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نوازنده موسیقی تحویل سال نو 
درگذشت  

»علی اکبر مهدی پور دهکردی« 
نوازنده پیشکسوت س��رنا و کرنا و 
نوازنده موسیقی »تحویل سال نو« که 
به موسیقی نوروزنامه در ایران شهرت 
دارد، دار فان��ی را وداع گف��ت. ب��ه 
گزارش زاینده رود مردم ایران موسیقی 

آغاز سال نو را که در لحظه تحویل سال از تلویزیون پخش می شود، به یاد 
دارند. مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت ...
فرهنگ و هنر/ ادامه در  صفحه 8

درگاه الکترونیکی شهرداری 
مبتنی بر شهروند محوری 
امروز رونمایی می شود 

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان از راه اندازی فاز 
اول پرتال )درگاه الکترونیکی( پیشرفته مبتنی بر کاربر 
و شهروند محوری در راستای تحقق شعار شهرداری 
شیشه ای همزمان با برگزاری نهمین همایش فناوری 
اطالعات ام��روز خبر داد. مهندس اصغر آذربایجانی 
ب��ا اع��الم این خب��ر گفت: این س��ایت ب��ه آدرس 
www. Isfahan. ir در دو بخ��ش اطالع رس��انی 

مرتبط با شهر و شهرداری اصفهان و ...

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه

50 میلیارد ریال در مصرف 
سیمان سد کارون 4
 صرفه جویی شد  

مجری طرح سد و نیروگاه کارون 4 از 50 میلیارد  
ریال صرفه جویی در مصرف س��یمان این سد خبر 
داد و گفت: رکورد کاهش مصرف س��یمان به میزان
 165 کیلوگرم سیمان در هر مترمعکب بتن اصلی بدنه 

به دلیل بهینه سازی طرح اختالط ثبت شد.    
 در حال حاضر 97 درصد شامل یک میلیون و 580 
هزار مترمکعب بتن ریزی از عملیات بتن ریزی بدنه 

این سد انجام گرفته است...

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه

صلح، رؤیای هزاره سوم
بش��ر، هزاره سوم میالدی را به این امید آغاز کرد که 
انسان متمدن و آگاه به جای کشتار گروهی و تولید 
س��الح، پیام آور صلح و دوستی باشد. خاطره تلخ 
جنگ های قرن بیستم بدون شک به راحتی از ذهن و 
حافظه شخصی و جمعی مردمانی که عبور از هزاره 
را تجربه کرده اند پاک نخواهد شد. جنگهایی که هر 
کدام به بهانه جنگی در گذشته آغاز شد و جنگ های 

آینده را رقم زد ...
               سراسری/ ادامه در  صفحه

مدیرعامل س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی 
اصفه��ان اعالم کرد: ش��هر اصفه��ان برای رس��یدن به 
استانداردهای بین المللی نیازمند 34 ایستگاه آتش نشانی 
است در حالی که هم اکنون تنها 20 ایستگاه در این شهر 

وج��ود دارد. بهرام ذالکیان افزود: زمان حضور نیروهای 
این س��ازمان در اصفهان در ح��وادث و اتفاقات بیش از 
4 دقیقه اس��ت که باید به 3 دقیقه برسد. وی تأکید کرد: 
اگر بتوانیم مدت زمان حضور آتش نش��انان را 10 ثانیه 

هم کم کنیم یک موفقیت بزرگ به دست آورده ایم. وی 
با اشاره به بافت خاص شهری اصفهان تصریح کرد: این 
نوع بافت منجر به ایجاد مشکالت ترافیکی خواهد شد 

که باید به صورت ریشه ای حل شود.

با توجه به بافت تاریخی شهر اصفهان

کمبود ایستگاههای آتش نشانی خطرآفرین است

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان:
14500 خان�وار در دو ش�هر جدی�د 
فوالدشهر و مجلسی س�اکن خواهند شد 

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی
 اس��تان اصفهان گفت: در اس��تان 
اصفه��ان 40 ه��زار متقاضی واجد 
شرایط داریم که ثبت نام شده های 
ش��هر اصفهان و زرین ش��هر را در 

دو ش��هر جدید فوالدشهر و مجلسی پیش بینی ساخت واحد مسکونی 
کرده ایم. وی افزود: تعداد 14500 نفر در این دو ش��هر ساکن خواهند 

شد. رئیس مسکن و شهرسازی استان گفت ...
شهرستانها/ ادامه در  صفحه 4

سپاهان در دربی اصفهان ذوب شد
تی��م فوتب��ال ذوب آه��ن ب��ا 
شکس��ت س��پاهان فات��ح درب��ی 
اصفهان ش��د. به گ��زارش فارس، 
این دی��دار از س��اعت 14:30 در 
ورزشگاه فوالدشهر اصفهان و در 
حضور بیش از 10 هزار تماشاگر 

اصفهان��ی برگزار ش��د که ذوب آهن با نتیجه ی��ک بر صفر حریفش را 
شکست داد.

تک گل ذوب آهن را سید محمد حسینی در دقیقه 70 به ثمر رساند ...
ورزش/ ادامه در  صفحه 7

رئیس مجلس شورای اسالمی:
 بنای رسیدگی در کمیسیون تلفیق، 
الیحه دولت است

آزمایش موفق سانتریفیوژها در ایران 
نشان دهنده عدم کارایی تحریم ها 
است 

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(

عضو کمیسیون امنیت ملی: 
آزمایش موفق نسل جدید سانتریفیوژها در ایران نشان دهنده عدم کارایی تحریم ها است 



سراسری

تغییر نظام آموزش و پرورش  

جمیلی: 

قوانین حاکم بر بازارچه های مرزی بازنگری شود  

سکه به جای عیدی کارمندان

اعالم تس�هیالت سازمان وظیفه عمومی برای مشموالن مقیم خارج از کشور

چه خبر از پایتخت
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا: 

باید ردیفی به هزینه های 
استهالک مترو اختصاص یابد

 
هزینه اس��تهالک مت��رو رقم باالیی اس��ت که 
تاکنون برای آن ردیفی در نظر گرفته نشده است و 
در صورت پیش��روی این روند هزینه گزافی را به 

شهرداری متحمل خواهد کرد.
 به گزارش شهر، رسول خادم، رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه شورا گفت: در مورد سازمان هایی 
که مطاب��ق مصوبه ش��ورا باقی مانده ان��د، بودجه 
مالک عمل خواه��د بود و آنهایی که قرار به ادغام 
یا واگذاری شان به بخش خصوصی بوده، اعتباری 
از محل بودجه مص��وب به آنها تخصیص نخواهد 

یافت. 
همچنی��ن در جریان تصویب بودجه ش��رکت 
مت��رو، 1321 میلیارد تومان کمک از س��وی دولت 
پیشنهاد شد که حدود 500 میلیارد تومان آن باید از 

سوی دولت برای بازپرداخت ارائه شود. 
شورای شهر پیشنهاد کمک 204 میلیارد تومانی 
دولت برای شرکت بهره برداری متروی تهران ارائه 
کرد ک��ه 54 میلیارد و 600 میلیون تومان آن کمک 
جاری دولت برای این شرکت و 150 میلیارد تومان 

آن هزینه استهالک آن در نظر گرفته شده است. 
خادم تأکید کرد: متأسفانه در چند سال گذشته 
هزینه استهالک را در نظر نمی گرفتیم که این هزینه 
طی چند س��ال آینده بسیار کالن خواهد شد و باید 

از هم اکنون دیده شود. 
براساس این گزارش گنجاندن هزینه استهالک 
در کم��ک دولت به مترو با مخالفت مهدی چمران 

مواجه شد. 
رئیس ش��ورای ش��هر در این خصوص گفت: 
هزینه اس��تهالک باید در مابه التفاوت قیمت بلیت 
دیده ش��ود، هیچ جای قانون چیزی به عنوان هزینه 

استهالک نداریم. 
خس��رو دانش��جو نیز با اش��اره به پی��ش بینی 
کم��ک دول��ت در س��رجمع بودج��ه پیش��نهادی 
س��ال 89، گفت: ارقامی که دولت باید برای کمک 
به اتوبوسرانی و مترو بپردازد، ارقام باالیی است که 
قطعًا محقق نخواهد شد و گنجاندن آنها در بودجه 
پیش��نهادی صرفًا رقم بودج��ه را باال برده و چیزی 

عاید نخواهد شد. 
رئیس ش��ورای شهر نیز در پاسخ به وی گفت: 
ب��رای رفع این مس��أله تبصره هایی دیده ش��ده که 
اگر این کمک ها محقق شد، جزء بودجه محسوب 

شود. 
دانش��جو ادامه داد: ب��ا وجود آنکه در ش��ورا 
مصوب ش��د 20 درص��د از مجموع ف��روش آرم 
ط��رح ترافیک ب��ه توس��عه حمل و نق��ل ریلی و 
مترو اختصاص داده ش��ود، اما متأس��فانه س��ازمان 
حمل و نق��ل و ترافیک قیمت مصوب��ه آرم را 20 

درصد افزایش داده است. 
رئی��س ش��ورای ش��هر نی��ز در واکن��ش ب��ه 
ای��ن اظهارات ب��ا قرائت مت��ن مصوبه ش��ورا در 
س��ال 87، گفت: بر اساس این مصوبه به شهرداری 
اج��ازه داده ش��ده اس��ت 20 درص��د به��ای آرم 
را عالوه ب��ر نرخ مصوب دریافت و وجوه حاصله 
را در جهت تسریع حمل و نقل ریلی شهری هزینه 

کند. 
چم��ران افزود: قرار بود ای��ن مصوبه از ابتدای 
س��ال 88 اجرا ش��ود که ب��ه دلیل کمب��ود وقت و 
تصویب دیرهنگام آن اجرای آن به سال 89 موکول 

شد. 

مدیرکل اجرایی سازمان حمل و نقل 
و ترافیک خبر داد: 

ایجاد 19 هزار فضای پارک در 
تهران تا پایان سال آینده 

مدیرکل اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک 
ش��هرداری تهران با اش��اره به اینکه در حال حاضر 
یک هزار فضای پارک در ش��هر وجود دارد، گفت: 
این ظرفیت تا پایان س��ال آین��ده به 20 هزار جای 

پارک می رسد. 
فضل اهلل اس��المی در گفتگو با »شهر« تصریح 
کرد: در حال حاضر در س��طح شهر تعدادی زمین 
خال��ی و رها ش��ده متعلق ب��ه مردم وج��ود دارد 
ک��ه ب��رای ش��هروندان مزاحمتهای��ی ایج��اد کرد 
و بس��یاری از آنه��ا تبدی��ل به محل تجم��ع زباله

شده اند. 
وی ادامه داد: سازمان حمل و نقل و ترافیک با 
توجه به این موضوع پیش��نهاد کرده است تعدادی 
از ای��ن زمین ها را در صورت تمایل صاحب ملک 
تبدی��ل به پارکین��گ عمومی کنند و مس��ئولیت و
بهره ب��رداری از این مکان ها در چارچوب قوانین 
و ضوابط ش��هری و ترافیکی برعهده خود صاحبان 

امالک قرار گیرد. 
اسالمی گفت: در حال حاضر در این زمینه 15 
مورد قطعه زمین از سوی شهرداری های مناطق و 
مردم به این س��ازمان معرفی شده که بررسی امکان 
ایجاد پارکینگ در این مکان ها در حال انجام است. 
در صورت��ی که س��ازمان مطالعات حم��ل و نقل و 
ترافیک تش��خیص دهد در این نواحی نیاز به ایجاد 
فضای پارک اس��ت، زمین های همس��طح خالی را 

تبدیل به پارکینگ موقت عمومی می کنیم. 
مدیرکل اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک 
ش��هرداری تهران اظه��ار کرد: این ط��رح تا پایان 
امس��ال در منطقه 2 و در سال آینده در همه مناطق 

22 گانه اجرایی می شود. 
اس��المی تصری��ح ک��رد: درآمد اصل��ی تبدیل 
زمین ه��ای خال��ی و بدون اس��تفاده ب��ه پارکینگ 
عمومی ب��ه صاحبان زمین ه��ا اختصاص می یابد 
اما هزینه ه��ای پارک خودرو در ای��ن پارکینگ ها 
باید کاماًل براس��اس تعرفه های شهرداری و مطابق 

با مقررات باشد. 

عضو کمیس��یون امنی��ت ملی و 
سیاس��ت خارج��ی مجلس ش��ورای 
اس��المی تأکید ک��رد: آزمایش موفق 
نسل جدید سانتریفیوژها نشان دهنده 
عدم کارایی تحریم ها علیه جمهوری 

اسالمی ایران است.    
ن��ژاد رئیس  محم��ود احم��دی 
جمهوری خبر داد ایران نس��ل جدید 
س��انتریفیوژها را آزمای��ش ک��رده که 
ظرفیت آن پنج برابر س��انتریفیوژهای 

پیشین است. 
پرویز س��روری در گفتگو با ایرنا 
خاطرنشان کرد: ما به طرف های غربی 
نشان داده ایم که قادر به تأمین سوخت 
هستیم ولی هنوز به دلیل راستی آزمایی 
تمایل داریم قسمتی از نیازهای خود را 

از طریق جامعه جهانی تأمین کنیم. 
وی اظهار داش��ت: پیشرفت های 
علمی کشور مرهون استقالل سیاسی 
و باوره��ای اعتق��ادی اس��ت ک��ه از 
طریق انقالب ایجاد ش��ده است، باور 
»توانستن« باعث شده دانشمندان ایرانی 
هر روز قله ها و س��نگرهای جدید از 

علم و فناوری را فتح کنند. 
این نماینده مجلس تأکید کرد: هر 
چه تهدیدات علیه انقالب و مردم ایران 
بیشتر شود، مردم، دانشمندان و جوانان 

ایرانی برای دفاع از ارزش های انقالب 
مصمم تر می شوند و تالش می کنند 
گام های جدی تری برای خودکفایی 
کش��ور بردارند. نماینده م��ردم تهران 
گفت: در ای��ن بین امریکا با تهدید به 
تحریم تنها به پیش��رفت ایران کمک 
می کند و از این لحاظ این کشور نقش 

بسزایی در پیشرفت علمی ما دارد. 
وی گفت: امری��کا با تهدید ایران 
تنها جوان��ان و دانش��مندان ایرانی را 
مصمم تر می کند تا آنان عزمش��ان را 
برای رسیدن به قله های فناوری جزم 
کنند. امریکا بداند تحریم ها در افزایش 
ظرفیت ه��ای عل��م و فن��اوری ایران 

مؤثرتر است و دانش��مندان گام های 
جدی تری برمی دارند.

ــوخت 20 درصد را  ــد س تولی
متوقف نمی کنیم 

عضو کمیس��یون امنی��ت ملی و 
سیاس��ت خارج��ی مجلس ش��ورای 
اس��المی در ادامه در پاس��خ به سؤالی 
مبنی ب��ر اینکه آیا هن��وز راه تعامل و 
مذاک��ره در زمینه تأمین س��وخت 20 
درصد برای نیروگاه تهران باز اس��ت، 
گف��ت: ما به طرف ه��ای غربی، 5+1 
و آژانس نش��ان دادیم که خود قادر به 
تأمین این س��وخت هستیم ولی هنوز 
هم به دلیل راستی آزمایی تمایل داریم 
قس��متی از نیازهای خ��ود را از طریق 

جامعه جهانی تأمین کنیم. 
عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار 
داش��ت: ما چند ش��رط برای این کار 
داری��م، این مب��ادالت بای��د همزمان، 
حداقلی، به صورت پلکانی و در چند 

مرحله صورت بگیرد. 
وی گفت: اینکه آنان توقع داش��ته 
باشند که ما سوخت را بدهیم و بعد آنها 
به ما بدهند امکان پذیر نیست، همچنین 
اینکه آنان فکر کنند ما تولید سوخت 20 
درصد را متوقف می کنیم به هیچ وجه 

امکان پذیر نخواهد بود.

ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی، 
نظام آموزش و پرورش را به یک دوره 
شش ساله و دو دوره سه ساله تغییر داد. 
به گ��زارش واحد مرک��زی خبر 
دبیر ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی 
در پایان جلسه ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگ��ی گفت: مقاط��ع تحصیلی در 
نظام آموزش و پ��رورش به یک دوره 
شش س��اله و دو دوره سه ساله که در 

مجموع 12 سال خواهد بود، تعیین شد. 
مخبر دزفولی افزود: براساس مصوبه 
شورای عالی انقالب فرهنگی، محتواها 
و مجموعه های گوناگ��ون برنامه 12 
ساله آموزش و پرورش باید طراحی و 
تا سه ماهه آینده برای تصویب نهایی به 
شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه شود. 
مخبر دزفولی به اجماع اعضای ش��ورا 
درب��اره حذف دوره پیش دانش��گاهی 

اشاره کرد و گفت: براساس بررسیهای 
گوناگون این دوره غی��ر موفق ارزیابی 
شده اس��ت. وی افزود: براساس مصوبه 
شورای عالی انقالب فرهنگی، آموزش و 
پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش 
و ش��ورای تخصصی تحول و نوسازی 
نظام آموزشی مکلف شدند وضع دوره 
پیش دبستانی و مهدکودک ها را معلوم 
کنند و بر اساس ارزیابی ها و پیشنهادها 

تکلیف آنها مشخص شود. مخبردزفولی 
در پاسخ به این سؤال که مصوبات شورا 
درباره نظ��ام آموزش و پ��رورش از چه 
زمانی اجرایی می ش��ود، گف��ت: بعد از 
تدوی��ن و تصویب محت��وا و برنامه این 
نظام آموزشی در ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی، براس��اس امکانات مجموعه 
اجرای��ی و آم��وزش و پ��رورش در باره  
اجرای این برنامه تصمیم گیری می شود.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی 
ای��ران می گوی��د: در زم��ان حاضر 
از هدف های  م��رزی  بازارچه های 
اصل��ی خود یعنی مب��ادالت محدود 
مرزی خ��ارج ش��ده اند و به همین 
دلی��ل برای بهب��ود ش��رایط موجود 
بای��د قوانین و مقررات حاکم بر آنها 

اصالح و بازنگری شود. 
ابراهی��م جمیل��ی در گفتگ��و با 

ایرنا، اف��زود: با وجودی که کمک به 
امرار معاش مردم مرزنشین به عنوان 
اقدام��ی مت��داول از پایه های عمده 
راه ان��دازی بازارچه ه��ای م��رزی 
محس��وب می ش��ود اما اکنون انواع 
کاالهای خارجی به صورت گسترده 
و با برندهای )نشان تجاری( معروف 
از این مناطق وارد کشور می شوند. 

جمه��وری اس��المی ای��ران در 

زمان حاض��ر دارای 21 پایانه مرزی 
مس��افری و 50 پایانه م��رزی کاال با 

همسایگان است. 
جمیل��ی می گوید: در ش��رایط 
کنونی بازارچه ه��ای مرزی از محل 
تبادالت محدود کاالیی بین دو کشور 
همسایه به مکانی برای انجام مبادالت 
گس��ترده تج��اری تبدیل ش��ده اند 
به طوری که نه تنها سبب از بین رفتن 

حقوق دولت در واردات بلکه موجب 
بی نظمی در حوزه تجارت می شود. 

وی نظارت بیشتر بر مبادالت در 
بازارچه های مرزی را خواستار شد 
و انتق��اد خ��ود از وضعیت کنونی را 
با طرح این پرس��ش که تا چه زمانی 
می ت��وان واردات کاال را بدون ثبت 
س��فارش از طریق گمرک انجام داد، 

مطرح کرد.

رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی 
این بانک برای عرضه س��که با قیمت 
پایین تر از بازار به جای عیدی کارکنان 
دس��تگاههای دولتی خبرداد. محمود 
بهمنی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر 
افزود: نماینده دس��تگاهها می توانند 

با ارائه درخواس��ت به بانک مرکزی 
س��که های مورد نیاز ب��رای عیدی 
کارکن��ان خود را تهی��ه کنند. رئیس 
کل بانک مرکزی همچنین اعالم کرد: 
اجازه نمی دهیم قیمت س��که های 
طال بیش از ارزش جهانی آن افزایش 

یابد. بهمنی گفت: قیمت طال در همه 
کش��ورها تابع قیمت جهانی این فلز 
گران بهاست اما اگر افرادی بخواهند 
قیمت آن را در داخل کشور بیش از 
ارزش جهانی افزایش دهند با عرضه 
انبوه سکه های ضرب شده در بانک 

مرک��زی قیمت ها را کاهش خواهیم 
هماهنگی ه��ای  اف��زود:  وی  داد. 
الزم ش��ده اس��ت تا از طریق بانک 
کارگشایی و صرافی بانکها سکه های 
مورد نیاز هموطنان با قیمت مناسب 

تأمین شود.

مش��موالن ایرانی مقیم خارج از 
کش��ور که قبل از پایان اس��فند سال 
1382 از کشور خارج شده و حداقل 
2 سال اقامت و سکونت )پس از 13 
سالگی( در خارج از کشور داشته اند 
ب��رای ورود به ایران هیچ مش��کلی 
ندارند. ب��ه گزارش ایرن��ا از روابط 
عمومی ش��ورای عالی امور ایرانیان 
خ��ارج از کش��ور و اعالم س��ازمان 
وظیفه عمومی نیروی انتظامی کشور، 
ای��ن اف��راد می توانند تا پایان س��ال 
1390 )تاریخ اعتبار مصوبه مذکور( 
س��الی یک بار به ایران س��فر کنند و 

حداکثر نیز س��ه ماه در کشور اقامت 
داشته باش��ند. همچنین این گروه از 
مش��موالن در عین حال می توانند با 
پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال معادل 
5 میلیون توم��ان کارت معافیت نیز 
دریافت کنند. براساس این گزارش، 
آن دسته از مشموالنی نیز که تا پایان 
شهریور سال 85 از کشور خارج شده 
و مشغول تحصیل در مراکز آموزش 
عال��ی مورد تأیی��د از وزارت علوم یا 
بهداشت و درمان هستند نیز می توانند 
تا پایان زمان تحصیالت، ساالنه دو بار 
و حداکث��ر به مدت س��ه ماه به داخل 

کشور تردد داشته باشند.
مش��موالنی که ش��رایط معافیت 
ب��ا پرداخ��ت وجه را دارن��د و مایل 
به استفاده از این تسهیالت هستند نیز 
می توانند به نمایندگی های جمهوری 
اسالمی ایران در کشور محل اقامت شان 
مراجعه و م��دارک خود را تکمیل و 
پ��س از تأیید وزارت امور خارجه به 
س��ازمان وظیفه عمومی ارسال کرده 
تا کارت معافیت آنها صادر ش��ود و 
به ای��ن صورت هیچ محدویتی برای 

تردد به کشور نخواهند داشت.
همچنین آن دسته از مشموالنی هم 

که شرایط استفاده از این نوع معافیت 
را نداش��ته یا تمایل به اس��تفاده از این 
تس��هیالت را ندارند نیز می توانند با 
درج مه��ر در گذرنامه، هر س��ال یک 
مرتبه و حداکثر برای سه ماه در کشور 
تردد کنند.ایرانیان مقیم خارج از کشور 
برای طرح و پیگیری س��ؤاالت مورد 
نظر در این زمینه از طریق سایت های 
 http://www.iranianshouse.ir
بخش   http://www.police.ir یا 
س��ازمان وظیفه عمومی موضوعات 
را پیگی��ری و اطالع��ات الزم را به 

صورت مستقیم به دست آورند.

جهان نما

ایران
آزمایش موفق نسل جدید سانتریفیوژها در ایران

 نشان دهنده عدم کارایی تحریم ها است 

نخس��ت وزیر رژیم  صهیونیستی در دیدار با 
همتای روسی خود با عقب نشینی از موضع گیری 
قبلی این رژیم اعالم ک��رد برنامه ای برای جنگ 
با ای��ران برای جلوگیری از برنامه هس��ته ای این 
کشور ندارد. به گزارش فارس، »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر اسرائیل در دیدار با »والدیمیر پوتین« 
همتای روسی خود گفت: اسرائیل برای جلوگیری 
از توسعه فناوری هس��ته ای ایران برنامه ای برای 
جنگ با این کشور ندارد. اظهارات نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی در واکنش به سخنان محمود 
احمدی نژاد رئیس  جمهور ایران در جمع اصحاب 
رسانه های داخلی و خارجی بیان شد که گفته بود: 
طبق اطالعاتی که ما داریم آنها )رژیم صهیونیستی( 
به دنبال این هستند که در بهار و تابستان سال آینده 
جنگی را به راه بیاندازند ولی هنوز تصمیمش��ان 
قطعی نشده است. نتانیاهو با تأکید بر اینکه »ما هیچ 
برنامه  ای برای جنگ با ایران یا هر کشور دیگری 
نداریم«، گف��ت: ما امیدواریم بتوانی��م با راه های 
دیپلماسی از قدرتمند شدن ایران جلوگیری کنیم 
و برنامه ای برای جنگ با ایران در دستور کار خود 
نداریم. عقب نشینی رژیم  صهیونیستی از موضع 
خود در حالی صورت می گیرد که سران این رژیم 
در ماه های اخیر در پی رایزنی با دیگر کشورها به 

دنبال کس��ب آمادگی برای حمله نظامی به ایران، 
لبنان و سوریه بودند و وزیر خارجه و وزیر جنگ 
ای��ن رژیم بارها لبن��ان و ایران را به حمله نظامی 
تهدید کرده اند. نخس��ت وزیر رژیم  صهیونیستی 
همچنین پس از مذاکرات خود با س��ران روسیه 
گفت: مهمترین نتیجه این مذاکرات این است که 

ایران نباید به یک کشور هسته ای تبدیل شود. 
وی همچنین با انتقاد از چین به عنوان یکی 
از قدرت های ب��زرگ در مخالفت با تحریم های 
ش��دیدتر علیه ای��ران گفت: چین تنه��ا به دلیل 
حمایت ای��ران از این کش��ور در زمینه انرژی با 
تحریم تهران مخالفت می کند. نتانیاهو برای مذاکره 
با س��ران روسیه وارد این کش��ور شد و در اولین 
دی��دار با مقامات روس با »دیمیتری میدویدیف« 
رئیس جمهور این کش��ور مذاکره کرد. محور این 
مذاکرات درباره مس��ائل خاورمیان��ه، مذاکرات 
س��ازش میان رژیم  صهیونیس��تی و فلسطین و 
همچنین حمایت روس��یه از موضوع هس��ته ای 
ایران و همکاری های نظامی میان ایران و روسیه 
بوده اس��ت. منابع آگاه عبری همچنین از ناکامی 
نخس��ت وزیر رژی��م  صهیونیس��تی در منصرف 
ساختن روسیه از فروش س��امانه S300 به ایران 

خبر دادند. 

رئی��س  جمهور در دیدار وزی��ر امور خارجه 
ترکیه افزایش و ارتقای مناسبات تهران - آنکارا را به 

نفع دو کشور و صلح و امنیت منطقه دانست.
ب��ه گ��زارش واح��د مرکزی خب��ر، محمود 
احمدی ن��ژاد روابط دو کش��ور را برادرانه و رو به 
گسترش دانس��ت و گفت: دو کشور می توانند با 
افزایش همدلی و اس��تحکام روابط برادرانه خود 
گام های بلندی به نف��ع دو ملت و صلح و امنیت 
در منطقه بردارند. رئیس جمهور خاطر نشان کرد: 
جمهوری اس��المی ایران با حسن نیت و اعتماد، 

افزایش هر چه بیشتر مناسبات خود با ترکیه را دنبال 
می کند و روابط دوجانبه و چند جانبه آنکارا - تهران 
را به نفع دو ملت و منطقه می داند. وزیر امور خارجه 
ترکیه نیز در این دیدار ایران را دارای جایگاه برجسته 
و تعیین کننده ای در منطقه دانس��ت و گفت: ترکیه 
به افزایش و تحکیم مناسبات خود با ایران اهمیت 
ویژه ای قائل و درصدد اس��ت همکاری های خود 
را در هم��ه زمینه ها ارتقا دهد. احم��د داوود اوغلو 
همچنین خواس��تار ارتقای س��طح همکاری ها و 
تسریع در اجرای پروژه ها و توافقات دو جانبه شد.

با عقب نشینی از موضع گیری گذشته؛
نتانیاهو: هیچ برنامه ای برای جنگ با ایران نداریم

همکاری تهران- آنکارا به نفع صلح و امنیت منطقه 

بشر، هزاره سوم میالدی را به این امید آغاز 
کرد که انس��ان متمدن و آگاه به جای کش��تار 
گروهی و تولید سالح، پیام آور صلح و دوستی 
باشد. خاطره تلخ جنگ های قرن بیستم بدون 
ش��ک به راحتی از ذهن و حافظه ش��خصی و 
جمع��ی مردمانی که عبور از ه��زاره را تجربه 
کرده اند پاک نخواهد شد. جنگهایی که هر کدام 
به بهانه جنگی در گذشته آغاز شد و جنگ های 
آینده را رقم زد. در تاریخ بشر هیچ سده ای را 
نمی توان یافت که همچون س��ده بیستم آکنده 
از جنگ و خشونت باشد. جنگ روس و ژاپن 
)1905(، آغاز جنگ جهانی اول )1914(، انقالب 
روس��یه )1917( و تداوم جنگهای داخلی این 
کشور تا 1922، جنگ داخلی اسپانیا )1936(، 
آغاز جنگ خونین و خانمان برانداز دوم جهانی 
در سرآغاز دهه چهارم و سپس آغاز جنگهای 
رهایی بخش، خیزش هندوستان، جنگ چین با 
کره و ژاپن و جنگهای داخلی این کشور، جنگ 
کره، جنگ چین و هند، جنگ ویتنام، جنگهای 
آفریقا، کوبا، جنگ عراق با ایران، هجوم عراق 
به کویت، سرکوب عراق توسط 36 کشور که 
در حمله به ایران از حامیانش بودند، فروپاشی 
شوروی، یوگسالوی و... در کنار اینها نبردهای 
محلی، مب��ارزات گروههای مقاومت، مبارزه با 
گروههای تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر 
و... از جمله مواردی اس��ت ک��ه اگر بخواهیم 
فهرس��تی از تمامی آنها تهیه کنی��م واقعیتی را 
که به تلخی درک کردیم زهرآگین و به مراتب 
دردناکتر درخواهیم یافت. اما آنچه این واقعیت 
تلخ و گزنده را تکان دهنده تر از تأثیرات قبلی 
آن می کند این است که آیا به راستی بشر، هزاره 
سوم را به امید صلح و آرامش آغاز کرد؟! پس 
تداوم اش��غال افغانستان، اش��غال عراق، تکرار 
فجایع اس��رائیل در فلسطین و حوادث خونبار 
یمن و... را چه کس��انی رقم می زنند؟ آیا آنچه 
در هزاره جدید دولتها را به جنگ ترغیب کرد 
با انگیزه جنگ های هزاره قبل و مهمترین مقطع 
آن س��ده بیستم تفاوتی داش��ت؟ پاسخ به این 
سؤال البته یک جواب صریح  و قاطع است: بله. 
جنگهای قرن جدید، تفاوتی آشکار با جنگهای 
گذشته دارند و آن جغرافیای این نبردها است. 
در واقع قدرتهای جنگ افروز پس از جنگ دوم 
جهانی به این نتیجه رسیدند که خاورمیانه منبع 
عظیم ترین قدرت اس��تراتژیک است و حضور 
در این منطقه یعنی حضور در قلب عظیم ترین 
مناب��ع انرژی جهان. البته آنچ��ه نباید هرگز از 
نظر دور داش��ت این است که انرژی ای که در 
قلب خاورمیانه نهفته است مفهوم عام و بسیار 
گس��ترده تری از سوخت های فسیلی را در بر 
می گی��رد. در واقع خاورمیان��ه، نقطه تمرکز و 
جذب انرژیهای جهان است و این نه از جهت 
تعصب اهل خاورمیانه بودن که برآمده از تاریخ 
این منطقه اس��ت. خاورمیانه در طول تاریخ از 
جنبه های مذهبی، قومی، ن��ژادی، اقتصادی و 

استراتژیک شاخص و ویژه بوده است.
اینکه آیا موقعیت جغرافیایی و قومی خاص 
این منطقه، سایر ویژگیهای آن را پدید آورده یا 
س��ایر ویژگیها اعم از بعثت انبیا و ظهور ادیان 
بزرگ آس��مانی، حض��ور امپراتوریهای بزرگ 
متم��دن و... این نقطه از ک��ره زمین را هویت 
جغرافیایی خاص بخشیده است، در این مبحث 
نمی گنجد اما به هر حال هر چه هست هزاره 
س��وم برای خاورمیانه، با صدای رژه سربازان، 

غرش توپهای جنگی و بمب افکن های وارثان 
خونخوار قرن بیستم آغاز شد؛ اما در اینجا ذکر 

چند نکته مهم ضروری است:
اول اینکه نام جن��گ و اثراتی که بر پیکره 
بشریت به جای می گذارد اگر چه ناخوشایند 
و آزار دهنده است اما گاه مفهومی ایدئولوژیک 
یافته و بی آنکه توجیهی برای کش��تار باش��د 
وس��یله ای برای احقاق و اعالم حق است چه 
با کش��تن چه با کشته ش��دن. از این رو است 
که کش��وری مانند امریکا که خود را ابرقدرت 
می داند نیز در توجیه رفتار جنگ طلبانه خود، 
به شیوه های ایدئولوژیک متوسل شده، دفاع را 

بهانه می کند.
دوم آنک��ه مبلغ��ان و حامی��ان امریکا در 
خاورمیانه و حتی اس��رائیل، هرگز نتوانس��تند 
منظور نظ��ر او را در این منطقه فراهم کنند. از 
همین رو این کشور تصمیم گرفت خود شخصًا 
در منطقه حضور یابد و این س��رآغاز تصویب 
بودجه ه��ای چند میلیون دالری در کنگره این 
کشور برای تأمین هزینه های هنگفت حضور 
نظامیانش در خاورمیانه شد. هزینه هایی که با 
وجود بحران مالی و رکود اقتصادی دامنگیر این 
کشور، همچنان برای اهداف نظامی به خاورمیانه 

سرازیر می شوند.
و س��وم: امریکا و حامیانش مدتها است که به 
لحاظ فیزیکی و نظامی هیچ پیش��رفتی نکرده اند. 
آنچه آن��ان در قالب س��خنرانی ها و تبلیغات 
وس��یع برای خود و ضد تبلیغ علیه خاورمیانه 
به این منطقه تحمیل کرده اند مدتها اس��ت به 
دور تسلسل باطلی برای آنان تبدیل شده که به 
س��ختی می توان آن را استراتژی نظامی خواند. 
ارتش امریکا اکنون مدتها اس��ت به در جا زنی 
و نبردهای فرسایش��ی در عراق، افغانستان و... 
گرفتار ش��ده است. شاید همین موضوع سبب 
شده که آنان یمن را به عنوان نقطه حادثه خیز در 
خاورمیانه به اصطالح کشف کرده و در معادالت 

خود به دنبال افغانیزه کردن این کشور باشند. 
در حقیق��ت یم��ن ن��ه یک فتح ت��ازه که 
گودالی به عمق عراق و افغانستان است. مارتین 
لوترکینگ در آخرین ماهه��ای زندگی اش از 
ضرورت مقابله با دولت جنگ افروز صحبت 
می ک��رد. در ژانوی��ه 1968 وی گفت: »هرگز 
عالقه ندارم تا خود را با شرایط اقتصادی وفق 
دهم که ضروریات و نیازهای اولیه را از اکثریت 
جامع��ه می گیرد تا تجمالت و ناز و نعمت را 
به اقلیت هدیه ده��د. من نمی خواهم خود را 
با جنون نظامی گری همراه سازم...«. همچنین 
در مارس 1968، مارتین لوتر گفت: »بمب هایی 
که در ویتنام بر سر مردم فرود آمد در حقیقت در 
داخل امریکا منفجر شده است. چنین بمب هایی، 
آم��ال و فرصت ه��ای ما را برای داش��تن یک 
امریکای شایس��ته از بین برده است.« و اکنون 
می گوییم بمب هایی که در افغانستان و عراق 
بر سر مردم فرو می ریزد در داخل امریکا منفجر 
می شود و منابع بسیاری که باید در راستای رفع 
نیاز مردم آن کش��ور هزینه شود در جنگ تلف 
شده است. زیرا همواره باید بر این نکته توجه 
داشت که برتری نظامی هرگز به معنای برتری 
سیاس��ی نیس��ت. امریکا در منطقه به دنبال آن 
بود که سیاس��ت خاص مستحکم تری را برای 
ایاالت متحده به ارمغان آورد اما آیا این رویای 
بلند پروازان��ه قبل از آغ��از آن خاتمه نیافت؟                   

                               بهمن زین الدین

صلح، رؤیای هزاره سوم

بنای رسیدگی در کمیسیون تلفیق، الیحه دولت است
اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس 
در جلسه کمیس��یون تلفیق بررسی 
الیحه بودجه س��ال 89 کل کش��ور 
خاطر نش��ان کرد: بنای رسیدگی ها 
در کمیس��یون تلفی��ق، الیحه دولت 
اس��ت نه اینکه از ابتدا قانون نوشته 
ش��ود و الیحه دولت بر اس��اس آن 
اصالح ش��ود. ب��ه گ��زارش واحد 
مرک��زی خب��ر، عل��ی الریجانی بر 
ضرورت توجه به اس��ناد باالدستی، 
س��ند چش��م انداز، برنامه توس��عه، 
سیاس��ت های کل��ی و قوانین مادر 
همانن��د قان��ون مدیری��ت خدمات 
کش��وری و هدفمند کردن یارانه ها 
در بررسی و تصویب الیحه بودجه 
تأکید کرد و اظهار داشت: اگر دولت 
میل و س��لیقه ای دارد ک��ه با موارد 
فوق منطبق اس��ت، باید تأمین شود. 
رئیس مجلس همچنین با تأکید بر لزوم 
تحرک بخشی به بخش خصوصی در 

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
یادآور ش��د: خیز بزرگ دولت برای 
پروژه ه��ای عمرانی خوب اس��ت 
ولی این موضوع باید با مش��ارکت 
دادن بخ��ش خصوص��ی و در قالب 

اصل 44 دنبال شود. 
وی با اش��اره به قانون خدمات 

کش��وری گفت: روح این قانون تنها 
افزایش حقوق نیست بلکه در آن به 
کوچک سازی دولت نیز توجه شده 
است اما الیحه دولت با روح قانون 
خدمات کش��وری مغای��رت دارد و 
پیشنهاداتی در این الیحه مطرح شده 
که به بزرگ شدن دولت می انجامد 

ل��ذا ض��رورت دارد که کمیس��یون 
تلفی��ق ب��رای این موض��وع فکری 
کند. الریجان��ی تصریح کرد: اجازه 
جابه جایی های زیاد منابع از جاری 
به عمران��ی و از عمرانی به جاری، 

منطبق با انضباط مالی نیست. 
وی با بیان اینکه انعطاف خوب 
اس��ت اما هم��راه با انضب��اط مالی، 
خاطر نش��ان ک��رد: در واق��ع جابه 
جایی های زیاد مانع نظارت مجلس 
می ش��ود از ای��ن رو بای��د اختیار 
جابه جای��ی منابع در حد معقول به 

دولت داده شود. 
رئیس ق��وه مقنن��ه همچنین بر 
لزوم تنظیم یک رابطه مالی ش��فاف 
بین دول��ت و وزارت نف��ت تأکید 
ک��رد و گفت: رابط��ه مالی دولت و 
وزارت نفت باید به درستی و همراه 
با رعایت قانون اساس��ی و شفافیت 

کامل تنظیم شود.
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رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
در ماههای اخیر سهام دو بیمه دولتی را در اجرای 
سیاس��ت های کل��ی اصل 44 در ب��ازار بورس 
عرضه کردیم. صالح آبادی در حاش��یه همایش 
بهب��ود فضای کس��ب و کار در صنعت بیمه در 
تاالر ابوریحان بیرونی دانشگاه شهیدبهشتی در 
جمع خبرنگاران افزود: یکی از این دو، بیمه البرز 
و دیگری بیمه آسیا بود و بیمه دانا نیز به زودی 
در بورس عرضه و کاًل بیمه های دولتی به بخش 
خصوصی واگذار می شود. وی اضافه کرد: البته 
50 درصد دو بیمه ای هم که تاکنون واگذار شده 
به بخش غیردولتی واگذار شده است و اکنون آن 
دو بیمه ها نیز بیمه خصوصی محسوب می شود. 
صالح آبادی گفت: در بازار فرابورس نیز س��هام 
بیمه دی عرضه شده و به فروش رسیده است که 
البته بیمه دی جزء بیمه های خصوصی بود. وی 
افزود: طبیعتاً اولین مزیت حضور بیمه ها در بازار 
س��رمایه این است که حساب و کتاب های آنها 
شفاف می شود بنابراین بحث شفافیت اطالعاتی 
آنها بسیار مهم است و می تواند صنعت بیمه را 
به لحاظ گزارش دهی و ش��فاف شدن حساب 
و کتاب ها ارتقا دهد. رئیس س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار اضافه ک��رد: دومین مزیت حضور 
صنعت بیمه در بازار س��رمایه نیز این اس��ت که 
با توجه به اینکه اینها باید به سهامدارانشان سود 
پرداخت کنند و در طول زمان نیز پاس��خگوی 
سهامدارانش��ان باش��ند و در مجامع سهامداران 
حضور پیدا کنند طبعاً کارآیی و بهره وری اینها 
بای��د افزای��ش و هزینه های غیرض��روری باید 
کاهش پیدا کند و ضروری است که حوزه های 
فعالیت آنها باید توسعه یابد. صالح آبادی گفت: 
بس��یاری از حوزه ها ممکن بود که قباًل فعالیتی 
نداشته باش��ند اما باتوجه به اینکه از این به بعد 
بای��د به سهامدارانش��ان س��ود پرداخت کنند و 
کارآی��ی خود را افزایش دهن��د باید حوزه های 
جدی��د فعالیت��ی برای خ��ود تعری��ف کنند تا 
بتوانند خدمات بیش��تری به جامع��ه ارائه کنند 
که هم خدمت رس��انی صنع��ت بیمه در جامعه 
و هم سودآوری اینها برای سهامدارانشان بیشتر 
می ش��ود. وی افزود: مزیت دیگری که حضور 
بیمه ها در بازار سرمایه دارد برای سرمایه گذاران 
است که حق بیمه با ورودش به بازار بورس تنوع 
جدیدی در بازار س��رمایه ما ایجاد کرد که ما در 
گذشته 38 صنعت در بورس داشتیم که با ورود 
بیمه ها سی و نهمین صنعت وارد بورس خواهد 

شد. صالح آبادی اضافه کرد: با ورود صنعت بیمه 
به بازار بورس مزیت جدیدی در بازار س��رمایه 
برای سرمایه داران ایجاد و فرصت سرمایه گذاری 
جدیدی برای مردم ایجاد شد و همین امر برای 
بازار س��رمایه نیز مطلوب تلقی می شود. رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفت: در 
واقع ش��رکت های بیمه با حضورشان در بازار 
س��رمایه به راحتی می توانن��د تأمین مالی کنند 
و می توانن��د هر زمانی که نیازمن��د منابع مالی 
باشند با استفاده از افزایش سرمایه از مردم برای 
فعالیت خود پول جمع کرده و در بازار س��رمایه 
اوراق مشارکت منتشر کنند. صالح آبادی افزود: 
بنابراین راه برای تأمین شرکت های بیمه در بازار 
سرمایه قطعاً تسهیل می شود. وی همچنین درباره 
اینکه بعد از صنعت بیمه کدام صنعت قرار است 
سهامش را در حوزه بازار سرمایه وارد کند، گفت: 
به لحاظ آماده س��ازی براساس آخرین اطالعاتی 
که شرکت بورس منتشر کرده است شرکت های 
مختلفی در مرحله واگذاری و آماده س��ازی قرار 
دارند همانند ش��رکت پتروشیمی که به صورت 
هلدینگ وارد بازار سرمایه می شود یعنی تعدادی 
از ش��رکت های پتروش��یمی که داخ��ل آن جا 
گرفته اند به صورت هلدینگ وارد بازار سرمایه 

می شوند که قطعاً سال آینده اتفاق می افتد.
صالح آبادی افزود: مسأله بعدی پاالیشگاه های 
کشور هستند که پاالیش��گاه های مختلف وارد 
مراحل آماده سازی می شوند تا آنها نیز وارد بازار 
بورس شوند. وی اضافه کرد: فکر می کنم در سال 
آینده شرکت های بیمه ای وارد بازار بورس شوند 
و هم اکنون هم بیمه های خصوصی در معرض 
ورود به بازار س��رمایه بورس قرار دارند و بانک 

سرمایه نیز در مرحله پذیرش قرار دارد.
صالح آبادی درخص��وص آخرین وضعیت 
بورس های بازار سرمایه کشورها از نظر فدراسیون 
بین المللی بورس ها گفت: خوشبختانه از ابتدای 
سال تاکنون بازدهی بورس ما قابل قبول و بیش از 
45 درصد بود همچنین درصد نقد شوندگی سهام 
امس��ال نیز قابل قبول بود. وی افزود: باتوجه به 
معامالت صورت گرفته امسال نیز نخستین بار 
حجم معامالت بازار س��رمایه ما در تاریخ بازار 
س��رمایه به بیش از 17 هزار میلی��ارد تومان در 
حال حاضر رسیده است که نشان دهنده افزایش 
حجم ارزش معامالت در سال 88 است بنابراین 
جزء کشورهایی هس��تیم که در رده های باالی 

فدراسیون جهانی بورس قرار داریم. 

اشاره
فرانشیز در بیمه

صالح آبادی:

در ماههای اخیر دو بیمه دولتی را در بازار 
بورس عرضه کردیم

با اصطالح فرانش��یز همه بیمه گران و حتی 
بیمه گذاران آشنایی دارند و می دانند منظور از آن 
قسمتی از خسارت است که بیمه گر پرداخت نمی 
کند و به عهده بیمه گذار باقی می ماند. فرانش��یز 
تلفظ فرانسوی franchise است و به این کلمه 
در انگلیسی فرانچایز گفته می شود. ریشه این واژه 
التین اس��ت و به معنی معافیت و اغماض است. 
در اصطالح فنی بخش��ی از خسارت است که در 
رابطه بین بیمه گر و بیمه گ��ذار از آن اغماض و
 صرف نظر می شود. با توجه به اینکه فرانشیز تقریبًا 
در تمام انواع بیمه مطرح اس��ت به نظر می رسد 
بحث نسبتاً جامعی نسبت به آن خالی از فایده نباشد.
1- منظور از کلمه فرانشیز در مبحث بیمه:
در عم��ل منظور از این کلم��ه در رابطه بین 
بیمه گر و بیمه گذار میزانی از خسارت است که 
به هرحال به عهده بیمه گذار است. مثالً اگر در یک 
بیمه نامه رقم تعیین ش��ده برای فرانشیز صدهزار 
ریال باشد این مبلغ از خسارت قابل پرداخت کسر 
خواهد شد. اگر خس��ارت 300 هزار ریال باشد 
بیم��ه گر 200 هزار پرداخ��ت خواهد کرد و اگر 
خسارت صدهزار ریال و یا کمتر باشد پرداختی 
ص��ورت نخواهد گرفت. اما این ترتیب با معنای 
لغوی فرانش��یز مطابقت ندارد. زی��را اگر معنای 
فرانشیز اغماض و یا صرف نظر کردن است باید 
از خسارت تا صدهزار ریال صرف نظر شود ولی 
اگر خسارت بیش از این مقدار بود تماماً پرداخت 
ش��ود. در مثال باال خسارت 300 هزار ریالی باید
 به طور کامل جبران ش��ود. در کش��ور ما از ابتدا 
در مورد اجرای فرانش��یز چنین اشتباهی صورت 
گرفت��ه و در حال حاضر به ص��ورت یک عرف 
مسلم درآمده است. اما اگر بخواهیم اصطالحات 
را ب��ه جای خود به کار بریم روش��ی که ما عمل 
می کنیم در زبانهای انگلیسی و فرانسه معروف به 
deductible است که به انگلیسی دیداکتیبل و به 

فرانسه دودوکتیبل تلفظ می شود.
2- انواع فرانشیز در بیمه: 

الف( در بسیاری موارد فرانشیز رقم معین و 
ثابتی است که از خسارت کسر می شود.

ب( در بعضی موارد فرانشیز درصدی از مبلغ 
بیمه است و هر قدر مبلغ بیمه بیشتر باشد فرانشیز 

به همان نسبت باالتر خواهد بود.
ج( در مواردی دیگر خسارت درصدی ثابت 
از خس��ارت اس��ت. به عبارت دیگ��ر بیمه گذار 
براساس درصدی معین که معموالً کوچک است با 

بیمه گر در تحم خسارت سهیم می شود.
3- توجیه فرانشیز:

فرانش��یز یکی از مباحث مه��م در مدیریت 
خطر اس��ت. اص��والً نی��از به پوش��ش بیمه ای 
توجیه کننده رجوع بیمه گذار به بیمه گر است. یعنی 
بیمه گذار نگران ایجاد خسارتهایی است که تحمل 

آن از عهده او خارج باشد. بیمه گذار از خسارتهای 
کوچک واهمه ندارد. مثالً اگر تصادف اتومبیل منجر 
به ساییدگی مختصر گلگیر و یا شکستن یک چراغ 
کوچک شود موجب نگرانی مالک آن نیست. او 
نگران حوادثی است که سبب وارد شدن خسارت 
چند میلیون ریالی برای خودش و همچنین طرف 
تصادف او ش��ود و یا سبب بروز خسارت جانی 
ش��ود که باید هزینه معالجه و دی��ه آن را بپردازد. 
گاهی برای یک ش��خص مثالً راننده یا پزشک یا 
داروساز یا صاحب رستوران وضعیتی پیش می آید 
که زیان دیده با مراجعه به مراجع قضایی خسارتی 
از او مطالبه می کند که چند برابر همه داراییهای او 
است. جبران اینگونه خسارتها جز از طریق بیمه 
و به کمک بیمه گران امکان پذیر نیست ولی اگر 
خسارت در حد فرانشیز باشد همه قادر به تحمل 
آن هستند. صرف نظر از استدالل فوق توجیهات 
دیگری هم برای اعمال فرانشیز وجود دارد که از 

این قرار است:
الف( به هرحال وجود فرانشیز در همه بیمه 
نامه ها مق��دار قابل مالحظه ای از تعهد بیمه گر 
می کاهد و همی��ن می تواند موجب تخفیف و 

ارزانتر شدن حق بیمه شود.
ب( وجود فرانش��یز، اگر نه همیشه، بلکه در 
بس��یاری موارد موجب توجه بیشتر بیمه گذار به 
رعایت تدابیر احتیاطی و از جمله مقررات رانندگی 
و ضوابط حرفه ای می شود و این به سود جامعه 

است.
ج( در بعضی موارد وجود فرانش��یز موجب 
کاه��ش اس��تفاده بیمه گذار از پوش��ش بیمه ای 
می ش��ود مثالً در بیمه درمان وجود فرانشیز مانع 
از مراجعات مکرر و صرفاً احتیاطی و ناش��ی از 
وس��واس بیمه ش��ده به مراکز درمانی و پزشک 

می شود.
د( وجود فرانش��یز مراجعات بیمه گ��ذاران را 
برای دریافت خس��ارتهایی جزئی منتفی می کند 
و این خود در هزینه ه��ای اداری بیمه گر اثر قابل 
مالحظ��ه ای دارد. کاهش هزینه ه��ای اداری نیز 
می تواند موجی برای ارزانتر شدن حق بیمه ها باشد.
ــپیده نصراصفهانی تنظیم برای زاینده رود: س

فرانشیز چیست؟
مفهوم علمی: فرانش��یز یک شبکه ارتباطی بین 
کسب و کارهای مستقل کوچک است که به هر یک 
از این کسب و کارهای کوچک اجازه می دهد که 
تحت یک نام تجاری مشترک و یک هویت فعالیت 
کنند و همگی از یک متد موفق و بازاریابی مشترک 
استفاده کنند. در عمل فرانشیز دقیقًا یک استراتژی 
کسب و کار است برای جذب و نگهداری مشتری، 
نه بیش��تر نه کمتر. یک سیس��تم بازاریابی است که 
ه��دف آن ایجاد یک تصوی��ر درباره محصوالت و 
یا خدمات یک ش��رکت در ذهن مشتری است. در 
حقیقت یک روش است برای تعریف محصوالت 
و یا خدمات به طوری که نیازهای مشتری را ارضا 

کند.
تعریف لغوی

فرانشیز نوعی از کسب و کار است که بر اساس 
آن به یک ش��رکت اختیار داده می شود تولیدات و 
یا محصوالت ش��رکت دیگر را بفروشد و در قبال 
آن مبلغی دریافت کند که به این مبلغ، مبلغ فرانشیز 
می گویند. فرانش��یزینگ )واگذاری حق امتیاز( در 
معنی عمومی اش عبارت اس��ت از واگذاری برخی 
حقوق به وس��یله  یک ط��رف )واگذارن��ده امتیاز( 
به ط��رف دیگر )گیرن��ده امتیاز ک��ه آن را نماینده 
نی��ز می نامیم( در برابر دریاف��ت هزینه. از آن پس 
نماینده، آن حقوق را با راهنمایی واگذارنده به کار 
می گی��رد. تعریف باال یک تعریف بس��یار عمومی 
اس��ت و بسیاری از شیوه های خاص واگذاری حق 

امتیاز را دربر نمی گیرد. 
گونه ای از فرانش��یز که در بازرگانی و کس��ب 
و کار ب��ه کار م��ی رود مهمترین نوع آن اس��ت که 
می توان آن را به صورت یک امتیاز پیمانی تعریف 
ک��رد که از یک ط��رف )واگذارنده( به طرف دیگر 

)نماینده( واگذار می شود به طوری که:
الف( به نماینده اجازه می دهد یا از او می خواهد 
که با اس��تفاده از دانش فنی واگذارنده و با استفاده 
از ن��ام تجاری او در یک واحد تجاری مس��تقل به 

کسب و کار ویژه ای بپردازد.
ب( ب��ه واگذارن��ده اجازه می دهد همیش��ه و
 به طور پیوس��ته روی کار و رفتار نماینده در همان 
زمینه تجاری که به او نمایندگی داده است نظارت 

و کنترل کند.
ج( واگذارنده را موظف می کند با حمایت های 
جاری و همیش��گی خود نماین��ده را در انجام امر 
نمایندگ��ی یاری کند. به عن��وان یک امر ناگزیر در 
بازرگانی، موافقت نامه  فرانشیز از نماینده می خواهد 
در برابر حق نمایندگ��ی یا کاالها و خدماتی که از 
جان��ب واگذارنده در اختیار او قرار گرفته اس��ت، 
به ط��ور دوره ای به عنوان یک مق��رری، هزینه ای 
به واگذار کننده بپردازد.انجمن بین المللی فرانش��یز 
 )IFA: International Franchise Assoeiation(
فرانش��یز را به این صورت معرفی می کند: فرانشیز 
رابطه پیوسته ای اس��ت که در آن واگذارنده اجازه 
امتیاز ویژه ای برای کسب و کار به اضافه کمک های 
س��ازمان دهی، آموزش، بازرگانی و مدیریتی را در 

برابر مقداری پول به نماینده واگذار می کند.
واگذارنده کیست؟ 

صاحب س��امانه فرانشیز اس��ت. دانش فنی و 
مفاهیم مربوط ب��ه آن و همچنین نام تجاری را در 
اختیار دارد و حق نمایندگی را به طرف های س��وم 

واگذار می کند.
نماینده کیست؟ 

کس��ی است که به وسیله واگذارنده حقوقی به 
او واگذار ش��ده اس��ت تا با استفاده از دانش فنی و 
نام تجاری واگذارنده، آن حقوق را در کسب و کار 
به کار گیرد. حال می توان نمایندگی ها را به ترتیب 

زیر طبقه بندی کرد:
 تک نماینده: س��اده ترین و رایج ترین ش��یوه 
فرانش��یز اس��ت. این نماینده فقط حق دارد کسب 
و کار واگذار ش��ده را در یک واحد تجاری یا یک 

فروشگاه به کار گیرد.
ــاه نماینده(: این نماینده     نماینده اصلی )ش
حق نمایندگی را در یک گس��تره نفوذ خود به تک 
نمایندگی ه��ا واگ��ذار می کند. نماین��ده اصلی باید 
ق��درت تحرک و منابع کافی را ب��رای بهره  برداری 
کام��ل از قلم��رو خ��ود داش��ته باش��د و بتوان��د 

تک نمایندگی ها را کنترل کند.
ــه ای: در یک ناحیه جغرافیایی   نماینده منطق
گسترده یک واگذارنده یا یک نماینده اصلی ممکن 
اس��ت به این نتیجه برس��د که از نظ��ر اقتصادی به 
صرفه اس��ت که آن حوزه گس��ترده را ب��ه مناطق 
جداگان��ه ای تقس��یم کن��د و هر منطق��ه را به یک 
نماینده اصلی واگذار کن��د. این نوع نماینده به نام 
نماینده منطقه ای ی��ا گاهی اوقات نماینده ناحیه ای 

معروف است.
ــده چندگانه: برخی از تک نمایندگی ها   نماین
فق��ط از یک واحد تجاری اس��تفاده نمی کنند بلکه 
چندی��ن واحد تجاری را ب��ه کار می گیرند. اینها به 
نمایندگی های چندگانه معروفن��د و معموالً تعداد 
زی��ادی موافقت نامه فردی فرانش��یز ک��ه هر کدام 

مربوط به یک واحد تجاری است دارند.

ــترنده ها: بنگاهه��ای ب��زرگ تولی��دی و  گس
خدمات��ی گاهی اوقات ترجیح می دهند برای بهبود 
بهره ب��رداری از محدوده خود، بازارهای فروش��ی 
ترتیب دهند. این بازارها به نام گس��ترنده ش��ناخته 
می ش��وند و دارای یک پیمان گس��ترش یک طرفه 
هس��تند که به آنها اجازه می دهد واحدهای زیادی 
باز کنند. ای��ن در واقع عملی��ات هدایت کننده ای 
اس��ت که باعث می ش��ود تولیدکنندگان در عمل با 
کس��ب و کار تولیداتشان آشنا ش��وند و بتوانند آن 
را در مس��یری متمرکز کنند که شانس موفقیت آنها 

افزایش یابد.  
بهای فرانشیز )Franchise Fee( چیست؟
بهای��ی که به وس��یله نماین��ده ب��ه واگذارنده 
پرداخت می ش��ود بهای فرانش��یز نامیده می ش��ود. 
شیوه محاس��بات اس��تاندارد ایاالت متحده امریکا 
الزم می دارد همان هنگام ک��ه همه  موارد خدمات 
مادی و ش��رایط مربوطه ب��ه معامله میان طرفین در 
حال انجام و توافق اس��ت بهای فرانشیز هم توسط 

واگذارنده کاماًل مشخص شود.
تفاوت فرانشیز و حق لیسانس

مهمترین تفاوت بین فرانش��یز و واگذاری حق 
لیس��انس در نوع کنترل و نظارتی است که توسط 
ش��رکت واگذارکننده اعمال می شود. در واگذاری 
حق لیس��انس شرکت واگذار کننده در روش تولید 
و ن��وع عملی��ات اجرایی دخالت��ی نمی کند و فقط 
به بررس��ی کاالهای تولی��دی و اطمینان از رعایت 
اس��تانداردهای کیفیت می پردازد. اما در فرانش��یز 
ش��رکت فرانش��یز دهنده کنترل دقی��ق و کاملی بر 
عملیات و روش ه��ای تولیدی دارد. به عنوان مثال 
مکان و زمان عملیات، نوع مدیریت و سایر عوامل 
وابس��ته به اج��را و تولید محص��والت تحت نظر 

شرکت فرانشیز دهنده قرار دارد.
عناصر اصلی سازنده فرانشیز

بن��ا بر مطالب ذکر ش��ده م��ا می توانیم عناصر 
اصلی سازنده فرانشیز را به صورت زیر جمع بندی 

کنیم:

- ی��ک کارفرم��ای اقتص��ادی )واگذارنده( که 
سامانه ای را برای کسب و کار توسعه داده و تصمیم 
گرفته است که حق بهره برداری از این سامانه را به 

یک کارفرمای دیگر واگذار کند.
-  ای��ن دو کارفرما هم از نظر قانونی و هم به 

لحاظ مالی تشکیالت اقتصادی مستقلی دارند. 
-  حقوق نماینده در سامانه فرانشیز، بکارگیری 
دارایی های فکری و صنعتی واگذارنده، دانش فنی، 
کس��ب و کار، ش��یوه های تکنیکی، سامانه اداری و 

سایر حقوق مالکیت معنوی است.
- در مقابل نماینده متعهد می ش��ود از جزئیات 
شیوه هایی که توس��ط واگذارنده مشخص می شود 
پیروی کن��د و بهای اولی��ه )ورودی( و حق امتیاز 

را بپردازد.
-  واگذارن��ده، حق کنترل و نظارت بر اجرای 

فرانشیز را برای خود محفوظ می دارد.
- واگذارنده متعهد می ش��ود با آموزش مهارت 
و کمک ه��ای جاری )همیش��گی( از نماینده خود 

پشتیبانی کند.
وظایف واگذارنده  فرانشیز

واگذارنده فرانشیز متعهد می شود که:
    - ط��رف دریاف��ت کننده را در تأس��یس و 

راه اندازی تجارت مورد نظر یاری کند. 
    - آموزش��های الزم را به ش��رکت مربوطه و 

پرسنل آن ارائه دهد. 
- همیاری و همکاری مداوم و متناس��ب با نیاز 

دریافت کننده داشته باشد. 
وظایف دریافت کننده فرانشیز:

واگذارن��ده فرانش��یز ح��ق اس��تفاده از مارک 
تجاری خود را به جهت پیشرفت و توسعه تجارت 
مورد نظر به دریافت کننده  آن اعطا می کند. دریافت 

کننده فرانشیز متعهد می شود:
-  هی��چ گونه خدش��ه ای به اعتبار و ش��هرت 

مارک مزبور وارد نسازد. 
-  از حق��وق مالکیت معنوی طرف واگذارنده 
حمایت کرده و در حفظ اعتبار و نیکنامی آن گروه 
تج��اری و ویژگیه��ای کیفی الزم ب��رای تجهیزات 

به کار رفته کوشا باشد.
- محصول تجاری فقط تحت مارک آن شرکت 

تولید شود. 
- حداکثر تالش و باالترین اس��تاندارد ممکن 
در همه موارد مرتبط با تجارت مزبور به کار گرفته 
ش��ود به صورتی ک��ه رضایت منطقی آن ش��رکت 

تأمین شود. 
- با یک شرکت بزرگ و معتبر بیمه و به میزان 
کافی قرارداد ببندد تا انواع خطرات و ریس��ک های 
احتمال��ی ک��ه در براب��ر صنع��ت مورد نظ��ر قابل 

پیش بینی است را تحت پوشش قرار دهد.
- بالفاصل��ه پس از عقد ق��رارداد حق الزحمه 
فرانش��یز را به کمپانی واگذارنده بپردازد. عالوه بر 
این ماهانه مبلغی به عنوان هزینه مدیریت خدمات 
مع��ادل پنج درصد کل درآمد حاصل از فروش ماه 

قبلی به این کمپانی پرداخت  شود. 

کسب و کار و تجارت در قالب فرانشیز چیست؟
ش��اید ش��ما هم یکی از آن افرادی هستید که 
داش��تن شغلی آزاد و مس��تقل، بخشی از آرزوها و 
برنامه های آینده آنها اس��ت. برای دستیابی به این 
مهم کدام راه را ترجی��ح می دهید؟ اگر توان مالی 
به ش��ما اجازه بدهد، می توانید یک کس��ب و کار 
آم��اده و فعال را خریداری کنی��د. اگر از توان فنی 
و جس��ارت کاف��ی برخ��وردار هس��تید می توانید 
ب��ه طراحی و راه اندازی یک کس��ب و کار جدید 
بپردازی��د و البته اگر از ت��وان مالی کافی برخوردار 
نیس��تید و یا ش��روع از نقط��ه صف��ر برایتان کمی 
تهدید کننده اس��ت می توانید به س��راغ راه س��وم 
بروید، یعنی مالکیت کسب و کار در قالب فرانشیز.
فرانش��یز اجازه یا امتیازی اس��ت که یک بنگاه 
کسب و کار به ش��ما می دهد تا تحت نام تجاری 
آن بنگاه، فعالیت کنید. در این میان ش��ما به عنوان 
شخص امتیاز گیرنده باید در بیشتر فعالیتهای شغلی 
خود از روش یکسانی که توسط بنگاه امتیاز دهنده 
تعیین شده اس��ت، پیروی کنید. همچنین شما باید 
هزینه های اولیه و مستمر برخورداری از حق امتیاز 
را به امتیاز دهنده پرداخت کنید. در مقابل، از نام تجاری 
و پشتیبانی های مداوم امتیاز دهنده و حق استفاده از 
سیستم اداره کس��ب و کار و فروش محصوالت و 
یا خدمات ایش��ان، بهره مند می ش��وید. از نمونه 
این ن��وع کس��ب و کار می توان به فروش��گاه ها 
و رس��تورانهای زنجی��ره ای اش��اره کرد که ش��ما 
می توانید با مراجعه به دفتر مرکزی ش��ان تقاضای 
خری��د امتیاز و راه اندازی ش��عبه جدیدی را ارائه 
کنید. خرید امتیاز یک نام تجاری مش��هور مزایای 
بسیاری را در پی دارد که در شروع کسب و کار از 
نقطه صفر، یافت نمی ش��وند. شاید چشمگیرترین 
این امتیازات به دس��ت آوردن یک سیس��تم اثبات 
ش��ده و آزمایش ش��ده و آموزش درباره چگونگی 
اس��تفاده از آن برای شما باش��د. بدین ترتیب شما 
می توانی��د از اش��تباهات بس��یاری، مخصوصًا در 
مراحل اولیه برپایی کسب و کار در امان بمانید چرا 
که امتی��از دهندگان صاحب ن��ام عیوب و نواقص 
فعالیت های روزانه را از طریق س��عی و خطاهای 
متعدد شناس��ایی و مرتفع کرده اند. امتیاز دهندگان 
خ��وش نام قب��ل از فروش امتیاز به ش��ما و افتتاح 
ش��عبه ای جدید، به تحقیق بازار می پردازند، پس 
می توانید درباره کشش بازار در منطقه خود، بیشتر 
مطمئن باش��ید. عدم انجام تحقیقات بازار به میزان 
کافی، یکی از بزرگترین اش��تباهاتی است که معموالً 
افراد مس��تقل هنگام راه اندازی کسب و کار مرتکب 
می ش��وند. در قالب کس��ب و کار فرانشیز، این کار 
قباًل برای شما انجام شده است. همچنین امتیاز دهنده 

تصویری روش��ن از رقبا و چگونگی رقابت کردن 
با آنه��ا را با ش��ما در میان می گ��ذارد. و باالخره، 
تعدد امتیاز گیرنده ها برای شما و همکارانتان یک 
مزیت محسوب می شود. ش��ما می توانید از ارائه 
سفارش های عمده اس��تفاده کنید. این سفارش ها 
می توانن��د خرید مواد اولیه، ملزومات و اس��تفاده 
از خدمات��ی چ��ون تبلیغات و حت��ی مذاکره برای 
یافتن و اجاره مکان مناس��ب را دربرداش��ته باشند. 
در مقایس��ه با کس��ب و کارهای مستقل که مجبور 
به خریدهای اندک و جزئی هس��تند، سفارش��های 
عمده باعث کاهش هزینه های خرید شما به میزان 
قابل توجهی می ش��وند. معموالً به کس��ب و کارهای 
مستقل پیشنهادهای همکاری کمتری ارائه می شود و 
حتی برخی از تأمین کنندگان با ایشان معامله نمی کنند 
یا پیش��نهاد آنها را ب��ه این دلیل که حسابش��ان به 
ان��دازه کافی معتبر نیس��ت، رد می کنن��د. در کنار 
کس��ب و کار فرانش��یز، خرید »فرصتهای کسب و 
کار و سرمایه گذاری«، از دیگر مواردی است که با 
پیشنهاد آنها در دنیای کسب و کار روبه رو هستیم. 
در این موارد ش��ما می توانید فروش��گاه، رستوران، 
مرک��ز خدماتی و یا کارخانه ای را به صورت فعال 
و یا غیر فع��ال، به همراه تجهی��زات و مجوزهای 
بهره برداری الزم خریداری کنید. فرصتهای کسب 
و کار نس��بت ب��ه فرانش��یزها از س��ازمان یافتگی 

کمت��ری برخوردارن��د. در اصل، آنچه فروش��نده 
فرصت کسب و کار ارائه می کند، یک برنامه تولید 
و یا خدمات و شاید بازاریابی یا فروش باشد، وی 
ش��ما را توجیه می کند بازاری ب��رای محصول یا 
خدمات وجود دارد و سرمایه گذاری شما سودآور 
خواهد بود. از عمده تفاوتهای فرانشیز و فرصتهای 
س��رمایه گذاری می توان به موراد زیر اش��اره کرد: 
فرصتهای سرمایه گذاری برخالف فرانشیز، عمومًا 
فاقد اعتبار نام تجاری فروش��نده هستند و خریدار 
باید تحت نام و اعتبار خود فعالیت کند، هزینه های 
فرصت های کس��ب و کار نسبت به فرانشیز، کمتر 
اس��ت و عموم��ًا هزینه های حق امتیاز مس��تمر را 
ش��امل نمی ش��وند. فرصت های کس��ب و کار به 
خری��دار اجازه می دهد بدون هیچ محدودیت و یا 
تعه��دی، نحوه عملکرد خود را انتخاب کرده و در 
پیش گیرد. بیش��تر معامالت فرصتهای کسب و کار 
فاقد ارتباطات پش��تیبانی ادامه دار بین فروشنده و 
خریدار هس��تند، بعد از اینکه مجموعه اولیه کسب 
و کار فروخته ش��د، فعالیت خریداران به خودشان 

واگذار می شوند.
بزرگتری��ن ق��درت فرانش��یر توانای��ی آن در 
متمرک��ز ک��ردن کس��ب و کارهای مس��تقل تحت 
ی��ک نام تجاری و مل��زم کردن ایش��ان در پیروی 
از روندی واحد اس��ت. این وابس��تگی از مزیتهای 

بس��یاری همچون گسترش نام تجاری، پاسخگویی 
یکس��ان ب��ه انتظارات مش��تری، ق��درت تبلیغات 
مش��ترک و کارآیی خرید گروهی برخوردار است. 
کسب و کارهای مستقل با پیوستن به یک مجموعه 
فرانش��یز معتبر می توانن��د از مزایایی چون کاهش 
ریس��ک کس��ب و کار بهره مند ش��وند. استفاده از 
یک نام تجاری به ثبت رس��یده، مالکین کس��ب و 
کار را در براب��ر هزینه ه��ای ایجاد یک نام تجاری 
و تبلیغاتی که منجر به معتبر ش��دن آن نزد مشتریان 
ش��ود، حفظ می کند. تبلیغ��ات و خریدهای عمده 
و گروهی، کس��ب و کار را س��ودآورتر می س��ازد.
 به عالوه آموزش های مستمر از جانب امتیاز دهنده، 
باعث ایجاد سریع مهارت های عملیاتی می شود که 
در حالت فعالیت مس��تقل این نیاز در طوالنی مدت 
و از طریق س��عی و خطا مرتفع می شود. اداره یک 
فرانش��یز موفق ممکن اس��ت به س��رعت به برپایی 

دومین، سومین و چندمین کسب و کار منجر شود.
به طور کلی مزایای کس��ب و کار فرانش��یز را 
می توان در این موارد خالصه کرد: کاهش ریسک، 
نصب و راه اندازی تجهیزات عملیاتی کسب و کار 
توس��ط امتیاز دهنده، همگونی سیستم و محصول، 
یکپارچه بودن سیس��تم مالی و حس��ابداری، توان 
خرید گروهی )جمعی(، نظارت و مش��اوره مداوم، 
برنامه تبلیغاتی گس��ترده، تبلیغات در محل فروش، 
بس��ته بندی یکس��ان، توس��عه و تحقی��ق مداوم، 
کمکهای مالی، راهنمایی در انتخاب مکان مناسب، 
فعالیتهای عملیاتی برنامه ریزی شده، مشاوره های 
ف��روش و بازاریابی. ب��ا تمام این اوص��اف، برای 
بس��یاری از افراد، فرانش��یز گزینه مناس��بی نیست. 
همچون افراد شدیداً خودفرمان که ممکن است در 
اثر الزامات اجرایی سخت گیرانه و جزئیات کسب 
و کار فرانش��یز، برآشفته شوند. اگر در مسیر کسب 
و کار، م��وردی به این افراد تحمیل ش��ود، ممکن 
اس��ت مس��یر خود را تغییر داده و در جهت دیگر 
هم��کاران خود فعالیت نکنند. هن��گام انتخاب یک 
سیس��تم فرانشیز مراقب سیستم های ضعیف باشید. 
یک برنامه ضعیف فرانش��یز که چگونگی مدیریت 
چالش های کس��ب و کار را به نحو مناسب به شما 
نیام��وزد، قادر نخواهد بود ش��ما را در رویارویی با 
مش��کالت یاری رس��اند. همچنین به نقاط ضعف 
سیس��تم فرانش��یز نیز توجه داشته باش��ید، با قبول 
سیس��تم فرانش��یز و پذیرفتن قراردادهای اجباری و 
الزام آور، شما بخش عمده ای از کنترل بر کسب و 
کار خود را واگذار می کنید، از طرفی مشکالتی که 
در اثر عملکرد ضعیف امتیاز دهنده رخ خواهد داد، 

مشکالت شما نیز خواهد بود.

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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کوتاه از30)30 شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری(

امور مشترکین تلفن همراه در چهار مرکز تلفن ثابت 
انجام می شود

در راس��تای ارائه خدمات مطلوبتر و رفاه 
بیشتر مش��ترکین ارتباطات سیار، امور مربوط 
به مش��ترکین تلفن همراه از تاریخ اول اسفند 
ماه در چهار مرکز تلفن انجام می شود. به گزارش 
روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان، 
مراکز تلفن خاتم االنبیاء واقع در خیابان رباط 

دوم، ش��هید خرازی واقع در خیابان فروغی، 
اس��تقالل واقع در بلوار کشاورز، اتوبان شهید 
حبی��ب اللهی و مرکز تلفن ش��هید ردانی پور 
واقع در خیابان بزرگمهر، چهار راه نورباران، 
ابتدای خیابان 22 بهمن پاس��خگوی مشترکان 

تلفن همراه اپراتور اول خواهند بود.  

درگاه الکترونیکی شهرداری مبتنی بر
 شهروند محوری امروز رونمایی می شود

مدی��ر روابط عمومی ش��هرداری 
اصفه��ان از راه اندازی ف��از اول پرتال 
)درگاه الکترونیکی( پیشرفته مبتنی بر 
کاربر و ش��هروند محوری در راستای 
تحقق ش��عار ش��هرداری شیش��ه ای 
همزمان با برگ��زاری نهمین همایش 

فناوری اطالعات در امروز خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
رواب��ط عمومی ش��هرداری اصفهان، 
مهن��دس اصغر آذربایجان��ی با اعالم 
این خبر گفت: این س��ایت به آدرس 
www. Isfahan. ir در دو بخ��ش 
اطالع رسانی مرتبط با شهر و شهرداری 
اصفهان و ارائ��ه خدمات الکترونیکی 
طراحی شده و با راه اندازی آن تحولی 
بنیادین در فعالیت های شهرداری اتفاق 

افتاده است.
وی با اشاره به ویژگی های سایت 
پرتال ش��هرداری و قرار دادن خدمات 
و امکان��ات ش��هرداری در دس��ترس 
کارب��ران اف��زود: تمام��ی واحدها و 

زیرمجموعه های شهرداری در قالب 
43 وب سایت از جمله شهرداری های 
مناطق، سازمان ها و معاونت ها به این 
شبکه متصل و لینک می شوند و سایت 
قابل قبولی در دنیای رس��انه سایبر در 
حوزه ارتباطات شهرداری با توجه به 
اینکه اصفهان پایتخت فرهنگی جهان 
اسالم اس��ت و وجه بین المللی دارد، 

ارائه می کند.
وی با بیان اینکه پرتال شهرداری 
در دو نس��خه زبان فارسی و انگلیسی 
طراحی شده است، اظهار داشت: این 
س��ایت در عرصه بین المللی نیز قابل 
عرضه و همچنی��ن در دهکده جهانی 

بسیار تأثیرگذار است.
وی کاهش سفرهای شهری را از 

دیگر مزایای پرتال شهرداری دانست 
و ادام��ه داد: با بهره برداری از خدمات 
الکترونیکی این پروژه شامل خدمات 
مختل��ف  حوزه ه��ای  تخصص��ی 
)از جمله ارتباط با سامانه اتوماسیون 
اداری، ارتباط با سامانه 137، ارتباط با 
سامانه عوارض خودرو و...( و خدمات 
عمومی )شامل فرم ساز الکترونیکی، 
پرداخ��ت  الکترونیک��ی،  فروش��گاه 
الکترونیک��ی و...( گام مهم دیگری در 
راستای خدمات رسانی سریع و بهنگام 

به شهروندان برداشته شده است.
آذربایجانی هزین��ه راه اندازی فاز 
اول پرت��ال ش��هرداری را یک میلیارد 
ریال و مدت اجرای آن را 6 ماه اعالم 
و تصریح ک��رد: با همکاری تنگاتنگ 
معاون��ت برنام��ه ری��زی، پژوهش و 
فناوری اطالعات شهرداری اصفهان، 
س��ازمان فاوا و بخ��ش خصوصی به 
عنوان پیمان��کار، اجرای این پروژه در 

شهریور ماه سال جاری آغاز شد.

داالن جدید هوایی شهرکرد- تهران دایر شد  
شهرکرد،خبرنگار زاینده 
رود- رئیس اداره عملیات هوایی 
فرودگاه شهرکرد گفت: داالن جدید 
هوایی شهرکرد - تهران دایر شد. 
مه��رداد فدایی در گفتگو با زاینده 
رود اف��زود: با راه اندازی داالن جدید، 
مسیر ورودی هوایی فرودگاه شهرکرد 
از ته��ران 60 مایل یعن��ی حدود 110 

کیلومتر نزدیکتر شد. 

وی اظهار داش��ت: ب��ا راه اندازی 
داالن هوایی تهران به فرودگاه شهرکرد، 
مس��یر هوایی اصفهان حذف ش��د و 
هواپیما مس��یر تهران - شهر بن را به 

سمت فرودگاه شهرکرد طی می کند. 
فدایی گفت: زیرساخت  این تغییر 
مسیر از چهار س��ال گذشته با اجرای 
طرحهایی برمبنای دستگاه »دی - وی 
- او- آر- دی - ام– ایی« و دس��تگاه 

ناوبری »ان - دی– بی« فراهم شد و از 
این به بعد هواپیمای تهران - شهرکرد 
از مس��یر جدید به فرودگاه ش��هرکرد 

پرواز خواهند کرد. 
به گفته وی، زمان س��فر در مسیر 
جدید به طور تقریبی 10 تا 12 دقیقه 

کاهش یافته است. 
وی ارتقای سطح ایمنی پروازهای 
فرودگاه شهرکرد به دلیل حجم باالی 

ترافیک هوایی فرودگاه اصفهان، کاهش 
مصرف س��وخت هواپیم��ا و کاهش 
اثرات زیس��ت محیط��ی را از مزایای 
مسیر جدید هوایی شهرکرد به تهران 

اعالم کرد. 
ب��ه گزارش زاین��ده رود، در هفته 
چهار پ��رواز از فرودگاه ش��هرکرد به 
تهران، چهار پرواز به مش��هد و یک 

پرواز به کویت صورت می گیرد.

50 میلیارد ریال در مصرف سیمان 
سد کارون 4 صرفه جویی شد  

مج��ری ط��رح س��د و نی��روگاه 
ری��ال  میلی��ارد   50 از   4 کارون 
صرفه جویی در مصرف سیمان این سد 
خبر داد و گفت: رکورد کاهش مصرف 
سیمان به میزان 165 کیلوگرم سیمان در 
هر مترمعکب بتن اصلی بدنه به دلیل 

بهینه س��ازی طرح اختالط ثبت شد.    
به گ��زارش زاین��ده رود، در حال 
حاضر 97 درصد ش��امل یک میلیون 
و 580 هزار مترمکع��ب بتن ریزی از 
عملیات بتن ریزی بدنه این سد انجام 
گرفته اس��ت. مجری سد نیروگاه آبی 

کارون 4 اظهار داش��ت: براساس آمار 
ارائه ش��ده توس��ط انجمن بتن ایران، 
کیفی��ت بتن به کار رفته در بدنه س��د 
کارون 4 در رده بسیارخوب آیین نامه 
ACI قرارگرفته است.  وی ارتفاع سد 
بتن��ی دوقوس��ی کارون 4 در باالترین 

ح��د را 230 متر اعالم ک��رد و افزود: 
این طرح با ه��دف تنظیم 3/7 میلیارد 
مترمکعب آب در سال و تولید انرژی 
برق آبی به می��زان 2100 گیگاوات در 
180 کیلومتری جنوب غرب شهرکرد 

در حال احداث است. 

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان:
14500 خانوار در دو شهر جدید فوالدشهر و مجلسی 

ساکن خواهند شد 

به گ��زارش موج، رئیس س��ازمان مس��کن 
و شهرس��ازی اس��تان اصفهان گفت: در اس��تان 
اصفهان 40 هزار متقاضی واجد شرایط داریم که 
ثبت نام ش��ده های شهر اصفهان و زرین شهر را 
در دو شهر جدید فوالدشهر و مجلسی پیش بینی 

ساخت واحد مسکونی کرده ایم. 
وی افزود: تعداد 14500 نفر در این دو شهر 

ساکن خواهند شد.
رئیس مسکن و شهرسازی استان گفت: تعداد 
23 هزار واحد مسکونی تحت قالب مسکن مهر 
از مرحله فونداسیون گذشته اند که در سطح ملی 
اس��تان اصفهان روند خوبی در طرح مسکن مهر 
داش��ته اس��ت. محمودزاده از افتتاح 7160 واحد 
مسکونی در اسفند 88 و همچنین تعداد 10 هزار 

واحد مسکن مهر در سال 89 خبر داد.
این مقام مس��ئول عنوان کرد: 25 شهر استان 
در سال 89 دارای طرح جامع می شوند که در این 
خصوص، اصفهان رتبه اول را در سطح کشور دارا 

است.
وی بی��ان کرد: هم اکن��ون 40 پروژه عمرانی 
در سطح استان توسط متخصصان این سازمان در 
حال اجرا اس��ت که 5 پروژه درمان بس��تر آن در 

اسفند 88 قابل افتتاح است.
محمودزاده همچنین اعالم کرد: توسط سازمان 
مسکن و شهرسازی اس��تان اصفهان به استعداد 
س��اخت 9500 واحد مسکونی زمین به صورت 
رایگان به خیرین مسکن ساز واگذار شده است. 

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان:
سازمان آب منطقه ای بدون توجه به قوانین آب را می فروشد

خب��رگان  کان��ون  مدیرعام��ل 
کش��اورزی اس��تان اصفه��ان گفت: 
سازمان آب منطقه ای بدون توجه به 

قوانین آب را می فروشد.
اسفندیار امینی در گفتگو با فارس 
با اشاره به بندهایی که شهرداری در 
مس��یر رودخانه زاین��ده رود احداث 
کرده است، افزود: شهرداری همچنان 
بدون توجه به قوانین به اقدامات خود 

در مسیر زاینده رود ادامه می دهد. 
وی با بیان اینکه از ابتدا احداث 
آب بندها در مسیر رودخانه زاینده رود 
غیرقانونی بوده است، اظهار داشت: 
براساس ماده 34 قانون توزیع عادالنه 
آب هر خس��ارتی که به پایین دست 
رودخانه به واس��طه اف��راد حقیقی و 

حقوقی وارد شد باید جبران شود. 
خب��رگان  کان��ون  مدیرعام��ل 
کش��اورزی اس��تان اصفهان تصریح 
کرد: در صورتی که کشاورزی تخلف 

کند و دریچه ای را باز گذارد براساس 
قوانین ب��ا آن برخورد می کنند و اگر 
بخواهد چاهی را دایر کند مأموران را 
برای پلمب می فرستند اما با متخلفان 

جریانات اخیر برخورد نمی شود. 
وی با اش��اره به اینکه براس��اس 
ماده دو توزی��ع عادالنه آب وزارت 
نیرو و س��ازمان آب باید با متخلفان 
در مسیر رودخانه برخورد کند، بیان 
داش��ت: این در حالی اس��ت که این 
تخلفات در مسیر رودخانه به چشم 

می خورد و هیچ اقدامی نمی شود. 
امینی ادام��ه داد: ش��هرداری به 
ظاه��ر دو بند را در س��طح رودخانه 
زاینده رود بس��ته است اما به احتمال 

زیاد دوباره آنان را باز خواهد کرد. 
وی با بی��ان اینکه س��ازمان آب 
باید بداند وظیفه آن نظارت بر قانون 
مدیریت آب است، گفت: حق مالکیت 

آب به عهده سازمان آب نیست. 

خب��رگان  کان��ون  مدیرعام��ل 
کش��اورزی اس��تان اصفهان با اشاره 
به اینکه حق آب برای کس��انی است 
ک��ه آب را خریده اند، افزود: وزارت 
نی��رو مالکیت آب های��ی را دارد که 
سرمایه گذاری فروش تولید می کند. 

وی با بی��ان اینکه تخصیص آب 
با وزارت نیرو اس��ت، اظهار داشت: 
وزارت  ب��ا  آب  توزی��ع  مدیری��ت 
نی��رو ب��وده اما مدیری��ت توزیع آب 
بخش کش��اورزی به عهده س��ازمان 
جهاد کشاورزی است و حتی گرفتن 
آب به��ا از وظایف جهاد کش��اورزی 
اس��ت. امینی ادامه داد: طبق بندهایی 
از قان��ون توزیع عادالنه آب، وزارت 
کش��اورزی مکلف ب��وده هیأت های 
س��ه نفره ای را از نماین��دگان جهاد 
کش��اورزی، وزارت نی��رو و ی��ک 
نماین��ده از حق آبه دار تش��کیل دهد 
و نظ��رات و مباحث مه��م را مورد 

بررسی قرار دهند. 
وی بی��ان داش��ت: باید در صدد 
تش��کیل تش��کل ها و نهادهای��ی با 
حض��ور پررنگ ت��ر مردم باش��یم و 
فعالیت بهتر س��ازمان های مردم نهاد 
سبب توسعه بیش��تری در زمینه های 

مختلف در کشور می شود. 
خب��رگان  کان��ون  مدیرعام��ل 
کشاورزی اس��تان اصفهان با انتقاد از 
فروش آب که حق کش��اورزان است 
به صنایع در سطح استان اصفهان بیان 
داشت: به تازگی شرکت آب منطقه ای 
150 لیتر در ثانیه آب را به شرکت جدید 

در حوالی سگزی فروخته است. 
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه 
گفته شده در این ش��رایط نباید آب 
فروخته شود اما سازمان آب با تخلف  
از موارد قانونی به مردم و قانون دهن 
کجی می کند و ب��دون توجه به این 

مسائل کار خود را انجام می دهد.

در استان اصفهان؛
ماهانه 42 هزار تن گندم برای تهیه آرد

 مصرف می شود
مدی��ر عام��ل ش��رکت غل��ه و خدمات 
بازرگان��ی منطق��ه 10 اصفهان گف��ت: ماهانه 
42 ه��زار تن گندم برای تهیه آرد یارانه ای در 

استان اصفهان مصرف می شود.
نصراهلل ن��وری در گفتگو با ف��ارس بیان 
داش��ت: در سطح اس��تان اصفهان سه سیلوی 
عمودی و یک سیلوی روباز کار ذخیره سازی 

گندم را در این شرکت انجام می دهند. 
وی ب��ا بیان اینکه م��دت نگهداری گندم 
بستگی به میزان ذخیره سازی و مصرف گندم 
در سطح استان دارد، افزود: تنها سیلوی روباز 
در استان اصفهان که س��یلوی شهید موسوی 
اس��ت، ظرفی��ت ذخیره س��ازی 200 هزار تن 

گندم را دارد. 
مدی��ر عام��ل ش��رکت غل��ه و خدمات 
بازرگان��ی منطق��ه 10 اصفه��ان تصریح کرد: 
س��یلوی عم��ودی ش��هید موس��وی ظرفیت 
ذخیره سازی 100 هزار تن گندم، سیلوی شهید 
خ��رازی ظرفیت ذخی��ره 16 هزار تن گندم و 
سیلوی کاشان ظرفیت ذخیره 27 هزار و 500 
تن گن��دم را دارد که به ای��ن ترتیب ظرفیت 

س��یلوهای دولتی گندم در اس��تان اصفهان به 
343 هزار و 500 تن می رسد. 

وی با بیان اینکه کنت��رل کیفی گندم های 
ذخیره س��ازی ش��ده در س��یلو ها توسط اداره 
کنترل کیفی این ش��رکت به صورت مس��تمر 
انج��ام می گیرد، گفت: از س��ال 1368 به بعد 
در استان اصفهان هیچ سیلوی دولتی احداث 

نشده است. 
نوری بیان داشت: مقدار 42 هزار تن گندم 
ب��ه صورت ماهانه به منظور تهیه آرد یارانه ای 

در سطح استان اصفهان مصرف می شود. 
وی افزود: کارخانجات آردس��ازی بخش 
خصوصی اقدام به احداث سیلوهای استاندارد 
در استان اصفهان کرده که آخرین آن احداث 
س��یلوی مجهز به تکنولوژی روز دنیا توسط 

شرکت گندمداران اصفهان بوده است. 
ن��وری اضافه کرد: این س��یلو که ظرفیت 
ذخیره س��ازی 100 ه��زار تن گن��دم را دارد 
در ده��ه مبارک فجر س��ال 1387 افتتاح و به 

بهره برداری رسید.

شهردار منطقه پنج اصفهان شهردار برگزیده مناطق
 کالنشهرهای کشور شد 

بیمه تأمین اجتماعی کشاورزان بررسی شد 

اصفهان��ی،  ب��رزو  محمدرض��ا 
شهردار منطقه پنج اصفهان به عنوان 
ش��هردار برگزیده پنجمین نشس��ت 
شهرداران مناطق کالنشهرهای کشور 

انتخاب شد.
ارتباط��ات  اداره  گ��زارش  ب��ه 
رس��انه ای روابط عمومی شهرداری 
پنجمین نشست شهرداران  اصفهان، 
مناطق کالنشهرهای کشور در تهران 
برگزار ش��د ک��ه محمدرض��ا برزو 

اصفهانی، شهردار منطقه پنج اصفهان 
به عنوان نماینده ش��هرداران مناطق 
14 گانه شهر اصفهان در این اجالس 
ش��رکت کرد و س��رانجام با ارائه دو 
پ��روژه پارکینگ طبقات��ی افتخار و 
پروژه مش��ارکتی مجموعه مسکونی 
سپهر، به عنوان شهردار برگزیده این 

نشست انتخاب و معرفی شد.
شهردار منطقه پنج اصفهان ارتقای 
فرهنگ مشارکتی، زیباسازی محل و 

بهبود کیفیت زیس��ت و مش��ارکت 
ش��هرداری در اقتصاد ش��هری را از 
جمله اهداف اج��رای این دو پروژه 
بزرگ شهری برشمرد که مورد توجه 
شرکت کنندگان در پنجمین نشست 
کالنش��هرهای  مناط��ق  ش��هرداران 
کش��ور قرار گرفت.  هی��أت داوران 
ای��ن نشس��ت نیز بر اس��اس انطباق 
طرح ه��ا ب��ا سیاس��ت های جاری 
کشور، تأثیرگذاری مثبت بر عدالت 

اجتماعی، همس��ویی با چش��م انداز 
20 ساله، مقبولیت اجتماعی و فرهنگی، 
نوآوری، ایجاد اعتماد در شهروندان و 
مش��ارکت بخش خصوصی، این دو 
طرح را شایسته احراز رتبه های برتر 
دانس��ت و محمدرضا برزو اصفهانی، 
شهردار منطقه پنج اصفهان را به عنوان 
ش��هردار برگزیده در میان ش��هرداران 
مناطق کالنشهرهای کشور انتخاب و 

معرفی کرد.

مدیر جهاد کش��اورزی شهرستان 
مبارک��ه گف��ت: بیمه هزینه نیس��ت، 
س��رمایه گذاری است که اگر به موقع 
انج��ام گی��رد، جوابگوی مش��کالت 

است.
به گ��زارش م��وج، مراس��می با 
حض��ور مدی��ر و کارشناس��ان جهاد 
کش��اورزی، رئیس تأمی��ن اجتماعی 
و هی��أت هم��راه، مدیر عام��ل نظام 
صنفی کارهای کشاورزی، شوراهای 
اسالمی شهر و روستا و جمع کثیری 
از مددکاران ترویج��ی، اعضای نظام 
صنفی، کشاورزان و دامداران پیرامون 

موضوع بیمه کشاورزی در محل سالن 
اجتماعات جهاد کشاورزی شهرستان 

مبارکه برگزار شد.
در این مراسم، رضایی مدیر جهاد 
کش��اورزی با این توضیح که سازمان 
تأمین اجتماعی کشاورزان و افرادی را 
که به عنوان کارگر در مزارع مش��غول 
خدمت هستند را تحت پوشش بیمه ای 
خود ق��رار می دهد، خطاب به فعاالن 
بخش کشاورزی شهرستان گفت: بیمه 
یک سکه دورو است؛ اگر قانونمند و 
براساس ضوابط پیش برویم می تواند 
ب��ازوی کمک و ی��ار ما باش��د، اگر 

اطالعاتمان کم باشد و یا توجه کمی 
به قوانین بخش داش��ته باشیم، ممکن 
است مشکالتی را به خصوص برای 

کارفرما پیش بیاورد.
سپس آقای عشقی، رئیس تأمین 
اجتماعی شهرس��تان، ب��ه بحث مزایا 
و فوای��د بیمه پرداخت و بیش��ترین 
مش��کالت و خس��ارت های وارده به 
کارفرمایان را ناش��ی از کم اطالعی و 
ع��دم رعایت ضواب��ط و قوانین بیمه 
عنوان کرد و اذعان داشت: همان گونه 
که استفاده از مزایای بیمه حق تک تک 
افراد است، سهل انگاری در پرداخت 

حق السهم بیمه، قطع بیمه کارگر و یا 
هرگونه خالف قانونی توسط کارفرما 
منجر به خسارات عمده ای می شود که 
متأسفانه بس��یاری از این غرامت ها به 
دلیل عدم آگاهی از قوانین بیمه است. 
آق��ای ربیع��ی، مدیرعام��ل نظام 
صنفی کارهای کشاورزی شهرستان، 
پ��س از ارائ��ه عملک��رد و چگونگی 
روند تش��کیل نظام صنفی خواس��تار 
پیگیری بیمه کش��اورزان زمین دار از 
سوی مس��ئولین ذیربط شد تا عالوه 
بر کارگران کش��اورز، خود کشاورزان 

صاحب زمین نیز بیمه شوند. 

برگزاری کارگاه استراتژی فرایند مدیریت 
متوازن در شهرداری شهرکرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری شهرکرد 
کارگاه یادگیری طراحی، تدوین و اجرای استراتژی 
BSPM  با محوریت راهبردی با حضور شهرداران 
استان در ش��هرداری شهرکرد برگزار شد. در این 
سمینار یک روزه، شهردار شهرکرد ضرورت برنامه 
ریزی راهبردی در مدیریت شهری را مهم ارزیابی 
کرد و با اشاره به تدوین برنامه پنج ساله شهرداری 
ش��هرکرد گفت: در س��ه ماه گذشته 10 نشست 
تخصصی با هم اندیش��ی صاحبنظران، اس��اتید 
دانشگاه و مشاوران به منظور بهره گیری از دانش 

تخصصی آنها در جهت تدوین این برنامه صورت 
پذیرفته است. نوریان تدوین چشم انداز توسعه و 
تصویب برنامه های ساالنه در شهرداری شهرکرد 
را گامی مهم در جهت جلوگیری از برنامه ریزی 
غلطان و اتالف منابع در شهرداری عنوان کرد. در 
ادامه این نشس��ت مسئوالن شهرداری شهرکرد و 
شهرداران استان با شیوه های نوین تدوین مدیریت 
فرآیند استراتژی متوازن ش��هری و چالش های 
اجرای استراتژیک کالس��یک در سازمان توسط 

مهندسان مشاور سامان آپادانا آشنا شدند.

14میلیارد ریال صرف 
36 طرح منابع طبیعی و 

آبخیزداری لردگان می شود  
رئیس اداره منابع طبیع��ی و آبخیزداری لردگان از 
تواب��ع چهارمحال و بختیاری گف��ت: 14میلیارد ریال 
اعتبار در سال جاری به اجرای 36 طرح منابع طبیعی و 

آبخیزداری این شهرستان اختصاص یافته است.    
علی محمدی مقدم در گفتگو با زاینده رود افزود: 
این اعتبار برای اج��رای طرح های احداث بندخاکی 
روس��تای گنج، عملیات سنگی مالتی، ممیزی مراتع، 
احداث کمربند حفاظتی، یارانه سوخت و غنی سازی 

جنگل و مرتع هزینه خواهد شد. 
وی با بیان اینکه اعتبار بخش منابع طبیعی نسبت 
به س��ال 84 حدود سه برابر ش��ده است، گفت: با این 
وجود برای حفاظت از منابع طبیعی و تقویت اجرای 
طرح های آبخیزداری، احیا و اصالح مراتع و جنگلها به 

اعتبارات بیشتری نیاز است. 
محمدی مقدم با اش��اره به وجود 300هزار هکتار 
منابع ملی شامل جنگلها و مراتع در شهرستان لردگان 
گفت: بخش ارزش��مندی از جنگل ه��ای بکر حوزه 
زاگرس شامل بلوط، بنه، کلخنگ، کیکم و زالزالک در 

این شهرستان واقع شده است. 
وی گف��ت: در حوزه آبخیزداری و غنی س��ازی 
جنگل های لردگان گام های خوبی برداش��ته شده و 
تقویت این بخش ها نیز مورد توجه مس��ئوالن بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری است. 
شهرستان لردگان دارای 157هزارهکتار جنگل 

و 143هزار هکتار مرتع است.

بخشدار مرکزی اردستان:
کمبود آب سبب تهدید 
کشاورزی در اردستان

 شده است 
بخش��دار مرکزی اردستان گفت: کمبود آب در 
بخش مرکزی اردس��تان کشاورزی این شهرستان را 

تهدید کرده است.
به گزارش فارس، سید علی طباطبایی در جلسه 
توجیهی توسعه اقتصادی روستایی در جمع دهیاران 
بخش مرکزی اردستان اظهار داشت: کارهای زیر ساختی 
در روستاها از جمله آب، برق، آسفالت و در بعضی 

از روستاها گاز رسانی انجام شده است. 
وی افزود: با وجود این امکانات به س��بب نبود 
اشتغال شاهد مهاجرت روستائیان به شهرها هستیم. 
بخشدار مرکزی اردستان با اشاره به اینکه کمبود 
آب در بخش مرکزی سبب تهدید بخش کشاورزی 
در شهرس��تان شده است، گفت: امیدواریم با اجرای 
طرح توسعه اقتصادی روستایی مشکالت روستاهای 

شهرستان برطرف شود. 
رئیس بخ��ش تحقیقات اقتصادی کش��اورزی 
و توس��عه روس��تایی اس��تان اصفهان نی��ز هدف از 
اجرای طرح توس��عه اقتصادی روستایی را شناخت 
ظرفیت های بالقوه منطقه برای توس��عه همه جانبه و 
بالفعل درآمدن ظرفیت ها و رش��د توس��عه روستاها 
اعالم ک��رد و اف��زود: این طرح در شهرس��تان های 
نجف آب��اد، خوانس��ار و تیران و ک��رون در مرحله 

چشم انداز توسعه منطقه است. 
احمد سلیمانی پور افزود: در شهرستان اردستان 
مرحله اول این طرح انجام ش��ده و دو مرحله دیگر 

نیز انجام می شود. 

مدیریت درمان سازمان 
تأمین اجتماعی کاشان خبر داد: 
خطر تعطیل شدن درمانگاه 
تأمین اجتماعی آران و بیدگل 
مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی کاشان از 
تعطیل ش��دن درمانگاه تأمین اجتماعی آران و بیدگل 
اظهار نگرانی کرد و اختالفات داخلی مسئوالن را باعث 
از بین رفتن حق مس��لم بیمه شدگان تأمین اجتماعی 
این شهرستان دانست. به گزارش ایلنا مدیریت درمان 
س��ازمان تأمین اجتماعی کاشان گفت: با گذشت سه 
س��ال از پرداخت مبلغ 30 میلیون تومان به شهرداری 
بابت صدور پروانه س��اخت درمانگاه تأمین اجتماعی 
این شهرس��تان متأسفانه تاکنون پروانه ساخت جهت 
س��اختمان جدید آن صادر نشده است. سید محسن 
دیباچی با اعالم این خبر ضمن انتقاد از عدم همکاری 
و س��هل انگاری بعضی از مس��ئوالن این شهرس��تان 
گفت: با توجه به نیازهای درمانی بیمه شدگان تأمین 
اجتماع��ی شهرس��تان آران و بیدگل مجوز تأس��یس 
درمانگاه این شهرس��تان در س��ال 1384 از سوی اداره 
کل تأمین اجتماعی استان اصفهان صادر و این مجموعه 
درمانی در س��ال 1385 راه اندازی شد. وی ادامه داد: 
سازمان تأمین اجتماعی با توجه به برنامه ریزی های پی 
در پی اداره کل تأمین اجتماعی اس��تان مبنی بر روند 
کار اح��داث و افتتاح س��اختمان درمانی طی نامه ای 
ب��ه فرمانداری این شهرس��تان در م��ورخ 16 دی ماه 
س��ال 1388 از فرمانداری درخواس��ت کمک کرد و 
فرمانداری از مراس��م کلنگ زنی و احداث این مرکز 
درمان��ی در دهه مبارک فجر س��ال جاری خبر داد اما 

متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است. 

ور
ج پ

سا
ا ن

رض
د 

امی
س: 

عک

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
پنجشنبه 29 بهمن ماه 1388 / 3 ربیع االول 1431                4 Thursday 18 February 2010

شهرستانها



شماره 214             جدول

ن 
ویا

وس
ن م

حس
د م

سی
ل : 

دو
 ج

اح
طر

سر خط

حوادث

1- سازمان کشورهای صادرکننده نفت- مهمترین 
شهر عربستان- شغلی در ساختمان سازی

2- نقاش معروف اسپانیولی سبک سورالیست- 
سوم شخص

3- فرس��تاده ش��دگان- نوعی سنگ به رنگهای 
مختلف- زبان فارسی

4- همان روس��یه- لبریز- میوه، بر- هر بخش از 
مسابقه بوکس

5- قصد- الشخور- درازترین شب سال
6- تقدیم کردن- مقابل نه- طایفه- ایتالیای قدیم

7- از گلها- خالص- طرف چپ
8- وسط هر چیز- شجاعترین- پاسخ - مخالفت 

و عناد
9- نشانه، هدف- حرارت- مردان

10- از خزندگان- پیشوند نداشتن- فلز مرتجع- 
مسموم کننده

11- غالف شمشیر- از ادوات پرسش- با تاخت 
می آید

12- بادبزن برقی- مجلس اعیان- انبوه اشیا روی 
هم- پشیمانی

13- طریقه- میوه ای ش��بیه چغن��در با خواص 
بسیار- جابه جایی عضالت یا مفصلها

14- رطوبت ان��دک- فیلمنامه نویس- نریمان، 
پهلوان

15- ترسناک- جمع کتاب- پسوند مکان

1- گندمگون- استانی در غرب ایران- شاهزاده
2- برعکس- تضمین ایمنی

3- پژمرده شدن- تخت پادشاهی
4- ده��ل، طبل- غ��ارت- از نهاد برآید- حیوان 

نجس اما باوفا 

5- بلندترین رش��ته کوه اروپا- هر یک از چهار 
خلط بدن- شهر زلزله زده- نوعی خواهر یا برادر

6- از مدارات- بزرگان
7- پیش��وند مکان در برخی مناطق خوزستان- 

درازگوش- برادر پدر- محیط دایره
8- هم��ه- گرانبها- نوعی درخت ش��بیه چنار- 

نخستین عدد
9- چشمه ای در چهارمحال و بختیاری - دندانه 

سوهان- پیشوند منفی- ید
10- نشر کننده- از یاران پیامبر- پشت سر همه 

واقع شدن
11- وس��یله نوش��تن- پهلوان- کاالی دس��ت 

نخورده- از طوایف ایران
12- چیز- فرمان اتومبیل- خشکی- هنر

13- قاضی- از سبکهای ادبی
14- کاروان شادی- از پادشاهان ساسانی

15- از سبزیجات- با هرج همراه است- از توابع 
اصفهان
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در سال 1321 زینت جهانشاه به همراه همسرش 
از س��وئیس ب��ه ایران برگش��ت. یک س��ال بعد، او 
خیاطخانه خ��ود را در خیابان امیریه تأس��یس کرد. 
زینت جهانشاه می گوید: طی سال ها خیاطی به این 
نتیجه رس��یدم که مد س��یر دورانی دارد، مثاًل خیلی 
از مدل ه��ای مجموع��ه من بعد از س��ال ها دوباره 
متداول ش��دند حتی از همان آغازین سال های دهه 
20 خورش��یدی که برای اولین ب��ار حرف از مد و 
س��الن های مد بین زنان خانواده های اعیان تهرانی 
ب��ه میان آم��د، موضع غالب جامعه ب��ه این قضیه با 
دیده اکراه بود، پس چندان غیرعادی نیست که اولین 
شوهای لباس روزگار ما هم به صورت کاماًل محدود 
و با تبلیغاتی اندک برگزار شود. کما اینکه پیشتر هم، 
س��الن های مد و نمایش های زنده لباس، به همین 
س��بک بلکه بسیار بی صداتر و به قولی خزنده، کار 

خود را شروع کرده بودند!
به هر حال چند سالی است که این شوها به راه 
افتاده و حتی عصر یکی از آخرین روزهای بهمن ماه در 
سال گذشته، سالنی در هتل همای تهران، پذیرای عده 
معدودی از اهالی شهر بود که به تماشای تجربه ای 

تازه یعنی همان نمایش مد آقایان نشستند.
شروع قصه

در سال 1321 زینت جهانشاه به همراه همسرش 
از س��وئیس ب��ه ایران برگش��ت. یک س��ال بعد، او 
خیاطخانه خود را در خیابان امیریه تأس��یس کرد و 
با همراهی 5 کارگر هر آنچه را که در طول س��فرها 
و اقامتش در فرنگ آموخته بود به خانم های تهرانی 
عرضه کرد. جهانش��اه برای اینکه مشتریان عالوه بر 
آشنایی با طرز کار او، برای اولین بار مجموعه لباس 
و مد را بشناس��ند، خیاطخانه خود را با یک نمایش 

مد لباس افتتاح کرد. 
س��ال ها پیش از آن یعنی حدود 1931 میالدی، 
او که تا کالس دوم متوس��طه در دبیرستان ژاندارک 
تحصیل کرده بود، به همراه پدرش سرهنگ حبیب اهلل 
فرود سرپرس��ت محصالن وزارت جنگ آن روزها 
ای��ران را به مقصد آلمان ترک کرد. س��رهنگ برای 
مأموریت ب��ه برلین رفت و دخترش را به مدرس��ه 
دختران��ه لت��ه فراین که یک آموزش��گاه بین المللی 
معروف بود، س��پرد. لته فراین جایی بود که دخترها 
با علم خانه داری تکمیلی، آش��نا می شدند و عالوه 
ب��ر آن باید چیزهایی را مثل تندنویس��ی و ماش��ین 
نویسی، هم یاد می گرفتند. به مدت یک سال و نیم 
علوم قضائی، آشپزی، پرنده شناسی، حیوان شناسی 
و حت��ی نحوه ذبح و تمیز ک��ردن و پختن جانوران، 
خیاطی، لباسشویی، اتو و رفو، وصله کردن لباس و... 
هم در این مدرسه به زینت جوان تعلیم داده شد. بعد 
از آن او با یک افس��ر ازدواج کرده و برای اقامتی که 
دو سال و نیم طول کشید راهی برن پایتخت سوئیس 
شد. آنجا بود که زینت عالقه خود را به هنر خیاطی 
جدی تر از گذش��ته دنبال کرده و یک سال تمام را 
ص��رف یادگرفتن روش ب��رش روی مانکن از یک 
خانم سوئیسی کرد. گرچه وابستگی نظامی شوهرش 
باعث شد آنها سوئیس را هم ترک کنند اما در عوض 
به شهری پاگذاشتند که یکی از مراکز اصلی صدور 

مد به تمام دنیا بوده و هنوز هم هست؛ پاریس.
از بوتیک های پاریس تا خیاطخانه تهران

زینت جهانش��اه تخصص خیاطی خ��ود را در 
پاریس گرف��ت. او چنان در کار خود ورزیده ش��د 
که لباس های رسمی خودش را هم می دوخت و با 
آن لباس ها در جمع آش��نایان به زنی خوش پوش، 

معروف شد.
پیش از آنک��ه جنگ جهانی آغاز ش��ده و او و 
خانواده اش به سوئیس برگردند، زینت خبردار شد 
که پیر بالم��ن طراح معروف س��ال های دور برای 
م��ادرش بوتیکی باز کرده و ب��رای خیاطخانه های 

پاریس لباس طراحی می کند. 
البت��ه بالمن آن روزها چندان ش��ناخته ش��ده و 
معروف نبود و آش��نایی دخت��رک ایرانی با او به این 
خاطر بود که زینت از مشتریان مادر بالمن به حساب 

می آمد.
جهانش��اه از این مادر و فرزند هنرمند، خواست 
مدتی در کنارش��ان با طرز برش و دوخت آنها آشنا 
ش��ود. با این تقاضا موافقت شد و در مدت یک ماه 
این دختر ایرانی به رموز خیاطی مدرن وقت، همین 
طور ط��رز اداره یک بوتیک پی برد. همین قضایا به 
او کمک کرد یک س��ال پس از بازگشت به وطنش 
بتواند اولین بوتیک ایرانی را در تهران تأسیس کرده 
و نام خود را به عنوان اولین کس��ی که پای مد را به 

ایران باز کرد، در تاریخ ثبت کند.
نمایشی که خیاطخانه او را معروف کرد

با فرس��تادن کارت دعوت و پیغام و چند تلفن 
به خانم ه��ای معتبر، زینت موفق ش��د پای حدود 
15 نفر از زنان سرشناس شهر را به نمایش افتتاحیه 

خیاطخانه اش باز کند.
 بیشتر این خانم ها، از فرنگ رفته ها بودند و با 
نمایش مد لباس، آشنایی داشتند. در این مراسم 90 
دست لباس زنانه مخصوص صبح، عصر و شب به 

نمایش گذاشته شد. 
معرف��ی لباس ها را هم خود جهانش��اه برعهده 
داش��ت و موقع نمایش هر کدام، اسم و توضیحاتی 
درباره شان می داد. جالب است بدانید نام تمام این 
لباس ه��ای ایران��ی از روی فصول س��ال یا گل ها 
انتخاب شده بود. هر چند جنس پارچه هایشان مثل 
تمام پارچه های مصرفی آن س��ال ها، فرنگی بود و 

متری 20 تا 25 تومان، قیمت داشتند. مد لباس های 
طراحی شده توس��ط جهانشاه هم، بیشتر مطابق مد 

کریستین دیور بود.
 او در ای��ن باره می گوید: دیور در آن موقع مد 
جدی��دش را با دامن های بلند عرض��ه کرده بود و 
اغلب لباس ه��ا دامن بلند، با ترکهای باریک بودند. 
مثاًل خانم صفیه فیروز که در برنامه حضور داش��ت 
چون ت��ازه از پاریس به تهران آمده بود، لباس��ی به 

همین مدل به تن داشت.
 البته این لباس ها نه تقلید از دیور، بلکه آمیزه ای 
از طرح های او و دید شخصی جهانشاه بود؛ پالتوها 
گش��اد و آزاد بودند با آستین های سرخود گشاد و 
یقه های بس��ته. کت و دامن ها مناس��ب اعتقادات 
زنان ایرانی طراحی شده بود و پیراهن های شب به 
سبک دکولته و به جلوی این لباس ها قسمتی اضافه 
می ش��د که به تن بایستد! در این لباس ها از مخمل 
استفاده شده و بازار لمه هم گرم بود. کفش ها نوک 

گرد و بی پاشنه و باریک بودند.
 اما از پالتو پوست و کاله در این مجموعه خبری 
نبود؛ چرا که قیمت پوس��ت گ��ران بوده و در نتیجه 
امکان فروش وجود نداشت. از طرف دیگر جهانشاه، 
کالهدوز خوبی سراغ نداشت تا طرح هایش را به او 
بدهد و برای نمایش خود از آن کاله ها استفاده کند، 
در عوض کیف های مدل موت که هر دو دست در 
داخل کیف قرار می گیرد به نمایش گذاشته شده بود 
و روی لباس های شب پولک و منجوق دوزی دیده 
می شد. این لباس ها بیشتر به رنگ سیاه و قهوه ای 
و قیمتشان به عنوان مثال برای پیراهن بعدازظهر 50 
تومان و پالتوها 100 تومان بود. نمایش دو ساعت و 
نیم طول کشید و اتفاقاً نه تنها خانم های حاضر در 
مجلس، بلکه تمام آنها که وصف نمایش خیره کننده 
خیاطخانه جهانشاه را شنیده بودند، استقبال زیادی از 

جادوی مد او کردند.
مانکن های باحیا

مانکن هایی که باید لباس های این برنامه در تن 
آنها نمایش داده می ش��د از بین خانم ها و دختران 

دوست و آشنا انتخاب شده بودند.
 خوش��بختانه چ��ون محیط خیاطخان��ه و این 
برنامه خ��اص کاماًل زنانه بود، از طرف خانواده این 
مانکن ه��ای آماتور و خودش��ان مخالفتی صورت 

نگرف��ت. اما به هر ح��ال آموزش ط��رز راه رفتن، 
ایس��تادن و نمایش لباس دردسرهای زیادی داشت. 
این دخترخانم ها بین 18 تا 25 س��ال سن داشتند و 
پرو و آماده کردن لباس هایش��ان 3 ماه طول کشید. 
البت��ه برخالف تصور گیس��وان مانکن ها س��اده و 
بی آرای��ش بود، چون در آن زمان س��لمانی رفتن و 

آرایش مثل امروز، امری عادی نبود. 
طفلی ها نه تنها بابت این مانکن شدن از زینت 
جهانشاه دستمزدی نگرفتند، بلکه تعدادی از لباس ها 
را هم خریدند و رفتند! البته تخفیف مناسبی به آنها 
داده ش��د، ولی اجرت دوخت لب��اس در خیاطخانه 
برای دیگران به این ش��رح بود: لباس روز از 110 تا 
150 تومان، لباس شب بین 200 تا 250 تومان، کت 

و دامن یا پالتو با روسری300 تومان.
مد، زیبایی نمی آورد

زمانی که من کار خیاطی را شروع کردم وسایل 
به حد کافی نبود. 12 سال از شروع کارم می گذشت 
ک��ه خانمی به نام آنتوانت که همکالس��م در دوران 
دبیرس��تان ژاندارک بود، دس��تگاهی ب��ه ایران آورد 
ک��ه قالب کمر تهیه می ک��رد و منگنه می زد. حتی 
کسی نبود که کمر درست کند و مجبور بودیم کمر 
لباس ها را خودمان با دردسر زیاد در خیاطخانه تهیه 

کنیم.
گفتنی های جهانشاه از شروع کار بوتیکش زیاد 
است. اما 10 سال پس از افتتاح خیاطخانه بود که او 
به فکر اس��تفاده از ط��رح لباس های قدیمی در کار 
خود افتاد: با الهام از لباس های موزه مردم شناسی، 
مانتویی طراحی کردم که ش��بیه ردای مردان قدیمی 
بود و آستین های راس��ته گشاد داشت. این مانتو با 

استقبال زیادی روبه رو شد.
زینت جهانش��اه عقی��ده جالبی در م��ورد مد و 
بازگش��ت آن در دوره های زمان��ی متوالی دارد. او 
می گوید: طی س��ال ها خیاطی به این نتیجه رسیدم 
که مد س��یر دورانی دارد، مث��اًل خیلی از مدل های 

مجموعه من بعد از سال ها دوباره متداول شدند.
اما نظر یک لیدر مد و طراحی که به مردم خوراک 
پوشاکی! می دهد، درباره پدیده مد چیست؟ جهانشاه 
می گوید: شیک پوشی خیلی خوب است ولی نباید 
خیلی آالمد شد و دربست و چشم بسته از مد پیروی 
کرد. همیش��ه پیرو مد بودن، زیبایی نمی آورد بلکه 
رعایت اعتدال و ش��خصیت در لباس پوشیدن است 
که یک خانم را برازنده جلوه می دهد. به اعتقاد من 
یکی از اصول شیک پوشی خانم ها، همان ساده پوشی 

و رعایت تعادل مد است.
آخر قصه

زینت جهانشاه تا سال 1347 کار خیاطی را ادامه 
داد. در ای��ن مدت چند باری محل خیاطخانه اش را 
تغییر داد، تا اینکه باالخره بعد از تولد دخترش زهرا 
کم کم خود را بازنشسته کرد. او شروع کننده راهی 
بود که با تأس��یس خیاطخانه های متعدد و رواج مد 
و مدگرایی در ایران، آرام آرام رش��د کرده و حاال از 

مرز 60 سالگی هم گذشته است.

نحوه ورود مد به ایران

بخش سوم
هاجر خیر اللهی-کارشناس ارشد جامعه 
شناسی - در بحث گذشته خواندیم اینترنت 
ابعاد زمانی و مکانی را درنوردیده و اثرات 
شگرفی بر تمام ابعاد زندگی انسان معاصر گذاشته 
است و اینکه این دستاورد برخالف بسیاری از 
دستاوردهای تمدن غربی چه زود به کشور ایران 
راه یافت، گفتیم چه چیز باعث می شود اینترنت 
اینقدر اعتیادآور باشد و اینکه صحبت در مورد 
اعتیاد به اینترنت بسیار مشکل است. حال به ادامه 
مبحث اعتیاد به اینترنت می پردازیم.
ــکل  ــه ش ــت چگون ــه اینترن ــاد ب واژه اعتی

گرفت؟
شاید عجیب باشد اما این واژه به دنبال تعاریف 
»قماربازی« که عملی ضد اخالقی است شکل گرفته 
است. بس��یاری از محققین بر این عقیده هستند که 

استفاده زیاد از اینترنت نیز در تعاریف می گنجد.
راههای اعتیاد به اینترنت:

11 درصد مردمی که Online هستند به اینترنت 
معتاد خواهند شد و یا دچار وسوسه های غیر قابل 
کنترل در مورد اینترنت خواهند ش��د. نزدیک به 20 
درصد مردمی که Online هس��تند یک یا بیش��تر 

مشکالت زیر را پیدا خواهند کرد:
- ان��زوا؛ ب��ه طور ناخ��ودآگاه و ب��دون کنترل 
صفح��ات مختل��ف را چ��ک می کنند و ی��ا روی 

مواردی کلیک می کنند.
- ایزوله شدن از مردم، از دست دادن خالقیت، 
افس��ردگی، مش��کالت ازدواجی، سوء اس��تفاده از 

اینترنت در محل کار و افت تحصیلی.
اس��تفاده کنندگان حرفه ای از اینترنت که بیش 
از 18 س��اعت در هفته از اینترنت استفاده می کنند 
در مع��رض خطر باال قرار داررند. کس��انی که بیش 
از 10 س��اعت در روز بدون اینکه با کارشان ارتباط 
داشته باشند از اینترنت استفاده کند، معتاد به اینترنت 

محسوب می شوند.
اس��تفاده زیاد از اینترنت باعث ایزوله ش��دن از 

اجتماع، کاهش قدرت ابتکار و افسردگی می شود.
Chat طوالن��ی و کلی��ک کردن مک��رر موس 
موقع اس��تفاده از اینترنت، ایجاد حالتی می کند که 
روانشناس��ان ب��ه آن حالت گسس��تگی می گویند. 
اس��تفاده کنندگان از اینترنت  از واقعیت دور ش��ده 
و وارد دنیای دیگری می شوند، روانشناسان طبیعت 
اعتی��اد آور و فریبنده اینترن��ت را به صورت تعدیل 
کننده رفتار انس��ان توجیه می کنند که به نام برنامه 

متغیرتجدید قوا معروف است. منظور این است که 
نمی دانید به خاطر رفتار به خصوص شما چه موقع 
و چقدر پ��اداش خواهید گرفت ای��ن برنامه )یعنی 
متغیرتجدی��د ق��وا( اعتیاد آورترین سیس��تم پاداش 
است. مانند دستگاههای آتاری اینترنت حتی از یک 
دس��تگاه آتاری هم اعتیاد آورتر است. به خصوص 
وقتی که تکنول��وژی وارد اینترنت می ش��ود بازی 
کردن در اینترنت می تواند یکی از چیزهایی باش��د 
که به ش��ما اعتماد به نفس می دهد که این خود نیز 

باعث اعتیاد به اینترنت می شود.
ه��ر چی��زی در اینترن��ت بیش از یک ماش��ین 
آتاری، ش��بیه به اتفاق و ماجرا در جامعه است. این 
ماج��را در جامعه وجود دارد. ای��ن ماجرا می تواند 
ب��ه طور مالیم ی��ا به مقدار خیلی زی��اد هیجان آور 
باش��د. هر گونه پیش��رفتی در مهارتهای شما شامل 
ن��رم افزارهای جدید و دسترس��ی به س��ایت های 
هیج��ان انگی��ز می تواند یک واکنش در مغز ش��ما 
ایجاد کند. دوپامین یک ماده شیمیایی در مغز است 
که عملکردهای مغزی ش��امل تصمیم گیری کنترل 
حرکات و تصمیمات لحظ��ه ای را بر عهده دارد و 
وقتی  یک محرک به خصوص تجربه ش��ود ترشح 
می شود. اینترنت باعث افزایش آزاد سازی دوپامین 
ش��ده و هر چه بیشتر ایزوله ش��وید بیشتر احساس 
لذت )از اینترنت( می کنید و دوپامین نفش اساسی 

در ایجاد اعتیاد دارد.
ــا مقدار  ــتفاده از اینترنت ب ــدت اس ــا م آی

استفاده از اینترنت ارتباط دارد؟
این برای هیچ کس تعصب آور نیس��ت، هر چه 
بیش��تر به این مطلب پی می برید که اینترنت چقدر 
بزرگ است، وقت بیش��تری را برای گشت و گذار 
و پی��دا کردن چیزهای جال��ب و مواردی که به درد 
زندگی تان می خ��ورد در اینترنت صرف می کنید. 
هر چ��ه وقت زی��ادی را برای اس��تفاده از اینترنت 
صرف کنید، بیش��تر با محیط اجتماعی اطراف خود 

قطع رابطه می کنید.
 تحقیقات نش��ان داده اس��ت اکثراً مقدار زمانی 
که مردم اس��تفاده کننده از اینترنت صرف دوس��تان 
و فامی��ل خود می کنند بدون تغیی��ر باقی می ماند. 
اینترن��ت خ��ود یک محی��ط اجتماعی به حس��اب 
می آید. نوع روابط اجتماعی که مردم در اینترنت با 
هم پیدا می کنند واقعی تر و معنادارتر  از ارتباطشان 
در اجتماع واقعی است. حاال چرا برخی مردم روابط 
اینترنتی را به روابط واقعی زندگی ترجیح می دهند. 
ما در مورد افزایش و یا کاهش زمان پرداختن به سایر 

فعالیت ه��ای زندگی که به عل��ت اینترنت صورت 
می گیرد نمی توانیم نظر دهیم، زیرا سؤاالتی که در 
مورد این موضوع اس��ت گیج و مبهم است. هر چه 
مردم وقت بیشتری را با اینترنت می گذرانند، بیشتر 
به رس��انه های سنتی پشت می کنند به طور آشکارا 
رس��انه ها و اینترنت س��ر مقدار زمان که مردم را به 
خود مش��غول می کنند با هم در رقابت هس��تند. به 

خصوص تلویزیون و اینترنت.
برخی از استفاده کنندگان اینترنت می گویند که 
حتی 2 س��اعت اس��تفاده از اینترنت در هفته باعث 
شده است مدت زمان تماشای تلویزیون توسط آنها 
کمتر ش��ود، زیرا نمی توان همزمان از هر دو رسانه 

استفاده کرد.
با ورود چنین تکنولوژی های جدید و س��رگم 
کننده ای انس��ان ها وق��ت زیادی را ب��ا آن صرف 

می کنند.
تکنولوژی نوین، عصر دوم رسانه ها

زندگی بش��ر از ابت��دای خلقت ت��ا زمان حال 
همواره دچ��ار تح��والت و دگرگونی های عمیقی 
بوده اس��ت و فراز و نش��یبهای زیادی را پشت سر 
گذرانده است. تاریخ زندگی بشر از دوره غارنشینی 
و دوره های بعد از آن مصداق خوبی برای این مدعا 
اس��ت. آنچه مسلم است این است که بشر در همان 
ابتدای شروع به زندگی دارای یک سری ساز و کارهای 
مختلف ب��رای اداره امور خود بوده اس��ت. یکی از 
مهمتری��ن س��از و کارهایی که بش��ر از همان اوایل 
خلقت با آن س��ر و کار داشته نحوه تعامل و ارتباط 

با دیگران است.
بی ش��ک ارتباطات و تعام��ل با دیگران یکی از 
مهم ترین ابعاد زندگی اجتماعی انس��انها اس��ت که 
بدون وجود آن نمی توان از وجود جامعه بحث کرد 
و عماًل جامعه ای وجود نخواهد داش��ت. مهمترین 
انقالب ارتباطی که می توان از آن به عنوان س��ر آغاز 
تح��والت زندگی ابنای بش��ر یاد ک��رد اختراع خط 
بود که باعث ش��د اندوخته های بش��ر به نس��لهای 
بعدی منتقل شود که خود مبنائی برای اختراعات و 
کشفیات بعدی شد. بعدها تحول در زمینه ارتباطات 
باعث اختراع صنعت چاپ شد که زندگی بشر را به 
ش��دت تحت تأثیر قرار داد و زندگی انسان را وارد 

مرحله ای جدید کرد. 
بعد از آن ما ش��اهد تنوع رش��د وسایل ارتباطی 
از جمله تلگراف، تلفن، رادیو، س��ینما و در نهایت 
اختراع رایانه ها هس��تیم که سراسر زندگی افراد را 
دگرگون ک��رده و می توان گفت ک��ه جزء الینفک 

زندگ��ی انس��انها در دوره کنونی ش��ده اند و بدون 
وج��ود آنها افراد نمی توانند زندگی و امورات خود 

را اداره و برطرف کنند.
 گروه��ی از نظریه پردازان جدید، مدعی ظهور 
و ش��کل گیری نوع جدیدی از جامعه هستند که با 
گذش��ته کاماًل متفاوت اس��ت. این عده معتقدند ما 
اکنون در حال پشت سر گذاشتن عصر اول رسانه ها 
و شاهد ظهور عصر دوم رسانه ها هستیم. عصر اول 
رسانه ها با تکنولوژی های رادیو و تلویزیون شناخته 
می شود در عصر اول رسانه ها، بعد از جریان تلفن 
ک��ه یک نفر با یک نفر ارتباط برقرار  می کرد، گروه 
کوچکی از تولید کنندگان می توانستند اطالعات و 
آگاهی ها و اخبار را برای اقشار وسیعی از مخاطبان 

بفرستند.
این ش��کل از ارتب��اط چالش ه��ا و پیامدهای 
خاص خود را داش��ت. دانش��مندان زی��ادی از جمله 
نظریه پردازان مکتب وابس��تگی منتقدان جدی آن به 
شمار می رفتند. وابستگی فرهنگی، سلطه فرهنگی 
غرب در جهان س��وم، س��لطه ش��رکت های بزرگ 
ارتباط��ی )اجتماع��ی- فرهنگ��ی( و تولیدکنندگان 
فیلم ه��ای تلویزیونی و س��ینمایی امریکا بر جهان 
س��وم و غربی ش��دن مهمترین پیامدهای عصر اول 
رس��انه ها از منظر نظریه پردازان مکتب وابستگی و 

منتقدان جدی رسانه ها است.
ام��ا عصر دوم رس��انه ها که از دی��دگاه نظریه 
پردازان با ظهور و شکل گیری نوع جدیدی از جامعه 
همراه ش��ده اس��ت از طریق ادغام تکنولوژی های 
جدید ارتباطی ماه��واره ای با رایان��ه، تلویزیون و 
تلفن ظاهر شده است.مارک پاستر از نظریه پردازان 
پست مدرنیسم در تشریح عصر دوم رسانه ها چنین 
می نویسد: »تکنولوژی های جدید ارتباطی در حال 
از بی��ن بردن عقیده ارتباط عده ای معدود با افرادی 
بی شمار است. برخی از مرتبطان همواره قدرتمندتر 
از دیگران خواهند بود اما فکر بزرگی که در پش��ت 
قصه ه��ای... )ای��ن رس��انه های الکتریکی جدید( 
نهفته اس��ت، آن است که برای نخستین بار عده ای 
بسیار وارد صحبت می شوند. هر روز اشخاصی که 
اس��تطاعت تهیه لوازم رایانه را دارند می توانند تهیه 
کننده، مجری، س��ر دبیر و شنونده خود باشند و هر 
روز که می گذرد داس��تانهای ایشان بیشتر و بیشتر 
دارای سبکی خاص، تحت تأثیر بخش متقابل و توأم 
با فردگرایی می شود. داستان هایی که در میدان های 
مختلف، برای شنوندگان گوناگون و به روش های 

متفاوت بیان می شود.«

چین و ببر سال جدید
رهبر جمهوری خلق چین ون جیابااو  از مردم 
کش��ورش خواست هنگام ورود چین به سال ببر 
تفکری جدی داشته باشند. او گفت بیش از همه 
باید بر پیشرفت اقتصادی پافشاری کرد ون جیا بااو 
برای ملل جهان ابراز امیدواری کرد. که در س��ال 
ببر با این قدرت عظیم افسانه ای،  جهان از افول 

اقتصادی حاکم خارج شود.
به نظر می رسد این نشانه ای برای موفقیت 

است.
در ای��ن وق��ت از س��ال بازار پیش��گویی و 
فنگ شویی )یک اعتقاد باستانی چینی که می گوید 
چگونگی ساختن خانه و چیدمان اثاثیه در موفقیت، 
سالمتی و شادی افراد مؤثر است( بسیار داغ است 

و چینیان به دنبال خبرهایی از آینده هستند.
»ریموند لو« اس��تاد پیش��گویی هنگ کنگی  
االص��ل گفت��ه اس��ت: »در جنوب غ��رب  برای 
پیشگیری از بد شانس��ی زنگوله آویزان کنید. در 
پنجره ها و درهایی از خانه که رو به شمال شرق 
هستند باید 6 سکه فلزی برای دور کردن بیماری 
قرار دهید. در درها و پنجره های جنوبی فقط یک 

تکه کاغذ قرمز ب��رای دوری از دزدی و اختالف  
قرار دهید.«

ریموند همچنین با مه��ارت خود می تواند 
بگوید امس��ال چه در سرنوش��ت افراد معروف 

وجود دارد.
امس��ال باراک اوباما متهور و مهاجم است در 
حالی که اوسامه بن الدن تا سن 51 سالگی احتماالً 

خوش شانس خواهد بود.
در حالی که سال گذشته س��ال جدایی بود، 
آنجلینا جولی و بود پیت آن را پشت سر گذاشته و 

در سال ببر در کنار هم خواهند بود.
حال س��ؤال این است که آیا شرط بندی 
بر اساس پیشگویی های خوب ریموند موفقیت 
آمیز خواهد بود؟ چه کس��ی می داند؟با این حال 
جش��نها در پکن و ش��انگهای )پایتخت تجاری 
چین( در حال برگزاری است و فستیوالها در اولین 
ساعات سال قمری جدید در جریان است. هیچ 
کمبودی در ترقه هایی که جلوی ارواح ش��یطانی 
می ایستند و یا سالمتی را برای ورود به خانه ها 

ترغیب می کند وجود ندارد.

 فراخوان تویوتا
دولت ژاپ��ن با اخطار به ش��رکت تویوتا 
در م��ورد فراخوانه��ای مک��رر آن  اعالم کرد 
در ح��ال رص��د ای��ن کمپانی اس��ت و بهتر 
اس��ت که این مس��ائل دیگ��ر تکرار نش��ود.
مدیر ارش��د ش��رکت خودرو س��ازی در 
دی��دار با وزیر حم��ل و نقل  تأیی��د کرد که 
بی��ش از چهارص��د هزار پی��روس و مدلهای 
دیگر در سرتاس��ر دنیا به منظور رفع مش��کل 
ن��رم اف��زاری ترم��ز فراخوان��ده ش��ده اند.
مدیر عامل تویوتا، آکیو تویوتا، در جواب 
ب��ه انتقاده��ای وارده ب��ه  فراخوانهای مکرر 
اعالم ک��رد: ما با فراخوانه��ای مکرر خواهان 
ایجاد وحش��ت و ه��راس نیس��تیم در حالی 

که ای��ن فراخوانهای مکرر نش��ان می دهد ما 
دارای تعداد بس��یار زیادی مش��تری ارزشمند  
هستیم.ادعا می ش��ود تأخیر مدیران امریکایی 
تویوتا در فراخوان قبلی برای مش��کل سختی 
پدال موجب تصادفات مرگباری ش��ده است.
کانونهای س��نجش رتبه  اع��الم کرده اند 
نتای��ج پخش آگهی در تلویزیون و س��ینما به 
منظور نج��ات اعتبار ش��رکت تویوتا نش��ان 
می دهد که این ش��رکت و تأمین کننده اصلی 
قطع��ات تویوت��ا در پایین تری��ن رتبه ممکن 
بر اس��اس کاه��ش درآم��د و ع��دم اطمینان 
مال��ی ناش��ی از فراخوانه��ا قرار گرفت��ه اند. 
ترجمه سامره شجاعی

کشف کاالی قاچاق در کوهرنگ
»صمصامی«،  انتظام��ی  پاس��گاه  مأموران 
در راس��تای اج��رای ط��رح انتظ��ام بخش��ی 
ش��هرها و ب��ه منظ��ور جلوگی��ری از ورود 
کاالی قاچ��اق ب��ه اس��تان، کنت��رل وس��ایل 
نقلی��ه عبوری را در دس��تور کار ق��رار دادند.
ای��ن گزارش حاکی اس��ت، مأم��وران در 

جری��ان ی��ک مرحل��ه عملی��ات اطالعاتی و 
پلیس��ی موفق ش��دند، 33 هزار و 804 توپ 
پوشاک خارجی قاچاق را کشف و ضبط کنند.
در ای��ن راس��تا، دو نف��ر دس��تگیر و ب��ه 
هم��راه کاالهای کش��ف ش��ده، جهت س��یر 
مراحل قانونی، تحویل مراجع قضایی ش��دند.
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پل تاریخی فالورجان با نام قدیمی »ورگان« 
به عنوان تنها پل منحنی استان اصفهان به دلیل فرو 

ریختن دیواره های آن درحال ویرانی است.    
به گزارش ایرنا، این پل براساس کتیبه مرمرین 
آن دارای قدم��ت بیش از 400 س��ال و متعلق به 

دوره صفویان است. 
به گفته کارشناسان، پل ورگان به دلیل شکل 
قوس��ی آن، تنه��ا پل منحنی تاریخی در اس��تان 

اصفهان به شمار می رود. 
تردد خودروهای سبک و سنگین روی این 
پل، تخریب و ریزش مصالح در الیه های میانی 
پل و به س��رقت رفتن کتیبه مرمرین آن در سال 
86 که تاریخ بنای پل ورگان را سال 999 هجری 
قمری معرف��ی می کرد، موج��ب نگرانی اهالی 
فالورجان به ویژه طرفداران میراث فرهنگی شده 
است.  به گفته شهروندان فالورجانی، تاکنون هیچ 
اقدامی از سوی س��ازمان میراث فرهنگی استان 
اصفهان و ش��هرداری فالورجان برای مرمت و
 زیبا سازی این پل تاریخی صورت نگرفته است. 

نماینده مردم شهرستان فالورجان در مجلس 
شورای اسالمی  درباره این اثر تاریخی گفت: این 

پل به عنوان یکی از قدیمی ترین پل های تاریخی 
اصفهان، به دلیل بی توجهی برخی مس��ئوالن در 

حال تخریب است. 
حجت االس��الم والمس��لمین س��ید ناصر 
موس��وی افزود: بودجه ای برای ترمیم این پل از 
س��وی س��ازمان میراث فرهنگی به دلیل ضعف 

توجه برخی مسئوالن دریافت نشده است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه از چهار س��ال پیش در 
مصوبه ای اس��تانی مقرر ش��د پلی به موازات پل 
تاریخی فالورجان احداث ش��ود، اظهار داشت: 
نه تنها این کار انجام نشد بلکه هنوز هم به صورت 
یک طرفه روی این پل تردد می شود که این اقدام، 

میزان تخریب پل را بیشتر می کند. 
نماین��ده فالورج��ان با اش��اره ب��ه بازدید 
رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردش��گری اصفهان از این پل تصریح کرد: در 
این بازدید قول هایی داده ش��د اما این وعده ها و 
اعتبارات پیش بینی شده فقط در حد حرف بود. 

به گفته وی، مرم��ت پل فالورجان با توجه 
به آثار تخریبی این بنا و حفره های ایجاد شده در 

پایه های پل حدود 20 سال طول می کشد. 

یک کارش��ناس حوزه گردشگری سالمت 
گفت: اجرای بیمه بین المللی و اس��تقرار این 
ن��وع بیمه ها ب��رای تأمین هزینه ه��ای درمان 
گردش��گران سالمت، درآمد ساالنه ایران را در 
این بخش با افزایش چشمگیری مواجه خواهد 

کرد. 
حس��ن طباطبایی نژاد در گفتگ��و با ایرنا 
افزود: در ش��رایط کنونی هزینه ه��ای درمان 
افرادی که برای معالجه از کش��ورهای دیگر به 
ایران سفر می کنند توسط خود فرد و یا دولت 

مربوطه پرداخت می شود.
طباطبای��ی نژاد ب��ا بیان اینکه س��االنه 50 
هزار گردش��گر در حوزه س��المت وارد ایران 
می شوند، گفت: هزینه درمان این افراد بین سه 
ت��ا پنج هزار دالر البته بدون هزینه های جانبی 

مانند همراه بیمار برآورد شده است.
دبیر کمیته فنی نخسین همایش گردشگری 

س��المت ب��ا بی��ان این مطل��ب که بیش��ترین 
گردش��گران مراجعه کننده در حوزه س��المت 
از خاورمیانه و کشورهای همجوار مانند عراق 
و آذربایجان هس��تند، گفت: در ش��رایط فعلی 
به دلیل نبود سیس��تم انتقال بیمه های بیماران 
خارج��ی در ایران درآم��د 150 میلیون دالری 
حاصل از پذیرش گردش��گران بخش سالمت 

چندان چشمگیر نیست.
وی ادامه داد: هزینه درمان در بس��یاری از 
کشورها باال است و در نتیجه بیمه ها قراردادی 
را با کشورهای مورد نظر منعقد کرده و بیماران 
را به عنوان گردش��گران حوزه سالمت به این 

مکان ها ارجاع می دهند.
طباطبایی نژاد تأکید کرد: این مس��أله تنها 
در کش��ورهای پیش��رفته امکان پذیر نیست و 
البته امیدواریم در ایران هم بیماران خارجی به 
زودی از بیمه های بین المللی بهره مند شوند.

باالحصار بلخ
کهن دژ یا شهر درون قلعه بزرگ دایره مانند 
اس��ت که ش��ش باروی بلند را در بر می گیرد. 
دورتادور آن چشمه های طبیعی است که باعث 
ب��ه وجود آمدن باتالق و نیزار ش��ده که کمربند 
محافظت خوبی برای قلعه بوده است. دیوار های 
ب��زرگ اطراف آن قس��مت دوم و س��وم بلخ را 
تش��کیل می دهند، بلندی دیوار های آن در ابتدا 
حدوداً 20 متر بوده و دروازه های مختلف داشته 
با توجه به حفاری های مختلف در آن قدمت آن 
به دوره هخامنشی می رس��د و همان باکتریس 

مرکز هزار شهر باتریا است.
مدرسه سبحانقلی

س��ر دروازه مدرس��ه بزرگ سبحانقلی خان 
حاکم بلخ که در قرن هفدهم س��اخته شده. سردر 
این مدرس��ه موازای رواق مس��جد خواجه پارسا 

است. مدرس��ه ای دو ایوانی با حجره های متعدد 
که در بیرون آن بازار است. به گفته بار تولد مدرسه 
150 حجره داش��ته و اف��راد زی��ادی در آن درس 
می خواندند و وقفنامه های آن به نام سبحانقلی خان 
)1694- 1684 م( هنوز موجود است. این مدرسه 
مانند مدارس بخارا بوده که در جنگهای پی در پی 
حفظ و ترمیم نش��ده و مجدداً از بین رفته اس��ت.

پل مامکری
در جن��وب غرب مزار ش��ریف در نزدیکی 
کارخانجات کود و برق روی رودخانه بلخآب پلی 
خش��تی با 3 دهانه بزرگ و دهانه کوچک از دوره 
تیموری باقیمانده است که روزگار درازی محل آمد 
و رفت افراد و کاروان ها بود. افسانه کمپیرک )پیر 
زن( تخ�م م��رغ ف��روش و این پل در بین مردم 
معروف است، فعالً از این پل به نام کمپیرک یا امام 
بکری یا ماموکری یاد می شود.                 پایان

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: موقعیت 
جغرافیای��ی و س��رد بودن منطق��ه نباید موجب 
محدودی��ت در جذب گردش��گر و محرومیت 

استان شود. 
به گزارش ایسنا، رجبعلی صادقی در مراسم 
اختتامیه س��ومین برف آورد اس��تان افزود: برف 
ب��ه عنوان نعمتی خدادادی باید وس��یله ای برای 
هنرنمایی هنرمن��دان، نمایش زیبایی ها و معرفی 
استان باشد. وی با بیان اینکه در دو سال گذشته 
با تغییر رویکرد دولت مبنی بر توجه به مزیت ها 
و ویژگی ه��ای هر منطق��ه، همه نقاط کش��ور
 به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است، افزود: 
چهارمحال و بختیاری یکی از اس��تان های کمتر 
توسعه یافته است که در چند سال اخیر توانسته 
پیشرفت چش��مگیری در صنعت و تکنولوژی 
داشته باشد و صنایع دستی و ایجاد زیرساخت های 
الزم برای توسعه این حوزه نیز در منطقه مدنظر 

قرار گرفته است. 
صادق��ی همچنین گفت: وجود این موهبت 

الهی در استان می تواند جذب گردشگران داخلی 
و خارجی را به همراه داش��ته و فرصت مناسبی 
جه��ت معرفی قابلیت ها و صنایع قابل توس��عه 
در اس��تان باش��د. وی افزود: می ت��وان با ایجاد 
زیرساخت های الزم در زمینه گردشگری و فراهم 
کردن تأسیسات آموزشی و با نگاهی هنرمندانه به 
این موهبت الهی به توسعه استان و تبدیل بالقوه ها 
به بالفعل کمک کرد. تهمینه دانیالی، معاون سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در 
این مراسم افزود: این استان به برکت وجود عشایر 
با پرداختن به جاذبه گردشگری و توسعه صنایع 
دستی می تواند موفقیت های بسیاری در این زمینه 

کسب کند. 
دانیالی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری، 
توانمندی الزم برای جذب سرمایه گذاری را دارد، 
تصریح کرد: عالوه بر توانمندی، برخورداری از 
ویژگی میهمان ن��وازی و نوع تفکر مردمان این 
منطقه زمینه الزم جهت رشد و ضرورت توسعه 

زیرساخت های الزم را دوچندان کرده است. 

خبر

ــپنتا- پس از سال ها که مسجد جامع  شاهین س
اصفه��ان و بناهای پیرامونش به حال خود رها ش��ده 
ب��ود و مورد انواع بی مهری ها ق��رار می گرفت، این 
بار »سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان« تصمیم 
گرفته است لباسی نو بر تن میدان کهن بپوشاند و »میدان 
عتیق و مجموعه پیرامون آن را« احیا کند و در اطالعیه 
هایی هم که در این مورد صادر کرده اس��ت هدف از 
انج��ام این پروژه را »رفع محرومی��ت از این منطقه و 
شکوفایی دوباره این محور تاریخی« بیان کرده است. 
اما نکت��ه تأمل برانگیز اینک��ه در طرح های تهیه 
ش��ده برای این بازسازی ها آنچه بیش از هر چیز رخ 
می نماید محیط های تجاری و مراکز خرید سودآور 
است که قرار است در این محل ایجاد شود و جمعیت 
انبوه��ی را ب��رای خری��د و فروش به ای��ن محل که 
می توانس��ت بیشتر رنگ و بوی فرهنگی داشته باشد 

تا تجاری، بکشاند.
ول���ی زیان ه�ای اصل��ی این ط��رح هنگام�ی 
رخ می نمای��د که این جمعیت انبوه را بخواهند جابه 
جا کنند و طبیعی است برای انجام این کار باید درست 
در زی��ر این محوط��ه تاریخی تونل مت��رو و زیرگذر 
ایجاد کنند و برای توقف انبوه خودروهای خریداران، 
پارکینگ های متعدد و وس��یع ایجاد کنند و مساحت 
زیادی از زمین های منطقه را که می توانست کاربری 
فرهنگی و فضای سبز داشته باشد به پارکینگ تبدیل 

کنند.     
ابعاد دیگر هنگامی مشخص می شود که در مورد 
حفاری ه��ای متعدد در زیر بافت تاریخی، س��ازمان 
نوس��ازی و بهس��ازی اعالم می کند پی��ش از انجام 
این پروژه مطالعات باس��تان شناسی صورت گرفته و 
ش��ورای فنی س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
و ش��ورای عالی معماری و شهرس��ازی کش��ور این 
پ��روژه را مورد تصویب ق��رار داده اند. همچنین طبق 
بند دوم مصوبه شصت و ششمین جلسه شورای عالی 
هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به تاریخ 22/ 12/ 85 
نیز بر عبور مترو از بافت تاریخی تأکید ش��ده اس��ت. 
در این مورد، دکتر علیرضا جعفری زند، باستان شناس،
در پاس��خ به پرسش��ی درباره تأثیرات گذر خط دوم 
مت��رو  اصفه��ان و تونل های زیرگ��ذر، روی بناهای 
تاریخی این منطقه گفت: بدون تردید ایجاد تونل های 
مترو به س��ازه های تاریخی از جمله مسجد جامع و 
مناره مس��جد علی و غیره آس��یب هایی وارد خواهد 

کرد و همچنین آثاری که در ادوار تاریخی به صورت 
الیه الیه روی هم انباشته شده اند و در این محوطه قرار 

دارند، نیاز به کاوش و مطالعه دارند.
اما صحبت های س��ازمان نوس��ازی و بهس��ازی 
شهرداری اصفهان مبنی بر اینکه »پیش از انجام این پروژه 
مطالعات باستان شناسی صورت گرفته و شورای فنی 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شورای عالی 
معماری و شهرسازی کشور این پروژه را مورد تصویب 
قرار داده اند« نیز جای تأمل بسیار دارد. چون می دانیم 
کاوش ه��ای قبل��ی در این مناطق ب��ه دالیل مختلف 
نیمه کاره رها ش��ده اند و  روشن نیست شورای فنی 

س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر مبنای کدام 
گزارش کاوش چنین نظریه ای را صادر کرده است.

چنان که پیشتر نیز در سال 1374 بخشی از ضلع 
غربی بیرون از محوطه مس��جد که مورد کاوش قرار 
نگرفت��ه بود برای ایجاد کتابخانه »عالمه مجلس��ی« و 
گسترش آن مورد خاکبرداری غیر اصولی قرار گرفت. 
هنگام خاکبرداری آثار ساختمانی و آثاری از یک نقب 
دیده می شد که از میان رفت. همچنین در ضلع شرقی 
مس��جد و ورودی کنون��ی آن، حمامی ب��ه نام حمام 
سنگتراش ها وجود داشت که به وسیله سازمان اوقاف 
و امور خیریه و با نظارت س��ازمان میراث فرهنگی در 

س��ال 1372 برای ایجاد یک پاس��اژ تجاری تخریب 
ش��د. در هنگام خاکبرداری این حمام نیز آثار پی های 

ساختمانی و سفالینه های زیادی دیده می شد.
 چند سال بعد، در سال 1378 با سفر باستان شناس 
»گالدی��ری« به ایران، قس��مت هایی ک��ه او در صحن 
جنوبی مسجد کاوش کرده بود، برای بازدید دوباره اش 
گشوده شد که منجر به سرقت قطعه ای گچبری تاریخی 
توس��ط افراد سودجو ش��د اما بخش هایی که »شراتو« 
کاوش کرده بود و مربوط به دوران پیش از اسالم بود، 
گشوده نشد و هنوز مسدود است. به این ترتیب، تاکنون 
گزارش نهایی ایزمئو از مسجد جامع منتشر نشده است و 
ضروری است کاوش های بیشتری در این محل صورت 
گیرد. به تازگی نیز به هنگام احداث زیرگذر اصلی میدان 
عتیق در خیابان مجلسی در ضلع شمالی میدان عتیق، 
آثاری تاریخی به دست آمده که شاخص ترین آنها متعلق 

به دوران آل بویه است.
ش��ورای جهان��ی بناها و محوطه ه��ای تاریخی 
)ایکوموس( در بیانیه که در این مورد صادر کرد تأکید 
کرده اس��ت: اخیراً در میدان عتیق اصفهان که یکی از 
مهمترین محوطه های باستانی و تاریخی کشور است، 
به احداث زیرگ��ذر به روش متداول در »محوطه های 
فاقد ارزش تاریخی فرهنگی« و حفاری وس��یع 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  صورت یکپارچه در زیر و روی این محوطه  
ارزشمند جا گرفته است. براساس اطالعات و تصاویر 
دریاف��ت  ش��ده از اجرای عملیات عمران��ی در ایجاد 
زیرگ��ذر و پارکینگ در میدان عتیق اصفهان و مناطق 
مجاور آن و به  دلیل عمق خاک برداری و ساخت وساز 
بی رویه  به  عمل آمده، مدارک تاریخی و باستان شناختی 

این محدوده دچار آسیب شده است. 
بر این پایه،   اگرچه امروز ساماندهی وضعیت نابسامان 
میدان دوره س��لجوقی و بناهای پیرامون و محورهای 
تاریخی منتهی به آن، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ و 
توسعه هویت فرهنگی و تاریخی شهر اصفهان به شمار 
می رود اما به خاطر »تجارت محور« بودن طرح  عبور 
غیر ضروری و غیرمنطقی مترو از زیر بافت تاریخی و 
گودبرداری و تخریب الیه های تاریخی خاک منطقه 
برای ایجاد زیر گذر، احداث حجم بزرگ س��ازه های 
بتنی در بافت تاریخی، زیان های گریبان اصفهان و را 

خواهد گرفت.

معصومه شهباز- اصفهان با دهها اثر بی بدیل 
معم��اری یکی از ش��هرهای تاریخی ایران و جهان 
بوده است، ش��هری که معلوم نیست همچنان یک 
ش��هر تاریخی باقی بماند یا ن��ه. در یک دهه اخیر 
شهر موزه اصفهان از عدم استفاده از خرد جمعی و 
ش��ور رنج می برد؛ مثال بارز آن در این خصوص، 
پروژه پرحاش��یه مترو اس��ت که مدیران شهری با 
بررسی شبکه های مترو در شهرهای قدیمی جهان 
»مت��رو در کنار ابنی��ه تاریخی« را س��رلوحه پروژه 
متروی اصفه��ان قرار دادند ک��ه در حال حاضر با 
تحمیل هزینه های گزاف در جنوب سی و سه پل 
متوقف است؛ در واقع می توان گفت: راه حل های 
تقویت و توس��عه حمل و نقل در اصفهان با تهدید 

آن همراه بوده است. 
دکتر غالمرضا شیران رئیس کمیته حمل و نقل 
و ترافیک ش��هری اصفهان در گفتگو با زاینده رود 
این ناهماهنگی را ناش��ی از عدم به کارگیری شور 
در مدیریت ش��هری می داند و می افزاید: متروی 
م��ا بعد از 20 س��ال اندر خم یک خ��ط گیر کرده 
اس��ت و ه��ر روز با هزار و یک مش��کل به خاطر 
اینکه ش��ور نمی کنی��م و به تخصص ه��ا احترام 
نمی گذاریم رو به رو است. وی با بیان این مطلب 
که تا آمدن یک تیم فعال و کاری باید تحمل کنیم، 
می گوی��د: در حال حاضر ش��اهد بی احترامی به 
قانون هس��تیم، م��ا نیازمند یک تی��م فعال و کاری 
هستیم که مشورت می کند، هوشمندانه عمل کند، 
در کارش تخصصداشته باشد، قویًا به مردم احترام 

می گذارد و عاشق فوالد و بتن نباشد.
این عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان با 
اش��اره به اینکه ش��هر اصفهان در یک دهه گذشته 
از مدی��ران متخص��ص بی بهره بوده اس��ت، ادامه 
می دهد: ش��وراها به جای اینکه خدماتی کار کنند 
و صرفًا انگیزه خدمت به مردمی را داش��ته باش��ند 
که به آنها رأی داده اند، متأسفانه به سمت و سوی 
احزاب و مس��ائل حزبی کش��یده شده و از خدمت 
غافل ش��ده اند، و همین امر باعث ش��ده از هسته 
مس��أله دور بمانیم؛ در این راس��تا ش��هر ما شاهد 

مدعای من است.
این دکترای ترافیک، اصفهان را در قالب حمل 
و نقل از کالنش��هرهای دیگ��ر عقب تر خوانده و 
می افزای��د: اصفه��ان در خص��وص حم��ل و نقل 
پیش��رفتی نداشته اس��ت. زدن چند پل که موضعی 
مش��کل را در منطق��ه ای حل می کن��د نمی تواند 
پیشرفت باشد؛ پیشرفت جایی است که با کمترین 
هزینه بیشترین و بهترین بهره را داشته باشیم. شیران 

شهرس��ازان را مقصر وضعیت فعلی حمل و نقل و 
ترافیک ش��هر موزه اصفهان می داند و معتقد است 
تا زمانی که بهداش��ت و رفاه مردم در مسائل حمل 
و نقل سرلوحه قرار نگیرد، نمی توان مدعی داشتن 
حم��ل و نقل خوب ش��د. او در این مورد تصریح 
می کند: ما امروز شهرسازانی که شهر را خط کشی 
می کنند، نمی خواهیم. شهرس��ازی تلفیقی اس��ت 
از شهرسازی، محیط زیس��ت و بهداشت عمومی. 
شهرسازان ما باید با حمل و نقل پایدار آشنا باشند، 
حمل و نقل پای��داری که مینیم��وم آالینده هایش 
کاهش پیدا کند. حمل و نقلی که بتوان در کمترین 
زمان به بیشترین فرصت ها رسید و کمترین انرژی 

را برای جابه جایی استفاده کند.
از س��ویی حمل و نقل یکی از مؤلفه های مهم 
و تأثیرگذار در کنار مؤلفه هایی چون ایجاد امنیت، 
فراه��م کردن امکان��ات رفاهی برای گردش��گران 
اس��ت که در شهر توریستی اصفهان به این مهم در 
راس��تای مدیریت صنعت توریسم درست پرداخته 
نشده است. گذش��ته از بی توجهی های فراوان در 
خصوص صنعت توریس��م و نبود زیرساخت های 
الزم به نظر می رس��د این مشکل ناشی از ترافیکی 
نبودن دس��ت اندرکاران ترافیک اصفهان است، در 
حال حاضر این شهر از ظرفیت ها و پتانسیل های 
ترافیکی- توریستی که شایسته آن است برخوردار 
نیست و به کار نبستن تدابیر کافی و پیش بینی های 
الزم در ایج��اد زیرگذره��ا و روگذرها و پل ها که 
تنها به بتونی کردن این شهر انجامیده اصفهان را با 
یک حجم ترافیک باال رو به رو ساخته است. دکتر 

ش��یران در این خصوص ب��ه زاینده رود می گوید: 
شهر اصفهان با ویژگی های خاص خودش اوضاع 
چن��دان مطلوبی در حمل و نقل ندارد یعنی از یک 
سو این شهر کاستی در شبکه و از سوی دیگر بافت 
تاریخی و غیرتاریخی تنگ و باریکی دارد، متأسفانه 
در سال های اخیر سخاوت الزم را در توسعه شبکه 
وجود نداشته است. وی در ادامه می گوید: توسعه 
زیرگذر و روگذر و تقاطع توس��عه ش��بکه نیست، 
وقتی شبکه به اندازه کافی در حد مساحت اصفهان 
وج��ود ندارد ضمن اینکه تراک��م ترافیک در طول 
شبکه ایجاد می کند فش��ارش را به تقاطع ها وارد 
می کند که راهکارهای س��نگینی مثل زیرگذرها و 
روگذرها را باید پیش گرف��ت؛ راهکارهایی که به 
عقیده من راهکارهای جالب و عاقالنه ای نیس��ت. 
از طرف دیگر مدیران شهرسازی با تفکر و رویکرد 
ساخت و س��از در 8 سال گذشته مسابقه زشتی را 
در توسعه شهر اصفهان و از شرق و غرب و شمال 
و جنوب گذاشته اند و هرگز عواقب این تراکم ها 

را پیش بینی نکرده اند.
طبق گزارش س��ازمان میراث جهانی، کش��ور 
ای��ران دارای دهمی��ن رتب��ه از لحاظ آث��ار و ابنیه 
باس��تانی اس��ت. بی گمان نقش اصفهان در کسب 
ای��ن رتبه جایگاه خاص خود را داش��ته تا آنجا که 
می ت��وان آن را قلب تپنده توریس��م ایران خواند، 
با این حال کمتر ش��اهد اقدامات شایسته و بایسته 
در این ش��هر تاریخی هس��تیم. اقدامات خدماتی و 
رفاهی در این حوزه از جزئی ترین و کلی ترین آن 
در محدوده های توریس��تی ناقص می نماید و در 

مقوله حمل و نقل گردشگر هم تاکنون توجه کافی 
و الزم وجود نداشته است. راه حل این مشکل قطعًا 
واگذاری مدیریت این صنعت به بخش خصوصی 
است اما تا زمان ایجاد این بستر در ایران با شرایط 
حاضر نمی توان بر اهمیت پرداختن به این مسائل 
چش��م بس��ت چرا که اگر همچنان که ش��اهد آن 
هستیم مس��ئولین به توریسم به چشم یک صنعت 
نگاه نکنند تا سالهای سال باید از کشورهای منطقه 
چون ترکیه عقب بمانیم و به پول نفتی که یک روز 

تمام خواهد شد متکی باشیم.
دکتر غالمرضا ش��یران وضعیت فعلی توریسم 
خصوص��ًا در حوزه ترافیک را درخور و شایس��ته 
ای��ران و اصفه��ان نمی داند و با تأکی��د بر اینکه ما 
در مس��أله توریس��م موفق نبوده ایم، می گوید: ما 
دم از توریس��م می زنیم اما اق��دام نمی کنیم چون 
اهمیت آن را نمی دانیم. راهکارهای ساماندهی در 
محدوده های توریستی اصفهان ساده است اما این 
مهم با روحیه خدمت رس��انی به عم��وم و به کار 
بستن مشورت و تخصص حاصل خواهد شد. این 
عضو شورای ش��هر اصفهان با اشاره به نبود توجه 
کافی به نظرات تخصصی متخصصان در ش��ورای 
ش��هر خصوصًا در ح��وزه حمل و نق��ل، موضوع 
ترافیک را در صدر عوامل��ی می داند که میهمانان 
داخلی و خارجی ش��هر اصفه��ان را رنج می دهد. 
وی بیان می کند: حمل و نقل پایدار برای توریست 
تعریف ش��ده است. توریس��ت یک نقشه و شبکه 
راحت و آرام می خواهد. فضاهایی که توریس��ت 
تنها عبور نمی کند بلکه می ایس��تد، مکث و دقت 
می کند مثل میدان نقش جهان و سی و سه پل باید 
ع��اری از حجم و ضایعات ترافیک باش��د. این امر 
احتیاج به مدیریت ترافیک هوشمند دارد. وی الزمه 
ایجاد چنین حمل و نقل پایدار برای توریس��ت را 
مدیریت ترافیک هوش��مند می دان��د و با تأکید بر 
ایجاد یک پلیس 24 ساعته در این راستا می گوید: 
فضاه��ای تاریخی اصفهان پلی��س خاص خودش 
را می طلبد، در این راس��تا بنابر خواس��ته استاندار 
اصفهان تعامالتی با سازمان میراث فرهنگی، پلیس، 
س��ازمان نوسازی و بازاریان برای ایجاد یک پلیس 
آبرومند به عنوان نظم دهنده در بازار و محله های 
توریس��تی صورت گرفته که در صورت همکاری 

اعضای شورای شهر به نتیجه خواهد رسید.
گفتنی اس��ت 3 س��ال پیش پلی��س مهاجرت 
نی��روی انتظامی راه اندازی ش��د و فرماندهان ناجا 
مدع��ی تالش ب��ر ارتقای توانمند س��ازی عمومی 

پلیس خصوصًا در محیط های گردشگری است.

از همان س��ال 1375 که کاروانسرای تاریخی 
تهدید به ویران شد و کلنگ ساخت برج جهان نما 
به زمین خورد، تا اکنون که این برج س��اخته شده 
و آماده بهره برداری است، به خاطر ارتفاع بلندتر 
نسبت به بناهای اطراف و گسست جبران ناپذیری 
که در خط افق بافت تاریخی اصفهان پدید آورده، 
س��ایه اش بر س��ر آثار تاریخی مجاور س��نگینی 
می کند و همچنان خطر حذف میدان نقش جهان 

از فهرست میراث جهانی وجود دارد.
اما این روزها در حالی ش��هروندان اصفهانی 
بی تف��اوت از کن��ار این توده حجی��م بتنی که با 
روکش��ی از آجرنما پوش��انده ش��ده، می گذرند 
که ع��ده ای هن��وز در داخل برج مش��غول بزک 
کردن آن هس��تند اما هرچه بیشتر تالش می کنند 

آن بیش��تر نمای��ان می ش��ود. در ب��رج جهان نما 
هی��چ ردپای��ی از هنرهای ک��م مانن��د هنرمندان 
خ��وش ذوق اصفهان��ی ک��ه در ط��ول تاری��خ 
زین��ت بخش بناهای بس��یاری در داخل و خارج 
کش��ور ب��وده اند، دی��ده نمی ش��ود. به س��خن 
دیگ��ر برج جه��ان نما به کلی با هنرهای دس��تی 
هنرمن��دان اصفهان��ی بیگانه اس��ت و ب��ه ترکیبی 
ناهماهنگ از س��یمان و آجر تبدیل ش��ده است. 
 طراح��ی بیرونی برج جهان نم��ا غیرمنطقی، 
خس��ته کننده، حجیم، مخوف و ی��ادآور دژهای 
نظامی به نظر می رس��د و هیچ تناسبی با معماری 
ایران��ی و تاریخ��ی اصفه��ان ندارد؛ حت��ی نمونه 
موفقی از معم��اری غیر بومی نیز به ش��مار نمی 
رود. در حقیقت نه س��نتی اس��ت و ن��ه مدرن. نه 

ش��رقی اس��ت نه غربی. نمونه کاملی از یک نوع 
معماری جدید اس��ت که در س��ال های اخیر در 

اصفهان در دست اجراست.
احداث چنین س��ازه حجیمی با چندین واحد 
تج��اری و اداری و تفریحی در یکی از پرترافیک 
ترین مناطق شهر، به جز سنگین تر شدن ترافیک 
و ازدح��ام بیه��وده جمعیت در منطق��ه ای که به 
خاطر نزدیک��ی اش با میدان نقش جهان و محور 
تاریخی چهارباغ به آرامش و نظم عمومی بیش��تر 

نیاز دارد، نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.
در حال��ی که هن��وز برج به صورت رس��می 

گش��ایش نیافته و کار خود را آغاز نکرده اس��ت، 
ب��ه خاط��ر اس��تفاده از مصالح نامرغ��وب، عدم 
رعای��ت اص��ول فنی و مهندس��ی، ک��م کاری و 
زیرس��ازی و طراح��ی نامناس��ب، در کوتاه ترین 
زمان آس��یب هایی به س��ازه وارد ش��ده اس��ت 
ک��ه برای نمونه می توان به ُش��ل ش��دن س��نگ 
پل��ه ه��ا، تخریب س��نگفرش ورودی، نشس��ت 
گس��ترده پاگ��رد اط��راف س��اختمان ب��ه خاطر 
رعای��ت نکردن معیارهای فنی مندرج در نش��ریه 
55 ضوابط عمومی س��اختمان و عدم اس��تفاده از 
بلوکاژ مناس��ب در کف و عایق بندی نامناس��ب 

اش��اره کرد. وضعیت طراحی داخلی س��اختمان 
نیز دارای معایب س��اختاری فراوان است. محیط 
داخل��ی امکان برق��راری ارتب��اط بی��ن بیننده با 
چش��م انداز بیرون از برج را فراهم نمی کند و با 
راهروهای طویل و تاریکش که نور خورش��ید به 
س��ختی به آنها راه دارد حال و هوایی نفسگیر را 
تداعی می کند تا یک مجتمع فرهنگی - تجاری. 
محیط داخلی جهان نما بسیار ناپایدار و ناسازگار 
با طبیعت و محیط زیس��ت طراحی ش��ده است، 
برخی از قس��مت ها به شدت از نور خورشید به 
عن��وان بهترین منبع نور طبیع��ی و انرژی گرمایی 
گریزان است و نیازمند نورپردازی مصنوعی است 
و برخ��ی از فضاهای باز به ش��دت در زیر تابش 
مس��تقیم نور خورشید در فصول گرم سال و برف 

و باران در فصول س��رد س��ال ق��رار دارد که این 
خود زمینه را برای اس��تفاده بی��ش از حد انرژی 
برای ایجاد س��رمایش و گرمایش مورد نیاز فراهم 

آورده است. 
اما اگ��ر بخواهیم از ویژگی ه��ای مثبت این 
س��ازه نیز سخنی به میان بیاوریم، به نظر می رسد 
تنه��ا امتی��از این بن��ا موقعیت خ��وب مکانی آن 
و همج��واری ب��ا چهارباغ و می��دان نقش جهان 
اس��ت که طراح��ان و مجری��ان این امتی��از را از 
دس��ت داده اند و قربانی طراحی نادرس��ت سازه 
ک��رده اند.  اکنون س��ؤال اصلی این اس��ت که آیا 
این برج قرار اس��ت به نمادی برای شهر تاریخی 
اصفه��ان تبدیل ش��ود و ب��ه نش��انه اوج ذوق و 
هن��ر معم��اران اصفهانی ب��ه دنیا معرفی ش��ود؟ 

طرح میدان عتیق طرح میدان عتیق استاندارچهارمحال و بختیاری: 
سرد بودن استان نباید موجب محدودیت در 

جذب گردشگر شود 

اجرای بیمه بین المللی ویژه گردشگران حوزه 
سالمت، درآمد ساالنه ایران را افزایش خواهد داد

سفر به بلخ
سفر به افغانستان

پل قدیمی فالورجان، تنها پل منحنی
 استان اصفهان درحال ویرانی است  

کوله پشتی

جهان نما از نمایی دیگر

سردرگمی گردشگران در پیچ و خم ترافیک اصفهان
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کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین برای حضور 
در مراسم ویژه ای که از سوی مسئوالن دو باشگاه 
هامبورگ و اینتراخت ترتیب داده ش��ده است به 
آلمان سفر کرد. به گزارش مهر، حضور 11 ساله 
مهدوی کیا در فوتبال آلمان و بازی در تیم های 
بزرگی مثل هامب��ورگ و اینتراخت فرانکفورت 
و وف��اداری و اخالق خ��وب این بازیکن باعث 
ش��ده اس��ت مهدوی کی��ا از محبوبیت خاصی 
بین مس��ئوالن فوتب��ال آلمان و حتی ه��واداران 
برخوردار باش��د. بر همین اس��اس مسئوالن دو 
باش��گاه هامبورگ و اینتراخ��ت فرانکفورت با 
تدارک برنامه هایی ویژه از مهدی مهدوی کیا در 
خواست کردند به آلمان سفر کند تا در بازی ای 
که بین دو تیم آلمانی برگزار می ش��ود، شرکت 
کند. به همین دلیل مهدوی کیا با اجازه مسئوالن 
باشگاه استیل آذین و کادر فنی راهی آلمان شد. 

حض��ور در یک بازی دوس��تانه و ش��رکت در 
مراسمی ویژه که با حضور جمعی از عالقه مندان 
به این بازیکن ایرانی برگزار می ش��ود در دستور 
کار سفر مهدوی کیا قرار دارد. همچنین کاپیتان 
تیم فوتبال استیل آذین در دیدارهایی با مسئوالن 
باشگاه هامبورگ  و اینتراخت فرانکفورت شرکت 
خواهد کرد.مهدوی کی��ا به دلیل دریافت کارت 
قرمز در دیدار برابر فوالد خوزستان در بازی روز 
جمعه اس��تیل آذین و ملوان در چارچوب هفته 
بیس��ت و هفتم لیگ برتر در انزلی نمی تواند به 
میدان برود.تیم های فوتبال هامبورگ و اینتراخت 
فرانکفورت روز شنبه هفته پیش رو در رقابتهای 
بوندس لیگا به مصاف هم خواهند رفت و به نظر 
می رسد مهدوی کیا در مراسم قبل از شروع این 
دیدار مورد تجلیل قرار خواهد گرفت و با یاران 

سابقش دیدار خواهد کرد.

تیم فوتبال ذوب آهن با شکس��ت سپاهان 
فاتح دربی اصفهان ش��د. ب��ه گزارش فارس، 
ای��ن دیدار از س��اعت 14:30 در ورزش��گاه 
فوالدش��هر اصفه��ان و در حض��ور بی��ش از 
10 هزار تماش��اگر اصفهانی برگزار ش��د که 
ذوب آه��ن با نتیجه یک ب��ر صفر حریفش را 

شکست داد.
تک گل ذوب آهن را سید محمد حسینی 

در دقیقه 70 به ثمر رساند. 
محس��ن ترک��ی قض��اوت این دی��دار را 

برعهده داشت و رضا سخندان و حیدر شکور 
وی را در ام��ر قضاوت همراهی کردند. ترکی 
ب��ه هیچ کدام از بازیکن��ان دو تیم کارت زرد 

نشان نداد.
سپاهان با قبول این شکست همچنان با 55 
امتیاز صدرنش��ین مسابقات لیگ برتر است و 
ذوب آهن هم با برتری برابر حریف اصفهانی 
خود 49 امتیازی ش��د و همچنان جدی ترین 
رقیب شاگردان قلعه نوعی برای کسب عنوان 

قهرمانی محسوب می شود.

عل��ی دایی س��رمربی پرس��پولیس گفت: با 
توجه به ش��رایط کنونی درباره بازگشت کریمی و 
مهدوی کیا در پایان فصل تصمیم خواهیم گرفت. 
وی در مورد شرایط پرسپولیس در آستانه دیدار روز 
جمعه با مقاومت سپاسی اظهار داشت: به سختی در 
حال تمرین کردن هستیم تا مزد زحماتمان را بگیریم. 
در تمرینات برنامه ای طراحی کردم که می گویند این 
برنامه را از بایرن مونیخ گرفتم اما این نحوه تمرین در 
ذهن من بوده است و با طراحی دقیق آن شادابی و 
نشاط را در چهره بازیکنان مشاهده می کنیم. او با 
بیان اینکه توانسته ام در تمرینات به اهدافم برسم و 
بازیکنان از لحاظ روحی و روانی در بهترین شرایط 
قرار دارن��د، افزود: اگر بازیکنان نخواهند هیچ گاه 
موفق نمی شوند اما چون خودشان فعل خواستن 
را صرف کرده اند و به تمرین عالقه فراوانی نشان 
داده ان��د می توان این انگی��زه را بین آنها به خوبی 
مشاهده کرد. البته تأکید می کنم همه چیز در حد 
خ��ودش پیش می رود و هیچ گاه اجازه نمی دهم 
کسی بیش��تر از حدش حرکت کند. دایی در مورد 
تیم مقاومت سپاسی گفت: فیلم بازی این تیم را آنالیز 
کرده ام و می دانم باید از تیمی مثل مقاومت ترسید 
زیرا آنها در خط حمله خوب هستند و هافبک های 
دونده ای دارند. سرمربی پرسپولیس تأکید کرد: با 
وجود اینکه می دانم باید از این تیم بترسیم اما باید 
به فکر 3 امتیاز این دیدار حساس هم باشیم چرا که 

از دس��ت دادن این 3 امتیاز ما را از خواسته هایمان 
دور می کند. ترکیب را به گونه ای می چینم که در 
تمام نقاط به خوبی کار کنیم. در این دیدار ریسک 
نمی کن��م و به تالش بازیکن��ان و لطف خداوند 
امیدوارم. وی در پاسخ به این سؤال که تا چه اندازه 
احتمال می دهد مهدی مهدوی کیا و علی کریمی با 
پیراهن پرسپولیس از میادین خداحافظی کنند، گفت: 
امیدوارم این اتفاق بیفتد چون آنها از سرمایه های 
فوتبال و باش��گاه پرسپولیس هس��تند. اگر روزی 
بخواهم بازیکنی را به پرسپولیس بیاورم با شناخت 
ای��ن کار را کرده و بازیکن��ی را جذب تیم خواهم 
کرد که به پرسپولیس کمک کند. دایی تأکید کرد: 
از این 2 بازیکن تشکر می کنم که پیروزی در دربی 
را به من تبریک گفتند و حضورم در پرسپولیس را 
به فال نیک گرفتند. بامهدوی کیا و کریمی خاطراتی 
دارم که از بیان آنها قاصرم اما صحبت درباره اینکه 
مهدوی کیا و کریمی فصل آینده در تیم باشند زود 
است زیرا در هفته های آینده بازی حساسی مقابل 
اس��تیل آذین داریم و باید رو در روی این تیم قرار 
بگیریم. وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم 
هر روز در این مورد صحبت کنیم تمرکز بازیکنان 
دو تیم بهم می ریزد. بهتر است این مسائل در آخر 
فصل بررسی شود تا هم به نفع بازیکنان استیل آذین 
باشد و هم باشگاه پرسپولیس. من این دو بازیکن 
را دوس��ت دارم و احت��رام خاصی برای آنها قائلم.

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره: 1018/88 ش / 8

در خصوص پرونده کالسه 1018/88 ش/8 خواهان آقای رسول صافی دادخواستی مبنی بر مطالبه پنجاه میلیون ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 228981 و نیز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به طرفیت آقای علیرضا شمسیان تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 89/1/29 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 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.16043/ م الف
مدیر دفتر 8 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970354601318
شماره پرونده: 8809980365600691

شماره بایگانی شعبه: 880732
تاریخ تنظیم: 88/10/30

شاکی: آقای سیامک براتیان به نشانی خمینی شهر بلوار شهید بهشتی 17 متری شهید دستغیب بعد از مسجد النبی پ 92
متهم: خانم مرجان پیری کرباسکی به نشانی مجهول المکان

اتهام: ممانعت از حق )مالقات فرزند(
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی دادگاه
اتهام خانم مرجان پیری کرباسکی دائر بر ممانعت از استرداد طفل مشترک جهت مالقات موضوع شکوائیه 
آقای س��یامک براتیان از توجه به تحقیقات انجام ش��ده و مس��تندات ضمه و دالئل ابرازی و سایر قرائن و 
شواهد موجود در پرونده و اینکه متهم علی رغم ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه دادگاه حضور نیافته 
و الیحه دفاعیه ای نیز ارائه ننموده اس��ت. محرز اس��ت علیهذا دادگاه نامبرده را در اجرای ماده 632 قانون 
مجازات اس��المی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده 

روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.16520/ م الف
اعظمی- رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/11/21
شماره: 1369/88

در خص��وص پرونده کالس��ه 1369/88 خواهان ب��رات اعتباریان دادخواس��تی مبنی بر ال��زام خواندگان 
به حضور در دفتر ش��رکت عمران آبش��ار اس��پادانا و امض��ا دفاتر جهت انتقال موضوع ق��رارداد واگذاری 
ش��ماره 30-4/2047 102/00771/ ک 1 ب��ه انضمام مطلق خس��ارات به طرفیت 1- س��ید هادی رحیمی
فرزند مهدی 2- صدیقه ش��رباف زاده فرزند علی اصغر تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخ 89/1/14 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب درجراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع درخیابان محتشم کاشانی 
جنب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
16533/ م الف

مدیر دفتر هفت حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/11/13
شماره: 607/88 ش/ 8

در خص��وص پرون��ده کالس��ه 607/88 ش/8 خواهان آقای رس��ول صافی دادخواس��تی مبن��ی بر مطالبه 
مبل��غ 32500000 ری��ال وجه ی��ک فقره چک به ش��ماره 318639 و خس��ارت تأخیر تأدی��ه به طرفیت 
آق��ای محمدرضا فروزان تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی ب��رای مورخ 89/1/29 س��اعت 11 صبح 
تعیی��ن گردی��ده، ب��ا توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مرات��ب درجراید 
منتش��ر، ت��ا خوانده قب��ل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاش��انی جنب بیمه 
ای��ران- مجتم��ع ش��ماره ی��ک اصفهان مراجع��ه و نس��خه ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نماید. 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
16044/ م الف

مدیر دفتر 8 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ــلطانی - مجمع عمومی فدراس��یون  پژمان س
کش��تی کش��ور با حضور محمدرض��ا یزدانی خرم 
رئیس فدراسیون، مهندس ش��یران مدیرکل تربیت 
بدنی اصفهان، دکتر توکل نایب رئیس فدراس��یون 
جهان��ی فی��ال و دیگ��ر اعض��ای مجم��ع در تاالر 

افتخارات تربیت بدنی اصفهان برگزار شد.
مهندس ش��یران مدیرکل تربیت بدنی اس��تان 
اصفهان در این مجمع موفقیتهای اخیر کشتی ایران 
را به اهالی ورزش پهلوانی کش��ور تبریک گفت و 
از میزبان��ی اصفهان در س��ی امی��ن دوره رقابتهای 
کش��تی جام جه��ان پهل��وان تختی، گرامیداش��ت 
ش��هدای انقالب، دفاع مقدس و شهدای ورزشکار 
و کشتی گیر ابراز خرسندی و اظهار امیدواری کرد 
این رقابتها عالوه بر رش��د و پیشرفت کشتی ایران 
در شکوفایی بیشتر کشتی اصفهان هم مفید و مؤثر 

واقع شود.
مهن��دس ش��یران در ادامه گفت: کش��تی ایران 
جایگاه بس��یار خوبی در دنیا دارد و این امیدواری 
وجود دارد که حت��ی روزهای بهتری نیز در انتظار 

کشتی ایران در فرنگی و آزاد باشد.
وی همچنی��ن در بخش��ی از صحبتهای��ش با 
اشاره به حضور میهمانان داخلی و خارجی به آنها 
خوش آمد گفت و تأکید کرد: اصفهان تالش خوب 
همراه با برنامه ریزی منسجمی را آغاز کرده تا بهترین 

میزبانی را برای این رخداد داخلی داشته باشد.   
در ادام��ه محمدرض��ا یزدان��ی خ��رم رئی��س 
فدراسیون کشتی کشور با تبریک به مناسبت حلول 
ماه ربیع االول و ماه سرور و شادی مسلمانان بیانات 
خود را آغاز کرد و برگزاری مس��ابقات جام جهان 
پهلوان تختی را فرصت بس��یار ارزشمندی دانست 
که مجمع عمومی فدراسیون با حضور اهالی کشتی 

به منظور همفکری و تعامل در راس��تای پیش��رفت 
این رشته ورزشی تشکیل شده است.

یزدان��ی خرم در ادامه، س��ال جاری را س��ال 
موفقیت آمیزی برای کش��تی کش��ور دانس��ت و با 
اش��اره به قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در 
مسابقات جام جهانی ارمنستان، این افتخار را بسیار 
بزرگ قلمداد کرد و اظهار داشت: قهرمانی تیم ملی 
کشتی فرنگی ایران در حضور کشورهای مدعی از 
جمله ارمنستان که حتی برای جشن قهرمانی آماده 
ش��ده بودند، کار آس��انی نبود اما این مهم به لطف 
خ��دا و دعای مردم تحقق یاف��ت و ثابت کردیم ما 

می توانیم موفقیتهای بزرگ را از آن ایران کنیم.
رئیس فدراس��یون کش��تی کش��ور گفت: این 
موفقی��ت در س��ایه ت��وکل ب��ر خداون��د متعال و

 برنامه ریزی خوب، علمی و عملی و زحمات زیاد 
کادر فنی و خود کشتی گیران به وقوع پیوست.

وی اف��زود: زمانی تمرین��ات تیم های ما فقط 
به هفته ای سه جلس��ه منتهی می شد در حالی که 
اکنون تمرینات تیم ها به ش��رایط استاندارد رسیده 
و با روزی س��ه جلس��ه همراه ب��ا تمرینات علمی 
و تغذیه مناس��ب ش��رایط خوب و ای��ده آل برای 

تیم های ما به وجود می آید.
یزدان��ی خ��رم در ادامه اظهار داش��ت: امروزه 
موفقیت در کش��تی به علم روز وابس��ته است، در 
این بین علوم مختلف باید با کش��تی همراه ش��ود 
تا افتخارات به دس��ت آید. علم تغذیه و بدنسازی 
دو بال قهرمانی هستند، ماس��اژ، فیزیوتراپی، آنالیز 
و بقی��ه موارد هم باید در کش��تی ب��ه بهترین نحو 

مورد استفاده قرار گیرد، از این رو در فدراسیون نیز 
برنامه ریزیهای ما با علم و عمل همراه شد و توجه 
به هیأتهای سراس��ر استانها نیز این است که کشتی 
را با عل��م روز همراه و هماهنگ کنند تا بتوانند به 

موفقیتهای ارزنده ای دست یابند.
رئیس فدراسیون کشتی کشور در ادامه با اشاره 
به اهمیت تغذیه س��الم در بین ورزش��کاران گفت: 
اگر تغذیه سالم وجود داشته باشد هیچ ورزشکاری 
سراغ دوپینگ نمی رود چرا که وقتی یک ورزشکار 
دوپینگ می کند که از تغذیه س��الم برخوردار نباشد 
که در این صورت بدنش با کمبود مواجه می ش��ود 
و رو ب��ه دوپینگ م��ی آورد. از طرف��ی 90 درصد 
دوپینگ ه��ا در ورزش ایران طبیعی اس��ت چرا که 
ورزشکاران به دلیل سرماخوردگی به پزشک مراجعه 
می کنند و برخی قرص ها تجویز می شود که پس 
از آزمایش، آزمایش دوپینگ مثبت می شود، در این 
شرایط فدراسیون ها نمی توانند به تمام پزشک های 
سراسر کشور بگویند در نسخه خود از قرصهایی که 
از برخی مواد ممنوعه س��اخته شده تجویز نکنند که 
این مهم یک برنامه ریزی می طلبد که باید از سوی 

وزارت بهداشت و درمان صورت گیرد.
وی افزود: ورزش��کار بعضی اوق��ات به دلیل 
اس��تفاده از دارو به دلیل بهبود یک مریضی س��اده 
آزمای��ش دوپینگش مثبت اعالم می ش��ود که این 
مسأله در بوق و کرنا می شود و تبلیغات منفی علیه 
یک ورزشکار صورت می گیرد که منصفانه نیست. 
در این ش��رایط باید ورزش��کاران را به استفاده از 
قرصهایی که برای بیماریهای خود استفاده می کنند 
آگاه ک��رد ک��ه در ای��ن زمینه فدراس��یون کش��تی 
بروشورهایی را منتشر کرده که هیأتها نیز باید برای 

آگاهی ورزشکارانشان آنها را توزیع کند.  

بازگشت مهدوی کیا به آلمان

سپاهان در دربی اصفهان ذوب شد

علی دایی: 
تمرینات پیروزی، بایرنی نیست

رئیس فدراسیون کشتی ایران:

موفقیتهای کشتی ایران با برنامه ریزی علمی و تالش 
اهمیت س��ی امین دوره رقابتهای بین المللی به دست آمده است

کشتی جام جهان پهلوان تختی فعالیتهای کمیته 
روابط عمومی و اطالع رس��انی ستاد بازیها را 

دو چندان کرده است.
غالمحسین کریمی مسئول کمیته روابط عمومی 
و اطالع رسانی ستاد بازیها در ارتباط با فعالیت 
تبلیغاتی در این رویداد اظهار داشت: بالفاصله 
پس از پایان سومین دوره المپیاد ورزش ایرانیان، 
برنامه ریزی برای انعکاس رقابتهای کشتی جام 
جهان پهلوان تخت��ی از زوایای مختلف آغاز 
شده است به طوری که رسانه های نوشتاری، 
دیداری و گفتاری همچنی��ن خبرگزاریها در 
جریان این روی��داد قرار دارند و تعامل آنها با 
س��تاد بازیها به منظور اطالع رسانی شفاف به 
ورزش دوستان سراسر ایران اسالمی به وجود 
آمده اس��ت. وی افزود: فعالیت ها و تالشهای 
فراوانی رخ داده تا اصفه��ان در این رقابتهای 
معتب��ر که پنج کش��ور خارج��ی هم حضور 
می یابند، بتواند ب��ه بهترین نحو میزبانی کند 
اما در کنار این موارد نیز کمیته روابط عمومی 
وظیفه خود می داند تا این برنامه های ستادی 
را به اطالع عموم برساند. غالمحسین کریمی 
در ادامه گفت: سی امین دوره رقابتهای کشتی 
جام جهان پهلوان تخت��ی اهمیت فوق العاده 
خاص��ی دارد چ��را که یک روی��داد معتبر در 
کشتی تلقی می شود. از سویی مردم اصفهان 
نیز عالقه زیادی به این رش��ته پهلوانی دارند. 

به همین دلیل برنامه ریزیهای س��تاد به سمت 
و س��ویی پیش م��ی رود که عالق��ه مندان به 
این رشته از آخرین اتفاقات مسابقات آگاهی 
یابند و اطالع رسانی خوبی برای حضور آنها 
در س��الن پیروزی اصفهان به عمل می آوریم. 
وی خاطرنش��ان س��اخت: اقدامات مختلف 
دیگری هم انجام گرفته تا مس��ئولین، مردم و 
نمایندگان رس��انه های گروهی بتوانند بدون 
 ،VIP مشکل این رویداد را دنبال کنند. جایگاه
جایگاه خبرنگاران، جایگاه استقرار دوربینهای 
تلویزیونی و موارد دیگر مهیا شد تا سی امین 
دوره رقابتهای کشتی جام جهان پهلوان تختی 
بر صفحات جراید داخلی و خارج از کش��ور 
نقش ببندد و روی آنتن برود. کریمی در پایان از 
همکاران خود در این کمیته که در ابعاد مختلف 
به وظایف خود می پردازند، تشکر و قدردانی 
و آرزو کرد میهمانان داخلی و خارجی روزهای 

خوبی را در اصفهان سپری کنند.

کریمی: 
مسئولین، مردم و رسانه ها توجه زیادی 

به رقابتهای کشتی دارند

فوتبال

در ش��رایطی ک��ه دو دی��دار آغازی��ن هفت��ه
 بیست و هفتم رقابت های لیگ را می توان مهمترین 
دیدارهای ای��ن هفته لقب داد اما ف��ارغ از این دو 
ب��ازی جمعه 30 بهم��ن هم دیداره��ای مهمی در 
سراس��ر کش��ور برگزار خواهد ش��د که نتایج این 
بازی ه��ا می توان��د وضعی��ت را تا ح��دودی برای 
تیم های پایین و باالی جدول مشخص کند. مصاف 
فوالد خوزس��تان و ابومسلم و بازی پرسپولیس در 

برابر مقاومت سپاسی از جمله این بازی ها است.
پیکان قزوین – استقالل اهواز 

پیکان هفته ها اس��ت که به برد نرسیده و همین 
مس��أله به لحاظ روحی تیم قزوینی را در ش��رایط 
ویژه قرار داده اس��ت. حتی مساوی خارج از خانه 
برابر مس کرمان هم نتوانسته این تیم را از شرایطی 

که با آن دست و پنجه نرم می کند خارج کند.
 س��یر نزولی پی��کان که در هفته ه��ای ابتدایی 
صدرنشین لیگ بود کار را به جایی کشانده که این 
تیم تا رده هشتم هم سقوط کند. سقوطی که باعث 
شد مدیرعامل باش��گاه پیکان از نحوه نتیجه گیری 
تیمش ابراز نارضایتی کند. در مقابل استقالل اهواز 
هم ش��رایط بدی دارد.استقالل اهواز که با تغییرات 
پیاپ��ی کادر مربیگ��ری اش یک��ی از عجیب ترین 
تیمهای لیگ نهم بوده اس��ت با شکس��ت هایی که 
در هفته های گذش��ته پذیرفته تا رده هفدهم سقوط 
کرده است. باخت سنگین سه بر یک در خانه برابر 
راه آهن انتقادها را به اوج رس��اند. همین شکس��ت 
باعث ش��د، محم��د احمدزاده به عنوان س��رمربی 
جدید تیم اهوازی انتخاب شود اما او تنها پنج روز 
سرمربی اس��تقالل اهواز بود و پس از آن مسئوالن 
باش��گاه استقالل اهواز با بازگشت به عقب خداداد 
عزیزی را به عنوان همه کاره این تیم انتخاب کردند. 
باید دید استقالل اهواز که از ابتدا هم با نظر عزیزی 

بسته شد این هفته چه نتیجه ای می گیرد.
راه آهن شهر ری – پاس همدان 

برد هفت��ه پیش را ه آهن باعث ش��د این تیم به 
صعود ب��ه پله های باالی��ی جدول امیدوار باش��د. 
راه آهن که هفته گذش��ته استقالل اهواز را با نتیجه 

3 ب��ر ی��ک شکس��ت داده 
ب��ا پیروزی  امیدوار اس��ت 
براب��ر پ��اس در خانه ضمن 
اینک��ه خ��ودش را باالت��ر 
می کشد همسایه اش پاس را 
هم به زیر بکشد. اتفاقی که 
اگر بیفتد باعث خواهد شد 
راه آهن حتی تا پله دهم هم 
باال بیاید. از سوی دیگر پاس 
که بازی هفته گذشته اش را 
برابر ش��اهین باخ��ت، اگر 
می خواهد به سیر نزولی اش 
پای��ان ده��د چ��اره ای جز 

پیروزی در ب��ازی خارج از خانه ن��دارد. البته اگر 
ت��وان دو تیم را با هم مقایس��ه کنیم ب��ه این نتیجه 

می رسیم که قدرت دو تیم به هم شبیه است.
ملوان انزلی – استیل آذین 

با وج��ود اینکه ملوان حاش��یه های فراوانی را 
در این فصل ب��ه خود دید اما به لحاظ نتیجه گیری 
این تیم یکی از بهترین ها در این فصل بوده اس��ت. 
انزلی چی ها پس از س��پاهان، ذوب آهن و تراکتور 
چهارمین تیم برتر شهرستانی هستند که فوق تصور 
نتیجه گرفته اس��ت. کس��ب 36 امتیاز از 26 بازی 
باعث قرارگرفتن این تیم در رده هفتم ش��ده و اگر 
آنها بازی هفته گذشته ش��ان را برابر تراکتورسازی 
نمی باختن��د ش��اید ای��ن تیم تا رده شش��م هم باال 
می آمد. به هر حال، رویارویی ملوان با استیل آذین 
را می ت��وان از بازی های جذاب این هفته پیش بینی 
کرد. اگرچه استیل آذین کاپیتان )مهدوی کیا( را به 
هم��راه ندارد اما حضور س��تاره هایی همچون علی 
کریمی، حسین کعبی، امیر شاپورزاده و... در انزلی 

بر جذابیت های این بازی خواهد افزود.
سایپا کرج – تراکتورسازی تبریز 

س��ایپا در هفته های اخیر نتایج ضعیفی گرفته و 
باخت 5 بر 1 این تیم برابر س��پاهان گویای اوضاع 
و احوال نابسامان این تیم است. سایپا که نیم فصل 
دوم را عالی آغاز کرد در هفته های اخیر جز باخت 

و مساوی به نتیجه دیگری 
نرسیده است و همین نتایج 
انتقادهای��ی علی��ه  باع��ث 
مایلی کهن ش��ده  محم��د 
اس��ت. با این حال، هیأت 
تصمیمی  باش��گاه  مدی��ره 
برای تغییر در کادر فنی اش 
ندارد، اما بعید نیس��ت اگر 
نتایج همین طور ادامه پیدا 
کند و س��ایپا هم به سقوط 
آزادش در ج��دول ادام��ه 
کادر  در  تغییرات��ی  ده��د 
ایجاد شود. رویارویی  فنی 
تراکتورس��ازی با طرفداران پرتعدادش که در همه 
شهرها یاور این تیم هس��تند قطعًا کار تیم سایپا را 
حتی در کرج دشوار خواهد کرد. تراکتورسازی هم 
با نتای��ج خوبی که این هفته ها کس��ب کرده با 38 
امتیاز تیم شش��م جدول اس��ت. برد 2 بر یک برابر 
ملوان که هفته گذش��ته حاصل شد نقش مؤثری در 
جایگاه فعلی تراکتور در جدول رده بندی ایفا کرده 

است.
شاهین پارس جنوبی – صبا قم 

ب��رد خ��ارج از خانه هفته پی��ش برابر پاس به 
ش��اهین کمک کرد ت��ا خ��ودش را از منطقه خطر 
دور کند. گرفتن سه امتیاز از این بازی در شرایطی 
ک��ه دیگر تیمهای پایین جدولی حال و روز چندان 
خوشی را سپری نمی کنند برای دیگر تیم پرطرفدار 
لی��گ آنق��در خوش یم��ن بود ت��ا این تی��م تا رده 
دوازدهم جدول صعود کند.محمود یاوری که قول 
داده بود در نیم فصل دوم تیمش بهترین بازی را در 
میان دیگر تیم های لیگ بر تری به نمایش بگذارد 
احتماالً این روزها دیگر به بازی زیبا فکر نمی کند، 
او می خواهد تیمش تنها امتیازهای الزم برای ماندن 
در لی��گ برتر را بگیرد و بازی با صبای دوباره اوج 
گرفت��ه قطعًا روز دش��واری را برای سرخپوش��ان 
بوش��هری رق��م خواهد زد. صبا ک��ه هفته قبل تیم 
دوم ج��دول را متوقف کرد، همچنان برای کس��ب 

سهمیه قهرمانان آسیا کورسی از امید را پیش روی 
خود می بیند به همین خاطر آنها قطعًا از امتیازهای 
پیش رو نمی گذرند و بازی با ش��اهین هم از همین 

بازی ها است.
فوالد خوزستان – ابومسلم مشهد 

یک��ی از مهمتری��ن بازی های ای��ن هفته قطعًا 
مصاف فوالد با ابومس��لم خواه��د بود. دیداری که 
می تواند سرنوشت را برای یکی از این دو تیم رقم 
بزند. اگر فوالد که این روزها خوب نتیجه می گیرد 
بتواند در خانه ابومس��لم را شکست دهد می تواند 
از ماندن در لیگ مطمئن باش��د. شکست ابومسلم 
در این بازی هم به معنای س��قوط این تیم به لیگ 
دس��ته یک خواهد بود چرا که با توجه به اختالف 
بازی که به وجود خواهد آمد بعید اس��ت ابومسلم 
بتوان��د در هفته های پایانی راهی ب��رای فرار بیابد. 
اما اگر نتیجه عکس حاصل ش��ود و ابومسلم پیروز 
رویاروی��ی اهواز لقب بگیرد آن وقت ابومس��لم به 
ماندن در لیگ امیدوار می شود و فوالد دوباره خطر 
سقوط را احساس می کند. از زوایای مختلف دیدار 
ابومس��لم و فوالد دیدنی خواهد بود که البته جنگ 

برای بقا مهمترین نکته این دیدار خواهد بود.
مقاومت سپاسی – پرسپولیس 

اگ��ر مقاومت با نتیجه عجی��ب 5 بر یک برابر 
س��پاهان شکس��ت نمی خورد، می ش��د این تیم را 
یک��ی از تیم های خوب لیگ نهم عنوان کرد اما این 
باخت س��نگین باعث س��قوط مقاومت تا رده دهم 
جدول شد. ضمن اینکه سپاهان را یک گام دیگر به 
قهرمانی نزدیک تر کرد. رقیب این هفته مقاومت هم 
تیمی است که سرمربی اش آرزوی قهرمانی تیمش 
را دارد. پرس��پولیس که با پیروزی برابر استقالل در 
هفته گذشته با روحیه مضاعفی به شیراز سفر کرده 
اگ��ر بتواند این بازی را بب��رد با توجه به رویارویی 
ذوب آهن و سپاهان می تواند به تداوم صعودش در 
جدول رده بندی امیدوار باشد. اگر نتیجه ای به غیر 
از پیروزی پرس��پولیس به دس��ت بیاید آنگاه دیگر 
مدعیان باالیی ج��دول امیدوار خواهند بود بتوانند 

جای پرسپولیس را در رده سوم بگیرند. 

هفته بیست و هفتم: 
حساس مثل فینال
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حاشیه های هنر هفتم
بسم اهلل الرحمن الرحیم

گمان نکنید کس��انی که در راه خدا کشته شده اند 
مرده اند بلکه آنان زنده ان��د و نزد پروردگار خود 
روزی می خورن��د. با درود و س��الم ب��ر آقا امام 
زمان)عج( منجی عالم بش��ریت و با سالم بر نایب 
برحقش امام خمینی و با درود به روان پاک شهیدان 
راه حق و آزادی به ویژه سرور شهیدان عالم حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( و با درود به تمامی امت قهرمان 
و ش��هید پرور ایران. این جان��ب اکبر امینی بنا به 
وظیفه شرعی خود مبادرت به نوشتن این وصیتنامه 
کردم. به فرمان امام اسلحه بر دوش گرفته و با کفر 
صدامیان می جنگیم تا به جهانیان نشان دهیم هیچ 
غلطی نمی توانند بکنند، می جنگیم تا ندای »هل من 
ناصر ینصرنی« رهبرمان خمینی کبیر را پاسخ گفته و 
بنیان حکومت کفرپیشگان را براندازیم. می جنگیم 
تا به پیروی از حس��ین ابن علی)ع( بگوییم اگر در 
این راه کشته شدیم درخت اسالم بارورتر و آبیاری 
می شود پس ای خمپاره ها، ای گلوله ها، سینه ام 
را بشکافته و بدنم را تکه تکه کنید که چه شیرین 
اس��ت چنین مرگی. مرگی که در راه حق باشد چه 
گوارا است شرب شهادت نوشیدن. شهادتی که در 
راه اس��الم باشد. ولی ای جهانخواران این را بدانید 
اگر من بمیرم صدها نفر چون من زنده ش��وند و 
همگی به نابودی کفر آماده می شوند. آری قطره 
قطره خون ما باعث مس��تحکم تر شدن اسالم و 
سرکوبی شماست، دیگر روز چپاول گذشته، دیگر 
تمام ملتها، روش مبارزه را فهمیده اند، دیگر جهانیان 
باید بدانند مکتب می تواند با این همه سالحها که 
برای نابودی س��اخته اید، مقابله کنند. آری درست 
که قدرتمندان سالح دیگری دارند! ما سالح برنده 
ت��ری چون ایمان داریم. آری بجنگ تا بجنگیم که 
آیندگان قضاوت خواهند کرد چه چیزی برتری دارد 
مکت��ب یا تخصص. و خدایا در این راه از تو یاری 
می جوییم. ای مردم، ای امت و ای ملت آگاه باشید 
و از تفرقه بپرهیزید و همیشه فرمان خمینی را برای 
خود مالک قرار دهید و بدانید اسالم ناطق حسین 
زم��ان همین خمینی اس��ت و از او پیروی کنید. 
س��خنی با خانواده ام دارم؛ پدر و مادر عزیزم از 
شما تشکر می کنم که برای من زحمت کشیدید 
و مرا از کودکی به سن 18 سالگی رساندید. مادر 

و پدر و ب��رادر و خواهرانم اگر از 
من ب��دی ای دیده اید مرا حالل 
کنی��د و برای م��ن گریه نکنید. 
اگر خواس��تید گری��ه کنید برای 
علی اکبر امام حسین )ع( گریه کنید 
چون غریبانه شهید شدند و هیچ 
کسی نبود که به یاری آنها بشتابد.

پ��روردگارا قدمهایمان را اس��توار 
گردان و ما را بر کفرپیشگان پیروز کن.

اکبر امینی

روی خط فرهنگ

کالم نور
امام رضا )ع(:

ــده کار بد  ــکار کنن ــت. آش ــنه اس ــش برابر هفتاد حس ــان کننده کار نیک پاداش پنه
سرافکنده است و پنهان کننده کار بد آمرزیده است.

از گالری ها و سینماهای شهر چه خبر؟

نوازنده موسیقی تحویل سال نو درگذشت  

نمایشگاه عکاسان ایرانی در حلبچه

م��وزه هنره��ای معاصر نمایش��گاهی به 
ص��ورت عکس با موض��وع عدال��ت و امید 
دای��ر  آن   3 و   2 گالری ه��ای  در  ک��ه  دارد 
اس��ت، گالری های 1 و 6 آثار صنایع دس��تی 
دانشجویان هنر را در دل خود پذیراست و در 
دیگر گالری باقیمانده خود آثار نقاشی علیرضا 

رفوگران را برای ما عرضه می کند.
گالری ش��ماره یک کتابخانه مرکزی آثار 
صنایع دس��تی از مواد بازیافتی خانه شهروند 
ش��هرداری و گالری ش��ماره دو آن نمایشگاه 
نقاشی، کاری مشترک از خانم ها نسرین قائلی 
و ملیکا ضیائی را برای دوستداران هنر دارد. 

و اما سینماها؛ سینما ساحل فیلم هر شب 

تنهای��ی با بازی لیال حاتم��ی و حامد بهداد را 
بر پرده دارد، س��ینما چهارباغ، »نیش زنبور«، 
س��ینما فلس��طین، »زندگی ش��یرین«، س��ینما 
س��پاهان »حلقه های ازدواج« را تا اواسط هفته 
روی پرده دارد اما ق��ول فیلم جنجال برانگیز 
به رن��گ ارغوان را تا پایان هفته داده اس��ت. 
تا به س��ینما قدس و س��الن ش��ماره یک آن 
می رس��یم، دختر میلیونر که مه��ران غفوریان 
نقش آفرین��ی آن  در  تیم��وری  یوس��ف  و 
 می کنن��د و س��الن ش��ماره دو آن ه��م فیلم 
حلقه ه��ای ازدواج با بازی های رضا ش��فیعی 
جم و مهران غفوری��ان را برای مخاطبان طنز 

خود ارائه می دهد.

ــار زاینـده رود-  ــهـرکرد، خبـرنگـ ش
»عل��ی اکبر مه��دی پور دهک��ردی« نوازنده 
پیشکسوت سرنا و کرنا و نوازنده موسیقی »تحویل 
سال نو« که به موسیقی نوروزنامه در ایران شهرت 

دارد، دار فانی را وداع گفت.
به گزارش زاینده رود مردم ایران موسیقی آغاز 
س��ال نو را که در لحظه تحویل سال از تلویزیون 
پخش می شود، به یاد دارند. مدیرکل اداره فرهنگ 

و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: استاد 
علی اکبر مهدی پور یکی از نوازندگان موس��یقی 
مقامی و سنتی ایران، در بسیاری از کشورها طنین 
موسیقی بختیاری را به گوش عالقه مندان رسانده 
بود. داری��وش رضوانی اف��زود: وی به عنوان 
نوازنده سرنا و کرنا همواره در جشنواره های 
موس��یقی فجر حضور داش��ت و مورد احترام 

موسیقی دانان بزرگ بود.

نمایشگاه انسان، طبیعت، انتزاع، مشتمل بر 75 
عکس از 55 عکاس ایرانی که چندی پیش توسط 
فصلنامه عکاسی خالق در سلیمانیه کردستان عراق 
برگزار ش��ده بود در حلبچه به نمایش درآمد. این 
نمایش��گاه که تا یکشنبه 2 اسفند ماه ادامه خواهد 
داشت در گالری حلبچه که به تازگی افتتاح شده 
و تحت نظر اداره فرهنگ حلبچه وابسته به وزارت 
فرهنگ کردستان اداره می شود به نمایش گذاشته 
 ش��د. الزم به ذکر است از س��ال گذشته تا کنون 
دو نمایش��گاه عکس از آثار عکاسان ایرانی تحت 
عناوین »نمایی از عکاس��ی امروز ایران« و »انسان، 
طبیعت، انتزاع« توسط فصلنامه عکاسی خالق در 
س��لیمانیه برگزار شده که توجه زیادی را از سوی 
هنردوس��تان آن اقلیم نسبت به عکاسی کشور ما 
برانگیخته است. قرار است این نمایشگاه در اربیل 

پایتخت کردستان نیز به نمایش گذاشته شود. 
 ای��ن نمایش��گاه همان ط��ور که از ن��ام آن 
بر می آید عکس هایی از عکاسان ما را در سه زمینه 
مس��تند اجتماعی، طبیعت و عکس هایی انتزاعی 
شامل می شود. به گفته افشین شاهرودی در انتخاب 
و ارائه  عکس های این نمایش��گاه، ه��دف، ارائه 
تصویری روش��ن از واقعیت عکاسی امروز ایران 
بوده و همچنین معرفی توانمندی های تکنیکی و 
نوآوری های هنرمندانه  و ش��یوه های کار عکاسان 
ما. در انتخاب آثار کوش��ش ش��ده اس��ت تمامی 
طیف های عکاس��ی ما در آن حضور داشته باشند 
ولی با این حال نمی توان گفت چنین امری محقق 

شده باشد. 60 عکس از عکس های این نمایشگاه 
از میان آثاری انتخاب شده که خود عکاسان به دنبال 
فراخوان فصلنامه عکاس��ی خالق برای آن ارسال 
کردند و 15 عکس نیز از میان عکس های ارائه شده 
در یازدهمین دوساالنه عکس ایران انتخاب شد که 
به دنبال تماس با عکاسان آنها و کسب اجازه از آنان 

در نمایشگاه شرکت داده شد.     
عکاسانی که آثارشان در این نمایشگاه عرضه 
شده است عبارتند از: علی نیک پور، علی رجبی، 
علیرض��ا کریمی صارمی، آیین ش��اهرودی، امین 
نظ��ری، امیرعلی منص��ف، امیر عبی��داوی، آرزو 
عمیدی، اس��عد نقش��بندی، افشین ش��اهرودی، 
بتول مختاری، داود وکی��ل زاده، دره اراکی، المیرا 
عیوضی، اس��حاق آقایی، فرزاد امامی، گالیل فقیر 
صادق��ی، غزل غضنف��ری، هانا کامکار، حس��ن 
غفاری، حس��ام الدین انصاریان، هژا رحیمی، کاوه 
حسینی، کیارنگ عالیی، لیال طاهری، محبوبه گلباز، 
محمود حیطه، مهیار سیاسی، مجید محرابی، مرجان 
ابوالقاس��می، مریم کیا، مرضیه خورسند، مهدی 
منعم، محمد قدمعلی، محمد کوچکپور کپورچالی، 
محمد منصف، محمد تهرانی، نامور عباسیان، نوید 
ریحانی، پریس��ا غالمحسینی، رس��ول اولیاءزاده، 
رومین محتشم، سعید دستوری، سحر ارجمندی، 
س��حر مختاری، ساره قمی، سیدمهدی مقیم نژاد، 
محمدمهدی رحیمیان، سیامک جعفری، سیاوش 
نقش��بندی، یداهلل عبدی، زهره صحت، خدیجه 

کاظمی، میترا خلیلی، مهرداد عسگری تاری.

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

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

22 °

17°

3 °

3°

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
27100  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
287000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
267000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10051008دالر امریکا
13821386یورو

265268ریال عربستان
273275درهم امارات

معاون سینمایی وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی با تأکید بر مردمی 
ش��دن س��ینمای ایران گفت: تالش 
ما در بیس��ت و هش��تمین جشنواره 
بین الملل��ی فیل��م فج��ر، افزای��ش 
ای��ن روی��داد  جنبه ه��ای مردم��ی 
سینمایی بود. به گزارش ایرنا، جواد 
شمقدری در مراسم اختتامیه بخش 
تجلی اراده ملی جشنواره فیلم فجر، 
ب��ا تبریک حلول م��اه ربیع االول و 
ایام اهلل دهه فجر گفت: باید بپذیریم 
س��ینمای ای��ران با بخ��ش عمده ای 
از مخاطب��ان ایرانی پیون��د ندارد و 
داوری سازمان ها و گروه های مردمی 
در جشنواره فیلم فجر می تواند آثار 
برت��ر از نگاه م��ردم را معرفی کند. 
وی با اش��اره به لزوم تغییر در نحوه 
انتخاب داوران در بخش تجلی اراده 
ملی افزود: بسیاری از داورانی که در 
این بخش انتخاب می ش��وند اغلب 
کارشناس��ان بخش سینما هستند در 
حالی که امروز نیاز داریم داوران از 
طیف های گوناگون مردمی باشند تا 
از زاویه دید خود آثار سینمایی برتر 
را انتخ��اب کنند. معاون س��ینمایی 
وزارت ارشاد در ادامه پیشنهاد کرد 
داوران بخ��ش تجل��ی اراده ملی از 
طیف های گوناگون مردمی باشند تا 
آثار برتر سینمای ایران با نگاه مردم 
افزود:  ش��مقدری  ش��وند.  گزینش 

بای��د خأل های خ��ود را در حوزه های 
گوناگ��ون دریابی��م و در ای��ن می��ان 
داوری ه��ا در بخش تجل��ی اراده ملی 
می تواند راه را به فیلمنامه نویسان نشان 
دهد. معاون س��ینمایی ارشاد با تأکید 

بر مردمی ش��دن سینمای ایران گفت: 
تالش ما بر این بود تا بیست و هشتمین 
جشنواره بین المللی فیلم فجر بیشتر 
جنبه مردمی داش��ته باشد، از این رو 
جش��نواره امس��ال همزمان با تهران 

در10 اس��تان برگ��زار ش��د و مردم 
استان های مختلف نیز از این موضوع 
اس��تقبال کردن��د، اگر فیلمس��ازان 
در کن��ار م��ردم شهرس��تان ها آثار 
خود را مش��اهده می کردند به حتم 
ن��گاه آنها به مردم در س��اخت آثار 
س��ینمایی تغییر می کرد. وی افزود: 
جش��نواره فیلم فجر الگ��وی خود 
را دارد و از برخ��ی جش��نواره های 
البته  الگوب��رداری نمی کند  خارجی 
از تج��ارب جهانی جش��نواره های 
بین المللی اس��تفاده می کنیم اما باید 
بدانیم جش��نواره فیلم فجر براساس 
الگوه��ای وطنی پایه گذاری ش��ده 
است. شمقدری اظهار داشت: مردم، 
اصل و اساس سینمای ایران هستند 
و فیلمس��ازان باید تالش کنند برای 
مردم فیلم بس��ازند ن��ه اینکه تالش 
کنند اثر آنها متناس��ب با دید داوران 
باش��د البته این نگاه نیز قابل احترام 
است اما باید تالش کرد تا به سمت 
مردمی ش��دن سینمای ایران حرکت 
کنیم. معاون س��ینمای ارشاد با بیان 
اینکه ن��گاه داوری جش��نواره فیلم 
فجر امس��ال به نگاه م��ردم نزدیک 
ب��ود، خاطر نش��ان ک��رد: امیدوارم 
س��ینمای ایران بر محور نگاه مردم 
حرکت کند و تنها کسب هدایا برای 
فیلمسازان مهم نباشد و آثاری تولید 

شود که مردم پسند باشند.

تم��ام  از   - ــری  قص ــد  حام
رس��انه ها  در هفته گذشته  از سوی 
کانون حس��نات دعوت رسمی شد 
تا آثار خوشنویس��ی ارائه ش��ده  در 
همایش س��یره نبوی ب��ه نحوی در 
بوت��ه تبلیغ قرار گی��رد و طی گفت 
و شنود آن جلسه، استاد فروزنده به 
انجمن خوشنویس��ان  رئیس  عنوان 
استان اصفهان و یکی از متولیان این 
همایش نه تنها یک بار بلکه بارها و 
بارها بر جهانی بودن آثار ارائه شده 
و داوری ها تأکید داش��تند  و خبر از 

آثاری ماندگار دادند.
 دعوت شدیم در مراسم افتتاحیه 
شرکت کنیم و همگام نمایشگا هشان 
باش��یم و در این بین آقای عش��اقی 
کان��ون  مدیرعام��ل  عن��وان  ب��ه 
حس��نات و یکی از س��رمایه گذاران 
ای��ن همایش تأکید ب��ر کیفیت آثار 
در بخ��ش حرف��ه ای و بحث ه��ای 

زیبایی ش��ناختی آن داش��تند. به ما 
گفته شد 150 اثر در بخش حرفه ای 
ب��ه نمای��ش در می آید اما س��ؤالی 
ک��ه در هم��ان وهل��ه اول در ذهن 
نقش می بس��ت حض��ور 150 اثر و 
انتخاب150 اثر بود، پس داوری در 
این بین چه نقش��ی را ایفا می کرد؟ 
جن��اب آق��ای فروزن��ده صحب��ت 
از  خلق ش��اهکارهایی ک��ه نه تنها 
هنر خوشنویس��ی بلک��ه کل هنر را 
تحت الش��عاع خود ق��رار می دهد، 
کردن��د اما با آثاری نه تنها حرفه ای، 
ابتدای��ی و حتی آمات��وری روبه رو 
ش��دیم، خ��ود اس��تاد فروزنده یک 
اثر داش��تند، اثری ماندگار و جهانی. 
بودن��د آثاری در ح��د 10 اثر که در 
خور توجه بودن��د، اما اکثریت آثار 
سابقه، درایت و کل ساختار انجمن 
خوشنویسان را زیر سؤال برد، آثاری 
که استاد فروزنده به عنوان آبروهای 

انجمن از آن نام می برند اما به گفته 
خیلی از اس��اتید نه تنها از جنبه های 
زیباشناس��انه که از جنبه های هنری 
هیچ بویی نبرده بودند و س��ؤالی را 
که در ذهن ایج��اد می کرد، امضای 
صاحب اث��ران و همچنی��ن داوری 
اصفهانی ها برای اصفهانی ها بود.! آیا 
استاد می تواند از شاگرد چند ساله 
خود به راحتی گذر کند؟! از نکات 
دیگر آث��ار عدم هماهنگی نس��بت 
قاب ها با نسبت طالیی و همچنین 
عدم تناسب و انتخاب رنگ درست، 
حاش��یه، قطایی، متن ب��ود، در واقع 
تناس��ب ها و آن جلوه ه��ای زیبایی 
حت��ی در ابتدایی تری��ن تذهیب ه��ا 
نیز رعایت نش��ده ب��ود و آثاری که 
می توانس��ت با آن کالم دلنش��ین و 
معن��ا گرا به آث��اری ماندگار و حتی 
به قول خود اس��تاد فروزنده جهانی 
تبدیل شود به س��مت و سوی یک 

نمایش رفت تا نمایش��گاهی با آثار 
ماندگار و تأثیرگذار همیش��گی، ای 
کاش زیر آثار نام صاحب اثر نخورده 
بود، ای کاش انتخاب ها ش��تابزده و 
نمی گفتیم  نب��ود، ای کاش  زودگذر 
جهان��ی، در حد همین ش��هر و دیار 
خودمان می اندیش��یدیم، آثار بهتری 
بیش��تری  انتخ��اب حت��ی، فرصت 
نوگرای��ی، اصراری   ب��ه  می دادی��م. 
نمی ورزیدیم، همان تقلید درست را 
سرمشق مشق هایمان قرار می دادیم، 
پیش  ساختارش��کنانه  نمی خواستیم 
برویم و نمایش��گاهی با آثار کمتر اما 
مان��دگار بر جای می گذاش��تیم، یاد 
استاد معین به خیر، برای یک سرمشق 
چه مس��افتی را و چه هزینه هایی را 
که صرف نمی کرد، بی جهت اس��تاد 
نبود،بی جهت میرعماد زمانش نگفتند 
و نخواندند  و آن زمان به هر کس��ی 

ممتاز نمی گفتند! 

شمقدری: 

سینمای ایران باید به سمت مردمی شدن حرکت کند
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آب شانه به سر - پارک ناژوانعکس روز

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO. ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

سنگ بزرگ نشانه نزدن است
نمایشگاه خوشنویسی سیره نبوی

ایمان زینعلی
1- دیگر باید خودمان را برای تماشای 
تازه ترین فیلم استاد تارانتینو آماده کنیم.
کوئنتین تارانتینو در آخرین نشس��ت 
مطبوعاتی اش گفته است: »همیشه به 
ساخت فیلم های وسترن عالقه مند 
بودم و حاال قص��د دارم فیلم تازه ام 
را در این ژانر تجربه کنم که اسم آن 

اسپاگتی است.«
اس��تاد ادام��ه می ده��د: »ای��ن 
روزها هر کارگردانی س��راغ ساخت 
فیلم های وسترن نمی رود، چون از 
عاقبت نامعلوم تولید آن می ترس��د. 

اما اینگونه فیلمها هم هیجان الزم را 
دارند و ه��م می توانیم از آنها درس 

تاریخی بگیریم.«
قبل تر درباره تارانتینو و فیلم »بی 
آبروهای لعنتی« اش در این س��تون 

نوشته بودم.
این فیلم در سینماهای جهان 200 
میلیون دالر فروش کرد و در امریکا به 
مرز 150 میلیون دالر رسید. همچنین 
فیل��م »ب��ی آبروهای لعنت��ی« جزء 9 
فیل��م برت��ر س��ال 2009 در جهان و 
کاندیدای دریافت جایزه اسکار است.
وقتش رس��یده ک��ه ت��ا االن هر چه 

وس��ترن دیده ایم و خوان��ده ایم را 
فراموش کنیم. چ��ون این فیلم قطعًا 
تافته ج��دا بافت��ه ای خواه��د بود.
باید سراغ یک قطعه موسیقی جاز برویم و 
زنبیل هایمان را جلوی در فروشگاههای 
»عرض��ه محص��والت فرهنگ��ی«، در 
انتظ��ار فیلم جدی��د اس��تاد بگذاریم.
2- فکر کنم، از این تاریخ به بعد 
باید از حروف X و Y برای نام بردن 
تلویزیونی  مشاغل در س��ریال های 

استفاده کنیم.
پ��س از ش��کایت اداره محت��رم 
»ثبت اسناد« از فیلم »مرد هزار چهره« 

ساخته مهران مدیری، اعتراض صنف 
خبرنگاران به سریال »آشپزباشی« به 
کارگردان��ی محمدرضا هنرمند حاال 
نوبت به گالیه های بانک مرکزی از 
پخش سریال »به کجا چنین شتابان« 

رسیده است.
ای��ن نوع ش��کوه ها یک س��ری 
سختگیری غیرمعمول و بی نتیجه است 
و به گمان من اگر این سختگیری ها 
ادام��ه پیدا کند مجبور می ش��ویم به 
جای اس��امی ش��خصیت های فیلم، 
حروف اول نام و نام خانوادگی را به 

کار ببریم. مثل )م- ر(، یا....

Y نا خانوادگی ،X نام
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