
نظر به اینکه به منظور تسهیل در ارسال لیست حقوق کارکنان و صرفه جویی در 
وقت و هزینه، سازمان امور مالیاتی کشور سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوق را 
طراحی و اجرا نموده است، لذا کلیه اشخاص حقوقی که بیش از ده نفر حقوق بگیر 
دارند الزم است در اسرع وقت جهت دریافت CD سیستم مالیات بر درآمد حقوق و 
دفترچه راهنما به واحدهای مالیات برحقوق ذیربط مراجعه نمایند ضمناً برای دریافت 

 

ن��رم افزار و دفترچه راهنما می توانند به پایگاه اینترنتی س��ازمان امور مالیاتی 
کشور به نشانی http://www.intamedia.ir مراجعه نمایند.

1- کارفرمایان محترمی که قبالً نرم افزار را نصب نموده اند آخرین ویرایش 
نرم افزار را تهیه و جایگزین نمایند.

2- این نرم افزار صرفاً جهت ایجاد لیست حقوق الکترونیکی بوده و به عنوان 
سیستم حقوق و دستمزد قابل استفاده نیست.

3- ش��رکتهایی که فایل های موردنظر را توس��ط نرم افزار اختصاصی خود 
تهیه می نمایند از این نرم افزار جهت کنترل صحت اطالعات و چاپ خالصه 

لیست استفاده نموده تا در صورت وجود خطا از آن مطلع گردند.

اطالعیه

 روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی
 استان چهارمحال و بختیاری

توضیحات:

قابل توجه کلیه اشخاص حقوقی
تمدید فراخوان شماره 89-1-35

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/3/8
WWW.abfa-esfahan.com دریافت اسناد: سایت اینترنتی

شماره تلفن: 0311-6680030

موضوع: اصالح و توسعه شبکه آب و فاضالب استان اصفهان
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 
اشخاص حقیقی و حقوقی را در خصوص پروژه های اصالح و توسعه شبکه 

آب و فاضالب استان اصفهان شناسائی و ارزیابی نمائید.

آگهی مناقصه )نوبت اول(
شهرداری شهرکرد در نظر دارد عملیات ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار 
نمای��د. جهت اطالع از ش��رایط واگذاری و دریافت اس��ناد مناقصه حداکثر تا پای��ان وقت اداری 
89/3/10 به واحد حس��ابداری شهرداری ش��هرکرد مراجعه نمایند. الزم به ذکر است آخرین 

مهلت تحویل اوراق به دبیرخانه شهرداری پایان وقت اداری 89/3/23 می باشد.
در ضمن پس از اعالم برنده ارائه ده درصد کل قرارداد به عنوان ضمانت اجرای تعهدات بانکی 

الزامی است.

ضمانت شرکت در مناقصهکل اعتبار شرح
حمل مخلوط از معدن 
منصوریه به سطح شهر

800/000/000 ریال 
40/000/000 ریالاعتبارات شهرداری

بدیهی است شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
هزینه مربوط به انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شهرداری شهرکرد
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وزیر اطالعات:
 زیر پای امریکا در مواجهه با ایران 
خالی شده است

رئیس جمهور:
 مردمداری رمز موفقیت 
فرمانداران است

مدي��رکل فرهن��گ و ارش��اد 
اس��امي اس��تان اصفه��ان گفت: 
براس��اس مصوبه شوراي فرهنگ 
هاي  دس��تگاه  اس��تان،  عموم��ي 
فرهنگي و ضربتي وظيفه دارند تا 

با اقدامات فرهنگي و اجرايي، عائم خرافي و ش��يطان پرس��تي را در 
سطح اس��تان جمع آوري کنند. سيدعليرضا حسيني، در جلسه شوراي 
فرهنگ��ي عمومي اس��تان افزود: ب��ا تصويب اين طرح، دس��تگاه هاي 
مربوط��ه يک ماه براي انجام اقدام��ات فرهنگي و ضربتي در اين رابطه 
فرصت دارند. وي اظهار داش��ت: آموزش و پرورش، س��ازمان و دفتر 

تبليغات اسامي استان و...

مهندس عليرضا نصر اصفهانی 
که هنوز خ��ود را ي��ک فرهنگی 
کارشناسی  مدرک  دارای  می نامد 
ارشد در رش��ته مديريت است و 
در کارنامه خود معاونت پرورشی 

آموزش و پرورش خمينی ش��هر، رياس��ت آم��وزش و پرورش منطقه 
ميمه، مديريت آموزش و پرورش شهرس��تان فاورجان را ثبت کرده و 

در حوزه شوراهای اسامی نيز ...

شهرستانها

شهرستانها

جامعه

اس��تاندار چهارمحال و بختياري 
اعتب��ار  اختص��اص  ب��ا  گف��ت: 
مناس��ب، امکانات رفاهي بيشتري 
ب��راي عش��اير اين منطق��ه فراهم 
م��ي ش��ود. ب��ه گ��زارش ايرن��ا، 

عل��ي اصغ��ر عنابس��تاني در بازدي��د از مناط��ق عش��ايري کوهرنگ و 
دي��دار با خانواده هاي ش��هداي عش��ايري اين منطقه،  افزود: عش��اير از 
 جاي��گاه وي��ژه اي در نظام جمهوري اس��امي برخوردار هس��تند. وي 
گفت: دولت به تأمين نيازهاي قش��ر مولد جامعه عشايري توجه ويژه اي 

دارد و در اين ...

مدي��رکل بنياد حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس 
چهارمحال و بختياری گفت: همزمان با سالروز فتح خرمشهر 
بيش از 280 برنامه فرهنگی، هنری و ورزشی در استان اجرا می 
شود. به گزارش ايسنا سرهنگ جمشيدعلی بابايی در نشست 
خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات افزود: برگزاری همايش 
لشگر خوبان، رونمايی از تمبرهای سرداران و 70 شهيد عمليات 
بيت المقدس، رونمايی از حرم مطهر شهيدان گمنام شهرکرد، 
مراسم عطرافشانی از قبور شهدای گمنام سراسر استان، نواختن 
زنگ مقاومت و پيروزی در مدارس استان، توليد و پخش مستند 
س��ردار زال يوسف پور از شبکه ملی و استانی را از مهمترين 
برنامه های بزرگداش��ت س��وم خ��رداد اس��ت. وی برگزاری 
مسابقات هنری در دانشگاه ها با موضوع فرهنگ دفاع مقدس، 
برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، برگزاری جشنواره فرهنگی 
ورزشی حورا ويژه بانوان استان، همايش قايقرانان از پل هوره تا 
پل زمانخان، همايش موتور سواران از سالن يادگار امام به سمت 
گلزار شهدا، تجليل از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس، برگزاری 
يادواره ش��هدای بيت المقدس، برگزاری همايش همس��ران 
جانبازان باالی 70 درصد، فراخوان جش��نواره استانی ققنوس، 
تجليل از هنرمندان ايثارگر اس��تان، سرکشی به خانواده شهدا 
و تجمع روحانيون اس��تان را از ديگر برنامه های بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس عنوان کرد. سرهنگ علی بابايی فتح خرمشهر 
را نماد جنگ 8 س��اله و فداکاری رزمندگان اس��ام دانست و 
تصريح کرد: دوران دفاع مقدس بايد برای نسل جوان که دوران 
جنگ را درک نکرده اند، تبيين شود. وی ادامه داد: 300 نفر از 
رزمندگان تيپ 44 قمر بنی هاشم)ع( در قالب لشگر خط شکن 
امام حسين)ع( و نجف اشرف در عمليات بيت المقدس شرکت 
کردند که از اين تعداد 70 نفر شهيد شده و 30 نفر ديگر به درجه 
جانبازی نائل آمدند. وی با اشاره به تحويل سايت باغ موزه دفاع 
مقدس استان تا 10 روز آينده خاطرنشان کرد: عمليات ساختمانی 
باغ موزه دفاع مقدس استان از ماه آينده آغاز می شود اين در حالی 
است که برای ساخت آن هيچ اعتبار استانی در نظر گرفته نشده 
است. سرهنگ علی بابايی اعتبار پيشنهادی در دور سوم سفرهای 
هيأت دولت به اس��تان برای احداث باغ موزه را 4 ميليارد تومان 
عنوان کرد. وی افزود: تاکنون بيش از 30 هزار سند از اسناد دفاع 
مقدس استان در حال جمع آوری است. وی يادآور شد  بازخوانی 
عمليات ها و جمع آوری اسناد برای تدوين تاريخ جنگ استان 
ضروری است و همچنين کتاب عکس دفاع مقدس به مناسبت 

هفته دفاع مقدس به چاپ خواهد رسيد. 

صفحه 4

 اجرای 280 برنامه همزمان 
 با سالروز فتح خرمشهر
در چهارمحال و بختیاری

 امکانات رفاهي بیشتري براي عشایر 
فراهم مي شود

 نهادهاي فرهنگي و ضربتي اصفهان 
موظف به جمع آوري عالئم خرافي شدند

فعالیت ها، ضرورت ها و انتظارات 
شوراها از مردم

فوالدگر خبرداد:

تهیه گزارش از عملکرد دستگاه های اجرایی 
درباره نحوه اجرای اصل 44
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سراسری

    مرضیه محب رسول 
زمان��ی که رئي��س جمه��ور امريکا 
همراه ب��ا کش��ورهای اروپايی متحدش 
با ش��عار ايجاد جهانی امن و آرام تر به 
افغانس��تان و عراق لشکرکش��ی کردند، 
نمی دانس��تند که اين جن��گ به گوری 
برای سياس��تها و حکومتهايش��ان مبدل 
خواهد شد. با نگاهی اجمالی به مسائل 
داخلی کشورهايی چون آمريکا، انگليس، 
فرانسه، ايتاليا، اس��تراليا و... می توان به 
راحتی به عمق مش��کل اساس��ی به نام 
جنگ عراق پی برد. ناتوانی اين کشورها 
در رسيدن به اهدافی که جنگ را بر سر 
آن آغاز کرده بودند و اصوالً ترديدی که 
بر س��ر علت اصلی اين جنگها به وجود 
آمد، موجب آشفتگی اوضاع داخلی اين 
کش��ورها ش��ده و نارضايتی مردمانشان 
را به همراه داش��ت. بوش، س��ارکوزی، 
برلوس��کونی، بلر و براون همگی قربانی 
ناتوان��ی در مديريت اين جنگ ش��دند. 
ش��مار تلف��ات انس��انی و هزينه ه��ای 
اقتصادی علی الخصوص در افغانس��تان 
که هيچ نتيجه مثبتی نه برای کش��ورهای 
مش��ارکت کننده و نه برای کشور اشغال 
ش��ونده داش��ت، موجی از نارضايتی را 
در امري��کا و اروپا ايج��اد کرد که نتيجه 
آن چيزی جز عوض ش��دن سردمداران 
اين کشورها نبود. در امريکا هزينه های 
زياد صرف ش��ده در افغانستان و عراق 
همراه ب��ا رک��ود اقتصادی ک��ه گريبان 
گير اين کشورها ش��ده بود موجب شد 
ت��ا دموکراتها به راحتی با ش��عار تغيير، 
حکومت را در دس��ت بگيرند و بوش با 
کارنامه ای سياه از جنگ و کشتار صحنه 
سياس��ت امريکا را ترک گويد. در اروپا 
هم اي��ن نارضايتی به تغيي��رات زيادی 

منجر شد. 
س��ارکوزی در فرانس��ه ب��ه دلي��ل 
همراه��ی و دنبال��ه روی از سياس��تهای 
امريکا با يکی از بزرگ ترين شکس��تها 

در انتخاب��ات محل��ی رو به رو ش��د و 
کمتري��ن محبوبيت را در طی س��الهای 
اخير در بين مردم فرانسه به دست آورد. 
از س��وی ديگر مردم ايتاليا نيز خواستار 
بازگرداندن س��ربازان خود از افغانستان 

هستند. 
اما شايد بزرگترين بازنده اين جنگ 
را بت��وان حزب کارگر انگلس��تان ناميد 
حزب��ی که پ��س از 13 س��ال حکومت 
بامن��ازع در انگلس��تان عرص��ه را ب��ه 
رقي��ب ديرين خود واگذار کرد. اگر چه 
در شکس��ت ح��زب کارگر و ش��خص 
گوردون براون عام��ل ناکامی در جنگ 
عراق و افغانستان به تنهايی دخيل نبود، 
اما ناتوانی از توجيه علت مش��ارکت در 
اي��ن جنگ و نيز تلفات انس��انی عاملی 
تعيي��ن کنن��ده را در روند اي��ن فرضيه 
ايف��اء می کرد. در اثر هم��کاری در اين 
جنگ نه تنها شکس��ت حزب کارگر در 
انگلس��تان بلکه موج��ی از نارضايتی در 
کش��ورهای اروپايی و امريکا بر اثر اين 
حض��ور نظاميان در عراق و افغانس��تان 
ايجاد شده است. مردم اين کشور حاضر 
نيس��تند تا پول ماليات��ی را که علی رغم 
فش��ارهای اقتصادی بايد پرداخت کنند 
بابت هزينه های جانی و مالی در عراق 

و افغانستان بپردازند.
س��خنان نامفهوم و غيرقابل استنادی 
که افراد دخيل در اين لشکرکش��ی علی 
الخص��وص تون��ی بل��ر نخس��ت وزير 
انگليس در برابر کميته حقيقت ياب اين 
کش��ور عنوان کردند موجب شد تا اين 
حزب نتواند حداکثر آراء را در انتخابات 

اخير اين کشور کسب کند.
اين حقيقتی است که مردم کشورهای 
عضو ناتو و امري��کا از هزينه های مالی 
و روحی که بابت جنگ در هزاره س��وم 
پرداخته ان��د خس��ته و آش��فته اند و به 
دنبال سياستی هستند تا آنها را از باتاقی 

به نام افغانستان و عراق نجات بخشد.

با وج��ود همکاری همه جانب��ه ايران 
در زمينه برنامه هسته ای و بيانيه سه جانبه 
تهران، امريکا پيش نويس قطعنامه تحريم ها 
عليه ايران را به شورای امنيت سازمان ملل 
متحد فرس��تاد. به گزارش ف��ارس به نقل 
از خبرگ��زاری رويترز، امريکا پيش نويس 
قطعنامه ای را به شورای امنيت سازمان ملل 
متحد فرستاد که به موجب آن، تحريم های 
سازمان ملل عليه ايران افزايش پيدا می کند. 
امريکا در حالی اين پيش نويس را به شورای 
امنيت س��ازمان ملل متحد ارائه داد که روز 
دوشنبه در نشست سه جانبه ای که در تهران 
با حضور برزيل، ترکيه و ايران برگزار شد، 
بيانيه  مشترکی به امضاء درآمد که به موجب 
آن، ايران پذيرفت يک هزار و 200 کيلوگرم 
از اورانيوم با درصد غنای پايين خود را در 
قبال دريافت سوخت مورد نياز برای رآکتور 
تحقيقاتی ته��ران، در خاک ترکيه به امانت 
گ��ذارد. بنا بر اين گزارش، اين پيش نويس 
10 صفح��ه ای که پس از ماهه��ا مذاکره، 
م��ورد موافقت آمريکا، انگليس، فرانس��ه، 
آلمان، چين و روس��يه قرار گرفت، شامل 

تحريم هايی می شود که صنعت بانکداری 
و ديگ��ر صنايع ايران را م��ورد هدف قرار 
می دهد. اين پيش نويس، همچنين خواستار 
بازرسی کشتی هايی شده است که مظنون به 
حمل محموله هايی که مرتبط با برنامه های 

هسته ای و موشکی ايران است.
ديپلمات ه��ای غربی مدعی ش��ده اند 
ک��ه متن اي��ن پيش نوي��س در نتيجه يک 
سری توافقات ميان امريکا و سه هم پيمان 
اروپايی اين کشور که خواستار تحريم های 
بيشتر عليه ايران بودند و همچنين روسيه 
و چين که با تحريم ها مخالف بودند، تهيه 
شده است. بر اساس اين گزارش، برخی از 
اقدامات پيشنهادی در پيش نويس تحريم ها 
عليه ايران، جديد اس��ت. تصميم به انتشار 
و توزيع پيش نويس قطعنامه تحريم ها عليه 
ايران در شورای امنيت سازمان ملل در واقع 
ناديده گرفتن ضمنی معاهده ای اس��ت که 
روز دوشنبه به ميانجيگری ترکيه و برزيل به 
امضاء درآمد و طبق آن ايران موافقت کرد 
تا مقداری از اورانيوم با درصد غنای پايين 
خود را در قبال دريافت ميله های سوختی 

برای رآکتور تحقيقاتی پزش��کی به خاک 
ترکيه ارسال کند. در حالی اين قطعنامه به 
شورای امنيت فرستاده شد که »يانگ جيه 
چ��ی« وزير امورخارجه چي��ن اعام کرد: 
چين استقبال خود را از طرح تبادل سوخت 
اعام می کند. وی افزود: چين گزارش های 
مربوطه ]درباره تبادل سوخت[ را ماحظه 
کرده اس��ت و استقبال خود از اين طرح و 
قدردانی از تاش های ديپلماتيکی که برای 
يافتن راه حلی درباره برنامه هسته ای ايران 
بوده را ابراز می دارد. مقامات امريکايی بيانيه 
تهران را به عنوان نمايشی از جانب ايران 
به منظور به تعوي��ق انداختن تحريم های 
بيشتر سازمان ملل متحد عليه ايران قلمداد 
کردند. نماينده برزيل در س��ازمان ملل به 
وضوح اعام کرد که کشور برزيل از اين 
مسأله بس��يار ناخرسند است که امريکا و 
هم پيمانان اين کش��ور معاه��ده صورت 
گرفت��ه را ناديده می گيرن��د با وجود آنکه 
اين بيانيه 3 جانبه پيش��رفتی بسيار بزرگ 
در جهت پيش��برد موضوع هسته ای ايران 

بوده است.

غرب بیانیه 3 جانبه تهران را نادیده گرفت؛
ارائه پیش نویس قطعنامه تحریم  ایران به شوراي امنیت

جنگ عراق،نقطه شکست سیاست انگلیس

نخس��ت وزير ترکيه خطاب به 
جامعه بين المل��ل گفت: نوبت حل 
معضل ساح های هسته ای در رژيم 

صهيونيستی فرا رسيده است.
ب������ه گ���زارش ف����ارس، 
رج��ب طي��ب اردوغان، نخس��ت 
وزير ترکي��ه که در ي��ک مصاحبه 
مطبوعاتی در ش��هر مادريد اسپانيا 
س��خن می گفت با تأکيد بر اينکه 
مسأله تبادل سوخت هسته ای ايران 

ح��ل ش��ده، خطاب به جامعه بين المل��ل گفت: اين جامعه حاال باي��د معضل موجود در 
اس��رائيل را حل کند، زيرا در ايران اصوالً س��اح هسته ای وجود نداشت ولی در اسرائيل 
ساح های هسته ای وجود دارد. اردوغان اظهار داشت که تبادل سوخت هسته ای با ايران 
گام مهمی برای منطقه و تمام دنيا محس��وب می شود و ايران با يک گام به جلو گذاشتن 
پذيرفته است که ظرف مدت يک ماه 1200 کيلوگرم اورانيوم را با 120 کيلوگرم سوخت 
هس��ته ای مبادله کند. وی در پاسخ به سؤالی پيرامون اينکه آيا مسأله موقعيت اسرائيل در 
منطقه و دارا بودن س��اح های هسته ای اين رژيم هم مورد بحث و گفتگو قرار گرفته يا 

نه، خاطرنشان کرد که در تهران موضوع مورد بحث ايران بود، نه اسرائيل.
اردوغان با بيان اينکه مسأله ايران تا حدود زيادی حل شده در ادامه تأکيد کرد: جامعه 
بين الملل حاال بايد معضل اسرائيل را حل کند، زيرا در حال حاضر در ايران اصوالً ساح 
هس��ته ای وجود ندارد، ولی در اسرائيل اين س��اح ها وجود دارد. نخست وزير ترکيه با 
انتقاد از موضع دوگانه کش��ورهای غربی در قبال اس��رائيل از جامعه بين الملل خواست تا 

موضع خود را در اين زمينه روشن سازد.

اوض��اع پايتخت تايلن��د نيز به 
شدت ملتهب است. واحد مرکزی 
خبر به نق��ل از ش��بکه تلويزيونی 
الجزي��ره انگليس��ی، در بانک��وک 
اوضاع به ش��دت وخيم شده است. 
ارت��ش تايلند برای شکس��ت دادن 
تظاهرات کنندگان وارد عمل ش��ده 
اس��ت تا به وضعيتی پايان بدهد که 

دو ماه پايتخت اين کش��ور را فلج کرده است. خودروهای زرهی و سربازان ارتش تايلند 
پس از تيراندازی به سوی سنگر مخالفان، وارد اردوگاه سنگر بندی شده پيراهن سرخ های 

مخالف دولت در پايتخت شدند. مخالفان نيز به اقدام متقابل مبادرت کرده اند. 
خودروه��ای زرهی در بانکوک مش��اهده می ش��ود و برای متفرق ک��ردن تظاهرات 
کنندگان از ماش��ين های آب پاش هم استفاده می شود. س��تونهای غليظی از دود آسمان 

بانکوک را فراگرفته است. 
مقام��ات دولتی تايلند اعام کرده ان��د ديگر مذاکرات منتفی اس��ت و تنها کاری که 
می توان انجام داد اين است که تظاهرات کنندگان متفرق شوند و بدين ترتيب تظاهرات 
پايان يابد. اين درحالی اس��ت که اميد می رفت که س��نای تايلند بتواند با ميانجی گری به 

مسائل جاری پايان بدهد. 
زنان و کودکان در پايتخت تايلند به مناطق امن منتقل شده اند. 

لويزيون تايلند هم اعام کرد ش��عبه ای از بانک کاسيکورن در مرکز بانکوک به آتش 
کشيده شد. معترضان الستيک آتش زده اند و صدای تيراندازی در مرکز بانکوک به گوش 

می رسد.

رئيس جمهور آرژانتين، نخس��ت وزير جديد انگلس��تان را به ازسرگيری مذاکرات در 
خص��وص تعيين مالکيت جزاير مورد مناقش��ه مالويناس فرا خوان��د. به گزارش فارس، 
کريس��تينا کرچنر، رئيس جمهور آرژانتين، ديويد کامرون، نخس��ت وزير جديد انگلستانرا 
به از سرگيری مذاکرات درباره حاکميت جزاير مورد مناقشه مالويناس فرا خواند. کرچنر 
ضمن س��خنرانی در نشس��ت اتحادي��ه اروپا - امريکای التين در مادري��د اعام کرد: من 
خواس��تار از س��رگيری مذاک��رات در رابطه با حاکمي��ت جزاير مالويناس هس��تم که در 
قطعنامه مصوب س��ازمان ملل متحد در س��ال 1965 نيز آمده و تا کنون اجرا نشده است. 
رئيس جمهور آرژانتين نيز خاطرنشان کرد، در اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد نمی تواند 

استاندارهای دو گانه اتخاذ کرد. 
آرژانتين و انگلس��تان در خصوص حاکميت جزاي��ر مالويناس که در اقيانوس اطلس 
جنوبی و در 500 کيلومتری س��واحل آرژانتين واقع شده است، با يکديگر اختاف دارند. 
انگلس��تان از س��ال 1833 کنترل اين جزاير را در دست گرفته اس��ت. در سال 1982 نيز 
آرژانتين تاش کرد مالکيت اين جزاير را مجدداً در دس��ت گيرد، اما اين نبرد مسلحانه با 

پيروزی انگلستان همراه شد.

هفته نام��ه امريکن فری پرس، طی گزارش��ی از اعتراض فعاالن حقوق بش��ر مالزی و 
عراقی های حاضر در اين کش��ور به حضور نخس��ت وزير سابق انگليس که اين کشور را 
وارد جن��گ با عراق ک��رد، در کواالالمپور پرداخت. ماتياس چانگ، وکيل دادگس��تری و 
مش��اور سياس��ی ماهاتير محمد، نخست وزير س��ابق مالزی طی گزارشی از هجوم فعاالن 
حقوق بش��ر مالزيايی به تونی بلر نخست وزير پيشين انگليس طی سفر اخيرش به مالزی 

خبر داد. 
بر اس��اس اين گزارش،  تونی بلر که به ارتکاب جنايات جنگی متهم اس��ت، سخنران 
کلي��دی کنفرانس ملی موفق ها بود که از س��وی بنياد مناب��ع موفقيت در مرکز مجمع هرم 

راه خورشيد، واقع در کواالالمپور، پايتخت مالزی برگزار شد. 
ام��ا مس��ئوالن برگزاری اين کنفرانس در حالی از تونی بل��ر دعوت کرده بودند که به 
ش��دت از حمله گروه های غيردولتی و ضد جنگ مالزی به وی بيم داش��تند و نگران آن 
بودن��د که اعض��ای اين گروه ها اقدام به پرتاب کفش به س��وی وی نمايند و يا حتی اين 
امکان وجود داش��ت که کميسيون جنايات جنگی کواالالمپور عليه بلر اقامه دعوا نموده و 

او را به پای ميز محاکمه بکشاند. 
چانگ می افزايد: به همين خاطر موازين امنيتی بس��يار زي��ادی از قبل از ورود بلر به 
مالزی به کار گرفته ش��د. به طوريکه برای اولين ب��ار، نمايندگان حاضر در کنفرانس هيچ 

برنامه ای در رابطه با سخنرانان اجاس در اختيار نداشتند. 
مشاور سياسی نخست وزير سابق مالزی می نويسد: بلر که در جلسه تحقيق و تفحص 
لندن با تکبر گفته بود، از يورش به عراق متأسف و پشيمان نيست، اما پيگردکننده قانونی 
ارش��د کميس��يون جنايات جنگی مالزی با تأکيد بر اينکه اقدام اين گروه در اعتراض به 
بلر تنها ش��روع يک سلس��له فعاليت های قانونی اين کميسيون اس��ت، افزود: اين رخداد 
تنه��ا آغاز يک مبارزه جهانی برای تخري��ب وجهه عمومی جنايتکارانی مثل بلر و جورج 

بوش است. 
اين مبارزه همچنين از مردم جهان می خواهد تا کمپين های مشابهی را عليه جنايتکارانی 

مثل بلر و بوش به راه اندازند. 
چان��گ می افزايد: همزمان با تاش نمايندگان کميس��يون جناي��ات جنگی برای ارائه 
کيفرخواس��ت بلر، اعضای بس��ياری از س��ازمان های م��ردم نهاد نيز اقدام به برافراش��تن 
پاکاردهايی کردند که بلر و س��ازمان دهندگان کنفرانس مذکور را محکوم می کرد. تعداد 
قابل توجهی از عراقی های حاضر در مالزی نيز با حضور در محل اجاس به همراه همسر 

و فرزندان خود، به حضور بلر اعتراض کرده و به سمت تصوير او کفش پرتاب کردند.

وزير کشور گفت: سرعت خدمات رسانی به شهروندان تهرانی بايد افزايش يابد و در اين 
باره طرحی آماده شده است.

مصطفی محمد نجار در حاشيه همايش سراسری فرماندهان کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر 
اينکه آيا افزايش تعداد فرمانداريهای تهران را تأييد می کنيد؟ افزود: هم اکنون تهران سه فرمانداری 
دارد که احساس می کنيم اين تعداد فرمانداری برای پاسخگويی به شهروندان تهران کافی نيست 
اما اينکه اين تعداد به چه ميزانی افزايش يابد هنوز قطعی نشده است و به زودی اعام خواهد شد. 

وی گفت: مهمترين هدف ما کم کردن سفرهای داخل شهری مردم تهران است.

معاون اول رئيس جمه��ور دو مصوبه مهم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه 
انتقال کارکنان دولت از ش��هر تهران را اباغ کرد. براس��اس اين تصميمات اولويت و نام 
ش��رکتها و مؤسس��ات دولتی که بايد از تهران خارج شوند و نيز چگونگی برخوردار شدن 
بازنشستگان از امتيازات خاص در صورتی که از تهران به شهرهای ديگر منتقل شوند، اعام 
شده است. در راستای برنامه تمرکز زدايی دولت از شهر تهران و براساس تصميم نمايندگان 
ويژه رئيس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران که در جلسات پنجم و 
شانزدهم ارديبهشت اين کارگروه و پس از بحث و بررسی اعضا و به استناد اصل يکصد و 
بيست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسامی ايران اتخاذ شده است، دستگاه های وابسته به 
وزارتخانه ها موظف شدند براساس اولويت تعيين شده از تهران منتقل شوند و محل انتقال 
با توافق باالترين مقام اجرايی دس��تگاه و اس��تاندار تعيين خواهد شد. طبق اولويت تعيين 
شده، به ترتيب شرکت های دولتی مستقر در تهران، مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته 
به دستگاه های اجرايی، مؤسسات و نهاد های عمومی )طبق فهرست پيوست( و سازمان های 
وابس��ته به وزارتخانه ها موظف به انتقال از تهران هستند. کارگروه انتقال کارکنان دولت از 
ش��هر تهران تأکيد کرده که همه سازمان های فوق الذکر موظف به انتقال از تهران هستند و 
موارد استثنا فقط با پيشنهاد باالترين مقام دستگاه و تصويب اين کارگروه تعيين خواهد شد. 
براساس ديگر تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور و در راستای انتقال شرکت های دولتی 
از تهران، هيأت مديره کليه شرکت های دولتی مستقر در تهران موظف شدند ظرف يک ماه 

نسبت به انتقال دفاتر مرکزی به شهرستان های ذی ربط اقدام کنند.

سرهنگ مهدی يارندی در گفتگو با ايرنا افزود: در تشديد اجرای اين طرح، برخورد با توزيع کنندگان 
مواد مخدر، سی دی های مبتذل، اراذل و اوباش و برهم زنندگان نظم عمومی، دستگيری سارقان 
منازل و خودرو، تذکر، ارش��اد و اخذ تعهد از بانوان دارای پوش��ش نامناسب و خارج از عرف 
اجتماعی در انظار عمومی، تذکر و بازداشت مزاحمان خيابانی، دستگيری اتباع بيگانه غيرمجاز 
مورد توجه جدی پليس قرار دارد. يارندی ادامه داد: قبل از اجرای هر طرح، نقاط آلوده و جرم خيز 
استان شناسايی و مورد کنترل نامحسوس پليس قرار گرفته و تاکنون در اجرای طرح تشديد ارتقاء 
امنيت اجتماعی 83 توزيع کننده موادمخدر، 10 نفر اراذل و اوباش، 4 قاچاقچی عتيقه، 41 نفر از 
اتباع بيگانه غيرمجاز، 6 نفر نيز مربوط به ساير جرائم در استان دستگير و با تشکيل پرونده تحويل 
مراجع قضايی شدند. وی با اشاره به تشديد برخورد با افرادی که با پوشش نامناسب و خارج از 
عرف اجتماعی در انظار عمومی ظاهر می شوند گفت: در اين خصوص به بانوانی که با پوشش 
نامناسب و بد حجاب در خيابانها و اماکن عمومی تردد داشتند، تذکر الزم داده شد و تعدادی از 
آنها نيز بازداشت و پس از اخذ تعهد آزاد شدند. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان تهران در 
مورد طرح دستگيری مزاحمان خيابانی که با مزاحمت برای نواميس مردم نظم عمومی را بر هم 
می زنند نيز گفت: در اين راستا پس از دستگيری و بازداشت 60 نفر از مزاحمان خيابانی، 47 نفر از 
آنان پس از اخذ تعهد کتبی آزاد و 13 نفر نيز با تشکيل پرونده تحويل مراجع قضايی شدند. يارندی 
افزود: در اجرای اين طرح، 198 دستگاه خودرو و 163 دستگاه موتورسيکلت که رانندگان و راکبان 
آنها اقدام به حرکات نمايشی و تخلفهای حادثه ساز می کردند توقيف و به پارکينگ منتقل شدند. 
وی همچنين از کشف 12 دستگاه انواع وسايل نقليه سرقتی و 382 دستگاه رايانه قاچاق در اجرای 
طرح تشديد امنيت اجتماعی در اين استان خبر داد. يارندی با اشاره به بازديد از صنوف گفت: 9 
واحد صنفی به علت تخلف پلمب و 55 واحد نيز در اين استان اخطار پلمب دريافت کردند. در 
اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی، مقدار قابل توجهی سی دی مبتذل و مشروب الکلی و 137 

قطعه انواع تجهيزات دريافت امواج ماهواره در استان تهران کشف شد. 

تشدید طرح ارتقاي امنیت اجتماعي 
در استان تهران 

خدمات رسانی به شهروندان تهرانی افزایش یابد

گام عملی دولت برای تمرکز زدایی از تهران
فهرست شرکت ها و سازمان های انتقالی

از تهران اعالم شد

چه خبر از پایتخت

جهان نماایران نصف النهار
اردوغان:

جامعه بین الملل باید معضل 
سالح هاي هسته اي تل آویو را حل کند

بـانکـوک در التـهاب و دود

دعوت آرژانتین از دولت جدید انگلیس برای 
مذاکره درباره جزایر مالویناس

امریکن فري پرس گزارش داد:
اعتراض فعاالن حقوق بشر به حضور بلر در مالزي

رئيس جمهور مردمداری را رمز موفقيت 
فرمانداران خواند و گفت: فرمانداران ارتباط 
م��ردم با نظام را برقرار کنند. به گزارش ايرنا، 
محمود احمدی نژاد با بيان اينکه امروز اليه 
اصلی ارتباط مردم با نظام اسامی را فرمانداران 
تشکيل می دهند، اظهار داشت: فرمانداران در 
اصل نمايندگان دولت هستند آن هم دولت 
جمهوری اس��امی ايران، دولتی که با ساير 
دولت های جهان تفاوت های بس��ياری دارد. 
وی که در همايش فرمانداران سراسر کشور 
سخن می گفت، خاطرنشان کرد: افتخارم اين 
است که فرماندار بودم، چرا که فرماندار يک 
مدير همه جانبه و جامع است. رئيس جمهور 
با بيان اين که در داخل کش��ور اميد ملت به 
دول��ت در حد بااليی قرار دارد، گفت: مردم، 
دولت پ��اک، عادل و خدمتگزار می خواهند، 
دولتی می خواهند که بر روی ارزش ها بايستد 
و مشکات آنان را مشکل خود بداند، حال 
ش��ما از سوی چنين دولتی انتخاب شده ايد. 
احمدی نژاد خطاب به حاضران گفت: شما 
فرمانداران سراس��ر کش��ور بايد قدر خود و 
جايگاهت��ان را بدانيد. وی، مردمداری را رمز 
موفقيت فرمانداران خواند و گفت: فرماندار 
بدون م��ردم معنا ندارد. فرمان��داری که بين 
مردم کوچکترين حائلی را ايجاد کند موفق 
نخواهد شد. فرمانداران بايد حداکثر ارتباط 
مردم با نظ��ام را برقرار کنند، خ��ود اين امر 
کار بزرگی است که شما فرمانداران بايد آن 
را انج��ام دهيد. احمدی نژاد تصريح کرد: هر 
کسی ارتباط خود را با مردم برقرار کند، خود 
مردم به او می گويند که برای حل مشکات 
شهرس��تان چه باي��د ک��رد. رئيس جمهور 

رسيدگی ويژه به امر کشاورزی را يکی ديگر 
از کارهای مهم فرمان��داران خواند و گفت: 
ماندگاری يک کش��ور به صنعت کشاورزی 
اس��ت. بايد به سرعت نوع آبياری زمين های 
کشاورزی تغيير کند، البته در اين راستا دولت 
بودجه خوبی را در نظر گرفته اس��ت که به 
زودی آن وجوه در اختيار بانک ها قرار خواهد 
گرفت تا به صورت قرض الحسنه در اختيار 
کش��اورزان قرار گيرد. احمدی نژاد در ادامه 
سخنان خود به موضوع صنايع تبديلی اشاره 
کرد و گفت: دولت مصمم است تا از صنايع 
کوچک که پش��تيبان کشاورزی نيز است، به 
ط��ور کامل حمايت کند، ما بايد تاش کنيم 
تا از ظرفيت های بومی که در شهرستان ها و 
استان ها وجود دارد در اين زمينه استفاده کنيم. 
احمدی نژاد به موضوع س��هام عدالت اشاره 
کرد و گفت: در بس��ياری از شهرستان ها 80 
درصد مردم بايد س��هام عدالت بگيرند، شما 
بايد اين کار را به سرعت انجام دهيد تا آنان 
بتوانند سهام خود را دريافت کنند، البته در اين 

زمين��ه کارهای خوبی تاکنون صورت گرفته 
اس��ت به طوری که برخی از مردم عاوه بر 
سهام، س��ود آن را نيز طی سال های گذشته 
درياف��ت کرده اند. وی با اش��اره به موضوع 

هدفمندکردن يارانه ها، 
گف��ت: فرمان��داران باي��د به دقت اف��راد را 
شناس��ايی کنند، چرا که اي��ن کار می تواند 
دول��ت را در اجرای هر چ��ه بهتر اين طرح 
کمک کند. احمدی نژاد در ادامه، پرکارترين 
اليه های مديريتی کشور را فرمانداران خواند 
و گفت: اميدوارم فرمانداران با شور و نشاط 
بيشتر دلبستگی بی نظيری را که بين ملت و 
آرمان های انقاب وجود دارد بيشتر از گذشته 
کنن��د. وی در پايان گف��ت: امروزه در خيلی 
از مواقع فرمانداران يک منطقه وسيعی را به 
حرکت در می آورند، پس بايد اين موقعيت 
و فرصت ه��ای دوجانبه را که هم خدمت و 
فداکاری و هم اعتای روحی روانی اس��ت 
ق��در بدانيم و خدای ب��زرگ را در اين زمينه 

شاکر باشيم. 

وزير اطاعات با اش��اره ب��ه اظهارنظرهاي 
غيرمنطقي برخي از مسئوالن امريکايي درباره 
توافق اخير ايران، برزيل و ترکيه گفت: امريکا 
در مواجه��ه با جمهوري اس��امي ايران زير 
پايش خالي شده و اينها عباراتي است که خود 
کارشناسان امريکايي هم به آن معتقد هستند. 
به گزارش ايرنا، حجت االسام و المسلمين 
»حيدر مصلحي« اظهار داشت: امروز وضعيت 
امريکا به گونه اي است که در مقابله با ايران 
خلع ساح شده است. مصلحي با بيان اينکه 
امريکا امروز به دنبال آن اس��ت که خود را از 
اين وضعيت خاص کند، گفت: بيانيه س��ه 
جانبه ايران، ترکيه و برزيل يک بيانيه بس��يار 
محکم و قوي است که حاوي شرايط و مفاد 
مهمي است. وي افزود: اگر طرف هاي مقابل 
ايران به طور حقيقي به دنبال ايجاد آرامش و 
برطرف کردن تنش ها هستند بايد مفاد اين 
بيانيه را محترم ش��مارند و اگر بخواهند راه 
ديگري را دنبال کنند به فرمايش رهبر انقاب 

مشخص خواهد شد که آنها دستي چدني در 
دستکش مخملين هستند. وزير اطاعات در 
پاسخ به سؤالي درباره فضاسازي رسانه هاي 
خارجي براي ايجاد موج فتنه جديد در آستانه 
س��الروز انتخابات رياست جمهوری گفت: 
وضعيت فتنه گران به گونه اي است که قادر 
به انجام حرکتي نيستند. وزير اطاعات درباره 
برخي انتقادهاي داخلي از بيانيه اخير سه جانبه 
که ميان اي��ران، برزيل و ترکيه در خصوص 
مبادله س��وخت به امضا رس��يد، گفت: اگر 
کس��اني از سر دلس��وزي انتقادي سازنده را 
مطرح مي کنند از اين گونه انتقادها استقبال 
مي شود. وزير اطاعات اعام کرد که مادران 
سه تبعه امريکايي که به جرم ورود غير قانوني 
به ايران بازداشت ش��ده اند، براي ماقات با 
فرزندانشان به تهران سفر مي کنند. مصلحي 
افزود: ايران ب��ا اجازه به اعضاي خانواده اين 
سه تبعه امريکايي براي ماقات با فرزندانشان، 
يک اقدام انس��ان دوستانه و بر اساس احکام 

ديني رفتار کرده تا جهان ببيند که رفتار ايران 
در اي��ن زمين��ه چگونه اس��ت. مصلحي در 
خصوص دستور رئيس جمهور در برخورد با 
پارتي بازي گفت: از ما خواسته شده گزارشي 
در اين زمينه ارائه کنيم و اين گزارش در حال 
تهيه است. مصلحي در خصوص استفاده از 
يارانه ها گفت: فرم اطاعات اقتصادي را پر 
نکرده ام و متقاضي درخواست يارانه نيستم، 

زيرا افراد بسياری مستحق تر از ما هستند. 
وزير اطاع��ات در خصوص آخرين اخبار 
مربوط به بحث روابط ايران و انگليس گفت: 
از ما گزارش��ي در خصوص قط��ع رابطه با 

انگليس خواسته نشده است. 
وي در ادامه گفت: يک س��ري بررس��ي در 
خصوص مباحث مربوط به رابطه با انگليس 
داش��تيم و پيشنهاداتی در اين خصوص ارائه 
داده ايم که اين پيشنهادها قرار است بررسي 
شود و دستگاه هاي ذيربط درباره آن تصميم 

گيري کنند.

مع��اون ام��ور کنس��ولی، مجل��س و 
ايراني��ان خارج از کش��ور وزارت خارجه 
در بدو ورود وکيل��ی راد به تهران، آزادی 
اين تبعه ايرانی را با آزادی تبعه فرانس��وی 
کلوتي��د ريس بازداش��ت  ش��ده در ايران 
مرتبط ندانس��ت. به گزارش فارس، حسن 
قش��قاوی معاون امور کنسولی، مجلس و 
ايراني��ان خارج از کش��ور وزارت خارجه 
کشورمان پس از ورود علی وکيلی راد تبعه 
ايرانی بازداشت شده در زندان های فرانسه 
که پس از 19 س��ال به کشور بازمی گشت 
در جمع خبرنگاران گفت: پس از آنکه در 
بهمن س��ال گذش��ته دادگاه فرانسه به اين 
نتيجه رسيد که با کميته قضايی با نظر مثبت 

به دنب��ال دفاعيه ای که وکای وکيلی راد و 
اخيراً وکيل فرانس��وی وی داشت، با نظر 
مثبت برخورد کند، ما از بهمن ماه تاکنون 
منتظ��ر ورود ايش��ان به کش��ور بوديم که 
خوش��بختانه در دو روز قبل با حکم وزير 

کشور فرانسه اين امکان فراهم شد. 
قش��قاوی ضم��ن تش��کر از جالی 
رئيس فراکس��يون ايرانيان خارج از کشور 
که از سوی مجلس شورای اسامی برای 
اس��تقبال از وکيلی راد در فرودگاه حضور 
يافت��ه ب��ود، از همه تاش ه��ای صورت 
گرفته ب��رای رهايی وکيل��ی راد قدردانی 
ک��رد. معاون وزير خارجه کش��ورمان در 
پاسخ به پرسش��ی در خصوص اقدامات 

برای ايفای حقوق از دست رفته وکيلی راد 
اظهار داش��ت: اجازه دهيد تا ابعاد مختلف 

قضيه مورد بررسی قرار گيرد. 
وی اف��زود: برخ��ی آزادی وکيلی راد 
را ب��ا خانم کلوتيد ريس مرتبط کردند که 
هيچ ارتباط��ی در اين زمينه وجود ندارد، 
حکم آزادی مشروط وکيلی راد بهمن ماه 
صادر ش��ده و همه پروس��ه دادگاه علنی 
بوده اس��ت. قش��قاوی ادام��ه داد: حکم 
آزادی مش��روط وکيل��ی راد در 11 بهمن 
به خاطر رفتار بس��يار ارزشمندی بود که 
وی در زندان داشت و طبق قانون فرانسه 
کسی که رفتار شايسته ای داشته باشد و از 

آن اعام رضايت شود، آزاد می شود. 

توصیه احمدي نژاد به فرمانداران: 

مردمداری رمز موفقیت فرمانداران است

قشقاوي:
هيچ ارتباطي بين آزادي وكيلي راد و ريس وجود ندارد 

وزیر اطالعات:
 زير پاي امريکا در مواجهه با ايران خالي شده است  
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جامعه

     سپهر اوحدی
آمبوالنس هنوز نيامده است، تکه های آهن و خرده های شيشه در کف خيابان با قدری خون تازه، 
پخش ش��ده اس��ت، هنوز زخمی هايی که در حال ناله کردن هستند به بيمارس��تان منتقل نشده اند آن 
طرف تر دو جنازه يکی با پارچه ای س��فيد و ديگری با يک پتو پوش��انده ش��ده اند. مأموران سعی در 
متف��رق کردن مردم و جلوگيری از به هم خ��وردن صحنه دارند. در اطراف جنازه ها مقداری پول خرد 
و اس��کناس های ريز و درشت به چش��م می خورد کمی که با دقت نگاه می کنم می بينم ماشين های 
عمدتًا مدل باال، نيش ترمزی زده و با نگاه به عمق حادثه، در حالی که صورت برمی گردانند و س��عی 
دارند خانواده و بچه هايش��ان صحنه را نبينند، اسکناس��ی را به طرف جنازه ها پرتاب می کنند. اين هم 
يک نمونه صدقه دادن در عصر مدرن اس��ت! صدقه ای که برای دفع با تعريف ش��ده زمانی به ذهن 
آدمها می رسد و سعی در انجام آن دارند که با حادثه ای تلخ روبه رو می شوند. راستی هدف اين آدمها 
در انجام اين کار که به صورت يک عادت و بدعت نادرست درآمده چيست؟! آيا فکر می کنند با دادن 
اين صدقه، آن هم به صورت غيراخاقی که توهينی به متوفيان و آسيب ديدگان است، خود را از بروز 
حادثه بيمه کرده اند؟ ! برخی افراد هم فکر می کنند که اين يک رسم است و اگر انجام نگيرد، عواقب 

شومی برايشان خواهد داشت!
برخی ديگر نيز در باور موهوم خود می پندارند که با دادن مبلغی ناچيز از سر دلسوزی و بزرگواری 
به خانواده درگذشتگان و آسيب ديدگان حادثه کمکی می کنند در حالی که ممکن است، کشته شدگان 

خود، افراد بسيار متمولی باشند!
باالخره آمبوالنس ها خواهند رس��يد و مراتب قانونی انجام خواهد ش��د، اما قطعًا اين پول ها مورد 
قبول آس��يب ديدگان و خانواده آنها قرار نمی گيرد و به نوعی ش��خصيت انسانی را زير سؤال می برد. 
مگر س��رجمع اين پول ها چقدر می ش��ود؟ اگر باد اس��کناس ها را نبرد ش��ايد حداکثر 20 تا 50 هزار 
تومان، که اگر در آخر توسط آدم خيرخواهی جمع آوری شود به ارگانی خيريه تعلق می گيرد. اما نفس 
اين کار نادرس��ت اس��ت و بهتر است قبل از ديدن اين صحنه ها، به فکر دادن صدقه و دفع با باشيم و 
اگر هم نيت خيری در مورد آس��يب ديدگان داريم با تعقيب ماجرا، بعداً کمکی کارآمد و يا مبلغی قابل 
توج��ه ب��ه آنها ارائه دهيم و يا پس از عبور از صحنه در اولين ايس��تگاه صدقه خود را به صندوق های 
موجود بيندازيم، نه اينکه آن را در صحنه تصادف پرت کنيم و فکر کنيم از بار وجدانی، مس��ئوليتی و 

انسانی برخورد با اين صحنه رهايی يافته ايم!

صدقات عبوری!

مهدی فضیلت
مهندس عليرضا نص��ر اصفهانی که هنوز خود 
را يک فرهنگی می نامد دارای مدرک کارشناس��ی 
ارش��د در رشته مديريت اس��ت و در کارنامه خود 
معاونت پرورشی آموزش و پرورش خمينی شهر، 
رياس��ت آموزش و پرورش منطقه ميمه، مديريت 
آموزش و پ��رورش شهرس��تان فاورجان را ثبت 
کرده و در حوزه شوراهای اسامی نيز نائب رئيس 
کميس��يون حمل و نق��ل و ترافي��ک، عضو هيأت 
رئيسه شورای اس��امی اصفهان و عضو کميسيون 

فرهنگی اجتماعی شورای شهر بوده است.
 فعالی��ت ش��ورای ش��هر ح��ول چ��ه 

محورهایی تمرکز دارد؟  
فعاليت ه��ا در 4 ح��وزه عمران��ی و خدمات 
شهری با محوريت و برنامه ريزی کميسيون عمران، 
فرهنگی و اجتماعی با محوريت کميسيون فرهنگی 
اجتماع��ی، حمل و نق��ل و ترافيک ب��ا محوريت 
کميس��يون حمل و نقل و ترافيک، محيط زيست و 
فناوری اطاع��ات و مباحث اقتصادی با محوريت 
کميس��يون امور حقوقی و اقتصادی انجام می شود 
که هر کميس��يون وظيفه دارد نسبت به انجام امور 

محوله اقدام کند.
در کن��ار عم��ده وظايفی که اعضای ش��ورا در 
اي��ن 4 کميس��يون دارند، ارتباط با م��ردم از طريق 
کميته ه��ای نظارت��ی ک��ه ه��ر هفت��ه در 3 منطقه 
از مناط��ق ش��هرداری اصفه��ان برگزار می ش��ود، 

حض��ور در محله ها و مجام��ع عمومی و پيگيری 
مشکات ش��هروندان با حضور در دبيرخانه شورا 
 از ديگ��ر فعاليت های اعضای ش��ورای اس��امی 

است. 
 در ح��ال حاض��ر دغدغ��ه اعض��ای 

شورای شهر در چه موضوعاتی است؟
مهمترين دغدغه اعضاء، ناهمخوانی اختيارات، 
سطح توقعات و انتظارات شهروندان از نمايندگان 
خودش��ان اس��ت. مردم ب��ا اين تصوي��ر ذهنی که 
اعضای ش��ورای شهر نس��بت به کليه امور شهری 
مس��ئوليت دارن��د و نظ��ارت آنها فراگير اس��ت، 
مش��کات و مس��ائل خودش��ان را دنبال می کنند 
که در بيش��تر اوق��ات نمی ت��وان کاری انجام داد. 
ب��ه عنوان مث��ال يکی از م��واردی که ب��ه وفور به 
اعضای ش��ورا مراجعه می ش��ود موضوع اشتغال 
 اس��ت که افراد درخواست مش��روعی دارند، ولی 
نمی توان برای آنها کاری انجام داد. دومين دغدغه، 
پروژه های بزرگی اس��ت که سالهاس��ت بر زمين 
مانده و ش��ورای ش��هر هم مس��ئوليتی مستقيم در 
آن ن��دارد، مانند ورزش��گاه نق��ش جهان، مصای 
نماز جمع��ه، تصوي��ب طرحهای تفصيلی ش��هر، 
 احياء بافت های فرس��وده، کاربرهای اراضی، آب 
زاينده رود، آالينده های زيست محيطی و... دغدغه 
ديگر اعضای ش��ورا، عدم تحق��ق مديريت واحد 
شهری و بخشی نگری سازمانها و ادارات است که 
اين روند منجر به اتاف منابع مادی، مالی و انسانی 
می شود و خسارات جبران ناپذيری را به مديريت 

شهری وارد می آورد.
 ضرورت گس��ترش شوراها و تسری 
آن ب��ه ش��وراهای محل��ی را چگون��ه ارزیاب��ی 

می کنید؟
از مهمترين کارکردهای شوراها واگذاری امور 
به دس��ت مردم و کم کردن حجم دولت اس��ت که 
از اين مس��ير امور مردم در ابعاد مختلف تس��هيل 
و از س��رمايه های موجود نهاي��ت بهره برداری به 
عمل می آيد، ضمن اينکه با مش��ارکت مردم کارها 
با هزينه کمتر و در کوتاهترين زمان ممکن به نتيجه 

می رس��د و توفيقات و ناکامی ها بين مس��ئوالن و 
مردم توزيع می ش��ود. بدين لحاظ ضرورت توجه 
جدی به شوراياری ها به عنوان حلقه ارتباطی بين 
پارلم��ان محلی با مردم بيش��تر معن��ا پيدا می کند، 
 چرا که امروز مس��ئوليت يک ش��هر يک ميليون و 
700 هزار نفری با 14 منطقه است و پيچيدگی های 
مختل��ف آن را نم��ی توان به دس��ت 11 نفر عضو 
شورا س��پرد و از آنها انتظار داش��ت از هيچ امری 
غافل نش��وند و توزيع امکان��ات و منابع بر محور 
عدالت انجام گيرد. چنانچه انتخابات شوراياری ها 
انجام ش��ود نمايندگان مردم در محله های مختلف 
می توانند نمايندگان خوب و مؤثری برای محله ها 
و رابطان موثقی برای ش��ورای شهر باشند و از اين 
مسير می توان به خرد جمعی دسترسی بهتری پيدا 

کرد.
 کارهای��ی که ش��ورا می تواند انجام 
دهد، ولی زمینه های آن فراهم نیست چیست؟

23 وظيفه ای که مجلس به تصويب رس��انده و 
ش��کل اجرايی به خود نگرفت��ه از مهمترين کارهايی 
است که چنانچه زمينه آن فراهم شود و شهر در جهت 
مديريت واحد قرار گيرد، ش��تاب فعاليت ها افزون و 
توسعه و تعالی شهر آنگونه که در شأن اصفهان است، 

محقق خواهد شد.
 ارتباط��ات بین بخش��ی چ��ه ثمراتی 

برای شهر دارد؟
 ام��روزه تحق��ق مديري��ت واح��د ش��هری با 
س��از و کارهای موج��ود قريب الوصول نيس��ت، 
نگاه فرابخش��ی تعامات بين بخش��ی ب��ه منظور 
اس��تفاده بهينه و مطلوب از امکانات يک ضرورت 
انکارناپذير اس��ت، چرا که معتق��دم منابعی که در 
حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
و... در ش��هر وجود دارد کام��ًا و به صورت تمام 
وقت مورد اس��تفاده قرار نمی گيرد و مشکل امروز 
ما صرفًا کمبود منابع نيس��ت بلکه مديريت و تدبير 

منابع است.
 به نظر ش��ما آیا ش��ورا توانسته است 
با ارائه طرح ها زیستگاه مناسبی برای مردم در 

اصفهان ایجاد کند؟
تمام��ی س��عی و تاش ش��ورا و ش��هرداری 
در همين راس��تا بوده اس��ت، که ش��هروندان عزيز 
اصفهانی از يک سطح استاندارد زندگی در شهر و 
محله ها با بهره مندی از امکانات مختلف برخوردار 
ش��وند و هيچ قش��ری با هر محدوديتی برای يک 
زندگی مطلوب در ش��هر زياد به زحمت نيفتد که 
در اين راس��تا می توان به گذرگاهها، حمل و نقل 
 عمومی، فضای سبز، امکانات فرهنگی – ورزشی، 
متناسب سازی معابر، نظافت و زيباسازی شهر و... 

اشاره کرد.
 ش��ورای س��وم را چق��در در انج��ام 

مأموریتها موفق ارزیابی می کنید؟
اگر به اختيارات و ش��رح وظايف شورا توجه 
کنيم به نظر می رس��د موفق بوده ايم ولی چنانچه 
کار و عملکرد شورا را با سطح انتظارات و توقعات 
مردم بس��نجيم خيلی رضايت بخش نبوده اس��ت، 
ولی به هر حال آنچه از دست اعضای شورا در هر 
3 دوره برمی آمد، انج��ام گرفته و قطعًا می توانيم 
بگوييم به رغم همه موانع، مش��کات و ناکامی ها 
کاره��ا و فعاليتهايی ک��ه در حوزه های مختلف در 
طول يازده سال کار شورا در شهر و محله ها انجام 
گرفته در مقايس��ه با قبل از ورود شوراها به چرخه 
مديريتی ش��هر بسيار چش��مگيرتر و فراگيرتر بوده 

است.
 به عنوان یکی از اعضای شورای شهر 

چه انتظاری از شهروندان دارید؟
اوالً از تمام��ی ش��هروندان فهي��م، بافرهنگ و 
هميش��ه همراه تقدير و تش��کر می کنم و اميدوارم 
بتوانيم آنچه شايس��ته اين مردم عزيز است، به آنها 
عرضه کنيم. ثانيًا خواهش��ی ک��ه از مردم دارم اين 
اس��ت که نمايندگان خودش��ان را در شورای شهر 
ب��ا ارائه پيش��نهادات، راهکارها و انتق��ادات ياری 
کنند و با همراهی بيش��تر اس��تمرار سرآمدی شهر 
اصفه��ان را در کش��ور و ارتق��اء آن را ب��ه عنوان 
 يک��ی از ش��هرهای زيب��ا و ديدنی جه��ان محقق 

کنند.  

دوس��تانتان با خنده ش��ما را ي��ک ضد اجتماع 
می نامند. ممکن است شما فردی باشيد که هميشه 
حوصله مهمانی و تفريح نداش��ته باش��يد، دوست 
داري��د بعد از کار به جای بيرون رفتن با دوس��تان 
خيل��ی زود به خانه برويد و به ندرت دوس��تانتان 
را ب��ه خانه دعوت می کنيد. احتماالً از ش��لوغی و 
ازدحام مردم بيزار هستيد، عادت نداريد در گفتگوها 
شرکت کنيد و اکثر اوقات ترجيح می دهيد که تنها 
باشيد. پس بايد تصديق کنيد که، شما گوشه گير و 

از اجتماع گريزان هستيد.
اين اختال ش��خصيتی ان��واع گوناگونی دارد. 
ضد اجتماع بودن يکی از انواع بيماری های روحی 

به حساب می آيد.
ضداجتماع��ی چ��ه ن��وع اختالل ش��خصیتی 

است؟
ض��د اجتماع بودن يک��ی از انواع بيماری های 
روانی است که در آن فرد نسبت به حقوق ديگران 
و قانون ه��ا و انتظارات جامعه بی اهميت اس��ت. 
اصط��اح ديگری که ب��رای اين بيماری اس��تفاده 

می شود، اجتماع ستيز يا جامعه زده است.
رفت��ار بيم��اران جامع��ه س��تيز مانن��د رفت��ار 
جنايتکاران اس��ت، اما اين افراد خش��ونت کمتری 

دارند و خطرناک نيستند.
اي��ن خصوصيات در اين بيم��اران معموالً قبل 
از 15 س��الگی ب��ا رفتارهايی ک��ه از نظر اجتماعی 
قابل قبول نيس��ت آشکار می ش��ود. فردی که در 
کودکی عادت به کندن پرهای پروانه داش��ته يا دم 
گربه همسايه را آتش می زده، بعدها در بزرگسالی 
به عن��وان فردی که مبتا به اختاالت ش��خصيتی 
ضداجتماعی است ش��ناخته می شود. اين بيماری 
در مردان بيش از زنان ديده می ش��ود )3 درصد از 
مردان در مقايس��ه با 1 درصد از زنان(، و علل اين 

بيماری هنوز از نظر پزشکی شناخته نشده است.
علل این بیماری

مش��خص کردن اينکه چه افرادی ممکن است 
به اين بيماری دچار شوند کار دشواری است. البته 
داليل و ش��واهدی اس��ت که ثابت می کند عوامل 
ژنتيکی يا مورد سوءاس��تفاده قرار گرفتن در دوران 

کودکی در اين مسأله تأثيرگذار است.
ب��ا وجود اينکه فقط يک پزش��ک روانش��ناس 
می تواند به درس��تی مشخص کند که فردی به اين 
بيماری مبتا هس��ت يا خير، ما در اينجا به چند راه 

شناسايی اين بيماری اشاره می کنيم.
عالئم این بیماری

اين بيماری عائم و نش��انه های بسياری دارد. 
در اينجا س��ؤاالتی هس��ت که می تواني��د از خود 
بپرس��يد تا ببينيد، آيا ش��ما هم يکی از قربانيان اين 

بيماری هستيد يا خير.

آیا فردی تکانشی هستید؟
بس��ياری از ما افرادی با شوق و ذوق، بی پروا 
و خودجوش هستيم. ممکن است يک جفت کفش 
گل��ف بخريم، با وجود اينک��ه توانايی خريد آن را 
نداريم. اما اينکه کارت اعتباری دوس��تتان را بدون 
هيچ ش��ک و ترديد از جانب خودتان بدون اجازه 
او برداري��د و خري��د کنيد، حرف ديگری اس��ت. 
گرفتن تصميماتی ف��وری و بی ماحظه، بدون در 
نظر گرفتن قوانين اجتماع يا احساسات افراد ديگر 
و قدرناشناس��ی به ج��ای س��پاس از ديگران همه 

عائمی از اين بيماری است.
آیا خشن و متجاوز هستید؟

همه ما گاهاً دچار عصبانيت می ش��ويم، اما اگر 
هنگام عصبانيت حالت تهاجم و خش��ونت شديد به 
شما دست می دهد، س��عی کنيد عکس العمل های 
خود را بيش��تر بررس��ی کنيد. عصبانيت و خشونت 
 بي��ش از ح��د، حال��ت تهاجم به اف��راد و اق��دام به 
کتک کاری و ناتوانی برای تحمل سختی ها همه نشانه 

اين هستند که عصبانيت شما غيرقابل کنترل است.
آیا همیشه افراد دیگر را متهم می کنید؟

ممکن است يکی از همکارانتان کارهايی انجام 
دهد که شما را بيازارد. اما اگر فردی هستيد که دائمًا 
دنبال کس��ی می گرديد که خطاها و شکست های 
خ��ود را گ��ردن او بيندازيد و مس��ئوليت کارهای 
 خ��ود را قب��ول نمی کني��د، دچار مش��کل روانی 
جامع��ه گريزی هس��تيد. خودخواه ب��ودن و اينکه 
هميش��ه فکر کنيد در همه موارد حق با شماس��ت 
نيز می توانند عائم ديگری از اين مش��کل روانی 

باشند.
آیا معموالً با قانون مشکل دارید؟

 اگ��ر چ��ه ممکن اس��ت تا ب��ه حال دس��تگير 
نشده باش��يد، اما قانون شکنی يکی ديگر از عائم 
جامعه ستيزی اس��ت. منظور ما قانون شکنی هايی 
مثل پ��ارک ممنوع و اينها نيس��ت، ام��ا اگر فردی 
هس��تيد که برای قانون های اجتماعی ارزشی قائل 
نيس��تيد و آنها را تحقير می کنيد، جزء افراد جامعه 

ستيز هستيد.
آیا دروغ می گویید؟

ممک��ن اس��ت اينک��ه خ��ود را با اس��م ها و 
هويت های ديگر در چت روم ها معرفی کنيد يا به 
فرزندتان بگوييد که پری دندان وجود دارد اشکالی 
نداش��ته باش��د، اما زمانی که مرز دروغ و حقيقت 
برايت��ان از بي��ن برود و حقه بازی و دروغ ش��کل 

عادت دربيايد، بايد گوش به زنگ باشيد.
آیا فردی بی مالحظه هستید؟

آيا پ��در و م��ادر يا همس��ری س��هل انگار و 
بی ماحظ��ه هس��تيد؟ بی رحم��ی، س��تمگری و 
بی اعتنايی نس��بت به امنيت و س��امت خودتان و 

ديگران عائم ديگری از ابتا به اين مش��کل روانی 
است.

آیا از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنید؟
ممکن اس��ت اگر کار اش��تباهی انج��ام دهيم، 
دچار عذاب وجدان ش��ويم. هم��ه ما برايمان پيش 
آمده اس��ت که فراموش کنيم وسائل ديگران را به 
آنها برگردانيم، اما اگر فردی هستيد که بدون قصد 
پس دادن چي��زی از ديگران وسايلش��ان را قرض 

می گيريد، دچار اين مشکل روانی هستيد.
آیا می توانید مدتی طوالنی نس��بت به کسی 

یا چیزی متعهد باشید؟
برای اف��راد جامع��ه گريز برق��راری ارتباط با 
ديگران کاری بس��يار ساده است، اما به ندرت پيش 
می آيد که اين افراد بتوانند مدتی طوالنی اين رابطه 
را با کسی حفظ کنند. برای اين افراد دوستی، عشق 
و ازدواج همه به صورت کوتاه مدت، معنا و مفهوم 
دارند. برای همه ما تا به حال پيش آمده اس��ت که 
در انتخاب دوست يا کار اشتباه کرده باشيم، اما اگر 
ش��ما فردی هس��تيد که مداومًا کار خود را عوض 
می کنيد يا نمی توانيد با کسی برای مدتی طوالنی 

بمانيد، احتماالً فردی جامعه گريز هستيد.
آیا فردی دغل باز هستید؟

نفوذ و ق��درت کام در محافل اجتماعی، کار 
يا برخورد با دوستان از اهميت ويژه ای برخوردار 
است. اگر فردی هس��تيد با جذابيتی صرفًا ظاهری 
و کس��ی هس��تيد که هدفت��ان اس��تفاده از ديگران 
برای منفعت خودتان اس��ت، دغل باز هستيد. اگر 
 فردی هس��تيد که پيوس��ته دنبال استفاده از ديگران 
ب��وده ايد، احتماالً با اين مش��کل روانی دس��ت به 

گريبان هستيد.
آیا خودخواه و مغرور هستید؟

البته مهم اس��ت که گاهی خودتان را اول از هر 
چي��ز قرار دهيد و برای دف��اع از حقوقتان بجنگيد. 
اما اگر هميش��ه به فکر احساس��ات و نظرات خود 

هستيد و برای احساسات و نظرات ديگران ارزشی 
قائل نيستيد، احتماالً فردی جامعه ستيز هستيد.

راه حل مشکل شما
متخصصي��ن روانش��ناس معتق��د هس��تند، که 
اگر ش��ما س��ه يا تعداد بيش��تری از اي��ن عائم را 
در خود مش��اهده کرديد، احتماالً مبتا به مش��کل 

 

جامعه گريزی هس��تيد. اگر اين رفتارها را در خود 
مش��اهده می کنيد، حتمًا با پزش��ک مشورت کنيد. 
اگر اين عائم را در دوس��تی مشاهده کرديد او را 
مجبور کنيد که به دنبال درمان های پزش��کی برود 
و اگر از اين کار س��ر باز زد، خود را از زندگی او 

خارج کنيد.
روان درمانی کنید

روان درمان��ی راهی برای کنت��رل اضطراب و 
نگرانی ها، برطرف کردن خشونت و عصبانيت ها 
و ايجاد رفتاری پخته تر، مسئوالنه تر و اجتماعی تر 
در مقابل ديگران اس��ت. به شما کمک می کند تا با 
ت��رس و نااميدی نيز کنار آمده و حد و حدودها را 

پذيرفته و از زد و خورد بپرهيزيد.
به دنبال درمان و معالجه باشید

اگر چه راه��ی قطعی برای معالجه اين بيماری 
وجود ن��دارد، اما داروهای ويژه ای وجود دارد که 
به ش��ما کمک می کن��د تا اين عائ��م را در خود 
کنترل کرده و دوباره کنترل زندگيتان را به دس��ت 
آوريد. با مراجعه به پزشکان متخصص، می توانيد 

از آنها استفاده کنيد.
وارد عمل شوید

زندگی کوتاه تر از آن اس��ت که بخواهيد آن را 
با ناراحتی و متهم کردن س��ايرين و سوءاستفاده از 
افراد بگذرانيد. اگر فکر می کنيد که با اين بيماری 
دس��ت به گريبان هس��تيد، هر چه س��ريعتر دنبال 
درمان آن باشيد و با پزشکتان مشورت کنيد. سعی 
کنيد ديد تازه ای نسبت به دنيای اطرافتان پيدا کنيد 

و رفتارهايتان را تغيير دهيد.

حوادث !

عملیات تعقیب و گریز برای دستگیری سارق

4 کشته و  مجروح بر اثر بی احتیاطی 

کشف 43 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه در اصفهان

س��ارق خودرو پژو در جري��ان عمليات تعقيب و گريز، به دليل عدم توجه به عائم و دس��تورات 
پليس، با اصابت گلوله جان خود را از دست داد. به گزارش پايگاه اطاع رسانی پليس، در پی گزارشی 
يک مورد سرقت خودرو پژو از شهروندان در فوريت های پليسی 110 شهرستان بروجن، به ثبت رسيد 
که با توجه به حساس��يت و اهميت موضوع، بافاصله هماهنگی های الزم از طريق مرکز فرماندهی و 
کنترل پليس شهرس��تان به عمل آمد و تمامی تيم های گشت و تأمين انتظامی مأموريت يافتند اقدامات 
الزم را در اي��ن خصوص در س��طح حوزه اس��تحفاظی به عمل آورند. در حالی ک��ه اجرای اين طرح 
همچنان در دس��تور کار مأموران انتظامی قرار داش��ت تيم گش��تی يگان امداد شهرستان خودرو پژو را 
در خيابان اصلی يکی از ش��هرهای شهرستان مشاهده کردند، در اين لحظه مأموران موضوع را به مرکز 
فوريت های پليسی 110 اطاع داده و برای دستگيری سارق وارد عمل شدند اما سارق با ديدن مأموران 
پليس سوار خودرو پژو شده و به سرعت پا به فرار گذاشت. مأموران با استفاده از عائم هشداردهنده 
ش��امل آژير، چراغ گردان و بوق خودرو و با اس��تفاده از بلندگو از راننده خودرو درخواس��ت توقف 

می کنند اما سارق به دستورات و عائم پليس توجه نکرده و با تغيير مسير اقدام به فرار می کند.
مأموران با توجه به اينکه اقدامات صورت گرفته را در جهت توقف خودرو مؤثر نديدند با استفاده 
از اسلحه کمری اقدام به تيراندازی هوايی می کنند اما باز هم نتيجه ای حاصل نشده و سارق با سرعت 
ه��ر چه تمام تر به ف��رار خود ادامه می دهد. در اي��ن لحظه مأموران با رعايت کام��ل قوانين مربوطه، 
الستيک خودرو را هدف قرار داده که باز هم نتيجه ای حاصل نمی شود و به ناچار تيراندازی به سمت 
خودرو صورت می گيرد که يکی از فش��نگ ها از س��مت عقب خودرو به راننده اصابت کرده و باعث 
مجروح ش��دن وی می شود. در ادامه پس از متوقف شدن خودرو، بافاصله يکی از سارقان دستگير و 
فرد مصدوم توسط مأموران به بيمارستان اعزام و تحت درمان قرار گرفت، اما به دليل شدت جراحات 

وارده جان خود را از دست داد.

س��رهنگ محمدرضا صف��وی، رئيس پليس راهنمايی و رانندگی اس��تان اصفهان با اعام دو حادثه 
رانندگی در ش��هر اصفهان اظهار داشت: ارديبهش��ت ماه حوالی بزرگراه شهيد دستجردی شهر اصفهان 
يک خودروی سواری پرايد که حامل پنج دختر دانشجو بود به دليل رانندگی نادرست در بين خطوط با 
جدول سمت راست راه برخورد کرده و پس از آن با يک خودروی تندر 90 تصادف می کند که در اين 
حادثه هر دو خودرو واژگون می ش��وند. از پنج نفر سرنش��ين خودروی پرايد سه نفر به شدت مجروح 
می شوند که يک نفر از آنان در بيمارستان فوت کرده و دو نفر ديگر هم اکنون در بستر هستند و حال 
يکی از آنان وخيم گزارش ش��ده اس��ت. وی در ادامه بيان داشت: طی حادثه ديگری که حوالی بزرگراه 
ش��هيد حبيب الهی ش��هر اصفهان مسير شمال به جنوب رخ داد، يک راننده خاور به دليل عدم توجه به 

روبه رو کنترل خودرو را از دست داده و از سمت چپ با جدول بين راه برخورد می کند.
متأس��فانه در اين حادثه خودروی خاور بر اثر ش��دت برخورد به طور کامل متاش��ی می ش��ود و 
راننده آن نيز در دم فوت می کند. س��رهنگ صفوی، در پايان با بيان اينکه اين دو حادثه رانندگی بر اثر 
بی احتياطی رانندگان خودروها رخ داده اس��ت به تش��ديد اعمال قانون پليس راهور ناجا در خصوص 
ش��ش تخلف حادثه س��از از سوی رانندگان اشاره کرد و گفت: وقوع اين دو حادثه نيز از مصاديق بارز 
تخلفات حادثه س��از بود که اميد اس��ت تا با تش��ديد اعمال قانون در اين خصوص تخلفات ناش��ی از 

تصادفات رانندگی کاهش يابد.

س��رهنگ محسن عقيلی، فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان اظهار داشت: در راستای روند اجرای 
طرح های در حال اجرا و با کوشش و تاش فراوان کارکنان اين فرماندهی طی يک هفته گذشته تعداد 
43 دستگاه وسيله نقليه مسروقه کشف و ضبط شد. وی افزود: وسايل نقليه مسروقه شامل 13 دستگاه 
خودروی سواری و 29 دستگاه موتورسيکلت است. اين مقام مسئول با بيان اينکه تمامی وسايل مسروقه 
کش��ف شده پس از سير مراحل قانونی تحويل مالباختگان ش��ده است، گفت: در همين رابطه تعدادی 
س��ارق دستگير و پس از تش��کيل پرونده به مراجع قضايی معرفی شدند. سرهنگ عقيلی در پايان بيان 
داش��ت: راه اندازی سيس��تم استعامات و تقويت گشت های محسوس و نامحسوس در سطح شهر، از 
عوامل موفقيت در کشف سريع سرقت های صورت گرفته است که با انجام اين گونه اقدامات رضايت 

شهروندان از پليس مرکز استان نيز دو برابر شده است.  

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با مهندس علیرضا نصر عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی اصفهان 

فعالیت ها، ضرورت ها و انتظارات شوراها از مردم

جامعه ستیزی، یک اختالل شخصیتی
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نگرانی درباره 
 افزایش آمار طالق 
در سنین باال در کشور

آم��ار  افزاي��ش  از  ش��ناس  جامع��ه  ي��ک 
 طاق در س��نين ب��اال خبر داد و گف��ت: به دليل 
پ��اره ای مش��کات، برخ��ی از زوجي��ن پس از 
 25 يا 30 س��ال زندگی مش��ترک تقاضای طاق 

می کنند.
 دکتر حس��ين باه��ر در گفتگو ب��ا خبرنگار 
مه��ر در م��ورد دالي��ل افزايش آم��ار طاق در 
کش��ور اف��زود: مش��اوره های ص��ورت گرفت��ه 
در  طاقه��ا  گ��روه  دو  ک��ه  می ده��د  نش��ان 
کش��ور افزاي��ش يافت��ه که يک��ی از آنه��ا طاق 
 ق����درت و ديگ����ری ط��اق در س��نين ب��اال 

است. 
وی با اش��اره به اينکه طاق قدرت مربوط به 
جدايی زوجينی اس��ت که چند س��ال با يکديگر 

دوست بوده و زندگی آنها پس از 6 ماه به شکست 
منجر ش��ده اس��ت، گف��ت: اين نوع آش��نايی ها  
بيش��تر از خيابان ه��ا آغاز ش��ده و ب��ا درگيری 
عواط��ف، جوانان ناچ��ار به ازدواج می ش��وند 
ام��ا بع��د از م��دت کوتاه��ی ب��ه اي��ن نتيج��ه 
 می رس��ند که قادر ب��ه ادامه زندگ��ی با يکديگر 

نيستند.
 اي��ن اس��تاد دانش��گاه ب��ه طاق در س��نين 
ب��اال اش��اره ک��رد و اظه��ار داش��ت: تع��دادی
 از زوجي��ن بع��د از گذش��ت 25 ي��ا 30 س��ال 
از زندگ��ی مش��ترک ب��ه دليل برخی مش��کات
اقتص�����ادی، دي��دن فيل��م ه�����ای خارجی، 
وسوس��ه های محيطی و... تحمل يک����ديگر را 

نداشته و درخواست طاق می کنند.

 اواخر س��ال گذش��ته مدي��رکل دفتر آس��يبهای 
اجتماع��ی س��ازمان بهزيس��تی از افزاي��ش 15 
درص��دی آم��ار ط��اق در کش��ور خب��ر داده 
و عنوان کرده بود که 93 هزار و 769 فقره طاق 

در سال 88 به وقوع پيوسته است.
 باه�����ر گف��ت: در گ�����روه اول بيش��تر 
زن��ان ج��وان متقاض��ی ط��اق هس��تند ام��ا در 
 جدايی ها در س��نين باال م��ردان تقاضای طاق 

می کنند.
 اي��ن فوق تخصص مديري��ت رفتاری تأکيد 
ک��رد: البته دالي��ل ديگری مانند اعتياد، فحش��اء، 
ب��اال رفت��ن س��طح توقع��ات، ک��م رنگ ش��دن 
 ايم��ان و... ني��ز وج��ود دارد که منج��ر به طاق 

می شود.

حل جدول شماره 246

جامعه



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه 1389 / 6 جمادی الثانی 1431                4Thursday 20 May 2010

 نهادهاي فرهنگي و ضربتي اصفهان 
موظف به جمع آوري عالئم خرافي شدند

فوالدگر خبر داد:

تهیه گزارش از عملکرد دستگاه هاي اجرایي درباره نحوه 
اجراي اصل 44 

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

لردگان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان
تیران و کرون

اصفهان

اصفهان مرکز جذب نخبه هاي جهان اسالم مي شود

 هفت طرح کشاورزي چهارمحال و بختیاری 
آمـاده سرمـایه گذاري کالن خارجي و داخلي است

معاون عمرانی شهری شهرداری اصفهان گفت: قلب کان شهر اصفهان واقعًا در حال 
جراحی بوده و حضور مردم و کس��به در کنار پروژه ميدان امام علی )ع( ديدنی و به ياد 

ماندنی است. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، عليرضا قاري ق��رآن پيرامون آغاز پ��روژه در تيرم��اه 1388 و 
مش��کات فراوان آن اظهار داش��ت: مطالعات چند ساله و عزم محکم و راسخ شهرداري 
اصفه��ان منج��ر به آغاز پروژه اي با اين وس��عت و عظمت ش��د، که در ابت��داي اين امر 
تمام مس��ائل و مراحل اجرايي با حضور ش��هردار و معاونان وي و مديران ش��هرداري و 
 مديران عامل س��ازمان ها در جلس��ات هفتگي و در محل خود پروژه مورد بررس��ي قرار 

گرفت.
 وي ب��ه ادام��ه اي��ن جلس��ات به ص��ورت هفتگي اش��اره ک��رد و بيان داش��ت: در 
ح��ال حاض��ر يکي از بزرگ ترين مش��کات بر س��ر راه اج��راي پ��روژه کلکتور اصلي 
فاض��اب در مس��ير خياب��ان عبدالرزاق - وليعصر اس��ت که با حضور مداوم و پيوس��ته 
مدي��ران ارش��د و کارشناس��ان آب و فاضاب در اين جلس��ات، اين امر مورد بررس��ي 
ق��رار گرفت��ه و به زودي مس��ير آن تغيير پيدا مي کند. بهش��تي، مديرپ��روژه زيرگذرهاي 
مي��دان ام��ام عل��ي )ع(، مطالب��ي را پيرام��ون اهمي��ت اج��راي اي��ن پ��روژه و نق��ش 
آن در حف��ظ و نگه��داري از ميراث تاريخ��ي اطراف پروژه بيان ک��رد و گفت: قدمت و 
پيش��ينه اين ميدان که در دوران هاي گذش��ته به ميدان عتيق ش��هرت داش��ته است به قبل 
 از مياد مس��يح برمي گردد و احيا اين ميدان منجر به احيا اماکن تاريخي اطراف آن ش��ده 

است.

مدي��رکل مؤسس��ه اس��تاندارد و تحقيق��ات صنعتي اس��تان اصفهان گف��ت: مصاي 
اصفه��ان پ��روژه بزرگي ب��وده و موارد کيف��ي در آن به خوبي رعايت مي ش��ود و نيازي 
ب��ه نظ��ارت اداره اس��تاندارد نيس��ت. غامحس��ين حس��يني در گفتگ��و ب��ا ف��ارس، با 
اش��اره به پ��روژه مصاي اصفه��ان اظهار داش��ت: پروژه ه��اي بزرگ ش��هري همچون 
مص��ا، باي��د ناظران ويژه اي داش��ته باش��ند و قطعًا نظ��ارت روي مص��اي اصفهان به 
طور دقيق اعمال مي ش��ود، زيرا بس��ياري از معتمدان و مس��ئوالن ش��هري جزء اعضاي 
هي��أت  امن��اي اين پروژه هس��تند. مدي��رکل مؤسس��ه اس��تاندارد و تحقيق��ات صنعتي 
اس��تان اصفه��ان تصريح ک��رد: وظيفه اداره اس��تاندارد نظ��ارت بر پروژه ه��اي کوچک 
 س��اختماني ب��وده و نظ��ارت ب��ر پروژه هاي��ي همچ��ون مصلي ب��ر عهده ناظ��ران ويژه 

است.
وي خاطرنشان کرد: بسياري از مجموعه هاي نظارتي در ساختمان ها عملکرد ضعيفي 
دارند و اداره اس��تاندارد با آنها برخورد قاطع انجام مي دهد. حس��يني با اش��اره به طوالني 
ش��دن پروژه مصل��ي ادام��ه داد: پروژه هاي طوالني ت��ر از مصلي ني��ز در اصفهان وجود 
داش��ته که در نهايت به بهره برداري رسيده اس��ت. وي با بيان اينکه مشکل طوالني شدن 
مصلي به دليل کمبود بودجه اس��ت، افزود: با همتي که اس��تاندار داش��ته و پيگيري هايي 
ک��ه نماين��ده ولي فقيه در اس��تان و نماين��دگان مجلس انج��ام داده اند، کمبود س��ال هاي 
 گذش��ته در حال جبران بوده و انتظار مي رود که س��اخت اين پروژه س��رعت بيش��تري 

بگيرد.

نخستين کنگره استانی فرهنگ شهروندی 
به همت کميته فرهنگ شهروندی شهرداری 
اصفهان و با حضور شهرداران استان اصفهان 
برگزار می ش��ود. به گزارش روابط عمومی 
کميته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، 
دبير اين کمبته با اعام اين خبر گفت: در اين 
برنامه که با هدف برقراری تعامل گسترده تر 
در ميان شهرداران استان اصفهان و هم انديشی 
در خص��وص راهکارها و مبانی الزم جهت 
تحقق فرهنگ ش��هروندی برگزار می شود، 
ش��هرداران شهرهای مختلف استان، يافته ها 
و تج��ارب خود را در اي��ن خصوص مورد 
بحث و بررس��ی قرار خواهن��د داد. مهندس 
مهدی بقايی اف��زود: لحاظ نم��ودن هر چه 
 بيش��تر معيارهای علمی و تجربی در اجرای 
برنامه های آموزشی و فعاليتهای شهروندی، 
به��ره مندی از اي��ده های خ��اق، جديد و 
کاربردی شهرداران در تبليغات شهروندی و 
همگامی و همراهی هر چه بيشتر شهرداری 
های اس��تان در ارتقای فرهنگ شهرنش��ينی 
در بين ش��هروندان اصفهانی از ديگر اهداف 
برگزاری اين کنگره است. وی با اشاره به اينکه 

دفتر امور شهری اس��تاندار اصفهان آمادگی 
خود را جه��ت همکاری در برگ��زاری اين 
کنگره استانی اعام کرده است، تصريح کرد: 
کميته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان 
در س��الهای اخير بيش از 51 جلد کتاب، ده 
ها بروشور آموزشی، چندين انيميشن و نرم 
افزار رايانه ای، مجموعه ای از بنرهای شهری 
و... را تولي��د کرده ک��ه در اين کنگره، آنها را 
در اختيار شهرداری های اس��تان قرار داده و 
متقاباً از محصوالت با ايده های آنها در زمينه 
فرهنگ شهروندی بهره خواهد گرفت. دبير 
کميته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، 
زمان برگزاری اين کنگره را تابس��تان س��ال 
جاری ذکر کرد و خاطرنشان ساخت: در اين 
کنگره، ضمن برگزاری کارگاه های مختلف، 
شيوه های جديد و کاربردی جهت آموزش و 
تشويق و ترغيب شهروندان به حفظ پارکها و 
فضای سبز، رفع آلودگی های محيط زيست، 
استفاده بهينه از منابع انرژی، احيای بافت های 
فرس��وده، پرهيز از انجام سد معبر و مقابله با 
مشاغل کاذب و مزاحم، استفاده از روشهای 
الکترونيک در انجام ام��ور روزانه و حرکت 

به سوی تحقق ش��هر الکترونيک، حفظ آثار 
تاريخ��ی و ميراث فرهنگی غنی اصفهان و... 
مورد بررسی و تبادل انديشه قرار خواهد گرفت. 
به گفته وی، رعايت اصول ايمنی در خانه، محل 
کار، مدارس، محيط های جمعی و...، آشنايی 
شهروندان با اقدامات و فعاليتهای آتش نشانی، 
رعايت اصول و قوانين راهنمايی و رانندگی، 
کاهش ترافيک و حوادث ناشی از آن، تفکيک 
پسماندهای تر و خشک از يکديگر، رعايت 
بهداشت و نظافت شهری، حفظ مبلمان شهری 
و پرهيز از وارد نمودن آس��يب ب��ه اين اموال 
عمومی، رعايت فرهنگ آپارتمان نشينی و بهبود 
تعام��ات اجتماعی در محيط های آپارتمانی 
و رعايت اخاق و آداب ش��هروندی از ديگر 
موضوعات قابل طرح در اين کارگاه ها است. 
مهندس بقايی تأکيد کرد: پژوهشگران، مدرسان، 
دانشجويان، طاب حوزه های علميه و ساير 
عاقمندان به مفاهيم اجتماعی و شهروندی نيز 
می توانند ضمن مراجعه به دبيرخانه کنگره واقع 
در کميته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، 
کارت الزم جهت ش��رکت در اي��ن برنامه را 

دريافت کنند.

اس��تاندار چهارمحال و بختياري گفت: با اختصاص اعتبار مناس��ب، امکانات رفاهي 
بيش��تري براي عشاير اين منطقه فراهم مي ش��ود. به گزارش ايرنا، علي اصغر عنابستاني 
در بازديد از مناطق عش��ايري کوهرنگ و ديدار با خانواده هاي ش��هداي عش��ايري اين 
 منطقه،  افزود: عشاير از جايگاه ويژه اي در نظام جمهوري اسامي برخوردار هستند. وي 
گفت: دولت به تأمين نيازهاي قش��ر مولد جامعه عش��ايري توجه ويژه اي دارد و در اين 
راس��تا توس��عه خدمات عشاير در استان مورد توجه مسئوالن اس��ت. نماينده مردم اردل، 
فارس��ان، کيار و کوهرنگ در مجلس شوراي اس��امي نيز در اين ديدار گفت: در گذشته 
اعتبارات امور عشاير چهارمحال و بختياري يک سوم کاهش يافته است. نوراهلل حيدري با 
بيان اينکه کاهش اعتبارات عدم توسعه اين بخش را به دنبال داشته است، بر لزوم افزايش 

اعتبارات اين بخش تأکيد کرد. جمعيت عشايري کوهرنگ حدود 40 هزار نفر است.

سرپرس��ت س��ازمان تاکس��يراني ش��هرکرد خواس��تار جلوگيري از فعاليت بي رويه 
مس��افربرهاي شخصي در اين شهر ش��د. بهمن صفرزاده در گفتگو با فارس در شهرکرد 
ب��ا تأکيد بر ضرورت نظارت و کنترل مس��ئوالن راهنماي��ي و رانندگي بر فعاليت بي رويه 
مس��افربرهاي ش��خصي گفت: باي��د جلوي فعاليت بي رويه مس��افربرهاي ش��خصي که 
بدون قانون و نرخ مش��خصي در س��طح ش��هر فعاليت مي کنند، گرفته شود. وي مشاوره 
 در خص��وص رفتارهاي س��فر ش��هري را مهم تري��ن وظايف اين س��ازمان برش��مرد و 
گفت: همچنين س��اماندهي، مديريت و نظارت بر تمامي امور مرتبط با س��فرهاي درون 
ش��هري به نحوي که ش��هروند در کوتاه ترين زمان ممکن از مبدأ به مقصد برسد، از ديگر 
اهداف شکل گيري اين سازمان است. صفرزاده همچنين به افتتاح نخستين تاکسي  بي سيم 
در اين اس��تان اش��اره کرد و اظهار داشت: براي راه اندازي اين تاکسي بي سيم در شهرکرد 
بيش از 60 ميليون تومان هزينه ش��ده اس��ت. به گفته وي با راه اندازي اين تاکسي  بي سيم 
53 فرصت ش��غلي در اين شهر ايجاد شده است. وي افزود: به منظور گسترش اين طرح 
در شهرس��تان هاي استان بايد مس��ئوالن همکاري الزم را با بخش خصوصي و متقاضيان 
داشته باشند. صفرزاده به راه اندازي شيفت شب تاکسي در ترمينال جنوب براي رفاه حال 
همشهريان و مسافران اشاره کرد و گفت: اصاح ايستگاه هاي تاکسي، نصب تابلو ايستگاه 
تاکسي، ايجاد پهلو کنار، ساخت پل فلزي براي جوی هاي نزديک ايستگاه تاکسي، افتتاح 
سايت سازمان با نام تاکسي بام ايران براي سهولت ارتباط شهروندان با سازمان و برگزاري 
کاس هاي آموزشي امداد و آموزش ترافيک از ديگر اقدامات سازمان در سال 88 است.

وي از صدور 596 پروانه تاکس��يراني در سال گذش��ته خبر داد و گفت: نوسازي 73 
دس��تگاه تاکسي شهري، افتتاح سه دفتر آژانس، افتتاح سه شرکت حمل و نقل، تبديل 65 
دس��تگاه مسافربر به تاکس��ي و برگزاري کاس هاي آتش نشاني، امداد و سوانح و ترافيک 
از ديگر اقدامات سازمان در راستاي ارائه خدامات بهتر به تاکسي داران و شهروندان بوده 
اس��ت. سرپرست سازمان تاکسيراني ش��هرکرد از ايجاد پايانه سوار ترمينال هاي جنوب و 
ش��رق در س��ال جديد خبر داد و گفت: به منظور رفاه بيش��تر ش��هروندان در سال جديد 
نصب س��ايبان در سطح ش��هر، نصب گل ميخ در ايستگاه هاي تاکسي به جاي رنگ آميزي 
در دستور کار قرار گرفته است. وي با بيان اينکه پروژه ها و طرح هاي عمراني و خدماتي 
اين س��ازمان با 90 درصد پيش��رفت فيزيکي در حال اجرا اس��ت، گفت: برهمين اساس 
س��ازمان تاکس��يراني در دو سال گذشته وارد مرحله جديدي از کار شده، به نحوي که در 
دو سال گذشته به صورت متوالي موفق به دريافت لوح و تنديس سازمان خدمتگزار برتر 
ش��ده است. سرپرست سازمان تاکسيراني ش��هرکرد خاطرنشان کرد: در سال همت و کار 

مضاعف تاش مي کنيم خدمت رساني بهتري به شهروندان و تاکسي داران داشته باشيم.

فرمان��دار لردگان گفت: با بهره برداري از مجتمع آبرس��اني پ��روز لردگان در آينده اي 
نزديک 34 روس��تا واقع در منطقه پش��تکوه فارد آبرساني سيار مي شوند. منصور ظفريان 
 در گفتگ��و ب��ا فارس در ل��ردگان از اح��داث مجتمع آبرس��اني پروز خب��ر داد و اظهار 
داش��ت: پروژه احداث اين مجتمع آبرساني از س��ال 86 آغاز شده است که 21 روستا از 
اين منطقه را آبرس��اني خواهد کرد و عمده جمعيت اين دهس��تان از آن بهره مند خواهند 
ش��د. وي با تأکيد بر اينکه اين پروژه به زودي ط��ي ماه هاي آينده به بهره برداري خواهد 
رسيد، گفت: با تاش شبانه روزي مسئوالن ذي ربط تا دو سه ماه آينده شاهد بهره برداري 
از اين مجتمع بزرگ خواهيم بود و جمعيتي افزون بر 7 هزار نفر از آن اس��تفاده خواهند 
کرد، اين در حالي  است که در حال حاضر در منطقه پشتکوه فارد 34 روستا با جمعيتي 
افزون بر 10 هزار نفر به وس��يله تانکر آبرس��اني مي شوند. فرماندار شهرستان لردگان بيان 
داش��ت: اين طرح مزايايي دارد که از جمله آنها مي توان به مش��ترک ش��دن منابع آبي که 
داراي کيفيت بهتر هس��تند، اشاره کرد. وي ادامه داد: افزايش ضريب ايمني تأسيسات در 
هن��گام قطع آب، کاهش هزينه ه��اي نگهداري و اجرا و امکان کنترل و نظارت دقيق تر بر 
تأسيسات آب رساني از ديگر مزاياي احداث مجتمع هاي آبرساني به شمار مي رود. ظفريان 
با يادآوري اينکه امس��ال با افزايش اعتبارات عمراني ش��اهد گس��ترش و توسعه آبرساني 
به روس��تاهاي شهرستان هس��تيم، افزود: در کنار توسعه مجموعه هاي آبرساني به صورت 
تک روستايي تاش مي کنيم، در مجموعه متشکل که شامل مجتمع هاي آبرساني است اين 
کار را با ظرفيت مناس��ب و حداکثري انجام دهيم. وي ادامه داد: مجتمع آبرس��اني پروز 3 
ايس��تگاه با حجم مخازن 2 هزار و 350 مترمکع��ب و خط انتقال 40 کيلومترمربع دارد و 
ميزان برداش��ت آب آن 24/5 ليتر در ثانيه اس��ت که در آينده نزديک شاهد بهره برداري از 
آن خواهي��م ب��ود. ظفريان افزود: اين طرح با اعتباري افزون ب��ر 17 ميليارد ريال از محل 
اعتبارات وزارت نفت براي 21 روس��تا از پش��تکوه فارد در حال احداث است. فرماندار 
لردگان اضافه کرد: منطقه پش��تکوه فارد در جنوب ش��رقي شهرستان لردگان قرار گرفته 

است که آخرين روستاي اين بخش تا مرکز شهرستان 80 کيلومتر مسافت دارد.

 محمود اس��اميان در سی و شش��مين جلس��ه هيأت نمايندگان اتاق بازرگانی اصفهان 
افزود: پايه اس��تقال مالی اتاق ها همچنان حفظ ش��ود تا هم��واره بتواند در عرصه خدمات 
دهی به بخش خصوصی به عنوان يک تشکل فعاليت کند. وی به اصاح قانون جديد اتاق 
بازرگانی اشاره کرد و گفت: در قانون جديد نسبت به بخش درآمدزايی اتاق از محل دريافت 
سه در هزار اعضا تغييراتی صورت گرفته که بايد مورد بررسی مجدد قرار گيرد. وی تشکيل 
حس��اب مشترک بين اتاق بازرگانی شهرس��تانها با اتاق ايران را از راهکارهای تغيير اين بند 
قانون جديد اتاق بازرگانی دانست و گفت: اين حساب مشترک می تواند به تناسب بين اتاق  
استان و اتاق ايران تقسيم شود تا استقال اتاق استانها تحت تأثير قرار نگيرد. وی بازگشت 
تسهيات بانکی به بانک ها را امری طبيعی دانست و گفت: بايد بررسی کرد واحدهايی که 
اي��ن قبيل تس��هيات را دريافت کردند چرا نمی توانند بازپرداخت کنن��د؟ وی از اتاق ايران 
خواست که نسبت به رفتار ناصحيح با واحدهای صنعتی در بازپرداخت تسهيات بانکی اقدام 
اثرگذار انجام دهد و تأکيد کرد: قوه قضائيه و قوه مجريه با تشکيل کميته ای  می توانند راههای 
هزينه ش��دن تسهيات بانکی را بررس��ی کنند.  اساميان در بخش ديگ�ری از سخنان خود 
فرودگاه ش��هيد بهش��تی اصفهان را دارای نقاط قوتی در بخش باندهای پروازی و تشريفات 
پروازی برش��مرد و گفت: اصفهان ظرفيت پذيرش پروازهای مس��تقيم خارجی را دارد. وی 
از استاندار خواست که با تشکيل کارگروهی نسبت به بسترسازی راه اندازی خطوط هوايی 
شرکتهای هواپيمايی خارجی در اصفهان اهتمام جدی بورزد. رضا خياميان عضو هيأت رئيسه 
اتاق بازرگانی در اين جلسه گفت: فرهنگ دسته جمعی کار کردن متأسفانه در اصفهان نهادينه 
نشده است. واحدهای توليدی با تشکيل کنسرسيوم می توانند پروژه های بزرگ کشور و منطقه 
را انجام دهند.  وی تقويت فرهنگ کار گروهی و ايجاد تشکيات منسجم را نيازمند همکاری 

و هم انديشی واحدهای توليدی ذکر کرد. 

اداره کل حفاظت محيط زيست اصفهان، 
رجبعلی قاس��می بيان داش��ت: ايستگاه های 
س��نجش آلودگی هوای ش��هر، روزهای پاک 
بيش��تری را به دليل بارش ه��ای بهاری ثبت 
کرده که نش��ان از تأثير مثب��ت بارندگی های 
به��اره بوده اس��ت. وی ب��ا بيان اينکه ش��هر 
اصفهان به دليل  ق��رار گرفتن ميان کوه های 
متعدد، وضعي��ت اقليمی پايداری دارد و اين 
به آلودگ��ی هوای اصفهان دامن زده اس��ت، 
اف��زود: بارش باران و وزش باد می تواند اين 

آلودگی را کاهش داده و هوای پاک بيشتری را برای شهروندان اصفهانی به ارمغان آورد. 
 معاون محيط زيس��ت انس��انی اداره کل حفاظت محيط زيست اس��تان اصفهان، تصريح 
کرد: ايستگاه های سنجش آلودگی هوا در دو ميدان احمدآباد و بزرگمهر در شهر اصفهان 
نش��ان می دهند در بيشتر روزهای س��ال ميزان آالينده های هوا در اين دو ميدان باالتر از 
حد اس��تاندارد اس��ت.  قاس��می با بيان اينکه حدود 73 درصد از ميزان آالينده های شهر 
اصفهان ناش��ی از تردد وس��ايل نقليه موتوری، 19 درصد ناشی از فعاليت نيروگاه ها و 8 
درصد در نتيجه فعاليت صنايع آالينده هستند، اضافه کرد: ايستگاه های معاينه فنی خودرو 
می توانند در بهبود اين وضعيت کمک بزرگی انجام داده و ميزان آاليندگی وس��ايل نقليه 
را کاهش دهند، اين ايستگاه ها به طور پيوسته مورد پايش اين اداره کل قرار می گيرند و 

تا به امروز عملکرد نسبتًا مطلوبی داشته اند. 
وی به استاندارد نبودن سوخت مصرفی خودروها اشاره کرد و افزود: دولت با توجه 
به اين موضوع، در حال احداث و توسعه پااليشگاه ها است تا سوخت با کيفيت بيشتری 
در اختيار مصرف کنندگان قرار گيرد، هر چند هنوز وضعيت س��وخت مصرفی خودروها 
در حد اس��تاندارد نيس��ت و بايد کارهای بيش��تری صورت گيرد. قاس��می به برخورد با 
واحدهای صنعتی آالينده اش��اره کرد و افزود: در صورتی که آاليندگی واحدهای صنعتی 
از حد استاندارد خارج و به تذکرات محيط زيست توجه نکنند، پرونده واحدهای متخلف 
در اختي��ار مراجع قضايی قرار می گيرد و در صورت اثب��ات تخلف از ادامه فعاليت اين 

واحدها جلوگيری خواهد شد.    

عل��ي قاس��مي در گفتگو با فارس، گفت: هر س��ال ب��ه منظور حفظ، احيا، اس��تفاده 
بهين��ه و جلوگي��ري از تخري��ب مراتع، طرح کنترل کوچ از اواخر اس��فند م��اه آغاز و تا 
اواخ��ر ارديبهش��ت ماه اجرا مي ش��ود. وي افزود: با اجراي اين ط��رح از چراي زودرس 
و دام م��ازاد بر پروانه توس��ط دامداران و افراد غيرمجاز جلوگيري مي ش��ود. سرپرس��ت 
اداره مناب��ع طبيع��ي تي��ران و کرون خاطرنش��ان ک��رد: با اج��راي اين ط��رح، مديريت 
قانونمن��د در مرات��ع اعم��ال مي ش��ود و فرص��ت زادآوري ب��راي گونه ه��اي مطلوب و 
خ��وش خوراک مرتعي فراهم مي ش��ود، همچني��ن حفظ دو عنصر حيات��ي آب و خاک 
و ني��ز علوف��ه دامي در واحد س��طح افزايش مي يابد. قاس��مي با بيان اينک��ه طرح کنترل 
ک��وچ دام در شهرس��تان تي��ران و کرون بس��يار با اهميت اس��ت، تصريح ک��رد: با توجه 
ب��ه خشکس��الي هاي اخي��ر عدم اج��راي ط��رح کنترل کوچ، س��بب افزايش فش��ار چرا 
 روي مرات��ع و از بي��ن رفت��ن گونه هايي ک��ه از نظر حفاظ��ت خاک با اهميت هس��تند، 

مي شود.
 وي اضاف��ه ک��رد: عدم اج��راي اين طرح همچنين س��بب افزايش ف��راوان تخريب 
عرصه هاي منابع طبيعي با از بين رفتن پوشش گياهي مناسب مرتعي مي شود و گونه هاي 
گياه��ي مهاج��م و غير خ��وش خوراک را افزايش داده و س��بب کاه��ش گونه هاي مفيد 
مي ش��ود. قاس��مي با بيان اينکه دامداران همکاري خوبي در رعايت زمان ورود و خروج 
دام با منابع طبيعي دارند، ادامه داد: همکاري فرمانداري، دادگس��تري، جهاد کش��اورزي، 
نيروي انتظامي، نيروهاي قرارگاه بسيج سازندگي و نيروهاي بخش خصوصي در راستاي 
اج��راي طرح کنترل کوچ مهم بوده اس��ت. سرپرس��ت اداره منابع طبيع��ي تيران و کرون 
 خاطرنش��ان ک��رد: طرح کنترل ک��وچ در 127 هزار هکتار از اراضي اين شهرس��تان اجرا 

مي شود. 

در جلس��ه اختصاصي هيأت رئيس��ه 
دانش��گاه صنعتي اصفه��ان با اس��تاندار، 
ب��راي  پيش��نهادي  دانش��گاه  س��وي   از 
بين المللي ش��دن منطقه اصفهان ارائه شد 
که مورد تأييد اس��تاندار واقع ش��د. دکتر 
عليرضا ذاکراصفهاني گفت: بايد ميهمانان 
خارجي را براي آگاهي از پيش��رفت هاي 
 اي��ران ب��ه دانش��گاه ها برد ت��ا تبليغات و 
 س��ياه نمايي ه��اي عليه اي��ران در مجامع 
بين المللي خنثي ش��ود که اين کار بسيار 
مؤثر اس��ت. رئي��س دفت��ر همکاري هاي 
علم��ي و بين الملل��ي دانش��گاه صنعتي 

اصفهان گفت: س��االنه 150 ت��ا 160 نفر 
از دانش��گاه صنعت��ي ب��راي ش��رکت در 
کنفرانس ه��اي بين الملل��ي و يا گذراندن 
بورس تحصيلي به خارج از کش��ور سفر 
مي کنن��د و با داش��تن ي��ک مجموعه بين 
المللي مي توان کنفرانس هاي جهاني را به 
اصفهان آورد تا اين س��رمايه ها از کش��ور 
خارج نش��وند. مه��دي صالح��ي افزود: 
بسياري از دانش��جويان خارجي با توجه 
به جو فرهنگي و سياس��ي اي��ران، تمايل 
دارند براي تحصيل وارد کشور شوند، اما 
مشکل يادگيري زبان فارسي دارند که در 

اين مجموعه مي توان به افراد زبان فارسي 
نيز آموخت. سرپرس��ت دانش��گاه صنعتي 
اصفهان با اعام اينکه دانشگاه آمادگي دارد 
زمين هايي در شرق و يا غرب دانشگاه براي 
راه اندازي اين واحد بين المللي اختصاص 
دهد، که مرکز جذب نخبه هاي جهان اسام 
خواه��د بود، گف��ت: ما تواناي��ي رقابت با 
دانش��گاه هاي طراز اول جهان براي پذيرش 
دانش��جويان تحصيات تکميلي را داريم و 
دانشگاه صنعتي اصفهان مي تواند نقش خود 
را در استان براي نشان دادن حسن عملکرد 

دولت دهم نشان دهد.

رئيس کميس��يون ويژه سياس��ت های 
اصل 44 قانون اساس��ی مجل��س از تهيه 
گ��زارش عملک��رد دس��تگاه های اجرايی 
درباره نحوه اجرای سياست های اين اصل 
خب��ر داد و اظهار امي��دواری کرد که اين 
گ��زارش تا پايان خرداد در صحن مجلس 

قرائت شود.
 حميدرضا فوالدگر رئيس کميس��يون 
ويژه نحوه اجرای سياس��ت های اصل 44 
 قانون اساس��ی در مجلس، ب��ا بيان اينکه
2 کار مهم در دس��تور کار کميسيون ويژه 
مجلس است، گفت: بررسی اصاح قانون 
اجرايی کردن سياست های اصل 44 قانون 
اساس��ی يکی از اين کارها اس��ت که در 
جلسات برگزار شده کميسيون، نمايندگان 
دس��تگاه های اجرايی و نماين��دگان اتاق 
تعاون، اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش های 
مجلس و ديوان محاس��بات پيشنهادهايی 

را مطرح کردند و اين پيشنهادها از سوی 
کارگروهی در کميس��يون ويژه در دست 
بررس��ی است. وی افزود: در همين رابطه 
استفس��اريه هايی در م��ورد ش��رکت های 
س��رمايه گذاری اس��تانی ک��ه در حقيقت 
سهام عدالت را بايد مديريت و نمايندگی 
کنند، مطرح ش��ده که در دس��ت بررسی 

است.
رئيس کميس��يون ويژه سياس��ت های 

اض��اف��ه  اساس��ی  قان����ون   44  اص��ل 
ک��رد: دول��ت درخصوص م��اده 5 قانون 
اصل 44 اليحه ای ب��ه مجلس داده که در 
کميس��يون اقتصادی مجلس و کميس��يون 
وي��ژه بررس��ی و گ��زارش آن به صحن 
مجلس ارائه خواهد ش��د. فوالدگر گفت: 
بقيه موارد اصاحی سياست های اصل 44 
قانون اساس��ی طی يک ط��رح به مجلس 

تقديم خواهد شد.
وی دس��تور کار مهم ديگر کميسيون 
وي��ژه را، تهيه گزارش بررس��ی عملکرد 
دس��تگاه های اجراي��ی در خصوص نحوه 
اج��رای سياس��ت های اص��ل 44 قان��ون 
اساس��ی ذک��ر ک��رد و اظهار داش��ت: ما 
اميدواري��م اين گزارش هر چه س��ريعتر 
نهاي��ی و تقدي��م مجل��س و حداکث��ر تا 
 پايان خردادم��اه در صحن مجلس قرائت

شود.

مع��اون اقتص��ادي و برنام��ه ري��زي 
 جهاد کش��اورزي چهارمح��ال و بختياري 
گفت: هفت طرح توسعه باغات و شيات 
اي��ن اس��تان آماده ج��ذب س��رمايه هاي 
داخلي و خارجي اس��ت. غامحسين ابن 
علي در گفتگو با ايرنا افزود: براي اجراي 
اي��ن طرحها به جذب يک ه��زار و 248 
ميليارد ريال نياز است. وي، پروژه توسعه 
باغات فاز چهار روستاي هوره با ظرفيت 
توليد ساالنه 800 تن بادام و هلو در سطح 
1470 هکتار، پروژه توس��عه باغات فاز 5 
هوره با ظرفي��ت 10 هزار تن هکتار بادام 
و هلو به مس��احت 1800 هکتار و پروژه 
توسعه باغات روستاي حيدري با ظرفيت 
1500 ت��ن بادام و هلو در س��طح دوهزار 
هکتار در شهرکرد را در شمار اين طرحها 

عنوان ک��رد. وي اف��زود: پروژه توس��عه 
باغات شهرس��تان کوهرنگ در روس��تاي 
دزک ب��ا ظرفيت 3200 تن مي��وه گردو، 
بادام و سيب در سطح 700 هکتار، پروژه 
توسعه باغات اردل در روستاي ممسني با 
ظرفيت پنج ه��زار و 600 تن ميوه گردو، 
بادام و هلو به مس��احت يک هزار و 400 

هکتار و پروژه توس��عه باغات شهرستان 
کوهرنگ روس��تاي ميهه ب��ا ظرفيت يک 
هزار و 700 تن ميوه گردو، بادام و س��يب 
در س��طح دو هزار و 200 هکتار از ديگر 
طرحهاي آماده جذب سرمايه گذاري اين 
استان است. وي تصريح کرد: پروژه توليد 
ماهيان سردآبي در شهرستان کيار روستاي 
هلن با ظرفي��ت توليد س��االنه يک هزار 
و500 تن ماهيان س��ردآبي در س��طح 18 
هکتار ني��ز از ديگر طرحهاي آماده جذب 
 سرمايه گذاري داخلي و خارجي اين استان 

است. 
چهارمح��ال و بختي��اري داراي بي��ش 
تولي����د  و  ب��اغ  هکت����ار  ه���زار   40
 س��االنه 12ه��زار ت��ن ماه��ي س��ردآبي 

است.

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسامي استان 
اصفه��ان گفت: براس��اس مصوبه ش��وراي 
فرهنگ عمومي استان، دستگاه هاي فرهنگي 
و ضربتي وظيفه دارند تا با اقدامات فرهنگي 
و اجرايي، عائم خرافي و ش��يطان پرستي 
را در س��طح اس��تان جم��ع آوري کنن��د. 
س��يدعليرضا حس��يني، در جلسه شوراي 
فرهنگي عمومي اس��تان افزود: با تصويب 
اي��ن طرح، دس��تگاه هاي مربوط��ه يک ماه 
براي انجام اقدام��ات فرهنگي و ضربتي در 
اين رابطه فرصت دارند. وي اظهار داش��ت: 
آموزش و پرورش، سازمان و دفتر تبليغات 
اس��امي اس��تان و حوزه هنري و اداره کل 

فرهنگ و ارش��اد اسامي مس��ئوليت انجام 
کارهاي فرهنگي براي از بين بردن اين عائم 
در سطح جامعه را به عهده دارند. وي، مجمع 
امور صنفي، سازمان صنايع و معادن، نيروي 
انتظام��ي و اداره کل پايانه ها را نيز مس��ئول 
برخورد ضربتي و اجرايي با توزيع کنندگان 
عائم خرافي و نمادهاي شيطان پرستي در 
س��طح اس��تان معرفي کرد. وي همچنين از 
ديگر مصوبات اين جلس��ه را، رعايت دقيق 
حج��اب در اماکن ميراث فرهنگ��ي و الزام 
به اس��تفاده از چادر در امکان مذهبي شامل 
مساجد، امامزاده ها و مدارس علميه از ابتداي 

تيرماه برشمرد.

اس��تاندار اصفهان نيز گف��ت: بحثهايي 
شامل وجود عائم خرافي و شيطان پرستي 
در جامع��ه و مقوله حجاب و عفاف نياز به 
آسيب شناس��ي اجتماعي دارد. عليرضا ذاکر 
اصفهاني افزود: بنا بر تأکيد رئيس جمهور بايد 
قبل از برخوردهاي سلبي و امنيتي با اين آسيبها 
در سطح جامعه به کارهاي فرهنگي به معناي 
مداخله گري بپردازيم. وي نصب تابلوهايي 
در سردر اماکن مقدس استان با عنوان شرايط 
ظاهري ورود به اين اماکن را يکي از کارهاي 
فرهنگي در اين راستا عنوان کرد و خاطرنشان 
کرد: با طراحي الگوهاي فرهنگي در استان  مي 

توان به کشور نيز الگو ارائه داد. 

شهرستانها
معاون عمران شهري شهرداري اصفهان: 

قلب اصفهان در حال جراحي شدن است
استاندار چهارمحال و بختیاري: 

 امکانات رفاهي بیشتري براي عشایر 
فـــراهم مي شود

سرپرست تاکسیراني شهرکرد: 
باید جلوي فعالیت مسافربرهاي شخصي 

شهرکرد گرفته شود

بهره برداري از مجتمع آبرساني پروز لردگان؛ 
 34 روستــاي بخش پشتکــوه فالرد

 آبرساني سیار مي شود

قانون جدید اتاق بازرگانی نیاز به بازنگری دارد 

مدیرکل مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي اصفهان: 
 کیفیت در ساخت مصالي اصفهــان 

به خوبي رعــایت مي شود

 برگزاری نخستین کنگره
 استانی فرهنگ شهروندی با حضور شهرداران اصفهان

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست: 
 بارندگی های بهاره آلودگی هوای اصفهان 

را کاهش داد

سرپرست اداره منابع طبیعي تیران و کرون: 
آزادسازي ورود دام به مناطق ییالقي
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گوناگون

ي��ک پدي��ده غيرعادی ک��ه آميخته ب��ا روايات 
عجي��ب و غريب محل��ی بود، باعث ش��د تا توجه 
دانشمندان روس��ی را به سوی يک چاه بی انتها در 

آذربايجان«  »جمه��وری 
اين  جلب کند. دي��واره 
چ��اه ن��ور آب��ی رن��گ 
انتشار می داد  مبهمی را 
و صداه��ای عجي��ب و 
غري��ب زوزه يا س��وت 
مانن��د از داخ��ل آن ب��ه 
آنطور  می رسيد.  گوش 
که دانشمندان پی بردند، 
غيرعادی  چيز  هيچ 
در آنجا وجود نداش��ت. 
تعدادی از محققان تا عمق 
معينی از چاه پايين رفتند 

و در همان حال تعدادی نيز ش��کافها و سوراخ های 
اط��راف آن محل را مورد کاوش قرار دادند تا ببينند 
ارتباط��ی بين آنها وجود دارد ي��ا نه و بيش از آنچه 
انتظار داش��تند يافتند. شبکه عظيمی از تونلهای زير 
زمينی که بعداً معلوم ش��د ب��ا تونل های زيرزمينی 
»گرجس��تان« و »قزاقس��تان« نيز مربوط است. ابتدا 
چنين تصور شد که آنها متعلق به عصر ماقبل تاريخ 
اس��ت؛ زيرا در نزديکی مدخل آنجا استخوان های 
انس��ان ها، نقاشی ها و خطوط نوش��تاری مشاهده 
ش��د. اما تحقيقات بيشتر معلوم کرد که استخوان ها 
خيلی جديدتر از خطوط و نقاشی هاست. همچنين 
معلوم ش��د که اکثر تونل ها به غارهايی که در کنار 
کوه کنده بودند، منتهی می ش��ود. اين تونل ها نيز با 
سنگ ماط آهک مسدود شده و مانع کاوش مناسب 
می ش��د. با اين وجود، اين تش��کيات تشکيل يک 
سيستم عريض قابل تردد داده می شد که بعضی ها 
دايره ای )چهارس��و يا محل تاقی چندين معبر( و 
بعضی ها به صورت داالنهای کوتاه بن بست بودند 
و در سرتاس��ر اين چاه ه��ا، کانالهايی آنقدر باريک 
وجود داشت که حتی يک کودک هم نمی توانست 
از داخل آن عبور کند. يکی از تونلهای بزرگ آن که 
قابل تردد بود، بعد از مسافت قابل ماحظه ای به يک 
هال وس��يع زيرزمينی منتهی شد که بيش از 22 متر 
ارتفاع داش��ت. کامًا واضح بود که آنجا حاصل کار 
موجودات با تمدن بوده است؛ اما برای چه منظوری 
ساخته ش��ده است؟! تاکنون هيچ پاسخی و ايده ای 
برای آن يافت نشده است! شايد پاسخ به اين سؤال 
در داخل تونل هايی که مسدود شده اند نهفته باشد. 
ش��کل ورودی های اصلی به آن تونل ها يکس��ان 
است؛ يعنی با ديواره های زيبای مستقيم و طاقهای 
کم عرض. موضوع عجيبی که وجود دارد اين است 
که آنها تقريباً مشابه تونل هايی است که در امريکای 

مرکزی مشاهده شده است. در »قزاقستان« در داخل 
غارهايی که در نزديکی تونل ها وجود دارد، نقاشی 
و نوش��ته هايی در روی ديوارها اس��ت که شکل و 
مايه اصلی جهانی دارند. 
می ت��وان  جمل��ه  آن  از 
به خطوط متقاطع ش��بيه 
صليب شکس��ته نازی ها 
که س��مبل ابديت اس��ت 
يا خطوط حلزونی شکل 
اش��اره کرد. اما در مورد 
ه��دف از کندن اين تونل 
ها، دانش��مندان روس��ی 
عقيده دارند که آنها بخشی 
از يک شبکه عظيم هستند 
که به طرف ايران کشيده 
شده است و شايد هم به 
تونل های جديدی ک��ه بعدها در نزديکی »امودريا« 
)واقع در ترکمنستان و در نزديکی افغانستان( کشف 
ش��ده اند راه داش��ته باش��ند و حتی امکان دارد به 
دخمه های پيچ در پيچ زيرزمينی مرکز و غرب چين، 
تبت و مغولستان متصل باشند. بعضی از آن تونل ها 
در سالهای 1920 و 1921 توسط »اوزندو وسکس« 
که يک کاوشگر روسی بود کشف شدند، خود وی 
عقيده داش��ت که مردم آن سامان از وحشت تهاجم. 
قت��ل و غارت مغولها که تح��ت رهبری چنگيزخان 
همه ج��ا را به خاک و خون کش��يدنداين تونلها را 
کن��ده اند، تا بتوانند در داخل آنها مخفی ش��وند. در 
اين رابطه ش��رق شناس معروف »نيکوالس روزيخ« 
عقي��ده دارد که در جايی در آس��يا يک امپراطوری 
عظيم زيرزمينی وجود داشت که »شمبهاال« نام داشته 
و از نس��ل آنها يک ناجی جديد بشريت به صورت 
پهلوان »ميترييا« ظه��ور خواهد کرد. روحانيان تبتی 
عقيده دارند که اين تونل ها پادگان امنی بوده و حتی 
آخرين آنها پناهندگان زيادی را از يک فاجعه عظيم 
نجات داده است. روايت می شود که مردم ناشناخته 
در داخل آن تونل ها به يک منبع انرژی دست يافته 
بودن��د، که گويا جانش��ين انرژی خورش��يدی بوده 
است. يعنی باعث رشد گياهان و افزايش طول عمر 
انسانها می شده است و گمان می رود که نور مهتابی 
س��بز رنگی را منتشر می کرده اس��ت. باز هم نکته 
عجيبی که وجود دارد اين است که چنين عقيده ای 
در افس��انه های امريکا نيز وجود دارد. روايت است 
که يک کاوشگر در دل جنگل های آمازون دخمه تو 
در توی زيرزمينی را کش��ف ک��رده بود که از طريق 
يک فروغ جاويدان، روش��نايی اخذ می کرده است. 
آن کاوش��گر در اثر حمل��ه يک عنکبوت غول پيکر 
با عجل��ه به بيرون فرار کرده بود؛ ولی در حين فرار 
شبح انس��انهايی را مش��اهده کرده که در انتهای آن 

دخم��ه در حال تردد بوده اند. بازماندگان »اينکا« ها 
افس��انه هولناکی درباره اجداد خ��ود نقل می کنند. 
طب��ق گفته آنها اجدادش��ان در دل کوه ها مس��کن 
گزي��ده بودند و به ندرت از آنج��ا بيرون آمده و در 
زير نور س��تارگان قدم می زده ان��د. طبق گفته »تام 
ويلس��ن« که از متخصصان نس��ل سرخپوس��تان در 
کاليفرنيا است، دست نوش��ته پدربزرگ خود را که 
حدود 90 س��ال قبل زندگی می کرده و  هيچگونه 
اطاعی از حکايات امريکای جنوبی نداش��ته را پيدا 
کرده اس��ت. پدربزرگ او در آن دست نوشته اشاره 
کرده که برحسب اتفاق يک شهر عظيم زيرزمينی را 
يافت��ه و خودش برای مدتی در ميان مردمان عجيب 
آنجا که لباسی از جنس شبيه چرم، اما نه خود چرم، 
به تن داش��تند و به زبان غريب��ی تکلم می کردند و 
غذاهای غيرطبيعی مصرف می کرده اند به سر برده 
بود. آيا آنها باقيمانده های مردمی هس��تند که دارای 
عمر جاويدانند؟ البته اين قبيل از دانش��مندان که به 
موضوعات فوق طبيعی معتقدن��د، بافاصله به اين 
س��ؤال پاسخ مثبت خواهند داد؛ اما بايد با احتياط با 
اين موضوع برخورد کنيم. در حدود سالهای 1899 
ت��ا 1900 يک جوينده طا به نام »وايت اژلومان« به 
يک گورستان زيرزمينی دست يافت. اين گورستان 
عجيب تا امروز بس��ياری از محققان و دانشمندان را 
در به��ت و حيرت عجيبی فرو برده اس��ت. در اين 
گورس��تان زيرزمينی که در س��الن وسيع آن صدها 
جسد به حال طبيعی وجود داشت که بعضی از آنها 
در روی صندلی های س��نگی لميده و بعضی ديگر 
نيز در حاالت طبيعی در اطراف سالن نشسته بودند. 
حاالت آنها طوری بود که انگار مرگ آنها را ناگهان 
غافلگير کرده، و در حالت بی خبری به طور ناگهانی 
قالب تهی کرده بودند. اين اجساد نيز لباسی از جنس 
شبيه چرم به تن داشتند و داخل آن مکان زيرزمينی 
نيز به وسيله يک نور سبز رنگ روشن بوده است و 
در اطراف و کنار آن اجساد، تنديسهای بزرگ طايی 
که در زير نور می درخش��يدند، به چشم می خورد. 
طبق بررس��ی های به عمل آمده تمام اجساد در يک 
لحظه معين جان س��پرده بودند. متأسفانه دانشمندان 
نتوانستند علت مرگ دس��ته جمعی آنها را بفهمند. 
آي��ا آنه��ا با انرژی ای ک��ه علم ام��روز  از درک آن 
عاجز اس��ت، جان باخته اند؟! سرخپوس��تان آپاچی 
از تونل های بين س��رزمين خود و ش��هر افسانه ای 
»تاياهواناکو« داستانهايی تعريف و ادعا می کنند که 
بعضی از اجداد آنها از ترس جنگجويان قبايل ديگر 
به داخل آن تونل ها پناه برده و سالها در داخل آنجا 
به جلو رفت��ه و به امريکای جنوبی رس��يده بودند. 
ش��ايد اين گونه روايات ک��ه آپاچی ها تعريف 
می کنند را با ديده شک و ترديد بنگريم، ولی وقتی 
می ش��نويم که رؤس��ای آنها اين موض��وع را تأييد 
می کنند و می گويند که تونل ها به وس��يله اش��عه 
مرگباری که »صخره زن��ده« را منهدم می کرد کنده 
شده است، دچار شگفتی می شويم. آنها می افزايند 
که عامان آن اشعه، موجوداتی هستند که در نزديکی 

ستارگان زندگی می کنند! نکته پيچيده ديگر وجود 
چاهی در »پالنگ« است. اين چاه که عمقی معادل 70 
متر دارد، در نزديکی معابد مايا است. با بررسی های 
ب��ه عمل آمده در اين چاه، آنها در عمق 45 متری به 
آب رس��يدند. چيزی معادل 30 مت��ر از اين چاه در 
آب کنده شده است! باور نکردنی است؛ چون برای 
چنين چاه��ی بايد ابتدا پم��پ آب داخل چاه را به 
سرعت به بيرون بياورد تا مقنی بتواند در آب، چاه را 
حف��ر کند. نکته دوم پمپی ديگر بايد هوا را از بيرون 
به داخل چاه هدايت کند. حال آن دس��تگاهها با چه 
انرژی کار می کردند؟ خود معمای ديگری اس��ت! 
وقتی مج��دداً به موضوعات مربوط به آس��يا برمی 
گرديم، پی می بريم که عاوه بر افس��انه امپراطوری 
»شمبهاال« يک امپراطوری اسرارآميز زيرزمينی ديگر 
به نام »اگارتی« - »اگارتا« يا »اقارتی« در يک پناهگاه 
امن مرک��زی در جايی نزديک کوههای هيماليا قرار 
دارد، وجود داشته است. طبق ادعای پرفسور »اوزند 
ووسکی« اين مرکز با فرهنگ و تمدن انسانی حداقل 
در ش��صت هزارس��ال قبل پايه گذاری ش��ده بود. 
بعض��ی از داس��تانهای مربوط به وج��ود آنها، 
خيل��ی تخيلی هس��تند و ارزش وق��ت تلف کردن 
را ندارن��د و از ط��رف ديگ��ر هر از چن��دگاه يک 
بار ش��ارالتانهای ج��ور واجور ظهور ک��رده و ادعا 
می کنن��د که از روحاني��ون واال مقام آنها هس��تند.
اما رواياتی که در مورد پروازهای فضايی مافوق 
انسانی مردمان آن امپراطوری به قهرمانان موجود در 
کتب سانس��کريت هندوها به چش��م می خورد که 
تعدادی را به فکر انداخته که عليرغم افسانه آميز بودن 
آن داس��تانها، ارزش مطالعه و بررسی دقيق را دارند. 
به طوری که يک دانشمند امريکايی گفته است 
موضوع مربوط به امپراطوری زيرزمينی »اگارتی« و 
ديگر معماهای کيهانی، افس��انه های تبت و نعمت 
الهی روانشناسی تجربی که بعضی از مردمان آسيا از 
آن برخوردارند تماماً در فصول همان کتب نگاش��ته 
ش��ده اس��ت، مربوط به افس��انه تمدن »مو« است. 
ش��ايد روزی بتواني��م ايده هاي��ی از محتويات 
کت��ب باقيمان��ده کس��ب کني��م. اما چگون��ه و چه 
موق��ع؟ جس��تجوی ي��ک س��وزن در انب��ار کاه در 
مقايس��ه با اين کار س��اده ای اس��ت و اين موضوع  
مورد تأييد کس��انی اس��ت که س��عی کرده اند پرده 
از راز موج��ودات فضاي��ی و يا پرس��تش کنندگان 
س��تاره ها که »هسينگو« ناميده می ش��ود، بردارند. 
آنه��ا از نژاد مردم چين نبودن��د؛ در يک منطقه 
خالی از س��کنه که در ضم��ن اطاعات چندانی در 
مورد آنجا ندارد، در ش��مال تبت و در جنوب رشته 
کوه ه��ای »کان لون« واقع اس��ت می زيس��ته اند. 
تص��ور ب��ر اي��ن اس��ت ک��ه آنه��ا از اي��ران 
و س��وريه ب��ه آنج��ا آم��ده بودن��د و يافته ه��ای 
ب��ه عم��ل آم��ده ي��ادآور فرهن��گ »يوگاري��ت« 
اس��ت. خصوص��اً تصوي��ر »بع��ل« که ي��ک کاه 
 کل��ه قندی به س��ر دارد و تن وی پوش��يده از نقره 

است.

بزرگ ترین قمر منظومه شمسی کدام است؟
گانيمد که بزرگ ترين قمر سياره مشتری به شمار می رود، با قطری برابر 5 هزار و 270 کيلومتر، بزرگ ترين 
قمر منظومه شمسی نيز هست. اين قمر حتی از سياره عطارد نيز بزرگ تر است و حجمی سه برابر ماه دارد. اين 
قمر، تنها قمر منظومه شمسی است که يک ميدان مغناطيسی قدرتمند دارد و احتماالً نشان دهنده وجود يک 

هسته رسانا از فلز مايع است.
چند قمر در منظومه شمسی وجود دارد؟

تا اين لحظه، بيش از 170 قمر در منظومه شمسی نام گذاری شده اند. با اين وجود، تعداد دقيق اين قمرها 
بستگی به اين دارد که قمر را چگونه تعريف کنيم. تاکنون تعريفی برای حداقل اندازه ای که يک جسم بايد داشته 
باشد، تا بتوان نام قمر را بر روی آن نهاد، ارائه نشده است. بنابراين اگر شما دوست داريد نام قمر را به هر تکه 
جسم جامدی که به دور يک سياره در حال گردش است بدهيد، از جمله تکه يخ هايی که در حلقه های زحل 

وجود دارند، تعداد اقمار منظومه شمسی به چندين ميليون ميليارد بالغ خواهد شد!
زمین چند قمر دارد؟

يکی؛ جای هيچ شک و ترديدی هم نيست. اما در سال 1986 / 1365، برای مدت کوتاهی جسم ديگری 
نيز مشاهده شد که ماه دوم زمين نام گرفت. اما اين جسم در حقيقت يک خرده  سيارک 5 کيلومتری است که در 
يک مدار بيضوی به دور خورشيد در گردش است. در اثر يک رزونانس پيچيده، اين خرده  سيارک توسط زمين 

به دام افتاده است و به صورت تناوبی و کامًا قابل پيش بينی به زمين نزديک و دور می شود.
کدام قمر شرایط تبدیل شدن به یک سیاره را دارد؟

قمر پلوتو و  شارون، براساس پيش نويس واژه سياره که در سال 2006 / 1385 برای تصويب به گردهمايی 
بين المللی ستاره شناسی پراگ ارائه شده بود، چنين شرايطی را داشت. طبق اين پيش نويس، شارون هر دو شرط 
الزم برای يک سياره را داشت. شارون به اندازه کافی بزرگ است تا تحت تأثير نيروی جاذبه خودش به شکل 
کروی درآيد. همچنين اين قمر به نوعی به طور مستقل به دور خورشيد حرکت می کند. شارون و پلوتو حول 
يک مرکز جاذبه مشترک، که در فضای خالی بين اين دو قرار دارد، حرکت می کنند. اگر اين تعريف تصويب 
می شد، شارون و پلوتو، يک جفت دوتايی سياره ای نام می گرفتند. اما در عوض، اين پلوتو بود که از مقام خود 
به عنوان يک سياره عزل شد! در نتيجه شارون به قمری تبديل شد که به دور يک سياره  حقير در حال گردش 

است.
آیا اقمار نیز قمر دارند؟

چنين چيزی در منظومه شمسی وجود ندارد، اما امکان اينکه يک قمر به دور قمر ديگری گردش کند، وجود 
دارد. با اين حال، نيروهای گرانشی نوسانی که از جانب سياره و قمر مادر اعمال می شود، در درازمدت باعث 
ناپايداری مدار خواهد شد. در مقياس های به اندازه کافی بزرگ، قمر يک قمر می تواند ميليون ها سال دوام آورد. 
برخی از خرده  سيارک های منظومه شمسی قمر دارند. نمونه معروف اين خرده  سيارک ها آيدا و قمر آن داکتايل 
است. همچنين در طول پنجاه سال گذشته، ماه زمين نيز به دفعات صاحب اقماری با عمر کوتاهی شده است، 

که اغلب آنها ترکيبات آهنی داشتند.
اگر منظومه شمس��ی ما چنین اقمار عجیبی دارد، چه اقمار ش��گفت انگیز دیگری ممکن است در 

میلیون ها سیستم ستاره ای موجود در کهکشان راه شیری پیدا شود؟
احتماالً اقمار معتدل و قابل سکونتی وجود دارند، که به دور سيارات بزرگ خارجی در حال گردش هستند. 
البته ما انتظار نداريم که حيات هوشمندی مانند جانوران خزدار جنگ ستارگان را در آنها پيدا کنيم. با اين حال، 
چنين قمرهايی می توانند محتمل ترين مکان ها برای وجود حيات در جهان باشند. کشف يک قمر، در اطراف 
سياره ای که در حال گردش به دور يک ستاره دوردست است، کار سختی است. اما با اندکی شانس، به کمک 
فناوری های موجود چنين کاری امکان پذير است. بهترين رويکرد برای چنين کاری جستجوی عبوری است 
که برمبنای کاهش نور دريافتی از ستاره بر روی زمين، در اثر عبور سياره از جلوی ستاره مادر استوار است. در 
حال حاضر و به کمک اين روش، سيارات مختلفی شناسايی شده اند. به طور غيرمستقيم از اين روش می توان 
برای آشکارسازی قمرها استفاده کرد. هنگامی که يک قمر به دور سياره می چرخد، جاذبه آن باعث تند و کند 
شدن حرکت سياره می شود، در نتيجه زمان و مدت عبور سياره تغيير می کند. هرچه قمر در مقايسه با سياره 
مادر،  بزرگ تر باشد، تأثير آن بيشتر خواهد بود. در يک شبيه سازی، برای سياره ای با جرم نپتون که در ناحيه 
قابل سکونت پيرامون يک ستاره قرار داشت، يک ماه به اندازه زمين در نظر گرفته شد. اين ماه سنگين، زمان و 
مدت عبور سياره را به قدر کافی تغيير می داد که توسط ماهواره کپلر، و حتی تلسکوپ های زمينی قابل رديابی 
باشد. چنين قمر بزرگی همچنين می تواند اتمسفر غليظی داشته باشد که آن را به سکونتگاه مناسبی برای حيات 

تبديل می کند. 

سیر تا پیاز قمرها تمدنی اسرارآمیز در زیرزمین
تیک

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8909970352700058
شماره پرونده: 8809980358200948

شماره بایگانی شعبه: 881308
تاریخ تنظیم: 1389/1/24

شکات:
1 – خانم زهرا توتون کوبان با وکالت آقای سعيد وظيفه به نشانی: اصفهان، خيابان شمس 

آبادی، مقابل بيمارستان سينا، ساختمان 174، طبقه سوم - دفتر وکالت
2 – خانم دلبر اسدی اورگان 3- آقای امان اهلل قائدی وانانی همگی به نشانی: اصفهان، 

خيابان زينبيه شمالی، ايستگاه سودان کوچه بهزاد، پاک 8
4 – آقای محمدباقر قائدی به نشانی: اصفهان، خيابان زينبيه، ايستگاه سودان، کوچه بهزاد، 

پاک 8
متهمين:

1 - آقای زمان فتحی خانی با نام مستعار عباس خشتی به نشانی: مجهول المکان
2 – آقای حسين شاهمرادی همگی به نشانی: اصفهان، خيابان جی، خيابان شهيد رجايی، 

کوی بهار، کوچه ملکان، پاک 10
3 – آقای سيد فريدون واقفی نژاد به نشانی: اصفهان، خيابان آبشار سوم، خيابان مسرور، 

کوچه بهار، پاک 36
اتهام: عدم رعايت ايمنی در کار که منجر به فوت می شود

رأی دادگاه
در خصوص شکايت آقای و خانم 1- محمدباقر قائدی وانانی فرزند عليرضا 2- زهرا 
توتون کوبان فرزند رسول )شاکی رديف دوم با وکالت آقای سعيد وظيفه( عليه آقايان 
1- زمان فتحی خان معروف به عباس خشتی فرزند محمديعقوب تبعه افغانستان 2- سيد 
فريدون واقفی نژاد فرزند سيداحمد 3- حسين شاهمرادی فرزند امرا... و نيز شکايت 
آقای و خانم 1- امان ا... قائدی وانانی فرزند عبدا... 2- دلبر اسدی اورگانی فرزند داراب 
عليه متهمين رديف اول و سوم ياد شده فوق و هر سه متهم دائر بر عدم رعايت نظامات 
ايمنی و فنی منجر به قتل غيرعمدی مرحوم عليرضا قائدی وانانی و متهم رديف اول به 
ميزان بيست و پنج درصد تقصير متهم رديف دوم به ميزان چهل و پنج درصد تقصير و 
متهم رديف سوم به ميزان ده درصد تقصير دادگاه با توجه و بررسی مجموع اوراق پرونده 
تحقيقات انجام شده گزارش مرجع انتظامی شکايت اولياء دم و گواهی پزشکی قانونی و 
نظريه کارشناسان نه نفره مندرج در صفحات 130- 131 – 132 و اقارير صريح و مقرون 
به واقع متهمين رديفهای دوم و سوم و عدم حضور متهم رديف اول در جلسه دادگاه با 
اباغ قانونی به وی و در نهايت عدم دفاع موثر از خويش و ساير قرائن و امارات منعکس 
در پرونده در مجموع اتهام انتسابی را ثابت و محرز دانسته مستنداً به مواد 16-15-2-
294-295-297-302-304 از قانون مجازات اسامی و مواد 176-172-171-91-85-

186 از قانون کار و رعايت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسامی بلحاظ وضعيت خاص 
متهمين متهم رديف اول را به پرداخت بيست و پنج درصد از ديه کامله يک مرد مسلمان 
و متهم رديف دوم را به پرداخت چهل و پنج درصد از ديه کامله يک مرد مسلمان و متهم 
رديف سوم را به پرداخت ده درصد از ديه کامله يک مرد مسلمان و از نوع انتخابی در 
حق شکات اولياء دم )و با ارائه گواهی حصر وراثت در حين اجرا به دايره اجرای احکام( 
و نيز هر يک از متهمين موصوف الذکر را به پرداخت پانصد هزار ريال معادل پنجاه هزار 
تومان بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نمايد. رأی صادره نسبت به 
پرداخت ديه از زمان وقوع حادثه )1387/7/26( به مدت دو سال می باشد. رأی صادره 
نسبت به متهمين رديف های دوم و سوم حضوری و نسبت به متهم رديف اول غيابی و 
ظرف ده روز پس از اباغ قابل واخواهی در همين دادگاه و سپس ظرف بيست روز پس 

از اباغ قابل تجديدنظرخواهی در محاکم تجديدنظر مرکز استان )اصفهان( ميباشد. 
نشانی: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهيد نيکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 

اصفهان طبقه3 اتاق شماره 336
2208/ م الف

ذبیحی - رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970350701076
شماره پرونده: 8809980350700632

شماره بایگانی شعبه: 880632
تاریخ تنظیم: 1388/10/22

خواهان: آقای عباس نصراللهی به نش��انی مبارکه روس��تای ده سرخ خ مدرس منزل 
شخصی

خواندگان: 
1. آقای مازيار فيروزی به نشانی سپاهان شهر بلوار شاهد پگاه 2 واحد 512

2. آقای ايمان استوار به نشانی سپاهان شهر بلوار قدير تعادن 3 کوچه نگارستان کوچه 
بنفشه مجتمع دانشگاه طبقه 3

خواسته: مطالبه وجه چک
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده و با اعام ختم رسيدگی بشرح ذيل 

مبادرت بصدور رأی می نمايد.
رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای عباس نصراللهی بطرفيت خواندگان 1- مازيار فيروزی 
2- ايمان استوار و به خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 ريال وجه يکفقره چک به شماره 
728800-88/6/10 و مطالبه خسارات دادرسی و تأخير تاديه بشرح دادخواست تقديمی 
دادگاه از توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه مدارک ابرازی خواهان داللت بر اشتغال 
ذمه خواندگان بعنوان صادرکننده و ظهرنويس بعنوان ضامن داشته و ايضاً نامبردگان نسبت 
به مستندات ابرازی انکار و تکذيبی به عمل نياورده اند و دليلی بر برائت ذمه وجود ندارد 
لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستنداً به مواد 198، 515 و 522 
از قانون آ. د. م خواندگان را بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 80/000/000 ريال بابت 
اصل خواس��ته و مبلغ 155/600 تومان هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چک لغايت زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نمايد. رای دادگاه 
غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از اباغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس قابل 

تجديدنظر در دادگاه محترم تجديدنظر استان اصفهان می باشد. 2207/ م الف
نشانی: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهيد نيکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 

اصفهان طبقه3 اتاق شماره 311
مسیبی- رئیس شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353301630
شماره پرونده: 8809980365301636

شماره بایگانی شعبه: 881109
تاریخ تنظیم: 1388/12/15

شکات: 
1. خانم فروغ قربانی باستانی 2. آقای مجيد مشکين فر 3. خانم محبوبه ريسمانچيان با 
وکالت آقای سعيد آقاباباگلی به نشانی اصفهان خ شمس آبادی ساختمان رازی طبقه آخر 

شماره 119
4. خانم مريم مشکين فر به نشانی اصفهان خ کاشانی کوی شهيد عقيلی بن بست شهيد 

علی پناهی
متهم: 

آقای نعمت اله اميرخانی به نشانی مجهول المکان
اتهام: قتل غيرعمدی در اثر بی احتياطی در امر رانندگی

دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم دادرسی را اعام و به شرح ذيل مبادرت به صدور 
رأی می نمايد.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای نعم��ت اهلل اميرخانی فرزند غامعلی )متواری( بعنوان راننده 
موتورسيکلت بجا مانده در صحنه تصادف که منجر به فوت مرحوم محمد مشکين فر 
گرديده است از توجه به محتويات پرونده، گزارش مأمورين و تحقيقات بعمل آمده و 
مفاد کيفرخواست و داليل مندرج در آن از جمله شکايت اوالء دم مرحوم و وکيل آنان 
آقای سعيد آقاباباگلی بدين بيان طبق داليل عنوان شده از جمله نظريه افسر کاردان فنی 
که اعام داشته است بی احتياطی از سوی راننده موتورسيکلت هوندا قرمزرنگ به شماره 
1579- اصفهان 9 به علت حرکت در مسير خاف جهت عبور و نقض ماده 122 آئين 
نامه رانندگی و نظريه پزشکی قانونی که علت فوت مرحوم را آمبولی ريوی و عوارض آن 
ناشی از آسيب های وارده و عدم حضور متهم علی رغم احضار وی از طريق نشر آگهی 
و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز دانسته باستناد به مواد 302 
و 295 و 297 و 714 از قانون مجازات اسامی متهم موصوف را از جهت جنبه عمومی 
جرم به تحمل شش ماه حبس و نيز به پرداخت يک ديه کامل مرد مسلمان در حق اولياء 
دم حين الفوت آن مرحوم محکوم می نمايد. رأی صادره غيابی و ظرف ده  پس از اباغ 

قابل واخواهی در دادگاه بدوی و سپس ظرف بيست روز پس از اباغ قابل تجديدنظر در 
محاکم محترم تجديدنظر اصفهان می باشد.2204/ م الف

نشانی: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهيد نيکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه اول اتاق شماره 139

نجفی- رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به مصطفی مهر نژاد  

تاریخ: 1389/2/5
کالسه پرونده: 890105/103 ح19

وقت رسيدگی: 89/4/7 – ساعت 10 صبح
خواهان: ليا محمودی فرزند قاسم به نشانی: اسامشهر، ربی آباد فريدی، خيابان شهدای 

گمنام، کوچه اسامی، پاک 112
 خوانده: مصطفی مهرنژاد فرزند محمد – مجهول المکان 

خواسته: طاق از طرف زوجه
خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسيدگی به شعبه 19 
حقوقی اصفهان ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی 
مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاريخ 
نشر آخرين آگهی ظرف يک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی 

حضور بهمرساند.  2217/م الف
 ادیبی - مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/2/12

شماره: 880775 ک104
چون آقای رضا طاهری فرزند سيد آقاميرزا شکايتی عليه آقای روح اهلل طاهری فرزند سيد 
آقاميرزا مبنی بر جعل و خيانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 880775 
ک104 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز 89/4/16 ساعت 8:30 صبح تعيين 
شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی 
کيفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود 
و از متهم مذکور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و 
در صورت عدم حضور احضاريه اباغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.  2209/ م الف
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای امیر کیانی

تاریخ: 1389/2/11
شماره: 881286 ک107 

آقای محمد غفوری شکايتی عليه آقای امير کيانی فرزند علی مبنی بر خيانت در امانت 
مطرح نموده که به کاسه 881286 ک107 اين شعبه ثبت و بوقت رسيدگی روز دوشنبه 
مورخ 89/4/7 ساعت 10صبح تعيين گرديده است. با التفات به مجهول المکان بودن 
نامبرده و به استناد ماده 115 قانون آيين دادرسی کيفری مراتب يک نوبت در يکی از جرايد 
کثيراالنتشار آگهی می گردد تا نامبرده فوق در مهلت مقرر در اين شعبه واقع در خيابان 
شهيد نيکبخت اصفهان حضور به هم رساند. بديهی است در صورت عدم حضور دادگاه 

تصميم مقتضی صادر خواهد نمود.  2203/ م الف
مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/2/19

شماره: 890200 ک111
چون خانم خيرالنساء تقيان فرزند عباس شکايتی عليه آقای منصور فيوجی مبنی بر ترک 
انف��اق مطرح نموده که پرونده آن به کاس��ه 890200 ک111 اين دادگاه ثبت و وقت 

رسيدگی برای روز يکشنبه مورخ 89/5/17 ساعت 12:30 ظهر تعيين شده، نظر به اينکه 
متهم مجهول المکان ميباشد، لذا حسب ماده 115 قانون آيين دادرسی کيفری مراتب يک 
نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 

احضاريه اباغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
2331 / م الف

مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به آقای محمدرضا راستی

تاریخ: 89/2/15
کالسه پرونده: 890175/173 ح19

وقت رسيدگی: 89/4/15 ساعت 10 صبح 
خواهان: ترانه افراسيابی فرزند غامحسين ساکن: اصفهان، خيابان جابرانصاری، کوی 

شهيد پور مرادی، بن بست گلستان، پاک 91
خوانده: محمدرضا راستی فرزند کرامت اهلل – مجهول المکان 

خواسته: تقاضای گواهی صدور عدم سازش و ترک منزل و عدم نفقه
خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسيدگی به شعبه 19 ارجاع 
گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يک نوبت 
در يکی از جرايد کثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی 
ظرف يک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند.
2340 / م الف 

ادیبی - مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
تاریخ: 1389/2/26

شماره: 89/ 805 ح/10
خانم عزت دهقانپور دارای شناس��نامه ش��ماره 16192 به شرح دادخواست به کاسه 
805/89 ح/10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان مصطفی دهقانپور بشناسنامه 2305 در تاريخ 88/12/18 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يک پسر و چهار دختر 

و همسر  به شرح ذيل می باشند:
1 – ماشاء اهلل دهقان پور به ش ش 511 فرزند متوفی

2 – صغرا دهقان پور به ش ش 494 فرزند متوفی
3 – عزت دهقان پور به ش ش 16192 فرزند متوفی

4 – بتول دهقان پور به ش ش 636 فرزند متوفی
5 – صديقه دهقان پور به ش ش 70 فرزند متوفی 

6 – فاطمه عادلی دهنوی به ش ش 2059 همسر متوفی و الغير 
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک ماهی يکمرتبه آگهی می 
نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی 

ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 2624/م الف
رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
 

آگهی احضار متهم
تاریخ: 89/2/26

شماره: 881726 ک113
حس��ب محتويات پرونده 881726 ک113 در اجرای ماده 115 و 180 آئين دادرس��ی 
کيفری وقت رسيدگی تاريخ 89/4/8 ساعت 10 صبح به آقای حسين سيله تانی مجهول 
المکان اباغ می شود که در خصوص شکايت آقای غفار فهندژ سعدی عليه شما داير 
بر خيانت در امانت جهت دفاع در مورد اتهام وارده به شعبه دادگاه عمومی جزائی 113 
حاضر شويد بديهی است پس از پايان مدت مقرر و عدم حضور در دادگاه تصميم قانونی 

اتخاذ خواهد شد. 2618 / م الف 
مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه عمومی جزائی اصفهان
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میراث فرهنگی و گردشگری
مردمک

     معصومه شهباز - شاهین سپنتا
تاالر اشرف يکی از بناهای تاريخی اصفهان 
است که سرگذشت پرفراز و نشيبی را پشت 
س��ر نهاده و از کوران حوادث جان سالم به در 
برده اس��ت؛ بنايی با تزئينات داخلی ممتاز که 
زمانی سکونتگاه پادشاه، حرم سلطنتی و سپس 
منزل صارم الدوله حاکم اصفهان بود و دوره ای 
ديگر به انبار علوفه و اقامتگاه سربازان روسی 
تبديل شد و روزگاری به اداره صحيه و سجل 
احوال، اداره معارف، اداره فرهنگ و هنر، اداره 
آموزش و پرورش و اداره تشريفات استانداری 
تغيير کاربری داد. تاالر اش��رف در طول تاريخ 
هميشه يک عمارت حکومتی بوده و درهای 
آن به روی عموم مردم و گردشگران بسته بوده 
است، از اين رو به دور از چشمان نگران مردم، 
باره��ا تا مرز ويرانی کامل توس��ط کارگزاران 
بی تدبير پيش رفت، اما سرانجام بخش هايی از 

آن نجات پيدا کرد و تا امروز باقی ماند. 
 تاالر اش��رف که در زمان شاه عباس دوم 
صفوی ساخته شد و در دوره شاه سليمان کامل 
شد، در محدوده تاريخی دولتخانه صفوی و در 
نزديکی رکيب خانه، تاالر تيموری، توحيد خانه 
و کاخ چهلستون قرار دارد. تاالر اشرف اکنون 
در غرب خيابان اس��تانداری و در محدوده باغ 

استانداری اصفهان واقع است.
 عمارت باش��کوه اش��رف، دارای تاالری 
بزرگ در ميانه بنا و اتاق های جانبی است. تاالر 
اصلی دارای س��قف قوسی بلند )چون سقف 
آسمان( با تزئينات بسيار نفيس مقرنس کاری 
و قطاربندی با پوشش زرنگار و گچ بری های 
رنگين و الجوردی زيباست که در هيچ کدام 
از بناهای دوره صفوی همانند ندارد. در نقطه 
اوج س��قف تاالر مرکزی، شمسه ای گردان با 
24 شعاع زرين، چشم را خيره می کند که در 
ميانه يک شمس��ه بزرگ تر دوازده پر و در دل 
مقرنس های زيبای پرنقش و نگار می درخشد و 
منظومه ای از ستاره های منقوش بر مقرنس ها بر 

گرداگرد اين کانون تابنده حلقه زده اند. 
ش��ايد بتوان راز اين نقوش بی مانند را در 
صحنه ای گچ بری ش��ده يافت ک��ه به هنگام 
ورود به تاالر اصلی بر ديوار بزرگ رو به رو رخ 
می نمايد. در اين صحنه که بخش های عمده 
آن در گذر زمان رنگ باخت��ه اند، جلوه ای از 
شب معراج پيامبر اسام نقش شده است و در 
باال و پايين صحنه، ابياتی )ابيات 23 تا 31( از 
مثنوی 78 بيتی نظامی گنجوی در منظومه هفت 
پيکر و در وصف معراج حضرت محمد نقل 

شده است.
بر اي��ن پايه، به نظر می رس��د که طراح 
و س��ازندگان نقوش به کار رفته در س��قف و 
ديوارهای تاالر اش��رف، تصاويری خيال انگيز 
از مضامي��ن به کار رفته در ابيات ديگر مثنوی 
بلند يادشده، هچون هفت پيکر )سياره( و هفت 
رنگ )سياه، زرد، سبز، سرخ، فيروزه ای، صندلی 

و سپيد( را ارائه داده اند.
  
  

پس به نظر نگارندگان، آش��کار  صنعت 
پنه��ان در اي��ن تصاوير و نق��وش، بازتابی از 
اليه های نهان در داستان های هفت پيکر هستند 
که در آنها جلوه های جمال زمين )هفت گنبد 
ساخته بر زمين، هفت روز، هفت رنگ، هفت 
اقليم و هفت عروس که جملگی زمينی اند( 
با جلوه هايی از آس��مان )چون هفت سياره و 
هفت فلک( در هم می آميزند و واسطه اين دو 
با همديگر گنبدی است که چرخ زنان آهنگ 

عروج به گنبد دوار دارد.
در دو طرف تاالر اصلی، اتاق های زيبای 
ديگری با س��قف زرنگار و ديوارهای نگارين 
وج��ود دارد و چهار دس��تگاه پل��ه باريک در 
چهارگوش��ه تاالر اصلی، به چه��ار اتاقک در 
طبقه فوقانی راه دارد که با  گچ بری های رنگين و 
پرکار با رنگ های سبز درخشان و عناب و زرد 
کهربايی و شش شمسه هشت پر، چشم بيننده 
را می نوازد و از آن باال دس��ت چش��م اندازی 

متفاوت از تاالر مرکزی را می توان ديد. 
تاالر اش��رف در دوران قاجار روزگار تلخ 
سرگذش��ت خود را س��پری می کرد. در آن 
زمان بخش��ی از اين بنا توسط خواهر اعيانی 
ظل السلطان، بانوی عظمای، ويران و مبلغی از 
مصالح آن بنا و تاالر طويله صرف عمارت باغ 
شرف وی در دستگرد خيار شد. به استناد کتاب 
تاريخ اصفهان، قس��متی ديگر را ده سالی بعد 
ميرزا محمد دستگردی ملقب به نظام االسام، 
که از حواش��ی حاج آقا نوراهلل نجفی مسجد 
ش��اهی بود، از آقا حکم گرفت تا دس��ت به 
تخريب و فروش مصالح آن بزند و اين در سال 
1327 قمری بود. اما خوشبختانه در همان زمان 
حاکم وقت اصفهان، صمصام السلطنه بختياری، 
ديده بود ک��ه عده ای مش��غول تخريب اين 
عمارت هستند و مانع اقدام آنها شد. سپس در 
دوران جنگ جهانی اول، تاالر اشرف ابتدا انبار 
علوفه شد و بعد به سربازخانه تبديل شد و يکی 
از واحدهای نظامی روسی به همراه دستگاه های 
بزرگ ويژه نواختن مارش نظامی در آن مستقر 

شد که آسيب هايی مهم به بنا وارد آورد. 
به گزارش روزنامه اخگر، کار مرمت تاالر 
اشرف در س��ال 1308 آغاز شد: »... تعميرات 
تاالر اش��رف که به جهت محل اداره معارف 
تخصيص داده شده، شروع گرديده و از طرف 
اداره محترم معارف برای نقش��ه ساختمان آن 
»مسيو شونمان« دعوت و قريباً تاالر مزبور که 
از نفيس ترين بناهای قديمه است و سابقاً به 

حالت مخروبه افتاده بود، تعمير خواهد شد«. 

روزنامه اخگر س��پس به اقدامات مرمتی 
و کشفياتی که در زمان مديريت تقی دانشور، 
رئيس اداره معارف اصفهان در آن زمان، در تاالر 
اشرف صورت گرفت، اشاره کرده و می نويسد: 
»يکی از کارهای مهمی که آقای دانشور دست 
به کار ش��ده اند، بنايی و اهتمام در تعمير تاالر 
اشرف است که قريب يک ماه و نيم است که 
در آنجا مشغول بنايی هستند تا محل آبرومندی 
برای اداره معارف تهيه نمايند، زيرا محل فعلی 
اداره معارف عاوه بر اينکه محل سکنای يک 
مؤسسه مهم دولتی نيست، عن قريب خراب 
و ج��زء خيابان خواهد ش��د... بيچاره مرحوم 
ظل الس��لطان که به عقيده ما ب��ا تمام قدرتی 
که داش��ته يکی از بدبخت ترين ش��اهزادگان 
قاجار بوده اس��ت، با عقيده و نظر خاصی که 
به تخريب ابنيه صفويه داشت، چنانچه قسمت 
مهم آثار صفويه را از قبيل عمارت هفت دست 
و نمکدان و قسمتی از ابنيه اطراف تاالر اشرف 

و غيره را از بيخ و بن بر انداخت. 
خوشبختانه و برحسب اتفاق تاالر اشرف 
و اتاق ش��رقی جنب آن را دس��تور داده بود تا 
از کاهگل و گ��چ، اندود کرده و از خرابی آنها 
صرف نظر کرده بود به طوری که اخيراً ممکن 
ش��د که گچ های مزبور را به  وسيله گچ بر های 
ماهر از روی گچ بری های س��ابق برداش��ته و 
وضعيت قديمی آنه��ا را دوباره برقرار دارند و 
حاليه هم مشغول اصاح و مرمت آن دو اتاق 
هستند ولی اتاق سمت غربی تاالر که تمام آن 
کاهگل ش��ده و روی آن را گچ ماليده بودند، 
اخيراً جلب توجه و دقت آقای دانشور را نموده 
و از قرار مذکور يک ماه قبل به معمارها اظهار 
کرده اند که خوب است زير گچ های اين اتاق 
را هم امتحانی بکنيم. معمارها در جواب گفته 
بودند از زمانی که ما به خاطر داريم اين اتاق به 
همين صورت سفيد بوده است و بهتر اين است 
که شما هم گل سفيد زده و بيهوده خودتان را 

آلوده نکنيد.
اين قضيه می گذرد ت��ا اين که در تاريخ 
پنج ش��نبه 21 ش��هريور[ 1308] آقای رئيس 
مع��ارف خيال می کند چون ات��اق قرينه اين 
اتاق که جنب ش��رقی تاالر واقع شده نقاشی 
به آن زيبايی و عظم��ت را دارد، بنابراين، اين 
اتاق هم نبايد ساده باشد و بنابراين به يکی از 
گچ برها تأکيد می کند که در بعضی قسمت های 
آن امتحاناتی به عمل آورده و همين که گچ بر 
مزبور قدری کنجکاوی می کند از زير گچ و 
کاهگل، آثار گچ بری و نقاش��ی های برجسته 
ملون و طاکاری ظاهر می ش��ود و از آن روز 
تاکنون دسته دسته اشخاص بصير برای تماشای 

محل مذکور می روند«.
در گ��زارش ديگری که روزنامه اخگر در 
آذرماه سال 1308 خورشيدی از مراحل پايانی 
مرمت تاالر اشرف منتش��ر کرده، آمده است: 
»هم��ان طور که آقای دانش��ور، رئيس محترم 
معارف اصفهان برحس��ب دعوت��ی که قبًا 
فرموده بودند روز چهارش��نبه هفته گذشته ما 
را به تماشای عمارت اشرف راهنمايی نمودند، 
ما هم دس��ت ش��ما را گرفته، به تماشای اين 
بنای تاريخی می بريم... ش��ما در يک فضای 
سراس��ر خرابی وارد خواهيد ش��د که هزارها 
خروار آوار و خاک و خاش��اک و سنگ و گچ 
و آجر فضای آن را اشغال نموده و آثار ذلت و 
فاکت از هر طرفش پديدار است و تنها چيزی 
که چش��م عبرت بين ش��ما را از فرو ريختن 
اشک حس��رت تا اندازه ای باز می دارد، همان 
مشاهده ده ها عمله و بناهايی است که تحت 
نظر مأموران اداره معارف به ساختمان جلوی 
عمارت قبل��ی و طارمی های اطراف محوطه 
که به ج��ای ديوارهای آن قرار خواهد گرفت 
به درآوردن سنگ و آجرهای قديمی و باالخره 
بيرون بردن آوارها اشتغال دارند. يک تاالر در 
وس��ط و دو اتاق بزرگ در جنبين آن مشاهده 
می کنيد و به مجردی که نزديک شديد، دفعتًا 
برق طاکاری های نقوش درون اتاق ها چشم 
ش��ما را خيره ک��رده و خيال می کنيد در يکی 

از همان عمارت های خيالی الف ليله )هزار و 
يک شب( داخل شده ايد، با اين تفاوت که در 
اين عمارت در بعضی قسمت ها، نقاشی ها 
يا گچ بری هايش يا ريخته و خراب ش��ده و يا 
تحت جور روزگار و ظلم افراد ننگين بش��ر 
روی برخ��ی از قس��مت های آن را با گچ و 
کاهگل اندود و محو نموده اند. افس��وس که 
دس��ت بيداد ما اخاف ناخلف کار افتضاح را 
به جايی رس��انده که وقتی در اتاق هايی چنين 
وارد می شويد دفعتاً خواهيد ديد که روی اين 
ش��اهکارهای بديع را در اتاق دست راست تا 
نصف و در اتاق دس��ت چپ به تمامه با گچ 
و کاه��گل اندود نم��وده و اث��ری از آن باقی

 نگذاشته اند.
حاال به همت آقای رئيس معارف گچ ها 
و کاه��گل را که با نهايت احتياط برمی دارند، 
مثل ستارگان آس��مانی که ابر غليظی چندی 
حجاب آنها شده و س��پس پس رفت دوباره 
بنای عشوه گری را می گذارند؛ آن نقوش بديعه 
از زير گچ و کاهگل های مذکور با هزاران عشوه 
و ناز، باز آغاز جلوه گری را گذاشته و نگرندگان 

را مبهوت جمال و کمال خويش می سازند«.
»اينک چند ماه اس��ت که به همت آقای 
]تقی[  دانشور عده ای بنا و عمله در اين عمارت 
کار می کنند. ديوارهای سمت شرقی و شمالی 
آن را برداشته، با يک طرز خيلی زيبا به  جای آنها 
طارمی نصب می کنند و يک سردرب آجرکاری 
خيل��ی عالی مدخل اين عمارت را تش��کيل 
می دهد. جرزها و به طور کلی مقابل اتاق های 
مذکور را هم با طرز قشنگی آجرکاری کرده و 
درهای آنها را هم مخصوصاً سعی کرده اند که 
با استيل درهای عمارات قديمی حتی االمکان 
شباهت داشته باشد. اعتباری که وزارت معارف 
برای تعمير و بنای جديد اين عمارت داده فقط 
يک هزار و کس��ری تومان است. در صورتی 
که الاقل چهارهزارتومان خرج آن خواهد بود. 
ولی باالخره در اثر مکاتبات زياد اخيراً وزارت 
مزبور مقرر داشته است که مسيو گدار، رئيس 
موزه و کتابخانه ملی به اصفهان آمده، خرج آن 
را برآورد و طب��ق برآورد او تصويب و حواله 
کند. به طوری ک��ه آقای رئيس معارف اظهار 
می داش��تند، خيال ايشان اين است که پس از 
اتمام تعميرات اين بنا، تاالر ميان را مخصوص 
موزه ملی اصفهان قرار داده و اتاق های جنبين 
آن  را، يکی برای کتاب خانه و ديگری را برای 

قرائت خانه عمومی اختصاص دهند.«
تاالر اش��رف، در دوران پهلوی اول برای 
مدتی به محل »اداره صحيه و س��جل احوال« 
تبديل ش��د و پس از آن ب��ه دنبال مرمت های 
اساسی که در بنا صورت گرفت، در سال 1309 
خورشيدی اداره معارف اصفهان به آنجا منتقل 
شد. در سال 1347 به دفتر اداره فرهنگ و هنر 
اصفهان تبديل شد و مدتی نيز در اختيار اداره 
آموزش و پرورش قرار گرفت. پس از انقاب 
مدتی متروکه بود و در سال 1382 خورشيدی 
مورد ترميم و تجهيز دوب��اره قرار گرفت و از 
س��ال 1383 تاکنون اداره تش��ريفات و امور 
بين الملل استانداری اصفهان در آن تاالر مستقر 
است و برخی از ديدارها و مذاکرات استاندار با 
نمايندگان کشورهای خارجی در تاالر اصلی آن 
انجام می شود. مسعود نيک آيين، رئيس اداره 
تش��ريفات و بين الملل استانداری اصفهان و 
کارشناس گردشگری، در خصوص اقدامات 
اخير انجام ش��ده در تاالر اشرف می گويد: در 
دوران استانداری آقای ذاکر با توجه به نگاه ويژه 
ايش��ان به مقوله هنر و گردشگری و با در نظر 
گرفتن اين که ايشان از صاحب نظران اين حوزه 
هستند، حسب دستور ايشان نمونه هايی از هنر 
قالی اصفهان را هم که کار گروهی از هنرمندان 
طراز اول اين رشته بود در تاالر اشرف به نمايش 
گذاش��تيم و در حقيقت تاالر اشرف تبديل به 
يک تاالر موزه قالی اصفهان شده است که به 
هنگام ديدار استاندار با هيأت های خارجی مبلغ 
فرهنگ پويا و هنر درخشان اصفهان به ميهمانان 

عالی رتبه خارجی خواهد بود.

آغاز مرمت پل تاریخي ورگان در فالورجان

پرونده ثبت جهاني 14 اثر معماري کشور 
در دست بررسي است

    زاینده رود
از 15 ارديبهشت که طی يک ضرب العجل 
توسط سازمان ميراث فرهنگی برای پاکسازی 
ميدان نقش جهان از صنايع دس��تی خارجی 
تعيين شده بود، حدوداً 15 روز گذشته است. 
قبًا بنا به درخواست برخی از فروشندگان اين 
ميدان مهلت تعيين شده 10 روز ديگر تمديد 
شده بود؛ اکنون اين مهلت نيز سرآمده و انتظار 
م��ی رود ميدان نقش جه��ان از لوث صنايع 
دستی پاکس��تانی، چينی و ترکی پاک شود و 
جای خود را به صنايع دستی مرغوب اصفهان 
بدهد. اما آيا اين ضرب العجل، صنايع دستی 
اصفهان را از خطر نابودی نجات خواهد داد 
و بازار آن را احياء و رونق خواهد بخش��يد؟ 
آيا فروشندگان صنايع دس��تی، استادکاران و 
هنرمن��دان همچنان در جاي��گاه ارائه صنايع 
دستی مرغوب به توريست داخلی و خارجی 
خواهند ماند؟ دو مسأله اين جايگاه را از نگاه 
همين استادکاران و فروشندگان صنايع دستی 
تهدي��د کرده اس��ت؛ عدم حماي��ت کافی از 
توليد صنايع دستی و ديگری بی رونق بودن 
صنعت گردشگری در ايران که هر دو در دل 
يکديگر سبب عدم پويايی بازار صنايع دستی 
در ميدان نقش جه��ان و روآوردن به فروش 
صنايع دستی نامرغوب و خارجی است. با اين 
تفاس��ير بايد گفت جمع آوری صنايع دستی 
خارجی از ميدان نق��ش جهان کافی نبوده و 
برای مرهم گذاشتن بر اين زخم بايد چاره ای 

کارساز انديشيد و کاری کرد. 
در ن��گاه اول بررس��ی مؤلفه های اصلی 
بی رونقی بازار صنايع دس��تی، ب��ا توجه به 
وضعي��ت اقتصادی و باال ب��ودن هزينه های 
زندگی عمًا خريد صنايع دس��تی آن هم با 
قيمت های باالی صنايع دس��تی ارزش��مند 
اصفهان توسط توريست داخلی دور از انتظار 
اس��ت و در نتيجه به نظر می رس��د فروش 
صنايع دس��تی خارجی مناسب مثل قلم زنی 

روی برنج که به وفور در بازار نقش جهان به 
چشم می خورد بيشتر در حد و قواره جيب 
توريست داخلی اس��ت. پس بازار به سمت 
ارائه صنايع دس��تی غير ايرانی در عين حال 
ارزان قيمت خود به خود هدايت می ش��ود. 
بازاری که در معرض ديد توريست خارجی 
قرار دارد. از طرفی هم به گفته فروش��ندگان 
صنايع دس��تی در ميدان نقش جهان که خود 
به عينه شاهد رفت و آمد گردشگران خارجی 
و در جريان کم و کيف آن هس��تند، صنعت 
گردشگری در ايران آن چنان که بايد جاذب 
گردشگر خارجی نبوده و اين خود به تنهايی 
بر رخوت بازار صنايع دستی تأثير زيادی داشته 
است و اين همان مشکلی است که فروشندگان 
صنايع دس��تی و استادکاران دائماً از آن گايه 
می کنن��د. و وزارت بازرگان��ی ک��ه بايد در 
همکاری با سازمان ميراث فرهنگی، گردشگری 
و صنايع دستی در راستای احيا و حمايت از 
صنايع دستی داخلی قاطعانه وارد عمل شده 
و از ورود بی امان صنايع دس��تی خارجی به 
کشور جلوگيری کند. چرا که نمی توان انتظار 
داشت با ورود گسترده صنايع دستی پاکستانی، 
چينی و ترکيه ای صنايع دستی اصفهان و بازار 
آن پويا بماند و همان خواهد ش��د که طی 6 
س��ال گذشته ش��اهد آن بوديم؛ قبضه ميدان 
نقش جهان در خروارها صنايع دستی چينی و 
پاکستانی و بعد تاش ها و مشقت ها در پی 
برچيدن اين بساط بی سامان که می توانست 
در پس حمايت از توليد صنايع دستی داخلی 

با تدابيری جدی به سامان باشد. 

کاظم��ی،  ياغ��ش 
کارش��ناس ارشد مرمت 
و احياء بناها و بافت های 
تاريخ��ی و عضو هيأت 
آزاد  دانش��گاه  علم��ی 
رامسر، به تازگی ضمن 
ابراز نگرانی از وضعيت 
حفاظتی آتشگاه اصفهان، 
چند پيش��نهاد کاربردی 
جهت حفاظت بيشتر از 
اين بن��ای تاريخی ارائه 
ک��رده اس��ت. مهندس 

کاظمی در اين مورد متذکر ش��ده اس��ت: در 
حال حاضر قس��مت های زيادی از اين بنا که 
در معرض فرسايش ش��ديد هستند، نيازمند 
حفاظت اضطراری است که اين کار با اجرای 
اندود کاهگل بر روی خشت های فرسوده يا 
سازه های خشتی که در معرض عوامل آسيب رسان 
هستند صورت می گيرد. بديهی است که اين 
گونه حفاظت اگرچه باعث حفظ آثار خشتی 
آتشگاه در برابر آس��يب های جوی می شود  
و در ح��ال حاضر يکی از بهترين راهکارهای 
حفاظتی برای اين اثر محس��وب می شود، اما 
سبب پنهان شدن بخش��ی از هويت تاريخی 
اين بنا از ديدگان بازديدکنندگان و پژوهشگران 

می شود.
جبهه شمالی آتشگاه، به دليل اينکه آفتاب گير 
نيست، به مدت طوالنی تری در حالت خيس 
و مرطوب باقی می ماند. در اين جبهه، ميزان 
جذب رطوبت خيلی بيشتر از ميزان تبخير آن 
است. يکی از نتايج چنين پديده ای، ايجاد آب 
چکان در پای ديوار و نهايتاً پيدايش يک جوی 
باريک در امتداد ضلع شمالی بنای خشتی است 
که در فصول بارندگی، لبريز از آب می ش��ود. 
در سه جبهه ديگر بنا، معموالً شکل گيری آب 
چ��کان و جوی را نداريم و تنها جمع ش��دن 
آوار و گل و الی حاصل از فرس��ايش سطوح 
خارجی بنا را به صورت يک س��طح ش��يب 
دار در پايين ديواره ها ش��اهد هستيم. جهت 
بهينه سازی اندود کاهگل در آتشگاه می توان 
درصدی س��يمان در آن ب��ه کار برد که روش 
ارزانی اس��ت و تکنيکی است که در مهندسی 
راه و س��اختمان و در زيرس��ازی جاده ه��ا از 
دهه 1920 ميادی به کار گرفته می شود؛ ولی 
روش بهتر و البته گران تر، اضافه کردن درصدی 
از مواد پليمری جديد و امتحان شده به اندود 
است.برخی از اين اندودهای شيميايی شفاف 
را می توان به راحتی با قلم مو بر روی س��طح 
خشت کشيد که در آن نفوذ می کند و سطح 
عايق رطوبتی مستحکمی برای خشت ايجاد 
می کند بدون آنک��ه رنگ و نمای آن را تغيير 
دهد. در مورد بنای خشتی »آتشگاه اصفهان«، در 
شرايط کنونی، حجم عمده آسيب های وارده به 
دليل عدم مراقبت و رسيدگی به ويژه در فصل 
بارندگی و عوامل مخرب انسانی است. جای 
گرفتن سازه خشتی، بر فراز کوهی با شيب های 
تند و کنترل نش��ده، گرفتگی ناودان ها و عدم 
کارايی آنها، باعث می شود در فصول بارندگی، 
حجم عمده آب های س��رگردان از مسيرهای 
غير طبيعی و خود س��اخته به س��مت پايين 
سرازير شوند. شسته شدن سريع اندود کاهگل 
و فرسايش شديد توده های خشتی عمده ترين 
آسيب هايی هستند که در اين حالت گريبان گير 

آتشگاه می شوند.
مهن��دس کاظم��ی در ادام��ه، نس��خه 
حفاظت��ی- مرمت��ی س��ريع و اضط��راری 
پيشنهادی را برای آتشگاه چنين ارائه کرده 

است:
در مرحله نخست اقدام به مسدود ساختن 
ش��کاف ها و درزهای بزرگ بشود و سپس با 
شيب بندی مناسب و تنبوشه گذاری و ايجاد 
مجراه��ای فاضاب، موجب��ات دور کردن و 
خارج س��اختن آب برف و باران روی سطوح 
افقی را به س��هولت فراهم ساخته و نسبت به 
تجديِد پوش��ش کاهگل اقدام کرده و به ايجاد 
يک پوشش حفاظتی با کاهگل بهينه سازی شده 
برای قسمت هايی که در معرض ريزش های 
ب��اران توأم با باد و يا بادهای تند و توفان هايی 
که خاک و شن به همراه دارند )با اثر فرسايشی 
ش��ديد روی سطوح عمودی( در مرحله آخر 
اقدام شود. همزمانی حداکثر سرعت وزش باد 
و بيشترين مقدار بارندگی نقش به سزايی در 
فرسايش سطوح خشتی دارد. جايی که آتشگاه 
واقع است، بيشترين حجم بارندگی را در فصل 
زمستان تجربه می کند و باد غالب با حداکثر 
س��رعت وزش در اين فصل، باد غربی است. 
بنابراين اگر در اس��تفاده از اندود بهينه سازی 
شده که گران تمام می شود تنها برای اندود آن 
بخش از سطوح عمودی خشت های آتشگاه که 
در معرض باد غربی است استفاده شود، هزينه 

درستی انجام شده است.
ط��رح اول: در مورد هر ي��ک از ناودان ها، 
جريان آب توس��ط تنبوش��ه های سفالين به 
قطر 18 س��انتيمتر و در 50 س��انتيمتری رويه 
دي��وار انجام می گيرد. دهانه اين تنبوش��ه ها 
روی سطوح فوقانی آجرهای دهانه خروجی 
ناودان قرار می گي��رد. آبراه هايی آجری را در 
پای ديوارها بايد پيش بينی کرد؛ اين آبراه ها به 
آب امکان می دهد که به آرامی از محوطه بنا به 

خارج هدايت شود.
طرح دوم: انتهای تنبوش��ه سفالين را دو 
آج��ر در بر می گيرد که هر ک��دام از آنها در 
يک طرف دهانه خروجی قرار دارند. در زير 
اين آجرها، قطعه ای سفالين قرار دارد به شکل 
بيلچه که دو لبه آن باال آمده و روی يک آجر 
نهاده شده است. طول اين قطعه سفالين، 40 
سانتيمتر و عرض آن 28 سانتيمتر و ارتفاع آن 
18 سانتيمتر است. اطراف اين قطعه سفال را 
با قير معدنی پوشانده اند. در بيرون و در روی 
وجه ديوار، دو رگ آجر به شکل پلکان، امکان 
جاری شدن آب را به آرامی فراهم می کنند. 
تمام درزها و فاصله ه��ا را نيز با قير معدنی 
پر کرده اند. قطر تنبوش��ه 18 سانتيمتر است 
و در موق��ع پايين آمدن از ديوار، در عمق 40 

سانتيمتری آن کار گذاشته شده است. 

    زاینده رود
چند هفته پس از انتش��ار گزارش روزنامه زاينده رود درباره وضعيت نگران کننده پل 
ورگان و پل کله بر بستر رودخانه زاينده رود و ضرورت مرمت آنها، کار مرمت بخش های 

آسيب ديده پل ورگان در شهر فاورجان توسط سازمان ميراث فرهنگی آغاز شد. 
در گزارش مورد اش��اره روزنامه زاينده رود که در تاريخ 26 فروردين ماه منتشر شد، 
آمده بود: »دخالت های غيراصولی در بنای پل ورگان و کاربرد بتون برای تقويت آن جهت 
گذر کاميون ها، عبور لوله های س��نگين از کنار پايه های فرسوده پل، باز بودن آن بر روی 
خودروهای مختلف جهت دسترس��ی محلی، فشار حاصل از رسوبات و زباله های تجمع 
يافته در کنار پايه های پل و عدم مرمت دوره ای آن باعث ش��ده اس��ت که در حال حاضر 
صدمات ش��ديدی به بدنه و پايه های پل ورگان وارد شود که در صورت ادامه اين روند و 
بی توجهی، بخشی از هويت تاريخی شهر فاورجان برای هميشه از ميان خواهد رفت. به 
نظر می رس��د که مرمت اصولی پل ورگان، بستن آن به روی هرگونه خودرو، جمع آوری 
تأسيس��ات و رسوبات زير پل و احداث پل جديد جايگزين برای دسترسی محلی و ثبت 
آن در فهرس��ت آثار مل��ی از اقدامات ضروری برای جلوگي��ری از روند تخريب اين پل 

خواهد بود«.

معاون پژوهش��گاه حفاظت آثار فرهنگی و تاريخی س��ازمان ميراث فرهنگی، صنايع 
دس��تی و گردش��گری گفت: پرونده 14 اثر مجموعه معماری دست کن کشور برای ثبت 

جهانی در دست بررسی است. 
به گزارش ايرنا، مهناز اشرفی افزود: تا شش ماه آينده پرونده مقدماتی اين آثار تهيه و 

به دفتر منطقه ای يونسکو در ايران ارائه می شود.
وی، ش��هر زي��ر زمينی اويی نوش آباد و غار رئيس نياس��ر را از جمل��ه اين آثار ذکر 
ک��رد و اظهار داش��ت: برای ثبت جهانی اي��ن آثار بايد عاوه برشناس��ايی و توصيف اثر 

زيرساخت ها و وضعيت حفاظت، حريم و عوامل مؤثر بر آن فراهم باشد.
اشرفی، با اشاره به وجود 80 سايت جهانی در کشور، افزود: تاکنون هشت اثر به ثبت 

جهانی رسيده است.
به گفته وی، پرونده مقدماتی روس��تای ميمند کرمان به دفتر منطقه ای يونس��کو برای 

ثبت جهانی ارسال شده است.
وی با اشاره به اينکه گروه تحقيق در حفاظت آثار دست کن شش ماه است که تشکيل 
شده است، افزود: هدف از اين اقدام شناسايی، شناساندن، معرفی، حفاظت اينگونه آثار و 

مستندسازی و ثبت اين آثار است.
معاون پژوهش��گاه حفاظت آثار فرهنگی و تاريخی کشور و کارشناسان مربوط که به 
منظور بررسی پرونده مقدماتی شهر زيرزمينی نوش آباد به آران و بيدگل سفر کرده است، 
گفت: معرفی، شناس��ايی، شناساندن و ثبت اينگونه آثار ارزشمند به کار علمی و عزم ملی 

نياز دارد. شهرستان آران و بيدگل در شمال استان اصفهان واقع شده است.

خبر
با گام های بلندتر 

صنایع دستی اصفهان را به اوج برگردانید

آتشگاه اصفهان را دریابیم

تاالر اشرف

تجلی گاه جلوه هاي زیباي زمین و آسمان

ود
ه ر

ند
 زای

س:
عک

    جواد کشتگر
نيمروز هفتم اسفند، شوش 
را با هدف بازديد از نمايش��گاه 
چغازنبيل ترک کرديم. از اين پس 
به موازات جاده، رود کرخه ديده 
می شد. پس از طی 18 کيلومتر 
رکاب زن��ی مس��يرمان دچ��ار 
دگرگون��ی ش��د. راهی خلوت 
که ما را به آن منطقه باس��تانی و 
سپس به شوشتر می رساند. تنها 
هر ازگاهی تريلی های مملو از 
بار نيشکر ديده می شدند که به 

س��رعت از  کنارمان می گذش��تند. برای نخستين بار پس از 380 کيلومتر رکاب زنی، يک حس 
مرموزی در وجودم ريشه دواند. گويا آن تپه هايی که ما يکی پس از ديگری در حال گذر از آنها 
بوديم سر صحبت از هزاره های پيش از مياد داشتند. پس از باال رفتن از يک سربااليی تند سرانجام 
آن نيايشگاه پديدار شد. پس از سپردن دوچرخه ها به مسئوالن محلی، نزديک و نزديک تر شديم. 
در حدود س��ال 1250 )پ. م( اونتاش گال پادشاه ايام، اين بنای باشکوه را در شهر »دورانتاش« 
ساخت و آن را تقديم به خدای ايام »اينشوشيناک« کرد. در واقع دورانتاش، شهر آيينی ايامی ها 
بوده است. زيگورات به زبان سومری به مفهوم بنای سر به آسمان کشيده است. راهنمای نيايشگاه 
ما را همراهی می کرد. او جلوتر از همه مشغول دادن توضيحاتی از آن يادگار باستانی بود. بنای 
اوليه»5 اشکوبه« و بلندی آن از کف تا نوک طبقه پنجم که ويژه خدايان بوده به 53 متر می رسيد. 
ويژگی سازه ای که علت پايداری اين بنا بوده اين است که هر طبقه به جای آنکه بر روی قسمت 
ميانی طبقه پايين تر بنا شود مستقيماً از کف زمين ساخته و همچنين طبقه بااليی در مختصات 
کوچکتر نسبت به طبقه زيرين بنا شده بود. اين نيايشگاه به شکل چهارگوش ساخته شده که طول 
هر ضلع به 105 متر می رسيد. اما با اين وجود تنها »3 اشکوبه« از»5 اشکوبه« آن سالم باقی مانده 
بود. پيرمرد راهنما آرام آرام گوشه ای از اسرار اين زيگورات را برايمان فاش می کرد. در 3 جبهه 
شمال شرقی، جنوب شرقی و شمال غربی سکوهای مدوری ديده می شد که مکان استقرار تنديس 
خدايان بود. کمی جلوتر پيرمرد آن آجرهای کتيبه دار را به ما نشان داد که به زبان ايامی و اکدی 
متن مشهور »اونتاش گال« را بر روی آن حک کرده بودند؛ در اين نوشته ها »اونتاش گال« اين چنين 
گفته است؛ »هر کس که آجرهای رنگارنگ اين معبد را بردارد و به سرزمين ديگری ببرد ترس و بيم 

»اينشوشيناک« بر سر آن نازل شود و باشد که نسل آن در زير خورشيد برچيده شود.«
به فاصله هر 10 رج آجر، يک آجر کتيبه دار به چشم می خورد، سازه بنا خشت خام و روکار 
آجری با ضخامت دو متر بود. کمی جلوتر از راهنما، با اشاره دست جای پای کودک ايامی را 

نشان داد که مايه تعجب ما شد.
ابعاد آجرهای اين بنا 40×40×10 سانتيمتر و سقف همه اتاق های اين زيگورات به شکل تاق 
آهنگ )هالی( بود. استفاده از قير در ناودان ها، کاربری شيشه های رنگارنگ و ساختن دستگاه 
پله ای محصور که در آن اس��تراحتگاه هم لحاظ شده بود انسان را به شگفت وامی داشت. شهر 
»دورانتاش« به س��ال 640 )پ. م( به دست آشور بانی پال ويران شد ولی به پاس تقدس اين بنا، 
امپراتور آشور از تخريب آن چشم پوشی کرد. شب را در روستای چغازنبيل گذرانديم و بامداد 
هشتم اسفند باز راه افتاديم. از روی پلی رد شديم که ما را به آن سوی رودخانه »دز« هدايت می کرد. 
پيش از ظهر بود که به شوشتر رسيديم. بازديدمان را از قلعه »ساسل« آغاز کرديم. نخست با آواری 
از خش��ت و يک تپه ای بلند روبه رو ش��ديم. راهنما ما را به سوی سردابی هدايت کرد که به آن 
»شوادان« می گفتند. اتاق هايی تودرتو و تاريک که با جريان يافتن هوا در آنها، بسيار خنک و مطبوع 
می شدند. با فاصله کمی از آن سرداب ها، به کانال عظيمی راه يافتيم، کانالی که با هدف رساندن 
آب داريون به مزارع کشاورزی ايجاد شده بود. کانال، درست زير شالوده بنا قرار داشت. به هنگام 

باال آمدن از کانال، حجم آب زيادی پشت تپه ديده می شد. باز به سطح زمين رسيديم. 
اين کهندژ، در زمان يورش اعراب به سرزمين ايران سال ها از خود پايداری نشان داده بود. با 
هدف بازديد از آسياب های آبی شوشتر، روی دوچرخه هايمان نشستيم. با طی مسافت کوتاهی به 
يک گذر باريک و شيب دار و پررفت و آمد رسيديم. ناگهان دره ای ژرف به رويمان باز شد. از آن 
بلندی ها، ريزش آب از 3 سو به درون آن دره سرسبز و بقايای آسياب های کهن سال صحنه ای 
ديدنی را به وجود می آورد. آب کارون پس از آنکه توسط بند ميزان به 2 قسمت تقسيم می شد به 
وسيله 3 گذرگاه شهر، 3 کوره و بليتی به اين دره راه پيدا می کرد. در عهد ساسانی با کندن چاه ها و 
نصب اهرمی بر سر راه جريان آب می توانستند به وسيله سنگ های آسياب گندم را آسياب کنند. با 

آسياب های آبی بدرود گفتيم و روانه بند ميزان شديم. 
بن��د ميزان با 9 دهانه و 386 متر درازا همچنان جريان آب کارون خروش��ان را در کالبد خود 
احساس می کرد. سرانجام راهی اهواز شديم؛ پل معلق چون کمربندی بر تن کارون جا خوش کرده 
بود. پس از سيری در مرکز خوزستان بليط برگشت مهيا کرديم و دل به جاده های دشوار و هراس 
انگيز ايذه داديم. باران به شدت می باريد. بامداد ده اسفند به اصفهان رسيديم. ما در کوله پشتيمان 

تجربه 520 کيلومتر رکاب زنی را احساس می کرديم.
                          پایان 

سفر به لرستان و خوزستان

کوله پشتی
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   پژمان سلطانی
در ايستگاه آخر ليگ نهم سپاسی شيراز 
متوقف شد. در ورزشگاه اکباتان تيم های 
راه آهن و مقاومت سپاسی شيراز بدون گل 
به تساوی رس��يدند که اين نتيجه موجب 
حذف تيم شيرازی ش��د. تا اکثر بازيکنان 
اي��ن تيم با چش��مان گريان ورزش��گاه را 
ت��رک کنند و در س��وی ديگر مي��دان راه 
آهنی ه��ا اگر در اي��ن ديدار نتيج��ه را به 
حريف واگذار می کردند به ليگ دسته اول 
سقوط می کردند. تيم استقال اهواز که از 
قبل سقوطش حتمی ش��ده بود با تساوی 
يک بر يک اس��تيل آذي��ن را متوقف کرد، 
فوالد خوزس��تان در بوش��هر با يک گل از 
سد شاهين گذش��ت، صبای قم و سايپای 
کرج در عدد 2 به تس��اوی رضايت دادند، 
تراکتورس��ازی تبريز نيز در همدان با پاس 
يک بر يک مس��اوی کرد و در ورزش��گاه 
آزادی س��پاهان اصفهان که در هفته س��ی 
و دوم قهرمانی آن مس��جل ش��ده بود، تيم 
پرسپوليس را با تساوی يک بر يک متوقف 
کرد. در 20 دقيقه اول اين مسابقه، بازی و 

توپ بيشتر در ميانه ميدان ضربه می خورد، 
ولی پ��س از آن توپ و مي��دان در اختيار 
ش��اگردان امير قلعه نويی ب��ود و چندين 
موقعيت را به دس��ت آوردند که مهاجمان 
خارجی اين تيم نتوانس��تند فرصت ها را 
تبديل به گل کنند. با شروع نيمه دوم در يک 
 ضد حمله تيم پيروزی در دقيقه 46 توسط 
هادی نوروزی به گل، برتری رسيد و پس 
از اين گل س��پاهان برتری محسوس��ی را 

نس��بت به حريف داشت و با تغييراتی که 
قلعه نويی در تيمش ايجاد کرد تيم ميهمان 
توانس��ت در دقيقه 77 با ضربه زيبا و مهار 
نشدنی مهدی کريميان به گل تساوی برسد 
و ب��ازی با همي��ن نتيجه به پايان رس��يد. 
س��پاهان از رکورد 66 امتيازی استقال در 
سال قبل عبور و 67 امتيازی شد و پس از 
اين مسابقه جام قهرمانی ليگ برتر فوتبال 

را تقديم سپاهانی ها کردند.

باش��گ��اه پرس��پوليس   س�رپرس��ت 
گف��ت: علی داي��ی تا پايان س��ال آينده به 
عنوان س��رمربی حضور خواهد داش��ت. 
به گزارش ف��ارس، حبيب کاش��انی پس 
از تس��اوی يک بر يک پرس��پوليس مقابل 
س��پاهان اظهار داش��ت: هر دو تيم بازی 
خوبی انجام دادند و من بايد اين قهرمانی 
را به مردم اصفهان، مديرعامل س��پاهان و 
کادر فن��ی آن تبريک بگوي��م. وی درباره 
علت حضور اندک تماشاگران پرسپوليس 

در اي��ن ديدار گف��ت: ه��واداران ما برای 
تماشای اين مسابقه انگيزه ای نداشتند چون 
تأثيری در ش��رايط تيم نداشت اما در جام 
حذفی اطمينان دارم 120 هزار تماش��اگر 
به ورزش��گاه می آين��د تا ب��ا قهرمانی بار 
ديگر تيمش��ان راهی آسيا شود. سرپرست 
باشگاه پرسپوليس به شرايط دايی در جمع 
سرخ پوشان اشاره کرد و گفت: علی دايی 
تا پايان سال آينده به عنوان سرمربی در اين 
تيم حضور خواهد داشت و ما در خدمت 

اين سرمربی هستيم چون می خواهيم سال 
آينده در آسيا به عنوان يک مدعی وارد ليگ 
قهرمانان شويم. کاش��انی درباره ناراحتی 
امير قلعه نويی در اين مس��ابقه خاطرنشان 
کرد: س��رمربی س��پاهان از اينکه تعدادی 
از تماشاگران عليه وی ش��عار داده بودند 
گايه داشت که البته کسانی که شعار دادند 
فقط هواداران پرسپوليس نبودند و تعدادی 
ديگری نيز حضور داشتند. به همين دليل 

من از امير قلعه نويی دلجويی کردم.

آزاد  کش��تی  مل��ی  تي��م   س��رمربی 
گفت: گرچه برخی از نفرات نتوانستند از 
شانس حضور در مس��ابقات آسيايی بهره 
کافی داش��ته باشند؛ اما اين آخرين فرصت 
ب��رای آنها نب��ود. غامرض��ا محمدی در 
گفتگو با فارس اظهار داشت: گرچه برخی 
از نفراتی که به هند اعزام شدند نتوانستند 
از فرصت ايجاد ش��ده بهره کافی ببرند؛ اما 
اي��ن آخرين ميدان و فرصت آنها نبود. اين 
نفرات سرمايه های کشتی ايران هستند که 
بايد از اين شکست در آينده استفاده کنند. 
قطعاً همه اين نفرات بار ديگر به اردوی تيم 

ملی دعوت می شوند. 
وی در مورد شکست مدعی اصلی وزن 
55 کيلو در مسابقات قهرمانی آسيا تصريح 
کرد: حس��ن رحيمی و ديگر کشتی گيران 
بايد در نحوه مبارزه کامًا هماهنگ با تفکر 
کادر فنی باشند. هر کشتی گيری که با تفکر 
خ��ودش بخواهد مبارزه کند به بن بس��ت 

می خورد. گرچه مسائلی که اخيراً رحيمی 
به عنوان دالئل شکس��تش مطرح کرده، در 
اين ام��ر بی تأثير نبوده؛ شکس��ت او برابر 
حري��ف ژاپنی اش به دليل ناداوری بود؛ اما 
شکست مقابل کشتی گير ترکمنستانی هرگز 
توجيه پذير نيست. رحيمی در حال حاضر 
از باقی مدعيان 55 کيلو سرتر است؛ اما در 
اين وزن چن��د مهره جوان ديگر نيز داريم 
و هر کسی می خواهد عضو تيم ملی باشد 
بايد جس��ور و جنگنده باشد. سرمربی تيم 
ملی آزاد در مورد محمدرضا آذرشکيب نيز 
گفت: متأسفانه او در حد انتظار ظاهر نشد 
و خودش نيز به اين موضوع واقف است. 
او بايد قدر فرصت هايش را بداند و از آنها 

برای اثبات خود استفاده کند. 
غامرض����ا محم��دی خاط�رنش��ان 
س��اخت: م��ا در س��ال گذش��ته )بع��د از 
رقابت ه��ای جهانی دانمارک( مس��ابقات 
قهرمان��ی اي��ران، لي��گ، انتخاب��ی ج��ام 

تخت��ی، ج��ام ياش��اردوغو، ج��ام تختی، 
 جام جهانی و مس��ابقات قهرمانی آس��يا را 
پيش رو داش��تيم و در کن��ار آن اردوهای 
 مس��تم��ری را ني��ز برگ����زار کردي��م. 
بعد از  بازی های آس��يايی نيز 3 تورنمنت 
بين الملل��ی پي��ش روی ما ق��رار دارد که 
می تواني��م نفرات مان را ب��ه خوبی محک 

بزنيم. 
وی تصريح کرد: عملکرد کشتی گيران 
در اردوها و نحوه مبارزه در مس��ابقات از 
نظر روحی و جس��می مورد بررسی قرار 
می گيرد. با اين فاکتورها ش��ناخت بيش��تر 
ايجاد خواهد ش��د ت��ا ترکيب اي��ده آل را 
شناسايی کنيم. تيم ملی آزاد ايران با کسب 
3 مدال طا توسط مس��عود اسماعيل پور، 
احسان لش��گری و رضا يزدانی و 2 مدال 
نقره سعيد رياحی و محمدرضا آذرشکيب 
 ب��ه مق��ام قهرمان��ی مس��ابقات آس��يايی 

رسيد.

ش��اهين پارس جنوبی به يقين تيم اخاق ليگ نهم خواهد بود؛ چرا که بازيکنان اين 
تيم برای نخستين بار در عمر 9 دوره ليگ برتر هيچ کارت قرمزی دريافت نکردند.

سه هزار و 60 دقيقه بدون دريافت يک کارت قرمز برای شاهين بوشهر نشان دهنده 
بازی های جوان مردانه است که بازيکنان اين تيم در فصل 88- 89 ليگ برتر داشته اند. 
مديرعامل باش��گاه شاهين بوش��هر گفت: بازيکنان شاهين در اين فصل مکتب شاهين که 
نشأت گرفته از اخاق و ورزش در کنار تحصيل است را زنده نگه داشتند. مجيد حسينی 
کنگانی افزود: ش��اهين در فصل ج��اری در هفته های زيادی به عنوان تيم اخاق معرفی 
ش��د و حت��ی در برخی بازی ها، بازيکنان اين تيم حت��ی کارت زرد نيز دريافت نکردند. 
وی ب��ا بيان اينکه ترويج ورزش جوانمردانه از اولويت های اين باش��گاه و اين تيم بوده 
و خواه��د بود، گفت: در کنار بازيکنان اين تيم که بس��يار با اخاق و جوانمردانه بودند، 
هوادران اين تيم نيز در ميان هواداران ديگر اس��تان های کشور بی همتا بودند. مديرعامل 
باشگاه شاهين بوشهر گفت: در همين راستا از بازيکنان طی مراسمی تجليل خواهيم کرد 

تا شاهين الگويی برای ديگر تيم ها در کشور باشد.

فدراسيون بين المللی فوتبال )فيفا( پس از حمله هواداران مصری به تيم الجزاير قبل از ديدار 
دو تيم در ماه نوامبر، تيم ملی اين کشور را از برگزاری دو ديدار مقدماتی جام جهانی 2014 در 

قاهره محروم کرد. 
به گزارش ايرنا، در نوامبر گذشته اتوبوس حامل تيم الجزاير در بدو ورود به قاهره در مسير 
عزيمت به سوی هتل، از سوی هواداران تيم ملی فوتبال مصر مورد حمله قرار گرفت. با توجه 
به حساسيت بازی دو تيم چنين اتفاقی پيش بينی می شد و مصر برای حفظ اميد صعود به جام 
جهانی بايد الجزاير را شکس��ت می داد. تيم ملی فوتبال مصر اين ديدار را با نتيجه 2 بر صفر 
برد، اما سپس الجزاير با برتری 1 بر صفر در بازی پلی آف جواز صعود به جام جهانی 2010 
را کسب کرد. کميته انضباطی فيفا با اعام اينکه تيم ملی مصر بايد دو بازی اول مقدماتی جام 
جهانی 2014 برزيل را در مکانی حداقل 100 کيلومتر دورتر از قاهره برگزار کند، فدراسيون اين 
کش��ور را هم به پرداخت 800 هزار دالر جريمه نقدی محکوم کرده است. در حمله هواداران 
مصری به اتوبوس حامل تيم الجزاير در قاهره و پرتاب سنگ به سوی آن، 4 نفر از اعضای اين 

تيم از جمله سه بازيکن زخمی شدند.

 س��رمربی تيم واليب��ال بانوان نوج��وان در آس��تانه دي��دار در رقابت های قهرمانی آس��يا 
گفت: حريفان ما در مرحله مقدماتی صاحب نام و قدرتمند هستند و اين کار را برای آغاز بازی ها 
سخت می کند. پروين يادآور در گفتگو با مهر، از چين و چين تايپه به عنوان تيم های مدعی در اين 
دوره از مسابقات واليبال قهرمانی دختران نوجوان آسيا ياد کرد و اظهار داشت: همگروهی با اين 
دو تيم در مرحله مقدماتی مسابقات، ديدارهای مشکلی را پيش رويمان قرار داده است که پشت 
سرگذاش��تن موفق آنها نيازمند همت و تجربه بااليی است. وی با تأکيد بر اينکه اين دو تيم از 
قدرت های آسيای شرقی محسوب می شوند، افزود: برای ما که تيم يازدهم آسيا هستيم و فاصله 
چند پله ای با چين و چين تايپه داريم از پيش رو برداشتن اين دو تيم کار سختی است. هرچند که 
نسبت به نتيجه گيری از مصاف با آنها هم نااميد نيستيم. يادآور سرمربی تيم واليبال اظهار داشت: 
از پيگيری تمرينات در محل برگزاری مسابقات راضی هستم و اين مسأله کمک کرد تا بازيکنان 
نسبت به شرايط محل رقابت ها، آشنايی بهتری پيدا کنند. هر چند که ارزيابی اصلی و دقيق از 
وضعيت بازيکنان را بعد از ديدار نخست می توان ارائه کرد. وی در پاسخ به اين سؤال که احتمال 
شکست کداميک از حريفان در مرحله مقدماتی رقابت ها بيشتر است، تصريح کرد: درست است 
که چين نائب قهرمان دوره پيش��ين اين مسابقات است، اما چين تايپه هم از نظر سطح بازی و 
قدرت دست کم از چينی ها ندارد. حتی در رقابت های باشگاه های آسيا که چين تايپه با ترکيب 
جوان شرکت کرده بود، نشان داد که سطح قدرت آنها خيلی باالتر از چين است. برای شکست 
هر دو تيم بايد تاش زيادی داشته باشيم. هشتمين دوره مسابقات واليبال قهرمانی دختران نوجوان 
آسيا امروز با حضور 13 تيم در مالزی آغاز می شود. تيم ايران در نخستين ديدار خود به مصاف 

چين می رود  و سپس مقابل چين تايپه صف آرايی می کند.  

پژمان غفاری
هفت��ه پانزدهم ليگ برتر هندبال کش��ور با پنج ديدار به پايان رس��يد و تيم س��پاهان 
اصفهان در شهر بافق با حساب 39 بر 30 از سد سنگ آهن گذشت و با 30 امتياز همچنان 
در صدر جدول يکه تازی می کند. تيم های شهرداری سبزوار و مس کرمان در عدد 27 
به تس��اوی رسيدند، شهرداری زرند کرمان با نتيجه 31 بر 28 بر پتروشيمی کازرون غلبه 
کرد، تيم دانشگاه صنعتی اروميه با حساب 22 بر 22 مقابل ميهمانش هپکوی اراک تن به 
تس��اوی داد و در س��الن ملت اصفهان تيم رده دومی ذوب آهن با حساب 37 بر 23 تيم 
دانشگاه آزاد را درهم کوبيد. در نيمه نخست سفيدپوشان ميزبان به بازی سرعت دادند و 
در خط دفاع و حمله به خوبی ظاهر شدند که مربی دانشگاه آزاد دقيقه 5 بازی مجبور شد 
محمد سياوشی گلر اصلی خود را تعويض و به جای او جواد فرخی را درون چارچوب 
قرار دهد. اما باز هم نتوانس��ت جلوی شاگردان صادقی ايستادگی کند و با حساب 16 بر 
12 از ميزبان خود در نيمه اول شکس��ت خورد. در اي��ن نيمه عبدالحميد جمالی کاپيتان 
ذوبی ها با زدن 5 گل بهترين بازيکن ميدان بود و در تيم دانش��گاه آزاد هم اميرحس��ين 
فتاحی بازی خوبی را به نمايش گذاش��ت. در نيمه دوم کيوان صادقی برای بيش��تر کردن 
اختاف گل ذوبی ها با حريف در تيم دست به تغييراتی زد و در نهايت با پيروزی 37 بر 
23 زمين مس��ابقه را ترک و همچنان با 3 امتياز اختاف، تعقيب کننده اصلی تيم سپاهان 
اصفهان اس��ت. کيوان صادقی س��رمربی موفق اصفهانی پيرامون اين ديدار گفت: بازی از 
کيفي��ت خوبی برخوردار بود. تيم حريف در قعر ج��دول قرار دارد و بازی با تيمهای ته 
جدولی خيلی مش��کل اس��ت. وی ادامه داد: اما ما بازی را در دس��ت گرفتيم و توانستيم 
دانش��گاه آزاد را با 14 اختاف شکس��ت دهيم. صادقی به بازی روز يکشنبه اشاره کرد و 
اظهار داشت: بازی هفته آينده ما برابر سپاهان صدرنشين ليگ است که فقط برای پيروزی 

پای به صفائيه می گذاريم.

اعضای کادر فنی تيم ملی هندبال نوجوانان ايران برای حضور در مس��ابقات آسيايی اين 
رشته مشخص شدند. به گزارش فارس، محسن طاهری به عنوان سرمربی و غامعلی اکبر آبادی 
به عنوان مربی، هدايت تيم نوجوانان ايران در مسابقات قهرمانی آسيا و انتخابی جهان که تيرماه 
س��ال جاری در امارات برگزار خواهد ش��د را، عهده دار خواهند بود. نخستين جلسه  تمرينی 
ملی پوش��ان نوجوان هندبال ايران از امروز آغاز می ش��ود؛ مدت اين اردو 3 روز خواهد بود و 
طی آن 26 ملی پوش به اردو دعوت خواهند شد. در ادامه با نظر کادر فنی بهترين افراد در اردو 
می مانند و ترکيب اصلی تيم ملی را تشکيل خواهند داد. کادر فنی فعلی تيم ملی تا مسابقات 
قهرمانی آسيا هدايت ملی پوشان را برعهده خواهند داشت و احتماالً فرد ديگری به آنها اضافه 
نخواهد ش��د. مسابقات نوجوانان قهرمانی آسيا با حضور 12 تيم برگزار می شود که براساس 
قرعه تيم نوجوانان ايران در گروه دوم اين مسابقات با تيم های قطر، کره جنوبی، ژاپن، عراق 
و لبنان همگروه شد. در گروه اول اين مسابقات نيز تيم های کويت، امارات، عربستان، بحرين، 
تايوان و قزاقس��تان قرار دارند. رقابت های هندبال نوجوانان آس��يا در تيرماه به ميزبانی امارات 

برگزار خواهد شد.

قهرمان کاراته جهان گفت: آنقدر تجربه دارم که بتوانم هدايت يکی از تيم های ملی را 
به عنوان سرمربی برعهده بگيرم. جاسم ويشگاهی اظهار داشت: فشار تمرينات در اردوی 
تيم ملی خيلی باالست و از آنجا که تمرينات کاراته به قسمت کمر زياد فشار می آورد، 

ترجيح دادم در اردوها حضور نيابم. 
وی تأکيد کرد: در هر صورت می کوشم که به بازی های گوانگجو برسم. به مسابقه 
انتخاب��ی اول تيم ملی نمی رس��م و اگر کادر فنی اجازه دهد در انتخابی بعدی ش��رکت 
 خواه��م کرد. وی در پاس��خ به خب��ر خداحافظی و ورودش به دني��ای مربيگری يادآور 
ش��د: اولويت اول من س��امتی و ش��رکت در بازی های گوانگجو اس��ت، بعد از آن به 
مربيگری فکر می کنم. هنوز هيچ چيز در اين زمينه مش��خص نيس��ت. ويشگاهی افزود: 
هداي��ت تيم ه��ای ملی را به عنوان س��رمربی خواهم پذيرفت؛ وگرنه ب��ه عنوان يکی از 
اعضای کادر فنی اين مسئوليت را قبول نمی کنم. در غير اين صورت می توانم به عنوان 

مشاور تجربياتم را در اختيار ملی پوشان قرار دهم.

رئيس هيأت کش��تی اس��تان اصفهان در 
م��ورد وضعيت اين هيأت پس از مس��ابقات 
ج��ام جه��ان پهل��وان تختی گفت: ش��رايط 
هيأت خوشبختانه ش��رايط ايده آلی است و 
 اکنون در سراسر شهرستان ها مدرسه کشتی 
راه ان��دازی کرديم ک��ه نوجوان��ان را برای 
حض��ور در المپياد ورزش��ی ايراني��ان آماده 
کنيم، داوود شيران ادامه داد: مسابقات المپياد 
ورزش��ی ايرانيان آبان ماه امسال آغاز شد که 
مهمترين هدف کوتاه مدت ما کس��ب مدال 
در اين رقابت ها است. وی به اردوهای تيم نوجوانان اصفهان اشاره و افزود: قرار است اردوی 
مش��ترکی بين کش��تی گيران آزادکار و فرنگی در يکی از شهرهای مازندران برگزار شود و در 

تيرماه هم اردوی مشترکی با تيم نوجوانان ارمنستان در اين کشور خواهيم داشت.

زاینده رود
دومي��ن هفته مس��ابقات واترپلوی کش��ور ب��ا حض��ور 20 تيم در اس��تخر انقاب 
اصفهان در حال برگزاری اس��ت، خليفه س��لطانی رئيس هيأت ش��نای اصفهان پيرامون 
اي��ن رقابت ه��ا به خبرن��گار زاين��ده رود گف��ت: اين مس��ابقات برای رده ه��ای زير 
20 س��ال برگزار می ش��ود که تيم ه��ای فارس، خراس��ان رضوی، کرم��ان، آذربايجان 
ش��رقی، ته��ران از رقيب��ان اصلی تيم اصفهان هس��تند اما ب��ا اين اوصاف تيم ش��هرمان 
ب��رای اينک��ه ب��االی س��کو ب��رود تم��ام ت��اش م��ان را می کني��م وی ب��ه ه��دف 
برگ��زاری اي��ن رقابت ه��ا اش��اره ک��رد و اظه��ار داش��ت: طب��ق فرامين رهب��ر معظم 
انق��اب ک��ه امس��ال را س��ال هم��ت مضاع��ف و کار مضاع��ف نامگ��ذاری ک��رده
 م��ا فعاليتم��ان را بيش��تر کرديم ت��ا بتوانيم اس��تعداديابی در اين رش��ته را برای ش��هر 
و تي��م ملی کش��ورمان داش��ته باش��يم. خليف��ه س��لطانی در پاي��ان افزود: اولي��ن هفته 
 مس��ابقات واترپل��وی کش��ور در اس��تخر آزادی ته��ران ب��ه ص��ورت متمرک��ز انجام

 شد.

زاینده رود
دومين دوره مس��ابقات فوتس��ال جام رس��انه های اس��تان اصفهان در هيأت فوتبال 
شهرستان قرعه کشی شد. اين رقابت ها قرار است روز سوم خرداد به مناسبت آزادسازی 

خرمشهر آغاز شود.
 در مراس��م قرع��ه کش��ی تيم ه��ای روزنام��ه اصفهان زيب��ا، روزنامه زاين��ده رود، 
ص��دا و س��يما و باش��گاه خبرن��گاران در گ��روه A ق��رار گرفتن��د که بازی ه��ای اين 
گ��روه نس��بت ب��ه گ��روه B س��خت اس��ت و در گروه ديگ��ر اصفه��ان ام��روز، اداره 
 کل تربي��ت بدن��ی اس��تان اصفه��ان خبرگ��زاری اس��پادانا و روزنامه نس��ل ف��ردا قرار 

گرفتند.

3 هزار دقیقه بدون کارت قرمز؛
شاهین تیم اخالق لیگ برتر

فیفا مصر را از دو بازي در قاهره محروم کرد

بانوان والیبالیست آغاز سختی در آسیا دارند
ناامید نیستیم

سپاهان همچنان صدرنشین است

ویشگاهي:
 مي توانم سرمربي یکي از تیم هاي ملي کاراته شوم

داوود شیران:
هدف ما کسب مدال در المپیاد ایرانیان است

اصفهان برای مدال تالش می کند

مسابقات جام رسانه ها
قرعه زاینده رود در یک گروه سخت

براي حضور در مسابقات آسیایي
اعضاي کادر فني تیم هندبال نوجوانان 

مشخص شدند

ایستگـــاه آخــر لیگ نهم 

محمدي: 
 قهرماني آسیا آخرین فرصت براي کشتي گیران نبود

با 120 هزار تماشاگر قهرمان جام حذفي مي شویم

 WSBI پست بانک با عض��ویت در سازم��ان جه�انی
)مؤسسه جهانی بانکه��ای پس انداز( و شبکه سوئیفت 
یکی از فعالترین بانکهای ارائه کننده خدمات ارزی در 

کشور می باشد.

 داشتن آرامش در فصل گرما، مستلزم استفاده 
بهینه برق می باشد.

روابط عمومی پست بانک استان اصفهان

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

مشترک گرامی:

بانک رفاه کارگران در نظر دارد نسبت به واگذاری امور پذیرایی، نظافت، 
حمل و نقل، توزیع اسناد و نامه ها، جابجایی حمل کاال و پول، اپراتوری و 
تلفنچی در استان چهارمحال و بختیاری را به صورت حجمی طبق استاندارد 
حجمی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای تعداد 
یک دستگاه ساختمان ستادی جمعًا به متراژ 1000 مترمربع و 18 شعبه 
جمعًا به متراژ 4700 مترمربع با استعداد به کارگیری نیروی انسانی برابر 

با 25 نفر را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.
جهت اطالعات بیشتر به آدرس شهرکرد خیابان 17 شهریور نبش کوچه 

34 بانک رفاه استان مراجعه فرمایید.
مهلت شرکت در مناقصه یک هفته پس از تاریخ انتشار روزنامه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 89/01

بانک رفاه کارگران اداره امور شعب استان چهارمحال و بختیاری

سرمربی تيم فوتبال اينترميان ايتاليا 
هي��چ رغبتی برای تمدي��د قرارداد خود 
 ن��دارد. به گزارش ف���ارس و به نقل از 
آس اسپانيا، خوزه مورينيو مربی پرتغالی 
اينترمي��ان نتوانس��ت خب��ر محرمان��ه 
مذاکرات خود ب��ا رئال مادريد را پنهان 
نگه دارد و سرانجام از دو هفته پيش به 

رسمی بودن اين اخبار اعتراف کرد. 
موريني��و ب��ه خوب��ی می دان��د که 
ماس��يمو موراتی مدير يا به نوعی مالک 
اينترميان ب��ه بقايش در اينت��ر احتياج 
دارد اما بضاعت مالی موراتی اين اجازه 
را ب��ه اين مالک مافياي��ی نمی دهد تا با 

فلورنتينو پرس رقابت کند. 
از طرف��ی ب��ه نظر نمی رس��د پرس 

خي��ال اس��تعفا يا ت��رک رئ��ال مادريد 
را داش��ته باش��د و ه��واداران تي��م اول 
پايتخت اس��پانيا در س��ايه جام جهانی 
2010 آفريقای جنوب��ی ترجيح داده اند 
ناکامی های سريالی تيم خود را فراموش 
کنند. قراداد مورينيو تا پايان فصل است 

اما تاريخ فينال ليگ قهرمانان اروپا رسمًا 
به زمان همکاری اين مربی و اينترميان 
خاتمه می دهد. مورينيو با اتمام کالچو و 
در پيش بودن فص��ل نقل  و انتقاالت از 
وکای خود خواس��ته تمام تاش خود 
را برای جدايی به صرفه و بدون جريمه 
نق��دی از اينترمي��ان انج��ام دهند. اگر 
قهرمان��ی در ليگ قهرمانان اروپا حاصل 
نش��ود با توجه به مشروط بودن قرارداد 
مبلغی از بخش پايانی پرداخت باش��گاه 

کسر خواهد شد. 
مردم ايتاليا دل خوش��ی از اين مرد 
پرتغالی مغ��رور ندارند اما قهرمانی های 
اينترميان از وی چهره ای اسطوره ای در 
کشور مردان چکمه پوش ساخته است.

جنگ مورینیو و ایتالیا آغاز شد

ورزش
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پست الکترونیک :

پر فروش های کتاب اصفهان

»آلبوم های پرفروش موسیقی«

گالری شماره یک کتابخانه اصفهان
نمایشگاه خوشنویسی آثار علیرضا عسگری

موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه حجم های چوبی استاد آزاد ماتیان

   حامد حقی
هنگامی ک��ه وارد نمايش��گاه آث��ار کاريکاتور 
آقای صاف��ی در گالری پنج م��وزه هنرهای معاصر 
اصفهان  می ش��وی با دنيايی از خنده، فانتزی، تضاد 
و جستجو مواجه می شوی. يک کارتونيست بايد به 
خوبی روانشناسی، سياست، ورزش، هنر را بداند تا 
بتواند اوباما را با گوش های بزرگ بکشد طوری که 
ي��ک نفر در قلب امريکا اين اثر را ببيند و بخندد که 
رئيس جمهور من در آن ط��رف دنيا اين گونه ديده 
می شود و من تا به حال نديده بودم. حس کاريکاتور 
همين است غير از جنبه طنز خود بسيار تفکربرانگيز 
اس��ت، زمانی ما به يک اثر، کاريکاتور می گوييم که 
در کمتر از س��ی ثانيه بيننده بتواند ب��ه عمق درونی 
آن پی ببرد، بخندد و يا حتی گريه س��ردهد. بله هم 
جنب��ه طنز و کميک آن و هم جنب��ه طنز تلخ آن را 
مدنظر ق��رار دهد و اگر اينگونه نبود ديگر نمی توان 
نام کاريکاتور بر آن نه��اد. کاريکاتورها بر دو گونه 
هس��تند،کاريکاتورهای به روز و کاريکاتورهايی که 
هميش��ه و در همه حال حس خ��ود را به مخاطب 
انتق��ال می دهن��د و هنگامی که صحب��ت از به روز 
ب��ودن يک کاريکاتور می ش��ود می توان مثال همين 
خشکس��الی زاينده رود را در اين چند س��ال نام برد 
که در طی آب دار ش��دن رودخان��ه از مد و اثری به 
روز خارج ش��ده اس��ت. نوع دوم هميش��گی بودن 

اثر اس��ت آثار صاف��ی از نوع دوم اس��ت، وقتی به 
سياس��تمدارها فکر می کنی قطعاً رفتار، حرکات و 
ژس��ت های آنها را به خوبی می بين��ی، با زندگی و 
س��خنان آنها آشنا می شوی و س��پس به تحليل آنها 
می پردازی و از دل آنها؛ سارکوزی، حسنی مبارک، 
فيدل کاسترو، صدام، چاوز و پوتين را در می  آوری. 
سارکوزی را انسانی هوس باز با نماد کشور فرانسه 
يعنی؛خروس نش��ان می دهی، فيدل کاس��ترو را با 
س��يگار برگ هاوانايی و هميش��گی گوشه لبش و 
چاوز را با دس��تی که يک پمپ بنزين از آن بيرون 
آمده و کرزای با حسی وابسته به امريکا و شايد هم 
وطن فروش. اما اينها يک طرف قضيه هس��تند آن 
طرف بازيگران س��ينما هم به رخ کش��يده شده اند. 
از ج��ورج کلونی تا همي��ن رضاکيانيان خودمان با 
گوش ه��ای ب��زرگ اما عمق نگاه��ی طنز گونه و 
معنا گرا که وی را بازيگ��ری خوب جلوه می دهد. 
عزت ا...انتظامی، علی نصيري��ان، منوچهر نوذری، 
حتی خسرو ش��کيبايی مرحوم، جومونگی ها. اما 
حاال اين طرف قضيه هم بدک نيست، علی پروين 
با س��ری بزرگ و پاهايی کوچک، قطبی با حس و 
حال بلوف های هميش��گيش، محمد قاليباف را هم 
به اين ليست اضافه کنيد تا به سعدی و اخوان ثالث 
هم برس��يم. بله مرضيه برومند با تپل و سرمايی، ما 
را به مدرس��ه موش ها دهه شصت می برد و همين 

اس��ت که می گويم اين آثار هميش��ه تازه هستند و 
بيان خاطرات در آنها موج می زند. ديه گو  مارادونا 
وقتی دره ها را دريبل می زند به بيس��ت سال قبل و 
ي��اد 86 و آن گل روياييش ب��ه انگليس می افتی و 
کري��م باقری با چهره فانتزی اما به بيان آقای صافی 
با اينکه برای فوتبال خيلی پير شده اما همان کريم 
س��رزن هميشگی اس��ت. کريس رونالدو را هم به 
اين ليس��ت اضاف��ه کنيد. تا به پرويز پرس��تويی و 
چاپلين با ژس��ت های جورواجورش��ان برسيم. اما 
حميد جبلی هم در نوع خودش جالب توجه است 
و ناصر عبدالهی که ديگر نيس��ت ببيند صافی او را 
حقيقی تر از هميش��ه ترس��يم کرده و شريفی نيا با 
آن حس مافيايی- س��ينمايی خودش و شکمی که 
بزرگ است و نانش را هم از همين معرکه به دست 
می آورد و گرنه حتماً دس��ت به کار الغری می شد. 
آقای هگل هم فيلسوفانه تز، سنتز و آنتی سنتزش را 
اما به صورت ايرانی و به ش��يوه آقای صافی بيرون 
داده و حاال نوبت خود آقای صافی است که چه کسی 
می خواهد تصوير کارتونی ام��ا ماندگاری از خود او 
ترسيم کند. صافی، بچه مشهد مقدس، متولد دی ماه 
1355، فارغ التحصيل کارشناسی گرافيک از دانشکده  
هنرهای زيبای دانش��گاه تهران و کارشناس��ی ارشد 
انيميش��ن از دانشگاه تربيت مدرس و 15 سال سابقه 

فعاليت مطبوعاتی دارد، ما منتظريم که شما....

    حمید حقیقت
اولين اثر اين نمايش��گاه با نام خدا و به صورت 
نس��تعليق جلی در اندازه 100 در 70 آغاز می ش��ود. 
آثار انتخابی تک مصرع هايی از لسان الغيب حضرت 

حافظ است. 
س��اقيا برخيز و درده جام را، با دوستان نصيحت 

با دشمنان بحلم، با جاهان به خاموشی با عالمان به 
تواضع که تا  بيس��ت وپنجمين اثرکه با همين اشعار 

ماندگار  ادامه می يابد. 
عليرضا عسگری، خوشنويسی را از سال 1361 
آغاز کرده و در کاس های خوشنويسی اصفهان در 
س��ال 1365موفق به دريافت گواهی نامه ممتاز شده 

است. از محضر اساتيدی چون فضائلی و شمس الدين 
ابوالوفا حسينی آموخته و از سال 1365 تا 1367 نزد 
اس��تاد اميرخانی کاس فوق ممتاز رفت��ه و در حال 
حاض��ر عضو اصل��ی انجمن خوشنويس��ان ايران و 
اصفهان است و تا به حال در يک نمايشگاه انفرادی و 

در چند نمايشگاه جمعی شرکت کرده است.

   زاینده رود
موزه  هنرهای معاصر اصفهان اين بار متفاوت تر 
از پي��ش ما را به آثاری ماندگار دعوت کرد. 28 اثر 
از انس��ان و حيوان که جسم، روح، حقيقت و معنا 
را تجلی می بخش��يدند. آث��اری خيال انگيز که  مرز 
مي��ان رويا و واقعيت را شکس��ته بودند تا در پس 
هر ذهنی جای بگيرند. چوب ها کوالژ ش��ده بودند 
حيواناتی از عصر دايناس��ورها از نس��لی که انسان 
در آن نقشی نداشت. ميليون ها سال پيش پرندگان 

اساطيری، دارای مفهومی از سده های کهن، سيمرغ، 
ققنوس، اقنوم،... انس��ان، اما انس��انی از نسل اوليه 
خود ب��ا ويژگی هايی که می بينی زب��ان نمی داند، 
چ��را که تکلمش بر مبنای حرف و حديث ابتدايی 
است. در اولين ديدار او با طبيعت، هنر، آفرينش و 
خلق آثاری که هر چه به پيش می روی به انس��ان و 
پيرامونش سر و شکلی داده است. اثری که  مسيح 
باز مصلوب اس��ت، انگار مس��يح بارها و بارها به 
صليب کشيده می شود و يا اثری که يادآور ققنوس 

در اساطير کهن ماست. از آثار قابل توجه تر هستند. 
کلي��ت آثار تداعی کننده ش��عر و ادب پارس��ی در 
فيگورهايی که از پرندگان، حيوانات اس��اطيری و 
حتی انسان اس��ت. آزاد ماتيان متولد 1321 تهران، 
فارغ التحصيل دانشکده زبان های شرقی از سوربون 
فرانسه، عضو هيأت علمی دانشگاه اصفهان است. 
وی ترجمه پنج کت��اب به زبان های ديگر، غزليات 
حافظ، فغان نامه، سوگنامه نارک و ... را در کارنامه 

هنری خود ثبت کرده است. 

   زاینده رود
بد نيس��ت  پرفروش های کتاب های ايران و جهان را در هفته ای که گذش��ت با هم مرور کنيم. 
در حوزه داس��تان، ادبيات، رمان »تابس��تان پيش از تاريکی« اثر دوريس لس��ينک برنده نوبل 2009 
نش����ر نی ف��روش خ��وبی داش��ته. اما »نون نوشتن« اثر محمود دولت آبادی، نشر چشمه همچنان 
پرفروش  به حساب می آيد. خاطرات عارف قزوينی ترجمه شده و انتشارات سخن آن را درآورده 
و خاطره نويسان از آن استقبال کرده اند. توتالياريسم هانا آرنت نشر اختران ترجمه محسن ثاثه در 
حوزه فلس��فه همچنان فروش می کند و دس��ت آخر کتاب »سه آستانه نشين« اثر داياناجينيس آلن با 
ترجمه رضا رضايی از سوی نشر نی است که به بررسی سه آستانه نشين که بلز پاسکال، سورن کی 

يرکگور و سيمون وی است می پردازد.

   زاینده رود
در ابت��دا از موس�����يقی س����نتی شروع 
می کنيم،»آب، نان، آواز« همايون شجريان، خوب 
فروخته، اشعار اين آلبوم از موالنا، هاتف اصفهانی، 
دکتر محمدرضا شفيعی کدکنی و علی غضنفری و 
آهنگسازی اين آلبوم با علی قمصری است. مايه ناز، 
ساالر عقيلی هنوز هم مخاطب دارد و اين بر خاف 
پيش بينی بوده چرا که دو آلبوم  تازه س��االر عقيلی 
به نام های عش��ق ديرين و عاشقی بعد از اين آلبوم 

آمده اما هنوز اين آلبوم مورد توجه است. اما پاپی ها شانس فرزاد فرزين را خوب خريده اند و نبايد از آلبوم 
»يکی بود،يکی نبود«رضا صادقی نيز به راحتی گذر کرد. در موسيقی  های بی کام،کمدی الهی دانته که موسيقی 
تلفيقی است و آرامش در رويا اثر دکتر اشتاين که يک اثر موسيقی درمانی است خوب می فروشند. گری مور 

هم با آلبوم »پياده روی های پاريس« خود يکه تازی می کند. 

کالم نور
امام علی )ع(:

کسی که صبر وی را نجات نبخشد، جزع و بی تابی وی را از پای در می آورد.

سردار شهید محمدعلی شاهمرادی

ب��چه ه����ا از ش����رايط ب��دی ک����ه ت��وی پ��ادگ��ان داش��تيم مري��ض ش��ده 
بودند.

ي��ک ب��ار حاج��ی رف��ت س��راغ يک��ی از خلبان ه��ا و گف��ت: بچه ه��ای مارو 
ببريد عقب.

اعتنا نکردند يا گفتند: نمی کنيم.
حاجی اشاره کرد، چند نفر دور هلی کوپتر پخش شدند. 

ضامن نارنجک را کشيد.
گف��ت: اگ��ه بچه ه��ای م��ا رو نبري��د، هل��ی کوپت��ر رو همي��ن ج��ا 

منفجر می کنيم.
خلبان ها فرار کردند. 

سرهنگ آمد چيزی بگويد، سيلی حاج احمد کنارش زد.

خاطراتی  از حاج احمد متوسلیان

»نمایشگاه آثار کاریکاتور حسین صافی در موزه هنرهای معاصر اصفهان

حس یک کاریکاتور باید تفکر برانگیز باشد


