت: تعداد س��نگ در موزه 

سنگ تخت فوالد 200 قطعه شناسایی 
شده است، تعدادی سنگهای شناسایی 
نشده هم در انبار موجود است. اخیراً 
هم س��نگ قبر 760 ساله در عمق 3/5 
متری زمین متعلق به خانم شهید عصر 
صفوی در سال 1010 قمری پیدا شده 

است.
وی با اش��اره به سنگ قبرهای 
یافت شده حین مرمت پل خواجو در 
تابستان گذشته گفت: سازمان نوسازی 

و بهس��ازی نیز در چند نقطه اصفهان 
به سنگ قبر برخورد کرد ک�ه به موزه 
س��نگ تخت فوالد انتق��ال پیدا کرده 
اس��ت. چند سنگ قبر هم که در زمان 
پهل��وی اول برای مرم��ت پل خواجو 
به ک�ار برده شده ب�ود حی�ن م�رمت 
پل خ�واجو پی�دا و ب�ه م�وزه سن�گ 

تخت فوالد منتقل شدند.
حمیدی با بیان اقدامات فرهنگی 
مجموعه فرهنگی تخت فوالد شامل 
گردش و شناس��ایی مراجعین، موزه ها، 
انتشار کتاب و انتشار دانشنامه گفت: 
CD افالکی��ون در مورد تخت فوالد 
تهی��ه ش��ده و عم��ده کار فرهنگی 
چاپ 20 جل��د کتاب در خصوص 
کس��انی که در تخت فوالد به خاک 
س��پرده ش��ده اند، بوده است. وی 
با اش��اره به برگزاری هش��ت دوره 
تخت فوالدشناس��ی در تخت فوالد 
و در راس��تای آشنایی مخاطبان عام 
با محوطه تخت فوالد تصریح کرد: 
مح��دوده گورس��تان تخ��ت فوالد 
بیش از این بوده که اکنون مش��اهده 
می کنیم و محدوده آن از گورستان 
فعلی تخت فوالد ت��ا پل خواجو و 
از طرف دیگر تا ف��رودگاه اصفهان 
و خیابان بزرگمهر مش��خص ش��ده 
اس��ت. وی گفت: اگ��ر در محدوده 
تخت فوالد حف��اری صورت گیرد 
حتم��ًا نماینده تخ��ت فوالد حضور 

خواهد داشت.

مسئول روابط عمومی اداره کل منابع 
طبیعی اس��تان چهارمحال و بختیاری، 
قط��ع درخت��ان بخش��ی از جنگل 
کوهرن��گ در مس��یر راه روس��تایی 
شهرس��تان فریدن اصفه��ان را تأیید 

کرد.    
به گزارش زاینده رود غالمرضا 
اکی��پ یگان حفاظت  بابایی گفت: 
ای��ن اداره از ای��ن ط��رح بازدید و 
روستاییان بخشی از چوب درختان 

قط��ع ش��ده را اس��تفاده کرده اند و 
بخش��ی از درخت��ان قطع ش��ده نیز 
کن��ار جاده اس��ت. وی افزود: برای 
رس��یدگی بیش��تر به ای��ن موضوع، 
پرون��ده ای ب��رای ارائه ب��ه مراجع 
قضایی تش��کیل خواهد ش��د. وی 
گفت: باید طرحهای راه س��ازی در 
مسیرهایی اجرا ش��ود که به جنگل 
آس��یب نرس��د و قطع درختان این 
مس��یر درحالی اس��ت که پیشتر در 

نزدیک��ی این منطقه ب��رای احداث 
راه روستایی در مسیر روستای چین 
- بزنوید بیش از س��ه ه��زار اصله 

درخت بلوط قطع شده بود. 
ی��ک مس��ئول آگاه در اداره کل 
منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری 
نیز محل قط��ع این درختان جنگلی 
را محدوده شهرس��تان کوهرنگ در 
مسیر راه س��ازی از روستای دورک 
فریدون اصفهان به سمت دره تنگه 

رزگه عنوان کرد. وی گفت: تخریب 
جن��گل درحالی ص��ورت گرفته که 
مجوزی برای احداث این راه صادر 
نشده است. وی که خواست نامش 
ذکر نش��ود، گفت: براساس بررسی 
انج��ام گرفته درمس��یر حدود چهار 
کیلومت��ری ای��ن طرح راه س��ازی، 
ح��دود 700 اصله درخ��ت بلوط، 
زالزال��ک و کیک��م تخریب ش��ده 

است. 

خبـرنـگار  ــی،  خیراله هـاجر 
ــده رود - ب��ه همت س��ازمان  زاین
آموزش و پرورش اس��تان اصفهان، 
دهمین جشن س��تارگان این استان 
برگزار ش��د. در جشن ستارگان 10 
از پذیرفت��ه ش��دگان و برگزیدگان 
المپیادهای علمی، دانش آموزان برتر 
جشنواره خوارزمی، دومین مسابقات 
روباتی��ک خوارزم��ی، دیپلمه ها و 
التحصیالن ش��اخه نظری و  ف��ارغ 
فن��ی و حرف��ه ای و کار و دان��ش، 
رتبه ه��ای برت��ر کنکور سراس��ری 
س��ال 88 )کمتر از 100( مسابقات 
بین الملل��ی رب��وکاپ آزاد ایران و 
مس��ابقات جهانی رب��وکاپ 2009 
دهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی 
و کارگاه رایان��ه، مس��ابقات علمی 
و  فن��ی  هنرس��تان های  عمل��ی  و 

حرفه ای و کش��اورزی جش��نواره 
هنره��ای تجس��می ش��اخه فنی و 
حرف��ه ای، جش��نواره تولید محتوا، 
علم��ی  مس��ابقه  ف��رش،  المپی��اد 
ش��اخه کار و دانش، مس���اب�ق�ات 
س���رای دان��ش آموزی، پ�ژوه�ش 
مدارس موفق، مدارس برتر در ارتقای 
ش��اخص معدل، مناط��ق و نواحی 
برتر در ارتقای شاخص قبولی و فارغ 
التحصیل��ی، ضوابط انتخاب مدیران و 
امتیازات کس��ب شده، امتیازات کسب 
شده توسط مناطق و نواحی در 3 بخش 
آموزش های نظری و پیش دانشگاهی، 
آموزش ه��ای فن��ی و حرف��ه ای و 
کاردان��ش و آم��وزش، خالقی��ت و 
نوآوری تقدیر و تش��کر به عمل آورد.
محرابی دبیر جشنواره و کارشناس 
مسئول پیش دانشگاهی اصفهان ضمن 

اظهاراتی بیان کرد: جش��ن س��تارگان 
به مدت 10 س��ال اس��ت که در استان 
اصفه��ان برگزار می ش��ود و طی این 
جش��ن از دانش آم��وزان و معلمان و 
مدیران و مسئوالن استان و شهرستانها 
دعوت به عمل آم��ده و از برترین ها 

تقدیر و تشکر می کنیم.
ای��ن  برگ��زاری  از  ه��دف  وی 
مراس��م را ایجاد بستری مناسب برای 
شکوفایی استعدادها، رقابت سالم بین 
آموزش��گاهها و اه�دای ج�وای�ز ب�ه 
م�دی�ران و دانش آم��وزان در جهت 
تهیه بانک اطالعات��ی از دانش آموزان 
فعال دانست. وی همچنین به معرفی 
کتاب س��تارگان 10 که در آن نام 780 
دان��ش آم��وز پرافتخ��ار و 380 مدیر 
پرتالش درج ش��ده است پرداخت و 
گفت: در این جش��ن به دلیل محدود 

بودن س��الن و امکان��ات تنها 250 نفر 
از این دان��ش آموزان و مدیران دعوت 
ش��ده اند و از بقیه عزی��زان در ادارات 
آموزش و پرورش تقدیر و تش��کر به 
عمل خواهد آمد.در این مراسم ریاست 
آموزش و پرورش استان اصفهان طی 
سخنرانی کوتاهی کسب این افتخارات 
را به دانش آموزان و خانواده های آنان 
به خص��وص مهندس زائ��ری معاون 
آموزش و ن��وآوری تبریک گفت و با 
اش��اره به حضور م��ردم در روز 9 دی 
ماه از دانش آموزان خواست پیرو خط 
والی��ت بوده و راه خ��ود و همچنین 
دشمنان خود و مملکت را بشناسند 
و در براب��ر آن��ان ایس��تادگی کنند. 
اضافه می ش��ود اس��تان اصفهان در 
جشنواره خوارزمی امسال رتبه اول 

را کسب کرد.

مدیر ش��عب پست بانک اس��تان اصفهان 
گفت: تأس��یس دفترهای ICT روستایی یک 
ض��رورت اجتناب ناپذیر اس��ت و با افزایش 
مناب��ع این دفترهای بانکی روس��تایی ش��اهد 
اقتصادی مناطق روس��تایی خواهیم  توس��عه 
بود و امیدواریم راه برای حضور گس��ترده تر 
خدمات آنالین بانکی و ارتباطات نسل جدید 

در روستاها را فراهم کند.
غالمحس��ین صباغی تأکید کرد: دفترهای 
ICT روس��تایی پیشخوان دولت هستند و در 
آینده نزدیک تمام خدمات دولتی در روستاها 
باید از این طریق به روستاییان ارائه شود زیرا 
تم��ام مس��ئوالن در جهت این ه���دف گ�ام 

ب�رمی دارند.
همچنی��ن مدیرکل دفات��ر خدمات بانکی 
روستایی پس��ت بانک ایران نیز اظهار داشت: 
هم اکنون 40 درصد مردم در روستاها زندگی 
می کنند و این یعن��ی اینکه این 40 درصد از 
مردم جه��ت دریافت خدمات خ��ود باید به 

ش��هر مراجعه کنند که این مسافرتهای بیهوده 
باعث تلف کردن وقت و هزینه می شود.

مدیرکل دفتر امور روس��تایی اس��تانداری 
اصفه��ان نیز تش��کیل دفاتر خدم��ات بانکی 
روس��تایی پست بانک را یک ضرورت عنوان 
کرد و اظهار داشت: این ضرورت با مدیریت 

استانی محقق شد.
انصاری با اشاره به تازه تأسیس بودن این 
دفاتر خواستار تالش مضاعف همه مسئوالن 
برای اس��تمرار این حرکت شد و گفت: آنچه 
می توان��د دفات��ر روس��تایی را تقوی��ت کند 
مدیریت خوب، کار با عالقه و انگیزه خدمت 

به مردم است.
مدیرعامل ش��رکت مخابرات اس��تان نیز 
ضمن تأکید بر مصوبه ای که تمام دستگاههای 
 ICT اجرای��ی را مل��زم به حض��ور در دفاتر
روس��تایی می کند، گفت: متولی بخش دفاتر 
خدمات ارتباطی، خود دولت و اس��تانداریها 

هستند و ما جزئی از این کارگروه هستیم.

اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری گفت: 
ایجاد زمینه مش��ارکت مؤثر مردم در توس��عه 
هم���ه جانب���ه به وی��ژه من�اطق روس��تایی، 

اساسی ترین وظیفه شوراها است.
به گزارش زاین��ده رود، رجبعلی صادقی 
در جلس��ه ش��وراهای اس��المی این استان با 
اش��اره به نقش نیروی انسانی در دسترسی به 
توسعه پایدار افزود: شوراهای اسالمی باید با 
انس��جام و آموزش مردم در قالب انجمن ها 
و تش��کل های مردم نه��اد بیش از پیش برای 
تقوی��ت روحیه تعاون و مش��ارکت همگانی 

تالش کنند.
وی از نهاده��ای مردم��ی و ظرفیت های 
بالق��وه ای��ن بخش به عن��وان س��رمایه های 
اجتماع��ی نام ب��رد و گفت: مدی��ران اجرایی 
اس��تان از طرحهای ش��وراها در زمینه تقویت 
مش��ارکت بخش اجتماعی در امور عمرانی و 

خدماتی حمایت خواهند کرد.

صادقی ادامه داد: برای کار و سازندگی، ایجاد 
اشتغال و توسعه در روستاها ظرفیت های زیادی 
وجود دارد و بالفعل شدن این توانمندیها نیازمند 

تالش شوراها است.
اعضای شورای اسالمی چهارمحال و بختیاری، 
ع��دم بهس��ازی روس��تاها، برگ��زار نش��دن 
دوره ه��ای آموزش��ی برای ش��وراها، کمبود 
امکانات ش��وراهای روس��تایی و پروژه های 
نیمه تم��ام شهرس��تانها را از جمله مهمترین 

مشکالت شوراها عنوان کردند.

یک شرکت ایتالیایی آمادگی خود را برای 
س��اخت دو ساله راه آهن اصفهان- ازنا اعالم 

کرد. 
 به گزارش واحد مرکزی خبر درجلسه ای 
که ب��ا حضور قائم مقام ش��رکت س��اخت و 
توسعه برگزار شد، شرکت ایتالیایی از آمادگی 
خود برای س��رمایه گذاری و احداث راه آهن 
اصفهان- ازنا خبر داد. راه آهن اصفهان- ازنا 
به طول 320 کیلومتر در زمره طرح های آماده 
سرمایه گذاری شرکت ساخت است که طرف 
ایتالیایی در این جلس��ه ب��ا تأکید بر انجام کار 
در قالب سه نوبت کاری، اعالم کرد این طرح 
را دو س��اله تحویل خواهن��د داد. ایتالیایی ها 
خاطر نش��ان کردند توانایی ساخت روزانه 9 
متر تونل و ریل گذاری آن را دارند و پیش از 
این نیز بخش��ی از تونل های متروی شهر رم 

را احداث کرده ان��د. عزیز دولتخواه، قائم مقام 
شرکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل و 
نقل کش��ور نیز با بیان اینکه اولویت شرکت، 
توس��عه شبکه راه آهن است، یادآور شد: نبود 
اطمین��ان در س��اختار اقتص��اد جهانی باعث 
رکود ش��ده و ریسک س��رمایه گذاری را باال 
برده اس��ت اما کشور ما توانس��ته است خود 
را از آس��یب بحران ه��ای اقتص��ادی جهانی 
مصون دارد و زمینه مساعدی را جهت سرمایه گذاری 
خارجی فراهم کند. وی افزود: سرمایه گذاران 
خارجی ب��ا اطمینان باال و ریس��ک پایین در 
ای��ران س��رمایه گ��ذاری می کنند و از س��ود 
باالیی هم برخوردار می ش��وند. پیش از این 
نیز کاردار دوم س��فارت ژاپن از تمایل توکیو 
برای همکاری در زمینه های فنی و آموزش��ی 
طرح های ریلی و جاده ای ایران خبر داده بود.   

تکثیر بچه ماهی ق��زل آال در مزارع تکثیر 
پرورش ماهی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 

آغاز شد.
م�دی��ر ش��ی�الت و آب�زی���ان اس���ت�ان 
چهارمحال و بختیاری گفت: 12 مزرعه تکثیر 
ماهی در این اس��تان فعالی��ت می کنند که کار 
تکثی��ر بچه ماهی را برای مزارع پرورش ماهی 

قزل آال بر عهده دارند.
دکت��ر پیرعلی با بیان اینک��ه در این مزارع 
30 میلی��ون بچه ماهی پ��س از تکثیر به مزارع 
پرورش ماهی منتقل می شوند، گفت: 18 هزار 
ماهی مولد تخم ری��ز در مزارع تکثیر پرورش 
ماهی چهارمحال و بختی��اری وجود دارند که 
کار تخم ریزی برای تکثیر بچه ماهی های قزل 

آال را انجام می دهند.

مدی��ر ش��یالت و آبزی��ان چهارمح��ال و 
بختیاری اف��زود: 240 مزرعه پ��رورش ماهی 
استان ساالنه به 50 میلیون قطعه بچه ماهی نیاز 
دارند که 30 میلیون آن در این 12 مزرعه تکثیر 
و بقیه از استانهای دیگر و یا کشورهای اروپایی 

خریداری می شود.
دکتر پیرعلی گفت: استان چهارمحال و بختیاری 
با تولید س���االنه بی��ش از 11 هزار ت�ن ماهی
 قزل آالی رنگین کمان مقام نخست کشور در 

تولید ماهیان سردابی را دارد.
وی افزود: این استان با داشتن 13 رودخانه 
دائمی، هزار و 450 دهنه چش��مه، 459 رشته 
قن��ات، هزار و 500 حلقه چ��اه، آب بندانها و 
آبگیرها و س��دهای خاک��ی بهترین نقطه ایران 

برای پرورش ماهیان سردابی است.

مدی��رکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان 
اصفهان گفت: هوای اصفهان در 9 ماهه امسال 

192 روز آلوده بود. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، مهن��دس احمدرضا 
الهیج��ان زاده در جمع تعدادی از مس��ئوالن 
اس��تان که ب��ه ص��ورت نمادین در ک��وه صفه 
اصفه��ان کوهپیمایی می کردن��د، افزود: حجم 
آلودگی هوای این ش��هر در این مدت از تهران 

بسیار باالتر بوده است.
وی اظهار داشت: شهر اصفهان به دلیل اینکه 
از نظر جغرافیای��ی در محاصره کوه قرار گرفته 
و جریان جابه جایی ه��وا در آن کمتر صورت 
می گی��رد از باالترین می��زان آلودگی هوا حتی 

نسبت به شهر تهران برخوردار بوده است.

الهیجان زاده با اش��اره به اینکه این س��اکن 
ماندن هوا باعث ماندگاری آالینده های سوخت 
خودروها و صنایع در فضای شهر اصفهان شده 
است، خاطرنشان کرد: تهران با دو میلیون تردد 
خ��ودرو روزانه دارای هوای پاک و س��الم تری 
نس��بت به اصفهان با تردد 500 خودرو در روز 
بوده اس��ت.وی گفت: روزان��ه 470 خودرو در 
اصفهان ش��ماره گذاری می شوند که در مقابل 
این آمار میزان خارج شدن خودروهای فرسوده 

بسیار ناچیز است.
مدی��رکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان 
اصفهان تأکید کرد: میزان آلودگی یک موتور سیکلت 
س��الم هفت برابر بیش��تر از یک خودرو سالم 

آلودگی هوا ایجاد می کند.

رئی��س و اعض��ای کمیس��یون 
فرهنگی– اجتماعی شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان، از فعالیتهای فرهنگی – 
مذهب��ی و خدمات��ی آرامس��تان باغ 

رضوان این شهر تقدیر کردند.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی 
شورای اسالمی شهر اصفهان، سردار 
نصر اصفهانی رئیس این کمیس��یون 
در بازدید 3 س��اعته فوق، بازدید از 
عملکرد س��ازمانهای آتش نش��انی، 
بازیافت، باغ رض��وان و فرهنگی – 
تفریحی شهرداری اصفهان و آشنایی 
با اس��تراتژیها، راهبرده��ا و مباحث 
اعتباری و بودجه ای این 4 س��ازمان 
را از برنامه های کمیسیون متبوعش 
اعالم کرد و گفت: عموم شهروندان 
اصفهانی از خدمات ارائه شده توسط 
ب��اغ رض��وان و مدیری��ت علمی و 
استراتژی مدون آن در برنامه ریزی و 

اداره سازمان، رضایت نسبی دارند.
وی احداث بلوار رضوان در ضلع 
جنوبی ب��اغ رضوان را در کاهش بار 
ترافیکی شهر خوراسگان و ورودی 
شمال این آرامستان مهم و راهبردی 
ارزیابی کرد و با اشاره به حجم باالی 
تعداد زائری��ن خصوصاً در روزهای 
تعطیل و مناس��بتهای ویژه، بر اتخاذ 
تمهیدات خ��اص ترافیکی در داخل 
ب��اغ رضوان همچ��ون نصب عالئم 
ترافیکی، اح��داث پارکینگ و نصب 

عالئ��م راهنمایی قطعات و بلوک ها 
به منظور کنترل و روانسازی ترافیک 

این بخش ها تأکید کرد.
س��ردار نص��ر اصفهان��ی حفظ 
حرمت این مکان ب��ه عنوان آرامگاه 
مؤمنین و اهل قبور را یادآور ش��د و 
اجرای برنامه های فرهنگی در بخش 
یادآوری مرگ و قیامت به زائرین و 
مراجعه کنن��دگان را در کاهش آالم 
بازمان��دگان مصائب بس��یار مهم و 
تأثیرگذار دانست و افزود: برگزاری 
دع��ای روحبخش و باش��کوه عرفه 
امسال، نصب احادیث هشدار دهنده 
از ائم��ه معصومی��ن )ع( و چاپ و 
توزیع دهها ج��زوه فرهنگی در این 

بخش قابل تقدیر است.
مدیر عامل سازمان آرامستانهای 
شهرداری اصفهان هم در این بازدید، 
پتانسیل آرامستان باغ رضوان خصوصًا 
در اجرای برنامه های فرهنگی را باال 
دانس��ت و گفت: از س��ال 1386 به 
عنوان اولین سازمان بین سازمانهای 
14 گانه شهرداری اصفهان به سیستم 
اس��تراتژی مجهز شدیم که مهمترین 
تحول و تأثی��ر آن افزایش 2 برابری 
بودجه سازمان از 31 میلیاردش ریال 
در س��ال 86 به 64 میلی��ارد ریال در 

سال جاری بوده است.
ابراهیم معتمدی در همین زمینه 
چشم انداز س��ازمان را تشریح کرد 

و گفت: »آرامس��تانهای اس��المی با 
هوی��ت دینی که زمینه س��از ترحیم 
روح اموات، تس��لی خاطر و امید به 
زندگی بازمان��دگان و احیای قلوب 
زائری��ن از طریق یاد مرگ و معاد در 
راستای تحقق ش��هر اسالمی باشد« 
ش��عار کلیدی و چش��م انداز اصلی 
آرامس��تانهای ش��هرداری  س��ازمان 

اصفهان است.
وی ب��ا اش��اره به نظرس��نجی و 
نیازس��نجی انجام ش��ده از زائرین و 
مراجعین باغ رضوان در س��ال 86 و 
آشنایی با نقایص و کاستی های اعالم 
شده توسط آنان تصریح کرد: با انجام 
این نیازسنجی، نس��بت به شناسایی 
نقاط ضع��ف و ق��وت و فرصتهای 
موجود اقدام و فهرست اهداف کالن 
س��ازمان همراه با اولویت بندی آنها 

تهیه و اجرا شد.
مدیرعامل س��ازمان آرامستانهای 
س��اماندهی  اصفه��ان،  ش��هرداری 
آرامس��تانهای موجود، سیاستگذاری 
آرامستانهای موجود و شناسایی کلیه 
آرامس��تانهای رس��می و غیررسمی 
ش��هر اصفهان را 3 برنامه اصلی این 
س��ازمان اعالم کرد و گفت: فضای 
فعلی آرامس��تان ب��اغ رضوان حدود 
450 هکتار است که با تملک اراضی 
جانب��ی این مق��دار به ح��دود 800 

هکتار خواهد رسید. 

اتمام مرمت مجموعه تخت فوالد تا 
ابتدای سال آينده

گسترش خدمات آنالین پست بانک اصفهان

  استاندار چهارمحال و بختیاری: 
مشارکت مردم در توسعه وظیفه شوراها است

عزم ایتالیایی ها برای ساخت
 راه آهن اصفهان - ازنا 

آغاز تکثیر ماهی قزل آال 
در چهار محال و بختیاری

هوای اصفهان در 9 ماهه امسال
 192 روز آلوده بود

در بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی– اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان اعالم شد:
تقدیر از فعالیتهای فرهنگی– مذهبی و خدماتی آرامستان باغ رضوان اصفهان

اصفهان

کوهرنگشهرکرد

اصفهان

فریدونشهر

کوتاه از30)30 شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری(
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افقی:
1 – ورق��ه هوی��ت – ش��جاع  و نت��رس – فقر و 

مسکنت
2 – همیشه – نویسنده رمان دن کیشوت – اولین عدد

3 – فتن��ه و فیلم کوروس��اوا – خردمند – جهد و 
کوشش 

4 – کتاب ویلیام هاروی کاشف گردش خون – این 
– تزویر و دورویی – هرگز نه

5 – هادی – فیلمی با بازی پرستویی، نیکی کریمی 
و خسرو شکیبایی 

6 – اجنبی و کتاب آلبرکامو – مرکز پول – بله نجار
7 – خاک سرخ – سوغات سفر – زدنی سالوسانه 

8 – فیلمی با بازی خوروش، نصیریان و انتظامی – 
مکان – دفتر فراموشکاران

9 – دارنده – وزیدن باد – تازه 
10 – فرشته زمینی – از همسران رسول حق )ص( 

– خرمافروشان
11 – ابزار کار – شاعر مدیحه سرای قرن ششم 

12 – ن��ام آذری – رش��د – بی باک – س��یماب و 
جیوه

13 – حشره گزنده – ظرف آش – معلم نرون که به 
دستور او قطعه قطعه شد

14 – رطوبت – نایب – سنگ سخت
15 – بازیکن فرانسوی تیم بارسلونا – بی نهایت – 

فلز صورت.
عمودی:

1 – کشنده بی صدا – چکاوک – تملق و چاپلوسی 
کردن

2 – ستیز و نبرد – نگهبان چماق به دست – خالق 
رمان مردی با نقاب آهنین 

3 – برگ پالسیده – نان برنجی سوغات رشت 

4 – درخ��ت انگور – س��یمان قدیم – معمار قصر 
بهرام گور 

5 – دستاویز – سرمد و جاوید – عدد ماه 
6 – قلب قرآن کریم – راه روشن و آشکار – بازیگر 

سریال نرگس
7 – برادر گوش بریده کورش – خوف – ش��هری 

در آلمان 
8 – آغاز – میوه – آش – گروه و فوج

9 – مع��دن – اخت��راع مارکونی – وح��ی و نامی 
دخترانه 

10 – درخت چتری – شنا – رمق 
11 – مادر آهنگ – یاقوت – بانی تلگراف 

12 – مکر و حیله  آلبوم استاد شجریان – زمانها – یار 
سوزن 

13 – توانا – تزویرگر  و کتاب مولیر 
14 – پول ما – ظلمت شکن – حصار و دیوار 

15 – از روزهای هفته – داروی مقوی – حرف ندا.

حل جدول شماره 193

مدی��ر کل مرک��ز پژوه��ش، مطالع��ات و 
آموزش س��تاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: 
پژوهش��کده های اعتیاد پژوه در سراس��ر کشور 

تأسیس می شود.    
به گزارش زاینده رود، امیرحسین یاوری در 
ستاد مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به وجود یک میلیون و200 هزار نفر معتاد در 
کشور افزود: تالش مرکز پژوهش به سمت درگیر 
کردن تمام استانهای کشور در زمینه انجام کارهای 
تحقیقاتی در حوزه سوء مصرف مواد مخدر است. 
وی اظهار داش��ت: بعد از انقالب تا س��ال 76 در 
کشور، مقابله کور با پدیده اعتیاد وجود داشت و 
بعد از آن با کاهش آسیب و تسهیل درمان و علمی 
شدن فعالیتها، مشارکت بخش خصوصی در این 
ارتباط ش��روع ش��د. یاوری ازکشف یک هزار و 
531 کیلوگرم هروئین با شش درصد رشد در سال 
جاری خبرداد و گفت: درحال حاضر شرایط برای 
فعالیت پژوهشی در زمینه اعتیاد وجود دارد و ستاد 
مبارزه با مواد مخدر نیز در این زمینه حمایت الزم 

را انجام می دهد. 
وی بیان داشت: با اعالم آمادگی استانها برای 
ت�أس��یس پژوهش��ک�ده ه�ای اعتی�اد پ�ژوهی، 
ب�ودج���ه ای دراختیار دبیر ش��ورای مب�ارزه ب�ا 
مواد مخدر و استانداران قرار می گیرد تا با فعالیت 
علمی و پژوهشی مناسب در این پژوهشکده ها در 
زمینه پیشگیری، اقدامات علمی و عملی بیشتری 
صورت گیرد. یاوری گفت: ستاد از پایان نامه های 

ک�ارشناسی ارش���د تا مبل�غ 10 میلی�ون ریال و 
پایان  نامه های دکترا تا 20 میلیون ریال حمایت مالی 
می کند و به محض دریافت مدارک دانشجویان، 
طی مدت هفت تا هشت روز هزینه پایان نامه ها به 

دانشجویان پرداخت می شود. 
وی افزود: تشکیل انجمن پژوهشگران حوزه 
اعتیاد، پیگی��ری دوره های آموزش بین المللی و 
برگزاری آن در خاورمیانه از پایان سال جاری و راه 
اندازی سایت آموزش مجازی و کتابخانه مج�ازی 
از جمل���ه فعالیت های در دس��ت اق��دام مرکز 
پژوهشی اس��ت. استاندار چهارمحال و بختیاری 
نیز گفت: در ای�ن جلس�ه ت�أسیس پژوهش�ک�ده 
اعتیاد پژوهی اس��تان توسط دانش��گاه شهرکرد 
تصویب شد و به زودی اقدامات الزم در این راستا 
صورت می گیرد. رجبعلی صادقی افزود: هیأت 
مدیره این پژوهشکده با عضویت سه استادیار و 
دانشیار دانشگاه های استان تشکیل می شود. وی 
اظهار داش��ت: رویکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر 
اس��تان به سمت اعتیاد پژوهی و اجرای روشهای 

نوین در زمینه پیشگیری از اعتیاد است. 
صادقی بیان داشت: تمام سازمانها و دستگاهها 
موظف هستند در زمینه پیشگیری از اعتیاد فعالیت 
کنند و در این زمینه هیچ دستگاهی مستثنا نیست. 
در این جلس���ه که هفتمین جلس�ه ستاد مبارزه 
با مواد مخدر اس��تان در س��ال جاری بود درصد 
پیش��رفت و اجرایی ش��دن مصوبات جلسه قبل 

مورد بررسی قرار گرفت.

 بعد از ش��رکت گوگل امریکا، بزرگترین 
موتور جس��تجوگر و تبلیغات اینترنتی جهان، 
شرکت اینترنتی یاهو امریکا نیز اعالم کرد که 
در چین مورد حمله هکرها قرار گرفته است. 
به گزارش شبکه خبری فرانس بیست و چهار، 
شرکت اینترنتی یاهو به خاطر منافع مشترکی 
که با گ��وگل در چین دارد متحد و پش��تیبان 
آن است. در نتیجه، ش��رکت علی بابا شریک 
چینی یاهو، حمایت این ش��رکت از گوگل را 

غیر مسئوالنه توصیف کرد. 
سخنگوی شرکت علی بابا اعالم کرد: شرکت 
اینترنتی یاهو هیچ دلیلی در اختیار ندارد که نشان 
دهد در چین مورد حمله قرار گرفته است. روابط 
شرکت علی بابا و ش��رکت اینترنتی یاهو اکنون 

مدتی است که متشنج شده است. 
علی بابا مدیریت شرکت اینترنتی یاهو را 
در چی��ن بر عهده دارد اما کارل بارتس رئیس 
یاه��و اخیراً اعالم کرده اس��ت که از عملکرد 

شریک چینی خود راضی نیست. 
شرکت علی بابا یکی از بزرگترین سایتهای 
ح��راج و تج��ارت اینترنتی اس��ت که مقر آن 
در چی��ن واقع ش��ده و در حال حاضر س��ود 
خوبی از فعالیتهایش کسب می کند. جک ما، 
بنیانگذار این سایت اینترنتی، از معروف ترین 
شخصیت های آسیایی فعال در زمینه اینترنت 
اس��ت و به تازگی تصمیمات جدیدی جهت 
گس��ترش خ�دمات س���ایت علی بابا در نظر 

گرفته است. 

ــدی - وقتی یک  ــول علم اله ــید عبدالرس س
ش��خص تربیت یافته که مش��ی او در زندگی تقوا 
مداری اس��ت، در فضای مجازی سیر می کند قطعًا 
در مقابل اطالعات ناپاک قرار نمی گیرد زیرا تقوای 

او سبب انتخاب نکردن این اطالعات می شود.
فعالیت های دینی در فضای سایبر

اینترن��ت موقعیت��ی ب��رای عرض��ه و تقاضای 
اطالعات و برقراری ارتباط به وجود آورده اس��ت 
که باطل با برخورداری از قدرت و ثروت، حضور 
پررن��گ ت��ری در جامعه اطالعاتی از خود نش��ان 
می ده��د. البته این موضوع موج��ب عدم حضور 
و فعالی��ت جری��ان ح��ق در این جامع��ه و تولید 
اطالع��ات پاک نیس��ت. فضای مج��ازی موقعیتی 
اس��ت که نگهداری و نقل و انتقال اطالعات بسیار 
ارزان و س��اده انجام می ش��ود، از این جهت برای 
فضای تربیتی و اخالقی جامعه اطالعاتی هم تهدید 
محس��وب می ش��ود و نباید با نگاه تهدیدی آن را 
ارزیابی و به دوری از آن حکم کرد. در این فضای 
چالش��ی باید برای تبدیل تهدید به فرصت یا برای 
کاه��ش تهدیده��ا در مقابل فرصته��ا فعاالنه وارد 

صحنه تولید و انتقال اطالعات شد.
باید توجه داش��ت در ح��وزه دعوت دینی هم 
دارای ی��ک س��ری اصول ثابت هس��تیم و هم یک 
س��ری اقدامات اقتضایی وج��ود دارد. اصول ثابت 
دع��وت دینی؛ مردم را ب��ا حکمت و اندرز نیکو به 
راه پ��روردگارت بخوان و با بهترین ش��یوه با آنان 
مجادل��ه کن زیرا پروردگار تو به کس��انی که از راه 
او منحرف ش��ده اند آگاه تر است و هدایت یافتگان 
را بهتر می شناس��د.« مراد از حکمت، گفتار صحیح 
و درس��ت و دلیل روش��ن کننده حقیقت اس��ت و 
به قولی منظور از آن، قرآن اس��ت. موعظه حس��نه، 
پندهایی است که دشمنان به وضوح می دانند که تو 
آنها را نصیحت می کنی و با این سخنان به آنها سود 
می رس��انی. با روشی که از جهت نرمی و مالیمت 
و مدارا و حسن معاش��رت بهترین طریقه بحث و 
مناظره اس��ت، بدون هرگونه درشتی و ناراحتی، با 
آنه��ا به مناظره و بحث بپ��رداز تا زودتر دعوت تو 

را اجابت کنند. 
ب��ه عبارت دیگر حکمت و اس��تدالل عقالنی، 
پن��د و ان��درز ب��ه وس��یله تحریک احساس��ات و 
همچنی��ن جدال با پی��ش فرضهای پذیرفته ش��ده 
دو ط��رف جزء اص��ول دعوت دین��ی در برقراری 
ارتباط گفتاری اس��ت. وقتی ای��ن اصول به مرحله 
اجرا برس��د هنرمندان و حتی تکنس��ینهای متدین 
پیام را با ش��رایط مخاطبان تطبیق داده و با استفاده 

از فناوریه��ای ارتباط��ی جدید به تولی��د و انتقال 
اطالع��ات دینی که بس��تر تبلیغ دین��ی را به وجود 

می آورد، می پردازند.
رش��د فناوری اطالعات به طور عام و اینترنت 
به طور خاص، بس��تری بی نظی��ر فراهم کرده که 
در قال��ب آن دین پژوهی و معنویت طلبی بس��یار 
آس��ان تر و مطلوب تر از گذشته شده است. طبق 
آماره��ا، از هر 6 کاربر اینترن��ت در جهان، حداقل 
یک نفر به دنبال اطالعات معنوی و مذهبی اس��ت. 
در ای��ن زمین��ه همچنین آمارهایی وج��ود دارد که 

نش��ان می دهد میزان دین پژوهی در اینترنت بین 
25 تا 30 درصد کل کاوش های اینترنتی را تشکیل 
می دهد که این امر نشانگر استقبال و گرایش نسل 

جدید به دین و معنویت است.
این تولید اطالعات دینی در کنار دیگر اطالعاتی 
که حت��ی در تضاد کامل با دین ق��رار دارند انجام 
می شود زیرا اینترنت محیط عرضه و تقاضا است. 
در ای��ن فضا حمله و دفاع معنایی ندارد بلکه کاربر 
با اختیار کامل در فضای مجازی گردش می کند و 
تولیدکنندگان به رقابت بس��یار سختی برای جلب 

انتخاب کاربران می پردازند. البته نباید از نظر دور 
داشت که تهاجم فرهنگی در فضای سایبر با توجه 
به وجود قدرت و ثروت در دس��ت تولیدکنندگان 
اطالعات ناپاک که سیاس��تهای شیطانی خود را در 
جامعه اطالعاتی دنب��ال می کنند وجود دارد اما نه 
به معنی س��لب اختیار از کاربر متقی بلکه کمیت و 
جذابیت موجود در این اطالعات س��بب نابرابری 
جری��ان اطالعات در جهان می ش��ود ک��ه از این 
جهت می ت��وان تهاجم فرهنگی ب��ه فرهنگ ناب 

اسالمی را پذیرفت.
در مورد کس��ی که تقوا در زندگی او جایگاهی 
نداش��ته قطع��ًا در فض��ای مجازی ک��ه بی تقوایی 
آس��ان تر انجام می گیرد دیگر نباید انتظار داش��ت 
از س��ایتهای غیراخالقی بازدید نکند. از این حیث 
ب��ه نظر دکتر آش��نا آداب زندگی در محیط س��ایبر 
ب��ا آداب زندگی در محیط واقع��ی تفاوت بنیادین 

ندارد.
در محیط سایبر توصیه می شود مسئوالن دینی 
تربی��ت خودمدارانه را ترویج دهن��د که اصطالح 
  )power of saying no( التین آن قدرت »نه« گفتن

است.
 اگ�ر ان�س�ان در زن�دگی ع�ادیش قدرت » نه« 
گفتن نداشته باشد در محیط سایبر هم اولین چت رومی 
که وارد می ش��ود دعوت ها را می پذیرد. بنابراین 
در محیط س��ایبر راهنمایی و ارش��اد مهم است نه 
تعیین تکلی��ف و الزام. اصوالً آنجا که حق انتخاب 
افزایش پیدا می کند فقط راهنمایی مهم اس��ت. اما 
وقتی حق انتخاب محدود اس��ت، ال��زام معنی دار 
می شود که البته با ساختن محله خودمان در فضای 
س��ایبر می توانیم با برخوردی فعال در این فضا در 

کنار دیگران رقابت کنیم.
در ح��ال حاض��ر فعالیت هزاران وب س��ایت 
دینی و مذهبی که اطالعات مرتبط با مذاهب را در 
دسترس عموم مردم دنیا قرار می دهد، شبکه ای از 
وبالگ ه��ا، فروم ها یا تاالرهای گفتگو که در آنها 
به س��ؤاالت مردم پاس��خ داده می شود و همچنین 
ظهور فن��اوری های��ی مثل ش��بکه های اجتماعی 
مجازی، پیام رس��ان ها، خبرخوان ه��ای اینترنتی 
و کتابخانه های مجازی و الکترونیک باعث ش��ده 
اس��ت مردم به منابع و کتب مقدس دینی دسترسی 
راحت تری داش��ته باش��ند. در این میان آن دس��ته 
از نهاده��ای مذهب��ی ک��ه ظرفیت این فن��اوری را 
بیش��تر، بهتر و عمیق تر درک کرده باشند، از توان 
تأثیرگذاری باالتری در س��ط�ح جه��ان برخوردار 

شده اند.

»هی��چ راهی نتیج��ه بخش ت��ر از عذرخواهی 
نیست« بنجامین فرانکلین.

تمامی ما در زندگی خطاهایی مرتکب ش��ده ایم، 
ول��ی آیا خود ش��ما وقتی ب��رای اش��تباهتان مورد 
مؤاخذه قرار می گیرید، آن را می پذیرید؟ معموالً 
اینطور نیست! البته این مسأله چیز جدیدی نیست، 
چرا که ب��ا ی�ادآوری داس��ت�ان »آدم و حوا« اولین 
بهان��ه تراش��ی را در تاریخ بش��ر می یابی��د، وقتی 
خداوند به آدم دستور می دهد که اگر از آن درخت 
س��یب بخورد نافرمانی کرده اس��ت و آدم سیب را 
می خ��ورد و زمانی ک��ه خداوند از او می پرس��د 
که چ��را از آن درخت س��یب خورده اس��ت، آدم 
می گوید: »آن زنی که شما فرستاید به من سیب را 
داد و گفت بخور!« و بعد خداوند از حوا می پرسد 
که تو چرا س��یب را خوردی، او پاس��خ می دهد: 

»ابلیس مرا وادار کرد تا سیب را بخورم!«
در واقع بهانه تراش��ی فرار از مسئولیت است، 
این در حالی اس��ت که اندیشه و مسئولیت پذیری، 
عامل متمایز کننده انس��ان و حیوان است. انسان به 
عنوان اش��رف مخلوقات، باید در برابر اعمال خود 
مسئولیت پذیر باشد. اگر برای موفقیت ها به خود 

افتخ��ار می کنیم، در مقابل، قص��ورات خود را نیز 
باید بپذیریم. اگر س��ر خ��ود را مثل کبک در برف 
فرو کنیم، عواقب اش��تباهات ما بیشتر خواهد شد. 

همانطور که شکسپیر می گوید:
»الزم اس��ت برای قصورات خود عذرخواهی 
کنید، چ��را که با پنهان ک��ردن خطاهای خود، تنها 

خود را بی اعتبار خواهید کرد.«
بهانه تراشی، در نهایت منجر به عدم موفقیت و 
یک نوع عادت در زندگی می شود و به مرور زمان 
ملکه ذهن می ش��ود. به طور مثال، فروش��نده ای 
ک��ه جنس خود را گران می کند و یا کم فروش��ی 
می کند، وقتی با ش��کایت مشتریان روبه رو شود، 
ب��ا آوردن بهانه اینکه بازار کار خراب اس��ت، تنها 
می خواه��د عیب خود را الپوش��ی کند، در حالی 
که اگر واقعی��ت را بگوید که هزین��ه تولید جنس 
با درآمد آن تناس��ب ندارد و به ضرر اوست، شاید 
قابل قبول تر باش��د و مش��تریان ب��ا صداقت او و 
پذیرش دلی��ل منطقی، دوباره از وی خرید کنند. با 
قبول تقصیرات و گناهانمان، می توانیم اعمال خود 
را بررس��ی کنیم و ایرادهای زندگیمان را تشخیص 

دهیم و در ادامه به تکامل فکری دست یابیم.

ب��ا بهان��ه تراش��ی ها در قصوراتم��ان، خیلی 
فرصتهای��ی را در زندگی مثل افزایش عزت نفس، 
افتخارات و اعتماد به نفس را از دس��ت می دهیم. 
مسئولیت پذیری، قدرت و شایستگی ما را پرورش 
می دهد. ب��ا انجام تعهداتمان نس��بت به اطرافیان، 
اعتم��اد خود را ن��زد آنها افزای��ش می دهیم و در 
نتیجه، رابطه ای مفید و دوطرفه بین خودتان و آنها 
ایجاد می کنید و با افزایش همکاری ها در اجتماع 

به درجات عالی نیل پیدا کنید.
راهکارهایی برای عذرخواهی و عدم بهانه تراشی

1- بپذیرید در زندگی شکس��تها و موفقیت ها 
بستگی به خود شما دارد. انتخاب و روش زندگی 
ش��ما اس��ت که نتایج زندگی را نمایان می سازد. 
یاد بگیری��د از همین امروز قبول مس��ئولیت کنید 
و ب��ه دنبال بهانه ای برای ش��انه خالی کردن از آن 
نباش��ید. همانطور که وینس��تن چرچیل می گوید: 

»مسئولیت پذیری بهای بزرگواری است«
2- اشتباهات خود را توجیه نکنید. خیلی از ما 
از بیان واژه »معذرت خواهی« خجالت می کش��یم، 
در مقابل س��عی می کنیم به جای پذیرش آن، تنها 
دیگ��ران را به اجبار توجیه کنیم، )عذر بدتر از گناه 

آوردن!(، همچنین در چنین موقعیتهایی بر اعصاب 
خود مسلط باش��ید چرا که عصبانیت، ضعف شما 
را نشان می دهد، و مسلمًا دیگران می گویند: »اگر 

واقعًا بی گناه هستید چرا عصبانی می شوید«
3- به تدریج و به دفعات، عملکرد و پیشرفت 
خود را بس��نجید. نتیجه مس��ئولیت پذیری خود را 
ه��ر بار در ذهن خود مرور کنید و مزایای آن را در 
مقابل روش قبلی خود که همان بهانه تراشی بوده، 

مقایسه کنید.
4- مه��م ترین گام این اس��ت که عذرخواهی 
کنی��د و از آن درس عبرت بگیرید تا دیگر اش��تباه 

خود را تکرار نکنید.
5- بذرهای موفقیت را به ترتیب زیر در مزرعه 

زندگی خود بکارید:
گام اول: صبوری، خوشبینی، مقاومت 

گام دوم: نابودی بهانه تراشی، انتقاد و عیب جویی
گام س��وم: مس��ئولیت پذیری، معتم��د بودن، 

مصمم بودن
گام چهارم: در موقعیت های حساس زندگی، 
انعط��اف پذیرباش��ید، هم��واره لبخند ب��ر لب و با 

اطمینان و قوت قلب پیش بروید.

زندگی در یک دنی��ای رنگارنگ خیالی که در آن 
همه آرزوها و خواسته ها دست یافتنی هستند، چقدر 
لذت بخش اس��ت..! دنیایی که در آن همه شادند، همه 
خ��وش خلق و پرانرژی و در آن زیبایی ها، زیباترند و 
تا عمق وجود انس��ان نفوذ می کنند. اما ناگهان در اوج 
لذت و سرمس��تی همه چیز تاریک و خاموش و نابود 
می ش��ود. گویا آنچه دیده ای رویا و یا کابوسی بیش 
نبوده است. تو افسرده، گنگ و ناتوان، در برهوت دنیای 
خیالی خویش ایستاده ای و حتی دریغ از قطره اشکی 
که بر گورستان آرزوهای بر باد رفته بتوان ریخت.... مریم 
رامشت، روانشناس مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه 
علم و صنعت ای��ران می گوید: به طور کلی هیچ ماده 
ش��یمیایی در اصل خوب و یا بد نیست و این بستگی 
به استفاده ای دارد که از آن می کنیم. وی معتقد است: 
بس��یاری از داروها اگر در موقع مناسب استفاده شود، 
نتیجه نجات بخش��ی دارد لیکن در اثر س��وء مصرف، 
مضرات زیادی خواهد داش��ت. به گفت��ه او داروهای 
محرک روانی نیز در پزشکی برای موارد متعددی درمان 
بخش است. مثالً در برخی از اختالالت کودکان بیش 
فعال، کاهش تمرکز، بیماری نارکوپس��ی و... اس��تفاده 
از ای��ن داروها نه تنها ضرری ندارد بلکه نجات بخش 
اس��ت. به طور کلی موادی که مورد سوء مصرف قرار 
می گیرند، به دو دسته محرک و مخدر تقسیم می شوند. 
رامش��ت می گوید: آمفتامین ها جزء این دسته از مواد 
هستند که اولین بار در البراتوار به شکل قرص ساخته 
ش��دند که اثرات درمانی خاصی داشتند، خصوصاً در 
درمان افس��ردگی های ناشی از کهولت، استفاده از این 
دارو ع��الوه بر آنکه خل��ق را باال برده و باعث افزایش 
انرژی می ش��د، در کاهش اشتها نیز اثر گذاشته و برای 
درمان چاقی نیز مورد اس��تفاده ق��رار می گرفت. این 
گ��روه از داروها روی برخی از گیرنده های مغز به نام 
»دوپامین« اثر می گذارد. این گیرنده ها از واسطه های 

اصلی ش��یمیایی مغز محسوب می ش��وند که افزایش 
آنها باعث تحریک و انرژی زیاد و کاهش آنها منجر به 
کندی و افسردگی در فرد می شود. وی گفت: در واقع 
آمفتامین با تحریک گیرنده های شیمیایی مغز منجر به 
افزایش انرژی، افزایش خلق و باال رفتن اعتماد به نفس 
در انسان می شود و حتی در داروهای دوپینگ هم یکی 
از انواع این ماده مورد استفاده قرار می گیرد. داروهایی 
که سیستم دوپامینی مغز را فعال می کنند، عالیمی شبیه 
ب��ه افزایش خ��ود به خودی دوپامی��ن را در فرد ایجاد 
می کنند و دارای عالئم جس��می و روانی دیگری نیز 
هستند، مانند: احساس انرژی زیاد، هیجان بسیار زیاد، 
پرحرفی، بیش فعالی، اضطراب، خشکی دهان و بینی، 
بازشدن مردمک، باالرفتن فشارخون و ضربان قلب، از 
دس��ت دادن آب بدن و ایجاد توهمات شنوایی، بینایی 
و المس��ه. این روانش��ناس در مورد داروهای خیابانی 
)اکستازی( می گوید: داروهای خیابانی به طور مصنوعی 
و غیر مجاز در البراتوارها ساخته و فروخته می شوند 
که از جمله آن قرص های شادی آوری است که به نام 
اکستازی، خلسه، شیشه، یاشابو، یخ )در امریکا( معروف 
هستند. رامشت افزود: قرص اکستازی به معنای لذت یا 
شادی عمیق برخالف نامش دارویی مفید نبوده و از دهه 
80 در اروپا غیر قانونی و ممنوع اعالم شد. وی توضیح 
داد: قرص اکستازی که از مشتقات آمفتامین است، در 
س��ال 1914 برای اولین بار توسط شرکت داروسازی 
آلمان تولید شد. در آن زمان متخصصان امیدوار بودند 
که بتوانند از این قرص استفاده درمانی زیادی کنند. این 
قرص در چند دهه مورد استفاده قرار گرفته است اما به 
دلیل عوارض زیادی که بر جای گذاشت به طور کلی 
مصرفش ممنوع ش��د تا اینکه بار دیگر مصرف آن در 
میان نوجوانان و جوانان غرب رایج ش��د. این جوانان 
در مجالس رقص از این قرص ها استفاده می کردند تا 
اینکه مصرف این قرص غیر قانونی و حمل و داش��تن 

آن نیز جرم اعالم ش��د. در تمام کش��ورهایی که عضو 
کنوانسیون سازمان ملل هستند، از جمله ایران مصرف 
مواد روانگردان جرم است و هرچند که در قانون مبارزه 
با مواد مخدر ایران نامی از اکستازی نیامده است لیکن 
مصرف آن غیر قانونی است و دست قانون گذار برای 
برخورد باز است.رامش��ت در مورد »اکس« و عوارض 
آن نیز مطالبی عنوان کرد و گفت: اکس ماده ای توهمزا 
و محرک اس��ت و به صورت پودر نیز موجود اس��ت. 
تولیدکنندگان این قرص ها که عمدتاً در اروپای غربی و 
جنوب آسیای شرقی هستند، این قرص ها را در بیش از 
صد نوع، صد رنگ و با اسامی فریبنده در اختیار جوانان 
و نوجوان��ان قرار می دهند تا بدین ترتیب آنان را برای 
مصرف این مواد تش��ویق و ترغیب کنند. قرص های 
شادی آور در کمتر از یک ساعت خلق فرد را باال برده 
و احس���اس لذت بخش و ش��ادی آوری در او ایجاد 
می کند. مصرف کننده در تخمین فاصله ها دچار مشکل 
شده، دچار توهم در شنوایی، بینایی و المسه می شود، 
اعتماد به نفس به طور موقت افزایش می یابد و شخص 
را نس��بت به آینده به طور فزاین��ده امیدوار می کند و 
شخص خود را در دنیایی می بیند که همه آرزوهای او 
دست یافتنی هستند. وی افزود: اکس، حس صمیمیت 
را در ف��رد افزایش می دهد و احس��اس می کند که با 
هر کسی می تواند ارتباط برقرار کند. استفاده کنندگان 
از این قرص ها دچار حاالت ش��یرین و بد می شوند. 
عده ای می گویند که در آن چند س��اعت سرخوشی، 
صدای موسیقی می شنوند و یا رنگ های زیبا و خاصی 
را می توانند ببینند.این حالت ها به شخصیت هر کسی 
بستگی دارد. جوانانی که اقدام به مصرف این قرص ها 
می کنند به دلیل اینکه دچار توهماتی در بینایی، شنوایی 
و دیگر حواس می شوند، بدون اینکه متوجه خطرات آن 
شوند، دست به کارهایی می زنند مانند پریدن از بلندی، 
بیرون پریدن از ماشین در حال حرکت و.... با توجه به 

اینکه قرص های شادی آور، انرژی را به شدت افزایش 
می دهد، می تواند حالت های پرخاشگری و توهم را 
در تداوم مصرف افزایش دهد و موجبات صدمه زدن به 
دیگران را فراهم آورد، از این رو کنترل فرد مصرف کننده 
در این شرایط بسیار دارای اهمیت است. افراد مصرف 
کنن��ده از قرص های ش��ادی آور اکس بع��د از اینکه 
تأثیر حاد اکس را بعد از س��ه تا شش ساعت از دست 
می دهند، کامالً حالت های خود را به یاد می آورند و 
در بعضی از موارد فرد از اینکه تعادل روانی خود را از 
دست داده و دست به کارهایی زده است که در شرایط 
عادی به هی��چ وجه انجام نمی داده، به ش��دت دچار 
گناه، پشیمانی، افسردگی و نهایتاً تفکرات خود تخریبی 
همچ��ون خودکش��ی و یا گرایش مج��دد به مصرف 
خواهند شد که در صورت استفاده مکرر از این قرص 
پس از مدت کوتاهی به طرز دردناکی جان می سپارند.
قرص اکس��تازی به عنوان محرک، درجه حرارت بدن، 
فشارخون و ضربان قلب را افزایش می دهد و از طرف 
دیگر از آنجا که این قرص تنها نیز مصرف نمی شود و 
معموالً در میهمانی ها همراه با مشروبات الکلی مورد 
استفاده قرار می گیرند، این مسأله باعث کم آبی شدید 
بدن می شود و در اثر ایست قلبی و عروقی جان می دهد. 
مصرف این قرص ها به کبد و کلیه آس��یب می رساند 
و فش��ارخون را باال می ب��رد و در یکی از حمله های 
فشارخون که معموالً از عوارض اجتناب ناپذیر مصرف 
اکس است، خونریزی مغزی ایجاد خواهد شد. مصرف 
طوالنی مدت و زیاد اکستازی منجر به اختالل درک و 
تفکر بدبینی گزند و آسیب، توهمات شنوایی و بینایی و 
در نهایت نوعی جنون پارانوئیدی )شبیه اسکیزوفرنی( 
و بروز عالئم سیس��تم عصبی چون بی حسی و پرش 
عضالنی در فرد می شود که در مصرف کوتاه مدت این 

حالت ها ممکن است یک تا دو هفته طول بکشد.
منبع: ایرنا
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ونیکدورسیرتام
کارایناوروربا
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امویامنیسانش
هدازلامجیکورک

یاایتابنکشوک
رادارناهداهت
مانتسایرملتشا
شبایانالاتان
اکرولبونادلای

واناریایمیاد
رمریناهوکنبرک
هلیلاگیهاوگسر

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

زندگی دينی در فضای مجازی

عذرخواهی کنید نه بهانه تراشی

پس لرزه مواد مخدر

پژوهشکده های اعتیاد پژوه در سراسر کشور 
تأسیس می شود 

یاهو اعالم کرد در چین مورد حمله
 قرار گرفته است 

حوادث
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چرا مسجد هزار ساله اصفهان ثبت جهانی نشد؟ 

شیر سنگی!

علل پیدایش شهر مزارشریف

صاحب بن عباد

به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی پلیس، 
کتاب مجموعه مقاالت توریس��م و تروریسم 
در 370 صفح��ه و 10 فص��ل توس��ط گروه 
مترجمین دفت��ر تحقیقات کاربردی فرماندهی 

انتظامی استان اصفهان ترجمه و منتشر شد.
این کتاب حاوی مجموعه ای از معتبرترین 
و بهترین مقاالت در زمینه گردشگری بوده و 
به بررس��ی موضوعاتی از قبیل گردشگری و 
بی ثباتی تروریسم، اثرات تروریسم بر صنعت 
گردش��گری و راه های مقابل��ه با بحران های 
تروریس��تی در این صنعت، اث��رات جرائم بر 
صنعت گردشگری و راهکارهای تأمین ایمنی 

و امنیت در این صنعت می پردازد.
فصلهای این کتاب عبارتند از: گردشگری، 
تروریس��م و بی ثباتی سیاس��ی، آیا تروریسم 
باعث تحریک تروریسم می شود؟ تأثیر خطر 
تروریسم بر تصمیم گیری در گردشگری، تأثیر 
وقایع تروریس��تی بر تقاضا برای گردشگری، 
تغیی��ر فعالیت های تروریس��تی و تأثیر آن بر 
گردش��گری، گردش��گری در مواق��ع بحران: 
مدیریت اثرات تروریسم، حمالت تروریستی 
11 س��پتامبر 2001 به امریکا، گردش��گری و 
جرم، چارچ��وب راهبردی ب��رای جلوگیری 
از تروریس��م و کاه��ش اث��رات آن در مناطق 

گردش��گری و راهکارهای ایمنی و امنیتی در 
گردشگری.

گفتنی اس��ت با توجه به نامگذاری استان 
اصفهان به عنوان قطب امنیت و گردش��گری 
از س��وی س��ازمان تحقیقات و مطالعات ناجا 
کتاب مذکور ب��ا هدف تولی��د و تبیین مبانی 
نظ��ری امنیت و گردش��گری، ایج��اد پایگاه 
داده ه��ای این زمینه علمی به زبان فارس��ی و 
توانمند سازی و تشویق محققین داخلی جهت 
فعالیت در این عرصه میان رشته ای ترجمه و 

منتشر شده است.

ــی - ابوالقاس��م اس��ماعیل  ــدی فقیه مه
ادریس مع��روف به صاحب بن عب��اد فرزند 
عباس در س��ال 326 )ه.ق( در اصفهان که از 
شهرهای مهم دیلمیان )آل بویه( بود، دیده به 
جهان گش��ود. بعضی تول��د وی را در خالقان 
قزوین می دانند به همین سبب به قزوینی نیز 
معروف اس��ت. اقوام و اجداد او از بزرگان و 
سرشناسان اصفهان بودند و اغلب آنها مناصبی 
همچون وزارت داشتند. پدرش بدان مرتبه از 
بزرگ��ی و احترام رس��یده بود ک��ه مردم او را 
ش��یخ امین می گفتند. خانواده صاحب نهایت 
کوش��ش خود را در تربیت فرزندشان به کار 
بس��تند چنانچه اولین استادش پدرش بود که 
ع��الوه بر ایفای نقش پ��دری، معلمی مهربان 
و دلسوز نیز به حساب می آمد. صاحب پس 
از فراگیری مقدمات به تحصیل فقه و حدیث 
و تفس��یر و کالم و دیگر علوم رایج پرداخت، 
پس از چندی به مرحله اس��تادی رس��ید و به 
شهر ری که از مراکز علم و ادب آن زمان بود 
مهاجرت کرد، در آن ش��هر جزء شاگردان ابن 
عمید، وزیر دانش��مند و شهیر )آل بویه( شد. 
ابن عمید نی��ز توانایی او را در علوم مختلف، 
خاصه در انش��ای متون ادبی مش��اهده کرد و 
صاحب را از نویس��ندگان مق��ام وزارت قرار 
داد. کاردانی و توانای��ی او در انجام این امور 
راه پیش��رفت را برایش هموار ساخت تا آنجا 
که رکن الدوله پادش��اه دیلمی هنگامی که در 
س��ال 366 )ه.ق( پس��رش مؤید الدوله را به 
حکوم��ت اصفهان منصوب ک��رد صاحب را 
نی��ز در مقام وزارت و دبی��ری مؤید الدوله به 
زادگاهش گسیل داشت. صاحب نیز خانه ای 
در محله طوقچی اختیار کرد و پس از چندی 
لیاقتهای خود را در علوم مختلف نشان داد و 
س��جایا و ملکات اخالقیش را آشکار ساخت. 
او در طول 12 س��ال مقام وزارت مؤید الدوله 
و فخ��ر الدوله دیلمی در ص��دد اصالح امور 
برآمد و در تبلیغ دین شیعه اهتمام ورزید و به 
شهر قم که در آن زمان پایگاه اصلی شیعه بود 
نظری خاص داش��ت. وی همچنین بدعتهای 
ناپس��ند و رس��وم ظالمانه را برانداخت و در 
ساخت شهرها و بازس��ازی ویرانه ها و بنای 
آثار جدید کوش��ش فراوان کرد. در دوران او 
ش��هرهای قزوین، کاشان، قم و اصفهان رونق 
زیادی یافتند. وی به دلیل ضعف امیران بویی 
در کش��ور قدرتی تقریبًا مس��تقل پیدا کرد. از 
آثار به ج��ا مانده در زمان وزارت او می توان  
به شبس��تان جنوبی مس��جد جام��ع اصفهان، 
معروف به ایوان صاحب که محل س��خنرانی 
و موعظه او بود و همچنین مس��جد جورجیر 
)مس��جد حکیم فعلی( را ن��ام برد. صاحب تا 
آخرین لحظات حیات از علم آموزی و دانش 
گس��تری غفلت نورزید و در آموختن محدود 
ب��ه زمان معین��ی نبود و در زم��ان اقامتش در 
شهرهای اصفهان، بغداد و ری که از شهرهای 
مهم حکومت دیلمیان بودند همواره با برخی 
از دانش��مندان و بزرگان دی��دار می کرد و به 
تألیفات اهل قلم عنایات و توجه ویژه داشت 
به ط��وری که هر گاه از تألی��ف کتابی جدید 
آگاهی می یافت با س��عی و کوش��ش فراوان 
نس��خه ای از آن تهیه می کرد و برای مطالعه 
در کتابخان��ه خویش قرار می داد که در نتیجه 
تالش��های فراوانش کت�ابخ�ان�ه ای عظی�م و 
ک��م نظیر )که به گفته خود او در کتابخانه اش 
217 ه��زار جلد کتاب موج��ود بود که حمل 
آن به 700 ش��تر نیاز داش��ت( ترتیب داد که 
تنها بیش از دویس��ت ه��زار جلد کتاب قرآن 
را شامل می شد و به آن دارالکتاب می گفتند 
که متأس��فانه در حمله سلطان محمود غزنوی 
به ش��هر ری آن کتابخانه را آت��ش زدند و از 
آن همه کتابهای نفی��س چیزی باقی نماند. از 
دانش��مندان و ادیبان و مالزمان وی می توان 
ب��ه ابوالقاس��م زعفرانی، ابوس��عید رس��تمی، 
ابوالدل��ف ضبی، بو محمد خ��ازن اصفهانی، 
ودیع الزم��ان همدانی، صابی از نویس��ندگان 
مشهور آن زمان و س��ید رضی که قصیده ای 
در مدح وی س��روده است اش��اره کرد. بیش 

از 500 ش��اعر نامی دیگر نیز ش��عرها و غزل 
هایی در مدحش س��روده اند. آثار متعددی که 
در زمینه های مختلف از جمله قرآن و تفسیر، 
حدیث و کالم، لغ��ت و نحو و عروض، نقد 
ادب��ی، تاریخ و طب از او به جا مانده اس��ت. 
می توان ب��ه کت��اب االبانه )در عل��م کالم(، 
االقناع )در عروض(، االمثال السانده )در علوم 
ادبی(، التذکره )در کالم و اصول دین(، دیوان 
اش��عار، رس��ائل صاحب )مباح��ث اخالقی، 
اعتق��ادی، اجتماع��ی(، رس��اله ای در فضایل 
حضرت عبد العظیم حس��نی )ع(، رس�اله ای 
در ع�ل���م ط���ب، ع�ن���وان ال��م�ع��ارف، 
الفرق بین الظاه و... اش��اره کرد. وی هر سال 
ب��رای ترویج علم و دانش و دین ش��یعه هزار 
دین��ار به بغ��داد می فرس��تاد تا بی��ن فقها و 
دانشمندان آن دیار تقسیم شود. از بخشندگی 
صاحب ب��ن عباد همین بس ک��ه معین کرده 
بود هر کس��ی که در ماه رمضان بعد از عصر 
وارد دربار ش��ود باید بع��د از افطار برگردد و 
در هر شب از این ماه هزار نفر روزه دار افطار 
می داد. وی در زم��ان فخر الدوله اواخر عمر 
خود را در ش��هر ری به سر برد و در ماه صفر 
سال 385 )ه.ق( در آن شهر درگذشت. گروه 
کثی��ری از دیالمه و ترکه��ا در حالی که فخر 
الدوله جلوی آنان حرکت می کرد شیون کنان 
جنازه صاحب را به اصفهان حمل کردند و در 
خانه اش که در دروازه طوقچی قرار داشت به 
خاک سپردند. هم اکنون آرامگاه وی همچون 
مزار امامان و امامزادگان زیارتگاه دوستان اهل 

بیت و عموم شیعیان است.
بقع��ه ای ک��ه وی در آنجا مدفون اس��ت 
دارای س��اختمانی به ش��کل چهارگوش و با 
مس��احت تقریبی 438 مترمربع اس��ت. نمای 
بیرونی مقبره دارای ازاره هایی از جنس سنگ 
پارسی ساختمانی آجری و با در و پنجره های 
چوبی ساده و گره چینی است. همچنین گنبد 
کاشیکاری ش��ده ای که بر فراز تاالر مرکزی 
قرار دارد، زیبایی خاصی به این بنا بخش��یده 
اس��ت. در کتیبه ب��االی گردنه گنب��د یکی از 
آیه های قرآنی نوش��ته شده که آغازش چنین 

است: 
»بس��م اهلل الرحمن الرحیم نور السموات 
و االرض مثل النور...« داخل ساختمان دارای 
یک ت��االر اصل��ی و رواقهایی در س��ه ضلع 
ش��مالی، غرب��ی و جنوبی اس��ت و در جبهه 
شرقی ورودی مقبره که به خیابان اصلی منتهی 
می شود قرار گرفته است. محوطه زیر گنبد و 
تاالر مرکزی به شکل چلیپایی است و سنگ فرش 
و ازاره های آن از جنس س��نگ مرمر دو رگه 
اس��ت. روی دیوارها و اطراف و زیر قوسها با 
آین��ه کاری و معرق و تخت و نقاش��ی روی 
گچ با طرحهای اسلیمی تزئین یافته، همچنین 
اشعار، اذکار، اسامی 14 معصوم و سور قرآنی 
نوشته ش��ده اس��ت. در زیر گنبد یک شمسه 
مرکزی و شمسه های کوچک تری در اطراف 
آن قرار دارد که در آنها اس��ماء اهلل به چش��م 
می خ��ورد و در گردنه گنبد از س��مت داخل 
قاب های تزئینی با طرح ها و اشکال مختلف 
قرار دارد. ساخت ضریح مقبره به دست استاد 
محمد حس��ین عباس پور و با همت و هزینه 
مرحوم حاج ش��یخ عباس��علی ادیب در سال 
1368 هجری ساخته ش��ده است که خود او 
نیز در ضلع شمالی تاالر مرکزی مدفون است.
در شمس��ه های گلبرگ دار ب��االی ضریح به 
خط ثلث سفید اسمایی نظیر یا جم�ال، یا خدا، 
ی�ا حالم، یا نعما، یا س��امع، یا دافع، ی�ا رازق، 
یا غ�اف�ر، ی�ا ج�امع، ی�ا بی�ان، ی�ا ع�ال�ی، ی�ا 
عالم، یا جالل، یا حنان، یا قاضی، یا ش��امخ، 
ی��ا ظاهر، ی���ا ف�ات�ح، یا ن�اف�ع، نقش بس��ته 
اس��ت. کتیبه باالی ضریح نیز با ثلث طالیی با 
زمینه الجوردی گلبرگ دار آیه »هل اتی علی 
االنس��ان حین من الدهر لم یکن شیًا مذکوراً« 
از س��وره االنسان دیده می شود. در پایین این 
کتیبه نی��ز در لوحه هایی با زمینه س��بز رنگ 
اش��عاری به زبان عربی و با خط ثلث نوش��ته 

شده است.

مس��جد جامع اصفهان با قدمتی بیش از هزار 
س��ال اکنون در البه الی فروشگاه های اطراف این 
بنا پنهان ش��ده ب��ه نوعی که دیگر نم��ی  توان در 
اصلی و ورودی این مس��جد تاریخی را تشخیص 
داد و مدیریت چندگانه مشکالت متعددی را برای 

این اثر تاریخی ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، براس��اس کاوشهای 
باس��تان شناسان در س��ال 1350 هجری شمسی، 
این بن��ای تاریخی روی بنای��ی از دوران پیش از 
اسالم ساخته شده است که در کف مسجد و میان 
درزهای قطور آن، آثاری از یک مس��جد متعلق به 
1200 س��ال پیش و نیز مسجدی از دوره آل بویه 

متعلق به 1100 سال پیش به دست آمده است.
این بنای پرعظمت تاریخی در دوران مختلف 
تاریخی م��ورد توجه قرار گرفته و الحاقاتی به آن 
اضافه ش��ده چنانچه اکنون بیش��تر س��اختمانهای 
کنونی مسجد از دوران سلجوقیه به جای مانده که 

مربوط به 900 تا 1000 سال پیش است.
پ��س از آن دوران در دوران ایلخانان مغول و 
همچنین در زم��ان حکمرانی تیموریان، آل مظفر، 
 ترکمن��ان،  آق قویونلو و... بناهایی به این مس��جد 
تاریخی افزوده ش��د که مجموعه این مسائل خود 
گواهی دهنده اهمیت مس��جد جام��ع اصفهان در 

طول دوران تاریخی است.
یکی از گردش��گران ایرانی که برای بازدید از 
این بنای تاریخی به مس��جد جامع اصفهان س��فر 
ک��رده بود در خصوص این بن��ای تاریخی گفت: 
در حال حاض��ر در ورودی این بن��ای پرعظمت 
تاریخ��ی میان دیگر فروش��گاه  ها پنهان ش��ده و 
انتظ��ار می رود در س��ریعترین زم��ان ممکن این 

مشکل را برطرف کنند.
وی ادام��ه داد: نمای بیرونی هر بنای تاریخی 
خود گواهی دهنده عالقه مردم هر ش��هر به سابقه 
تاریخی و میراث تاریخی آن ش��هر است و جای 
تعج��ب اس��ت که چ��را اصفهان با چنین س��ابقه 
تاریخی که دارد اینچنین از مس��جد جامع اصفهان 

نگهداری کرده است.
این گردش��گر ایرانی ادامه داد: در هر صورت 
باید وضعیت نمای بیرونی این مسجد ساماندهی 
ش��ود زیرا قطعًا این موضوع در ذهن گردشگران 

خارجی جلوه مناسبی ندارد.
یک گردش��گر خارجی نیز در این خصوص 
گفت: در کتب تاریخی در خصوص مسجد جامع 
اصفهان بس��یار خوانده و ح��اال که از نزدیک این 
مس��جد را می بینم ب��اور می کنم ک��ه واقعًا این 

مسجد عظمت دارد.
وی با اش��اره به دودکش خارج شده به سمت 
حیاط مسجد و سیم بلندگوها که در آسمان حیاط 
مسجد رها شده بود، گفت: در حال حاضر برخی 

از بی دقتی ها باعث شده نمای زیبای این مسجد 
آراستگی و زیبایی خود را از دست بدهد.

ی��ک کارش��ناس مس��ائل تاریخ��ی نی��ز در 
خص��وص مس��جد جامع اصفه��ان با اش���اره به 
س��اخت و س��ازهایی ک��ه در اطراف ای��ن بنای 
تاریخی انجام می شود، گفت: در هر صورت این 
اقدام ش��هرداری اصفهان و توجه به احیای طرح 
میدان عتیق بس��یار در خور توجه اس��ت اما باید 
در همین راس��تا حساسیتهای الزم را نیز داشت تا 
کارکردن این دستگاه ها خسارتی را متوجه مسجد 

جامع نسازد.
وی افزود: احتم��ال می رود با توجه به اینکه 
این م��کان از محلهای قدیمی اس��ت در حفاری 
برای ایجاد گذرگاه میدان عتیق با نوعی سازه  های 

قدیمی نیز روبه رو شویم.
این کارش��ناس مس��ائل تاریخی که خواست 
نام��ش ذکر نش��ود با اش��اره به اینکه ی��ک بنای 
تاریخی متعلق به تمام ایرانیان و تمام دنیا اس��ت، 
اظهار داش��ت: قطعًا باید از بعد تک نگری از آثار 
تاریخی و اینکه آن را تنها در انحصار خود بدانیم 
یک گام را فراتر گذاشت و سعی کرد تا عالوه بر 
مرم��ت آن در حفظ و نگهداری این بنای تاریخی 

تالش و مبادرتی دو چندان داشته باشیم.
وی که در خصوص مس��ائل مربوط به مسجد 
جامع اصفهان مطالعاتی داشته است، بیان کرد: در 
حال حاضر مسجد جامع اصفهان با وجود برخی 
دلس��وزی  های س��ازمان میراث فرهنگ��ی،  دچار 
نوعی نگاه چند مدیریتی شده چنانچه اکنون اداره 
کل اوق��اف و هیأت امنا این مس��جد نیز خود را 
مسئول این بنای تاریخی می  دانند و این در حالی 
است که میراث فرهنگی را در مراحل بازسازی و 

مرمت تنها رها کرده  اند.
وی بی��ان کرد: س��ازمان می��راث فرهنگی در 

ده��ه پیش نیز در تالش بود که با گس��ترش دایره 
ثبت جهانی، مس��جد جامع را نیز در فهرست آثار 
جهان��ی قرار دهد اما چند مدیریتی بودن این بنای 
تاریخی مشکالتی را برای ثبت این اثر تاریخی در 

فهرست آثار جهانی ایجاد کرد.
ای��ن منبع آگاه با اش��اره به گ��زارش مهر در 
خصوص مس��جد جامع اصفهان که چندی پیش 
منتشر ش��د، گفت:  انتظار می  رفت پس از انتشار 
این خبر ش��اهد نوع��ی تغییر نگرش س��ازمان و 
متولیان امر در این خصوص باش��یم اما هر بار که 
به این مسجد مراجعه می  کنم متأسفانه هیچ گونه 

تغییری انجام نشده است.
وی در ادام��ه نس��بت ب��ه بی توجهی برخی 
از س��ازمانها در خصوص بناه��ای تاریخی اظهار 
تعج��ب کرد و گف��ت: نمای بیرونی این مس��جد 

خود گواهی دهنده این اصل است.
سیم کشی های غیر اصولی شرکت مخابرات 
در بیرون از مس��جد، پارک موتورس��یکلتها مقابل 
در ورودی اصل��ی ای��ن بنا ک��ه از ورود افراد به 
مس��جد جلوگیری می ش��ود، نصب تالبو برق بر 
دیواره قدیمی  ترین قسمت این بنای تاریخی و... 
خود گواهی دهنده مسائل و مشکالت موجود در 

خصوص این بنای تاریخی است.
در هر صورت انتظار می  رود در س��ریعترین 
زمان ممکن شهرداری اصفهان در خصوص برخی 
از این مسائل دقت الزم را به عمل آورند و برخی 

از مسائل مربوطه را رفع کند.
ایوان 600 ساله از جایگاه اصلی خود منحرف 

شده است
براس��اس مش��اهدات»صفه عمر« این مسجد 
تاریخی که متعلق به 600 تا 700 سال پیش است 
و دقیقًا پشت به پشت مغازه  های کنار خیابان قرار 
گرفته ب��ه نوعی مورد بی  مهری مردم و کاس��بان 

اطراف مسجد است، چنانچه نصب کولرهای آبی 
بر بامهای این مغازه  ه��ا که در برخی از ایام روز 
س��بب ریزش آب می  ش��ود، زمینه های شستگی 

دیواره های این ایوان را فراهم کرده است.
کارش��ناس مس��ائل تاریخی در این خصوص 
نیز گف��ت: صفه عمر مربوط ب��ه دوران آل مظفر 
اس��ت و اکنون به گفته مسئوالن س��ازمان میراث 
فرهنگ��ی، مرمت آن در انتظ��ار اختصاص بودجه 
س��ازمان میراث بوده و امید اس��ت در سریعترین 

زمان ممکن مرمت آن آغاز شود.
وی در پاس��خ به سؤالی مبنی بر اینکه »اکنون 
که س��ردر این ایوان تخریب ش��ده و شما اطالع 
خاص��ی در خص��وص برنام��ه مرمت��ی آن دارید 
ی��ا خیر«، گفت: این قس��مت نیز در دس��تور کار 
مس��ئوالن قرار گرفته اس��ت و در آین��ده نزدیک 

مرمت خواهد شد.
یکی از مس��ائلی که در این قسمت از مسجد 
باع��ث نگرانی می ش��ود، نزدیکی ای��ن بخش از 
بنا به خیابان اس��ت به طوری که ممکن اس��ت با 
لرزش��هایی مش��کالتی را برای م��ردم ایجاد کند، 
چنانچ��ه اکنون نیز قس��مت باالیی ای��ن ایوان به 

سمت خیابان حرکت کرده و منحنی شده است.
انح��راف این ایوان در حدی اس��ت که اکنون 
از حرکت آن با ایجاد یک س��ری کابل جلوگیری 

شده است.
ــری تاریخی جهان در  ــی  ترین گنبد آج قدیم

انحصار بازارهای اطراف
این کارش��ناس مس��ائل تاریخی در خصوص 
گنبد تاج الملک گفت: ش��مالی ترین اثر تاریخی 
مس��جد جامع، گنبد تاج الملک مش��هور به گنبد 
خاکی اس��ت که بان��ی آن ابوالغنائم ت��اج الملک 
خسرو فیروز شیرازی وزیر دیگر ملکشاه سلجوقی 
بوده و س��ال س��اخت آن در کتیبه دور گنبد، سال 
481 هجری ذکر ش��ده که اثر بی همتایی در بین 

آثار دوره سلجوقی به شمار می رود.
وی ادام��ه داد:  پروفس��ور آرت��ور اپهام پوپ 
ایرانش��ناس مش��هور نیز در خص��وص این گنبد 
عظیم تاریخی نوش��ته:»این بنا با عظمت خاموش 
و ج��دی و اس��رارآمیزش یک��ی از زیباترین آثار 

معماری جهان است.« 
ای��ن منبع آگاه ادامه داد:  در حال حاضر این گنبد 
آجری که در نوع خود بی  نظیر است مورد غفلت قرار 
گرفته تا جایی که حتی سردر ورودی آن نیز به محلی 
برای کسب فروشندگان دوره گرد و پارکینگی برای 

موتورسیکلتها تبدیل شده است.
وی حتی به بی دقتی اداره برق نیز اشاره کرد 
و گفت:  در حاش��یه سمت راست این بنا نیز اداره 
برق یک تابلوی کوچ��ک نصب کرده که این امر 

نیز از اهمیت این مسجد جامع عظیم می کاهد. 

ایستاده ای رو به زاینده رود
زاینده رودی زنده رود

که اینک مرده است
نام آب و یاد گلها برده است

هان چه ایستاده ای؟
خون در رگهای سنگیت خشکیده است؟

شیرسنگی  ! 
کاش من هم از سنگ بودم

خالی از این جلوه های بیرنگ بودم
شیر سنگی...
شیر سنگی...

آداب و سنن هر ملتی فلسفه خاصی دارد، اگر آن 
ملت عالوه بر قدمت از فرهنگ متعالی نیز برخوردار 
باش��د آداب و س��نن آن بس ارزنده و آموزنده است. 
یکی از سنن باستانی مردم اصفهان که گویا از عشایر 
و به خصوص عشایر بختیاری سرچشمه گرفته است، 
نصب شیرس��نگی روی قبور بعضی از اشخاص بوده 
اس��ت که امروزه دیگر متداول نیست. این رسم کهن 
از ای��ن قرار بوده که اگر پهلوانی یا مرد صاحب نامی 
یا انسان فداکار و خیری که در جنگاوری یا تیراندازی 
و سوارکاری شهرت و مقامی داشت، می مرد، پس از 
مرگ روی قبر او نس��بت ب��ه اهمیت و ارزش متوفی 
س��نگ زیبایی به ش��کل شیر که س��مبل شجاعت و 

مردانگی است، تراشیده و نصب می کردند.
تا چندی پیش در قبرس��تانهای عش��ایر ایران به 
خصوص در منطقه بختیاری، شیرهای سنگی کوچک 
و بزرگ بسیاری دیده می شد که ابهت و جلوه خاصی 

به گورس��تان می داد. عالوه بر عش��ایر، در بعضی از 
شهرها نیز این رسم معمول بود، از جمله در اصفهان نیز 
شیرهای سنگی بسیار زیبایی در گورستان تخت فوالد 
روی قبور بعضی از پهلوانان نامی نصب بوده ولی در 
اواخر قاجار که بسیاری از سنگهای بزرگ و زیبای قبور 
تخت فوالد را جهت مرمت پل خواجو به آنجا آوردند، 
بعضی از این ش��یرهای س��نگی را نیز از مکان اصلی 
خارج کردند. یکی از آنها همان مجس��مه شیر سنگی 
است که هم اکنون در جنوب پل خواجو مستقر است. 

از مهمترین شیرهای سنگی اصفهان که به غنیمت نرفته 
است، شیرهای سنگی زیر را می توان نام برد:

1- شیر سنگی محله درب کوشک که طول این 
شیر یک متر و 80 سانتیمتر و ارتفاع آن یک متر و 20 
سانتیمتر بوده و از سنگ یکپارچه تراشیده شده بود. این 
شاهکار هنری در سال 1086 هجری ساخته شده بود 
اما هنگامی که می خواس��تند این شاهکار حجاری را 
جهت نمایش به سقف بازار قیصریه آویزان کنند زمین 

خورد و شکست.

2- شیر سنگی امام زاده اسماعیل که بسیار دیدنی 
و قابل توجه است.

3- شیر س��نگی امام زاده احمد که در دروازه 
حسن آباد قرار دارد.

4- شیر سنگی آب بخش��ان هم سوابق تاریخی 
دارد.

5- شیر سنگی ستی فاطمه بسیار قابل توجه بوده 
است.

6- دو ش��ی�ر س��نگ�ی ک�وچ�ک و بزرگ در 
شاه میرحمزه هنوز خودنمایی می کنند.

7- شیر سنگی طوقچی از نظر عظمت و زیبایی 
قابل توجه بوده است.

در خاتمه به مناسبت اینکه اساساً شیر سنگی نماد 
پهلوانی اس��ت نام بعضی از پهلوانان افتخارآفرین را 

یادآور می شویم:
پهلوان حس��ین مارنانی، مال باقر مش��هور به دیو 
سفی�د اصفهانی، محم�د غالف گر لنبانی اصفهانی، 
علی عسگر بیک طوقچی باشی، حاجی عشور لرشیرانی، 
دایی کثیر هفت، آقای بختیاری، جعفر بیک قمشه ای، 
محسن بیک سمیرمی، براتعلی بیک، عطارباشی لنبانی، 
شیرمحمد بیک لنجانی، شاهوردی بیک جرقویه ای، 
داراب بی��ک قهاب��ی، س��مندر بی��ک چهارمحالی، 
طهماسب خوزانی، رستم بیک فروشانی، جعفر علی 
بیک ورنوسفادرانی، زبردست بیک فریدنی، گودرز بیک 
جئی، رحم��ان بیک گزی، میرابراهیم بیک برخواری.
فیلمی هم به نام شیرهای سنگ�ی به ک�ارگردانی مسعود 

جوزانی ساخته شد که بسیار قابل توجه است.

شکل گیری مزارش��ریف به حیث یک شهر در 
سال 855 خورشیدی آغاز شد. در آن سال که سلطان 
حسین میرزا پادشاه تیموری هرات به استقبال از کشف 
آرامگاه حضرت علی کرم اهلل وجهه با وزیر دانشمندان 
خود امیر علی شیر نوایی و یک عده از علما و فضال 
و مهندسین و معماران وارد این منطقه شد اساس یک 

شهر پیرامون روضه شریف گذاشته شد.
قب��ل از آن موقعی��ت فعلی مزارش��ریف دهکده 
کوچکی بود که به علت نبود آب و امکانات زراعتی، 
زندگی در آن میس��ر نبود. س��لطان حسین روی این 
ضرورت از دریای بلخ یک نهر آب کش��ید و آن را به 
نام نهر شاهی مسمی و جاری ساخت. با گذشت هر 
س��ال آبادی و اعمار منازل و امور باغداری و غیره در 

اطراف شهر وسعت پیدا کرد.
شهر مزارش��ریف در آن زمان دارای شش دروازه 
بود که به نام های دروازه شادیان، تاشقرغان، سیاه گرد، 
یخدان، قوادیان و چغدک یاد می ش��د. تا سال 1336 
تقریباً شکل شهر به همان ساختار قبلی با کمی تحول 
و انکش��اف باقی مانده بود و در همین سال به منظور 
انکش�اف شهر و اح�داث امکان�ات عص�ری تقریب�ًا 
80 درصد آبادی های ش��هر تخریب و نقشه موجوده 
که در آن روضه شریف به حیث مرکز و در اطراف آن 
پارک ها و خیابان های وسیع در نظر گرفته شده بود، 

احداث شده و جاده ها 
به هر جانب شهر امتداد 

یافت.
ت�خ�ری�ب�ات  در 
آن س��ال ی��ک تعداد 
تاریخی و  آبده ه��ای 
آثار گذشته هم تخریب 

و از بین رفت. 
 ماستر پالن موجود 
ش��هر مزارش��ریف تا 
کنون نی��ز روی همان 

نقشه سال 1336 طرح شده و ساحه آبادانی و تکاثف 
نفوس بیشتر در قسمت های شرق و جنوب شهر در 
نظر گرفته ش��ده است. شهر مزارشریف به 10 ناحیه 
مسکونی تقسیم شده. بازار ها و مارکیت ها تجارتی 
بیش��تر در جاده های اطراف روضه شریف موقعیت 
دارند.در والیت بلخ اماکن تاریخی و مقدس فراوانی 
وج��ود دارد که هم��ه آن بازتابگر قدام��ت تاریخی 
و فرهنگی این خطه اس��ت، این��ک به گونه مختصر 

می پردازیم به معرفی برخی از این اماکن:
آرامگاه حضرت علی کرم اهلل وجهه

آرام��گاه حضرت علی کرم اهلل وجهه در بلخ طی 
هجوم مغول در س��ال 619 قمری و 601 خورشیدی 

تخری��ب ش��ده بود، 
ب��ار دیگر در س��ال 
855 خورش��یدی در 
زمان سلطنت حسین 
میرزا پادشاه تیموری 
هرات، کش��ف شد. 
پادش��اه مذکور گنبد 
ح��رم موص��وف را 
ب��االی گنب��د زیرین 
مبارک  حضی��ره  که 
در آن واقع اس��ت بنا 
کرد. عبد المؤمن خان ازبک یازدهمین پادشاه از امرای 
شیبانی وقتی که نایب السلطنه بلخ بود، خانقاه اول را 
به حیث مسجد در مجاورت حرم اعمار کرد و دیگ 

هفت جوش را از بخارا به بلخ انتقال داد.
دروازه ه��ای چهارگانه حریم روض��ه مبارک را 
نایب محمد علی که در زمان س��لطنت امیر شیر علی 
خان رئیس تنظیمیه صفحات شمال بود طی سال های 
1280 تا 1288 بنا کرد و همچنین نایب موصوف یک 
دستگاه کاشی سازی را در جوار روضه شریف تأسیس 
و قس��مت های خارجی عمارت روض��ه را با انواع 

مختلف کاشی تزئین کرد.
مس��جد جامع روضه شریف با گنجایش حدود 

سه هزار نماز گزار در سال 1336 تهداب گذاری شده 
است.

منار زادیان
قدیم��ی تری��ن من��اره اس��المی باقیمانده در 
افغانستان اس��ت، ارتفاع فعلی آن 1774 سانتیمتر 
و محیط آن 16 متر و قطر آن 470 سانتیمتر است. 
ب��رای باال رفتن از آن باید 64 پله را طی کرد. این 
مناره ش��بیه مناره ارسالن جذاب است و در وسط 
کتیبه ای به خط ثلث برجس��ته دارد که می گوید: 
»امر ک��رد به بنای این مناره ب��زرگ معتمد الدوله 
و فخراالم��ه ابو جعفر محمد ب��ن علی، معمار آن 
عبدالرحمن ابن عبدالرحیم اس��ت«که نام وی در 
ب��االی مناره به خط کوفی آمده اس��ت. این مناره 
احتماالً از دوره س��لجوقی ها اس��ت. با توجه به 
موقعیت منار زادیان به باور س��ید رضا حس��ینی 
باستان ش��ناس معاصر بلخ، در قرن چهارم )ه.ق( 
این مناره در مسجدی بزرگ قرار داشته که امروزه 
اثری از آن مسجد نیست. تزئینات هنری برجسته 
ب��ا گچ بری ظریف آن ش��بیه تزئینات مس��جدی 
در بست است. البته خش��ت چینی های آن شبیه 
خش��ت چینی مقبره حاتم اصم است. البته هر دو 
از نظر معماری ش��بیه به هم ول��ی از نظر قدامت 

متفاوت هستند.

از سوی دفتر تحقیقات کاربردی پلیس اصفهان:
کوله پشتیمجموعه مقاالت توریسم و تروریسم منتشر شد



عنوان مسابقات رده سنیمحل برگزاریتاریخ برگزاریساعتایام هفتهرشته ورزشیردیف
لیگ برتر باشگاههای کشور؛ ذوب آهن – پرسپولیسبزرگساالنملت1088/11/1پنجشنبههندبال بانوان1
لیگ برتر باشگاههای کشور؛ ذوب آهن – شهرداری گرگانبزرگساالنملت1688/11/1پنجشنبهبسکتبال2
لیگ برتر باشگاههای کشور؛ نوزین الکتریک کاشان – هیأت بسکتبال شهرکردبزرگساالنکاشان88/11/1 16پنجشنبهبسکتبال3
لیگ برتر باشگاههای کشور؛ فوالد ماهان سپاهان – پتروشیمی ماهشهربزرگساالن---88/11/1 14پنجشنبه فوتسال 4
قهرمانی استاننوجوانان، جوانان، امید، بزرگساالن قورچانی 1888/11/1پنجشنبهووشو )بی شائولین( 5
لیگ برتر باشگاههای کشور؛ هیأت اصفهان – فوالد ماهان سپاهانبزرگساالنسجادی1788/11/1پنجشنبهبدمینتون6
لیگ شهرستانهای تابعه استانبزرگساالنشهرستانهای تابعه1288/11/2جمعهفوتبال7
لیگ دسته اول باشگاههای استانبزرگساالنشهرستانهای تابعه1488/11/2جمعهفوتبال8
لیگ استانامیدشهرستانهای تابعه1488/11/2جمعهفوتبال9
لیگ برتر باشگاههای کشور؛ فوالد مبارکه سپاهان – ملوان انزلیبزرگساالنفوالدشهر15:1588/11/2جمعهفوتبال10

مسئول امور شهرستانهای فدراسیون بسکتبال 
جمهوری اس��المی ای��ران از راه ان��دازی پایگاه 
قهرمانی و استعدادیابی رشته ورزشی بسکتبال در 

همه استانهای کشور خبر داد.    
منص��ور انبه در گفتگو با زاین��ده رود افزود: 
این پایگاه ها به منظور جذب استعدادهای رشته 

بسکتبال راه اندازی می شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: اکنون پایگاه قهرمانی 
استانهای کرمانشاه، خراسان رضوی و چهارمحال 

و بختیاری فعال شده اند. 
انبه گفت: اردوی مربیان پایه و اس��تعدادیابی 
بسکتبال استانهای کشور مینی بسکتبال و نونهال 
زی��ر نظر »واس��یلی ماچیچ« س��رمربی تیم ملی 

بسکتبال جمهوری اسالمی ایران برگزار می شود. 
وی اف��زود: در ای��ن اردو اص��ول پیش��رفته 
بسکتبال، روانشناسی بسکتبال پایه و همه قوانین 

بسکتبال به مربیان آموزش داده می شود. 
مسئول امور شهرستانهای فدراسیون بسکتبال 
گفت: اکنون بیش��تر بازیکنان تیم ه��ای ملی از 
شهرستانها هس��تند و در رده س��نی نوجوانان و 
جوانان که به رده های باالیی در آسیا دست یافتند 

نیز ملی پوشان از شهرستانها و تهران بودند. 
ب��ه گفت��ه وی، برخ��ی اس��تانها ک��ه روی 
استعدادهای بسکتبال بیش��تر تالش کرده اند به 
عنوان قطب استعدادیابی بسکتبال در کشور معرفی 

می شوند. 

»خوزه مورینیو« سرمربی تیم فوتبال اینترمیالن 
به عنوان بهترین مربی ایتالیا در سال 2009 انتخاب 
شد و جایزه »اسکار« فوتبال این کشور را دریافت 

کرد.    
به گزارش ایرنا، سایت فیفا نوشت: این جایزه 
در بخ��ش بازیکنان نیز ب��ه »زالتان ابراهیموویچ« 

مهاجم سابق اینترمیالن رسید. 
برندگان جوایز اسکار فوتبال ایتالیا با توجه به 
عملکرد آنها در مس��ابقات فصل 2009 - 2008 

انتخاب شده اند. 
در ای��ن فصل مورینیو تیم اینترمی��الن را به 

 )A( چهارمین عنوان قهرمانی در مسابقات سری
ایتالیا رس��اند و ابراهیموویچ قبل از انتقال به تیم 
بارس��لونا در تابستان گذشته، توانست 25 گل در 

مسابقات سری )A( به ثمر برساند. 
»ماس��یمو موراتی« رئیس باشگاه اینترمیالن 
درباره انتخاب ابراهیموویچ گفت: مایه خرسندی 
اس��ت، چون من او را دوست دارم و امیدوارم در 

بارسلونا هم مثل اینترمیالن، موفق باشد. 
وی اف��زود: ابراهیمووی��چ ما را به دو یا س��ه 
قهرمانی رساند، امیدوارم در بارسلونا هم خوب کار 

کند، البته به جز زمانی که مقابل ما قرار می گیرد.

پایگاه قهرمانی بسکتبال در استانهای کشور
 راه اندازی می شود  

مورینیو  و ابراهیموویچ  بهترین های  فوتبال 
ایتالیا در سال 2009  

آگهی مزایده 
شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده کالسه 
104/88 ج /1 له شهرداری بهارستان علیه آقای غالمرضا منصف فرزند عباسعلی بخواسته مطالبه /43/455/700 
ریال بابت اصل خواس��ته و 2/172/785 ریال بابت حق االجراء دولتی در تاریخ سه شنبه 88/11/27 ساعت 9 
تا 10 صبح در محل این اجرا واقع در دادگستری کل استان اصفهان خیابان نیکبخت طبقه سوم اتاق 332 دفتر 
شعبه اول اجرای احکام حقوقی جهت فروش اموال منقول ذیل الذکر که پس از اظهار نظر کارشناسی اعتراضی 
از سوی طرفین صورت نگرفته و اکنون تحویل امین اموال بوده و در نشانی بهارستان پارک کوهستانی بهارستان 
مغازه های شهرداری بهارستان موجود می باشد برگزار نماید طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی 
اموال جهت بازدید مراجعه نمایند و با تودیع نقدی 10درصد قیمت پایه کارشناسی شده در جلسه مزایده شرکت 

نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود و هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه است.
لیست اموال و قیمت کارشناسی به شرح ذیل 

قیمت کل )ریال( پایه مزایدهقیمت واحد کاال به ریالتعدادشرح کاالردیف
تلویزیون 14 اینچ پارس قدیمی و از رده 1

خارج 
50/00050/000 1 دستگاه 

/50005000 1 دستگاهرادیو ضبط AIWA اسقاطی 2
جعبه نوشابه یا شیشه نوشابه در هر جعبه 3

24 عدد 
10000120000 12 جعبه 

---فاقد ارزش---یک بسته سیمان سه کیلوگرم4
---فاقد ارزش---کارتن بزرگ حاوی فاکتور5
------1 دستگاه گاری چوبی چهارگوش دستی6
------8 عددنیمکت چوبی 4 نفره اسقاطی7
------2 عدد دو لنگه درب چوبی اسقاطی8
---6 عددمیز تاشو فلزی گالوانیزه حدود 50×980
---فاقد ارزش6 تخته تشک و بالش10
---فاقد ارزشیک عدد بخاری نفتی قدیمی11
---فاقد ارزشدو عددظرف سفالی قدیمی12
---فاقد ارزش یک عدد منقل آهنی کباب13
---فاقد ارزشیک عدد کمد فلزی دو درب14
صندلی چوبی سفید رنگ با روکش چرم 15

مصنوعی
---فاقد ارزش6 عدد

---فاقد ارزش6 عددصندلی پالستیکی بزرگ16
---فاقد ارزشیک عدد میز نهارخوری دو نفره17
---فاقد ارزشسه عددمیز نهارخوری پالستیکی دو نفره18
---فاقد ارزشیک عدد میز فلزی کار در آشپزخانه 1×1/5 متر19
---فاقد ارزش4 عددتخت خواب با اسکلت فلزی و رویه چوبی20
---فاقد ارزشیک عددمالت آب نما از جنس یونولیت21
---فاقد ارزش4 عددکلمن و ظرف پالستیکی )قمقمه( 22
/3/500/000فاقد ارزشیک دستگاهفریزر مارک کوهرنگ 6 درب افقی 23
یخچال ویترینی مارک کوهرنگ با پیش 24

خوان مربوطه
/3/500/000فاقد ارزشیک دستگاه 

یخچال فریزر ایستاده مارک مجلسی تمام 25
استیل قدیمی

/3/500/000فاقد ارزشیک دستگاه

8000080000 یک دستگاه اجاق گاز سه شعله سپاهان گاز26
---فاقد ارزش18 عددقوری چینی بزرگ و کوچک 27
---فاقد ارزش2 عددکتری آلومینیومی28
---فاقد ارزش23 عدداستکان و نعلبکی 29
---فاقد ارزش12 عدد سینی فلزی طرح استیل30
---فاقد ارزش1 عددسینی آلومینیومی گرد31
---فاقد ارزش4 دستقاشق و چنگال و سیخ کباب32
---فاقد ارزش11 عددبشقاب چینی مخصوص غذاخوری33
/2650/000 دستبشقاب مالمین34
10/00010/000 1 عددفن برقی برای طبخ کباب35
اجاق گاز تک شعله زمینی 4×40 در حد 36

اسقاطی 
40/00040/000 یک عدد 

دستگاه مخصوص طبخ خوراک ساندویچ 37 
تمام استیل )سرخ کن(

2/000/000---یک دستگاه 

اجاق گاز 4 شعله مخصوص آشپزخانه های 38
بزرگ گالوانیزه

2/000/000 ---یک دستگاه

حدود 33 متر مربع سرامیک )کاشی( 39
مارک ارس 

یک میلیون ریالفاقد ارزش 33 متر مربع 

---فاقد ارزش 4 بسته چسب کاشی 20 کیلویی40
ضمنا کل اقالم فوق جمعاً معادل هفده میلیون و چهارصد و پنجاه و پنج هزار ریال طبق نظریه کارشناسی قیمت 
گردیده است. 14865/ م الف                                           مدیر شعبه اول اجرای احکام حقوقی اصفهان 

 آگهی ابالغ 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

تاریخ: 1388/9/23
شماره: 474/88 ح ش 19

در خصوص پرونده کالسه 474/88 خواهان امیر کوچک سبکبار دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حبیب کریمی 
علیوجه تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 88/12/8 ساعت 5/30 صبح تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. 14671/ م الف
مدیر دفتر 19 مجتمع شورای یک شورای حل اختالف اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
تاریخ: 1388/10/23

شماره: 88/ 4514ح/10
آقای مرتضی شمس دستجردی دارای شناسنامه ش��ماره 93 به شرح دادخواست به کالسه 4514/88ح/10 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی شمس دستجردی بشناسنامه 3 
در تاریخ 88/7/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و 

سه دختر و یک همسر دائمی به نامهای ذیل
1 – مرتضی شمس دستجردی ش ش 93 )پسر متوفی(

2 – زهرا شمس دستجردی ش ش 23356 )دختر متوفی(
3 – شمس شمس دستجردی ش ش 4610 )دختر متوفی(

4 – تاجماه شمس دستجردی ش ش 17319 )دختر متوفی(
5 – سکینه کریم آبادی ش ش 745 )همسر متوفی( و الغیر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
14830/م الف                                                              رئیس شعبه دهم دادگاه حصر وراثت

رونوشت آگهی حصر وراثت 
تاریخ: 1388/10/24

شماره: 4521/88ح/10
خانم مهری فیاض دارای شناس��نامه شماره 16657 به شرح دادخواست به کالسه 4521/88ح/10 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت فیاض دستجردی بشناسنامه 
118 در تاریخ 88/4/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

سه پسر و سه دختر به نامهای ذیل:
1 – سید مرتضی فیاض دستجردی ش ش 2 )پسر متوفی(
2 – سید رسول فیاض دستگردی ش ش 17 )پسر متوفی(

3 – سید احمد فیاض دستگردی ش ش 11822 )پسر متوفی(
4 – مهری فیاض دستجردی ش ش 16657 )دختر متوفی(
5 – زهرا بیگم فیاض دستجردی ش ش 40 )دختر متوفی( 

6 – رضوان فیاض دستگردی ش ش 26285 )دختر متوفی( و الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. 14837/م الف
رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 88/10/23

شماره: 4495/88 ح/10
آقای محمد رام پناه دارای شناس��نامه ش��ماره 2285 به شرح دادخواست به کالس��ه 4495/88 ح/10 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره ترک الدانی بشناسنامه 8 در تاریخ 
50/10/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو پس��ر  و یک 

همسر به نامهای ذیل
1 – محمد رام پناه ش ش 2285 )پسر متوفی( 

2 – حمیدرضا رام پناه ش ش 28 )پسر متوفی( 3 – احمد رام پناه ش ش 17889 )همسر متوفی( و الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. 15050/ م الف
رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 88/10/23

شماره: 4493/88 ح/10
آقای محمد رام پناه دارای شناس��نامه ش��ماره 2285 به شرح دادخواست به کالس��ه 4493/88 ح/10 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد رام پناه بشناسنامه 17889 در تاریخ 

88/5/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر به نام ذیل
1 – محمد رام پناه ش ش 2285 )پسر متوفی( و الغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. 15049/ م الف
رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

تاریخ: 88/10/26
شماره: 870/88 ش ح 17

در خصوص پرونده کالسه 870/88 ش ح 17خواهان سعید بهروز پور دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت عباسعلی 
محمد طاهر اصفهانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 88/12/22 ساعت 4:30 عصر تعیین گردیده، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران، مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود.
15073/ م الف

شورای حل اختالف شعبه 17 اصفهان

آگهی ابالغ 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/10/26
شماره: 1078/88 

در خصوص پرونده کالسه 1078/88 خواهان آقای اصغر سجادی مجد دادخواستی مبنی بر انتقال سند یک خط 
تلفن همراه به ش��ماره 09131178193 به طرفیت احمدرضا بلورین تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
یکشنبه مورخ 88/12/23 ساعت 4 بعدازظهر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب 
بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
ضمناً در صورتی که احمدرضا بلورین شهود معارض دارد در روز رسیدگی به شورا تعرفه نماید. 

15031/ م الف
مدیر دفتر 39 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

برنامه لیگ برتر فوتبال ایران هفته بیست و چهارم
جمعه 2 بهمن

پیکانساعت: 14:45ابومسلم
صبای قمساعت: 14:45پاس
شاهینساعت: 15:15مس 

جمعه 2 بهمن
راه آهنساعت: 15:00پرسپولیس 

جمعه 2 بهمن
ملوانساعت: 15:15سپاهان 

ذوب آهنساعت: 15:15استقالل اهواز
فوالدساعت: 15:15سایپا

مقاومتساعت: 15:15تراکتورسازی
شنبه 3 بهمن

استقاللساعت: 14:45استیل آذین 

هفته بیست و چهارم لیگ برتر

سپاهان و نبرد با ملوانان
در هفت��ه بیس��ت و چه��ارم لیگ برتر 
دیداری حساس بین پرسپولیس و راه آهن 
برگزار می ش��ود که به نوعی تقابل مدیران 

عامل دو باشگاه است. 
به گزارش مهر، هفته بیس��ت و چهارم 
لیگ برتر باشگاه های کشور از روز جمعه با 
برگزاری 8 دیدار آغاز می شود و روز شنبه 
با رویارویی تیم های استیل آذین و استقالل 
به پایان می رسد. دیدارهای هفته بیست و 
چهارم لیگ برتر در یک نگاه به این ش��رح 

است:
ابومسلم خراسان - پیکان قزوین

این راهی که ابومسلم می رود، به لیگ 
دس��ته اول ختم می ش��ود. س��یاه جامگان 
مش��هدی برای مان��دن در لی��گ برتر باید 
طرحی نو دراندازند و ترک عادت کنند. آنها 
به باخت عادت کرده اند و هر هفته به سقوط 
نزدیک تر می ش��وند. این هفته ابومس��لم 
در خانه میزبان پیکان اس��ت که خود زخم 
خورده از اس��تیل آذین است. جدال ناکامان 
هفته بیست و سوم که یکی برای رسیدن به 
صف باالنش��ینان تالش می کند و دیگری 
برای فرار از سقوط، عصر جمعه ای جذاب 

برای فوتبالدوستان مشهدی می سازد. 
پاس همدان - صبای قم

جدال این دو تیم جدال احیا ش��دگان 
است. پاس همدان و صبای قم در هفته های 
گذشته از قالب یک تیم همیشه بازنده خارج 
ش��ده و س��یری صعودی در ج��دول آغاز 
کرده اند. این دو تیم عصر جمعه در ورزشگاه 
قدس همدان مقابل هم صف آرایی می کنند. 
پاس در کمت��ر از یک هفته پس از متوقف 

کردن صدرنش��ین لیگ برتر ای��ن هفته در 
جدالی خانگی به دنبال پیروزی مقابل صبا 
است. فاصله امتیازی تیم های مس و راه آهن 
به این تیم خیلی نزدیک اس��ت و شاگردان 
مدیرروستا راهی به جز پیروزی مقابل صبا 
ندارند چرا ک��ه در غیر این صورت مجدداً 

باید به جمع فانوس به دستان بازگردند. 
مس کرمان - شاهین بوشهر

ش��اهین ای��ن روزها روی ابرها س��یر 
می کند. تیمی که به پرس��پولیس چهار گل 
زده و ی��ک هفته در ویتری��ن فوتبال ایران 
درخشیده، در هفته بیست و چهارم میهمان 
مس کرمان است. شرایط این دو تیم زمین تا 
آس��مان با هم فرق می کند. یکی در اوج و 
دیگری غرق در بحران. مس کرمان می تواند 
با برتری مقابل شاهین از انتهای جدول فرار 
کرده و این تیم را همنشین قعرنشینان کند، آیا 
تیم لوکا انگیزه ای بهتر و بیشتر برای غلبه بر 

تیم بوشهری می خواهد؟!
سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی

زردپوشان اصفهانی با دو تساوی برابر 
فوالد خوزستان و پاس همدان به باالنشینان 
ج��دول رده بندی این فرصت را دادند تا به 
جایگاه شان نزدیک شوند اما آنها تعارف این 
تیم را رد ک��رده و مقابل دیگر تیم ها تن به 
شکست و تساوی داده اند. سپاهان با وجود 
این تس��اوی ها کماکان صدرنش��ین مطلق 
جدول رده بندی است و این هفته با ملوان 
بندرانزلی دیدار می کند. س��پاهان در بازی 
رفت مقابل این تیم با نتیجه تساوی یک - 
یک متوقف شد. اما آن تیم ملوان با تیمی که 
روز جمعه مقابل سپاهان صف آرایی خواهد 

کرد، تفاوت هایی دارد که مهم ترین آن غیبت 
محمد احمدزاده روی نیمکت سپیدپوشان 
است. باید دید تیم ملوان با پورغالمی مقابل 
س��پاهان چه می کند، او ک��ه هنوز با ملوان 

رنگ شکست و ناکامی را ندیده است.
استقالل اهواز - ذوب آهن اصفهان

سیر نزولی تیم استقالل اهواز در چهار 
هفته گذش��ته عجیب و دور از انتظار بوده 
اس��ت. این تیم در چهار دی��دار اخیر خود 
شکست خورده و هیچ امتیازی کسب نکرده 
اس��ت. حاصل این عملکرد ضعیف و دور 
از انتظار س��قوط به رده دوازدهم جدول و 
نزدیک ش��دن به صف قعرنش��ینان است. 
باقری نیا که همچنان از سوی برادران شفیعی 
زاده حمایت می شود، این هفته تیمش را در 
مصاف ب��ا ذوب آهن صف آرایی می کند. 
شکست و ناکامی در این بازی شاید داستان 
را برای باقری نیا و تیمش تغییر دهد به همین 
خاطر او باید نهایت توان خود را به کار گیرد 
تا در دیدار برابر ذوب آهن، تیم دوم جدول 
رده بندی، ب��ا حداکثر امتیاز از زمین خارج 

شود.
سایپا کرج - فوالد خوزستان

نکته جالب توجه این بازی رویارویی 
محمد مایلی کهن با مجید جاللی است. این 
دو که سابقه همکاری با یکدیگر را دارند و 
در اتفاقات و حوادث پیرامون فوتبال همیشه 
از هم حمایت کرده ان��د، روز جمعه مقابل 
هم می ایستند. شرایط امروز آنها به گونه ای 
اس��ت که حداقل برای یک 90 دقیقه دیدار 
عصر جمعه به هم رحم نمی کنند. س��ایپا 
برای رس��اندن خود به نیمه باالی جدول و 

فوالد برای فرار از جمع فانوس به دس��تان 
به کمتر از س��ه امتیاز دیدار روز جمعه قانع 

نیستند .
تراکتورسازی تبریز - مقاومت شهید 

سپاسی شیراز
باز هم تراکتور، باز هم طرفداران پرشور 
این تیم و باز هم ورزشگاه یادگار امام )ره(. 
روز جمعه تیم تراکتورسازی در خانه از تیم 
مقاومت ش��هید سپاس��ی پذیرایی می کند. 
تقابل تیم های ششم و نهم جدول رده بندی 
لیگ برتر که فاصله امتیازشان 2  امتیاز است، 
می تواند در نوع خود جذاب و تماش��ایی 
باشد، به ویژه در یک ورزشگاهی که همیشه 

مملو از تماشاگر است.
پرسپولیس - راه آهن شهر ری

ب��دون تع��ارف دی��دار روز جمع��ه 
پرسپولیس - راه آهن شهر ری، دوئل حبیب 
کاش��انی با محمدحسن انصاری فرد است. 
تقاب��ل این دو با هم از زمانی آغاز ش��د که 
با حضور کاش��انی در هیأت مدیره باشگاه 
پرس��پولیس، پرونده انصاری ف��رد در این 
باشگاه بسته شد. روز جمعه آنها رو در روی 
هم می ایستند، باید دید دوئل مدیران عامل 

پرسپولیس و راه آهن را کدامیک می برند.
پرسپولیس هنوز با علی دایی نبرده و در 
دو بازی اخیر که وی روی نیمکت این تیم 
نشسته یک تساوی خانگی و یک شکست 
س��نگین خارج از خانه عاید سرخپوش��ان 
ش��ده اس��ت. دایی که با هدف نگاه داشتن 
پرس��پولیس در رده س��وم لیگ هدایت این 
تی��م را پذیرفت، در هفته بیس��ت و چهارم 
و در مصاف با تیم شانزدهم جدول به یک 
پیروزی خانگی می اندیش��د. این پیروزی 
می تواند، پرسپولیس را که زخم چنگال های 
ش��اهین را بر دوش دارد، ب��ه آینده امیدوار 

کند.
برنام��ه 90  نظرس��نجی  آخری��ن  در 
پرسپولیس پرطرفدارترین تیم لیگ برتر شد 
اما این تیم پرطرفدار هفته ها است بیش از 
20 هزار تماش��اگر را به ورزش��گاه آزادی 
نمی آورد. پرسپولیس در دیدار برابر راه آهن 
پس از مدت ها در یک روز تعطیل به میدان 
می رود. سرخپوشان امیدوارند در این بازی 
خانگی باز هم س��کوهای ورزشگاه آزادی 
میزبان هوادارانی باش��د که هفته ها است از 

این تیم یک بازی خوب ندیده اند.

گروه توسعه قهرمانی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان، برنامه مسابقات ورزشی این استان را به این شرح اعالم کرد:
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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
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

قیمت طال )تومان(
27060هر گرم طالی 18 عیار
124690هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
269500یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001002دالر امریکا
978982دالر کانادا

14411444یورو
16221632پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
272274درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

16 °

9 °

0 °

-2 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

درد دل های کارگردان تنها نمایش اصفهان در جشنواره فیلم فجر
تئاتر کودک باید مانند کفش و لباس کودک قیمت باالیی داشته باشد 

این صدا را شنیده اید

مسئول انجمن نمایش استان اصفهان گفت: 
تا این تاریخ هنوز نامه ای ابالغ نش��ده اما با توجه 
به دورنمای آن و صحبت های مسئوالن فرهنگی، 
اصفهان به عنوان میزبان سال بعد جشنواره تئاتر 

انتخاب شده است.
ب��ه گزارش ف��ارس محمد رض��ا هنرمند در 
نشس��ت مطبوعاتی تئاتر »سیندرال در بن بست« 
و راهیاب��ی آن ب��ه عن��وان تنها تئات��ر اصفهان به 
جشنواره سراس��ری تئاتر با بیان اینکه برای ادامه 
جش��نواره تئاتر کودک و نوجوان در اصفهان باید 
یک تصمیم جدی گرفته  ش��ود، اظهار داش��ت: 
با توجه به تغییراتی که در سطح مدیریتی استان و 
وزارتخانه فرهنگ و ارشاد انجام شد، این توافقنامه 

باید مجدداً انجام شود.
وی اف��زود: اس��تاندار اصفهان در نخس��تین 
سخنرانی رسمی خود در اختتامیه جشنواره تئاتر 
کودک و نوجوان در ت��االر هنر از ماندگاری این 
جش��نواره در اصفهان اس��تقبال کرد و گفت: »ما 

نمی گذاریم که این جشنواره از اصفهان برود.«
مسئول انجمن نمایش استان اصفهان با اشاره 
به دیدار استاندار اصفهان با هنرمندان گفت: در این 
دیدار نیز اس��تاندار در ماندگاری این جشنواره در 

اصفهان تأکید داشت.
هنرمند ادامه داد: پارس��ایی مس��ئول انجمن 
هنرهای نمایش��ی کش��ور با اینک��ه انتقاداتی به 
جش��نواره داش��ت اما در کل از نحوه برگزاری و 
روند رو به رشد این جشنواره در اصفهان راضی 

بود.
وی ب��ه اتمام دوره 4 س��اله جش��نواره تئاتر 
کودک و نوجوان در اصفهان اش��اره کرد و گفت: 
در ارتب��اط با ماندگاری تئاتر کودک و نوجوان در 
اصفهان هنوز نامه مکتوبی از وزارت ارشاد ابالغ 

نشده است.
مسئول انجمن نمایش اس��تان اصفهان ادامه 
داد: در سفر هیأت دولت به اصفهان در این زمینه 
با وزیر فرهنگ و ارش��اد گفتگویی داشتیم که در 
صورتی که قرار باش��د اصفه��ان به عنوان میزبان 
جشنواره سال بعد نیز انتخاب شود باید از همین 
ابتدا نامه آن ابالغ شود تا بتوانیم فعالیت های خود 

را در این زمینه آغاز کنیم.
هنرمند تصریح کرد: تا این تاریخ هنوز نامه ای 
ابالغ نش��ده اس��ت اما با توجه به دورنمای آن و 
همچنین صحبت های مسئوالن فرهنگی، اصفهان 

به عنوان میزبان سال بعد انتخاب شده است. 

مجید انتظامی از عدم همراهی خود به عنوان 
رهبر ارکستر در اجرای سمفونی صلح و دوستی در 

اروپا خبر داد.
انتظ�ام��ی  مجی��د 
آهنگساز سمفونی صلح 
و دوس��تی در گفتگو با 
فارس گفت: این اثر قرار 
است همزمان با دهه فجر 
در 5 کشور اروپایی اجرا 
شود که متأس��فانه بنده 
به علت بیماری آرتروز 

نمی توانم در این س��فر به عنوان آهنگساز و رهبر 
ارکستر حضور داشته باشم.

به دنبال اجرای س��مفونی صلح و دوستی در 
پایتخت 5 کشور اروپایی، تاکنون اجرای این اثر در 
کشورهای ایتالیا، فرانسه و آلمان به قطعیت رسیده 
اما همچنان اجرا در دو کشور دیگر مشخص نشده 

است.

بناب��ر این گ��زارش، طبق برنام��ه  ریزی های 
به عمل آمده، ارکس��تر سمفونیک تهران به همراه 
گروه کر دفتر موس��یقی 
ارش��اد قرار است در هر 
کش��ور یک اجرا داشته 
باش��د، بر این اس��اس 
سمفونی صلح و دوستی 
در ه��ر کش��ور یک بار 

نواخته می شود.
انقالب«  »سمفونی 
ساخته مجید انتظامی که 
به نام »صلح و دوستی« تغییر نام داد، سال گذشته به 
سفارش معاونت هنری ارشاد و با حمایت انجمن 
موس��یقی ایران در 4 موومان با عنوان طلوع فجر، 
هجران آفتاب، تداوم نور و س��ازندگی و به سوی 
ایران 1404 س��اخته و توسط ارکستر سمفونیک 
تهران و گروه کر دفتر موسیقی ارشاد به خوانندگی 

ساالر عقیلی و نیما مسیحا اجرا شد. 

  ستاد اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان در گردهمایی مسئوالن اقامه نماز 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موفق به کسب 

رتبه برتر شد.
این گردهمایی با حضور دکتر سید محمد حسینی  
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، حجت االسالم و 
المسلمین قرائتی مسئول ستاد اقامه نماز کشور 
و جمعی از مسئوالن دستگاه ها و سازمان های 

دولتی به منظور معرفی خادمان و فعاالن فرهنگ 
نماز در کشور، در تهران برگزار شد.

در ای��ن همایش از  اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی استان اصفهان به خاطر تالش و کوشش 
در جهت ترویج و توسعه فرهنگ نماز با اهدای 
لوح س��پاس به س��ید علیرضا حسینی مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان تقدیر  به 

عمل آمد.

ــهباز - س��ینمای ای��ران وام دار  معصومه ش
اوست، نخس��تین فیلم ناطق فارسی »دختر لر« به 
همت اولین کارگردان، اولین هنرپیش��ه نقش اول 
مرد، نخس��تین فیلمنامه نویس ایران، عبدالحس��ن 
خان س��پنتا ساخته شد؛ سپنتا نه تنها یک سینماگر 
که نویس��نده، ادیب و روزنامه نگار وطن پرس��ت 
ب��ود و در این راه دین خ��ود را با روزنامه جنگل، 
سپنتا و مجموعه اش��عارش »اشک سپنتا« به ایران 
و ایرانی��ان ادا ک��رد. پدر س��ینمای ای��ران در پی 
بی مهری های روا داش��ته ش��ده ب��ر او در ایران 
اینچنین س��خن گفته ب��ود: »در نگارش س��ناریو 
و تهی��ه این فیلم با نبودن وس��ایل و عدم س��ابقه 
فیلمبرداری فارس��ی زحمات زیادی متحمل شدم، 
جراید هند و اروپا از زحمات من بیش��تر قدردانی 
کردند تا هموطنانم، عدم تش��ویق و نبود همکاری 
س��بب ش��د از ادامه تهی��ه فیلم با کمال تأس��ف 
خودداری شود و حتی موضوع تأسیس استودیوی 
فیلمب��رداری در ای��ران که یک��ی از کمپانی های 
ب��زرگ هن��دی را ب��رای آن حاضر ک��رده بودم، 
متوقف ماند و از آن به بعد در گوشه اصفهان جزء 
فراموش ش��دگان، گمنام ماندم«.اما این مرد بزرگ 
سینمای ایران انگار می دانست روزی آرامگاهش 
در تخت فوالد اصفهان با خاک یکسان خواهد شد 
و بقای��ای پیکرش به رغم فرزندان عزیزش »2 متر 
آن طرفتر« به شکل ناشایست به زیر خاک خواهد 
رفت. چهار س��ال از این فاجعه دردناک گذش��ته 
و آرامگاه این هنرمند برجس��ته به خرابه ای مبدل 
گش��ته که بی مهری از چهارسویش فریاد می زند 
و عبدالحس��ین خان سپنتا در غربت وطن، در این 

گوش��ه به حال مدعیان هنر و هنرمندی می گرید! 
اوج فاجع��ه آنجاس��ت ک��ه در قبال ای��ن رفتار با 
هدف س��اختمان س��ازی و تغیی��ر کاربری ملک 

آرامگاه، روزنامه نگاران و هنرمندان سینمای ایران 
س��کوت اختیار کرده و دم برنیاوردند. اینجاس��ت 
ک��ه باید گفت: »خانه س��ینما، دوس��تداران تاریخ 
و فرهن��گ ای��ن صحنه را یک لحظ��ه جای تأمل 
نیس��ت.« از دیگر س��و به گفته مدیریت مجموعه 
فرهنگ��ی تاریخی تخت ف��والد مهندس حمیدی 
در پی ارس��ال مکرر نامه های��ی مبنی بر مرمت و 
احیای مقبره عبدالحس��ین خان سپنتا به فرزند آن 
مرحوم، هیچ جوابی دریافت نشده است. این مدیر 
ش��هرداری با بی��ان اینکه حاکمی��ت در جمهوری 
اسالمی ایران محترم است در پاسخ به زاینده رود 
در راستای اقدامات مس��ئوالن متولی در این فقره 
به عدم توانایی ش��هرداری با وجود س��ند مالکیت 
ای��ن قطعه به نام فرزند آن مرحوم اش��اره کرد. اما 
در حالی که بس��یاری از زمینهای اطراف قبرستان 
باس��تانی تخت فوالد در راستای حفظ این میراث 
ملی قابلیت آزادسازی دارند، جای سؤال دارد چرا 
ش��هرداری تاکنون در مورد این قطعه آزادسازی و 
تملک نکرده اس��ت. مهندس حمیدی در پاسخ به 
این س��ؤال زاینده رود از پیگی��ری واحد حقوقی 
ش��هرداری منطقه خبر داد و بیان داشت: متأسفانه 
فرزند وی آرامگاه عبدالحسین خان سپنتا را خراب 
و قب��ر ایش��ان را جابه جا ک��رد و در یک مکان 2 
متر در 6 متر دفن کرد؛ اینگونه نیس��ت که شهردار 
منطقه این ماجرا را فراموش کرده باشد، این مورد 
از طریق قانونی در حال پیگیری اس��ت و اقدامات 
الزم توس��ط واحد حقوق��ی در جریان اس��ت تا 
روزنامه نگاران و خبرنگاران به خواسته مطلوبشان 

دست یابند. 

کارگردان نمایش »سیندرال در بن بست« گفت: 
تئاتر کودک بای��د مانند کفش و لباس کودک که از 
اجناس بزرگس��االن نیز گران تر است، قیمت باالیی 

داشته باشد.
به گزارش فارس، جلس��ه نشس��ت مطبوعاتی 
نمایش »س��یندرال در بن بس��ت« به عنوان نمایش 
برگزیده شانزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان 
و راه یابی آن به عنوان تنها تئاتر اصفهان به جشنواره 
سراسری تئاتر با حضور کارگردان و هنرمندان این 
نمایش در محل سالن جلسات اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی استان اصفهان برگزار شد.
نمایش رئال برای کودک 10 برابر سخت تر 

از یک کار فانتزی است
امید نیاز با اش��اره به خصوصیات یک نمایش 
رئال اظهار داشت: در این نوع نمایش ممکن است 
تنها با یک تراک موزیک و بچه ها بتوانند با بازیگر، 
رن��گ و نور و مفهوم عمقی نمایش ارتباط داش��ته 

باشند و آن را درک کنند.

هنرمند تئاتر ک��ودک و نوجوان ب��ا بیان اینکه 
»س��یندرال در ب��ن بس��ت« ی��ک کار کام��اًل رئال 
است، بیان داشت: س��بک هر دو نمایش »بچه های 
خاکستری« و »سیندرال در بن بست« رئالیست است 
و دلیل انتخاب سالن رو باز به خاطر این بود که در 

ذهن مخاطب یک تداعی از بن بست داشته باشد.
وی ب��ا اش��اره به اینکه امس��ال تنه��ا کار رئال 
جش��نواره، تئاتر کودک و نوجوان »سیندرال در بن 
بس��ت« بود، اظهار داش��ت: انج��ام کار رئال خیلی 
سخت اس��ت و نمایش رئال برای کودک 10 برابر 
سخت تر از یک کار فانتزی است و من اعتقادی به 

استفاده از این نوع نمایش ندارم.
بودجه  تئاتر درجه یک شهرستانی یک دهم 

تئاتر کودک درجه سه تهران است
هنرمند تئاتر کودک و نوجوان با انتقاد از اینکه 
انجمن نمایش در این چند س��اله در استان اصفهان 
کار خود را با جدیت انجام نداده اس��ت، افزود: در 
ارتباط با تئاتر شهرستان ها کاری انجام نشده و تئاتر 

شهرس��تان تئاتر محرومی است و بودجه  یک تئاتر 
درجه س��ه شهرس��تانی یک دهم یک تئاتر کودک 
درجه سه در تهران اس��ت. وی با بیان اینکه هزینه 
تعلق یافته به تئاتر »س��یندرال در بن بست« با بلیت 
فروشی  و کمک ارشاد تقریباً مساوی یک پنجم یک 
کار برجس��ته در تهران است، تصریح کرد: نباید به 
تئاتر کودک به عنوان یک تئاتر بچه گانه نگاه کرد و 
چرا باید به یک تئاتر بزرگسال در یک جشنواره 10 
میلیون داده شود، اما به تئاتر کودک به خاطر کودکی 

آن 2 میلیون بیشتر کمک نشود.
وی ادام��ه داد: من از ای��ن جهت از رفتن تئاتر 
کودک از اصفه��ان ناراحت می ش��وم که بچه های 
اصفهانی از دیدن تئاتر محروم می شوند و امیدوارم 
که اعضای شورای نظارت بر ارزشیابی هم امسال در 
تهران حضور داشته باشند و با حضور خود بتوانند از 
تنها نماینده اصفهان در جشنواره تئاتر فجر دفاع کنند 
تا گروه نان و عروس��ک بتواند رتبه های برتر را در 

فستیوال های آسیایی به خود اختصاص دهد.

ایمان زینعلی - بیاییم برای چند خط هم که شده 
از هیاهوی این روزهای جشنواره های فجر و گلدن 
گلوب فاصله بگیریم و به بحث خواب، حقیقت و از 

این جور چیزها بپردازیم.
پس بی مقدمه می روم سر اصل مطلب و با یک 

سؤال پیش پا افتاده شروع می کنم: 
ش��ما معموالً با چ��ه صدایی از خ��واب بیدار 

می شوید؟
مثاًل در گذش��ته عده زیادی از م��ردم با صدای 

خروس درون خانه شان از خواب بیدار می شدند. 
بعضی ها هم با غرغر پدر یا همسرشان یا صدای 

نمکی محله شان.
»دمپایی کهنه، نون خشک خریداریم.« 

در آن لحظه کفرتان باال می آید و آرزو می کنید 
هیچ کدام از صاحبان صدا سر به تن نداشته باشند. بعد 
در حالی که یکی از پاهایتان در عالم رویا و دیگری در 

رختخواب است با خودتان می گویید: فقط یه دقیقه 
دیگه. خدایا فقط یه دقیقه دیگه بذار بخوابم. در برخی 
از موارد هم نمی خواهید هیچ گاه از خواب ناز بیدار 

شوید چون حسابی به شما ساخته.
حالت دوم در بس��یاری از م��وارد درباره جامعه 

ایرانی صادق است. 
گویی در یک بهش��ت معرک��ه و بی نقص قدم 
می زدی��م و زمان��ی که چش��مانمان را باز می کنیم 
هم��ان دیوارهای بد رنگ ات��اق و نور المپ مهتابی 
را می بینیم که تا چند دقیقه دیگر چش��م مان را کور 
می کن��د. در حالی که آن روز تکراری، آن نور المپ 
مهتابی و دیوارهای بد رنگ اتاق حقیقت است و آن 
بهشت بی نقص تنها یک رویاست که شاید روزی به 
حقیقت بپیوندد. پس در مقابل هر صدایی که خواب 
غفلت ما را برهم می زند واکنش تند نشان می دهیم 
و از هی��چ گونه تالش��ی برای خفه ک��ردن آن دریغ 

نمی کنیم. به این رفتار، حقیقت گریزی می گویند 
که در س��ینمای ایران خودنمایی می کند. چند روز 
گذشته، خبرگزاریها اعالم کردند برنامه رادیویی سینما 
– صدا به کارگردانی فرزاد حسنی که پخش آن متوقف 
ش��ده بود از 12 بهمن هر شب به مناسبت جشنواره 
فجر مجدداً پخش می شود. برنامه سینما – صدا مانند 
دیگر برنامه های فرزاد حس��نی از آن نوع صداهایی 
بود که سینماگران کش��ورمان را آزار داد به گونه ای 
که یکی از آنها حین پخش زنده به نش��انه اعتراض 
این برنامه را ترک کرد و برخی دیگر، کارشناسان این 
برنامه را به بی س��وادی متهم کردند. گویی آنها هم 
مانند ما رویا را ترجیح می دهند. این رفتار ناشایست 
از س��ینماگران در حاشیه بیست و هفتمین جشنواره 
فجر مشهود بود. به هر حالت »سینما – صدا« برای بار 
دوم در ایام جشنواره فجر پخش خواهد شد. امیدوارم 

این برنامه پس از جشنواره فجر نیز ادامه پیدا کند.

قیمت طال )تومان(
27020 هر گرم طالی 18 عیار
124500هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
282000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
269000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10021005دالر امریکا
975983دالر کانادا

14311435یورو
16301635پوند  انگلستان
263266ریال عربستان
34803520دینار کویت
273275درهم امارات

کالم نور
امام محمد باقر )ع(:

سخن نیک را از هر کسی، هر چند به آن عمل نکند، فرا گیرید.

روی خط فرهنگ

چشم بستن بر فاجعه در آرامگاه پدر سینمای ايران
دوستداران فرهنگ، این صحنه را یک لحظه جای تأمل نیست

کاریکاتور

نگین نقیه عکس: امید نساج پور

خیاط

مسئول انجمن نمایش استان اصفهان:
برای برگزاری جشنواره تئاتر به اصفهان ابالغی 

دریافت نشده است

مجید انتظامی سمفونی صلح و دوستی را در اروپا 
رهبری نمی کند

کسب رتبه برتر در هجدهمین اجالس سراسری نماز
شهید بهروز واعظ

به نام اهلل یگانه پاس��دار حرمت خون شهیدان و 
آرام بخش قلوب مس��تضعفین جهان و یاری کننده 
یارانش و با درود و س��الم به منجی عالم بشریت آقا 
امام زمان)عج( که دنیای شیعه در انتظار فرج با عظمت 
اوس��ت و با درود و سالم به رهبر کبیر انقالب نائب 
برحق امام زمان این پیر جماران و یاور مس��تضعفان 

خمینی عزیز.
اینجانب بنده حقیر درگاه ایزد متعال کوچکتر 
از آن هس��تم که بخواهم به شما وصیتی کنم چون 
هرکدام از شما کوهی از ایمان هستید و دریایی از 
صبر ولی من هم وظیفه خود دیدم که چند کلمه ای 
برای ب��رادران و خواهران حزب الهه و پیرو خط 

امام بنویسم.
برادران و خواهران لحظات حس��اس زندگی 
می گذرد و عمر ما در حال گذشتن است. هرکدام 
چند روزی در این دنیا خواهیم ماند و سپس همگی 
رفتنی هستیم ولی در رفتنها تفاوت است. بعضی ها با 
کوله باری از معصیت می روند و به سختی می روند 
و مایل به رفتن نیس��تند اما در عوض بعضی ها هم 
به سوی معشوق خود می شتابند و هر لحظه آماده 
مرگ هس��تند و هر موقع که مرگ به سراغ آنها آمد 
نعمتی می داند و چون برایشان مشخص شده که این 
دنیا محل گذشتن اس��ت و می دانند که دیر یا زود 
خواهند گذشت و می دانند که برای خوش گذرانی 
به این دنیا نیامده اند بلکه آمده اند امتحانی بدهند 
و بروند و انسان اگر این جمله را فهمید هیچ موقع 

دنبال تجمالت دنیاپرس��تی نخواهد رفت بلکه از 
هر لحظه عمرش استفاده می کند و توشه ای برای 

سفر آخرت جمع آوری می کند.
وصیتی که به ش��ما دارم پیرو خط والیت فقیه 
باشید و مواظب باشید با عملتان و یا حرفهایتان دل 
خانواده های شهدا را نشکنید و مساجد را برای نماز 
جمعه پرکرده و تزلزل در ش��ما ایجاد نشود و نماز 
جمعه بروید که آیه صریح قرآن است که می فرماید:

ای کسانی که ایمان آوردید هرگاه شما را برای 
نماز جمعه بخوانند در هر حال به ذکر خدا بشتابید 
وکسب و تجارت را رها کنید این را اگر بدانید برای 

شما بهتر خواهد بود.
و دیگر با آمدن در بسیج حمایت خود را از 
والیت فقیه معلوم سازید که بسیج بازوی پرتوان 

امام است.
وصیتم به پدر و مادرم و خواهران و برادرانم 

این است که مانند بقیه خانواده های 
شهدا صبر را پیشه خود سازند و 
با صبر خود مشت محکمی بر 
دهان ضد انقالب بزنید و بیشتر 
از پیش در صحنه باش��ید و این 
فرزند کوچک خ��ود را حالل 
کنید و هیچ احس��اس ناراحتی 
نکنید و رفتن من تزلزلی در شما 

به وجود نیاورد.
بهروز واعظ 64/6/4

عکس روز

حاشیه های هنر هفتم
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