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رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:
 اگر اقتصاد مکمل فرهنگ نباشد 
فرهنگ رشد نخواهد کرد

رهبر معظم انقالب اسالمی:
پیشرفت ایران در گرو 
علم و تولید دانش بنیان

نماینده مردم اصفهان در مجلس 
گفت: با برخورد قاطع قوه قضائیه در 
مبارزه با فساد اقتصادی حاشیه امن 
برای مفسدان اقتصادی در کشور از 
بین م��ی رود. محمدتقی در گفتگو 

با فارس بیان داش��ت: فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با 
مفاسد اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است و باید تمام دستگاه های 
دولتی، قضایی و اطالعاتی کشور پیگیر این فرمان رهبر در مبارزه جدی با 
مفاسد اقتصادی باش��ند. وی ادامه داد: مجلس شورای اسالمی برای مبارزه

 با مفاسد ...

با شکست دقیقه 87 تیم پاختاکور 
ازبکس��تان مقابل الش��باب عربستان، 
س��پاهان از گردون��ه رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا حذف شد تا قهرمانی این 
تیم در لیگ برتر کش��ور برای هواداران 

این تیم چندان خوشایند نباشد. 
اگر ش��اگردان قلعه نویی در ورزشگاه الخلیفه امارات بازی را با دو گل 
به تیم العین واگ��ذار نکرده بودند و به مرحله بعدی صعود می کردند، روز 

دوازدهم اردیبهشت... 

شهرستانها

شهرستانها

ورزش

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: خدمت ب��ه مردم نباید در نظر، 
فکر و قلب مسئوالن کمرنگ باشد. به 
گزارش ایس��نا، علی اصغر عنابستانی 
در نخس��تین نشس��ت با فرمانداران، 

مش��اوران و مدیران کل ستادی، به حساسیت خود نسبت به رفع سریع تر 
مش��کالت موجود در استان اش��اره کرد و افزود: همه مس��ائل استان باید 
براس��اس تدبیر و مصلحت اندیش��ی دنبال و انجام ش��ود. وی خلوص و 

صداقت در خدمت ...

شهردار شهرکرد از راه اندازي سازمان فرهنگي، رفاهي و 
تفریحي شهرداري شهرکرد در سال جاري خبر داد. به گزارش 
فارس، اردشیر نوریان با اعالم این مطلب اظهار داشت: این 
در حالي است که تاکنون افزون بر یك میلیارد و 500 میلیون 
ریال براي راه اندازي و بهره برداري از این سازمان در نظر گرفته 
شده است. نوریان به نام گذاري سال جاري با عنوان همت 
مضاعف و کار مضاعف از س��وي مقام معظم رهبري اشاره 
کرد و گفت: روحانیون و ائمه جماعت باید از پایگاه مساجد 
مش��کالت مردم را منعکس و تالش مضاعفي در راس��تاي 
آگاهي و آشنایي بیشتر مردم با حقوق شهروندي داشته باشند. 
وي سرعت پاسخگویي به مطالبات و مشکالت مردمي را 
اولویت مهم حوزه مسائل شهري عنوان کرد و گفت: سیستم 
اجرایي شهرداري به سمت هر چه کار آمدتر شدن و به دور از 
هرگونه تبعیض در حال حرکت است. وي توجه به سه محور 
مردم داري، قانون مندي و سلوك اخالقي را مهمترین اساس 
کار در راس��تاي خدمت رساني به مردم در شهرداري عنوان 
کرد و گفت: براي رفع نارضایتي ها باید بر اساس معیارهاي 
دیني و اخالقي با مردم رفتار کرد. شهردار شهرکرد توجه به 
مسائل فرهنگي و اجتماعي شهروندان را مهم ارزیابي کرد و 
گفت: شهرداري تنها یك نهاد عمراني و خدماتي نیست، بلکه 
ش��هرداري یك نهاد مدني است و مدیریت شهري در تمام 
جنبه هاي زندگي مردم دخالت دارد. وي اضافه کرد: در شهر 
ما جوانان و اس��تعدادهاي زیادي وجود دارد که با ساده ترین 
امکانات در حال فعالیت هاي فرهنگي هستند و حلقه مفقوده 
آنها، تنها مدیریت است و باید نسبت به ساماندهي آنها اقدام 
کرد. نوریان به آماده شدن س��اختار اداري سازمان رفاهي و 
تفریحي شهرداري شهرکرد اشاره کرد و گفت: بر همین اساس 
الزم اس��ت تا تمام  روحانیون، فرهنگیان و صاحب نظران با 
ارائه پیشنهادها، طرح ها و برنامه هاي سازنده در راستاي شکوفا 

شدن این مجموعه نوپا شهرداري شهرکرد را یاري کنند.

صفحه 4

شهردار شهرکرد خبر داد؛
راه اندازي سازمان فرهنگي 
رفاهي و تفریحي شهرداري

فعال کردن بخش خصوصی زمینه توسعه 
هر چه بیشتر استان را فراهم خواهد کرد

حاشیه امن مفسدان اقتصادي 
باید از بین برود 

اشکها و لبخندهای لیگ قهرمانان
شیرهای زرد در قفس

ایجاد 14 هزار فرصت شغلی 
در بخش کشاورزی استان

شماره 89/08
موضوع مناقصه بشرح ذیل می باشد:

1- اجــرای خط تغــذیه فوالدی به قطر 6 اینچ بطول 
14028 متر

2- اجــرای خط تغذیه فــوالدی به قطر 4 اینچ بطول 
120 متر 

اصالحیه مناقصه عمومی )نوبت اول(

روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد انجام خدمات مأموریت های
مناقصه  طریق  از  را  خود  استان  خارج  و  استان  محدوده  در  سبک  خودرو  با  خود  اداری 
به  تمایل  که  ترابری  خدماتی  های  کلیه شرکت  از  لذا  نماید.  واگذار  شرایط  واجدین  به 
همکاری دارند دعوت می شوند ضمن اعالم آمادگی نسبت به ارسال سوابق کاری و گواهی 
انتشار  از تاریخ  انجام و رزومه شرکت بمدت 10 روز  انجام کاری و گواهی حسن  حسن 
نمایند. استعالم ارزیابی در سایت شرکت به نشانی بازرگانی مراجعه  امور   آگهی به دفتر 

 WWW. esrw. ir قسمت مناقصه های امور بازرگانی مراجعه فرمائید.
1. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 50/000/000 ریال است.

2. نوع تضمین، ضمانتنامه بانکی معتبر است.
3. ضمنًا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است.
آدرس: اصفهان، پل خواجو، بلوار آئینه خانه، جنب هالل احمر، امور بازرگانی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

شرکت آب منطقه ای اصفهان
تلفن تماس: 5-6615360)0311( داخلی 157

 م الف 1503

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه چهارمحال و بختیاری در نظر 
دارد امور ذیل را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید:

1- امور مربوط به خدمات، راهبری ماشین های اداری)ماشین نویسی(، علف چینی 
و نگهداشت فضای سبز

2- امور اجرایی سوختگیری هواپیمایی
3- ایاب و ذهاب کارکنان و خودروهای استیجاری

 لــذا از پیمانکاران واجدالشرایط دعوت به عمــل می آید حداکثر ظرف ده روز
)10 روز( پس از درج آگهی نوبت دوم جهت آگاهی کامل از شرایط و دریافت 
اوراق  و مدارک مناقصه با در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس کیلومتر 5 جاده 

شهرکرد، اصفهان امور اداری شرکت مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز عبارتند از:

1- تایید صالحیت از سازمان کار و تامین اجتماعی مربوط به سال 1389
2- کد اقتصادی

3- سوابق و عملکرد قبلی پیمانکار در چند سال گذشته و گواهی حسن انجام کار 
مربوط به آنها

4- اساسنامه شرکت
5- ارائه تصویر آگهی ثبت شرکت در روزنامه

6- تصویر آگهی آخرین تغییرات
 Hiets_mporg.ir 7- کد رهگیری ثبت نام در سایت

 WWW.chaharmahal.niopdc.ir 8- این آگهی در سایت منطقه به آدرس
قابل مشاهده می باشد.

شایان ذکر است کلیه هزینه های چاپ این آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصه 
)دو مرحله ای( نوبت اول

 روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی 
منطقه چهارمحال و بختیاری

..............................
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سراسری

    سید حسین زرهانی
فروپاشی اجتماعی و آغاز شکاف:

اگرچ��ه ای��ران و افغانس��تان دارای 
سابقه تاریخی مش��ترك تمدنی هستند، 
ام��ا در مس��یر پیش��رفت و سرنوش��ت 
دو مس��یر متفاوت را در پی��ش گرفتند. 
افغانستان در واقع به خاطر ضعف نظام 
سیاس��ی خود هیچگاه نتوانس��ت فرایند 
نوس��ازی اجتماعی را در سطح گسترده 
س��ازماندهی کند. نوس��ازی که ش��امل 
ایجاد ارتش ملی، افزایش شهرنش��ینی، 
توسعه مدارس و دانشگاههای مدرن در 
س��طح ملی، ایجاد رویکرد ملی برمبنای 
احترام به هویت ملی، توس��عه اقتصادی 
و بهبود شاخصهای توسعه انسانی است 
به عل��ت ضعف مف��رط نظام سیاس��ی 
و جابه جایی دس��ت به دس��ت ش��دن 
قدرت پس از اس��تقالل، ش��کل واقعی 
در افغانستان نیافت و افغانستان در قرن 
بیستم برخالف بس��یاری از کشورها که 
در ابتدای قرن، موقعیتی شبیه افغانستان 
داشتند، اما به س��طح مطلوبی از توسعه 
رس��یدند، نتوانس��ت این پروسه را طی 
کند. جن��گ داخلی 30 س��اله نیز عامل 
اصلی بود که این بحران را تشدید کرد. 
این شرایط نتیجه هولناك دیگری در پی 
داشت، س��رزمینی که قرنها مهد فرهنگ 
و تمدن جهان بوده و شعرا و دانشمندان 
بس��یار از آن برخاس��ته بودن��د، گرفتار 
عق��ب ماندگ�����ی فرهنگ��ی ش��د. از 
دی��دگاه جامعه شناس��ی تغییر ش��کاف 
ه��ا، تعارض��ات، بی س��وادی، خ��رده 
فرهنگ های بازدارنده توس��عه و بعضی 
ارزش ه��ای جزم گ��را و مطلق اندیش 
نیافتگی  توس��عه  اصلی  ش��اخصه های 
و مانع��ی برای توس��عه یافتگی و بهبود 
وضعی��ت زندگی در کش��ورهای جهان 
س��وم هس��تند، که در این کش��ورها به 
نسبت کشورهای توسعه یافته از عمق و 
شدت بیشتری برخوردار است. مهمترین 
چالش هایی که فرا روی توسعه فرهنگی 
در افغانس��تان قرار دارد عبارت است از 
ش��کاف و تعارضات قوم��ی- مذهبی، 
پایین بودن سطح سواد و بعضًا ارزش ها 
و هنجارهای ضد توسعه که می توان با 
راهکاره��ای ذیل آنه��ا را مهار و از بین 
برد و از طرف دیگر دس��تیابی به توسعه 
فرهنگی، زمینه س��از توس��عه اقتصادی 
و سیاس��ی نی��ز هس��ت. ش��کاف های 

قومی- مذهبی فعلی، جامعه افغانس��تان 
را با شکاف های قومی- مذهبی دوران 
طالبان نمی توان یکس��ان پنداشت، بلکه 
شکاف های امروزی غیرفعال و خفیف 
ب��وده و ش��کاف های دوره طالب��ان به 
شدت فعال و به تعارضات قومی- مذهبی 
انجامی��ده ب��ود. منظ��ور از ش��کاف و 
تعارض��ات قوم��ی- مذهبی ک��ه عامل 
بازدارنده توسعه فرهنگی می شود، این 
اس��ت که ش��کاف های قومی- مذهبی 
عماًل موجب تقس��یم و تجزیه جمعیت 
و تکوی��ن گروه بندی ها و قومیت های 
خاص می ش��ود و این گ��روه بندی ها 
ممکن است تشکل های قومی- مذهبی 
باش��د و ی��ا یك تش��کل سیاس��ی. در 
بررس��ی ش��کاف های اجتماعی باید به 
تنوعات جغرافیای��ی و تنوعات تاریخی 
توجه داش��ت زیرا نوع، ش��مار و نحوه 
صورت بن��دی ش��کاف های اجتماعی 
برحس��ب عوامل گوناگون از جامعه ای 
ب��ه جامعه دیگ��ر و از زمان��ی به زمانی 
دیگر در درون یك کش��ور نیز متفاوت 
است. یعنی شکاف های قومی- مذهبی 
فعلی جامعه افغانستان را با شکاف های 
قومی- مذهب��ی دوران طالبان نمی توان 
یکس��ان پنداش��ت، بلکه ش��کاف های 
ام��روزی غیرفع��ال و خفی��ف ب��وده و 
شکاف های دوره طالبان به شدت فعال 
و به تعارضات قومی- مذهبی انجامیده 
ب��ود. ش��کاف های قوم��ی- مذهبی به 
دلیل به وج��ود آوردن تعارضات و اکثر 
رقابت های خودمحور و انحصارگرا به 
عق��ب ماندگی و رکود فکری- فرهنگی 
منجر ش��ده و زمینه ساز توسعه نیافتگی 
فرهنگی است. پایین بودن سطح سواد در 
افغانستان که از یك طرف به عنوان یکی از 
شاخصه های توسعه نیافتگی مطرح است، 
از طرف دیگر رشد فکری- فرهنگی که از 
جمله شاخصه های توسعه یافتگی است 
وابس��ته به آن بوده و یکی از جدی ترین 
چالش ها توس��عه فرهنگی در افغانستان 
اس��ت. همچنان بعضی ارزش های جزم 
گ��را و افراط��ی و نیز خ��رده هنجارهای 
ضد توس��عه نیز که از چالش های توسعه 
فرهنگ��ی قلم��داد می ش��ود در جامع��ه 
افغانستان وجود داش��ته و نمونه های آن 
را می توان در تفکر طالبانیزم و... مشاهده 

کرد که قابل حل است.
                          ادامه دارد...

آیا واقعاً دوست و برادریم؟) قسمت دوم(

روزنام��ه البیان چاپ ام��ارات در تحلیلی ب��ه قلم جان الترمن نوش��ت: عامل اصلی 
نگرانی های سیاسی و اجتماعی در خاورمیانه طی بیست سال گذشته جنگ یا کودتاهای 
نظامی نیس��ت. درست اس��ت که تهدیدهای نظامی توجه رسانه ها را به خود جلب کرده 
است اما باید گفت: آب تنها عنصری است که قواعد بازی سیاسی را در منطقه خاورمیانه 
تغییر می دهد. بر کس��ی پوشیده نیس��ت که منطقه خاورمیانه از فقیرترین کشورها از نظر 
میزان ذخایر آبی به ش��مار می آید و از میان پانزده کش��ور کم آب جهان، ده تای آنها در 
خاورمیانه قرار دارد. در آغاز قرن کنونی، پیامدهای سیاس��ت های دهه هفتاد قرن گذشته 
آش��کار ش��د، سیاس��ت هایی که برای ایجاد امنیت غذایی پیش گرفته می شد، اما نوعی 

ضعف در جامعه به وجود آورد. 
کارشناسان نیز به این نتیجه رسیدند که باید چاه حفر کنند و زمین شناسان خشکسالی 
را پیش بینی کردند. کمبود آب نه تنها کش��اورزی را از بین می برد بلکه ش��هرها نیز برای 

تأمین نیازهای آبی ساکنان فشارهای زیادی متحمل خواهند شد. 
عالوه بر اینها کمبود ش��دید آب بر سیاس��ت نیز تأثیر می گذارد. آب در کش��ورهای 

خشك به موضوعی سیاسی تبدیل شده است.

یك باس��تان شناس و نویسنده مشهور انگلیس��ی با اعتراض به اقدام موزه بریتانیا در 
ایجاد تأخیرهای متعدد برای به امانت دادن منش��ور ک��وروش به ایران، گفت: بهانه های 

موزه بریتانیا در این خصوص گمراه کننده و غیرقانونی است. 
نیکالس وود با ارسال نامه ای سرگشاده به رئیس موزه بریتانیا تأکید کرد: این برخورد 
م��وزه بریتانی��ا در تناقض با قوانین ش��ورای بین المللی موزه ها اس��ت و ایران حق دارد 

اعتراض و درخواست غرامت کند. 
وود از نیل مك گریگور رئیس موزه بریتانیا خواس��ت که در تصمیم خود تجدیدنظر 
کند؛ او گفت: من توجیهات ش��ما ب��رای به تأخیر انداختن موضوع قرض دادن منش��ور 
کوروش به ایران را گمراه کننده می دانم، زیرا شما می دانید که امکان بررسی الواح تازه 
کشف شده در موزه بریتانیا از طریق عکسبرداری از منشور وجود دارد و الزامًا الزم نیست 

که برای بررسی آنها خود منشور در انگلیس حضور داشته باشد. 
موزه بریتانیا مدعی ش��ده اس��ت که به دلیل انجام برخی مطالعات بر روی الواح تازه 
کشف شده مرتبط با منشور کوروش، انتقال موقت آن را به ایران به تأخیر انداخته است. 
حمی��د بقایی مع��اون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دستی جمهوری اسالمی ایران اخیراً با انتقاد از کارشکنی های مقامات موزه بریتانیا 

خواستار پرداخت 300 هزار دالر غرامت از سوی این موزه به ایران شد. 
در بخش��ی از نام��ه نیکالس وود ب��ه رئیس موزه بریتانیا با اش��اره ب��ه این موضوع 
آمده اس��ت: همانگونه که مس��تحضر هستید، برپاکردن یك نمایش��گاه اقدامات مقدماتی 
زیادی می طلبد و بسیار پرهزینه است، ایران مطمئنًا شکایت خود را به شورای بین المللی 

موزه ها و نیز یونسکو خواهد برد. 
وود با اش��اره به اهمیت تبادالت فرهنگی میان کش��ورهای مختلف گفت: گس��ترش 
دانش و نیت پاك و غلبه بر غفلت در زمان حاضر برای جلوگیری از تروریس��م و جنگ 

از اهمیت به سزایی برخوردار است.

با اعالم مقررات جدید مس��کن از سوی دولت چین، حجم معامالت در بازار مسکن 
در این کشور با کاهش قابل توجه روبه رو شده است. به نوشته روزنامه چاینا دیلی، حجم 
معامالت مسکن در چهار شهر بزرگ پکن، شنزو، شانگهای و گوانژو کاهش یافته است. 
گزارش ش��انگهای نیوز حاکی از آن اس��ت که حجم معامالت مس��کن در شنزو در هفته 
گذش��ته نسبت به هفته پیش از آن شصت و چهار درصد و در پکن چهل و پنج درصد و 

در شانگهای سی و هشت درصد کاهش داشته است. 
این گزارش همچنین نش��ان می دهد در س��ی و پنج شهر عمده چین که آمار خرید و 
فروش مسکن آنها از سوی شانگهای نیوز بررسی شده است، بیست و یك شهر در هفته 
گذش��ته با کاهش حجم معامالت مسکن روبه روشدند، در شهر هانگزو نیز حجم کاهش 

معامالت به هفتاد و سه درصد رسید. 
به گفته یك کارشناس مسکن، مقررات جدید دولت در بخش مسکن تأثیر مستقیمی 
بر قیمت خانه در شهرهایی داشته است، که بهای امالك در آنها با سرعت در حال افزایش 

بوده است.

رئیس جمهور امریکا هش��دار داد: واشنگتن باید به سرعت برای رویارویی با مشکل 
ناخوشایند و حقیقت تلخ کسر بودجه امریکا راه حلی بیابد. وی کسر بودجه و ادامه آن را 
عاملی برای فرس��ایش و تهددیدی برای تحلیل بردن سطح زندگی امریکایی ها دانست و 
برای پیگیری این کار کمیسیونی را مأمور کرده است. وی اعتراف کرد نه او و نه اعضای 
کمیس��یون نمی دانند گزینه های قابل اجرا و بادوام برای کاهش کسر بودجه کدام است؟ 
اوباما در درخواستی همگانی به ویژه از اعضای دو حزب حاکم در امریکا خواست برای 
این مشکل که تحلیل گران حل سریع آن را تقریبًا غیر ممکن می دانند، راه حلی مناسب 
بیابند. اوباما و اعضای کمیس��یون امیدوارند میزان کس��ر بودجه امریکا را تا سال 2015 به 
س��طح 550 میلیارد دالر برس��انند که تقریبًا 3 درصد کل ظرفیت اقتصادی امریکا اس��ت. 
برای اینکار باید کس��ر بودجه250 میلیارد دالر کاهش یابد. رئیس جمهوری امریکا، پس 
از آنک��ه ب��ن برنانکی رئیس فدرال بانك مرکزی امریکا اخطار داد: گذش��تن از خط قرمز 
بودجه و افزایش کسر بودجه سرانجام به اقتصاد امریکا خسارتی عظیم وارد خواهد کرد، 
این سخنان را ایراد کرد. با توجه به اینکه اوباما بسیاری از روش ها را برای پیشگیری از 
افزایش کس��ر بودجه انفجاری )گس��ترده( رد کرده، احتمال استفاده از راه حلی خطرناك 

چون افزایش مالیات ها برای جبران کسر بودجه افزایش یافته است.

ماجد عبدالعزیز س��فیر مصر در سازمان ملل متحد اعالم کرد: رژیم صهیونیستی باید 
به پیمان )ان پی تی( به صورت کش��وری بدون سالح هسته ای بپیوندد و تمام تأسیسات 
هسته ای خود را زیر نظارت کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دهد. بنا به گزارش 
خبرگزاری فرانسه از نیویورك، ماجد عبدالعزیز سفیر مصر در سازمان ملل به خبرنگاران 
گف��ت: مص��ر از اعضای آن پی تی می خواهد که عزم خ��ود را برای انجام تمام اقدامات 
الزم، به طور فردی و جمعی، به منظور عملی کردن سریع قطعنامه، از جمله الحاق هر چه 
زودتر رژیم اسرائیل به پیمان )ان پی تی( به صورت کشوری بدون سالح هسته ای، به کار 
گیرد. سفیر مصر در سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که رژیم صهیونیستی، که صدها بمب 
اتمی در اختیار دارد، در کنفرانس بازبینی ان پی تی که از 13 اردیبهشت تا 7 خرداد ادامه دارد، شرکت 
کند. وی اعالم خاورمیانه به عنوان منطقه عاری از س��الح اتمی در کنفرانس هفته آینده، 
بازبینی پیمان منع اش��اعه س��الحهای هس��ته ای )ان پی تی( را کلید حل مسأله هسته ای 
منطقه دانست. به عقیده مصر، حل مسأله هسته ای منطقه تا حد زیادی بستگی به این دارد 
که چه موفقیتی در برقراری منطقه ای عاری از سالح هسته ای داشته باشیم، زیرا ما وجود 
هر سالح هسته ای )در خاورمیانه( و هر کشوری را رد می کنیم، مصر قرار است با ارائه 
گزارشی کاری به کنفرانس بازبینی ان پی تی خواهان اجرای قطعنامه سال 1995 شود که 

برقراری خاورمیانه ای عاری از سالح هسته ای را خواستار شده است

رئیس کمیته کشوری آس��م و آلرژی گفت: براساس یك مطالعه در چارچوب مطالعه 
بین المللی آسم و آلرژی در کودکان، میزان شیوع عالئم آسم در بین کودکان تهرانی 35/4 درصد 
است و این کودکان این عالئم را از خود بروز داده اند. به گزارش ایرنا، مصطفی معین افزود: شیوع 
عالئم آسم در این تعداد کودك نشان می دهد که مسئوالن مدیریت شهری با توجه به اینکه بیش 
از 70 درصد آالینده های ش��یمیایی ناشی از دود اگزوز خودروهاست، باید در مدیریت شهری 
اهتمام بیشتری داشته و آن را علمی تر پیگیری و اجرا کنند. وی با بیان اینکه براساس این مطالعه 
میزان شیوع آسم در کودکان ایرانی حدود 13/14 درصد برآورد شده است، اظهار داشت: این در 
حالی است که تحقیقات قبلی، میزان شیوع عالئم آسم را به طور متوسط 10 درصد در کودکان، 
نشان می داد. معین گفت:  آسم در 80 تا 90 درصد کودکان یك نوع آلرژی تنفسی بوده و زمینه 
ارثی دارد در حالیکه این موضوع در بزرگساالن حدود 50 درصد است. وی با بیان اینکه آسم یك 
بیماری مزمن و التهابی است که طی 40 سال گذشته در جهان افزایش یافته است، افزود: شیوع این 
بیماری در کشورهای توسعه یافته کنترل شده است، اما در کشورهای در حال توسعه هنوز روند 
افزایشی دارد. وی با اشاره به اینکه در روز جهانی آسم، مقرر شده تا پنج سال آینده میزان بستری 
شدن بیماران مبتال به آسم در بیمارستان ها تا 50 درصد کاهش یابد، اضافه کرد: با کنترل بهتر این 
بیماری می توان تعداد بستری ها را کاهش داد. به گفته وی، آموزش صحیح به بیمار و خانواده، 
آموزش صحیح مصرف دارو، کاهش عوامل خطرس��از محیطی و اینکه بیمار و خانواده اش در 
ارزیابی های وضعیت بیماری به پزشك کمك کنند، ازجمله اصول کنترل آسم به شمار می آیند. 
رئیس انجمن آسم و آلرژی ایران در خصوص آموزش صحیح مصرف دارو و ممانعت بیمار و 
خانواده اش برای استفاده برخی داروها گفت:  به عنوان مثال هنگامی که اسپری )داروی استنشاقی(  
توسط پزشك برای فرد مبتال اعم از کودك یا بزرگسال تجویز می شود، برخی به ویژه مادر بیمار 
اظهار ناراحتی کرده و تصور می کند، که فرزندش به این اسپری ها معتاد شده یا دچار عوارضی 
از جمله گشادی قلب و کوتاهی قد می شود. وی افزود: این در حالی است که این موضوعات، 
خرافاتی بیش نیس��ت و بیمار باید داروی استنشاقی و داروی ضد التهاب را تحت نظر پزشك 

استفاده کند، تا دچار عوارضی از جمله حمله آسم یا بستری شدن در بیمارستان نشود.

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: طرح امنیت اخالقی پس از تصمیم گیری در شورای عفاف 
و حجاب ریاست جمهوری و ابالغ به پلیس، به اجرا گذاشته خواهد شد. به گزارش ایرنا، سرتیپ 
دوم پاسدار حسین ساجدی نیا با تأکید بر اینکه پلیس طرح هایی را در این رابطه آماده کرده است، 

تصریح کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد جدید به اجرا گذاشته می شود.
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با تأکید بر اینکه امنیت با کمك مردم در س��طح ش��هرها حاکم 
می شود خاطرنشان کرد: مبنای پلیس، رضایت مردم است. وی با اشاره به جنبه پلیسی و هماهنگی 
با س��ایر دستگاه ها در اجرای طرح امنیت اخالقی تصریح کرد: الزم است تمامی مجموعه های 
مرتبط با این امر در کشور هماهنگی های الزم را داشته باشند تا بتوانیم با کمك همدیگر وضعیت 
مطلوبی را در سطح شهرها داشته باشیم. وی در مورد نحوه به اجرا گذشتن طرح امنیت اخالقی 
و اجتماعی گفت: گش��ت ارشاد به مفهوم گذشته نخواهیم داشت، البته با توجه به اینکه بدون 
تذکر امنیت اخالقی امکان پذیر نخواهد بود با رویکرد جدید این طرح به اجرا گذاشته می شود. 
وی افزود: برخورد با بد حجابی تنها مورد این طرح نخواهد بود، بلکه بیشترین تأکید پلیس در 
اجرای این طرح برخورد شدید با مزاحمین به نوامیس مردم است. وی از جمله برنامه های پلیس 
در اجرای این طرح را استقرار پلیس در پارك ها و تفرجگاهها اعالم کرد و گفت: در کوهستانها، 
مراکز تفریحی و پارك ها پلیس به ایجاد نظم و برقراری امنیت اخالقی خواهد پرداخت. وی با 
تأکید بر اینکه طرح امنیت اجتماعی قبل از شروع تابستان به اجرا گذاشته خواهد شد، گفت: برخی 
اوقات شاهد هستیم که افراد شئونات اسالمی در مورد حجاب را رعایت نمی کنند و حتی در حد 

یك مانکن در جامعه ظاهر می شوند.

فرماندهي انتظامي تهران بزرگ:
طرح امنیت اخالقي پس از تصمیم گیري 

در شوراي عفاف اجرا مي شود

بیش از 35 درصد کودکان تهراني عالئم آسم دارند

چه خبر از پایتخت

جهان نماایران نصف النهار

البیان: 
مشکل اصلي خاورمیانه کمبود آب است

اعتراض باستان شناس انگلیسي 
به عدم ارسال منشور کوروش به ایران

بهاي مسکن در چین کاهش یافته است

اوباما: 
نمی دانیم گزینه مناسب 

برای کاهش کسر بودجه کدام است

 مصراعالم کرد: 
اسرائیل باید تمام تأسیسات هسته اي خود را 

زیر نظر آژانس قرار دهد  

پیشرفت ایران، در گرو علم و تولید دانش بنیان 

 رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
هزاران نفر از کارگران سراس��ر کش��ور، 
پیش��رفت را من��وط به دو عنص��ر علم و 
تولی��د دان��ش بنیان دانس��تند. به گزارش 
واحد مرکزی خبر، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با اش��اره به پیش��رفتهای خی��ره کننده و 
ظرفیته��ای فوق العاده انس��انی، طبیعی و 
علمی کش��ور تأکید کردند: جبران عقب 
ماندگی ه��ای تاریخ��ی، نیازمن��د همت 
مضاع��ف و چند برابر و حرکت ش��تابان 
برای ب��ه فعلی��ت درآوردن ظرفیت های 
بس��یار باالی کش��ور اس��ت و این همت 
مضاعف ب��ا صحبت ک��ردن و تمجید و 
تعریف ب��ه وجود نمی آی��د، بلکه الزمه 
آن، ورود حقیق��ی به می��دان کار و ابتکار 
است. رهبر انقالب اسالمی در این دیدار 
که همزمان با هفته کارگر برگزار شد، در 
تبیین دیدگاه اس��الم نسبت به قشر کارگر 
خاطرنشان کردند: برخالف دیدگاه مادی 
ک��ه کارگر را فقط ابزار می داند، اس��الم، 
کارگر را مجاهد فی س��بیل اهلل می داند و 
برای کار و تالش او ارزش و پاداش الهی 
قائل اس��ت. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
حفظ شأن و جایگاه کارگر در چارچوب 
دیدگاه اس��الم را بس��یار مهم خواندند و 
افزودند: قش��ر کارگ��ر از ابتدای پیروزی 
انق��الب اس��المی تاکنون امتحان بس��یار 
خوب��ی پس داده ک��ه دوران دفاع مقدس 
فقط یك نمونه آن است. ایشان با اشاره به 
تالش دشمنان از اول انقالب برای استفاده 
از قشر کارگر و مسائل کارگری به عنوان 
اهرم فشار سیاس��ی برضد نظام اسالمی، 
خاطرنش��ان کردند: این موضوع در س��ی 
سال گذش��ته در دستور کار دشمنان نظام 
اس��المی قرار داشته است، اما قشر کارگر 
نیز س��ی س��ال اس��ت که این طراحی را 
ناکام گذاشته است. رهبر انقالب اسالمی 
ارتب��اط صمیم��ی می��ان کارگ��ر و نظام 
اس��المی را ناشی از پایه مستحکم ایمانی 
نظام دانس��تند و افزودند: بر همین اساس 
حرکت مجموعه کش��ور در جهت تولید 
و ب��ا محوریت کارگر و تولی��د کنندگان 
پی��ش خواهد رفت و بدخواهان نخواهند 
توانس��ت اخاللی در آن به وجود آورند. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید بر 
اینکه پیشرفت مادی کشور بر دو پایه علم 
و تولید استوار است، خاطرنشان کردند: در 
دوران حکومت طاغوتیان در ایران، نه به 
علم اهمیت داده می ش��د و ن��ه به تولید 
متک��ی بر علم، بنابرای��ن ملت ایران برای 
س��الهای متمادی دچار عقب ماندگی شد 
و جب��ران این فاصل��ه نیازمند توجه بیش 
از پی��ش به علم و تولید اس��ت. ایش��ان 
پیگیری موضوع عل��م در مراکز علمی و 

تحقیقات��ی با اس��تفاده از روش��های نو را 
بس��یار با اهمیت برشمردند و افزودند: به 
لطف خداوند پیش��رفت علمی در کشور 
آغاز شده است اما سرعت این حرکت باید 
دو چندان شود، زیرا ما در اول راه هستیم. 
رهبر انقالب اس��المی با اشاره به جایگاه 
بی بدیل تولید دانش بنیان در عرصه های 
صنعت و کشاورزی، تأکید کردند: دست یابی 
ب��ه تولید دانش بنیان به وس��یله کارگر و 
کارفرما محقق می ش��ود و مدیریت این 
موضوع نیز بر عهده دولت اس��ت که باید 
س��ازماندهی مناس��ب آن را انج��ام دهد. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای اجرای کامل 
سیاس��تهای اصل 44 را در ش��کل گیری 
تولی��د دانش بنی��ان، مه��م ارزیابی و در 
عین حال خاطرنش��ان کردند: باید بسیار 
مراقب بود که اجرای سیاستهای اصل 44، 
زمینه س��از نف��وذ قانون دان ه��ای قانون 
شکن، نشود. ایشان تصریح کردند: افرادی 
با دور زدن قان��ون، برخی کارخانه ها را 
می خرند و بعد ه��م با فروش تجهیزات 
و زمی��ن آن ب��ه میلیارده��ا  ری��ال پول 
می رس��ند و در نهایت کارگران کارخانه 
بنابراین همه مسئوالن  بیکار می ش��وند، 
باید مراقب باش��ند. رهبر انقالب اسالمی 
به رابط��ه کارگر و کارفرما هم اش��اره و 
خاطرنشان کردند: در نظام اسالمی مبنای 
رابطه کارگر و کارفرما، التیام، همکاری و 
همسویی است و همه طراحان و سیاست 
پردازان بای��د در این جهت حرکت کنند. 
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای افزودند: ما 
نه همچون دیدگاه سوسیالیس��تی کارفرما 
را مطرود، و نه همچون دیدگاه س��رمایه 
داری کارفرما را صاحب اختیار می دانیم، 
بلکه معتقدیم با رابطه تعریف شده انسانی 
و اس��المی و هم��کاری ای��ن دو عنصر 
ش��ریف، پیشرفت کش��ور محقق خواهد 
ش��د. ایشان پیش��رفتهای کنونی کشور را 
در مقایسه با دوران قبل از انقالب، بسیار 
ش��گرف خواندند و با اش��اره به صدور 
خدمات فنی و مهندسی، جایگاه برجسته 
کشور در سدس��ازی و ساخت نیروگاه و 
راه ان��دازی خطوط تولید در کش��ورهای 
مختل��ف، تأکی��د کردند: با وج��ود همه 
این پیش��رفتها، هنوز ب��ا جایگاهی که در 
ش��أن ایران و میراث تاریخی ایران است، 
فاصله زیاد داریم و باید با همت مضاعف 
عق��ب ماندگی ها را جب��ران کنیم. رهبر 
انقالب اس��المی افزودند: همت مضاعف 
یعنی همت برای رس��یدن ب��ه قله و این 
هدف نیز با حرف زدن و تمجید کردن به 
دست نمی آید، بلکه نیازمند ورود حقیقی 

به میدان کار و ابتکار است. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید بر 

اینک��ه ظرفی��ت کار، تالش و پیش��رفت 
کش��ور بس��یار بیش��تر از ظرفیت کنونی 
اس��ت و باید همت همه چند برابر شود، 
خاطرنش��ان کردن��د: ملت ای��ران همانند 
جوان با اس��تعدادی اس��ت که ظرفیتهای 
فراوانی دارد و اگر ت��الش الزم را انجام 
ده��د، قطعًا به قل��ه خواهد رس��ید و به 
یك س��تاره تبدیل خواهد ش��د. ایشان با 
تأکی��د بر اینک��ه ملت ایران در س��الهای 
گذش��ته و در عمل، بخشی از توانایی ها 
و ظرفیت های خود را نش��ان داده است، 
افزودند: دانشمندان ملت ایران در شرایط 
تحری��م و ب��دون کمك هیچ کش��وری، 
توانستند نسل دوم و سوم سانتریفیوژها را 
تولید و همه دارندگان صنعت هس��ته ای 
را مبه��وت کنن��د. رهبر معظ��م انقالب 
افزودن��د: جوان��ان با اس��تعداد ایرانی در 
حوزه علوم زیستی توانستند از سلولهای 
بنیادی، حیوان تولیدی به وجود آورند و 
در ردیف چند کش��ور معدود دارنده این 
توانایی و فن��اوری قرار گیرند و فرزندان 
این کش��ور با وجود س��ی س��ال تحریم، 
اکنون موشك های پیشرفته و ماهواره بر 
می سازند. ایشان تأکید کردند: این موارد 
بخش��ی از توانایی های ملت ایران است، 
بنابراین باید از همه ظرفیت های انسانی، 
علمی، و طبیعی کش��ور اس��تفاده کرد که 
الزمه به فعلیت رس��اندن این ظرفیت ها، 

همت مضاعف است. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به 
غیرقابل تحمل بودن پیشرفت ملت ایران 
برای استکبار افزودند: این پیشرفتها خارج 
از قاعده قدرت های اس��تکباری است و 
ب��ه همین دلیل در مقابل ملت ایران صف 
آرایی و دش��منی می کنند، اما همانگونه 
که در سی سال گذشته نتوانسته اند کاری 
انج��ام دهن��د، قطعًا بع��د از این هم هیچ 

کاری نمی توانند بکنند.
ایش��ان پش��ت گرمی ملت ای��ران را 
الطاف الهی و ایمان و عمل صالح ناش��ی 
از این ایمان دانستند و خاطرنشان کردند: 
همانگونه که خداوند متعال وعده فرموده 
نتیجه ایم��ان و عمل صال��ح، پیروزی و 
عزت در دنیا، و فالح و نجاح در آخرت 

است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه 
پیش��رفت حقیقی کشور در گرو ادامه راه 
ایمان و عمل صالح است، افزودند: رحمت 
و س��الم خدا بر امام بزرگوار )ره( که این 
راه را به ما نش��ان داد و با آن ایمان الهی 
خ��ود، ملت ای��ران را بیدار و ب��ه این راه 
هدایت کرد. در این دیدار شیخ االسالمی 
وزی��ر کار و ام��ور اجتماعی با اش��اره به 
سیاس��تهای کالن ای��ن وزارتخانه گفت: 
بومی س��ازی، بهبود و گس��ترش فرهنگ 
ایرانی- اس��المی  الگ��وی  کار، تدوی��ن 
کار، منش��ور س��ه جانبه گرایی اس��المی 
درخص��وص رابط��ه کارگ��ر و کارفرم��ا 
و تدوی��ن پیوس��ت ه��ای فرهنگی برای 
برنامه های اجرایی از جمله جهت گیری 

ها و برنامه های در دست اجراست.
وی پیگیری و تصویب قوانین، آیین نامه 
و مقررات حمایت��ی از کارگران، اصالح 
قانون بیکاری، تدوین آیین نامه مش��اغل 
س��خت و زی��ان آور، افزای��ش پوش��ش 
کارگران،  اجتماعی  بیمه ه��ای  یارانه ای 
تأمی��ن مس��کن مهر و حذف ش��رکتهای 
خدم��ات نی��روی انس��انی را از دیگ��ر 
برنامه ه��ای وزارت کار و امور اجتماعی 

برشمرد.

خبرگ��زاری ف��ارس: دبی��ر کارگروه 
حمای��ت از تولی��د از ابالغ لیس��ت دوم 
فهرس��ت کااله��ای خارجی ک��ه خرید 
آن ب��رای دس��تگاه های دولت��ی ممن��وع 

شده است خبر داد. 
به گ��زارش فارس به نق��ل از روابط 
عموم��ی وزارت صنای�������ع و معادن، 
عزت اهلل زراعی گف��ت: ممنوعیت خرید 
214 قل��م کااله��ای نهای��ی خارجی که 
مش��ابه تولید آنها در داخل کشور وجود 
دارد، توسط دستگاه های اجرایی بررسی 
و تصوی��ب ش��د، که این مصوب��ه بعد از 
تأیید رئیس جمهور و امضای معاون اول 

رئیس جمهور ابالغ شد. 

وی تصری��ح کرد: براس��اس مصوبه 
مذکور، ای��ن کاالها ب��ه 124 قلم کاالیی 
که قباًل ابالغ ش��ده بود اضافه شد. زارعی 
یادآور ش��د: از این پس خری��د این نوع 
کاالها توس��ط دس��تگاه های اجرایی ماده 
پنج��م قانون مدیریت خدمات کش��وری 
به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران 
طرحه��ای تملك دارایی های س��رمایه ای 
حس��ابان  ذی  و  اس��ت  ب��وده  ممن��وع 
دس��تگاه های اجرای��ی یا عناوین مش��ابه 
مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کاالهای 
ی��اد ش��ده به صورت مس��تقیم یا اس��ناد 
مندرج در صورت وضعیت های ارس��الی 

از سوی پیمانکاران خودداری کنند. 

دبی��ر کارگ��روه حمای��ت از تولید با 
اش��اره به اینکه این اقدام تأثیر به س��زایی 
در زمین��ه حمایت از تولی��دات داخلی و 
افزایش س��طح کیفی آنها خواهد داشت، 
خاطرنشان کرد: عالوه بر باال بردن سطح 
کیفیت محصوالت داخلی، توجه به موضع 
قیمت نیز از دیگر موضوعاتی اس��ت که 
ب��ه آن توجه ش��ده اس��ت. وی، اقدامات 
کارگروه حمایت از تولید را حائز اهمیت 
دانست و گفت: این کارگروه ضمن پایش 
وضعیت صنعت به منظور حمایت مناسب 
از تولید داخلی، در جهت تأمین قوانین و 
آئین نامه ه��ای الزم، گام های مناس��ب را 

بر می دارد. 

مصطفی قلی خسروی در مصاحبه با 
خبرن��گار واحد مرکزی خبر، به توهمات 
و ش��ایعات مرب��وط ب��ه افزای��ش قیمت 
مس��کن در ماههای گذش��ته اشاره کرد و 
افزود: برخالف این ش��ایعات، هم اکنون 
قیمت مس��کن روبه کاهش اس��ت و این 

روند ادامه خواهد داشت. 
وی با اعالم اینکه قیمت مس��کن هم 
اکنون در تهران 25 تا 30 درصد و در کل 
کشور 30 درصد کاهش یافته است، ابراز 
امیدواری کرد، قیمت مسکن تا پایان سال 

20 درصد دیگر کاهش یابد. 
خسروی درباره تعداد معامالت ملکی 

ه��م گفت: بیش از 7500 معامله ملکی از 
فروردین امس��ال تاکنون در کش��ور ثبت 
شده و استانهای قزوین و شیراز بیشترین 
تع��داد معامله را به خ��ود اختصاص داده 

است. 
وی از طرح صدور کارت هوش��مند 
ملکی برای بنگاهه��ای امالك خبر داد و 
گفت: این کارت ها به عنوان شناس��نامه 
خرید و فروش امالك است که به زودی 
در بنگاه های معامالتی و مشاوران امالك 
توزیع خواهد ش��د. رئیس اتحادیه امالك 
کش��ور، وضع پال ك ثبتی و امنیتی بیشتر 
مزای��ای ص��دورکارت  از  را  معام��الت 

هوش��مند ملکی برش��مرد و گف��ت: این 
کارتها به صورت آزمایش��ی در بنگاههای 
ام��الك اس��تانهای قزوی��ن و خراس��ان 
رض��وی توزیع ش��ده اس��ت و در آینده 
نزدیك به طور رس��می در سراسر کشور 
توزیع خواهد ش��د. وی همچنین از طرح 
توزیع برگه های پرینتی ویژه مبایعه نامه 
در بنگاه های مش��اور ام��الك خبر داد و 
گفت: این برگه ها تا نیمه نخست امسال 
میان بنگاه های معامالتی و مشاور امالك 
توزیع می ش��ود و همه بنگاه ها موظف 
خواهند شد به جای مبایعه نامه های رایج 

از این برگه ها استفاده کنند.

214 قلم كاال به ليست كاالهاي خارجي ممنوعه اضافه شد 

قيمت مسکن باز هم كاهش می یابد 



از آنجا که عواطف بخش مهمی از زندگی ما انسانها 
به خصوص نوجوانان و جوانان را تش��کیل می دهد، 
مش��کالت عاطفی نیز بخش جدایی ناپذیر زندگی ما 
هس��تند. نمی دانم تا به حال برای شما اتفاق افتاده که 
عزیز ترین کس خود را از دست دهید و یا تجربه یك 
نامزدی و یا ازدواج ناموفق را داشته اید؟ و یا حتی ممکن 
است تجربه تلخ از دست دادن پدر، مادر، فرزند و... را 
پشت سر گذاشته باشید. اینها جزء آن دسته رخدادهایی 
هستند که چالشهای عاطفی بسیار بزرگی برای ما انسانها 
به وجود آورده و در اصطالح عامیانه باعث شکستن قلب 
افراد می ش��ود. وقتی افراد دچار این حاالت می شوند 
فکر می کنند که با از دست دادن فرد مورد عالقه خود 
هرگز نمی توانند به شرایط اولیه زندگی خود بازگردند، 
ولی ما در این مقاله سعی داریم شما را راهنمایی کنیم تا 
بتوانید این رنج انبوه را پشت سر گذاشته و تسکینی بر 

قلب شکسته تان باشیم.
روزهای اول و دوم

گام اول
فراموش نکنید که این شرایط بسیار سخت است 
اما کشنده نیست؛ بنابراین بهتر اس��ت که در روزهای 
نخس��تین این اتفاق ناگوار، به ان��دازه کافی به خودتان 
فرصت و اس��تراحت دهید. همچنین به خودتان اجازه 
دهید ک��ه در برابر این اتفاق به س��وگواری پرداخته و 
حتی تا جایی که دوس��ت دارید گریه کنید. اگر شاغل 
هستید مرخصی استعالجی گیرید و یا اگر دانشجو یا 
دانش آموز هستید به خودتان مرخصی دهید. تمام روز 
را بخوابید و سعی کنید از خوراکی های شیرین مانند 

بستنی و... استفاده کنید.
گام دوم

فقط نیمه خالی لیوان را نبینید، بلکه به جنبه های 
مثبت این رویداد نیز توجه داش��ته باش��ید. وقتی ما با 
مش��کالت عاطفی ش��دید مواجه می شویم و قلبمان 
می شکند، یعنی یك انسان عاطفی هستیم و این امتیاز 
کمی نیست؛ سعی کنید برای کنار آمدن با این مسأله دائمًا 
از خودگویی های مثبت استفاده کنید، مانند این اتفاق هم 
می گذرد و یا من تحمل این فش��ار شدید را دارم و... 

برخی دیگر از افراد نیز سعی می کنند از اذکار مذهبی و 
یا دعا و نیایش )برای کسب آرامش( بهره گیرند.

گام سوم
ارتباط نزدیك تری با دوس��تان و اقوام خود برقرار 
کنید. این اقدام به شما کمك می کند تا غم و اندوه خود 
را با آنها تقسیم کنید. از دیدن فیلمهای پریشان کننده و 
یا موسیقی غمگین خودداری کنید و در ازای آن سعی 
کنید، موس��یقی شاد و یا حتی از فیلم های کمدی و یا 
تصاویری که تضمین کننده احس��اس خوب در شما 

هستند، استفاده کنید.
ماه اول

گام اول
سعی کنید خودتان را وادار کنید که از خانه خارج 
ش��ده و روابط اجتماعی برقرار کنید، حتی اگر این کار 
برایتان مش��کل است به یك پیاده روی طوالنی بروید. 
در طی مسیر سعی کنید به طور طبیعی هیجانات خود 
را اب��راز کنید. حتی می توانی��د در اوقاتی که در منزل 
هستید، بنویسید، نقاشی کنید، موسیقی گوش دهید یا 
ورزش کنید. ترشح آندروفین ناشی از ورزش کردن به 
شما کمك می کند که زودتر روحیه از دست رفته تان 
را بازیابی��د. یك کاغ��ذ بردارید و تمام احساس��ات و 
ناراحتی های خود را بر روی آن یادداش��ت کنید. آخر 
هفته را به خارج از ش��هر رفته و نفسی تازه کنید. حتی 
برخ��ی از مش��اوران توصیه می کنند ک��ه هر خاطره 
ناراحت کننده و رنج آوری را که از این اتفاق اخیر دارید 
بر روی کاغذ نوشته و داخل یك جعبه بگذارید و بعد 

جعبه را به داخل آب بیندازید.
گام دوم

تمام اوقات خود را با دوستانتان پر کنید. این اقدام 
به شما کمك می کند تا در زمانهایی که در کنار دوستان 
خود هستید کمتر احساس رنجش و ناراحتی کنید. یك 
لیست از اقداماتی را تهیه کنید که فکر می کنید به شما 
کمك خواهد کرد تا اعتماد و اطمینان از دست رفته را 
دوباره به دست آورید. برای مثال لیستی از دوستان و یا 
چیزهایی که دوست دارید، آنچه را که آرزو دارید در ده 

سال آینده انجام دهید و... را تهیه کنید.

به خودتان بیشتر رسیدگی کنید، مثالً آرایش ظاهر 
)مانند طرز لباس پوشیدن( یا حتی طرز پیرایش موهای 
خ��ود را تغییر دهید. به گردش��گاهها و یا مراکز خرید 
بروید و یا هر کاری را که در گذش��ته از انجام آن لذت 

می بردید، انجام دهید و...
گام سوم

تجربه ای را که در اثر این رویداد به دست آورده اید 
مش��خص کنید. مثالً اگر یك نامزدی یا عقد ناموفق را 
پشت سرگذاش��ته اید ش��اید به این نتیجه برسید که 
برای انتخاب همسر مورد عالقه تان باید بیشتر توجه 
می کردید و یا باید به صحبتهای والدین خود بیشتر بها 
می دادید و یا اگر فردی هستید که یکی از عزیزان خود 
را از دس��ت داده اید، شاید این رویداد تلخ باعث شده 
باشد که بیشتر بتوانید شرایط افراد داغدیده دیگر را درك 
کرده و همچنین بیشتر قدر سایر اطرافیان خود را بدانید 
و... فعالیتهایی را انتخاب کنید که همه وقت شما را پر 
کند، ذهن ش��ما را به خود مشغول و حتی حواستان را 
پرت کند، تا اعتماد از دس��ت رفته را به دس��ت آورید. 
هر روز به مدت مش��خصی ش��روع به دویدن کنید. به 
کالس��های یوگا بروید و یا حتی سعی کنید یك زبان 
جدید بیاموزید. فراموش نکنید که نباید غم و اندوه را 
در درون خ��ود حبس کنید بلکه آن را تخلیه کرده و با 

دیگران در میان بگذارید.
گام چهارم

به طور پیوسته فعالیتهای اجتماعی خود را حفظ 
کنید و به ورزش ادامه دهید. در ضمن تا جایی که امکان 
دارد به سراغ استفاده از داروهای آرام بخش و یا مصرف 
دخانیات نروید. هرگاه احساس رنجش شدید کردید 
حتماً با یکی از نزدیکان خود صحبت کنید، بنابراین به 
حفظ رابطه دوستانه بسیار توجه کنید و به خاطر داشته 
باشید که هیجاناتی مانند غم، خشم، ترس، گناه و... از 
ویژگی های طبیعی شرایط شماست. تمرکز بیش از حد 
و یا نادیده گرفتن این هیجانات فرآیند سالمتی شما را 
به ش��دت تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین بنویسید، 
گریه کنید، درددل کنید و... اما احساساتتان را محبوس 
نکنید. تمام اوقات خود را با دوستانتان پر کنید. این اقدام 

به شما کمك می کند تا در زمانهایی که در کنار دوستان 
خود هستید، کمتر احساس رنجش و ناراحتی بکنید

ماههای سوم
گام اول

اگر ش��ما جزء آن دس��ته از افرادی هستید که در 
فرایند نامزدی خود با شکس��ت مواجه شده اید و یا با 
شکست عاطفی شدیدی رودر رو شده اید، شاید وقت 
آن رس��یده باش��د که مجدداً به فکر ازدواج و انتخاب 
همسر باشید. حتی به بسیاری از افرادی که فرزند خود 
را از دس��ت داده اند، توصیه می ش��ود که با مشورت 
پزش��ك، به فکر برنامه ریزی برای آوردن یك فرزند 
جدید باشند و... نباید فراموش کنید که زندگی شما باید 

به روال طبیعی خود بازگردد.
گام دوم

اگ��ر مالحظه کنید که با گذش��ت 3-6 ماه عالئم 
افس��ردگی مانن��د غم و ان��دوه ش��دید، بی خوابی یا 
پرخوابی، کاهش اعتماد به نفس، از دست دادن تمرکز 
و یا گریه بیش از حد را دارید از یك روان ش��ناس یا 

روانپزشك کمك بگیرید.
ترش��ح آندروفین ناش��ی از ورزش کردن به شما 
کمك می کند که زودتر روحیه از دست رفته خود را 

بازیابید. 
گام سوم

فراموش نکنید که به دس��ت آوردن سالمت کامل 
فرآیندی بس��یار زمان بر است. یعنی در زمانی که شما 
فکر می کنید کاماًل بهبود یافته اید، ممکن است دوباره 
عالئم غم، خش��م، گناه، ترس و... را در خود مالحظه 

کنید. لذا به قلب شکسته تان فرصت ترمیم دهید.
یک سال بعد

دیگر وقت آن رس��یده که بتوانید به اندازه کافی با 
مشکل خود کنار بیایید، بنابراین، این تجربه را در حافظه 
خود جمع بندی و سپس حل و فصل کنید مانند: قلب 
من یکبار شکسته، این اتفاق واقعاً به من آسیب رساند 
و م��ن را برای مدت طوالنی تح��ت تأثیر قرار داد، اما 
باالخره توانستم بر این غم انبوه غلبه یابم و این توانایی 

را در خود پرورش دادم.

     سپهر اوحدی
از بالکن این آپارتمان کوچك که خود به بلندای افراشته ترین سپیدار زادگاه توست، خیابان را می نگرم و ازدحام 
عابرانی که هیچ کدام نمی دانند به کجا می روند. تنها آن مرد کور که هر روز در پیاده روها ساز می نوازد، می داند 
که به جایی راه نمی برد! ساز می نوازد و اندك اندك می خرامد و هر از گاهی ضرب سکه ای بر مضراب سازش 
در آن قوطی سیاه می افزاید. خیابان در ازدحام عابرانی است که هر کدام شکل لباس پوشیدن شان به ما می گوید که 

کجای کارشان اشکال دارد. رنگ های لباس ها به ما می فهماند که کجای کارشان می لنگد!
من مدها را می پایم. مدها. مدل ها. کفش و شکل موهایی که فردا ممکن است عوض شود و این بستگی به 
آن دارد که امشب چه کسی، کدام کانال را تماشا کند و چه چیزی به روی آنتن بفرستد و فالن بازیگر سریال... چه 

لباسی بپوشد!
خوشا به حال آن روستایی که آزادی انسان آن در لباس های خاکی و موهای ژولیده و شلوار وصله خورده 
نمایان می شود. آنجا هیچ کس به لباس پوشیدن کسی نمی خندد. آنجا سر زانوهای شلوار را برای احترام به مد پاره 
نمی کنند. آنجا لباس های نو عشق نمی آورد و بهار می آید، حتی اگر لباس ها نو نباشند. شادی حکومت می کند. 
حتی اگر جز نان جو در خانه نباشد! آنجا کسی را برای آستین نو، پلو نمی دهند! و عشق در پاکی جویبارها و آزادی 

و برابری در هوایی است که استنشاق می کنیم.
اما در اینجا، این عابران گیج و درهم برهم، با بزك کردن خود به دنبال عشق می گردند و ممکن است اگر از 
لباس یا واکس کفش محبوبشان خوششان نیاید، راهشان را کج کنند و بروند خانه! و با خوردن یك بستنی یخی 

خاطرات چند سال محبت کسی را فراموش کنند.
خدا کند، راه ما از اینها جدا باشد و این همه انسان رنگارنگ و نه یکرنگ، با این همه عروج آهن و فوالد و 

سیمان و رقص نورها و تبلیغ تورهای دبی، تایلند و آنتالیا و... ما را همرنگ جماعت نکند!
اینجا شروع عشق خیابان است. اینجا سر گذر آبرو خرید و فروش می کنند و کوپن غیرت می خرند. اینجا 
عشق ها مجازی  هستند. دیگر برای کفر، تبر کارساز نیست! اینجا محبت را در کاغذ به شکل شماره تلفن می نویسند 
و در خیابان به زور در جیب دیگران می چپانند! و هر روز سپورهای شهرداری صبح همه شماره تلفن ها و نامه ها 
را می روبند، بی آنکه کسی برداشته باشد. اینجا دنیای آدمهای پرگو با جیب های خالی و مغزهای خالی تر است 
که روزی هزار بار این خیابان را گز می کنند، تا یکی جواب ابرو باال انداختن و چشمك زدنشان را بدهد! کسی هم 
کاری به کارشان ندارد. اینجا از روی صداقت و راستی ها پل می زنند، مثل همین پل هوایی! ای شهر! کجای داستان 
عشقت یك  کلمه راست نوشتی؟ چرا با دروغهای بزرگت همه را به اینجا می کشی، بگذار مردم روستا با بوی نان 

تازه از تنور خانه صبح بیدار شوند!

داستانهای غیر عاشقانه

عابران بی عشق
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    مهدی فضیلت
اورژانس اجتماعی از فعالیت های ارزنده بهزیستی 
در س��الهای اخیر اس��ت که در راستای حل مشکالت 
آس��یب دیدگان اجتماعی و نیز کاهش این آس��یب ها 
با مداخله در بحران و پیش از بحران ش��کل می گیرد. 
برای بسیاری از مردم، هنوز فعالیت اورژانس اجتماعی 
شناخته شده نیست، اگرچه فعالیت های مثمرثمری را 
در س��طح کشور و اس��تان اصفهان انجام داده است. از 
این اورژانس تنها حضور اتومبیل های »ون« این مرکز 
در سطح شهر محسوس است و سایر فعالیت های آن 
به س��بب قرار داشتن در کانون آسیب ها و مخاطرات 
اجتماع��ی ب��ه صورت نامحس��وس،  اما مؤث��ر انجام 
می ش��ود. خودروه��ای اورژانس اجتماع��ی گاهی با 
اورژانس های پزش��کی و یا گشت های ارشاد، اشتباه 
گرفته می شود! همشهریان عزیز باید با اطمینان خاطر 
بدانند اورژانس اجتماعی و شماره تلفن )یك، دو، سه ( 
به طور ش��بانه روزی و رایگان در خدمت آنهاس��ت و 
بدون نگاه پلیسی درصدد حل آسیب های اجتماعی و 
پناه دادن به آسیب دیدگان اجتماعی از طریق مددکاری 
و مشاوره اس��ت؛ البته برحسب وظیفه در بحران های 
آس��یب زای اجتماعی دخالت کرده و در صورت عدم 
همکاری افراد از ارگانهای انتظامی کمك خواهد گرفت. 
ای��ن اورژانس زیرمجموعه دفتر امور آس��یب دیدگان 
اجتماعی، معاونت امور اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی 
کشور است، از این رو برای آشنایی بیشتر و بهتر مردم 
با فعالیت های این مرکز، در استان و پاسخ به ابهامات 
و سئواالت از نظرات دکتر سعید صادقی معاونت امور 
اجتماعی بهزیستی اس��تان اصفهان بهره گرفتیم. دکتر 
صادقی به وجود آمدن اورژانس اجتماعی را در راستای 
پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و کاهش آسیب های 
اجتماعی ارزیابی کرده و راهکارهای مناس��ب اجرایی 
در آن را در مس��یر کاهش مشکالت اجتماعی مثبت و 
مؤثر دانست. همچنین تخصصی بودن و دسترسی آسان 
اورژانس اجتماعی، کاهش دیوانساالری، تجمیع خدمات 
اجتماعی و هماهنگی بین واحدهای خدمات اجتماعی 
را از مزای��ای این طرح عنوان کرد. در ادامه بحث، دکتر 
صادقی معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی اصفهان 
به صورت جزء به جزء به تشریح فعالیت ها و پاسخ به 

سئواالت زاینده رود پرداخت:
اهداف اورژانس اجتماعی چیست؟

انج��ام مداخ��الت روان��ی- اجتماع��ی قب��ل از 
دخالت های قضایی و انتظامی و نیز عبور از بحران های 
آسیبی در جامعه در کنار فعالیت های قضایی و انتظامی 
از اهداف عم��ده اورژانس اجتماعی اس��ت. کنترل و 
کاهش بحرانه��ای فردی، اجتماع��ی، خانوادگی و در 
دسترس قرار دادن خدمات اجتماعی تخصصی به آحاد 
مردم و افزایش توانمندیهای افراد در معرض آسیب و 
یا آس��یب دیده اجتماعی برای مقابله با شرایط بحرانی 
نیز از اهداف دیگر طرح اورژانس اجتماعی است. این 
طرح زمینه مش��ارکت مردم و سازمانهای غیردولتی را 
برای کاهش آسیب های اجتماعی فراهم می کند و از 
مش��کالت اجتماعی پیش از فراگیر شدن و کشیدن به 
مراحل انتظامی و قضایی جلوگیری کرده و درصدد حل 

آنها برمی آید.
گروههای هدف در فعالیت اورژانس اجتماعی 

کدامند؟
خدمات اورژانس اجتماعی عالوه بر خدمت رسانی 
به معض��الت اجتماعی همه مردم ب��ر گروههای زیر 

متمرکز است:
- زنان و دخترانی که در معرض آسیب اجتماعی 

قرار دارند و یا آسیب اجتماعی دیده اند.
- افرادی که قصد خودکش��ی دارن��د و یا اقدام به 

خودکشی ناموفق کرده اند.
- افراد دارای اختالف خانوادگی حاد و یا زوجین 

متقاضی طالق.
- همس��ران آزار دیده، کودکان آزار دیده، کودکان 

خیابانی و کودکان کار.
- دختران و پسران فراری از منزل و معتادان.

- افراد مبتال به اختالل هویت جنس��ی و نیز سایر 
افرادی که در شرایط بحرانهای اجتماعی قرار دارند.

اورژانس اجتماعی از چه بخشهایی تشکیل شده 
و اصول ساختاری آن چیست؟

اورژانس اجتماع��ی در چهار بخش مرتبط با هم 
تشکیل شده که شامل مراکز اورژانس اجتماعی یا مراکز 
مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی است. 
)این مراکز متناس��ب با جمعیت منطقه و نیازمندیهای 
مناطق به خدمات اجتماعی در سطوح یك تا سه فعالیت 
می کنند(. تلف��ن 123 اورژانس اجتماع��ی، اورژانس 
اجتماعی س��یار و پایگاه خدمات اجتماعی هس��تند. 
اورژانس اجتماعی بر پایه ده اصل اساسی تشکیل شده 

است که عبارتند از:
 1- برنامه ریزی مناس��ب ب��رای کنترل و کاهش 

آسیب های اجتماعی.
2- ارائه خدمات اجتماعی به افراد با رعایت اصول 

تخصصی، به موقع بودن و در دسترس بودن.
3- جلب همکاری های درون و برون سازمانی به 

لحاظ فرابخشی بودن آسیب های اجتماعی.
4- ارائ��ه خدم��ات ب��ه ص��ورت تیمی توس��ط 
گروههای کارشناسی، مددکاری، پزشکی، توانبخشی و 

روانپزشکی.
5- توجه به فرد، خانواده و جامعه.

6- مداخل��ه در بحرانه��ای ف��ردی، اجتماعی و 
خانوادگی با رویکرد علمی و کاربردی.

7- شناخت به موقع مشکل، فعال و پاسخگو بودن 
کارشناسان در برنامه اورژانس اجتماعی.

8- توج��ه ب��ه ویژگی های محل��ی و منطقه ای 
آسیب ها برای توانمند ساختن افراد با رویکرد اجتماع 

محوری.
9- فراگی��ر ب��ودن و جامعیت خدم��ات در کلیه 

آسیب های اجتماعی.
10- فراهم سازی زمینه مشارکت مردم، نهادهای 

غیردولتی و مردم نهاد.
ــرا و عملیات، اورژانس اجتماعی  در مرحله اج

چه رسالتی دارد؟

اقدامات اورژانس اجتماعی و پایگاه های ساکن و 
سیار آن به طور »سرپایی« انجام می شود و در صورت 
لزوم افراد به مرکز اورژانس معرفی می شوند و در مرکز 
اورژانس نیز در صورت عدم حل س��رپایی مشکالت 
در چه��ار مرحله: پذیرش، ارائ��ه خدمات تخصصی، 
ترخیص و پیگیری پس از ترخیص به نیازها پاسخ داده 
می شود. در مرحله پذیرش، یا فرد به صورت دلخواه و 
خودمع��رف به مراکز مراجعه می کند یا از طریق تلفن 
123، اورژانس های س��یار، مراکز بهزیس��تی، مراجع 
قضای��ی، نیروی انتظامی یا نهادهای اجتماعی دولتی و 

غیردولتی به مرکز اورژانس اجتماعی ارجاع داده ش��ده 
و پذیرش می ش��ود. پس از پذیرش افراد براساس نوع 
آسیب، خدمات روانشناس��ی، روانپزشکی و پزشکی، 
مددکاری و مشاوره، حقوقی، مراقبتی، تربیتی و فرهنگی 
به آسیب دیدگان ارائه می شود و در مرحله ترخیص نیز 
در صورت حل شدن موارد آسیب، فرد به کانون خانواده 
و شرایط زندگی سالم بازگشته یا به مراکز آسیب دیدگان 
اجتماعی مانند خانه امن و سالمت دختران، بازپروری 
زنان آس��یب دیده و یا ش��بانه روزی فرزندان فرستاده 
می شود. ممکن است فرد بر اثر نیاز به سایر مراکز مرتبط 

و نهادهای اجتماعی جهت رفع مشکل فرستاده شود.
در مرحله پس از ترخیص نیز آسیب دیدگان مورد 
پیگیری های مرکز اورژانس قرار می گیرند و با مراجعه 
حضوری افراد به اورژانس و یا مراجعه مددکاران به محل 
زندگی فرد، تماس تلفنی با مددکاران اورژانس و بالعکس 
و مکاتبه با اورژانس، آسیب دیدگان مورد حمایت های 

تکمیلی اورژانس اجتماعی قرار می گیرند.
ــز و پایگاههای  ــات در مراک ــوه ارائه خدم نح

مداخله در بحران چگونه است؟
در ای��ن مراکز چه فرد به صورت خودمعرف آمده 
باشد یا توسط س��ایر مراکز و گشت های سیار ارجاع 
داده شده باشد، ابتدا ارزیابی های تخصصی اجتماعی، 
روانشناس��ی، بهداش��تی، درمانی و حقوقی توسط تیم 
تش��خیص مرکز، بر روی آنها انجام گرفته، س��پس با 
مشورت تیم نسبت به تصمیمات نهایی و ارائه خدمات 
تخصصی دیگر، اتخاذ عمل خواهد شد. در این راستا 
زنان و دخترانی که در معرض آس��یب های اجتماعی 
بوده، یا آس��یب دیده اند به مدت 3 ت��ا 20 روز در این 
مرک��ز از خدمات نگهداری موقت اس��تفاده می کنند. 
خدم��ات مرکز مداخله در بحران، از طریق خط تلفنی 
اورژانس اجتماعی 123 قابل دسترسی است. همچنین از 
طریق حضور تیم های تخصصی مستقر در سایر ارگانها 
و نهادهای ذیربط و خدمات سیار نیز به آسیب دیدگان 
سرویس دهی، انجام خواهد شد و پرستاران، مددکاران 

اجتماعی، مشاوران، روانشناسان و روانپزشکان، پزشکان 
و مشاوران حقوقی در اصفهان و مراکز شهرستانهای 
بزرگ نظیر خمینی ش��هر، ش��اهین ش��هر، کاش��ان، 
فالورجان، لنجان، نجف آباد و... یاری رس��ان آس��یب 

دیدگان اجتماعی هستند.
خدمات اورژانس های سیار چگونه است؟

»ون« های س��فید با طراحی و نوشته های بنفش 
رنگ که با آرم بهزیستی و شماره تلفن 123 بر بدنه آنها 
در سطح شهرها، میدان ها، بوستانها یا نقاط آسیب پذیر 
مستقر هستند، افراد آسیب دیده و یا در معرض آسیب 
را به صورت خود معرف یا گش��ت زنی نامحس��وس 
م��ددکاران و روانشناس��ان در مراکز بحران زای ش��هر 
شناسایی می کنند، یا توس��ط تماس افراد خیرخواه با 
تلفن 123 برای کمك به افراد آسیب دیده می شتابند. 
این تیم ها به صورت شبانه روزی فعالیت می کنند و 
به افراد فراری، اختالفات خانوادگی، کودکان آسیب دیده 
و سایر گروههای هدف اورژانس اجتماعی، سرویس 
می دهند و در صورت عدم رفع مش��کل در مصاحبه 
اولیه، خدمات مددکاری و روانشناسی را داخل اتومبیل 
ادام��ه می دهند یا در صورت لزوم اف��راد را به مرکز و 
پایگاه اورژانس هدایت می کنند. همچنین این گروههای 
سیار، وظیفه آموزش همگانی و اطالع رسانی سازمان و 
توزیع جزوات آموزشی جهت جلوگیری از آسیب های 
اجتماع��ی و مهارت های مقابله ب��ا آن را نیز برعهده 

دارند.
نحوه عملکرد اورژانس در زمان تماس تلفنی با 

123 چگونه است؟
از اهداف داش��تن تلفن شبانه روزی با آسان ترین 
شماره ممکن یعنی )123(، در دسترس قرار دادن سریع 
خدمات تخصصی سازمان بهزیستی به تمام افراد جامعه 
است، همچنین مرکز دریافت تماسها اهداف دیگری از 
جمله مداخله سریع به منظور کاهش جرم و جلوگیری 
از تش��دید بحران و کاهش صدمات بر اقشار جامعه را 
مدنظر قرار داده اس��ت و ارائه راهنمایی های سریع در 
خصوص بیماران روانی مزمن، س��المندان و معلوالن 
آزاردیده، کودکان و زنان آزاردیده، اختالفات خانوادگی، 
افراد بی خانمان، معتادان و سایر افرادی را که در شرایط 
بحرانی و حاد هستند از وظایف خود می داند، این مرکز 
در صورت لزوم سریعاً اورژانس سیار را به محل بحران 

اعزام می کند.
اهداف پایگاه های منطقه ای مستقر در سراسر 

شهر چیست؟
با توجه ب��ه اینکه گروه بزرگی از افراد آس��یب دیده 
در  اجتماع��ی  اورژان��س  ه��دف  گروهه��ای  و 
سکونتگاههای غیررس��می و مناطق محروم ساکن 
هس��تند، شناس��ایی مح��الت و نوع آس��یب های 
موج��ود در محله ه��ای مختل��ف ش��هر و تمرکز 
پای��گاه بر مش��کالت اصلی و آس��یب های اصلی 
ه��ر منطقه یا محله از اهداف پایگاه های منطقه ای 
اورژان��س اجتماعی اس��ت، به طور مث��ال در یك 
مح��ل اعتیاد و در محل دیگر کودکان کار از جمله 
بزرگترین آسیب های اجتماعی در آن منطقه است. 
توانمندس��ازی ساکنان س��کونتگاههای غیررسمی 
و کنترل مناطق شهرنش��ین، پارکها و نیز شناس��ایی 
مشکالت اصلی هر محله و منطقه و ارجاع افراد به 
مراکز مشاوره، ترك اعتیاد، توانبخشی و شبانه روزی ها 
و تالش در راه، حل نیازهای بهداش��تی، سوادآموزی، 
مهارت های ش��غلی، کاهش فقر، کاهش مش��کالت 
زنان و کودکان و... با استفاده از پتانسیل سایر ارگانها و 

بهزیستی از دیگر فعالیت ها و اهداف طرح است.
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حوادث !

کشف 2 فقره پرونده جعل و کالهبرداری 
در چهارمحال و بختیاری 

نگراني از غرش آتشفشان گواتماال

طوفان  شن جان 4 چیني را گرفت

سقوط بالن در دبي و 16 کشته و مجروح

پس از وصول شکایت هایی مبنی بر جعل و کالهبرداری توسط برخی افراد فرصت طلب، موضوع 
در دستور کار مأموران دایره مبارزه با جرائم خاص و رایانه ای قرار گرفت.

شایان ذکر است، در بررسی های اولیه مشخص شد، 2 نفر جاعل با جعل امضاء و اثر انگشت اقدام 
به کالهبرداری می کردند. با ش��کایت ش��اکیان پرونده و انجام یك سری اقدامات فنی و پلیسی، نهایتًا 
متهمان دس��تگیر و جهت س��یر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند لذا از عموم مردم خواسته 
می ش��ود، در صورت برخورد با افرادی که در ازاء دریافت پول، وعده تأمین ش��غل، دادن کارت پایان 
خدمت یا معافیت، گذرنامه، ویزا، گواهینامه و... می دهند، هوش��یار بوده و در صورت اطمینان از نیت 

پلید طرف مقابل، مراتب را سریعًا به مراکز پلیس 110 اطالع دهند.

فوران آتشفشان گواتماال بسیار شدید و غیرعادی اعالم شد. 
به گزارش  خبرگزاری فارس، خاکستر ناشی از فوران آتشفشان در گواتماال، منطقه وسیعی در غرب 
این کشور را فرا گرفته است. مرکز زلزله و بالیای طبیعی این کشور این پدیده را غیرعادی و بسیار شدید 

توصیف کرده است. 
ب��ه گزارش س��یدنی مورنینگ هرالد، باد و طوفان، خاکس��تر را از ارتفاع 2 ه��زار و 500 متری دهانه 
آتشفشان تا فاصله 206 کیلومتری گواتمال،ا پایتخت این کشور آورده است. خاکستر این آتشفشان 6 ایالت 
این کشور را فراگرفته و نگرانی هایی را مبنی بر آسیب به محصوالت کشاورزی به همراه داشته و مدارس 

3 ایالت این کشور را به تعطیلی کشانده است. 
قابل ذکر است فوران آتشفشان ایسلند در روز 14 ماه جاری منجر به لغو سفرهای هوایی در اروپا و 

زمین گیر شدن هواپیماها و سرگردانی مسافران شد.

طوفان ش��ن منجر به مرگ 4 ش��هروند چینی 
شد. 

ب��ه گزارش خبرگزاری ف��ارس، در پی وقوع 
طوفان  شن، مواد خام یك کارخانه مواد شیمیایی 
در شمال  غربی چین آتش گرفته و جان این افراد 
را گرفت. این طوفان  ش��ن طی 9 س��ال گذش��ته 
قوی تری��ن مورد و بی س��ابقه در ن��وع خود بوده 

است. 
به گزارش ش��ین هوا، در پی وقوع این حادثه 
قدرت دید در برخی مناطق تا 50 متر کاهش یافته 

است و در 2 ایالت نیز به صفر رسیده است. 
دولت چی��ن برای 460 نفری ک��ه بر اثر این 

طوفان بی خانمان ش��ده اند، س��رپناه فراهم کرده 
است.

در پي سقوط یك بالن تفریحي در دبي 16 نفر کشته و مجروح شدند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني پلیس به دنبال س��قوط بالني برفراز دبي 2 نفر کشته و 14 نفر دیگر 

مجروح شدند. 
متأسفانه در حال حاضر حال 3 نفر از مجروحان این حادثه وخیم گزارش شده است.

گفتني است، 2 سرنشین کشته شده از اتباع کشور هند و فرانسه بودند.
کارشناسان سازمان هوانوردي در حال تحقیق درباره علت اصلي سقوط بالن هستند.

در گفتگوی ویژه زاینده رود با دکتر سعید صادقی معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان

آشنایی بیشتر با اورژانس اجتماعی )123( سازمان بهزیستی

براي شما که قلبتان شکسته
چگونه بر مشکالت عاطفي غلبه کنیم؟
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مادناودکمویله
اقلاتنایخشمار
نوهدرردیحلهب
تتهیانکلیملا
یراوزوماولن
کنراربیخریاو

زامناجنامیلس
ادیوبیرواسدم
ذلنشماهروان
رمیوجدروانای
گاهقاریرلموز
شرامهیواهورای
سییوسکمنترازو
بالرتساایلعدهم

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
3پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه 1389 / 14جمالی االول 1431  Thursday 29 April 2010

جامعه



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه 1389 / 14 جمالی االول 1431                4Thursday 29 April 2010

شهرستانها

نماین��ده م��ردم اصفه��ان در مجلس 
گف��ت: با برخ��ورد قاطع ق��وه قضائیه در 
مبارزه با فس��اد اقتصادی حاشیه امن برای 
مفسدان اقتصادی در کشور از بین می رود. 
محمدتقی در گفتگو با فارس بیان داشت: 
فرمان هش��ت ماده ای مقام معظم رهبری 
در مب��ارزه با مفاس��د اقتص��ادی همچنان 
به ق��وت خود باقی اس��ت و بای��د تمام 
دس��تگاه های دولتی، قضای��ی و اطالعاتی 
کش��ور پیگیر این فرمان رهب��ر در مبارزه 
جدی با مفاسد اقتصادی باشند. وی ادامه 
داد: مجلس ش��ورای اسالمی برای مبارزه 
با مفاسد اقتصادی س��از و کار ویژه ای را 
به منظ��ور پیگیری عملکرد دس��تگاه های 
دولتی مش��خص کرده و دیوان محاسبات 
اداری در این راس��تا اقدامات خوبی را از 
س��وی مجلس به عنوان یك نهاد نظارتی 

داشته است. 
نماین��ده م��ردم اصفه��ان در مجلس 
ش��ورای اس��المی با بیان اینکه بررس��ی 
عملک��رد دس��تگاه های خ��ارج از دولت 
با جدیت از س��وی دول��ت و قوه قضائیه 
پیگی��ری می ش��ود، اف��زود: جلوگیری از 
زمین خ��واری و س��وء اس��تفاده از روابط 
و باندبازی ه��ا از جمل��ه تخلفات��ی بوده 
که ب��ا پیگیری های ق��وه قضائی��ه دراین 
 راس��تا در س��ال های اخیر با آنه��ا مبارزه 
ش��ده اس��ت. وی تصریح ک��رد: در حال 
حاضر پرونده های مبارزه با فساد اقتصادی 
در قوه قضائیه در دست بررسی است، که 
با عزم جدی این نهاد پیگیری می ش��ود و 
ب��ه دلیل پیچیدگی ای��ن پرونده ها تا ابعاد 
آنها مشخص و اسامی افراد مفسد نام برده 
ش��ود، تعیین تکلیف آنها زمان بر اس��ت. 
رهب��ر با بی��ان اینکه در مبارزه با مفاس��د 
اقتص��ادی بین هی��چ دس��تگاه و فردی با 
دستگاه و فرد دیگری نباید تفاوتی باشد، 
ادامه داد: قوه قضائی��ه باید بدون تبعیض 

و چشم پوش��ی به پرونده های افراد مفسد 
در اقتصاد رس��یدگی کند، تا با ایجاد یك 
حاش��یه امن برای مفسدان این افراد شانه 
 از ب��ار عدال��ت خالی نکنن��د. وی اظهار 
داش��ت: عالوه ب��ر اقدام��ات مؤثری که 
تاکن��ون در این راس��تا انج��ام گرفته، باز 
هم جای کار بس��یار زی��ادی در مبارزه با 
مفاس��د اقتصادی در کشور وجود دارد و 
دس��تگاه های ذی ربط باید ب��ه اصلی ترین 
رن��ج م��ردم ک��ه بی عدالت��ی در جامعه و 
افراد اس��ت رس��یدگی  پنهان  ثروت های 
کنن��د. نماینده مردم اصفه��ان در مجلس 
ش��ورای اس��المی با بیان اینک��ه مبارزه با 
مفاسد اقتصادی عالوه بر رسیدگی از بعد 
قضایی، باید به نحوی مورد بررس��ی قرار 
گیرد که دیوارهای بلن��د بین فقیر و غنی 
را فرو بریزد، تصریح کرد: ضروری است 
نهاده��ای اطالعات��ی و قضایی ب��ا از بین 
بردن امتیازخواهی های مفسدان اقتصادی، 
امنیت روانی به جامعه بازگردانده ش��ود. 
وی با بیان اینک��ه دولت با توزیع عادالنه 
بیت المال توجه به اقش��ار کم درآمد را در 
دس��تور کار خود قرار داده اس��ت، گفت: 
ب��رای برقراری کام��ل عدال��ت و مبارزه 
اصولی با مفاس��د اقتص��ادی این اقدامات 

کاف��ی نیس��ت و بودجه ه��ای دولت��ی و 
تشکیالتی باید به نحوی توزیع شود که از 
رانت خواری ها و سوء  استفاده ها ممانعت 
شود. رهبر ادامه داد: با وجود اینکه دستگاه 
قضای��ی کش��ور در برخورد با مفس��دان 
اقتص��ادی اقدامات خوب��ی تاکنون انجام 
داده است، اما برخی از دستگاه های دولتی 
با برقراری ارتباط با برخی از رانت خواران 
و تجربه ای که در طول س��ال ها د اشته اند 
ثروت های پنهانی را به دس��ت آورده اند. 
وی بیان داش��ت: عملک��رد امام علی )ع( 
در مبارزه با مفاس��د اقتصادی باید الگوی 
مسئوالن کشور در مبارزه با مفسدان قرار 
بگیرد و در این راس��تا ب��ه گونه ای عمل 
ش��ود که جامعه ما به عن��وان یك جامعه 
اس��المی تش��ابهی ب��ا دس��تورالعمل های 
اسالمی داشته باشد. نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اس��المی با بیان اینکه 
حمای��ت از س��رمایه گذاران داخلی برای 
س��رمایه گذاری در داخل کشور و خارج 
نک��ردن این ثروت ها از کش��ور باید یکی 
از اقدامات پیش��گیرانه دولت در مبارزه با 
مفاس��د اقتصادی باش��د، تصریح کرد: در 
س��ال های گذش��ته هزارها میلیارد تومان 
تس��هیالت بانکی فقط ب��ه عده ای خاص 
و مع��دود در کش��ور اختص��اص یافت��ه 
که ای��ن افراد به بهانه ایجاد ش��غل، اقدام 
به زمین خ��واری کرده ان��د. وی افزود: با 
نظارت بیش��تر دس��تگاه های دولتی، باید 
وام ها و تس��هیالت بانکی در مسیر اداری 
 و ایج��اد اش��تغال ب��ه متقاضی��ان واقعی 
داده شود و شرایط در کشور در این زمینه 
به گونه ای نباشد، که یك فرد برای دریافت 
5 میلی��ون تومان وام بانکی با مش��کالت 
فراوان روبه رو باش��د، اما عده ای خاص با 
رانت خواری بتوانند به سهولت میلیاردها 
 توم��ان س��رمایه از این طریق به دس��ت 

آورند. 

اس��تاندار اصفه��ان، از ایج��اد 14 هزار 
فرصت ش��غلی طی س��ال جاری در بخش 

کشاورزی استان خبر داد.
 به گزارش ایرنا، علیرضا ذاکر اصفهانی 
در نشست بررسی مسائل کشاورزی استان 
با حضور نماینده اصفهان و مدیران سازمان 
جهادکشاورزی و برخی دستگاه های دیگر 
اظهار داش��ت: از 80  هزار فرصت ش��غلی 
تعهد ش��ده برای س��ال جاری در استان، 
14 ه��زار فرص��ت ش��غلی آن در بخ��ش 

کشاورزی ایجاد می شود.
وی اضاف��ه ک��رد: اصفه��ان در بخش 
کش��اورزی دارای ظرفیت زیادی اس��ت که 
با برنامه ریزی مناس��ب، دستیابی به اهداف 
تعیین شده برای ایجاد اشتغال دور از انتظار 
نیس��ت. ذاکر اصفهانی تصری��ح کرد: تداوم 
خشکس��الی و بحران تأمین آب در استان و 
روند رو به افزایش جمعیت، فضاهای سبز 
و صنایع، باعث تش��دید مشکالت ناشی از 
خشکسالی ش��ده و باید مدیریت دقیقی بر 

روی منابع آب استان صورت گیرد.
وی گف��ت: برای رفع مش��کل کم آبی 
استان تعامل با استانهای همجوار باید افزایش 
یابد و از منابع موجود اس��تفاده ای منصفانه 
ص��ورت گی��رد. ذاکر اصفهانی از تش��کیل 
کمیته فنی با هدف رس��یدگی به مشکالت 
بخش کش��اورزی در اس��تانداری اصفهان 
خبر داد و افزود: س��ازمان جهادکشاورزی با 
تعامل با این کمیته، مدیریت مناس��ب تری 
را بر منابع آب اعمال کند. وی ازمس��ئوالن 
سازمان جهادکش��اورزی استان خواست تا 
برنامه ریزی برای ایجاد اش��تغال در بخش 
کش��اورزی، اجرای طرحهای آب و خاك، 
اجرای الگوی کش��ت برنامه ریزی ش��ده، 
توجه به توس��عه صنایع تبدیلی و استفاده 
از ظرفیت های تحقیقاتی دانشگاه ها را در 

دستور کار خویش قرار دهند.
اس��تاندار اصفه��ان با تأکید ب��ر تعامل 
دستگاه های مختلف با رسانه های جمعی به 
ویژه خبرگزاری ایرنا تصریح کرد: مسئوالن 

از انتق��اد اس��تقبال کنن��د و مش��کالت و 
چالش هایی را که با آن مواجه اند با تعامل 

بیشتر افکار عمومی جامعه کاهش دهند.
رئیس سازمان جهاد کش��اورزی استان 
اصفه��ان نیز در ای��ن نشس��ت، از افزایش
32 درص��دی اعتبارات بخش کش��اورزی 
استان در سال جاری در مقایسه با سال قبل 
خبر داد. محمدرضا نریمانی، میزان اعتبارات 
بخش کش��اورزی استان در س��ال جاری را 

375 میلیارد ریال اعالم کرد و 
گفت:80 میلی��ارد ریال از ای��ن اعتبار برای 
پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشس��تگان 
جهاد کشاورزی اس��تان در نظر گرفته شده 
است. وی، توسعه عملیات اجرایی روشهای 
نوی��ن آبیاری در جه��ت افزایش بهره وری 
در مصرف منابع آب و س��ایر عوامل تولید، 
توجه به برنامه ه��ای زیربنایی آب و خاك 
و گس��ترش تعاونی ه��ای تولی��د را از اهم 
برنامه های سازمان جهادکشاورزی استان در 

سال جاری اعالم کرد.

به گزارش ایس��نا سید س��عید زمانیان 
اف��زود: انتقال آب به حوزه الران از طریق 
این سد از مسائل مهم و اولویت دار استان 

است. 
وی تصریح کرد: ب��رای انتقال آب به 
بخش الران و رس��اندن آب به مزارع این 
بخش، امس��ال بیش از 20میلیارد ریال از 
اعتبارات مل��ی، آب و جهاد کش��اورزی 
تخصیص یافته اس��ت. زمانیان با اش��اره 
ب��ه ایجاد تعاونی تولی��د در این بخش که 
از اولویت ه��ای مهم بخش الران اس��ت 

خاطرنش��ان کرد: کش��اورزان روستاهای 
ای��ن بخش بای��د با ایجاد تعاون��ی تولید، 
مسیر توسعه را ش��تاب بخشند. فرماندار 
شهرس��تان ش��هرکرد اظه��ار داش��ت: با 
هماهنگی مناب��ع طبیعی، بناهای غیرمجاز 
ساخته شده در اطراف سد بیدکان با حکم 
دادگاه تخریب خواهند ش��د و هیچ کس 
اجازه اح��داث بناهای غیرمج��از در این 

حوزه را ندارد. 
وی تصریح کرد: ایجاد جاده دسترسی 
مناس��ب تا سد بیدکان توس��ط امور عشایر 

استان باید هر چه سریعتر انجام شود، تا تردد 
در این منطقه راحت تر صورت پذیرد. سید 
س��عید زمانیان افزود: خط دهی تلفن همراه 
در این منطقه با مش��کالتی مواجه است که 
مقرر شد شرکت مخابرات با نصب bts در 
سال جاری مش��کل خط دهی تلفن همراه 
را حل کند. فرماندار ش��هرکرد از مسئوالن 
ش��یالت نیز خواس��ت تا با اعطای مجوز 
ش��یالت به فارغ التحصیالن بومی منطقه 
الران در ایجاد اشتغال حاشیه سد بیدکان 

کمك کنند. 

نائب رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر 
اصفهان، گفت: شوراها با داشتن اختیارات 
الزم، قادر به اخ��ذ بهترین تصمیمات در 
اداره ش��هرها هس��تند. به گزارش فارس 
به نقل از روابط عمومی ش��ورای اسالمی 
شهر اصفهان، س��یدکریم داودی با گرامی 
داش��ت هفته ش��وراها، از تمام رسانه ها و 
خبرن��گاران جراید خواس��ت با مقایس��ه 
دوره ه��ای س��ه گانه حاکمیت  عملک��رد 
ش��وراها ب��ا دوران قبل از آن در ش��هرها 

بپردازند. 
وی افزود: تجربه 10 س��ال حاکمیت 
شورای اس��المی نشان داد که با واگذاری 
اختیارات محلی و استفاده از استعدادهای 
خ��اص بومی و امتی��ازات آنه��ا می توان 
بهترین تصمیمات را برای شهرها گرفت. 
نائب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان، 
اداره استان ها و شهرها به صورت پارلمان 
محلی را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانس��ت 

و ب��ر تحقق کام��ل آن تأکید کرد و عنوان 
داشت: با مقایسه عملکرد شوراها در یك 
دهه گذشته با دوران قبل از آن، ضرورت 
واگذاری اختیارات محلی بیش از گذشته 
مشخص می شود. وی در ادامه خاطرنشان 
کرد: همه ما وظیفه داریم هویت معماری 
و کالبد فضای شهری اصفهان را بر اساس 
همان افکار و ایده های مرحوم شیخ بهایی 
حفظ و با جذب متخصصان سراسر کشور 
از نقط��ه نظرات و ایده های آنان اس��تفاده 

کنیم.
ب��ه  اش��اره  ب��ا  همچنی��ن  وی   
برنامه ریزی ه��ای مدیریت ش��هری برای 
کاهش ترافیك ش��هر، همچ��ون احداث 
تقاطع های غیرهمس��طح و توس��عه حمل 
و نق��ل عمومی، یکی دیگر از راهکارهای 
کنترل ترافیك کالن شهر اصفهان و روان 
سازی آن را کاهش سفرهای شهری عنوان 
ک��رد و ادامه داد: احداث س��اختمان های 

مط��ب پزش��کان ب��دون در نظ��ر گرفتن 
پارکینگ و در واقع پارکینگ فروش��ی در 
خیابان های پر ازدحام مرکز شهر، برخالف 
ضواب��ط ط��رح تفصیل��ی و پارامتره��ای 
شهرس��ازی است و سبب افزایش ترافیك 
در خیابان ه��ای مرک��زی می ش��ود. نائب 
رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان در 
همی��ن زمینه از تأخیر در عملیات احداث 
ش��هرك س��المت انتقاد کرد و گفت: در 
صورت احداث چهار ش��هرك س��المت 
در نقاط اصلی حاش��یه ش��هر بسیاری از 
مشکالت این بخش رفع می شود. داوودی 
در پایان سخنان خود همچنین بر احداث 
پایانه های مس��افربری درون ش��هری در 
نقاط حساس شهر همچون میدان آزادی، 
میدان جمهوری و پل اندیش��ه تأکید کرد 
و از ش��هرداری اصفهان خواس��ت برای 
 تحقق این امر تا پایان س��ال جاری تالش 

کند.

 هزینه های عمرانی شهرداری ها 
شاخص رفاه شهروندان 

 15 نقطه حادثه خیز از راه هاي استان اصفهان 
حذف مي شود

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان خبر داد:
 تجهیز خــودروهــــای اصفهــــان

 به کیسه های زباله مخصوص 

استاندار چهارمحال و بختیاری:
فعال کردن بخش خصوصی زمینه توسعه 

هر چه بیشتر استان را فراهم خواهد کرد

نماینده مجلس: 
چهارمحال و بختیاري به سوي صنعتي شدن 

پیش مي رود

 امــر به معــروف و نهي از منکــر 
باید فرهنگ عمومي شود  

کبک دري چهارمحال و بختیاري، نیازمند 
حفاظت است

فرماندار شهرستان شهرکرد:
 انتقال آب به حوزه الران از طریق سد بیدکان 

از مسائل اولویت دار استان است

اتخاذ بهترین تصمیمات شهري بـا واگذاري اختیارات بـه شوراها

استاندار اصفهان:

ایجاد 14 هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی استان

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

حاشیه امن مفسدان اقتصادي باید از بین برود 

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
خدمت ب��ه م��ردم نباید در نظ��ر، فکر و 
قلب مس��ئوالن کمرنگ باشد. به گزارش 
ایسنا، علی اصغر عنابس��تانی در نخستین 
نشس��ت با فرمانداران، مشاوران و مدیران 
کل ستادی، به حساس��یت خود نسبت به 
رفع س��ریع تر مشکالت موجود در استان 
اشاره کرد و افزود: همه مسائل استان باید 
براس��اس تدبیر و مصلحت اندیشی دنبال 
و انجام ش��ود. وی خلوص و صداقت در 

خدمت را مالك و معیار مدیریت دانست 
و تصریح ک��رد: فعالیت های اجرایی باید 
ب��ه دور از هرگونه مس��ائل سیاس��ی اجرا 
ش��وند. عنابستانی با بیان اینکه فعال کردن 
بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاران 
 بیش��تر در اس��تان ضروری اس��ت، اظهار 
داش��ت: با فعال کردن بخ��ش خصوصی 
و جذب س��رمایه گذاران بیشتر، می توان 
زمینه پیشرفت و توس��عه هرچه سریع تر 

استان را فراهم کرد.

اصفهان
خبرنگار زاینده رود

مهندس جمالی نژاد سرپرس��ت دفتر 
امور دفتری و ش��وراهای استانداری اعالم 
داش��ت: در س��ال 88 بی��ش از 90 درصد 
کل هزینه ه��ای عمرانی ش��هرداری های 
اس��تان تنه��ا در 9 شهرس��تان اصفه��ان، 
برخ��وار و میمه، لنجان، کاش��ان، مبارکه، 
نج��ف آب��اد، خمینی ش��هر، فالورجان و 
آران و بیدگل هزینه ش��ده که شهرس��تان 
اصفه��ان که کالن ش��هر اصفه��ان نیز در 
آن ق��رار گرفته ب��ه تنهای��ی 50/8 درصد 
ای��ن هزینه ها را به خ��ود اختصاص داده 
و در این میان ش��هرداریها ب��ا درجه 1 تا 
4 تنه��ا 9/5 درص��د و ش��هرداری های با 
درج��ه 5 ت��ا 6 و 7 تا 8 ب��ه ترتیب 13/5 
و 16/5 درص��د کل هزینه ه��ای عمرانی 

شهرداری های استان را دارا بوده اند. وی 
همچنین اضافه کرد: براساس تحقیقات به 
عمل آمده متوس��ط س��رانه عمرانی از کل 
هزینه ه��ای هر ش��هرداری در ش��هرهای 
کمتر برخوردار، یعنی ش��هرداری های با 
درجه یك تا 6 نس��بت به شهرداری های 
با درجه باالتر بیش��تر اس��ت و این مسأله 
بیانگر این اس��ت که س��هم عم��ده ای از 
هزینه کل آنها صرف هزینه های عمرانی و 
رفاهی شهرها می شود. به دلیل محرومیت 
بیشتر ش��هرهای کمتر برخوردار کارهای 
عمرانی در آن ش��هرها کمتر نمود داش��ته 
اس��ت، که تالش می کنیم ب��ا حمایت از 
همراه  استان،  ش��هرداری های ضعیف تر 
ب��ا ت��الش ش��هرداران و اعض��ای محترم 
شوراهای اسالمی محیطی جذاب تر برای 

شهروندان به وجود آید.

ب��ا ابت��کار کمیته فرهنگ ش��هروندی 
ش��هرداری اصفه��ان ب��رای نخس��تین بار 
ب��ه  اصفه��ان  ش��هر  کالن  خودروه��ای 
تجهی��ز  مخص��وص  زبال��ه  کیس��ه های 

می شوند.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی کمیته 
فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، دبیر 
ای��ن کمیته با اعالم این خبر گفت: ش��هر 
اصفهان به نسبت سایر کالن شهرهای کشور، 
دارای معاب��ر و خیابانهای پاکیزه تر و محیط 
شهری کم زباله تری است و این امر مرهون 
فرهنگ سازی های انجام گرفته در خصوص 
 خودداری از بیرون ریختن زباله از خودروها

 است.
مهن��دس مه��دی بقایی با بی��ان اینکه 
برای رس��یدن ب��ه یك فرهن��گ پایدار در 
ه��ر زمینه باید راهکاره��ای عملی و مؤثر 
ارائه کرد، افزود: درخواس��ت ش��هروندان 
اصفهانی از متولیان فرهنگ شهروندی این 
است که عالوه بر اطالع رسانی و آموزش 
در خصوص مدیریت پس��ماند، ابزارها و 
وس��ایل الزم جهت جمع آوری و تفکیك 
زباله ه��ا را نیز در اختیار مردم قرار دهند، 
از این رو پس از دریافت این درخواس��ت 
ش��هروندان از طریق پایگاه اطالع رسانی 
کمیته فرهنگ ش��هروندی و س��امانه پیام 
کوت��اه ای��ن ارگان، ب��ه طراح��ی و تولید 
کیس��ه های مخص��وص زبال��ه خودروها 

اقدام کردیم.
وی ب��ا تأکی��د بر اینکه ای��ن طرح در 
بین کالن ش��هرهای کشور، برای نخستین 
بار در اصفهان اجرا می ش��ود، خاطرنشان 
کرد: اگرچه اغلب ش��هروندان اصفهانی به 
حفظ س��یمای ش��هر از زباله مقید هستند، 
اما با اجرای این طرح به دنبال آن هس��تیم 

ک��ه بیرون ریخت��ن زبال��ه از خودروها را 
 باز ه��م کاهش داده و ب��ه حداقل ممکن 

برسانیم.
ش��هروندی  فرهن��گ  کمیت��ه  دبی��ر 
ش��هرداری اصفهان اضافه کرد: در مرحله 
اول ای��ن ط��رح، پنج هزار کیس��ه به طور 
رایگان، در بین رانندگان خودروهای شهر 

اصفهان توزیع می شود.
وی همچنی��ن یادآور ش��د: ب��ا توجه 
به اینکه فرهنگ س��ازی در خصوص هر 
موضوعی را ابتدا باید از خود شروع کنیم، 
در گام نخس��ت خودروه��ای ش��هرداری 
را به این کیس��ه ها مجه��ز می کنیم تا به 
عنوان الگویی مناس��ب مورد توجه س��ایر 

شهروندان نیز قرار گیرد.
خصوصی��ات  تش��ریح  در  بقای��ی 
کیسه های زباله خودرو اظهار داشت: این 
کیسه ها بس��یار زیبا بوده و با دکوراسیون 
داخل��ی خ��ودرو کاماًل هماهنگ اس��ت، 
همچنی��ن در طراح��ی آن، برخورداری از 
مقاومت و قابلیت شستش��و م��ورد توجه 
قرار گرفته و کیس��ه به شکلی دوخته شده 
که پ��س از ورود زباله به داخل آن، درب 
ورودی بس��ته ش��ده و ب��وی نامطبوع در 

خودرو پخش نشود.
ش��هروندی  فرهن��گ  کمیت��ه  دبی��ر 
ش��هرداری اصفهان ابراز امی��دواری کرد: 
همانط��ور که از س��ال 86 تاکن��ون، میزان 
جمع آوری پسماند در اصفهان، حدود سه 
براب��ر افزایش یافته و ش��هر ما از این نظر 
در بین کالن ش��هرهای کش��ور به الگویی 
مهم تبدیل ش��ده است، فرهنگ استفاده از 
این کیسه های زباله نیز در میان مردم فهیم 
اصفهان نهادینه ش��ده و به سایر شهرهای 

کشور منتقل شود. 

مدیر کل راه و ترابری اس��تان اصفهان 
از برنامه ریزی برای حذف 15 نقطه حادثه 
خی��ز در جاده های این اس��تان طی س��ال 
جاری خبر داد. هوش��نگ عشایری گفت: 
ع��الوه بر حذف 15 نقطه پرحادثه، اصالح 
30 نقطه زودبازده نیز در محورهای اس��تان 
در دس��تور کار قرار گرفته است که اصالح 
آن بهبود تردد و کاهش تلفات جاده ای را 
به همراه دارد. وی همچنین از برنامه ریزی 
ساالنه س��اخت 100 کیلومتر راه در استان 
اصفهان خب��رداد و گفت: 23 هزار کیلومتر 
راه همس��نگ در اس��تان وجود دارد، که به 

شکل ایمن نگهداری می شود. 
عش��ایری خاطرنش��ان کرد: برای سال 
89 در حوزه راه و ترابری اس��تان اصفهان، 
سه برنامه ساخت و توسعه راه ها، بهسازی 
و عملی��ات راه��داری، ایمن س��ازی رفع 
نقاط پرحادثه در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 
 وی، ادامه اجرای طرح قطار س��ریع السیر 
اصفهان - تهران و آزاد راه کنارگذر ش��رق 
اصفه��ان و چه��ار خط��ه ک��ردن راه چند 
شهرس��تان باقی مانده به مرکز اس��تان را از 
برنامه ه��ای کالن راه و ترابری اس��تان در 

سال کار و همت مضاعف عنوان کرد.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی 
از منکر کشور گفت: امر به معروف و نهی 

از منکر باید فرهنگ عمومی شود. 
حجت االسالم و المسلمین سید احمد 
زرگر در آیین تودیع و معارفه دبیر س��تاد 
احیای امر به معروف و نهی از منکر استان 
اصفهان افزود: همانط��ور که نماز و روزه 
بر همه واجب است امر به معروف و نهی 
از منکر نیز واجب است. وی با بیان اینکه 
اث��ر زبان از بمب اتم باالتر اس��ت، افزود: 
همانط��ور که ایران، امری��کا را به زانو در 
آورده اس��ت، می تواند ریش��ه کفر را نیز 
از بی��ن بب��رد. زرگر تصریح ک��رد: وظیفه 
ستاد احیا، فرمان دادن و اجرا نیست بلکه 
احیای ام��ر به معروف و نه��ی از منکر و 
روشن کردن این فریضه برای مردم است. 
وی اف��زود: چه��ار معاون��ت ادارات 
وکارخانج��ات، فرهنگ��ی، س��ازمان های 
اجرایی و تش��کل های مردم��ی برای این 
کار در نظ��ر گرفت��ه ش��ده اس��ت. زرگر 
خاطرنش��ان کرد: افرادی که برای فعالیت 
در زمین��ه امر به مع��روف و نهی از منکر 

ب��ه کار گرفته می ش��وند، باید ب��ا برنامه 
ریزی س��امان ده��ی ش��ده و از نیروهای 
مردمی برای تذکر لس��انی اس��تفاده شود. 
دبیر س��تاد احیای امر به معروف و نهی از 
منکر کش��ور گفت: امر به معروف و نهی 
از منکر 90 درصد دخالت دستگاه قضایی 
را کاه��ش می دهد. نماین��ده ولی فقیه در 
اس��تان و امام جمعه اصفه��ان نیز در آیین 
مزبور گفت: اس��تان اصفهان در میان دیگر 
اس��تان های کشور پیشرو در احیای امر به 
معروف و نه��ی از منکر اس��ت. آیت اهلل 
س��ید یوسف طباطبایی نژاد افزود: همدلی 
و همفکری مس��ئوالن و حضور داوطلبانه 
نهادهای دولتی و خصوصی موجب ش��ده 
تا اس��تان اصفهان بهتری��ن وضعیت را از 
نظر امر به معروف و نهی از منکر داش��ته 
باش��د. آیت اهلل طباطبایی نژاد با قدردانی 
از زحم��ات آی��ت اهلل س��ید ابوالحس��ن 
مهدوی دبیر س��ابق س��تاد احیای اس��تان 
اصفهان، حجت االس��الم محمد حس��ین 
 فقیه��ی را جایگزین��ی مناس��ب برای وی 

خواند.

شهرکرد
خبرنگار زاینده رود

نماینده مردم شهرس��تانهای فارس��ان، 
کوهرنگ، اردل وکیار در مجلس ش��ورای 
اس��المی گف��ت: ایجاد زیرس��اخت های 
مناس��ب صنعتی در چهارمحال و بختیاری 
موجب ش��د این اس��تان در آینده نزدیك 
به یك اس��تان صنعتی تبدیل شود. نوراهلل 
حیدری افزود: ایجاد شهرك های صنعتی 
در این اس��تان از برکات نظ��ام جمهوری 
اس��المی اس��ت. وی، ایجاد فضای رقابتی 
بین واحدهای صنعتی اس��تان را مهمترین 
عام��ل پیش��رفت ای��ن واحدها عن��وان و 

خاطرنش��ان کرد: دولت عدالت محور نیز 
ب��ه حمایت همه جانبه از توس��عه صنعت 
در مناط��ق کمتر برخ��وردار توجه خاصی 
دارد. حیدری گفت: در اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری با قابلیت های صنعتی مهم به 
ویژه در بخش صنایع تبدیلی کش��اورزی، 
در چش��م ان��داز برنام��ه توس��عه بخش 
کش��اورزی امکان ایجاد واحدهای بزرگ 
صنعتی وجود دارد. وی، توس��عه صنعت 
در اس��تان را موجب ایجاد اشتغال پایدار 
دانس��ت و افزود: با رفع بیکاری در استان 
می توان ش��اهد باال رفتن سرانه درآمد و 

رفاه مردم بود.

شهرکرد
خبرنگار زاینده رود

جمعی��ت کب��ك دری، روزگاری ن��ه 
چندان دور در رش��ته کوه ه��ای زاگرس 
در استان چهارمحال و بختیاری چشمگیر 
بود، اما اینك ای��ن پرنده به ندرت آن هم 
در ارتفاعات منطقه پیدا می شود. افزایش 
جمعی��ت، بی توجه��ی م��ردم ب��ه حفظ 
گونه های ارزش��مند حیات وحش، شکار 
غیرمج��از و بی روی��ه و ع��دم مراقبت به 
موق��ع از عواملی اس��ت، که باعث کاهش 
چش��مگیر جمعیت کب��ك دری به عنوان 
یکی از گونه های ارزشمند حیات وحش 
اس��تان چهارمحال و بختیاری شده است. 
زیس��تگاه این پرن��ده ن��ادر در ارتفاعات 
باالی س��ه هزار و500 مت��ری چهارمحال 
و بختی��اری ازجمل��ه زرد ک��وه، س��بزه 
کوه، جیالن، س��الداران، قیص��ری، کالر، 
ریگ، هلن، میلی و جهانبین بوده اس��ت. 
کارشناسان و دوستداران محیط چهارمحال 
و بختیاری معتقدند: کاهش جمعیت کبك 
دری، لزوم حفاظت از نسل این پرنده نادر 
و ارزشمند را بیش از پیش ضروری کرده 
اس��ت. آنان با اش��اره ب��ه کاهش جمعیت 
این پرنده و خطر انقراض نس��ل آن، لزوم 
برنامه ریزی برای حفظ گونه های موجود 
و نیز تکثیر نس��ل این پرنده را مورد تأکید 
ق��رار دادن��د. چهارمحال و بختی��اری به 
لح��اظ موقعیت کوهس��تانی و جغرافیایی 
از زیس��تگاه های کبك دری بوده تا جایی 
که این نوع پرن��ده به عنوان نماد جانوری 
حیات وحش این استان معرفی شده است. 
ای��ن پرنده ک��ه دارای جثه بس��یار بزرگ 
است، غالبًا در کوهستانهای مرتفع زندگی 
می کند و حتی در زمس��تان بندرت تا حد 

رویش درختان پایین می آید. کارشناس��ان 
محیط زیس��ت معتقدند: جوجه آوری این 
پرنده کمتر مورد مطالعه قرار گرفته و پیدا 
کردن محل النه سازی آنها به سختی میسر 
اس��ت، در حالی که کبك دری از پرندگان 
بومی ایران است و درحال حاضر نسل آن 
به ش��دت در معرض خط��ر انقراض قرار 
دارد. معاون منابع طبیعی سازمان حفاظت 
محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: 
با توجه به ش��رایط زیستگاهی کوهستانی 
کبك دری، آمارب��رداری از این گونه نادر 
مشکل است. علیرضا نظری افزود: اطالع 
رس��انی به مردم برای ش��ناخت بیشتر این 
گون��ه کمیاب جان��وری و حفاظت از آن، 
همواره مورد توجه این سازمان بوده است. 
وی جمعیت مشاهده ش��ده این پرنده در 
منطقه حفاظت ش��ده از جمله سبزکوه را 
تنه��ا 30 ت��ا 40 قطعه اعالم ک��رد. نظری 
یکی از راهکارهای افزایش جمعیت گونه 
کمیاب کبك دری را برق��راری امنیت در 
مناطق حفاظت شده و جلوگیری از شکار 
این پرنده نادر برشمرد. وی کمك به تولید 
نسل این پرنده را از دغدغه های مسئوالن 
محیط زیس��ت ذک��ر کرد و اف��زود: اینك 
طرح مطالعاتی تکثیر ژنتیکی برای افزایش 
جمعیت و جلو گیری از انقراض نسل این 

گونه نادر در دست اجراست. 
در هر حال، با توجه به خطر انقراض 
نس��ل این پرن��ده زیبا و کمی��اب، وجود 
مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع، لزوم 
برنامه ریزی و تالش جدی تر مس��ئوالن 
محیط زیست برای افزایش نسل این پرنده 
نادر و نماد حیات وحش استان چهارمحال 
پی��ش احس��اس  از  بی��ش  بختی��اری،   و 

می شود.

امام جمع��ه اردل در گفتگو با فارس به 
بررسی فضایل و مناقب حضرت زهرا)س ( 
پرداخ��ت و گفت: حضرت زه��را )س ( در 
طول مدت کوت��اه زندگی خ��ود، الگوهای 
بس��یار زیبایی در حوزه های اخالق فردی و 
اجتماعی ، سیاسی و اجتماعی  ارائه دادند که 
باید با مطالعه دقیق تاریخ زندگانی آن حضرت 
این الگوها استخراج شود و در اختیار مشتاقان 
قرار گیرد. حجت االس��الم حس��ین مقیس��ه 
افزود: از نظر ما شیعیان ، حضرت زهرا )س ( 
یکی از معدود انس��ان هایی است که معصوم 
از خطا، اش��تباه و گمراهی است. وی با بیان 
اینکه براساس داوری ها و روایت های مختلف 
شیعه و سنی ، مراد از کوثر در قرآن حضرت 
زهرا اس��ت ، گفت: کوثر به نس��ل جسمانی 
پیامبر)ص ( اشاره ندارد که به واسطه این بانوی 
بزرگوار در تاریخ تداوم یافت ، بلکه به تداوم 
معرفت ، محتوا، زیبای��ی و آموزش های دین 
خدا اشاره دارد، که به واسطه حضرت زهرا )س ( در 
تاریخ جاری شد. مقیسه تصریح کرد: بدون 
تردید هر گام در ش��ناخت فاطمه زهرا)س( 
گام ما را در تبعیت و الگوپذیری از آن بانوی 
مقدس استوارتر می سازد و خدمتی به اسالم 
و فاطمه زهرا )س( است که مزد آن تسهیل و 

تسریع در عبور از پل صراط است. 
امام جمعه اردل اضافه کرد: این در حالی 
ا ست که صاحبان دشمنی ها و کینه ها در صدر 
اس��الم با انگیزه خنثی سازی مبارزات فاطمه 
زهرا )س( در دفاع از رسالت پیامبر اکرم)ص( 

و امامت حضرت علی)ع( به قداست پوشی 
فاطمه زهرا )س( دست زدند.

وی ب��ا بیان اینکه آنان نه تنها قداس��ت 
فاطمه )س( را منتش��ر نکردند، بلکه کتمان 
هم کردند، گفت: آن کینه ها در بس��تر جهل 
و تعص��ب در عال��م اس��الم جاری ش��د و 
تقدس پوشی استمرار پیدا کرد و تا آنجا پیش 
رفت که عقاید بدعت آمیزی مانند شرك بودن 
زیارت قبور و احترام مؤمن بعد از مرگ وارد 
اسالم شد و بسیاری از آثار مقدس اسالمی در 
سرزمین اسالم از میان رفت. مقیسه با تأکید 
بر ضرورت اش��اعه فرهنگ والیت و فاطمه  
شناس��ی برای نس��ل جوان گفت: این بانوی 
بزرگ جه��ان در دوران مظلومیت والیت، از 
جایگاه و حریم مق��دس والیت تا پای جان 
دفاع ک��رده و در راه جلوگیری از انحراف و 
تثبیت اسالم و معرفی صاحب واقعی والیت 
به ش��هادت رس��ید. وی تصریح کرد: تبیین 
اه��داف فرهنگ فاطمی برای م��ردم به ویژه 
برای بانوان ضروری است؛ چون گسترش و 
پویایی این فرهنگ از انحراف اخالقی و رفتاری 
جلوگیری می کند.  مقیس��ه ب��ا تأکید بر اینکه 
عظمت حضرت فاطمه)س( به این است که در 
مدت کوتاه عمر خود به کمال واقعی و انسانی 
دس��ت پیدا کرد و سیده زنان عالم شد، گفت: 
عظمت فاطمه)س( به س��بب تقوا، پاکدامنی، 
عبادت و خیرخواهی است که اگر زنان الگوی 
حقیقی خود را حضرت فاطمه زهرا)س ( بدانند، 

فساد برچیده خواهد شد.

فاطمه زهرا)س( برترین الگوي اخالقي ، سیاسي 
و اجتماعي دنیا است
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در ش��ماره 245 روش مرت��ب ک��ردن مرب��ع 
روبی��ك را تا مرحله پیش از آخر توضیح دادیم اما 

الیه آخر:
دو الی��ه اول االن باید کامل باش��ند. از این به 
بعد، مکعب را برعکس نگه دارید یعنی وجه سفید 

در D قرار بگیرد.
در مکعب من، نارنجی وجه مقابل سفید است. 
ح��اال از این به بعد وج��ه نارنجی در U قرار دارد 
البت��ه در مکعب ش��ما هر رنگ دیگ��ری می تواند 

باشد!
اول از همه ما باید یك + نارنجی رنگ درست 

کنیم.
4 حالت کلی وجود دارد :

- همه 4 قطعه کناری درس��ت هس��تند و شما 
یك + نارنجی رنگ روی U دارید.

- 2 قطعه کناری مجاور درس��ت هستند و مثاًل 
UF و UR دارای رن��گ نارنجی روی U هس��تند 
و با مرکز ش��کلی مانند L ایجاد ک��رده اند. ULو 
UB دارای رنگ نارنجی روی U نیس��تند. در این 

وضعیت، BULU،L،B را امتحان کنید.
- 2 قطعه کناری مقابل درس��ت هس��تند، مثاًل 
UR و UL دارای رنگ نارنجی روی U هس��تند. 

BLUL ،U،B را امتحان کنید.
- هی��چ قطعه کن��اری ای دارای رنگ نارنجی 
 R، F U R U، B، U، B L U .نیس��ت U روی

L، را امتحان کنید.

االن در مکعب ش��ما باید دو الیه پایینی مرتب 
باشند و یك + نارنجی روی U داشته باشید.

اگر دو الیه پایینی درس��ت هستند، ولی یك یا 
3 قطع��ه کناری از U دارای رن��گ نارنجی در باال 
هس��تند، قطعات مکعب ش��ما را فردی )شاید هم 
خودتان !( از هم جدا کرده و اشتباه گذاشته است! 

و مکعب شما در هیچ صورت درست نمی شود !
حاال باید قطعات کناری U را در جای درست 

قرار بدهیم.
- اگر هر 4 قطعه درست هستند )تمام قطعات 
ب��ه جز 4 قطعه گوش��ه س��ر جای خودش��ان قرار 
دارن��د(، کاری انجام ندهید و با خوش��حالی)!( به 

مرحله بعد بروید.
- اگ��ر ی��ك قطعه درس��ت اس��ت، مکعب را 
جوری نگاه دارید که آن در UL باشد. اگر 3 قطعه 
باقی مانده نیاز به چرخیدن به صورت ساعت گرد 
دارن��د، D R، R2 R L، U2 L F2 ،D R2 را 
امتحان کنید. اگر هم نی��از به چرخیدن به صورت 
 R L، R2 L F2 ،D R2 U2 ،غیر ساعتگرد دارند

D را امتحان کنید.
- اگر دو قطعه مجاور درس��ت هس��تند،U  را 
بچرخانید تا فقط یك قطعه درس��ت باش��د و طبق 

دستور عمل کنید.
- اگر دو قطعه مقابل درس��ت هس��تند،U  را 
بچرخانید تا هیچ قطعه ای درس��ت نباش��د و طبق 

دستور عمل کنید.
- اگ��ر هی��چ قطعه ای درس��ت نیس��ت،U را 
ط��وری بچرخانی��د که رنگ بخ��ش F آن با رنگ 

مرکز R یکی باشد. 
 L2 F2 D L2 B2 D2 R2 ،R2 D2 B2 حاال

D F2 L2 F2 را امتحان کنید!
در این مرحله باید قطعات گوش��ه را سر جای 

خودشان قرار بدهیم.
- هر 4 گوش��ه درس��ت هس��تند )م��ی توانند 
درست نچرخیده باشند! مهم این است که در جای 

درست باشند(.
- یك گوشه در جای درست قرار دارد. مکعب 
را برگردانید تا این قطعه در UFR قرار بگیرد. اگر 
 U، ،سه گوش��ه باقی مانده باید ساعتگرد بچرخند
L U R، U R U،L را امتح��ان کنید. اگر باید غیر 
س��اعتگرد بچرخن��د L، U، U R، L، U R U را 

امتحان کنید.
- هی��چ ک��دام از قطعه های گوش��ه درس��ت 
نیس��تند. اگر این قطعه ها نیاز دارند که به گوش��ه 
 R، R، F R F، R، F R F، R، B2 ،مقاب��ل بروند
F R F، R B2 را امتح��ان کنید. اگر باید به گوش��ه 
 UFR مج��اور بروند، مکعب را جوری بگیرید که
 B، U، L U L، باید با هم عوض شوند و UFL و

U، L U L، U، B L U L  را امتحان کنید.
مرحله آخر !

مکع��ب را برگردانی��د تا قطعه ای که اش��تباه 
چرخی��ده اس��ت، در UFR قرار بگی��رد. اگر باید 
 D، F D F، D، F D F ،س��اعت گ��رد بچرخ��د
را امتحان کنید. اگر باید غیر س��اعت گرد بچرخد
F D F D، F، D F D را امتحان کنید. )این بسیار 
بس��یار مهم اس��ت(، االن U را بچرخانید که قطعه 
دیگری که اش��تباه چرخیده اس��ت در UFR قرار 

بگیرد و یکی از حرکات باال را انجام دهید.

کنت��رل تلویزی��ون را در دس��ت می گیرید و با 
بی حوصلگی ش��بکه ها را پش��ت س��ر هم عوض 
می کنی��د. کاری که وقتی حوصله تان س��ر می رود 
انجام می دهید. با در نظر گرفتن شبکه های استانی 
چیزی حدود 30 کانال ب��رای چرخیدن در اختیار 
دارید، در حالی که هش��تاد س��ال قبل مردم دنیا از 
دیدن تصویری ب��ا کیفیت به معنای واقعی افتضاح 
)البته همان تصاوی��ر افتضاح اولیه، پدربزرگ تمام 
این تصاویر فول اچ دی حاضر است و احترامشان 
واجب!( ک��ه از این اتاق به آن اتاق توس��ط اولین 
تلویزیون ه��ا منتق��ل می ش��د حس��ابی ذوق زده 
می ش��دند. فکر می کنید ایده ساخت تلویزیون کی 
ش��کل گرفت؟ 80 س��ال قبل؟ 90 سال قبل؟ 100 
سال قبل؟...؟ در واقع اولین ایده ساخت تلویزیون 
باز می گردد به س��ال 1873، که به عبارتی می شود 

137 سال قبل.
در س��ال 1873 میالدی در ایرلند، یك اپراتور 
جوان تلگراف به نام جوزف می و ویلوبی اسمیت 
متوج��ه خاصی��ت هدایت نوری س��لنیوم ش��دند. 
میله های س��لنیوم در مقابل نور خورش��ید از خود 
تغییراتی نش��ان می دادند که با تغییر شدت نور این 

تغییرات نیز دگرگون می ش��د. آنها نتیجه گرفتند با 
توجه به این خاصیت می توانند نور را به س��یگنال 

تبدیل کنند و در نهایت سیگنال را منتقل کنند.
س��ال 1875 میالدی در بوستون، جورج کری 
از خاصیت س��لنیوم استفاده کرد و ایده ای برمبنای 
انتق��ال تصوی��ر از طریق تبدیل نور به س��یگنال و 

تبدیل دوباره سیگنال به نور ارائه داد. 
ط��رح او از نظر تئوری قاب��ل اجرا بود ولی از 
نظر عملی خیر! در واقع او قصد داش��ت تصویری 
متشکل از سلول های سلنیوم ایجاد کند و تغییر نور 
س��لول ها را با سیم به صفحه مشابهی که از المپ 

تشکیل شده بود، منتقل کند. 
همان طور که در تصویر می بینید برای ساخت 
این دس��تگاه باید هزاران سیم را به المپ ها وصل 
کنی��م و از طرفی کیفی��ت تصویر به دس��ت آمده 
نس��بت به فیلم ه��ای همان زمان از کیفیت بس��یار 

پایینی برخوردار بود.
سال 1884 میالدی در آلمان، پاول نیپکو طرح 
اولین سیس��تم انتقال تصویر برمبنای اسکن تصویر 
را ارائه داد. طرح وی بسیار هوشمندانه بود و تقریبًا 
پایه فناوری  اصلی در ساخت تلویزیون به حساب 

می آید. او از دو دیس��ك چرخان که روی س��طح 
آنها س��وراخ های مارپیچی ایجاد شده بود استفاده 
ک��رد. همان طور ک��ه در تصویر می بینی��د، نور به 
دیس��ك چرخان تابیده می شود و از سوراخ های 

ریز دیسك عبور می کند. 
ن��ور از این س��وراخ ها ب��ه تصوی��ر برخورد 
می کن��د. با توجه ب��ه رنگ های تصوی��ر، نور از 
تصویر با ش��دت های متفاوت��ی عبور می کند و نور 
عبوری نهایی به صفحه س��لنیوم تابیده و در مرحله 
بعد به س��یگنال تبدیل می ش��ود. حاال وارد مرحله 
تبدیل س��یگنال به تصویر می شویم. اگر دیسك با 
همان س��رعت دیس��ك اول بچرخد، فرآیند باال به 

طور معکوس اتفاق می افتد. 
ب��ه این ترتی��ب تصویر منتقل می ش��ود. طرح 
هوش��مندانه ای بود ول��ی با توجه ب��ه تکنولوژی 
آن زم��ان، عماًل اجرای  این ای��ده ممکن نبود. در 
اواخر قرن نوزده با کش��ف الکت��رون، در جدیدی 
به روی دانش��مندان باز شد. الکترون کلید خیلی از 

مشکالت بود.
س��ال 1897 میالدی، لوله پرتو کاتدی ساخته 
شد. اولین لوله پرتو کاتدی فقط در جهت مستقیم 

حرکت می کرد. 
در صورتی که همه ما می دانیم با گذاش��تن دو 
آهن ربا در اطراف لوله پرتو کاتدی می توانیم پرتو 

را در جهت ه��ای افقی و عم��ودی حرکت دهیم. 
ایده گذاش��تن آهنرب��ا در لوله پرت��و کاتدی اولین 
بار توس��ط مخترع آن، یکی از دانشمندان دانشگاه 
استراسبورگ به نام کارل فردیناند براون مطرح شد 
و آزمایش وی نتیجه داد. مطمئنم قدم های بعدی را 

می توانید حدس بزنید. 
کمی فکر کنید، اختراع تلویزیون که کار سختی 
نیس��ت! بگویید قدم بعدی چیس��ت؟ اگر شما هم 
جای آنها بودید لوله پرتو کاتدی را با دیس��ك های 
چرخان آزمایش نیپکو ادغام می کردید تا ببینید چه 

می شود. 
سال 1907 میالدی، اتفاقًا یك دانشمند روسی 
به نام بوریس روزینگ هم همین آزمایش را انجام 

داد و اولین تلویزیون جهان را ساخت. 
س��ال 1925 میالدی، یك مهندس اسکاتلندی 
به نام جان لوجی برد نخستین تلویزیون رنگی دنیا 
را س��اخت. 2 اکتبر 1925، او موفق شد تصاویر را 
در 30 خط اس��کن و با س��رعت 5 فری��م در ثانیه 

منتقل کند. 
چند ماه بع��د در 26 ژوئ��ن 1926، تلویزیون 
خود را ارتقاء و تصاویر را با س��رعت 12 فریم در 
ثانیه انتقال داد و دستگاه را در برابر انجمن سلطنتی 
به نمایش گذاشت و سرانجام در سال 1928، اولین 

تلویزیون رنگی دنیا را ساخت.

گوناگون

مرتفع ترین پایتخت جهان شهر الپاز، در بولیوی است. این شهر 12 هزار پا از سطح دریا ارتفاع دارد.
بلندترین صدای جهان

بلندترین صدای جهان صدای گردش زمین به دور خودش است و آنقدر شدید است که اگر ما بشنویم 
فوراً خواهیم مرد. 

زیبا ترین و بلندترین ساختمانها
ساختمان های شهر نیویورك در کشور آمریکا، بزرگ ترین و بهترین ساختمان های جهان معرفی شدند.

بلندترین کوه های جهان
عموماً تصور می شود که بلندترین کوه های جهان در تبت قرار دارد. ولی اگر خاطرات مسافران به قطب 

جنوب بررسی شود، آنان از کوه هایی صحبت کرده اند که بسیار بلندتر از اورست است.
بلندترین بادگیر

بلندترین بادگیر در ایران در شهرستان ابرکوه در استان یزد قرار دارد. این بادگیر زیبا به صورت یك بادگیر 
بزرگ در پایین و یك بادگیر کوچکتر بر روی آن است. این بادگیر در خانه آقازاده قرار دارد و مربوط به عصر 

قاجار است.
بلندترین جراثقیل سیار

جراثقیل 810 تنی )مارك روزن کرانزك( بلندترین جراثقیل سیار در جهان است. قدرت باالبری )حداکثر 
وزن بار( آن 984 تن و طول بازوی متحرك آن 202 متر است.

بلندترین طناب
برای مسابقات طناب کشی که در جشنواره ساالنه ناهاسیتی )در اوکیناوای ژاپن ( در اکتبر 1995 برگزار 
شد، طنابی به طول 172 متر و قطر 54/1 متر از الیاف گیاه برنج تهیه گردید. وزن این طناب عظیم الجثه 73/26 

تن بود.
بلندترین مجتمع آپارتمانی

ساختمان 100 طبقه موسوم به جان هنکاك سنتر در شهر شیکاگو، با 5/343 متر ارتفاع، بلندترین مجتمع 
آپارتمانی در جهان به شمار می رود.

بلندترین ساختمان بانک
ساختمان 72 طبقه فرست بنك تاور )First Bank Tower( بانك مونترال در شهر تورنتو در کانادا با 

98/284 متر ارتفاع، بلندترین ساختمان بانك در جهان است.
بلندترین شمع

بلندترین شمع جهان در نمایشگاه استکهلم در سال 1897 به نمایش گذاشته شد که ارتفاعش 38/24 متر 
و قطرش 59/2 متر بود.

عجیب ترین قوانین جهان 
-جویدن آدامس در اماکن عمومی سنگاپور ممنوع است.

-تقلب کردن در مدارس بنگالدش غیر قانونی است و افراد باالی 15 سال برای تقلب به زندان فرستاده 
می شوند.

-مشاهده فیلم های کاراته ای تا سال 1979 در عراق ممنوع بود.
- در ایسلند زمانی داشتن سگ خانگی ممنوع بود.

- در آریزونای آمریکا، کشتن و شکار شتر ممنوع است.
- در تایلند انداختن آدامس جویده شده بر روی زمین تا 500 دالر جریمه دارد.

- در سال 1888 در بریتانیا قانونی تصویب شده که دوچرخه سواران را موظف می کرد تا زمان ردشدن 
ماشین از کنارشان، زنگ دوچرخه هایشان را به طور پیوسته به صدا درآورند.

- در قرن 16 و 17 میالدی نوشیدن قهوه در ترکیه ممنوع بود و اگر کسی در حین خوردن قهوه دستگیر 
می شد، به اعدام محکوم می شد.

- تا س��ال 1984، بلژیکی ها مجبور بودند نام فرزندش��ان را از یك لیست 1500 نفری به طور تصادفی 
انتخاب کنند.

- در برمه دسترس��ی به اینترنت غیر قانونی اس��ت. اگر فردی با اتهام داشتن مودم دستگیر شود، به زندان 
محکوم می شود.

- اتریش اولین کشوری بود که مجازات مرگ را در سال 1787 حذف کرد. 

... ترین ها
تیکروش مرتب کردن مربع روبیک)قسمت دوم(

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

تاریخ: 89/1/23
شماره: 881016

کالسه پرونده: 881062
وقت رسیدگی: 89/3/16- 8/5 صبح

خواهان: حسین- سیدمرتضی- سیدعلی- حسن- صدیقه- زهرا- فروغ- نیره- اعظم- 
زینت السادات همگی آصالح فرزندان عباس

خوانده: زهره- زهرا- اقدس- محترم- محسن- مجید- احمد- محمود )همگی یراقی 
ورثه عبدالحمید یراقی غالمحسین- غالمعلی- غالمرضا- محمدرضا- فاطمه- زهرا- 

صدیقه و زهره همگی قنادیان ورثه عباس قنادیان 
خواسته: افراز - ابطال افراز

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یك نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
یك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.
955/ م الف

مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواست و ضمائم به محمد یوسفی زاده، احمد 

هاشمی، علی نجار
کالسه پرونده: 33/89/ ح/ 10

وقت رسیدگی: 89/4/28 ساعت 11 صبح
خواهان: علی زاد حسن به وکالت مهدی محمدی

خواندگان: محمد یوسفی زاده، احمد هاشمی و علی نجار
خواسته: مطالبه 820/000/000 ریال

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یك نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
یك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.
956/ م الف

مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 88-1341/ ش ح/ 33

شماره دادنامه: 1687-88/12/26
مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان

 خواهان: آقای غالم محمد کریمی نش��انی: اصفه��ان- فلکه ارتش- کوچه فرح انگیز
 پالك 48

وکیل: آقای البرز اسدی نشانی: اصفهان- سه راه حکیم نظامی- مقابل بانك صادرات 
ساختمان 121 طبقه دوم

خوانده: آقای اسماعیل حسنی نشانی: مجهول المکان
خواسته: مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال ثمن معامله و مطلق خسارات دادرسی حق الوکاله 

وکیل- تأخیر تأدیه
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 

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

در خصوص دعوی آقای غالم محمد کریمی فرزند عبدمحمد با وکالت آقای البرز اسدی 

به طرفیت آقای اسماعیل حسنی فرزند ابراهیم به خواسته مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال 
بابت مابقی ثمن معامله مورخه 87/8/7 به انضمام مطلق خسارات دادرسی با توجه به 
قولنامه عادی ارائه شده توسط وکیل خواهان که قیمت مورد معامله 92/000/000 ریال 
قید گردیده و امضا خریدار در ذیل قولنامه نشانه طلبکار بودن خواهان است و اظهارات 
وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر مطالبه فقط مبلغ 45/000/000 ریال مابقی ثمن 
معامله انجام شده و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی با وصف نشر آگهی در جلسه 
رسیدگی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه و مستند و منسوب به خود هیچ گونه ایراد 
و دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است 
لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکالً و سی هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست )88/11/4( تا 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك مرکزی بر عهده اجرای احکام 
می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
1100/ م الف

شورای حل اختالف شعبه 33 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 8809980351100161 ح/11 

شماره دادنامه: 8809970351101057
مرجع رسیدگی: شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

خواهان ها: 1- آقای امیرحس��ین مظاهری به نشانی چهارباغ باال مجتمع کوثر طبقه 7 
واحد 908

2- آقای مهران کمالی به نشانی دولت آباد بلوار طالقانی گالری مروارید
خوانده: آقای محسن پورعباسی به نشانی اصفهان خیابان عسگریه خیابان فرسان ك بهار 

بن بست مسجد حر
خواسته: مطالبه طلب

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای امیرحسین مظاهری به وکالت آقای مهران کمالی بطرفیت 
آقای محسن پورعباسی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال وجه یك فقره 
چك شماره 133610-88/1/8 بانك ملت به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، نظر 
به اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان و اینکه 
خوانده با ابالغ وقت در جلسه دادرسی حاضر نشده و دلیلی بر برائت ذمه و یا بی اعتباری 
مستندات خواهان ابراز نداشته است در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص 
مستنداً به مقررات مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی رأی بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و 
هفتصد و پنجاه و یك هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص اعالمی بانك مرکزی از تاریخ 88/1/25 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه 

تجدیدنظر مرکز استان است.
1079/ م الف

نصیریان- رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353501780
شماره پرونده: 8809980359500654

شماره بایگانی شعبه: 880849
تاریخ تنظیم: 1388/12/23

شاکی: آقای حمیدرضا پارسایان به نشانی اصفهان- هتل پل پشت هتل کوثر ك یحیی 
خان ك بهار پ 33 منزل پدری

متهم: آقای رس��ول قانیان سبدانی به نشانی فعال مجهول المکان/ اصفهان- خ مدرس 

جدید- ك شهیدان شفیعی- ك تختی- بن بست زارع- داخل بن بست منزل آخر سمت 
چپ در شیری رنگ

اتهام: خیانت در امانت
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام متهم مجهول المکان رسول قانیان سبدانی فرزند علی دایر بر خیانت 
در امانت نسبت به هفت کارتن صنایع دستی امانی، از توجه به مفاد کیفرخواست صادره 
از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و با عنایت به شکوائیه شاکی و مالحظه فتوکپی 
مصدق امانت نامه ارائه شده از سوی وی ممضی به امضای متهم و شهود و اینکه متهم نیز 
علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و علیرغم ابالغ قانونی 
وقت رسیدگی از طریق جراید )که آگهی احضار وی در روزنامه اصفهان امروز به شماره 
962- 88/11/17 درج گردیده اس��ت( در جلسه دادرسی مورخ 88/12/22 این دادگاه  
حضور نیافته و الیحه ای نیز در دفاع از خود تقدیم ننموده است لذا وقوع و انتساب بزه 
فوق به وی محرز و مسلم می باشد. دادگاه مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسالمی 
متهم را به تحمل هشت ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 

ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه است. 
نشانی: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 

اصفهان- طبقه 2- شماره 253
1077/ م الف

عبدالمجید کلیشادی- رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/21

شماره: 890069 ک 111
چون آقای امیرحسین خانی شکایتی علیه آقای محمدرضا اکبری مبنی بر کالهبرداری 
مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890069 ك 111 این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی 
برای روز شنبه مورخ 89/04/12 ساعت 8/30 صبح تعیین شده، نظر باینکه متهم مجهول 
المکان میباشد، لذا حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یك نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر میشود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 

تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
702/ م الف

مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه  عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970354401425
شماره پرونده: 8809980362002030

شماره بایگانی شعبه: 880880
تاریخ تنظیم: 1388/12/02

شاکی: 
آقای یوس��ف حجت پناه به نشانی خ آبشار 2 خ رحیم آباد بن بست شاهد پ 17 ط 

پایین
متهمین: 

1. آقای مسعود عطایی کچوئی 2. آقای مهدی عطایی کچوئی همگی به نشانی متواری
اتهام: خیانت در امانت

گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رأی 
می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص ش��کایت آقای یوسف حجت پناه فرزند رضا علیه آقایان مهدی عطایی 
کچویی و مسعود عطایی کچویی دایر بر خیانت در امانت موضوع کیفرخواست صادره از 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان؛ با توجه به تحقیقات بعمل آمده؛ رسیدهای امانی ارائه 
شده که تصاویر مصدق آن ضم پرونده می باشد و سایر قراین و امارات موجود و منعکس 

در پرونده وقوع و انتساب بزه معنونه به متهمهای مذکور محرز و مسلم می باشد فلذا به 
استناد ماده 674 قانون مجازات اسالمی هر یك از آنها را به تحمل شش ماه حبس محکوم 
و اعالم می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
نشانی: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 

اصفهان- طبقه همکف
566/ م الف

خدابنده- دادرس شعبه 118 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353501805
شماره پرونده: 8809980362201310

شماره بایگانی شعبه: 881051
تاریخ تنظیم: 1388/12/26

شاکی: آقای سلطان دیده روشن به نشانی خ جی- خ ش رجایی- فلکه ش رجایی- 
انتهای مادی- پ 7

متهم: 
خانم هاجر نساجی محمدآبادی به نشانی فعال مجهول المکان

اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه 

در خصوص اتهام متهمه خانم هاجر نساجی محمدآبادی )که بلحاظ متواری و مجهول 
المکان بودن نامبرده اطالعات و مشخصات بیشتری از ایشان در اختیار نمی باشد( دائر 
بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به سلطان دیده روشن در اثر بی احتیاطی در امر 
رانندگی با اتومبیل در مورخه 88/5/17، از توجه به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان و با عنایت به شکوائیه شاکیه مصدومه و گواهی طول درمان 
ارائه شده از سوی مشارالیها و مالحظه گزارش مرجع انتظامی و نظریه افسر تصادفات که 
ضمن بازسازی صحنه حادثه، متهمه را به عنوان راننده یك دستگاه خودروی سواری پراید 
به شماره انتظامی ایران 13-186 م 89 بعلت عدم توجه کافی به جلو حین رانندگی در 
مسیر خالف، مقصر حادثه تشخیص داده اند و اینکه دادسرا در جهت دسترسی به متهمه 
و اقامتگاه وی توقیفی حاصل ننموده و متهمه علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه در مرحله 
تحقیقات مقدماتی دادسرا منتشره در روزنامه نصف جهان به شماره 846- 87/7/26 و 
علی رغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی از طریق جراید که آگهی احضار وی نیز در روزنامه 
زاینده رود )به شماره 204-88/11/13 درج گردیده است( حضور نیافته و الیحه ای نیز 
در دفاع از خود تقدیم ننموده است لذا وقوع و انتساب بزه فوق به وی محرز و مسلم 
می باشد دادگاه مستنداً به مواد 294، 367، 484، 717 قانون مجازات اسالمی، متهمه را 
از باب جنبه عمومی بزه ارتکابی با اعمال بند یك ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از 
درآمدهای دولت به پرداخت مبلغ یك میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و از باب 
جنبه خصوصی آن بعلت ایراد صدمه بدنی غیرعمدی منجر به ایجاد کبودی پوس��ت 
خلف سر ایشان به تادیه 3 دینار دیه و منجر به ایجاد کبودی زانوی چپ و کبودی زانوی 
راست وی به تادیه جمعاً 3 دینار دیه و منجر به ایجاد تورم پوست خلف سر، به تادیه 
8 دهم درصد از دیه کامل به عنوان ارش در حق آن مصدومه محکوم می نماید. بدیهی 
است چنانچه به علت متهمه شناسائی و جهت اجرای حکم حضور نیابد در اجرای ماده 
10 قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی 
در مقابل اشخاص ثالث، پرداخت دیه از محل موجودی صندوق تأمین خسارتهای بدنی 
بالمانع می باش��د. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 

همین دادگاه است. 
خ چهارباغ باال- خ نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه دو- اتاق 

شماره 253
1078/ م الف

عبدالمجید کلیشادی- رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی اصفهان



مردمک

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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میراث فرهنگی و گردشگری

اش��یای موجود در انب��ار عالی قاپو 
جهان��ی  مجموع��ه  پای��گاه  توس��ط 
نق��ش جه��ان مرم��ت و س��اماندهی 

می شود.
به گ��زارش فارس، فریبا س��عیدی 
انارک��ی، مدیر پای��گاه مجموعه جهانی 
نق��ش جه��ان، در ادام��ه ب��ا اش��اره به 
فعالیت ه��ای اجرای��ی پای��گاه گفت: 
در ح��وزه فعالیت های اجرای��ی در این 
پای��گاه ح��دود 35 م��ورد در این چند 
س��ال اخیر انجام شده اس��ت. سعیدی 
انارکی نخس��تین اقدام در این راس��تا را 
راه اندازی پایگاه، پاکس��ازی، ساماندهی 
و مرمت قس��مت های آسیب دیده دفتر 
پایگاه اعالم کرد. وی گفت: شناس��ایی، 

مستندنگاری، مرمت و ساماندهی کاشی ها و اشیای موجود در انبار عالی قاپو، تجهیز و چیدمان 
دفتر پایگاه، تکمیل عملیات نازك کاری 40 حجره از حجرات فوقانی میدان امام نیز از برنامه های 
اجرایی پایگاه اس��ت. سعیدی انارکی ادامه داد: همچنین تجهیز تأسیسات الکتریکی 40 حجره، 
تکمیل دو سوم عملیات بازسازی راه شاهی نیز انجام شده )راه شاهی راهی است که در جبهه 
غربی عالی قاپو قرار دارد و کاخ عالی قاپو و میدان را به مجموعه بناهایی که در سمت چهل ستون 
قرار داشتند و به سمت باغ شاهی می رفتند وصل کرده است( و در حال حاضر مرمت آن همچنان 
ادامه دارد. همچنین  مدیر پایگاه مجموعه جهانی نقش جهان با بیان اینکه مرمت کاشی های مسجد 
امام اصفهان یکی از برنامه های اجرایی پایگاه مجموعه جهانی نقش جهان بود، گفت: پاکسازی و 
مرمت کاشی های مسجد امام و تکمیل عملیات نازك کاری 28 حجره از حجرات فوقانی میدان 
امام، اجرای تأسیسات الکتریکی 28 حجره نیز از دیگر اقدامات اجرایی پایگاه در این مجموعه 
بود. فریبا سعیدی انارکی افزود: مرمت و ساماندهی پشت بام 40 دهانه مغازه از بازار میدان امام، 
پاکسازی و مرمت در چوبی بزرگ ورودی مسجد امام، پاکسازی و مرمت درهای چوبی سالن 
موس��یقی عمارت عالی قاپو و مرمت و ساماندهی بام ها و راه پله شاهی عمارت عالی قاپو نیز 
صورت گرفته است. وی ادامه داد: مطالعات پایداری و بهسازی بنای تاریخی مسجد امام و تهیه 
پیش��نهادهای طرح پیشگیری آس��یب های وارده به بنا نیز از سوی این پایگاه انجام شده است. 

به گزارش ایرنا معاون حفظ،  احیاء و ثبت 
آثار تاریخی س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری گفت: پرونده باغات 
ایرانی به عنوان میراث غیرمنقول و جنگل های 
مانگ��رو به عنوان میراث طبیعی برای ثبت در 
فهرست آثار جهانی سازمان علمی،  فرهنگی 
و تربیتی ملل متحد )یونس��کو( تهیه و به این 
سازمان ارسال شده است. مسعود علویان صدر 
اظهار داش��ت: برای ثبت آثار در س��ال آینده 
میالدی، پرونده های این آثار باید امسال تهیه و 
به یونسکو ارسال شود، که این کار انجام شده 

است و ما هم اکنون منتظر ورود کارشناسان این سازمان برای بررسی موارد پیشنهاد شده جهت 
ثبت در پرونده میراث جهانی هستیم. معاون حفظ و احیای میراث فرهنگی در مورد ثبت جهانی 
آثار معنوی )ناملموس( نیز توضیح داد: امسال پنج پرونده شامل تعزیه،  ورزش های باستانی،  فرش 
ایرانی،  فرش عش��ایری فارس، موسیقی بخشی های خراسان شمالی و چهار پرونده میراث در 
خطر شامل روش سنتی دریانوردی در خلیج فارس، زری بافی، مخمل بافی و نقالی در مجموعه 
9 پرونده به یونسکو ارسال شده است. علویان در پاسخ به این سؤال که چرا نام دانشمندان ایرانی 
که از سوی کشورهای دیگر همواره در حال تاراج شدن هستند،  در قالب دانش سنتی و علوم آنها 

در یونسکو به ثبت نمی رسد، گفت: در این زمینه نیز اقداماتی در دست انجام است.

ط��رح بیم��ه س��رمایه گذاری در گردش��گری ب��ا هدف تضمی��ن و باال ب��ردن امنیت 
سرمایه گذاری در این حوزه از سوی س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
پیگیری می ش��ود. به گزارش میراث آریا سیدحس��ن قدمگاهی؛ مدی��رکل دفتر طرح های 
توسعه و تسهیالت معاونت سرمایه گذاری و طرح های سازمان میراث فرهنگی گفت: کشور 
ای��ران از قابلیت های بس��یار باالیی در حوزه س��رمایه گذاری برخوردار اس��ت و یکی از 
اقدامات��ی که در این راس��تا باید انجام ش��ود، جذب س��رمایه گذاران داخلی و خارجی و 
اطمینان بخشی نسبت به بازگشت سرمایه است. وی ادامه داد: از آنجا که تبلیغات منفی و 
غیر واقعی بس��یاری علیه جمهوری اسالمی ایران در سطح بین المللی انجام می شود، الزم 
اس��ت اطمینان بیشتری برای سرمایه گذاران ایجاد کنیم. قدمگاهی با بیان اینکه بیمه کردن 
بازگش��ت س��رمایه در فرصت های سرمایه گذاری نش��ان دهنده اطمینان دولت جمهوری 
اس��المی ایران از توجیه اقتصادی و قابلیت های گردش��گری کش��ور در این زمینه است، 
تصریح کرد: این اقدام می تواند از طرح های خاص و ویژه آغاز ش��ود، که در این راس��تا 
س��ازمان، پیگیری های جدی برای اختصاص یارانه جهت پرداخت هزینه های بیمه مذکور 
را در دستور کار خود قرار داده است. مدیرکل دفتر طرح های توسعه و تسهیالت معاونت 
س��رمایه گذاری و طرح ها بیان کرد: متن پیش��نهادی این طرح برای مطرح شدن در هیأت 
وزیران از سوی حمید بقائی؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردشگری به اسفندیار رحیم مشایی مشاور و رئیس دفتر رئیس جمهور، ارسال 
ش��د، تا این موضوع در دس��تور کار هی��أت دولت قرار گیرد. به گفت��ه قدمگاهی در متن 
پیشنهادی چنین آمده است: س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می تواند 
فرصت های س��رمایه گذاری در حوزه گردش��گری و صنایع دستی را که دارای توجیه فنی 
و اقتصادی مناس��ب باشد، در مقابل ریسك های تجاری اعم از ریسك سیاسی، اقتصادی، 
بالیای طبیعی و... بیمه کرده و تمام یا بخشی از هزینه آن را از محل اعتبارات کمك های 
فنی و اعتباری خود پرداخت کند. بیمه مرکزی جمهوری اس��المی ایران موظف اس��ت، 
حداکثر ظرف مدت ش��ش ماه پس از تاریخ ابالغ این مصوبه ش��رایط الزم برای ارائه این 

خدمات توسط شرکت های بیمه را ایجاد کند.

حمیدرض��ا صادق��ی ش��هردار نیاس��ر 
گفت: ثبت جهانی آیین گالبگیری نیاس��ر 
از س��وی پایگاه میراث فرهنگی این ش��هر 
پیگیری می ش��ود و اقدام��ات خوبی انجام 

شده است. 
وی اف��زود: پرونده ثب��ت جهانی آیین 
گالبگیری نیاسر به س��ازمان یونسکو ارائه 

شده است. 
شهردار نیاسر خاطرنشان کرد: چنانچه 
مراس��م گالبگیری نیاسر ثبت جهانی  شود، 

دیگر ش��اهد موازی کاری هایی در شهرهای شیراز، کرمان و مشهد نخواهیم بود. شهردار 
نیاس��ر سطح زیرکشت گل محمدی در بخش نیاس��ر را حدود 1300 هکتار اعالم کرد و 
گفت: همه س��اله با آغ��از فصل گالبگیری، خیل عظیم گردش��گران داخلی و خارجی به 

شهرستان کاشان و به ویژه شهر نیاسر سرازیر می شوند. 
ش��هر سبز نیاس��ر در 30 کیلومتری غرب شهرستان کاش��ان از جمله مراکز مهم مورد 
توجه گردش��گران است. عالوه بر برگزاری جشن گل محمدی و آیین گالبگیری، وجود 
جاذبه های تاریخی و طبیعی نظیر بنای چارتاقی ساسانی، باغ تاالر، غار رئیس، آبشار زیبا 
و درختان کهنس��ال از جمله جاذبه هایی اس��ت که اسقبال گردشگران از این شهر را سبب 

شده است.

   جواد کشتگر
در خرم آباد پس از بازدید مناره آجری آن، کمی جلوتر س��ری هم به 
س��نگ نوشته عهد ملك شاه سلجوقی زدیم که بر روی آن به زبان کوفی، 
فرمان امیر عاصف در خصوص بخشش علفچرا و برخی سنت های ناپسند 
را حك کرده بودند. گرسنگی دیگر مجال بازدید را از ما می گرفت؛ روانه 
پارك جنگلی شدیم؛ پس از پهن کردن زیرانداز قابلمه غذا را از کیف های 
دوچرخ��ه بیرون آوردی��م و این من را به باور س��فر نزدیك و نزدیك تر 
س��اخت. پس از گذشت زمان کوتاهی با هدف بازدید از پل کشکان رود، 
وس��ایل و کیف های دوچرخه ها را بس��تیم و به سوی باختر خرم آباد به 
راه افتادیم. نم موجود در هوا ما را بر آن داش��ت، تا لباس های گرممان را 
بیرون آوریم. استان لرستان مملو از مناطق کوهستانی بود. رفته رفته طبیعت 
زیبای لرس��تان جلوه گر می شد. در تاریکی شب بود، که به کانکس کنار 
جاده برخورد کردیم، به نظر جای مناسبی برای استراحت شب می آمد. در 
دل کوهس��تان های منطقه بودیم و باران در حال باریدن بود. با درخواست 
ما موافقت ش��د، اتاقی سیار با یك کرس��ی برقی به ما دادند، به نظر کافی 
می آمد. با صرف شامی سبك در کیسه خوابهایمان آرام گرفتیم. نیمه شب 
بود که از ش��دت س��رما از خواب پریدیم و جایی نزدیك تر به کرسی به 
خ��واب رفتیم. صبح فردا زمانی که از اتاق بی��رون آمدیم، صحنه ای ما را 
به حیرت آورد. آری ما درس��ت شب را در مقابل پل باشکوه کشکان رود، 
آرام گرفته بودیم. در آن لحظه تنها چیزی که ذهنم را مشغول ساخته بود، 
برداشت عکسی از آن صحنه زیبا بود. فاصله تصور تا واقعیت فرسنگ ها 
بود. از پلی که در مقابل آن بود گذش��تیم تا به زیر دهنه های پل کش��کان 

رس��یدیم. درس��ت در زیر یکی از دهنه ها آواری از سنگ های شکسته و 
فروریخته به چش��م می خورد، که نش��ان از فرس��ودگی پل بود. کارگران 
محلی می گفتند این فروریختگی مربوط به چند روز پیش است. دادرسی 
نبود، از 13 دهنه آن تنها 6 دهنه اس��توار مانده بود که آنها نیز در حال فرو 
ریختن بودند. بلندای این پل که دارای آب شکن های بیضی شکل و بزرگ 

بود بین 20 تا 30 متر و درازای آن به 340 متر می رس��ید. نزدیك به هزار 
سال از عمر آن می گذشت، ولی شکوه آن هر انسانی را بهت زده می کرد.  
این پل مربوط به دوره هخامنش��یان و ساسانیان بود و در محور باستانی و 
تاریخی راه ش��اهی یعنی از شوش به سمت هگمتانه قرار داشت. صبحانه 
را در کنار پل خوردیم و به راه افتادیم. چهارمین روز اس��فند بود که ما در 
دل بلندی های منطقه در حال رکاب زدن بودیم. بهار فرش س��بزش را بر 
تپه ها گس��ترانده بود و درختچه های بلوط به زیبایی منطقه افزوده بودند. 
رکاب می زدیم. محو تماشا در گذر از سراشیبی های راه بودیم؛ زمان طی 
ش��د و خورشید در حال پنهان ش��دن در میان کوه های بلند منطقه بود. از 
روس��تای »اش��تره گل گل« هم گذر کردیم تا به یك سه راهی رسیدیم. با 
پیشنهاد من آلونکی را با قیمت ناچیز کرایه کردیم. تنها به دنبال جایی بودیم 
که هم بتوانیم تا صبح بخوابیم و هم وسایل و دوچرخه ها در امنیت کامل 
باشند و آن اتاقك کوچك، خواسته ما را برآورده می کرد و آن شب با تمام 
خاطراتش گذش��ت. صبح روز بعد آغازگر فردایی دوباره بودیم. صبحانه 

نخورده دل به جاده ها سپردیم.
ما به چپ رفتیم؛ راهی که ما را به »پل دختر« و جنوب استان می رساند. 
سرانجام پس از طی مسافت 172 کیلومتر، بقایای پل تاریخی دختر پدیدار شد. 
تنها بخش کوچکی از پل قابل دیدن بود و بخش قابل توجه آن نابود شده بود. 
این پل در ورودی شهر پل دختر قرار داشت؛ 110 کیلومتری جنوب خرم آباد. 
این پل که در محل به »پل کر و دختر« معروف بود در دوره ساسانیان به دستور 

شاپور ساسانی بر فراز رودخانه خروشان کشکان رود گسترانده شده بود. 
ادامه دارد...

   شاهین سپنتا
جش��ن گل سرخ جزء رس��وم و آداب 
کهنی اس��ت. جشنی سرش��ار از جلوه های 
زیب��ای بهار در ش��هری ک��ه دل انگیزترین 
بهاره��ا را در میان ش��هرهای ای��ران دارد. 
ش��هری با گنبده��ای فی��روزه ای غرق در 
گل های پیچ در پیچ و گلدس��ته های تا اوج 
آسمان قد کشیده؛ باغ ش��هری، که هنوز در 
گوشه گوشه اش می توان بازمانده های درختان 
کهنسال باغ های تاریخی  آن را یافت. گلرخ 
ش��هری که این بخت را داشته تا زنده رود، 
زندگی را در آغوش��ش جاری و از جریان 

زندگانی سیرابش کند.
و  به��اران  بهاری تری��ن  از  س��خن 
بهش��تی ترین اردیبهش��ت در می��ان هم��ه 
ش��هرهای ایران زمین اس��ت؛ بهارانی پر از 
گل های سرخ در دستان مردمان عاشق پیشه 
ش��هر زنده رود. سخن از شهری است که از 
دید نویسنده »صفیر سیمرغ« در دمدمه های 
اردیبهشت چون شاهزاده افسون شده افسانه 
است، که طلسمش را شکسته اند و آرام آرام 
از خواب بیدار می شود و شکوفه های به و 
بادام رویاهای پرپر شده اویند و بید مجنون 
معشوقه ای است که زلف های خود را بر او 

افشانده است. سخن از اصفهان است. 
س��تایش زیبایی های به��اری اصفهان، 
در سخنان و س��روده های دل انگیز بهاری 
بسیاری از سخن س��رایان پارسی گوی که 
در این س��امان زاده ش��دند و یا روزگاری 
گذرش��ان بر این دیار افتاده، به یادگار مانده 
است. اما نباید پنداشت که این ستایش ها تنها 
از سوی پروردگان این دیار بر زبان ها جاری 
شده است. چه بسیار بوده اند دلدادگانی که 
چون مدتی بر س��ر سفره این خوان بهشتی 
نشس��تند و از آب و هوایش سیراب شدند، 
چنان نمك گیرش ش��دند که خواس��تند تا 
خانه ابدی شان در اصفهان باشد و یا آنانی 
که از اینجا گذش��تند، ام��ا زیبایی های این 
شهر کهنس��ال را با جان و دل دیدند به رسم 
حق شناسی در یادداشت های برجای مانده 
از س��فر خود آنچه را دیده بودند، با راستی 
به روی کاغذ آوردند و اصفهان را »درخت 
پر گل بهشتی«، »نمونه ای از بهشت« و »گل 

سرخ جهان« نام نهادند.
بانو »ژان دیو الفوا« که در س��ال 1260 
خورش��یدی از اصفهان دیدن کرده، ش��هر 
اصفهان را »درخت پر گل بهشتی« می نامد 
و می نویسد: »... اصفهان که نصف جهان و 
زیباترین زیبایی های روی زمین اس��ت، در 
دنیا به درخت پر گل بهشتی معروف است. 
در بهار، هوا از بوی گل های زیاد کاماًل معطر 
شده و مایه سرور و نشاط فراوان است... «. 
»هربرت«، گردشگر انگلیسی نیز پس از 
دیدار از اصفهان این ش��هر را »نمونه ای از 
بهشت« توصیف کرده و نوشته است: »... هیچ 
شهری در جهان دارای چنین منظره دلچسبی 
نیست و چنان سرسبز است، که شما ممکن 

است آن را نمونه ای از بهشت بنامید... «. 
»دکتر ویلز« انگلیس��ی هم که در دوران 
قاجار و در سال 1249 خورشیدی از اصفهان 
دیدن کرده در این باره می نویسد: »در حومه 
و اطراف اصفه��ان انواع گل و گیاه فراوانی 
می روید و آب و هوای اصفهان اس��تعداد 

پرورش گل های مختلفی را دارد... «.
»تاورنیه«، گردشگر فرانسوی هم که در 
دوره صفوی از اصفهان دیدار داشته، درباره 
اهمیت گل س��پاری در می��ان درویش های 
می نویس��د:  در س��فرنامه اش  اصفه��ان، 
»... این درویش ها از پیر و جوان به اقتضای 
فصل مقداری گل های گوناگون و اگر نباشد 

یك دسته گیاه و سبزی داخل کمربند خود 
ک��رده، بعد از آنکه موعظ��ه و نطق خود را 
تم��ام کردند، برگ ب��رگ از آن درآورده به 
کاسب ها و صنعتگران می دهند و مبلغی از 

آنها دریافت می دارند... «.
اما کمتر گردشگری است که از اصفهان 
دی��دار کرده و از گل ه��ای زیبای اصفهان 
ی��ادی نکرده باش��د. »ژولین« که در س��ال 
1279 خورش��یدی از اصفه��ان دیدار کرده 
در س��فرنامه خود برخی از گل های زیبای 
پرورشی اصفهان را در آن دوره نام می برد و 
می نویسد: »... در باغ های اصفهان گل های 
نس��ترن و خصوصاً گل س��رخ و گل هایی 
همچ��ون اژدر دهان، زبان در قفا، همیش��ه 
بهار، نرگس و شب بو به فراوانی وجود دارد 
و بوته های گل س��رخ به اندازه درخت ها 

بزرگ شده اند... «.
افزون ب��ر عموم مردم، بخش��ی از کار 
گل پروری، گل سپاری و گل آرایی نیز در 
دوره های مختلف تاریخی توس��ط افرادی 
که تخصص این امور را داشتند، در باغ های 
حکومتی انجام می ش��د و از این گل های 
پرورش��ی در جش��ن ها، آیین ها و مراس��م 
ویژه استفاده می کردند. برای نمونه شاعری 
متخلص به »عشق«، مراس��م گل آرایی پل 
»اهلل وردیخان« یا »س��ی و س��ه پ��ل« را در 
زمان »شاه عباس دوم« و به هنگام برگزاری 
جش��نی در س��ال 1051 هجری قمری، به 

زیبایی توصیف کرده است.
»پیر لوتی«، گردش��گر فرانسوی نیز که 
ب��ه  س��ال 1280 خورش��یدی و هم زمان با 
روزگار پادش��اهی مظفرالدین شاه به ایران 
س��فر کرد و سه س��ال بعد )1283( دیده ها 
و یادمان های خود را از این س��فر منتش��ر 
ساخت، در سفرنامه خود »به سوی اصفهان« 
این شهر را »شهر درخت و گل« می نامد و 
درباره فصل بهار در اصفهان و عالقه مندی 
بس��یار مردم اصفهان به گل های بهاری به 
ویژه گل س��رخ، می نویسد: »...گل؛ باز هم 
گل... گویی در این فصل بهار که بسیار زود 
به تابستان می پیوندد، مردم این شهر بیماری 
گل گرفته اند. همین که بامدادان پنجره اتاق 
را می گش��ایم، باغبان بی درنگ دس��ته ای 
گل س��رخ که به تازگی چیده و هنوز شبنم 
بامدادی بر آنها نشسته است، برایم می آورد. 
در چایخانه همراه چای سنتی، شاخه ای گل 
به افراد تقدیم می ش��ود و در کوچه و بازار 
همه مردم گل به دس��ت دارند...  گل سرخ 
 در همه جا فراوان اس��ت. همه قهوه چی ها 
و شیرینی فروش��ان طول راه، گل س��رخ در 
گلدان ها گذاش��ته و به کمربند خود هم گل 
آویخته اند. گدایان که در غرفه ها نشسته  اند 
نی��ز گل در دس��ت دارن��د و ب��ا آن بازی 
می کنند... برای من بسیار طبیعی است که در 
نزد این  مردم آرام که همیش��ه گل در دست 

دارند، بنشینم ... «.
خانم »مادفون روزن« جهانگرد سوئدی 
نی��ز که در س��ال 1313 خورش��یدی و در 
دوران قاجار از شهر اصفهان دیدن کرده، در 
سفرنامه خود با نام »س��فری به دور ایران« 
یادآوری می کند که به واسطه گل های سرخ 
به��اری در اصفه��ان، در آن زم��ان اصفهان 
را با نام »گل س��رخ جهان« می ش��ناختند: 
»...گل های سرخ اصفهان معروف است. از 
این روی اصفهان گل سرخ جهان، نام گرفته 

است... «.
»راج��ر اس��تیونس« ه��م که در س��ال 
1333 خورش��یدی از اصفهان دیدار داشته 
در س��فرنامه خود »سرزمین صوفی بزرگ«، 
اصفه��ان و گل ه��ای به��اری آن را چنین 

توصیف می کند: »... بین میدان نقش جهان 
ت��ا چهارب��اغ و در اطراف خیابان، هش��ت 
ردیف از درخت��ان صنوبر و درختچه های 
گل سرخ که به شکل حصار درآمده بودند و 
بوته های گل یاسمن که در بین آنها کاشته 
شده بودند، دیده می ش��د. در هر گوشه و 
کنار، باغچه های گل کاش��ته بودند و آنها به 

چهارباغ جلوه و شکوه می بخشیدند... «. 
ام��ا بی��ش از همه این گ��زارش ها، در 
گزارش جهانگ��رد ایتالیایی »پیترو دال واله« 
که در دوره صفوی از اصفهان دیدن کرده به 
جرئیات دقیق تر این آیین ها اشاره می شود. 
او در سفرنامه خود از برگزاری جشنی ویژه 
به نام »جش��ن گل سرخ« در اصفهان سخن 
می گوید: »... در ماه اول بهار، وقتی که گل 
سرخ می شکفد، یك شبانه روز به نام جشن 
گل سرخ مجالس شادی ترتیب می دهند و 
در آن روز مرد و زن از شهر بیرون می روند 
و به بازی و تفریح مش��غول می ش��وند و 
گل سرخ بر س��ر و روی هم می ریزند. در 
ش��هر نیز مردم در قهوه خانه ه��ا به آواز و 
ش��ادی برمی خیزند و هنگام شب جوانان 
خ��وب رویی که معم��والً در قهوه خانه ها 
خدمت می کنن��د در کوچه ها و بازارهای 
اط��راف میدان نقش جهان به صدای س��از 
شادی می کنند و جمع دیگری که طبق های 
پر از گل س��رخ بر سر دارند، در میان چراغ 
و مش��عل و فانوس بر سر و روی مردم گل 

می پاشند و در مقابل پولی می گیرند... «
از دی��دگاه ای��ن نگارنده، »جش��ن گل 
سرخ« در اصفهان که بسیاری از گردشگران 
جلوه هایی از آن را گزارش کرده اند و »دال 
وال��ه« به صراحت از آن نام می برد، با توجه 
ب��ه براب��ری زمانی آن با اوایل به��ار و زمان 
شکوفا شدن گل های سرخ آتشین، یادمانده 
جشن بهاری اردیبهش��ت گان است، که در 
ایران کهن در روز سوم یا اردیبهشت روز از 
اردیبهشت ماه برگزار می شده و سپس با نام 
»جشن گل سرخ« در شهرهای مرکزی ایران 
همچون کاشان و اصفهان برگزار شده است 
و جالب اینکه »کوشیار« در کتاب »المدخل 
فی صناعه احکام النجوم« از »گلستان جشن« 
ب��ه جای »اردی بهش��ت گان« ن��ام می برد 
و »هاش��م رضی« نی��ز در »گاهش��ماری و 
جشن های ایران باستان« آن دیدگاه را تأیید 

می کند. 
ام��ا جا دارد یادآوری ش��ود که منظور از 
»گل س��رخ« در همه گزارش هایی که پیش 
از این از آنها یاد کردیم به هیچ روی گل الله 
سرخ یا گل شقایق س��رخ  نیست )چون در 
ادب فارس��ی و گویش مناطق مختلف ایران 
زمین، گاه این گل ها را نیز گل س��رخ نامیده 
اند( بلکه منظور از گل س��رخ )گل سوری/ 
 Rosa گل آتش��ی( گیاهی است با نام علمی
gallica از تی��ره Rosacea ک��ه به صورت 
درختچه کوچك ب��ه ارتفاع یك و نیم متر و 
گاهی بیشتر است و دارای برگ های مرکب 
از 6 تا 7 برگچه است که گل های آن بیشتر به 
صورت منفرد بر روی ساقه می روید و گلبرگ 
های��ش دارای ب��وی مالیم و مطبوع اس��ت. 
این گ����������ل در برخ��ی از مناطق 
ای��ران ب��ه ص��ورت خ��ودرو می روی��د و 
گونه ه��ای مختل��ف آن را ب��رای تزئین یا 

گالب گیری پرورش می دهند. 
شاید دور نباشد روزگارانی که به همت 
مردم و مدیران ش��هری »جش��ن گل سرخ« 
باز در »ش��هر گل سرخ« زنده و برپا شود و 
س��بد سبد گل های سرخ زیبا در پیش روی 
مردمان سخت کوش این شهر و گردشگران 

عاشقش افشانده شود. 

مرمت اشیای موجود در انبار عالی قاپو 
و کاشی های مسجد امام

از سوی سازمان میراث  فرهنگی انجام می شود
پیگیری بیمه سرمایه گذاری در گردشگری

آیین گالبگیری ثبت جهانی می شود 

فرماندار شهرس��تان کاشان گفت: توسعه صنعت گردشگری در کاشان نیازمند فعالیت 
بیشتری است. حسینعلی حاجی افزود: با وجود اینکه ضعف در اطالع رسانی و تبلیغات 
خارج از کش��ور نیز، مانع توسعه گردشگری این شهرستان شده اما این شهرستان تنها در 
یك ماه گذش��ته از حدود یك میلیون و 700 هزار گردش��گر داخلی و خارجی پذیرایی 

کرده است. 

وی همچنین، آمادگی فرمانداری شهرس��تان کاشان را برای برنامه ریزی و استقبال از 
گردشگران مسلمان دیگر کشورها برای زیارت حرم مطهر سلطان علی بن امام محمد باقر 

واقع در مشهد اردهال این شهرستان اعالم کرد. 
وی اظه��ار داش��ت: کویری بودن منطقه کاش��ان و مناس��ب نبودن بس��تر الزم برای 
کشاورزی و نیز ذوق و هنر مردم این خطه موجب شده است تا مردم کاشان از نخستین 

تمدن هایی باشند، که به فرش بافی روی آورده و در آن تبحر خاصی پیدا کنند. 
وی، فرش پازیریك قدیمی ترین فرش دس��تباف یافته ش��ده در جهان و مرغوبترین 
فرش های فعلی موجود در موزه ها و نمایشگاههای کشورهای اروپایی را مصداق عینی 

این ادعا ذکر کرد.
وی همچنی��ن، در رابطه ب��ا اقدام های دولت در حمایت از صنعت فرش کاش��ان و 
جلوگیری از انقراض آن، اظهار داش��ت: حمایت از کارگاه ه��ای جمع بافی، بیمه کردن 
قالی بافان و اعطای وام و تسهیالت به صاحبان این کارگاهها برای تأمین مواد اولیه، تولید 

و فروش فرش هایشان از جمله این اقدامهاست.

     مهدی فقیهی
در ضل��ع جنوبی خیابان کمال 
و در قدیم��ی ترین مرکز ش��هری 
اصفهان )اس��پاهان( دوران باستان، 
محله ای ب��ه نام جویب��اره )ناحیه 
یهودی نش��ین( قرار گرفته، که آثار 
تاریخی ارزشمندی را در دل خود 
حفظ کرده اس��ت. یکی از آن آثار 
که به مناره های دارالضیافه مشهور 
است در اواسط ضلع جنوبی خیابان 
کمال، درس��ت نزدیکی بقعه شاعر 
شهید دوران ایل خانی )کمال الدین( 
در کوچ��ه ای به ن��ام »حاج کاظم« 
قرار گرفته که آثار س��ردری مجلل 
با دو من��اره جانبی در کنار آن دیده 
می شود. متأس��فانه به دلیل از بین 

رفتن کتیبه های این اثر تاریخی و نبود اطالعات کافی در مورد آن، دلیل ساخت و شکل گیری 
آن مجهول مانده اس��ت؛ ولی در عین حال پژوهش ها و تحقیقات انجام ش��ده پیرامون این بنا 
مؤید این مطلب است، که ساختمان مذکور بازمانده ای از بقایای یك مجموعه بزرگ یا میهمان 
سرای مجلل است که از قرن هشتم ه.ق بر جای مانده و به همین دلیل نیز به دارالضیافه مشهور 
است. بنابر اطالعات موجود اثر تاریخی مذکور در زمان سلطان الجایتو حاکم مغول )وی پس از 
اسالم آوردن نام خود را به محمد خدابنده تغییر داد(، معمور و برقرار بوده و در آن، کاروانیان و 
مسافران را میزبانی می کرده اند. در هر حال آنچه مسلم است، ارزش معماری و تاریخی این بنا 
است که با دارا بودن کتیبه های زیبایی به خط ثلث و تزئیناتی با کاشی به شکل معرق و معقلی، 
نگاه عالقه مندان به آثار تاریخی را به سوی خود جلب می کند. چند سال پیش که از این مناره 
بازدید کردم در قسمت فوقانی مناره و در زیر مقرنس های رفیع آن، بقایایی از یك کتیبه به خط 
ثلث سفید بر زمینه کاشی الجوردی به چشمی خورد، که متن اصلی آن در اثر مرور زمان از میان 
رفته و تنها دو کلمه »و من دخله« از آن بر جای مانده بود. داخل مقرنس ها و در هر سوسن یا 
طاس نام یکی از معصومین را به خط ثلث سفید و بر زمینه کاشی الجوردی این چنین نوشته 
بودند: محمد، و علی، و فاطمه، و الحسن، و الحسین. در ساقه منارها نیز با خط بنائی فیروزه ای 
بر زمینه شطرنجی آجری )معقلی( در هفت ردیف مختلف به ترتیب کلمات اهلل اکبر، اهلل، محمد، 
علی، حسن و حسین نقش شده بود. متأسفانه در حال حاضر نفوذ آبی که از فضای سبز ایجاد 
شده در کنار مناره به پایه ها و بدنه آن رسوخ کرده، باعث شده تا آثار نم و رطوبت تا ارتفاع یك 
متری ساقه های مناره دیده شود. گسترش رطوبت و خیس خوردگی قسمت تحتانی مناره ها را 
می توان از دو جهت مورد بررسی قرار داد، اول استفاده از سنگ و موزاییك های سیمانی برای 
پوشش کف پیاده روها و به کارگیری مخلوطی از مالت شن و سیمان برای نصب آنها، که باعث 
شده تا الیه ای سخت و غیرقابل نفوذ پدید آید و در نتیجه قسمتی از آب های جاری ناشی از 
بارش های شدید و شستشوی اماکن اطراف دو مناره پس از اینکه بر روی سطح پیاده رو جاری 
می شوند، با برخورد به پایه های مناره با بافت آجری و متخلخل آن رسوخ می کنند. همچنین 
روان شدن آب در جوی کناری خیابان مجاور دو مناره، ضمن اینکه باعث نفوذ آب به شکاف ها 
و درزهای اطراف مناره می شود، به تدریج سبب بزرگتر شدن ترك ها و شکاف ها شده و آب 
راه هایی کوچك را پدید می آورد که در صورت تماس با بنا به سرعت موجب فرسایش، از هم 
گسیختگی و جابه جا شدن الیه های آجری پایه های دو مناره می شود. در هر حال رسیدگی 

سریع و فوری به وضعیت بحرانی دو مناره دارالضیافه، ضروری به نظر می رسد. 

   جشن گل سرخ، در شهر گل سرخ

خبر
فرماندار کاشان:

کارهاي انجام شده براي توسعه گردشگري 
کاشان کافي نیست

مناره دارالضیافه
کمی نزدیک، کمی دور

سفر به لرستان و خوزستان 
)قسمت دوم(

باغات ایرانی ثبت جهانی می شود



   پژمان سلطانی
با شکس��ت دقیقه 87 تی��م پاختاکور 
ازبکستان مقابل الشباب عربستان، سپاهان 
از گردونه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
حذف ش��د تا قهرمانی ای��ن تیم در لیگ 
برتر کشور برای هواداران این تیم چندان 

خوشایند نباشد. 
اگر شاگردان قلعه نویی در ورزشگاه 
الخلیفه ام��ارات بازی را با دو گل به تیم 
العی��ن واگذار نکرده بودن��د و به مرحله 
بع��دی صعود می کردن��د، روز دوازدهم 
اردیبهشت با تس��اوی مقابل ابومسلم در 
شهر مش��هد قهرمانی این تیم بیشتر قابل 
تحسین بود. تا جواب دندان شکنی باشد 
برای کسانی که ادعا می کنند سپاهان در 
لیگ برتر با ناباوری به صدر جدول تکیه 
زده اس��ت. ولی حیف ک��ه خیلی زود با 

لیگ قهرمانان وداع گفت. 
س��پاهانی که در مقاب��ل العین دیدیم 
فقط یك احمد جمش��یدیان را در ترکیب 
نداش��ت که ج��ای خالی او ب��ه وضوح 
دیده ش��د. آیا امیر قلعه نوعی فکر چنین 
روزهایی را نکرده ب��ود؟ احمد آل نعمه 
در دو بازی آخر س��پاهان برابر الش��باب 
عربس��تان و راه آهن ش��هر ری به عنوان 
مدافع پوششی خیلی خوب جواب داد و 

خودش بارها در مصاحبه هایش گفته که 
دوس��ت دارم در دفاع پوششی که پست 
شخصی من است بازی کنم. اما سرمربی 
س��پاهان از او در جناح چپ خط دفاعی 

این تیم استفاده کرد.

روی گل اول العینی ها محس��ن بنگر 
چه پنالتی کودکان��ه ای را تقدیم حریف 
ک��رد و در گل دوم اماراتی ه��ا نیز هادی 
عقیلی مدافع باتجربه تیم ملی کش��ورمان 
پای خود را جلوی ضربه سانتر قرار نداد 
تا ب��ه راحتی این بازیکن برای دومین بار 

دروازده زردپوش��ان اصفهانی را باز کند، 
ابراهیم توره و عماد رضا که در لیگ برتر 
کش��ور به ط��ور مش��ترك 34 گل به ثمر 
رس��انده اند و خطرناك ترین زوج خط 
حمله لیگ نهم را یدك می کشند، مقابل 
نماینده امارات بدتری��ن بازی خود را به 
نمایش گذاش��تند تا هواداران اصفهانی را 
در پای گیرنده های خود نود دقیقه جان 

به لب کنند. 
آری پایان تلخی برای امیرخان طالیی 
و سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا رقم خورده 
اما تیم مس کرمان که حتی خوشبین ترین 
ه��واداران هم فکر نمی کردن��د این تیم به 
دور بعدی راه یاب��د در بازی مقابل الهالل 
عربس��تان که در کرمان انجام شد با اقتدار 
توانس��ت این تیم عربستانی را با حساب 3 
ب��ر 1 از پیش روی ب��ردارد و با 9 امتیاز به 
عنوان تیم دوم به مرحله حذفی صعود کند 
و در دیگر بازی این گروه دو تیم السد قطر 
و االهلی امارات در دقیقه 93 به تس��اوی 2 
ب��ر 2 رضایت دادند و اگ��ر اماراتی ها گل 
تس��اوی را در دقیق��ه 93 به ثمر نرس��انده 
بودند، حاال تیم قطری به جای مس کرمان 
صعود می کرد از این رو تساوی این دو تیم 
شیرین تر از پیروزی خود مس در مصاف 

با الهالل عربستان بود. 

مرب��ی تی��م تکواندو اس��تان اصفهان 
گف��ت: بازیکن��ان اعزام��ی ای��ن تیم به 
مس��ابقات بی��ن المللی آس��یابهای بادی 
هلند زیر نظر شورای فنی هیأت تکواندو 
اس��تان اصفه��ان انتخاب خواهند ش��د. 
اکبر س��عیدزاده در گفتگو ب��ا ایرنا افزود: 
مس��ابقات بین المللی تکواندو آسیابهای 
بادی هلند، هفتم خرداد ماه آغاز می شود 
و تیم اصفهان به نمایندگی از کش��ورمان 

در این پیکارها شرکت خواهد کرد. 
وی اف��زود: ب��رای ای��ن مس��ابقات 
20 بازیک��ن ب��ا نظر ش��ورای فنی هیأت 
تکواندو اصفهان به اردوی آماده س��ازی 
دعوت شده اند و براساس کارایی آنها در 
اردوی آماده سازی انتخاب خواهند شد. 
وی اظهار داش��ت: دو یا سه تکواندوکار 
ب��رای هر وزن در اردو حض��ور دارند و 
تا زمان اعزام تیم به مس��ابقات یاد ش��ده 
تعداد اعضای تیم به هش��ت ورزش��کار 
کاهش می یابد. س��رمربی تی��م منتخب 
تکواندو اس��تان اصفهان با اشاره به اینکه 
اس��امی 20 ورزش��کار حاضر در اردوی 

آماده سازی تیم اصفهان به شورای برون 
مرزی س��ازمان تربیت بدنی اعالم ش��ده 
است، گفت: در س��الهای گذشته به دلیل 
عدم صدور وی��زای تعدادی از بازیکنان، 

تیم م��ا با مش��کل مواجه ش��د، از اینرو 
براساس تجربیات گذشته، تمام بازیکنان 

به شورای برون مرزی معرفی شدند. 
سعیدزاده افزود: چنانچه بازیکنی در 
اردو دچار مصدومیت شود، فرد دیگری 

جایگزین خواهد شد و دست مربیان برای 
استفاده از بازیکن جایگزین باز است. 

وی از رضا نادریان، علیرضا نصرآزادانی، 
محمدرض��ا باب��ادی، داوود عبدالرضایی 
و جالل خدامی به عن��وان بازیکنان ملی 
پ��وش این تیم نام برد و تصریح کرد:  این 
بازیکن��ان، تیم اصفهان را در مس��ابقات 
بین المللی آسیابهای بادی هلند همراهی 

می کنند. 
مرب��ی تی��م منتخب تکواندو اس��تان 
اصفه��ان درباره حض��ور نصرآزادانی که 
باید به همراه تیم ملی در مس��ابقات بین 
الملل��ی قزاقس��تان حاضر ش��ود، گفت: 
مسابقات قزاقستان ششم خرداد ماه پایان 
می یاب��د و ای��ن بازیک��ن چنانچه دچار 
مصدومیت نش��ود، می تواند به تیم ما در 

هلند ملحق شود. 
وی تأکی��د کرد: هدف تیم اصفهان از 
شرکت در مسابقات بین المللی آسیابهای 
بادی هلند، کسب عنوان قهرمانی است و 
امیدوارم با دستیابی به این هدف، نماینده 

شایسته ای برای تکواندو ایران باشیم.

به گزارش فارس دو نفر از بوکسورهای استان چهارمحال و بختیاری به دومین مرحله از اردوی 
تیم ملی در آکادمی ملی المپیك راه یافتند. براساس دعوت فدراسیون بوکس ناصر عباسی و صادق 
فرج زاده در دومین مرحله اردوی تیم ملی بوکس حضور خواهند داشت. گفتنی است عباسی و 

فرج زاده پیش از این نیز سابقه عضویت در تیم ملی بوکس را در کارنامه ورزشی خود داشتند.

رئیس هیأت گلف اصفهان گفت: به دلیل تعداد کم ورزشکاران گلف باز در اصفهان، 
اولویت نخس��ت هیأت، آموزش به عالقمندان اس��ت. محسن شیرانی در گفتگو با فارس 
اظهار داشت: با احداث خانه گلف اصفهان، گامی مثبت برای معرفی و آموزش این رشته 
به عموم مردم برداش��ته ش��ده و امیدواریم طی یکی دو سال آینده، تعداد ورزشکاران این 

رشته در اصفهان به یك هزار نفر برسد.

سرپرست فدراسیون وزنه برداري کشور گفت: بنا داریم تا در مراکز استان هاي کشور، یك 
خانه وزنه برداري تأسیس و راه اندازي کنیم. به گزارش ایرنا حسین رضازاده افزود: برهمین اساس 
رایزني ها و نشست هایي را با علي سعیدلو معاون رئیس جمهوري و رئیس سازمان تربیت بدني 
داش��ته ایم. به گفته وي، در این نشست ها با توجه به وجود استعدادهاي فراوان در این رشته در 
سراسر کشور، موافقت هاي خوبي نیز صورت گرفت و به زودي کار ساخت این خانه هاي وزنه 

برداري آغاز خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران گفت: تا وقتی که من در پرسپولیس هستم به هیچ فردی 
اجازه نمی دهم به احمدرضا عابدزاده بی احترامی کند.  علی دایی اظهار داشت: من به تمام آنها که 
در تیم پرسپولیس به تشویق بازیکنان می پردازند، اعتقاد دارم اما از افرادی که در خصوص عابدزاده 
حرف  های نامربوط زدند ناراحت هستم. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران افزود: مطمئن باشید 
تا وقتی که من در تمرینات پرسپولیس در نقش سرمربی هستم به هیچ فردی اجازه نمی دهم که به 

احمدرضا عابدزاده که بزرگ پرسپولیس است بی احترامی کند. 

دیه گو مارادونا که اواخر سال 2008 هدایت تیم ملي فوتبال آرژانتین را بر عهده گرفت، به 
خبرنگاران گفته است: خط زدن نام برخي از بازیکنان از ترکیب نهایي این تیم برایش سخت است. 
مارادونا از زماني که به خدمت تیم ملي آرژانتین درآمده بیش از 100 بازیکن را به این تیم دعوت 
کرده است از این رو براي انتخاب 23 نفر نهایي، دوره سختي را پیش رو خواهد داشت. تیم هاي 
راه یافته به جام جهاني باید تا روز 11 می اسامي 30 بازیکن را به فیفا اعالم کرده و تا اول ژوئن 
فهرست 23 بازیکنان خود را نهایي کنند. مارادونا در اینباره گفت: حذف تعدادي از بازیکنان که در 
این مدت نهایت تالش خود را انجام داده اند، یا آنهایي که عملکرد بسیار خوبي در فصل جاري 
داشته اند، برایم خیلي سخت است. سرمربی آرژانتین افزود: اما مجبورم انتخاب کنم و به همین 

دلیل برخي به ناچار حذف خواهند شد.

   پژمان غفاری
اولین گردهمایی مش��ترك مس��ئوالن تربیت بدنی شهرها، بخش��های تابعه و رؤسای 
هیأت های ورزشی شهرستان اصفهان در سال 1389 با حضور دکتر حسن کامران نماینده 
مردم اصفهان در مجلس، دکتر خدابخش مدیرکل تربیت بدنی استان در مهمانسرای شهید 

فرزانه هوانیروز برگزار شد. 
احمد جمشیدی رئیس تربیت بدنی شهرستان اصفهان در این مراسم توضیح داد: توصیه 
من به هیأت های ورزشی شهرستان این است که با برنامه ریزی مدون و شناسایی اهداف 
می توانیم به موفقیتهای فراوانی برس��یم. وی ادامه داد: بدون هدف اگر پیش رویم به جایی 

نخواهیم رسید. 
پایان هر فصل باید دید که آیا توانسته ایم به اهداف خود برسیم یا نه؟ 

جمش��یدی به اعتبارات تربیت بدنی اشاره کرد و گفت: در سال های قبل اعتبارات کم 
بوده امیدواریم با آمدن دکتر خدابخش این اعتبارات افزایش یابد و با همکاری و همدلی شما 

دوستان )رؤسای هیأت ها( و حمایت خدابخش موفقیتهای الزم را کسب کنیم.
دکتر خدابخش: اکثر سالن ها در اختیار هیأت ها قرار می گیرند.

در ادامه مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان با بیان اینکه دکتر ذاکر اصفهانی یك مدیر 
برنامه ای است، ابراز خوشحالی کرد و گفت: خوشبختانه استاندار اصفهان یك مدیر برنامه ای 
است که به ورزش اهمیت فراوانی می دهد. همه مجموعه استانداری در فکر این هستند که هر 
چه زودتر ورزشگاه نقش جهان به بهره برداری برسد. وی به شهرستان اصفهان اشاره کرد و 
توضیح داد: پنجاه درصد جمعیت استان در شهر اصفهان ساکن هستند که هم می تواند تهدید 

و هم فرصت باشد. 
تهدید از این نظر که باید برای جمعیت جوان که غالب جامعه هستند، اماکن ورزشی 
فراوانی را ایجاد کرد و فرصت از این جهت که با برنامه ریزی می توان از این جوانان برای 

پیشبرد ورزش استان بهره برد. 
خدابخش ادامه داد: شهرداری اصفهان توجه ویژه ای به ورزش همگانی دارد که این فقط 
در اصفهان و تهران وجود دارد. همچنین وجود دو باشگاه بزرگ سپاهان و ذوب آهن خودش 
یك فرصت طالیی برای شهرمان است. آموزش و پرورش و بسیج هم از فرصت های خوب 
شهر اصفهان به حساب می آید. خدابخش فاصله اداره کل تربیت بدنی استان با هیأت ها را 
شبیه ستاد و صف دانست و توضیح داد: کار ستاد برنامه ریزی ایجاد تفکر و حمایت مالی 
از هیأت ها و وظیفه صف انجام دادن اهداف است، که اصفهان نیاز به نوشتن برنامه جامع 
تری دارد. وی اضافه کرد: تمام س��الن هایی که در اس��تان وجود دارد را در اختیار هیأت ها 
قرار می دهیم تا کارهای اجرایی خود را انجام دهند و همچنین دویست میلیون تومان بودجه 
تخصیص به شهرستان اصفهان داده خواهد شد. وی در پایان افزود: کار برنامه ای کار عجله ای 

نیست و با زمان و حوصله باید انجام شود.
امین کریمیان: از انتقاد ناراحت نشوید

امین کریمیان مشاور رسانه ای احمد جمشیدی رئیس تربیت بدنی شهرستان اصفهان در 
مراسم گردهمایی مشترك مسئوالن تربیت بدنی شهرها و بخشهای تابعه شهرستان اصفهان 
گفت: همه هیأت ها باید فعالیت های ورزشی خود را رسانه ای کنند و با رسانه ها تعامل 
خوبی داش��ته باشند. وی ادامه داد: نباید از انتقادات خبرنگاران ناراحت شد، بلکه برای رفع 
عیب های خود باید استفاده کرد، کریمیان رو به رؤسای هیأت ها کرد و اظهار داشت: همه 

هیأت ها باید سایت خود را راه اندازی کنند. 
وی به مسابقات فوتسال جام رسانه ها اشاره کرد و گفت: کمتر از بیست روز دیگر دومین 
دوره مسابقات فوتسال جام رسانه ها را برگزار خواهیم کرد. اینگونه رقابت ها تعامل فراوانی را 

بین رسانه ها و تربیت بدنی به وجود می آورد. 
مشاور رسانه ای احمد جمشیدی در پایان افزود: هیأت ها نباید فقط حرف بزنند بلکه باید 

عمل کنند و فعال باشند و شما باید ثابت کنید که هیأت های ورزشی فرزند ناخوانده نیستند.

احمد جمشیدی:
با برنامه ریزی مدون به اهداف می رسیم

دعوت از 2 بوکسور چهارمحال و بختیاري
 به اردوي تیم ملي

آموزش، اولویت نخست هیأت گلف است

رضازاده: 
در هر مرکز استان، یک خانه وزنه برداري 

تأسیس مي شود

دایي:
به هیچ فردي اجازه نمي دهم 
به عابدزاده بي احترامي کند

دردسرهاي مارادونا در اعالم ترکیب نهایي 
تیم ملي فوتبال آرژانتین

   شهرکرد
   خبرنگار زاینده رود

مدیرکل تربیت بدني چهارمحال و بختیاري گفت: سرانه اماکن ورزشي بانوان این استان یك 
صدم متر مربع اس��ت. محمود شمس��ي پور افزود: افزایش سرانه ورزشي براي این قشر نیازمند 
اجراي یك برنامه ریزي راهبردي اس��ت. وي بیان داش��ت: تاکنون تنها چهار سالن سر پوشیده 
ورزش��ي به مساحت پنج هزار و 14 مترمربع در سطح اس��تان براي بانوان احداث شده است و 
سالن جدیدي براي بانوان  در دست ساخت نیست. وي با اشاره به اینکه بانوان براي فعالیت هاي 
ورزشي در محیط باز با محدودیتهایي مواجه هستند، تصریح کرد: این امر ضرورت اختصاص 

اعتبار براي توسعه سالن هاي ورزشي چند منظوره را دو چندان کرده است.

سرانه اماکن ورزشي بانوان 
چهارمحال و بختیاري یک صدم متر مربع است

اشکها و لبخندهای لیگ قهرمانان

شــــیرهای  زرد  در قــــفس

مربي تیم تکواندو اصفهان: 
انتخاب بازیکنان اعزامي به هلند با نظر شوراي فني هیأت

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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ورزش

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353501769
شماره پرونده: 8709980358301351

شماره بایگانی شعبه: 880143
تاریخ تنظیم: 88/12/23

متهمین:
1 – آقای محمد حاتمی فعاًل مجهول المکان
2 – آقای رمضان محبی فعاًل مجهول المکان

3 – آقای اسماعیل دیناروم متهم، به نشانی: اهواز، کوی طالقانی، الین10، پالك 
1144 / احتماالً ساکن زندان مرکزی اصفهان 

شکات: 
1 – آقای محمدعلی اسماعیلی به نشانی: خیابان جی، کوی کشاورز، کوی امینی، 

پالك42
  2- آقای محمود هادیان به نشانی: خیابان کاوه، کوی اتحاد، برج نور، ساختمان 

مهتاب، پالك21
3- آقای عبداله قربانی به نشانی: خیابان شیخ بهایی، کوی شهید بهشتی نژاد، بن 

بست صبا )احتماالً کوچه صبا(، طبقه2 
4- آقای مصطفی س��قائی نیا به نش��انی: خیابان رزمندگان، مقابل خیابان اصفهان 

ویال، منزل دو طبقه، پالك1
5- آقای داوود حیدری فرد به نش��انی: خیابان امام خمینی، س��ه راه ملك ش��هر، 

شهرك قدس، بلوك60، واحد4
6- آقای مجید نجفی به نشانی: خیابان زینبیه، خیابان شاهد، کوی شهید اکبر اثنی 

عشری، پالك 13
7- آقای رامین فاتحی بروجنی به نشانی: تهران، شهریار، ولی عصر، کوی شهید 

ثمری، بن بست شاهمیری، پالك 100
8- آق��ای رضا قادری به نش��انی: خیاب��ان بزرگمهر، خیابان رک��ن الدوله، کوی 

مجیدالفتح، پالك29
9- آقای اکبر شاه چراغی به نشانی: خیابان دکتر بهشتی، الستیك فروشی چراغی
10- آقای کوروش خسروی به نشانی: خیابان شهید باهنر، کوی 25، کوی شهید 

خدمت کن، نبش کوچه امید، پالك اول، واحد3
11- آقای حس��ام نوری به نش��انی: خیابان ش��یخ صدوق جنوبی، کوی بهمن، 

پالك9
12- آقای داریوش جعفری برواتی به نش��انی: جاده ش��یراز، م��رغ، کوی نوید، 

پالك789
13- آقای صادق یزدانی به نشانی: خیابان پروین، مجتمع مسکونی شهید توانگر، 

بن بست توحید، پالك47
14- آقای جعفر زمانی به نشانی: خیابان کاوه، کوی آزادی، کوی احمد روزبهانی، 

سمت چپ بن بست اول، در پنجم، منزل زمانی 
15- آقای محمدعلی ال حیدر رنانی به نشانی: کهندژ، رهنان، کوی شهید رسول 

ال حیدر، پالك52
16- آقای علی معصومی به نشانی: عاشق آباد، کوی شهید باهنر، جنب آرایشگاه 

مهتاب
17- آقای عزیز عساکره به نشانی: خوزستان، رامشیر، روستای ابودویان جدید

18- آقای مجتبی رضائی به نش��انی: خیابان ش��هیدان غربی، کوی سپاهان، کوی 
صفا، پالك23

19- آقای عبدالعلی ابوطالبی جزی به نشانی: خیابان کاوه، خیابان شهید رجائی، 
روبروی آپارتمان آسمان، پالك 46

20- آقای محمدرضا زائری به نشانی: خیابان امام خمینی، کیلومتر 2، کوی شهید 

صادقی، پالك27
21- آقای حمیدرضا رضایی به نش��انی: ابتدای خیابان طیب، بن بس��ت ش��هید 

مهدوی، جنب داروخانه سبز، ساختمان نبش بن بست یاس، طبقه دوم
22- آقای علی بخش خدارحمی به نش��انی: مبارکه، خیابان حافظ ش��رقی، کوی 

سپهر، بن بست دوم
23- آقای محسن شریفی به نشانی: مشتاق اول، بلوار ابوالحسن اصفهانی، کوی 

ارغوان)شماره6(، پالك 8-10  
24- آقای س��ید رسول فاضل به نش��انی: اصفهان، خیابان ملت، شهیدان کاظمی، 

روبروی شریف، کوی حکیم داوودی، بن بست خرداد، پالك 46
25- آقای احمدرضا کاوه نافچی به نش��انی: خیابان جابرانصاری، خیابان 5 آذر، 

کوی آذر3، پنجمین پالك ساخته شده سمت چپ
26- آقای براتعلی پورکبیریان به نش��انی: خان��ه اصفهان، چهارراه نیروی هوایی، 

خیابان ارغوان، کوی یاس، بهاران، بن بست بهار، پالك4، سمت راست
اتهام: سرقتهای متعدد

گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مب��ادرت بصدور رأی 
می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام متهمین 1- اس��ماعیل دیناروم فرزند کیامرز 2- رمضان محبی 
3- محم��د حاتم��ی )دو نفر متهم اخیرالذکر متواری و مجه��ول المکان( دایر بر 
مش��ارکت در سرقتهای متعدد تعزیری موضوع شکایت شاکیان مالباخته به شرح 
اوراق ش��ماره های 360 ت��ا 363 پرون��ده صرفنظر از اعالم گذش��ت تعدادی از 
مالباختگان، از توجه به مفاد کیفرخواس��ت صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان و با عنایت به گزارش��ات و تحقیقات مبس��وط صورت گرفته از طرف 
مرجع انتظامی و اعالم ش��کایت شاکیان مالباخته و اینکه متهم ردیف اول نیز در 
نزد بازپرس محترم دادس��را نسبت به بزه انتسابی صریحاً اقرار نموده و در جلسه 
دادرس��ی م��ورخ 88/12/19 این دادگاه ضمن اقرار صریح نس��بت به دو فقره از 
سرقتها در ارتباط با سایر سرقتهای انتسابی دفاعیات موجهی ارائه و ابراز ننموده 
اس��ت و سایر متهمین نیز علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه از طریق جراید )منتشره 
در روزنامه اصفهان امروز به شماره 886-88/8/13( در مرحله تحقیات مقدماتی 
دادس��را و علیرغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی )که آگهی احضار آنان در روزنامه 
زاینده رود به ش��ماره 196-88/11/4 درج گردیده اس��ت( در جلسه دادرسی یاد 
شده حضور نیافته و الیحه ای نیز در دفاع از خود تقدیم ننموده اند. لذا وقوع و 
انتساب بزه فوق به کلیه متهمین موصوف محرز و مسلم می باشد. دادگاه مستنداً 
به مواد42، 656 و 667 قانون مجازات اس��المی هر یك از متهمین را به تحمل 2 
سال حبس تعزیری )با محاسبه و کسر ایام بازداشت قبلی برای متهم ردیف اول( 
و تحمل هفتاد ضربه شالق به صورت متعارف محکوم می نماید. ضمناً متهمین 
موظف به رد وجوه و اموال ذیل به مالباختگان می باش��ند: 1- دفترچه های بیمه 
خدمات درمانی خود و س��ایر اعضای خانواده، شناس��نامه خود و س��ایر اعضای 
خانواده، تعدادی کوپن ارزاق، چهار برگ چك مربوط به بانك کش��اورزی، عابر 
بانك س��په، برگهای رسید س��هام عدالت و یك فقره دفترچه پس انداز صندوق 
قرض الحسنه انصارالمجاهدین به مالباخته سید رسول فاضل 2- مبلغ دومیلیون 
و چهارص��د هزار ریال وجه نقد به مالباخته رض��ا قادری 3- مبلغ پنج میلیون و 
هشتصد هزار ریال وجه نقد و دو فقره شناسنامه به مالباخته رامین فاتحی بروجنی 
4- مبلغ ده میلیون ریال وجه نقد و یك فقره چك بین بانکی به مالباخته حس��ام 
نوری 5- مبلغ بیس��ت میلیون ریال وجه نقد به مالباخته محسن شریفی 6- مبلغ 
سه میلیون و چهارصد هزار ریال وجه نقد و یك عدد دفترچه کار کامیون، کارت 
تریلی، کارت آمار، کارت هوشمند، بیمه نامه، برگ معاینه فنی به بارنامه، تعدادی 

فتوکپی، نامه تعزیرات حکومتی به مالباخته علی بخش خدارحمی 7- مبلغ بیست 
میلی��ون ریال ت��راول و مبلغ پنج میلیون ریال وجه نقد و یك فقره شناس��نامه به 
مالباخت��ه احمدرض��ا کاوه نافچی 8- مبلغ نه میلیون ری��ال وجه نقد و یك عدد 
گوش��ی تلفن همراه مدل N73 به مالباخته داریوش جعفری رودتی 9- مبلغ پنج 
میلی��ون ریال وجه نقد به مالباخته صادق یزدانی 10- مبلغ چهار میلیون و پانصد 
هزار ریال وجه نقد و دو عدد کارت سوخت به مالباخته عبداهلل قربانی 11- مبلغ 
ی��ك میلیون و چهارصد و پنج��اه هزار ریال وجه نقد و دو برگ چك بانکی، دو 
فقره عابربانك ملت و کشاورزی، دسته کلید خودرو، گواهینامه، بیمه نامه و کارت 
خودرو به مالباخته مصطفی س��قایی نیا 12- مبلغ پانزده میلیون ریال وجه نقد به 
مالباخته محمدعلی ال حیدر 13- مبلغ دو میلیون ریال وجه نقد و یك فقره عابر 
بانك به مالباخته محمدعلی اس��ماعیلی 14- مبلغ هشتاد میلیون ریال وجه نقد و 
تراول به مالباخته داوود حیدری فرد 15- مبلغ هشتاد و دو میلیون ریال وجه نقد و 
یك فقره شناسنامه و یك برگ خرید خودرو از سایپا و یك فقره دفترچه حساب 
پس انداز قوامی��ن به مالباخته عبدالعلی ابوطالبی 16- مبلغ دو میلیون ریال وجه 
نقد به مالباخته مجید نجفی 17- مبلغ نه میلیون و دویست هزار ریال وجه نقد و 
یك فقره چك بانك پارسیان و یك فقره شناسنامه و کارت ملی و تعدادی اسناد 
مربوط به همراه اول به مالباخته حمیدرضا رضایی 18- مبلغ ش��ش میلیون ریال 
وجه نقد و سیزده فقره چك بانکی و کارت ملی، دفترچه بیمه، دسته چك بانکی 
به مالباخته کوروش خس��روی 19- مبلغ چهل میلیون ریال وجه نقد به مالباخته 
علی معصوم��ی 20- مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقد و یك عدد 
گوش��ی تلفن همراه و دفترچه حساب بانکی به مالباخته عزیز عساکره 21- مبلغ 

بیست میلیون ریال وجه نقد به مالباخته جعفر زمانی. 
ضمناً نظر به اینکه ش��کات مالباخته به اسامی محمود هادیان، محمدرضا زارعی، 
اکبر شاه چراغی و براتعلی پور کبیریان در مرجع انتظامی اعالم گذشت نموده و 
مالباخته عبداهلل قربانی نیز به اس��ترداد مدارك شخصی خود اقرار نموده است لذا 
الزام متهمین به رد اموال این دس��ته از شکات منتفی است. رأی صادره نسبت به 
متهمین رمضان محبی و محمد حاتمی غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه و نس��بت به متهم اسماعیل دیناروم حضوری و ظرف 

بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر مرکز استان است.
اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 

اصفهان- طبقه دو- اتاق شماره 253
1076/ م الف

عبدالمجید کلیشادی - رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 89/1/25

شماره: 470/88 ش ح/ 25
بموجب رأی شماره 856 تاریخ 88/11/19 حوزه شعبه 25 شورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه آقای جالل سمر نشانی 
مح��ل اقامت: مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ چهل و هش��ت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 30000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 
2/880/000 ری��ال بابت حق الوکاله و پرداخت خس��ارت تأخی��ر تأدیه از زمان 
سررس��ید چکها لغایت اجرای حکم در حق خواهان ضمناً اجرای احکام مکلف 
است خسارت تأخیر تأدیه از برگشت محاسبه از خوانده اخذ و به خواهان آقای 
احمدرضا هاشم زاده با وکالت خانم آزاده میرزایی نشانی محل اقامت: اصفهان- 
خ جی- خ تاالر- چهار راه تلفن- جنب بانك س��ینا- ك البرز- مقابل 21 نشانی 

وکیل: اصفهان- مجتمع کوثر- طبقه 5- پ 73 دفتر وکالت پرداخت نماید.
به اس��تناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف اس��ت: پ��س از ابالغ این اخطار اجرایی 
ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و 
یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیراینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای 

اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
1417/ م الف

شورای حل اختالف شعبه 25 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 89/2/6
شماره: 115/89 ش ح/ 31

در خصوص پرونده کالس��ه 115/89 خواهان مصطفی فارسی دادخواستی مبنی 
 بر مطالبه به طرفیت علیرضا دوستی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
سه شنبه مورخ 89/3/11 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
محل حضور: اصفهان- خیابان حکیم نظامی- اول خیابان محتشم کاشانی- مجتمع 

شوراهای حل اختالف 
1539/ م الف

رئیس شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 89/2/6
شماره: 107/89 ش ح/ 31

در خصوص پرونده کالسه 107/89 خواهان خدابخش حاجی عرب دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال س��ند به طرفیت 1- ش��هرام شریعتی 2- علی رخبر تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 89/3/11 ساعت 4:30 عصر 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
محل حضور: اصفهان- خیابان حکیم نظامی- اول خیابان محتشم کاشانی- مجتمع 

شوراهای حل اختالف 
1551/ م الف

رئیس شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/4/2

شماره: 1371/88
در خصوص دعوی آقای مرتضی شمس به طرفیت پروین صالحیان و امیر منصور 
منصوریان به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در مورخه یك هفته پس 
از رؤیت ساعت 9-12 صبح در شورای حل اختالف شعبه 7 واقع در خ محتشم 

کاشانی جهت رؤیت نظریه کارشناسی حضور یابید.
1295/ م الف

مسئول دفتر شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان



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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

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

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

25 °

20 °8 °

11°
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
28050 هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
285000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
276000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10131015دالر امریکا
13541356یورو

267270ریال عربستان
275277درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

بخش یارانه ای بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، پذیرای 180 ناشر خارجی با 33هزار 
عنوان کتاب است. به گزارش ایرنا از نمایشگاه بین المللی کتاب، فضای درخواستی سالن نمایشگاهی از سوی 
ناشران بخش ریالی، یك هزار و 134مترمربع و فضای انبار و تحویل کتاب نیز برابر 885 مترمربع است. برای 
هر ناش��ر در این بخش، یك س��الن نمایش و یك انبار در کنار سالن ریالی در نظر گرفته شده است. بخش 
یارانه ای نمایشگاه، کتابهایی را که مشمول یارانه نقدی می شوند، به خود اختصاص می دهد. به گونه ای که در 
این بخش کتابها با استفاده از سهمیه یارانه و از طریق کارت خرید کتاب، تهیه می شوند. نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران 15 تا 25 اردیبهشت ماه سال جاری در مصالی امام خمینی )ره( برگزار می شود.

ترجمه کامل قرآن کریم آیت اهلل مکارم شیرازی برای اولین بار در کشور به خط بریل در 30 جلد منتشر 
شد. به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی مرکز هماهنگی،  توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی،  ترجمه 
کامل قرآن کریم آیت اهلل مکارم شیرازی برای اولین بار به خط بریل و با حمایت مرکز قرآنی ارشاد و همکاری 
بنیاد روشندالن در 30 جلد منتشر شد. در این مصحف شریف هر جزء  از قرآن در یك جلد گالینگور طالکوب 

دارای 50 برگ مقوای مخصوص بریل است، که با تخفیف 50 درصد در اختیار روشندالن قرار می گیرد.

هزار عنوان کتاب یارانه اي در نمایشگاه عرضه مي شود

انتشار ترجمه قرآن آیت اهلل مکارم شیرازي به خط بریل
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رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس گفت: برای 
جامعه زشت اس��ت که هنرمند و ادیبش در پیری و 
بازنشس��تگی به روزگار بد اقتصادی دچار شود و به 
خاطر گذران زندگی به سراغ شغل هایی برود که در 
شأن او نیست. به گزارش ایرنا  غالمعلی حداد عادل 
در نخستین همایش حقوق مالکیت ادبی - هنری و 
حقوق مرتبط افزود: یك بعد مسأله مالکیت این است 
که اگر اقتصاد مکمل فرهنگ نباش��د، فرهنگ رشد 
نخواهد کرد و اگر هنرمند ما نتواند با کار خودش در 
آمد کسب کند، به سراغ کارهای دیگری خواهد رفت 
و ما باید بستری را فراهم کنیم که اهالی فرهنگ و هنر 
با فکر و اندیشه و کار خود یك زندگی شرافتمندانه 
داش��ته باش��د. رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس 
شورای اس��المی اضافه کرد: امروز علم جدید مولد 
ثروت است و مجبوریم با آن برخورد حقوقی داشته 
باش��یم. وی گفت: موضوع مالکیت ادبی و هنری از 
موضوعات و خواسته های مهم دنیای مدرن است و 
در گذشته بدین شکل اهمیت نداشته، و به طبع بعد 
قانونی و بعد حقوقی نیز نداشته و بیشتر جنبه اخالقی 

آن مطرح بوده است. 
وی درب��اره ورود اینترنت به دنیا و ایجاد فضای 
متفاوت گفت: همان کاری که اختراع چاپ با دنیای 
قبل از خودش ک��رد اینترنت نیز با دنیای قبل خود، 
همین برخ��ورد را کرد و آن را به طور کامل متحول 
س��اخت. حداد عادل افزود: قانونگذار حقوقی باید 

قوانین عادالنه ای را دراینباره وضع کند، زیرا جامعه 
نیز نس��بت به مؤلف حق دارد. نماینده مردم تهران 
گفت: یکی از نمونه هایی که کشور ما از عدم رعایت 
حقوق مالکیت متضرر شده فرش ایرانی است، که در 
دنیا به راحتی در حال ارائه اس��ت، بدون اینکه تولید 
خود ایران باشد. حداد عادل به الیحه حقوق مالکیت 

اش��اره کرد و گفت: تضمین این الیحه امری بسیار 
ضروری اس��ت و به دلیل گسترده بودن زمان زیادی 
ب��رای تدوین نیاز دارد ولی مع��اون حقوقی وزارت 
ارشاد باید اداره کل حقوقی بسیاری قوی داشته باشد 

تا به این مشکالت پایان داده شود. 
رئی��س کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای 

اسالمی افزود: رسانه ها در خصوص تکثیر غیر مجاز 
فیلم های سینمایی بحث های بسیاری مطرح می کنند 
و این یك ظلم است، که گروه هنرمندی فیلمی را با 
هزینه فراوانی بسازند و عده ای به راحتی آن را تکثیر 
و به فروش برسانند و بعضی از آن هنرمندان نیز دچار 
ورشکستگی ش��وند. نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اس��المی همچنین متذکر شد: هر هنرمند و 
دانش��مندی که از امکانات یك جامعه اس��تفاده کند 

ناگزیر آن جامعه، حقی نسبت به او پیدا می کند. 
محمود صادقی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل 
حقوقی نیز در ای��ن همایش گفت:  باید تفاوت بین 
حمای��ت از س��ازمان و پدید آورنده ی��ك اثر قائل 

شویم. 
وی گفت: وقتی تلویزیون یك فیلم یا سریالی را 
پخش می کند کسی که می خواهد از آن کپی کند، باید 
رضایت س��ازمان و تولید کننده را نیز در نظر بگیرد. 
صادقی افزود: وقتی حقوق مؤلف و حقوق مرتبط را 
می بینیم باید ضمایت اجرایی را هم پیش بینی کنیم. 
در این آیین محمد عظیم��ی معاون حقوقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المی با اشاره به ایجاد 4 کارگاه 
تخصصی با حضور کارآموزان قضایی، دانشجویان و 
محققان گفت: هدف از برگزاری این همایش بحث 
و بررسی در مس��ائل مرتبط با حقوق مالکیت ادبی 
و هنری اس��ت تا بتوانیم زمینه ای را فراهم کنیم که 
هنرمندان در محیطی امن هنرهای خود را ارائه دهند. 

کالم نور
امام صادق )ع(:

هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است.

سردار شهید محمدعلی شاهمرادی

فرهنگ و هنر

رفته بودم با احمد شناس��ایي. یکي با ما بود؛ برگشت گفت: راجع به شما یه چیزایي 
مي گن. 

حسین و رضا مي گن شما دیگه شهرنشین شد ین، پادگان پیداتون نمي شه.
دیدم صورتش رنگ به رنگ شد. 
چند بار پرسید: حسین اینو گفته؟

رسیدیم پادگان. 
توي راه هیچ چیز نگفت. 

چند دقیقه یك بار دس��تش را مي برد پشت س��رش، مي گفت: الاله االاهلل. 
لعنت بر شیطون.

حسین و رضا توي پادگان نبودند. همین که رسیدند، خواستشان. 
سه تایي رفتند توي یك اتاق. 

در را که باز کردیم، هرسه گریه مي کردند.

خاطراتی  از حاج احمد متوسلیان

» فیلم هفته«
فیلم س��ینمایی »محاکم��ه در خیابان« ب��ه کارگردانی 
مس��عود کیمیایی، اوایل این ماه وارد ش��بکه خانگی شد. 
نیکی کریمی، پوالد کیمیایی، محمدرضا فروتن، شقایق فراهانی 
و حامد بهداد، بازیگران سی  و هفتمین فیلم بلند سینمایی 
مس��عود کیمیایی هستند. اما بد نیس��ت خالصه ای از این 
فیل��م را ب��ا هم مرور کنیم؛ ش��ب ازدواج امی��ر و مرجان 
است. حبیب دوس��ت صمیمی امیر که کمك زیادی برای 

برگزاری مراس��م کرده، ناگهان از امیر می خواهد که عروس��ی اش را به هم بزند. حبیب فهمیده که 
مرج��ان قب��اًل با مردی ازدواج کرده بوده و از او بچه دارد. امیر با نش��انی ک��ه در اختیار دارد، دنبال 

یافتن سرنخ ماجرا است. 

» موسیقی هفته«
ام��ا این هفته قصد داریم موس��یقی بی کالم، با عنوان 
س��وئیت ها کاری از پیم��ان یزدانیان  با همت انتش��ارات 

هرمس را معرفی کنیم. 
در این آلبوم 5 سوئیت با عناوین حزن در پنج موومان، 
چند دستور غذای ایرانی برای سرآشپز فرانسوی در چهار 
موومان، اکسپرس��یون در چهار موومان، کوچك کنسرت 
در سه موومان و یادمان در سه موومان به چشم می خورد 

که همه به صورت تکنوازی پیانو اجرا شده است.
بنابراین گزارش، یزدانیان که تاکنون آثار زیادی در زمینه موس��یقی ارکسترال و فیلم از خود به 

جای گذاشته، این سوئیت ها را در فاصله سال های 71 تا 85 ساخته است.

 
کتابخانه مرکزی ش��هرداری و گالری ش��ماره یك آن، آثار آبرنگ هنرجویان آموزشگاه پارمیدا 
را دارد. حس��ن زرین نقش، نمایش��گاه نقاشی خود را در گالری ش��ماره دو کتابخانه به دید عموم 
می گذارد و گالری شماره یك موزه هنرهای معاصر، نمایشگاه حجم های چوبی آثار، آزاد ماتیان را  

به نمایش گذاشته و گالری دو  و  سه موزه، آثار پوستر مهدی سعیدی را دارد.

ی��ك حبه قند به تهی��ه کنندگی و کارگردانی رضا میرکریم��ی و 587 روز انتظار به تهیه کنندگی 
هادی مش��کات و کارگردانی احمد عبداللهیان از شورای صدور پروانه ساخت 35 میلیمتری، پروانه 

گرفتند. 
به گزارش فارس، روابط عمومی معاونت امور س��ینمایی و س��معی و بصری وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اس��المی گزارش داد: یك حبه قند به تهیه کنندگی و کارگردانی رضا میرکریمی )ژانر درام 
خانوادگ��ی( و 587 روز انتظار به تهیه کنندگی هادی مش��کات و کارگردان��ی احمد عبداللهیان، کار 
اول ژانر سیاس��ی- دفاع مقدس عناوین پروژه هایی اس��ت که از این ش��ورا پروانه ساخت دریافت 
کرده اند. این گزارش می افزاید: شورای صدور پروانه نمایش برای فیلم های مرهم به تهیه کنندگی و 
کارگردانی علیرضا داوود نژاد و پرس��ه در مه به تهیه کنندگی جواد نوروز بیگی و کارگردانی بهرام 

توکلی پروانه نمایش صادر کرده است.

موزه س��ینما با اختصاص بخش ویژه ای به نش��ریات س��ینمایی، زمینه آشنایی بیشتر عالقه مندان 
سینما با این نشریات را فراهم می سازد.

محمدحس��ن پزش��ك مدیرعامل این موزه در نامه های جداگانه ای به مدیران مس��ئول نشریات 
س��ینمایی تأکید کرده است: در برنامه توس��عه تاالرها و گنجینه های موزه سینمای ایران جای بخش 

گذشته و حال نشریات سینمایی خالی است. 
در این نامه ارس��ال نسخه ای از نخستین شماره نمونه قدیمی و جدید نشریات در صورت تغییر 

شکل آنها، ویژه نامه ها، جوایز و لوح های تقدیر و... به موزه سینما درخواست شده است. 
مدیرعامل موزه سینما همچنین برای غنی تر شدن این بخش از موزه خواستار ارسال یادگارهای 

نویسنده های قدیمی نشریات سینمایی شده است.
در زمان حاضر روی جلد قدیمی ترین نش��ریات س��ینمایی مربوط به پیش از انقالب اسالمی و 
س��ال های اولیه پیروزی انقالب در س��الن شماره 3 موزه سینما در معرض دید عموم گذاشته شده و 

نسخه هایی از آنها نیز در کتابخانه غنی این موزه نگهداری می شود. 
موزه س��ینما واقع در س��اختمان قدیمی »باغ فردوس« دارای 8 سالن اس��ت که در آن جوایز و 
یادگارهای دست اندرکاران سینما لوازم فنی و سرصحنه، تصاویر هنرمندان، پوسترهای سینمایی و... 

به نمایش گذاشته شده است.

روی خط فرهنگ

از گالری های شهر چه خبر؟

میرکریمي براي » یک حبه قند « پروانه ساخت گرفت

بخش ویژه نشریات سینمایي در موزه سینما ایجاد مي شود

   حامد قصری
کتابی که ای��ن هفته قصد معرفی آن را داریم 
از استاد داس��تان نویسی و پدر رمان بزرگ ایران 
»کلیدر«، محمود دولت آبادی  است. ضروری است 
برای خواننده این یادداشت ها به صراحت بگویم 
که من در زندگانی ادبی ام هیچ اس��تادی نداشته ام 
و در آین��ده، به خصوص پ��س از مرگم هیچ یك 
از کس��انی که امروزه به نحوی خود را کبّاده کش 
ادبی��ات معاصر حس��اب می آورند، ح��ق ندارند 
برای من و در مرگ من اش��ك تمساح بریزند...«. 
»نون نوش��تن« نام کتابی اس��ت که به تازگی 
وارد ب��ازار کت��اب ش��ده اس��ت و  نقطه نظرات 
محم��ود دولت آبادی درباره  نوش��تن و تجربیات 
و خاط��رات س��ال های نویس��ندگی اش اس��ت 
ک��ه ب��ه ش��کل یادداش��ت های س��االنه درب��اره  
اس��ت.  یافت��ه  انتش��ار  ک��رده،  ک��ه  کارهای��ی 
دولت آبادی نخس��تین بار سال 84 از نگارش 
ای��ن کتاب خب��ر داده و گفته ب��ود، تصمیم دارد 

تجربه های دریافتی خود را از نوشتن و آنچه را که 
از هم��ان ابتدای کارش مکتوب کرده، گردآوری، 
ویرایش و منتش��ر کن��د. خود دولت آب��ادی این 
نوش��ته ها را »درب��اره  داس��تان« توصی��ف کرده 
و درب��اره  آنه��ا گفته بود: آن چیز هایی اس��ت که 
یك نویس��نده تجربه می کند و به آنها می رس��د. 
محم��ود دولت آبادی اولین داس��تان خود را 
با عنوان »ته  ش��ب« در س��ال 1341 منتشر کرد و 
»الیه های بیابانی«، »اوسنه  بابا سبحان«، »ققنوس«، 
»ادبار«، »پای گلدسته  امامزاده«، »هجرت سلیمان«، 
»س��فر«،  »گاواره ب��ان«، »عقی��ل عقی��ل«، »آهوی 
بخت م��ن گزل«، »کارنامه س��پنج«، »باش��بیرو«، 
»تنگن��ا«، »دیدار بل��وچ«، »جای خالی س��لوچ«، 
»روزگار سپری  ش��ده  مردم سالخورده«، »کلیدر«، 
»س��لوك«، »روز و ش��ب یوس��ف« و »آن مادیان 
س��رخ یال«، از دیگر آثار منتشر ش��ده  او هستند. 
وی ن�������گارش نمایش نامه های��ی را نی��ز 
مردادم��اه  متول��د 10  دارد،  کارنام��ه  خ��ود  در 

اس��ت.  س��بزوار  دولت آب��اد  در   1319 س��ال 
کالس  در  را  تئات��ر  دوره   ،1340 س��ال  او 
تئات��ر آناهیت��ا گذران��د و ت��ا س��ال 1353 ب��ه 
نوش��ته های  داد.  ادام��ه  تئات��ر  در  بازیگ��ری 
محمود دولت آبادی که از سالیان 1359 تا 1374 
اس��ت به نوعی نه روزنوش��ت است و نه خاطره 

معجونی است نوشتاری. 
محمود دولت آبادی در مقدمه بس��یار کوتاهی در 
آغاز کتاب نوش��ته که خواس��ته ه��ر آنچه در هر 
هنگام یادداش��ت کرده اس��ت، بدون تحریف یا 

تغییر در این کتاب بیاید. 
و بازه��م گوش��ه هایی از این کت��اب ماندگار در 
عرص��ه ادبیات کش��ورمان؛ در واقع از چگونگی 
گذران زندگانی ام با همه دردها، رنج ها، ناکامی ها 
و مصائ��ب آن احس��اس ندام��ت نمی کنم. چون 
ممکن اس��ت این یادداش��ت ها روزی در اختیار 
خوانن��دگان عالقه مند به ادبیات قرار بگیرد، الزم 
اس��ت مختصری درباره کلی��در، زمان نگارش و 
چگونگی آن همچنین دش��واری هایی که در طول 

دوران نوشتن کلیدر برایم روی داده، بنویسم. 

» کتاب هفته«

اگر اقتصاد مکمل فرهنگ نباشد 
فرهنگ رشد نخواهد کرد 

استاد احمدرضا مقتدایی در کارگاه آموزشی 
»از سفارش تا اجرا« که به مناسبت روز جهانی 
گرافی��ك ب��ا حض��ور جمع��ی از هنرجویان 
رش��ته های مختل��ف هنری در تاالر س��عدی 
ح��وزه هنری اصفهان به هم��ت خانه گرافیك 
اصفهان و دانشگاه س��پهر برگزار شد، تعدادی 
از پوسترهایی که خود پس از سفارش طراحی 
کرده بود را بررسی کرد و به بیان مراحل کاری 
طراحان گرافیك از مرحله س��فارش تا آخرین 

مرحله اجرای آن پرداخت.
این هنرمند برجس��ته پس از بررسی پوستر 
»اینجا ایران روز عاش��ورا« ب��ه بیان چگونگی 
ش��کل گیری این پوس��تر پرداخ��ت و گفت: 
بریدن س��ر حرف »الف« در این پوستر یادآور 
مثله کردن، یاران امام حس��ین)ع( اس��ت که با 

رنگ طالیی به آن ارزش بخشیده ام.
وی تأکید کرد: یکی از مهمترین نکاتی که 
طراحان پوس��تر باید بدان توجه کنند، اشراف 
داش��تن به چاپ و مس��ائل مربوط بدان است. 
چاپ و تأثیرات آن اش��اعه هنری را وسیع تر 
می کند. چاپ افس��ت در پوسترهای سفارشی 

حالت سندگونه برای گرافیست دارد.
اس��تاد مقتدایی اف��زود: در دنیای گرافیك 
س��فارش دهن��ده نقش بس��یار مؤث��ری را ایفا 
می کند، ت��ا زمانی که س��فارش دهنده خوب 
نداش��ته باش��یم، نمی توانیم کار خوبی را ارائه 
دهیم. سفارش دهنده ای خوب است که دست 
طراح و گرافیس��ت را در طراحی گرافیکی باز 
گذاش��ته و اجازه بروز خالقی��ت و نبوغ را در 

طرح بدهد.
این سفارش دهنده بیش از میلیاردها تومان 

برای گرافیست ارزش دارد.
گرافیست برجس��ته و مدرس دانشگاه در 
ادام��ه به بی��ان مراحل کار از س��فارش تا اجرا 
پرداخ��ت و تأکید کرد: در کش��ور ما باید اول 
س��فارش دهنده را آم��وزش داد ت��ا بداند که 
چه می خواه��د و چگونه می توان��د به آنچه 

می خواهد برسد. 
این گون��ه می توان با س��فارش دهنده به 
راحت��ی تعامل داش��ت تا در پای��ان طرح ما را 

درك کند و بپذیرد. 
ش��ما به عن��وان طراح پوس��تر باید پس از 
گرفتن س��فارش به تحلیل موضوع آن بپردازید 
و ب��ا توج��ه به موض��وع باید دریابی��د که چه 
نکته ای در این پوس��تر مهم است و نیاز دارید 
که آن را جلوه گر کنید. ما باید عنوان کارمان را 

به مسأله تبدیل کنیم و به آن جواب بدهیم. 
در کارهایی که به صورت گروهی از مراکز 
مهم س��فارش داده می شود شما باید به زیبایی 
کار نیز توجه کنید، زیرا بر روی اثر ش��ما چند 
نفر نظر می دهند پ��س جلوه های بصری زیبا 

در قبول آن بسیار مؤثر است.

در کشور ما اول باید سفارش 
دهنده را آموزش داد

 زاینده رود
مقدمه: شاید ساعت 9 شب برای 
کار خبرنگاران دیر نباش��د، اما حاضر 
بودن مس��ئوالن در این ساعت آن هم 
در مهمترین دس��تگاه اجرایی اس��تان، 
برایم��ان جالب بود و ت��ازه زمانی که 
وارد مجموعه شدیم پی بردیم که تعداد 
زیادی از مدیران، معاونان، مشاوران و 
شخص آقای دکتر ذاکر، استاندار محترم 
نیز، اکثراً تا نیمه های ش��ب و حتی تا 
س��اعت 2 بامداد، در محل استانداری 
به رتق و فتق امور و اتمام خداپسندانه 
کارها مش��غول هس��تند. به هر تقدیر 
مهندس مهدی جمال��ی نژاد، مدیرکل 
حوزه اس��تانداری و سرپرس��ت دفتر 
امور شهری و ش��وراهای استانداری، 
با وجود خس��تگی روزانه، با استقبالی 
گرم پذیرای ما شدند و تا نیمه شب به 
سئواالت ما پاسخ گفتند و وقت خود 
را در اختی��ار ما قرار دادند، این نش��ان 
از پایم��ردی و وجدان کاری نیروهای 
مستقر در استانداری است و احترام و 
عالقه ای که ایشان و جناب دکتر ذاکر 
اصفهانی برای مطبوعات و رس��انه ها 

قائل می شوند.
ــهری  ش ــد  واح ــت  مدیری  -

چیست؟
همان طور که از عنوان، اس��تنباط 
می شود، یعنی ایجاد وحدت و یگانگی 
در مدیریت شهری، با ذکر مثالی مسأله 
روش��ن می ش��ود، در س��ال چند بار 
مؤسسات آب، برق، گاز و تلفن اغلب 
حفاری هایی در معابر بعد از آسفالت 
توس��ط ش��هرداری ها انجام می دهند 
و اگ��ر مدیریت واحد تحقق پیدا کند، 
مشکالتی از این قبیل رفع می شود ولی 
در طول ده سال گذشته در هر دو برنامه 
س��وم و چهارم توسعه مدیریت واحد 
شهری، بنا به عللی و از جمله مقاومت 
وزارتخانه ه��ا از یك طرف و ضعف 
بدنه کارشناس��ی بعضی از شهرداری 
ها، واگذاری بعضی امور به شهرداری 
ها محقق نشد. بنابراین باید تجربیات 
گذشته برای رس��یدن به اهداف آینده 
استفاده کرد.پیشنهاد مشخص این است 
که به جای مدیریت واحد شهری بحث 
مدیریت هماهنگ شهری مطرح شود، 
بدین معنی که دستگاه های مدیریتی با 
حفظ هویت خود ب��ه وظایف قانونی 
محوله بپردازند و به منظور هماهنگی 
بین آنها، ش��هردار به عنوان مدیر عالی 

هماهنگی و ش��ورای اسالمی شهر به 
عنوان ناظر بر آنه��ا تعیین و در قانون 

تعریف شود.
ــوابق پیگیری برای اجرایی  - س
شدن طرح مدیریت واحد شهری به 

چه زمانی بازمی گردد؟
بحث مدیریت واحد شهری بیش 
از ده سال پیش آغاز شده، ولی تاکنون 

تحقق نیافته است.
ــل طرح  ــاد کام ــت ایج - اهمی

مدیریت واحد شهری چیست؟
کاهش م��وازی کاری ها، کاهش 
زمان و هزینه اجرا در طرح های سطح 
ش��هر، افزایش بهره وری و بازدهی در 
پروژه ها و طرح های عمران ش��هری، 
افزایش رضایت مندی ش��هروندان از 
مزایای ای��ن طرح به ش��مار می رود. 
همان طور که توضیح داده شد باید به 
جای مدیریت واحد شهری، مدیریت 

هماهنگ ش��هری در سرلوحه قانون و 
عم��ل قرار گیرد تا ب��ه نتایج مثبت آن 

یعنی بهره وری بهتر برسیم.
ــی  اجرای راه  ــتانداری در  اس  -
ــدن این طرح چه گام های مثبتی  ش

برداشته است؟
اس��تانداری تابع قانون بوده و این 
کار باید از وزارتخانه ها ش��روع شود 
و باید در برنامه پنجم توسعه، مدیریت 

هماهنگ شهری تعیین شود.
ــت اجرایی در تخصیص  - اولوی
ــای عمرانی ادارات چگونه  بودجه ه

تعیین می شود؟
کلیه درخواس��ت ها در شوراهای 
روستا، ش��وراهای ش��هر،دهیاری ها، 
ش��هرداری ها و مدیریت های ادارات 
در هر شهرستان جمع آوری و با توجه 
به ظرفیت اعتب��ار تخصیصی زیر نظر 
ش��ورای برنامه ریزی شهرستان تعین 

و مرات��ب در ش��ورای برنامه ریزی و 
توسعه اس��تان مطرح و تصمیم گیری 

نهایی می شود.
ــه فعالیت های  ــاماندهی ب - س
ــتان برای به  ــی و... ادارات اس عمران
وجود نیامدن تداخل عمل در پروژه 
ــراف در  ــود نیامدن اص ــا و به وج ه

هزینه و نیرو چگونه انجام می شود؟
کلیه دستگاه های اجرایی براساس 
ضوابط قانونی عمل می کنند؛ از جمله 
قان��ون برگ��زاری مناقص��ات و قانون 
محاس��بات عموم��ی و دس��تگاه های 
ناظر نظیر اداره کل بازرس��ی اس��تان و 
دیوان محاس��بات نیز بر حسن اجرای 
قانون نظارت و بازرسی مستمر دارند. 
چنانچ��ه مدیریت هماهنگ ش��هری 
تحقق یاب��د این س��اماندهی خود به 

خود صورت می گیرد.
ــایر فعالیت های هماهنگ  - س
ــهرداری های استان  سازی بین ش
ــام  ــت انج ــهر در جه و ادارات ش

هماهنگ طرح ها را شرح دهید؟
شهرداری ها طبق قانون شهرداری 
در محدوده و حریم شهر به وظایف 
خود عمل می کنن��د و ادارات دیگر 
هم ب��ه وظایف تعریف ش��ده برای 
هماهنگی در حفاری ها، کمیس��یون 
حف��اری در فرمانداری ها تش��کیل 
می ش��ود و تا حد ممکن هماهنگی 
ص��ورت می گیرد و اس��تانداری نیز 
در جهت تحقق سیاس��ت های کلی 
دول��ت محت��رم نق��ش هماهنگی و 

نظارتی خود را اعمال می کند.
ــر گونه صحبت،  - در پایان ه
ــتاوردی در  ــا دس ــر و ی ــرح، نظ ط

مجموعه می دانید ذکر کنید.
هم��ان گونه ک��ه آگاه��ی داریم 
ش��هرداری ها از نظر درآمد و هزینه 
در قانون خودکفا پیش بینی شده اند، 
بنابراین از ش��هروندان گرامی انتظار 
دارد که با ش��هرداری ها در پرداخت 
عوارض و حقوق قانونی ش��هرداری 
همکاری کنند، ت��ا در ارائه خدمات 
ش��هرداری ب��ه ش��هروندان خللی به 
وجود نیاید و ادارات و شرکت های 
دولتی هم مطالبات ش��هرداری ها را 

پرداخت کنند.
در ضمن الزم اس��ت از حمایت 
های جناب آقای دکتر ذاکر اصفهانی 
استاندار محترم اصفهان از شهرداری 

های استان صمیمانه قدردانی کنیم.

زاینده رود بررسی می کند

مدیریت واحد شهری
گفتگو با مهندس مهدی جمالی نژاد، مدیرکل حوزه استانداری و سرپرست امور شهری و شوراهای استان 

ــوازی کاری ها،  ــهری کاهش م ــت واحد ش ــای مدیری مزای
کاهش زمان و هزینه اجرا در طرح های سطح شهر، افزایش 
بهره وری و بازدهی در پروژه ها و طرح های عمران شهری، 

افزایش رضایت مندی شهروندان 


