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پانزدهم بهمن 1357
ایران آماده تحولی بزرگ پس از 

2500 سال 

افتتاح چندین طرح هوا- فضا 
با حضور رئیس جمهور

همزمان با روز ملی فناوری فضایی، 
چندین ط��رح مهم ه��وا - فضا با 
حض��ور رئیس جمه��ور و وزرای 
»دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح« 
و »ارتباط��ات و فناوری اطالعات« 

در تهران رونمایی و افتتاح شد ...

سراسری / ادامه در  صفحه 2

هفته بیست و ششم
 لیگ برتر فوتبال 

بیست و ششمین هفته مسابقات 
فوتبال باشگاه هاي برتر ایران )جام 
خلیج فارس ( روزهای سه شنبه و 

چهارشنبه برگزارشد.
در مهمترین دیدار هاي سه شنبه 
تیم استیل آذین در خانه از میهمان 

خود تیم فوالد خوزستان شکست خورد، تیم سپاهان اصفهان برابر سایپاي 
کرج جشنواره اي از گل به راه انداخت اما دیگر تیم اصفهاني یعني ذوب آهن 
تیم دوم جدول برابر میزبان خود تیم صباي قم با نتیجه مساوي متوقف شد...
ورزشی / ادامه در  صفحه 7

استان اصفهان رتبه نخست 
کشور را در اجرای روشهای جدید 

آبیاری دارد  
رئی��س س��ازمان جهاد کش��اورزی 
اس��تان اصفه��ان گف��ت: اص��الح 
فعالیت  آبیاری مهمترین  روش��های 
این س��ازمان در س��ال جاری بوده 
که رتبه نخس��ت کش��ور را کسب 

کرده است ...
شهرستانها / ادامه در  صفحه 4

 چرا فقط براي امام حسین)ع( 
روز اربعین تعیین شده است؟

درپاس��خ به این س��ؤال شایس��ته اس��ت به نکات 
کلیدی ای که روز اربعین را فقط برای امام حسین)ع( 

تثبیت کرده است به شرح زیر اشاره کنیم:
1- در رق��م اربعین خصوصیت��ی وجود دارد که 

سایر ارقام آن خصوصیت را ندارد ...

           جامعه/ ادامه در  صفحه

رئیس سازمان میراث فرهنگی 
اصفهان:

در مورد بناهای تاریخی با 
کسی شوخی نداریم

پس از آنکه مدیران ش��هرداری برخالف مصوبه 
شورای عالی ترافیک و نقض حکم قضایی تونل مترو 
را از خیابان چهارباغ عباس��ی گذراندند دستگاه حفار 
مترو با انح��راف 40 متری و تهدید رمپ جنوبی پل 
تاریخی سی و سه پل در شهریور سال جاری متوقف 
ش��د. کارشناس��ان گروه کاواک چهلس��تون متشکل 
از اس��اتید دانشگاه صنعتی و دانش��گاه آزاد اسالمی 

نجف آباد دلیل این انحراف را افت سپر دانستند ...

میراث فرهنگی و گردشگری / ادامه در  صفحه

آیین بهره برداری از طرحهای 
عمرانی- خدماتی شهرداری 

منطقه 12 استان اصفهان
مراس��م بهره ب��رداری از پروژه ه��ای عمرانی، 
ترافیکی و خدماتی منطقه 12 با حضور حجت السالم 
محمودآبادی امام جمعه فوالدش��هر، س��قائیان نژاد 
شهردار استان اصفهان، حاج رسولیها ریاست شورای 
شهر، شهرداران و معاونین مناطق، اهالی منطقه و کسبه 
خیابان امیرکبیر، کارمندان آتش نش��انی و مشاورین 

مناطق شهرداری برگزار شد...

            شهرستانها / ادامه در  صفحه

ــده رود- معاون اجرایی س��د کارون چهار گفت:  زاین
همزمان با دهه فجر بلندترین و عظیم ترین سد کشور با 230 

متر ارتفاع در این استان آماده آبگیری شد.
مهندس علی اصغر خوشنویسان درگفتگو با زاینده رود، از 

پیشرفت فیزیکی 97/2 درصدی عملیات اجرایی این طرح ملی 
خب��ر داد و گفت: این طرح عظیم با تالش متخصصان داخلی 
آماده آبگیری شد. وی هدف از ساخت این سد عظیم را تولید 
انرژی برقابی متوسط س��االنه به میزان دو هزار و 107 میلیون 

کیلو وات ساعت، پیوستن به گروه سدهای زنجیره ای کارون 
و تنظیم آب رودخانه به منظور تأمین آب مورد نیاز صنعت و 

کشاورزی در دشت های پایین دست عنوان کرد ...

بلندترين سد بتني کشور  در 
چهار محال و بختياري آماده آبگيري شد

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

رهبر معظم انقالب اسالمی :
راه پیشرفت علمی با توان و شتاب
ادامه یابد .

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

با  مصرف ايمن و بهينه گاز طبيعی شکرگزار 
اين نعمت الهی باشيم .

شهرستانها / ادامه در  صفحه 4

ــی و یکمین سالگرد  ــتان اصفهان همزمان با آغاز س ــرکت گاز اس ش
ــکوهمند انقالب اسالمی با هزینه ای بالغ بر 473 میلیارد و پیروزی ش

670 میلیون ریال پروژه های گازرسانی به شهرهای محمدآباد، نصرآباد 
و نیک آباد و حسن آباد از توابع جرقویه، مشکات از توابع کاشان و کمه از 
توابع سمیرم و 30 روستا از توابع شهرستانهای سمیرم، فریدن، چادگان، 

اردستان، کاشان، خوانسار و شهرضا را بهره برداری می نماید.

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان اصفهان

)سهامی خاص(

ــهری و ــرداری از این طرحها 7900 خانوار در بخش ش با بهره ب
ــتایی از نعمت گاز طبیعی ــش از 4300 خانوار در بخش روس  بی

 بهره مند می گردند.

گزارش عملکرد پست بانک استان اصفهان در دهه فجر
مدير شعب پست بانک استان اصفهان:

رويکرد اصلی پست بانک خدمت به مردم است
همزمان با طلیعه س��ی و یکمین 
فج��ر انقالب؛ صباغی مدیر ش��عب 
پس��ت بانک اس��تان اصفه��ان طی 
مصاحبه ای گزارشی از عملکرد پست 

بانک استان اصفهان ارائه نمود:
وی با اشاره به خدمات جدید 
پس��ت بان��ک در روس��تاها گفت: 
پس��ت بانک اس��تان بدون در نظر 
گرفت��ن صرفه اقتص��ادی در بیش 
از 457 روس��تا و در شهرهایی که 
شعب بانک کمتری وجود دارد در 
مجم��وع 545 دفتر خدمات بانکی 
تأسیس نموده اس��ت و رویکردی 

جز خدمت رسانی به مردم ندارد.
مدیر شعب پست بانک استان 
در ادام��ه اف��زود: در صورت��ی که 
مبنای کار خدمت به مردم و رضای 
خداوند باش��د دیگ��ر امور خود به 
خود به بهترین نحو انجام می گیرد. 
به عن��وان مثال: با توج��ه به اینکه 
پس��ت بانک در روس��تاها فعالیت 
می نمای��د و خدمات��ش براس��اس 
خرده بانکداری شناخته شده است 
اما طی 4 س��ال گذش��ته شاهد پنج 
برابر شدن حجم سپرده ها و چهار 
برابر شدن درآمد پست بانک کشور 

بوده ایم.
صباغ��ی با تأکید بر پش��تیبانی 
اس��تانداری ها و وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات و ش��رکتهای 
تابعه از جمله ش��رکت مخابرات از 
خدمات پس��ت بانک اضافه کرد: با 
توج��ه به تأکید دولت خدمتگزار و 
حمایتهای انجام گرفته پست بانک 
ایران طی 4 سال گذشته در هر روز 

کاری به طور متوس��ط، 9 دفتر خدمات بانکی 
روس��تایی ایجاد کرده است و هم اکنون پست 
بانک در کش��ور دوازده هزار و شش��صد دفتر 

خدمات بانکی دائر نموده است.
وی همچنی��ن با توجه به ن��ام بین المللی 
پست بانک اظهار داشت: پست بانک یک برند 

جهانی اس��ت و به همین جهت پس��ت بانک 
ایران عضو مؤسس��ه بی��ن المللی بانکهای پس 
انداز )WSBI( و س��ازمان سوئیفت می باشد 
و مدیرعامل پس��ت بانک ایران نیز عضو هیئت 
مدیره مؤسس��ه بین المللی WSBI می باشند 
و قابل ذکر اس��ت که پس��ت بانک در دو سال 
گذشته با بیش از 200 بانک خارجی تعامالت 

مال��ی برق��رار نم��وده و در هی��چ 
نقطه ای از جهان مشکلی در زمینه 
گشایش اعتبارات اسنادی )ال سی( 
ندارد و شعبه ارزی استان اصفهان 
یک��ی از فعالتری��ن ش��عب ارزی 
کش��ور می باش��د ک��ه در خدمت 

اقتصاد استان قرار گرفته است.
پس��ت  آتی  برنامه ه��ای  وی 
بان��ک را اتص��ال دفات��ر خدمات 
بانک��ی کل کش��ور به ن��رم افزار 
جدی��د بانکی تحت عنوان س��یمیا 
اع��الم کرد و گفت: ب��ا اتصال این 
نرم افزار تمام دفاتر خدمات بانکی 
ش��هری و روستایی به طور آنالین 
به هم متصل می شوند و ارائه تمام 
خدم��ات در دفاتر بانکی لحظه ای 

و برخط خواهد شد.
صباغ��ی از دیگ��ر خدم��ات 
پس��ت بان��ک را پرداخت س��ود 
پرداخت  سهام عدالت روستائیان، 
روس��تاها؛  در  تس��هیالت  ان��واع 
ارائه ان��واع حس��ابهای بانکی در 
روس��تاها برش��مرد و افزود تمام 
تالش م��ا بر این اس��ت تا عالوه 
بر گس��ترش تعداد دفاتر خدمات 
بانکی خدمات قابل ارائه در دفاتر 

روستایی را گسترش دهیم.
صباغی از ورود پست بانک به 
بورس طی آینده نزدیک خبر داد و 
افزود: تمام اقدامات الزم در زمینه 
توس��ط پست  خصوصی س��ازی 
بانک صورت گرفته و منتظر اقدام 
س��ازمان خصوصی س��ازی برای 

ورود به بورس می باشیم.
وی ب��ا عن��وان اینکه اس��تان 
اصفهان در بس��یاری از زمینه ها پیش��تاز است 
گف��ت: طی س��ال جاری پس��ت بانک اس��تان 
اصفهان موفق به کس��ب رتبه برتر کشوری در 
ارائه خدمات بانکی در روستاها شده و درصدد 
هس��تیم با ادامه تالش همکاران بتوانیم بهترین 

خدمات را به روستائیان ارائه کنیم.



سراسری

افتتاح چندین طرح هوا- فضا با حضور رئیس جمهور

مرکز آمار: 

14 میلیون خانوار وضع خوشه بندی خود را  از
 طریق پیامک دریافت کردند

قراردادهای غیر  رقابتی باطل می شوند

چه خبر از پایتخت

برنامه های فرهنگی- هنری 
ویژه دهه فجر در

 استان تهران
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان تهران 
از برپای��ی120 نمایش��گاه کت��اب و برگزاری 300 
مسابقه کتابخوانی به مناسبت سی و یکمین سالگرد 

انقالب اسالمی در استان تهران خبر داد.
جلیل سائلی با گرامیداشت دهه مبارک فجر با 
بیان اینکه گس��ترش فرهنگ کتابخوانی در دستور 
کار اداره کل ارشاد اسالمی استان تهران قرار دارد، 
افزود: بیش��ترین حج��م برنامه های ده��ه فجر به 
ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی اختصاص دارد.

نمایش��گاه عک��س  برپای��ی160  وی گف��ت: 
انقالب و عاشورا، 46 نمایشگاه هنرهای تجسمی، 
برگزاری 20 ش��ب خاطره و ش��بی با قرآن، برپایی 
11 ش��ب ش��عر و اج��رای 85 نمای��ش خیابانی، 
صحن��ه ای، تعزیه و نقالی از جمله برنامه های این 

اداره کل به مناسبت دهه فجر امسال است.
سائلی افزود: برپایی 3 نمایشگاه کاریکاتور در 
شهرستانهای استان تهران و افتتاح خانه کاریکاتور 
در ورامین، برگزاری بیش از 10 همایش با موضوع 
انقالب اس��المی و تبیین اندیشه های امام خمینی 
)ره( از دیگر برنامه هایی است که در شهرستانهای 
س��اوجبالغ، کرج، نظرآباد، اسالمش��هر، دماوند و 

تهران برپا خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان تهران 
با اش��اره به اینکه خانه س��ینمای ج��وان ورامین و 
یک باب کتابخانه در پاکدش��ت در دهه فجر افتتاح 
می شود، گفت: مس��ابقات قرآنی، فیلمنامه نویسی 
انقالب، وبالگ نویس��ی، طرح های تبلیغی سطح 
ش��هر، روزنامه دیواری، خوشنویس��ی، سرودهای 
انقالب��ی، پیامک و مس��ابقه تاریخ انق��الب نیز از 
دیگر برنامه های این اداره کل در ایام اهلل دهه فجر 

است.
س��ائلی افزود: این اداره کل همچنین با برپایی 
بیش از 60 ایستگاه فرهنگی در مسیرهای راهپیمایی 

22 بهمن به استقبال راهپیمایان خواهد رفت.

با حضور شهردار تهران در پایانه غرب 
بزرگترین مجتمع تعمیرگاهی 
و جایگاه سوخت کشور هفته 

آینده افتتاح می شود

مدیرعامل س��ازمان پایانه ها و پارک س��وارهای 
مجتم��ع  بزرگتری��ن  گف��ت:  ته��ران  ش��هرداری 
تعمیرگاه��ی و جایگاه س��وخت کش��ور در پایانه 
غرب همزمان با دهه مبارک فجر، ش��نبه یا یکشنبه 
هفته آینده با حضور دکتر قالیباف شهردار تهران به 

بهره برداری می رسد. 
ولی آذروش در گفتگو با شهر افزود: هم اکنون 
عملیات اجرایی و عمران��ی این 2 پروژه بزرگ به 
پایان رسیده و آماده بهره برداری هستند و در حال 

آماده سازی مخازن سوخت این پایانه هستیم. 
آذروش تصریح کرد: این 2 پروژه با مس��احتی 
بال��غ ب��ر 13 ه��زار مترمرب��ع بزرگتری��ن مجتمع 
تعمیرگاهی و جایگاه س��وخت کش��ور محس��وب 

می شوند. 
وی اظه��ار کرد: ای��ن مجتم��ع تعمیرگاهی و 
جایگاه س��وخت به منظور کاه��ش آالیندگی های 
داخل ف��از یک پایانه غ��رب در فاز 2 ای��ن پایانه 

احداث می شود. 
وی گفت: با افتت��اح این مجموعه تمام صنایع 
مزاحم و آالینده که قصد سرویس دهی به اتوبوسها 
را داش��تند از داخل فضای اصلی پایانه که مسافران 
از آن تردد می کنند خارج ش��ده و در فاز 2 پایانه 

غرب متمرکز می شوند. 
آذروش ادام��ه داد: ای��ن دو پ��روژه ب��زرگ، 
موجب کاهش حجم بس��یار گسترده ای از ترافیک 
می��دان آزادی نیز می ش��وند. مدیرعامل س��ازمان 
پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران، درباره 
ویژگی های جایگاه سوخت پایانه غرب اظهارکرد: 
این جایگاه در س��اعت توان س��وخت گیری 300 

دستگاه اتوبوس و 200 دستگاه سواری را دارد. 
ای��ن  اف��زود: همچنی��ن در تالش��یم در  وی 
جایگاه برای س��وخت گیری خودروهای CNG سوز 
نی��ز امکان��ات الزم را فراه��م کنی��م تا ع��الوه بر 
س��وخت گیری اتوبوس های پایانه غرب، س��ایر 
اتوبوس های بین ش��هری و اتوبوس های شرکت 
واحد اتوبوسرانی و خودروهای سواری نیز بتوانند 

از این جایگاه سوخت استفاده کنند. 
آذروش خاط��ر نش��ان کرد: ای��ن دو پروژه در 
راس��تای تفکی��ک فضاهای پایان��ه ای از فضاهای 
تعمیر گاهی و خدماتی خودروها و مناسب سازی 

مسیر عبور و مرور مسافران صورت گرفته است.
وی تصریح ک��رد: مجتم��ع تعمیرگاهی پایانه 
غرب مجتمعی وس��یع و بزرگ است که دارای 18 
غرفه و تعمیرگاه مجهز و س��رویس های مس��تقل 
است و در این مجتمع عالوه بر اتوبوس های پایانه 
غرب به سایر اتوبوس های بین شهری سرویس دهی 

و خدمات رسانی می شود. 

حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی در دیدار صدها 
نفر از استادان، مسئوالن »دانشکده ها 
و پردیس��ها« و اعضای هیأت علمی 
دانش��گاه تهران، عل��م را تکیه گاه و 
مبنای واقعی پیش��رفت و اقتدار ایران 
خواندند و تأکید کردند: باید راه آغاز 
شده پیش��رفت علمی را با همه توان 
و شتاب بیش��تر ادامه داد. به گزارش 
واحد مرکزی خبر، ایش��ان با تبریک 
دهه مبارک فجر به ملت عزیز و جامعه 
دانشگاهی افزودند: ایران اسالمی بر 
اس��اس آموزه های اسالم و قرآن، به 
موازات تالش برای حل مش��کالت 
مردم و پیشرفت و آبادانی کشور، در 
قبال بشریت نیز مس��ئولیت دارد که 
ادای این وظیفه بزرگ، نیازمند اقتدار 
حقیقی است. رهبر انقالب اسالمی در 
تبیین رسالت جمهوری اسالمی ایران 
در قب��ال جامعه بش��ری، با رد مطلق 
هرگونه تعرض و جهانگشایی حتی 
در ذه��ن و فکر، افزودن��د: اقتداری 
که ب��ه تأثیرگ��ذاری و کمک به حل 
مشکالت جامعه بشری منجر شود با 
ابزار نظامی و قدرت تولید و فناوری 
به دس��ت نمی آید بلکه متکی بر دو 
عامل است: »علم و ایمان.« حضرت 
آیت اهلل خامنه ای پیش��رفتهای مهم 
علمی سه دهه اخیر را نتیجه »آزادی 
و آزادفکری« دانس��تند و خاطرنشان 
کردن��د: اگ��ر رژی��م طاغ��وت ادامه 
می یافت دس��تیابی به این پیشرفتها 
حتی با گذشت زمان ممکن نبود چرا که 
در نظامهای دیکتاتوری وابسته و در 
زیر سلطه سیاستهای بیگانه، پیشرفت 
علم��ی، ام��کان پذیر نیس��ت. رهبر 
انقالب اسالمی، در عین حال افزودند: 
پیشرفتهای مهم سه دهه اخیر، راضی 
کننده نیس��ت و ما با قله های علمی 
جه��ان، فاصله زی��ادی داریم که طی 
کردن آن، ت��الش مضاعف، پیگیر و 

خستگی ناپذیر نخبگان، دانشمندان، 
فرهیختگان و دانشجویان را می طلبد. 
ایش��ان با اش��اره به ان��س و ارتباط 
دیرینه خود با محیطهای دانش��گاهی 
به ویژه دانش��گاه ته��ران، نقش این 
دانش��گاه را در ش��تاب بخشیدن به 
روند پیش��رفت علمی کشور، مهم و 
الگوساز خواندند و افزودند: می توان 
با برنامه ریزی 50 ساله، ایران عزیز را 
به رده های اول علمی جهان رساند و 
به موازات خارج کردن کامل کشور از 
اس��ارت علمی، دانش بشری را رشد 
و گس��ترش و عمق بخشید.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، هدف نهایی اسالم 
و جمهوری اس��المی را از پیشرفت 
علم��ی، »س��عادت مل��ت و جامعه 
بش��ری« و تحقق آرزوهای تاریخی 
بش��ر از جمله عدالت برش��مردند و 
افزودند: ن��گاه به عل��م باید نگاهی 

شریف، پاکیزه و معنوی گرا باشد اما 
اکن��ون، علم در خدمت بی عدالتی و 
قدرتهای ظالم اس��ت. رهبر انقالب 
اس��المی، »بی عدالتی مدرن، مس��لح 
و غیرقاب��ل اعت��راض« را از واقعیات 
دنیای امروز خواندند و در تشریح این 
تعابیر نو افزودند: تبلیغات گسترده و 
متکی بر علوم جدید مانند ارتباطات 
و توطئه های بی وقفه علیه جمهوری 
اسالمی از جمله نشانه های بی عدالتی 
مدرن و مسلحی است که با اتکای به 
علم در جهان ام��روز، جریان دارد و 
جمهوری اسالمی را به علت اعتراض 
به این بی عدالتی، کانون تهاجم قرار 
داده اس��ت. فرهنگ به عنوان دومین 
اولویت دانشگاهها، مسأله دیگری بود 
که رهبر انقالب اسالمی پس از تبیین 
اهمیت بی بدیل علم، به آن پرداختند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در همین 

زمینه، پرورش فرهنگی دانش��جویان 
را مس��أله ای بسیار ظریف و نیازمند 
تدبر ف��راوان و برنامه ریزی صحیح 
در تدوی��ن کتابها، انتخاب اس��تادان 
دانش��جویی  برنامه های گوناگون  و 
دانستند. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در س��ومین بخش از سخنانش��ان در 
جمع مس��ئوالن و اس��تادان دانشگاه 
تهران به موضوع »سیاست و دانشگاه« 
پرداختند. ایشان با تکرار اعتقاد دیرینه 
خود مبنی بر ضرورت وجود روح و 
نشاط سیاسی در دانشگاهها افزودند: 
اگر دانش��گاه به کلی از سیاست دور 
باشد خالی از شور و نشاط می شود 
و ب��ه محلی برای رش��د میکروبهای 
خطرناک فک��ری و رفت��اری تبدیل 
خواهد ش��د اما معنای سیاسی شدن 
دانشگاهها این نیست که مراکز علمی 
به محلی ب��رای اس��تفاده جریانها و 
عناصر سیاس��ی تبدیل ش��وند. رهبر 
انقالب اس��المی اعم��ال مدیریت و 
قدرت مس��ئوالن دانشگاهی را برای 
جلوگیری از سوء استفاده جریانهای 
ض��روری  دانش��گاهها  از  سیاس��ی 
برش��مردند و افزودند: غفلت از این 
مهم ممکن است فضای سیاسی مراکز 
علمی - دانش��گاهی را به عرصه ای 
برای س��وء استفاده دش��منان تبدیل 

کند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره 
به تأکید ف��راوان و مکرر قرآن مجید 
درب��اره غافل نش��دن از »کید و مکر 
ش��یطان و ش��یطان صفتان« افزودند: 
ن��گاه و بنای بن��ده بر خ��وش بینی 
است و به همین علت معتقدم برخی 
مسائل و حوادث تلخ ماههای اخیر، 
بر اثر غفلتهای بزرگ برخی اشخاص
به وجود آمد و باید توجه داش��ت در 
عرصه سیاس��ت، غفل��ت و اقدامات 
غیرمتعمدان��ه نی��ز گاه هم��ان نتایج 

خیانت را به همراه می آورد.

همزمان با روز ملی فناوری فضایی، 
چندی��ن ط��رح مهم ه��وا - فضا با 
حض��ور رئی��س جمه��ور و وزرای 
»دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح« 
و »ارتباطات و فن��اوری اطالعات« 
در ته��ران رونمایی و افتتاح ش��د. 
به گزارش واحد مرک��زی خبر، در 
این مراس��م از ماه��واره ملی طلوع، 
نمونه مهندسی ماهواره ملی مصباح 
دو، نمونه مهندس��ی ماه��واره نوید 
عل��م و صنع��ت، نمونه م��دل اولیه 
ماهواره بر سیمرغ و موتور ماهواره بر 
س��یمرغ رونمایی و نخس��تین مرکز 
پردازش تصاوی��ر ماهواره ای ایران 
و آزمایش��گاه س��ه بع��دی مجازی 
ماه��واره ای افتتاح ش��د. مأموریت 
طل��وع،  مل��ی  ماه��واره  اصل��ی 
تصویربرداری تک طیفی با تفکیک 
پذی��ری 50 متر و ذخیره و ارس��ال 
ایستگاه های  به  داده های تصویری 
زمینی دریافت تصویر اس��ت که به 
این منظور با ایستگاه های زمینی تله 
متری، ردگیری و فرمان و مرکز کنترل 

ط��رح قابلیت تبادل داده های پایش 
و کنترل ماهواره ای را دارد. با توجه 
ماهواره ای  تصاویر  به ویژگی های 
طلوع می توان کاربردهایی همچون 
نقشه برداری زمین در مقایس بزرگ، 
بررس��ی حوضچه های  و  مطالع��ه 
آب��ی و دری��ا، مش��اهده و ارزیابی 

ت�خ��ری���ب 
انسانی،  منابع 
علوم  بررسی 
کش��اورزی، 
و  جنگل���ی 
را  آن  نظای��ر 
ای��ن  ب��رای 
ت�ص��اوی���ر 
برشمرد. مدار 
ماهواره طلوع 
ارتفاع  نوع  از 

پایین دایروی و ارتفاع مدار آن بیش 
از 500 کیلومتر است و دو سال عمر 
مفید برای آن پیش بینی می ش��ود. 
انرژی ای��ن ماه��واره را آرایه های 
خورشیدی روی بدنه و باطری های 

ثانوی تأمین می کن��د. ماهواره ملی 
مصب��اح دو از ن��وع ماهواره ه��ای 
مخابراتی است که در باند یو اچ اف 
کار می کن��د. مأموری��ت اصلی این 
ماهواره ذخیره و بازیابی اطالعات، 
جمع آوری و پخ��ش داده ها روی 
مناطق وس��یع و پراکن��ده، خواندن 
و  دور  راه  از 
است.  ناوبری 
از  ه�����دف 
توس��عه طرح 
دو  مصب��اح 
کس��ب دانش 
فن��ی، تحلیل، 
و  س��اخت 
ی��ش  ما ز آ
ماه��واره ای 
ب��ه ص��ورت 
بوم��ی، دس��تیابی به فض��ا از طریق 
طراح��ی و پرت��اب ی��ک ماه��واره 
نزدیک به زمین و ایجاد یک ش��بکه 
ارتباطی ماه��واره ای برای ارتباط با 
کاربران در مناطق دور افتاده ایران یا 

دیگر نواحی جغرافیایی دنیا اس��ت. 
ماهواره نوید علم و صنعت نخستین 
ماهواره علمی دانش��جویی کش��ور 
اس��ت که به صورت بومی س��اخته 
ش��ده و مأموریت آن تصویربرداری 
از زمین ب��ا وضوح تصویر 750 متر 
مبتنی بر روش جاروبی و به صورت 

تک باند است.
 نمونه مدل اولیه ماهواره بر س��یمرغ 
که در ایران طراحی و س��اخته شده، 
قادر است با استفاده از نصب جدید 
و پیشرفته موتورهای سوخت مایع، 
ب��رای ق��رار دادن  ان��رژی الزم را 
ماهواره هایی تا وزن 100 کیلوگرم 
در مدار 500 کیلومتری زمین تأمین 
کند. موت��ور ماهواره بر س��یمرغ از 
ترکیب چهار موتور 32 تنی تشکیل 
ش��ده اس��ت و می ت��وان از آن در 
ماهواره برهایی ب��ا قدرت زیادتر در 

آینده استفاده کرد.
این موتور می تواند ماهواره هایی با 
وزن 700 کیلوگرم را در مدار 1000 

کیلومتری زمین قرار دهد. 

 ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر، 
رئیس مرکز آمار ایران گفت: تا کنون 
حدود 14 میلیون خانوار وضع خود 
را از طریق پیامک دریافت کرده اند 
آم��اده  ای��ن سیس��تم همچن��ان  و 
اطالع رس��انی به هموطنان اس��ت.
 محم��د مدد با اش��اره به تعداد 
ف��راوان مراجعه کنن��دگان به پایگاه 

اینترنت��ی مرکز آم��ار گفت: تا کنون 
ش��ش و نیم میلیون نفر با مراجعه به 
پایگاه اینترنتی مرکز آمار، اطالعات 
خود را در ای��ن پایگاه ثبت و تأیید 
ک��رده اند. رئیس مرک��ز آمار افزود: 
از روز پن��ج ش��نبه 15 بهمن تا 22 
بهم��ن خان��واده هایی ک��ه تاکنون 
به ه��ر دلیل��ی موفق نش��ده اند به 

پای��گاه مراجعه کنند فرصت دارند با 
مراجعه به پایگاه این مرکز به نشانی
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اطالعات اقتصادی خود را تأیید کنند. 
در مجموع 17 میلی��ون و 49 هزار و 
584 خان��وار تا کن��ون فرم اطالعات 

اقتصادی خانوار را پر کرده اند. 
مدد گف��ت: از هموطنانی که با 

مراجعه به پایگاه اینترنتی، اطالعات 
اقتص��ادی خ��ود را ثب��ت و تأیی��د 
کرده اند تقاضا می کنیم در فرصت 
باقیمان��ده از ورود به پایگاه اینترنتی 
مرکز آم��ار پرهیز کنند تا افرادی که 
تاکن��ون موفق ب��ه ورود ب��ه پایگاه
نش��ده اند، بهتر و سریعتر اطالعات 

الزم را تکمیل کنند.

نای��ب رئیس ش��ورای رقابت گفت: 
براس��اس اجرای سیاس��ت های کلی 
اصل 44  ، این شورا قرار دادی را که در 
شرایط رقابتی نبوده یا حتی قراردادی 
را که منجر به انحصار می شود  ، باطل 
می کن��د. به گ��زارش واحد مرکزی 
خب��ر، عب��اس معمارن��ژاد، ش��ورای 
رقابت را ش��ورایی فرا ق��وه ای نامید 
ک��ه در عرصه رقابت از توانایی انجام 
اقدامات بسیاری برخوردار است. وی 
افزود: اعضای شورای رقابت ، متشکل 
از یک گروه 15 نفره ، ش��امل دو نفر 
از اعضای قوه قضائیه، سه نفر اعضای 
مجلس شورای اسالمی و بقیه از سایر 
دس��تگاه های اجرایی کشور است که 
اعض��ای دس��تگاه های اجرایی در آن 
با حکم ریاس��ت جمهوری انتخاب 

ش��ده اند. وی گفت: ب��ا توجه به این 
ترکیب، شورا یک شورای فرا قوه ای 
اس��ت که توانایی اقدامات زیادی را 
در عرص��ه رقاب��ت دارد. معمارن��ژاد 
گفت: به این ش��ورا براساس اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 ، ضمانت 
اجرایی قویی نیز داده ش��ده اس��ت و 
این شورا می تواند براساس تشخیص؛ 
ق��رار دادی را ک��ه در ش��رایط رقابتی 
نبوده یا حتی قراردادی را که منجر به 
انحصار می شود  ، باطل کند. معمارنژاد 
در مورد رأی شورا و ضمانت اجرایی 
آن ب��ا توجه به حض��ور دو قاضی در 
این شورا تصریح کرد: با اعالم صدور 
جریمه توس��ط یک قاضی، حکم به 
خودی خ��ود الزم االجرا می ش��ود. 
در کن��ار این مس��أله هی��أت تجدید 

نظری نیز وجود دارد. چنانچه کس��ی 
به رأی اعالم ش��ده اعتراضی داش��ته 
باش��د می تواند، تقاضای تجدید نظر 
دهد. دادگاه تجدید نظر نیز متش��کل 
از قضات دی��وان عالی و اقتصاددانان 
با تشکیل جلسه حکم نهایی را اعالم 
می کند. وی گف��ت: تصمیم های این 
شورا بر عملکرد دستگاه های اجرایی 
یا بر هیأت  وزیران یا سایر دستگاه ها 

نیز جنبه مشورتی و نظارتی دارد.
 نایب رئیس ش��ورای رقابت تصریح 
کرد: ش��ورای رقابت براساس قانون 
اصالح موارد برنامه چهارم توسعه و 
اصالح اصل 44 و به منظور جلوگیری 
از انحصار و توسعه رقابت یا تسهیل 
رقابت تشکیل شده است و رقابت را 
آسان می کند. وی با بیان این نکته که 

تشکیل این شورا در چارچوب اصول 
اولیه اقتصادی بوده اس��ت، گفت: هر 
کجا رقابت توسعه پیدا کند، رقابت نیز 
تسهیل می شود و این مسأله هم به نفع 
تولید کننده و هم مصرف کننده است.

 نای��ب رئیس ش��ورای رقابت گفت: 
منظور از ش��رایط رقابت آن است که 
هر کجا داد و س��تدی صورت گیرد، 
بای��د به تع��داد کافی ش��رکت کننده 
حضور داش��ته باشد و هرچه خریدار 
و فروشنده بیشتر باش��د بازار رقابتی 

بهتر می شود. 
منظور از شرایط رقابت، محدود کردن 
ش��رایط مصنوعی و محدودیت های 
دولت��ی و آگاهی و داش��تن اطالعات 
ش��فاف در خصوص وضعیت بازار 

است.

جهان نما

مقام��ات اطالعات��ی بلندپای��ه امریکا در 
س��خنانی در کنگ��ره ای��ن کش��ور از احتمال 
حم��الت القاع��ده در خاک امریکا در س��ه تا 
ش��ش ماه آینده، خبر دادند. لئ��ون پانتا رئیس 
سازمان جاسوس��ی امریکا )س��یا( اعالم کرد: 
گروه تروریستی القاعده قصد دارد عوامل خود 
را برای حمالت جدید در داخل خاک امریکا، 

به این کشور اعزام کند.
پانت��ا در س��خنانی در کمیت��ه اطالع��ات 
س��نای امریکا می افزای��د: القاع��ده همچنین 
افراط گرای��ان داخل امریکا را ب��رای اقدام به 
خش��ونت تحریک می کند. وی خاطرنش��ان 
ک��رد: بزرگترین تهدید این نیس��ت ک��ه ما با 
حمله ای مشابه حمالت یازده سپتامبر مواجه 
خواهیم شد بلکه این است که القاعده در حال 
تغیی��ر روش های خود به گونه ای اس��ت که 
برخی مواقع شناس��ایی آن دشوار است. رئیس 
س��یا با ارائه ارزیابی ساالنه خود از تهدیدهای 
تروریس��تی پیش روی امریکا ب��ه کنگره این 
کش��ور، اعالم ک��رد: القاعده ب��ه توطئه های 

جدید تروریس��تی روی آورده است و به طور 
فزاینده ای نیروهای تازه کاری را جذب می کند 
ک��ه کمترین آموزش را دیده اند و با تجهیزات 
ساده اقدام به حمالت می کنند. پانتا همچنین 
در خصوص خطر افراط گرایانی که ش��خصًا 
اقدام می کنند، هش��دار داد و خاطرنشان کرد: 
م��ا باید توجه خود را به این مس��أله به عنوان 
تهدید اصلی برای امری��کا معطوف کنیم. این 
س��خنان بیش از یک ماه پس از خنثی ش��دن 
ماجرایی عنوان می شود که توطئه عمر فاروق 
عبدالمطل��ب تبعه نیجریه ب��رای منفجر کردن 
هواپیم��ای امریکایی در دیترویت بیان ش��ده 
اس��ت. این ارزیابی همچنی��ن چند ماه پس از 
آن صورت می گیرد که نضال حس��ن سرگرد 
ارتش امریکا با تیراندازی به س��وی س��ربازان 
پایگاه فورت هود واقع در تگزاس، سیزده تن 
را کشت. به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، 
ارزیابی ساالنه سازمان جاسوسی امریکا نشان 
دهنده افزایش نگرانیه��ا در خصوص احتمال 

حمالت تروریستی در این کشور است.

درآمد گروه ه��ای مافیایی به رغم کاهش 
تولید صنعتی ایتالی��ا حداقل 8 درصد افزایش 

یافته است.
روزنامه اینترنتی روس��ی نوویه ایزوس��تیا 
در مقاله ای با اش��اره به اینکه نتایج تحقیقات 
انجم��ن کانفسرس��نتی و س��ازمان اس.او.اس 
ایمپرس��ا خیلی نگران کننده اس��ت و نش��ان 
می دهد مافی��ا مواضع خ��ود را تحکیم کرده 
است چنین می نویسد: در حال حاضر گردش 
پولی س��ازمان های تبهکار ایتالیا 7 درصد کل 

صنایع کشور را تشکیل می دهد.
به نوشته تحلیلگر روزنامه در همان اوایل 
بح��ران کارشناس��ان پیش بین��ی کردند درآمد 
بزرگترین ش��بکه س��ازمانهای تبهکار ایتالیا از 
محل ربا خواری افزایش می یابد. اما باید گفت 
موضوع به همین جا ختم نمی شود. تبهکاران 
به ط��رز فعالی به پولش��ویی ادامه می دهند و 
هی��چ مش��کلی ه��م در زمینه نیروی انس��انی 
ندارن��د چون به مرور زمان تعداد بیش��تری از 
اقتصاددانان و کارشناس��ان مال��ی متبحر را به 
همکاری جذب می کنند. بر اس��اس تحقیقات 
انجام شده میزان تقاضا برای پول آزاد در ایتالیا 
در حال حاضر چنان زیاد اس��ت که مافیا حتی 
س��عی می کند پولهای کثیف را در بازار اوراق 
بهادار تبدیل کند. نگرانیهای بسیار جدی وجود 
دارد که تبهکاران س��ازمان یافت��ه حتی بتوانند 
ش��رکتهای بس��یار بزرگ را به خدمت بگیرند 
و س��هام آنها را بخرند و به یک س��رمایه گذار 
بزرگ تبدیل شوند و به تدریج کنترل همه چیز 

را به دست بگیرند.
نویسنده روزنامه در ادامه یادآور می شود 
حجم کلی گردش مالی مافیا در س��ال 2009، 
135 میلیارد یورو بوده اس��ت. نیمی از درآمد 
مافی��ا یعنی ح��دود 68 میلیارد ی��ورو از محل 
تجارت مواد مخدر، انس��ان، س��الح و قاچاق 
کاال به دست آمده است. همچنین باید به قمار، 
انواع و اقسام جعل اسناد و پول، درآمد حاصل 
از قرارداده��ای مربوط ب��ه خدمات عمومی و 
اس��تفاده از نیروی کار غیر قانونی اش��اره کرد 
ک��ه 25 میلی��ارد یورو برای تبه��کاران عایدی 
داشته اس��ت. همین مبلغ از محل باجگیری و 

رباخواری به دس��ت آمده اس��ت. بقیه درآمد 
مافیا از محلهای دیگر تأمین ش��ده که از جمله 
آنه��ا می توان به یک میلی��ارد یورو حاصل از 
سرقتهای مسلحانه و 600 میلیون یورو حاصل 
از فعالی��ت غیر اخالقی، اش��اره ک��رد. اما در 
مورد مخارج مافیا باید گفت در س��ال گذشته 
صندوق پرداخت حق��وق مافیا به تنهایی یک 
میلی��ارد و 170 میلیون ی��ورو پول خرج کرده 
است. دو میلیارد و 750 میلیون دالر هم صرف 
خرید مقامات دولتی شده است. تبهکاران 26 
میلیارد یورو در زمینه تجارت، ملک و س��ایر 
عرصه های قانونی س��رمایه گذاری کرده اند. 
19 میلی��ارد و 500 میلی��ون یورو هم از طریق 
پولشویی به دس��ت آمده است. به این ترتیب 
س��ود خالص مافیا در س��ال 2009 حدود 78 

میلیارد یورو بوده است.
البته باید گفت مقامات ایتالیا دس��ت روی 
دس��ت نگذاش��ته اند. به عنوان نمونه سیلویو 
برلوس��کنی به تازگی وعده داده تا سال 2013 
مافیا را ریش��ه ک��ن کند. اما ب��ا وجود برخی 
موفقیتهای دول��ت از جمله دس��تگیری دهها 
تبه��کار بلند پای��ه از جمله دومنیک��و راکولی 
سرکرده بزرگ مافیا پس از 15 سال ایتالیایی ها 
با چنی��ن اظهاراتی با بدبینی برخورد می کنند. 
روبرتو مارونی وزیر کش��ور ایتالیا اعالم کرده 
که طی دو س��ال اخیر نیروه��ای دولتی کاال و 
اموال مافیا را ب��ه ارزش بیش از هفت میلیارد 
ی��ورو توقی��ف کرده ان��د که می ت��وان آن را 
موفقیت خوبی به شمار آورد. اما مخالفان تأکید 
می کنند که عملکرد دولت در این زمینه دائمی 
نیست و حتی در برخی موارد مبارزه با جنایات 
سازمان یافته ضعیف می ش��ود. آنها به عنوان 
نمونه به پیش��نهاد مقام��ات در مورد تصویب 
قانونی اش��اره می کنند که استراق سمع یعنی 
یکی از مهمترین روش��های کس��ب اطالعات 
توسط نهادهای انتظامی را در حد قابل توجهی 
مح��دود می کند. همچنین می ت��وان به قانون 
سال گذشته اش��اره کرد که امکان بازگرداندن 
میلیارده��ا یورویی را که مافیا برای پولش��ویی 
و قانونی کردن درآمد خود مورد اس��تفاده قرار 

می دهد فراهم می کند.

راه پيشرفت علمی با همه توان و شتاب ادامه يابد

نمایندگان 8 کشور به منظور فشار بر دولت 
ژاپن برای امضای پیمان بین المللی منع ربودن 
فرزن��دان خانواده با وزیر ام��ور خارجه ژاپن 
مالقات کردند. ش��واهد حاکی اس��ت صدها 
والدین خارجی دسترسی به فرزندان خود در 
ژاپن را از دس��ت داده اند. زیرا دادگاهها هرگز 
به طور واقعی نگهداری از فرزندان را به والدین 

خارجی جدا شده نمی دهند. ژاپن تنها کشور 
از بین 7 کشور صنعتی است که قرارداد 1980 
Hague را امضا نکرده اس��ت. قرارداد مبنی 
بر این اس��ت که کشورها ملزم به بازگرداندن 
فرزندان به محل اقامت دائمی آنها از کشوری 
هستند که به اشتباه در آنجا نگه داشته شده اند.    
ترجمه: سامره شجاعی

یک فعال چینی که 90 روز را در بیرون از 
خانه در فرودگاه بین المللی ناریتا گذرانده بود، 
اعالم کرد به تحصن خود خاتمه می دهد. او 
که چندین بار از ورود به کشورش منع شده 
ب��ود پس از دیدار با مقامات چینی به تحصن 
خ��ود پایان داد. فنگ زنگ ه��و از ماه نوامبر 
در مخالفت با دولت چی��ن که مانع از ورود 

او به چین شده بود در فرودگاه ناریتا زندگی 
می کرد. او با نوش��تن مطلبی درباره تخلفات 
دولتمردان محلی و حمایت از دانش��جویان 
مخالف، خشم دولت چین را برافروخته بود. 
عفو بین الملل او را که 3 سال را در زندان به 
سر برده است به عنوان مدافع برجسته حقوق 

بشر توصیف می کند.

ژاپنی ها به دنبال فرزندان خود

خاتمه تحصن یک فعال سیاسی

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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رئیس سیا از احتمال حمالت تروریستي در 
امریکا در چند ماه آینده خبر داد

درآمد مافیا با وجود بحران درحال افزایش است

چی��ن اعالم کرد ب��ا هرگونه دی��دار میان 
ب��اراک اوباما رئیس جمهوري امریکا و داالیي 
الما رهب��ر تبعی��دي بودائیان تبت به ش��دت 
مخالف است. ما جائوش��و سخنگوي وزارت 
امور خارجه چین در بیانیه اي اعالم کرد: چین 
با س��فر داالی��ي الما به امریکا و دیدار س��ران 
امریکا با وي تحت هرنام و یا ش��کلي به طوري 
ج��دي مخالف اس��ت. به گ��زارش خبرگزاري 
فرانس��ه، این اظهارات در پي آن مطرح شد که 
کاخ سفید اعالم کرد باراک اوباما و داالیي الما 

با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

چین با دیدار اوباما و داالیي الما به 
شدت مخالف است



اشارهمحمدرضا پهلوی که بود؟
چرا محمدرضا پهلوی در بحران شرایط،
 همیشه فرار را بر قرار ترجیح می داد؟

چرا محمدرضا، غرب را به عنوان تکیه گاه خود 
انتخاب کرد؟

ــه های آن ــخصیت محمدرضا و ریش دوگانگی ش
از مهمتری��ن عالئم آس��یب پذیری س��اختارهای 
هوش��ی این اس��ت که بیمار قدرت تجرید )عملی 
از ذهن ک��ه صفتی از صفات چی��زی، یا جزئی از 
اج��زای معنایی را ب��ه نظر آورده و س��بب غفلت 
از صف��ات اج��زای دیگ��ر ش��ود، در صورتی که 
آن ج��زء ی��ا آن صفت ب��ه تنهایی و مس��تقاًل نمی 
توان��د وجود داش��ته باش��د( و تعمی��م )عمومیت 
دادن( را از دس��ت می ده��د و اضطراب و ناامنی، 
وج��ود او را فرا می گیرد و نابال��غ باقی می ماند. 
هر یک از مراحل س��اختارهای هوشی به فرد 
کمک می کند از جنبه های تخی�لی به منطق روی 
آورد و ق��درت اس��تدالل را در او زنده کند. داد و 
ستد ساختارهای هوش��ی از مراحل پایین به باال و 
نتیجه گیری از س��وی مرحله نهایی هوش��ی باعث 
می ش��ود فرد بتواند قدرت تجری��د و تعمیم را از 
طریق برداش��ت های خود از محیط داشته باشد اما 
هنگامی که فردی در شرایط تربیتی سخت و خشن 
ق��رار می گیرد تخی��ل در او به ق��درت خود باقی 
می مان��د و به بلوغ موردنظر نمی رس��د و به جای 
مالک ه��ای عقل��ی، جنبه های رفت��اری و خیالی، 

بیشتر در او تسلط پیدا می کند. 
خشونت و ش��یوه های تربیتی خشن رضاخان 
و همچنین مواظبت بی��ش از حد و حضور دائمی 
در مدرس��ه یا محل زندگی باعث ش��د محمدرضا 
در تخیل باقی بماند و س��اختارهای هوش��ی او در 
مراحل مختلف دچار آس��یب دیدگی شدید شود و 
نتواند قدرت فکر و ارزیابی مسائل را داشته باشد.

 انگلی��س و امریکا نیز به خوبی از این امر آگاه 
بودند و اضطراب و رش��د تخیل ش��اه را تش��دید 
می کردند و محمدرضا را در تمام طول س��لطنتش 
در تخیل و اضطراب نگاه داش��تند تا برای همیشه 
نابالغ بماند و نیاز به قیم داشته باشد. روابط خشن 
تاج الملوک و رضاخان در کانون خانواده و شدت 
خش��ونت و مواظبت بیش از حد از محمدرضا در 
مسائل درسی و زندگی باعث شد محمدرضا رشد 

طبیعی ذهنی نداشته باشد. 
هنگامی که حسین فردوست از سوی معلمش 
به مأموریت فرستاده ش��د از سوی رضاخان برای 
تکمیل کادر کالس محمدرضا معرفی می ش��ود و 
او نزد محمدرضا م��ی رود، ما به خوبی می توانیم 
اولین گرایشات روحی محمدرضا را مورد ارزیابی 
قرار دهیم. فردوس��ت می گوید: »ما سه نفر بودیم 
ام��ا محمدرضا وقتی به من نگاه ک��رد مرا انتخاب 
ک��رد.« )الزم به ذکر اس��ت حس��ین فردوس��ت به 
دلی��ل فقر خانوادگی و عدم حض��ور پدر در خانه 
و مأموریت ه��ای خ��ارج از ته��ران برای کس��ب 
درآم��د بیش��تر، عم��اًل در ش��رایطی ق��رار گرفت 
ک��ه از همان دوران کودکی احس��اس مس��ئولیت 
می کرد و سرپرس��تی خانواده را به عهده داش��ت. 
یک��ی از مهمتری��ن دالیل کندذهن��ی محمدرضا و 
ذه��ن فع��ال فردوس��ت در همین مطلب اس��ت.( 
فردوس��ت که ذهنی تیز و موقعیت ش��ناس داشت 
از همان ابت��دای کار، حاالت روحی محمدرضا را 
تش��خیص می دهد و می فهم��د در مقابل ولیعهد 
باید چهره ای صمیمی، قابل اعتماد و مطیع را بروز 
دهد. این حاالت فردوس��ت بعدها در دس��تور کار 
بس��یاری از رجال دولت قرار گرفت که در دوران 
محمدرضا او را احاطه کرده بودند. افرادی متملق و 
چاکرمنش چون امیرعباس هویدا که طوالنی ترین 
زمان نخست وزیری شاه را به خود اختصاص داد. 
خش��ونت و جذبه رضاخان و ترس بیش از حدی 
که محمدرضا از او داش��ت او را فاقد عشق ورزی 

و دوست داشتن کرد. 
عواطف و عش��ق ورزی از س��وی یک فرد، به 
دو حالت خود را نش��ان می دهد: یا ش��کل بدوی 
به خود می گیرد یا انس��انی. در ش��کل بدوی، فرد 
تمایالت دوستی شدیدی از خود بروز می دهد اما 
این عالقه و عشق، بیشتر نوعی فرافکنی است یعنی 
فرد از روی ناامنی، خود را عاش��ق و عاطفی نشان 

می دهد که او را بپذیرند.
 در اص��ل ناخودآگاه، فرد با وج��ود تظاهر به 
عش��ق به جمع و مردم دوس��تی، چی��زی جز خود 
را نمی شناس��د. جمالتی نظیر»خدمت به مردم« و 
»مأموریت برای وطنم«، »عش��ق ب��ه میهن و خاک 
ایران زمی��ن« و »بردن جعبه ای خاک از کش��ور«، 
همگی تظاهرات خودمحوری و فردی و ناخودآگاه 
و سرکوب های محمدرضا بودند که شکل مردمی 
به خ��ود گرفته ب��ود. محمدرضا از هم��ان دوران 
کودک��ی دچ��ار چنین بیماری ای گش��ته و قدرت 

عشق ورزیدن را از دست داده بود. 
نمون��ه آن را می توان از خاطرات فردوس��ت 
ذکر کرد. با وجودی ک��ه محمدرضا با تمام وجود 
به فردوست وابس��ته بود و همگان می اندیشیدند 
محمدرضا به فردوست واقعًا عالقه مند است، یک 
»موتور س��یکلت«، تمام ادعای محمدرضا را افش��ا 
می کند. داستان خرید موتورسیکلت برای ولیعهد 
و آوردن آن به کاخ باعث می ش��ود فردوست بنابر 
طبع کودکانه اش به موتورسیکلت عالقه مند شود 
ول��ی محمدرضا حتی حاضر نمی ش��ود لحظه ای 
آن موتور را در اختیار فردوس��ت قرار دهد. شدت 
این ممانعت تا حدی می ش��ود که فردوست آن را 

می دزدد و به خانه می برد. 
خود دوس��تی و خودش��یفتگی در محمدرضا 
از هم��ان ابتدا با ای��ن برخورد تظاه��ر می کند و 
انگلیس��ی ها می دانس��تند با وقوف کام��ل به این 
ویژگی، اگر »جمهوریت« را جلوی »سلطنت« علم 
کنند محمدرضا به هر کاری تن می دهد و در پایان 

جنگ جهانی دوم چنین کردند. 
همچنی��ن در دوره رزم آرا و اع��الم جمهوری
 نی��ز اختالفات س��طحی امریکا و انگلیس بر س��ر 
ای��ران، کاماًل برنامه ریزی ش��ده ب��ود. فرد ناامن و 
خود ش��یفته و دوگانه، نیازهای خود را می بیند و 
هرگز حاضر نیست نسبت به دیگران ذره ای رحم 

و ش��فقت داش��ته باشد. رضاخان نس��بت به آینده 
س��لطنت خود اضطراب ش��دید داشت و عملکرد 
خش��ن او بر روی محمدرضا کاماًل چنین حالتی را 

مشهود می سازد.
 محمدرضا در کت��اب »مأموریت برای وطنم« 
می گوی��د: »من تا زمان ولیعهدی با مادر و برادران 
و خواه��ران خ��ود زندگی می ک��ردم، ولی بعد از 
تاجگ��ذاری به دس��تور پدرم از آنها جدا ش��دم و 
پ��درم دس��تور داد تحت تربیت خاص��ی که آن را 
تربیت مردانه نام نهاد قرار گیرم.« رضاخان به دلیل 
ناآگاهی و بی سوادی، شیوه تربیت و مراحل آن را 
در سختگیری و انضباط شدید جستجو می کرد. به 
همین علت اجازه نداد محمدرضا در دوران کودکی 

واقعًا کودک باشد.
 او تص��ور می ک��رد با زور و اجب��ار می توان 
یک ک��ودک را بالغ کرد. بیرحمی در محمدرضا را 
می توان از این گفته فردوست فهمید که می گوید: 
»محمدرض��ا طی دوره 6 س��اله دبس��تان نظام در 
کالس مخصوص به شاگردان خیلی ظلم می کرد. 
ب��ه خصوص بعضی ها را خیل��ی آزار می داد. هر 
روز نوب��ت یک نفر بود ک��ه آزار ببیند.« روحیات 
محمدرضا بعدها در این خصوص تش��دید ش��د و 
الگ��وی تربیتی رضاخان باعث ش��د او نس��بت به 

زیردست خشن و بیرحم باشد و از باال دست کاماًل 
تمکین کند، چنان که نسبت به انگلیس و امریکا در 

تمام سلطنتش چنین بود. 
روحیه محمدرضا تا آخر عمر کمی و ش��کلی 
باق��ی ماند و هیچ نیروی اراده، قدرت و صالبت از 
او ب��روز نکرد و قدرت خالقی��ت و ذهنی تحلیل 
گر که از مش��خصات یک رهبر جامعه است در او 

وجود نداشت.
فردری��ک ژاکوب��ی یکی از محصلین مدرس��ه
 لُه روزه در »مجله نیوزویک« چنین می گوید: »در 
آن موقع مدرس��ه دو برابر بیش از س��ایر ملیت ها، 
محصل امریکایی داش��ت که بیشتر از خانواده های 
دیپلمات هایی بودند که در اروپا مشاغلی داشتند.

 بسیاری از فرزندان خانواده هایی که در کشور 
خود حکومت یا س��لطنت می کردن��د نیز در آنجا 
درس می خواندند. ورود پهلوی، بعد از ظهر همان 
روز که من به مدرس��ه وارد ش��دم اتف��اق افتاد. او 
با تش��ریفاتی وارد مدرس��ه ش��د و مدیر مدرسه و 
همس��رش با ش��تاب به اس��تقبالش رفتند که او را 
هر چه زودتر به آپارتمانش برس��انند... ما چند نفر 
دان��ش آموز، روی نیمکتی در زیر درختی نشس��ته 

بودیم.
 چارل��ی چیل��دز ی��ک دانش آم��وز امریکایی 

همسن و سال من، که یک ماه پیش به مدرسه آمده 
بود ب��رای من از بازی بیس ب��ال صحبت می کرد 
و طوری غرق صحب��ت بودیم که به اطراف توجه 
نداش��تیم. ناگهان دیدیم ک��ه »پهلوی« به ما نزدیک 
ش��ده و از بی توجهی م��ا ناراحت اس��ت. خیلی 

نزدیک شد.
 او مانند ببری که قصد گرفتن ش��کار خود را 
دارد و به کمین نشسته، به جلو و عقب می جهید و 
چند دقیقه چنین وضعی داشت ولی کسی به او اعتنا 
نکرد تا اینکه ناگهان عصبانی و به زمین میخکوب 
ش��د و ب��ا یک حرکت و اش��اره بازوی راس��ت و 
حرکت تند س��رش به م��ا نهی��ب زد برخیزیم. ما 
چیزی از این حرکت او نفهمیدیم ولی باالخره پس 
از تفکر و تردید دانس��تیم می خواهد روی نیمکت 
ما بنش��یند و می خواست ما به یکدیگر فشار دهیم 
تا جایی برایش باز ش��ود. ولی چ��ون واقعًا جایی 
ب��رای او نبود، با فش��ار دادن به ه��م، به زور جای 
کمی در وس��ط نیمکت ب��از کردیم. این حرکت به 
جای اینکه او را آرام کند، بیشتر خشمگینش کرد.

 ب��ا زبانی نیمه فرانس��ه و نیمه انگلیس��ی به ما 
فهماند در مقابل ولیعهد ایران اشخاص باید بایستند 
و نه اینکه نشس��ته به این طرف و آن طرف حرکت 
کنن��د. یکی از دانش آموزان خنده اش گرفت و او 

را مس��خره کرد و س��پس همگی قاه ق��اه به خنده 
افتادیم. »پهلوی« که بس��یار رنگ پریده و ش��رمنده 
بود با چارلی چیلدز دس��ت به یقه ش��د. »چارلی« 
دو س��ال از او کوچکتر بود ولی پسری عصبی بود 
و با س��رعت او را به زمین زد و روی هم غلتیدند. 
پهلوی نقش زمین ش��ده ب��ود و نفس نفس می زد 
و چارلی مانند اس��ب روی او نشس��ته بود. چیزی 
نگذشت که »پهلوی« فریاد زد: بخشش... بخشش.

 موهای��ش پریش��ان ش��ده و روی چه��ره و 
چش��مانش ریخته بود و گونه هایش خراش��یده و 
خ��ون آلود ب��ود. از بینی اش خ��ون می ریخت و 
پیراهنش پاره شده بود. او در میان تعجب ما از زمین 
برخاست و با لبخند دستش را به طرف چارلی دراز 
کرد و آن را دو یا سه بار فشرد و با دست دیگر به 
عالمت دوستی به پشت او زد. از آن پس ما هیچ گونه 
ناراحتی از پهلوی نداشتیم.« حادثه فوق الذکر بیانگر 

حاالت غیرطبیعی محمدرضا است.
 ش��ناخت شناسی علمی می گوید سن پایین و 
کودکان��ه در مراحل اولی��ه، ابقای حجم را در ذهن 
بازسازی می کند و برداشت کودک از محیط، صرفًا 
ش��کلی بوده و قدرت تجزیه و تحلیل و تجرید و 

تعمیم را ندارد.
 در بیماران روانی، تشدید حاالت روحی بیمار 

از نِوروز به پس��یکوتیک یا روان پریش��ی به دلیل 
درگیری مدام با شرایط و مناسبات اجتماعی است 
چ��را که بیمار روحی نم��ی تواند تحلیل صحیحی 
از ش��رایط متغ�یر محیط و مناسبات اجتماعی خود 

داشته باشد. 
به س��بب درگیری پیاپی، ذهن خس��ته شده و 
ساختارهای هوشی دچار آسیب عمقی می شود و 
مورد دیگر این اس��ت که چون ف��رد بیمار توانایی 
اس��تدالل را ندارد جنبه های تقلیدی در او بس��یار 

رشد می کند.
 این تقلید به دو صورت حاصل می شود: اینکه 
یا از طرف مقابل که معیار تقلید از اوس��ت محبت 
ببیند و یا خش��ونت و ترس بیش از حد. فردریک 
ژاکوبی می گوید: »محمدرضا انتظار داشت ما او را 
ولیعه��د ایران ببینیم و در مقابل او س��ر خم کنیم.« 
این مطلب حاکی از آن اس��ت که ذهن محمدرضا 
قدرت تجرید و تعمیم نداش��ت و از ابتدایی ترین 

شکل تجزیه و تحلیل عاجز بود.
 نباید این اشتباه شود که او چون در ایران شکلی 
از مناسبات را تجربه کرده بود در مدرسه سوئیسی 
هم می خواست آن رفتار برای او تکرار شود. نکته 
مهم در این مس��أله آنجا است که محمدرضا تغییر 

مکان و زمان و محیط را متوجه نمی شد.
 ژاکوب��ی می افزاید: »با اینکه چارلی چیلدز از 
محمدرضا دو س��ال کوچکتر بود او را به س��رعت 
به زمی��ن زد و لب و بینی او را خ��ون آلود کرد و 
محمدرضا بالفاصله گفت: بخشش، بخشش و بعد 
با او دست داد و دیگر مزاحمتی برای آنها تا به آخر 
ایجاد نک��رد.« الگوی تقلیدی محمدرضا از پدرش 

رضاخان بسیار عمیق و وسیع بود.
 او در تقلی��د از الگوی رفتاری پدرش تا حدی 
پی��ش رفته بود که تصور می کرد این الگو در همه 
ج��ا کاربرد دارد اما ب��ه دلیل ضعف نفس، هنگامی 
که با برخورد قاطع و س��ریع چارلی چیلدز مواجه 
می شود کاماًل عقب می کشد و پرچم سفید را بلند 

کرده و خواستار دوستی و صلح می شود. 
فردوس��ت در مورد استعداد محمد رضا چنین 
می نویسد: »محمدرضا در ریاضیات بسیار ضعیف 
بود. اصوالً حوصله فکر کردن نداشت. او از همان 
کودک��ی اهل تفکر عمیق و هم��ه جانبه نبود. زود 
خسته می ش��د و بیشتر عالقه داش��ت پیشنهادات 
را بپذیرد، چون قبول پیش��نهاد زحمتی نداش��ت.« 
گفته فردوس��ت نش��ان می دهد محمدرضا ابزاری 
برای تفکر درس��ت به دس��ت نیاورده بود و عامل 
آن خش��ونت و فش��ارهای روح��ی رضاخ��ان بر 
محمدرضا بود. اصوالً هنگامی که قدرت اس��تدالل 
در فرد ضعیف باشد او بیشتر تمایل به مسائل کمی 
دارد. قابل ذکر است شرایط محیطی و تربیتی است 
ک��ه فرد را از ذهنیت کمی به کیف��ی و از تخیل به 

استدالل سوق می دهد. 
محمدرضا در مرحله کمی باقی ماند و بیش��تر 
سعی می کرد خود را در این مراحل نشان دهد. به 
همی��ن دلیل ب��ه ورزش روی آورد آن هم نه برای 
سالمت و تناسب اندام بلکه برای باال بردن قدرت 

جسمی خود.
 محمدرضا با این نگرش، نابالغی خود را نشان 
می دهد که چگونه بیشتر در ظواهر و اشکال باقی 
مانده بود. چنین نگرش��ی در 37 س��ال سلطنت او 

حضور چشمگیر داشت. 
گرایش او به ژاندارمی منطقه و انبار سالح های 
مختل��ف به دلیل نگرش کمی او بود. محمدرضا از 
همان دوران نوجوانی می کوش��ید او را در س��طح 
باالیی بپذیرند و هر جا حضور پیدا می کند مطرح 

باشد.
 به همین سبب باج دادن به اطرافیان به اشکال 
مختلف در تمام طول س��لطنتش ادامه داش��ت. او 
از اینک��ه مورد انتقاد یا تحقیر قرار گیرد به ش��دت 
می هراس��ید چ��ون فاقد اس��تقالل ش��خصی بود 
و ارزیاب��ی صحیح��ی از خود نداش��ت، اظهارنظر 

اطرافیان به شدت در او تأثیر می گذاشت. 
فردوس��ت می گوید: »محمدرضا می خواست 
خود را به عنوان ولیعهد مطرح کند، سوئیس��ی ها 
هم طبیعتًا او را با عنوان ولیعهد مسخره می کردند 
و کار ب��ه زد و خ��ورد و به��داری می کش��ید. در 
»لُ��ه روزه« محمدرض��ا فهمید ای��ن رویه بی فایده 
اس��ت و به جایی نمی رسد. لذا شگرد جدیدی در 
پیش گرفت. با تعدادی از ش��اگردان که به رابطه با 
او عالقه داشتند مناسبات دوستانه برقرار کرد. آنها 
را در س��اعات تفریح و ش��ب ها به اتاقش دعوت 
می کرد و تنقالت مفصلی به آنها می داد، همیش��ه 
در ای��ن اتاق 20 تا 25 نفر در حال خوردن تنقالت 

بودند.
 مس��أله جالب توجه اینکه محمدرضا هیچ گاه 
محصلین همس��ن و یا کوچکتر از خود را دعوت 
نم��ی کرد و کلیه کس��انی ک��ه در میهمانی های او 
ش��رکت می کردند دو، سه یا چهار سال بزرگتر از 

او بودند. 
در صحبت ها همیش��ه تالش می کرد خودش 
را به س��طح آنها بکشد و چون آنها بلند قدتر بودند 
و نمی خواست در کنارشان کوتاه جلوه کند گاهی 

با یک حرکاتی روی پنجه پا بلند می شد.«
 محمدرضا بعدها با کسب قدرت و برخورداری 
از امکانات وس��یع ثروت این ملت، برای تس��کین 
حال��ت بیمارگونه خ��ود خرج ه��ای فراوانی کرد. 
خودش��یفتگی و عقده خودبزرگ بینی او ناش��ی از 
خش��ونت و تحقیرهای گذش��ته، در جشن های دو 
هزار و پانصد س��اله نمود پیدا ک��رد و بودجه های 
کالنی صرف آن شد تا شاه را در منطقه و سطح جهان 
مطرح سازد. امریکا نیز به این حالت محمدشاه دامن 
می زد چرا که می خواست شکوه و عظمت اسالمی 
- ملی را به ش��کوه شاهنشاهی مبدل سازد؛ او مبالغ 
زیادی به روزنامه ها و مجالت خارجی باج می داد 
تا در وصف او بنویسند و انتقادی از حکومت او به 

عمل نیاورند.

ش��اه در تمام طول عمر خود حتی یک لحظه از 
سلطه بیرونی )یعنی رضاخان و انگلیس و امریکا( 
رهایی نیافت و از سوی دیگر اسیر و زندانی توهمی 
شدید و رشد یافته در درون خویش بود. با اینکه 
خود را شیفته و دنباله رو ژنرال دوگل می دید و 
تمایل ش��دید داشت تا در شرایط بحرانی کشور 
و در صورت ایجاد حوادث غیرمترقبه، همچون 
رهبرانی چون ناپلئون یا دوگل ظاهر ش��ود و به 
مثابه یک قهرمان اس��طوره ای و فناناپذیر شود، 
اما در واقعیت همیش��ه عکس آن بود و با اولین 
جرقه های بحرانی در حکومتش، فرار را بر قرار 
ترجیح می داد. دوگانگی شخصیت شاه سبب شد 
سرانجام او در تخیلی که به آن شکل واقعی داده 
بود، تثبیت شود. او صرفاً در مواقع بحرانی کمی 
به خود می آمد اما اکثراً در حالت مس��تی به سر 
می برد. تفاوت محمدرضا و فیلم چاپلین در این 
بود که هر بحرانی که محمدرضا دچار آن می شد 
او را به مستی بیش��تر سوق می داد و او به جای 
عبرت آموزی و پند گرفتن از آن بحران، عکس 
آن عمل می کرد و این داستان عملکرد ناخودآگاه 
در طول تاریخ است که بسیاری از نوسانات عظیم 
تاریخ را به خود اختصاص داده است. دوگانگی 
شخصیت شاه در اواخر حکومتش به اوج خود 
رسید و امریکا در آن نقشی بسیار اساسی داشت 
خصوصاً در دوران ریاس��ت جمهوری ریچارد 
نیکس��ون بیماری روحی شاه به اوج خود رسید. 
محمدرضا در بحران ها نهایت ضعف را از خود 
بروز م��ی داد همان گونه که در ش��رایط عادی 
عظمت و اقتدار تخیلی و بیمارگونه ای را در حد 
جانشینی کوروش نمایان می ساخت. محمدرضا 
که به جهان رهنمود اقتصادی می داد، معتقد بود 
ک��ه ایران به زودی به عن��وان ژاپن دوم در صف 
پنج کش��ور صنعتی جهان قرار خواهد گرفت و 
به همین منظور آهنگ رش��د اقتصادی ایران را با 
کره جنوبی آغاز کرد. اما در اوج شکوفایی  قیمت 
نفت، ساختار اقتصادی کشور را به سمت هولناکی 
س��وق داد و نه تنها ش��بیه ژاپن نشد بلکه از کره 
جنوبی هم عقب تر ماند و به قول کارشناس��ان 
اقتصادی، ایران در دوران ش��اه به نابودی کشیده 
ش��د. درآمد حاصل از نفت یا صرف جش��ن ها 
و بذل و بخشش های ش��اه به کشورهای دیگر 
می شد یا به  جیب چاپلوسان سرازیر می شد و 
یا جهت خرید سالح های نظامی از کشورهای 

امری��کا و انگلی��س و فرانس��ه و... ب��ه مصرف 
می رسید. شاه پس از جنگ جهانی دوم یکی از 
بحران های بسیار تند را پشت سر گذاشت و آن 
دوران نخست وزیری دکترمصدق بود. به لحاظ 
روانشناسی و با مالک های علم شناخت شناسی 
می ت��وان گفت حوادثی که منجر به کودتای 28 
مرداد شد به بهترین شکل ممکن چهره واقعی شاه 
را عریان ساخت و عمق ضعف و ناتوانی روحی 
او را به معرض نمایش گذاشت و انقالب اسالمی 
برای همیشه چنین روحیه ای را دفن کرد. تفاوت 
ظریفی که بین کودتای 28 مرداد و انقالب بهمن 
57 وجود دارد، این است که شاه در دوران نخست 
وزیری دکترمصدق هنوز ظرفیت محدودی برای 
زندگی معمولی در خارج را داشت اما در انقالب 
اس��المی به دلیل تس��لط کامل ناخودآگاه و اوج 
اقتدار پوشالی خود که کاماًل با او یکسان سازی 
کرده بود دیگر اندک ظرفیتی برای زندگی معمولی 
نداشت. چون سال ها در شرایطی حکومت کرده 
بود که در داخ��ل، هیچ نیرویی در مقابل او قرار 
نمی گرفت و همین ش��رایط باعث ش��ده بود با 
سرکوب های گذشته و ترس ها و اضطراب ها و 
تحقیرها، شکل حیوان افسار گسیخته ای به خود 
بگیرد. در چنین حاالتی فرد به محض از دس��ت 
دادن موقعیت��ی که ناخ��ودآگاه در ذهن او تثبیت 
کرده، به س��رعت دچار از هم پاشیدگی روحی 
می شود. در واقع زمان مرگ شاه هنگامی بود که 
از فرودگاه مهرآباد به خ��ارج پرواز کرد. بازتاب 
رفتار شاه و سخنانش در بحرانی تر شدن اوضاع، 
نیاز به تأمل و تحلیل با مالک های تخصصی دارد. 
در روانشناسی، بین ترس و اضطراب تفاوت قائل 
هستند. تعریفی که در خصوص ترس می دهند 
عبارت اس��ت از: »ترس« عکس العمل طبیعی و 
متناسب فرد، در مقابل سوژه یا عامل بیرونی؛ مثاًل 
اگر فردی با مش��اهده یک ش��یر درنده پا به فرار 
بگذارد عکس العمل متناس��ب با سوژه نشان 
داده است اما اگر با دیدن یک سوسک بگریزد 
عکس العمل غیرطبیعی و نامتناس��ب با سوژه 
از خود ارائه داده اس��ت. چنی��ن حالتی را در 
ف��رد »اضطراب« می گویند. ب��ه عبارت دیگر 
» اضط��راب عکس العم��ل افراطی و هیجانی 
در مقاب��ل عامل بیرونی اس��ت« که باید گفت 

محمد رضا به این بیماری دچار بود!
 تنظیم برای زاینده رود: سپیده نصراصفهانی

ش��خص منفعل، توانایی هیچ گونه تغییری را در  
محیط زندگی خود ن��دارد و صرفاً یک مقل�د و 
دنباله رو چش��م و گوش بسته باقی می ماند. اما 
انسان فعال نسبت به هر پدیده ای و عامل مسلط 
بیرونی عکس العمل نش��ان می دهد. او سعی و 
کوش��ش فراوان می کند تا با تغییر محیط، بر آن 
مسلط شود. شخصیت  شاه یک تیپ منفعل بود 
و به همین دلیل سوئیس برای او محیطی دلچسب 
جلوه می کند. چون زیبایی آنجا انعکاسی آینه وار 
در ذهن محمدرضا داشت. فشارهای روحی دوران 
کودکی محمدرضا، در س��نین ب��اال  نیز او را رها 
نمی س��اخت و حمل��ه و هجوم س��رکوب ها، 
اضطراب ه��ا و ترس، به انح��ای مختلف بر او 
احاطه داشت. در روانشناسی، چنین حاالتی یعنی 
حضور دوران کودکی در س��نین باال را به »روان 
پری��ش« و »روان نژند« تقس��یم بندی ک��رده اند. 
»فروید« روانپزش��ک اطریشی، در این خصوص 
مثالی می زند  که بسیار گویا است. او می گوید: 
»س��رکوب ی��ک خواس��ت در دوران کودکی و 
نوجوان��ی  نابود و ناپدید نخواهد ش��د، بلکه به 
صورت مزاح��م باقی خواهد مان��د.« مارگارت 
الینگ در کتاب »مصاحبه با شاه« می نویسد: شاه 
چون کار و وظیفه ای نداشت، روزها را با ثریا به 
اسب سواری، شنا و بازی هندبال می گذراند. کم 
کم مثل ناصرالدین  ش��اه  که در س��ال های آخر 
سلطنت، شب و روزهای دربارش را با  بازی ها 
و ش��وخی های عجیب و غری��ب می گذرانید، 
محمدرضا پهلوی نیز اوقاتش را با بازی های کاماًل 
بچگانه، شوخی و حتی دلقک بازی می گذرانده تا 
حدی که مثل یک کودک، همیشه احساس درونش 
را هم ارضاء می ک��رد. ثریا به یاد می آورد: »مثاًل 
وسط تماشای یک فیلم، او یکهو یواشکی از کنار 
میهمان ها از اتاق بیرون می خزید، وقتی داستان 
فیلم به جاهای حساس رسیده بود، ناگهان صدای 
عوعوی سگ همه را تکان می داد ولی بعد معلوم 
می شد اعلی حضرت بوده اند که صدای عوعوی 
وحشتناک سگ را در می آوردند. در موردی دیگر 
هنگام بازی بریج، ناگهان تمام خانم ها با جیغ از 
روی صندلی هایش��ان باال پریدند چون دیدند از 
روی دامن هایشان عنکبوت و رتیل و قورباغه باال 
می رود... اینها اسباب بازی هایی بودند که شاه از 
امریکا برای خودش آورده بود.« ثریا این شوخی ها 
را احتماالً به این حس��اب می گذاشت که تنش 
روحیه شاه را کاهش می دادند. خودش تازگی ها 
شروع کرده بود به خواندن کتاب های روانشناسی 
یونگ و فروید و می گوید: »این کتاب ها به من 
کمک می کردند او را دلداری دهم، چون گهگاه 
به  افس��ردگی ف��رو می رف��ت.« در واقع هجوم 
سرکوب های کودکی باعث اعمال و حرکات شاه 
می شد. زمان چنین شوخی هایی، از سوی شاه آن 
هم با در آوردن صدای سگ بسیار مهم است. شاه 
در زمانی دست به چنین کارهایی می زند که دکتر 
مص��دق کاماًل  او را از کار برکنار کرده و به تعبیر 
دیگر از او خواسته »سلطنت« کند نه »حکومت«.  
بحران و فشارهای روحی با هجوم افکار کودکی 
ارتباط تنگاتنگ دارد. ش��اه به تدریج وارد مراحل 
جدید زندگی می شد چه از بعد وظایف اجتماعی 

و سیاسی و چه از نظر خانوادگی او باید تشکیل 
زندگی مستقلی را پی ریزی کند و به همین دلیل 
باید به زودی ازدواج می کرد. یکی از معضالت 
و مصائب شاه این بود که هیچ گاه اجازه انتخاب 
نداش��ت و صرفاً گوش های بازی برای شنیدن 
فرمان ها داشت. دستوراتی که به او از کودکی تا 
آخرعمر داده می شد، ابتدا از سوی رضاخان و بعد 
از طرف انگلیسی ها و سپس توسط امریکایی ها 
بود. محمدرضا به تدریج به ش��یوه مذکور عادت 
کرده ب��ود و برای انجام ه��ر کاری در وهله اول 
باید به چشمان ترسناک پدرش و بعد به سفیران 
انگلیس و امریکا فکر می کرد. ازدواج محمدرضا 
از سوی انگلیس طراحی ش��د و رضاخان آن را 
به اجرا گذاش��ت. کاندیدای این ازدواج » فوزیه« 
دختر ملک فؤاد و خواهر ملک فاروق بود. ش��اه 
در مصاحبه با فاالچی در مورد ازدواجش با فوزیه 
می گوید: »حس وظیفه شناسی همواره در من قوی 
بوده است  لذا وقتی پدرم به من گفت با پرنسس 
فوزیه ازدواج کن حتی یک لحظه فکر نکردم که 
مخالفت بکنم یا حتی بگویم او را نمی شناسم. من 
زود پذیرفتم زیرا وظیفه ام این بود که زود بپذیرم.« 
هر چند ش��اه تسلیم کورکورانه خود را در مقابل 
خواس��ت رضاخان و انگلیس توجیه می کند و 
می گوید: » آدم یا شاه است یا شاه نیست؛ اگر  شاه 
است، باید هم مسئولیت ها و هم وزنه موقعیت 
شاهی را بپذیرد، بی آنکه تسلیم تأثرات یا توقعات 
یا دردهای موجودات فانی بشود.« او به گونه ای 
سخن می گوید که گویی صفت شاهی به کسی 
اطالق می شود که فاقد احساس و روح زندگی 
باشد. ش��اه در هنگام انتخاب همس��ر و ازدواج، 
نمی تواند با احساس خود و مصلحت مملکت 
و آمیخته ای از آن دو، همسر خود را انتخاب کند 
و مدعی است که وظیفه شاهی فاقد احساس و یا 
توقعات یا دردهای موجودات فانی اس��ت اما در 
جایی که باید قدرت مافوقی خود را نش��ان دهد 
پا به فرار می گذارد. محمدرضا در تمام طول عمر 
خود در دوران و ش��رایطی که نیاز به یک تنفس 
داش��ت تا از معیارها و موقعیت عقلی برخوردار 
شود، کامالً از آن محروم ماند و هنگامی که شرایط 
برای او مساعد شد و تمرکز، قدرت و پول فراوان 
در اختیار داش��ت، شخصیت انس��انی او دیگر از 
دست رفته بود و عقل بهره برداری صحیح از آن 
موقعیت را نداشت. او همه چیز را قربانی این بت 
پوشالی خود می کرد تا اینکه سرانجام در بهمن 
1357 توهمات او با ظاهری پرهیبت و باشکوه اما 

موریانه زده در هم فرو ریخت.
 ش��اه در دوران اوج حاکمیت خود و با در دست 
داشتن تمامی ابزارهای کلیدی حکومت و حمایت 
بی چون و چرای قدرت های بزرگی چون امریکا 
و انگلی��س و ث��روت بی حد و حص��ری که از 
فروش نفت عاید کشور می شد، به دلیل بیماری 
ش��دید روحی، تس��لط کامل ضمیر ناخودآگاه، 
بروز و فوران عقده های سرکوب شده و انتقام و 
کینه ورزی شدید نتوانست آنچه به طور حقیقی 
باید داشته باشد را کسب کند. به همین سبب فاقد 
قدرت، تمرکز و افتخارآفرینی یک رهبر و یا یک 

شاه بود.

یه
 نق

ین
نگ

ر : 
اتو

یک
کار

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
3پنجشنبه 15 بهمن ماه 1388 / 19 صفر 1431  Thursday 4 February 2010پرسش



شهرستان هاشهرستان هاشهرستان هاشهرستان ها

کوتاه از30)30 شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری(

اصفهان اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

لردگان

شهرکرد

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

9721818

روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان

اتصال مستقیم به اینترنت
بدون نیاز به کلمه عبور و رمز

پرداخت از طریق قبض تلفن ثابت

 اینترنت هوشمند
 )شرکت مخابرات استان اصفهان(

آيين بهره برداری از طرحهای عمرانی- خدماتی 
شهرداری منطقه 12 استان اصفهان

ــگار  ،خبرن ــی  خیراله ــر  هاج
زاینده رود- مراس��م بهره ب��رداری از 
پروژه های عمرانی، ترافیکی و خدماتی 
منطق��ه 12 با حضور حجت الس��الم 
محمودآبادی امام جمعه فوالدش��هر، 
سقائیان نژاد شهردار استان اصفهان، حاج 
رسولیها ریاست شورای شهر، شهرداران 
و معاونین مناطق، اهالی منطقه و کسبه 
خیابان امیرکبیر، کارمندان آتش نشانی 
و مشاورین مناطق ش��هرداری برگزار 
شهردار  عصارزادگان  ش��د.مهندس 
منطقه 12 ضم��ن تبریک دهه فجر 
و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
انقالب بی��ان کرد: س��ومین مرحله 
از پروژه ه��ای عمران��ی، ترافیکی، 
خدماتی منطقه 12 به همت مدیریت 

ش��ورای شهر، پرس��نل شهرداری و 
م��ردم در راس��تای تأمی��ن نیازهای 
عم�ران���ی، اقتص�ادی، اج�تم�اعی، 
فرهنگی ش��هروندان در سال الگوی 

اصالح مص��رف با هزینه ای بالغ بر 
75/980/000/000 ریال به

 بهره برداری رسید.
س��قائیان نژاد ش��هردار اس��تان 

اصفهان در این مراسم اصل حرکت 
انقالب و پیام های امام خمینی)ره( 
در ای��ن انقالب را اعتقاد راس��خ به 
نظام و دچار تردید نشدن دانست و 
اضافه کرد: نباید در امور هیچ گونه 
ضعفی نش��ان دهیم و زیر بار ذلت 
کسی نباشیم و همه باید به حضرت 

امام خمینی تمسک جوییم.
سقائیان نژاد، از مردم و متعهدین 
ب��ه جهت مش��ارکت خوبش��ان در
 ب��ه انج��ام رس��اندن طرحهای 
عمرانی تش��کر و اب��راز امیدواری 
کرد: مردم همچون گذش��ته در کنار 
مس��ئولین به مش��ارکت خود ادامه 
دهند تا مسئولین هر چه بهتر بتوانند 

به آنها خدمات رسانی کنند.

معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی اصفهان خبر داد:

پرداخت سود سهام عدالت به 370 هزار اصفهانی
مرحله س��وم توزیع س��ود سهام 
عدالت با اولویت 370 هزار س��هامدار 
شهرستانهای استان در حال اجرا است. 
مق��دس پور معاون اقتصادی س��ازمان 
اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اعالم 
ای��ن خبر گف��ت: پرداخت این س��ود 
س��االنه همزمان با دهه فج��ر در تمام 

شهرستانهای استان آغاز شده است.
وی جمعیت س��هامدارانی که در 
این مرحله مشمول دریافت سود ساالنه 
می شوند را 370 هزار نفر برشمرد و 
گفت: چون جمعیت مش��موالن مرکز 
استان بیش��تر از شهرستانها بود چاپ 
برگه های سود س��هامداران اصفهانی 

در مرحله بعد قرار گرفت.

مقدس پور گفت: س��ه�ام�داران 
دریاف��ت  مح��ض  ب��ه  شهرس��تانی 
برگه ه��ا که بر اس��اس ح��روف الفبا 
توزیع می ش��ود، می توانند با مراجعه 
به بانکهای س��په یا کش��اورزی سود 

سالیانه شان را دریافت کنند.
او مبل��غ ای��ن س��ود را 40 هزار 
تومان برای هر نفر اعالم کرد و گغت: 
به زودی از هفته آینده کار توزیع سود 

بازنشستگان نیز آغاز خواهد شد.
معاون اقتصادی س��ازمان اقتصاد 
و دارایی استان اصفهان درباره بودجه 
پرداخت س��ود س��الیانه س��هامداران 
اصفهان��ی نیز گف��ت: ای��ن اعتبار به 
صورت متمرکز و از تهران به حساب 

بانک عامل پرداخت می شود و اطالع 
دقیقی از میزان و مبلغش نداریم.

او یادآور ش��د در مرحله نخست 
توزیع سود سهام عدالت، خانوارهای 
زیر پوش��ش کمیته امداد، بهزیستی و 
دیگر نهادهای حمایتی مراجعه کردند، 
مرحله دوم نیز مربوط به روس��تاییان 
و عش��ایر اس��تان ب��ود و پرداخ��ت 
سود ش��اغالن دس��تگاههای اجرایی، 
بازنشس��تگان کشور، لشکری و تأمین 
اجتماعی ش��امل این مرحله می شود 
که در حال حاضر قس��متی از آنها در 

حال دریافت سود هستند.
مق��دس پ��ور ادام��ه داد: پس از 
بازنشس��تگان، چاپ برگه های س��ود 

دیگر ش��اغالن دس��تگاههای اجرایی 
آغاز می شود.

بر اساس آمارهای سازمان خصوصی 
سازی کش��ور حدود 2 میلیون نفر در 
سال 86 سهامدار شدند که با این مرحله 
تا کنون 16 میلیون و 500 نفر سودشان 
را دریاف��ت ک��رده و 3/5 میلیون نفر 
باقیمان��ده کارمن��دان دول��ت به جز 

آموزش و پرورشی ها هستند.
همزم��ان ب��ا توزیع س��ود، برای 
ایثارگران و س��ایر اقش��ار که ش��امل 
خبرن��گاران، زنان کارگر سرپرس��ت 
خانوار، کارکنان ستادهای نماز جمعه، 
طالب و خادمان مس��اجد می شوند، 

دعوتنامه ارسال شده است.

استان اصفهان با تولید73 هزار تن تخم مرغ
 رتبه چهارم کشور را کسب کرد

به گزارش روابط عمومی سازمان 
جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان، این 
استان با داشتن ظرفیت تولید تخم مرغ، 
می تواند نیاز تخم مرغ اس��تان و سایر 

استانهای همجوار را نیز تأمین کند.
مع��اون بهب��ود تولی��دات دامی، 
مهن��دس امی�رحس��ی�ن افیون���ی، در 
خصوص تولیدات تخ��م مرغ افزود: 
در ای��ن اس��تان 2 واحد ب��زرگ مرغ 
تخمگذار شرکت سیمرغ با ظرفیتهای 
720 و 500 هزار قطعه عالوه بر تأمین 

نیاز اس��تان، تخم مرغ مخصوص و غنی 
شده حاوی امگا3 را نیز تولید می کند.

وی در ادامه افزود: اس��تان اصفهان 
به عنوان یکی از مراکز مهم پرورش مرغ 
گوش��تی و تخمگذار در س��طح کشور 
مطرح اس��ت ب��ه طوری ک��ه در تولید 
گوشت مرغ به میزان 126 هزار تن مقام 
اول کشور و در تولید تخم مرغ با تولید 
73 هزار تن از 116 واحد تولیدی مقام 

چهارم کشور را دارا است.
انصاری  محمدحس��ن  مهن��دس 

پ��ور کارش��ناس امور طیور س��ازمان 
جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان نیز 
گف��ت: عمده تولی��دات تخم مرغ در 
شهرستان های اصفهان و کاشان تولید 
می شود و ظرفیت احداث مرغداری 
مرغ تخمگذار در تمام شهرس��تان ها 
وجود دارد و به همین منظور مسئوالن 
امکان افزایش ظرفیتهای بالفعل را در 
دستور کار و سیاس��تهای اولویت دار 
خود قرار داده اند و از هرگونه سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در باال بردن 

تولید تخ��م مرغ با کیفیت مطلوب در 
استان استقبال می کند.

ش��ایان ذک��ر اس��ت تع��دادی از 
کیفیت  مدیریت  اس��تان  مرغداریهای 
IIACCP را کس��ب ک��رده و ی��ا در 
حال انج��ام اقدامات الزم برای احراز 
آن هستند. الزم به توضیح است عمده 
مش��کالت صنعت مرغدرای ش��امل 
باال بودن قیمت جوج��ه یک روزه و 
نوس��ان قیمت تخم م��رغ در دو نیمه 

سال است.

مدیرکل دادگستري چهارمحال و بختیاري خبر داد:
بررسي 37 هزار پرونده در شوراهاي حل اختالف 

چهارمحال و بختیاري
مدیرکل دادگستری چهارمحال و بختیاری از 
بررسی 37 هزار و 300 فقره پرونده در شوراهای 
حل اختالف این اس��تان در 10 ماهه سال جاری 

خبر داد.
ب��ه گزارش ف��ارس، عبدهلل موس��وی با بیان 
اینکه تع��داد 116 هزار و 204 فقره از پرونده های 
حقوقی و کیفری وارده به دادگستری استان به صلح 
و سازش منتهی ش��ده است، اظهار داشت: در 10 
ماهه سال جاری تعداد 74 هزار و 150 فقره پرونده 
وارد سیستم قضایی دادگاه های بدوی و تجدید نظر 
اس��تان شده که با احتساب 12هزار و 536 پرونده 
از س��ال های گذش��ته، 76 هزار و 808 پرونده به 
صلح و س��ازش ختم و مختومه شده است. وی 
افزود: همچنین در این مدت تعداد 37 هزار و 300 
فقره پرونده وارد شوراهای حل اختالف مستقر در 
سطح استان شده که با اضافه پرونده های مانده از 
سال گذشته در مجموع 39 هزار و 496 پرونده از 

این تعداد، مختومه شده است.
موس��وی تصریح کرد: در مجموع می توان 
گفت ش��وراهای ح��ل اختالف اس��تان با ایجاد 
مصالحه و س��ازش 30 درص��د پرونده هایی را 
که قابل مصالحه و س��ازش بوده توانس��ته است 
عملکرد مطلوبی در رسیدگی به این پرونده ها در 
سطح استان داشته  باشد.وی تعداد شوراهای حل 
اختالف اس��تان را 240 شورا اعالم کرد و گفت: 
بی شک بهترین خدمت به مردم، تأمین امنیت با 
ایجاد و اشاعه مصالحه و سازش در جامعه است 
که شاخصه های استان در این بحث مناسب است 

ام��ا همواره باید اهداف واالتر و بهتری را مد نظر 
قرار داد.

وی از پیگیری مجدانه مسئوالن سازمان های 
دادگستری، اطالعات، نیروی انتظامی و شورای 
تأمین امنیت استان در راستای تعقیب و دستگیری 
س��ه محکوم به قصاص نفس متواری ش��ده از 
زندان شهرکرد خبر داد و گفت: بر همین اساس 
دستگیری سه مجرم فراری و نیز تمامی عوامل و 
کس��انی که چه در محیط داخلی زندان و چه در 
بیرون از زندان با مجرمان همکاری و زمینه فرار و 
گریز از چنگال قانون را برای آنان فراهم کرده در 
دستور کار ویژه نیروهای امنیتی استان قرار گرفته 
است.موسوی از باز پس گرداندن 552 هکتار از 
اراضی متصرفه از س��وی زمین خواران در استان 
خبر داد و گفت: عده ای از افراد ناآگاه با دالیل به 
ظاهر قابل استناد خود اقدام به تصرف اراضی و 
بحث زمین خواری کرده که این موضوع به شدت 
از سوی شورای تأمین حقوق بیت المال پیگیری و 

بررسی می شود.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری 
با تأکید بر ضرورت برخ��ورد جدی با مجرمان 
و لحاظ تفاوت با متهمان، گفت: براساس قانون 
اساسی قاضی رسیدگی به جرائم افراد زیر 18سال 
و یا جوانان 20 س��اله باید با در نظر گرفتن نوع 
جرم، جنس��یت و س��ن افراد سعی در تنفیض و 
صدور مجازات متناسب داشته تا عالوه بر حفظ 
جنب��ه حقوقی و کیفری جرم مس��ائل تأدیبی و 

تربیتی نیز لحاظ شود.

زاینده رود- معاون اجرایی سد کارون چهار 
گفت: همزمان با دهه فجر بلندترین و عظیم ترین 
س��د کش��ور با 230 متر ارتفاع در این استان آماده 

آبگیری شد.
مهندس علی اصغر خوشنویسان درگفتگو با 
زاینده رود، از پیش��رفت فیزیک��ی 97/2 درصدی 
عملیات اجرایی این ط��رح ملی خبر داد و گفت: 
ای��ن طرح عظیم با تالش متخصصان داخلی آماده 

آبگیری شد.
وی هدف از س��اخت این سد عظیم را تولید 
انرژی برقابی متوسط س��االنه به میزان دو هزار و 
107 میلیون کیلو وات س��اعت، پیوستن به گروه 
سدهای زنجیره ای کارون و تنظیم آب رودخانه به 
منظور تأمین آب مورد نیاز صنعت و کشاورزی در 

دشت های پایین دست عنوان کرد.
وی کنترل طغیان و سیالبهای مخزن رودخانه 
کارون را از دیگر اهداف احداث س��دکارون چهار 
عنوان کرد.وی خاکبرداری 11 میلیون مترمکعب، 
خاک ریزی یک میلیون و 800 هزار مترمکعب، بتن 
ریزی دو میلیون و200 هزار مترمکعب را از عمده 
عملیات انجام شده در سدکارون چهار عنوان کرد.

وی تعداد تونل های حفرشده در کارگاه سد 

مزبور را هفت رش��ته تونل عن��وان کرد و گفت: 
21 کیلومتر راه ارتباطی و احداث س��ه دهنه پل از 

دیگر اقدامات پروژه ملی بوده است.
خوشنویسان، نوع سدکارون چهار را بتنی دو 
قوسی و ارتفاع س��د را 230 متر اعالم کرد گفت: 
عرض تاج س��د نیز هفت متر اس��ت. وی حجم 
ظرفیت آب س��د کارون چهار را دو میلیون و200 
هزار متر مکعب برآورد کرد وگفت: حجم مفید سد 

نیز 749 میلیون مترمکعب گنجایش آب دارد.
وی تعداد دهانه سرریز آزاد سدکارون چهار را 
پنچ دهنه اعالم کرد و افزود: دو دهنه نیز در قسمت 
تخلیه تحتانی تعبیه شده که حجم تخلیه هر دهنه 

500 متر مکعب آب در ثانیه است.
معاون اجرایی سد ملی کارون چهار، میزان اعتبار 
هزینه شده برای این طرح عظیم را یک هزار میلیارد 
تومان برآورد کرد و گفت: حدود چهار هزار نفر نیروی 
تخصصی، فنی و کارگر به مدت 3 سال کار اجرایی 

بدنه سد یاد شده را به مرحله نهایی رساندند.
وی خاطرنشان کرد: آبگیری سد کارون چهار 
در س��ال زراعی جاری بس��تگی به میزان دبی آب 
رودخانه کارون و میزان ارتفاع و حجم برف حوزه 

آبگیر دارد.

بلندترین سد بتني کشور
 در چهار محال و بختیاري آماده

 آبگیري شد

3400 میلیارد ریال برای طرحهای دهه فجر
 استان اصفهان هزینه شده است

طرح غنی سازی در 
5400 هکتار از جنگلهای 

لردگان انجام شد  

ــده رود -رئیس اداره  ــردگان، خبرنگار زاین ل
منابع طبیعی شهرستان لردگان در چهارمحال و بختیاری 
گفت: ط��رح غنی س��ازی جن��گل تاکنون در س��طح 
5400 هکتار از جنگلهای این شهرستان انجام شده است.    
علی محمدی مقدم در گفتگو با زاینده رود افزود: طرح 
غنی سازی با گونه های سازگار بومی از جمله بلوط و 
بادام در جنگلهای تنگه س��ماع و منج با هدف توس��عه 

پوشش جنگلی این مناطق اجرا شده است. 
وی گفت: طرح غنی س��ازی جنگلی یکی از طرحهای 
کش��وری در حوزه زاگرس است که از سال 82 به اجرا 
درآم��ده و این طرح برای غنی س��ازی 33هزار و 500 
هکت��ار از جنگلهای این شهرس��تان نیز تصویب ش��ده 

است. 
محمدی مقدم، از اجرای طرح غنی س��ازی جنگلی در 
س��طح 665 هکتار از جنگلهای این شهرستان در سال 
جاری خبرداد و افزود: این عملیات شامل غنی سازی با 
بذر بلوط و بادام در س��طح  150 هکتار، کشت گیاهان 
دارویی در سطح 420هکتار و توسعه جنگلی در سطح 

95هکتار با گونه های سازگار بومی انجام خواهد شد. 
وی اعتبار این طرح را بیش از 4/7 میلیارد ریال اعالم و 
خاطرنشان کرد: این طرح در مناطق »چرکین«، »کلواری« 

و »کل گچی« این شهرستان اجرا خواهد شد. 
رئیس اداره مناب��ع طبیعی چهارمحال و بختیاری افزود: 
ط��رح غنی س��ازی جنگله��ا در26 س��امان عرفی این 
شهرس��تان مطالعه و تعریف شده و تاکنون در 18سامان 
عرفی اجرا شده و اجرای این طرح به لحاظ ارزش بسیار 

زیست محیطی باال، نیازمند حمایت مالی بیشتر است.

استان اصفهان رتبه نخست کشور را در 
اجرای روشهای جدید آبیاری دارد  

رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان 
گفت: اصالح روشهای آبیاری مهمترین فعالیت این 
س��ازمان در سال جاری بوده که رتبه نخست کشور 

را کسب کرده است.    
محمد رضا نریمانی در حاشیه افتتاح طرح های جهاد 
کش��اورزی آران و بیدگل در گفتگو ب��ا ایرنا افزود: 
امسال در سطح 15 هزار هکتار از اراضی کشاورزی 

این استان آبیاری تحت فشار اجرا شده است. 
ب��ه گفته وی، برای اجرای این روش آبیاری حدود 

210 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. 
وی کل اراضی کش��اورزی اس��تان اصفهان را 570 
هزار هکت��ار ذکر کرد و اظهار داش��ت: تاکنون 52 
هزار هکتار از اراضی این استان، آبیاری تحت فشار 

انجام شده است. 
به گفته وی، دولت امس��ال ب��ه ازای هر هکتار روش 
اصالح آبیاری 20 میلیون ریال یارانه دولتی پرداخت 
می کند که در سالهای قبل 14میلیون ریال بوده است. 
رئیس سازمان جهاد کش��اورزی استان اصفهان که 
ب��رای افتتاح طرحهای دهه فجر ب��ه آران و بیدگل 

س��فر کرده بود، گفت: دولت ب��رای اجرای اصالح 
آبیاری در کل اس��تان اصفهان امس��ال 130میلیارد 

ریال یارانه دولتی اختصاص داده است. 
وی بر اصالح و اجرای سیستم های نوین آبیاری به 
کش��اورزان تأکید کرد و افزود: با این روش آبیاری 
عالوه بر اصالح الگوی مصرف و صرفه جویی در 
مصرف آب راندمان آب را ب��ه مقدار زیاد افزایش 

می دهد. 

رئیس شورای اطالع رسانی 
استان اصفهان منصوب شد  
محمدمه��دی اس��ماعیلی  مع��اون سیاس��ی و امنیتی 
اس��تانداری اصفه��ان ب��ه عن��وان رئی��س ش��ورای

اطالع رسانی استان اصفهان معرفی شد.    
ب��ه گ��زارش ایرنا، علیرض��ا ذاکر اصفهانی اس��تاندار 
اصفهان  در حکمی خطاب به محمد مهدی اسماعیلی  
معاون سیاس��ی و امنیت��ی اس��تانداری اصفهان آورده 
اس��ت:  با عنایت به نامه معاون سیاس��ی وزیر کش��ور 
برای تشکیل شورای اطالع رسانی در استان،  جنابعالی 
را به عنوان » رئیس ش��ورای اطالع رسانی استانداری«  

منصوب می نمایم. 
اس��تاندار اصفه��ان در ادامه این حکم افزوده اس��ت:  
انتظار است با تشکیل شورای اطالع رسانی،  دبیرخانه 
و کمیته ه��ای مربوطه،  ضمن اج��رای مأموریت های 
ابالغی در این آیین نام��ه،  زمینه ارتقای  کیفی فعالیت 

اطالع رسانی استان را فراهم آورید. 
در ای��ن حک��م آمده اس��ت:  در جهت اج��رای رویه 
واح��د و پرهی��ز از تش��تت احتمال��ی،  از ای��ن پس 
انجام مصاحبه،  انتش��ار خبر و برگزاری نشست های 
مطبوعاتی و خبری برای اطالع رسانی از فعالیت های 
ج��اری اس��تانداری،  ب��ا اط��الع و هماهنگی ش��ورا 

امکان پذیر شود. 

همزمان با دهه فجر:
7 دستگاه اتوبوس درون شهری 

به ناوگان حمل و نقل شهری 
شهرکرد پیوست

همزمان با گرامیداشت دهه مبارک فجر، بهره برداری 
از 7 دس��تگاه اتوب��وس مجهز با اعتب��اری افزون بر 6 
میلیارد و 229 میلیون ریال به منظور توسعه و تقویت 

ناوگان حمل و نقل درون شهری آغاز شد.
ش��هردار ش��هرکرد در مراس��م بهره برداری و توسعه 
ناوگان اتوبوس��رانی ش��هرکرد گفت: برای خرید این 
اتوبوس��ها، مبلغ 5 میلیارد و 139 میلیون ریال از محل 
کمک های دولتی و نیز مبلغ یک میلیارد و 90 میلیون 

ریال از درآمد شهرداری شهرکرد هزینه شده است.
گفتنی اس��ت از ابتدای س��ال جاری تاکنون تعداد 22 
دستگاه اتوبوس جدید به سیستم حمل و نقل شهری 

شهرکرد اضافه شده است.

پش��تیبانی  معاونت  سرپرس��ت 
و توس��عه منابع انس��انی استانداری 
اصفهان گفت: حدود سه تریلیون و 
400 میلیارد ری��ال از منابع مختلف 
برای اج��را و راه اندازی طرح های 
ده��ه فج��ر ای��ن اس��تان هزین��ه و

 سرمایه گذاری شده است.
فرزاد زیویار در حاش��یه افتتاح 
طرح های جهاد کشاورزی شهرستان 
آران و بی��دگل در گفتگ��و ب��ا ایرنا 
اف��زود: این میزان اعتبار و س��رمایه 
گذاری صرف اج��را و تجهیز بیش 
از 784 پروژه آماده بهره برداری در 
دهه فجر امس��ال شده که به تدریج 
در شهرس��تان های ای��ن اس��تان به 

بهره برداری می رسند.
به گفت��ه وی، 266 میلیارد ریال 
از ای��ن اعتبار از محل اعتبارات ملی 
برای اج��رای 34 طرح ب��زرگ در 
س��طح اس��تان اصفهان صرف شده 
و اعتب��ار بقی��ه طرح ه��ا از مح��ل 
اعتب��ارات اس��تانی و س��ایر مناب��ع 
مانند ش��هرداری ها تأمین و هزینه

 شده است.
وی اظهار داش��ت: پروژه های 
دهه فجر امسال استان در زمینه های 
مختلف از جمله عمران شهری، راه 
و ترابری، برق رس��انی، فرهنگی و 
آموزشی، ابنیه )بهداشتی- امدادی(، 

کشاورزی و گازرسانی است.

اصفهان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
پنجشنبه 15 بهمن ماه 1388 / 19 صفر 1431                4 Thursday 4 February 2010 شهرستان ها
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افقی:
1- ش��انه- نیک��وکاران- دس��تگاه س��وخت پاش 

کاربراتور
2- رس��ن و فیلم آلفرد هیچکاک- قلب روس��یه- 

ستارگان روشن تر و نورانی
3- زدنی دردآور- بازار بی رونق- شب دراز سال که 

با لسان الغیب خلوت می کنیم
4- لقب حر آزاد مرد کربال- سرزنش گر- منقار

5- سردار رومی که اسپارتاکوس را به صلیب کشید 
و در زم��ان مرگ پارتی ها به دهان او طالی مذاب 

ریختند- همنشین و جلیس- نرخ و فی
6- شیر عرب- کال- مرکز کشور پرو

7- شما و من- یاور- بازیگر فرانسوی اسلحه بزرگ، 
آدمکش و عقرب

8- گل همیشه بهار- خم- نیمه اتمی- اقیانوس ساکت
9- کرمینه- پدربزرگ قپان- فلز ادیسون

10- ربیع- روباه صحرا دستیار هیتلر- قالب
11- باخبر و مطلع- حلزون- مخترع میکروسکوپ

12- تلخ- مخترع لیزر- شجاعت
13- مانع- وزیدن باد- بچه سگ

14- ن��ام کوچ��ک وان گوگ نقاش گ��وش بریده 
هلندی که در فقر مرد- شتر تندرو- مرکز بنگالدش

15- از دین برگشتن- غیر مسلمان- دانه خوشبو.
عمودی:

1- زبان دس��ت شماست- شعر و غزل- مجدود و 
به مراد دل رسیده

2- الفت- نامه ها- مخترع تاکسی متر
3- بهانه گیری و اشکال تراشی- نامادری یا زن بابا- 

واحد چینی آالت
4- مظه��ر پلیدی ه��ا- خواروب��ار- از اصول دین 

اسالم

5- پادشاه- استاندار- رمق
6- قلب ایتالیا- بخل و کم بینی- بانی جام جهانی 

فوتبال
7- ورزش برفی- پله اتوبوس- اولین روز هفته

8- سینمای س��وخته در انقالب- س��وره زنان در 
قرآن- قصر حکومتی- شهر موسیقی

9- ابوی- موش خرما- گرز آهنی
10- فیلم درویش و استیون اسپیلبرگ- کامل شده- 

نیمه بینا
11- دست عرب- بی آن نتوان زیست- استان

12- مسخ سینمایی- کدورت خاطر- شاعر شیلیایی 
که به خاطر کتاب بیست شعر عاشقانه جایزه نوبل 

را برد
13- زباندار بی زبان- اعتماد و یقین- پوست سیاه 

درختان
14- چوب پهن کردن لواش- وزنه بردار فقید رشتی 

که قهرمان جهان شد- سکسکه
15- سالوس و دورو و رمان مولیر- فقر و نداری- 

طایفه و عشیره.

زاینده رود- استان اصفهان هر هفته سهمیه اعزام 2 
هزار و 120 زائر به عتبات عالیات را دارد و در شرایط 

عادی دو برابر این ظرفیت متقاضی سفر به کربال.
ه��ر روز 70 کاروان ایران��ی از مرزه��ای مهران، 
خس��روی، شلمچه، باش��ماق و فرودگاه نجف وارد 
عتبات عالیات عراق ش��ده و اماکن متبرکه شهرهای 
نج��ف، کربال، کاظمین و کوف��ه را زیارت می کنند. 
سهمیه استان اصفهان نیز از این رفت و آمدها به گفته 
سرپرس��ت حج و زیارت استان اصفهان هفته ای 53 
دس��تگاه اتوبوس است. غالمعلی زاهدی این سهمیه 
را روال طبیعی و عادی اس��تان می داند و می گوید: 
ممکن اس��ت در مناس��بت ها و مواقع خاص تقاضا 
بیش از این س��همیه باش��د اما رقم تعیین شده برای 

اصفهانی ها کم و زیاد نمی شود.
وی تأکید دارد هر س��ال سهمیه عتبات استان به 
نسبت س��همیه ای که برای کل کشور در نظر گرفته 
می ش��ود، اب��الغ ش��ده و افزایش و کاه��ش تعداد 
کاروان های اعزامی به قرارداد سازمان حج و زیارت 
ب��ا عراق بس��تگی دارد. به همین دلیل اس��ت که در 
مناسبت ها و مواقع خاصی مانند تاسوعا و عاشورا و 
اربعین نیز اعزام ها با روال طبیعی خود و بدون هیچ 

تغییری دنبال می شوند. 
بر این اس��اس زاهدی درباره اصفهانی هایی که 
برای آخر این هفته و برگزاری عزاداری های اربعین 
امسال به عراق اعزام می شوند، گفت: این افراد همان 
هایی هستند که در روال همیشگی ما و فراخوانی که 
هر دو ماه یکبار انجام می ش��ود، ثبت نام کرده بودند 
و پس از قرعه کش��ی برای پیگی��ری مراحل اعزام به 

عتبات عالیات دعوت شدند.

ظرفیت هتل ها و اتوبوس ها مشخص است
سرپرس��ت حج و زیارت اس��تان با بیان اینکه 
در مواق��ع خاصی مانند مناس��بت اربعین متقاضیان 
س��فر به کربال بیشتر می شوند، گفت: ممکن است 
تعدادی از کس��انی که نتوانس��ته اند قانونی اعزام 
شوند سراغ روش های غیرقانونی و گرفتن ویزای 

انفرادی بروند.
او می گوی��د: اصفه��ان هم یکی از اس��تانهای 
کشور است، بنابراین سازمان مرکزی حج و زیارت 
نمی تواند بی دلیل سهمیه اش را اضافه کند به ویژه 
آنکه س��همیه های کنونی براساس تعداد هتل ها و 
اتوبوس ها و دیگر امکانات موجود برای س��فر به 

عتبات در نظر گرفته شده اند.

کاهش سهمیه برای بازنگری در وضعیت هتل ها بود
غالمعلی زاهدی سرپرس��ت حج و زیارت استان 
اصفهان در پاس��خ به این س��ؤال که آیا موضوع کاهش 
سهمیه اصفهان که در ماه رمضان اعالم شد همچنان پا 
برجا است، گفت: علت اجرای این تصمیم در ماه مبارک 
رمضان کاهش تعداد متقاضیان و مهمتر از آن بازنگری در 
وضعیت هتل های عراق و تأکید سازمان حج و زیارت 

ایران بود و بیشتر از سه ماه هم ادامه نیافت.
به این ترتیب وی اطمینان داد امکانات و وضعیت 
رف��ت و آمد و اقامت زوار عتبات عالیات بهبود یافته 
و گفت: در زمان کاهش سهمیه هفته ای 38 دستگاه 
اتوبوس از اصفهان به کربال می رفت که اکنون سهمیه 

به 53 دستگاه بازگشته است.

ــداد  ــف تع ــادی نص ــرایط ع ــهمیه در ش س
متقاضیان است

زاهدی با اش��اره به اینکه در شرایط عادی تقریبًا 
دو برابر س��همیه هفتگی، درخواست سفر به عتبات 
در اس��تان وجود دارد، گفت: برای افزایش س��همیه 
اصفهان درخواست داده ایم اما پذیرش آن بستگی به 

سیاست های کالن سازمان مرکزی دارد.
وی ام��کان افزایش س��فرهای غیرقانونی در این 
مناسبت را رد نکرد و گفت: طبیعی است برای کسانی 
ک��ه غیرقانون��ی از مرز خارج می ش��وند و از طریق 
گروههایی که آزاد فعالیت می کنند و درخواست ویزا 
می کنند هیچ تعهدی وجود ندارد و باید با مشکالتی 
که در مرز یا کش��ور بیگانه گریبانگیر آنان می شود، 

خودشان دست و پنجه نرم کنند.
سرپرس��ت حج و زیارت استان ظرفیت دستگاه 
اتوب��وس اعزامی از اصفه��ان را 40 نفر اعالم کرد و 
گفت: این رقم در مقایسه با سالهای قبل افزایش یافته 

اما نسبت آن همانند سایر استانها است.
ع��الوه بر اینها جواد خانی مدیر س��ازمان حج و 
زیارت در عتبات عالیات نیز هش��دار داده در صورت 
بروز مش��کالت، حمایت از کس��انی ک��ه انفرادی و 

غیرقانونی به عتبات می روند، بسیار سخت می شود.
وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس در 
عراق و تش��دید اقدامات امنیتی و نیز افزایش احتمال 
حمالت تروریستی به زائران متفرقه هشدار داد: کسانی 
که غیرقانونی وارد خاک عراق می شوند به علت تشدید 
اقدامات امنیتی و کنترل بین راهها و جاده های منتهی به 
اماکن و شهرهای زیارتی، خیلی سریع دستگیر شده و 

راهی زندان های عراق می شوند.

با سهمیه 2 هزار و 120 نفر در هفته؛

نيمی از زائران اصفهانی عتبات عاليات جا می مانند

دو برداشت از عاشورا
سامان جاللی - حادثه عاش��ورا تأثیر منحصر به 
فردی در جهان اس��الم، اعم از اس��الم ش��یعی و اهل 
تس��نن گذاشته است. اصوالً ادیان تاریخی بخش قابل 
مالحظ��ه ای از هویت و تش��خص خ��ود را مرهون 
ح��وادث و رویداده��ای تاریخی هس��تند. اینکه چه 
حوادث اصل��ی و بنیادین از رهگذر ش��کل گیری و 
گسترش یک مذهب در آن مکتب و مذهب تشخص 
می ش��وند، برجسته می شدند و بر پیشانی آن مذهب 
می درخش��ند و شناس��نامه و برگ هویت آن مذهب 
می گردند؛ ظاهراً بستگی تام و تمامی به زیر الیه های 
تاریخ��ی آن جامع��ه دارد و اینکه تا چ��ه حد امکان 
ش��ناخت و تبیین آن حوادث پایه ای برای مورخان و 
جامعه شناس��ان وجود خواهد داشت، بحثی جداگانه 
و مس��تقل و در عین حال دش��وار محسوب می شود. 
آنچه حداق��ل می توان با اتکا بر یک نگاه پس��ینی و 
برونی بر آن اتفاق نظر داشت، این است که عاشورا از 
منظر مذهبی یک اعتراض خونین به ساختار باورهای 
جامعه اس��المی ب��ود، جامعه ای که ب��ر انگاره تمدن 
رومی- ایرانی و س��ایر عناصر متداخل چش��م دوخته 
ب��ود. اعتراض خونین و تراژدی که به ش��دت عاطفه 
انس��انی آن جامع��ه را برآش��فت و س��اخت و انتظام 
قدرت را به چالش کشیده تا حدی که پدیدآورندگان 
آن فاجعه دیگر هرگز به اقتدار پیشین خود بازنگشتند. 
طیف وس��یع تفس��یری از یک حادثه تاریخی، خاصه 
برای انس��ان مدرن که تاریخ را با ابزار و ش��یوه های 
پس��ا سنتی می س��نجد آدمی را در برابر ثبوت، یقیین 
و قطعی��ت س��نتی دچار تردید و تحیر می س��ازد. اما 
در براب��ر دین ب��اوران و متدینین ب��ه آن مذهب با به 
کارگیری نظریه انس��جام درونی، می کوشند در مقام 
تبیین و نظریه پردازای دفاعی عقالنی و مطابق با خرد 
انس��انی از آن حادثه فراه��م آورند. ماحصل این دفاع 
و ط��رح و تبیین با در نظر گرفتن تاریخ هزاران س��اله 
حادثه عاش��ورا برای متدینین امروزی همچنان میراث 
زنده و قابل اعتنایی به شمار می رود که از خالل آثار 

مکتوب و روایات ش��فاهی و نیز ناخ��ودآگاه جمعی 
نس��ل های مختلف قابل تأمل خواهد بود. اما مطلبی 
که حائز کمال اهمیت اس��ت، این است که در آشفته 
ب��ازار جهان کنونی که هویت های مختلف همواره از 
پس یگدیگر سر بر می کنند و به نفی و اثبات یکدیگر 
می پردازند و در گسترده س��یال تکثرگرایی فرهنگی 
چگون��ه می توان به تبیینی دس��ت یاف��ت که حداقل 
در مق��ام نظر و نی��ز در مرحله عم��ل واجد آن چنان 
ویژگیهایی باش��د که بخش عمده ای از دین باوران را 
اقناع س��ازد و فراتر از آن در آزمون عقالنیت بشری و 

فهم عرفی موفقیت حاصل کند.
نگاه اسطوره ای، نگاه تاریخی 

هر چند بر اس��اس پ��اره ای از تعاریف، مرزهای 
اسطوره و تاریخ چندان روشن به نظر نمی رسد اما در 
این جا ویژگی های اسطوره ای نظیر: قهرمان گرایی، 
تک��رار زمانی یک رویداد، ادواری ب��ودن زمان، زنده 
ش��دن مجدد مردگان، س��وگواری و جبرباوری و نیز 
ظه��ور و دخالت نیروهای غیر بش��ری و... مورد نظر 

اس��ت. در مقابل، نگاه تاریخی به وثاقت تاریخی یک 
روی��داد و نیز به تواتر آن از ناحیه راویان مورد اطمینان 
ات��کا دارد. ظاه��راً در بررس��ی یک پدی��ده تاریخی با 
حادثه ای بنیادین و مرکزی روبه رو هستیم به گونه ای 
ک��ه حذف  و تحریف و تأویل ناصواب آن منجر به از 
دست رفتن ارزش تاریخی آن حادثه می شود. به عنوان 
مث��ال در واقعه جنگ صفین، بر نی��زه کردن قرآن ها و 
اختالف در میان لشکریان امام علی )ع( حادثه ای مادر 
و بنیادین محس��وب می شود که حذف و غفلت از آن 
منجر به نادیده انگاشتن مستلزمات و نتایج تاریخی آن 
می ش��ود. نتایجی که در فرآیند ش��کل گیری سیستم 
الهیاتی، فهمی، کالمی و... مذهب شیعه سهم عده ای را 

از آن خود ساخته است.
باور اسطوره ای، نگاه عقالنی 

ماهی��ت تاریخی ادیان و جامع��ه دینی این امکان 
نامطلوب را فراهم می س��ازد که پ��اره ای از عناصر 
اس��طوره ای از راه ه��ای گوناگ��ون ب��ه آن مذه��ب 
راه یابن��د و در کنار س��ایر بخش ه��ا و گزاره ها در 

ش��کل و توجیه ه��ا متفاوت رخ نماین��د و رفته رفته 
جزء الینفک آن دین قرار گیرند در مراس��م و ش��عائر 
مذهب��ی در کنار دیگر عناصر آن مذهب قرار گیرند و 
دعوی اصالت داش��ته باشند. در عین حال نباید وجود 
اس��طوره را منحصر به دنیای قدیم دانس��ت همچنان 
که نباید از پاره ای اسطوره های مدرن غفلت ورزید. 
باید خاطرنش��ان س��اخت که رواج نق��ادی، پرهیز از 
مصلح��ت اندیش��ی، مبارزه با معیش��ت اندیش��ی و 
ع��وام زدگ��ی ج��زء راه چاره ایی اس��ت ک��ه عنصر 
عقالنیت دینی را نیرو می بخش��د. تجربه شیخ مفید، 
سید مرتضی و شیخ طوسی در ارائه چهره ای عقالنی 
از قیام جاودانه امام حسین )ع( و نیز کوشش تحسین 
برانگیز امثال سید بن طاووس در ترسیم واقعی حادثه 
عاشورا در خور یادآوری است اینکه در دوران متأخر 
خاصه پس از ظهور کتاب روضه الش��هدا مالحس��ین 
واع��ظ کاش��فی و نیز از زم��ان صفوی��ه و قاجاریه تا 
روزگار معاص��ر تا چ��ه اندازه عقالنی��ت در بینش و 
روش ما س��اری و جاری بوده است، موضوع دیگری 
اس��ت. برخی از صاحبنظران موجودیت دولت مدرن 
را در قالب اسطوره فرو ریخته اند و تعبیر کرده اند بر 
فرض پذیرش چنین ادعایی آیا نباید اسطوره ملت را 
در جهان بینی ق��رن اخیر نادیده گرفت؟ حزب توده، 
س��ازمان مجاهدین خلق، برخی سوسیالیس��ت های 
مس��لمان و... به شهادت تاریخ معاصر تالش کرده اند 
ک��ه عناصری از تیام عاش��ورا را ب��ه جنبش خود گره 
بزنند و در جهت تهیی��ج و تحریک هواداران و مردم 
از آن بهره ب��رداری کنند. همچنان که رواج قمه زنی، 
مداحی های افراطی، اشعار نامتناسب، عقاید نامعقول 
همه و همه محصول برداش��ت اسطوره گرایانه از آن 
حادثه عظیم است. بنابراین تقویت پایه های عقالنیت 
ش��یعی و بصی��رت دین��ی جامعه در کنار اس��تفاده از 
اندیش��ه های عالمان راس��تین می توان��د خون گرم 
نهضت حس��ین )ع( را تا جاودان در رگ های جامعه 

دینی ما بدواند. چنین باد.

 چرا فقط براي امام حسین)ع( روز اربعین تعیین شده است؟

چهل منزل صبوری، به مناسبت اربعین 
امام حسین »ع«

چهل روز است که حیرانم، چهل وادی را به 
طلب پیموده ام و هیچ نیافته ام. هنوز اس��م تو بر 
زبانم جاری نش��ده که بغضم ترک می خورد. در 
ابتدای زمزمه صبورترین مثنوی دنیا قامت قلم به 
تعظیم خم می شود. مرور خاطرات کبودت فضای 
س��ینه ام را به آتش می کشد و هر چه می گردم 
برای درک وس��عت صبر ت��و دامانی جز محبت 
خودت نمی یابم. آش��نای دیرینه زخم و عطش! 
مهربان سینه خونین و دس��ت های بریده! بانوی 
غزل های تکرار ناشدنی شهادت و شهامت! تمام 
آسمان و زمین به تعزیت آمده اند. چهل روز است 
که چشمه ها نمی جوشند، می گریند؛ چهل فصل 
است که نخل های سربلند نینوا سر در گریبان به 
ایس��تادگی ات غبطه می خورند. اما دیگر کس��ی 
نیست که معنای عظیم صبر و مفهوم بلیغ آزادگی 
تو را بفهمد. دنیا با دست خودش استقامت مجسم 
را در خاک ک��رد و حاال با تمام وجود بر تنگنای 
لحظاتی که آغوش��ش تهی از فیض حضور سید 
الشهدا »ع« است به سکوت تلخی می گرید. بانو! 
سینه شرحه شرحه فرزندانت، دست های متبرک 
ابوالفضل و سر تا ابد سربلند امام حسین »ع« بوسه 
گاه لب های عطشناک و چشمان بی رمق تو بوده 
اس��ت. یاور دیرپای غرب��ت و معصومیت! مادر 
لحظه های ارغوانی رقیه! مبلغ دین رس��ول اکرم! 
اگر نبود استواری و دیانت تو اگر نبود زبان تیزتر 

از تیغ و خطبه سوزان تر از آتش تو، پس از فوت 
پیامبر »ص« و رجعت سرخ حسین »ع« چه کسی 
علم پیروزی را در معرکه سرخ کربال می افراشت؟ 
چه کسی جراحت چرکین تاریخ را مرهم می نهاد 
و میزبان ابدی عاش��قان دلسوخته می شد؟ چهل 
فصل اس��ت که قطره قطره می بارم و پناهی جز 
دام��ان تو نمی شناس��م و مأمنی امن تر از س��ینه 
س��وخته ات ندارم. به آس��تان مقدست آمده ام تا 
ب��رای لحظه ای آرامش در خان��ه ات را بکوبم و 
خاک س��رایت را به مژگان بروبم. خاتون سرفراز 
معرکه عشق و کینه! پاسدار همیشه پیروز انسانیت 
و اس��الم! در چهلمین پرده سوزناک این نمایش، 
قس��مت آخر مثنوی صبر، ظفر نام می گیرد. چله 
نش��ینی اینک از م��ن، از ما، از تاریخ، ش��اهدانی 
ساخته که ازلیت و ابدیت صداقت حسین »ع« را 
همیشه فریاد خواهد کرد. درختان بارآور انسانیت 
و ایثار! مردان مردی که پا در رکاب مظلوم همیشه 
تاریخ بر یکرنگی او صحه گذاشتید، شهد شیرین 
ش��هادت را در جام های مستی س��از بهشتی، از 
دست پاک پسر پیامبر »ص« بنوشید! باال بلندترین 
مرد همیشه تاریخ! حسینی که حسن نیت و صدق 
گفتارت اسالم را حفظ کرد و چشم ناپاک دشمنان 
را ک��ور! چله نش��ینان س��وگواری ات را دریاب 
و م��ا را به جرعه ای و قط��ره ای از مهر خودت 

. دعوت کن. یا ابا عبداهللهّ

شیوه هاي گسترش فرهنگ عاشورا در 
نسل جوان 

برق��راری ارتب��اط عاطفی بی��ن جوانان و 
ائمه)ع( آنان را از لغزش ها و آسیب ها حفظ 
می کند ضم��ن اینکه با بهره گی��ری از تعالیم 
اهل بیت)ع( می توانند مس��یر صحیح زندگی 

را انتخاب کنند. 
در این می��ان امام حس��ین)ع( و فرهنگ 
عاش��ورا در حفظ کردن نس��ل جوان از انواع 

مختلف آسیبها، جایگاه ویژهای دارند. 
روش هایی را که برای گس��ترش فرهنگ 
عاش��ورا می توان استفاده کرد شامل موارد زیر 

است: 
1. الگوسازی 

2. تعظی��م و تکری��م امام حس��ین)ع( و 

یارانش
3. بیان جایگاه جوانان در عاش��ورا و نزد 

امام حسین)ع(
4. زیارت امام حسین)ع(

5. بیان جایگاه امام حسین)ع(
6. شبهه زدایی

درپاسخ به این س��ؤال شایسته است به نکات 
کلی��دی ای ک��ه روز اربعی��ن را فقط ب��رای امام 
حسین)ع( تثبیت کرده است به شرح زیر اشاره کنیم:
1- در رقم اربعین خصوصیتی وجود دارد که 

سایر ارقام آن خصوصیت را ندارد.
غالب انبیا در س��ن 40 سالگی به مقام رسالت 

رسیده اند.
 وقتی موس��ی)ع( تقاضای مالقات خصوصی 
با خدا ک��رد، ذات اقدس اهلل مدت مناجات را 40 
شب قرار داد. گفته اند در نماز شب چهل مؤمن را 
دعا کنید. همسایه ها تا 40 خانه را گرامی بدارید. 
کس��ی ک��ه 40 حدیث را حفظ و ب��دان عمل کند 
خداوند چشمه های حکمت را از دلش بر زبانش 

جاری می گرداند و...
2- فداکاری های امام حسین)ع( دین را زنده 
کرد و نقش او در زنده نگه داشتن دین اسالم کاماًل 
ویژه و منحصر به فرد اس��ت. بنابراین حماس��ه ها 
و فداکاری های امام حس��ین)ع( را باید زنده نگه 
داش��ت چون زنده نگه داش��تن دین اس��الم است 
و گرامیداشت روز عاش��ورا و اربعین، درحقیقت 
تالشی است در جهت زنده نگه داشتن دین اسالم 

و مبارزه با دشمنان دین و معنویت.
3- مصائب امام حس��ین)ع( برای هیچ امام و 
پیامبری پیش نیامده اس��ت. به بیان دیگر مصیبت 
امام حسین)ع( و حوادث کربال، از همه مصیبت ها 
بزرگتر و سخت تر بود اگر عامل دیگری هم درکار 
نبود، همین عامل کافی بود نش��ان دهد چرا برای 

امام حسین)ع( بیش از امامان دیگر و حتی بیش از 
پیامبر اس��الم)ص( عزاداری و مراسم سوگواری و 

مدیحه سرایی متعددی برپا می کنیم.
4- در م��اه مح��رم س��ال 61 )ه.ق( حضرت  

ام��ام حس��ین)ع(، فرزندان، خویش��ان و یاران آن 
حضرت را کش��تند و اس��یران کربال را به کوفه و 
ش��ام بردند و همین اس��یران داغ دیده روز اربعین 
شهادت امام حسین)ع( و یارانش به کربال رسیدند 
و همه مصائب روز عاشورا در آن روز تجدید شد و 

آن روز، روز سختی برای خاندان پیامبر)ص( بود.
5- دشمنان اس��الم با به شهادت رساندن امام 
حس��ین)ع( قصد نابودکردن دین اسالم را داشتند. 
دش��منان امام حس��ین)ع( ت��الش کردن��د حادثه 
کربال به کلی فراموش ش��ود و حتی کسانی را که 
برای زیارت امام حس��ین)ع( می آمدند ش��کنجه 
می کردند و می کش��تند، در زم��ان متوکل خلیفه 
عباس��ی، همه قبرهای کربال را شخم زدند، مزرعه 
کردن��د و م��ردم را از آمدن برای زی��ارت قبر امام 
حس��ین)ع( منع کردند. ش��یعیان هم برای مقابله با 
اینها، از هر مناس��بتی اس��تفاده می کردند و حادثه 
کرب��ال را احیا می کردند که یکی از این مناس��بتها 

حادثه روز اربعین است.
6- یک��ی از نش��انه های مؤمن، زی��ارت امام 
حس��ین)ع( در روز اربعین است. از حضرت امام 
حس��ن عسگری)ع( روایت شده است: »عالمتهای 
مؤمن پنج چیز اس��ت، پنجاه و ی��ک رکعت نماز 
فریض��ه و نافله در ش��بانه روز، زی��ارت اربعین، 
انگش��تر به دس��ت راست کردن، پیش��انی برخاک 
نهادن درس��جده و بس��م اهلل را بلندگفتن« بنابراین 
یکی از وظایف شیعیان را اهتمام به زیارت اربعین 

برشمرده اند.    
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ــی - هنر  ــراث فرهنگ ــی، می ــدی فقیه مه
س��فالگری در س��ده های اولیه پس از اس��الم در 
ش��رق ایران و ماوراءالنهر تحت تأثیر س��ه سنت 
هنری ش��ناخته شده قرار داش��تند که عبارتند از: 
1- سفالینه هایی که به شیوه هنر سفالگری سلسله 
تانگ چین تولید می ش��دند 2- سفالینه هایی که 
با الگوپذیری از تکنیک سفالینه های بین النهرین 
و عراق خصوصًا س��فالینه های س��امرا س��اخته 
می شدند که در آن هنرمندان ایرانی سطح ظروف 
را با لعاب می پوشاندند و سپس روی آن را با نقوش 
مختلف نقاشی می کردند 3- سفالینه هایی که تحت 
تأثیر هنر پیش از اس��الم در ایران تولید می شدند 
ولی در عین حال سفالینه هایی نیز به روش بومی 
در ایران تولید می شدند. در دوره سامانیان عالوه 
بر س��اخت س��فالینه هایی تحت تأثیر سنت های 
غیربومی، ظروفی با درجه واالیی از اصالت بومی 
تولید می ش��دند که مرکز اصلی س��اخت آنها در 
شرق ایران قرار داش��ت. این سفالینه ها از لحاظ 
زمینه رنگ آمیزی بس��یار دقیق تولید می شدند و 
دارای لعاب سربی براق بودند که از ترکیب اکسید 
فلزات به دس��ت می آمدند. ب��رای پس زمینه این 
سفالینه ها نیز از رنگ های سفید خامه ای، سیاه و 
قرمز و برای طراحی نقوش از رنگ های سبز، زرد، 
قرمز اخرایی، صورتی، نارنجی و انواع رنگ های 
قهوه ای تیره و روشن استفاده می کردند. در دوره 
س��لجوقیان این هنر نسبت به س��ایر هنرها دیرتر 
آش��کار ش��د اما با این وجود س��فالینه های این 
دوره، از ه��ر دو جهت لعاب دهی و تزئین دارای 
ش��اخصه های قابل توجهی بودند، به عنوان مثال 
اس��تفاده از خمیر سفیدرنگی که ترکیبی از کوارتز 
س��اییده شده، خمیر شیشه و گل رس سفید تولید 

می شد باعث شد ظروف مورد نظر دیگر نیازی به 
لعاب دهی نداش��ته باشند. در عین حال در اواسط 
قرن ششم )ه.ق( استفاده از لعاب های فیروزه ای 
و آبی س��یر مورد توجه قرار داشت که راه را برای 
نقاشی هنرمندان روی سفالینه ها هموار می کرد. 
از دیگ��ر خصوصی��ات س��فال های ای��ن دوره 
می توان به س��فالینه های س��ایه نما اشاره کرد که 

در آن پیک��رک هایی را 
روی پوشش سیاه رنگ 
می دادند  ق��رار  ظرف 
تمام��ی  س��پس  و 
س��طح آن را ب��ا لعاب 
فی��روزه ای  یا  س��فید 

می پوشاندند.
 در اواخ��ر همین قرن 
نی��ز س��فالینه های��ی با 
پوش��ش الج��وردی و 
مینای��ی رنگ با تکنیک 
آتشه(  )دو  دو حرارتی 
ب��ه منظ��ور جالده��ی 
بیش��تر به س��فال های 
ابداعی اضافه ش��د. در 
این روش س��فال هایی 

با تزئیناتی ش��بیه به ظروف زرین فام کاشان تولید 
می ش��دند ک��ه دارای تصاویری از داس��تان های 
شاهنامه بودند. اما سلجوقیان روم و آسیای صغیر 
بیش��تر س��فالینه های خود را با نق��ش مایه های 
حیوانی و افس��انه ای چون عقاب دو س��ر )نماد 
س��لجوقیان روم( تزئین می کردند. تداوم این هنر 
در ابت��دای دوره ایلخانی ب��ا نقش مایه های دوره 
س��لجوقی ولی با حالت محافظه کارانه تر به ثمر 

نشست. در این دوره به دلیل حمله مغول به ایران 
و ویرانی ش��هرهای صنعتی و بزرگ س��فال های 
لعابدار تزئینی تنها در شهر کاشان تولید می شدند 
ک��ه ب��ه همین دلی��ل به کاش��ی معروف ش��دند. 
از جمل��ه بناهای تاریخ��ی که مزین ب��ه اینگونه 
سفالینه ها هس��تند می توان به ساختمان امامزاده 
یحیی در ورامین اش��اره کرد ک��ه دارای محراب 
شده ای  کاری  کاش��ی 
اس��ت که تزئین آن به 
دس��ت هنرمند معروف 
شهر کاش��ان »علی بن 
محم��د ب��ن عل��ی بن 
طاهر« و به تاریخ 665 
پذیرفته  صورت  )ه.ق( 
است. از دیگر مضامین 
تزئینی این دوره نقوش 
که  است  برجس��ته ای 
در دوره ه��ای قبل نیز 
کاربرد داش��ت ولی در 
ای��ن زمان در س��طحی 
وسیع تر به اجرا درآمد. 
دوره  سفالی  ظروف  از 
تیم��وری آثار زیادی بر 
جای نمانده ولی با وجود اندک آثار به دست آمده 
می توان چنین استنباط کرد که هنرمندان تیموری 
ادامه دهنده ش��یوه س��فالگری دوره ایلخانی بوده 
اند. از نق��وش و طرح های این دوره می توان به 
گل های نیلوفر آبی، ابرهای نوارگون و تصاویری 
از اژدها، ققنوس، گوزن و مرغابی اش��اره کرد که 
کارگاه ه��ای تولید کننده آنها ب��ه احتمال زیاد در 
آسیای مرکزی و در شهرهای هرات، مشهد، بخارا 

و س��مرقند قرار داش��ته اند ام��ا در نیمه دوم قرن 
نهم هجری در ش��هر کوپه چی واقع در داغستان 
روسیه س��فال هایی برگرفته از نام شهر کوپه چی 
تولید می شدند که شامل بشقاب ها و کاسه های 
ب��زرگ با لع��اب فیروزه ای کم رن��گ و مزین به 
قاب بندی ه��ای تزئینی به رنگ س��یاه بودند که 
مواد اولیه آنه��ا را گل رس نرم و متخلخل همراه 
با لعاب نازک براق و ناهموار تش��کیل می دادند. 
س��فالینه های دوره صفویه نیز که بهترین انواع آن 
در رنگ های س��فید و آبی تولید می شدند تحت 
تأثیر دو عامل مهم شکل می گرفتند؛ 1- دسته ای 
از س��فال ها که به طور خ��اص در دوره صفویه 
ساخته می ش��د و گاهی از لحاظ مرغوبیت قابل 
تش��خیص از ظروف چینی نبودند. 2- ظروفی که 
تحت تأثیر هنر س��فال س��ازی سلسله مینگ چین 
ش��کل می گرفتند که البته ب��ه تدریج در زمانهای 

بعد با نقوش ایرانی ترکیب شدند. 
نوعی دیگر از س��فال های این دوره با همین 
لعاب های جالدار معدنی پوش��انده می ش��دند. 
هنرمن��دان در تزئی��ن ای��ن نوع س��فال ها به جز 
استفاده از رنگ آبی از الوان دیگری چون قهوه ای 
س��یر، سبز زیتونی و قهوه ای متمایل به قرمز بهره 
می بردند، در ادامه این پیش��رفت ها به کارگیری 
س��فالینه های لعابدار )کاشی( مربعی شکل جهت 
تزئین دیوار کاخها و بناهای عمومی از پیش��رفت 
چشمگیری برخوردار ش��د ولی همزمان استفاده 
از س��فالهای کوپاچه که از لحاظ نقوش تزئینی به 
دو گروه ساخته شده در نیمه دوم قرن نهم )ه.ق( 
قب��ل از زمان صفویه و آنهایی که با تأثیرپذیری از 
طرح های س��فالگری هنر چی��ن در عصر صفوی 

تولید می شدند، رواج داشت.

شاهین سپنتا- ش��هر تاریخی اصفهان این 
روزها یکی از سرنوشت ساز ترین لحظات خود 
را می گذراند؛ لحظاتی پر بیم و امید که می تواند 
نوید بخش آینده ای روشن یا چشم اندازی مبهم 
و تاریک باش��د. در این روزه��ا که میدان نقش 
جهان در بالتکلیفی »بودن یا نبودن« در فهرست 
یونسکو به س��ر می برد و برج جهان نما بر سر 
دو راهی »تعدیل« یا »تکمیل« سرگردان مانده است 
و  سرنوش��ت سی و سه پل و خیابان چهارباغ به 
مثبت یا منفی بودن یک نظریه کارشناس��ی گره 
خورده است هر روز شاهد سخنان ضد و نقیض 
مدیران شهری هستیم و گویا هیچ نهاد پاسخ گویی 
برای آگاهی رسانی شفاف به مردم وجود ندارد. 

یک روز رئیس ش��ورای ش��هر ب��ا ادبیاتی 
پرسش برانگیز از به رسمیت نشناختن یونسکو 
و مخالفتش با تعدیل جه��ان نما با انگیزه مالی 
س��خن به میان م��ی آورد و هم��ان روز رئیس 
سازمان میراث فرهنگی اصفهان نسبت به تعدیل 
قطعی جهان نما ابراز امیدواری می کند. از این 
دس��ت دوگانگی ها را در دیدگاه های مدیران 
شهری نس��بت به مس��ائل مطرح دیگر از گذر 
مترو در زیر چهارب��اغ تا معضل آلودگی هوا و 
حل مشکل ترافیک نیز می توان دید. گویا هنوز 
تکلیف اصفهان با خودش روش��ن نیست یا به 
سخن درست تر، مدیران شهری از تکالیف خود 
نسبت به شهری با پیشینه تاریخی و فرهنگی چند 

هزارساله ای همچون اصفهان با خبر نیستند. 
هنوز روشن نیست اصفهان به خاطر داشتن 
سرمایه های میراث طبیعی و فرهنگی کم مانندش 
باید به عنوان یک شهر بزرگ مقصد گردشگران 

در سطح جهان باقی بماند یا رفته رفته با احداث 
چند بزرگراه، پل و مرکز تجاری مثل خیلی دیگر 
از ش��هرک های تازه تأسیس خاورمیانه باید در 
جس��تجوی سرمایه گذار باش��د تا گوشه ای از 
هزینه های شهر را به دوش بکشند و تغییری در 

چهره شهر ایجاد کنند. 
بی گمان مدیران فعلی نمی توانند ادعا کنند 
برنامه های در دست اجرای عمرانی اصفهان را 
باید گامی در راستای توسعه گردشگری و حفظ 
می��راث فرهنگی و طبیعی ارزیابی کرد چون در 
عم��ل احداث این پروژه ها ب��ه صورت جدی 
بقای این میراث را به خطر انداخته اس��ت و به 
گواهی کارشناسان مستقل، ناقوس مرگ این آثار 

را به صدا آورده است. 
اکنون پرس��ش این اس��ت: آیا آن زمان فرا 
خواهد رس��ید که تدبیر و دور اندیشی  مدیران 
متخصص و کارآمد جایگزین اظهارات سلیقه ای 
و مصلحت جویانه مدیران بی تدبیر شود؟ و آیا 
برای ش��هری که این روزه��ا عنوان پرطمطراق 
»پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی« را یدک 
می کشد، برنامه چشم انداز توسعه به گونه ای 
ارائه خواهد ش��د که دس��ت مدیران متخلف و 
شبکه های سوداگر را از دامان میراث معنوی و 
م��ادی اصفهان کوتاه کند تا در یک دوره زمانی 
مشخص ضمن حفظ میراث فرهنگی و طبیعی به 
تدریج زخم های کهنه این شهر کهنسال درمان 
ش��ود و با برنامه های عمرانی معقول و منطقی 
چشم انداز دستیابی به دروازه های توسعه پایدار 
فرهنگی، اجتماعی، اقتص��ادی  اصفهان در افق 

دید شهروندان اصفهانی پدیدار شود؟ 

شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی 
)ایکوموس( ایران با انتشار بیان نامه ای نسبت به 
رون��د تخریب می��راث فرهنگی ش��هر تاریخی 

اصفهان ابراز نگرانی کرد.
در بیانیه ایکوموس ایران که به تازگی منتشر 
شده با توجه به جایگاه ویژه اصفهان در تاریخ و 
فرهنگ ایران و جهان از نحوه اجرای طرح های 

عمرانی و آسیب هایی که 
به میراث فرهنگی وارد 
نگرانی  اب��راز  می کنند 

شده و آمده است: 
انتخ��اب  زم��ان  از 
پایتختی  ب��ه  اصفه��ان 
اس��الم  جهان  فرهنگی 
تا امروز که اس��تانبول به 

عنوان پایتخت فرهنگی اروپا برگزیده شده است، 
اصفهان نصف جهان و آشنای دنیا به سرعت در 
حال از دست دادن ارزشهای فرهنگی و تاریخی 
خود است. اصفهان از دوران باستان تا امروز – به 
ویژه در دوران درخش��ش فرهنگ اسالمی - به 
استناد تمامی تحقیقات علمی دانشمندان جهان 
از منظر فرهنگ شهرس��ازی و معماری، الگویی 
برای جهان اس��الم بوده است. اصفهان آل بویه و 
سلجوقی و صفوی همانند بغداد عباسی و قاهره 

فاطمی، شهره در تاریخ و فرهنگ بشری است. 
لذا مطمئن��اً اقدامات اخیر در دس��ت انجام 
در اصفه��ان - این نگین فرهن��گ و هنر تاریخ 
ایران- در تاریخ سیاستگذاری و مدیریت شهری 
این س��رزمین کهن ب��ه ثبت خواهد رس��ید. در 
حال حاضر، این اقدامات موجب نگرانی جامعه 
فرهنگی ایران ش��ده است. متأسفانه طرحهای به 
ظاهر عمرانی در دس��ت اجرا در پهنه کهن شهر، 
اصالت و یکپارچگی طبیعی و تاریخی و فرهنگی 

این حوزه را به مخاطره جدی انداخته اس��ت. در 
حالیکه در همین زمان ش��هر استانبول، با حفظ 
ارزش��های تاریخی و فرهنگی خ��ود، به عنوان 
پایتخت فرهنگی اروپا برگزیده شده اما در مقابل 
آثار ارزش��مند اصفهان چه آنها که در روی خاک 
مشهودند و چه آنهایی که در زیر خیابانها و میادین 
امروزی مدفونند، در جریان این اقدامات بی رویه، 
پایمال و درهم ریخته و 
نابود می شوند و در این 
مس��یر حقوق فرهنگی 
و تاریخی گذش��تگان و 
آیندگان تضییع می شود.

در ادامه این بیان نامه که 
در پایگاه آگاهی رسانی 
ایکوموس ایران منتش��ر 
شده با اشاره به احداث زیر گذر میدان عتیق به »فاقد 
ارزش تاریخی« دانستن این محوطه اعتراض شده 
و آمده است: اخیراً در میدان عتیق اصفهان که یکی 
از مهمترین محوطه های باستانی و تاریخی کشور 
است، با ش��تاب زدگی بسیار به احداث زیرگذر 
به روش مت��داول در »محوطه های فاقد هرگونه 
ارزش تاریخی فرهنگی« و حفاری وس��یع بدون 
پشتوانه علمی و فرهنگی اقدام شده است. این در 
حالی است که هسته اصلی شهر از گذشته های دور 
و به خصوص از آغاز دوران اسالمی تا به امروز 
به ص��ورت یکپارچه در زیر و روی این محوطه 
ارزشمند جای گرفته است. براساس اطالعات و 
تصاویر دریافت شده از اجرای عملیات عمرانی در  
ایجاد  زیرگذر و پارکینگ در میدان عتیق اصفهان 
و مناط��ق مجاور آن و به دلیل عمق خاکبرداری و 
ساختوساز بی رویه به عمل آمده، مدارک تاریخی و 
باستانشناختی این محدوده به شدت دچار آسیب و 

تخریب شده است.

منارساربان یا برج پیزا 

سفالینه ها در ایران

خبر

ــده رود- پس از  ــهباز،خبرنگار زاین معصومه ش
آنکه مدیران ش��هرداری برخالف مصوبه شورای 
عال��ی ترافیک و نقض حکم قضایی تونل مترو را 
از خیابان چهارباغ عباسی گذراندند دستگاه حفار 
مترو با انحراف 40 مت��ری و تهدید رمپ جنوبی 
پل تاریخی س��ی و سه پل در شهریور سال جاری 
متوقف شد. کارشناس��ان گروه کاواک چهلستون 
متش��کل از اساتید دانشگاه صنعتی و دانشگاه آزاد 
اس��المی نجف آباد دلیل این انحراف را افت سپر 
دانستند و معتقدند س��ر دستگاه TBM با خروج 
از مس��یر اصلی حرکت و نزدیک ش��دن به سطح 
زمین با سی و سه پل برخورد کرده است. در حال 
حاضر به گفته شهرداری اصفهان برای جبران این 
انحراف دو گزینه در  حال بررس��ی اس��ت؛ یکی 
از ای��ن گزینه ه��ا روش جت رولینگ اس��ت که 
آزادس��ازی محوطه اطراف TBM و انتقال آن به 
نقط��ه قبل از انحراف اس��ت و گزینه دیگر ایجاد 
ش��عاع حداکثری از س��طح زمین ب��رای انتقال و 
جابه جایی به ایستگاه قبلی است. به نظر می رسد 
ای��ن گزینه با حجم زیاد خاکب��رداری برای ایجاد 
گودالی عمودی، تجاوز به حریم س��ی و سه پل و 

خطری جدی برای آن خواهد بود.
از س��وی دیگر، س��ازمان میراث فرهنگی اس��تان 
اصفهان نی��ز مخالفت خود را با ایجاد ش��فت در 
کنار سی و س��ه پل اعالم کرده و از سازمان قطار 
ش��هری خواس��ته اس��ت راهکارها و طرح های 
موردنظ��ر ب��رای برون رف��ت از انحراف مس��یر 
مترو را به س��ازمان میراث فرهنگ��ی ارائه دهد تا 
در ش��ورای فنی بررس��ی و گزین��ه ای با کمترین 
خس��ارت برای سی و س��ه پل اجرا شود. چندی  
پیش رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دس��تی اس��تان اصفهان اع��الم کرده بود 
اگر کارشناس��ان دانشگاه علم و صنعت در نظرات 
کارشناس��ی خود عبور مترو از حاش��یه سی و سه 
پل را تأیی��د نکنند، تونل مترو ب��ه »موزه عبرت« 
تبدی��ل خواهد ش��د. اس��فندیار حی��دری پور در 
گفتگو با زاینده رود ترکیب این گروه کارشناس��ی 
را ش��ماری از متخصص��ان ژئوتکنی��ک و س��ازه 
دانش��گاه عل��م وصنعت اعالم کرد و ب��ا تأکید بر 
اینکه بیشترین حساسیت درباره ترکیب این گروه 
را وی داشته است، گفت: پیشنهاد ابتدایی سازمان 
می��راث فرهنگ��ی جهت مش��اوره و کارشناس��ی 
برای عبور TBM از مس��یر فعل��ی و عبور قطار 
شهری از محور تاریخی چهارباغ، مراجعه به نظر 
کارشناسان دانش��گاه علم و صنعت بوده که برای 

ابراز نظر کارشناس��ی در خصوص س��ی و سه پل 
و چهارباغ حتی بیش��تر از ما از خود حساس��یت 
نش��ان داده اند. رئیس س��ازمان می��راث فرهنگی 
اصفهان در خصوص ش��ائبه های��ی مبنی بر اینکه 
چون دانش��گاه صنعتی اصفهان مخالف عبور مترو 
از چهارباغ بوده به این دلیل کار کارشناسی درباره 
این موضوع به آنها واگذار نشده است، به خبرنگار 
زاینده رود گفت: اگر سازمان می خواست در این 
خصوص تنها رفع تکلیف کند گزینه های دیگری 
را به جای واگذاری کار کارشناس��ی به دانش��گاه 
عل��م و صنعت انتخ��اب می کرد. ع��الوه بر کار 
کارشناسی دانش��گاه علم و صنعت، قطعًا از توان 
و پتانسیل کارشناسان دانشگاه های اصفهان برای 
بررس��ی نظر کارشناسان دانشگاه علم و صنعت به 

عنوان یک��ی از وظایف س��ازمان میراث فرهنگی 
اس��تفاده خواهد ش��د. در حال حاضر نیز یک تیم 
حرفه ای طرح آس��یب شناسی س��ی و سه پل را 
مطالعه و بررسی می کند.با توجه به اظهارات اخیر 
رئیس شورای شهر اصفهان مبنی بر اینکه شورای 
شهر یونس��کو را نمی شناسد و با آن کاری ندارد 
اکنون این سؤال پیش می آید که اگر شورای شهر 
با اعالم نظر دانش��گاه علم و صنعت در خصوص 
وضعیت مترو در کنار سی و سه پل مخالفت کرد 
آیا باز هم مثل گذش��ته شاهد بی توجهی به قانون 
از سوی مدیران ش��هری اصفهان خواهیم بود؛ در 
این م��ورد حیدری پور به زاینده رود گفت: ما در 
مورد بناهای تاریخی با کسی شوخی نداریم و در 
مورد اتفاقات اخیر در خصوص پرونده برج جهان 
نما کار قانون��ی را پیگیری خواهیم کرد. این مقام 
مس��ئول در خصوص تجاوز به حریم تپه باستانی 
اش��رف توسط ش��هرداری از بررس��ی دو پرونده 
قضایی در ای��ن مورد خبر داد و اف��زود: در حال 
حاضر به دنبال گرفتن مجوز از پژوهشکده میراث 
فرهنگ��ی در تهران و انتخاب تیم حفاری باس��تان 
شناس��ی دوره اسالمی هستیم و امیدواریم طی دو 
یا سه ماه آینده کار بررسی، شناسایی و حفاری تپه 
باستانی اشرف را شروع کنیم. حیدری پور با اشاره 
به کاوش های آتی در تپه اشرف از تبدیل شدن این تپه 
باستانی به سایت- موزه در آینده با استانداردهای روز 
خبر داد. وی ابراز امیدواری کرد که کاوش ها در دو یا 
سه ماه آینده شروع شود و ایجاد امکانات الزم برای رفاع 
باستان شناسان انجام شود. حیدری پور تأکید کرد: در 
بدبینانه ترین حالت، تا قبل از شروع فصل تابستان موفق 
به دریافت مجوز خواهیم شد و کار بررسی، شناسایی و 

کاوش را با جدیت و قطعیت شروع خواهیم کرد. 

زاینده رود- بس��یاری از آثار تاریخی کشورهای 
دیگ��ر در بی��ن ایرانیان ش��ناخته ش��ده تر از آثار 
تاریخی ایران اس��ت. این س��خنی گزاف نیست. 
برای نمونه بسیاری از ما نام برج کج پیزا را شنیده 
ایم و عالقه مند هس��تیم که اگر روزگاری سفری 
ب��ه ایتالیا داش��تیم حتمًا از این اث��ر تاریخی دیدن 
کنیم اما متأسفانه کمتر گردشگر ایرانی یا خارجی 
اس��ت که به ش��هر تاریخی اصفهان س��فر کند و 
برای دیدن » منار ساربان« کوچه پس کوچه های 
بافت تاریخی اصفهان را جستجو کند و حتی این 
اث��ر منحصر به ف��رد تاریخی در میان بس��یاری از 
ش��هروندان اصفهانی نیز به درس��تی شناخته شده 

نیست.   
برج پیزا در شهری به همین نام یکی از جاذبه های 
گردش��گری ایتالیا اس��ت که روزانه هزاران نفر از 
سراس��ر دنیا برای دیدن آن می روند. ارتفاع برج 
کج پیزا 55/86 متر از س��طح زمین در پایین ترین 
قس��مت و 56/70 متر در باالترین س��مت است. 
در ح��ال حاضر زاویه انحراف برج پیزا در حدود 
3/99 درج��ه از خط عمود اس��ت. کار س��اخت 
این برج در س��ال 1173 میالدی آغاز و در س��ال 
1372 میالدی به پایان رس��ید و به نظر می رس��د 
علت اصلی کج شدن برج پی ریزی روی بستری 

ماسه ای است.
اما منار س��اربان با 54 مت��ر ارتفاع یعنی در حدود 
یک متر کمتر از برج پیزا اما با قدمتی بیشتر )اواخر 
ق��رن پنجم هجری قمری(، یادگاری برجای مانده 
از دوران س��لجوقیان )429 هجری قمری تا 577 

هجری قمری ( است. 
مناره��ا یکی از س��ازهای اصلی معم��اری ایرانی 
هس��تند که در دوره های مختلف تاریخی از آنها 

ب��ه عنوان برج آتش یا برج نش��انه یا رهنما برای 
راهنمایی کاروان ها در مسیر جاده ها و نشان دادن 
مکان های اصلی بافت شهری و یا به عنوان محل 
خبررس��انی یا اذان گویی اس��تفاده می شده است. 
واژه س��اربان نیز در زبان فارسی به معنای شتربان 
یا نگهبان شتر اس��ت و از آنجا که منار ساربان به 
عنوان یک س��ازه منفرد، بلند و شاخص از بیشتر 
نواح��ی و جوانب بیرون و درون ش��هر به خوبی 
قابل مش��اهده بوده است به نظر می رسد کاربری 

اصلی آن راهنمایی و جهت یابی کاروان ها برای 
دسترسی به مرکز شهر بوده است.

منار س��اربان در ش��مال محله جوباره )بافت قدیمی 
یهودی نش��ین اصفهان ( زیباتری��ن و بلندترین منار 
تاریخی اصفهان و دارای تزئینات آجر و کاشی است.

قطر تحتانی منار س��اربان 4/2 متر است و طراحی 
متن��وع، بدنه بیرونی آن را به هفت بخش متفاوت 
تقس��یم بندی می کند. بخ��ش اول آن آجرچینی 
س��اده  اس��ت. بخش های دوم و س��وم آن دارای 

تزئینات عالی آجرکاری اس��ت. بخش چهارم آن 
ت��اج اول )گلوگاه ( مناره  اس��ت که مقرنس های 
آجری همراه با کاش��ی های فیروزه ای بسیار زیبا 
دارد. بخ��ش پنجم آن نیز تزئینات آجری اس��ت. 
بخش شش��م آن تاج دوم منار  است و بخش هفتم 
آن هم تارک منار یا تاج اصلی است. در قاعده دو 
تاج این مناره دو کتیبه بس��یار زیبا از بهترین رنگ 

فیروزه  ای کاشی دیده و خوانده می  شود.
مهندس محمود رضا شایس��ته در »اصفهان بهشتی 
کوچ��ک اما زمین��ی« درباره میزان انح��راف منار 
ساربان معتقد است: » این مناره در حدود 8 درجه 
به سمت جنوب شرقی از امتداد قائم منحرف شده 
است که ناشی از  نشس��ت نامتقارن در پایه های 
آن اس��ت و می تواند به واسطه اختالالت موجود 
در شالوده آن یا به دلیل تغییرات متوالی در سطح 
تراز ایس��تایی در سفره آب زیرزمینی و یا استفاده 

از چاهک های آب منازل اطراف  باشد«.
به این ترتیب به نظر می رسد هنوز جایگاه تاریخی 
و ارزش های معماری این سازه به درستی معرفی 
نشده و اگر این بنا در هرکجای دیگر جهان بود شاید 
به اندازه برج پیزا ش��ناخته شده بود. البته در اینجا 
هدف از مقایسه دو اثر تاریخی متفاوت برج پیزا و 
منار س��اربان که هر یک در بستر فرهنگی، تاریخی 
و جغرافیای خاص ساخته شده اند برای نشان دادن 
برتری یکی نس��بت به دیگری نیست، بلکه هدف 
نشان دادن شباهت های دو بنای تاریخی است که 
یکی ش��ناخته ش��ده تر و دیگری شایسته توجه و 

معرفی بیشتر برای گردشگران است. 
ش��ما کدام یک از این دو اثر تاریخی را دیده اید 
ی��ا در آینده به دیدارش خواهید رفت. برج پیزا یا 

منار ساربان؟ 

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان در گفتگو با زاینده رود:

در مورد بناهای تاريخی با کسی شوخی نداريم
ایکوموس ایران هشدار داد:

اصفهان میراث فرهنگی خود را از دست خواهد داد

جمعی از روزنامه نگاران خواستار برگزاری 
کنفرانس مطبوعاتی از سوی یونسکو شدند

اصفهان بر سر دو راهي !

مسجد 9 گنبد
طبق نظر گروهی از باس��تان شناس��ان، این 
مسجد قباًل معبد بودایی بوده که در دوره اسالمی 
با اندک تعدیل به مس��جد تبدیل ش��د، اما نظر 
اغلب بر این اس��ت که مسجد 9 گنبد حج پیاده 
بنایی اس��ت که از قرن هشتم که مانند مساجد 
اولیه طرح ساده اسالمی با ستون های چوبی و 
پوش��ش گلی مسطح داش��ت و در قرن نهم در 
دوران حکومت س��امانی احتماالً این مس��جد 
توس��ط حاکمی ثروتمند احیا شده که با حفظ 
دیوارهای اصلی مس��جدی نو در داخل محیط 
قبلی ساخته ش��د، تزئینات و طرح آن برگرفته 
از معماری گریک، بودایی و س��امانی است که 
گچبری های آن یادآوری شکوه معابد بودایی در 
بلخ را در خود دارد. اکنون این بنا قدیمی ترین 
مسجد اسالمی در افغانستان است. این بنا هنوز 
در قسمت مطالعه و تحقیق است که نمونه آن را 

در تحقیقی از استاد شهریار عدل می توان دید. 
در کنار مس��جد مقبره عالم بزرگ دوره غزنوی، 
نصیرالدین ابوالقاسم یونس ابن طاهر ابن محمد 
ابن یونس النصیری نویس��نده کتاب الهجه قرار 

دارد که در سال 411 ه.ق وفات کرد. 
میر روزه دار

در سمت راس��ت جاده مزارشریف به بلخ 
بنایی با رنگ س��فید دیده می شود که در سمت 
شمال آن بقایای برج آسیاب بادی که آخرین نقطه 
دیوار های شرقی بلخ است، به چشم می خورد. این 
مقب��ره میر روزه دار نام دارد و در کنار آن دخمه 
های خشتی با تزئینات زیبا قرار دارد. اصل بنا از 
دوره سامانی اس��ت که بعدها ویرانه شده و در 
دوره تیموری که توجه خاصی به سخات مقابر 
سادات و علما بوده مجدداً ساخته شد. احتماالً 
این مقبره مربوط به میر نعمت اهلل باش��د که از 
سلسله سادات بلخ است.            ادامه دارد...

سه روز از اول فوریه 2010 که آخرین مهلت 
یونسکو برای تعدیل برج جهان نما در اصفهان 
بود، گذش��ته و هنوز یک طبقه از این ساختمان 
کوتاه نشده اس��ت؛ این در حالی است که فقط 
هفت روز دیگر به بازدید کارشناس��ان یونسکو 
برای بررس��ی آخرین وضعیت برج جهان نما و 
همچنین تأثیرات زیست محیطی متروی اصفهان 
و اقدامات کارشناس��ی در مورد محور شرقی و 

غربی آن باقی مانده است.

به گزارش CHN بیش از 100 روزنامه نگار 
فع��ال در حوزه میراث فرهنگی، گردش��گری و 
گروه اجتماعی به دلیل ابهامات موجود در تعدیل 
نشدن برج جهان نما و همچنین وضعیت میراث 
در خطر اصفهان نامه ای را خطاب به رئیس دفتر 
منطقه ای یونسکو نوشته و امضا کرده اند و از وی 
خواس��ته اند به منظور شفاف سازی از وضعیت 
میدان نقش جهان اصفهان و آثار تاریخی این شهر 

کنفرانس مطبوعاتی برگزار کند. 

کوله پشتی
سفر به بلخ

سفر به افغانستان

مردمک

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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فوتبال

مایلی کهن:
 آشتی ام با قلعه نوعی قلبی بود

بازتاب اخراج  مهدوي کیا در خبرگزاري آلمان

دایی: معلوم است که من از قطبی بیشتر می ارزم

فوتب��ال  تی��م  س��رمربی 
س��ایپا گفت: هیچ گاه ظاهری 
و ص��وری با کس��ی آش��تی
نم��ی کنم و آش��تی ام با قلعه 

نوعی از صمیم قلب بود.
 محمد مایلی کهن پس از 
شکست سنگین 5 بر یک مقابل  
ف��والد مبارکه س��پاهان اظهار 

داشت: بازی را خیلی خوب شروع کردیم و در ابتدای 
بازی حتی می توانستیم گل هم بزنیم اما از موقعیت ها 

استفاده نکردیم و بر خالف روند بازی گل خوردیم.
 بازیکنان س��ایپا با توجه به فاصله  کمی که در 2 
بازی خارج از خانه انجام دادند، خس��ته بودند. وی 
افزود: در دفاع وس��ط مشکل داشتیم و ابراهیمی را با 
کمک آمپول به بازی رساندیم. طبیعی بود که بازی هر 
چ��ه پیش می رفت تیم ما از لحاظ بدنی تحلیل برود 

و به همین دلیل سپاهانی ها در 
ادامه کار 5 گل به ثمر رساندند. 
مایلی که��ن با اش��اره به اینکه 
گول بازی سپاهان مقابل صبا 
را نخوردی��م، افزود: مهره های 
حریف را کامالً می ش��ناختیم 
اما هنگام��ی که از لحاظ بدنی 
تحلیل رفتیم، دیگر نتوانستیم 
به نتیجه برس��یم.وی در مورد مراس��م آشتی کنان با 
قلعه نویی گفت: من یک آدم واقع گرا هس��تم و فقط 
به دنبال کشیدن گلیم خودم از آب نیستم. در گذشته 
مس��ائلی بین ما بوده که مطرح کردم و هم همه  چیز 
تمام شده است. من و قلعه نویی دشمن نیستیم. بنابراین 
هنگامی که وی به سمت من آمد با او روبوسی کردم. 
ضمن اینکه من هیچ گاه ظاهری با کسی آشتی نمی 

کنم و آشتی ام با قلعه نوعی از صمیم قلب بود.

بیس��ت و ششمین هفته مس��ابقات فوتبال 
باش��گاه هاي برت��ر ایران )جام خلی��ج فارس ( 

روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزارشد.
در مهمتری��ن دی��دار هاي س��ه ش��نبه تیم 
اس��تیل آذین در خانه از میهمان خود تیم فوالد 
خوزس��تان شکست خورد، تیم سپاهان اصفهان 
برابر س��ایپاي کرج جش��نواره اي از گل به راه 
انداخت اما دیگر تیم اصفهاني یعني ذوب آهن 
تیم دوم جدول برابر میزبان خود تیم صباي قم با 

نتیجه مساوي متوقف شد.
در بازیه��اي س��ه ش��نبه که در ش��هرهاي 

همدان،اصفهان، اهواز، تهران، تبریز، قم و مشهد 
برگزار ش��د در مجم��وع 24 گل از خط دروازه 

عبور کرد که حاصل آن به این شرح است :
 پاس همدان 0- شاهین بوشهر 1

 ابومسلم خراسان 3- مقاومت شهید سپاسي 0
 سپاهان اصفهان 5- سایپا کرج 1

استقالل اهواز 1-  راه آهن شهرري 3

استیل آذین تهران 2- فوالد خوزستان 3
 تراکتورسازي تبریز 2- ملوان بندرانزلي 1

 صباي قم 1- ذوب آهن اصفهان 1
چهارش��نبه نی��ز در همی��ن چارچوب دو 
دیدار برگزار ش��د که در بازي حس��اس هفته 
و در ش��هر آورد شصت و هشتم تیم پیروزي 
تهران از س��اعت 14:30 در ورزش��گاه آزادي 
تهران میزبان تیم فوتبال اس��تقالل تهران بود و 
در دیگر مس��ابقه مس کرمان از ساعت 16:30 

پذیراي تیم پیکان قزوین بود.
 اما در حساسترین بازی این هفته تیم پیروزی 

تهران که در ورزشگاه آزادی میزبان تیم استقالل بود 
توانست با نتیجه 20 بر یک این تیم را شکست دهد.

گلهای این دیدار فرهاد مجیدی در دقیقه 15 
برای استقالل و هادی نوروزی و کریم باقری در 

دقایق 37 و 86 به ثمر رساندند.
دی��دار تیم های مس کرمان و پیکان قزوین 

هم با نتیجه 3-3 پایان یافت.

اخراج مهدی مهدوی کیا در مس��ابقه حساس 
سه ش��نبه تیم های اس��تیل آذین و فوالد خوزستان 
مورد توجه خبرگزاری آلمان قرار گرفت. بازیکن 
32 ساله و تازه وارد استیل آذین در نخستین مسابقه 
با پیراهن این تیم در رقابت های لیگ برتر با کارت 
قرمز داور روبه رو و ناچار به ترک زمین مس��ابقه 
ش��د. خبرگزاری آلمان با اش��اره ب��ه این موضوع 
نوشت: مهدی مهدوی کیا بازیکن پیشین بوندس لیگا 
درست در نخستین بازی اش در بازگشت به ایران 

از زمین مس��ابقه اخراج شد. مهدوی کیا در مسابقه 
تیم جدیدش اس��تیل آذین تهران برابر فوالد اهواز 
در دقیق��ه 68 کارت زرد دوم داور را دریاف��ت و 
از زمین مس��ابقه اخراج شد. اس��تیل آذین در این 
دی��دار خانگی بدون بازیکن س��ال های گذش��ته 
بوخوم، هامبورگ و اینتراخت فرانکفورت 3 بر 2 
تن به شکست داد. مهدی مهدوی کیا در سال های 
حض��ورش در بوندس لیگا تنها س��ه بار از زمین 

مسابقه اخراج شد.

علی دایی قبل از دربی ادعا کرد، طبیعی است 
که قراردادش بیش از قطبی بیرزد.

س��رمربی سابق تیم ملی در پاسخ به حرفهای 
کفاش��یان ک��ه گفته بود ق��رارداد قطب��ی کمتر از 
دایی بوده اس��ت، گفت: »حتم��ًا باید همین طور 
باش��د. این منطقی اس��ت که قرارداد من،  باید از 

افشین قطبی بیشتر باش��د. چون سابقه کاری من 
مشخص است و باید هم من پول بیشتری از قطبی 
بگیرم.« او همچنین درباره پاس��خ به کفاشیان هم 
گفت: »بگذار کمی ش��رایط پرسپولیس بهتر شود، 
آن وقت س��ر فرصت ناگفته ه��ای زیادی دارم که 

خواهم گفت.«

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/11/8
در خصوص پرونده کالسه 1299/88 خواهان خانم مریم رهنما دادخواستی مبنی بر الزام خواندگان به انتقال و تنظیم 
سند رسمی یک دستگاه اتومبیل رنو به شماره انتظامی 14274 تهران 41 به انضمام مطلق خسارات وارده قانونی به 
طرفیت 1- مهرداد علی اکبری 2- کیومرث قائد امینی هارونی مجهول المکان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز یکشنبه مورخ 88/12/16 ساعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
16001/ م الف

مدیر دفتر هفت حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/10/22
شماره: 622/88

در خصوص پرونده کالسه 622/88 خواهان سید علی مستطاب زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت رسول 
شیرانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 88/12/23 ساعت 4/30 عصر 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 واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.16051/ م الف
مدیر دفتر 29 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/10/30
شماره: 130/88

به موجب رأی شماره - تاریخ - حوزه -  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان و رأی شماره - تاریخ - شعبه - 
دادگاه عمومی - که قطعیت یافته است محکوم علیه ناصر فرج زاده نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم 
است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکاًل و سی 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید مورخ 88/1/20 تا تاریخ وصول در حق 
محکوم له بهرام اکبری فرزند برات با وکالت خانم ژاله رمضانی نشانی محل اقامت: اصفهان، شهرک شهید عباسپور، 

بن بست چهارم، پالک 18.
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه 
مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه 

یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.15924/ م الف
دبیرخانه شورای حل اختالف شماره 33 اصفهان

آگهی حصر وراثت
تاریخ: 88/11/12

شماره: 4649/88 ح /10
خانم اشرف زردخشو دارای شناسنامه شماره 12401 به شرح دادخواست به کالسه 4649/88 ح /10 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت اله مختاری کرچگانی بشناسنامه 32 
در تاریخ 1388/9/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر 

و چهار دختر و یک همسر دائمی به شرح ذیل می باشند
1 – محمدرضا مختاری کرچگانی به ش ش 3909 فرزند متوفی

2 – آرش مختاری کرچگانی به ش ش 277 فرزند متوفی 
3 – پریسا مختاری کرچگانی به ش ش 866 فرزند متوفی 
4 – سارا مختاری کرچگانی به ش ش 4276 فرزند متوفی

5 – ماندانا مختاری کرچگانی به ش ش 1036 فرزند متوفی 
6 – آذر مختاری کرچگانی به ش ش 808 فرزند متوفی 

7 – اشرف زرد خشو به ش ش 12401 همسر متوفی و الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک ماهی آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

16003/ م الف
رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی اخطار
اخطار به خانم نرگس خاتون مسگر

تاریخ: 88/11/12
شماره: 3452/88 ش ح /2

با توجه به محکومیت شما به پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه در حق خانم مریم رهبری کهرویه و با توجه به اینکه اموالی از شما بابت محکوم به در پرونده کالسه 
3452/88 شعبه دوم اجرای شورای حل اختالف توقیف و اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری برآورد قیمت 
گردیده. بدینوسیله به شما اخطار می گردد ظرف 3 روز پس از نشر این آگهی جهت رؤیت نظریه کارشناسی و 
عند اللزوم اعتراض به آن به این اجرا واقع در طبقه اول مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان در خیابان محتشم 

کاشانی مراجعه نمایند. 15978/ م الف
مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف شعبه 2 اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/11/11
شماره: 1292/88 ش3

در خصوص پرونده کالسه 1292/88 خواهان اعظم مسجدی دادخواستی مبنی بر مطالبه نفقه به طرفیت قنبر عامری نیا 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز یکشنبه مورخ 88/12/18 س��اعت 12 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 یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.15964/ م الف
مدیر دفتر سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/10/20

کالسه پرونده: 475/88 ش/ 2
شماره دادنامه: 88/11/6 - 1351

مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف اصفهان
خواهان: سهیال سپاهی نشانی: خیابان دستگرد، گلزار چهارم، کوچه سلمان

وکیل: محمود اسماعیلی نشانی: چهارباغ عباسی، ابتدای خیابان سیدعلیخان، جنب کتاب مرکزی، طبقه دوم، واحد 3- 
دفتر وکالت

خوانده: سیاوش سپاهی نشانی: مجهول المکان
خواسته: مطالبه نفقه معوقه

گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دعوی سهیال سپاهی با وکالت محمود اسماعیلی به طرفیت سیاوش سپاهی به خواسته الزام خوانده 
به پرداخت نفقه گذشته از تاریخ 87/1/1 لغایت زمان صدور حکم و اجرای آن، با احراز رابطه زوجیت طبق کپی 
رونوشت سند نکاحیه به شماره 1365/9/2 - 430 و نظر به  دادخواست تقدیمی و اوراق و محتویات پرونده و 
صورت جلسه تنظیمی و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی )نشر آگهی در روزنامه( در جلسه رسیدگی حاضر 
نشده و الیحه دفاعیه ای نیز به شورا ارائه ننموده است و با توجه به نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده که مصون 
از اعتراض مانده است و با استناد به مواد 1111-1106-1107 قانون مدنی خوانده را به پرداخت نفقه معوقه خواهان 
از تاریخ 87/1/1 لغایت زمان صدور حکم )88/10/20( مبلغ 2/890/000 تومان )دو میلیون و هشتصد و نود هزار 
تومان( محکوم و اعالم می گردد رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 20 

روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 15993/ م الف
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 474/88 ش/ 2

شماره دادنامه: 88/11/6 - 1350   
مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: معصومه سپاهی نشانی: خیابان دستگرد، گلزار چهارم، کوچه سلمان
وکیل: محمود اسماعیلی نشانی: چهارباغ عباسی، ابتدای خیابان سیدعلیخان، جنب کتاب مرکزی، طبقه دوم، واحد 3- 

دفتر وکالت
خوانده: سیاوش سپاهی نشانی: مجهول المکان

خواسته: مطالبه نفقه
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 

استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دعوی معصومه سپاهی با وکالت محمود اسماعیلی به طرفیت سیاوش سپاهی به خواسته الزام خوانده به 
پرداخت نفقه از تاریخ دادخواست، نظر به دادخواست تقدیمی و اوراق و محتویات پرونده و صورت جلسه تنظیمی 
و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی )نشر آگهی در روزنامه( در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه دفاعیه ای 
نیز به شورا ارائه ننموده است و با توجه به نظریه هیأت کارشناسان مضبوط در پرونده که مصون از اعتراض مانده 
است و با استناد به ماده 1199 قانون مدنی شورا خوانده را به پرداخت نفقه فرزند به نام معصومه سپاهی از زمان 
تقدیم دادخواست )88/4/31( به بعد ماهیانه به صورت مستمر مبلغ هشتاد ویک هزار تومان )81000 تومان( محکوم 
می نماید و اعالم می گردد رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 20 روز 

پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 15992/ م الف
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 482-88 

شماره دادنامه: 88/10/29 - 1080
مرجع رسیدگی: شعبه 18شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: رشید کدخدایی نشانی: اصفهان، بوستان سعدی، جنب بانک کشاورزی، ساختمان سعدی، واحد2 
خوانده: مجید حاجیان نشانی: مجهول المکان

خواسته: مطالبه مبلغ هشت میلیون و پانصد و سی و دو هزار ریال بعالوه هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 

استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دعوی آقای رشید کدخدایی بطرفیت آقای مجید حاجیان به خواسته مطالبه مبلغ هشت میلیون و پانصد 
و سی و دو هزار ریال بعالوه هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه. با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان، پرینت 
حساب ارائه شده از طرف خواهان بنام اصفهان تحریر، شهادت دو نفر شهود تعرفه شده خواهان که مودای شهادت 
آنان داللت بر بدهکاری آقای مجید حاجیان به خواهان دارد، شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندا به مواد 
198، 515، 519 و 522 ق آ د د ع ا در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون و پانصد 
و سی و دو هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه ز تاریخ تقدیم 
دادخواست لغایت زمان وصول بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل 

تجدید نظرخواهی در محاکم حقوقی اصفهان می باشد. 15975/ م الف
سید مهدی موسوی - قاضی شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ به آقای حمید الیقی

تاریخ: 88/11/3
پیوست: 880302

نظر به اینکه آقای حمید الیقی به اتهام فحاشی و ضرب و جرح عمدی حسب شکایت آقای باقر محمودی فرزند مصطفی از 
طرف این دادسرا در پرونده کالسه 880302 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، 

در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.15560/ م الف 
دادیاری شعبه 27 دادسرای عمومی اصفهان

افش��ین قطبی با قرارداد اولیه 800 هزار دالر با 
فدراسیون فوتبال، هدایت تیم ملی ایران را برعهده 

گرفته است.
 فدراسیون فوتبال با انتش��ار اطالعیه ای مبلغ 
و نحوه پرداخت قرارداد سرمربی تیم ملی ایران را 
اعالم کرد. در این اطالعیه آمده است: در روزهای 
گذش��ته برخی رسانه ها بدون هیچ سند و مدرکی 
در ارتب��اط با نح��وه عقد قرارداد با افش��ین قطبی 
س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران مطالب تخریبی را 
به چاپ رسانده اند که در همین رابطه، فدراسیون 
برای تنویر افکار عمومی ریز قرارداد وی را منتشر 
کرد. قرارداد قطبی با تیم ملی فوتبال ایران در دو فاز 
از روز س��یزدهم تیر ماه امسال با فدراسیون فوتبال 
ایران منعقد ش��ده است. فاز اول این قرارداد از اول 
آگوست 2009 تا س��ی ام ژانویه 2010 و به مدت 
ش��ش ماه بسته شده اس��ت که برای فاز اول 300 
هزار دالر نظر گرفته شده است. فاز دوم قرارداد از 
اول فوریه 2010 تا پایان ژانویه 2011 به مدت 12 
ماه با مبلغ 500 ه��زار دالر به عنوان حقوق تعیین 
و به ترتیبی که اعالم می شود، پس از کسر مالیات 
براس��اس قوانین ج��اری ایران ب��ه قطبی پرداخت 
خواهد ش��د. در اولین پرداخت 100 هزار دالر در 
اول آگوست 2009 به سرمربی تیم ملی پرداخت و 
براساس توافق در اول اکتبر سال گذشته 100 هزار 

دالر دیگر به قطبی داده شد.
قس��ط بعدی قطبی اول دسامبر 2009 به مبلغ 
100 دالر پرداخت شد با این حساب افشین قطبی 

ت��ا کن��ون 400 ه��زار دالر از فدراس��یون فوتبال 
دریافت کرده است. 

قس��ط س��وم اول فوریه 2010 می��الدی مبلغ 
150 هزار دالر، قس��ط چهارم اول ژوئن 2010 و 
قسط پنجم اول نوامبر 2010 مبلغ 155 هزار دالر 
و قسط آخر اول دس��امبر 2010، به افشین قطبی 

پرداخت خواهد شد.
در صورتی که تی��م ملی فوتبال ایران در جام 
ملتهای آس��یا 2011 به مقام قهرمانی برس��د، 250 
هزار دالر، مقام دوم 150 هزار دالر و مقام س��وم 

100 ه��زار دالر به عنوان پاداش به س��رمربی تیم 
ملی پرداخت خواهد ش��د.در صورتی که در طول 
مدت قرارداد به دالی��ل گوناگون به بازیکنان تیم 
ملی هر گونه پاداش از س��وی فدراس��یون فوتبال 
پرداخت شود، مشمول سرمربی، کادرفنی، پزشکی 

و تدارکاتی هم می شود.
البته عدم پرداخت حقوق سرمربی در تاریخ های 
ذکرش��ده این حق را برای س��رمربی تیم ملی قائل 

می شود که وی بتواند قرارداد خود را فسخ کند.
در ماده دیگری از این قرارداد آمده اس��ت:  در 

صورتی ک��ه تیم ملی فوتبال ایران در جام ملتهای 
آس��یا 2011 قطر اول تا سوم شود با توافق طرفین 
قرارداد به مدت دو س��ال دیگر تا پایان رقابتهای 
جام جهانی 2014 با شرایط جدید تمدید خواهد 

شد.
 همچنی��ن اگر تیم ملی در جام ملتهای آس��یا 
2011 به مقامهای اول تا س��وم نرس��د قرارداد با 

توافق طرفین فسخ خواهد شد.
 فدراس��یون فوتبال با قب��ول برنامه های ارائه 
شده توسط س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران متعهد 
می ش��ود کلیه اب��زار الزم را ب��رای اجرایی کردن 
برنامه ه��ای وی در اختیار قطب��ی قرار دهد.هزینه 
اجاره یک دستگاه منزل مبله، خودرو با راننده، تلفن 
ثابت و همراه سرمربی تیم ملی، هزینه حداکثر تلفن 
ماهیانه 100 هزار تومان نیز از تعهدات فدراس��یون 

فوتبال به سرمربی تیم ملی است.
 در بند دیگری از قرارداد مقرر ش��ده اس��ت 
اختی��ارات و تصمیمات فنی تیم ملی فوتبال ایران 
به عهده س��رمربی و انتخ��اب کادر فنی ایرانی یا 
خارجی با هماهنگی و به هزینه فدراسیون فوتبال 

ایران است.
 همچنین محل سکونت سرمربی تیم ملی در 
ته��ران خواهد بود و انجام ن��دادن هر یک از این 
تعهدات به عنوان فسخ قرارداد برای طرف مقابل 

تلقی خواهد شد.
 این قرارداد در سه صفحه در تاریخ 88/4/13 

به امضای دو طرف رسیده است.

هفته بیست و ششم 
لیگ برتر فوتبال 

800 هزار دالر سقف اوليه قرارداد قطبي با فدراسيون فوتبال
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روی خط فرهنگ

حاشیه های هنر هفتم

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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

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

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

قیمت طال )تومان(
27060هر گرم طالی 18 عیار
124690هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
269500یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001002دالر امریکا
978982دالر کانادا

14411444یورو
16221632پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
272274درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

17 °

8 °

3 °

-3 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
27010  هر گرم طالی 18 عیار
12445 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
286000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
267000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10061008دالر امریکا
955962دالر کانادا

14001404یورو
16131620پوند  انگلستان
265268ریال عربستان
34603500دینار کویت
273275درهم امارات

کالم نور
حضرت سجاد )ع( :

سپاس خدای را که اول است و پیش از او اولی نبوده )مبدا هر موجودی است (و آخر است و 
پس از او آخری نباشد)مرجع همه اشیا است (.

شعر نقاشی های خانم مطهری بر دیوار گالری 
شماره یک کتابخانه مرکزی شوخی بامزه ای بود!

حرف هاي حاتمي کیا، درویش، معلم و
 ابطحي در اختتامیه بخش بین الملل

زاینده رود- امیدواریم از فیلم 
هفته قبل خوش��تان آمده باشد، اگر 
هم موفق نشدید، به همراه فیلم این 
هفته »آواز گنجشک ها« ساخته مجید 
مجیدی را که داس��تان کریم، کارگر 
مزرعه پرورش شترمرغ است که در 
حاشیه شهر و خانه کوچکش زندگی 
خوبی دارد و حوادثی در مزرعه منجر 
به خروج او از کار می ش��ود. او برای 
انجام کاری به شهر می آید و در آنجا 
اتفاقاتی زندگی اش را دس��تخوش 

تغییر می کند و... ببیند.
رضا ناجی، مریم اکبری، کامران 
دهقان، حامد آغازی، شبنم اخالقی، 
نشاط نظری و... از جمله بازیگرانی 
هستند که در فیلم »آواز گنجشک ها« 
به ایف��ای نقش پرداخته ان��د. چهار 
س��یمرغ بلورین بهترین کارگردانی، 

تدوین، موسیقی متن و چهره پردازی 
از بیس��ت و شش��مین جش��نواره 
بین المللی فیلم فجر، جایزه خرس 

نقره ای برای بهترین بازیگر مرد)رضا 
ناجی( از پنجاه و هشتمین جشنواره 
فیلم برلی��ن در س��ال 2008، جایزه 

ویژه هی��أت داوران و جای��زه ویژه 
بهترین بازیگر مرد از جشنواره فیلم 
دمشق در س��ال 2008 و... از جمله 
جوایزی هستند که این فیلم به خود 
اختصاص داده است. همچنین »آواز 
گنجش��ک ها« عنوان پر بیننده ترین 
فیلم همایش س��ینمایی اس��تانبول 
را از آن خود کرده اس��ت. این فیلم 
که محصول س��ال 1386 اس��ت در 
مدت 98 دقیقه به تهیه کنندگی مجید 
مجیدی تهیه و تولید شده و به تازگی 
توسط مؤسسه رسانه های تصویری 

وارد پخش خانگی شده است.
از دیگر عوامل تولید فیلم »آواز 
گنجشک ها« می توان به فیلمنامه نویس: 
مجید مجیدی و مهران کاشانی، مدیر 
فیلمب��رداری: ت��ورج منص��وری و 
آهنگساز: حسین علیزاده اشاره کرد. 

زاینده رود- راستی مجموعه 
داس��تان »کتاب آذر« چط��ور بود؟ 
معرفی به جایی ب��ود؟ اما این هفته 
داستان نداریم، کتابی داریم با عنوان 
»درآم��دی ب��ر حکم��ت عامیانه با 
جس��تجو در امثال و کنایات محلی 
اصفهان«. این اثر ارزش��مند را خانم 
گیتی آذرمهر، گ��ردآوری کرده. این 
نویس��نده خوش قریح��ه اصفهانی 
فارغ التحصی��ل دانش��کده هنرهای 
زیب��ای دانش��گاه تهران در رش��ته 
پژوهش هنر و اس��تاد دانشگاه هنر 
و مدیر موزه هنرهای تزئینی است. 
این هنرمن��د تألیفات دیگری نیز در 
حوزه مردم شناسی و هنرهای سنتی 
به چاپ رسانده. شروع فرهنگ عامه 
یا همان فولکلوریک همزمان با نشو 
و نما و تاریخ تکامل انس��ان است و 
تاریخ معینی برای آن نمی توان در نظر 
گرفت. اما کاربرد کلمه فولکلوریک 
و تحقیق��ات درب��اره آن در اروپا از 
نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی و در 
ایران از اوایل قرن چهاردهم شمسی 
انجام شده اس��ت. فولکلور با تمام 
زوایای زندگی انسان سر و کار دارد 
و خمیر مایه همه فرهنگ ها است، 
زمان و مکان نمی شناس��د. همیشه 
ادبیات عامیانه و مردمی بوده اس��ت 
و خواه��د بود همانطور ک��ه در زم 

ان های گذشته و دور عامه مردم ساده 
شده دانسته های احساسی و فرهنگ 
بشری را می فهمیدند و به نسل های 
بعدی انتقال می دادند، در حال حاضر 
و در آین��ده هم این آس��ان س��ازی 
فرهنگی ادامه می یابد و در تمام جوامع 
فولکوری��ک وجود خواهد داش��ت 
، مثل رنگ ها ک��ه دارای طیف های 

مختلفی هس��تند و بی نهایت طیف 
دارن��د که ضمن تفاوت با هم از یک 
منشاء هستند و در جامعه های کمتر 
توسعه یافته فولکوریک پر رنگ تر 
و در جامعه ه��ای توس��عه یافته کم 
رنگ تر است. ممکن است بعضی ها 
فولکلوریک را به فرهنگ جامعه های 
ابتدایی مختص��ر کنند. اگر این طور 

باش��د باید از فولکوریک به عنوان 
یک گذار تاریخی در فرهنگ ها نام 
ب��رد که با گذار از یک مقطع کاربرد 
آن تمام می ش��ود و دیگر کاربردی 
ندارد، در صورتی که چنین نیس��ت 
و می بینی��م که در  پیش��رفته ترین 
جوامع بش��ری فرهنگ عوام و فهم 
عوام و مسائل فرهنگی تفاوت هایی 
با فرهنگ نخبگان دارد؛ باورها رنگ 
می بازند اما از بین نمی روند، فقط 
طیف رنگ آنها عوض می شود. اگر 
غیر از این باشد دیگر به یک قوم و 
فرهنگ خاص نمی توانیم اشاره کنیم 
چ��ون آن چیزی که یک ق��وم را از 
اقوام دیگر متمایز می کند فرهنگ و 

باورها است.
بخش هایی از کتاب:

آجیلش کوکه: وضعش خوبه
آن که فیل می خرید رفت: برای استفاده 

از فرصت دیگر دیر است.
کار کردن خر خوردن یابو:کار از کسی 

و بهره کشی از کس دیگر
لول زدن: ازدحام جمعیت

مار مرده نمی گزد: کاری از دست او 
بر نمی آید.

نخ��ود چی کلوا کردن: کار بیهوده 
کردن

واره گیر نیست: سیر نمی شود، کفاف 
نمی دهد. 

زاینده رود- امی��د داریم در 
ط��ول هفته گذش��ته از موس��یقی 
معرفی ش��ده ما لذت برده باشید. 
اما موس��یقی این هفته، تازه ترین 
تجربه موس��یقی بختیاری، اثری به 
نام »ناونده« )گ��ردن بند( با تنظیم 
آهنگ مجتبی صادقی و خوانندگی 
به��روز احمدی اس��ت. بخش��ی 
از ای��ن اثر بر اس��اس یک س��نت 
که��ن ایل بختی��اری به ش��اهنامه 
خوان��ی اختص��اص دارد ک��ه در 
واقع ای��ن بخ��ش از کار، ماهیتی 
مل��ی دارد و صرف��ًا در حوزه یک 
فرهنگ بومی ارزیابی نمی ش��ود. 
خواننده اثر، با اس��تفاده از ش��یوه 
ش��اهنامه خوانی مناطق لر نشین، 
ابیات��ی چن��د از منظومه س��ترگ 

حکیم ابوالقاس��م فردوسی را ارائه 
می دهد. نوع خوانش شاهنامه در 

مناطق لر نش��ین جنوب زاگرس، 
ش��امل بختیاری و بویر احمد، بر 

دس��تگاه همایون جاری می شود 
ول��ی لره��ای واق��ع در زاگرس 
میانی ش��امل درود، خ��رم آباد و 
الیگودرز، ش��اهنامه را در فواصل 
ماهور می خوانند. بهروز احمدی 
ک��ه خ��ود خواننده ای برخاس��ته 
از منطقه بختیاری نش��ین اس��ت، 
خوانش دوم بر اس��اس دس��تگاه 
ماه��ور را انتخاب کرده و با تنظیم 
زیب��ای مجتبی صادقی توانس��ته، 
روح حماسی شاهنامه فردوسی را 

به خوبی  نشان دهد.
 اس��تفاده از ض��رب زورخانه 
که نخس��تین ب��ار توس��ط پرویز 
مشکاتیان در موسیقی ایرانی رواج 
یافت، حال و هوای خاصی به این 

کار داده است.

حامد قصری-یک هفته گذشت و حتماً از دیدن 
نمایشگاه ها با ایده ها، هنرمندان و آثار متفاوت لذت 
بردید و البته دید هنریتان دو چندان شده پس با هم 
سری به خیابان استانداری  و موزه هنرهای معاصر 
می زنیم، اگر آثار خوشنویسی سعید کاظمی را بازدید 

نکردید هنوز همراه شما است، موزه از 9 صبح تا 5 
بعدازظهر در خدمت عالقه مندان است. می دانم که  
هنوز خیابان استانداری را ترک نکرده اید پس سری به 
کتابخانه مرکزی و گالری شماره یک آن بزنید، خانم 
ناهید عظیم زاده در پوستر نمایشگاهش گفته نقاش 

هس��تم و انتزاعی کار می کنم و هنوز گالری یک را 
ترک نکرده گالری شماره دو آن، نمایشگاه چرم از 
هنرجویان یک هنرکده را دارد، این دو نمایشگاه تا 
21 بهمن برقرار است و ساعت بازدید کتابخانه هم ، 
صبح ها از  8 تا 12 و بعدازظهرها از 15 تا 19است .

بسم اهلل الرحمن الرحیم
با درود و سالم بر تمام شهیدان از هابیل تا 
حسین و از حسین تا انقالب اسالمی و با سالم 
به خانواده ام که مرا تربیت اس��المی نمودید و 
تحویل این اجتماع دادید. امیدوارم دیگر خواهر 
و برادرانم را طوری تربیت کنید و تحویل اجتماع 
بدهید که در پیشگاه خدا روسفید باشید. خانواده 
عزیزم این را بدانید م��ن آگاهانه در راهی قدم 
برداشتم که در آن شهید شدن وجود دارد، راهی 
که هزاران رهرو دارد و امیشوارم خدا مرا یکی از 
این رهروان قرار بدهد و یکی از رهروان خالص 
ش��ده برای خدا. اگر در این راه خدا این لطف 
را به من کرد که شهید شدم از شما می خواهم 
خدا را ش��کر کنید که توانسته اید جوانی هدیه 
اس��الم کنید و امیدوارم اگر لیاقت داشتم خدا 
این هدیه ناقابل را از شما بپذیرد. می دانم شما 
چه امید و آرزوهایی برای من داشتید، از اینکه 
نتوانستم امید و آرزوهای شما را برآورده کنم مرا 
ببخشید. و اما ای امت شهیدپرور شما که در برابر 
تمام مشکالت و سختیها همچون کوه ایستاده 
اید و پشت ش��رق و غرب را به خاک مالیدید 
ای��ن را بدانید تمام این موفقیتها در اثر وحدت 
کلمه و رهبری مردی دل سوخته و درد آشنا در 
زیر پرچم اسالم است. امیدوارم این انسجام را 
تا انقالب امام مهدی )عج( حفظ کنید و این را 
بدانید تا زمانی که شما به اسالم پایبند باشید، نه 
شرق و نه غرب نمی توانند کاری بکنند. نه این 
منافقین و نه آن کمونیسمها، چون خدا با ما است 
و ما هم با خداییم و هر که خدا را یاری کند خدا 

او را یاری خواهد کرد.
و اما ای جوانان عزیز اس��الم شما که امید 
اس��الم هستند مبادا زیر بار ذلت بروید و تن به 
ذلت بدهید. از میدان رزم هراس نداشته باشید 
و مبادا مرگ در رختخواب را بر مرگ در میدان 
جهاد  ترجیح دهید. مبادا چشمان خود را ببندید 
و پا روی خون ش��هیدان بگذاری��د که فردای 
قیامت در برابر شهدا خجل خواهید بود. بیایید 
مرد و مردانه پای به میدان حقایق گذارید. شما، 
ای کسانی که توحید را فقط در کتابها جستجو 
می کنند و در حرف و ش��عار فقط مسلمانید، 

دس��ت از مسلمان نماییها بردارید و 
س��ری هم به جبهه ها بزنید و 
بدانید اگر این ج��ا توحید را 
یافتید به توحید حقیقی رسیده اید.

از پ��در و مادر و خواهر و 
برادر و دوستان و آشنایان و از 
همه و همه حاللیت می طلبم، 
همه شما را به خدا می سپارم.

والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته 
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شهید محمدرضا احتشامی

»فیلم هفته«

کتاب هفته

ایمان زینعلی- به آخر پاییز نزدیک شدیم و 
زمان شمردن جوجه ها رسیده است.

بیس��ت و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر 
با همه حواشی تمام شد و حاال وقتش رسیده که 

کمی دقیق تر با این موضوع برخورد کنیم.
تمام تالشم را کردم تا ستون این هفته، رنگ 
و بوی جشنواره امسال را نگیرد و به یک سوگواره 
تبدیل نشود اما وقتی هیچ چیز سرجایش نیست 
چطور می توان گفت: اوضاع عالیه؟ سعی کرده ام 
کمبودهایی که جشنواره امسال را به یک فاجعه 
مبدل ساخته به صورت تیتر وار اشاره کنم، ارائه 
راهکار بماند برای بعد. گرچه معتقدم راهکارها 
آنقدر واضح هس��تند که همه از پ��س ارائه آنها 

بر می آیند. 
1- رامش س��ی پی، کارگ��ردان هندی فیلم 
شعله در مصاحبه ای با ویژه نامه جشنواره )شماره 
هفتم( گفت: سطح کیفی فیلم های جشنواره خیلی 
باال است. اول بار وقتی اظهارنظرشان را خواندم، 
گمان کردم گفته های ایش��ان شاید یک شوخی 
بامزه برای تغییر ذائقه مخاطبان حرفه ای س��ینما 
است یا یک کنایه! اما زمانی که ادامه مصاحبه شان 

را خواندم، فهمیدم بحث کاماًل جدی است.
بعد دلم به حالش��ان س��وخت. چون تا حاال 
فکر می کردم فقط در س��ینمای م��ا امکان اکران 
فیلم هایی است که سرتاسر درک مخاطب را پایین 
می ش��مارند، انگار اوضاع در بالیوود از سینمای 

ایران بدتر است.
س��طح پایی��ن فیلم های ش��رکت کننده در 
جش��نواره امسال بسیار پایین بود. دالیل آن برای 
همه روشن اس��ت، اصل انکار واقعیت به سطح 
کیفی جشنواره امسال ضربه زد. برای تشریح این 
اصل به موقعیت مناسبتری نیاز داریم. پس باز هم 

می گوییم: باشد برای بعد.
2- اگر حتی یک بار نگاهی به برگه نظرسنجی 
جشنواره انداخته باشید، حتماً با این سؤال آشنایی 

دارید: شما به چه وسیله ای از برگزاری جشنواره 
فیلم فجر با خبر شدید؟

من هر بار در پاسخ به این سؤال ناموفق بودم. 
حاضرم شرط ببندم در ش��هر خودمان روی هم 
رفته 20 بیلبورد و پارچه در سطح خیابان ها نصب 
شده و مطبوعاتمان تنها 30 درصد از جشنواره را 

پوشش داده اند. فقط همین!!!
در پاسخ به سؤال خیلی از دوستان و همکارانم 
باید بگویم: بله، سینما هم مهم است. شاید حتی 
بیشتر از سیاست، فوتبال، دستور آشپزی و یا کیک 
خامه ای. همه ما جایگاه سینما را در جریان های 
اجتماعی، سیاس��ی، اقتصادی و... می دانیم. پس 

علت این کم توجهی ها چیست؟ 
3- سه ساعت در گیشه بلیت فروشی سینما 
فلس��طین )تهران( ایستادم تا بتوانم فیلم »آناهیتا« 
ساخته عزیزاهلل حمیدنژاد را تماشا کنم اما فقط 10 
دقیقه مانده بود به شروع سانس که خبر دادند به 

جای آناهیتا فیلم دیگری اکران می شود.
هیاهوی مردم باال رفت و همه از صف بیرون 
آمدند. البته این آخرین باری نبود که من با این نوع 
بدشانسی ها برخورد می کردم. در اصفهان و در 
حاشیه جش��نواره، زمانی که به دیدن فیلم »چهل 
سالگی« رفتم، خبر رسید فیلم »خانواده ارنست« 

قرار است به جای آن اکران شود.
نمی دانم مسئوالن سینمای کشور، آنقدر که 
به رسانه ای کردن عملکردهایشان توجه می کنند 
برای نقدها و هشدارهای کارشناسان ارزش قائل 

هستند؟
تا االن چندین بار توس��ط کارشناسان بزرگ 
سینما به مس��ئولین در مورد بی برنامگی یا عدم 

مشارکت در برنامه ها هشدار داده شده بود اما....
می خواهم بعد از س��تون این هفته، به خانه 
بروم و کمبود خوابم در این روزها را جبران کنم. 
شاید در خواب پاسخ قانع کننده ای برای سؤالهایم 

پیدا شد.

در مراسم پایانی بخش بین المللی جشنواره 
فیلم فجر، گروهی از حاضران روی صحنه به ایراد 

سخن پرداختند.
به گزارش فارس، ابطحی قائم مقام مؤسسه 
فرهنگی اکو گفت: امیدوارم بتوانیم در سال آتی 
جش��نواره فیلم، تئاتر و موسیقی اکو را با کمک 
مس��ئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و به 
ویژه معاونت سینمایی برگزار کنیم. علی معلم به 
نمایندگی از هیأت داوران بخش جلوه گاه ش��رق 
گفت: امیدواریم در س��ال آینده دقت بیشتری در 
انتخاب فیلم های آسیایی انجام شود. بیانیه بخش 

در جس��تجوی حقیقت و عدال��ت را احمدرضا 
دروی��ش قرائ��ت ک��رد و اظهار امی��دواری کرد 
فیلم های این بخش در اکران  سینمایی دیده شود 
و فقط به برنامه هایی مانند س��ینما 4 اکتفا نشود! 
ابراهیم حاتمی کیا که جایزه بهترین فیلمنامه را با 
فیل��م به رنگ ارغوان دریافت ک��رد، گفت: وزن 
این سیمرغ 5 س��ال است چون این فیلم 5 سال 
طول کشید. در این 5 سال فیلم را در سینما ندیدم. 
فرصت نمایش این فیلم را آقای شمقدری فراهم 
کردند که از ایشان تشکر می کنم. با آقای شمقدری 
درباره بازخورد این فیلم احساس مشترکی داریم.

عکس روز

حسن مقیمی

)مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان ( رونمایی از نرم افزار سقای معرفت

از گالری های شهر چه خبر؟

»موسیقی هفته«
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