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فرمان��ده انتظامی اس��تان اصفه��ان گفت: این 
نیرو با شادی مردم مخالفتی ندارد اما اجازه قانون 
ش��کنی در روزهای پایانی س��ال را نیز نمی دهد. 
سرتیپ دوم پاسدار س��یدحمید صدرالسادات در 
نشس��ت خبری با هدف تبیی��ن برنامه های پایان 
سال این نیرو در استان گفت: حوادثی که هر ساله 
در چهارشنبه سوری رخ می دهد مورد تأیید هیچ 
فردی نیست و آحاد جامعه با هنجارشکنی مخالفند 
در حالی که کسی با شاد بودن مردم مشکل ندارد. 

وی اضافه کرد ...

   زاینده رود
در آس��تانه سال جدید، با هزینه ای بالغ بر 357 میلیارد 
ریال و با حضور مس��ئوالن ش��هری، 40 پ��روژه عمرانی، 
خدمات��ی و ترافیکی در منطقه 5 اصفه��ان به بهره برداری 
رس��ید. ش��هردار منطقه 5 اصفهان، در مراسم افتتاحیه این 
پروژه ه��ا مهمترین طرحهای عمرانی این منطقه را احداث 
دو پارکین��گ طبقاتی خاقانی و توحید عنوان و اضافه کرد: 

هزینه اجرای این دو پروژه مهم به ترتیب 64 و 63 میلیارد 
ریال بوده است.

محمدرض��ا ب��رزو اصفهانی، اح��داث مجموعه های 
فرهنگی، تفریحی و ورزش��ی را از اولویت های شهرداری 
منطق��ه 5 خواند و تأکید کرد: تمامی ای��ن پروژه ها اعم از 
عمرانی و فرهنگی جهت تأمین رفاه شهروندان و مسافران 

اجرا شده است.

س��اخت مجموعه پذیرایی زاگرس، محوطه چش��مه 
پاچنار، احداث مجموعه فرهنگی- ورزشی ابرار، ساماندهی 
محورهای تاریخی جلفا، ساماندهی و احداث معابر پارک 
صف��ه، احداث پارک محلی کوی س��پاهان و احداث زمین 
ورزش��ی روباز س��پاهان ش��هر، برخی دیگ��ر از اقدامات 
ش��هرداری منطقه 5 اصفهان اس��ت که به عنوان عیدی به 

شهروندان اهدا شد.

بهـره بـرداری از 40 پـروژه 
عمـرانی و خدماتـی در اصفهـان 
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کاهش 20درصدی پرت آب
 در استان اصفهان 

مدیرکل مرکز مدیریت بحران استان 
اصفهان، از کاه��ش 20 درصدی پرت 
شبکه آب شرب شهری استان با اجرای 
طرحهای بهسازی شبکه خبر داد.  منصور 
شیش��ه فروش گفت: در راستای اجرای 

منویات  مقام معظم رهبری امسال که به سال اصالح الگوی مصرف نامگذاری  
شده  است،  برای بازسازی و بهسازی شبکه آب شرب شهری و روستایی استان

120 میلیارد ریال  اعتبار  اختصاص  یافت ...

وزیر کار و امور اجتماعی:
 ریشه مشکالت کشور، بیکاری است

معاون سازمان انرژی اتمی:
 اگر غرب سوخت بدهد،  
غنی سازی 20 درصد را تعطیل می کنیم 

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و 
ساماندهی مشاغل ش��هری شهرداری 
اصفه��ان، با تأکید بر اینکه قیمت میوه 
میادی��ن در ن��وروز افزای��ش نخواهد 
یاف��ت، گف��ت: ش��هروندان، نگ��ران 

افزایش قیمت میوه و یا کاهش عرضه آن در نوروز  نباشند.
مهندس رنجبر با بی��ان این مطلب افزود: با توجه به فراوانی میوه، 
از س��وی وزارت بازرگانی ذخیره سازی فراتر از نیاز بازار انجام شده 
و از روزه��ای پایانی س��ال، می��وه دولتی در بازارهای تحت پوش��ش 
سازمان میادین، تعاونیها و مکانهای تعیین شده توسط بازرگانی عرضه 

خواهد شد. رنجبر گفت ...

شمسایی دوبله هت تریک کرد
در حض��ور نزدیک به چهارهزار نفر تماش��اگر 
اصفهانی تیم فوتس��ال ف��والد ماهان با درخش��ش 
کاپیتان نام��ی خود،  وحید شمس��ایی، در رقابتهای 
جام باش��گاههای آسیا توانست با نتیجه خیره کننده 
12 بر 1 تیم زرافش��ان ازبکستان را درهم بکوبد و با 
تفاضل گل 18+ در صدر گروه A تکیه زند. حسین 
افضلی سرمربی فوالد ماهان از مصطفی نظری، محمد 
کشاورز، علی اصغر حسن زاده، جواد اصغری مقدم و 

وحید شمسایی در ترکیب اصلی استفاده کرد ...

شهرستانها

شهرستانها

شهرستانها

جامعه

تمام برنامه های شهر اصفهان 
با رویکرد فرهنگی در حال اجرا است

مهندس عباس حاج رسولیها به 
نامگذاری اصفهان به عنوان پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران اسالمی اشاره 
ک��رد و اف��زود: این امر مس��ئولیت 
مدیران شهری را سنگین تر می کند 

و بای��د پروژه ه��ا با رویک��رد فرهنگی – تاریخی اجرا ش��ود. وی بر 
تس��ریع در آغاز عملیات اجرایی پروژه احیای جنوب میدان امام )ره( 

تأکید کرد و...

 حذف یارانه ها 
بسترساز توسعه پایدار  

فرماندار شهرکرد از حذف یارانه ها به عنوان یک 
اقدام ش��جاعانه از طرف دولت برای استفاده بهینه از 
منابع و دسترسی به توسعه پایدار اقتصادی در کشور 
یاد کرد. سید سعید زمانیان افزود: برای ساماندهی بهتر 
به وضعیت اقتصادی کشور، اجرای عدالت، مصارف 
هدفمند و عادالنه منابع اج��رای طرح هدفمندکردن 
یارانه ها یک ضرورت بود. وی با بیان اینکه س��االنه 
بخش زیادی از منابع کشور در قالب یارانه هدر می رود 
و در عی��ن حال فقیر و غنی نی��ز از مزایای این طرح، 

یکسان برخوردار بودند، تصریح کرد ...  
شهرستانها

ورزش

)نوبت دوم( تجدیدآگهی مناقصه

قیصری - شهردار خورزوق

متقاضیان میتوانند تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 88/12/25 

جهت دریافت مدارک مناقصه به شهرداری خورزوق مراجعه نمایند.

ــماره 1130/ ش مورخ  ــه ش ــتناد مصوب ــهرداری خورزوق باس ش
ــهر در نظر دارد عملیات نازک کاری  ــورای اسالمی ش 88/1/29 ش
ــاختمان شهرداری را با اعتبار 2/000/000/000 ریال از محل  س

اعتبارات سالجاری به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مدیرعامل محترم باشگاه فوالد مبارکه سپاهان اصفهان 

جناب آقای محمدرضا ساکت
 انتصاب جنابعالی را به عنوان مدیر ورزشی برتر و یکی از چهره های برجسته استان اصفهان 

بعد از انقالب اسالمی تبریک عرض کرده و توفیق روزافزون شما را آرزومندیم.
روزنامه زاینده رود 

شهرداری اصفهان برگزار می کند:
همایش پیاده روی خانوادگی

روابط عمومی شهرداری اصفهان 
شرح در صفحه 6

 با شادی مخالف نیستیم
اجازه قانون شکنی هم نمی دهیم

شب عید، گرانی میوه نداریم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

ــرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد  ش
کارهای ذیل را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار نماید.

 www.tender.tavanir.org.ir ــایت ــتر به س جهت اطالعات بیش
مراجعه فرمایید.

ــات در مناطق  ــت و نگهبانی از اموال و تأسیس ــت و حراس 1 – حفاظ
        تحت پوشش استان 

2 – تأمین نیروی انسانی خدماتی 
3 – واگذاری کارهای خدماتی 

معیارهای ارزیابی کیفی، میزان سپرده شرکت در مناقصه، حداقل امتیاز 
قابل قبول، زمان و تاریخ بازگشایی پاکات در اسناد مناقصه قید گردیده 
است. کارفرما در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.  

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

            آگهـی مناقصـه 
شرکت توزیع نیروی برق

استان چهارمحال و بختیاری

هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده یا 

برندگان مناقصه می باشد.
                         شهرکرد: 3- 2254740 0381      

       تهران: 88675657
تلفن های تماس:



سراسری
چه خبر از پایتخت ایران

 اگر غرب س��وخت هس��ته ای برای 
رآکت��ور تحقیقاتی ته��ران را تأمین کند،  ما 
آماده ایم غنی س��ازی 20 درصد را تعطیل 
کنیم. معاون س��ازمان انرژی اتمی    در آیین 
گش��ایش نمایشگاه دس��تاوردهای صنعت 
هسته ای کش��ور در اصفهان افزود:  غرب 
به این نقطه رس��یده که مشکلش را با ایران 
حل کند  اما از توجیه افکار عمومی و مردم 

امریکا مستأصل است. 
علی اصغر سلطانی گفت:  غرب در پی 
راهی است تا غنی سازی اورانیوم ما باالتر 

از این نرود. 
س��لطانی تصریح کرد:  ما طی ماههای 
اخیر به دس��تاوردهای عظیم��ی در بحث 
هسته ای از جمله در فردو، در بحث لیزر و 
در مورد مصارف پزشکی دست یافته ایم. 

وی گفت:  متخصصان ایرانی به فناوری 
تش��خیص بیماریهای صعب العالج دست 
پی��دا کرده اند و 850 نفر از رادیو داروهای 

رآکتور تهران بهره می برند. 
وی بیان داش��ت:  سوخت 20 درصدی 
را پیشتر از آرژانتین خریده ایم اما تا حدود 
9 ماه دیگر س��وخت ب��رای رآکتور تهران 
داریم از این رو ناچار به تأمین س��وخت با 

غنای 20 درصد شدیم. 
وی تش��ریح ک��رد:  به مح��ض صدور 

دستور غنای 20 درصد، متخصصان ایرانی 
در حد یک تا دو گرم س��وخت 20 درصد 
با حضور ناظران و بازرس��ان آژانس تهیه و 
تولید کردند اما متأسفانه آقای »آمانو« منکر 

حضور بازرسان شد. 
س��لطانی همچنی��ن گف��ت:  غربیه��ا 
می گفتن��د ایرانی ها بع��د از مرحله غنای 
20 درصد، نمی توانند از آن اس��تفاده کنند 
چرا که مجتمع سوخت ندارند اما اینک در 
اصفهان س��اخت »مجتمع سوخت« )برای 
کارگذاری در قلب رآکتور( در حال ساخت 

است و منتظر می شویم تا زمانی که ساخته 
شد،  آن را ببینند. 

سلطانی در مورد عهدشکنی کشورهای 
غربی در برخورد با موضوع هسته ای ایران 
گفت: ما 50 تن کیک زرد نزد فرانسه داریم 
ک��ه بدون من��ع قانونی هم اس��ت اما آن را 

تحویل ما نمی دهند. 
وی گف��ت:  ما چگونه 1/5 تن اورانیوم 
3/5 درصد را به خارج بفرس��تیم در حالی 
که به این راحتی نقض معاهدات بین المللی 

می شود. 

وزی��ر کار و ام��ور اجتماع��ی ریش��ه 
مشکالت کنونی کشور را بیکاری دانست که 

باید ریشه های آن شناسایی شود. 
ش��یخ االسالمی در جلسه شورای عالی 
اش��تغال که با حض��ور مع��اون اول رئیس 
جمهور، استانداران و مدیران کل کار و امور 
اجتماعی و س��ازمان های فن��ی و حرفه ای 
استان ها در وزارت کشور برگزار شد، افزود: 
امیدواریم در این جلس��ه یکی از حلقه های 
مفقود در شناسایی اشتغال در کشور را بیابیم 
و با همفکری آن را به س��امان برسانیم. وی 
گفت: نوعاً توجه به سرمایه گذاری و اشتغال 
از جنس خرد و فعالیت هایی بدون ارتباط با 

دیگر فعالیت های اقتصادی بوده است. 
شیخ االسالمی افزود: سند توسعه ملی، 
استانی، شهرس��تانی، بخش و حتی دهستان 
مربوط به سرمایه گذاری و اشتغال در کشور 
در دولت نهم تهیه ش��د ک��ه این امر موجب 
حرک��ت متوازن فعالیت ه��ای اقتصادی در 
کشور شده است. وزیر کار با ابراز امیدواری 
در این باره که اسناد توسعه اشتغال استان ها 
در نیمه اول سال 89 تهیه شود، گفت: نیاز به 
آن داریم که با یک نگاه مبتکرانه و تحولی و 
اندیشیدن در امر اشتغال، راه های دستیابی به آن 
را تهیه کنیم. شیخ االسالمی افزود: نیاز امروز 
جامعه ما ایجاد یک میلیون و صد هزار شغل 
اس��ت در حالی که اقتصاد کشور ما به اندازه 
400 میلیارد دالر ظرفیت دارد بنابراین اندازه 
بازار باید وسعت کافی برای این مهم را بیابد. 

وزیر کار گفت: اندازه بازار 400 میلیارد دالری 
ما اجازه ایجاد یک میلیون و صد هزار شغل 
را نمی دهد اما اگر بتوانیم ثروت های پنهان را 
شناسایی و در عرصه عمل از آنها استفاده کنیم 
امکان تحقق آن هدف آرمان��ی وجود دارد. 
شیخ االسالمی ظرفیت نیروی انسانی، قوانین 
مبتنی بر آموزه های اسالمی، همت مسئوالن 
برای رفع مشکالت مردم و انگیزه باالی مردم 
برای سرمایه گذاری را از جمله ثروت های 
پنهان در کش��ور بیان کرد و افزود: آموزش و 
مهارت آموزی از جمله این ثروت ها است 
که تاکنون نتوانستیم از آن به شایستگی استفاده 
کنیم. وی گفت: کشورهای استکباری دوست 
دارند که کشورهای اس��المی در مرز دانش 
حرکت کنند به شرط آنکه حاصل کارشان در 
خدمت به فناوری آنها باشد. وزیر کار با اشاره 
به سابقه دیرینه و حداقل 120 ساله فناوری در 

کشور افزود: این در حالی است که خیلی از 
کشورهای به اصطالح پیشرفته مانند استرالیا 
و کانادا س��ابقه آموزش های مهارتی شان به 
30 سال هم نمی رسد حال این سؤال مطرح 
است که چرا ما با این پیشینه نتوانسته ایم از 
فواید نظام آموزش فناوری استفاده کنیم. وی 
گفت:  دانایی به تنهایی کافی نیست؛ این علم 
و دانایی باید با مهارت، حرفه و شایستگی به 
محصول و ثروت تبدیل شود. شیخ االسالمی 
با انتقاد از بی س��ر و س��امانی آموزش های 
مهارتی در کشور افزود: یکی از اصلی ترین 
برنامه های من که در جلس��ه رأی اعتماد در 
مجلس ش��ورای اسالمی نیز آن را بیان کردم 
سر و س��امان دادن به آموزش های مهارتی 
اس��ت به همی��ن خاطر اخیراً س��ازمان ملی 
مهارت به تصویب رسید هر چند همواره با 

مشکالتی مواجه است.

 با تصوی��ب مجلس، س��قف معافیت 
مالیاتی کارکنان دولت در سال آینده، به میزان 
52 میلیون و پانصد هزار ریال در سال تعیین 
ش��د که معادل 437 هزار و پانصد تومان در 
ماه است. به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در جلسه ای علنی در جریان 
رس��یدگی به جزئیات الیح��ه بودجه 1389 
کل کش��ور، میزان معافی��ت مالیاتی حقوق 
کارکنان دولتی را مش��خص کردند. براساس 
تصویب مجل��س، چنانچه مجموع دریافتی 
ساالنه مشمول کارکنان تمامی دستگاه های 
اجرایی دارای ردیف بودجه بیش از 10 برابر 
س��قف فوق باشد، نس��بت به مازاد دریافتی 

به صورت ماهانه 75 درصد مالیات کس��ر و 
به عنوان مالیات تکلیفی به حساب خزانه واریز 

می شود.  همچنین مقرر شد، هزینه های انجام 
ش��ده از سوی اش��خاص حقیقی و حقوقی 
در اح��داث یا تکمیل طرح ه��ای عمرانی، 
فرهنگی، بهداش��تی، درمان��ی و امور خیریه 
در روستاها و شهرهای زیر یکصد هزار نفر 
جمعیت مورد تأیید سازمان های دولتی ذیربط 
به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص مذکور، در 
احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب شود. 
نمایندگان همچنین ب��ه وزارت راه و ترابری 
)س��ازمان بنادر و دریانوردی( اج��ازه دادند 
به میزان 800 میلیارد ریال از منابع داخلی این 
س��ازمان را برای احداث موج شکن در بنادر 

کوچک سواحل جنوبی کشور هزینه کند.

نصف النهار

   مرضیه محب رسول
طی ماهه��ای گذش��ته اروپ��ا روزهای 
پرآشوبی را پشت س��ر گذاشت. بحران 
مالی در یونان که این کشور را تا آستانه 
ورشکس��تگی اقتصادی پی��ش برد و نیز 
تظاهرات هزاران نفر علیه برلوس��کونی 
نخس��ت وزیر ایتالیا موج��ب ایجاد جو 
سنگینی شد که بر تمامی کشورهای اروپا 
س��ایه افکند. بح��ران در یونان به حدی 
ش��د که نخس��ت وزیر این کشور جرج 
پاپا ندرئو را واداشت تا برای جلوگیری 
از فروپاش��ی کش��ورش دس��ت کمک 
به سوی اتحادیه اروپا و امریکا دراز کند؛ 
کش��ورهایی که خود در باتالق بحران و 
رکود دس��ت و پا می زنن��د. مردم یونان 
مسئول این اوضاع بحرانی را سردمداران 
این کش��ور می دانند نه رکود اقتصادی. 
آنها با راه اندازی یک تظاهرات میلیونی 
به سیاستهای پاپا ندرئو اعتراض کردند. 
اوضاع نابس��امان اقتص��ادی در اروپا و 
اش��تباهاتی که رهبران ای��ن اتحادیه در 
مقابل��ه با بحران اقتص��ادی اتخاذ کردند 
همچنی��ن بی قی��دی و بی توجهی این 
سردمداران نسبت به قشر متوسط جامعه 
در کشورهایش��ان موجی از نارضایتی را 
علیه آنان در کش��ورهای اروپایی ایجاد 
کرده اس��ت. ام��روز کش��ورهایی چون 
پرتغال، ایس��لند، ایتالیا و اس��پانیا نیز با 
مشکالت کس��ر بودجه دس��ت و پنجه 
ن��رم می کنند. ای��ن بحران ه��ا جایگاه 
سیاس��تمداران را با خط��ر مواجه کرده 
است. تظاهرات مردم ایتالیا و یونان علیه 
رؤسای جمهور کشورشان موجب ایجاد 
موجی از نارضایتی و آش��وب در س��ایر 
کشورهای اروپایی شده است. برخی از 
وبالگ نویس��ان فرانسوی قصد دارند تا 
تظاهرات��ی را در تاری��خ 20 مارس علیه 
س��ارکوزی راه اندازی کنند. آنها با طرح 
این پرسش که »آیا مردم فرانسه از مردم 
ایتالیا خوش��حالترند« مردم را به شرکت 

در این تظاهرات ترغیب کرده اند. 
61 درص��د از رأی دهندگان فرانس��وی 
طبق نظرسنجی سایت ایووپ از عملکرد 
دولت س��ارکوزی ناراضی هستند که از 
زمان برگزاری انتخابات در س��ال 2007 
این باالترین نارضایتی از س��ارکوزی در 
بین مردم اس��ت. ای��ن نارضایتی دالیلی 

چ��ون بح��ران مالی و رک��ود اقتصادی، 
اوض��اع نابس��امان نیروه��ای نات��و در 
افغانس��تان و نی��ز بی بن��د و باری های 
اخالقی س��ارکوزی دارد. اگ��ر چه این 
مس��ائل هنوز در فرانس��ه مانن��د ایتالیا 
ریش��ه دار نش��ده ت��ا بتوان��د موجی از 
ناآرامی ها را در این کشور ایجاد کند اما 
مسأله مهم این اس��ت که افزایش تقریبًا 
3 هزار نیرو در افغانس��تان و سیاستهای 
همسو با امریکا مردم این کشور را نسبت 
به هر مسأله سیاسی حساس کرده است. 
س��ردمداران اروپا امروزه با مش��کالت 
عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند. از 
س��ویی با اعضای اتحادیه اروپا به خاطر 
عضوی��ت در این اتحادیه و تعهداتی که 
نسبت به آن دارند و نمی توانند به تنهایی 
عم��ل کنند و از س��ویی دیگر نارضایتی 
داخل��ی آنها را وامی دارد تا راه چاره ای 
برای برون رفت از این بن بس��ت اتخاذ 
کنند. در روزهای گذش��ته در انگلستان 
نیز شاهد تظاهرات مردم این کشور علیه 
براون، نخست وزیر هستیم موجی که از 
ایتالیا و یونان شروع شده و کم کم تمام 
اروپا را فراخواهد گرفت. سیاستمداران 
این کش��ورها ب��رای بقای خ��ود حاضر 
هس��تند دیگری را ف��دا کنند و نمونه آن 
بحرانی اس��ت که ام��روز دامنگیر یونان 
ش��ده و اتحادیه اروپا برای کمک به این 
کش��ور تعلل می کند. آلمان به صراحت 
اعالم کرده اس��ت که نم��ی تواند یونان 
را در ای��ن  اوضاع حمای��ت کند و این 
یعنی تنها گذاشتن یونان در اوضاعی که 
آینده ای جز فروپاش��ی برای این کشور 
متصور نیس��ت. این بحران در سرتاس��ر 
جهان و هر کش��وری که با آن دست به 
گریبان اس��ت موجب شده تا معضالت 
و مشکالت پنهان در الیحه های زیرین 
جامعه خود را بیشتر به رخ بکشد و آثار 
مالی با تخریب اجتماعی همراه باشد. اما 
سؤالی که امروز پیش روی اتحادیه اروپا 
قرار دارد این است که آیا پوسته ظاهری 
دموکراسی و آرامش در جوامع اروپایی 
در حال فروپاشی است و سران اتحادیه 
اروپا برای تردیدهای مردم این کشورها 
در مورد حکومتهایش��ان چ��ه راهکاری 
اتخاذ خواهند ک��رد؟ آیا آرامش به اروپا 

بازخواهد گشت؟

ب��رای نخس��تین ب��ار ب��ا ابتکار 
بیمارس��تان شهید هاشمی نژاد تهران 
مبن��ی بر ارائه کارت بدرقه ترخیص، 
از مش��کل  ب��رای خ��روج  راه��ی 
س��ردرگمی بیم��اران پ��س از اتمام 
دوره درمان در بیمارس��تان ارائه شد. 
به گزارش ایرنا، س��ردرگمی بیماران 
پس از ترخیص از بیمارستان و اینکه 

در صورت ایجاد مشکل برای آنها پس از ترخیص به چه کسی مراجعه کنند، معضلی است 
که همواره این دسته از بیماران با آن مواجه هستند. بیمارستان هاشمی نژاد تهران حدود یک 
سال است که بیماران ترخیصی خود را با کارت بدرقه راهی خانه می کند؛ کارتی که حاکی 
از پیگیری وضعیت جسمانی بیمار پس از ترخیص است. به گفته فاطمه سمنانی، سرپرست 
کنترل کیفیت بیمارستان هاشمی نژاد، در  این کارت ها نام و نام خانوادگی مسئول پاسخ دهنده 
همراه با شماره تلفن درج شده و بیمار می تواند مشکالت و ابهامات احتمالی خود را از مسئول 
مربوطه س��ؤال کند. در بخش��ی از این کارت با رنگ آبی نوشته شده است: »لطفاً در صورت 
وجود هر سؤالی در ارتباط با بیماری و درمان خود با ما تماس حاصل فرمایید.« سمنانی گفت: 
اگر بیماری کارت بدرقه را هم نگیرد، بیمارس��تان موظف اس��ت طی روزهای سوم و پنجم 
ترخیص بیمار، با وی تماس گرفته و از وضعیت وی سؤال کند تا اگر مشکلی برای وی وجود 

داشته باشد، برطرف شود.

افزایش مالیات هر خانوار یونانی 
حقوق یک ماه

 
افزایش مالیات از س��وی دولت یونان باعث خواهد شد، هر خانوار 
یونانی تقریبًا حقوق یک ماه خود را در س��ال بابت پرداخت مالیات کنار 
بگ��ذارد. به گزارش واحد مرکزی خبر، نتایج این پژوهش که از س��وی 
اتحادیه ملی خرده فروش��ان یونان انجام ش��د، نش��ان داد، افزایش نرخ 
مالی��ات ب��ر ارزش افزوده به تنهایی هزینه ای بالغ بر دس��ت کم یکهزار 
ی��ورو )برابر با یکهزار و 363 دالر( در س��ال به خانواده های متوس��ط 
یونان��ی تحمیل خواهد کرد. این مبلغ ص��رف افزایش هزینه های خرید 
البس��ه و ل��وازم برقی خواهد ش��د. همچنین هر خانوار متوس��ط یونانی 
مجبور خواهد ش��د سیصد یورو )چهارصد و هشت دالر( افزایش هزینه 
خ��ورد و خوراک را نیز تحمل کند. مجموع ای��ن افزایش مخارج تقریبًا 

برابر با حقوق متوسط ماهانه یک خانواده یونانی خواهد بود.
 دول��ت یونان به منظور رفع مش��کالت اقتصادی این کش��ور هفته 

گذشته بسته جدیدی از اقدامات سختگیرانه اقتصادی را معرفی کرد. 
هدف از انجام این اقدامات، جلوگیری از مصرف شدن شش میلیارد 
و 500 میلیون دالر بودجه اعالم شده است. از میان این اقدامات می توان 
ب��ه کاهش 30 درصدی پاداش��های تعطی��الت کارکن��ان دولت، توقف 
پرداخت حقوقهای بازنشس��تگی، افزایش مالیات بر س��وخت، سیگار و 
مش��روبات الکلی و افزای��ش مالیات بر ارزش اف��زود از رقم 19 به 21 

درصد اشاره کرد.

کمیساریای عالی انتخابات عراق: 
انتخابات، سالم و شفاف بود

س��خنگوی کمیساریای عالی انتخابات عراق تأکید کرد: تنها مرجعی که می توان به 
اخبار و اطالعات آن درباره نتایج انتخابات اعتماد کرد، کمیساریای عالی انتخابات است. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، قاس��م حسن العبودی با اش��اره به حضور گسترده مردم 
عراق در پای صندوقهای رأی، در پاس��خ به س��ؤالی درباره وارد کردن برخی ش��ک و 
تردیدها درمورد نتایج انتخابات گفت: انتخابات عراق در س��المت و ش��فافیت برگزار 
ش��د. وی تصریح کرد: شمارش نتایج آرا نیز به محض پایان رأی گیری در برابر ناظران 
و طرف های قابل اعتماد و روزنامه نگاران و طیفهای سیاس��ی مختلف انجام گرفت و 
ادامه دارد و وارد کردن آن به کامپیوترها نیز آغاز شده است. سخنگوی کمیساریای عالی 
انتخابات عراق بار دیگر با ابراز رضایت از روند برگزاری انتخابات، در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر ش��تاب برخی تش��کلها و طرح برخی ادعاها درخصوص میزان آرا و به دست 
آوردن کرسیها تکرار کرد: کمیساریای عالی انتخابات تنها مرجع قانونی اعالم نتایج رسمی 
است. وی همچنین خاطرنشان کرد: رقابتی واقعی باتوجه به میزان مشارکت مردم در بین 

نامزدهای انتخاباتی وجود دارد و این نکته بسیار مهم و خوبی است. 

اعتصاب ها در انگلیس بیانگر عمق 
اختالفات بین اتحادیه ها و دولت 

شبکه خبری »بی بی سی« در 
گزارش��ی به اعتصاب کارمندان 
در  انگلی��س  دولت��ی  بخ��ش 
اعتراض به سیاس��ت های کابینه 
گوردون براون، نخست وزیر این 
کش��ور پرداخت و آن را بیانگر 
اتحادیه های  بین  اختالف  عمق 

کارگری و دولت دانست. به گزارش فارس،  شبکه خبری بی بی سی عربی در 
گزارشی به اعتصاب کارمندان بخش دولتی انگلیس در لندن پرداخت و اعالم 
ک��رد: بیش از 250 هزار کارمند دولتی انگلیس در اعتراض به سیاس��ت های 
اخیر دولت این کش��ور محل کار خود را جهت تحصن و برگزاری اعتصاب 
دو روزه ت��رک کردند. بنا بر این گزارش، این اعتصاب مش��کالت مس��افران 
خطوط هوایی انگلیس را دو صد چندان می کند. بی بی س��ی با بیان اینکه این 
اعتصاب کارمندان بخش های مختلفی را در بر می گیرد،  اعالم کرد: کارمندان 
دادگاه ها، دفاتر مالیات و ناظران مرزها به جمع کارمندان خطوط هوایی اضافه 
می شوند تا در اعتصابی دو روزه مخالفت خود را با سیاست های دولت اعالم 
کنند. این گزارش حاکی است،  اعتصاب کارمندان دولتی انگلیس در اعتراض 
به سیاست های کابینه گوردون براون، عمق اختالف بین اتحادیه های کارگری 

و دولت این کشور را بیان می کند.

وزیر دفاع امریکا
 برای دیدار از افغانستان وارد

 کابل شد  

وزیر دفاع امریکا برای دیدار از پیش اعالم نشده با رئیس جمهور افغانستان 
وارد پایتخت این کشور شد. به گزارش واحد مرکزی خبر، رابرت گیتس در 
اولین سفر خود به افغانستان از زمان افزایش شمار نیروهای امریکایی در این 
کشور در ماه دسامبر، وارد کابل شد. گیتس هنگام سفر به افغانستان در جمع 
خبرنگاران گفته بود که نیروهای سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( اخیراً 
دستاوردهایی داشته اند که از جمله آنها تالش برای تصاحب پایگاه طالبان در 
مرجه بوده است. گیتس همچنین گفت: به رغم وجود اخبار خوبی در گوشه 
و کنار افغانستان نباید بسیار خوش بین بود زیرا روزهای سختی در پیش رو 
است. وزیر دفاع امریکا خاطرنشان کرد:  نباید روی اخبار خوش در طرفین 
مرز افغانستان و پاکستان بیش از حد حساب باز کرد و گفت: هنوز برای گفتن 
اینکه وضع پس از دوره هشت ساله نبرد نهایتاً به نفع نیروهای ناتو تغییر کرده 
زود است. گیتس گفت: تازه ترین اخبار درباره عملیات مشترک نیروهای ناتو 
در مرجه را از حامد کرزای و همچنین ژنرال استنلی مک کریستال، فرمانده 
ارشد نیروهای ناتو در افغانستان جویا خواهد شد. گیتس همچنین نظر مک 
کریستال را درباره عملیات های آینده برای تسلط کامل بر قندهار به عنوان 
خانه معنوی طالبان و همچنین طرح های حامد کرزای را برای جذب مجدد 

نیروهای طالبان و سازش با آنها جویا خواهد شد.

مدیرعام��ل و عض��و هی��أت مدی��ره مجم��ع خیرین س��المت تهران ب��زرگ گفت: 
بیمارستان های دولتی تهران، براس��اس کمبودها و نیازهایشان اولویت بندی شدند. علی 
رستمیان در گفتگو با ایرنا افزود: اولویت بندی نیازها و کمبودهای بیمارستان های دولتی 
تهران توسط مجمع خیرین سالمت و با همکاری رؤسای بیمارستان های دولتی صورت 
گرفته اس��ت. رستمیان گفت: بر اساس نیاز س��نجی های به عمل آمده از بیمارستان های 
دولت��ی تهران، تجهیزات س��ونوگرافی ، MRI، رادیولوژی، دیالی��ز، تخت ها و تجهیزات 
اتاق عمل از جمله بیش��ترین کمبودهایی به شمار می آیند که بیمارستان های دولتی با آن 
مواجه هس��تند. وی اضافه کرد: خرید تجهیزات، تعمیرات و احداث بیمارس��تان، عناوین
 اولوی��ت بن��دی هایی به ش��مار می آیند که مجمع خیرین س��المت با کمک رؤس��ای 
بیمارستان های دولتی تهران انجام داده است. وی تأکید کرد: بیشتر بیمارستان های دولتی 
تهران به بازس��ازی نیاز دارند و از آنجا که بازس��ازی آنها بس��یار پرهزینه اس��ت، دولت 
به تنهایی از عهده بازس��ازی یادش��ده برنمی آید به همین علت مجمع خیرین س��المت 
می تواند کمک مهمی درخصوص این موضوع باشد. رستمیان گفت: براساس توافقی که 
دولت با مجمع خیرین سالمت دارد، 40 درصد ساخت و ساز )احداث( بیمارستان جدید 
ب��ر عهده خیری��ن و 60 درصد دیگر نیز بر عهده دولت اس��ت. مدیرعامل مجمع خیرین 
س��المت تهران بزرگ به عنوان نمونه به بیمارس��تان رازی اش��اره کرد: احداث ساختمان 
جدید بیمارس��تان رازی، 13 میلیارد تومان هزینه دارد که براساس توافق دولت و مجمع، 
پن��ج میلیارد و 850 میلیون تومان )40 درصد( آن بر عهده خیرین اس��ت که این مبلغ در 
زمان حاضر توسط یکی از اتحادیه ها تأمین شده است. وی با بیان اینکه در زمان حاضر 
پنج هزار خیر در تهران بزرگ شناس��ایی ش��ده اند، گفت: از این تعداد س��ه هزار نفر از 

خیرین در بانک اطالعات مجمع خیرین سالمت ثبت شده اند.

اس��تاندار تهران از تشکیل ستاد هدفمندکردن یارانه ها در این استان خبر داد و گفت: 
هدف از تش��کیل این س��تاد، تعیین راهبردی جدید برای پیش��برد قان��ون هدفمندکردن 
یارانه ها است. به گزارش ایرنا، مرتضی تمدن در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران 
افزود: هفته آینده، نخستین نشست کارشناسی این ستاد برگزار می شود و پس از آن، باید 
ستادهای شهرستان ها را تشکیل دهیم. رئیس ستاد هدفمندکردن یارانه های استان تهران 
اضافه کرد:  این ستاد، مراحل تصمیم گیری برای اینکه خانوارها آماده دریافت یارانه نقدی 
باشند را انجام می دهد تا با افتتاح حساب بانکی، یارانه نقدی به حساب خانوارها واریز 
شود. وی تصریح کرد: همه کسانی که در مرحله اول برای دریافت یارانه ها ثبت نام کرده 
باش��ند، به آنها یارانه پرداخت می ش��ود ولی مقدار آن متناس��ب با درآمد خانوارها متغیر 
اس��ت. وی اظهار داش��ت: قانون هدفمندکردن یارانه ها، قفل اقتصاد کشور را باز می کند 
و منش��اء تحوالت عمیق اقتصادی و اجتماعی می ش��ود و از جمله اقدامات ماندگار در 
تاریخ معاصر ایران اس��المی خواهد بود. استاندار تهران تأکید کرد: اجرای این کار نیاز به 
ش��جاعت، قدرت اعتماد به نفس و مش��ارکت مردم داشت که دولت نهم آن را به خوبی 
انج��ام داد. وی اضاف��ه کرد: چنانچه این قانون، خوب اجرا ش��ود ب��دون تردید منجر به 
افزایش توان اقتصادی و افزایش معیش��ت خانوار ایرانی خواهد شد. تمدن افزود: بخشی 
از یارانه ه��ا به صورت نقدی به مردم پرداخت می ش��ود. بخش دیگری، صرف باالبردن 
نظام تأمین اجتماعی و س��المت می ش��ود، بخش��ی به کمک تولید می آید و بخشی هم 
ب��رای کمک به اجرای پروژه های دارای منفعت عموم��ی اختصاص پیدا می کند. رئیس 
س��تاد هدفمندکردن یارانه های اس��تان تهران گفت: یارانه هایی که امروز دولت پرداخت 
می کند، برای برخی از خدمات در این قانون حذف نمی ش��ود بلکه به صورت مس��تقیم 
در اختی��ار مصرف کننده قرار می گیرد تا خودش مدیریت کند بنابراین هرگز آثار تورمی 
ندارد. تمدن افزود: تالش دولت اختصاص یارانه ها به خود مردم است. این قانون، مترقی 
و کارآمد اس��ت به ش��رطی که مجلس شورای اسالمی نیز از دولت حمایت کند. استاندار 
تهران ابراز امیدواری کرد: با حمایت نمایندگان مجلس و تصویب درخواس��ت 40 هزار 

میلیارد تومانی دولت، زمینه شادابی، نشاط و توسعه خانوارها را در کشور فراهم کنیم.

معاون سازمان انرژی اتمی:
 اگر غرب سوخت بدهد،  غنی سازی 20 درصد 

را تعطیل می کنیم 

وزیر کار:
 ریشه مشکالت کشور بیکاری است

تعیین سقف مالیاتی حقوق کارکنان دولت 
در سال آینده

آیا آرامش به اروپا بازخواهد گشت؟

ابتکار بیمارستان دولتی هاشمی نژاد تهران؛
بیماران با کارت بدرقه ترخیص می شوند

رستمیان: 
بیمارستان های دولتی تهران 

براساس کمبودهایشان اولویت بندی شدند

تمدن: 
تشکیل ستاد هدفمندکردن یارانه ها 

در استان تهران

جهان نما
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اشاره

آبیاری از قدیمی ترین حرفه های بشری بوده 
و ملل جهان از دیرباز برای تولید بیش��تر به منظور 
برداشت بیش��تر در واحد سطح، به آبیاری اراضی 

خود روی آورده اند. 
در قرون گذش��ته آبیاری یک »فن« محس��وب 
و س��ینه به سینه منتقل می ش��د ولی امروزه علوم 
آبی��اری خود ش��اخه بزرگی از علوم مهندس��ی را 
تش��کیل می ده��د و با افزای��ش جمعیت جهان و 
نیاز بیش��تر مردم به مواد غذایی این ش��اخه علوم 
زیادتری یافته است. تکنیک های جدیدتری کشف 
و متدهای نو ابداع می ش��ود و هدف آن است که 
س��طوح بزرگتری به زیر کشت بروند و محصول 
زیادتری از واحد س��طح عاید ش��ود. به طور کلی 
تعریف آبیاری عبارت اس��ت از رساندن آب کافی 
به خاک به منظور تأمین رطوبت الزم برای رش��د 
گیاه. تعریف جامع تر آبیاری را می توان رس��اندن 
آب کافی به خاک برای نیل به اهدافی چون تأمین 
آب م��ورد نیاز گیاه، خنک ک��ردن محیط و ایجاد 
شرایط مساعد برای رشد گیاه، کم کردن یخبندان، 
آبش��ویی و غیره دانست. هر گیاه در محل استقرار 
خ��ود از محیط اطراف رطوبت مورد نیاز را جذب 
می کند و چنانچه تأمین رطوبت به وس��یله انسان 
و یا به کارگیری روش��های خ��اص صورت گیرد 

این فعالیت را آبیاری می گویند. مه، ش��بنم، باران، 
رطوب��ت هوا، ب��رف، رطوبت خ��اک و تگرگ را 
می توان از مناب��ع تأمین رطوبت م��ورد نیاز گیاه 
نامید هرچند فقط 15 درصد از زمینهای کشاورزی 
دنیا تحت آبیاری ق��رار دارند و 85 درصد بقیه به 
ص��ورت دیم و ب��دون آبیاری مورد اس��تفاده قرار 
می گیرند اما نیمی از تولیدات کش��اورزی و غذای 
مردم جهان از همین زمینهای آبی حاصل می ش��ود 
که این خود نشان دهنده اهمیت و نقش آبیاری در 

بخش کشاورزی است.
هدف از آبیاری

زمی��ن و کش��اورزی از دیرباز هم��واره مورد 
توجه انس��ان بوده اس��ت چرا که اصلی ترین منبع 
تأمی��ن نیازهای غذایی برای انس��ان بوده اس��ت. 
باتوجه به اینکه امروزه تمام صنایع از علم و دانش 
خاص خود برخوردار هس��تند، صنعت کشاورزی 
نیز به متخصصانی ویژه کش��اورزی و در رابطه با 
آن نیازمند اس��ت ک��ه بتواند با اس��تفاده از علم و 
دانش خود قابلیت ها و توانایی های کمی و کیفی 
این صنع��ت را افزایش دهند. همچنین با توجه به 
اهمیت و گس��تره این صنعت، ام��روزه نمی توان 
تمام موارد و مطالب پیرامون صنعت کشاورزی را 
در یک رش��ته یا گرای��ش خالصه کرد لذا با ایجاد 

گرایش های مختلف، هر قسمت از این صنعت به 
طور خاص مورد توجه قرار می گیرد. اهداف کلی 

آبیاری را می توان در موارد زیر خالصه کرد:
    * تأمین آب کافی برای ادامه زندگی گیاه

    * حفاظت و بیمه گیاهان در مقابل تنش های 

ناشی از کم آبی یا بی آبی های کوتاه مدت
    * خن��ک کردن خاک و اتمس��فر یا هوای 

اطراف گیاه
    * شستن امالح مضر در خاک

    * نرم کردن ناحیه قابل شخم خاک        

در ایران  باستان، صدها سال پیش از آنکه نخستین 
فرضیه های مربوط به آب شناسی ارائه شود، به گونه ای 
ش��گفت آور و باورنکردنی، پاسخ یکی از مهمترین و 
دش��وارترین مس��ائل مربوط به یافتن آب و آب های 

زیرزمینی یافته شده بود. 
سنگ نوش��ته ها و لوح های ب��از مان��ده از ایران 
باستان، بیانگر این است که مردمان ایران زمین آب های 

زیرزمینی را با کندن کاریزهای دراز و بس��یار عمیق 
به روس��تاها و ش��هرهای خود می رس��اندند. اینکه 
نخس��ت گاه این کاریز در کجا بوده و در چه مناطقی 
به آب می توان دست یافت و اینکه کاریز چگونه باید 
ساخته شود، شاید مهمترین مسأله ای بوده که بشر از 
آغاز تمدن تاکنون در دانش آبیاری و آبر س��انی با آن 

روبه رو بوده است. 
»آبی��اری کوزه ای« در 
واق��ع یکی از روش��های 
س��نتی آبی��اری در مناطق 
خش��ک بوده اس��ت. در 
این روش گودال��ی را در 
و  می کردند  زمین حف��ر 
کوزه بزرگی را در آن قرار 
می دادن��د. آن��گاه اطراف 
ک��وزه را ب��ا مخلوطی از 
خ��اک و ک��ود حیوانی پر 
می کردند و بعد بذر سبزی 
در  را  ج��ات  صیف��ی  و 

اطراف آن می کاشتند.
آبی��اری   ملی   کمیت��ه 

و زهکش��ی  ایران با هدف  اشاعه علوم و دانش فنی، 
توسعه  و کاربرد فنون در بخش آبیاری و زهکشی در 
سال 1347  در ایران ایجاد شده  است. در 106 کشور 
جهان از کشورهای  پیشرفته  تا در حال  توسعه  کمیته 

مل��ی  آبیاری  و زهکش��ی  
دایر است. کشور ایران در 
س��ال  1334 طبق  پیشنهاد 
بنگاه مستقل  آبیاری  سابق  
کمیس��یون   عضوی��ت   به  
و  آبی��اری  بین الملل��ی 
زهکشی درآمد ولی  عماًل تا 
سال  1346 فعالیت  چندانی  
نداش��ت  و عل��ت  آن  هم  
قانونی  نبودن  این  عضویت  
و عدم  تشکیل  کمیته ملی  
آبیاری  و زهکشی  در ایران 
ب��ود زیرا یکی  از ش��روط 
مه��م  عضوی��ت  در ای��ن  

کمیس��یون  بین المللی ، تش��کیل  کمیته  در سطح  ملی  
است. در سال  1347 قانون  تشکیل  کمیته  ملی  آبیاری  
و زهکشی  به  تصویب  دو مجلس  رسید و آیین نامه  و 
سازمان  کمیته  مذکور پس  از تصویب  هیأت وزیران  به  

وزارت  آب  و برق  سابق  ابالغ  شد. 
در سال 1363 اساس��نامه این کمیته ملی توسط 
هیأت دولت بازبینی و مورد تصویب مجدد قرار گرفته  

است. 
ش��ورای عالی  کمیت��ه  ملی  آبیاری  و زهکش��ی  
ایران بر اس��اس  مفاد اساسنامه  مصوب  هیأت  وزیران  
به  عنوان  باالترین  مرجع  سیاستگذاری  و برنامه ریزی  

این  کمیته  اس��ت که  اعضای آن  متش��کل از یک نفر 
از نمایندگان  وزارت نیرو، وزارت جهاد کش��اورزی، 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  سازمان  مدیریت و 

برنامه ریزی و جامعه مهندسان مشاور ایران است. 
دبیرخانه این کمیته ملی در تهران مس��تقر و در 9 
استان کش��ور کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی دایر 

است. 

هر تجمعی از آب که بتواند در برنامه ریزی های 
زراع��ی، آب مورد نیاز گیاه را در طول دوره کش��ت 
تأمین کند در کشاورزی به عنوان منبع آب محسوب 
می شود. در اول بحث این مطلب قابل ذکر است که 

موقعیت منابع آب به دو دسته تقسیم می شود:
الف- س��طحی: آبی که روی سطح زمین جریان 

دارد.
ب- زیرزمینی: آبی که در س��فره های زیرزمینی 

ذخیره شده.
انواع منابع آب:

1- نهر: نهر عبارت اس��ت از بس��تر جریان آب 

س��طحی با ابعاد محدود و کوچک که انتقال آب در 
فواصل کوتاه و حجم کم را انجام می دهد. ابعاد نهر 

از چند سانتیمتر تا چند متر متغیر است.
2- رودخانه ها: رودخانه ها مس��یرهای طبیعی 
جری��ان آب از حوضه ه��ای آبخی��ز ی��ا دریاه��ا و 
دریاچه ه��ا هس��تند و از نظ��ر زمین شناس��ی عمر 
طوالنی تری دارند و از دیدگاه آبشناس��ی غالباً دارای 

جریان آب دائم هستند.
3- چشمه 

4- قن��ات: در چش��مه، آب به ص��ورت طبیعی 
خارج می ش��ود ولی در قنات انس��ان در چرخه آبی 

دخالت می کند و آب را به دلخواه در مکان مناس��ب 
استخراج می کند.

5- چاه: حفره ای است عمودی که به وسیله انسان 
روی پوسته سخت زمین تا رسیدن به سفره های آب 
زیرزمینی حفر می شود تا جایی که امکان رسیدن به 

منابع آب زیرزمینی را فراهم سازد. 
چاهها را به دو دسته نیمه عمیق و عمیق تقسیم بندی 
می کنند که در این امر قائده خاصی وجود ندارد ولی 
اغلب مردم در عمل این اصطالح را به صورت های 

زیر به کار می برند:
الف- چاه نیمه عمیق: چاهی که عمق آن کمتر از 
30 متر باشد و آب آن به وسیله پمپهایی که روی زمین 

واقع می شود استخراج می شود.
ب- چ��اه عمی��ق: چاهی اس��ت ک��ه آب آن از 
سفره های با بیش از 30 متر عمق به وسیله ابزارآالت 

حفاری استخراج می شود. 
6- آب سدها: سدها را می توان مخازن مصنوعی 
ایجاد شده توسط انسان جهت نگهداری آب در مسیر 
رودخانه ها نام برد که وظیفه اصلی آنها ذخیره آب در 
فصول پربارش جهت مصرف آب در فصول کم بارش 
است. البته از سدها برای تولید نیروی برق و کارهای 

دیگری نیز می توان بهره برد.
7- یخچالها: منابع آب شیرین غیرقابل دسترس 
برای انس��ان که در ارتفاعات بلند و به صورت عمده 
در قطب ش��مال و جنوب زمین  انباش��ته شده اند 
اگر اکثراً برای ما قابل استفاده نیستند اما قسمت اعظم 
آب شیرین موجود در کره خاکی در این مناطق وجود 

دارند.
8- نهایتاً انواع بارش های آس��مانی مثل باران و 

برف را می توان در زمره منابع آبیاری قرار داد. 

آبی��اری از روزگاران گذش��ته ب��ا روش های 
ساده انجام می ش��د اما امروزه روش های علمی 
گوناگون��ی برای آبیاری ب��ه کار می رود. هر یک 
از ای��ن روش ها اگر به طور درس��ت و در جای 
مناس��ب به کار برده ش��ود به پیشرفت کشاورزی 

کمک بسیار خواهد کرد. 
همانطور که می دانید در آبیاری باید از روش هایی 
اس��تفاده کنیم که هم در مصرف آب صرفه جویی 
شود و هم از شسته شدن و خسارت زدن به خاک 
کشاورزی جلوگیری به عمل آید. به منظور پخش 
یکنواخت آب روی سطح خاک و آبیاری مناسب 

محصوالت کشاورزی روش های متفاوتی وجود 
دارد. سه روش اصلی آبیاری عبارتند از:

ال��ف( آبیاری به روش س��نتی ی��ا قدیمی که 
شامل آبیاری نواری، شیاری و کرتی است

ب( آبیاری تحت فش��ار که شامل روش های 
بارانی و قطره ای است

پ( آبیاری زیر زمینی.
آبیاری سنتی

ــواری: در ای��ن روش مزرع��ه را  ــاری ن آبی
نواربن��دی می کنند. پهنای نواره��ا 5 تا 15 متر و 
درازای آنها 75 تا 300 متر است. نوارها به وسیله 

مرزکش��ی از هم جدا می شوند. هدف از این کار 
نف��وذ آب در زمی��ن همزمان با پیش��روی آب در 

داخل نوارها است. 
آبیاری یک نوار یا قطعه، زمانی تمام می شود 
که آب به آخر نوار برسد، در این هنگام آب قطعه 
پر ش��ده را می بندن��د و راه آب قطع��ه دیگر را 
برای آبیاری باز می کنند. این روش برای  بیش��تر 
خاک ها مناس��ب اس��ت اما برای زمین هایی که 
خاک ش��نی دارند و آب به س��رعت در آنها نفوذ 

می کند، مناسب نیست. 
از این روش بیش��تر در زمین های کم ش��یب 
و ب��رای گیاهان علوفه ای، غالت و باغ های میوه 

استفاده می شود.
ــتی یا جوی پشته ای(:  ــیاری )نش آبیاری ش
در ای��ن روش آب را در ش��یارهایی ک��ه بین دو 
ردیف کش��ت ایجاد کرده اند وارد می کنند. برای 
جلوگیری از شسته شدن خاک، شیارهای را روی 
خط تراز درس��ت می کنند. در بعض��ی جاها نیز 
برای اینکه طول زمین یکس��ان باش��د ش��یارها را 

عمود بر شیب زمین درست می کنند. 
در این روش وقتی آب وارد شیاری می شود 
باید مواظب بود که آن ش��یار از آب لبریز نش��ود 

چون باعث خرابی شیار می شود. 
این روش آبیاری برای خاک های ماس��ه ای 
یا خاک های س��بک و نی��ز خاک هایی که پس از 
خشک شدن ترک های بزرگ برمی دارند مناسب 
نیس��ت. با این روش می توان بیش��تر محصوالت 
زراعی که به صورت ردیفی کاشته می شوند مثل 

ذرت و پنبه را آبیاری کرد.
آبیاری کرتی: رایج تری��ن روش آبیاری در 
ای��ران، آبیاری کرتی اس��ت. عل��ت آن نیز وجود 
فرهنگ سنتی استفاده از این آبیاری بین کشاورزان 

و نیاز نداش��تن به ماشین آالت پیشرفته است. در 
ای��ن روش کرت ه��ا را به ش��کل چهارگوش یا 
ش��کل های دیگر درس��ت می کنند. آبی��اری به 
ص��ورت کرتی برای خاک هایی ک��ه آب در آنها 
کمتر نف��وذ می کند و ب��رای زمین های صاف و 

بدون شیب مناسب است. 
با این روش می توان گیاهانی مانند: حبوبات، 
یونج��ه، برنج، باغ های میوه و س��بزی را آبیاری 
کرد. از این روش می توان برای شستن خاک های 

شور نیز استفاده کرد.
عیب های آبیاری به روش سنتی: در آبیاری 
س��نتی چون نمی ت��وان آب را کنت��رل کرد، آب 
زیادی به ه��در می رود. در ای��ن روش به علت 
اینک��ه آب از ی��ک ط��رف وارد و از طرف دیگر 
خ��ارج می ش��ود، خاک های زراعی س��طحی را 
می شوید و با خود می برد. در آبیاری سنتی باید 
ابت��دا زمین را صاف کرد که این کار هزینه زیادی 
دارد. در این روش به کارگر زیادی احتیاج است. 
در آبیاری س��نتی چون مدتی طول می کش��د 
که آب به آخر قطعه برس��د، ابتدای زمین بیشتر از 
انتهای آن آب می خورد که این موجب بی نظمی 

در رشد گیاهان می شود. 
در ای��ن روش اتالف آب بس��یار زیاد اس��ت 
زیرا به دلیل تابش نور خورش��ید آب بخار می شود،
 به عالوه مقدار آبی که وارد مزرعه می شود بیش 
از نیاز ریشه گیاه است. در کل می توان زیان های 

آبیاری سنتی را در عوامل زیر خالصه کرد:
  * فرسایش

  * شور و قلیایی شدن خاک
  * غرقابی ش��دن یا باتالقی ش��دن زمینهای 

کشاورزی
  * تخریب زمینهای کشاورزی

  * ات��الف س��ود و اتالف بیه��وده آبی که با 
قیمت گزاف تأمین شده و برای نگهداری و توزیع 

آن سرمایه گذاری زیادی صورت گرفته  است.
آبیاری تحت فشار

وارد ک��ردن آب در داخل لوله با کمک موتور 
پمپ و انتقال آب با فشار و پاشیدن آن در مزرعه 

را آبیاری »تحت فشار« می گویند. 
این نوع آبی��اری باالترین بازدهی در مصرف 
آب را بی��ن انواع دیگ��ر دارد. در این روش چون 
آب در طول مسیر از داخل لوله های مخصوصی 
عب��ور می کند و تماس مس��تقیم با ه��وا و خاک 
ندارد، اتالف آب خیلی کم است. به طور کلی در 
آبیاری تحت فشار معموالً کمتر از آبیاری سنتی به 
آب و نیروی کارگر نیاز است. آبیاری تحت فشار به دو 

روش آبیاری بارانی و قطره ای تقسیم می شود.
ــی: در این روش آب با فش��ار  ــاری باران آبی
به وس��یله موتور پمپ  وارد لوله ها می ش��ود و 
به وس��یله آبپاش به ش��کل قطره های باران روی 
محصول پاش��یده می ش��ود. وس��ایل الزم برای 
آبی��اری باران��ی عبارت اس��ت از: موت��ور پمپ، 

لوله های آبرسان، آبپاش ها.
انواع روش ه��ای آبیاری باران��ی عبارتند از: 
آبیاری بارانی کالس��یک، آبیاری بارانی قرقره ای 
)گان(، آبی��اری بارانی غلتان )وی��ل موو(، آبیاری 
دوار مرکزی )س��نتر پیوت( و آبیاری بارانی خطی 

)لینیر(.
ــره ای: آبیاری قط��ره ای عبارت  آبیاری قط
اس��ت از روش��ی که طی آن آب با فش��ار کم از 
روزن��ه یا وس��یله ای به نام قطره چکان از ش��بکه 
خ��ارج و به صورت قطرات��ی در پای بوته ریخته 
می ش��ود. ش��بکه ای که آب را در سراس��ر مزرعه 
توزی��ع می کند ب��ه کمک قطره چکان و با فش��ار 

کم روی زمین پاشیده می شود. از مشخصات این 
روش تحوی��ل آب به گیاه با فش��ار کم در منطقه 
ریش��ه ها و در سطح زمین )در زیر خاک( خواهد 
بود. روش آبیاری قطره ای سالیان دراز در فرانسه 
و در کش��ورهای دیگر برای آبیاری در گلخانه  ها 

مورد استفاده بوده است. 
در ای��ران این روش در دهه 50 ابداع ش��د و 
س��طوح بزرگی با این روش آبیاری ش��دند ولی 
به مرور زمان مزایا و معایب این روش مش��خص 

شد. 
هزینه های زیاد و تکنیک های نس��بتًا پیشرفته 
ای��ن روش و نمک ه��ا و م��واد جام��د معلق در 
آب های ایران از معای��ب آبیاری قطره ای بوده و 
باعث شده کش��اورزان کمتر از این روش آبیاری 
اس��تفاده کنند ولی این دلیل نمی ش��ود که روش 
آبیاری قط��ره ای را مطرود بدانی��م و در پی رفع 
معایب آن باشیم.                                                                                                         
تش��کیالت آبیاری قط��ره ای عبارتند از: منبع 
آبی، موتورپمپ، س��یکلون، فیلترشن، تانک کود، 
مرکز کنترل، فیلترتوری، لوله اصلی، لوله آبرسانی، 
لوله های جانبی یا لوله های فرعی، قطره چکان.                 

آبیاری زیرزمینی 
در این روش آبیاری، رطوبت الزم برای محیط 
ریشه گیاه توسط کنترل سطح ایستایی است. برای 
این منظور الزم اس��ت که یک الیه غیر قابل نفوذ 
در عمق مناسب از سطح خاک وجود داشته باشد 

تا بتوان سطح ایستایی را کنترل کرد. 
از مهمترین مشخصه های این روش، مرطوب 
نشدن سطح خاک است به طوری که معموالً برای 
تأمین آب در محیط ریشه سطح ایستابی به حدی 
ب��اال آورده می ش��ود که رطوب��ت بتواند به محیط 

ریشه برسد.

آیا مشکل اصلی، آبیاری سنتی است؟

آیا می دانید که در کش��ور ما هرس��اله بیش از 
75 درصد از آب اس��تحصالی به هدر می رود؟ و 
در حالی که میزان کش��ت آبی کشور و همچنین 
نی��از واقعی آبی زمینهای زراعی و باغات نباید از 
20 میلیارد مترمکعب آب افزون تر باشد، هرساله 
82 میلی��ارد مترمکعب آب در بخش کش��اورزی 
مصرف می ش��ود؟ تص��ور می کنید ب��ه چه دلیل 
هرس��اله بخش اعظم این منبع ب��زرگ حیاتی در 
کشور ما تلف می شود؟ کارشناسان و متخصصان 
آبیاری معتقدند مشکل اصلی، آبیاری سنتی است 
زیرا در آبیاری س��نتی ب��ه علت روان بودن آب و 
ق��رار گرفتن در معرض خورش��ید و مجاورت با 
بادهای موس��می و غیرموسمی، تبخیر آب بسیار 
زیاد اس��ت. از س��وی دیگر در  آبیاری س��نتی با 
استفاده از رودخانه ها و ریزش های جوی، صرف 
نظ��ر از فرو رفتن آب در زی��ر زمین که منجر به 
اتالف بخ��ش بزرگی از آب می ش��ود، موجبات 
روی��ش علف ه��رز و پراکندگی ب��ذر در باغ یا 
مزرعه را فراهم می س��ازد و باالخره در این روش 
بسیاری از کش��اورزان بیش از حد نیاز گیاهان را 
آبیاری می کنند و حتی به میزان 3 برابر نیاز واقعی 
گی��اه به مزرعه آب هدایت می ش��ود و چون آب 
یکی از عمده اقالم هزینه است، قیمت تمام شده 
تولیدات کش��اورزی نیز با مصرف آب اضافی، به 

میزان چشمگیری افزایش می یابد. 
مه��م  نق��ش  ب��ه  می ت��وان  همین ج��ا  از 
فارغ التحصیالن مهندس��ی آبیاری و نیاز جامعه ما 
به این دسته از متخصصان پی برد، به افرادی که با 
طراحی روش های آبیاری نوین نه تنها از تلفات 
آب جلوگیری می کنند بلکه با به حداقل رساندن 
تنش گیاهی در جذب آب و کمک به گس��ترش 
ریش��ه های مرئی در اعم��اق پایین تر خاک، میزان 
محصول در واحد س��طح را در مواردی به میزان 
2 تا 3 برابر افزای��ش می دهند و باعث باال بردن 

کیفیت تولید نیز می شوند. 

برای مثال امروزه مهندس��ین آبی��اری ایرانی 
با ابداع ش��یوه آبیاری قطره  ای ثقلی توانس��ته اند 
ب��ه اهداف با ارزش��ی از جمل��ه صرفه جویی 70 

درص��دی، ازدیاد محصول در واحد س��طح، عدم 
نی��از به پم��پ و نیروی الکتریس��یته، عدم نیاز به 
مدیری��ت متبحر و گ��ران قیمت ، ع��دم گرفتگی 
قطره چکان ه��ا، الزم نب��ودن س��رمایه اولیه زیاد، 
 آموزش سریع و چند روزه به زارعان و در نهایت 
افزایش درآمد کشاورزان و سرمایه گذاران در این 
بخش برس��ند که همه این م��وارد، در درازمدت 
در ص��ورت عمومیت یافتن آن در س��طح مزارع 
کشور، س��بب خواهد شد تا به تدریج از واردات 
مواد غذایی بی نیاز شده و از مهاجرت روستائیان 
به ش��هرها به طرز مطلوبی جلوگیری شود. ما در 
منطقه ای زندگ��ی می کنیم که آب معدود و زمین 
مح��دود داریم. پس الزم اس��ت در کش��اورزی 
بهتری��ن روش را به کار ببریم تا باالترین راندمان 
را داش��ته باش��یم اما متأس��فانه در ایران راندمان 
آبی��اری 30 یا 25 درصد اس��ت یعنی از هر 100 
لیتر آب، 70 تا 75 لیتر آن از بین می رود و ما فقط 
30 لیتر آن را مصرف می کنیم در حالی که در دنیا 
این راندمان 70 درصد است و حتی در تعدادی از 
کشورهای پیشرفته دنیا این راندمان به 90 درصد 
هم رس��یده است. حال اگر ما راندمان آبیاری مان 
را دو برابر کنیم، بدون ش��ک تولیدات کشاورزی 
ما رشد بسیاری خواهد داشت. در یک کالم باید 
گفت فرصت های ش��غلی این رشته بسیار زیاد و 
حتی بیشتر از سایر رشته ها است چون از یک سو 
تع��داد فارغ التحصیالن این رش��ته کمتر از دیگر 
رشته ها هس��تند و از سوی دیگر بازار کار بسیار 
متنوع و در عین حال تخصصی برای این دسته از 
فارغ التحصی��الن وجود دارد. یک مهندس آبیاری 
ع��الوه بر کار در زمینه  تخصص��ی خود می تواند 
در زمینه های دیگر مثل نقش��ه برداری، محاس��به 
آب های روان، وسیل ناشی از بارندگی، طراحی 
و احداث س��یل بندها، حفاظ��ت آب و خاک در 
مقابل فرسایش، طراحی سیستم فاضالب شهری 
و استفاده از زمینه های شور و قلیایی و آب های شور 

در کشاورزی فعالیت کند.
                                   تنظیم برای زاینده رود   

                                       سپیده نصر اصفهانی

آبیاری

آبیاری از قرنها قبل در ایران

منابع آب کشاورزی

چه روش هایی برای آبیاری وجود دارد؟
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علم و صنعت



فرماندارشهرکرد:
 حذف یارانه ها، بسترساز توسعه پایدار  

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:
تمام برنامه های شهر اصفهان 

با رویکرد فرهنگی در حال اجرا است

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری: 
شب عید، گرانی میوه نداریم

روزانه 60 تن  گز در شهر بلداجلی بروجن 
تولید می شود  

    شهرکرد
    خبرنگار زاینده رود

فرماندار ش��هرکرد از حذف یارانه ها به 
عنوان یک اقدام شجاعانه از طرف دولت برای 
اس��تفاده بهینه از منابع و دسترسی به توسعه 
پایدار اقتصادی در کشور یاد کرد. سید سعید 
زمانیان در گفتگو با زاین��ده رود افزود: برای 
ساماندهی بهتر به وضعیت اقتصادی کشور، 
اجرای عدالت، مص��ارف هدفمند و عادالنه 
منابع اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها یک 

ضرورت بود. 
وی با بیان اینکه س��االنه بخش زیادی از 
منابع کشور در قالب یارانه هدر می رود و در 
عین حال فقیر و غنی نیز از مزایای این طرح 
یکسان برخوردار بودند، تصریح کرد: اجرای 
این ط��رح ب��رای حذف این مش��کالت، 
صرفه جویی در این منابع و استفاده از آن در 

جهت اشتغال صورت خواهد گرفت. 
فرماندار ش��هرکرد با اش��اره به پرداخت 
س��االنه میلیاردها ریال یارانه در بخش های 
مختل��ف نان و انرژی از س��وی دولت افزود: 

تأمین ارزان برخی نیازها از جمله نان، سوخت، 
ب��رق و آب زمینه ای برای اس��راف و ترویج 

فرهنگ سوء مصرف در جامعه شده است. 
وی گفت: آحاد مردم باید با اصالح الگوی 
مصرف و بازنگری در شیوه مدیریت منابع و 
مصارف برای جلوگیری از هدررفت این منابع 
بیش ازپیش برنامه ریزی کنند. زمانیان تصریح 
کرد: اعمال مدیریت صحیح مصرف در زمینه 
اس��تفاده از آب، برق، گاز، تلفن و س��وخت 
می تواند ساالنه میلیاردها ریال از سبد مصرف 
و هدررفت منابع خانواده ها جلوگیری کند اما 
این فرهنگ در جامعه ما کمرنگ اس��ت. وی 
گف��ت: طرح هدفمندکردن یارانه ها به عنوان 
یک ریس��ک ب��زرگ دولت برنام��ه محور و 
هدفمند برای آینده روشن تر صورت گرفته 
است و اجرای آن پیامدهای اقتصادی مطلوبی 
را در آینده در جامعه برجای خواهد گذاشت. 
فرماندار ش��هرکرد گف��ت: پیامدهای تورمی 
احتمالی این طرح کوتاه مدت خواهد بود و با 
اعمال مدیریت صحیح منابع ومصرف از سوی 

مردم مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی 
شهر اصفهان، مهندس عباس حاج رسولیها در 
یکصد و سی و نهمین جلسه علنی این شورا 
به نامگذاری اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ 
و تمدن ایران اسالمی اشاره کرد و افزود: این 
امر مسئولیت مدیران ش��هری را سنگین تر 
می کند و باید پروژه ها با رویکرد فرهنگی – 

تاریخی اجرا شود.
وی بر تس��ریع در آغاز عملیات اجرایی 
پروژه احیای جنوب می��دان امام )ره( تأکید 
ک��رد و از توانمندی مدیریت ش��هر اصفهان 
برای اج��رای پروژه های محل��ه محوری با 
رویکرد فرهنگی – تاریخی خبر داد و گفت: 
پروژه های میدان امام علی )ع( و بدنه سازی 
چهارباغ از جمله پروژه هایی است که با این 

رویکرد اجرا می شود.
رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان 
ارتب��اط، تعام��ل و همکاری مدیران اس��تان 
اصفهان با این شورا را باعث ارتقای بهره وری 
آنان و خدمت رسانی بیشتر به مردم بیان کرد 
و افزود: مدیریت استان باید راهکارهای تحقق 
این مهم را بررسی و پیگیری کند و در صورت 
تحقق این امر، سطح خدمات رسانی مسئوالن 

شهر و استان به مردم ارتقا خواهد یافت.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود، 

تأس��یس بانک ش��هر و ایجاد شبکه مستقل 
صدا و سیما را یکی از خواسته ها و مصوبات 
مدیریت ش��هر اصفهان در دوره اول شورای 
اسالمی شهر برش��مرد و گفت: خوشبختانه 
بعد از گذش��ت زمان طوالنی مجوز تأسیس 
بانک شهر در کالنشهرها صادر شد و در شهر 

اصفهان این کار صورت گرفت.
مهندس حاج رسولیها ایجاد شبکه مستقل 
صدا و س��یما در شهر اصفهان را یکی دیگر 
از خواسته ها و مصوبات اولین دوره مجلس 
ش��ورای اس��المی ش��هر بیان کرد و افزود: 
متأس��فانه هنوز این امر تحقق نیافته ولی در 
حال حاضر فضایی ایجاد ش��ده تا مدیریت 
شهر بتواند ضمن ارتباط با شهروندان اصفهانی 
بخش��ی از اقدام��ات و فعالیته��ای خود را 

اطالع رسانی کند.
وی لزوم ایجاد ش��بکه ای مستقل برای 
ش��هر اصفه��ان را م��ورد تأکید ق��رار داد و 
رسانه های گروهی به ویژه روزنامه ها و صدا 
و سیما را پل ارتباطی قوی بین مدیریت شهر 
و شهروندان دانست و گفت: در حال حاضر 
مدیریت شهر اصفهان بیش از 20 میلیون نوع 
خدم��ات را به طور 24 س��اعته به مردم ارائه 
می کند و این امر برای مدیران و مسئوالن این 

شهر لذت بخش است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان، 
با تأکید بر اینکه قیمت میوه میادین در نوروز 
افزایش نخواهد یافت، گفت: شهروندان نگران 
افزایش قیمت میوه و یا کاهش عرضه آن در 

نوروز  نباشند.
مهندس رنجبر با بیان این مطلب افزود: 
با توجه ب��ه فراوانی میوه، از س��وی وزارت 
بازرگانی ذخیره سازی فراتر از نیاز بازار انجام 
ش��ده و از روزهای پایانی س��ال، میوه دولتی 
در بازارهای تحت پوش��ش سازمان میادین، 
تعاونیها و مکانهای تعیین شده توسط بازرگانی 

عرضه خواهد شد.
رنجبر گفت: رش��د تقاض��ا در ایام پایان 
سال به دالیل کاذب روانی باعث هجوم مردم 
برای خرید می شود که نتیجه آن از بین رفتن 
و اسراف بسیاری از موادغذایی به خصوص 
میوه می ش��ود. وی از شهروندان درخواست 
کرد نگران نباش��ند. آنها می توانند هر موقع 
اراده کنند به اندازه نیازشان به روز میوه تازه در 
بازارهای سازمان میادین شهرداری خریداری 

کنند.
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری اصفهان، امس��ال بیش از 10 
ب��ازار از مجموعه بازارهای خ��ود را جهت 
توزیع میوه نوروزی اختصاص داده است و با 

هماهنگی های انجام شده با ستاد تنظیم بازار 
و اداره کل بازرگانی اس��تان اصفهان، شرایط 
تأمین س��ریع میوه نوروزی م��ورد نیاز مردم 
را فراهم کرده اس��ت. همچنین به جز توزیع 
میوه با یارانه دولت��ی، بهره برداران توانمندی 
که امکان تأمین مستقیم میوه مورد نیاز مردم 
از محل ه��ای تولی��د را دارا هس��تند، برای 
تقویت بازارهای س��ازمان انتخاب شده اند. 
در خصوص بحث های نظارت بر عملکرد 
بازارها  نیز برنامه ریزی های دقیقی به عمل 
آمده است. ضمناً در خصوص مواد پروتئینی 
ضمن آنکه بازارهای تخصصی سازمان جهت 
ارائه خدمت تجهیز شده اند با تفاهمنامه ای 
که با اداره کل بازرگانی اس��تان منعقد ش��ده 
اتحادیه مرغداران، تأمین مرغ گرم مورد نیاز 
مردم به قیمت مصوب )زیر قیمت کشتارگاه( 
را به انجام می رسانند و از این حیث ان شاء 

اهلل مشکلی وجود نخواهد داشت.
برپایه همین گزارش این س��ازمان در 
راستای اقدامات خود در خصوص عرضه 
و توزیع میوه و تره بار و مایحتاج عمومی 
ش��هروندان در بازارهای تحت پوش��ش، 
عالوه بر طول س��ال، در ایام پایانی و عید 
نوروز با همکاری س��ایر نهادهای مرتبط، 
ب��ه ط��ور ویژه و ب��ا نظ��ارت در خدمت 

شهروندان خواهد بود.  

کاهش 20درصدی پرت آب در استان اصفهان
مدی��رکل مرکز مدیریت بحران اس��تان 
اصفهان، از کاهش 20 درصدی پرت شبکه 
آب شرب شهری استان با اجرای طرحهای 

بهسازی شبکه خبر داد.
منص��ور شیش��ه ف��روش در گفتگو با 
ایرن��ا گفت: در راس��تای اج��رای منویات 
مقام معظم رهبری امسال که به سال اصالح 
الگوی مصرف نامگذاری شده است، برای 
بازسازی و بهسازی شبکه آب شرب شهری 
و روستایی اس��تان 120 میلیارد ریال اعتبار 
اختص��اص یافت که کاه��ش 20 درصدی 

پرت شبکه را به همراه داشت.
وی اج��رای 20 طرح آبیاری قطره ای، 
بارانی و تحت فش��ار در بخش فضای سبز 
شهرها و صنایع بزرگ را از دیگر طرحهای 
اجرا شده برای کاهش مصرف آب بیان کرد 
و اظهار داش��ت: اجرای این طرحها کاهش 
قابل مالحظه ای از مصرف آب در فضاهای 

سبز را به دنبال داشته است.
شیش��ه فروش اختصاص 180 میلیارد 
ریال اعتبار طی س��ال زراعی جاری و سال 

گذشته برای اجرای طرحهای مصرف بهینه 
آب در بخش کشاورزی را از دیگر اقدامات 
س��تاد حوادث غیرمترقبه استان عنوان کرد. 

وی خاطرنشان کرد: با این اعتبار، بیش از 15 
هزار هکتار اراضی کشاورزی استان به شبکه 

آبیاری تحت فشار و کم فشار مجهز شد.

آبرسانی در تعطیالت، تعطیل نمی شود

برنامه های نوروزی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه در بقاع متبرکه استان اصفهان

صندوق اعتبار فرهنگیان چهارمحال و بختیاری 
زیر نظر بانک مرکزی قرار گرفت

کتابخانه تخصصی نماز در اصفهان راه اندازی شد  

رئی��س هی��أت مدی��ره و مدیرعام��ل 
ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی استان 
چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: امور آب و 
فاضالب روستایی شهرستانها و ستاد استان در 
تعطیالت نوروز فعال هستند و آبرسانی تعطیل 
نمی شود چرا که آبرسانی روستائیان را افتخار 

خود می دانیم.
مهندس قاسمعلی خدابخشی با بیان این 
مطلب افزود: از آنجا که کار آبرسانی تعطیل بردار 
نیس��ت ضمن تشکیل جلسات هماهنگی و 
برنام��ه ریزی های الزم در کلیه شهرس��تانها 
و ستاد ش��رکت برنامه های کشیک گذاشته 
شده و اکیپهای رفع حوادث تجهیز شده اند 
که در ایام تعطیالت آمادگی مقابله با حوادث 
احتمالی قطعی آب را داشته باشند و بی آبی، 
روس��تائیان ش��ریف اس��تان را در تعطیالت 

نوروزی نرنجاند.
مدی��ر عام��ل ش��رکت آب و فاضالب 
روستایی در پایان پیشاپیش عید نوروز را به 
کلیه مردم به خصوص روستائیان تبریک گفت 

و اعالم کرد: در استان چهار محال و بختیاری 
96 درصد مردم روستا از نعمت آب آشامیدنی 
بهره مند هستند که این 383276 نفر در 608 

روستا در سراسر استان ساکن هستند. 

حجت االسالم والمسلمین محمدتقی 
نقدعلی مع��اون فرهنگی اوق��اف و امور 
خیریه اس��تان اصفهان گف��ت: عید نوروز 
از جمله اعیاد باس��تانی ایرانی اس��ت که 
در طول تاریخ مورد توج��ه ایرانیان بوده 
اس��ت و فلس��فه آن، ش��ادمانی روحی و 
معنوی به واس��طه ش��کوفایی و نو شدن 
طبیع��ت و یادآور رس��تاخیز ب��زرگ نیز 
هس��ت. ش��هروندان عزیزمان در این ایام 
ضم��ن بازدید و صله رحم به زیارتگاه ها 
و امامزادگان ش��ریف و واجب التکریم و 
قب��ور ش��هدا رفته و مراس��م و آیین های 
وی��ژه ای برگزار می کنن��د. بنابراین بر ما 
واجب اس��ت جهت استقبال و پذیرایی و 
رفاه ح��ال آن عزیزان از حداکثر امکانات 

استفاده کنیم. 
نقدعلی  حجت االسالم والمس��لمین 
ادامه برنامه ه��ای نوروزی ادارات اوقاف 
و امور خیریه اس��تان در بقاع متبرکه را به 

شرح ذیل اعالم کرد:
1 – برنامه ریزی و تش��کیل جلسات 
مدون با هیأت امن��ای امامزادگان، جهت 
پذیرش و اس��تقبال هر چه بهتر از زائران 

گرامی
2 – به��ره گی��ری از کلی��ه امکانات 

موج��ود ب��رای ج��ذب جوان��ان در بقاع 
متبرکه

3 – برگزاری مراس��م تحویل سال نو 
در بق��اع متبرکه ش��اخص و قرائت ادعیه 

سال تحویل توسط مداحان اهل بیت)ع(
4 – برگ��زاری نمایش��گاه کت��اب و 
محصوالت فرهنگی در جوار بقاع متبرکه

5 – تهیه پوس��تر و بنر تبلیغاتی خیر 
مقدم زائران و بازدیدکنندگان

6 – چاپ زندگ��ی نامه امامزادگان و 
توزیع در بین زائران

7 – برگزاری مراس��م غب��ار روبی و 
عطرافشانی

8 – نظاف��ت کلیه اماک��ن بقاع متبرکه 
از قبی��ل: صح��ن، وضوخانه، س��رویس 

بهداشتی، محوطه
9 – برگزاری نمازهای یومیه و پیش بینی 

امام جماعت
10 – تجهیز نمازخانه های بین راهی 

اعم از فرش، جانماز، مهر و...
11- برپایی ایستگاه صلواتی در مسیر 
کاروان راهیان ن��ور و پذیرایی از زائرین 

محترم
12 – برنام��ه ری��زی جهت اس��کان 
زائری��ن نوروزی ت��ا حد امکان��ات بقاع 

متبرکه در این اماکن شریف.

حمیدرضا درخشان مدیرعامل صندوق 
اعتبار فرهنگی��ان چهارمحال و بختیاری با 
اع��الم اینکه صن��دوق اعتب��ار فرهنگیان 
چهارمحال و بختیاری زیرنظر بانک مرکزی 
ق��رار گرفت، افزود: با پیگیریها و مکاتبات 

انجام گرفت��ه با بانک مرک��زی جمهوری 
اس��المی این صندوق موفق به اخذ مجوز 
در چارچوب قوانین و مقررات بانکی قرار 
گرف��ت. الزم به ذکر اس��ت ای��ن صندوق 
800 نف��ر عضو دارد که تاکنون 12 میلیارد 

ریال وام به 405 نفر با س��ود 3 تا 8 درصد 
پرداخت ش��ده است. خاطرنشان می سازد 
مح��ل صندوق اعتبار فرهنگیان اس��تان در 
خیاب��ان مول��وی جنب کتابخان��ه عمومی 

شهرکرد واقع شده است.

 مسئول ستاد اقامه نماز استان اصفهان 
از راه ان��دازی کتابخانه تخصصی نماز در 

این استان خبر داد.    
به گزارش ایرنا، رضا جدیدی افزود: 
در ای��ن کتابخان��ه تخصص��ی ک��ه برای 
نخس��تین بار در کش��ور راه اندازی شده، 
بی��ش از پنج هزار جل��د کتاب با موضوع 

نماز ارائه شده است. 
وی همچنین از راه اندازی نخس��تین 
مرکز مش��اوره نماز در اصفه��ان خبر داد 
و گف��ت: در این مرکز ب��ه منظور ارتقای 
فرهنگ نماز، راهکارهایی توسط مشاوران 

ارائه می شود. 
وی اف��زود: مش��اوران ای��ن مرکز با 
برگزاری سلس��له نشس��ت هایی پیرامون 

نماز، فرهنگ نم��از و راهکارهای نهادینه 
کردن اقامه نماز را ارائه می دهند.

استاندار چهارمحال و بختیاری
 خواهان ایجاد ستاد اشتغال در ادارات شد 

شهرکرد
خبرنگار زاینده رود

برای س��اماندهی اشتغال جوانان در سال 
آینده باید س��تاد اش��تغال در تمامی سازمانها 
ایجاد شود. اس��تاندار چهارمحال و بختیاری 
با بیان این مطلب افزود: این س��تاد می تواند 
ب��رای افزایش و فراهم کردن زیرس��اختهای 

الزم برای اشتغال جوانان فعالیت کند. 
به گزارش زاین��ده رود رجبعلی صادقی 
اش��تغال را دغدغ��ه مهم مردم، مس��ئوالن و 
دولت دانست و افزود: برای حل این مشکل 
توافقنامه ای با معاون اول رئیس جمهور امضا 
ش��ده اس��ت که از این طری��ق فرصت های 

اشتغالزای استان را افزایش می دهد. 
وی ب��ا بیان اینک��ه برخ��ی مقدمات و 
زیرساخت ها برای جذب س��رمایه گذاری 
و راه اندازی مراکز کس��ب و کار در اس��تان 
فراهم شده است، گفت: رفع موانع اشتغال و 
ایجاد فرصت های شغلی، نیازمند برنامه ریزی 

مطلوبتر است. 
وی مزیتهای بخش کش��اورزی و لزوم 
بهره گیری مطلوب از ظرفیت های منابع آب 
و زمین در استان برای کاهش نرخ بیکاری و 
افزایش اشتغال را یادآور شد و گفت: تمامی 
دستگاههای اجرایی باید برای تحقق این مهم 

پیش قدم شوند.

در سال گذشته هزینه شد؛
65 میلیارد تومان برای احیای 

بافت های فرسوده اصفهان

تصویب سه طرح مهم منابع طبیعی 
استان اصفهان ره آورد سفرهای استانی

 در س��ال گذش��ته در اصفهان به منظور 
احیای بافت های فرس��وده شهری 65 میلیارد 
تومان اعتبار صرف ش��د. ب��ه گزارش فارس، 
مدیرعامل ش��رکت عمران و مسکن س��ازان 
منطقه مرک��زی اصفهان در م��ورد بافت های 
فرسوده اس��تان اصفهان بیان داشت: شرکت 
عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی در سه 
جبهه فعالیت می کند که در نخستین گام برای 
نوسازی بافت های فرسوده اقدام به الگوسازی 

برای متقاضیان می کند. 
غالمرضا عمرانی ادامه داد: این ش��رکت 
در این راس��تا تاکنون 400 واحد مسکونی را 
به منظور آشنایی مردم با ساخت مسکن مقاوم 
و زیبا در بافت های فرس��وده الگوسازی کرده 

است. 
وی با بیان اینک��ه در جبهه دوم اقدامات 
شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی، 
این شرکت اقدام به بازکردن معابر، بدنه سازی، 
احیای محالت و مراکز محالت کرده، افزود: 
با بازسازی و بازگش��ایی معابر در بافت های 
فرسوده رغبت سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری 

در این بخش ها افزایش یافته است. 
عمرانی تصریح کرد: طی 15 سال گذشته 
در شهر اصفهان محور جماله از سال 70 کار 
مرمت و احیای آن توسط این شرکت آغاز که 
در حال حاضر نیز ادامه دارد و ش��هرداری در 
این راستا اقدام به بهسازی محورهای دیگر که 

دارای بافت تاریخی بودند کرد. 
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان 
منطق��ه مرک��زی اف��زود: در دیگ��ر بخش از 
اقدامات شرکت عمران در شهر اصفهان احیای 
خانه ه��ای تاریخی بود که تاکن��ون 28 خانه 
تاریخی در اصفهان ب��ه منظور تغییر کاربری 

مرمت و احیا شده اند. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در احی��ای خانه های 
تاریخ��ی لزوماً مرمت و بهس��ازی آنها نباید 

مدنظر باشد، اظهار داش��ت: با تغییر کاربری 
خانه ه��ای تاریخی عالوه برایج��اد رونق در 
بافت های فرس��وده زمینه حضور گردشگران 
و انگیزه برای س��رمایه گذاری در این بخش 

افزایش می یابد. 
عمرانی گفت: اقدامات ش��رکت عمران 
تنها به این س��ه جبهه محدود نمی ش��ود و از 
دیگر اقدامات این شرکت در احیای بافت های 
فرسوده پرداخت تسهیالت به مالکینی است 
که با الگوسازی برای آنها تسهیالتی در همین 

راستا به آنها پرداخت شده است. 
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان 
منطقه مرکزی بیان داش��ت: در راس��تای تهیه 
طرح برای بافت های فرس��وده در ش��هرهای 
مصوب، 3 هزار و 500 هکتار بافت فرس��وده 
در قالب طرح ویژه س��اماندهی برای ش��هر 
اصفهان تهیه و در حال انجام است. وی با بیان 
اینکه در سال گذشته در شهر اصفهان به منظور 
احی��ای بافت های فرس��وده 65 میلیارد ریال 
اعتبار صرف شده، ادامه داد: با توجه به اینکه 
مردم ساکنان بافت های فرسوده هستند توجه 
به احیای این بافت ها از حد معمول اجتماعی 
باید فراتر رفته و به دیگر ابعاد توسعه ای آن نیز 

اهمیت داده شود. 
عمرانی اظهار داشت: در احیای بافت های 
فرس��وده باید ارتباط تنگاتنگ تری با مردم از 
سوی مسئوالن شکل گیرد و در توسعه ابعاد 
اقتصادی آن به ایج��اد خودانگیزگی در مردم 
برای سرمایه گذاری در این بخش توجه شود. 
مدیرعامل ش��رکت عمران و مس��کن سازان 
منطقه مرکزی اضاف��ه کرد: عالوه بر توجه به 
ابعاد اجتماعی و اقتصادی بهسازی بافت های 
فرسوده در شهرها با توجه به اصالت تاریخی 
بسیاری از این محورها نباید از ابعاد هویتی و 
شناسنامه ای بافت های فرسوده و تاریخی غافل 

ماند.

70 واح��د تولید محصول »گز« در منطقه 
بلداجی، روزانه 60 تن گز مرغوب تولید و به 

بازار کشور عرضه می کنند. 
به گزارش ایرنا، سرپرس��ت بخش��داری 
بلداجی از توابع شهرستان بروجن با بیان این 
مطلب افزود: ماهان��ه یک هزار و 800 تن گز 
مرغوب بلداجی به بازارهای سراسر کشور و 
کش��ورهای حوزه خلیج فارس، آسیای میانه 
و کش��ورهای اروپایی صادر می شود.  سعید 
مردانی، م��واد اولیه تهیه گ��ز بلداجی را گیاه 

»انگبین« ذکر و تصریح کرد: این گیاه ارزشمند 
در بخشی وس��یعی از چهارمحال و بختیاری 

می روید. 
وی مرغوبیت و ش��هرت گز بلداجی را 
جهانی دانست و تأکید کرد: از دیرباز مردمان 
کشور ایران شیرینی نوروز خود را گز مخصوص 
بلداجی تعیین می کردند  و می کنند. به گزارش 
ایرنا، بخش بلداجی در 10 کیلومتری شهرستان 
بروجن و50 کیلومتری ش��هرکرد مرکز استان 

چهارمحال و بختیاری واقع است.

تصویب س��ه طرح مهم و زیربنایی در 
حوزه منابع طبیعی در این اس��تان، ره آورد 
س��فرهای استانی رئیس جمهوری و هیأت 
دولت به این اس��تان است. معاون اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان اصفهان 
در آیین گرامیداش��ت هفته منابع طبیعی و 
آبخیزداری کاش��ان، پیگیری این مصوبات 
را از جمله فعالیت ه��ای این اداره کل نام 
برد و افزود: در سفر نخست رئیس جمهوری 
به اس��تان اصفهان 500 میلی��ارد ریال برای 
اجرای طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری 

تصویب شد. 
به گ��زارش ایرن��ا، محم��د آزاد اظهار 
داش��ت: به همان نس��بت در طول سه سال 
گذشته اعتبارات سالیانه این اداره کل نیز 2 

الی 3 برابر افزایش یافته است. 
دوم  س��فر  مصوب��ات  دیگ��ر  از  وی 
رئی��س جمه��وری به اس��تان اصفه��ان را 
تصوی��ب ردی��ف اعتب��اری ب��رای اجرای 
طرح های بیابانزدایی مناطق حاشیه کویری 
اس��تان های یزد، اصفهان، قم و سمنان نام 
برد و اظهار داشت: اعتبار اجرای این طرح 

در سال آینده لحاظ شده است. 
به گفته وی، اخیراً طرح های پیشنهادی 
حاش��یه کویری این چهار اس��تان را از این 
اداره کل که مس��ئولیت منطقه دو کشور را 

به عهده دارد، خواسته اند، به طوری که از 
سال آینده یک ردیف اعتبار ملی خاص هر 
سال برای شهرهای واقع در حاشیه کویری 
ش��مال اس��تان اصفهان از جمله کاش��ان، 
نطن��ز، اردس��تان، نایین و خ��ور و بیابانک 
لحاظ خواهد ش��د تا امکان توسعه مباحث 
حفاظ��ت منابع پای��ه )آب، خاک، جنگل و 

مرتع( فراهم شود. 
مع��اون اداره کل منابع طبیعی اس��تان 
اصفهان اظهار داشت: با اجرای این طرحها 
امی��د به زندگ��ی در حاش��یه کویر مرکزی 

بیشتر خواهد شد. 
وی افزود: براس��اس مطالع��ات انجام 
گرفته از س��وی ای��ن اداره کل و تصویب 
آن در معاونت راهبردی ریاست جمهوری 
947 میلیون مترمکعب میزان روان آب این 
چهار اس��تان است که با اجرای این طرحها 
ام��کان توس��عه 12 میلیون هکت��ار جنگل 
ش��امل کش��ت گیاهان بومی و س��ازگار با 

منطقه فراهم خواهد شد. 
آزاد به سومین مصوبه ره آورد سفرهای 
استانی رئیس جمهوری اشاره کرد و گفت: 
در دور سوم س��فر رئیس جمهور به استان 
اصفهان ردی��ف اعتبار ح��وزه زاینده رود 
مطرح و تصویب شد و امید است ماده 32 

آن نیز سال آینده تصویب شود.
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    معصومه شهباز
گرچه زاینده رود باز هم تش��نه به نظر می رسد و 
بسترش از میان اندک آب جاری گشته از زاگرس نمایان 
و یا پل های تاریخی و یگانه خواجو و س��ی و سه پل 
رنج��ور بر فراز این رود ایس��تاده اند اما وقتی در کرانه 
زنده رود چش��م دوخته بر عبور بی امان و هیجان مردم 
ش��هر در روزهای واپسین سال 88 به تماشا بایستی و 
بخواهی به دور از دغدغه آب و گل »گر چه رواس��ت« 
و یا مشقت های زندگی، دل به امید و زندگی بسپاری 
و بهار را با چشم دل میزبانی کنی بوی بهار و نوروز از 
گوشه کنار شهر به مشام جان می رسد؛ روح را نوازش 
و آواز زندگی سر می دهد. پا به پای لغزیدن آب در پیچ 
و خم رگ حیاتی ش��هر، مردان، زنان و کودکان هر کدام با 

اندیشه ای رو به مقصدی روان هستند. 
به نظر می رسد سهراب چهل سالگی را رد کرده، او 
عکاسی است که 20 سال از مردم در کنار سی و سه پل 
و زاینده رود چه خش��ک، چه پرآب عکس گرفته؛ 
حال و هوای مردمی که هر روز با آنها سروکار دارد را 
خوب می شناسد؛ او صدای آمدن بهار را از تند شدن راه 
رفتن و تکاپوی مردم شهر می شنود و می گوید بوی بهار 
را با تمام وجود حس می کند. س��هراب ظاهری خسته 
داشت، موهای جوگندمی و دندانهایی که می توانستی 
بشماری اما در پس این چهره امید بود که گه گاه از البه 
الی صحبت هایش پر می کشید؛ از زندگی اش راضی 
به نظر می رسید. آن طرف تر، کناره دهانه سی و سه پل 
مجید که تقریباً سی و چند سال سن داشت از وضعیت 

اقتصاد در آس��تانه بهار گله داشت و می گفت: چشمم 
دنبال خرید ش��ب عید هس��ت ولی جیبم دنبال خرید 
نیست. مجید بعد از چند ثانیه از تفسیر ناامیدانه اش گرچه 
شاید رنگ حقیقت داشت پشیمان شد و با خنده ادامه 
داد: ولی آب و هوا بهاری شده؛ همین عید نوروز برایمان 
مانده که دلمان را خوش کنیم. حاجی فیروز که بیاید پیام 
عشق و زندگی می آورد.  کمی جلوتر زنی با چند کیسه 
که محتویات خریدش ب��ود از میدان انقالب وارد 
سی و سه پل شد. برای نوه هایش هدیه خریده بود. او 
هم حرفهای مجید را می زد و می گفت: دیگر نمی توان 
عید نوروز را آنطور که پیشترها می شد جشن گرفت. 
مادر بزرگ مهربان از حال و هوای نوروز در سال های 
قدیم گفت، از شور و شعف مردم در اسفند که به پیشواز 

بهار می رفتند، از دور ریختن کینه ها و خانه تکانی دل. 
او می گفت: آب و هوا خوب و بهاری شده اما دل باید 
ش��اد باشد تا عید هم بیاید. »آنقدر دنبال کار هستم که 
دیگر یادم به عید نیست؛ هر روز شاد باشی، همان روز، 
عید است.« علی کارگری بود که با این گفته ها سرش 
را پایین انداخت، دستی برای ما زاینده رودی ها تکان 
داد و رفت. اما حس��ین در حالی که دختر کوچکش را 
بغل کرده بود و با دست، مردم خیابان را نشانه می رفت، 
گفت: زندگی زیباست اما اگر زیبا نگاه کنیم؛ اگر قانع 
باشیم و حرص دنیا را نزنیم بوی بهار را حس می کنیم؛ 
مگر قدیم مردم چه داش��تند؟! دلشان شاد و بزرگ بود، 
زندگی را زیبا می دیدند، نوروز چیزی فراتر از قالب نو 

کردن لباس و سفره های رنگین است.

حرفهای حسین به دل می نشست. از عقل هم دور 
نبود؛ ش��اید آنقدر در گیرودار کالف سردرگم زندگی 
باشیم که دیگر مجال تنفس حال و هوای نوروز آنچنان 
که پیش��ترها بود نباشد اما چشمه همیش��ه جاری ایام 
بی آنکه نظر کسی در آن مؤثر افتد همچنان در خروش 
است. اکنون بهاری نو در حال زایش و سرخطی دیگر از 
مشق زندگی در پیش رو است. بهارها و نوروزها می آیند 
و می روند، آنکه چش��م باز کند نو کردن لباس زمین را 
خواهد دید و این خود، دست مایه ای است برای شور 
زندگی و عشق به زیستن در ایرانی آباد. قطعاً پیام دوستی 
و دور ریخت��ن پلیدی ها در نو کردن ج��ان و تن رمز 
پایداری نوروز باستانی در اندیشه ها و زندگی مردمانی 
اس��ت که آن را جشن می گیرند. همه جای ایران بوی 
بهار و نو شدن به خود گرفته. اصفهان نیز با شب های 
دل انگی��زش در خنکای زنده رود با پل های پیراس��ته 
شده با نور، همان جا که دست بلند درختان باغهای فرح 
بخش و مش��هورش بر پیشانی سپهر می ساید، همان 
جا که در و دیوار و آسمانش با کاشی های فیروزه ای و 
نقش و نگارها مفروش گش��ته، شهر زیبای ایران زمین 
همان جایی که در وصفش می گویند: »که گوید اصفهان 
نصف جهان اس��ت، جهانی گر بود، آن اصفهان است.« 
عزم خانه تکانی کرده و به میزبانی حاجی فیروز و نوروز 
رخت نو بر تن خواهد کرد. شور زندگی و تکاپوی مردم 
در گذرها و معابر این شهر بوی بهار را دوچندان ساخته، 
گر چه بوی گران��ی هم می آید اما این قصه، قصه هر 

ساله است.

     مریم ابراهیمی دینانی
اصفهان، این نصف جهان ش��گفت انگیز سرشار 
از بناهای تاریخی زیبا و بی نظیر اس��ت که چشم هر 
بیننده ای را مج��ذوب خود می دارد. گردش��گران از 
کش��ورهای مختلف می آیند تا زیبایی های این شهر 
تاریخی را از نظر بگذرانند اما یکی از این زیبایی ها و 
آثار تاریخی شگفت انگیز این شهر کلیساهای آن است. 
کلیساها، این معابد پرستش��گران الهی نقش ارزنده و 
مهمی برای پیروان دین عیس��ی مس��یح )ع( دارند و از 
نظر گردشگری نیز حائز اهمیت هستند. زندگی مسالمت آمیز 
ارامنه و مس��لمانان در اصفهان زبانزد است آنچنان که 
اس��قف اعظم در دیدار با شهردار اصفهان ضمن اشاره 
ب��ه این موض��وع آن را به عنوان م��دل و نمونه خوبی 
برای تم��ام دنیا معرفی کرد و گف��ت: ما همه اعضای 
خانواده بزرگ ایران هستیم که ویژگی بارز این خانواده 
اعتقاد به خداوند یکتا اس��ت. حض��ور ارامنه در کنار 
مس��لمانان در مقاطع انقالب اسالمی و دوران مختلف 
تاری��خ و حتی جنگ تحمیلی ایران و عراق نش��انی از 
همبس��تگی و یکپارچگی ارامنه و مس��لمانان اس��ت.

علت کوچ ارامنه به اصفهان 
به زعم کارشناسان علت کوچ دادن ارامنه آذربایجان 
به اصفهان و مس��تقر کردن آنها در کران��ه زاینده رود، 
یکی از نقشه های چند منظوره شاه عباس اول بود که 
با حضور ش��ماری از این ارامنه از جمله تجار ثروتمند 
کشور در پایتخت می توانست باعث رونق هر چه بیشتر 
اقتصاد و ش��کوفایی کشور شود از سوی دیگر حضور 
این مسیحیان شرقی در پایتخت و تماسشان با سیاهان 

اروپایی که اکثراً جزء مسیحیان غربی بودند می توانست 
باعث جلب توجه هر چه بیشتر جامعه بین المللی آن 
زمان به اصفهان شود. همچنین شاه عباس با نقل مکان 
ارمنیان، همتای ترکش، س��لطان عثمانی را از یک بازار 
پر منفعت برای ف��روش اجناس نامرغوب تجارش 
محروم می کرد و سرانجام اینکه خطر شورش و تجزیه 
طلبی را که همیشه و در همه جا از سوی گروه های اقلیت 
مذهبی و قومی مرزنشین انتظارش می رفت، از بین برد.

مجموع کل کلیساها 20 عدد است اما در اصفهان 
13 کلیس��ا وجود دارد که در حال حاضر محله جلفا، 
یکی از محالت اعیان نشین و گرانقیمت اصفهان است.

معروف ترین کلیساهای اصفهان 
مهمترین و مشهورترین کلیسای تاریخی جلفا از نظر 
معماری و ارزش تزئینات و نقاشی های دیواری، کلیسای 
س��ن س��ور معروف به کلیسای وانک اس��ت و ظاهراً 

در محل، کلیسای س��اده قدیمی تری که در سال 954 
وجود داشته و در آن زمان ویرانه ای بیش نبوده است.
در تاریخ ارامنه جلفا نوشته شده که ساختمان این 
کلیس��ا از محل اعانات ارامنه اصفهان در س��ال 1104 
مق��ارن با دوران خلیفه هاکوپ خلیفه اعظم کلیس��ای 
ارامن��ه و خواجه صف��ر، کالنتر جلفا آغاز ش��ده و در 
س��ال 1113 و مقارن با بیست و دومین سال سلطنت 
ش��اه عباس دوم به پایان رس��یده اس��ت. این کلیسا را 
»آمنا پرکیج« ب��ه معنی »نجات دهن��ده« نیز می نامند.

کلیسای بیت اللحم
یکی از مهمترین کلیس��اهای تاریخی جلفا که از 
دوره ش��اه عباس به جای مانده، کلیس��ای بیت اللحم 
اس��ت ک��ه در میدان جلف��ا و در مجاورت کلیس��ای 
مریم مق��دس قرار دارد. این کلیس��ا به وس��یله یکی 
از تج��ار ارمنی به نام خواجه پطرس س��اخته ش��ده و 

در داخ��ل آن تزئینات و نقاش��ی های دیواری ش��امل 
تابلوهایی از زندگانی حضرت مس��یح)ع( وجود دارد. 
معم��اری و تزئین��ات طالکاری گنبد این کلیس��ا 
تماش��ایی و بس��یار جالب اس��ت و در داخل کلیسا، 
کتیب��ه هایی مرب��وط ب��ه س��ال های 1711 و 1627 
می��الدی ب��ه خط ارمنی دیده می ش��ود ک��ه از طرف 
اش��خاص خیری که برای کلیس��ا کاری انجام داده اند 
ب��ه یادگار خود و خانواده ش��ان نصب ش��ده اس��ت.

کلیسای مریم مقدس
در قرن 11 هجری، ارامنه جلفا، کلیسای کوچکی 
داشتند که هاکوپ نامیده می شد. این کلیسا که قدیمی ترین 
کلیسای جلفا اس��ت خیلی زود ظرفیت پذیرایی کلیه 
مؤمنان مسیحی طی مراس��م مذهبی را از دست داد به 
همین دلیل خواج��ه آودیک که گویا یک روز به دلیل 
شلوغی جمعیت از شرکت در مراسم مذهبی کلیسای 
هاکوپ عاجز ماند، مصمم شد این بنا را گسترش دهد. 
خواج��ه آودی��ک ک��ه از تج��ار بزرگ ابریش��م 
در دوره ش��اه عب��اس اول ب��ود کلیس��ای مری��م را 
بن��ا ک��رد و آن را ب��ا چراغ ه��ا، قندیل ه��ای زرین و 
س��یمین و تابلوه��ا و تصاوی��ر گرانبه��ا زین��ت داد.

کلیسای گئورک مقدس
بع��د از کلیس��ای هاکوپ ک��ه در دل کلیس��ای 
مری��م قرار دارد، کلیس��ای گئورک مق��دس قدیمی ترین 
کلیس��ای جلفا محس��وب می ش��ود و م��ردم جلفا 
این کلیس��ا را »غری��ب« می نامند. داخل این کلیس��ا 
بس��یار س��اده اس��ت و فقط ی��ک تابلوی نقاش��ی 
قدیمی در قس��مت محراب آن نصب ش��ده است. 

فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان گفت: این نیرو 
با ش��ادی مردم مخالفتی ندارد اما اجازه قانون شکنی 
در روزهای پایانی س��ال را نیز نمی دهد. به گزارش 
ایرنا، سرتیپ دوم پاس��دار سیدحمید صدرالسادات 
در نشس��ت خبری با هدف تبیی��ن برنامه های پایان 
س��ال این نیرو در اس��تان گفت: حوادثی که هر ساله 
در چهارش��نبه س��وری رخ می دهد مورد تأیید هیچ 
فردی نیست و آحاد جامعه با هنجارشکنی مخالفند 
در حالی که کس��ی با ش��اد بودن مردم مشکل ندارد. 
وی اضافه کرد: هرس��ال در روزهای پایانی س��ال با 
مراس��م موسوم به چهارشنبه س��وری مواجه هستیم 
که بعضاً با مخاطراتی همراه می ش��ود که ناش��ی از 
مواردی همچون اس��تفاده از ترقه، س��لب آس��ایش 
مردم، ایجاد آتش��های بزرگ و هنجارشکنی است که 
هیچ ارتباطی با تاریخچه برگزاری این مراسم ندارند 
به چهارش��نبه سوری اضافه شده است و سبب بروز 
برخی مشکالت می شود. سردار صدرالسادات، اطالع 
رس��انی و افزایش معلومات جامعه ب��ه ویژه جوانان 
در س��الهای اخیر را سبب کاهش حوادث چهارشنبه 
سوری دانست و گفت: نیروی انتظامی با شادی جامعه 
مخالف نیست، جامعه و به ویژه جوانان نیاز به محیط 
ش��اداب و پرنش��اط دارند اما انفجار مواد محترقه و 
اختالط زن و مرد به صورتی که شئون جامعه را زیر 
سؤال ببرد، مواردی است که برخالف قوانین جامعه 

اس��ت و با اینگونه مظاهر برخورد می شود. فرمانده 
انتظامی استان با تأکید بر تخلیه منطقی هیجانات افزود: 
باید فضا به گونه ای کنترل شود که به قوانین و آسایش 
و امنیت مردم و ش��ئون جامعه لطمه وارد نشود و در 
این زمینه خط قرمز نی��روی انتظامی عرف، قانون و 
شرع اس��ت. صدرالسادات تصریح کرد: امسال جای 
خاصی برای برگزاری مراس��م چهارشنبه سوری در 
سطح شهر اصفهان در نظر گرفته نشده است و بنا به 
دستور قضایی با سلب کنندگان آسایش مردم برخورد 
خواهد شد. وی در بخش دیگر سخنانش یادآور شد: 
طی حوادث و فتنه های پس از انتخابات گردانندگان 
اغتشاشات برای اصفهان حس��اب ویژه ای باز کرده 
بودند ولی تدابیر ش��ورای تأمین اس��تان و همکاری 
م��ردم نقش��ه های فتنه گ��ران را در این ش��هر ناکام 
گذاشت و شاهد کمترین میزان بروز اغتشاش بودیم.
فرمانده انتظامی استان همچنین اظهار داشت: از 
ابتدای امسال تاکنون وقوع انواع جرائم شش درصد و 
تصادفات منجر به فوت هفت درصد کاهش پیدا کرده 
و همچنین در مجموع بیش از 25 تن انواع مواد مخدر 
در استان کشف و ضبط ش��ده است. صدر السادات 
گفت: پلیس همه نیروی انسانی و امکانات خویش را 
برای استقبال از نوروز آماده کرده و بیش از 12 هزار نفر 
از پرسنل انتظامی استان اصفهان برای انجام خدمات 
انتظامی و روانس��ازی ترافیک به کار گرفته شده اند. 

وی با اشاره به برگزاری گشت های حفظ امنیت در 
محالت با اس��تفاده از بسیجیان گفت: براساس شرح 
وظایف بس��یج، حفظ امنیت کوی و برزن در حیطه 
مسئولیت آنان ذکر شده و در مکانهایی که خالء انتظامی 
داشته باشیم از توان بسیجیان با استفاده از لباس، حکم 
و عنوان مشخص برای ارتقای امنیت محالت استفاده 
می ش��ود. وی با یادآوری معضالت ترافیکی استان 
که در ایام نوروز به صورت جدی تش��دید می شود، 
اظهار داشت: ترافیک مسأله ای یک وجهی نیست تا 
ارگان��ی خاص همچون نیروی انتظامی برای حل آن 
چاره اندیش��ی کند، بلکه دارای ابعاد مختلف فردی، 
اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و زیست محیطی است.
صدرالس��ادات اضافه کرد: سعی شده است تا با 
تمهیدات ویژه شب عید از تشدید مشکالت ترافیکی 
شهر جلوگیری ش��ود و در این راستا حضور عوامل 
راهنمایی و رانندگی در شهر بیشتر می شود و مأموران 
شیفت استراحت نیز به کار گرفته می شوند و سعی 
می کنیم از امکانات فنی کنترل ترافیک بیشتر استفاده 
کنیم. وی به مسافرین نوروزی توصیه کرد از خودروی 
شخصی برای تردد در هسته مرکزی اصفهان استفاده 
نکنند. صدرالس��ادات افزود: برای اس��کان مسافرین 
مکانهایی در نظر گرفته شده است که تمهیدات انتظامی 
مورد نیاز را دارا است و در کنار آنها وسائط نقلیه عمومی 
پیش بینی شده تا مسافرین به اس��تفاده از خودروی 

شخصی نیاز پیدا نکنند. فرمانده انتظامی استان اصفهان 
یادآور شد: در ماه های اخیر پیرامون مسائل ترافیکی 
ش��هر اظهارنظر شده و از اصحاب رسانه درخواست 
می کنیم س��ال آینده این موضوع را به صورت ویژه 
مدنظر داشته باشند و در این راستا طرحهای ترافیکی 
مؤثر پیش بینی و مطالعه شده که نیروی انتظامی آماده 
اجرای آنها اس��ت. فرمانده انتظامی استان اعالم کرد: 
براساس هماهنگی به عمل آمده کلیه بیمه ها موظف 
هستند تا س��قف میزان خس��ارت پنج میلیون ریال 
بدون ارائه گزارش از سوی پلیس و صرفاً با موافقت 
طرفی��ن تصادف مبل��غ خس��ارت را پرداخت کنند.

حال و هوای بهار دلکش دراصفهان زیبا

سارقان در ایام نوروز به مرخصی نمی روند 

ناقوس های زرین، جاذبه گردشگری اصفهان

فرمانده انتظامی اصفهان:
 با شادی مخالف نیستیم، اجازه قانون شکنی هم نمی دهیم

حادثه در 3500 متری داالنکو
 رئیس پلیس آگاهی اس��تان اصفهان گفت: از 15 
اسفند  ماه جاری تا 15 فروردین سال آینده، هیچ یک از 
سارقان به مرخصی اعزام نمی شوند تا شهروندان با خیالی 
آسوده به مس��افرت نوروزی بروند. به گزارش فارس، 
حسین حسین زاده در جمع خبرنگاران افزود: در روز 
چهارشنبه س��وری با افرادی که از ترقه های وحشت زا 
استفاده کنند، برخورد جدی می شود. وی افزود: هرگونه 
ج��ا به جایی و حمل اثاثیه در ای��ام نوروز باید با اجازه 
کالنتری های محل صورت گیرد و با متخلفان برخورد 
می شود.  رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: 

در ماه جاری شش نفر از سارقان مسلح با عملیات ویژه 
توسط نیروهای پلیس بازداشت شدند و اقدامات یک 
سارق و قاچاقچی مواد مخدر نیز خنثی شد. وی اظهار 
داشت: از س��ارقان 600 گرم کراک و 45 گرم هروئین 
کشف و ضبط شد و آنها به مراجع قضایی تحویل داده 
شدند. حسین زاده بیان داشت: در ماه جاری متجاوزان 
به یک پسر 14 ساله در غرب اصفهان بازداشت شده و 
61 کیلوگرم تریاک نیز توسط مأموران پلیس از این باند 
کشف شد. وی گفت: تعداد قابل توجهی ترقه  توسط 

مأموران آگاهی کشف و ضبط شده است.

بنابر گ��زارش روابط عمومی جمعی��ت هالل احمر 
اس��تان اصفه��ان، در پ��ی ب��ه دام افتادن تع��دادی از 
کوهنوردان در رش��ته کوه داالنکو واقع در روس��تای 
انالوج��ه از تواب��ع شهرس��تان چ��ادگان ب��ه دلی��ل 
بارش ب��رف س��نگین و کوالک ش��دید اکیپ های 
امداد و نجات کوهس��تان س��ه شهرس��تان چادگان، 
فریدونشهر و فریدن به یاری حادثه دیدگان شتافتند.
امدادگران جمعیت هالل احمر استان اصفهان با 
مشخص کردن بهترین مسیر برای نجات حادثه دیدگان 
در قله 3500 متری داالنکو در شرایط آب و هوایی کوالک 

شدید دست به صعود زده و کوهنوردان را به پایین کوه 
راهنمای��ی کردند. در ای��ن حادثه تلفات جانی وجود 
نداش��ت و پ��س از انتقال، گروه کوهنوردی توس��ط 
پزش��ک تیم امداد و نجات معاینه و اسکان و پذیرایی 

از آنها توسط امدادگران صورت گرفت.

    تکتم هادیزاده
در نخستین روزهای سال و در پی اقدام بانک 
مرکزی به انتش��ار و پخش اسکناس های چاپ 
جدید، ش��اهد حجم زیادی از اسکناس های نو 

در دستان مردم خواهیم بود. 
به دنبال تبریکهای سال جدید و شادباش های 
بهاری اس��کناس های نو تحت عنوان عیدی در 
دس��تان بزرگ و کوچک به گ��ردش در می آید 
و سرنوش��ت طوالنی و نامعلوم یک تکه کاغذ با 
نام اس��کناس شروع می ش��ود. اما طی این مسیر 
طوالنی چه اتفاقی می افتد که پایانی ناخوش در 

انتظار هر اسکناس خواهد بود. 
از جهتی می توان گردش این تکه کاغذ زیر 

دست هزارها نفر را دلیل استهالک آن دانست اما 
ماجرا به همین جا ختم نمی شود. 

مشکلی که اسکناس های در حال گردش با 
آن رو به رو هس��تند چیزی بیش از دست به دست 
شدن روزانه آن است. تا خوردن های بیش از حد، 
پاره ش��دن و چسب زدن های مکرر و استفاده از 
اسکناس به جای کاغذ یادداشت سرنوشت گریز 
ناپذیر هر اس��کناس در حال گردش در سراس��ر 

کشور است. 
بی احترام��ی به اس��کناس های��ی که حاوی 
تصاوی��ر ملی- میهن��ی و دربردارن��ده نهادهای 
فرهنگی یک ملت اس��ت نوع��ی بی احترامی به 

فرهنگ و هویت تمدن ایرانی خواهد بود.
اما باید دید تکلیف اسکناس های به سرعت 
در حال آسیب چیست؟ و چرا عمر متوسط یک 

اسکناس رو به کوتاهی می گراید؟!
در اوایل دی ماه س��ال ج��اری بانک مرکزی 

اع��الم ک��رد از تاری��خ 17 دی، اس��کناس های 
مخدوش فاقد اعتبار خواهد بود. 

ام��ا این موضوع از س��وی مردم با اس��تقبال 
چندان��ی روبه رو نش��د. گو اینکه ش��کل گیری 
نوعی ع��ادت در رفت��ار اجتماعی اف��راد آنها را 
به فرس��وده س��اختن پول در دست متمایل کرده 
اس��ت، به گون��ه ای که در هن��گام دریافت پول 
نو و تانخورده در جری��ان مبادله کاال و خدمات 
روزمره کمترین عک��س العمل افراد به آن ایجاد 
حداقل یک تا جهت ترس��یم خ��ط قرینه ای بر 

روی اسکناس است.
بنابراین به منظور جلوگیری از آسیب جدی 
نی��از به زمینه س��ازیهای مناس��ب جه��ت ایجاد 
فرهنگ اس��تفاده از پول ضرورت��ی اجتماعی را 

ایجاد می کند و فقدان جدیت برخورد در رابطه 
با این مسأله به شدت احساس می شود.
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   پژمان سلطانی
در ادامه مس��ابقات فوتسال جام باش��گاههای آسیا از گروه 
B تی��م ووهان چین توانس��ت ب��ا نتیجه 11 بر 6 تی��م قدرتمند 
این گروه را با شکس��ت روبه رو کن��د. برای چینی ها »جیانگ 
ج��ی« و »لی جین« ه��ر کدام 3 بار و لیانگ ش��وانگ، هوجی، 
وان��گ وی، بالل الرحمونی و یان فی هر کدام یک بار موفق به 
گلزنی شدند و برای الس��د ذهیر کامیاب بازیکن ایرانی 4 گل، 
الکبوسی و رودریگو موفق به گلزنی شدند. از حاشیه های این 
دیدار عدم استقبال تماشاگران و همچنین حضور سرپرست تیم 
پروس کافه لبنان بود که به بازی تیم قطری معترض بود و ادعا 
می کرد که السد بازی همیشگی خود را انجام نمی دهد و با تیم 

ووهان تبانی کرده است تا تیم لبنانی حذف شود.
فابیانو ریبرو سرمربی السد قطر پس از باخت عجیب مقابل 
ووه��ان چین در جم��ع خبرنگاران گفت: ام��روز خوب بازی 
نکردیم. بچه ها بازی خودش��ان را انجام ندادند و تمرکزش��ان 
در زمین ک��م بود و در مجموع از عملکرد آنها راضی نیس��تم. 
وی در پایان افزود: نمایندگان ایران و ژاپن تیم های قدرتمندی 
هس��تند و برای ما فرقی نمی کند که در مرحله بعد با کدام تیم 
بازی کنیم. لی س��ینک س��رمربی چینی ها با ابراز خشنودی از 
نتیجه به دس��ت آمده گفت: السد تیم قدرتمندی بود و ما برای 
مقابله با این تیم با تمام توان وارد زمین شدیم و فقط به کسب 
3 امتیاز چشم دوخته بودیم و به این مهم رسیدیم. وی در پایان، 

رقابت با پورت آتوریتی را س��خت دانست و افزود: تایلند تیم 
قدرتمندی است و ما همه حریفان را جدی می گیریم و با تمام 

توان در مقابل آنها ظاهر می شویم.
در دیگر دیدار این گروه تیم پورت آتوریتی تایلند با نتیجه 
نزدیک 6 بر 5 نیوس��اوث اس��ترالیا را از پیش روی برداش��ت. 
برای تایلندی ها، تینگ تانگ س��ه گل، آلکایا )گل به خودی(، 
مادی��الن و تاناکورن هر کدام یک ب��ار اقدام به گلزنی کردند و 
5 گل نیوساوث توسط رایت، لورکات، وتنی، آلکایا و اسپاتس 
ب��ه ثمر رس��ید تا نماینده اس��ترالیا اولین تیمی باش��د که خیلی 
زود از ای��ن رقابتها خداحافظی می کن��د. آمندولیا جیمی دیان 
س��رمربی نیوساوث استرالیا پیرامون بازی گفت: یکی از سخت 
تری��ن بازی های تیم ما بود. در بیش��تر دقایق توپ و میدان در 
اختیار ما بود. احترام زیادی برای تیم خود قائل هستم که مقابل 
تیمی ب��ازی کرد که با پنج بازیکن در زمین حضور داش��تند و
 دروازه بان آنها در حمله به دیگر یاران این تیم اضافه می شد.

ادام تاوس��ک در مورد بازی با اس��ترالیا اظهار داشت: بازی 
از کیفیت خوبی برخوردار بود. هر دو تیم در یک س��طح بودند 
م��ا وقتی دروازه بان خود را به جل��و فراخواندیم فرصت های 
فراوانی را کس��ب کردیم و از نتیجه حاصل شده راضی هستم. 
وی در م��ورد بازی بعدی ب��ا چین گفت: به امتی��از این دیدار 
احتی��اج داری��م و هر دو تیم ب��رای پیروزی ب��ه زمین خواهند 

رفت.

    پژمان غفاری
در حض��ور نزدیک ب��ه چهارهزار نفر تماش��اگر اصفهانی تیم 
فوتسال فوالد ماهان با درخشش کاپیتان نامی خود وحید شمسایی در 
رقابتهای جام باشگاههای آسیا توانست با نتیجه خیره کننده 12 بر 1 
تیم زرافشان ازبکستان را درهم بکوبد و با تفاضل گل 18+ در صدر 
گروه A تکیه زند. حس��ین افضلی سرمربی فوالد ماهان از مصطفی 
نظری، محمد کشاورز، علی اصغر حسن زاده، جواد اصغری مقدم و 
وحید شمسایی در ترکیب اصلی استفاده کرد. با آغاز بازی ماهانی ها 
که از حمایت تماشاگران داخل سالن پیروزی سود می بردند با تشویق 
آنها هجومی کار خود را شروع کردند و توانستند در همان دقیقه سوم 
بازی توسط وحید شمسایی به گل برسند. بالفاصله پس از این گل 
جواد اصغری مقدم پاس عرضی محمد کشاورز را تبدیل به گل دوم 
کرد. گلر و بازیکنان ازبکی که این جو را تاکنون تجربه نکرده بودند از نظر 
روح��ی به هم ریختند و دقیق��ه 8 بازی محمد طاهری که به تازگی 
از مصدومیت رهایی یافته بود از زاویه بس��ته توپ را از بین پاهای 
اسماعیلف عبور داد تا ماهانی ها به گل سوم خود برسند. یک دقیقه 
بعد وحید شمسایی در مصافی تک به تک با دروازه بان حریف گل 
چهارم را به ثمر رساند. این پایان کار در نیمه نخست نبود و در دقایق 
15، 16 و 18 ماهانی ها توسط اصغر حسن زاده، وحید شمسایی و 
مجید رئیسی به گل رسیدند و با برتری هفت بر صفر به رختکن رفتند. 
با شروع نیمه دوم سرمه ای پوشان ایرانی تشنه گلزنی بودند و وحید 
شمسایی توانست در دقیقه 23 هشتمین گل ماهان و چهارمین گل 
خود را وارد دروازه نماینده ازبکستان کند. دو دقیقه پس از گل هشتم 
میزبان رقابتهای جام باشگاههای آسیا در یک ضد حمله انور ممدوف 
مربی بازیکن ازبک ها توانست یک گل را جبران کند، ممدوف عقیده 
داش��ت که گلهای خورده این تیم ضعف گلر اس��ت و در دقیقه 25 
ماتوالیف را به جای اسماعیلف وارد زمین کرد ولی ماتوالیف هم از 

این دیدار بی نصیب نماند و دروازده اش چهار مرتبه توسط محمد 
قاسمی، احمد باغبانباشی و وحید شمسایی )2 گل( باز شد، شمسایی 
با 6 گلی که در این بازی به ثمر رساند 10 گله شد و زنگ خطر را 
برای ذهیر کامیاب بازیکن ایرانی السد قطر به صدا درآورد. کامیاب با 

13 گل زده در چهار بازی در صدر گلزنان این مسابقات قرار دارد.
حواشی دیدار ماهان و زرافشان ازبکستان

1- حض��ور به��روز ریخت��ه گران رئی��س کارخانه ف��والد ماهان، 
امیر قلعه نویی سرمربی تیم سپاهان اصفهان به همراه پسرش، علی 
طاهری مدیرعامل باشگاه فوالد ماهان و محمدرضا ساکت مدیرعامل 

باشگاه سپاهان در سالن پیروزی.
2- بعضی از تماشاگران اصفهانی روی یک پرچم به رنگ زرد نوشته 
بودند وحید شمسایی = نالکائو )بازیکن مطرح برزیل( که باید گفت 

شمسایی برتر از اوست و آقای گلی جهان را نیز یدک می کشد.
3- از نکات قابل توجه اینکه تیم س��اوث اس��ترالیا که در 3 بازی 
امتیازی کس��ب نکرده بود برای تماش��ای بازی به سالن آمده بود و 
تماش��اگران اصفهانی را در موج مکزیکی و تش��ویق فوالد ماهان 

همراهی می کردند.
4- تماشاگران اصفهانی مثل همیشه شعارهایی ضد پرسپولیس تهران 

سر دادند و آنها را مورد لطف خود قرار دادند.
5- تماش��اگران در دقایقی با فریادهای مث��ال زدنی خود نام خلیج 

همیشه فارس را به زبان می آوردند.
6- مصطفی نظری در این دیدار 4 ضربه از نقطه پنالتی دوم ازبک ها 

را به زیبایی دفع کرد.
7- در این مسابقه احمد باغبانباشی از ماهان و دکونوف از ازبکستان 

از قاضی میدان کارت زرد دریافت کردند.
8- امیر قلعه نویی و محمدرضا س��اکت به ش��دت مورد تش��ویق 

هواداران اصفهانی قرار گرفتند.

   زاینده رود
انور ممدوف سرمربی زرافشان اظهار داشت: بازی واقعًا 

سختی برای ما بود. 
تیم ما از جوانهایی تش��کیل ش��ده که تجربه بین المللی 
ندارند و بازی کردن مقابل بازیکنان سطح باالیی چون وحید 
شمس��ایی، محمد طاهری و محمد هاشم زاده خیلی سخت 

است. 
وی در پایان گفت: ما در برابر نمایندگان ژاپن و ایران به 
میدان رفتیم ولی به عقیده من س��طح تیم فوالد ماهان خیلی 
باالتر از ناگویای ژاپن اس��ت و باید بگویم که جو سالن یک 
امتیاز خوب برای فوالد ماهان به حس��اب می آید و راه این 

تیم را برای قهرمانی هموار می کند.

  زاینده رود
در آستانه مس��ابقه فوتبال تیمهای سپاهان ایران و 
العین امارات در چارچوب مسابقات جام باشگاههای 
آسیا نشست مطبوعاتی مربیان این دو تیم در هتل آسمان 
اصفهان انجام شد. قلعه نویی مربی تیم سپاهان گفت: ما 
در خانه بازی می کنیم و بازی را تهاجمی آغاز می کنیم. 
وی در رابطه با تیم حریف گفت: آنها دو بازیکن کلیدی 
با ش��ماره های 9 و 10 دارند که باید ارتباط بین آنها را 
در خط حمله قطع کنیم.  وی خاطرنشان کرد: بچه ها 
مصمم هستند در دومین بازی هر سه امتیاز را کسب کنند.
سرمربی تیم العین امارات نیز گفت: دومین بار است که 
به اصفهان سفر می کنم.  قبالً با تیم الشباب به اصفهان 

آمده بودم. وی در مورد تیم سپاهان گفت: سپاهان تیم 
قدرتمندی اس��ت و بازی قبلی این تی��م را دیده ام که 
نس��بت به سال گذشته دفاع راس��ت را عوض کرده و 
ابراهیم توره را به تیم اضافه کرده اس��ت. سپاهانی ها 
در ضربات ایس��تگاهی فوق العاده ظاهر می شوند و 
از نظر بدنی در س��طح باالیی هستند. وی در رابطه با 
پیش بینی مسابقات گفت: تازه اولین بازی تیمها انجام 
شده و نمی توان پیش بینی کرد کدام تیم صعود می کند. 
مربی امارات گفت: فوتبال امارات در حال پیش��رفت 
است اما فوتبال ایران سابقه زیادی دارد. بازی اول امارات 
مقابل ایران نشان داد که توازن خاصی بین تیمهای ایران 

و امارات به وجود آمده است.

لبنانی ها اعتقاد به تبانی داشتند
مسابقات فوتسال مدارس 
اداره آموزش و پرورش ناحیه 
دو شهرکرد در دوره متوسطه 
به پایان رسید. علی اسماعیلی 
کارش��ناس تربیت بدنی اداره 
آم��وزش و پرورش این ناحیه 
با اع��الم این خب��ر افزود: در 
آخرین روز از مس��ابقات جام 
فوتسال دانش آموزان مدارس 
دوره متوسطه، دبیرستان شاهد 
توانس��ت با نتیج��ه 5 بر 4 در 

ضربات پنالتی هنرس��تان تربیت بدنی را شکس��ت دهد و به مقام اول دست پیدا کند. 
الزم به ذکر اس��ت دبیرستان آیت اهلل غفاری هفش��جان نیز در سکوی سوم این دوره 

از مسابقات قرار گرفت.

    زاینده رود
امی��ن کریمیان به ج��ای احمد خلیفه س��لطانی به عنوان سرپرس��ت جدید والیبال 
شهرستان اصفهان انتخاب شد. کریمیان قبل از این سمت دبیر سابق هیأت کشتی استان 
اصفهان، سرپرست تیم های کشتی اصفهان در مسابقات لیگ برتر کشور سال 84 و 86، 
مس��ئول ورزش قهرمانی باشگاه فوالد ماهان که تیم های فوتسال، شمشیربازی، ورزش 
باستانی، تنیس روی میز جانبازان را قهرمان ایران کرد و همچنین مدیر تیم فوتسال فیروز 
صفه بود که از لیگ دس��ته اول به لیگ برتر صعود ک��رد. کریمیان هدف از پذیرش این 
پست را اعتالی ورزش والیبال اصفهان که قطب ورزش بوده و جمع آوری اهالی والیبال 

و استفاده از کارشناسان این رشته و استعدادیابی دانست.

   زاینده رود
جی جین اوگورا رئیس کمیته فوتس��ال آسیا پیرامون مسابقات جام باشگاههای آسیا 
اظهار داش��ت: این رقابت ها برای اولین بار اس��ت که در آس��یا برگزار می ش��ود و مهم 
قهرمانی اولین دوره این مسابقات است که فکر می کنم فوالد ماهان شانس اول قهرمانی 
خواه��د بود به دلیل اینکه بازیکنان این تیم را خوب می شناس��م و آنها 8 ملی پوش در 
اختیار دارند که اکثر آنها در جام جهانی گذشته حضور داشتند و حتی توانستند تیم ایتالیا 
را در آن رقابتها شکس��ت دهند و برای قاره کهن افتخارآفرینی کنند. اوگورا ادامه داد: باید 
دیگر کشورهای آسیایی از کشور ایران الگوبرداری کرده و لیگ منظمی را راه اندازی کنند 
هر چه لیگ کشورها با برنامه ریزی مناسب دنبال شود تیم ملی آنها از هر نظر در میادین 
بین المللی با قدرت ظاهر می ش��ود. در اولین دوره مس��ابقات فوتسال جام باشگاه های 
آسیا بین 46 فدراسیون از 10 تیم که صاحب فوتسال بودند دعوت به عمل آوردیم. وی 
به کمیته فوتسال آسیا اشاره کرد و گفت: این کمیته از چهار عضو حسین علی از عراق، 
عباس ترابیان از ایران، آدیاس از کش��ور لبنان و لی چان از گوام تش��کیل شده که ساالنه 
حداقل 3 جلس��ه برگزار می کند که جلسه بعدی در کشور ازبکستان خواهد بود. اوگورا 
ش��رایط اصفهان را از هر لحاظ برای برگزاری مس��ابقات جام جهانی مناس��ب دانست و 
توضیح داد: دو ورزش��گاه با گنجایش باال )فرق نمی کند که این دو س��الن در یک شهر 
یا در دو ش��هر مختلف باش��د(و هتل های اصفهانی از هر نظر عال��ی بود اما تنها چیزی 
که ش��اید باعث این ش��ود که میزبانی به ایرانیان نرس��د جلوگیری از حضور بانوان در 
س��الن های ورزشی است. به نظر من ایران کار مشکلی مقابل چین، تایلند، مصر و چک 
برای گرفتن میزبانی دارد. من عضو کمیته فیفا نیس��تم ولی از ش��ما در این کمیته عضوی 
حضور دارد و یک خانم هم از چین عضو آن کمیته است. به هر حال ما تالشمان را در 
آس��یا انجام می دهیم تا جام جهانی در قاره آس��یا برگزار شود. رئیس کمیته فوتسال آسیا 
در پایان افزود: در مورد مس��ابقات فوتس��ال جام باشگاه های جهان هنوز تصمیم گیری 
نشده ولی تیم ماهان می تواند تورنمنتی با دعوت از باشگاه های فرانسه، اسپانیا و برزیل 

برگزار کند.

منا
: ای

س
عک

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ اخطار اجرایی 

آقای علیرضا ش��هابی فرزند هوشنگ )مجهول المکان( بموجب دادنامه شماره 
697-88/7/30 در پرونده کالسه 525/88 ش 39 این شورا نامبرده باال محکوم 
شده است بپرداخت مبلغ چهارمیلیون و هشتصد هزار تومان بابت اجور معوقه 
و مبلغ س��ه ه��زار تومان هزینه دادرس��ی و پرداخت حق الوکال��ه وکیل طبق 
تعرف��ه در حق محکوم له آقای رضا فهامی در م��واردی که ابالغ اوراق راجع 
به دعوی طبق ماده 730 قانون آیین دادرس��ی مدنی به عمل آمده مفاد اجرائیه 
یک نوبت آگهی می گردد و ده روز پس از آن بموقع اجرا گذاش��ته می ش��ود 
در ای��ن صورت برای عملیات اجرای��ی ابالغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه 
الزم نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را به قسمت اجرا اطالع 

دهد.
17626/ م الف 

شورای شعبه 39 حل اختالف اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1388/12/10

شماره: 882348 ب 5
چون آقای عباس لطفی فرزند علی اصغر ش��کایتی علیه خانم کبری کیومرثی 
مبن��ی بر جع��ل مطرح نموده که پرونده به کالس��ه 882348 این دادیاری ثبت 
گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د حسب ماده 115 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عم��ل می آید ظرف مدت 
یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگوئی به اتهام خود به این مرجع مراجعه 

نماید. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
17739/ م الف

مدیر دفتر شعبه 5 بازپرسی مرکزی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/12/15
شماره: 410/88

در خص��وص پرونده کالس��ه 410/88 خواهان بابک زارع بوانی دادخواس��تی 

مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- جمش��ید نبی زاده 2- احمد ملکیان تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگی برای روز یکش��نبه مورخ 89/1/22 ساعت 4/45 عصر 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل ازوقت رسیدگی به این شعبه مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
17747/ م الف

مدیر دفتر 18 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 1255/88 ش 3
شماره دادنامه: 88/12/8-1297

مرجع رسیدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف اصفهان
خواهان: مهش��ید سلحشور نشانی: اصفهان، خ بزرگمهر، خ رکن الدوله، پالک 

839
خوانده: سیدعلی بادسار نشانی: مجهول المکان

خواس��ته: مطالبه مهریه س��یصد س��که طالی بهار آزادی مقوم به پنجاه میلیون 
ریال.

گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتی 

مبادرت بصدور رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دعوی خواهان خانم مهش��ید سلحش��ور فرزن��د اکبر به طرفیت 
خوانده آقای س��یدعلی بادس��ار فرزند مرتضی به خواسته مطالبه مهریه ضمن 
بررسی اوراق پرونده و احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین به استناد فتوکپی 
مصدق سند نکاحیه شماره 3796-1387/3/21 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 
468 ح��وزه ثب��ت تهران و با توجه به دادخواس��ت تقدیم��ی خواهان و اینکه 
خوان��ده علیرغم ابالغ از طریق روزنامه های کثیراالنتش��ار در جلس��ه حضور 
نیافت��ه و ضمن��ًا الیحه دفاعیه ای که موجب بری الذمه ی وی گردد به ش��عبه 
ارائه ننموده از طرفی مهریه حق مسلم زوجه و به مجرد عقد نکاح بر ذمه زوج 
و عندالمطالبه می باش��د لذا شورا دعوی مطروحه را وارد دانسته و با استناد به 
ماده 1082 قانون مدنی خوانده را محکوم به پرداخت بخش��ی از مهریه شامل 
سیصد عدد س��که طالی بهار آزادی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 

رأی ص��ادره غیابی و ظ��رف مدت 20 روز از تاریخ اب��الغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.
17788/ م الف

قاضی شعبه 3 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 1388/12/10

شماره: 1253/88
آگهی ابالغ وقت دادرسی به امیر وشاحی موضوع دادخواست مؤسسه قوامین 
مبن��ی ب��ر مطالبه وجه یک فق��ره چک که تحت کالس��ه 1253/88 ح/ 9 ثبت 
ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ش��ده اس��ت به علت نامعلوم بودن 
محل اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ بوسیله نشر آگهی شده است که مراتب 
طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج 
و منتش��ر می گردد. بدینوس��یله به نامبرده ابالغ می شود که در تاریخ 89/3/3 
ساعت 8/30 صبح جهت رسیدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
حاضر ش��وید در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم 

معرفی وکیل دادگاه غیابًا رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 1388/12/10

شماره: 942/88
آگه��ی ابالغ وقت دادرس��ی به محم��د آداودی جلفایی موضوع دادخواس��ت 
مؤسس��ه قوامین مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک که تحت کالس��ه 942/88 
ح/ 9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم 
بودن محل اقامت درخواس��ت ابالغ بوسیله نش��ر آگهی شده است که مراتب 
طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج 
و منتش��ر می گردد. بدینوس��یله به نامبرده ابالغ می شود که در تاریخ 89/3/3 
س��اعت 9 صبح جهت رسیدگی در ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
حاضر ش��وید در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم 

معرفی وکیل دادگاه غیابًا رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی مزایده
تاریخ: 1388/12/12

شماره: 264/88/اجرایی ح6
در خصوص دعوی آقای امیرهوشنگ نصوحیان به طرفیت شرکت راستین با مدیریت 
جاوید شاهین و به خواسته مطالبه مبلغ 106085020 ریال بابت اصل خواسته و هزینه 
دادرسی و کارشناسی و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه نشر آگهی و مبلغ چهار میلیون 
و هش��تصد هزار ریال به عنوان حق االجراء در حق صندوق دولت، قسمت اجرای 
احکام شعبه 6 حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای را در خصوص فروش 
یک واحد زمین کشاورزی مشجر مشاعی تحت عنوان بخشی از پالک ثبتی 3/295 
بخش 20 ثبت اصفهان واقع در جاده اصفهان زیار کیلومتر 18 در حاش��یه روستای 
ش��یدان براآن – شرکت تعاونی راستین شیدان )واقع در گلخانه محصور( در تاریخ 
چهارشنبه 89/1/18 ساعت 9 الی 10 صبح در اتاق 309 قسمت اجرای احکام شعبه 
6 حقوقی در طبقه سوم دادگستری اصفهان برگزار و زمین مزروعی )مشجر( مذکور 
را از طریق مزایده به فروش برساند. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده 
از زمین مذکور در آدرس ارائه شده بازدید و در روز مزایده با واریز ده درصد قیمت 
پایه به حساب 92996 بانک ملی دادگستری اصفهان در مزایده مذکور شرکت نمایند 

برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید.
»مشخصات مال توقیفی و زمین مذکور«

مشخصات مال توقیفی عبارت است: یک واحد زمین کشاورزی مشجر واقع در گلخانه 
که در محوطه ای محصور به مساحت حدود 22 جریب که با دیوارهای بلوکی سیمانی 
واقع ش��ده که بصورت یک مجتمع در آن گلخانه های پرورش گل و ساختمانهایی 
ایجاد شده و قسمتی از آن در کنار دیوار شرقی در قطعات کوچکتر قطعه بندی شده 
که قبل از ممانعت اداره امور اراضی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
با بلوک های سیمانی مرزبندی و قطعه بندی شده بود لکن در حال حاضر بلوک ها 
جمع آوری شده است. از سوی دیگر برابر نقشه ترسیمی کارشناس که ضمیمه پرونده 
اجرایی بوده متراژ و محل اس��تقرار ملک مذکور با شماره NO.1 به مقدار 1145/85 
سهم )مترمربع( که شماالً به قطعه شماره دو، جنوباً به جاده صحرایی، شرقاً به کوچه 
مجاور دیوار بلوک سیمانی، غرباً به جاده بین پالکهای موجود )برابر کروکی پیوست( 
با لحاظ کردن کلیه عوامل تأثیرگذار در قیمت گذاری و دو نبش بودن زمین و کاربری 
کش��اورزی از قرار هر مترمربع دویس��ت و پنجاه هزار ریال جمعاً معادل دویست و 
هشتاد و شش میلیون و چهارصد و شصت و دو هزار و پانصد ریال محاسبه و برآورد 
میگردد. در ضمن اعالم می گردد که پالک مذکور در تصرف محکوم علیه می باشد. 
فانی - مدیر اجرای احکام شعبه 6 حقوقی دادگستری اصفهان 

B جدول رده بندی گروه

امتیازتفاضلخوردهزده باختتساویبردبازیتیمردیف

99+13122-43السد قطر1

ووهان 2
56+11813-32چین

پروس 3
14-31111314کافه لبنان

4
پورت 

آتوریتی 
تایلند

31111114-34

نیوساوث 5
-10-31121--3استرالیا

A جدول رده بندی گروه

امتیازتفاضلخوردهزدهباختتساویبردبازیتیمردیف

1
فوالد ماهان 

اصفهان
22--202186

13586--22ناگویای ژاپن2

3
بیشکک 

قرقیزستان
2--2416-12-

4
زرافشان 

ازبکستان
2--2317-14-

شمسایی دوبله هت تریک کرد

حسین افضلی: 
سعی می کنیم دیگر خطا نکنیم

  زاینده رود
سرمربی تیم فوتس��ال فوالد ماهان پس از برد خیره کننده 
این تیم برابر نماینده ازبکستان گفت: این دیدار از کیفیت خوبی 
برخوردار بود، از تیم ازبکستان شناخت داشتیم و آنالیزش کرده 
بودیم. فقط ترس کادر فنی این بود که بچه ها این تیم را دست 
کم بگیرند که خوشبختانه با پیروزی پرگل از زمین مسابقه خارج 
ش��دیم. حسین افضلی اضافه کرد: ما در نیمه اول خوب ظاهر 
نشدیم اما به مرور زمان و به خصوص در نیمه دوم نمایش قابل 
قبولی را انجام دادیم و در پایان موفق ش��دیم. وی به 9 خطا در 
نیمه دوم اشاره کرد و توضیح داد: اشتیاق گلزنی نزد بچه ها باعث 
شد که خطاهای فراوانی را مرتکب شوند اما در بازی های بعدی 

سعی بر این است که دیگر مرتکب خطاهای فراوان نشویم.

در آستانه مسابقه سپاهان و العین 
نشست مطبوعاتی مربیان دو تیم برگزار شد

انور ممدوف: 
برای کسب تجربه به ایران آمدیم

اوگورا: 
ماهان شانس اول قهرمانی است

سرپرست والیبال شهرستان اصفهان
 انتخاب شد

کسب مقام اول مسابقات فوتسال مدارس
 توسط دبیرستان شاهد ناحیه دو شهرکرد
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آلب��وم »آب، نان، آواز« به آهنگس��ازی علی 
قمصری و صدای همایون شجریان بیستم اسفندماه 
جاری منتشر خواهد شد. اشعار این آلبوم از موالنا، 
هاتف اصفهان��ی، دکتر ش��فیعی کدکنی و علی 
غضنفری است. در این آلبوم، سهراب پورناظری 
)کمانچه(، نگارخارکن )کمانچ��ه آلتو(، مصباح 
قمصری )بم کمان و سازهای کوبه ای(، نوید افقه 
)تنبک(، پاشا هنجنی )نی(، گلناز خاشعی )دف(، 

علی قمص��ری )تار و بم تار و ع��ود( می نوازند. 
به عالوه ش��روین مهاجر نیز در مقدمه چهارگاه با 

نواختن کمانچه با این گروه همکاری می کند.

   حمید حقیقت 
خان��م پری زنگن��ه خود را چنی��ن معرفی 
می کن��د؛ متولد 1356 اصفه��ان، دیپلم گرافیک 
هنرستان هنرهای زیبای اصفهان، لیسانس نقاشی 
دانشگاه هنر تهران و فوق لیسانس تصویرسازی 
از همین دانشگاه، عضو مؤسسه توسعه هنرهای 
تجسمی ایران، عضو انجمن تصویرگران ایران، 
ش��رکت در 27 نمایشگاه گروهی و بین المللی، 

برپایی چهار نمایشگاه انفرادی.
خانه نقش این بار نیز ما را به یک نمایش��گاه 
حرف��ه ای فرا می خواند. نمایش��گاهی ب��ا آثاری 
متف��اوت و البته ماندگار، آثاری که درون  آن فکر 
خوابیده و بیانی متفاوت از یک سری آثار تقلیدی 
و دست چندم دارد. کار روی پارچه، تلفیق آبرنگ 
و حتی استفاده از جوهر، رنگ پالستیک، اکریلیک 
و ایجاد دنیای خاص با نگرش��ی نو، پاگذاشتن به 

دنیای کودکان با تصاویری فانتزی و ارائه آن برای 
بزرگترها، بازی کردن ب��ا تصاویر و القای فرم به 
مخاطب، با انتخاب درست و بجا از رنگ و حتی 
نکته بینی در پس زمینه اکثر آثار و میراث، میراثی از 
ی��ک هنرمند که دیگر به او تعلق ندارد متعلق  به 
تمام کودکان که می خواهند دنیا را بزرگ ببینند و 
نه از دید ما آدم بزرگ ها، نه با تفکر تحمیلی ما بر 
آنها، آری آثار، آثاری که میراث همه ما است، اگر 
به سؤاالت نسل های بعدی به خوبی پاسخ بدهیم 

و ورود آنها را به دنیای خودمان جدی بگیریم.

   حامد قصری 
نمایش »نوشدارو پس از تولد« به کارگردانی »اکرم 
الس��ادات ابوالمعالی« در نقش خانه حوزه هنری 
اصفهان به ش��یوه پرفورمنس در ماه گذشته روی 
صحنه رفت و به س��بب تازگی و فرم حاکم بر آن 
ن��گاه منتقدین و مخاطب��ان را برانگیخت و همین 
امر س��بب ش��د که نگاهی تازه به این نوع نمایش 
داشته باشیم. در ابتدا بد نیست به واژه پرفورمنس 
بپردازی��م؛ پرفورمن��س از واژه پرف�ورمنس آرت 
می آی��د و اگر چه از تئاتر به عاریت گرفته ش��ده 
ولی از آغاز در ارتباط مستقیم با تئاتر نبوده است. 
در واقع درست تر این است که گفته شود پرفورمنس 
آرت از هنرهای تصویری مانند نقاشی و مجسمه سازی
 آغاز گش��ت و س��پس ب��ه تئاتر راه یاف��ت. واژه 
پرفورمن��س دارای ابع��اد معنایی فراوانی اس��ت؛ 
اج��را، اقدام، اعمال، به انجام رس��اندن و دس��ت 
به عم��ل زدن از مصداق معنایی این واژه اس��ت. 

اما واژه انگلیس��ی پرف�ورمنس در اصل بر معنای 

اج��را، نمایش و ی��ا قبل از اجرا اس��ت و نه تنها 
برای اجرای موس��یقی و تئاتربه کار می رود بلکه 
اصوالً به عملکرد یک انسان برای انجام کارهایش 
در حضور جمع اطالق می ش��ود. این واژه حتی 
برای یک ماشین و یا پروتکل بندی در یک محیط 
اداری می توان��د ب��ه کار رود و همچنین تعاریفی 
در »فرهنگ دنیای جدید وبستر«، »فرهنگ رندوم 
هاوس« و »فرهنگ کمبریج« آمده است؛ شکلی از 
هنر که از ترکیب عناصر تش��کیل دهنده هنرهای 
گوناگون مانند نقاش��ی، فیلم، ح��رکات موزیکال 
و فرمیک و نمایش��نامه پدید می آید. پرفورمنس 
آرت هن��ری اس��ت ترکیبی که در س��ال1970 از 
پیوستگی چند رسانه هنری گوناگون مانند نقاشی، 
فیل��م، ویدئ��و، موس��یقی و درام به وج��ود آمد. 
پرفورمنس آرت عناص��ری از هنرهای تصویری، 
شنیداری، اجرایی، فرهنگ عامه و زندگی روزمره 
را بایکدیگ��ر ترکیب می کند تا آن را به وس��یله 
ب��دن هنرمند ک��ه صرفاً یک ابزار هنری اس��ت و 
ذه��ن وی که دارای س��اختاری تفکری  اس��ت، 
ارائه دهد. اجرای پرفورمن��س آرت می تواند در 
هر مکان و در هر مدتی از زمان نش��ان داده شود. 
همچنین می تواند به طور کامل »هنری مفهومی« 
که هستی آن فقط در ذهن اجراکننده است، باشد. 
مشاهده می شود که در تمامی تع�اریف ذکر شده، 
اجرا کننده پرف�ورمنس اس��ت که عنصر اصلی و 
پیش برنده محس��وب می ش��ود نه متن نمایشی؛ 
پرفورمنس به ایده اجرا کننده به  عنوان منبع ایده ها، 
موضوع ه��ا، موقعیت ها و مفاهی��م نگاه می کند و 
بعد به افقهای دیگر می رس��د. ابعاد روانشناختی، 
جامعه شناس��ی و... نی��ز در آن نقش های ویژه ای 

اج��را می کن��د. پ��س ش��ک�ل اجرای��ی ش��کلی 
پیش�ا متنی، ف�رامتنی و بی�نا متنی پیدا خواهد کرد. 
با گذش��ت زمان و ورود نس��ل جدید به ع�رصه 
ه�نرکه با موس��یقی ها و آثار هنری خاص بزرگ 
ش��ده بودند، پرفورمنس نیز دچار دگرگونی شد. 
آنان ب��ه دکور، نورپردازی صحن��ه و لباس توجه 
بیش��تری نشان دادند و عن�اصری از اپرا و تئاتر را 
به اجراهای خود افزودند. در حقیقت به کار گرفتن 
بعضی از عناصر تئاتر و آمیختن آنها با تکنولوژی 
جدی��د که به آنان اجازه م��ی داد از حرکات فرم، 
ویدئو، اس�الید، قطعات انتخاب از فیلم و امثال آن 
در اجراهای خود استفاده کنند، پرفورمنس آرت را 
وارد تئاترهای دنیا کرد که با موفقیت تج�اری نیز 
همراه بود. در ماهی که گذش��ت، ما شاهد نماشی 
در حدود بیس��ت دقیقه با بازی درخشان، مهدی  
فدایی، حامد احمدجو، راد یکتا، زهراشفیع، شهره 
موس��وی، انیس محمدی و با مش��اوره کارگردان 
جوان ش��هرمان میثم کیان، دکور بسیار تأثیرگذار 
احمد نجات پناه و موس��یقی، ب��ه همراه  قطعات 
خاص خود از استاد هومن همامی بودیم. تئاتری 
فرمیک، از لحظه آفرینش، تولد، روزمرگی، مرگ 
و باز کردن الیه های درونی انسان، نمایشی تجربی 
ش��بیه به الل بازی در گذش��ته و نوع مدرن آن در 
امروز. این نمایش که در کش��ور ما در ابتدای راه 
قرار دارد، حدود پنج س��ال پی��ش در تهران اجرا 
ش��د و ام��روز در اصفهان و هن��وز نمی توان نظر 
قطعی در مورد این نوع نمایش داد، نمایش��ی که 
در دنیا سال ها است کار می شود و شاید به درستی 
گفته ان��د که تئاتر آینده، تئاتر دیدها خواهد بود نه 

تئاتر گفتارها.

کالم نور
امام محمد باقر )ع(:

ــوخی کند،  ــزاگویی ش ــع، بدون ناس ــه در میان جم ــی را ک ــد عزوجل کس خداون
دوست دارد.
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نمایش پرفورمنس »نوشدارو پس از تولد « نمایشی تازه در اصفهان اما تجربه شده در جهان
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20 اسفند؛ 
آلبوم جدید همایون شجریان

 با نام »آب، نان، آواز« 
منتشر می شود 

نمایشگاه آثار نقاشی 
خانم  پری زنگنه

اینها میراث من است

شهید همت از زبان پدرش

محمد ابراهیم از س��ن 10 س��الگی تا لحظه 
ش��هادت در تمام فراز و نشیب های سیاسی 
و نظام��ی، هرگز نمازش ترک نش��د. روزی 
از یک س��فر طوالنی و خسته کننده به منزل 
بازگشت. پس از اس��تراحت مختصر، شب 
فرا رسید. ابراهیم آن شب را با همه خستگی 
هایش تا پگاه، به نماز و نیایش ایستاد و وقتی 
مادرش او را به استراحت سفارش کرد، گفت: 
»مادر! حال عجیبی داشتم. ای کاش به سراغم 
نمی آم��دی و آن حالت زیبای روحانی را از 
من نمی گرفتی.« این انس��ان پارسا تا آخرین 
لحظات حیات خود، دست از دعا و نیایش بر 
نداش��ت. نماز اول وقت را بر همه چیز مقدم 
می شمرد و قرآن و توسل برنامه روزانه او بود. او 
به راستی همه چیز را فدای انقالب کرده بود. آن 
چیزی که برای او مطرح نبود خواب و خوراک و 
استراحت بود. هر زمان که برای دیدار خانواده اش 
به شهرضا می رفت، در آنجا لحظه ای از گره 
گشایی مش��کالت و گرفتاری های مردم باز 
نمی ایس��تاد و دائماً در اندیشه انجام خدمتی 
به خلق اهلل بود. شهید همت آنچنان با جبهه 
و جنگ عجین ش��ده بود که در طول حیات 
نظامی خود فرزند بزرگش را فقط ش��ش بار 
و فرزند کوچکتر خود را تنها یکبار در آغوش 
گرفته بود.او بسان شمع می سوخت و چونان 

چشمه ساران در حال جوشش بود و یک آن از 
تحرک باز نمی ایستاد. روحیه ایثار و استقامت 
او شگفت انگیز بود. حتی جیره و سهمیه لباس 
خود را به دیگران می بخشید و به همان کم، 
قانع بود و در پاس��خ کسانی که می پرسیدند 
چرا لب��اس خود را که ب��ه آن نیازمند بودی، 
بخشیدی؟ می گفت: »من پنج سال است که 
یک اورکت دارم و هنوز قابل استفاده است!« 
او فرماندهی مدیر و مدبر بود. قدرت عجیبی 
در مدیری��ت داش��ت. آن هم ی��ک مدیریت 
س��الم در اداره کارها و نیروها. با وجود آنکه 
به مسائل عاطفی و نیز اصول مدیریت احترام 
می گذاش��ت و عمل می کرد، در عین حال 
هنگام فرماندهی قاطع بود. او نیروهای تحت 
امر خود را خوب توجیه می کرد و نظارت و 
پیگیری خوبی نیز داشت. کسی را که در انجام 
دستورات کوتاهی می کرد بازخواست کرده 
و کس��ی را که خوب عمل می کرد تش��ویق 
می کرد. از ویژگی های اخالقی شهید همت 
برخورد دوس��تانه او با بسیجیان جان برکف 
بود. به بسیجیان عشق می ورزید و همواره در 
سخنانش از این مجاهدان مخلص تمجید و 
قدرشناسی می کرد. »من خاک پای بسیجیان 

هم نمی شوم. ای کاش من یک بسیجی 
بودم و در سنگر نبرد از آنان جدا 
نمی شدم.« وقتی در سنگر های 
نبرد، غ��ذای گرم برای ش��هید 
همت می آوردند سؤال می کرد: 
آیا نیروه��ای خط مقدم و دیگر 
اعضای همرزممان در سنگرها 
همین غ��ذا را می خورند یا 
خیر؟ و تا مطمئن نمی ش��د 

دست به غذا نمی زد.

به گزارش رواب��ط عمومی اداره کل حفظ 
آث��ار و نش��ر ارزش��های دفاع مقدس اس��تان 
اصفهان، تصویربرداری فیلم مستند » روز خدا« 
با همت این اداره کل، در اصفهان آغاز شد. این 
مس��تند بلند ب��ه واکاوی و بازخوانی واقعه 25 
آبان ماه س��ال 1361 و تشییع پیکر 370 شهید 

در شهر اصفهان می پردازد.
ط��ی عملیات محرم در س��ال 1361 پیکر 
370 نف��ر ش��هید در روز 25 آب��ان از می��دان 
ام��ام تا گلس��تان ش��هدای اصفهان بر دس��تان 
مردم ش��هیدپرور این ش��هر تش��ییع شد، روز 
حماس��ه آفرینی که ام��ام خمینی )ره( راجع به 
آن فرمودند: »در کج��ای دنیا می توانید جایی 
را مث��ل اصفهان پی��دا کنید، همی��ن چند روز 
پیش فقط در ش��هر اصفهان حدود 370 شهید 
را تش��ییع کردن��د...« این روز به ی��اد ماندنی 
که مایه بس��ی مباهات اس��ت در فرمایش��ات 
مقام معظم رهبری، اینگونه انعکاس داده ش��د؛ 
»امروز روز ش��هادت 331 نفر از عزیزان ش��ما 
است و همین امروز حدود 40 نفر دیگر نیز در 
این ش��هر تشییع می شوند و افتخار میدانداری 
در حمل��ه پیروزمندانه اخی��ر )عملیات محرم( 
را ش��ما مردم اصفهان داش��ته اید و اصفهان به 
عنوان یک ش��هر نمونه به عنوان شهر شهیدان 

در خاطره تاریخ باقی خواهد ماند.«
اداره کل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس 
استان اصفهان در راستای گرامیداشت و احیای 
مناس��بت های دفاع مقدس به س��اخت مستند 

»روز خدا« مبادرت کرده است.
مس��تند » روز خدا« ب��ه کارگردانی مجید 
صدیق��ی با نگاهی تحلیلی به عملیات محرم و 
حماسه آفرینی مردم اصفهان و استقبال تاریخی 
و حماسی آنها از شهدای این عملیات پرداخته 
و دالیل نامگذاری این روز به نام » روز حماسه 

اصفهان« را تبیین می کند.
در مستند تحلیلی » روز خدا« واقعه 
25 آب��ان م��اه، از منظ��ر فرمانده��ان و 

پیشکسوتان دفاع مقدس و جمعی از 
خانواده ش��هدا و ایثارگران و اقشار 
مختلف ش��هر اصفه��ان، بازخوانی 

می شود.

تصویربرداری فیلم
 مستند »روز خدا« 
در اصفهان آغاز شد

شرکت آب منطقه ای اصفهان

آگهی مناقصه

 WWW.ESRW.ir :سـایت

تلفن تماس: 5 – 6615360 داخلی 115 و 116     فاکس: 6611073

حداقل رتبه پیمانکار: 5 آب 

مشاور: مهندسین مشاور زاینداب
هزینه تهیه اسناد مناقصه، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها 

و مکان و زمان تحویل پیشنهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص می شود.

واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت 4 روز مهلت دارند نسبت 

به اعالم آمادگی کتبی، تکمیل پرسشنامه اطالعات پیمانکاران و ارائه مدارک مثبته شرکت 

از آنها جهت خرید اسناد مناقصه  از تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران  اقدام نماید پس 

دعوت به عمل خواهد آمد.

نش�انی مناقص�ه گزار: اصفه�ان، پل خواجو، بل�وار آئینه خانه، جنب هالل احمر، ش�رکت آب 

منطقه ای اصفهان، دفتر قراردادها – کدپستی 76473 – 81646،صندوق پستی 391 

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد پروژه های تعمیرات اساسی شبکه آبیاری مشروح 

زیر را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. 

لذا از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصات زیر را دارند دعوت به همکاری می گردد.

موضوع مناقصه
تعمیرات شبکه آبیاری 

برخوار و نکوآباد

تعمیرات شبکه آبیاری 

مهیار و جرقویه

ساخت سر دهنه های مادیها 

و الیروبی زهکشهای رودشت

برآورد اولیه

 )بر اساس فهرست 88(
 2/000/000/000 4/000/000/000 1536233150

محل اجرا
اصفهان، نجف آباد، 

برخوار

شهرستان اصفهان 

)مهیار و جرقویه( 
شهرستان اصفهان )رودشت(

4 ماه6 ماه4 ماهمدت اجرا

شرکت آب منطقه ای اصفهان

17
91

ف: 0
م ال

)نوبت اول( 
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