
Zayande Roud - No. 231, March ,11 ,2010پنجشنبه 20 اسفند ماه 1388 / 24 ربیع االول1431 / شماره 231 / 8 صفحه  / 200 تومان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
صفـحهصفـحه

محققان گروه ش��یالت دانش��کده منابع طبیعی 
دانشگاه صنعتی اصفهان  به دانش تولید جلبک ها برای 
تصفیه محیط آبی دس��ت یافتند. عضو هیأت علمی 
دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان این مطلب افزود: این 
دستاورد در پروژه کارشناسی ارشد یکی از دانشجویان 
این دانشکده با عنوان »تصفیه پسابهای غنی از نیتروژن 
با استفاده از جلبک سبز سندسموس« به دست آمد. 

»امیدوار فرهادیان« اظهار داشت ...

   زاینده رود
با احیای پروژه بدنه س��ازی شرقی چهارباغ عباسی 
و س��اماندهی س��اختمان های این محور تاریخی، یکی 
از آرزوهای 40 س��اله ش��هرداری اصفهان تحقق یافت. 
مهندس عباس حاج رس��ولیها با اعالم این مطلب گفت: 
با مطرح ش��دن این پروژه در ش��ورای فنی میراث کشور 

و تصویب این شورا، شورای فنی میراث فرهنگی استان 
اصفهان نیز با اجرای طرح بدنه س��ازی ش��رق چهارباغ 
عباس��ی موافقت کرد. وی ابراز امیدواری کرد: این طرح 

تا میدان امام )ره( ادامه یابد.
مدیرعامل س��ازمان نوسازی و بهس��ازی شهرداری 
اصفهان نی��ز در این خصوص اظهار داش��ت: س��ازمان 

نوس��ازی و بهس��ازی ش��هرداری اصفه��ان براس��اس 
اولویت های تملک و همچنین نقش��ه های سازه از بازار 
هنر تا میدان امام حسین)ع( به طول 530 متر را به 5 فاز 
تقسیم کرده و هم اکنون فاز دوم این پروژه در حال اتمام 
اس��ت. جعفری گف��ت: با اجرای این ف��از، ورودی کاخ 

هشت بهشت، بعد از 40 سال ساماندهی شد.

تحقق آرزوی 40 ساله شهرداری اصفهان
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امسال 600 پروانه بهره برداری 
صنایع در استان اصفهان صادر شد  

رئیس سازمان صنایع و معادن استان 
اصفهان گفت: تا پایان بهمن ماه س��ال 
ج��اری 600 پروانه بهره برداری در این 
استان صادر شده است. محسن پور سینا 
افزود: این واحدها با اعتباری بالغ بر 22 

هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است. وی، توسعه ذوب آهن، فوالد 
نطنز، واحد تولید خودرو س��امیار کاشان و کارخانه کاغذ سازی اترک را از 

مهمترین این واحدها ذکر کرد و اظهار داشت ...

کمک رهبر معظم انقالب
 به کمیته امداد امام خمینی)ره(

مجلس تصویب کرد؛
واریز 20درصد درآمد نفت، گاز و
 میعانات گازی به صندوق توسعه ملی

دور مقدماتی مس��ابقات فوتسال جام 
باشگاههای آس��یا پایان پذیرفت و از 
گروه A تیم های ف��والد ماهان ایران 
و ناگوی��ای ژاپن به مرحله بعد صعود 
کردن��د و در دیگ��ر گروه الس��د قطر 
و پ��ورت آتوریت��ی تایلند ب��ه مرحله 

نیمه نهایی رس��یدند و باید تیم فوالد ماهان ب��ه مصاف نماینده تایلند 
برود و ناگویای ژاپن الس��د قطر را پیش رو خواهد داش��ت. تیم فوالد 
ماهان در حضور نزدیک به چهار هزار تماش��اگر اصفهانی توانست در 
س��ومین دیدار خود تیم قدرتمند ناگویای ژاپن را با حساب 6 بر 2 از 

پیش رو بردارد و مقتدرانه گام به مرحله نیمه نهایی بگذارد ...

غار سراب استان 
چهارمحال و بختیاری، 

مقصد ماجراجویان 
از دیرباز سفر به مناطق طبیعی برای بهره مندی 
از مواهب تفریح و تفرج وجود داش��ته اس��ت. اما 
در دنیای امروز مفهوم سفر مانند بسیاری دیگر از 
پدیده های دنیای کنونی دچار تغییر شده و تعریف 
و محتوای آن متأثر از دکترین و تئوریهای توس��عه 

پایدار ماهیتی جدید یافته است ...

شهرستانها

ورزش

شهرستانها

کلنگ زنی 10 هزار خانه جدید
  در بافت فرسوده اصفهان

»در ط��ول برنام��ه پنجم توس��عه 
واح��د  ه��زار   120 س��ال  ه��ر 
مس��کونی جدید در بافت فرس��وده 
س��اخته می ش��ود و از ای��ن تع��داد 
ده ه��زار خان��ه درس��ال اول س��هم

 اس��تان اصفهان است.« معاون وزیر مس��کن و شهرسازی و مدیرعامل 
ش��رکت مادر تخصصی عمران و بهس��ازی ش��هری ای��ران در دومین 

سفرش به اصفهان گفت ...

600 باب مدرسه براي 
پذیرش مسافران فرهنگي در 

اصفهان آماده شد  
کارش��ناس مس��ئول تعاون س��ازمان آموزش و 
پرورش استان اصفهان از آماده شدن 600 باب مدرسه 
برای پذیرش مس��افران فرهنگی در استان خبر داد. 
به��زاد کوهی افزود: این مدارس در قالب هفت هزار 
کالس درس از 27 اس��فند تا 12 فروردین در اختیار 
مسافران فرهنگی قرار می گیرد. وی اظهار داشت: از 
این تعداد یکصد مدرسه به صورت تجهیز شده، 300 
مدرسه نیمه تجهیز و 200 مدرسه به صورت عادی 

مسافران فرهنگی را پذیرش می کنند ...  
شهرستانها

شهرستانها

میراث فرهنگی  و گردشگری

 دست یابی محققین دانشگاه 
صنعتي اصفهان به دانش 

تولید جلبک براي تصفیه آب 

ژاپن باز هم به فوتسال ایران تعظیم کرد

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

ــرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد  ش
کارهای ذیل را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار نماید.

 www.tender.tavanir.org.ir ــایت ــتر به س جهت اطالعات بیش
مراجعه فرمایید.

ــات در مناطق  ــت و نگهبانی از اموال و تأسیس ــت و حراس 1 – حفاظ
        تحت پوشش استان 

2 – تأمین نیروی انسانی خدماتی 
3 – واگذاری کارهای خدماتی 

4- طراحی و نظارت بر شبکه های توزیع در سطح استان
معیارهای ارزیابی کیفی، میزان سپرده شرکت در مناقصه، حداقل امتیاز 
قابل قبول، زمان و تاریخ بازگشایی پاکات در اسناد مناقصه قید گردیده 
است. کارفرما در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.  

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

            آگهـی مناقصـه 
شرکت توزیع نیروی برق

استان چهارمحال و بختیاری

هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده یا 

برندگان مناقصه می باشد.
                         شهرکرد: 3- 2254740 0381      

       تهران: 88675657
تلفن های تماس:

منوچهر دهخدائی - مدیر امور اداری و پشتیبانی

منوچهر دهخدائی - مدیر امور اداری و پشتیبانی

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد انجام عملیات سفت کاری و نازک کاری پایگاه امداد جاده ای 
تیران و کرون تیپ 2 را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان 
می توانند ضمن بازدید از پایگاه مربوطه واقع در کیلومتر 35 جاده تیران و کرون- داران روستای کرد علیا 
حداکثر تا تاریخ 88/12/26 جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش بانکی واریزی به مبلغ 
100000 ریال به حساب سیبا 0112711271008 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی تهران با کد 60 به 

دبیرخانه این جمعیت واقع در بلوار آیینه خانه نرسیده به پل خواجو مراجعه نمایند.

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد انجام عملیات سفت کاری و نازک کاری پایگاه امداد جاده ای 
خور و بیابانک تیپ 3 را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان 
ــدق- خور حداکثر تا تاریخ  ــه راهی جن ــن بازدید از پایگاه مربوطه واقع در خور و بیابانک س ــد ضم می توانن
88/12/26 جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش بانکی واریزی به مبلغ 100000 ریال به 
حساب سیبا 0112711271008 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی تهران با کد 60 به دبیرخانه این جمعیت 

واقع در بلوار آیینه خانه نرسیده به پل خواجو مراجعه نمایند.

)شماره 22-88(آگهـی مناقصه عمومی 

)شماره 26-88(آگهـی مناقصه عمومی
)نوبت اول(

پرداخت هزینه های درج آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد. 
به اسناد ارسالی پس از تاریخ فوق و یا اسناد مخدوش و دارای خط خوردگی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

قیمت برآورد شده: 1/334/534/928
تضمین شرکت در مناقصه: 11/000/000 ریال

آخرین مهلت تحویل مدارک به دبیرخانه: تا پایان وقت اداری مورخ 89/1/11 

قیمت برآورد شده: 1/524/177/267 ریال
تضمین شرکت در مناقصه: 12/000/000 ریال

آخرین مهلت تحویل مدارک به دبیرخانه: تا پایان وقت اداری مورخ 89/1/11

پرداخت هزینه های درج آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد. 
به اسناد ارسالی پس از تاریخ فوق و یا اسناد مخدوش و دارای خط خوردگی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

)نوبت اول(



سراسری
چه خبر از پایتخت ایران

نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی به 
تش��کیل صندوق توس��عه ملی رأی مثبت 
دادن��د و دول��ت را موظ��ف کردند حداقل 
20 درص��د درآمد حاصل از صادرات نفت، 
گاز و میعانات گازی را به صندوق توس��عه 
ملی واریز کن��د. به گزارش ایرنا، نمایندگان 
مجلس ش��ورای اسالمی در هفتمین جلسه 
رس��یدگی به الیحه بودجه 89 کل کشور و 
در بررسی جزئیات بخش درآمدی، تشکیل 
صندوق توس��عه ملی را تصوی��ب کردند. 
برای��ن اس��اس دولت موظف ش��د حداقل 
20 درص��د درآمد حاصل از صادرات نفت، 
گاز و میعانات گازی را به صندوق توس��عه 
ملی که اساس��نامه آن تا پایان فروردین ماه به 
مجلس شورای اسالمی تقدیم می شود، واریز 
کند.  نمایندگان همچنین مقرر کردند تا زمان 
تصویب اساسنامه صندوق، وجوه مذکور به 
یک حساب غیرقابل برداشت به نام صندوق 
توسعه ملی نزد بانک مرکزی ایران واریز شود 
تا پس از تصویب اساسنامه از این وجوه برای 
اعطای تسهیالت به بخش های خصوصی، 

تعاونی و عمومی غیردولتی برای انجام امورات 
از قبیل خرید طرح های تمل��ک دارایی های 
سرمایه ای انتفاعی )آماده یا نیمه تمام( موضوع 
ای��ن قانون و اج��رای پروژه ه��ای انتفاعی و 
طرح ه��ای زاینده در امور مختلف صنعت و 
معدن، نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیش نفت، 

حمل ونقل )زمین��ی، هوایی، دریایی و ریلی( 
ارتباطات و فناوری اطالعات، احداث نیروگاه 
و انتقال برق، آب، خاک و کشاورزی، مسکن 
و س��اختمان آموزشی، پژوهش��ی، درمانی، 
فرهنگی، ورزشی، گردش��گری، سیاحتی و 

توسعه صادرات مورد استفاده قرار گیرد.

همزمان با جشن نیکوکاري، حضرت 
آی��ت اهلل خامنه اي، رهب��ر معظم انقالب 
اسالمي، مبلغ دویست میلیون ریال جهت 
کمک به افراد تحت پوش��ش کمیته امداد 
امام خمیني)ره( و خان��واده هاي نیازمند 

اختصاص دادند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني دفتر 
مقام معظم رهبري، این مبلغ به حس��اب 
3333 کمیت��ه امداد ام��ام خمیني)ره( نزد 

بانک ملي ایران واریز شد.

رئی��س بازرس��ی و نظارت ش��ورای 
اصناف کش��ور می گوید: تدابیر وزارت 
بازرگانی برای فراوانی کاال و دسترس��ی 
راحت مردم به مایحتاج خود در ایام عید 
عاملی ش��ده تا قیمت ها نس��بت به سال 
گذشته ثابت مانده و بازار در آستانه سال 

نو متعادل باشد. 
رضا کرمی در گفتگو با ایرنا، تمهیدات 
اتخاذ شده از س��وی شورای اصناف کشور 
برای کنترل و بازرسی را تشریح کرد و افزود: 
مجموعه برنامه ریزی ه��ا از اواخر بهمن و 
روی کاالهایی که به طور مس��تقیم در سبد 

کاالی خانوار قرار دارد، صورت گرفت. 
نظ��ارت  عم��ده  داد:  ادام��ه  وی 
میادی��ن،  در  اصن��اف  بازرس��ی های  و 
نمایش��گاه های ف��روش بهاره و ش��امل 
محص��والت پرتقاض��ای مردم ب��ه ویژه 
م��واد پروتئینی، کیف و کفش، پوش��اک 

و ش��یر یارانه ای اس��ت. کرمی ب��ا بیان 
اینک��ه »خدمت به مردم« ش��عار محوری 
و س��رلوحه فعالیت بازرس��ی اصناف در 
آستانه س��ال نو است، افزود: از نظر ما به 
ه��ر قیمتی که ممکن اس��ت باید به مردم 
خدمت کرد زیرا آنها لیاقت و شایس��تگی 

الزم را دارند. 
رئی��س بازرس��ی و نظارت ش��ورای 
اصناف کشور درباره برخی گرانفروشی ها 
در بازار گف��ت: به اعتقاد ما مرجع گرانی 
را باید جای دیگری جستجو کرد و کسبه 

نقشی در این باره ندارند.

نایب رئیس کانون سراسری انبوه سازان 
مس��کن و س��اختمان کش��ور گفت: طرح 
بی نظیر مس��کن مهر که رکوردی تاریخی 
محسوب می ش��ود، با حذف قیمت زمین، 
موجب جلوگیری از افزایش نجومی قیمتها 
در این بخش شد. به گزارش واحد مرکزی 
خبر، مجتب��ی بیگدلی با تقدی��ر از حرکت 
جسورانه دولت نهم و دهم در اجرای طرح 
مس��کن مهر، تصریح کرد: در نحوه اجرای 
طرح مسکن مهر مشکالتی وجود دارد که در 
بسته پیشنهادی کانون انبوه سازان به دولت 
و مجلس به تفصیل ارائه ش��ده است. وی با 
تأکید بر اینکه طبق روال تناوبی در کش��ور، 
هم اکنون در دوره رکود مسکن بسر می بریم، 
افزود: در یک سال گذشته بیش از 70 درصد 
کاهش صدور پروانه ساخت داشتیم که امکان 

انتقال سرمایه های سرگردان به طرف بازار 
بورس، ارز و سکه را فراهم می کند. 

نایب رئیس کانون سراسری انبوه سازان 
ساختمان و مسکن کشور با مناسب ارزیابی 
کردن افزایش تسهیالت بانکی مسکن مهر 

گفت: تس��هیالت 25 میلی��ون تومانی برای 
ساخت مسکن مهر در پیشرفت این طرح و 
خانه دار کردن مردم بس��یار مؤثر است. وی 
تصریح کرد: امیدواریم دولت در بخش��های 
س��اختمان س��ازی جدا از مس��کن مهر نیز 
تسهیالت بیشتر و بهتری ارائه کند تا شاهد 
رونق بازار مسکن در کشور باشیم. بیگدلی 
در ادامه گفت: بر اساس گزارش کارشناسان، 
تقاضای مس��کن در کش��ور در سالهای 85 
ت��ا 95 ب��ه اوج خود می رس��د. وی با بیان 
اینکه در س��ال هش��تاد و هفت 800 تا 900 
هزار ازدواج ثبت شده است، افزود: افزایش 
تقاضای مسکن در سالهای یاد شده از چند 
سال گذشته با تالش کارشناسان و مؤسسات 
رسمی کشور پیش بینی شده بود که نیازمند 

تحول جدی در تولید مسکن است.

نصف النهار

پولش��ویی، قاچ��اق، ناامن��ی، ضعف 
سیاست های حمایتی دولت و... از جمله 
مشکالتی هس��تند که اقتصاد افغانستان را 
به زان��و در آورده ان��د و حضور نیروهای 
خارج��ی نیز در این کش��ور به مس��ائل و 
مشکالت افغانستان دامن می زند. افغانستان 
ب��ا 29 میلیون نفر جمعیت هم اکنون یکی 
از فقیرترین کش��ورهای جهان محسوب 
می شود و س��رانه تولید ناخالص داخلی 
در ای��ن کش��ور 800 دالر اس��ت. فقدان 
در  کارآم��د  توس��عه ای  سیاس��ت های 
این کش��ور که بخش عمده آن ناش��ی از 
نابسامانی های سیاسی است، سبب شده 
که حدود 50 درصد نیروی کار افغانستان 
اکنون با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم 
کنند. همچنی��ن حضور نیروهای خارجی
 به بهانه مبارزه با طالبان، برقراری امنیت و...  
بر مشکالت این کش��ور افزوده و اقتصاد 
آن را بیش از پیش متالطم س��اخته است. 
اقتصاد افغانستان بر پایه کشاورزی استوار 
اس��ت و حدود 70 درص��د فعالیت های 
اقتصادی این کش��ور به بخش کشاورزی 
اختصاص دارد. اما کش��ت تریاک حرف 
نخست را می زند. به همین سبب بسیاری 
از کش��اورزان افغانی برای کس��ب درآمد 
بیشتر، به کشت خشخاش روی آورده اند. 
براساس آمار منتشره از سوی سازمان های 
بین المللی از جمله س��ازمان ملل، حدود 
87 درص��د هروئی��ن مصرف��ی در جهان 
توسط افغانس��تان تأمین می شود و تولید 
تریاک در این کشور از هشت هزار تن در 
س��ال فراتر رفته است. با وجود مشکالت 
متعدد اقتصادی، حضور نیروهای خارجی 
نیز به مس��ائل دامن می زند. کارشناس��ان 
عقیده دارند که تولید باالی مواد مخدر در 
افغانستان به منزله عدم نظارت مناسب از 
سوی دولت و فقدان قانون مداری در این 
کشور اس��ت که موانع بزرگی برای ورود 
سرمایه به افغانستان محسوب می شوند. 
در حال��ی که این کش��ور اکن��ون به طور 
جدی به منابع مالی و س��رمایه نیاز دارد تا 
به کار بازسازی ویرانه های سال ها جنگ 
و اشغال نظامی بپردازد و همچنین بسیاری 
از طرح های اش��تغالزا را در این کش��ور 
برای بی��کاران که هر روز ب��ر تعداد آنها 
افزوده می ش��ود، اجرا کند. به علت نبود 
فرصت های شغلی مناسب در افغانستان، 
همه روزه تعدادی از افاغنه برای یافتن کار 
مناسب از طریق مرز، وارد ایران می شوند 
و ب��ا وجود مقررات جمهوری اس��المی، 
به صورت غیرقانونی بخش��ی از بازار کار 
ایران را اشغال می کنند.کارشناسان عقیده 
دارند تا زمانی که امنیت کافی در افغانستان 

به وجود نیاید، هیچ سرمایه گذار خارجی 
حاض��ر به انتق��ال منابع و س��رمایه های 
خود به این کش��ور نیس��ت، زیرا ریسک 
سرمایه گذاری در کشورهای درگیر جنگ 
مانند افغانستان بسیار باال است و سرمایه 
گذاران تنها در کشورها و مناطقی که دارای 
امنیت و ثبات هس��تند، سرمایه های خود 
را وارد می کنند تا نه تنها بهره مناس��ب را 
ببرند، بلکه امکان مناسبی را برای حضور 
مداوم در این کشورها پیدا کنند. آنچه مسلم 
اس��ت در ش��رایط کنونی مردم افغانستان 
تعیین کننده نیس��تند و این دیگر کشورها 
مانند امریکا، انگلیس و... هستند که در مورد 
مصالح آن تصمیم می گیرند و برای تداوم 
حضور در این کشور و دستیابی به اهداف 
شوم خود، ترجیح می دهند که افغانستان 
در موقعی��ت ضعیف و پرتنش باقی بماند 
تا بتوانند بر سرنوش��ت این کشور حاکم 
باش��ند. نیروهای خارجی ب��ه هیچ عنوان 
عام��ل ثبات و برقراری امنیت در منطقه و 
افغانس��تان نیستند چرا که از زمان حضور 
نظامیان در این کش��ور، اوضاع اقتصادی، 
اجتماعی و... در این کش��ور نه تنها بهبود 
نیافته، بلکه بسیار وخیم تر شده است. از 
سوی دیگر با حضور این میهمانان ناخوانده 
حتی کشورهای همجوار با افغانستان نیز از 
آرامش کافی برخوردار نیستند و با وجود 
ش��عارهای »باراک اوبام��ا« رئیس جمهور 
امریکا در زمینه احترام به حقوق کشورها، 
این کش��ور ن��ه تنها نیروهای خ��ود را از 
افغانستان خارج نکرده،  بلکه در نظر دارد 
تعداد آنها را به 100 هزار نفر افزایش دهد. 
بنابرای��ن امنیت، ثبات اقتصادی، توس��عه 
فعالیت ها، اش��تغالزایی و... در افغانستان 
با حضور نیروهای خارجی در این کش��ور 
تحقق نخواهد یافت زیرا تجربه سنگین در 
زمینه حضور نیروهای نظامی در این کشور 
جنگزده نشان می دهد که اینگونه صحبت ها، 
ش��عاری بیش نیس��ت. کارشناسان تأکید 
می کنند که در شرایط کنونی برای خروج 
افغانستان از وضعیت موجود باید عزم ملی 
صورت گی��رد و اولین گام برای برقراری 
امنیت در افغانستان این است که نیروهای 
خارجی از این کش��ور هرچه س��ریع تر 
خارج ش��وند و سرنوش��ت و امور مردم 
افغانستان را به خود آنها بسپارند. همچنین 
دس��ت دولت این کش��ور را که برگزیده 
مردم اس��ت، برای فعالیت های عمرانی، 
تولی��دی و... ب��از بگذارند ت��ا دولتمردان 
افغانستان بتوانند به وظایف خود به شیوه 
مناس��ب عمل کنند و این کشور با وجود 
برخی چالش ها، به تدریج روی پای خود 

بایستد .

نش��ریه آلمانی یونگه ولت، حمایت اخیر گروه ن��م )غیرمتعهدها( از برنامه 
هسته ای ایران را مبین غیر واقعی بودن اعالم موضع دولت های غربی در متحد 

نشان دادن جامعه بین الملل علیه برنامه هسته ای ایران دانست. 
نش��ریه آلمان��ی یونگه ول��ت با اع��الم اینک��ه در بیانیه گروه ن��م، بر حق 
نامحدود )ایران( بر دس��تیابی ب��ه انرژی صلح آمیز هس��ته ای تأکید کرد، ادامه 
داد: از آنجا که هم اکنون 192 کش��ور، عضو سازمان ملل متحد هستند بنابراین 
موضعگیری گروه نم که خود متش��کل از 118 کش��ورند، آش��کارا خط بطالنی 
ب��ر این ادعای دولتهای غربی اس��ت که می گویند در مناقش��ه با ایران به اتحاد 
خود به جامعه بین الملل متکی هس��تند و از این رو توانس��ته اند ایران را کاماًل 

منزوی کنند.
 ای��ن روزنامه چاپ آلمان با بیان اینکه در این بیانیه، دیپلماس��ی و گفتمان 
تنها راه بلند مدت حل مناقشه اتمی ایران عنوان شد بر اینکه غرب نمی تواند با 

اعمال تحریم های شدیدتر، ایران را به زانو درآورد، تأکید شد. 
براساس این گزارش، غیرمتعهدها در وهله اول، خطاب به امریکا و اسرائیل 
که پیوسته ایران را به حمله نظامی تهدید می کنند، اعالم کردند: بی شک چنین 

حمالتی، نقض شدید حقوق بین الملل را معنا خواهد داد. 
نش��ریه آلمانی یونگه ولت در بخش دیگری از گزارشش به مخالفت جدی 
رئی��س جمهور برزیل با تحریم ایران اش��اره کرد و گفت: رئیس جمهور برزیل 
که کش��ورش یکی از کرسی های شورای امنیت را در اختیار دارد نیز در دیدار 

ب��ا هیالری کلینتون، وزیر خارجه امریکا، ضمن مخالفت جدی با تحریم ایران، 
هرگونه فشار امریکا و اتحادیه اروپا بر ایران را رد کرد. 

وی گفت: مسیر هوشمندانه در این خصوص، ادامه مذاکره با تهران است. 
ب��ه گزارش این نش��ریه آلمانی، ترکیه نیز به عنوان عضو غیر دائم ش��ورای 
امنیت و عضو پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( تاکنون با مبارزه طلبی های امریکا و 
متحدانش برای جبهه گیری علیه همسایه اش ایران ابراز مخالفت کرده است. 

احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه به تازگی، خواستار حل مسالمت آمیز 
و دیپلماتیک برنامه هسته ای ایران شد. 

نشریه آلمانی یونگه ولت با اعالم اینکه مهمترین تالش امریکا برای تشدید 
تحریمه��ا علیه ای��ران، همراه کردن دو متحد خود و عضو دائم ش��ورای امنیت 
سازمان ملل یعنی چین و روسیه است، اضافه کرد: البته این دو کشور می توانند 
ب��رای جلوگیری از تصویب قطعنامه ای جدید که چهارمین قطعنامه علیه تهران 

است از حق وتوی خود استفاده کنند. 
این نش��ریه با اعالم اینکه موضعگیری مسکو و پکن به مراتب بیش از یک 
مخالفت صرف تاکتیکی در استفاده از اقدامات تأدیبی اقتصادی علیه ایران است، 
ابراز داشت: سیاستمداران چین و روسیه همواره به صراحت تأکید کرده اند آنها 
در این فرضیه غرب که ایران به دنبال توسعه محرمانه جنگ افزارهای هسته ای 
اس��ت، خود را س��هیم نمی کنند و به همین علت است که این دو کشور، خطر 

ایران برای صلح جهانی را تبلیغ و ترویج نمی کنند. 

حماس: 
جهان به مسئولیتش عمل کند

 

س��خنگوی جنبش حم��اس از طرفهای عربی و بین المللی خواس��ت، 
به مس��ئولیتهای خود عم��ل کنند و به موضع امریکا در حمایت از س��اخت 
شهرکهای صهیونیست نشین واکنش نشان دهند. به گزارش واحد مرکزی خبر، 
س��امی ابوزهری گفت: اعالم اشغالگران مبنی بر اینکه قصد دارند شهرکهای 
صهیونیست نشین بیشتری بس��ازند با توجه به حضور جرج میچل فرستاده 
امریکا در منطقه و اقدام واش��نگتن به توجیه این اق��دام به معنای جانبداری 
امریکایی ها از اش��غالگران است به همین سبب هیچ امیدی وجود ندارد که 
موض��ع امریکا در قبال موضوع فلس��طین، توازن ایجاد کند. از س��وی دیگر 
احمد ابوحلبیه رئیس کمیته قدس در مجلس فلسطین گفت: مذاکرات بیهوده 
مستقیم و غیر مستقیم و سری و علنی با دشمن صهیونیستی باید متوقف شود.

روسیه:
 نیروگاه هسته ای ایران

 سال جاری میالدی راه اندازی می شود

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر کرج گفت: چهار هزار و 710 میلیون 
ریال بودجه برای سال 89 شهرداری این کالنشهر به تصویب رسید. رضا شریفی در گفتگو با 
ایرنا افزود: این میزان بودجه نسبت به اعتبارات سال 88 شهرداری کرج از افزایش 30 درصدی 
برخوردار است. بودجه سال 88 شهرداری کرج چهار هزار و 50 میلیارد ریال تعیین شده بود. 
وی گفت: طبق قانون، شهرداریها باید حداقل 40 درصد بودجه ساالنه صرف طرحهای عمرانی 
و مابقی به بخش جاری اختصاص یابد. ش��ریفی ادامه داد: باتوجه به نیاز شهر کرج و وجود 
پتانسیل های باال در این کالنشهر، شورای اسالمی شهر کرج حدود 60 درصد بودجه سال 89 
را به بخش عمرانی و مابقی را به بخش جاری اختصاص داده است. شریفی خاطرنشان کرد: 
شورای اسالمی شهرکرج با توجه به نیازسنجی ها و درخواستهای ارائه شده از سوی شهرداری 
کرج، اعتبارات عمرانی به ترتیب اولویت در بخش های مختلف از جمله حمل و نقل عمومی 
و کاهش ترافیک هزینه خواهد شد. وی گفت: تکمیل پروژه های نیمه تمام، ایجاد شش تقاطع 
غیرهمس��طح، تملک اراضی، تعریض معابر، ایجاد پارکینگ های مسطح و عمومی، پیاده رو 
س��ازی، احداث جدول و جوی و افزایش سرانه های فضای سبز از دیگر اولویت های سال 
آینده اس��ت. این عضو شورای شهر کرج یادآور شد: با توجه به کارشناسی های انجام شده، 
شورای اسالمی و شهرداری کرج در نظر دارد با برنامه ریزی خاص، اولین کارخانه پیشرفته 
آسفالت کشور را در این شهرستان به بهره برداری برسانند. وی افزود: باتوجه به اینکه رویکرد 
بودجه سال 89 شهر کرج عمرانی است، قطعاً تحوالت بزرگ عمرانی را در سال آینده پیش رو 
خواهیم داشت. وی پیش بینی کرد: با ابالغ طرح تفصیلی و برنامه ریزی برای عوارض پایدار 

سال آینده کرج، شاهد رشد، شکوفایی و تحقق بودجه خواهد بود.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رباط کریم گفت: به منظور سرعت عمل بیشتر، 
مرخصی تمام نیروهای س��ازمان از 25 اس��فند ماه س��ال جاری تا 20 فروردین ماه سال 1389 
لغو شده است. حسین فدایی در گفتگو با فارس اظهار داشت: آتش نشانی رباط کریم اقدامات 
مهمی را در آستانه بهار در دستور کار خود قرار داده است. وی تصریح کرد: سازمان آتش نشانی 
شهرداری رباط کریم به مناسبت فرا رسیدن سال نو در قسمت عملیاتی خود به صورت 24 ساعته 
انجام وظیفه می کند. رئیس سازمان آتش نشانی رباط کریم، آسیب شناسی منطقه، توصیه به مسافران 
نوروزی و بازدید و آماده سازی تمام خودروهای سازمان را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد 
و با اش��اره به نشست های تخصصی نیروهای آتش نشانی افزود: سازمان آتش نشانی به منظور 
اجرای پیشگیری شهروندان از حوادث احتمالی آتش سوزی قبل از رسیدن مأموران سازمان، اقدام 
به تهیه کپسول های چهار و شش کیلویی کرده که شهروندان این شهرستان برای تهیه آن می توانند 

به این سازمان مراجعه کنند.

ش��ورای اسالمی شهر تهران، ش��هرداری را موظف کرد با هدف شناخت، گردآوری، معرفی 
عناصر سازنده هویت مستقل شهری تهران و احیای ظرفیت های حیات مدنی پایتخت، به تأسیس 
موزه تهران مطابق با استانداردهای ملی اقدام کند. به گزارش ایرنا، در دویست و شصت و ششمین 
جلسه علنی شورای شهر تهران پیشنهاد تأسیس موزه در پایتخت بررسی شد و با موافقت اعضای 
شورای شهر به تصویب رسید. بر این اساس، شهرداری تهران ظرف مدت شش ماه پس از تصویب 
این طرح باید طرح های اجرایی الزم برای آغاز عملیات اجرایی تأسیس موزه تهران را با بهره گیری 
از مشورت با صاحبنظران، متخصصان فرهنگی و هنری، معماران برجسته و هنرمندان تهیه کند. 
احمد مسجدجامعی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر با اشاره به اینکه برج میالد 
یکی از نمادهای هویتی تهران اس��ت، گفت: از فضای این برج می ت��وان برای ایجاد موزه تهران 
استفاده کرد. همچنین در هیأت امنای این موزه، شهردار تهران، سه نفر از شخصیت های فرهنگی، 
نماینده شورای شهر و یک متخصص شهرسازی حضور خواهند داشت. بر اساس تبصره 3 این 
مصوبه، طراحی، اجرا و مدیریت موزه تهران با توجه به حیات تاریخی و وقایع حماسی، سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، دینی، مذهبی و مش��اهیر و حیات معماری و شهرس��ازی 
صورت می گیرد که کمیته ای متش��کل از پنج استاد دانشگاه در حوزه های مربوطه و یک نماینده 
از ش��هرداری و شورای ش��هر بر نحوه مدیریت و اجرای موزه تهران نظارت می کنند. در جلسه 
شورای شهر، یک فوریت بررسی طرح تفصیلی شهر تهران به تصویب رسید که بر این اساس، 
شورای شهر تهران طرح تفصیلی را باید طی یک هفته در کمیسیون های کارشناسی بررسی کند.

کمک رهبر معظم انقالب به 
کمیته امداد امام خمینی)ره(

مجلس تصویب کرد؛
واریز 20درصد درآمد نفت، گاز و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی

رئیس بازرسی و نظارت اصناف: 
بازار شب عید متعادل است

حضور نیروهای خارجی در افغانستان 
به مشکالت این کشور دامن می زند

  بودجه سال آینده کرج
 نزدیک به 5 میلیارد ریال تعیین شد

شهرداری تهران موظف به احداث موزه شد

جهان نما

رادیو بین المللی چین:
ایران ظرف دو سال آینده دومین 

ناوشکن جنگی خود را خواهد ساخت

رادیو بین المللی چین در پایگاه اینترنتی خود درگزارشی از توانایی ایران 
در ساخت ناوش��کن »جماران« نوشت: نیروی دریایی ایران قصد دارد ظرف 

دو سال آینده یک فروند ناو جنگی دیگر بسازد. 
ب��ه گزارش ایرنا، ای��ن رادیو در گزارش خود به آزمایش »موش��ک نور« 
از عرش��ه ناوش��کن جماران اش��اره و خاطرنش��ان کرد: نیروی دریایی ایران 
از ناوش��کن »جماران« که توس��ط متخصصان ایرانی ساخته شده است، یک 
موش��ک با موفقیت پرتاب کرد. در این گزارش آمده است: درجریان پرتاب 
آزمایش��ی این موش��ک که نور نام گرفته با موفقیت به هدف واقع در بیش از 
100 کیلومت��ری اصابت کرد. رادیوی مذکور به نقل از مقامات نیروی دریایی 
ایران گزارش کرد که ایران به پژوهش و ساخت مدل باالتری از این موشک 

که برد آن به 300 کیلومتر می رسد، خواهد پرداخت. 
آزمایش موش��ک نور در س��ایر مطبوعات و رسانه های چین نیز بازتاب 
داش��ته است. روزنامه »چاینادیلی« پرش��مارگان ترین روزنامه انگلیسی زبان 
چاپ پکن نیز در صفحه نخس��ت تارنمای اینترنتی خود تصویری از پرتاب 
موشک نور از ناوشکن جماران را منتشر کرد. این روزنامه نوشت که ایران با 
موفقیت موش��ک نور را از این ناوشکن که ساخت متخصصان ایرانی است، 

مورد آزمایش قرار داد.

نشریه آلمانی: 
حمایت غیر متعهدها از ایران نشانه انزوای غرب است

مرخصی تمام نیروهای آتش نشانی
 رباط کریم لغو شد

جلوگیری از افزایش نجومی قیمتها با مسکن مهر تلویزیون سراسری ژاپن )ان.اچ.کی( گزارش داد: نخستین نیروگاه هسته ای ایران سال 
جاری میالدی فعالیت خود را آغاز می کند. به گزارش ایرنا، »سرگئی الوروف« وزیر 
امور خارجه روس��یه گفت: عملیات نیروگاه هس��ته ای ایران س��ال جاری میالدی با 
همکاری روس��یه آغاز می ش��ود. ان.اچ.کی با بیان اینکه الوروف این مطلب را درباره 
نیروگاه هسته ای بوش��هر در جنوب ایران بیان کرد، افزود: روسیه در ساخت نیروگاه 
هس��ته ای بوشهر و ارائه سوخت هس��ته ای آن به ایران کمک کرده است. به گزارش 
ان.اچ.کی، الوروف بدون آنکه زمان آغاز رسمی فعالیت این نیروگاه را اعالم کند، گفت: 
زمان معین برای آغاز فعالیت این نیروگاه از سوی طرفین در حال تنظیم است. به گفته 
الوروف، تمامی عملیات س��اخت و راه اندازی این نیروگاه هسته ای تحت نظارتهای 
آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت گرفته است. بنابراین گزارش، الوروف هرگونه 
ارتباط مس��تقیم میان نیروگاه هس��ته ای بوشهر و توس��عه برنامه هسته ای ایران را رد 
کرده است. این شبکه می افزاید: شورای امنیت سازمان ملل متحد به دنبال اعالم غنی 
س��ازی در سطح باال توس��ط ایران به رغم هشدارهای جامعه جهانی به این کشور، در 
حال مذاکره برای تصویب قطعنامه تحریمی جدیدی علیه تهران هس��تند. به گزارش
 ان.اچ.کی، اظهارات الوروف درخصوص راه اندازی نیروگاه هسته ای بوشهر، حاکی 
از آن است که این کشور درنظر دارد به رغم غنی سازی اورانیوم در سطح باال توسط 

ایران، به کمکهای خود برای ساخت نیروگاه هسته ای در این کشور ادامه دهد.
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سراسری



اشاره

نوآوری نظام یافته یا همان تئوری حل مس��ائل 
ب��ه روش ابداعی )TRIZ( یک��ی از قدرتمندترین 
تکنیک های حل مسأله است که در روش ساختار یافته 
و نظام مند به شفاف سازی مش��کالت می پردازد و 
با توجه به نوع مس��ائل شناسایی شده و امکانات و 
محدودیتهای خاص آنها با انتخاب یکی از  ابزار حل 

مسأله، به حل آن اقدام می کند.
معنای TRIZ : واژه TRIZ برگرفته ش��ده از 

حروف اول کلمات در یک عبارت روسی است.
ای��ن دانش در سراس��ر جه��ان تح��ت عنوان 
TRIZ ش��ناخته می ش��ود. دانش TRIZ با نام ها 
و عنوان های توصیف گ��ر مخفتلفی مانند نوآوری 
نظام یافته، خالقیت اختراع��ی، فناوری خالقیت و 
نوآوری، روش شناس��ی اخت��راع، الگوریتم اختراع، 
روش شناسی حل مسأله های ابداعی، روش شناسی 
حل ابتکاری و ابداعانه مس��أله، مهندسی خالقیت و 
نوآوری، روش شناس��ی خالقیت، خالقیت شناسی 
اختراع، خالقیت شناس��ی فناوری و مواردی از این 

قبیل نامیده می شود.
ــام یافته)TRIZ(: دانش  تعریف نوآوری نظ
»نوآوری نظام یافته« می توان��د در دامنه ای از یک 
طیف مفهومی و گستره ای از تعاریف قرار بگیرد که 
یک انتهای آن نوعی جهان بینی خالق یا رویکردی 
جامع به علوم و فن��اوری و انتهای دیگر آن انواعی 
از ابزاره��ای حل خالق مس��أله و فنون خالقیت و 
نوآوری را شامل می شود. آلتشولر TRIZ را تحت 
عنوان عل��م فناوری خالقیت و ن��وآوری می داند. 
 TRIZ با نتیجه گیری از دیدگاه آلتش��ولر می توان
 )Creatology( را نوعی عل��م خالقیت شناس��ی
دانس��ت. یک��ی از دانش��مندان برجس��ته این حیطه 
ب��ه نام س��یمون ساورانس��کی این دان��ش را چنین 
تعریف کرده اس��ت: »یک دانش انسان گرای مبتنی 

ب��ر روش شناس��ی نظام یافت��ه برای ح��ل ابداعانه 
مسأله.« همچنین برخی صاحبنظران، TRIZ را این 
چنین تعریف می کنند: نوع��ی رویکرد الگوریتمی 
برای حل ابداعانه مس��ائل فن��ی و فناورانه. با توجه 
به عنوان های توصیف گر مختلفی که برای نامیدن 
TRIZ ذکر شد می توان به شناخت بیشتری درباره 
مفهوم کلی این دانش دست یافت. نوآوری نظام یافته 
یک جعبه س��یاه نیست که همه راه حل ها را برایمان 
تهیه کند. بلکه کمک می کند تا فکرمان را در نقاطی 
متمرکز کنیم که ممکن اس��ت راه حل یا ایده مناسب 
در آنجا باش��د. نوآوری نظام یافت��ه فقط برای حل 
مش��کالت نیست؛ بلکه ش��امل مهارتهایی است که 
برای س��ازمان ها بس��یار ضروری و اثر بخش است. 
TRIZ با کاه��ش هزینه ها و افزایش منافع، موجب 
بهبود سیس��تم های موجود می شود. می تواند کمک 
کند تا بدانیم چه می خواهیم و چگونه به آن دس��ت 
یابی��م، می تواند به ما کمک کند تا از راه حل هایی که 
در ذهنمان هست پرده برداریم و راه حلهایی را بیابیم 
که هرگز از طریق معمول به آن دس��ت نمی یافتیم، 
می توان��د همه را برای خالق و نوآور بودن آموزش 
دهد و می تواند به ما نش��ان دهد که بهتر است کدام 

یک از میلیونها ایده مان را دنبال کنیم.
ــریح نوع آوری نظام یافته: م��ا معموالً با  تش
دو نوع مسأله روبه رو می ش��ویم، آنهایی که دارای 
راه حلهایی ش��ناخته شده هستند و آنهایی که دارای 
راه حل ش��ناخته شده ای نیستند. مسائل دسته اول با 
اس��تفاده از اطالعات موجود در کتابها، مجالت فنی 
و یا ب��ه کمک متخصصان موضوع حل می ش��وند. 
راه حلهای ارائه شده برای مسائل دسته اول از الگوی 
حل مس��أله پیروی می کنند. در این روش، مسأله ای 
خاص با مس��أله اس��تاندارد مش��ابه یا همجنس آن 
ارزیابی می شود. مسائل استاندارد دارای راه حلهای 

اس��تاندارد و در دس��ترس هس��تند که از طریق آنها 
می توان برای سایر مسائل نیز راه حلی پیدا کرد. نوع 
دیگر مسائل راه حل شناخته شده ای ندارند و ممکن 
است شامل امور متناقضی باشند. بیشتر تمرینات در 
نو آوری نظام یافته شامل یادگیری الگوهای تکراری 
حل مسأله بوده، الگوهای عمومی این تکنیک برای 
یک موفقیت خاص که مخترع با آن مواجه شده به کار 
برده می ش��ود. در قرن چهارم دانشمندی مصری به 
نام پاپ بیان کرد که دانشی خالقانه برای حل مسائل 
ابتکاری وجود دارد. امروزه حل مسائل ابتکاری در 
حوزه روانشناس��ی قرار گرفته اس��ت و دانشمندان، 
ارتباط بین مغز، آگاهی و ابتکار را بررسی می کنند. 
در این حوزه عموماً راه حلهایی از قبیل توفان ذهنی، 
سعی و خطا، الهام و خالقیت پیشنهاد می شود اما در 

صورت پیچیده بودن مسأله و نیافتن جواب در حوزه 
دانشی خاص، تعداد س��عی و خطا به شدت افزایش 
می یابد. مش��کل دیگر این است که قابلیت انتقال ابزار 
روانشناسی حل مسأله، مثل تجربه و الهام، به سایر افراد 
س��ازمان وجود ندارد و یا بسیار مشکل است. آلتشولر 
رویکرد بهتری برای حل مسائل ابتکاری مطرح نمود 
که به جای تکیه بر روانشناسی به فناوری تکیه می کند 
و از آن به عنوان نوآوری نظم یافته نام برد. تنها ابزار این 
تکنیک، تقویت نوآوری و ایجاد بهبودهای شگرف در 
طراحی است. این ابزار قدرتمند نیاز به سازش و ایجاد 
تعادل ناشی از تضاد بین مقیاسهای مختلف عملکرد را 
از بین می برد. ضمناً این تکنیک از شناس��ایی تضادها 
ب��ه عنوان موقعیتهایی برای بهب��ود و تصحیح فرآیند 

طراحی استقبال می کند. 

شالوده هاي دانش TRIZ از سال 1946 توسط 
گنریچ آلتش��ولر بر اس��اس نتایج حاص��ل از مطالعه 
اختراعات مختلف پایه گذاري شد. آلتشولر که به پدر 
TRIZ لقب دارد در سال 1926 در روسیه )شوروي 
س��ابق( متولد ش��د. وي که از همان دوران نوجواني 
نس��بت به ابداعات و اختراعات کنجکاوي و عالقه 
خاصي داش��ت، اولی��ن اختراع خود را در س��ن 14 
س��الگي انجام داد و در اداره ثبت اختراعات مشغول 
ب��ه کار ش��د. کار او کمک به مخترعی��ن براي ثبت 
اختراعاتشان بود. او حین کار، گاهي به حل مسائل فني 
آنان کمک مي ک��رد. در این دوران بود که او دریافت 
حل مس��ائل فني که منجر به اخت��راع و نوآوري مي 
ش��ود به اصول و روش های��ي فراتر از تکنیک هاي 
خالقیت شناخته شده تا آن هنگام نیاز دارد. آلتشولر 
طي مطالعات خود به این نتیجه مهم رس��ید که یک 
نظریه اختراع باید داراي چند ویژگي اصلي از جمله 

موارد زیر باشد:
1- ش��امل یک فرآیند گام ب��ه گام و نظام یافته 

باشد.
2- بتواند از میان گستره اي از راه حل ها مستقیماً به 
بهتری��ن راه ح��ل )راه حل ایده آل ی��ا کمال ( منجر 

شود. 
3- داراي ویژگي تکرارپذیري باشد.

4- بتواند ساختاري براي دانش ابداع ارائه کند.

آلتش��ولر بیش از 20 هزار اختراع ثبت ش��ده را 
مورد بررسي قرار داد تا متوجه شود اختراعات به عنوان 
مسأله هاي ابداعي )یعني مسأله هایي که راه حل آنها 
مشخص نیس��ت و باید آن را با روش هاي خالق و 
ابداعي کشف کرد( چگونه حل شده اند . از بین این 
تعداد آلتش��ولر 40 هزار اختراع مهم و برجسته و به 
عبارت��ي راه حل هاي خالق و ابداعي اصلي را مورد 
مطالع��ه عمیق تر قرار داد. براس��اس نتایج حاصل از 
این نوع مطالعات خالقیت شناسي تحلیلي، آلتشولر 
به کش��فیات بس��یار مهمي دس��ت یاف��ت و اصول، 
مفاهی��م و روش ه��اي TRIZ را به عنوان یک علم 
نوین و بس��یار با ارزش به جه��ان ارائه کرد. البته این 
خالقیت و نوآوري فوق العاده مهم آلتشولر متأسفانه 
همانند بسیاری از کش��فیات و اختراعات کوچک و 
بزرگ تاریخ در ابتدا درک نش��ده و با انواع مخالفت ها، 
مقاومت ها و بي مهري هاي تأسف برانگیز )آنچه که 
در خالقیت شناسي تحت عنوان اینرسي خالقیت و 
نوآوري نامیده مي شود( مواجه شد و آلتشولر همانند 
بسیاري از دانشمندان و مخترعین سختي ها و مرارت 
هاي بسیار زیادي را متحمل شد که مطالعه آن حاکي 
از اراده واال و تالش و پش��تکار ش��گفت انگیز آنان 
است. به دلیل بي توجهي ها و مخالفت هاي آن زمان، 
TRIZ نتوانست به خوبي در روسیه ایفاي نقش کند 
و بعدها جایگاه آن ش��ناخته شد. پس از پایان جنگ 

سرد و گسترش ارتباطات، کشورهاي اروپایي، امریکا، 
ژاپن و دیگر کش��ورها با دانش TRIZ آشنا شده و با 
پ��ي بردن به اهمیت فوق العاده زیاد آن بالفاصله آن را 
جذب کرده و ضمن به کارگیري درصد رشد و توسعه 
آن برآمدند. چنان که در حال حاضر درباره TRIZ به 
عنوان یک دانش تخصصي تحقیقات وسیعي به عمل مي 
آید و اصول و مفاهیم آن توسط بسیاري از دانشمندان، 
پژوهشگران، مدیران، مهندسان و کارشناسان رشته هاي 
مختلف علمي در جهت حل مسائل و ایجاد نوآوري 
ها به کار گرفته مي شود و همچنان به سرعت در حال 
گسترش و تکامل است. بزرگترین خالقیت و نوآوري 
آلتشولر به عنوان یک دانشمند علوم و مهندسي، یک 
دانش��مند خالقیت شناس و نیز به عنوان یک مخترع، 

خالقیت و نوآوري او درباره خود موضوع خالقیت و 
نوآوري است. آلتشولر به عنوان مخترع فنون اختراع و 
پایه گذار دانش TRIZ با تالش و پشتکار بسیار جدي 
به مدت 52 س��ال در راس��تاي رشد و توسعه آن یکي 
از اصلي تری��ن و مؤثرترین بنیانگذاران علم خالقیت 
شناسي و از بزرگترین دانشمندان قرن بیستم محسوب 
مي ش��ود. آلتشولر در سال 1998 در امریکا این دنیا را 
ترک کرد. نقش و اهمیت نظریه TRIZ شاهکار علمي 
آلتش��ولر به قدري اس��ت که از جنبه اي مي تواند در 
ردیف نظریه هاي علمي بزرگي مانند نظریه کوانتومي 
و نظریه نس��بیت قرار گیرد و آلتشولر را با دانشمندان 
بزرگ��ي مانند پالنک، انیش��تین، ش��رودینگر، پیاژه و 

پائولینگ همسنگ کند.

ــش TRIZ: به طور کلی مجموع��ه نتایج حاصل از  ــی دان ــزای اصل اج
 TRIZ خالقیت شناسی تحلیلی اختراعات توسط آلتشولر که تشکیل دهنده دانش
اس��ت شامل مفاهیم مختلفی است که بعضی از مهمترین آنها به طور خالصه و 

فهرست وار موارد زیر هستند:
* قانون افزایش سطح ایده آل بودن )قانون کمال(: به این معنی که نظام های 
فنی همواره به س��مت افزایش درجه ایده آل بودن یا کمال خود پیش می روند. 
ایده آلی یا سطح ایده آل بودن عبارت است از نسبت جمع کلیه جنبه های مثبت و 

مفید سیستم به جمع کلیه جنبه های منفی و مضر سیستم.
* سیستم 4 مرحله ای حل مسأله: که شامل مراحل زیر است:

1- شناخت مسأله، 2- فرمول بندی مسأله، 3- جستجوی مسائل قبالً حل شده، 

4- استفاده از الگوهای راه حل های کشف شده.
* سطوح 5 گانه حل مسأله و نوآوری: که شامل 

5 سطح زیر است:
1- راه حل ه��ای مش��خص، 2- بهبوده��ای 
کوچک، 3- بهبودهای بزرگ، 4- مفاهیم جدید، 5- 

کشف های بنیادی.
* تحلیل ماده- میدان )تحلیل Vepol(: با استفاده 
از این تحلیل مس��ائل به طور کلی به دو دسته تقسیم 

می شوند:
1- مسائل آش��نا )مأنوس( تحت عنوان مسائل 

استاندارد
2- مسائل ناآشنا )نامأنوس( تحت عنوان مسائل 

غیر استاندارد
* ماتریس تناقض ها: در نظریه TRIZ از مسأله 
ابداعی تحت عنوان تناقض تعبیر می شود که معنی 
آن دو موقعیت متضاد یا دو کیفیت متعارض اس��ت، 
یعنی افزایش سطح کیفیت یکی موجب کاهش سطح 
کیفیت دیگری می شود و حل ابداعانه مسأله، کشف 

راه حل این تناقض است. 
* روش ARIZ )الگوریتم حل ابداعانه مسأله(: 
TRIZ  یک دستورالعمل نظام یافته برای شناسایی راه 
حل مسأله غیراستاندارد با استفاده از قابلیت های همه 

فنون و روش های خالقیت است. 
TRIZ فواید و کاربردهای

با اس��تفاده از دانش TRIZ می توان به نتایج و 
دستاوردهای متعددی از جمله موارد زیر دست یافت:

دس��تیابی به نوعی نگرش جامع علمی به ابداعات و اختراعات، شکل گیری 
جنبه های بسیار مهمی از علم خالقیت شناسی، دستیابی به نوعی جهان بینی خالق، 
کش��ف انواعی از راه حل ها برای مس��ائل ابداعی یعنی مسائلی که با روش های 
معمولی متداول راه حل آنها به دست نمی آید، دستیابی به بهترین و مؤثرترین 
راه حل ها برای انواع مس��ائل علمی، فنی، انس��انی و اجتماعی، پیش بینی روند 
ابداعات و اختراعات در آینده )خالقیت شناسی آینده شناختی(، ارائه آموزش های 
نوین مبتنی بر TRIZ در مدارس و دانشگاه ها )خالقیت شناسی پرورشی مبتنی بر 

TRIZ(،  تسهیل و تسریع روند رشد و توسعه علوم و فناوری.

بنیانگذار نوآوری نظام یافته در ایران   

 دکتر محمد حس��ین س��لیمی نمین، بنیانگذار 
ن��وآوری نظام یافت��ه )TRIZ( در ایران، رئیس مرکز 
رشد و »استاد   تمام« دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه 
صنعت��ی امیرکبیر، ب��ا کوله باری از خدم��ات ارزنده 
دانشگاهی، تدریس، مدیریت، تألیف، ترجمه، تحقیق 
و پژوهش های فراوان اس��ت. محمد حسین سلیمی 
نمین در س��ال 1323 در ش��هر تبریز چشم به جهان 
گشود. چهار سال ابتدای دوران کودکی را در سبزوار 
سپری کرد و دوران جوانی را در مشهد گذراند و در 
جلسات مذهبی از جمله جلسات کانون نشر حقایق 
استاد محمد تقی شریعتی مزینانی، مروری دوباره و 
عارفانه بر آموزه های دینی را آغاز کرد و همچنین در 
زمان دانشجویی، حضوری فعال در انجمن اسالمی 
دانش��گاه فردوسی مش��هد داش��ت. در حالی  که از 
رشته ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد فارغ التحصیل 
ش��ده بود، دفتر خاطرات تلخ و ش��یرین را بست و 
با کس��ب اجازه از حضرت علی ابن موس��ی الرضا 

ثامن الحجج)ع(، هجرت آغاز کرد. 
وی پس از سپری کردن دوران خدمت نظام وظیفه 
در ش��هر ارومیه )پادگان غوشچی(، تدریس ریاضی 
در دبیرستان های تربت حیدریه را آغاز کرد.  چندی 
بعد به کرمانشاه رفت و تدریس در دانشگاه رازی و 
مدارس این ش��هر آغاز دوره  جدید فعالیت های وی 

بود. 
س��لیمی نمین در دهه 50 ضم��ن فعالیت های 
سیاسی، مذهبی و دانشجویی، تصمیم به ادامه تحصیل 
و تکمیل آموزه های علمی خویش گرفت؛ بار س��فر 
بس��ت و در دانشگاه برادفورد انگلیس تحصیل دوره 
کارشناس��ی ارش��د را آغاز کرد و توانست  در مقطع 
دکترا در رش��ته مهندس��ی صنایع در س��ال 1361 از 

دانشگاه برادفورد انگلستان مشغول تحصیل شود. 
طی س��الهای 1357 تا 1360 ریاس��ت دانشکده 
علوم دانشگاه صنعتی شریف و مسئولیت قائم مقام 
و معاونت طرح و برنامه س��ازمان پژوهشهای علمی 
و صنعتی از مسئولیتهای سلیمی طی سالهای 1363 
تا 1369 بود. وی از س��الهای 1362 تا 1375 ریاست 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر را به مدت 13 سال عهده دار 

بود و طی این مدت منشاء خدمات متعددی شد. 
تأسیس دانشکده های مهندسی پزشکی، مهندسی 
کشتی سازی و صنایع دریایی، مهندسی هوافضا، راه 
ان��دازی س��اختمانهای ابوریحان، مهندس��ی پلیمر، 
مهندسی نساجی، مهندسی معدن و متالوژی راه اندازی 
مقطع دکترا در بسیاری از رشته های تحصیلی از جمله 
دکترای علوم و تکنولوژی هس��ته ای از عمده ترین 

خدمات این مرد بزرگ در دانشگاه امیرکبیر بود. 
ش��ادروان محمدحس��ین س��لیمی طی سالهای 
77 � 1373 به عنوان مشاور وزارت صنایع و معادن، 
ریاس��ت مرکز تحقیقات پلیم��ر و مرکز تحقیقات 

مهندس��ی صنایع و به��ره وری و کمیته پژوهش��ی 
فنی و مهندس��ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
مش��غول به خدمت بود و از دیگر مسئولیتهای وی 
در سال 1376، مس��ئولیت ریاست دانشگاه صنعت 
نفت است. سلیمی در سالهای 80 � 1379 مسئولیت 
معاونت پژوهش��ی و فناوری را در دانشگاه به عهده 
گرفت. مسئولیت دانشکده مهندسی صنایع طی سالهای 
82 � 1381 و تأسیس و ریاست مرکز رشد واحدهای 
فناوری دانش��گاه از دیگر خدمات زنده یاد سلیمی 
اس��ت. دکتر سلیمی در این سال ها بازتعریف علمی 
رابطه  دانش��گاه و صنعت را وجهه همت خود قرار 
داد و برای حل معضالت صنعتی کشور، توجه اهل 
عل��م را به کارگاه ه��ا و کارخانه ها جلب کرد. وی تا 
آخرین لحظه های حیات پربار خویش در راه اعتالی 
واحدهای تحقیقاتی و فناوری دانش��گاه تالش کرد. 
آخرین سخنان او در مراسم هفته پژوهش و فناوری 
در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی پلیمر گواه صادق این 

ادعاست. 
او در سخنانش از دغدغه های خود در به تحقق 
رس��اندن نتیجه پژوهشهای پژوهش��گران دانشگاه 
سخن گفت و از دانشگاهیان خواست همواره به یاد 
ایران باش��ند چرا که ایران عزیز به دست آنان ساخته 
می شود. یادآور می ش��ود زنده یاد سلیمی در سال 
1374 موفق به اخذ استاد نمونه دانشگاههای سراسر 
کشور شد. مسئولیت برگزاری کنگره ها و سمینارهای 
متعدد از جمله اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، 
کنگره ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت، کنگره علم و 
تکنولوژی و توسعه کنفرانس بین المللی حل مسأله، 
کنفران��س فرهنگ صنعتی و سرپرس��تی بیش از 60 
پروژه کارشناسی ارشد و دکترا از دیگر خدمات شایان 

این مرد بزرگ است. 
دکتر سلیمی  نمین با اعتقاد به ضرورت جبران 
عقب ماندگی های علمی کشور به واسطه  سال های 
سلطه بیگانگان بر کشور تالش خستگی ناپذیری 
برای انتقال علومی چ��ون: مدیریت جامع کیفی، 
کای��زن، TQM و س��رانجام TRIZ صرف کرد 
و طی س��ال های اخی��ر با عالقه  وصف ناش��دنی 
ضمن ش��رکت در کارگاه ها و نشست های علمی 
� پژوهشی و برپایی س��مینارهای متعدد، به ارائه 
و نش��ر مفاهیم مختلف عل��وم مذکور پرداخت و 
عطش سیری ناپذیر دانش پژوهان بیشماری را از 

این رهگذر جرعه ای نوشاند. 
وی در چند سال آخر عمر خود با تأسیس و 
ریاست مرکز رشد در دانش��گاه صنعتی امیرکبیر 
ب��ه تعریف پروژه ه��ا و طرح هایی ب��رای قوام و 
دوام یافت��ن این مضمون علمی و اجتماعی همت 
گماش��ت که از همین رهگذر، این مرکز به عنوان 

مرکز رشد نمونه کشور معرفی شد.

 )TRIZ( نوآوری نظام یافته
چیست؟

TRIZ آلتشولر؛ پدر

روش دست یابی به اهداف نوآوری نظام یافتهنتایج حاصل از شناخت خالقیت
هنگام بررس��ی اسناد ثبت اختراع، آلتشولر دریافت که یک مسأله مشابه 
به صورت تناقضی خاص، بارها در نوآوری های مختلف و در فناوری های 
گوناگ��ون بروز می کند. این مس��أله مخصوصًا وقتی که ب��ه حوزه فناوری 
خاصی محدود نباشیم مشهودتر است. وی همچنین دریافت بسیاری اتفاق 
افتاده که یک راه حل مش��ابه بارها و ب��ا فاصله زمانی طوالنی به کار گرفته 
می ش��ود. بنابرای��ن اگر به طریقی بتوان راه حل های پایه ای را در دس��ترس 
ن��وآوران ق��رار داد، این فاصله های زمانی کاهش خواهن��د یافت. در نتیجه 
با مؤثرتر ش��دن فرآین��د نوآوری، فاصله زمانی بین پیش��رفت ها نیز کاهش 
یافته و مرز بین فناورهای مختلف شکس��ته خواهد ش��د. دانش ایجاد شده 
توس��ط این راه حل ها را می توان به طریقی سازماندهی کرد: نوآوران مسأله 
خود را با مس��ائل استاندارد مطابقت داده، سپس راه حل استاندارد مربوط به 
مسأله کلی را در مورد مسأله خاص خود به کار می برند. با استفاده از چنین 
فرآیندی، TRIZ آزمایش های الزمه را کاهش می دهد و مؤثرترین راه حل 
برای مس��أله مورد نظر را که مستقل از سازمانی خاص است، ارائه می کند. 
روش سنتی ایجاد خالقیت، تالش برای پریدن از مسأله خاص به راه حلی 
خاص اس��ت. این در حالی است که راه بین مسأله خاص و راه حل خاص 
آن، راهی قابل تکرار نیس��ت و تالش های تصادفی بی پایانی برای یافتن آن 
الزم اس��ت. آن راهی که راه حل اصلی مسأله به نظر می آید، ممکن است با 

سالها آزمایش نیز فرد را به مقصد نرساند.
دس��ت یابی به اهداف نوآوری نظام یافته جز ب��ا عبور از میان فرآیندی 

دقیق و موشکافانه امکان پذیر نیست.
مرحله اول: تعریف

گفته می شود که 90 درصد از فرآیند حل مسأله تعریف دقیق و شفاف 
مسأله است. اگرچه تمایل ذاتی افراد پرداختن به حل مسأله به جای تعریف 
دقیق آن اس��ت. TRIZ قص��د دارد تا کاربران را بی��ش از پیش در مرحله 
»تعری��ف« درگیر کند. TRIZ این هدف خود را با معرفی چهار ابزار دقیق 

و صریح در این مرحله دنبال می کند.
1- ابزار »کاشف مسأله«: این ابزار پایه تعریف مسأله است. این ابزار به 
سؤاالتی نظیر ما کجا هستیم و قصد داریم به کجا برویم و چگونه تشخیص 

دهیم که به هدف رسیده ایم، پاسخ می گوید.
2- ابزار »کارکرد و خواص«: تحلیل کارکرد برای اولین بار در مهندسی 
ارزش توسط مایلز مطرح شد. نوآوری نظام یافته از سومین نسل از تحلیل 
کارکرد، »تحلیل کارکرد و خواص« نامیده می ش��ود. برای تعریف مسائل و 

شفاف سازی کارکرد سیستم موجود استفاده می شود.

 s 3- ابزار »تحلیل منحنی عمر«: منحنی عمر هر سیس��تمی از نمودارهای
ش��کل تبعیت می کند. نقش ای��ن ابزار تعیین چگونگ��ی و جهت حرکت 

کاربران پس از پایان مرحله تعریف مسأله است.
 :IFR )Ideai Final Result( 4- اب�زار »نتیج��ه نه�����ایی ایده آل« یا
این ابزار، سعی می کند چارچوبها و قالبهای فعلی ذهن افراد را در هم بریزد 

و اهداف رقبای فعلی و آینده را آشکار سازد.
مرحله دوم: انتخاب ابزار

معموالً در این مرحله فهرس��تی از 3 یا 4 ابزار رتبه بندی ش��ده پیشنهاد 
می ش��ود. ابزارهای رتبه بندی ش��ده اغلب با ابزارهای TRIZ همپوشانی 
دارند. چنانچه از چند ابزار اس��تفاده کنن��د و همه آنها به یک جواب منتهی 
ش��وند، اطمینان شما نسبت به راه حل به دس��ت آمده افزایش پیدا خواهد 

کرد.
مرحله سوم: تولید راه حل

هنگامی که یک مسأله وارد مرحله سوم می شود، به دلیل تعداد و تنوع 
ابزارهای TRIZ نه تنها احتمال حل آن بس��یار باالس��ت، بلکه حتی امکان 
دس��ت یابی ب��ه راه حلهای متنوع و متفاوت نیز وج��ود دارد. این ابزارها را 

می توان به دو گروه کلی تقسیم کرد:
1- ابزارهای تحلیلی: این ابزارها به س��اختاردهی مسأله کمک می کنند 

و به تحلیل شرایط می پردازند.
2- ابزارهای مبتنی بر دانش: این ابزارها بانک اطالعاتی الزم برای خلق 

ایده ها را فراهم می آورند.
دوازده اب��زار معرفی ش��ده در این مرحل��ه عبارتن��د از: 1- تضادهای 
تکنیک��ی و اص��ول ابداعی، 2- تضاده��ای فیزیکی و اص��ول تفکیک، 3- 
مدلسازی شی، 4- اثر و اصول است��اندارد، 5- روندهای تکامل، 6- منابع، 
7- دان��ش و اثرات، 8- الگوریتم حل مس��ائل ابداع��ی، 9- پیرایش، 10- 
نتیجه نهایی ایده آل، 11- ابزارهای رفع اینرس��ی تفکر و نهایتًا 12- تحلیل 

زیر ویرایشها.
مرحله چهارم: ارزیابی

آخرین مرحله از چهار مرحله اصلی فرآیند نوآوری نظام یافته »ارزیابی« 
است . در این مرحله بهترین راه حل از میان راه حلهایی که در مرحله پیش 

تولید شده اند انتخاب می شوند. 
هدف این مرحله دست یابی به شیوه ای منطقی برای مقایسه راه حلهای 
مختلف و غیر همجنس و حصول اطمینان از دس��ت یابی به بهترین راه حل 

است.

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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بازارمواد غذایي نمایشگاه بهاره
 شهرکرد داغ است  

امسال 600 پروانه بهره برداري صنایع 
در استان اصفهان صادر شد  

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب بهارستان:
تکمیل تصفیه خانه جدید فاضالب بهارستان 

نیازمند 70 میلیارد ریال اعتبار است

   شهرکرد
  خبرنگار زاینده رود

برپایی نمایش��گاههای بهاره در شهرکرد 
و دیگ��ر ش��هرهای چهارمح��ال و بختیاری 
در آس��تانه فرا رسیدن سال نو باعث استقبال 
ش��هروندان از خرید ویژه ش��ب عید از این 
نمایشگاهها شده است. به گزارش زاینده رود،  
در نمایشگاه شهرکرد غرفه های مواد غذایی از 
رونق بیشتری نسبت به سایر غرفه ها از جمله 
غرفه های پوشاک برخوردار است. بازار اینجا 
داغ داغ اس��ت و جن��ب و جوش خانواده ها 
برای تأمین اقالم مورد نیاز از جمله مواد غذایی 
قابل تأمل اس��ت و علت این امر چیزی جز 
تخفیفت اندک اجناس نمایش��گاه نسبت به 
بازار نمی تواند باشد. در این نمایشگاهها بیشتر 
تولیدکنندگان و کارخانه داران استان و استانهای 
همجوار محصوالت خ��ود را برای فروش با 
تخفیف بین 5 تا 28 درصد کمتر از بازار ارائه 
می دهند. یکی ازغرفه داران نمایش��گاه بهاره 
ش��هرکرد گفت: این نمایشگاه به دلیل پایین 
بودن قیمت کاالهای مورد نیاز مردم نسبت به 

بازار با استقبال خوبی مواجه است. 
حس��ین باللی افزود: بیش��تر غرفه داران 
اجناس خود را مس��تقیماً از کارخانه تولیدی 
عرضه کرده اند و این امر در کاهش قیمتها مؤثر 
است. وی گفت: همه اقالم مورد نیاز مردم به 
صورت یکجا در نمایش��گاه عرضه می شود 
که ای��ن امر از دالیل افزایش میزان اس��تقبال 
و رضایت خریداران اس��ت. یک��ی دیگر از 
فروشندگان  با اشاره به اینکه مکان این نمایشگاه 
نسبت به سالهای گذشته تمیزتر و مناسب تر 
است، گفت: نداشتن قفسه و امکانات رفاهی 
کافی از مش��کالت فروشندگان در نمایشگاه 
است. فرزاد ریاحی افزود: ناکافی بودن مکان 

پارکینگ در این محل یکی از مشکالتی است 
که م��ردم با آن مواجه هس��تند و در صورت 
افزایش میزان فضای پارکینک اس��تقبال مردم 
بیشتر خواهد شد. وی،  نداشتن برق اضطراری 
در محل نمایشگاه دائمی را از دیگر مشکالت 
غرفه داران عنوان کرد و گفت: بیش��تر غرفه 
داران مواد غدایی ، لبنی و پروتئینی با مش��کل 
مواجه می ش��وند. یکی از فروشندگان مواد 
پروتئینی به عنوان غرفه هایی که بیشتر از آنها 
استقبال می شود،  از نامناسب بودن مکان غرفه 
و نداشتن وسایل گرمایشی در بیرون از محل 
نمایشگاه که غرفه مواد پروتئینی است به عنوان 
مهمترین مشکل غرفه داران نام برد. مصطفی 
باقری افزود: استقبال مردم از غرفه های مواد 
خوراکی و به خصوص پروتئینی بیشتر است 
که این امر بیانگر نگاه اقتصادی مردم به خرید 
و تأمین کاال است. معاون داخلی سازمان بازرگانی 
چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر 10 
نمایش��گاه بهاره با 540 غرفه در سطح استان 
فعال اس��ت. رحمت اهلل صفری در گفتگو با 
زاینده رود افزود: این نمایش��گاهها با هدف 
تنظیم بازار و تأمین کاالهای مورد نیاز مردم در 
آستانه سال نو به مدت 10 روز توسط بخش 
خصوصی و مجمع امور صنفی اس��تان دایر 
می شود. وی گفت: کاالهای مختلفی شامل 
پوش��اک، مواد غذایی، مواد شوینده، کیف و 
کفش، لوازم خانگی، آجیل و خش��کبار، مواد 
پروتئینی و لبنی،  انواع خوارو بار  بهداش��تی و 
سلولزی با بیش از پنج تا 20 درصد تخفیف 
نس��بت به قیمت بازار در این نمایشگاه ارائه 
می شود. وی افزود: کاالهای اساسی از جمله 
قند و روغن، برنج، مرغ، شیر یارانه ای و تخم 
مرغ نیز در طول برگزاری نمایش��گاه توزیع 

می شود.

رئیس س��ازمان صنایع و معادن اس��تان 
اصفهان گفت: تا پایان بهمن ماه س��ال جاری 
600 پروانه بهره برداری در این اس��تان صادر 

شده است.    
محسن پور سینا، در گفتگو با ایرنا افزود: 
این واحدها با اعتباری بالغ بر 22 هزار میلیارد 

ریال به بهره برداری رسیده است. 
وی، توس��عه ذوب آه��ن، ف��والد نطنز، 
واحد تولید خودرو س��امیار کاشان و کارخانه 
کاغذ سازی اترک را از مهمترین این واحدها 
ذکر کرد و اظهار داش��ت: اشتغال این واحدها 
بر اساس پروانه های صادر شده 20 هزار نفر 

است. 
به گفته وی، هشت درصد از پروانه های 
صادر ش��ده استان از شهرستان آران و بیدگل 
بوده و 51 پروانه بهره برداری امس��ال در این 
شهرستان صادر شده اس��ت. رئیس سازمان 
صنایع و معادن استان اصفهان افزود: صنایع و 
معادن این شهرستان به لحاظ تعداد واحدهای 

صنعتی و اش��تغالی که در این واحدها ایجاد 
کرده اس��ت، بین شهرستانهای استان اصفهان 
مقام دوم تا س��وم را دارد. پورس��ینا صادرات 
صنایع و معادن استان را نسبت به سال گذشته 
خوب ارزیابی کرد و افزود: امسال 700 هزار 
تن س��یمان از این استان صادر شده، در حالی 
که س��ال گذشته تولید س��یمان تنها به دست 
مص��رف کنن��ده داخلی می رس��ید. به گفته 
وی، در بخش فوالد هم امس��ال از ثبات الزم 
برخوردار بودیم و در بخش صنعت سنگ و 
منسوجات و صنعت نساجی نیز امسال جشن 
صادرکنندگان نمونه برگزار شد. رئیس سازمان 
صنایع و معادن استان اصفهان، صنعت سنگ 
و نساجی را از صنایع زنده و پر پتانسیل ذکر 
کرد و افزود: اگر به این صنایع رسیدگی شود، 
ارزش افزوده و اش��تغالزایی بسیاری دارد و از 

مزیت های کشورمان است. 
در سطح استان اصفهان حدود هشت هزار 

واحد صنعتی بزرگ و کوچک وجود دارد.

مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب 
بهارستان می گوید: تکمیل و بهره برداری از 
تصفیه خانه جدید فاضالب این شهر به 70 

میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
سیف اهلل بستاکی گفت: عملیات احداث 
و تجهیز این تصفیه خانه که از تیرماه س��ال 
1386 آغاز شده و قرار بود در مدت دو سال 
به بهره برداری برسد تاکنون فقط 46 درصد 

پیشرفت داشته است.
وی اف��زود: اگر چه تاکنون 70 درصد از 
مراحل ساختمانی تصفیه خانه جدید فاضالب 
بهارس��تان به اجرا درآمده و ق��رارداد خرید 
تجهیزات فنی مورد نیاز با کشورهای اروپایی 
منعقد شده اس��ت، اما به دلیل کمبود اعتبار، 

ادام��ه روند اجرای این طرح مهم همچنان با 
کندی پیش می رود.

گفتنی است تصفیه خانه جدید فاضالب 
بهارستان با ظرفیت یکصد هزار نفر از جمله 
تصفیه خانه های پیشرفته به شمار می رود که 
ق��ادر خواهد بود در هر ش��بانه روز 20 هزار 
مترمکعب فاضالب را به روش لجن فعال با 
حذف ازت و فسفر )MLE( تصفیه کرده و 

پساب آن را به روش uv گندزدایی کند.
ای��ن تصفیه خانه در زمینی به وس��عت 
پن��ج هکتار در فاصله 5/6 کیلومتری ش��رق 
محور اصفهان- شهرضا در حال احداث است و 
در صورت تأمین اعتبار، ظرف مدت شش ماه 

تکمیل خواهد شد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی از مسئوالن اصفهان خواست؛

کلنگ زنی 10 هزار خانه جدید 
در بافت فرسوده اصفهان

    ناهید شفیعی
»در ط��ول برنام��ه پنج��م توس��عه هر 
س��ال 120 هزار واحد مس��کونی جدید در 
بافت فرس��وده ساخته می شود و از این تعداد 
ده هزار خانه درسال اول سهم استان اصفهان 

است.«
معاون وزیر مس��کن و شهرس��ازی و 
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و 
بهس��ازی شهری ایران در دومین سفرش به 
اصفهان گفت: چون زیرساختها و زیربناهای 
سکونت در ش��هرها ایجاد شده و امکاناتی 
مانند آب، ب��رق، گاز و تلفن در آنها فراهم 
است می توانیم با اعتبارات کمتر، بخشی از 
مسکن مورد نیاز را در بهترین نقاط شهرها 

بسازیم.
دنبال توسعه درون شهری هستیم

احمد صادقی با تأکید بر رویکرد شهر 
پایدار وزارت مسکن گفت: به دنبال توسعه 
درون شهری هستیم و معتقدیم تا وقتی درون 
ش��هرها زمین و اراضی وجود دارد مناسب 
است بافت مسکونی را در آن افزایش دهیم.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی پیشگیری 
از خس��ارات جانی و مالی ناشی از حوادث 
غیرمترقبه را یکی از الزامات احیا و نوسازی 
این بافتها دانست و گفت: به طور کلی این 
مناطق فرصتی طالیی برای شهرس��ازی با 
هویت معماری ایرانی و اس��المی، نوسازی 
سیمای ش��هری و رفع مشکالت فرهنگی، 
اجتماعی، امنیتی و بهداشتی بافتهای فرسوده 

به شمار می آیند.
وی مردم را س��رمایه اصلی نوس��ازی 
و بهس��ازی بافت های فرس��وده خواند و 
گف��ت: دولت باید بس��ترهای الزم را برای 
ایجاد مش��ارکت پای��دار و گس��ترده مردم 
در ای��ن ط��رح فراه��م کند که این ش��امل 
اعطای تس��هیالت ویژه، تخفیف در صدور 
پروانه های ساختمانی و تشویق ساکنان به 
تجمیع قطعات ریزدانه به واحدهای 100 تا 

150 متری است.
اصفهان دهم است

مدیرعام��ل ش��رکت م��ادر تخصصی 
عمران و بهسازی ایران با اشاره به مشارکت 
مردم برای احیا و نوسازی بافتهای فرسوده 
گفت: در بین استان های کشور تهران، قم، 
خوزس��تان، آذربایجان ش��رقی و هرمزگان 
پیش��رو هس��تند و اصفهان رتبه دهم را دارا 

است.

رئیس سازمان صنایع و معادن چهارمحال و بختیاري: 
ساخت فوالد یک میلیون تني درمناطق محروم، 

مهري بر ناکارآمدي تحریم است  

 دست یابی محققین دانشگاه صنعتي اصفهان 
به دانش تولید جلبک براي تصفیه آب 

نمایشگاه سند چشم انداز ایران در سال 1404 
در سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان افتتاح شد

   شهرکرد
  خبرنگار زاینده رود

س��اخت فوالد یک میلیون تنی و سایر 
طرح های صنعتی ب��زرگ وکوچک مناطق 
محروم کشور از جمله این استان کمتر توسعه یافته 
بیانگ��ر ناکارآمدی تحریم غ��رب علیه ایران 
اسالمی است. رئیس سازمان صنایع و معادن 
چهارمحال و بختیاری در گفتگو با زاینده رود 
با بیان این مطلب افزود: تحریم اقتصادی برای 
صنعتگران و متخصصان کشور ایران فرصتی 
مناسب جهت تولید بهتر و توسعه بیشتر است 
و در تحریم های گذشته پروژه ها و طرحهای 
صنعتی بزرگی به همت صنعتگران توانمند و 
نوآور راه اندازی و فعال ش��د. رحمان کرمی 
از تحریم اقتصادی به عنوان مانع تراش��ی ای 
که به س��کوی پرتابی برای رش��د و توسعه 
بیشتر صنعت کشور منجر می شود، یاد کرد 
و اظهار داشت: صنعتگران ما در زمان تحریم 
با اعتماد به نفس بیشتر و خودباوری افرونتر 
ب��ه تولید صنعت��ی با ارزش افزوده مناس��ب 

می پردازند. وی با بیان 
این مطلب که با توجه 
به ظرفیت های صنایع 
کش��ور، تحریم غرب 
تأثیری در رشد صنعتی 
و اقتصادی کشور ندارد، 
افزود: خوش��بختانه در 
مناط��ق  محرومتری��ن 
ج�مل���ه  از  کش���ور 
چهارمحال و بختیاری 
صنای��ع ف��والد ی��ک 
میلی��ون تن��ی در حال 

احداث اس��ت که این ام��ر بیانگر توانمندی 
این بخش اس��ت. وی گفت: در تحریم های 
گذشته ایران اس��المی به مراحل مطلوبی از 
فناوری و رشد صنعتی دست پیدا کرده است 
و دستیابی به دانش بومی و تکنولوژی تولید 
غیر قابل آسیب از سوی بخش صنعت یک 
موفقیت بزرگ برای کشور بوده است. کرمی 
افزود: کش��ورهای غربی در تحریم اقتصادی 

ای��ران خود ضرر بیش��تری می بینند چرا که 
صادرات این کشورها در موقع تحریم کاهش 
می یابد و هرگونه کاه��ش در صادرات آنها 
به شدت به ساختارهای اقتصادی آنها ضربه 
خواه��د زد. رئیس س��ازمان صنای��ع و معادن 
چهارمحال و بختیاری گفت: صادرات کاالهای 
صنعتی این استان در9 ماهه اول امسال از مرز 
59 میلیون دالر گذشت که این امر بیانگر افق 

روشن بخش صنعت این استان است.

محققان گروه ش��یالت دانش��کده منابع 
طبیعی دانش��گاه صنعتی اصفه��ان  به دانش 
تولید جلبک ها برای تصفیه محیط آبی دست 
یافتند. عضو هیأت علمی دانش��گاه صنعتی 
اصفهان با بیان این مطلب افزود: این دستاورد 
در پروژه کارشناسی ارشد یکی از دانشجویان 
این دانشکده با عنوان »تصفیه پسابهای غنی از 
نیتروژن با استفاده از جلبک سبز سندسموس« 
به دست آمد. »امیدوار فرهادیان« اظهار داشت: 
یافته های این تحقیق نش��ان داد که می توان 
از جلبک ه��ای بوم��ی ایران ب��رای جذب 
ترکیبات نیت��روژن دار آب و تولید »بیوماس 
جلبکی« استفاده کرد. استادیار گروه شیالت 
دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه داد: پرورش این 
جلبک ها درکاربرد ایجاد سیستم بیوفیلتر در 
حذف ترکیبات نیت��روژن دار از فاضالبها و 
پسابهای انسانی و کشاورزی بسیار مؤثر است. 

وی که راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد 
»صفی اهلل حیدری« را بر عهده داش��ته است، 
گفت: تولید جلبکها به عنوان غذای زنده در 
آبزی پروری، عالوه بر جلوگیری از آلودگی 
محیط زیس��ت، تأثیر مستقیم روی سالمت 
محصوالت آبزیان از جمله ماهی ها، میگوها 

و نرم تنان دارد. 
به گفته وی، آبزیان پرورش یافته با جلبک 
دارای ارزش غذایی قابل توجهی هستند که 
از مهمترین آنها می توان به وجود اسیدهای 
چرب سیر نشده از نوع امگا3 و امگا6 اشاره 
ک��رد که از بروز بیماری قلب��ی و عروقی در 

مصرف کنندگان جلوگیری می کند. 
اس��تادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه 
صنعتی اصفهان گفت: نتایج حاصل از بررسی 
آزمایشگاهی نش��ان داد که این گونه جلبک 
توانایی ح��ذف ترکیبات آمونیاک، نیتریت و 

نیت��رات را به میزان 90 درصد دارد. فرهادیان 
افزود: کشور ایران دارای پتانسیل های بالقوه 
برای رشد این دانش است که عالوه بر حفظ 
منابع طبیعی، فرصت های ش��غلی بسیاری 
را ب��رای جوانان با کمتری��ن هزینه به همراه 
م��ی آورد. این عضو هیأت علمی دانش��گاه 
صنعتی اصفهان همچنین از برنامه ریزی برای 
راه اندازی یک آزمایشگاه تخصصی به عنوان 
اولین مرکز جمع آوری و تولید جلبک های 
میکروسکوپی با حمایت مسئوالن این دانشگاه 

در آینده خبر داد. 
نصراهلل محبوبی صوفیانی رئیس دانشکده 
منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان نیز با تأیید 
این خبر به ایرنا گفت: این دانشکده با عزمی 
راسخ در جهت اعتالی علمی فارغ التحصیالن 
منابع طبیعی و استفاده بهینه و حفاظت از منابع 

طبیعی ایران تالش می کند. 

به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان 
آموزش و پرورش اس��تان اصفهان دومین 
نمایشگاه سند چش��م انداز ایران در سال 
1404 در استان اصفهان و با هدف آشنایی 
فرهنگی��ان ب��ا اهداف این س��ند در محل 

سازمان آموزش و پرورش افتتاح شد.
اهمیت و جایگاه سند چشم انداز 20 
س��اله و توجه به اینک��ه ماهیت و جوهره 
اصلی انقالب اس��المی ای��ران فرهنگی و 
معنوی بوده و در قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران نیز تربیت انسانهایی خداجو 
و صال��ح مورد تصریح قرار گرفته اس��ت 
لذا اهداف تربیتی سند چشم انداز مرتبط 
و نقش وی��ژه پیدا می کن��د. برای تحقق 

این اه��داف همه دس��تگاه ها و نهادهای 
فرهنگ��ی و آموزش��ی نظ��ام جمه��وری 
اس��المی ایران مس��ئولیتی حساس و مهم 

برعهده دارند که در این میان، رس��الت و 
مسئولیت آموزش و پرورش کاماًل متمایز 

و برجسته است.

پیکر استاد توحیدی در مدینه السادات،
 زواره به خاک سپرده شد

   زواره
   خبرنگار زاینده رود

پیک��ر اس��تاد س��یدعبدالعلی توحیدی 
زواره برادر استاد محیط طباطبایی با حضور 
قش��رهای مختلف مردم زواره تش��ییع و در 

مزار زواره به خاک سپرده شد.
استاد سید عبدالعلی توحیدی زواره پس 
از س��الها خدمات فرهنگی و آموزشی روز 
دوشنبه در سن 85 سالگی دار فانی را وداع 

گفت.
پیکر مرحوم توحیدی روز س��ه شنبه بر 
دوش قشرهای مختلف مردم فرهنگ دوست 
زواره تش��ییع و در قبرس��تان زواره به خاک 

سپرده شد.

اس��تاد توحیدی در سال 1303 در شهر 
زواره ب��ه دنیا آم��د. وی تحصیالت خود را 
تا کالس ششم دبستان در زواره سپری کرد 
و پس از س��ربازی به اس��تخدام آموزش و 
پ��رورش درآمد و در م��دارس بخش زواره 
ب��ه تعلیم و تربیت دان��ش آموزان پرداخت.
وی در زمان حیاتش اقدام به جمع آوری 3 
هزار مقاله برادرش استاد محیط طباطبایی در 

45 مجلد کرد. 
وی ت��ا زمان مرگ��ش مش��غول تعلیم 
و تربیت ب��ود. از این اندیش��مند زواره ای 
کتابخانه نفیس و ب��ا ارزش به یادگار مانده 
که بنابر وصیتش قرار است کتاب های آن به 

کتابخانه مجلس شورای اسالمی اهدا شود.

600 باب مدرسه براي پذیرش مسافران 
فرهنگي در اصفهان آماده شد  

راهیابی آثار برتر دانشجویان مبارکه در 
هشتمین جشنواره دانشجویان ممتاز

 مبتکر و نوآور بسیجی

سرانه فضاي سبز بروجن 25مترمربع است  

کارش��ناس مس��ئول تع��اون س��ازمان 
آموزش و پرورش اس��تان اصفهان از آماده 
ش��دن 600 باب مدرس��ه ب��رای پذیرش 
مسافران فرهنگی در استان خبر داد. »بهزاد 
کوهی« در گفتگو با ایرنا افزود: این مدارس 
در قال��ب هفت ه��زار کالس درس از 27 
اس��فند تا 12 فروردین در اختیار مسافران 

فرهنگی قرار می گیرد. 
وی اظهار داش��ت: از این تعداد یکصد 
مدرسه به صورت تجهیز شده، 300 مدرسه 
نیمه تجهیز و 200 مدرسه به صورت عادی 

مسافران فرهنگی را پذیرش می کنند. 
وی همچنین از دایر شدن هفت پایگاه 
شبانه روزی در ورودی های شهر اصفهان 
جهت س��رویس دهی به مسافران فرهنگی 
در ن��وروز 89 خب��ر داد و اف��زود: در این 
پایگاه ها دانش آموزان پیش��تاز مس��افران 
فرهنگ��ی را ب��رای اس��کان در خانه های 

معلم مراکز تربیت معلم و کانونها راهنمایی 
می کنند. کوهی، خاطرنش��ان کرد: امس��ال 
در هفت پایگاه ن��وروزی ویژه فرهنگیان، 
غرفه های فروش مواد خوراکی، نمایشگاه 
کتاب و نقاش��ی کودکان دایر اس��ت. وی 
یادآور شد: امسال برای اولین بار در کشور 
امکان سفارش غذا به صورت اینترنتی برای 
فرهنگیان فراهم ش��ده که آنها با این روش 
می توانند پس از حضور در محل اس��کان 

خود غذای مورد نظر را دریافت کنند. 
وی پی��ش بینی ک��رد: آمار مس��افران 
فرهنگ��ی ب��ه اصفهان امس��ال نس��بت به 
س��ال گذش��ته 10 درصد افزایش می یابد. 
کارشناس مسئول تعاون آموزش و پرورش 
اس��تان اصفهان تصریح کرد: س��ال گذشته 
510 هزار روز مسافر فرهنگی به این استان 
سفر کردند که بیش��ترین تعداد مسافران از 

استانهای آذربایجان غربی و شرقی بودند.

در هش��تمین جش��نواره دانش��جویان 
ممت��از، مبتک��ر و نوآور بس��یجی اس��تان 
اصفهان دانشجویان واحد مبارکه مقام های 

برتر را از آن خود کردند.
ای��ن جش��نواره ب��ا حضور اس��تاندار 
اصفهان، اس��تادان دانش��گاه آزاد اسالمی و 

مسئوالن برگزار شد.
از اهداف این جش��نواره دانش��جویان 
ممتاز بس��یجی ش��اهد و ایثارگ��ر، معرفی 
الگوی موفق و پرتالش در بدنه بس��یج به 
جوانان و شناس��ایی نخب��گان علمی برای 
س��ازماندهی در هس��ته های علمی بسیج 

دانشجویی است.
معصومه یزدانی در رشته علوم تجربی 
و نازی��ال انص��اری پور دانش��جو رش��ته 
مهندس��ی کامپیوتر توانستند به ترتیب رتبه 
اول بخش پژوهش )سلول های بنیادین( و 
رتبه سوم در اختراع و ابتکار استان اصفهان 
را ب��ه خ��ود اختصاص دهن��د و به مرحله 

کشوری راه یابند.
رئیس هشتمین جش��نواره دانشجویان 
ممتاز بسیجی در این همایش گفت: همت 
و اراده بس��یج در دهه پیش��رفت و عدالت 
در جه��ت تالش همه جانبه برای توس��عه 
و آبادانی کش��ور در سایه عدالت محوری 

معطوف شده است.
س��رتیپ غالمرض��ا س��لیمانی افزود: 
رسالت بسیج دانش��جویی در چهار عرصه 
ش��امل تولید عل��م، دین باوری، سیاس��ت 
و خدم��ت رس��انی تعریف و تبیین ش��ده 
اس��ت و ب��ر ما اس��ت که با عزمی راس��خ 
برای اس��تقالل این انقالب تا س��پردن علم 
آن به دس��ت صاحبان اصلیش کمر همت 
را ببندیم و ش��ما دانش��جویان بسیجی که 
در تولید علم و دین ب��اوری از همقطاران 
خود جلوتر هس��تید باید بکوشید تا از این 
عنایتی که به ش��ما شده است حداکثر بهره 

را ببرید.

 ش��هردار بروجن دومین شهر 
پرجمعی��ت چهارمحال و بختیاری 
گفت: س��رانه فضای سبز این شهر 

25مترمربع است.  
به گ��زارش زاینده رود، محمد 
ش��فیع زاده در آیی��ن درختکاری 
آرامستان جدید بهشت فاطمیه این 
ش��هر از کاش��ت هفت هزار اصله 
نه��ال با ص��رف 200 میلیون ریال 
در هفته منابع طبیعی امسال در این 
شهر خبر داد و گفت: میزان فضای 
سبز این شهر به 125 هکتار رسیده 

اس��ت. در این مراس��م با حضور فرماندار، 
مس��ئوالن محلی و مردم 500 اصله نهال به 

یاد شهدای دفاع مقدس غرس شد. 
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افقی:
1 – هنر هفتم – تحریر و نگارش – امتناع

2 – زن��گ کاروان – رایزن – بهش��ت زیر پای 
      آنها است 

3 – میم��ون و فرخنده – اولی��اء دین – حرف 
      همراهی 

4 – انص��اف – موش خرم��ا – جانور دریایی 
      جزیره ساز

5 – قلندر – گذران معیشت
6 – مأمور تقسیم آب – سالحی در دست تنیس 

      باز – غریب و تنها
7 – شهر رازی – رادار – کهن 

8 – هفت وارون – نوعی کلوچه خوش��مزه – 
      مرغ خوشبختی 

9 – فساد – در ضرب المثل گاهی دو هوا دارد – 
      پهلوان 

10 – گریز – ذات و باطن – آب آسمانی 
11 – چندین ناو و فیلم مستند رابرت فالهرتی – 

       نوعی برادر و خواهر 
12 – کتاب آناتول فرانس و زنی که تخت جمشید 
        را ب��ه آت��ش کش��ید – مس��افر – زدن��ی 

       ناجوانمردانه 
13 – رایحه – شهر سعدی و حافظ – خیلی کم
14 – سر مربی تیم استیل آذین – نوعی موشک – 

        باالترین
15 – یار تب – مارکی بر موتورسیکلت – امور.

عمودی:
1 – رادع و مانع – گلدس��ته – پرطرفدارترین 

      ورزش دنیا 
2 – چشمداشت – بر خالف کمتر – تیم فوتبال 

      فرانسه 
3 – فنا – ساخت و پاخت کردنی – پایان نامه 

     درسی 
4 – زرشک – نوعی وسایل که مربوط به خانمها 

      می شود 
5 – دستور – چوب پهن کردن لواش – ابزار کار

6 – نوعی حلوا – عقیم و سترون – کامیون 
      ارتشی 

7 – چه وقت؟ - مردمان آشوبگر و شریر – توانا 
      و مقتدر 

8 – مهتابی – تاالب و حوض – نوعی ماهی 
9 – بازیگر زن فیلم سرگیجه آلفرد هیچکاک – 

      به تنهایی و تکی – خم 
10 – س��الحی ویرانگر – تقل��ب کننده – به 

        کامتان باد
11- ساعتی ورزشی – مرض قند – خوب 

12 – میوه ای شبیه پرتقال – نظیر 
13 – واحد سطح – قبض نقره داغ اداره راهنمایی 
         و رانندگی – سالوس و دو رو و کتاب مولیر 
14 – پدر بزرگ – فیلم احمدرضا درویش – بن 

15 – میوه گرمس��یری – دس��تبند زنانه – بله 
        مدودف و پوتین.
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نیتوکینهدرپارس

خریدهای ایام نوروز فرصت مناسبی را برای آشنایی 
میزان و کم و کیف کاالهای موجود در بازار فراهم کرده 
اس��ت. بازاری که با وجود ه��زاران هزار نوع محصول 
داخلی باکیفیت، سایه سنگین کاالهای کم کیف وارداتی 
برآن گسترده است. خریداران نوروزی گفتند: هرگاه به 
بازاری از شهر سرمی زنیم جوالن کاالهای خارجی کم کیف و 
یا بدون کیفیت را کامالً حس می کنیم. برخی کارشناسان 
فعال در اقتصاد اجتماعی می گویند: عواقب و تبعات 
ورود اینگونه کاالها به کش��ور باید بیشتر از نقطه نظر 
اقتصادی مورد بررسی بسیاری از کارشناسان قرار گیرد. 
یک فعال امور اقتصادی می گوید: بسیاری از مشتریان 
جذب کاالهای رنگارنگ خارجی و ارزانی می ش��وند 
که در ویتری��ن اغلب مغازه ها خودنمایی می کنند اما 
دیری نمی پاید که آنها از خرید خود پشیمان می شوند 
و متوجه ضرر و زیان ناشی از این خرید می شوند. این 
فرد که دارای چند شعبه عرضه لوستر و آویزهای تزئینی 
در بازار اس��ت، افزود: متأسفانه اجناس خارجی بدون 
کیفیت طیف وسیعی از محصوالت را شامل می شود. 
خانواده ها اکنون انواع ای��ن کاالها را در پیرامون خود 
می بینند و این از نظر اقتصادی اش��کالی ندارد چرا که 
قدرت انتخاب آنها را افزایش می دهد. وی درعین حال 
گفت: اگرچه توان اقتصادی خانواده ها با هم متفاوت 
است اما آنها باید بدانند حتی اگر توان اقتصادی باالیی 
هم برای خرید ندارند بهتر است یک جنس مرغوب را 
انتخاب کنند تا ضرر و زیان کمتری به آنها وارد ش��ود. 
سیف اللهی که قریب به پنج دهه فعال اقتصادی است، 
می گوی��د: خرید کاالهای کم کیفیت در واقع س��بب 
تکرار خرید و ضربه زدن به اقتصاد خانواده می ش��ود 
و خانواده های ایرانی باید بدانند که هنگام خرید در هر 
شرایط اقتصادی باید ترجیح خود را به کاالهای ایرانی و 
مرغوب دهند. علیبیگی که به همراه همسر و فرزندش 
برای خرید پوشاک و کفش به مراکز خرید مراجعه کرده 
بود، گفت:  برخی ویترین مغازه ها پر از اجناسی است 
که تجربه چندین باره ام برای خرید ثابت کرده است که 
این اجناس زودتر از حد تصور، بالاستفاده می شوند. 
وی افزود: این محصوالت با طرح هایی به ظاهر زیبا و 
بعضاً با مارک های معروف خارجی مشتریان را فریب 

می دهند اما پس از خرید و استفاده هیچ نشانی از کیفیت 
در آنها نمی یابید. به گفته وی،  لباس های عرضه شده 
کم کیفیت با یک بار شس��تن، رنگ و روی خود را از 
دست می دهند و درز اینگونه کفش ها نیز خیلی زود از 
هم گسیخته می شود. وی اظهار داشت: شاید بسیاری 
از ما که کیفیت نازل اینگونه محصوالت را تجربه کرده 
ایم با احتیاط بیش��تری به خری��د می رویم اما توجیه 
کردن کودکانی که با چنین محصوالت پر زرق و برقی 
مواجه می شوند تقریباً کاری ناممکن است و معموالً 
پدر و مادرها تسلیم فرزندان خود می شوند. وی گفت: 
می دانیم که با این خرید پولمان را دور ریخته ایم اما در 

برخی موارد چاره ای هم نداریم.
محتشمی یکی از کسانی که به تازگی تلفن همراهی 
س��اخت یکی از کش��ورهای آس��یای جنوب شرق را 
خریداری کرده است که به قول خودش »به او انداخته 
اند« گفت: گوشی تلفن همراه یک شرکت خارجی که 
از بازار خریداری کردم نقص فنی پیدا کرد که برای رفع 
اشکال به نمایندگی مربوطه مراجعه کردم اما متصدی 
مربوطه اعالم کرد، گوش��ی یاد شده توسط شرکتشان 
وارد نش��ده و فاقد گارانتی است. وی افزود: تعدادی از 
این گوشی ها به صورت قاچاق وارد بازار شده است و 

نمایندگی یاد شده هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
بازار اسباب بازی فروشی

بازار اسباب بازی نیز از مکانهایی است که به وفور 
می توان کاالهای خارجی نامرغوب را در آن مش��اهده 
کرد. کودکانی که با دیدن این اسباب بازی ها پدر و مادر 

خود را وادار به خرید می کنند و  والدینی که با ش��ک 
توأم با نگرانی به این محصوالت نگاه می کنند که مبادا 
این محصوالت از نظر بهداشتی، سالمت فرزندانشان را 
در معرض خطر قرار دهد. رحیمی که به همراه کودک 
خود انبوه اسباب بازی های رنگارنگ ویترین مغازه را 
مرور می کند، نیز گفت: درباره خطر اسباب بازی های 
نامرغوب خارجی بر روی سالمت کودکان هشدارهای 
زیادی داده می ش��ود این در حالی است که بازار پر از 
اجناسی است که نمی توان به آن اطمینان کرد زیرا کسی 

تضمینی در قبال سالمت آن به مشتری نمی دهد.
دوری با یک دوچرخه

در نمونه ای دیگر یکی از خریداران دوچرخه نیز از 
وضعیت نامطلوب دوچرخه های چینی که با برندهای 
معروف وارد کش��ور شده گالیه کرد. اکبر ثمانه گفت: 
 این دوچرخه ها به رغم ظاهری زیبا، بسیار سنگین، غیر 
استاندارد و از کیفیت نامطلوبی برخوردار است. وی که 
در جس��تجوی یک دوچرخه مناس��ب برای فرزندش 
مغازه های این محله را زیر پا گذاش��ته اس��ت، گفت:  
این دوچرخه ها بر روی فیزیک بدنی کودکان تأثیرات 
نامطلوبی دارند ضمن اینکه وس��ایل آن نیز خیلی زود 
خراب می شود. وی تأکید کرد: خرید این گونه وسایل 
خارجی به معنای واقعی یعنی دور ریختن پولی است 
که به زحمت در آمده اس��ت. این ش��هروند بر کیفیت 
برخی کااله��ای داخلی تأکید کرد و گفت: خانواده ها 
باید دقت کنند برخی از کاالهای خارجی فقط اس��می 
را بدون مرغوبیت یدک می کشند در حالی که اجناس 

ایرانی مشابه بسیار بادوام تر و با کیفیت تر است اما به 
علت اینکه برای آنها تبلیغ نمی ش��ود کسی این کاالها 
را نمی شناسد. مینو بهادری نیز گفت: اکنون در داخل 
این پاساژها اجناس خارجی بسیار است اما فکر می کنم 
اگر کاالهای ایرانی را بتوان با تبلیغات بیش��تر و ایجاد 
فضاهایی مانند بازارچه های نوروزی مکرر عرضه کرد 
قطعاً ترجیح مشتری بر خرید جنس با کیفیت است. این 
زن خانه دار از رسانه ها خواست تا در مورد روانشناسی 

خرید نیز اطالعات بیشتری در اختیار مردم قرار دهند.
خریدهای نوروزی نشاط انگیز است

رضا موس��یوند، جوانی که به همراه دوس��تان 
خ��ود در بازار در پی اجناس مورد عالقه خود بود، 
خرید عید را عامل ش��ادی و نش��اط میان جوانان 
دانس��ت و گف��ت: از خرید لذت می ب��رم و حتی 
حض��ور در بازار به همراه دوس��تان را اگر منجر به 
خرید هم نش��ود، دوست دارم. این جوان 18 ساله 
گفت: خرید کردن به م��ن جوان اعتبار می دهد و 
این امر مرا در نزد دوس��تانم بیشتر مطرح می کند. 
این حس��ی است که دوستان من نیز دارند. سلیمان 
نیانظری شهروند 60 س��اله ای که به همراه همسر 
خوی��ش برای خرید به یک��ی از مراکز خرید آمده 
بود نیز گفت: برای افراد مس��ن خرید کردن لذتی 
دارد ک��ه ش��اید ای��ن معنا برای س��ایرین نباش��د. 
ای��ن مرد میانس��ال گفت: من و همس��رم که هردو 
بازنشس��ته هس��تیم خریدهای نوروزی را با عالقه 
و امید به رسیدن س��الی نو انجام می دهیم. وی از 
تأثیرخرید در افزای��ش روحیه خود و خانواده اش 
گف��ت و افزود: اینکه برای خ��ود و دیگران خرید 
کنی، نش��اطی دارد که انس��ان را از خانه به جامعه 
می کشاند. افراد میانس��الی مانند من دوست دارند 
بیشتر از خانه به محیط جامعه بروند و دیدن شوق 
و ش��ور در میان کودکان و جوانان س��بب نشاط و 

انبساط خاطر آنها نیز می شود. 
وی خریده��ای نوروزی را عامل دیگری برای 
تقویت امید و آرزو در میان کهنس��االن دانس��ت و 
جن��ب و جوش زاید الوصف ش��هر در این ایام را 

عاملی برای افزایش روحیه میان این افراد خواند.

اشتیاق به آموختن زبان دوم، در بطن احساس نیاز 
ب��ه فراگیری آن زبان بیگانه متولد می ش��ود. آموختن 
زبانی بیگانه با زبان مادری مان، در حقیقت آش��نایی با 
فرهنگی نوین و کشف دنیایی جدید از روابط انسان ها 
اس��ت؛ اما به طور قطع این آموختن، بدون احس��اس 
نی��از به آموختن عملی نخواهد ش��د. ب��ه بیان دیگر، 
برای یادگیری یک زبان جدید باید این احس��اس نیاز 
در جامعه ایجاد ش��ود که م��ردم بپذیرند که برای رفع 
مشکالت ارتباطی و درک عالمانه و واقعی دنیای نوین 
به فراگیری زبانی نوین نیازمندند. البته در جامعه ما کمتر 
چنین احساس نیازی در بخش های گوناگون جامعه 
مشاهده می شود که این عدم احساس نیاز به فراگیری 
زبانی جهانی در بین اغلب ایرانیان با مشکالت فرهنگی 
و آموزش��ی ما و همچنین شرایط اقتصادی کشور گره 
خورده اس��ت. به طور قطع، یک��ی از عمده دالیل کم 
میلی اکثر مردم نسبت به آموختن زبان رسمی جهان، 
حج��م مبادالت اندک تجاری، اقتص��ادی و پولی بین 
تجار و سرمایه گذاران کشورهای دیگر با فعاالن بازار 

ایران اس��ت. طبیعی است در کشوری مثل هنگ کنگ 
که امروزه به ش��اهراه اقتصادی شرق آسیا مبدل شده 
است، اگر تاجری نتواند با تجار سایر کشورهای دیگر 
ارتباط کالمی برقرار کند محکوم به ورشکستگی است 
اما چنی��ن امری در ایران موضوعیت ن��دارد و به جز 
تاج��ران مطرح و متمکن، عموم فع��االن بازار و مردم 
ایران از حضور کثیر فعاالن اقتصادی کشورهای دیگر 
با زبان های خاص خودش��ان در بازارها، خیابان ها و 
کوچه پس کوچه های ای��ران محرومند. به طور کلی 
هرگاه مبادالت اقتصادی بین فع��االن بازار در جوامع 
گوناگون گس��ترش یابد، زمینه یادگی��ری زبان های 
خارجی و ب��ه دنبال آن زمینه تض��ارب فرهنگی بین 
آن کشورها نیز رشد صعودی به خود خواهد گرفت. 
عالوه بر آن، پایین بودن میزان توریست های راه یافته 
به ایران نیز در بی میل بودن و عقب ماندن ایران از قافله 
آموزش زبان غیر مادری بی تأثیر نبوده است. یکی دیگر 
از عوامل مهم عدم توانای��ی ایرانیان در برطرف کردن 
نیازهای زبانی و ارتباطی خود، سیس��تم غلط مدارس 

پایه کشور ما است. به گونه ای که در کشور ما برخالف 
سایر کشورهای توسعه یافته، تنها بر روی حفظ لغات 
و ترجمه و برخی اصول گرامر تأکید می شود و دانش آموز 
پس از فارغ التحصیلی از مدارس ایران قادر به صحبت 
کردن به زبان انگلیس��ی نیس��ت. البته این موضوع به 
هوش و استعداد ایرانی ها ارتباط ندارد بلکه دلیل این 
ناتوانی، استفاده از سیستم نادرست تدریس زبان های 
خارجی در مدارس کش��ور اس��ت. حتی متأسفانه در 
برخی مؤسسه های آموزش زبان نیز که قاعدتاً باید این 
ضعف مدارس را برطرف کنند باز هم بیش��تر بر روی 
مهارت های خواندن و نوشتن تأکید می کنند. جالب تر 
آنکه با وجودی که دانش آموزان ایرانی سال ها به دلیل 
بسیاری از مسائل مذهبی و فرهنگی زبان عربی را هم 
تعلیم می بینند و زبان عربی نیز به زبان فارسی نزدیک 
اس��ت اما باز هم بس��یار معدودند دان��ش آموزانی که 
بتوانند پس از فارغ التحصیلی چند جمله به زبان عربی 
س��خن بگویند که این موضوع به وضوح در مدارس 
ایران مشهود بوده و نشانه ای بارز بر لزوم تغییر نحوه 

آموزش زبان در مدارس ایران است چرا که زبان عربی 
که در ایران آموزش داده می شود، با آنچه در کشورهای 
عربی مورد استفاده روزانه مردم قرار می گیرد متفاوت 
است. متأسفانه، بس��یاری از علمای اجتماعی و حتی 
بسیاری از سیاس��تمداران کشور ما نیز به زبان مرسوم 
جهان تس��لط کافی ندارند و در حال حاضر موضوع 
یادگیری و تکلم زبان انگلیسی به نیازی همه گیر برای 
همه اقش��ار جامعه مبدل شده اس��ت. در هر حال، در 
جهانی که ام��روزه ارتباطات و تبادل اطالعات حرف 
اول را می زن��د، زب��ان دوم چون موجودی زنده نفس 
می کشد و شاید در وهله اول گمان کنیم که یادگیری 
زبان موضوعی فرعی اس��ت اما واضح است که حتی 
اگر بر رشته تحصیلی خود هم بسیار مسلط باشیم ولی 
نتوانیم با زبان رسمی جهان دانسته ها و کندوکاوهای 
ذهنی خ��ود را به دیگران ابراز و تفهیم کنیم، آنگاه آن 
دانسته های ما در حکم همان نادانسته ها خواهد بود.

                                                 نویسنده
                                          امین جاللوند

     مهدی فضیلت
اواخر اس��فندماه است اینجا بیشتر از جاهای دیگر 
بوی بهار می آید بوی بهار عش��ق و ایثار، بوی سیب و 
عطر یاس، عطر آالله به مشام می رسد، اینجا قطعه ای از 
بهشت پاک خداوند بر زمین است. منتی بزرگ از سوی 
پروردگار به مردم اصفهان. اینجا گلستان شهدای اصفهان 
است. یاد سخن شهید بزرگوار سردار حاج احمد کاظمی 
می افتم که گفته بود: »خواب دیدم دری از درهای بهشت 
از کنار مزار ش��هید خرازی باز می شود.« درست همان 
جا که هم اکنون روضه رضوان آن شهید بزرگوار است. 
بزرگوار جاویدی که فرموده بود: »خدایا من ش��هادت 
را زمانی از تو می خواهم که خبر از همه چیز هس��ت 
اال ش��هادت.« و چقدر آسمانی و الیق بود که به آرزوی 
دیرینه خود رسید و رهسپار دیدار همرزمان خود شود.
یکی از همرزمان ش��هید بزرگوار حاج حسین خرازی 
برایم تعریف کرد که در فواصل بین عملیات های کربال 
با حاج حس��ین به اصفهان آمده بودیم و مزار ش��هدا را 
زیارت می کردیم، حاج حسین فرمانده لشگر بود، ناگاه 

با احساس عجیبی یکی از 
مسئوالن گلزار را صدا زد 
و با اش��اره نقطه ای را به 
او نش��ان داد، بین شهدای 
ش��لمچه و به آن حاج آقا 
)از مسئوالن گلزار( گفت: 
»مبادا پس از شهادت من 
مزار من با دیگران متفاوت 
باش��د م��را بی��ن همین 
بسیجی ها و دقیقاً با همین 
سنگ و تابلوهای معمولی 

به خاک بسپارید.« آن زمان حاج حسین یک دست خود 
را از دست داده بود و درست چند ماه بعد همان نقطه ای 
که حاج حس��ین نشان داده بود مزار او و چندین نفر از 
برجس��ته ترین فرماندهان جنگ ش��د. حاال مزار حاج 
حسین و شهید کاظمی و شهید ردانی پور کنار هم است، 
یاران وفادار دیرین دوباره به هم رسیده و عهد آسمانی 
خود را با زمینیان تقسیم می کنند و در کنار آنها هم شهدای 

عرفه و دالورانی همچون 
سردار قوچانی و باقری و 
حبیب اللهی رخ در نقاب 
خاک بهشت کشیده اند. 
بد نیست کمی از سادگی 
و خضوع شهید خرازی 
درسی بگیریم؛ یک روز 
ایشان برای جلسه مهمی 
به ستاد عملیات جبهه و 
جنگ جنوب فراخوانده 
ش��ده ب��ود، لباس ها و 
س��ر و صورتش خاک آلود بود، بنابراین برای زدن آبی 
به صورت و لباس ها به س��مت یکی از تانکرها رفت. 
رزمنده ای که حاجی را نمی ش��ناخت و مسئول تانکر 
بود به ایشان گفت: این آب برای خوردن هم کم می آید 
ش��ما می خواهید سر و صورت و لباس خود را خیس 
کنید! حاجی بدون ناراحتی از او معذرت خواهی کرد و 
با همان وضع به جلسه رفت، بعد از رفتن او، چند نفر 

آمدند و به راننده تانکر گفتند این چه برخوردی بود که 
با فرمانده لشگر کردی؟ راننده شروع به گریه کردن کرد 
و گفت: چرا حاج حسین اینقدر بزرگوار است. جاذبه 
بس��یار ش��گرفی که در وجود این عابدان صالح بود از 
ایش��ان الگوهایی همچون خرازی و همت و باکری ها 
ساخت و آنها را در قلوب مردم جاودان ساخت. شهید 
باکری در عملیاتی که برادرش به شهادت رسیده بود و 
امکان حمل و برگرداندن همه شهدا به عقب جبهه نبود 
حاضر نش��د برادرش را با امکانات محدودی که بود به 
عقب برگردانند و گفت: مگر برادر من با بقیه این شهدا 
چه فرقی دارد؟کوله بارمان را پر از عطر یاران سفر کرده 
می کنیم و دس��تهایمان را متبرک به نوازش عکسهای 
عزیزانی که با لبخندی روحانی س��ال نو را به ما تبریک 
می گویند. یادمان باشد قرار ما روزهای پایانی سال، در 
قطعه ای از بهشت خدا بر زمین گلزار شهدای اصفهان به 
ضیافت عطر خوش الله های سفرکرده و دستهای نیازمند 

دعا رو به آسمان اجابت شهیدان سرزمین نور.
یادمان باشد...

گله خریداران نوروزي از سایه سنگین 
اجناس نامرغوب خارجي بر تولیدات داخل

رئیس سازمان زندان ها: 
مرخصي زندانیان ضابطه مند مي شود

علل کم میلی ایرانیان به آموختن زبان رسمی جهان

به مناسبت روز بزرگداشت شهدا
قرار ما، آغاز سال نو، بهشت

نوزاد پانزده روزه در ترکیه 
پس از دو روز از زیر آوار نجات یافت

رئیس سازمان زندان های کشور از ضابطه مند شدن 
مرخصی زندانیان در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش 
ایرنا، غالمحسین اسماعیلی در مورد چگونگی مرخصی 
زندانیان گف��ت: ضابطه مند کردن مرخصی زندانیان و 
اصالح آیین نامه از نخس��تین اقدامات بنده در ابتدای 
تصدی به این س��مت بود که ب��رای تأیید برای رئیس 
قوه قضائیه ارس��ال شد. اسماعیلی با ابراز امیدواری در 
مورد تصویب این پیشنهاد تا پایان امسال گفت: در مورد 
معدودی از زندانیان از جمله سارقان و قاچاقچیان مواد 
مخدر برنامه های کنترلی در نظر گرفته ایم و مرخصی 

آنها به مراجع انتظامی اعالم می شود.
وی اف��زود: آنها تحت مراقبت نامحس��وس قرار 
می گیرند و در این زمینه برخی دو بار در روز و برخی 
دیگر هر 24 ساعت باید خود را به مأموران معرفی کنند. 
وی ادامه داد: در پیش نویس آیین نامه جدید ماده قانونی 
تحت عنوان استثناء آورده شده است که جرائم سرقت 
مسلحانه، تجاوز به عنف، کیف قاپی، جرائم عمده مواد 
مخدر، جاسوس��ی، اقدام علیه امنی��ت، اخالل در نظام 
اقتصادی، اسید پاشی و آدم ربایی جزء جرائمی هستند 

که از مرخصی محروم خواهند بود.

ن��وزاد پانزده روزه پس از گذش��ت دو روز از 
زلزله شش ریشتری ترکیه از زیر آوار نجات یافت.
ب��ه گزارش واح��د مرکزی خبر از آن��کارا، تالش 
نیروهای ام��داد برای نجات افراد زی��ر آوار مانده 
همچنان ادامه دارد. زلزله شش ریشتری که ساعت 
4 و 32 دقیقه بامداد دوش��نبه در اس��تان االزیق در 
شرق ترکیه به وقوع پیوست پنجاه و یک نفر کشته 
و بیش از یکصد زخمی بر جای گذاش��ت. استان 
االزیق در این دو روز شاهد بیش از هزار پس لرزه 

بود که بزرگترین آن 5/5 ریشتر گزارش شد.

مصرف گرایی، سدی در مقابل توسعه است 
زیرا مانع از سرمایه گذاری جهت طرح و اجرای 
زیرساخت های توسعه می ش��ود. هر اندازه که 
در درون جامعه تبلیغات ناس��الم در سطح باال و 

سطح فرهنگ عمومی در حد پایین باشد به همان 
اندازه نیز امکان پذی��رش روحیه راحت طلبی و 

تجمل پرستی بیشتر است. 

مص��رف گرایی ب��ه صورت اخ��ص آن بین 
کش��ورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه 
عمدتًا بعد از جنگ جهانی دوم رواج پیدا کرد. 

دولت و صاحبان صنایع ابتدا در کش��ورهای 
صنعت��ی و بعد در کش��ورهای در حال توس��عه، 
انس��ان را به عنوان یک ماش��ین مص��رف کننده 
مد نظ��ر قرار دادند تا از ای��ن رهگذر به اهداف 
اقتصادی خود که همانا افزایش مداوم سود است 

نائل شوند. 
بنابراین مص��رف گرایی ضام��ن چیزی جز 
نیازهای کاذبی نیس��ت ک��ه در خدمت صنایع و 

کشورهای صنعتی قرار گیرد. 
البته انس��ان نیز خود از لحاظ روانی آمادگی 

برای راحت طلبی، تجمل پرس��تی و حتی متمایز 
کردن خویش از اف��راد دیگر با در اختیار گرفتن 
کااله��ا و خدمات بیش��تر دارد تا بدین وس��یله 
ش��کاف بین خود و س��ایر گروه های جامعه به 

وجود آورد و از این شکاف برای تثبیت وضعیت 
اجتماعی خود استفاده کند. از آنجا که مصرف گرایی، 
برداش��ت بیش از اندازه هر ف��رد از منابع نادر و 

کمیاب است، الجرم این موضوع باعث فشارهای 
متعددی بر جامعه خواهد شد.

 انسان هایی که کمتر اعتماد به نفس داشته و 
کمتر در م��ورد نقش خود در درون جامعه تفکر 
می کنند، راحت تر پذیرای روحیه مصرف گرایی 

در جامعه هستند. 
اگ��ر بتوانیم آگاهی و س��طح فرهنگ عام را 
افزایش دهی��م قادر خواهیم ب��ود هم بهره وری 
تولی��د را افزای��ش داده و ه��م از مصرف گرایی 
جلوگی��ری ک��رده و از اتالف مناب��ع ممانعت به 
عم��ل آورده و همین امر، مناب��ع را به حد وفور 
برای گس��ترش ظرفیت های تولی��دی در اختیار 

خواهد گذاشت.

حوادث
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جامعه



          معصومه شهباز 
از دیرباز ایرانیان چند روز مانده به نوروز بزرگ 
پیشواز  به  و  می کنند  برگزار  مقدماتی  جشن های 
نوروز می روند. جشن چهارشنبه سوری نیز یکی از 
این جشن ها است. چهارشنبه سوری از ریشه ای کهن 
و چند هزار ساله برخوردار است. پژوهشگران واژه 
»چهارشنبه سوری« را »چهارشنبه سرخ« معنا کرده اند. 
در  این جشن ریشه  که  باورند  این  بر  پژوهشگران 
جشن کهن »گهنبار سوری« دارد که نیاکانمان در شب 

یکی از روزهای پایانی سال برگزار می کرده اند.
 در میان ایرانیان رسم بود که در آستانه نوروز، 
پس از خانه تکانی، یادی از درگذشتگان می کردند. 
خار و خاشاک جمع آوری شده را می سوزاندند و 
به  کنار آتش  آخرین شب های سرد زمستان را در 
صبح می رساندند و با جشن و شادی به پیشواز نوروز 
می رفتند. ایرانیان با آتش »گهنبار سوری« به جنگ 
سیاهی و پلیدی می رفتند و نور و شادی و روشنایی را 
به خانه های خود می بردند. بعدها این جشن در شب 
آخرین شب چهارشنبه هر سال تثبیت شد و در گذر 
سده ها و هزاره ها بسیاری از سنت ها و آیین ها به 

چهارشنبه سوری اضافه یا از آن کاسته شده است.
آیین روشن کردن آتش بر پشت بام اگرچه در برخی 
از مناطق شرقی و غربی کشور و برخی شهرستان ها و 
روستاها هنوز پا برجاست اما در بسیاری از شهرهای 
بزرگ کشور رو به فراموشی رفته است و البته این امر 
با توجه به امکانات محدود مناطق مسکونی شهری، 
طبیعی به نظر می رسد.  اما پریدن از روی آتش یکی از 
آیین هایی است که در ایران باستان به خاطر احترامی که 
برای آتش قائل بودند، صورت نمی گرفت ولی امروزه 

جزئی از مراسم چهارشنبه سوری است.
برخی دیگر از آیین ها مانند فال گوش، کجاوه 
اندازی و قاشق زنی، فال کوزه، آجیل شیرین مشکل 
گشا، کوزه شکنی، گره گشودن  و قفل گشایی، شال 
اندازی، پختن آش رشته یا رشته پلو و سوار شدن بر 
توپ مروارید )در تهران( هم با اینکه ریشه در باورهای 
و  گرفته اند  به خود  امروزی  اما شکل  دارند،  کهن 
اگر چه هنوز در برخی نقاط به صورت پراکنده برگزار 
می شوند ولی با این همه در بسیاری از نقاط کشور 
خصوصاً در شهرهای بزرگ، رنگ باخته اند. ترقه زدن 
هم طی چند سال اخیر توسط برخی جوانان ناآشنا با 
فرهنگ اصیل ایرانی انجام می شود. اما واقعیت این 
است که استفاده از ترقه های پر سر و صدا با روح 
اصیل و معنوی چهارشنبه سوری در تضاد است. پس 
برای برگزیدن بهترین شیوه ها در برگزاری آیین کهن 
چهارشنبه سوری باید به ماهیت فرهنگی و معنویت 
حاکم بر این آیین نگاه ویژه داشته باشیم. از این روی 

پیشنهاد می کنم برای پاسداشت این یادمان ارزشمند 
نیاکان  آن را درست بشناسیم و به اصول زیر توجه 

داشته باشیم:
1 - چهارشنبه سوری یک آیین معنوی است: 
نخست  گام  در  سوری  چهارشنبه  برگزاری  آرمان 
ستایش پروردگار و ارج نهادن به نعمت های او و 
پیشواز نوروز بزرگ و  در گام دوم ستودن نیکویی های 
نیاکان در گذشته در آستانه بهار و نوروز است. پس این 
آیین را باید در یک فضای معنوی برپا داشت که البته 

این به معنای شاد برگزار نکردن این جشن نیست.
2– از آتش درس بگیریم: فراموش نکنیم که 
شعله های فروزان آتش در همه حال برای ما درس 
هایی آموزنده دارند. نخست این که ما نیز همچون 
شعله های فروزان آتش باید پیوسته رو به سوی باال 
داشته باشیم و بکوشیم تا به یاری خدا در راه کمال و 
پیشرفت در زندگی گام های مثبتی برداریم. دوم اینکه 
در زندگی مانند آتش پویا و زاینده بوده و پیوسته در 
کوشش و جنبش و پویش باشیم. سوم اینکه بکوشیم 
تا همچون آتش به دیگران گرمای عشق و محبت 
و مهربانی هدیه کنیم. چهارم اینکه همچون آتش، با 
سیاهی ها پیکار کنیم و محیط اطراف خود را روشن 
کنیم. برای این کار باید ابتدا خود آگاه باشیم و سپس 
دیگران را آگاه کنیم. پنجم اینکه همچون آتش همه این 
کارها را در کمال آرامش انجام دهیم و محیطی همراه با 

آسودگی و آرامش برای خود و دیگران فراهم آوریم.
3 – از سوخت طبیعی استفاده کنیم: در فرهنگ 
و  نام  هر  به  طبیعت  به  رساندن  آسیب  ایران،  کهن 
عنوان کاری ناپسند است. از این روی شایسته است 
سوخت های  از  سوری  چهارشنبه  جشن  در  که 
طبیعی و بدون دود و آلودگی مانند چوب خشک و 
خار و خاشاک استفاده کنیم و از سوزاندن الستیک، 

شاخه های درختان، فرآورده های نفتی، بنزین و دیگر 
موادی که هوا را می آالیند و دود و خاکستر در محیط 
می پراکنند، صرف نظر کنیم. رعایت این نکته برای 

حفظ  تندرستی افراد نیز مؤثر است.
4- شعله های آتش باید محدود و قابل کنترل 
باشند: از برپا کردن هیمه های بزرگ و نامحدود پرهیز 
کنیم و پیش از روشن کردن آتش حتماً وسایل الزم 
برای خاموش کردن آتش هنگام بروز حادثه را فراهم 
کنیم و  وسایل کمک های اولیه امدادی را نیز همراه 
داشته باشیم. در صورت برگزاری جشن در پارک های 
بزرگ شهر  و  اماکن عمومی بهتر است از پیش به

 آتش نشانی هم اطالع دهیم.
5- محل مناسب را انتخاب کنیم: آتش ها را در 
محلی برپا کنیم که موجب سرایت آتش به اطراف و 

آتش سوزی نشود.
6 – هنگام پریدن از روی آتش دقت کنیم: در 
ایران باستان به خاطر احترامی که برای آتش قائل بودند، 

از روی آتش نمی پریدند ولی امروز پریدن از روی سه 
یا هفت گله آتش جزئی از مراسم چهارشنبه سوری 
شده است و افراد با هیجان و شادی زیادی این کار را 
انجام می دهند. اگر اعتقاد داشته باشیم که آیین ها باید 
متناسب با شرایط زمان دگرش یابند، می توانیم مسأله 

پریدن از روی آتش را آسان تر بپذیریم. 
برپا کنندگان چهارشنبه سوری می توانند دست ها 
را به دست یکدیگر بدهند و  گرداگرد آتش حلقه زده 
و همگی یک صدا سرودهای آیینی، ملی و ترانه های 

شاد بخوانند.
گفتن عبارات »سرخی تو از من، زردی من از تو« 
یا »روی پاک از تو، دامان پاک از ما« ریشه در باورهای 
کهن دارد و مقصود از این عبارات در حقیقت نوعی 
تیمن و تبرک جستن از آتش زندگی زا و پاک کننده 
پلیدی ها است. البته این عبارات را هنگام حلقه زدن 
و چرخیدن دور آتش نیز می توان بر زبان راند. دانش 
امروز به خوبی ثابت کرده است که آتش خاصیت 
گندزدایی و پاک کنندگی دارد و روی روان افراد نیز 

تأثیر معنوی خوبی می گذارد. 
7 – به دنبال هیجان کاذب نباشیم: هیجان واقعی 
مهر  با عشق و  توأم  معنویت  چهارشنبه سوری در 
شعله های آتش فروزان که در درون شما نیز زبانه 
می کشد، نهفته است. هیجانات کاذب مثل ترقه زدن و 
فشفشه آن هم از نوع پر سرو صدای آن، هیچ ارتباطی 

با روح اصیل و معنوی چهارشنبه سوری ندارد. 
نکته آخر اینکه: بی گمان چهارشنبه سوری هم 
یکی از میراث معنوی ما است و جای دارد که به همت 
سازمان میراث فرهنگی به ثبت جهانی برسد. اما تا آن 
موقع بر همه ما بایسته است که آن را درست بشناسیم و 
به بن مایه های معنوی این جشن کهن وفادار بمانیم.       

   شاهین سپنتا
نوروز یکی از زیباترین و ماندگارترین آیین های 
ایرانیان و ایرانی تباران است که در گستره جهانی 
برگزار می شود و مجموعه آیین های نوروزی از 
تکانی  خانه  و  و چهارشنبه سوری  فیروز  حاجی 
به  و سیزده  بازدید  و  دید  و  تا سفره هفت سین 
در، در گذر هزاران سال تکوین یافته اند و در هر 
گوشه از سرزمین های ایرانی، با تفاوت هایی پاس 

داشته می شوند.
برپایی سفره هفت سین یکی از این آیین های 
زیبا است و مردمان هر گوشه از این سرزمین پهناور 
با ذوق و سلیقه خود آن را می چینند و هنگام لحظه 
تحویل سال در کنار آن می نشینند. امروزه در ایران، 
سبزه و سماق، سمنو، سیب، سرکه، سیر و سنجد 
از  هستند  گیاهی  منشاء  با  و  خوراکی  همگی  که 
اما  هستند  سین«  »هفت  نمادین  و  ثابت  اجزای 
افزون بر »هفت سین« نامبرده، »سفره نوروزی« یا 
»سفره هفت سین« اجزای دیگری نیز دارد. برخی 

همچون  سین  هفت  سفره  پیوست های  از  دیگر 
نان،  آیینه و آب، شمع، سکه، ماهی قرمز،  قرآن، 
سبزی، شیرینی، تخم مرغ رنگ کرده و گل سنبل 
این  زیبایی  بر  نوبه خود  به  بو(. هریک  )یا شب 
به  را  آنها  مردم  و  می افزایند  نوروزی«  »خوان 

عنوان »نماد« بر سر سفره می گذارند.
ساله  همه  میهمان  این  قرمز،  ماهی  نهادن 
ایرانی  خانواده های  از  بسیاری  سین  سفره هفت 
بر  دارند،  عالقه  آن  به  خیلی  کوچک تر ها  که 
ماهی  دارد.  فرهنگی  بنیانی  هفت سین  سفره 
قرمز، تاریخی چند هزارساله را پشت سر نهاد تا 
به  زینتی  یا  خانگی  ماهی  قدیمی ترین  عنوان  به 
حوض خانه های مردم و آب نماهای عمومی راه 
نوروزی سفره های  میهمان کوچک  و  یافته است 
نخستین بار  برای  است.  شده  ایرانیان  هفت سین 
در شرق آسیا، زمانی که در جستجوی ماهی های 
آن  به  بودند  خوراکی  مصرف  برای  پرورشی 
افزایش  آنها  اندازه  نژاد،  اصالح  با  برخوردند. 
یافت ولی پس از مدتی، به خاطر زیبایی ظاهری، 
توجه  با  و  تزئینی شدند  به جانورانی  تبدیل  آنها 
سعی  دهندگان  پرورش  آنها،  اقتصادی  ارزش  به 
خود را متمرکز بر اصالح نژاد و بهتر شدن شکل 
رفته  رفته  و  کردند  قرمز«  »ماهی  انواع  ظاهری 
پرورش آنها برای خوراک منسوخ شد. اما از آن 
پس  اجداد ماهی های قرمز امروزی به همه جای 

دنیا  و از جمله ایران آمدند.
هفت  سین  سفره  سر  بر  قرمز  ماهی  نهادن 

فلسفه ای زیبا دارد. ماهی قرمز نماد برج »حوت« 
شمسی  هجری  »گاهشماری  در  ماهی«  »برج  یا 
رسمی  غیر  طور  به  سال ها  که  است  برجی« 
هجری   1289 سال  در  و  داشت  رواج  ایران  در 
خورشیدی، طبق ماده 3 محاسبات عمومی )مطابق 
شورای  مجلس  دوم  دوره   )1289 حوت  دوم 
ملی، تقویم رسمی ایران شد و تا سال 1304 که 
گاهشماری هجری خورشیدی فعلی جایگزین آن 
شد، رسمیت داشت و در افغانستان هنوز متداول 

است. 
نام ماه های »گاه شماری هجری شمسی برجی« 
برگرفته از نام 12 صورت فلکی منطقه البروج است 
و از همین رو »برج« نامیده شده اند. نام برج های 
»حمل،   : از  بودند  عبارت  ترتیب  به  دوازده گانه 
عقرب،  میزان،  سنبله،  اسد،  سرطان،  جوزا،  ثور، 
قوس، جدی، دلو و حوت.« اگرچه این نام ها عربی 
هستند اما ریشه ایرانی دارند و در برخی از متون 
کهن که آگاهی هایی از ایران باستان به ما می دهند، 
دوازده گانه  برج های  این  ایرانی  نام های  می توان 
و نگاه ایرانیان به آنها را به خوبی دریافت. برای 
نمونه در کتاب »بندهش« که متنی به زبان پارسی 
بره،  از:  عبارتند  ایرانی  برج های  نام  است،  میانه 
گاو، دوپیکر، خرچنگ، شیر، خوشه، ترازو، کژدم، 
نیم اسپ، بز، دلو و ماهی. البته در متون گوناگون 
از  »دلو«  به جای  »دوشیزه«،  از  »خوشه«  به جای 
»آبریز« یا »سقا« یا »دول«، به جای »نیم اسب« از 
»کمان« یا »قوس« و به جای »ماهی« از »دو ماهی« 

نیز استفاده می شود.

شمسی  هجری  »تقویم  شد  گفته  که  چنان 
برجی«  تا سال 1304 خورشیدی در ایران رواج 
در  را  تقویم  این  تأثیر  نیز  هنوز  و  است  داشته 
سال نماهای کشور می توان دید، چنان که تصویر 
در  نیز  هنوز  دوازده گانه  »برج«های  این  نمادهای 
گفتگو های  در  یا  و  می شود  چاپ  سال نماها 
روزانه مالی مردم عبارات و اصطالحاتی همچون 
»َسر بُرج« و یا »بُرجی فالن تومان« را می شنویم  
و به نظر می رسد که تحت تأثیر این گاهشماری، 
»ماهی قرمز« نیز به عنوان نمادی از »برج حوت« 
هفت  سین  سفره  سر  بر  نو  سال  حلول  هنگام 
می نشیند تا سال از »برج حوت« به »برج حمل« 

تحویل شود. 
انتخاب ماهی قرمز به عنوان نماد برج حوت 
مهم  علت  دو  هفت  سین  سفره  سر  بر  نهادن  و 
بیشتر ماهی قرمز نسبت به  دارد: نخست مقاومت 
در  آسان تر  پرورش  و  محیطی  نامساعد  عوامل 
مقایسه با انواع دیگر ماهی های زینتی و دوم رنگ 
یا  با خال های سفید  نارنجی )گاه  جذاب قرمز- 
این  »سرخ«  رنگ  و  ظاهری  تنوع شکل  و  سیاه( 
ماهی به عنوان نماد یا نشانه مهر، پیروزی، شادی، 

سرزندگی و برکت معنا می یابد. 
در قالی های ایرانی با طرح های »گلستان« و 
»درختی« نیز  ماهی های  قرمز را به عنوان نماد هایی 
از زندگی و بی مرگی، می توان در جوی های آبی 
ایرانی  گونه  بهشت  باغ های  در  که  دید  نمایان 

روان شده اند. 
به این ترتیب، سال هاست که ماهی قرمز خود 
به بخشی از جذابیت های نوروزی تبدیل شده و 
میهمان همیشگی سفره هفت سین است و امروزه 
یک  هفت سین  سفره  سر  بر  قرمز  ماهی  نهادن 
رسم کاماًل ایرانی به شمار می رود که بین دیگر 
جلوه  است.  ایرانیان  ویژه  و  ندارد  مانند  ملت ها 
این سنت زیبا را در آثار ادبی و هنری هنرمندان 
معاصر به خوبی می توان دید. امروزه انواع زیبای 
ماهی قرمز در کارگاه های پرورش ماهی به دست 
پرورش دهندگان ایرانی پرورش داده می شوند و 
این میهمان کوچک زیبا، شادابی، تحرک و زیبایی 
بر شور و  به سفره هفت سین می دهد و  خاصی 
شوق کودکان می افزاید و آنها را به خود جذب 
می کند و شاید تنگ بلور این ماهی های کوچک 
سین  هفت  سفره های  کیهانی  میهمان  که  قرمز 
ایرانی ها هستند دریچه ای را برای شناخت بیشتر 
آیین های نوروزی و فرهنگ ایرانی به روی آنها 

بگشاید. 

جشن معنوی چهارشنبه سوری نگاهی به پیشینه فرهنگی ماهی قرمز سفره هفت سین

   بهمن توکلی فرد
استان چهارمحال و بختیاری با داشتن جاذبه های توریستی و جهانگردی می تواند همه ساله 

توریستهای زیادی را به سوی خود جلب کند.

چهارمحال و بختیاری با داش��تن آب و هوای خاص و صنایع دس��تی و جاذبه های توریستی 
ش��امل پل زمانخان، قلعه های جونقان، دزک، شمس آباد و چالشتر، سنگ نوشته های مشروطیت 
در منطقه پیرغار، طاق سنگی های پارتیان در جونقان و تاالر آینه در شهرکرد و گردشگاههای مهم 
ش��امل سد زاینده رود، چش��مه زنه، سیاه سرد، چشمه دیمه، آبشار آتشگاه، تونل و سد کوهرنگ، 

گرداب بن، چشمه سرداب و تاالب چغاخور می تواند یکی از قطبهای توریستی کشور باشد.
توج��ه ب��ه تأمین امکان��ات رفاهی در برخ��ی از مکانهای یادش��ده و برنامه ری��زی تورهای 
یک روزه یا بیشتر با راهنمایان مجرب می تواند در هر چه بهتر شناساندن استان و باال بردن جذب 

توریست مؤثر باشد.

   زاینده رود
قبالً جمعی از روزنامه نگاران فعال حوزه میراث فرهنگی با نوشتن نامه ای به دفتر یونسکو در تهران خواستار 
تشکیل کنفرانس مطبوعاتی از سوی یونسکو در اصفهان شده بودند. در روزهای میانی سفر هیأت اعزامی یونسکو 
به اصفهان بعد از بازدید این گروه از برج جهان نما، متروی اصفهان، محور چهارباغ، میدان امام )نقش جهان(، با 
تشکیل یک نشست خبری با حضور مسئول امور فرهنگی یونسکو در ایران، مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان به سئواالت خبرنگاران در راستای شفاف سازی وضعیت فرهنگی - 
تاریخی شهر اصفهان پاسخ داده شد. تانیگوچی مسئول امور فرهنگی دفتر یونسکو در ایران در مورد دالیل پررنگ 
شدن بحث برج جهان نما گفت: طرح جامعی که از سوی ایران به یونسکو ارائه شد سبب پر رنگ شدن این 
مسأله شد. در این طرح آمده بود که یک کاروانسرای عهد صفوی )تحدید( تخریب و برج جهان نما جایگزین آن 
شده بود. این اقدام، بخشی از قوانین میراث جهانی را نادیده گرفته بود و چنین موضوعی سبب نگرانی یونسکو 
ش��د. وی در ادامه تصریح کرد: وقتی از قوانین میراث جهانی پیروی نمی شود این پرسش مطرح می شود که 
آیا این قوانین اجرایی نیستند؟ این در حالی است که کمیته میراث جهانی براساس همین قوانین برای ثبت آثار 
جدید در فهرس��ت جهانی اقدام می کند. ش��اید الزم باشد این قوانین بازنگری شود که این موضوع به کمیته 
میراث جهانی بازمی گردد. تانیگوچی در پاسخ به این پرسش که درباره عبور مترو از خیابان چهارباغ عباسی 
اعتراض هایی وجود داش��ت اما چرا یونسکو به آن توجه نکرد، بیان داشت: انتخاب چهارباغ برای عبور مترو 
برخالف تعهدات مقامات رسمی ایران بود، ما نیز دنبال بررسی این موضوع هستیم که چرا برای عبور مترو مسیر 
چهارباغ انتخاب شد. وی در مورد میدان عتیق تصریح کرد: یکی از پرسش های دکتر ایواساکی متخصص بین 
المللی ایکوموس و همراهی کننده هیأت اعزامی یونسکو درباره اجرای پروژه عمرانی در محدوده مسجد جامع 
اصفهان این بود که آیا مطالعات باستان شناسی پیش از آغاز فعالیت در این پروژه صورت گرفته است که قرار شد 
این مطالعات در اختیار او قرار گیرد. مسئول امور فرهنگی یونسکو در ایران در خصوص درخواست کمک اداره 
کل میراث فرهنگی اصفهان از یونسکو برای معرفی مرمت گران چوب خاطرنشان ساخت: در این باره به صورت 
شفاهی درخواست همکاری مبنی بر اقدامات برای کارهای چوب و کارگاه در ایران و اصفهان شده است.  وی 
بیان داشت: در سال میالدی اخیر با کسانی که در زمینه حفاظت از صنعت چوب کار کرده اند مذاکره شد و قرار 
است ارتباط خود را در این زمینه گسترش دهیم. نماینده یونسکو اضافه کرد: با نظر سازمان میراث فرهنگی در 
این خصوص موافق هستیم و به دلیل اهمیت موضوع نه تنها در اصفهان و بلکه در تمام ایران این همکاری را با 
برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی با موضوع چوب و موریانه خواهیم داشت. خبرنگاران در این نشست 
با ابراز خرسندی از تعامل شهرداری و تالش سازمان میراث فرهنگی و استانداری اصفهان، موضوع جهان نما 
را تمام شده دانستند و خواستار حفظ سی و سه پل از گزند تهدید عبور تونل مترو در حاشیه این پل تاریخی 
ش��دند. گفتنی است اظهارنظر یونسکو درباره عبور مترو از جوار سی و سه پل یک ماه دیگر منتشر می شود.

از دیرب��از س��فر به مناطق طبیع��ی برای بهره 
مندی از مواهب تفریح و تفرج وجود داشته است. 
اما در دنیای امروز مفهوم سفر مانند بسیاری دیگر 
از پدیده ه��ای دنیای کنونی دچار تغییر ش��ده و 
تعریف و محتوای آن متأثر از دکترین و تئوریهای 
توسعه پایدار ماهیتی جدید یافته است. اکوتوریسم 
تبلور دوباره مفهوم سفر، مبتنی بر اصول و قواعد 
توسعه پایدار اس��ت. اکوتوریسم فلسفه ای است 
ک��ه در آن چارچوب س��فر در راس��تای احترام و 
حفاظت به طبیعت منطقه میزبان و کمک به بهبود 
وضعیت زندگی ساکنان محلی است. اکوتوریسم 
ماجراجویانه ش��اخه ای از اکوتوریس��م است که 

مفهوم آن س��فر به مناطق ناش��ناخته و رویارویی با پدیده ها و جاذبه هایی است که دارای شور و هیجان 
زیادی اس��ت. اگرچه طبقه بندی مش��خص و دقیقی از مقاصد اکوتوریس��تی اس��تانهای کشور براساس 
ش��اخصهای معینی وجود ندارد ولیکن پیمایش وضعیت جغرافیایی توس��ط کارشناسان اکوتوریسم در 
کشور نشان می دهد استان چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین و برترین مقاصد اکوتوریستی کشور 
اس��ت. استان چهارمحال و بختیاری با برخورداری از س��اختار طبیعی و انسانی ویژه، زمینه تحقق کامل 
مفهوم و تعریف اکوتوریس��م را دارا است. همچنین به لحاظ  ساختارهای جغرافیایی، استان چهارمحال 
و بختیاری به عنوان یکی از بهترین مقاصد اکوتوریس��م ماجراجویانه اس��ت. یکی از بهترین و زیباترین 
مقاصد اکوتوریس��م ماجراجویانه استان چهارمحال و بختیاری غار سراب است. غار سراب در فاصله 8 
کیلومتری جنوب غربی ش��هر باباحیدر از توابع شهرستان فارس��ان و در مجاورت روستای امیدآباد قرار 
دارد. غار سراب با قدمتی نزدیک به 150 سال از جنس سنگهای آهکی دوره کرتاسه است. دهانه ورودی 
غار در حدود 90 متر باالتر از چشمه سراب و در ارتفاع 2450 متری قرار دارد. در محل مورد نظر چند 
غار وجود دارد ولیکن غار اصلی در فاصله 20 متری چش��مه قرار دارد. طول ش��ناخته شده غار 650 متر 
اس��ت. در قس��مت بزرگی از طول داالن غار آب جریان دارد. در بعضی نق��اط با تجمع آب به صورت 
حوضچه مواجه هستیم و این حالت منجر به تشکیل دریاچه زیرزمینی بسیار زیبا در غار شده است. غار 
دارای دو طبقه است که بین 15 تا 25 متر اختالف ارتفاع دارند. طبقه پایین قسمت اصلی غار را تشکیل 
می دهد که ممکن اس��ت طول آن به بیش از یک کیلومتر نیز برس��د. جهت اصلی داالن غار شمال غرب 
به غرب است و از دهانه چشمه سراب تقریباً با زاویه حاده نسبت به جهت الیه بندی، امتداد می یابد. از 
دیگر پدپده های غار یک گنبد فروشکست در طبقه باال است که در کف آن بلوکهای سنگی بزرگی دیده 
می شود. غار نهشته ها نیز به طور پراکنده در هر دو طبقه وجود دارد که شامل استاالکتیتها، استاالگمیتها، 
ستونهای آهکی اشکال خوشه انگوری و روانسنگ است. روستای امیدآباد با جمعیتی در حدود 420 نفر 
می تواند به عنوان پایگاه ارائه خدمات به اکوتوریستان مطرح شود. با توجه به جمعیت مناسب و شناخت 
کامل اهالی از ویژگیهای جغرافیایی منطقه میزبان در صورت پیاده س��ازی اصول مشارکت جامعه محلی 
تحقق کامل اصول اکوتوریسم کاماًل مقدور است. پیاده سازی اصول اکوتوریسم عالوه بر حفاظت محیط 

و جاذبه منجر به انتفاع جامعه محلی از تبعات مثبت حضور اکوتوریستان می شود.
                                                                                            مهدی راست قلم 

                                                                                         پژوهشگر اکوتوریسم

جایگاه صنعت توریسم
 در استان چهارمحال و بختیاری

غار سراب استان چهارمحال و بختیاری، 
مقصد ماجراجویان 

جهان نما عاقبت به خیر شد
سی و سه پل را دریابید
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میراث  فرهنگی و گردشگری



      پژمان سلطانی
دور مقدماتی مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا 
پایان پذیرف��ت و از گروه A تیم های فوالد ماهان ایران 
و ناگوی��ای ژاپن به مرحله بعد صعود کردند و در دیگر 
گروه الس��د قطر و پورت آتوریتی تایلند به مرحله نیمه 
نهایی رس��یدند و باید تیم فوالد ماهان به مصاف نماینده 
تایلند برود و ناگویای ژاپن السد قطر را پیش رو خواهد 
داشت. تیم فوالد ماهان در حضور نزدیک به چهار هزار 
تماش��اگر اصفهانی توانست در س��ومین دیدار خود تیم 
قدرتمند ناگویای ژاپن را با حس��اب 6 بر 2 از پیش رو 
بردارد و مقتدرانه گام به مرحله نیمه نهایی بگذارد. ماهان 
در این دیدار با ترکیب مصطفی نظری، محمد کش��اورز، 
مجید رئیسی، وحید شمسایی و جواد اصغری مقدم وارد 
زمین شد و تیم ناگویا از کاهارا، کیتاهارا، کاناراما، موربوکا 
و کوگرو استفاده کرد. با شروع بازی با تشویق هواداران 
اصفهانی ش��اگردان افضلی بازی را هجومی آغاز کردند. 
اما فرصت های آنها تبدیل به گل نشد. در این بین نباید 
از بازی خوب کاه��ارا دروازه بان ناگویا به راحتی عبور 
ک��رد و این گلر فرصت های خوبی را از بازیکنان ماهان 
گرفت. تا اینکه دقیقه 8 بازی یک ضربه ایستگاهی نصیب 
بازیکنان ایران شد و آقای گل فوتسال جهان به صورت 

پاس توپ را در اختیار محمد طاهری گذاشت و او با یک 
ضربه بغل پای دقیق موتور گلزنی ماهانی ها را روش��ن 
کرد. هنوز یک دقیقه از ش��ادی شاگردان افضلی نگذشته 
بود که هیرا بایاش��ی بازی را به تساوی کشاند با این گل 
روحیه چشم بادامی ها مضاعف شد و چهار دقیقه بعد از 
گل اولش��ان، توسط کیتاهارا به دومین گل خود رسیدند. 
نماینده کش��ورمان که بازی برده را با شکس��ت عوض 
کرده بود با تش��ویق هواداران خود توانست در دقیقه 16 
توسط وحید شمس��ایی به گل تساوی برسد. هر دو تیم 
با تس��اوی کار خود را در نیمه اول به پایان رساندند. در
 5 دقیقه ابتدایی نیمه دوم هر دو تیم روی دروازه یکدیگر 
خطر ایجاد کردند اما نتوانس��تند به گل برتری برس��ند. 
به علت یارگیری فشرده از سوی ژاپنی ها اجازه چرخش به 
وحید شمسایی در داخل محوطه جریمه را ندادند تا اینکه 
مصطفی نظری دقیقه 28 توپی را برای جواد اصغری مقدم 
مهیا کرد و او با ضربه پش��ت سر ماهان را از حریف پیش 
انداخت.  ب��ا این گل ژاپنی ها برای جبران از الک دفاعی 
خود خارج شدند و این امر باعث شد که ماهانی ها سه گل 
دیگر در دقایق 29، 38 و 39 توسط محمد قاسمی، مجید 
رئیسی و وحید شمس��ایی به ثمر برسانند و با روحیه ای 

مناسب به مصاف نماینده تایلند بروند.

حواشی دیدار
1- پیش بینی می شد به علت همزمانی مسابقه تیم 
ماهان با رقابت های فوتبال جام باشگاههای آسیا تماشاگر 
کمتری به س��الن بیاید اما اصفهانی های فوتسال دوست 
برای ماهان س��نگ تمام گذاش��تند و ورزشگاه مملو از 

تماشاگر بود.
2- حضور تیم های الس��د قطر و نیوساوث استرالیا 
در سالن که به شدت مورد تشویق حاضران در ورزشگاه 

قرار گرفتند.

3- فریاد خلیج فارس ایران از سوی تماشاگران پیش 
چشمان عربها جالب توجه بود.

4- حض��ور اوگورا رئیس کمیته فوتس��ال آس��یا و 
همچنین عباس ترابیان در سالن برگزاری مسابقه.

5- وحید شمسایی از داور میدان کارت زرد دریافت 
کرد و ساداناجا دروازه بان دوم ژاپنی ها با دریافت کارت 

از بازی اخراج شد.
6- در س��الن کنفرانس خبری مربیان با خبرنگاران، 

اعضای تیم استرالیا نیز حضور داشتند.

    سیما وطن خواه
دنیای غریبی اس��ت، قهرمان دیروز به فراموش شده 
امروز تبدیل ش��ده است. وی تا دیروز که قرار بود برای 
کشور و استانش افتخار آفرینی کند عکس و اخبارش در 
بیشتر روزنامه ها و سایت های ورزشی قابل رؤیت بود 
و حتی زمانی که مدال طالی 2008 پکن را در ووش��وی 
بان��وان به گ��ردن آویخت خیلی از آقای��ان باد به غبغب 
انداختند و موفقیت او را حاصل تالش های خود عنوان 
کردند، اما همین افراد از امروز این ورزش��کار غافلند. آنها 
که مترصد فرصتند تا با نام و افتخار یک قهرمان برای خود 
کارنامه موفق بسازند از شرایط کنونی قهرمان سانشو کار 
ایران و جهان چه خبری دارند! زهرا کریمی، سانشو کار 
وزن 60- کیلوگرم تیم ملی بانوان ایران مدت ها است که 
قید هیأت ووش��وی اس��تان اصفهان را زده است و حتی 
زمانی که ما برای مصاحبه با وی با هیأت این استان تماس 
گرفتیم تنها راه برای از سر باز کردن خبرنگار از سر خود 
را خداحافظی کریمی از دنیای ووش��و دانس��تند و بدون 
فکر از خداحافظی و یا قهر این ملی پوش سخن گفتند! 
در حالی که ووش��وکار اصفهانی حدود س��ه سال است 
فعالی��ت خود را با هیأت مذکور قطع کرده و امور اداری 
خود را نیز از طریق هیأت ووشوی کهکیلویه و بویر احمد 
پیگیری می کند. وی در خصوص شایعه خداحافظی خود 

از دنیای تاتامی گفت: این موضوع اصاًل صحت ندارد.

کریم��ی گف��ت: ارتب��اط خ��ود را ب��ا هی��أت و اداره 
تربیت بدنی اصفهان قطع کردم و مستقیم با خود فدراسیون 
کار می کن��م. هیأت کهکیلویه هم ب��رای من کاری انجام
 نمی دهد اما حداقل از اسم من نیز سوء استفاده نمی کند. 
برای پیگیری موضوع و اینکه یک طرفه به قضاوت 
ننشسته باشیم به سراغ علی عبدی، رئیس هیأت ووشوی 
استان اصفهان رفتیم و از او در درخصوص صحبت های 
کریمی جویا شدیم. وی گفت: زهرا کریمی در طول دو 
س��ه س��ال اخیر تنها یکی دو بار به هیأت آمده اس��ت و 

همکاری چندانی ما با هم نداریم و خود بنده هم تا کنون 
ایشان را ندیده ام و اصاًل قیافه کریمی یادم نمانده است. 
وی اف��زود: هیأت همکاری با این قهرمان ورزش��ی را با 
جان و دل می پذیرد اما وی زمانی که قهرمان آس��یا شد 
خودش��ان به هیأت نیامدند وگویا خود مایل به همکاری 
ب��ا ما نیس��تند، ما حتی نام��ه تقدیر از ایش��ان را به اداره 
تربیت بدنی اس��تان تقدیم کرده ایم و به موقع از ایش��ان 
نی��ز تقدیر خواهیم کرد. عب��دی تصریح کرد: امثال زهرا 
کریم��ی در هیأت ما کم نیس��تند ولی گوی��ا تمایلی به 

همکاری با هیأت ندارند و مایلند به صورت انفرادی کار 
را دنب��ال کنند. اما چرا یک رئیس هیأت با این صراحت 
خبر از جدایی چندین ملی پوش در ووش��وی کشورمان 
را می ده��د و از اینکه ای��ن افراد ارتباط خود را با هیأت 
قط��ع کرده اند نظر خاصی ندارد. هیأت ها به جز جذب 
اسپانس��ر و انجام امور اداری مربوطه، جذب و پرورش 
قهرمانان را در دستور کار دارند و جای بسی تعجب است 
که هیأت مذکور آن تعداد قهرمانی را هم که از سال های 
پیش در اختیار داشته از سر خود باز کرده و یا با جدایی 
این افراد موافقت کرده است. زهرا کریمی الگوی بسیاری 
از ورزش��کاران داخلی است و سرنوشت و نوع برخورد 
با این قهرمان ملی در آینده این رشته ورزشی اثر مستقیم 
خواهد داشت ضمن آنکه فدراسیون ووشو که بی شک 
از این موضوع و نوع رفتار با خبر اس��ت چطور تا امروز 
سکوت کرده و برای سامان دادن به قهرمانان و رسیدگی 
به شکایات آنها اقدامی نکرده است، شاید همین صبوری 
و یا به نوعی بی توجهی مسئوالن در رأس، این اجازه را 
به مدیران پایین تر می ده��د تا هر برخوردی را در حق 
قهرمانان روا دارند. هیأت ووش��و تنها هیأتی نیس��ت که 
چنین رفتاری از او نس��بت به ورزشکاران سر زده است 
اما برخورد با یکی، دیگر مسئوالن را تلنگر خواهد زد تا 
بلکه در دنیای ورزشی سهم کوچکی را که بر عهده دارند 

به خوبی ادا کنند...

     زاینده رود
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد ماهان پس از برد شیرین مقابل 
تیم قدرتمند ناگویای ژاپن به زاینده رود گفت: این دیدار از کیفیت باالیی 
برخوردار بود و بازیکنان ماهان ب��ازی قابل قبولی را انجام دادند. طاهری 
ادامه داد: نیمه اول بازی خوبی را از تیم ش��اهد نبودیم اما در نیمه دوم تیم 
فشار را روی خط دفاعی حریف بیشتر کرد و توانست بر بازی سوار شود 
و چهار گل پش��ت سر هم به ثمر برسانند. وی در مورد تیم ناگویا اظهار 
داشت: ژاپنی ها یک روز قبل از مسابقه با ماهان استراحت کرده بودند اما 
تیم ما به مصاف زرافشان ازبکستان رفته بود و همین امر موجب شده بود 
که در نیمه اول آنطور که مربیان از آنها می خواستند در زمین بازی نکنند. 
طاهری ضمن تش��کر از هواداران داخل سالن افزود: تماشاگران اصفهانی 
برای ماهان س��نگ تمام گذاش��تند و ما فقط با کسب عنوان قهرمانی که 
در این راه رقیبی نداریم می توانیم جواب این تماش��اگران را بدهیم. وی 
در پای��ان به دیدار فوالد ماهان در مرحله نیمه نهایی با تایلند اش��اره کرد 
و تأکی��د کرد: این تیم قابل احترام اس��ت ولی بگویم که اگر بچه های ما 
دچار غرور کاذب نشوند با گلهای زیادی این تیم را شکست خواهیم داد.

   زاینده رود
مدیرفنی تیم فوتسال فوالد ماهان در جمع خبرنگاران گفت: باز هم اعالم 
می کنم که س��طح این مسابقات از جام ملتها باالتر است. تیمی مثل ژاپن با 5 
ملی پوش و دو بازیکن تأثیرگذار خارجی به این رقابت ها پای گذاش��ته که 
به اعتقاد بنده از تیم ملی کش��ورش برتری دارد و دیگر تیم ها با اسکلت تیم 
ملی کشورش��ان و بازیکنان خارجی به ایران آمده اند که این نش��ان از سطح 
باالی مسابقات است. حسین شمس تیم ماهان را برتر دانست و اظهار داشت: 
در بین تیم های شرکت کننده ماهان از نظر کادر فنی و تاکتیکی بر همه تیم ها 
برت��ری دارد و پس از آن در این رده بن��دی می توان از ناگویای ژاپن نام برد. 
شمس در پایان تأکید کرد: ایران کاندیدای جام جهانی فوتسال در سال 2012 
اس��ت. در جام جهانی گذشته کش��ور برزیل از مدارس و دانشگاهها برای پر 
کردن سالن تماشاگر می آورد اما ما برای اینکه تماشاگران را راه ندهیم پخش 
زنده تلویزیونی می گذاریم و از شما می خواهم فیفا را متقاعد کنید جام جهانی 

2012 را به ایران بدهد.

    زاینده رود
س��رمربی فوالد ماهان پیرامون بازی با ناگویای ژاپن اظهار داش��ت: 
بازی جذاب و دیدنی بود. این مسابقه دو نیمه متفاوت داشت؛ نیمه اول 
خوب ظاهر نشدیم اما صحبت هایی که در رختکن با بازیکنانم داشتم و 
همچنین با ش��ناختی که از حریف خود در این نیمه پیدا کردیم حاکم بر 

میدان شدیم و توانستیم این مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذاریم. 
افضلی به داوری اش��اره کرد و توضیح داد: سطح بازیها خوب است 

اما از نظر داوری سطح این رقابتها پایین است. 
وی ادامه داد: در مرحله بعد به تایلند برخورد کردیم که روی این تیم 
ش��ناخت کافی داریم و اگر در فینال هم به ژاپن برخورد کنیم به راحتی 

آنها را شکست خواهیم داد.
 افضلی ش��انس فینالیست شدن الس��د قطر را بیشتر از ژاپن دانست 
و اف��زود: به نظ��ر من تیم قطری نس��بت به ناگوی��ا از روحیه ای باالتر 

برخوردار است و می تواند ژاپن را از پیش روی بردارد.

صمد مرفاوی س��رمربی تی��م فوتبال 
اس��تقالل پس از تس��اوی خانگی تیمش 
مقابل الجزی��ره امارات گفت: فش��ردگی 
بازیه��ای لی��گ برتر، ج��ام حذفی و لیگ 
قهرمانان آس��یا باعث خس��تگی بازیکنان 
ش��د و آنها در دیدار مقابل الجزیره نشاط 

همیشگی را نداشتند. 
او پ��س از تس��اوی ب��دون گل مقابل 
الجزی��ره امارات در نشس��ت خبری گفت: 
2 تیم فوتبال خ��وب و زیبایی را به نمایش 
گذاشتند و با توجه به شناختی که از یکدیگر 
داشتند نقاط قوت هم را از کار انداخته بودند 

و به همین خاطر گلی رد و بدل نشد. 
وی ادام��ه داد: در این دی��دار از همه 
بازیکنانم راضی هس��تم چ��را که عملکرد 
خوبی داشتند و موقعیت های زیادی روی 
دروازه حریف ایجاد کردند اما نتوانس��تند 

به گل برسند. 
مرفاوی در پاس��خ به س��ؤال یکی از 
خبرن��گاران مبنی ب��ر اینکه چ��را در این 
دی��دار با یک مهاجم ب��ازی کردید گفت: 
این مس��أله را قبول ن��دارم چرا که عالوه 
بر فرهاد مجیدی، س��یاوش اکبرپور نیز در 
خط حمل��ه بازی می کرد و ج��ان واریو 

پشت سر آنها بود و حسین کاظمی هم به 
خط حمله اضافه می شد.

 وی ادام��ه داد: ضمن اینکه در دقایق 
پایانی سیدصالحی و برهانی را نیز به خط 
حمل��ه اضافه کردیم تا به گل برس��یم که 
متأس��فانه این اتفاق نیفتاد. س��رمربی تیم 
فوتبال استقالل اختالفش با آرش برهانی 
را رد ک��رد و گفت: این بازیکن به تازگی 
از بند مصدومیت رها شده و تنها 2 جلسه 
با تیم ما تمرین کرده است. در این شرایط 
انتظ��ار داری��د او را در ترکیب اصلی قرار 
دهم؟ ما هیچ مش��کلی ب��ا برهانی نداریم. 
وی تصریح کرد: خستگی یکی از عواملی 
اس��ت که بازیکنان ما را تحت فشار قرار 

داده است. 
وقتی یک تیم س��رحال باش��د طبیعتًا 
بازی زیباتر و بهتری را از خود به نمایش 
می گذارد اما متأسفانه فشار مسابقات روی 
بدن بازیکنان تأثیر منفی گذاش��ته اس��ت. 
عالوه بر خس��تگی، غیبت چند بازیکن ما 
ب��ر اثر مصدومیت مانند هاش��م بیک زاده 
و هادی ش��کوری تأثیرگذار ب��ود. اگر ما 
نفرات بیش��تری برای این دیدار داش��تیم 
قطعًا نتیجه بهتری نیز کسب می کردیم.  

ژاپن باز هم به فوتسال ایران تعظیم کرد

   علی وشمه
کش��ور عزیزم��ان ای��ران س��رزمینی 
چهارفص��ل و سرش��ار از مناب��ع طبیع��ی 
مناس��ب برای ورزش اس��ت. دشت های 
پهناور، رودهای خروشان، دریای بی کران، 
کوه های س��ر به فلک کشیده همه و همه 
از منابع خدادادی هس��تند ک��ه پروردگار 

مهربان در این خاک نهاده است.
آنچه در ای��ن مطلب ب��ه آن خواهیم 
پرداخ��ت کوهنوردی به عنوان ورزش��ی 
مف��رح اس��ت. ش��هرهای ای��ران در کنار 
کوه ه��ا و ارتفاع��ات ق��رار دارن��د و در 
همین راستا است که بسیاری از هموطنان 
کوهن��وردی حتی به صورت غیرحرفه ای 
را به عنوان ورزش��ی مفرح در نظر دارند. 
کوه ها و پارکهای جنگلی موجود در کنار 
ارتفاعات در روزهای تعطیل همواره مملو 
از جمعیت مشتاقی است که هر کدام بنا به 
س��طح و توانایی خود سعی در پیمایش و 
صعود دامنه ها و یا رس��یدن به قلل دارند. 
به همین جهت می توان ادعا کرد کش��ور 
ما از کشورهایی اس��ت که در آن ورزش 
کوهنوردی از دیرباز وجود داش��ته است. 
وج��ود رش��ته کوه های الب��رز و زاگرس 
به همراه ش��رایط اقلیمی مختلفی که پدید 
آورده اس��ت هم��واره موج��ب تحریک 
ورزشکاران برای پا گذاشتن به قلل مرتفع 
این سلس��له جبال بوده است. در سالهای 
اخیر نیز کوهنوردان ایرانی نش��ان داده اند 
که نه تنه��ا در عرصه داخلی بلکه در فتح 
قلل مرتفع سایر کشورها نیز موفق هستند 
ک��ه نمونه بارز آن صع��ود به قلل مرتفعی 
چ��ون اورس��ت، هیمالیا و... بوده اس��ت. 
بانوان ایرانی هم از این قافله عقب نمانده 
و آنان نی��ز مانند مردان ایرانی پرچم عزیز 
وط��ن را ب��رای برافراش��تن در قله های 

مختلف به همراه برده اند.
اکن��ون با نگاهی دقیق تر الزم اس��ت 
عالوه بر ترغیب هموطنان به اس��تفاده از 
این نعمت خدادادی، نکاتی دقیق را متذکر 
ش��ویم که در این ورزش باید مورد توجه 
ق��رار گیرند چ��را که ای��ن ورزش عالوه 
ب��ر زیبایی و جذابی��ت، خطراتی نیز دارد. 
خطراتی که با کمی دقت و رعایت اصول 
و قواعد این ورزش به کمرنگ ترین شکل 

خود ظهور می کنند و هر کوهنوردی قادر 
خواهد بود با رعایت این اصول س��الهای 
س��ال به این ورزش بپ��ردازد بدون اینکه 

کوچکترین آسیبی دامنگیر وی شود.
پس الزم اس��ت بدانیم در کوه چگونه 

رفتار کنیم تا بتوانیم بهره کافی را ببریم.
ب��ه کوهن��وردی اف��راد  از  بس��یاری 
 به عن��وان تفریحی تفننی می نگرند و آن 
را همچون یک پیاده روی س��اده در پارک 
نزدیک محل سکونت خود و یا یک پیک 
نیک خانوادگی می پندارند. حال آنکه این 
ورزش دارای اصول و فنون مهمی اس��ت 
که پایبندی ب��ه آنها از مهمترین ارکان این 
ورزش اس��ت و ما در ادامه سعی خواهیم 

کرد تعدادی از آنها را از نظر بگذرانیم.
قبل از آنکه به بررسی قواعد و تعاریف 
موجود بپردازیم الزم به ذکر اس��ت بدانیم 
ک��ه کوهن��وردی در س��طوح حرفه ای و 
نیم��ه حرف��ه ای از گ��ران قیم��ت ترین 
عم��ده  اس��ت.  موج��ود  ورزش ه��ای 
هزینه های این ورزش صرف خرید لوازم 
و تجهیزات می ش��ود. اما باید بدانیم این 
هزینه ها دائمی نیس��تند و ه��ر کوهنورد 
می توان��د با برنام��ه ریزی و پ��س انداز 
آرام آرام به خرید وس��ایل مورد نیاز خود 
پرداخت��ه و آنها را تکمی��ل کند. همچنین 
باید بدانیم الزم نیست حتمًا بعد از تکمیل 
این لوازم به کوهن��وردی بپردازیم بلکه با 
پاره ای از محدودیت ها و مالحظات می توان 
پس از خرید وسایل پایه کوهنوردی به این 
ورزش مفرح پرداخت. باید توجه داش��ت 
خرید وس��ایل کوهنوردی حتمًا از مراکز 
فروش مطمئن و از محصوالت استاندارد 
صورت پذیرد در غی��ر این صورت برای 
مدتی طوالن��ی جوابگوی صعودهای یک 
کوهن��ورد نخواهد بود. وس��ایلی که یک 
کوهن��ورد ب��ه همراه خ��ود دارد عالوه بر 
ایمنی و سالمت به طور مستقیم با کیفیت 

کار او سروکار دارد.
تعدادی از این وسایل عبارتند از:

کفش کوهن��وردی، کوله پش��تی، لباس 
مناسب، کیسه خواب و... در شماره آینده )237( 
در مورد اس��تانداردها و نحوه تهیه وسایل 
مناس��ب کوهنوردی مطالب��ی را به اطالع 

شماخواهیم رسانید ...

زنگ ورزش

رنا
: ای

س
عک

علی طاهری: 

ماهان رقیب ندارد
حسین افضلی: 

سطح داوری
 در این مسابقات پایین است 

حسین شمس: 

ناگویا بهتر از 
تیم ملی ژاپن است 

رتبه نخست استان اصفهان در اختصاص مساحت 
به پروژه های فرهنگی و ورزشی کارگران

احداث مجموعه فرهنگی- ورزشی کارگران جنوب اصفهان
دریافت مدال طال توسط دانش آموز چهارمحالی

افتتاح مجموعه فرهنگی- ورزشی کارگران شهرستان مبارکه

به گزارش روابط عمومی اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان، در آیین افتتاح پروژه های فرهنگی– ورزشی 
کارگران در شهرستان نطنز که با حضور سعیدی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کار و امور اجتماعی و زیویار معاون 
پشتیبانی و توسعه نیروی انسانی استانداری و نیز گلرو رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری و بودجه وزارت کار  و گلپرور 
مدیرکل امور ورزشی و تفریحات سالم وزارت کار برگزار شد، معاون وزیر کار و امور اجتماعی گفت: استان اصفهان به 
لحاظ مساحت فضاهای ورزشی کارگری در کشور مقام نخست را به خود اختصاص داده است. غالمرضا سعیدی توسعه 
فضاهای ورزشی را از اولویتهای وزارت کار و امور اجتماعی عنوان کرد و افزود: هرگامی که جهت توسعه فضاهای ورزشی 

در جامعه برداشته شود به طور قطع کاهش آسیب های اجتماعی و ناهنجاریهای اخالقی را به دنبال خواهد داشت.
سعیدی با بیان اینکه وزارت کار و امور اجتماعی در چند سال اخیر به عنوان وزارتخانه برتر به لحاظ توسعه فضاهای 
ورزشی در کشور شناخته شده است، گفت: ما اعتقاد داریم کارگر سالم و شاداب می تواند برای مجموعه خود و کشور 
کارآمد و مؤثرتر باشد. مدیرکل کار و امور اجتماعی نیز در این مراسم به جمعیت کارگری 5000 نفری در بخش بادرود و 
10 هزار نفری در شهرستان نظنز اشاره کرد و گفت: ساخت و راه اندازی مجموعه فرهنگی- ورزشی کارگران شهرستان 
نطنز با وس��عت 40 هزار مترمربع 10 هزار میلیارد ریال و اس��تخر سرپوشیده تالش در بخش بادرود با 14 هزار مترمربع 
هزینه ای بالغ بر 8 میلیارد ریال در برداشته است. ماندنی قسمت عمده اعتبار هزینه شده در پروژه ها را از محل اعتبارات ملی 
و بخشی از آن را از اعتبارات استانی عنوان کرد و افزود: هدف از اجرای طرح های ورزشی برای کارگران، تحویل نیروی 
سالم و کارآمد به جامعه است. در این مراسم مرتضی ماندنی جمعیت بیمه شدگان استان با احتساب خانواده هایشان را بیش 
از دو میلیون و 800 هزار نفر اعالم کرد و افزود: با توجه به اینکه بیش از نیمی از جمعیت استان اصفهان کارگری است 

احداث چنین مجموعه های فرهنگی - ورزشی جهت کارگران ضروری به نظر می رسد.

کوه و کوهنوردی

دانش آموز ورزش��کار دبیرستان دخترانه الزهرا)س( 
فرخ ش��هر موفق به دریافت مدال طالی رش��ته ورزشی 
ووش��و در رده نوجوانان کش��ور ش��د. برزگر مدیر این 
آموزش��گاه با اعالم ای��ن خبر افزود: ش��راره محمودی 
دانش آموز پایه اول این آموزش��گاه در مسابقات ووشو 
س��بک چانگ چوان بخش ساس��و در وزن 56 کیلوگرم 
موفق به کس��ب مدال طالی این دوره از مس��ابقات شد. 
الزم به ذکر است این دوره از مسابقات در اسفندماه سال 

جاری در شهر بابلسر برگزار شد.

مجموعه فرهنگی- ورزشی شهرستان مبارکه با 
حضور معاون وزیر کار و امور اجتماعی، فرماندار 
شهرس��تان مبارکه، مدی��رکل کار و امور اجتماعی 
اس��تان اصفهان و هی��أت همراه به به��ره برداری 

رسید.
مدیرکل کار و امور اجتماعی استان اصفهان در 
افتتاحیه این پروژه گفت: با توجه به آنکه جمعیت 
کارگری شهرس��تان مبارکه 38 هزار نفر اس��ت در 
پ��ی سیاس��تهای خدمتگزاری به قش��ر زحمتکش 
کارگ��ر عملیات عمرانی احداث پ��روژه مجموعه 
فرهنگی - ورزش��ی کارگران شهرس��تان مبارکه از 
س��ال 1375 آغاز شد و با عنایت دولت آقای دکتر 
احمدی نژاد و اعتب��ارات تکمیلی اختصاص داده 
ش��ده این پروژه در سال 88 به بهره برداری رسید. 
مرتضی ماندنی تس��طیح زمین، دیوارکشی، نصب 

درهای ورودی، احداث ساختمان اداری و مهمانسرا در طبقه دوم، احداث ساختمان نگهبانی، حفر چاه عمیق و 
نصب تانک آب هوایی، اجرای کامل زمین چمن فوتبال با زیرس��ازی و زهکشی، محوطه سازی، جدول کاری 
و اجرای فضای س��بز، اجری کامل زمینهای روباز ورزش��ی، اجرای سکوی تماش��اگران، کابل کشی و دریافت 
انشعابات و انجام زیرساختهای تأسیساتی را از جمله عملیاتهای اجرایی طی این سالها عنوان کرد. ماندنی اعتبار 
هزینه ش��ده در پروژه ورزش��ی کارگران مبارکه را حدود 7 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: هزینه ها از محل 

اعتبارات ملی تأمین شده است.

کلنگ مجموعه فرهنگی - ورزشی کارگران جنوب اصفهان در شهرستان بهارستان به زمین زده شد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل کار و امور اجتماعی استان مراسم کلنگ زنی مجموعه ورزشی کارگران جنوب اصفهان با حضور معاون 
وزیر کار و امور اجتماعی استان اصفهان، فرماندار اصفهان و مدیرکل کار و امور اجتماعی استان اصفهان در شهر بهارستان 
انجام شد. مدیرکل کار و امور اجتماعی استان اصفهان در این زمینه گفت: به دنبال پیگیریهای به عمل آمده توسط اداره کل 
کار و امور اجتماعی استان اصفهان در سال جاری با همکاری فرمانداری اصفهان و سازمان عمران بهارستان قطعه زمینی 

با وسعت 5000 مترمربع در فاز دوم بهارستان برای ایجاد مجموعه فرهنگی - ورزشی اختصاص داده شد.
مرتضی ماندنی با بیان این مطلب افزود: ساختمان اداری، ساختمان نگهبانی، سالن چند منظوره ورزشی و ساختمان 
الحاقی همچنین استخر سرپوشیده و زمینهای روباز ورزشی از قسمت های مختلف در نظر گرفته شده برای این مجموعه 
است. وی محل تأمین اعتبار این پروژه را از اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان اصفهان اعالم کرد و گفت: اعتبار 

اختصاص داده شده جهت احداث این پروژه 6 میلیارد ریال است.

زهرا کریمی، قهرمان ووشوی جهان از دنیای ورزش خداحافظی کرده است؟!

چه کسی مقصر است!!

صمد مرفاوی و تساوی مقابل حریف اماراتی

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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

26 °

21 °6 °

7 °
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
27480  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
285000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
270000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10041007دالر امریکا
13641367یورو

265268ریال عربستان
274276درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

کورش سید ابوطالب امام از عکاسان نامی بود 
که ش��اید برای اولین بار وقت��ی از زبان او درباره 
خودش شنیدم، مرا تکان داد. ما امروز مردی که با 
نگاه پر از مهرش روی ویلچر عکاس��ی می کرد را 
از دست دادیم. به گزارش ایرنا، ابوطالب امام در 
معرفی خودش نوشته بود: »متولد تهران هستم؟، 
اگر چه خود را عکاس نمی دانم ولی دلمش��غول 
عکاس��ی ام. روح پدر ش��اد باد ک��ه اولین معلم 
عکاسی ام بود و بعد از هر عکسی که او می گرفت 
بالفاصله جای او می ایس��تادم و عکس می گرفتم. 
ش��اید! اولین عکس های مقایسه ای را همان موقع 
گرفته باش��م!« افتخاری همس��ر ابوطالب یک ماه 
قبل در مورد وضعیت جسمی ابوطالب گفته بود: 
او از س��ال قبل بی حرکت است و از فروردین نیز 
به مرور بیماریش گس��ترش یافته و هیچ بهبودی 
در وضعیت او دیده نمی شد. اما باالخره ابوطالب، 

ع��کاس دوران دفاع مقدس که از یک س��ال قبل 
به دلیل بیم��اری ام اس قادر به حرکت نبود روز 
دوش��نبه به بیمارستان ش��رکت نفت منتقل شد و 
سه شنبه 18 اسفند دوربینش را بر زمین گذاشت 

تا با چش��م دل دنیایی دیگر را به تصویر بکش��د. 
کورش س��ید ابوطالب امام که ب��ه ابوطالب امام 
ش��هرت داشت، یکی از عکاسان ایرانی بود که به 
دلیل گرفتن عکسهای دوران دفاع مقدس و جنگ 

مشهور بود. وی چند سالی بود به دلیل بیماری از 
ویلچر اس��تفاده می کرد و همچون حسین پرتوی 
کس��ی از او یادی نمی ک��رد. او حتی روی ویلچر 
هم عکاس��ی می کرد و در اغلب مجامع عکاس��ی 
و گشایش نمایشگاههای عکس حاضر بود.تهران 
از س��الهای 60 تا 67، جنگ، موشک باران، اعزام 
نیرو به جبهه ها و... از جمله موضوعاتی هس��تند 
که ابوطالب به عکاسی از آنها پرداخت. همچنین 
پ��روژه عکس های »ته��ران دی��روز و امروز« که 
نگاهی تطبیقی از ته��ران در زمان جنگ تا تهران 
امروز اس��ت، کار این استاد بزرگ عکاسی است. 
وی در مورد عکاس��ی از جن��گ گفته بود: موقع 
گرفتن هر یک از عکس��ها این حس را داشتم که 
روزی جنگ تمام می ش��ود و همه چیز به حالت 
عادی بر می گ��ردد. در آن زمان، تنها عکس��های 
به ج��ا مانده از ای��ن دوران می توانن��د خاطرات 
را زن��ده نگه دارند. ابوطالب امام نمایش��گاه های 
بس��یاری را پیش از بیم��اری اش برپا کرده بود و 
همچن��ان به کار عکاس��ی می پرداخ��ت. از او دو 
کتاب با عنوان »رویشی در سپیده یک« و »رویشی 
در سپیده دو« منتشر ش��ده است که درباره روند 
بازسازی مناطق جنگی و مقایسه این مناطق پیش 
از جن��گ و بعد از جنگ اس��ت. او مردی بود که 
با نگاه پر از مهرش روی ویلچر عکاسی می کرد. 
ابوطالب امام نگذاشت که بیماری بین او و هنرش 
فاصله بیندازد و مرتب عکاس��ی می کرد. حتی از 
کسانی که به عیادت او می رفتند. ای کاش، عکس 
مرا هم گرفته بود. رنگینک شاید قصه دل انگیزی 
از زندگی کورش باش��د. او برای یادبود دوس��ت 
دیرینه اش بهروز مرادی هر س��اله به دوس��تانش 
رنگینک می داد. رنگینکی که از امروز ما را به یاد 
بهروز مرادی و ابوطالب امام می اندازد! رنگی که 

به یکرنگی تبدیل شد.

   حامد قصری
این  هفته قصد داریم اثری در خور توجه و ماندگار 
از ادبیات این مرز و بوم معرفی کنیم.»ای نامه« تازه ترین 
کتاب احمد اخوت توسط مؤسسه جهان کتاب به تازگی 
منتش��ر شده است. این اثر س��ومین کتاب این نویسنده 
اس��ت که به طور خاص به موضوع نوش��تن و اهمیت 
آن می پردازد. بررس��ی وجوه احساس��ی نامه نگاری از 
بخش های دیگر این اثر است. »ای نامه« به موضوع نامه 
و نقش آن در ادبیات اختصاص یافته است. استاد اخوت 
در این کتاب با ارائه دیدگاه هایی از برخی نویس��ندگان 
مطرح دنیا به بررس��ی این موضوع و جایگاه ادبی آن از 
وجوه مختلف جامعه شناسی و هنری پرداخته است. وی 
در مقدمه این کتاب نوشته: »حتماً می پرسید چرا رفته ام 
س��راغ نامه ها؟ آن هم در غروب نامه نویس��ی کاغذی و 
رواج نامه های الکترونیکی؟ باالخره باید از این منظر به 
نامه نگاه کنیم که هر یک از آنها پیکی رس��یده از جایی 
دیگ��ر اس��ت و نمایی دور را به ما نش��ان می دهد. نامه 
کاغذی نه مانند نامه الکترونیکی خنثی، شاید هم مرده، 
بلکه موجودی با هویت و زنده و حامل نش��انه هایی از 
خود نویسنده است )کاغذی رسیده از آ نجا، محلی دور 
از من( چه ردهای درخش��انی که گاه از فرس��تنده نامه 
بر کاغذ باقی اس��ت: چند اثر خون )هنگام نوشتن نامه 
تی��زی کاغذ دس��تش را برید(، یکی دو م��وی ابرو )در 
اثر خاراندن و فرو افتادند روی کاغذ(،  جای خیس��ی بر 
کاغذ )دست نویسنده عرق کرده یا باران و یا آب چکیده 
روی نامه....« نویس��نده در پایان این مقدمه آورده است: 
»مهم این است که ما این همه آثار را بر نامه های کاغذی 

می بینی��م، چیزهایی که حت��ی از آنها ه��م در نامه های 
الکترونیکی دیده  نمی ش��وند.« اس��تاد اخ��وت در این 
کتاب با ارائه دیدگاه هایی از برخی نویس��ندگان مطرح 
دنیا به بررس��ی این موضوع و جایگاه ادبی آن از وجوه 
مختلف جامعه شناس��ی و هنری پرداخته است. »اصول 
پستی«، »نامه های غیابی«، »نامه های به مقصد نرسیده«و 
»از:من، به:تو« از س��رفصل های بخش های مختلف این 
کت��اب هس��تند. »دور و نزدیک نامه ها« و »بوس��ه های 
کاغذی« نیز نخس��تین بخش های این کتاب را تشکیل 
می دهند. چطور اس��ت هربار به نامه رس��ان انعام بدهید 
)ارنس��ت همینگوی(، نامه رس��ان ناجنس )رابیندرانات 
تاگور( و نامه رس��ان )ریچارد براتیگان( مقاالتی هستند 
از نویسندگان سرشناس که در بخش »اصول پستی« این 
کتاب گنجانده شده اند. نامه های غیابی، نامه ای در مرگ 
فلوبر، هتل فین جویس، نامه های عروسک، ساعت کافکا 
و نام��ه ای از پاریس نیز از مطالب بخش نامه های غیابی 
هستند. در فصل »نامه های به مقصد نرسیده« نیز مقاالتی 
با نام نامه های فرستاده نشده، نامه پایانی و آخرین شعر 
به چاپ رسیده است. مقدمه، نامه هایی به خاله ژوزفین 
)جیمز جویس( و نامه ای به دنیا نیز از مطالب قس��مت 
پایانی این کتاب به شمار می آیند. »ای نامه« نوشته احمد 
اخوت در 314 صفحه  به شمارگان 550 نسخه از سوی 
انتشارات »مؤسسه فرهنگی، هنری جهان کتاب« منتشر 
شد.این کتاب را حتماً بخوانید زمانی که خودم خواندم 
چند روزی خ��واب نامه می دیدم و به جرأت می توانم 
بگویم جزء بهترین کتاب هایی است که در این چندساله 

اخیر مطالعه کرده ام.

   زاینده رود
موس��یقی چند آوای��ی »دور تا نزدیک« توانس��ت مفاهیم خود را 
ب��ه خوبی به ش��ما عرضه کن��د؟ این هفته با یک موس��یقی خاص به 
خانه ها و ماش��ین ها و ش��اید هدفون در گوشتان در ایستگاه اتوبوس، 
همراه  شما هستیم با موسیقی سنتی و بی کالم »الست« به آهنگسازی 
بهرام اس��کویی، پژمان حدادی و نوازندگی خودش��ان که انتش��ارات 
آوای خورش��ید به تازگ��ی وارد بازار کرده. بهرام اس��کویی در مورد 
کارش می گوید: »بی قرار بیدار می شوم، آرام به گوشه ای می نشینم، 
چیزی می آید انگار، یادی غریب از سالیانی دور... اما نه، حتمًا اشتباه 
می کنم، حال سال هاس��ت که با من نیست این یاد، بروم سازی بزنم، 
ش��عری بخوانم، ش��اید برود این... او بود اما، می دانم. باز بعد از این 
همه سال، کنار پنجره می روم، تاریک است... چه غروب روشنی بود 
آن آخرین دیدار... این مجموعه که اولین کار منتش��ر ش��ده از من در 
ایران است حاصل س��ال هایی است که به قصد تحصیل دور از وطن 
ماندم. با این حال، س��الهای دراز غرب نش��ینی، همنش��ینی با بزرگان 
موس��یقی غرب، این همه خواندن و پرداختن به موسیقی غربی و غیر 
غربی، همه و همه س��بب نش��د که لحظه ای حتی از موسیقی ایرانی 
و نواهای��ش خالی ش��وم. پر بودم از ایران و نغم��ه هایی که بر تار و 
پ��ودم نقش م��ی زد و می زند. برای همین بود که دلم می خواس��ت 
اولی��ن کاری ک��ه در ایران منتش��ر می کنم در حوزه موس��یقی غرب 
نباش��د، از خانه بگوید و نامش »الست« باشد که نشان است از مهری 
دیرباز که مانده اس��ت تا به امروز. و اما گویم که هنوز هم باور عدم 
حضورش برایمان س��خت است، ش��اید هم نمی خواهیم باور کنیم... 
باری، با دلی تنگ برایش، س��ه آهنگ نخس��ت بخ��ش بیات اصفهان 
یعنی »مقدمه و متن« را تقدیم می کنیم به اس��تادم، پرویز مش��کاتیان 
که حضورش و نبوغش برایمان سرچشمه الهام بود، هست و همواره

 خواهد بود.«

کالم نور
امام رضا )ع(:

ــبت به اهل  نیکوترین مردم از نظر ایمان، خوش خلق ترین و با لطف ترین آنها نس
خویش است.

رسانه

ابوطالب امام چه زود از این دنیا گذشت

عبور عابر پیاده مقدم استکاریکاتور

نخس��تین نشس��ت خبری مسعود احمدی 
اف��زادی، مدیر ش��بکه تهران در محل س��الن 
جلسات این شبکه برگزار شد. در این نشست 
که به منظور تشریح برنامه های سال 89 و ویژه 
برنامه های نوروز برگزار ش��د، احمدی با بیان 
اینکه س��ریال » دارا و ن��دار« از اول فروردین 
ماه از ش��بکه تهران هر ش��ب س��اعت 21:30 
روی آنتن می رود درخصوص اولین مجموعه 
تلویزیون��ی مس��عود ده نمکی اظهار داش��ت: 
»بازیگران ش��ناخته ش��ده ای در این س��ریال 
به ایف��ای نقش پرداخته ان��د و از آنجا که این 
مجموع��ه ی��ک کار طنز و با معن��ا و مفهومی 
مشخص س��اخته می ش��ود به دنبال خنداندن 
ص��رف مخاطب نیس��ت و می ت��وان گفت با 
توجه به بازیگ��ران خوب حضور کارگردان و 
تهی��ه کنندگی متمرکز یکی از پر مخاطب ترین 
سریال های نوروز 89 باشد.« مدیر جدید شبکه 

تهران خبر داد: این س��ریال ب��ه فاصله زمانی 
کوتاهی از سه شبکه جام جم پخش می شود و 
در کنار آن با یک روز تأخیر به مراکز س��یمای 
استان ها )32 ش��بکه( ارائه خواهد شد که در 
مجموع 40 شبکه سریال نوروزی »دارا و ندار« 
را پخ��ش خواهند کرد. مجموع��ه تلویزیونی 
»دارا و ن��دار« به کارگردانی مس��عود ده نمکی 
و تهی��ه کنندگی امیر پروین حس��ینی روزهای 
پایان��ی تصویربرداری را س��پری می کند و در 
ح��ال حاضر نی��ز تدوین آن به ط��ور همزمان 

آغاز شده است.

پخش سریال ده نمکی
 از 40 شبکه تلویزیونی 

سردار شهید ارسالن حبیبی
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علی ابن ابیطالب )ع(
دل نوشته های شهید

... خدایا بر خود بسیار می بالم که توشه ای 
اندوخته ام، خدایا رحم کن به بدن ضعیفم 
و روح خس��ته ام. خدایا هر زمان که آتش 
ی��أس دامنگیر من می ش��ود، امید، جز به 
لط��ف و کرم تو ن��دارم، خدای��ا اگر گناه 
کرده ام غافل نبودم از وجودت بلکه وجود 
الیزال تو را ش��ناخته بودم ولی به عظمت 
و کرام��ت تو پی نبرده بودم، خدایا چگونه 
به مرگ بیندیش��م در صورتی که توشه راه 

قیامتم فنا شده و از دست رفته است. خدایا 
اگر مرگ به من اجازه ندهد چه مسئولیتی 
را برای تو ادا ک��رده ام، خدایا! یا رب! ای 
کس��ی که تمام خوبیه��ا موجب رضای 
توست و سرکشی ها و عصیان موجب 

خش��م توست، به درگاه تو پناه آوردم 
و طلب مغفرت می کنم. ببخش 

مرا و در زم��ره نیکانت قرار 
ده، اگ��ر چ��ه لیاق��ت آن را 
ندارم. خدای��ا ای پروردگار 
که اگر کرامت و عنایت تو نبود 
این بنده رنجور و خس��ته ات 
به چه کس��ی پن��اه می برد، 
دریاب مرا به حق صالحین 

درگاهت...

بعد از کش��مکش ها و بح��ث و جدل های 
بس��یار باالخره برندگان اسکار در سالن کداک 
تئات��ر لس آنجلس امریکا معرفی ش��دند. یکی 
از تفاوت های آش��کار مراس��م اس��کار امسال 
نس��بت به س��ال های گذش��ته اعالم 10 نامزد 
نهایی بهترین فیلم به جای 5 نامزد بود؛ اتفاقی 
ک��ه برای اولی��ن بار در تاریخ اس��کار رخ داد. 
پیش از مراسم بیشتر منتقدان سینما از میان 10 
نامزد بهترین فیلم شانس »آواتار« ساخته جیمز 
کامرون و »قفس��ه درد« ساخته کاترین بیگلو را 
بیشتر از س��ایر فیلم ها می دانستند. اما ماجرا به 
این س��ادگی هم نب��ود. کارگردان های دیگری 
هم بودند که س��ر و صدای کمتری داشتند اما 
ش��انه به ش��انه این دو کارگردان برای کس��ب 
اس��کار بهترین کارگردانی انتظار می کش��یدند. 
ناگفته نماند که تغییر در ش��یوه داوری بهترین 
فیلم اس��کار هم که امسال به دلیل اضافه شدن 
تع��داد نامزدهای بهترین فیل��م صورت گرفته 
باعث ش��د احتمال برنده ش��دن فیلمی جز دو 
فیلم »آواتار« و »قفس��ه درد« بیش��تر هم بشود. 
اما پیش از برگزاری مراسم همه می دانستند که 
اگر مجس��مه طالیی به هر کدام از این دو فیلم 
)آواتار و قفس��ه درد( تعلق بگیرد به نوعی یک 
رکورد جدید به همراه خواهد داش��ت چراکه 
پس از فیلم »ئی تی« س��اخته استیون اسپیلبرگ 
که در سال 1982 نامزد اسکار شده بود »آواتار« 
تنها فیلم علمی - تخیلی این دو دهه اس��ت که 
توانس��ته است نامزد اسکار ش��ود. رکورد فیلم 
»قفس��ه درد« برای اهالی سینما جذاب تر است 
چراک��ه کاترین بیگلو با بردن مجس��مه طالیی 
می تواند نام خ��ود را به عنوان اولین کارگردان 
زن اسکار به ثبت برساند. یکی از جذابیت های 
دیگر مراس��م، حض��ور مریل اس��تریپ برای 
شانزدهمین بار در فهرس��ت نامزدهای اسکار 
ب��ود؛ اتفاقی که حداقل در تع��داد نامزدی این 
جایزه رک��وردی جاودانه اس��ت. هر چند این 
بازیگر مس��تعد تنها توانسته اس��ت دو بار این 

جایزه را ببرد.
فیل��م »درباره ال��ی« ب��ه کارگردانی اصغر 
فرهادی تنها نماینده س��ینمای ایران بود که به 
فهرس��ت نهایی فیلم های خارجی اس��کار راه 
نیاف��ت. با همه ای��ن حرف ها پرونده اس��کار 
امس��ال هم بسته ش��د تا س��ال آینده و رقابت 

نامزدهایی دیگر.

برندگان اسکار 
باالخره معرفی شدند

   زاینده رود
»طعم��ه« فیل��م جدیدی اس��ت که مؤسس��ه رس��انه تصویر به 
کارگردانی: فرامرز صدیقی و با بازی بازیگرانی چون: فرامرز قریبیان، 
جمشید هاشم پور، هادی اس��المی، رضا رویگری و به  آهنگسازی: 
مجی��د انتظامی به تازگی وارد بازار کرده اس��ت. و اما خالصه ای از 
داس��تان فیلم: مرتضی  جوادی ، مأمور تجسس  و عملیات  اداره  مبارزه  
با مواد مخدر است . اکرم ، همسرش  از مخاطرات  شغل  شوهرش  آگاه  
اس��ت  و به  همین  جهت  می کوشد رضایت  او را به  تغییر شغل  جلب  
کند. جوادی  در یک  مأموریت  برای  کشف  و انهدام  یک  شبکه  قاچاق  
مواد مخدر موفق  به  دس��تگیری  رابط  ش��بکه  می شود. رابط  از آشنای  

دیرین  جوادی  است  و... 

موسیقی هفته کتاب هفته فیلم هفته 

آگهی مناقصه

اکبر امینیان پور - شهردار کلیشاد و سودرجان
تلفن تماس 0312-3184023-4 

ــورخ 88/9/5  ــماره 20/5/155822 م ــه ش ــتناد موافقتنام ــه اس ــودرجان ب ــاد و س ــهرداری کلیش ش
ــتانداری در نظر دارد پروژه دیواره سازی مسیل- کانال دفع آبهای سطحی  معاون محترم برنامه ریزی اس
ــه و مشخصات و دستور کار  ــودرجان را با اعتباری بالغ بر 500/000/000 ریال طبق نقش ــاد و س کلیش

دستگاه نظارت از طریق استعالم بهاء اقدام و با پیمانکار واجد شرایط انعقاد قرارداد نماید.
1- پیشنهاد دهندگان باید جهت اخذ نقشه و مشخصات فنی پروژه مذکور تا آخر وقت اداری روز یکشنبه 

مورخ 88/12/23 به شهرداری کلیشاد و سودرجان مراجعه نمایند.
ــنهادات خود را حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 88/12/25 در دو پاکت  ــنهاد دهندگان باید پیش 2- پیش
ــتعالم و نقشه و مشخصات و ضمانتنامه پیمانکار و پاکت ب  ــده )پاکت الف محتوی برگ اس الک و مهر ش
محتوی برگ پیشنهاد قیمت که به حروف نوشته و زیر آن مهر و امضا شده باشد( را به دبیرخانه شهرداری 

تسلیم و رسید دریافت دارند.
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