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امام جمعه شهرکرد و استاندار 
چهارمحال وبختياري

 از مردم قدرداني کردند
نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام 
جمعه شهرکرد، استاندار و مسئول 
ستاد دهه فجر چهارمحال وبختیاری 
از ح�ض�ور گس��ت�رده م�ردم در 
راهپیمایی 22بهمن ماه امس��ال با 
صدور بیانیه ای قدردانی کردند ...
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 تعطیلی پنج روزه اخیر س��یل مسافران زیادی را از 
نقاط مختلف کشور به سمت کالن شهر اصفهان هدایت 
کرد ب��ه گونه ای که از عصر روز چهارش��نبه هفته قبل 
این ش��هر ش��اهد تردد تعداد زیادی ازهموطنانمان بود. 

به گزارش ایرنا این موضوع مس��ئوالن اصفهان راغافگیر 
نمود. س��یل عظیم مس��افران به اصفهان کمبود هایی را 
درس��طح ش��هر اصفهان نیز دامن زد که عمده ترین آن 
محدودیت مس��افران درتهیه نان، غذا و مکان مناس��ب 

برای اقامت بود. از عصر روز چهارشنبه هفته قبل کلیه 
هتل ها ، میهمان پذیرها و مس��افرخانه های کالن شهر 
اصفهان مملو از مسافر بود به طوری که حتی اجاره یک 

تخت نیز در هیچ کدام از آنها امکان پذیر نبود.

اصفهـان بـا ورود مسـافـران
 پيش بينـي نشـده غافلگير شد

پرداخت عيدی کارکنان 
دولت، تا پایان بهمن

با تصویب هیأت وزیران دستگاه های اجرایی، 
نیروهای مس��لح، نی��روی انتظامی و ق��وه قضائیه 
مجازند مبلغ ثابت سه میلیون ریال به نسبت مدت 
خدمت تمام وقت در سال 1388 را به عنوان پاداش 
آخر سال )عیدی( در بهمن امس�ال از محل بودجه 

مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت کنند ...

             سراسری / ادامه در  صفحه

سرلشکر صفوي:
 ملت ما طرفدار ارزش هاي اسالمي 
است، نه طرفدار افراد و سابقه آنها

دستیار و مشاور عالي فرماندهي 
معظ��م کل ق��وا ب��ا اش��اره ب��ه 
رخداده��اي پ��س از انتخاب��ات 
افزود: ملت ما طرف��دار اصول و 
ارزش هاي اس��المي اس��ت و نه 
طرفدار افراد و سابقه آنها. یادواره 
س��رداران و 600 ش��هید منطق��ه 

رهنان اصفهان، به همت بنیاد شهید منطقه یازده اصفهان و با پیام رهبر 
معظم انقالب برگزار شد ...
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آیين بهره برداری از پایانه مسافربری شاهين شهر
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در آیی��ن به��ره ب��رداری از پایانه مس��افربری 
شاهین ش��هر ناصر نفری ش��هردار شاهین شهر، 
سرعت توسعه و پیشرفت این شهرستان را خوب 
عنوان کرد و افزود: امروز به همت مردم و مسئوالن 
شاهد بهره برداری یکی دیگر از پروژه های خدماتی 
هستیم که در زمینی به مساحت 30 هزار متر مربع 
با هزینه ای بالغ بر 5 میلیارد و 100 میلیون تومان 
در سال 84 شروع و امروز به بهره برداری رسیده 
اس��ت. وی این پایانه را مجموعه ای کامل و مؤثر 
در حمل و نقل استان دانست و گفت: این ترمینال 
شامل مؤلفه های ش��هری از جمله فضای اداری، 
انتظامات، تلفن خانه، تریا، بانک، پست، نمازخانه، 
بیم��ه و... و دارای 6 تعاونی مس��افربری و 6 انبار 

مخصوص تعاونیها است.
نف��ری ب��ا اش��اره ب��ه اینکه، به ش��اهین ش��هر
» ایران کوچک« گفته می شود، افزود: ایجاد صنعت 
در این منطقه ضروری اس��ت که صنعت خود باید 
عوارض ایجاد عارضه در این منطقه را پرداخت کند.
وی در پایان از پیمانکاران و همه کسانی که در
به ثمر رسیدن این پروژه زحمت کشیده اند تشکر 

و قدردانی کرد.
علیرضا جوادی فرماندار شهرس��تان ش��اهین 
ش��هر و میمه نیز با تبریک ای��ام دهه فجر گفت: 
در طول 4 سال گذش��ته بیش از 450 پروژه مؤثر 
و مفی��د در شهرس��تان ش��اهین ش��هر و میمه به 
بهره برداری رس��یده که اکثریت آنه��ا در مناطق 
محروم و روستایی شهرستانها بوده که از این تعداد 
84 پروژه در ش��اهین شهر و مابقی در روستاهای 
اطراف به بهره برداری رس��یده است. وی با اشاره
به اینکه در دهه فجر امسال 45 پروژه به بهره برداری 
رس��یده، افزود: تنها امروز 6 پروژه به بهره برداری 
رس��یده که اینها به برکت انقالب اس��المی است.
ج��وادی در پایان با یادآوری خاطره ش��هدای 

انق��الب، از حضور خانواده ه��ای این عزیزان 
تشکر کرد. 

بهرام عم�وی�ی رئیس ش���ورای شهرس��ت�ان 
شاهین شهر نیز با تبریک دهه فجر و گرامیداشت 
یاد شهدا گفت: تمام سعی شهرداری و شورای شهر 
ایجاد خدمات در راستای توسعه و پیشرفت و ارائه 
خدمات بهتر به ش��هروندان این شهرستان است.
وی با اشاره به جمعیت 140 هزار نفری شاهین 
ش��هر از حمل و نقل روزانه ح��دود 17 هزار نفر 
بین اصفهان و ش��اهین ش��هر خب��ر داد و افزود: 
تصمیماتی برای خط مدار قطار شهری گرفته شده 
ک��ه امیدواریم هر چه زودتر تصویب و به مرحله 

اجرایی برسد.
در این مراس��م استاندار اس��تان اصفهان نیز با 
تبریک فرا رسیدن دهه فجر گفت: امیدارم همواره 
شاهد دستاوردهایی نظیر این باشیم و بتوانیم شرایط 
پیشرفت رشد و توسعه میهن اسالمیمان را حفظ 

کرده و ادامه دهیم.
ذاکر اصفهانی با اش��اره به تعدد اقوام حاضر در 
شهرستان شاهین شهر خواس��تار توجه بیشتر به 
محتوا و فرهنگ های اقوام این شهرس��تان شد تا 

مشکالتی برای آینده مردم ایجاد نشود.
وی همچنین این تعدد اقوام را باعث پیشرفت 
بیشتر در عرصه های مختلف دانست و گفت: همان 
طور که از نمای شهر مشخص است مردم شاهین 
شهر از فرهنگ باالیی برخوردارند که مسئولین با 
توجه بیشتر به زیر ساخت های خوبی که در این 
شهرستان هست می توانند این فرهنگ را با ایجاد 

برنامه های متنوع هنری  نمایش دهند.
وی در پای��ان ایج��اد یک موزه اق��وام برای 
بهت��ر معرفی کردن فرهنگ اق��وام مختلف این 
شهرس��تان را در پیشرفتهای بیشتر شاهین شهر 

مؤثر دانست.

بازتاب سي ويکمین سالگرد
 پيروزي انقالب اسالمي در
 رسانه های خارجی

رئیس سازمان انرژي اتمي:
 راکتور تحقيقاتي تهران 
هيچ گاه تعطيل نخواهد شد

پذیرش و اعزام فرودگاه 
اصفهان باالتر از متوسط

 کشور است
مع��اون برنام��ه ری��زی و نظ��ارت ش��رکت 
مادرتخصصی شرکت فرودگاههای کشور گفت: 
رش��د متوس��ط پذیرش و اعزام مسافر در بخش 
حمل و نقل هوایی کش��ور در سال جاری نسبت 
ب��ه 10 ماهه پارس��ال 14 درصد افزایش داش��ته 

است. 
محمدرضا عبدالرحیمی افزود: س��هم فرودگاه 
اصفهان در این میزان رشد ، پنج درصد بیشتر از حد 

متوسط کشور است و به 19 درصد می رسد ...
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ليسانس پاالیشگاه نفت 
چهارمحال و بختياري 
یورو 2005 تعيين شد

نای��ب رئیس هی��أت مدیره پاالیش��گاه نفت 
چهارمح��ال و بختی��اری، از تعیین لیس��انس این 
پاالیش��گاه خبر داد و گفت: لیس��انس تکنولوژی 
پاالیش��گاه نفت این اس��تان تحت لیسانس یورو 

2005 قرار خواهد گرفت ...

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه

سهام عدالت در راستای 
هدفمندی یارانه ها

وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی 
درباره تکلیف س��هام عدالت بعد از 
بحث هدفمن��دی یارانه ها تصریح 
ک��رد: موض��وع س��هام عدالت بعد 
تفاوت��ی یارانه ه��ا  هدفمن��دی  از 

نخواهد کرد ...
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سراسری

با حکم رئیس جمهور؛

رئيس هيأت قانون نظارت بر سفر هاى خارجى کارکنان دولت منصوب شد

رئیس سازمان انرژي اتمي:

 راکتور تحقيقاتي تهران هيچ گاه تعطيل نخواهد شد

سهام عدالت در راستاى هدفمندى یارانه ها

نايب رئیس کمیسیون امنیت ملي:

غني سازي اورانيوم وزن ایران را در معادالت بين المللي
 افزایش مي دهد

پرداخت عيدى کارکنان دولت، تا پایان بهمن

چه خبر از پايتخت
در آستانه سال نو

22 نمایشگاه عرضه مستقيم کاال 
در اس�تان تهران برپا مي ش�ود

سرپرست سازمان بازرگاني استان تهران گفت: 
در آستانه فرارسیدن س��ال نو 22 نمایشگاه عرضه 
مستقیم کاال برگزار مي شود. به گزارش موج، یداهلل 
صادقي گفت: این نمایش��گاه  ها از 11 اس��فند ماه 
و ب��ا حضور چهار ه��زار و 200 واحد صنفي برپا 
مي ش��ود. وي افزود: بر اس��اس توافقات صورت 
 گرفت��ه با مجامع امور صنف��ي، اجناس و کاالها در 
این نمایشگاه ها حداقل با 15 درصد تخفیف عرضه 

خواهند شد.
صادقي ادامه داد: براي ارائه تسهیالت بیشتر به 
مردم، غرفه داران و عرضه کنندگان مایحتاج عمومي 
از یاران��ه به��ره مند مي ش��وند. وي از افزایش 10 
درصدي غرفه هاي نمایشگاه در سال جاري نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل خبر داد و افزود: کمیته 
قیمت گ��ذاري و کنترل کیفیت در یک مکان واحد، 
هم��ه کاالهاي قابل عرضه در نمایش��گاه را کنترل 
کرده و س��پس ای��ن کاالها نش��انه گذاري و پلمب 

مي شوند.
صادقي با تأکید بر اینکه اقالم عرضه  ش��ده در 
نمایش��گاه ها از کیفیت مطلوبي برخوردار هستند، 
تصری��ح کرد: غرف��ه داران موظف هس��تند یکي از 
نمونه ه��اي پلمپ  ش��ده را در محل دید مردم قرار 
دهن��د و همان نمون��ه را به مردم عرض��ه کنند که 
البته بازرس��ان مستقر در نمایش��گاه نیز این جریان 

را کنترل مي کنند.
سرپرس��ت سازمان بازرگاني اس��تان تهران در 
بخش دیگري از سخنان خود با اشاره به جشنواره 
نوروزي پوش��اک، تصری��ح کرد: دو ه��زار واحد 
صنفي از اول اسفندماه با حداقل 10 درصد تخفیف 
به عرضه کااله��ا در این جش��نواره اقدام خواهند 
ک��رد. وي ادام��ه داد: مردم مي توانن��د در صورت 
مشاهده هرگونه گرانفروش��ي، کم فروشي، احتکار 
ی��ا مصادیقي از ای��ن قبیل با تلفن 124، س��ازمان 

بازرگاني را در جریان بگذارند.
صادقي در پایان تصریح کرد: بازرسان سازمان 
بازرگاني اس��تان تهران در کمت��ر از 30 دقیقه براي 

بررسي مشکل در محل حاضر خواهند شد.

مديرعامل سازمان میوه و تره بار 
خبرداد:

افتتاح 32 بازار جدید در آینده 
نزدیك

مدیرعامل س��ازمان میوه و تره بار ش��هرداري 
ته��ران از راه اندازي 9 بازار محل��ي میوه و تره بار 
به طور همزمان به مناس��بت ده��ه فجر خبر داد و 
گف��ت: این 9 بازار در 9 نقطه مختلف ش��هر تهران 
به ش��هروندان تهران��ي خدمات ارائ��ه مي کنند. به 
گزارش ش��هر حسین صفایي در مراسم گشایش 9 
بازار میوه و تره بار همچنین به تقاضاي شهروندان 
براي ساخت نمازخانه در میادین میوه اشاره کرد و 
گف��ت: در همین روزها 27 باب از این نمازخانه ها 
به بهره برداري مي رس��د. وي از وجود 135 میدان 
میوه در ش��هر ته��ران خبر داد و گف��ت: در ظرف 
یک سال گذشته 21 میدان افزوده شده است. میزان 
عرضه می��وه روزانه در این تعداد ب��ازار 2 هزار و 
700 تن بوده که با افزایش تعداد میادین به 3 هزار 
و 150 تن در روز رسیده است. به گفته مدیرعامل 
س��ازمان میادین میوه و تره بار در حال حاضر این 
بازارها 33 درصد کل میوه ش��هر ته��ران را تأمین 
مي کنن��د. وي در عین ح��ال از راه اندازي 32 بازار 
جدید در آینده نزدیک خبر  داد و گفت: زمین هاي 
این میادین تملک ش��ده و به زودي کار ساخت و 
س��از نیز آغاز مي شود. به گفته صفایي با راه اندازي 
ای��ن تعداد ب��ازار جدید اکثر مناطق ته��ران امکان 
دسترس��ي به بازار میادین را دارن��د. وي همچنین 
تأکید کرد: سازمان میادین با هماهنگي شوراي آرد 
و نان خط تولید نان با ش��رایط بهداشتي و کیفیت 
بهتر را در میادین تره بار راه اندازي کرده اس��ت و 
به همین منظور نیز ماه آینده 21 نانوایي در میادین

 تره بار به بهره برداري مي رسد.

همزم��ان با س��الروز ش��هادت 
هش��تمین پیش��وای ش��یعیان جهان 
حضرت علی ابن موسی الرضا )ع(، 
شهرهای مختلف ایران اسالمی غرق 

در عزا و ماتم بود.
 ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زی 
خب��ر، ح��رم مطهر رض��وی میزبان 
میلیونها زائری بود که در ش��هادت 

امام رضا )ع( به سوگ نشستند. 

بس��یاری از زائران حرم رضوی 
در این هوای زمس��تانی، به عش��ق
از  س��فر  رن��ج  زی��ارت،  ای��ن   
راهه��ای دور را ب���ا پ��ای پی���اده 
ب��ه ج���ان خریدن���د ت��ا در ای��ن 
ب��ا  نال��ه  ه��م  اندوهب��ار،  روز 
ب����ر  مق���رب،  نش��ین�ان  ع��رش 
غرب��ت و مظلومیت ام��ام خویش، 

باران خون از دیده بارند.

وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی 
درباره تکلیف س��هام عدالت بعد از 
بح��ث هدفمن��دی یارانه ها تصریح 
ک��رد: موضوع س��هام عدالت بعد از 
هدفمندی یارانه ه��ا تفاوتی نخواهد 
کرد. به گ��زارش واحد مرکزی خبر، 
ش��مس الدین حس��ینی گفت: سهام 
عدالت در واقع توزیع ثروت در بین 
خانوار های ایرانی است کما اینکه با 
توزیع یارانه ه��ا به صورت هدفمند 
از درآمد های کش��ور به نحوه بهتری 
اس��تفاده می ش��ود. وی اف��زود: در 
مجموع اگ��ر بخواهیم توزیع در آمد 
در کشور عادالنه تر باشد، باید هم به 
فکر توزیع عادالنه ثروت باشیم و هم 
به سمت توزیع عادالنه دریافتی ها و 
در آمد ها حرکت کنیم. توزیع س��هام 
عدالت در واقع به نوعی توزیع ثروت 
است و توزیع یارانه ها هم مکمل این 
بح��ث خواهد بود. حس��ینی درباره 
س��هام عدالت خبرنگاران و کارگران 
گفت: س��ود هر کسی که سهام به آن 
تعلق گرفته باش��د، بسته به زمانی که 
سهامدار ش��ده به او تعلق می گیرد، 

لذا اگ��ر خبرنگار یا کارگری به طور 
مثال در سال 86 سهامدار شده باشد 
از سود سهام 86 بهره مند می شود. 

وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی 
درب��اره مصوب��ات جدی��د کارگروه 
تحول اقتص��ادی نی��ز تصریح کرد: 
به تازگ��ی مصوبه جدی��دی در کار 
گروه تحول اقتصادی نداش��ته ایم اما 
بس��ته های مختلف بررسی شده که 
بس��ته حمل و نقل تقریباً نهایی شده 
است که به وزارت خانه های ذیربط 
ابالغ می شود. همچنین درباره  بسته 

کش��اورزی در کارگروه بحث شده 
و در ح��ال حاض��ر بس��ته پولی هم 
در ش��ورای پ��ول و اعتب��ار در حال 
بحث اس��ت ک��ه ب��ه زودی تکمیل 
خواه��د ش��د. حس��ینی همچنین از 
تشکیل قریب الوقوع ستاد هدفمندی 
یارانه ها در استانها خبر داد و گفت: 
بر طبق بخشنامه رئیس جمهور مبنی 
بر ایجاد ستاد هدفمندی یارانه ها در 
دس��تگاه ها، این دس��تور به استان ها 
ابالغ ش��ده و در تمام استان ها ستاد 
با مس��ئولیت  یارانه ها  هدفمندکردن 

استانداران ایجاد می شود. وزیر امور 
اقتصادی و دارای��ی همچنین درباره 
نحوه بازتوزی��ع نقدی یارانه ها میان 
م��ردم تأکید کرد: هم��ه خانوارهای 
ایرانی متناسب با سطح در آمدشان از 
یارانه ها بهره مند می ش��وند و برنامه 
دولت این اس��ت تا تمام افرادی که 
متقاض��ی دریافت یارانه هس��تند، به 
میزان درآمدش��ان مبلغی را دریافت 
کنند. وی درباره رساندن نرخ تورم به 
عدد تک رقمی نیز گفت: رشد سطح 
عموم��ی قیمت ها در 10 ماهه منتهی 
به دی ماه، 12/2 دهم  درصد کاهش 
پی��دا کرده که نش��ان می دهد برنامه 
انضباط پولی و مالی دولت در جهت 
کاهش سطح عمومی قیمت ها موفق 
بوده است. به گفته وی در آینده هم 
همین سیاس��ت را دنبال می کنیم که 
بخش��ی از آن به سیاس��ت های مالی 
دولت بر می گردد و در دس��تور کار 
ما خواهد بود و بخشی هم مربوط به 
بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی 
در سال آینده می ش��ود که در حال 

تدوین است.   

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: آغاز غنی سازی اورانیوم 
وزن جمهوری اس��المی ای��ران را در 
معادالت بین المللی افزایش می دهد. 

حجت االس��الم حسین سبحانی نیا 
همزم��ان ب��ا آغ��از غنی س��ازی 20 
درص��دی اورانی��وم، ب��ه خبرگزاری 
جمهوری اسالمی گفت: هرچند این 
حرکت خوشایند کشورهای غربی و 
دولتهای استکباری نیست اما حاصل 
برخورد نادرس��ت و سیاس��ی آنان با 

پرونده هس��ته ای ایران است. وی با 
بی��ان اینکه »امروز« ب��ه دلیل اهمیت 
و نقش��ی که در پیشرفت، استقالل و 
خودکفای��ی ای��ران دارد، روز بزرگی 
در تاری��خ ای��ران و انقالب اس��المی 
است، گفت: غنی س��ازی اورانیوم از 
خواستهای ملی است و همه جریانات 
و گروههای سیاسی در این زمینه اتفاق 
نظر دارند که این امر دستاورد بزرگ و 

از افتخارات ملی کشورمان است. 
نماین��ده م��ردم نیش��ابور اظهار 
دنیای  سیاس��ی  برخ��ورد  داش��ت: 

با پرونده هسته ای ایران  استکباری 
و س��نگ اندازیها در مسیر پیشرفت 
کش��ورمان، پیگیری اهداف شیطانی 
و ع��دم عمل به مقررات آژانس بین 
المللی و NPT در این زمینه موجب 
ش��د، غنی سازی در داخل کشور به 

خواسته ای ملی تبدیل شود. 
ک��ه  در صورت��ی  گف��ت:  وی 
کشورهای غربی به وظایف خود در 
زمینه احقاق حقوق ایران عمل و در 
چارچوب قوانین آژانس بین المللی 
انرژی اتمی حرکت می کردند، امروز 

پشیم�ان نمی شدند. 
نای��ب رئیس کمیس��یون امنیت 
مل��ی و سیاس��ت خارج��ی مجلس 
ش��ورای اس��المی تأکید کرد: دنیای 
غ��رب باید بدان��د ق��رن 18 و 19 
به پایان رس��یده و ملته��ا به حقوق 

خود آگاه هستند.
 وی گفت: مخالفتها و کارشکنی 
دولتهای غربی در حالی شکل گرفت 
که عملکرد جمهوری اسالمی کاماًل 
در چارچوب قوانین بین المللی و به 

صورت شفاف بوده است.

ب��ا تصوی��ب هی��أت وزی��ران 
دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، 
نیروی انتظامی و قوه قضائیه مجازند 
مبلغ ثابت سه میلیون ریال به نسبت 
مدت خدم��ت تمام وقت در س��ال 
1388 را به عنوان پاداش آخر س��ال 
)عی��دی( در بهمن امس���ال از محل 
بودجه مصوب دستگاه های اجرایی 
پرداخ��ت کنن��د. به گ��زارش واحد 
مرکزی خبر، بر اس��اس این مصوبه، 
پرداخ��ت هرگونه وج��ه دیگری به 
عنوان پاداش آخر س��ال )عیدی( یا 
عناوین مشابه، عالوه بر مبلغ موضوع 
این بند ممنوع است. دولت همچنین 

پرداخت پاداش آخر س��ال )عیدی( 
موضوع این مصوبه به کارکنان خرید 
خدمت، قراردادی و موقت، مشروط 
بر آنک��ه وجهی به عن��وان عیدی یا 
پاداش آخر س��ال یا عناوین مش��ابه 
آن دریافت نکرده باش��ند، به نسبت 
خدم��ت تمام وق��ت آنان در س��ال 
1388 را مج��از اع��الم ک��رد. میزان 
پرداخت پاداش آخر س��ال )عیدی( 
مس��تمری بگیران،  بازنشس��تگان، 
حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق  
وظیف��ه وراث مس��تخدمان متوفای 
بازنشستگی  مش��مول صندوق های 
و صندوق معذوریت و ازکارافتادگی 

صندوق ه��ای  و  جهادس��ازندگی 
و  مس��لح  نیروه��ای  بازنشس��تگی 
نیروی انتظامی و س��ایر صندوقهای 
بازنشستگی نیز از سوی هیأت وزیران 
سه میلیون ریال تعیین شد که از محل 
بودجه مصوب هر دس��تگاه اجرایی، 
قابل پرداخت اس��ت. بر اساس این 
مصوب��ه، خدمت نیمه  وقت بانوان از 
لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام 
وقت محس��وب می ش��ود. همچنین 
معلم��ان حق التدری��س آم��وزش و 
پ��رورش نی��ز نس��بت به س��اعات 
تصویب نامه  این  مش��مول  تدریس، 
خواهن��د ب��ود. هی��أت وزی��ران به 

ش��هرداری های سراس��ر کشور نیز 
اج��ازه داد پاداش آخر س��ال 1388 
)عیدی( کارکنان ش��اغل، بازنشسته، 
مس��تمری بگیر، وظیفه از کارافتادگی 
و حقوق وظیفه وراث مس��تخدمان 
متوفای خود را ک��ه همان 3 میلیون 
ری��ال تعیین ش��ده اس��ت، از محل 
اعتبارات منابع داخلی خود پرداخت 
کنند. بر اساس تصمیم هیأت وزیران، 
مجامع عمومی ش��رکت های دولتی 
نیز موظف شدند از پرداخت هرگونه 
مبلغی تحت عنوان پاداش، عیدی و 
غیره به غیر از مبلغ باال به مدیران این 

شرکت ها خودداری کنند.

ن��ژاد، رئیس  محم��ود احمدی 
جمهور، در حکمی مرتضی دادخواه 
را به عنوان نماین��ده رئیس جمهور 
و رئی��س هیئ��ت قانون نظ��ارت بر 
کارکن��ان  مس��افرت های خارج��ی 
دول��ت منص��وب کرد. ب��ه گزارش 
پایگاه اطالع رسانی دولت، مرتضی 
دادخواه هم اکنون معاون هماهنگی 

و پیگی��ری نهاد ریاس��ت جمهوری 
است.

یادآور می شود، به موجب قانون 
مس��افرت های خارجی  بر  نظارت 
کارکنان دولت مصوب 1373/6/20 
مجلس شورای اس��المی مقرر شده 
است: برای نظارت بر امر مسافرت ها 
و مأموریت ه��ای غیر ثابت کارکنان 

دول��ت و کلیه دس��تگاه هایی که به 
نح��وی از بودجه عمومی کش��ور و 
ش��رکتهای  دولتی استفاده می نمایند، 
هیأت��ی در وزارت ام��ور خارج��ه 
تشکیل می گردد و صدور گذرنامه و 
بلیت برای مأمورین و پرداخت کلیه 
مخارج مس��افرت من��وط به مجوز 
از هی��أت فوق می باش��د.   همچنین 

همه دستگاه های موضوع این قانون 
مکلف هس��تند تقاضای مأموریت و 
مسافرت و فهرست اسامی افراد اعم 
از این که سفر آنان بنا به درخواست 
 طرف خارجی ی��ا هزینه های میزبان 
باش��د و یا دستگاه مربوطه، همراه با 
توضیحات کتبی حداقل یک ماه قبل 

برای هیأت ارسال کنند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
درخص��وص پیش��نهاد امریکا مبنی 
بر تعطیل ش��دن راکت��ور تحقیقاتی 
تهران و تهیه رادیودارو از بازارهای 
بین المللی توسط ایران،گفت: راکتور 
تحقیقات��ی ته��ران هی��چ گاه تعطیل 

نخواهد شد. 
علی اکب��ر صالحی در پاس��خ به 
جوس��ازی های برخی از کشورهای 
غرب��ی مبنی بر اینکه ای��ران توانایی 
تولید س��وخت 20درصد را ندارد، 
گفت: اتفاقًا باید به آنها بگویم ایران 

توانایی این کار را دارد و غنی سازی 
20 درصد را آغاز کرده است.

 وی در خصوص حضور باشکوه 
مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال 
اظهار داش��ت: امروز جشن برچیدن 
توطئ��ه و روز پاره کردن زنجیرهای 

یوغ و وابستگی است. 
صالحی با بیان اینکه 22 بهمن، 
روز عبادت و شکرگزاری به ساحت 
مقدس الهی است، ادامه داد: خدا را 
به  خاطر استقالل و آزادگی که به ما 

عطا کرده، شاکریم.

ايرانجهان نما

ایران در سوگ ثامن الحجج ) ع (
حض��ور میلیونی مردم ایران در راهپیمایی 
سی و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
در رسانه ها و مطبوعات سایر کشورها بازتاب 

گسترده ای داشت. 
در رأس اخبار این رسانه ها اعالم خبر تولید 
س��وخت 20 درصد توس��ط رئیس جمهوری 
اسالمی ایران بود. خبرگزاری غیرمتعهدها که 
مقر آن در مالزی اس��ت، در خبری با اش��اره 
به جمعیت دهه��ا میلیونی راهپیمایان روز 22 
بهمن، نوش��ت: میلیون ها ایرانی در سراس��ر 
ایران س��الگرد پیروزی انقالبی اسالمی را در 
حالی ک��ه عکس های امام خمین��ی رهبر فقید 
و آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر فعلی ایران را در 
دست داشتند، برگزار کردند. عالوه بر حضور 
دهه��ا میلیونی م��ردم در راهپیمایی، اظهارات 
رئیس جمهوری اس��المی ایران در خصوص 
تولید اولی��ن محموله اورانیوم 20 درصد غنی 
ش��ده نیز در رس��انه های جنوب ش��رق آسیا 

بازتاب گسترده ای داشت. 
همچنی��ن تلویزیون مرک��زی چین درپی 
حض��ور میلیونی م��ردم ای��ران در خیابان ها، 
تصاوی��ری در بخش ه��ای مختل��ف خبری 
خود از این مراس��م منتش��ر کرد. پایگاه های 
اینترنتی مطبوعات چین نیز مطالبی در بازتاب 
س��خنرانی »محم��ود احم��دی ن��ژاد« رئیس 
جمهوری اس��المی ایران در جمع راهپیمانان 

ایرانی در تهران منتشر کردند.
 در اروپ��ا نیز کانال یک تلویزیون رس��می 
صربستان با نمایش تصویری که حضور گسترده 
م��ردم را در اط��راف میدان آزادی تهران نش��ان 
م��ی داد، گ��زارش داد: »محمود احم��دی نژاد« 
رئیس جمهوری خطاب به مردم کش��ور خود 
از اولین محموله تولید شده اورانیوم غنی شده 
20 درصدی خبر داد. روزنامه »پلیتیکا« چاپ 
بلگراد نیز در مطلبی به فعالیت هسته ای ایران 
پرداخ��ت و نوش��ت: راهپیمایی گس��ترده در 

سراسر ایران به مناسبت سی و یکمین سالگرد 
انقالب اس��المی با حضور صدها هزار نفر در 

پایتخت ایران برگزار شد. 
پایگاه خبری » اسرا خبر« ترکیه هم گزارش 
داد: میلیون ها ایرانی، س��ی و یکمین سالگرد 
پی��روزی انقالب اس��المی ایران ب��ه رهبری
 » ام��ام خمینی« را جش��ن گرفتند. ای��ن پایگاه با 
عنوان اینکه آیین های س��الگرد پیروزی انقالب 
اسالمی در تهران و تمامی مناطق ایران برگزار شد 
اف��زود: خیابان ه��ای منتهی به می��دان آزادی 
تهران لبری��ز از میلیونها نف��ر جمعیت ایرانی 
اس��ت. ش��بکه تلویزی��ون سراس��ری ژاپ��ن 
)ان اچ ک��ی( گزارش داد: اعالم موفقیت ایران 
در غنی س��ازی اورانیوم در سطح 20 درصد، 
س��یلی بر گونه کشورهای غربی بود که تالش 
داش��تند ایران را از ادامه برنامه هسته ای خود 
منع کنند. این ش��بکه تلویزیون��ی عنوان کرد: 
دکتر محمود احمدی نژاد در س��خنرانی خود 
در روز ملی این کش��ور خاطر نش��ان کرد که 
ایران توانس��ته است نخستین بسته از اورانیوم 
غنی شده در سطح 20 درصد را تولید کند و این 
کش��ور ظرفیت آن را دارد که اورانیوم تا بیش 
از س��طح 80 درصد را نیز تولید کند. روزنامه
»ینی مساوات« چاپ باکو نیز نوشت: تلویزیون 
ایران جری��ان حرکت صدها ه��زار نفر را که 
در تهران به س��وی می��دان آزادی در حرکت 
بودند نشان داد که گفته می شود به طرفداری 
از نظ��ام آمده بودند و همانند س��ال های اولیه 
انقالب پالکاردهایی با مضمون مرگ بر امریکا 
و مرگ بر اس��رائیل و تصاویر آیت اهلل خمینی 

را حمل می کردند. 
نیز  »آسوشیتدپرس«  امریکایی  خبرگزاری 
در همی��ن ارتباط گزارش داد: صدها هزار نفر 
در مناطق مرکزی ش��هر تهران اجتماع کردند 
تا س��الروز انقالبی را که به پیدایش جمهوری 

اسالمی منجر شد، گرامی و بزرگ بدارند. 

 واحد مرکزی خبر به نقل از روزنامه اینترنتی 
روس��ی لنتا گزارش داد، ماری لورانس ژوسلین 
الس��گ وزیر اطالعات هائیتی گفت: این ارقام 
قطعی نیست چون ش��امل افرادی نمی شود که 
بستگانشان آنان را در گورستان های خصوصی 
دفن کرده اند. براساس این گزارش شمار قربانیان 

زلزله هائیتی تقریباً به تعداد کشته شدگان بر اثر 
س��ونامی دسامبر س��ال 2002 در جنوب شرقی 
آسیا رسیده اس��ت که در آن زلزله اقیانوس آرام 
امواج س��همگینی را به سوی سواحل اندونزی، 
سریالنکا، هند، تایلند و چند کشور دیگر گسیل 

کرد و 240 هزار قربانی گرفت.

دیل��ی تلگ��راف نوش��ت ح��زب کارگر 
انگلی��س »برنامه مخفی« برای جذب مهاجران 

داشته است.
به نوش��ته روزنامه دیل��ی تلگراف، دولت 
انگلیس به دنبال کردن سیاس��ت مخفی برای 
جذب مهاج��ران برای اهداف سیاس��ی خود 
متهم ش��د. انتش��ار مدارکی که پی��ش از این 
محرمانه بود، نشان می دهد سیاست مهاجرتی 
حزب کارگر در یک دهه گذشته نه تنها برای 
تأمی��ن نیازهای اقتصادی کش��ور بوده اس��ت 
بلکه »اهداف اجتماعی« آن را نیز دربر داش��ته 
است. در این سند آمده است، مهاجرت »رشد 
اقتصادی را تقویت می کند« و تصریح ش��ده 
است تالش برای متوقف کردن یا تغییر روند 
آن »از نظ��ر اقتصادی زیانبار اس��ت«. در این 
سند همچنین به این نکته اشاره شده است که 

مهاجرت »مزایای« کلی دربر دارد و چارچوب 
سیاستگذاری تازه ای مورد نیاز است که سهم 
مهاجرت را در اهداف اجتماعی گس��ترده تر 

دولت به حداکثر برساند. 
دول��ت انگلیس همواره وجود مهندس��ی 
اجتماعی به عنوان بخش��ی از سیاس��ت های 
مهاجرتی خود را انکار کرده بود. در این سند 
که در س��ال دو هزار و در زمان افزایش حجم 
مهاجرت به انگلیس نوش��ته شده، آمده است، 
کنترل ها برخالف اهداف این سیاس��تگذاری 

است.
 محافظه کاران خواس��تار بررسی مستقلی 
در این باره ش��دند. این س��ند نشان می دهد 
ح��زب کارگر سیاس��ت درهای ب��از به روی 
مهاج��رت را به عنوان سیاس��ت کثرت گرایی 

فرهنگی تقویت کرده است.

مدیرکل ش��رکت خودروسازی تویوتا در 
خص��وص نقص فنی خودروهای تولیدی این 

شرکت، به کنگره امریکا توضیح می دهد. 
س��یجی میه��ارا، وزیر حم��ل و نقل ژاپن 
در دی��دار با ج��ان روس س��فیر امری��کا در 
ژاپن گفت، رئیس تویوتا به وی گفته اس��ت، 
قصد دارد، احتماالً ای��ن هفته، به امریکا برود 
و به همه کس��انی که درگیر مس��أله فراخوان 
جمع آوری خودروهای معیوب تویوتا ش��ده 

اند، توضیحاتی بدهد. 
وی افزود، فک��ر می کنم رئیس تویوتا به 

کنگره امریکا هم توضیحاتی بدهد. 
ام�ا تویوت�ا تاکنون این بر را تأیید نکرده است. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیسیونی 
از مجل��س نمایندگان امری��کا قرار بود درباره 
نقص فنی خودروهای تویوتا تش��کیل جلسه 
دهد اما این جلس��ه به علت برف و کوالک در 
واشنگتن به 24 فوریه )5 اسفند( موکول شد. 

دول��ت در جه��ت مقابله ب��ا آثار و 
عواقب ناش��ي از پدیده خشکس��الي و با 
هدف حمای��ت از تولیدات کش��اورزي 
و همچنی��ن اتخ��اذ تدابی��ر مناس��ب در 
صورت کمبود آب و انرژي در کشور، با 
تشکیل ستاد خشکسالي موافقت کرد. به 
گزارش پایگاه اطالع رساني دولت، بنا به 
پیش��نهاد رئیس جمهور و به  منظور اتخاذ 
تصمیمات الزم براي کاهش آثار ناش��ي 
از خشکس��الي در کشور و هماهنگي بین 
دستگاه هاي اجرایي و مدیریت مقابله با 
این پدیده، ستاد خشکسالي تشکیل شد. 
بر این اس��اس، س��تاد مذکور با عضویت 
معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس 
ستاد، وزیر کشور، وزیر نیرو، وزیر جهاد 
کش��اورزي، وزیر بازرگاني، وزیر کار و 
ام��ور اجتماعي، وزیر ام��ور اقتصادي و 

دارایي، وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کي، معاون برنامه ری��زي و نظارت 
راهب��ردي رئیس جمهور، رئیس کل بانک 
مرکزي، رئیس دفت��ر امور مناطق  محروم 
کش��ور و رئیس سازمان هواشناسي کشور 
تش��کیل مي  ش��ود. بر این اس��اس، افراد 
ی��اد ش��ده ب��ه  عن��وان نماین��دگان ویژه 
رئیس جمه��ور در م��ورد نح��وه اجراي 
اختیارات هیأت وزیران در امور یاد شده 

تعیین مي شوند. 
دبیرخانه س��تاد در دفتر هیأت دولت 
مس��تقر خواهد بود و تصمیمات  اکثریت 
نمایندگان یاد شده در امور اجرایي موارد 
یاد شده در حکم تصمیمات رئیس جمهور 
و هیأت وزیران بوده و با رعایت آیین نامه 
داخلي هی��أت دولت قابل صدور خواهد 

شد.

بازتاب سي ویکمين سالگرد 
پيروزي انقالب اسالمي در رسانه های خارجی

تعداد قربانيان زمين لرزه در هائيتی به 230 هزار 
نفر رسيد

حزب کارگر انگليس به داشتن برنامه مخفي براي 
جذب مهاجران متهم شد

مدیرکل تویوتا در کنگره امریکا توضيح مي دهد 

ستاد خشکسالي در کشور تشکيل شد
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عصر فناوری، برای انسانهای درگیر در زندگی 
ماش��ینی، دس��تیابی به یک ارتباط توأم با عواطف و 
احساس��ات و ارض��ای نیازهای عاطف��ی را به یک 
آرزوی دس��ت نیافتن��ی تبدیل کرده اس��ت و برای 
بازاریابانی که تیزبینانه همه تحوالت پیرامون را برای 
کسب یک موقعیت مناسب کنکاش می کنند، شاید 

این نکته کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد.
 باتوجه به این نکته که امروزه مشتریان به شدت 
زیر بمباران تبلیغاتی شرکتهای مختلف قرار دارند و 
ب��ه طور معمول روزانه هزاران تبلیغ و پیام بازرگانی 
را دریافت می دارند، انتخاب به چه صورت خواهد 
بود؟ آیا مش��تریان خس��ته از همه تبلیغات مختلف 
ک��دام محصول و خدمت را انتخ��اب خواهندکرد؟ 
آیا داش��تن یک تجربه خرید مثبت و یک احس��اس 
خوش��ایند از فرایند خرید چه میزان در این انتخاب 

مؤثر خواهدبود؟
 و ای��ن همان کارب��رد عاطفی و احس��اس در 
بازاریابی امروز است. س��ازمانها و شرکتهای نوآور 
و یادگیرنده باید در تدوین استراتژی های بازاریابی 
خود به جنبه های عاطفی مش��تریان خود نیز توجه 
کافی مبذول دارند. درک صحیح و درست از مفهوم 
بازاریابی اولی��ن گام در جهت تحقق آرمانهای این 
علم است. مفهومی که می توان آن را ترکیبی از علم 
و هنر دانست که در عصر حاضر باتوجه به تحوالت 
و سیر صعودی تغییرات و پیشرفتها تنها یاری دهنده 
و ضامن بقای سازمانها است. باید دانست که مفهوم 
بس��یار انعطاف پذی��ر بازاریابی س��ازمانها را یاری 
می ده��د تا در هر عصری و در مقابله با هر تحولی 

راه مناسب را درپیش گیرند. 
در عصر حاضر نیز باید توجه داشت که بازاریابی 
چه افقی را برای پیشرفت و بقا پیش روی سازمانها 
می گش��اید. امروزه که مش��تریان حرف اول را در 
س��ازمانها می زنند و همه سازمانها در پی جذب و 
حفظ آنها در برابر رقبای خود هستند، با این مشکل 
مواجه می ش��وند که مش��تریان، بس��یار قدرتمند، 
باه��وش و دس��ت نیافتنی ش��ده اند و این درحالی 
است که رقابت بین س��ازمانها برای جلب اینچنین 
مشتریانی بسیار س��خت و طاقت فرسا خواهد بود. 
حال باید دانست که بازاریابی در عصر حاضر برای 

رفع این مشکل به چه راه حلی خواهد اندیشید.
بازاريابی چیست؟ 

مس��لماً با شنیدن این پرس��ش به نظر می رسد 
مفه��وم کام��اًل بدیه��ی و ابتدای��ی اس��ت و هم��ه 
کارشناسان این علم و صاحبان کسب و کارها مفهوم 
آن را به خوبی می دانند و هزاران تعریف از آن را در 
کتابهای مختلف بازاریابی مشاهده کرده اند اما هدف 
در اینجا بیان فلسفه واقعی بازاریابی است که آن را از 

فروشندگی و منظر معامله گری جدا کند.
 »فلس��فه بازاریابی و علت وج��ودی بازاریابی، 
خلق مشتریان سودمند است و هدف آن بیشتر ایجاد 
مشتری وفادار است.« پس اگر از این منظر به بازاریابی 
نگاه کنیم درخواهیم یافت که همه تالش س��ازمانها 
باید در جهت جلب وفاداری و حفظ مشتریان باشد 
که البته این نباید فقط به عنوان یک شعار بلکه هسته 
مرکزی فعالیتهای سازمانها قرار گیرد. حال اگر کمی 
ب��ه پیرامون خود نگاه کنیم در هر صنعت یا کس��ب 
و کاری که باش��یم خود را با انبوهی از محصوالت 
مشابه از نظر کیفیت و خدمات مواجه خواهیم دید؛ 
دس��ت به هر نوآوری که می زنیم به سرعت مشابه 

آن را در کاالی رقیب خواهیم دید. 
ما ب��ا تغییرات س��ریع عالیق و خواس��ته های 
مشتریان روبه رو هس��تیم چون آنها کاماًل قدرتمند 
ش��ده و انقالب انتقال قدرت از فروشنده به مشتری 
تحقق یافته است. حال این پرسش پیش می آید که 

چگونه می توان در چنین بازاری مشتریان را در کنار 
س��ازمان نگاه داشت و آنها را از دس��تبرد رقبا دور 

کرد.
 اگر به س��ی�ر تکاملی شرکتها نگاه کنیم مراحل 

زیر را در آن خواهیم دید: 
1– مرحله دادوستد 2– تمایز کاال 3– خدمات 
مشتریان 4 – قسمت بندی بازار مشتری 5– مرحله 

پایگاه اطالعاتی مشتری منفرد.
همان طور که در این س��یر مش��اهده می کنید 
جه��ت گیریها کم کم در س��یر تکاملی به س��مت 
مش��تری منفرد س��وق یافته و ش��ناخت کامل او در 

رأس قرار گرفته است. 
شناخت کامل از مشتری سازمان را با کلیه عالیق 
و س��الیق مشتری آشنا ساخته و شرکت را در مسیر 

برقراری یک ارتباط مؤثرتر با وی یاری می دهد.
 ارتباط��ی که برای ت��داوم آن باید به جنبه های 
عاطفی هم پرداخته شود؛ برای درک بهتر این مفهوم 
می توان به این موضوع اشاره کرد که هیچ رابطه ای 
به س��ادگی ب��دون مفهوم اعتم��اد ت��داوم نخواهد 

داشت. 
یعنی مش��تری تا به س��ازمان اعتماد پیدا نکند، 
رابطه اش را تداوم نخواهد بخش��ید و این درحالی 
اس��ت که اعتماد نیز یک جنبه عاطفی و احساسی و 

روانشناسی است. 
پس در واقع می ت��وان گفت که حتماً یک جزء 
عاطفی در همه روابط موفق با مشتریان وجود دارد. 
»هرماوان کارتاجایا«، مدیر مؤسسه بازاریابی جهانی 
)WMA( درکتاب جدی��د خود با عنوان بازاریابی 
در ون��وس به طور مفصل به ای��ن موضوع پرداخته 
اس��ت و بازاریابی را در چش��م انداز تجارت آینده 

براساس عواطف تصویر کرده است.
 وی بی��ان می کند ک��ه در عص��ر اطالعات و 
فناوری، مش��تریان که مغزشان تحت تأثیر اطالعات 
بس��یار فراوان��ی قرار گرفته اس��ت، ب��رای تصمیم 
گیریه��ای خود کم کم به جنب��ه عاطفی وجود خود 

یعنی احساس رجوع می کنند.
 به همین دلیل یک��ی از توصیه های صاحبنظران 
بازاریابی اجرای بازاریابی تجربه اس��ت که منظور از آن 
این است که نباید فقط به ارائه خدمات خوب به مشتریان 
اکتفا کرد بلکه باید برای ایشان یک تجربه خوشایند در 
هنگام برقراری ارتباط با سازمان ایجاد کرد که این امر از 

طریق فناوریهای امروز کامالً قابل دسترسی است.
 در واق��ع باید گفت که پیش��رفتهای فناوری در 
عصر حاضر امکان برقراری ارتباطات بیشتر و آسانتر 
را فراهم آورده و این امکان را در اختیار مردم گذاشته 
تا به عنوان یک انس��ان با انتقال پیامهای عاطفی خود 
ارتباطات بیشتری برقرار سازند و مردم دوست دارند 
از این پیشرفتهای روزافزون بیشتر به خاطر نقش خود 

به عنوان انسان و نه حیوان اقتصادی، استفاده کنند.
 اصل اول بازاریابی در »ونوس« نیز اشاره به همین 
مسأله دارد که فناوری اطالعات باید بیشتر اطالعات 

عاطفی و کمتر اطالعات منطقی را به همراه آورد.
 ام��روزه بازاریابان ب��ا در اختیار داش��تن این 
فناوریها آس��انتر و بهتر می توانند با مشتریان خود 
ارتباط��ی توأم با عواطف برقرار کرده و اعتماد آنها 
را جلب کنند که البته این امر کاماًل بدیهی است که 
این مرحله پس از ارائ��ه خدمات و کاالهای کاماًل 
خ��وب و مطابق خواس��ت مش��تری و نوآوریهای 
مستمر باشد زیرا اگر س��ازمانها این اصل مسلم را 
که باید به مشتری کاال و خدمت مناسب با خواست 
او را ارائه کرد و برای هم داستان شدن با تحوالت 

نوآوریهای مستمر را پیشه کرد، فراموش کنند. 
پرداختن به جنبه عاطفی از دید مشتری شعار و 

نیرنگی بیش نخواهد بود. 

اشاره نگرشی نوین به بازاریابی

اصول بازاریابى
اکث��ر مزیته��ای رقابت��ی ناش��ی از »احس��اس« 
اس��ت؛ در واقع در ای��ن اصل به س��ازمانها توصیه 
می ش��ود اگر در عصری که فن��اوری آن را هدایت 
می کن��د خواهان پیش��ی گرفت��ن از رقبا هس��تند، 
بای��د به ج��ای »فکر« از »احس��اس« م��دد بگیرند.
آگاهی نس��بت به مش��تری بهترین اب��زار برای 
درک و دس��تیابی ب��ه نیازهای پنهان او اس��ت. این 
اصل بیان می کند که نیازه��ای عاطفی را نمی توان 
مس��تقیماً با تحقیقات کمی و مستقیم اندازه گرفت. 
نیازهای عاطفی را فقط می ش��ود با تحقیقات مبتنی 
بر آگاهی از مشتری کشف و پیش بینی کرد و نهایتًا 
اینک��ه تحقیقات کمی درباره اتفاقی اس��ت که برای 
مشتریان افتاده اس��ت در حالی که شناخت مشتری 
درب��اره اتفاقی اس��ت که ب��رای او روی خواهد داد.
مش��تریان خ��ود را در فرآیند کار مش��ارکت دهید.
مشارکت بیشتر مشتریان در فرآیند کار سبب می شود 
احساس مالکیت آنها بیشتر شود. مشارکت دادن مشتری 
به مفهوم تلقی او به عنوان یک شریک است و الزمه 

تقویت مشارکت مشتری توجه به عوامل زیر است: 
1(س��خاوت: ش��روع یک مش��ارکت مستمر به 
سخاوت و بخشندگی ذاتی دو طرف بستگی دارد زیرا 
شرکای خوب در فکر حساب و کتاب کردن نیستند.
2(اعتم��اد: اعتم��اد پای��ه گ��ذار مش��ارکتهای 
ب��زرگ و موف��ق اس��ت زی��را در مش��ارکت توأم 
ب��ا اعتم��اد طرفین احس��اس خش��نودی می کنند.

3(آرزو: مش��ارکتهای موف��ق بر پای��ه بصیرت 
و اه��داف و آمال مش��ترک بن��ا نهاده ش��ده اند. در 
واق��ع امی��د و آرزوه��ای مثب��ت و مش��ترک باعث 
گس��ترش و تقوی��ت هماهنگی و تعامل می ش��ود.
4(حقیق��ت: ش��رکا بای��د ب��رای صداق��ت و 
گش��اده روی��ی احت��رام متقاب��ل قائل باش��ند و در 
ش��رایط انباش��ته از انتقاد و کاره��ای مخاطره آمیز 
ش��هامت پذیرش نتیجه و ترحم و ش��فقت نس��بت 
به همتای خود را از این بازخوردها داش��ته باش��ند.
5(تعادل: این به مفهوم رعایت انصاف و برابری 
است؛ یعنی هریک از طرفین همان حقی را که برای 

خود قائل هستند برای طرف مقابل خود نیز قائل باشند.
6(متانت: مفهوم آن داش��تن ارتباطی توأم با نظم 
و آرامش اس��ت که مش��ارکت را تقوی��ت می کند. 
اگ��ر دقیق تر ب��ه همه م��وارد فوق توج��ه کنیم در 
خواهی��م یاف��ت که هم��ه آنه��ا تأکید بس��یاری به 
جنبه های عاطفی و احساس��ی وجود مشتری دارند.

ب��ه وع��ده خود وفا کنی��د. در این اصل بس��یار 
تأکی��د ش��ده اس��ت س��ازمانها نباید به هی��چ وجه 
تالش کنند مش��تریان خود را با ش��عارهای دروغین 
و فریبن��ده فری��ب دهن��د بلک��ه فقط در م��واردی 
ق��ول دهن��د ک��ه بتوانن��د کام��ل آن را اج��را کنند.
نتیجه گیری: به ط��ور خالصه می توان گفت 
دیگ��ر توصیه به ارائه کاال و خدمات کاماًل با کیفیت 
و یا برقراری نوآوری، امری بدیهی و مس��لم است و 
در واقع هر ش��رکتی باید کاالها و خدمات متناسب 
با خواست مشتری ارائه و مستمراً نوآوری کند. این 
دیگر رمز موفقیت و عامل تمایز نیس��ت؛ چون همه 
س��ازمانهای بزرگ و موفق با تالش و هزینه بسیار با 

حداکثر توان به این امر پرداخته و آن را کاماًل تحقق 
بخش��یده اند. بازارها از انواع کاالها و خدمات اشباع 
شده است و اینترنت و سایر عوامل فناوری در عصر 
حاضر رقابت را تشدید کرده و در عین حال قدرت 
مش��تری را افزایش داده اس��ت. لذا پس از طی این 
مراحل باید به سمت مشتری رفت و قلب او را نشانه 
گرف��ت و تالش کرد به هر ترتی��ب توجه، عالقه و 

احساس او را به سمت سازمان جلب کرد.
 ب��رای تحقق این مهم باید راهبردهای بازاریابی 
پویا، ظریف و قابل اعتماد شود، نام تجاری فریبنده، 
ت��ک، همدل و وسوس��ه انگی��ز ش��ود و در نهایت 
فن��اوری اطالعات باید جه��ان عاطفی تری را ایجاد 
کن��د. بدین مفهوم که فناوریه��ای عصر حاضر نه تنها 
برای تولید کاالها و خدمات کاماًل سفارش��ی ش��ده 
و در فراهم آوردن امکان نوآوریهای مس��تمر به کار 
م��ی رود بلکه م��ا را در برق��راری ارتباطی هر چه 
نزدیکتر و عاطفی تر با مشتریان خود نیز یاری سازد.
تنظیم برای زاينده رود: سپیده نصراصفهانی

بازاریاب واقعاً کيست؟
برای اینکه بتوانیم جایگاه یک بازاریاب را 
مش��خص کنیم، باید ترکیب چهارگانه آمیخته 
بازاریابی را مورد توجه قرار دهیم. این ترکیب 
عبارت اس��ت از: 1- محصول 2- قیمت 3- 
توزیع 4- ترفیع ف��روش. در این طبقه بندی، 
 )Direct Marketing( بازاریابی مس��تقیم
در کنار اموری مثل تبلیغات، یکی از روشهای 
پیش��برد فروش برای محص��والت و خدمات 
اس��ت. بازاریابی مس��تقیم هم خود روشهای 
گوناگونی دارد. یکی از این روش��ها اس��تفاده 
از توانمندیهای ارتباطی انسانی است. بنابراین 
چه کسی بازاریابی مستقیم را انجام می دهد؟ 
بازاری��اب. در همین جا توجه و بررس��ی دو 

مفهوم دیگر نیز الزم و ضروری است:
1- ویزیتور: یعنی کس��ی که در واقع یک 

کاتالوگ زنده و انسانی است. 
وظیف��ه او تنه��ا و تنها معرف��ی محصول/ 
خدمت براس��اس مطالب از قبل تعیین شده و 

پرکردن فرم سفارش مشتری است.
2. فروشنده: کسی که مسئول فروش و یا 
تبادل پول و محصول/ خدمت میان سازمان و 

مشتری است. 

فروش��نده کس��ی اس��ت ک��ه در مکانی 
مش��خص، انواع محصوالت/ خدمات سازمان 
خود را بر اساس اعالم در خواستهای مشتری 
به او ارائه می کند و در قبال پرداخت آن، پول 

دریافت می کند.
این دو مفه��وم، مفاهیمی هس��تند که در 
بیش��تر مواقع، مفهوم بازاری��اب را تحت تأثیر 
خود قرار می دهند و خود را به جای آن قالب 

می کنند. 
این در حالی است که بازاریاب وظایف و 
مسئولیتهای تفکیک شده و مشخص شده ای 
دارد ک��ه در ادامه به بررس��ی برخ��ی از آنها 

می پردازیم. 

یک بازاریاب افزون بر داش��تن مهارتهای 
ویزیتوری )معرفی کننده( و فروشندگی )ارائه 
کننده مس��تقیم محصول/ خدم��ت محدود و 
دریاف��ت کننده مس��تقیم و همزمان بهای آن(، 

وظایف دیگری نیز دارد؛ از قبیل:
1- ت��وان ب��االی مذاکره ه��ای توجیهی، 

استداللی، مشاوره ای و حتی مقابله ای
2- تسلط بر مفاهیم و دانشهای تخصصی 

و وابسته به بازاریابی
3- توان جذب سفارش های باال

4- جذب و انتق��ال اطالعات در مجرای 
 Marketing Information Sistem(

سازمانی
5- ارائه مش��اوره های بهره وری تولید به 

تصمیم گیران در سازمان
6- مدیریت جزئی در روابط مشتریان

7- ش��رکت در امور هماهن��گ برندینگ 
سازمانی و ساختمان ذهنی مناسب در بازار

8- شناسایی کدهای توزیعی مناسب
9- تجسس اطالعات.

بنابراین در می یابیم که وظایف بازاریاب 
در طبقه بندی ساختمان بازاریابی یک سازمان 
به چ��ه صورتی اس��ت. بازاریاب��ان در انجام 
بازاریابی مستقیم برای یک سازمان می توانند 
از ابزاره��ای مختلفی همچون اینترنت و تلفن 

نیز استفاده کنند. 
در چند س��ال اخی��ر این ن��وع بازاریابی 
بسیار مرسوم شده اس��ت و عناوینی همچون 
بازاری��اب تلفنی و بازاریاب اینترنتی به وجود 
آمده اس��ت! مهارت در تماس تلفنی و تسلط 
بر استفاده بهینه تحت وب، جزء جدا ناشدنی 
مهارتهای یک بازاریاب است و نمی توان اینها 

را از هم جدا کرد. 
ف��رد بازاریابی ک��ه بتواند ارتب��اط تلفنی 
مناس��ب برقرار کند، باید توان مدیریت جلسه 

را هم داشته باشد. 

در غی��ر این ص��ورت، تنه��ا کاری را که 
می تواند به بهترین شکل ممکن صورت دهد، 
سوزاندن مشتریان یکی پس از دیگری است. 
س��ؤال دیگری که جای طرح و بررس��ی 
دارد این اس��ت که چرا چنین نگرش اشتباهی 
درباره بازاریابان وجود دارد؟ برای پاسخدهی 
مناس��ب به این پرس��ش می ت��وان دالیلی را 

مطرح کرد که برخی از آنها عبارتند از:
1- برخی از مدیران کس��ب و کار احتماالً 
درک مناسبی از بازاریابی و در نتیجه بازاریاب 

ندارند
2- ساختار بازاریابی تفکیک شده مناسبی 

در بسیاری از سازمانها وجود ندارد

3- بسیاری از بازاریابان، بازاریاب نیستند 
و یا فکر می کنند که بازاریابند

بازاریاب��ان را  از مدی��ران و  4- برخ��ی 
فروشنده و یا ویزیتور صرف می دانند

5- بازاریابی هم مثل بس��یاری از مشاغل 
دیگر چند منظوره است. 

مث��اًل همانطور که یک منش��ی باید بتواند 
طراح��ی، بازاریاب��ی، نظاف��ت، آش��پزی، نقد 
کردن چک، مدیریت ب��ر اعتراضات، نظارت 
بر س��ایر پرس��نل، تنظیم برنام��ه و... را انجام 
دهد، یک بازاریاب هم باید بتواند، ویزیتوری، 
مدیری��ت  مال��ی،  مدیری��ت  فروش��ندگی، 
استراتژیک، مدیریت تولید، مدیریت فروش، 
نظافت، آشپزی و اگر شد بازاریابی هم بکند! 

بازاریابى اینترنتى چيست؟
به طور کلی واژه بازاریابی اینترنتی به اس��تفاده 
از اینترن��ت جه��ت انجام تبلیغات، ف��روش کاال و 
خدم��ات اطالق می ش��ود. این بازاریاب��ی نوعاً بر 
اصل »پرداخت به ازای هر کلیک« اس��توار اس��ت 
و ش��امل آگهی های تبلیغاتی موجود در س��ایت ها،
 ایمی��ل هایی که ب��رای معرفی محصوالت ارس��ال 
می ش��ود، آگهی های متحرک و جذاب گرافیکی، 
تبلیغ در موتورهای جستجو، تبلیغات در وبالگهای 

مختلف و مقاالت تبلیغاتی است.
تعری��ف: بازاریابی اینترنتی بخش��ی از تجارت 
الکترونیک اس��ت ک��ه مدیریت اطالع��ات، روابط 
عمومی، خدمات مش��تریان و بخش ف��روش را در بر 
دارد. به طور کلی تج��ارت الکترونیک و بازاریابی 
اینترنت��ی از زمان��ی ک��ه دسترس��ی ب��ه اینترنت به 
ص��ورت گس��ترده برای عم��وم مردم فراهم ش��د، 
رواج یافته اس��ت. در حال حاضر بیش از یک سوم 
مصرف کنن��دگان خانگی در امریکا و بس��یاری از 
نقاط اروپا که به ش��بکه اینترنت دسترس��ی دارند، 
خریده��ای خ��ود را به ص��ورت اینترنت��ی انجام 
می دهند. این روش برای ش��رکت هایی که مایلند 
فعالیت ه��ای از راه دور خود را گس��ترش دهند و 
اصطالح��اً آن را به تج��ارت آنالین تبدیل کنند نیز 

ثمربخش است.
مراحل فرايند بازاريابی الکترونیکی

- ایجاد استراتژی واحد تجاری
- مشخص کردن فرصتهای بازار

- فرموله کردن استراتژی ها
- طراحی تجربه مشتریان
- طراحی برنامه بازاریابی

- مهارت مشتریان
- ارزیابی نتایج

تاريخچه: آغاز بازاریابی اینترنتی به اوایل دهه 
90 برمی گردد، در آن زمان وب سایت ها اطالعات 
خود را به روش��ی بسیار س��اده و تنها با استفاده از 
فایل های متنی ارائه می دادند، به تدریج گرافیک و 
در پی آن تبلیغات تصویری به سایت های مختلف 
افزوده شد. آخرین قدم در این زمینه تکامل تجارت 
آنالی��ن و ب��ه کارگی��ری اینترنت جهت س��رعت 

بخشیدن به فروش کاال و خدمات است.

مدل های تجاری و اشکال مختلف آن:
بازاریاب��ی اینترنت��ی به چندین م��دل مختلف 
وج��ود دارد و مدل ه��ای اصل��ی آن عبارتن��د از: 
 B2B business-to-business ک��ه اصطالحاً 
ن��ام گرفت��ه و business-to-consumer ک��ه 
C2B نامیده می ش��ود. در مدل B2B دو ش��رکت 
مختلف با یکدیگر به تجارت می پردازند، در حالی 
که مدل C2B مس��تقیماً با مصرف کننده در ارتباط 
است. بازاریابی اینترنتی با مدل C2B آغاز شد و به 
تدریج مدل B2B نیز که پیچیده تر از مدل اول بود 
پدیدار گشت. مدل سومی نیز وجود دارد که چندان 
 P2P ًیا اصطالحا peer-to-peer رایج نیست و
نامیده می ش��ود، در این مدل افراد اجناس مختلف 
را بی��ن خود به اش��تراک و معاوض��ه می گذارند. 
بازاریاب��ی اینترنتی اش��کال مختلف��ی دارد، یکی از 
آنها مش��خص کردن محدوده قیمت است. در این 
حالت، مش��تریان محدوده قیمت و بودجه ای را که 
می خواهند صرف کنند، مشخص می کنند و سپس 
از میان اجناس موجود در آن محدوده، کاالیشان را 
انتخاب می کنند. ش��کل دیگر، جس��تجو به منظور 
یافتن ارزانترین قیمت اس��ت. آخرین روش »حراج 
آنالین« اس��ت که خری��داران روی اجناس موجود 
قیمت های پیشنهادی خود را می گذارند و در واقع 

نوعی مزایده آنالین است.
مزايا:

از مزای��ای بازاریاب��ی اینترنتی می ت��وان به در 
دس��ترس بودن اطالعات وس��یع و نامحدود اشاره 
ک��رد، کاربران ب��ا اتصال به اینترنت و جس��تجوی 
کاالی مورد نظرشان به راحتی قادرند در هر ساعتی 
از ش��بانه روز اطالع��ات کاملی راجع ب��ه آن کاال 
دریاف��ت و در صورت تمایل نس��بت به خرید آن 
اق��دام کنند. به عالوه فروش آنالی��ن برای مالکین 
شرکت ها به علت عدم نیاز به نیروی کاری، مقرون 
ب��ه صرفه تر نیز اس��ت. به طور کلی با اس��تفاده از 
بازاریابی اینترنتی می توان بازار محدود و محلی را 

به بازاری گسترده و جهانی تبدیل کرد.
محدوديت ها:

محدودیت ه��ای بازاریاب��ی اینترنتی هم برای 
مشتریان و هم برای فروشندگان مشکالتی به وجود 

می آورد. پایی��ن بودن س��رعت اینترنت می تواند 
مسبب مشکالت بسیاری شود، اگر حجم اطالعات 
و تع��داد صفح��ات وب س��ایت ش��رکتی بیش از 
اندازه زیاد باش��د، کاربران ب��رای دریافت و دانلود 
اطالعات مورد نظر خود به کوش��ش ف��راوان نیاز 
خواهن��د داش��ت. بازاریابی اینترنتی ب��ه خریداران 
امکان لمس، بو کردن، چشیدن و به طور کلی دیدن 
کاال از نزدی��ک را قبل از خرید، نمی دهد. برخی از 
فروشندگان عرصه تجارت الکترونیک، برای هر چه 
کم رنگ تر جلوه دادن این قبیل مشکالت و جلب 
اطمینان مشتریان، سیاس��ت های مختلفی را به کار 
می گیرند و تحت ش��رایطی امکان بازپس فرستادن 

کاال را در اختیار خریداران آنالین قرار می دهند.
اقدامات امنیتی:

برای خریداران و فروش��ندگانی که از تجارت 
آنالین اس��تفاده می کنند، نگرانی های امنیتی مسأله 
بسیار مهمی است. بس��یاری از مصرف کنندگان از 
آنج��ا که به امنیت اطالعات ش��خصی خود در این 
س��ایت ها اطمینان ندارند، در مورد خرید اینترنتی 
دچار تردید می ش��وند. اخیراً برخی از ش��رکت هایی 
که خدمات فروش آنالی��ن ارائه می دهند، از دادن 
هرگون��ه اطالع��ات در مورد خریداران به ش��دت 
اجتن��اب می ورزن��د. حتی ش��رکت های��ی وجود 
دارند که در وب س��ایت خود ب��ه امنیت اطالعات 
شخصی خریداران اشاره کرده و آن را صد در صد 
تضمین می کنند. در پ��اره ای موارد نیز این امکان 
در اختیار کاربر قرار داده می ش��ود که پس از اینکه 
خریدش به پایان رسید، اطالعات شخصی خود را 
از بانک اطالعاتی ش��رکت مورد نظر حذف کند. به 
هرحال، بس��یاری از خریداران آنالین از این امر که 
ممکن است اطالعات شخصی شان در اختیار دیگر 
ش��رکت ها قرار گیرد، کاماًل بی اطالعند. در چنین 
حالت��ی هیچ راهی جهت متوقف ک��ردن این انتقال 
اطالعات وجود نخواهد داشت. امروزه شرکت هایی که 
فروش آنالین انجام می دهند، اقدام به اس��تفاده از 
روش های گوناگون به منظور حفظ حریم اطالعات 
شخصی مشتریان و برطرف کردن نگرانی های آنها 
 )Encryption( هس��تند. پنهان س��ازی اطالعات
یکی از روش��های اصلی اس��ت که در این زمینه به 

کار گرفته می شود. در این روش اطالعات کاربران 
به کدهایی تبدیل می شود که دسترسی به اطالعات 
آنها تنها با تأیید ش��رکت م��ورد نظر امکان خواهد 
داش��ت. به عبارت دیگر با قویتر شدن این سیستم، 

درجه امنیت اطالعات نیز باالتر می رود.
تأثیرات بر صنايع مختلف:

بازاریاب��ی اینترنتی تأثیر فراوانی بر بازار صنایع 
مختل��ف از جمل��ه موس��یقی، بانک��داری و خرید 
و فروش عتیقه داش��ته اس��ت، در صنعت موسیقی 
بسیاری از مصرف کنندگان و عالقه مندان به جای 
خرید س��ی دی، از سایت های اینترنتی MP3های 
م��ورد نظر خ��ود را خریداری و دانل��ود می کنند. 
بازاریاب��ی اینترنتی بر صنعت بانکداری نیز بی تأثیر 
نبوده و روز به روز بر تعداد بانک هایی که خدمات 
آنالین انجام می دهند، افزوده می شود. این سیستم 
ب��ه دلیل عدم نیاز به مراجعه به ش��عب بانک ها، از 
طرف مشتریان مورد استقبال بسیار قرار گرفته است. 
امروزه خدمات بانکی آنالین یکی از پرسرعت ترین 
عملیاتی است که از طریق اینترنت انجام می شود. 
44 درصد از کل کارب��ران اینترنت، عملیات بانکی 

خود را به صورت آنالین انجام می دهند.
اقدامات اخیر:

اخیراً بحث هایی نیز در رابطه با مالیات فروش 
آنالین از گوش��ه و کنار به گوش می رسد، در حال 
حاضر در کش��ور امریکا خریداران آنالین در پایان 
هر س��ال مالیات اجناس��ی را که از طریق اینترنت 
خریداری کرده اند، همراه با بقیه مالیات های خود 
پرداخ��ت می کنند. هر چند به نظر می رس��د تنها 
تعداد اندکی از کاربران این نوع مالیات را پرداخت 
می کنند. به همین منظور اخیراً در 13 ایالت مختلف 
امریکا ش��رکت ها را تش��ویق می کنند به ازای هر 
کاالی��ی که آنالی��ن به فروش می رس��انند، مالیات 
آن را نی��ز در نظر بگیرند اما هن��وز اجباری در این 
مورد وجود ندارد. به ه��ر حال اگر وضع به همین 
منوال ادام��ه پیدا کند، طولی نمی کش��د که دولت 
آنها را مجبور به دریافت مالیات کند. دولت امریکا 
اعالم کرده همه س��اله رقمی معادل 15 میلیارد دالر 
مالیات پرداخت نش��ده مربوط به خریدهای آنالین 

به اقتصاد این کشور لطمه وارد می کند.
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اصفهان

اصفهان

اصفهان

شهرکرد
اصفهان

امام رضا)ع( مظهر دانش علویاصفهان
ــی-  ــود رئیس ــهرکرد، محم ش
رض��ا )ع( آیین آینه هاس��ت، تفس��یر 
فصاحت همه امام های عالم، آیینه همه 
امامزاده ها که ب��رای دیدن امام چونان 
نگینی تابنده در حلقه علویان طبرستان 
و پ��ارس و نیش��ابور ق��رار گرفتن��د. 
هوای همین حوالی است که بوی 
خدا دارد، آیینه ها تن پوشی از انعکاس 
نور توحیدی برت��ن کرده اند و گویی 
به پاس مهم��ان ن��وازی، قطعه ای از 
بهشت را به خراسان داده اند تا روضه 
رضوان رضوی اینجا همیشه برپا باشد. 
رضا )ع( راضی به رضاس��ت، مرضی 
ب��ه رضایت اعلی و امی��ر همه قلوب 
تپن��ده در دل تاریخ که با زبان آیینه ها 
روای��ت مظلومیت خان��دان نبوت را 
تفس��یر می کند و چونان خورشیدی 
تابن��ده در روضه روض��وان رضوی، 
مهمان خجس��ته ایرانیان اس��ت تا ابد. 
رضا )ع( غریب مدینه اس��ت و آش��نا 
گش��ته توس در وادی خرمگاه علویان 
که حضورش قطعه ای از بهش��ت را 
به س��رزمین آفتاب ایران آورده است. 
در س��حرگاهان 11 ذیقعده سال 148 
هج��ری قمری، خداون��د به حضرت 
موسی بن جعفر)ع( و بانوی مطهری به 
نام » تکتم« که او را »طاهره« می گفتند 
در مدینه فرزندی عطا کرد که نامش را 
»علی« گذاش��تند و بعدها لقب »رضا«، 
»صابر«، »فاضل«، »رضی« و »وفی« به او 
داده شد. امام رضا)ع( نوه امام صادق)ع( 
و هم��ان »عالم آل محمد« اس��ت که 
حضرت صادق آرزو کرده بود که زنده 
باشد تا او را ببیند. وی بزرگترین فرزند 
موسی بن جعفر)ع( بود که در سال 183 
ه.ق بعد از شهادت پدرش، مسئولیت 
امامت شیعیان را عهده دار شد و حدود 
20 س��ال امامت ک��رد. »رض��ا« بودن 
حضرت ثامن االئمه)ع( ریشه در تاریخ 

اس��الم و ائمه)ع( دارد، چرا که از نظر 
تاریخی بعد از شهادت امام حسین)ع(، 
مسأله خونخواهی ایشان همواره در بین 
مسلمانان مطرح بود و در کمتر از یک 
س��ال پس از ش��هادت امام حسین)ع( 
تا س��قوط حکومت بنی امیه، همواره 
قی��ام های��ی در طلب خ��ون خواهی 
امام حس��ین )ع( صورت می گرفت. 
ای��ن افراد در منطقه خراس��ان به دلیل 
نفوذ بعضی از س��رداران بزرگ، نفوذ 
زیادی پیدا کردند که جریان ابومس��لم 
خراس��انی که زمینه تأسیس حکومت 
عباسیان و انقراض سلسله بنی امیه را 
فراهم آورد از آن جمله است. از زاویه 
تاری��خ ائمه)ع( نیز بای��د گفت که در 
روایات اسالمی پیش بینی شده بود که 
فرزند امام موسی بن جعفر)ع( با لقب 
رض��ا، به ایفای نق��ش امامت خواهند 
پرداخت، بنابراین حضرت رضا هم با 
درایت و عقالنی��ت به تقویت قدرت 
علویان پرداختند. حضرت رضا)ع(، با 
نامهای رئ��وف و عالم آل محمد)ص( 
نیز شهرت دارند و رئوف بودن ایشان 
ب��ه خلق و خوی و منش ش��خصیتی 
حضرت باز می گردد و رس��یدگی به 
امور مستمندان و تواضع نسبت به آنها، 
روی خوش نشان دادن به زیر دستان، 
گشاده دستی و همه این حاالت موجب 
شده که ایش��ان به امام رئوف شهرت 
یابند. عالم آل محمد بودن به مقام علمی 
ایشان، باز می گردد و مناظره هایی که 
ایش��ان با اصحاب ادیان و مذاهب آن 
روزگار انج��ام می دادند. امام رضا)ع( 
مظهر عقالنیت اسالم است و حضرت 
علی ابن موسی الرضا)ع( دو کار عمده 
در حوزه اسالم انجام داد، که عرضه و 
ارائه جنبه عقالنی و معنوی دین خدا و 
حقیقت دین و نیز تبیین پایه های نظری 
و اجتماعی سیستم مطلوب حکومت 

عدل اسالمی با محوریت امام معصوم 
دو اقدام مهم امام رضا)ع( اس��ت. امام 
رضا )ع( در جود و سخاوت، در عبادت 
و بندگی س��رآمد مردان آسمانی بود و 
یگانه سخنور ممتاز بود که گوهرهای 
گرانبها به دست مردم ریخت. از جمله 
ویژگی های امام رضا)ع( حضور ذهن، 
س��رعت انتقال، قوت روانی و شیوایی 
کالم بود. برتری علم��ی آن حضرت 
در مباحث��ه و مناظره با رؤس��ای ادیان 
و دانش��مندان دلیل آشکاری بر درجه 
حضور ذهن و س��رعت انتقال ایشان 
بود. عبداهلل معروف به »مأمون« هفتمین 
خلیفه از سلس��له بنی عباس با هدف 
بهره برداری سیاس��ی و مهار شیعیان، 
حضرت رض��ا)ع( را برای والیتعهدی 
به ایران دعوت کرد، البته دعوتی پیگیر 
و مصرانه که در نهایت به ش��هادت آن 
امام انجامید. زمانی که حضرت رضا)ع( 
اراده کردند از وطن خارج ش��وند و در 
آن هنگام که آماده سفر شدند، خانواده 
خود را گردآورده فرمان دادند که بر او 
اش��ک بریزند تا حدی که صدای ناله 
آنها بلند ش��ود و آنگاه مق��دار دوازده 
هزار دینار بین آنان تقس��یم فرمود و به 
آنان گفت: من هرگز به س��وی شما بر
نم��ی گ��ردم. س��پس با قب��ر جدش
رس��ول اهلل)ص( وداع ک��رد و اش��ک 
ریخت و از مدینه به س��وی خراسان 
حرکت کرد. در جریان این سفر، هنگام 
توقف در نیشابور امام رضا)ع( در جمع 
مردم این شهر بنا به درخواست دو تن 
از عالمان دینی حدیث » سلسه الذهب« 
را بیان نمودند. مأمون عباسی در وهله 
نخس��ت به امام )ع( پیش��نهاد کرد که 
خالفت را برعهده گیرد اما پس از امتناع 
امام، از ایشان خواست که والیتعهدی 
را بپذیرد که باز هم با مخالفت امام )ع( 
روبرو شد اما پس از تهدیدهای مأمون، 

امام با اکراه و اجبار ولیعهدی را پذیرفتند 
و فرمودند: »والیتعهدی را می پذیرم به 
شرط آنکه آمر و ناهی و مفتی و قاضی 
نباشم و کسی را عزل و نصب نکنم و 
چیزی را تبدیل و تغییر ندهم.« مأمون 
همه ای��ن ش��رایط را پذیرفت. مأمون 
پس از ناامیدی از نقشه های خود برای 
سوء استفاده از محبوبیت عمومی امام 
در استحکام پایه های خالفت خود و 
احساس خطر از موقعیت امام رضا)ع( 
در می��ان مردم، آن حضرت را مس��موم 
و به شهادت رس��اند، سپس نامه ای به 
بنی عباس و یاران خ��ود و مردم بغداد 
نوش��ت و مرگ علی بن موسی )ع( را 
به آنان اعالم کرد و از آنان خواس��ت که 
فرمانبرداری کنند و به اطاعت او درآیند، 
زیرا دشمنی آنان با او جز به سبب بیعت 
وی با علی بن موس��ی )ع( نبوده است. 
قس��متی از یادگارهای علمی و معنوی 
امام رضا)ع( به وسیله دانشمندان اسالمی 
جم��ع آوری ش��د،  از جمله آنها کتاب 
»عیون اخبارالرضا« است که در آن احادیثی 
از امام رضا نقل شده و کتاب »علل الشرایع« 
شامل حکمت و مصالحی که در مورد 
احکام و دستورهای علمی اسالم، فوائد و 
آثار آنها از امام هشتم )ع( نقل شده است. 
این دو کتاب از مرحوم »شیخ صدوق ابن 
بابویه« متوفی به سال 381 هجری قمری 
در ری است. کتابهای دیگری نیز همچون 
»طب الرض��ا« از میراث معنوی برجای 
مانده از آن امام اس��ت. خیل مش��تاقان 
از این س��فره کریمانه بهره می س��تانند 
و قل��ب خویش را با ن��ام واالی آن امام 
همام آذین می بندند و رضا )ع( بخشی 
از بهشت در سرزمین ایران است. اینک 
ایرانیان، میهمان نوازان دل نوازی هستند 
که چونان چشمان خویش به این مهمان 
بزرگ افتخار می کنند و هرچه دارند به 
برکت وجود این مهمان بزرگ اس��ت. 

دس��تیار و مش��اور عالي فرماندهي معظم 
کل قوا با اشاره به رخدادهاي پس از انتخابات 
اف��زود: ملت ما طرفدار اص��ول و ارزش هاي 
اسالمي است و نه طرفدار افراد و سابقه آنها. 
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومي دفتر 
دس��تیار و مشاور عالي فرمانده معظم کل قوا، 
یادواره س��رداران و 600 ش��هید منطقه رهنان 
اصفه��ان، به هم��ت بنیاد ش��هید منطقه یازده 
اصفهان و با پیام رهب��ر معظم انقالب برگزار 
ش��د. در پیام رهب��ر معظم انقالب اس��المي 
حضرت آی��ت اهلل خامنه اي آمده اس��ت: »یاد 
و نام ش��هیدان سرافراز و سعادتمند آن منطقه 
پربرک��ت را گرامي  مي داری��م و علو درجات 
آنان را از خداوند متعال مسألت مي کنیم و به 

خانواده هاي معزز آنان درود مي فرستیم.
ای��ن ش��هیدان عالیقدر و دیگر ش��هداي 
عظیم الش��أن ملت ایران، مایه سربلندي ایران 
اسالمي شدند، هم در چشم جهانیان و تاریخ 
و هم برتر از آن، در چش��م ساکنان مأل اعلي 
و فرش��تگان و ارواح مقرب��ان الهي.خداون��د 
م��ا را با آنان محش��ور فرمای��د«. همچنین در 
بخ��ش دیگري از ای��ن یادواره پیام ریاس��ت  
محترم جمهوري قرائت شد. سردار سرلشکر 
پاس��دار سیدیحیي صفوي، دس��تیار و مشاور 
عال��ي فرماندهي معظم کل قوا در این یادواره 
ب��ا بیان اینکه عظم��ت و صالبت کنوني ملت 
ایران در گرو فداکاري و ایثار ش��هیدان است، 
اظهار داش��ت: عظمت ملت ایران در هش��ت 
سال دفاع مقدس مرهون شجاعت و فداکاري 
ش��هیدان اس��ت و ش��هیدان درس و مکت��ب 
مقاومت را به جوانان مسلمان لبنان و فلسطین 
آموختن��د و فرهنگ مقاومت که امروز در دنیا 
سرلوحه مبارزات گروه هاي مقاومت اسالمي 
قرار گرفته از هش��ت س��ال دفاع مقدس الگو 
گرفته ش��ده اس��ت؛ جوانان لبناني با تأسي از 
فرهنگ مقاومت ملت ایران، 33 روز در مقابل 
ارتش مجهز اس��رائیل ایستادند و مثل جوانان 
بس��یجي ما سربند به پیشاني بستند و به دنبال 
تانک هاي مرکاواي اسرائیلي دویدند تا آنها را 
منفجر کنند؛ مردم غزه نیز در 22 روز مقاومت 
خود در مقابل ارتش اس��رائیل با الگو گرفتن 
از مقاومت ایران ایس��تادگي کردند. سرلشکر 
صف��وي در بخش دیگري از س��خنان خود با 
اشاره به جریانات پیش آمده پس از انتخابات، 
گفت: در عرصه رقابت هاي سیاسي اجتماعي 
و انتخاب��ات اخی��ر یک ش��بهه و ابه��ام براي 

عده اي از مردم عزیز و برخي نخبگان سیاسي 
پی��ش آمده اس��ت، در یک ط��رف برخي از 
چهره ها که در مقطع زماني هم، مسئولیت هایي 
داش��ته اند را مي بینند و در طرف دیگر مواضع 
قانوني مسئوالن کش��ور مانند شوراي نگهبان 
و سران س��ه قوه را مش��اهده مي کنند. سؤال 
اینجاس��ت که چگونه مي توان تش��خیص داد 
مواض��ع کدام گ��روه و یا ش��خصیت بر حق 
اس��ت؟ س��ردار صفوي با تأکید بر ضرورت 
تشخیص و ش��ناخت حق و باطل در مواضع 
گروه ه��ا و جریان ها و ریش��ه یابي علل اصلي 
خطاه��ا و گمراهي فک��ري برخي اف��راد، با 
تشریح سابقه تاریخي جنگ جمل و موضوع  
طلح��ه و زبی��ر و دس��تاوردهاي فک��ري این 
جن��گ افزود: بنا به فرمایش حضرت علي)ع( 
اش��خاص نباید مقیاس و می��زان حق و باطل 
ق��رار گیرند، بلکه این حق و باطل اس��ت که 
باید مقیاس افراد و ش��خصیت آنان باشد. وي 
ادامه داد: یعني باید حق و باطل را شناخت و 
آنگاه اشخاص و شخصیت ها را با حق مقایسه 
کرد، اگ��ر با حق منطبق بودند، ش��خصیت و 
سخنانش��ان را پذیرفت و این گونه افراد تا آن 
وق��ت پیش ما احترام دارن��د که به حقیقت و 
قانون احترام بگذارند. دس��تیار و مشاور عالي 
فرماندهي معظم کل قوا با اشاره به رخدادهاي 
پس از انتخابات افزود: ملت ما طرفدار اصول 
و ارزش هاي اسالمي است و نه طرفدار افراد 
و س��ابقه آنها. در جایي که م��ي بینیم اصول 
اسالمي و حرمت عاشوراي حسیني به دست 
همین س��ابقه دارها پایمال مي شود، دیگر این 

افراد نزد ملت ما احترامي ندارند. 
وي ادام��ه داد: ب��ا تکیه ب��ر آموخته هاي 
قرآني، ریش��ه اصلي خطاها و گمراهي فکري 
بش��ر از تکیه بر ظن و گم��ان به جاي علم و 
یقین، تکی��ه بر میل ها و هواهاي نفس��اني، و 
ش��تاب زدگي نش��أت مي گیرد. ق��رآن کریم، 
به ش��دت با پیروي از ظ��ن و گمان مخالفت 
مي کند و مي فرماید: »مادامي که به چیزي علم 

و یقین حاصل نکرده اي آن را دنبال مکن«. 
صفوي ش��تاب زدگي را از دیگر عوامل به 
خطا و گمراهي رفتن بش��ر عنوان کرد و ادامه 
داد: هر قض��اوت و اظهار نظري مقدار معیني 
م��دارک الزم دارد و تا م��دارک به قدر کافي 
در یک مسأله جمع نشود، هرگونه اظهارنظر، 
ش��تاب زدگي به دنبال خواهد داشت و موجب 

لغزش اندیشه خواهد شد.

ــگار  ــی- خبرن ــر خیرالله هاج
ــده رود؛ همزم��ان ب��ا دهه فجر  زاين
مراس��م افتتاحی��ه ح��وزه مقاوم��ت 
بس��یج ب��رادران 13 )حض��رت قمر 
بن��ی هاش��م)ع(( و ح��وزه مقاومت 
بس��یج خواه��ران 14 )محدثه )س(( 
با حضور مس��ئولین عالی رتبه استان 
اصفهان، س��ردار ملکی جانشین سپاه 
صاحب الزمان استان اصفهان، سرهنگ 
احمدی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
فرمانده��ان  )ع(،  ص��ادق  ام��ام 
پایگاهه��ای مقاوم��ت خواه��ران و 
برادران و خانواده های ش��هدا برگزار 
ش��د.فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج 
امام صادق)ع( با اشاره به سخنان امام 
خمین��ی)ره( که انقالب را تش��بیه به 
انقالب جهان اس��الم ب��ه پرچمداری 
نبی اکرم)ص( کردند، اظهار داش��ت: 
رحلت پیامبر اکرم و ائمه معصومین)ع( 
دین خدا را در جامعه حاکم کرد. وی 
فلس��فه بنیاد بس��یج را در سخن امام 
خمین��ی )ره( بیان کرد ک��ه فرمودند: 

»تکلیف ما را سیدالشهدا روشن کرده 
است.« سرهنگ احمدی تصریح کرد: 
عامل پیشرفت کشور حضور به موقع 
در می��دان عمل و مقاوم��ت در برابر 
دشمنان است و اگر نام بسیج و بسیجی 
در کش��ور ماندگار و مورد افتخار امام 
خمین��ی)ره( بود به این خاطر اس��ت 
که این عزیزان در میدان عمل بس��یار 
خوب ظاهر ش��دند.وی با اش��اره به 
اتفاقات بعد از انتخابات و شعارهایی 
که علیه بسیج و بسیجیان داده شد بیان 
داشت: این شعارها به این خاطر بود که 
دشمنان دیدند بسیجیان گوش به فرمان 
ولی فقیه هستند و مأموریت بسیج در 
این مقطع خاص ایس��تادگی در مقابل 
تهدیدات فرهنگی دش��من و شبهات 
و فتنه های آنان اس��ت. فرمانده ناحیه 
مقاومت بس��یج امام صادق)ع( یادآور 
شد: مخاطب بسیج آحاد مردم است و 
بسیجیان باید در راه اهداف انقالب در 
حوزه ها و پایگاههای بسیج فعالیت و 
هر روز نسبت به گذشته تعداد حوزه ها 

و پایگاهها و ارتباط آنها افزایش یافته تا 
تمامی محله ها زیر چتر پر افتخار بسیج 
قرار گیرند.در ادامه مراسم سردار ملکی 
جانش��ین فرمانده سپاه صاحب الزمان 
استان اصفهان، افتتاح این حوزه از بسیج 
را رخ��دادی مهم در جهت حرکت و 
رویش در محدوده پایگاههای مستقل 
بسیج دانست و افزود: انقالب اسالمی 
در شرایطی به وجود آمد که هر حرکت 
انقالبی در دنیا ایجاد می شد، وابسته به 
بلوک غرب و شرق بود اما در این میان 
یک رهبر الهی ظهور و انقالبی را که نه 
وابسته به شرق و نه به غرب بود را پایه 
ریزی کرد. سردار ملکی با تأکید بر اینکه 
امام خمینی )ره( این انقالب را سیلی 
محکمی به غرب و شرق می دانست، 
تصریح کرد: این انقالب برای غرب که 
خود را مالک همه کشورها می دانست 
و در این راس��تا تمام��ی منافع مالی و 
سیاسی و پرستیژ پوشالی اش تخریب 

شد، بسیار سخت بود.
 وی گف��ت: اعتباری ک��ه امروز 

امریکا در دنیا به دست آورد، اعتباری 
با سر نیزه، نه اعتباری سیاسی و حیثیتی 
است، امام آمد و نقاب از چهره امریکا 
کنار زد و گفت: »اسالم ما نباید اسالم 
امریکایی باش��د، باید اسالمی بر پایه 
عدال��ت و تظلم خواهی و مش��خص 
ش��دن ظلم از ظالم باش��د.« جانشین 
فرمانده س��پاه صاحب الزمان)عج( در 
ادامه ضمن اشاره به جنگ نرم که بعد 
از انتخابات در کش��ور ایجاد شد، بیان 
داش��ت: این جنگ نرم تاکتیک جدید 
دشمن و تلخ ترین محصول آن تفرقه 
اس��ت که به لطف خدا و تأکید رهبر 
عزیز بر وحدت به عنوان رکن اصلی 
انقالب، دشمنان تاکنون نتوانسته اند به 
اهداف شوم خود دست یابند و تکلیف 
بسیج و بس��یجیان در زمان آشوب و 
اغتش��اش، دفاع فرهنگی و تفکر هر 
چه بیش��تر در این زمینه اس��ت. وی 
راهپیمای��ی 22 بهمن را یک رفراندوم 
سیاسی در تأیید رهبری و نظام مقدس 

جمهوری اسالمی توصیف کرد.

جانشین سپاه صاحب الزمان:

22 بهمن یک رفراندوم سياسى

امام جمعه شهرکرد و استاندار چهارمحال وبختياري
 از مردم قدرداني کردند

ــهرکرد،خبرنگار زاينده رود-  ش
نماین��ده ول��ی فقیه در اس��تان و امام 
جمعه شهرکرد، اس��تاندار و مسئول 
ستاد دهه فجر چهارمحال وبختیاری 
از ح�ض���ور گس��ت�رده م���ردم در 
راهپیمای��ی 22بهمن ماه امس��ال با 
صدور بیانیه ای قدردانی کردند. در 

بخشی از این بیانیه خطاب به مردم 
اس��ت:  آمده  وبختیاری  چهارمحال 
»حض��ور ش��ورانگیز و غ��رور 
آفرین مردم رشید و بزرگوار استان 
در راهپیمای��ی ی��وم اهلل 22 بهمن که 
نشانگر وفاداری و پایبندی مردم غیور 
اس��تان با آرمانهای خمین��ی کبیر)ره( 

و ش��هیدان پر افتخار میهن اسالمی 
و تجدید بیعت با ولی امر مس��لمین 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
)مد ظل��ه العالی( اس��ت، عالوه بر 
تجلی همدلی، همفکری و همراهی 
آحاد مردم ش��ریف اس��تان، نمایش 
اقت��دار، عظمت، صالبت و ش��کوه 

مردمی این همایش بزرگ است.«
 م�ردم چه�ارمح�ال وبختی�اری
22 بهمن در روس��تاها و ش��هرهای 
شهرس��تانهای ش��هرکرد، بروج��ن، 
اردل، فارس��ان، ل��ردگان، کوهرنگ 
و کی��ار با حض��ور گس��ترده خود 

حماسه ای دیگر را خلق کردند. نايب رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زيست و فناوری اطالعات شورای 
اسالمی شهر اصفهان خواستار شد:

تمهيدات مسئوالن برای فراهم کردن رفاه بيشتر 
شهروندان و مسافران در ایام نوروز

سرلشکر صفوي:
 ملت ما طرفدار ارزش هاي اسالمي است،

 نه طرفدار افراد و سابقه آنها

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط 
زیس��ت و فناوری اطالعات شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان، تالش بیش��تر مسئوالن ذیربط 
و ارگانه��ای مختلف ب��رای فراهم کردن رفاه 
بیش��تر شهروندان و مس��افران در آستانه سال 

جدید را خواستار شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ش��ورای 
اسالمی ش��هر اصفهان، علیرضا نصراصفهانی 
با تبریک ایام ا... دهه فجر و گرامیداش��ت یاد 
و خاطره امام راحل و شهدای انقالب اسالمی 
ب��ه در پیش ب��ودن ایام نوروز و س��ال جدید 
اش��اره کرد و ب��ر فراهم ک��ردن تمهیدات و 
برنامه ریزیهای الزم برای رفاه و آسایش بیشتر 
ش��هروندان در روزهای منتهی به پایان سال و 
مس��افران نوروزی تأکید کرد و گفت: حضور 
بیش��تر پلیس، فعالتر شدن ناوگان اتوبوسرانی 
و تاکس��یرانی و نیروه��ای س��د معب��ر برای 
روانسازی ترافیک و سرویس دهی مناسب به 

مردم ضروری است.
وی آلودگ��ی ه��وای ش��هر اصفه��ان را 
غیرقاب��ل تحم��ل و نگران کنن��ده بیان کرد و 
افزود: تعامل، همکاری و هماهنگی مسئوالن 
س��ازمانها و ادارات ذیربط و پیگیری مس��تمر 
آنان، مهمترین راهکار برای کاهش آلودگیهای 

زیست محیطی در شهر اصفهان است.
علیرضا نصراصفهانی نقش مردم در از بین 
بردن آلودگیهای زیست محیطی و جلوگیری 
از آلودگ��ی ه��وا را تعیی��ن کننده و اساس��ی 
دانس��ت و از ش��هروندان اصفهانی خواست 
هم��ان ط��وری که همیش��ه در هم��ه مراحل 

پیش��تاز و نقش آفرین بوده اند، تالش کنند با 
کمک مسئوالن شهر و استان در این زمینه هم 

اصفهان جلودار، نمونه و الگو باشد.
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای 
اسالمی شهر اصفهان به اقدامات و فعالیتهای 
تش��کلهای مردم نهاد، خیری��ه های امدادی و 
انجمنهای امدادرسان در عرصه های مختلف 
جامعه اش��اره ک��رد و گف��ت: این تش��کلها 
به ص��ورت خودج��وش و مس��تمر نیازها و 
مش��کالت افراد نیازمن��د جامع��ه و بیماران 
خاص را در زمینه های اقتصادی، بهداشتی و 
درمانی رفع می کنند که خدمات آنان ارزشمند 
و قابل تقدیر است و باید از طریق سازمانهای 
ذیربط م��ورد حمایت قرار گیرند.وی بر لزوم 
مطلع بودن اعضای ش��ورای اسالمی شهر از 
وضعیت بعضی از پروژه هایی که با مشکالت 
خاص مواجه هس��تند و همچنین مسائل ویژه 
ش��هری تأکید ک��رد و از رئیس این ش��ورا و 
ش��هردار اصفهان خواست موارد خاص را به 
طور ش��فاف و روشن با تمام اعضای شورای 
اس��المی در میان بگذارند و آنان را در جریان 
ام��ور قرار دهن��د. علیرض��ا نصراصفهانی در 
بخ��ش پایانی س��خنان خود با انتق��اد از عدم 
تکمیل س��اختمان مص��الی اصفه��ان، لزوم 
تس��ریع در تکمی��ل و بهره ب��رداری از آن را 
مورد تأکید قرار داد و تشکیل جلسه ای ویژه 
با حضور مسئوالن ذیربط برای بررسی و حل 
مش��کالت و موانع موجود را خواستار شد و 
اظهار داشت: تکمیل این پروژه بزرگ نیازمند 

اعتبارات ملی و استانی است. 

پذیرش و اعزام فرودگاه 
اصفهان باالتر از متوسط

 کشور است
معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت مادرتخصصی 
شرکت فرودگاههای کشور گفت: رشد متوسط پذیرش 
و اعزام مس��افر در بخش حمل و نقل هوایی کش��ور 
در س��ال جاری نس��بت به 10 ماهه پارسال 14 درصد 
افزایش داشته است. محمدرضا عبدالرحیمی در گفتگو 
با ایرنا افزود: سهم فرودگاه اصفهان در این میزان رشد 
پنج درصد بیش��تر از حد متوسط کشور است و به 19 
درصد می رس��د. وی گف��ت: دراین م��دت از طریق 
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان یک میلیون 
و 518 هزار مس��افر در بخش درون و برون کش��وری 
پذیرش و جا به جا ش��ده اند. وی با تأکید بر اس��تقبال 
این شرکت از سرمایه گذاری بخش خصوصی گفت: از 
سال 73 تاکنون بخش غیردولتی در فرودگاههای کشور 
به میزان 300 میلیارد تومان سرمایه گذاری با قابلیت بازده 
داشته است. عبدالرحیمی ادامه داد: در10 ماهه امسال در 
مجموع 127 هزار و 352 پرواز بین الملی از فراز آسمان 
جمهوری اسالمی ایران عبور کرده است که درمقایسه با 
مدت مشابه سال قبل 9/7 درصد کاهش نشان می دهد. 
وی علت این کاهش را رکود اقتصاد جهانی و کم شدن 
پروازهای بین المللی بر اثر این بحران اقتصادی دانست. 
وی با بیان اینکه ارزش دارایی های ثبت ش��ده شرکت 
فرودگاههای کشوری در کلیه شهرهای دارای فرودگاه 
به چهارهزار و 800 میلیارد تومان می رسد، گفت: چهار 
هزار و 430 نفر به عنوان کارکنان این ش��رکت درصدد 
جلب رضایت مردم هستند. این مقام فرودگاهی کشور 
تأکید کرد: کلیه این سرمایه های انسانی و مادی به عنوان 
زیرس��اخت برنامه ای بزرگ و پرحجم و در عین حال 
بسیار پرمسئولیت محسوب می شوند تا بتوانند یک سفر 
هوایی سالم و ایمن را برای مردم کشورمان رقم بزنند. 
وی گفت: تجهیزات و امکانات فرودگاههای کش��ور 
باید در افق چش��م انداز 1404 توس��عه یابد و ما خود 
را مکلف می دانیم در جهت س��خت و نرم افزاری به 
دانش روز مجهز ش��ویم و کشور را در بخش امکانات 
زمینی مربوط به حمل و نقل هوایی هرچه بیشتر توسعه 
دهیم. وی اضافه کرد: یک پرواز س��الم متشکل از همه 
اجزای پروازی است که دراین راستا نقش برج مراقبت 
فرودگاهها بس��یار مهم و سرنوش��ت ساز است و ما با 
نگاهی ویژه به این بخش صنعت هوانوردی، سیستم را 
مجهزتر می کنیم. معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت 
مادر تخصصی شرکت فرودگاههای کشورافزود: اکنون 
54 فرودگاه در س��طح کش��ور وجود دارد که در یک 
فرآیند کلی آثار وجودیش��ان در اقتصاد کش��ور شامل 
گردشگری، ارتباطات و صنعت یکصد برابر درآمد های 
آنها اس��ت. وی تصریح کرد:  کلیه فرودگاههای کشور 

توجیه اقتصادی دارند.

ليسانس پاالیشگاه نفت 
چهارمحال و بختياري 
یورو 2005 تعيين شد

ــهرکرد خبرنگار زاينده رود- نایب رئیس هیأت  ش
مدیره پاالیشگاه نفت چهارمحال و بختیاری، از تعیین 
لیس��انس این پاالیش��گاه خبر داد و گفت: لیس��انس 
تکنولوژی پاالیش��گاه نفت این استان تحت لیسانس 
یورو 2005 قرار خواهد گرفت. مس��عود س��وردی در 
گفتگو با زاینده رود افزود: لیس��انس یورو 2005 یکی 
از لیس��انس های معتبر اروپایی در زمینه نفت و انرژی 
اس��ت. به گفته وی، س��رمایه گذاری پاالیشگاه نفت 
چهارمحال و بختیاری نیز متشکل از کنسرسیوم ایرانی و 
اروپایی است و کنسرسیوم اروپایی برای سرمایه گذاری 
در پاالیشگاه نفت استان اعالم آمادگی کرده است. وی 
تصریح کرد: میزان س��رمایه گذاری در پاالیشگاه نفت 
چهارمح��ال و بختی��اری نزدیک به 24 ه��زار میلیارد 
ریال برآورده ش��ده است. س��وردی، به جانمایی برای 
احداث این پاالیش��گاه در استان اش��اره کرد و یادآور 
ش��د: سه نقطه در چهارمحال و بختیاری برای احداث 
پاالیش��گاه نفت چهارمحال و بختیاری در نظر گرفته 
شده که این سه نقطه نیازمند دریافت تأییدیه کمیسیون 
ماده 32 دولت اس��ت. به گفته وی، میزان ورودی نفت 
خام این پاالیش��گاه پس از بهره ب��رداری حدود 150 
هزار بشکه خواهد بود که این پاالیشگاه پنج محصول 
بنزین،گازوئیل، گاز مایع و نفت سفید را تولید خواهد 
کرد. استاندار چهارمحال و بختیاری نیز گفت: احداث 
پاالیشگاه چهارمحال و بختیاری یکی از آرزوهای دیرینه 
مردم این اس��تان بود که به هیأت دولت در سفر رئیس 
جمهوری و هیأت دولت به این اس��تان رسید.رجبعلی 
صادقی افزود: پاالیشگاه چهارمحال و بختیاری ششمین 
پاالیشگاه نفت در کشور خواهد بود و نقش مهمی در 
توس��عه اقتصادی این اس��تان در آینده خواهد داشت. 
چهارمح��ال و بختیاری در دولت نهم به عنوان یکی از 
مناطق نفتخیر ایران اعالم ش��د و ایجاد پاالیشگاه نفت 
از س��وی بخش خصوصی نیز یکی از مصوبات سفر 
رئیس جمهوری و هیأت دولت به این اس��تان اس��ت.

در 28 استان کشور در سال 1387؛
بيمه دانا رتبه برتر 

مشترى مدارى را کسب کرد
رئیس کل بیمه مرکزی کس��ب رتب��ه برتر بیمه دانا در 
طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه ارائه 
خدمات دس��تگاههای عمومی و دولتی در سال 1387 
را تبریک گفت. آقای دکتر جواد فرش��باف ماهریان در 
نامه ای به آقای اویار حس��ین رئیس هی��أت مدیره و 
مدیر عامل بیمه دانا کسب این موفقیت را که در سطح 

28 استان کشور حاصل شده است، تبریک گفت.
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حوادث

افقی:
1- صاحب کتاب حکمه االش��راق- وس��یله 

اندازه گیری سرعت هواپیما
2- مح��ل توق��ف وس��ایل نقلی��ه عمومی- 

فراش باشی
3- قسمتی از دست- خدا- آزاد- اثر چربی

4- پژواک- جعبه اداری
5- خالص- حدس- صحنه نمایش

6- از احادیث- خمره- انگبین
7- نمکها- محل مناجات حضرت موسی

8- بزرگوار، محترم- مساعده، بیعانه
9- ب��ه روغن آغش��ته ک��ردن- دس��ته ای از 

جانوران
10- پهلوان- عالمت جمع

11- ورد زبان درویش- مس��ابقه- یک حرف 
و سه حرف

12- نقش دار- حیوان وحشی
13- فل��زات می زنن��د- دس��تور- عالم��ت 

مفعولی- مادر ورزشها
14- کاشف فسفر- برگزیده شدگان

15- طریقه نوشتن- سازگاری.
عمودی:

1- از توابع اس��تان چهارمح��ال و بختیاری- 
صاحب کتاب حلیه المتقین- نرم نیست

2- سازنده فیلمهای وحشت- پرستار
3- خاک صنعتی- پای��گاه اینترنتی- همراه و 

همقدم
4- خطی در دایره- داروی مایع دارای ذرات 

غیرمحلول- بوی ماندگی
5- رگهای روی برگ- ورقه آزمایش��گاهی- 

کشنده
6- مادر- شرف، رفعت- نام قدیم ایتالیا

7- از برادران یوسف- آمپول در زبان عربی- 
شرطها

8- یار سوزن- کاالی دست نخورده
9- ستون خیمه- طرح کردن- میهمانی

10- خی��االت و پندارها- از مزه های اصلی- 
این هم به معنی تاب و توان

11- بیماری خطرناک- ذرات آتش که به هوا 
برد- نویسنده کتاب فاجعه بزرگ

12- باز هم پای��گاه اینترنتی- یکه تاز- چین 
پیشانی

13- اب��زار بنایی- جمع دی��ه- ریختن آب- 
رایحه 

14- زی��ر انداز خواب- تک��رار یک حرف- 
عبادت کنندگان

15- شش- از توابع کاشان- داخلی
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40 واحد کارخانه سنگ بری که تأسیس آنها به پیش 
از انقالب بازمی گردد و به طور میانگین در هر کدام از 
این واحدها 20 نفر کارگر مشغول به فعالیت بودند، در 
محدوده سه راهی رهنان اصفهان تا فلکه دانشگاه صنعتی 
تعطیل و به دنبال آن 700 نفر بیکار شده اند. به گزارش 
ایسنا در اصفهان، به دلیل عدم وجود برنامه شهرک های 
صنعتی در زمان پیش از انقالب، این واحد ها به صورت 
پراکنده، اطراف محدوده ای که پس از گذش��ت سالها، 
کاربری تقریباً مسکونی یافته است، آغاز به کار کردند که 
در سالهای اخیر با توجه به ایجاد واحدهای مسکونی در 
کنار آنها موجب اختالل در آرامش ساکنین شده بودند. 
همچنین واحدهای سنگبری به دلیل قرار گرفتن خیابان 
امام خمینی )ره( در طرح ممنوعیت عبور خودروهای 
سنگین در ساعات معین با مشکل قابل توجهی روبه رو 
بودند به طوری که فعالیت آنها در بسیاری از ساعات روز 
با اختالل روبه رو و فعالیت تولیدی آنها کاهش یافت. 
در این میان به دلیل از کار افتادگی دستگاه ها و همچنین 
جلوگیری شهرداری منطقه 12 برای بازسازی ساختمان 
کارگاه ها این قش��ر صنعتی بر آن شدند تا در سال 78 
زمینی را در شهرک صنعتی محمودآباد با صالحدید و 
بازدید مدیرکل صنایع وقت از منطقه خریداری کرده و 
برای ادامه حیات صنعتی خود آماده سازی کنند. در سال 
78 واحدهای سنگبری اسناد و مدارک رسمی زمین های 
خود را که توسط اداره ثبت و احوال تفکیک شده بود، 
برای تغییر کاربری و همچنین دریافت مجوز ساخت 
کارگاه به ش��هرداری ارائه کردند که متأس��فانه پس از 
گذشت 10 سال هنوز هیچ اقدامی جهت صدور پروانه 
ساخت و تغییر کاربری به این واحد ها برای ایجاد منطقه 
سنگبری انجام نشده است. در این 10 سال که واحدها 
یکی پس از دیگری تعطیل شده و یا با حداقل ظرفیت 
خ��ود فعالیت می کردند، مس��ئوالن کارگاه ها نامه های 
متفاوتی از شهرداری مرکزی اصفهان تا دفاتر نهادهای 
کشوری نوشته که متأسفانه با توجه به پاسخ نامه ها از این 
نهاد ها تاکنون هیچ اقدامی در استان جهت رفع مشکل 
آنها انجام نشده است. این درحالی است که سرپرستان 
واحدهای تعطیل ش��ده که اغلب بیش از 50 سال سن 
دارن��د، جهت پرداخت حقوق کارگران و تأمین هزینه 
بیمه آنها، به صورت جدی دچار مشکل شده اند تا جایی 
که برخی از آنها برای تأمین این هزینه حتی خانه های 

خود را در معرض فروش گذاشته اند.
نماينده اتحاديه سنگبری ها:

ــت، هیچ کس به  ــا صنعتگر بدبخت اس اينج
فکر ما نیست !

در همین رابطه نماینده اتحادیه سنگ فروشان گفت: 
سال 78 )10 سال پیش( زمینی به وسعت 356 هزار متر 
مربع و دارای 3 س��ند که فاقد هرگونه آب و یا شرایط 
کشاورزی و همچنین بال  استفاده بود از حوزه علمیه به 

صورت تام و با س��ند محضری خریداری شد. حسین 
حجاری در گفتگو با ایس��نا اظهار داشت: این سند را 
300 نفر شریک که صاحب کارگاه های صنعتی سنگبری 
بودند با تائید رئیس وقت اداره صنایع و همچنین اداره 
کشاورزی برای بی آب بودن زمین و عدم توان خاک آن 
برای کش��ت، خریداری کردیم. وی ادامه داد: در همان 
سال شهردار وقت با 40 میلیون تومان هزینه حاضر به 
رفع مشکل ما شده بود اما حاضر نشدیم و امروز پس از 
10 سال پیگیری از شهرداری هنوز مجوز آغاز فعالیت و 

تشکیل کارگاه های صنعتی را دریافت نکرده ایم.
حجاری همچنین با بیان اینکه هدف اصلی ما حضور 
و تشکیل یک منطقه سنگبری بوده، تصریح کرد: به جای 
آنکه شهرداری ما را برای خارج شدن از شهر یاری کند، 
موجب تعطیلی واحدهای ما نیز شده است. وی افزود: با 
توجه به اینکه این محصول حتی به کشورهای خارجی 
از جمله کشورهای مرزی صادر می شود خواهان استقرار 
با دستگاه های جدید و همچنین گسترش فعالیت شغلی 
در این منطقه هس��تیم اما ش��هرداری بدون هیچ دلیلی 
حاض��ر به دادن مجوز به ما نیس��ت. نماین��ده اتحادیه 
سنگ فروشان معتقد است: شهرداری تنها به دلیل کسب 
سود خود حاضر به دادن مجوز برای ساخت کارگاه ها 
نیس��ت چرا که به ما می گوید زمین را پس از 10 سال 
بالتکلیفی زیر قیمت بازار به آنها واگذار کنیم. حجاری 
بیان داش��ت: به هر کس��ی که می توانسته مشکل ما را 
رفع کند اطالع داده ایم اما هر کدام به ش��کلی در کار ما 
اختالل ایجاد کرده اند چرا که در شهر ما همیشه صنعتگر 
بدبخت ترین فرد بوده است. وی ادامه داد: با انجام این 
طرح هم افراد بیکار شده به فعالیت خود باز می گردند و 

هم بیش از 3000 فرصت شغلی نیز ایجاد می شود که در 
کنار آن صادرات خود را هم خواهیم داشت.

يکی از اعضای سنگبری ها:
ــت  ــر و کامیون ممنوع اس ــور تريل ــی عب وقت

چگونه بار انتقال دهیم؟
یکی از اعض��ای این کارگاه ها گفت: ما مجبور به 
فروش زندگی خود ب��رای تأمین هزینه بیمه کارگران 
شده ایم تا آنها به خاطر کارشکنی ها بیکار و حقوق بیمه 
بیکاری دریافت کنند. محمود حمیدی در گفتگو با ایسنا 
اظهار داشت: اگر فعالیت این کارگاه ها ادامه داشت به دلیل 
بازار مناسب سنگ این فرصت شغلی دو برابر هم می شد. 
وی افزود: کسی نیست به آنها بگوید وقتی که عبور تریلر 
و کامیون را ممنوع کرده اند من چگونه باید محصوالت 
خود را برای شهرهای دیگر و همچنین مصارف داخلی 
بفرستم؟ حمیدی خاطرنشان کرد: زمینی که خریداری 
کرده ایم اطراف آن تعداد زیادی واحد صنعتی قرار دارند 
اما نمی دانم چطور شده زمین ما نمی تواند صنعتی باشد؟ 
وی افزود: حتی گاهی مشاهده شده است زمین هموار ما 
کامالً ناهموار شده و یا برخی دیوار های تفکیک کشیده 
شده زمین نیز تخریب شده است. این عضو کارگاه های 
سنگبری اظهار داشت: شکایت می کنیم اما دادگاه تأثیری 
ندارد و حاضر نمی شوند پاسخ دهند و ما واقعاً نمی دانیم 

چه کسی باید پاسخ ما را بدهد؟
شهرداری منطقه 12:

ــاورزی اجازه دهد 24 ساعته  اگر اداره کش
پروانه صادر می کنیم

شهردار منطقه 12 اصفهان با بیان اینکه شهرداری 
طبق مصوبه مجلس حق صدور هیچ پروانه ای را برای 

زمین های دارای کاربری کشاورزی ندارد، گفت: در این 
وضعیت مالی هر منطقه ای از اینکه هزینه صدور پروانه 
را دریافت و آن را صادر کند استقبال می کند اما مهم این 
است که هیچ تغییر کاربری به اندازه کشاورزی اهمیت 
و دردسر ندارد. حمید عصارزاده در گفتگو با ایسنا بیان 
داش��ت: زمین های آن منطقه به دو قسمت اراضی اداره 
شهرک علمی تحقیقاتی و همچنین شهرداری تقسیم 
شده که به دلیل استقرار واحد های مختلف صنعتی خود 
بنده نیز اعتقاد به تغییر کاربری آن به صنعتی دارم. وی 
افزود: اگر اداره کشاورزی استعالم تغییر کاربری را تأیید 
کند در مدت حداکثر 24 س��اعت پروانه ساخت آن را 
صادر می کنیم. عصارزاده تصریح کرد: صدور پروانه از 
جانب شهرداری بدون تأیید اداره کشاورزی پیگیری های 
قضایی را به دنبال دارد که به عنوان نمونه خیابان استقالل 
که زمان شهردار وقت خود احداث شده به علت ورود 
به بخش��ی از زمین های کشاورزی هنوز درگیر مسائل 

قضایی است.
مدير امور اراضی جهاد کشاورزی اصفهان:

اطالعات دقیق زمین را ندارم
همچنین مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی اصفهان 
نیز از وضعیت دقیق زمین اظهار بی اطالعی کرد و اظهار 
داشت: بخش��ی از زمین های این منطقه محدوده بوده 
اس��ت و به صورت غیر قانونی تغییر کاربری داده و در 
آن ساخت و ساز نیز انجام شده است. اصغر محسن زاده 
کرمانی ادامه داد: پس از بررس��ی دقیق موقعیت دقیق 
زمین مورد نظر و مطالعه مدارک آن موارد دقیق کاربری 
کشاورزی آن را بیان خواهیم کرد. تمامی این موارد در 
حالی است که سرپرستان این واحد های صنعتی معتقدند 
برای تغیی��ر کاربری تمام تالش خود را کرده اند و تنها 
احتیاج به همراهی مس��ئوالن استان دارند که در همین 
راستا بیش از 100 نفر از مسئوالن واحد ها هفته گذشته 
برای گفتگو با رئیس شورای شهر اصفهان که در منطقه 
12 حضور یافته بود، در مقابل شهرداری همان منطقه 
تجمع دو ساعتی داشتند که حاصل آن تدوین صورت 
جلسه ای بود که مقرر شد موارد ارائه شده به کمیسیون 
ماده 5 ش��هرداری ارائه شود این کمیسیون در مورد آن 

تصمیم گیری کند.
رئیس شورای شهر اصفهان:

قرار شد به مسئوالن استان بگويیم پیگیری کنند
رئیس شورای شهر اصفهان که قبل از این جلسه با 
فع��االن، از موضوع اظهار بی اطالعی کرده بود، پس از 
نشست با کارگاهیان سنگ به ایسنا گفت: در این نشست 
و پس از دریافت مدارک آنها مقرر شد اسناد را به مدیران 
استان ارائه کنیم که پس از سالها مشکل این کارگاه ها رفع 
شود. عباس حاج رسولیها افزود: تغییر کاربری و انتقال 
این کارگاه ها به خارج از شهر هم برای شهروندان و هم 

برای این کارگاه ها مفید خواهد بود.
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خسارت وارده در اثر بارش برف و باران
 در شهرستان خوانسار

بنابر گ��زارش روابط عمومی جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان در پی بارش شدید و جاری 
شدن سیل در شهرستان خوانسار یک باب اصطبل 
در روستای الیجنه این شهرستان تخریب شد. در 
این حادثه که باعث تلف شدن 130 رأس دام شد 

عوامل امدادی جمعیت هالل احمر پس از اطالع و 
حضور در محل تا پاسی از شب نسبت به خدمات 

امدادی مورد نیاز اقدام کردند.
شایان ذکر اس��ت ضرر و زیان وارده بالغ بر 

300 میلیون ریال برآورد شده است.

وقتي نان  سنگبري ها آجر مي شود!

با اقدام به موقع پليس، فردى
 زندگى دوباره یافت

ب��ه گ��زارش معاونت اجتماع��ی فرماندهی 
انتظامی اس��تان چهارمحال و بختی��اری فردی با 
مراجعه ب��ه مأموران گش��ت فرماندهی انتظامی 
شهرستان کوهرنگ از توابع چهارمحال و بختیاری، 
اعالم داش��ت فرزندش به منظ��ور کوهنوردی از 
قله کوه��ی که اطراف محل س��کونت آنان قرار 
دارد، ب��اال رفته و تاکنون مراجعت نکرده اس��ت. 
بالفاصل��ه مأم��وران در مح��ل حاض��ر و با 

هم��کاری نیروه��ای هالل احمر به جس��تجو 
پرداخت��ه و به رغ��م تاریکی ش��ب و صعب 
العب��ور بودن منطقه و برف و کوالک ش��دید، 
نهایتًا محلی که ف��رد مذکور در آن پناه گرفته 
بود را شناسایی و او را صحیح و سالم تحویل 

خانواده اش دادند.
 گفتنی است، خوشبختانه وضعیت عمومی یاد 

شده مطلوب و رضایت بخش است.

کشف شيشه از داخل محموله پستى
در پی وصول اخباری مبنی بر اینکه یک شرکت 
خصوصی در یکی از استان ها با بسته های پستی 
اقدام به توزیع مواد مخدر از نوع شیش��ه می کند 
مأموران کالنتری 11 ش��هرکرد با همکاری یگان 
امداد شهرستان موضوع را در دستور کار قرار دادند.
مأموران پس از ساعت ها کار اطالعاتی و پلیسی و 
کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس 
مشکوک شده و خودرو مذکور را تعقیب و متوقف 
می کنند.به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی 
انتظام��ی چهارمحال و بختی��اری پس از متوقف 
شدن، خودرو توسط مأموران بازدید می شود که 
در بررسی اولیه مورد مشکوکی مشاهده نشد اما 
رفتار راننده و سرنشین خودرو حکایت از وجود 

موارد غیرمجاز داشت، لذا بازدید مجدد و با دقت 
بیشتری انجام می شود که در نهایت یک محموله 
پستی حاوی تعداد 17 دستگاه پایپ شیشه ای و 
ت��رازوی توزین مواد مخدر، تعدادی فندک اتمی 
و مقدار پنج گرم مخدر از نوع شیش��ه کش��ف و 
ضبط شد.پس از کشف محموله پستی حاوی مواد 
مخدر، در یک اقدام ضربتی، گیرنده محموله نیز 
شناسایی و دستگیر شد و در بازجوییهای به عمل 
آمده متهمین اعتراف کردند قصد فروش مواد را 
در این اس��تان داشتند که خوشبختانه با دقت نظر 
مأموران موفق نشدند، لذا این افراد پس از تشکیل 
پرونده به مراجع قضایی معرفی و بررس��ی های 

بیشتر در این زمینه ادامه دارد.

هاجر خیر الهی ارشد جامعه شناسی- محققان برای 
شناسایی صدها مورد اس��تفاده کننده از اینترنت در 
هر روز از رفتارهایی که به میزان زیادی با رفتارهای 
اجتماعی در تضاد اس��ت کمک می گیرند. اینترنتی 
که ب��ا روابط اجتماعی در تضاد بوده و وس��یله ای 
برای اس��تخراج اطالعات اس��ت. آیا این دو مقوله 
هیچ اش��تراکی با هم دارند؟ هیچ اختالل دیگری را 
نمی شناس��یم که اینقدر به بدی در مورد آن تحقیق 
شده باشد به طوری که محققان قادرند تمام منابعی 
را که یک نویسنده رمان های مزخرف از آنها استفاده 
کرده بر مال کنند. به طور خیلی س��اده و بی س��ر و 
صدا مختصات تش��خیص یک اختالل غیر مرتبط با 
اعتیاد به اینترنت را فرض گرفته و با انجام یک سری 
تغییرات در آن وجود یک اختالل را اعالم می کنند 

)یعنی اعتیاد به اینترنت(.
اگر این اختالل مزخرف و پوچ به نظر می رسد 
به خاطر این اس��ت که واقعاً پوچ و مزخرف اس��ت 
و این منجر به مشکل بزرگی شده است که محققان 
با آن دس��ت به گریبان هس��تند و آن اینکه اکثرشان 
نمی توانند از برداش��ت های خ��ود هیچ تئوری ای 
استخراج کنند. آنها یک نفر را می بینند که با دردی 
مراجعه کرده اس��ت و چنین مشخصاتی را به طرف 
می گویند »هی« اینترنت باعث درد شما شده است. 
م��ا می خواهی��م از این مح��دوده خارج ش��ویم و 
بدانیم چطور چنین چی��زی در اینترنت امکان دارد 
اتف��اق بیفتد. هیچ تئوری ای وج��ود ندارد و برخی 
توضیحات شبیه تئوری، در حال شکل گیری هستند 
که همین باعث ش��ده وجود م��رغ قبل از تخم مرغ 

فرض شود.
تاريخچه اينترنت در جهان

امروزه اینترنت یک وس��یله ارتباطی پیش��رفته 
اس��ت که ب��ه صورتهای مختلف��ی باع��ث ارتباط 
می شود. ارتباط مس��تقیم شخص با شخصی دیگر 
ک��ه به دو صورت تایپ ک��ردن کلمات در اینترنت 
و ارتباط صوتی دو نفر از طریق اینترنت اس��ت و یا 
نوعی ارتباط پستی است که افراد همزمان با اینکه در 
خانه یا محل کار خود هستند از طریق کامپیوتر نامه 
یا کارت پس��تال دریافت می کنند.سابقه راه اندازی 
ش��بکه اینترنت به ش��بکه دیگری به نام آرپانت که 
یک ش��بکه آزمایش��ی بود و به عنوان پروژه ای از 
طرف آژانس پروژه های تحقیقاتی پیش��رفته وابسته 
به وزارت دفاع امریکا در سال 1976 میالدی آغاز به 
کار کرد، بر می گردد. طی دهه 70 آرپانت از ش��کل 
ی��ک پروژه آزمایش��ی به یک پ��روژه فراگیر  مبدل 
ش��د و رفته رفته به صورت یک ش��بکه گسترده در 
آمد. گام بعدی در شکل گیری اینترنت قبول پروتکل 
تی سی پی/ آی پی به عنوان پروتکل استاندارد برای 
تبادل اطالعات از طرف وزارت دفاع امریکا بود. در 
سال 1983 میالدی نخستین شبکه بین المللی میل نت 
که یک شبکه نظامی بود با همکاری آژانس ارتباطات 

وزارت دفاع امریکا و دانش��گاه استانفورد بر اساس 
مدل تی س��ی پی/ آی پی اجرا ش��د و این پروتکل 
رفته رفته به متداولترین پروتکل ارتباطی مبدل شد. 
به ش��یوه ای که امروزه به طور گس��ترده در س��طح 
بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد این شبکه هم 

اکنون فراگیرترین شبکه بین المللی است.
ايران در شبکه کامپیوتری جهانی

مرک��ز تحقیقات فیزیک نظ��ری و ریاضیات در 
اواخر سال 1991 میالدی به عنوان نماینده ایران در 
شبکه آموزشی و پژوهشی اروپا )EARN ( پذیرفته 
ش��د. این مرکز راه اندازی گر ایرانی، در این شبکه 
یک برنامه ریزی دو مرحله ای )اتصال موقت( را به 
اجرا گذاشت. در حال حاضر دانشگاههای تهران و 
شهرس��تانها به این شبکه آموزشی و اینترنت متصل 
هس��تند و همچنین مجتمع فنی تهران نیز از ابتدای 
سال 1374 به جمع مشترکین شبکه اینترنت پیوسته 

است. 
اينترنت يا شبکه جهانی کامپیوتر

ک�ل�م���ات  اخت�ص���ار  ک���ه  ای�ن��ت�رن���ت 
Inter net net working اس��ت ی��ک ش��بکه 
جهانی کامپیوتر اس��ت که از آن به عنوان برگزاری 
اطالعات نیز یاد شده. محصولی دیگر از تکنولوژی 
ارتباطات است که همچون تار عنکبوت در سراسر 
جهان بسط یافته و این امکان را برای همگان فراهم 
س��اخته اس��ت که با داش��تن یک خ��ط تلفن، یک 
کامپیوتر و یک وسلیه جانبی به نام مودم به بانکهای 
اطالعاتی کامپیوتری موجود در دنیا دسترس��ی پیدا 
کنند. از طریق این ش��بکه نه تنه��ا می توان به اخذ 
مت��ون و اطالع��ات  مکتوب پرداخ��ت بلکه صدا، 
تصویر و فیلم نیز قابل دریافت اس��ت. اینترنت نیز 
مانند دیگر محصوالت تکنولوژی ارتباطات شمشیر 
دولبه اس��ت که می تواند به کار اصالح و فساد بشر 
در آید. اینترنت از تعداد بی ش��ماری ش��بکه های 
کامپیوت��ری کوچک و بزرگ که ح��اوی اطالعات 
مختلف و متنوعی هستند تشکیل شده. در این شبکه 
گسترده هیچ شخص یا س��ازمانی شبکه اینترنت را 
مدیریت نمی کند با این وجود ده ها میلیون کامپیوتر 
در این ش��بکه به فعالی��ت می پردازند و هر مرکزی 
کامپیوترهای خود را به طور مستقل هدایت می کند. 
طبیعی است که این وس��یله نیز مانند هر وسیله ای 
عالوه بر منافع بی ش��مار مضراتی نیز به همراه دارد 
که با اتخاذ تدابیر مناسب و انجام تمهیداتی می توان 

کاربران را از آن مصون نگه داشت.
کاربردهای اينترنت

محبوبیت اینترنت به خاطر خدماتی است که در 
اختیار کاربران قرار می دهد، برخی از این خدمات و 

کاربردهای شبکه اینترنت به شرح زیر است:
الف- پس��ت الکترونی��ک )Email (: یکی از 
مهمترین ره آوردهای اینترنت که راه ارتباط کاربری 
اینترنت اس��ت و در اکثر س��رویس های روی خط 

)on-line ( اقتصادی به کار می رود. کلیه کس��انی 
که در سرتاسر جهان به اینترنت متصل هستند دارای 
آدرس پست الکترونیکی خاص خود هستند. اساس 
کار پس��ت الکترونیکی شبیه پس��ت معمولی است. 

پست الکترونیکی دو مزیت دارد:
1- سرعت زیاد در ارسال و دریافت نامه

2- دستیابی به بانکهای اطالعاتی و پرونده های 
کامپیوتری

 ) file transfer( انتقال فایل )پ
ج( ارتباط مش��ترکین از راه دور با کامپیوترهای 

اصلی
د( ارتباط مش��ترکین از راه دور ب��ا پایگاههای 

اطالع رسانی دیگران
ه( ارتب��اط مش��ترکین از راه دور ب��ا پایگاههای 

جدید اطالع رسانی به صورت چند رسانه ای
و( اخبار یا ارتباط مشترکین از راه دور با یکدیگر 

به صورت گروهی
اينترنت، دولت و شهروندان

در آغاز هزاره سوم، صنعت فناوری اطالعات در 
جهان محور دگرگونی و توسعه قرار گرفت. امروزه 
با ش��بکه های به هم پیوسته کامپیوتری ذهن انسان 
می تواند بر امواج الکترو مغناطیس��ی سوار شود و 
در بازارهای داخل و خارج کش��ور با س��رعت برق 
اطالع��ات الزم را گردآوری کن��د و در صورتی که 
امکانات الزم موجود باش��د خرید و فروش کاال را 
نیز به همان سرعت عملی سازد. رشد نهایی استفاده 
از اینترنت برای امور عمومی و به خصوص تجارتی 
 ) IT(  باعث ایجاد امکان استفاده از فناوری اطالعات
توسط دولت برای ارائه خدمات و اطالعات به مردم 
ش��ده اس��ت. از این طریق صرفه جویی بسیاری در 
پ��ول و زمان برای دول��ت و مصرف کنندگان ایجاد 
می ش��ود. پیش بینی می ش��ود بانک ه��ا از طریق 
بانک��داری الکترونیک��ی و on-line می توانند 90 
درص��د هزینه های مبادالتی خ��ود را کاهش دهند، 
مهمتر اینکه رابطه بین دولت و شهروندان از حالت 
سنتی خود به شکل سلس��له مراتب و یک طرفه به 
صورت دو طرفه در آمده و دولت الکترونیکی سنتی 
بس��یار بزرگ را ب��ه دولت علمی باهوش و بس��یار 

کوچکتر تبدیل می کند.
اينترنت و کشورهای توسعه نیافته

زمانی الکس��ی دو توکویل نوشت: »جهانی دارد 
به وج��ود می آید، هن��وز تا نیمه پیک��رش در زیر 
خرده ریزه آوار دنیا دس��ت و پا می زند که دارد فرو 
می ری��زد... و در میان درهم و برهمی و آش��فتگی 
عظیمی که در امور انس��انی وج��ود دارد هیچ کس 
نمی تواند بگوید چه چیزی سر پا خواهد ماند و چه 
چیزی با زوال آنها منهدم خواهد شد« همزمان با آن 
مارکس نه تنها از دود شدن و به هوا رفتن »هر آنچه 
نیست و استوار است« سخن گفت، بلکه از برهنگی 
و عریانی روابط در دنیای جدید س��خن گفت. سود 

عریان، اس��تثمار عریان به نمایش می گذارد. بعدها 
لوهان از دهکده جهانی س��خن گفت اما در دهه 80 
تکنولوژهای جدید، دنیای رس��انه ها را دستخوش 
دگرگونی ها س��اخت و ب��ه دنب��ال آن در دهه 90 
سیس��تم چند رس��انه ای ش��کل گرفت که قلمرو 
ارتباط الکترونیکی را به کل زندگی، از خانه تا کار، 
از مدرسه تا بیمارس��تان و از تفریحات تا مسافرت 
گس��ترش داد. این سیس��تم، تغییرات بنیادینی ایجاد 
کرد که ه��ر روز پیامدهایش را بر زندگی انس��انها 
می ت��وان دید. هر تکنولوژی بحران هایی با خود به 
هم��راه دارد و بر فرهنگ جامعه اث��ر می گذارد که 
این اثرات در کشورهای توسعه نیافته شدت بیشتری 
دارد. ورود گسترده تعداد بی شماری از فراورده های 
مادی زندگی توسعه یافته کشورهای توسعه نیافته از 
شیوه های زندگی گرفته )نظیر شهرنشینی، آپارتمان 
نشینی، چگونگی گذران اوقات فراغت و...( تا اشیا 
و ابزارهای )خودروها، تلفن، وسایل ارتباط جمعی 
و... ( بردن انتقال بخش معنوی این فرهنگ ها باعث 
شده اس��ت بین ذهنیت افراد جوامع توسعه نیافته و 
عینیت زندگی آنها ش��کاف ایجاد ش��ود. به عبارت 
دیگر اش��یایی که به این ترتیب وارد کشورهای در 
حال توس��عه شدند به جای بخش معنوی، فرهنگی 
بیگانه شدند و این امر مسبب پیدا شدن گروه بزرگی 
از اختالل ها در تم��ام جبهه های زندگی مردم این 
کشورها ش��ده اس��ت. چنانچه امروزه در کشور ما 
همچون بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیگر 
مش��کالت در زمینه شهر نش��ینی، آپارتمان نشینی، 
اس��تفاده درس��ت از خودروها و غیره به معضالت 
مهمی در زندگی افراد تبدیل ش��ده است. هر اندازه 
که تماس میان فرهنگ ها، سبب شکوفایی و سرعت 
تغییرات تکنولوژیک، سطح نوآوری و تغییر فرهنگی 
ش��ده به گونه ای که امروز در اغلب جوامع پیش از 
آنکه با مش��کل رکورد روبه رو باش��یم با مشکالت 
ناشی از سرعت در تغییرات فرهنگی روبه رو هستیم. 
به همین دلیل بسیاری از افراد جامعه فرصت کافی و 
یا امکان و قابلیت کافی را در خود برای انطباق دادن 
خویش با تغییرات نمی یابند و دچار س��ردرگمی و 
ناهنجاری اجتماعی می شوند.باید توجه داشت در 
طول تاریخ چند سال گذشته گروه بزرگی از جوامع 
که همان  توس��عه یافته کنونی هستند فرصت آن را 
داشته اند که در یک فرایند نسبتاً طبیعی یعنی بدون 
آنکه زیر فشار خردکننده ای از خارج از جوامع خود 
قرار گیرند به تغییرات فرهنگی گس��ترده ای برسند 
و جوامع خود را نوس��ازی کنند. تبل��ور این امر را 
در پیدایش صنعت، تکنول��وژی درون و نظام های 
سیاسی-اداری، اقتصادی و اجتماعی مدرن که دارای 
کارایی بس��یار زیاد هستند و رفاه در سطح باالیی را 
برای این کشورها ممکن کرده اند، می توان مشاهده 

کرد.
ادامه دارد...

اینترنت و روابط  اجتماعى
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جامعه



در این س��تون از روزنامه زاینده رود قراره 
از  حاال به بعد جاده خاکی داشته باشیم. جاده 
خاکی همون اش��تباهات بروبچه های هم سن 
و س��ال خودمونه که بعد از مدتی واسش��ون 
تبدیل ش��ده به خاطره هایی که ممکنه چندان 
خوش آیند نباش��د! مثل خاطره زهرا 29 ساله 
که میگه: چند سال پیش توی برخورد با دوستم 
زود قضاوت کردم و دچار اش��تباهی شدم که 
جبرانش خیلی سخت بود... شاید بعضی مواقع 
توی بحران عصبانیت، اینکه خودمون رو نگه 
داریم مش��کل باش��ه ولی وقتی تو همون حال 
و احوال عجوالنه برخ��ورد کردیم و یه مدتی 
گذشت و متوجه شدیم که چه اشتباهی کردیم 
و جبران��ش چقدر س��خته، اون وق��ت به این 
نتیجه می رس��یم که کنترل خودمون در زمان 
عصبانی��ت به مراتب کار خیل��ی راحت تریه. 

زهرا بدجور زده ب��ود تو جاده خاکی و ظاهراً 
خیلی هم واس��ش گرون تموم شده بود اما به 
گفته خودش به هر بدبختی بود اش��تباهش رو 
جبران کرده ه��ر چند زمان خیلی زیادی طول 
کشید تا قضاوت عجوالنه و نابجای خودشو از 
ذهن دوستش پاک کنه، با توجه به اینکه شاید 
در ذهن دوستش دیگه هرگز اون جایگاه قبلی 
خودش رو پیدا نکرده باش��ه به قول معروف: 

چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی.
اما توی ج��اده خاکی بعضی ها هس��تند 
مثل میالد 23 س��اله و محسن 25 ساله که به 
نظر خودش��ون تا حاال هیچ اشتباهی مرتکب 
نشدند!! ما که خبر نداریم اما ظواهر امر نشون 
میده این محسن و میالد گاهی اوقات... یعنی 
همون وقتایی که ژس��ت مظلومانه می گیرند، 

خوابهای عجیبی زیر سر دارند! 

یک روانشناس با اعتقاد به اینکه افزایش آمار 
طالق یکی از تبعات افزایش ورود دانشجویان 
دختر به دانش��گاه اس��ت، اضافه کرد: آمارها از 
افزایش می��زان طالق در کش��ور به خصوص 
در نس��ل ج��وان خبر می ده��د، چنانچه حجم 
قابل توجهی از ازدواج های امروزی در عرض 
3 تا 5 س��ال به جدایی می انجامند. وی افزود: 
البته ی��ک جنبه این رویداد مربوط به مس��ائل 
اقتصادی اس��ت، ولی میزانی از عدم تفاهم ها و 
نگرش ها که به وجود می آید در نتیجه افزایش 
سطح تحصیالت دختران است. این روانشناس 
اظهار کرد: با افزایش تحصیالت، س��طح سواد، 
نگرش،  فرهنگ و انتظارات افراد رش��د می کند 
و ب��ا افزایش میزان دختران دانش��جو، دختران 
تمایل کمتری به ازدواج با پسرهای دارای سطح 
تحصیالت کمتر دارند و در نتیجه برای رفع این 
مشکل، باید دختران توقعاتشان را کاهش دهند. 
وی تصری��ح کرد: در پس��رها نیز باید از طریق 
ایجاد زمینه اشتغال بیشتر برای فارغ التحصیالن 
دانش��گاه، انگیزه ورود به دانشگاه و تحصیل را 
افزایش داد چرا که هم اکنون وجود حجم زیاد 
فارغ التحصیالن بیکار، انگیزه کمی در پس��ران 
برای تحصیل باقی گذارشته است. وی با تأکید 
بر اینک��ه در آینده تعداد دختران مجرد افزایش 
خواهد یافت، گفت: در فرهنگ ازدواج ایرانی 
باال بودن س��طح تحصیالت مرد پذیرفته است 
ول��ی بر عک��س آن هنوز جا نیفتاده اس��ت که 

این مس��أله در آینده ای نه چندان دور به مجرد 
مان��دن تعداد زیادی از دخت��ران با تحصیالت 
عالی می انجامد. این روانشناس همچنین گفت: 
با افزایش ورود دختران دانش��جو برای کاهش 
آس��یب های روانی- اجتماعی باید به آرامش،  
اوقات فراغت و امکانات ورزش��ی و تفریحی 
این دانش��جویان توجه بیشتری شود. وی ادامه 
داد: در چند سال اخیر ازدیاد دختران عالقه مند 
به تحصیل و در مقابل کاهش عالیق پسرها به 
تحصیل ب��ه دالیل مختلف اقتصادی،  اجتماعی 
و روانی موضوع  قابل توجهی اس��ت. دختران 
با انگیزه بیش��تر در رقابت  با پس��رها، عملکرد 
بهتر از خود نشان می دهند و در مراکز آموزش 
عالی بیشتر حضور می یابند. ولی موضوع دارای 
اهمیت نحوه ب��ه کارگیری ای��ن تجربیات در 
زمینه شغلی است. وی تصریح کرد:  زنان به دلیل 
طبیعت و ساختار فیزیولوژی بدنشان و همچنین 
روحیه حساس تر نسبت به مردان و مسئولیت آنها 
در قبال تربیت فرزندان و بازار مردگزینی کشور 
ما در برخی رشته ها دانشگاهی، زمینه اشتغال آنها 

فراهم نیست و با محدودیت مواجه هستند.
 وی در پایان با اش��اره به اینکه آمادگی الزم 
در جامعه برای افزای��ش حضور دختران وجود 
ندارد،  اف��زود: امکان اقامت در خوابگاه یا امکان 
اجاره مسکن برای دانشجویان شهرستانی یکی از 
معضالت اساسی اس��ت که در این بین دختران 

دانشجو با مشکالت بیشتری مواجه هستند.

یک محقق استرالیایی با بررسی ورزشکاران 
لیگ فوتبال استرالیا )AFL( دریافت: کودکانی 
که در ماه های اول سال به دنیا می آیند، احتمال 
بیش��تری دارد تا ورزشکار شوند. دکتر آدرییان 
برنت محقق اصلی مرکز س��المت از دانشگاه 
تکنول��وژی کوئین لند می گوید: واضح اس��ت 
کودکان��ی که قد بلندتری دارند، می توانند بهتر 
ورزش کنن��د. اگر فردی در ژانویه به دنیا آمده 

باشد، نسبت به همساالنش که در ماه های بعدی 
به دنیا می آیند، 12 ماه بیشتر وقت دارد تا رشد 
کند. بنابراین اینکه ش��ما در اول ژانویه به دنیا 
بیایید یا 31 دسامبر، تأثیر زیادی بر زندگی شما 
دارد. محققان انگلیسی معتقد هستند کسانی که 
در اول س��ال به دنیا می آیند از نظر تحصیالت 
بهتر عمل می کنند و اعتماد به نفس بیش��تری 

نیز دارند.

نقطه

اغلب در زندگ��ی برای جوانان 
س��ؤاالتی از قبی��ل: چ��را اوضاع ما 
چنین ش��ده اس��ت؟ چرا من شغل 
مناس��بی ندارم؟ چرا درس بخوانم؟ 
چرا آینده من نامعلوم اس��ت؟ چرا 
همه با من بدند؟ چرا اینقدر بدبختم؟ 
چرا درآمد مکف��ی ندارم؟ و... پیش 
می آید. درست است که این مسائل 
و پدیده ه��ا، دالیل و عوامل بیرونی 
نیز دارند ک��ه نقش آنها را در ایجاد 
چنی��ن وضع��ی نمی ت��وان نادی��ده 
گرفت اما ریشه بیشتر این مشکالت 
و س��ؤاالت را می توان در درون هر 
شخص یافت و با پی بردن به منشأ 
و علت آنها می ت��وان برای تغییر یا 
حلش��ان راه پایان��ی یاف��ت. در این 
بحث، کوشش شده است فرمول ها 
و راهکارهایی عملی جهت شناخت 
و تقوی��ت قوای درونی و اراده ارائه 
ش��ود، تا از طریق آن ج��وان بتواند 
در جهت مس��لط شدن بر اوضاع و 
ایجاد تغییرات بیرونی مطلوب، گام 

بردارد.
ــا خداوند: ذکر  ــتی ب 1- دوس
نام و یاد خداوند، به انس��ان، چنان 
آرام��ش و اطمینانی می بخش��د که 
در پرتو آن، انس��ان، قدرت خاصی 
به دس��ت می آورد. ب��ه تعبیر قرآن: 
»دل، با یاد خداون��د آرام می گیرد«. 
البته ذکر خداوند، نعمتی اس��ت که 
بندگان خاص خداون��د دارند زیرا 
هرگاه ش��ما یاد خدا کردید، معلوم 
می ش��ود اول خدا به یاد ش��ما بوده 
و به شما توفیق چنین کاری را عطا 
کرده اس��ت و برعکس، کسانی که 
از خ��دا روی گ��ردان  هس��تند و از 
ی��اد و نام خدا غافل و در تمام عمر 
نخواسته اند به این موضوع بپردازند، 
با مشکالت و معضالت  زندگیشان 
فراوانی مواجه می ش��ود که به بیان 
قرآن »هر که از یاد من روی گرداند، 
زندگی دش��واری خواهد داشت.« و 
بعد در جای دیگر به دنبال علت آن 
هستند. یاد خدا در جوانی می تواند 
کمک خوبی برای طی کردن مس��یر 

زندگی باشد.
ــود  ــردن از خ ــروع ک 2- ش
ــش: در این  ــه خوي ــن ب و پرداخت
خص��وص، اعتقاد بر این اس��ت که 
ج��وان باید ابتدا از خودش ش��روع 
کند چرا که انسان، خلیفه اهلل است و 
قدرت خلق و تغییر به او عطا ش��ده 
اس��ت. جمله معروفی است که شما 
نیز شاید شنیده یا خوانده باشید که: 
»انسان ها معموالً همان می شوند که 

می اندیشند«. تصور انسان از خودش 
و از جه��ان پیرامونش راه و هدف او 
را تعیی��ن می کند. کس��ی که خود را 
بدش��انس، بدبخت و ناتوان خطاب 
و احس��اس کند، نباید انتظار داش��ته 
باشد دیگران به خوشبختی او کمک 
کنند. پ��س در این خصوص مراقب 
تنهایی خود باش که به اندیشه تبدیل 
می ش��ود، مراقب اندیشه خود باش 
که به عمل تبدیل می ش��ود، مراقب 
عمل خود ب��اش که به عادت تبدیل 
می شود، مراقب عادات خود باش که 
به شخصیت تبدیل می شود، مراقب 
شخصیت خود باش که به سرنوشت 
تبدیل می ش��ود. پرداختن به خود و 
تسلط یافتن بر نفس خویش می تواند 
در انجام دادن درست کارها به انسان 
کم��ک کند چرا که انس��ان همیش��ه 
در حال نبرد با دو قدرت و دش��من 
است؛ یکی مشکالت و موانع بیرونی 
و دیگ��ری وسوس��ه ها و هجوم های 
درونی. مقابله با اولی، دوری از تنبلی 
و تن پروری و سستی و خمود و البته 
کار و تالش دائم را می طلبد و مقابله 
با دومی، جرأت، جس��ارت، ایمان و 
ش��جاعت الزم دارد که البته برترین 
فضائل هس��تند و به همان اندازه به 
دست آوردنش��ان هم دشوارتر. اینها 
ب��رای مقابله با دش��من درونی، الزم  

هستند.
ــه  ــدف و برنام ــتن ه 3- داش
و  بی برنامگ��ی  ــی:  زندگ ــه  روزان
بی هدفی، ج��وان را ب��ه روزمرگی 
دچ��ار  ک��ه  کس��ی  و  می کش��اند 
روزمرگی ش��ود، به دام افس��ردگی 
و احس��اس بیهودگی در زندگی نیز 
خواهد افت��اد. نتیجه روزمره زندگی 
کردن، این اس��ت که انسان، هر چه 
برایش پی��ش می آید، انجام می دهد، 

ن��ه هر چ��ه پیش بینی کن��د. هر چه 
ب��رای او پیش می آی��د، می خواهد، 
ن��ه هر چ��ه بخواه��د، برایش پیش 
آید؛ یعن��ی باری به هر جهت! یعنی 
منتظ��ر بخت و ش��انس و اقبال و... 
بودن؛ یعنی متوقف شدن و تکراری 
زندگی کردن. داشتن هدف و برنامه، 
آدمی را به تفکر و تالش مس��تمر وا 
م��ی دارد که حاص��ل آن، حرکت و 
تغیی��ر و رش��د و موفقیت و جاری 
ش��دن است که: »هستم اگر می روم. 
گر نروم، نیس��تم!«. کس��ی که نداند 
در 24 س��اعت آینده چ��ه کارهایی 
قرار اس��ت انجام دهد، مجبور است 
کارهایی را که قرار نیست، به اجبار 
و برخ��الف میل خودش انجام دهد 
و طبعًا نتایج ناخواس��ته و پیش بینی 

نشده ای رخ خواهد داد.
4- ايجاد تغییر در نظام باورها: 
نظام باورها و نحوه تلقی هر کس از 
خود و جه��ان پیرامونش، نوع نگاه، 
اهداف، برنامه ها و کاًل همه هس��تی 
او را تحت الشعاع خود قرار می دهد. 
پ��س یک ج��وان موفق بای��د نظام 
باورهای خود را نس��بت به هس��تی 
و جهان، به گونه ای تغییر داده که از 
بدبینی، کج اندیشی و افکار ویرانگر 
و مأیوس کننده خالی شود. کسی که 
ب��اور دارد جهان و هر چه در کیهان 
هس��ت، آمده اند تا به او کمک کنند، 
ی��ا ب��اور دارد که ابر و ب��اد و َمه و 
خورش��ید و فل��ک در کارن��د تا او 
نانی به کف آرد و به غفلت نخورد، 
سرنوشت او، تفاوت خواهد داشت، 
با کس��ی که اعتق��اد دارد که جهان 
و تم��ام آدم و عالم، کمر به کش��تن 
او بس��ته اند و فلک، غدار اس��ت و 
روزگار، کج م��دار و بدرفت��ار! چرا 
که اینگونه اندیش��یدن ها نه تنها در 

شکل گیری شخصیت و منش آدمی 
مؤثر است، بلکه در دستیابی یا عدم 
دس��تیابی انس��ان به کلیدهای فائق 

آمدن بر مشکالت نیز تأثیر دارد.
ممکن  آرزوهای  ــتن  داش  -5
و خیال های مثبت: آرزو داش��تن و 
خیال پ��ردازی، تا زمان��ی که حالت 
افراط به خ��ود نگرفته و از واقعیت 
دور نشده باشد، می تواند مفید باشد. 
تاریخ از آن کس��انی است که آرزو 
و ه��دف دارند. انس��انی که آرزو و 
هدف داش��ته باشد، فقر نمی شناسد. 
وقتی گفته می شود: »آرزو بر جوانان 
عیب نیست«، ش��اید به همین دلیل 
اس��ت که آرزو، حرکت و انگیزه و 
امید الزم را برای رس��یدن به هدف 
در آدم��ی ایج��اد می کن��د و چنان 
نیروی قوی ای اس��ت ک��ه می تواند 
آدم��ی را به هدف برس��اند و مانند 
سکان یک کشتی، جهت حرکت را 
مشخص می کند. خیال، حتی گاهی 
منشاء آگاهی و اطالع آدمی می شود 
که می توان با آن دید و به کش��ف و 
اختراع و ابتکار، دست یافت یا آثار 
ادب��ی و هنری پدی��د آورد اما نباید 
خی��ال پردازی بیش از حد باش��د و 
یا آرزوهایی را در س��ر پروراند که 
غیر ممکن ب��وده و روحیه جوان را 

تضعیف کند.
ــش و اعتماد  6- تالش و کوش
ــس: در مقاب��ل اراده آهنین  ــه نف ب
آدمی همه چیز امکان پذیر اس��ت و 
اگر انس��ان به چیزی عالقه مند شد 
و برای رس��یدن به آن تالش مستمر 
داش��ت قطعًا بدان دست می یابد. اما 
نباید فراموش کرد انعطاف پذیری و 
تطبیق و وفق دادن خود با ش��رایط 
نیز الزم اس��ت. البته ای��ن موضوع 
نباید به معنای عقب نش��ینی، منفعل 
ب��ودن، دائم اثر پذیرفتن یا همیش��ه 

همرنگ جماعت شدن و... باشد.
ــب  7- مطالعه و تحقیق و کس
به  حقیق��ت،  ــش: جس��تجوی  دان
انس��ان، آگاهی و بین��ش می دهد و 
انس��ان را مهیای عزیم��ت و رهایی 
و آزادی معنوی می کن��د. البته همه 
اینها یک شرط دارد و آن هم همراه 
ش��دن با توفیق الهی است. اوالً باید 
مراق��ب بود که عل��م و درس آدمی 
باعث گمراه��ی نش��ود و ثانیًا باید 
مراقب بود ک��ه آدمی، عالم بی عمل 
نش��ود که چون زنبوری بی عسل و 
درخت بی بار است. چه خوب است 
ک��ه از علم در جهت مثبت و خیر و 

نیکی استفاده شود. 

مدیرکل دفتر شبه خانواده بهزیستی 
گفت: 28/5 درصد کودکان به دلیل عدم 
صالحیت والدین و زندانی بودن آنها در 
خانه های کودک و نوجوان بهزیستی 
نگهداری می شوند. حمیدرضا الوند در 
گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: 
براس��اس آمارهای جمع آوری ش��ده 
در 6 ماهه اول س��ال ج��اری 21 هزار 
کودک تحت پوشش سازمان بهزیستی 
هس��تند که اکثر این افراد به علت عدم 
صالحیت والدینشان و طالق در مراکز 
نگهداری می شوند. این مقام مسئول در 
سازمان بهزیس��تی در ادامه تأکید کرد: 

15/5 درص��د کودکان ب��ه دلیل فوت 
والدین، 6/3 درصد کودکان نیز به علت 
بیماری صعب العالج و مفقوداالثر بودن 
والدینشان در خانه های کودک و نوجوان 

بهزیستی نگهداری می شوند. براساس 
آمارهای موجود در حال حاضر 21 هزار 
کودک و نوجوان تحت پوشش سازمان 
بهزیستی هس��تند که از این میان 11 

هزار و 500 کودک به خانواده های 
جایگزین سپرده ش��ده اند. الوند با 
اش��اره به اینکه جدایی والدین دلیل 
13/5 درصد نگه��داری کودکان در 
بهزیستی اس��ت، گفت: یکی دیگر 
از عوامل��ی که باع��ث حضور این 
کودکان در مراکز بهزیس��تی اس��ت 
ره��ا ش��دگی آنها اس��ت. مدیر کل 
دفتر ش��به خانواده سازمان بهزیستی 
اظه��ار داش��ت: تع��داد کودکان��ی 
ک��ه ه��ر س��ال از مراکز بهزیس��تی 
می ش��وند  پذی��رش  و  ترخی��ص 
تقریب��ًا مس��اوی با یکدیگر اس��ت.

مراقب شخصيت خود باش که به سرنوشت تبدیل 
می شود!

احتمال ورزشکار شدن کودکان متولد شده در نيمه 
اول سال، بيش از سایرین است

رابطه افزايش طالق با افزايش دانشجويان دختر
در آینده ای نه چندان دور با افزایش دختران مجرد 

با تحصيالت عاليه مواجه  هستيم.

بيلبرجيا

نام فارسی: بیلبرجیا
Billbergia Nutans :نام علمی

Pandanaceae :نام تیره
Queens Tears :نام انگلیسی

خصوصیات: همیش��ه س��بز، ارتفاع ح��دود 60 
سانتیمتر، برگها بلند و کشیده سبز با خطوط سفید، کرمی 
و زرد و از قاعده تا نوک برگ حاشیه دارای دندانه های 
ظریف و خاردار است. ساقه گل دهنده آویزان و مناسب 
سبد آویزان است. حداکثر عمر گیاه 3 سال و 1 بار گل 

می دهد.
نور: نور کافی و غیر مستقیم.

دما: تابس��تان حداکثر )27( درجه و زمستان )21( 
درجه.

آبیاری: تابستان هفته ای 2 بار و در زمستان هر 2 
هفته 1 بار. آب در تابس��تان بدون امالح و سبک باشد. 
اجازه دهید آب به قاعده برگ نفوذ کند ولی در زمستان 

نباید نفوذ کند.
غبارپاشی: به خشکی مقاوم است و هوای خیلی 
مرطوب را دوس��ت ندارد. با ش��روع گلدهی اگر هوا 

خشک باشد غبارپاشی هفته ای 1 بار اشکالی ندارد.
خاک: ترکیبی از لوم و پیت.

کوددهی: نیازی به تغذیه مصنوعی ندارد و تعویض 
سالیانه و خاک آن مواد غذایی را تأمین می کند.

ازدياد: جدا کردن پاگیاه در بهار یا تابستان و کاشت 
آنها در مخلوطی از شن و پیت در دمای 25 درجه.

عوارض و درمان: برگها قهوه ای و خشک شده که 
در اثر تشنگی گیاه است. سیاهی برگها در اثر مواد براق 
کننده است. پرچمهای گل می پوسند که در اثر آبیاری 
بیش از اندازه است.گلها ظاهر نمی شود که در اثر کمبود 
نور یا در اثر بزرگی گلدان است. گلها خشک می شود 
که در اثر خشکی هوا است. اگر برگها در تابستان بپیچد 
در اثر سردی هواست و اگر در زمستان اتفاق بیفتد در 
اثر گرمای هوا است. اگر برگها نرم و آبکی باشد در اثر 

آبیاری زیاد است.
نکته: در اواخر تابستان هنگامی که پاجوشها ظاهر 
ش��دند، گلدان را عوض کنید. وقتی که پاجوش��ها 13 
سانتیمتر شدند آن را از گیاه مادری جدا و درون گلدان 

جدید کاشته ولی تا 2 سال گل نمی دهد.

طرز تهيه حليم
مواد الزم برای پنج نفر:

گوشت سردست بدون استخوان نیم کیلو
بلغور گندم نیم کیلو
پیاز یک عدد بزرگ

نمک کمی
دارچین و کره به مقدار الزم برای تزئین

طرز تهیه:
بلغور گندم را با مقداری آب می گذاریم بپزد. آب 
به حدی باش��د که روی بلغور را بگیرد و بعد از اینکه 
آب آن خشک شد، بلغور را مانند کته دم می کنیم. یعنی
 دم کنی رویش می گذاریم تا بلغور کامالً پخته و له شود. 
پیاز را خرد کرده با گوشت و مقدار کمی آب در ظرف 
دیگری می پزیم کم��ی هم نمک به آن می زنیم. بعد از 
پختن گوشت، بلغور را به آن اضافه می کنیم سپس آنها 
را با میکس��ر خوب مخلوط کرده طوری که گوشت و 
بلغور له شده و کش دار شود. دوباره آن   را روی حرارت 
می گذاریم تا کامالً جا بیفتد و در این مرحله باید مرتب 
حلیم را هم زد تا ته نگیرد.حلیم را توی ظرف کشیده با 

کره داغ شده و دارچین و قیمه تزئین می کنیم.

مزاحمت تلفنى براى خانواده ها

28 درصد والدین کودکان بهزیستى بد سرپرست هستند

آشپزخانه من

گلخانه من جاده خاکی

کد امداد منابع طبيعی و آبخيزداری

)ستاد خبری یگان حفاظت(

09696
شماره تلفن رايگان امداد جنگل و مرتع استان 09696 
ــر پیرامون  ــاده دريافت هرگونه خب ــبانه روزی آم ش
ــب اراضی در  ــان و تخري ــع درخت ــوزی، قط آتش س

عرصه های ملی )جنگل ها و مراتع( می باشد.
روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

هرچند فرهنگ عمومی جامعه و خانواده های مذهبی به گونه ای اس��ت که 
تالش می کنند ارتباط میان هر یک از اعضای خانواده با یکدیگر و نیز ارتباط هر 
خانواده با بیرون از خانه خواه فامیل یا غیر آنها از هرگونه نابسامانی و خالف اصول 
همچون ارتباط با دوس��تان ناباب یا نامحرم در امان باش��د لکن به دالیل متعددی 
همچون رسوخ فرهنگ غربی و نامناسب از طریق برخی رسانه ها در خانواده ها 
خواه ناخواه،  ارتباط هایی میان اعضای خانواه یا بیرون خانواده برقرار می شود که 
عناوینی همچون مزاحمت های تلفنی خانواده ها یا تعابیری همچون »دوستی های 
ناباب جوان خانواده« آرامش و فرهنگ خانواده های متدین را خدشه دار می کند،
 بر این پایه قصد کردیم جهت اطالع رس��انی هر چه بهتر به خانواده ها نکات و 
زوایای حقوقی این گونه مسائل را در این مجال عنوان کنیم. ذکر این نکته ضرورت 
دارد که مزاحمت به وس��یله هرگونه رفتار، گفتار و حرکت یا س��کون می تواند 

صورت پذیرد.
اقسام مزاحمت های غیرقانونی: مزاحمت به وسیله هرگونه رفتار، گفتار و 
حرکت یا سکون می تواند صورت پذیرد، به عنوان مثال ایستادن و حرکت نکردن 
در مقابل در آپارتمان توسط همسایه یا هر کس دیگر می تواند مصداقی از مزاحمت 
خانواده به خصوص زنان خانواده تلقی شود؛ همین طور تماس های نابجا و به کار 
بردن الفاظ دور از ش��أن یک انس��ان مسلمان و با ادب به خصوص هنگامی که از 
طریق تلفن و صحبت یا سکوت، فوت کردن یا سوت زدن یا هر کار دیگری که 
مزاحمت خانواده را فراهم آورد از اقسام مزاحمت های غیرقانونی تلقی می شوند. 
در کنار این اقس��ام مزاحمت البته جرمهای دیگری نیز می تواند صورت گیرد، به 
عنوان مثال چنانچه شخص مزاحم با به کارگیری الفاظ توهین آمیز از طریق تلفن 
یا سایر دستگاههای مخابراتی اقدام به مزاحمت خانواده کند از نظر حقوق کیفری 

مرتکب چند جرم شده است.
مزاحمت خانواده با تلفن يا دستگاه های مخابراتی ديگر: هر چند مزاحمت 
همچون بس��یاری از جرائم دیگر حقوق جزا باید عمدی باشد و بنابراین صرف 
تکرار یک تلفن اشتباهی که به واسطه شماره ناصحیح که شخص تماس گیرنده به 

نادرست بودن شماره اش آگاهی ندارد مزاحمت تلقی نمی شود و البته اگر این تلفن 
پس از آنکه صاحبخانه اعالم عدم صحت شماره تلفن را به تماس گیرنده کرد و 
وی متوجه شد، باز هم تماس را تکرار نکند. همین طور سایر شرایط کلی در جرائم 
همچون بالغ بودن مرتکب ضروری اس��ت و بر همین اساس نمی توان کودک را 
که با فشار دادن دکمه های گوشی تلفن برای یک خانواده ایجاد مزاحمت می کند، 
مجرم تلقی و مجازات کرد و البته اگر این ش��خص نابالغ دس��تمایه یک شخص 
بزرگسال واقع شود قطعاً جرم تحقق یافته و شخص بالغ باید مجازات شود و این 
مسأله اگر چه در رابطه با این جرم مورد تصریح قانون گذار قرار نگرفته است لکن 
با توجه به اینکه فقه امامیه اساس قانون گذاری حقوق موضوعه ایران است می توان 

با استناد به اصل 167 قانون اساسی وی را محکوم کرد.
مجازات مزاحم تلفنی: زندان و مجازات حبس هر چند با توجه به رویه کنونی 
قوه قضائیه مورد تجدید نظر واقع شده و در جهت کاهش تورم جمعیت کیفری 
زندان ها سیاست های زندان زدایی در پیش رو قرار گرفته است لکن هنوز مجازات 
مزاحم تلفنی حبس اس��ت و قانون گذار مزاحم تلفنی را با مجازات سلب آزادی 
یعنی زندان از یک تا ش��ش ماه حبس تهدید می کند )بنگرید به ماده 641 قانون 
مجازات اس��المی(، به عالوه خود شرکت مخابرات نیز مقررات خاصی را درباره 

مرتکبین این جرائم مقرر داشته که اضافه می شود!
نتیجه: هر چند شرایط گوناگونی را جهت تحقق جرم مزاحمت تلفنی خانواده 
بر شمردیم لکن احراز بسیاری از این شرایط در مصادیق این مزاحمت ها به آسانی 
صورت می گیرد و شرکت مخابرات خود نیز می تواند در جهت ارائه بهتر خدمت 
در این زمینه کمک فراوانی کند. مثاًل اجازه پنهان ماندن شماره تلفن را به هر کسی 
و صرفاً با دریافت پول نپذیرند. به هر حال قانون گذار کوشیده است تا در جهت 
کاهش هرچه بیشتر اینگونه جرائم و نجات خانواده ها از اینگونه مزاحمت ها دو 
گونه مجازات را برای این جرائم مقرر دارد؛ اوالً حبس تا 6 ماه، ثانیاً اجرای مقررات 
خاص خود شرکت مخابرات به عالوه جرائم دیگری که اگر اتفاق بیفتد مجازات 

خود را دارا خواهد بود همچون مجازات جرائم توهین و افترا.
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معاون هماهنگی و امور استانهای سازمان تربیت 
بدنی گفت: واگذاری تیم های لیگ برتری فوتبال 
ایران به اس��تانهای کشور باعث توسعه این مناطق 
شده است. میرمهدی نجفی در گفتگو با زاینده رود، 
در خصوص برخی از انتقادها در زمینه تزریق کل 
بودجه استانها به این تیم های فوتبال و عدم تخصیص 
نامتوازن بودجه به شهرستانهای دیگر افزود: هرکار 
بزرگی در کش��ور هزینه بر است و با این هزینه ها 
اثرات مثبت واگذاری تیم ها به استانها زیاد است. 
وی تصریح کرد: واگذاری تیم پاس به استان همدان 
و تیم فوتبال صبا به استان قم باعث توسعه زیرساختها 
و توسعه گردشگری و اقتصادی استانها شده است. 
نجفی یادآور ش��د: واگذاری تیم های فوتبال لیگ 
برتری به استانها اثرات مثبتی روی جوانان استانها 
خواهد داشت و این اثرات مثبت نیز هزینه بر است. 
معاون هماهنگی و امور اس��تانهای سازمان تربیت 
بدنی در خصوص اح��داث دهکده های المپیک 
در استانهای کشور گفت: این پروژه ها با تخصیص 
اعتبار اجرایی می شوند و عملیات احداث تعدادی از 
دهکدهای المیپک نیز به زودی راه اندازی می شود. 
به گفته وی، در برنامه پنجم توسعه کشور با تزریق 
اعتبارات طرح تخصیص یک درصد از بودجه کل 
استانها به ورزش، زیرساخت های ورزشی کشور 
به 2/1مترمربع افزایش خواهد یافت. نجفی یادآور 
ش��د: در دهه فجر امس��ال 303پروژه ورزش��ی با 
مساحت یک میلیون مترمربع و هزینه ای افزون بر 
سه هزار میلیارد ریال در استانهای کشور بهره برداری 
می شود. معاون هماهنگی و امور استانهای سازمان 
تربیت بدنی گفت: در طول برنامه چهارم توس��عه 

کشور افزون بر 40 میلیون نفر از جمعیت کشور در 
برنامه های ورزشی شرکت کردند. به گزارش زاینده 
رود، میر مهدی نجفی در آیین معارفه مدیرکل تربیت 
بدنی چهارمحال و بختیاری در جمع ورزشکاران 
و رؤسای هیأتهای ورزش��ی استان افزود: در طول 
برنامه چهارم توسعه بیش از یک هزار و 200 برنامه 
ورزش��ی در سطح استانهای کشور برگزار شد که 
مهمترین برنامه ورزشی کشور المپیاد ایرانیان است. 
وی تصریح کرد: در طول برنامه چهارم توسعه افزون 
ب��ر دو هزار و 700 پروژه ورزش��ی به بهره برداری 
رسید و این موفقیت در برنامه پنجم توسعه نیز تداوم 
خواهد یافت. نجفی یادآور ش��د: بودجه عمرانی 
ورزش��ی در کشور در دولت نهم به غیر از سال 88 
از رشد چشمگیری برخوردار بوده که این بودجه در 
س��ال آینده به سه هزار و 300 میلیارد ریال خواهد 
رس��ید. معاون هماهنگی و امور استانهای سازمان 
تربیت بدنی گفت: سیاست دولت دهم نیز افزایش 
زیرساختهای ورزشی بر اساس عدالت محوری در 
همه نقاط کشور است تا بتوان سرانه ورزشی را به 
یک متر مربع برساند. وی گفت: هم اکنون با تالش 
رئیس س��ازمان تربیت بدنی ط��رح اجباری کردن 
اختصاص یک درصد از کل بودجه اس��تانها به امر 
ورزش در حال پیگیری در مجلس شورای اسالمی 
است و در صورت تصویب این امر بیش از 10هزار 
میلیارد ریال اعتبار به بخش ورزش تزریق خواهد 
ش��د. وی گفت:در دولت نهم هیأتهای ورزشی در 
سراسر استانهای کشور با رشد 50 درصدی همراه 
بود و تعداد ورزشکاران سازمان یافته نیز 30 درصد 

رشد یافت.

آگهی ابالغ
تاریخ: 1388/11/18

شماره: 88-1786 ح/ 18
خان��م منیژه صمدی دارافش��انی فرزند علی ب��ا وکالت آقای علی اصغر احمدپور دادخواس��تی به طرفیت 
آقای جالل احمدپور مبارکه فرزند محمد به خواس��ته مطالبه نفقه به این دادگاه تقدیم نموده که به کالس��ه 
880998035801689 و ش��ماره ردی��ف بایگانی 88-1787 ح/ 18 ثبت ش��ده اس��ت از آنجا که خوانده 
مجهول المکان می باش��د به دس��تور دادگاه و براس��اس ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی به وی ابالغ 
می گردد در تاریخ 89/1/31 ساعت 8 جهت رسیدگی در شعبه 18 دادگاه حقوقی اصفهان حاضر شود و 
در همین فرصت جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نمائید نتیجه عدم 

حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
16372/ م الف

صیرفیان پور- مدیر دفتر شعبه 18 دادگاه حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/11/19
شماره: 936/88 ش ح 25

در خصوص پرونده کالس��ه 936/88 خواهان عبدالرضا جاللی فرزند رمضان دادخواس��تی مبنی بر انتقال 
س��ند خودروی پژو پارس به شماره 954 ن 37 ایران 13 به طرفیت محمد وندای اصفهانکی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 89/2/14 س��اعت 16 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 رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
16424/ م الف

مدیر دفتر 25 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970351801810
شماره پرونده: 8709980351801634

شماره بایگانی شعبه: 871708
تاریخ تنظیم: 1388/10/15

خواهان: خانم نرگس متانت با وکالت خانم سکینه قجاوند به نشانی چهارراه رزمندگان، اول خیابان رباط 
دوم، ساختمان پیتزا فروشی روز طبقه اول

خوانده: آقای علی اصغر بیات به نشانی مجهول المکان
خواسته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه 

گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:
رأی دادگاه

در خص��وص دعوی خانم نرگس متان��ت فرزند رضا با وکالت خانم س��کینه قجاوند بطرفیت آقای علی 
اصغر بیات فرزند حس��ین بخواس��ته طالق بدلیل عس��ر و حرج، با عنایت به محتویات پرونده و نظر به 
رونوش��ت مصدق سند نکاحیه بش��ماره 8417-72/4/7 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 4 حوزه گلپایگان 

علقه زوجیت به عقد نکاح دایم فیمابین محرز است از طرفی سعی و تالش دادگاه و داوران جهت اصالح 
ذات البین و ترغیب به ادامه زندگی مش��ترک مؤثر در مقام واقع نش��ده اس��ت زوج��ه و وکیل وی اعالم 
نموده اند که زوج مدت پنج س��ال اس��ت که زندگی مش��ترک را ترک و زوجه با سه فرزند را رها نموده 
است و تحت پوشش خیریه صاحب الزمان بوده و حتی یک منزل را خیریه درست کرده بود که زوج آن 
را فروخته اس��ت و تا بحال نفقه ای پرداخت نکرده اس��ت و لذا زوجه در عسر و حرج واقع شده و ادامه 
زندگی برای وی س��خت شده اس��ت. لذا تقاضای صدور حکم طالق بلحاظ عسر و حرج را نموده است 
دادگاه از توجه به اظهارات خواهان و وکیل وی و مودای گواهی گواهان که حکایت از این دارد که زوج 
خواهان را رها کرده اس��ت و منزل را ترک نموده و نسبت به پرداخت نفقه اقدامی معمول نداشته است و 
همچنین پاسخ تحقیقات معموله و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده به این نتیجه می رسد که زوج 
منزل مشترک را ترک و نفقه ای پرداخت نکرده است لذا عسر و حرج زوج از ادامه زندگی مشترک بنظر 
ثابت تشخیص مستنداً به بند یک تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی حکم به محکومیت و الزام زوج 
به مطلقه نمودن خواهان صادر و اعالم می دارد نوع طالق از حیث رجوع در حکم بائن اس��ت حضانت 
فرزند صغیر بنام حسین با مادر است و لکن پدر می تواند در هر هفته یک نوبت از ساعت 9 صبح جمعه 
الی 5 عصر با فرزندش مالقات داش��ته باش��د فرزندان دیگر با توجه به سن آنان انتخاب زندگی با احد از 
والدین با خود آنان است و دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد رأی صادره غیابی ظرف بیست روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است.
 16346/ م الف

محمد زارعی- دادرس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/11/3
شماره: 751/88 

در خصوص پرونده کالس��ه 751/88 خواهان محمد بداغی دادخواس��تی مبنی برمطالبه به طرفیت جالل 
حجازی دهاقانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 89/1/16 ساعت 3/30 عصر 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه 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.16443/ م الف
مدیر دفتر 29 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/11/18

شماره: 88-1786 ح/18
خانم منیژه صمدی دارافشانی فرزند علی با وکالت آقای علی اصغر احمدپور دادخواستی به طرفیت آقای 
ج��الل احمدپ��ور مبارکه فرزند محمد به خواس��ته مطالبه مهریه به این دادگاه تقدیم نموده که به کالس��ه 
8809980351801688 و ش��ماره ردیف بایگانی 1786/88 ح / 18 ثبت ش��ده اس��ت از آنجا که خوانده 
مجهول المکان می باش��د به دس��تور دادگاه و براس��اس ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی به وی ابالغ 
می گردد در تاریخ 89/1/31 ساعت 8/30 جهت رسیدگی در شعبه 18 دادگاه حقوقی اصفهان حاضر شود 
و در همین فرصت جهت دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید نتیجه 

عدم حضور اتخاذ و تصمیم قانونی خواهد بود.16373/ م الف
صیرفیان پور- مدیر دفتر شعبه 18 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ 
آگهی ابالغ نظریه کارش��ناس به آقای مهدی حاجیان خواهان محس��ن حاجیان و زهرا شهیدی کاویانی به 

وکالت جواد حیدری.
خوانده: مهدی حاجیان فرزند نعمت اهلل.

خواسته: دستور فروش پالک ثبتی 4/1504 بخش 14 کالسه پرونده 375/88 اجرائی شعبه 10
چون در پرونده کالسه 375/88 اجرای آقای مهندس شمسائی فر کارشناس رسمی دادگستری نظریه خود 
را ط��ی الی��ه 113-88/11/18 ارائه نموده چنانچه اعتراضی نس��بت به آن داری��د ظرف مدت یک هفته با 

مراجعه به اجرائی شعبه 10 مراتب اعتراض خود را کتبًا اعالم نمائید.
16400/ م الف

مدیر اجرای شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
تاریخ: 88/11/20
شماره: 2012/88 

در خصوص پرونده کالسه 2012/88 خواهان اکبر محمدی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا 
خوزانی فرزند کرمعلی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 89/1/15 ساعت 10:30 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه 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.
 16437/ م الف

مدیر دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

علی دایی س��رمربی تیم فوتبال 
پرس��پولیس با بیان اینکه آمده ام به 
ای��ن تیم کمک کنم و باعث ش��ادی 
ه��واداران آن ش��وم، گف��ت: هدف 
اصلی ام این اس��ت که پرس��پولیس 
را در آس��یا قهرم��ان کن��م. وی پس 
از پیروزی تیم��ش مقابل ایرانجوان 
بوش��هر گفت: الزمه قهرمان ش��دن 
در آس��یا ای��ن اس��ت ک��ه در لیگ 
خوب بازی کنی��م و در جام حذفی 
هم جزء 2 تیم فینالیس��ت باشیم. او 
با تقدیر از ب��ازی خوب نفرات تیم 
ایرانجوان بوشهر، تیمش را تیم برتر 
میدان دانست و افزود: بازیکنان تیم 
ایرانجوان بوشهر بسیار خوب بازی 
کردند، خوب دویدند و باالتر از توان 
بازی خ��ود ب��رای ایرانجوان تالش 
کردن��د اما در نهای��ت تیمی که برتر 
میدان بود در این ب��ازی به پیروزی 
دس��ت یافت. س��رمربی تیم فوتبال 

پرس��پولیس با بیان اینکه ایرانجوان 
بد موقعی ب��ا پرس��پولیس روبه رو 
شد، افزود: پرسپولیس بسیار خوب 
ش��ده اس��ت و روز به روز بازیکنان 
هماهنگ تر شده و با انسجام بیشتری 
در مسابقات به میدان می روند. وی 
با انتقاد از صدا و سیما، مطبوعات و 

جراید کشور تأکید کرد: پرسپولیس 
15 س��ال پی��ش شکس��تی را مقابل 
ایرانجوان در بوشهر متحمل شده بود 
و اینکه بیاییم اخبار 15 س��ال پیش 
را مطرح کنیم، صحیح نیست. ضمن 
اینکه تکرار اینگونه اخبار باعث شد، 
فش��ار روحی و روانی زیادی روی 

بازیکنان پرس��پولیس ایجاد ش��ود و 
آنه��ا در این بازی با اس��ترس بازی 
کنند. دایی با بیان اینکه پرسپولیس با 
تیم ایده آل من همچنان فاصله دارد، 
اظهار داش��ت: بازیکن��ان تیم تالش 
کرده و زحمت می کش��ند فوتبالی 
که من دوس��ت دارم، در زمین پیاده 
کنند و تا رس��یدن به ایده آل نیازمند 

زمان هستیم.
 وی در خ�ص���وص ن�ب���ودن 
محمد پروین در فهرس��ت 18 نفره 
تیم تصریح ک��رد: کادر فنی تصمیم 
می گیرد کدام بازیک��ن در ارنج 11 
نفره یا فهرست 18 نفره قرار بگیرد. 
س��رمربی تیم فوتبال پرسپولیس در 
پای��ان با انتق��اد از خبرنگاران گفت: 
شما س��ؤاالتی را بپرس��ید که باعث 
ارتقای س��طح فنی تیم ها شود زیرا 
با بردن تیم ها به حاشیه فوتبال ایران 

پیشرفت نخواهد کرد.

آرش برهانی مهاجم تیم فوتبال 
اس��تقالل گف��ت: نیاز ب��ه چند برد 
داریم تا از بحران خارج شویم. وی 
اظهارداش��ت: بازی خوبی را مقابل 
ذرت کاران ب��ه نمای��ش گذاش��تیم 
و توانس��تیم ی��ک برد قاط��ع را به 
دس��ت بیاوریم. او ادام��ه داد: باید 

ب��ه تی��م ذرت کاران تبریک گفت 
ک��ه به دنب��ال ضدفوتب��ال نرفت و 
فکر می کنم اگ��ر آنها همین منوال 
را ادامه دهن��د در آینده ای نزدیک 
ب��ه تیم خوبی تبدیل خواهند ش��د. 
برهانی در مورد گلزنی خود در این 
دیدار افزود: خدا را ش��کر توانستم 

بعد از مدتها برای اس��تقالل گلزنی 
کنم. امی��دوارم این روند را در لیگ 

هم ادامه دهم. 
تی��م  ش��رایط  م��ورد  در  وی 
اس��تقالل تصریح کرد: فکر می کنم 
ای��ن پیروزی خیلی به ما کمک کرد 
تا بتوانیم از ش��رایط بحرانی خارج 

شویم. ما نیاز به به چند برد داریم تا 
بتوانی��م به وضعیت خود در جدول 
سر و سامان دهیم. برهانی در پایان 
گفت: امیدوارم هواداران همچنان از 
ما حمایت کنند تا از نظر روحی بهتر 

شده و نتایج بهتری کسب کنیم. 

امیرقلع��ه نوی��ی س��رمربی تیم 
فوتبال سپاهان گفت: عنایتی بازیکن 
بزرگی است اما با تیم اماراتی قرارداد 
دارد و در حال حاضر برنامه ای برای 
جذب ای��ن مهاجم نداریم. وی پس 
از برت��ری پ��رگل 5 بر ی��ک مقابل 
مقاوم��ت اظهار داش��ت: در ابتدا از 
همه هوادارانی که به ورزشگاه آمدند 
و تی��م س��پاهان را تش��ویق کردند، 
تش��کر می کنم و خوش��حالم که با 
ی��ک بازی برتر توانس��تیم به برتری 
برس��یم. او ادامه داد: مقاومت با یک 
مربی جوان و با برنامه بازی می کند 
و اوای��ل بازی نیز ی��ک مقدار روی 
تیم ما فش��ار آوردند ام��ا در جریان 
بازی تغییر سیستم دادیم و توانستیم 

نفوذه��ای جناح راس��ت این تیم را 
کنترل کنیم و با تعویضی که در نیمه 
دوم داشتیم ش��رایط را به سود خود 

عوض کردیم.
 قلعه نویی اف��زود: ضربه پنالتی 
ک��ه تی��م مقاومت ب��ه ثمر رس��اند 
مقداری تیم ما را دچار استرس کرد 
و بازیکن��ان پس از برتری 2 بر صفر 
در نیمه اول فک��ر کردند بازی تمام 
شده است اما خوش��بختانه به بازی 
بازگش��تیم. امیدوارم هرکسی که این 
بازی پرگل را دی��د از آن لذت برده 
باش��د. س��رمربی س��پاهان در مورد 
درب��ی اصفهان گف��ت: تجربه دربی 
در اس��تقالل تهران و استقالل اهواز 
را دارم و در دور رفت دربی اصفهان 

نیز حضور داش��تم و به نظر من این 
کار منطقی نیست که از حاال در مورد 
آن دیدار صحبت کنیم اما ذوب آهن تیم 
بزرگی اس��ت و منص��ور ابراهیم زاده 
مرب��ی بزرگ و با دانش��ی اس��ت و 
می دان��م که بار فنی زی��ادی دارد و 
فقط امیدوارم که دربی اصفهان یک 

بازی خوب و تماشاگرپسند باشد. 
قلع��ه نوی��ی در م��ورد حضور 
عنایتی در س��پاهان گف��ت: عنایتی 
بازیکن بزرگی اس��ت و به نس��بت 
سال های گذشته که شاگرد من بود 
بس��یار کامل تر شده اس��ت اما این 
بازیکن با تیم امارات��ی قرارداد دارد 
و م��ا در حال حاضر برنامه ای برای 
جذب این مهاجم نداریم. س��پاهان 

مهاجم��ان خوبی در خط حمله دارد 
و قرار اس��ت در چند روز آینده یک 
مهاج��م برزیلی را ب��رای حضور در 
جام باش��گاه های آسیا جذب کنیم. 
س��رمربی س��پاهان در مورد انتخاب 
ای��ن تیم توس��ط کارب��ران اینترنتی 
AFC به عنوان یکی از شانس های 
قهرمانی در آس��یا خاطرنش��ان کرد: 
اینکه سپاهان توسط کاربران انتخاب 
شده اس��ت یک افتخار است و این 
موضوع ب��ه دلیل آن اس��ت که این 
تیم در چند دوره لیگ قهرمانان آسیا 
حضور موفق داش��ته اس��ت و یک 
باش��گاه آینده نگر اس��ت. امیدوارم 
فوتبال ما هم از تیمداری به س��وی 

باشگاه داری حرکت کند. 

معاون سازمان تربیت بدنی:
واگذاری تيمهای ليگ برتری فوتبال به استانها 

باعث توسعه شده است

عطار اشرفی:
 پاکسازی فدراسيون

 وزنه برداری باید از 
مسئوالن آن آغاز شود

عضو کمیته فنی فدراسیون وزنه برداری گفت: 
ب��ه دلیل اتفاق��ات اخیر و برای جلوگی��ری از بروز 
مشکالت بعدی، پاکسازی در فدراسیون وزنه برداری 
باید از مسئوالن رده باالی آن آغاز شود.مهدی عطار 
اشرفی در گفتگو با ایرنا، افزود: متأسفانه از زمانی که 
حس��ین رضازاده بر صندلی ریاست فدراسیون وزنه 
ب��رداری تکیه زد به هیچ کدام از وظایف خود عمل 
نکرده اس��ت. وی گفت: سرپرست فدراسیون وزنه 
برداری به عنوان فردی که در این مدت مس��ئولیت 
داشته باید برای تمام اتفاقات اخیر پاسخهای منطقی 
و قانع کننده داشته باشد. عطار اشرفی افزود:  »یوردان 
گئورگی ایوانف« مربی بلغاری تیم ملی وزنه برداری 
ای��ران ی��ک خارجی بود و ش��هامت آن را داش��ت 
که مس��ئولیت دوپین��گ همه ملی پوش��ان در زمان 
حض��ورش را بر عهده بگی��رد. وی گفت: رضازاده 
در تمام موارد مش��ابه دیگران را مقصر می داند و به 
این نکته اش��اره دارد که از حوادث اخیر بی اطالع 
بوده و باید ورزشکاران را مقصر اصلی قلمداد کرد. 
این پیشکس��وت وزنه برداری اف��زود: اگر اینچنین 
باشد که نیست باید قبول کنیم مدیریت رضازاده به 
عنوان سرمربی تیم های ملی و سرپرست فدراسیون 
وزنه برداری ضعیف بوده است چرا که وی مسئول 
هر آنچه در این ورزش می گذرد، بوده و هس��ت و 
امروز نیز باید پاس��خگوی افکار عمومی باشد.وی 
تأکید کرد:  رضازاده به وظایفی که بر عهده اش است 
بی توجه بوده و با چیدمان غلطی که در فدراس��یون 
وزنه برداری انجام داده است، شرایط را روز به روز 
برای خود و دیگران سخت تر می کند. عطار اشرفی 
گف��ت: متأس��فانه »تاماش آیان« ب��ه بی نظمی های 
فدراسیون وزنه برداری ایران واقف است و می داند 
چگونه هزینه های ش��خصی خود را از فدراس��یون 
وزن��ه برداری ایران تأمین کن��د. وی افزود: در حال 
حاضر تمامی پیشکس��وتان و عاش��قان این رش��ته 
تمایل دارند همه مسائل برای مردم روشن شود و از 
پرداخت جریمه های بی مورد که برای ایران در نظر 
گرفته شده، جلوگیری شود. وی گفت: چه معنی دارد 
مربی که روزی 2 پاکت س��یگار می کشد در ورزش
 وزنه برداری حضور داش��ته باش��د، آیا چنین فردی 
صالحی��ت نظارت ب��ر جوانان و قهرمان��ان ایران را 
دارد. عطار اش��رفی افزود:  مگر قرار نبود رضازاده از 
قدیمی ها و باتجربه های وزنه برداری برای خروج از 
بحران های این رشته استفاده کند اما چه شد که وی 
همه چیز را فراموش کرده و تصور می کند او تنها مرد 
اول و آخر وزنه برداری ایران است. وی در خصوص 
ارسال نامه اش به مسئوالن ورزش کشور گفت: افرادی 
که عاشق ایران بوده و برای وزنه برداری از جان و مال 
خود گذشته اند خواهان به تعلیق درآمدن فدراسیون 
وزن��ه برداری ایران و پاک س��ازی آن از لوث وجود 
ناپاکان هستند. این پیشکسوت وزنه برداری کشورمان 
افزود:  این افراد خواهان آن هستند که برای سومین بار 
از بیت المال جریمه ای به فدراسیون جهانی که رئیس 
آن یک یهودی اس��ت، پرداخت نش��ود و در همین 
راستا نیز این موضوع را با برخی از نمایندگان محترم 
مجلس در میان گذاشتیم. وی گفت: خوشبختانه نظر 
آقایان هم مثبت بود و برای آنکه از این شرایط خارج 
شویم باید پاکسازی را از رده نوجوانان و جوانان آغاز 
کرده و در همه موارد و در تمام س��طوح به گونه ای 
کار ش��ود که هیچ فرد یا گروه��ی فرصت و جرأت 

تخلف را به خود راه ندهد.

آرش برهانی: 
باید از بحران خارج شویم 

قلعه نويی: 
عنایتى بازیکن بزرگى است

علی دايی: 

هدف اصلی ام قهرمانی آسياست

9721818

روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان

اتصال مستقیم به اينترنت
بدون نیاز به کلمه عبور و رمز

پرداخت از طريق قبض تلفن ثابت

 اينترنت هوشمند
 )شرکت مخابرات استان اصفهان(

بازیکنان پرسپولیس پاداش 500 
هزار تومانی دربی را دریافت کردند. 
به گ��زارش فارس، بازیکنان و کادر 
فنی پرسپولیس به دلیل پیروزی در 
دربی پاداش 500 ه��زار تومانی را 
دریافت کردند. کاش��انی، سرپرست 
باش��گاه قول داده پ��س از دریافت 
پ��اداش دربی از فدراس��یون فوتبال 

نیز آن را پرداخت کند.

مصطفی ش��کری، مدیر حقوقی 
باش��گاه پرس��ولیس اعالم کرد نامه 
این باش��گاه ب��رای پرداخت طلب 
وینگادا، سرمربی سابق سرخ پوشان 
به سازمان تربیت بدنی ارسال شده 

است.
با توجه به حرف و حدیث های 
مطرح ش��ده، باش��گاه پرس��پولیس 
به احمدرضا عاب��دزاده اعالم کرده 

او می توان��د باز هم به پرس��پولیس 
بازگردد و ریاس��ت آکادمی باشگاه 

پرسپولیس را بر عهده بگیرد.
عباس علیپور در این زمینه گفت: 
در گفتگویی که با عابدزاده داش��تیم 
اع��الم کردی��م او می توان��د آکادمی 
باشگاه را در اختیار بگیرد، در غیر این 

صورت باید رسماً اعالم کند.
را  عاب��دزاده  داد:  ادام��ه  وی 

دوس��ت داری��م و ب��ه هی��چ وجه 
مایل به فس��خ قرارداد با او نیستیم. 
باش��گاه پرسپولیس بهترین پست را 
به او پیش��نهاد داد ک��ه وی تاکنون 
قب��ول نکرده اس��ت. تا چن��د روزه 
آین��ده صبر می کنیم و اگر پاس��خی 
دریاف��ت نکردی��م از زم��ان کناره 
گیری عاب��دزاده از تیم هیچ مبلغی 

به او پرداخت نخواهد شد.

پاداش 500 هزار تومانى و پيشنهاد به عابدزاده

تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری اسالمی ایران 
برای نخستین بار بر سکوی قهرمانی پیکارهای جام 
جهانی این رشته ایستاد. به گزارش واحد مرکزی 
خبر، تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در فینال تیم 
ملی ترکیه را شکس��ت داد. این رقابتها در ایروان 
پایتخت ارمنس��تان برگزار شد. در این مسابقات 
محمد فقیری در 55 کیلوگرم، امید نوروزی در 60 
کیلوگرم، سعید عبدالعلی در 66 کیلوگرم و امیر 
اکبری در 96 کیلوگرم بر حریفان ترکیه ای غلبه 
کردن��د و حمید ریحانی در 74 کیلوگرم، حبیب 
اخالقی در 84 کیلوگرم و بش��یر باباجان زاده در 
120 کیلوگرم رقابت ها را واگذار کردند. به این 

ترتیب تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با حساب 
4 بر 3 برتیم ملی ترکیه پیروز و قهرمان جام جهانی 
کشتی فرنگی شد. تیم های ترکیه و ارمنستان به 
ترتی��ب مقام های دوم و س��وم این رقابت ها را 
کسب کردند. در مس��ابقات جام جهانی کشتی 
فرنگی ارمنستان تیم های کشتی فرنگی جمهوری 
اسالمی ایران، ارمنستان، ترکیه، روسیه، مجارستان، 
گرجس��تان، کوبا، دانمارک و سوئد )در یک تیم 
مشترک اسکاندیناوی( حضور داشتند. درپی این 
قهرمانی علی سعیدلو، رئیس سازمان تبریت بدنی، 
در پیامی قهرمانی غرورانگیز تیم ملی کشتی فرنگی 

ایران را در مسابقات جام جهانی تبریک گفت.

آقای گل فوتس��ال جهان و آسیا گفت: بعد از 
کس��ب دومین قهرمانی در لیگ برتر،  فوالد ماهان 
قهرمانی باشگاه های آسیا را هم در ایران نگه خواهد 
داشت. وحید شمسایی در گفتگو با فارس اظهار 
داشت: فوتسال ایران راه برزیل را طی می کند. آنها 
لیگ بس��یار خوبی دارند و همین باعث می شود 
ملی پوشان  همیشه آماده باشند. ما هم رفته رفته به این 
شرایط رسیده ایم. براین اساس بازیکنان فوالد ماهان با 
کسب عنوان قهرمانی لیگ، کار بزرگی انجام داده اند 
و از نظر ذهنی برای حضور در مسابقات باشگاه های 
آس��یا آماده اند. ما جام قهرمانی این رقابت ها را در 
ایران نگ��ه می داریم. وی تأکید کرد: در لیگ ایران 
تکرار عنوان قهرمانی کار سختی است؛ اما این مهم 
با اعمال مدیریت خوب، درایت و زحمات حسین 
افضلی و تالش بازیکنان به دست آمد. شمسایی که 
هفتمین عنوان قهرمانی اش در 10 دوره حضور در 

رقابت های باشگاهی را این  بار همراه با فوالد ماهان 
به دست آورد، در مورد 2 بازی باقی مانده لیگ برتر 
گفت: با توجه به مسابقات مهمی که پیش رو داریم 
در این 2 بازی نباید فشار زیادی به خود وارد کنیم. 
حتماً سرمربی تیم در این مورد بهترین تصمیم را 
اتخ��اذ خواهد کرد. در عین حال کس��ی هم روی 
زمین نمی رود که حیثیت و کارنامه ورزشی اش را 
زیر س��ؤال ببرد. کاپیتان تیم ملی فوتسال ادمه داد: 
تیم ما از روز 15 اردیبهش��ت م��اه در اردو بوده و 
تمرین کرده اس��ت. به همین دلیل همه از آمادگی 
خوبی برای حضور در جام باشگاه های آسیا سود 
می برند. در این رقابت ها ما حمایت 4 هزار تماشاگر 
اصفهانی را کنار خود احساس خواهیم کرد. فکر 
می کنم این آخرین تورنمنت ورزشی سال 88 باشد 
که در ایران میزبان آن هستیم و امیدوارم این پیکارها 

را با موفقیت به اتمام برسانیم.

قهرمانی فرنگی کاران ایران در جهان

بازیکنان فوالد ماهان کار بزرگي انجام داده اند

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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روی خط فرهنگ

کالم نور
امام موسی کاظم )ع(:

برای هر چیزی دلیلی بايد و دلیل خردمند تفکر است و دلیل تفکر خاموشی.

بانك اطالعات هنرمندان چهارمحال و بختياری 
رونمایی شد

ترجمه عضو هيأت علمی دانشگاه صنعتی 
اصفهان، کتاب سال ایران شد

ــهرکرد، خبرنگار زاينده رود- همزمان با دهه فجر  ش
برای نخستین بار در کشور، بانک اطالعات هنرمندان 
چهارمحال و بختیاری رونمایی شد. مدیرکل فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی چهارمحال و بختیاری گفت: 
این بان��ک اطالعاتی مش��خصات هنرمندان و 
رش��ته های تخصصی آنان را به صورت کامل 
درج می کن��د و با رونمایی از این بانک، اطالع 
رسانی و دسترسی به هنرمندان برای شرکت در 
همایش ها و برنامه های فرهنگی تسهیل می شود.

داریوش رضوانی در گفتگو با زاینده رود افزود: 
نرم افزار این بانک اطالعاتی برای نخس��تین بار 
در کش��ور از س��وی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اس��المی استان طراحی ش��ده و تاکنون بیش از 
500 هنرمند از رشته های مختلف هنری در این 

بانک برای ثبت نام اقدام کرده اند.
وی تصریح کرد: از این تعداد نیز مش��خصات 
200 نف��ر از هنرمن��دان رش��ته های مختلف 

هن��ری چهارمحال و بختیاری نیز ثبت ش��ده 
و هنرمن��دان می توانند ب��رای دریافت کارت 

هنری خود به این اداره کل مراجعه کنند.
در آیین رونمایی از این بانک اطالعاتی، کارت 
هنری دو تن از هنرمندان چهارمحال و بختیاری 

به صورت نمادین به آنان اعطا شد. 

کت��اب »متالورژی جوش��کاری و ج��وش پذیری 
فوالده��ای زنگ ن��زن« ترجمه عضو هیأت علمی 
دانش��گاه صنعتی اصفه��ان به عنوان کتاب س��ال 
جمهوری اسالمی ایران در دهه فجر 88 انتخاب شد.
ب��ه گزارش ایرنا، این کت��اب که ترجمه دکتر 
مرتضی ش��معانیان دانشیار دانشکده مهندسی 
مواد دانشگاه صنعتی اصفهان است، در مراسم 
اختتامیه بیس��ت و هفتمین جایزه کتاب سال 
جمهوری اس��المی ایران به عنوان کتاب سال 

معرفی و برگزیده شد.
18 ه��زار عنوان کت��اب در بخش های دین، 
علوم اجتماع��ی، زبان، عل��وم خالص، علوم 
کارب��ردی، هنر، ادبی��ات، تاری��خ و جغرافیا 
وک��ودک و نوج��وان در ای��ن دوره از جایزه 
کتاب س��ال بررس��ی ش��د که در بخش علوم 
کاربردی زیر ش��اخه مهندس��ی مواد و معدن 
کتاب »متالوژی جوش��کاری و جوش پذیری 
فوالده��ای زنگ ن��زن« تألیف »ج��ان لیپولد، 

دامیان کوتگی« ترجمه مرتضی ش��معانیان به 
عنوان کتاب سال برگزیده شد.

مراس��م جایزه کتاب س��ال جمهوری اسالمی 
ای��ران با حضور مس��ئوالن و جمعی از اهالی 

قلم در تاالر وحدت تهران برگزار شد.
دانش��گاه صنعتی اصفهان با ح��دود 10 هزار 
دانش��جو و 400 عض��و هی��أت علم��ی در

شمال شهر اصفهان قرار دارد.

روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدير مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسئول : 
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(
فروشخريدارز

10001002دالر امریکا
978982دالر کانادا

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

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

16 °

17°

1 °

-6°

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
26710  هر گرم طالی 18 عیار
12311 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
259000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخريدارز

10071010دالر امریکا
946953دالر کانادا

13861391یورو
15871594پوند  انگلستان
265268ریال عربستان
34603450دینار کویت
274276درهم امارات

آگهی مناقصه عمومی داخلی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

قابل توجه کليه مجاورین و مالکان اراضی حاشيه 
رودخانه خرمدشت

ــه آب مصوب  ــون توزيع عادالن ــاده دو قان ــتناد تبصره يک م ــه اس ب

مجلس شورای اسالمی و ماده سوم آيین نامه مربوط به حريم و بستر 

رودخانه  ها و... به اطالع می رساند:

ــت. لذا  ــت تعیین گرديده اس ــتر و حريم رودخانه خرمدش میزان بس

ــده و رعايت آن به  ــب اطالع از حدود تعیین ش ــت برای کس الزم اس

ــان،  ــان )مديريت امور منابع آب کاش ــرکت آب منطقه ای اصفه ش

آران و بیدگل( مراجعه نموده و در صورت اعتراض ظرف حداکثر يک 

ماه از تاريخ اين اطالعیه، اعتراض خود را جهت رسیدگی تسلیم و رسید 

دريافت نمايید. بديهی است پس از پايان مهلت اعالم شده، رسیدگی 

ــرکت آب منطقه ای که  به اعتراض های واصله مقدور نبوده و نظر ش

در حکم وزارت نیرو محسوب می گردد قطعی خواهد بود.

اطـالعيـه

         شرکت آب منطقه ای اصفهان

ف
م ال

 : 1
63
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11 س��الن در بیست  و پنجمین 
بین المللی موسیقی فجر  جش��نواره 
میزبان گروه های موسیقی از سراسر 
کشور می شود. تاالر وزارت کشور، 
س��الن همایش ه��ای ب��رج می��الد، 
نیاوران، تاالر وحدت،  فرهنگسرای 
س��الن اندیشه، سالن س��وره و... از 
جمله س��الن هایی هستند که در این 
دوره از جش��نواره میزبان گروه های 

حاضر در جشنواره می شوند.
بیس��ت  س��الن های  دیگ��ر  از 
و پنجمی��ن جش��نواره بین الملل��ی 
موس��یقی فجر می توان به ارسباران، 
پردیس ملت، س��الن رودکی، خانه 
هنرمندان و تاالر ش��هید س��لیمانی 

اشاره کرد.
جش��نواره امس��ال در مقایسه با 
سال گذش��ته در سطح گسترده تری 
برگ��زار می ش��ود به گون��ه ای که با 
افزای��ش س��ه س��الن، در مجم��وع 
بی��ش از 8500 صندل��ی به صورت 
روزان��ه میزبان مخاطب��ان این دوره 

از جشنواره بین المللی موسیقی فجر 
خواهد بود.

گستردگی س��الن های این دوره 
از جش��نواره به گونه ای برنامه ریزی 
شده که در شمالی ترین نقطه تهران 

)فرهنگس��رای نی��اوران( و جنوبی 
ترین )تاالر شهید سلیمانی واقع در 
منطقه 18 ش��هرداری ته��ران( برای 
این رویداد مهم س��الن تدارک دیده 

شده است.

همچنین اعالم ش��ده اس��ت که 
ارکستر سمفونیک تهران در تاریخ 7 
و 11 اسفند ماه با دو اجرای متفاوت 
در جش��نواره موسیقی فجر شرکت 

می کند.
در شب نخس��ت، قطعات »یک 
س��مفونی در یک بخش« از مصطفی 
کمال پورتراب، قسمت دوم از پوئم 
س��مفونیک »آب« ب��ه آهنگس��ازی 
محمد س��ریر و قطع��ه »ایران زمین« 
ریاح��ی  حس��ن  س��اخته های  از 
اجرا می ش��ود. در قس��مت دوم نیز 
قطعه ای از آنتونی دورژاک آهنگساز 
چک توسط این ارکستر اجرا خواهد 
ش��د. در اجرای دوم که در تاریخ 11 
اس��فند ماه برگزار می شود نیز قطعه 
»صلح و دوس��تی« در چهار قسمت 
توس��ط ارکستر سمفونی تهران روی 

صحنه خواهد رفت.
بیس��ت و پنجمی��ن جش��نواره 
بین المللی موس��یقی فجر از 7 تا 13 
اسفند ماه در تهران برگزار می شود. 

ب��ه گفته عل��ی س��رتیپی مدیر 
فیلم  فیلمی��ران،  بین المللی  پخ��ش 
س��ینمایی »عیار 14« ب��ه کارگردانی 
»پرویز ش��هبازی« عالوه بر نمایش 
در 20 س��ینمای تهران در 10 شهر 
دیگ��ر نیز روی پرده م��ی رود. علی 
س��رتیپی گفت: فیلم سینمایی »عیار 
14« به کارگردانی پرویز شهبازی در 
حال��ی اکران عمومی خود را در 20 
س��ینمای تهران و در گروه سینمایی 
قدس آغاز خواه��د کرد که پس از 
تعطیالت ماه صفر نیز در 10 ش��هر 

روی پرده خواهد رفت.
»عی��ار 14« ک��ه در جش��نواره 
س��ال گذش��ته مورد توجه منتقدان 
و مخاطب��ان ق��رار گرف��ت از روز 
چهارش��نبه هفته گذش��ته و با پایان 
نمایش »دخت��ر میلیون��ر« در گروه 

سینمایی قدس اکران شد.
 سال گذشته »عیار 14« یکی از 
منتقدان سینمایی  برگزیده  فیلم های 
در جش��نواره بیس��ت و هفتم فیلم 
فجر بود و از سوی داوران جشنواره 
نی��ز »س��یمرغ بلورین جای��زه ویژه 
هی��أت داوران«  را به دس��ت آورد. 
این فیل��م که براس��اس فیلمنامه ای 
از ش��هبازی ساخته ش��ده، در مورد 
مرد طالفرشی اس��ت که به دوست 
خود خیان��ت می کند و حاال پس از 
گذشت سال ها که رفیقش از زندان 
آزاد ش��ده، ت��رس ای��ن را دارد که 

قربانی انتقام شود.
در این فیلم »محمدرضا فروتن« 
و »کامبیز دیرب��از« نقش های اصلی 
را بازی می کنند و پوریا پورس��رخ، 
مهوش افش��ار پناه، مینا س��اداتی و 

بهرن��گ علوی دیگ��ر بازیگران آن 
هستند.

فیلمنامه »عیار 14« را ش��هبازی 
بارها و بارها بازنویس��ی کرده است 
و نکت��ه قابل توج��ه آن، در اختیار 
گرفت��ن ح��ق قانون��ی اس��تفاده از
 4 دقیق��ه از قطعه »آداجیو آلبینونی« 
برای س��کانس پایانی فیلم اس��ت. 
ع��الوه بر ای��ن عباس کیارس��تمی 
سکانس نهایی این فیلم را به امضای 

خود کارگردانی کرده است.
فضای فیلم در ش��هر کوچک و 
سردی می گذرد که بی نام و نشان است 
و مخاطب می تواند اسم هر جایی را 

که خواست روی آن بگذارد.
فروت��ن در این فیل��م در نقش 
ی��ک طالفروش ظاهر می ش��ود که 
بازی بس��یار خوبی را از این قش��ر 

جامعه ارائه می کند و ترس و واهمه 
شخصیت را به خوبی ایفا می کند.

صداگذاری فیلم س��ه ماه طول 
کش��ید و ش��هبازی یک نمای فیلم 
را در این مرحل��ه فیلمبرداری کرد. 
در تازه تری��ن فیلم ش��هبازی، قوت 
فیلمنامه و رش��ته پیون��د  دهنده ای 
ک��ه بین  آدم های قص��ه وجود دارد، 
تماش��اگر را با خود همراه می کند. 
تهیه کنندگ��ی ای��ن فیل��م را »پرویز 
ش��هبازی« برعه��ده دارد و »عل��ی 
لقمانی« به  عن��وان فیلمبردار دومین 
هم��کاری خ��ود را پ��س از »نفس 

عمیق« با او تجربه می کند.
»پرویز شهبازی« در حال حاضر 
در ت��دارک تولی��د جدیدترین فیلم 
سینمایی خود با عنوان »هرچه خدا 

بخواهد« است.

معرفی سالن های میزبان جشنواره موسیقی فجر

اجرای ارکستر سمفونيک در بيست و پنجمين 
جشنواره موسيقی فجر

آغاز اکران فیلم برگزيده منتقدان از چهارشنبه
اکران »عيار 14« در 20 سينماى تهران و 10 شهر 
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