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عضو کمیسیون عمران:
 روند خصوصی سازی در 
بخش ریلی ضعیف است  
عض��و کمیس��یون عم��ران مجلس ش��ورای 
اسالمی، روند خصوصی سازی در بخش حمل و 
نقل ریلی را ضعیف توصیف کرد و گفت: در این 
زمینه مجموعه ریلی کشور موفقیتی کسب نکرده 

است . . .

        سراسری / ادامه در  صفحه   

برنامه میزبانی مسابقات 
ورزشی

گروه توس��عه ورزش قهرمانی استان اصفهان 
برنامه میزبانی مسابقات ورزشی این استان تا پایان 

هفته جاری را به این شرح اعالم کرد . . .

            ورزشی/ ادامه در  صفحه   

آغاز جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر از دوم بهمن

بیست و هشتمین جش��نواره بین المللی تئاتر 
فجر،  با ش��عار »تئاتر برای هم��ه« از 2 تا 11 بهمن 

برگزار می شود . . .

 فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه   

روستای بدون کوچه
روس��تای یا س��ه چ��ای در چه��ار محال و 

بختیاری هیچ کوچه ای ندارد.
مردم این روستا از طریق 4 داالن سرپوشیده 
که در همه خانه های روس��تا ب��ه داخل آنها باز 

می شود رفت و آمد می کنند . . .

میراث فرهنگی / ادامه در  صفحه   
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر 
چهارمحال و بختیاری:

تالش برای حفظ نظام بزرگ ترین 
معروف است

دبی��ر س��تاد احی��ای ام��ر 
ب��ه مع��روف و نه��ی از منکر 
چهارمحال و بختی��اری گفت: 
تالش برای حفظ نظام و پیروی 
از والیت فقی��ه از بزرگ تری��ن 
معروفات زمان حاضر به شمار 

می رود . . .   
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

جهت اشتراک روزنامه 
زاینده رود 

با شماره های زیر تماس 
حاصل فرمایید

شماره های تماس : 
0311-7866817
0311-7866818
0311-7866819

آبگيري سدکارون4 تا پايان امسال
 معاون اجرایی طرح بزرگ و ملی سد و نیروگاه کارون 4 
گفت: این سد با 81 درصد پیشرفت نیمه دوم امسال آبگیری 

می شود.
خوشنویس��ان افزود: س��د کارون 4 با ارتفاع 230 متر و 
طول تاج 440 متر به عنوان بلندترین سد قوسی کشور شناخته 

شده است.
وی گفت: س��د کارون 4 با حجم مخزن 2/2 میلیارد متر 

مکعب عالوه بر کنت��رل طغیان رودخانه کارون امکان تولید 
انرژی برقابی به میزان 2175 گیگا وات س��اعت در س��ال را 

فراهم می کند.
وی افزود: با بهره برداری از این سد نیروگاه هزار مگاواتی 

به شبکه سراسری برق کشور افزوده می شود.
معاون اجرایی طرح ساخت سد و نیروگاه کارون 4 افزود: 
برای س��اخت بدنه این سد باید یک میلیون و 640 هزار متر 

مکعب بتن ریزی شود که تاکنون یک میلیون و 500 هزار متر 
مکعب از عملیات بتن ریزی آن انجام شده است.

خوشنویسان گفت: کل اعتبار این طرح 13 هزارمیلیارد 
ریال است که تاکنون بالغ بر 8 هزار میلیارد ریال برای ساخت 

و تکمیل سد مخزنی و نیروگاه کارون 4 هزینه شده است.
سد مخزنی کارون 4 در استان چهار محال و بختیاری در 
فاصله 180 کیلومتری جنوب غربی شهرکرد واقع شده است.

هفته ای که گذشت برای ایران اسالمی دردناک 
بود و س��خت. اما به راستی که »پس از هر سختی، 
آس��انی اس��ت« و به راس��تی که »عدو شود سبب 
خیر اگر خدا خواهد«. آیا جز آن است که خطایی 
نابخردانه و کورکورانه بار دیگر به یادمان آورد که 
ایرانی هستیم و مسلمانیم و بیشتر از همیشه مفتخر 
ب��ه این عناوین. نمی دانم آی��ا از جم�اران دید ی�ا 
از ام القرای اس��الم یا از... اما مگر این روزها اینجا 
و آنجا تفاوتی دارد؟ مگر این لحظه ها نیس��ت که 
ایران را یکپارچه می کن��د، یکپارچه نور و فریاد، 

یکپارچه غیرت و صالبت.
و امروز... در آس��تانه ی جمعه، در آستانه ی 
روز عهدهای دیرین  و انتظارهای دیرپای قرنهای 
دور و دیر، باز هم خواهیم گفت: »حس��ین حسین 

شعار ماست خمینی افتخار ماست«.
بهمن زین الدین

در  شهرسازی  و  مسکن  وزارت  به  وابسته  مجلسی  جدید  شهر  عمران  شرکت 
و  سپهر  گلستان،  محله های  در  واقع  ویالیی  مسکونی  واحد   5 تعداد  دارد  نظر 
هنر شهر مجلسی را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند، متقاضیان محترم 
و  واگذاری  امور  به  روز  ده  مدت  به  دوم  نوبت  آگهی  نشر  تاریخ  از  می توانند 
با شماره تلفن های   مسکن این شرکت مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر 

2284 و 5452228-0335 تماس حاصل فرمایند.

13085 / م الف

  نشانی: اصفهان، کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن، شهر 
جدید مجلسی، بلوار ارم، شرکت عمران مجلسی

www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی

آگهی مزايده )نوبت دوم(

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

آنچه گذشت

شهردار اصفهان:
کارشناسان و اهل فن شهرداری را در احیای 
میدان عتیق یاری کنند

استاندار چهارمحال و بختیاری:
 همکاری های پژوهشی دستگاههای اجرایی و 
دانشگاهها جهت توسعه و پیشرفت الزم است

پیست اسکی چلگرد در کنار آبشار 
تونل کوهرنگ

استان  در  چلگرد شهری 
و  بختی��اری  و  چهارمح��ال 
کوهرنگ  شهرس��تان  مرک��ز 
اس��ت. هتل زردک��وه و یک 
پیس��ت اس��کی در این شهر 

تأسیس شده است. هتل دیگری نیز در دست ساخت است . . .

میراث فرهنگی و گردشگری / ادامه در  صفحه 6

استیلی، سرمربی تیم استیل آذین:
 با شکست ذوب آهن به حاشیه ها 

پایان خواهیم داد
فوتب��ال  تی��م  س��رمربی 
اس��تیل آذین تهران گفت: با 
شکس��ت ذوب آهن به تمام 
ایجاد  و مشکالت  حاشیه ها 
ش��ده در خصوص تیم پایان 

خواهیم داد . . .
ورزشی / ادامه در  صفحه 7



وزی��ر خارجه ژاپن در حال��ی از به تعویق 
افت��ادن تصمیم گیری درباره انتقال پایگاه هوایی 
امری��کا در این کش��ور خبر داد ک��ه این تأخیر 
می توان��د به عدم اعتماد واش��نگتن به توکیو و 
تردیدها درباره رهب��ری »یوکیو هاتویاما« دامن 

بزند. 
وزی��ر خارج��ه ژاپن اعالم ک��رد که توکیو 
در آین��ده درباره انتق��ال پای��گاه هوایی امریکا 

تصمیم گیری خواهد کرد. 
به گزارش ایلنا، »کاتسویا اوکادا«، در حالی 
از به تعویق افتادن تصمیم گی��ری درباره انتقال 
پایگاه هوایی امریکا در این کش��ور خبر داد که 
این تأخیر می تواند به عدم اعتماد واش��نگتن به 
توکیو و تردیدها درباره رهبری »یوکیو هاتویاما«، 

نخست وزیر این کشور دامن بزند. 
گفته ش��ده که وزیر خارجه ژاپن در توجیه 

این تأخیر اعالم کرده که این تأخیر به معنی »لطفا 
کمی بیشتر صبر کنید« است. 

بنا بر این گزارش، انتقال پایگاه هوایی امریکا 
در »اوکین��اوا« در حالی به دغدغه ای عمده برای 
مقام های ژاپنی و امریکایی تبدیل شده که ژاپن 
به شدت تحت فش��ار امریکا برای عدم اجرای 
طرح انتقال این پایگاه از منطقه ای پرجمعیت به 

منطقه ای کم جمعیت و دورافتاده است. 
روزنامه »آساهی ش��یمبون« در گزارشی از 
احتمال تصمیم گیری درباره سرنوشت این پایگاه 

در ماه آینده خبر داده است. 
در توافقنامه ای که در س��ال 2006 میالدی 
می��ان ژاپن و امریکا امضاء ش��د، س��ازماندهی 
دوباره حضور نظامی امری��کا در ژاپن با انتقال 
پایگاه نیروه��ای امریکایی »فوتمنا« به منطقه ای 

کم جمعیت تر پیش بینی شده است.

اتحادیه بین المللی حمل ونقل هوایی )یاتا( 
در بیانی��ه ای اعالم کرد ش��رکتهای هواپیمایی 
جهان در س��ال 2010، حدود پن��ج میلیارد و 

600 میلیون دالر متضرر خواهند شد.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری فرانس��ه، یاتا در 
بیانیه ای در ژنو سوئیس، ضمن افزایش سطح 
پیش بینی های قبلی درب��اره میزان زیان دهی 

شرکتهای هواپیمایی جهان اعالم کرد با تجدید 
نظر در چش��م انداز مالی س��ال 2010، میزان 
زی��ان خالص ش��رکتهای هواپیمایی جهان در 
س��ال آینده حدود پنج میلی��ارد و 600 میلیون 
دالر براورد ش��ده که ای��ن رقم زیان دهی قباًل 
سه میلیارد و 800 میلیون دالر پیش بینی شده 

بود.

به گ��زارش واحد مرکزی خبر براس��اس 
اع��الم وزارت دارایی چین، دولت این کش��ور 
تصمیم دارد عوارض واردات شش قلم کاال از 

جمله برخی از میوه ها را کاهش دهد.

وزارت دارایی چین معتقد اس��ت محدود 
بودن اقالمی که شامل کاهش عوارض واردات 
می ش��وند تأثی��ر زی��ادی در درآمد ناش��ی از 

عوارض گمرکی ندارد.

انگلی��س از اختص��اص 900 میلیون پوند 
به منظور خرید هلیکوپت��ر و تجهیزات نظامی 
جدید برای جنگ در افغانستان خبر داد و اعالم 
ک��رد به منظ��ور تأمین هزینه ه��ای خرید این 
تجهیزات یک پایگاه نظامی را تعطیل و شماری 

از کارکنان آن را اخراج خواهد کرد.
باب اینس��ورث وزیر دف��اع انگلیس اعالم 

مبل��غ که  این  ک��رد: 
مع��ادل یک میلیارد و 
500 میلی��ون دالر و 
یا یک میلی��ون یورو 
اس��ت  براورد ش��ده 
ظرف س��ه سال برای 
خری��د 22 هلیکوپتر 
و  ش��ینوک  جدی��د 
ش��امل  تجهیزات��ی 

جلیقه ضدگلوله و عینکهای مخصوص دید در 
شب اختصاص داده خواهد شد.

ای��ن اقدام انگلیس با کاهش بودجه دفاعی 
در س��ایر بخشها صورت می گیرد که از پیشتر 
با کسری مواجه شده است و این کشور تالش 
دارد بخ��ش قابل توجه بدهیهای خود را که در 
دوران بحران اقتصادی متحمل ش��ده اس��ت، 

بپردارد.
وی اع��الم کرد: این تصمیمات به آس��انی 

گرفته نش��ده است اما هم اکنون زمان دشواری 
در زمین��ه امور دفاعی اس��ت و ما باید اطمینان 
دهیم ک��ه اختص��اص بودجه ب��ه عملیات در 
افغانس��تان با هدف موفقیت در این کش��ور در 

اولویت قرار دارد.
وی تصری��ح ک��رد: به منظ��ور خرید این 
تجهی��زات پای��گاه نی��روی هوای��ی رویال در 
و  تعطیل  کاتس��مور 
ش��مار نظامی��ان این 
پایگاه ت��ا دو هزار و 
داده  کاهش  نفر   500

خواهد شد.
تحویل 22 فروند 
ش��ینوک  هلیکوپت��ر 
نیروهای  ب��رای  ک��ه 
مس��تقر در افغانستان 
خری��داری خواهد ش��د در س��الهای 2012 و 

2013 آغاز خواهد شد.
به گ��زارش خبرگ��زاری فرانس��ه، دولت 
گ��وردون ب��راون نخس��ت وزی��ر انگلیس به 
اختصاص بودجه ناکافی به نیروها در افغانستان 
متهم شده است و این درحالی است که از زمان 
تهاجم نظامی به افغانستان در سال 2001، 102 
نظامی انگلیسی تا سال جاری جان خود را در 

این کشور از دست داده اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، 
روند خصوصی سازی در بخش حمل و نقل ریلی 
را ضعی��ف توصیف ک��رد و گف��ت: در این زمینه 
مجموعه ریلی کشور موفقیتی کسب نکرده است.    
»مه��رداد الهوتی« در گفتگو با ایرنا به جلس��ه 
بررس��ی عملکرد وزارت راه و ترابری طی برنامه 
چهارم توس��عه در کمیس��یون عمران اشاره کرد و 
گفت: در واگ��ذاری امور به بخش خصوصی طی 
چهار سال گذشته فعالیت خاصی صورت نگرفته، 
این در حالی است که مسئوالن وزارت راه وترابری 
مدعی هستند زمینه اس��تقبال بخش خصوصی در 

این حوزه در سطح پایینی قرار دارد. 
وی با بیان اینکه در این جلسه عملکرد بخش 
ریلی مورد بررس��ی قرار گرفت، اف��زود: در طول 
چهار س��اله برنامه چهارم توس��عه که امسال، سال 
پایانی آن می باش��د، باید ح��دود دو هزار و 300 
کیلومتر خط راه آهن احداث می شد که هم اکنون 

تنها 49 درصد آن محقق شده است. 
الهوتی اضافه کرد: در بخش سن ناوگان ریلی 
نیز در طول برنامه چهارم باید سن ناوگان به حدود 
15 سال کاهش پیدا می کرد اما در بخش لکوموتیو 
هنوز س��ن ناوگان بیش از 30 سال و سن واگن ها 

هم باالی 18 سال است. 
این عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره 

به تکلیف برنامه چهارم توس��عه مبنی بر برقراری 
ارتباط بین کالنشهرهای سواحل شمالی به سواحل 
جنوبی، گفت: براین اساس باید حدود شش هزار 
و 650 کیلومتر خ��ط راه آهن از طریق فاینانس با 
هزینه ای معادل 19 میلیون یورو احداث می شد. 

وی اف��زود: وزارت راه و تراب��ری نتوانس��ت 
فاینانس این ط��رح را تأمین کند و عماًل این اقدام 

صورت نگرفت. 
الهوتی درباره اهداف برنامه چهارم در بخش 
جابه جای��ی بار از طریق ناوگان ریلی نیز گفت: در 
این خصوص، جابه جایی حدود 197 میلیون تن بار 
پیش بینی شده بود که هم اکنون تنها 121 میلیون تن 

معادل 61 درصد اهداف محقق شده است. 

وی اف��زود: در بخش مس��افربری نی��ز تا پایان 
برنام��ه چهارم باید حدود 127 میلیون مس��افر از 
طری���ق خطوط ریل��ی ج�ا به ج�ا می ش���د که 
هم اکنون تنها 91 میلیون مسافر از این طریق جابه 

جا می شوند. 
عضو کمیس��یون عمران مجلس سپس گفت: 
در بخش ترانزیت توس��ط بخش ریلی نیز اهداف 
برنام��ه ح�دود 12 میلیون ت���ن ترانزیت بود ک�ه 
هم اکنون در س��ال پایان برنامه حدود پنج میلیون 
و 700 ه��زار تن یعنی حدود 46 درصد آن تحقق 

یافته است. 
الهوتی در ادامه به چشم انداز 20 ساله اشاره 
کرد و گفت: در افق 1404 باید کش��ور حدود 26 
هزار کیلومتر خط آهن داش��ته باشد که هم اکنون 
حدود 9 هزار کیلومتر خط آهن در کشور موجود 
و حدود س��ه هزار کیلومتر نیز در دس��ت احداث 

است. 
وی افزود: برای رسیدن به اهداف چشم انداز 
20 ساله باید ساالنه حدود هزار کیلومتر خط آهن 
احداث ش��ود که این موضوع از طریق اعتبارات و 
منابع دولتی و بخش خصوصی امکان پذیر است. 
الهوتی تصری��ح ک��رد: وزارت راه و ترابری 
در این خص��وص مکلف اس��ت از طریق بخش 

خصوصی اهداف ذکر شده را دنبال کند.

وزیر آموزش و پ��رورش با بیان اینکه با تبدیل 
نظام آموزش��ی به دو دوره 6 ساله، تحول بنیادی در 
این وزارتخانه کلید خورد، گفت: آنچه تحت عنوان 

راهنمایی تحصیلی وجود دارد، حذف نمی شود.
  ب��ه گ��زارش واحد مرکزی خب��ر، حمیدرضا 
حاجی بابایی در گفتگو با خبر سیما افزود: راهنمایی 
تحصیلی، دوره سه ساله ای است که از اول برای سه 
س��اله چهارم تعریف شد اما این هدف به فراموشی 
سپرده و منتقل به سال اول دبیرستان شد و آن را دوره 

عمومی قرار دادند. 
وی با اشاره به اضافه شدن دوره پیش دانشگاهی 
گفت: دوره پیش دانشگاهی را برای زمانی تصویب 
کردن��د که تعدادی از دانش آموزان )5 تا 10 درصد( 
که معدلشان باالی 14 است و می خواهند به دانشگاه 

بروند، دوره ای ببینند و به دانشگاه بروند. 
حاجی بابایی با بیان اینکه ب��ه مرور زمان دوره 
پیش دانش��گاهی به یک دوره یکس��اله تبدیل شد، 
افزود: از 4 میلیون دانش آموز دوره متوسطه، یک و 
نیم میلیون نفر مربوط به کار و دانش و فنی و حرفه ای 
هستند که اصاًل دوره پیش دانشگاهی و اجازه ورود 
به دانشگاه را ندارند و این ظلم است. اینها باید اجازه 

پیدا کنند که بتوانند وارد دانشگاه شوند. 
وزیر آم��وزش و پرورش گف��ت: با فضایی که 
درب��اره حذف کنکور به وجود آم��د اصاًل نیازی به 
دوره پیش دانش��گاهی حس نمی شود، ضمن اینکه 
این دروس از بین می رود؛ دروس��ی که نیاز اس��ت 
در دوره س��ه ساله قبل از پیش دانشگاهی جایگزین 

خواهد شد. 
حاج��ی بابایی در پاس��خ ب��ه اینک��ه آیا طرح 

تبدیل نظام آموزش��ی س��ه دوره ای ب��ه دو دوره 6 
س��اله، کارشناسی شده اس��ت، افزود: از 4 سال قبل 
بحثی تحت عنوان فلس��فه آم��وزش و پرورش که 
نظریه پردازی است، شروع شده است و همه کسانی 
که به نوعی در آموزش و پرورش دخیل بودند، کار 

کرده اند. 
وی با بیان اینکه س��ند ملی آموزش و پرورش 
نیز آماده ش��د، گفت: در واقع امروز ما تحول بنیادی 
در آموزش و پرورش را کلید زدیم. نخس��تین کاری 
که درباره اصالح س��اختار این وزارتخانه باید انجام 
می گرفت داش��تن ظرف این اص��الح بود که انجام 

شد. 

حاج��ی بابایی افزود: کلی��ات طرح تبدیل نظام 
آموزش��ی به دو دوره 6 س��اله بر اساس تحقیقات 4 
ساله و بررس��ی و تحقیق نظام آموزشی تقریباً اکثر 
کش��ورهای دنیا و با جمع بندی صاحب نظران این 

حوزه مصوب شد. 
وی گف��ت: در این باره هنوز بحث ادامه دارد به 
این معنا که 6 س��ال دوم طرح جدی��د به دو دوره 3 

ساله تبدیل می شود. 
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا این 
طرح از س��ه سال دیگر اجرا می شود، اظهار داشت: 

درباره اجرای طرح هنوز صحبتی نکرده ایم. 
حاجی بابایی گفت: ما دو دوره 6 ساله را مصوب 
کردیم و هیچ دغدغه ای هم در این باره وجود ندارد؛ 
برنامه کاماًل منظم و مرتب جلو می رود و جلساتی 

در آینده خواهیم داشت. 
وی ب��ا بیان اینکه درب��اره زمان، نحوه و کیفیت 
اجرای طرح جدید، کارهای بس��یار زی��ادی داریم، 
افزود: زمان اجرایش را پس از کار کارشناسی شده، 

اعالم خواهیم کرد. 
حاجی بابایی گفت: اجرای طرح جدید آموزشی 
به ش��کلی خواهد بود که کوچکترین خدشه ای در 
تحصیالت دانش آموزان به وجود نیاید و هیچ کس 
ضرر و زیانی نبیند و خانواده ها نیز هیچ دغدغه ای 

نداشته باشند. 
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ما وارد یک 
تحول بزرگ ش��ده ایم افزود: توانسته ایم آموزش و 
پرورش را از سنتی بودن به ابتکار و خالقیت تبدیل 
و برای دانش آموزان در سه محور تهذیب، تحصیل 

و ورزش برنامه ریزی کنیم.

وزیر امور اقتص��ادی و دارایی از 
توافق کمیته مشترک دولت و مجلس 
برای تصویب الیح��ه هدفمند کردن 
یارانه ه��ا خب��ر داد و اع��الم ک���رد: 
ه��م اکنون مذاکراتی ب��ا اصناف برای 
کنترل آثار واقعی این الیحه در جامعه 

آغاز شده است. 
به گ��زارش مهر، ش��مس الدین 
حسینی در اولین جشنواره ملی حمل 
و نقل در تهران با اشاره به اینکه یکی 
از مهمتری��ن معض��الت پی��ش روی 
حمل و نقل مصرف باالی س��وخت 
در خودروهای کش��ور اس��ت، گفت: 
هم اکنون می��زان مصرف خودروهای 
براب��ر  س��اخت داخ��ل ح��دود دو 
خودروه��ای خارجی  اس��ت که این 

روند باید اصالح شود.
وی با بی��ان اینکه در حال حاضر 
26 درص��د تولی��د ناخال��ص داخلی 

)GDP( در قال��ب یارانه های انرژی 
مصرف می شود، تصریح کرد: همچنین 
براساس برآوردهای کارشناسی انجام 
گرفته بالغ ب��ر 40 درصد یارانه ها به 
بخش حمل و نقل اختصاص می یابد.
ب��ه گفته ای��ن عضوکابینه دولت، 
برآوردها نشان می دهد در حال حاضر 
10 درص��د از تولید ناخالص ملی در 
قالب یارانه ه��ای اختصاص یافته به 

بخش حمل و نقل مصرف می شود.
وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی با 
تأکی��د بر اینکه صنع��ت حمل و نقل 
ایران یک صنعت توسعه نیافته است، 
بیان کرد: پیش بینی می شود با تصویب 
الیح��ه هدفمن��د ک��ردن یارانه ها در 
مجلس، زمینه توسعه بیشتر این صنعت 

نیز در کشور فراهم شود.
حس��ینی در ادامه درباره انتقادات 
مطرح شده به بانکهای داخلی مبنی بر 

عدم تخصی��ص وام به حوزه حمل و 
نقل توضیح داد: بانکهای داخلی پول 
چاپ نمی کنن��د که بخواهند وامهای 
کالن در اختی��ار بخ��ش حمل و نقل 
کشور بگذارند، همچنین تا کنون منابع 
جدید مالی در دولت ایجاد نشده است 
که بخواهیم بخشی از آن را به توسعه 

حمل و نقل اختصاص دهیم. 
وی افزود: بای��د از منابع موجود 
مال��ی به ط��ور بهینه اس��تفاده کنیم تا 
نیازهای بخشهای  پاسخگوی  بتوانیم 
مختلف و ب��ه ویژه در بخش حمل و 

نقل باشیم.
وی از توافق کارگروهای مشترک 
مجل��س و دولت برای تصویب طرح 
هدفمند ک��ردن یارانه ها خب��ر داد و 
یادآور ش��د: پیش بین��ی می کنیم به 
زودی ب��ار دیگر الیحه هدفمند کردن 
یارانه ها در صحن علنی مجلس مطرح 

و سپس تصویب شود.
وی یکی از دستاوردهای تصویب 
و اجرای این ط��رح را افزایش ارزش 
افزوده در بخش��های مختلف کش��ور 
عنوان کرد و گف�ت:  از هم اکن�ون برنامه 
ریزی ها و رایزنی های��ی برای کنترل 
تبع��ات حاصل از اجرای این طرح در 
بخشهای مختلف در حال انجام است. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی از مذاکره 
با اصناف کشور برای کنترل آثار واقعی 
اجرای هدفمند ک��ردن یارانه ها خبر 
داد و خاطر نش��ان کرد: یکی دیگر از 
ویژگی ها و دس��تاوردهای این طرح، 
نجات تراز انرژی کش��ور اس��ت. این 
مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: 
اگر هدفمند ک��ردن یارانه ها اجرایی 
نشود به زودی تراز انرژی کشور صفر 
و در آین��ده ای نه چندان دور این تراز 

منفی خواهد شد.

تظاهرات اعتراض آمیز مل��ت بزرگ ایران 
اسالمی در محکومیت اهانت به ساحت مقدس 
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، حضرت امام 
خمینی )ره( پس از اقامه نماز پر صالبت جمعه 
27 آذر مصادف ب��ا روز اول محرم الحرام، روز 
شهادت آیت اهلل دکتر مفتح و روز وحدت میان 
حوزه و دانش��گاه، در سراس��ر میهن اسالمی و 
همزمان در تهران مقابل س��ر در اصلی دانشگاه 

تهران برگزار می شود.
 به گزارش واحد مرکزی خبر، در پی هتک 
حرمت گستاخانه و نابخ�ردانه جمع�ی از فرصت 
طلبان و اغتشاشگران نسبت به ساحت قدسی و 
عظیم الشأن بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و 
معم��ار کبی��ر انقالب اسالم��ی حض��رت امام 
خمینی )ره( شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
با صدور اطالعی��ه ای ضمن محکوم کردن این 
اقدام ننگین و ش��رم آور، این مصیبت عظمی و 
جانکاه را به محضر حضرت ولی عصر )ارواحنا فداء( 
و پیش��گاه مقام معظم رهب��ری )مدظله العالی( 

و خدم��ت آی��ات عظام، علمای اع��الم و ملت 
بزرگوار و شریف ایران اسالمی به خصوص به 
شیفتگان و دلدادگان حضرتش، تسلیت گفته و از 
عموم مردم والیتمدار ایران اسالمی دعوت کرد 
تا با حضوری معنوی، آگاهانه و هوش��یارانه در 
مصالهای نماز جمعه سراسر کشور و تظاهرات 
پس از آن ضمن تجدید میثاق با والیت فقیه این 
میراث گرانقدر امام خمینی )ره(، پاس��خ دندان 

شکنی به یاوه گویان و اهانت کنندگان بدهند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی از شور 
و شعور انقالبی � اسالمی آحاد و اقشار مختلف 
مردم، گروههای مختلف مردمی و تشکل های 
دانش��جویی و دانش آموزی، حوزه های علمیه، 
طالب و روحانیون علوم دینی، بازاریان، کس��به 
و اصناف بازار، کارمندان، کارکنان دستگاه های 
اجرایی و اداری و سایر صنوف مردم متدین در 
موض��ع گیری ها و ص��دور بیانیه و قطعنامه ها 
و راهپیمایی ه��ای خودجوش مردمی طی هفته 
ج��اری در ابراز انزجار و خش��م خ��ود از این 

توطئه طراحی شده دش��من و اعالم حمایت و 
اطاعت همه جانبه از والیت فقیه زمانه حض�رت 
آی��ت اهلل خامن��ه ای )مد ظله العالی( تش��کر و 

همه اقش��ار و سالئق جامعه را به حضور مجدد 
در راهپیمای��ی روز جمعه در سراس��ر کش��ور 

فراخواند.

ایرانجهان نما
عضو کمیسیون عمران:

 روند خصوصی سازی در بخش ريلی ضعيف است  

حاجی بابایی:

 راهنمایی تحصیلی حذف نمی شود

مذاکرات با اصناف برای کنترل آثار هدفمندی یارانه ها 

سراسری
چه خبر از پایتخت

جمعه؛ تظاهرات 
سراسری در 
محکومیت اهانت به 
امام )ره(

ژاپن تصمیم گیری درباره انتقال پایگاه هوایی 
امریکا را به تعویق انداخت 

اتحادیه بین المللی حمل ونقل هوایی یاتا : 
شرکتهای هواپیمایی سال آینده بیش از 5/5 

میلیارد دالر ضرر می کنند

چین در عوارض گمرکی خود تجدید نظر می کند

انگلیس تجهیزات نظامی جدید برای جنگ در 
افغانستان اختصاص می دهد

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر 
تهران :  

50 درصد آلودگی 
صوتی تهران مربوط به 
موتور سیکلت ها است 

رئیس کمیسیون توس��عه و عمران شورای شهر 
تهران گفت: موتور سیکلت ها منبع ایجاد 50 درصد 

آلودگی صوتی در پایتخت هستند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان حمزه شکیب 
امروز در دویس��ت و چهل و چهارمین جلسه علنی 
شورای شهر تهران گفت: با توجه به اینکه 50 درصد 
آلودگی صوتی تهران مربوط به موتور سیکلت ها است 
باید میزان طراز صدا در موتور س��یکلت ها را به حد 
استاندارد برسانیم. رئیس کمیسیون توسعه و عمرانی 
ش��ورای ش��هر تهران ادامه داد: درحال حاضر میزان 
اس��تانداردی برای صدای موتور سیکلت ها داریم که 

باید به مؤسسه استاندارد ارائه شده و بازنگری شود.
ش��کیب اظهارداش��ت: پ��س از تأیید مؤسس��ه 
استاندارد وزارت صنایع باید میزان آن را عملیاتی کند. 
وی خاطرنشان کرد: پس از تأیید مؤسسه استاندارد، 
وزارت صنایع باید اس��تاندارد می��زان صدای موتور 

سیکلت ها را عملیاتی کند.

نمایشگاه برنج مرغوب 
ایرانی در تهران

20 ن��وع برن��ج ایرانی با قیمتی بی��ن 15 تا 30 
درص��د کمتر از ب��ازار، در ب�ازار می��وه و تره ب�ار 

جالل آل احمد تهران عرضه می شود.
 به گ��زارش واحد مرکزی خب��ر،  معاون وزیر 
جهاد کش��اورزی در حاش��یه بازدید از نمایش��گاه 
عرضه برنج مرغوب ایرانی گفت: عرضه مس��تقیم 
انواع برنج در این نمایش��گاه برای کمک به تنظیم 

بازار محصوالت کشاورزی است.
سید محمد موس��وی با اشاره به اینکه در چند 
روز گذشته از نمایشگاه عرضه مستقیم برنج ایرانی، 
استقبال خوبی شده است، افزود: هدف از برگزاری 
این نمایشگاه، از بین بردن نقش واسطه ها و داللها 

در این زمینه است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای عرضه 
مس��تقیم محصوالت کش��اورزی طرحی تهیه شده 
اس��ت که بر اساس آن، از س��ال آینده، ماهانه 150 
هزار ت��ن انواع محصوالت کش��اورزی و مرکبات 
و مواد پروتئینی در نمایش��گاه ها عرضه ش��ود که 
این طرح تهیه و تقدیم وزیر جهاد کشاورزی شده 
اس��ت. همچنین صفایی مدیرعامل سازمان میادین 
میوه و تره بار ش��هرداری تهران با بیان اینکه هدف 
از برگزاری این جشنواره حمایت از تولید کنندگان 
برنج و تش��کل های تولیدی است، افزود: با توجه 
به فصلی بودن این نمایشگاهها، سازمان میادین در 
تالش است، عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی 

را در میادین افزایش دهد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه پایی��ن ب��ودن قیم��ت این 
محص��والت گفت: عالوه ب��ر قیمت، محصولی که 
در ای��ن نمایش��گاهها عرضه می ش��ود، خالص و 

یکنواخت است.
نمایش��گاه برنج مرغوب ایران��ی با 13 غرفه تا 
چهارم دی در ضلع ش��رقی میدان می��وه و تره بار 

جالل آل احمد برپاست.

تهران دیگر پروانه ندارد
یک س��ال پس از انتشار خبری در مهر در مبنی بر 
اینکه آلودگی هوا کالغهای تهران را فراری داده است 
یک متخصص گیاهشناس��ی و کشاورزی ارگانیک از 
کاهش جمعیت پروانه های شهر تهران در اثر افزایش 

آلودگی هوا خبر داد.
پروفسور متین در همایش علمی اولین جشنواره 
معرفی محصوالت سالم و ارگانیک کشاورزی که هفته 
گذشته در سالن همایشهای تخصصی شهرداری تهران 
در پارک » گفتگو« برگزار شد با اعالم این خبر تصریح 
کرد: پروانه ها از جمله حش��راتی هستند که در نقل و 
انتقال گرده گیاهان و ازدیاد نسل گلها و میوه ها نقش 

دارند.
این پژوهش��گر برجس��ته افزود: اما با این وجود 
آلودگی هوا موجب شده است این حشرات ظریف و 
زیبا شهر تهران را به مقصد باغها و پارکهای حاشیه ای 

ترک کنند.
گفته ه��ای این متخصص گیاهش��ناس در حالی 
مطرح می شود که سال گذشته در همین ایام نیز اعالم 
شده بود بررسیهای کارشناسان و مسئوالن اجرایی در 
حوزه محیط زیست نشان می دهد آلودگی هوای تهران 

موجب مهاجرت کالغها از پایتخت شده است.
 کالغها و زاغها از جمله پرندگانی هس��تند که از 
مقاومت بس��یار باالیی نسبت به دیگر همنوعان خود 
برخوردارند، اما با این همه آلودگی سال گذشته هوای 
تهران به میزانی افزایش یافته بود که موجب فراری دادن 
این موجودات س��خت جان و مقاوم از پایتخت ایران 

شده بود.
در زمان انتش��ار خبر مهاج��رت کالغهای تهران 
رئیس محیط زیست تهران با ابراز نگرانی از این اتفاق 
آن را نشانه یک فاجعه در اکوسیستم  شهری دانست و 
اعالم کرد: در صورت ادامه این روند دیگر گونه های 
پرندگان نیز دچار این سرنوشت شده و روزی خواهد 
رس��ید که برای تهران ج��ز برجهای بلند چیز دیگری 

نخواهد ماند.
با وجود ادعای این پژوهشگر گیاهشناس در رابطه 
با فرار پروانه های شهر تهران از دست آلودگی اما یک 
متخصص محیط زیست و استاد دانشگاه با تشکیک در 
ای��ن ادعا گفت: به نظر من نمی توان این ادعا را بدون 

انجام یک تحقیق جامع و کارشناسی شده پذیرفت.
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راه، پيش نياز اوليه، ضرورت هميشگی
تاریخچه ی راه در ایران:

بش��ر پیش از آنکه س��خن گفت��ن را بیاموزد، 
راهسازی را آموخت چرا که زمانی که هیچ نداشت 
راه داش��ت. به جرأت می ت��وان گفت بدوی ترین 
نیاز هر موج��ود متحرک راه اس��ت. اولین مرحله 
از تالش��های فکری باستانشناسان بعد از تشخیص 
قلمرو جغرافیایی، متوج��ه ی وضعیت جاده های 
ارتباطی آن منطقه با س��ایر مناطق می ش��ود. بشر 
اولیه همچنان که به دنبال غذا از اس��تراحتگاه خود 
دور می ش��د مس��یر خود را عالمتگذاری می کرد 
ت��ا برای بازگش��ت دچار مش��کل نش��ود و بدین 
ترتیب ابتدایی ترین راهها شکل گرفتند. به تدریج 
با نزدیک ش��دن اجتماعات انس��انی به یکدیگر و 
گس��ترش محدوده ی جغرافیایی آنها کاربرد راه از 
ش��کل بدوی خارج و به تنها وسیله ی جابه جایی 
انس��ان و تبادل کاال بدل ش��د و این نی��از به اولین 
پیش��رفت در این زمینه یعنی عریض ش��دن کوره 
راهها منجر ش��د و کم کم با رام کردن حیوانات و 
اختراع چرخ کاربری راه به ش��کلی تقریبًا پیشرفته 
بدل ش��د. ش��اید بتوان رد اولین راههای بزرگ را 
در مهاجرت های گروهی انسانهای پیش از تاریخ 
جس��تجو کرد. مهاجرت به دلیل ش��رایط نامساعد 
آب و هوایی، جنگ ها، توسعه ی اراضی یا کشف 
س��رزمینهای جدی��د، نقش بزرگ��ی را در ایجاد یا 
توس��عه ی راهها ایفا می کند. یک��ی از بزرگترین 
مهاجرت های تاریخ ک��ه آغاز گر تحولی عمیق و 
دنباله دار در دنیا ش��د کوچ اقوام آریایی از نواحی 
ش��مالی کره ی زمین به سوی سرزمین ایران است 
که از طریق راههای منظم صورت گرفته است. این 
اق��وام مهاجر پس از اس��تقرار در ایران به دو دلیل 
عمده، احداث راه را به عنوان یک پیش نیاز اساسی 
در اولویت اقدامات خود قرار دادند. نخست برای 
لشکر کش��ی به س��رزمینهای داخلی جهت مسلط 
ش��دن بر مردم آن نواحی و دیگ��ری برای ارتباط 
با اقوامی که از هر لحاظ از خودش��ان پیش��رفته تر 
بودند. نخستین ارتباطها توسط اقوام ماد و پارس با 

قوم متمدن عیالم صورت گرفت. 
اما بزرگتری��ن افتخار در راهس��ازی متعلق به 
سلسله ی هخامنشی در احداث جاده ی شاهی بوده 
اس��ت این جاده که از جنوب و جنوب غرب ایران 
)ش��یراز کنونی ( تا کناره های دریای مدیترانه و به 
طول 2500 کیلومتر امتداد داشته یکی از جلوه های 
نبوغ این قوم در راهسازی است. اطالعات تاریخی 
بیانگر این نکته است که برای ممانعت از حمله ی 
شورشیان به شهرها، راه مذکور از بیرون از شهرها 
می گذشته اس��ت، همچنین تمام مشخصات راهها 
از جمل��ه طول آنه��ا، تعداد ایس��تگاههای بین راه، 
کاروانسراها، چاپار خانه ها و نیز ویژگیهای راه نظیر 
وج��ود رودخانه ها، کوهها و س��نگالخهای مس��یر 
همگی در اس��ناد ثبت می شده که این امر نشانگر 
وق��وف کامل آنان به امور راهداری و نگهداری راه 
بوده اس��ت. اما تمدنی که در آن زمان پیش��تاز این 
ام��ر و ارائه دهنده و مج��ری بهترین طرحها بوده، 
رم باس��تان است که ش��یوه هایش در بستر سازی 
و کاربرد مصالح توس��ط ایرانیان نیز تقلید می شده 
اس��ت. رومیان به خوب��ی به اهمی��ت راه و امتیاز 
داش��تن راههای بزرگ و کارآم��د واقف بودند. از 
ای��ن رو یک��ی از مهمترین دالیل ب��روز جنگلهای 
طوالنی مدت می��ان آنان و تمدنه��ای ایران کهن، 
تس��لط به جاده ی ابریش��م بوده اس��ت. سرزمین 
ای��ران به دلیل وجود دری��ای عمان و خلیج فارس 
در جنوب و دریای خزر و س��رزمنیهای یخزده ی 
س��یبری در شمال، بهترین و مطمئن ترین راه برای 
اتصال سه قاره ی آسیا، اروپا و آفریقا بوده و بخش 
بزرگی از جاده ی ابریشم از قلمروهای جغرافیایی 
آن می گذش��ته اس��ت. این راه 8 ه��زار کیلومتری 
که وس��یله ی انتقال تمدنهای بشری، عامل تحول 
و پیش��رفت ملتها و مس��یر تبادل هنر، فن، صنعت، 
خ��ط، زبان و دین در طول حیات 1600 س��اله ی 
خود بوده اس��ت زمانی که تحت حمایت دولتهای 
مقت��در نظیر هخامنش��ی قرار می گرفته بس��یار پر 
رونق می ش��ده و منافع اقتصادی بیشماری در پی 
داش��ته، از این رو انگیزه کافی برای تس��لط بر آن 
در دول دنیای قدیم وجود داش��ته اس��ت. گرچه با 
گس��ترش راههای دریایی و ارتباط بازرگانی دنیای 
ش��رق و غرب از طریق آب، جاده ی ابریشم عماًل 
کارب��ری خود را از دس��ت داد اما هن��وز هم آثار 
تحوالت شگرفی که این جاده در مسیر خود ایجاد 
کرد در برخی نقاط به چش��م می خورد. در نگاهی 
کل��ی به تاریخ می توان این نکته را دریافت که راه 
از بزرگتری��ن عوامل تولد و یا م��رگ تمدنها بوده 
اس��ت. یکی از دالیل شکست س��پاه ایران در برابر 
یونانیان، نا آش��نایی آنان به راههایی بوده که در آن 
پیش��روی می کردند. همچنین اگر مسیر حمله ی 
اس��کندر مقدونی به ایران هخامنشی را دنبال کنیم 
در می یابیم که حمله ی او تقریبًا در امتداد مس��یر 

جاده ی شاهی بوده است. 
در دوره ه��ای پس از امپراتوری هخامنش��ی، 
راهس��ازی و بازسازی راههای قبلی ادامه یافت. اما 
راهای��ی که به دالیل نظامی احداث ش��ده بودند و 
کاربری اقتصادی نداشتند به تدریج متروکه شدند. 
اما در دوران ساس��انی به دلیل گس��تردگی اقتصاد، 
راهها پیشرفت شایانی کردند. پس از ورود اسالم به 
ایران، راه عالوه بر کاربریهای فوق، از بعد دیگری 
نیز مورد توجه قرار گرفت و آن س��فر مس��لمانان 
ایرانی به عربستان برای انجام عبادت حج بود. یکی 
از مهمترین راههایی که پس از اس��الم، در دوره ی 
عباس��یان، در ایران ساخته ش��د راه بزرگ خراسان 
ب��ود که بغ��داد را به م��اوراء النه��ر و چین متصل 
می کرد نکته ی بس��یار جالب در مورد این راه این 
اس��ت که شاهراه مذکور هنوز هم وجود دارد و در 
واقع شهر تهران، منطقه ی مرکزی کنونی آن است. 
اما در ط��ول چند قرن بعدی ت��ا دوره ی صفویه، 
فعالیت های راهس��ازی عمده ای صورت نگرفته 

و تالشها بیش��تر در جهت بازس��ازی و نگهداری 
راههای قبلی بوده اس��ت. در این دوره، همزمان با 
س��ایر تحوالتی که جامعه ی ای��ران را در برگرفت 
راهسازی نیز پیشرفت قابل مالحظه ای کرد. راهها 
و کاروانس��راهای جدید س��اخته و خرابیها تعمیر 
ش��د. در برخی متون تاریخی، تعداد کاروانسراهای 
آب��اد در زمان ش��اه عباس 999 باب ذکر ش��ده که 
اگ��ر چه قدری اغ��راق آمیز جل��وه می کند، اما از 
آن می توان رونق راهه��ای آن عصر را درک کرد. 
آثار س��نگفرش این راهها هن��وز در برخی از نقاط 
کش��ور وج��ود دارد. بعد از صفویه ت��ا اواخر قرن 
13 هجری شمس��ی، قدرته��ای حاکم به نگهداری 
و بازس��ازی راهها برای اهداف نظامی )افش��اریه(، 
اقتص��ادی و اخ��ذ مالی��ات )قاجاریه( و رس��اندن 
فرمانهای حکومتی بسنده کردند. با پایان یافتن قرن 
س��یزدهم شمس��ی و کمی جلوتر از آن، راهسازی 
در دنیا با تحول جدی روبرو ش��د. صنعتی ش��دن 
اروپا، این قاره را ابتدا نیازمند به مواد اولیه و سپس 
ب��ازار مصرف کرد و همین امر باعث توجه آنان به 
راهسازی در مسیرهای مورد نظرشان شد که از آن 
جمله می توان به سرمایه گذاری دو کمپانی روسی 
و انگلیس��ی برای احداث راه در ایران اش��اره کرد. 
در این دوره، ایران نیز انقالب مش��روطه را پش��ت 
س��ر گذاش��ته بود و به تدریج پذیرای فنون جدید 
به همراه تبعات آن ش��د. به ط��وری که همزمان با 
برقراری پس��ت و تلگراف در ایران راه شوسه نیز 
ایجاد ش��د و برای جابه جایی مسافر، کاال و حمل 
محموله های پس��تی، سه مؤسس��ه ی حمل و نقل 
تأسیس گردید. در سال 1300 ه� . ش طول راههای 
ش��نی و خاکی 390 کیلومتر بود و بقیه ی راههای 
کشور، مالرو بودند. در سال 1301 ه�. ش اداره ی 
کل طرق و ش��وارع در وزارت فالحت و تجارت 
و فواید عامه تأسیس شد. اداره ی مذکور اعتبارات 
اح��داث و برقراری امنیت راهه��ا را با گرفتن باج 
تأمین می کرده که مبلغ ثبت شده برای سال مذکور 
3 میلی��ون ریال اس��ت. اما در س��ال 1304 ه�. ش 
تأمین هزینه های اداره ی کل طرق و شوارع از این 
روش ممنوع ش��د و اخذ مالیاتی به نام مالیات راه، 
به تصویب رس��ید که از وزن غیر خالص واردات 
و ص��ادرات تأمین می ش��د و درآمد آن معادل 15 
میلیون ریال ثبت ش��ده اس��ت. از سال 1305 یک 
پروژه ی راهس��ازی به مدت 9 سال و با هزینه ای 
معادل 450 میلیون ریال به اجرا در آمد که در پایان 
آن در ایران 1675 کیلومتر راه شوس��ه ی درجه ی 
ی��ک، 6619 کیلومتر راه شوس��ه ی درجه ی دو و 
8827 کیلومتر راه شوس��ه ی درجه ی سه احداث 
ش��ده بود. در س��ال 1308 مجلس تأسیس وزارت 
طرق و ش��وارع را تصویب کرد که در سال 1315 
به وزارت راه و در س��ال 1352 ب��ه وزارت راه و 

ترابری تغییر نام داد. 
ورود متفقین به ایران در س��ال 1320 ه�. ش و 
اهداف نظامی آنان برای رس��اندن اسلحه و مهمات 
به نیروهای ش��وروی باعث گسترش راههای ایران 
ش��د به ط��وری ک��ه در پایان س��ال 1329 ه�. ش 
مع��ادل 509 کیلومتر راه آس��فالته در ایران احداث 

شده بود. 

در س��ال 1334 برنامه ی دوم س��اختن راه در 
ایران ش��روع ش��د که هفت س��ال طول کشید و با 
رعای��ت اصول فن��ی و علم��ی 5860 کیلومتر راه 
آسفالته و ش��نی و در برنامه ی سوم تا سال 1357 
مع��ادل 56000 کیلومت��ر راه شوس��ه و بزرگراه و 
11000 کیلومتر راه روس��تایی در کش��ور احداث 

شده بود. 
پ��س از انق��الب اس��المی و با ش��روع جنگ 
تحمیلی، عملیات راهس��ازی در کشور دچار افت 
شد اما بعد از پایان جنگ و با آغاز دوران سازندگی، 
تا پایان س��ال 1379 طول کلیه ی راههای کش��ور 
اعم از بزگراهها، آزاد راهها، راههای اصلی و فرعی 
73568 کیلومتر بود که اگ��ر راه ه�ای ساخته شده 

توسط وزارت کش��اورزی و معادن و فلزات را به 
آن اضافه کنیم این رقم به 190560 کیلومتر میرسد 

که 81199 کیلومتر آن آسفالته است. 
طبق مصوبه ی 131 جلس��ه ی ش��ورای عالی 
فنی راه ب��ه تاریخ 1361/7/24 راههای کش��ور بر 
حسب مشخصات هندس��ی به گروههای آزاد راه، 
بزرگراه )راه اصلی چهار خطه (، راه اصلی عریض، 
راه معمولی، راه فرعی، راه فرعی درجه یک و دو و 
راه روس��تایی تقسیم بندی شده اند که در دو گروه 
عمده ی راههای ملی و اس��تانی بررسی می شوند 
و نگهداری آنها به عه��ده ی وزارت راه و ترابری 

است. 
سیستم حمل و نقل در ایران:

مس��یر تحولی که در توسعه و پیشرفت راه در 
طول تاریخ عنوان شد به خوبی مؤید این نکته است 
ک��ه در جهان مدرن امروز نیز، کاربرد و تعریف راه 
همان اهداف گذش��ته را البته در مقیاس��ی وسیعتر 
دنب��ال می کند. هر ک��دام از ارکان جامعه، تعریف 
خاص خود را از راه دارند. در اقتصاد، راه وسیله ی 
جا ب��ه جایی ثروت و حم��ل فرآورده ها از مکان 
تولی��د به مکان مصرف اس��ت. در مباحث نظامی، 
راه وس��یله ی انتقال نیرو اس��ت. در کشورداری و 
سیاس��ت، وس��یله ی تأمین وحدت ملی و مستقر 
کردن قدرت حکومت اس��ت. اما نقطه ی مشترکی 
ک��ه در تمام تعاریف مش��اهده می ش��ود برقراری 
ارتباط اس��ت. بدون وجود چنین زی��ر بنایی تمام 
تحوالت بشر در طول تاریخ، در مرحله ی طراحی 
متوقف می ش��دند. هر منطقه ای بدون وجود راه، 
مانند دایره ی بس��ته ای اس��ت که بدون ارتباط با 
خارج، رفته رفته دچار رکود ش��ده و س��رانجام از 
حرکت باز می ماند. به همین دلیل است که شهرها 
و مراک��ز بزرگ تمدن همیش��ه در مس��یر راههای 
اصلی قرار داشته اند. در بررسی راههای ایران این 
نتیجه به دست می آید که راههای فعلی که اتصال 
دهنده ی ش��رق به غرب و جنوب به شمال هستند 
با تغییرات جزئی ب��ا توجه به نیازها و موقعیت ها 
همان مس��یرهای قدیمی می باشند. راه عمده ترین 
فاکتور ب��رای انتخاب نوع سیس��تم های خدماتی 
نظیر حمل و نقل در یک منطقه می باش��د. سیستم 
حم��ل و نقل در هر منطقه بای��د با وضعیت راهها، 
ش��رایط اقلیمی و جغرافیایی، نیازهای اجتماعی و 
منابع مالی منطقه س��ازگ��ار باشد. از س�وی دیگ�ر 
اس��تفاده کنندگان در انتخاب شیوه ی حمل و نقل 
عواملی نظی��ر مدت زمان، هزینه، ایمنی و انجام به 
موق��ع را در نظر می گیرند ک��ه از بین آنها زمان و 

ایمنی در اولویت قرار دارند. 
به دلیل ناهمواریه��ا، نواحی اقلیمی متفاوت و 
فاصله ی زیاد ش��هرها، تمرکز یکنواخت جمعیت 
در همه جای ایران امکان ندارد. بنابراین توسعه ی 
شبکه ی خطوط ریلی در چنین شرایطی نه مقرون 
به صرفه اس��ت و نه ضرورتی دارد. از طرف دیگر 
حمل و نقل جاده ای مخصوصًا برای جابه جایی بار 
این مزیت را دارد که محموله ها، مستقیمًا از محل 
بارگیری به محل مصرف می رسند، در حالی که با 
حمل و نقل ریلی، حداقل دو واسطه ی دیگر، یکی 
در مب��داء و دیگری در مقصد، در این جا به جایی 
دخیل هستند. در مبحث مربوط به هزینه های زیر 
بنایی نیز، احداث راه آسفالته ارزانتر تمام می شود. 
بررس��ی ها نش��ان می دهد هزینه ی احداث یک 
کیلومت��ر راه آهن یک خطه ح��دود 3000 میلیون 
ریال و راه آهن دو خطه 4000 میلیون ریال است؛ 
در حالی که هزینه ی احداث یک کیلومتر آزاد راه 
کمتر از 3000 میلیون ریال و س��ایر انواع راه بسیار 
کمتر از این میزان می باشد. به همین دلیل است که 
اکنون س��هم حمل و نقل ج��اده ای از کل حمل و 
نقل بار در کش��ور  89 درصد و مس��افر 93 درصد 
اس��ت و توس��عه ی خطوط ریل��ی 6/5 درصد در 

مقابل 90/7 درصد برای جاده هاست. 
با توجه به آنچه گفته ش��د این نتیجه به دست 
می آید که بهتری��ن راه حمل و نقل در ایران جاده 
اس��ت. اما ناکاف��ی بودن و اس��تاندارد نبودن راهها 
معضلی اس��ت ک��ه تنها گزینه ی موج��ود را نیز با 
اش��کال مواجه می کند. ایران با مس��احتی بالغ بر 
1/648/196 کیلومتر مرب��ع، در هر یکصد کیلومتر 
مرب��ع تنها 10 کیلومت��ر راه دارد ک��ه از این میزان 
فقط 59 درصد آس��فالته است. ایجاد ترافیک های 
سنگین در مس��یرهای پر رفت و آمد برون شهری 
ب��ه خصوص در ای��ام تعطیل که معم��والً منجر به 
یک طرفه ش��دن مسیر می ش��ود مشکلی است که 
ب��ه خصوص با گس��ترش صنایع خودرو س��ازی، 

ه��ر روز بزرگتر می ش��ود. از س��وی دیگر همین 
جاده های شلوغ ضریب امنیت بسیار پایینی دارند 
و تالش برای افزایش ضریب امنیت تنها با استقرار 
نیروهای انتظام��ی و راهنمایی و رانندگی در نقاط 
حادثه خیز امکان پذیر اس��ت؛ به بیان دیگر وقت، 
هزینه و نیروی انس��انی به ج��ای آنکه برای امنیت 
زیر بنایی جاده صرف ش��ود به برقراری موقت آن 
اختصاص می یابد. نمی توان تالشهای انجام شده 
از س��وی وزارت راه و ترابری را نادیده گرفت اما 
باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که آیا س��رعت 
اقدام��ات وزارتخانه ی مذکور هماهنگ با نیازهای 

روز افزون در این مقوله است؟ 
استان چهارمحال و بختیاری:

ش��رایط اقلیمی و جغرافیایی استان چهارمحال 
و بختیاری تابعی از ش��رایط سرزمین ایران است از 
این رو در بحث توس��عه و گس��ترش راهها، همان 
وضعیتی را دارد که در کل کش��ور مطرح است. در 
بررسی پیشینه ی تاریخی این منطقه، اسنادی دال بر 
ارتباط آن با مراکز مهم تمدنی به دست آمده است 
و طبق همین اس��ناد و متون این نکته مس��لم شده 
اس��ت که منطقه در طول تاریخ همیشه مورد توجه 
حکومتهای مرکزی بوده است و به جرأت می توان 
گف��ت در مقاطعی از تاریخ، موقعیت اس��تراتژیک 
ویژه ی آن، ب��رای ایران، بی ش��باهت به موقعیت 
ایران در جنوب غرب آس��یا نبوده است، به طوری 
که در اواخر قرن س��یزدهم شمس��ی این منطقه از 
مراکز اصلی ش��رکت حمل و نقل انگلیسی برادران 
لینچ بوده است. در این دوره، شهر شوشتر یکی از 
بنادر پر رونق ایران و بارانداز کشتی های انگلیسی 
کمپانی مذکور بوده اس��ت. محور مواصالتی حمل 
و نقل کاال توس��ط این کمپانی پس از ترک لندن و 
رسیدن به بندر شوش��تر عبارت بود از حمل بارها 
از طریق جاده ی خوزس��تان به منطقه ی بختیاری، 
اصفهان و سرانجام تهران. این مورد به خوبی نقش 
این استان را به عنوان انتخابی مناسب به منظور پل 

ارتباطی منطقه روشن می کند.
نقش مؤثری که اگر در مقاطعی حس��اس نظیر 
جنگ تحمیلی به آن توجه ش��ده بود می توانست 
اس��تان را به یک راه اس��تراتژیک سرنوش��ت ساز 
بدل کند. به دلیل خطرناک بودن حمل و نقل های 
هوایی، همچنین نداش��تن جاده های مناسب برای 
ارس��ال تجهیزات و نیرو به مناط��ق جنگی، نیاز به 

یک راه میانبر امن، غیر قابل اجتناب بود. 
موقعیت بسیار ویژه استان به علت همجواری با 
خوزستان به عنوان حساسترین منطقه ی مورد هجوم 
دش��من و نزدیک بودن به اصفه��ان به عنوان تأمین 
کننده ی بخش عظیمی از نی��رو و تجهیزات، مؤید 
این مطلب است که پتانسیل موجود در استان تا چه 
اندازه می توانست تعیین کننده باشد. توان بالقوه ای 
که در دوران جن��گ تحمیلی مورد بی توجهی قرار 
گرفت. در واقع با آغاز تحوالت قرن گذش��ته، این 
منطقه به تدریج از مس��یر توجهات کنار گذاشته شد 
ب��ه طوریکه اکنون فاصله اش ب��ا نزدیکترین محور 
مواصالتی بزرگ کشور حدود 100 کیلومتر است. 

گر چ��ه در س��الهای اخیر، جاده ی ش��هرکرد 
� اهواز )جاده ی خوزس��تان ( مجدداً احیا ش��ده و 
مورد استفاده قرار می گیرد و به این طریق استان در 
یک محور مواصالتی قرار گرفته اس��ت اما به دالیل 
فراوان ای��ن محور جزء محوره��ای فعال و مطرح 
کش��ور نیست. بزرگترین مش��کلی که در این زمینه 
خود نمایی می کند استاندارد نبودن جاده ی مذکور 
است. سابقه ی احداث مجدد جاده برای استفاده به 
ش��کل امروزی به حدود 30 سال پیش بر می گردد. 
کوهس��تانی بودن مس��یر، وجود دره های عمیق و 
مهمتر از همه پدیده ی رانش زمین که قسمتهایی از 
جاده با آن درگیر اس��ت باعث افت کیفیت آن شده 
اس��ت. در حالی که با توجه وی��ژه، می توان از این 
جاده، نه تنها به عنوان یک محور مواصالتی بس��یار 
کارآمد در زمینه ی حمل و نقل کاال و مس��افر بهره 
جست بلکه می توان آن را به یک مسیر گردشگری 
ویژه تبدیل کرد. به نظر برخی کارشناسان، این مسیر، 
پس از جاده ی چالوس، زیباترین جاده ی کوهستانی 

کشور است و البته یکی از خطرناکترین آنها.
در مجم��وع می ت��وان چنی��ن عن��وان کرد که 
راههای خروجی و ورودی استان هنوز قابلیت آن را 
نیافته اند که این منطقه به عنوان یک منطقه ی باز در 
مرک���ز یک محور مواصالتی فعال ایفای نقش کند. 
در حالی که پتانسیل های موجود به خوبی نمایانگر 
این مطلب اس��ت که استان می تواند یک راه میانبر 
کارآمد در مسیرهای منتهی به جنوب غرب و غرب 
کشور باشد. حتی احداث و توسعه ی راههای درون 
استانی نیز روند بسیار کندی را طی می کند. بسیاری 
از نقاط روستایی در مسیر هیچ جاده ی اصلی درون 
اس��تانی هم نیس��تند و اغلب در پایان راه منتهی به 
خ��ود قرار دارند. با یک نگاه س��طحی نیز می توان 
تفاوت ش��هرها و روس��تاهایی را که در مسیر جاده 
قرار دارند با آنهایی که در انتهای کوره راهها هستند 
تش��خیص داد. منطقه ی مسکونی ای که در انتهای 
کوره راهی قرار گرفته در واقع رابطه ای یک سویه با 
اطراف خود دارد و این امر کاربری راه و موازنه های 
اجتماع��ی، اقتصادی و فرهنگی وابس��ته به آن را بر 
هم زده، تبعات آن در درجه ی اول متوجه ی همان 

منطقه می شود.
ب��ا توجه ب��ه قابلیت ه��ای بیش��مار اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی که احداث راههای اس��تاندارد 
به هر منطقه ای می دهد، مسئوالن امر باید این نکته 
را مد نظر قرار دهند که برای توس��عه و پیش��رفت 
استان باید به این مهمترین محور ارتباط و زیر بنای 
اصلی تمام تحوالت بشری به طور ویژه توجه شود. 
در هزاره ی س��وم که انسان به ابر تکنولوژیها دست 
یافته و مرزهای ناممکن را شکسته است، هنوز کوره 
راهها تنها ارتباط دهن��ده ی برخی نقاط دور افتاده 

هستند. چرا ؟ 
تحقیق، تنظیم و نگارش : عرفان

 طول راه سال 
نوع رویه ی راه )کیلومتر ( 

شنی و خاکی 1301390
50 کیلومتر آسفالته 13202400

شوسه و آسفالته 134535000

شوسه  � آسفالته � 135767000
راه فرعی روستایی 

در اقتصاد، راه وسیله ی جا به جایی ثروت و حمل فرآورده ها از مکان تولید 
ــت. در مباحث نظامی، راه وسیله ی انتقال نیرو است. در  به مکان مصرف اس
ــور داری و سیاست، وسیله ی تأمین وحدت ملی و مستقر کردن قدرت  کش
ــت. اما نقطه ی مشترکی که در تمام تعاریف مشاهده می شود  حکومت اس

برقراری ارتباط است. 

26 آذرماه، به پاس خدمات طاقت فرسای 
ناوگان خس��تگی ناپذیر حمل و نقل کشور و 
برای آگاهی هرچه بیش��تر جامع��ه با نقش و 
جایگاه اساس��ی بخش حمل و نقل در اقتصاد 
ای��ران زمی��ن به عن��وان »روز حم��ل و نقل« 

انتخاب شده است.
روزهای سرنوشت ساز

در تاری��خ تحوالت صنع��ت حمل و نقل 
در کش��ور روزهای سرنوشت سازی بوده اند 
که نقش��ی تعیین کننده در انسجام شبکه حمل 
و نقل داش��ته اند و 26 آذرماه س��ال 1361 از 
ش��مار چنین روزهایی اس��ت. در این روز و 
در بحبوح��ه جن��گ تحمیلی، ح��دود یکصد 
کش��تی حامل کاال در بنادر جنوبی کش��ور در 
انتظ��ار تخلیه بار ب��ود و بروز بحران ناش��ی 
از اتمام ذخیره کاالهای اساس��ی در کش��ور، 
تهدید کش��تی های منتظر از سوی عراق و نیز 
شمول بیمه های جنگی نگرانی هایی را برای 
مس��ئوالن فراهم آورده بود. در همین روزها، 
رهبر کبیر انقالب حض��رت امام خمینی )ره( 
در پیامی تاریخی، کامیون داران کش��ور را به 
مشارکت در تخلیه هر چه سریع تر کشتی ها 
فراخواندن��د و با همت آن دلیرمردان، کش��ور 
از وضع��ی بحرانی خارج و این روز به عنوان 

»روز حمل و نقل« نامیده شد.
حماسه سازان

در آذرم��اه س��ال1361 ب��ه دنب��ال فرمان 
تاریخی حض��رت امام خمین��ی )ره( مبنی بر 
تخلیه کش��تی های منتظر در بندرهای جنوبی 

کش��ور، ایران زمین ش��اهد 
داران  کامیون  بسیج عمومی 
ک��م  صحنه ه��ای  و  ش��د 
نظیری از ف��داکاری، ایثار و 
تالش ش��بانه روزی به ثبت 
رسید و این روز را در تاریخ 
کش��ور در یاده��ا مان��دگار 
س��اخت. 15 س��ال پس از 
زمان صدور فرمان حضرت 
امام )ره(، به پیشنهاد وزارت 

راه و ترابری و در جهت آگاهی اقشار مختلف 
مردم از نقش و جایگاه واالی ش��بکه گسترده 
حمل و نقل کش��وری در سال 1376 از سوی 
ش��ورای فرهن��گ عمومی کش��ور، 26 آذر به 

عنوان »روز حمل و نقل« شناخته شد.
راه ابریشم

س��رزمین ایران ح��دود 18 قرن و تا زمان 
انقالب صنعت��ی اروپا، موقعی��ت ممتازی در 
تجارت بین المللی و منطقه ای داش��ته است. 
سوابق تاریخی نش��ان می دهد راه ابریشم که 
بخشی از آن از قلمرو ایران عبور می کرده از 
قدیمی ترین مس��یرهای حمل و نقل کاالهای 
تجاری و دانش و فرهنگ بش��ری بوده است. 
راه ابریشم، سرزمین پهناور چین را به آسیای 
صغیر متصل می کرد و در این بین، ایران زمین 
که در این مسیر حمل و نقلی مهم قرار داشت، 
نفع سرش��اری از آن می برد. البته س��رانجام 
مس��یر کاروان روی راه ابریشم که زمانی مهم 
تری��ن جاده حمل و نقلی دنیا بود، پس از طی 
فراز و نش��یب های ف��راوان، از اواخر س��ده 
چهاردهم میالدی و در پی توسعه و گسترش 
راه ها و حمل و نقل دریایی به تدریج اهمیت 
و اعتب��ار تج��اری خود را از دس��ت داد و به 
دنب��ال انقالب صنعتی در اروپا و اس��تفاده از 

کشتی های تجاری متروک ماند.
حمل و نقل دریایی

حم��ل و نقل دریایی بخش��ی از انتقاالت 
بشری است که خداوند متعال در قرآن کریم با 
اشاره به آن می فرماید: »او کسی است که شما 
را در خش��کی و دریا سیر می دهد؛ زمانی که 
در کش��تی ها قرار می گیرید و آنها با بادهای 

مواف��ق، آن��ان را )به س��وی مقص��د( حرکت 
می دهند و خوش حال می شوند...«.

س��االنه نزدیک به ش��ش میلیارد تن انواع 
کاال از راه حم��ل و نق��ل دریای��ی جاب��ه جا 
می ش��ود ک��ه تقریبًا ی��ک س��وم آن را نفت 
خ��ام و فرآورده ه��ای نفت��ی، بی��ش از یک 
سوم را محموله های خش��ک فّله و مابقی را 
محموله های خشک بسته بندی شده تشکیل 
می دهد. سهم حمل و نقل دریایی در تجارت 
بی��ن المللی کاالها تقریبًا 90 درصد اس��ت و 
بقی��ه به صورت حمل و نقل زمینی )جاده ای 

و ریلی( و هوایی صورت می گیرد.
نیروی محرکه توسعه

گس��تردگی منحصر به فرد فعالیت هایی 
ک��ه در بخش حمل و نقل انج��ام می گیرد و 
همچنین تحوالت سریع فن آوری این بخش، 
ارتب��اط میان آن و فرآیند توس��عه اقتصادی و 
اجتماعی را آنچنان حس��اس و پیچیده ساخته 
اس��ت که کارشناسان اقتصادی از بخش حمل 
و نق��ل به عنوان »نیروی محرکه توس��عه« یاد 
می کنن��د و کارآمدی و توانمندی آن را زمینه 
ساز توس��عه همه جانبه کشورها می دانند. به 
عقیده کارشناسان، موفقیت های راهبردی در 
زمینه رش��د و توسعه اقتصادی مدیون سرمایه 
گ��ذاری کالن در زیرس��اخت ها و تجهیزات 
حمل و نقل و نیز توسعه مهارت های حمل و 
نقل بوده است. بر این اساس، جوامعی که در 
این مسأله حیاتی سرمایه گذاری نکنند و آن را 
به اهمال و فراموش��ی بسپارند، اندک اندک از 
قافله پیش��رفت و توسعه 
ب��ه دور می مانند و حتی 
نیازه��ای  رف��ع  ب��رای 
اولی��ه خود نی��ز نیازمند 
و  ش��رق  اس��تعمارگران 

غرب می شوند.
ــی و  ــارت جهان تج

حمل و نقل
رقاب��ت در بازارهای 
به  ب��رای  الملل��ی  بی��ن 
دست آوردن سهم بیش��تر در تجارت جهانی 
روز به روز فش��رده تر و پیچیده تر می شود. 
در این می��ان تولید کنندگان و صادرکنندگانی 
موفق می شوند که با برخورداری از فن آوری 
روز در بخش تولی��د و بهره گیری صحیح از 
مدیری��ت علمی بازار در بخش توزیع و حمل 
و نقل، بتوانند قیمت تمام ش��ده و هزینه های 
تج��اری را برای عرضه محصولی اس��تاندارد 
کاهش دهند. بر این اساس، تجارت جهانی و 
حمل و نقل در انواع مختلف زمینی، دریایی و 
هوایی دو پدیده جدانش��دنی هستند. خدمات 
حم��ل و نقل کارآمد، ش��رط الزم برای انجام 
تجارتی موفق اس��ت. در نیم قرن اخیر، روند 
رش��د تجارت جهانی به طور مس��تمر تداوم 
یافت��ه و به م��وازات آن، خدمات حمل و نقل 
نیز بهبود یافته و نقش بس��یار مؤثری در رونق 

تجارت جهانی ایفا کرده است.
مراقبت از جاده ها

ج��اده و راه س��الم از نعمت های بس��یار 
مهمی به ش��مار می آید ک��ه در تأمین امنیت 
جانی افراد تأثیر بسزایی دارد و راه سالم یکی 
از عوام��ل کنت��رل مرگ و می��ر و تصادف در 
جاده ها اس��ت. بر این اساس، یکی از مسائل 
بسیار مهم در طول مسیر، استفاده بهینه و مفید 
از نعمت گرانقدر جاده س��الم اس��ت چرا که 
اس��تفاده ناصحیح از آن، اف��زون بر آنکه جان 
و امنیت دیگران را به خطر می اندازد، ضمان 
شرعی را نیز برعهده فرد خرابکار قرار می دهد 
چنانکه حضرت امام ص��ادق )ع( می فرماید: 
»هر کس بخش��ی از راه عبور مسلمانان را تباه 

کند، ضامن آن است.«

روز حمل و نقل 

وزیر اقتصاد گفت: امروز نمی توان دست 
ب��ه برنامه ریزی و اصالح��ات اقتصادی زد و 
نقش و جایگاه حمل و نقل را نادیده گرفت.

به گزارش شبکه خبر، حسینی در جشنواره 
مل��ی حمل و نقل افزود: حمل و نقل همچنان 
یکی از ظرفیت های بکر برای تحصیل منافع 

و رفاه در کشور است.
وی اضافه کرد: سهم ارزش افزوده بخش 
حمل و نقل از کل تولید ناخالص کش��ور در 

س��ه دهه گذش��ته ب��ه طور 
متوس��ط 8/3  درص��د بوده 

است.
حسینی با بیان اینکه این 
س��هم در کشورهای صنعتی 
ح��دود20 درص��د اس��ت، 
تصریح ک��رد: ما به التفاوت 
یعن��ی  درص��د   20 ت��ا   8
ظرفیت بکر و فرصتی برای 
حوزه هایی ک��ه می توان با 

برنام��ه ری��زی و تدبیر در آن منافع بیش��تری 
برای کشور حاصل کرد. 

وزی��ر اقتصاد ب��ا بیان اینک��ه دولت برای 
تأمی��ن بودج��ه ب��ا دش��واری های فراوان��ی 
روب��ه رو اس��ت، گفت: در س��ال 88 مجموع 
پرداختی های بودجه نس��بت به مدت مشابه 

سال 87، سه درصد کاهش یافت.
وی با بی��ان اینکه مردم بای��د برای تولید 
خ��ودروی کم مصرف س��رمایه گذاری کنند، 
اضافه کرد: این س��ؤال اساسی وجود دارد که 
وقتی برای قیمت بنزین س��قفی قرار دهیم چه 

انگیزه ای برای مص��رف کننده وجود دارد تا 
خودروی کم مصرف بخرد؟

حسینی گفت: اگر این تقاضا شکل نگیرد، 
بخش خصوصی هم خودرو کم مصرف نمی 
سازد بنابراین خودروهایی در کشور به گردش 
در م��ی آیند که به طور متوس��ط ت��ا دو برابر 

خودروهای منطقه سوخت مصرف می کنند.
وزیر اقتص��اد با بیان اینک��ه26 درصد از 
تولید ناخالص کش��ور در قال��ب یارانه های 
انرژی صرف می ش��ود، 
گفت: حداقل 40 درصد 
از این یارانه ها به بخش 
حمل و نق��ل اختصاص 
دارد ک��ه این می��زان 10 
ناخالص  تولید  از  درصد 
داخلی کش��ور را تشکیل 

می دهد.
وی گف��ت: به جای 
تبدیل این میزان یارانه به 
آلودگی محیط زیس��ت یا ترافیک، باید از آن 

درست استفاده کنیم.
حس��ینی گفت: ب��ا تلفیق س��از و ک�ارهای 
پیش بینی شده در قانون حمل و نقل و مدیریت 
سوخت و طرح هدفمندکردن یارانه ها، می توانیم 
مجموعه ای از اصالحات زیرس��اختی صنعتی و 

اقتصادی را داشته باشیم.
ابزاره��ای  از  اف��زود: مجموع��ه ای  وی 
قیمتی و غیرقیمتی در این قوانین کنارهم قرار 
گرفته ان��د که با اس��تفاده از آن می توانیم، 8 
درصد ارزش افزوده را حداقل دو برابر کنیم.

تأکید بر نقش حمل و نقل در برنامه ریزی اقتصادی
خبر
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دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری :

تالش برای حفظ نظام بزرگ ترين معروف است
دبیر س��تاد احیای امر به معروف و نهی از منکر 
چهارمحال و بختیاری گفت: تالش برای حفظ نظام 
و پیروی از والیت فقیه از بزرگ ترین معروفات زمان 

حاضر به شمار می رود.
به گزارش فارس، حجت االس��الم البرز رئیسی 
اظهار داش��ت: تخریب و تضعی��ف چهره های نظام 
اسالمی و بی توجهی به دستورات حکومتی از منکرات 
بزرگ در دین مبین اسالم محسوب شده و برخورد با 
عامالن به این رفتارها چه در حد تذکر لس��انی و چه 
مراتب باالتر آن وظیفه ای همگانی است. وی همچنین 
با محکوم کردن هتک حرمت صورت گرفته نسبت به 
بنیانگذار انقالب اسالمی، از امام خمینی)ره( به عنوان 
احیاگر بزرگ زمان نام برد و گفت:  رهبر فقید انقالب با 
دانش و بصیرت باالی خود توانستند ارزش ها و اصول 
اسالمی را در حساس ترین برهه های زمان احیا کنند و 
با تکیه بر همین اصول کش��ور را به سمت توسعه و 

پیشرفت فرهنگی و معنوی سوق دهند.
رئیسی خاطرنش��ان کرد:  بنابراین هتک حرمت 
چنین ش��خصیت واالیی به هیچ عنوان توجیه بردار 
نیست و از هر کسی که سر زده باشد یک منکر بزرگ 

و عملی ناپسند است.
دبیر س��تاد احیای امر به معروف و نهی از منکر 
چهارمح��ال و بختیاری با تس��لیت فرا رس��یدن ایام 
س��وگواری ساالر ش��هیدان و هفته امر به معروف و 
نهی از منکر به تشریح برنامه های این هفته پرداخت 
و گفت: برگزاری همایش ها و سخنرانی های مرتبط با 
اشاعه معروفات در جامعه، تالش برای آشنایی اقشار 
مختلف جامعه با ضرورت توسعه و ترویج معروفات، 
برگزاری مس��ابقات مختلف در س��طح استان محور 
مهم ترین این برنامه ها اس��ت که از 27 آذر ماه تا سوم 
دی  ماه اجرا خواهد شد. رئیسی همچنین به عملکرد و 
اقدامات این ستاد در سال های اخیر اشاره کرد و گفت:  

تأس��یس و راه اندازی ستادهای ویژه امر به معروف و 
نهی از منکر در شهرستان های استان از جمله مهم ترین 
اقدامات انجام ش��ده در راستای ترویج معروفات در 

چهارمحال و بختیاری است.
 وی اف��زود: تش��کیل س��تاد امر به مع��روف و 
نهی از منکر در شهرستان های بروجن، فارسان، لردگان 
و اردل ب��ا جذب 200 میلیون ریال اعتبارات از محل 
اعتبارات استانی به طور قطع و یقین زمینه الزم را برای 
کاهش گستره منکرات در سطح استان بیش از پیش 

فراهم خواهد کرد.
 رئیس��ی ادامه داد: برگزاری کالس های آموزش 
امر به معروف و نهی از منکر برای 670 نفر، برگزاری 
مسابقات قرآنی و مذهبی، انتشار مجله راه رشد، تهیه 
و پخش برنامه های معنوی و مذهبی در صدا و سیمای 

مرکز استان از دیگر اقدامات این ستاد بوده است.
وی بر ضرورت توجه آحاد مردم به انجام فریضه 
امر به مع��روف و نهی از منکر تأکی��د کرد و گفت:  
اس��الم آیینی اجتماعی است که عالوه بر برنامه ها و 
دس��تورهای فردی قوانین و احکامی دارد که به بعد 
اجتماعی هم مربوط می شود و نشان می دهد که مکتب 
اسالم تنها برای خودسازی فردی نیست بلکه صالح 

و اصالح جامعه را هم در نظر دارد.

رئیس��ی احیای امر به معروف و نهی از منکر را 
عامل برتری امت اس��الم بر س��ایر امت ها دانست و 
افزود: در آیات و احادیث دین اسالم تأکیدات زیادی 
در خصوص امر به معروف و نهی از منکر شده و همه 

افراد جامعه را به این امر تشویق می کند.
وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر یک 
امر همگانی در جامعه است خاطرنشان کرد: ادای این 
فریضه اختصاص به گروه خاصی ندارد و در انحصار 
هیچ  گروه و فردی نیس��ت و هر کس��ی که مصادیق 
معروفات و منکرات را بشناسد و شرایط آن را دشته 

باشد، می تواند اقدام به این کار کند.
دبیر س��تاد احیای امر به معروف و نهی از منکر 
 چهارمح��ال و بختیاری پیش نیاز امر ب��ه معروف و 
نهی از منکر را شناخت و آموزش معروفات و منکرات 
به افراد جامعه دانس��ت و گفت: به طور قطع و یقین 
شناخت مراتب و شرایط امر به معروف و نهی از منکر 
و التزام افراد جامعه به این امر کشور را از حرکت به 

سمت تزلزل فرهنگی دور نگاه می دارد.
رئیس��ی امر به معروف و نهی از منکر را ادامه راه 
پیامب��ران و روش صالحان دانس��ت و افزود: دعوت 
به نیکی ها و بازداش��تن از بدی ها راه و روش اولیای 
الهی است و کسانی که در هر مرحله از مراحل امر به 
معروف و نهی از منکر تالش  کنند ادامه دهندگان راه 
انبیاء و ائمه هستند و باید شکرگذار این نعمت باشند.

وی با اشاره به فرامین رهبری در خصوص شرایط 
امر به معروف و نهی از منکر و این گفته ایش��ان که 
تذکر لس��انی وظیفه ای همگانی است، اظهار داشت: 
آح��اد مردم اس��تان از معتمدین محل��ی و اصناف و 
بازاریان، مسئوالن ادارات و سازمان های اجرایی و به 
طور کلی توده مردم باید بر این امر همت داشته و به 
تذکر لس��انی نه فقط در قالب یک سال بلکه در همه 

مدت اقدام و عمل کنند.

چهارمین نمایش��گاه بی��ن المللی صنعت آب 
و تأسیس��ات آب و فاضالب دی ماه امس��ال در 

اصفهان برگزار می شود.
در این نمایشگاه که روزهای 9 تا 12 دی ماه 
در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی استان 
اصفهان برگزار می شود شرکت کنندگان فعال در 
عرصه استحصال، انتقال و توزیع آب و همچنین 
دف��ع و تصفیه فاض��الب آخرین دس��تاوردهای 
خ��ود را در زمینه های لول��ه و اتصالت، تصفیه 
آب و فاض��الب، ابزار دقیق، اتوماس��یون، لوازم 
آزمایش��گاهی، ش��یرآالت صنعت��ی و انواع پمپ 
در فضای��ی به وس��عت 5500 مترمربع به نمایش 

می گذارند.
همزمان ب��ا چهارمین نمایش��گاه بین المللی 
صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب همچنین 
س��مینار علمی – تخصصی راهکارهای توس��عه، 
نظام پیمان��کاری و بازارهای پیش رو در س��الن 

همایش های نمایشگاه بین المللی استان اصفهان 
برگزار خواهد شد.

در این س��مینار موضوعات��ی همچون مفهوم 
 ب��ازار در عص��ر ارتباط��ات و اطالع��ات، اص��ل 
توسعه پذیری به عنوان راز ماندگاری پیمانکاری، 
اصول شناسایی و تقسیم بندی بازار، اصول برقراری 
ارتباط مؤثر با بازار هدف و فن مذاکره با مشتریان 

به شرکت کنندگان آموزش داده می شود.
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان نیز امس��ال 
همچون س��ال های گذش��ته حض��وری فعال در 
چهارمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی صنعت آب و 
تأسیس��ات آب و فاض��الب خواهد داش��ت و با 
اختصاص غرف��ه ای، جدیدترین دس��تاوردهای 
خ��ود را در زمینه تصفیه آب، انتقال و توزیع آب، 
جم��ع آوری، تصفیه و دفع فاض��الب به نمایش 
می گ��ذارد. همچنین کارشناس��ان این ش��رکت 
با حض��ور در محل نمایش��گاه به پرس��ش های 
بازدیدکنندگان پاس��خ خواهند داد و سمینارهایی 

را در کنار این نمایشگاه برگزار خواهند کرد.
اضافه می شود این نمایش��گاه روزهای 9 تا 
12 دی ماه س��ال جاری از س��اعت 15 تا 21 در 
مح��ل دائمی نمایش��گاه های بین المللی اس��تان 
اصفه��ان در کنار پل تاریخی شهرس��تان پذیرای 

عالقه مندان است.

حضور فعال شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در چهارمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب

طی مراس��می در دانشگاه ش��هرکرد، با حضور 
اس��تاندار، رئیس دانش��گاه و س��ایر مدیران اس��تان 
چهارمحال و بختیاری از محققان و پژوهشگران برتر 

این استان تجلیل و قدردانی شد
در چهارمی��ن روز از هفت��ه پژوهش با حضور 
اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری، رئیس دانش��گاه 
ش��هرکرد و س��ایر مدی��ران اس��تان از 40 محقق و 
پژوهش��گر برتر این استان تجلیل و قدردانی شد. در 
ابتدای این مراسم دکتر اسدی رئیس دانشگاه شهرکرد، 
گزارش مختصری از برنامه ه��ای هفته پژوهش در 
استان چهارمحال و بختیاری ارائه کرد و گفت: امروزه 
توان تولید علم یک کش��ور معرف برتری کش��ورها 
در عرصه های مختلف اس��ت و با توجه به افزایش 
روزافزون دانس��ته های بشر، باید ما نیز این مسیر را 

بسیار پر شتاب طی کنیم. دکتر اسدی در ادامه سخنان 
خود با اشاره به صعود 16 پله ای جایگاه علمی کشور 
در پایان برنامه چهارم توسعه و افزایش چشمگیر تعداد 
دانشجویان و همچنین تولیدات علمی و مقاالت ارائه 
شده محققان کشورمان در سطح بین المللی، مشکل 
فعلی کشور را تبدیل علم به فناوری و تجاری سازی 
علوم بیان کرد و ابراز امیدواری کرد با اصالح ساختار 
پژوهشی کشور این مشکل حل و زمینه ی توسعه ی 

همه جانبه ی کشور بیش از پیش فراهم شود.
 در ادامه این مراس��م مهندس صادقی اس��تاندار 
چهار محال و بختیاری نیز طی سخنانی بر اهمیت نقش 
تحقیق و پژوهش در توسعه کشور و استان تأکید کرد 
و گفت: باید مدیران اجرایی نتایج حاصل از کارهای 
پژوهش��ی و تحقیقات محققان و پژوهشگران را در 

راستای اهداف توسعه و پیشرفت جامعه دنبال کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به رویکرد 
دولت عدالت محور و تعریف توسعه بر محور عدالت 
و همچنین رشد و توسعه ی چشمگیر استان خطاب 
به پژوهش��گران اس��تان گفت: از شما انتظار داریم با 
افزایش دامنه ی تحقیق و پژوهش در زمینه های مورد 
نیاز استان، به مسئوالن در توسعه ی استان چهارمحال 

و بختیاری کمک کنید.
ش��ایان ذکر است در این مراسم آقایان دکتر علی 
محرری، دکتر حسین صمدی، دکتر سعید حیدرنژاد، 
دکتر غالمعلی کجوری، دکتر علیرضا امینی هرندی و 
دکتر غالمرضا عرب از اعضای هیأت علمی دانشگاه 
شهرکرد به عنوان پژوهش��گران برتر استانی معرفی 

شدند.

با بهره برداری تقاطع غیر همس��طح ش��هید  
عرب عالوه بر مرتفع ش��دن مش��کالت ش��بکه 
معابر منطقه هفت ش��هر اصفهان منجر به کاهش 
اتالف وقت مس��افران شهرهای ش��مالی استان 

خواهد شد.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط 
عمومی ش��هرداری اصفهان، مهن��دس مصطفی 
نوریان با اش��اره به تأثیرات مطلوب ساختارهای 
ترافیکی در کاهش هزینه های سوخت، وقت و 
س��المتی گفت: تقاطع غیر همسطح شهید عرب 
از مؤثرترین و زیباترین تقاطع های غیر همسطح 
اصفهان اس��ت که تس��هیالت رفاه��ی آن برای 
مسافران شهرهای ش��مالی نیز محسوس خواهد 

بود.
وی تردد بیش از 11 هزار وسیله نقلیه معادل 
س��واری در س��اعت از این محور را قابل توجه 
عنوان و اعالم کرد: در تقاطع غیر همسطح شهید 
عرب ش��اهد کاهش مدت زم��ان تأخیر از 185 
ثانیه در هر س��یکل چ��راغ راهنمایی به 15 ثانیه، 

صرفه جویی 60 درصدی در مصرف سوخت و 
افزایش سرعت به میزان 70 درصد خواهیم بود.

مع��اون حمل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری 
اظهار امیدواری کرد: ش��هروندان با توجه بیشتر 
به قوانین از جمله رعایت سرعت مجاز و حقوق 

عابران و رانندگان در این محور تردد می کنند.
وی به ویژگی های تاریخی و بافت ش��هری 
اصفهان و مشکالتی که برای امکان توسعه معابر  
ایج��اد می کند اش��اره و تصریح ک��رد: کمترین 
نتیجه احداث تقاطع های غیر همسطح در نقاط 
کارشناس��ی ش��ده افزایش ظرفیت و بهره وری 

بهینه از سطح شبکه معابر است.
وی رویک��رد منطق��ی مبتن��ی ب��ر مطالعات 
مهندس��ی ترافیک و همس��ویی تمام��ی تصمیم 
گیران، مجریان و کارشناس��ان را عامل تسریع در 
احداث تقاطع های غیر همس��طح و ساختارهای 
ترافیک��ی دانس��ت و اف��زود: در ای��ن خصوص 
کالنش��هر اصفهان بین شهرهای کش��ور پیشرو 

است.

 آیین تجلیل از محققان و پژوهشگران برتر استان 
چهارمحال و بختیاری در دانشگاه شهرکرد برگزار شد

شهردار اصفهان از متخصصان، کارشناسان 
و اهل فن دعوت کرد به عنوان پش��توانه های 
فک��ری در اجرای طرح احی��ای میدان عتیق، 

مدیریت شهری را یاری کنند.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط 
عموم��ی ش��هرداری اصفهان، س��ید مرتضی 
سقائیان نژاد با تأکید بر اینکه مدیریت شهری 
ع��الوه بر کمک ه��ای اقتص��ادی در اجرای 
ای��ن پروژه به پش��توانه های فکری نیاز دارد، 
اذعان کرد: ش��هرداری اصفهان از صاحبنظران 
و کارشناس��ان احیای بافت فرس��وده دعوت 
می کن��د تا در ابعاد فک��ری، مالی و اجتماعی 

مدیریت شهری را کمک نمایند.
وی در م��ورد طرح احیای می��دان عتیق 
گفت: ش��هرداری اصفهان طرح احیای میدان 
عتی��ق را در قالب 3 فاز به منظور بازگرداندن 
هویت تاریخی و فرهنگی، بهس��ازی محله ها 

ش��هری،  تأسیس��ات  و 
رون��ق مباح��ث اقتصادی 
و س��اماندهی ترافیکی در 
دس��تور کار خود قرار داده 

است.
وی با تأکی��د بر اینکه 
بدون  اصفهان  ش��هرداری 
مالحظ��ات سیاس��ی و به 
دلیل رفع نیاز مردم و شهر 
این ط��رح را ب��ه صورت 

هم��ه جانبه به اج��را درآورده اس��ت، افزود: 
عوامل اجرایی ش��هرداری س��عی دارند در 3 
ش��یفت کاری فاز اول یعن��ی زیرگذر پروژه 
احیای میدان عتیق را در مدت یک سال آماده 
کنند و این در حالی اس��ت که مقرر بوده این 
مرحله از طرح احیای میدان عتیق طی 3 سال 

با دو شیفت کاری اجرایی شود.
وی با اش��اره به مشکالت فراروی اجرای 
ط��رح احی��ای می��دان عتیق تصریح ک��رد: با 
هماهنگی ه��ای صورت گرفت��ه نقطه کوری 
در اج��رای احیای میدان عتیق وجود ندارد اما 
ممکن است شرایط جوی و آب و هوایی این 

پروژه را تحت تأثیر قرار دهد.
ش��هردار اصفهان به تش��ریح فازهای این 
طرح پرداخت و ادامه داد: مرحله اول اجرای 
ط��رح میدان عتیق احداث زیرگذر اس��ت که 
با بهره ب��رداری از این زیرگذر میدان از تردد 
وس��ایل نقلیه و تمامی حرکت های موتوری 
عاری و تمامی این حرکت ها در طبقه زیرین 

طرح اجرا می شود.
وی با اشاره به اجرای فاز دوم میدان عتیق 
گفت: این مرحله از احیای دوباره میدان 800 

ساله، به هم پیوستن بازار شهر در وسعت دو 
هکتاری خواهد بود.

سقائیان نژاد تصریح کرد: در فاز سوم این 
طرح محوطه 32 هکتاری در دستور کار قرار 
گرفته که بیش از 20 پروژه فرهنگی، تجاری، 
اقامتی و توریس��تی با س��رمایه گ��ذاری 350 
میلیارد تومان را ش��امل ش��ده ک��ه این میدان 
مانند اصفهان قدی��م جایگاه اصلی خود را به 

دست می آورد.
دکتر س��قائیان نژاد با بیان اینکه شهرداری 
برای آزادس��ازی مس��یر اجرای طرح احیای 
میدان عتیق سیاست کلید به کلید و توافقی را 
در قالب تعامل با مالکان در نظر گرفته است، 
اظهار داشت: شهرداری 500 باب مغازه جهت 
تأمین معوض آزادس��ازی مس��یر اجرای این 

طرح شناسایی و تملک کرده است.
وی اس��تقبال مالکان در زمینه آزادسازی 
مسیر احیای میدان عتیق 
را مثب��ت ارزیابی کرد و 
اظهار داشت: این موضوع 
در کمیس��یون ویژه ای با 
حضور کارشناسان جهت 
جلب رضایت شهروندان 

بررسی شود.
وی از احیای مشاغل 
به صنایع دس��تی  مربوط 
عتی��ق خب��ر  می��دان  در 
داد و اظه��ار کرد: با اج��رای طرح احیای میدان 
عتیق حرفه هایی که در شأن این میدان بزرگ و 
تاریخی است ساماندهی خواهد شد و مشاغلی 
مانند زغال و میوه فروشی به مکان دیگری انتقال 

خواهد یافت.
شهردار اصفهان س��اماندهی میدان عتیق را 
تلفیقی از سیستم س��نتی و مدرن تعبیر و اعالم 
کرد: تدابیر الزم به طور همه جانبه پیش بینی شده 

تا هویت این میدان مجدد بازگردانده شود.
وی ب��ه مصوب��ات س��فر اخیر ریاس��ت 
جمه��وری ب��ه اصفهان در خص��وص احیای 
میدان عتیق اش��اره و تصریح کرد: اختصاص 
200 میلیارد تومان اعتب��ار برای احیای بافت 
از مهمتری��ن مصوب��ات ریاس��ت  فرس��وده 
جمه��وری به ش��مار می رود ک��ه امیدواریم 
بخش قابل توجهی از این اعتبار برای اجرای 
پروژه احیای میدان عتیق در قالب تس��هیالت 
از مح��ل صن��دوق ذخی��ره ارزی تخصیص 
یابد زیرا تمامی بافت عتیق فرس��وده اس��ت، 
همچنین مقرر ش��ده از تبصره قانونی سازمان 
میراث فرهنگی و مس��کن و شهرسازی برای 

دریافت آن استفاده شود.

رئی��س اداره س��اماندهی مادی ها و انهار 
حوزه خدمات شهری ش��هرداری اصفهان از 
برخ��ودر ب��ا متخلفان و زباله ری��زان در انهار 
خبر داد و گفت: س��االنه شهرداری 5 میلیارد 
ریال برای نظاف��ت و الیروبی مادی های این 

کالنشهر هزینه می کند.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
رواب��ط عمومی ش��هرداری اصفهان، مهندس 

بیان  ج��الل عمران��ی ب��ا 
باید  نیز  اینکه ش��هروندان 
الیروب��ی  خص��وص  در 
انهار هم��کاری الزم را با 
ش��هرداری داش��ته باشند، 
ادامه داد: ش��هروندان و به 
زباله های  باید  ویژه کسبه 
خ��ود را در س��اعت مقرر 
خ��ارج از من��زل و مح��ل 
کار قرار دهند و از ریختن 

زباله به داخل جوی ها و مادی ها خودداری 
کنند.

وی از برنام��ه معاونت خدمات ش��هری 
ش��هرداری اصفهان در برخورد با متخلفان و 
زبال��ه ری��زان در انهار خب��ر داد و تأکید کرد: 
در صورت مش��اهده چنین اقدامی شهرداری 
نواحی تذک��ر داده و در صورت تکرار مجدد 
مأم��وران مدیریت پس��ماند برخ��ورد قانونی 
خواهن��د کرد و این رویکرد را نیز به صورت 

ویژه دنبال خواهیم کرد.
وی رعای��ت نک��ردن بهداش��ت عمومی، 
ریختن زباله در کنار انهار و غیره را از عوامل 
اصلی افزایش موش در س��طح شهر دانست و 
یادآور شد: با توجه به زاد و ولد زیاد موش ها 
اگر ش��هروندان محیط مناسب برای رشد آنها 
فراهم کنند جلوی ازدیاد آنها را در سطح شهر 
اصفهان گرفته نخواهد ش��د همچنین ریختن 
زبال��ه در مادی ها منجر 
به آبگرفتگی سطح معابر 

خواهد شد.
رئیس اداره ساماندهی 
انه��ار حوزه  و  مادی ها 
خدمات شهری شهرداری 
اصفهان با اشاره به اینکه 
در ش��هر اصفه��ان 270 
م��ادی  نه��ر و  کیومت��ر 
وجود دارد اذعان داشت: 
س��االنه شهرداری 5 میلیارد ریال برای نظافت 
و الیروبی مادی های سطح شهر به خصوص 

در فصل پاییز هزینه می کند.
ب��ه س��اماندهی مادی ه��ای س��طح  وی 
 ش��هر اش��اره و تصری��ح کرد: ش��واهد نش��ان 
می دهد شهروندان در فضاهایی که انهار از سوی 
ش��هرداری ساماندهی و بهس��ازی شده مباحث 
بهداش��تی را بهتر رعایت می کنند و از ریختن 

زباله جلوگیری می کنند.

شهردار اصفهان:
کارشناسان و اهل فن شهرداری را در احیای میدان 

عتیق یاری کنند

 رئیس اداره ساماندهی مادی ها و انهار 
حوزه خدمات شهری شهرداری اصفهان:

شهرداری ساالنه برای نظافت الیروبی انهار 5 
میلیارد ریال هزینه می کند

                  مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان:
اعالم شرایط جوی از سوی سازمان هواشناسی 

ضروری است

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

بار دیگر تجدید میثاق
ــده رود: در هفته ای که گذش��ت  ــگار زاین خبرن
ب��ا توجه ب��ه وقایع پیش آم��ده در خصوص هتک 
حرمت به س��احت مقدس امام راح��ل )ره(، قلب 
ای��ران اس��المی تپنده ت��ر از همیش��ه محکومیت 
اقدامات ع��ده ای فریب خورده و عناصر دس��ت 
نش��انده ی مس��تکبران را فری��اد ک��رد. در همین 
راس��تا، همه ی ائمه جمعه ی استانهای اصفهان و 
چهارمحال و بختی��اری همچنین ادارات، نهادها و 
سازمانها و دانشگاهها با صدور بیانیه های مختلفی 

این اقدامات مذبوحانه را محکوم کردند.
جمعیت هالل احمر و س��ازمان جهاد کش��اورزی 
اس��تان اصفهان و بسیاری دیگر از نهادهای رسمی 
استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری با ارسال 
نمابرهایی ب��ه دفتر روزنامه زاینده رود خواس��تار 
اعالم مراتب اعتراض نهادهای متبوع خود نس��بت 

به اقدامات اخیر شدند.

اجرای عملیات توسعه 
شبکه در چادگان

عملیات لوله گذاری و توسعه شبکه آب در محله 
15 خرداد چادگان همچنان در حال اجرا است.

در این طرح که 12 کیلومتر طول دارد تا کنون 
2050 متر از آن اجرا ش��ده و پیش بینی می ش��ود 
عملی��ات لوله گذاری تا پایان س��ال ب��ه 3 کیلومتر 

افزایش یابد.
گفتنی است با اجرای لوله گذاری در این محله 
700 پالک مسکونی از آب شرب بهره مند شوند.

برپایی نمایشگاه غدیر 
تا عاشورا در هنرستان 

کار و دانش شهید حقیقی 
ناحیه ی یک شهرکرد

همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و ساالر 
 شهیدان حضرت امام حس��ین )ع( و آغاز هفته ی 
ام��ر به مع��روف و نهی از منک��ر و ترویج فرهنگ 
والی��ت مداری نمایش��گاهی با عن��وان از غدیر تا 
عاشورا در مرکز پیش دانشگاهی پریدخت رئیسی 
اداره ی آموزش و پرورش ناحیه ی یک شهرکرد از 
اول ماه محرم به مدت 10 روز در سالن اجتماعات 
ای��ن هنرس��تان برپا می ش��ود. فی��روز مطهری نیا 
کارش��ناس فرهنگ��ی و هن��ری اداره ی آموزش و 
پ��رورش این ناحیه با اعالم این خبر افزود: در این 
نمایش��گاه حوادث مهم تاریخ اس��الم، غدیر خم، 
مظلومیت امام علی )ع(، ش��هادت حضرت فاطمه 
زه��را )س(، حرکت امام حس��ین )ع( از مدینه تا 
کربال و عاش��ورای حس��ینی با اس��تفاده از ماکت، 
تصاویر، نقاش��ی و طراحی در غرفه های مختلف 

به نمایش گذاشته شود.

مدیرعامل س��ازمان پایانه های مس��افربری 
ش��هرداری اصفهان اعالم شرایط جوی از سوی 
سازمان هواشناسی را برای مطلع کردن مسافران 
و رانندگان به خصوص در فصل زمستان ضروری 

و الزم دانست.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط 
عمومی شهرداری اصفهان، سیدرضا حکیم فعال با 
اعالم این مطلب گفت: برای اینکه به علت بارش 
سنگین برف و یا مسدود شدن جاده ها در هوای 
سرد زمستانی مشکالتی برای مسافران به وجود 
نیاید الزم است سازمان هواشناسی در خصوص 
انجام س��فر به س��ازمان پایانه های مس��افربری 
شهرداری استعالم کند تا در صورت نامساعد بودن 

شرایط جوی تمهیدات الزم در نظر گرفته و حتی 
از انجام سفر جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه این سازمان خدمات رفاهی 
مناسبی برای مسافران در چهار پایانه شهر اصفهان 
مهیا کرده اس��ت، افزود: محل استراحت مناسب، 
پذیرایی مناس��ب و فراهم کردن فضای مفرح در 
پایانه ها از جمله اقداماتی است که به مسافران ارائه 

خواهد شد. 
مدیرعامل س��ازمان پایانه های مس��افربری 
ش��هرداری تصریح کرد: با تم��ام توان در جهت 
ارائه خدمات مطلوب به شهروندان آمادگی الزم 
وجود دارد و از هر گونه بخشنامه در این خصوص 

استقبال خواهد کرد.

شهرکرد

استاندار چهارمحال 
و بختیاری خواستار 

همکاری های پژوهشی 
دستگاههای اجرایی و 
دانشگاهها در راستای 
توسعه و پیشرفت شد

ــهرکرد – خبرنگار زاینده رود: رجبعلی  ش
صادقی اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری در 
آیی��ن تجلیل از محققان و پژوهش��گران برتر 
اس��تان در دانشگاه ش��هرکرد با بیان جایگاه و 
اهمیت علم و تحقیق در دین مبین اس��الم و 
ارائه برخی ش��اخص های علم��ی و فناوری 
کشور در س��طح بین المللی، به رشد جهشی 
تولید علم در س��ه سال گذش��ته اشاره کرد و 
افزود: الزم اس��ت با کار علمی و پژوهش��ی 
چالش های رشد هر چه بیشتر علم و فناوری 

مشخص و این موانع برطرف شود.
استاندار چهار محال بختیاری با بیان اینکه هم 
اکنون در کش��ورمان در زمینه تولید علم مشکلی 
نداریم و مشکلمان در کاربرد علم و تبدیل آن به 
فناوری اس��ت، گفت: تولید ثروت و ایجاد رفاه 
نتیجه ی اس��تفاده از دس��ت آوردهای پژوهشی 
اس��ت. وی افزود: رشد و توسعه کنونی استان و 
حرکت به سمت صنعتی شدن و همچنین اجرای 
پروژه های بزرگ در این استان نتیجه کار علمی و 
پژوهشی و اثبات توانمندیهای استان در زمینه های 

مختلف است.
مهن��دس صادق��ی با اش��اره به وج��ود فقر 
پژوهشی در استان گفت: رفع این معضل و نقش 
آفرینی بیشتر اس��تان در توسعه کشور، همکاری 
دس��تگاه های اجرای��ی و دانش��گاه ها و مراکز 
پژوهش��ی را می طلب��د. وی با اش��اره به، وجود 
آمدن فرصت مناسب جهت رشد و توسعه همه 
جانبه اب��راز امیدواری کرد ب��ا حرکت عالمانه و 
دانایی محور بتوانیم در عرصه پژوهش و فناوری، 
کشورمان را به عنوان یک کشور نمونه و سرآمد 

معرفی کنیم.

معاون حمل و 
نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان 
اعالم کرد:
کاهش اتالف 
وقت مسافران 
شمال استان با 
 بهره برداری
 از تقاطع 
شهید عرب



جامعه

نمی خوام برم سربازی!
شهرکرد - خبرنگار زاینده رود :

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
چهارمح��ال وبختیاری گفت: میزان کش��فیات 
م��واد مخدر دراین اس��تان امس��ال 17 درصد 

افزایش یافت.
عبدالرضا آقانی در جلس��ه ستاد هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر استان افزود: امسال تا کنون 
476 کیل��و و 974 گرم مواد مخدر در اس��تان 

کشف و ضبط شده است.
وی گف��ت: هروئی��ن، تریاک، حش��یش، 
سوخته و شیره بیشترین میزان کشفیات در سال 
جاری را داشت که این امر برای استان به عنوان 

یک زنگ خطر است.
وی از افزای��ش ورود م��واد صنعت��ی ب��ه 

خصوص کراک )هروئین فش��رده( در اس��تان 
خب��ر داد و گفت: میزان ورود این ماده صنعتی 
به استان بین 350 تا 400 درصد افزایش داشته 

است.
وی افزود: این میزان افزایش به دلیل تغییر 
گرایش مص��رف، حمل راحتتر و س��ود دهی 
بیشتر است که نیاز به یک برنامه ریزی و تغییر 

نگرش دارد.
وی برگ��زاری دوره ه��ای آم��وزش برای 
دانش��جویان، اولی��ا و مربیان، دان��ش آموزان، 
ادارات و طالب و ائم��ه جمعه را از مهمترین 
برنامه های امس��ال عنوان کرد و گفت: در این 
دوره های آموزشی بیش از 10هزار نفر آموزش 

دیدند.

شهرکرد – خبرنگار زاینده رود:
تزریق مواد مخدر در استان، منجر به مرگ 
فرد 40 س��اله ای ش��د. چن��د روز پیش، بنا بر 
اعالم مرکز فوریتهای پلیس��ی 110، گزارش��ی 
مبنی بر فوت مش��کوک فرد 40 س��اله ای در 
اس��تان واصل ش��د. به دنبال وصول این خبر، 

بالفاصله مأموران در محل حاضر و مش��خص 
شد، فرد 40 ساله ای که معتاد به استعمال مواد 
مخدر بوده بر اثر تزریق بیش از حد مواد مخدر 
ج��ان باخته اس��ت. در ادامه جس��د فرد فوت 
ش��ده، به پزش��کی قانونی منتقل و موضوع در 

حال رسیدگی است.

شهرکرد – خبرنگار زاینده رود:
به دنبال وصول اخباری مبنی بر کالهبرداری 
توسط مدیر داخلی سابق یکی از کارخانه های 
استان بالفاصله موضوع در دستور کار مأموران 

قرار گرفت.
با کس��ب اطالع��ات و انج��ام تحقیقات 
گسترده این موضوع محرز شد که مدیر داخلی 
س��ابق یکی از کارخانه ها با همدس��تی منشی 
یک��ی دیگ��ر از کارخانه های اس��تان اقدام به 
کالهبرداری، عضوگیری، اغفال و اخاذی از 21 
نفر از کارکنان ش��رکت سابق خود در پوشش 
خرید سهام و س��رمایه گذاری در یک شرکت 

هرمی کرده است.

در ادام��ه پس از تنظیم ش��کوائیه توس��ط 
کارکنان اغفال ش��ده این ش��رکت و انجام یک 
سری کارهای اطالعاتی و پلیسی محل اختفای 
دو نفر متهم شناس��ایی و آنها دس��تگیر و مورد 
بازجویی قرار گرفتند. در بازجوییهای به عمل 
آم��ده متهمان پرونده س��رانجام لب به اعتراف 
گش��وده و اظهار داشتند با همدستی یکدیگر و 
با طرح و نقش��ه قبلی از ابتدای س��ال 80 و از 
طریق اغفال، اخاذی و فریب کارکنان ش��رکت 
موفق به عضوگیری در یک شرکت هرمی شده 
اند. گفتنی اس��ت، متهمان ب��ه همراه پرونده به 
مقامات قضایی معرفی شده و تحقیقات بیشتر 

در این زمینه ادامه دارد.

الف. اثرات سازنده فردی
1. تجربه زندگی مستقل و دور از خانواده

گفته می ش��ود که مدرس��ه، اولین محیط زندگی 
اجتماعی کودک است و این محیط، آثار و ویژگی های 
خاص خودش را دارد. تفاوت برجس��ته این محیط 
با محیط اجتماعی بعدی )یعنی دوره س��ربازی(، آن 
است که در دوران سربازی، ارتباط آزادانه و وابستگی 
روزمره جوان با خانواده اش گسس��ته می ش��ود و در 
واقع، برای اولین بار، زندگی مستقل را تجربه می کند. 
پس دوران سربازی، غالباً اولین تجربه زندگی مستقل 
یک جوان اس��ت که دنیایی جدید را فراروی او قرار 

می دهد.
به عنوان مث��ال، تا قبل از این ایام، نیازمندی های 
او از غذا و لباس، از س��وی پدر و مادر تأمین می شد 
و از نزدیک، مورد نظارت و حمایت عاطفی والدین 
قرار داش��ت؛ اما دوره سربازی، شرایط زندگی اش را 
متحول می کند و این تحول، اولین درس زندگی برای 
یک جوان است که سبب می شود میزان وابستگی اش 
به محیط خانواده، به تدریج کمتر شود و برای زندگی 

مستقل، کاماًل آمادگی پیدا کند.
2. مقابله با سختی ها و افزایش قدرت تحمل

س��رباز، از لحظات اولیه طلوع صبح، بر خالف 
می��ل باطنی اش بیدار می ش��ود و در حین انجام دادن 
وظایف روزان��ه اش، هرگز به دلخواه خود نمی تواند 
کاری انجام دهد. محدودیت های زندگی سخت و در 
مواردی طاقت فرسای دوران آموزش نظامی، روحیه 
آس��یب پذیر یک جوان را پخت��ه و آبدیده می کند و 
اراده او را در مقابله با س��ختی های زندگی، استحکام 
می بخشد.  دوره سربازی، برای یک پسر جوان، دوره 
ممارس��ت و تمرین برای تحمل مشکالت زندگی و 
آماده ش��دن برای اداره یک خانواده در آینده به شمار 

می رود.
ــات  ــن امکان ــا کمتری ــی ب ــن زندگ 3. تمری

)قناعت(
در زندگی سربازی، معموالً حق انتخاب، از سرباز 
سلب می شود. سرباز، در این دوره چه از نظر آرایش 
و لباس و پوشش و چه از جنبه تغذیه و تفریح و چه 
از جهت دسترسی به امکانات رفاهی و ارتباطی، تابع 
ش��رایط و امکانات خاص زمانی و مکانی اس��ت. از 
میان امکانات مختلفی که در زندگی آدمی وجود دارد، 
یک جوان در دوره سربازی، مجبور می شود که خود 

را با امکانات محدود این دوره، تطبیق دهد.
در واقع قناعت در زندگی چیزی جز این قاعده 
نیس��ت که آدمی در برابر امکانات متنوع و رنگارنگ 
زندگی، ب��ه کمتریِن آن رضایت ده��د و از افراط و 
تفریط بپرهیزد و از اسراف و مصرف بیهوده بپرهیزد 
و از آنچ��ه دارد، به خوبی اس��تفاده و نگهداری کند. 
خدم��ت س��ربازی، بهترین محک و معی��ار قناعت 
و بهره وری و آش��نایی با زندگی در ش��رایط سخت 

است.
4. نظم پذیر شدن

بی��داری صبحگاه��ی یک س��رباز، در س��اعت 
معینی انجام می گی��رد و از همان لحظه، تمام اوقات 
روزانه اش طبق برنامه پیش بینی شده، انجام می شود. 
بعد از اتمام دوره آموزش��ی نیز همه امور و وظایف 
روزانه اش تحت برنامه خاصی اس��ت. زمان بیداری، 
مراس��م صبحگاه، خدمت روزانه، نهار، شام، ساعت 
خواب و حتی زمان های مرخصی، همه بر اساس نظم 

و زمان مشخصی است.
ای��ن نوع زندگی منظم و دقیق ) که پیروی از آن، 
از س��لیقه  و اختیار س��رباز خارج است (، به گونه ای 
نامحس��وس و ناخ��ودآگاه، او را با نظ��م و انضباط، 
مأنوس می کند و ضمن آنکه روحیه او را در پذیرش 

نظم، انعطاف پذیر می سازد، انگیزه و عالقه اش را نیز 
به نظم، متمایل می کند و برمی انگیزد.

5. تمرین قانون گرایی
هر زندگی اجتماعی ، تابع نظم و مقررات خاصی 
است. برخی از مقررات اجتماعی، پشتوانه قانونی و به 
عبارتی، ضمانت اجرایی دارند و در زندگی اجتماعی، 
خ��ودداری از انجام دادن برخ��ی کارها و یا ارتکاب 
اعمالی که به موجب قانون، جرم ش��ناخته ش��ده اند، 
مس��توجب مجازات خواهد بود. وظایف روزانه یک 
س��رباز در محیط خدمت سربازی نیز که می توان آن 
را ب��ه یک اجتماع کوچک تر تش��بیه کرد از ضمانت 
اجرایی برخوردار اس��ت و او، چنانچ��ه از وظایفی 
که بر عهده او گذاش��ته شده، س��رپیچی کند و یا در 
عدم اجرای آنها قصد س��هل انگاری و فرار از زیر بار 
مسئولیت داشته باشد، متناسب با تخلف خود، تنبیه 
خواهد شد. با این شیوه زندگی، می توان ادعا کرد که 
دوره س��ربازی، یک جوان را با قاعده قانون محوری 
زندگی اجتماعی و احترام به قوانین اجتماعی، هر چه 

بیشتر آشنا می سازد.
6. افزایش حس مسئولیت پذیری

همان طور که گفته شد، یک سرباز، قادر نیست 
ب��ه دلخواه خود، زندگی کند و بای��د همان کاری را 
انجام ده��د که به عنوان وظای��ف روزانه اش به وی 
تفهیم و از وی خواسته شده است. افراد هر جامعه ای 
که ب��ر قاعده دو ویژگ��ی قانون و نظم اداره ش��ود، 
خود به خود، متعهد به پذی��رش و اجرای این نظم و 

قانون می شوند. 
تعهد، همان حس مس��ئولیت پذیری ای است که 
همه جوانان و به ویژه پسرها، در زندگی آینده خود، 

شدیداً به آن، نیازمندند.
7. چند اثر دیگر

عالوه بر مواردی که اش��اره ش��د، از جمله آثار 
سازنده و مثبت سربازی در جنبه های فردی، می توانیم 

به نکات زیر هم اشاره کنیم:
� بیدار کردن روحیه حمیت و جوا نمردی

� توجه به سالمت جسم و حفظ کارایی بدن
� تقویت خوداتکایی و شجاعت

� آگاهی از اس��تعدادها و توانایی های ش��خصی 
)روحی و جسمی(.

ب. اثرات سازنده اجتماعی
1. افزایش حس تعلق سرزمینی

هر ف��ردی در ه��ر جامعه و جزء ه��ر ملتی که 
باش��د، نسبت به میهن و سرزمینش، عالقه و تعصب 
ناگسستنی ای دارد. این عالقه، از همان دوران کودکی 
و نوجوانی، در انس��ان به وجود می آید. پیامبر گرامی 
اس��الم)ص(، عالق��ه و محبت به وطن و کش��ور را 

از نش��انه های ایمان می داند. اصوالً عش��ق به خاک 
و س��رزمین، یک حس مش��ترک در میان همه افراد 
یک کشور اس��ت. این عالقه مشترک و همگانی، از 
شگفتی های آدمی به شمار می رود. مردمی که گاه هر 
کدام، فرهنگ و زبان و اعتقادات و سنت  های متفاوت 
و متنوعی دارند، ناگهان در برابر یک دشمن مشترک 
و متجاوز، چنان نس��بت به یکدیگر مهربان و دلسوز 
می شوند و چنان متحد و یکپارچه و هماهنگ عمل 
می کنند و یاور همدیگر می ش��وند که هیچ قدرت و 
عاملی غیر از باورهای الهی و اعتقادی، قادر نیس��ت 

این چنین تحولی در آنان به وجود آورد.
همین تحول معنوی و فکری اس��ت که نیرویی 
متحد و قدرتمند را در کشور ایجاد می کند و ضامن 
موفقیت یک ملت در عرصه های نبرد و شکس��ت و 
خواری دشمنان آنها می شود و اگر چه تعداد نیروهای 
متجاوز، ده ها برابر آنها باش��د، باز هم قادر نخواهند 
بود ملت یک پارچه و یک دست و متحد را شکست 

دهند.
نقطه آغاز این روحیه سلحشوری، دوران سربازی 
اس��ت. یک جوان، می داند که نیروی دفاعی کشور، 
همواره باید آماده و فعال باشد، لذا در ایامی که او در 
دوران خدمت به س��ر می برد، خود را نیروی وابسته 
به قدرتی به وسعت یک کشور تصور می کند که در 
صورت هجوم دشمنان به کش��ور، با شور و اشتیاق 

فراوان، در صف رزمندگان قرار می گیرد.

2. تقویت روحیه ایثار و کمک به همنوعان
همان طور که بیان ش��د، جوان وقتی به خدمت 
سربازی وارد می شود خود را متعلق به کشور می داند 
و طبیعی اس��ت که با این دی��دگاه و نگرش، روحیه 
ایثار و کمک به همنوعان در او نیز تقویت می ش��ود. 
گاهی ش��اهد بوده ایم که در اثر بالیای طبیعی )مانند 
زلزله و یا س��یل(، گروه های��ی از نیروهای نظامی، با 
حضور سربازان، به کمک مردم آسیب دیده می شتابند. 
در اینگونه حوادث، یک پیوند عاطفی و متقابل میان 
مردم و سربازان ایجاد می شود. البته بهتر است بگوییم 
با پوشیدن لباس سربازی، پیوند عاطفی سرباز و مردم، 
خود به خود، ایجاد ش��ده است و در اینگونه حوادث، 

فرصت بروز و ظهور پیدا می کند.
چنین روابطی، س��بب می ش��وند که احس��اس 
گذش��ت و فداکاری و احس��ان و کمک به مردم، در 
یک جوان، برانگیخته و زنده ش��ود. ممکن است که 
این احس��اس، چنان تأثیری در روحیه او بگذارد که 
تبدیل به یکی از ویژگی های اخالقی و شخصیتی او 

در تمام مدت عمرش شود.
3. گسترش و تقویت ارتباط با دیگران

بس��یاری از وظایف روزانه س��رباز، در ارتباط با 
دیگر سربازان است. عالوه بر آن، هر سرباز، عضوی 
از مجموعه ای س��ازمانی به شمار می رود که با همین 
مجموعه هم شناخته می شود. همان طور که می دانیم، 
سربازخانه  و یا لشکر، معرف محل خدمت سازمانی 
س��رباز است. او در آن مرکز، عضو مجموعه دیگری 
اس��ت که به گروهان و دسته و گروه، ختم می شود. 
این نوع زندگی اجتماعی، برای یک سرباز، بی سابقه 
بوده اس��ت و بعد از خدمت سربازی هم بعید است 
که دیگر در چنین موقعیت سازمانی ای قرار گیرد اما 
همین مدت کوتاه دوران س��ربازی، کافی است که به 
شخصیت اجتماعی یک جوان، هویتی متفاوت بدهد. 
این هویت در واقع، همان منش اجتماعی اوست که 
در سایه زندگی در یک اجتماع سازمان یافته و منظم 

ایجاد می شود.
از جمل��ه آث��ار چنین ویژگی ش��خصیتی  که به 
صورت اکتسابی حاصل ش��ده است تقویت روحیه 
زندگ��ی اجتماعی و گس��ترش رواب��ط اجتماعی با 
دیگ��ران )به وی��ژه در محیط ه��ای کاری آینده و در 

ارتباط با همکاران( است.
ــاری در برخورد با  ــدارا و بردب ــن م 4. تمری

دیگران
یکی از خصوصیات زندگی س��ربازی، آن است 
که گروهی با آداب و س��نت ها و عقاید و سلیقه ها و 
تربیت های مختلف، دور هم جمع می شوند و با اینکه 
در بس��یاری از موارد، هیچ گونه ش��باهت و تفاهمی 
ندارند، مجبورن��د که یکدیگر را تحمل کنند. اصوالً 
جوانان، زندگی اجتماعی را دوست دارند، اما ترجیح 
می دهند با آن گروه از همساالن خود که دارای وجوه 
تشابه در روحیه و تفکر هستند، معاشرت داشته باشند. 
در حالی که زندگی س��ربازی، آنان را وادار می کند با 
کسانی معاشرت کنند که هیچ تشابهی با آنها ندارند. 
این نوع زندگی اجتماعی، برای یک جوان ممارست 
و تمرینی اس��ت که دیگ��ران را با هر گونه روحیه و 
تفک��ری تحمل کنند و چنان ک��ه تضادی میان رفتار 
آنان با معیارهای دلخواه خود دیدند، آن را با بردباری 

بپذیرند و روش مداراگونه ای با دیگران پیش گیرند.
5. آموختن شیوه ها و ریزه کاری های زندگی 

دسته جمعی
یک جوان، در فراز و نشیب های زندگی سربازی 
از نزدیک با شیوه ها و جزییات زندگی گروهی آشنا 
می شود و آن را البته بر اساس دیدگاه و تجربه خود، 
به کار می بندد. ممکن اس��ت این آموختن، ناقص و 
ابتدایی باشد اما همین تجربه کوتاه و ناقص، برای او، 
مقدمه ای خواهد بود که بتواند همزمان با کسب تجربه 
بیشتر، روش دقیق تر و مناسب تری را در پیش گیرد.

  خیلی خس��ته و خواب آل��وده ام... )خواب 
آلوده یعنی دیگه مریض خوابم( دیشب در آسایشگاه 
دعوا و مرافعه داشتیم اساسی! همون بهتر که مراسم 
ش��امگاه رو بگذارن��د. بچه ها در ط��ول روز آنقدر 
خوابیده اند که شب به هیچ وجه خواب نمی روند. 
این میش��ه که تا دیر وقت )بعد از خاموش��ی...!( به 
خنده و مس��خره بازی و اذیت و آزار دیگران وقت 
می گذرونند. این جماعت بیکار و بی عار رو ترک 

دیواری می خنداند.  
خالصه در این بین ارش��د افس��ر جانشین شب 
رو خبر کرد و... خالصه؛ ش��د آنچه نباید می ش��د. 
این هم از دیش��ب ما بود که خراب شد... نمی دونم 
چرا بعضی از این بچه ها تجربه زندگی اجتماعی رو 
ندارند. این ها فردا که بروند در اجتماع مطمئنا دچار 
مشکل می شوند. کسی که اونقدر نمی فهمه که هر 
کس اونقدر آزادی داره که آزادی دیگران رو س��لب 

نکنه مستوجبه اینه که آزادیش سلب بشه!

  دیش��ب تا ساعت 2 نخوابیدم اومدم بخوابم 
قبل از خواب برام جش��ن پت��وی مفصلی گرفتند و 
حسابی عقده دل خالی کردند )سر همون مسئولیتم 
( و تاجایی که میخوردم زدنم.... بعدش که خوابیدم 
هنوز خوابم نبرده بود که اومدن با قمقمه آب س��رد 
روم ریختند و حس��ابی هم خودمو هم تخت خیس 

آب کردند بلند شدم راه رفتم تا لباسهام یکم خشک 
بشه داش��تم از بی خوابی می مردم تا اومدم دوباره 
بخوابم ت��ازه خوابم برده بود ک��ه بی انصافها توی 
بینیمو پر از انفیه کردن تا نیم س��اعت داشتم عطسه 
میزدم بعدش تازه گرفتم خوابیدم ولی چشتون روز 
ب��د نبینه صبح که ازخواب بلند ش��دم دیدم بچه ها 

تمام صورتم با واکس سیاه کردند.
 

  صب��ح س��اعت 10 از خ��واب بیدار ش��دم 
دیش��ب که خوابی��دم یک پ��ارچ آب ریختن روی 
لباس��م نصف شب مجبور ش��دم لباس عوض کنم 
صب��ح هم که از خواب بیدار ش��دم بچه ها هی بهم 
میخندیدند میگفتند دیش��ب قورباغه رو چه کارش 
کردی قورتش دادی..... بعد که جریان تعریف کردند 
فهمیدم دیشب تا اومدم بخواب و خوابم برده نصف 
ش��ب یک قورباغه انداختن ت��وی تنم بعدش یکهو 
افس��ر شب رس��یده همه رفتن توی جاشون بعد که 
طرف رفته اومدند پی قورباغه دیدند توی تنم نیست 
تمام تختخواب و خودمو زیر رو کردند ولی از بس 
خس��ته بودم چیزی نفهمیدم ولی اونها هم قورباغه 
رو پیداش نکردند تمام آسایشگاه نصف شبی دنبال 
قورباغه میگشتند ولی ازش خبری نبود ولی همچنان 

ازش بی خبریم.

جدول
افقی 

1-  کس��ی ک��ه حکم به نفع او صادر ش��ده، از 
گیاهان داروئی 

2- از سبزیجات، درس کشیدنی، از پیامبران بنی 
اسرائیل

3- پناهگاه، از مباحث فیزیک، نافرمان 
4- بجای آوردن، هم، پارچه ای نازک، آتش 

5- ساز شاکی، زنگ کاروان، کیمیا، تازه 
6- حکایت و افسانه، متداول

7- سود و فایده، نوعی مرغابی، از جزایر ایرانی 
8- فرار کردن، کش��ور هزار جزیره آسیا، سنگ 

ریزه
9- رسوا، بسیار بد، نوعی کبوتر 

10- عصاره، عنکبوت 
11- م��ادر، فرزند زاده، از کنده بلند می ش��ود، 

فیس و افاده
12- طری��ق، ب��ه رو خفت��ه، دش��منی، مح��ل 

بازگشت
13- خارج، سیاه زخم، قابله

14- خستگی ناپذیر، شهر آلمان، پریشان شدن 
15- اختراع نوبل، وام داشتن. 

عمودی 
1- نات��وان و مس��تأصل، جای��گاه تابس��تانی 

چهارپایان 
2- همدستان، دعای زیر لب، شهر فرانسه 

3- نویسندگان پدر و پس��ر فرانسوی، وحشی 
صفت، خوش قامت 

4- پس��وند نگهبانی، مقام و منزلت، اش��اره به 
نزدیک، از دستگاه های موسیقی ایرانی

5- خاک صنعتی، پرس��تار، گالب��ی، غم واندوه 
6- معما، حاشیه کتاب

7- هیچوقت، محل اس��تقرار س��پاهیان، فهم و 
ذکاوت 

8- پسوند شباهت، پس انداز، رود فرانسوی 
9- بنده و غالم، کشور افریقائی، گوشت بریان 

10– شترکش، از جنس زمرد 
11- به دنیا آوردن، شب ها، گلخن حمام، انتها

12- لطیف،  دوروئی، مق��دار مجهول، از مواد 
معطر و خوشبو

13- پن��دار، جوش��یدن آب یا مایع، س��رپناه و 
جایگاه

14- خراب، پول خرد هند، فالت بزرگ اسیا
15-  سراپرده، سردسته صد نفر است.
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حل جدول شماره 165

شماره 166

ــما جوانی در آستانه ی ورود به  اگر ش
دوران سربازی هستید، این مقاله را حتمًا 
ــربازی  بخوانید زیرا به جنبه های مثبت س
ــه پر لیوان چیزی  می پردازد و دیدن نیم
ــت که ما در این بخش همواره توصیه  اس
ــما با نگاهی مثبت وارد  کرده ایم و اگر ش
این مرحله شوید،سختی های انکار ناپذیر 
ــد کرد و تجربه  ــر تحمل خواهی آن را بهت
ــان خواهد  ــرای زندگی آینده ت مفیدی ب

بود.

خاطرات سربازی
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یشنماخهشویراد
کرواییاریگنوا
نابنراکاخسگم
تساراورراغلا
میتادناپنونم
وبمعدنابلیام
نعاتمدرواارح
ترهنیکتیبدشم
کیپانوساتیبد
رهوشالاولگمغ
یلادریسکاداز
سسهرکزیرلاما
تالولدعادورل
وهایارسیسات ی

یفسلفیاههتشون

حوادث 
کشف مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری 17 درصد 

افزایش یافت

این قصه سر دراز دارد

کالهبرداری و اخاذی در پوشش خرید سهام

اخیراً برخی افراد سودجو و فرصت طلب 
در پوشش مأمور به در منزل شهروندان مراجعه 
و ب��ه بهانه های مختلف اقدام ب��ه اخاذی و یا 
س��رقت از آنها می کنند لذا در صورتی که فرد 
یا افرادی به هر دلیلی به ش��ما مراجعه و خود 

را مأمور معرفی و قصد بازرسی از منزل، محل 
کسب و یا خودرو شما را داشتند ضمن رؤیت 
و بررسی کارت شناسایی این افراد در صورت 
مواجهه با موارد مشکوک، مراتب را بالفاصله با 

مراکز فوریتهای پلیسی 110 در میان بگذارند.

شهروندان مراقب سارقان مأمور نما باشند
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5                پنجشنبه 26 آذرماه 1388 / 29 ذی الحجه 1430 Thursday 17 December 2009جامعه



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشیخانواده و جوان
پنجشنبه 26 آذرماه 1388 / 29 ذی الحجه 1430                 6Thursday 17 December 2009    میراث فرهنگی و گردشگری

پيست اسکی چلگرد در کنار آبشار تونل کوهرنگ
خبرکوله پشتی

سفر زمستانی به هرمزگان
کاروانسرای بستک

سفر به هند

اس��تان  در  ش��هری  چلگ��رد 
چهارمح��ال و بختی��اری و مرک��ز 

شهرستان کوهرنگ است.
س��اکنان آن از بختیاری و بیشتر 

از طایفه بابادی هستند.
این شهرستان آب و هوای سرد 
و کوهس��تانی دارد. هتل زردکوه و 
یک پیس��ت اس��کی در این ش��هر 
تأس��یس شده است. هتل دیگری نیز 

در دست ساخت است.
چشمه س��ارهای طبیعی منطقه 
نظی��ر کوهرن��گ و دیم��ه ش��هرت 
جهان��ی دارندتونل کوهرنگ در این 
شهر آب رود ماربر )کوهرنگ( را به 
زاینده رود می ریزد. شیرهای سنگی 
ک��ه بر روی قبور ب��زرگان بختیاری 
گذارده می شود در این منطقه بسیار 

دیده می شود.
مردم چلگرد از بختیاری و بیشتر 
از طایفه بابادی با فرهنگ، موسیقی 
و گوی��ش بختیاری هس��تند، تاریخ 
شهر چلگرد بیشتر از زمان مشروطه 
کمتر در دس��ترس اس��ت و گویند 
همان شهر چهل گرد شاهنامه است 
همردیف دهکرد یا ده گرد و هشت 

گرد در دوران مش��روطه بس��یاری 
از بختیاریه��ا برای عم��ل به فتوای 
روحانیت برای جهاد علیه اس��تبداد 
صغیر قاج��ار در ای��ن منطقه جمع 
شده و به سایر روشنکفران و دلیران 
بختیاری پیوس��ته اندکه با فرماندهی 
س��ردار اس��عد بختیاری)فاتح ملی( 
اصفه��ان و تهران را فت��ح کرده اند 
و علی��ه ظلم و فس��اد قاج��ار قیام 

پیروزمندانه کردند.
در  چلگ��رد  اس��کی  پیس��ت 

ش��هرکرد  شهرس��تان  85کیلومتری 
استان چهارمحال و بختیاری پذیرای 
ه��زاران ورزش��کار و دوس��تداران 

ورزش های زمستانی است.
اسکی بازان با آغاز بارش برف 
از آذرماه تا پایان اسفند می توانند به 
پیست مجهز چلگرد بروند و اسکی 
کنند. پیست اسکی چلگرد 800 متر 
طول و ش��یبی بس��یار مناسب دارد 
ب��ا هوای آفتابی در بیش��تر روزهای 
زمستان، انباش��ت حجم بسیار زیاد 

برف و راه دسترسی آسان، این پیست 
را در منطقه زاگرس مشهور ساخته 
است. شهردار چلگرد می گوید: 20 
تا 30هزار نفر در فصل زمس��تان در 
پیست چلگرد ورزش می کنند و از 

فضای آن لذت می برند.
ورزش��کاران و گردش��گران در 
چلگ��رد می توانن��د از تونل زیبای 
کوهرنگ هم که در نزدیکی پیس��ت 
ق��رار دارد دیدن کنند. آبش��ار تونل 
کوهرنگ بس��یار باصفا و تماش��ایی 
است. حفر تونل کوهرنگ یک اقدام 
مؤثر برای آبادانی منطقه است که از 
زمان صفوی��ه برای تحقق آن تالش 
ش��ده و هم اکنون آب سد کوهرنگ 
و آب��ی ک��ه در زاین��ده رود جاری 
می ش��ود زندگی بهتری برای مردم 
منطق��ه و آبادان��ی و عمرانی فراهم 

ساخته است.
 در کن��ار پیس��ت های اس��کی 
هت��ل زیبایی اح��داث ش��ده که از 
طبق��ات آن منظ��ره دل انگیز منطقه 
چلگرد و کوهرنگ بس��یار تماشایی 

است.

ای��ن بن��ا در ش��هر جونق��ان  مقر س��کونت 
خان های بختیاری بود. علیقلی خان سردار اسعد 
در س��ال 1318 ه�.ق، قلعه یا کاخی در این محل 
برای س��کونت خود ساخت که 14 هزار مترمربع 
مس��احت و نماه��ای بیرونی متفاوتی داش��ت و 
همچنی��ن ای��ن بن��ا در فاصل��ه ی 45 کیلومتری 
جنوب ش��رقی ش��هرکرد واقع ش��ده است. این 
قلعه بر س��ر یکی از شعبات جاده ی لینچ و مسیر 
باس��تانی خوزستان – اصفهان واقع و دارای پالن 
مس��تطیل با اقتباس از معماری غربی در دو طبقه 
احداث ش��ده است. طبقه زیرین دارای اتاق های 

متع��دد و تو در تو و طبق��ه ی فوقانی دارای یک 
سالن مرکزی و اتاقهای مجاور آن است. همچنین 

طبقه ی فوقانی دارای سه ایوان در جهات شرق و 
جنوب و غرب می باشد که طاقهای هاللی سقف 

روی ستونهای دوتایی استوار شده اند.
مصالح مصرف ش��ده در این بن��ای دو طبقه 
خش��ت با نمای آجر با مالت گچ و خاک اس��ت 
وهنره��ای حجاری،چوب بری،گ��چ بری، آینه و 
نقاش��ی در آن به کار رفته است. این قلعه توسط 
س��ردار علی قلی خان سردار اسعد دوم در زمانی 
که وی زمامداری ایل بختیاری را بر عهده داشت 
ساخته شده داست و بر اساس قدمت آن به بیش 

از یکصد سال می رسد.

ــق: آبشار دره  ــار دره عش آبش
عش��ق در منطقه مش��ایخ شهرستان 
اردل مجاور روستای دره عشق و در 
130 کیلو متری شهرکرد قرار دارد. 
این آبشار با سرعت زیاد از دل کوه 
بیرون می جهد و یکصد متر ارتفاع 
دارد و در کنار این آبشار رود کارون 
به آرامی جاری است و در ترکیب با 
انارستان و شالیزارهای روستای دره 
عشق و دورک اناری فضای شگفت 

انگیزی را بوجود آورده است.
آبش��ار  این  ــگاه:  ــار آتش آبش
در 190 کیلومت��ری ش��هرکرد و 40 
کیلومت��ری ش��هر ل��ردگان بع��د از 
روس��تای میالس و سردش��ت  در 
دره ای روح افزا و دلگش��ا به طول 
دو کیلومتر در باالدس��ت روس��تای 
کوچک  آتش��گاه قرار گرفته است 
روس��تای آتش��گاه ک��ه خاط��رات 
س��رداران ایالمی  را به یاد می آورد 

دره ای تن��گ و زیبا با خصوصیات 
بکر و طبیعی است در میان دره نهر 
خروش��انی جاری است و سنگهای 
آهکی و گچی و درختان کهنس��ال 
گردو، چنار و بلوط و زبان گنجشک 
پیرام��ون آنرا فرا گرفته  مس��یر این 

آبشار از سرچشمه تا اتصال به رود 
خانه خرس��ان و را فضای سرسبز و 
بی نظیری از انواع درختان و گیاهان 
جنگلی فرا گرفته اس��ت. شیب زیاد 
و پستی و بلندی های دره به طول 3 
کیلو متر، آبشار های متعدد کوچک 

و بزرگی را ایجاد کرده است که در 
فاصل��ه 200 متری 2 آبش��ار بزرگ 
عناصر  پیوند  خودنمایی می کنن��د. 
زیبای طبیعی چون دره، س��بزه زار 
و اقلیم مناس��ب، فضای بسیار فرح 
بخش��ی را جهت تفرج و گش��ت و 
گ��ذار در این مکان فراهم می آورد. 
سراس��ر بهار و تابس��تان این آبشار 

قابل مشاهده است.
ــگ: این  ــل کوهرن ــار تون آبش
تون��ل در س��ال 1322 جهت انتقال 
قسمتی از آب چش��مه کوهرنگ و 
چش��مه های مجاور به زاینده رود 
در چلگرد س��اخته شد. تالش برای 
انتقال آب به زمان های بسیار دور بر 
می گردد. در دوران صفویان تالش 
برای ایجاد ش��کاف در کوه کارکنان 
و انتق��ال آب، راه ب��ه جای��ی نبرد. 
آث��ار این تالش و ش��کاف هنوز بر 

پیکره ی کوه کارکنان پیداست.

قلعه سردار اسعد بختیاری 

آبشار های استان چهارمحال و بختیاری

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان:
تعرفه واردات صنایع دستی خارجی باید افزایش یابد

کاروانسرای بستک واقع در شهر بستک در 
بخش مرکزی شهرستان بستک در غرب استان 
هرمزگان یکی از آثار تاریخی و از نقاط دیدنی 

اس��تان هرمزگان در جنوب 
ایران است.

بستک«  »کاروانس��رای 
س��ر پناه و اس��تراحتگاهی 
در مس��یر ج��اده بازارگانی 
الر، بندر لنگه به بندرعباس 
بوده  اس��ت. این کاروانسرا 
دارای حی��اط مرکزی بوده 
اط��راف اصطبل ه��ا،  و در 

استراحتگاه ها قرار داش��ته  است. کاروانسرا به 
دو ضلع ش��مالی و جنوبی و در ورودی ایوان 

ختم می شده. این بنای تاریخی سازه ای سنگی 
با مصالح گچ و اندودهای س��اروجی است که 
بنیان کاروانسرا را تشکیل داده اند. این کاروانسرا 
در دوره قاجاریه س��اخته 
ش��ده و ب��ا ش��ماره ثبت 
2233 در فهرس��ت آث��ار 
ملی ایران به ثبت رس��یده 
 اس��ت. این اث��ر تاریخی 
در شهرس��تان بس��تک و 
در مس��یر راه بازرگان��ی 
ش��یراز – الر – بندرلنگه 
به بندر عباس واقع ش��ده 
 است. این اثر تاریخی در چند سال اخیر توسط 

سازمان میراث فرهنگی مرمت شده است.

بمبئی: طی یک س��ده حکومت بریتانیا بر 
این ش��هر ساختمانهای زیبا و مجلل و بناهای 
تاریخی متعددی از ایش��ان در این شهر بزرگ 

برجای مانده است
)Gate of India( دروازه هند 

این بنا که بازمانده دوران استعمار انگلیس 
اس��ت، در س��ال 1924 به عنوان یادبود سفر 
جورج چهارم پادش��اه انگلس��تان و همسرش 
ملکه ماری ایجاد ش��د. ش��اه و ملکه، در سال 
1911 ب��ه بمبئی س��فر کرده بودند. در س��ال 
1948 اس��تعمارگران انگلیس��ی خ��اک هن��د 
را از همی��ن دروازه ترک کردن��د. با توجه به 
ای��ن س��ابقه ت�اریخ���ی، دروازه هن�د یک�ی 
از محب��وب تری��ن محل ها ب��رای گردهمائی 
گردش��گران خارجی اس��ت. دروازه هند، در 
عین حال در کنار هتل تاج محل واقع شده که 

محل اقامت خارجی های ثروتمندتر است.
موزه پرنس ویلز

م��وزه ای پرعظمت با آثاری درخور توجه 
از دورا ن ه��ای مختل��ف تاری��خ و هن��ر هند 
همراه با نمونه هایی از حیات وحش و آبزیان 
هندوستان است. این موزه بین سالهای 1904 
و 1914 بنا شد که در اثنای جنگ جهانی اول 
به عنوان بیمارس��تان مورد استفاده قرار گرفت. 
معماری بنا به سبک گوتیک و از سنگ بازالت 
س��اخته شده است. این بنا در میان باغ زیبایی 
تأسیس شده است که پس از مسافرت پرنس 
ول��ز در 1905 به هند بدین نام خوانده ش��ده 

است.
ایستگاه ملکه ویکتوریا

بزرگ تری��ن ایس��تگاه قط��ار در بمبئی و 
یکی از بناهای دیدنی دوران اس��تعمار بریتانیا  
اس��ت. این بنای زیبا به عنوان قصر برای ملکه 
انگلس��تان ساخته ش��د اما اکنون با تأسیسات 
جانبی اش و با نام »چاتراپتی شیواجی ترمینال« 
)یا CST( مورد استفاده عموم است و ایستگاه 
اولیه و اصلی قطارهای بیرون شهری و درون 

شهری بمبئی به شمار می رود.
دادگاه عالی بمبئی

نمونه ای عالی از معماری دوران استعمار 
بریتانیا در هند محسوب می شود.

  موزه ویکتوریا
در سال 1862 قطعه زمینی به مساحت 15 
هکتار در کوالب��ا جهت احداث باغ ویکتوریا 
اختصاص داده شد و در نوامبر 1872 به روی 
عمومی مردم گش��وده شد. از آن زمان تاکنون 
7 هکتار دیگ��ر نیز به این باغها اضافه ش��ده 
اس��ت. باغ  دارای معماری منحص��ر به فرد و 
زیبایی می باش��د که موزه ویکتوریا نیز در آن 

واقع شده است.
هتل تاج محل

هتل��ی مجلل و مدرن اس��ت که روبروی 
دروازه هن��د در منطقه »ک�الب�ه« قد علم کرده 
اس��ت. یکی از بناهای زیب��ا و دیدنی بمبئی و 
هند به شمار می رود و محل اقامت گردشگران 

ثروتمندتر است.
دانشگاه بمبئی

س��اختمان این دانش��گاه قدیم��ی که در 
نزدیک��ی دادگاه عالی واقع شده اس��ت دیدنی 
است و از شاهکارهای معماری سبک گوتیک 
در بمبئی است. قسمت کتابخانه و برج ساعت 
آن نمونه کوچکی از برج بیگ بن لندن است.

مجموعه هنری جهانگیر
ای��ن گالری در 1952 توس��ط جامعه هنر 
بمبئی بنا ش��د. امروزه به منظ��ور نمایش آثار 
هنری برای همگان از آن اس��تفاده می ش��ود و 

مجموعاً دارای چهار سالن نمایش است.
کتابخانه دیوید ساسون

کار اح��داث بنای کتابخان��ه در 1870 به 
پایان رسیده است. این بنا نیز در منطقه نزدیک 

دانشگاه بمبئی واقع است.
غار فیل ها

غاره���ای الفانت���ا ک��ه آث�ار باس��تان�ی 
ش��گفت انگیزی در آنجاست در جزیره ای به 
همین نام به فاصله ای حدود 45 دقیقه با قایق 
یا کش��تی تفریحی در جنوب بمبئی واقع شده 
که از طرف یونسکو به عنوان میراث فرهنگی 
اعالم شده است. حرکت به سمت این جزیره 
که به جزیره میمونها نیز شهرت دارد از دروازه 
هن��د و توس��ط قایق و کش��تی های کوچک 

صورت می گیرد.
حاجی علی درگاه

زیارتگاه و مسجدی است برای مسلمانان 
که در میان دریا قرار گرفته و با مسیر پیاده رو 
به س��احل متصل است. این ساختمان در سال 
1431 بنا ش��ده و در ساحل ورلی واقع است. 
بیش از 40 هزار زائر در روزهای پنجش��نبه و 

جمعه از این درگاه بازدید می کنند.
زیارتگاه بهره ها

مقبره  دکت��ر س��ی�د ابومحم���د طاه��ر 
سیف الدین پنجاه و یکمین داعی مطلق فرقه 
بهره ها در منطقه بندی بازار ش��هر بمبئی قرار 
دارد. دوره داعی وی 53 سال بوده است. بنای 
این مقبره در س��ال 1975 توس��ط یک معمار 
مصری تکمیل ش��ده و تمام دیواره ها از سنگ 
سفید ساخته شده است. داخل این مقبره 114 
نوع »بس��م اهلل الرحمن الرحیم« در سنگ های 
قیمتی مانند الماس، لول، مرجان و غیره نوشته 
ش��ده است. شعرهای نوشته شده توسط دکتر 
طاهر سیف الدین که چند تا از آن بدون نقطه 
و بدون الف نوشته ش��ده در دیوارهای مقبره 

کنده کاری شده است.
مارین درایو

گذرگاه دریایی که گذرگاهی س��احلی در 
کن��ار دریای عرب اس��ت. در دوره س��لطنت 
بریتانیایی ه��ا نام این جاده، گردنبند ملکه بود. 
در ساعات شب وقتی چراغها روشن می شود، 
این جاده ش��کل یک سینه ریز مزین با جواهر 

را دارد.
خسروباغ

یکی از محله های ویژه پارسیان هند است. 
به غیر اعضای جامعه پارسیان هند اجازه ورود 
به این مکان همچون سایر اماکن پارسیان داده 

نمی شود.
مغول مسجد

مسجد ایرانیان که به مغول مسجد مشهور 
است به وس��یله ش��خص�ی به ن�ام مرح��وم 
حاج محمد شیرازی در حدود 154 سال قبل 
بنا شده است. وی که از تجار ایران مقیم بمبئی 
بوده اس��ت، این مس��جد را در محل امام باره 
رود نزدیک محله مس��لمان نشین بندی بازار 
بنا نموده است متولیان این مسجد را جماعتی 
از ش��یرازیان مقی��م بمبئی به عه��ده دارند که 
نسبت آنها به خانواده  نمازی شیرازی می رسد.
این مس��جد یکی از مهمترین مراکز تشیع در 
بمبئی و حتی در هند محسوب می شود. طبق 
وق��ف نامه موج��ود، متولیان این مس��جد را 
اعضای خانواده نمازی تشکیل می دهند و در 
گذش��ته پیوسته پیشنماز این مسجد نیز فردی 
ایرانی بوده است. اما در حال حاضر شخصی 
به نام ش��یخ محمد ناصری از اهالی کارگیل، 
یکی از ش��هرهای ایالت کشمیر این وظیفه را 
به عهده دارد. این مس��جد دارای موقوفات و 
ساختمانهای متعددی است که پشتیبانی مالی 

این مکان است.
چپاتی

تفریحگاهی اس��ت در کنار دریا، مردم در 
ش��بها در این مکان جمع می شوند. خانواده ها 
ب��ا بچه هایش��ان ب��رای اس��تراحت ب��ه آنجا 
می رون��د. در رو بروی »چپاتی« و در وس��ط 
آب دریا نزدیک به س��احل یک »بُت« )صنم( 
بزرگی س��اخته اند به ع��رض 2 متر و ارتفاع 
چهار متر. نام این بت به زبان هندی »َسَمنَدر 
کِی بَگوان« اس��ت. یعنی: خدای دریا. هندوها 
بر این اعتقادند که اگر کسی غرق در آب شد 
این صنم ی��ا »بُت« او را نج��ات خواهد داد. 
فقط همین که ش��خص احس��اس غرق شدن 
کرد، س��ه بار این بت را ب��ه زبان هندی صدا 
کند: بچ��او، بچاو، بچاو؛ بچاو در زبان هندی 
به معنای »مرا نجات بده« اس��ت. البته قبل از 
ورود به آب دریا شخصی که موکل این صنم 
»َس��َمنَدر کِی بَگوان« است راهنمایی هایی به 

مردم مخصوصًا کودکان می کند. 
   بازار َکرافت مارکت

یک��ی از قدیم��ی ترین بازاره��ای بمبئی 
است. این بازار در کنار دیگر بازارهای سنتی 
و انب��وه فروش��گاه های ب��زرگ و چند ملیتی 
ام��روزی، هنوز رون��ق خ��ود را حفظ کرده 

است.
بازارهای بمبئی

افزون بر بازار تاریخی کرافت مارکت در 
ش��هر بمبئی بازارهای متعددی وجود دارد که 
اغلب به فروش منس��وجات، پوشاک، صنایع 
دس��تی، مصنوعات و زی��ورآالت طال و نقره 
و غیره در این ش��هر ب��زرگ، پرجمعیت  و پر 
رونق اشتغال دارند. مانند بهیندی بازار، بازار 
ُکالبه و بازار بندیرا. شهر بمبئی به عطر »دهن 
الع��ود«، »عود«، »صندل«، »مس��ک« و »عنبر« 
مشهور اس��ت. همچنین انبوه بازارهای مدرن 
و فروش��گاه های برندهای مشهور جهانی در 

این شهر به فراوانی یافت می شوند.
افزون براین هم اکنون بس��یاری از مراکز 
جدید و ساختمان های نوین جزء دیدنی های 

این شهر بزرگ به شمار می روند.

هتل سنتی خور در نقطه 
کویر مرکزی ایران افتتاح 

شد
مهمانسرای سنتی بالی به سبک سنتی در منطقه 
کوی��ر مرکزی ایران و تنها مرکز اقامتی  اس��تانهای 

یزد،  اصفهان و مشهد افتتاح شد.
حس��ین فاضلی مع��اون س��رمایه گ��ذاری و 
طرحهای س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری کش��ور در  آیین افتتاح این هتل گفت:  
توسعه زیرساختهای گردشگری در دل کویر و دریا  
از رویکردهای دولت های نهم و دهم بوده است.

وی تصریح کرد :  گردشگری روستایی و طبیعت 
گردی در حوزه نایین و افتتاح و بهره برداری از هتل 
سنتی  خور در منطقه مرکزی ایران از رویکردهای 
سازمان در جهت توسعه زیرساختهای گردشگری 

در منطقه کویری است.
وی به پتانسیلهای گردشگری در منطقه کویر و 
اطراف شهرستان نایین اشاره کرد و افزود:  به همت 
مردم این منطقه و با وجود امکانات نه چندان زیاد 
در حال حاضر ش��اهد جذب توریست و گردشگر 

خارجی به این مناطق هستیم.
وی اظهار داش��ت:  جذب گردشگر خارجی و 
داخل��ی و در نتیجه ایجاد اش��تغالزایی و همچنین 
تبادل اطالعات بین مردم این منطقه با گردش��گران 
خارجی  می تواند فرهنگ و هویت کشورمان را به 

گردشگران نشان دهد.
فاضلی  افزود: سازمان میراث  فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری  نیز  می توان��د  با  حمایت  
و  توس��عه زیرساختهای گردش��گری و استفاده از 
امکانات س��ایر دس��تگاهها در خصوص دسترسی 
آب، برق و گاز برای توسعه ظرفیتهای گردشگری 

در این منطقه برنامه ریزی کند.
اس��فندیار حیدری پور رئیس س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
گفت:  جاذبه های گردش��گری در این شهرس��تان 
در ش��رایطی اس��ت که جوامع محلی به این حوزه 
ورود و امکانات و زیرساختهای گردشگری در این 
منطقه توس��عه پیدا کرده و باعث جذب گردش��گر 
داخلی و خارجی ش��ده اس��ت. وی تصریح کرد: 
 س��ازمان با توجه به برنامه ریزی هایی که صورت 
داده امیدوار اس��ت با هماهنگی ب��ا کانون اتومبیل 
رانی کش��ور هماهنگی الزم را در جهت مسابقات 

رالی صورت دهد.
وی توس��عه ورزش��هایی که می تواند در این 
منطقه صورت گیرد را در جهت رشد ارتقا صنعت  
گردش��گری و همچنین معرفی جاذبه های طبیعی 

دانست.
وی اظهار داش��ت: هتل بالی خ��ور با 25 باب 
اتاق و با ظرفیت 70 تخت، سه باب اتاق سوئیت با 
مساحتی بالغ بر چهار هزار متر مربع و هزار و 800 

متر زیربنا  افتتاح شد.
به گفته وی،   رستوران سنتی،  فروشگاه صنایع 
دس��تی، کافی ش��اپ و مکانهای ورزش��ی از دیگر 

واحدهای پذیرایی این هتل است.
حی��دری پور افزود: این هتل با اعتباری بالغ بر 

حدود شش میلیارد ریال ساخته شده است.

توقیف ساخت بنا در حریم 
باستانی شوش

س��اخت و س��از در حریم باس��تانی شوش با 
حکم س��ازمان میراث فرهنگی و صنایع دس��تی و 

گردشگری متوقف شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس س��ازمان 
می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
خوزس��تان گفت: در پی س��اخت یک س��اختمان 
4 طبق��ه در حوالی محوطه باس��تانی ش��وش و با 
شکایت این سازمان از س��اخت بنا جلوگیری شد 
چون ممکن بود این ساختمان تهدیدی برای حریم 
آرام��گاه دانی��ال نبی )ع( و آرام��گاه دعبل خزاعی 

باشد.
محمدی افزود: دادگستری شهرستان شوش با 
صدور حک��م توقیف کار با تعهد کتبی مالک مقرر 

کرد که یک طبقه و بالکن ساختمان حذف شود.
شوش نخستین محوطه  باس��تانی ایرانی است 
که کاوش باس��تان  شناسی در آن صورت گرفت و 
حدود 100 س��ال پیش، نخستین  بار فرانسوی  ها و 
پس از انقالب نیز هیأت های باس��تان  شناس��ی به 

 صورت متناوب درباره آن کاوش کردند.
وی گف��ت: در دهه  60، محدوده  تپه  باس��تانی 
ش��وش مش��خص و میله  کوبی ش��د که پس از آن 
نی��ز در فروردین 87 هیأت باستان شناس��ی، گمانه 
 زنی هایی را برای تعیین وس��عت  ش��هر باس��تانی 
ش��وش انجام داد که مش��خص ش��د وسعت شهر 
ش��وش بزرگ  تر از آن است که تاکنون اعالم شده 

است.

با مصوبه هیأت دولت، فروش صنایع دس��تی 
خارج��ی در مکان ه��ا و محوطه ه��ای تاریخی و 
فرهنگ��ی اصفهان ممن��وع ش��د. در همین رابطه 
رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری اس��تان اصفهان گفت: بر اساس این 
مصوب��ه که پس از ارائه در س��فر اس��تانی هیأت 
دولت در آذر ماه بررس��ی ش��د، رئیس جمهور با 
طرح ممنوعیت فروش صنایع دس��تی خارجی در 
ای��ن مکان ها به ویژه میدان نق��ش جهان اصفهان 

موافقت کرد.
اس��فندیار حیدری پور در گفتگو با ایسنا در 
اصفهان اظهار داشت: در این طرح، وزارتخانه های 
بازرگانی و کشور موظف به افزایش تعرفه واردات 

صنایع دس��تی خارجی و مبارزه با قاچاق کاال به 
ویژه در بخش صنایع دستی شدند.

هم چنین رئیس اتحادیه صنایع دس��تی استان 
پی��ش از ای��ن با انتق��اد از فروش صنایع دس��تی 
خارج��ی در میدان نق��ش جهان اع��الم کرد:80 
درصد از صنایع دستی که در این میدان به فروش 

می رسد چینی و با کیفیت پایین است.
غالمعلی فیض اللهی افزود: به دنبال واردات 
صنایع دس��تی از کشورهای چین، پاکستان و هند 
و ف��روش آنها با قیمت پایین در بازارهای صنایع 
دستی اس��تان اصفهان در سه سال گذشته حدود 
800 نفر از فعاالن صنایع دس��تی به دنبال تعطیل 

شدن کارگاه هایشان بیکار شدند.

روستای بدون کوچه
 روس��تای یاس��ه چای در چه��ار مح��ال و بختیاری هی��چ کوچه ای

 ندارد.
 کمبود زمین برای س��اخت مسکن و نا امنی در گذشته سبب ساخت 

خانه های روستای یاسه چای به این سبک معماری شده است.
مردم این روس��تا از طریق 4 داالن سرپوش��یده که در همه خانه های 

روستا به داخل آنها باز می شود رفت و آمد می کنند.
این روس��تا که یکی از مکان های تاریخی و گردشگری چهارمحال و 

بختیاری است حدود 400 سال قدمت دارد.
س��قف های به هم پیوس��ته خانه های روستای یاس��ه چای در میان 
درختان حاش��یه زاینده رود منظره ای زیبا به وجود آورده و سبب شگفتی 

هر بیننده ای شده است.
روستای یاسه چای با 800 نفر جمعیت از توابع شهر سامان و در 60 

کیلومتری شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری واقع است.

4 هزار شیء تاریخی دراستان 
چهار محال و بختیاری صاحب 

شناسنامه عمومی و فنی 
هستند

 رئی��س س��ازم�ان می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گ�ری 
چهارمحال و بختیاری با اش��اره به اینکه طرح شناس��نامه دار کردن اشیاء 
ت�اریخی استان از خرداد ماه پارسال آغاز شده است، گفت : این شناسنامه 

برای اشیاء و اموال منقول تاریخی - فرهنگی صادر شده است.
مژگان ریاحی افزود: ب�ا اجرای طرح شناس��نامه دار شدن آثار تاریخی 
بیش از 4 هزار نوع مهر، س��ک�ه، اش��یاء فلزی و س��فال متعل��ق به ادوار 

مختلف تاریخی دارای شناسنامه عمومی و فنی آسیب شناسی شدند.
ه��م اکنون 11 هزار ش��یء تاریخی- فرهنگ��ی در موزه ها و مخازن 

گنجینه های چه�ارمحال و بختیاری نگهداری می شود.
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ورزش چهارمحال و بختیاری

ورزش اصفهان آگهی ابالغ وقت رسیدگی

1092 خواه��ان آقای محمدرضا ش��مس آبادی 
88 در خص��وص پرونده کالس��ه 

دادخواستی مبنی بر استرداد اتومبیل پارس به شماره انتظامی 13-423 ب54 به طرفیت 
علی سلیمانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 88/11/3 ساعت 
10 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 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.13233 / م الف
مدیر دفتر 7 شورای حل اختالف اصفهان
 

آگهی ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی

تاریخ: 88/9/9
شماره: 880772 ب 16

بدینوسیله اعالم می گردد خانم فاطمه حسینی حیدری فرزند سید عبداله شکایتی 
علیه آقای عباسعلی شمس خوزانی فرزند علی بابا دائر بر توهین و تخریب قفل و ایجاد 
مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به پشت بام مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم 
که به کالسه شماره 880772 ب16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یکماه 
از تاریخ نش��ر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 115 
قانون آئین دادرسی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود.12805/ م الف
شریفی - مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/9/18
شماره: 1141/88 ش 33

در خصوص پرونده کالسه 1141/88 خواهان آقای مهدی باقری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ  چهل میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 785643 به شرح متن 
دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و خسارت تأخیر 
تأدیه تا زمان صدور حکم به طرفیت محمود فتوح تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز شنبه مورخ 88/11/2 ساعت 9 صبح 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 شماره 1 
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.13014/ م الف
مدیر دفتر شعبه 33  مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/9/24
ش ح13 1294

88 شماره: 
1294 خواهان آقای مهدی محمودزاده دادخواستی مبنی 

88 در خصوص پرونده کالسه 
بر مطالبه مبلغ 9/000/000 به طرفیت احمدرضا نمدفروش تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 88/11/10 ساعت 9 تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این ش��عبه 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.13197/ م الف
مدیر دفتر 13 شورای حل اختالف اصفهان
 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/9/22
شماره: 1078/88 

1078 خواهان آقای مهرداد رضایی دادخواستی مبنی بر 
88 در خصوص پرونده کالسه 

مطالبه مبلغ  پنجاه میلیون ریال بابت یک فقره سفته بانضمام مطلق خسارات دادرسی 
به طرفیت بهزاد رهسپار یکتا تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 
مورخ 88/10/30 س��اعت 9 صبح تعیین گردی��ده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. 
 در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.13077 / م الف
مدیر دفتر 7  شورای حل اختالف اصفهان
 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/9/21
821 ح ش19 

88 شماره: 
821 خواهان آقای مهرداد رضایی دادخواس��تی 

88 در خصوص پرونده کالس��ه 
مبنی بر مطالبه به طرفیت بهزاد رهس��پار یکتا تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی 
برای مورخ 88/12/11 س��اعت 4:30 بعدازظهرتعیی��ن گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه  واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران 
مجتمع شماره 1 اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.13078 / م الف
مدیر دفتر 19 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

استیلی:

 با شکست ذوب آهن به حاشيه ها پايان خواهيم داد
سرمربی تیم فوتبال استیل آذین 
تهران گفت: با شکس��ت ذوب آهن 
به تمام حاشیه ها و مشکالت ایجاد 
شده در خصوص تیم پایان خواهیم 

داد.
حمید استیلی در گفتگو با ایرنا، 
در خص��وص وضعیت تی��م فوتبال 
استیل آذین و همچنین نتایج ضعیف 
این تیم در ابتدای فصل خاطرنش��ان 
ساخت: متأسفانه نتوانستیم نیم فصل 
دوم را از لح��اظ نتیج��ه با موفقیت 
آغ��از کنیم اما در مجم��وع تیم ما از 
لح��اظ فنی حت��ی در دیدارهایی که 
با شکست روبه رو ش��ده نیز بسیار 

خوب عمل کرده است.
وی با انتقاد از اشتباهات داوری 
در چند بازی گذش��ته افزود: به غیر 
از این مس��ائل اشتباهات، فردی نیز 
در نتایج اخیر تیم استیل آذین تأثیر 

گذار بوده است.
سرمربی تیم فوتبال استیل آذین 
به ضع��ف تیمش در خ��ط دروازه 
اشاره کرد و گفت: تیم استیل آذین 
از دو دروازه ب��ان برخوردار اس��ت 
که عملکرد هر ی��ک از آنان با فراز 
و نش��یب های زی��ای در بازی های 

گذش��ته همراه بوده اس��ت. در هر 
ص��ورت امی��دوارم در بازی ه��ای 
آین��ده کم اش��تباه تر ظاهر ش��وند. 
استیلی اظهار داش��ت: در پایان نیم 
فص��ل نقاط ضعف تیم را در اختیار 
مس��ؤالن باش��گاه قرار دادم که در 

حال برطرف کردن آن هستیم.
وی با اش��اره به نوس��انات زیاد 
برخ��ی از بازیکنان ای��ن تیم در طول 
فصل گفت: این مشکل تنها مربوط به 
بعضی از بازیکنان ما می شود. اما با این 
حال تمامی سعی و تالش خود را به 
کار خواهیم بست تا آنان نیز بتوانند به 

شرایط مطلوب و ایده آل برسند.

سرمربی تیم فوتبال استیل آذین 
تهران در خصوص اخبار منتشر شده 
مبنی بر مش��کالت مالی ایجاد شده 
برای باش��گاه با رفتن رضا عابدیان 
ب��ه خارج از کش��ور و بازنگش��تن 
او ب��ه ایران گف��ت: از این موضوع 
بی اطالعم. اما در آخرین تماسی که 
با مادر ایشان داشتیم، متوجه شدیم 
عابدیان به آنفلونزا بس��یار شدیدی 
مبتال ش��ده و قرار اس��ت ظرف سه 

روز آینده وارد تهران شود.
اس��تیلی در مورد زم��ان معرفی 
دس��تیار و سرپرس��ت جدی��د تیم 
نیز اظهار داش��ت: پ��س از دیدار با 

ذوب آهن در خصوص این مس��أله 
تصمیم گیری خواهد شد.

س��رمربی تی��م فوتبال اس��تیل 
آذی��ن در خصوص س��خنان اخیر 
حبیب کاش��انی سرپرس��ت باشگاه 
پرس��پولیس مبنی بر عالقه او برای 
همکاری ب��ا حمید اس��تیلی گفت: 
آقای کاش��انی همیش��ه به من لطف 
داش��ته اند اما در حال حاضر با تیم 
فوتبال اس��تیل آذین قرارداد دارم و 

نمی توانم به تیم دیگری فکر کنم.
اس��تیلی در خص��وص دی��دار 
مقابل ذوب آهن اصفهان نیز گفت: 
ذوب آه��ن یکی از تیم های خوب 
لیگ برتر است و از بازیکنان و کادر 

فنی بسیار خوبی نیز سود می برد.
وی با بی��ان اینکه در این دیدار 
میثم خس��روی و ابراهیم اسدی را 
به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد، 
گف��ت: برای برد به می��دان خواهیم 
رفت و به غیر از کسب سه امتیاز به 

چیز دیگری فکر نخواهیم کرد.
تیم فوتبال اس��تیل آذین تهران 
ام��روز در چارچوب هفته بیس��تم 
لیگ برتر فوتبال ایران میزبان ذوب 

آهن اصفهان است.

کاپیتان اس��بق تی��م ملی فوتبال ای��ران که به 
دلیل بیماری در بیمارستان کسری بستری است، 
برای انجام معالجات تکمیلی به بیمارستان پارس 

تهران منتقل می شود.
به گزارش ایرنا، ناصر حجازی دروازه بان و 
کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران به دلیل بیماری 

ریوی در بیمارستان کسری بستری شده بود.
گفته می ش��ود، قرار است یک تیم پزشکی از 
کش��ور آلمان برای مداوای حج��ازی وارد ایران 

شوند.
گفتنی است، از کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال 
کشورمان در طول مدت حضورش در بیمارستان 
کسری آزمایشات متعددی صورت گرفته و طبق 
گفته پزشک معالج وی، جواب آزمایش حجازی 

طی چند روز آینده مشخص خواهد شد.
دکتر ناصر صادقیان رئیس بیمارستان کسری 
تهران دقایقی پیش در گفتگو با ایرنا در خصوص 
انتقال ناصر حجازی به بیمارس��تان پارس گفت: 
تصمیم انتقال ملی پوش اس��بق فوتبال کشورمان 

به بیمارستان پارس برعهده خانواده و خود ایشان 
است.

وی اضافه کرد: اما اعالم می کنم که بیمارستان 
کس��ری از کادر پزشکی مجرب و تجهیزات الزم 
جه��ت ادامه م��داوای آقای حج��ازی برخوردار 
اس��ت و آمادگی دارد تا هر کمکی الزم باشد در 

اختیار ایشان قرار دهد.
وی در خص��وص وضعی��ت عموم��ی ناصر 
حجازی نیز گفت: ش��رایط فعلی ایش��ان مناسب 
اس��ت. آزمایش��ات الزم از ایشان طی انجام شده 
و باید منتظر پاس��خ بمانیم.دکتر صادقیان در عین 
حال هرگون��ه اظهار نظر در خص��وص بیماری 
حجازی تا زمانی که نتایج آزمایشگاه اعالم نشود 

را معتبر ندانست.

ناصر حجازی به بیمارستان پارس منتقل می شود

سازمان لیگ به تیم های 
 شهرستانی کم لطفی 

می کند

محسن بنگر بازیکن تیم فوتبال سپاهان گفت: 
مسئوالن س��ازمان لیگ به تیم های شهرستانی کم 
لطفی می کنند و به تیم های تهرانی بیش��تر اهمیت 
می دهند. وی اف��زود: صددرصد قهرمان لیگ برتر 
هس��تیم هر چند عده ای می خواهن��د بردهای ما 
را ب��ا داوری ارتباط دهن��د و ارزش این پیروزیها 
را پایی��ن بیاورند. او تصری��ح کرد: در بازی با مس 
کرمان موقعیت های زیادی داشتیم و می توانستیم 
گل های بیش��تری به ثمر برسانیم ولی عملی نشد 
و با وجود اینکه این تیم ش��رایط خوبی ندارد ولی 
ب��ازی پایاپای��ی مقابل تیم ما داش��ت و دیدار یک 
طرف��ه ای نداش��تیم. بنگ��ر اف��زود: داوری در این 
دیدار زیاد جالب نبود واش��تباهات زیادی داشت. 
متأسفانه امسال اکثر داوران قضاوت خوبی نداشتند 
و اش��تباهات آنها تبدیل به ی��ک معضل در فوتبال 
ش��ده است. وی اضافه کرد: در هفته بیست و یکم 
لیگ برت��ر با تیم مقاومت سپاس��ی بازی داریم که 
دیداری سخت خواهد بود ما برای قهرمانی باید از 
چن��د تیم قدرتمند عبور کنی��م که مقاومت یکی از 
آنها اس��ت و امیدوارم این بازی را به راحتی پیروز 
ش��ویم و امتی��از آن را از آن خود کنی��م. وی ادامه 
داد: در نیم فصل نخس��ت تا حدودی با آرامش به 
کار خود ادامه دادی��م و در حال حاضر در بهترین 
جای��گاه جدول لیگ برتر قرار گرفته ایم و با همت 
بازیکنان این موقعی��ت را حفظ خواهیم کرد و در 
پایان فصل در صدر جدول قرار می گیریم. وی در 
پای��ان گفت: چند رقیب سرس��خت برای قهرمانی 
داری��م که اطمینان دارم در ادامه لیگ برتر با قدرت 
از آنه��ا عبور خواهیم کرد و با نتایج قابل قبولی به 

آنچه که می خواهیم می رسیم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تربیت 
بدن��ی چه��ار مح��ال و بختیاری، س��اختمان 
جدیدالتاسیس استخر شهید فاضل شهرکرد که 
بر اثر فرس��ودگی بنا در س��ال 1385 تخریب 
شده بود با حضور استاندار، فرماندار شهرستان 

ش��هرکرد، رئیس امور 
طرحه��ای  مهندس��ی 
عمران��ی وزارت نفت  
و جمعی از مدیران کل 
سازمانها ی  رؤسای  و 
اس��تان گشایش یافت. 
در ای��ن مراس��م مدیر 
بدن��ی  تربی��ت  کل 
اس��تان ضمن اشاره به 

خدم��ات قاب��ل توجه دولت نه��م در ورزش 
گف��ت : در ح��ال حاضر عملی��ات احداث 7 
استخر شنا در شهرهای اردل، فارسان، لردگان، 
بروج��ن، بن، بلداجی و س��امان در حال اجرا 
است که کلنگ زنی دو استخر شنای دیگر در 
شلمزار و کوهرنگ نیز در دستور کار این اداره 
کل قرار دارد. حسین میرزایی اظهار امیدواری 
کرد در آینده ای نزدیک مجموعًا یازده استخر 
ش��نا در اختیار ورزشکاران رشته های آبی در 
اس��تان قرار خواهد گرف��ت. در آیین افتتاحیه 
استخر ش��هید فاضل ش��هرکرد آقای صادقی 

اس��تاندار از شرکتها و صنایع بخش خصوصی 
خواستار حمایت از ورزش استان شد و افزود: 
چهارمح��ال و بختی��اری یک��ی از مراکز مهم 
قهرمان پروری کش��ور در ورزشهای انفرادی 
اس��ت و به دلیل وجود ش��رایط آب و هوایی 
ارتف��اع  و  مناس��ب 
ب��اال، مکان��ی مطلوب 
ب��ه  پرداخت��ن  ب��رای 
هوازی  ورزش ه��ای 
اس��ت. به گفت��ه وی: 
اس��تخر ش��هید فاضل 
ش��هرکرد از مصوبات 
دولت  هیأت  سفرهای 
بود ک��ه در زمان مقرر 

به بهره برداری رسید.
ساختمان قدیمی استخر شهید فاضل شهرکرد 
که در مس��احت 700 متر مربع احداث شده بود، 
در س��ال 85 پس از تخریب با افزایش وسعت در 
زمینی به مس��احت 2700 متر مربع و دارای سالن 
بدنسازی، سونا، جکوزی، استخر کودکان و یک 
استخر استاندارد آموزشی با اعتبار14 میلیارد ریال 
از محل اعتبارات استانی و بخشی از اعتبارات نفت 
احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت. در پایان 
این مراسم استاندار و همراهان از بخشهای مختلف 

استخر شنا بازدیدکردند.

اولین المپیاد ورزشی بانوان استان که از 13 آذر 
ماه در چهار رشته ورزشی والیبال، جودو، فوتبال و 
تکواندو به میزبانی شهرستان فارسان آغاز شده بود 

پس از گذشت 9 روز رقابت، 
پایان یافت.

در روزه��ای پایانی این 
المپیاد مس��ابقات فوتبال و 
جودو پیگیری ش��د که در 
رشته جودو از بین چهار تیم 
شرکت کننده تیم شهرستان 
فارسان با کسب 5 مدال طال، 
4 نقره و 5 برنز توانست بر 
سکوی نخست بایستد، تیم 

ش��هرکرد با 4 مدال طال، 4 نقره و 2 مدال برنز در 
جای��گاه دوم ایس��تاد و تیم منتخب بروجن نیز با 
1 مدال طال،4 نقره و 3 برنز به مقام س��وم دست 

یافت.
مسابقات فوتسال نیز با حضور 7 تیم از سراسر 
استان با انجام 14 دیدار به اتمام رسید و در نتیجه 
این مسابقات تیم فوتسال 
هفش��جان قهرمان شد و 
تیمهای بروجن و بلداجی 
نیز به ترتیب عناوین دوم 
و سوم این رشته را از آن 

خود کردند.
اختتامیه  مراسم  در 
ای��ن مس��ابقات ک��ه با 
اداره  رئی��س  حض��ور 
شهرستان  بدنی  تربیت 
فارس��ان و رئیس هیأت فوتبال اس��تان برگزار 
ش��د، به تیمهای اول تا سوم هر رشته کاپ و 

حکم قهرمانی اهدا شد.

پروژه استخر شهید فاضل شهرکرد با اعتباری 
بالغ بر 14 میلیارد ریال افتتاح شد

المپیاد ورزشی بانوان استان چهارمحال و 
بختیاری به کار خود پایان داد

تاریخ ساعتایام هفتهرشته ورزشیردیف
برگزاری

محل 
عنوان مسابقاترده سنیبرگزاری

لیگ برتر باشگاههای کشور فوالد ماهان سپاهان – گسترش فوالد بزرگساالنپیروزی88/9/26 14پنجشنبهفوتسال1
تبریز

لیگ برتر باشگاههای کشور ذوب آهن – دانشگاه آزاد اسالمیبزرگساالنملت88/9/26 16پنجشنبهبسکتبال2

تیران – زرین 88/9/26 21 و 14 پنجشنبهفوتبال3
قهرمانی شهرستانهای تابعه استانبزرگساالنشهر

تشویقی استانکلیه رده هاخوراسگان88/9/26 17پنجشنبهاسکیت4

دو و میدانی 5
قهرمانی کشورجوانانراه آهن88/9/27 10/30جمعهصحرانوردی

نونهاالن و شهید نصر88/9/27 8/30جمعهکونگ فو6
قهرمانی استاننوجوانان

لیگ برتر باشگاههای کشور فوالد مبارکه سپاهان – مقاومت بزرگساالنفوالدشهر88/9/27 14جمعهفوتبال7
سپاسی

لیگ برتر بانوان باشگاههای کشور ذوب آهن اصفهان – هیأت بزرگساالنملت1088/9/27 صبحجمعههندبال بانوان8
هندبال بوشهر

لیگ دسته اول باشگاههای کشور پاسارگاد اصفهان – ایلوار گلستانبزرگساالنسجادی88/9/28 10 صبحجمعهبدمینتون9

 وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای اصفهان

استخر شرکت برق منطقه ای اصفهان
جهت دوره های آموزش شنا و ورزش در آب

ثبت نام می کند.

تلفن تماس : 6934455-6242130

برنامه میزبانی مسابقات ورزشی استان اصفهان

گروه توسعه ورزش قهرمانی

هفته بیستم مسابقات فوتبال باشگاه های برتر ایران 
)جام خلیج فارس ( امروز و فردا

در شهر های مختلف بر گزار می شود. 
به گزارش واح��د مرکزی خبر، در دیدارهای این 

هفته تیم ها به قرار زیر برابر هم به میدان می روند:
پنجشنبه 26 آذر 

ملوان انزلی – پیکان قزوین؛ ورزشگاه تختی – انزلی 
ابومسلم خراسان – صبای قم؛ ثامن االئمه – مشهد 

سایپا کرج – راه آهن شهر ری؛ انقالب – کرج 

استیل آذین تهران – ذوب آهن اصفهان؛ تختی – 
تهران 

مس کرمان – استقالل اهواز؛ شهید باهنر – کرمان 
فوالد خوزستان – استقالل تهران؛ تختی – اهواز 

تمام��ی دیدار ه��ای این روز به غیر مس��ابقه 
دو تی��م فوالد خوزس��تان و اس��تقالل ته��ران که 
 قرار اس��ت از س��اعت 16:15 دقیقه آغاز شود به 
گ��زار  ب��ر   14 س��اعت  از  همزم��ان   ط��ور 

خواهند شد.

جمعه 27 آذر 
ف��والد مبارکه س��پاهان 
مقاومت ش��هید  اصفهان – 

سپاسی؛ ساعت 14 - ورزشگاه 
فوالدشهر 

تراکتورس��ازی تبری��ز – ش��اهین 
بوشهر؛ ساعت 14- ورزشگاه یادگارامام 

پی��روزی ته��ران – پاس همدان ؛ س��اعت 15 -  
ورزشگاه آزادی 

برنامه هفته بیستم لیگ برتر

رئیس فدراسیون فوتبال شایعات مربوط به برکناری افشین 
قطبی در صورت ناکامی در رقابت های قطر را رد کرد.  

به گ��زارش واحد مرکزی خبر، علی کفاش��یان درباره 
شایعات اخیر مبنی بر برکناری سرمربی تیم ملی و جایگزینی 
ی��ک مربی خارجی، در صورت ناکامی در مس��ابقات قطر 
گفت: به هیچ وجه چنین چیزی صحت ندارد و این موضوع 

که مطرح می شود کذب است. 
وی با اشاره به اینکه تیم های خوبی در مسابقات چهار 
جانبه قطر حضور دارن��د گفت: تیم مالی مطمئناً می تواند 
حریف مناسبی برای تیم ملی فوتبال ایران باشد، یک حریف 
آفریقایی که در شرایط میلیمتری به جام جهانی صعود نکرد 

و در رده بندی فیفا نیز جایگاهی بهتر از ما دارد. 
کفاشیان بااشاره به اینکه کره شمالی به جام جهانی راه 
یافته و قطر نیز چندی پیش پاراگوئه را دو بر صفر مغلوب 

کرده اس��ت، تصریح کرد: بازی ب��ا این تیم ها برای محک 
زدن تیم ملی و همچنین شناسایی نقاط ضعف و قوت تیم 
ملی برای آمادگی مسابقات جام ملت های آسیا مفید خواهد 

بود. 
وی در ادام��ه گفت: باید بازیکنان تیم ملی با حریفانی 
دیدارتدارکاتی برگزار کنند که کار راحتی پیش رو نداش��ته 

باشند. 
رئیس فدراس��یون فوتبال تصریح کرد: این نکته را همه 
کارشناس��ان فوتبال قبول دارند که حریفان تدارکاتی برای 

شناسایی نقاط ضعف و قوت است. 
کفاشیان در پایان درباره بازی برابر سنگاپور هم گفت: 
به یقین با شرکت در رقابت های قطر مشکلی برای مسابقه 
با سنگاپور وجود نخواهد داشت و ما به راحتی از این گروه 

صعود خواهیم کرد.

کفاشیان: 

برکناری قطبی 
شایعه است



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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099

شهرکرد :
تلفن : 0381-3347774   

فکس : 0381-3336021

نشانی : اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 
اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

روزی بود...

قیمت طال )تومان(
26460  هر گرم طالی 18 عیار

121930 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
263000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

262500  یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

9981001دالر امریکا

941945دالر کانادا

14511456یورو

162163پوند  انگلستان

266267ریال عربستان

34913498دینار کویت

271273درهم امارات

شهید حسین نیک نژاد
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اگ��ر در راه خدا بمیرید یا کش��ته 
ش��وید درآن جه��ان به آم��رزش و 
رحمت خداوند نائل می شوید و آن 
بهتر از هرچیزی اس��ت که در حیات 

دنیا برای خود فراهم توان کرد.
ب��ا درود به آقا ام��ام زمان ونایب 
برحق��ش ام��ام خمینی و ب��ا آرزوی 
پی��روزی رزمندگان اس��الم و به امید 
شفای مجروحین و معلولین وآزادی 
اس��رای جنگ تحمیل��ی وصیت نامه 
خ��ود را آغ��از می کن��م. صحبتی با 
امت ش��هید پرور اول از همه امام را 
هیچ وق��ت تنها نگذارید و همیش��ه 
یاری کنید و راه ش��هیدان را همیشه 
ادام��ه دهی��د و هیچ موق��ع نگذارید 
ض��د انق��الب بتواند پ��ا روی خون 
ش��هدا بگ��ذارد و ای خانواده ه��ای 
ش��هدا هیچ وقت ناراحت نش��وید تا 
دشمنان شما خوشحال شوند و شما 
مادران و پدران، بچه های شما جای 
دوری نمی روند بلکه خوبترین جا و 
بهتری��ن مکان رفتند. چند نکته ای به 
پدر و مادرم، اگر خدا فیض شهادت 
را نصیب من کرد ش��ما در مرگ من 
گریه و زاری نکنید چون ما راه خود 
را ش��ناخته ایم و فقط ب��رای فاطمه 

زهرا گریه کنید. 

خدایا خدایا تا انقالب مهدی 
خمینی را نگه دار 

از عمر ما بکاه، بر عمر آن بیفزا 

در ضم��ن م��ن چه��ار روز روزه 
نگرفتم سؤال کنید از ائمه اگر واجب 

است بگیرید. خدانگهدار.

کالم نور

در امتداد زاینده رود

پیامبر اکرم )ص( :
از نفرین مظلوم بترسید که چون شعله آتش بر آسمان میرود.

آغاز جشنواره بین المللی تئاتر فجر از دوم بهمن

کمبود اعتبار سدی در راه افتتاح موزه هنری 
انقالب

کاريکاتوريست های ايرانی در فهرست 
بهترين های دنيا

کاریکاتور

عکس: حسن مقیمینگین نقیه

روی خط فرهنگ

و هشتمین  بیس��ت 
جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر،  با شعار »تئاتر برای 
همه« از 2 ت��ا 11 بهمن 

برگزار می شود.
 ب��ه گ��زارش واحد 
مرکزی خبر، دبیر بخش 
بین المل��ل تئاتر فجر در 
نشستی خبری گفت: 9 
اثر برای بخش مس��ابقه 
بین المل��ل و 5 اثر برای 
بخ��ش تئات��ر مل��ل که 
مخت��ص امریکای التین 
اس��ت و یک ی��ا دو اثر 
در بخش ویژه یا میهمان 

جشنواره شرکت دارند.
محمد اطبایی افزود: اگر آثارمش��ترکی هم 
معیارهای کیفی داش��ته باش��ند می توان بخشی 
به نام تولیدات مش��ترک فرهنگی ایران با سایر 

کشورهای جهان اضافه کرد.
وی گف��ت:  براس��اس مذاکرات��ی ک��ه ب��ا 
مسئوالن س��ازمان همکاری های منطقه ای اکو 
داشتیم بخشی با این عنوان در تئات�ر فج��ر در 
نظ�رگرفته ایم که منتظر نظر نهایی آنان برای راه 

اندازی آن هستیم.
اطبایی با بیان اینکه بخش بین الملل به طور 
مستقل بخش��ی را به تئاتر کشورهای امریکای 

التی��ن اختص��اص داده 
این  در  اس��ت، گف��ت: 
کارگ���اه   10 بخ���ش 
تخصصی برگزار خواهد 
شد که از لحاظ کیفی در 
مقایسه با سال های پیش، 
قدمی روبه جلو برداشته 

شده است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه 
برگ��زاری ب��ازار تئات��ر 
ای��ران ب��ا 40 غرفه برای 
در کشور  بار  نخس��تین 
گف��ت:  این ب��ازار، آغاز 
خوب��ی ب��رای عرض��ه 
تولیدات نمایش��ی است 
ک��ه از 2 ت��ا 6 بهمن در 

طبقه دوم تاالر وحدت برگزار خواهد شد.
دبیر بخش بین الملل جش��نواره تئاتر فجر 
درباره نحوه انتخاب آثار گفت: در انتخاب آثار، 
سلیقه و نظر طیف های مختلف مورد نظر است 
و در انتخ��اب نمایش های خارج��ی هم نیتی 
نداریم که گروههای دست دوم و غیرحرفه ای 

را به جشنواره بیاوریم.
دبیر بخش بین الملل جش��نواره تئاتر فجر 
همچنین از انتش��ار دو کتاب بازار تئاتر و کتاب 
س��ال تئاتر ای��ران نیز به زبان انگلیس��ی در ایام 

برگزاری تئاتر فجر خبر داد.

پژوهش��گاه  مدی��ر 
فرهنگ و هنر اس��المی 
گفت: ب��ه تعویق افتادن 
هن��ری  م��وزه  افتت��اح 
انقالب هی��چ دلیلی جز 

کمبود اعتبار ندارد.
به گ��زارش واحد   

مرک��زی خب��ر، مرتضی گ��ودرزی دیب��اج در 
نشس��ت مطبوعاتی گفت: م��وزه هنر انقالب 
مدت ها قرار اس��ت افتتاح ش��ود و همه چیز 

مهیاست و فقط کمبود اعتبار داریم.
وی اف��زود: حت��ی آثاری که بای��د در این 
موزه ارائه ش��ود آماده است هرچند که فضای 
فیزیکی آن چندان در شأن حوزه هنر نیست اما 
زیرساخت ها مش��کلی ندارد و تنها مشکل ما 

کمبود اعتبار است.

مدی��ر پژوهش��گاه 
فرهنگ و هنر اس��المی 
اعتبارات  درخص��وص 
در  گفت:  پژوهش��گاه، 
هنر،  تحقیق��ات  بخش 
محدودی��ت و کمب��ود 
در  و  داری��م  اعتب��ار 

مقایسه با سایر مراکز شرایط خوبی نداریم.
مدیر پژوهش��گاه فرهنگ و هنر اس��المی 
مباح��ث بنیادین هن��ر اس��المی، رویکردهای 
اجتماع��ی هن��ر، مطالع��ات راهب��ردی هنر و 
سیاس��ت های فرهنگی، تأس��یس و راه  اندازی 
دفتر مطالعات و س��نجش پژوهش های هنری 
و چه�ار ب�ان���ک اطالع���ات هن���ری را از 
چشم  اندازهای پژوهشگاه فرهنگ و هنر حوزه 

هنری اعالم کرد.

نهمی��ن  خارج��ی  داور   5
دوس��االنه کاریکاتور ای��ران به برتری 
کاریکاتوریستهای ایرانی در فهرست 

برترین های دنیا اذعان کردند.
 به گزارش واح��د مرکزی خبر، 
داوران خارج��ی ای��ن دوس��االنه از 
کشورهای اسپانیا، ترکیه، آلمان، برزیل 
و چین در نشست خبری رسانه های 
مختلف به اعتبار این جشنواره در دنیا 
اش��اره کردند و به تشریح این هنر در 
پرداختند.مسعود  مختلف  بخش��های 
شجاعی طباطبایی دبیر این دوساالنه با 
اشاره به قدمت 18 ساله این جشنواره 
گفت: از برترینهای این جشنواره که با 
حضور بی سابقه میهمانان خارجی از 

91 کشور دنیا برگزار شد تقدیر شد.
وی افزود:750 اثر در بخش��های 
آزاد، چه��ره، موضوع��ی )ت��رس ( و 
کمیک اس��تریپ ارائه ش��د که در هر 
بخ��ش 3 برگزیده معرف��ی و از 4 نفر 
به صورت ویژه تقدیرش��د. شجاعی 
با اش��اره به اینک��ه از 17 برگزیده این 
جشنواره 8 نفر ایرانی هستند گفت: این 
دو ساالنه امس��ال از اول آذر در تهران 
و اهواز برپا شد که رقابت بی نظیری 
بین شرکت کنندگان داخلی و خارجی 

صورت گرفت.
بنابر این گزارش ش���ِوکت یاالز 
داور ترکیه ای این جش��نواره که بیش 
از 26 جای��زه بین المللی در 4 س��ال 
اخیر از آن خود کرده اس��ت با اش��اره 
به اینکه ایران یکی از مهمترین کشورها 
در عرصه کاریکاتور است، گفت: دو 
ساالنه کاریکاتور ایران سبب نزدیکی 
کاریکاتوریستهای دنیا به یکدیگر شده 

است.
وی با اش��اره به افت این هنر در 
زمان اخی��ر در ترکیه گفت: ترکیه نیز 
در این رشته در سطح باالیی قرار دارد 
و کاریکاتوریستهای مشهوری دارد و 
می توان گفت برزیل، ایران و چین در 

سطح باالیی هستند.

مارسیو لیته از کاریکاتوریستهای 
برجسته چهره و مسئول سایت برزیل 
کارتون از دیگ��ر داوران خارجی این 
جش��نواره نیز با اش��اره ب��ه اینکه دو 
س��االنه ایران در برزیل کاماًل شناخته 
شده است، گفت: در برزیل برای این 
هنرمندان ایران��ی احترام خاصی قائل 

هستند.
وی اف��زود: پ��س از برگ��زاری 
دوساالنه های کاریکاتور ایران بود که 
ما نیز تصمیم گرفتیم در برزیل این کار 
را انجام دهیم به عبارتی می توان گفت 
س��ایت برزیل کارتون فزرند کارتون 

ایران است.
وی نوع نگارش به زبان فارسی را 

یک نوع هنر عنوان کرد و گفت: خط 
فارس��ی نوعی هنر اس��ت که در نوع 
کاریکاتور ایران نیز تأثیر گذار بوده و 

آن را هنرمندانه تر کرده است.
این هنرمند برزیلی افزود: نگاهی به 
فرهنگ و گذشته ایران نشان می دهد 
ک��ه این کش��ور از موقعی��ت خاصی 
برخوردار اس��ت که نمی ت��وان آن را 
نادیده گرفت. من در این کشور سعی 
می کنم تجربی��ات هنرمندان ایرانی را 
ب��رای تعالی کاریکات��ور در برزیل به 
سوغات ببرم. لیویی وانگ از چین نیز 
به شناخت کاریکاتوریستهای ایرانی در 
چین اشاره کرد و گفت: ارتباط خوبی 
بین هنرمندان ایران و چین در این رشته 

وجود دارد.
وی افزود: توانمندیهای نسل جوان 
ایرانی در این هنر برای من ش��گفت 
انگی��ز بود و این نش��ان از آینده پیش 

روی هنرمندان کاریکاتور دارد.
وی همچنین در باره برترینهای این 
رشته بین چین و ایران گفت :ایرانیها در 
این رشته از چین پیشتر و برترند. عمر 
فیگوریا تورسیوس دیگر داور خارجی 
کلمبیایی اصل که در اسپانیا ساکن است 
نیز در این نشست به گرافیکهای زیبای 
هنرمندان ایرانی اش��اره کرد و گفت: 
دو س��االنه ایران نوع��ی مرجع برای 
کاریکاتوریستهای اس��پانیا است. وی 
درباره مقایسه کاریکاتور ایران و اسپانیا 
گفت : نام بردن بهترین سخت است، 

هر دو در سطح خوبی قرار دارند.
همچنین اردوغ��ان کاراویل داور 
ترکیه ای اصل ساکن آلمان نیز با اشاره 
به اینکه اجرای کاریکاتور در ایران به 
لحاظ خ��ط و نقاش��ی دیرینه خاص 
اس��ت گفت: بهترین حالت باال بردن 
سطح این هنر در کل دنیاست و نباید 
بین کشورها مرز خوب و بد گذاشت.

بنابر ای��ن گ��زارش لیویی وانگ 
هنرمند چینی در پاسخ به سؤال یکی 
از خبرن��گاران درباره خط��وط قرمز 
کاریکات��ور در کشورش��ان گفت: در 
چین به علت تنوع قومها )56 ملیتی(
هنرمندان س��عی می کنند ب��ه عقاید 

یکدیگر احترام بگذارند.
ش�ِوکت یاالزهنرمند ترکیه ای نیز گفت: 
در این کش��ور خطو ط قرمز همچون 
کشورهای دیگر اس��ت اما هنرمندان 
س��عی کنند بر اساس حجب و حیای 
خود پای بند اعتقادات خود باش��ند. 
مارس��یو لیته هنرمند برزیلی نیزخاطر 
نش��ان ک��رد: در برزی��ل محدودیت 
سیاسی نداریم اما محدودیت اقتصادی 
داریم یعنی باید بر اساس میل مسئول 
نش��ریه یا روزنامه ای ک��ه در آن کار 

می کنیم عمل شود.

 یک منتقد سینما گفت : نگاه، دنیا و جهان بینی 
آثار »مس��عود کیمیایی« خوراک مناسبی را در اختیار 

یک عکاس می گذارد. 
ج��واد طوس��ی درمراس��م رونمای��ی از کتاب 
عکسهای بابک برزویه از فیلم »محاکمه در خیابان« 
گفت : معتقدم خود مقوله عکس در آثار آقای کیمیایی 
به خوبی می تواند ش��رایط مقطعی سازنده این آثار 

راتوضیح دهد. 
منتقد آثار کیمیایی گفت: عکس فیلم های کیمیایی 
به طور هم عرض آشکار کننده وضع معاصر اوست. 
وی ادامه داد : ش��کل گیری و زایش این فیلمس��از 
در س�اح�ت سینما نقش بسی�ار ت�أثی�ر گ�ذاری در 

عکس نویسی فیلم دارد. 
طوسی گفت:  اگر بپذیریم در آثار کیمیایی یک 
نوع دلبستگی به بعضی از گونه های سینمایی مانند 
»وس��ترن« و » فیلم نوار« وجود دارد عکس نویس��ی 
این آثار این موضوع را به درستی پوشش می دهد و 
در برخی مقاطع به نوستالژی تبدیل می شود و این به 

معنی وام گرفتن از زبان سینما است. 
این منتقد س��ینما آث��ار کیمیای��ی از » قیصر« تا
 »محاکم��ه در خیابان« را م��ورد نقد قرار داد وگفت: 
ح��س کنش مندان��ه فیلم قیصر موقعی��ت فردی و 
اجتماعی خود را در بس��تر مناس��بات دهه 40 پیدا 

می کند. 
وی ادامه داد : البته این حس بدون هیچ هوشمندی 
مبتنی بر عقالنیت شکل می گیرد ولی در آن ساحت 
غریزی به خوبی متریال در اختیار بیننده و عکاس��ی 

مانند » امیر نادری« قرار می دهد. 

طوسی گفت : نسل میانسالی مثل من اگر بخواهیم 
یک فالش بک در مورد فیلم قیصر و آثار به جا مانده 
از آن را تصویر کنیم می توانیم به عکس نویسی آن و 
نشستن قیصر و بردن دست بر روی زانو و چرخاندن 

تسبیح باز گردیم. 
طوس��ی گفت : رضا موتوری و صورت کبود و 
خونی او هم در پ��الکارد و هم در حافظه ذهن مابه 
جای می ماند و شاید انگشت خونی به جای مانده در 
تراس صحنه سینما دیانا،یکی از بهترین عکسهای به 

جا مانده در سینما باشد. 
وی ت��ک تک اث��ار کیمیایی و عکس نویس��ی 
فیلم های وی را مورد بررسی قرار داد و گفت : رفته 
رفته آثار کیمیایی با یک »کنتراس��ت« و »خاکستری 
شدن« روبه رو می شود که معتقدم علت آن شرایط 

اجتماعی و سیاسی آن دوران است. 
طوسی ادامه داد : با دنبال کردن عکس نویسی آثار 
کیمیایی در می یابیم که رفته رفته اسطوره فیلم از اثر 

سینماگری مانند او چگونه رخت بر می بندد. 

وی گف��ت : در گ��ذر منطقی از آث��ار کیمیایی 
می بینیم نقش اس��طوره ای چون امیر علی در فیلم  
»اعتراض« به یک انسان سیاه پوشی که در چارچوب 
دری ایس��تاده و حتی توان ایستاده مردن را ندارد در 

فیلم محاکمه در خیابان می رسد. 
وی افزود : ش��اید این شمایل نگاری برای نسل 

میانسال مثل من خیلی دلپذیر نباشد. 
این منتقد سینما گفت: محاکمه در خیابان جامعه 
فاقد اخالقیات و انس��انهایی را نش��ان می د هد که 
ت��الش می کنند حس پایم��ردی و پایبندی خود را 

نشان دهند. 
جامعه ای که نتوانسته است از »سنت« گذار خوبی 
به »مدرنیته« داشته باشد و در فضای فعلی کم اورده 
است.  وی به شیوه عکاسی » بابک برزویه« اشاره کرد 
و گفت : یکی از افرادی که دنیای متأخرآقای کیمیایی 

را فهم کرده، برزویه است. 
طوسی گفت:  به رغم تفاوت در آثار کارگردانهایی 
مانند کیمیایی و مالقلی پور عکاس��ی چون برزویه 
توانس��ته دنیای معاصر فیلمس��از خود را به انضباط 
خاصی به تصویر بکشد. وی افزود : برزویه به خوبی 
توانسته در خدمت دنیای پرکنتر کیمیایی که خاکستری 

بودن را از فضای اجتماعی وام گرفته است، باشد. 
این منتقد س��ینما ادام��ه داد: در اینجا عکاس و 
فیلمساز به یک ش��کل همدیگر را پیدا می کنند که 
در این رخ به رخ شدن تصویری، شناسنامه ای با بار 

فرهنگی کسب می کنند. 
طوسی گفت : این مواجهه در جامعه ای که فاقد 

آن درک و فهم فرهنگی است اتفاق می افتد.

آثار کیمیایی خوراک مناسبی برای یک عکاس است  

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

12 °

10 °
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2 °
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حداقل
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فرهنگ و هنر

تشکیل گروه داوری جشنواره روزنامه دیواری 
»بنویسیم آب، بخوانیم زندگی«

نشست مش��ترک کارشناسان روابط عمومی 
آب و فاضالب ش��هر اصفهان و کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.
در این نشس��ت که در آس��تانه آغاز مرحله 
داوری جش��نواره روزنامه دیواری »بنویسیم آب، 
بخوانی��م زندگی« برگزار ش��د، مقرر گردید یک 
گروه داوری متشکل از آموزش و پرورش، کانون 
پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوان��ان و آب و 
فاضالب شهر اصفهان آثار رسیده را مورد ارزیابی 

قرار دهند.

خالقیت، نوآوری، پی��ام، محتوا و پرداخت 
خوب به موضوع از جمل��ه مالک های ارزیابی 

هیأت داوران این جشنواره خواهد بود.
گفتنی اس��ت جش��نواره روزنام��ه دیواری 
»بنویسیم آب، بخوانیم زندگی« در سطح مدارس 
ابتدایی شهر اصفهان در حال برگزاری است و هر 
روزنامه دی��واری را یک گروه چهارنفره تکمیل 
می کند. بدین ترتیب تخمین زده می شود بیش 
از 48 هزار دانش آموز مقطع ابتدایی تحت پوشش 

برنامه های آموزش این جشنواره قرار گرفته اند.
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