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نماینده اصفهان: 
کارشکنی سودجویان در اجرای 
هدفمندی یارانه ها به ضررشان تمام می شود 

در بیست و هفتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران؛
هنرمندان چهارمحال و بختیاری 
خوش درخشیدند
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محقق برجسته تعزيه ايران گفت: دايره المعارف 
تعزيه در ايران تهيه و آماده چاپ است. 

اس��تاد جاب��ر عناص��ري در ش��هركرد در پايان 
هماي��ش گروه ه��اي تعزيه در گفتگ��و با ايرنا 
افزود: اين دايره المعارف در 1800صفحه آماده 

شده است. 
وي گفت: دراين داي��ره المعارف هيچ موردي 
از لغت تعزي��ه، مضمون تعزيه و نس��خه هاي 
 تعزيه كه پيش از اين چاپ ش��ده باش��د وجود 

ندارد. 
وي ب��ه چاپ 42كت��اب خ��ود در زمينه تعزيه 
اش��اره كرد و گفت: در اين دايره المعارف هيچ 
مطل��ب و يا مقاله اي ك��ه در كتاب هاي خودم 
نيز باشد به چاپ نرسيده است. وي افزود: اين 
دايره المعارف اگ��ر چنانچه با تصوير به چاپ 
برس��د تعداد صفحه هاي آن به بيش از دو هزار 

و 500 صفحه مي رسد. 
وي اولين شرط براي تعزيه خوانان را اخالص 
 عنوان كرد و گفت: ش��بيه خوان��ان از غرور و 
بلن��د پروازي هاي موردي پرهي��ز كنند كه اين 

عمل قابل مقايسه با ائمه نيست. 
 پ��در تعزي��ه اي��ران گف��ت: ش��بيه خوان��ان و 
تعزيه خوانان نسخه هايي كه در دست دارند را 
درس��ت بخوانند و از اداي كالم دور از عفت و 

اخالص بپرهيزند. 
عناص��ري به آس��يب ه��اي موج��ود در تعزيه 
اش��اره كرد و گف��ت: برخي از ش��بيه خوانان، 
س��يگار م��ی كش��ند، آدام��س مي جون��د و يا 
 رقاب��ت منفي به جاي رقابت مثبت مي كنند كه 
 مي توان اينها را از آسيب هاي تعزيه خواني نام 

برد. 
وي گفت: برخي از تعزيه خوانان براي پركردن 
خأل زماني خود وارد اين عرصه مي ش��وند كه 
اين نيز از ديگر آس��يب هايي اس��ت و به طور 
كلي تا كنون 50 آس��يب در تعزيه خواني ايران 

شناسايي شده است.

امير قلعه نوعی در 8 سال اخير 
با هي��چ تيمی به پرس��پوليس 
نباخته و ب��رگ برنده تيم های 
حري��ف مقاب��ل پرس��پوليس 
بوده اس��ت. امي��ر قلعه نوعی 
ب��رای پانزدهمين بار در دوران 

مربيگری اش مقابل پرس��پوليس قرار می گيرد. قلعه نوعی از معدود 
مربيان موفق در مقابل پرسپوليس بوده...
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 8 سال بدون شکست مقابل قرمزها 
قلعه نوعی کابوس پرسپولیسی ها

دايره المعارف تعزيه 
در ايران آماده چاپ شد 

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی کشور در جشنواره تسنیم:

اداره معنوی جهان با ساخت 
فیلم های قرآنی ممکن است

صفحه2

اس��تاندار اصفهان در شورای 
اداری اس��تان گفت: در استان 
اصفه��ان ب��ا م��دد عمليات 
گسترده و جهاد مسکن سازی 
مه��ر، مازاد بر تقاض��ای ارائه 
ش��ده از طرف مردم، مسکن 

مهر وجود دارد. عليرضا ذاكر اصفهانی اظهار داشت: در كشور...
شهرستان/ صفحه4

مديركل مركز مديريت بحران 
استانداري اصفهان در شوراي 
اداري اس��تان گفت: امروز )8 
آذرماه( مان��ور بزرگ زلزله و 
ايمني با حض��ور 2/5 ميليون 
نفر در سراسر استان اصفهان 

برگزار مي شود كه برپايي اين مانور با توجه به وقوع زلزله...
شهرستان/ صفحه4

استاندار اصفهان:
در استان اصفهان مازاد بر تقاضاي 

مردم، مسکن مهر وجود دارد

مدیرکل مرکز مدیریت بحران استان اصفهان:
 برگزاری مانور زلزله با شرکت

 2/5 میلیون نفر در استان

اولین سالگرد انتشار زاینده رود که مانند 
رود خروشان با طراوت در جریان است را 
به تمامی زحمت کشان آن روزنامه وزین 
تبریک عرض می نماییم. پویایی و طراوت 

شما را همچنان خواهانیم.

مدیریت و کارکنان روزنامه وزین زاینده رود 

روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه 
فرهنگی ورزشی فوالد ماهان سپاهان

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی در نظر دارد طراحی و اجرای محوطه و ساختمان های 
خدماتی ضلع غربی محله ماهان از سایت مسکن مهر شهر جدید مجلسی با اطالعات مشروحه ذیل را به شرکت های پیمانکاری 

– مشاوره ای تشخیص صالحیت شده به روش طرح و ساخت )EPC( واگذار نماید.
1 – مشخصات پروژه:

طراحی و اجرای محوطه سازی کل سایت شامل: )جدول، بلوک فرش و آسفالت( به مساحت تقریبی 40/000 مترمربع و 
ساختمان های خدماتی – تجاری سایت به مساحت تقریبی 880 مترمربع و زیربنا حدوداً 880 مترمربع و فضاهای ورزشی و 

بازی کودکان به مساحت تقریبی 1700 مترمربع
اجرای محوطه و ساختمان های جنبی مسجد به مساحت تقریبی 800 مترمربع و زیربنا حدوداً 200 مترمربع

2 – شرایط پیمانکاران:
پیمانکاران واجد شرایط می بایست دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری و مشاوره ای بر اساس آیین نامه طبقه بندی و 
تشخیص صالحیت پیمانکاران و آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صالحیت مشاوران بوده و دارای رتبه 5 در رشته ابنیه 

باشند.
3 – مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی: واجدین شرایط می توانند ظرف مدت هفت روز از نشر نوبت دوم آگهی، جهت 
خرید و دریافت اسناد ارزیابی به امور قراردادهای این شرکت مراجعه نمایند. اسناد مناقصه به نماینده مناقصه گر با ارائه 

گواهینامه صالحیت و رتبه بندی و معرفی نامه از شرکت مربوطه با مهر و امضاء مجاز تحویل داده خواهد شد.
4 – مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی: پیمانکاران پس از تکمیل اسناد حداکثر تا پانزده روز مهلت دارند تا اسناد مربوطه 

را در پاکت های الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید تحویل دریافت نمایند.
شرکت عمران   – بلوار ارم   – شهر جدید مجلسی   – کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن   – نام و نشانی کارفرما: اصفهان   –  5

مجلسی تلفن: 5452286 -0335 ، دورنگار: 5452214 – 0335 ، صندوق پستی: 11178 – 86316
www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی

)شرکت عمران شهر جدید مجلسی(

)آگهی فراخوان ارزیابی توان اجرای کار( 
)نوبت دوم(

م الف: 11496
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مهدی رفائی
قائ��م مقام وزير فرهنگ و ارش��اد 
افتتاحي��ه  مراس��م  در  اس��المی 
جشنواره ملی فيلم قرآن و عترت 
در اصفهان گف��ت: جهان را فيلم 
می سازد، پس بايد جهان را خوب 
بس��ازيم و برای اين امر بايد فيلم 
خوب بسازيم و با توجه به سلطه 
غرب بر س��ينما و رس��انه ها اگر 
بخواهي��م اداره معنوی جهان را به 
دست گيريم بايد با فيلم های قرآنی 
ك��ه تمام زندگی بش��ر را با كتاب 
خدا برنامه ريزی كند وارد شويم و 
با زيرساخت های شايسته فرهنگی 
برای قرآن نازل و صاعد، مفاهيم و 

رهنمودهای الهی و ادعي��ه امامان را درونمايه آثار 
فاخر و جهانی در صنعت سينما قرار دهيم.

حجت االس��الم حميد محمدی اضافه كرد: اشاعه 
تعاليم اسالمی و معنويت قرآن و ادعيه سبب نفوذ 
آثار هنری و قدرت جاذبه آن در اعماق قلب های 
انسان ها می شود و فيلم و سينما قوی ترين ابزار 

برای ارائه رهنمودهای قرآن صاعد و نازلی است و 
مس��ير پيشرفت در حركت تمدنی انسان را روشن 
می كن��د. رئيس مركز ترويج ام��ور قرآنی وزارت 
ارشاد تصريح كرد: فيلم قرآنی بايد تعميق حقيقت 
قرآنی را در بر داشته باشد و در اين خصوص بيش 
از 70 آيه قرآن بر تعميق حقيقت و ش��ناخت، فهم 
و عمل به آيه ه��ا و فهم گذاره های قرآنی داللت 

دارد و شوق ايمانی و گره قلبی با 
مفاهيم از اص��ول اصلی پردازش 

هنری قرآن است.
حمي��د محم��دی در خص��وص 
ويژگی ه��ای فيلم قرآن��ی اظهار 
داش��ت: فيلم قرآن��ی بايد تعميق 
كننده فرهنگ ق��رآن و بيان كننده 
مفاهيم مشترک همه اديان و باعث 
غفلت زدايی از اشتباه باشد و حق 
و باطل در آن به درستی تشخيص 
داده ش��ده و تنها به مسائل ابتدايی 
و منفی بافی پرداخته نش��ود. هم 
چنين داش��تن نگاه عب��رت آموز، 
پركردن شاخص های عمل گرايی، 
ترسيم آينده مطلوب الهی و بهره 
گيری از برنامه هايی برای حل مشکل های امروزی 
مردم، از مهم ترين مش��خصه های يک فيلم قرآنی 
خوب اس��ت. قائم مق��ام وزير فرهنگ و ارش��اد 
خاطرنشان كرد: يک فيلم خوب قرآنی بايد آرمان 
و قله داشته باشد و پرداختن صرف داستانی بدون 
 ايم��ان و آرمان و انگي��زه معنوی به جايی نخواهد 

رسيد.

 زاینده رود 
مع��اون امور س��ينمايی وزارت ارش��اد در 
مراس��م افتتاحيه جش��نواره تس��نيم گف��ت: عدم 
گس��ترش مفاهيم اسالمی در سينما به عنوان يک 
حلقه مفقوده و پاشنه آشيل اين ابزار مهم و كليدی 

فرهنگ و هنر است.
جواد شمقدری اظهار داش��ت: امروزه در عرصه 
بي��ن المللی ش��اهد امواج توفنده و يک س��ويی 
هس��تيم كه به مدد تس��لط امريکا بر رسانه ها و 
س��ينما حاصل شده اس��ت و ايران از هدف های 
اصل��ی اين برنامه ها می باش��د كه كنترل آنها نيز 
ممکن نيست و تنها تکنولوژی مديريت فرهنگی 

می تواند به آنها فائق آيد.
وی اضاف��ه كرد: امروز دنيا به فيلم س��ازان ايران 
چش��م دوخته است و بايد عدم موفقيت سينمای 
ايران در تسخير بازارهای جهانی در سی سال پس 

از انقالب به طور كامل آس��يب شناس��ی شود و 
حلقه مفقوده انعکاس مفاهيم اسالمی بايد توسط 
حوزه ه��ای علميه در دس��تور كار ق��رار گيرد و 
توس��ط اين ركن علمی مذهبی برنامه های مفيد 
و كارس��از فرهنگی و هنری به سينما ارائه شود و 
پيام��ی كه برای جوانان ما در ابهام مانده اس��ت با 
حضور حوزه های علميه در مبانی فرهنگی جامعه 

شفاف شود.
جواد شمقدری تصريح كرد: مديريت انتخاب پيام 
در اختيار ماس��ت و بايد به انتخاب احسن دست 
بزنيم كه به طور قطع منابع غنی در قرآن و عترت 
برای سرش��ار كردن س��ينما در دست داريم كه با 
برگش��تن به اصل معارف اس��المی و ريشه دينی 

خود به طور قطع سينما را بارور خواهيم كرد.
وی با بيان اينکه مديري��ت فرهنگی مچ گيری و 
خطاسنجی نيس��ت، مديران فرهنگی كشور را به 

جای انجام امور برخورد منکراتی به فعاليت های 
كالن و مثبت و دورانديشی فرهنگی دعوت كرد 
و افزود: دولت آماده است كه در وزارت ارشاد و 
مركزهای توليدی فکر و فرهنگ تعامل های خود 
را ب��ا همه اهالی فرهنگ و هنر افزايش دهد تا در 
مقابل توطئه های فرهنگی نظير امواج ماهواره و يا 
كشيدن كاريکاتورهای موهن در خصوص اسالم 
بتوانيم انعطاف بيشتری در مقابله و تفسير درست 
از دسيس��ه های دش��من با بيدارگری فرهنگی و 

اسالمی داشته باشيم.
خاطرنش��ان  ارش��اد  وزارت  س��ينمايی   مع��اون 
ساخت: جش��نواره فيلم های قرآن و عترت مسير 
پاكی برای دوری از اشرافيت سينمايی و پرداختن به 
مسائل ناب مذهبی و دينی است كه برگزاركنندگان 
آن نيز بايد دارای صفات يادآوری ش��ده در سوره 

بقره همچون خواندن نماز و ايمان و انفاق باشند.

 زاینده رود 
اولين جش��نواره ملی فيلم قرآن و عترت 
با نام »تس��نيم« ش��امگاه شنبه شش��م آذرماه با 
حضور قائم مقام وزير ارش��اد، معاون سينمايی 
ام��ور  در  وزي��ر  مش��اوران  ارش��اد،   وزارت 
جش��نواره ها، اس��تاندار اصفهان و مس��ئوالن 
فرهنگی و سياسی با همراهی اهالی فرهنگ و 
هنر در پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمی 

آغاز به كار كرد.
بي��ش از 1200 فيل��م از سراس��ر كش��ور در 
بخش های مستند، نماهنگ، داستانی، سينمايی 
و پويانمايی در اين جش��نواره ش��ركت كردند 
كه 142 فيلم برای ش��ركت در بخش مس��ابقه 
انتخاب ش��ده اند. از اين آثار 15 فيلم به طور 
حرفه ای و برنامه ريزی ش��ده با هزينه انجمن 
س��ينمای مس��تند و تجربی معاونت سينمايی 
وزارت ارش��اد ب��رای اين جش��نواره س��اخته 
 ش��ده و در بخش مس��ابقه ش��ركت داده شده 

است. 
هم چني��ن ده اثر پويانمايی توس��ط هنرمندان 
اصفهانی برای اين جشنواره ساخته شده است 
كه در مجم��وع هنرمندان اصفهانی بيش��ترين 
فيلم را روانه جش��نواره تسنيم كردند و پس از 
اصفهان، ش��هرهای تهران، كرمان، قم و اردبيل 
بيش��ترين آثار را به جش��نواره ارائ��ه نمودند. 
انجمن سينمای جوان و انجمن سينمای مستند 
و تجربی در س��اخت فيلم های اين جشنواره 
ب��ا هنرمندان هم��کاری داش��ته اند و معاونت 
س��ينمايی وزارت فرهن��گ و ارش��اد و مركز 
تروي��ج فرهنگ قرآنی اي��ن وزارتخانه ياريگر 
اداره كل فرهنگ و ارش��اد اس��تان اصفهان در 
برپايی جش��نواره بوده اند و استانداری اصفهان 
ني��ز از حاميان اصلی برگزاری جش��نواره ملی 
فيل��م ق��رآن و عترت بوده اس��ت. جش��نواره 

تس��نيم به همراه دبيرخانه دايمی در سال های 
آين��ده ه��م در اصفهان برگزار خواهد ش��د و 
به س��مت بين المللی ش��دن و ش��ركت دادن 
فيلم های قرآنی ساير كشورهای اسالمی پيش 
خواهد رفت. در مراس��م افتتاح اين جشنواره، 
از فرج اله سلحش��ور )كارگردان فيلم يوسف 
پيامب��ر( و عباس صالح مدرس��ه ای )كارگردان 
فيلم های قرآنی( به عنوان خادمان عرصه فيلم 
قرآنی كش��ور تقدير شد. اين جش��نواره ملی 
روزه��ای آينده با نماي��ش فيلم های قرآنی و 
حضور چهره های برجس��ته هنری و سينمايی 

در اصفهان ادامه خواهد داشت.
استاندار اصفهان در افتتاحیه جشنواره 

تسنیم:
به ج��ای تفاخ��ر به می��راث برآم��ده از 

آموزه های شیعه بپردازیم
اس��تاندار اصفهان در مراسم افتتاحيه جشنواره 
تس��نيم گفت: بايد از نگاه های افراطی نس��بت 
ب��ه فرهنگ و تم��دن اصفهان و فخرفروش��ی 
خودداری كنيم و به ميراث برآمده از آموزه های 
شيعه در اين مکتب تمدنی و تاريخی بپردازيم. 
عليرضا ذاك��ر اصفهانی در جمع مس��ئوالن و 

هنرمندان اضافه كرد: ناسيوناليس��م رمانتيک و 
افراطی نبايد مد نظر افراد قرار گيرد همان طور 
كه آثار رواج طرز فکر باستان گرايی افراطی را 
در عصر پهلوی دوم ديديم كه چگونه به شکل 
دولتی درآمد و اين تفاخر سازمان يافته چيزی 
جز شکس��ت و نابودی نبود و در نگاه هويت 
بخش��ی در دهه چهارم انق��الب به عنوان دهه 
فرهنگ سازی بايد شکل دهی به تمدن اسالمی 
و بازگشت به گذشته تاريخی به هويت تمدن 

شيعه باشد. 
استاندار اصفهان تصريح كرد: جشنواره تسنيم 
در صدد اس��ت كه با ابزار هنر و شيوه های به 
روز و كارآمد از هويت ايرانی اسالمی ما پرده 
بردارد و قرآن و عترت را به عنوان شالوده اصلی 
تفکر ما برجسته سازد و هدف ارائه راه را دنبال 
می كند كه با فرصتی برآمده از فعاليت فرهنگی 
هنری مس��يری ب��رای احيای دينی را روش��ن 
می س��ازد. ذاكر اصفهانی با بيان اين مطلب كه 
مديريت اس��تان اصفهان در صدد ايجاد دايمی 
جش��نواره های مفي��د ملی در اصفهان اس��ت 
اظهار داش��ت: اجماع خوبی برای پديد آمدن 
جشنواره های بزرگ و مداوم در اصفهان وجود 
دارد و از سراسر دوره های درخشان فرهنگ و 
هنر، اكنون اصفهان در نقطه ای روشن و پويا از 
تاريخ تمدن فرهنگ و هنر ايران ايستاده است. 
استاندار اصفهان در پايان با تأكيد بر بازشناسی 
مکاتب فکری و شخصيت های برجسته فلسفی 
و مذهبی اصفهان خاطرنش��ان كرد: مالصدرا، 
ميرفندرسکی و ميرداماد جزئی از تاريخ هويتی 
اصفهان هس��تند كه بايد بازشناس��ی ش��وند و 
برای ش��ناخت هر كدام برنامه های فرهنگی، 
س��مينارها و مهندس��ی فرهنگی الزم است و 
در اين خص��وص بايد از اقدام های س��طحی 

خودداری كرد.

سراسری
جهان نماایران نصف النهار

ریاض از خنثی شدن طرح تروریستی 
القاعده خبر داد 

ژنرال »منصور التركی«، س��خنگوی وزارت كشور عربستان سعودی اعالم 
كرد كه نيروهای امنيتی در هشت ماه گذشته، 14۹ عضو سازمان تروريستی 
القاعده را بازداشت كرده اند. به گزارش ايلنا به نقل پايگاه خبری گلف تايمز، 
سخنگوی وزارت كشور عربستان در نشستی مطبوعاتی گفت كه 25 تن از 
بازداشت  ش��د گان خارجی بوده اند. وی افزود: 1۹ هسته تروريستی كشف 
ش��ده با خارج در ارتباط بوده اند. سخنگوی وزارت كشور عربستان تأكيد 
كرد كه اين افراد قصد حمله به تأسيسات دولتی و روزنامه نگاران را داشتند. 
وی تعداد بازداش��ت  ش��دگان را 14۹ تن اعالم ك��رد و گفت كه اين افراد 
مليت های مختلف از جمله مليت عربس��تان را دارا هس��تند و با 1۹ واحد 
القاعده ارتباط داش��تند. هم چنين در خبری ديگر، رويت��رز گزارش داد كه 
مقام های عربس��تان در جريان مراسم حج تمتع و عمره از اعضای سازمان 
القاع��ده كه تالش می كردند از م��ردم پول جمع آوری كنند، نزديک به ۶00 
هزار دالر كش��ف و ضبط كرده اند. اوايل ماه جاری مقام های عربس��تان به 
خاطر احتمال حمله القاعده و خرابکاری در مراسم حج به حال آماده باش 
درآمدند. وزير كشور عربستان بر اين باور است كه ستيزه جويان از يمن به 

عربستان نفوذ می كنند.

آغاز انتخابات پارلمانی مصر در میان 
تدابیر امنیتی شدید  

 رأی دهندگان مصری در ميان تدابير امنيتی شديد به پای صندوق های رأی 
رفتن��د تا 508 نماينده پارلمان خود را از مي��ان 5 هزار و ۶4 نامزد، انتخاب 
كنند. خبرگزاری فرانس��ه از قاهره گ��زارش داد، ده ها هزار نيروی نظامی و 
خودروهای حامل نيروهای ضد شورش در اطراف حوزه های رأی گيری 
حضور يافتند تا به گفته مقام های اين كشور مانع از بروز هرگونه آشوب از 
سوی مخالفان نظام شوند. بر اساس اين گزارش، تبليغات انتخاباتی نامزدها، 
با تظاهرات و دستگيری های گس��ترده ای همراه بوده است. گروه »اخوان 
المسلمين« از دستگيری بيش از يک هزار تن از اعضای خود خبر داده است. 
»حزب ملی دمکرات« حاكم در جريان تبليغات انتخاباتی اش، تالش خود را 
برای هدف قرار دادن اسالم گراها در مجلس كه يک پنجم كرسی ها را در 
انتخابات س��ال 2005 )1384 ( از آن خود كرده بودند، مخفی نکرده است. 
هرچند كه »حسنی مبارک« كه از 2۹سال پيش رياست اين كشور را برعهده 
دارد وع��ده انتخابات عادالنه و آزاد داده اس��ت، اما س��ازمان های حقوقی 
معتقدند كه اين انتخابات هم چنان به دور از معيارهای دموكراتيک، برگزار 
خواهد شد. خبرگزاری »رويترز« نيز در گزارشی در اين زمينه به نقل از مدير 
مركز حقوق بش��ر قاهره نوشت: خشونت عليه طرفداران اخوان المسلمين 

روند صعودی داشته و بيم وقوع اقدام های خشونت آميز می رود. 
تحليل گران معتقدند كه ميزان مشاركت مردمی در اين انتخابات از انتخابات 
س��ال 2005)1384( فراتر نخواهد رفت. اعضای اخوان المس��لمين كه در 
انتخابات گذشته به عنوان افراد مستقل شركت كرده و پيروزی قابل توجهی 
را به دس��ت آورده بودند، در انتخابات كنونی با ش��عار »اسالم تنها راه حل 
اس��ت« حضور دارند. گفته می شود كه محاكمه 320 تن از اعضای اخوان 
المسلمين كه از زمان تبليغات انتخاباتی دستگير شده اند، هم اكنون جريان 
دارد. سازمان ديده بان حقوق بشر )هيون رايتس واچ( چند روز پيش اعالم 
كرد: سركوب های اعمال شده از س��وی دولت، امکان برگزاری انتخابات 
آزاد و عادالنه را از بين می برد. عفو بين الملل نيز هفته گذشته اعالم كرد كه 
ميزان نقض حقوق بشر در جريان تبليغات انتخاباتی، نمونه ای از رويدادهای 
انتخابات سال آتی رياست جمهوری است. قاهره با اعزام ناظران بين المللی 
ب��رای نظارت بر روند برگزاری انتخاب��ات در مصر، مخالفت كرده و آن را 
دخالتی آشکار در مسائل داخلی و نقض حاكميت خود دانسته است. پيش 

بينی می شود نتيجه های اوليه اين انتخابات امروز اعالم شود. 

اقدام های کیم جونگ ایل برای همه 
خطرناک است 

رئيس  مولن«،  »مايک  درياس��االر 
س��تاد مش��ترک نيروهای مس��لح 
امريکا گفت كه چين تنها كشوری 
اس��ت ك��ه می توان��د ب��ر موضع 
كره شمالی تأثير بگذارد. به گزارش 
ايلنا به نقل از خبرگزاری فرانس��ه،  
اين مقام نظامی ارش��د امريکا در 
مصاحبه با پايگاه خبری »سی ان ان«، 
»كيم جونگ ايل«، رهبر كره شمالی 
را ف��ردی »متخاص��م، خطرناک و 

غيرقابل پيش بينی« توصيف كرد كه برای بی ثباتی تالش می كند. وی ادامه داد 
كه ايل هم چنان به انجام اقدام ها ) فکر می كنم اقدام های عمدی ( برای بی ثبات 
كردن منطقه ادامه می دهد كه می تواند برای همه ما بس��يار خطرناک باشد. 
مولن افزود كه ش��ليک توپخانه ای اخير به يک جزيره كره جنوبی )به همراه 
غرق كردن يک زير دريايی كره جنوبی و هم چنين افش��ای يک تأسيس��ات 
غنی سازی اورانيوم كره شمالی( همه بخشی از طرح كيم جونگ ايل است. 
رئيس ستاد مشترک ارتش امريکا گفت كه تحول های جديد در شبه جزيره 
كره از جمله شليک توپخانه ای به يک جزيره كره جنوبی توسط كره شمالی، 
نشان دهنده بی ثباتی فزاينده ای است كه می تواند بسيار خطرناک باشد. به دنبال 
حمله كره  شمالی، ارتش كره جنوبی نيز به سمت مواضع همسايه شمالی خود 
آتش گش��ود و اعالم كرد كه مانور نظامی مشتركی با امريکا برگزار خواهد 
كرد. رئيس ستاد مشترک نيروهای مسلح امريکا تأكيد كرد كه امريکا در حال 
حاضر خويش��تنداری پيشه كرده و تالش می كند كه اوضاع در شبه جزيره 
كره از كنترل خارج نش��ود. مايکل مولن هم چنين از ويکی ليکس خواست 
 به اقدام بس��يار خطرناک خود در افشای اس��ناد محرمانه پايان دهد. مولن 
افزود:  فکر می كنم آنچه مقام های ويکی ليکس درک نمی كنند اين است كه 
ما در جهانی زندگی می كنيم كه مقدار اندكی اطالعات می تواند به شبکه ای 
از اطالعات اضافه شود و می تواند در نهايت بسيار خطرناک شود. وی ادامه 
داد: اميدوارم آن هايی كه مس��ئول اين سايت هستند در مورد مسئوليت اين 
كارشان فکر كرده و انتشار اين اسناد را متوقف كنند. بنا بر اين گزارش، در 
حالی كه پايگاه اينترنتی ويکی ليکس خود را برای انتشار احتمالی ميليون ها 
تلگ��راف ديپلماتيک امريکا آماده می كند و واش��نگتن در حال تالش برای 
محدودكردن اثر پيامدهای اين اقدام ويکی ليکس اس��ت؛ پيش بينی می شود 
پايگاه اينترنتی ويکی ليکس، سه ميليون پيام تلگرافی را كه شامل گفتگوها و 
ديدگاه های محرمانه امريکا در مورد كشورهايی از جمله استراليا، انگليس، 
كانادا، اسرائيل، روس��يه و تركيه است، منتشر كند. ديپلمات های امريکايی 
در پ��ی اين تصميم ويکی ليک��س تالش هايی را آغاز ك��رده تا، پيامدهای 
ناشی از اين اقدام ويکی ليکس را كنترل كنند، زيرا اين تلگراف ها پيام هايی 
داخلی هستند كه بيشتر فاقد دقت و ظرافت خاص بوده كه ديپلمات ها در 
س��خنرانی های علنی رعايت می كنند.  مولن در ادامه اين مصاحبه در مورد 
شرايط افغانستان گفت كه كاهش سطح نيروهای امريکايی در افغانستان در 
س��ال 2011 براساس توصيه های ژنرال »ديويد پترائوس«، فرمانده نيروهای 
آمريکايی -  ناتو در افغانس��تان انجام خواهد ش��د و او براساس شرايط اين 
توصيه ها را مطرح كرده است و ما به طور دقيق نمی دانيم كه چه تعداد نيرو 

از چه استان هايی خواهند بود.

ایستگاه یارانه

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی کشور در جشنواره تسنیم:

اداره معنوی جهان با ساخت فیلم های قرآنی ممکن است

عضو كميسيون بودجه و محاسبات 
مجلس ش��ورای اس��المی گفت:  
برخ��ی عناص��ر فرص��ت طلب و 
س��ودجو درصورت كارشکنی در 
اجرای قانون هدفمندی يارانه ها با 
همه ملت رو به رو خواهند شد و 

ضرر می كنند. 
محمدكريم ش��هرزاد در گفتگوی 
اختصاصی ب��ا ايرنا اف��زود:  مردم 
ما اج��ازه نمی دهند ك��ه عده ای 

فرصت طلب،  از آنان سوء  استفاده 
كنن��د. وی  گفت: دول��ت با اتخاذ 
ساز و كارهای موجود و بسته های 
حمايتی در تمام بخش های صنعت، 
 كشاورزی، حمل نقل و...  بسترهای 
الزم را در اجرای اين قانون فراهم 
كرده اس��ت. ش��هرزاد از رسانه ها 
خواس��ت با ت��الش بيش��تر برای 
روش��نگری افراد جامعه، دولت را 
در اجرای هر چ��ه بهتر اين قانون 

ي��اری دهند. نماينده مردم اصفهان 
در مجلس اظهار داشت:  دولت در 
بخش های ريز و درش��ت توس��ط 
كارگروه های تخصصی و با استفاده 
از كارشناس��ان اقتصادی و مجرب 
كش��ور، برنامه ريزی الزم را انجام 
داده اس��ت. ش��هرزاد اضافه كرد: 
ب��ا اين تدابير هي��چ نگرانی وجود 
ندارد و قان��ون هدفمندی يارانه ها 
به راحت��ی و با برنامه اجرا خواهد 

شد. وی اطمينان داد كه به دليل دارا 
بودن انعطاف در  قانون هدفمندی 
يارانه ها، تمام دستگاه ها دولت را 
در اجرای هر چ��ه بهتر اين قانون 
كمک خواهند كرد. وی با اشاره به 
اينکه نظام مصمم به اجرای قانون 
 هدفمن��دی يارانه هاس��ت، يادآور 
ش��د: اجرای هرچه بهتر  اين قانون 
درگ��رو ه��م دل��ی، هم��کاری و 
هماهنگی قوا و كمک مردم است. 

نماینده اصفهان: 
کارشکنی سودجويان در اجرای هدفمندی يارانه ها به ضررشان تمام می شود 

به دنبال سفر تاريخی محمود احمدی نژاد 
به لبنان، »سعد حريری« نخست وزير اين 
كش��ور، روز شنبه )شش��م آذر ماه( وارد 

تهران شد. 
نخست وزير لبنان در اين سفر دو هدف 
عم��ده را دنبال می كند: يکی گس��ترش 
مناس��بات دو جانبه و ديگری رايزنی در 
خص��وص تحول های پ��ر التهاب كنونی 
لبنان كه ش��ايد در موقعيت كنونی هدف 
دوم برای حريری حس��اس تر و مهم تر 
باشد. پر بيراه نيست اگر بگوييم كه سفر 
حريری به تهران نتيجه مستقيم سفر اخير 
احمدی نژاد به لبنان و در راستای تکميل 
و ادامه آن انجام می گيرد. موفقيت س��فر 
احم��دی نژاد ب��ه لبنان به ان��دازه ای بود 
كه دوست و دش��من بر آن اذعان كردند. 
اس��تقبال گروه ه��ای مختل��ف سياس��ی 
 لبن��ان از رئي��س جمهور اي��ران و تأكيد 
احم��دی ن��ژاد ب��ر ض��رورت وحدت 
گروه های لبنان��ی، بی اعتباری ادعاهايی 
بود ك��ه اي��ران را دش��من اقت��دار لبنان 
می دانستند. ديدار مقام های لبنانی از سيد 
 حسن نصراله )دبيركل حزب ا...(، نبيه بری 
)رئيس مجلس(، ميش��ل سليمان )رئيس 
جمهور( و ميش��ل ع��ون )رئيس حزب 
مس��يحی جري��ان آزاد( گرفته تا س��عد 
حري��ری با مقام ه��ای ايرانی نش��ان داد 
كه بيش��تر گروه های لبنانی از گس��ترش 
مناسبات با ايران راضی و خشنود هستند. 
ش��ايد اين گفته بنيامين نتانياهو نخست 
وزي��ر رژيم صهيونيس��تی پس از س��فر 
احمدی نژاد به لبنان كه گفت دلش برای 
لبنانی ها می سوزد كه اينچنين استقالل و 
س��يادت ملی خود را از دست می دهند 
و كشورش��ان به يک ش��عبه از جمهوری 
اس��المی ايران مبدل می شود، به روشنی 
اين واقعيت را بيان كند كه اين س��فر چه 
دستاوردهای قابل توجهی برای جمهوری 
اسالمی، لبنان و منطقه داشته كه اين چنين 
مقام های اسرائيلی را عصبانی كرده است. 
در اين باره س��عد حريری نخست وزير 
لبنان در آستانه سفر به ايران در گفتگوی 
اختصاصی با ايرنا گفت كه س��فر رئيس 
جمه��وری ايران، فرصتی ب��رای تقويت 
روابط بين المللی لبنان با ايران و هم چنين 
فرصت بررس��ی عميق منافع مشترک دو 
كشور بود كه ان شاءا... در سفرم به ايران 

تکميل خواهد شد. 
س��عد حريری در ماه ه��ای اخير تالش 
كرده مناسبات لبنان با كشورهای منطقه را 
بهبود بخشد. يکی از اين موردها نزديک 
شدن روابط لبنان و سوريه است كه پس 
از ماه ها تنش در روابط دو كشور با سفر 
متقابل مقام های ارشد دو طرف و كاهش 
تنش، دوره جدي��دی از روابط ميان آنها 
آغاز شده اس��ت. بر اين اساس می توان 
گفت كه نزديکی بيروت و دمشق فضای 
مساعدتری را برای گسترش روابط بيروت 

و تهران ايجاد می كند. 
گسترش مناسبات دوجانبه 

تركي��ب هيأت همراه حريری كه بيش��تر 
وزرای اقتصادی كابينه وی هستند، نشان 
می دهد كه يکی از هدف های اين س��فر، 
گس��ترش مناس��بات دوجانبه به ويژه در 
زمينه اقتصادی است. در سفر اخير رئيس 
جمهوری ايران به لبنان 17 سند و يادداشت 
تفاهم هم��کاری در زمينه هايی همچون 
كشاورزی، انرژی، نفت و گاز، بازرگانی، 
صنايع دستی و گردشگری، آموزش عالی، 
بهداش��ت، محيط زيس��ت، ارتباطات و 
فناوری اطالع��ات، فناوری های نوين و 
رس��انه ای به امضای مقام های دو كشور 
رسيد كه عالوه بر اينکه بيانگر عمق روابط 
دو جانبه ته��ران و بيروت بود، می تواند 
فضای مناسب و جديدی را در روابط دو 
كش��ور به وجود آورد. گفته می شود كه 
در س��فر حريری به تهران نيز قرار است 
تفاهم نامه ه��ای جدي��دی در زمينه های 
اقتصادی و فرهنگی ميان دو كشور به امضا 

برسد. افزون بر اين قرار است در رابطه با 
عملياتی كردن توافقنامه هايی كه در سفر 
احمدی نژاد به لبنان به امضا رسيد، رايزنی 
هاي��ی مي��ان مقام های دو كش��ور انجام 
بگيرد. با وجود گسترش اخير روابط ايران 
و لبنان، هنوز ظرفيت های خالی بسياری 
 در هم��کاری دو ط��رف وج��ود دارد و 
پيش بينی می ش��ود با توجه ب��ه اهتمام 
دول��ت ها، اي��ن ظرفيت ه��ای بالقوه به 
همکاری ه��ای بالفع��ل و پوي��ا ميان دو 

كشور تبديل شود.
رایزنی در خصوص تحول های لبنان 

 يک��ی از مهم تري��ن هدف ه��ای س��فر 
س��عد حريری ب��ه ته��ران، رايزن��ی در 
خصوص اوضاع پرالته��اب كنونی لبنان 
اس��ت. وضعيت اين كشور به مرحله ای 
حساس رس��يده اس��ت. موضوع صدور 
نزديک به انج��ام رأی دادگاه بين المللی 
ت��رور »رفيق حري��ری« كه پ��س از رفع 
اته��ام از س��وريه گويا اين ب��ار اعضای 
ح��زب ا... لبن��ان را نش��انه رفته اس��ت، 
روز ب��ه روز اختالف ه��ای سياس��ی را 
در اين كش��ور چند صدايی باال می برد. 
 نگاهی به عملکرد سال های اخير دادگاه 
بين المللی ترور حريری نش��ان می دهد 
كه اين دادگاه بي��ش از آنکه با رويکردی 
حقوقی و بر اس��اس تحقيق های متقن و 
مس��تند به دنبال پيدا كردن جوانب پنهان 
و مش��کوک اين پرونده باشد، به ابزاری 
در دس��تان برخ��ی قدرت ه��ا همچون 
امريکا و ش��ريک راهبردی آن يعنی رژيم 
صهيونيستی تبديل ش��ده تا از اين طريق 
مطامع سياس��ی خود را كه در رأس آنها 
فشار به محور مقاومت در منطقه و لبنان 
و به طور مش��خص خلع س��الح حزب 
ا... اس��ت، پيگيری كنند. تکيه بر شهادت 
ش��اهدان دروغين در متهم كردن سوريه، 
برخورد نکردن با اين ش��اهدان كه جريان 
پرونده را منحرف ساخته بودند، ايراد اتهام 
به حزب ا... بدون شواهد و داليل مستند، 
بی توجهی و نبود رس��يدگی به مدارک و 
شواهدی كه رژِيم صهيونيستی را به دست 
داش��تن در اين ترور مته��م می كند، درز 
اطالعات و تحقيق ها به خ��ارج دادگاه و 
نيز عملکرد شبه جاسوسی اعضای كميته 
تحقيق دادگاه بي��ن المللی ترور حريری، 
همه نشانه هايی مبنی بر بی كفايتی و البته 
سياست زدگی آن است. در اين ميان سعد 
حريری در موقعيت دشوار و متناقضی قرار 
گرفته است. وی از يک سو رهبر جريانی 
است كه خود از پشتيبانان تشکيل دادگاه 
بين المللی بوده و البته از سوی چهره های 
تندرو جري��ان تحت رهب��ری اش نيز با 
فش��ار روبه رو ش��ده و از سوی ديگر نيز 
نخس��ت وزير دولتی است كه گروه های 
مخال��ف در آن حضور دارن��د. از اين رو 
وی ب��رای حفظ دولت و ايجاد توازن بين 
گروه ها، ناگزير از سياست ورزی و تدبير 
در مواض��ع و تصميم ها اس��ت. بنا براين 
حريری تالش می كند ب��ا بهره گيری از 
ابزار چانه زنی و ديپلماسی با طرف های 
مختل��ف داخلی و خارج��ی، برون رفتی 
برای وضعيت متناقض كنونی بيابد. سفر 
وی به تهران نيز در همين چارچوب قابل 
تفسير است. به نظر می رسد گفتگوهای 
حريری با مقام های ايرانی صريح و شفاف 
باش��د. دو طرف خواسته های متقابلی از 
يکديگر دارند. حريری انتظار دارد كه ايران 
با اس��تفاده از نفوذ خود در ح��زب ا... به 
ثبات و امنيت اين كشور كمک كند. برای 
جمهوری اسالمی ايران نيز بيش از هر چيز 
اين مس��أله اهميت دارد ك��ه اجازه ندهد 
غرب اين بار با استفاده از موضوع دادگاه 
بي��ن المللی ترور حريری، زمينه تضعيف 
جريان مقاومت در لبنان و منطقه را فراهم 
كند. از اين رو تهران نيز از حريری انتظار 
دارد تا اجازه ندهد جايگاه جريان مقاومت 
در لبنان با فشارهايی كه اينک بر آن اعمال 

می شود، تضعيف شود.

انتظارهای متقابل تهران و بیروت 

هي��أت وزي��ران با توجه ب��ه ويژگی ها و 
بافت جغرافيايی منطقه، شرايط، امکانات 
و تقاضاه��ای مردم��ی ب��ا تش��کيل يک 
شهرستان، يک بخش، دو دهستان، تغيير 
نام يک دهس��تان و الحاق چند روستا در 
اس��تان تهران موافقت كرد. ب��ه گزارش 
فارس ب��ه نق��ل از پايگاه اطالع رس��انی 
دولت، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت 
كشور و به استناد ماده 13 قانون تعاريف 
و ضوابط تقسيم های كشوری، با تشکيل 
شهرستان پيش��وا به مركزيت شهر پيشوا 
متشکل از بخش های بخش مركزی شامل 
دهستان های عس��گريه و پيشوا و بخش 
جليل آباد ش��امل دهس��تان های جليل آباد 
و طارند موافقت ك��رد. هم چنين بخش 
جليل آباد متشکل از دهستان های جليل آباد 
و طارند باال در تابعيت شهرستان ورامين 
ايجاد می ش��ود. بر اس��اس اي��ن مصوبه، 
دهس��تان طارند باال به مركزيت روستای 

طارند باال مش��تمل بر روستاها، مزارع و 
مکان های طارند باال، شعيب آباد نو، طارند 
پايين، شعيب آباد كهنه، قوينک، قلعه  باال، 
زواره بيد، ش��وش آباد، صالح آب��اد، اهيه، 
چاله م��ورت، ش��وران، علی آباد خالصه، 
قش��الق گنجی، گاوداری پ��اک صفت، 
جامه كاران و يام در تابعيت بخش پيشوا 
ايجاد می شود. هم چنين دهستان پيشوا به 
مركزيت روس��تای قلعه سين مشتمل بر 
روس��تاها، مزارع و مکان های قلعه سين، 
درباال، فتح آباد، قشالق معين آباد، معين آباد، 
باغ ك��وه و ميان كوهان در تابعيت بخش 
پيش��وا ايجاد می ش��ود. بر اين اساس، نام 
دهستان بهنام سوخته جنوبی به جليل آباد 
تغيير می يابد. هم چنين روس��تاها، مزارع 
و مکان های ب��اغ كوه و مي��ان كوهان از 
دهستان بهنام سوخته جنوبی بخش پيشوا 
منتزع و به دهستان عسگريه همان بخش 

الحاق می شود.

شهرستان پیشوا به نقشه 
تقسیم های کشوری اضافه شد      

چه خبر از پایتخت

اولین جشنواره ملی فیلم قرآن و عترت »تسنیم« 
در اصفهان آغاز به کار کرد

معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 
عدم گسترش مفاهیم اسالمی در سینما، بزرگ ترين ضعف فرهنگی 

و رسانه ای است
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آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو

پنجره

اين كار غلط اس��ت، اي��ن تولد و امثال 
آن هيچ جش��نی ندارد، برگزاركنندگان، 
مس��ئول وقت و عمر و اموالی هس��تند 
كه در اين كار صرف و ضايع می شود. 
من از كس��ی كه برای تولد من جش��ن 
می گيرد به هيچ وجه متشکر نمی شوم 
و او را مس��ئول زيان ه��ای اين كار هم 

می شناسم...
خالصه كالم اين اس��ت ك��ه »تظاهر«، 
»ريا«، »تملق« و »چاپلوسی«، امانمان را 
بريده است. هيچ كس هيچ حد و مرزی 
برای »تملق« نمی شناسد. جامعه امروز 
م��ا، هيچ قباحتی ب��رای اين خصائص، 
متصور نيس��ت. همه بی هي��چ پروايی، 
اق��دام و اذعان به »تمل��ق« می كنند. به 
هيچوجه هم ب��ه روی خود نمی آورند 
كه امر ناپس��ندی را مرتکب می ش��وند 
و ای كاش فقط اينگونه بود. يک رنگی 
و صداق��ت و صراحت هم به تبديل به 
اخالقی »نامتعارف« و البته »قبيح« شده اند. 
مرتکبان صداقت و صراحت، بيشترين 
 فشارها را در تعامل های اجتماعی متحمل 
می ش��وند. اينکه منش��أ اينگونه جهت 
گيری های سطحی كجاست، جای تأمل 
دارد. ول��ی ب��ه هر روی، نم��ی توان از 
شيوع آفت چاپلوسی نسبت به صاحب 
منصبان در جامعه ايرانی، به راحتی عبور 
كرد. اين عادات س��خيف كه امروزه در 
بدنه نظام اداری كشور حاكم شده، بدنه 
جامعه را نيز همپای خود به دامن »تملق« 
و »تظاهر« كش��انده است. به شکلی كه 
هيچ عرصه و ساحتی از گزند تظاهر و 
ريا، مصون نيست. حتی عبادات و اعمال 
مذهبی اش��خاص نيز به نحوی متأثر از 
اين عادات گرديده اس��ت و اين چنين 
می شود كه كاس��تی ها و ضعف ها، در 
سايه همين آفت ويرانگر، ناديده گرفته 
شده و همه به تأييد همديگر مشغولند. 
»همه به تأييد همديگر مشغولند« يعنی 
اينکه همه می بينند كه چه بر سر اقتصاد، 
فرهن��گ و اخالق اي��ن جامعه می آيد 
ولی متظاهرانه، هي��چ واكنش اعتراض 
آميزی ص��ورت نمی گيرد. نه تنها هيچ 
واكنش��ی صورت نمی گيرد، بلکه هيچ 
مطالب��ه ای برای واكنش ني��ز از جانب 
متوليان امور در كار نيس��ت. يعنی برای 
ايشان نيز چنين وضعيتی مطلوب است. 

به زعم ما، همه گير ش��دن چاپلوسی و 
تملق و تظاهر، ساختار جامعه را به مرز 
ب��روز فاجعه نزديک كرده اس��ت. چرا 
كه در چنين ش��رايطی، بنياد هيچ امری 
بر راس��تی و صداقت، نهاده نمی شود. 
از عمران گرفته تا آم��وزش و پرورش 
و هن��ر و فرهنگ و اقتصاد و... از همان 
روز نخس��ت بر مبن��ای ناراس��تی پی 
ريزی می ش��وند و نتيجه چنين فعل و 
انفعال هايی همين می شود كه می بينيم. 
هيچ كس ت��اب ش��نيدن كالمی، حتی 
»ممتنع« نس��بت به عملکرد خود ندارد. 
تنها و تنها »تأييد« و »تحس��ين« اس��ت 
كه عطش جماعت را فرو می نش��اند. 
كودكان ما چنين تربيت ميشوند. بزرگان 

ما نيز چنين می پسندند. 
اگ��ر س��ركی ب��ه ادارات و س��ازمان ها 
بکشيد، به وضوح رفتارهای تصنعی و 
متملقانه كاركنان را نس��بت به رؤسای 
خود می بينيد. و اين رويه به قدری عادی 
و بديهی است كه كسی هم معترض و 

متعرض آن نمی شود. 
در اصل برای كاركن��ان يک مجموعه، 
راه ديگری غي��ر از تأييد رئيس و مقام 
مافوق وجود ندارد. چرا كه از يک سو، 
جناب رئيس ظرفيتی بيش از اين ندارد 
و از س��وی ديگر، واهمه از دست دادن 

موقعيت شغلی در ميان است. 
در حقيقت توصيف چنين صحنه هايی 
رنج آور است. روزگاری بود كه صريح 
اللهجه ها بيش��ترين ارج و ق��رب را در 
پيش��گاه جامعه داش��تند و امروز بايد به 
خاط��ر صراح��ت، مورد مؤاخ��ذه واقع 
ش��وند. مديران و صاحب منصبان )البته 
با لحاظ برخی استثناءها( به همان ميزان 
كه رفتاری چکشی و درگيرانه با منتقدان 
دارند، بسيار مهربانانه و سخاوتمندانه با 
مجيزگويان رو به رو می ش��وند و همين 
مش��ی و مرام، به گسترش روح تملق و 
ريا دامن می زند. همه مجبور می شوند، 
برای حف��ظ موقعيت اجتماع��ی خود، 
از بيان راس��ت ها دوری كرده و به تأييد 
مطلق روی آورند. تملق و تظاهر، با هر 
مرامی كه س��ازگار باشد، با روح انقالبی 
گری سازگار نيست. پس گرايش منتسبان 
انقالب به چنين خصلت هايی، تيشه به 

ريشه اين جريان متعالی خواهد زد. 

ش��اد بودن و خنديدن، خيلی ساده و در 
دسترس به نظر می رسد. پس چرا خيلی 
از اطرافيان ما ش��اد نيستند يا نمی توانند 
 ش��اد باش��ند؟ در يک مطالعه 72 س��اله 
)با موضوع ش��ادی( كه از س��ال 1۹37 
ميالدی ش��روع ش��ده، 2۶8 دانشجوی 
دانش��گاه ه��اروارد مورد مطالع��ه قرار 
گرفتند و با وجود اينکه بسياری از افراد 
تحت مطالعه هم اكن��ون فوت كرده اند 
يا س��ال های پايانی عمر خود را سپری 
می كنن��د، اين مطالعه تا ب��ه امروز ادامه 
يافته است. با هم به برخی از اين نتيجه ها 

نگاهی می اندازيم...
داش��تن یک روزنه خروجی سالم 

ضروری است
بسياری از مردم در اوايل دهه ۶0 در حال 
كس��ب پول از مش��اغل پردرآمد بودند. 
آنه��ا خانواده های خوبی داش��تند و در 
مج��اورت مناظر زيبا زندگی می كردند. 
عجيب اين است كه بعدها زندگی خيلی 
از آن آدم ه��ای خوش��بخت، به تحليل 
ذهنی و جسمی منتهی شد. فکر می كنيد 
چرا؟ اگر فرد روزنه خروجی سالم نداشته 
باشد، يعنی نتواند به احساس درونی خود 
پاسخ درستی بدهد، خواه ناخواه اين اتفاق 
قبل از س��ركوب طغيان ديو درونی رخ 
خواهد داد. شادترين افراد در اين بررسی 
اف��رادی بودند كه در اين موردها واكنش 
درستی داشته اند. آنها حس نوع دوستی و 
شوخ طبعی داشتند. هم چنين انرژی خود 
را به س��مت ورزش و شهوت شان را به 

سمت عشق ورزيدن هدايت می كردند و 
اين همان نکته قابل توجه در اين تحقيق 

است: عکس العمل مناسب.
خودتان را خیلی جدی نگیرید

اين نکت��ه، كليد يک زندگ��ی خوب و 
راحت است؛ نکته ای كه نه دستورهايی 
برای پيروی و نه مسائلی برای پرهيز دارد 
جز تواضع و فروتنی متعهدانه است كه به 
معنای پذيرش جدی دردها و تعهدهای 
زندگی می باش��د. به عبارت ديگر، يک 
فرد می تواند تا جايی بار س��نگين نفس 
و غرورش را به دوش بکشد كه زانويش 
توان آن را داش��ته باش��د و خم نش��ود. 
زندگی را بيش از حد جدی نگيريد؛ همه 
ما ضعف هايی داريم. آيا شما می خواهيد 
كه ساليان سال با نيمه تاريک خود مبارزه 
كنيد؟ يک نفس عميق بکش��يد و به اين 
فکر كنيد كه زندگی كوتاه تر از آن است 

كه به اين دشواری طی شود.
 شادی ها باید تقسیم شود

شايد درباره زندگی كريس مک كاندلس 
چيزهايی ش��نيده باشيد؛ جوانی كه پس 
 از ف��ارغ التحصيل ش��دن از دانش��گاه، 
خان��واده اش را ت��رک ك��رد، اموالش را 
فروخت و به بيابان پناه برد تا ش��يوه ای 
ديگ��ر از زندگی را تجرب��ه كند؛ زندگی 
در تنهايی. به نظر می رسيد كه او قبل از 
مرگش كه در اثر گرسنگی شديد بود، از 
روش های انزوا طلبانه اش پشيمان شده و 
كلمه های پايانی اش اين بود: شادی واقعی 

زمانی است كه با ديگران تقسيم شود. 

فرمانده انتظامی استان كرمان از دستگيری 
شرور مس��لح و عامل شهادت مأموران 
انتظامی اصفهان در درگيری س��ال 87 

توسط پليس شهرستان بم خبر داد. 
به گزارش ايسنا، سردار حسين چناريان 
با اعالم اين خبر گفت: »يداله« ش��رور 
و عامل شهادت و مجروحيت تعدادی 
از مأموران پلي��س مبارزه با مواد مخدر 
اصفهان در بم دس��تگير شد. وی افزود: 
اي��ن ش��رور 40 س��اله دارای س��وابق 
ش��رارتهای متعددی است كه مهمترين 
آن همدس��تی با قاچاقچيان بين المللی 
در سال 87 اس��ت كه حين حمل 3۶5 
كيلوگ��رم مواد مخ��در ب��ه اصفهان با 

مأم��وران انتظامی پليس مب��ارزه با مواد 
مخدر اين استان درگير شده كه متأسفانه 
در اين درگي��ری تع��دادی از مأموران 

انتظامی شهيد و مجروح شدند. 
چناريان با اش��اره به اينکه اين ش��رور 
مس��لح پس از اقدام های شرارت آميز 
در منطقه كوهستانی شرق كشور مخفی 
شده بود، خاطرنشان كرد: وی كه برای 
درياف��ت مطالب��ات و معام��الت مواد 
مخ��در از مخفيگاهش خ��ارج گرديده 
بود، پس از انجام يکس��ری اقدام های 
فشرده اطالعاتی – پليسی در عملياتی 
موفقيت آميز توس��ط مأم��وران انتظامی 

شهرستان بم دستگير شد. 

اگر شادی را تقسیم کنی زياد می شود!

دستگیری شرور مسلح و عامل شهادت 
يک مأمور پلیس اصفهانی

جامعه

بی اطالعی نیمی از مبتالیان 
به دیابت 

در بیست و هفتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران؛
هنرمندان چهارمحال و بختیاری 

خوش درخشیدند

رئيس مرك��ز بهداش��ت چهارمحال و بختي��اری بر 
ضرورت آگاهی اف��راد از قندخون خود تأكيد كرد و 
گفت: متأس��فانه نيمی از  مبتاليان به ديابت از بيماری خود 
اطالعی ندارند.ناصر خس��روی در گفتگ��و با فارس اظهار 
داش��ت: ديابت از ش��ايع ترين بيماری های مزمن است كه 
عالوه بر ايج��اد ناتوانی و كاهش كيفيت زندگی بيماران و 
طول عمر آنان، هزينه های بسياری به بيماران، خانواده آنان و 
جامعه وارد می كند. وی بيماری ديابت را شايع ترين بيماری 
غ��دد در جهان عنوان كرد و افزود: اغلب عوارض ديابت با 
رعايت رژيم غذايی و كاهش وزن قابل پيشگيری و كنترل 
است. خسروی با اش��اره به بيماری ديابت نوع يک گفت: 
اين بيماری اغلب در ميان كودكان، نوجوانان و افراد زير 30 
سال مش��اهده ش��ده و به ندرت افراد باالی 30 سال به آن 

مبتال می شوند. 

كارشناس س��معی بصری اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی چهارمحال و بختياری از درخشش هنرمندان 
اين استان در بيست و هفتمين جشنواره فيلم كوتاه تهران 
خب��ر داد.ش��هرام فرجی امروز در گفتگو ب��ا فارس اظهار 
داش��ت: در اين جش��نواره الهه صلح جو موفق به كس��ب 
تنديس جشنواره و ديپلم افتخار بهترين فيلمنامه در بخش 
سينمای ملی برای نگارش فيلم داستانی يار دوازدهم شد. 
وی اف��زود: همچني��ن جايزه بهترين فيلم از ن��گاه داوران 
دانش��جويی جشنواره به همين فيلم به كارگردانی فريدون 
نجفی تعلق گرفت. فرجی با تبريک اين موفقيت به جامعه 
هنری اس��تان افزود: اس��تان ما دارای هنرمن��دان توانا و با 
استعدادی است كه تاكنون افتخارات زيادی در عرصه های 
مختلف برای اس��تان به ارمغان آورده ان��د. وی در ادامه با 
تأكي��د بر اينک��ه فعاليت هنرمند باي��د در خدمت كرامت 
بخش��ی و تکريم جايگاه انسانيت باشد، گفت: باتوجه به 
اينکه هدف از خلقت انس��ان كرامت انس��انی است كه بر 
همين اساس فعاليت هنرمند بايد در خدمت كرامت بخشی 
و تکريم جايگاه انسانيت باشد. فرجی تصريح كرد: امروزه 
نيازمند يک نگاه وسيع، مطالعه و تحقيق و پرهيز از ابتذال 
در بهره گيری از ابزار هنر هستيم. كارشناس سمعی بصری 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختياری با 
اش��اره به هدف های برگزاری جشنواره فيلم كوتاه تهران 
گفت: ارتقای س��طح آگاهی، تجربه و بينش نس��ل جوان 
برای نيل به سينمای ملی با هدف بسط و تعميم ارزش های 
واالی دينی و هويتی، تحکيم خانواده، پرداختن به متعهد، 
موضوع��ات اجتماعی و فرهنگی، امي��د، عدالت، فرهنگ 
ش��هادت و دف��اع مقدس، دس��تاوردهای جدي��د علمی، 
ظرافت های فرهنگی، تمدنی و تاريخی و پرورش هنرمندان 
خالق و توانمند كه موجب دس��تيابی ب��ه آثار فاخر فيلم 
كوت��اه می ش��ود از مهم ترين ه��دف های برگ��زاری اين 

جشنواره است. 

الدن سلطانی 

اعتياد تزريقي موج دوم ايدز اس��ت كه از سال 74 بيشترين 
موردهاي مبتاليان به ايدز را به خود اختصاص داده و هنوز 
هم اينگونه اس��ت، اما با توجه به آمار سال هاي اخير زنان 
مبتال، درمي يابيم كه خطر موج س��وم ايدز كه همان انتقال 
از طريق ارتباط جنس��ي بوده در راه است. مرجان مشکاتي 
ضم��ن بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران اس��تان گفت: 
موردهاي تخميني مبتاليان به ويروس HIV در ايران 80 تا 
100 هزار نفر است كه از اين مقدار 21435 مورد شناسايي 
شده اند. از موردهاي شناسايي شده 1۶33 نفر زن و 1۹812 
نفر مرد مي باشند. كارشناس ايدز مركز بهداشت استان درباره 
آمار مبتاليان به ويروس ايدز و ايدز در اصفهان تصريح كرد: 
طبق آخرين بررسي ها 443 نفر آلوده به ويروس ايدز و ايدز 
هستند كه از اين ميان 404 نفر را مرد و 3۹ نفر را زن تشکيل 
مي دهن��د. به بيان ديگر ۹1/2 درصد مبتاليان را در اصفهان 
مردان و 8/8 درصد را زنان شامل مي شوند. مرجان مشکاتي 
خاطرنشان كرد: از ميان مردان مبتال در اصفهان 102 نفر و 
از ميان زنان 12 نفر وارد مرحله ايدز ش��ده اند، هم چنين در 
مجم��وع تاكنون 13۶ نفر ف��وت كرده اند. وي با بيان اينکه 
74/5 درص��د مبتاليان به وي��روس ايدز و ايدز در اصفهان 
معتادان تزريقي هستند كه از سرنگ و سوزن مشترک استفاده 
كرده اند گفت: طبق آخرين بررس��ي ها 14 درصد افراد در 
اصفهان از طريق ارتباط جنسي مبتال شده اند. البته هنوز اعتياد 
تزريقي از عواملي است كه بيشترين آمار مبتاليان به ويروس 
اي��دز و ايدز را به خود اختصاص داده، اما با توجه به اينکه 
در س��ال هاي اخير تعداد زنان مبتال زياد ش��ده و بررسي ها 
نش��ان داده كه بيشتر زنان از طريق همسران به اين ويروس 
مبتال شده اند، بنابراين نگران شيوع بيماري از طريق ارتباط 
جنسي هستيم. مشکاتی افزود: بايد قضاوت هاي نادرست را 
از خودم��ان دور كنيم و در صدد ارائه بهتر خدمات به افراد 
نيازمند باشيم. مرجان مشکاتي درباره راه هاي پيشگيري از 
بيماري گفت: آموزش و اطالع رساني،  تأمين سالمت خون، 
احتياط هاي استاندارد و كنترل عفونت، مشاوره و آزمايش 
داوطلبانه، كاهش آس��يب، پيش��گيري و مراقبت و درمان 
بيماري هاي آميزشي از برخي موردهايي هستند كه ما را در 
كنترل و پيشگيري از اين بيماري كمک مي كند. وي ضمن 
اش��اره به ارائه خدمات از طريق 12 پايگاه در شهرستان ها 
تصري��ح كرد: عالوه بر اين ي��ک مركز اصلي هم در مركز 
درماني شهيد نواب صفوي در اصفهان هست كه همه اين 
پايگاه ه��ا به صورت رايگان آزمايش HIV را انجام داده و 
خدمات ارائه مي دهند. مرجان مش��کاتي در خاتمه گفت: 
0۹۶8۶ خط مشاوره تلفني ايدز است كه آماده پاسخگويي 
به سئوال هاي همشهريان مي باشد. هم چنين در صورت نياز 
افراد به انجام مشاوره و انجام آزمايش ايدز آنها مي توانند به 
مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري واقع در فلکه احمدآباد- 

مركز بهداشتي درماني شهيد نواب صفوي مراجعه نمايند.

چراغ چاپلوسی روشنخطر موج سوم ايدز در ايران 

راهکارهايی مفید برای حل مشکل های مادر و دختر

شايد برای ش��ما هم اتفاق افتاده باشد كه 
به همس��رتان حرفی بزني��د و او با حالت 
تدافعی با ش��ما برخورد كند، در واقع اين 
برخ��ورد، همان رفتاری اس��ت كه باعث 
می شود بيش��تر زن ها از مردها بترسند و 
مدام مراقب گفتارش��ان باش��ند. پس بايد 
بيش��تر دقت كنيم كه زنان چه می گويند 

و مردان چه می شنوند؟ 
برای مثال: 

زن ها می گویند: 
شايد اگر با رئيست صحبت كنی، مشکلت 

حل بشه 
در حالی که مردها می شنوند: 

ت��و هميش��ه شکس��ت می خ��وری، تو 
نمی توانی كارها را به موقع انجام دهی. 

اگر به شرايط تعليم و تربيت پسرها دقت 
كنيم متوجه می ش��ويم ك��ه آنها آموزش 
می بينند كه دني��ای بيرون را تحت كنترل 
كامل خ��ود داش��ته باش��ند، هميش��ه به 
موفقيت دس��ت پي��دا كنن��د و در عوض 
ب��ه دنيای درونی خود كه ش��امل افکار و 
احساساتش��ان اس��ت، كمتر توجه نش��ان 
دهن��د؛ به پس��ر بچه های كوچ��ک گفته 
می ش��ود ارزش آنها به كارهايی است كه 
انجام می دهند و به موفقيت هايی اس��ت 
كه كس��ب می كنند. حت��ی در بازی ها و 
ورزش هايی كه به طور سنتی مخصوص 
پسرها است نوعی رسيدن و دست يابی به 
موفقيت نهفته اس��ت. به فرض ساختمان 
س��ازی، ساختن ماشين و غيره.. در تمامی 
اي��ن بازی ها نوعی فعاليت و اجرای قابل 
لمس ديده می ش��ود و بر همين اس��اس 
پس��رها به اين نتيجه می رس��ند برای اين 
كه پس��رهای خوبی باش��ند بايد كارها را 
درس��ت انجام دهند كم ك��م آن ها بزرگ 
می شوند و اعتماد به نفسشان را براساس 
موفقيت ه��ا و دس��تيابی های ش��ان قرار 
می دهند. مردها بيشتر به سختی می توانند 
بگويند متأسفم. بسياری از اوقات معذرت 
خواهی از طرف آن ها به اين معنی است 

كه خيلی بد هستند. 
به خاطر همين اين طور به نظر می رس��د 
كه وقتی ي��ک زن توانايی و قابليت انجام 
كاره��ای يک مرد را، آن هم به طور مکرر 
مورد س��ئوال و يا نصيحت قرار می دهد، 
مرد با حالتی تدافعی از خود واكنش نشان 
می دهد و اين امر اين گونه تعبير می كند. 
تو اش��تباه كردی پس پسر بدی هستی. در 
اين موقع به نظر می رسد كه مرد جزييات 
پيشنهاد همس��رش را درست نمی شنود و 
خيلی عجوالنه نتيج��ه می گيرد كه زنش 
فک��ر می كن��د او كاره��ا را نمی تواند به 

درس��تی انجام دهد و همسرش با عکس 
العمل ه��ای عاطفی كنت��رل اوضاع را در 
درس��ت می گيرد و غالب می ش��ود. در 
اين گونه مواقع زن منتظر پاس��خ اس��ت، 
در حال��ی كه مرد احس��اس می كند به او 
حمله شده و صالحيتش مورد ترديد واقع 
شده اس��ت. البته تعجبی ندارد، بعضی از 
ما خيلی وقت ها نمی توانيم به سادگی با 

يکديگر كنار بياييم. 
مرده��ا بيش��تر پيش��نهاد، نصيحت و پس 
خوران��دی كه ش��ما در اختيارش��ان قرار 
می دهيد را سوء تعبير می كنند و آن را به 
عن��وان يک حمله انتقادی تلقی می نمايند. 

وقتی زنی با س��ادگی به همسرش پيشنهاد 
می دهد يا اطالعاتی را كه تصور می كند 
براي��ش مفي��د اس��ت در اختي��ارش قرار 
می ده��د و يا در خواس��تی دارد، بيش��تر 
اوقات م��ردان جمله های واقع��ی زنان را 
نمی شنوند و در عوض جمله هايی شبيه به 
اين ها را می شنوند: تو بدی، اشتباه می كنی 
و ي��ا اينکه تو بی كفايتی. البته ما با برخی 
از روش ها می توانيم اين سوء تعبيرها را به 
حداقل برسانيم، كه در ادامه به چند نمونه 

از آن ها اشاره خواهد شد. 
راه حل 

1( از ب��ه كار بردن الف��اظ و عبارت هايی 
كه باعث احس��اس بی كفايت��ی در نامزد 
يا همس��رتان می ش��ود، خ��ودداری كنيد. 

حال ك��ه از اين احس��اس م��ردان مطلع 
ش��ديد، مواظب باش��يد اوضاع را با الفاظ 
و عبارت هاي��ی ك��ه در حض��ور آن ها به 
كار می بري��د بدتر نکنيد. ب��ه عنوان مثال 
اگر همس��رتان مش��غول رانندگی است و 
راه را گم كرده اس��ت، بهتراست به جای 
اينک��ه بگوييم هر وقت بيرون می آييم تو 
راه را گم می كنی، بگوييم عزيزم احساس 
می كنم اگر از كسی بپرسيم بهتر راه را پيدا 
خواهيم كرد، مطمئنم تو تمام سعی خودت 
را می كنی اما اگ��ر دور خودمون بچرخيم 
ممکن اس��ت عصبی شويم. او را سرزنش 
و محک��وم نکنيد، با ديگران مقايس��ه اش 

نکنيد، ش��خصيتش را م��ورد تهديد قرار 
ندهيد و تنها س��عی كنيد احساس خود را 
عن��وان كنيد. با توجه به م��ورد اخير بهتر 
اس��ت بگوييم وقتی فالن كار را می كنی 
)ك��ه ش��ما نمی پس��نديد( م��ن ناراحت 
می ش��وم، می ترس��م، می رنجم،... و به 
اين مسأله توجه كنيد كه همسرتان سخنان 
شما را به بی اعتمادی نسبت به خود تعبير 
نکند. بگوييد به او اعتماد داريد، البته اين 
به آن معنا نيس��ت كه هيچ گاه پسخوراند 
منفی به او ندهيد و هميشه نگران جريحه 
دار ش��دن احس��اس وی باش��يد بلک��ه 
 شايس��ته است كه به احساس او نيز توجه 

كنيد. 
از آن جايی كه مردها احس��اس می كنند 

بايد بدانند كار درست كدام است، ممکن 
اس��ت نصيحت و توصيه های ش��ما را به 
عنوان نشانه ای بر بی اعتمادی شما نسبت 

به خودشان تعبير كنند. 
2( مرد زندگی تان را تأييد و از قابليت ها 
و تواناي��ی هاي��ش تعريف كني��د. ممکن 
اس��ت مردها اين نياز خود را فاش نکنند 
ي��ا حتی انکار و يا وانمود كنند از اين كار 
خوششان نمی آيد ولی پيشنهاد می كنم به 
اين قبي��ل واكنش ها توجه نکنيد؛ از آنجا 
كه مردها بيشتر در كودكی شرطی شده اند 
كه می بايس��ت تمامی جواب ها را بدانند 
و تمامی كارها را به خوبی انجام دهند؛ به 

حمايت و تحسين زيادی احتياج دارند و 
آن هم نه به خاطر موفقيت های شان، بلکه 

تنها به خاطر خودشان. 
يک��ی از بزرگ ترين ش��کايت های مردها 
از زن ها اين اس��ت كه می گويند احساس 
می كنم همسرم من را قبول ندارد اما شما 
معتقديدكه خيلی ه��م او را قبول داريد و 
توانايی هايش را تحس��ين می كنيد. ممکن 
است همس��رتان در موردهايی به تأييد و 
تحس��ين احتياج داشته باشد كه شما آن را 
بسيار بديهی و عادی می پنداريد، به عنوان 
مثال ابراز احساس، خريد ماشين جديد با 
قيمت خوب و...پس بدون توجه به اعتماد 
به نفس ظاهری مردان از آنها حمايت كنيد 

و هميشه آنها را لبريز نگه داريد.

ب��زرگ كردن كودكان نش��انگر بلوغ ي��ا عدم بلوغ 
والدي��ن اس��ت. در اي��ن مطلب س��عی می كنيم 
راهکارهايی برای برخی مش��کل های مادر و دختر 

ارائه كنيم.
رابطه ای بهتر برای مادران و دخترانشان 

ما ب��ه بزرگ ترها كم��ک می كني��م گرفتاری های 
احساسی بين والدين و بچه های شان و بين خواهر 
و برادرها را حل كنند. به طور معمول می شنويم كه 
نتيجه گيری های ما در مورد ديناميک های خانواده، 
خيلی به زندگی افراد از فرهنگ ها و كش��ورهای 

مختلف جهان نزديک است. 
خيل��ی از خانم ها ب��ه ما می گوين��د كه برخالف 
ميليشان نمی توانند رابطه خوبی با مادر و دخترشان 
داشته باشند. مادری ممکن است بگويد كه آرزوی 
ش��ادی و خوشبختی دخترش را دارد اما از ديدگاه 
دختر، او عکس اين خواس��ته عمل می كند. ممکن 
است دخترها به خاطر انتخاب هايشان به فرض در 
تحصيل، كار و ازدواجش��ان مورد انتقاد قرار گيرند 
و مادرها ممکن اس��ت به خاطر ه��ر اتفاقی كه در 
مورد تحصيل، كار و ازدواج دخترانش��ان می افتد، 
مقصر ش��وند. تعداد خيلی كمی از والدين هستند 
كه فرزندانش��ان را ترک كرده، از آنها سوءاس��تفاده 
يا غفل��ت می كنند. بيش��تر والدي��ن در كودكی به 
خوب��ی از فرزندانش��ان مراقب��ت می كنن��د. ما به 
والدي��ن كمک می كنيم روابطی ش��فاف و س��الم 
با فرزندانش��ان داشته باش��ند كه می تواند خانواده 
را دوب��اره متحد كن��د، به خصوص اگ��ر خانواده 
ب��رای گفتگو با هم دچار مش��کل بودن��د. مادرها 
ممکن اس��ت با فراهم ك��ردن زندگی هايی ناموفق 
دخترانش��ان را به واقع بين بودن تش��ويق كنند، در 
حالی كه از روياهای موفقيت پسرانش��ان حمايت 
می كنند. خيل��ی دختران در بزرگس��الی تضادها و 
تبعيض های مادرش��ان را تشخيص می دهند، اما با 
همان خواس��ته ها و احس��اس های كنترل نشده به 
دختران خودشان واكنش می دهند. مادر، مادرش را 
به خاطر مشکل های زندگی اش سرزنش می كند، اما 
مادربزرگ زن خوب و مهربانی بوده، گرچه دايی ام 
را بيشتر از مادرم دوس��ت داشته است. مادربزرگ 
هم هميشه می گويد كه مادرش هميشه برادرهايش 
را بيش��تر دوست داشته چون فکر می كرده دخترها 
ش��وهر می كنند و می روند. زنجيره های اعتقادهای 
محدودكننده و احساس های ناخوشايند از نسل های 
مختل��ف می گذرد. م��ا به خان��واده كمک می كنيم 
سنت های خانوادگی خود را تغيير دهند و عادات 
گرفتاری های چند نسلی را حل كنند و اين مشکل ها 
در مقايسه با آنچه گاهی بين مادرها و دخترها اتفاق 

می افتد، خيلی كوچک به نظر می رسد.  
 جهان در حال تغییر 

به نظر می رس��د بيشتر مردم باور دارند كه كودكی 
خودشان طبيعی و نرمال بوده است و سعی می كنند 
هنجارهای كودكی خودشان را به بچه هايشان هم 

تحميل كنند. اما با تغيير دنيا، حس نرمال بودن هم 
تغيير می كند. 

در نس��ل والدين، ازدواج زودهن��گام، تحصيالت 
ابتداي��ی، محافظه كاری س��ركوبگرانه و س��اختار 

خانواده هسته ای عادی بوده است 
 در نس��ل فرزن��دان، ازدواج ديرهنگام، تحصيالت 
عاليه، هرج و مرج سياس��ی و ساختارهای متفاوت 

خانواده عادی است. 
دخترها و رقیبان 

در خيلی از خانواده ها، مادر حاكم اس��ت. مجادله 
ي��ک زن قوی با همس��ر قوی اش، اگ��ر به دور از 
بچه ها باش��د، می تواند س��الم باش��د ام��ا والدين 
نابالغ بچه ه��ا را وارد مجادله های ش��ان می كنند. 
 اگ��ر والدي��ن نتوانند مش��کل خود را ح��ل كنند، 
بچه های شان س��عی خواهند كرد يکی از والدين 
)كه ش��کل قربانی داشته باش��د( حمايت كنند كه 
بيشتر نتيجه های ناخوش��ايندی هم در پی خواهد 

داشت.
دختری ممکن است تصور كند كه مادرش قربانی 
پدر بدش اس��ت و با مادر خود هم دردی می كند. 
اگر دخت��ری از انتقاد مادر خود از پدرش حمايت 
كن��د، رابطه و پيون��د آنها با هم قوی تر می ش��ود. 
دختر، در بزرگسالی به دنبال شريکی برای زندگی 
خ��ود خواهد بود كه درس��ت همانطور با او رفتار 
كند كه پدرش با مادرش رفتار می كرد و بعد او هم 

فرزندانش را وارد مشاجره هايشان خواهد كرد. 
چني��ن دخترهايی ممکن اس��ت بپرس��ند كه، آيا 
امکانش هس��ت كه پدرم مش��کلی نداشته باشد؟ 
هرچ��ه دخت��ر پ��در خ��ودش را بی مش��کل تر 
ببيند، بيش��تر از طرف مادر خ��ود مورد انتقاد قرار 
 می گيرد. خانم های زيادی به ما می گويند كه در 
خانواده هايش��ان، ش��کايت ك��ردن و انتقاد كردن 
جزو عادات و گفتگوهای عادی زنانه اس��ت. آنها 
واكنش های عصبانی و خسته پدرهای شان نسبت 
به اهانت های مادرانشان را هم رفتار عادی مردانه 

می پندارند.
 مادر بودن 

بيش��تر مادران بالغ از مس��ئوليت های مادری خود 

ل��ذت می برن��د. م��ادران نابال��غ از آزادی محدود 
ش��ده خود ش��کايت كرده، رفتار بچگانه خود را 
توجيه می كنند و ممکن اس��ت به صورت كالمی 
يا غيركالمی ش��ريک زندگی ش��ان را پ��س بزنند. 
برخی مادران نابالغ آنقدر به بچه های خود وابسته 
می شوند كه آنها را خراب می كنند. دخترهايی كه 
به مادرانشان وابس��ته می شوند، ممکن است نبوع 
احساس��ی كمی از خود نش��ان دهند و نتوانند در 
كارهای گروهی ش��ركت كنند يا زندگی زناشويی 
سالمی داشته باشند. چنين دخترهايی بيشتر بلوغی 

ديررس دارند. 
وابستگی درون خانواده 

سال ها ما به دنبال راه حل هايی برای وابستگی های 
عاطف��ی درون خانواده )به خصوص بين والدين با 
فرزندانشان و بين خواهر و برادرها - بوديم. متوجه 
شده ايم كه برخی مادران انتظارهای غيرواقعی در 

مورد دخترانشان دارند. به طور مثال: 
 دخترم بايد من را دوس��ت داش��ته باشد و مثل 

من باشد. 
 دخترم بايد كارهايی را بکند كه هميشه دوست 

داشتم انجام دهم.
  ما رابطه ای با هم خواهيم داش��ت كه دوس��ت 

داشتم هميشه با مادرم داشته باشم. 
وقتی اين اميدها و انتظارها درک نشوند، مادر نااميد 
و ناكام ممکن اس��ت دخترش را برای احساساتش 
سرزنش كند. دختر ممکن است به خاطر آنچه كه 
هست طرد شود و فقط زمانی مورد قبول مادر قرار 

می گيرد كه انتظارهای مادر را برآورده كند. 
زنان مستقل 

دخترانی كه مادرانشان را به خاطر هر فکر عصبی 
يا رفتار نامناس��ب مقصر می دانند، با وجود رشد 
سنی و جس��می از نظر احساس��ی هميشه كودک 
باقی می مانند. سئوال های متداول دخترهای بالغ و 

بزرگسال می تواند اينها باشد: 
 چرا بايد به دنبال تأييد مادرم باشم؟ 

 اشکالی ندارد ش��ادتر و خوشبخت تر از مادرم 
باشم؟ 

بيش��تر دختره��ا ق��دردان مراقبت های مادرش��ان 
هس��تند )نه انتقاده��ای آنها(، ب��ه خصوص وقتی 
ازدواج می كنند و خودش��ان مادر ش��دن را تجربه 
می كنن��د. بيش��تر دخترها حمايت های مادرش��ان 
را دوس��ت دارند )اما نه كنترل ك��ردن آنها را(، به 
 ويژه وقتی باردار می ش��وند و فرزندانشان به دنيا 

می آيند. 
نکته هايی برای مادران 

 فرزندانت��ان را ب��ه عن��وان انس��ان هايی خاص 
بپذيريد.  

 به هدف های زندگی تان جدای فرزندنتان ارزش 
بدهيد. 

 فرزندانت��ان را ب��ه خاطر مش��کل های خودتان 
سرزنش نکنيد.

مردان و اشتباه، هرگز!
دث

حوا

پسرها 
آموزش می بینند 
که دنیای بیرون 
را تحت کنترل 
کامل خود داشته 
باشند، همیشه 
به موفقیت دست 
پیدا کنند و در 
عوض به دنیای 
درونی خود که 
شامل افکار و 
احساساتشان 
است، کمتر توجه 
نشان دهند؛
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نماينده ولی فقيه در استان اصفهان گفت: افراط و تفريط  ها در مورد 
ائمه اطهار ناهنجاری دينی را به وجود می آورد و پسنديده نيست. به 
گزارش فارس، آيت اله سيد يوسف طباطبايی نژاد در جلسه شورای 
اداری استان اصفهان با گراميداشت هفته بسيج و دهه واليت اظهار 
داشت: همانگونه كه وظيفه خطير دوست داشتن اهل البيت را داريم، 
نبايد در ارتباط با ايشان افراط و تفريط كنيم. وی با انتقاد از برخی 
افراد و يا ش��عرايی كه زياده روی يا بزرگنمايی های اغراق آميز را در 
ش��أن ائمه اطهار انجام می دهند، افزود: البته بايد توجه داش��ت كه 
محبت به اين بزرگواران در جای خود بس��يار قابل احترام اس��ت. 
نماينده ولی فقيه در اس��تان اصفهان تصريح كرد: دين اس��الم تمام 
و كم��ال محبت اس��ت و غير از آن چيز ديگ��ری وجود ندارد. وی 
ب��ا بيان اينکه در جش��ن های تولد و حتی ش��هادت های ائمه هر چه 
ارادت و محبت به ايش��ان نشان دهيم بجاس��ت، تأكيد كرد: با اين 
وج��ود به كار بردن برخی الفاظ كه مورد رضايت خود ايش��ان نيز 
نيست، صحيح نيس��ت.  آيت اله طباطبايی نژاد عمل برخی شعرا كه 
مقايس��ه هايی بين ائمه و پيامبران انجام می دهند را ناپسند خواند و 
ادام��ه داد: در زمان حض��رت امام خمينی )ره( نيز توس��ط يکی از 
ش��عرا مقايس��ه  ای بين حضرت زهرا )س( و حض��رت مريم انجام 
ش��ده بود و برای بزرگنمايی يک��ی از دو بزرگوار، ديگری در كالم 
 شعر كوچک شده بود كه بسيار مورد نکوهش و عصبانيت حضرت 
امام )ره( ايش��ان قرار گرفت. وی به برخی افراد تندرو و كندرو كه 
س��بب ايجاد ناهنجاری هايی در جامع��ه و تفکرات دينی و اعتقادی 
مردم نيز می ش��وند، اش��اره كرد و افزود: دين اس��الم را دو گروه با 
اعمال و تفک��رات افراطی و تفريطی دچار هرج و مرج می كنند كه 

در اين امر مهم حضرت علی )ع( نيز تأكيد ويژه ای داشته اند. 

تاکنون توسط دو خیر صورت گرفته است؛
احداث چهار باب مدرسه

 زاینده رود 
حاجيه خانم بتول س��المتيان از خيران مدرسه سازی است كه 
به همراه همس��ر )حاج علی جناب( فعاليت خود را از س��ال 1374 
آغاز نموده اند. ايشان پس از فوت دخترشان )در سانحه هوايی( كه 
از فرهنگيان كوش��ا و مطرح بودند؛ اقدام به مدرس��ه سازی نمودند 
و تاكنون چهار مدرس��ه ساخته و در اختيار فرزندان اين مرز و بوم 
قرار داده اند. مرحوم محمدحسين سالمتيان )پدر حاجيه خانم( خود 
ني��ز از خيران ب��وده و در زمان خويش خدمات زي��ادی انجام داده 
بود، از جمله كتابخانه محمدحسين سالمتيان در خيابان صائب. اين 
بان��وی بزرگوار نيز در دنباله امور خيرخواهانه پدر و با نيت آرزوی 
فرزند مرحوم خود، يک باب مدرس��ه به نام ايش��ان )فاطمه البتول( 
در بهارس��تان و يک باب مدرسه در شاهين شهر ساخته، همسر اين 
بزرگوار نيز تاكنون پيش دانش��گاهی نسرين جناب را در خيابان 22 
بهمن و هم چنين مدرسه ای در خيابان رزمندگان ساخته و در اختيار 

آموزش و پرورش قرار داده است.

برگزاری اولین همایش تخصصی 
حفـظ کاربری اراضــی 

زراعی و باغی لردگان
به گزارش اداره روابط عمومی سازمان جهاد كشاورزی استان، اولين 
هماي��ش تخصصی حفظ كاربری اراضی زراعی و باغی شهرس��تان 

لردگان برگزار شد.
غالمعلی سعيدی مدير جهاد كشاورزی شهرستان لردگان گفت: در 
اين همايش كه با حضور كارشناس��ان مديريت امور اراضی اس��تان 
و 50 نف��ر از بهره برداران بخش كش��اورزی لردگان برگزار ش��د، 
فراگيران با تاريخچه قانون حفظ كاربری اراضی، ماهيت و شبهات 
قان��ون حفظ كاب��ری اراضی، رف��ع ابهام ها و ش��بهات قانون حفظ 

كاربری اراضی و ضرورت حفظ كاربری اراضی آشنا شدند.
شايان ذكر است: در سال گذشته 84 هکتار از اراضی ملی شهرستان 
لردگان از طريق كميس��يون امور اراضی اس��تان به متقاضيان دارای 

شرايط واگذار شده است. 

برگزاری گردهمایی بیعت با والیت 
در شهرکرد

 زاینده رود 
همزمان با 5 آذر سالروز تشکيل بسيج مستضعفين به فرمان 
بنيانگذار جمهوری اس��المی تجمع بزرگ بسيجيان شهركرد در 

محل مصلی امام خمينی)ره( اين شهر برگزار شد.
به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، در اين مراسم كه 
هزاران نفر از بسيجيان عضو گردان های عاشورا، الزهرا )س( و 
امام حسين )ع( حضور داشتند استاندار چهارمحال و بختياری با 
تبريک سالروز تشکيل بسيج مستضعفين به فرمان حضرت امام 
خمينی )ره( هراس دش��منان از تفکر بسيجی را نشان ايستادگی 
بس��يجيان در راه امام و واليت عنوان كرد. مهندس عنابس��تانی 
افزود: هر كس برای سرنوش��ت، آرمان و اعتقادات ملت ارزش 

قائل شود يک بسيجی است.
وی افزود: بس��يجی يعنی كسی كه از رنج مسلمانان عالم نگران 
بوده و به دنبال اتحاد جهان اسالم باشد و در راه نجات انسان ها 

از گرفتاری حاضر به جانفشانی باشد.
عنابستانی افزود: بسيج مصداق واقعی ايثار، فداكاری، جانفشانی، 
از خود گذش��تگی و واليت پذيری می باشد. ناطق به خدمات 
س��ه دهه تشکيل بس��يج به انقالب و نظام اسالمی اشاره كرد و 
گفت: بس��يج برای س��ربلندی و عزت ملت ايران و رسيدن اين 
ملت ب��ه آرمان های متعالی خود از بدو تش��کيل در خط مقدم 
دفاع بوده اس��ت و در هر عرصه ای كه دش��من به قصد نابودی 
نظام جمهوری اس��المی و دست آوردهای انقالب اسالمی شده 

است بسيج به مقابله با آن پرداخته است.
اس��تاندار اس��تان چهارمحال و بختياری به ش��بيخون فرهنگی 
دشمنان عليه نظام اسالمی ايران اشاره كرد و گفت: عرصه جنگ 
نرم دش��من فقط با تفکر بس��يجی قابل مقابله است. وی گفت: 
جن��گ نرم يعنی جنگ سياس��يون دغل باز، وارون��ه جلوه دادن 
حقاي��ق و واقعيات، ايجاد فضای دلمردگی، از بين بردن اميد به 

آينده، منحرف نمودن يک ملت از آرمان ها و خود می باشد.

کسب مقام اول بسیجی لردگان 
در جشنواره علمی مخترعان 

 زاینده رود 
به گزارش بس��يج اس��تان چهارمحال و بختي��اری، در اين 
جشنواره كه با حضور 80 مخترع استان در شهركرد برگزار شد، 
ابراهيم صالحی دانش آموز دبيرس��تان كار و دانش در رشته برق 
صنعتی با ارائه اختراع خود مقام اول را كس��ب كرد. صالحی با 
ارائه دس��تگاه كاهنده آالينده های س��وختی و كم كننده مصرف 
بنزين، ضمن به اثبات رس��اندن توانايی جوانان ايرانی توانست 
گام بزرگ��ی در جهت اصالح الگوی مصرف بردارد. وی س��ال 
آينده در جش��نواره علمی مخترعان سراس��ر كشور نيز شركت 

می كند.

درشهرستان لردگان: 
مراسم راهپیمایی حمایت از والیت 

بسیجیان
هم زمان با هفته مبارک بسيج مراسم راهپيمايی حمايت از واليت بسيجيان 
در شهرس��تان لردگان برگزار شد. به گزارش بسيج استان چهارمحال و 
بختياری، در روز 5 آذر بسيجيان لردگان در همايش راهپيمايی عمومی 
حمايت از واليت ش��ركت كردند. مس��ئول س��ازمان ورزش و بسيج 
ورزشکاران سپاه ناحيه گفت: اين مراسم از محل ستاد ناحيه تا مصالی 
نماز جمعه اين شهر برگزار شد. سيد حسين حسينی راد افزود: سرودن 
اشعار حماسی، بانگ اله اكبر و ديگر شعارهای مذهبی، از ديگر برنامه های 

اين همايش بود.

 صبحگاه مشترک بسیجیان
در خانمیرزا

به مناس��بت گراميداشت هفته مبارک بس��يج، صبحگاه مشتركی با 
حضور خانواده معظم شهدا و ايثارگران نيروهای نظامی و انتظامی، 
مسئوالن اداره ها و نهادهای دولتی و بسيجيان بخش خانميرزا در محل 
حوزه امام حسن )ع( برگزار شد. به گزارش بسيج استان چهارمحال و 
بختياری، در اين مراسم مسئول سياسی سپاه ناحيه لردگان با اشاره به 
جايگاه بسيج در كشور گفت: مقامی كه بسيجيان در جامعه به دست 
آورند به خاطر نفس مسيحايی امام راحل بود كه بر اين نهاد مقدس 
دميده شد و بسيجيان اين مملکت با لبيک گويی به ندای رهبر خود 
در برابر تجاوزات و وحش��ی گری های دشمنان ايستاده اند و باعث 

سرافرازی ايران و اقتدار بسيج شدند.

گشتی در اخبارروی میز

 زاینده رود 
مديركل مركز مديريت بحران 
استانداري اصفهان در شوراي اداري 
استان گفت: امروز )8 آذرماه( مانور 
بزرگ زلزله و ايمني با حضور 2/5 
ميليون نفر در سراسر استان اصفهان 
برگزار مي شود كه برپايي اين مانور 
با توجه به وقوع زلزله 3/5 ريشتري 
5 آذرماه در محدوده ش��اهين شهر 

الزم و ضروري است.
اظه��ار  ف��روش  شيش��ه  منص��ور 
داش��ت: در اي��ن مان��ور بي��ش از 
و  كارگ��ران  از  نف��ر  ه��زار   800
و  كارمن��دان  از  نف��ر  ه��زار   800 
دان��ش آم�����وزان، ش��ركت م��ي 
و  دانش آم��وزان  اولي��اي  و  كنن��د 
و  ش��هري  منطقه ه��اي  س��اكنان 
روس��تايي ني��ز اي��ن مان��ور ايمني 

خواهن��د  همراه��ي  را  زلزل��ه   و 
كرد. 

وي اضافه كرد: دس��تورالعمل اجراي 
اين برنامه در س��اعت معي��ن به كليه 
اداره ها، صنايع و مدرسه ها ابالغ شده 
است كه بين س��اعت 10 الي 10/30 
با اج��راي آژي��ر مخصوص ش��روع 
مان��ور آغ��از مي ش��ود و ط��ي آن در 

سراسر استان مانور خروج اضطراري 
و تمري��ن ب��راي مقابل��ه ب��ا زلزله و 
 ام��داد و نجات ه��اي بع��دي انج��ام 

مي پذيرد.
مديركل مديريت بحران استان تصريح 
ك��رد: زنگ ايمن��ي زلزله نيز توس��ط 
استاندار اصفهان در يکي از مدرسه ها 
ب��ه صدا درخواهد آمد و دانش آموزان 

از اي��ن پس به طور اصول��ي با ايمني 
زلزله آش��نا ش��ده و آموزش خواهند 

ديد.
منصور شيش��ه ف��روش با اش��اره به 
جلسه هاي ستاد آب اس��تان گفت: با 
حضور مس��ئوالن و 50 نفر از نخبگان 
كشاورزي در كارگروه ويژه مديريت 
خشکس��الي، مسائل آب به طور دقيق 

مديريت و برنامه ريزي مي ش��ود و 
به طور قطع با خشکس��الي امس��ال 
ك��ه ت��ا دي ماه بارش��ي ب��راي آن 
 پيش بيني نمي ش��ود، مقابله خواهد 

شد. 
وي مي��زان ثبت ش��ده ب��ارش در 
اصفه��ان را 2/7 ميليمت��ر دانس��ت 
كه اين بارش در خ��ور بيابانک در 
حد صفر و در س��ميرم ۶/1 ميليمتر 
ثبت ش��ده اس��ت و با وجود حجم  
 245 ميلي��ون مترمکعب��ي آب س��د 
زاينده رود و كاهش ذخيره آب سد 
حنا در سميرم و نيز ذخيره برفي در 
حد صفر اس��تان، ضرورت مقابله با 

خشکسالي بديهي است.
خاطرنش���ان  ف���روش   شيش����ه 
س��ال گذشته  اعتبارهاي  س��اخت: 
در خصوص خشکس��الي با كمک 
اس��تاندار تخصيص يافته است و  24 
ميليارد تومان صرف هزينه عمراني و 
35 ميلي��ارد تومان صرف تس��هيالت 
شده است. وي عنوان نمود: بيمه هاي 
كشاورزي تا دي ماه تمديد شده و 48 
ميليارد تومان بيمه كشاورزي و غرامت 
 به كش��اورزان اس��تان پرداخت شده 

است.

 زاینده رود 
در  اس��ماعيلي   محمدمه��دي 
اظه��ار  اس��تان  اداري   ش��وراي 
داش��ت: ب��ا پيگيري هاي ب��ه عمل 
آم��ده، 80 درصد از بودجه فرهنگي 
 اس��تان اصفه��ان تخصي��ص يافت��ه 
اس��ت و در اين امر اصفهان جلوتر 
از س��اير استان ها عمل كرده است و 
تا پايان س��ال همه بودجه فرهنگي 
جذب خواهد ش��د و براي مصرف 
آن ني��ز 25 ط��رح كالن فرهنگ��ي 
برنامه ريزي ش��ده و ب��ه ارگان هاي 
در  هدف گي��ري  جه��ت  اس��تان 
 برنامه ها و اع��الم نظر ابالغ خواهد 

شد.
اس��تانداري  امنيتي  معاون سياس��ي 
اصفه��ان، بودج��ه فرهنگ��ي س��فر 
رياس��ت جمه��وري را زمينه س��از 
تح��ول فرهنگي در اس��تان و انجام 
برنامه هاي كالن و ماندگار فرهنگي 
به خص��وص در راس��تاي مبارزه با 

جنگ نرم ارزيابي كرد. 
جلس��ه هاي  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وي 
منظ��م س��تاد ق��رارگاه عدال��ت در 
خص��وص هدفمن��دي يارانه ها، به 
تش��کيل س��تادهاي مش��ابه در كليه 
شهرس��تان هاي استان اش��اره كرد و 
افزود: در استان آمادگي و هماهنگي 

در ح��د عالي بي��ن ارگان ها و مردم 
ب��راي اج��راي هدفمن��دي يارانه ها 
وج��ود دارد و بازار همکاري خوبي 
با دولت داش��ته و اصناف با آرامش 

به كار مشغول هستند.
اس��ماعيلي تصري��ح ك��رد: رون��د 
قيمت ها رو به پايين است و وزارت 
بازرگان��ي احاطه كامل بر بازار دارد 
و اين كاهش قيمت بايد در خدمات 
و عوارض دولتي نيز احس��اس شود 
و خدمات با قيمت پايين تر به مردم 

ارائه شود.
وي ذخيره سازي و حضور اجناس 
در ب��ازار را مثب��ت ارزياب��ي كرد و 

نظ��ارت دقي��ق ب��ر ب��ازار و اماكن 
توزيعي و اطالع رس��اني دقيق ملي 
يارانه ها  در خص��وص هدفمن��دي 
را از نکته ه��اي خ��وب عملکردي 

قرارگاه عدالت قلمداد كرد. 
اس��تانداري  امنيتي  معاون سياس��ي 
اصفه��ان، حض��ور حماس��ي مردم 
و  مفي��د  فعاليت ه��اي  و  اصفه��ان 
ارزن��ده آنها را در 25 آبان س��الروز 
حماس��ه ايثار اصفهان ستايش كرده 
و ديدار مردم ش��هيدپرور اصفهان با 
مق��ام معظم رهب��ري را نقطه عطفي 
در تاريخ سياس��ي فرهنگي اصفهان 

توصيف كرد.

 زاینده رود 
 اس��تاندار اصفهان در ش��ورای اداری اس��تان 
گفت: در اس��تان اصفهان با مدد عمليات گس��ترده 
و جه��اد مس��کن س��ازی مهر، م��ازاد ب��ر تقاضای 
 ارائ��ه ش��ده از ط��رف مردم مس��کن مه��ر وجود 

دارد. 
عليرضا ذاكر اصفهانی اظهار داش��ت: در كشور پس 
از تهران دارای رتبه نخست در بين استان های كشور 
از لحاظ س��اخت مس��کن مهر هس��تيم كه با وجود 
درخواس��ت، حدود ۶0 هزار نف��ر بيش از 87 هزار 
واحد مس��کن مهر در سراسر استان در حال ساخت 

می باشد. 
ك��ه در مس��کن مه��ر و س��اخت واحده��ای آن 
در ش��هرهای ب��االی 25 ه��زار نف��ر جمعي��ت نيز 
 رتب��ه اول كش��ور توس��ط اصفه��ان اح��راز ش��ده 

است.
اس��تاندار اصفهان اضاف��ه كرد: در بخ��ش اجرايی 
اصفه��ان، ته��ران و خراس��ان رض��وی در ص��در 
اس��تان های كش��ور از لح��اظ اج��رای برنامه ه��ا و 
مصوبه ه��ای دول��ت ق��رار دارن��د و در روزه��ای 
اخير در نمايش��گاهی در اس��تان گلس��تان از استان 
 اصفهان به س��بب توس��عه صنايع دستی تقدير شده 

است.
 وی با اش����اره ب��ه مش����کل های آب اس����تان، 
صرف��ه جويی مردم و هم دلی مس��ئوالن را دو عامل 
غلب��ه بر اين نابه س��امانی دانس��ت و گف��ت: تهيه 
طرح جام��ع مقابله با خشکس��الی، تمهيدهای بيمه 
كش��اورزی، اس��تفاده از توان علمی دستگاه ها برای 
ط��رح جامع آب، تس��ريع در عمليات تونل س��وم 
كوهرن��گ و پروژه ه��ای آب رس��انی، از مهم ترين 
مس��ائل مطرح ش��ده و مورد ني��از در مديريت آب 

استان است.  
ذاك��ر اصفهانی در خصوص ايجاد اش��تغال تصريح 
ك��رد: از هدف های ايجاد اش��تغال جلوتر هس��تيم 
و در ۶ ماه��ه نخس��ت موف��ق ب��ه ايج��اد ۶0 هزار 
 شغل ش��ده ايم كه بيش��تر آن در بخش مسکن بوده 

است. 
وی پيش��رفت مصوبه  س��فرهای اس��تانی رياس��ت 
جمه��وری را مثب��ت ارزيابی كرد و آم��ار آن را به 
ص��ورت ۹۶ درص��د پيش��رفت مصوبه های س��فر 
اول، 7۹ درص��د تحقق مصوبه های س��فر دوم و 53 
درصد انجام مصوبه های دور سوم سفرهای رياست 

جمهوری دانست. 
اس��تاندار اصفه��ان خاطرنش��ان ك��رد: مش��کل ها 

 باي��د بي��ن دس��تگاه ها ب��ا تعام��ل و جم��ع بندی 
 چه���ره ب��ه چه����ره در ش���ورای اداری ح���ل 
 ش��ود و مدي��ران ب��ه دنب��ال مچ گي��ری از همديگر 
نباش��ند، بلک��ه با وف��اق و هم دل��ی و هم افزايی از 
تخري��ب همديگ��ر جلوگي��ری ك��رده و از اي��راد 
س��خنان ني��ش دار و كنايه آل��ود خ��ودداری كنند 
و تنه��ا در پ��ی تحق��ق هدف هاي��ی چون اش��تغال 
كالن  و  مل��ی  طرح ه��ای  پيگي��ری  و   پاي��دار 

باشند.

شهرستان

نماینده ولي فقیه در استان اصفهان:
افراط و تفریط هاي دیني 

پسندیده نیست 

مدیرکل مرکز مدیریت بحران استان اصفهان:

برگزاری مانور زلزله با شرکت 2/5 میلیون نفر در استان

استاندار اصفهان:
کشاورزان اصفهان خود را با شرایط 

تطبیق دهند 

رئیس کل دادگستري چهارمحال و بختیاري:
مبلغان، رقابت هاي قومي 

را حذف کنند

آیت اله نمازي:
مسأله والیت فقیه از زمان خود پیامبر 

مطرح بوده است

در منطقه هاي محروم فارسان
 برگزاری برنامه سنجش سالمت 

دانش آموزان
اس��تاندار اصفهان گفت: كشاورزان اصفهانی در اين شرايط خشکسالی كه 
زمان تداوم آن نيز مش��خص نيس��ت بايد خود را با ش��رايط تطبيق دهند. 
به گزارش فارس، عليرضا ذاكراصفهانی در جلس��ه ش��ورای اداری استان 
اصفهان با اش��اره به مالقات مردم اصفهان با رهبر فرزانه انقالب اس��المی 
بيان داشت: در مالقات هايی كه در قبل با مردم داشتيم بسيار تمايل داشتند، 
با ايش��ان ديدار كنند و حضور گسترده مردم در اين حماسه تاريخی نشان 

از عالقه آنها به رهبر انقالب اسالمی دارد. 
وی با بيان اينکه امروزه مش��کل های عمده ای را در اس��تان اصفهان شاهد 
هس��تيم، افزود: البته اين در حالی اس��ت كه همدلی مس��ئوالن با يکديگر 
خوب اس��ت و درصدد حل مش��کالت هستند. اس��تاندار اصفهان تصريح 
كرد: در حال حاضر ش��رايط جدی و س��ختی در حوزه آب اس��تان ايجاد 
شده و چالش خشکسالی به وجود آورنده مشکل های متعددی شده است. 
ذاكراصفهانی ادامه داد: تش��کيل جلس��ه های متعدد با نماينده بهره برداران 
كش��اورزی، اس��تفاده از توانايی ه��ای علم��ی و دانش��گاهی، تس��ريع در 
بهره برداری تونل س��وم كوهرنگ و همچنين مساعدت سازمان بازرگانی با 
كش��اورزان به منظور انجام فعاليت های خود از برنامه های انجام شده برای 
رس��يدگی و بهتر ش��دن وضعيت كشاورزان در ش��رايط خشکسالی است. 
وی با اش��اره به اينکه از ابتدای س��ال جاری قول ايجاد 80 هزار ش��غل را 
در اس��تان اصفهان داده ايم، بيان داش��ت: در اين چند ماه پيشرفت خوب و 

جلوتر از برنامه داشته ايم. 

رئيس كل دادگس��تری چهارمحال و بختياری گفت: مبلغان س��عی كنند 
رقابت ه��ای قومی را در برگزاری عزاداری ه��ا حذف كنند. به گزارش 
فارس، رضا موس��وی در جلسه شورای س��تاد احيای امر به معروف و 
نهی از منکر در اين اس��تان با اش��اره به فعاليت س��تاد امر به معروف و 
نهی از منکر در استان اظهار داشت: گزارش های ارائه شده از سوی اين 
اس��تان در سطح استان نش��ان از موفقيت روزافزون اين ستاد در زمينه 
ترويج معروفات و نهی از منکرات در اس��تان دارد. وی با اشاره به فرا 
رس��يدن ايام محرم الحرام گفت: عموم افرادی كه در مراسم دهه محرم 
ش��ركت می كنند افراد آگاه و با اخالص هستند كه گاهی ديده می شود 
در برخ��ی از منطقه ها قوميت هايی وج��ود دارد كه قوميت گرايی را در 
برگزاری مراس��م های دهه محرم دخالت می دهند. موسوی بر ضرورت 
حذف رقابت های قومی محلی از سوی مبلغان دينی تأكيد كرد و گفت: 
زمانی مداح اهل بيت)ع( می تواند مس��ئوليت خ��ود را به خوبی انجام 
دهد كه غم و ش��ادی اه��ل بيت عصمت و طه��ارت)ع( در وجودش 
شعله ور باش��د. رئيس كل دادگس��تری چهارمحال و بختياری جايگاه 
مداحی را بس��يار مهم و حساس دانس��ت و گفت: مداحان همواره در 
معرض داوری مردم قرار دارند كه در اين راستا بايد به رسالت خود به 
خوبی عمل كنند. وی گام نخست مداحی را شناخت و معرفت نسبت 
به اهل بيت عصمت و طهارت)ع( دانست و گفت: مداح بدون شناخت 

سيره اهل بيت عصمت و طهارت)ع( موفق نيست. 

ب��ه گزارش فارس، آيت اله عبدالنبی نم��ازی در همايش عرفان واليت 
در كاش��ان تصريح كرد: مس��أله واليت فقيه، مس��أله جديدی نيس��ت 
 ك��ه ع��ده ای كم اطالع آن را منتس��ب به ام��ام راحل يا مرح��وم نراقی 

می دانند. 
وی اظهار داش��ت: بحث واليت فقيه يا به تعبيری، حکومت اس��المی، 
از زم��ان خود پيامبر و ائمه معصومين )ع( مطرح بوده و فقها و بزرگان 
ب��ه ط��ور اجمال و برخ��ی به ص��ورت تفصيلی و نه به ط��ور كامل و 
جام��ع پيرام��ون آن بحث كرده اند. وی با تش��ريح ش��واهد موجود در 
زمين��ه بحث واليت فقيه تصريح كرد: طالب و روحانيون بايد مس��لح 
به پاس��خ پيرامون پرسش ها و شبهات اين مقوله باشند. به گفته وی در 
عص��ر غيبت كه از فيض درک صاحب االمر محروم هس��تيم بايد برای 
جلوگيری از هرج و مرج و هدايت امت اس��المی به دس��ت بيگانگان 

سپرد بايد ولی فقيه هدايت امت را بر عهده داشته باشد. 
عضو ش��ورای خبرگان رهبری با اشاره به هدايت برخی از كشورهای 
اسالمی توسط غربی ها خاطرنشان كرد: در هيچ شرايط و زمانی خداوند 
س��بحان راه س��لطه ای برای كفار ب��ر مس��لمانان در زمينه های مختلف 
سياس��ی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و نظامی قرار نداده اس��ت. وی 
اضاف��ه كرد: خداوند تمام راه ها و منافذ را بس��ته اس��ت و يک حصار 
تشريعی را كنار امت اسالمی بنا كرده كه هيچ راه نفوذی برای بيگانگان 

وجود ندارد. 

زاینده رود  
در س��ومين روز از هفته مبارک بس��يج، برنامه س��نجش سالمت 
دانش آموزان منطقه های محروم شهرس��تان فارسان با حضور پزشکان 

بسيجی برگزار شد.
به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، مسئول بسيج سازندگی 
سپاه فارسان با اعالم اين خبر، هدف از اجرای اين طرح سنجش دانش 
 آموزان از نظر سالمت و معرفی بيماران و نيازمندان به مراكز درمانی اعالم 

كرد.
س��رهنگ پاسدار احمد ترابی خاطرنشان س��اخت: در اين طرح سعی 
بر آن ش��ده اس��ت تا كمبودهای پزش��کی و س��المتی اي��ن منطقه ها 
بررس��ی و به مس��ئوالن مرب��وط و مجري��ان طرح های بهداش��ت و 
 س��المت در شهرس��تان جهت برنامه ريزی صحي��ح در آينده گزارش 

شود.
وی خاطرنش��ان س��اخت: در اين طرح كه به همت بسيج سازندگی و 
پزشکان بسيجيان اين ش��هر انجام شد، روستاهای گوشه و چغاهست 
مورد بررسی قرار گرفت و تعداد 100 نفر از دانش آموزان دختر معاينه 

و سنجش سالمت شدند.
س��رهنگ ترابی افزود: تعداد 30 نفر از دانش آموزان جهت معاينه های 
تخصصی ت��ر به مركزهای درمانی و تخصصی مركز شهرس��تان معرفی 

گرديدند و تعداد ۶0 نفر نيز ويزيت رايگان  شدند.

استاندار اصفهان:

در استان اصفهان مازاد بر تقاضاي مردم، مسکن مهر وجود دارد

معاون سیاسي امنیتي استانداري اصفهان:

25 طرح کالن براي بودجه فرهنگي استان اصفهان
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عالم برزخ کجاست؟
برزخ در لغت به معنای آن چيزی است كه بين دو شیء قرار گيرد. 

برزخ شامل آنچه بين دنيا و آخرت است، می شود از زمان مرگ تا قيامت. در بسياری 
از تفاسير از برزخ تعبير به حائل و مانع شده است. 

حائلی كه بعد از مرگ مانع بازگشت انسان به دنيا می شود. زمانی كه مرگ يکی از آنان 
فرارس��د، می گويد: »پروردگار من! مرا بازگردانيد! شايد در آنچه ترک كردم )و كوتاهی 
نمودم( عمل صالحی انجام دهم!« )ولی به او می گويند:( چنين نيست! اين سخنی است 

كه او به زبان می گويد. 
پش��ت س��ر آن��ان مانع��ی اس��ت ت��ا روزی ك��ه برانگيخت��ه ش��وند. ولی ب��ه زودی 
 ب��ا پاس��خ منف��ی رو ب��ه رو می ش��وند چ��را ك��ه در اي��ن گون��ه دوره ه��ای انتقالی، 
راه بازگشت  وجود ندارد همان گونه كه جنين به رحم مادر باز نمی گردد و ميوه ای كه 

از درخت جدا شد هرگز به شاخسار نمی چسبد. 
همانطور كه جنين وقتی بدنيا آمد از لحاظ كمال رشد در حد جلوتری قرار می گيرد و 
ديگر امکان ندارد كه به رحم بازگردد، انس��انی كه مرد و حقايق عالم برزخ را مش��اهده 
كرد از لحاظ كمال، جلوتر از زمان حياتش در دنيا قرار می گيرد و ديگر بازگش��تش به 
طور طبيعی به دنيا امکان ندارد. از اين رو تمام قصه هايی كه برای بازگش��ت مرده ای 
به دنيا هر چند برای لحظه ای مرگ را تجربه كرده باشد، بافته شده است دروغ محض 

است. 
بنابراين برزخی مانع بازگشت است مانعی كه تا قيامت ممانعت می كند امتداد برزخ تا 

قيامت از واژه »الی يوم يبعثون« فهميده می شود. 
پس برزخ به فاصله زمانی دنيا و آخرت، و به مکانی كه در آن ارواح و اجساد برزخی 
زندگ��ی می كنند، گفته می ش��ود. عالم برزخ از لحاظ كيفيت حد متوس��ط بين دنيا و 

آخرت است. 
مانند حيات دنيوی ضعيف و بازيچه و فريب دهنده نيس��ت و مانند حيات آخرتی نيز 

عالی و با شعور نيست. بلکه حد وسط اين دو است.
 امام كاظم فرمود : »هر كس از دوستان و پيروان ما بميرد،و هنوز قرآن را به طور كامل 
فرا نگرفته باش��د، در قبرش به او تعليم می دهند، تا خداوند بدين وس��يله درجاتش را 
باال ببرد، چرا كه درجات بهشت به اندازه آيات قرآن است، به او گفته می شود. بخوان 

و باال برو. او می خواند و باال می رود.«
فلسفه عالم برزخ 

دنيا جايگاه آزمايش و تربيت اس��ت، محلی برای س��اخته ش��دن و جمع كردن توش��ه 
اس��ت. قيامت نيز دادگاه عدل الهی و رس��يدگی به خوب و بد است كه اگر نباشد ظلم 
و نقص اس��ت. بهشت و جهنم هم فلسفه روشنی دارند. اما فلسفه وجودی عالم برزخ 

چست ؟
خداون��د جهان را ب��ا قوانين تکوينی مخصوصی آفريد كه هم��واره تمام امور جهان از 

طريق اين قوانين انجام می شود. نقض در قوانين الهی راه ندارد. 
خداون��د خود نيز برخالف قوانين عمل نمی كند. اين مقتضای حکمت اوس��ت. برای 
بوجود آمدن انس��ان بايد مرحله نطفه وسپس مرحله جنين وبعد از آن مرحله تولد و...

سپری شود.
جه��ان ني��ز ب��رای تکام��ل و درک حقايق قيامت ورس��يدن ب��ه جهان ه��ای ماورای 
درک بش��ر همچ��ون بهش��ت و جهن��م باي��د ي��ک س��ير تکامل��ی را طی كن��د عالم 
 ب��رزخ يک��ی از مراح��ل مه��م در س��ير تکاملی اي��ن جه��ان و مقدمه ايج��اد قيامت 

است. 
عال��م ب��رزخ هم جهان هس��تی را برای درک قيام��ت آماده می كند و ه��م به ظرفيت 
 انس��انها اع��م از خ��وب و بد می افزاي��د ظرفيتی كه الزم��ه طبيع��ی درک جهان برتر 

است.
يکی از صاحبنظران در اين باره می گويد: يکی از فلسفه های وجود عالم برزخ اين است كه 
در آن پاره ای از كمبود های تعليم و تربيت مومنان، جبران می گردد، درست است كه آنجا 
 جای عمل صالح نيست، ولی چه مانعی دارد كه محل معرفت بيشتر و آگاهی و تکامل افزونتر 

گردد.

در زندگ��ی گاهی اوقات پيش آمده ك��ه می بينيم، در مقام عمل 
اله و خدای خود را كس��ی ديگر قرار داده و پيرو و دنباله روی 

وی هستيم. 
ای رس��ول خدا آي��ا نمی بينی آن را كه ه��وای نفس خويش را 
خ��دای خود قرار داده و خدا او را با علم )پس از اتمام حجت( 
گمراه می س��ازد و برگوش و دلش مه��ر می زند و بر ديده اش 
پ��رده ای می افکن��د، پس چه كس��ی بعد از خ��دا او را هدايت 
خواه��د كرد آيا پند نم��ی گيريد؟« از اينکه در اي��ن آيه كريمه 
واژه »الهه« را مقّدم بر »هواه« ذكر كرده است معلوم می شود كه 
بعضی اوقات افراد به طور كامل می دانند كه خدا و پروردگاری 
دارن��د و باي��د او را بپرس��تند و از او اطاعت نماين��د ولی از آن 
جهت كه گرفتار هوای نفس اس��ت، به جای »اله« از نفس خود 
كه ماالمال از فساد و شهوات است اطاعت می كنند، بلکه هوای 

نفس را به جای خدا قرار می دهند. 
حال بايد ديد چگونه ممکن اس��ت كس��ی هوای خود را عبادت 

كند، با آنکه عبادت تنها و تنها شايسته مقام ربوبی است؟ 
آری ! همين طور اس��ت، عبادت فقط از آن خدا اس��ت. عبادت 
چيزی جز اطاعت نيست، پس هر كس ديگری را � چه از جنس 
انس��ان باشد و چه از جنس جماد باشد و يا حتی مالئکه باشد � 
اطاعت كند، او را در حقيقت عبادت كرده اس��ت و آن شی ء را 

معبود خويش قرار داده است. 
خداون��د می فرمايد: آيا با ش��ما فرزن��دان آدم پيمان نبس��تم كه عبادت 
ش��يطان نکنيد چرا كه او برای شما دشمنی است آشکار، بلکه مرا عبادت 
كنيد كه عبادت من، صراط مس��تقيم و راه درست و صحيح است.« دقت 
فرمائيد خداوند هش��دار می دهد كه من با ش��ما آدميان از»روز الس��ت« 
پيمان بس��تم كه از ش��يطان دوری كنيد و او را نپرس��تيد و از او اطاعت 
نکني��د. عب��ادت به معنای اطاعت اس��ت، پس اگر كس��ی ش��يطان را يا 
 ه��وای نف��س را اطاعت كن��د آن را »اله« خود ق��رار داده، ودر واقع او را 

می پرستد. 
اين آيه ش��ريفه ناظر به عهد و پيمان فطری و عقلی و شرعی است يعنی: 
پيمان گريز از شيطان و فرار به سوی خدای رحمان در فطرت و سرشت 
انس��ان نهاده شده است و انسان از فساد و منبع فساد و تباهی متنّفر است 
و به كمال و منبع خوبی عش��ق می ورزد. ش��يطان نيز منبع فساد و خدای 
رحمان، منبع كمال و خوبی هاس��ت. خداوند به ما يادآوری می كند كه: 
»ای فرزندان آدم ! به هوش باش��يد كه ش��يطان فريبتان ندهد، همان گونه 
كه والدين ش��ما را از بهشت بيرون كرد... او و پيروانش شما را می بينند 
و شما آنها را نمی بينيد.« اين موجود خبيث و خائن با آنکه برای والدين 
ما قس��م خورده بود كه من خيرخواه ش��ما هس��تم، در عين حال به آنها 
 خيان��ت كرد. حال با ما كه قس��م خورده اغوايم��ان می كند، چه خواهد 

كرد؟! 
عبادت در مورد شیطان، به مفهوم اطاعت است 

 مقص��ود از عب��ادت به معنای پرس��تش نيس��ت، زيرا كس��ی ش��يطان را 
نمی پرس��تد، بلکه به معنای »اطاعت« اس��ت گناهکار، در مسير طغيان و 
عصيان، از وسوسه های شيطان اطاعت می كند؛ همچنان كه از نفس اّماره 
و هوای نفس خويش اطاعت می كند. خداوند هشدار می دهد كه هوا را 
خدای خود قرار ندهيد، و می توان گفت كه هوا امری كلی و جامع است 
كه شامل هر چيزی می شود كه »صبغه اله« نداشته باشد و از روی انديشه 

و هوای انسانی تراوش كرده باشد. 

پس از مقصود )علی علم( اين اس��ت كه اين چنين كسانی كه هواپرست 
هستند، عالمانه و با شعور از آن اطاعت می كنند و هوای خود را مقّدم بر 
خدا می دانند و اين گمراهی بزرگی است كه انسان بداند و خالف كند. 
البته ش��ايد برای برخی از مردم ش��گفت انگيز و باور كردنی نباش��د كه 
انس��انی با علم به وج��ود خدا و ضرورت تبعيت و پي��روی و اطاعت از 
او، ه��وای نف��س خود را مورد اطاعت و پرس��تش ق��رار دهد ولی هرگز 
عجيب نيس��ت. انسان های زيادی � چه بسا در لباس دين هم باشند � در 
همين دنيای معاصر ديده می ش��وند كه با علم و درايت و شعور و ايمان 
و عواق��ب ام��ور و باوركردن مبدأ و معاد، تمام ارزش��های الهی را زير پا 
می گذارن��د و با كمال جرأت در براب��ر آن ارزش ها مقاومت می كنند و نه 
تنها خود را گرفتار غضب و خش��م خدا نموده، بلکه مردم را به فس��اد و 
 انحراف می كشانند. مگر ابوجهل نبود كه می گفت: به خدا قسم می دانم كه 
محمد )ص( راس��ت می گويد ولی به خاطر ه��وای نفس با وی مخالفت 
می كرد و چه بس��يارند ابوجهالن دانش��مند كه همه چيز را به خاطر هوا 
زير پا می گذارند! آيا با ش��ما فرزندان آدم پيمان نبستم كه عبادت شيطان 
نکنيد چرا كه او برای ش��ما دشمنی است آش��کار، بلکه مرا عبادت كنيد 
ك��ه عبادت م��ن، صراط مس��تقيم و راه درس��ت و صحيح اس��ت چنين 
فاس��دان هواپرس��تی كه ش��ايد به خاطر مقام يا جاه و يا مال و يا رسيدن 
ب��ه بعضی از لذائذ دنيوی، عالمانه هوای نفس و ش��هوات خود را خدای 
خوي��ش قرار می دهند و از ه��وای نفس به جای پروردگارش��ان اطاعت 
و عب��ادت می كنند، به طور قطع مورد خش��م و نف��رت ذات مقدس حق 
ق��رار می گيرند و خداوند ُمهِر قهر خود را بر زبان و ديدگانش��ان می زند 
و پ��رده ای از ظلمت بر قلوبش��ان می افکند كه در اي��ن راه پليد انحرافی 
غوط��ه ور ش��وند و در منجالب فس��اد و تباهی غ��رق گردند و هرگز به 
س��وی دين قيّم فط��رت باز نگردند، چ��ه اينکه ديگر قابليت بازگش��ت 

 

ندارند. آنهايی كه از خدا روی برگرداندند و به خاطر هر چيز غير اخالقی 
پيروی از هوای نفس كردند، پس از خدا چه كسی آنها را هدايت خواهد 

كرد؟! 

و ه��ر كه خدا او را گمراه كند، پس ديگر هرگز هدايت كننده ای 
نخواهد داشت. 

در روايتی از امام صادق )ع( نقل شده است كه فرمود: 
ای مردم از هوای نفس خود آن چنان بترس��يد كه از دش��منانتان 

می ترسيد.
هي��چ چي��زی ب��رای انس��ان دش��من تر از پي��روی ك��ردن از 
ه��وای نف��س و آنچ��ه ب��ر زب��ان ج��اری می ش��ود نيس��ت. 
 عه��د و پيم��ان از س��وی خ��دا به چه طرق��ی از انس��ان گرفته 
ش��د؟ »عبادت« به معنای اطاعت است و مراد از عبادت شيطان، 
اطاعت وسوس��ه های شيطانی اس��ت. در آيات مختلفی عبادت 
به معنای اطاعت به كار رفته اس��ت؛ فرع��ون و اطرافيانش )بعد 
از مبعوث ش��دن موسی و هارون( گفتند: آيا ما به دو انسانی كه 
همانند ما هستند ايمان بياوريم در حالی كه قوم آنها ما را اطاعت 
می كنند؟ در مورد اينکه اين عهد در كجا و چگونه بوده اس��ت، 

متفاوت می باشد. 
عده ای نظرش��ان بر اين اس��ت كه اين عهد با بيان انبياء الهی به 
بش��ر ابالغ شده است، مانند اين پيام كه فرمود: ای فرزندان آدم! 
ش��يطان شما را نفريبد، آن گونه كه پدر و مادر شما را از بهشت 
بيرون كرد. و نيز فرمود: و شيطان شما را )از راه خدا( باز ندارد، 

كه او دشمن آشکار شماست. 
ای رس��ول خ��دا آي��ا نمی بين��ی آن را كه ه��وای نفس خويش 
را خ��دای خ��ود ق��رار داده و خدا او را ب��ا علم )پ��س از اتمام حجت( 
گم��راه می س��ازد و برگوش و دلش مهر می زند و ب��ر ديده اش پرده ای 
 می افکن��د، پس چه كس��ی بعد از خدا او را هداي��ت خواهد كرد آيا پند 

نمی گيريد؟ چگونگی بندگی خدا يا شيطان! 
الزمه بندگی خدا يا ش��يطان، پيمودن يک مسير تدريجی است؛ اين چنين 
نيست كه به صرف يک رفتار نيک، كسی را بنده خدا بدانيم و ديگری را 

به جرم يک گناه، بنده شيطان خطاب كنيم. 
قرآن كريم سير تدريجی بندگی خدای تعالی را جهاد ناميده و می فرمايد: 
و آن��ان ك��ه در )راه( ما )به جان و مال( جهد و كوش��ش كردند و آنها را 
به راه های )معرفت و لطف( خويش هدايت می كنيم، و هميش��ه خدا يار 

نکوكاران است. 
و در مقابل سير تدريجی بندگی شيطان را قدم برداشتن در مسير گام های 
شيطانی معرفی می كند؛ ای كسانی كه ايمان آورده ايد! از گام های شيطان 
پيروی نکنيد! هر كس پيرو ش��يطان شود )گمراهش می سازد، زيرا( او به 
فحش��ا و منکر فرمان می دهد! و اگر فضل و رحمت الهی بر ش��ما نبود، 
هرگز احدی از ش��ما پاک نمی ش��د ولی خداوند هر كه را بخواهد تزكيه 

می كند، و خدا شنوا و داناست! 
بله، بسياری از رفتارها و اعمال ما از دو حال خارج نيست: يا در حال انجام 
فرمان الهی هستيم و يا گوش به فرمان شيطان و اطاعت از وسوسه های او 
و مش��خص است كه الزمه اطاعت از شيطان، مخالفت با فرمان و طاعت 

الهی است، چرا كه كار شيطان فريب انسان از جاده بندگی خداست. 
ش��يطان گفت: خدايا، چنان كه مرا به گمراهی و هالكت كشاندی من نيز 
در زمي��ن )هر باطل��ی را( در نظر فرزندان آدم جلوه می دهم )تا از ياد تو 
غافل ش��وند( و همه آنها را به گمراهی و هالكت خواهم كش��اند، به جز 
بندگان پاک و برگزيده تو را. يادمان باشد كه اگر خواستار اين هستيم كه 
خداوند به وعده هايش با بندگان عمل كند، مس��تلزم آن است كه در ابتدا 

ما در عهدمان با خداوند پايدار و عامل باشيم.

معبود واقعی ما چه کسی است ؟!

ابالغ وقت دادرسي
5/32۹ كالسه پرونده: 8۹0588 ح/ 7، وقت رسيدگي: 8۹/10/20 ساعت 11 صبح، خواهان:  
تيمور صيفوري فرزند علي عس��گر، خوانده: عباسعلي رياحي فرزندحسين، خواسته: مطالبه 
وجه. خواهان دادخواس��تي تس��ليم دادگاههاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 7 
حقوقي ارجاع گرديده و وقت رس��يدگي تعيين ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني مراتب 
يک نوبت در يکي از جرايد كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهي 
ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور بهمرساند.
م الف/ 7128                      عرفان- مدير دفتر شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
5/473 كالس��ه پرون��ده: 8۹-2۶8 ح/ 11، وقت رس��يدگي: 8۹/10/20- س��اعت ۹ صبح، 
خواه��ان: بانک صادرات اصفهان به وكالت رس��ول كاظمي، خوانده:  اكبر ش��عباني و غيره، 
خواس��ته: مطالبه مبلغ 37/500/000. خواهان دادخواس��تي تسليم دادگاههاي عمومي نموده 
كه جهت رس��يدگي به ش��عبه 11 حقوقي ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسي مدني مراتب يک نوبت در يکي از جرايد كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود تا 
خوانده از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي 

حضور بهمرساند.
م الف/ 74۶1                    پيرامون- مدير دفتر شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ تعیین وقت افراز
8/354 ش��ماره:  10۶23 نظ��ر باينک��ه آقاي مهدي غالمي به وكالت از آقايان حس��ن و علي 
فرخ��زاد و خانمه��ا محبوب��ه فرخزاد و بتول طح��ان هر يک با مالکيت )دو س��وم دانگ( و 
)يک و دو س��وم دانگ( و )دو س��وم دانگ( و )يکدانگ( بموجب وكالتنامه شماره 4441۹1 
مورخ 138۹/۶/1۶ خواس��تار افراز س��همي موكلين خود از سهام مش��اعي ساير مالکين در 
پ��الک 132 فرعي از 52- اصلي واقع در وشوش��اد جزء بخش ۹ ح��وزه ثبتي نطنز كه برابر 
حکاي��ت پرونده ثبتي عبارتند از: رضا و بتول فرخزاد به نس��بت هر يک يکدانگ مش��اع از 
شش��دانگ گردي��ده و اعالم نم��وده كه از آدرس س��اير مالکين اطالعي ندارند لذا باس��تناد 
قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب آذرماه س��ال 1357 تاريخ 138۹/10/18 ساعت 
۹ صب��ح جه��ت عمليات افراز تعيين و برابر ماده 17 آيين نامه اجرايي مفاد اس��ناد رس��مي 
الزم االج��راء بدينوس��يله از كليه افراد فوق دعوت مي گ��ردد در موعد مقرر در محل وقوع 
 مل��ک حضور بهمرس��انند بديهي اس��ت عدم حضور مان��ع از رس��يدگي و اقدامات قانوني 

نخواهد بود. تاريخ انتشار: 138۹/0۹/08
م الف/ 532                                              شادمان- كفيل ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ رأي
8/37۶ ش��ماره كالسه: 774/8۹، ش��ماره دادنامه: ۹۹۶-8۹/8/18، مرجع رسيدگي: شعبه 20 
ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد الماس��ي، نشاني: اصفهان خ پروين دوم طبقه 
زيرزمين بانک انصار، خوانده:  ريحانه قاسمي- بهروز كريمي نشاني، هر دو مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه مبلغ يازده ميليون و پانصد هزار ريال يک فقره چک شماره 2443۹4 مورخه 
8۹/5/30 و هزينه دادرس��ي و تأخير، گردش��کار: با عنايت با محتويات پرونده و اخذ نظريه 
مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح 

آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد:
رأي شورا

در خصوص دادخواس��ت جواد الماس��ي بطرفيت ريحانه قاس��مي- بهروز كريمي بخواسته 
مطالبه مبلغ 11/500/000 ريال وجه يک فقره چک بش��ماره 2443۹4 مورخ 8۹/5/30 عهده 
بانک پست بانک به انضمام خسارات دادرسي و تأخير تأديه با توجه به دادخواست تقديمي 
و مالحظ��ه اصول مس��تندات دعوي و اينکه خواندگان با اب��الغ قانوني وقت و انتظار كافي 
در جلس��ه شورا حاضر نش��ده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ايراد و تکذيبي 
بعمل نياورده و مستندات ابرازي نيز حکايت از اشتغال ذمه خواندگان به خواهان را حکايت 
مي كن��د علي هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوي به اس��تناد م��واد 1۹8، 51۹، 522 قانون آئين 
دادرس��ي مدن��ي و م��واد 24۹، 307، 30۹، 310 و 315 قانون تج��ارت حکم به محکوميت 
خوان��ده به پرداخت مبلغ ي��ازده ميليون و پانصد هزار ريال بص��ورت تضامني بعنوان اصل 
خواس��ته و پرداخت 30/000 ريال بعنوان خس��ارات دادرسي به پرداخت خسارات تأخير و 
تأدي��ه از تاريخ 8۹/5/30 لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مركزي 

در ح��ق خواه��ان صادر و اعالم مي  گردد. رأي صادره غياب��ي و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهي در همين ش��ورا و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه 

هاي عمومي خواهد بود.
م الف/ 11۶3۶                                  شعبه 20 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

تحدید حدود اختصاصي
۹/15۶ ش��ماره: 10۹43 نظر به اينکه برابر تصميم ش��ماره 1۶۶ هيئت حل اختالف موضوع 
م��واد 1 و 2 و 3 قان��ون اصالح��ي مواد 147 قان��ون ثبت تمامي شش��دانگ يکباب خانه به 
مس��احت ۶۶0/۶0 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از شش��دانگ يک قطعه زمين به ش��ماره 
پ��الک 1705 فرعي مجزي ش��ده از 1۶۶1 فرعي از اصلي واق��ع در اينازن جزء بخش يازده 
حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز كه از طرف آقاي س��يد حسين تقوي الحس��يني به آقاي ابراهيم 
باقري انتقال گرديده و بنام نامبرده در جريان ثبت مي باشد و عمليات تحديدي پالک مرقوم 
تاكن��ون بعم��ل نيامده لذا برابر تقاضاي نامبرده و باس��تناد تبصره هاي 4 و 5 ماده 148 قانون 
اصالح��ي قانون ثبت عمليات تحديدي قطعه مفروزي ياد ش��ده در س��اعت 10 صبح روز 
8۹/10/7 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهي از كليه مالکين و 
مجاورين صاحبان امالک اخطار مي گردد كه در رأس س��اعت و روز مقرر در اين آگهي در 
محل حضور بهم برسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثب��ت و تبصره 2 ماده تعيين تکليف پرونده هاي ثبتي مص��وب 1373/2/25 از تاريخ تنظيم 
 صورت مجلس تحديدي به مدت 30 روز در اداره ثبت و دادگاه محل پذيرفته خواهد شد. 

تاريخ انتشار: 138۹/۹/8
م الف/ 543                                             شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی 
۹/158 چ��ون تحديد حدود شش��دانگ يکباب خان��ه پالک ش��ماره 2/12۹۶8 مفروزي از 
2/2447 واقع در فضل آباد بخش يک ثبتي ش��هرضا كه طب��ق پرونده ثبتی بنام آقاي نعمت 
ال��ه طالبيان فرزند علي محمد و غيره در جريان ثبت اس��ت به عل��ت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای 
نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در روز 138۹/10/8 س��اعت 8 صبح در محل ش��روع و 
بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی بکليه مالکين و مجاورين اخطار می گردد كه در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق 
تبص��ره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايس��ت 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواست را 
ازمرج��ع ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه با 

تعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد.
تاريخ انتشار: 138۹/۹/8

ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

تأسیس
۹/1۶1 ش��ماره: 317۹/ث 8۹/103 آگهي تأس��يس ش��ركت فني مهندسي پيروان گستر سما 
س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 138۹/08/17 تحت ش��ماره 42252 و شناسه ملي 
102۶0۶00408 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 138۹/08/17 از لحاظ امضاء ذيل 
دفاتر تکميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي 
رس��مي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: تأمين نيروي انساني 
موقت متخصص و غيرمتخصص و امور خدماتي از قبيل فضاي س��بز و نگهداري آن- آذين 
بندي ميادين- تايپ و تکثير- طبخ و توزيع غذا- شركت در مناقصات و مزايدات خصوصي 
و دولتي و مش��اركت و س��رمايه گذاري در ش��ركتهاي دولتي و خصوص��ي- پيمانکاري و 
عملي��ات مربوط به لول��ه گذاري- خطوط نفت و گاز و آب و امور تأسيس��ات و تعميراتي 
مربوط به آن. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 
1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان بلوار ش��فق- ك��وه نور- مجتمع قائ��م- واحد بي 8. 
4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يکصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد 
يکصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانکي شماره 
535۶120۶03 مورخ 138۹/07/20 نزد بانک تجارت ش��عبه بلوار كشاورز پرداخت گرديده 
است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي 
محمد خسروان نجف آبادي به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم مولود خسروان نجف 
آبادي به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- خانم سارا خسروان نجف آبادي به سمت 
عضو هيئت مديره. 4-5- خانم س��ارا خس��روان نجف آبادي به سمت مديرعامل به مدت 2 
سال انتخاب گرديدند. ۶- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شركت 

با امضاي رئيس هيأت مديره منفرداً و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: 
مج��ري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي الب��دل: 1-8- خانم گل 
افروز حميدپور به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي س��يد هادي حميدپور به عنوان بازرس 

علي البدل. 
م الف: 1171۹/2            آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
۹/1۶2 ش��ماره: 32۶1/ ث 8۹/103 آگهي تأس��يس ش��ركت ژرف آمايش صدرا سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 138۹/08/24 تحت شماره 42322 و شناسه ملي 102۶0۶01107 در اين 
اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 138۹/08/24 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديده و خالصه 
اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي 
مي شود. 1- موضوع شركت: مشاوره، نظارت و انجام كليه امور مرتبط با برق فشار قوي، متوسط، 
ضعيف و الکترونيک، احداث و ترميم شبکه هاي روشنايي معابر، نصب، تست، تعمير انواع ترانس 
و تابلوهاي توزيع و كنتور- ايجاد سيستم هاي حفاظتي، انجام امور برقي كارخانجات، مجتمع هاي 
مسکوني، تجاري و اماكن دولتي و خصوصي- بازرسي و نظارت در كليه امور- مديريت پروژه- 
امکان سنجي و بررسي سيستم هاي فني و اجرايي پروژه- تأمين نيروي انساني موقت ارگان هاي 
دولتي و خصوصي- انعقاد قرارداد با كليه ارگانها،  ادارات، اشخاص حقيقي و حقوقي- شركت در 
مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي- اخذ وام و اعتبار از بانک هاي دولتي و خصوصي جهت 
تحقق اهداف شركت- اخذ و اعطاي نمايندگي از شركتهاي داخلي و خارجي و هرگونه اموري 
كه به نحوي با موضوع ش��ركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان- ميدان الله- مجتمع الله- خيابان 
ايثار 1- پالک 201- واحد اول. 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يکصد سهم 
10/000 ريالي كه تعداد يکصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي 
گواهي بانکي شماره 31۶574۹ مورخ 138۹/08/23 نزد بانک صادرات شعبه شهيد مدني پرداخت 
گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 5-1- 
آقاي محمد كارگر دوست حقيقي به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم مهشاد جمالي به سمت 
نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي عليرضا خوارزمي به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي 
عليرضا خوارزمي به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. ۶- دارندگان حق امضاء: 
كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاء مديرعامل و رئيس هيأت مديره و با مهر شركت 
معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس 
اصل��ي و علي البدل: 1-8- آقاي عليرضا صادقي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم محترم حق 

پرست نائيني به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 1171۹/3            آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

حصر وراثت
۹/1۶4 آقاي كورش عش��يق داراي شناس��نامه شماره 1110 به ش��رح دادخواست به كالسه 
8۹-37۹0 ح 10 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه ش��ادروان هوشنگ عشيق بشناس��نامه 25317 در تاريخ 138۹/3/1۹ اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يک همسر و سه فرزند به 
اس��امي زير: 1- فاطمه ش��مس الکتاب ش ش 10 همسر مرحوم، 2- كورش عشيق ش ش 
1110 فرزند مرحوم، 3- داريوش عشيق ش ش 1257 فرزند مرحوم، 4- كيانوش عشيق ش 
ش ۶247 فرزند مرحوم، اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهي ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهدشد.
م الف/ 117۶۶                                  شعبه 10 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایي 
۹/1۶5 ش��ماره: 310/8۹ بموجب رأي ش��ماره 572 تاريخ 8۹/7/10 حوزه 2۹ شوراي حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محکوم عليه آقاي محمد كاجي نام پدر: 
محمدعلي نش��اني محل اقامت: مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ ده ميليون 
ريال اصل خواس��ته بابت سفته شماره 78577۶ و سي هزار ريال هزينه دادرسي و خسارت 
تأخي��ر و تأديه از تاريخ 8۹/4/۹ لغايت زمان وصول آن در حق خواهان آقاي فرزاد فرزندي 
نام پدر: رضا ش��غل: دانش��جو نش��اني محل اقامت: اصفهان- بهارستان- خ فرهنگ- ابتداي 
خ الف��ت- مجتمع كيهان بلوک A5- ط 3. ماده 34 قانون ش��وراهاي حل اختالف: چنانچه 
محکوم عليه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذينفع و 
دس��تور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محکوميت هاي مالي به اجراء احکام 

دادگستري اعالم مي شود.
م الف/ 11838                                 شعبه 2۹ حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
۹/1۶۶ كالس��ه پرونده: ۹08/8۹، ش��ماره دادنامه: 138۶-8۹/8/30، مرجع رس��يدگي:  شعبه 
ششم ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: حسينعلي نريمان زمان آبادي، نشاني: شاهين 
شهر- رداني پور- بلوار نبوت فرعي 3 جنوبي پ ۹5، خوانده: جالل نوري لنجاني، نشاني: 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ چهل و سه ميليون و ششصد هزار ريال بابت وجه دو 
فقره چک. گردش��کار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتي اعضاي محترم 
 ش��ورا ضمن ختم رسيدگي با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي 

مي نمايد:
رأي قاضي شورا

 در خص��وص دع��وي آق��اي حس��ينعلي نريم��ان زم��ان آب��ادي ب��ه طرفيت آق��اي جالل 
 ن��وري لنجان��ي ب��ه خواس��ته مطالب��ه مبلغ چه��ل و س��ه ميليون و شش��صد ه��زار ريال 
 بابت وجه چک هاي ش��ماره 323021 به سررس��يد 88/10/15 به مبلغ بيس��ت و دو ميليون 
ري��ال وجه چک ش��ماره 323022 ب��ه سررس��يد 88/10/20 به مبلغ بيس��ت و يک ميليون 
 و شش��صد ه��زار ريال هر دو ب��ه عهده بانک صادرات، ش��عبه خ ركن الدول��ه، با توجه به 
محتويات پرونده و صدور گواهي عدم پرداخت توس��ط بانک مربوطه كه ظهور در اش��تغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها را دارد و اينکه خوانده به دليل مجهول 
المکان بودن و عليرغم نش��ر آگهي در جلس��ه دادرسي ش��ركت ننموده و هيچگونه اليحه و 
دفاعيه اي مبني بر عدم دين و برائت ذمه خويش ارس��ال و ارائه ننموده لذا دعوي مطروحه 
خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مي رس��د كه به اس��تناد مواد 313 و 314 قانون تجارت و 
1۹8 و 515 و 51۹ و 522 قانون آ.د.م حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و 
س��ه ميليون ريال بعنوان اصل خواسته و يکصد و شانزده هزار ريال بعنوان هزينه دادرسي و 
نش��ر آگهي و خسارت تأخير و تأديه از سررسيد چک هاي موصوف در حق خواهان صادر 
و اعالم مي دارد رأي صادره غيابي محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در 
اين ش��عبه و 20 روز پس از آن قاب��ل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي حقوقي اصفهان 

مي باشد.
قاضي شعبه ششم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 
۹/1۶۹ ش��ماره: 3۶8/8۹/ ش 1 آقاي س��يد جالل محسن الحس��يني داراي شناسنامه شماره 
301 به ش��رح دادخواس��ت به كالسه 3۶8/8۹/ ش 1 از اين دادگاه درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش��ادروان س��يد علي اكبر محسن الحسيني بشناسنامه 
521 در تاري��خ 138۹/3/۹ اقامت��گاه دائمي خود بدرود زندگي گفت��ه ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- مريم خرم آبادي فرزند رضا به شماره شناسنامه 8 همسر متوفي. 
2- س��يد مهدي محسن الحسيني فرزند سيدعلي اكبر به ش شناسنامه 875، 3- سيدمصطفي 
محس��ن الحسيني فرزند س��يد علي اكبر به شماره شناس��نامه 1570، 4- سيد جالل محسن 
الحس��يني فرزند س��يد علي اكبر به شماره شناس��نامه 301. همگي پسران متوفي و 5- نجمه 
الس��ادات محسن الحسيني فرزند س��يد علي اكبر به شماره شناسنامه 5۶0۹8 دختر متوفي و 
ب��ه ج��ز نامبردگان فوق ورثه ديگري ندارد. اينک با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت 
مزب��ور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس��ي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
 نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يک م��اه به دادگاه تقدي��م دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
م الف/ 547                     مديحي- رئيس شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف نطنز

تغییرات
۹/170 ش��ماره:  11۶۶8 آگهي تغييرات شركت توليدي كوير مقواي اردستان به شماره 70۶ 
و شناس��نامه ملي 108۶107۶۶02 به اس��تناد صورت جلس��ه مجمع عموم��ي فوق العاده و 
عمومي عادي به طور فوق العاده مورخه 8۹/7/21 در ش��ركت فوق تغييرات به ش��رح ذيل 
بعم��ل آم��د: - آقاي محمد مرتضي زاده و س��يد احم��د طباطبايي مزدآب��ادي و خانم زهره 
مرتض��ي زاده درقه به س��مت اعضاي هيئت مديره براي مدت دو س��ال انتخاب ش��دند. – 
آق��اي س��يد احمد طباطبايي مزدآبادي به س��مت عضو و رئيس هيئ��ت مديره و خانم زهره 
مرتض��ي زاده درقه به س��مت عضو و نائب رئيس هيئت مدي��ره و آقاي محمد مرتضي زاده 
به س��مت عضو هيئت مديره و مديرعامل براي مدت دو س��ال انتخاب شدند و كليه اوراق 
و اس��ناد تعهدآور از جمله چک و س��فته و بروات و عقود اس��المي با امضاء مديرعامل و 
رئيس هيئت مديره متفقا همراه با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. – روزنامه كثيراالنتش��ار زاينده 
رود جه��ت درج آگهي هاي ش��ركت تعيين گرديد. – آقاي مهدي عظيما به س��مت بازرس 
 اصلي و آقاي احمد پورهاش��م به س��مت بازرس علي البدل ش��ركت براي مدت يکس��ال 

تعيين شدند.
م الف/ 273                                    فدايي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
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 از س��ال گذش��ته و از اولي��ن روزهاي��ی ك��ه 
مهن��دس محمدی زاده س��کان هدايت س��ازمان 
حفاظ��ت محيط زيس��ت را برعه��ده گرفت در 
بيش��تر س��خنرانی های خود از مشاركت، تعامل 
و هم��کاری س��ازمان های مردم نه��اد. فعاالن و 
دوس��تداران محيط زيس��ت با س��ازمان حفاظت 
محيط زيست سخن گفته است و حتی در جلسه 
معارفه ايشان و در اولين سخنرانی خود به عنوان 
رئيس سازمان؛ بيشتر صحبت ايشان از مشاركت 
و اس��تفاده از نيروی ه��ای مردمی، دوس��تداران 
و فع��االن اين ح��وزه در امر حفاظ��ت از محيط 
زيس��ت در سراسر كشور س��خن به ميان آوردند 
و از آن زمان تاكنون در بيش��تر مراس��می كه در 
جمع فعاالن و دوس��تداران محيط زيست حاضر 
می شوند بحث اصلی صحبت ايشان مشاركت و 
مشاركت پذيری سازمان حفاظت محيط زيست 

با فعاالن محيط زيست بوده است. 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــا س ــکاربانی ت از ش

زیست
شايد اقدام های س��ازمان حفاظت محيط زيست 

در اي��ران خيلی كمتر از يک قرن باش��د و حتی به 
پنجاه سال نيز نرسد. 

سازمانی كه چهار دهه پيش به اسم دفتر شکاربانی 
ش��ناخته می شود و از جمله س��ازمان ها و اداره ها 
می باش��د كه نس��بت به اداره های مالي��ه، خارجه، 
بلديه و غيره از طول عمر كمتری برخوردار است. 
اگر پنجاه سال پيش به كسی می گفتيد كه در آينده 
نه چندان دور هوای شهرها توسط دودهای حاصل 
از سوخت و سازها طبيعی و غيره طبيعی آن چنان 
تيره و تار می ش��ود كه ديگر امکان ديدن ستارگان 
در ش��ب ممکن نخواه��د بود و ي��ا همه آب های 
س��طحی شهرها به علت ورود فاضالب ديگر قابل 
آش��اميدن نخواهد ب��ود، آن ش��خص هرگز قبول 
نمی كرد. در عرض پنجاه سال اخير نسل شير و ببر 
ايرانی به طور كامل از بين رفته است و نسل بعضی 
از گونه های ديگر از قبيل پلنگ، يوزپلنگ، گورخر، 
خرس س��ياه و حتی آه��و و كل و قوچ كه روزگار 
فوج فوج در دش��ت های ايرانی در حال چرا بودند 
نيز در حال انقراض می باش��د و با وجود حفاظت 
از برخ��ی منطقه ها هنوز هم به وفور ش��اهديم كه 
عده ای به اصطالح ش��کارچی مج��از و غير مجاز 
آخرين های طبيعت را نشانه می گيرند و در اين راه 
به محيط بان س��ازمان هم رحم نمی كنند. سازمانی 
كه با وجود مسئوليتی بزرگ كمترين نيروی انسانی 
را ب��ه خود اختص��اص داده و تعداد كل نفرات آن 
در سراسر كشور ش��ايد به نصف پرسنل مديريت 
ش��هری تهران )شهرداری فقط يک شهر( هم نرسد 

و اين به خودی خود تهديدی است 
بزرگ و قابل تأمل.

مشارکت های مردمی در خدمت 
سازمان حفاظت محیط زیست

با توجه به اينکه س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت يک سازمان نظارتی 
اس��ت و وظيف��ه آن نظ��ارت ب��ر 
عملکرد ديگر س��ازمان های دولتی 
می باش��د، بنابراين دو نوع تفکر در 

مورد كمک دولت به اين سازمان وجود دارد:
الف( بعضی از كارشناس��ان علوم اجتماعی اعتقاد 
دارند با توجه به اينکه مش��کل های زيست محيطی 
از قبي��ل ناب��ودی تن��وع زيس��تی، افزاي��ش انواع 
آلودگی ه��ا و تخريب منابع طبيع��ی و غير طبيعی 
با س��رعت زيادی در حال رش��د است و حفاظت 
از محيط زيس��ت يک امر اجرايی اس��ت، بنابراين 
باي��د با در اختيار ق��رار دادن امکانات و تجهيزات 
فراوان و اس��تخدام افراد زيادی به س��ازمان محيط 
زيست كمک كرد تا بتواند وظيفه خود را به خوبی 

انجام دهد.
ب( گروهی ديگر از اين كارشناسان علوم اجتماعی 
می گوين��د كه وظاي��ف س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت بيشتر امر نظارتی است )مانند قوه قضائيه( 
و س��ازمان های نظارتی می توانند با كمک گرفتن 
از بعض��ی از بخش های ديگر دول��ت و هم چنين 
كم��ک گرفتن از مردم بدون آنکه اين مردم كارمند 
س��ازمان باش��ند امر نظارت خود را پيگيری نمايند 
كه حتی آنان به سازمان آتش نشانی اشاره می كنند 

كه اگر سازمان آتش نشانی بخواهد 
كل آتش س��وزی سراسر كشور را 
كنترل كند باي��د در هر كوچه يک 
نگهبان داش��ته باش��د ولی سازمان 
آتش نش��انی با كمک يک ش��ماره 
تلفن س��ه رقمی و ه��م چنين مدد 
مردم ب��ه س��رعت در صحنه های 
آتش سوزی حاضر و سريع به اطفا 
حري��ق می پردازد و اين خدمت را 
با حداقل نف��رات اجرايی انجام می دهد. حال اگر 
جايی آتش گرفت وظيفه سازمان آتش نشانی فقط 
خاموش كردن آتش اس��ت و بررس��ی علت آتش 
سوزی و دستگيری مقصران و محاكمه و مجازات 
آنان، ديگر وظيفه اين س��ازمان نمی باشد و قانون 
در مورد آتش و آتش س��وزی چنان دقيق و شفاف 
نوشته شده اس��ت كه جای هيچگونه شبه ای باقی 

نگذاشته است.
چه باید کرد

با توجه به موردهای اشاره شده در باال كارشناسان 
اعتقاد دارند كه س��ازمان حفاظت محيط زيست به 
جه��ت باال بردن ضريب حفاظت��ی و امنيت محيط 
زيست در چند مورد بايد فعاليت جدی داشته باشد 

كه عبارتند از:
ــت محیطی و تدوین  شناسایی مشکل های زیس
ــت: كارشناس��ان  ــون حفاظت از محیط زیس قان
مج��رب س��ازمان حفاظ��ت محيط زيس��ت بايد 
نس��بت به شناس��ايی عوام��ل آلوده كنن��ده محيط 
زيست آگاهی داش��ته باشند و با تدوين قانون های 

حقوقی قوی و به روز شده از ادامه تخريب های 
 محي��ط زيس��ت منطقه ه��ای كش��ور جلوگيری 

كنند.
ــت محیط  ــازمان حفاظ ــدی س ــارکت ج مش
ــت با دیگر نهادها: سازمان حفاظت محيط  زیس
زيست بايد با اختصاص شماره تلفنی سه رقمی 
جهت اطالع رس��انی توس��ط مردم از »موردهای 
تخريب محيط زيست« به آن سازمان و هم چنين 
با بهره گيری از يگان های نظامی و انتظامی و قوه 
قضائيه، متجاوزان به محيط زيست را به سرعت 
تح��ت پيگيری قانونی قرار ده��د و هم چنين با 
تدوين مجازات های س��نگين ب��رای معارضان به 
محيط زيست؛ حتی فکر تجاوز به محيط زيست 

را از سر آنان بيرون كند.
ــارکت نیروی های مردمی جهت حفاظت  مش
از محیط زیست کشور: ايران با توجه به وسعت 
زياد جغرافيايی و هم چنين دارا بودن منطقه های 
طبيع��ی و غي��ر طبيعی گ��ران بها و خ��دا دادی، 
هميش��ه مورد هجوم و چپاول بعضی از بی خدا 
خب��ران و بی فرهنگ قرار داش��ته اس��ت و اگر 
قرار باش��د برای همه اين منطقه ها توس��ط سازمان 
حفاظت محيط زيست محافظی گذشته شود شايد 
بيش از بيس��ت براب��ر نيروی كنونی اين س��ازمان 
كارمند احتياج داشته باش��د، ولی با توجه به اينکه 
وظيفه اين سازمان بيشتر نظارتی می باشد بنابراين 
سازمان می تواند با آموزش بعضی از دوست داران 
اين حوزه و كمک گرفتن از مردم به عنوان همياران 
محيط زيست جهت كاهش تخريب محيط زيست 

اقدام كند.
ــتفاده از ابزار آموزشی جهت فرهنگ سازی:  اس
فرهنگ س��ازی جهت اس��تفاده صحي��ح از محيط 
زيست كم هزينه ترين، راحت ترين و سودمندترين 
روش حمايت از محيط زيس��ت می باشد، بنابراين 
سازمان حفاظت از محيط زيست می تواند با كمک 
گرفتن از رس��انه های گروه��ی و هم چنين كمک 
گرفتن از س��ازمان های مردم نهاد زيس��ت محيطی 
جهت آموزش چهره به چهره شهروندان و يا كمک 
گرفتن از آموزش پرورش به منظور ورود مس��ائل 
زيست محيطی در كتاب های درسی سطح فرهنگ 
عمومی مردم را افزايش داده و به رفع مش��کل های 

محيط زيست منجر شود.
سخن پایانی

ما اين ك��ره خاكی را از پدرانمان به ارث نبرده ايم، 
بلک��ه از كودكانم��ان ب��ه امان��ت گرفته اي��م، پس 
خيان��ت در امانت گناه��ی بزرگ و نابخش��ودنی 
 اس��ت ب��ه امي��دی ايران��ی آب��اد و آزاد در پن��اه 

حضرت حق.

 زاینده رود 
مهندس احمد دزفولی رئيس اداره HES )ايمنی و بهداش��ت 
و محيط زيس��ت( ش��ركت پااليش نفت اصفهان، در اولين همايش 
HES پيمانکاران اين ش��ركت، خط مش��ی HES را تکيه گاه ايمن 

برای همه دانست.
وی ب��ه تش��ريح دس��تور وزي��ر نفت مبن��ی بر ال��زام پي��روی از 
دس��تورالعمل های HES پرداخ��ت و اظه��ار داش��ت: براس��اس 
بررس��ی های ب��ه عمل آم��ده بيش��ترين حادثه و آس��يب ها مربوط 
ب��ه كاركنان پيمانکاری و افراد جديداالس��تخدام اس��ت كه به دليل 
عدم اطالعات كامل از مس��ائل ايمنی در صنعت، حادثه می آفريند. 
بنابراين اين موضوع بايد ب��ه عنوان يک مبحث فرهنگی مورد نظر 

قرار گرفته و بر روی آن كار شود.
وی افزود: HES بخش��ی از زندگی و همواره با ماس��ت، بنابراين 
بايد آن را باور كرده و به صورت علمی شناسايی و با آن به درستی 
برخ��ورد كنيم. دزفول��ی اين موضوع كه برخ��ی الزامات HES را 
مانعی بر س��ر كار می دانند منتفی دانس��ت و گف��ت: HES باعث 
پيشرفت كار شده و بنابراين ما موظف هستيم در بخش پيمانکاران 
بازنگ��ری انج��ام داده و HES را با فعالي��ت كاری عجين نماييم. 
 بايد ريس��ک ها و خطرها را شناس��ايی و برای كاربردی نمودن آنها 
برنامه ريزی كنيم و ش��رايطی را فراهم نماييم تا به آرمان ها نزديک 
شده و امکان بروز حادثه را كاهش دهيم و يا به صفر برسانيم. بايد 
طبق دس��تورالعمل ها، عملکرد پيمانکاران براس��اس HES ارزيابی 
شده و شركت هايی كه فاقد سيستم های مديريت ايمنی و بهداشت 
و محيط زيس��ت هس��تند از چرخه صنعت حذف ش��وند، چرا كه 
الزام تقويت HES پيمانکاران يک كار تجملی نيس��ت و بايد به آن 

جدی نگريست.
دزفولی با بيان اينکه براس��اس آمارهای جهانی ساليانه 2/2 ميليون 

نفر انسان در اثر حادثه تلف می شوند افزود: در اين ميان 10 ميليون 
نفر به علت بيماری ناشی از كار سالمتی خود را از دست می دهند 
كه اين موضوع نشان می دهد ما نمی توانيم به بهانه پيچيدگی  در كار 
و خطرهای ناش��ی از آن به ص��ورت تجربی عمل كنيم و ضرورت 
فعاليت براس��اس علم بيش از پيش مش��خص می ش��ود. هم چنين 
اميدواريم پيمانکاران در اين زمينه، خود برای كس��ب سيس��تم های 

مديريتی اقدام نمايند تا در چرخه صنعت باقی بمانند.
مهندس گودرز جوادی رئيس ايمنی ش��ركت پااليش نفت اصفهان 
نيز با اشاره به الزام های HES-MS، كمک به نفوذ و رخنه فرهنگ 
مثبت HES از دس��تورالعمل ها به تفکر و قلوب افراد و در نهايت 
عمل به آن را وظيفه همگان دانس��ت و در ادامه بيان داش��ت: تمام 
 HES پيمان��کاران موظف به رعايت و اخذ سيس��تم های مديريت
بوده و در نتيجه از خدمات پيمانکارانی كه فاقد اين سيستم باشند،  

استفاده نخواهد شد.
وی براس��اس آماره��ای جهان��ی، ۹0 درصد حادثه ها را ناش��ی از 
خطای انسانی دانست و اضافه كرد: بررسی ها نشان داده 70 درصد 
حادثه ها با نظارت و كنترل حذف خواهد ش��د و اين نش��ان دهنده 
اين موضوع اس��ت كه عدم توجه به نکات جزئی در مسائل ايمنی 
می تواند حادثه س��از باش��د و در مقابل با در نظر گرفتن نکته های 

كوچک ايمنی، قادر خواهيم بود حادثه ها را كاهش دهيم.
س��يد جالل عمران��ی نماينده مديري��ت در سيس��تم های مديريت 
كيفيت نيز با اش��اره به اس��تقرار سيس��تم های مديري��ت كيفيت در 
ش��ركت )IMS( از سال های گذش��ته و مميزی های آن به صورت 
مس��تمر گف��ت: هم چنين چند س��الی اس��ت ك��ه در مس��ير تعالی 
س��ازمان توانسته ايم موفقيت هايی را كس��ب نماييم و در اين راستا 
 با اجرای الزامات اين استانداردها، تعامل سازنده ای با پيمانکاران و 

تأمين كنندگان خدمات شركت داشته باشيم.

عمرانی اضافه كرد: ميلياردها تومان س��رمايه تجهيزات و دس��تگاه 
و از همه مهم تر ميلياردها تومان س��رمايه انسانی در شركت وجود 
دارد كه اگر حادثه ای اتفاق بيفتد صحنه حادثه همه را تحت الشعاع 
ق��رار می دهد، بنابراين اگر كس��ی خطايی بکند قابل قبول نيس��ت. 
پيمانکاران بايد طبق قواعد و مقرراتی وارد ش��ركت ش��وند. ضمن 
اينک��ه آموزش كاركنان در زمينه HES، بايد در درجه اولويت قرار 
گيرد تا خطرهای ناش��ی از كار به صفر رسيده و هم چنين توليدات 

شركت از نظر كمی و كيفی به بهترين وضعيت برسد.
ب��ه منظور هماهنگی و الزام پياده س��ازی اس��تانداردهای مرتبط با 
HES )ايمنی، بهداش��ت و محيط زيس��ت( در بين پيمانکاری های 
فعال در ش��ركت پاالي��ش نفت اصفه��ان، با حض��ور 125 نفر از 
مدي��ران، نماين��دگان و ناظ��ران HES ش��ركت های پيمان��کاری، 
 اولين هماي��ش HES پيمان��کاران در محل همايش اين ش��ركت 

برگزار شد.

در حالی كه كارشناس��ان تأكي��د كرده اند از آخرين 
مشاهده ببر مازندران دست كم هفتاد سال می گذرد 
و از نظر ژنتيکی هرگز نمی توان ببر سيبری را همان 
ببر مازندران دانست، سازمان حفاظت محيط زيست 
كش��ور هم چنان در قالب پروژه نامفهوم احيای ببر 
مازندران اصرار دارد تا ببر سيبری را كه امکان ورود 
و رهاسازی محدود آن در ايران وجود دارد به عنوان 

ببر مازندران بنامد. 
به گزارش خبرگزاری محيط زيست ايران، گزارش 
رسمی اعالم شده از سوی سازمان حفاظت محيط 
زيست حکايت از آن دارد كه در ديدار رئيس سازمان 
حفاظت محيط زيست با نخس��ت وزير روسيه، از 
جمله محورهای مذاكره های دو طرف، انتقال تجربه 
برای پرورش در طبيعت و رهاسازی »گونه  های ببر 

مازندران و شير ايرانی« بوده است. 
مذاكره های محمد جواد محمدی زاده )رئيس سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت( با پوتين )نخس��ت وزير 
روس��يه(، در حاشيه نشست 14 كشور دارای ببر در 

جهان در روسيه برگزار شده است. 
در اين نشست كشورهای ايران، هندوستان، كامبوج، 
ويتنام، تايلند، روس��يه، بوتان، الئ��وس، بنگالدش، 
 نپ��ال، چين و جمهوری فدراتيو روس��يه ش��ركت 

داشتند. 
س��ازمان حفاظت محيط زيست مدعی شده پوتين 
)نخست وزير روسيه( در حضور ساير نخست وزيران 
حاضر از عملکرد و همکاری مؤثر س��ازمان محيط 
زيست ايران در زمينه احيای گونه منقرض شده پلنگ 
قفقاز و در اختيار گذاش��تن نمونه هايی از اين پلنگ 
توس��ط ايران به روسيه تشکر خود را تکرار و تأكيد 
كرد كه اين همکاری های راهبردی در حفاظت از اين 

گونه مؤثر است. 
الزم اس��ت كه س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
مت��ن مذاكره ه��ا را در اختيار همگان ق��رار دهد تا 
مشخص شود آيا پوتين نيز به طور دقيق عنوان »ببر 
مازندران« را به كار برده اس��ت يا آنچه كه درباره آن 
 مذاكره شده مبادله ببر س��يبری با پلنگ ايرانی بوده 

است.

بر اثر تغييره��ای آب  و هوايی زمين، درياچه ها 
 ب��ا س��رعت بيش��تری نس��بت ب��ه ه��وا گ��رم 

می شوند. 
به گزارش فارس، تحقيق ها و مطالعه های انجام 
شده در ناسا نش��ان می دهد كه تغييرهای آب  و 

هواي��ی و گرم ش��دن زمين 
درياچه ها  ت��ا  ش��ده  باعث 
گ��رم  ه��وا  از   س��ريع تر 

شوند.
ب��ا  ناس��ا  دانش��مند  دو 
و  داده ه��ا  از   اس��تفاده 
ماه��واره ای  اطالع�����ات 
 104 درياچ����ه ب�����زرگ 
جه�����ان دريافتن�����د كه 
از س��ال  درياچه ه��ا   اي��ن 
درج��ه   2 تاكن��ون   1۹85
اس��ت  ش��ده   گرم ت��ر 

دم��ای  ك��ه  اس��ت  حال��ی  در  اي��ن  و 
گ��رم  كمت��ر  زم��ان،  م��دت  اي��ن  در   ه��وا 

شده اند. 
س��يمون هوک يکی از دانشمندان ناسا كه روی 
اين پ��روژه كار می كرد، گف��ت: درياچه الدوگا 
روسيه و درياچه »Tahoe« امريکا درياچه هايی 

هستند كه بيش��ترين اثر گرم شدن در آن ها ديده 
شده است. 

تاكن����ون   1۹85 س���ال  از  اف����زود:   وی 
و  درج��ه   3 روس��يه  الدوگا   درياچ��ه 
 درياچ��ه »Tahoe« ح��دود 4 درج��ه گرم ت��ر 
درياچه  و  اس��ت  ش��ده 
بي����ن  در   »Tahoe«
ديگ���ر  درياچه ه����ای 
افزايش  ميزان  بيش��ترين 
 دما را در اين سال ها داشته 

است. 
هوک به همراه همکارش 
از ماهواره ه��ای زي��ادی 
ب��رای درياف��ت تصاوير 
در زمس��تان  درياچه ه��ا 
اس��تفاده  ت��ابس��ت�ان   و 

كردند. 
ه��وک گف��ت: م��ا ب��ا انج��ام اي��ن تحقيق ه��ا 
بس��يار ش��گفت زده ش��ديم زيرا با اندازه گيری 
دم��ای ه��وا و آب در منطقه ه��ا متوجه ش��ديم 
كه دم��ای آب ها با س��رعت بيش��تری نس��بت 
 ب��ه دم��ای ه��وای زمي��ن در حال گرم ش��دن 

است.

مسئول آلودگي هواي محیط  زیست اصفهان:
 هواي شهر اصفهان در وضعیت آلوده 

و ناسالم است
مس��ئول س��نجش آلودگی هوای اداره كل محيط 
 زيس��ت استان اصفهان گفت: آلودگی هوای شهر 
اصفهان با شاخص عددی 145 در وضعيت آلوده 

و ناسالم قرار دارد. 
بابک صادقيان در گفتگو با فارس در اصفهان، با 
اش��اره به پيش بينی اداره كل هواشناسی اصفهان 
در ارتب��اط ب��ا آلودگی ه��وای اين ش��هر اظهار 
داش��ت: ظرفيت افزايش آلودگی هوای اصفهان 
مطابق با پيش بينی اداره كل هواشناس��ی باال رفته 
است. وی با اشاره به ثبت ميزان آلودگی از سوی 
ايستگاه های سنجش آلودگی هوای اصفهان بيان 
داشت: اطالعات ايس��تگاه های سنجش آلودگی 
هوا به صورت آنالين در اين اداره موجود اس��ت 
و غلظ��ت هوای اصفهان با اس��تفاده از اطالعات 
اي��ن ايس��تگاه ها مورد بررس��ی ق��رار می گيرد. 
مس��ئول س��نجش آلودگی هوای اداره كل محيط 
 زيس��ت اس��تان اصفهان با اش��اره ب��ه وضعيت 
آلودگی هوای اصفهان در هفته گذش��ته تصريح 
كرد: بر اس��اس نتيج��ه اطالعات ايس��تگاه های 
س��نجش آلودگی ه��وا، ظرفي��ت آلودگی هوای 
اصفهان از چهار ش��نبه هفته گذشته افزايش يافته 
اس��ت. وی با اش��اره به اندازه  گيری آالينده های 
مختلف هوای شهر اصفهان تأكيد كرد: بر اساس 
اطالع��ات ايس��تگاه های س��نجش آلودگی هوا، 
آالينده های مختلف هوا از قبيل مونواكسيد كربن 

و دی اكس��يد گوگرد اندازه گي��ری و ب��ه عن��وان 
عدد بدون واحد و ش��اخص آلودگ��ی هوا ارائه 
می شود. صادقيان با اشاره به شاخص آلودگی هوا 
عنوان كرد: اين ش��اخص و عدد بدون واحد در 
سطح های مختلف برای نشان دادن وضعيت هوا 

قرار دارد. 
وی ب��ا اش��اره به س��طح های مختلف ش��اخص 
آلودگی هوا افزود: اين ش��اخص در پنج س��طح 
مختل��ف قرار دارد كه ش��اخص عددی وضعيت 
پ��اک از صفر تا 50، وضعيت س��الم و مناس��ب 
از 51 ت��ا 100، وضعي��ت آلوده و نامناس��ب از 
101 ت��ا 150، وضعيت هش��دار از 150 تا 200 
و وضعيت اضطراری با ش��اخص عددی 200 به 
باال مش��خص می شود. مس��ئول سنجش آلودگی 
هوای اداره كل محيط  زيس��ت اس��تان اصفهان با 
اش��اره به افزايش 30 ت��ا 40 درصدی اطالعات 
آلودگ��ی هوای اصفهان، گفت: اطالعات آلودگی 
ه��وای اصفهان ب��ه دليل وارونگی ه��وا در هفته 
گذش��ته 30 تا 40 درصد افزايش داشته و تا 145 
 كه وضعيت آلوده و نامناس��ب محسوب می شود، 

رسيده است. 
وی با اش��اره به تعطيلی مدرس��ه ها و اداره ها در 
روز ه��ای آلودگی هوا اظهار داش��ت: تعطيلی در 
روز ه��ای آلودگی هوا وي��ژه وضعيت اضطراری 

آلودگی هوا ست.

در حالی که جنگل های ایران در آتش می سوزند؛
سازمان جنگل ها هنوز ناوگان اطفای حریق ندارد

در حال��ی كه موردهای زيادی از آتش س��وزی در 
جنگل های ايران تنها در سال جاری مشاهده شده 
است؛ سازمان جنگل ها، منابع و آبخيزداری هنوز به 
ناوگان اطفای حريق مجهز نيست، هر چند مسئوالن 
سازمان جنگل ها كماكان اميدوارند كه تا 4-3 سال 

آينده اين سازمان به ناوگان مجهز شود. 
نبودن اين ناوگان در حالی است كه در حال حاضر 
برای اطفای حريق الزم است كه از هوانيروز كمک 
گرفته شود و اين مستلزم گذر زمان است، در حالی كه 
يکی از فاكتورهای مهم در اطفای حريق، زمان است. 
اي��ن در جايی اهميت می يابد كه در حال حاضر و 
در آتش سوزی گلستان، از گالن های 20 ليتری آب 
استفاده می شود. اين را هم البته بايد در نظر گرفت 
كه در اصل در موردهايی س��ازمان جنگل ها با اين 
توجيه كه منطقه ای در آتش می سوزد از منطقه های 
تحت نظارت س��ازمان محيط زيس��ت اس��ت، در 
اطفای حريق مداخله نمی كند. تقی ايروانی، فرمانده 
يگان حفاظت از جنگل های كل كش��ور در گفتگو 
با س��بزپرس در مورد ناوگان اطفای حريق سازمان 

جنگل ها گفت: ما برای تجهيز امکانات برنامه داريم 
كه يکی از اين برنامه ها ناوگان اطفای حريق است 
كه 4-3 سالی است در صدد تهيه آن هستيم. به گفته 
ايروانی، اگر دولت مس��اعدت كن��د می توانيم اين 
امکان را به وجود بياوريم. اما در حالی كه در اطفای 
حريق، زمان عامل بسيار مهمی است، در حال حاضر 
و در نبود ناوگان اطفای حريق، س��ازمان جنگل ها 

الزم است از هوانيروز كمک بگيرد. 
ايروان��ی در اين م��ورد گفت: به هر ح��ال اين كه 
ناوگان وجود داش��ته باش��د مثل اين اس��ت كه در 
پاركينگ ماشينی داشته باشيد كه هر زمان بخواهيد 
از آن اس��تفاده كنيد. وی تأييد ك��رد كه به هر حال 
ب��ا فرض اين كه گرفتن امکانات از هوانيروز با يک 
تلفن مهيا شود، باز هم زمان بر است. اما هر چند كه 
آتش سوزی های گسترده و ادامه دار در جنگل های 
ايران كماكان ديده می شود، ايروانی معتقد است كه 
موردهای موفقی از اطف��ای حريق در جنگل های 
 اي��ران وج��ود دارد، موردهايی مثل آتش س��وزی 

ايالم.

مهم ترين توافق نشس��ت بين المللی برای نجات 
ببره��ا، اتخاذ يک برنامه منس��جم برای دو برابر 
 ش��دن جمعيت اين گون��ه طی 12 س��ال آينده 

اعالم بود. 
به گ��زارش خبرگ��زاری محيط زيس��ت ايران، 
اي��ن توافق كه ب��ه امضای 14 كش��ور دارای ببر 
در نشس��ت روسيه رسيده اس��ت؛ از حمايت و 
همکاری س��ازمان های مؤثر بين المللی همچون 
برنامه محيط زيس��ت س��ازمان مل��ل برخوردار 
 خواه��د ب��ود. جمعي��ت گون��ه بب��ر در ق��رن
20 صد هزار قالده در دنيا گزارش ش��ده است. 

ولی براساس گزارش های ديگر 370 هزار قالده 
در كل دني��ا تخمين زده ش��ده اس��ت. با اجرای 
پروژه منطق��ه ای و زيرمنطقه ای و س��رجمع در 
حدود 330 ميليون دالر بودجه توسط كشورهای 
دارای بب��ر، بان��ک جهانی، صندوق تس��هيالت 
زيست محيطی و بخش خصوصی و تشکل های 
مردم نه��اد مانند بنياد حماي��ت از حيات وحش 
منابع الزم تأمين می ش��ود تا طی 12 س��ال آينده 
كه دوباره بر اس��اس تقويم مشرق زمين در سال 
ببر قرار می گيريم، جمعيت ببر با اجرای تعهد از 

سوی كشورها دو برابر افزايش يابد.

مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان از 
نهايی شدن ساخت نخس��تين موزه تنوع زيستی 
خارج از مركز اس��تان در زمينی به مساحت يک 
هزار و پانصد مترمربع در شهرس��تان كاشان خبر 

داد. 
 احمدرض��ا الهيج��ان زاده ب��ا اع��الم اي��ن خبر 
افزود: برای اجرای اين طرح بزرگ منتظر مبادله 
موافقت نامه آن هستيم كه در آينده نزديک انجام 

خواهد شد. 
وی ه��م چنين از اختص��اص بيش از ۶0 ميليون 
تومان برای طراح��ی و مطالعه های اوليه احداث 
اين موزه از محل مازاد بر درآمد اعتبارهای سال 

جاری خبر داد. 

الهيج��ان زاده تصريح ك��رد: كل اعتبار مورد نياز 
اين ط��رح نيز س��ال آينده تأمي��ن و اختصاص 
خواه��د يافت. مديركل حفاظت محيط زيس��ت 
اس��تان با اش��اره به اينکه اين م��وزه محلی برای 
فعاليت ه��ای تحقيقاتی و آموزش��ی خواهد بود 
ادامه داد: در اين موزه گونه های موجود در ايران 
و نمون��ه هايی كه از خارج كش��ور وارد خواهد 
شد نگهداری می ش��وند تا دانشجويان، محققان 
و اس��تادان با مراجعه به اين م��وزه بتوانند با اين 

گونه ها آشنا شوند. 
الهيج��ان زاده ي��ادآور ش��د: اين ط��رح يکی از 
مصوبه های دور دوم س��فر رئي��س جمهوری به 

استان اصفهان است.

اتحاد جهاني براي دو برابر شدن جمعیت ببرها

ساخت موزه تنوع زیستي در کاشان

سرزمین من

محیط زیست

کدام ببر مازندران؟
اصرار سازمان محیط زيست بر جعل عنوان کاذب

بر اساس تحقیق های جدید؛
درياچه ها سريع تر از هوا در حال گرم شدن هستند

در اولین همایش پیمانکاران HES شرکت پاالیش نفت اصفهان عنوان شد:
باید فرهنگ ایمني، بهداشت و محیط زیست در سیستم ها به یك باور تبدیل شود

مشارکت و مشارکت پذیری؛ 
امری است عملی نه فقط گفتنی

 فرهنگ سازی جهت 
استفاده صحیح از محیط 
زیست کم هزینه ترین، 

راحت ترین و سودمندترین 
روش حمایت از محیط 

زیست می باشد

کاهش 31 درصدی حجم آب پشت سد زاینده رود؛
گاوخونی هم چنان در سراشیبی مرگ 

خبر كاهش 31 درصدی ذخيره آب پش��ت س��د 
زاينده رود در حالی منتش��ر می ش��ود كه تاالب 
بين الملل��ی گاو خون��ی حيات��ی 10 درصدی را 

تجربه می كند. 
 ب��ه گ��زارش ايمنا، حج��م آب موجود در س��د 
زاينده رود در زمان حاضر 2۶1 ميليون مترمکعب 
اس��ت كه در مقايسه با زمان مش��ابه پارسال، 31 
درصد كاهش نش��ان می دهد. البته اين ميزان در 
مقايسه با هفته پيش از آن با 13 ميليون مترمکعب 

افزايش حجم آب به ثبت رسيده است. 
حجم آب ورودی به سد زاينده رود نيز در انتهای 
آبان ماه امسال به 75 ميليون متر مکعب رسيد كه 
در مقايسه با هفته پيش از آن، افزايش 34 ميليون 

مترمکعبی را تجربه كرد. 
هم چنين بر اس��اس آخرين آمار، درصد پر بودن 

سد زاينده رود در سال جاری 18 درصد گزارش 
ش��ده اس��ت. س��د زاينده رود جهت تأمين آب 
شرب و كشاورزی شهر اصفهان، در زمان كنونی 
و در مقايس��ه با س��ال های گذش��ته در وضعيت 
بح��ران آبی به س��ر می برد و تنها جهت ش��رب 

رهاسازی می شود. 
شرايط حاكم بر س��د زاينده رود و خشک شدن 
بي��ش از ۹0 درصد اين تاالب بين المللی به گفته 
مري��م فرهمند، مع��اون محيط طبيع��ی اداره كل 
محيط زيس��ت اصفهان حيات اي��ن تاالب را در 
ابهام قرار داده اس��ت. از ط��رف ديگر با كاهش 
ش��ديد حجم ذخيره پشت س��د و عدم بارندگی 
در اس��تان اصفه��ان پيش بينی می ش��ود اصفهان 
 س��ال آبی بس��يار س��ختی را در پيش رو خواهد 

داشت.
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احمد جمشیدیان:
اگر جلو باشم 
گلزنی می کنم

رضا عنایتی:
تیم های ایرانی 
احساسی فکر کرده 
و تصمیم می گیرند

علی شجاعی: 
تیم های پایین 
جدولی با انگیزه 
هستند

 هافبک همدانی تيم فوتبال س��پاهان ش��رايط اين تيم را 
مطلوب دانست و گفت: خوشبختانه شرايط خودم و تيم 
خيلی عالی است و بازيکنان ملی پوش اميد تيم نيز به جمع ما 
ملحق ش��دند. احمد جمش��يديان ادام��ه داد: در ب��ازی مقابل 
پرس��پوليس تنها محس��ن بنگر و اميد ابراهيم��ی را در اختيار 
نخواهيم داش��ت و بقيه بازيکنان در برابر قرمزپوشان پايتخت 
می توانن��د ب��ه ميدان برون��د. وی به تيم حريف اش��اره كرد و 
توضيح داد: پرسپوليس تيم خوبی است كه در ورزشگاه آزادی 
ب��ه طور مطلوب نتيجه گرفته اما بيرون از خانه دچار مش��کل 
می ش��ود و در اي��ن بازی قرمزپوش��ان چه��ار بازيکن خود به 
نام های شيث رضايی، عليرضا نورمحمدی، حسين بادامکی و 
هادی ن��وروزی را در اختيار ندارند كه اين امر موجب خواهد 
ش��د در خط دفاعی ضعيف ظاهر شوند، جمشيديان افزود: در 
بازی با پرس��پوليس جايم مشخص نيست و اگر در جلو بازی 
كنم به ط��ور قطع دروازه حريف را باز خواهم كرد. س��ال 81 
زمانی كه عضو تيم ملوان بندر انزلی بودم نيز در جام حذفی به 

پرسپوليس گل زدم.

مهاجم تيم فوتبال سپاهان در مورد بازی با تيم پرسپوليس 
گفت: اين مس��ابقه بازی سختی اس��ت و امتيازهای بازی 

برای هر دو تيم مهم است. 
رضا عنايتی ادامه داد: پرسپوليس تيم خوب و پرطرفداری است 
ك��ه از كادر فنی مجربی بهره می برد، اما تيم ما بيکار ننشس��ته 
و روی نق��اط ضعف و ق��وت تيم دايی كار ك��رده و برای هر 
دقيقه از مس��ابقه برنامه ريزی خاص��ی داريم. وی در مورد جو 
ورزشگاه آزادی اظهار داشت: گوشمان از اين شعارها پر است 
و ش��عار عليه من و ديگر استقاللی های سپاهان نمی تواند روی 
بازی تيمی ما اثر بگذارد. تاكنون ۶ گل به پرسپوليس زده ام كه 3 
گل آن در داربی های پايتخت صورت گرفته است و اگر در اين 
ديدار فرصت نصيب من شد، هفتمين گل خود را به پرسپوليس 
خواهم زد. عنايتی در مورد چهارمی تيم ملی اميد كشورمان در 
مسابقه های آسيايی گفت: تيم های ايرانی در مقابل شرقی ها به 
طور منطقی فکر و يا تصميم نمی گيرند، بلکه آنها احساسی عمل 
می كنند و برنامه ريزی خاصی را در تيم های پايه انجام نمی دهند 

و تنها به حال نگاه می كنند نه به آينده.

سرپرس��ت تيم فوتب��ال ذوب آهن اصفه��ان در مورد 
بازی با نفت تهران اظهار داشت: تيم های پايين جدولی 
حاض��ر  ميدان ه��ا  در  خطرن��اک  و  انگي��زه  ب��ا   هميش��ه 

می شوند. 
علی شجاعی ادامه داد: وضعيت تيم ذوب آهن مطلوب است 
و بازيک��ن مصدوم و محروم��ی نداريم و با اقتدار به مصاف 
تي��م نفت خواهيم رفت و ش��ک نکني��د 3 امتياز بازی از آن 

ذوب آهن خواهد بود. 
 وی درباره بازی با ش��هرداری ياس��وج ك��ه موجب حذف 
ذوب آه��ن از ج��ام حذف��ی كش��ور ش��د اضافه ك��رد: در 
مسابقه های حذفی يک تيم بايد از گردونه رقابت ها كنار برود 
ك��ه تيم حريف جوان و با انگيزه بود و برخالف شايس��تگی 
 ذوب آه��ن، ياس��وجی ها به مرحل��ه يک هش��تم نهايی راه 

يافتند.
از اكن��ون ذوب آه��ن باي��د مقتدران��ه در دو جبه��ه لي��گ 
 برت��ر فوتب��ال كش��ور و ج��ام باش��گاه های آس��يا حضور 

يابد.

خبر

»گرلو« رکورد دیرترین گل لیگ برتر 
فوتسال ایران را شکست

 8 سال بدون شکست مقابل قرمزها 
قلعه نوعی کابوس پرسپولیسی ها

وضعیت مصدومیت دسیو 
امروز مشخص می شود

استقالل به صدر جدول رسید

 زاینده رود 
گرلو بازيکن برزيلی تيم فوتسال گيتی پسند اصفهان با به ثمر رساندن 
گل چهارم گيتی پس��ند برابر منصوری قرچک در صدم های پايانی بازی، 
 ركورد س��ريع ترين گل ليگ برتر را شکس��ت. پس از بازبينی فيلم ديدار
گيتی پس��ند و منصوری قرچک، مشخص ش��د گابريل دی آنجلو ملقب 
ب��ه »گرلو« در 30 صدم ثانيه مانده به پايان بازی، گل تس��اوی تيمش برابر 
منصوری قرچک را به ثمر رس��انده است. پيش از اين ركورد ديرترين گل 
بازی های ليگ برتر در اختيار تيم آرش بتون قزوين بود كه در يک ثانيه مانده 
به پايان بازی برابر فيروز صفه به ثمر رسيده بود. ركورد سريع ترين گل تاريخ 

ليگ برتر نيز هم چنان در اختيار مسعود دانشور است. 

امي��ر قلعه نوعی در 8 س��ال 
اخي��ر ب��ا هي��چ تيم��ی ب��ه 
پرس��پوليس نباخته و ب��رگ برنده 
تيم های حريف مقابل پرسپوليس 

بوده است.    
 امير قلعه نوع��ی برای پانزدهمين 
ب��ار در دوران مربيگری اش مقابل 
پرس��پوليس قرار می گي��رد. قلعه 
نوع��ی از معدود مربي��ان موفق در 
مقابل پرسپوليس بوده كه تعداد بردهای او بيشتر از شکست هايش است. 
ژنرال س��ابق اس��تقاللی ها در دوران مربيگری اش در اين تيم برگ برنده 
آبی ها در مقابل پرس��پوليس بود كه در 3 فصل متوالی موفق به شکس��ت 

پرسپوليس در ليگ برتر شد.
اولين رويارويی امير قلعه نوعی با پرسپوليس در جام حذفی بود. در جام 
حذفی فصل 80 برق تهران با قلعه نوعی مقابل پرسپوليس قرار گرفت و 
در نهايت در وقت اضافی س��ه بر دو مغلوب پرسپوليس علی پروين شد. 
در فصل 81 ليگ برتر، قلعه نوعی راهی تيم تازه ليگ برتری شده استقالل 
اهواز ش��د و در اولين بازی خود با اين تيم مقابل پرسپوليس قرار گرفت. 
بازی دو تيم در نهايت با تساوی بدون گل خاتمه يافت. در بازی برگشت 
اس��تقالل اهواز در تهران دو بر يک باخت كه اين آخرين شکس��ت ژنرال 
مقابل پرس��پوليس بود. امير استقاللی ها از فصل 82 سرمربی تيم استقالل 
تهران شد و در 3 فصل حضورش در اين تيم، به كابوس قرمزهای پايتخت 
تبديل ش��د. او يکی در ميان بازی هايش با پرس��پوليس را برد و به چهره 
محبوب آبی ها تبديل شد. پس از اخراج از تيم ملی، در نيم فصل دوم ليگ 
8۶ س��رمربی تيم مس كرمان شد و در بازی برگشت آن فصل در كرمان، 
تيم مدعی پرسپوليس به رهبری قطبی را متوقف كرد. در بازگشت مجدد 
به اس��تقالل در فصل 87، طی دو بازی مقابل پرس��پوليس فقط 2 تساوی 
به دس��ت آورد. قلعه نوعی در مجموع 14  بار به عنوان س��رمربی مقابل 
پرس��پوليس قرار گرفته اس��ت و 4 برد و 2 باخت و 8 تساوی حاصل كار 
اين مربی مقابل پرسپوليس بوده است. ژنرال سابق استقالل 8 سال است كه 
با هيچ تيمی به پرسپوليس نباخته است و بايد ديد پرسپوليسی ها در بازی 

امروز می توانند طلسم اين مربی را بشکنند يا خير!

 زاینده رود 
تکليف حضور يا عدم حضور دسيو بازيکن برزيلی تيم گيتی پسند 
 در بازی های آينده، امروز مش��خص می ش��ود. دس��يو بازيکن برزيلی تيم 
گيتی پس��ند در نيمه اول ديدار برابر منص��وری قرچک از ناحيه زانو دچار 
مصدوميت شد و همين موجب شد تا اين بازيکن نتواند به بازی خود ادامه 
دهد. اين بازيکن ديروز از زانوی مصدوم خود عکسبرداری كرد و امروز نظر 
نهايی در خصوص ميزان مصدوميت اين بازيکن اعالم می شود. نيکبخت 
پزشک تيم گيتی پسند درباره مصدوميت دسيو گفت: اين بازيکن در ديدار 
برابر منصوری قرچک با يکی از بازيکنان حريف زانو به زانو شد و نتوانست 
به بازی خود ادامه دهد. هنوز شدت مصدوميت اين بازيکن مشخص نشده 
و تنها پس از عکسبرداری می توان گفت كه اين بازيکن چه زمانی به بازی ها 

بازخواهد گشت.

هفته ش��انزدهم لي��گ برتر 
فوتب��ال كش��ور؛ دي��روز با 
انجام چهار ديدار پيگيری ش��د و 
تيم اس��تقالل تهران ك��ه در بندر 
انزل��ی ميهمان مل��وان بود با تک 
گل حنيف عم��ران زاده در دقيقه 
42 ميزبان خود را شکست داد و 
ب��ه ص��در ج��دول رس��يد تيم 
ش��هرداری تبريز نيز با 3 گل تيم 

بحران زده اس��تيل آذين را از پيش رو برداش��ت. گل های تيم ميزبان را 
وري��ا غفوری و س��عيد دقيق��ی )2 گل( به ثمر رس��اندند. دو تيم پاس 
همدان و فوالد خوزس��تان نيز به تس��اوی بدون گل رضايت دادند و در 
آخري��ن دي��دار نفت آبادان با حس��اب 3 بر يک از س��د تيم صبای قم 
گذشت، اميد شريفی نسب، روح اله عرب و علی ممبينی گل های نفت 

را زدند و تک گل تيم صبا توسط داود حقی به ثمر رسيد.

ورزش

جنگ شماره 161 با حضور 
پپ و مورینیو

صد و ش��صت و يکمين دربی بزرگ اس��پانيا امشب با 
اولي��ن حضور آقای خاص روی نيمکت رئال مادريد در 
ال كالسيکو و رويارويی او با گوارديوال كليد می خورد.

به گزارش فارس، ش��ايد در ه��ر دهه يک فراز جدی از 
جدال مادريد و بارسا در تاريخ ثبت شده باشد اما همان 
نقطه تاريخی برای دميدن در آتش زير خاكستر كاتالونيا 

و مادريد كافی بوده است.
رقابت ميان دو باشگاه بارس��لونا و رئال مادريد در دهه 
50 زمانی كه باشگاه ها بر سر جذب آلفردو دی استفانو با 
يکديگر درگيری داشتند، باال گرفت. دی استفانو سرانجام 
به رئال مادريد پيوست و نقش عمده ای در موفقيت های 

اين باشگاه ايفا كرد.
دهه ۶0 ش��اهد اولين رقابت اي��ن دو در اروپا بوديم. در 
اين دهه، رئال مادريد و بارسلونا دو بار در ليگ قهرمانان 
اروپا برابر يکديگر صف آرايی كردند كه رئال مادريد در 
س��ال 1۹۶0 به پيروزی دست يافت و بارسلونا نيز دوئل 

سال 1۹۶1 را به سود خود به پايان برد.
داس��تان رقابت دو باش��گاه برای جذب بازيکنان بزرگ 
 در ده��ه 80 پيرام��ون برند شوس��تر و در دهه ۹0 برای 

مايکل الدروپ تکرار شد.
در س��ال 2000 جدال ميان بارسا و رئال به دنبال تصميم 
لوئيس فيگو مبنی بر جدايی از بارس��لونا و پيوس��تن به 
رئال مادريد، اوج گرفت. مردم كاتالونيا به او لقب خائن 
بزرگ دادند و مردم مادريد وی را با پسوند مرد آزاد شده 

صدا می زدند.
دو تي��م باز هم در ليگ قهرمانان اروپا و اين بار در نيمه 
نهايی س��ال 2002 با يکديگر رو به رو شدند كه اين بار 
رئال مادريد با درخشش رائول و زيدان توانست به فينال 
رقابت ه��ا راه يافته و برابر لوركوزن ب��ه عنوان قهرمانی 
دس��ت پيدا كند. در آن س��ال رئالی ها با پي��روزی برابر 
بارس��ا از سوی رسانه های اسپانيا عنوان »بازيگران بازی 
بزرگ قرن« را به دست آوردند. ال كالسيکو دربی امشب 
در نيوكمپ س��اعت 23:30 به وق��ت تهران به قضاوت 
ايتورالده گونس��الس كليد می خورد و جنگ شماره 1۶1 

را رقم می زند.
دو تيم تا كنون 1۶0 بار برابر يکديگر صف آرايی كرده اند. 
رئال مادريد ۶8 پيروزی و بارسلونا ۶2 پيروزی را به نام 
خود ثب��ت كرده اند و در كل 30 تس��اوی بين دو طرف 
رقم خورده است. اين دو تيم خارج از الليگا، 28 بار در 
ج��ام حذفی برابر يکديگر قرار گرفته اند كه طی آن رئال 

مادريد ۹ بار و بارسلونا 14 بار به پيروزی رسيده اند.
اگ��ر همه بازی های تاريخ اين دو باش��گاه برابر يکديگر 
را محاس��به كنيم به طور كلی، اين دو تيم 208 بار برابر 
يکديگ��ر بازی كرده ان��د و طی آن رئ��ال مادريد به 85 
پيروزی و بارسلونا به 81 پيروزی دست يافته است، 42 

تساوی نيز در اين ميان رقم خورده است.
حضور موريني��و روی نيمکت رئال مادريد و رويارويی 
او با پپ گوادري��وال از نکته های جالب توجه اين بازی 

است.

قهرمانی که جای خود دارد اما 

سه امتیاز این بازی را به تالفی سه فصل پیش می خواهیم 
مسعود سعیدی 

1 می گفتند سپهر حيدری پس از به 
ثمر رساندن گل دقيقه ۹7  سه فصل 
پيش، تا مدت ه��ا در اصفهان آفتابی 
نش��د و از خجالت همشهريانش، تا 
هفته ها نتوانس��ت به اصفه��ان بيايد! 
گلی كه ج��ام قهرمان��ی را از چنگ 
س��پاهانی ها بيرون آورد و در دستان 
افشين قطبی قرار داد تا افشين با اين 
قهرمانی، رقم قرارداد فصل بعدش را 
ب��اال ببرد و نزديک به يک س��ال بعد 
هم به عنوان سرمربی تيم ملی انتخاب 
شود. س��پهر آن زمان كه  در شلوغی 
اطراف دروازه عباس محمدی، توپ 
را به طرف دروازه شوت كرد، هرگز 
فکر نمی كرد كه اين توپ تا س��ال ها 
از ذهن همش��هريانش پاک نمی شود 
و حت��ی چند فصل بعد هم، بازيکنان 
سپاهان اين ضربه را از ياد نمی برند. 

2 ت��ا يک��ی دو فصل پ��س از آن 
نايب قهرمانی تلخ س��پاهان در ليگ، 
شوک طاليی پوشان اصفهان هنوز از 
بين نرفته بود و طاليی پوش��ان، فصل 
بعد از اين نايب  قهرمانی را با 3 مربی 
به پايان رس��اند. بازيکنان سپاهان كه 
در ابتدا و تا هفته س��يزدهم ليگ برتر 
»انگين فيرات« ترک تبار را بر سکوی 

مربيگری خود می ديدند يک دفعه به 
طرف چرخابی روی آوردند و پس از 
آن ليگ را با فره��اد كاظمی به پايان 
رس��اندند تا كاظمی پ��س از دوران 
رويايی اش در س��پاهان، اين بار طمع 
ناكامی را در اين تيم اصفهانی بچشد 
و يک ب��ازی مانده به پاي��ان مرحله 
گروهی مس��ابقه های لي��گ قهرمانان 

آسيا، راهی تهران شود. 
3 پس از آن دوران تلخ، دو ماه پيش 
از آغاز ليگ نهم، با امير قلعه نوعی به 
توافق رسيد و اين سرمربی تنها چند 
هفته پس از قهرمانی اش با اس��تقالل، 
راهی اصفهان ش��د ت��ا هدايت تيمی 
را در دس��ت بگي��رد ك��ه ب��ه عنوان 
پرافتخارترين تي��م ايرانی دهه مطرح 
ش��د و توانسته بود نام خود را بر سر 
زبان ها بين��دازد. قلعه نوعی با تركيب 
ستاره ای- بومی خود، برای اولين بار 
در مسابقه های ليگ برتر، دو بار پشت 
س��ر هم عنوان قهرمانی ليگ برتر را 
به دس��ت آورد و چند هفته مانده به 
پايان مسابقه های ليگ، قهرمانی را از 
آن خود كرد؛ قهرمانی كه البته جشن 
آن در همان استاديوم آزادی دو فصل 
پي��ش و در مقابل چش��م ه��واداران 
قرمزها اتفاق افتاد. همان هوادارانی كه 
دو فصل پيش در همان ورزشگاه جام 

قهرمانی را ي��ک دقيقه مانده به پايان 
فصل، از چنگ س��پاهان بيرون آورده 

بودند. 
4 اگرچ��ه عل��ی داي��ی پ��س از 
بازی ه��ای مقدماتی ج��ام جهانی و 
باخ��ت مقاب��ل عربس��تان در اقدامی 
عجوالن��ه از س��رمربيگری تيم ملی 
اخ��راج و در س��کوت و بی خب��ری 
چند ماهی راهی تعطيالت ش��د، اما 
درس��ت زمانی كه نام عل��ی دايی در 
ليگ های جزي��ره و تيم داری در اروپا 
بر زبان ها افتاد، اين مربی جوان راهی 
پرسپوليس شد و در هفته های پايانی 
لي��گ بر نيمکت اين تي��م پر طرفدار 

تهران��ی نشس��ت. حض��ور دايی در 
جمع قرمزهای پايتخت البته به سود 
اين تيم نيز بود و شاگردان علی دايی 
توانس��تند با قهرمانی در جام حذفی، 
ج��واز حضور خود در مس��ابقه های 
ليگ قهرمانان آسيا را كسب كند و از 

رقيب سنتی خود عقب نيفتد.  
5 قلعه نوع��ی در دومي��ن س��ال 
حضورش در سپاهان، همچون فصل 
پيش از آن، لي��گ را با نتيجه های بد 
آغاز كرد و با وجود س��تارگان بسيار، 
نتوانس��ت در ح��د انتظار ه��واداران 
سپاهان ظاهر شود. حضور بازيکنان 
س��تاره و البته هماهنگ نب��ودن اين 

 بازيکن��ان ك��ه ب��ه تازگی ب��ه جمع 
طالي��ی  پوش��ان اضافه ش��ده بودند، 
باعث شد تا در هفته های نهم و دهم، 
حاش��يه های بسياری پيرامون اين تيم 
به وجود بيايد اما صبر مديرعامل تيم 
اصفهانی كه البت��ه منطقی هم به نظر 
می رس��يد، باعث بهب��ود وضعيت و 
افزايش هماهنگ��ی بازيکنان اين تيم 
شد تا سپاهان در پايان هفته پانزدهم، 
با دو بازی كمتر، جايگاه پنجم جدول 
رده بن��دی را در اختيار خ��ود بگيرد. 
سپاهانی كه در فصل جاری با جذب 
4 مهره استقاللی و چند بازيکن مطرح 
ديگر، به عنوان يک تيم پرهزينه وارد 
ليگ ش��ده بود، در هفته های دهم تا 
دوازدهم عملکرد خوبی از خود نشان 
داد تا با تعطيلی دو هفته ای مسابقه های 
ليگ به دليل نبود بازيکنانش يک ماه 
تعطيلی داشته باش��د و برای بازی با 

پرسپوليس به خوبی استراحت كند. 
6 اگرچ��ه نبود برخ��ی مهره های 
و  ام��روز  ب��ازی  در  پرس��پوليس 
حاشيه های پيرامون اين تيم، به عنوان 
برگ برنده ای برای قرمزهای پايتخت 
محسوب می شود اما بازی های دشوار 
ديگر مدعيان قهرمانی، توجه قرمزهای 
پايتخت را به اين بازی معطوف كرده 
و شاگردان علی دايی به شدت چشم 

به 3 امتياز اين بازی دارند. 
مس كرمان تيم چهارم جدول هم در 
يک بازی حس��اس و البته سخت به 
مصاف ش��اهين بوش��هر می رود و با 
توجه به دش��وار بودن اين بازی های 
برای دو تيم مس و استقالل، سپاهان 
پرس��پوليس می توانن��د حس��اب  و 
وي��ژه ای بر روی بازی خود باز كنند؛ 
مس��ابقه ای كه در ص��ورت پيروزی 
سپاهانی ها، شاگردان قلعه نوعی را در 
جايگاهی پشت سر تيم همشهری شان 

قرار می دهد. 
7 هواداران سپاهان كه انگار جشن 
قهرمانی پارس��ال در ورزشگاه آزادی 
به دلش��ان نچس��بيده، اين روزها به 
حال و هوای دوران ش��کوه سپاهان 
در آزادی به دنبال پيروزی هس��تند و 
از قلعه نوعی تالفی نايب قهرمانی سه 
فصل پيش را می خواهند؛ سپاهانی ها 
كه هت تريک محمود كريمی در فينال 
جام حذف��ی را فرام��وش نکرده اند، 
نتوانس��ته اند گل دقيق��ه ۹7   هن��وز 
س��پهر حيدری را فرام��وش كنند و 
منتظر پيروزی پرگل و البته تماشايی 
تيمشان در اس��تاديوم آزادی هستند. 
بازی امروز س��پاهان و پرس��پوليس 
توجه همه ه��واداران اصفهانی را به 

خود جلب كرده است. 

یادداشتتحلیل

پژمان سلطانی 

هفته ش��انزدهم ليگ برتر فوتبال كشور 
ام��روز با انجام پنج دي��دار ديگر به طور 
هم زمان از ساعت 15 پيگيری می شود و 
تيم های اصفهانی ذوب آهن و سپاهان به 

مصاف رقيبان خود می روند. 
تراکتور در اتوبان کرج

در ورزشگاه انقالب كرج، سايپای البرز 
رو در روی تراكتورس��ازی تبريز خواهد 
ايستاد. در هفته قبلی شاگردان مايلی كهن 
در غي��اب گلزن خود كريم انصاری فرد 
به قعرنش��ين ليگ )پيکان قزوين( نتيجه 
 را واگ��ذار كرد ت��ا زمزمه ه��ای اخراج 
محمد مايلی كهن به گوش برسد. هر چند 
كه اين مربی يک بار استعفای خود را به 
طور شفاهی اعالم كرده بود. تراكتورسازان 
نيز در شهر مقدس قم، صبای اين شهر را 
بدون گل متوقف كردند. تيم س��ايپا در 
خط حمله فوق الع��اده خطرناک اما در 
دفاع دچار ضعف های مش��هودی است، 
در حال��ی كه ش��اگردان كمالون��د با 12 
گل خ��ورده در 15 بازی يکی از بهترين 
خط های دفاعی ليگ را تشکيل داده اند. 
تراكتورس��ازی با داشتن مهره هايی چون 
آندو تيموريان، جاسم كرار و علی عليزاده 
می تواند برای دفاع نه چندان مطمئن سايپا 
خطرناک باشد. سايپا با 15 امتياز در رده 
چهاردهم و تراكتورسازی با 21 امتياز در 

رده هفتم جدول رده بندی قرار دارد.
کورس پیکان با لوکوموتیو

ورزش��گاه غيراس��تاندارد اكباتان شاهد 
مسابقه دو تيم راه آهن شهر ری و پيکان 
قزوين خواهد ب��ود. هر دو تيم از زمانی 
ك��ه مربيان قبلی را در كنار تيم نمی بينند 
نتيجه های به نسبت خوبی كسب كرده اند. 
با آمدن تارتار به تيم راه آهن شوک مثبتی 
به اين تيم وارد شده و راه آهن كه تيمی 
فانوس به دس��ت بود رتبه اش در جدول 
يک رقمی شد، از آن سو پيکانی ها پس 
از اس��تعفای محمد احم��دزاده و آمدن 
عليدوستی ۶ امتياز به اندوخته های خود 
اضافه كردند و پيش بينی می شود هر دو 
تيم در مسابقه امروز تنها به 3 امتياز فکر 
كنن��د و بايد منتظر ماند ك��ه در كورس 
پيکان و لوكوموتي��و )راه آهن( كدام تيم 
برنده از زمين خارج می شود. روی كاغذ 

سرعت لوكوموتيو از پيکان بيشتر است.
نفت در کوره ذوب آهن

تيم ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر از 
 نفت تهران پذيرايی خواهد كرد. شاگردان 
ابراهيم زاده زمانی كه از توكيو برگشتند 
روحيه خود را از دس��ت داده اند و عدم 

انگي��زه در ن��زد بازيکنان اي��ن تيم موج 
می زند و برای اينکه اين روحيه و انگيزه 
به تيم بازگردد بايد از نفتی ها بيش��ترين 
امتياز را كس��ب كنند. ذوبی ها در اولين 
گام، با شکست مقابل شهرداری ياسوج 
از گردونه رقابت ه��ای جام حذفی كنار 
رفتند و در اين فص��ل بايد در دو جبهه 
ليگ برتر و جام باشگاه های آسيا به ميدان 
برون��د. ذوب آهن در اين مس��ابقه همه 
بازيکنان خود را در اختيار خواهد داشت 
و با تمام توان به مصاف شاگردان فركی 
خواهد رفت و ابراهيم زاده بايد حواسش 
به تيم نفت باش��د. اين تي��م نتيجه های 
غيرقابل پيش بينی كسب كرده كه می توان 
به تساوی مقابل ملوان در انزلی، متوقف 
كردن اس��تيل آذين، گرفتن يک امتياز از 
پاس در همدان، تساوی برابر استقالل و 
سپاهان و شکست راه آهن اشاره كرد كه 
آمار نشان می دهد اين تيم استاد متوقف 
كردن تيم های بزرگ اس��ت. ش��اگردان 
فركی در حمله ضعيف اما در خط دفاعی 
س��د محکمی مقاب��ل مهاجمان حريف 
هس��تند. نفت تهران يکی از تيم هايی به 
حساب می آيد كه كمترين گل خورده را 
در كارنامه دارد، ذوب آهن در بازی مقابل 
شهرداری ياسوج بيشتر حمله های خود 
را از كناره ه��ا طرح ري��زی كرده بود كه 
تيم حريف روی اين تاكتيک برنامه ريزی 
 نم��ود و مان��ع از گلزن��ی مهاجم��ان 

ذوب آهن شد. 
ش��اگردان ابراهيم زاده در ب��ازی امروز 
می توانند به جز ارس��ال از كناره ها، عمق 
دفاعی تيم حريف را نش��انه بگيرند و از 
توپ های برگش��تی در پش��ت محوطه 
جريمه نيز نهايت اس��تفاده را ببرند و به 
 گل برس��ند. بدون شک فركی بازی های 
ذوب آهن مقابل سئونگنام، فوالد خوزستان 
و شهرداری ياسوج را آناليز و نقاط قوت 
و ضعف اين تيم را به شاگردانش گوشزد 
كرده است. ذوب آهن برای اينکه دوباره 
صدرنشين ليگ شود بايد از سد حريفش 
بگ��ذرد تا انگي��زه و روحيه ب��ه اين تيم 
بازگردد. ابراهيم زاده در تركيب احتمالی 
تيم خود از شهاب گردان، علی احمدی، 
فرشيد طالبی، حسين ماهينی )سيد احمد 
محمدپور(، سيد محمد حسينی، شاهين 
خيری )سينا عشوری(، قاسم حدادی فر،  
محمدرضا خلعتبری،  اسماعيل فرهادی 
)مهدی رج��ب زاده(، محم��د قاضی و 

ايگوركاسترو استفاده خواهد كرد.

جدال آب��ی و قرمزهای قدیمی در 
کنار خلیج فارس

در ورزشگاه ش��هيد بهشتی بوشهر تيم 
مس كرمان كه دوازده هفته متوالی طعم 
شکس��ت را نچش��يده، ميهمان شاهين 
بوش��هر اس��ت. مس با صم��د مرفاوی 
)بازيکن و مربی س��ابق استقالل تهران( 
نتيجه های فوق العاده ای كسب و در رده 
چهارم ج��دول رده بندی قرار گرفته و با 
صدر جدول فقط 4 امتياز فاصله دارد و 
لغ��زش هر كدام از 3 تي��م باالی جدول 
حکم به صدرنشينی ش��اگردان مرفاوی 
خواهد داد، به علت اينکه از نظر تفاضل 
گل نيز مس��ی ها با ذوب آه��ن در عدد 
8 مساوی هس��تند. مرفاوی زمانی كه به 
كرمان رفت حاش��يه ها را از اين تيم دور 
كرد و ب��ا موفقيت كام��ل در ليگ برتر 
حضور يافته اس��ت و قصد دارد مس را 
به مسابقه های جام باشگاه های آسيا روانه 
كند. مس در هفته پانزدهم دست به كار 
بزرگی زد و تيم پرسپوليس را با تک گل 
نبی اله باقريها شکست داد، اما تيم شاهين 
در ورزش��گاه آزادی دو بر يک مغلوب 
آبی های پايتخت شد. در اين بازی كادر 
فنی و بازيکنان ش��اهين ب��ه چگونگی 
قض��اوت داور اعتراض داش��تند. ناگفته 
نماند كه شاهينی ها يک هفته بعد نيز در 
جام حذفی بازی را به استقاللی ها واگذار 
كردند، اما ديگر داور ميدان را عامل باخت 
تيم خود نمی دانستند. از اين باشگاه خبر 
می رسد كه هوار مالمحمد )بازيکن فصل 
پيش پرس��پوليس( و عمادرضا )بازيکن 
سابق سپاهان( به شاهين پيوستند اما بايد 
منتظر ماند كه آيا حميد استيلی می تواند از 
اين دو بازيکن عراقی در تيم خود مقابل 
مس اس��تفاده كند و يا باي��د دو هفته از 
امضای قرارداد اين بازيکنان بگذرد. اينها 
قانون و اصولی است كه تنها در كشور ما 

حکمفرما است!
ش��یرهای زرد گرس��نه شکس��ت 

حریف سنتی
تيم سپاهان كه به تازگی تيم هشتم آسيا و 
تيم نخست ايران در دهه هشتاد لقب گرفته 
در ورزشگاه يکصد هزار نفری آزادی با 
تيم پرس��پوليس، تيم سی و يکم آسيا و 
چهارم ايران مسابقه خواهد داد و اين ديدار 
حساس ترين رقابت هفته شانزدهم ليگ 
 برتر خواهد بودد. رويارويی علی دايی و 
امير قلعه نوعی، حضور رحمان احمدی،  
ج��الل اكبری و محمد ن��وری بازيکنان 

سابق سپاهان در تيم پرسپوليس، حضور 
س��يد مهدی رحمتی، هاش��م بيگ زاده، 
خسرو حيدری، فابيو جان واريو و رضا 
عنايتی )استقاللی های سابق تيم سپاهان( 
و در آخ��ر، بازی ج��واد كاظميان مقابل 
تيم س��ابق خود )پرس��پوليس( می تواند 
به جذابيت و حس��اس بودن اين مسابقه 
بيفزايد. جواد كاظمي��ان قبل از اينکه به 
سپاهان نقل مکان كند مصاحبه های تندی 
عليه علی دايی انج��ام داد كه همين امر 
موجب ش��د كه اين بازيکن كاشانی به 
پرسپوليس نرود و به جمع طاليی پوشان 
 اصفهانی اضافه شود. سيد مهدی رحمتی، 
سيد جالل حسينی و احسان حاج صفی 
ك��ه به همراه تيم مل��ی اميد در گوانگژو 
بودند 48 س��اعت اس��ت به تيم سپاهان 
ملحق ش��دند و در اين مسابقه، سپاهان 
محسن بنگر و اميد ابراهيمی را به علت 
3 اخط��اره بودن در اختي��ار ندارد و تيم 
پرسپوليس نيز شيث رضايی، كريم باقری، 
هادی نوروزی و عليرضا نورمحمدی را 
در تركيب نخواهد داشت. تيم پرسپوليس 
تيمی است كه در نيم ساعت اول مسابقه 
برای گلزنی به ميدان می آيد اما بازيکنانش 
در نيمه دوم به خصوص در بيست دقيقه 
آخر از نظ��ر بدنی تحلي��ل می روند كه 
ش��اگردان قلعه نوعی بايد اين نود دقيقه 
را به 3 زمان س��ی دقيقه تقسيم كنند. در 
نيم ساعت اول مانع از حركات غالمرضا 
رضايی شوند و در جناح چپ و راست 
جلوی پيش��رفت فش��نگچی و عليرضا 
محم��د را بگيرن��د و در ض��د حمله از 
حركت های تند و تي��ز ابراهيم توره در 
عمق و پشت خط دفاع پرسپوليس بهره 
ببرند. نيم ساعت دوم به حمله های خود 
بيفزاين��د و توپ و مي��دان را از حريف 
 بگيرن��د و در نيم س��اعت آخ��ر با نبود 
ش��يث رضايی و عليرض��ا نورمحمدی، 
دروازه  روی  جن��اح  دو  از  می ت��وان 
پرسپوليس توپ ريخت و از ضربه های 
سر رضا عنايتی و يانوش نهايت بهره را 
برد و در ضربه های س��وم نيز بايد روی 
شوت های حاج صفی، مهرداد كريميان 
و احمد جمشيديان حساب ويژه ای باز 
كند. تركيب احتمالی سپاهان: سيد مهدی 
رحمتی،  هادی عقيلی )مهدی نصيری(، 
س��يد جالل حسينی، خس��رو حيدری، 
 احس��ان حاج صف��ی، مح��رم نويدكيا،  
احمد جمشيديان، مهدی كريميان، رضا 
عنايتی، ابراهيم ت��وره و جواد كاظميان. 
پرس��پوليس با 27 امتي��از در رده دوم و 
س��پاهان با دو بازی كمتر و 23 امتياز در 

رده پنجم جدول رده بندی قرار دارد.

مسابقه های لیگ برتر کشور
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دوشنبه8آذر22/1389ذالحجه1431/شمارهMonday 29 November 2010 405)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام علی)ع(:
حکمت را هرکجا یافتی 
فراگیر، زیرا حکمت 
گمشده هر مؤمن است.

سیري در عملکردها و دستاوردهاي شهرداري اصفهان )قسمت بیست وپنجم(

نمایشگاه تمام شد اما جهاد خدمت رسانی تداوم دارد
 زاینده رود 

هشت  از  پرده   ،8۹ مهرماه  چهارم  در 
سال تالش مديران شهرداری اصفهان برداشته 
شد، با حضور مشاور عالی فرمانده كل قوا، 
نمايشگاه جهاد خدمت رسانی افتتاح شد و 
سال   8 مردم، خدمات  زده  حيرت  چشمان 
اخير شهرداری را در كنار وظايف گوناگون 
اين ارگان و نيز صد سال حضور شهرداری 

در اصفهان را يک جا ديد. 
صدها  كه  كرد  فکر  توان  نمی  هرگز 
ابعادی  در  شهرداری  ارگان  ده ها  و  پروژه 
گرد  نمايشگاهی  در  جا  يک  به   كوچک تر 

آيند. 
جهاد خدمت رسانی كه حکايت 8 سال تالش 
اصفهان  شهری  مديران  خادمانه  و  صادقانه 
بود؛ ديوارهای بی اعتمادی را فرو ريخت و 
با شعار »هشت سال دفاع مقدس، هشت سال 
كه  را  دورانی  شرح  رسانی«  خدمت  جهاد 
مديران شهرداری با توكل و تکيه بر مديريت 
جهادی و دفاع مقدس به تالشی از طلوع تا 
 طلوعی ديگر دست زدند را بر مردم عرضه 

داشت.
آواز جهاد خدمت رسانی شهرداری اصفهان 
در  و  نفر  هزاران  روزانه  رسيد،  مردم  به 
آخر هفته ها رقمی عظيم تر از مردم به اين 
آوازه  كم  كم  و  شدند  سرازير  نمايشگاه 
شهرستان ها  به  اصفهان  شهرداری  خدمات 
رسيد، مديران شهرستان های اصفهان گروه، 
گروه برای بازديد آمدند و اين دستاوردها را 

سرلوحه كار خود قرار دادند. 
ماجرا از اين هم فراتر رفت و شهرداران و 
مديران شهری ساير استان ها و كالنشهرهای 
آمدند.  نمايشگاه  بازديد  برای  نيز  كشور 
مهندسان  لشگری،  و  كشوری  مسئوالن 
معماری و عمران، آرشيتک ها، دكورسازان، 
همه  عمومی ها  روابط  فرهنگی،  كارگزاران 

تحريک  نمايشگاه  اين  ديدن  برای  همه  و 
آمدند  اصفهان  به  دور  راه های  از  و  شدند 
فراتر رفت. صداقتی كه  اين هم  از  و قصه 
پای سفيران  بود  دستاوردها  اين  نمايش  در 
خارجی، گردشگران بين المللی و نمايندگان 
 ساير كشورها را نيز به جهاد خدمت رسانی 

كشيد. 
تصاوير،  خلق  در  خالقيت  و  ذوق  آری 
مهندسی  و  مديريت  و  اسناد  عکس ها، 
و  پيشرفته  نمايشگاهی  فرهنگی،  جامع 
آفريد  اصفهان  شهری  مديريت  برابر  مدرن 
كه در تاريخ خدمات نمايشگاهی در عرصه 
مديريت شهری و شهرداری ها بی نظير بود 
تمدن  و  فرهنگ  پايتخت  شايسته  هم  و 
ايران اسالمی و اليق شهر بزرگان و شهدا و 
انديشمندان كسی از مردم اصفهان و مديران 
آن جز هنر و خالقيت انتظاری ندارد و اينها 
همه در منظر جهاد خدمت رسانی جمع شده 
بود، سندی گويا و قابل قبول از دستاوردهای 
شهرداری وظايف مديريت شهری و تاريخ 
تاكنون  ابتدا  از  اصفهان  شهرداری  مصور 
باورپذير  و  بديع  ماكت های  و  تصاوير  در 
بودن، هيچ اغراق و تملق در فضايی شفاف 
و  سخنرانی  تا  فيلم  نمايش  از  صميمی،  و 
جشن، آموزش فرهنگ شهروندی، تئاتر، تور 
بازديد، بازی های بچه ها، مانورهای امداد و 
نجات و عمليات های آتش نشانی، آموزش 
خانوادگی  همايش های  شهروندی،  فرهنگ 
جذابيت  بر  ديگر  برنامه  و  طرح  ده ها  و 
از  جاويدان  خاطره ای  و  افزود  نمايشگاه 
ارمغان  به   خدمات مديريت شهری اصفهان 

گذاشت. 
همواره  اصفهان  متروی  مركزی  ايستگاه 
جه��اد  نم��اي�شگاه  از  خوش  خ�اطره ای 
دستاوردهای  و  عملکردها  و  خدمت رسانی 
شهرداری اصفهان را در اذهان عمومی متبادر 

خواهد ساخت. 
شهرداری  شايسته  خدمات  پاس  به  نيز  ما 
همسفر  رسانی  خدمت  جهاد  با  اصفهان 
در  سير  به  منزل  پنج  و  بيست  در  و  شديم 
بررسی  و  شهرداری  مختلف  عملکردهای 
سازمان های  و  مديريت ها  دستاوردهای 
شهرداری، غرفه به غرفه پرداختيم و طی دو 
ماه به ارزيابی نمايشگاه و عملکرد واحدهای 
مختلف پرداختيم، باشد كه نقشی در ارتقای 
فرهنگ شهروندان داشته و ياريگر مديريت 
اليق شهری اصفهان باشيم و در گزارش های 
به داوری عملکردها  به شکلی شفاف  خود 
جهاد  خدمتگزاران  ياريگر  و  پرداخته 
واپسين  اين  در  باشيم.  بوده  خدمت رسانی 
تمام  نمايشگاه  كه  می گوييم  دوباره  منزلگاه 
تداوم  رسانی  خدمت  جهاد  اما   می شود 

دارد.
عملکردهای  مهم ترين  از  بخشی  اينک 
شهرداری در هشت سال اخير را به اختصار 

مرور می كنيم: 
مهم ترین دستاوردهای شهرداری اصفهان 

در سال های اخیر
شهرداری  تحقق  سمت  به  حركت   
الکترونيک، تثبيت سيستم های مکانيزاسيون، 
مدرن  سيستم های  و  مقررات  و  قانون ها 

اطالع رسانی 
 توسعه و تجهيز سيستم های حمل و نقل 
به  شدن  تجهيز  موتوری،  غير  و  عمومی 
ايستگاه های دوچرخه و بهينه سازی اتوبوس 

رانی و تاكسی رانی 
مركز های  و  نظارتی  سيستم های  توسعه   
 CNG معاينه خودرو، ايستگاه های سوخت

و نظارت تصويری ترافيک
نمودن  فراهم  و  سبز  فضای  توسعه   
شادابی  و  نشاط  جهت  تفريحی   فضاهای 

شهروندان

 زيباسازی و نورپردازی شهر و استفاده از 
تکنولوژی های زيباسازی تصويری شهر 

برنامه  يک  اجرای  و  استقرار  تدوين،   
شه��رداری  در  اس��تراتژي���ک   م��ديريت 

اصفهان
 توسعه و افزايش فعاليت های مشاركتی و 

مردمی در شهرداری 
در  نوين  و  جديد  طرح های  اجرای   
 سيستم شهرسازی و ارائه خدمات مديريت 

شهری 
توسعه  زباله،  تفکيک  فعاليت  ارتقای   
خدمات  و  بازيافت  ناوگان های   مدرن 

شهری 
 توسعه كمی و كيفی خدمات آتش نشانی 

و افزايش ايستگاه های آتش نشانی 
فرهنگی  فعاليت های  و  مراكز  توسعه   
فرهن��گ  ارتقای  و  ورزش��ی  تفريح��ی 

شهروندی با رويکردی جديد
 ارتقای كمی و كيفی بازارهای روز در راستای 

بهبود رابطه توليدكننده و مصرف كننده
بهسازی  و  نوسازی  طرح های  اجرای   

بافت های تاريخی و فرسوده شهری 
 اعتماد سازی و برقراری ارتباط دو سويه 

با شهروندان
به  اصفهان  مقتدرانه و سرافرازانه  معرفی   

مناسبت های بين المللی ملی و شهری 
 ساماندهی و اجرای طرح های عمرانی در 

رينگ دوم و رينگ حفاظتی شهر اصفهان 
سوم  رينگ  درصد   ۹0 از  بيش  اجرای   

ترافيکی شهر اصفهان 
 تسريع در عمليات مترو، بزرگ ترين پروژه 

شهری اصفهان 
 نهضت پاركينگ سازی 

احيای  نظير  ملی  عظيم  طرح های  انجام   
ميدان امام علی و ساخت بزرگراه دو طبقه 

امام خمينی 

ش��ايد واژه تجم��ل و تجم��ل گرايی پس 
از واژه های جنگ و م��واد مخدر، معرف 
صرف بيش��ترين هزين��ه در جامعه جهانی 
باش��د كه نماد ماراتن كس��ب ثروت از هر 
راه و به هر قيمتی است و البته در پس آن، 
فقر چهره زشت خود را به نمايش گذارده 

است.  
براس��اس يافته های تصاوير بر جای مانده 
بر ديواره غارها و كش��فيات زندگی ما قبل 
تاري��خ، زينت از اركان وجوه تمايز افراد با 
يکديگر بوده كه نخس��ت ريشه در توانايی 
جسمی و قدرت ش��کار كردن افراد داشته 
است. استفاده از برخی قطعه های استخوان 
حيوانات ش��کار ش��ده به عنوان گردنبند، 
پ��ر پرندگان و س��نگ های صيقلی رنگی، 
تاريخی ترين زينت های انس��انی به شمار 

می رود. 
اس��تفاده از اي��ن زيوره��ا تا پي��ش از قتل 
عام سرخپوس��تان در امريکا امتداد داشت 
و اكن��ون ني��ز قباي��ل آفريقايی به ش��يوه 
پيشينيان تاريخی ش��ان خود را می آرايند. 
ام��ا در گذار تاريخ، اش��کال اين زينت ها 
تغيي��ر يافته و از فرديت ب��ه جمعيت و از 
مهره يا اس��تخوان و پر به انبوهی از اش��يا، 
تزئين��ات، تش��ريفات، زي��ورآالت، لباس، 
 پذيرايی و حتی گفتار و خودنمايی رسيده 

است. 
اكن��ون تجم��ل در ح��ال تبديل ش��دن به 
آشناترين چهره زندگی در جهان است كه 
با كاركرد رسانه ها، تبليغات، تجارت، مسخ 
ش��دن ارتباط های فاميلی و دوستی، ذهن 
همه را به عنوان فاعل يا ناظر تجمل گرايی 

به خود مشغول كرده است. 
برای بررس��ی اين پديده، ب��ه جهانگردی 
يا غرب شناس��ی نيازی نيست زيرا حيات 
جهان سرمايه داری بر قانون مصرف گرايی 
هر چه بيش��تر و گس��ترش تجم��ل گرايی 
استوار است كه هر روز بيش از پيش تبليغ 

و ترويج می شود. 
پي��روی از اين نگرش رو به گس��ترش در 
بس��ياری از كش��ورهای حتی ثروتمند غير 
غرب��ی نيز ب��ه دو قطبی ش��دن اين جوامع 
منجر شده است. »كاخ ها در كنار كوخ ها« 
تعبي��ر حضرت عل��ی )ع( از تجمل گرايی 
در 1400 سال قبل است كه مصاديق آن با 
گذش��ت زمان هر چه بيشتر ظاهر می شود. 
معادله فقر و غنا يا تجمل و زيس��ت سالم، 

يک مسأله رياضی يا ساختار صرف و نحو 
در زبان نيس��ت ك��ه نيازمند اثبات يا نقض 
باش��د، بلکه رابطه علت و معلولی بس��يار 
س��اده البته با كاركردهای پيچيده است كه 
در چرخه ای به ظاهر مش��روع، می تواند 
س��هم ديگران از زندگی را سلب كرده، به 

گروهی اندک اختصاص دهد. 
مجموعه باجناق ها كه س��ال های نخست 
پس از انقالب از س��يما به نمايش در آمد 
شايد بتواند در اين تش��ريح ياريگر باشد. 
دو باجناق س��اده زيس��ت بر سفره ميهمان 
كردن يکديگر، هر وعده چيزی می افزايند 
ي��ا غذای اصلی را اش��رافی می كنند تا در 
نهاي��ت به چرخه تجمل گراي��ی گرفتار و 

سرانجام با يکديگر بيگانه می شوند. 
اما اكنون اين رويکرد آموزش��ی و نمايشی 
كمتر دي��ده و يا ديده نمی ش��ود. اگر هم 
س��اده زيس��تی به عنوان بخشی از موضوع 
مورد نظر باش��د، خانه ای در هم ريخته با 
نماد فق��ر و رفتار كمتر توس��عه يافته اهل 
خان��واده يا اهال��ی يک محل، نش��ان داده 

می شود. 
اما در جامعه ايران با ويژگی ساده زيستی و 
مردم دوستی تاريخی- اسالمی، چه اتفاقی 
در حال رخ دادن است كه تجمل گرايی در 
اندرونی و بيرونی زندگی بسياری در حال 
رش��د است و چشم و هم چشمی ها نيز بر 

گسترش دامنه آن می افزايد. 
پديده مصرف گرايی و گس��ترش فرهنگ 
غربی از منظر جامعه شناسی و رفتار شناسی، 
ريش��ه رويک��رد گس��ترش ح��رص و آز 
منج��ر به تجم��ل گراي��ی اس��ت. در اين 
حالت رس��انه های برون م��رزی در قالب 
توليدهای نمايش��ی يا پيام ه��ای تبليغاتی، 
مص��رف و مص��رف گرايی هرچه بيش��تر 
را تروي��ج می كنن��د و در داخل نيز انفعال 
فرهنگی، كم كاری يا حتی بدكاری برخی 
مسئوالن امر و رسانه ها سبب بومی سازی 
تجمل گراي��ی غربی در ايران می ش��ود. بر 
پايه فرهنگ كهن اس��المی، ايرانی، استفاده 
از مواهب طبيعی و الهی برای بهره گرفتن 
از ش��يرينی زندگی، از دستورهای تأكيدی 

دينی و عقلی برای همگان است. 
ام��ا هم زم��ان نيز اف��راط و تفري��ط مورد 

نکوهش ق��رار گرفته و ب��رای ممانعت از 
گرفتار شدن انسان در دام حرص غيرقابل 
كنت��رل، بر قناعت خردگرايانه تأكيد ش��ده 
است. در چارچوب اس��تداللی اين نظريه 
اس��المی، انس��ان قرار دارد كه از دو وجه 
جس��م و روح يا ماده و معنا ش��کل گرفته 
اس��ت كه بايد هم زمان برای تغذيه س��الم 
اي��ن دو بعد اقدام كرد تا زندگی در جامعه 

سالم بماند. 
در معن��ای آي��ه 87 س��وره مبارك��ه مائده 
آفريده های  ايم��ان،  اهل  می خواني��م: ای 
پاكی ك��ه خداوند بر ش��ما ح��الل كرده، 
حرام نکنيد و س��تم )تجاوز از حد( نکنيد، 
زيرا خداوند، متجاوزان را دوس��ت ندارد. 
صده��ا آيه در قرآن كريم ب��ا اين مضمون 
و حت��ی تأكي��د جدی ت��ر وج��ود دارد كه 
سرمنشأ نگرش اجتماعی قناعت و زيستن 
س��الم در فرهنگ ش��عر و ادب ايران شده 
است. بيت االصل فرهنگ قناعت از سعدی 
اس��ت كه در خاتمه يکی از حکايت های 
ش��يرين خود درباره فرجام حرص و آز و 

ثروت پرستی، آورده است: 
چشم تنگ دنيا دوست را 

يا قناعت پر كند يا خاک گور 
در مقابل ل��زوم بهره بردن خوب و متعادل 
هم��گان از هم��ه نعمت ه��ای هس��تی و 
ارزشمند بودن قناعت برای سالمت جامعه، 
پيامد تجمل گرايی و اس��راف برای جوامع 

می تواند ويرانگر باشد. 
سرازير ش��دن امکانات و ثروت به سمت 
بخ��ش محدودی از جامعه و رش��د رو به 
تزاي��د آن، فقر را در قطب ديگر ش��کل و 
گسترش می دهد كه ثمره آن افزايش فساد 
و فحشا، سست شدن بنيان های خانواده و 
بسياری معضل های اجتماعی است و سبب 
می شود روند انحطاط اجتماعی آغاز شود 

و سرعت گيرد. 
اصلی ترين نتيجه انباشت ثروت بی حساب 
و كت��اب، طغيان بع��د مادی انس��ان برای 
تجمل گرايی است كه فراگيری اين پديده 
در جوام��ع مختلف، س��قوط و فروپاش��ی 
بسياری از تمدن ها را در پی داشته است. 

فروپاشی مصر باس��تان، ايران كهن و روم 
قدرتمند پ��س از فراگي��ری تجمل گرايی 

از نمونه ه��ای اي��ن كارك��رد تخريب��ی به 
ش��مار می رود. ب��رای اثب��ات قانون علت 
و معلول��ی در اي��ن زمين��ه، اش��اره ای به 
 تاريخ ن��ه چندان گذش��ته اي��ران اهميت 

دارد. 
روند آغاز تجمل گرايی و فس��اد در دربار 
قاج��ار از زم��ان فتحعل��ی ش��اه و جدايی 
حکومت از مردم، سبب تجزيه بخش های 
 بزرگ��ی از س��رزمين اصل��ی می ش��ود و 
بر اس��اس روايت مورخان غي��ر درباری، 
گويی هيچ اتفاقی نيفتاده اس��ت و ش��اهان 

در كاخ و حرمس��را مي��ان غالم��ان خود، 
دس��تور امض��ای عهدنام��ه گلس��تان و...، 
انحصار تنباكو، استخراج نفت و استقراض 
 خارج��ی ب��رای س��فر اروپاي��ی را صادر 

می كنند. 
بسياری از نظريه های كارشناسی اقتصادی 
هم مؤي��د اين نکته اس��ت ك��ه حاكميت 
مص��رف گرايی و تجم��ل خواهی و هزينه 
شدن بدون برگش��ت منابع مالی در غرب، 
عام��ل انهدام پايه های اقتص��ادی و بحران 

كنونی مالی جهان است. 
فس��اد اقتصادی، رانت خ��واری، زد و بند 
مالی، ارتش��ا، كالهبرداری و... نيز از ديگر 
ناهنجاری های مس��ابقه انباش��ت ثروت و 

تجمل است كه اقتصاد ملی هر كشوری را 
ب��ه زانو در می آورد. افزون بر كاركردهای 
منفی اجتماع��ی و اقتصادی تجمل گرايی، 
باي��د ويرانگ��ری اي��ن پدي��ده در عرصه 
فرهنگی نيز مورد توجه مس��ئوالن اجرايی 

و معنوی جامعه قرار گيرد. 
مانن��د  ايران��ی  و  اس��المی  ارزش ه��ای 
نوع دوس��تی، انفاق، تکري��م، صله رحم و 
مس��ئوليت در مقاب��ل جامع��ه، در چرخه 
مش��غله ف��راوان گرفتاری ه��ای روزان��ه، 
اهمي��ت حف��ظ و افزاي��ش ث��روت رنگ 
می ب��ازد و س��بب می ش��ود انتق��ال اين 
 ارزش ها به نسل آينده با مشکل رو به رو 

شود. 

در همين چارچوب ياد نيک زندگی س��اده 
پيامبر گرامی اس��الم )ص(، امامان معصوم 
)ع( و بزرگان دينی، اديبان و شاعران ايران 
زمين بهترين درس برای زندگی متناسب با 

مقتضيات امروزی است. 
در ديگر س��و، زندگی ش��اهان و اشرافان 
قرار دارد كه تجمل گرايی سبب بدنامی يا 
سقوط آنان ش��ده و در تاريخ نيز به همين 

نام مانده اند. 
م��رز ناپي��دای بي��ن تجم��ل و ضروريات 
زندگ��ی، در اس��الم و فرهن��گ ايرانيان با 
نش��انه گذاری ه��ای خوب،بد، زش��ت و 
زيبا تعريف شده اس��ت كه نبايد فراموش 

يا مخلوط شود. 

روزی بود...

مع��اون برنامه ريزی اس��تانداری فارس از 
اقدام برای ثبت جهانی يادروزهای حافظ 
 و س��عدی خب��ر داد. به گزارش ايس��نا، 
فرهاد سجادی در ديدار با سفيران واتيکان، 
س��نگال و گابن در يونسکو گفت: استان 
فارس با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل های 
فوق العاده فرهنگ��ی، تاريخی، مذهبی و 
گردشگری، حرف اول را در جهت جذب 
توريس��ت و گردش��گر در سطح كشور 

می زند. 
وی استان فارس را مهد فرهنگ و تمدن 
اس��المی نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ايران برش��مرد و اظهار امي��دواری كرد تا 
با پيگيری ها و مذاكره های صورت گرفته 
با سفيران يونس��کو، روز حافظ، سعدی 
و ساير ميراث فرهنگی استان فارس ثبت 
جهانی شوند. معاون برنامه ريزی استاندار 
ف��ارس در اين ديدار به بيان خصوصيات 
و ويژگی های برجسته و بارز استان فارس 
از جمله ش��اعران و اديبان ش��هر ش��يراز 
پرداخ��ت. به گزارش ايس��نا، يادروزهای 
حافظ و س��عدی در ارديبهش��ت ماه سال 
137۶ به صورت رس��می اعالم ش��دند 
كه اول ارديبهش��ت به نام س��عدی و 20 
مهرماه به نام يادروز حافظ معرفی شد؛ در 
حالی كه پي��ش از آن هيچ روزی در ايران 
به عنوان يک روز فرهنگی و به نام شاعر 
يا نويسنده ای نام گذاری نشده بود. در آن 
سال، اين روزها هنوز جنبه  رسمی نداشتند 
و ب��ه همين دليل هنگامی كه در بيس��تم 
مهرماه س��ال 137۶ مراس��م بزرگداشت 
روز حافظ برگزار ش��د، اين واقعه بيش تر 

جنبه  استانی داشت و مخالفت هايی نيز با 
آن صورت گرفت؛ اما فرصتی به دس��ت 
آمد تا بنياد فارس شناسی پيشنهاد خود را 
درباره  ثبت رس��می يادروزهای سعدی و 
حافظ در تقويم كشور به شورای فرهنگ 
عمومی ارائه كند. اين شورا در ابتدا پيشنهاد 
ك��رد به جای روز حافظ يا س��عدی، يک 
روز به نام ادب فارس��ی نام گذاری شود و 
از همه  شاعران و نويسندگان ايرانی در آن 
روز تجليل شود؛ اما بنياد فارس شناسی با 
ارائه  استدالل هايی، با اين پيشنهاد مخالفت 
كرد، س��پس اعض��ای ش��ورای فرهنگ 
عمومی كشور اين مسأله را مطرح كردند 
كه نمی توان روزهايی را تنها به دو ش��اعر 
شيرازی اختصاص داد و بايد برای تعداد 
ديگری از ش��خصيت های ادبی و برخی 
از فيلس��وفان، حکيم��ان و عارفان بزرگ 
هم روزهای بزرگداشتی درنظر گرفت و 
اين گونه بود كه روزهايی برای بزرگداشت 
بزرگان ايرانی به تقويم رس��می كش��ور 
افزوده ش��د ك��ه از آن جمله اس��ت: روز 
مولوی، فردوس��ی، عطار، مالصدرا، شيخ 
بهايی، س��هروردی و.... با رسميت يافتن 
ياد روز حافظ، مراس��م آن نيز از محدوده  
اس��تان فارس فراتر رفت و به يک واقعه  

كشوری تبديل شد. 
در جهان نيز هرچند اين روز جنبه  رسمی 
ندارد؛ اما چندين سال است هم زمان با روز 
بيس��تم مهر در برخی از كشور های ديگر 
مراس��م بزرگداش��تی برای اين شاعر كه 
در زمان حيات خود نيز ش��هرتی فراتر از 

مرزهای ايران داشت، برگزار می شود. 

اقدام براي ثبت جهاني یاد روزهاي حافظ و سعدي
یاد یاران یاد باد

خوب، بد، زشت و زیبا 


