
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:
هزاره سوم، هزاره آسیاست 

سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی:
نظام اسالمی قدرتمندانه امنیت را در سیستان 
و بلوچستان ایجاد خواهد کرد 

صفـحهصفـحه

خصوصی سازی سرعت 
می گیرد 

وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های 
مربوط به قان��ون اصالح م��وادی از قانون برنامه 
چهارم توس��عه و اجرای سیاس��ت های کلی اصل 
44 قانون اساس��ی، آیین نام��ه اجرایی روش های 

واگذاری را تصویب کردند . . .

        سراسری / ادامه در  صفحه   

اشتباه بزرگ  متأهالن
ش��وهر حق نشناس��ي دارم. از صبح تا شام رنج 
مي برم، زحمت مي کشم، تمام کارهاي خانه از شستن 
ظ��روف و لباس ها، از پختن غ��ذا تا تزئین اتاق ها و 
بافتني هاي الزم را براي او و فرزندان انجام مي دهم، 

ولي وقتي به خانه مي رسد . . .
 خانواده در پرتو ش��ناخت صحیح و واقع بینانه 
همس��ران از وظای��ف زناش��ویي و ط��رز تفکر و 
خواس��ته هاي یکدیگر پویا و سالم و با صفا مي شود 

و . . .

          گفتگو / ادامه در  صفحه   

بازگشایی تونل رخ در 
محور شهرکرد - اصفهان

مدیر کل راه و تراب��ری چهارمحال و بختیاری 
گفت: این تونل یکی از اصلی ترین راههای ارتباطی 
چهارمح��ال و بختیاری اس��ت که این اس��تان را به 

اصفهان و نقاط مرکزی ایران متصل می کند.
کریمی افزود: این تونل یک ماه پیش به منظور 
تعمیرات تکمیلی و پوشش سقف در چهارمحال و 

بختیاری بسته ومجدداً بازگشایی شد . . . 

     شهرستان ها / ادامه در  صفحه   
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

        علم و صنعت / ادامه در  صفحه 3  

 دو دستاورد دیگر در بومی سازی 
صنعت فوالد 

کارشناس��ان ف�والد مبارک�ه س��پاهان دو گ�ام دیگر به 
بومی سازی ساخت و نصب تجهیزات فوالدسازی نزدیکتر 

شدند.    
ساخت کوپلینگ های الستیکی میز خ�روجی در واحد 
نوردگرم پیش��رفتی جدید در این مجتمع است که با سپری 
ک�ردن دوره آزمایشی نصب، معادل 400میلیون ریال صرف�ه 

جویی در سال را به همراه دارد. 
رول ه��ای  در  ش��ده  س��ازی  بوم��ی  قطع��ه  ای��ن 
ب��ه  نهای��ی  ن��ورد  از  ورق  انتق��ال  خروج��ی   می��ز 
کالف پیچها به کار می رود و هزینه س��اخت آن 4 میلیون 

ریال برآورد شده است. 
دستیابی به دانش فنی نصب دی�افراگم آسیاب گلوله ای 

واح��د گندله س��ازی نی��ز از دیگ��ر دس��تاوردهای جدید 
کارشناسان مجتمع فوالد مبارکه است. 

دی�اف�راگم، س���ازه ای بسیار سنگین و قطعه  اصلی در 
درون آسیاب گلول�ه ای است ک�ه به همراه لیفتینگ پلیت ها 
با وزن حدود 48 تن شامل بیش از هزار و 200 قطعه است 

و . . .

مجموعه ای هزار ساله گمشده در 
هیاهوی شهر

خوش��ینان یکی از 15 دهس��تانی 
 است که هسته اولیه اصفهان را به وجود
 آورده ان��د. دهس��تانهایی که به مرور 
زمان با اتصالش��ان به یکدیگر ش��هر 
اصفهان را تش��کیل دادند. کمتر کسی 
می دان��د خیاب��ان هاتف ک��ه امروزه 

بخش��ی از مرکز شهر اصفهان را تشکیل داده است در واقع بخشی از 
منطقه خوشینان هزار سال پیش است . . . 

       میراث فرهنگی / ادامه در  صفحه 6

فرامرز پایور استاد برجسته 
موسیقی ایران درگذشت

ح��وزه هن��ری اس��تان اصفه��ان 
اس��تاد  پای��ور  فرام��رز  درگذش��ت 
برجسته ی موسیقی ایرانی، آهنگ ساز 
و نوازنده سرشناس سنتور را به خانواده 
ای��ن هنرمند و جامعه موس��یقی ایران 

تسلیت می گوید . . .
       فرهنگ و  هنر / ادامه در  صفحه 8

برگزاری همایش 
آیت ا...سید ابوالحسن مدیسه ای 

اصفهانی )ره(
ب��ه هم��ت اداره ی کل فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی استان اصفهان همایش 
بزرگداش��ت آیت ا... س��ید ابوالحسن 
مدیسه ای اصفهانی از 17 تا 19 آذرماه 

در اصفهان و لنجان برگزار می شود.
در این همایش اندیشمندان، فرهیختگان 
و اس��تادان ح��وزه و دانش��گاه به بیان 
اندیشه ها و زندگی این فقیه عالم می 

پردازند . . . 
جامعه / ادامه در  صفحه 5



محورهای مواصالتی استان 
تهران باز است 

رئیس پلیس راه اس��تان تهران اف��زود : افزایش 
تردد خودروها و نامس��اعد ش��دن شرایط جوی در 
محورهای مواصالتی ش��مال کشور موجب کندی 
عبور و م��رور در این محورها به وی��ژه جاده کرج 

– چالوس شد. 
سرهنگ همایون شریفی گفت: در این محور به 
علت بارش برف در ارتفاعات البرز، مسیر از سمت 
چالوس به مدت چهار س��اعت بسته که با همکاری 
اداره راه و ترابری گچس��ر و پلی��س راه، این جاده 

بازگشایی شد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه وج��ود ترافیکی ع��ادی در 
محورهای اس��تان افزود : فق��ط در ارتفاعات محور 
کرج – چالوس و فیروزکوه – دماوند احتمال بارش 
برف وج��ود دارد و از رانن��دگان می خواهیم که با 
رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و همراه داشتن 

زنجیر چرخ سفری ایمن داشته باشند. 
رئیس پلیس راه اس��تان ته��ران از رانندگانی که 
به شهرهای اس��تان تهران بازمی گردنند خواست تا 
ضمن پرهیز از رانندگی پر خطر، مأموران پلیس راه 

را در کنترل عبور و مرور یاری کنند. 

وزی��ران عضو کارگ��روه تصویب آیی��ن نامه های 
مرب��وط به قان��ون اصالح م��وادی از قانون برنامه 
چهارم توس��عه و اجرای سیاس��ت های کلی اصل 
44 قانون اساس��ی، آیین نام��ه اجرایی روش های 

واگذاری را تصویب کردند.
به گزارش واحد مرک��زی خبر، وزیران عضو این 
کارگ��روه با تصویب ای��ن آیین نامه، در راس��تای 
یکسان س��ازی وس��هولت واگذاری ها بر اساس 
سیاست های اصل 44 و با هدف سرعت بخشیدن 
به واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، 
نح��وه اجرایی روش های واگذاری را مش��خص 

کردند. 

براساس ماده2 این آیین نامه هیأت واگذاری مجاز 
اس��ت پس از تعیین فهرست فعالیت ها، بنگاهها و 
طرح های قابل واگذاری، بنا به پیش��نهاد مش��ترک 
وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط، 
برنامه زمان بندی، روش، میزان و شرایط واگذاری 
را با توجه به وضع هر به بازار، به صورت موردی 

یا یکجا تصویب کند. 
همچنی��ن بر اس��اس ماده3، از زم��ان تصویب نام 
بنگاه توس��ط هی��أت واگذاری تا اتم��ام عملیات 
واگذاری، سازمان خصوصی س��ازی حق دارد از 
تمامی تصمیمات ارکان مندرج در اساسنامه بنگاه 

مطلع شود.

معاون اول رئیس جمهور در نخس��تین جلس��ه 
کارگروه شهرداران کالنشهر های کشور که به ریاست 
وی برگزار ش��د، گفت: در بخش فعالیتهای عمرانی 
باید آستین ها را باال زد و بی توجه به فضاسازی های 
سیاسی و مناقشات بی فایده تنها به دنبال کار و عمران 

بود. 
به گزارش  مهر، در این جلسه که سه شنبه شب 
با حضور شهرداران کالنشهرها و مسئوالن کشوری 
برگزار شد، گزارشی از مشکالت کالنشهرها از سوی 

شهرداران مطرح شد.
دستور تشکیل کارگروه شهرداران کالنشهرهای 
کشور توس��ط ریاس��ت محترم جمهوری اسالمی 
در سفر چندی پیش به اس��تان فارس صادر و مقرر 
شد، ریاست این کارگروه بر عهده معاون اول رئیس 

جمهور باشد.
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در 
این جلس��ه اظهار داشت: آفت فعالیت های عمرانی، 
سیاس��ی کاری اس��ت و دخیل کردن کارسیاسی با 
کار عمران��ی مانند نزاع دو فیل اس��ت در چمن زار 
که محصول آن له ش��دن و نابودی چمن زار اس��ت. 
در بخش فعالیتهای عمرانی باید آستین ها را باال زد و 
بی توجه به فضاسازی های سیاسی و مناقشات بی فایده 

تنها به دنبال کار و عمران بود.
معاون اول رئیس جمهور ضمن تأکید بر وجود 
مشکالت در مسیر عمران و آبادانی شهرهای بزرگ 
اظهار امیدواری کرد که جلس��ات بررسی مشکالت 

کالنشهرها تداوم پیدا کند.
وی یکی از مشکالت موجود بر سر راه توسعه 
و عمران ش��هرها را دوگانگی میان ش��وراهای شهر 
و دس��تگاه های دولتی دانست و اظهار داشت: وقتی 
دوگانگی و افتراق در عمل وجود داشته باشد و نقطه 
اتصال وجود نداش��ته باش��د کاری صورت نخواهد 
گرفت و انتظار حل مشکالت و ایجاد رفاه برای مردم 
توقع بیهوده ای است، بنابراین باید با هم فکری به راه 
حل مطلوبی دست پیدا کرد و دست اتحاد و همدلی 

ب��ه هم داد و دل ها را به ه��م نزدیک کرد تا خداوند 
به کار برکت دهد و گره از مش��کالت مردم گشوده 

شود.
رحیمی با تأکید بر اینکه فرصت ها به س��رعت 
از دس��ت خواهد رفت و زمان به انسان های دیگری 
خواهد رسید، گفت: باید تالش کرد و از فرصتی که 
خداوند در اختیار ما گذاش��ته بهره برد و دس��ت در 

دست هم نهیم و کار مردم را به سامان کنیم.
معاون اول رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: 
دولت خدمتگزار دغدغ��ه ای جز خدمت به مردم و 
تالش برای پیشرفت و تعالی کشور ندارد و برای این 
هدف شبانه روز فعالیت می کند و در این راستا رئیس 
جمهور کشور بیشتر از همه دغدغه دارند و تأکیدات 
و سفارش های ایشان برای یافتن راهی و مسیری برای 
خدمت رسانی بیش��تر به مردم است و چون بخش 
مهمی از مردم کشور در کالنشهرها زندگی می کنند 
پس بدیهی است که باید برای آن تدابیر ویژه به کار 
برد. در این جلس��ه که مباحث مرب��وط به پرداخت 
مالیات از سوی شهرداری ها مطرح و مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت،  وزیران کشور، اقتصاد و دارایی، 
رئیس شورای عالی استان ها و شهرداران کال شهرهای 

کشور حضور داشتند.

نماینده دائم کش��ورمان در سازمان ملل متحد در 
نشست ش��ورای امنیت س��ازمان ملل گفت: کشت، 
تولید و قاچاق مواد مخدر یکی از چالش های اساسی 
فراروی جامعه بین المللی است که مقابله همه جانبه با 

آن مستلزم تالش و همکاری همه کشورها است.
 به گزارش واحد مرکزی خبر، در جلسه شورای 
امنیت س��ازمان مل��ل متحد که ام��روز در خصوص 
تهدیدهای ناش��ی از تولی��د و قاچاق مواد مخدر و با 
سخنرانی دبیر کل و نمایندگان دیگر کشورها برگزار 
ش��د، آخرین تحوالت مربوط به قاچاق مواد مخدر 

بررسی شد. 
خزاعی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران 
برای مدت یک س��ال ریاست کمیسیون مواد مخدر 

س��ازمان ملل را برعه��ده دارد، به تش��ریح اقدامات 
گسترده کشورمان در مقابله با تهدیدهای ناشی از مواد 
مخدر پرداخت و گفت: نیروهای انتظامی و مرزبانی 
جمهوری اس��المی ای��ران با تقدیم هزاران ش��هید و 

اختص��اص میلیاردها دالر برای ایجاد اس��تحکامات 
مرزی و ایجاد پست های بازرسی در خطوط طوالنی 
مرزی به ویژه در مرزهای غربی س��هم عمده ای در 

مقابله با مواد مخدر داشته است. 
وی اف��زود : جمهوری اس��المی ایران همچنین 
موفق ش��ده است حجم باالیی از انواع مواد مخدر را 
کشف و ضبط کند که میزان آن در واقع هشتاد درصد 

مواد مخدر کشف و ضبط شده در کل جهان است. 
 خزاعی همچنین به سطح گسترده همکاری های 
منطقه ای ایران در این رابطه اش��اره کرد و وجود دو 
مرکز مهم منطقه ای تبادل اطالعات و پلیس مبارزه با 
مواد مخدر در ایران را حاکی از نقش فعال کشورمان 
در همکاری با کشورهای همسایه و همچنین با حوزه 

بالکان دانست.  
نماینده ایران در س��ازمان ملل متحد با اش��اره به 
اینکه قرار اس��ت در ماه آین��ده میالدی یک اجالس 
بین المللی درباره افغانس��تان در لندن تش��کیل شود، 
از جامعه بین المللی خواست به تعهدات خود پایبند 
باشد و به موضوع مهار تولید و قاچاق مواد مخدر در 

افغانستان اهتمام شایسته داشته باشد. 
جمهوری اسالمی ایران از ماه جاری تا آذر سال 
آینده ریاست کمیس��یون مواد مخدر سازمان ملل را 

برعهده دارد. 
تالش های گسترده کشورمان برای جلوگیری از 
تج��ارت مواد مخدر نیز هم��واره مورد تقدیر مقامات 

سازمان ملل از جمله کمیسیون مواد مخدر بوده است.

مشاور امنیتی مقام معظم رهبری با بیان اینکه نظام 
جمهوری اس��المی و سپاه پاسداران همچون 30 سال 
گذش��ته قدرتمند اس��ت، گفت: نظام اسالمی و سپاه 
پاسداران قدرتمندانه امنیت و آسایش را در سیستان و 

بلوچستان به ارمغان خواهد آورد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، س��ردار سرلش��کر 
س��یدیحیی رحیم صف��وی در همایش بزرگداش��ت 
شخصیت و فرماندهی سردار ش��هید شوشتری ابراز 
امیدواری کرد: مردم اس��تان سیس��تان و بلوچستان از 
مشکالت موجود در منطقه رها شده و دولت در آبادانی 

و پیشرفت منطقه تالش کند. 
وی با اش��اره به انفجار در سیستان و بلوچستان و 
شهادت شهید شوش��تری گفت: افراد شرور، پست و 
رذلی این اقدام را انجام دادند ک�ه اینه�ا عوام�ل دست 

چندم هستند. 
صفوی با بیان اینکه ما با سلطه اشغالگ��ر امریک�ا 
رو به رو هس��تیم تصریح کرد: شهید شوشتری شهید 
توطئ��ه اطالعات CIA امری��کا، اطالعات انگلیس و 

برخی کشورهای عربی شد. 
وی گفت: هیچ ملتی بدون فداکاری و مجاهدت 
بهترین فرزندان��ش در راه حفظ ارزش ها در مقابله با 
توطئه دشمنان، نتوانسته استقالل و هویت خود را حفظ 

کند. 
مش��اور امنیتی مقام معظم رهبری ب��ا بیان اینکه 
ظرفی��ت فداکاری ملت ه��ا در مقابله ب��ا تهدیدها و 

خطرات رمز پایداری ملت ها و دولت ها است افزود: 
ملت ما با 200 هزار شهید دوران دفاع مقدس و اینگونه 
شهادت ها، ظرفیت فداکاری خود را برای حفظ استقالل 

و بقای  نظام جمهوری اسالمی نشان داده است. 

صفوی ش��هدای دفاع مقدس و سردار شوشتری 
را س��رمایه های معنوی ملت خواند و گفت:  ش��هید 
شوش��تری الگوی ایم��ان، ش��جاعت، خردمندی و   
وفاداری به اس��الم و مردم داری برای جوانان دیروز، 

امروز و فردای کشور است. 
وی روحیه جهادی و صبر و اس��تقامت ش��هید 
شوش��تری را از ویژگی های منحصر به فرد وی بیان 
کرد و افزود: این شهید در 61 سالگی و بعد از گذشت 
20 سال از دوران دفاع مقدس، با لباس رزم به سیستان 
و بلوچستان برای خدمت و جهاد و برقراری آسایش 

و امنیت منطقه اعزام شد. 
وی گفت: در دهه چهارم انقالب که از سال آینده 
آغاز می ش��ود ملت و جوانان م��ا با روحیه جهادی، 
صبر و استقامت و خردمندی می توانند این کشور و 

نظام را حفظ کنند. 
صفوی با بیان اینکه ش��هید شوش��تری عاش��ق 
خدم��ت به اس��الم و مردم مح��روم به ویژه اس��تان 
سیس��تان و بلوچس��تان بود، گفت: سپاه یک فرمانده 
مؤمن، ش��جاع و خردمند را در راه آس��ایش و امنیت 

سیستان و بلوچستان قربانی راه خدا کرد. 
وی به مدیریت و خدمات این شهید واال مقام در 
سال های دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این شهید 
در جنگ سنندج و برای آزادی این منطقه رشادت ها 

و فداکاری های زیادی از خود نشان داد. 
مشاور امنیتی مقام معظم رهبری شهید شوشتری 

را ف��ردی عاقل، فهمیده، اهل احتی��اط و دوراندیش 
توصیف کرد و افزود: این شهید در تصرف ارتفاعات 

اهلل اکبر حضور داشت. 
صفوی با اش��اره به عملیات ه��ای بزرگ دوران 
دف��اع مقدس از جمله فتح المبی��ن، بیت المقدس و 
رمضان گفت: شهید شوشتری در همه این عملیات ها 

حضوری فعال داشت. 
وی با اشاره به عملیات کربالی 5 در سال 65 این 
عملیات را یکی از پیچیده ترین عملیات های دوران 
دفاع مقدس بیان کرد و گفت: ش��هید شوشتری هیچ 
گونه تزلزل در تصمیم گیری یا ادامه عملیات نداشت 

و خستگی ناپذیر بود. 
صفوی با بیان اینکه شهید شوشتری 30 سال  از 
عمر خود را وقف خدمت به اس��الم، دفاع از کشور 
و ملت و اس��تقالل کشور کرد، افزود: والیت مداری، 
خاکی، خوش اخالقی و رس��یدگی ب��ه امور مردم از 

دیگر ویژگی های این سردار شهید اسالم بود. 
وی با اش��اره به فتنه شهر مش��هد گفت: پس از 
وقوع این فتنه به شهید شوشتری مأموریت دادند که 
هم به عنوان فرمانده و هم اس��تاندار مش��هد قائله را 
خاتمه دهد که وی ظرف چند س��اعت امنیت منطقه 

را برقرار کرد. 
مش��اور امنیتی مقام معظم رهبری گفت: ش��هید 
شوش��تری جان خود را در راه باوره��ا، ارزش ها و 

اعتقادات خود فدا کرد.

ارتش امری��کا میکرو روبات هایی ش��بیه 
حش��رات طراحی کرده است که قرار است در 
مناطق جنگی برای حمله به دش��من و نجات 

جان سربازان از آنها استفاده شود.
خبری  ش��بکه 
در  ت��ودی  راش��ا 
اع��الم  گزارش��ی 
امریکا  ارت��ش  کرد 
دانشمندان  از  اینک 
است  خود خواسته 
از  پی��ش  از  بی��ش 
این فناوری استفاده 

کنند.
در ای��ن روبات های پرنده موس��وم به »ام 
اِی وی« از فناوری میکروسنس��ور ریزپردازنده 
برای ناوبری و هدف قرار دادن اهداف استفاده 

می شود.
روبات های ام اِی وی در دانشگاه مریلند 

امریکا طراحی و تولید می شوند.
دانش��جویان و مهندس��ان این دانش��گاه با 

ارتش امریکا یک قرارداد پنج س��اله 10 میلیون 
دالری منعقد کرده اند.

وزارت دف��اع امری��کا در ص��دد اس��ت 
بخش��ی از وظایف نیروهای نظامی را بر عهده 
روبات ه��ای پرنده 

قرار دهد.
ای��ن روبات ها 
فع��اًل ب��ا دس��تگاه 
کنت��رل  دور  راه  از 
اما هدف  می شوند 
اس��ت  این  نهای��ی 
ک��ه کاماًل ب��ه طور 
عملی��ات  مس��تقل 
خود را اجرا کنند. الگ��وی کار این روبات ها 
نیز از روی حش��رات و پرندگان طبیعی ش��بیه 
سازی شده است. دکتر جیسون وانس، زیست 
شناس، گفت: س��رگرم مطالعه روی چگونگی 
پرواز حشرات در محیط زندگی خود و تدوین 
راهبردهای��ی برای برنامه ری��زی روبات های 

پرنده خودکار هستیم.

اس��رائیل با کم��ک افرادی که ب��ه عنوان 
نماینده راه��ی مجلس نمایندگان امریکا کرده 
اس��ت، طرحی را از تصویب گذرانده که طبق 
آن ب��ه دولت امریکا دس��تور داده می ش��ود 

رسانه های مخالف اسرائیل را مجازات کند.
به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران،در این 
مصوبه به طور مش��خص از شبکه تلویزیونی 
االقص��ی و المنار که متعلق به حماس در غزه 
و حزب اهلل در لبنان معرفی شده اند  نام برده 

شده است.
395 نماین��ده به این مصوبه رأی موافق و 
سه نماینده نیز رأی مخالف داده اند که نشانه 
آشکاری از سلطه و میزان نفوذ غیرقابل تصور 

اسرائیل بر مجلس نمایندگان امریکا است.
صهیونیس��ت ها طب��ق پروت��کل رهبران 
صهی��ون، عم��اًل از هم��ان ق��رن 19 ت��الش 
گس��ترده ای را ب��رای نفوذ ب��ر ارکان اصلی 
شماری از کش��ورها آغاز کردند که نتیجه آن 
اکن��ون در امریکا و برخی کش��ورهای غربی 

کاماًل آشکار است.
نماین��دگان ه��وادار اس��رائیل در مجلس 
امریکا گفته اند که این شبکه های تلویزیونی 
ب��ا بیان اقدامات اس��رائیل، به خش��ونت علیه 
امریکا و اس��رائیل دامن می زنند. این مصوبه 
از رئیس جمه��وری امریکا می خواهد تا طی 
یک دوره ش��ش ماهه درب��اره آنچه »تحریک 
خش��ونت های ضد امریکایی در شبکه های 
خبری و تلویزیونی خاورمیانه« توصیف شده 

, به کنگره گزارش دهد.

نماین��دگان هوادار اس��رائیل امیدوارند با 
چنی��ن مصوبه ای همانطور ک��ه اخبار مرتبط 
با جنایت های اسرائیل در رسانه های امریکا 
سانسور می شود، رس��انه های خاورمیانه هم 
از ت��رس مجازات ه��ای واش��نگتن، یا دچار 
خودسانس��وری ش��وند و یا اینک��ه مجازات 

شوند.
اس��رائیل س��االنه 400 میلیون دالر برای 
فرس��تادن هوادارانش به درون مجالس امریکا 
و ی��ا جلوگی��ری از ورود مخالفان��ش به این 

مجالس، هزینه می کند.
نمایندگانی که به این ترتیب وارد مجالس 
امریکا می ش��وند موظف هس��تند س��االنه 2 
میلیارد دالر از مالیات های امریکایی ها را به 
عنوان کمک های بالعوض در اختیار ماشین 

دهشت افکنی و جنایت اسرائیل قرار دهند.
این روند باعث شده پیوسته مشارکت در 
انتخابات مجالس در امریکا بسیار اندک باشد 
و محبوبی��ت مجالس این کش��ور نیز در هیچ 
ش��رایطی از 20 درصد تج��اوز نکند که البته 
همین ارقام ان��دک نیز عمومًا فاصله زیادی با 

واقعیت های جامعه امریکا دارند.
مصوب��ه مجل��س نمایندگان ب��رای اینکه 
تبدیل به قانون ش��ود باید در سنای امریکا نیز 

تأیید شود.
البی اس��رائیلی آیپک بارها گفته است که 
مجال��س امری��کا را چنان تح��ت کنترل دارد 
که هیچ مش��کلی برای تصویب خواسته های 

اسرائیل در این مجالس نخواهد داشت.

   واحد مرکزی خبر گزارش داد: نخس��تین 
بار اعضای اتحادیه اروپا موضع مشترکی درباره 
وضعیت بیت المقدس گرفته و اعالم کردند: این 
شهر باید پایتخت دو کشور فلسطینی و اسرائیلی 

شود.
نخس��تین بیانیه اتحادیه اروپا که از س��وی 
ریاست س��وئدی آن به رش��ته تحریر در آمده 
است، صریحاً از بیت المقدس شرقی به عنوان 

یک  آین��ده  پایتخت 
فلس��طینی  کش��ور 
یاد کرده اس��ت. این 
درحال��ی اس��ت که 
برخی از وزیران امور 
خارجه اتحادیه اروپا 
از اینکه ت��ا این حد 
پیش بروند خودداری 
کرده و ترجیح دادند 
با طفره رفتن بیش��تر 
از این مسأله، رعایت 
را  اس��رائیل  ح��ال 

بکنند.
27 کشور اتحادیه 
اروپ��ا همچنی��ن در 
بیانیه خود از اسرائیل 
ساخت  به  خواستند 
و ساز ش��هرکها چه 
المق��دس  بی��ت  در 
شرقی و چه در کرانه 
اردن  رود  باخت��ری 

پایان دهد. 
انتقاد از محاصره 
غ����زه از س����وی 
دیگر  از  اسرائیلی ها 
در  موج��ود  م��وارد 
بیانیه اروپایی هاست.

ــطین  ــته های ملت فلس حماس : خواس
برآورده نشد

جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( 
اع��الم کرد: بیانیه اتحادیه اروپ��ا درباره راه حل 
سیاسی و آینده قدس اشغالی خواسته های ملت 

فلسطین را برآورده نمی کند. 
س��امی ابوزهری، سخنگوی رسمی جنبش 
حماس در بیانیه ای افزود: جنبش حماس از هر 

اقدامی در حمایت از حقوق فلسطینیها حمایت 
می کند و تشکیل کش��ور مستقل فلسطینی در 
مرزه��ای 1967 را بدون به رس��میت ش��ناخته 
شدن اسرائیل در بخشی از سرزمینهای فلسطین 

اشغالی می پذیرد.
خانم شهید گفت: اروپایی ها به طور روشن 
الحاق شرق بیت المقدس را به اسرائیل رد کردند 
و پایان ش��هرک سازی در سرزمینهای اشغالی و 
به ویژه ش��رق بیت 
المقدس را خواستار 

شدند.
نماینده فلسطین 
از  هم�چنی������ن 
اتحادیه  درخواست 
اروپ��ا ب��رای رف��ع 
ابراز  غ��زه  محاصره 
ک���رد  خرس���ندی 
لح��ن  گف��ت:  و 
بیانی��ه  و محت��وای 
ابهام  بدون  اروپایی 

است.
واکنش امریکا 
ــه اتحادیه  بیانی به 

اروپا
امریکا  دول��ت 
نیز به بیانیه اتحادیه 
اروپا  واکنش نش��ان 
داد و تأکی��د کرد که 
شهر  این  سرنوشت 
بای��د در مذاک��رات 
طرفه��ای درگیر در 
میانه  خاور  مس��أله 

مشخص شود.
فیلی��پ 

کراولی، س��خنگوی 
وزارت ام��ور خارج��ه امریکا گف��ت: مقامات 
واش��نگتن در جریان بیانیه اتحادیه اروپا هستند 
اما موضع کاخ سفید نیز درباره بیت المقدس و 

وضعیت آتی آن کاماًل مشخص است.
در همین حال لیال شهید، نماینده فلسطین در 
اتحادیه اروپا از موضع روشن و قاطع اروپایی ها 
درباره اوضاع خاورمیانه و به ویژه مس��أله بیت 

المقدس ابراز خرسندی کرد. 

 مجمع پارلمانی آس��یایی می تواند 
نقش مهمی در جهت اتخاذ استراتژی و 
قوانی��ن واحد برای مقابله با چالش های 
فرا روی ملت های آس��یایی از جمله فقر 
و فس��اد، قاچ��اق مواد مخ��در و اقالم 
فرهنگی، حفظ محیط زیس��ت و مبارزه 

با تروریسم ایفا کند. 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
با تأکید بر ظرفیت های عظیم انس��انی، 
اقتصادی و سیاس��ی آسیا، هزاره سوم را 

هزاره آسیا خواند. 
به گزارش ایلنا، س��یدمحمد حسن 
ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای 
اس��المی  در دومی��ن روز از چهارمین 
نشس��ت مجمع عمومی مجمع پارلمان 
آسیایی در س��خنانی در مجمع عمومی 

APA ب��ا تأکید ب��ر ظرفیت های عظیم 
انسانی، اقتصادی و سیاسی آسیا، هزاره 
سوم را هزاره آسیا خواند و افزود: آینده 
متعلق به ملت های آسیایی است و مردم 
این قاره ب��ا تکیه بر امکانات گس��ترده 
انس��انی، علمی و فناوری خ��ود، نظام 
استکباری و سلطه کنونی حاکم بر جهان 

را از میان خواهند برد. 
وی بزرگترین چالش  فراروی جامعه 
انسانی و ملل آسیایی را نظام استکباری 
و زیاده خواه حاکم بر جهان دانست که با 
تکیه بر فناوری های نوین، قدرت علمی، 
اقتصادی و سیاسی و غول رسانه ای خود 
درصدد مصادره منافع ملی کش��ورهای 
در ح��ال توس��عه و تحکی��م نظام یک 

جانبه گرایی است. 

ابوترابی فرد در ادامه تأسیس مجمع 
پارلمانی آس��یایی را گامی بلند به سوی 
همگرای��ی و تقویت همکاری های همه 
جانبه کش��ورهای آس��یایی دانس��ت و 
افزود: مجمع پارلمانی آسیایی می تواند 
نقش مهمی در جهت اتخاذ استراتژی و 
قوانی��ن واحد برای مقابله با چالش های 
فرا روی ملت های آسیایی از جمله فقر و 
فساد، قاچاق مواد مخدر و همچنین اقالم 
فرهنگی، حفظ محیط زیست و مبارزه با 

تروریسم ایفا کند. 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به اقدامات ضد انسانی رژیم صهیونیستی 
علیه ملت مظلوم فلسطین،گفت: اقدامات 
رژیم اش��غالگر قدس علیه مردم مظلوم 

فلس��طین و غزه نمونه بارزی از جنایت 
علیه بشریت اس��ت که از سوی جامعه 

جهانی محکوم شده است. 
وی ب��ر مس��ئولیت خطی��ر مجمع 
پارلمانی آس��یایی در قب��ال مردم مظلوم 
فلس��طین و مقابله با اقدامات و جنایات 

رژیم صهیونیستی تأکید کرد. 
ابوترابی فرد همچنین با بیان این که 
مجمع مجالس آسیایی با ایجاد ساختاری 
توانمند و کارآمد گام های موفقی برداشته 
است، افزود: ضرورت دارد همکاری های 
پارلمان��ی می��ان مجالس آس��یایی وارد 

مراحل عملی و اجرایی شود. 
وی در همین راس��تا ط��رح قوانین 
مشترک بین پارلمان های آسیایی را بسیار 

مهم دانست. 

ایرانجهان نما

خصوصی سازی سرعت می گیرد 

ابوترابی فرد در نشست 
مجمع عمومی مجمع 
پارلمان آسیایی: 

هزاره سوم، 
هزاره آسیاست 

امریکا در مناطق جنگی از ربات های پرنده 
استفاده می کند

مجازات رسانه های مخالف اسرائیل
 از سوی امریکا

اتحادیه اروپا از بیت المقدس به عنوان پایتخت 
آینده دو کشور اسرائیلی و فلسطینی یاد کرد

نخستین جلسه کارگروه شهرداران کالنشهرهای کشور برگزار شد 

نماینده ایران : قاچاق مواد مخدر؛ چالشی بین المللی  

نظام اسالمی قدرتمندانه امنیت را در سیستان و بلوچستان ایجاد خواهد کرد 
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چه خبر از پایتخت



رسول اکرم )ص( می فرمایند:
هرکه برای خدا ازدواج کند و برای خدا کسی 
ــزاوار والیت و  ــری درآورد، س ــه ازدواج دیگ را ب

دوستی خداست...
مهین محمدپور- ازدواج مهمترین پیوندی است 
که در زندگی آدمی وجود دارد، موفقیت یا شکس��ت 
در آن، اث��ری ژرف و تعیین کننده در سرنوش��ت زن 
و م��رد بر جای می گذارد و چه بس��ا اصلی ترین و 
برجسته ترین خطوط مس��یر زندگی زوج ها را رقم 

می زند.
انس��ان در ه��ر لحظه با انتخاب روبه رو اس��ت، 
بعضی از این انتخاب ها در نحوه ی زندگیمان در دنیا 
مؤثر است و بعضی در آخرت، بعضی نقش سرنوشت 
سازی دارد و برخی حساستر و حتی غیر قابل جبران. 
در بین تمامی انتخابهای زندگی، انتخاب همسر تأثیر 
سرنوشت سازی در دنیا و آخرت فرد دارد و تصمیم 
غلط در این عرصه گاهی با خسارتی بس بزرگ همراه 

است و به راحتی قابل جبران نیست.
انسان در بین تمام خویشان حق انتخاب پدر، مادر، 
برادر، خواهر و حتی فرزند خود را ندارد، تنها انتخابی 
که در عالم خلقت به او س��پرده شده انتخاب همسر 
اس��ت. البته نزدیک ترین فرد هم به انسان همسرش 
است که نه تنها عمیق ترین بلکه طوالنی ترین ارتباط 
را با همس��ر خ��ود دارد. به طوری که دو س��وم عمر 
مستمر خود را با او می گذارند. حال این سؤال پیش 
می آید که آیا نباید در مورد تنها خویشی که می توان 
انتخاب کرد و بیش��ترین و مؤثرتری��ن ارتباط را با او 
داش��ت و به طور متوسط 50 سال از عمر دنیایی را با 
او گذارند حداقل 50 ساعت مطالعه کرد و به تحقیق 

و برنامه ریزی مناسبی پرداخت.

زاین��ده رود در ای��ن ش��ماره با دکت��ر زمانی از 
کارشناسان مس��ائل اجتماعی، روانشناس��ی و استاد 
دانش��گاه اصفهان در خصوص ای��ن موضوع مهم و 

اجتناب ناپذیر زندگی به گفتگو پرداخته است.
مس��أله ازدواج یکی از موضوع ه��ای کلیدی و 
مهم و تکراری اس��ت که تاکنون مورد توجه بسیاری 
از محققان، نویسندگان و تحلیل گران جامعه شناسی 
ق��رار گرفته و کتابهای زیادی نیز در این زمینه تألیف 
شده است تا بتوان این مرحله ی مهم را با موفقیت و 
به صورت شایس��ته طی کرد چرا که موفقیت جامعه 
از تمامی ابعاد در گرو س��المت و صحت این کانون 

بنیادی است.
ــت ازدواج برای  ــه ی ما وضعی ــرا در جامع چ
ــیار مشکل  بعضی از افراد به صورت پیچیده و بس

نمود پیدا کرده است؟
متأسفانه برخی ازدواج را امری مشکل، پرخطر، 
اضط��راب آور، اختالف زا و... می دانند و تا آنجا که 
ممکن است آن را به تأخیر می اندازد یا از آن صرفنظر 
می کنند. بعضی معتقدند علت ای��ن امر از طرفی به 
تح��والت جمعیتی دهه ی 60  برمی گردد که با یک 
توده ی جمعیتی روبه رو ش��دیم که این توده در هر 
دوره ای که قرار گرفته است، برای آن دوره به حساب 
کثرت نفرات بحران به بار آورده است و هم اکنون به 

دوره ی ازدواج رسیده است.
بعضی ه��م علت را تح��والت فرهنگی دهه ی 
گذشته می دانند که جوانان را به سمت ارتباطات باز 
اجتماعی سوق داده و باعث بی رغبتی آنها به ازدواج 

شده است.
ــیر ازدواج در جامعه را  ــوان مس چگونه می ت

هموارتر کرد و آن را به راحتی تعریف کرد؟
ازدواج در جاهای مختلف دنیا متفاوت است. اما 
این پدیده فی النفسه پیچیده نیست و موضوعی بسیار 
آسان و ساده اس��ت اما متأسفانه در برخی جوامع به 
ویژه در کشور ما به یکی از پیچیده ترین و دشوارترین 
مس��ائل ناگزیر هر شخص تبدیل ش��ده به گونه ای 
که این موض��وع از همان کودکی در ذهن کودکان به 
واسطه والدین و اطرافیان ساخته و پرداخته و موجب 
می شود تمامی افراد به ازدواج با دیده ای واقع گرایانه 
ننگرند و برخی افراد تمام کاس��تی ها و تنگ ناهای 
زندگی خود را می خواهند با ازدواج به دست بیاورند 
و جبران کنند که ممکن است این محقق نشود و حتی 
شاید مشکالت و مس��ؤلیت هایی که با ازدواج برای 
طرفین ایجاد می ش��ود نیز بر آنها فش��ار وارد کند و 
مش��کالت جدیدتری را ایجاد کند و در نتیجه نمود 
این مش��کالت در جوامع و تبعات ناشی از آن باعث 
ایجاد ترس، وحش��ت و اجتناب برخی از جوانان از 

ازدواج شده است.
البته در س��ال های اخیر خیزش های خوبی در 
حوزه های مختلف برای فراهم س��ازی بستر ازدواج 
ش��روع ش��ده اس��ت و از نهادهای مردمی گرفته تا 
مس��ؤالن، قوانین و حمایت های دولت��ی اما تمامی 
این حمایتها اکث��راً در بعد اقتص��ادی ازدواج بوده و 
نیاز به فرهنگ سازی در همه ی عرصه های ازدواج 
داریم. مقوله ازدواج ابتدا باید در ذهن و روان افراد از 
دوران کودکی آسان معرفی ش��ود تا ترس از ازدواج 
دردوران جوانی ایجاد نشود. متأسفانه در حال حاضر 
مش��اهده می شود اکثر جوانان قبل از ازدواج بیش از 
آنک��ه به خود ازدواج فکر کنند به طالق نگرفتن فکر 
می کنن��د و به عنوان مثال غذا خوردن ش��خصی که 
قبل از ش��روع غذا از گیر کردن لقمه در گلو بترسد، 
ای��ن غذا خوردن لذت و خاصی��ت اصلی خود را از 
دست می دهد. بنابراین ازدواج مثل هر امر دیگری با 
تحوالت اجتماعی فعلی نیاز به بازخوانی و تعلیم دقیق 
به جوانان دارد و باید از کودکی به آن ساده نگریست 
و در سنین بلوغ نیز جزء واحدهای درسی افراد قرار 
گیرد تا جوانان با آموزش صحیح و کاربردی با اطمینان 

خاطر به این امر مقدس مبادرت ورزند.
ــه  ــی چگون کنون دوران  در  ازدواج  ــوب  وج

است؟ 
اولین مرحله برای فراهم ش��دن زمینه های یک 
ازدواج آس��ان و با موفقیت، موضوع وجوب ازدواج 
برای جوانان اس��ت. در ش��رایط کنون��ی جامعه و با 
توجه به توسعه ارتباطات و تهاجم فرهنگی رسانه ها، 
می توان امر ازدواج را از اهم واجبات به ش��مار آورد 

زیرا متأسفانه لغزشگاههای فراوانی بر سر راه جوانان 
کشورمان ایجاد شده است به طوری که در این شرایط 
واقعاً »در جوانی پاک بودن ش��یره ی پیغمبری است« 

مصداق پیدا می کند.
البته مقص��ود اینکه ازدواج ب��رای برخی واجب 
می شود نه اینکه فرد تمام امورات زندگی خود را کنار 
بگذارد و س��ریعاً اقدام به ازدواج کند بلکه منظور از 
وجوب ازدواج، درواقع در اولویت قرار دادن ازدواج 
است نه شتاب زده عمل کردن چرا که شتاب زدگی در 

ازدواج ممکن است با موفقیت همراه نباشد.
قطعاً برای کسی که ازدواج بر او واجب می شود 
تسهیل ش��رایط ازدواج نیز واجب می گردد که البته 
یک تفاوت عمده در وجوب ازدواج جوانان با دیگر 
واجبات وجود دارد و آن این است که تسهیل شرایط و 
مقدمات ازدواج صرفاً تکلیف خود جوان نیست بلکه 
به س��ایر افراد خانواده و جامعه نیز مرتبط می ش��ود. 

به عنوان مثال اگر در جامعه ای بر یک میلیون جوان 
امر ازدواج واجب باش��د، بر دولتمردان و دیگر افراد 
مسئول و توانمند نیز واجب است که شرایط ازدواج 
آنان را فراهم کنند. نمایندگان مجلس و قانون گذاران 
باید قوانین تسهیل ازدواج جوانان را تصویب کنند و 
بر پدر و مادرها و سایر خویشاوندان نیز در این زمینه 

مسئولیت هایی ایجاد می شود.
چگونه هایی باید شرایط یک ازدواج موفق را 

ایجاد و کسب کرد؟
اولی��ن موضوعی که در زمینه س��ازی ازدواج از 
شرایط ازدواج موفق به شمار می آید، کسب اطالعات 
الزم برای ازدواج است. گاه به دلیل عدم اطالع از برخی 
قوانین و مسائل، انسان دچار سردرگمی و مشکالت 
می شود. مطالعه از رفتارها و شخصیت های دختران 
و پسران یکی از راهکارهایی است که تأثیرات زیادی 
در انتخاب ازدواج دارد. همچنین استفاده از مشاوران 
آگاه، توجه به آموزه های دین، فرهنگ و عرف جامعه 

می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد.
ــه ازدواج بر او واجب  ــرای ازدواج جوانی ک ب

شده است، چه شرایطی الزم است؟
در پاس��خ به این س��ؤال اولین نکته ای که اغلب 
افراد مطرح می کنند و شرایط اولیه ی ازدواج می دانند 
توانایی اقتصادی اس��ت که متأسفانه این بخش بیشتر 
ذهنیت افراد را به خود مشغول داشته است و از بخش 
ش��رایط فرهنگی غافل شده اند. لیکن پژوهشگران و 
مشاوران امر ازدواج معتقدند هرچه مشکالت اقتصادی 
از اهم موانع برسر راه ازدواج جوانان است اما در برابر 
مشکالت فرهنگی بسیار ناچیز و ساده می باشند، از 
این رو اولین نیاز ضروری و شرایط ورود به مرحله ی 
ازدواج به ویژه برای جوانان پسر بلوغ عقالنی است. 
تا جوانی به این حد بلوغ نرسد، شرایط ازدواج موفق 
را ندارد و بلوغ عقلی توانمندی جسمی نیست، بلکه 
با توانمندی روحی و فکری، احساس مسئولیت کردن 
و بزرگ منشی سروکار دارد. در واقع همان چیزی که 
روحیات یک فرد بزرگ را از بچه جدا می کند همین 
احساس مس��ئولیت کردن است. جوانی که نسبت به 
مسائل خانوادگی احساس مسئولیت ندارد هر چند از 
نظر جسمی، رشد فیزیکی، سن و سال و حتی تمکن 
مالی ازدواج داشته باشد به طور طبیعی وقت ازدواج 
آن نیست زیرا روحیات کودکانه اش برای او مشکل 
س��از خواهد شد، نکته دیگر بلوغ عقالنی است که با 
تحصیالت علمی و متفاوت است. جوانان وظیفه دارند 
این بلوغ را در خود ایجاد نمایند تا بتوانند ازدواج کنند. 
بلوغ عاطفی، جنسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی 
نیز از دیگر ش��رایطی اس��ت که یک جوان باید آن را 

احراز کند تا بتواند ازدواج کند.
الزم به ذکر اس��ت توانمندی اقتصادی بیشتر در 
م��ورد آقایان صدق می کند. مقصود از این توانمندی 
آن اس��ت که فرد بتواند به خوب��ی و در حد متعارف 

زندگی خود را اداره کند. بنابراین دختران باید به این 
نکته دقت داشته باشند که مقصود توانمندی اقتصادی 
بالقوه است. یعنی توانایی اداره ی خانواده ای را داشته 
باشد و کافی است که تنها بخشی از این توانمندی به 

فعلیت رسیده باشد.
ــرایط ازدواج گام بعدی برای  پس از تبیین  ش
ازدواج آسان و موفق آشنایی با معیارهای انتخاب 
ــت، چگونه می توان به شناخت صحیح  همسر اس

این معیارها رسید؟ این معیارها چیستند؟
این مس��أله ای است که بسیاری از جوانان مجرد 
در آستانه ی ازدواج، حداقل در بیان کردن آن می مانند 
و وقتی از آن ها س��ؤال می شود در پاسخ می گویند: 
یک همسر خوب می خواهم و حتی پدر و مادرها نیز 

می گویند: دنبال یک مورد خوب می گردیم.
واژه ی خ��وب از جمله واژه هایی اس��ت که به 
دلیل گستردگی و ابهام، برای حل این مشکل راهگشا 

نیس��ت. از آنجا که معیارهای خ��وب از دیدگاه افراد 
مختلف، متفاوت است ما نمی توانیم مصداق خوب 
بودن شخص مورد نظر افراد را شناسایی کنیم. بنابراین 
این نکته خیلی مهم اس��ت ک��ه در مرحله تحقیق از 
این واژه اس��تفاده نشود چرا که واژه خوب می تواند 
معنای متعددی داشته باشد و بستگی به دید اشخاص 
دارد. نمی توان برای همه معیارها از این پرسش کلی 
استفاده کرد. بنابراین جوانان می باید الزاماً برای احراز 
معیارهای مناسب همسر در تحقیق به صورت طرح 
سؤاالت جزئی و زیربنایی بپردازند و کلی گویی نکنند. 

نکته ی دیگر در این خصوص تفاوت معیارهاست.
آیا باید معیارهای یک همسر شایسته در همه 

یکسان باشد؟
 خی��ر، آی��ا می توان ب��رای هم��ه ی دردها یک 
نس��خه تجویز کرد؟اگر معتقد به این نکته هستیم که 
هر پس��ری به درد دختری و هر دخت��ری به درد هر 
پسری نمی خورد چگونه می توان با وجود اختالف 
س��لیقه ها، مالک و معیارهای ثابت و قطعی ارائه داد. 
عالوه بر آن در تعیین میزان و اهمیت معیارها به اینکه 
کدامیک اصلی و کدام یک فرعی هستند؟ اولویت این 

مالک ها چگونه تعیین می ش��ود؟ از کدام مالک ها 
می توان صرف نظر کرد و کدام مالک را باید ش��رط 
الزم ت��داوم زندگی برش��مرد؟ باید دق��ت کرده و به 
بررسی درستی رسید چرا که گاه شرایط و معیارهایی 
که مطرح می شود اغلب آنقدر پیچیده و دست نیافتنی 
هستند که مانعی برای ازدواج می شوند. در واقع اغلب 

معیارها علمی و تئوریک نیستند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت اغلب ازدواج ه��ای ناموفق 
از آنجا ناش��ی می ش��ود که دقت کاف��ی در مالک و 
معیارهای انتخاب صورت نگرفته است. اگر فلسفه ی 
ازدواج برای ما مش��خص ش��ود، معیارهای ما برای 
انتخاب همسر همان معیار ی می شود که ما را به آن 
مقصود نزدیک می س��ازد. و معیارهایی که با مقصود 
اصلی ما از ازدواج ارتباط ندارد حذف خواهد ش��د. 

بنابراین هرچه مالک و معیارهای ما در انتخاب همسر 
بیشتر باشد، ضریب خطای ما نیز در این انتخاب بیشتر 

می شود.
از آنجاکه جامعه ی ما یک جامعه اسالمی است، 
جوانان می توانند با مراجعه به کتب اس��المی و قرآن 
کریم از بس��یاری از سردرگمی ها رها شوند. فلسفه 
ازدواج در قرآن یک جمله بیشتر نیست و آن»لتسکنوا 
إلیه��ا«. ازدواج فقط یک هدف را دنبال می کند و آن، 
آرامش و تسکین آدمی است. بنابراین تمامی معیارها 
باید برای رسیدن به این هدف صرف شود، هر معیاری 
که آرامش بیشتری را برای ما تضمین کند باید بیشتر 
م��ورد توجه قرار گی��رد. بنابراین یکی از اصلی ترین 
و مهم ترین مس��ائل در ازدواج، مسأله ی کفویت یا 
همتایی است که در ازدواج موجب آرامش می شود و 

در همه جوامع نیز مصداق دارد.
ــث ازدواج در بخش  ــن مباح ــی تری از اساس
ــر، مجالس خواستگاری و آداب آن  انتخاب همس
ــن آداب و مجالس  ــوان از ای ــت، چگونه می ت اس
استفاده الزم و منطقی راکرد؟ اولین مسأله ی مهم 
در آداب خواستگاری این است که بدانیم درانتخاب 
همس��ر، انتخابگر اصلی در وجود ما کیست ؟ یعنی 
مشخص شود که آیا »قلب« انسان تصمیم می گیرد یا 
»عقل« او؟ اگرجایگاه عقل و قلب در تصمیم گیری در 
انتخاب همسرتبیین شود، آداب آن به راحتی مشخص 
خواهد ش��د. به تناس��ب پاسخ به این س��ؤال، آداب 

متفاوتی در برابر ما جلوه می کند.
 عموماً پاسخ می دهند عقل تصمیم گیرنده است 
و اغل��ب ما چنین ادعایی  داریم که باید عقل تصمیم 
بگیرد. اما در عمل تصمیم گیرنده قلب است اما آنچه 
که نباید فراموش شود این نکته است که در حقیقت 
تصمیم گیرنده ی واقعی در مسأله ازدواج قلب است.

بنابراین قلب ها باید با هم سنخیت داشته باشند. 
از این رو با صراحت و بی پرده خطاب ما به جوانان 
این است که باید ببینید دلتان چه می گوید. بدون هیچ 
تردیدی همس��ری را انتخاب کنید که دل شما آن را 
ب��ر می گزیند اما یک اصل مدیریت��ی را نباید دور از 
نظر داش��ت و آن اینکه مدیرانی موفق هستند که در 
کنار خود کارشناس��انی آگاه را ب��ه کار بگمارند. در 
ام��ر ازدواج نیز قب��ل از هرگونه تصمیم، قلب باید از 
کارش��ناس ویژه ی خود یعنی عقل کمک بگیرد زیرا 
خداوند عقل را به عنوان کارشناس عالیرتبه در وجود 

انسان نهاده است. 
یکی دیگر از مباحث آداب خواستگاری، مجلس 
خواس��تگاری است. که بسته به نوع فرهنگ، آداب و 
رس��وم و سنت ها در خانواده های مختلف، متفاوت 
اس��ت اما یک نکته حائز اهمیت است که بهتر است 
خواستگاری در جایگاهی به نام منزل صورت پذیرد 
چ��را که محیط خانه افراد را ب��ا فرهنگ و حاالت و 
نظریات طرفین و خانواده ها آشنا می سازد. به گونه ای 
که حتی دکوراس��یون خانه، آراستگی و تزئینات و... 

محیط خانه معرف شخصیت طرفین می باشد. 
لطفاً در مورد ضرورات تحقیق در امر ازدواج 

بفرمایید.
از جمله مباحث ضروری که نقش بسیار مهم در 
انتخاب همسر مناسب و شایسته دارد و بی توجهی به 
آن انسان را یک عمر دچار پشیمانی می کند موضوع 
تحقیق اس��ت. چنانچه وقتی ازدواجی دچار اختالل 
می شود اولین سؤالی که مطرح می شود این است که 

مگر تحقیق نکردید؟!
یعنی همه مشکل اول را متوجه امر تحقیق می داند 

بنابراین در تحقیق 5 نکته را باید در نظر داشت
1- چه زمانی تحقیق کنیم2- از چه منابعی تحقیق 
کنیم3- چه کس��ی باید تحقیق کند4- با چه شیوه ی 
و از چ��ه موضوعاتی تحقیق کنیم 5- چه س��ؤاالتی 

بپرسیم.
باید توجه داشته باشیم در مرحله اول قبل از ورود 
به مراحل اصلی خواستگاری باید تحقیق شروع شود. 
برخی تحقیقات را به آخرین مرحله موکول می کنند 
یعنی پس از انجام مراحل خواستگاری و برقرای ارتباط 

و گفتگوی زوج ها که این روش نادرستی است.
چرا که اگر در تحقیق روشن شد که مشکلی در 
کار است تمام زحمات و رفت و آمدها هدر می رود 
یا باعث ضربه یا ناراحتی برای طرفین ازدواج می شود. 
برای تحقیق باید با آگاهی و منبع مورد اعتماد تحقیق 

شود.
نقش مهریه در ازدواج چیست؟ 

مهریه در اس��الم از لوازم ازدواج است. اما به نظر 
می رسد تفهیم این مسأله در جامعه به صورتی غیر از 
اس��الم جای گرفته است. در فلسفه ی قرآنی و دینی 
ما مقصود از قرار دادن مهریه تبیین مطلوب بودن زن 
و طالب بودن مرد اس��ت که متأس��فانه در این دوران 

دستخوش تغییری نابهنجار شده است.
ام��روزه در جامعه ی اس��المی ما مهریه جنبه ی 
چش��م و هم چشمی و وسیله ای برای  فخر فروشی 
و پز دادن فرهنگ سازی شده. گاهی شنیده می شود. 
می گوین��د: ما دخترمان فالن هنر و یا فالن مدرک را 
دارد، پس مهریه اش را فالن تعداد س��که بگیرید و... 
کدام دختر راضی می ش��ود با این عنوان قباله اش را 
امضاء کند؟ آیا می ش��ود برای دختران تعیین قیمت 
ک��رد؟ فقط خداوند توان خرید بنده اش را دارد. باید 
بدانیم مهریه س��نگین نمی تواند اعتمادآور باش��د و 
پش��توانه خوبی در برابر بیماری مرد، متارکه، طالق، 
تعدد زوجات و... محسوب شود. شاید بتواند طالق را 

به تأخیر بیندازد، اما جلوی آن را نمی گیرد.
بهترین انتخاب انتخابی است با شناخت متقابل، 
ب��ا معرفی دقی��ق خود چه قوت ه��ا، چه ضعف ها، 
پیروزی ها و شکس��ت ه��ا، فرصت ها و تهدیدها و 
همراه با تحقیق همه جانبه باش��د.انتخابی است که با 
اعتماد به خداوند و توکل به او رضایت نس��بت به او 

صورت گیرد.
و در آخر باید گفت ازدواج امر پسندیده ای است 
که مطابق طبیعت، فطرت، ش��رع، عقل، حافظ بقای 
نسل، پاکی نسل، سنت رسول اکرم، امر مقدس، نشاط 
بخش و نشانه خداست. پس باید هرچه زودتر و بهتر 

به آن پرداخت. 

آیه مباهله در قرآن کری��م: »به آنها )نصارای 
نجران( بگ��و: بیایید ما فرزندان خ��ود را دعوت 
می کنیم شما هم فرزندان خود را، ما زنان خویش را 
دعوت می کنیم شما هم زنان خود را، ما از نفوس 
خود دعوت می کنیم شما نیز از نفوس خود، آنگاه 
مباهله می کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار 

می دهیم.« )آیه 61 آل عمران(
حجت الس��الم گرجی کارش��ناس اسالمی  
ضمن گرامی داشت روز مباهله در خصوص این 
روز گفت: در آغاز طلوع اسالم، نجران تنها منطقه 
 مسیحی نشین حجاز بود که به عللی از بت پرستی 

دست کشیده و به  آیین مسیح گرویده بودند.
رسول اکرم )ص( به موازات مکاتبه با سران 
 دولت های جهان و مراکز مذهبی، به منظور دعوت 
نجرانیان به اس��الم نیز نامه ای به اسقف آن شهر 
نوشت. نمایندگان پیامبر وارد نجران شده و نامه 
پیامبر )ص( را به اسقف نجران دادند، که مضمون 
آن چنین اس��ت: به نام خدای ابراهیم و اسحاق و 
یعقوب، از محمد فرس��تاده خدا به سوی اسقف 
نجران خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را حمد 
و س��تایش می کنم و شما را از پرستش بندگان به 
پرس��تش خدا دعوت  می نمایم. ش��ما را دعوت 
می کن��م که از والیت  بندگان خدا خارج ش��وید 
و در والی��ت خداوند وارد آیید و اگر دعوت مرا 
نپذیرفتید باید به حکومت اسالمی مالیات و جزیه 
بپردازید در غیر این صورت به  ش��ما اعالم خطر 

خواهم کرد.
اسقف پس از قرائت نامه برای تصمیم  گیری 
ش��ورایی مرکب از ش��خصیت های بارز مذهبی 
و غیرمذهب��ی تش��کیل داد. یک��ی از افراد طرف 
مش��ورت  ش��رجیل بود که به عق��ل و درایت و 

کاردانی معروفیت داشت.
 وی  افزود: ما مکرر از پیشوایان مذهبی خود 
شنیده  ایم که روزی منصب  نبوت از نسل اسحاق 
به فرزندان اس��ماعیل انتقال خواهد یافت و هیچ 
بعید نیس��ت محمد که از اوالد اس��ماعیل است، 
همان پیغمبر موعود باشد. بعد از سخنان شرجیل، 
شورا نظر داد که گروهی به  عنوان هیأت نمایندگی 
نجران به مدینه برود تا از نزدیک با محمد )ص( 
تماس گرفته و دالیل نبوت او را مورد بررسی قرار 
دهند. بدین ترتیب، هیأتی مرکب از 60 نفر به سوی 
مدینه رهسپار شدند که در رأس آنها »ابوحارثه بن 
علقمه« حاکم نجران و دو پیشوای مذهبی دیگر به 

نام های »عبدالمسیح« و »ایهم« قرار داشتند.
نجرانی��ان در حالی که لباس های فاخر بر تن 
داش��تند وارد مدینه شدند و در مسجد به حضور 
پیغمبر اسالم )ص( آمدند. پیامبر با مشاهده هیأت 
آنان از ایش��ان روی برگرداند. چند روز به همین 
منوال گذش��ت تا آنکه نجرانیان متوجه شدند با 

سر و وضعی که آنان دارند امکان گفتگو با رسول 
خدا وجود ندارد لذا با لباسی ساده خدمت پیامبر 

رسیدند.
طی جلساتی که با پیامبر اکرم )ص( داشتند با 
آن حضرت به بحث و مناظره پرداختند و به رغم 
دالیل قوی و محکمی که پیامبر اکرم )ص( ارائه 
می فرمود، آنها همچنان به حقانیت آیین و اعتقادات 
خود پافشاری می کردند. این امر سبب شد تا پیامبر 
اکرم)ص( بر اس��اس حکم پروردگار متعال، آنان 
را به مباهله دعوت نماید، که طرفین در پیش��گاه 
خداوند لب به نفرین بگشایند و هر کدام که بر حق 
نیس��تند و دروغ می گویند، به عذاب الهی گرفتار 
شوند. نصاری پذیرفتند و اجرای آن را به روز بعد 

موکول کردند.
بامداد روز بعد، اجتماعی عظیم از مردم مدینه 
در بیرون ش��هر دیده می ش��د و گروهی بی شمار 
برای تماشای مباهله گرد آمده بودند. در آن حال 
مشاهده کردند که پیغمبر اکرم )ص( در حالی که 
کودکی را در آغوش داشته و دست کودک دیگری 
را در دست دارد به همراه بانو و مردی که پشت سر 
ایشان حرکت می کردند از راه رسیدند و محلی را 

برای مباهله در نظر گرفتند.
مس��یحیان که از دور ناظر ورود رسول اکرم 
)ص( بودن��د، بر خالف انتظار خود دیدند که آن 
حض��رت با جمعیت و ازدحام نیامده و فقط یک 

مرد و یک زن و دو پسر با خود آورده است.
پرسیدند که همراهان پیغمبر با او چه نسبتی 
دارند؟ گفته ش��د که اینان محبوب ترین مردم نزد 
رس��ول اکرم)ص( هس��تند. یکی »فاطمه« دختر 
او و دیگری »علی« داماد و پس��ر عمش و آن دو 
پسر، فرزندان دختر او »حسن« و »حسین« هستند. 
اسقف اعظم نصرانی که متحیر شده بود، خطاب 
به جمعی��ت نصاری گف��ت: »بنگرید که محمد 
چگونه با اطمینان تمام و ایمان راسخ به میدان آمده 
و بهترین عزیزان خ��ود را برای اجرای مباهله به 
همراه آورده اس��ت! به خدا سوگند اگر او در این 
امر تردید و یا خوفی داشت، هرگز عزیزان خود را 
انتخاب نمی کرد. مردم، من در چهره آنان معنویت 
و روحانیتی می یابم که اگر از خدا درخواست کنند، 
کوه ها را از جای خود حرکت خواهند داد. پس از 
مباهله با آنان بر حذر باشید که عذاب و بال دامن ما 

را خواهد گرفت.«
به دنب��ال آن، پیامی به رس��ول اک��رم )ص( 
فرستادند که از مباهله درگذر و تو خودت در میان 

ما حکم باش و کار را با مصالحه خاتمه بده.
رس��ول اکرم )ص( با پیش��نهاد آنها موافقت 
کرد و صلح نامه ای به خط امیرالمؤمنین علی )ع( 
و تعیین جزیه سبک و آسانی که سالیانه بپردازند، 

تنظیم شد و کار خاتمه یافت.

شوهر حق نشناسي دارم. از صبح تا شام رنج 
مي برم، زحمت مي کش��م، تمام کارهاي خانه از 
شس��تن ظروف و لباس ها، از پختن غذا تا تزئین 
اتاق ه��ا و بافتني هاي الزم را ب��راي او و فرزندان 

انجام مي دهم، ولي وقتي به خانه مي رسد...
خانواده در پرتو شناخت صحیح و واقع بینانه 
همس��ران از وظایف زناش��ویي و ط��رز تفکر و 
خواسته هاي یکدیگر پویا و سالم و با صفا مي شود 
و به این ترتیب براي تربیت فرزنداني صالح فراهم 
مي شود. استاد  آیت ا... ابراهیم امیني در این زمینه 

مطلبي دارند که توصیه به مردان متاهل است.
ممکن اس��ت در نظ��ر برخي م��ردان، کار 
خان��ه داري چندان مهم به نظ��ر نیاید ولي اگر با 
دیده انصاف نگریسته شود، باید اعتراف کرد که 
دش��وار و خسته کننده است. یک بانوي خانه دار 
اگ��ر تمام اوقات ش��بانه روز را در خانه کار کند، 
باز هم مق��داري از کارها باقي مي ماند. این همه 
کارهاي خانه مانند پختن غذا، نظافت کردن خانه، 
شس��تن و مرتب کردن لباس ها و ظرف ها، جابه 
جا کردن اثاث من��زل و از همه باالتر بچه داري، 
کارهاي آساني نیستند که یک روز و دو روز انجام 

شود بلکه مادام العمر باید مورد توجه باشد.
ممکن اس��ت در نظ��ر برخي م��ردان، کار 
خانه داري چندان مهم به نظر نیاید ولي اگر با دیده 
انصاف نگریسته شود، باید اعتراف کرد که دشوار 

و خسته کننده است.

آقاي محترم تشکر کن!
اگر م��رد یک ماه در منزل بماند و همه امور 
خانه داري و بچه داري را بر عهده بگیرد، آن وقت 
مي فهمد که همسرش در خانه چه فداکاري هایي 
مي کند و چه زحمت هاي طاقت فرسایي را تحمل 
مي کند؟ زن همه این زحمات را تحمل مي کند ولي 
از شوهرش این انتظار را دارد که قدر زحماتش را 
بداند و از وي قدرداني و تشکر کند. دوست دارد 
خودش و ذوق و س��لیقه اش همواره مورد توجه 
شوهر باشد. آقاي محترم! وقتي وارد خانه نظیف 
و تمیز و منظم مي شوي چه عیبي دارد زحمات و 

ذوق و سلیقه همسرت را ستایش کني؟
چ��ه اش��کال دارد گاه گاه��ي از غذاه��اي 
خوشمزه اي که تهیه مي کند تعریف کني؟ چه مانع 
دارد موضوع بچه داري او را که بحق کار بس��یار 
دشوار و با اهمیتي است همواره مورد نظر داشته 
باشي و برخي اوقات از زحمات طاقت فرساي او 
تشکر نمایي؟ از این نکته غافلي که قدرداني هایت 
چه نیرویي به او مي بخشد و چگونه براي کار و 

کوشش و فداکاري آماده اش مي گرداند؟ 
پیغمب��ر اس��الم )ص( مي فرمای��د: هر کس 
به مس��لماني احترام کند و با کالم خوش��ي از او 
دلجویي کند و غم هایش را بر طرف سازد همواره 

در سایه رحمت خدا خواهد بود.

 خانم محترم قدرشناس باش
گذراندن زمان طوالني در خارج از منزل آن 
ه��م در ارتباط با انواع اف��راد و نیاز به گوناگوني 
مهارت ها و تالش مداوم کار آس��اني نیس��ت. 
به هر حال محیط بیرون داراي آسایش و آرامش 
الزم نیست و با تحوالت و تغییرات فراواني همراه 
اس��ت . مرد در محیط کاري خود با هزار مسأله 
و مشکل روبروس��ت که رفع آنها نیاز به صبر و 
متانت او دارد . لذا انتظار همسر شما آن است که 
پس از یک روز کاري پر مش��غله در جمعي گرم 
و صمیمي پذیرفته شود و مورد استقبال و محبت 
آنان قرار گیرد . س��عي کنید حداقل براي مدتي 
کوت��اه زمان ورود او را قری��ن آرامش و پذیرش 
نمایید تا بتواند انرژي هاي منفي حاصل از کار و 
خستگي را دور بریزد و منبعي براي ارائه حمایت 
و پشتیباني براي شما باشد. بنابراین حتي اگر دلتان 
از گرفتاري هاي خانه داري و مش��غله هاي بچه 
داري گرفت��ه و نیاز به همصحبتي ب��ا او را دارید 
تا گوش شنوایي براي همدلي داشته باشید کمي 
صبر کنید تا او خس��تگي خ��ود را از بین ببرد و 
امنیت یابد. ذهن خسته او توان همدردي با شما را 
ندارد . چه اشکالي دارد که با جمالتي به او متوجه 
کنید که مي دانی��د چه زحماتي را در محیط کار 

متقبل مي شود و قدردان او هستید. 

24ذی الحجه؛ روز مباهله پیامبر اعظم)ص(  از 
افتخارات بزرگ جهان اسالم 

اشتباه بزرگ  متأهالن

ازدواج : باید ها و نباید ها
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انسان در بین تمام خویشان 
حق انتخاب پدر، مادر، برادر، 
ــی فرزند خود  ــر و حت خواه
ــا انتخابی که  ــدارد، تنه را ن
ــپرده  در عالم خلقت به او س
ــده انتخاب همسر است.  ش
البته نزدیک ترین فرد هم به 
انسان همسرش است که نه 
تنها عمیق ترین بلکه طوالنی 
ترین ارتباط را با همسر خود 

دارد.

ــت که باید ببینید دلتان   با صراحت و بی پرده خطاب ما به جوانان این اس
ــری را انتخاب کنید که دل شما آن  چه می گوید. بدون هیچ تردیدی همس
را بر می گزیند اما یک اصل مدیریتی را نباید دور از نظر داشت و آن اینکه 
مدیرانی موفق هستند که در کنار خود کارشناسانی آگاه را به کار بگمارند. 
در امر ازدواج نیز قبل از هرگونه تصمیم، قلب باید از کارشناس ویژه ی خود 
یعنی عقل کمک بگیرد زیرا خداوند عقل را به عنوان کارشناس عالیرتبه در 

وجود انسان نهاده است. 
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کارشناس��ان ف�والد مبارک�ه سپاهان دو گ�ام 
دیگر به بومی س��ازی ساخت و نصب تجهیزات 

فوالدسازی نزدیکتر شدند.    
ب��ه گ��زارش واحد مرک��زی خبر، س��اخت 
کوپلینگ های الس��تیکی میز خ�روجی در واحد 
نوردگرم پیش��رفتی جدید در این مجتمع اس��ت 
که با س��پری ک�ردن دوره آزمایشی نصب، معادل 
400میلی��ون ری��ال صرف�ه جویی در س��ال را به 

همراه دارد. 
ای��ن قطعه بومی س��ازی ش��ده در رول های 
 می��ز خروج��ی انتق��ال ورق از ن��ورد نهای��ی به 
کالف پیچها به کار می رود و هزینه ساخت آن 4 

میلیون ریال برآورد شده است. 
دس��تیابی ب��ه دانش فن��ی نص��ب دی�افراگم 
آس��یاب گلوله ای واحد گندله سازی نیز از دیگر 
دس��تاوردهای جدید کارشناس��ان مجتمع فوالد 

مبارکه است. 

دی�اف�راگم، س�ازه ای بس��یار سنگین و قطعه  
اصلی در درون آس��یاب گلول�ه ای اس��ت ک�ه به 
همراه لیفتینگ پلیت ها با وزن حدود 48 تن شامل 
بیش از هزار و 200 قطعه اس��ت و با بدنه آسیاب 
در س��رعت خطی باالی 220 متر در دقیقه دوران 
می کند و عمل نگهداری 220 تن گلوله  فلزی را 

در کپسول آسیاب به عهده دارد. 

واح��د  مکانی��ک  کارش��ناس   رحیم��ی 
گندله س��ازی این مجتمع گفت: ن�وس��ازی این 
قطع���ه 48 تنی افزون بر جب��ران افت بهره وری 
تولید در این بخش، با کاهش اس��تهالک قطعات 
م�رتب��ط ص�رفه جویی قاب��ل توجهی در مصرف 

انرژی و هزینه های تولید به همراه می آورد. 
این تجهیزات در شرکت  های دیگر با نظارت 
کارشناس خارجی و با هزینه ای بالغ بر 22 ه�زار 
ی�ورو افزون بر هزینه  های اجرا نصب می ش��ود 
و با اینکه نوع دیافراگم موجود در ش��رکت فوالد 
مبارکه از پیچیده ترین طرح های ش��رکت سازنده 

است. 
از دیگر نکات جالب توجه در نصب این دیافراگم 
بیش از 600 متر جوشکاری با کیفیت مناسب است. 

مراح��ل نصب آن نخس��تین ب�ار ب��ا همکاری 
تعمیرات مرکزی و بدون حضور کارشناس خارجی و 

تحت نظارت کارشناسان واحد انجام گرفت.

شهرکرد  خبرنگار زاینده رود: ش��هردار شهرکرد از کاهش 20 درصدی 
تخلفات ساختمانی شهرکرد نسبت به پارسال خبر داد.

نوریان طی بازدید از روند کاری و پیش��رفت کمیسیون ماده 100 شهرداری 
شهرکرد با بیان این مطلب گفت: از ابتدای سال جاری 460 پرونده ساختمانی به 
این کمیسیون ارجاع شده که از این تعداد 124 رأی تجدید نظر صادر شده است.
شهردار شهرکرد با تأکید بر کاهش 20 درصدی تخلفات ساختمانی امسال 
نسبت به آمار مشابه پارسال گفت: در 7 ماهه گذشته رأی صادره برای تخریب 

تخلف ساختمانی تنها 18 مورد بوده است.
وی با اشاره به موضوع فرهنگ سازی برای جلوگیری از تخلف ساختمانی 
افزود: برخالف تصور برخی که منبع درآمد شهرداری را از تخلفات ساختمانی 
می دانند، ش��هرداری و شورای اسالمی شهرکرد با قدرت به دنبال جلوگیری از 

اعمال تخلف ساختمانی هستند.
ش��هردار ش��هرکرد تصریح کرد: با تمهیدات گذشته، بحث فرهنگ سازی 
برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی و همچنین اعمال قانون ماده 100 در مورد 

متخلفان و به ویژه افرادی که بر این کار اصرار دارند، اجرا شده است.
نوریان خاطر نشان کرد: مأموران شهرداری شهرکرد مکلفند بر جریان احداث 
س��اختمان ها نظارت داشته باش��ند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع 
جلوگیری نکنند یا در مورد صدور گواهی انطباق س��اختمان با پروانه، مرتکب 

تقصیری شوند، طبق مقررات بر تخلفات آنها رسیدگی می شود.

رئیس اتحادیه صنایع دستی:
رتبه بندی هنرمندان در 

اصفهان انجام شود
رئیس اتحادیه صنایع دستی گفت: به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم تا هنرمندان 

اصفهانی رتبه بندی شوند.
 غالمعل��ی فی��ض اللهی با اش��اره به طوالنی ب��ودن زمان اعط��ای مدارک
 رتبه بندی و پتانسیل اصفهان در زمینه هنر و صنایع دستی گفت: دریافت رتبه 
توسط هنرمندان، 4 س��ال طول می کشد و با توجه به شرایط اصفهان، در دیدار 
خصوصی با رئیس جمهور پیشنهاد رتبه بندی هنرمندان در اصفهان و برگزاری 

نمایشگاه های مستمر توسط سفارتخانه های ایران را در دنیا به ایشان ارائه کردم.
وی افزود: در طرح دوم خواستم که دولت سفارتخانه ها را موظف کند که 
هر سال 2 نمایشگاه از آثار صنایع دستی کشور را در کشورهای مختلف بر پا 

کنند که هر دو طرح با استقبال رئیس جمهور مواجه شد.
فی��ض اللهی در زمینه مصوبه دولت در زمین��ه ممنوعیت فروش اجناس 
خارجی در اماکن تاریخی گفت: این مصوبه هنوز به ما ابالغ نشده تا نحوه ی 
اجرای آن را بدانیم. البته این نکته قطعی اس��ت که برای اجرای آن الزم است 
تا نحوه اجرا و نهادهای مجری مشخص شوند و دستورالعمل برای آن نوشته 

شود.
این مسئول در پایان خاطرنشان ساخت: الزم است برای اجرای این کار که 
کمک شایانی به میدان امام می کند، نیروی انتظامی نیز در کنار ما قرار گیرد تا با 
همکاری اتحادیه صنایع دستی، میدان از وجود صنایع دستی خارجی که صنایع 

داخلی را تهدید می کنند، عاری شود.

خبر 
مبارکه

اصفهانشهرکرد

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

اصفهان

 دو دستاورد دیگر در بومی سازی صنعت فوالد 

  شهردار شهرکرد خبر داد:
کاهش 20 درصدی تخلفات 

ساختمانی در شهرکرد

رو نوشت آگهی حصر وراثت

تاریخ:88/9/12
شماره:3899/88 /10ح

آقای نوید مولوی دارای شناسنامه شماره 0391852 127 به شرح دادخواست به کالسه ی 3899/88  ح/ 10 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود مولوی 
الفوت آن  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  بشناسنامه 42136 در تاریخ 88/7/13 

مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر و یک همسردائمی و مادر به اسامی ذیل:
1. نوید مولوی ش ش 2 039185 127 )پسر متوفی(

2. نیوشا مولوی ش ش 7 142191 127 )دختر متوفی(
3. طاهره بیگم آئینه دار اصفهانی ش ش 40065 )مادرمتوفی( 

4. رضوان پور عصار ش ش 533 )همسر متوفی( و الغیر
کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 12662/م الف
شورای حل اختالف شماره 10 اصفهان

آگهی مزایده

شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 
221/88 ج/1 این اجرا له آقای شهریار مظاهری فرزند مسعود علیه اکبر سبحانی دلیگانی فرزند حسین 
بخواسته /2/302/448/568 ریال بابت اصل خواسته و هزینه ها و حق االجرا دولتی مبنی بر فروش 
که جلسه مزایده در روز سه شنبه 88/10/15 از   9 تا 10 صبح در محل این اجرا )اتاق 332 طبقه 
حبه از 72 حبه از شش دانگ پالک ثبتی   سوم دادگستری خیابان شهید نیکبخت( جهت فروش477531000
1248/ 15176 بخش 5 اصفهان به نشانی اصفهان خیابان مدرس باالتر از بیمارستان فیض بن بست 
یاسمین فرعی 32 پالک 689 که اکنون خالی از سکنه می باشد. با وصف کارشناسی ذیل الذکر که 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی 
ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود و هزینه های اجرایی به عهده محکوم 

علیه می باشد.
اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناس

یک باب منزل یک طبقه سواره و پیاده با زیرزمین به شماره پالک ثبتی 15176/1248 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به عرصه 345 متر مربع که یک جلد سند مالکیت شش دانگ زیر شماره 106147 دفتر 
579 ملکی آقای اکبر سبحانی دلیگانی می باشد. زیربنای کل ساختمان 364 متر مربع نیمه اسکلت فلزی 
با سقف تیرچه بلوک و دیوارهای آجری که سطوح داخلی دیوارها و سقف گچ و ابزار گچی و نقاشی 
شده و دارای درب و پنجره بیرونی پروفیل آلومینیوم و دربهای داخلی چوبی و کف حیاط و ساختمان 
و  سرامیک  آشپزخانه  و  بهداشتی  سرویس های  کف  و  گردیده  موکت  ساختمان  داخل  و  موزائیک 
بدنه دیواره کاشی گردیده نمای جنوبی ساختمان و دیوارهای حیاط آجری و دارای اشتراکات آب و 
فاضالب و برق و گاز و تلفن می باشد با توجه به موقعیت محل و نوع ساخت و قدمت آن ارزش 
شش دانگ عرصه و اعیان با لحاظ کردن اشتراکات و حیاط سازی جمعًا مبلغ /3/100/000/000 ریال 

)سه میلیارد و یکصد میلیون ریال( ارزیابی و اعالم نظر گردیده. 12657/م الف
مدیر شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان رنجبر

آگهی ابالغ
تاریخ:88/9/8

شماره:144/88ش ح 22      

اختالف شهرستان اصفهان )و رأی  تاریخ 88/7/2 حوزه 22 شورای حل  بموجب رأی شماره 548 
شماره  تاریخ  شعبه  دادگاه عمومی  ( که قطعیت یافته است محکوم علیه نام: ارسالن     
نام خانوادگی: وطن خواه   نام پدر: غالم علی   شغل: آزاد   نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ شانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق آقای قاسم حاجیان  نام پدر: 
محمد   شغل: آزاد  نشانی محل اقامت: خیابان کاوه، کوی شهید کرمی، کوچه شهید محمدرضا فاضل، 

پالک131، طبقه اول
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت 

اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 12621/م الف
شورای حل اختالف شماره 22 اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/5/7

ش/ 9  512
87 کالسه پرونده:

660
88/5/29 شماره دادنامه: 

خواهان: غالمرضا عباسعلیزاده رضایی فرزند علی
آدرس: کرج، باغستان غربی شبنم یک، مجتمع مریم 2، واحد 28

خوانده: احمد شعربافچی زاده فرزند عباس 
آدرس: خیابان شریف واقفی، روبروی مرغ فروشی عدالت، جنب فن آوران خانه سازان، روبروی پالک 

989، در حال حاضر مجهول المکان
آتی  به شرح  اعالم و  را  اعضا شورا ختم رسیدگی  نظریه مشورتی  پرونده و  به محتویات  عنایت  با 

مبادرت بصدور رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

دعوی غالمرضا عباسعلیزاده رضائی فرزند علی
بطرفیت احمد شعربافچی زاده فرزند عباس

بخواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 )سی میلیون( ریال وجه چک شماره 401477 ی/33  83/12/5 
عهده بانک سپه شعبه میر اصفهان

ید خواهان و گواهی عدم  در  بقای اصول مستندات  به  توجه  با  قانونی   انضمام مطلق خسارات  به 
پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و اینکه خوانده مجهول المکان بوده و ابالغ وقت رسیدگی درروزنامه نصف جهان 
روز یکشنبه 1388/2/19 به شماره 717 در صفحه نهم نشر آگهی شده و نامبرده در جلسه رسیدگی 
حضور پیدا نکرده و الیحه ای نیز ارسال نکرده است  بال وجه/ بال دلیل می گردد، بر شورا ثابت است 
لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 )سی میلیون( ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول 
که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل و اخواهی 
و پس از انقضا مدت مذکور ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه های عمومی اصفهان 

خواهد بود. 12754/ م الف
شورای حل اختالف شماره 9 اصفهان

آگهی ابالغ

کالسه پرونده دادرسی: 19022/87 ح/18
شماره پرونده: 870998035180182

بموجب دادنامه حضوری شماره8809970351800313 مورخ 88/2/31 دادگاه حقوقی شعبه 18 طی 
دادنامه شماره 8809970369800775 مورخه 88/6/21 شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان قطعیت یافته 

است محکوم علیها  نام: خانم ملوک آزادی فرزند حسن  شغل:   نشانی محل اقامت: مجهول المکان
محکوم است به تمکین خاص و عام از زوج و حسن معاشرت نسبت به محکوم له آقای دیدار قلی نام 

خانوادگی: کیانی سفید دشتی  فرزند: کاظم  شغل: 
نسیم  بن بست  بن بست خرداد،   ،2 فاضل  بزرگراه خیام، کوچه شهید  اصفهان،  اقامت:   نشانی محل 

پالک 107 ضمنًا هزینه اجرایی بر عهده محکوم علیها به مبلغ 500/000 ریال می باشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی بشرح ذیل اقدام 

نماید. 
1  ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء بگذارد.

2  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3  یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و درصورتیکه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. هر گه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود 
را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع از دارایی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه 

متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به، مالی معرفی کند.

عالوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده است 

توجه نموده و به آن عمل نماید. 12762 / م الف
شعبه 18 دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی به یحیی سالمی فرزند حسین موضوع دادخواست حسین علیخاصی مبنی 
ح/9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده  641

بر مطالبه وجه چک که تحت کالسه   88  
است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ به وسیله نشر آگهی شده است که 
مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و نشر می گردد 
بدینوسیله به نامبرده ابالغ می شود که در تاریخ 88/10/30   8/30 صبح جهت رسیدگی در شعبه نهم 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شود در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا 

عدم معرفی وکیل دادگاه غیابًا رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.12777/م الف
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

معاون وزیر راه و ترابری در اصفهان:
حدود 5 درصد مراجعات 

مردمی در اصفهان در 
بخش حمل و نقل است

معاون وزیر راه و ترابری گفت:در بخش حمل 
و نق��ل حدود پنج درصد مراجع��ات مردمی جنبه 

شکایت و 95 درصد جنبه درخواست دارد.
 به گ��زارش خبرگزاری ف��ارس احمد مجیدی 
در مورد نوع و کمیت و کیفیت مراجعان در حوزه 
راه و تراب��ری اف��زود: وزارت راه و ترابری در هر 
کدام از اس��تان های کشور حدود هفت تا 11 اداره 

 کار دارد.
وی اف��زود: به ط��ور مثال در اس��تان اصفهان 
اداره راه و ترابری، اداره کل هواشناس��ی، اداره کل 
حمل و نق��ل و پایانه ه��ا، اداره کل راه آهن، حوزه 
راهسازی، اداره کل فرودگاه ها و شرکت هواپیمایی 
هما و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وجود دارد.
معاون وزیر راه و ترابری ادامه داد: در این مورد 
طبیعی اس��ت که درخواست های متعدد و همچنین 

شکایت های معدودی از مراجعان برسد.
وی ب��ا بیان اینکه در بخش حمل و نقل حدود 
پن��ج درصد مراجعات جنبه ش��کایت و 95 درصد 
جنب��ه درخواس��ت دارد، تصری��ح ک��رد: فراوانی 
درخواست ها در ارتباط با احداث راه های روستایی 
در مجموعه وظایف اداره کل راه و ترابری اس��تان 

اصفهان بوده است.
مجیدی با اش��اره به حم��ل و نقل و پایانه های 
اس��تان اصفهان اضافه کرد: درخواست ها در مورد 
تأسیس شرکت های حمل و نقل، اعطای تسهیالت 
برای خرید اتوبوس، کامیون، سواری های بین شهری 
و در ارتباط با راه آهن و فرودگاه معموالً مراجعات 
پرسنلی بوده و در مورد زیر بخش های حمل و نقل 
اس��تان معموالً شکایت و درخواست های معدودی 

است که متناسب با خود آنها رسیدگی می شود.

شهردار منطقه 12 شهر اصفهان خبرداد:
آزادسازی خیابان عاشق آباد بعد از 20 سال

ش��هردار منطقه 12 ش��هر اصفهان اعالم کرد: خیابان عاشق آباد بعد از 20 سال تا پایان سال جاری 
آزادسازی خواهد شد و جهت احداث به پیمانکار واگذار می شود. 

به گزارش ایمنا،حمید عصارزادگان با اعالم این مطلب گفت: تاکنون 98 درصد خیابان عاشق آباد 
آزادسازی شده و بعد از 20 سال انتظار در سال آتی به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه تاکنون برای آزادس��ازی خیابان، عاش��ق آباد 15 میلیارد ریال هزینه ش��ده اس��ت 
اظهارداشت:با احداث این خیابان خیابان امام خمینی)ره( به  ملک شهر متصل می شود همچنین در جهت 

روان سازی ترافیکی در این دو محور تأثیر چشمگیری خواهد داشت.
وی از اجرای ده ها طرح خدماتی در سطح منطقه 12 شهر اصفهان خبرداد و اذعان داشت: ساماندهی 
پارک مهدی و شمش��اد،اصالح هندسی سطح منطقه، جدول گذاری خیابان کاوه، پیاده روسازی مقابل 
دانشگاه علمی و کاربردی، ساماندهی نهر هادی گل و ایجاد دسترسی جهت تسهیل در عبور و مرور 

معلوالن از جمله اقداماتی است که در سطح این منطقه درحال اجراست.
شهردار منطقه 12 شهر اصفهان اضافه کرد: سالن مطالعه محمود آباد برای افزایش سرانه فرهنگی 

وآموزشی شهروندان این منطقه در حال احداث می باشد.

گشایش نخستین آموزشگاه آزاد معدن کشور در 
چهارمحال وبختیاری

رئیس اداره مؤسسات کارآموزی آزاد فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری گفت: دراین آموزشگاه 
افراد متقاضی شامل بانوان و آقایان در رشته هایی از قبیل سنگ شکن، کارگر تخریب، آتشبار معدن، کارور 
چکش بادی، کارور دستگاه حفاری، کارور آتشکاری، کوه بری، مأمور حمل مواد در معدن و انباردار مواد 

ناریه آموزش می بینند.
زینت کیانی افزود: ظرفیت هر دوره این آموزشگاه 20 نفر است و هر سال 10 دوره آموزشی برگزار می شود.

وی گفت: این دوره ها بیشتردر معادن چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.
رئیس اداره مؤسس��ات کارآموزی آزاد فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری با اش��اره به وجود 
ظرفیتهای زیاد معدنی در استان، افزایش و باال بردن سطح علمی و مهارتی کارگران معدن و افزایش رغبت 

وآموزش جوانان در زمینه فعالیتهای معدنی را از جمله اهداف تشکیل این آموزشگاه دانست.
چهارمحال و بختیاری 105معدن شامل سنگهای تزیینی، ساختمانی، سیلیسک و آجر نسوز دارد.

بازگشایی تونل رخ در محور شهرکرد - اصفهان
مدیر کل راه و ترابری چهارمحال و بختیاری گفت: این تونل یکی از اصلی ترین راههای ارتباطی 

چهارمحال و بختیاری است که این استان را به اصفهان و نقاط مرکزی ایران متصل می کند.
کریمی افزود: این تونل یک ماه پیش به منظور تعمیرات تکمیلی و پوشش سقف در چهارمحال و 

بختیاری بسته ومجدداً بازگشایی شد.
مدیر کل راه و ترابری استان گفت: برای تکمیل پوشش تونل اول رخ از شهریور امسال تاکنون 10 

میلیارد ریال از اعتبارات ملی هزینه شده است.
کریمی تصریح کرد: با اتمام کار پوشش تونل، راه شریانی محور شهرکرد به اصفهان به صورت رفت 

وبرگشت به بهره برداری نهایی رسید.
وی طول پوشش این تونل را 460 متر بیان کرد.

گردنه رخ یکی ازنقاط حادثه خیزاستان است که با گشایش این تونل ایمنی وسالمت سفر در این 
مسیر به طورچشمگیری ارتقاء یافته است.

تونل رخ از طرح های ملی در چهارمحال و بختیاری است که از سال 74 ساخت آن آغاز شد.

شهرستان ها



پژوهشگران و طرح های پژوهشی برتر آموزش 
و پرورش 23 آذر همزمان با روز ملی پژوهش تقدیر 

می شوند. 
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در 
نشس��تی خبری با اعالم این خبر افزود : برنامه های 
هفته پژوهش در این وزارتخانه با نواخته شدن زنگ 
پژوهش در مدارس کشور از 21 آذر آغاز می شود و 
تا 23 آذر با برگزاری همایش تقدیر از پژوهش��گران 

برتر ادامه می یابد.
هاجر تحریری نیک صفت گفت: در این همایش 
از 15 معلم پژوهنده، 16 دانش��جوی پژوهش��گر، 3 
دانش آم��وز پژوهنده، 3 پژوهش��گر برتر،یک مدیر 
پژوهش��ی برگزیده و 10 پایان نامه پژوهشی نمونه 
تقدیر می ش��ود. وی برگزاری کرس��ی های تبادل 
تجربیات پژوهش��ی و نشس��ت های هم اندیشی با 
موض��وع نحوه توس��عه پژوه��ش، تقویت فرهنگ 
پژوهش��گری، اقدامات پژوهشی در علوم و ریاضی 
و معلمان پژوهن��ده را از دیگر برنامه های روز ملی 
پژوهش بیان کرد. وی گف��ت: برگزاری برنامه های 
هفته پژوهش، امسال نیز به پژوهشگاه مطالعات تعلیم 

و تربیت س��پرده شده است که با شعار ویژه » فردای 
بهتر باپژوهش درآموزش و پرورش و دستگاه های 

وابسته«  برگزار می شود.
وی با اشاره به ایجاد ستاد پژوهشی در استان ها 
افزود: در این س��تادها، شورایی مشورتی متشکل از 
کمیته های مختلف برای انتخاب پژوهشگران برتر و 
پیگیری اهداف و برنامه های هفته پژوهش تشکیل 

شده است.
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش کشور گفت: 
نمایشگاهی از آثار برگزیده پژوهشگران برتر استان ها 

نیز در هفته پژوهش برگزار می شود.
وی حمایت از پای��ان نامه های برگزیده مرتبط 
با تعلیم و تربیت را از وظایف پژوهش��گاه مطالعات 
آموزش و پرورش دانس��ت وافزود : بر این اساس به 
صاحبان پایان نامه های برتر کارشناس��ی ارشد 700 
ه��زار تومان و به دارندگان پایان نامه های دکترا یک 

میلیون و 500 هزار تومان پرداخت می شود.
فراخوان جذب 18 معلم دکترا با رشته تحصیلی 
مرتبط با تعلیم و تربیت خب��ر داد و اضافه کرد: این 
فراخ��وان در پای��گاه اینترنتی پژوهش��گاه مطالعات 

آموزش و پرورش منتشر شده است که البته صالحیت 
علمی متقاضیان باید به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری برسد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش های خبرنگاران، 
باور به یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش را 
کمتر از نمره میانگین دانست و تصریح کرد : فرایند 
پژوهش در دس��تگاه تعلیم و تربیت رضایت بخش 
نیست گرچه اقدامات امیدوارکننده ای در این زمینه 
ش��ده اس��ت. تحریری نیک صفت ادامه داد: البته با 
انتصاب آقای حاج��ی بابایی به عنوان وزیر آموزش 
و پرورش و اعتقاد وی به استفاده بیشتر از یافته های 
پژوهش��ی در تصمیم گیری ها، امید به این موضوع 
بیشتر شده است. رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش 
و پرورش تأکید کرد: پژوهش را نباید از دانشگاه آغاز 
کرد بلکه باید با تقویت روحیه پرسشگری در دانش 

آموزان از مدرسه بنا نهاد.

مدیرکل امور اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 
طی هشت ماه گذشته 480 تن از انواع مواد مخدر در 

سطح کشور کشف شد.
محمدمسعود در گفتگو با  ایلنا با بیان مطلب فوق تأکید 
کرد: بیش��ترین مواد کشف شده از نوع تریاک بوده اما 
نگران��ی اصلی به تغییر روند مص��رف مواد مخدر در 

کشور و میان جوانان برمی گردد.
او اف��زود: گرایش به س��مت مصرف ک��راک و مواد 
روان گردان صنعتی در میان نس��ل جوان شدت گرفته 
که این معضل می تواند تهدید جدی برای جامعه جوان 

کشور باشد. مدیرکل امور اجرایی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر با اشاره به نقش اساسی خانواده ها در این زمینه 
ادامه داد: خانواده ها باید نس��بت به شرایط و وضعیت 
فرزندان و جوان خود آگاه باش��ند اما امروز والدین به 
خصوص پدران به دلیل مشغله کاری فراوان یک بار هم 
به مدرسه فرزندش سر نزده تا از وضعیت تحصیل و 
تغییرات رفتاری  او آگاه شود. زاهدیان گفت: جوانان و 
نوجوانان به دلیل برخی از کاستی هایی که در خانواده ها 
وجود دارد، با افراد مسأله  دار برخورد کرده و یا در دام 
قاچاقچیان گرفتار ش��ده و در چرخه خرید و فروش 

م��واد مخدر می افتند. او ادامه داد: خانواده ها باید رفتار 
متعادل و متعارف داشته باشند تا بتوانند شرایط مناسب 

فرهنگی و اجتماعی برای فرزندانشان فراهم کنند.
مدیرکل امور اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر یادآور 
ش��د: وقتی خانواده ای بعد از پنج س��ال متوجه اعتیاد 
فرزندش می شود بسیار دیر بوده و زمان برای پیگیری 
موضوع سپری شده است. او افزود: صحبت و نزدیکی 
میان افراد خانواده باید جدی گرفته ش��ود تا مسائل و 
مشکالت احتمالی طرفین با درک متقابل حل و فصل 

شود.

می��الدی،  س��ال 2009  از  م��اه  آخری��ن  در   
موتورجستجو های برتر اینترنتی فهرست 10 موضوع 
اول جس��تجوی کاربران اینترن��ت را اعالم کردند. 
فهرس��ت های اعالمی گوگل، یاهو و مایکروسافت، 
اش��تراکات فراوانی دارند! با نزدیک ش��دن به آخر 
س��ال، موتورهای جس��تجوی معروف دنیا،  هر یک 
فهرس��تی از عناوینی را که در سال گذشته بیشترین 
جس��تجو را ب��ه خ��ود اختص��اص داده بودند، تهیه 
و اع��الم کرده اند. بر اس��اس آخری��ن آمارهایی که 
گوگل و بینگ برای امس��ال اع��الم کرده اند،  مایکل 
جکس��ون،  آنفلوانزای خوکی، توییتر و فیس بوک از 
جمله مواردی بودند که مردم بیش��تر از سایر موارد 
در اینترنت به دنبال ش��ان گش��ته بودند. در سالی که 
بازیگ��ران،  خوانندگان و هنرمن��دان محبوب زیادی 
درگذش��تند، مایکل جکس��ون باالترین جس��تجو 
را در بین��گ به خود اختص��اص داده بود. همچنین 
توییتر، آنفلوانزای خوکی،  بازار بورس،  فرح فاوکت،  
پاتریک سوایز، برنامه ثبت سال گذشته اتومبیل های 
امریکا )که به اسم پول نقد برای ماشین های قدیمی 
خوانده می ش��ود( در کنار ستاره های تلویزیونی مثل 
جان و کیت گازلین،  بازیکن بیس��بال بیل میز و نیز 
جیس��ی لی دوگارد که 18 س��ال پس از ربوده شدن 
در 11 س��الگی  س��الم پیدا ش��ده بود،  فهرس��ت 10 
جستجوی اول بینگ را تش��کیل می دادند. البته این 
فهرست مایکروسافت بر محور جستجوهای امریکا 

اعالم شده است.

فهرست انگلیس
با این حال لیس��ت جس��تجوهای اول گوگل در 
بریتانیا هم مش��ابه لیست بینگ است. استفن گیت لی، 
خواننده مع��روف گروه ایرلندی ب��وی زون که در ماه 
اکتبر)مهر( درگذشت،  جایگاه اول لیست گوگل را به 

خود اختصاص داده اس��ت. وی 
همچنین در لیست جستجوهای 
خبری که به سرعت باال می آمدند، 
 جای��گاه نهم را داش��ت. در ادامه 
این فهرس��ت،  آنفلوانزای خوکی، 
س��وزان بویل)خوانن��ده برنام��ه 
استعدادهای بریتانیا(، ستاره سابق 
بیگ برادر یعن��ی جید گودی که 
بر اثر سرطان درگذشت و رابرت 
پاتینسون،  ستاره فیلم های بامدادی 
قرار می گیرند. یکی از سخنگویان 
گوگل درباره این نتایج می گوید:  به 
نظر می رسد امسال انگلیسی ها برای 

استفاده از اینترنت احساساتشان را به کار انداخته اند تا 
به دنبال ابزارهای آنالین محبوب بگردند، در مورد افراد 
معروف جدید و قدیمی بدانند و یک معامله شیرین پیدا 
کنند. مردم به دنبال چهره های جدیدی مانند لیدی گاگا 
و س��وزان بویل گشته اند، همچنین مرگ کسانی چون 
استفن گیتلی، جید گودی و مایکل جکسون را دنبال 

کرده اند.
عالوه بر این موارد، فیس بوک توانس��ت در راس 

عبارات جس��تجو شده امسال قرار بگیرد. به دنبال آن، 
 ،)eBay(بی بی سی،  یوتیوب،  هات میل،  بازی ها، ای  بای
اخب��ار، گوگل،  یاه��و و ببو)Bebo( ق��رار می گیرند. 
همچنین در میان جس��تجوهایی که امسال سریع باال 
آمده اند، س��رویس اجرای موسیقی اسپاتیفای و موتور 
جس��تجوی رقیب گوگل،  یعنی 
بینگ مایکروسافت قرار می گیرند.

در دنی��ای س��رگرمی ها هم 
کارب��ران بیش��تر به دنب��ال بلیت 
اجراهای ویتنی هوستون، پیکسیز 
و تینچی استرایدر بوده اند. امسال 
جس��تجوی بلیت های لیدی گاگا 
س��ریع تر از همه به باالی لیست 
جس��تجوها رس��ید و بع��د از آن 
مایکل جکس��ون قرار داشت که 
قرار بود یک س��ری 50 گیگی در 
O2 اج��را کند،  اما درس��ت چند 

هفته قبل از آن درگذشت.
گوگل و داغ ترین موضوعهای دهه گذشته

گوگل همچنی��ن در پای��ان این دهه، لیس��تی از 
داغ تری��ن موضوعات 9 س��ال گذش��ته را اعالم کرده 
اس��ت. در س��ال 2001)1380(، بیشترین جستجو در 
مورد عبارت نوستراداموس)پیش��گوی مشهور( بوده 
اس��ت و  در س��ال 2002)1381(، اس��پایدرمن ب��وده 
است. در س��ال 2003)1382(،  پرنس چارلز بیشترین 
جس��تجوی اینترنتی را به خود اختصاص داده است. 

در حال��ی که در س��ال 2004 )1383(،  بی��گ برادر و 
در س��ال 2005/ )1385( جیم��ز بالنت این جایگاه را 
گرفتند. بیشترین جستجوی اینترنتی سال 2006)1385( 
در مورد محافظ محیط زیست استرالیایی،  استیو ایروین 
که مبارزاتش با تمس��اح ها معروف اس��ت،  بود. سال 
2007 )1386(،  این جایگاه به آیفون رس��ید و در سال 
گذشته،  2008)1387(،  سرویس تلویزیونی بی بی سی، 
آی پلیر)iPlayer(،  موضوع داغ جستجوهای اینترنتی 
بود،  در حالی که امس��ال نام استفن گیتلی در راس این 

لیست قرار گرفت.
یاهو نیز،  لیس��تی از مواردی که امس��ال باالترین 
جس��تجوی اینترنتی را داشته اند، اعالم کرده است. در 
لیست امسال یاهو،  برنامه تلویزیونی استعدادها به نام 
عامل ایکس و مرگ مایکل جکس��ون جای گرفته اند. 
در جایگاه س��وم این لیست،  عبارت مرکز شغلی قرار 
می گی��رد که احتماالً انعکاس��ی از وضعیت اقتصادی 
موجود اس��ت. این اولین باری اس��ت که این عبارت 
تقریباً تا نزدیکی راس چنین لیس��تی می رسد. عبارت 
دیگری که در لیست امسال  به دلیل شرایط موجود قرار 
گرفته است، آنفلوانزای خوکی است که جایگاه هفتم 

لیست یاهو را به خود اختصاص داده است.
ویراس��تار خبرهای یاهو،  ریچارد اوانس در مورد 
لیست امسال می گوید: در حالی که سال گذشته می توان 
گفت لیست ما به ستاره های معروف اختصاص داشت، 
به نظر می رسد که امسال تمرکز بیشتر روی رویدادهای 

مهم دنیا بوده است.

قدردانی از همکاری مردم در کنترل آنفلوانزای 
A  نوع

وزارت بهداشت در اطالعیه ای از همکاری مردم کشورمان به ویژه حجاج بیت اهلل الحرام و هماهنگی 
سازمان های ذیربط برای کنترل موج دوم آنفلوانزای نوع A تقدیر کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر در بخش��ی از این اطالعیه آمده اس��ت: به منظور حفظ سالمت زائرین 
بیت اهلل الحرام در حج تمتع امسال، تالشی همه جانبه اعم از درون بخشی و فرابخشی صورت گرفته 

است.
مهمترین عامل در مؤثر بودن اقدامات انجام ش��ده، همکاری هموطنان به ویژه حجاج بیت اهلل الحرام 
و همچنین همکاری دستگاه های ذیربط خصوصاً سازمان حج و زیارت و هیأت پزشکی حج با این 
وزارتخانه بوده که منجر به کنترل موج دوم بیماری آنفلوانزای نوع A بین حجاج و هموطنان ش��ده 

است.
در بخش دیگری از این اطالعیه آمده است: جداول سازمان بهداشت جهانی WHO و اعداد و ارقام 
اعالم شده نشان می دهد کشورهایی که دارای شرایط تقریباً یکسان با ایران هستند، نظام گزارش دهی 
دقیق ندارند و یا با تأخیر گزارش می دهند. اما گزارش دهی در ایران به دلیل وجود شبکه مراقبت فعال 

به صورت منظم، دقیق و به موقع انجام می شود.
در این اطالعیه تأکید شده است: مقایسه آمار مرگ و میر باید در مقایسه با جمعیت هر کشور لحاظ 
شود. به عنوان مثال در کشوری با حدود 19 میلیون جمعیت، 88 مورد مرگ براثر این بیماری گزارش 
شده و کشوری با 650 هزار نفر جمعیت 7 مورد مرگ و کشور دیگری با 5 میلیون جمعیت 27 مورد 
مرگ را گزارش کرده اند. لذا با در نظر گرفتن جمعیت 70 میلیونی کشورمان، موارد مرگ و میر ایران 

به مراتب از اکثریت کشورهای منطقه پایین تر است.
در بخش پایانی این اطالعیه با اشاره به خرید دو میلیون دز واکسن آنفلوانزای نوع A و ورود اولین 
محموله و توزیع آن در مراکز بهداش��تی، درمانی ب��رای افراد پرخطر، از خرید دو میلیون دز دیگر از 
این واکس��ن در آینده نزدیک خبرداده و تأکید ش��ده است: واکسیناسیون افراد سالم در مقابل بیماری 
آنفلوانزای نوع A ضرورت ندارد و هموطنان با رعایت نکات بهداشتی که تاکنون از سوی مسئوالن 

سالمت کشور مطرح شده است، از ابتال به این بیماری پیشگیری کنند.

هر بیمار مبتال به ایدز ساالنه 50 میلیون ریال 
برای کشور هزینه دارد

دستگیری 30 تبعه افغان 
در اصفهان  

 
30 تبعه افغان که قصد ورود بدون مجوز به اصفهان 

را داشتند دستگیر شدند. 
مام��وران انتظامی بخش جلگه 2 خودروی حامل 
این اتباع افغان را در یکی از جاده های اطراف اصفهان 
متوقف و 30 تبع��ه افغان را که قصد ورود به اصفهان 
داشتند دستگیر کردند. رانندگان این خودروها به ازای 
دریافت 100هزار ریال برای هر مس��افر در حال انتقال 
اتباع افغانی از یزد به اصفهان بودند. مأموران انتظامی این 
رانندگان را بازداش��ت و اتباع افغانی دستگیرشده را به 

اردوگاه اتباع افغانستان منتقل کردند. 

مشکل تازه ژاپنی ها
دزدان موسپید

افزایش روز افزون س��المندان بزهکار به مش��کل 
جدیدی برای ژاپنی ها تبدیل شده است.

به گزارش ش��بکه ایران پیر ش��دن جمعیت ژاپن 
مشکل تقریباً غیر منتظره ای به نام بزهکاری سالمندان 
را ایجاد کرده اس��ت. در ژاپن شمار افراد مسنی که در 
جرم و اقدامات بزهکارانه دس��ت دارند به ش��دت در 
حال افزایش است. این امر باعث شده است زندان های 
مخصوصی برای این افراد س��اخته ش��ود اما تعجب 
برانگیزتر از همه این اس��ت که برخی از افراد مس��ن 
عمداً دس��ت به اقدامات بزهکارانه می زنند تا مأموران 
پلیس آنها را دس��تگیر کنند. تاکنون ش��هر اونومیچی 
ژاپن به علت مناظر آرامش بخش��ش در سواحل دریا 
مش��هور بود اما از این پس زندان های این شهر است 
که نام اونومیچی را بر سر زبانها می اندازد. اما پیر شدن 
جمعیت ژاپن تنها علت اینگونه بزهکاری ها نیست. این 
بزهکاری ها همچنین حاکی از در مضیقه بودن سالمندان 

فقیر ژاپن است.

تقدیر از پژوهشگران برتر

گردش های اینترنتی مردم در سال 2009

برگزاری همایش آیت ا...سید ابوالحسن مدیسه ای اصفهانی )ره(

  هشدار دوباره مدیرکل اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر:
شدت گرایش جوانان به مواد روان گردان به معضل تبدیل شده است

آیت ا... سید ابوالحسن مدیسه ای اصفهانی و حفظ منزلت روحانیت

رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت، هزینه 
س��االنه مراقبت و درمان هر بیمار مبتال به ایدز 

در کشور را 50 میلیون ریال اعالم کرد. 
دکتر عب��اس صداقت در گفتگو ب��ا مهر اظهار 
داش��ت: ای��ن هزینه ش��امل مراقب��ت، درمان، 

آموزش و پیشگیری می شود.
وزارت بهداش��ت اخیراً اعالم کرده که ش��مار 
مبتالیان به ایدز در کش��ور ب��ه رقم 20 هزار و 
130 نفر رسیده اس��ت. از این تعداد دوهزار و 
97 نفر وارد فاز بیماری ایدز ش��ده اند که این 
تعداد در س��ه ماهه اول س��ال جاری یک هزار 

975 نفر گزارش شده بود.
صداق��ت در خصوص ب��رآورد اعتبارات مورد 
نی��از ب��رای اچ آی وی در کش��ور گف��ت: بر 
اساس برآورد سال 86 هزینه مراقبت، درمان و 
آموزش و پیشگیری بیماران مبتال به اچ آی وی 
در کش��ور حدود 300 میلیارد ریال بوده است 
که 110 میلیارد آن از بودجه وزارت بهداش��ت 
و مابقی آن از س��وی س��ایر نهادهای دولتی و 

سازمانهای بین المللی کمک شده است.
بررسیها نشان می دهد که باید 83 تا 120 هزار 
فرد مبتال به اچ آی وی در کش��ور داشته باشیم 

که فق��ط 20 هزار م��ورد آنها توس��ط وزارت 
بهداشت شناسایی شده است.

رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت، پیش 
بین��ی ای��ن اداره از هزینه مورد نی��از برای یک 
س��ال را 100 میلیارد ریال اعالم کرد و در عین 
ح��ال گفت: بودجه ای که ب��ه این منظور برای 
سال 88 اختصاص داده شده حدود 50 میلیارد 

ریال است.
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محمدرضا نیکویی- برخی از بیانات و گفتارهای 
بزرگان مذهبی در مورد این عالم وارسته به این شرح 

است:
حفظ روحانیت؛ نکته ای که از زندگی ایشان به 
یاد دارم این که در زمان قدرت رضاخان بود،رضاخان 
تصمی��م گرفته بود ای��ران را از روحانی خالی کند، 
مسأله اتحاد شکل لباس را پیش آوردند ولی ایشان 
لب��اس روحانیت راحفظ کرد. به هر حال مدبرانه در 

مقابل رضاخان ایستاد، مرجع کل فی الکل بود.1
یک��ی از کاره��ای مهمی ک��ه س��ید در دوران 
مرجعیتشان انجام دادند صدور اجازه اجتهاد به تعداد 
فراوان به منظور مقابله با طرح خلع لباس رضاخان 
ب��ود که در آن موقع به جز مراجع طالب دیگر حق 

پوشیدن لباس را نداشتند.
اینگون��ه در مقابل سیاس��تهای رضاخان رفتار 
می کردند. مرحوم سید به افرادی که می خواستند از 

نجف به ایران بیایند اجازه اجتهاد می داد.
در رابطه با مش��کالت اقتصادی که رضاخ�ان 
نمی گذاش��ت وجوه��ات از ایران به نجف برس��د 
چون بهره های مالی مراجع منحص��ر به ایران بود، 
وضع س��ختی برای حوزه های علمیه پیش آمد. اما 
چون سید وضع اقتصادی برای خودش در نظر نمی 
گرفت، ب��ه هر طریق که بود گاه��ی با قرض های 
عجیب و غریب حوزه را نگه می داشت. در آن زمان 

نگه داشتن حوزه مهمترین وظیفه بود.2
 آیت ا... العظمی س��ید شهاب الدین مرعش�ی 
نجف��ی )ره( می فرم��ود: روز عی��دی ب��ود، دیدم 
صاحبخانه ی »آقای اصفهانی » اثاثیه ایشان را انداخته 
بی��رون و می گوید: حال که پ��ول اجاره نداری برو 
بیرون! هرچه ایش��ان اظهار ناداری می کرد او نمی 

پذیرفت! ناراحت شدم، جلو رفتم، به آن مرد عرب 
گفتم: آیا ایشان را می شناسی ؟! او از بهترین شاگردان 
» مرحوم آخوند« است به او مهلت بده، اجاره ات را 
می پردازد، به التماس من راضی شد به »آقا« مهلت 
بدهد. چون سختی دیده بود به فکر زندگی طالب 
بود. حتی در زمان رسیدن به مرجعیت به خاطر  مانع 
ش��دن رضا خان از رسیدن وجوه شرعیه از ایران به 
نجف، سیّد در مضیقه ی مالی ش��دیدی افتاده بود 
به گونه ای که پول چند ماه ش��هریه و نان طالب را 
مقروض بود و به آقایان می فرمود: دعا کنید خداوند 
فرج��ی کند! پس از فوت نی��م میلیون تومان بدهی 
داش��ت که برخ��ی از تجار تهران با اج��ازه آیت ا... 

بروجردی بدهی های ایشان را پرداختند.3
پس از شهادت فرزند مرحوم سید، نظر به اینکه 
قاتل او یک نفر طلبه بوده، کس��به و بازاریان نجف 
زبان به بدگویی و اهانت به طالب باز کرده و موجب 
اذیت و آزار آنها می ش��دند. موقعی که این خبر به 
گوش مرحوم سید می رسد، بسیار ناراحت می شود 
و دستور می دهد به همه اهالی نجف اعالم کنید برای 
شنیدن سخنرانی او در صحن امیرالمومنین علی )ع( 
حاضر شوند.حسب االمر آن مرحوم، در شهر اعالم 
سخنرانی می کنند و مردم اجتماع می کنند و قدری 
گریه می نمایند و می فرمایند: مصیبتی س��خت تر 
از مصیبت فرزندم به من رس��یده و آن این است که 
شنیده ام کسبه و بازاریان به خاطر اینکه قاتل فرزند 
من، طلبه بوده است به طالب به چشم حقارت نگاه 
می کنن��د و بعد این جمل��ه را می فرمایند و تکرار 
می کنند : اگر طلبه نباشد دین کجاست...  اگر طلبه 
نباشد دین کجاست و پس از آن،  از منبر به زیر آمده 

و روانه ی منزل می شوند.4

دولت عراق در صدد بود  ش��خص�ی که پس�ر 
آیت ا... اصفهانی را کشته بود اعدام کند. آقا فرمودند 
من ولی او هستم، حتی آقا پول داد او را آزاد کردند و 
به او فرموده بود برو به تهران و برای او مقرری تعیین 
ک��رد. و چون قاتل فرزندش در لباس روحانیت بود 
و قت�ل او به وی��ژه خش�م م��ردم را ب�ر انگیخ�ت  
آیت ا... اصفهانی عش��ایر عرب را خواست و حکم 

کرد جسارت و اهانت به هر آخوندی حرام است.5
»در مسجد هندی ها«  برای مرحوم سید حسن 
)فرزند شهید آیت ا... اصفهانی( فاتحه گرفتند و آنجا 
بود که از طرف سید اعالم کردند آقا قاتل را بخشیده 
اس��ت. این بزرگواری س��ید همگان را شگفت زده 

کرد.
قاتل متأسفانه مصمم بود! گویا برای پول دست 
به این کار زده بود. چند روز پیش از حادثه پیش آقا 
سید حسن می آید و درخواست پول میکند. ایشان 
ه��م مقداری پول به او می دهد و می گوید بیش��تر 
احتیاج دارم آقا س��ید حسن می گوید : بعد مراجعه 
کن.  همان روز واقعه پیش آقا سید حسن می آید و 
درخواست پول می کند که ایشان باز همان مقداری  
کمک می کند. بیش��تر می خواهد! آقا س��ید حسن 
می گوی��د : بعد بیایید بقیه اش را هم بگیرید. بدون 
هیچ حرفی بیرون می آید و غروب آن روز هم به آن 

جنایت دست می زند.6
نانواهای نجف به دلیل نبود پشتوانه مالی دیگر نان 
به طلبه ها نمی دادند. مرحوم آیت ا... سید ابوالحسن 
اصفهانی پول مختصری تهیه کرده بودند برای منزل، 
آق��ا پول تهیه منزل را ب��ه نانواهای آنجا می دهند و 
می فرمایند نان را قطع نکنند و شاید سبب ظاهری 
مرجعیت ایشان همین جا بود، ایشان چنین گذشتی 

می کنند و شهرت ایشان به جایی می رسد که تمام 
علمای نجف و ایران، احترام و تکریم می کنند.7 

آیت ا... س��ید مصطف��ی خوانس�ار می گوی�د: 
آیت ا... س��ید محمد باقر شهیدی این خاطره را نقل 
کرد که من کرایه منزلم عقب افتاده و امکان پرداخت 
برایم نبود. جریان را به س��ید که مرجع ش��یعه بود، 
تذکر دادم. فردای آن روز قتل فرزند سید اتفاق افتاد. 
مأیوس ش��دم و با خود گفتم گرفتاریهای سید مانع 
می ش��ود که به فکر ما باشد. اما روز جنازه مشاهده 
ک��ردم که س��ید به طرف من می آی��د. همین که به 
نزدیک من رس��ید، وجهی جهت پرداخت کرایه در 

اختیار من گذاشت. 8 
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به همت اداره ی کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
اس��تان اصفهان همایش بزرگداش��ت آیت ا... س��ید 
ابوالحسن مدیسه ای اصفهانی از 17 تا 19 آذرماه در 

اصفهان و لنجان برگزار می شود.
در این همایش اندیشمندان، فرهیختگان و استادان 
حوزه و دانشگاه به بیان اندیشه ها و زندگی این فقیه 

عالم می پردازند. رونمایی از تمبر یادبود آیت ا... سید 
ابوالحسن مدیسه ای، بزرگداشت آیت ا... مدیسه ای 
در لنجان، دو نشست تخصصی در استان، پخش زنده 

همایش از ش��بکه ی اینترنت، برگزاری کنگره ادبی 
ش��عر فخر تشیع و نشست تخصصی فقه و اصول از 

برنامه های این همایش هستند. 
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گردشگری دانش آموزان را خالق می کند

آموزش بیش از هزار و 500 نفر در رشته های 
صنایع دستی و هنرهای سنتی

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری چهارمحال و 
بختیاری گفت : از ابتدای امسال تاکنون یک 
هزار و 709 نفر  در رشته های مختلف صنایع 

دستی و هنرهای سنتی آموزش دیده اند. 
بهمن عسگری در گفتگو با خبرنگارخبرگزاری 
دانشجویان ایران ایس��نا گفت:  این افراد در 
رش��ته های مختلف گلیم باف��ی، نگارگری، 
معرق، خاتم، قلم زنی، سفالگری، تراش روی 
سنگ، قلم کار، لباس محلی، جاجیم و چرم 

دوزی در سطح استان آموزش دیده اند.
وی تصری��ح کرد: این آموزش ها در اس��تان 
باعث اش��تغال زایی و جلب و جذب جوانان به آموزش رش��ته های مختلف صنایع دستی و هنرهای 

سنتی شده است.
عسگری اضافه کرد : بیشتر تولیدات صنایع دستی عشایری به مصرف خانوار می رسند و کمتر به بازار 

عرضه می شوند.
وی گفت : صنایع دستی عشایر استان شامل سیاه چادر، چیت، قالی و گلیم و صنایع دستی روستایی 
شامل قالی، گلیم، رنگرزی و جاجیم بافی و عمده صنایع دستی شهری نیز خراطی، نمد بافی، قلم زنی، 

ورشوسازی، قالی، موج و گلیم بافی است.

مالکیت فکری رشته های صنایع دستی کشور ثبت 
می شود

معاونت صنایع دس��تی و هنرهای سنتی 
کش��ور در ت��الش اس��ت مالکی��ت فکری 
رشته های صنایع دستی و هنرهای سنتی را به 

ثبت برساند.
به گزارش می��راث آریا، معاونت صنایع 
دس��تی و هنرهای سنتی کشور ثبت مالکیت 
معنوی رش��ته های صنایع دس��تی را از سال 

گذشته در دستور کار قرار داده است.
بنا ب��ر این گ��زارش در ثب��ت مالکیت 
معنوی روش تولید و تکنیک های س��اخت 
به ثبت می رس��د که در همین زمینه معاونت 
صنایع دس��تی و هنرهای سنتی همکاری با 

معاونت های استانی را آغاز کرده است.
معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی در بخش مالکیت معنوی یا ثبت میراث ناملموس صنایع دستی 

تا به حال بیش از 50 پرونده را آماده کرده است.
از میان پرونده های آماده شده در معاونت های استانی که به تأیید واحد ثبت آثار معاونت صنایع دستی 
کشور رسیده است تا به حال 20 پرونده در شورای فنی اداره کل ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی بررسی 

شده است.
این گزارش حاکی از آن اس��ت که معاونت صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی حفظ مالکیت فکری 

رشته های صنایع دستی کشور را نیز در دستور کار قرار داده است.
مالکیت فکری؛ صنایع دستی، ثبت طرح ها، نقوش، اختراعات، ابداعات و اکتشافات هنری آثار تولیدی 

صنایع دستی و هنرهای سنتی را مد نظر قرار می دهد.
بر پایه این گزارش معاونت صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی در تعامل با معاونت های استانی ثبت 
مالکیت فکری رشته های صنایع دستی را مورد توجه قرار داده و از آنها خواسته است مراحل ثبت مالکیت 

فکری را نیز در این بخش اجرایی کنند.
به منظور ثبت رشته های صنایع دستی در بخش مالکیت فکری جهانی در گام نخست باید طرح ها، 

نقوش، ابداعات، اکتشافات و اختراعات هنری را در سطح ملی به ثبت رساند.
ثبت مالکیت فکری رشته های صنایع دستی در عرصه های جهانی توسط سازمان WIPO که زیر نظر 

سازمان ملل فعالیت می کند، انجام می شود.

خبرنگاران ژاپنی برای معرفی قابلیت های 
گردشگری ایران همکاری می کنند

نشس��ت تخصصی معرف��ی توانمندی های 
گردشگری ایران در رسانه ها، با حضور بیش 
از 40 خبرنگار از رس��انه های معتبر ژاپن در 
حوزه ی گردش��گری و سفیر ایران در ژاپن، 
رای��زن اقتصادی و معاون این س��فارتخانه، 
عض��و هیأت مدیره ی انجم��ن صنفی دفاتر 
خدم��ات مس��افرتی و مدیرعامل هلدینگ 

گردشگری ایران در شهر توکیو برگزار شد.
به گزارش ایس��نا، عراقچی س��فیر ایران در 
ژاپن در این نشس��ت با بیان سیاس��ت های 
جدید جمهوری اسالمی ایران برای ارتقای 
همکاری های گردشگری و اقدامات اجرایی 
و حمایت های دولت از سرمایه گذاری در حوزه ی گردشگری، به توضیح برنامه های آینده و اقدامات 
این س��فارتخانه برای تسهیل سفر گردش��گران ژاپنی به ایران پرداخت و به اشتراک های فرهنگی دو 

کشور اشاره کرد.
فرامرز س��عیدی عضو هیأت مدیره ی انجمن صنفی دفترهای خدمات مسافرتی نیز درباره ی شهرهای 
مختلف و آثار طبیعی، تاریخی و فرهنگی ثبت شده ی ملی و جهانی ایران توضیح هایی داد و به توانمندی های 

شرکت های مسافرتی ایران برای ارائه ی خدمات به گردشگران عالقه مند به دیدن ایران اشاره  کرد.
حس��ن انصاری مدیرعامل هلدینگ گردش��گری ایران نیز درباره ی دالیل سفر به ایران، تنوع تورها، 

خدمات در شهرهای مختلف و روش های اجرایی توضیح هایی داد.
در این نشست، خبرنگاران پرسش های مختلفی را درباره ی موضوع های گردشگری، نحوه ی صدور 
روادید ایران، امکانات اقامتی، بهترین زمان برای س��فر به ایران و ش��هرهای مختلف گردش��گری و 
ضرورت تبلیغات بیشتر دولت ایران برای معرفی قابلیت های ناشناخته ی گردشگری ایران مطرح کردند 

و پاسخ هایی از سوی کارشناسان ارائه شد.
خبرنگاران حاضر در نشست نیز عالقه مندی خود را برای همکاری بیشتر به منظور معرفی جاذبه های 

غنی گردشگری ایران در رسانه های ژاپن اعالم کردند.

اولین جلسه کار گروه گردشگری سالمت استان 
چهار محال و بختیاری برگزار شد

خبرنگار زاینده رود: مس��ئول دبیرخانه کارگروه ش��ورای فرهنگ عمومی و کارش��ناس مسئول 
فرهنگی این سازمان گفت: ترویج فرهنگ، فضاسازی مطلوب اجتماعی، حفظ محیط زیست و سالمت 

اماکن گردشگری از مهمترین اهداف برگزاری این کارگروه به شمار می رود.
س��یدحافظ کریمیان از وجود هفت موزه دولتی، دو مجموعه خصوصی و شناس��ایی نزدیک به دو 
هزار اثر تاریخی– فرهنگی این استان خبر دارد و افزود: 433 اثر از این آثار در فهرست آثار ملی کشور 

به ثبت رسیده است.
کریمیان اظهار داشت: این کارگروه برای بررسی پیشنهادها و راهکارها دومین جلسه خود را ظرف 

مدت یک ماه آینده برگزار می کند که اعضا باید راهکارهای خود را به دبیرخانه این سازمان ارسال کنند.
وی به ارائه راهکار، بررس��ی پیشنهاد، تهیه پیش نویس، آماده سازی طرح و ارائه در شورای فرهنگ 

عمومی اشاره کرد و افزود: پس از تصویب شرح وظایف مربوطه به دستگاه های ذیربط اعالم می شود.

مجموعه ای هزار ساله گمشده در هیاهوی شهر 

گروه��ی از مبتک��ران جوان ایتالیای��ی به تازگی 
س��اخت اتوبوس های ویژه گردش��گری کودکان و 
نوجوان��ان را به پای��ان برده ان��د. اتوبوس هایی که با 
کارکردهای چند منظوره آموزش��ی – تفریحی برای 
اس��تفاده در سفرهای یک تا چند روزه دانش آموزان 
طراحی ش��ده اس��ت. دانش آموزان در س��فر با این 
اتوبوس های مجهز از کتابخانه اختصاصی و اینترنت 
و س��ینمای خانگی اس��تفاده می کنند. کارشناس��ان 
ایتالیایی می گویند در صورت ساخت این اتوبوس ها 
گردش��گری برای دانش آموزان و نوجوانان آسان تر 

می شود.
گردش��گری و برنام��ه ریزی های مرتب��ط با آن 
ه��ر چه بیش��تر به س��مت تخصصی ش��دن می رود 
 و در ای��ن میان بس��یاری از کش��ورهای جهان و نیز 
سرمایه گذاران بخش خصوصی صنعت گردشگری 
در صدد یافتن راهکارهای نوین برای جذب مخاطبان 
تازه هس��تند. کودکان و نوجوان��ان یکی از مهمترین 
گروه های هدف گردشگری به شمار می روند. نه تنها 
مدیران آژانس ها مس��افرتی در این زمینه برنامه های 
جذابی دارند که اساس��ًا توجه به سفر و گردشگری 
 در نظ��ام آموزش��ی بس��یاری از کش��ورهای جهان 
 جای��گاه تثبی��ت ش��ده ای یافته و دانش آم��وزان در 
س��نین مختلف بسیاری از مباحث آموزشی و درسی 
را در س��فرهای درون ش��هری و در برخ��ی مقاطع 
تحصیلی در س��فرهای گروهی به خارج از کش��ور 

می آموزند.
رونق تورهای گردش��گری کودکان و نوجوانان 
در بسیاری از کش��ورهای جهان مانند فرانسه، ایتالیا 
و انگلیس تا حدی اس��ت که برای گروه های س��نتی 
مختلف از 7 س��ال تا 16 س��ال برنامه های متعدد و 
متن��وع طراحی ش��ده و اج��را می ش��ود و برخی از 
آژانس ه��ای مس��افرتی صرفًا در ای��ن زمینه خاص 
فعالی��ت می کنند. این در حالی اس��ت که ظرفیت ها 
و پتانس��یل های بلق��وه ای که در زمینه گردش��گری 
ک��ودکان و نوجوان��ان وج��ود دارد در ایران به رغم 
سابقه تاریخی طوالنی ناش��ناخته مانده و نه مدیران 
دولتی و نه س��رمایه گذاران بخش خصوصی توجه 
چندانی به ظرفیت های این حوزه نداش��ته اند حال 
آنکه تقوی��ت گردش��گری ک��ودکان و نوجوانان و 
نگاه��ی تخصصی به این بخش نه تنها موجب رونق 
گرفتن صنعت گردشگری کشور خواهد شد بلکه از 
منظر کارکردهای آموزش��ی در س��نین کودکی و نیز 
کاهش آس��یب های اجتماع��ی در دوران نوجوانی 

بسیار قابل تأمل است.
گردش��گری کودکان و نوجوان��ان در ارتباط با 
»سیاس��ت های آموزش��ی« و » برنامه ه��ای اوقات 
فراغت« تعریف می ش��ود. به این ترتیب کودکان و 

نوجوانان چه در زمان اش��تغال به تحصیل و چه در 
تعطیالت تابستانی می توانند بخشی از زمان خود را 

برای استفاده از این برنامه ها تنظیم کنند.
  مهرناز یوسفی،کارش��ناس پرورشی آموزش و 
پرورش معتقد است برای فراغت کودکان و نوجوانان 
در ایران هیچ برنامه مدون، کارشناس��ی شده و قابل 
اطمینان��ی وجود ندارد و در ش��رایطی که کودکان و 
نوجوانان از حداقل های برنامه ریزی های فرهنگی 
و اس��تانداردهای آموزش��ی در زمینه های مهمتری 
برخوردار نیس��تند، گردشگری کودک و نوجوان در 

ایران موضوعی »لوکس« به نظر می رسد.
به گفته یوس��فی در یک نظام آموزش��ی فعال و 
مبتنی بر شیوه های مشارکتی، سفر یکی از الزامات و 
بایسته های برنامه ریزی آموزشی است و در بسیاری 
از کش��ورهای جهان زن��گ تاری��خ و جغرافیا جزء 
پرمخاط��ب ترین کالس های درس مدارس اس��ت 
چرا که با این شیوه اداره می شود. اما نظام آموزشی 
م��ا در ایران کمترین ظرفیتی را ب��رای اجرای چنین 
ش��یوه هایی پیش بینی نکرده و حافظه محور است 
و به همین دلیل دانش آم��وزان اغلب دریافت های 
ناقص��ی از این دروس دارند و حتی ش��هری که در 
آن زندگی می کنند را هم به درس��تی نمی شناس��ند 
و اگ��ر از او بخواهید نام 5 اثر ش��اخص تاریخی را 
نام بب��رد نمی تواند چرا که صرف��ًا مدتی کوتاه آنها 
را به خاطر س��پرده اما حتی ی��ک بار هم قله دماوند 

را از نزدی��ک ندیده و یا برای مثال تخت جمش��ید 
برای او نامی بیش��تر نیست بنابراین اهمیت آن را در 
تاریخ و فرهنگ کش��ور درک نمی کند. در صورتی 
که درس های��ی مانن��د جغرافیا و تاریخ بیش��ترین 
ظرفیت ها را برای تدریس به صورت کارگاهی یا به 
اصطالح س��اده تر »گردش علمی« دارند و می توان 
در قالب داستان های تاریخی یا بازدید های میدانی 
مفاهیم سخت و دشوار را آسانتر در ذهن آنها نهادینه 

کرد.
 گردش علمی، فعالیتی تجربی و خارج از کالس 
است که در آزمایشگاه یا کتابخانه صورت می گیرد. 
در این روش حس کنجکاوی فراگیر تحریک ش��ده 
و ب��رای دانش آم��وز فرصتی فراهم می ش��ود تا به 

اکتشافات بپردازد.
آموزش��ی کارش��ناس  محم��ودی،   یعق��وب 

 درای��ن ب��اره می گوی��د: هدفی که آم��وزش عالی 
جغرافیا دنبال می کند آماده سازی انسان برای زندگی 
در دنیای��ی ن��و اس��ت، دنیایی که حاص��ل تالش و 
کوش��ش معقول و یا غیر معقول انسان در برخورد با 

محیطی است که در آن زندگی می کند.
به گفت��ه وی، گردش علم��ی در درس جغرافیا 
مهارت ه��ای  پ��رورش  موج��ب  دروس  س��ایر   و 
روان��ی-  حرکتی در دانش آموزان می ش��ود و ضمن 
تأیید مفاهیم آموخته ش��ده قبلی، مطالب آموزش��ی 
جدید را در ذهن آنان تثبیت می کند. از سوی دیگر 

در گردش علمی، آن دسته از تجارب آموزشی که به 
طور انتزاعی قابل درک نیس��تند یا درک آنها مشکل 
است بهتر فهمیده می شوند. یکی دیگر از مزیت های 
آموزش از طریق گردش علمی آن اس��ت که ضمن 
تلفیق دروس مختلف برنامه های آموزش��ی مدرسه، 

لذت یادگیری را به دانش آموزان می چشاند.
به اعتقاد کارشناس��ان آموزشی گنجاندن سفر و 
توجه به مقوله گردش��گری در برنامه های آموزشی 
کودکان و نوجوانان »تفکر علمی« را در آنها افزایش 
می دهد، روحیه کار گروهی و مش��ارکت را در آنها 
تقویت کرده و موجب افزایش بهره وری آموزش��ی 

می شود.
از س��وی دیگر منظر روانشناس��ی توجه به سفر 
و گردش��گر علمی در برنامه های آموزشی مدارس، 
راه��کاری کم هزینه و س��ازنده برای پیش��گیری از 
آسیب های اجتماعی است. روانشناسان این موضوع 
را در ارتب��اط با آس��یب هایی چون ف��رار از خانه و 

مدرسه مورد توجه قرار می دهند.
نکته ای که فاطمه قاسم زاده، روانشناس، درباره 
آن می گوید: نظام آموزشی موجود دانش آموزان را 
دلزده می کند. فرار از خانه و مدرس��ه به فش��ارهای 
درس��ی و شیوه های آموزش و پرورش ما برمیگردد 
و مس��ائلی مثل تأکید بر نمره، مقایسه یا رقابت زیاد، 
کار انف��رادی، کمبود روش های عملی، حجم باالی 
کتاب های درس��ی و غیرکاربردی ب��ودن درس ها 
از دالی��ل عمده دلزدگی بچه ها از مدرس��ه اس��ت. 
آموختن جزء ذات هر انس��انی است. اگر شیوه های 
آموزش��ی ما درست باشد، هیچ کودک و نوجوانی از 
مدرسه فرار نخواهد کرد. محیط های ما محیط های 
ب��ا جاذب��ه ای نیس��تند. در محیط مدرس��ه بچه ها 
شخصیتشان شکل می گیرد، ساخته می شوند و اگر 
این محیط را با عالقه س��پری کنن��د و به توانمندی 

برسند، بسیاری مسائل حل خواهد شد.
ب��ا وج��ود نقش تعیی��ن کنن��ده و مؤث��ری که 
گردش��گری در جذاب سازی متون آموزشی و رشد 
خالقیت های دانش آموزان خواهد داش��ت، به نظر 
می رس��د وارد کردن این فاکتورهای نظام آموزشی 
کشور  به دالیل متعدد به سادگی امکان پذیر نباشد. 
از س��ویی نظام آموزش��ی حافظه مح��ور، مدیران و 
معلم��ان را برای اینکه بتوانن��د در برنامه ریزی های 
آموزش��ی و کالس های درس خالقیت بیش��تری به 
خ��رج دهند محدود می کند و مدارس هم که اغلب 
با بیشترین محدودیت های مالی مواجه اند،کمترین 
اس��تانداردها برای آنها پیش بینی نش��ده و در اداره 
امور جاری و پرداخت هزینه های اساس��ی درمانده 
اند، پرداختن به س��فر یا گردش��گری را در اولویت 

نمی دانند و به آن نمی پردازند.

 15 از  یک��ی  خوش��ینان   – ــری  قنب ــمیه  س
 دهس��تانی است که هس��ته اولیه اصفهان را به وجود

 آورده اند. دهستانهایی که به مرور زمان با اتصالشان 
به یکدیگر شهر اصفهان را تشکیل دادند. کمتر کسی 
می داند خیاب��ان هاتف که امروزه بخش��ی از مرکز 
ش��هر اصفهان را تش��کیل داده است در واقع بخشی 
از منطقه خوش��ینان هزار س��ال پیش است. در شرق 
خیاب��ان هاتف که یک��ی از قدیمی ترین بخش های 
ش��هر اصفهان اس��ت مجموعه ای قرار گرفته شامل 
ی��ک چهارس��وق، آرامگاه و مس��جد ش��عیای نبی، 
امامزاده اسماعیل، مناره س��لجوقی)آلپ ارسالن( و 
مدرس��ه علوم دینی، مجموعه ای ک��ه با گذر از زیر 
چهارس��وق آن پا ب��ه مکانی می گذاری��د که آثاری 
مربوط به قبل از اس��الم و اوایل دوره اسالمی را در 

خود جای داده است.
آرامگاه و مسجد شعیای نبی 

ای��ن مجموعه را می توان بنای آرامگاه ش��عیای 
نبی از پیامبران قوم یهود دانست که در این مکان که 
یکی از قدیمی ترین محله های ش��هر اصفهان است 

به خاک سپرده شده است.
محمدحسین ریاحی پژوهش��گر تاریخ اصفهان 
معتقد اس��ت: ش��عیای نبی باید از گ��روه مهاجران 
یهودی باش��د ک��ه پس از آزادی یهودیان به دس��ت 
ک��ورش به ای��ران مهاج��رت کرده و در ش��هرهای 
اصفهان و همدان ساکن ش��دند. مکان فعلی بخشی 

از بقایای یهودیه قدیم اصفهان است.
با اینک��ه بنای آرامگاه ش��عیای نب��ی مربوط به 
دوران صفوی اس��ت لیکن س��نگ قبر آرامگاه بسیار 
قدیمی تر و مربوط به دوران ایلخانان مغول اس��ت. 
سنگ قبری که ضریح چوبی منبت کاری شده نفیس 
اطراف آن قرار گرفته است. در قسمت شرقی آرامگاه 
شعیای نبی مسجد کوچک شعیا قرار دارد که کاشی 
نوش��ته ی آن س��ال 1112 هجری را نشان می دهد. 
مسجدی که بیشتر ش��بیه نمازخانه بوده و دارای دو 
محراب اس��ت یکی محراب گچ بری شده و دیگری 
محرابی که با کاش��ی کاری تزئین ش��ده اس��ت. در 
اطراف آرامگاه ش��عیای نب��ی چندین مقبره دیگر نیز 
وجود دارد که بر اس��اس تاریخ نوشته شده بر روی 

سنگ قبرها مربوط به دوران صفوی می باشند.
مسجد خوشینان اولین مسجد جامع اصفهان

پس از فتح اصفهان توس��ط مس��لمانان در سال 
40 هج��ری قم��ری در زم��ان خلیف��ه ی دوم بنای 
نخس��تین مسجد جامع شهر اصفهان در کنار آرامگاه 
ش��عیای نبی ش��کل می گیرد. محمدحسین ریاحی 
پژوهش��گر تاریخ اصفهان می گوی��د: از قرار معلوم 
محله خوشینان یکی از محالت اعیان نشین آن زمان 
ب��وده و تعداد زیادی از اعیان و اش��راف اصفهان در 
این منطقه س��اکن بوده اند. منطقه ای که دارای کاروان 

س��راها، بازارچه ها و بازارهای فراوان بوده است، به 
همین سبب مسلمانان نیز بعد از فتح اصفهان در این 
منطقه ساکن و اولین مسجد شهر را در آن بنا کردند. 
روی مقبره ش��عیای نبی کتیبه ای به خط تقی امامی 
اس��ت که این مکان را قدیمی ترین مس��جد بزرگ 
اصفهان معرفی می کند. متن کتیبه در کتاب اصفهان 
تالیف حسین نورصادقی چاپ و همچنین در کتاب 
تاریخ اصفهان و ری در مورد اولین مس��جد اصفهان 
چنین آمده: در محله گلبار آنجا که مرقد شعیای نبی، 
امامزاده اس��ماعیل است مسجدی ساخته شده که بر 
پنجره ی آن به خط نس��خ نوش��ته شده اسماعیل بن 

حسن بن زید بن حسن بن علی ابن طالب.
در ق��رن 5 هج��ری مس��جد خوش��ینان مرمت 
می ش��ود و من��اره ای ب��ر آن افزوده می ش��ود که 
امروزه قس��متی از مناره با بلندی 12 متر همچنان پا 
برجاست. کاش��ی نوشته محراب مسجد سال 1100 

را نشان می دهد. 
امامزاده اسماعیل 

محمدحسین ریاحی پژوهش��گر تاریخ اصفهان 
نسبت ایشان را اسماعیل بن حسن بن زید بن حسن 
بن علی دانس��ته و می گوید: امامزاده اسماعیل یکی 
از نوادگان حضرت امام حسن مجتبی است. ساخت 
بن��ای امامزاده در دوره صفوی��ه صورت می گیرد و 
مدرس��ه علمیه ای به صورت حجره های طالب در 
پیرامون آن شکل می گیرد. در جنوب حیاط ورودی 
اصلی امامزاده کاش��ی کاری ای قرار دارد که تاریخ 

آن س��ال 1111 هجری است. فضای درونی امامزاده 
در اندازه های 5/6 × 5/6 متر است که گنبدی از نوع 
رو پوش بر فراز آن قرار گرفته اس��ت. درب امامزاده 
از فوالد و طالکوب است. گنبد خانه دارای تزئیناتی 
از نوع نقاش��ی دیواری و مقرنس های نفیس است. 
وجود چهارجفت در چوبی منبت کاری ش��ده بسیار 
نفی��س بر زیبایی گنبدخانه افزوده اس��ت. دیوارها و 
س��قف مقبره با خطوط و نقوش طالیی بر زمینه آبی 

و قرمز پوشیده شده است.
چهارسوق امامزاده

برای ورود به امامزاده باید از زیر چهارسوق آن 
گذش��ت. چهارسوقی با گنبدی آجری به بلندای 20 
مت��ر و قطر 13/5 متر ک��ه از دوران صفویه به جای 
مانده اس��ت، هم اکنون در زیر فض��ای آجری گنبد 
چهارس��وق که دیواره های آن نم کش��یده و بخشی 
از آجرهای گنبد در حال ریختن اس��ت، مغازه هایی 
در 2 طبق��ه وجود دارد و برخی از کس��به محل در 
آن مش��غول به کار هستند. اصغر ریاحی که 10 سال 
اس��ت در زیر چهارس��وق امامزاده به کار کفاش��ی 
مش��غول اس��ت معرفی نک��ردن محله خوش��ینان و 
مجموعه امامزاده اس��ماعیل را یکی از دالیل کسادی 
بازار چهارسوق دانس��ته و می گوید: وجود آرامگاه 
ش��عیای نبی و امامزاده اس��ماعیل نش��ان از س��ابقه 
طوالنی تاریخی این منطقه پیش از اسالم و بعد از آن 
دارد به طوری که اولین مس��جد شهر اصفهان نیز در 
آن بنا شده اما به جز معدودی از گردشگران خارجی 

کسی برای بازدید از این مجموعه نمی آید. با وجود 
نزدیکی مجموعه امامزاده اس��ماعیل به میدان امام و 
مس��جد جامع عتیق برای معرفی آن به گردش��گران 
و حتی خود م��ردم اصفهان تا کنون اقدامی صورت 
نگرفت��ه اس��ت در صورتی که ب��رای معرفی برخی 
از محالت دیگر اصفهان که س��ابقه تاریخی بس��یار 
کمتری دارند برنامه های مختلفی اجرا ش��ده است. 
ریاحی معتقد اس��ت اگر شهرداری، میراث فرهنگی 
و اوقاف که هر کدام به نحوی در بهس��ازی، مرمت 
و نوس��ازی مجموعه نقش دارند در این زمینه بیشتر 
فعالی��ت کند مجوع��ه امامزاده اس��ماعیل به یکی از 
مناطق پر رفت و آمد گردش��گران داخلی و خارجی 
تبدیل خواهد ش��د. هنگام ورود به امامزاده تزئینات 
کاشی کاری و مقرنس کاری که تاریخ 1115 هجری 

بر روی آن نوشته شده است را خواهید دید.
پس از ورود به حیاط بزرگ امامزاده، حجره هایی 
ک��ه زمانی مح��ل درس طالب عل��وم دینی بود نظر 
ه��ر بیننده را به خود جلب می کند. مدرس��ه ای که 
به گفته محمدحس��ین ریاحی یک��ی از مدارس مهم 
اصفهان بوده و آیت ا... سید ابوالحسن اصفهانی نیز 
در آن تحصیل کرده است، امروزه از آن جز بنای در 
حال تخریب چیزی باقی نمانده است. حسین میرزا 
آقایی یکی از اعضای هیأت امنای امامزاده اسماعیل 
با نشان دادن نم دیوارهای امامزاده و ترک خوردگی 
س��قف حجره ها می گوید: برای مرمت و نوسازی 
امام��زاده نیازمند کمک اوقاف، ش��هرداری و از همه 
مهمتر سازمان میراث فرهنگی هستیم. مدرسه ای که 
زمانی یکی از معتبرترین مدارس ش��هر اصفهان بود 

اکنون به محل زندگی موش ها تبدیل شده است.
در مرکز حیاط امامزاده دو سنگاب نفیس وجود 
دارد، س��نگابهایی که به ص��ورت یکپارچه از ریگ 
ساخته شده اند و برای حفاظت آنها از عوامل طبیعی 
درون محفظه های شیشه ای نگهداری می شوند. اما 
چیزی که ممکن اس��ت به دلیل کوچکی از چش��م 
بیننده مخفی بماند شیر سنگی کوچک امامزاده است 
که س��الهای سال اس��ت در میان باغچه امامزاده قرار 

گرفته است.
مجموعه امامزاده اس��ماعیل به دلیل داشتن بناهایی 
با ویژگیهای معماری دوران سلجوقی و تزئینات دوران 
صفوی یکی از مجموعه های ارزش��مند تاریخی شهر 
اصفهان است. مجموعه ای که هر چند سال ها است با 
شماره 112 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است 
تالشی جدی برای حفظ، نگهداری و معرفی آن صورت 
نگرفته و به گفته اهالی محل، امامزاده اسماعیل نیز چون 
جدش امام حسن مجتبی در غربت است. مجموعه ای 
ک��ه به دلیل ویژگیهای مذهب��ی – تاریخی و نزدیکی به 
محوره��ای تاریخی اصفهان می تواند به یکی از مناطق 

گردشگری شهر اصفهان تبدیل شود.

گزارش خبر
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 2 مسابقه پایانی دور رفت 
لیگ آزاد هیچ ملی پوشی نداشت
تقوی و ابراهیمی 

ملی پوشان غایب دور 
رفت لیگ کشتی

از  نف��ت  و  گاز  تی��م   2 اس��تفاده  ع��دم  ب��ا 
رف��ت،   دور  س��وم  هفت��ه  در   ملی پوشان ش��ان 
تق��وی و ابراهیم��ی تنها نفراتی  هس��تند که از بین 
مس��افران دانم��ارک هن��وز در لیگ روی تش��ک 

نرفته اند.
به گزارش ف��ارس، دور رفت لی��گ آزاد روز 
گذشته با برگزاری 2 مسابقه دیگر به پایان رسید که 

2 تیم گاز و نفت صدرنشین های 2 گروه شدند. 
در مسابقه نفت - منتخب مالیر و نیروی زمینی - گاز 

هیچ ملی پوشی حضور نداشت. 
از بین ملی پوش��ان اعزامی به مسابقات جهانی 
2009،  این مهدی تقوی و سعید ابراهیمی بودند که 
در قالب تیم های گاز و صنایع ومعادن روی تش��ک 

نرفتند. 
ه��ر 2 کش��تی گیر در هفته دوم مس��ابقات در 
ترکی��ب تیم های خود قرار گرفته  بودند؛ اما به دلیل 
خودداری همدانی ها از رویارویی با گاز مازندران، 
ای��ن 2 ملی پوش نیز حض��ور در دور رفت لیگ را 

از دست دادند. 
حس��ن رحیم��ی با 2 ب��ار قرار گرفت��ن نامش 
در ارن��ج نفتی ها )در هفته ه��ای اول و دوم لیگ(، 

بیشترین حضور را در این مسابقات داشته است. 
س��یدمراد محم��دی، صادق گ��ودرزی، جمال 
میرزای��ی و فردین معصومی نیز هر کدام یک بار در 

ترکیب تیم های شان قرار گرفته اند. 
دور برگش��ت لیگ از روز دوش��نبه هفته آینده 

آغاز خواهد شد.

مجمع انتخابات ریاست 
فدراسیون تکواندو شنبه 

برگزار می شود

تکلی��ف رئی��س جدی��د فدراس��یون تکواندو 
ش��نبه هفته آینده در آکادمی ملی المپیک مشخص 

می شود.
به گزارش فارس، این مجمع ساعت 9:30 صبح 
روز ش��نبه به ریاست حمیدرضا س��جادی، معاون 
س��ازمان و رئیس مرکز توس��عه ورزش قهرمانی و 

حرفه ای برگزار می شود. 
محمد پوالدگر سرپرس��ت کنون��ی، غالمرضا 
ابراهیمی دبیر فدراسیون، حسین عباسی دبیر سابق، 
جمش��ید س��هرابی رئیس هیأت ته��ران، غالمرضا 
کش��تکار رئی��س هیأت بوش��هر، لقمان کش��اورز 
پیشکس��وت تکواندو، مسعود لش��کری دبیر سابق 
س��ازمان لیگ و علی خلیلی رئیس هیأت تکواندو 
نیروه��ای مس��لح نامزدهای ریاس��ت فدراس��یون 

تکواندو هستند. 
تایی��د صالحیت های ای��ن کاندیداها تا عصر 
امروز از سوی حراست سازمان تربیت بدنی اعالم 

خواهد شد. 

 تحقیر یوونتوس برابر 

بایرن مونیخ و صعود 
میالن و رئال مادرید

در اولی��ن ش��ب از آخرین مرحل��ه بازی های 
گروهی بایرن مونیخ براب��ر یوونتوس به پیروزی 4 

بر یک رسید.
به گزارش فارس، از گروه اول رقابت ها بایرن 
مونی��خ در حس��اس ترین بازی ش��ب گذش��ته در 
ورزش��گاه دل آلپی برابر میزبان خود،  یوونتوس به 
پیروزی 4 بر یک رس��ید تا ب��ا خاطره ای خوش و 
پشت س��ر گذاشتن یک فینال زودهنگام در مرحله 

گروهی راهی بازی های حذفی شود. 
ب��ه این ترتیب یوونتوس که روزهای طالیی را 
در کالچ��و تجربه می کرد از لی��گ قهرمانان حذف 

شد. 
دیگر تیم صعود کرده از این گروه بوردو است 
که ش��ب گذشته برابر نماینده رژیم صهیونیستی به 

پیروزی یک بر صفر دست پیدا کرد. 
در ای��ن مرحله از رقابت ها تیم های اول و دوم 
ب��ه مرحله بع��د صعود کردند و تیم های س��وم هر 
گ��روه راهی لیگ اروپ��ا یا همان جام یوفا س��ابق 

می شوند. 

در اجالس هیأت رئیسه کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا
مشحون برای چهار سال دیگر رئیس شد

در انتخابات کنفدراس��یون بس��کتبال 
غرب آس��یا محمود مش��حون ب��ه عنوان 
رئیس این کنفدراس��یون برای چهار سال 
آین��ده انتخاب ش��د و میزبانی مس��ابقات 
بانوان غرب آسیا و باشگاه های غرب آسیا 

به ترتیب به عراق و ایران واگذار شد.
به گزارش ش��بکه ای��ران، در اجالس 
اعضای هیأت رئیسه کنفدراسیون بسکتبال 
غرب آس��یا )وابا ( که با حضور روس��ای 
فدراس��یون  ایران، یمن، عراق، فلس��طین، 
اردن، لبنان و س��وریه همراه با »ژان تابت« 
)دبیرکل سابق و نایب رئیس فعلی وابا( و 

هاکوب خاجیریان )دبیرکل وابا( در محل هتل المپیک تهران  برگزار ش��د، محمود مش��حون بار 
دیگر به عنوان رئیس انتخاب شد.

در ای��ن اج��الس ژان پابت به عنوان نائب رئیس، هاکوپ حاجیلیان به عنوان دبیر کل، دکتر 
خالد به عنوان خزانه دار و مدار مرذوب به عنوان مدیر فنی این کنفدراسیون انتخاب شدند.

محمود مشحون در دوره قبلی نیز در سمت ریاست این کنفدراسیون قرار داشت.
همچنین در جلسه اعضای کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا مقرر شد نخستین دوره مسابقات 

بانوان غرب آسیا فردوین ماه سال آینده به میزبانی عراق و با حضور هفت کشور برگزار شود.
در ای��ن جلس��ه اعضا به این نتیجه رس��یدند که ب��رای جلوگیری از موضوع صغرس��ن در 
مس��ابقات نوجوانان مدرک شناس��ایی آنها پاس��پورت و گواهی روز تولد خواهد بود و مصوب 
ش��د این رقابت ها هر سال در سنین 14، 15 و 16 سال برگزار و میزبانی مسابقات نیز به ترتیب 

حروف الفبا به اعضا داده خواهد شد.
با بررس��ی های انجام شده در این اجالس میزبانی مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا 

به ایران واگذار شد.
این مسابقات اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد و تیم های ذوب آهن و مهرام به عنوان 

نمایندگان ایران در این رقابت ها شرکت می کنند.

دو داور ایرانی در مسابقات جودو »کانوکاپ« 
ژاپن قضاوت می کنند

دو داور بین الملل��ی جودو ایران برای 
قضاوت در رقابت ه��ای »کانوکاپ« ژاپن 

راهی این کشور شدند.
به گزارش مهر، رقابت های بین المللی 
جودو ژاپن موس��وم به کانوکاپ از جمله 
گراند اسلم های بزرگ جودو جهان است 
که همه ساله با حضور نفرات اول تا پنجم 
جهان و در باالترین س��طح ممکن برگزار 

می شود.
برای قضاوت در این مسابقات کیوان 
دهناد و محسن منافی، دو داور بین المللی 
کش��ورمان به همراه وحید سرلک و سید 

محمود میران راهی توکیو شدند.
این مسابقات 20 و 21 آذرماه در مرکز آموزش فدراسیون جهانی »کودوکان« برگزار خواهد 

شد که طبق برنامه وحید سرلک روز جمعه  روی تاتامی خواهد رفت.
ژاپنی ه��ا برای نفرات برتر این مس��ابقات 150 هزار دالر جایزه نق��دی در نظر گرفته اند که 
ب��ه نفرات اول 5 هزار دالر، نفرات دوم 3 هزار دالر و نفرات س��وم 1500 دالر جایزه پرداخت 

خواهد شد.

سلطانی:
 فدراسیون کوهنوردی حقوق اردوهای ماکائو 

را پرداخت نکرده است
عض��و تیم مل��ی س��نگنوردی بانوان 
گفت: فدراسیون کوهنوردی هنوز حقوق 
اردو های آمادگی بازی های آسیایی ماکائو 

را به اردونشینان پرداخت نکرده است.
س��اجده س��لطانی در گفتگو با فارس 
عن��وان ک��رد: در پایان اردوه��ای آمادگی 
تی��م ملی ب��رای ش��رکت در دومین دوره 
بازی ه��ای آس��یایی داخل س��الن ماکائو 
فدراس��یون با همه اردونش��ینان قراردادی 
مبنی ب��ر دریافت حق��وق ماهیانه به ازای 
حض��ور در اردوها به امضاء رس��اند؛ اما 
پس از گذشت بیش از 2 سال، فدراسیون 

حاضر نیست حقوق های ما را که از سوی کمیته ملی المپیک به فدراسیون داده شده است، بدهد. 
وی با اشاره به مسابقات قهرمانی سنگنوردی آسیا در کره جنوبی تصریح کرد: پس از کسب 
عنوان در مس��ابقات قهرمانی کشور و حضور در اردوهای تدارکاتی به مدت 4ماه و قرار گرفتن 

در لیست نهایی تیم ملی، فقط به دلیل نبود بلیط پرواز 3 بار از فرودگاه بازگردانده شدم. 
س��نگنورد کرمانی افزود: هر بار که پرس��یدم چرا تکلیف من مشخص نیست گفتند آژانس 
طرف قرارداد به تعداد نفرات بلیت صادر نکرده اس��ت و من در کمال ناباوری از این مس��ابقات 

بازماندم. 
سلطانی در خصوص آخرین دوره رقابت های قهرمانی بانوان که چندی پیش در پلور دماوند 
برگزار شد گفت: هنوز تحت تأثیر شوک عدم اعزام به کره بودم و به راحتی با یک خطای فنی 

از دور مسابقات حذف شدم. 
وی در ارتباط با تمرینات آمادگی خود در 4 س��ال حضور در تیم ملی عنوان کرد: در رش��ته 
ما اردوی متمرکز و یا از پیش تعیین ش��ده نیس��ت و بیشتر با حمایت هیأت فعال کرمان خود را 
آماده نگاه می داریم و فقط زمانی که فدراسیون قصد دارد در مسابقه ای شرکت کند ما را به اردو 

فرا می خواند و در نهایت نفرات مورد نظر خود را انتخاب و معرفی می کند.

مظاهری از سد بوکسور 
روس گذشت

بوکس��ور وزن 91 کیلوگ��رم ایران در 
اولین گام مسابقات جام ریاست فدراسیون 

جهانی از سد نماینده روسیه گذشت.
به گزارش ف��ارس، در این رقابت ها 
که به میزبانی باکو آذربایجان جریان دارد 
علی مظاهری از ایران در ترکیب تیم دوم 
آسیا با نتیجه 8 بر 2 از سد پاول امیکتایوف 

از روسیه در تیم دوم اروپا گذشت. 
از آنجا که امیلتون گوبایت از اقیانوسیه 
دیر به این مسابقات رسید و اجازه حضور 
نیافت، ژولیو س��زار کالتیلو از اکوادور در 
تیم امری��کای 2 حریف بع��دی مظاهری 

شد. 
نماینده ایران در صورت پیروزی در این دیدار به مصاف برنده الکساندر پولیک از اوکراین 

از تیم اروپای 2 و رامیزجان احمداف از ازبکستان می رود. 

کار سخت پرسپولیس و تالش استقالل 
برای فرار از بحران 

هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال فردا با برگزاری 
دو دیدار آغاز خواهد شد.

به گزارش ف��ارس، نوزدهمین هفته لیگ برتر 
فوتبال از امروز آغاز می شود. 

برنامه این مسابقات به شرح زیر است: 
راه آهن- ملوان 

محمد احمدزاده که س��ابقه خوبی در اس��تعفا 
کردن و بازگش��ت دوباره دارد مدتی اس��ت که از 
ملوان قهر ک��رده و اگرچه با اس��تعفایش موافقت 
نش��ده اما حاضر به بازگشت نیس��ت. با این حال 
مس��ئوالن مل��وان امیدوارند وی در ب��ازی  مقابل 
راه آهن روی نیمکت تیمش��ان بنشیند. راه آهن هم 
در شرایطی به میدان می آید که به هیچ عنوان حال 
و روز خوش��ی ن��دارد. این تیم ب��ا برندتس نتایج 
خوب��ی نگرفت��ه و در آخرین دیدار ب��ا 4 گل برابر 

فوالد مغلوب شده است. 
 استقالل اهواز- پرسپولیس 

پرس��پولیس در این چند ساله همواره در اهواز 
مش��کل داش��ته اس��ت. آنها در س��الی که با قطبی 
قهرمان ش��دند،4 بر یک به اس��تقالل اهواز باختند 
و فصل گذش��ته نیز در این شهر 2 بر یک مغلوب 

شدند. 
در س��ال های دورتر نیز پرس��پولیس در اهواز 
نتایج خوبی نگرفته اس��ت، با ای��ن حال آنها برای 
اینک��ه خود را در جمع مدعیان نگه دارند، محکوم 
به پیروزی هس��تند. در آن س��وی میدان اس��تقالل 
اه��واز که از زم��ان حضور باقری نی��ا نتایج خوبی 
گرفته، ب��ه دنبال 3امتیازخانگی اس��ت تا وضعیت 

خود را در جدول بهبود ببخشد. 
 مس کرمان - سپاهان 

صدرنشین لیگ برتر برابر تیم بحران زده مس 
که تکلیف مربیگری اش سوژه این روزهای فوتبال 
اس��ت، قرار می گیرد. بازگش��ت امیر قلعه نویی به 
کرمان ب��ا توجه به اینکه وی مدتی هدایت مس را 

بر عهده داشت، از نکات قابل توجه است. 

مس ب��رای ف��رار از این وضعیت و س��پاهان 
برای حفظ اختالف خود با س��ایر مدعیان به میدان 

خواهند رفت. 
 پیکان - فوالد خوزستان 

ف��والد ب��ا پیروزی  پ��ر گل مقاب��ل راه آهن از 
نظر روحی در ش��رایط مناس��بی ق��رار دارد. مجید 
جاللی حاال امیدوار است که تیمش روند صعودی 
در پیش بگی��رد. پیکان هم پس از شکس��ت برابر 
مقاوم��ت برای اینکه از صدر جدول فاصله نگیرد، 

به چیزی جز پیروزی فکر نمی کند. 
 پاس - ابومسلم 

ابومس��لم ک��ه از مدیری��ت ت��ا مربیگری اش 
وضعی��ت مبهمی دارد، به همدان م��ی رود تا برابر 
پاس قرار گیرد. مشکالتی که در مورد مهدی زمان 
مدیر عامل این باش��گاه به وجود آمده و همچنین 
ع��دم صدور کارت مربیگری ب��رای فرهاد کاظمی 
باعث ش��ده  مشهدی ها با مشکالت خاصی مواجه 
باش��ند اگرچه در 2 هفته گذشته پیروز شدند. پاس 
هم برای بهب��ود وضعیت خود در انتهای جدول و 
فرار از جمع فانوس  به دس��تان ب��ه دنبال پیروزی 

است. 
شاهین بوشهر- سایپا 

سایپا در دور برگشت نتایج خوبی را به دست 
آورده تا مایلی کهن فعاًل خیالش آسوده باشد. آنها 
این هفته میزبان ش��اهین بوشهر هستند که به گفته 

یاوری قرار است در نیم فصل دوم شکل و شمایل 
جدیدی به خود بگیرند. 

 ذوب آهن - تراکتورسازی 
شکس��ت هفته گذش��ته ذوب آهن برابر سایپا 
فاصله این تیم را با س��پاهان بیش��تر کرد. شاگردان 
ابراهی��م زاده برای اینکه این موضوع را جبران کند، 
در خانه از تراکتورس��ازی پذیرای��ی خواهند کرد. 
تراکتورس��ازی در این فص��ل نتایج خوبی گرفته و 

به دنبال تداوم این روند است. 
 صبای قم - استیل آذین 

کربکندی پ��س از 2 بازی خارج از خانه برای 
اولین بار در قم تیمش را به میدان می فرس��تد. این 
تیم برای اینکه به رون��د ناکامی خود خاتمه دهد، 
چاره ای جز شکست استیل آذین ندارد. استیل آذین 
هم که با تساوی های 2-2 در لیگ برتر به کار خود 
ادامه می دهد به میدان خواهد رفت. حسین هدایتی 
به عنوان مالک باش��گاه از روند نتایج اس��تیل آذین 
ابراز نارضایتی کرده اس��ت و ای��ن موضوع باعث 

حساسیت بازی خواهد شد. 
 استقالل تهران - مقاومت سپاسی شیراز 

کس��ب 5امتیازاز 8 مسابقه باعث شده استقالل 
در ش��رایط نامطلوبی قرار گی��رد و این برای تیمی 
ک��ه مدیرانش گفته بودند با مرب��ی علمی به دنبال 
قهرمانی هس��تند، قطعًا اتفاق خوش��ایندی نخواهد 
بود. اس��تقالل در چن��د هفته اخیر چ��ه در تهران 
و چه در شهرس��تان هواداران خ��ود را ناراضی به 
خانه فرستاده و حاال برابر مقاومت به دنبال جبران 

ناکامی است. 
3 بازیکن این تیم به نام های اکبرپور، عنایتی و 
کاظمی به مدت 8 جلسه و با حکم کمیته انضباطی 
باشگاه از همراهی استقالل محروم هستند و این را 

می توان یکی از مشکالت این باشگاه دانست. 
مقاوم��ت سپاس��ی نیز که در ای��ن فصل فراتر 
از انتظ��ار نتیجه گرفته برای ماندن در رده س��وم به 

کسبامتیازدر تهران فکر می کند. 
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س��رمربی پرس��پولیس گفت: اس��تقالل اهواز 
تیم��ی خطرناک و ب��ا ترکیبی هجومی اس��ت اما 

نمی خواهیم نوار موفقیت هایمان پاره شود.
زالتک��و کرانچ��ار در گفتگ��و با ف��ارس، در 
خصوص دیدار مقابل استقالل اهواز اظهار داشت: 
اس��تقالل اهواز تیمی خطرناک و هجومی اس��ت، 
ام��ا باید به رون��دی که از بازی ب��ا مس در پیش 

گرفته ای��م ادامه دهی��م و نباید اج��ازه دهیم نوار 
موفقیت هایمان پاره ش��ود. امیدوارم تمام بازیکنان 
مانند قبل آمادگی کامل برای بازی داش��ته باشند، 
چون امتیاز خارج از خانه بس��یار برایمان با ارزش 

است. 
وی ادامه داد: خاطره خوبی از اس��تقالل اهواز 
در ته��ران نداریم و برد را در دور رفت مقابل این 
تیم با مس��اوی عوض کردی��م. من فیلم بازی های 
استقالل اهواز را مش��اهده کرده ام و آنها بازیکنان 

خطرناکی در اختیار دارند. 
سرمربی پرسپولیس گفت: از سفر به استان های 
ای��ران ل��ذت می برم، ام��ا اگر این س��فرها توأم با 
پیروزی پرسپولیس باشد برایم دل  چسب تر است. 
امی��دوارم بتوانیم با برت��ری در دیدارهای آینده به 

صدر جدول برسیم. 
کرانچار درباره وسلی برزیلیا گفت: هیچ حرفی در 

این زمینه ندارم، چون قبأل حرف هایم را زده ام. 

دولت ژاپن از نامزدی این کشور برای میزبانی 
مسابقات جام جهانی فوتبال در رقابت های 2018 

یا 2022 حمایت کامل می کند.
به گ��زارش فارس،  دولت ژاپ��ن با وجود در 
اختیار نداشتن برنامه ای برای افزایش ورزشگاه های 
کنونی این کش��ور، به مقامات فدارس��یون فوتبال 
اعالم کرده دس��ت به حمایت مطلق برای کس��ب 

میزبانی چنین رویدادی خواهد زد.
به باور دولتمردان این کشور به علت برگزاری 
مش��ترک چنین رویدادی در س��ال 2002 همراه با 
کش��ور کره جنوبی، زیرس��اخت های کافی برای 
برگزاری مجدد و مستقل مهمترین رویداد جهانی 

چنین رشته عامه پسندی وجود دارد. 
تصمیم گی��ری درمورد میزبان مس��ابقات جام 
جهان��ی 2018 در آخری��ن روزهای س��ال 2010 

گرفته خواهد شد. 

تاکنون اس��پانیا و پرتغال، اس��ترالیا، بلژیک و 
هلن��د، انگلیس، اندونزی، ک��ره جنوبی، مکزیک، 
قطر، روس��یه و امریکا در کن��ار ژاپنی ها خواهان 

برگزاری این پیکارها شده اند. 
پیکاره��ای جام جهانی 2010 س��ال آینده در 

آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. 

کرانچار: نمی خواهیم نوار موفقیت هایمان 
پاره شود

حمایت کامل دولت ژاپن از میزبانی 
جام جهانی 2018 یا 2022

لوکا 
بوناچیچ 
سرمربی تیم 
فوتبال مس 
کرمان شد

رئیس هیأت مدیره باشگاه مس کرمان گفت: لوکا 
بوناچی��چ به عنوان س��رمربی تیم فوتب��ال مس کرمان 

انتخاب شد.
سید مسعود س��یف الحس��ینی روز چهارشنبه در 
گفتگو با ایرن��ا افزود:امیدواریم بوناچیچ بتواند تحولی 

جدید در تیم مس کرمان ایجاد کند و شرایط نه چندان 
مناس��ب فعلی تیم را تغییر دهد.وی گفت: این تصمیم 
در پای��ان مذاکرات اعضای هیأت مدیره باش��گاه مس 
کرم��ان با این مربی گرفته ش��د و در عین حال مهدی 
محمدی همچنان در کادر فنی به عنوان مربی تیم مس 
کرمان به کار خود ادامه خواهد داد. س��یف الحس��ینی 
خاطر نش��ان ک��رد: هنوز صحبت��ی در رابطه با حضور 
ج��الل طالبی به عنوان مش��اور فنی تی��م مس کرمان 
صورت نگرفته است.  بوناچیچ پیش از حضور در مس 
کرمان تجربه سرمربیگری در تیم های سپاهان اصفهان 
و فوالد خوزستان دارد.پس از شکست تیم مس کرمان 
در هفته نخس��ت دور برگش��ت رقابت های لیگ برتر 
فوتبال مقابل ابومس��لم پرویزمظلومی سرمربی این تیم 
برکنار و مهدی محمدی دس��تیار او به عنوان سرمربی 
برای دیدار مس کرمان مقابل پرسپولیس معرفی شد و 

وی تنها یک هفته سرمربی بود. 



پیامبر اکرم )ص(
خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند 

دعا را از قلب غافل بی خبر نمی پذیرد.

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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
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چاپ : رسانه برتر
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شهرکرد :
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روزی بود...

قیمت طال )تومان(
27400  هر گرم طالی 18 عیار

126270هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
272000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

271500  یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

996999دالر امریکا

938942دالر کانادا

14661471یورو

16201625پوند انگلستان

265266ریال عربستان

34963503دینار کویت

271272درهم امارات

وصیت نامه شهید یداهلل 
نور محمدی

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
قبل از اینکه شروع به وصیت خود کنم 
الزم می دانم ک��ه گفته پیغمبر اکرم )ص( 
را بی��ان کنم که مس��لمان در هر وقت که 
عازم مس��افرت هست، باید وصیت کند و 
اال به قه��ر دنیا و آخ��رت گرفتار خواهد 
ش��د. اول اینک��ه وکال��ت زن و بچه ام را 
به پدرم و محمد رضا کاظمی می س��پارم 
یعنی کس��ی دخال��ت در کار زن و بچه ام 
نکن��د. پدر عزی��زم من مق��داری پول به 
تق��ی به مبلغ 1700 توم��ان و مبلغ 4180 
تومان به رجبعلی انصاری بدهکار هس��تم 
که فرشم قس��مت آن دو نفر خواهد شد. 
5000 تومان به مادرم بدهکار هس��تم که 
تلویزی��ون در گرو اوس��ت. مبلغ 25000 
تومان به رضا کاظمی بدهکار هس��تم که 
آن در گروه زمین اس��ت. یکی دو موتور 

دارم که آن هم خرج هفتم می شود.
پدرجان و مادرج��ان یک صندوق در 
زیرزمین و کتابهایم و عکسهایم را به پسرم 
سعید می بخشم. پدر جان پسرم را غیر از 
بچه های دیگر بدان.آن را در راه اسالم و 
قرآن تربیت کن به سعید بگویید که پدرت 
در راه خدا کشته شده مبادا به راه انحراف 
برود. یک سال نماز و دوماه روزه بدهکار 
هستم. پدر جان مبلغ 65 هزار تومان بابت 
زمین داده ام ک��ه 25 هزار تومان آن را به 
عمویم رضا کاظمی بدهکارم از این زمین 
که در حدود 750 متر مربع است. 375 متر 
آن مال من و 375 متر مال حس��ین است 
که بابت هم��ه آنها 59900 تومان به آقای 
موسوی بدهکار هس��تم در حدود 2500 
تومان خرج زمین ش��ده اس��ت. پدرجان 
دیگ��ر عرضی ن��دارم و ط��ول عمر برای 
همه شما را از درگاه ایزد متعال خواهانم.

والسالم
خدانگهدار.

یدا... نور محمدی  مورخ:60/10/10

کالم نور

کاریکاتور

فرامرز پایور استاد برجسته موسیقی ایران 
درگذشت

نقاشی های دیواری با طرح های اسالمی 
اجرا می شود

پیش بینی قیمت 40 
میلیون دالری برای 
نقاشی رامبراند در 
حراجی کریستی

در امتداد زاینده رود

نگین نقیه

آپارتمان نشینی

عکس : امید نساج پور

روی خط فرهنگ

چهره های فرهنگی چهارمحال و بختیاری

حوزه هنری استان اصفهان درگذشت فرامرز 
پایور استاد برجس��ته ی موسیقی ایرانی، آهنگ 
س��از و نوازنده سرشناس س��نتور را به خانواده 
ای��ن هنرمند و جامعه موس��یقی ایران تس��لیت 

می گوی��د. اس��تاد پایور 
از جمل��ه تاثیرگذارترین 
موس��یقی  چهره ه��ای 
ایرانی و اصلی ترین پایه 
در  ن��وازی  گذار گ��روه 
موسیقی سنتی ایرانی بود. 
فرامرز پایور در 21 بهمن 
ته��ران  در  س��ال 1311 
ب��ه دنیا آم��د. وی در 17 
سالگی، آموزش موسیقی 
را نزد اس��تاد ابوالحس��ن 
صبا آغاز کرد و همچنین 
استادانی چون  از محضر 
عب��داهلل دوامی و نورعلی 
برومند به��ره برد. فرامرز 

پایور از س��ال 1333، فعالیت خود را در وزارت 
فرهن��گ و هنر وقت و از س��ال 1337 تدریس 
سنتور را در هنرس��تان عالی موسیقی ملی آغاز 
کرد. او اولین س��نتورنوازی بود که روی سنتور، 

نواسازی می ک�رد. وی اولی�ن آهنگ سازی بود 
که ساز تخصصی او سنتور بود. از فعالیت های 
فرامرز پایور در زمینه موسیقی می توان به بیش 
از هزار و پانصد ساعت اجرای گروهی و فردی 
روی صحنه ه��ای داخل 
و خارج از کش��ور اشاره 
کرد. آهنگ سازی و تنظیم 
موسیقی،  فراوان  قطعات 
تدریس صدها شاگرد از 
چهار نس��ل متوالی، نت 
نویس��ی قطعات فراوانی 
حض��ور  پیش��ینیان،  از 
در هنرس��تان و هنرک��ده 
اداره  مل��ی،  موس��یقی 
هنره��ای زیب��ا و واحد 
تلویزیون  رادیو  موسیقی 
ملی ایران و نگارش کتب 
آموزشی س��نتور )دومین 
کتاب »دس��تور سنتور« را 
در 1340 بعد از زنده یاد حسین صبا نوشت که 
تا کنون پرفروش ترین کتاب آموزش موس��یقی 
در ایران بوده اس��ت.( نیز از جمله کارهای وی 

بود. 

کارش��ناس اداره زیبا س��ازی ش��هرداری 
منطق��ه 6 ته��ران گف��ت: طرح نقاش��ی های 
دی��واری س��طح منطقه 6 تهران با اس��تفاده از 
طرح ه��ا و نمادهایی از ش��عائر اس��المی از 
هفته گذش��ته آغاز و تا پایان سال جاری اجرا 

می شود.
رخس��اره به��ادری در گفتگو با باش��گاه 
خبرن��گاران افزود: طرح نقاش��ی دی��واری با 
اس��تفاده از طرح های اس��المی در راس��تای 
طرح جهادی فرهنگی اداره زیبا س��ازی اجرا 

می شود.
کارش��ناس اداره زیبا س��ازی ش��هرداری 
منطقه 6 با اش��اره به ضرورت ایجاد تغییرات 
در نماهای شهری ادامه داد: اداره زیبا سازی با 

اج��رای این طرح، ضمن ایجاد تغییر در نماها 
نس��بت به فرهنگ سازی اس��المی در جامعه 

اقدام می کند.
بهادری به اجرای این طرح در خیابان های 
اصل��ی منطقه 6 اش��اره کرد و اظهار داش��ت: 
خیابان های انقالب، ولیعصر، کارگر، فاطمی، 
بلوار کش��اورز، بزرگ��راه گمن��ام محل های 

اجرای این طرح هستند.
اداره  فعالیت ه��ای  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
زیبا س��ازی ناحیه 4 این منطقه خاطر نش��ان 
کرد: ص��دور 4 مجوز تابلو، حذف دو تابلوی 
غی��ر مج��از، پاکس��ازی 560 متر نم��ا با مواد 
پوشاننده و حذف 15 مورد آلودگی بصری از 

اقدامات این ناحیه بوده است.

خانه حراجی کریستی ابراز اطمینان 
کرده است که رکود در دنیای هنرهای 

زیبا واقعًا و کاماًل پایان یافته است.
خانه حراجی کریس��تی پیش بینی 
کرده اس��ت ک��ه با ف��روش یک��ی از 
نقاش��ی های رامبران��د به ح��د نصابی 

جهانی دست خواهد یافت.
کارشناس��ان می گویند ای��ن تابلو 
نقاشی به نام »پرتره یک مرد« احتماالً تا 
قیمت 40 میلیون دالر به فروش خواهد 

رفت.

بنیاد جایزه ادبی بوکر، اندرو موشن شاعر 
را به عن��وان رئیس این جایزه در س��ال 2010 

انتخاب کرد.
 به گزارش س��ایت بوکر، موشن 57 ساله 
اس��تاد ادبیات خالقه در کال��ج رویال هالوی 
دانش��گاه لندن و صاحب چندی��ن اثر تألیفی 
اس��ت که توانس��ته از طریق آنه��ا چند جایزه 

معتبر نیز کسب کند. 
وی ب��ا اب��راز خوش��حالی از واگ��ذاری 

مسئولیت این جایزه معتبر به او اعالم کرد که 
بوکر در ماه آینده کار انتخاب نامزدهای جایزه 

را در سال 2010 آغاز خواهد کرد. 
جایزه بوکر از س��ال 1969 ب��ه راه افتاده 
و ش��رایط ش��رکت در آن این است که انتشار 
کتاب در بریتانیا و توس��ط فردی که مقیم این 
کشور یا یک کشور مش��ترک المنافع با بریتانیا 
)ایرلند و زیمبابوه( باشد، صورت بگیرد و اثر 

نیز به زبان انگلیسی نوشته شده باشد.

فرخشهر- بتول مبینی
در دیار فرخش��هر از توابع اس��تان چهارمحال 
و بختیاری در س��ده 1235 کودکی چشم به جهان 
گشود که بعدها انسان بزرگی شد. آصف قهفرخی 

فرزند محمد سراینده مثنوی سروش نامه است.
کودکی را در مکتب س��پری کرد و قرآن را فرا 
گرفت. با کتاب مأنوس ش��د. با وجود اینکه فردی 
روس��تایی بود و در محیطی رشد کرد که فاقد هر 
گونه امکانات علمی و ادبی مناس��ب بود و شرایط 
روزگارش به گونه ای نبود که به آسانی منابع علمی 
و ادبی مورد نیازش را فراهم سازد اما لحظه ای از 
دانش پژوهی کوتاهی نکرد و آنچه را که به دست 

می آورد با اشتیاق فراوان مطالعه می کرد.
به گفته خود او »از هر خرمنی خوشه ای گرد 
ک��رده و چون مار پیچ ها خورد و رنجها برده تا به 
کنجی، گنجی فراهم آورد« و حتی دس��ت از جان 

شسته تا به آب زندگی رسیده است.
س��روش نامه وی سرش��ار از تعلیمات قرآنی 
است و بی گمان منبع دس��ت اول در نظم این اثر 

قرآن کریم بوده است.
آنچه بیشتر از همه توجه ها را به سوی آصف 
جل��ب می کن��د مطالعات و عالقه من��دی وی به 
تاریخ اس��ت و هر کجا ضرورت دیده برای اثبات 
دیدگاه های خ��ود به وقایع تاریخی اش��اره کرده 
است. سیر مطالعات وی از سلسله های اساطیری 

تا سلس��له های تاریخی زمان خود ادامه یافته و از 
سرگذش��ت آنها عبرت گرفته تا مردی کار آگاه و 

مجرب شده است.

وی ع��الوه بر قرآن و عالقه ب��ه تاریخ با آثار 
برخی س��خن سرایان نیز انس و الفتی داشته است 
از جمله ش��اهنامه فردوس��ی، آثار نظامی، کلیات 

سعدی، دیوان حافظ و....

در سراسر آثار باقیمانده از آصف حاالت روحی 
وی س��ایه افکنده و بیانگر نوع��ی اندوه عارفانه و 
بی میلی نسبت به زندگی و دنیاست. سختی های 
دوران نوجوانی و جوانی، اخالص، ایمان، عمل و 
ت��وکل دیدگاه او را به بی اعتب��اری جهان بیش از 
پیش راسخ تر کرد حتی شرایط سخت روستا وی 

را از تزکیه و صفای باطن باز نداشت.
آص��ف در کن��ج خانه یا در م��کان خلوت به 
ریاض��ت می پرداخت و مفاهیمی ک��ه به او الهام 
می ش��د را به رش��ته نظم می کش��ید. آثار آصف 
عبارتن��د از: مثنوی س��روش نامه، دیوان اش��عار، 
مطایبه نامه و کتاب بیان الحق. کس��انی که به آثار 
وی دسترس��ی داش��ته یا به نحوی آنه��ا را مطالعه 
کرده ان��د به طبع لطیف و نغزگوی این مرد بزرگ 

صحه گذاشته اند.
اما آنچه س��بب شده آصف ناشناخته بماند در 
مرحله اول محیط بس��ته و ابراز بی نیازی از درگاه 
حاکمان و عالقه به گوشه نشینی و در مرحله دوم 
عدم دسترس��ی به کارنامه های علم��ی و ادبی او 

یعنی دیوان اشعار و آثار مثنویش بوده است.
 این بزرگ مرد در س��ال 1298 در فرخش��هر 

دیده از جهان فرو بست.
به امید روزی که همه دوستداران شعر و ادب 
به مثنوی آصف دسترس��ی داشته و از معنویات و 

روحیات این شاعر بزرگ سود بجویند.

معاون سینمایی وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی 
گفت: عدالت محوری و ایجاد فرصت کاربرای همه 
فعاالن سینمایی در سراسر کشور مهم ترین محور 

فعالیت این معاونت است.
محمد جواد ش��مقدری در نخس��تین نشست 
رسانه ای خود افزود: برای توزیع عادالنه امکانات 
و تجهیزات پس از بررسی های کارشناسی، کشور 

به 7 منطقه سینمایی تقسیم شده است.
وی تصری��ح ک��رد: هر چن��د ش��اید در ادامه 
ترکیب ش��هرهای مرکز که مسئول توزیع امکانات 
به شهرها واس��تان های همجوار هستند تغییر کند 
ولی هم اکنون ش��هرهای مش��هد، تبریز، اصفهان، 
همدان، شیراز، اهواز و کرمان به عنوان مراکز اصلی 

مشخص شده است.
معاون س��ینمایی گف��ت: براس��اس این طرح 
تهران نیز به عن��وان منطقه فرهنگی برای کمک به 

استان های همجوار تعیین شده است.
وی افزود: برنامه ریزی و تالش برای تش��کیل 
ش��ورای عال��ی س��ینما باحضور رئی��س جمهور، 
سروسامان دادن به جش��نواره های سینمایی، بروز 
کردن تجهیزات س��ینمایی و دیدار با سینماگران و 
صنف های سینمایی و حضور بین المللی سینمای 
ایران در بخش های اکران و بازارهای فیلم از دیگر 
برنامه های معاونت س��ینمایی برای تحقق عدالت 

محوری در کشور است.
ش��مقدری گفت: برای ایجاد پویایی در عرصه 
حض��ور جهانی س��ینمای ایران ب��ا موافقت وزیر 
فرهنگ وارشاد اسالمی قرار است 100 فیلم منتخب 
30 س��ال اخیر س��ینمای ایران به 5 زبان زنده دنیا 

زیرنویس و برای آشنایی بیشتر مخاطبان جهانی با 
ویژگی ه�ای س��ینم�ای ای�ران، در عرصه ه��ای 

بین المللی اکران شود.
وی افزود: در صورت تأمین بودجه مناس��ب، 
طرح دوبله این آثار نیز در محور برنامه های طرح 
پررنگ ش��دن حضور جهانی س��ینمای ایران قرار 

خواهد گرفت.
معاون سینمایی ارشاد با اشاره به توانایی تولید 
در س��ینمای ایران گفت: نباید توان خود را به دلیل 
محدودیت های موج��ود در بخش اکران  محدود 
کنی��م  زیرا با ای��ن کار بخش زی��ادی از توان فنی 

وانسانی خود را بیکار خواهیم کرد.
ش��مقدری گفت: به جای این امر باید به رفع 
مشکالت موجود از جمله تعیین مختصات فیلم های 
سینمایی، نحوه توجه به خواست های جامعه، تالش 
برای افزایش مخاطبان داخلی و خارجی، توجه به 
حوزه های دیگ��ر نمایش از جمله ویدئورس��انه، 
تلویزیون، اکران خارجی و جشنواره ها وبهره گیری 

ازامکانات بازی های رایانه ای بپردازیم.
وی افزود: حرکت های خوبی در حوزه اکران 
آثار انجام شده است و براساس پیش بینی ها امسال 
60 فیلم سینمایی فرصت اکران می یابد که در این 
صورت رکورد اکران که هم اکنون 45 فیلم در سال 

است شکسته خواهد شد.
معاون سینمایی وزارت ارشاد با اشاره به تداوم 
ممیزی در س��ینمای ایران گف��ت: در این حوزه به 
دنب��ال راهکاره��ای جدید هس��تیم و از نظر همه 
کارشناسان نیز استفاده می کنیم ولی ممیزی حذف 

نخواهد شد.
وی درباره خط قرمزهای سینمای ایران گفت: 
ارزش های دینی و مذهبی به همراه اخالق و امنیت 
روانی خان��واده دو خط قرمز اصلی ما محس��وب 
می ش��ود و در بقیه موارد مش��کل خاصی وجود 
ن��دارد و اگر هم اختالف نظری باش��د، قابل بحث 

وبررسی و رفع است.
شمقدری افزود: دراین باره برای رفع تنش ها 
در فضای سینما، حرف نهایی را معاونت سینمایی 
خواه��د زد البته این به معن��ی قابل پیگیری نبودن 
مس��أله، نوش��تن نام��ه و ط��رح آن در فضای نقد 

سینمایی و رسانه ها نیست.
وی درب��اره چگونگی تغیی��رات مدیریتی در 
معاونت س��ینمایی گف��ت: نظر ما به��ره گیری از 
توان مدیریتی همه دلس��وزان اس��ت و با توجه به 
نیازهای سینمای کشور، برخی مدیریت ها براساس 
ض��رورت تغییر کرد و در بقیه بخ��ش ها، مدیران 
براساس هدف ها مشخص ش��ده به فعالیت خود 

ادامه خواهند داد.

آصف قهفرخی

شمقدری:

عدالت محوری مهم ترین محور فعالیت معاونت سینمایی است

انتخاب رئیس بوکر 2010
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