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استان اصفهان اولین تولید کننده 
نهال استاندارد در کشور

استان اصفهان به عنوان اولین تولید 
کننده نهال اس��تاندارد در کش��ور 
اس��ت و برای پنجمین سال پیاپی 
عملیات شناس��ه دار )برچس��ب( 
ک��ردن نهال ها در نهالس��تانهای 
استان را در سال جاری انجام داد.

آق��ای احمدرض��ا رئی��س زاده مدیر باغبانی س��ازمان جهادکش��اورزی 
اس��تان اصفهان گفت: بیش از 5 میلیون اصله نهال از مجموع 6 میلیون و 
400 ه��زار اصله نهال مورد تأیید کمیته فنی نهال اس��تان در س��ال جاری

 شناسه دار می شوند ...

در آستانه سال جدید برگزار شد؛
سومین جشنواره گل و گیاه 

اصفهان
در آستانه سال جدید، سومین جشنواره گل و گیاه 
از سوی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
ش��هرداری اصفهان و مجموعه ای از تولید کنندگان 
گل و گیاه کش��ور، تا 7 اس��فند ماه س��ال جاری 
در محل بازار گل و گیاه ش��هرداری برگزار شد. 
این در حالی اس��ت که از دومین جشنواره گل و 

گیاه بیش از 85 هزار نفر بازدید کردند ...    

ثبت روز بین المللی نوروز 
در سازمان ملل

س��ازمان مل��ل متحد ب��ا تصوی��ب قطعنامه 
ن��وروز را  ن��وروز«؛ عی��د  الملل��ی  بی��ن  »روز 
به عنوان مناسبت بین المللی به رسمیت شناخت. 
 در بند نخست و دوم این قطعنامه که سه شنبه تصویب 
ش��د، ضمن تأکید بر شناسایی اول فروردین )21 
م��ارس( به عن��وان روز بی��ن المللی ن��وروز، از 
کش��ورهایی که برای حفظ و توس��عه فرهنگ و 
س��نت های نوروزی ت��اش می کنند اس��تقبال 

شده است ...    

   زاینده رود
سید کریم داوودی نایب رئیس شورای اسامی شهر اصفهان، 
در همای��ش ش��هرداران و معاونان عمرانی ش��هرداری ها  
اس��تفاده از افراد محلی و مشورت با آنها را بهترین راهکار 
برای اداره کشور دانست و گفت: آلمان در این زمینه پیشتاز 

است، چون حکومتهای محلی اش با اختیارات کامل فعالیت 
می کنند و در ش��هر فرایبورگ ک��ه خواهرخوانده اصفهان 
اس��ت، دانش��گاه ها، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان 
و خدمات ش��هری زیر نظر شهردار اداره می شوند. بر این 
اساس داوودی نتیجه گرفت موضوع حکومتهای محلی در 

تمام دنیا پذیرفته شده است و گفت: ما هنوز به دنبال اثبات 
اهمیت و فواید این موضوع هستیم، چرا که هر وزارتخانه، 
مدیر کل استان و مدیر شهرستان نسخه ای واحد برای تمام 
کشور می پیچد. در حالی که با توجه به وضعیت اقلیمی و 

مشخصات هر منطقه، تصمیم گیری ها باید محلی باشد.

بهترین راهکار اداره کشور، حکومتهای 
محلی است
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زنان محور سالمت جامعه هستند
و  درم��ان  بهداش��ت،  وزی��ر 
آم��وزش پزش��کی در پیام��ی ب��ه 
همایش ملی ارتقای س��امت زنان 
در شهرکرد اعام کرد: زنان محور 

سامت جامعه هستند.
مرضیه وحید دس��تجردی وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی با 
صدور پیامی به همایش ملی ارتقای س��امت زنان در ش��هرکرد که از 
سوی دکتر ایمانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری 

ایراد شد ...

رئیس مجلس شورای اسالمی: 
ایران به تعهدات هسته ای خود 
پایبند است 

رئیس جمهور: 
غرب باید حق هسته ای ایران را 
بپذیرد

استقالل و ذوب آهن گام اول را محکم 
برداشتند 

در روز نخس��ت فص��ل جدید 
لیگ قهرمانان فوتبال آس��یا تیم های 
استقال تهران و ذوب آهن اصفهان 
به ترتیب در مقابل االهلی عربس��تان 
و الوحده امارات به پیروزی رسیدند. 

صمد مرفاوی در اولین تجربه مربیگری در مس��ابقات آس��یایی توانست 
استقال را به یک پیروزی شیرین خارج از خانه برساند ...

22 میلیارد ریال در مصرف 
آرد یارانه اي اصفهان 

صرفه جویي شد
 رئی��س هی��أت مدیره و مدیرعامل ش��رکت غله 
منطق��ه 10 اصفه��ان گفت: ب��ا آزادس��ازی آرد 
واحدهای پخ��ت نان فانتزی در اس��تان اصفهان 
بی��ش از 22 میلیارد ریال در مصرف آرد یارانه ای 
صرفه جویی ش��د. نصراهلل نوری اظهار داشت ... 

شهرستانها

ورزش

شهرستانها

)نوبت دوم( 

ــتیبانی  ــتان اصفهان در نظر دارد انجام امور خدماتی و پش اداره کل تعاون اس
خود را در سال 1389 از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط، 
دارای گواهی صالحیت واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت 
دریافت اوراق مناقصه حداکثر تا تاریخ 88/12/11 به امور اداری اداره کل و یا 

به سایت www.esftaavon.ir مراجعه نمایند.

ــان در نظر دارد پروژه های عمرانی  ــتان اصفه اداره کل تربیت بدنی اس
ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.متقاضیان 
ــایت ــه می توانند به آدرس س ــرایط مناقص ــرای گرفتن مدارک و ش ب

 www.esfahansport.ir مراجعه نمایند.  همچنین پیمانکاران موظف هستند 
قبل از تکمیل اسناد مناقصه از محل و موقعیت پروژه بازدید بعمل آورند.

1- تکمیل سالن دهسرخ مبارکه               2- تکمیل سا لن  جزه
3- تکمیل سالن آقایان دهاقان

4- تکمیل سالن ورزشی باسا 1 )شهید بهشتی شاهین شهر(

نشانی: بلوار آئینه خانه، اداره کل تعاون استان اصفهان

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهاناداره کل تعاون استان اصفهان

وزارت تعاون
آگهـی مناقصه

آگهـی مناقصه

آگهـی مناقصه

16
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روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

         آگهی تجدید مناقصه عمومی                       

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

ضمناً هزینه درج آگهی بعهده شرکت برنده تجدید مناقصه عمومی می باشد 

موضوع: احداث ساختمان عملیات و پست امداد شهر چلگرد
فرصت اعالم آمادگی 3 روز پس از درج آگهی نوبت دوم.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت به آدرس
 www.nigc-chbgas.ir مراجعه فرمایید. 

شماره 88/30 )نوبت اول(

ــر دارد  ــان در نظ ــتان اصفه ــت اس ــط زیس ــت محی اداره کل حفاظ
ــطح  ــگر آلودگی هوا در س ــو نمایش ــدادی تابل ــب تع ــاخت و نص س
ــذا از  ــد ل ــذار نمای ــه واگ ــق مناقص ــتان را از طری ــتانهای اس شهرس
ــور را  ــاخت تابلوهای مذک ــی س ــی و علم ــوان فن ــه ت ــرکتهایی ک ش
ــه حداکثر  ــت مدارک مناقص ــردد جهت دریاف ــد دعوت می گ دارن
ــان، میدان الله،  ــانی: اصفه ــت اداری 88/12/12 به نش ــا پایان وق ت

اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان، آزمایشگاه هوا مراجعه نمایند.

شایان ذکر است پرداخت هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود  

)نوبت اول( 

روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان

)نوبت اول( 

شهرستانها

شهرستانها

میراث فرهنگی و گردشگری



سراسری
چه خبر از پایتخت ایران

مقامات پاکس��تانی اعام کردند طالبان 
سر س��ه جاس��وس امریکایی را در مناطق 
قبیله نشین شمال غرب این کشور بریدند. به 
گزارش مهر، مقامات پاکستانی اعام کردند 
طالبان سر سه جاسوس امریکایی از جمله 

دو افغانی را در وزیرستان شمالی بریدند.
پلیس محلی پاکستان از کشف اجساد 
س��ر بریده در کن��ار ج��اده ای در منطقه 
»میر علی« در وزیرستان شمالی که در مرز 

با افغانستان است، خبر داد.
بر اس��اس این گزارش یادداش��تی در 
کنار اجس��اد بود که در آن نوشته شده بود 
»س��ر این مردان بریده شد زیرا جاسوس 

امریکا بودند، هر کس برای ایاالت متحده 
جاسوس��ی کند، چنین سرنوشتی خواهد 

داشت.« 
این کشتار در حالی صورت گرفت که 
اخیراً امریکا حمات موش��کی خود را با 
اس��تفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در 

وزیرستان شمالی افزایش داده است.
در حالی که مقامهای دولت پاکس��تان 
باره��ا با محکوم کردن ای��ن اقدام امریکا، 
آن را نق��ض حاکمیت ملی خود دانس��ته 
و خواس��تار پای��ان ای��ن اقدام ش��ده اند، 
ایاالت متحده همچن��ان به حمات خود 

ادامه می دهد.

در انتقام از حمالت موشکی؛ 
طالبان سر سه جاسوس امریکایی را در 

پاکستان بریدند 
گزارش ه��ای خب��ری حاکی اس��ت 
شهرک نشینان اش��غالگر صهیونیست در 
کران��ه باخت��ری رود اردن در نام��ه ای به 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم او 
را تحت فش��ار گذاشتند تا دو مقبره دیگر 
باس��تانی را در فهرست میراث جعلی این 

رژیم ثبت کند. 
این خب��ر در بحبوبه جنجال بر س��ر 
تصمیم نتانیاهو برای قرار دادن نام دو مکان 
مق��دس در الخلیل و بی��ت الحم در کرانه 
باختری رود اردن در فهرس��ت جعلی آثار 

تاریخی یهودی منتشر می شود. 
به نوشته روزنامه صهیونیستی یدیوت 

آحارونوت، شهرک نشینان شهرک کریات 
عرب در حومه ش��هر الخلی��ل در نامه ای 
به نتانیاهو از وی خواستند دو مقبره یکی 
متعلق به اوتنیل بن کناز از شخصیت هایی 
که نامش در کت��اب مقدس یهودیان آمده 
است و دیگری متعلق به روت ال معابیت 
را در همین منطقه به عنوان میراث تاریخی 

این رژیم به ثبت برساند. 
نتانیاه��و در پی تصمیم برای ثبت آثار 
باستانی حرم ابراهیمی در الخلیل و مقبره 
راحی��ل نزدیک بیت الحم ب��ه عنوان آثار 
تاریخی یهودی با موجی از اعتراضات در 

سراسر جهان روبه رو شد. 

تالش صهیونیست ها برای افزودن 
دو مکان مقدس دیگر به فهرست

 جعلی تاریخی خود  

رئیس جمهوری اسامی ایران با اشاره 
به بهان��ه هایی که غ��رب در مقابل انرژی 
هسته ای ایران می گیرد، گفت: ای�ران یک 
کش��ور هسته ای شده اس��ت و به سطحی 
رس��یده که دیگر دش��من�ان نم��ی توانند 
دستیابی به این فناوری را انکار کنند و باید 
حق��وق ایران را همانند 5 کش��ور دیگر به 
رسمیت بشناسند. به گزارش واحد مرکزی 
خبر، آقای احمدی نژاد تأکید کرد: بهانه ها 
دیگر تأثی��ری در اراده ملت ایران نخواهد 
داشت. وی افزود: امروز اگر غرب در مقابل 

ما بایستد عمل متقابل ایران را خواهد دید.
کاهش 20 درصدی مصرف با هدفمند کردن 

یارانه ها
رئیس جمهور، توزیع ناعادالنه، اسراف 
و از بی��ن رفت��ن ابت��کار و مدیری��ت را از 
مش��کات توزیع یارانه ها ب�ه شیوه کنونی 
برش��مرد و گفت: دهک دهم بی��ش از 30 
براب��ر از ده��ک اول یارانه مصرف می کنند 
که این بی عدالتی اس��ت. آقای احمدی نژاد 
ب��ا بیان اینکه م��ا 4 براب��ر میانگین جهانی 
انرژی مصرف می کنی��م، اف�زود: با اجرای 
طرح هدفمند ک��ردن یارانه ها مصرف 20 
درصد کاهش می یاب��د. وی درباره از بین 
رفتن ابتک�ار و مدیریت گفت: ب�ا استهاک 
ی�ارانه ه��ا هزینه تولی��دات کارخانه ها باال 
رفته اس��ت که در این ص��ورت توان رقابت 
با تولی��دات جهانی را ندارند. رئیس جمهور 
تصریح کرد: ب�ا اج�رای طرح هدفمند کردن 
یارانه ه��ا هم حق مردم داده می ش��ود هم 
اینکه مردم در مدیریت منابع کش��ور سهیم 
می ش��وند. وی همچنی��ن ب�ا اش��اره ب�ه 
اختصاص 4 ه��زار و 200 میلی��ارد تومان 
یارانه گندم در کش��ور گفت: یک سوم این 
یارانه تلف می شود که معادل هزار و 400 
میلیارد تومان اس��ت که اینها باید در اختیار 
مردم قرار گیرد. رئیس جمهور در این حال 
به اش��کاالت برخی افراد ب��ه اجرای طرح 
هدفمند کردن یارانه ها اشاره و خاطرنشان 
کرد: با اجرای این طرح عاوه بر فعال شدن 

صنایع، سبب ایجاد اشتغال و بهره مندی افراد 
از رفاه می ش��ود و ق�درت خری�د 6 دهک 
جامعه افزایش می یابد، یک دهک ثابت و 3 

دهک نیز از پس انداز آنان کمک می شود.
برای ایجاد صنـایع تبدیلـی یـارانه 

می دهیم
رئی��س جمهور، نبود صنای��ع فرآوری 
و بس��ته بندی من�اس��ب و معرفی نش��دن 
محصوالت کش���اورزی کشور در بازاهای 
جهان��ی را از مهمترین مش��کات بخش 
کش��اورزی ایران برش��مرد. احم��دی نژاد 
ب�ه اهمیت محصوالت راهبردی زرش��ک 
و زعف��ران اف��زود: اف�زون ب�ر اس��تفاده از 
ش��یوه های نوین علمی در فراوری این دو 
محصول بای��د در بازاریابی فروش آنها نیز 
تاش شود. وی گفت: با اجرای اصل 44، 
دولت به طور مس��تقیم نمی تواند کارخانه 
ایج�اد کند ام���ا ب�رای ایجاد صنایع تبدلی 

یارانه های خوبی پرداخت می کند.
 پیش بینی 3 هزار میلیارد تومان برای 

بخش اشتغال و صنعت
80  درصد مناب��ع بانکها با تصمیمات 
دولت به س��وی تولید، س��اخت مسکن و 

اف�زایش اش��تغال روانه می ش��ود که تا 3 
س��ال آینده فش��ار بیکاری از دوش جامعه 
برداش��ته خواهد شد. احمدی نژاد جوان�ان 
را امیده�ای کش��ور دانست و افزود: تأمین 
مسکن و شغل آنان از مهمترین دغدغه های 
دولت است.وی گفت: به همین منظور در 
بودجه سال آینده بخش کشاورزی، افزون 
ب�ر اعتبارات معمول، 6 هزار میلیارد تومان 
بودجه پیش بینی ش��ده که ب��ا کمک نظام 
ب�انکی ب��ه 12 هزار میلی��ارد تومان تبدیل 
خ�واه��د ش���د ک���ه در بخ��ش اص�اح 
ش��بکه های آبی��اری و مدیری��ت بخ��ش 

کشاورزی هزینه خواهد شد.
رئیس جمهور افزود: همچنین در بخش 
اشتغال و صنعت نیز 3 ه�زار میلیارد ت�وم�ان 
افزون بر ب�ودجه معمول پیش بینی شده که 
با کمک نظام بانکی ب�ه 9 هزار میلیارد تومان 
خواهد رس��ید که برای ایجاد اشتغال سریع 
در کشور هزینه خواهد شد. احمدی نژاد ب�ا 
بیان اینکه ب�ا اف�زایش ساخت و ساز مسکن 
در کش��ور 160 نوع صنعت فعال می شود، 
گفت: با کاهش سود وام های مسکن، این 

بخش در کشور فعالتر خواهد شد.

مجل��س ش��ورای اس��امی س��ازمان
 تأمی��ن اجتماع��ی را زیرمجموع��ه وزارت 
رفاه و تأمین اجتماع��ی قرار داد.  به گزارش 
واح��د مرک��زی خبر، بدین ترتی��ب عزل و 
نص��ب مدیرعامل این س��ازمان ب��ا حکم و 
تأیی��د وزیر رف��اه و تأمی��ن اجتماعی انجام 
می شود و وزیر در برابر مراجع قانونی ذیربط 
پاس��خگو خواهد بود. نمایندگان در جلسه 
علنی مجلس، کلیات و م��واد طرح اصاح 
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کش��وری 
و چگونگی تعیین مدیریت س��ازمان تأمین 
اجتماع��ی و صندوق های بازنشس��تگی و 
بیمه های درمانی را بررسی و تصویب کردند.
بر اس��اس ماده 113 دولت مکلف شده بود 
همه صندوق های بازنشس��تگی کشوری و 
تأمین اجتماعی را تا پایان برنامه چهارم توسعه 

تجمیع کند ولی نمایندگان با تهیه و تدوین 
این طرح، قانون مذکور را تکمیل و ابهام آن 
را برطرف کردند. منظور اصلی نمایندگان از 
تصویب این طرح، پاس��خگو کردن سازمان 
تأمین اجتماعی به مراجع قانونی ذیربط بوده 
اس��ت. بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، 
ترکی��ب 9 نفره هیأت امنای س��ازمان تأمین 

اجتماعی متشکل از شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و 
تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و 
تأمین اجتماعی خواهد بود و سه نفر باقیمانده 
بر اس��اس قانون کنونی از می��ان نمایندگان 
خدمات گیرندگان انتخاب می شوند. هیأت 
امنای سازمان تأمین اجتماعی در حکم هیأت 
امنای هم��ه صندوق های تأمین اجتماعی و 
بازنشس��تگی، بیمه های خدمات درمانی و 
صندوق بیمه روستائیان و عشایر خواهد بود. 
در ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری، 
تجمیع صندوق های بازنشستگی و بیمه ای تا 
پایان برنامه چهارم توسعه مقرر داده شده بود.
نمایندگان طراح با اینکه هدفشان از این طرح 
را رفع ابهام این ماده اعام کرده بودند، ولی در 
مصوبه مجلس این تکلیف به سال های اجرای 

برنامه پنجم موکول شد.

وزی��ران عض��و ش��ورای هماهنگی 
مناط��ق آزاد تج��اری � صنعت��ی و ویژه 
اقتص��ادی، بودج��ه تلفیقی س��ال 1388 
مناط��ق آزاد تج��اری � صنعت��ی کی��ش، 
قش��م، چابه��ار، انزلی، ارون��د و ارس را 
به تصویب رس��اندند. به گ��زارش پایگاه 
اطاع رسانی دولت، وزیران عضو شورای 
هماهنگ��ی مناط��ق آزاد تجاری � صنعتی 
و وی��ژه اقتص��ادی بنا به پیش��نهاد مرکز 
ام��ور مناط��ق آزاد تج��اری � صنعتی و 
وی��ژه اقتصادی و به اس��تناد بند »ج« ماده 
)4( قان��ون چگونگ��ی اداره مناط��ق آزاد 
تج��اری � صنعت��ی جمهوری اس��امی
 ایران � مصوب1372� بودجه تلفیقی سال 
1388 مناطق آزاد تجاری � صنعتی کیش، 
قش��م، چابهار، انزلی، اروند و ارس را به 
تصویب رس��اندند. بر اساس این مصوبه، 
مجم��وع درآمدهای مناطق آزاد تجاری � 
صنعتی کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند 
و ارس در سال 1388 معادل 5080 میلیارد 
و 755 میلیون و 143هزار ریال پیش بینی 
ش��ده اس��ت. طبق این مصوبه، ش��رایط 
اس��تفاده6 منطقه آزاد تج��اری– صنعتی 
یاد ش��ده از تس��هیات خارجی از طریق 

فاینانس و در قالب قوانین بودجه س��االنه 
و روش ه��ای متداول تأمی��ن مالی تعیین 
ش��ده است. همچنین به هیأت های مدیره 
سازمان های این مناطق اجازه داده شده که 
به منظور تس��ریع در انجام امور زیربنایی 
تا س��قف مبالغ تعیین شده، از مؤسسات 
اعتباری پولی و مال��ی داخلی و خارجی 
طبق مقررات تسهیات دریافت کنند. در 
ای��ن بودجه تلفیقی، اعتب��ار خاصی برای 
ایجاد زیرس��اختهای مرتبط با آب، برق، 
 ،ICT ،گاز، سوخت، فاضاب، مخابرات
راه و بن��در، ف��رودگاه، انب��ار، ترانزیت، 

صنع��ت، عم��ران ش��هری، توریس��م و 
جهانگردی در ای��ن مناطق در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. در ضم��ن در صورتی که 
بودجه س��ال 1389 س��ازمان های مناطق 
آزاد ت��ا پای��ان س��ال 1388 ب��ه تصویب 
شورای امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
نرسد، سازمان ها با هماهنگی با مرکز امور 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجازند معادل 
یک سوم بودجه مصوب سال 1388 خود 
را به منظ��ور جلوگیری از ایجاد وقفه در 
انج��ام کارها، در س��ال 1389 مورد اجرا 

قرار دهند.

تأمین اجتماعی زیر مجموعه وزارت رفاه شد

بودجه تلفیقی 6 منطقه آزاد تجاری– صنعتی به تصویب رسید

رئیس جمهور: 

غرب باید حق هسته ای ایران را بپذیرد

جهان نما

افزایش تجهیزات، کم آبی در شهر پردیس را 
کاهش داده است 

عضو ش��ورای ش��هر پردی��س گفت: 
با اضافه ش��دن چهار پمپ و دو ایس��تگاه 
افزایش فش��ار آب از ابتدای س��ال جاری 
در مس��یر لول��ه گذاریه��ا، ام��کان ب��روز 
ک��م آبی در پردیس کاهش یافته و بعید به 

نظر می رسد. 
محس��ن رضایی ادامه داد: هنوز وضع 
نزوالت آس��مانی با توجه ب��ه پایان نیافتن 
فصل زمستان و امکان بارش در بهار قابل 
پیش بینی نیس��ت و خبر اجرایی ش��دن یا 
نش��دن طرحهای جیره بندی کمی زود به 

نظر می رسد.
وی با بی��ان اینکه دور بودن از معضل 
کم آب��ی دلیلی برای اس��تفاده بی رویه از 
این ماده حیاتی نیس��ت، اظهار داش��ت: با 
پیگیریهای انجام شده توسط شورای شهر 

پردیس و فرمانداری تهران، اعتبار مناسبی 
ب��رای احداث پ��روژه تصفیه خانه ش��هر 
پردیس در نظر گرفته ش��ده اس��ت تا آب 

سالمتری در اختیار شهروندان قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسامی در دیدار 
با رئیس مجلس مش��اوران ژاپن با اشاره به 
تعهد کش��ورهای عضو آژانس بین المللی 
انرژی اتمی برای عدم تولید ساح هسته ای 
تأکید کرد: ایران به این تعهد خود به شدت 
پایبند است. به گزارش واحد مرکزی خبر، 
الریجانی اف��زود: آژان��س مطابق محتوای 
ان پی تی حق درخواست تعلیق فعالیت های 

صلح آمیز هسته ای ایران را ندارد.
رئیس مجلس ش��ورای اسامی نقش 
آژانس بین المللی انرژی اتمی را در کاهش 
ساح هسته ای و رسیدن به اهدافش ناچیز 
ش��مرد و آن را تحت تأثیر اعمال نفوذهای 
کشورهای قدرتمند به ویژه امریکا دانست.

الریجان��ی از اینک��ه آژان��س با وجود 
تعهداتش برای کمک به کش��ورهای عضو 
درخص��وص توس��عه دانش هس��ته ای و 
فناوری صلح آمیز آنان،  تاکنون هیچ کمکی 
به ایران نکرده است انتقاد کرد و از اینکه در 
زمینه تأمین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران 
کمکی نکرده اس��ت ابراز ناخرسندی کرد. 
الریجانی برنامه صلح آمیز هس��ته ای ایران 

را مدلی مشابه با آنچه در ژاپن وجود دارد، 
دانست و گفت: ژاپن فناوری هسته ای دارد 
اما س��اح ندارد ایران نیز ش��رایط مشابهی 
را در برنامه هس��ته ای اش دنبال می کند. 
الریجانی در بخش دیگری از س��خنانش با 
اش��اره به تاریخچه روابط س��ازنده ایران و 
ژاپن، آن را پایه مناس��ب برای همکاریهای 

بیشتر عنوان کرد.
ساتس��وکی ادا رئیس مجلس مشاوران 
ژاپن نیز در این دیدار ابرازامیدواری کرد که 
سفر الریجانی موجب تحکیم هرچه بیشتر 

روابط شود.

رئیس جمه��ور برزی��ل در پیامی تأکید 
کرد: جامع��ه بین المللی باید از تاش برای 
انزوای ایران به علت آنکه برنامه هس��ته ای 

خود را ادامه می دهد، دوری کند.
به گزارش فارس، »لوئیس ایناسیو لوال 
داس��یلوا« در یک نشست رهبران امریکای 
التین و کارائی��ب در یک کنفرانس خبری 
با حض��ور »فیلیپه کالدرون« رئیس جمهور 

مکزیک حاضر شد. 
وی در ای��ن کنفران��س در خص��وص 
تصمیمات امریکا و برخی کشورهای غربی 
مبنی بر اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران 
گفت: صل��ح در جهان به معن��ای منزوی 
کردن برخی کش��ورها نیس��ت. من در ماه 
مه به ای��ران خواهم رفت ت��ا اقامی را از 
آنها خریداری کنم. صادرات برزیل به ایران 
ارزشی معادل یک میلیارد دالر در سال دارد 

اما چیزی از ایران وارد نمی شود. 
بنا بر این خب��ر، برزیل که خود دارای 
برنامه انرژی هس��ته ای است از درخواست 
ای��ران ب��رای بهره ب��ردن از برنام��ه انرژی 

صلح آمیز هسته ای حمایت می کند. 
برزیل به طور دائم تصریح کرده است 
که تمایل ندارد تحریم های بین المللی علیه 
ایران اعمال ش��ود و تأکید کرده اس��ت که 
اعتقادی به ادعاهای غ��رب و امریکا مبنی 
بر آنکه ایران در حال گس��ترش ساح های 

هسته ای است، ندارد. 
»سلس��و آموریوم« وزی��ر امور خارجه 
برزیل اخیراً اعام کرده است کشور برزیل 
از گفتگوه��ای بین تهران و آژانس دیده بان 
هس��ته ای س��ازمان ملل متحد قبل از آنکه 
بخواهند تصمیم��ی در خصوص تحریم ها 
علیه ایران اتخاذ کنند، حمایت می کند.           

سخنگوی دولت عراق با تأکید بر اینکه 
انتخابات پارلمانی این کش��ور هیچ ربطی به 
امریکا ندارد خواهان عدم مداخله واش��نگتن 
در این جریان ش��د و تأکید کرد : بغداد اجازه 
اس��تفاده از قلمروی خود برای حمله به ایران 
را ب��ه هیچ کس نمی دهد. ب��ه گزارش مهر، 
علی الدباغ در گفتگو با مجله »دی س��ایت« 
در پاسخ به این پرسش که بزرگترین موفقیت 
و شکس��ت دوران حکوم��ت نوری المالکی 
چه بوده، اظهار داش��ت: ما کش��ور را از یک 
جنگ داخلی خ��ارج کردیم و این بزرگترین 
موفقیت ما بود. وی افزود: از طرفی افراطیون 
و تروریستها سعی کردند احساسات گروههای 
بومی و مذهبی را در کشور ما جریحه دار کنند 
و کش��ور را دچار دودس��تگی کنند اما موفق 
نشدند. الدباغ در بخش دیگری از این گفتگو 
در پاسخ به این پرسش که چرا نخست وزیر 
عراق پیش��نهاد امریکا مبنی بر اینکه به همه 
کاندیداها از جمله نامزدهای حزب بعث اجازه 
ش��رکت در انتخابات پارلمانی هفت مارس 
داده ش��ود و وضعیت آنها بع��د از انتخابات 
پارلمانی بررسی شود، گفت: امریکاییها باید 
خود را از مسأله انتخابات پارلمانی عراق کنار 

بکشند. این موضوع هیچ ربطی به آنها ندارد 
و یک موضوع داخلی است. شاید امریکاییها 
این مسأله را درست درک نکرده اند اما برای 
خیل��ی از عراقیها حزب بع��ث یک موضوع 
بسیار حساس است. سخنگوی دولت عراق 
در بخش دیگری از این گفتگو بیان کرد: ایران 
همس��ایه ما اس��ت و ما درپی روابط خوب 
با این کش��ور هس��تیم. وی همچنین درباره 
عواقب ماجراجویی علیه ایران اظهار داشت: 
ما تحت هیچ ش��رایطی در یک حمله نظامی 
علیه ایران مشارکت نمی کنیم و کاماً مخالف 
چنین گزینه ای هستیم. ما به امریکا هم اجازه 
نمی دهیم از قلمرو ارضی و یا حریم هوایی ما 

برای حمله به ایران استفاده کند.

یک مقام ارشد انگلستان گفت کشورش 
گفتگو ب��ا ای��ران را به راه حل ه��ای دیگر 

از جمله راه حل نظامی ترجیح می دهد.    
به گ��زارش ایرنا، ای��وان لوئیس نماینده 
وزارت خارجه انگلی��س در امور خاورمیانه 
که در اردن بس��ر می برد، در گفتگویی اعام 
کرد: انگلیس ترجیح می دهد گفتگوها با ایران 
در خصوص برنامه هسته ای این کشور از سر 
گرفته شود.  این مقام وزارت خارجه انگلیس 

همچنین گفت: غنی س��ازی در ایران باعث 
بی ثباتی در منطقه خواهد شد و بر این اساس 
ما به دنبال توقف این روند در ایران هس��تیم. 
ایوان لوئی��س در خصوص وضعیت مناطق 
اشغالی فلسطین نیز گفت: باید هرچه زودتر 
هر دو طرف در اسرائیل گفتگوها و مذاکرات 
خود را برای دستیابی به توافق از سرگیرند تا 
این موضوع هرچه زودتر به نتیجه ای ملموس 

دست یابد.

الریجانی: 
ایران به تعهدات هسته ای خود پایبند است 

رئیس جمهور برزیل:
جهان باید از تالش برای انزوای ایران 

دوری کند

علی الدباغ: 
امریکا خود را از انتخابات عراق کنار بکشد 

انگلیس گفتگو با ایران درباره برنامه 
هسته ای را ترجیح می دهد  

وزیر دادگس��تری گفت: در 
بودجه س��ال آینده 120 میلیارد 
تومان تسهیات برای آزادسازی 
زندانیان جرائم غیرعمد در نظر 
گرفته شده است. بختیاری افزود: 
دولت در سال 1384، 3 میلیارد 
تومان برای آزادس��ازی زندانیان 
جرائم غیرعمد پرداخت کرد که 
این رقم امس��ال به 38 میلیارد و 
500 میلیون تومان افزایش یافت. 
وی با اش��اره به اقدام دولت در 
اجرای طرح اصاح قانون الزام 

بیمه شخص ثالث گفت: از آغاز 
اجرای این طرح ورود زندانیان 
جرائ��م غیرعمد ب��ه زندانهای 
کش��ور حدود دو سوم کاهش 

داشته است.

افزایش اعتبار دولت برای آزادسازی 
زندانیان جرائم غیرعمد

شورا، بهای بلیت مترو را تصویب کرد 

عملیات لوله گذاری شبکه اصلی آب 
رجایی شهر کرج آغاز شد 

براس��اس مصوبه شورای ش��هر تهران 
بهای بلیت تک سفره مترو از نیمه فروردین 
250 توم��ان خواه��د بود ک��ه در صورت 
عدم پرداخت س��هم یک سومی دولت این 
مقدار ب��ه 500 تومان افزای��ش می یابد. به 
گزارش ش��هر، بر اساس این گزارش قیمت 
تمام شده بلیت مترو امسال 398 تومان بود 
که با افزایش حدود 10 تومانی س��ال آینده 
ب��ه 408 تومان افزایش می یابد. بر اس��اس 
قانون مابه التفاوت بهای بلیت مترو را دولت 
باید پرداخت کند که بر اساس تفاهمنامه ای 
ک��ه بین دولت و ش��هرداری وج��ود دارد این 
مابه التفاوت به صورت سهم یک سومی از سوی 
مردم، دولت و ش��هرداری پرداخت می ش��ود. 
بر اس��اس مصوبه ش��ورای شهر تهران 
بلی��ت رفت و برگش��ت نیز ب��دون لحاظ 
کم��ک دول��ت 900 توم��ان و در صورت 
پرداخت س��هم دول��ت 450 تومان خواهد 

بود. همچنین بلیت 10 سفره به ترتیب بدون 
لحاظ ش��دن س��هم دولت 3 هزار و 600 و 
با لحاظ این کم��ک یک هزار و 800 تومان 
می ش��ود. در بخش بلیت های اعتباری نیز
 به ترتیب بدون لحاظ سهم دولت یک روزه، 
س��ه روزه، هفت روزه، سی روزه، نود روزه، 
یکصد و هشتاد روزه و یکساله یک هزار، دو 
هزار، س��ه هزار و 800، 11 هزار و 300، 28 
هزار تومان، 46 هزار تومان و 35 هزار تومان 

خواهد بود. 
در صورت��ی که این مبال��غ در صورت 
پرداخت سهم دولت به ترتیب به 500 تومان، 
یک هزار تومان، یک هزار و 900 تومان، پنج 
هزار و 600 تومان، 14 هزار تومان، 23 هزار 

تومان و 35 هزار تومان کاهش می یابد. 
بر اس��اس این مصوبه یک س��وم سهم 
دولت، مردم و شهرداری 54 میلیارد و 600 

میلیون تومان است. 

مدی��ر ام��ور اجرای��ی ش��رکت آب و 
فاضاب غرب استان تهران گفت: عملیات 
لوله گذاری ش��بکه اصلی آب رجایی شهر 
کرج به ط��ول هزار و 500 متر با قطر 700 
میلیمتر آغاز ش��د. س��یامک مهرورزین در 
گفتگو با مهر افزود: تفکیک نواحی فشاری 
 »RE« و به��ره برداری از مخزن ذخیره آب

این منطقه با ظرفی��ت پنج هزار مترمکعب 
از اه��داف این عملیات اس��ت. وی اظهار 
داش��ت: کار س��اخت این مخ��زن به اتمام 
رس��یده و اکنون عملیات احداث ساختمان 
کلرزنی و دیوار کش��ی محوطه آن در حال 

اجرا است.
مهرورزی��ن هزین��ه اجرای ای��ن لوله 

گ��ذاری اع��م از خرید لول��ه، تجهیزات و 
مج��وز حفاری را هش��ت میلی��ارد و 300 
میلیون ری��ال تومان ذکر کرد و گفت: منبع 
تأمین آب این مخزن از تصفیه خانه شماره 

دو و آب انتقالی از سد طالقان است.
وی خاطرنش��ان کرد: با بهره برداری از 
این مخ��زن، توزیع آب در منطقه متعادل و 

به طور مستقل انجام خواهد شد. 
مهرورزی��ن ی��ادآور ش��د: اکن��ون در 
رجایی ش��هر کرج 12 مخزن ذخیره آب با 
ظرفیت��ی بالغ بر 47 ه��زار مترمکعب فعال 
بوده و چهار مخ��زن ذخیره آب جدید نیز 
در ای��ن منطقه با ظرفیتی بال��غ بر 20 هزار 

مترمکعب در حال ساخت است.

برای نخستین بار در کشور، 
شبکه اینترنت اختصاصی برای 
کودکان توسط مؤسسه فرهنگی 
و اطاع رس��انی تبیان در دومین 
نمایش��گاه بین المللی سرگرمی 
ک��ودک و نوج��وان راه ان��دازی 
می شود. علی عس��گری عضو 
هی��أت مدیره مؤسس��ه تبیان با 
ذک��ر اهمیت کنترل و نظارت بر 
نحوه گردش در فضای اینترنت، 
گفت: برای ایجاد فضای امن بین 
والدین، ک��ودکان و مربیان،  این 

مؤسسه تصمیم به راه اندازی این 
ش��بکه اختصاصی گرفته است. 
وی اظه��ار داش��ت: راه ان��دازی 
این شبکه، بستر رشد علمی در 
راستای تحقق جامعه دانش محور 
و همچنین قابل اس��تفاده برای 
عم��وم حتی مناطق مح��روم را 
فراهم می کند. علی عس��گری، 
دستیابی فراگیر،  آسان و کم هزینه 
منابع علم��ی و خدمات مجازی 
را از اهداف مه��م راه اندازی این 

شبکه دانست.

نخستین شبکه اینترنت اختصاصی 
کودک در ایران راه اندازی می شود
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اشاره

مفهوم جنگ نرم که در مقابل جنگ 
سرد مورد استفاده واقع می شود دارای 
تعریف��ی واحد که مورد پذیرش همگان 
باشد، نیست و تا حدی تلقی و برداشت 
افراد، جریان ها و دولت های گوناگون 
از جن��گ ن��رم متف��اوت اس��ت. جان 
کالینز، تئوریس��ین دانش��گاه ملی جنگ 
امریکا، جنگ نرم را عبارت از »استفاده 
طراحی ش��ده از تبلیغ��ات و ابزارهای 
مرب��وط به آن برای نف��وذ در مختصات 
فکری دش��من با توس��ل به شیوه هایی 
که موجب پیش��رفت مقاصد امنیت ملی 
مجری می شود« می داند. ارتش ایاالت 
متح��ده در آیین رزمی خود آن را بدین 
صورت تعریف کرده است: »جنگ نرم، 
استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات 
و دیگر اعمالی اس��ت که منظور اصلی 

آن تأثیرگ��ذاری بر عقاید، احساس��ات، 
تمایات و رفتار دشمن، گروه بی طرف 
و یا گروههای دوس��ت است به نحوی 
که برای برآوردن مقاصد و اهداف ملی 
پش��تیبان باش��د.« با عنایت به تعاریف 
فوق، معروفتری��ن تعریف را به جوزف 
نای، پژوهش��گر برجس��ته امریکایی در 
حوزه »ق��درت نرم« نس��بت می دهند. 
وی در س��ال 1990 می��ادی در مجله 
»سیاس��ت خارجی« شماره 80 ، قدرت 
نرم را »توانایی ش��کل دهی ترجیحات 
دیگران« تعریف ک��رد. تعریفی که قبل 
از وی پروفس��ور حمید موالنا در سال 
1986 در کت��اب »اطاعات و ارتباطات 
جهانی؛ مرزهای نو در روابط بین الملل« 
به آن اش��اره ک��رده بود. ب��ا این وجود 
مهمترین کت��اب در حوزه جنگ نرم را 

جوزف نای در سال 2004، تحت عنوان 
»قدرت نرم؛ ابزاری ب��رای موفقیت در 
سیاست جهانی« منتش��ر کرد. بنابراین، 
جنگ نرم را می توان هرگونه اقدام نرم، 
روانی و تبلیغات رس��انه ای که جامعه 
هدف را نش��انه گرفته و بدون درگیری 
و اس��تفاده از زور و اجب��ار به انفعال و 
شکس��ت وا می دارد، دانس��ت. جنگ 
روانی، جنگ س��فید، جنگ رس��انه ای، 
عملیات روانی، بران��دازی نرم، انقاب 
نرم، انقاب مخملی، انقاب رنگی و... 

از اشکال جنگ نرم است.
پیشینه تاریخی:

به نظر می رسد جنگ نرم و مفاهیم 
همس��ان از قبیل عملی��ات روانی، جنگ 
روان��ی، قدرت ن��رم، جنگ س��فید و... 
قدمت��ی به ان��دازه حیات بش��ری دارد. 
ن��وع نگاه، زاویه دید، ارتباطات چهره به 
چه��ره و غیر کامی س��اده ترین و البته 
قدیمی ترین روش های عملیات روانی 
و جنگ نرم اس��ت. برخی، قدیمی ترین 
روای��ت پیرام��ون جنگ ن��رم را به نبرد 
کیدئون ب��ا ماد نس��بت می دهند که در 
این جنگ، س��پاهیان کیدئون با افزایش 
چندین برابری مش��عل های لش��کریان، 
باعث فریب و ترس مادها ش��دند و در 
نتیجه ب��دون هیچ درگیری ب��ه پیروزی 
دس��ت یافتند.با این وج��ود »جنگ نرم« 
ب��ا مختصات تئوری��ک و پراتیک جدید 
خود بعد از شروع جنگ سرد و در اوج 
آن یعنی در دهه 70 میادی با مشارکت 

اس��اتید برجسته علوم سیاس��ی و علوم 
ارتباط��ات از جمله جوزف نای، هارولد 
الس��ول، جان کالینز، اعضای برجس��ته 
آژان��س اطاعات مرکزی امریکا )س��یا( 
و فرماندهان ارش��د پنتاگون با تأس��یس 
مرک��زی تح��ت عن��وان »کمیت��ه خطر 
جاری« طراحی، تدوین و عملیاتی ش��د 
که مهمترین ه��دف آن بمباران تبلیغاتی 
علی��ه بلوک ش��رق و به ویژه ش��وروی 
ب��ود که ظاه��راً بعد از فروپاش��ی اتحاد 
جماهیر ش��وروی این کمیت��ه به »کمیته 
صل��ح ج��اری« تغییر ک��رده و همچنان 
فعال است و کانون تهاجمات روانی آن 
جهان اسام و به ویژه جمهوری اسامی 
ایران و ه��واداران منطقه ای آن از جمله 
حزب اهلل، حماس و کش��ورهای دوست 
ایران است. کشور ما به دلیل برخورداری 
از فرهنگ و تمدن کهن ایرانی- اسامی، 
اصالت نژادی، وسعت سرزمین، کمیت و 
کیفیت جمعیت، امکانات نظامی، اقتدار 
سیاس��ی، نفوذ منطق��ه ای و بین المللی، 

منابع طبیعی، س��رمایه اجتماع��ی، درایت 
و توانمن��دی رهبران فرهنگی و سیاس��ی، 
یکپارچگی انس��جام ملی و مهمتر از همه 
تمسک به فرهنگ و مکتب اهل بیت علیهم 
السام و التزام به نظریه والیت فقیه الگویی 
مترقی و متعالی برای کشورهای اسامی و 
عامل مهمی در بیداری و خیزش ملت های 
اسامی منطقه اس��ت. بنابراین غرب و در 
رأس آن ایاالت متحده کانون حمات نرم 
و براندازانه خود را متوجه ایران اس��امی 
کرده اند و در کنار تحمیل 8 س��ال جنگ 
تحمیلی، کودتاه��ای گوناگون، حمایت از 
گروه های ضد انقابی و ایجاد اغتش��اش 
در کش��ور، از انواع متدهای جنگ نرم در 
حوزه های گوناگونی از جمله سینما، تئاتر، 
رمان و ادبیات داس��تانی، شعر، رسانه های 
دیجیتالی، گروه های مج��ازی و حقیقی، 
معنویت ه��ای س��اختگی و عرفان های 
دروغی��ن و... بهره برده اند ک��ه در مجال 
خود به تفصیل ب��ه این عرصه ها خواهیم 

پرداخت.

رسانه ها مركز قدرت جنگ نرم
م��ا در دنیایی زندگی می کنیم که برای اخبار و 
داده های جدید گرسنه است و هر کشوری دسترسی 
سریع تری به اخبار و اطاعات برای شهروندان خود 
فراهم کند، از بقیه جلوتر می افتد. اگر همین شرایط 
را در رقابت کشورها در نظر بگیریم، نمی توان ادعا 
و نظریات بس��یاری از کارشناسان سیاسی در مورد 
»جن��گ دیجیتالی عصر جدی��د« را انکار کرد. این 
روزها، کشورها و قدرت های سلطه گر با بهره گیری 
از بیش��ترین حجم اطاعات و انتقال آنها، اهداف 
خود را در خارج از مرزهای س��رزمینی جس��تجو 
می کنند و به همین منظور رس��انه های قدرتمندی 
برای انتقال اطاعات و تفکرات استعماری خود به 
مردم کش��ورهای مختلف جهان راه اندازی می کنند 
ک��ه ه��ر روز تعداد آنه��ا در حال افزایش اس��ت. 
اکن��ون به جرأت می توان گفت حفظ و گس��ترش 
قدرت اس��تکباری نظام س��لطه به حضور و ظهور 

رسانه هایشان در این دنیای دیجیتال وابسته است.
رس��انه ها پل ارتباطی و بلکه وس��یله  تسلط بر 
افکار، اراده و احساس��ات بش��ریت دوران معاصر 
به ش��مار می آیند. مراکز رس��انه های استکبار که به 
مدرن ترین فن��اوری جهانی مجهزند ، از یک س��و 
ابزاری در جهت اج��رای عملیات روانی قدرت ها 
علیه ملت ها و دولت های مستقل هستند و از سوی 
دیگر وسیله ای برای کنترل، تضعیف، جهت دهی و 
هدایت جوانان در سراسر جهان محسوب می شوند. 
با توجه به تحوالت عظیم در بهره گیری از رسانه ها، 

نظام سلطه از رسانه های نوین دیداری، شنیداری و 
نوشتاری، برای تحمیل اراده  خود بر ملت ها استفاده 
می کن��د. با نگاهی به عملکرد امریکا در جنگ های 
ویتنام، بالکان، کارائیب، افغانستان، دو جنگ خلیج فارس و 
همچنین اقدامات روانی و رسانه ای اش علیه انقاب 
اس��امی، آنچه مسلم می نماید، این است که جنگ 
رس��انه ای از برجس��ته ترین مؤلفه های جنگ نرم و 
کمک به پیشبرد جنگ سخت است. عملیات روانی 
حتی بدون نیاز به جنگ سخت، به عنوان مهمترین 
جنگ  مدرن در جهان کنونی محس��وب می شود. از 
آنجا که قدرت ها توان به میدان آوردن نیروی نظامی  را 
ندارند و یا جامعه  آنان قادر به تحمل تلفات انسانی 
نیس��ت، به جنگ رسانه ای روی می آورند و از این 
اب��زار بهره برداری می کنند. در عصر کنونی به دلیل 
پیچیدگی اجتماعی و اهمیت یافتن نقش رسانه های 
جمعی در ایجاد روابط جوامع، کاربرد این وس��ایل 
در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی 
 بیش از پیش مش��هود است و اثر آن را می توان در 
ظهور رفتارهای جدید و با تمایل به غرب در میان 

جوامع در حال توسعه مشاهده کرد.
رسانه های قدرت و قدرت رسانه ها

رس��انه ها در تمامی جنگ های قرن بیس��تم به 
مثابه ابزاری برای جنگ روانی و تبلیغات جنگی از 
سوی بسیاری از کشور ها مورد استفاده قرار گرفتند. 
امری��کا در جنگ ویتن��ام از رس��انه ها و ابزار های 
تبلیغی و رسانه ای، بهره برداری کرد اما پرده برداری 

رس��انه های آزاد از جنایات امریکا در ویتنام افکار 
عمومی  را به ش��دت تحت تأثیر قرار داد و تصاویر 
تکان دهنده در س��ال 1972 منجر به عقب نش��ینی 
نیرو های امریکایی در سال بعد شد. امریکا با درسی 
که از جنگ ویتنام و عملکرد رس��انه ها گرفته بود، 
در جنگ های بعدی سیاست های رسانه ای خود را 
بازبینی و هدای��ت و از ورود خبرنگاران به مناطق 
جنگ��ی جلوگیری کرد. در س��ال 1991، در جنگ 
اول خلیج فارس رس��انه های غربی اجازه  ورود به 
خطوط جنگی را پیدا نکردند. در جنگ کوزوو نیز ناتو 
هر روزه کنفرانس مطبوعاتی برگزار می کرد و در آن 
تصاویر  از قبل تهیه ش��ده را با چارچوب مشخص 
و معین در اختیار رس��انه ها ق��رار می داد. در جنگ 
افغانستان نیرو های شرکت کننده در جنگ در قبال 
افکار عمومی  دنیا شیوه  سکوت و ضد اطاعات را 
در پی��ش گرفتند. واقعیت آن اس��ت که فرماند هان 
و س��ربازان جنگ رس��انه ای، استراتژیس��ت های 
عملیات روانی و متخصصان تبلیغاتی و کارگزاران 
رس��انه ای بین المللی هستند اما سربازان این جنگ، 
نویسندگان، خبرنگاران، مفس��ران، تصویربرداران، 
تولیدکنندگان خب��ری و مطبوعات��ی، کارگردانان، 
تهیه کنندگان و عکاس��ان رسانه ها هستند که ساح 
و تجهیزاتشان، رادیو، تلویزیون، اینترنت، ماهواره، 
خبرگزاری ها، دوربین ها، کاغذ و قلم و دستگاه های 

چاپ و نشر و... است.
در پش��ت صحنه  عملیات رس��انه ای، سیاست 
رس��انه ای قدرت ها و نظام س��لطه به مثابه راهبرد 
این حرکت قرار گرفته است که به صورت رسمی  
و س��ازمان یافته ام��ا پنهان با اختص��اص بودجه ای 
س��ری توس��ط س��ازمان های اطاعاتی و امنیتی و 
سرویس های جاسوس��ی و تشکیات ویژه  نظامی  
هدایت می شود. بخش دیگری از متولیان و رهبران 
رس��انه ها صاحبان پول و س��رمایه ها هستند. آنان 
به منظور افزایش سرمایه های بی حد و حصر خود، 
جنگ رس��انه ای به راه می اندازند و ملت ها را برای 
مص��رف کاالی خ��ود و یا گرایش به س��وی خود 

رهبری می کنند.
فراگیری رس��انه های جمعی متنوع و مدرن در 
عص��ر کنونی که اذ هان و افکار مخاطبان دش��من، 
خودی و بی طرف را هدف قرار داده است، همراه با 
ویژگی دو سویه بودن آن، آثار منفی و مثبت فراوانی 
را به دنبال داش��ته اس��ت. بهره گیری نظام سلطه از 
ابزار ها و فنون جنگ رس��انه ای در جهت کسب و 

حفظ منافع به کشف و اختراع و ساخت ابزارهای 
فرامدرن منجر شده است به گونه ای که طرف های 
درگیر به جای جنگ سخت و نظامی،  به جنگ نرم 
و رس��انه ای و عملیات روانی گرایش پیدا کرده اند 
و از ابزارهای رس��انه ای خود برای تضعیف کشور 
هدف و کسب منافع خود از روند تضعیف کشورها 

استفاده می کنند.
سدی در برابر جریان آزاد اخبار

رس��انه های جهانی ام��روز نق��ش و جایگاه 
بی س��ابقه ای در کنت��رل و هدایت اف��کار عمومی 
یافته ان��د. آنچ��ه عموم��ًا در رس��انه های غرب��ی 
می بینی��م، مناظری مجازی بوده ک��ه گاه با دنیای 
واقعیت به کلی متفاوت  هستند. در کشوری مانند 
امریکا، رس��انه های خبری تح��ت نفوذ و مالکیت 
شرکت های غول پیکر اقتصادی در انتقال و تفسیر 
اخبار، عمدتًا منعکس کننده  ایدئولوژی طبقه  حاکم 
جامعه  هستند. در عین حال، رسانه ها گاه این تصور 
را برمی انگیزانند که آزاد و مس��تقل بوده و قادر به 
ارائه  گزارش های متعادل و تفسیرهای منطقی اند. 
مخاطبان این رسانه ها، بسته به ویژگی های فردی 
خود، کم یا زیاد در معرض تبلیغات روانی جمعی 
قرار دارند. همه  اخبار به رس��انه ها می رس��د ولی 

آنها همه چیز را منتشر نمی کنند. 
کس��انی که به بهانه  تع��دد و تنوع موضوعات 
و محدودی��ت زم��ان پخ��ش اخب��ار، راه ورود 
جریان اخبار به ذهن ما را س��د می کنند، برخی را 
انتخاب، بعضی را انکار و بعضی دیگر را تحریف 

می کنند.
آنچ��ه به عن��وان اخبار در رس��انه های امروز 
غرب می بینیم یا می ش��نویم، عمدت��ًا »منتخب« و 
»هدفمند« بوده و عل��ل و پیامد های یک واقعه را 
بر اساس دیدگاهی ویژه و منحصر به فرد، بررسی 
می کنند. به ندرت به اخباری برمی خوریم که دقیق 
و مستند ارائه ش��ده و مبتنی بر آمار و ارقام موثق 
باش��د. تلخ  تر اینکه با گذش��ت سال ها از تبلیغات 
رسانه ای غرب و پیشرفت روزافزون فناوری های 
ارتباطات��ی و علوم ش��ناختی در چن��د دهه اخیر، 
ق��وه  قض��اوت و تحلی��ل مخاطب��ان جهانی این 
رس��انه ها رو به کاس��تی نهاده اس��ت و همین امر 
باعث شده حتی ساده ترین دروغ ها در رسانه های 
غربی به امری مستند و قابل هضم برای شنوندگان 

یا بینندگان تبدیل شود. 
    تنظیم برای زاینده رود:سپیده نصر اصفهانی 

خبر های خوش پیروزی ایران  در جنگ نرم 
در راه است

قائ��م مق��ام وزیر اطاعات گف��ت:  در حال 
حاض��ر دش��من ب��ا ایجاد فض��ای مج��ازی و 
صرف بودجه های س��نگین به دنبال پیروزی در 
جنگ نرم اس��ت اما طی روزهای آتی خبرهای 
مسرت بخشی از پیروزی ایران در این جنگ نرم 
اعام خواهی��م کرد. قائم مق��ام وزیر اطاعات 
در همایش استراتژی رس��انه های داخلی مقابل 
جن��گ نرم با اع��ام این مطلب گف��ت: طومار 
پرونده ه��ای جنگ ن��رم در ایران که از س��وی 
دش��منان ایران باز ش��ده ب��ود به زودی بس��ته 
خواهد ش��د و ای��ران موفقیت جن��گ نرم را از 
اس��رائیل، امری��کا و انگلی��س خواه��د گرفت.
ظاین مقام مس��ئول اظهار داشت: جنگ نرم 
ابعاد مختلف و قابل بررس��ی دارد و اصوالً یکی 
از پایه های این جنگ بیگانگان هستند. قائم مقام 
وزیر اطاع��ات ادامه داد: بش��ر از ابتدا تاکنون 
ان��واع جنگ های مختلف را تجربه کرده اس��ت 
که ملموس ترین آن جنگ نظامی است. این مقام 
مسئول با اشاره به اینکه ایران در سال 59 جنگ 
نظامی و جنگ امنیتی را تجربه کرده و از آنها با 
موفقیت بیرون آمده است، اظهار داشت: مهمترین 
هدف جنگ نرم که یک جنگ تمام عیار اس��ت، 
سقوط حاکمیت ملی و نشاندن حاکمیت وابسته 
اس��ت اما باید به خاطر داش��ته باشیم در برخی 
از جنگ ه��ا مهمتری��ن هدف به دس��ت گرفتن 
برخی از کش��ورهای مورد نظ��ر یا حاکمیت آن 
کش��ور است تا بدین وسیله دشمن بتواند کشور 
آسیب خورده را در راستای اهداف خود هدایت 
ک��رده و آن��ان را ملزم به پذیرش خواس��ته های 
خود کند. این مقام مس��ئول خاطرنشان کرد: در 
جنگ نرم تغییر سیاست ها، یکی دیگر از اهداف 

اس��ت زیرا این امر می تواند س��ایر سیاست های 
دش��من را تضمین کند. وی گفت: در جنگ نرم 
فلش اصلی به س��مت تغییر سیاس��ت ها است. 
قائ��م مقام وزیر اطاع��ات از تهاجم فرهنگی و 
ایجاد فس��اد اقتصادی بین مدی��ران و جامعه به 
عن��وان دو مؤلفه برای ایج��اد جنگ نرم نام برد 
و اذعان داش��ت: رهبر فرزانه انقاب اس��امی 
از تهاج��م فرهنگی، ش��بیخون و نات��و فرهنگی 
و همچنین فس��اد اقتصادی به عنوان دو ریش��ه 
ایج��اد جنگ نرم یاد کرده و خواس��تار مقابله با 
آن ش��ده اند. وی با اشاره به وقوع حوادث اخیر 
تصریح کرد: پایه های این حوادث از قبل برنامه 
ریزی ش��ده و دشمن پیش��اپیش در صدد نفوذ 
در طیف های مختل��ف برآمد. وی گفت: ممکن 
است عده ای طبق تحلیل های خود معتقد باشند 
که جنگ ن��رم در ایران عمل��ی نخواهد بود اما 
دش��منان ما بر اس��اس اطاع��ات، ارزیابی ها و 
تحلیل هایش��ان برای کشور ما طراحی و تصمیم 
گیری می کنن��د و کاری به تحلیل های داخلی ما 
ندارند.این مقام مس��ئول اذعان داشت: در جنگ 
نرم دشمن سعی می کند تا بتواند در بین کادرهای 
حاکمیت نفوذ کرده و منابعی را برای خود جذب 
کند و س��پس با هدف قرار دادن جامعه، در متن 
آن ایجاد موج کرده و از س��وی منابع حاکمیتی 
خ��ود بر آن غلبه می کن��د.وی گفت: عده ای در 
امریکا و انگلیس با هدایت های خود خواسته اند 
در داخ��ل یک اقلی��ت را در نق��ش اکثریت به 
نمایش درآورن��د و آن فرصت انتخابات بود که 
مردم در آس��تانه تحری��ک و تأثیرپذیری بودند. 
در این ش��رایط بهترین حرف آن��ان برای انجام 
این کار ش��ایعه »تقلب در انتخاب��ات« بود. قائم 
مق��ام وزیر اطاعات ادامه داد: تاش و مقابله با 
حربه های دشمن برای ایجاد جنگ نرم در کشور 
به نتیجه رسیده و طومار جنگ نرم در ایران بسته 
خواهد ش��د. وی اف��زود: مهمترین هدف جنگ 
نرم، س��قوط حاکمیت ملی و نشاندن حاکمیت 

وابسته است.

برخی از مهمترین شیوه های عملیاتی پیروان 
دکترین براندازی نرم برای تغییر رفتار و یا تضعیف 

نظام مقدس جمهوری اسامی ایران عبارتند از:
ــی به عملیات های آفندی  ــعه بخش توس

جنگ رسانه ای
یکی از مهمترین ابزارهای ناتوی فرهنگی برای 
بی ثبات س��ازی نظام امنیت اجتماعی، گسترش 

هدفمند شبکه های ماهواره ای است. 
به عنوان مث��ال هم اکنون 5/4 میلیون گیرنده 
ماهواره ای غیر مجاز در کشور فعال است و از 17 
هزار و 666 شبکه ماهواره ای جهانی، نزدیک به 
سه هزار شبکه در داخل کشور قابل دریافت است. 
از این تعداد 380 شبکه به موسیقی، 74 شبکه به 
تبلیغات مد لباس و لوازم آرایش، 273 ش��بکه به 
تبلیغ ادیان ساختگی و 235 شبکه به برنامه های 

مبتذل اختصاص یافته اند.
از طرفی مجلس نمایندگان ایاالت متحده با 
تخصیص بودجه س��االنه به توس��عه شبکه های 
ماهواره ای فارس��ی زبان ضد انقاب، به صورت 
مس��تقیم در امور داخلی جمهوری اسامی ایران 
مداخله می کند زیرا این ش��بکه ها با بهره گیری 
از ترفندهای تبلیغاتی تاش می کنند زمینه های 
ناامنی های مدنی در پنج سطح صنفی، دانشجویی، 

قومی، فرقه ای و اجتماعی را فراهم کنند.
ــای  ــه جنگ ه ــق و دامن ــترش عم گس

اطالعاتی
تاش »شبکه های جاسوسی« امریکا و رژیم 
صهیونیس��تی برای نفوذ  در نهادهای استراتژیک 
نظام با هدف بی ثبات سازی نظام امنیت اجتماعی، 
گسترش »نافرمانی مدنی« و رفع خاء اطاعاتی 
در ردیف تهدیدات ن��رم نظام مقدس جمهوری 
اسامی ایران تعریف می شود که برخی مصادیق 

آن عبارتند از:
- تحری��ک ب��ه ایج��اد و گس��ترش برخی 
تنش های قومی در استان های شمال غربی کشور 
توس��ط عوامل جاسوس��ی رژیم صهیونیستی در 

کردستان عراق و جمهوری آذربایجان.
- رف��ع خاء اطاعاتی پیرامون تأسیس��ات 

هسته ای و موشکی جمهوری اسامی ایران.
ابهام اطاعاتی در رابطه با قابلیت های آفندی 
و پدافندی نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران 

می توان��د نوعی بازدارندگی روانی نامتقارن را در 
برابر س��ناریوهای تهدیدزای دشمنان نظام ایجاد 
کند به همین دلیل دستیابی به اطاعات طبقه بندی 
شده نظامی همواره به عنوان یکی از کارویژه های 
شبکه های جاسوسی رژیم صهیونیستی و ایاالت 
متحده همواره مطرح بوده و از مصادیق آن می توان 
به شناسایی و دستگیری شبکه جاسوسی موساد 
از مراکز نظامی توسط سازمان حفاظت اطاعات 
سپاه و یا اعدام جاسوس رژیم صهیونیستی )علی 
اشتری( توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( اشاره 
ک��رد که بیانگر دوره جدید جنگ اطاعاتی رژیم 

اشغالگر قدس و جمهوری اسامی ایران است.
ایجاد و توسعه هدفمند جنگ های فرقه ای 
ــی و خارجی جمهوری  در محیط امنیتی داخل

اسالمی ایران
یک��ی از ابزاره��ای دکترین بران��دازی نرم با 
محوریت تضعیف اقتدار جهان اس��ام، عملیاتی 
کردن تنش های عقیدت��ی � قومی با بهره گیری 
از ترفندهای عملیات روانی � رس��انه ای اس��ت؛ 
به عبارتی متولیان ناتوی فرهنگی قواعد و محیط 
بازی ژئوپلتیک جهان اس��ام را طوری مدیریت 
می کنند ک��ه دورنمای آن به س��مت هدر رفتن 
بخش��ی از ظرفیت و منابع م��ادی و معنوی ملل 
اسامی به سمت مهار تنش های فرقه ای متمرکز 
شود که در صورت عدم تبیین پاداستراتژی مناسب، 
می تواند عمق استراتژیک امنیت داخلی و خارجی 
جمهوری اسامی ایران را با تهدیدهای ساختاری 

هویتی مواجه کند.

گروه های ه��دف در جنگ نرم، رهبران، نخبگان 
و توده های مردم هس��تند. نخبگان نیروهای میانی را 
تش��کیل می دهند و می توانند به عنوان تصمیم گیران 
و تصمیم سازان یک حکومت مطرح باشند. نخبگان 
جامعه  مدنی مانند رهبران احزاب و... هم با آشفتگی 
ذهنی خ��ود، می توانند ترس را به ذه��ن مردم انتقال 
دهند، وحش��ت ایجاد کنند و روحی��ه ملت را درهم 
بشکنند. بنابراین گروه های هدف مشخص هستند اما 
عملیات نرم طبیعتاً برای یک رهبر یا رهبران سیاسی 
متفاوت اس��ت با آنچه با توده مردم یا نخبگان انجام 
می ش��ود. نبرد اصلی در جنگ نرم ی��ا »soft war« و 
جنگ س��خت یا »Hard war« برای اعمال قدرت 
است. یعنی یک کشور، حزب یا گروه یا فرد می خواهد 
برطرف مقابل که ممکن است یک کشور یا حزب، یا 
فرد دیگری باش��د، اعمال کنترل و اعمال قدرت کند. 

بر اساس تعریف رابرت دال و دیگران، اعمال قدرت 
آن اس��ت که طرف مقابل شما کاری را انجام دهد که 
شما نمی خواهید اما او می خواهد. در عملیات نرم فرد 
این کار را با اختیار خود انجام می دهد، در حالی که در 
عملیات سخت شما او را با زور وادار می کنید تا مطابق 
خواسته شما تغییر رفتار دهد. در نبرد نرم این حرکت 
به گونه ای انجام می پذیرد که فرد با میل خود یا خاف 
میل خود عملی را انجام می دهد که نهایتاً به نفع شما 
اس��ت ولی شما در مورد آن زور به کار نبرده اید. اینجا 
روش های دیگری وجود دارد که یکی از آنها »فریب« 
یا »بزرگ نمایی« است که باعث تضعیف روحیه طرف 
مقابل می ش��ود و فرد، آمادگ��ی الزم را برای پذیرفتن 

نظرات دیگران پیدا می کند. 
بنابراین در جنگ نرم، تأثیرگذاری از نوع غیرمستقیم 

است.

ماهیت زور در جنگ نرم
ماهیت زور یا اعمال اقتدار در جنگ نرم با ماهیت 
آن در جنگ س��خت متفاوت است. زور یعنی ایجاد 
تغییر در رفتار دیگران، بر خاف میل آنها. در جنگ نرم 
همین اتفاق رخ می دهد و ممکن است خاف میل فرد 
باش��د اما فرد خودش آن را چندان احساس نمی کند. 
تصور کنید فردی را که کاهبرداری می کند؛ او به نوعی 
مبلغی پول را از دست شخصی درمی آورد اما با فریب و 
روش هایی که شخص را وادار می کند با دست خودش 
این کار را انجام دهد. حال تصور کنید دزدی با زور پول 
شخصی را در خیابان  بقاپد؛ هر دو به نحوی با استفاده 
از زور ای��ن کار را انجام داده ان��د اما ماهیت این زور، 
متفاوت است.از لحاظ روانشناسی، انسان یک سیستم 
است که مجموعه ای درون داد )اطاعاتی که به فرد داده 
می شود( و مجموعه ای برون داد دارد. اگر شما بتوانید 

درون داد و اطاعاتی را که به ذهن او وارد می ش��ود به 
نوعی کنترل کنید، تا حدودی می توانید رفتار برونی او 
را ه��م کنترل کنید. وقتی ورودی یک کارخانه کنترل 
ش��ود، خروجی آن را نیز در کنترل است. در نبرد نرم، 
همین کار صورت می گیرد. اطاعات مورد نیازی که 
ظاهراً مفید است، به فرد داده می شود اما این اطاعات 
ممکن است »درست«، »گزینش شده« یا »اشتباه« باشد. 
نهایتاً رفتاری که از فرد منتج می شود، رفتاری است که 

شما مایلید صورت پذیرد. 
نخبگان هر خبری را که می شنوند، نمی پذیرند. زیرا 
خود یک سیستم گزینشی دارند. اما بخش بزرگی از 
توده  مردم هرچه را که می ش��نوند، می پذیرند، این در 
حالی است که نخبگان در بخش عمده  آنچه می شنوند، 
ش��ک می کنند. بنابراین در عملیات ن��رم روش های 

مختلفی دنبال می شود تا نتیجه دلخواه حاصل شود.

اعمال قدرت بر گروه های هدف

راهبردهای امنیتی ایران در مقابله
 با جنگ نرم مخالفان

جنگ نرم یعني چه؟
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اصفهان

معاون اداری و مالی شهرداری اصفهان خبر داد:
نخستین نمایشگرهای لیزری کشور در 

فضای باز ارگ جهان نما

نخستین بار در کش��ور نمایشگرهای 
لیزری تصاویر س��ه بعدی انیمیش��ن های 
رنگی را هماهنگ با موس��یقی در فضای 

باز جهان نما به تصویر می کش��ند.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
روابط عمومی شهرداری اصفهان، مهندس 
حسام نژاد معاون اداری و مالی شهرداری 
اصفهان با اع��ام این خبر به اجرای طرح 
با مش��ارکت یکی از شرکت های شهرک 
علمی و تحقیقاتی استان و مشاوران آلمانی 
اش��اره کرد و گفت: این ط��رح که در آن 
ترکیب��ی از نورهای رنگی و صوت فضای 
مطلوبی را برای بیننده ایجاد می کند برای 
نخستین بار در کشور و در اصفهان تجربه 

می شود.
وی اضاف��ه ک��رد: برنام��ه ریزی های 
الزم انج��ام ش��ده ت��ا تصاویر با اس��تفاده 
از موس��یقی های ش��ناخته ش��ده کشور و 
تصاویر زیبا بومی سازی شود و در فضایی 
شبیه س��ازی شده تصاویر س��ه بعدی در 

رنگ ه��ای مختلف همزمان با موس��یقی 
احساس خوبی را به بیننده القا کند. حسام 
ن��ژاد با بی��ان اینکه غیر از مش��اهده عینی 
حق مطلب در بیان تفس��یر ای��ن طرح ادا 
نمی شود، یادآور ش��د: این طرح رسمًا با 
اس��تقبال خوب مردم و حضور مس��ئوالن 
ش��هری افتتاح ش��د و قرار است با توجه 
به نظر مدیریت جهان نما هر ش��ب کلیپ 
هایی 10 تا 15 دقیقه ای تصاویر انتزاعی و 
تجسمی را با تولید لیزر و انعکاس آینه ها 

در فضای باز جهان نما نمایش دهد.
مهن��دس جعف��ری پیمانکار ش��رکت 
مجری این طرح هم با تش��ریح چگونگی 
کار این نمایش��گرهای لی��زری گفت: دو 
لیزر رنگی س��ه وات با اس��تفاده از فضای 
ابرآلودی که از دستگاه های مه ساز تولید 
می شود انیمیش��ن هایی که از قبل در آن 
طراحی شده است را با رنگ های مختلف 
متناس��ب با موس��یقی و فض��ای موجود

به تصویر می کشد. 

22 میلیارد ریال در مصرف آرد یارانه اي
 اصفهان صرفه جویي شد

رئی��س هی��أت مدی��ره و مدیرعام��ل 
ش��رکت غله منطقه 10 اصفه��ان گفت: با 
آزادسازی آرد واحدهای پخت نان فانتزی 
در استان اصفهان بیش از 22 میلیارد ریال 
در مصرف آرد یارانه ای صرفه جویی ش��د. 
نص��راهلل نوری در گفتگو ب��ا فارس اظهار 
داشت: در راس��تای نامگذاری سال 88 به 
نام س��ال اصاح الگوی مصرف از سوی 
مقام معظم رهبری شرکت غله و خدمات 
بازرگان��ی منطقه 10 اصفه��ان با مدیریت 
مصرف آرد در س��طح استان و جابه جایی 
س��همیه ها از محل ه��ای کم مص��رف ب��ه 
آزادس��ازی  و  مص��رف  پ��ر  محل ه��ای 
واحده��ای فانتزی پ��زی از مهرماه س��ال 
جاری، اقدام ب��ه اجرایی کردن اصاح در 

مصرف کرده است. 
وی ادامه داد: عملیاتی کردن آزادسازی 
سهمیه آرد خش��که پزان از اسفندماه سال 
جاری در سطح اس��تان اصفهان و ارتقای 
س��طح کیفی آرد از دیگر اقدامات مؤثر در 
راس��تای کاهش مصرف آرد یارانه ای بوده 

است. 
رئی��س هی��أت مدی��ره و مدیرعام��ل 
ش��رکت غله منطقه 10 اصفهان افزود: در 
10 ماهه امس��ال منتهی به دی ماه نسبت به 
مدت مشابه س��ال گذشته مقدار 5 میلیون 
و 959 هزار و 120 کیلوگرم آرد یارانه ای 
در استان اصفهان صرفه جویی شده است.
نوری ادامه داد: آزادس��ازی آرد واحدهای 
پخ��ت نان فانت��زی و مدیریت بر مصرف 
آرد در استان سبب صرفه جویی 22 میلیارد 
و 990 میلی��ون و 284 ه��زار و 960 ریال 
در مصرف آرد یارانه ای در استان اصفهان 

شده است. 
وی بیان داش��ت: س��رانه مصرف آرد 
یارانه ای در حال حاضر به طور متوسط در 
سطح اس��تان اصفهان ماهانه برای هر نفر 
7/5 کیلوگرم اس��ت که این میزان کمترین 

سرانه در سطح کشور است. 

وی افزود: در م��ورد دورریزی میزان 
ن��ان مصرفی در کش��ور آمار مش��خص و 
قابل اس��تنادی در س��طح کشور در دست 
نیست ولی با توجه به کیفیت نان در استان 
اصفهان کمترین دور ریز در س��طح کشور 

مربوط به استان اصفهان است. 
نوری با بیان اینکه عدم اختاط گندم 
با واریته های مختلف در کارخانجات آرد 
و ع��دم تخمی��ر صحی��ح در نانوایی ها از 
جمله دالی��ل وجود دورری��ز در نان  های 
مصرفی در اس��تان اس��ت، گف��ت: تنظیم 
نبودن ماشین های پخت نان در نانوایی ها، 
دس��ته کردن نان تولیدی قبل از سرد شدن 
نان توس��ط مش��تری و خرید نان بیش از 
ح��د مصرف و نگهداری آن در یخچال از 
دیگر عوامل افزایش دورریز در بخش نان 

استان است. 
رئی��س هی��أت مدی��ره و مدیرعام��ل 
ش��رکت غله منطق��ه 10 اصفه��ان افزود: 
در س��طح اس��تان اصفهان غالبًا نانوایی ها 
به صورت س��نتی و تک واحدی اس��ت و 
تنه��ا یک مجتمع نان در ش��هر بهارس��تان 

وجود دارد. 
وی با بیان اینکه در گذش��ته به منظور 
بازسازی و بهس��ازی واحدهای پخت نان 
در استان، تس��هیات بانکی با سود اندک 
تخصیص داده ش��ده، افزود: از بهمن سال 
جاری نی��ز مبلغ 15 میلیارد و 959 میلیون 
و 500 هزار ریال تسهیات بانکی با سود 
اندک از طری��ق بانک های عامل برای این 
ام��ر در اس��تان اصفهان اختص��اص یافته 
است. نوری اضافه کرد: با نظارت بازرسان 
تعزی��رات و کارشناس��ان این ش��رکت و 
برخ��ورد قانونی ب��ا اس��تفاده کنندگان از 
ج��وش ش��یرین و جرایم س��نگین برای 
واحدهای متخلف، مصرف جوش شیرین 
در سطح این استان به حداقل رسیده و در 
بس��یاری از نانوایی ه��ا در پخت نان از آن 

استفاده نمی شود.

36 کیلومتر شبکه فاضالب در شهرهای 
چهارمحال و بختیاری اجرا شد

در 10 ماه س��ال ج��اری 36 کیلومتر 
اس��تان  ش��هر   12 در  فاض��اب  ش��بکه 

چهارمحال و بختیاری اجرا شده است.
حش��مت اهلل هاش��می مدیرعامل این 
ش��رکت گفت: در حال حاضر از مجموع 
26 شهر استان شهرهای شهرکرد، بروجن، 
فارس��ان، فرخش��هر، هفش��جان، سامان، 
جونق��ان، لردگان، کی��ان، ب��ن، فرادنبه و 
بلداجی تحت پوش��ش خدمات بهداشتی 
فاض��اب قرار دارند و مطالعات 6 ش��هر 

جدید نیز به پایان رسیده است.
مهندس هاش��می افزود: در این مدت 
4188 فقره انشعاب فاضاب به متقاضیان 
واگذار شده است که مجموع انشعاب های 

واگذار ش��ده فاضاب از ابت��دا تاکنون به 
73100 فقره می رسد.

وی افزود: در حال حاضر 56/3 درصد 
از جمعیت شهری استان به تعداد 283994 
نفر تحت پوش��ش خدمات فاضاب قرار 
دارن��د و مصمم هس��تیم ب��ه تدریج دیگر 
شهرهای اس��تان را نیز تحت پوشش قرار 

دهیم.
مهندس هاشمی تعداد تصفیه خانه های 
فاضاب فعال در اس��تان را 5 واحد ذکر کرد 
و افزود: تصفیه خانه فاضاب هفش��جان با 
82 درصد، تصفی��ه خانه فاضاب لردگان با 
5 درصد و تصفیه خانه فاضاب ش��هر بن با 

پیشرفت 3 درصد در حال احداث است.

شهردار اصفهان گفت:
همه شرایط برای سفر نوروزی پرنشاط فراهم است

تس��هیات نوروزی برای مسافران در 
قالب کمپهایی مجهز و آماده س��ازی شده 

است.
به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
روابط عمومی شهرداری اصفهان، دکتر سید 
مرتضی سقائیان نژاد شهردار اصفهان، ضمن 
اعام این موضوع گفت: شهرداری در محل 
کمپ ها سرویس هایی برای انتقال مسافرین 
به اماکن دیدنی ش��هر قرار خواهد داد و به 
مسافرین عزیز توصیه می شود برای تسهیل 

در رف��ت و آمد خود از این س��رویس ها 
استفاده کنند.

وی ادامه داد: ایستگاه های اطاع رسانی 
هم در سطح شهر در ایام نوروز فعال خواهند 
بود که نقشه جامع شهر را به مسافرین ارائه 
خواهن��د داد تا مس��افرین بتوانند از تمامی 
اماکن دیدنی شهر به خوبی مطلع شوند و در 

صورت عاقه از آن مکان ها بازدید کنند.
وی در ادام��ه اف��زود: اصفهان بیش از 
6000 اثر تاریخی در خود جا داده اس��ت و 

به مسافرین پیشنهاد داد غیر از اماکن دیدنی 
مشهور شهر از جمله میدان امام و پل های 
تاریخی از پارک های اصفهان و ارتفاعات 
صفه دیدن کنند.ش��هردار اصفهان در انتها 
گفت: امکانات سفر خوب در اصفهان فراهم 
ش��ده و لطف خداوند هم جاری است اما 
عامل مکمل این دو همکاری خود مسافرین 
هستند که امیدواریم با فراهم شدن این عامل، 
عزیزان سفر پرنشاط و خوبی در ابتدای سال 

جدید داشته باشند.

بهبود بهره وری و سرعت بخشی 
به فرآیند خصوصی سازی

جلس��ه مجم��ع عمومی ش��رکت آب 
و فاض��اب اس��تان اصفه��ان ب��ا حضور 
مهندس ثمره هاشمی رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضاب 
کشور، صاحبان سهام، اعضای هیأت مدیره 
و بازرس��ین ش��رکت و جمع��ی از مدیران 

برگزار شد.
هدف از برگزاری این جلس��ه تصویب 
بودجه سال 89 شرکت، بررسی صورتهای 
مالی س��ال 87، طرح تمل��ک دارایی ها و 
صورته��ای مالی 6 ماهه و افزایش س��هام 

شرکت عنوان شد.
س��یدمهدی ثمره هاش��می با اشاره به 
جایگاه مهم و قابل توجه استان اصفهان در 
میان سایر اس��تان های کشور ضمن تقدیر 
از فعالیتهای صورت گرفته در شرکت آب 
و فاضاب اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: 
اقداماتی که در این ش��رکت انجام می شود 
باید متناس��ب با شأن این اس��تان به عنوان 
»نصف جهان« و »پایتخت فرهنگ و تمدن 

ایران اسامی« باشد.
وی ب��ا اش��اره به نی��روی انس��انی به 
عنوان مهمترین س��رمایه شرکت و با تأکید بر 
برنامه ریزی جهت بهبود بهره وری و کاهش 
هزینه ه��ای ج��اری گف��ت: آموزش های 

کوتاه م��دت و بلندمدت کارکن��ان باید به 
صورت تخصصی و کاربردی انجام شود و 
نتایج آن مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد 
به نحوی که پس از تعدیل نیروی انس��انی 
فعلی اف��راد توانمند، جایگزی��ن نیروهای 

گذشته شوند.
رئی��س هی��أت مدی��ره و مدیرعام��ل 
ش��رکت آب و فاض��اب کش��ور ضم��ن 
تأکی��د بر اجرای اصل 44 قانون اساس��ی و حاکم 
س��ازی روح خصوصی س��ازی ب��ر جامعه 
افزود: عاوه ب��ر مالکیت بخش خصوصی 
ب��ر طرح ه��ای ش��رکت، بهره ب��رداری و 
نگه��داری از پروژه ه��ا نیز بای��د بر عهده 
بخش خصوصی قرار گیرد و ش��رکت آب 
و فاض��اب باید عهده دار وظیفه نظارت و 
تنظیم سیاست های راهبردی شود. مهندس 
س��ید مهدی ثمره هاشمی در پایان بر لزوم 
تکمیل طرح های نیمه تمام و نظارت مؤثر 
بر کار پیمانکاران و مشاوران و در صورت 
لزوم برخورد جدی با تخلفات اش��اره کرد 
و درخص��وص پدافند غیرعامل و مدیریت 
بحران اظهار داش��ت: س��رمایه گذاری در 
زمینه مدیریت بحران باید به صورت جدی 
در نظر گرفته ش��ود و ج��زء اولویت های 

کاری شرکت قرار گیرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری 
اصفهان ب��ا حمایت از پیاده س��ازی طرح 
دوچرخه سواری معتقد است:  با تاش بیشتر 
روی توس��عه سیس��تم حمل و نقل شهری و 
کاهش تولید گازهای گلخانه ای می توان شهر 

را به محل مناسبی برای زندگی تبدیل کرد.
مصطفی نوریان با اشاره به اینکه طرح اولیه 
آزمایشی ایستگاه های دوچرخه در میدان های 
امام حسین و انقاب بسیار موفقیت آمیز بوده 
اس��ت، اظهار داش��ت: پس از راه اندازی س��ه 
ایستگاه دوچرخه دیگر در سطح شهر اصفهان 
اس��تقبال شهروندان از این طرح زیاد شده و تا 
عید نوروز 5 ایستگاه دیگر در شهر راه اندازی 

می شود.
آمارها حاکی است در دهه 60 بالغ بر 15/4 
درصد از س��فرها در س��طح شهر با دوچرخه 
انجام می شد که در حال حاضر به 3/8 درصد 
تقلیل یافته اس��ت. محدوده ش��ش کیلومتری 
درون بافت تاریخی اصفهان در حالی به عنوان 

معبر اصلی دوچرخه س��واری در اصفهان در 
نظر گرفته ش��ده که نوریان با اشاره به تأثیرات 
استفاده از دوچرخه در سطح شهر معتقد است: 
معابر محدوده میدان عتیق، ظرفیت مناس��بی 
برای گس��ترش و توس��عه دوچرخه سواری 
را دارا اس��ت و با توجه ب��ه برنامه ریزی های 
صورت گرفته، ایستگاه های دوچرخه در این 
منطقه توسعه خواهد یافت. وی از اجرای فاز 
دوم این طرح در آینده نزدیک خبر داد و اعام 
کرد: تمام ایستگاههای دوچرخه مکانیزه خواهد 
شد و شهروندان با خرید کارت هوشمند حمل 
و نقل ب��ا قابلیت چند منظ��وره می توانند از 
دوچرخه استفاده کنند و دیگر نیازی به تحویل 
کارت ملی نخواهد بود. بنابراین گزارش، اعتبار 
اولیه ب��رای طرح ایس��تگاه های دوچرخه در 
سطح شهر اصفهان 300 میلیون تومان با 700 
دس��تگاه دوچرخه در نظر گرفته شده است و 
پیش بینی می شود در سال های آینده این تعداد 

به 5 هزار دستگاه برسد.

در آستانه سال جدید، سومین جشنواره 
گل و گی��اه از س��وی س��ازمان میادی��ن و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
و مجموعه ای از تولید کنندگان گل و گیاه 
کشور، تا 7 اسفند ماه سال جاری در محل 
بازار گل و گیاه ش��هرداری برگزار شد. این 
در حالی است که از دومین جشنواره گل و 

گیاه بیش از 85 هزار نفر بازدید کردند.
به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
اصفه��ان،  ش��هرداری  عموم��ی  رواب��ط 
مدیرعامل س��ازمان میادین و س��اماندهی 
مشاغل ش��هری شهرداری اصفهان حمایت 
از تولیدکنندگان و س��رمایه گذاران بخش 
خصوصی در صنعت گل استان و گسترش 
فرهن��گ اس��تفاده از گل ه��ای طبیعی را 
هدف اصلی این جشنواره دانست و گفت: 
جشنواره گل و گیاه تا جمعه در محل بازار 
گل و گی��اه واقع در خیابان ج��ی، خیابان 
همدانیان بعد از ترمینال جی از س��اعت 8 

تا 22 برپا است.

وی اف��زود: در ای��ن جش��نواره حدود 
45 شرکت تولیدکنندگان برتر از شهرهای 

مختلف کشور حضور دارند.
وی اضافه کرد: با راه اندازی بازار گل 
و گیاه در اصفهان عاوه بر اینکه هزینه ها 
کاهش می یابد، گل ها نیز با کیفیت بهتری 

به دست مصرف کننده می رسد.
ایش��ان با اشاره به مشخصات این بازار 
تصریح ک��رد: بازار گل و گیاه ش��هرداری 
حدود 17 ه��زار مترمربع وس��عت دارد و 
توانس��ته برای بیش از 100 نفر تولید کننده 
و زیرمجموع��ه آنان اش��تغال پایدار ایجاد 

کند.
مدیرعام��ل س��ازمان میادی��ن می��وه و 
ت��ره ب��ار ش��هرداری با اش��اره ب��ه دومین 
جش��نواره گل و گیاه اظهار داشت: از این 
جش��نواره طی چهار روز بیش از 85 هزار 
نفر بازدید کردند و امید اس��ت با توجه به 
اینکه در آستانه سال جدید هستیم استقبال 

سومین جشنواره بیش از این تعداد باشد.

وزیر بهداشت:

زنان محور سالمت جامعه هستند
وزیر بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشکی در پیامی به همایش ملی ارتقای 
س��امت زنان در ش��هرکرد اعام کرد: 

زنان محور سامت جامعه هستند.
به گزارش فارس، مرضیه وحید دستجردی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با صدور پیامی ب��ه همایش ملی ارتقای 
س��امت زنان در ش��هرکرد که از سوی 
دکت��ر ایمان��ی رئی��س دانش��گاه علوم 
پزشکی چهارمحال و بختیاری ایراد شد، 
با تأکید بر ضرورت حفظ سامت زنان 
در جامعه، آورده اس��ت: سامت زنان با 
توجه به جای��گاه واالی آنها در جوهره 
خلقت به ویژه در ش��کل گیری فرهنگ، 
تربی��ت، س��عادت و حف��ظ و ارتق��ای 
س��امت خانواده و جامع��ه دارای نقش 
تعیین کننده ای است تا حدی که می توان 
ادعا کرد اگر سامت محور توسعه است 

زنان محور سامت جامعه هستند.
این پی��ام می افزاید: قانون اساس��ی 
جمهوری اسامی ایران سامت افراد را 
یک حق اساسی دانسته و تأمین نیازهای 
س��امت آنه��ا را تکلی��ف اصلی دولت 
برش��مرده است. وزیر بهداشت در ادامه 
این پیام تأکید کرده است: منشور حقوق 
زن��ان در نظام جمهوری اس��امی ایران 
نیز بر حق س��امت زن��ان در بهره  مندی 
و دسترس��ی به خدم��ات، حمایت ها و 
مراقبت های بهداشتی و درمانی مورد نیاز 
و با کیفیت مناسب تأکید می کند. وحید 
دستجردی همچنین با تأکید بر ضرورت 

احقاق حق��وق زنان با توج��ه به قانون 
اساس جمهوری اس��امی ایران افزوده 
است: در راس��تای این حقوق، بازنگری 
مس��تمر و ارزشیابی و نظارت بر اجرای 
سیاس��ت ها و برنامه های سامت زنان، 
طراحی و استقرار نظام پایش و مراقبت 
س��امت زنان در نظام سامت کشور از 
اولویت های برنامه های وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی اس��ت. وزیر 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی در 
ادامه تصریح کرده اس��ت: بر این اساس 
تقویت، همکاری و هماهنگی بین بخشی 
اعم از س��ازمان های دولتی و غیردولتی 
و انجمن های علمی و تخصصی مرتبط 
با س��امت، تدوین برنامه ه��ای مؤثر بر 
ارتقای سامت، شناس��ایی و تاش در 

راستای رفع موانع فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی توس��عه آگاهی زنان و خانواده 
از نقش و مس��ئولیت های متعدد زنان در 
خان��واده و اجتماع و فرهنگ س��ازی و 
اصاح باورها نس��بت ب��ه جایگاه زنان 
از اولویت های برنامه های مرتبط با زنان 
است.این پیام می افزاید: همچنین افزایش 
دسترس��ی زنان به نیروهای متخصص، 
توس��عه فرهن��گ ورزش در بین زنان و 
دخت��ران و رف��ع موانع موج��ود، فراهم 
کردن دسترس��ی به خدمات مناس��ب و 
حمایت ویژه، بهبود وضعیت س��امت 
محی��ط کار، حمای��ت و تس��هیل ام��ر 
ازدواج، توس��عه مهارت و ظرفیت های 
ش��غلی از دیگر اولویت های برنامه های 

مرتبط با زنان به شمار می رود.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان:
استان اصفهان اولین تولید کننده نهال استاندارد در کشور

طرح همیاران طبیعت، پیشخوان مشارکت 
مردم در حفظ منابع طبیعي

استان اصفهان به عنوان اولین تولید کننده 
نهال اس��تاندارد در کش��ور اس��ت و برای 
پنجمین س��ال پیاپی عملیات شناس��ه دار 
)برچس��ب( کردن نهال ها در نهالستانهای 

استان را در سال جاری انجام داد.
آق��ای احمدرض��ا رئی��س زاده مدیر 
باغبانی س��ازمان جهادکش��اورزی اس��تان 
اصفهان گفت: بیش از 5 میلیون اصله نهال 
از مجموع 6 میلیون و 400 هزار اصله نهال 
مورد تأیید کمیته فنی نهال اس��تان در سال 

جاری شناسه دار می شوند.

مدی��ر باغبانی در ادامه بی��ان کرد: این 
نهال ها ش��امل: نهال درختان دانه دار نظیر 
سیب، به، گابی و نهال درختان میوه هسته دار 
مانند: هلو، ش��لیل، آلوچه، آلبالو و گیاس 

است.
ایش��ان در ادامه اف��زود: هدف اصلی 
شناسه دار کردن نهال، تضمین اصالت نهال 
توس��ط تولید کننده است تا در صورتی که 
نهال عرضه شده غیر از رقم درج شده روی 
شناسه باشد، باغدار بتواند از طریق مراجع 
قضایی نسبت به جبران خسارت از طرف 

تولیدکننده اقدام کند.
شایان ذکر اس��ت عملیات شناسه دار 
کردن صرفاً در نهالس��تان های مورد تأیید 
کمیته فنی نهال استان و زیر نظر آن کمیته و 
با نظرات عالیه دفتر هماهنگی تدوین ضوابط 
و معیار عالی بهبود ارقام نهال و مؤسس��ه 
ثبت و گواهی بذر و نهال انجام می شود. به 
متقاضیان خرید نهال اکیداً توصیه می شود 
در تأمی��ن نهال مورد نی��از خود از نهالهای 
شناسه دار استفاده کنند و از نهال های فاقد 

شناسه حتی المقدور استفاده نشود.

    شهرکرد
    خبرنگار زاینده رود

مش��ارکت مردم در فعالیتهاي مختلف 
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و عام المنفعه 
یکي از برنامه هاي بخش دولتي اس��ت، از 
ای��ن رو طرح »همی��اران طبیعت« از جمله 
طرحهای��ي اس��ت که به عنوان پیش��خوان 
مشارکت مردمي در بخش حفظ منابع طبیعي 
محسوب مي ش��ود. به گزارش زاینده رود، 
حدود 85 درصد وسعت کشور را منابع ملي 
شامل زمینهاي منابع ملي، مراتع جنگلها و 
کوهها تش��کیل مي دهد و این عرصه ها با 
مالکیت معنوي همگاني، بستري براي حیات 
اجتماعي موجودات زنده است و حفاظت از 
آن نیز وظیفه اي همگاني محسوب مي شود. 
طبیعت و منابع ارزشمند آب و خاک گیاهان 
و جنگلها عاوه بر اهمیت زیست محیطي، 
کانون اقتصادي پایدار صامت است، به طوري 
که ارزش هر هکتار جنگل 120 میلیون ریال 
و ارزش س��االنه هر هکتار مرتع 232 دالر 
برآورد ش��ده و تنها 25 درصد آن مربوط به 
تولید علوفه است.این ارزش اقتصادي شامل 
تنظیم چرخه آب سه دالر، تشکیل خاک یک 
دالر، جلوگیري از فرسایش خاک 27 دالر، 
مهار آلودگي 87 دالر، گرده افشاني 25 دالر، 
کنترل بیولوژی��ک 23 دالر، تولید مواد خام 
علوفه 57 دالر و تفریح و تفرج دو دالر برآورد 
شده است. در شرایطي که رشد جمعیت و 
افزایش فزاینده توسعه منابع طبیعي و پتانسیل 
آب و خاک حیاتي ترین بخش زیرساخت 
زندگي بش��ر را در معرض تهدید قرار داده، 

صیانت از این موهبت الهي به عنوان امانت 
نسلهاي آینده، احساس مسئولیت افراد جامعه 
در قبال این منابع ارزش��مند را بیش از پیش 
ضروري کرده اس��ت. منابع ثابت و محدود 
آب و خ��اک، گیاهان و جنگلها همواره در 
معرض خطر فرسایش از عوامل طبیعي نظیر 
سیل و رانش زمین، خشکسالي و تغییرات 
توسعه اي ناشي از اجراي طرحهاي عمراني 
صنعتي و بهره وري بي رویه انساني هستند. 
این در حالي است که حفظ شرایط زیست 
محیطي، تعادل اکولوژیکي بین موجودات 
زنده، انسان، آب، خاک، جنگلها و گیاهان از 
پیش نیازهاي توسعه پایدار است و در خال 
گذش��ت زمان باید بیش از پیش به حفظ و 
صیان��ت از این بخش توجه کرد. س��ازمان 
جنگلها، مرات��ع و آبخیزداري در راس��تاي 
حفاظت از منابع طبیعي شامل جنگلها، مراتع 
و دیگر مواهب طبیعي طرح همیاران طبیعت 
را با هدف مشارکت دادن بیش از پیش مردم 

در این بخش به اجرا گذاشته است. 
همیاران طبیعت به اف��رادي اطاق مي 
ش��ود که به صورت انف��رادي و با رعایت 
منافع عمومي و انگیزه هاي معنوي، سازمان 
جنگلها، مراتع و آبخیزداري را در پیش��برد 
اهداف )حفظ، ترویج فرهنگ منابع طبیعي 
و جلب مش��ارکت مردم در امور حفاظت، 
احی��اء، توس��عه و بهره ب��رداري صحیح از 
منابع طبیعي( یاري کنند. به گفته رئیس اداره 
آموزش و تروی��ج اداره کل منابع طبیعي و 
آبخیزداري اس��تان چهارمحال و بختیاري، 
این طرح فرصتي است تا دوستداران طبیعت 

این اداه کل را در اهداف سازماني یاري دهند 
و اس��تقبال خوبي نیز در استان از این طرح 

صورت گرفته است.
- رضا رئیسي از نام نویسي 300 همیار 
طبیعت و صدور کارت براي 150 نفر خبر 
داد و اف��زود: افراد و گروه هاي محتلف مي 
توانن��د داوطلبانه در قال��ب این طرح منابع 
طبیع��ي را در حفاظت، احیا و توس��عه از 
منابع ارزشمند آب و خاک، جنگلها و مراتع 
یاري دهند. وي گفت: ش��وراهاي ش��هر و 
روستا، دهیاران، دانشجویان، دانش آموزان، 
مجریان و بهره برداران، بسیجیان و معلمان 
مي توانن��د در قالب طرح همیاران طبیعت 
از تخری��ب و تعرض منابع ملي جنگلها و 
مراتع حوزه سکونت خود جلوگیري کنند. 
به گفته کارشناس��ان، قطع درختان جنگلي 
براي تولید ذغال و مصرف س��وخت، بوته 
کني گیاهان دارویي و خوراکي و ش��خم و 
شیار در زمینهاي کم بازده منابع ملي از جمله 
تعرضات و تصرفات انساني مخرب طبیعت 
در چهارمح��ال و بختیاري اس��ت. کاهش 
نزوالت آسماني و بروز خشکسالي، رانش 
زمین، عدم حمایت مالي مناسب براي اجراي 
طرحهاي آبخی��زداري و احیاي جنگلها و 
مراتع از دیگر مشکات طبیعي و تنگناهاي 
مدیریتي در حفاظت از منابع ملي این استان 

محسوب مي شود. 
به گزارش زاینده رود، 85 درصد وسعت 
یک میلیون و 653 هزار هکتاري استان چهار 
محال و بختیاري را منابع ملي شامل جنگلها 

و مراتع تشکیل مي دهد.

راه اندازی 10 ایستگاه دوچرخه تا نوروز 
و 48 ایستگاه تا سال آینده

در آستانه سال جدید برگزار شد؛
سومین جشنواره گل و گیاه اصفهان

اصفهان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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آگهی احضار
تاریخ: 1388/11/11

شماره: 881039 ک 121
چون آقای سید مجید طباطبائی فرزند سید کاظم شکایتی علیه آقای اکبر آقایی مبنی بر اخال در نظام اقتصادی 
کشور مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 881039 ک 121 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/1/22 
ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده 

تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.16831/ م الف 
توکلی- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970354001202
شماره پرونده: 8709980354500100

شماره بایگانی شعبه: 880587
تاریخ تنظیم: 1388/10/14

شاکی: آقای محمد شاهرخی به نشانی اصفهان، خ حجتیه، دوم بن بست شهید مجید میردانایی، پ 318
متهمین: 1. آقای محمدرضا احمدی 2. آقای مسعود حاجیان همگی به نشانی مجهول المکان 3. آقای پرویز اسامی با 
وکالت آقای احسان کاظمی به نشانی شهرضا، چهارراه شهرداری، مجتمع تجاری زنبق ط اول 4. آقای میثم رحمانی به 

نشانی سه راه سیمین شهرک ولی عصر، خ شمس تبریزی، خ هدایت، فرعی 4، پاک 248
اتهام ها: 1. ضرب و جرح عمدی 2. آدم ربایی 

گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقایان 1- پرویز اسامی با وکالت آقای احسان کاظمی اسفه دائر بر مشارکت در آدم ربایی 
و تفخیذ به عنف نسبت به شاکی بنام سعید هاشم زاده 2- میثم رحمانی دائر بر مشارکت در آدم ربائی نسبت 
به شاکی فوق مسعود حاجیان دائر بر مشارکت در آدم ربائی شاکی فوق و ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو 
نسبت به محمد شاهرخی 4- محمدرضا احمدی دائر بر مشارکت در آدم ربائی نسبت به شاکی بنام سعید هاشم 
زاده بدین ش��رح که در تاریخ 1386/10/14 ش��بانه متهمین موصوف با یک پیکان سواری که متعلق به مسعود 
حاجیان ظاهراً بوده و رانندگی آن را متهم ردیف اول )پرویز اسامی( بعهده داشته در خیابان حجتیه اصفهان به 
شکات فوق برخورد می نماید و متهمین ردیف دوم الی چهارم باپیاده شدن از ماشین شاکی بنام سعید هاشم 
زاده را به زور سوار ماشین کرده و به منزلی برده و نهایتاً متهمین ردیف اول، سوم و چهارم با وی عمل تفخیذ 
به عنف انجام می دهند ضمن اینکه در حین سوار کردن شاکی سعید هاشم زاده متهم ردیف سوم با ضربات 
چاقو ش��اکی بنام محمد ش��اهرخی را مورد ضرب و جرح قرار می دهد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، 
کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب اصفهان گزارش مرجع انتظامی، شکایت شکات صرف نظر 
از اعام گذشت شاکی سعید هاشم زاده از متهم ردیف دوم، گواهی پزشکی قانونی آقای محمد شاهرخی، اقاریر 
صریح متهمین ردیف اول در صفحات 48 الی 50 و 52 الی 55 و ردیف دوم در صفحات 73 الی 75 و 77 الی 
79 و اقاری��ر وی در دادگاه، دفاعیات باوجه متهم ردیف دوم در دادگاه و دفاعیات باوجه وکیل متهم ردیف 
اول در دادگاه، عدم حضور متهمین ردیف س��وم و چهارم با وصف اباغ از طریق نش��ر آگهی و با عنایت به 
سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه های انتسابی را محرزو مسلم دانسته مستنداً به مواد 108، 120 )علم 
قاضی( 121، 302، 367، 482، 495، 496 و 614 و 621 و ماده 42 از قانون مجازات اس��امی اوالً هر کدام از 
متهمین ردیف اول، سوم و چهارم را به ترتیب به پانزده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی 
قبل از اجرای حکم بابت آدم ربائی با وسیله نقلیه موتوری )مشارکت( و متهم ردیف دوم را با رعایت تخفیف 
باستناد بند اول ماده 22 قانون مذکور یعنی اعام گذشت شاکی به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام 
بازداشت احتمالی قبل از اجرای حکم بابت بزه آدم ربائی )مشارکت( با وسیله نقلیه موتوری و ثانیاً متهم ردیف 
اول را ع��اوه بر محکومیت فوق به تحمل یکصد تازیانه بعنوان حد تفخیذ که به نحو حدی 1- عمل اجرای 
احکام دادگستری اصفهان اجراء خواهد شد محکوم می نماید. و ثالثاً عاوه بر محکومیت بابت آدم ربائی متهم 
ردیف سوم را به پرداخت یک سوم دیه کامل بابت جائفه سمت راست سینه بعنوان دیه مقدره و پنج درصد دیه 
کامل بابت ارش الجنایه متاحمه های خلف قفسه سینه و کتف چپ و تعبیه لوله سینه ای در سمت راست قفسه 
سینه در حق مصدوم بنام محمد شاهرخی بعنوان جنبه خصوصی بزه و با توجه به احراز تجری وی به تحمل 
یکسال حبس تعزیری دیگر بعنوان جنبه عمومی بزه با احتساب ایام بازداشت احتمالی قبل از اجرای حکم )بزه 
ضرب و جرح عمدی با چاقو( محکوم می نماید و اما در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف چهارم )محمدرضا 
احمدی دائر بر مشارکت در ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی بنام محمد شاهرخی دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده و اظهارات خود متهمین و شکات به لحاظ فقد ادله کافی و عدم حصول قناعت وجدانی 
بزه انتسابی را به نامبرده محرز ندانسته مستنداً به اصاله البرائه مشارالیه را در این قسمت تبرئه می نماید. ضمنًا 
پرونده راجع به تفخیذ به عنف اتهام منتسب به متهمین ردیف سوم و چهارم نسبت به شاکی بنام سعید هاشم 
زاده در صورت شناسایی آدرس دقیق متهمین شاکی می تواند به شعبه مراجعه و پیگیر موضوع باشد که تا در این 
قسمت متهمین مورد تعقیب قانونی قرار گیرند رأی صادره راجع به متهمین ردیف سوم و چهارم غیابی محسوب 
و ظرف ده روز پس از اباغ قابل واخواهی در )مورد محکومیت( در همین شعبه و پس از انقضاء مهلت مزبور 

ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد و در خصوص برائت و 
محکومیت )محکومیت متهمین ردیف اول و دوم( حضوری محس��وب و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل 

تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.16701/ م الف
سعیدی ابواسحقی- رئیس شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده اجرائی: 334/86 ح/ 14

به موجب دادنامه حضوری / غیابی ش��ماره 2182 مورخ 86/8/14 دادگاه حقوقی اصفهان شعبه چهاردهم 
که طی دادنامه ش��ماره – مورخه – ش��عبه - دادگاه تجدید نظر اس��تان قطعیت یافته است محکوم علیهم 
1 – بابک گلباغ نش��انی محل اقامت: مجهول المکان 2 – اصغر گلباغ نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
محکوم هس��تند متضامنًا به پرداخت مبلغ س��یزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 
دویس��ت و هفتاد و چهار هزار و چهارصد ریال بابت خس��ارت دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 
بر اساس شاخص تورم اعامی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ سر رسید 85/2/18 تا زمان وصول و حق 
الوکاله وکیل دویست و بیست هزار ریال در حق محکوم له مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد با وکالت علیرضا 
شیشه گر نشانی: سه راه سیمین جنب مسجد االنبیاء کوچه اله وردیخان دفتر وکالت هادی و مبلغ ششصد 

و هفتاد و پنج هزار ریال نیم عشر دولتی در حق دولت.
محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ اباغ اجرائیه به اس��تناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی بشرح ذیل 

اقدام نماید:
1 - ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد.

2 - یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3 - یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و اس��تیفاء محکوم به، از آن میس��ر باشد و در صورتیکه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحاً اعام نماید. هرگه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر 
به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خاف 
واقع از دارائی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه ای از 

شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به، مالی معرفی کند.

عاوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و قانون 
نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن 

عمل نماید.  16722 / م الف
شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده اجرائی: 1275/87 ح/ 14

به موجب دادنامه حضوری / غیابی ش��ماره 166 مورخ 88/2/23 دادگاه حقوقی اصفهان ش��عبه چهاردهم که 
طی دادنامه ش��ماره – مورخه – ش��عبه - دادگاه تجدید نظر اس��تان قطعیت یافته اس��ت محکوم علیهم 1 - 
حمید علیمرادی جزی نش��انی محل اقامت: اتوبان چمران پش��ت ش��هرداری منطقه 7 مجتمع ارچین واحد6 
2 - محمدرضا زنگنه نش��انی محل اقامت: مجهول المکان 3 - رحمت اله عرفانی نشانی محل اقامت: شاهین 
شهر، خیابان مخابرات، فرعی 3 غربی پاک 5 شمالی  4 - هدایت اله عرفانی نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
محکوم هستند متضامناً به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد و پنجاه و شش 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ چهارصد هزار ریال بابت هزینه واخواست و پرداخت خسارت تأخیر 
تأدیه بر اساس قرارداد فیمابین از تاریخ سر رسید 87/5/17 تا زمان وصول و حق الوکاله وکیل هفتصد و بیست 
هزار ریال در حق محکوم له بانک ملت نشانی: خیابان شیخ صدوق شمالی مدیریت امور شعب بانک ملت و 

مبلغ یک میلیون ریال نیم عشر دولتی در حق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی بشرح ذیل اقدام 

نماید:
1 - ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد.

2 - یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3 - یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعام نماید. هرگه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
محک��وم علی��ه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی 
نکرده یا صورت خاف واقع از دارائی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده 

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

عاوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 
و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده اس��ت توجه 

نموده و به آن عمل نماید.  16724 / م الف
شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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افقی:
1 – خ��رس چینی – خالق مأمور دو صفر هفت یا

     همان جیمز باند سینما 
2 – بی آن نتوان زیست – رمق – چربی مغز و کبد
3 – سازمان مخوف امریکا – لعبت زنانه – نیشابور

 قدیم – خدای خورشید
4 – این نه – فیلمی با بازی آنتونی کوئین، گریگوری

 پک و عمر شریف – به خواب شدن
5 – تغار خمیرگیران – جامه آخرت که بر تن همه

      خواهند پوشانید – دختر کارل مارکس و همسر  
      پل الفورک که با تزریق مرفین همراه شوهر خود

     خودکشی کرد
6 – نگهبان – آلبوم استاد شجریان و مکر و حیله – صائقه
7 – زمزمه زیرلب – نیز – هذیان – حرف نداری 

8 – عمیق ترین نقطه جهان در فیلیپین 
9 – حال��ت بحری – مورچه و س��وره ای در قرآن
       کریم – کورش مش��کل باز ش��ود – نویس��نده 

         رمان نامه هایی از آسیای من
10 – اکسید کلیسم – خوردنی محنت زا و غم آور-

        هیچ وقت بهتر از مادر نمی شود
11 – زیر دین رفتن – پیرامون – ظرف
12 – مجرد – فرهنگستان – ستون بدن

13 – خم – هفت تایش سر سفره پر برکت شما در 
         شب عید است – کتاب فدریکو گارسیالورکا – 

       این هم کتاب فرانتس کافکا 
14 – ادی��ب و نکته س��نج و خردمن��د – صدمه – 

       ادمانی 
15 – کلوز آپ – تحت سلطنت.

عمودی:
1 – سنگ پا – دارالمجانین 

2 – لقب پیامبر اکرم )ص( – آزادمرد کربا – ده سال 
       تمام – کاشف مقاومت الکتریکی 

3 – جد – مخترع گوش��ی پزشکی و کاشف اتر – 
      مرزبان و سرحددار – وسط

4 – وحشی – آکوردئون – فنا و نابودی 
5 – شوهر مرغ – گرما – مخترع لیزر

6 – تیر مژگان – مخترع زیردریایی در سال 1956 – همی 
7 – کارگردان روز محاکمه و فراری – زخم چرکین – 

      دارو – فیلم گوستاگاوراس 
8 – نویسنده روسی توفان، دلداده، سه رفیق و بنده عشق
9 – منقار – طای سیاه – بله نجار – شهر صنعتی ایران

10 – متال – آتش برافروخته شده – مترسک
11 – زب��ان عرب – حلقوم – خالق غرش توفان و 

         مردی با نقاب آهنین 
12 – ثروتمند و غنی – جهل – تلخ

13 – مساوی – اس��تاد تیمور لنگ – مژده – آقای 
        فوتبال جهان و برنده توپ طایی که بازیکن 

فوق ستاره بارسلونا است 
14 – ظلمت ش��کن – بیم و وحش��ت – روستا – 

        کتاب آلفونس دوده
15 – همسر هنرمند مهدی هاشمی و بازیگر سلطان 

       و شبان – قمری یا مرغ حق.
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   زاینده رود
از بین رفتن مزاحمت های مس��افربران ش��خصی، حل مش��کل بنزین و کمب��ود جایگاههای 

سوخت رسانی، بازار کار تاکسیرانها را رونق می دهد تا نرخ کرایه ثابت بماند.
مدیرعامل س��ازمان مدیریت و نظارت بر تاکس��یرانی شهرداری اصفهان با بیان این مطلب در جمع 
خبرنگاران گفت: رانندگان از ما می خواهند نرخ کرایه را اضافه نکنیم در عوض انتظار دارند دنبال حل 
مشکاتشان باشیم. علیرضا تاجمیر ریاحی چند مشکل کلیدی را برای ثابت ماندن نرخ کرایه تاکسی ها 
ضروری دانست و گفت: اولین مسأله مزاحمت فراوان مسافربران شخصی بدون مجوز است که اکثراً دنبال 

سودجویی و زیاده خواهی هستند و نیازی به مسافرکشی ندارند.
وی درخواست دیگر رانندگان را رونق دادن بازار کار بیان کرد و گفت: این شامل کمبود سوخت و 
جایگاههای سوخت رسانی می شود به ویژه آنکه 200 لیتر سوخت در ماه آنقدر نیست که بتوانند زندگی شان 

را اداره کنند.
افزایش کرایه تاکسی هنوز تصویب نشده است

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری از آماده سازی نرخهای جدید کرایه پس 
از بررسی های کارشناسانه و بررسی نرخ تورم خبر داد و گفت: این نرخ تاکنون اعام نشده چون هنوز 

هیچ مصوبه ای ندارد.

برای اعام نرخهای جدید کرایه اعام نشده وی تعیین تکلیف برخی مسائل مانند هدفمندی یارانه ها 
را الزم دانست و گفت: نظر کارشناسان این است که رقم های کنونی کرایه نیاز به اضافه کردن ندارد اما اگر 

هدفمندی یارانه ها اجرا شود. افزایش نرخ کرایه تاکسی ها هم جزئی خواهد بود.
تاجمیر ریاحی یادآور می شود: در قالب قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت که سال 
86 اعام شد مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهرها و حومه آنها به شهرداری واگذار شده و دخالت 

دیگر ادارات، سازمانها، تشکل ها و افراد در این بخش ممنوع است.
وی یکی از مهمترین بندهای این آیین نامه را ش��رکتی شدن حمل و نقل عمومی مسافر در شهرها 
اعام کرد و گفت: تاکسیرانی ملزم شده ظرف مدت 6 ماه کلیه خودروهای فعال در زمینه مسافر را در 

قالب شرکت ها ساماندهی کند.
نظارت بر 24 هزار تاکسی کار سختی است

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان معرفی نام و عنوان شرکت های 
حمل و نقل روی در خودروها را در راستای همین قانون دانست و گفت: سال آینده ملزم هستیم تمام 

فعاالن حمل و نقل را در شرکت های مختلف ساماندهی کنیم تا نظارت و کنترل آنها بهتر و دقیق تر انجام 
شود. وی برخی مشکات و نابسامانی های موجود در تاکسیرانی را به دلیل حجم سنگین و تعداد قابل 
توجه خودروهای حمل و نقل ش��هری عنوان کرد و گفت: نظارت یک سازمان بر 24 هزار خودرو کار 

سختی است که اگر در قالب شرکت ها ساماندهی شود به راحتی قابل انجام خواهد بود.
ضبط مدارک 13 هزار و 651 راننده متخلف 

علیرضا تاجمیر ریاحی که معتقد است اجرای برنامه های چشم انداز 20 ساله در بخش حمل و نقل    
کار بس��یار سختی خواهد بود، گفت: ایجاد تغییرات این بخش چون تاکنون در اختیار افراد شخصی و 
غیردولتی بوده، به آسانی امکان پذیر نیست، با این حال تاش می کنیم با رشد سرمایه گذاران به افزایش 
نظارت و تجهیزات خودرویی نیز دست یابیم. وی نتیجه نظارت بر عملکرد تاکسیرانی را ضبط مدرک 
13 هزار و 651 راننده متخلف اعام کرد و گفت: امسال همچنین 200 شرکت مختلف مورد بازدید قرار 
گرفتند که 209 شکایت مردمی رسیدگی و به اخذ تعهد کتبی از راننده ها، 4 هزار و 896 مورد توقف در 
پارکینگ، 615 رسیدگی و پاسخگویی به شکایات تلفنی و هزار و 279 مورد جلوگیری از رفت و آمد 

خودروهای شخصی بدون مجوز منجر شد.
مسافربرهای شخصی مشکل اصلی اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان یکی از مشکات اصلی این 
کانشهر را مسافربران شخصی عنوان کرد و گفت: برخورد با این متخلفان وظیفه مأموران راهداری است 
اما تاکسیرانی نیز برای همکاری با نیروی انتظامی اکیپ هایی تشکیل داده که عملکردشان برخورد با 7 

هزار و 920 مسافربر شخصی بوده است.
با این وجود تاجمیر ریاحی معتقد است: تاکنون بیشتر از 70 درصد این مشکل حل نشده در حالی که 

انتظار این است که حمل و نقل عمومی در قالب تاکسی های مجاز انجام شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری درباره رسیدگی به مشکات رانندگان 

که به اعتقاد وی جزء سؤاالت هرساله خبرنگاران بوده نیز گفت: موضوع بیمه رانندگان با پیگیری رسانه ها 
به س��رانجام رس��یده و در حال حاضر همه رانندگان فعال در حمل و نقل عمومی می توانند بیمه تأمین 

اجتماعی شوند.
وی همچنین با اشاره به اختصاص چند جایگاه اختصاصی سوخت رسانی به تاکسی ها گفت: با این 
کار درصدی از مشکاتمان حل شده ولی هنوز برای تزریق گاز به خودرو، رانندگان با صف های طوالنی 

روبه رو می شوند که به دنبال گرفتن یکی دو جایگاه اختصاصی برای این قشر هستیم.
مدیرعامل س��ازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان از تکمیل فرم سهام عدالت 
برای 4 هزار و 302 راننده پاک قرمز و 6 هزار فعال در آژانس ها خبر داد و گفت: کسانی هم که تاکنون 
موفق به پر کردن فرم سهام عدالت نشده اند تا دهم این ماه فرصت دارند اما بقیه در مراحل بعدی سهام 

عدالت می گیرند.
آغاز نصب تاکسیمتر در مسیرهای ویژه

تاجمیر ریاحی با استناد به قولهای قبلی خود، نصب 2 هزار دستگاه تاکسیمتر با سیستم های جدید 
در ش��بکه حمل و نقل اصفهان را نوید داد و گفت: در مرحله نخست تاکسی بی سیم، رانندگان بانوان، 
فرودگاهها، پایانه ها و راه آهن به تاکس��یمتر مجهز ش��ده اند و انتظار داریم با اطاع رسانی خبرنگاران، 
مردم تاکسی ها را ملزم به استفاده از این سیستم کنند. به عاوه وی دریافت پرینت مسیر از تاکسیرانها را 
ضروری خواند و گفت: این پرینت دارای اطاعات راننده، محل سوار و پیاده شدن، طول مسیر و... است 

که شناسایی و برخورد با تخلفات را به آسانی ممکن می سازد.
دخالت راننده در مبلغ کرایه قطع می شود

متولی تاکسیرانی اصفهان گروههای بعدی برای نصب تاکسیمتر را خودروهایی که به صورت دربستی 
در سطح شهر رفت وآمد می کنند مانند تاکسی سرویس ها و شرکت های حمل و نقل معرفی کرد و گفت: 
اقدامات اولیه برای اجرای این طرح انجام شده و در حال بستن قرارداد برای آغاز کار از سال آینده هستیم.

سپس با اشاره به آماده شدن کارت بلیت برای ناوگان شهری اصفهان گفت: همراه با تعدادی از اتوبوسهای 
شرکت واحد که قرار است به این سامانه مجهز شوند، تاکسیرانی قرار است تعدادی از دستگاههای پوز را در 
کنار تاکسیمتر نصب کند تا دخالت راننده در مبلغ کرایه قطع شود. تاجمیر ریاحی توضیح داد: به این ترتیب 

زمان و مسافت سفر با فرمولی علمی محاسبه و از طریق کارتهای اعتباری پرداخت می شود.
آموزش زبان خارجی به رانندگان موفق نبود

مدیرعامل س��ازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان آموزش رانندگان را کاری 
زمان بر خواند و گفت: پیش بینی ما این اس��ت که در مرحله اول دو س��ال طول بکشد تا 60 هزار فعال 
شبکه حمل و نقل درون شهری اطاعات اولیه را فراگیرند با این وجود از هم اکنون روی موضوعاتی که 

در مرحله بعدی باید ارائه شوند کار می کنیم.
او گفت: آموزش های پیش بینی شده برای رانندگان بیشتر موضوعات پیش پا افتاده و ساده هستند اما 

همین اطاعات را نیز بسیاری نمی دانند یا به آنها بی توجهند.
تاجمیر ریاحی درباره سرنوش��ت طرح آموزش زبانهای خارجی به رانندگان فعال در فرودگاهها و 
پایانه ها نیز یادآور شد، برای اجرای چنین طرحی باید همه رانندگان این مسیرهای ویژه را از دور خارج 
می کردیم در حالی که زندگی بسیاری از آنها در طول سالیان سال به این شغل گره خورده به همین دلیل 
در برنامه جدید ش��رکت هایی تشکیل ش��دند که در پی اضافه کردن خودروهای مدل جدید به ناوگان 
تاکسیرانی بودند، از این شرکت ها خواسته شده افراد تحصیل کرده و مسلط به زبان خارجی را نیز به کار 
گیرند. وی در ادامه و در پاسخ به انتقادات خبرنگاران از مشکات تاکسی ها و رانندگان گفت: بازرسی 
س��ازمان تاکس��یرانی هم اکنون فعال است و 12 گروه بازرس��ی در دو شیفت کاری صبح و بعد از ظهر 

به صورت علنی و محسوس خودروهای عمومی را کنترل می کنند.
دریافت کرایه اضافی بیشترین تخلف تاکسی ها

تاجمیر ریاحی همچنین تخلفاتی مانند سوار کردن دو مسافر در صندلی جلو را نادر خواند و گفت: 
این اتفاقات در برخی مقاطع زمانی خاص یعنی صبح اول وقت یا پایان روز اتفاق می افتد که بیشتر 
مردم در مسیر رفت و آمد بین محل کار و خانه شان هستند و بسیاری اوقات خودشان اصرار دارند هر 
چه زودتر به مقصد برس��ند. وی، پس از موضوع دریافت کرایه اضافی، عدم رعایت شئونات اسامی 
و جابه جایی مس��افر تا پایان مسیر را بیشترین تخلف تاکس��ی ها اعام کرد و گفت: براساس قانون 
خودروهای شخصی اجازه جابه جا کردن مسافر را ندارند و راهکار اصلی حل این مشکل از نظر ما 

برخورد قاطع با متخلفان است. 

با حل مشکالت کلیدی تاکسیرانها؛

نرخ کرایه ثابت می ماند

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهرداری اصفهان از تکمیل فرم سهام عدالت برای 4 
ه��زار و 302 راننده پالک قرم��ز و 6 هزار فعال در 
آژانس ه��ا خبر داد و گفت: کس��انی ه��م که تاکنون 
موف��ق به پر کردن فرم س��هام عدالت نش��ده اند تا 
دهم این ماه فرصت دارند اما بقیه در مراحل بعدی 

سهام عدالت می گیرند.
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جامعه



    مهدی فقیهی 
   میراث فرهنگی

در بخش��ی از ش��اهنامه نوعی ارتباط  
میان افسانه های پهلوان ایران  و سکستان 
)سیستان( به چشم می خورد.  فردوسی در 
حماس��ه بزرگ خود جای واالیی را برای 
اساطیر سکاها قائل ش��ده است. هدف از 
این س��خن بررسی  ش��باهت افسانه های 
س��کایی بازمانده با برخی از افس��انه های 
چینی اس��ت. البته در ابتدا نمی توان گفت 
کدامیک بر دیگری تأثیر بیش��تری دارد و 
باید پژوهش��ی اصولی توسط کارشناسان 
در افس��انه های چینی و ش��باهت آنها با 
افسانه های سیستان صورت پذیرد تا این 
موضوع روشن تر شود اما باید دانست که 
س��کاها در طول قرن ها بر سرزمین های 

آسیای میانه تسلط داش��تند و بدون شک 
تأثیر وس��یعی را در حکومت های بزرگ 
چی��ن، ای��ران و هند بر ج��ای نهادند و به 
نظر می رس��د که اساطیر چین نیز به طرز 
محسوس��ی از گنجینه افسانه های سکایی 
بهره برداری کرده باشند. »پارکر« نویسنده 
چینی می گوید: »شاهان چین در دوره های 
مختلف  با شاهزادگان طوایف چادرنشین 
رابطه خویشاوندی بر قرار نمودند.« بنابراین 
چنین پیوندهایی به تبادل عقاید و افسانه ها 
کمک کرد و سکاها با موقعیت جغرافیایی 
وی��ژه خود که در میان ای��ران و چین قرار 
داش��ت برای رواج افس��انه های خود در 
این دو کش��ور و انتقال افس��انه های این 
سرزمین ها به یکدیگر فرصت و امکانات 
بسیار مساعدی در اختیار داشتند. اکنون به 
بررسی افس��انه های مشترک میان ایران و 

چین می پردازیم.
1- افس��انه س��هراب در ادبیات ایران 
شهرت فراوانی دارد. در چین نیز این داستان 
به صورت جنگ میان »لی جینگ« و»پسرش 
لی نو- جا« به همین اندازه مش��هور است. 
در شاهنامه، س��هراب پسر رستم است که 
در سرزمین س��منگان از یک عشق ساده و 
پیوند زمینی میان رس��تم و تهمینه چشم بر 
جهان می گشاید حال آنکه در افسانه های 
چینی از همان ابتدا به نشانه های مذهبی بر 

می خوریم  و مشاهده می کنیم که »نو- جا« 
فرزند آس��مانی، حکیمی به ن��ام »مروارید 
هوش��یار« است. نکته دیگر اینکه در هر دو 
داستان کودک متولد شده به صورت پهلوانی 
نیرومند در می آید چنان که  تن سهراب در 
یک ماهگی همچون  کودک یک ساله  است 
و هنگامی که به 10 س��الگی می رسد هیچ 
کس قدرت در آویختن با او را ندارد و نو- 
جا نیز در هفت سالگی قدی به بلندی بیش 
از یک متر و 80 سانتیمتر می یابد و پهلوانی 
شایس��ته می ش��ود. »لی جینگ« نیز مانند 
رستم در اولین  نبرد با پسر خود  شکست 
می خورد  و می گریزد  و در هر دو داستان  
رستم و لی جینگ به نیروهای آسمانی پناه 
می برند بنابرای��ن  می بینیم که  دو روایت 
ایران��ی  و چینی بس��یار ش��بیه به یکدیگر 
هستند. البته  افسانه چینی بافت بهتری دارد و 
در آخر از اینکه »نو- جا« بر خاف سهراب 
جاودانه می شود پایانی اندوه بار ندارد. در 
اینجا این نکته قابل توجه است  که فردوسی 
در بسیاری از افسانه هایی که دارد در یک یا 

دو بیت اشاره ای به چین می کند.
2- افس��انه اکوان دیو: این افسانه نیز 
همان افسانه چینی»دیو باد« است. داستان 
اکوان در شاهنامه بسیار کوتاه است. گوزن 
یا آهوی شگفت انگیزی در میان گله اسبان 
کی خسرو پدیدار می ش��ود و اسبان را به 
خاک هاک می اندازد. رستم برای نابودی 
این جانور تاش می کند اما هنگام روبه رو 
ش��دن با او در می یابد که شمش��یر و تیر 
در حی��وان اثر نمی کند چ��ون این حیوان 
می تواند خود را تبدیل به باد کند.  پهلوان 
خسته در خواب فرو می رود و اکوان دیو 
پیک��ر او را به هوا می برد و به دریا پرتاپ 
می کند، رستم ش��ناکنان خود را به  کرانه 
دریا می رساند و بار دیگر به نبرد با اکوان 
دیو می ش��تابد. مانند این داس��تان  افسانه 
چینی فئلین »دیو باد« است که این موجود 
پیکری تقریباً مانند گوزن و دمی چون مار 
دارد. او می تواند باد را به دلخواه به وزش 
در آورد بنابراین آهو در ش��اهنامه و گوزن 
نر در اس��اطیر چینی و بز کوهی )ویو( در 
افس��انه های هن��دی، همه کنای��ه از »باد« 

است. هنگامی که اکوان دیو در تنگنا قرار 
می گیرد به صورت باد در می آید بنابراین 
تنها یک باد سهمگین می تواند پیکر او را 
از زمین بر گیرد و به دریا افکند. عاوه بر 
آنچه گفته شد فردوسی کامًا آگاه است که 
یک افسانه چینی را روایت می کند و برای 
توصی��ف ویژگی های روان��ی اکوان دیو 
گفتار یک فیلسوف چینی را نقل می کند :
چنین داد پاسخ که دانای چین                

 یکی داستانی زده است اندرین
3 - رس��تم و اس��فندیار: این داستان 
نیز  ش��امل بخش هایی است  که می توان 
شباهت های زیادی از اساطیر چینی در آنها 
جستجو کرد. در بس��یاری از افسانه های 
چینی اعتق��اد به وجود درخ��ت هایی در 
کرانه دری��ای چین به چش��م می خورد. 
درخت هایی ک��ه در کران��ه جزیره های 
دری��ای خ��اوری روئیده اند و به انس��ان 
تندرس��تی و جاودانگی می بخشند. رستم 
در جنگ با اس��فندیار زخمی می ش��ود و 
به »سیمرغ«، پرنده افسانه ای پناه می برد. 
سیمرغ رستم را به نزدیک درخت تنومند 
گز در کرانه دریای چین می رس��اند و به 
او یاد می دهد که درازترین شاخه درخت 

گ��ز را انتخاب کند و تی��ری برای پرتاپ 
کردن  به چش��م اسفندیار بسازد. این پرنده 
در طول یک ش��ب زخم های شدید رستم 
را درمان می کند و راز پیروزی بر اس��فندیار 
را به او می آموزد، از این رو تصور می شود 
که رس��تم  با خوردن میوه درخت گز درمان 
شده است. به همین گونه در چین آیین ویژه 
درخت کاس��یا معمول بوده است چنان که 
می پنداش��تند میوه آن درخت زندگی را بر 
می گرداند بنابراین واژه گز در شاهنامه  یادآور 
کاسیا در زبان چینی است. نویسنده ای به نام 
»دوگرت« می گوید: شکل های شگفتی که 
برخی از گیاهان داشتند، باعث رواج عقیده 
جان گرایی گیاهان در چین شده بود. در واقع 
چین شناس��ان  همان گونه از »آیین درخت 
کاس��یا« س��خن می گویند که فردوسی از 

»آیین گزا«.
4- دیو س��فید: این داس��تان به نحوی 
ش��خص خواننده را متوجه اس��اطیر کهن 
چین می کند. وقتی رس��تم دیو س��فید را 
می کشد، جگر او را از سینه بیرون می آورد 
و ب��ا چکانیدن خون او در داخل چش��مان 
کاووس و همراهان��ش دگر بار بینایی آنان 
را ب��از می گرداند. علت این امر که چگونه 
خون جگر باعث بینایی می شود در شاهنامه 
گفته نش��ده  بنابراین به سراغ  اساطیر کهن 
چینی می رویم. در اعتقاد کهن چینی بازگو 
شده که هر یک از شش اندام درونی  شامل 
بخشی از روان آدمی است  که »شن« نامیده 
می شود »یعنی هر کس روشنایی هایی  در 
بدن  خود دارد« بنابراین بر اساس این اعتقاد 

جگر دارای روش��نایی اس��ت  و چکانیدن 
خون آن در چشمان کاووس و همراهانش  

باعث بینایی دوباره آنها می شود.
5 - افس��انه های تولد زال و رستم: در 
شاهنامه آمده است  زال پدر رستم، با موهای 
سفید چش��م به جهان گشود و سام پدر او 
چنان ناراحت شد که کودک خود را بر سر 
راه گذاشت و سیمرغ پرنده ای افسانه ای او 
را به آشیانه خود برد و باعث نجات وی از 
مرگ گردید. در اساطیر چین نیز افسانه ای 
همانند این داس��تان آمده است.  »هائوگی« 
پس��ر یک خانواده هنگام تولد پیکری هم 
چون بره )موی س��فید کرک مانند( داشت. 
پدر او از این رویداد به شدت ناراحت شد و 
کودک خود را بر سر راه گذاشت که از بین 
برود اما گوس��فندان او را با خود بردند و از 
او نگهداری کردند. چندی بعد هیزم شکنان 
در جنگل ک��ودک را دیدند که پرنده ای با 
بال ه��ای خود از او نگهداری می کند. این 
دو افسانه از لحاظ اشتراک در سفیدی موی 
بدن کودک و کوش��ش پرن��ده برای حفظ 
زندگ��ی یک کودک  بس��یار ب��ه یکدیگر 
نزدیک هستند.                    ادامه دارد...

    شاهین سپنتا
روس��تای گورت��ان )قورت��ان( مرکز 
دهس��تان »گاوخونی« از تواب��ع »ورزنه« 
مرکز بخش »بن رود« شهرس��تان اصفهان 
در استان اصفهان است. روستای گورتان 
در 110 کیلومت��ری ش��رق اصفهان و 45 
کیلومتری شمال غربی تاالب گاوخونی و 
در مسیر جاده اصفهان - ورزنه قرار دارد. 
گذر زاینده رود به سوی تاالب گاوخونی 
در ای��ن منطق��ه، باعث ش��کل گیری دو 
روس��تا در کرانه ه��ای ای��ن رود زاینده 
شده است که روستای  گورتان در کرانه 
شمالی و روستای »بان« در کرانه جنوبی 

نام گرفته اند.
برخ��ی از پژوهش��گران ب��ه گواهی 
نام ها و نش��انه هایی که از دیرباز در بین 
مردم این س��امان شناخته شده اند بر این 
باورند که پیش��ینه این روس��تا به دوران 
بهرام پنج��م یا همان بهرام گور پانزدهمین 
پادشاه ساسانی می رسد. در شرق روستا و در 
حاشیه زمین های کشاورزی تکه های سفال 
مربوط به دوران هخامنشی یافت شده است 
که نشان می دهد این محل در دوره های 
مختلف تاریخی محل اس��تقرار و زندگی 
مردمان بوده اس��ت. هنوز نیز بسیاری از 
واژه ه��ای پهل��وی را در گویش محلی 

مردم گورتان می توان یافت. 
روس��تای گورتان اکن��ون 1324 نفر 
جمعیت دارد. تا س��ال 1335 خورشیدی 
هم��ه مردمان این روس��تا در داخل ارگ 
ب��زرگ گورت��ان س��کونت داش��تند اما
 به تدریج ساخت و ساز در ضلع شمالی 
و شمال شرقی ارگ آغاز شد و رفته رفته 
خانه های قدیم��ی ارگ به انبار علوفه و 
مح��ل نگهداری دام تبدیل ش��د و همین 

کاربری نادرست موجب آسیب شدید به 
بافت فرسوده ارگ شد.

دیرینگ��ی ارگ گورت��ان ب��ه دوران 
دیلمی��ان )320 تا 448 هجری قمری( باز 
می گردد. ارگ گورتان به وسعت 5 هکتار 
از خشت و گل ساخته شده است. باروی 
شمالی آن 250 متر و باروی شرقی آن 180 
متر طول دارد. پیش��تر، چهارده برج داشته 
که یکی از برج ها به همراه بخشی از دیوار 
اصل��ی ارگ بر اثر طغی��ان آب و انحراف 
مسیر زاینده رود تخریب شده است. قطر 
دیواره این ارگ کهنسال از پایین بین 3 تا 
4 متر متغیر است. ارتفاع حصارها از زمین 
تا کنگره 9متر و ارتفاع برج ها از زمین تا 
کنگره 12 متر اس��ت. ای��ن ارگ دارای دو 
دروازه ش��مالی و جنوبی است. افزون بر 
خانه ه��ای فراوان که هنوز هفت واحد از 
آنها مس��کونی اس��ت، بناهای کهن داخل 
ارگ عبارتند از: قلعه ها، مس��اجد، بازار، 

آسیاب و  باغ ها.
ارگ گورتان مدتی اس��ت، به ویرانی 
رفته شور زندگی از کوچه پس کوچه های 
آن رخ��ت بربس��ته و بخش��ی از ارگ به 
عل��ت در نظ��ر نگرفتن تمهی��دات الزم 
در براب��ر طغی��ان آب و چرخش مس��یر 
رودخانه ویران ش��ده اس��ت. متأسفانه از 
آنجا ک��ه مجوزهای الزم برای س��اخت 
مکان های مناس��ب نگهداری دام و طیور 
روستائیان از سوی نهادهای دولتی صادر 
نشده اس��ت، روستائیان ترجیح می دهند 
دام ه��ای خ��ود را در خانه های متروکه 
داخل ارگ نگه��داری کنند و همین کار 
باع��ث وارد آمدن آس��یب های جدی به 

بافت تاریخی ارگ شده است.
اگر ارگ گورتان طی این سال ها در 
فهرست آثار ملی ثبت می شد، اگر برای 
بازس��ازی و آزاد س��ازی باف��ت تاریخی 
ارگ اقدام��ات ف��وری و کاف��ی صورت 
می گرف��ت، اگ��ر نهادهای مس��ئول، به 
ارزش ه��ای تاریخی، معم��اری، هنری، 
فرهنگ��ی و گردش��گری ارگ گورت��ان 
بیش��تر توج��ه نش��ان می دادن��د، ارگ 
تاریخی گورتان که در محور گردشگری 
ش��رق اصفه��ان یا ب��ه عبارت��ی »محور 
تاریخی - گردش��گری زاینده رود« قرار 
دارد می توانس��ت ب��ه عن��وان یک��ی از 
نمونه ه��ای خ��وب »روس��تاهای هدف 

گردشگری« شناخته شود.
اما ب��ا ای��ن وضعیت معلوم نیس��ت 
ارگ تاریخی گورتان تا چند س��ال دیگر 
س��رپا بماند. شاید در زمستان یکی دیگر 
از س��ال های پیش رو با بارش نخستین 
برف زمس��تانی بقایای دیوارهای پیر این 
ارگ کهنس��ال تاب نیاورند و فروبریزند. 
چنان که در س��ال های پیش نیز ش��اهد 

فروریختن بخش هایی از ارگ بودیم. 

    زاینده رود
در سرزمین ایران ورزش 
از دوران پیش از اس��ام و در 
زمان هخامنشیان و ساسانیان 
ب��ه صورت ه��ای مختلف��ی 
تیران��دازی،  کش��تی،  چ��ون 
اس��ب س��واری، اراب��ه رانی، 
دومی��دانی  و  کوهن����وردی 
مت�داول بوده اس��ت. بع��د از 
اس��ام در زم��ان حک��ومت 
خوارزم�شاه�ی�ان و سلجوقیان، 
شنا، اسب سواری و چوگان و 
در عصر صفویه نرد و شطرنج 
نی��ز ب��ه ورزش ه��ای قبلی 
اضافه ش��د. ول��ی اوج تحول 
قاج��ار  عه��د  از  ورزش  در 

آغاز ش��د به طوری ک��ه در زمان صدارت 
میرزا تقی خان امیرکبیر ورزش به مدارس 
و آموزش��گاه ها راه ی�اف��ت و در ادامه در 
دوره پهلوی رش��ته های ورزشی در سطح 
گسترده ای رش��د یافت، از جمله در سال 
1313 ورزش کش��ور دارای تش��کیات 
رس��می ش��د و انجمن تربیت بدنی شکل 
دانشس��رای   1317 س��ال  در  گرف��ت، 
تربیت بدنی تأسیس ش��د، در سال 1320 
آیی��ن نامه ورزش های چ��وگان و فوتبال 
و اس��کی ب��ه تصویب رس��ید و مقررات 
باش��گاه ها تدوین ش��د، در س��ال 1325 
ش��ورای ورزش زنان را پایگذاری کردند، 
در س��ال 1326 ایران در کمیته بین المللی 
المپی��ک عض��و ش��د، درس��ال 1329 نیز 
ایران برای اولین بار درمس��ابقات آسیایی 
شرکت کرد. اما زورخانه و ورزش پهلوانی 
نی��ز تاریخچ��ه دیرین��ه ای دارد. چنان که 
زورخانه از گذشته های دور مکانی بود که 
مردان و پهلوانان ب��زرگ در آن به ورزش 
می پرداختند. بیشتر زورخانه ها در کوچه 
پس کوچه های ش��هر س��اخته می شدند. 
به روایتی اولین کس��ی که طرح ساختمان 
زورخان��ه را پی ری��زی کرد ول��ی الدین 
خوارزم��ی یا همان پوریای ولی بود که در 
قرن هشتم هجری می زیسته است. راجع 
به ساختم��ان زورخانه ب��اید گف�ت شامل 
یک درگاه��ی کوچک و کوتاه اس��ت که 
ورزشکاران و کسانی که برای تماشا به آنجا 
می روند ب��ه احترام آن مکان و پهلوانانش 
خم می ش��وند. این در به یک راه��روی 
باریک با سق�ف کوت�اه باز می ش�ود و از 

آنجا به س��ردم زورخان�ه می رس��د که در 
ی�کی از غ�رف�ه های چسبی�ده به راهروی 
زورخان��ه ق��رار دارد این م��کان صفه ای 
»ایوان« نیم گرد اس��ت که از کف زورخانه 
یک متر باالتر س��اخته ش��ده و در جلوی 
سردم نیز چوب بستی است که به آن زنگ، 
زره، سپر، پوس��ت حیوانات وحشی مانند 
بب��ر و پلنگ و پر قو آویخت��ه اند. در زیر 
چوب بست هم چراغ یا منقلی می گذارند 
تا مرش��د تنبک خود را ب�ا آتش آن گ�رم 
ک�ند و ص�دای آن بلندت�ر و رسات�ر شود. 
پس از اینج��ا ب��ه محوطه میانی زورخانه 
می رس��یم که با سقفی غالباً گنبدی شکل 
و دیوارهای کاش��یکاری شده و با رنگ ها 
و طرحه��ای مختلف جلب توجه می کند 
همچنین در میان زورخانه گودالی هشت یا 
شش پهلو است که اغلب به طول پنج متر، 
عرض چهار و عمق یک متر س��اخته شده 
است و گود نامیده می شود. سرتاسر دیواره 
گود را با مات اندود می کنند و لبه آن را 
نیز با چوب می پوشانند تا اگر ورزشکاران 
هن��گام ورزش با لبه گ��ود برخورد کردند 
آسیبی نبینند. در باال و دور تا دور گود نیز 
رفه هایی است که جای نشستن تماشاچیان 
و پوش��یدن لب�اس ورزش��کاران است، از 
جمله ل�باس های ورزش��ک�اران می توان 
ب�ه سن�گ پ�وشیدن یا تُنُک�ه »تنبان« بستی 
اش��اره کرد. یکی دو غرفه نیز به وس��ائل 
ورزشی از قبیل تخته شنا، میل سنگ، کباده 
و میل بازی اختصاص داده شده است. مقام 
ورزشکاران در زورخانه تقسیم شده است 
به طوری که پیشکس��وت کسی است که 
آزموده تر و سالمندتر از دیگر ورزشکاران 

ش��خصیت  پهل��وان  باش��د. 
اس��ت  کارکرده ای  و  چابک 
که هماوردی نداش��ته باش��د. 
اس��ت  ورزش��کاری  میاندار 
که در گود روبه روی مرش��د 
و می��ان ورزش��کاران دیگ��ر 
می ایستد و شروع ورزش را 
برعهده می گیرد. نوخواس��ته 
نیز جوان یا نوجوانی است که 
برای انجام حرکات ورزشی و 
کش��تی گرفتن آمادگی کافی 
یافته باشد، همچنین نوچه به 
نوجوان��ی گفته می ش��ود که 
زیر نظر پهلوان��ان نامی فنون 
از  می آم��وزد.  را  مختل��ف 
مراس��م هایی که در زورخانه 
اجرا می شود می ت�وان به گلری��زان اشاره 
کرد که ی�کی از دیدنی ت�ری�ن جش�ن های 

زورخانه ای است. 
ای��ن جش��ن بیش��تر در ش��ب های م��اه 
مب��ارک رمضان برگزار می ش��ود و برای 
بزرگداشت و تجلیل از مقام پهلوانان بنام و 
کهنسال صورت می پذیرد. در این مراسم 
پهلوانان و ورزشکاران قدیمی و بزرگان و 
سرشناس��ان محل دعوت می شوند و هر 
یک از آنان دسته گلی همراه خود می آورد 
تا در و دیوار زورخانه را با گل آذین کنند 
همچنی��ن در ای��ن مراس��م از میهمانان با 
شیرینی و میوه پذیرایی می شود و پس از 
یک دور بازی های ورزشی و چند کشتی 
میان پهلوانان قدیمی، یکی از پیشکسوتان 
درباره مقام پهلوانی که گل��ریزان برای او 
برپا ش��ده صحبت می کن��د در ادامه نی�ز 
برای ورزشکاران یا افرادی که درآمد کافی 
برای گ��ذران زندگی ندارند مبلغی جمع 
آوری می ش��ود تا به ورزشکار یا خانواده 

او اهدا شود.
از جمله پهلوانان در قرون مختلف در 

اصفهان: 
پهل��وان فیل��ه همدانی )ق��رن هفتم 
هجری قمری(، پهل��وان محمود بن ولی 
الدی��ن خوارزم��ی »پوریای ول��ی« )قرن 
هش��تم هجری قمری( و پهل��وان محمد 
ابوسعید )قرن نهم هجری قمری( هستند. 
در حال حاضر نیز زورخانه گلستان واقع 
در خیابان س��جاد و زورخانه نجارپور در 
خیابان ابن س��ینا از جمله زورخانه های 

قدیمی و فعال در این شهر هستند.

ارگ تاریخی گورتان، زیر غبار فراموشی

زورخانه، میراث ورزش ایران

مرمت و بازپیرایی نقاشی های مجموعه 
تاریخ��ی کاخ قلع��ه س��توده چالش��تر در 
چهارمحال و بختیاری پایان یافت. به گزارش 
موج، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری اس��تان چهارمحال و 
بختیاری گفت: مرمت نقاش��ی ها و تزئینات 
کاخ قله ستوده از 2سال پیش با مشارکت بیش 
از 20 نفر از هنرمندان، نقاش��ان و دانشجویان 
رشته های مرتبط از استان های اصفهان، تهران 
و چهارمحال و بختیاری آغاز ش��ده اس��ت. 
مژگان ریاحی افزود: بیشتر نقاشی ها، تزئینات 
و گچبری های قلعه بر اثر مرور زمان، عوامل 
آب و هوای��ی و بی توجهی مالکان تخریب 
شده بود که با اس��تفاده از روش قرینه سازی 
بخش های اندک باقیمانده طراحی و پس از 
تأیید سازمان میراث فرهنگی استان اجرا شد. 
وی با بیان اینکه نقاشی ها شامل نقوش گل و 
گیاه و گل و مرغ و دارای قاب های کتیبه ای 
آبی و طایی رنگ مزین به آیات قرآنی هستند، 

گفت: در این ط��رح برای مرمت و بازپیرایی 
300 متر مربع از فضای این کاخ قلعه نزدیک 
به 500 میلیون ریال هزینه ش��ده است.گفتنی 
است مجموعه کاخ قلعه تاریخی چالشتر در 
زمان صفویه و توس��ط حاکمان محلی و در 
5 کیلومتری شهرکرد ساخته شد و هم اکنون 
موزه های مردم شناسی، سنگ و کار و زندگی 
در آن ایجاد ش��ده است. این مجموعه امسال 
پذیرای بیش از 80 هزار نفر از گردش��گران و 
عاقه مندان به آثار و میراث فرهنگی و تاریخی 

ایران زمین بوده است.

س��ازمان ملل متحد ب��ا تصویب قطعنامه 
»روز بی��ن المللی ن��وروز«؛ عید ن��وروز را به 
عنوان مناسبت بین المللی به رسمیت شناخت. 
ب��ه گ��زارش واحد مرکزی خب��ر، در بند 
نخست و دوم این قطعنامه که سه شنبه تصویب 
ش��د، ضمن تأکید بر شناس��ایی اول فروردین 
)21 مارس( به عنوان روز بین المللی نوروز، از 
کشورهایی که برای حفظ و توسعه فرهنگ و 
سنت های نوروزی تاش می کنند استقبال شده 
است. قطعنامه نوروز به ابتکار نمایندگی جمهوری 

اسامی ایران در سازمان ملل متحد و با همکاری 
جمهوری آذربایجان، افغانس��تان، تاجیکستان، 
ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان آماده 
و به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده بود.

فرهنگ��ی،  می��راث  س��ازمان  رئی��س 
صنایع دس��تی و گردش��گری استان اصفهان 
گف��ت: به  منظور رونق بهینه گردش��گری و 
بهره برداری مضاعف گردشگران از امکانات 
و جاذبه های مقاصد گردش��گرپذیر کشور، 
مسیرهای گردشگری شناسایی و معرفی شد.

اس��فندیار حیدری پور بیان داش��ت: در 
مسیرهای گردشگری استان سعی شده است 
همه اطاعات ش��امل اطاعات اولیه مسیر، 
مکان های اصلی و جاذبه های پیرامونی، طول 
مسیر، جاذبه های مقصد، امکانات و تسهیات 
طول مس��یر، امکانات و تس��هیات مقصد، 
محصوالت و تولیدات مقصد و سایر داده های 
مورد نیاز گردشگران از مبدأ تا مقصد شناسایی 
و معرفی شود. رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: از مجموع یکهزار و یک مسیر 
گردشگری شناسایی شده کشور، 28 مسیر به 

استان اصفهان اختصاص دارد. 
مس��یرهای  طراح��ی  داد:  ادام��ه  وی 

گردشگری س��بب هدایت بهینه گردشگران 
می شود و از ازدحام و تمرکز در یک یا چند 

مسیر مطرح کاسته می شود. 
حیدری پور گف��ت: با معرفی جاذبه های 
شناخته شده و ناش��ناخته گردشگری شامل 
جاذبه های تاریخی، فرهنگی، طبیعی، مذهبی، 
روستایی، عشایری و دیگر جاذبه های موجود 
در مبدأ، مقصد و طول مسیر و معرفی امکانات 
و زیرساخت های اقامتی، پذیرایی و بین راهی، 
توانایی برنامه ریزی سفر برای گردشگران مهیا 

شده و سفرها هدفمندتر می شود. 

استاندار اصفهان از تخصیص 30 میلیارد 
ریال برای تعدیل سه طبقه برج جهان نما از 
سوی دولت خبر داد. علیرضا ذاکر اصفهانی 
در گفتگ��و ب��ا ایرنا اظهار داش��ت: برای این 
منظور مقرر شده است 10 میلیارد ریال دفتر 
ریاس��ت جمهوری، 10 میلیارد ریال سازمان 
میراث فرهنگی کشور و 10 میلیارد ریال نیز 

استانداری اصفهان پرداخت کنند. 
وی با بیان اینکه تاکنون 10 میلیارد از این 
مبالغ پرداخت شده اس��ت، افزود: باقیمانده 
مبلغ تعهد شده از سوی دولت نیز، در دست 
پرداخت است. استاندار اصفهان گفت: مبلغ 
تعهد شده ازسوی دولت برای تخریب طبقات 
11، 12 و13 ای��ن برج اختص��اص یافته که 
پی��ش از این طبق��ات دوازدهم و س��یزدهم 
تخریب شده اس��ت. وی با اشاره به مصوبه 
یونسکو در خصوص خروج نام میدان امام از 
فهرست میراث جهانی، در صورت عدم تعدیل 
طبقات برج جهان نما گفت: دولت و شخص 

محمود احمدی ن��ژاد رئیس جمهور نظر بر 
اجرای این مصوبه دارند و در موارد مختلف 
بر ای��ن موضوع تأکید کرده ان��د.  ذاکر ادامه 
داد: درپی صدور دس��تور ریاست جمهوری، 
سازمان میراث فرهنگی کشور نیز از شهرداری 
اصفهان درخواس��ت کرد مقدم��ات اجرایی 
شدن این موضوع را فراهم کند و استانداری 
اصفهان به عن��وان نماینده میراث فرهنگی و 
مجری این طرح تعیین شد. استانداری اصفهان 
افزود: حفظ هویت و جایگاه فضای کالبدی و 
معنوی میدان امام اصفهان عاوه بر مسئوالن، 
همواره دغدغه هنرمندان و تمامی ساکنان این 
اس��تان بوده است و آنها با جدیت خواهان و 
پیگیر تخریب طبقات این برج بوده اند. وی 
همچنین ابراز امیدواری کرد، تا پیش از ورود 
بازرس��ان یونس��کو به اصفهان درخصوص 
نظارت بر تعدی��ل طبقات برج جهان نما در 
11 اس��فند ماه سال جاری، عملیات تخریب 

به اتمام برسد.

در دوش��نبه هیچ کس عجل��ه ندارد، جز 
راننده ها. خیابانها خلوت است . ساختمانها متعلق 
به عصر روسیه کمونیستی و با شباهتی به تهران 
قدیم . با همان بوی خاص سنت . مجسمه های 
عظیم و آدمهایی با لباسهای شاد و بیشتر محلی، 
اولین تابلوهای دوشنبه است. ورزاب اسم رود 
و همچنین مکانی که محل اسکان اولیه ما بود. 
با درختهای چنار و آب سرد زندگی که از دل 
برف می جوشد. هرچند دوشنبه مثل تهران گرم 
و کشنده است اما ورزاب قدری قابل تحمل 
است. راهی حصارقلعه می شویم، قلعه ای به 
قدمت چند صد سال و موزه ای در کنار قلعه 
که آثارخانه اش می نامن��د. حضور در محفل 
گرم و صمیمی ش��اعران حصار که گذشته از 
آثارشان روحی بلند دارند و عشقی عمیق به 
ایران زمین . تاجیکها هرگاه نام ایران را به زبان 
می آورند با حسرت و عش��ق است و این را 
در برق نگاه هر یک از آنان می توان مش��اهده 
کرد. یک روز از سفر با گشت و گذار در شهر 

دوش��نبه و دیدار از چند اثر تاریخی از جمله 
تندیس بزرگ پدر شعر فارسی رودکی، آرامگاه 
جمعی از رجال ادبی در مرکز شهر و زیارت 
مقبره الشعرا تاجیکستان در تپه های بلند اطراف 
ش��هر، می گذرد. روز بعد عازم شهر کوالب 
می ش��ویم یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی 
تاجیکس��تان و این آغاز سفری اعجاب انگیز 
در دل تاریخ مشترک است. گذر از مسیرهای 
ش��گفت انگیز و متفاوت، گاهی چون شمال 
ایران سرش��ار از زندگی و گاهی چون کویر 
ایران تش��نه و گرم . گاهی حس گذر از دشت 
نیشابور و دامنه بینالود، گاهی عبور از پیچ و خم 
کوه های ایام و گستره عظیم درختان روییده 
بر دامنه کوه ها و دره های وسیع با مرغزارهای 
سر سبز و گاوهایی از علف سیر. رود بزرگ 
»خش« که چون دریا می خروشد و رود و سد 
»ناره« که با ارتفاع نزدیک به سیصد متر چون 
کوهی در برابر آب ایستاده است و مناظر بدیعی 

را آفریده .                            ادامه دارد...

کوله پشتی

پایان مرمت کاخ قلعه ستوده چالشتر 

ثبت روز بین المللی نوروز در سازمان ملل

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان:
28 مسیر گردشگری استان اصفهان 

شناسایی و معرفی شد

در راستای تحقق مصوبه یونسکو؛
استانداری اصفهان مجری شد

سفر به تاجیکستان

شاهنامه 
روایت افسانه های مشترک ایران و چین 

خبر

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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آگهی احضار
تاریخ: 88/11/20

شماره: 881194 ک 119
چ��ون خانم توران مرادی فرزند یداهلل ش��کایتی علیه آقای فرهاد فروه��ل فرزند رحیم مبنی بر ترک انفاق 
مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 881194 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 89/1/29 
س��اعت 11 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 115 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می شود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.16826/ م الف 
مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان

کالسه پرونده: 88-1206 ح 14
وقت رسیدگی: سه شنبه 89/2/7 ساعت 11 صبح 

خواهان: بانک ملت با وکالت حسن استواری
خواندگان: 1- محمد شفیعیون 2- مسلم رفیعی 3- امید درویش 4- سعید بیضایی 5- مجید جهانگیری 

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه چهاردهم حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعداً 

اباغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.16742/ م الف 
مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353201353
شماره پرونده: 8809980358500769

شماره بایگانی شعبه: 880821
تاریخ تنظیم: 1388/10/22

شاکی: 
آقای جال زندی به نشانی قهجاورستان، قهاب، شهرک بهار، فاز 5  

متهمین:
1 - آقای طاهر قنبری 2 – آقای مجید عباسی 3 – آقای وحید قنبری همگی به نشانی مجهول المکان

اتهام ها: 
1 – تخریب 

2 – ایراد جرح عمدی با چاقو  
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
اتهام 1 – مجید عباسی 2 – طاهر قنبری 3 – وحید قنبری دایر بر مشارکت در ایراد جرح عمدی با چاقو 
نس��بت به شاکی جال زندی و تخریب عمدی شیشه خودرو کامیون مووضع شکایت نامبرده از توجه به 
محتویات پرونده شکایت شاکی گواهی پزشکی قانونی و اظهارات گواه تعرفه و کیفرخواست صادره علیه 
متهمین؛ اتهام محرز اس��ت لذا دادگاه مس��تنداً به ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 42 و 480 و 
تبصره ذیل ماده 614 و 677 قانون مجازات اس��امی هر س��ه نفر را از بابت تخریب هر کدام به شش ماه 
حبس و از نظر ایراد جرح عمدی با چاقو نیز هر کدام را به شش ماه حبس تعزیری و مشترکًا به پرداخت 
دو و نی��م درص��د دیه کامل بابت جرح پهلوی چپ و تعبیه دان در پهلو و بیس��ت و پنج صدم درصد دیه 
بابت خونریزی ادراری در حق ش��اکی محکوم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از تاریخ 

اباغ قابل واخواهی و رسیدگی در این دادگاه است. 16811 / م الف
نشانی: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان، طبقه 1، اتاق شماره 123

نجف پور - رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان

کالسه پرونده: 1029/88 ح 14
وقت رسیدگی: شنبه 89/1/28 ساعت 8 صبح 

خواهان: عباس صالحی فر فرزند حسن
خوانده: امرا... اصانی فرزند غام 

خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به

خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه چهاردهم حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعداً 

اباغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.16720/ م الف 
مرتضوی - مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان

کالسه پرونده: 88-1331 ح 14
وقت رسیدگی: دوشنبه 89/1/30 ساعت 8 صبح 

خواهان: بانک ملت با وکالت حسن استواری
خوانده: عباسعلی اکبری فرزند حسین 

خواسته: مطالبه وجه سفته
خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه چهاردهم حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعداً 

اباغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.16718/ م الف 
مرتضوی - مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

تاریخ: 88/11/13
شماره: 881076 ک 119

کالسه پرونده: 881076 ک 119
وقت رسیدگی: دوشنبه 89/1/23 ساعت 11 صبح 

خواهان: ساسان شرکت صدری فرزند: حمید
خوانده: حسام توفیق و علیرضا توفیق فرزند: علی

خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به 88/7/20-8801011
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 119 دادگاه عمومی 
جزایی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت 
خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 
رس��یدگی حضور بهمرساند چنانچه بعداً اباغی بوس��یله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود.16829/ م الف 
مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده اجرائی: 1307/86 ح/ 14

به موجب دادنامه حضوری / غیابی ش��ماره 3143 مورخ 86/12/4 دادگاه حقوقی اصفهان شعبه چهاردهم 
که طی دادنامه ش��ماره – مورخه – ش��عبه - دادگاه تجدید نظر اس��تان قطعیت یافته است محکوم علیهم 
1 – رس��ول دهقان فرزند محمود نشانی محل اقامت: خیابان گلزار، خیابان استاد همایی، مینی سوپر باران 
2 – محمدرضا گودرزی فرزند ولی نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم هستند متضامنًا به پرداخت 
مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و شصت هزار ریال بابت خسارت 
دادرس��ی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعامی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ 
س��ر رس��ید 84/8/16 تا زمان وصول و حق الوکاله وکیل دویست و هش��تاد هزار ریال در حق محکوم له 
مؤسسه مالی و اعتباری سینا با وکالت احمدرضا الوان ساز نشانی: خیابان نیکبخت، بن بست کیهان، پاک 

137، طبقه همکف و مبلغ سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال نیم عشر دولتی در حق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی بشرح ذیل اقدام نماید:

1 - ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد.
2 - یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3 - یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحاً اعام نماید. هرگه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای 
حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خاف واقع از دارائی 

خود داده به نحوی که تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر گردیده باشد، به حبس جنحه ای از شصت 
و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به، مالی معرفی کند.
عاوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 
و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده اس��ت توجه 

نموده و به آن عمل نماید.  16723 / م الف
شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان

کالسه پرونده: 88-1328 ح 14
وقت رسیدگی: یکشنبه 89/1/29 ساعت 10 صبح 

خواهان: بانک ملت با وکالت حسن استواری 
خوانده: محمود عکاف زاده فرزند مرتضی

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه چهاردهم حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور 
دادگاه و بتجوی��ز م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می ش��ود. ت��ا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک م��اه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش��انی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور 
بهمرس��اند چنانچه بعداً اباغی بوس��یله آگهی الزم ش��ود فقط یکنوبت منتش��ر و مدت آن ده روز خواهد بود.

 16719/ م الف 
مرتضوی- مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970354201499
شماره پرونده: 8709980359400504

شماره بایگانی شعبه: 880787
تاریخ تنظیم: 88/10/7

شکات:
1 – آقای س��لمان بهرامی به نش��انی اصفهان، خیابان امام خمینی، تابلو خانه اصفهان، هشت متری نامجو، 

کوی نامجو، باالتر از گذر ابوالفضل، جنب پاک 41
3 – آقای شمس اهلل بهرامی به نشانی اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان بعثت، کوی شهید شیرودی، پاک 252

متهمین:
1 – آقای بهنام غفاری 2 – آقای بهزاد غفاری 3 – آقای بهروز غفاری همگی به نشانی مجهول المکان

اتهام ها:
1 – ایراد جرح عمدی با قداره

2 – قدرت نمایی با قداره
3 – ضرب و جرح عمدی

گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعام و به شرح زیر مبادرت به اصدار رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقایان 1- بهروز غفاری که به علت متواری بودن مشخصات بیشتری از نامبرده موجود 
نمی باش��د دائر بر ایراد جرح عمدی با قداره نس��بت به آقای سلمان بهرامی و ایراد ضرب و جرح عمدی 
نس��بت به آقای ش��مس اله بهرامی و 2- بهنام غفاری و 3- بهزاد غفاری که به علت غایب و متواری بودن 
اطاعات بیش��تری از نامبردگان موجود نیس��ت دائر بر قدرت نمایی با قداره دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده، ش��رح ش��کایت شکات و گواهی های پزشکی قانونی و اظهارات ش��اهد و سایر قرائن و امارات 
موجود و عدم حضور متهمین در جلس��ه رس��یدگی و ایراد دفاع متناس��ب مجرمیت نامبردگان را محرز و 
مسلم دانسته مستنداً به مواد 367 و 480 و 481 و تبصره 2 ماده 269 و 614 و 617 قانون مجازات اسامی 
متهم ردیف اول را به نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم گونه چپ و سه دینار بابت کبودی گونه چپ 
و یک درصد دیه کامل بابت خراش��یدگی حارصه گونه چپ در حق ش��مس اله بهرامی و نیم درصد دیه 
کامل بابت خراشیدگی در حد حارصه باال بازوی راست و چهار درصد از یک دوم از یک دهم دیه کامل 
بابت جرح سمحاق بند اول شست راست و شش دهم درصد دیه کامل بابت ارش نقص عضو انگشت در 
حق آقای سلمان بهرامی به جهت جنبه خصوصی جرم و تحمل دو سال حبس تعزیری بابت جنبه عمومی 
ایراد جرح عمدی با چاقو و همچنین به تحمل چهارده ماه حبس تعزیری بابت جنبه عمومی ایراد ضرب 
و جرح عمدی و همچنین متهمین ردیف دوم و سوم را نیز به تحمل شش ماه حبس تعزیری و سی ضربه 
شاق محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه 

و پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 16823 / م الف
نشانی: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان، طبقه 3، اتاق شماره 344

محمدرضا وطن خواهان اصفهانی - دادرس شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان   

    پژمان سلطانی
در روز نخس��ت فص��ل جدی��د لیگ 
قهرمانان فوتبال آس��یا تیم های اس��تقال 
تهران و ذوب آه��ن اصفهان به ترتیب در 
مقاب��ل االهلی عربس��تان و الوحده امارات 
به پی��روزی رس��یدند. صمد مرف��اوی در 
اولین تجربه مربیگری در مسابقات آسیایی 
توانست استقال را به یک پیروزی شیرین 
خارج از خانه برس��اند. آبی پوشان تهرانی 
در ورزشگاه جده عربستان با حساب 2 بر 
یک از سد االهلی عربس��تان گذشتند. هر 

دو گل اس��تقالی ها را فره��اد مجیدی به 
ثمر رس��اند و تک گل اماراتی ها را حسین 
راه��ب وارد دروازده نماینده ایران کرد. در 
این دیدار محمد محمدی یک ضربه پنالتی 
را برای ش��اگردان مرف��اوی به زیبایی مهار 
ک��رد. در دیگر بازی گ��روه A تیم الغرافه 
قطر با نتیجه 2 بر ی��ک الجزیره امارات را 
از پیش رو برداش��ت و در گروه B بنیادکار 
ازبکس��تان به مربیگری فیلیپه اسکوالری با 
3 گل تیم قدرتمند االتحاد عربس��تان را با 
شکس��ت بدرقه کرد و در دیگر دیدار این 

گروه تیم ذوب آهن اصفهان با یک گل بر 
میهمان خود الوحده امارات غلبه کرد. این 
مس��ابقه در ورزشگاه فوالدشهر در حضور 
نزدیک به هش��ت هزار ه��وادار اصفهانی 
برگزار ش��د. در 15 دقیق��ه ابتدایی هر دو 
تی��م همدیگر را مح��ک می زدند و توپ 
بیش��تر در میانه میدان جریان داش��ت پس 
از آن ذوبی ه��ا توپ و میدان را تا حدودی 
در اختیار گرفتند و حتی توانستند در نیمه 
نخست توسط سید محمد حسینی و محمد 
قاضی به موقعیت گل برسند. با شروع نیمه 
دوم به حمات خ��ود افزودند تا اینکه در 
دقیقه 60 ایگور کاسترو با حرکت تکنیکی 
و س��رعتی از جناح چپ تیم الوحده خود 
را به پش��ت محوطه جریمه حریف رساند 
و با شلیک س��نگینی با پای چپ تک گل 
بازی را برای هواداران مش��تاق اصفهانی به 
ارمغان آورد. پ��س از این گل نزدیک به 2 
دقیقه شاگردان منصور ابراهیم زاده سراسیمه 
بازی را دنبال کردند و حتی سالم الرجیبی 
بازیک��ن تعویض��ی الوحده می توانس��ت 
بازی را به تس��اوی بکش��اند که بی دقت 
به ت��وپ ضربه زد. ابراهیم زاده دس��ت به 
تعوی��ض هایی زد که اوالً ب��ازی را از اختیار 
شاگردان جوزف برگر خارج کند ثانیاً قصد 
داشت از ضدحمات بهره کافی را ببرد که در 

نهایت بازی با همان یک گل به پایان رسید.

فوتبالاستقالل و ذوب آهن گام اول را محکم برداشتند

   زاینده رود
مراسم اختتامیه سومین دور مسابقات 
ورزش��ی بیماران خاص در س��الن هفده 
شهریور اصفهان برگزار شد. در این مراسم 
مهندس رضا شیران به خبرنگاران گفت: باید 
به خود ببالید که این اشخاص با ورزشی که 
انجام می دهند اسوه صبر و استقامت برای 
ت��ک تک افراد جامعه هس��تند. بعضی ها 
با اینکه از س��امت کاف��ی برخوردارند از 
ورزش امتناع می ورزند. ش��یران ادامه داد: 
اینگونه افراد با ورزش نش��اط و ش��ادابی 
خود را حفظ می کنند و باعث پیشگیری 
از مشکاتی می ش��وند که در آنها وجود 
دارد و ش��رکت در مس��ابقات، نمونه و با 
ارزش برای همه خواهد ب��ود. وی افزود: 
به مربیان، مسئوالن و داوران خسته نباشید 
عرض می کنم. امیدوارم این مسابقات ادامه 
داش��ته باشد تا کس��انی که از بیماری رنج 
می برند به ورزش تشویق شوند تا شکوه 
و عظمت رقابتها و س��طح آن هر سال باال 
رود. شیران توضیح داد: در بین این عزیزان 
قهرمان جهان وجود دارد که افتخار کشور 

اس��امی ایران است و ما اصفهانی ها باید 
به خاطر چنین افرادی که برای شهرمان مقام 
کسب می کنند به خودمان ببالیم. مدیرکل 
تربیت بدنی اس��تان در پایان اظهار داشت: 
2500 مترمرب��ع زمی��ن در اختی��ار هیأت 
ورزشی بیماران خاص اس��تان قرار دادیم 
که تسهیات این قطعه زمین در دور سوم 

سفرهای ریاست جمهوری تثبیت شد.
عباس یزدان پناه رئیس هیأت ورزشی 
بیماران خاص اس��تان اصفهان درباره این 
مس��ابقات گفت: س��ومین دوره ب��ا 350 
ورزش��کار در 5 رش��ته ورزش��ی )دارت، 
تیراندازی، ش��طرنج، دوومیدانی و تنیس( 
در 6 رده بیم��اری برگزار ش��د. یزدان پناه 
در م��ورد اهداف این رقابته��ا توضیح داد: 
اولین هدف، ارتقای س��طح س��امتی این 
افراد اس��ت و همچنین قهرمان پروری در 
سطح کشور از مهمترین اهداف این هیأت 
به شمار می آید. وی تأکید کرد: این هیأت 
مثل هیأت های دیگر جای رشد و پیشرفت 
دارد و ما اکنون 7 رش��ته ورزشی داریم که 

در 7 رده بیماری فعالیت می کنیم.

  زاینده رود
1- حضور مه��دی ت��اج نایب رئیس 
فدراس��یون فوتبال کش��ور، س��ید مرتضی 
س��قائیان نژاد ش��هردار اصفهان، علی اکبر 
ابرقوئ��ی ن��ژاد رئیس هیأت فوتبال اس��تان 
اصفه��ان و داود ش��یران رئی��س هی��أت 

در  اس��تان  کش��تی 
که  فوالدشهر  ورزشگاه 
بازی را از جایگاه ویژه 

نظاره گر بودند.
2- خبرنگاران و عکاسان 
ب��ازی  ای��ن  از  زی��ادی 
استقبال کردند که در نوع 
خ��ودش قابل توجه بود.
3- ت��وپ جمع کن های 
نوج��وان دور زمی��ن با 

پیراهن و ش��ورت و کاه آب��ی رنگ با آرم 
AFC خیلی به چشم می آمدند.

4- پی��ش بین��ی می ش��د ه��واداران 
سپاهان برای تشویق ذوبی ها به ورزشگاه 
فوالد ش��هر بیایند اما ب��ه علت باخت در 

دربی اصفهان اینگونه نشد.
5- ای��ن مس��ابقه ب��ا 8 دوربین برای 

بینندگان تلویزیونی پوشش داده شد.
6- با ش��روع ب��ازی س��اعت17:30 

نورافکنهای ورزش��گاه روشن و بازی زیر 
نور برگزار شد.

7- هندبالیس��ت های باش��گاه فرهنگی 
ورزشی ذوب آهن در ورزشگاه حضور داشتند.

8- هواداران ذوب آهنی جهت قدردانی 
از سید محمد حسینی برای گلزنی در دربی 
با  بن��ر بزرگی  اصفهان 
ش��ماره 2 به ورزشگاه 
آورده بودند و به شدت 
حس��ینی و صلصالی را 

تشویق می کردند.
9- ذوب آهنی ه��ا 
قب��ل از ب��ازی س��اعت 
16:30 و الوحده س��اعت 
16:45 وارد زمین چمن 
ش��دند و به گرم کردن 

پرداختند. 
10- خبرن��گاران اصفهان��ی از ای��ن 
موضوع که چرا مس��ئولین س��پاهان برای 
بازی ب��ا الش��باب عربس��تان خبرنگاران 
تهرانی را با خود به عربس��تان برده اند و 
از خبرن��گاران اصفهانی اس��تفاده نکردند 
به ش��دت عصبانی بودن��د و این عمل را 
توهین به خبرنگاران و عکاس��ان اصفهانی 

دانستند.

    پژمان غفاری
بازی آس��یایی خوب��ی را از تیم ذوب 
آهن شاهد بودیم و به عقیده من نتیجه این 
دیدار عادالنه بود. این صحبتها را جوزف 
برگ��ر س��رمربی الوحده ام��ارات پس از 
باخت به ذوب آهن به زبان آورد و افزود: 
برخ��اف تصور که فک��ر می کردم بازی 
آسانی پیش رو داریم اما ذوب آهن بازی 
خوبی از خود به نمایش گذاش��ت و آنها 
از کرنرها و ارسال از گوشه ها موقعیتهای 
زی��ادی روی دروازه ما ایجاد کردند. وی 
در پاس��خ به یکی از خبرن��گاران اماراتی 
که پرسید آیا نبود 7 بازیکن مصدوم تأثیر 
منفی روی بازی شما نگذاشت، گفت: در 
فصلهایی که تعداد مسابقاتمان زیاد است 
بازیکن هم محروم می شود و هم مصدوم 

و م��ا بای��د از قبل پیش بین��ی کنیم و این 
نمی توان��د بهانه ای برای باخت باش��د. 
برگ��ر در مورد میزبانی ذوب آهن توضیح 
داد: وقتی به ایران آمدیم با اس��تقبال گرم 
ایرانی��ان روب��ه رو ش��دیم. از مکانه��ای 
زیبای ش��هر اصفهان دی��دن کردیم اما از 
نظ��ر میزبانی ورزش��گاه فوالدش��هر باید 
ع��رض کن��م بازیکنان��م از چم��ن میدان 
راضی نبودند، نورافکنهای ورزشگاه فوق 
العاده خوب بود ام��ا فضاهای باز اطراف 
ورزشگاه باعث می شد که شدت باد مانع 
از زدن ضربات کرنر به صورت مناس��ب 
ش��ود. وی در پایان اظهار داشت: درست 
اس��ت تیم بازی را به حریف واگذار کرد 
ام��ا به عقیده من هر 4 تی��م به یک اندازه 

شانس صعود به مرحله بعدی را دارند.

حواشی دیدار دو تیم ذوب آهن و الوحده امارات

جوزف برگر: 
نتیجه عادالنه بود

اختتامیه مسابقات ورزشی
 بیماران خاص

A گروه

تعداد نام تیمردیف
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهتساویباختبردبازی

13+21--11استقال ایران1

13+21--11الغرافه قطر2

-1-12-1-1الجزیره امارات3

-1-12-1-1االهلی عربستان4

B گروه

تعداد نام تیمردیف
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهتساویباختبردبازی

33+-3--11بنیادکار  ازبکستان1

13+-1--11ذوب آهن ایران2

-1-1--1-1الوحده امارات3

شهرکرد 
خبرنگار زاینده رود

گفت:  کوهرنگ  شهرستان  فرماندار 
اولی��ن جش��نواره فرهنگی - ورزش��ی 
اس��کی روستائیان کش��ور در شهرستان 
کوهرنگ از توابع چهارمحال و بختیاری 

برگزار می شود. 
به گ��زارش زاین��ده رود، حمید رضا 
فروزن��ده افزود: این جش��نواره با حضور 
100 نفر از روستائیان منطقه سه کشور با 
حضور پنج استان کشور برگزار می شود. 
از  کنن��دگان  گف��ت: ش��رکت  وی 
استانهای کهکیلویه و بویراحمد، فارس،  
مرکزی، اصفهان و چهارمحال و بختیاری 

هستند. 
وی افزود: این جش��نواره از تاریخ 

12 اسفندماه به مدت دو روز در پیست 
اسکی چلگرد برگزار می شود. 

به گفته وی ، برنامه های فرهنگی - 
هنری همچون شاهنامه خوانی،  موسیقی 
و نمایش��گاه صنایع دستی شهرستان در 

حاشیه این جشنواره برگزار می شود.

اولین جشنواره اسکی روستائیان 
کشور در شهرستان کوهرنگ

 برگزار می شود

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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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

15 °

10°

0 °

1°

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
26850  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
285000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
266000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10071010دالر امریکا
13701376یورو

265268ریال عربستان
274276درهم امارات

سازمان صدا و س��یما برای نوروز 
1389 سه مجموعه تلویزیونی در دست 
تولید دارد که ظاهراً قرار است همزمان از 
چند شبکه روی آنتن برود. »دارا و ندار« 
به کارگردانی مسعود ده نمکی، »زن بابا« 
ساخته سعید آقاخانی و »چهار دیواری« 
به کارگردانی سیروس مقدم مجموعه هایی 
هستند که این روزها مراحل فیلمبرداری و 
تدوین را پشت سر می گذارند تا در اولین 
روزهای س��ال جدی��د روی آنتن بروند. 
مسعود ده نمکی ساخت »دارا و ندار« را 
در حال��ی از نیمه دی ماه آغاز کرد که از 
مدتها قبل صحبت در مورد حضور او 
در تلویزیون مطرح شده بود اما عناوینی 
که از کارهای احتمالی او مطرح می شد، 
هیچ کدام به نتیجه ای قطعی نرسید. تا 
اینکه بحثی در مورد تولید مجموعه ای 
نوروزی توس��ط کارگردان »اخراجیها« 
ب��ه میان آمد و در نهایت ده نمکی »دارا 
و ن��دار« را در دی م��اه 1388 کلید زد، 
مجموعه ای که حاضر نشدن محمدرضا 
شریفی نیا، همراه ده نمکی در دو فیلم 
»اخراجیها« و »اخراجیها 2« حاشیه هایی 
را برای آن به همراه داش��ت. ده نمکی 
تقریباً با نیم��ی از بازیگران »اخراجیها« 
س��اخت مجموعه تلویزیون��ی خود را 
آغاز کرد و حضور نداش��تن شریفی نیا 
در میان بازیگران و عوامل فیلم موجب 
تا بس��یاری صحب��ت از اختاف میان 
ده نمکی و ش��ریفی نیا را مطرح کنند 
و چنین عنوان ش��ود ک��ه کارگردان در 
س��ایه فیلمهای ده نمکی در مجموعه 
او حاضر نشده اس��ت.رضا مقصودی 

نویس��نده »دارا و ندار« اس��ت و اسامی 
برخی از بازیگران این مجموعه عبارتند 
از علیرضا خمس��ه، فتحعلی اویس��ی، 
رض��ا رویگ��ری، نگار فروزن��ده، رضا 
توکلی، مرجانه گلچین، مریم کاویانی، 
سام درخشانی، بهنوش بختیاری، نفیسه 
روشن، مریم سلطانی، سیدجواد هاشمی، 
یوسف صیادی، یوسف تیموری، رامین 
راستاد، رضا بنفشه خواه، علیرضا اویسی 
و عباس محب��وب. مجموعه ده نمکی 
ک��ه هنوز خاصه داس��تان سرراس��تی 
از آن منتش��ر نش��ده، روایتی اس��ت از 
زندگی دو خانواده؛ خانواده های دارا و 
خانواده های ندار که بر اس��اس اتفاقی 
با یکدیگر روبه رو می ش��وند و قصه 
آنها ب��ه هم گره می خورد.اما در جریان 
تولید این مجموعه ه��م مانند دو فیلم 
ده نمکی، گاه حواش��ی بر اصل پیشی 
گرفتند؛ حضور افرادی چون ایرج قادری 
و مرتضی شایسته در پشت صحنه تولید 
این مجموعه و بازدید مدیران تلویزیون 

از کار نشان داد مجموعه این کارگردان 
هم مانند »اخراجیها« کاری پر سرو صدا 
باش��د. نکته قابل توجه در مورد »دارا و 
ن��دار« پخ��ش آن به ص��ورت همزمان 
از س��ه ش��بکه تلویزیونی در روزهای 
سال جدید است. با توجه به لغو تولید 
مجموعه »برج س��عادت« به کارگردانی 
مجید صالحی و تهیه کنندگی محمدرضا 
تخت کش��یان برای پخش از شبکه دو 
در نوروز، خبرها حاکی از آن اس��ت که 
مجموعه »دارا و ندار« به صورت همزمان 
از ه��ر دوی این ش��بکه ها و همچنین 
شبکه جام جم روی آنتن خواهد رفت.
برج سعادت مجموعه ای بود که مجید 
صالحی قصد داشت آن را برای پخش از 
شبکه دو در نوروز تولید کند، اما با تغییر 
مدیران شبکه و حضور علیرضا برازش 
به عنوان مدیر شبکه، جریان تولید همه 
مجموعه ها و فیلمهای این شبکه تغییر 
کرد و در نتیجه ش��بکه دو مجموعه ای 
مستقل برای پخش نوروزی ندارد و به 

طور مش��ترک »دارا و ندار« را با شبکه 
تهران روی آنتن خواهد داشت.مش��ابه 
این نوع پخش مجموعه ها این روزها 
در مورد مجموعه »به کجا چنین شتابان« 
به کارگردانی ابوالقاسم طالبی هم دیده 
می شود. »به کجا چنین شتابان« در اولین 
نوبت در شبکه تهران روی آنتن می رود 
و تکرار آن از شبکه دو پخش می شود. 
سیروس مقدم امسال مسئولیت ساخت 
مجموعه نوروزی شبکه یک را بر عهده 
دارد. او ک��ه دو س��ال پیش ب��ه همراه 
محسن طنابنده و سعید آقاخانی در مقام 
کارگردان و نویسندگان مجموعه »پیامک 
از دیار باقی« را برای پخش نوروزی از 
شبکه یک آماده کرده بود، امسال »چهار 
دیواری« را روی آنتن خواهد داش��ت.
جعف��ری در کمدی »چه��ار دیواری« 
نقش جوانی به نام نادر را بازی می کند 
ک��ه به خاط��ر ی��ک دروغ کوچک و 
ناخواس��ته وارد ماجراهایی می ش��ود، 
ماجراهای��ی که او را از خانه و زندگی 
فراری می دهد و اطرافیانش را با مشکل 
روبه رو می کند.سعید آقاخانی عاوه بر 
آنکه به عنوان نویسنده فیلمنامه »چهار 
دیواری« در جریان تولید مجموعه های 
نوروزی ق��رار دارد، خود مجموعه ای 
مستقل با عنوان »زن بابا« برای پخش از 
شبکه سوم سیما آماده می کند. فیلمنامه 
»زن بابا« را علیرضا کاظمی پور و سعید 
جالی نوشتند و قصه درباره مردی به 
نام بهبود است که قصد ازدواج دارد، اما 
درگیر پدرش است و سعی می کند او 

را سر و سامان دهد.
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تلویزیون با سه مجموعه به استقبال بهار می رود 

شهید جواد آقا بابایی

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO. ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

کالم نور
امام صادق )ع(:

سه چیز است که محبت می آورد: قرض دادن، فروتنی و بخشش.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ب��ا درود و س��ام بر ام��ام امت خمینی
 بت شکن و سام و درود بر شهدای راه حق 
و حقیقت و س��ام بر پدران و مادران شهدا. 
سام بر مادر عزیز و مهربانم که بحق اسطوره 
و مقام می باش��د و سام بر پدر ارجمندم که 
چنین فرزندی تربیت کرد که در راه خدا علیه 
ظالمان روزگار قیام نماید و سام بر برادران 
و خواه��ر عزیزم و س��ام بر تم��ام اقوام و 
خویشاوندانم. پدر و مادر عزیزم اگر روزی من 
در راه اسام کشته شدم ناراحت نباشید شکر 
خدا را کنید که خداوند چنین فرزندی به شما 
داده اس��ت و دوباره از شما گرفت. در خاتمه 
سخنانم می خواستم به همه شما باز هشداری 
داده باشم که اوالً دستورات امام و بعد والیت 

فقیه را که همانا خط رهبری اس��ت پیروی 
کنید چرا که آنها هستند که نمی گذارند خون 
صدها هزار شهید و صدها معلول و مجروح 
ای��ن انقاب از بین برود و باز هم س��فارش 
می کنم که با ضد انقاب داخلی و خارجی 

س��خت مبارزه کنید و آنها را به زباله دان 
تاریخ بسپارید که بدانند این انقاب 

خدای��ی و رهب��رش خمینی و 
نهضت او حس��ینی است و به 
دس��ت حضرت مه��دی )عج( 
سپرده خواهد شد و کوچکترین 
ضرب��ه ای نمی توانن��د به این 

انقاب اسامی وارد نمایند. 
والسام علیکم و رحمه اهلل 

و برکاته           12/ 1361/8

جواد ش��مقدری گفت: با پیگیری هایی که داشتم 
متوجه شدم وام پرداختی به هدیه تهرانی بین 20 تا 

30 میلیون تومان بوده است. 
مع��اون امور س��ینمایی وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��امی که با برنامه »روز از نو« شبکه دو گفتگو 
می کرد در پاس��خ به سؤالی درباره اعطای وام 120 
میلیون��ی باعوض به هدیه تهران��ی برای برپایی 
نمایشگاه عکسش اظهار داشت: من خیلی اطاع 
ندارم و فرصت بازدید از این نمایشگاه را هم پیدا 
نکردم. اما از جهت زاویه دید خودم حساس شدم 
و در تماس با مجید جوزانی رئیس خانه هنرمندان 
جزئیات را پرس��یدم که ایشان گفتند در سه چهار 
س��الی که آنجا مس��ئولیت دارند این نمایش��گاه 
قوی ترین،  جذاب ترین و با استانداردترین نمایشگاه 

عکس بوده است. 
وی افزود: با توجه به اینکه عکاس ها بُنیه مالی زیاد 
خوبی ندارند و عکس هایشان را با شرایط متوسط 
و معمولی در نمایش��گاه می گذارند، خانم تهرانی 
واقعاً هزینه کردند و شنیدم عکس های خوبی هم 
با موضوع آب با نگاه متفاوتی به نمایش گذاشتند.
شمقدری ادامه داد: فضای ژورنالیستی بیش از حد 

روی این موضوع زوم کرد و خود ایش��ان حدود 
200 میلیون تومان برای این نمایشگاه هزینه کرده 
اس��ت که کسی برای یک نمایشگاه عکس چنین 
هزینه ای را نمی کند و کس��ری ای که داشته را وام 
گرفته اس��ت که باعوض هم نبوده اس��ت. وی 
درخصوص دیدار بعضی از هنرمندان با اسفندیار 
رحیم مشایی نیز اظهار داشت: این دیدارها با افراد 
دیگری هم صورت می گی��رد، اما خانم تهرانی را 
شاید روزنامه ها بیشتر دوست دارند که مطرح کنند 
به نظر من نفس این ارتباط ها مشکلی ندارد و البته 
هنر ارتباط گیری هم مهم اس��ت. معاون سینمایی 
تصریح کرد:  آقای شورجه و سلحشور چند ساعت 

صحبت کردند، اما این را کسی نمی گوید. 

یک هفت��ه را ب��ا  موس��یقی، با  
موس��یقی ناونده، در ماش��ین، خانه، 
ات��اق، با هدفون ب��دون هدفون با هر 
دستگاهی، گذراندیم. به تازگی آلبوم 
دیگری از گروه کامکارها با نام »دور 
تا نزدیک« توسط شرکت آوای باربد 
عرضه شده اس��ت. در این مجموعه 
احمدرض��ا احم��دی ش��اعر خوش 
قریح��ه معاصر نی��ز حض��ور دارد.
طرح روی اینس��رت آلبوم، دو سرباز 
هخامنشی اس��ت که در کنار درخت 
سروی ایستاده اند. سربازان به همان 
رنگ سنگ ها هستند ولی درخت سبز 
رنگ است. تصویری که اشاره ای به 
دور تا نزدیک می تواند داشته باشد. نام 
آلبوم و دست اندرکاران در زیر عکس 
در زمینه سفید رنگ نوشته شده است. 
در پشت اینسرت عکس هایی سیاه و 
سفید از هوشنگ کامکار و احمدرضا 
احمدی و اطاعات کامل قطعات و 
نوازندگان چاپ ش��ده است. در سه 
لت داخلی اینسرت، نوشته ای کامل و 
زیبا از هوشنگ کامکار در مورد آلبوم 
و چرایی رویکرد گروه به اشعار آورده 
ش��ده اس��ت. زمینه محل قرار گیری 

س��ی دی عکس��ی بزرگ و س��یاه و 
سفید از هوشنگ کامکار و احمدرضا 
احمدی است. این آلبوم 52 دقیقه ای 
دارای 4 قطعه اس��ت. اشعار آلبوم از 
خاقانی، حضرت حافظ، نیما یوشیج 
و احمدرضا احمدی است. آهنگساز 
مجموعه هوشنگ کامکار و خواننده 
اثر، ارس��ان کامکار اس��ت. دکلمه 
اشعار را احمدرضا احمدی انجام داده 
اس��ت. همخوانان، مریم ابراهیم پور، 
هانا و صبا کامکار هستند. نوازندگان، 
ارس��ان، ارژنگ، اردش��یر، اردوان و 
نیریز کامکار هس��تند. همچنین چند 
نوازنده میهم��ان نیز حضور دارند که 
اسامی آنها ذکر نشده است! هوشنگ 
کامکار این مجموعه را به احمدرضا 

احمدی تقدیم کرده است.

 این هفته در نظر داریم فیلمی را 
معرفی  کنیم که الیه های درونی آن 
ما را با خ��ود به اعماق هنر ببرد و تا 
چند روز در فکر آن باشیم. محمدرضا 
فروتن، علی نصیریان، رویا تیموریان، 
ب��اران کوث��ری، پانت��ه آ به��رام، امیر 
جعفری، لیا زارع و مجید مش��یری 
در »پستچی سه بار در نمی زند« بازی 
کرده اند.فیلمنام��ه این فیلم تاریخی- 
فلسفی در قالبی معمایی و جنایی را 
فتحی نوشته اس��ت. از عوامل تولید 

ای��ن فیلم می ت��وان به امی��ر کریمی 
فیلمبردار، سعید ملکان طراح گریم، 
محمود سماکباشی صدابردار و عباس 
ش��وقی مس��ئول جلوه های ویژه آن 
اش��اره کرد. »پستچی سه بار در نمی 
زند« در هشت بخش از جمله بهترین 
فیل��م و کارگردان��ی نام��زد دریافت 
جایزه از جش��نواره فیل��م فجر بود. 
حتی خاصه این فیلم تازه به مؤسسه 
رسانه تصویری آمده را نمی گوییم تا 

حتماً آن را ببینید.

»موسیقی هفته«

نتیجه پیگیری معاونت سینمایی اعالم شد: 
وام پرداختی به هدیه تهرانی بین 20 تا 30 

میلیون بوده است 

کتاب��دار کتابخانه بهارس��تان ش��هر اصفهان با 
کمک مردم خیر و کتاب دوس��ت این شهر، 250 
جلد کتاب به بخش کودک و نوجوان این کتابخانه 
اهدا ک��رد. »بهنوش اخاصی«، کتاب��دار کتابخانه 
بهارستان اصفهان که کتابدار نمونه کشوری است، 
امس��ال موفق شد با همکاری اهالی کتاب دوست 
این ش��هر، 250 جل��د کتاب به بخ��ش کودک و 
نوجوان این کتابخانه اضاف��ه کند. اخاصی یکی 
از کتاب��داران فعال و عاق��ه مند بخش کودکان و 
نوجوانان در شهرس��تان اصفهان اس��ت که س��ال 

گذشته نیز مبلغ یک میلیون ریال کتاب کودکان به 
این کتابخانه اهدا کرد. از جمله فعالیت های انجام 
ش��ده در بخش ک��ودک و نوجوان ای��ن کتابخانه 
می توان به اجرای طرح »بچه ها کتاب« در قالب 
نقاشی و قصه گویی، عضویت رایگان و بازدید دانش 
آموزان از این بخش اشاره کرد. اخاصی می گوید: 
باید کتابدارانی باتخصص و انگیزه ،مسئولیت بخش 
کودک و نوج��وان کتابخانه ها را برعهده بگیرند. 
اج��رای برنامه ه��ای مختل��ف در کتابخانه ها در 

رشد فکری کودکان مؤثر است.
به گفته ایش��ان، اگر کتابخانه های نزدیک به 
م��دارس دارای بخش کودک و نوجوان باش��ند، 
دانش آموزان کتابخانه را مدرس��ه دوم خود تلقی 

می کنند.

»فیلم هفته«

اهدای کتاب کودک به کتابخانه عمومی بهارستان

مدیر محترم شعب پست بانک استان اصفهان

کسب رتبه اول دوازدهمیـن جشنـواره شهیـد رجایـی 
در  را  ها  بیمه  و  ها  بانک  دولتی،  های  شرکت  گروه  در 
اجرایی   – اداری  ارزیابی عملکرد دستگاه های  فرآیند 
به جنابعالی و کارکنان پرتالش تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی روزنامه زاینده رود 
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