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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
صفـحه

رئیس جمهور:
برای تقسیم عادالنه امکانات دولت 
مصمم هستیم

بازدید رهبر معظم انقالب اسالمی
از نمایشگاه کتاب تهران

ش��هردار اصفه��ان از احداث 
ش��هر ش��ادی ها به منظ��ور ایجاد 
جاذبه ه��ای  از  وس��یعی  طی��ف 
ب��رای  پش��توانه ای  و  تفریح��ی 
طرح ه��ای خدمات��ی و عمرانی با 

مشارکت بخش خصوصی در منطقه هفت خبر داد. 
به گزارش فارس، س��ید مرتضی س��قاییان نژاد در حاش��یه دیدار با 
اهالی منطقه هفت اصفهان گفت: در سال جاری طرح های منطقه هفت 
همانند س��ایر مناطق بر مبنای محله محوری و شهروند مداری تعریف 
ش��ده و در این راستا شهرداری س��عی دارد پروژه های قابل توجهی را 

به اجرا درآورد. 
وی با اشاره به آغاز عملیات احداث ...

رئیس س��تاد امر ب��ه معروف و 
نهی از منکر چهارمحال و بختیاری 
گفت: زیبای��ی، عفت زنان و غیرت 
مردان است. به گزارش ایسنا حجت 
االسالم البرز رئیسی افزود: براساس 

دس��تورالعمل ابالغ ش��ده س��تاد امر به معروف و نهی از منکر، مسئول 
ارزیاب��ی و نظارت بر عفاف و حجاب اس��ت، س��ازمانها و ادرات نیز 
دارای یک ش��ورای امر به معروف و نهی از منکر هس��تند. وی تصریح 

کرد: صنف بانوان نیز شورای خاص ...

شهرستانها

شهرستانها

شهرستانها

در مراسم افتتاح نمایشگاه بصیرت 
که با حضور اس��تاندار اس��تان، امام 
جمعه اصفهان و جمعی از مسئوالن 
عقیدتی سیاسی اس��تان برگزار شد. 
مسئول ارشد عقیدتی سیاسی استان 

حجت االس��الم والمس��لمین ذهتاب هدف برگزاری این نمایش��گاه را 
 ارتقاء فهم و بصیرت سیاس��ی مردم و مس��ئوالن عنوان کرد و گفت: در 
غرفه آریی این نمایش��گاه سعی شده راه هایی برای برون رفت از جنگ 
نرم دش��من اتخاذ شود و امیدواریم خروجی این گونه نمایشگاه ها برای 
جوانان ما، آن بصیرت عاشورایی باشد که مقام معظم رهبری بدان اشاره 

کرده اند ... 

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به اینکه 
سرمایه گذاری دولت در استان ها برای توسعه آنها جوابگو 
نیس��ت، از این رو باید از ظرفیت های  غیر دولتی بهره الزم 
را ببریم. به گزارش فارس، علی اصغر عنابستانی با تأکید بر 
اینکه در این استان ظرفیت ها و استعدادهای متعددی وجود 
دارد، اظهار داشت: این استان یکی از مناطق مستعد و دارای 

ظرفیت فراوان به منظور سرمایه گذاری است. 
وی افزود: متأسفانه این ظرفیت ها به درستی شناسایی 
و معرفی نشده و فضای الزم برای جذب سرمایه گذار مهیا 

نشده است.
عنابس��تانی با تأکید بر اینکه وجود ظرفیت های متعدد 
در این استان نیازمند سیاستگذاری و برنامه ریزی مسئوالن 
است، گفت: ظرفیت های موجود در استان بسیار بیشتر از آن 
چیزی است که تا به حال محقق شده، از این رو برنامه ریزی 
صحیح و دقیق مبتنی بر اس��تعدادها و توانایی های اس��تان 
می تواند در توسعه همه جانبه و تبدیل استان به استان های 
پیش رو در اقتصاد ملی مؤثر باشد. وی تصریح کرد: باتوجه 
به اینکه س��رمایه گذاری دولت در استان ها برای توسعه آنها 
جوابگو نیست، باید از ظرفیت ها و توانمندی های بخش های 
غیر دولتی در این زمینه بهره الزم را بگیریم، بنابراین باید با 
شناس��ایی دقیق و صحیح ظرفیت های استان و معرفی آنها 
به سرمایه گذاران و فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری آنها با 
تمام توان در راستای توسعه هرچه بیشتر استان گام برداریم. 
وی از برگزاری همایش سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از 
کشور و سرمایه گذاران خارجی در خردادماه سال جاری در 
شیراز به عنوان یک فرصت مناسب در این زمینه نام برد و 
گفت: برهمین اساس اعالم پروژه های قابل سرمایه گذاری 
اس��تان و همچنین پروژه های نیمه تمامی که به هر عللی از 
جمله مسائل مالی و یا حقوقی به اتمام نرسیده اند، از سوی 
ادارات تابعه استان در دستور کار قرار گرفته است تا در این 

همایش بتوانیم حضوری فعال داشته باشیم.

صفحه 4

توسعه چهارمحال و بختیاري 
با مشارکت بخش خصوصي

بصیرت، قطب نمای صحیح حرکت

شهر شادي ها در شمال اصفهان 
احداث مي شود

 عفت، زکات زیبایی است 

رتبه اول ضریب نفوذ تلفن همراه 
متعلق به استان اصفهان است

پرداخت سود علی الحساب بصورت روزشمار/ حداقل سپرده گذاری 1 میلیون ریال
قابل انتقال به اعضای درجه یک خانواده/ تسهیالت با نرخ حداکثر 13 درصد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مهر 2

کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

آگهی مناقصه شماره 388 و 389 و 391 – 88 
»یک مرحله ای«

هزینه نشر آگهی به عهده برندگان مناقصه است.

مبلغ تضمینحدود برآورد هزینهرشته و رتبه موردنظرعنوان پروژهردیف

1
احداث مخزن 300 مترمکعبی، احداث 

ایستگاه پمپاژ و حصارکشی روستای 
ورتون و یک لنگی )389 -88(

 رتبه 1 حقیقی و باالتر، 
1/028/000/0009/600/000رشته آب

2
خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ 
 روستای گالب )تیران و کرون( 

)88- 391(

رتبه 2 حقیقی و باالتر، رشته 
560/000/0007/500/000تأسیسات و تجهیزات

 اجرای شبکه توزیع و آبرسانی 3
روستای کردآباد)اصفهان( )392 -88(

 رتبه 3 حقیقی و باالتر، 
409/600/0006/600/000رشته آب

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

 محل دریافت اسناد مناقصه: امور قراردادهای شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان 
واقع در میدان جهاد

محـــل تحویل پاکــات پیشنهـــاد قیمت: دبیرخـــانه شرکت آبفـــار تلفن:2363066 
دورنگار: 2369023

مهلت تهیه اسناد تا 89/2/26 لغایت 89/2/30
جلسه توضیح و تشریح اسناد مناقصه: 89/3/5

 آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات: ساعت 14 مورخ 89/3/9
جلسه مناقصه )بازگشایی پیشنهادات(: مورخ 89/3/12 ساعت 9 صبح در محل شرکت

پیمانکاران واجد شرایط: )الف( کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تأیید صالحیت 
شده توسط معاونت عمرانی استانداری که دارای پایه و رتبه مورد نیاز طبق جدول فوق الذکر 
بوده و ظرفیت خالی برای ارجاع کار دارند، )ب( داشتن سوابق اجرایی مبنی بر انجام عملیات 

مرتبط برای پروژه مذکور، )ج( در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز.
و سایت شرکت   WWW.Abfar-isfahan.ir نشانی  به  در سایت شرکت  آگهی  ضمنًا 
مهندسی آب و فاضالب کشور به نشانی http://tender.nww.co.ir و پایگاه اطالع رسانی 

مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR درج گردیده است.
»شماره حساب 2175210205000 سیبا ملی جهت واریز هزینه خرید اسناد می باشد«

)ارقام به ریال(
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سراسری

انتخابات پارلمانی در حالی در انگلستان 
به پایان رس��ید که حزب حاکم کارگر پس 
از 13 سال حکومت اکثریت را در پارلمان 
این کش��ور از دس��ت داد و با کسب 258 
کرس��ی بعد از حزب محافظ��ه کار با 306 
کرس��ی در مکان دوم ج��ای گرفت. بدون 
ش��ک ناکارآمدی دولت گوردون براون در 
مقابله با مشکالت اقتصادی ناشی از بحران 
مالی در جهان و ادامه حضور و کشته شدن 
سربازان انگلیسی در افغانستان از اصلی ترین 
دالیل شکست حزب کارگر پس از 13 سال 
حکومت در انگس��تان بوده است. گوردون 
براون که در س��ال 2007 و بعد از 10 سال 
که در کابینه تونی بلر وزارت خزانه داری را 
در اختیار داشت، جانشین وی شد نتوانست 
به رغم موفقیت هایی که در دوران وزارتش 
به دس��ت آورده بود، از عهده مش��کالت 
اقتصادی ناشی از جنگ عراق و افغانستان، 
باال رفتن قیمت های نفت و رکود بازارهای 
مال��ی جهان برآید و از هم��ه بدتر آنکه در 
خالل همین زمان تعداد س��ربازان کش��ته 
شده انگلیسی در افغانس��تان افزایش قابل 
توجهی یافت و در نتیجه مردم این کش��ور 
در جریان رقابت های انتخاباتی آرای خود 
را به صندوق دیگر احزاب ریختند. بعد از 
آن که براون به رغم احیای محبوبیت حزبش 
در سال2007 از برگزاری انتخابات سراسری 
پیش از موعد پشیمان شد، حزب کارگر در 
ماه مه سال 2008 با بدترین نتیجه انتخابات 
محلی خود در چهل س��ال گذشته روبه رو 
شد. در سال 2008 گوردون براون که برای 
بیش از ده سال در سمت وزیر خزانه داری 
توانسته بود باعث رونق اقتصادی در انگلیس 
شود، با توجه به رکود در بازارهای مالی به 
حمایت از بانک های این کش��ور پرداخت 
که به کسری بودجه گسترده در این کشور 
منجر شد. در س��ال 2009 نیز در حالی که 

به دلیل بروز بحران مال��ی در جهان، مردم 
انگلیس از سیاس��ت های ناکارآمد دولت 
انتقاد می کردند و براون از افزایش مالیات ها 
دفاع می کرد، مش��خص شد که تعدادی از 
نمایندگان مجلس عوام و وزرا، دارای فساد 
مالی باالیی هستند. در حال حاضر هیچ یک 
از سه حزب عمده انگلیس یعنی محافظه کار، 
کارگر و لیبرال دموکرات توانایی تشکیل یک 
دولت را ندارن��د. حزب محافظه کار که با 
کسب 306 کرسی بیشترین کرسی ها را در 
اختیار دارد، باید با یکی از دو حزب کارگر 
و یا لیبرال ائتالف کند تا توانایی تش��کیل 
دولت را داشته باشد، همچنین این احتمال 
نیز وجود دارد که مذاکرات محافظه کاران با 
این دو حزب عمده به نتیجه نرسد و احزاب 
کارگر و لیبرال با هم به توافق رسیده و دولت 
آینده را تشکیل دهند. تا تشکیل دولت جدید 
در انگلیس نمی توان در مورد سیاست های 
اتخ��اذی آن اظهار نظر ک��رد اما باید توجه 
داش��ت که سیاس��ت خارجی دولت آینده 
انگلیس نیز تفاوت چندانی با سیاست های 
دولت فعلی نخواهد داشت و این مسأله به 
خوبی در مناظرات انتخاباتی که برای اولین 
بار در این کشور برگزار می شد، نمایان بود.
حزب محافظه کار که بیشترین کرسی ها را 
در اختیار دارد، باید با یکی از دو حزب کارگر 
و یا لیبرال ائتالف کند تا توانایی تشکیل دولت 
را داشته باشد، همچنین این احتمال نیز وجود 
دارد که مذاکرات محافظ��ه کاران با این دو 
حزب عمده به نتیجه نرسد و احزاب کارگر 
و لیبرال با هم به توافق رسیده و دولت آینده 
را تشکیل دهند.حزب محافظه کار پس از 10 
سال نخست وزیری مارگارت تاچر معروف 
به بانوی آهنین و 3 سال نخست وزیری جان 
میجر حکومت را به تونی بلر واگذار کرد در 
سال های اخیر توانسته است با رهبری دیوید 

کامرون خود را احیا کند.

شکست حزب کارگر پس از 13 سال حکومت

رئیس جمهور روسیه و رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین »حماس« 
در حضور رئیس جمهور س��وریه در ش��هر »دمشق« پایتخت س��وریه با یکدیگر دیدار و 
گفتگ��و کردند. به گزارش فارس، »دیمتری میدویدیف« رئیس جمهور روس��یه در دیدار 
با »خالد مش��عل« رئیس دفتر سیاس��ی حماس خواستار برقراری آش��تی در فلسطین بین 
جنبش های فتح و حماس ش��د و همچنین حل مش��کل مربوط به آزادی گلعاد ش��الیت 
نظامی اس��یر رژیم صهیونیس��تی را خواس��تار ش��د. ناتالیا تیماکووا دبیر مطبوعاتی رئیس 
جمهور روس��یه گفت: میدویدیف بر اهمیت به دست گرفتن ابتکار عمل های میانجیگری 
در مس��أله آشتی فلسطین تأکید و به اهمیت تأمین ش��رایط مناسب برای اصل راه حل دو 
دولت تأکید کرد. وی افزود: در این دیدار که بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز حضور 
داش��ت، بر وضعیت انسانی دش��وار نوار غزه تمرکز شد. به گفته تیموکووا، در این دیدار 
همچنین بر خط مش��ی حمایت از س��اکنان غزه و همه اقدامات ممکن برای کاس��تن از 
محاصره آنان از طریق رساندن کمک های انسانی اعم از مواد غذایی و مصالح ساختمانی 
تأکی��د ش��د. دیمتری میدویدیف رئیس جمهور روس��یه برای دی��دار و گفتگو با مقامات 
بلندپایه س��وریه در دمش��ق به سر می برد. وی همچنین با بشار اسد رئیس جمهور سوریه 

دیدار و گفتگو کرد. 

پس از آنکه گوردون براون رسمًا استعفای خود را به ملکه انگلیس در کاخ باکینگهام 
تس��لیم کرد، دیوید کامرون به عنوان نخس��ت وزیر جدید این کشور تعیین شد. گوردون 
براون تصریح کرد امیدوار اس��ت که جانشین وی بتواند وظیفه خود را به خوبی ایفا کند. 
خبرهای رس��یده حاکی از آن اس��ت که براون همچنین از رهبری حزب کارگر انگلیس 
نیز کناره گیری کرد و هریت هارمن، معاون وی نیز تا زمان معین ش��دن رهبر جدید برای 
حزب کارگر، هدایت این حزب را برعهده می گیرد. با وجود آنکه براون از س��مت خود 
کناره گیری کرده اس��ت، اما همچنان به عنوان یکی از اعضای عادی پارلمان انگلیس باقی 

خواهد ماند. 
تصمیم وی برای اس��تعفا در حالی ص��ورت می گیرد که حزب محافظه کاران و لیبرال 
دموکرات انگلیس در خصوص تش��کیل یک دولت ائتالفی با یکدیگر به توافق رسیدند. 
دیوید کامرون که به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس برگزیده شده است، در میان شادی 

طرفدارانش وارد دفتر نخست وزیری انگلیس در داونینگ استریت شد.

عمرو موس��ی دبیرکل اتحادیه عرب، تصمیم سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را در 
پذیرش عضویت رژیم اشغالگر صهیونیستی به شدت محکوم کرد. به گزارش واحد مرکزی 
خبر، عمرو موسی موافقت سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با پیوستن رژیم صهیونیستی 
به این سازمان را محکوم و تصمیم اعضای این سازمان را تأسف بار و مغایر با قوانین این 
س��ازمان توصیف کرد. دبیرکل اتحادیه عرب تأکید کرد: جای بسی تأسف و شگفتی است 
رژیمی که بر پایه اشغالگری تأسیس شده است در شرایط فعلی به سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی ملحق ش��ود. دبیرکل اتحادیه عرب اضافه کرد: با وجود اینکه رژیم صهیونیس��تی 
اراضی فلس��طین را اشغال کرده و از منابع و ثروتها در اراضی اشغالی فلسطین سوءاستفاده 
و بهره برداری می کند، ولی اعضای س��ازمان همکاری و توس��عه اقتصادی با پیوستن این 
رژیم به این سازمان موافقت کردند. شورای نمایندگان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
در پاریس با درخواس��ت اسرائیل برای پیوستن به این سازمان موافقت کردند. موافقت این 
س��ازمان با درخواست اسرائیل، نگرانی و عصبانیت شدید مقامات فلسطین را نیز به همراه 
داش��ت. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 1961 تأسیس شد و مقر این سازمان 
در پاریس است که با پیوستن اعضای جدید به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شمار 

اعضای این سازمان به 34 عضو رسیده است. 

شماری از تحلیلگران چینی بر این باور هستند که بحران در اروپا و مشکالت حاکمیتی در 
یونان، بر اقتصاد چین تأثیرات منفی دارد.

روزنامه »مردم« ارگان حزب حاکم چین نوش��ت: اروپا برای مقابله با بحران بدهی ها در 
یونان که به سراس��ر این قاره کشیده شده، یک هزار میلیارد دالر اختصاص داده است. هدف 
از این اقدام جلوگیری از سقوط ارزش یورو و مقابله با بحران اقتصادی و مالی در اروپا اعالم 
شده است. این مسأله باعث شد تا نوسانات جدی در روزهای اخیر در بازارهای سهام و اوراق 
بهادار در چین و هنگ کنگ رخ دهد. استمرار این وضعیت می تواند برای چین که به شدت 
برای رشد اقتصادی به صادرات، سرمایه گذاری و ارزش پول ملی وابسته است، تأثیرات منفی 
داشته باشد. شیائو جی اقتصاددان ارشد مرکز تحقیقات توسعه شورای دولتی چین می گوید: 
اختصاص این مبلغ می تواند تا اندازه ای از تأثیرات منفی بحران بر اقتصاد چین بکاهد. وی 
افزود: باید برای ثبات اقتصادی تالش کرد و از نگرانی های مردم کاست و اختصاص یک هزار 
میلیارد دالر اروپا یکی از این راه ها است که باعث می شود از ریشه دار شدن بحران جلوگیری 
شود. ون جیا بائو نخست وزیر چین در گفتگوی تلفنی با خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو نخست 
وزیر اسپانیا گفت: چین از اقدامات اروپا برای مقابله با بحران اقتصادی در یونان حمایت می کند. 
ب��رای  یکدیگ��ر  ب��ا  بای��د  جه��ان  کش��ورهای  اف��زود:  وی 
سیاس��ت گذاری اقتصادی همکاری کرده و به دنبال اصالحات در ساختارهای مالی و تثبیت 
ارزها باش��ند و از حمایت گرایی تجاری جلوگیری کنند. یو یونگ دینگ کارش��ناس انجمن 
اقتصاد جهانی چین گفت: هنوز زود است که اوضاع اقتصادی در اروپا تثبیت شود. وی افزود: 
بحران در یونان باعث تضعیف بیشتر اقتصاد جهانی شده است و به سختی می توان گفت در 

آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. 
این کارشناس چینی پیش بینی کرد: یورو همچنان ضعیف خواهد شد و برعکس دالر از قدرت 
بیشتری برخوردار خواهد شد. با این حال »یو« بر این باور است که این مشکالت باعث بروز 
چالش های جدی برای سیاستگذاران امور اقتصادی در چین خواهد شد. برخی از تحلیلگران 
گفته اند چین برای مقابله با این بحران باید همچنان سیاست های سخت مالی و پولی را دنبال 

کند، زیرا یورو در خطر است. 
ی��و، می گوید: صادرات چین وضعیت بغرنج تری پیدا خواهد کرد و بحران در اروپا 
بزرگترین ش��ریک تجاری چین به معنای مخاطراتی برای اقتصاد چین است. به رغم همه 
این تحوالت بانک مرکزی چین در بیانیه ای آورده است: نرخ یوان واحد پول این کشور، 
باثبات خواهد بود و چین سیاس��ت های مس��تحکم مالی را ادامه خواهد داد. کارشناسان 
پیش بینی می کنند تداوم بحران در اروپا باعث کاهش رشد اقتصادی چین در سال جاری 

میالدی خواهد شد.

 وزارت دفاع امریکا، پنتاگون، اعالم کرد: با وجود ادامه ناآرامی ها به ویژه خشونتهای 
اخیر عراق، عملیات خروج نیروهای امریکایی از این کشور طبق جدول زمان بندی شده 
صورت خواهد گرفت. امریکا درصدد است طی چهار ماه آینده 40 هزار سرباز خود را از 

عراق خارج کند و این عملیات در ماه ژوئن به طور جدی آغاز خواهد شد. 
ج��ف موریل، دبیر مطبوعاتی پنتاگون گفت: پیش بینی می ش��ود، ش��مار س��ربازان 
امریکای��ی در عراق پای��ان ماه مه از حدود 94 هزار نفر به 91 ه��زار تن کاهش یابد و با 
ادام��ه این روند در اول س��پتامبر به پنجاه هزار تن خواهد رس��ید. موریل افزود: حوادث 
اخیر عراق تأثیری بر عملیات خروج نیروهای امریکایی از این کش��ور در ماه مه نخواهد 
گذاشت. ارتش امریکا قصد دارد ماه اوت عملیات رزمی خود را در عراق با اجرای کامل 

عقب نشینی از این کشور در سال آینده پایان دهد.

عضو شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به اینکه آمار و ارقام در رابطه با بافت های فرسوده 
نگران کننده اس��ت، گفت: ام��روز تالش منظم، بلند مدت و همه جانبه در رابطه با بازس��ازی 
بافت های فرسوده وجود ندارد. به گزارش ایرنا، مرتضی طالیی در نخستین همایش »فرصت ها 
و تهدیدهای بافت فرس��وده« که در فرهنگسرای والء شهرری برگزار شد، افزود: تالش منظم، 
بلند مدت و همه جانبه سه ویژگی اصلی و حرکت برای بازسازی بافت های فرسوده است و تا 
این سه ویژگی در کنار یکدیگر نباشد، مشکالت و چالش های پیش رو در بافت های فرسوده 
نیز حل نخواهد شد. وی با بیان اینکه 25 درصد از مجموعه شهر تهران در بافت فرسوده قرار 
دارد، اظهار داشت: 37 تا 40 درصد جمعیت تهران در بافت های فرسوده ساکن هستند و 27 تا 
30 درصد از واحدهای مسکونی نیز در بافت های فرسوده قرار دارد. رئیس کمیسیون فرهنگی 
شورای اسالمی شهر تهران گفت: زمین شهری ثروتی است ملی، کمیاب و تجدید ناپذیر و تمرکز 
بر نوسازی بافت های فرسوده شهری می تواند نقش مؤثر و تعیین کننده ای در اصالح الگوی 
مصرف این ثروت ارزشمند داشته باشد. وی با بیان اینکه در بازسازی بافت های فرسوده نگرش 
بلند مدت، توسعه ای و مشارکتی وجود ندارد، تصریح کرد: حدود 60 درصد از جمیعت کشور 
در بافت های فرس��وده ساکن هستند، این در حالی است که مصوبات شورای عالی معماری و 
شهرسازی، قانون برنامه چهارم، سند جامع راهبردی تهران، برنامه پنج ساله، قانون ساماندهی شهر 
تهران و مصوبات شهری تهران را داریم که هیچ نتیجه ای از آن نگرفتیم. وی گفت: به طور عمده 
مردم، سرمایه گذاران، جامعه حرفه ای، جامعه نخبگان، دستگاه های اجرایی، جامعه سیاستگذاری 
و قانونگذاری و رسانه ها اصلی ترین مخاطبان نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران را تشکیل 
می دهند. وی با بیان اینکه مصادیق و تعاریف مربوط به بافت های فرسوده را باید تغییر دهیم، گفت: 
به این موضوع باید به صورت باز و گسترده توجه کرد و چنانچه برای این کار نیاز به اصالح قانون و 
یا آیین نامه های جدید باشد، شورای شهر موضوع را به صورت جدی مورد توجه قرار خواهد داد.

مدیرکل حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور گفت: طرح مدیریت 
هوشمند به زودی در ناوگان حمل و نقل درون شهری کشور به اجرا درمی آید. به گزارش ایرنا، 
رسول عباسی در همایش آموزشی مدیریت زمان و کنترل پروژه ها، ویژه مدیران و کارشناسان حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری های کشوردر کرج افزود: این طرح تا دو هفته آینده با هدف نظارت 
دقیق بر فعالیت اتوبوس ها و تاکسی ها، کاهش تخلفات و ساماندهی مصرف سوخت در شهرهای 
مختلف کشور اجرایی می شود. وی گفت: با اجرایی شدن مدیریت هوشمند عالوه بر مکانیزه 
شدن روش پرداخت کرایه خودروهای عمومی، وضعیت فعالیت روزانه این گونه وسایل نقلیه به 
طور دقیق نظارت خواهد شد. عباسی افزود: اکنون 25 هزار دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل و نقل 

شهری کشور فعال است که 14هزار دستگاه آنها مربوط به دولت نهم و دهم است. 
وی ادامه داد: ناوگان اتوبوسرانی درون شهری کشور اکنون در سطح منطقه خاورمیانه به لحاظ 
عمر وسایط نقلیه عمومی جوان است. مدیرکل حمل و نقل شهرداری ها و دهیاری های کشور 
گفت: امسال 2 هزار دستگاه اتوبوس جدید برای توسعه، جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل 
درون شهری کشور در نظر گرفته شده است. عباسی افزود: همچنین اکنون حدود 800 هزار دستگاه 
تاکسی و مسافربر شخصی تحت نظارت سازمان های تاکسیرانی و خودرو در آژانس های مسافربری 
کشور به مردم خدمات ارائه می دهند. وی گفت: در این بخش نیز دولت توجه ویژه به حمل و نقل 
شهری داشته و در بسیاری از مناطق کشور تعداد تاکسی ها بیش از نیاز این مناطق است. عباسی با 
بیان اینکه تاکنون 200 هزار دستگاه خودرو مسافربر شخصی در شهرهای کشور شناسایی شده است، 
افزود: 120هزار دستگاه از این خودروها واجد شرایط برای تبدیل به تاکسی تشخیص داده شده است. 
وی یادآور شد: اکنون ناوگان حمل و نقل شهری در کشور به لحاظ کمی در سطح مناسبی قرار دارد، 

اما برای ارائه خدمات مناسب به مردم باید برنامه ریزی اصولی از سوی شهرداری ها انجام شود.

استانداری تهران در اطالعیه ای اعالم کرد که روزهای 25 و 26 اردیبهشت ادارات و سازمانهای 
دولتی در شهر تهران تعطیل نیست. در اطالعیه استانداری تهران آمده است:  پیرو نامه شماره 13-2944 
مورخ 1389/2/21 به آگاهی می رساند روزهای 25 و 26 اردیبهشت ادارات و سازمان های دولتی در 
شهر تهران تعطیل نیست. در ادامه تأکید شده است: در خصوص چگونگی تعطیلی مراکز آموزشی 
مراتب از طریق وزارتخانه یا دستگاه های مسئول اعالم خواهد شد. این اطالعیه از سوی استاندار 

تهران به همه سازمان ها، ادارات کل، نهادها و دستگاه های اجرایی استان تهران ابالغ شده است.

اطالعیه استانداري تهران
25 و 26 اردیبهشت ادارات و سازمانهاي 

دولتي در شهر تهران تعطیل نیست

 طالیي
 تالش همه جانبه در بحث بافت هاي 

فرسوده وجود ندارد

 مدیریت هوشمند در ناوگان حمل و نقل 
شهري کشور 

چه خبر از پایتخت

جهان نماایران نصف النهار

در حضور بشار اسد؛
میدویدیف و خالد مشعل با یکدیگر 

دیدار و گفتگو کردند

پس از استعفاي براون
دیوید کامرون، نخست وزیر جدید انگلیس شد

محکومیت پذیرش اسرائیل در سازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی

بحران در اروپا بر اقتصاد چین تأثیرگذار است

پنتاگون: 
عقب نشیني از عراق طبق جدول زمانبندي 

صورت مي گیرد

برای تقسیم عادالنه امکانات دولت مصمم هستیم
رئیس جمهور گفت: ما مصمم هستیم 
که امکانات دولت را عادالنه تقسیم کنیم. به 
گزارش واح��د مرکزی خبر، آقای احمدی 
نژاد در س��خنانش در جمع مردم کهگیلویه 
و بویراحمد، افزود: البته فش��ار به دولت و 
مقاومت زیاد اس��ت اما ما در کنار ش��ما و 
در خدمت ش��ما، آن ش��اءاهلل تا رسیدن به 
نقط��ه ای که همه امکانات کش��ور تا ریال 
آخر، عادالن��ه در همه جای ای��ران توزیع 
بش��ود، خواهیم ایس��تاد. وی گفت: اقدام 
دیگ��ر دولت ب��رای اج��رای عدالت، قطع 
کردن دست هایی اس��ت که در گذشته به 
س��مت بانک ها، ثروت مل��ی و امتیازات 
ویژه دراز ش��ده اس��ت. آقای احمدی نژاد 
افزود: بعضی گروه ه��ا و خانواده ها برای 
خودشان حق ویژه، انحصاری و حق مطلق 
قائل هس��تند؛ خیال می کنند ملک پدری و 
دیون آنهاس��ت و خیال می کنند همه ملت 
باید در خدمت و برده آنان باش��ند. رئیس 
جمهور گفت: اگر کس��ی از آن��ان انتقاد و 
حقوق ملت را مطالبه کند تحت فش��ارش 
قرار می دهند. آقای احمدی نژاد افزود: این 
افراد سعی می کنند موضوعات انحرافی و 
مسائل حاشیه ای درس��ت کنند تا ذهن و 
توان دولت و ذهن ملت را از اجرای عدالت 
منحرف کنند. رئی��س جمهور گفت: حتی 
تالش های مذبوحانه می کنند که پاک ترین 
دولت بعد از انق��الب، را پاک ترین دولت 
تاریخ این کشور را به دروغ متهم کنند، زیر 
س��ؤال ببرند، تا آنهای��ی را که تا خرخره از 
بیت المال خورده اند و مقاومت می کنند، 

از مجازات و محاکمه فراری بدهند. رئیس 
جمهور گفت: یکی از کارهای بزرگ برای 
اجرای عدالت، اجرای طرح هدفمندکردن 
یارانه هاست که اگر موانعی نباشد، اجرای 
درس��ت این طرح همه ایران را آباد خواهد 
کرد و با اجرای این طرح حتی یک فقیر در 
ایران پیدا نخواهد ش��د. آقای احمدی نژاد 
افزود: باور من این اس��ت اگر این طرح را 
دولت به سرعت و به طور کامل و در زمان 
کوتاه اجرا کند ما دیگر نیاز به مراکز حمایتی 
نداریم که به یک خانواده پنج نفره ماهی 60 
هزار تومان کمک بدهد. رئیس جمهور ادامه 
داد: ی��ک خانواده چطور می تواند با چهل، 
پنجاه ه��زار تومان در این ش��رایط اقتصاد 

جهانی زندگی کند. 
آقای احمدی نژاد گفت: اگر عدالت اجرا 
بشود که ما در این مسیر حرکت می کنیم، 
ثروت کشور عادالنه توزیع می شود. رئیس 
جمهور افزود: بدانید بزرگ ترین دشمنی ها 
ب��ا اجرای عدالت اس��ت و ملت ایران باید 
مثل همیشه هوشیار باشد. آقای احمدی نژاد 
اضافه کرد: دولت امروز مصمم است عدالت 
را اجرا کند، دس��ت هایی که ده ها میلیارد 

توم��ان از بیت الم��ال برده اند و آن را نمی 
دهند، پررویی می کنند،  مقاومت می کنند 
اما دولت مصمم است این دست ها را قطع 
کند. آق��ای احمدی نژاد با بی��ان این که از 
مظاهر بی عدالتی پارتی بازی است، افزود: 
هرکس در هر گوش��ه ایران خدایی نکرده 
مرتکب پارتی بازی شود او مورد تأیید من 
نیست و عضو دولت احمدی نژاد نخواهد 
ب��ود؛ هرکس که در هر رتبه ای می خواهد 
باش��د و هرکس که حامی او باش��د. رئیس 
جمهور اضافه کرد: بدانید اگر عدالت اجرا 
شود با همین ثروت موجود ایران، در هیچ 

جای کشور یک بیکار پیدا نخواهد شد. 
رئیس جمهوری اس��المی ای��ران در 
جمع مردم اس��تان کهگیلویه و بویراحمد 
افزود: وی ادامه داد،  شما دیدید در صحنه 
نیوی��ورک یک س��ال کار و طراحی کرده 
و هم��ه را دیده بودند، ع��ده ای را تطمیع 
ک��رده بودند و عده زیادی را تحت فش��ار 
سنگین گذاش��تند که در آنجا مطلبی را به 
تصویب برس��انند که سالح هسته ای آنان 
را تصویب کند و ساخت و ارتقای کیفیت 
س��الح، تهدید به سالح و استفاده از آن را 
به عن��وان حق آنان به تصویب برس��انند. 
با لط��ف خداون��د متع��ال، هدایت های 
امام عصر)عج( و ایس��تادگی ش��ما مردم 
طراح��ی یک س��اله و پیچیده اس��تکباری 
درهم شکس��ت و آن کس��ی ک��ه باید در 
موض��ع متهم و محکوم قرار می گرفت به 
لطف خدا محکوم شد و همه توطئه های 

استعماری درهم شکست.

وزی��ر بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��کی از راه اندازی س��امانه هوش��مند 
اورژانس بیمارس��تانی در کش��ور خبر داد. 
دکترمرضی��ه وحی��د دس��تجردی اف��زود: 
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه م��ردم از وضعیت 
خدمات رس��انی در اورژانس بیمارستانی 
ناراضی هس��تند، این سامانه با هدف اینکه 
پرس��نل اورژانس قبل از ورود بیمار و نیاز 
وی ب��ه خدمات درمان��ی آمادگی پذیرش 
بیمار را داش��ته باشند، به صورت هوشمند 
هشدار می گیرند. وی با بیان اینکه در سال 
30 میلیون نفر در کشور به اورژانس مراجعه 

می کنند، اظهار داش��ت: بهب��ود وضعیت 
اورژان��س بیمارس��تانی و س��اماندهی آن 
مهمترین اولویت کاری وزارت بهداشت در 
سال جاری با اشاره به سال همت مضاعف، 
کار مضاع��ف اس��ت. وحید دس��تجردی 
تصریح کرد: برای این سامانه هوشمند نیاز 
به هفت هزار پزشک اورژانس داریم که در 
حال حاضر از این تعداد، 70 نفر را تربیت 
کرده ایم. وی، گفت: اکنون 960 پزش��ک 
اورژانس در کش��ور داری��م که برای ایجاد 
این سامانه هوشمند باید پزشک متخصص 
دائمی در اورژانس بیمارستانی داشته باشیم. 

وزیر بهداش��ت اف��زود: یک پرس��تار نیز 
باید در اورژانس مس��تقر شود تا وضعیت 
بیمار را بررس��ی کند. وی با اشاره به اینکه 
برای راه اندازی سامانه هوشمند اورژانس 
بیمارستانی جلسات متعددی با متخصصان 
طب اورژانس معاونت درمان دانشگاههای 
عل��وم پزش��کی برگ��زار ش��ده اس��ت، 
گفت: برنام��ه وزارت بهداش��ت برای راه 
اندازی این س��امانه آماده اس��ت و در حال 
انج��ام مقدمات آن هس��تیم. پیش��تر منابع 
بیمارستانی از کمبود 10 هزار نیرو در بخش 

اورژانس های کشور خبر داده بودند.

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح، 
گفت: امریکا عاقل تر است که بخواهد ملت 
ای��ران را تهدید کرده و علیه نظام اس��المی 
خطایی را مرتکب شود یا اقدام نظامی انجام 

دهد. 
به گزارش ایرنا، س��ردار سرتیپ احمد 
وحیدی با تأکید بر حض��ور قدرتمند ایران 
در آب ه��ای خلیج فارس، دری��ای عمان و 
همچنین برگزاری رزمای��ش بزرگ والیت 
89 که در ادامه رزمایش پیامبر اعظم 5 س��پاه 
پاسداران انقالب اس��المی انجام شد، اظهار 
داش��ت: یکی از ویژگی ه��ای این رزمایش، 
اجرای آن در منطقه استراتژیک دریای عمان و 
شمال اقیانوس هند است. وحیدی این منطقه 
را یکی از مهمتری��ن آبراه های جهان خواند 
و ادامه داد: حجم گس��ترده شناورها و انواع 
عملیات های تاکتیکی، رزمایش بزرگ دریایی 
والی��ت 89 در دریای عمان و تنگه هرمز را 
منحصر به فرد کرده است. وزیر دفاع، دکترین 
دفاع دریای��ی جمهوری اس��المی را مبتنی 
بر راهبردهای خاص نظامی و س��ناریوهای 

عملیاتی طراحی شده توسط نیروی دریایی 
اعالم کرد و افزود: همه تسلیحاتی که در این 
رزمایش بزرگ دریایی استفاده شد، ساخت 
داخل بود که این امر، آمادگی رزمی ارتش را 

در آزمایش سالح های جدید نشان می دهد.
وی با اس��تقبال از حض��ور نمایندگان 
کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس همچون 
ع��راق در ای��ن رزمایش، خاطرنش��ان کرد: 
حضور نمایندگان کش��ورهای دوس��ت در 
رزمایش والیت 89، نشان از گشایش فصل 
جدی��دی از روابط نظامی ای��ران با عراق و 
دیگر کشورهای دوس��ت و همسایه است. 
وحی��دی همچنین در پاس��خ به پرسش��ی 
درباره تهدید رژیم صهیونیستی و امریکا، این 
مطالب را در راستای سردرگمی داخلی آنان 
دانست و تصریح کرد: سخنان امریکایی ها و 
رژیم صهیونیستی کامالً متناقض است، زیرا 
ای��ن رژیم در داخل مرزهای اش��غالی دارای 
مش��کالت فراوانی است و در جهان منزوی 

شده است.
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح 

تهدیده��ای امری��کا علیه ای��ران را مخالف 
حقوق بین الملل و از روی آشفتگی مقام های 
امریکایی دانس��ت و گفت: امریکا با بیش از 
پنج هزار کالهک هسته ای نمی تواند ادعای 
خلع سالح هسته ای داشته باشد. این کشور به 
بن بست بزرگی در مسائل خارجی و داخلی 
خود رسیده است. همچنین فرمانده کل ارتش 
جمهوری اسالمی ایران از اخطار پدافند هوایی 
کشور به یک هواپیمای متجاوز امریکایی خبر 
داد و گفت: هواپیمای شناس��ایی امریکایی 
که قصد داش��ت به خاک جمهوری اسالمی 
نزدیک ش��ود با اخطار پدافند هوایی کشور، 
منطقه را ترک کرد.همچنین فرمانده کل ارتش 
جمهوری اسالمی ایران مهمترین ویژگی این 
رزمایش را هماهنگ��ی و کنترل همزمان در 

مرکز فرماندهی رزمایش عنوان کرد. 
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه مان��ور ارتش 
جمهوری اس��المی ایران، قدرت امریکا را 
به چالش کشیده اس��ت، تصریح کرد: ایران 
نه فقط قدرت امری��کا را در صحنه نظامی، 
بلکه در صحنه های بین المللی اعم از سیاسی، 
علمی و فرهنگی به چالش کشیده و با پرتاب 
این موش��ک ها توانمندی ایران که در اصل 
بخش ظاهری قدرت کشور است، به نمایش 
گذاشته می ش��ود، ولی بخش واقعی قدرت 

ایران بسیار بیش از این است. 
رزمای��ش دریایی والی��ت 89 با رمز یا 
زه��را )س( از پانزدهم اردیبهش��ت ماه آغاز 
ش��د و پس از پشت س��ر گذاشتن موفقیت 
آمی��ز مراحل 6گانه در آب های دریای عمان 
و اقیان��وس هن��د، در منطقه ای به وس��عت 
بی��ش از 250 هزار کیلومت��ر از تنگه هرمز، 
دریای عمان، آب های آزاد سواحل پاکستان، 
هندوس��تان و مدار 22 درج��ه جنوب، روز 

چهارشنبه به پایان رسید.

رامی��ن مهم��ان پرس��ت س��خنگوی 
وزارت ام��ور خارجه، جوس��ازی برخی 
رس��انه ها در خص��وص ت��رور و حمله 
به سفیر پاکس��تان در تهران را غیرواقعی 

خواند و آن را رد کرد. 
ب��ه گ��زارش ایرنا ب��ه نق��ل از اداره 
کل اطالع��ات و مطبوع��ات وزارت امور 
خارجه، مهمان پرس��ت اخبار منتشره در 
خصوص وضعیت محمد بخش عباس��ی 
خوان��د. س��خنگوی وزارت امور خارجه س��فیر پاکس��تان در ته��ران را نادرس��ت 

تصریح کرد: سفیر پاکستان در حال پیاده 
روی ب��ا یکی از اتباع افغانس��تان که فاقد 
هرگونه س��الح بوده، رو به رو می ش��ود 
و از س��وی وی مورد ضرب و شتم قرار 

می گیرد. 
ح��ال  اف��زود:  پرس��ت  مهم��ان 
س��فیر پاکس��تان در ح��ال حاض��ر کاماًل 
رضایت بخش بوده و تبعه افغانستانی نیز 
دس��تگیر ش��ده و تحقیقات در مورد وی 

جریان دارد.  

وزیربهداشت:
سامانه هوشمند اورژانس بيمارستاني راه اندازي مي شود

وزیر دفاع:
 امريکا عاقل تر از آن است که عليه ايران اقدام نظامي کند

مهمان پرست :
جوسازي برخي رسانه ها درباره حمله به سفير پاکستان 

غـــيرواقــــعي اســـت
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- عادات های خود را تغییر دهید
جمله کلیش��ه ای قدیمی هیچوقت از زبان ها 
نمی افت��د قدیم ها چیزها خیل��ی ارزانتر بود. بله، 
ت��ورم روی ارزش پولی که به زحمت درآورده اید 
بی تأثیر نیس��ت. درست اس��ت، قباًل با هزار تومان 

خیلی چیزها می شد خرید.
ام��ا م��ردم معم��والً فرام��وش می کنن��د ک��ه 
ارزش پولش��ان بس��تگی به دورانی دارد که در آن 
زندگی می کنند. درس��ت است که سی سال پیش 
می توانس��تید با هزار تومان کلی چی��ز بخرید، اما 
حواس��تان باش��د که آن روزها هم درآمدتان خیلی 

کمتر از اآلن بود.
صرف نظر از دورانی که در آن زندگی می کنید، 
الزم است که با راه های اصلی پس انداز پول آشنا 
ش��وید که پدرها و پدربزرگهای شما برای رسیدن 

به زندگی بهتر از آن استفاده می کردند.
- الفبای پس انداز

اکثر والدین معموالً در مورد اینکه توانس��ته اند 
ش��رایط تحصیالت مناس��ب را برای فرزندانش��ان 
فراه��م کنند، به خ��ود می بالند. اما متأس��فانه آنها 
فراموش می کنند راه و روش پس انداز کردن پول 

را هم به فرزندانشان آموزش دهند.
در ای��ن مقاله قصد داریم ش��ما را با چگونگی 

پس انداز و ذخیره پول آشنا کنیم.
1- واقعیت را بررسی کنید

قب��ل از خرید هر چی��ز گرانقیم��ت و بزرگ، 
اطمینان پیدا کنید که این خرید را از روی احساس 
انج��ام نمی دهید. مردم عادت دارند که خریدهایی 
غیرضروری را فق��ط از روی هوس انجام دهند به 
جای نیاز. توصیه می شود قبل از هر خرید، خوب 

موقعیت خود را بررسی کنید و واقع بین باشید.
2- قیمت ها را مقایسه کنید

قبل از هر خرید، توصیه می شود که همه جا را 
ببینید. اگر با دیدن یک چیز در یک فروشگاه سریعًا 
دست به خرید آن بزنید ممکن است سرتان را کاله 
بگذارن��د. س��ؤال کردن از فروش��گاه های دیگر و 

پرس و جوی قیمت چندان زحمتی هم ندارد.
اگ��ر وقت کافی ب��رای پرس و ج��وی قیمت 
ندارید، توصیه می کنیم که همه جزییات را از یک 
فروشنده س��ؤال کنید و بعد با فروشگاه های دیگر 
برای چک کردن و مقایسه قیمت ها تماس بگیرید. 
وقتی ارزانترین فروشگاه را پیدا کردید، بعد دست 

به خرید بزنید.
3- چانه بزنید

بعضی م��ردم خجالت می کش��ند ی��ا بیش از 
این مغرور هس��تند که بخواهند س��ر قیمت چیزی 

با فروش��نده چانه بزنند. اما جالب اس��ت بدانید که 
پولدارترین مردم همیش��ه بیش از س��ایرین هنگام 
خرید چانه می زنند. همین دلیل ثروتمند بودن آنها 
را می رس��اند. چون آنها ارزش پولی که به زحمت 
به دس��ت آورده اند را می دانند و هیچوقت آن را 

الکی دور نمی اندازند.
- قدم به قدم تا پس انداز پول

بدانی��د که هیچوقت برای پس انداز کردن پول 
دیر نیست. در اینجا می خواهیم تکنیک های جمع 

کردن پول و پس انداز را معرفی کنیم.
1- همه حقوقتان را خرج نکنید

کار را با نگهداش��تن میزان حتی خیلی کمی از 
حقوقتان ش��روع کنید. سعی کنید هر ماه 15 تا 18 
درص��د از حقوق دریافتی خود را کنار بگذارید، اما 
اگر نتوانس��تید آنقدر هم پس انداز کنید باز نگران 
نباشید. مهم این اس��ت که پیوسته مقداری هرچند 

هم کم را پس انداز کنید.
ــت از حساب خود را کمتر  2- تعداد برداش

کنید
هروقت که با استفاده از دفترچه حسابتان، پولی 
برداشت می کنید، یک نرخ اضافی هزینه می کنید. 
مخصوصًا اگر برداش��ت را در بان��ک خودتان هم 

انجام ندهید، این هزینه بیشتر خواهد شد.

پس به جای برداشت های مختلف، هزینه یک 
هفته خ��ود را برآورد کرده و هم��ان میزان پول از 
حس��اب برداشت کنید و هر مقدار که آخر هفته از 
آن پول باقی ماند را به پس انداز خود اضافه کنید.

3- حواستان به پولتان باشد
به خوبی مراقب دخل و خرجتان باشید. ببینید 
پولتان را کجا خرج می کنید. آن دسته از افرادی که 
می دانند پولشان را بابت چه خرج می کنند، معموالً 
کمت��ر خرج کرده و بیش��تر پس ان��داز می کنند. با 
یادداشت کردن همه خرج و مخارجتان، هیچوقت 

بیش از بودجه خود خرج نخواهید کرد.
4- کمتر سراغ وام های کوتاه مدت بروید

پولی که صرف س��ود وام می شود، پولی است 
که می تواند پس انداز ش��ود. تا آنجا که می توانید 
س��عی کنی��د کمت��ر س��راغ وام گرفت��ن بروید. به 
خصوص وام های کوتاه مدت مثل وام دانشجویی، 

وام ماشین و امثال آن.
5- برنامه ریزی منظم پس انداز داشته باشید

ب��ه ندرت پیش می آید که کس��ی پس انداز را 
جزء برنامه منظم زندگی خود قرار دهد. اما توصیه 
من به ش��ما این اس��ت که س��عی کنید هر ماه، هر 
چق��در که می توانید، حت��ی 20 هزار تومان هم که 

شده، اما به طور مداوم و منظم پس انداز کنید.

بیش��تر مدهای رایج در بین جوانان برگرفته از 
الگوهای غربی اس��ت. مدگرای��ی و عالقمندی به 
مارکهای غربی تقلید از فرهنگ غربی را در جامعه 
القاء ک��رده تا آنجا که اکنون برخی جوانان از نوک 
پا تا فرق سرش��ان فرنگی است و این اتفاق وظیفه 
مسئوالن فرهنگی را دوچندان می کند. با گشت و 
گذاری در خیابانهای باالی شهر و دیدن پاساژهای 
آن می ت��وان واژه های پول، مد، مارک و کالس را 
ب��ا هم پیوند داد و به هویت گمش��ده جوانان بیش 
از پیش پی برد. وقتی وارد می ش��وی چشمانت به 
جز جوانان به چهره های عجیب و غریب دیگری 
هم می افتد، ش��لوارهای تنگی که ب��ا کمربندهای 
رنگین تزئین شده به همراه تی شرتهایی با شکل و 
شمایل عجیب و غریب به تن مانکن هایی پوشیده 
ش��ده که با ابروهای باریک و کاله گیس��ی بر سر 
با موهای س��یخ  س��یخ خودنمایی می کنند. در این 
پاساژها قیمت شلوار مارکدار از 200 تا 400 هزار 
تومان، تی ش��رت 70 هزار توم��ان، مانتو 90 هزار 
تومان و ش��ال و روس��ری هایی که ب��ه اندازه یک 
نخ وس��ط سر را می پوشاند حدود 30 هزار تومان 
است. البته مقایسه قیمت پوشاک در این پاساژها با 
مراکز خرید پائین شهر خالی از لطف نیست. برای 
خرید از پاساژهای پائین شهر برای داشتن همه این 
لباسها مبلغ 100 هزار تومان هم کافی است. درست 
اس��ت که در این فروش��گاهها قیمت کمتری برای 
خرید لباس پرداخته می شود، اما مارک نیز اهمیت 
وی��ژه ای در خرید و فروش آنه��ا دارد به طوری 
که بر روی همه مغازه ها کاغذ نوش��ته هایی دیده 
می ش��ود که برای تبلیغ لباسها از مارکهای معروف 
خارجی نام برده ش��ده تا بتوان مشتریان را با استناد 
آنه��ا راضی به خری��دن کرد. به یک��ی از مغازه ها 
سرک می کش��م، یک پیراهن شب مارک  دار 800 
هزار تومان. چند بار صفرهایش را می ش��مارم اما 

باز هم ش��ک می کنم. 
این  قیمت  می پرس��م: 
پس��ر  چن��ده؟  لب��اس 
فروش��نده ک��ه چه��ره 
اش ب��ا مانک��ن داخل 
ندارد  فرق��ی  ویتری��ن 
می گوی��د: 800 ه��زار 
توم��ان. به جیب��م فکر 
مغ��ازه  از  و  می کن��م 
پش��ت  می آیم.  بیرون 
که  می کند  غرغر  سرم 
پول نداری نیا، وقت ما 

رو هم نگیر!
در حی��ن گ��ردش 
پوش��اکهای  می��ان  در 
مارک��دار به چند جوان 
برخورد می کنم که در 
مانتویی  انتخ��اب  حال 

برای دوستش��ان هستند. یکی از آنها می گوید: این 
مارک بهتره، خارجیه، هم رنگ خوش��گل داره هم 
جنس��ش از اون یکی بهتره. از او می پرسم قیمت 
این مانتوی��ی که انتخاب کردی چن��ده؟ با تعجب 
می گوید: 110 هزار تومان با تخفیفش 100 هزار تومان 
ه��م م��ی ده. از او در مورد اص��رارش برای خرید 
لباس مارک دار می پرس��م، می گوید: مارک لباس 
هویت من است، از روزی که یادم می آید از همین 
پاس��اژ خرید کردم. در حالی ک��ه نگاهی دوباره به 
مانت��و می اندازد زی��ر لب می گوید ای��ن بدترین 
فحش اس��ت که کسی به اصل بودن لباسهایم شک 
کن��د. اما این روزها اینقدر م��ارک تقلبی اومده که 
تش��خیص دادن مارک اصلی خیلی س��خت ش��ده 
ولی کس��ی که این کاره است می فهمه. او باالخره 
انتخاب��ش را می کن��د. هم��ان مانت��وی 100 هزار 

تومان��ی را می خرد. از 
او در مورد شغل پدرش 
می پرس��م با عصبانیت 
کارخون��ه  می گوی��د: 

داره.
پارس��ا ب��ه دنب��ال 
ت��ی ش��رت معروف��ی 
مس��تقیم  . د د گر می 
خ��ودش را ب��ه پلکان 
می رس��اند و از آن باال 
می داند  گویا  می رود، 
مقصدش کجاس��ت. به 
یکی از نمایندگیها وارد 
می ش��ود و تی شرت 
مورد عالق��ه اش را با 
قیم��ت 60 هزار تومان 
ب��ه محض  می خ��رد. 
می پرسم  او  از  خروج 
چرا بقیه مغازه ها را نگش��تی، می گوید: من به این 
مارک خیلی عالقه دارم و به نوعی بهش وابسته ام. 
در پاسخ به این سؤالم که چرا دنبال لباسهای مارک 
دار می گردی، می گوید: آدم نباید هر لباسی تنش 

کنه، لباس باید شخصیت بده.
یکی از فروش��ندگان لباس که در پاساژی کار 
می کند می گوید: بیشتر کسانی که به سراغ مارک 
می آیند از طبقه مرفه جامعه هس��تند. احس��ان که 
ماهی 600 هزار تومان حقوق می گیرد به لباس��ها 
اش��اره می کند و می گوید: افرادی که اینجا خرید 
می کنند برایشان قیمت باالی آن کاال اهمیت ندارد، 
بیش��تر آنها جوانانی هس��تند که ب��ه دنبال اجناس 
مارک دار و خاص می آیند. مونا دیگر فروشنده این 
مغ��ازه که در حال چیدن مانتوهای به قول خودش 
اصل ترک اس��ت می گوید: تا ماهواره یا تلویزیون 

یک لباسی را نشان می دهد فردا اینگونه جوانان به 
دنبال آن هس��تند. به نظر من برخی جوانان مناطق 
باالی شهر چون دغدغه ندارند و به هیچ چیزی فکر 
نم��ی کنن��د دنبال این مس��ائل می رون��د. دغدغه 
آنها کالس گذاش��تن با مارک ش��لوار و تی شرت 
و مانتوهایش��ان اس��ت. چیز دیگ��ری برای عرضه 

ندارند.
از فروش��گاه بیرون می آیم و به س��مت درب 
خروج پاس��اژ حرکت می کنم هن��گام عبور یکبار 
دیگر ب��ه ویترین مغازه ه��ا با دقت بیش��تری نگاه 
می کن��م. م��دل  لباس��ها مش��ابه هم هس��تند فقط 

مارکشان فرق می کند.
به اصل و ریشه خودمان برگردیم

پی��روی از الگوها و مدهای غربی و پوش��یدن 
لباس با آرم خارجی یا تقلید از مدل موی سرفالن 

فوتبالیست نمی تواند به ما شخصیت بدهد. 
عوام��ل اصلی موفقی��ت در تمام��ی زمینه ها 
خودب��اوری )اعتماد به نف��س( و پایبندی به اصول 
اعتقادی و ارزشهای اخالقی است. تا زمانی که علم 
و دانش در وجود ما ش��کوفا نشود و زیرساختهای 
ش��خصیت ما مبتنی بر الگوهای فرهنگ اصیل این 
م��رز و بوم ش��کل نگیرد آرایش ظاه��ر و تقلید از 
مده��ا و الگوهای دیگران جز بحران هویت و دور 
شدن از اصالت فرهنگی خویشتن نتیجه ای ندارد. 
همان گونه که میل به امروزی شدن و مدگرایی )که 
از ویژگیهای دوران جوانی است( ناخواسته ما را به 
پیروی از الگوهای بیگانه می کشاند، غرور و احراز 
هویت نیز به همین دوره  سنی اختصاص دارد. چه 
خوب است غرور ملی و غیرت دینی را در خویش 
تقویت کنیم و میل به امروزی ش��دن و مدگرایی را 
با الهام گرفتن از آموزه های تمدن س��از اس��الم و 
فرهنگ غنی اس��المی- ایرانی خویش و متناسب با 

هویت فرهنگی خود به فعلیت برسانیم.

     سپهر اوحدی
چقدر شب سیاهتر می شود و دلم چقدر تنگ تر؛ وقتی اطرافت همه سنگ و سیمان و آهن باشد، شب به تو 
هجوم می آورد. شبی که شب نیست و عابران ساعت شان شب را نشان نمی دهد، و همچنان در خیابان ها پرسه 
می زنند. اینجا شب مال شب گردها و عاشق ها نیست، مال آنهایی است که از شیف کار شب برمی گردند. مال 
آنهایی است که به شیفت دوم کار می روند، شیفت های شب کار لعنتی! که کابوسش همه عشق های آدمی را به 
باد می دهد. صدای بوق ها تا صبح، آرامش هر چه خلوت شاعرانه را برهم می زند و برای همسایه مهم نیست 
که ولوم باالی موسیقی اش، خواب کدام بیمار را پریشان کند! اینجا خواب شب بر میزان معامالت تجاری افراد 
تنظیم می شود. آدمهایی اندک که این روزها دارند زیاد می شوند و برای پول له له می زنند! شبانه روز کاله این 
را سر آن می گذارند و آخر شب قسم می خورند که یک ریال در جیب ندارند و به راستی حقیقت را می گویند 
چرا که یک ریالی سی سال است که ور افتاده و حاال در جیبهای این عالیجنابان فقط ده، پانزده تا کارت عابر بانک 

و سوخت و... است.
اینجا همه چیز برعکس آن روستای خاطرات من است. آنجا اگر کسی عاشق می شد تا صبح در خنکای 
پشت بام، ستاره ها را می شمرد، اینجا عاشق ها با خیال راحت زیر کولر می خوابند. اینجا آپارتمان نشینی است، 
مثل خانه های دورساز روستا که هر اتاق خانواده ای را جا می داد، منتهی اینجا روی کله هم، نه در سطح صاف!

در این آپارتمان ها، باد کولر، سهم طبقه آخر است و آب گرم سهم طبقه اول و طبقات وسط را هم اجاره 
می دهند!

اینجا اگر عشقی، نذری، نیازی باشد تا می آید از طبقه ها، پله ها و آسانسورها بگذرد، چه از باال و چه از پائین 
بیاید چیزی به ما نمی رسد!

اینجا س��پیدی عش��ق مانند برفی است که گلوله ش��ود و در یک صفت در دست های واسطه گران، 
دست به دست شود، تا به تو می رسد، چیزی از آن نمانده است! و تنها دل عاشق تو را خیس گریه می کند. تو 
می گریی ولی هر کسی می گذرد، برای او فرقی ندارد. اینجا محبت به دخالت تعبیر می شود! اینجا گریه عاشق، 
گرسنه و کودک شیرخوار برای رهگذران فرقی ندارد. اینجا برای دیدن خورشید و اولین اشعه هایش باید بیست 
طبقه به باال بروی، برای لمس یک مشت خاک مثل خاک مزرعه باید کیلومترها راه بروی و امتداد سیاه آسفالت ها 

و جدول ها را جستجو کنی!
اینجا ریش��ه های گل ها یا به جدول می رس��د یا به ته گلدان های کوچک و بدین س��ان ریشه ها از یاد 

می رود!
اینجا سایه را متری چند میلیون می فروشند! اما قول می دهم برایت بیرون از این وانفسا! چند متر سایه بخرم 

و در آن الله های واژگون بکارم، تا بیایی و هر کدام را که عاشق تر بودی به نام خود انتخاب کنی! 

داستانهای غیر عاشقانه

شهر
چه��ل س��ال قب��ل، بیتل ه��ا در ترانه هایش��ان 
می خواندند: پول نمی تواند برای من عش��ق بخرد! 
ش��اید واقعًا هم پول برای آدم عش��ق نیاورد، ولی 
ممکن اس��ت با پول، ش��ادی به دس��ت آورد؟ در 
سال های گذشته، بررسی های متعددی نشان می داد 
که هرچه پول و ثروت افراد بیش��تر باشد، احتمال 
اینکه از زندگی خود احساس رضایت کنند، بیشتر 
خواهد بود... این مس��أله به نظر منطقی می رسد. با 
پول می توان وسایل و امکاناتی تهیه کرد که زندگی 
را برای انس��ان راحت ت��ر و لذت بخش تر می کند. 
طبیعتًا هر چه زندگی راحت تر باش��د، میزان شادی 
انس��ان هم بیشتر می ش��ود. هرچه پولدارتر باشید، 
ش��ادترید. اما این ارتباط، کام��اًل یک ارتباط خطی 
نیس��ت چون مشخص نیس��ت چه مقدار از ثروت 
می تواند باعث احس��اس آرامش و ارضای انس��ان 
شود. ش��ادی ناش��ی از افزایش درآمد، به ویژه در 
میان افرادی بسیار تأثیرگذار است که در ابتدا، خود 
صاح��ب ثروت چندان��ی نبوده اند. به ع��الوه تأثیر 
افزای��ش ثروت بر ش��ادی، به تدری��ج و با افزایش 
مق��دار مال و اموال کاهش می یابد و دیگر آن تأثیر 
سابق را نخواهد داشت. اما تحقیقات جدید نکات 
جالب ت��ری از این ارتب��اط را نش��ان می دهند. در 
بررسی های انجام ش��ده در ایاالت متحده و اروپا، 
دانش��مندان با تعجب دریافتند که گرچه متوس��ط 
می��زان درآمد در این مناطق نس��بت ب��ه 30 یا 40 
س��ال پیش افزایش یافته اس��ت، اما میزان رضایت 
از زندگی و شادی گزارش شده توسط مردم، تغییر 
خاصی را نشان نمی دهد. در واقع با یک پارادوکس 
بسیار جالب توجه روبه رو هستیم: گرچه بین میزان 
متوس��ط درآمد و میزان رضایت از زندگی، در یک 
مقطع زمانی خاص و یک منطقه جغرافیایی خاص 
ارتباط وجود دارد، اما رش��د اقتص��ادی جامعه در 
طول زم��ان، تأثیر خاصی ب��ه روی میانگین میزان 
رضایت از زندگی نخواهد داشت. برای درک بهتر 
این مس��أله، محققان دانش��گاه وارویک و دانشگاه 
کاردیف، ت��الش کردند تا دریابند اف��راد به میزان 
درآمد خود به چه ش��کل نگاه می کنند و ثروت از 
دیدگاه آنان به چه شکل تعریف می شود. تحقیقات 
قبلی نش��ان م��ی داد که اف��راد عالقه دارن��د میزان 

ثروت و طبیعتًا می��زان رضایت خود، از زندگی را 
نسبت به سایر افراد جامعه بسنجند. آنچه که به نام 
تئوری درآمد مرجع معروف است، می گوید میزان 
درآم��د افراد، ارتباط خاصی ب��ا میزان رضایت آنها 
از زندگ��ی ندارد، بلکه آنچه می��زان رضایت مندی 
را مش��خص می کند، میزان اختالف درآمد افراد با 
میانگین درآمد جامعه اس��ت. ه��ر چه میزان درآمد 
ش��ما از میانگین جامعه باالتر باش��د، رضایت شما 
از زندگی بیش��تر است و ش��ادتر خواهید بود. این 
مسأله، افزایش نیافتن میزان رضایت مندی جامعه را 
طی 30 یا 40 س��ال توجیه می کند زیرا گرچه رشد 
اجتماعی جامعه، باعث افزایش کلی میزان درآمد ها 
شده اس��ت، اما همچنان درصد بسیاری از ساکنان 
جامعه، پایین تر از س��طح میانگی��ن آن جامعه قرار 

خواهند گرفت.
زوایای پنهان

اما دانشمندان معتقدند که تئوری درآمد مرجع، 
بیش از حد خالصه و س��اده است و تصور می کنند 
که ن��کات پنه��ان و نهفته ای درب��اره ارتباط میزان 
درآمد با میزان ش��ادی و رضایت از زندگی وجود 
دارد. واقعیت آن اس��ت که افراد، ع��الوه بر اینکه 
میزان درآمد خود را به نس��بت میزان نرمال جامعه 
می س��نجند، خود را با س��ایر افرادی که در محیط 

زندگ��ی با آنها در تماس هس��تند، مانند همس��ایه، 
همکار و یا هم کالس��ی می سنجند. همچنین میزان 
اعتبار و رتبه اجتماعی آنها در محیط کاری نیز برای 
ایجاد احس��اس رضایت مندی الزم اس��ت. کریک 
بویس و س��یمون مور، روان شناس��ان دانشگاه های 
وارویک و کاردیف می گویند که برای یک کارمند 
اداره، بس��یار مهم است که از نظر میزان درآمد، نفر 
دوم اداره خود باش��د و یا نفر هش��تم و این مسأله 
روی احس��اس ارزش��مندی و می��زان رضایت از 

زندگی تأثیر خاصی دارد.
پول بهتر است یا ثروت؟!

بوی��س و مور، برای بررس��ی عوام��ل مؤثر در 
زمینه احساس رضایت مندی، اطالعات بیش از 12 

هزار فرد بریتانیایی را مورد بررسی قرار دادند. 
ب��ه هر فرد ش��رکت کننده در تحقی��ق، دو رتبه 
تعل��ق می گرفت: رتب��ه اول یا رتبه مالی براس��اس 
می��زان درآمد افراد محاس��به می ش��د و افرادی که 
درآم��د بیش��تری داش��تند، در رتبه باالت��ری قرار 
می گرفتند. رتبه دوم یا رتبه موقعیتی براس��اس یک 
فرم��ول آماری و ب��ا اس��تفاده از فاکتورهایی مانند 
میزان تحصیالت، س��ن، جنس و منطقه جغرافیایی 
مح��ل زندگی به دس��ت می آمد. س��پس از طریق 
یک پرسش��نامه میزان رضایت مندی ای��ن افراد از 

زندگی س��نجیده ش��د. با این روش، این امکان به 
دس��ت می آمد که میزان رضایت من��دی هر فرد، با 
س��ایر افراد هم جنس، هم محله ای، هم سن و افراد 
دارای تحصیالت مشابه مقایسه شود. بویس و مور، 
با آنالیز داده های به دس��ت آم��ده دریافتند که رتبه 
موقعیت��ی ارتباط قوی تری با می��زان رضایت مندی 
ش��رکت کنندگان در تحقی��ق دارد. ه��ر چ��ه رتبه 
موقعیت��ی یک فرد در میان همس��ایه ها یا همکاران 
بیش��تر  بود، میزان رضایت من��دی او از زندگی نیز 
افزایش  یاف��ت و دیگر مهم نبود ک��ه میزان درآمد 
وی دقیقًا چه قدر اس��ت. در س��ال 2008، مقاله ای 
در نشریه تایم چاپ شد که نتایج تقریبًا مشابهی را 
نشان می داد. این مقاله نشان می داد که با بروز بحران 
اقتصادی در آمریکا، گرچه اکثر افراد، دچار نگرانی 
و افس��ردگی می ش��وند اما تا زمانی که شغل خود 
را از دس��ت نداده اند، بین می��زان کاهش درآمد، یا 
میزان رکود اقتصادی جامعه با میزان افسردگی آنها 
ارتباط مس��تقیم وجود ن��دارد. در واقع تا زمانی که 
رکود و افت درآمد، بین اکثر اقشار جامعه گسترش 
داش��ته باشد، افراد احساس نگرانی کمتری می کنند 
چون نسبت به کل جامعه، وضعیت نسبی آنها تغییر 
خاص��ی نخواهد کرد. بویس در اینباره می گوید: ما 
س��عی داریم درک کنیم که چرا با وجود پیش��رفت 
اقتصادی طی 30 یا 40 س��ال گذش��ته، این مقدار 
پیش��رفت، تأثیر خاصی در میزان رضایت مندی ما 
از زندگی نگذاش��ته اس��ت. اگر میزان مطلق درآمد 
در این میان اهمیت  داش��ت، ب��ا باالتر رفتن درآمد 
اف��راد، طبیعتًا با جامعه ش��ادتری روبه رو  بودیم اما 
ای��ن اطالعات نش��ان می دهد ک��ه در بحث میزان 
رضایت مندی، رتبه اجتماعی و موقعیتی، ش��اخص 
بسیار مناسب تر و دقیق تری نسبت به میزان خالص 
درآمد است. نمی توان به درستی گفت که کدام یک 
از شاخص های رتبه موقعیتی، ارتباط بیشتری با میزان 
رضایت مندی دارد یا به زبان س��اده تر، وضعیت خود 
را بیشتر به نسبت همسایگان مان می سنجیم یا نسبت 
به همکاران مان. در هر حال آنچه که مهم است، پول 
هنوز هم نمی تواند برای کس��ی عش��ق بخرد. با پول 
می توان به رتبه اجتماعی رسید، اما میزان رضایت شما 

از وضعیت تان، الزاماً به اندازه پول تان نخواهد بود.

حوادث !

به دنبال شکایت یکي از شهروندان؛
پلیس اصفهان به اخاذي هاي رمال کالهبردار پایان داد

به دنبال شکایت یکی از شهروندان اصفهانی، فردی که با معرفی خود به عنوان فالگیر، زنان را اغفال کرده و از 
آنها اخاذی می کرد، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان در این زمینه گفت: فردی به نام »نعیمه - ت« با مراجعه به پلیس آگاهی 
استان عنوان کرد، زمانی که قصد رفتن به سرکار را داشتم سوار یک  دستگاه خودروی پراید به رانندگی فردی 40 
تا 50 ساله شدم که وی در مسیر خود را فالگیر معرفی و ادعا کرد قادر است تمام مشکالت مرا برطرف کند. من 
هم یکسری اطالعات شخصی و خانوادگی و حتی شماره تلفن همراه خود را به وی دادم، اما وی نه تنها برایم 

کاری نکرد بلکه مدتی است با ارسال پیامک و تماس تلفنی برایم ایجاد مزاحمت می کند.
حسین حسین زاده افزود: پس از اظهارات این زن سریعاً تحقیقات در مورد شناسایی و دستگیری متهم آغاز 

شد و سرانجام این فرد که »غالمرضا - پ« نام دارد در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر شد.
وی بیان داشت: در بازرسی از منزل نامبرده تعدادی آالت و ادوات رمالی و فالگیری کشف و ضبط شد و در 
ادامه تحقیقات مشخص شد متهم با ترفندهای خاص، خود را رمال و فالگیر معرفی کرده و پس از جلب اعتماد 
طعمه های خود، آنان را به منزل برده و ضمن آزار و اذیت از آنان اخاذی می کرده است و تاکنون 6 نفر از کسانی 
که مورد اغفال این فرد قرار گرفته اند، شناسایی شدند.حسین زاده در پایان گفت: مجرمان و متخلفان با شگردهای 
خاص خود در کمین افراد آسیب پذیر جامعه به ویژه زنان هستند تا با جلب اعتماد این عده از آنان سوءاستفاده کنند. 
و توصیه پلیس این است که حتی المقدور از خودروهای مسافربر شخصی استفاده نکنید و همچنین اطالعات 

شخصی خود را در اختیار افراد ناآشنا قرار ندهید.

تازه ترین پژوهش درباره یک سؤال قدیمي، آیا پول شادي مي آورد؟

با روشهای پس انداز پول چقدر آشنا هستید؟

هویت هایی که با مد ساخته می شوند
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تأکید معاون منابع انسانی آب و فاضالب استان 
اصفهان بر گسترش فرهنگ ایمنی در بین کارکنان

طــرح ایمنی مدارس حاشیه راههــا

ساالنه؛ حدود 5 هزار نفر در نجف آباد آموزش 
امداد و نجات مي بینند

رتبه اول ضریب نفوذ تلفن همراه متعلق به 
استان اصفهان است

بصیرت، قطب نمای صحیح حرکت

واحدهاي نیمه تمام مسکن روستایي 
باید تکمیل  شوند

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری:
 عفــت، زکــات زیبــایی است 

شهردار اصفهان:

شهر شادي ها در شمال اصفهان احداث مي شود

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

اصفهان

اصفهان

اصفهان

تیران و کرون

نجف آباد

اصفهان اصفهان

برگزاری نشست بررسی فــرصتهــای تجاری وسرمایه گذاری 
اصفهان و پرتغال 

تصویب 901 پروژه 
در برنامه مدیریت بحران چهارمحال وبختیاري

مرمت قلعه های تاریخي چهارمحال و بختیاري 
90 درصد پیشرفت فیزیکي دارد

معاون منابع انس��انی شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان که درگردهمایی رابطان 
ایمنی، بهداش��تی، کمیته حفاظت فنی و بهداش��ت کار این شرکت سخن می گفت با بیان 
این مطلب افزود: تالش رابطان ایمنی باید به گونه ای باش��د که نخس��تین دغدغه مدیران 

هنگام بازدید از طرح ها، نظارت بر رعایت موارد ایمنی کار باشد.
محمد کرمانی نژاد به وظیفه سنگین رابطان ایمنی اشاره کرد و افزود: هدف ما، رسیدن 

به حداکثر استانداردهای ایمنی و به حداقل رساندن وقوع حوادث ناشی از کار است.
رئیس کمیته فنی و بهداش��ت کار آب و فاضالب اس��تان اصفه��ان، خرید تجهیزات 
ایمنی مورد نیاز را از جمله اولویت های مهم ش��رکت دانست و همکاری مدیران مناطقه 

و شهرستان ها جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز آن را خواستار شد.
وی در عین حال خطاب به رابطان ایمنی گفت: کلیه پیمانکاران  ش��رکت باید هنگام 
 تحویل زمین، بیمه نامه داش��ته باش��ند و کارگاه خود را بیمه کنن��د، زیرا این کار موجب 

می شود تا کارشناسان شرکت های بیمه گر نیز بر رعایت موارد ایمنی تأکید کنند.
دبیر کمیته حفاظت فنی و بهداش��ت کار ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان نیز 
با اعالم اس��امی اعضای این کمیته گفت: متأس��فانه تاکنون فعالیت های صورت گرفته در 
زمینه ایمنی در ش��رکت به صورت پراکنده بوده اس��ت که امیدواریم با برگزاری جلسات 
ماهیان��ه کمیت��ه حفاظت فنی، بهداش��ت کار و همکاری رابطان ایمنی از این پس ش��اهد 

رعایت موارد ایمنی در همه امور و قسمت های شرکت باشیم.
وی نظ��ارت بر عملکرد پیمانکاران را مهمترین وظیفه رابطان ایمنی دانس��ت و از آن 
خواس��ت به طور مرتب بر وسایل ایمنی و ابزار کار، عالئم هشدار دهنده، معاینه ادواری 
 کارکن��ان و تکمیل فرم های مربوط به حوادث نظارت داش��ته باش��ند و هنگام وقوع هر 

حادثه ای در محل حضور یابند. 

مخاب��رات  ش��رکت  مدیرعام��ل 
ب��ا  اس��تان  ای��ن  گف��ت:  اصفه��ان 
برخ��ورداری از ح��دود س��ه میلیون 
مشترک تلفن همراه دائمی و اعتباری 
هم��راه اول دارای رتب��ه اول ضریب 

نفوذ تلفن همراه در کشور است.
به گزارش ایرنا، سید فاضل زمانی 
اف��زود: هم اینک ضری��ب نفوذ تلفن 
همراه در اس��تان بیش از 61 درصد و 
در س��طح کشور نزدیک به 48 درصد 

است.
وی با اشاره به اینکه این آمار جدا 
از مش��ترکان س��ه اپراتور دیگر تلفن 
همراه است، تصریح کرد: بدون شک 
تعداد مش��ترکان تلفن همراه در استان 
به بیش از س��ه میلیون نفر می رس��د. 
زمانی تعداد تلفن همراه های ثابت مشغول به کار در استان را نزدیک به دو میلیون شماره 
اعالم کرد و گفت: ضریب نفوذ تلفن ثابت در اصفهان نزدیک به 41 درصد است که رتبه 

چهارم را از نظر ضریب نفوذ و رتبه دوم را از نظر حجم در کشور دارد.
به گفته وی، متوس��ط ضریب نفوذ تلفن ثابت در کش��ور 34 درصد است. مدیرعامل 
 GSM ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان گفت: هم اینک بیش از 47 هزار ش��ماره تلفن

روستایی از طریق 765 مرکز در روستاهای استان فعال است.
زمانی افزود: شماره تلفن های GSM روستایی با هزینه اولیه 50 هزار ریال در اختیار 

روستاییان قرار می گیرد و پس از آن مانند تلفن اعتباری، شارژ می شود.
وی تعداد مش��ترکان دیتای اس��تان در بخش دولتی را ش��ش هزار و 580 و مشترکان 
بخش خصوصی را 32 هزار و 581 مش��ترک اعالم کرد و گفت: هم اینک 882 روستا در 
استان اصفهان دارای ارتباط مخابراتی است و 461 دفتر ICT روستایی در سراسر استان 
فعالیت دارد. مدیرعامل ش��رکت مخابرات استان اصفهان با اشاره به طرح یکپارچه سازی 
سیس��تم محاسبات قبوض و آبونمان شهرس��تانها گفت: قبوض تلفن هایی که هزینه آنها 
س��ه هزار تومان در ش��هر اصفهان و یک هزار و 200 تومان در سایر نقاط استان باشد از 

سال 88 صادر نمی شود.
زمانی با اشاره به اینکه این کار برای صرفه جویی در چاپ قبوض انجام شده است، 

توضیح داد: هزینه این قبوض در قبوض بعدی مشترکان محاسبه خواهد شد.
به گفته وی، اجرای این طرح در سال 88 حدود یک میلیارد تومان صرفه جویی برای 

شرکت مخابرات استان اصفهان به همراه داشت.

مدی��رکل بنیاد مس��کن چهارمح��ال و بختیاري گف��ت: واحدهاي نیمه تمام مس��کن 
روستایي در سال هاي گذشته و سهمیه امسال بنیاد مسکن استان باید تا پایان سال جاري 
تکمیل شوند. به گزارش فارس، سام انصاري با تأکید بر ضرورت تسریع در روند تکمیل 
خانه هاي روس��تایي اظهار داش��ت: با عنایت به پایان برنامه چهارم توس��عه باید تکمیل و 
احداث واحدهاي نیمه تمام سال هاي گذشته و سهمیه امسال این نهاد تا پایان سال جاري 
در بخش مس��کن روس��تایي به اتمام برس��د. وي تعداد واحدهاي نیمه کاره از س��ال هاي 
گذشته و سهمیه سال جاري را 7  هزار و 534 واحد اعالم کرد و گفت: متقاضیاني که در 
روستاها، شرایط سخت واحد مسکوني مقاوم را دارند، مي توانند هرچه سریع تر در مهلت 
تعیین ش��ده براي دریافت تسهیالت مسکن روستایي به ش��عب تابعه این نهاد مراجعه و 

اقدام کنند.
 انصاري س��قف ف��ردي تس��هیالت روس��تایي را 100 میلی��ون ریال عن��وان کرد و 
گفت: افرادي که از محل اعتبارات س��ال گذش��ته موفق به دریافت تسهیالت 75 میلیون 
ریالي شده اند، ولي تاکنون برگ پایان کار خود را دریافت نکرده اند، مي توانند مابه التفاوت 
خ��ود را دریاف��ت کنند. مدیرکل بنیاد مس��کن چهارمحال و بختیاري ب��ه روند پرداختي 
تسهیالت مسکن مهر در شهرهاي زیر 25 هزار نفر جمعیت اشاره کرد و افزود: متقاضیان 
انفرادي که داراي زمین ملکي باش��ند، مي توانند هرچه سریع تر به شعب این بنیاد مراجعه 
و در صورت داشتن شرایط، تسهیالت مسکن مهر را دریافت کنند. وي سقف تسهیالت 
پرداختي مس��کن مهر را 200 میلیون ریال دانس��ت و گفت: متقاضیان گروه هاي ساخت 
س��ه نفره هم مي توانند با مراجعه به ش��عب این نهاد در س��طح استان از تسهیالت مسکن 
مهر بهره مند ش��وند. انصاري تعداد ش��هرهاي زیر 25 هزار نفر جمعیت در اس��تان را 23 
ش��هر اعالم کرد و افزود: برهمین اس��اس شهر اردل و ناغان در شهرستان اردل، شهرهاي 
سفیددش��ت، فرادنیه، گندمان، نقنه و بلداجي در شهرستان بروجن، شهرهاي بن، سامان، 
هفشجان، نافچ، سورشجان، سودجان، طاقانک و کیان در شهرستان شهرکرد جزء شهرهاي 
زیر 25 هزار نفر جمعیت این اس��تان اس��ت. وي ادامه داد: همچنین ش��هرهاي شلمزار و 
گهرو در شهرس��تان کیار، ش��هرهاي جونقان و باباحیدر در شهرستان فارسان، شهرستان 
کوهرنگ و شهرهاي لردگان، آلوني و مال خلیفه از توابع شهرستان لردگان از دیگر شهرها 

محسوب مي شوند.

 مدی��رکل می��راث فرهنگ��ي، گردش��گري و صنایع دس��تي چهارمح��ال و بختیاري 
گفت: مرمت قالع تاریخي و امامزاده هاي استان 90 درصد پیشرفت فیزیکي دارد. 

 ریاح��ي ب��ه مصوب��ات دور نخس��ت هی��أت دول��ت ب��ه اس��تان اش��اره ک��رد و 
گفت: برهمین اس��اس در دور نخس��ت س��فر هیأت دولت به اس��تان مرم��ت قلعه های 
 تاریخي چالش��تر، دزک و جونقان مطرح و با تصویب هیأت دولت در دس��تور کار قرار 

گرفت. 
وي پیش��رفت فیزیکي مرمت قالع تاریخي استان را در دور نخست 90 درصد عنوان 
ک��رد و افزود: مرمت امامزاده فارس��ان، تأمین 500 میلیون ریال ب��راي تملک اتاق آینه و 
تغییر کاربري به اداري از محل اعتبارات س��ازمان و در صورت تخصیص بیشتر تا سقف 
5 میلیارد ریال براي تملک س��اختمان از محل اعتبارات س��ازمان میراث فرهنگي از دیگر 

مصوبات دور نخست به شمار مي رود. 
ریاح��ي تصویب طرح معرفي مناطق نمونه اس��تان با عنوان منطقه گردش��گري را از 
دیگر این مصوبات اعالم کرد و گفت: برهمین اس��اس مناطق گردش��گري شیدا، سامان، 
چغاخ��ور و کوهرن��گ به عنوان منطقه نمونه گردش��گري در س��طح کش��ور مطرح و به 
تصویب هیأت دولت رسید. مدیرکل سازمان میراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي 
 از ق��رار گرفت��ن منطقه زردکوه در ردیف مطالعات طرح گردش��گري اس��تان خبر داد و 
گفت: این مصوبه در ردیف مصوبات دور نخست ریاست جمهوري به استان مطرح که با 
 تأمین اعتبار از محل اعتبارات میراث فرهنگي با 100 درصد پیشرفت فیزیکي عملیاتي شده 

است.
وي کمک به زیرس��اخت هاي گردشگري اس��تان را از دیگر این مصوبات برشمرد و 
گفت: برهمین اس��اس به منظور تقویت زیرساخت هاي گردش��گري و موزه ها در استان 
زمینه مساعدت و همکاري استانداري با جذب اعتبارات مورد نیاز فراهم و اجرایي شده 

است. 
ریاح��ي با تأکید بر اینکه بناهاي تاریخي همیش��ه نیاز به مراقب��ت و نگهداري دارد، 
گف��ت: ب��ه علت وجود موارد پیش بیني نش��ده در بناهاي تاریخي از یک س��و و پذیرش 
اینکه مرمت امري مس��تمر اس��ت، از س��وي دیگر موجب شده اس��ت تا تعمیر و مرمت 
 بناه��اي تاریخ��ي به عن��وان ی��ک کار پایان ناپذی��ر همواره در ح��ال انج��ام و پیگیري 

باشد. 
وي ادامه داد: برهمین اساس مرمت قلعه هاي تاریخي، مرمت بافت هاي تاریخي، ثبت 
آثار تاریخي و فرهنگي و ثبت آثار معنوي استان در فهرست آثار ملي کشور به عنوان یک 

اقدام جدي از سوي سازمان در حال اجرا است.

امیدرضا نساج پور
در مراسم افتتاح نمایشگاه بصیرت 
که با حضور اس��تاندار اس��تان، امام 
جمعه اصفهان و جمعی از مس��ئوالن 
عقیدتی سیاس��ی اس��تان برگزار شد. 
مسئول ارش��د عقیدتی سیاسی استان 
حجت االسالم والمس��لمین ذهتاب 
ه��دف برگ��زاری این نمایش��گاه را 
ارتقاء فهم و بصیرت سیاس��ی مردم 
 و مس��ئوالن عنوان ک��رد و گفت: در 
غرفه آرائی این نمایشگاه سعی شده 
راه هایی برای ب��رون رفت از جنگ 

نرم دشمن اتخاذ شود و امیدواریم خروجی این گونه نمایشگاه ها برای جوانان ما، آن بصیرت 
عاشورایی باشد که مقام معظم رهبری بدان اشاره کرده اند. 

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان نیز با اش��اره به س��خنانی از مقام معظم رهبری و 
تأکید ایشان بر بصیرت گفت: جنگ نرم در طول تاریخ وجود داشته و چیز جدیدی نیست و 
تأثیر آن از تأثیر جنگ مسلحانه و سخت همیشه بیشتر بوده و وظیفه ما در قبال آن باال بردن 
بصیرت و دانایی مردم کش��ورمان اس��ت. وی یکی از علل مهم شکست پیامبران را ناآگاهی 
و بی بصیرتی مستضعفین عنوان کرد و افزود: تمام انبیاء و اولیاء به خاطر بی بصیرتی مردم 
شکس��ت خوردند و وظیفه ماس��ت که امروز با آگاهی دادن به اقشار جامعه، دوام انقالب را 
افزایش دهیم، در ابتدا باید از خود ش��روع کنیم تا جوانان ما در راه درس��ت قرار گیرند.  در 
ادامه نماینده ولی فقیه و ریاس��ت عقیدتی سیاس��ی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
حجت االس��الم والمسلمین میرمحمدی با تسلیت ایام سوگواری شهادت فاطمه زهرا )س( 
گفت: از سال 75 به بعد مقام معظم رهبری تأکید بسیاری برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن 
داش��ته اند چرا که دشمن از همان روز اول برنامه ای برای 50 سال اول انقالب داشته است 
و رسالت سازمان عقیدتی سیاسی و همه مدیران کشور این است که حرکتی انجام دهند که 
بصیرت و آگاهی اقشار جامعه، بخصوص جوانان باال رود، و اگر امروز شاهد چنین وضعی 
در کش��ور هس��تیم همه به خاطر کوتاهی های خود ما بوده است. وی علت نابسامانی های 
اخیر در جامعه را حضور دش��من عنوان کرد و افزود: هر کجا از سخنان و رهنمودهای امام 
 و مقام معظم رهبری فاصله گرفتیم، دچار چالش شدیم و حوادث پس از انتخابات حرکتی 

آگاه  کننده و حاوی پیام های مهم برای مدیران و مسئوالن ما بود. 
میرمحمدی در پایان با اش��اره به اینکه نسل سوم ما باید بداند چه کسانی در راه انقالب 
حرک��ت می کنند گفت: تقاضای ما از مدیران کش��ور این که ب��رای جوانان میهن که تحت 
مدیریت شما هستند به گونه ای برنامه ریزی کنید که از اینگونه نمایشگاه دیدن کنند و سطح 

آگاهی هایشان باال برود.

در راستای جلوگیری از تصادفات جاده ای و تلفات ناشی از آن طرح ایمنی مدارس 
حاش��یه راههای اس��تان با محوریت اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان به 

اجرا درآمد.
طی مراسمی که با حضور مسئوالن استان و شهرستان تیران و کرون به منظور آزمون 
نهایی طرح ایمنی مدارس حاش��یه راههای این شهرس��تان برگزار شد مهندس شمعانیان 
مدیرکل حمل و نقل پایانه های استان اصفهان هدف از اجرای طرح ایمنی مدارس حاشیه 
راهها را آشنایی با حوادث ناشی از بی توجهی به مقررات عبور و مرور و آموزش قوانین 
و مقررات ایمنی عبور و مرور به دانش آموزان به منظور کاهش حوادث رانندگی در میان 
قش��ر آسیب پذیر کودک و نوجوان عنوان کرد و گفت: طرح ایمنی مدارس حاشیه راهها 
از س��ال 1383 با شناسایی 180 مدرسه حاش��یه راهها در استان اصفهان آغاز و برحسب 
اولویت این مدارس مورد آموزش قرار گرفتند که در سال تحصیلی 89-88 نیز تعداد 166 

مدرسه با 18 هزار و 580 دانش آموز مورد آموزش ایمنی عبور و مرور قرار گرفتند.
وی در ادامه هزینه اجرای این طرح در سال جاری را یک میلیارد و 950 میلیون ریال 
عنوان کرد و گفت: در این راس��تا از اوایل س��ال تحصیلی ضمن آموزش توجیهی مربیان 
مدارس مذکور و تهیه وس��ایل کمک آموزش��ی از قبیل کتاب، وس��ایل گذربان و بنرهای 
ترافیکی، آموزش عبور و مرور و پیک نوروزی توس��ط این اداره کل، تدریس در مدارس 

آغاز شد.

رئیس جمعیت هالل احمر نجف آباد گفت: این س��ازمان هر س��ال به یک تا 5 هزار نفر 
از ش��هروندان، مس��ائل مربوط به امداد و نجات را آموزش مي دهد. امیر جاللیان در گفتگو با 
فارس در نجف آباد اظهار داش��ت: این س��ازمان هر س��ال به یک تا 5 هزار نفر از شهروندان، 
مسائل مربوط به امداد و نجات را آموزش مي دهد. وي با اشاره به برنامه هاي هفته هالل 
 احمر در شهرس��تان نجف آباد گفت: همزمان ب��ا این هفته، همایش امدادگران و داوطلبان 
هالل احمر شهرس��تان نجف آباد برگزار مي ش��ود. رئیس جمعیت هالل احمر نجف آباد 
مهم تری��ن برنامه هاي این همایش را آم��وزش علمي و حرفه اي امداد و دیدار با داوطلبان 
و امداد گران بیان کرد. وي افزود: در شهرس��تان نجف آباد 10 تیم 33 نفره امدادگر فعال 
هستند که در مواقع ضروري و مورد نیاز فعالیت هاي خدماتي، حمایتي، آموزشي، درماني 
و همچنی��ن خدم��ات عام المنفعه و جم��ع آوري کمک هاي مردمي ب��راي حمایت افراد 

بي بضاعت را انجام مي دهند.
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان نجف آباد اظهار داشت: تیم هاي مختلف امدادگران هر 

هفته جلسات هفتگي براي برنامه ریزي فعالیت ها برگزار مي کنند.
جاللی��ان اهداي خون را از دیگر برنامه هاي هفته هالل احمر بیان کرد و افزود: این برنامه 
در دانش��گاه ها و بخش مهردشت انجام مي گیرد. وي همچنین از تشکیل کاروان خدمات بشر 
دوس��تانه و اعزام به منطقه محروم پش��ت کوه خبر داد و گفت: با اعزام این کاروان خدمات 

حمایتي، آموزشي و درماني به مردم این منطقه محروم ارائه مي شود. 

ش��هردار اصفه��ان از احداث ش��هر 
ش��ادی ها به منظور ایجاد طیف وس��یعی 
پش��توانه ای  و  تفریح��ی  جاذبه ه��ای  از 
ب��رای طرح ه��ای خدمات��ی و عمرانی با 
مش��ارکت بخ��ش خصوص��ی در منطقه 
 هفت خب��ر داد. به گزارش فارس، س��ید 
مرتضی س��قاییان نژاد در حاش��یه دیدار با 
اهالی منطقه هفت اصفهان گفت: در سال 
جاری طرح های منطقه هفت همانند سایر 
مناطق بر مبنای محله محوری و ش��هروند 
م��داری تعری��ف ش��ده و در این راس��تا 
ش��هرداری س��عی دارد پروژه ه��ای قابل 
توجهی را به اجرا درآورد. وی با اشاره به 
آغاز عملیات احداث خیابان های اشراق و 
شاهد تصریح کرد: این دو طرح در دستور 
کار ش��هرداری قرار گرفته و امید است تا 
پایان سال جاری این معابر به ویژه خیابان 

اش��راق در اختیار ش��هروندان قرار گیرد. 
وی ب��ه اج��رای دو پروژه مش��ارکتی در 
س��طح منطقه هفت اشاره و اظهار داشت: 
ای��ن طرح ها با هدف تقوی��ت منابع مالی 
این منطقه و به عنوان پش��توانه پروژه ها به 
ویژه احداث معابر جدی��د در نظر گرفته 
ش��ده است. شهردار اصفهان احداث شهر 
ش��ادی ها در منطق��ه هف��ت با مس��احتی 

بال��غ بر 10 هزار مترمرب��ع را از مهم ترین 
طرح های مش��ارکتی این منطقه معرفی و 
اع��الم کرد: این طرح بزرگ  برای ایجاد و 

ترویج جامعه ای شاد و با نشاط است.
ب��زرگ  مجموع��ه  س��اخت  وی   
ورزش��ی به توانی و تفریح��ی را از دیگر 
پ��روژه مش��ارکتی منطقه 7 بر ش��مرد و 
 افزود: ب��ا بهره برداری ای��ن دو طرح و با 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی، منطقه 
هف��ت متحول می ش��ود. س��قاییان نژاد با 
بیان اینکه آس��فالت معابر اصلی و فرعی 
و پیاده روس��ازی در س��طح منطقه هفت 
اصفهان در س��ال جاری به صورت ویژه 
انجام می ش��ود، ادامه داد: بلوار فرزانگان 
نی��ز با اعتباری بالغ ب��ر 2 میلیارد تومان با 
مساعدت ش��هرداری مرکزی درسال 89 

ساماندهی می شود. 

شهرکرد
خبرنگار زاینده رود

مدیرکل مدیریت بح��ران چهارمحال 
و بختی��اری گف��ت: 901 برنام��ه و پروژه 
در یک برنامه چهار س��اله برای پیشگیری، 
آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی همراه 
ب��ا ارتقای جایگاه و س��اختار تش��کیالتی 
مدیری��ت بح��ران ای��ن اس��تان تعریف و 
 تصوی��ب ش��ده اس��ت. س��تار فره��ادی 
اف��زود: در این برنامه چهار س��اله 5 هزار 
و 173 میلی��ارد و 90 میلی��ون ریال اعتبار 
هزینه خواهد ش��د.وی خاطرنش��ان کرد: 
30 درص��د برنامه ها و پروژه های مذکور 
 در سال جاری عملیاتی می شود. فرهادی 
گفت: در بخش پیشگیری مهمترین برنامه 
ه��ا، اج��رای طرحه��ای مطالعات��ی و ریز 
پهن��ه بندی لرزه ای در 20 ش��هر اس��تان، 
سیاس��تگذاری، هماهنگ��ی و نظ��ارت بر 
س��اماندهی و ظاهر س��ازی رودخانه های 
اس��تان به طول 200 کیلومتر، ساماندهی و 
الیروبی مسیل های 239 روستای استان به 

طول 260 کیلومتر اس��ت. وی، زیرسازی 
و مقاوم س��ازی ش��بکه فرس��وده انتقال و 
توزیع آب ش��رب روستاها را به طول 500 
کیلومتر،هدایت آبهای سطحی وساماندهی 
مس��یلهای 27 ش��هر به طول 60 کیلومتر، 
اجرای طرحهای آبخیزداری، آبخوانداری، 
کنترل، پخش س��یالبها، اح��داث بندهای 
کوچک خاکی به تعداد 25 بند، بهس��ازی، 
مقاوم سازی شبکه فرسوده انتقال و توزیع 
آب ش��رب ش��هرها به طول 300 کیلومتر 
را از دیگ��ر برنامه های بخش پیش��گیری 
برنامه مزبور عنوان کرد. فرهادی همچنین 
ایج��اد بان��ک اطالعاتی جام��ع مدیریت 
بحران، تکمیل و تجهیز ساختمان مدیریت 
بحران،خرید و تجهیزات و امکانات مقابله 
با بحران شامل ماشین آالت به تعداد 100 
دس��تگاه و خرید تجهی��زات برف روب و 
توس��عه ایس��تگاه های لرزه ن��گاری را از 
مهمترین برنامه های اجرایی بخش آمادگی 

مدیریت بحران استان برشمرد.
وی، برنامه ه��ای بخ��ش مقابل��ه ب��ا 

بح��ران را نص��ب سیس��تم های هش��دار 
س��ریع در مراکز حس��اس متناسب با نوع 
خطر، تقویت و توسعه 22 پایگاه امداد و 
فوریتهای پزش��کی، تجهیز بیمارستان 36 
تختخوابی سیارصحرایی استان، خرید 35 
دستگاه ماشین آالت امداد ونجات،احداث 
27 سالن چند منظوره مدیریت بحران در 
شهرها و احداث انبارهای نگهداری اقالم 
 امدادی در شهرس��تانهای هفتگانه اس��تان 

بر شمرد.
بح����ران  م���دیری��ت   مدی����رکل 
چهارمح��ال وبختی����اری گف��ت: اجرای 
دستورالعمل ضوابط ایمنی و رعایت آن در 
ساخت و سازها، لحاظ کردن ویژگی های 
توس��عه پایدار در بازس��ازی مناطق حادثه 
دیده، مقاوم س��ازی و بازسازی چهار هزار 
واحد مسکونی خس��ارت دیده، بازسازی 
راه ها، تأسیسات و شریانهای آسیب دیده 
به طول 250 کیلومتر از برنامه هایی اس��ت 
که در بخش بازسازی این برنامه چهار ساله 

اجرا خواهد شد. 

رئیس  اس��المیان،  محمود 
ات��اق بازرگان��ی اصفه��ان در 
این نشس��ت گفت: ه��دف از 
برگزاری این نشستها، آشنا شدن 
بازرگانان دو کشور با  توانمندیها 
و نیازهای طرفین اس��ت و امید 
است بتوانیم سطح مبادالت دو 

کشور را توسعه دهیم.  
وی اظهار داشت: نیازمندی 
در  بس��یاری  توانمندیه��ای  و 
اصفهان و پورتو وجود دارد که 
بازرگانان دو کش��ور می توانند 
مکملی برای توسعه ارتباط دو 
کشور ش��وند و اتاق بازرگانی 
دو کشور می توانند با در اختیار 
ق��رار دادن اطالع��ات ب��ه روز 
اقتصادی و نیازسنجی صادرات 
و واردات کاال و خدم��ات در 
تعمیق روابط تجاری دو کشور 
مؤثر باشند. وی تبادل اطالعات 
اقتصادی را س��رآغاز توس��عه 

روابط اقتصادی دو کشور ایران 
و پرتغال برش��مرد و گفت: در 
حال حاضر ص��ادرات ایران به 
پرتغال 225 میلیون دالر ش��امل 
نفت خام و مشتقات نفتی است 
و تنها 25 میلیون دالر به کاالهای 
غیر نفتی ایرانی اختصاص دارد. 
وی ص��ادرات پرتغ��ال به ایران 
را 220 میلیون دالر برش��مرد و 
گفت: مصالح ساختمانی، مواد 
دارویی و دس��تگاههای ساخت 
ماش��ین آالت، عم��ده واردات 

ای��ران از پرتغ��ال اس��ت. وی 
برگزاری نمایشگاه توانمندی های 
اقتصادی دو کش��ور را گام دوم 
توسعه روابط تجاری برشمرد و 
گفت: توانمندی های دو کشور 
می تواند در قالب نمایشگاههای 
مش��ترک به اطالع بازرگانان و 
فع��االن اقتصادی برس��د. وی 
برقراری ارتباط بزرگترین بانک 
خصوصی پرتغ��ال با پنج بانک 
خصوصی ایران را گام ارزنده در 
تعمیق روابط اقتصادی دو کشور 

ذکر کرد. آنتونی باروس رئیس 
ات��اق بازرگانی پرتغ��ال در این 
نشست گفت: در طول یک سال 
گذشته این دومین هیأت تجاری 
از پرتغال است که به ایران سفر 
کرده و بازرگانان پرتغالی آمادگی 
توسعه روابط اقتصادی با همتایان 
ایرانی خود را دارند. وی تشکیل 
دفاتر تجاری ای��ران و پرتغال در 
دو کش��ور را گام��ی ارزنده برای 
افزایش روابط اقتصادی دانس��ت 
و گفت: باید از مرحله گفتگو به 
مرحله عمل وارد شویم و سطح 
مبادالت اقتصادی را ارتقاء دهیم. 
وی از پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی 
اصفهان در برگزاری نمایش��گاه 
مشترک در دو کشور استقبال کرد 
و گفت: برگزاری این نمایش��گاه 
می تواند زمینه تب��ادل اطالعات 
با هدف آش��نایی با ظرفیتهای دو 

کشور را فراهم سازد.   

رئی��س س��تاد ام��ر ب��ه مع��روف و 
 نه��ی از منک��ر چهارمح��ال و بختی��اری 
گف��ت: زیبایی، عفت زنان و غیرت مردان 
اس��ت. به گزارش ایس��نا حجت االسالم 
البرز رئیسی افزود: براساس دستورالعمل 
 اب��الغ ش��ده، س��تاد ام��ر به مع��روف و 
نهی از منکر، مسئول ارزیابی و نظارت بر 
عفاف و حجاب است، سازمانها و ادرات 
نیز دارای یک ش��ورای ام��ر به معروف و 

نهی از منکر هستند. 
وی تصری��ح کرد: صنف بان��وان نیز 
ش��ورای خ��اص خ��ود را دارد، بنابراین 
فعالیت با توجه به دس��تور العمل خاص، 
نه به ص��ورت الزام و اجبار که بداخالقی 
اجتماع��ی به وجود م��ی آورد باید دنبال 
ش��ود. حجت االسالم رئیسی با بیان اینکه 
حج��اب و عفاف از گذش��ته و حتی قبل 
 از اس��الم نیز وجود داش��ته خاطرنش��ان 
ک��رد: حجاب گل س��رخی اس��ت که در 
برابر بادها ت��وان مقابله ندارد و این بادها 

هوس ها هستند. 
وی ب��ا تأکید به مطالعه کتاب مس��أله 
حجاب ش��هید مطهری گفت: حجاب نه 
تنها محدودیت نیس��ت بلک��ه مصونیت، 
اس��ت.  آرام��ش  موج��ب  و   راهگش��ا 
حجت االس��الم رئیس��ی اظهار داش��ت: 
بی حجابی مانند ش��اخی بیرون از حصار 

باغ اس��ت که طمع هر رهگذری را برای 
بهره برداری به س��مت آن جلب می کند، 
بنابرای��ن حجاب دژ و قلعه ای برای دفاع 

از گوهر عفاف است.
 وی تصری��ح کرد: حج��اب نه زندان 
محدود کنن��ده زنان بلک��ه موجب عزت 
و ارزش آنها اس��ت و تنه��ا فاقدان کمال 
س��یرت می کوش��ند جمال صورت را به 

نمایش بگذارند. 
ب��ه گفت��ه وی، هی��چ ک��س ب��ه نام 
آزادی دی��وار خان��ه خ��ود را برنداش��ته 
 و ش��ب هن��گام در آن را ب��از نگذاش��ته 

است. 
رئی��س س��تاد امر به مع��روف و نهی 
از منک��ر با بی��ان اینکه آی��ا گوهر عفاف 
 ک��م ارزش ت��ر از جواه��ر اس��ت ادامه 
داد: خانمها چنانچه جواهری داشته باشند 
به خوب��ی از آن حفاظ��ت می کنند برای 
اینکه آس��یبی به آن وارد نشود، اما چگونه 
حاضر هستند زینت های ظاهری خود را 

در برابر نامحرمان به نمایش بگذارند. 
وی تصری��ح کرد: خداوند بنده ای را 
که شرم و ش��کیبایی، عفاف، عزت نفس 
داش��ته باشد دوست دارد چرا که صفاتش 
نیک��و، گناهان��ش ک��م و منزلتش بیش��تر 

است. 
حجت االسالم رئیسی عفت را زکات 

زیبای��ی دانس��ت و اف��زود: زیبایی عفت 
زن��ان و غیرت مردان اس��ت بنابراین اگر 
پوش��ش ها حفظ ش��ود جامعه نی��ز زیبا 

خواهد شد.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه ه��ر پوشش��ی 
حج��اب نیس��ت بلکه پوشش��ی ک��ه به 
اس��ت  حج��اب  ده��د  ارزش   انس��ان 
گف��ت: ب��ه فرموده مق��ام معظ��م رهبری 
بهترین حجاب و پوش��ش چادر اس��ت و 
 چادر مشکی بی اش��کال است و کراهت 

ندارد. 
وی به اهداف دشمنان اسالم از تهاجم 
به حجاب زنان اسالمی اشاره و خاطرنشان 
ک��رد: از ه��م پاش��یدن ارزش��های ملی و 
معنوی، حذف شعائر اسالمی، اشاعه منکر 
و جلوه های فس��اد، از بی��ن بردن غیرت 
زنان و مردان مس��لمان، دگرگون س��ازی 
تق��وا و خلوص مس��لمین، مه��ار کردن 
شیوه های امت اسالمی و ترویج فرهنگ 
مبتذل غربی، رواج باور تضاد بین توسعه 
پای��دار با حجاب، از بین بردن اس��تحکام 
خان��واده و فراه��م ک��ردن زمین��ه ابتذال 
فرزن��دان از عمده ترین اهداف دش��منان 
 اس��الم از تهاجم به حجاب زنان مسلمان 
است. وی ترویج ازدواج آسان، بهنگام  و 
آگاهانه را یکی از راهکارهای حل معضل 

بدحجابی دانست.
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شهرستانها



منب��ع  عجی��ب،  بس��یار  روی��داد  ی��ک  در 
ناشناس��ی در یک��ی از کهکش��ان های نزدی��ک به 
ک��ره زمین امواج رادیویی خاص��ی را به کره زمین 

ارسال کرده است. 
نزدیکی ه��ای  در  ناش��ناخته  ش��یء  ای��ن 
امواج��ی  انتش��ار  ب��ه  M82 ش��روع  کهکش��ان 
کرده که تاکنون مش��ابه آن توس��ط اخترشناس��ان 

رؤیت نشده است. 
آقای تام ماکس��الو از مرکز نجوم جادرل بنک 
در انگلس��تان که در تیم کاشف این امواج حضور 
داشته اذعان می کند، ما نمی دانیم این امواج چیست 

و از کجا می آید. 
این امواج احتماالً متعلق به یک ش��یء بس��یار 
متراکم اس��ت که با مواد اطراف خود در فضا تلفیق 
ش��ده اس��ت و این می تواند یک س��یاه چاله یا یک 
سیاه چاله درون یک محیط غیرعادی فضایی باشد. 
در واق��ع خصوصیات امواج ارس��ال ش��ده به 
زمین به گونه ای است که هیچ شباهتی به آنچه که 

تاکنون در کائنات دیده شده، ندارد. 
جری��ان کش��ف این ام��واج در ماه می س��ال 
گذشته و در زمان رصد انفجارهای ابرنواختری در 

کهکشان M82 رخ داده است. 
لکه روش��نی از ام��واج در مدت زمان بس��یار 
کوتاهی منتش��ر ش��دند، که از نظ��ر قواعد فیزیک 
نجوم سرعت این انتشار بسیار زیاد بوده و موجب 

حیرت منجمان شده است. 
از آنجا که امواج ناشی از سوپرنواها در طی چند 
هفته به حداکثر روشنایی می رسند و سپس پس از 
چند ماه روشنایی خود را از دست می دهند، امواج 
ارس��الی شباهتی به امواج منتشر شده از سوپرنواها 

ندارند و از الگوی آنها پیروی نمی کنند. 
س��ال  ی��ک  ط��ی  در  جدی��د  ام��واج  ای��ن 
روش��نایی خود را از دس��ت ن��داده و طیف آن نیز 

پایدار است. 
گزارش این کش��ف عجیب که می تواند حاکی 
از وجود منبعی ناش��ناخته در ت��الش برای ارتباط 
با کره زمین باش��د، توس��ط آقای ماکسالو در روز
14 آوریل به جلسه مرکز ملی نجوم در گالسکو در 

انگلستان ارائه شده است. 
ش��اید به زودی منجمان به دنبال س��ازماندهی 
هیأت اس��تقبال کره زمین از موجوداتی باش��ند که 
از کهکش��ان های نزدیک پیام های رادیویی مخابره 

می کنند!

ناس��ا اولین فیلم ی��ک توف��ان فرازمینی را با 
اس��تفاده از تصاویر ارس��الی کاوش��گر کاسینی از 
رعد و برق های ایجاد ش��ده در اتمس��فر س��یاره 

زحل تهیه کرد. 
این اولی��ن فیلم از رعد و ب��رق بر روی یک 

سیاره دیگر است. 
ای��ن فیلم را ناس��ا ب��ا اس��تفاده از تصاویر و 
اطالعات ارس��الی توسط کاوش��گر کاسینی تهیه 

کرده است. 
ای��ن تصاوی��ر از توده ای به وس��عت 3 هزار 
کیلومتر تهیه ش��ده اس��ت و نور برق آن به طول 

300 کیلومتر در فضا گسترده می شود. 
در ای��ن فیل��م، فالش ه��ای نوران��ی دی��ده 
می ش��وند و ص��دای رعد در ام��واج رادیویی به 

گوش می رسد. 
ای��ن صداه��ا زمانی که رعد و ب��رق به زحل 

برخورد می کند، ساطع می شوند. 
براساس گزارش اس��پیس، حالت رعد و برق 

زحلی همانند رعد و برق زمین است. 
به گفته این محققان، در این سیاره توفان هایی 
رخ می دهد که بس��یار پرقدرت تر از توفان های 

زمینی است. 
بر روی زحل تعداد این پدیده ها بسیار اندک 
است، اما زمانی که رخ می دهند می توانند ماه ها 

به طول انجامند. 
دانشمندان که از دیدن این فیلم به هیجان آمده 
بودند، توانستند موضوع جدیدی را نیز در تصویر 
جدید تلسکوپ فضایی هرشل ببینند که تا به حال 

به آن توجه نداشتند.
تصوی��ر فروس��رخ از ابر مولکول��ی روزتا که 
توسط رصدخانه فضایی هرشل گرفته شده است. 
نکت��ه جدید این اس��ت که س��تارگان درون 
تصاویر جدید تلسکوپ فضایی هرشل از سحابی 
روزتا بس��یار عظیم تر هس��تند و هر یک 10 برابر 

بزرگتر از خورشید هستند. 
لکه ه��ای س��یاه در ای��ن س��حابی، پیل��ه یا 
زایش��گاه های گرد و غبار هس��تند که در نهایت 
به س��تاره های بزرگ در حدود 10 مرتبه بزرگتر 
از خورش��ید تبدیل می ش��وند. لکه های کوچک 
نزدیک به مرکز و در مناطق سرخ رنگ این تصویر 
پیش س��تاره هایی کم جرم هس��تند که اندازه ای 

برابر با خورشید دارند.
 اما مشاهده رعد و برق های فضایی و کشف 
س��تارگان بسیار بزرگتر از خورش��ید باعث نشده 
است تا س��تاره شناس��ان از نجوم آماتوری غافل 

شوند و آن را به فراموشی بسپارند.

امواج رادیویی
بسیار مرموز از یک 

کهکشان  نزدیک
رعد و برق هاي زحل10یافته دیــدنی در گــوگــل ارث

زمانی کریس��تف کلمب و فردیناند ماژالن برای اکتش��اف 
در زمین، مجبور به پیمودن دریاها و قاره ها آن هم با مش��قت 

بسیار بودند.
در مورد اکتش��افات فضایی نیز جریان به همین منوال بود 
و دانشمندان سال  ها روی ساخت ماهواره  ها وقت گذراندند 
و مطالع��ه و تحقیق کردند تا بتوانند روی ماه قدم بگذارند. اما 
اکتشاف در عصر جدید به سادگی نشستن پشت میز و استفاده 
از تصاوی��ر ماهواره  ای با کیفی��ت و ابزاری چون گوگل ارث 
شده و هر کس��ی می  تواند تنها با اتصال به اینترنت در جهان 

به اکتشاف بپردازد. 
در ح��ال حاض��ر هزاران جامع��ه آنالین وج��ود دارد که 
یافته ه��ا و فهرس��ت خ��ود را از نق��اط ناش��ناخته جهان در 
اختی��ار کاربران قرار می  دهند و در واقع اطلس��ی از اطالعات 
قرن بیس��ت و یک��م را ایجاد کرده  اند. ای��ن اطلس تنها برای 
افرادی که در جس��تجوی سرگرمی هستند  نیست، بلکه حتی 
دانش��مندان و پلیس نیز از این اب��زار به ویژه گوگل ارث بهره 
می  برند. گ��وگل ارث تاکنون باعث اکتش��افات غیر معمولی 

شده که مختص دنیای دیجیتالی است.
10 یافته جالب روی گوگل ارث:

1- شهر گم  شده آتالنتیس
آی��ا این تصوی��ر بقایای گم ش��ده س��رزمین آتالنتیس را 
نش��ان می  دهد یا نه؟ در هاله ای از ابهام است. اما کاوشگران 
مش��تاق، معتقدند که این تصویر شبکه  مانند، همان کناره  های 
س��احلی آفریقا با آن خیابان های مرموز، آتالنتیس را نش��ان 
می  دهد که حدود 30 قرن قبل زیر دریا مدفون ش��ده اس��ت.  
ای��ن اکتش��اف واقعی به چیزی فراتر از یک س��رگرمی تبدیل 
شده اس��ت. ناظران اعتقاد دارند که این منطقه شبکه  مانند در 
ابع��اد ویلز در بریتانیا اس��ت ولی در ص��ورت اثبات آن، ما با 
یکی از اکتشافات بزرگ بشر درباره شهرسازی باستانی مواجه 
خواهیم بود. از سوی دیگر مهندسان گوگل ارث اعالم کردند 
که این الگوی شبکه  ای فقط یک محصول دیجیتالی است که 
به واسطه امواج صوتی ساطع شده از کشتی  های اکتشافی، که 
درحال جمع  آوری اطالعات نقش��ه  ب��رداری بودند، به وجود 

آمده است.
2- لوگوی فایرفاکس

یک��ی از تصاویری که توس��ط گوگل ارث گرفته ش��ده، 
تصویری اس��ت که شبیه لوگوی مرورگر فایرفاکس است. این 
تصوی��ر در یک زمین کش��اورزی پ��رورش ذرت در اورگون 
ثبت ش��ده و البته مهندسان معتقدند که س��ر منشأ این عکس 
چندان هم اسرارآمیز نیست. زیرا در سال 2006 گروه کاربران 
لینوکس دانش��گاه ایالت اورگون با ص��ف  آرایی برنامه  ریزی 
شده و درست کردن لوگوی فایرفاکس در ابعاد 45 هزار پایی، 

رسیدن این مرورگر به 50 میلیون دانلود را جشن گرفتند.
3- محل فرود آدم های فضایی 

ای��ن تصوی��ر واقعًا یک��ی از رموز گوگل ارث به ش��مار 

می رود. این ش��کل عجیب و غری��ب می تواند مربوط به یک 
پایگاه هوای��ی در امریکا یا انگلیس باش��د. البته وزارت دفاع 
بریتانی��ا اع��الم کرده که ای��ن عکس رد یک موتور س��یکلت 
اس��ت، اما برخی معتقدند که این تصویر مربوط به نوعی ابزار 
کالیبراسیون برای ماهواره ها است. اینها گمانه  زنی  هایی بیش 
نیس��ت و هنوز هیچ کس به طور قطع نم��ی  داند که موضوع 
از چ��ه قرار اس��ت، مقامات نظامی هم در ای��ن مورد توضیح 

بیشتری نداده اند.
4- مسیر پر پیچ و خم اوپرا

اوپرا وینف��ری، یکی از زنان تأثیرگذار صنعت س��رگرمی 
و مجری توانمند امریکایی اس��ت که ع��الوه بر اجرای برنامه 
تلویزیونی پربیننده، نش��ریه ای با نام O را هم منتشر می  کند. 
اوپرا از س��وی نش��ریه فوربس به عنوان قدرتمندترین چهره 
هالیوود معرفی شده است. با این اوصاف چرا عکس وی را در 
مزرعه ذرت به تصویر نکشند؟ یک مزرعه  دار آریزونایی برای 
ادای احت��رام به اوپرا تصویر وی را در س��ال 2004 در مزرعه 

ذرت خود درست کرده است.
5- صلیب شکسته 

زمان��ی که بنی��اد نیروی دریایی کورونادو در س��ن  دیه گو 
س��اخت این مجتمع ساختمانی را در س��ال 1967 آغاز کرد، 
هرگ��ز تصور نمی  کرد که از فاصله دور این مجتمع ش��بیه به 

صلیب آلمان نازی دیده شود.
کارآگاهان گوگل ارث در س��ال 2007 دریافتند که 4 بنای 

غی��ر متصل به این مجتمع از باال ش��بیه صلیب شکس��ته، نماد 
آلمان نازی است. بعد از این جریان، نیروی دریایی اعالم کرد 
که برای پوشاندن این شکل حدود 600 هزار دالر صرف کرده 
و به گفته یکی از سخنگویان آن، هیچ  گاه قصد نداشتند که این 

مجتمع به شکل یک سمبل و به ویژه این نماد منفور باشد.
6- کشتی شکسته

S.S. Jassim،  ی��ک کش��تی حمل ب��ار بولیویایی بود که 
در س��ال 2003 به گل نشست و در س��احل سودان در منطقه 
) Wingate Reef off ( در آب دریا فرو رفت. این کش��تی 
هم  اکنون یکی از بزرگ  ترین کشتی شکسته  هایی است که از 

طریق گوگل ارث می توان دید.
7-  قبرستان هواپیما

پای��گاه نیروی هوایی دیویس- مونتان در خارج از ش��هر 
توسکان واقع در آریزونا یکی از مکان  هایی است که هواپیماها 
 B در آن از بی��ن می  روند. بیش از 4 هزار هواپیمای نظامی از
520-گرفت��ه تا جت ه��ای بمب  افکنی ک��ه در رادارها دیده 
نم��ی  ش��وند، در این پایگاه پارک ش��ده  اند. هر ک��دام از این 
هواپیماه��ا مأموریتی از نجات ج��ان تا نابود کردن را بر عهده 
داش��ته  اند. این تصویر یکی از محب��وب  ترین تصاویر آنالین 
ماهواره ای شناخته شده و گشت  و گذار آنالین جالبی به شمار 

می  رود.
 8-  صورتی در خاک رس

این تصویر مبهوت کننده، ش��بیه به یک صورت است که 
در آلبرتا واقع در کانادا وجود دارد و کاماًل طبیعی اس��ت. این 
صورت که به )Badlands Guardian( مش��هور ش��ده در 
واقع دره ای در سرزمین رسی است که با گذشت زمان فرسوده 
ش��ده است. مسیرهایی در گوشه این تصویر وجود دارد که به 

شکل هدفون به نظر می  رسد.
9- دریاچه خونی در عراق

این دریاچه قرمز رنگ خارج از شهر صدر عراق واقع شده 
که اولین بار در س��ال 2007 مورد توجه قرار گرفت و حدس 
و گم��ان  هایی را ب��ه وجود آورد. یک��ی از مقامات اطالعات 
 Boing( محرمان��ه به نقل از منابع آگاه در گفتگ��و با وبالگ
Boing( اع��الم کرد که کش��تارگاه های ع��راق برخی اوقات 
خون حیوانات ذبح شده را در کانال ها جاری می  کنند. اما به 
نظر می  رس��د که این رنگ از فاضالب، آلودگی یا فرآیندهای 

پاک  سازی آب نشأت گرفته باشد.
10- آزمایش موشکی

گوگل ارث نمونه های زیادی از هواپیماها، هلی  کوپترها و 
حتی بالون ها دارد که در حین پرواز عکس  برداری شده  اند.

اما به نظر می  رس��د که این تصویر یک آزمایش نظامی در 
کوه های یوتا اس��ت که در این صورت، آزمایش موش��کی به 
ش��مار می  رود. البته برخی معتقدند که این تصویر تنها مربوط 
به یک هواپیمای معمولی اس��ت. اما اگر کمی از نزدیک به آن 
نگاه کنیم، موشک هایی را روی بال این هواپیما خواهیم دید.

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970354701569
شماره پرونده: 8809980358100885

شماره بایگانی شعبه: 880923
تاریخ تنظیم: 1388/12/05

شاکی: آقای مهران قبادی به والیت از فرزندش محمدرضا به نشانی اصفهان خ میرک 
سپاهان پ 12 واحد 5

متهمین: 1. آقای حجت صفری به نشانی مجهول المکان
2. آقای مجتبی مرادی به نشانی خ مولوی کوچه شهید اکبری پ 66

اتهام ها: 1. آدم ربایی 2. سرقت مستوجب حد
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به اصدار رأی مینماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای حجت صفری فرزند نادر دایر بر آدم ربایی و سرقت موضوع 
کیفرخواس��ت دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه از توجه به شکایت آقای 
مهران قبادی به والیت از فرزندش محمدرضا )مشهور به فرهان(، گزارش و تحقیقات 
مأمورین و اظهارات مجتبی مرادی که مؤید صحت اظهارات شاکی میباشد و نظر به 
فراری بودن متهم و عدم دفاع اتهامات انتسابی را محرز و مسلم می داند که مستنداً به 
مواد 656 و 621 از قانون مجازات اسالمی از بابت بزه آدم ربایی به تحمل پانزده سال 
حبس تعزیری و از بابت بزه سرقت به تحمل یکسال حبس تعزیری و 74 ضربه شالق 
تعزیری محکوم می گردد. در خصوص رد مال با توجه به اینکه زنجیر مس��روقه به 
شاکی مسترد شده دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد. در خصوص اتهام مجتبی مرادی 
فرزند نوراهلل دائر بر معاونت در آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه با عنایت به اینکه 
حسب دفاعیات متهم و اظهارات شاکیه وی در خصوص آدم ربایی دخالتی نداشته و 
سوءنیتی در تحصیل مال از طریق سرقت نداشته و به قصد اعاده زنجیر طال به شاکی آن 
را از متهم گرفته است مستنداً به ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت 
متهم از اتهامات انتسابی صادر و اعالم می گردد. در خصوص اتهام متهم دیگر پرونده 
به نام علی اردکی دائر بر مشارکت در آدم ربایی و سرقت با توجه به عدم اظهارنظر 
کیفرخواست دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد. رأی صادره در قسمت محکومیت 
غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و پس از آن 

ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر است.
نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان، طبقه1، اتاق شماره 152 
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محمدرضا مفیدیان- رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
و  و 8709980369500436  و 8709980369500435  و 87  کالس��ه: 88/87 

8709980369500474 و 8709980369500059
دادنامه: 1479 و 1478 و 1477 و 88/9/30-8809970369501476

مرجع رسیدگی شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان
تجدیدنظرخواهانها و تجدیدنظرخواندگان: 1- آقای محمد لطیفیان با وکالت مجتبی 
نصرآزادانی ساکن اصفهان چهار راه توحید طبقه فوقانی بانک ملت واحد شماره 7 به 
طرفیت آقای حسن آجودانیان با وکالت آقای محمدعلی فقیهی ساکن اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالی چهارراه نیکبخت نبش کوچه محمدآباد ساختمان امیر 2- محمد 
لطیفیان به طرفیت جواد پوستی فرزند عبدالوهاب ساکن اصفهان خ فردوسی کوچه 
حاتم بیک پ 3 3- جواد پوستی به طرفیت حشمت آغامسرت فرزند مرتضی ساکن 
اصفهان خ جی جنب سپاه پ 21 و محمد لطیفیان و محمود لطیفیان و آقای حسن 
آجودانیان س��اکن اصفهان خ ملک بن بست صالحیون بن بست دست راست منزل 
روبرو بهمن پ 4- آقای محمدعلی فقیهی سرشکی بوکالت آقای حسن آجودانیان 

بطرفیت آقای محمود لطیفیان با وکالت آقای مجتبی نصرآزادانی
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 8609970350900902-86/7/30 صادره از شعبه 

نهم حقوقی اصفهان و دادنامه اصالحی 86/10/15-8609970350901160
 گردش��کار: دادگاه خت��م رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بص��دور رأی 

می نماید.

رأی دادگاه
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای مجتبی نصرآزادانی بوکالت از آقای محمد لطیفیان 
بطرفیت آقای حسن آجودانیان با وکالت آقای محمدعلی فقیهی نسبت به آن قسمت 
از دادنامه شماره 8609970350900902-86/7/30 صادره در پرونده کالسه 1239/85 
ع/ 9 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه 
به استرداد عین دو جلد سند مالکیت مربوط به پالک ثبتی 1188/3 واقع در بخش پنج 
ثبت اصفهان )که متعاقباً طی دادنامه اصالحی شماره 86/10/15-8609970350901160 
شماره صحیح پالک ثبتی مذکور 11188/3 اعالم گردیده است( بعالوه پرداخت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد و در مورد دعوی جلب ثالث تقدیمی از طرف 
تجدیدنظرخواه موصوف بطرفیت آقای جواد پوس��تی بخواسته اعالم مشارالیه به در 
اختیار داشتن اسناد ادعایی تجدیدنظرخوانده مذکور و همچنین در خصوص دعوی 
جلب ثالث مجلوب اش��اره ش��ده بطرفیت خانم حشمت آغا مسرت بخواسته الزام 
مجلوب به استرداد اسناد ادعایی آقای حسن آجودانیان، دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده های امر و صورتجلسه مورخه 88/9/30 تنظیمی در این محکمه، از آنجا که آقای 
جواد پوستی حسب مندرجات دادخواست جلب ثالث تقدیمی خود ضمن پذیرش 
دعوی جلب آقای محمد لطیفیان اقرار به دریافت اسناد ادعایی تجدیدنظرخوانده از 
آقای محمود لطیفیان و س��پس تحویل آنها به مجلوب ثالث به هویت حشمت آغا 
مسرت نموده و در این مورد ایرادی موجه از طرف تجدیدنظرخوانده صورت نگرفته 
است و نظر به اینکه دعوی جلب ثالث تقدیمی از ناحیه آقای جواد پوستی بطرفیت 
خانم حشمت آغا مسرت علیرغم ابالغ قانونی وقت دادرسی به مجلوب ثالث، بجهت 
عدم حضور مش��ارالیها در جلس��ه دادگاه و عدم ارسال الیحه ای، مصون از هرگونه 
دفاع و ایرادی واقع گردیده است تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و دعوی جلب 
ثالث تقدیمی از ناحیه وی را بنا به مراتب فوق و بجهت عدم اثبات ید وی نسبت به 
اس��ناد ادعایی وارد تشخیص و مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه 
تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم بر بطالن دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعالم 
می نماید دعوی جلب تقدیمی از ناحیه آقای جواد پوستی بجهت موارد ذکر شده و 
با احراز اثبات ید فاقد مجوز مجلوب مذکور بر اسناد موضوع دعوی، وارد تشخیص 
و مستنداً به ماده 631 قانون مدنی حکم به الزام خانم حشمت آغا مسرت به استرداد 
اسناد ادعایی به تجدیدنظرخوانده صادر و اعالم می گردد و در مورد تجدیدنظرخواهی 
آقای محمدعلی فقیهی سرشکی بوکالت از آقای حسن آجودانیان بطرفیت آقای محمود 
لطیفیان با وکالت آقای مجتبی نصر آزادانی نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق االشعار 
که متضمن صدور رأی بر رد دعوی تجدیدنظرخواه از خواسته صدرالذکر بجهت عدم 
توجه دعوی به تجدیدنظرخوانده موصوف می باش��د. دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده از آنجا که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض قرار معترض عنه 
را ایجاب نماید ارائه نگردیده است ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه 
تجدیدنظرخواسته را باستناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی تأیید و استوار مینماید. 
رأی صادره نسبت به خانم حشمت آغا مسرت غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به سایرین قطعی است.
1173/م الف

رئیس دادگاه: سید احمد نقیبی
مستشار دادگاه: غالمرضا رنجبر
شعبه 13دادگاه تجدید نظر اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353801753
شماره پرونده: 8709980360000416

شماره بایگانی شعبه: 880194
تاریخ تنظیم: 1388/12/22

شاکی: شهرداری منطقه 12 به نشانی بزرگراه معلم کیلومتر 9 جنب پارک امیرکبیر 
متهم: عزیزاله مهرابی مجهول المکان

اتهام: پرداخت رشوه
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص شکایت ش��هرداری منطقه 12 اصفهان علیه آقای عزیزاله مهرابی 
دائ��ر ب��ر پرداخت مبلغ دومیلیون ریال رش��وه به کارمن��د آن اداره نظر به فقد 
ادله کافی در جهت اثبات بزه معنونه مس��تنداً به ماده 177 قانون آئین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری رأی بر برائت متهم صادر و اعالم 
می نمای��د رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در 

محاکم تجدیدنظر محترم استان اصفهان می باشد.
نش��انی: اصفه��ان، خیابان چهارب��اغ باال، خیابان ش��هید نیکبخت، س��اختمان 

دادگستری کل استان اصفهان، طبقه2، اتاق شماره 245 
1182/ م الف

توانگر- رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353201620
شماره پرونده: 8809980365101231

شماره بایگانی شعبه: 881002
تاریخ تنظیم: 1388/12/16

شاکی: خانم زرین حیدری به نشانی خیابان رباط اول- کوچه شیخ عباس فائز- کوچه 
ش چمران- پ 8 تلفن 3353977

متهم: آقای علیرضا عابد به نشانی مجهول المکان
اتهام: مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن 

گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
اتهام علیرضا عابد دایر بر مزاحمت تلفنی موضوع شکایت زرین صدری از توجه به 
محتویات پرونده، شکایت شاکی، پرینت مأخوذه از شرکت مخابرات و پیامک های 
داده شده روی تلفن شاکی، عدم حضور متهم و متواری بودنش و کیفرخواست صادره 
علیه وی اتهام محرز است لذا باستناد به ماده 641 قانون مجازات اسالمی و 217 آئین 
دادرسی کیفری نامبرده را به تحمل یکصد روز حبس تعزیری محکوم می نماید رأی 

صادره غیابی و ظرف ده روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان، طبقه1، اتاق شماره 123 
1177/ م الف

نجف پور- رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ قرار تأمین خواسته به خوانده آقای جالل احمدپور مجهول المکان

تاریخ: 89/2/2
شماره: 47/89 ج ح / 18

نظر به اینکه آقای علی اصغر احمدپور به وکالت از خانم منیژه صمدی خواهان پرونده 
کالسه 47/89 ج ح/ 18 مطروحه در شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ضمن 
تقدیم دادخواست خود در خصوص اصل دعوی تقاضای صدور قرار تأمین خواسته 
مبن��ی بر توقیف اموال بالمعارض خوان��ده آقای جالل احمدپور مبارکه معادل مبلغ 
50/000/000 ریال را نموده و قرار تأمین خواسته صادر و چون خواندگان فوق مجهول 
المکان اعالم گردیده مراتب حسب درخواست خواهان و در اجرای ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی می شود تا چنانچه نسبت 
به مفاد قرار تأمین خواسته اعتراضی دارند ظرف ده روز از تاریخ نشر آگهی اعتراض 
خود را کتباً به این شعبه صادر کننده قرار تقدیم نمایند ضمناً مفاد قرار به محض انتشار 

قابل اجرا خواهند بود.
 1433/ م الف

توکلی- رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 89/2/18
شماره: 1229/88/ ش 22

در خصوص پرونده کالس��ه 1229/88 خواهان مسعود احمدی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ چهارمیلیون تومان- کلیه خسارات دادرسی و حق 
الوکاله وکیل- خسارت تأخیر تأدیه به طرفیت فیروز ثقفی مقدم تقدیم نموده است. 

وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 89/3/26 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی 
جنب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
2389/ م الف

مدیر دفتر 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353601593
شماره پرونده: 8809980365700580

شماره بایگانی شعبه: 881062
تاریخ تنظیم: 1388/12/22

ش��اکی: خانم رضوان فلسفی منش به نشانی رباط دوم کوی گل محمدی بن بست 
مروارید 4 پ 9 ط دوم

متهم: آقای حمید میرصانع به نشانی مجهول المکان
اتهام: ضرب و جرح عمدی

گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای حمید میرصانعی فاقد مشخصات بعلت مجهول المکان بودن 
دائر بر ایراد ضرب عمدی نسبت به همسرش به نام خانم رضوان فلسفی منش با توجه 
به محتویات پرونده و گواهی پزشکی و عدم دفاع مؤثر از سوی متهم دادگاه مجرمیت 
وی را محرز دانسته باستناد مواد 480 و 481 ق م ا متهم را به پرداخت 1/5 درصد دیه 
کامل بابت حارصه لب و سینه ظرف یکسال پس از وقوع حادثه در حق شاکیه محکوم 
می نماید رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن 

باستناد بند د ماده 232 ق آ د ک قطعی می باشد. 1171/ م الف
نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان، طبقه3، اتاق شماره 340
مؤمنی- رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353601543
شماره پرونده: 8809980362700557

شماره بایگانی شعبه: 880828
تاریخ تنظیم: 1388/12/15

شاکی: خانم رقیه مختاری به نشانی خ سروش کوچه دشت نو بن بست رسالت پ 
40 طبقه چهارم

متهم: آقای قربانعلی حامدی به نشانی مجهول المکان
اتهام: ترک انفاق

گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می 
نماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام قربانعلی حامدی فرزند عبدالحسین مجهول المکان دائر بر ترک 
انفاق همسر خود بنام رقیه مختاری با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکیه و 
عدم دفاع مؤثر از س��وی متهم دادگاه مجرمیت وی را محرز دانسته باستناد ماده 642 
ق.م.ا متهم را با رعایت بند 2 در ماده 3 قانون وصول به 4 ماه حبس تعزیری محکوم 
می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی و 20 روز پس 

از آن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان می باشد.
1170/ م الف

نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان، طبقه3، اتاق شماره 340

مؤمنی- رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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مردمک

معصومه شهباز - شاهین سپنتا
در یک کوچه باریک و نه چندان هموار 
در محل��ه حکیم اصفهان، در ضلع ش��مال 
غربی مسجد حکیم، درست رو به  روی یک 
سقا خانه، سردر آجری زیبایی تو را ناخواسته 
میخکوب تماشای جالل و جمالش می کند؛ 
گویی پرده ای خیال انگیز در پیش دید گانت 
به چشم نوازی برخاسته و در هر گوشه اش 
نقشی از خاطر کمال طلب آدمی را به تصویر 
کشیده است. در پیچ و تاب نقوش سردر که 
عاشقانه در آغوش هم نشسته اند، گلستانی 
ش��یدا می بینی که طول دیوارهای خاکی را 
پیموده، سر به آسمان نهاده و توسن خیال را 

با خود به بلندای آسمان آزاد، می برد. 
دس��تان هنرمند ایرانی در س��اخت این 
سردر خیال انگیز، رنگ و لعاب کاشی به کار 
نبرده تا  این ظاهر خاکی نشانه ای از سادگی 
باط��ن افالکی اش باش��د. این س��ردر زیبا 
روزگاری مردمان را به درون بنایی باشکوه 
به نام مس��جد جامع جورجیر )گور گیر( یا 
مسجد جامع صغیر )در مقابل مسجد عتیق یا 
جامع کبیر( در انتهای بازار رنگرزان هدایت 
می کرده است؛ مسجدی که کار ساخت آن 
در دوره وزارت »صاحب اس��ماعیل عباد« 
وزی��ر مویدالدول��ه و فخرالدوله دیلمی در 
نیمه دوم سده چهارم هجری قمری به پایان 
رس��ید و در پی حمله خانمان سوز مغول به 
ایران، به جز همین س��ردر، بقیه بخش های 
آن همچون من��اره بی نظیر یکصد متری اش 
ویران شد و بعدها در دوران صفوی، مسجد 
حکیم به همت حکیم محمد داوود، پزشک 
ش��اه عباس دوم در جای آن ساخته شد. اما 
این س��ردر با شکوه به عنوان نمونه ای عالی 
از هنر معماری دوران دیلمی، تنها بازمانده 
مسجد جورجیر است که برایمان به یادگار 

مانده است.  
س��ردر جورجیر یک��ی از قدیمی ترین 
بناهای تاریخ��ی دوره دیلمی و نمونه بارز 
آجرکاری و گره س��ازی به س��بک رازی از 
آن دوره است و قدیمی تر از گنبد تاج الملک 
در مس��جد جامع عتیق اصفه��ان به عنوان 
نمونه ای از هنر آجرکاری با س��بک رازی از 
دوره سلجوقیان است. این سبک که از ری 
برخاسته، مبنی بر اس��تفاده از آجر در ابعاد 
کوچک برای ایجاد نقوش مختلف هندسی 
در کالب��د بن��ا و تزیین چش��مگیر آن بوده 
اس��ت. در س��ردر جورجیر، هنر آجرکاری 
در بخش های س��ازه ای و تزئینی به قوت و 

استادانه در دل یکدیگر به کار رفته است. 
نقوش به کار رفته در س��ردر جورجیر 

آمیخت��ه ای اس��ت از طرح های خطی هفت 
ش��اخه، کتبیه های کوفی، طرح های گل و 
برگ، شمعدان های سه ش��اخه، نقوش پایه 
شمعدان، نقش الله گون، طرح های هندسی، 
نقش هایی ش��بیه حروف عب��ری و پهلوی، 
شمسه هش��ت، درخت و پرنده، غنچه های 
محدب، نقوش گیاه��ی بال مانند، تزئینات 
زنجیری، ش��معدان هفت شاخه و گل های 
سه پر الله  مانند که هر یک هماهنگ با دیگر 

نقوش در جای خود نشسته اند.
ش��اخص ترین ویژگی سردر جورجیر 
یک ق��وس ش��کنج ی��ا کنگ��ره ای بزرگ 
یازده پر بر فراز آن اس��ت ک��ه در نوع خود 
بی نظیر اس��ت و پشت بغل های آن با نقوش 
چلیپای ایرانی تزئین شده است. نمونه های 
کوچک تری از این کمان شکنج را با پنج پر 
بر فراز دو تاق نمای کوچک تر در دیواره های 
جانبی سردر می توان دید که در باال و پایین 
شبدری پنج پر آنها، نقوش شمسه هشت و 
نقوش شبیه حرف »ش« در الفبای پهلوی و 
عبری به کار رفته است که نشانه ای از توجه 
س��ازندگان بنا به نماده��ای ادیان گوناگون 

است.
از کتیبه س��ردر دیلم��ی جورجیر که به 
خط کوفی گچ  بری ش��ده ب��ود، در طرف 
راست فقط عبارت »بسم اهلل الرحمن الرحیم« 
عب��ارت  س��ردر،  چ��پ  ط��رف  در  و 
برج��ای  »بالقس��ط الاهلل اال هوالعزیز الحکیم« 
مان��ده و بقی��ه کتیبه از بین رفته اس��ت. در 
نماهای خارجی طرفین س��ردر و در داخل 
تاق نماهای آج��ری آن عبارات »الاله االاهلل«، 
»محمد رس��ول اهلل«، »القدره هلل«، »العظمه هلل«، 
»س��بحان اهلل«، »الحمد هلل« به خط کوفی گچ 

بری شده و باقی مانده است.
از پایی��ن تا ب��االی فرورفتگ��ی دیوار 
سمت راس��ت بیرونی س��ردر، پنج جفت 
نقش ش��معدان مانند تکرار ش��ده است که 
در باالی هر هفت نقش شمعدان، کتیبه ای 
مستطیل ش��کل دربرگیرنده عبارات قرآنی 
ب��ه خط کوفی دیده می ش��ود. در هر نقش 
شمعدان مانند، در طرفین یک شاخه اصلی، 
سه جفت شاخه با زاویه شکست 90 درجه 
بر روی هم جاگرفته و لبه باالی هر شاخه با 

گردشی نرم به بیرون خمیده شده است. 
از دیدگاه نگارندگان، این نقوش یادآور 
ش��معدان حنوکا اس��ت. پیروان آیین یهود 
ش��مع های ش��معدان هفت  ش��اخه حنوکا 
را در »عی��د حن��وکا« یا »عی��د اخالص« یا 
»جش��ن روش��نایی« روش��ن می کنند و در 
این جشن هش��ت روزه  که از نظر زمانی به 

عید کریس��مس نزدیک است، یاد و خاطره 
پیروزی ه��ای کهن را زنده می  کنند. بر بنیان 
یک روایت مذهبی یهود، عید حنوکا یادآور 
تنها چراغ باقیمانده در نیایشگاه مکابیون در 
زمان جنگ با یونانیان اس��ت که گرچه تنها 
برای مصرف یک روز روغن داش��ته اما به 

مدت هشت روز روشن می ماند.
در پایین دیوار بیرونی چپ سردر، نقش 
دو جفت پرنده در دو ردیف )چهار پرنده( 
به نشانه چهار پدیده طبیعی نماد زندگی در 
فلس��فه ایران باستان، در زیر یک درخت به 
چش��م می خورد که به نظر می رسد تکرار 
نماد درخت زندگی و الهام گرفته از معماری 
ایرانی پیش از اسالم به ویژه معماری دوران 
هخامنشی و ساسانی باش��د. یکی دیگر از 
نقوش جالب توجه دیوارهای جانبی، نقوش 
گیاهی تداعی کننده بال شاهین، پرنده نماد 
قدرت در ایران باس��تان و همچنین یادآور 

نماد فروهر است.  
در دو ط��رف ب��االی درگاه ورودی و 
داخل نیم گنبد، دو پیلپوش متقارن، پوشیده 
از نقوش گیاهی و هندس��ی هستند. نقوش 
ت��رازو مانند، در الب��ه الی نقوش گیاهی که 
یادآور »مهر ترازو دار« نماد دادگس��تری در 
ایران باس��تان هستند و تأکید در به کارگیری 
عبارت »قس��ط« در کتیبه گچ بری س��ردر، 
می تواند نش��انه ای از کارب��ری دیگر بنای 
جورجیر به عنوان جایگاهی برای رسیدگی 

به مسائل حقوقی مردمان آن زمان باشد. 
به این ترتی��ب برپایه نقش های برجای 
مانده در سردر جورجیر، به نظر می رسد که 
بنای جورجیر، در زمان خود کاربری فراتر 
از یک مس��جد داشته و به عنوان خانه ادیان 
و به نش��انه صلح و همزیستی پیروان ادیان 

گوناگون در اصفهان ساخته شده بود. 
گفتنی اس��ت ک��ه س��ردر جورجیر در 
 مرداد ماه س��ال 1335 خورش��یدی که دکتر 
لطف اله هنرفر ریاست اداره باستان شناسی 
اصفهان را بر عهده داشت، به راهنمایی وی 
از زیر قش��ری ضخیم از کاهگل که آن را از 
دیدگان دور داش��ته بود، خارج شد و اگرچه 
در همان دوران مرمت هایی بر روی آن صورت 
گرفت، اما متأس��فانه در ح��ال حاضر نه  تنها 
تدابیری جدی برای حفاظت و مرمت دوره ای 
این میراث بی مانند اندیشیده نشده است بلکه 
به خاطر بی توجهی، اطراف این س��ردر یگانه، 
به زباله دانی اهالی محل تبدیل ش��ده اس��ت 
و به واس��طه نفوذ رطوبت آب های سطحی، 
بخش های پایینی این بنا به ش��دت دچار نم 

کشیدگی شده و در حال تخریب است.  

 38 در  کوچ��ک  ش��هری  جونق��ان 
کیلومت��ری ش��هرکرد اس��ت؛ ش��هری که 
س��کونتگاه خوانی��ن بختیاری ب��وده. در 
این ش��هر کاخ قلعه ای زیب��ا در دو طبقه 
با س��تون های��ی جفت ش��ده در ایوان ها 
و ه��م چنین حوضی مرک��زی که طراوت 
فضا را دوچندان می س��اخته نمایان است. 
 این کاخ قلعه باش��کوه در س��ینه باغهایی 
فرح بخش در اواخر دوره قاجاریه توسط 
علی قلی خان س��ردار اس��عد بختیاری با 
اقتباس از معماری کاخ قلعه های اروپایی 
قرن نوزدهم میالدی بنا نهاده ش��ده. طبقه 
فوقانی این بنا در جهت ش��رقی، جنوبی و 
شمالی دارای ایوان با ستون های سنگی به 
صورت جفت شده است. جبهه غربی این 
عمارت داری دیواری یک دس��ت و بدون 
ستون با آجرکاری یکنواخت است، سقف 
اتاق ها در این قسمت به صورت هندسی 
توفال کوبی شده اند و در واقع شاه نشین 
آن بوده است. طبقه زیرین عمارت نیز در 
عم��ق یک متری از کف محوطه کاخ قلعه 
ب��ه منظور انبار مورد اس��تفاده خدمتکاران 

قرار می گرفته است. 
حجاری های نم��ای بیرونی این طبقه 
ش��امل قطعات س��نگ نم��ا و ازاره های 
س��نگی ابزار کاری شده با نقوش هندسی، 
مستطیلی و لوزی است و بر بدنه جزرهای 

بی��ن پنجره ه��ا، لچکی ها، پیش��انی و لبه 
ایوان نیز نقوش اسلیمی و گل بوته فراوان 

دیده می شود.
سرس��تون های س��نگی منقوش ش��ده 
با گل های چند پر در س��ه ای��وان این بنا بر 
فراز س��تون هایی س��اده و زیر ستون هایی 
مس��تطیل ش��کل با نق��وش گل چند پر و 
فضاهای  می کنن��د.  نیلوف��ر خودنمای��ی 
فوقان��ی، درهای ورودی راهروهای اصلی 
با استفاده از معرق روی چوب و فلزکوبی 
به صورت گل و بوته تزیین شده اند و این 

گونه بر شکوه بنا افزوده شده است. 
در شرق محوطه کاخ، سر در ورودی 
مرتفعی با س��قف هاللی در دو طبقه واقع 
ش��ده که در طرفین آنه��ا اتاق های دیده 
بانی و نگهبانی قرار گرفته اس��ت؛ مصالح 

به کار رفته در این قس��متها همچون دیگر 
اج��زاء کاخ از خش��ت ب��ا نم��ای آجری 
اس��ت و در اطراف آن ازاره های س��نگی 
مستطیلی منقوش شده به چشم می خورد. 
گفته می ش��ود این بن��ا دارای محوطه ای 
وس��یع تر از محوط��ه فعلی ب��وده که در 
اث��ر بی توجهی ه��ا و عوام��ل طبیع��ی و 
اجتماعی و اس��تفاده های نامناسب از آن، 
از جمله ب��ه عنوان پاس��گاه ژاندارمری و 
مدرسه دچار آس��یب های فراوان شده و 
قس��مت های زیادی از آن به جز قسمت 
ش��اه نشین از میان رفته است. خوشبختانه 
از اواخ��ر آبان ماه س��الی که گذش��ت، به 
 گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی استان 
از  نق��ل  ب��ه  بختی��اری،  و  چهارمح��ال 
خبرگزاری ه��ا عملی��ات اجرایی تعمیر و 
مرمت این محوطه تاریخی با اعتباری بالغ 
بر 400 میلیون ریال آغاز ش��د و بنا بر این 
ش��ده که تا پایان سال 89 این عملیات که 
ش��امل خاکبرداری محوطه، پیگیری برای 
یافتن اج��زای قدیمی باقیمان��ده، اصالح 
دیواره��ای محوط��ه، اجرای س��نگفرش 
ورودی اصلی بنا در ضلع ش��رقی، تعمیر 
و مرم��ت پله ه��ای ورودی و همچنی��ن 
تعمی��ر و مرمت حوض مرکزی اس��ت به 
پایان برس��د و با تغییر کاربری آن به موزه 

مشروطه، به حیات خود ادامه دهد.

چهار محال و بختیاري
مرمت و مستند سازي بافت تاریخي چالشتر

زاینده رود
میدان نقش جهان جزء اولین محل های 
مورد بازدید گردشگران در اصفهان است. کاخ 
عالی قاپو، بازار قیصریه، مسجد شیخ لطف اهلل 
و مس��جد جامع عباسی )امام( چهار شاهکار 
معماری عصر صفویه هستند، که یک جا آنهم 
در این میدان تاریخی گ��رد هم آمده اند. آثار 
تاریخی بی بدیلی که هر کدام به نحوی پرده ای 
از جهان هستی را در پیش چشمان بهت زده 
گردشگران گش��وده اند و مردمانی که در دل 
حجره های گرداگرد ای��ن میدان به گونه ای 
دیگر پرده ای از تخیل و ذوق هنرمندان را به 
نمایش گذاشته اند. اما چیزی که این سال ها و 
روزها این پرده های خیال انگیز که وصفشان 
رفت را پنجه می کشد، صنایع دستی خارجی 
و نامرغوب اس��ت که بازار و حجره های این 
میدان را به قبضه خ��ود درآورده و این قضیه 
تا آنجا پیش رفته که نوروز امس��ال علی رغم 
وجود مصوبه هیأت دولت مبنی بر ممنوعیت 
فروش صنایع دستی خارجی در اماکن و بازار 
تاریخی، 80 درصد از صنایع دس��تی فروخته 
ش��ده خارجی بوده و این در حالی اس��ت که 
میدان نقش جهان خود به تنهایی می توانسته 
منبعی عظیم از میراث هنر و نمایشگاهی بزرگ 
از صنایع دس��تی و س��وغات اصفهان باشد. 
خوشبختانه سازمان میراث فرهنگی در هفته ای 
که گذشت ضرب االجلی را برای فروشندگان 
صنایع دستی خارجی در میدان نقش جهان تا 

15 اردیبهش��ت تعیین و قدمی گرچه دیر، اما 
درخور تحس��ین برداشت، که امید می رود با 
پیگیری و جدیت مضاعف این ضرب االجل 
کاری و میدان نقش جهان را از خیل کاالهای 
نامرغوب چینی، پاکس��تانی و هندی نجات 
ده��د. و اما کاش یک ضرب االجل درس��ت 
و حس��ابی هم برای خروج پلنگ صورتی و 
بره ناقال در گوشه و کنار ورودی بازار قیصریه 
و ضلع شمال شرقی این میدان تعیین می شد. 
ش��اید این حرف در نگاه اول تمس��خرآمیز 
بیاید اما نکته ای است، سؤال برانگیز که قطعًا 
با ی��ک دور چرخش ن��گاه در گرداگرد این 
میدان که نقش جهانش می نامند، بیش��تر باز 
می شود و شاید آن سؤال این باشد که آیا این 
عروسک های بی ریخت و قواره پرده ای از 
همان نقش جهان در اصفهان است؟!!! چقدر 
این عروسکهای آویزان بر در و دیوار ورودی 
گنبدوار حجره ها با فضای تاریخی و هنری 

میدان نقش جهان، تناسب دارد؟!!!

زاینده رود
نام »سرزمین گنج هاي آشکار« نخستین 
بار از سوي گروهي از محققان و متخصصان 
گیاه شناس��ي هلندي به دلیل تابش مستقیم 
نور خورش��ید و ارتفاع دو ه��زار متري از 
س��طح دریا به چهارمحال و بختیاري داده 
شد. نام »سرزمین آبشارهاي مینیاتوري« را 
نیز اول بار رئیس خانه نویس��ندگان فرانسه 
و اروپا در س��ال   2002  در س��فر کاروان 
کتاب ایران و فرانسه بر این استان نهاد و در 
کتاب »سفر در سرزمین مینیاتور« به نیکي از 

آبشارهاي زیباي آن یاد کرد. 
چهارمحال و بختیاري در فالت مرکزي 
ای��ران داراي جاذبه هاي طبیع��ي فراوان از 
جمله آبش��ارهاي زیبا و از مکان هاي مورد 

عالقه گردشگران طبیعت است.
چهارمحال و بختیاري داراي جاذبه هاي 
طبیعت گردي فراواني است به گونه اي که 
در آستانه فصل بهار در منطقه چمن گلي و 
صمصامي در شهرستان کوهرنگ همزیستي 
برف و گیاه را به راحتي مي توان مش��اهده 
ک��رد و در حال��ي ک��ه منطق��ه چمن گلي 
سرشار از گل هاي بابونه است، در چند صد 
متري آن منطقه صمصامي پوش��یده از برف 

زمستاني است.
ای��ن خطه ای��ران ک��ه داراي  9  اقلیم 
مختلف از 11  اقلیم جهاني است. سرزمین 
توریست هاي  براي  مینیاتوري  آبش��ارهاي 
اروپایي اس��ت و ش��رکت کارت پس��تال 
مع��روف   photonato فرانس��ه یکي از 
آثار منتش��ر شده خود در اروپا را به تصویر 
آتش��گاه لردگان اختصاص داده اس��ت. در 
تصاویر هوایي و ماهواره اي معرفي شده از 
سوي س��ایت  googelart نیز آبشارهاي 
مینیات��وري چهارمح��ال و بختی��اري مانند 
دریایي ایستاده در دامنه کوه با رنگ روشن 
فیروزه اي و س��بز، تصاویر دلنوازي ترسیم 
ش��ده اس��ت. وجود 700  چش��مه سار و 
جاري ش��دن رودخانه هاي بزرگ، پرآب و 
روان زاینده رود، کارون و دز که دشت هاي 
جنوب��ي و فالت مرکزي ایران را س��یراب 
مي کند، دیدني ترین م��کان تفریحي با آب 
و هوایي به��اري در چهارمحال و بختیاري 
اس��ت. جریان ای��ن آب ه��ا در ارتفاعات، 
آبشارهایي زیبا را به وجود آورده اند که هر 
بینن��ده اي را به خود جذب مي کنند و کمتر 
کسي است که با دیدن این آبشارهاي مینیاتوري 
حس نوازي طبیعت را درک نکند. شکوفه هاي 
بادام حاشیه زاینده رود شهرستان شهرکرد 
در منطقه سیاحتي شهر سامان، چشم انداز 
بس��یار نادر طبیعت در منطقه زاگرس است 
و به ش��کوفه نشس��تن بادامستانهاي منطقه 
سامان ش��هرکرد، این روزها جلوه دیگري 
از زیبای��ي طبیعي چهارمحال و بختیاري را 
نمایان کرده اس��ت. س��ه تاالب بین المللي 
چغاخ��ور، گندمان و س��ولقان از نظر تنوع 
گونه هاي زیس��ت محیطي در ایران بي نظیر 
هستند و چشم انداز طبیعي این تاالبها بسان 
کارت پستال و نقاشي زیبایي است که کسي 
از دیدن آن سیر نمي شود. بازفت چهارمحال 
و بختی��اري را بس��یاري از ایرانی��ان ی��ا به 
بهارش یا به انباش��ت برفهاي زمستاني اش 
مي شناس��ند. بازفت شهرستان کوهرنگ در 
190 کیلومتري شهرکرد، سرچشمه رودهاي 

فالت مرکزي و جنوبي ایران است.
بهار بازفت، تصوی��ري زیبا از یک اثر 
هنري را رقم مي زند و در دورنماي تصویر 
آن، آمیزه اي از ترکیب رنگ هاي سرد و تند 
طبیعي اس��ت که داراي عمق میدان زیبایي 
براي دیدن اس��ت و وصف بهار کوهرنگ 
به ویژه بخش بازفت را فقط با کلک خیال 
انگیز واژگان مي توان توصیف کرد. تصاویر 

ش��اعرانه تاراز و ش��اعرانگي کوه، درخت، 
دره و رود، میدان��ي براي زیبا دیدن طبیعت 
خداس��ت که هرچه بیش��تر خیره ش��وي، 
ب��ه ابعاد ت��ازه تري از بهش��ت روي زمین 

مي رسي.
بس��یاري از م��ردم و هنرمندان،کمتر با 
بهار بازفت آش��نایي دارند اما نقطه شاعرانه 
گردش��گري در ایران را بازفت باید دانست 
و بهار بازفت، بهار فصل گردش��گري ایران 
است، چرا که هر روز، این منطقه در فصل 
بهار به رنگي زیبا آراس��ته مي شود و ممکن 
است روز بعد رنگهایي که پیشتر دیده اي، 

دیگر در طبعیت روز بعد نبیني.
کوچ عش��ایر در فصل بهار، این منطقه 
را به موزه بزرگ کشور تبدیل کرده و کوچ 
عش��ایر و زندگي عشایري، مناطق بکر این 
منطقه گنجینه طبیعي ایران است که حداقل 
باید یک بار خودتان آن را ببینید. گوناگوني 
زیبایي هاي طبیعي منطقه به شکلي است که 
بخ��ش بازفت را به عنوان یک منطقه چهار 
فصل گردش��گري معرفي ک��رده و در این 
منطقه از شهرس��تان کوهرن��گ، گیاهان در 
حاش��یه هایي از انبوهي برف رشد مي کنند 
و تابلوه��اي زیبایي از خلقت خداوند را به 

نمایش مي گذارند.
وج��ود چن��د چش��مه س��ار خنک و 
خروش��ان، رودخانه ه��اي ج��اري بازفت، 
زاین��ده رود و کارون، رن��گ طبیعي بهار و 
کوچ عش��ایر و زندگي عشیره اي نیز به این 
زیبایي خدادادي افزوده است. شش کانون 
در محور بازفت شهرس��تان کوهرنگ براي 
توس��عه گردش��گري وجود دارد که از این 
تع��داد، دو کانون اصل��ي، دو کانون مکمل 
و دو کانون بین راهي محس��وب مي ش��ود 
و کانونهاي گردشگري محور جاده بازفت 
چهارمح��ال و بختی��اري، داراي ظرفی��ت 
باالی��ي ب��راي پذیرش گردش��گران فالت 
مرکزي ایران اس��ت. کانون هاي پهنوس با   
22 هکتار وسعت و شهرک عشایري چبدبه 
عنوان دو کانون اصلي گردشگري، چشمه 
گردو و آبسرده به عنوان کانونهاي بین راهي 
و چشمه پنجره دید و آب شوره بازفت نیز 
به عنوان کانونه��اي مکمل نقش مهمي در 
دیدار گردشگران از این سرزمین سحرانگیز 
طبیعي ایران برعهده دارد. مسیر جاده بازفت 
داراي پتانسیل بسیار زیاد و منحصر به فردي 
براي جذب گردش��گر است و گردشگران 
اصفهان، خوزستان و چهارمحال و بختیاري 

را به سمت خود کشانده است.
کوهرن��گ  شهرس��تان  در  بازف��ت   
چهارمحال و بختیاري در مس��یر خوزستان 
از دیرب��از مح��ل کوچ ییالق و قش��الق و 
ایل راههاي عش��ایر ب��وده و همواره توجه 
گردش��گران به ویژه گردشگران خارجي را 

برانگیخته است.
ه��م اکن��ون   147 کیلومت��ر از محور 
بازف��ت ب��ه خوزس��تان در ح��ال احداث، 
آس��فالت و مرم��ت اس��ت و در آینده قرار 
اس��ت به عنوان یکي از راه هاي مواصالتي 
اس��تان درحد فاصل بین بازفت شهرستان 
کوهرن��گ و مس��جد س��لیمان و ای��ذه در 
خوزستان مورد استفاده قرار بگیرد. مهمترین 
ویژگي گردش��گري چهارمحال و بختیاري 
اکوتوریست طبیعي یا گردشگري طبیعت و 
جغرافیایي آن است که برگ برنده اي براي 
حضور گردشگران براي بازدید از این استان 
است. چهارمحال و بختیاري از نظر طبیعت 
و ویژگي هاي گردش��گري داراي هر چهار 
فصل سال اس��ت و قرار گرفتن در بین دو 
منطقه صنعتي اصفهان و خوزستان، شرایط 
مناس��بي را ب��راي حضور گردش��گران در 

چهارمحال و بختیاري فراهم کرده است.

سرپرس��ت معاون��ت حفظ، احی��ا و ثبت آثار تاریخ��ي اداره کل می��راث فرهنگي و 
گردش��گري چهار مح��ال و بختیاري از ادامه یافت��ن اقدامات مرمتي، استحکام بخش��ي و 

مستند سازي در بافت تاریخي چالشتر خبر داد.
نرجس زماني بیان کرد: در راس��تاي ادامه  برنامه هاي گذش��ته، مرمت و س��امان دهي 
در یکس��ري خانه هاي قدیمي در بافت چالش��تر و قلعه چالش��تر انجام مي شود. همچنین 
س��امان دهي قلعه س��ردار اسعد در حال انجام اس��ت. وي درباره  بافت چالشتر با اشاره به 
اینکه این بافت متراکم نیس��ت، توضیح داد: برخي خانه هاي این بافت مانند خانه  ریاحي  
نس��ب و اس��حاقي که به  طور کلي دوره هاي قاج��ار تا پهل��وي را دربرمي گیرند، مرمت 
مي ش��وند. به عالوه، تعمیر و تعویض برخي سقف ها، تعمیر و استحکام بخشي دیوارها و 

بام هاي خانه هاي قدیمي در حال انجام است.
وی گفت: در این خانه هاي قدیمي، مستند سازي نیز انجام مي شود تا بافت به  صورت 
کامل مستند شود. با شناسایي بناهاي تاریخي، این آثار روي نقشه مشخص خواهند شد. 

آثار تاریخی میدان عتیق نجات بخشی شد
آثار به دست آمده از حفاری های عمرانی جهت احیاء  میدان عتیق اصفهان، توسط سازمان 
میراث فرهنگی اصفهان نجات بخشی شد. گفته می شود که این آثار شامل تکه  های سفال، 
مفرغ و فلز بوده که دوره های مختلف اس��المی را ش��امل می ش��ود. در حال حاضر آثار 
مکشوفه به مسجد جامع اصفهان منتقل شده است. به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری استان اصفهان، آثار کشف شده از حفاری های عمرانی میدان 
عتیق اصفهان، نجات بخش��ی شده است و به زودی پس از احداث موزه مسجد جامع به 

معرض دید عمومی قرار می گیرد.
میدان عتیق طی طرحی از س��وی س��ازمان نوسازی و بهسازی اصفهان احیاء  می شود. 
به همین منظ��ور گودبرداری هایی در محل فعلی این میدان جهت راه اندازی زیرگذرها و 

پارکینگ میدان انجام گرفت که منجر به کشف آثاری از دوره اسالمی شد.
 اس��فندیار حیدری پور، رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
استان اصفهان با اعالم این خبر که تمامی آثار کشف شده نجات بخشی شده است، گفت: 
پیش از آغاز عملیات عمرانی، محوطه توس��ط هیأت باستان شناس��ی کاوش ش��د که بنای 
تاریخی کش��ف نش��د، اما از آنجایی که میدان عتیق در گذشته محوطه گود عظیمی بوده، 
آثار کش��ف ش��ده به نخاله ها و زباله های شهری که در آن زمان به این محوطه گود منتقل 

شده بود، مربوط می شود.
به گفته وی آثار کش��ف ش��ده ش��امل تکه های س��فال، مفرغ و گاهی اشیاء خوبی از 
دوره های مختلف اسالمی بوده است که تمامی این آثار اعم از آثار ارزشمند و مطالعاتی، 
جمع آوری ش��ده و در مس��جد جامع نگهداری می شود. رئیس س��ازمان میراث فرهنگی 
همچنین از راه اندازی موزه مس��جد  جامع اصفهان خبر داد و گفت: این آثار به همراه آثار 
موجود در انبار باستان شناس��ی مسجد جامع پس از تأسیس و راه اندازی موزه این مسجد 

تاریخی در معرض نمایش عمومی در می آید.
 ب��ه گفته وی طراحی و راه اندازی موزه مس��جد جامع اصفه��ان طی برنامه ریزی های 

انجام گرفته توسط هیأت ایرانی و ایتالیایی انجام می شود.

 پس از گذشت 30 سال:
  ایران در کنوانسیون بین المللی راهنمایان تور 

صاحب کرسی شد
رئی��س هیأت مدیره جامعه راهنمایان تورهای گردش��گری اع��الم کرد: ایران پس از 

گذشت 30 سال در مراسم کنوانسیون بین المللی راهنمایان تور صاحب کرسی شد.
امیر حس��ین اربابان اظهار داش��ت: برای نخس��تین بار ایران در کنوانسیون بین المللی 
راهنمای��ان تور که 31 ژانویه برابر با 11 بهمن امس��ال برگزار می ش��ود، در پنل اختتامیه، 
صاحب کرس��ی برای س��خنرانی و پرسش و پاسخ شده اس��ت. وی در ادامه افزود: بیش 
از 120 هزار راهنمای تور در سراس��ر دنیا عضو این کنوانس��یون جهانی هس��تند. رئیس 
هیأت مدیره جامعه راهنمایان تورهای گردش��گری ادامه داد: نمایندگان س��ازمان جهانی 
گردشگری نیز به مناسبت بیست و  پنجمین سالگرد این کنوانسیون در این مراسم حضور 
خواهند داش��ت که موقعیت بسیار خوبی برای مطرح کردن گردشگری ایران در بین سایر 
کشورها است. وی در ادامه با بیان اینکه حضور در مراسم سالگرد این کنوانسیون جهانی 
فرص��ت مغتنمی برای ایران به ش��مار می رود، اظهار داش��ت: جامع��ه راهنمایان تورهای 

گردشگری از سوی ایران در این مراسم حضور می یابد.

خبر
پلنگ صورتی حجره های میدان نقش جهان 

را ترک خواهد کرد؟

چهارمحال و بختیاری، گنجینه نادیده زاگرس

سردر جورجیر

 بناي یادمان صلح و همزیستي ادیان 
در اصفهان

کاخ - قلعه جونقان
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جواد کشتگر
واپس��ین لحظ��ات رکاب 
زدن در استان لرستان با غروب 
آفتاب همراه بود. پیش از تاریکی 
مطلق از حرکت باز ایستادیم و 
روپوش هایمان را به تن کردیم. 
یادم هست در آن تاریکی چای 
سبز را با کمی دلهره خوردیم. 
باز هم به راهمان ادامه دادیم. با 
همکاری دوستانمان در آموزش 
و پرورش، اتاقی در روس��تای 
پاعلم به ما داده شد و آن شب 

هم به پایان خود رس��ید؛ فردا صبح آماده برای گذر از مرزهای جنوبی اس��تان لرستان بودیم. 
عش��ایر در حال گذر از کنار جاده بودند، دختری س��وار بر اسب توجه مان را به خود جلب 
کرد. ظاهر او به خوبی تصویر یک بانوی نیرومند ایرانی را به نمایش می گذاشت. پس از طی 
65 کیلومتر سرانجام به اندیمشک رسیدیم. غبار و دود را با تمام وجود احساس می کردیم. 
حمام نخستین نیازمان بود. پس از یک دوش گرم و خرید نهار آن روز، روانه پارکی در شهر 
ش��دیم. سرانجام عصر سه شنبه به سمت ش��وش حرکت کردیم. ناهمواریها جای خودش 
را به جنگل های حاصلخیز و زمین های پرآب داده بود. با آگاهی تمام می دانس��تیم که در 
گذشته های دور این منطقه قلب یک امپراتوری بزرگ بوده است. در تاریکی شب بود که به 
شهر شوش رسیدیم. با کوشش چند ساعته و با یاری دوستان، ساختمانی را در ورزشگاه تختی 
گرفتیم. ساختمانی 3 طبقه که به تازگی ساخته شده بود. بی درنگ وسایلمان را به طبقه دوم 
انتقال دادیم. از شدت خستگی هر یک به گوشه ای دراز کشیدیم. پس از یک شام سبک به 
پشت بام ساختمان سری زدیم؛ از آن بلندی همه جای شهر دیده می شد. گنبد مخروطی شکل 
حضرت دانیال با نورافشانی سبز خود جلوه گر بود. نسیم خنکی می وزید و من در حالی که 
چشم به دوردست ها دوخته بودم روحم را به دشت های کهنسال پرواز می دادم. بامداد فردا 
از کوچه های قدیمی شهر به آرامگاه دانیال نبی رسیدیم. اندکی به گنبد خیره ماندیم. حضرت، 
پس��ر یوحنا و از نسل حضرت داوود )ع( بوده که در جوانی به دست سپاهیان بخت النصر 
دس��تگیر شده و به بابل فرستاده ش��د. پس از زیارت روانه موزه شهر شدیم. در آنجا اشیاء 
کشف شده از کاخ آپادانا و معبدهای باستانی به وفور دیده می شد. با فاصله کمی از موزه، به 
کاخ آپادانا رسیدیم. پاهایم از همان نخست دچار هیجانی بی پایان شد. از 72 ستون این کاخ 
تنها یک ستون شکوهمند و یک سرستون آسیب دیده به چشم می خورد. در قسمت دیگری 
هم بقایای پی دیوارها به چشم می خورد که روی آنها را با کاه گل پوشانده بودند. چه خوب 
یادم هست در آن هنگام که بی اختیار بر روی شن ها قدم می گذاشتم، زن و شوهر جوانی 
را دیدم که با ش��ور و عشق دسته گلی را نثار آن سرستون شکوهمند کردند و من در حالی 
که دوربین عکاس��ی به شانه ام سنگینی می کرد، حسی آکنده از غرور وجودم را فراگرفت. 
داریوش هخامنشی کاخ زمستانی خود را در شوش بنیان گذاشت. به دستور او تاالر اصلی با 
شش ردیف شش ستونی و سه تاالر دیگر، یکی در شمال و دوتای دیگر در غرب و شرق 
تاالر اصلی، هر یک با دو ردیف ش��ش ستونی ساخته شد. تختگاه داریوش در تاالر اصلی 
وجود داش��ته که بقایای آن به چش��م می خورد. فرانسویان در س��ال 1897 میالدی پس از 
اکتشاف در کاخ آپادانا از بقایای سنگ های کاخ، اقدام به ساخت دژی مستحکم می کنند. 
                           ادامه دارد....

سفر به لرستان و خوزستان
کوله پشتی
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میراث فرهنگی و گردشگری



   پژمان غفاری
با شکس��ت اس��تقالل مقابل الشباب 
عربس��تان دومی��ن تی��م ایران��ی از لیگ 
قهرمان��ان آس��یا کن��ار رفت. ش��اگردان 
مرف��اوی ک��ه در نیم��ه اول ب��ا گله��ای 
 اکبرپور و حس��ین کاظمی مقابل تک گل 
فیصل س��لطان که مش��کوک به خطا بود 
از حری��ف پی��ش افتادن��د درحالیکه دو 

موقعی��ت صددرصد گل را فرهاد مجیدی 
س��تاره بی چون و چرای استقالل در این 
 نیم��ه از دس��ت داد. اس��تقالل با داش��تن 
مه��ره هایی هجومی در خط هافبک نبض 
بازی را در دس��ت داش��ت این تیم بیشتر 
حمالت خود را در عمق دفاعی و از جناح 
چپ الشباب تدارک دیدند. فقط کیانوش 
رحمتی نس��بت به دیگر بازیکنان استقالل 

نتوانست بازی خوبی را به نمایش بگذارد 
و گزینه اصلی برای تعویض به حس��اب 
می آمد. با شروع نیمه دوم ورق برگشت و 
این عربها بودند که بازی را تهاجمی آغاز 
و هنوز 3 دقیقه از بازی نگذشته بود که گل 
تساوی توسط تارک الطائف به ثمر رسید. 
صم��د مرفاوی با آوردن مجتبی جباری به 
جای جان واریو شاهکار عجیبی را انجام 
داد، او می توانست این بازیکن را به جای 
کیانوش رحمتی ب��ه بازی بگیرد. با بیرون 
رفتن جان واریو قوای جس��مانی رحمتی 
تحلیل رفت و فشار روی دروازه استقالل 
هر لحظه بیشتر شد تا اینکه دقیقه 89 قنزی 
آب سردی را بر پیکره کاروان آبی پوشان 
ریخت و گل برتری رو به ثمر رس��اند. در 
دیگر دیدارها س��ونگنام کره جنوبی با سه 
گل گامب��ا اوزاکای ژاپ��ن را درهم کوبید. 
بیجینگ چین با دو گل از سامسونگ کره 
جنوبی شکس��ت خورد، الغرافه قطر که با 
اس��تقالل ایران در یک گروه بودند با یک 

گل از سد پاختاکور ازبکستان گذشت.

س��رمربی تیم والیبال نوجوان��ان ایران 
گفت: بازیکنان برای کسب عنوان نخست 
هشتمین دوره مس��ابقات قهرمانی آسیا در 

آمادگی کامل بسر می برند.
 ناص��ر ش��هنازی در گفتگ��و ب��ا ایرنا 
افزود: هشتمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی 
نوجوانان آسیا در تهران آغاز می شود که تیم 
ایران در نخستین روز این رقابتها استراحت 
دارد. وی با اش��اره به اینک��ه ایران در گروه 
اول این مس��ابقات با تیم های س��ریالنکا، 
استرالیا، کره جنوبی و چین همگروه است، 
خاطرنشان کرد: نخستین دیدار ایران در روز 
جمعه 24 اردیبهش��ت ماه در برابر استرالیا 
اس��ت که بازیکنان برای شکس��ت این تیم 
در آمادگی کامل بس��ر می برند. س��رمربی 
تیم والیبال نوجوانان کش��ورمان با تأکید بر 
 اینکه تمامی برنامه های تدوین ش��ده برای 
آماده س��ازی تیم از آبان ماه س��ال گذشته 
تاکنون اجرایی شده است، افزود: در مرحله 
نخست آماده س��ازی تیم، 220 نوجوان را 
برای انجام تست دعوت کردیم که با توجه 
به محورهای تعیین ش��ده ش��امل ش��رایط 
جسمانی، مسائل روانی، تاکتیک و تکنیک و 

ضریب هوشی، از بین آنان 60 بازیکن برای 
اردوهای یازده گانه انتخاب شدند.

 وی تصری��ح ک��رد: در نهای��ت بعد از 
پشت سر گذاشتن 11 مرحله اردوی آمادگی 
در داخل و کش��ورهای ایتالیا و صربستان، 
12 بازیک��ن برتر برای حض��ور در ترکیب 
نهایی تیم والیبال نوجوانان کشورمان انتخاب 

شدند. 
ش��هنازی با اش��اره به الگو برداری تیم 
والیبال نوجوانان کش��ورمان از الگوی های 
تاکتیکی کشور برزیل، گفت: با آنالیز حرکات 
بازیکنان این کشور که چندین دوره قهرمانی 
جه��ان را در اختیار دارند و ایجاد س��اختار 
علمی در تیم نوجوانان کش��ورمان، حرکتی 
پایه ای برای والیبال ایران انجام داده ایم که 
در آینده شاهد حضور بهترین بازیکنان در 

تیم ملی والیبال ایران خواهیم بود.
سرمربی تیم والیبال نوجوانان کشورمان 
در خصوص مهمترین رقیب��ان تیم والیبال 
ایران در هش��تمین دوره مسابقات قهرمانی 
آس��یا، گفت: در رده سنی نوجوانان به دلیل 
ورود بازیکنان جدید، ش��ناخت درستی از 
تیم ها وجود ندارد، اما ایران با کش��ورهای 

مطرحی در والیبال آسیا همگروه است.
وی در پایان با اش��اره به تعامل بس��یار 
خ��وب بازیکن��ان و کادر فنی تی��م والیبال 
نوجوانان کشورمان گفت: به نظر من تاکنون 
 تیم والیب��ال نوجوانان کش��ورمان اینگونه 
ی��ک دل و هم رأی نبوده و این عامل برای 
کسب عنوان قهرمانی این مسابقات، مهمترین 
دلیل است. هشتمین دوره مسابقات والیبال 
قهرمانی نوجوانان آسیا با حضور 10تیم قاره 
کهن از 23 اردیبهش��ت ماه به مدت هشت 
روز در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی 

برگزار خواهد شد.
در پایان این مسابقات تیم قهرمان جواز 
حضور در بازیهای المپیک 2010 سنگاپور 
را بدست می آورد و تیم های اول و دوم به 
پیکارهای قهرمانی جهان راه خواهند یافت.

میثم فریدی، آرمی��ن صارقیانی، جواد 
حس��ین آبادی، کمال قریشی، رامین خانی، 
علیرضا نصر اصفهان��ی، بابک امیری، علی 
دانش پور، شهاب احمدی، عطا زراعت گر، 
موعودآقاپور و فرامرز ظریف نفرات اسامی 
بازیکن��ان تیم والیبال نوجوانان کش��ورمان 

است.

تربیت بدن����ی  س��ازم���ان   رئی��س 
گفت: می خواهیم در آرامش کامل هیأت 
مدیره پرس��پولیس را معرف��ی کنیم نه در 

جار و جنجال.
عل��ی س��عید لو در گفتگو ب��ا فارس، 
در خصوص ع��دم معرفی اعضای هیأت 
مدیره پرس��پولیس اظهار داش��ت: با کار 
کارشناس��ی که در حال انجام شدن است 
هیأت مدیره پرسپولیس در آرامش کامل 

انتخاب خواهد شد.
وی اف��زود: س��عی خواهی��م کرد با 
ش��ناختی که از نفرات داریم انتخاب های 
خود را همراه با کاش��انی ط��وری انجام 
دهیم تا پشتوانه پرقدرتی برای پرسپولیس 

و هوادارانش به وجود آید.
س��عیدلو در جواب این سؤال که چه 
زمان��ی اعض��ا را مش��خص خواهید کرد 
گفت: فعاًل پرس��پولیس درگیر مسابقات 

جام حذفی است. سعی می کنیم وقتی که این 
تیم در آرامش بود اعضا را با نظر سرپرست 
باش��گاه معرفی کنیم تا هواداران خیالش��ان 
راح��ت ش��ود. البته تا به ام��روز با زحمت 
عوامل باش��گاه، این تی��م در جام حذفی تا 

فینال صعود کرده است.
رئیس سازمان تربیت بدنی در پایان برای 
تیم های ایرانی راه یافته به مرحله دوم لیگ 

قهرمانان آسیا آرزوی موفقیت کرد.

وزیر ورزش ترکیه در دیدار با معاون 
رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان تربیت 
بدن��ی ایران ب��ر افزای��ش همکاری های 

ورزشی دو کشور تأکید کرد.
به گ��زارش ایرنا، ف��اروق نافذ اوزاک  
در ای��ن دیدار گفت: بای��د همکاری های 
ورزش��ی دو کش��ور در تمام��ی زمینه ها 
افزای��ش یاب��د. وی با بی��ان اینکه ورزش 
در هر دو کش��ور ای��ران و ترکیه اهمیت 
بسزایی دارد، افزود:  ورزش به عنوان یک 
مقوله اجتماع��ی نقش تعیین کننده ای در 
موفقیت ه��ای ی��ک جامعه اس��المی ایفا 

می کند.
وزیر ورزش ترکیه ب��ا بیان اینکه هم 
اکنون 65 فدراس��یون در این کشور فعال 
هس��تند، اظهار داشت: ترکیه برای افزایش 
موفقیت های خود در رشته های گوناگون،  
میزبان مسابقه های بین المللی زیادی مانند 

رقابت های بسکتبال قهرمانی جهان است.
وی از علی س��عیدلو رئیس س��ازمان 
تربیت بدنی ایران دعوت کرد تا به عنوان 
مهم��ان وی ��ژه در این مس��ابقه ها حضور 

داشته باشد.
نافذ اوزاک یادآور شد: ترکیه در راستای 
برگ��زاری برنامه های بین المللی در س��ال 
2011 میزبان مسابقه های بزرگ دانشجویی 

و پیکارهای اسکی بین المللی است.

وی ب��ا بی��ان اینکه ترکی��ه در صدد 
کس��ب میزبانی جام ملت ه��ای اروپا در 
س��ال 2016 میالدی است، گفت: فوتبال 
در جه��ان عالق��ه من��دان خ��اص خود 
را دارد، ب��ه همی��ن دلی��ل برنام��ه ریزی 
گس��ترده ای را برای کسب میزبانی یورو 
 2016 و فین��ال لیگ قهرمانان اروپا انجام 

داده ایم.
نافذ اوزاک در مورد دیدار دوس��تانه 
 تیم ه��ای مل��ی فوتب��ال ای��ران و ترکیه 
افزود:  پس از بازگش��ت به اس��تانبول با 
مس��ئوالن فدراسیون فوتبال ترکیه مذاکره 
خواهم کرد که در صورت نبود تداخل در 

برنامه ها،  این دیدار برگزار شود.
وی به فرهن��گ نزدیک مردم ایران و 
ترکیه اش��اره کرد و گفت:  این دو کشور 
باید روابط دوس��تانه خود را در سیاست، 

اقتصاد و ورزش توسعه دهند.

نمایندگان فیفا با نائب رئیس اول فدراسیون فوتبال و برخی دیگر از مسئوالن فوتبال 
کشورمان دیدار و گفتگو کردند.

 به گزارش ایرنا، جلس��ه مش��اور حرفه ای س��ازی و مش��اور بازاریابی فدراس��یون 
 بی��ن الملل��ی فوتبال)فیفا( با حضور مه��دی تاج نائ��ب رئیس اول فدراس��یون فوتبال، 
عزی��ز اله محمدی نائب رئیس دوم و رئیس س��ازمان لی��گ، مصطفی آجرلو، محمدرضا 

ساکت، حبیب کاشانی و سیف اله دهکردی برگزار شد.
اعض��ا در این جلس��ه به بحث و برررس��ی در خصوص بازاریابی و بررس��ی تعامل 

سازمان لیگ با فدراسیون و باشگاهها پرداختند.
در این نشس��ت رئیس س��ازمان لیگ فوتب��ال مواردی را در خص��وص لیگ برتر و 

امتیازات آن مطرح کرد.
مهدی تاج نائب رئیس اول فدراسیون فوتبال نیز در این نشست نقطه آغاز خصوصی 
سازی و بازاریابی را واگذاری ورزشگاهها به باشگاهها دانست و گفت: در دنیا این روند 
مرس��وم است که برای خصوصی س��ازی و اس��تفاده بهینه از بازاریابی و همچنین بلیت 
فروشی کارآمد، امکانات رفاهی مناسبی را برای عده ای فراهم می کنند و وجه آن را هم 

از متقاضیان می گیرند.
وی اف��زود: در این صورت می توان بلیت را تنها برای عده ای که از امکانات بهتری 
اس��تفاده می کنند باال برده و می توان مطمئن ش��د که تمام افراد با بلیت به ورزش��گاهها 

می آیند و از این راه درآمد باشگاهها نیز افزایش پیدا می کند.

پژمان سلطانی
ای��ن قهرمان��ی را تقدیم مردم خ��وب اصفهان می کنم. امیر قلعه نویی س��رمربی تیم 
فوتبال س��پاهان اضافه کرد: سال سختی را پشت سر گذاش��تیم اما با همکاری و همدلی 
که بین کادر فنی، مدیریت و بازیکنان بود قهرمان لیگ برتر ش��دیم. وی به حاش��یه های 
اطراف این تیم اشاره کرد و گفت: این حاشیه ها به خاطر وجود من در کادر فنی سپاهان 
اس��ت. چون خواستم بنده خدا باشم و به کس��ی باج ندادم و نخواهم داد، قلعه نویی در 
مورد کس��انی که معتقد هس��تند او مربی بین المللی نیست اظهار داشت: زمانی که در تیم 
ملی مربی بودم تیم را اول آس��یا تحویل دادم آمار بازی هایمان عالی بود و تنها شکس��ت 

تیم ملی در زمان بنده با ضربات پنالتی بوده است. 
اما در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا عالوه بر عدم شانس شاید ایرادهایی در چینش 
و در تعویض ها داشتیم که من به عنوان مربی مسئولیت عدم نتیجه را به عهده می گیرم. 
وی به صحبت های مس��عود معینی اش��اره کرد و گفت: معینی که کارشناسی می کند در 
جلس��ه یوفا با بنده س��ر یک کالس حضور داش��تیم و آنالیز مربی برمی گردد به ساختار 
دفاع��ی و س��اختار هجوم��ی که ما در لی��گ برتر هر دو رک��ورد را از آن خ��ود کردیم. 
 اگ��ر توپه��ای عمادرضا و ابراهیم توره به گل تبدیل می ش��د این بحث ها را کس��ی باز 

نمی کرد. 
م��ا 20 موقعی��ت صددرصد گل داش��تیم اما تیم ب��ه مرحله حذفی صع��ود نکرده و 
مس��ئولیت با من اس��ت. قلعه نویی در مورد س��ید هادی عقیلی و مح��رم نویدکیا تأکید 
کرد: هر دو بازیکن از بازیکنان قدیمی س��پاهان هس��تند آنها زحم��ات زیادی برای این 
 تیم کش��یده اند، هیچ مس��أله ای بین من و عقیلی نبوده و فقط تذکرات فنی به او گوشزد 

کردم. 
بعضی ها می گویند که من لیس��ت قرمز یا مازاد را تحویل باش��گاه دادم ولی این را 
بگویم ما فقط لیست جذب بازیکن را تحویل باشگاه دادیم و روی لیست مازاد و تمدید 
بررسی نداشتیم و این یک نوع زرنگی است که ما اول بازیکن جذب کنیم و از روی این 
لیس��ت، لیس��ت مازاد و تمدید را تهیه کنیم. قلعه نویی در پایان پیرامون تمدید قرارداد با 
س��پاهان افزود: بعضی از مطبوعات می خواهند صفحات روزنامه خود را با این عناوین 
که قلعه نویی با اصفهانی ها سفید امضا کرده تیتر بزنند اما بنده عالقمند هستم که یکسال 
دیگر در خدمت این تیم باش��م و س��پاهان واقعی را در فصل آین��ده اگر من در اصفهان 

بمانم خواهید دید.

سرپرست تیم ملی فوتبال: 
در انتخاب منصوریان نقشی نداشتم

 سرپرس��ت تی��م مل��ی فوتب��ال گف��ت: علیرض��ا منصوریان ب��ا توجه ب��ه صالحیت و 
توانایی هایش به عنوان مربی تیم ملی انتخاب شده و من در این انتخاب او نقشی نداشتم.

به گزارش ایرنا، اصغر حاجیلو افزود: عاشق منصوریان هستم و زمانی هم که در تیم 
استقالل بودم به شدت به این بازیکن عالقه داشتم. 

وی گف��ت: هیچ��گاه در کار کادر فنی تیم ملی دخالت نمی کنم و انتخاب منصوریان 
نیز به خاطر توانایی های وی بوده است.

حاجیلو افزود:  اگر قطبی سرمربی تیم ملی توصیه پذیر بود، برادرم را به عنوان مربی 
به وی معرفی می کردم.

 وی تأکی��د کرد: منصوریان با فرهنگ بازیکنان تیم ملی کاماًل آشناس��ت و می تواند 
 فاصله موجود بین بازیکنان و س��رمربی را که برخی از رس��انه ها به آن اش��اره دارند را 
پر کند. حاجیلو با اش��اره به توانایی های فنی منصوریان خاطر نش��ان کرد:  منصوریان از 
نظر فنی یکی از بازیکنان برتر ایران بوده که سابقه حضور در کشور آلمان و یونان را در 
کارنامه خود دارد و عالوه بر آن در تیم اس��تقالل با مربیان بزرگی کار کرده اس��ت. وی 
تصریح کرد: به نظرم کالس ها و مدارک مربیگری فوتبال که عده ای آن را بهانه ای برای 
منصوریان قرار داده اند، همه شبیه هم هستند و مهم این است که یک مربی در زمان بازی 

چه تصمیماتی را اتخاذ می کند.
 سرپرس��ت تی���م مل��ی بر حض��ور ی�ک مربی بدنس��از در تی��م ملی تأکی��د کرد و 
گفت: متأسفانه نام سیامک آزاد به عنوان مربی بدنساز در تیم ملی مطرح شده بود که این 

موضوع صحیح نیست.
وی افزود: آزاد تنها رابط کادر فنی و کادر پزش��کی اس��ت و ما به یک مربی بدنساز 

هم نیاز داریم. 

توره:
 با شکست پرسپولیس با خاطره ای خوش 

جشن قهرمانی می گیریم
مهاجم سنگالی تیم فوتبال س��پاهان گفت: می خواهیم با پیروزی مقابل پرسپولیس با 

خاطره خوشی جشن قهرمانی را در ورزشگاه آزادی برپا کنیم.
ابراهیم توره در گفتگو با فارس، درباره ادامه همکاری با سپاهان در فصل آینده اظهار 
داش��ت: از چند کشور عربی و اروپایی پیشنهاد دارم، اما دوست ندارم در این مورد پیش 

از پایان فصل اظهار نظر کنم. 
وی اف��زود: اگر درباره تمدید ق��رارداد حرفی بزنم، مجبورم تا پایان فصل و در زمان 
باقیمانده تا دیدار مقابل پرس��پولیس که در ایران هستم، پاسخگو باشم و تمرکزم را برای 
این مس��ابقه از دس��ت می دهم. توره درباره بازی مقابل پرسپولیس که سه شنبه آینده در 
چارچوب هفته پایانی لیگ برتر برگزار می ش��ود؛ عنوان کرد: دوس��ت دارم در ورزشگاه 
آزادی مقاب��ل تیم س��ابقم بازی کنم و انگیزه زیادی هم ب��رای گلزنی دارم. باید با خاطره 
خوش��ی جشن قهرمانی را در آزادی بگیریم و شکست دادن پرسپولیس در خانه خودش 
می تواند برای ما خوش��ایند باش��د. مهاجم پیش��ین پرسپولیس با اش��اره به حمایت مردم 
اصفهان از وی، گفت: در مدت حضورم در اصفهان مردم این ش��هر با وجود تأخیرهای 
زیادی که در ورود و خروج در بازگشت داشتم به من لطف داشتند. تنها خاطره تلخ من 
از حضور در اصفهان به حذف از لیگ قهرمانان آس��یا مربوط می ش��ود، چون این حذف 
فنی نبود و تنها روی یک اتفاق رخ داد. توره تصریح کرد: می توانس��تیم تا مراحل پایانی 
لیگ قهرمانان آسیا صعود کنیم، اما بدشانسی باعث شد به این هدف نرسیم. برای جبران 
این ناکامی ها و برطرف کردن ناراحتی مردم اصفهان باید در دیدار مقابل پرسپولیس تمام 

تالش خود را انجام دهم.
وی یادآور ش��د: قلعه نویی بعد از دیدار مقابل پیکان 4 روز به من استراحت داد، اما 
تمریناتم را زیر نظر س��عید آلوس��ی، مربی بدنساز س��پاهان، ادامه دادم و از نظر بدنی در 

شرایط ایده آلی قرار دارم.

دکتر خدابخش مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان از شاهین خالدان قهرمان ارزنده تنیس 
کشور که در مسابقات جام دیویس درخشش بسیار خوبی داشت تقدیر به عمل آورد.

ش��اهین خالدان تنیس باز اصفهان��ی تیم ملی ایران در جریان مس��ابقات تنیس جام 
دیویس دس��ته 3 آسیا و اقیانوس��یه مقابل همه حریفان خود از کشورهای سوریه، کویت 
و ویتنام و لبنان به پیروزی دس��ت یافته و نقش ارزنده ای در صعود ایران به گروه دوم 

جام دیویس داشت.
ش��اهین خالدان به همراه پرورش، نائب رئیس هیأت تنس اس��تان، جاموس��ی نائب 
رئی��س بانوان این هیأت، فرش��ید و پرویز زیدی از مربیان و پیشکس��وتان این رش��ته با 

حضور در تربیت بدنی با دکتر خدابخش دیدار و گفتگو کردند.
دکتر خدابخش با ابراز خرسندی از درخشش شاهین خالدان در تیم ملی تنیس ایران 
و همچنین افتخارآفرینی تیم ملی تنیس ایران اظهار داش��ت: ش��اهین خالدان با 19 سال 
سن در ابتدای راه قهرمانی قرار دارد و این فرصت برای او مهیا است که با ارتقاء جایگاه 
 خود در رنکینگ جهانی به موفقیتهای قابل توجهی در س��طح آس��یا و حتی جهان دست 

یابد.

جلسه مجمع عمومی ساالنه هیأت ورزشهای بیماران خاص استان اصفهان با حضور 
فاطی نس��ب سرپرست فدراسیون علیرضا غیور معاون توس��عه ورزش اداره کل تربیت 

بدنی و دیگر اعضای این مجمع در تاالر افتخارات برگزار شد.
فاطی نسب رئیس فدراسیون ورزش��های بیماران خاص استان اصفهان در بخشی از 
سخنانش از عملکرد هیأت استان در ابعاد مختلف اعزام به مسابقات، درخشش قهرمانان، 
تعداد بیمه ش��دگان و کالسهای آموزش��ی به نیکی یاد کرد و خاطرنشان ساخت: هیأت 
استان اصفهان در بین هیأتهای سراسر کشور بیشترین تعداد ورزشکار سازمان یافته را به 
خود اختصاص داده، از طرفی این هیأت با تقبل میزبانی های س��خت از جمله مسابقات 
ورزش��ی بیماران هموفیلی، نقش ارزنده ای را در اجرای برنامه های فدراس��یون برعهده 

داشته است.
در ای��ن مجم��ع علیرض��ا غی��ور مع��اون توس��عه ورزش اداره کل تربی��ت بدن��ی 
اس��تان اصفه��ان، هی��أت ورزش��های بیم��اران خ��اص را از جمل��ه هیأته��ای وی��ژه 
 دانس��ت که ب��ا برخورداری از هفت رش��ته ورزش��ی، برنامه های گس��ترده ای را اجرا 

می کند. 

 حضور 4  فرنگی کار از چهارمحال و بختیاری 
در اردوی تیم ملی

ب��ه گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد و به نقل از رواب��ط عمومی تربیت بدنی 
چهارمحال و بختیاری، در مس��ابقات انتخابی کشتی فرنگی نوجوانان کشور که به مدت 
دو روز در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد؛ چهار نفر از فرنگی کاران این استان 

جزء برترین های این رقابت ها شناخته شدند و به اردوی تیم ملی راه یافتند.
در مس��ابقات انتخابی کش��تی فرنگی که با حضور 208 کشتی گیر از 25 استان کشور 
برگزار ش��د، وحید امیدی و امیر احمدی هر دو در وزن 58 کیلوگرم، احمد فروزنده در 
وزن 85 کیلوگرم و محمد مدرس��ی در وزن 100 کیلوگ��رم، ضمن برتری بر حریفان به 
عنوان اعضای منتخب تیم ملی معرفی شدند. محمد مدرسی و وحید امیدی از کشتی گیران 

مستعد هفشجان هستند که در این رقابت ها به مدال طال دست یافتند.
در مجموع مدال های کسب شده، تیم 14 نفره اعزامی از استان چهارمحال و بختیاری 

در این رقابت ها بر سکوی دوم ایستاد.
بر همین اس��اس، وحید امیدی و محمد مدرس��ی خود را برای شرکت در مسابقات 

بین المللی کشتی فرنگی که در ترکیه برگزار خواهد شد، آماده می کنند.
همچنین امیر احمدی و احمد فروزنده نیز در مسابقات جام بین المللی شهید فهمیده 

شرکت خواهند کرد.

در مس��ابقات قهرمانی کاراته بانوان اس��تان که به میزبانی شهر گندمان در شهرستان 
بروجن برگزار شد، برترین  کاراته کاران بانوان استان در دو بخش کاتا و کومیته انتخاب 

شدند.
در این مس��ابقات که به منظور انتخاب تیم بانوان استان برگزار شد، 65 نفر کاراته کا 
در چهار رده سنی با یکدیگر رقابت که بخش کاتا سمانه گل محمدی در رده سنی امید 
و بزرگس��ال، سکینه ملک پور در رده سنی جوانان و سادات ملکوتی در رده سنی امید و 

بزرگسال به عنوان نفرات برگزیده معرفی شدند.
در بخش کومیته نیز فائزه امیری در رده س��نی نوجوانان در وزن منفی 38 کیلوگرم، 
مرضی��ه رنجبر در رده س��نی نوجوان��ان و در وزن منفی 53 کیلو گرم ب��ه عنوان نفرات 

برگزیده معرفی شدند.
همچنین پرس��تو علی اکبریان و مرضیه رئیس��ی در رده س��نی امید و بزرگسال و در 
وزن منفی 53 کیلوگرم، فهمیه امیری و زکیه زمانی در رده س��نی نوجوانان و لیال رنجبر 
در رده سنی امید و بزرگسال و در وزن 60+ کیلو گرم از دیگر نفرات برگزیده این دسته 

از مسابقات معرفی شدند.

خاتون آبادی:
  بــه دلیل نبــود رادیــو تــور 
 از رکابزنــان خود بی خبــریم

تیم دوچرخه س��واری  سرپرس��ت 
پتروش��یمی تبریز گفت: ب��ه دلیل نبود 
رادیو ت��ور که یک��ی از ارکان مهم در 
برگ��زاری توره��ای بین المللی اس��ت 
از رکابزن��ان خ��ود در حی��ن مس��ابقه 
بی خب��ر هس��تیم. کاظ��م خاتون آبادی 
در گفتگ��و با فارس با اش��اره به آغاز 
دومین مرحله تور ریاس��ت جمهوری 
عنوان کرد: خوش��بختانه مسیر مسابقه 
ب��ا هماهنگی های الزم به موقع بس��ته 
ش��د و رکابزنان س��ر زمان اعالم شده 
 رقاب��ت  خ��ود را آغ��از کردن��د. وی 
اف��زود: از ش��رایط میزبانی این دوره برای تیم پتروش��یمی راضی هس��تیم، در خصوص 
سایر تیم ها اطالعی ندارم. سرپرست تیم پتروشیمی در خصوص نحوه برگزاری سومین 
دوره تور بین المللی ریاس��ت جمهوری تصریح کرد: شاید بتوان گفت بزرگترین مشکل 
این دوره نبود رادیو تور و بی س��یم اس��ت. هیچ توری بدون این امکان برگزار نمی شود. 
وی افزود: مربیان، سرپرس��تان و ورزش��کاران در حین رقابت با توجه به نبود بی س��یم 
 هی��چ اطالعی از هم ندارند، در اصل ما با چش��م بس��ته حرکت می کنی��م. خاتون آبادی 
گفت: در صورتی که مشکلی از جمله پنچری برای رکابزنان ما رخ دهد عماًل نمی توانیم 
به کمک آنها برویم. وی عنوان کرد: از سویی اتومبیل هایی که در این دوره مورد استفاده 
قرار گرفتند به هیچ عنوان شناس��ه ندارند و ما نمی دانیم که داوران و سایر مسئوالن کجا 

مستقر هستند. 
س��رمربی تیم پتروش��یمی گفت: راننده هایی هم که در اختیار تیم ها در حین مسابقه 
هس��تند به هیچ عنوان آموزش ندیده اند و نمی دانند که در ش��رایط ضروری چه کار باید 
انجام دهند، این در حالی اس��ت که این افراد با 2 س��اعت آموزش کاماًل به امور مس��لط 
می شدند. سومین دوره تور ریاست  جمهوری با حضور 12 تیم خارجی و 7 تیم داخلی 

در حال برگزاری است.

قلعه نویی:
 خواستم بنده خدا باشم

 نمــایندگان فیفــا با نــائب رئیس
 فدارسیون فــوتبال دیدار کردند 

 تقــدیر دکتر خدابخش از شاهین خــالدان 
جوان اول تنیس ایران

با حضور سرپرست فدراسیون
برگزاری مجمع عمومی ساالنه هیأت 

ورزشهای بیماران خاص استان اصفهان

 معــرفي برترین هــاي کاراته بانــوان 
چهــارمحــال و بختیــاري

استقالل به صمــد و داور باخت

سرمربي تیم والیبال نوجوانان: 
آماده کسب عنوان قهرماني آسیا هستیم

سعید لو:  
هیأت مدیره پرسپولیس در آرامش کامل معرفي مي شود

تأکید وزیر ورزش ترکیه بر افزایش همکاري هاي ورزشي 
ایران و ترکیه

فوتب��ال  تی��م  باتجری��ه  بازیک��ن 
منچس��تریونایتد گفت: مسئوالن و کادر 
فنی تیم منچس��تر ب��رای تصاحب جام 
قهرمانی در فصل آین��ده لیگ انگلیس، 
نباید تنها روی ی��ک مهاجم خود یعنی 

وین رونی حساب ویژه باز کنند.
به گزارش ایرنا، تیم فوتبال چلس��ی 
در س��ال جدید توانس��ت پس از پشت 
س��ر گذاش��تن منچس��تریونایتد عنوان 
 قهرمانی مسابقات باشگاهی انگلیس را به 
دست آورد. رایان گیگز بازیکن با تجربه ای 
است که سال هاست در اولدترافورد بازی 
کرده و دوس��ت دارد برای فصل آینده با 
جذب بازیکنانی جدید برای تکرار عناوین 

قهرمانی گام بردارد.

گیگز در این زمینه اظهار داشت: اگر 
برای سال آینده به دنبال جام هستیم نباید 
فقط روی بازیکنی ب��ه نام رونی تمرکز 
کنیم. امس��ال ما بازی های خیلی خوبی 
انج��ام داده ایم،  اما ب��ا مصدومیت رونی 

توان گلزنی تیم کاسته شد.

وی ادامه داد: چلسی در سالی قهرمان 
ش��د که ما در خط دف��اع قدرت خیلی 
خوبی داشتیم، اما با بیرون رفتن رونی از 

ترکیب شرایط برای ما بد شد.
گیگز یادآور شد: البته خرید یا عدم 
خرید مهاجم جدید بس��تگی به تصمیم 
نهای��ی کادر فن��ی دارد، اگ��ر چ��ه همه 
بازیکنان منچستر مطلع هستند که در خط 

حمله ما به بازیکنان بیشتری نیاز داریم.
وی اف��زود: بس��یاری از بازیکن��ان 
منچستر یونایتد سال هاست که در کنار 
همدیگ��ر بازی می کنن��د و در صورت 
تقویت خ��ط هجومی می توانیم س��ال 
آین��ده جام های بزرگی را ب��ه هواداران 

هدیه کنیم.

گیگز:
منچستر براي فصل آینده نباید تنها روي، روني حساب کند

رنا
س: ای

عک
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پست الکترونیک :

فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری گفت: 29 اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با سال روز تشکیل 
بسیج عشایری، جشنواره فرهنگی، هنری و ورزشی عشایر بسیجی کشور در این استان برگزار می شود. 
به گزارش فارس رضا محمدس��لیمانی در جلسه هماهنگی ستاد برگزاری جشنواره فرهنگی، هنری و 
ورزشی عشایر بسیجی کشور، گفت: همزمان با 29 اردیبهشت ماه سال روز تشکیل بسیج عشایری که 
یادآور نخس��تین دیدار عش��ایر با حضرت امام راحل)ره( و بیان جمله تاریخی »عشایر ذخایر انقالبند« 
توس��ط معمار کبیر انقالب، جش��نواره فرهنگی، هنری و ورزشی بسیجیان عشایر کشور در این استان 
برگزار می ش��ود. وی افزود: این جش��نواره در رشته های قرآن، شعر، کتابخوانی، صنایع دستی، گلبانگ 
محمدی)ص(، س��رود، ورزش های بومی و محلی، تیراندازی و اس��ب س��واری برگزار خواهد ش��د. 
محمدس��لیمانی از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در حاشیه این جش��نواره خبر داد و گفت: در این 
نمایش��گاه استان های شرکت کننده؛ تولیدات، صنایع دستی و آداب و رسوم عشایر خود را در معرض 
دید بازدیدکنندگان قرار می دهند. مس��ئول ستاد برگزاری جش��نواره فرهنگی، هنری و ورزشی عشایر 
بس��یجی کش��ور در چهارمحال و بختیاری ادامه داد: شناسایی و تجلیل از ایثارگران اعم از خانواده های 
معظم شهدا، رزمندگان، جانبازان و آزادگان و نیز نخبگان عشایری از دیگر برنامه های این همایش است. 
وی به اهداف برگزاری این جش��نواره اش��اره کرد و گفت: این جش��نواره به منظور شناساندن فرهنگ 
غنی و اصیل عشایر و باورهای اعتقادی آنان، معرفی جاذبه های گردشگری، شناسایی نیروهای مستعد 
و هنرمند عش��ایر و ایجاد رقابت س��الم و سازنده بین عشایر کشور از هر قوم و طایفه برگزار می شود. 
محمدسلیمانی افزود: حضور عشایر بسیجی در میدان ها و عرصه های فرهنگی و هنری جامعه و ترغیب 
و تشویق جوانان و نوجوانان عشایر در راستای فراگیری و مشارکت در امور فرهنگی، هنری و ورزشی 

از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است. 

چهارمحال و بختیاري
برگزاري جشنواره فرهنگي هنري عشایر بسیجي 

 WSBI پست بانک با عضــویت در سازمــان جهـانی
)مؤسسه جهانی بانکهــای پس انداز( و شبکه سوئیفت 
یکی از فعالترین بانکهای ارائه کننده خدمات ارزی در 

کشور می باشد.

 خاموش کردن چراغهای اضافی هزینة مصرفی 
شما را کاهش می دهد.

روابط عمومی پست بانک استان اصفهان

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

مشترک گرامی:

شهــرداری درچه در نظــر دارد جهت امورات جاری نسبت به 
اجاره یک دستگاه خودروی سواری کولردار مدل 1386 به باال 
اقدام نماید. لذا از متقاضیان درخواست می گردد جهت شرکت 
در آگهی و اخذ آگهی استعالم بهاء حداکثر تا مورخ 89/2/26 

به شهرداری درچه مراجعه نمایند.

علیرضا اطهری فر- شهردار درچه

آگهی استعالم بهاء
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    مرضیه محب رسول
فردوس��ی در س��ال 329 هجری براب��ر با 940 
میالدی در روستای باژ از توابع طوس در خانواده ای 
از طبقه دهقانان دیده به جهان گش��ود و در جوانی 
ش��روع به نظم برخی از داس��تانهای قهرمانی کرد. 
پدر فردوس��ی دهقان بود ک��ه در آن زمان به معنی 
ایرانی تبار و نیز به معنی صاحب ده بوده  اس��ت. در 
نتیجه خانواده فردوس��ی احتماالً در کودکی مشکل 
مالی نداشته  و از تحصیالت مناسبی برخوردار بوده 
 است. براساس ش��واهد موجود از شاهنامه می توان 
نتیج��ه گرفت که او ج��دا از زبان فارس��ی دری به 
زبان های عربی و پهلوی نیز آش��نا بوده  اس��ت و به 
نظر می رسد که فردوسی با فلسفه یونانی نیز آشنایی 
داش��ته  است. در آن  عهد س��رزمین  کهن سال  ایران  
به تدریج  زمینه های  اس��تقالل  دوباره خود را فراهم  
می آورد و حکومت های  محلی  که  در مناطق  مختلف  
س��رزمین  ما به ویژه  شرق  ایران  به وجود آمده  بودند 
پرچم دار این  نهضت  بزرگ ، که  یکی  از بخش های  
آن  توسعه  و غنای زبان  فارسی  بود، به  شمار می رفتند. 
در راس��تای  این  تالش  گسترده  برای  تجدید حیات  
ملی  و ادبی  ایران ، در اواس��ط ق��رن  چهارم  هجری  
قمری  تالش هایی  جدی  برای  گردآوری  داستان های  
ملی  و باستانی  صورت  گرفت  و چند شاهنامه  ناتمام  
نیز که  این  داستان ها را در قالبی  از اشعار تنظیم  کرده  
بودند به وجود آمد. حکیم ابوالقاس��م فردوس��ی  در 
جوان��ی  و در روزگار زندگی  آس��وده  و ف��ارغ  البال  
خود در طابران  طوس  دل  در سودای  شعر و شاعری  
داش��ت  و در ایام  فراغت  و صفا اشعاری  می سرود. 
وی  ظاهراً در 35 سالگی  و شاید هم  در 40 سالگی  به  
حکم  عشق  و عالقه ای  که  به  زنده  ساختن  تاریخ  کهن  
و پرافتخار ایران  داشت  کار سترگ  خود را آغاز کرد 
که  تا پایان  عمر پرافتخارش  نیز تداوم  یافت . از میزان  
دانش  و نحوه  سوادآموزی  حکیم  اطالع  چندانی  در 
دست  نیست  ولی  به  حکم  آنکه  در شاهنامه  اطالعات  
فراوانی  در باب  ادبیات  عربی ، ش��عر و ادب  پارسی ، 
تاریخ ، فلسفه ، کالم ، حدیث  و قرآن  ارائه  کرده  است  
مش��خص  می ش��ود که  حکیم  فردوس��ی  در دوران  
زندگی  خویش  مطالعات  فراوان  کرده  است  و احوال  
امم، امثال  و حکم  را خوانده  و با معارف  اسالمی  به 
خصوص  با قرآن  آشنایی  کامل  داشته  است . فردوسی 
 ظاهراً به  زبان  پهلوی  ساسانی  و فنون  جنگ  و رزم  نیز 
آگاه  بوده  است . استاد طوس  در موقعیت  بسیار خطیر 
و حساسی  به  س��رودن  شاهنامه  و نظم  داستان های 
پهلوانان  ایرانی  همت  گماشت ، چرا که  هر چند سلطه  
اعراب  بر ایران  به ویژه  بخش  شرقی  آن  بسیار ضعیف  
شده  بود و چند حکومت  محلی  نیز همچون  سامانیان  
و آل  بویه در ش��رق، مرکز و ش��مال  ایران  به وجود 
آمده  بودند ولی  جنگ  و کشمکش های داخلی  بین  
این  حکومت ها نشانه هایی  تلخ  بود از زوال  و انحطاط 
این  سلسله های  ملی  ایرانی  و روی  کار آمدن  فاتحان  
قدرتمند بیگانه . از این  روی فردوسی  که  به  رسالت  
عظیم  خود پی  برده  بود سعی  کرد مجموعه  عظیمی  
فراهم  آورد که  برای  همیشه  در خاطره  ایرانیان  باقی  
مان��د و تاریخ، زبان، هویت  و ملیت  ایرانی  را دوباره  
زن��ده  کند. وی  در ابت��دای  کار بر س��رمایه  خود و 
حمایت  تنی  چند از دوستانش  همچون  حسین  قتیب  
حاکم  طوس  و بزرگان  آن  والیت  علی  دیلم  و بودلف  
تکیه  کرد و حاکم  طوس  برای  تش��ویق  او، شاعر را 
از پرداخت  مالیات  معاف  کرد. تالش  بی وقفه  حکیم  
در مرحله  اول  آن  بیس��ت  سال  تمام  به  درازا کشید و 
وی  زمانی  موفق  به  سرایش  اکثر داستان های شاهنامه  
شد  که  چند سال  از سقوط سلسله  ایرانی  سامانیان  به 
دست  ترکان  قراخانی  آل  افراسیاب  و سلطان  محمود 
غزنوی  می گذشت . تاریخ  پایان  رسانیدن  شاهنامه  را 
سال  400 ه.ق  دانسته اند و براساس  گفته های  حکیم  
که  از البه الی  اشعار او مشهود است  حکیم  در طول  
این  مدت  دراز سختی های  فراوانی  را متحمل  شد  و 
ضربات  فراوانی  را هم  از جنبه  مادی  و معیشتی  و هم  
از لحاظ روحی  پذیرا بود که  مهمترین  آن  درگذشت  
پس��ر جوان  و برومندش  بود که  پیر طوس  را سخت  
درهم  شکس��ت  و غمگین  و افسرده  ساخت . شاعر 
که  در این  س��ال ها با عسرت  و تنگدستی  همراه  و 
همراز بود پس  از اتمام  شاهکار بزرگ  خود به  ناچار 
و ب��رای  گذراندن  زندگی  خود رو به  دربار س��لطان  
محمود غزنوی آورد و با عرضه  شاهنامه  خویش  نظر 
س��لطان  را به  س��وی  آن  جلب  کرد. سلطان  محمود 
پادش��اهی  ترک  زبان  و بی عالقه  به  تاریخ  و فرهنگ  
ایران  ب��ود ولی  در ابتدای  کار حکیم  را به نواخت  و 
او را مورد نوازش  خود قرار داد و در شرایطی  که  در 

تالش  بود ترکان  آل  افراسیاب ، متحدان  پیشین  خود 
در برانداختن  سامانیان را، از قلمرو حکومت  خویش  
بیرون  راند تالش  کرد از کتاب  شاهنامه  برای  تهییج  
احساس��ات  ملی  ایرانیان  علیه  ترکان  آل  افراس��یاب  
بهره  جوید. س��لطان  محمود پس  از مدتی  موفق  به  
شکست  آنها شد و بنابراین روی  خوشی  به  فردوسی  
نش��ان  نداد. در واقع این راست گفتاری و دینداری 
فردوس��ی بود که باعث شد تا وی از بارگاه محمود 
غزنوی رانده شود و در انزوا به تکمیل شاهکار خود 

بپردازد.
تالش  خواجه  حسن  میمندی وزیر بافرهنگ  شاه  
نیز به  ثمر ننشست . سلطان  محمود پس  از مالحظه  
هفت  مجلد بزرگ  شاهنامه  مشتمل  بر شصت  هزار 
بیت  نغز و دلکش  و حماسی  دستور داد معادل  همین  
مقدار معین  در ازای  هر یک  بیت  یک  درهم  به  شاعر 
بدهن��د و این  توهینی  بزرگ  بود برای  سخن س��رای  
بزرگ  طوس  چرا که  او به خوبی  به  قدر و قیمت  شاه کار 

بزرگ  خود آگاه  بود.
چهار عنصر اساس��ی برای فردوس��ی ارزشهای 
بنیادی و اصلی به شمار می آید و او شاهنامه خود را 
در مربعی قرار داده که هر ضلع آن بیانگر یکی از این 
چهار عنصر است آن عناصر عبارتند از: ملیت ایرانی، 
خردمندی، عدالت و دی��ن ورزی. او هر موضوع و 
هر حکایتی را برپایه این چهار عنصر تقسیم می کند. 
عالوه بر این شاهنامه، شناسنامه فرهنگی ما ایرانیان 
اس��ت که می کوش��د تا به تاخت و تاز ترک های 
متجاوز امویان و عباسیان ستمگر پاسخ دهد. او ایرانی 
را معادل آزاده می داند و از ایرانیان با تعبیر آزادگان 
یاد می کند؛ بدان سبب که پاسخی به ستمهای امویان 
و عباسیان نیز داده باشد؛ چرا که مدت زمان درازی 
ایرانی��ان، موالی خوانده می ش��دند و با آنان همانند 
انسان های درجه دوم رفتار می شد. بنابراین شاهنامه 
از این منظر، بیش از آنکه بیان اندیشه ها و نیات یک 
فرد باش��د، ارتقای نگرشی ملی و انسانی و یا تعالی 

بخشیدن نوعی جهانبینی است. 
اس��تفاده از زب��ان کنای��ه و نیز به��ره گیری از 
اس��طوره های ایران باس��تان برای بیان دغدغه های 
خود، نش��ان از هوش سرشار این ش��اعر بلندآوازه 
دارد. ش��اهنامه نه فقط بزرگ تری��ن و پرمایه ترین 
مجموعه شعر است که از عهد سامانی و غزنوی به 
یادگار مانده، بلکه مهمترین سند عظمت زبان فارسی 
و بارزتری��ن مظهر ش��کوه و رونق فرهنگ و تمدن 
ایران قدیم و خزانه لغت و گنجینه ادب�یات فارس��ی 
است. فردوسی طبعی لطیف داشته، سخنش از طعنه، 
هجو، دروغ و تملق خالی بود و تا می توانست الفاظ 
ناشایست و کلمات دور از اخالق به کار نمی برد. او 
در وطن دوستی سری پرشور داشت و به داستانهای 

کهن و به تاریخ و سنن قدیم عشق می ورزید.
اهمیت ش��اهنامه فقط در جنبه ادبی و شاعرانه 
آن خالصه نمی ش��ود و پیش از آنکه مجموعه ای 
از داستانهای منظوم باشد، تبارنامه ای است که بیت 
بیت و حرف به حرف آن ریش��ه در اعماق آرزوها 
و خواس��ته های جمعی ملتی که��ن دارد. در واقع 
ایرانیان، نیک نامی و پاکی تبار گذش��تگان خویش 
را در ش��اهنانه فردوسی می بینند و در هر دودمانی 
که باش��ند بر آن راه خواهند ب��ود. ملتی که در همه 
ادوار تاریخی، نیکی و روشنایی را ستوده و با بدی و 

ظلمت ستیز داشته است.
ش��اهنامه، منظومه مفصلی اس��ت که حدوداً از 
ش��صت هزار بیت تشکیل شده اس��ت و دارای سه 

دوره اساطیری، پهلوانی، تاریخی است.
فردوسی بر منابع بازمانده کهن، چنان کاخ رفیعی 
از سخن بنیان می نهد که به قول خودش باد و باران 

نمی تواند گزندی بدان برساند و گذشت سالیان بر 
آن تأثیری ندارد. شاهنامه روایت نبرد خوبی و بدی 
است و پهلوانان، جنگجویان این نبرد دائمی در هستی 
هس��تند. جنگ کاوه و ضح��اک ظالم، کین خواهی 
منوچهر از س��لم و تور، مرگ س��یاوش به دسیسه 
س��ودابه و... همه حکایت از این نبرد و ستیز دارند. 
تفکر فردوس��ی و اندیشه حاکم بر شاهنامه همیشه 
مدافع خوبی ها در برابر ظلم و تباهی اس��ت. ایران 
که سرزمین آزادگان محسوب می شود همواره مورد 
آزار و اذیت همس��ایگانش قرار می گیرد. زیبایی و 
شکوه ایران، آن را در معرض مصیبت های گوناگون 
ق��رار می دهد و از همین رو پهلوانانش با تمام توان 
به دفاع از موجودیت این کش��ور و ارزشهای عمیق 
انس��انی مردمانش برمی خیزند و جان بر س��ر این 
کار می نهند. برخی از پهلوانان شاهنامه نمونه های 
متعالی انسانی هس��تند که عمر خویش را به تمامی 
در خدمت همنوعان خود گذرانده است. پهلوانانی 
همچون فریدون، سیاوش، کیخسرو، رستم، گودرز 
و طوس از این دسته هستند. شخصیت های دیگری 
نیز همچون ضحاک، س��لم و تور وجودشان آکنده 
از ش��رارت و بدخویی و فساد اس��ت. آنها مأموران 
اهریمنن��د و قصد نابودی و فس��اد در امور جهان را 

دارند.
قهرمانان شاهنامه با مرگ، ستیزی هماره دارند و 
این ستیز نه روی گردانی از مرگ است و نه پناه بردن 
به کنج عافیت، بلکه پهلوان در مواجهه و درگیری با 
خطرات بزرگ به جنگ مرگ می رود و در حقیقت، 

زندگی را از آغوش مرگ می دزدد.
اغلب داستانهای شاهنامه بی اعتباری دنیا را به یاد 
خوانن��ده می آورد و او را به بیداری و درس گرفتن 
از روزگار می خواند. ول��ی در همین حال آنجا که 
هنگام سخن عاشقانه فرامی رسد فردوسی به سادگی 
و با شکوه و زیبایی موضوع را می پروراند. در همان 
س��ال های آغازین پس از مرگ فردوسی مخالفت با 
شاهنامه آغاز شد و عمدتاً به خاطر سیاست های ضد 
ایرانی دربار بنی عباس و مدارس نظامیه ادامه یافت. 
از جمله س��لطان محمود پس از فتح ری در س��ال 
420قم��ری، مجدالدوله دیلمی را به خاطر خواندن 

شاهنامه سرزنش کرده  است.
با وج��ود ظلمی ک��ه درباره فردوس��ی وجود 
داشته اس��ت و در نتیجه آن بس��یاری از منابع نامی 
از فردوس��ی یا ش��اهنامه نیاورده اند، در مناطقی که 
حکومت عباسیان در آنها نفوذ کمتری داشته  است، 
از شبه قاره هند گرفته تا سیستان، آذربایجان، اران و 
آسیای صغیر، کسانی از فردوسی یاد کرده اند یا او را 
ستوده اند. از جمله مسعود سعد سلمان گزیده ای از 
ش��اهنامه تهیه کرد و نظامی عروضی در اواسط قرن 
شش��م هجری اولین شرح حال موجود از فردوسی 
را در چهار مقاله نوش��ت. در حدود سال620 قمری 
نیز خالصه ای از ش��اهنامه در شام به دست بنداری 
اصفهانی به عربی ترجمه شد. پس از حمله مغول و 
انقراض عباسیان توجه به شاهنامه در محافل رسمی 
نی��ز افزایش یافت و از جمله حمداهلل مس��توفی در 
اوایل قرن هشتم هجری در دوران ایلخانان تصحیحی 
از شاهنامه براساس نسخه های مختلفی که یافته بود 
ارائه کرد. در دوران تیموریان نیز، در سال 829 قمری 
در هرات، به دستور شاهزاده تیموری بایسنغر میرزا 
نسخه مصوری از شاهنامه تهیه شد و احتماالً تعداد 
زیادی از روی آن نوش��ته ش��د. صفویان با توجه به 
اینکه خودشان مانند فردوسی شیعه و ایرانی بودند، 
توجه خاصی به فردوس��ی کردند که تا امروز ادامه 
یافته است. رمز هوشیاری فردوسی و اینکه شاهنامه 
را امروز و بعد از هزار س��ال، حت��ی ایرانیان درس 
ناخوانده هم می فهمند، دو س��بب دارد: یکی اینکه 
فردوسی آن را به زبان ساده عصر خود سروده است 
و دوم اینک��ه در طی هزار س��ال، ایرانیان مدام آن را 
خوانده اند و تعبیرات شاهنامه، بر سر زبان ها مانده 
و از گزند نیستی رسته اس��ت. شاهنامه، شاهکاری 
مردمی و به زبان مردم روزگار سراینده آن است. رمز 
هوشیاری فردوسی هم در این است که آن را به نثر 
ننوشته که فقط باسوادان معدود آن عصر و قرن های 
بع��د بتوانند آن را بخوانند و از آن بهره گیرند. آن را 
به نظم درآورده تا دست مایه کار شاهنامه خوان ها 
ش��ود و در خاطرها جای گیرد و در میان توده های 
مردم رواج یابد و تأثیر بخشد. عشقی که فردوسی را 
وادار به سرودن این شاهکار ادبی کرد در ضمیر تک 
تک هر ایرانی وجود دارد و این خود دلیلی است بر 
اینکه امروز فردوسی مایه فخر و مباهات هر ایرانی 

در همه جای جهان است.

کالم نور
امام علی )ع(:

هر کس به جز حق جویای عزت شود به ذلت در افتد و هر کس با حق عناد ورزد خوار گردد.

سردار شهید محمدعلی شاهمرادی

فرهنگ و هنر

روی رکاب مینی بوس ایستاده بود. 
بچه ها یکی یکی از کنارش رد می شدند، می رفتند باال. 

سروصدا و خنده مینی بوس را پر کرده بود. 
انگار نه انگار که می خواستند بروند جنگ.

� همه هستن؟ کسی جا نمونه. 
برادرا چیزی رو که فراموش نکردین؟ 

غالمرض��ا خیلی جدی گف��ت: برادر احمد، ما لی��وان آب خوریمون جا 
مونده. اشکالی نداره؟

دوباره صدای خنده بچه ها رفت هوا.
احمد لبخند زد. 

به راننده گفت: بریم.

خاطراتی  از حاج احمد متوسلیان

فردوسی، استاد بی همتای شعر و خرد پارسی

س��نگ  نمایش��گاه  برپای��ی  ب��ا  همزم��ان 
استان اصفهان، معلوالن نیز برشهایی را که حاصل 
توانمندیش��ان بود به نمایش گذاشتند. به گزارش 
مریم ش��مالی خبرنگار جامعه معل��والن اصفهان، 
ششمین نمایشگاه س��نگ و معادن وابسته استان 
اصفهان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
واقع در پل تاریخی شهرستان از تاریخ 13 لغایت 
17 اردیبهش��ت ماه با نمایش سنگهای صنعتی و 
س��اختمانی در غرفه های متعدد برگزار ش��د. در 
بین این غرفه ها یک غرفه مختص جامعه معلوالن 
استان اصفهان بود که گروهی از معلوالن جسمی 
حرکتی این استان، توانمندیهای خود را به نمایش 
گذاشتند. این هنرمندان اصفهانی با نمایش برشهایی 
از سنگهای تزئینی که حاصل تالش و همتشان بود، 
نشان دادند که سنگ همیشه نماد سختی نیست و 
می تواند جلوه ای از هنرمندی و تفکر خالق باشد. 
محمود رضایی، خیر و سرپرست این غرفه هدف 
خود از برپایی این غرفه را نشان دادن توان معلوالن 
به جامعه و اینکه معلولیت محدودیت نیست، اعالم 
کرد. در این راستا مرضیه سادات معتمدی، رئیس 
جامعه معلوالن اظهار داشت: خوشحال هستیم که 
توانسته ایم با آموزش هنر تراش سنگ های تزئینی، 
به معلوالن روحیه دهی��م و روحیه لطیف و ذوق 
آنها را به جامعه بیشتر نشان دهیم و معلوالن هم از 

توانایی نهفته درونی خود آگاه شوند.

هنرمندی معلوالن 
در نمایشگاه سنگ

با حضور سید احسان قاضی زاده مدیرکل 
خبرگزاریهای  و  مطبوعات  امور  محترم 

داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

زمان: پنجشنبه ساعت 10 صبح
 مکان: شهرکـــــرد، میـــرآباد غربی، 

سالن مهر، اداره ارشاد اسالمی

اولین همایش اصحاب مطبوعات و  رسانه 
استان چهارمحال و بختیاری 

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان چهارمحال و بختیاری 

جمهوری اسالمی ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

اداره کل استان چهارمحال و بختیاری


