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17 مرداد گذش��ت و همهمه 
مراسم جش��ن خبرنگار نيز به 
پايان رسيد. ديگر كسي تا سال 
بعد براي خبرن��گار تيتر نمي 
زند و اين خبرنگاران هس��تند 
كه بايد امور مهم س��ايرين را 

 در قالب تيتر نگارش كنند. در مراسم جشن خبرنگار كه به همت اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان و نيز همكاري ...

شهرستان/ صفحه 4

رئیس جمهور اعالم کرد:
اجرای بانکداری اسالمی
 مأموریت ویژه بانک مرکزی

مدير کل تربیت بدني استان اصفهان: 
شعار ما از ارزش با ورزش 
تا اقتدار اصفهان است

در جشن بزرگ خبرنگاررمضان ماه اتحاد
از روزنامه زاینده رود تقدیر شد  با حلول م��اه مبارک رمضان رنگ مذهب 

و اس��الم در هر جا كه مسلمانی هست و اسالمی 
وجود دارد پر رنگ می ش��ود. وجود بيش از يک 
ميليارد مس��لمان در سرتاس��ر جهان موجب تأثير 
گذاری اين ماه عظيم در دنيا ش��ده است. فرايض 
و ش��رايط ماه رمضان بعد از حج مهمترين س��نتی 
اس��ت كه مسمانان را در هر فرقه، گروه و كشوری 
با هم يكرنگ می كند؛ همه در يک حيطه به عبادت 
می پردازن��د و به جز در بعض��ی از جزييات، همه 
در كليات بر يک وفاقند. در دنيای امروز كه تفرقه 
در بين مس��لمانان بيداد می كن��د و عزمی جهانی 
برای جدايی مسلمانان از يكديگر جزم شده است، 
اين عبادت وحدت آفرين می تواند س��رآغازی بر 
 پايان دشمنی ها و جدايی های مسلمانان جهان و 

علی الخصوص آسيا باشد.
از ابتدای ظهور اس��الم و پس از گس��ترش آن در 
جهان، فرايض دينی و پايبندی مس��لمانان به انجام 
عبادتهای مؤكد اسالم؛ عاملی برای رسيدن آنها به 
اهداف سياس��ی و اجتماعی بوده اس��ت و در طی 
ساليان، استعمار به خوبی توانست با كم رنگ كردن 
دين در بحث اجتماع و سياست اين حربه مسلمانان 
را ناكارآمد سازد. آنچه مسلم است روزگار كنونی 
مسلمانان و اوضاع نا به سامان برخی از كشورهای 
اسالمی نتيجه مس��تقيم بی اعتنايی مسلمان ديگر 
است. اوضاع اسف بار غزه، يمن و... ونيز تبعيضات 
و رنج های روحی و روانی كه در سرتاسر جهان به 
مسلمانان تحميل می شود همه از سر بی اعتقادی 

به وحدت كلمه در ميان آنها است.
فرص��ت پيش آم��ده در اين ماه پ��ر بركت نه تنها 
می تواند ش��عله جنگ طلبی ها و خصومت ها را 
ك��م رنگ كند، بلكه می تواند س��ر آغاز يک روند 
صلح آميز شود، صلحی كه نه بر پايه قوانين جهانی 
بلكه بر اس��اس آموزه های انس��ان دوستانه اسالم 
باشد. ماه رمضان فرصتی است برای توجه به چيزی 
كه مسلمانان دارند و از آن بسيار فاصله گرفته اند.

اين ماه می تواند ماه توجه به انس��انهايی باشد كه 
فارغ از هر قوم و مليتی مس��لمان هستند و اهميت 
دادن ب��ه يک نياز جدی و حياتی مس��لمانان يعنی 

وحدت در بين آنها.

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان، در گفتگوي اختصاصي با »زاينده رود« اعالم کرد:

پليس با تظاهــر به روزه خواري 
برخــورد قاطــع مي كند
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يك شركت معتبر در زمينه فروش لوازم خانگي جهت 
تكميل كادر حس��ابداري خود از بين دارندگان مدرك 
ليس��انس حس��ابداري و حداقل 3 سال سابقه كار مفيد 
در امر حس��ابداري فروش دعوت به عمل مي آورد. از 
متقاضيان دعوت مي شود رزومه كاري خود را به همراه 

شماره تماس ارسال نمائيد.
Sales@homeappliances..ir  :پست الکترونیکي
نمابر: 9- 03125643748

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
شركت آب و فاضالب چهار 
مح��ال و بختي��اری، به نقل از 
داراب صفری، مدير اداره آب 
و فاضالب فرخشهر، طی 4 ماه 
سال جاری، 7 هزار متر شبكه 

 جدي��د جمع آوری فاضالب، در اين ش��هر اج��را و در همين مدت
1100 متر شبكه های فرسوده آب نيز تعويض و نوسازی... 
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آگهي استخدام

 اجراي 7000 متر شبکه فاضالب 
در » فرخشهر« چهارمحال و بختياري

صفحه 3
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ي��ک روزنامه چاپ آن��كارا با پرداختن 
به بهبود مناس��بات روس��يه و تركيه، به 
تحليل چرايی اين مطلب پرداخت و از 
تأثيرگذاری ان��رژی و نياز به آن بر اين 
مناس��بات سخن گفت. به گزارش مهر، 
»حري��ت« در مطلب خود می نويس��د: 
زمانی ك��ه در س��ال 1984 نخس��تين 
ق��رارداد گازی مي��ان آنكارا و مس��كو 
منعقد شد؛ بسياری از كارشناسان ترک 
 نگ��ران اين موض��وع بودند ك��ه تركيه 
نم��ی تواند تم��ام حج��م گاز دريافتی 
از اتح��اد جماهير ش��وروی را مصرف 
كن��د. اما اي��ن نگرانی بی دلي��ل بود و 
زمان��ی كه نياز تركيه ب��ه انرژی فزونی 
يافت؛ كارشناسان خواستار افزايش اين 
همكاری ها ش��دند. به موجب قرارداد 
س��ال 1984، تركيه ساالنه شش ميليارد 
مت��ر مكعب گاز از روس��يه می خريد. 
انتقال گاز از س��ال 1987 آغاز ش��د و 
در س��ال 1996 تركي��ه آمادگی خود را 
برای افزايش گاز وارداتی از روس��يه به 
ميزان هشت ميليارد متر مكعب در سال 
اعالم كرد و در نتيجه در سال 1997 دو 

كش��ور، قراردادی را در اين زمينه امضا 
كردند.

به نوشته اين روزنامه، مفاد قرارداد سال 
1997 به اطالع عموم نرسيد، اما انتقادت 
 زي��ادی از آن ب��ه عمل آم��د و تاكنون 
دول��ت هايی ك��ه در تركي��ه، روی كار 
بوده اند هيچكدام در اين باره و درباره 
مناف��ع ترک ها در اين قرارداد س��خنی 
نگفت��ه اند. اما بعدها حض��ور تركيه در 
خط لوله باكو- تفليس- جيحان س��بب 
ش��د تا تنش هايی ميان روسيه و تركيه 
به وجود بيايد. براساس اعالم اداره آمار 
تركيه در س��ال 2009، 51 هزار و 422 
تانكر س��وختی از تنگه های بس��فر و 
داردانل عب��ور كردند كه 18 درصد اين 
تانكرها حاوی مواد خطرناک، نفت خام 
و فرآوردهای نفتی بودند كه حجم آنها 
بالغ بر 144 ميليون و 700 هزار تن بود 
بنابراين روسيه يک چهارم از صادرات 
نفتی خود را از تنگه هايی انجام می دهد 
كه تركيه بر آنها نظارت دارد و از همين 

رو به همكاری با آنكارا نيازمند است.

گوناگونی انرژی و افزايش رقابت 
 در يک دهه گذشته، تركيه تالش زيادی 
انجام داد كه خود را به عنوان يک شاهراه 
اصلی برای انتقال گاز به اروپا نشان دهد 
و اي��ن در حال��ی بود ك��ه اتحاديه اروپا 
ت��الش می كرد، نياز خود به روس��يه را 
در زمين��ه انرژی، كم كند. در يكی از اين 
اقدامات، اروپا از خط لوله ناباكو حمايت 
كرد طرحی كه تركيه را به منطقه ای مهم 
در انتقال گاز دري��ای خزر و خاورميانه 
به اروپا تبدي��ل می كرد. پروژه نابوكو و 
حضور تركيه در آن، ناراحتی ديگری را 
برای روسيه پديد آورد و مسكو را وادار 
به اجرای طرح خط لوله جنوبی كرد كه 
نفت را از روس��يه به بلغارس��تان منتقل 
می كرد، اما كارشناسان معتقدند كه خط 
لوله جنوبی يا همان جريان جنوبی يک 
بلوف كامل است، زيرا روسيه منابع كافی 
برای تزريق در اين پروژه ندارد. حريت 
در ادامه می نويسد: اما با اين وجود روابط 
تركيه و روسيه ادامه يافت. در زمان سفر 
پوتين به تركيه در آگوست 2009 تركيه از 
طرح روسها برای بررسی امكان حضور 
تركي��ه در طرح 
جري��ان جنوبی 
اس��تقبال ك��رد. 
سبب  اقدام  اين 
بسياری  تعجب 
به  كش��ورها  از 
حامي��ان  وي��ژه 
ناباك��و  مال��ی 
ش��د، اما توجيه 
اين  برای  آنكارا 
ب��ود  اق��دام آن 
ك��ه به دليل نب��ود منابع گازی مناس��ب 
 در روس��يه، جري��ان جنوب��ی اجراي��ی 
نمی شود. اما تركيه برای حضور در جريان 
جنوبی يک انگيزه ديگر هم داشت و آن 
متعهد شدن روسيه به ساخت خط لوله 
»سامس��ون- جيحان« بود كه در صورت 
تحق��ق آن؛ حج��م ترافيک كش��تی ها 
در تنگه بس��فر و به موج��ب آن، انتقال 
محموله ه��ای خطرناک، كم می ش��ود. 
عالوه بر آن، همكاری شركت های ترک 
فع��ال در زمينه انرژی، با ش��ركت های 
روسی و نيز توافق مسكو و آنكارا برای 
ساخت اولين راكتور هس��ته ای تركيه؛ 
س��بب نزديک تر ش��دن اين دو كشور 
به يكديگر شد. براس��اس اين گزارش، 
تركيه در حال حاض��ر 90 درصد از گاز 
و 92 درص��د از نفت موردنياز خود را از 
طريق كشورهای خارجی تأمين می كند 
و به همين دليل، بهبود روابط با روسيه با 
توجه به منابع نفتی و گازی اين كش��ور، 
می تواند بخش زيادی از اين نياز ترک ها 

را تأمين كند.

رقیبان ديروز، متحدان امروز
انرژی، عامل پيوند روسيه و ترکيه 

ايراننصف النهار

رئيس جمه��ور مهمتري��ن مأموريت بانک 
مرك��زی را، پيگي��ری، اعم��ال و اج��رای 
بانكداری اس��المی دانس��ت و تأكيد كرد: 
برنامه ريزی ها  تمام سياس��تگذاری ها،  بايد 
پاي��ه  ب��ر  مرك��زی  بان��ک  اقدام��ات  و 
 بانكداری اس��المی باش��د. به گزارش مهر، 
محمود احم��دی نژاد در پنجاهمين مجمع 
عموم��ی بانک مركزی جمهوری اس��المی 
ايران، با قدردانی از تالش ها و فعاليت های 
اي��ن بانک در خدمت رس��انی ب��ه مردم و 
س��اماندهی اقتصاد كش��ور اظهار داش��ت:  
به واسطه اقدامات مناس��ب بانک مركزی، 
به خصوص در يكس��ال گذش��ته، آرامش 

خاطری در سيستم بانكی و فضای اقتصادی كشور 
بوجود آمده است. وی تأكيد كرد: بانک مركزی بايد 
در تمام سياس��تگذاری ها و اقدامات خود به  دنبال 
استفاده از منابع بانكی در فعاليت های سازنده و مفيد 
اقتصادی باش��د. رئيس جمهور همچنين ضرورت 
ش��فافيت در سياس��تگذاری های بانكی را از سوی 
بان��ک مركزی مورد تأكيد قرار داد و گفت: بايد هر 
روز بر شفافيت عملكرد نظام بانكی كشورمان افزوده 
ش��ود زيرا به هر ميزان كه ابهام وجود داشته باشد، 

اقتصاد دچار مشكل خواهد بود.
احمدی نژاد تأكيد كرد: بانک مركزی بايد نظارت را 
بر سيستم بانكی كشور هر چه بيشتر گسترش دهد 
و تمام بانک های كش��ور صرف نظر از مالكيت آن، 
بايد زير نظر بانک مركزی باشند. به واسطه عملكرد 
بانک مركزی نبايد امكان كوچكترين تخلف و سوء 
اس��تفاده ای وجود داشته باشد و در اين مسير بايد 
مناف��ع مردم مورد توجه قرار گيرد. نبايد به گونه ای 
باش��د كه عده ای با سوءاستفاده از پول مردم به آنها 
فش��ار وارد كنند. رئيس جمهور از مسئوالن بانک 

مركزی خواست خودش��ان را برای اجرای 
هدفمند كردن يارانه ها آماده كنند و سيستم 
بانك��ی را به اندازه ای ارتقا دهند كه تا پايان 
امس��ال تمام خريد، فروش و گردش مالی 
كشور از طريق سيس��تم بانكی انجام شود.  
احمدی نژاد همچنين بهبود خدمات سيستم 
بانكی به مردم را مورد تأكيد قرار داد و گفت: 
بانک مركزی بايد برای همه خدمات بانكی 
به مردم، اس��تانداردهايی را تعريف و ارائه 
كند. رئيس جمهور در ادامه با اشاره به آفات 
و زيان »ربا« در زندگی مردم و اقتصاد كشور 
گفت: بدون ترديد علت شكس��ت اقتصاد 
غرب ربوی بودن اقتصاد آن است، بنابراين: 
بايد در نظام بانكداری كش��ورمان، عقود اس��المی 
منعقد شود و هيچ اثری از ربا وجود نداشته باشد. در 
ابتدای اين ديدار رئيس كل بانک مركزی جمهوری 
اس��المی ايران گزارش��ی از عملكرد و فعاليت های 
بانک مركزی در يک س��ال گذش��ته در بخش های 
مختل��ف ارائه داد و س��پس هيأت نظ��ارت بانک، 
گزارش خود را ارائه و ترازنامه و صورت های مالی 
سال 88 بانک مركزی مورد بررسی و تصميم گيری 

قرار گرفت.

خبرنگاران از روز شنبه براي دريافت 
بن كارت  خود مراجعه كنند

خبرنگاران بايد هفت��ه  آينده براي دريافت بن كارت هاي خ��ود به اداره امور 
خبرنگاران مراجعه كنند. به گزارش فارس، كارت هاي الكترونيک )بن كارت( 
ويژه تهيه كتاب قابل ش��ارژ با مبلغ 50 ه��زار تومان براي تمام خبرنگاران و 
روزنامه نگاراني كه فهرست مشخصات كامل آنها در اختيار معاونت مطبوعاتي 
وزارت ارشاد قرار گرفته است، صادر شده و آماده تحويل به خبرنگاران است.  
مبلغ اين بن كارت  از سوي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي  50 هزار تومان اعالم 
شده بود، اما احمدي نژاد رئيس جمهور در همايش بزرگداشت شهداي عرصه 
خبر و مقام خبرنگار، مبلغ اين بن كارت را به 100 هزار تومان افزايش داد كه 

تاكنون اين رقم تأمين اعتبار نشده است.

اعالم اوقات شرعي شهرستانها
با شماره 119

در پي راه اندازي سيستم اعالم اوقات شرعي در شهرستان هاي استان اصفهان، 
اطالع از اوقات شرعي هر شهرستان در ايام ماه مبارک رمضان ممكن شد.

به گزارش روابط عمومي شركت مخابرات استان اصفهان: سيستم راه اندازي 
شده داراي اوقات شرعي متناسب با هر شهرستان بوده و با تماس شهروندان 
با شماره 119، مكان تماس گيرنده را تشخيص و اوقات شرعي را به افق همان 

شهرستان اعالم مي نمايد.
الزم ب��ه ذكر اس��ت: ش��ماره تلف��ن 119 جهت اط��الع از س��اعت، تقويم 
 شمس��ي، قم��ري و مي��الدي و اوق��ات ش��رعي م��ورد اس��تفاده ق��رار 

مي گيرد.

         الدن سلطانی
سرهنگ محس��ن عقيلی برخورد قاطع با تظاهر به 
روزه خواری را س��رلوحه كار پليس در ماه مبارک 
رمضان دانس��ت و گفت: پليس ب��ا جديت با اين 

موضوع برخورد می كند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ضمن تبريک به 
مناسبت فرا رسيدن ماه مبارک رمضان افزود: تظاهر 
به روزه خواری به هر دليل، هر صورت و توس��ط 
هر شخصی كه باشد، جرم محسوب می شود و در 
صورت مشاهده پليس پرونده شخص را تكميل و 

تحويل مراجع قضايی خواهد داد.
س��رهنگ عقيلی، تصريح كرد: در جامعه اس��المی 
حت��ی اقليت ه��ای مذهبی ه��م، بايد مق��ررات و 
ضوابط جامعه را رعاي��ت نمايند. البته اقليت های 
دينی در مراس��م مذهبی خط قرمزهايی كه مربوط 
به دين مبين اس��الم است را رعايت می كنند، ولی 
 به هر حال، بايد متذكر شوم در برخورد با تظاهر به 
روزه خ��واری تفاوت��ی بي��ن هيچ دي��ن و مذهبی 

نيست.
وی، خاطر نشان كرد: بيماری، مسافرت و... مجوزی 
ب��رای تظاهر به روزه خ��واری، در مجامع عمومی 

نيست. همچنين در مجامع عمومی؛ پليس مواظب 
اس��ت: مس��افران در پاركها و تفريحگاه ها بساط 
خوردن و آش��اميدن پهن نكنند كه البته در صورت 

ارتكاب، با افراد برخورد می شود. 
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان نظارت بر اماكن 
عمومی را، از برنامه های پليس در ماه مبارک رمضان 
قلم��داد و تصريح كرد: ارائه س��رويس و خدمات 
توسط اصناف مجاز نبايد به گونه ای باشد كه زمينه 

تظاهر به روزه خواری را فراهم آورد.
سرهنگ عقيلی، همچنين گفت: در جهت رفاه حال 
مردم در اين ماه س��عی می كنيم ب��ا افزايش تعداد 
واحدهای پليس و برنامه ريزی های مناسب حضور 
پليس در س��طح ح��وزه اس��تحفاظی را پررنگ تر 
نمائيم وی، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه شايد 
در س��اعات خأل رفت و آمد مانند »افطار و سحر« 
مجرمين بخواهند س��وء استفاده كنند برای حضور 
پليس برنامه ريزيهايی داريم بطوريكه خأل انتظامی 

نخواهيم داشت.
فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان ضمن اشاره به 
برخورد با جرايم خش��ن در ساعات بعد از افطار، 
گفت: بعض��اً مزاحمت هاي��ی برای م��ردم ايجاد 

می شود، كه ما پيش بينی الزم را 
انجام داده ايم.

س��رهنگ عقيل��ی، تصريح كرد: 
حساسيت بيشتر نسبت به رعايت 
ارزشهای اس��المی در جامعه، از 
برنامه ه��ای مهم پلي��س در ماه 
مبارک رمضان اس��ت. كه در اين 
خصوص، از مردم درخواس��ت 
داري��م از هر گون��ه حركتی كه 
باعث خدش��ه دار شدن حرمت 
اين ماه می شود، نظير: باال بودن 
صدای موسيقی، پوشش نامناسب 
برخی برادران و خواهران و ساير 
مواردی كه مؤمني��ن روزه دار را 
آزار می دهد و باعث تش��ويش 
خاطر افراد می گردد، پرهيز كنند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان، 
در ادامه اين بحث، خاطرنشان كرد: 
در رابط��ه با توقيف خودروهايی 
كه باعث اخالل در نظم و باعث 
تشويش اذهان عمومی می شوند. 
مجوزهاي��ی از مقام فضايی اخذ 
شده كه اگر اقدام افراد، مصداق ارتكاب جرم باشد 

به مراجع قضايی فرستاده می شوند.
سرهنگ عقيلی، درباره كاهش ارتكاب جرم در ماه 
مبارک رمضان، گفت: اطمينان كامل داريم كه همه 
مردم به قداست اين ماه واقفند و خودشان پاسدار و 
حافظ فضيلت های اين ماه هستند. بررسی های ما 
نش��ان داده است: معنويت ماه رمضان، بر همه تأثير 
می گذارد و حتی مجرمين هم سعی می كنند با بهره 
مندی از فضايل اين ماه كمتر مرتكب جرم ش��وند. 
امي��د آن می رود، اين اتفاق در تمام ماههای س��ال 

مشاهده گردد.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در خاتمه اجرای 
طرح های ويژه توس��ط پليس در شب های قدر را 
ياد آور ش��د و افزود: در اين ش��ب ها برنامه هايی 
داريم كه از آن جمله می توان به تقويت گش��تهای 
پياده و موتورسوار جهت برقراری نظم و امنيت در 
مكان های برگزاری مراسم احياء اشاره كرد كه اميد 
است با تحت پوشش قرار دادن اين مكان ها توسط 
پلي��س؛ مردم در فضايی آرام بتوانند از فضيلت اين 

شبها استفاده الزم را ببرند.

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان، در گفتگوي اختصاصي با »زاينده رود« اعالم کرد:

پليس با تظاهر به روزه خواري برخورد قاطع مي كند

رئیس جمهور اعالم کرد:
اجرای بانکداری اسالمی؛ مأموريت ويژه بانک مركزی

جهان نما

درخواست کاهش ساعات کار مسلمانان 
اسپانيا، در ماه مبارک رمضان

»ري��ای تت��ری« رئي��س 
اتحاديه جوامع اس��المی 
اسپانيا و دبيركل كميسيون 
اس��المی اين كش��ور، با 
انتشار بيانيه ای مطبوعاتی 
خواستار كاهش ساعات 
 كار مس��لمانان در اي��ام 
ماه مبارک رمضان شد. به 
گزارش ايرنا، ريای تتری 
در اين بيانه ضمن تبريک 
آغاز ماه مبارک رمضان به 
مسلمانان، از درک جامعه 

اسپانيا برای انجام اين فريضه اسالمی و فراهم كردن تسهيالت و زمينه های 
انجام آن تشكر كرد.

رئيس اتحاديه جوامع اسالمی اسپانيا، در اين بيانيه همچنين با اشاره به مواد 
قانونی گوناگون اين كشور از جمله ماده 12/1 و 14/4 در خصوص پيشنهاد 
كاهش يک س��اعت كار روزانه مس��لمانان، خواس��تار رعايت زمان بندی 
س��اعات غذايی مس��لمانان روزه دار در واحدهای نظامی، نهادهای دولتی 
و زندان ها شده اس��ت. وی ضمن تقدير از توجه و همكاری كارفرمايان 
و مدي��ران دولتی و خصوصی اس��پانيا كه اين موارد را م��ورد توجه قرار 
می دهند از مردم و مقامات اس��پانيايی تقاضا كرده است تا برای آشنايی با 
مراسم ماه مبارک رمضان و درک بهتر مسلمانان، در مراسم افطار مسلمانان 
ش��ركت كنند. در همين راستا »امير پورپزشک« سرپرست رايزنی فرهنگی 
س��فارت جمهوری اس��المی ايران در »مادريد« نيز فرا رسيدن ماه مبارک 
رمضان را به تمامی مسلمانان و مسئوالن جوامع و نهادهای اسالمی اسپانيا، 
تبريک گفت. پور پزشک در اين پيام آورده است: امت اسالمی با تمسک 
و علم و عمل آگاهانه، به فرامين قرآن و مكتب اس��الم و مفاهيم و عناصر 
مترقی و راهگش��ای آن اس��ت كه می توانند تصوير روشن و حقيقی دين 
اس��الم را، به جهانيان معرفی نمايند و با اقتدار و عزت كه آموزه و توصيه 
اكيد ش��رع مقدس است، در برابر تجاوز، سلطه جويی، اشغالگری، توهين 
 و تحقير نس��بت به مقدسات و ارزش های اخالقی و دينی، افراطی گری، 
خرافه گرايی و دامن زدن به اختالفات فرقه ای، بايس��تند و از موجوديت 
خوي��ش دفاع نمايند. در اين پيام آمده اس��ت: خوش��بختانه، ملت فهيم و 
با فرهنگ اس��پانيا با داش��تن وجوه ممتاز از جمل��ه روحيه عدالت طلبی، 
آزاديخواه��ی، عزت نفس، همزيس��تی مس��المت جويانه، رش��د و تعالی 
فرهنگی و اجتماعی و... جامعه مس��لمانان را به عنوان عضوی از خانواده 
بزرگ و گرم خويش تلقی نموده و تعامل و همكاری شايسته ای را برقرار 
نموده اس��ت كه اين اعتماد و ارتباط صميمانه روز به روز تقويت خواهد 
شد. بيش از دو ميليون نفر از جمعيت 45 ميليون نفری اسپانيا را مسلمانان 
تش��كيل می دهند كه اكثريت آنها مهاجران مغربی هس��تند، كه در سراسر 

خاک اين كشور زندگی می كنند.

امریکا درباره سفر شهروندان خود 
به روسيه هشدار داد

وزارت خارجه امريكا به 
هشدار  خود  شهروندان 
داد: ت��ا به دلي��ل وجود 
از  ناش��ی  غلي��ظ   دود 
آت��ش س��وزی اخير در 
روس��يه، س��فر خود به 
اين كش��ور را به تعويق 
گزارش  ب��ه  بيندازن��د. 
فارس ب��ه نقل از پايگاه 
خبری شبكه »سی ان ان«، 
وزارت ام��ور خارج��ه 
به ش��هروندان  امري��كا 
خود در خصوص س��فر به روس��يه به  دليل افزايش آتش سوزی شديد در 
اين كشور هشدار داد. براس��اس اين گزارش، وزارت امور خارجه امريكا 
پيش��نهاد كرد: ش��هروندان امريكايی ب��ه دليل دود غلي��ظ و پروازهای به 
تأخيرافتاده بی ش��مار، سفر به روس��يه را به تعويق بيندازند. پيش از اين، 
سفارت امريكا در روسيه مالقات های مربوط به اعطای رواديد را متوقف، 
سفارت آلمان فعاليت خود را محدود و سفارت بلغارستان شروع به خارج 

كردن خانواده های كاركنان خود از مسكو نموده است. 
آتش سوزی گسترده در جنگل های مناطق مركزی روسيه روز 29 جوالی 
ب��ه منطقه ای نظامی در ناحيه مس��كو س��رايت كرد كه در اث��ر آن پايگاه، 
انباره��ا و برخی اموال آن نابود ش��دند. نيروهای امدادگر فقط توانس��تند 
در تاريخ 3 آگوس��ت آتش س��وزی فوق در اين پايگاه را مهار كنند. كميته 
ويژه ای در حال بررس��ی علت اين حادثه اس��ت. طب��ق آخرين اطالعات 
 موج��ود، ش��مار قربانيان اي��ن آتش س��وزی هم اكنون به 50 نفر رس��يده 

است.

وال استريت ژورنال:
آمریکا در تعامل نظامی با عربستان 

دغدغه های تل آویو را در نظر می گيرد
روزنام��ه وال اس��تريت 
مطلب��ی  در  ژورن��ال 
اع��الم كرد ك��ه امريكا 
ب��ه دليل نگران��ی رژيم 
صهيونيس��تی، تواناي��ی 
جنگی  قابليت ه��ای  و 
 »15 »اف  هواپيماه��ای 
فروخته شده به عربستان 
كاه��ش  را  س��عودی 
خواه��د داد. به گزارش 
روزنام��ه  اي��ن  مه��ر، 
مقام های  می نويس��د: 

اسرائيلی نگرانی خود را از فروش 84 فروند هواپيمای »اف 15« با قدرت 
جنگی و توانايی باال به عربستان سعودی اعالم كرده اند.

منابع امنيتی در تل آويو به امريكا هش��دار داده اند: پادشاهی سعودی پس 
از تجهيز به اين هواپيماها ممكن است آنها را عليه منافع امريكا در منطقه 
به كار ببرد. وال اس��تريت ژورنال می نويس��د: با توجه به هماهنگی سنتی 
سياس��ت امريكا در منطقه با خواس��ته های تل آويو، اين هواپيماها برخی 
از توانمندی های و آمادگی های جنگی خود از جمله سيس��تم تسليحات 
دور برد خود را از دس��ت خواهند داد. همچني��ن اين روزنامه اعالم كرده 
اس��ت كه اس��رائيل درصدد خريد هواپيماهای توانمندتر »اف 35« اس��ت 
ك��ه آنه��ا را در آغاز س��ال 2015 از امريكا تحويل خواه��د گرفت و اين 
زمان تقريباً با دريافت هواپيماهای »اف 15« از س��وی عربس��تان مصادف

 

 است.

تنظيم بازار 
ماه رمضان 
و تشدید نظارت 
و کنترل، با 10 هزار 
بازرس

معاون س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، از 
تأمين و توزيع كافی كاال ها ی مصرفی، برای ماه مبارک رمضان 
و بازرسی 280 هزار واحد صنفی با 10 هزار بازرس ويژه خبر 
داد. به گزارش واحد مركزی خبر »جواد تقوی« در نشس��تی 
خبری درباره طرح كنترل بازار ماه مبارک رمضان گفت: امسال 
در آس��تانه فرا رس��يدن ماه رمضان به دليل افزايش تقاضای 
برخ��ی كا الها، طرح تش��ديد نظارت و بازرس��ی واحد های 

صنفی اجرا می شود. 
وی درباره كاهش توليد مرغ و افزايش قيمت آن گفت: توليد 
گوشت مرغ با توجه به گرمای هوا كاهش يافت و حدود 20 
درصد تلفات داش��ت كه موجب ش��د توليد به 120 هزار تن 
برس��د و با توجه به نياز بازار مصرف��ی به 150 هزار تن مرغ 
و افزاي��ش 10 ت��ا 15 درصدی تقاضا در م��اه مبارک رمضان 
حدود30 هزار تن كمبود داشتيم كه اين مقدار كسری از طريق 

واردات از برزيل و تركيه تأمين ش��ده اس��ت. معاون بازرسی 
و رسيدگی به تخلفات س��ازمان حمايت ادامه داد: هم اكنون 
گوش��ت مرغ منجمد به قيمت 2650 تومان، و گوش��ت گرم 
م��رغ به قيمت 2900 تا 3000 تومان در ميادين ميوه و تره بار 
عرضه می ش��ود. تقوی افزود: روزانه 100 تا 120 تن گوشت 
گرم گوس��فندی در تهران به قيمت 12500 تومان و گوشت 
گوساله منجمد به قيمت 6200 تومان برای هر كيلوگرم توزيع 
می شود. وی گفت: جشنواره عرضه محصوالت كشاورزی نيز 
با همكاری اتحاديه تعاونی های روستايی برگزار شده است و 
همه محصوالت كشاورزی ، پروتئينی و لبنی در اين نمايشگاه 
5 تا 15 درصد زير قيمت بازار عرضه می ش��ود. تقوی اضافه 
كرد: نمايش��گاه های عرضه مس��تقيم كا ال نيز ب��ا 13 غرفه در 
ميادين اصلی ميوه و تره بار برگزار شده است. وی خاطر نشان 
كرد: در روزهای ماه رمضان، اتحاديه های صنفی نيز كا الهای 

خ��ود را 5 ت��ا 15 درصد زير قيمت عرض��ه می كنند. وی از 
طرح تشديد بازرس��ی ها خبر داد و گفت: نظارت و بازرسی 
واحد ه��ای صنفی نيز با 3 هزار نفر از كاركنان س��ازمان های 
بازرگانی استان ها،2 هزار بازرس از سوی مجامع امور صنفی 
و 5 هزار بازرس افتخاری پيگيری می ش��ود. معاون س��ازمان 
حماي��ت افزود: با 280 هزار مورد بازرس��ی، حدود 24 هزار 
پرونده تشكيل شده كه ارزش ريالی پرونده های تخلف بيش 

از 24 ميليارد ريال است.
وی اظه��ار داش��ت: گزارش های تخلف��ات دريافتی از مردم 
از طري��ق س��امانه 124 نيز بيش از 10 هزار م��ورد بوده و با 
متخلفان هم برخورد شده است. تقوی افزود: هر واحد صنفی 
در ص��ورت تخلف 2 تا 5 برابر ارزش تخلف جريمه خواهد 
شد و در صورت تكرار تخلف تا 3 بار، واحد صنفی تا پلمب 

خواهد شد.

اعطای وام های سنگين؛ نتيجه کاهش توليد 
صنعتی و افزایش تورم در چين

يک روزنامه غربی در گزارش��ی با اش��اره به كاهش توليد صنعتی چين در ماه جوالی و 
افزايش نرخ تورم در اين كشور، اين موضوع را نتيجه سياستهای اقتصاد كالن و اعطای 

وام سنگين دولت دانست. 
به گزارش مهر به نقل از وال اس��تريت ژورنال، آمارهای رسمی نشان می دهد كه توليد 
صنعتی و دارايی های ثابت دولت چين در ماه جوالی كاهش يافته است كه اين موضوع 
نش��ان دهنده آن است كه فعاليتهای اقتصادی اين كشور رو به كاهش است و نرخ تورم 
به دليل باال رفتن قيمت غذا افزايش يافته است. به نوشته اين روزنامه آمريكايی، از بين 
رفتن محركهای اقتصادی، كاهش ميزان توليد و سرمايه گذاری را به همراه داشته است و 
بر صنعت انرژی و بازار چين تأثير گذاشته است. در همين حال، يک اقتصاددان مؤسسه 
آی ان جی می گويد: اين داده ها نشان دهنده آن است كه كاهش تقاضا می تواند سبب 
افزاي��ش نگرانی ها ش��ود و دولت را وادار می كند تا سياس��ت كارآمدتری را در پيش 

بگيرد.
اين روزنامه امريكايی در ادامه می نويس��د: ميزان رشد توليد صنعتی از 13/7 درصد در 
ماه ژوئن به 13/4 درصد در ماه جوالی كاهش يافته است، اما با اين حال اين رقم كمی 
بيش از پيش بينی اقتصاددانان بوده كه انتظار افزايش 13/2 درصدی را داشتند. همچنين 
ش��اخص قيمت مصرف كننده در جوالی سال جاری در مقايسه با جوالی سال گذشته 
افزايش 3/3 درصدی داش��ته اس��ت كه اين ميزان بيش از 2/9 درصد در ماه ژوئن بوده 
است و علت اين موضوع، افزايش قيمت غذا در ميان وقوع سيل در بسياری از نواحی 

در سراسر چين بوده است. 
بر اين اساس، افزايش شاخص قيمت مصرف كننده كمی كمتر از انتظارات اقتصاددانان 
 بوده اس��ت ك��ه پيش بين��ی 3/4 درصدی را داش��تند. در همين حال ش��اخص قيمت 
توليد كننده در جوالی سال جاری در مقايسه با سال گذشته افزايش 4/8 درصدی داشته 
اس��ت كه اين رقم نش��ان دهنده كاهش رش��د اقتصادی 6/4 درصدی در ماه ژوئن بوده 
اس��ت و كمتر از رشد 5/4 درصدی است كه كارشناسان پيش بينی كرده بودند و همين 

موضوع سبب افزايش ميزان تورم شده است.
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 اطالعيه فرماندهي انتظامي اصفهان
 به مناسبت ماه مبارک رمضان

خدا، تنها منتظر یک بهانه است

فرماندهي انتظامي استان اصفهان، در آستانه ماه مبارک رمضان اطالعيه اي در 
خصوص حفظ حرمت اين ماه، صادر كرد كه متن آن بدين شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحيم
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدي للناس و بينات من الهدي و الفرقان

مردم فهيم، شهيدپرور و واليتمدار استان اصفهان؛ فرا رسيدن ماه مبارک رمضان 
 ماه ميهماني خدا و ماه نزول قرآن، بر همه ش��ما مؤمنان خداجو مبارک باد. 
بدون شک در اين ماه، قلب ها به هم نزديک تر مي شود و بندگان شايسته 
خدا دست در دست هم و در يک صف واحد، به عبادت تنها معبود جهان 
هستي مي پردازند. در اين ماه جرم و جنايت و تخلف به جهت نزديكي مردم 
به خدا كاسته مي شود و هر كسي سعي مي كند تا با رو آوردن به درگاه خدا، 

از او طلب مغفرت كند. 
بدينوس��يله: فرماندهي انتظامي استان اصفهان، به جهت رعايت حرمت ماه 
مبارک رمضان و حقوق شهروندان توجه عموم مردم و متصديان صنوف و 

اماكن عمومي را به رعايت موارد ذيل جلب مي كند:
1- به منظور رعايت حرمت ماه مبارک، از هرگونه تظاهر به روزه خواري در 

واحدهاي صنفي و اماكن عمومي، جداً خودداري شود. 
 2- متصدي��ان كليه مراك��ز پذيرايي اعم از: مراكز پذيرايي درون ش��هري و 
بين راهي كه قصد ارائه خدمات در طول روز را دارند ، مي بايست مجوز الزم 

را از مبادي ذيربط اخذ  كنند.
3- واحدهاي پذيرايي مس��تقر در داخل مراك��ز اقامتي، مجاز به پذيرايي از 

مراجعين، با رعايت پوشش الزم مي باشند.
4- واحدهاي صنفي مجاز به فعاليت؛ مي بايس��ت نس��بت به استتار نماي 
خارجي مكان در حد متعارف اقدام و به ش��كلي عمل كنند كه درون واحد 

صنفي از بيرون قابل رؤيت نباشد.
5- متصدي��ان واحده��اي صنفي س��وپرماركت ها، خواروبارفروش��ي ها، 
 قن��ادي ها و... از صرف هرگونه مواد غذايي، در مكان صنفي ممانعت بعمل

آورند.
6- با متظاهرين به روزه خواري، در مأل عام، برابر ضوابط و مقررات برخورد 
مي شود و ازعموم شهروندان تقاضا مي شود ضمن همكاري با نيروي انتظامي 
در صورت مشاهده تخلف مراتب را بالفاصله از طريق شماره تلفن   110به 

اطالع مأموران رسانده، تا برخورد قانوني با متخلفان صورت پذيرد.
7- متصديان كليه مراكز پذيرايي كه فاقد مجوز الزم، براي فعاليت در ايام ماه 
مبارک مي باشند، از اذان صبح تا مغرب، مي بايست از ارائه هرگونه غذا و مواد 

خوراكي به مشتريان خودداري كنند.
8- هرگونه مراسم جشن و شادي، در اماكن عمومي، در ايام شهادت حضرت 

علي )ع( و ليالي قدر ممنوع است.
9- هيچ يک از متصديان مراكز پذيرايي كه در طول ماه مبارک رمضان، مجاز 
به فعاليت مي باشند حق نصب هرگونه نوشته اي كه مشخص كننده عرضه 

مواد غذايي در طول روز باشد را ندارند.
10- اتحاديه ها نسبت به وظيفه قانوني خود، يعني آموزش و توجيه متصديان 
صن��وف بر رعايت ضوابط و مقررات اق��دام و بر فعاليت واحدهاي تحت 

پوشش خود نظارت جدي و مستمر داشته باشند.

 مرضیه محب رسول
چش��م ب��ه هم زدي��م، يه ماه رمضان ديگه ش��روع ش��د. ماه��ی پر از 
لحظه ه��ا و روزه��ای ب��ه يادماندن��ی. حس خ��وب ش��روع يک ماه 
خداي��ی رو می ش��ه همه جا احس��اس ك��رد. مجالس قرائ��ت قرآنی 
ك��ه توی هر محله، به پا می ش��ه ص��دای اذان و مناجات��ی كه انگار با 
 بقيه ايام س��ال فرق داره، جنب و جوش��ی كه دم افطار، تمام ش��هر رو 
ف��را می گي��ره. عطر خوش معنويت، حس��ی ك��ه انگار، خ��دا به بنده 
ه��اش خيل��ی نزديک ت��ر از وقتای ديگس. ت��وی اي��ن روزا كافيه يه 
 قدم به س��متش بری، اون دس��تمون رو می گيره و م��ارو تا عرش باال 

می بره.
البته در بين ما هس��تن، كسايی كه با ماه رمضان زياد جور نيستن، حال 
گرس��نگی و تش��نگی اين ماه رو ندارن، از تغيير می ترس��ن يا حالشو 
ندارن از الک روزانش��ون بيرون بيان. كس��انی كه می بينيم گاهی پنهان 
 يا آش��كار، به اصطالح روزه خواری می كنن يا حرمت اين ماه رو نگه 
نمی دارن. نمی دونم تا حاال ش��ده اين افراد، به خدا فكر كنن، تا حاال 
ش��ده از ته دل ي��ه چيزی رو از خدا بخوان، تا حاال ش��ده، يه آرزويی 

داشته باشن كه بخوان، حتمًا بهش برسن...
اگرچه هميشه خدا صدای مارو می شنوه و به احوالمون آگاهه اما توی 
اين ماه، به دنبال يک بهانس تا خواس��ته هامون رو استجابت كنه. پس 
كافيه ازش بخوايم، طلب كنيم، فقط دلمون يه لحظه صاف بش��ه، كافيه 
يه آرزوی پاک كنيم، اونوقته كه خدا به حرمت اين ماه، اجابت می كنه، 
بعد وقتی اين لحظه جادوي��ی اتفاق بيفته، می فهميم، چه حس خوب 
و ش��يرينيه. آدم يه لحظه تمام وجودش عش��ق می شه، سپاس می شه، 
يه لحظه خدايی می شه. توی اين ماه، اونقدر روزها و شبهای پربركت 
هس��ت كه اگه كسی دس��ت خالی از اين ماه بيرون بره، حتمًا خودش 

مقصره، خودش نخواسته، خودش كوتاهی كرده...
می گن اين ماه، ماه دعاس��ت، پس بياين اول اين ماه، قصد قربت كنيم 
به درگاه ربوبيتش و دعا كنيم اول برای فرج، دوم برای فرج، سوم برای 

فرج. فرج آقايی كه سراسر عشق است و نور...
دعا كنيم برای ش��فای مريضايی كه آرزوش��ون، سالمتی و كسب فيض 

در اين ماهه...
دع��ا كنيم برای ديگران، در حق تموم آدمای گرفتاری كه می شناس��يم 

و نمی شناسيم...
دع��ا كنيم ب��رای طلب ايم��ان از درگاه ح��ق، برای توفي��ق بندگی و 

عبادت...
دع��ا كنيم برای عاقب��ت به خيری كه بهترين دع��ا، در حق خودمون و 

ديگرانه...
دعا كنيم هر چه قدر كه می تونيم 

خدا در اين ماه، فقط منتظر يک بهانه است.

جامعه

حوادث

فضایل کلي  این ماه درباره ماه رمضان
رمضان اسمی از اسماء الهی می باشد و نبايست  به تنهايی ذكر كرد مثاًل نبايد بگوييم: رمضان آمد يا رفت، بلكه بايد گفت: 
ماه رمضان آمد، يعنی ماه را بايد به اس��م اضافه نمود، در اين رابطه به س��خنان حضرت امام محمد باقر )عليه الس��الم( 

گوش فرا می دهيم.
رمضان از اسماء ا... است. هشام بن سالم نقل روايت می نمايد و می گويد: ما هشت نفر از رجال در محضر حضرت ابی 
جعفر، امام باقر )ع( بوديم، پس س��خن از رمضان به ميان آورديم. امام عليه الس��الم فرمود: نگوييد اين اس��ت رمضان، و 
نگوييد رمضان رفت و يا آمد، زيرا رمضان، نامی از اس��ماء ا... اس��ت كه نمی رود و نمی آيد. كه شی ء زائل و نابود شدنی 
می رود و می آيد، بلكه بگوييد ماه رمضان، پس ماه را اضافه كنيد در تلفظ به اسم، كه اسم، اسم ا... می باشد، و ماه رمضان 
ماهی اس��ت، كه قرآن در او نازل ش��ده اس��ت. و خداوند آن را مانند عيد قرار داده اس��ت. همچنانكه پروردگار بزرگ، 
عيسی بن مريم )سالم اهلل عليه( را برای بنی اسرائيل مثل قرار داده است، و از حضرت علی بن ابی طالب )عليه السالم( 
روايت ش��ده كه حضرت فرمود: »ال تقولوا رمضان و لكن قولوا ش��هر رمضان فانكم ال تدرون ما رمضان « ش��ما به راستی 

نمی دانيد كه رمضان چيست )و چه فضائلی در او نهفته است(.
واژه رمضان و معنای اصطالح آن: ماه رمضان نهمين ماه از ماههای قمری و بهترين ماه س��ال اس��ت. رمضان از مصدر 
»رمض « به معنای ش��دت گرما، و تابش آفتاب بر رمل... معنا ش��ده است، انتخاب چنين واژه ای به راستی از دقت نظر و 
لطافت  خاصی برخوردار است. چرا كه سخن از گداخته شدن است، و شايد به تعبيری دگرگون شدن در زير آفتاب گرم 

و سوزان و تحمل ضربات بی امانش، زيرا كه رمضان؛ ماه تحمل عطش می باشد. 
عطشی ناشی از آفتاب سوزان يا گرمای شديد روزهای طوالنی تابستان. و عطش ديگر؛ حاصل از نفس سركشی است كه 
پيوس��ته می گدازد، و سوزش��ش به راستی جبران ناپذير است. در مقايسه اين دو سوزش، دقيقًا رابطه عكس برقرار است، 
بدين مفهوم كه نفس س��ركش با چش��يدن آب تشنه تر می گردد، و هرگز به يک جرعه بسنده نمی كند، و پيوسته آدمی را 
در تالش خستگی ناپذير جهت ارضای تمايالت خود وا می دارد. اما از سوی ديگر، عطش ناشی از آفتاب سوزان، سيری 

پذير و قانع كننده است.
به برخی از حوادث و رويدادهای مهم اين ماه اشاره می شود:

وف��ات حض��رت خديجه در دهم رمضان س��ال دهم بعثت. والدت امام حس��ن مجتبی عليه الس��الم نيمه رمضان س��ال 
دوم هجرت. جنگ بدر در س��ال دوم هجرت. فتح مكه در س��ال هش��تم هجرت. مراس��م عقد اخوت و پيمان برادری 
 مي��ان مس��لمان، و ايج��اد اخوت اس��المی، بين پيامبر و ام��ام علی )ع(. بيعت م��ردم به واليت عهدی ام��ام رضا )ع( در 

سال 201 قمری.
فضیلت ماه رمضان: ماه رمضان، ماه خداوند، ماه نزول قرآن و از ش��ريف ترين ماه های س��ال اس��ت. در اين ماه درهای 
آس��مان و بهش��ت، گشوده و درهای جهنم، بسته می ش��ود. و عبادت در يكی از شب های آن )شب قدر( بهتر از هزار ماه 
عبادت است. رسول خدا صلی ا... عليه و آله و سلم در خطبه شعبانيه خود، درباره فضيلت و عظمت ماه رمضان فرموده 
است: »ای بندگان خدا! ماه خدا با بركت و رحمت و آمرزش به سوی شما روی آورده است؛ ماهی كه نزد خداوند بهترين 

ماه ها است؛ روزهايش بهترين روزها، شب هايش بهترين شب ها و ساعاتش بهترين ساعات است. 
بر ميهمانی خداوند فرا خوانده شديد و از جمله اهل كرامت قرار گرفتيد. در اين ماه، نفس های شما تسبيح، خواب شما 

عبادت، عمل هايتان مقبول و دعاهايتان مستجاب است. 
پس با نيتی درست و دلی پاكيزه،  پروردگارتان را بخوانيد، تا شما را برای روزه داشتن و تالوت قرآن، توفيق دهد. بدبخت 
كسی است كه از آمرزش خدا در اين ماه عظيم، محروم گردد. با گرسنگی و تشنگی در اين ماه، به ياد گرسنگی و تشنگی 
قيامت باش��يد.« آن گاه پيامبر اكرم وظيفه، روزه داران را برش��مرد و از صدقه بر فقيران، احترام به س��الخوردگان، ترحم به 
كودكان، صله ارحام، حفظ زبان و چش��م و گوش، از حرام، مهربانی به يتيمان و نيز عبادت و س��جده های طوالنی، نماز، 

توبه، صلوات، تالوت قرآن و فضيلت اطعام، در اين ماه سخن گفت.

در بين ماه های س��ال قمری، ماه مبارک رمضان، از قداس��ت و جايگاه ويژه ای برخوردار اس��ت، چنانكه در دعای مخصوص آن 
می خوانيم: »و هذا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضلته علی الشهور...«

»و رمضان، ماهی است كه او را عظمت و كرامت و شرافت، و فضيلت دادی، نسبت به ماه های ديگر.«
رسول خدا)ص( می فرمايد: اگر كسی در اين ماه، يک آيه از قرآن تالوت كند، ثوابش مثل كسی است كه در غير ماه رمضان، يک بار 
قرآن را ختم كرده باشد( ماه مبارک رمضان عالوه بر اين كه ماه عبوديت و بندگی و ماه غفران و رحمت الهی است، از جهات ديگر 

نيز حائز اهميت است:
1( ماه نزول قرآن: اولين ويژگی و امتياز ماه مبارک رمضان، نزول قرآن كريم بر قلب نازنين پيامبر خدا)ص( برای نجات و هدايت 
انسان ها در اين ماه پر بركت است چنانكه خدای سبحان، می فرمايد: ماه رمضان، ماهی است كه قرآن به عنوان راهنمايی مردم و 

نشانه های هدايت و فرق ميان حق و باطل، در آن، نازل شده است. 
2( شب قدر و تعیین سرنوشت: دومين ويژگی كه باعث فضيلت ماه مبارک رمضان شده است، قرارگرفتن شب قدر و تعيين 
سرنوشت، در اين ماه نورانی است. چنانكه در سوره قدر، می خوانيم: ما آن ]قرآن[ را، در شب قدر، نازل كرديم. و تو، چه می دانی 

شب قدر چيست؟ شب قدر ]در مقام و مرتبه[ از هزار ماه، بهتر و باالتر است. 
3( نزول مالئکه و روح: سومين ويژگی ماه مبارک رمضان، نزول مالئكه و روح، درشب قدر و ماه مبارک رمضان است. »فرشتگان 
و روح درآن شب به اذن پروردگارشان برای ]تقدير[ هركاری نازل می شوند، شبی است پر از سالمت ]و بركت ورحمت[ تا طلوع 

صبح«
4-میهمانی و ضیافت الهی

نزول قرآن، وقوع شب قدر، نزول مالئكه و روح، تقدير سرنوشت و... هركدام مائده های آسمانی و غذاهای معنوی است و سبب 
شده ماه مبارک رمضان، به عنوان ماه ضيافت و ميهمانی الهی، نامگذاری شود، بنابراين پيامبر اكرم)ص( در آستانه ماه مبارک رمضان، اين 
گونه می فرمايد: ای مردم! ماه با بركت و رحمت و آمرزش، به شما روی آورده است، اين ماه، نزد خدا بهترين ماه است و روزهايش، 
بهترين روزها و شب هايش، بهترين شب ها، و ساعاتش بهترين ساعات. در اين ماه، شما به ميهمانی خدا، دعوت شده ايد و در زمزه 
بهره مندان از كرامت خداوند، قرارگرفته ايد. دراين ماه نفس های شما، تسبيح خداست، و خواب شما، عبادت است و اعمال شما، 

پذيرفته، و دعايتان به اجابت می رسد....
آداب حضور در ضیافت الهی: در زندگی دنيا اگر روزی، انسان به ميهمانی، دعوت شود، دعوت شدگان با توجه به مقام و موقعيت 
صاحب خانه و ميزبان و با در نظر داشتن ميهمانان ديگر، خود را برای شركت در ميهمانی، آماده می كنند. اگر صاحب خانه و ميزبان، 
شخصيت معتبر اجتماعی داشته باشد، ميهمانان با وقار، و هيبت خاصی، وارد مجلس شده و در طول جلسه و جريان ميهمانی نيز 
با توجه به شخصيت ميزبان و بزرگانی كه در جلسه حضور دارند، در نشست و برخاست، غذا خوردن و صحبت كردن، دقت به 
خرج می دهند تا با حركات اضافی، صحبت هايی نا به جا و مورد مضحكه ديگران قرار نگيرند. حال سؤال اين است كه در ضيافت 
و ميهمانی بی سابقه، مجلل و پر شكوه ماه مبارک رمضان، ميهمانان، با چه شرايطی وارد اين بزم الهی شوند و چه ويژگی هايی را 
بايد رعايت كنند تا بتوانند استفاده و لذت كافی برده، نتيجه مورد انتظار را به دست آورند؟ آنچه از مجموع احاديث و روايات به 
دست می آيد، اين است كه انسان روزه دار برای بهره مند شدن از غفران و رحمت خداوند و استفاده بهتر از ضيافت الهی، عالوه بر 
خودداری از خوردن و آشاميدن و دوری از اموری كه روزه را باطل می كند، امور ديگری را نيز بايد رعايت نمايد، تا بتواند در زمره 
روزه داران واقعی قرار گيرد. چش��م، گوش، زبان، دس��ت و پا و ساير اعضای خود را از ارتكاب به گناه حفظ كند و در چارچوب 
موازين شرعی، از نعمت های بزرگ خدا استفاده كند. جای تأسف خواهد بود كه انسان در روزهای گرم و نسبتاً بلند تابستان، از 
خوردن، آشاميدن و اموری كه روزه را باطل می نمايد خودداری كند ولی با چشم چرانی، نگاه كردن به مناظر شهوت انگيز، رعايت 
نكردن حجاب و پوشش اسالمی، دروغ، تهمت، غيبت، گوش دادن به موسيقی، آزار و اذيت ديگران، عدم صداقت در معامالت، 
برخورد ناشايست با ارباب رجوع، بی انضباطی و اخالل در نظم عمومی و... آثار ارزشمند عبادت و روزه داری را به كلی، نابود سازد، 

يا به حد اقل رساند.

بسم ا... الرحمن الرحیم
ــن، َو قِیامی فیِه قِیاَم القائِمین  ــمَّ اجعل ِصیامی فیِه ِصیاَم الصائِمی الله
ــن، َو َهب لی ُجرمی فیِه يا اِلَه العالَمین  ــی فیِه َعن نَوَمِة الغافِلی َو نَبِّهن

َواعُف َعنّی يا عافِیاً َعِن الُمجِرمین
خدايا روزه مرا در اين روز، مانند روزه داران حقيقی كه مقبول توست 
ق��رار ده، و اقامه نمازم را مانند نمازگ��زاران واقعی مقرر فرما، و مرا از 
خواب غافالن )از ياد تو( هوش��يار و بيدار س��از و در اين روز جرم و 
گناهم را ببخش ای خدای عالميان و از زش��تی هايم عفو فرما ای عفو 

كننده گنهكاران.
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دعاي روز اول ماه مبارک رمضان

 سپیده نصر اصفهاني
ــويم... دستها را  به  ــمان خیره مي ش دلهايمان را از زمین جدا مي کنیم و به آس

سوي آستان مقدسش باال مي بريم و به نداي ربناي حق گوش مي سپاريم. 
زماني که با تمام وجود دل به رحمتش بدهیم و چشم ها را بر بي کران عظمتش 
بگشايیم، صدايي خواهیم شنید که همان کالم نوش داروي عشق است... صداي 

دعوت حق از بندگاني که به میهماني دعوت شده اند....
رمضان، ماه خدا آمد ... ماهي که پروردگار دو عالم عزم گشودن درهاي رحمت 

خود را به روي خلیفه خويش، جزم کرده تا دلها را به معراج خويش برساند...
ماه خدا آمد ... ماهي که در آن مالئك براي رساندن بندگان، به عرش ملکوت 
بال گسترده و به تماشا نشسته اند تا غوغاي بي نظیر عشق را در جانهاي مشتاق 

نظاره گر باشند ...
ماه خدا آمد ... ماهي که دلهاي بي قرار را به عشق رسیدن به اصل وجود خويش 

به تپش وا مي دارد....
ــرت بر  ــك حس ــد ... مي رود و با رفتنش اش ــي خندان ــه مي آيد و م ــي ک  ماه
گونه هاي زمین جاري مي کند. زمیني که در بند خويش است و بي تاب رسیدن 

به آسمان ...
ــوده و از جان هاي  ــخن گش  ماه خدا آمد ... ماهي که لحظه لحظه اش لب به س

بي قراري مي گويد که عهد نزديکي با يگانه همیشه بیدار را بسته اند....
و ماه خدا امروز بار ديگر بر حقیقت ما نازل شده تا صاحب اين میهماني، به همه 

بندگان خود ثابت کند بي بهانه دوستشان دارد .....
ــه تو و نه  ــي که نه من، ن ــید، لحظات ــم و لحظاتش از راه رس ــم زدي ــم بره  چش
هیچ کس ديگر قادر به درک عظمت آن نیست. ماهي سرشار از لطف بي کران 

الهي که بي مهابا و سخاوتمندانه، به بندگان هديه مي شود.....
چشمهايت را ببند با چشم جان ببین! مبادا از قافله عشق عقب بماني. چشمانت 

را که باز کني، به آخر رسیده ايم ....

رمضان

 مــاه آرامش جــان آمــده اســت
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آران و بیدگل

 مهدي رفائي
17 مرداد گذشت و همهمه 
مراسم جش��ن خبرنگار نيز 
به پايان رسيد. ديگر كسي تا 
سال بعد براي خبرنگار تيتر 
نمي زند و اي��ن خبرنگاران 
هس��تند كه بايد ام��ور مهم 
س��ايرين را در قال��ب تيتر 

نگارش كنند.
در مراسم جش��ن خبرنگار 
ك��ه به هم��ت اداره فرهنگ 
و ارش��اد اس��المي استان و 
نيز هم��كاري اس��تانداري،   
ش��هرداري،  مجتمع فوالد 
مباركه و س��ازمان رفاهي – 
اصفهان  شهرداري  تفريحي 
برگ��زار ش��د؛ از »روزنام��ه 
زاين��ده رود« كه پيش��رفت 

 قابل قبولي در يک س��ال داش��ته اس��ت ب��ه عنوان 
جوان ترين روزنامه استان تقدير شد. در اختتاميه اين 
مراسم از طرف مسئوالن استاني، لوح تقدير و هديه 
جشنواره به محمد رضا شواخي زواره، مدير مسئول 
و صاحب امتياز روزنامه زاينده رود، اهدا شد. در اين 
مراسم همچنين از پيشكسوتان عرصه عكس خبري 
اصفهان )هاشمي هباء شيرازي و فالح( و خبرنگاران 
پيشكسوت )عبدالحسين جعفري و خانم مير شيري( 
نيز تقدير شد. در بخش سرپرستي هم، از مجيدي نژاد 
)جمهوري اس��المي( و آهي )كيهان( تقدير به عمل 

آمد.
همچنين هفته نامه »جام« و روزنامه »نسل فردا« نيز به 
ترتيب به عنوان نماينده هفته نامه و روزنامه هاي استان 

انتخاب شدند و هدايايي نيز به آنان اهدا شد.
حس��يني مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان با 
گاليه از مطبوعات محلي؛ افزايش س��عي آنان را در 
راه اعتالي فرهنگ اصفهان، خواس��تار شد و گفت: 
تأخير در چاپ مطبوعات و عدم توزيع گسترده آن؛ 
دو مشكل اصلي نشريات محلي است وي با مقايسه 
نشريات اصفهان از نظر كيفي و گستردگي  پخ��ش با 

ديگر استان ها؛ جايگاه اصفهان را مناسب ندانست.
حس��يني تأكيد كرد: بايد نگاه مدي��ران مطبوعات از 
آگهي محوري به مخاطب محوري تغيير و از حالت 
تريبون ادارات به س��مت مردم، مشكالت جامعه و 
نقد كاربردي كش��يده شود. وي همچنين اداره ارشاد 
 را در حد ديگر مطبوعات استان دانسته و به تشريح 
گوش��ه اي از فعاليت ها در خصوص حل مش��كل 
پخش و مش��كالت خبرنگاران پرداخت و اين نويد 
را داد كه به زودي با همكاري استانداري و شهرداري 
بسياري از مشكالت كليدي عرصه مطبوعات كه سال 

ها به صورت زخمي كهنه مانده بر طرف شود.
مدير كل ارش��اد اس��تان اصفهان تصريح كرد: نقد و 
ش��فاف گويي در مورد اداره ارشاد را مي پذيريم و با 
آغوش باز در راه رس��يدن به تعاريف و نقطه نظرات 
مشترک مشاوره اي از همه عزيزان، استقبال مي كنيم. 
وي، روحيه رسانه اي استاندار استان، معاون سياسي و 
امنيتي و نيز شهردار اصفهان را در راه حل مشكالت 

مطبوعات و همياري با اداره ارشاد ستود.
سرپرس��ت روزنامه جمهوري اس��المي در اس��تان 
اصفهان، در طي اين مراسم به نمايندگي از مطبوعات، 

به بيان پاره اي از مش��كالت 
موج��ود پرداخته و از وجود 
تبعي��ض در توزي��ع آگهي 
هاي بي��ن روزنامه ها گاليه 
نم��ود و گف��ت: روزنامه ها 
نبايد از توزيع عادالنه آگهي 
و س��اير مزايا، در كش��ور به 
طور يكسان بهره مند شوند و 
آگهي هاي دولتي، تنها به يک 
يا چن��د روزنامه خاص داده 
شود، مجيدي نژاد همچنين، 
استفاده برخي نش��ريات از 
امكانات ويژه و غير مستقل 
را نوع��ي نابرابري توصيف 
كرد و بر اس��تقالل نشريات 
و خانه مطبوع��ات اصفهان 
 تأكي��د ورزيد و گف��ت: در 
چهار چوب اصناف مطبوعاتي 
اين مجموعه ها فقط بايد توسط خبرنگاران اداره شود. 
وي، در پايان تمام مديران فرهنگي، اداري و مطبوعاتي 
را از نگاه و رفتار آمرانه، قيم مآبانه و طلبكارانه، در مورد 

مطبوعات و خبرنگاران بر حذر داشت.
ش��هردار اصفهان در اين جشن بزرگ گفت: كيفيت 
مطبوعات اصفهان در گذشته خوب بود اما اين رشد 
ادامه پيدا نكرد و در حال حاضر اين نش��ريات بايد 
محتوا و كيفيت خود را افزايش دهند. شهردار اصفهان، 
نشريات را به دو مدل غربي و اسالمي تقسيم كرده و 
مدل اس��المي را مدافع استيالي دين و وطن دانسته 
و تصريح كرد: عدالت، ش��رافت و امانتداري و حق 
گويي، از وظايف نشريات است و نبايد صفحات آنها 
به حذف، كلي بافي و مطالب زمان بندي شده براساس 
اقتضاي زمانه اس��توار باش��د، وي حرفه اي گري در 
مطبوع��ات را مورد تأكيد ق��رار داد و آموزش حرفه 
اي خبرنگاران و تأمين معيشت ايشان را از موارد مهم 
جهت داشتن مطبوعات خوب، توصيف كرد. سقائيان 
نژاد در پايان، داش��تن مطبوعات مستقل و همچنين 
توانايي استقالل و خصوصي شدن و روي پاي خود 

بودن را براي مطبوعات امري ضروري دانست.

»محمود اسالميان« رئيس اتاق بازرگانی اصفهان 
گف��ت: از تهديد تحريم ه��ای اقتصادی؛ فرصت 

شكوفايی اقتصاد بسازيم. 
 وی در س��ی و نهمين جلس��ه هيأت نمايندگان 
از تهدي��د  اف��زود:  بازرگان��ی اصفه��ان  ات��اق 
تحريم ه��ای اقتصادی و تهديد فعاليت اقتصادی 
برخی از واحدها، بايد فرصتی برای شكوفايی و 

افزايش توانمندی توليد كشور، ايجاد كرد. 
وی تصريح كرد: شفاف سازی وضعيت توليد در 
جامعه برای مسئوالن می تواند تصميمات منطقی 
به همراه داش��ته باشد. وی توجه به خواسته های 
اوليه واحده��ای توليدی مانند: كاهش نرخ بهره 
بانكی، ارائه تس��هيالت به واحدها و تعديل نرخ 
ارز را گام های ارزنده دولت برای تقويت توليد 

كشور برشمرد. 
»مصطفی رناس��ی« عضو هي��أت نمايندگان اتاق 
بازرگانی اصفهان نيز در اين جلسه گفت: راهكار 
مناسبی برای اجرای كاهش نرخ بهره بانكی اتخاذ 
نش��د. وی در نطق پيش از دستور جلسه تصريح 
كرد: سياس��ت دولت در كاهش نرخ بهره بانكی، 
ارزشمند بود ولی متأسفانه راهكار مناسبی برای 

اجرای اين سياست اتخاذ نشد. 
وی كاهش نرخ بهره را نيازمند كاهش نرخ تورم 
ناش��ی از افزايش توليد دانست و گفت: كاهش 
نقدينگ��ی در جامعه، تنها راه مهار تورم نيس��ت 
بلكه با افزايش توليد و افزايش س��رمايه گذاری 
داخلی و خارجی كه منوط به سياس��ت خارجی 
مناس��بی اس��ت؛ می توان تورم را تک رقمی نگه 
داشت. وی افزايش نقدينگی در قالب تسهيالت 
بانك��ی را عمدتًا عايد ش��ركت های دولتی ذكر 
ك��رد و گف��ت: بخ��ش توليد از اين تس��هيالت 
كمتر از 50 درصد بهره برد كه با وجود ش��رايط 
ركود اقتصادی توان بازپرداخت آن كاهش يافته 
اس��ت. وی فرصت پرداخت بده��ی بنگاههای 
اقتص��ادی به بان��ک ها، از س��وی دولت را يک 

اقدام موقت برشمرد و گفت: بازپرداخت بدهی 
 بانكی نيازمند چرخيدن چرخه اقتصاد اس��ت تا 
توليد كننده بتواند با ف��روش كاالی خود بدهی 
بان��ک را پس دهد. وقتی چرخ��ه نمی چرخد و 
نقدينگی به دس��ت توليد كننده نمی رسد چگونه 
انتظار بازپرداخت بدهی را داريد؟ وی با اش��اره 
ب��ه بحران مالی امري��كا و كمک دولت به بخش 
خصوصی برای س��رپا مان��دن در عرصه جهانی 
گفت: دولت امريكا با وجود بدهكاری واحدهای 
توليدی، مجدداً تس��هيالت بانكی در اختيار آنان 
قرار داد تا چرخه اقتصاد در اين كش��ور متوقف 
نش��ود. زي��را اگر چرخ��ه بچرخد تولي��د كننده 

می تواند بدهی خود را به بانک ها بپردازد. 
وی از اق��دام برخی از بانک ها كه خواس��تار به 
مزايده گذاش��تن واحدهای توليدی برای بازپس 
گي��ری تس��هيالت بودن��د، انتقاد ك��رد و گفت: 
بنگاههای اقتصادی مقصر نيستند كه چرخه اقتصاد 
نمی چرخد. وی هزينه ايجاد يک ش��غل از سوی 
دولت را 50 ميليون تومان اعالم كرد و گفت: اگر 
يک واحد توليدی تعطيل ش��ود دولت برای هر 
اش��تغال مجدد آنان بايد اين بودجه را هزينه كند 
در حالی كه با اختصاص تسهيالت بانكی و ارائه 

خدمات، می تواند از هزينه كردن بدون بازگشت 
جلوگيری كند. وی فراموش ش��دن اهداف سند 
چشم انداز توسعه را چالش اساسی برای اقتصاد 
كش��ور برش��مرد و گف��ت: واحده��ای توليدی 
برای رس��يدن به اي��ن اهداف نيازمند ش��رايطی 
 مناس��ب برای نيل به اهداف اقتصادی اين س��ند 
هستند. »خسرو كسائيان« عضو هيأت نمايندگان 
در اين جلس��ه گف��ت: بيكاری اف��راد فعال يک 
جامع��ه، در آين��ده باع��ث افزايش ن��رخ تورم 

می شود. 
وی افزود: در مقابل افراد اندک شاغل در بخش 
دولتی و خصوصی، بسياری از افراد بيكار منتظر 
درآمد ش��اغلين می باشند. وی بيكاری را معضل 
اجتماع دانس��ت و گفت: افزايش نقدينگی، تنها 
عامل افزايش نرخ تورم نيس��ت. بلكه نقدينگی 
برای واحدهای توليدی باعث افزايش اشتغال و 
كاهش يافتن نرخ تورم می ش��ود. وی خواس��تار 
افزاي��ش تعامل اتاق بازرگان��ی ايران با اتاق های 
بازرگان��ی خارجی برای كاهش اثرات تحريم بر 
بخش خصوصی كش��ور ش��د و گفت: افزايش 
ديپلماس��ی اقتص��ادی از س��وی تش��كل های 
خصوص��ی باع��ث كاه��ش زي��ان تحريم های 

اقتصادی است.
»محم��د جعفر بركتين« عضو هي��أت نمايندگان 
اتاق بازرگانی، با انتقاد از عملكرد گمرک نسبت 
ب��ه تخصيص جريمه ب��رای واردات كاال گفت: 
در ش��رايطی كه كش��تيرانی اي��ران تحت تحريم 
اس��ت و دس��تگاههای مورد نياز توليدكنندگان 
توسط كش��تی های خارجی وارد بندر می شود، 
احتس��اب جريمه ده درصدی ب��رای وارد كننده 
جای س��ؤال دارد. وی اضافه كرد: كش��تی های 
ايران��ی اجازه بارگيری از بنادر خارجی ندارند و 
حال كه يک كش��تی خارجی دستگاهی به ايران 
 م��ی آورد، افزايش هزين��ه ورودی جای تعجب 

دارد. 

س��اعت برگزاری جلس��ات مالقات مردمی 
اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان در مناطق 
»14 گانه شهرداری«به نام: »جلسات كميته های 
نظارتی«، در م��اه مبارک رمضان تغيير خواهد 

كرد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر 
اصفهان، ساعت برگزاری اين جلسات، كه شنبه 
هر هفت��ه به صورت همزمان، در س��ه منطقه 
شهرداری اصفهان برگزار می شود در ماه مبارک 
رمضان از ساعت )5 بعد از ظهر( به ساعت )2 

بعد از ظهر( تغيير خواهد كرد.
بنابراين: ش��هروندان محترم مناطق يک – سه 

– هش��ت و دوازده، به ترتيب، در تاريخ های: 5/23 
– 5/30 – 6/6 و 6/13 از س��اعت 14 می توانن��د در 
مناطق فوق با آقايان: مهندس عباس حاج رسوليها، 
مهندس ابوالفضل قربانی و عليرضا نصر اصفهانی، 

ديدار و گفتگو نمايند.

اعضای كميته نظارتی مناطق ش��رق، ش��امل آقايان: 
سردار كريم نصر اصفهانی، مهندس مصطفی بهبهانی، 
مهندس فتح اله معين و مهندس وحيد فوالدگر هم 
در روزه��ای فوق به ترتيب در مناطق: 4-6-7 و 10 

پذيرای شهروندان اين مناطق، خواهند بود.

آقايان: مهندس س��يد كري��م داودی، دكتر 
غالمرضا شيران، دكتر محمود محمدی و 
استاد سيد ناصر رضوی هم، در تاريخ های 
پيش گفته در دفتر شهرداران مناطق: 9-5-2 
و 11 با شهروندان محترم اين چهار منطقه 
 غرب اصفه��ان دي��دار و گفتگو خواهند 

كرد.
گفتنی است: شهروندان متقاضی مالقات 
رو در رو ب��ا نمايندگان خود در ش��ورای 
اسالمی شهر، می توانند در ابتدای ساعت 
اداری همان روز، به دفتر شهرداران مناطق 
 مراجعه و جهت اخذ نوبت مالقات اقدام 

نمايند.
ش��ماره تلف��ن 6288995 روابط عمومی ش��ورای 
اس��المی ش��هر اصفه��ان ني��ز در س��اعات اداری 
 پاسخگوی سؤاالت شهروندان محترم، در اين زمينه 

خواهد بود.

 نصراله شريفی
طی مراس��می با حضور 
فرماندار لنجان، مش��اور 
مديركل فرهنگ و ارشاد 
اس��المی اس��تان، رئيس 
اداره فرهن��گ و ارش��اد 
اسالمی شهرستان لنجان 
و خبرنگاران رسانه های 
اين شهرستان، در باشگاه 
آه��ن؛  ذوب  قايقران��ی 
خبرن��گاران  ت��الش  از 
تقدي��ر  شهرس��ت���ان 
گرديد و ي��اد و خاطره 
ش��هيد صارم��ی گرامی 
داش��ته ش��د. همچني��ن 
آث��ار  از  نمايش��گاهی 
افتتاح  لنجان  خبرنگاران 

و در معرض ديد عالقمندان قرار گرفت. 
رئيس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی لنجان، در اين مراسم از »خبرنگاری« به 
عنوان ارزش��مند ترين و تأثيرگذارترين فعالي��ت فرهنگی نام برد و خطاب به 
خبرنگاران گفت: قلم در قرآن كريم، از جايگاه وااليی برخوردار اس��ت و كار 
ش��ما در ثبت وقايع تاريخی، پشتوانه دينی و اعتقادی دارد. »اردشير محمدی« 
افزود: حرفه خبرنگاری بدون قيد و ش��رط، يكی از سخت ترين حرفه هاست 
ولی متأس��فانه در جامعه ما، به جايگاه خبر و خبرنگاری توجه نشده است. در 
ادامه مشاور مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، اهميت و نقش رسانه ها 
را غير قابل انكار دانس��ت و گفت: رس��انه ها، افكار و هويت انس��ان ها را به 
جامع��ه القا می كنند و می توانند در بهبود زندگی، صلح و امنيت مؤثر بوده و 

انسانها راخوشبخت تر كنند. 
»حجت االسالم والمسلمين يعقوبی« در بخش ديگری از سخنان خود، با اشاره 
به اين نكته كه رسانه ای موفق است كه جامعيت، سرعت و دقت بااليی داشته 
باش��د افزود: شناخت رس��انه ها، از خبر و جامعه و پايبندی آنان به اخالق و 
هنجارهای پذيرفته ش��ده، در موفقيت رس��انه، نقش اساس��ی دارد. وی اضافه 
نمود: از 108 نشريه فعال در استان 33 نشريه، مربوط به شهرستان ها می باشد 
كه جای تحليل مسائل فرهنگی در اين نشريات خالی است و بايد اين مسائل 
بر اس��اس صداقت و نيت خيرخواهانه و بر پايه انصاف، و ارائه راهكار مورد 
توج��ه قرارگيرد. فرماندار لنجان نيز در اين مراس��م گفت: خبرنگار و رس��انه 
جدای از مجموعه دولت نيست و همه در يک خانواده در جهت اعتالی نظام 

اسالمی حركت می كنند. 
»عل��ی كريم زاده« مطبوعات را ناظر بر عملكرد مس��ئوالن و ادارات دانس��ت 
و خط��اب ب��ه خبرنگاران افزود: اگ��ر اعتراض��ی را از اداره ای انعكاس دهيد 
اولين كس��ی كه از آن اس��تقبال می كند، من هستم. و ش��ما موظف هستيد كه 
 نظارت خود را به درستی انجام دهيد تا زمينه فعاليت مطلوب تر برای مديران 

فراهم آيد. 
وی، همچنين با قدردانی از تالش و كوش��ش مس��تمر خبرنگاران شهرس��تان 
 اضاف��ه نم��ود: از اينك��ه ام��روز توفي��ق خدمتگ��زاری ب��ه اين قش��ر را پيدا 
كرده ام خوش��حالم و آماده ش��نيدن، پيش��نهادها و انتقادهای سازنده مجموعه 
خبرن��گاران شهرس��تان هس��تم. درادامه جلس��ه، تع��دادی از خبرن��گاران و 
 نماين��دگان مطبوع��ات شهرس��تان، نقطه نظرات و مش��كالت خ��ود را بيان 

داشتند. 

ب��ه گزارش روابط عمومی ش��ركت آب و فاضالب چهار محال و بختياری، به 
نق��ل از داراب صفری، مدير اداره آب و فاضالب فرخش��هر، طی 4 ماه س��ال 
جاری، 7 هزار متر ش��بكه جديد جمع آوری فاضالب، در اين شهر اجرا و در 
همين مدت 1100 متر ش��بكه های فرس��وده آب نيز تعويض و نوسازی شده 

است. 
نوسازی س��اختمان و همسطح سازی تأسيس��ات يک حلقه چاه آب، تعمير و 
تعويض 9 والف خط اصلی ش��بكه های آبرسانی، تعمير و رفع عيب 80 مورد 
حوادث ش��بكه های آبرسانی و 150 فقره انشعاب آب مشتركان و تعويض 60 
دستگاه كنتور آب خانگی، شستشو و ضدعفونی 4000 متر مخازن آب شهر از 
ديگر اقدامات اداره آب و فاضالب »فرخش��هر« در 4 ماه امس��ال است. بر پايه 
اين گزارش در اين مدت 120 فقره انشعاب آب و 160 فقره انشعاب فاضالب 
به مردم واگذار شده است. اين شهرستان استان چهارمحال و بختياری، در حال 

حاضر 9000 مشترک آب و 4200 مشترک فاضالب دارد. 
فرخش��هر در 10 كيلومتری شهركرد مركز اس��تان چهارمحال و بختياری واقع 

شده و 35 هزار نفر جمعيت دارد.

نمايشگاه عرضه مستقيم محصوالت كشاورزی و دامی ويژه ماه مبارک رمضان 
از 19 مرداد، در استان اصفهان برگزار شد. 

به گزارش ايمنا به نقل از ش��بكه اطالع رس��انی بازرگانی ايران، مظفر انصاری 
رئيس سازمان بازرگانی استان اصفهان، در مورد تنظيم بازار ماه رمضان گفت: با 
توجه به همزمانی ماه مبارک رمضان با بازگشايی مدارس، دو نمايشگاه عرضه 
مستقيم كاال در استان اصفهان، برگزار می شود كه اولين نمايشگاه از 19 مرداد 
ماه، به مناسبت ماه مبارک رمضان، طی 10 روز به عرضه محصوالت كشاورزی 
و دامی با قيمت مصوب می پردازد. به مناس��بت بازگش��ايی مدارس نيز از نيمه 
دوم ش��هريور ماه، 11 نمايشگاه عرضه مستقيم كاال به مدت 8 روز برپا خواهد 
ش��د. وی با بيان اين كه قيمت گوشت مرغ، طی هفته گذشته به باالترين سطح 
در استان رسيد، افزود: در حال حاضر، با انجام كنترل ، نظارت و هماهنگی های 
درون اس��تانی، قيمت گوشت مرغ، در سطح شهر به 3 هزارو 150 تا 3 هزار و 
300 تومان رس��يده است. البته در ميادين شهرداری، گوشت مرغ ارازن تر بوده 

و با قيمت 3 هزار تا 3 هزار و 50 تومان عرضه می شود. 
انصاری با بيان اين كه بيش از 12 درصد توليد گوش��ت مرغ كشور، در اختيار 
استان اصفهان است، پيش بينی كرد كه قيمت گوشت مرغ، در سطح شهر كاهش 
يابد. وی ادامه داد: افزايش قيمت گوش��ت قرمز نيز از 10 روز گذشته متوقف 
شده و از ثبات خوبی برخوردار بوده است كه با ورود گوشت قرمز از سيستان 
و بلوچس��تان، قيمت ها در هفته های آينده، كاهش خواهد يافت. رئيس سازمان 
بازرگانی اس��تان اصفهان، با بيان اين كه در جلس��ه كميس��يون نظارت، قيمت 
كاال های ويژه ماه رمضان، تعيين ش��ده است، گفت: بر  اسا س مصوبه كميسيون 
نظ��ارت اصفه��ان، قيمت زولبي��ا و باميه، در تمام واحده��ای صنفی 2 هزار و 
500 تومان اس��ت كه البته با نظر كميسيون تش��خيص، اين قيمت در برخی از 

واحد های ممتاز تا 2 هزار و 900 تومان هم می رسد. 
به گفت��ه وی، قيمت حليم معمولی 2 هزار و 300 تومان، و قيمت حليم درجه 
يک 2 هزار و 800 تومان تعيين شده است. انصاری، با بيان اين كه طرح نظارتی 
ويژه ماه رمضان، از ابتدای مرداد ماه آغاز ش��ده اس��ت، گفت: از ابتدای مرداد 
تاكنون، 2 هزار بازرسی صورت گرفته كه از اين تعداد، برای 240 مورد پرونده 
تش��كيل ش��ده كه عمده تخلفات ني��ز، مربوط به گران فروش��ی ودرج نكردن 

برچسب قيمت است.

همايش تجليل از خيرين مدرسه ساز شهرستان آران و بيدگل، با حضور نماينده 
مردم در مجلس شورای اسالمی، فيروزی پور، فرمانده آران و بيدگل و ياوری 
مديركل كتابخانه های عمومی استان اصفهان، در شهر ابوزيد آباد، برگزار شد.

در اي��ن همايش، ياوری، ضمن تش��كر از تالش های خيرين در امر مدرس��ه 
س��ازی، گسترش و توس��عه كتابخانه های عمومی را منوط به ورود خيرين به 
اين حوزه دانست و گفت: با توجه به شاخص های نهاد كتابخانه های عمومی 
كشور، در شهرستان آران و بيدگل حداقل 3 باب كتابخانه مورد نياز است. وی 
از افزاي��ش 3/5 براب��ری بودجه تعمير و تجهيز شهرس��تان خبر داد و افزود: با 

وجود اين، نيازمند اهدای تجهيزات كتابخانه ای از سوی خيرين نيز هستيم.
ياوری همچنين ضمن تقدير از تالش بی وقفه خبرنگاران در گسترش فرهنگ 
كتاب و كتابخوانی گفت: به مناس��بت اين روز، تمامی خبرنگاران لوح تقدير و 

يک جلد كتاب دريافت خواهند كرد. 
همچنين خبرنگاران به همراه خانواده هايشان با دريافت همراه كارت عضويت، 

عضو افتخاری كتابخانه های عمومی خواهند شد. 
گفتنی اس��ت اين مراسم، به همت خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان 
و با حضور س��قائيان نژاد، ش��هردار اصفهان و فوالدگ��ر نماينده مردم اصفهان 
 در مجلس ش��ورای اس��المی و ديگر مس��ئوالن در س��الن هماي��ش اداره كل 

راه و ترابری استان اصفهان برگزار شد. 
ش��ايان ذكر اس��ت: در پايان مراس��م، رونمايی از س��وگند نام��ه خبرنگاران و 
 همچنين اهدای هدايا با حضور مدير كل كتابخانه های عمومی اس��تان برگزار 

گرديد. 

 اجرای طرح گاز رس��انی به 51 روس��تای است�ان چهارمح�ال و بختياری آغ�از شد. 
به گزارش موج، مديرعامل شركت گاز استان چهارمحال و بختياری گفت: برای اجرای 
اين طرح، بيش از 72 ميلي��ارد ريال اعتبار اختصاص يافت. هيبتيان، افزود: با اجرای 
 اين طرح، بيش از 500 خانوار روستايی، با جمعيتی حدود 40 هزار نفر از مزايای آن 
بهره مند می شوند. اين طرح تا پيش از فصل سرمای سال آين�ده، به اتمام می رسد. وی 
گفت: هم اكنون 249 روستا و همه 27 شهر استان، از نعمت گاز طبيعی برخوردارند. 
مديرعامل ش��ركت گاز استان همچنين از اتمام طرح گاز رسانی به 7 روستای استان 
خبر داد و گفت: اين طرح، در هفته دولت به بهره برداری می رسد. وی افزود: طرح 
گازرسانی هفت روستای استان در روستاهای ده نو عليا، دهنو سفلی، كوی امام حسين 
)ع(، حسين آباد، چم جنگل، چم نار، چم خرم اجرا شده و برای آن بيش از 10 ميليارد 
ريال هزينه شد.گفتنی است: استان چهارمحال و بختياری، بيش از 400 روستا و 27 

شهر دارد.

مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در 
شهرستان لنجان برگزار شد

اسالمیان:
از تهديد تحريم های اقتصادی؛ فرصت شکوفايی اقتصاد بسازيم

در ماه مبارک رمضان 

 تغيير ساعت برگزاري جلسات مالقات مردمي 
اعضاي شوراي اسالمي شهر اصفهان 

در مراسم روز خبرنگار:
 اهداي یک واحد مسکوني 

به  »پروفسور فراي«

مدير کل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان خبر داد:
اجراي طرح شناسایي و ساماندهي 

وانت بارهاي فعال در استان
 تا پایان مرداد ماه

 اجراي 7000 متر شبکه فاضالب 
در » فرخشهر« چهارمحال و بختياري

درآستانه ماه مبارک رمضان
آغاز به کار نمایشگاه عرضه مستقيم کاال 

در اصفهان

مدير کل کتابخانه هاي عمومي استان اصفهان:
توسعه و گسترش کتابخانه هاي 

عمومي، نيازمند تشکيل انجمن خيرین 
مدرسه ساز است

آغاز عمليات گازرساني، به 51 روستاي 
استان چهارمحال و بختياري

در جشن بزرگ خبرنگار

از روزنامه زاينده رود تقدير شد

در نشست مطبوعاتی هفدهم مرداد 89 در اصفهان، يک واحد مسكونی، به »پروفسور 
فرای« اهدا گرديد. اين مراسم، با حضور معاون سياسی - امنيتی استاندار و جمعی از 
همكاران و همچنين، دكتر فرخی سعيدی در شركت عمران و مسكن سازان برگزار 

شد. 
گفتنی اس��ت: اهدای اين واحد مسكونی، به امضای محمدمهدی اسماعيلی، معاون 
سياسی – امنيتی، به نمايندگی از استاندار اصفهان و به دستور رئيس جمهور در راستای 
تقدير از ايرانيان مقيم خارج از كش��ور انجام گرفت. دكتر فرخی س��عيدی به عنوان 
همراه »پروفسور فرای« از اينكه؛ خواسته ايشان مبنی بر سكونت در عمارت قديمی 
 شهشهان و نيز خاكس��پاری در اصفهان، مورد موافقت دكتر احمدی نژاد قرار گرفته 

تشكر كرد. 
همچنين، اس��ماعيلی از آماده شدن كمتر از 24 ساعته اين خانه، پس از دريافت پيام 
رئيس جمهور خبر داد و افزود: اين مكان، پس از مرگ فرای امريكايی، با لقب »ايران 
دوس��ت« به بنياد فرهنگی شرق شناس��ان و ايران شناسان مبدل خواهد شد. در ادامه 
مراسم و پس از امضای تفاهم نامه بين طرفين، نماينده استاندار با اهدای تقديرنامه و 2 

جلد كتاب نفيس از رودكی، از پروفسور خواست، تا از احساس خود بگويد.
)ريچارد فرای( نيز، در بيانيه ای كوتاه از تأسف خود، نسبت به ناشناخته نگه داشتن 
ايران در امريكا و كشورهايی اروپايی گفت و بارها از برتری فرهنگ ايرانی و سرآمدی 
2500 ساله آن گفته و در آخر نيز، با تكيه بر سخنان ابن خلدون جامعه شناس نامی 
مسلمان مبنی بر اينكه: در تمام ادوار، ايران مهد شعر، هنر، موسيقی و تمدن بوده و به 
خوبی توانسته حلقه عرب و اسالم را شكسته و يک دين بين المللی ايجاد كند كه به 

واقع عنصر زرينی در تاريخ به شمار می رود. سخن خود را به پايان رسانيد.

»مهندس حس��ينعلی ش��معانيان« از اجرای طرح شناس��ايی و ساماندهی وانت 
بارهای فعال پالک عمومی در استان اصفهان تا پايان مرداد ماه خبر داد.

ب��ه گزارش روابط عمومی اداره كل حمل و نقل و پايانه های اس��تان اصفهان، 
مهندس حسينعلی شمعانيان، مدير كل حمل و نقل و پايانه های استان اصفهان 
با اش��اره به سياست های س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، مبنی بر 
شناس��ايی و ساماندهی وانت بارهای فعال »عمومی ايران و پالک – ع« گفت: 
در جه��ت اجرائی نمودن قانون هدفمند كردن يارانه ها، اداره كل حمل و نقل 
و پايانه های اس��تان اصفهان، از شانزده مرداد تا پايان مرداد ماه، از كليه مالكين 

وسايل نقليه مذكور، ثبت نام بعمل می آورد.
وی، واحدهای تابعه اداره كل حمل و نقل و پايانه های اس��تان در شهرس��تان 
اصفهان، مباركه، كاشان و گلپايگان را به عنوان پايگاههای ثبت نام در اين طرح 
معرفی كرد و همچنين، آدرس اينترنتی www.vanetkart.ir را اعالم نمود. 
س��اير شهرستان های اس��تان نيز بايد برای ثبت نام به اداره كل حمل و نقل و 
پايانه های استان اصفهان، به آدرس، بزرگراه ميرزا كوچک خان، حد فاصل پل 
وحيد تا ترمينان زاينده رود، مراجعه كرده و يا جهت كسب اطالعات بيشتر، با 

شماره تلفن 7754249 تمام حاصل نمايند.
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پل برج )لندن، انگلستان(
اين پل كه در سال 1894 ساخته شد؛ يكی از مشهورترين نمادها در لندن است. اين 
 پل 800 فوت طول و 28 فوت فضای زيرين دارد و وسط آن به 140 فوت افزايش 
می يابد كه كش��تی ها می توانند از پايين رودخانه تايمز عبور كنند. در قديم كه 
كاال ها از راه زمينی حمل می شدند اين پل در طول روز 50 بار باال برده می شد، 
س��اخت اين پل با 432 كارگر ظرف 8 سال به اتمام رسيد، در آن زمان 70000 
تن بتن در دو پايه پل با فرو بردن 2 باسكول متعادل كننده در جای خود، كه هر 
يک 1000 تن وزن داش��تند، ريخته شد و سپس برای پوشش 11000 تن فوالد 

در زير، تمام پل ملبس به سنگ پرتلند و گرانيت كورنيش شد.
پل گلدن گیت )سانفرانسیسکو، اياالت متحده امريکا(

اي��ن پل طوالنی ترين پل جهان و ش��ايد مش��هورترين پل زمان باش��د. )جمعًا 
بط��ول 8/921 ف��وت كه در س��ال 1937 تكميل ش��د(. اين پل ي��ک موفقيت 
عظي��م، در س��اخت و س��از زم��ان خ��ود ب��ود. در س��اخت اين پ��ل ركورد 
ايمن��ی، به گون��ه ای بود ك��ه تنه��ا 11 كارگر در ط��ول عمليات س��اختمانی 
كش��ته ش��دند و 11 نف��ر ديگر به مدد ش��بكه نوين ايمنی كه در زي��ر كار قرار 
 داده ش��ده ب��ود، نج��ات يافتن��د. عك��س هايی كه توس��ط هزاران توريس��ت 
همه س��اله از پل گرفته می شود، شاخص رنگ قرمز، »پرتقالی بين المللی« بوده 
و در اصل اين رنگ، برای افزايش قدرت ديد در ش��رايط مه آلود بودن هوا كه 
مشابهت با منطقه خليج دارد انتخاب شده است. اين پل با 1/3 ميليون دالر زير 
بودجه پيش بينی شده؛ به مبلغ 27 ميليون دالر، 100000 خودرو روزانه به طور 
متوس��ط به نتيجه رسيد و برای نگهداری به 38 نقاش به طور فول تايم نيز نياز 
دارد. تعداد 26 نفر كه از ارتفاع 220 فوتی با سرعت 75 مايل در ساعت و فاصله 

زمانی 4 ثانيه به پايين پرت شده اند جان سالم بدر برده اند.
پل بندرگاه سیدنی )سیدنی، استرالیا(

در حالی كه جشن هفتاد و پنجمين سال تولدش در سال 2007 گرفته می شد، همچنان 
در صدر پل های جهان از نظر وسيع ترين مقاطع طوالنی پل در جهان )هر مقطع 
3/770 فوت(  باقی مانده است، اين پل ملقب به چوب رختی است به لحاظ قوسی 
شكل بودنش، معموالً از پل و خانه اپرا كه در مجاورتش واقع هست عكسبرداری 

 

 می شود، اين زوج به عنوان يكی از بهترين تصاوير برای شهر و خود استراليا عمل 
می كنند، اندازه بزرگترين مقطع 1/650 فوت اس��ت كه در بلندترين نقطه قوس 
429 فوت باالی س��طح دريا قرار دارد. برای س��اخت اين پل می بايس��تی 800 
خانه خراب می شدند و هزينه آن با 1400 كارگر ظرف مدت 8 سال، حدود 12 

ميليون دالر شد و عاقبت پل سيدنی در سال 1998 تكميل شد.

پنته وکیو )فلورانس، ايتالیا(
شهر پنته وكيو يكی از مشهورترين نقاط گردشگری ايتاليا است و عقيده بر آنست 
كه از قديمی ترين س��ازندگان پل قوس��ی با سنگ های يک تكه و چند تكه در 
جهان باش��د، گرچه تكه های قديمی تر ناتمام هم وجود دارد، اين پل در اصل 
از چوب س��اخته شده بود تا اينكه در س��ال 1333 توسط سيل منهدم شد و 12 
سال بعد با استفاده از سنگ دوباره ساخته شد، شهرت آن به خاطر داشتن مغازه 
هايش اس��ت و از هر گروهی اعم از غرفه ه��ای تجار و قصاب ها تا دكه های 

فروشندگان لوازم هنری و يادگاری )سوغاتی( را در خود جای داده است.
پل هزاره و آبنمای گیت شید )شمال شرق انگلستان(

جايزه 44 ميليون دالری پل ميلنيوم گيت شيد، برای اولين بار و برای تنها پل در 
نوس��ان جهان در نظر گرفته شده است، رم های هيدروليكی در انتهای دو طرف 
پل اين امكان را فراهم می آورد كه برای عبور كشتی های كوچک پل قدری كج 
ش��ود و اين تكنولوژی نوين باعث گش��ت كه طراحان آن، برنده جايزه معتبر و 
آبرومند »Stirling Prize« برای آرش��يتكت در سال 2002 گردند، 19000 تن 
بتن در فندانس��يون های به عمق 98 فوت و 33 متر فوالد )ميلگرد( كافی برای 
ساخت 64 راهروی 2 تيركه، كافی بود كه پل را به مقاومت در برابر برخورد يک 

كشتی 4000 تنی كه با سرعت 4 نات در حركت است، قادر سازد.
پل اراسمبورگ يا سوان )رتردام، هلند(

از نظر ش��كل اسكلت فلزی مهار پل، ملقب به »قو« است. ساخت اين پل كه به 
منظور ارتباط بين ش��مال و جنوب شهر رتردام طراحی شده بود در سال 1996 
خاتمه يافت، برای امكان عبور كش��تی ها طاق جنوبی از ارتفاع قابل توجه 292 
فوتی، پل بلند از باسكولی برخوردار است كه در سال 2005 در فيلمی به نام »من 
كی هس��تم؟« به نمايش درآمد كه در آن هواپيماهای مسابقه ای از زير آن پرواز 
كردند. ساخت اين پل با بلندی 2/650 فوت و وزن 6/800 تن كه در سال 1996 
كامل ش��د؛ 110 ميليون دالر خرج برداش��ت به محض آنكه پل به روی ترافيک 
گش��وده شد معلوم شد كه بر اثر باد، تاب می خورد كه اين مشكل با استفاده از 

ابزار های تعيين كننده فشار هوا )دمپر( مرتفع گرديد.
پل وستمینستر )لندن،  انگلستان(

يكی از آثار ماندگار و زيبای ش��هر لندن، پل وستمينس��تر اس��ت كه از رودخانه 
تايمز عبور می كند و در كنار آن، كاخ وستمينستر، كليسای وستمينستر، ساعت 
محبوب بيگ  بن و همچنين چرخ فلک چش��م لندن قابل مشاهده است. اين پل 

در سال 1769 افتتاح شد.

پل میلو )دره ترن، فرانسه(
اين پل به ارتفاع 1/125 فوت )338 متری( روی دره ترن در جنوب فرانسه قرار دارد 
كه بزرگترين پل كابلی جهان محسوب می شود. به طوری كه می گويند؛ رانندگی بر 
روی اين پل مثل پرواز اس��ت. ساخت اين پل كه قدری بلندتر از برج ايفل است سه 
سال به طول انجاميد و در سال 2004 به روی عموم باز شد، در حالی كه اين پل مناظر 
بس��يار زيبايی را از دره زير خود به تصوير می كشد، همينكه مه پايين می آيد، ديگر 
برای آنها كه قلبشان ضعيف است مسير مناسبی نخواهد بود، طول اين پل 2/420 متر 
با طاق تكی در 336 متری و حداكثر ارتفاع از زير آن 266 متر است. به طور خالصه 
اين پل هم بر روی كاغذ و هم در حيات واقعی بسيار احساس برانگيز می باشد، دكل 
پل با 7 اسكلت فلزی به وزن 36000 تن مسقف شده است. يكسری از هفت تيرک، 
 هر يک به بلندی 292 فوت )88 متر( و به وزن 700 تن به اسكلت های فلزی مربوط، 

وصل شده اند.
پل تسمه ای فهمارن  )دريای بالتیك، آلمان و دانمارک(

هنگامی كه در سال 2018 پل فهمارن كامل شود امتدادی به طول 11/8 مايلی خواهد 
داش��ت و جزيره آلمانی »فهمارن« را به جزيره دانماركی »لوالند« با هزينه تقريبی 2/2 
بيليون دالر متصل می سازد. نقشه های اوليه نشان می دهند كه پل با 3 اسكلت فلزی 
كابلی، هر كدام به طول تقريبی 2/375 فوت )712(  متر كه به وسيله 4 ستون به بلندی 
918 فوت حمايت شده و دارای 213 فوت )64 متر( بلندی زير آن می باشد، خواهد 
بود، پل پيشنهادی، جنجال هايی را توسط كاسب ها و طرفداران منابع طبيعی كه از لطمه 

خوردن به حيات وحش محل واهمه دارند، به وجود آورده است.
پل کیتايکیو  )آيواکانی،  ژاپن(

احتماالً يكی از پل های بدشانس در دنيا پل بازسازی شده كيتايكيو در شهر ايواكانی است 
كه در سال 1673 پس از انجام هر نوع اقدامی در جهت عبور از رودخانه »نيشيكی«، 
بر اثر سيالب های فصلی فرو ريخت. شايان ذكر است كه آرک های چوبی آن تا سال 
1950 در جای خود محكم باقی ماندند تا اينكه عاقبت طوفان آنها را هم ويران ساخت 
و به خاطر آنكه دوباره ضربه نخورد، سه سال بعد، پل دوباره بازسازی شد و تا امروز 

قابل عبور می باشد.
پل ارساند )تنگه دانمارک و سوئد(

اين پل بالغ بر 25000 فوت طول و 669 فوت ارتفاع دارد. پل كابلی ارساند برای اتصال 
دانمارک به س��وئد در سال 2000 افتتاح ش��د، كل پل كه 82000 تن وزن دارد دارای 
طوالنی ترين مقاطع پل كابلی )هر تكه 1/608 فوت( در جهان است و روزانه 60000 
مسافر را با اتومبيل، اتوبوس و قطار از خود عبور می دهد. با رانندگی از دانمارک شما 
ابتدا از جزيره ساخته شده )مصنوعی( Peberholm عبور كرده و در تونل 13/287 

فوتی زير دريا ناپديد شده و سپس شما را از پل ارساند، قبل از آنكه سفرتان به سوئد 
كامل شود عبور می دهد، عبور از پل ارساند ارزان تمام نمی شود )بيش از 53 دالر برای 
 هر ماش��ين( گرچه برای مسافرانی كه مكرر رفت و آمد می كنند تخفيف نزولی داده 

می شود كه با توجه به هزينه 3/8 ميليارد دالری آن تعجبی ندارد.
پل تسینگما  )هنگ کنگ،  چین(

پل لنگری تس��ينگما در هنگ كنگ شش��مين پل معلق در جهان است و بيش از هر 
پلی در كره زمين به ترافيک ريلی می پردازد هزينه س��اخت اين پل 900 ميليون دالر 
بود و در س��ال 1977 پس از 5 س��ال كار بی وقفه افتتاح شد. اين پل دارای يک مقطع 
اصلی به طول 4/518 فوت، پس از آنكه دو جزيره »تی س��ينگ يی« و »ما وان« را بهم 
وصل كرد، نامگذاری ش��د. جالب آنكه 49000 تن فوالد ساختمانی در دكل پل مورد 
اس��تفاده قرار گرفت، در حالی كه در هر يک از برج ها به بلن��دی 675 فوت، 65000 
تن بتن مصرف ش��د. اين پل جاذبه گردش��گری ايجاد كرده و به خاطر مناظر زيبايش 
 معروف اس��ت، به ويژه در ش��ب، هنگامی كه چراغ ها روش��ن می ش��وند تماشايی 

است.
پل بوسفورس  )استانبول،  ترکیه(

اين پل گرچه از بزرگترين و طوالنی ترين پل های دنيا نيست؛ اما به خاطر جداسازی 
اروپا و آسيا مشهور است، تكه اصلی اين پل و فضای آزاد زير آن در سال 1973 تكميل 
گرديد، در سال 2005 وئوس ويليامز، ستاره تنيس امريكا و يک بازيكن از تركيه يک 
مسابقه 5 دقيقه ای روی اين پل انجام دادند. اولين بازی تنيس كه تا آن موقع در دو طرف 

دو قاره، انجام شد.
پل کرونادو سنديگو  )سنديگو،  اياالت متحده امريکا(

ساخت اين پل در سال 1969 با هزينه 47/6 ميليون دالر با مشخصه 90 درجه انحنا در 
طول 11/228 فوتی به پايان رسيد. اين پل در حداكثر ارتفاع 200 فوتی برای سهولت 
كشتيرانی در زير خود بنا شد، در واقع ارتفاع پل آنقدر هست كه يک كشتی خالی از 
بار بتواند از زير آن عبور كند، اين پل نام شوم سومين پل خودكشی در امريكا كه بيش 
از 200 خودكشی ثبت شده بين سال های 1972 تا 2000 را بعد از پل گلدن گيت در 
سانفرانسيسكو و اورورا در سياتل؛ به همراه دارد. هزينه ای برای استفاده از پل گرفته نمی 
شد ولی از زمانی كه كيوسک های دريافت پول فعال شدند، درآمد ساليانه تا 8 ميليون 

دالر باال رفت.
پل آکاشی کايکیو  )کوبه ناروتو،  ژاپن(

 اي��ن پ��ل در ژاپن پدر تم��ام پل های معلق در جه��ان بوده و با بي��ش از 1200 فوت 
طوالنی تر از پل رده دومی Great Belt Bridge در دانمارک می باشد، اين پل در اصل 
جهت جايگزينی اسكله خطرناک كوبه ايوايا كه با طوفان های بيشمار صدمه ديده بود، 
در سال 1998 ساخته شد. پل از آكاشی استريت عبور می كند. هزينه ساخت آن حدود 
4/5 ميليارد دالر شد، آمارها درباره اين پل گيج كننده است به طوری كه ساخت اين پل 
با 2000000 كارگر و ظرف مدت 10 س��ال انجام گرفته، در خالل اين مدت آنها 1/4 
ميليون متر مكعب بتن ريختند، 181000 عدد اسكلت فلزی را اسمبل كردند، 350000 
تن بلوک های لنگری در دو طرف انتهايی پل ساختند و كابل های فوالدی )به اندازه 7 

برابر دور دنيا( را بهم وصل كردند.
پل خلیج هنگژو  )ژجیانگ، چین(

 هنگام��ی ك��ه در س��ال 2007 اين پل افتتاح ش��د؛ پ��ل 22/4 مايلی خلي��ج هنگژو كه 
اس��تان های ش��انگهای و نينگبو را بهم وصل ك��رد با هزينه 1/4 ميلي��ارد دالری دومين 
پل طوالنی جهان بش��مار می رفت. اين پل تا اواخر سال 2005 باز نشد و مركز جنجال 
بزرگی بين محلی ها گرديد. جنجالی مبنی بر اينكه آيا نيازی به ساخت چنين پلی بوده 
اس��ت؟ در اين پل دو مقطع اصلی وجود دارد، يكی به طول 1470 فوت در تكه ش��مال 
و ديگری كوتاه تر بطول 1040 فوت در تكه جنوبی. وقتی كه صحبت از طول می شود 
 پ��ل خليج هنگژو دومين پل بع��د از پ��ل Pontchartrain Causeway در لوييزيانا 

است.

چند پــل معروف و محبــوب دنيا

گوناگون

 ابالغ 
 202/خ آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست كالسه پرونده: 881439 ح/12، وقت 
رس��يدگی: 1389/8/11 – ساعت 10 صبح، خواهان: شركت توليد و گسترش )سهامی 
خاص( به مديرعاملی يوس��ف تفضلی و با وكالت مازيار نوری، خوانده: عليرضا زارع 

چاوشی، خواسته: مطالبه طلب
خواهان دادخواس��تی تسليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 12 
ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين ش��ده بعلت مجهول الم��كان بودن خوانده به 
درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی 
مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از 
تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی 

حضور بهمرساند.
م الف/ 3761                         مدير دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقي اصفهان

 
ابالغ

369/ت/4 آگه��ی اب��الغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم به كالس��ه پرونده: 
1215/88/ 6 ح وقت رسيدگی: 89/8/12- ساعت 11 صبح. خواهان: تعاونی اعتباری 
ثامن االئمه با وكالت خانم الهام ضيامنش. خوانده: سيد يحيی هاشمی فرزند سيداسداهلل 
مجهول المكان. خواس��ته: مطالبه مبلغ هش��تاد و پنج ميليون ري��ال بابت وجه چک به 

انضمام مطلق خسارات دادرسی
خواهان دادخواس��تي تس��ليم دادگاه های عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 6 
حقوقي ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب 
يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر 
آگهی ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم 
 دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور به هم 

می رساند.
م الف/ 5510                  فانی - مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقي اصفهان
 

ابالغ
435/ت/4 آگه��ی اب��الغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم به كالس��ه پرونده: 
88/1154ح10 وقت رس��يدگی: 1389/8/12 ساعت 8 صبح. خواهان: صفرعلی امينی. 

خوانده: كيوان احمدی. خواسته: 1/078/265/000 ريال.
خواهان دادخواس��تی تسليم دادگاه های عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 10 
ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين ش��ده به علت مجهول المكان بودن خوانده به 
درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی مدنی 
مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از 
تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی 

حضور به هم رساند.
م الف/ 5627                         مدير دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقي اصفهان

 
احضار

443/ت/4 چون آقای نصراله فاتحی فرزند نعمت اله ش��كايتی عليه آقای ناصر شمس 
مبنی خيانت در امانت مطرح نموده اند كه پرونده آن كالس��ه 890450 اين دادگاه ثبت 
وقت رس��يدگی برای روز 89/8/16 س��اعت 9/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان و متواری می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری 
مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود 
و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ويد 
و در ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 5637            اكباتانی - مدير دفتر شعبه 118دادگاه عمومی جزائی اصفهان 
 

تحديد حدود اختصاصی 
5/227 ش��ماره: 2916 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه ملک پالک شماره 2248 
واقع در زواره- 16 اصلی دهس��تان گرمس��ير بخش هفده ثبت اصفهان كه طبق پرونده 
ثبتی بنام ش��ورای سياس��ت گذاری ائمه جمعه اس��تان اصفهان و غيره در جريان ثبت 
اس��ت بعلت عدم حض��ور متقاضی ثب��ت بعمل نيامده، اينک بنا به دس��تور قس��مت 

اخي��ر از ماده 15 قان��ون ثبت و برطبق تقاض��ای نامبرده، تحديد ح��دود ملک مرقوم 
در روز چهارش��نبه 89/6/17 ساعت 9 صبح در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا 
بموج��ب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و س��اعت 
مق��رر در محل حضور يابن��د. اعتراضات مجاورين و صاحبان ام��الک مطابق ماده 20 
قان��ون ثب��ت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د و 
طب��ق تبصره 2 م��اده واحده قانون تعيين تكليف پرونده ه��ای معترضی ثبت، معترض 
ظ��رف ي��ک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض به اين اداره بايس��تی با تقديم دادخواس��ت 
 ب��ه مراج��ع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواس��ت را اخذ و به اين اداره تس��ليم 

نمايد. 
م الف/ 159                              عصاری- رئيس اداره ثبت اس��ناد و امالک زواره 

 آگهي مزايده حضوري
5/289 اج��راي اح��كام دادگاه عموم��ي بخش ب��ادرود در نظر دارد ي��ک قطعه زمين 
كش��اورزي يک حبه از 12 حبه يكدانگ واقع در قلعه گوش��ه جاده بادرود- اردس��تان 
به مس��احت تقريب��ي 14860 مترمربع ملكي محمد زارعي فرزن��د علي كه در رابطه با 
پرونده اجرايي 193/88 بمبلغ 145/833/333 ريال توس��ط كارش��ناس رسمي ارزيابي 
ش��ده اس��ت به فروش برس��اند ضمنًا ملک بصورت مفروز مي باشد و يک حبه از 12 
حبه از يكدانگ ملک فروخته مي ش��ود و ملک در اجاره نيست و شخص يا اشخاص 
نس��بت به آن حقوقي ندارند و مشخصات ملک شماالً بطول 100 متر به اراضي محمد 
زارعي، شرقًا بطول 148/6 متر به زمين خوانده، جنوبًا بطول 1000 متر به جاده خاكي 
بين قطعات، غربًا بطول 148/6 متر به دپو خاكي به انضمام 2 س��اعت آب چاه با دور 
برگشت 144 ساعت )6 شبانه روز( و 14860 متر اراضي كشاورزي، هر كس باالترين 
قيمت را پيش��نهاد نمايد به آن فروخته خواهد ش��د. برنده مزايده 10 درصد قيمت پايه 
را في المجلس پرداخت و مابقي آن ظرف حداكثر يک ماه كه اجراي احكام تعيين مي 
كند مي بايست پرداخت نمايد. جلسه مزايده در روز شنبه مورخه 89/6/20 ساعت 11 
صب��ح در محل اجراي احكام خواهد ب��ود. در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر 
بقيه بهاي ملک را نپردازد س��پرده به نفع دولت ضبط خواهد ش��د. متقاضيان مي توانند 

قبل از مزايده از ملک بازديد بعمل آورند.
م الف/ 44                    شريفي مقدم- اجراي احكام دادگاه عمومي بخش بادرود

حصر وراثت
5/291 خانم فاطمه امجدي داراي شناس��نامه شماره 63 به شرح دادخواست به كالسه 
89-216 از اين ش��ورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
ش��ادروان رضا حدادپور نطنزي بشناس��نامه 10 در تاري��خ 1388/3/29 اقامتگاه دائمي 
خ��ود بدرود زندگي گفته ورث��ه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- فاطمه 
امجدي ش ش 63 نس��بت با متوفي همسر، 2- پروين حدادپور ش ش 105 نسبت با 
متوفي فرزند، 3- عبدالرضا حدادپور نطنزي 4201 نس��بت با متوفي فرزند، 4- نسرين 
حدادپور نطنزي ش ش 3888 نسبت با متوفي فرزند، اينک با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يک نوبت ماهي يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يک ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 368                          مرادي- رئيس شوراي حل اختالف حقوقي 2 نطنز

ابالغ رأي 
5/292 كالسه پرونده: 89-165 ش 39، شماره دادنامه: 89/4/29-430

مرجع رسيدگي:  شعبه 39 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان:  آقاي مهدي جاويدان 
فرزند حس��ين، نش��اني:  اصفهان، پل فردوسي،خيابان فردوسي، س��اختمان كيميا طبقه 
زيرزمين تعميرات موبايل جلفا، خوانده:1-  علي مهري فرزند مصطفي نشاني:  مجهول 
المكان 2- بانک س��ينا نش��اني: خ شيخ بهايي بانک سينا، خواس��ته: الزام خواندگان به 
حضور در دفتر اس��ناد رسمي و انتقال يک دس��تگاه پرايد يشمي رنگ به شماره پالک 
ش��هرباني 242/13 ب 55 مدل 82 و هزينه دادرسي مقوم به علي الحساب پنج ميليون 
تومان، گردش��كار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم 
ش��ورا ضمن ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت به صدور 

رأي مي نمايد:
»رأي قاضي شورا«

در خصوص دادخواس��ت آقاي مهدي جاويدان فرزند حسين بطرفيت 1- علي مهري 
فرزند حس��ين 2- بانک س��ينا بخواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمي 
و انتقال يک دس��تگاه پرايد به شماره انتظامي 242/13ب 55 و هزينه دادرسي مقوم به 

علي الحس��اب پنج ميليون تومان به استناد مبايعه نامه مورخه 84/8/25 ابرازي خوانده 
رديف اول از طريق نش��ر آگهي در روزنامه قدس به ش��ماره 6425- 89/3/10 دعوت 
به رسيدگي شده كه با وصف ابالغ در محضر شورا حاضر نشده است. و پليس راهور 
اصفهان در پاس��خ ش��ورا طي نامه ش��ماره 1413/6/55242-89/4/16 اعالم نموده كه 
خودروي مذكور بنام خوانده رديف اول ثبت ش��ده است. عليهذا با توجه به محتويات 
پرون��ده و مس��تند مدركيه ابرازي مورخ��ه 84/8/25 و با عنايت به اظه��ارات نماينده 
خوانده رديف دوم )بانک س��ينا( در محضر ش��ورا كه همگي حاكي از رابطه قراردادي 
دفت��ري بين خواهان و خواندگان و احراز وقوع بيع مي باش��د دعوي خواهان را وارد 
دانس��ته و مس��تنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدني ماده 519 قانون آيين دادرسي 
مدني حكم بر الزام خواندگان به انتقال رس��مي پرايد به ش��ماره انتظامي 13-242 ب 
55 و پرداخت مبلغ س��ي هزار ريال هزينه دادرس��ي در حق خواهان صادر و اعالم مي 
نماي��د حكم صادره نس��بت ب��ه خوانده رديف اول غيابي و ظرف بيس��ت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهي در اين ش��ورا و س��پس ظرف بيس��ت روز ديگر قابل تجديدنظر 
در دادگاه عمومي حقوقي اصفهان اس��ت و نس��بت به خوان��ده رديف دوم حضوري 
 و ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظ��ر در دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 است.
م الف/ 6825                               قاضي شوراي شعبه 39 حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
5/294 كالسه پرونده:  89-159، شماره دادنامه: 89/4/30-362

مرجع رس��يدگي:  شعبه 29 ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان:  غالمرضا توانائي، 
نشاني:  شهرک كاوه، كوي بوستان، نبش بوستان 4 پ 110، خوانده:  اسداله صفي خاني 
و رستم عسگري پولنجاني، نشاني: هر دو مجهول المكان، خواسته: الزام به انتقال سند 
رس��مي خودروي كاميون به ش��ماره انتظامي 15321- ش��هركرد – 92 مقوم به پنجاه 
ميليون ريال،  گردش��كار:  با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي 
محترم ش��ورا ضمن ختم رس��يدگي با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت 

بصدور رأي مي نمايد:
»رأي قاضي شورا«

در خصوص دعوي غالمرضا توانائي به طرفيت اس��داله صفي خاني و رستم عسگري 
پودنجاني به خواس��ته الزام به انتقال سند رس��مي خودروي كاميون به شماره انتظامي 
15321- ش��هركرد- 92 مق��وم به پنجاه ميلي��ون ريال به نظريه دادخواس��ت تقديمي 
خواه��ان و اوراق و محتوي��ات پرونده و باتوجه به پاس��خ اس��تعالم راهور كه حاكي 
از مالكي��ت خوانده رديف دوم مي باش��د و نيز بلحاظ اينكه خواندگان با وصف ابالغ 
قانوني در جلسه رسيدگي حضور نيافته و ايراد و تكذيبي به عمل نياورده اند لذا دعوي 
مطروحه را با عنايت به اينكه رابطه قراردادي فيمابين خواهان و خواندگان و برقراري 
تسلسل ايادي براي شعبه محرز و مسلم گرديده است وارد دانسته و به استناد مواد 219 
و 220 قانون مدني و ماده 198 قانون آئين دادرس��ي مدني حكم به محكوميت خوانده 
رديف دوم به الزام به حضور در دفترخانه اس��ناد رس��مي و انتقال سندرسمي خودرو 
كاميون كمپرسي مدل 1978 سيستم شورلت كالتوم به شماره انتظامي 15321- شهركرد 
92 در ح��ق خواهان صادر و اعالم مي نمايد و نس��بت به خوانده رديف اول به لحاظ 
اينكه س��ند مالكيت به نام وي صادر و اعالم توس��ط راهور نگرديده است و لذا دعوي 
متوجه وي نمي باشد به استناد بند 4 ماده 84 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي 
صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و بيس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهي 

در اين مرجع خواهد بود.
م الف/ 6833                              شوراي حل اختالف شعبه 29 حقوقي اصفهان

ابالغ
5/295 در خصوص پرونده كالسه 89-506 ش 16 خواهان اكبر محمدي دادخواستي 
مبني بر مطالبه وجه به طرفيت صفر كاظمي تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي 
روز س��ه ش��نبه مورخ 89/6/2 س��اعت 15 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رس��يدگي به اين ش��عبه مراجعه و نسخه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 6835                                  مدير دفتر 16 شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
5/296 كالسه پرونده: 88-906، شماره دادنامه: 89/3/30-347

مرجع رسيدگي:  شعبه 27 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان:  مؤسسه قرض الحسنه 

مهر بس��يجيان ب��ه نمايندگي آقاي مرادعلي نيكوپناه خ رباط اول، نبش خ ش��هيد دكتر 
باهنر،  خيابان الفت، جنب دفترخانه 110، پ 180، وكيل: س��مانه باقري، خواندگان: 1- 
مجيد معلمي 2- بدرالس��ادات رضيان نش��اني:  مجهول المكان، با عنايت به محتويات 
پرونده و نظريه مش��ورتي اعضا شورا ختم رس��يدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت 

بصدور رأي مي نمايد:
»رأي قاضي شورا«

دعوي مؤسس��ه قرض الحس��نه مهر بس��يجيان به نمايندگي آقاي مرادعلي نيكوپناه با 
وكالت خانم سمانه باقري بطرفيت 1- مجيد معلمي و 2- بدرالسادات رضيان بخواسته 
مطالبه مبلغ 8100224 ريال وجه چک ش��ماره 22684 عهده بانک صادرات شعبه 14 
متري طوس به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در يد 
خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از س��وي بانک محال عليه كه ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده با توجه به 
ابالغ نشر آگهي و ماده 70 ق. آ. د.م در جلسه رسيدگي حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه 
اي به اين ش��عبه ارائه ننموده بر ش��ورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 8/100/224 ريال بابت اصل خواسته و سي هزار 30000 ريال بابت هزينه 
دادرسي و همچنين خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه 
آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مركزي برعهده اجراي احكام مي باشد وپرداخت 
60 درصد حق الوكاله وكيل در مرحله بدوي در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. 
 رأي ص��ادره غياب��ي و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين ش��عبه 

مي باشد.
م الف/ 5994                               قاضي شعبه 27 شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ

5/297 در خصوص پرونده كالس��ه 88-1016 خواهان س��عادت مختاري دستگردي 
فرزن��د لطيف دادخواس��تي مبني ب��ر مطالبه وجه يک فقره چک ب��ه مبلغ 4/000/000 
ري��ال ب��ه طرفيت گل پس��ند محمد برنجگاني فرزن��د جعفرقلي تقديم نموده اس��ت. 
وقت رس��يدگي براي مورخ 89/8/2 س��اعت 16:30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل 
از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاش��اني جنب بيمه ايران- 
مجتمع ش��ماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. 
 در ص��ورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصمي��م مقتضي اتخاذ 

مي شود.
م الف/ 6118    مدير دفتر شعبه 25 مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ

5/300 در خصوص پرونده كالسه 89-496 ش 15 خواهان احسان برومند دادخواستي 
مبني بر مطالبه وجه نقد معادل 7/000/000 ريال به همراه خس��ارات وارده و خسارت 
تأخير تأديه به طرفيت مجيد خامس��ي پور تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي 
روز ش��نبه م��ورخ 89/7/17 س��اعت 16:30 عصر تعيين گرديده، ب��ا توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل 
از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاش��اني جنب بيمه ايران- 
مجتمع ش��ماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. 
 در ص��ورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصمي��م مقتضي اتخاذ

 مي شود.
م الف/ 6847    مدير دفتر شعبه 15 مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ

5/301 در خصوص پرونده كالس��ه 89-441 خواهان احسان برومند دادخواستي مبني 
ب��ر مطالبه وجه نقد مبلغ يک ميليون و دويس��ت هزار ريال بانضمام مطلق خس��ارات 
دادرس��ي به طرفي��ت فرزاد خرم زاده تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز 
ي��ک ش��نبه مورخ 89/6/28 س��اعت 3:30 عصر تعيي��ن گرديده، با توج��ه به مجهول 
المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل 
از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاش��اني جنب بيمه ايران- 
مجتمع ش��ماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. 
 در ص��ورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصمي��م مقتضي اتخاذ 

مي شود.
م الف/ 6848    مدير دفتر شعبه 29 مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان
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قهوه خانه، نامی آشنا برای همگان 
اس��ت و از جمله مش��اغلی است 
كه از آغاز؛ اسمش با آنچه توليد و 
عرضه می كرده، همخوانی نداشته 
است و به همين جهت، در برهه ای 
سعی شده نامش را تغيير دهند، تا 
اسم و ماهيت كاری اش هماهنگ 
شود و نامش را چايخانه گذاشتند 
 چون از حدود پانصد سال پيش كه 
قهوه خانه در ايران ظهور و حضور 
پيدا كرد؛ كمتر و ش��ايد به ندرت 
ديده ش��ده بود ك��ه در آنجا قهوه 
عرضه ش��ود و پيوسته مشتريان با 
 چای، مورد پذيرايی قرار می گرفتند. 
قهوه خانه ها در گذر زمان، همان 
گونه كه با شاهنامه خوانی و داستان 
سرايی و نقالی، در ترويج تاريخ و 
فرهنگ و ادب و نيز تبادل افكار و 
معرفی آثار در ايامی خاص، نقش 
مهمی را ايفا كرده اند؛ در برهه ای 
ني��ز به خاطر برپاي��ی دود و دم در 
بسياری از آنها و حضور افراد ناباب 
اعتبار خود را از دست دادند كه شايد 
در تغيير نام قهوه خانه به چايخانه 

هدف تنها يكس��ان سازی نام و ماهيت پذيرايی اين 
حرفه نبوده بلكه بخش��يدن هويتی م��ورد قبول تر 
نيز مدنظر قرار داش��ته است. اما با وجود تبليغات و 
تأكيداتی كه به عمل آمد نام جديد هرگز نتوانست آن 
گونه كه بايد و شايد جای نام اوليه را بگيرد همچنان 
كه تغيير نام و تالش در جهت بازگشت »قهوه خانه« 

به دوران پر رونق و پرآوازه گذشته نيز مؤثر نيفتاد. 
آغاز به کار 

گفته می ش��ود؛ قهوه خانه در ايران به س��ال ها قبل 
از ورود چ��ای ب��از می گردد و اولين ب��ار دو برادر 
آلمانی كه برای آم��وزش ارتش به ايران آمده بودند 
آن را افتتاح كردند و در آن قهوه می فروختند. سال ها 
 بعد و با كش��ت چای در ش��مال ايران كه سوغات 
كاشف السلطنه از هند بود، هرچند قهوه خانه هنوز 
همان »قه��وه خانه« ب��ود اما چای خ��وش طعم و 
خوش عطر ايران كه به مراتب از اجداد هندی خود 
مرغوب تر بود جای قهوه را گرفت. نخستين قهوه 
خانه ها در ايران، در دورة صفويان، و به احتمال زياد 
در زمان س��لطنت شاه طهماسب )930-984ق(، در 
شهر قزوين پديد آمد و بعد در زمان شاه عباس اول 
)996-1038ق( در ش��هر اصفهان توسعه يافت. اين 
شهر دومين مكانی است كه در آن »قهوه خانه« داير 
شده اس��ت و اصفهان يكی از مهمترين استان های 
كش��ور در گس��ترش قهوه خانه ها بوده و نيز قهوه 
خان��ه ها، محلی برای تجمع مردم و رد و بدل كردن 
اطالعات و ط��رح مباحث اجتماعی و سياس��ی و 
اقتصادی و فرهنگی بوده اس��ت. گفته می شود شاه 
عب��اس صفوی برخی ميهمانان مهم خود را به قهوه 
خانه ها می برده و در آنجا پذيرايی می كرده است و 
در اين باره داستان های بسياری وجود دارد از جمله 
آن كه وی با لباس مبدل س��اعاتی از ش��بانه روز، را 
با حضور در قهوه خانه ها به كسب اطالعات دقيق 
از وضع زندگی و مش��كالت و م��ردم و ارزيابی از 
مأموران حكومتی می پرداخته است. انتقال پايتخت 
از اصفهان به تهران كه در زمان آغا محمد خان قاجار 
انجام گرفت، موجب گسترش بيشتر قهوه خانه ها 
گرديد و براساس اسناد موجود، در آن زمان در شهر 
تهران كه جمعيتی حدود 250 هزار نفر داشته تعداد 
قهوه خانه ها به 4 هزار و 300 تا 4 هزار و 500 باب 
رسيد كه اين خود نشان از رونق و اهميت قهوه خانه 

در جامعه آن روزگار است. 
جامعه سنتی 

ش��هرهايی مثل اصفهان و تهران، يكی از مراكز مهم 
شكل گيری قهوه خانه ها بود. در جامعة سنتی قديم، 
زورخانه نهادی مقدس برای پ��روردن تن و اندام و 
نيرومند كردن انديشه و اخالق بود. پس از جا افتادن 
قهوه خان��ه، در ميان مردم، زورخانه و قهوه خانه دو 
نهاد پيوسته و نزديک به هم را در راه تقويت روحيه 
ملی و مذهبی مردم در جامعه ش��كل دادند. فضای 
زورخانه و قهوه خانه ه��ر دو از هوای عطرآگين و 
نيرو بخش خصلت های پهلوانی و سلحش��وری و 
رفت��ار و اخالق جوانم��ردی و ايثارگری آكنده بود. 

در و ديوار س��اختمان زورخانه و قهوه خانه با نقش 
و نگارهايی از پيكرة پهلوانان اس��اطيری، حماسی و 
ملی و مذهبی، صورت شاهان افسانه ای و تاريخی، 
پهلوانان و جوانمردان جامعه، پوشيده بود. زورخانه 
كاران و قهوه خانه نشينان چشم وگوششان پيوسته با 
شكل و شمايل پهلوانان تاريخ قومی و دينی و وصف 
بيان دالوری ها و مردانگی های حماس��ه سازان، در 
تماس بود و هر چه می ديدند و می ش��نيدند قصة 
قهرمانی ها و رادمردی ها بود و بس. زورخانه كاران 
و قهوه خانه روها )بعد از اين كه قهوه خانه به مرور 
نهادی همگانی و مردمی شد( همه اهل پيشه بودند و 
به تودة مردم كوچه و بازار تعلق داشتند. پيشه ورانی 
بودند از جمع بزاز، حالج، دباغ، نداف، كفاش، نقاش، 
كالهدوز، س��الخ، كله پز، نانوا، ماست بند، مسگر، 
رزاز، نجار، آهنگر، قفل س��از، خياط، صحاف، قناد، 
طواف، خراط و... اين م��ردان در گود زورخانه، تن 
را با »ميل« و »كباده« و »سنگ« و »تخته شنا« و روان 
را با آداب و اخالق جوانمردی، ورز می دادند، و در 
عرصه قهوه خانه انديشه را با شعر و قصه و داستان، 
بازگوئی و تكرار داس��تان نبردهای رستم دستان، با 
پهلوانانی چون اسفنديار و سهراب، و جنگ های امير 

مؤمنان با اهريمنان دين و مذهب می پروردند. 
 »عبداله جبل آملی«، كارشناس عالی سازمان ميراث 
فرهنگی می گويد: پيش از انقالب و با تغيير شرايط 
آداب و رس��وم قهوه خانه ها، وجهه اين مكان های 
اجتماعی دچار دگرگونی ش��د و آن فضای تبادالت 
روزمره مردمی به محل��ی برای تجمع افراد بيكار و 
گاهی فاس��د بدل ش��د. اين موضوع، بهانه ای برای 
بستن قهوه خانه ها گرديد و به اين ترتيب بسياری 
از آن ها تعطيل ش��دند. اين ماجرا تا انقالب و حتی 
 پ��س از آن ني��ز ادامه داش��ت و همين ط��ور تعداد 
قه��وه خانه ها كم می ش��د. ام��ا در اصفهان تالش 
هايی برای برپايی قهوه خانه های سنتی با محوريت 
گردش��گری و تجمع افراد مقب��ول اجتماعی، انجام 
گرفت كه البته نتايج كوتاه مدتی داشت. جبل آملی 
در اي��ن باره می گويد: از جمل��ه اين قهوه خانه ها 
می توان به راه ان��دازی قهوه خانه پل خواجو و پل 
چوبی اصفهان اشاره كرد. هرچند اين قهوه خانه ها 
در ابتدا فعاليت خوبی را شروع كردند و حتی يكی 
از آن ها با معياره��ا و ابزار قهوه خانه ای راه اندازی 
ش��د اما دوام نياوردند و به مرور زمان تعطيل شدند. 
جبل آملی می گويد: قهوه خانه در اصفهان زياد بود 
اما بعضی از آن ها ش��اخص بودند. تصاويری كه از 
ميدان نقش جهان در دوران قاجار گرفته شده نشان 
می دهد كه نزديک سردر قيصريه، قهوه خانه ای بوده 
كه تا چندين سال به فعاليت خود ادامه داده است و 
احتماالً به مرور زمان بسته شد. همچنين مشابه اين 
تصاوير از خيابان چهارباغ نشان می دهد كه يكی دو 
قهوه خانه هم در اين خيابان بوده است كه آن ها نيز، 
سرنوشتی مشابه قهوه خانه ميدان نقش جهان داشتند. 
گفته می ش��ود كه در برخی از اين قهوه خانه های 
تاريخی كه امروز از بين رفته اند ش��اهنامه خوانی و 

نقالی می شده است و حتی برخی 
 از آن ه��ا ب��ه نقاش��ی های زيبای 

قهوه خانه ای آراسته شده بودند. 
جبل آمل��ی می گويد: بر اس��اس 
اطالعات موج��ود تاريخی، مردم 
جمعه ها ب��ه اين قه��وه خانه ها 
می رفتند و به صحبت های نقال و 
شاهنامه خوان گوش می دادند. اما 
قهوه خانه ها مركز تبادالت اجتماعی 
هم بود. مردم در قهوه خانه ها جمع 
می شدند و اخبار روز را با هم مرور 
می كردند. گاهی اين قهوه خانه ها 
 محل تبادل اطالعات سياسی و حتی 
تصميم گيرهايی، در اين زمينه هم 
می شد كه گفته می شود چايخانه ای 
در ميدان نقش جهان، چنين نقشی را 
در دوره پهلوی، بر عهده گرفته بود 
و حتی محل جمع شدن شاخه ها 
و گروه های سياسی مختلف بوده 
 است كه در همان زمان نيز تعطيل 

می شود. 
اما احياء سنت قهوه خانه ای از جمله 
مباحثی است كه هنوز چندان مورد 
توجه سازمان ميراث فرهنگی قرار 
نگرفته است. البته اين موضوع داليل خاص خود را 
دارد اما اگر هم مورد توجه قرار نگيرد، به زودی شاهد 
مرگ كامل اين بخش از فرهنگ خود هستيم.»حسن 
محب علی«، يكی ديگر از كارشناسان عالی سازمان 
ميراث فرهنگ��ی دراين ب��اره می گوي��د: وقتی از 
ساماندهی و احياء قهوه خانه ها صحبت می شود، 
ذهن به طرف مرمت يک بنای تاريخی می رود. اين 
درحالی است كه ما به لحاظ معماری قهوه خانه های 
ويژه ای نداش��ته ايم و اگر قرار اس��ت در اين زمينه 
احيايی صورت بگيرد بايد در مردم شناسی و آداب 
سنت قهوه خانه ای، كاری انجام شود. محب علی در 
ادامه گف��ت: البته تالش هايی در اين زمينه صورت 
گرفته اس��ت. تبديل برخی اماكن تاريخی از جمله 
حمام ها و خانه های تاريخی به محل رستوران ها 
و فضاهای سنتی، تالشی در اين جهت بود اما سنت 
قهوه خانه ها خيلی پيچيده تر و وسيع تر از عملكرد 
اين رستوران های سنتی بوده و هست. محب علی 
تأكي��د كرد كه؛ تجمع افراد بيكار و فاقد ارزش های 
اجتماعی در قهوه خانه ها باعث كاهش سطح كيفی 
روابط اجتماعی و همچنين ارزش های مردم شناسی 
اين مراكز ش��د. مص��رف ترياک و م��واد مخدر در 
دوره ای از فعاليت های قهوه خانه ای منجر به تجمع 
افراد ناباب شد و به همين علت آن هايی كه قهوه خانه 
را محلی برای بازديد ه��ای روزانه و بحث و تبادل 
نظر های ساده اجتماعی می ديدند، از آن جا رفتند. 
در يک دوره اهالی يک محل و يا روستا به قهوه خانه 
می رفتند و ساعتی را به گفتگو درباره مسائل اجتماعی 
می پرداختند. چای می نوشيدند و قليان می كشيدند 
 و در اي��ن ميان نيازهای خ��ود را به منظور دريافت 
تازه تري��ن اخبار و مباحث سياس��ی روز بر طرف 
می كردند. با آمدن راديو قهوه خانه ها رونق خاصی 
گرفت و اين مكان تبديل به دريافت اخبار روز از طريق 
راديو نيز شد. به گفته وی، احيای اين فضای سنتی؛ 
زندگی كردن بخشی از فرهنگ ارتباطات اجتماعی و 
اصيل ايرانيان است. اگر قرار است كه قهوه خانه ها 
 احياء شوند بايد در اين مسير حركت كرد. محب علی 
با اشاره به تالش هايی كه پيش از اين انجام شده گفت: 
در دوره مرحوم كازرونی )رئيس سابق سازمان ميراث 
فرهنگی( بخشی از كاخ موزه چهل ستون به فضای 
قهوه خانه ای بدل ش��د تا اين سنت، بار ديگر احياء 
شود. اما اين طور نشد و در يكی از بازديدها، متوجه 
شديم كه اين قهوه خانه نيز محل تجمع افراد ناباب 
شده و حتی امنيت موزه را هم به خطر انداخته است. 
به همين علت مرحوم كازرونی دس��تور بسته شدن 
قهوه خانه را داد. وی در پايان گفت: اگر قرار است كه 
قهوه خانه ها با همان فضای سنتی و اجتماعی احياء 
 ش��ود بايد مورد حمايت، توجه و همچنين مراقبت 

قرار گيرد. 
بدنامی قهوه خانه ها در يک دوره زمانی، باعث شده 
تا حتی با احياء اين س��نت قديمی، دوباره به سمت 
 فس��اد و يا مح��ل مصرف ترياک و اي��ن قبيل مواد 

برود. 

قهوه خانه در روزگار گذشته و حال

»پنجمين جشنواره ميراث 
فرهنگی و رسانه«، »سومين 
جش��نواره گردشگری و 
رسانه« و »دومين جشنواره 
دست ها و نقش ها؛ صنايع 
دستی و هنرهای سنتی، در 
آينه رسانه« سازمان ميراث 
فرهنگی، صنايع دس��تی 
و گردشگری، همزمان با 
بزرگداشت روز خبرنگار 

كليد خورد. به گزارش ايرنا، دبير ستاد برگزاری جشنواره های رسانه ای سازمان 
ميراث فرهنگی، گفت: فراخوان جش��نواره های س��ه گانه سازمان، تهيه شده 
اس��ت و در روزهای آتی، به دس��ت اصحاب رسانه در سراسر كشور خواهد 
رس��يد. »حسن محسنی« در مورد شرايط ش��ركت در اين جشنواره ها، اظهار 
داشت: اصحاب رسانه می توانند آثار توليدی خود را در قالب خبر و گزارش: 
خبری، توصيفی، تحقيقی و تحليلی، گفتگو، مقاله، يادداشت، سرمقاله و عكس 
مطبوعاتی، به دبيرخانه اين جشنواره ها ارسال كنند. وی، افزود: خبرنگاران و 
ساير پديدآورندگان آثار رسانه ای، می توانند: آثار مكتوب خود را در محورهای 
موضوعی جش��نواره های رسانه ای سازمان و در حوزه های: ميراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری، تا سقف 5 اثر در هر حوزه، به دبيرخانه ارسال كنند. 
محسنی گفت: عالقمندان به شركت در جشنواره های رسانه ای سه گانه سازمان 
ميراث فرهنگی، می توانند آثار خود را تا 31 شهريورماه به دبيرخانه جشنواره های 
رسانه ای، واقع در سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری و يا به 
صندوق پستی 1343711167 ارسال كنند. وی، افزود: همچنين برای دريافت 
فراخوان و اخبار و اطالعات جش��نواره، می توان در روزهای آتی به نش��انی 
اينترنتی www.chtn.ir مراجعه كنند. محسنی، با بيان اينكه: عالوه بر ارسال 
jashnvareh. اثر، به نشانی اينترنتی »word« اصل يا تصوير اثر، بايد نسخه

rasaneh@yahoo.com ارس��ال ش��ود، ادامه داد: آثاری كه بدون نس��خه 
word باش��ند، از برنامه های رسيدگی حذف می ش��وند. وی با اعالم شماره 
تلفن 66019698 برای هرگونه تماس با دبيرخانه جشنواره های رسانه ای، افزود: 
جزييات تفصيلی و برنامه های جانبی جشنواره های امسال بزودی، از طريق 

دبيرخانه جشنواره ها اعالم خواهد شد.

کاوش های باستان شناسی، در تپه اشرف اصفهان
در ادامه كاوش های باستان شناسی، در تپه اشرف اصفهان، آثار معماری از قرون 
اوليه اسالمی كشف شده، كه نشان می دهد: قلعه دوران ساسانی، در قرون اوليه 
اسالمی با تغييراتی مورد استفاده مجدد، قرار گرفته است. كه: بر از يافته های بدست 

آمده می توان سير تكامل معماری ايرانی، را در اين تپه باستانی مشاهده كرد.
»عليرضا جعفری زند«، سرپرست هيات باستان شناسی تپه اشرف اصفهان، درباره 
يافته های جديد باستان شناس��ی در اين تپه گفت: پيش از اين بقايای يک قلعه 
ساسانی، در تپه اشرف اصفهان، كشف شد، اما در ادامه كاوش ها، به بخش های 
بازس��ازی شده ای برخورديم كه نشان از استفاده قلعه، در دوره »آل بويه«، يعنی 
حدود قرن چهارم هجری دارد. وی در ادامه گفت: سفال های بدست آمده و شيوه 
ساخت بازسازی قلعه، با آجرهايی كه شباهت زيادی به آجرهای استفاده شده در 
پل شهرستان و مسجد جامع اصفهان، از دوره آل بويه دارد، اين موضوع را كه قلعه 
ساسانی، در دوره آل بويه، مورد استفاده قرار گرفته است اثبات می كند. وی، درباره 
نوع استفاده از قلعه ساسانی، در دوره آل بويه گفت: اظهار نظر در مورد كاربری 
اين قلعه در دوره آل بويه هنوز، زود است ولی دست آوردهای ما بسيار قابل توجه 
بوده و با استناد به آثار به دست آمده، به خوبی می توان سير تكامل معماری ايرانی 
را در اينجا مشاهده كرد.  سرپرست گروه كاوش تپه اشرف، درباره سفال هايی كه 
به تازگی در كاوش های تپه اشرف به دست آمده، گفت: »در كاوش های اخير، 
چند قطعه سفال لعاب دار دوره ساسانی، كه برخی از آن ها، دارای نقش های قالبی 
هستند و همچنين تعدادی سفال دوره اوليه اسالمی يافت شده است. جعفری زند، 
درباره ويژگی های سفال های به دست آمده گفت: سفال هايی كه ما در اليه های 
تاريخی تپه اش��رف به دست آورديم هيچكدام جديدتر از قرن چهارم هجری 
نيست، و اين نشان می دهد كه تا روی كار آمدن صفويه، و حمله اشرف افغان، كه 
كاخی را روی اين تپه ايجاد كرد، هيچ فعاليتی در اينجا انجام نگرفته است، يعنی: 
دست كم يک وقفه ای در حدود 600 سال، در اين تپه اتفاق افتاده و سپس مدفون 
شده و امروزه مورد كاوش قرار می گيرد. وی، درباره اهميت سفال های به دست 
آمده افزود: اطالعات زيادی از آثار تاريخی قرون اوليه اس��المی در اصفهان در 
دست نيست اما با طبقه بندی سفال های به دست آمده در اين سايت، كه مربوط به 
دوره ساسانی تا قرون سوم و چهارم هجری است، امكان گاه نگاری و طبقه بندی 
سفال اصفهان مربوط به پيش از قرن چهارم، هجری فراهم شده است كه تاكنون 
انجام نشده بود و به عنوان يک مطالعه پايه در آينده می تواند مورد استفاده تمام 

باستان شناسانی قرار بگيرد، كه در مورد اصفهان كار می كنند.

 رئيس س��ازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان اصفهان، با 
بيان اينكه پرونده های ثبتی مساجد جامع اصفهان،كاشان، اردستان، نائين و نطنز، 
ب�رای اين منظور آماده ش��ده است افزود: پرونده بقيه مساجد نيز در حال تهيه 
است. »اسفنديار حيدری پور« گفت: امسال 70 ميليارد ريال اعتبار، برای نگهداری 
 ب�ناها و آثار تاريخی اس��تان اصفهان اختصاص يافت. وی، با اش��اره به جذب 
صد درصدی اعتبار پارسال اف�زود : پ�ارسال برای نگهداری، مرمت و بازسازی 

بناهای تاريخی استان اصفهان، بيش از 130 ميليارد ريال هزينه شد. 
حيدری پور با اشاره به اينكه ازمجموع10 باغ تاريخی ثبت شده ايرانی در فهرست 
آثارجهانی، 2 باغ شامل چهلستون اصفهان و فين كاشان در استان اصفهان واقع 
اس��ت گفت: تا 2 ماه آينده، كارشناسان يونسكو برای بازديد اين 2 باغ به اين 
استان می آيند. رئيس سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان 
اصفهان، به ساخت اولين سايت گنجينه كشور در تپه های سي�لک كاشان اشاره 
كرد و گفت: اين طرح با همكاری اين سازمان و دانشگاه تهران در حال اجرا و 
برای مطالعات آن 2ميليارد و100 ميليون ريال هزينه شد. تپه های سيلک، يكی 
از مهمترين محوطه های پيش از تاريخ در فالت مركزی و در ق�لب ايران است 
و قديمی ترين روستای شناخته شده در اين تپه ها 6 تا هفت متر از اليه های 

نوسنگی را در خود جای داده است.

آغاز جشنواره هاي سه گانه رسانه اي 
سازمان ميراث فرهنگي

کشف آثاري تازه از قرون اوليه اسالمي 
در تپه اشرف اصفهان

 معرفی13مسجد اصفهان؛
 برای ثبت جهانی

 مردمك

عالقمندی توريست های خارجی برای اقامت در خانه های تاريخی و استاندارد سازی و ارتقای 
كيفيت هتل  و هتل آپارتمان ها چندی است در دستور كار متولی گردشگری كشور قرار گرفته، 
اين در حالی است كه برخی كارشناسان ارشد هتلداری، بر اين باورند: گردشگر خارجی برای 
اقامت در هتل های استاندارد به ايران نمی آيد و نياز ما برای گسترش توريسم گونه ای ديگر از 

مراكز اقامتی است كه به آن توجهی نمی شود.
برای يک توريس��ت اروپايی انتخاب سختی نيست كه در يک هتل 7 ستاره واقعی، با تمامی 
امكانات »در كشور خود«، يا اقامت در هتل 5 ستاره ای در ايران باشد. انتخاب ميان همان هتل 
7 ستاره كه بارها در آن اقامت كرده و يا اقامت در خانه ای روستايی در يک شهر تاريخی ايران. 
تجربه حضور گردشگران خارجی در ايران همواره مؤيد اين موضوع بوده است كه توريست ها 
حضور و اقامت در خانه های تاريخی را ترجيح می دهند، چراكه حضور در خانه های تاريخی 
تجربه جديدی از نوع متفاوتی از زندگی را ارائه می دهد. اصغر ژيان دربندی، كارشناس ارشد و 
مدرس هتلداری نيز، با تأييد مطلب فوق، گفت: توريست خارجی كه به ايران می آيد، به دنبال 
هتل استاندارد نيست و ترجيح می دهد در اماكن اقامتی تاريخی، سنتی و يا حتی روستايی، اقامت 
كند. وی، با انتقاد از طرح های استاندارد سازی هتل ها كه چندی است توسط سازمان متولی امر 
گردش��گر، به اجرا درمی آيد، افزود:  سازمان ذيربط به جای هزينه  كردن برای استاندارد هتلها، 
بايد به فكر ارائه تس��هيالت به اقامتگاه های بومی و محلی، برای افزايش كيفيت خدمات آنها 
باشد چرا كه توريست های ورودی، همواره اينگونه مراكز اقامتی را به هتل های استاندارد ايران 
ترجيح می دهند. دربندی در ادامه يادآور شد: بكار بردن واژه استاندارد در هتلداری بی معناست 
چراكه امروزه در صنعت هتلداری، از استاندارد مهم تر داريم، از خوب بهتر داريم و از بهتر هم 
بهتر. در حرفه بين المللی هتلداری كه با فرهنگ های گوناگون ارتباط دارد و رقابت حرف اول 
را می زند استانداردسازی بی مورد است و نه تنها طرح موفقی نيست، بلكه باعث صدمه زدن به 
صنعت هتلداری و دلسرد كردن سرمايه گذاران خواهد شد. بهتر است به جای تطبيق استاندارد، 
حس رقابت را به وجود آورند. وی افزود: همچنين عنوان می ش��ود كه در طرح های استاندارد 
س��ازی هتل ها تمام معيارهای جهانی ساختمان و نيروهای انسانی هتل رعايت شده است اما 
 هيچگاه اين معيارهای جهانی، منتشر نمی شود چرا كه معياری جهانی برای استاندارد سازی هتل 
وجود ندارد. با اين حال، شايس��ته اس��ت مجريان طرح حداقل تغييرات هتلها را قبل و بعد از 
استانداردسازی اعالم كنند تا هتل های سراسر كشور نيز با شيوه های استاندارد سازی آشنا شوند. 
اين كارشناس هتلداری با انتقاد از طرح استاندارد سازی هتل ها، عنوان كرد: توريست ورودی، 
نيازی به هتل استاندارد ندارد و تأكيد كرد: ياد كردن از معيارهای جهانی برای استاندارد سازی 
هتل های ايران، هنوز زود است. به عنوان نمونه در آئين نامه های وزارت بهداشت برای هتل ها 
عنوان شده كه به براي رعايت مسائل بهداشتی بايد ديوار رستوران هتل تا يک متر سنگ شده و 

كف رستوران نيز موكت نباشد. اين در حالی است كه رستوران هتل های پر ستاره جهان از اين دو 
بند مستثنی هستند. كف رستوران هايشان موكت است و ديوارها نيز سنگ نيست. با توجه به اين 
تناقض ها در معيارهای ايران و جهان، اگر هتلی در ايران، كف رستورانش را موكت كرده باشد، 
استاندارد هست يا نيست؟ در بندی، در پايان افزود: ايده های خالق؛ اين توانايی را دارند كه درآمد 

حاصل از حضور گردشگر در يک خانه روستايی را بيشتر از يک هتل 4 ستاره كنند.
میل به زندگی سنتی، در گردشگران 

هتل های سنتی در كنار احياء خانه های تاريخی، باعث ايجاد عالقمندی و ميل زندگی سنتی برای 
گردشگران خارجی شده است. اين عالقمندی، تا آنجايی پيش رفته كه گفته می شود، امروزه 
گردشگران خارجی كه به يزد سفر می كنند، زندگی سنتی در اين هتل ها را بيشتر دوست دارند. 
به گزارش ميراث فرهنگی: از عمر ساخت هتل های سنتی در ايران، سال های زيادی نمی گذرد 
و ط��ی يک دهه گذش��ته اين فكر و ايده كه به نوبه خود چن��د محور فرهنگی را با هم دنبال 
می كند بيشتر از قبل به عمل تبديل شده و به طور مثال در شهری مثل يزد 22 هتل سنتی ايجاد 
شده است. احياء خانه های تاريخی فرسوده،كه در آستانه ويرانی كامل بودند، يكی از محور های 
فرهنگی س��اخت هتل های سنتی بود؛ اما جاذبه و ميل زندگی سنتی برای خارجی هايی كه به 
ايران می آيند روی ديگر سكه ساخت هتل های سنتی است. همين امر باعث شده، تا راهنمايان 
گردشگری و كسانی كه فعاليت همراهی گردشگران خارجی در بافت های تاريخی را دارند، 
ب��ا معرفی اين مكان ها،  به معرفی فرهنگ زندگی ايرانی نيز بپردازند. »مصطفی فاطمی«، يكی 
از فعاالن حوزه ميراث فرهنگی و گردشگری يزد و عضو انجمن دوستداران ميراث فرهنگی 
)خشت خام( در اين  باره گفت: در اين موضوع كه گردشگران خارجی ميل به زندگی سنتی 
را به رفاه در هتل های چندستاره، ترجيح می دهند شک نكنيد. آن ها به يزد می آيند و اقامت در 
هتل های سنتی را در اولويت برنامه هايشان قرار می دهند. وی، در ادامه گفت: گردشگرانی كه به 
ايران سفر می كنند ديد متفاوتی نسبت به گردشگرانی كه به كشورهای اروپايی سفر می كنند،  
دارند. شايد گردشگران مسافر اروپا، دنبال تفريحات ديگری هم باشند اما ايران با گستره فرهنگی 
و تاريخی، پذيرای گردشگران فرهنگی است و همين امر باعث می شود »هتل های سنتی«، انتخاب 
شوند. گردشگرانی كه به ايران سفر می كنند جويای فرهنگ و پيشينه تاريخی اين كشور هستند، 
عالقمندند و هتل های سنتی، امكانی برای رسيدن به اين هدف هستند. اما اين تصور وجود دارد 
كه شايد هتل های سنتی برای گردشگران داخلی چندان جذاب نباشد؛ فاطمی معتقد است: ميل به 
حضور گردشگران داخلی در هتل های سنتی شايد كمتر از گردشگران خارجی باشد، اما از درصد 
قابل توجهی برخوردار است. وی، در اين باره می گويد: ايران جهانی در يک مرز است. شما وقتی 
از شهری به شهر ديگر و به خصوص از استانی به استان ديگر می رويد با تغيير گويش و فرهنگ 
و انديشه آنان مواجه می شويد.  همين امر باعث می شود گردشگران داخلی با ورود به شهری مثل 
يزد، ميل به زندگی به سبک يزدی ها داشته باشند. به اين ترتيب در بافت تاريخی و هتل های سنتی 
ساكن می شوند. اما آنچه در اين ميان مهم است، اهميت بخشيدن به ساخت هتل های سنتی، به 

عنوان نياز امروز گردشگری خارجی است. 
فاطمی، در اين  باره معقتد اس��ت: به اندازه تالش كنيم، قادر به س��اخت هتل هايی با كيفيت و 
استاندارد جهانی نيستيم. س��رمايه ما برای آن كه گردشگر را راضی نگه داريم همين هتل های 
سنتی است. زيرا گردشگران از خيلی كاستی  ها و كمبودهای اين هتل ها چشم پوشی می كنند و از 
شهرهای تاريخی می روند. از سوی ديگر هتل های سنتی كه پيش از آن خانه های سنتی بودند، 
در بافت های تاريخی واقع شده اند كه در يک دور ه ای به دليل رفتن ساكنين بومی، محل زندگی 
مهاجرين و غير بومی ها شده است. همين موضوع امنيت در بافت تاريخی را دچار اشكال كرده 
است. فاطمی، در اين  باره می گويد: گردشگری كه به هتل های سنتی مراجعه می كند مايل است 
كه وسيله نقليه اش در جای امنی نگهداری شود و زمانی كه در بافت قدم می زند، امنيت كاملی 
داشته باشد. اما اين مشكل هنوز در بافت تاريخی حل نشده است. وی، در ادامه می افزايد: البته 
اين مشكل همه آثار تاريخی است. به طور معمول آثار تاريخی نيز در بخش های تاريخی كه از 
آن به عنوان بافت تاريخی، نام برده می شود وجود دارند. به اين ترتيب، وضعيت گردشگرانی 
كه در هتل های سنتی اقامت ندارند ولی به آثار تاريخی شهرها سرک می كشند هم وجود دارد. 
اما امروزه وضعيت امنيتی بهتر شده و مردم با درآمدساز شدن بافت های تاريخی به خانه  هايشان 
برگشته اند و وضعيت فرهنگی بافت هم رو به بهبود است. فاطمی ساخت و سازهای غير مجاز 
در بافت تاريخی را به عنوان بخشی از خدمات رسانی به زيان آن می داند و می گويد: برای بهبود 
وضعيت فرهنگی بافت تاريخی، دست به ساخت مراكز فرهنگی از جمله: كتابخانه با ارتفاع 
غيرمجاز می زنند كه همين امر باعث مخدوش شدن بافت تاريخی و مرگ تدريجی آن می گردد. 
به گفته وی ايجاد هتل های سنتی در بافت تاريخی يزد باعث افزايش قيمت زمين شده و به اين 
ترتيب دوباره شرايط فرهنگی بافت به حالت گذشته خود و بومی شدن منطقه برمی گردد. وی، 
در پايان وضعيت گردشگری يزد را از جمله معضالت هتل های سنتی ياد كرد و گفت: ركود 
گردشگری در تابستان امسال بی سابقه بوده و باعث كاهش گردشگران در منطقه شده است كه 
در دراز مدت می تواند زيان بار باشد. در حال حاضر يزد با 22 هتل سنتی بيشترين مراكز اقامتی 
سنتی را برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم كرده است. با اين حال گرمای تابستان اين 
شهر ركود گردشگری را به همراه داشته و هنوز معلوم نيست كه در فصل های آتی اين مشكل 

حل می شود يا نه؟

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان 
گف��ت: جذابيت های آث��ار تاريخی 
اصفهان، شمار گردشگران اين شهر را 
افزايش داده است. » ابوالفضل قربانی« 
در گفتگ��و با ايرنا، افزود: س��فرهای 
هموطنان و گردش��گران خارجی، به 
اين شهر را نمی توان مقطعی دانست و 

اين امر هميشگی است. 
وی اظهار داش��ت: بايد ب��رای ايجاد 
حداق��ل امكان��ات اقامت��ی و رفاهی 
گردشگران اين شهر، تالش بيشتری 
ص��ورت گي��رد. وی تصري��ح كرد: 
شهر مقدس مشهد س��اليان دراز زائر 
و گردش��گر دارد و به مرور امكانات 
جذب و مراكز اقامتی آن شهر با رشد 
كمی و كيفی روبرو ش��ده اس��ت اما 
شهر اصفهان آنچه كه دارد از گذشته 
نس��بتاً دور بوده اس��ت و حتی برای 
پاس��خگويی به نياز ش��هروندان اين 
ش��هر نيز، حتی ب��ا محدوديت هايی 
مواجه می باش��د. سخنگوی شورای 
اسالمی شهر اصفهان يكی از اقدامات 
زيربنايی برای پاس��خ به نياز مسافران 
را، ايجاد مجموعه های اقامتی موسوم 
به »كم��پ« عنوان كرد و گفت: ايجاد 

كمپ های 
مسافری در 
ش��هر  اين 
دوره  در 
له  چهارسا
اس��تاندار 
ب��ا  قبل��ی 
ي��ت  جد
پيگيری شد 
اما اكنون يا 

اطل��اع رسانی شفاف در زمينه ايجاد 
آنها  نمی شود  و يا تب و تاب ساخت 

آنها درحالت ركود قرار دارد.
وی افزود: در مبادی ورودی شهر يک 
مجموعه اقامتی مناسب برای سرويس 
دهی كامل به گردش��گران بايد ايجاد 
ش��ود اما انجام اين مهم از عهده يک 
نهاد يا دس��تگاه خاص بر نمی آيد و 
هماهنگی و همدلی نهادهای ذيربط را 

می طلبد. 
وی، اس��تانداری، ش��هرداری، ميراث 
فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی، 
آموزش و پرورش و پليس را از جمله 
دستگاه هايی نام برد كه می توانند برای 
ايجاد اين كمپ ه��ا كمک فكری و 

عملی كنند. 
ق��ربان��ی 
همچني��ن 
دي����دگاه 
اس��ت�اندار 
اصفه���ان 
درب����اره 
ايجاد ست�اد 
ئم���ی  ا د
ت  تسهيال
سف�ر در است��ان را با ارزش خوان�د 
و آم��ادگی مجموعه مديريت شهری 
برای س��اخت اينگونه مراكز را اعالم 
كرد و افزود: می توان بخشی از بودجه 
هايی ك��ه صرف موضوع��ات ديگر 
می ش��ود را به اين منظور تخصيص 
داد. وی يادآور شد:مكان های تاريخی 
اصفهان در مقايسه با شهرهای ديگر، 
بس��يار ج��ذاب و ديدن��ی اس��ت و 
همچنين ب��رای ورود به برخی از اين 
مكان ها نيازی به تهيه بليت نيست و 

بازديد از آنها رايگان است. 
وی از جمله اي��ن مكان ها را؛ ميدان 
ام��ام)ره(، پل های تاريخ��ی مارنان، 
خواجو، س��ی و س��ه پل و شهرستان 

برشمرد. 
وی با بيان اينكه درش��هرهای ديگر، 
ب��رای دي��دن آث��ار تاريخی بس��يار 
كوچک بايد بليت تهيه ك��رد، افزود: 
يک گردش��گر داخلی و يا خارجی با 
ورود به ميدان امام اصفهان احس��اس 
می كند همه درهای اين شهر به روی 
او گش��وده می ش��ود و اينها مواردی 
است كه اشتياق و رغبت گردشگران 
 را برای س��فر ب��ه اصفه��ان افزايش 
می دهد. قربانی، تعداد مسافران تابستان 
س��ال جاری اصفهان را در مقايسه با 
سال گذشته با رشد چشمگير عنوان 
كرد و گفت: به همين منظور فضاهای 
مناسبی برای اس��تقرار مسافران پيش 
بينی ش��ده كه مهمترين آنها مجموعه 
 »باغ غدير« در نقطه شرقی شهر اصفهان 

است. 
وی اظهارداش��ت: در اي��ن مجموعه 
تعداد وسايط نقليه مسافران، شب ها 
ب��ه چند هزار دس��تگاه می رس��د و 
مس��افران ب��ا اقام��ت در اي��ن مكان 
ازخدمات ض��روری در قالب خريد 
 و ي��ا اج��اره چ��ادر و پتو به��ره مند 

می شوند. 

 توریست خارجي در ایران، به دنبال 
هتل استاندارد نيست

جذابيت هاي تاريخي اصفهان، شمار گردشگران اين شهر را افزايش داده است

 کوله پشتي
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ب��ه مناس��بت روز خبرنگار، 
اولي��ن كنفران��س مطبوعاتی 
»رش��يد خدا بخش« مدير كل 
تربيت بدنی اس��تان اصفهان، 
اي��ن  افتخ��ارات  ت��االر  در 
 اداره برگزار ش��د. خدابخش 
17 م��رداد روز خبرن��گار را 
تبريک گفت و اظهار داشت: 
ورزش، مقدس ترين فعاليت 
جامعه است و حرفه خبرنگار 
ورزشی نسبت به خبرنگاران 
ديگر، با اهميت تر است. زيرا 
در مس��يری گام بر می دارند 
كه خروجی آن سالمتی افراد 
جامع��ه می باش��د، وی ادامه 
داد: در مديري��ت، اصل��ی به 
نام پارتو وج��ود دارد در اين 
اص��ل خيل��ی از مس��ائل 20 

ب��ه 80 الصاق می ش��ود در م��ورد برنامه ريزی 
اگر20 درصد اوقات خود را صرف برنامه ريزی 
كنيم، 80 درصد عملك��رد بهبود پيدا می كند در 
جهان س��وم كه مردم عجول هستند، سريع وارد 
عملي��ات ش��ده و در ط��ول اجراء ني��ز مرتكب 
 خط��ا و هزينه ه��ای اضافی می ش��وند؛ در امر 
برنامه ريزی و برنامه نويسی، بايد حوصله فراوانی 
به خرج داد. خدا بخش توضيح داد: امس��ال بايد 
برنامه پنجم شروع می ش��د كه بحث انتخابات، 
برنامه پنجم دولت را به س��ال آينده موكول كرد. 
برنامه را برای اس��تان فارس نوشته بوديم كه در 
اصفهان دوباره آغاز كردي��م، كميته برنامه ريزی 
ما تش��كيل شد و بيش از 3000 نفر ساعت وقت 
گذاش��تيم كه زمان اندكی اس��ت در استان فارس 
33000 نفر س��اعت كار ب��رد، وی تصريح كرد: 
اعض��ای كميته دائمی برنامه ري��زی، از اداره كل 
تربيت بدنی استان اصفهان هستند و سعی بر اين 
داريم برنامه را با حضور كس��انی به رشته تحرير 
در آوريم كه خودشان مجری برنامه هستند و اگر 
ديگران برنامه را می نوشتند انگيزه اجرای آن بين 
هم��كاران به وجود نمی آم��د. در واقع با مديران 
ارش��د اداره در حال تدوين برنامه هستيم كه اين 
برنامه دو فاز دارد ي��ک فاز كه روال تئوريكی و 
پشتوانه تئوری دارد. برنامه اصلی، ورود به مرحله 
اجرائی است و هم اكنون در مراحل انتهايی بحث 
تئوري��ک برنامه هس��تيم كه در اين چش��م انداز 
اصفه��ان به عنوان پايتخت فرهنگ تمدن ورزش 
كش��ور قرار دارد. ش��عار »از ارزش با ورزش تا 
اقدار اصفهان« يعنی اينكه؛ ورزش را هدف اصلی 

نداني��م و ارزش را ب��ه عنوان ي��ک بحث اصلی 
در برنام��ه خ��ود بگنجانيم. خدا بخ��ش پيرامون 
مأموريت گفت: مأموريت را دوباره تدوين كرديم. 
نظر رؤسای هيأت های شهرستان را اخذ كرديم. 
و مايليم در بحث مأموريت همه مش��اركت كنند. 
وی افزود: ارزش های حاكم در برنامه اس��تان را 
كه 19 مورد است تدوين كرديم و مطابق با تفكر 
نظام مقدس جمهوری اس��المی ايران، اين برنامه 
متكی بر ارزش در حال اجرا است. خط مشی نيز 
در حال نوش��تن اس��ت و مراحل نهايی را پشت 
س��ر می گذارد. داش��تن خط مش��ی به ما كمک 
می كند كه هر كس��ی جداگانه اظهارنظر نكند و 
ديدگاه افراد در مورد باش��گاه های ورزش��ی در 
قالب آن خط مش��ی گنجانده ش��ود و اين كمک 
می كند در مدت مديريت در موازين مختلف به 
تفكری يگانه و همس��و دس��ت يابيم. خط مشی 
به ورزش قهرمانی، همگانی، در س��اخت و ساز 
اماكن ورزش��ی و توس��عه س��رانه در استان بايد 
مشخص شود فاز يک برنامه در طول يک هفته به 
پايان می رسد تا پشتوانه برنامه عملياتی ما در فاز 
دوم شروع شود و آن، تدوين وضع موجود است 
و در آنجا به جايی خواهيم رس��يد كه نقاط قوت 

و فرصت ها را بررسی خواهيم كرد. 
وی اضاف��ه ك��رد: در كل تاريخ اس��تان اصفهان، 
نزدي��ک به 900 ه��زار متر مربع اماكن ورزش��ی 
ساخته شده كه اكنون براي رسيدن به سرانه مورد 
نظر )1/2 متر مربع( در 5 سال آينده بايد هر ساله 
900 هزار متر مربع اماكن ورزش��ی را بسازيم كه 
كار دش��وار و طاقت فرس��ايی خواهد بود سعی 
داريم تا پايان س��ال جاری با س��اخت 800 هزار 

متر مربع مكان ورزشی، كمی 
وضعيت را خ��وب كنيم و با 
 ش��رايط بهت��ری وارد برنامه 

پنج ساله شويم.
 وی ب��ه پ��روژه ورزش��گاه 
نق��ش جه��ان اش��اره كرد و 
توضي��ح داد: نخس��تين اقدام 
در ه��ر پروژه ای تأمين زمين 
اس��ت كه با گذشت 19 سال 
از كلنگ زنی اين ورزش��گاه؛ 
وضعيت زمين دهكده المپيک 
اصفهان هنوز مشخص نشده، 
در برنامه ابتدايی 1100 هكتار 
زمين پيش بينی شده اما پس 
از آن، مجلس تنها 300 هكتار 
تصويب كرده است! در حال 
حاض��ر نزديک ب��ه 8 ميليارد 
تومان به منظور آزاد س��ازی 
زمين های دهكده المپيک بدهكار هستيم و تمام 
كاره��ا را به ص��ورت همزمان انج��ام می دهيم. 
آزاد س��ازی و مش��خص ش��دن زمين، س��اخت 
اس��تخر قهرمانی، ساخت س��الن 60 هزار نفری 
و س��اخت اس��تاديوم 75 هزار نفری و همچنين 
انتقال مس��ئوليت اجرائی از تهران به اصفهان كه 
ما به ج��ای اينكه مرحله به مرحل��ه انجام دهيم 
بصورت موازی در حال پيگيری هس��تيم، كه به 
عدم ش��فاف س��ازی بر می گردد. وی ادامه داد: 
س��ال جاری 7/2 ميليارد توم��ان اعتبار برای اين 
پروژه تحقق يافته كه به محض انتقال، مسئوليت 
اجرائ��ی آن از تهران به اصفهان داده می ش��ود. 
خدابخش وجود باشگاهها و ورزش حرفه ای را 
يک فرصت طالئی دانس��ت و افزود: اين فرصت 
بايد در اختيار اكثر رشته های ورزشی قرار بگيرد 
ن��ه فقط چند رش��ته خاص، اگ��ر در امر ورزش 
قهرمانی، استعداديابی، آموزش و ارتقای توانايی 
فنی داوران و مربيان را داشته باشيم؛ ورزش استان 
پيشرفت چش��مگيری خواهد كرد. اينكه در سه 
تيم فوتس��ال اصفهان كه از مدعيان كسب عنوان 
قهرمان��ی به ش��مار می روند تنها س��ه اصفهانی 
وجود دارد نگران كننده خواهد بود. قطع ارتباط 
حرفه ای ميان باش��گاه ها و هيأت های ورزشی 
می تواند به عدم شكوفايی استعدادهای جوان و 
مستعد در رشته های مختلف ورزشی منجر شود. 
خدابخ��ش در پايان اف��زود: ورزش به اندازه ای 
بی برنامه است كه وقتی صحبت از برنامه ريزی 
می ش��ود، نتيجه مثبت آن را به خوبی مش��اهده 

می كنيم.

كميت��ه انضباط��ی فدراس��يون فوتب��ال پ��س از 
مصاحبه های تند علی دايی و محمد مايلی كهن 
عليه يكديگر، اين دو را به پرداخت جريمه نقدی 
محكوم كرد و به دو باشگاه سايپا و پرسپوليس نيز 
تذكر داد كه در صورت تكرار اين مصاحبه ها هر 
دو از نشستن روی نيمكت، محروم خواهند شد.

به گزارش مهر، كميته انضباطی فدراسيون فوتبال 
اعالم كرد علی دايی و محمد مايلی كهن سرمربيان 
دو تيم فوتبال پرسپوليس تهران و سايپا؛ با توجه به 
ناديده گرفتن مفاد آئين نامه انضباطی و بخشنامه 
فدراسيون فوتبال، مبنی بر انجام هرگونه مصاحبه 
شامل: تحقير، توهين تحريک آميز و جنجالی، هر 
يک ب��ه پرداخت 50 ميليون ري��ال، جزای نقدی 

محكوم می شوند.
اين مطالب به ص��ورت جداگانه به مديران عامل 
دو باش��گاه س��ايپا و پرس��پوليس تذكر داده شد 
كه به منظور جلوگي��ری از هرگونه ضرر و زيان 
باش��گاه از تداوم مصاحبه افراد نامبرده جلوگيری 
به عم��ل آورند، در غير اينص��ورت محروميت از 
نشس��تن روی نيمكت و همراهی تيم، برای آنها 
 اعمال خواهد شد. طی روزهای اخير علی دايی و 
محم��د مايلی كه��ن در مصاحبه ه��ای مختلف، 
همديگر را مورد انتقاد شديد قرار دادند كه در اين 
بين دايی، مايلی كه��ن را داروغه خواند و مايلی 
كهن هم در پاسخ؛ صحبت های مختلفی از جمله 
عذرخواهی نكردن دايی به علت شكست تيم ملی 

و مواردی اين چنين را بيان كرد.

اداره  كل  قهرمان��ی  ورزش  توس��عه  مع��اون 
تربيت بدن��ی اس��تان اصفهان گف��ت: هيأت های 
ورزش��ی برای اجرای برنامه های خود، از كمبود 
فضای ورزش��ی رنج می برند. به گزارش فارس 
از اصفهان »عليرض��ا غيور« در جمع خبرنگاران 
با اشاره به مش��كالت هيأت های ورزشی استان 
اصفهان اظهار داشت: فضای الزم بايد در اختيار 
هيأت ه��ای ورزش��ی ق��رار گيرد، زي��را اجرای 
برنامه هيأت ه��ا، بدون فض��ای الزم امكان پذير 
نيس��ت. وی با بيان اينكه در س��ال های گذشته 
هيأت های ورزشی سالن های چندانی در اختيار 
خود نداش��تند، تصريح كرد: در حال حاضر همه 
هيأت های ورزش��ی دارای س��الن های مناس��ب 
 هس��تند و می توانن��د از اين س��الن ها اس��تفاده 

كنند. 
اداره كل  قه�رمان��ی  ورزش  توس���عه  مع���اون 

تربيت بدنی اس��تان در مورد سرگردانی بسكتبال 
اس��تان اصفهان در ماه های گذش��ته بيان داشت: 
تا يک ماه گذش��ته هيأت بس��كتبال استان، فاقد 
محلی ب��رای تمرين بود و در س��رگردانی كامل 
به س��ر می برد. بسكتباليس��ت های جوان استان 
اس��تفاده  آن  امكان��ات  از  نمی توانس��تند   ه��م 

كنند. 
وی ب��ا اش��اره به افتتاح خانه بس��كتبال اس��تان 
اصفه��ان، گف��ت: تا پي��ش از افتتاح اي��ن خانه، 
نمی دانس��تند  اس��تان  بس��كتبال  ورزش��كاران 
ك��ه برنامه ه��ای خ��ود را در چ��ه محل��ی اجرا 
كنن��د و ب��ا واگذاری خان��ه بس��كتبال اقدامات 
 هيأت بس��كتبال اس��تان، س��امان دهی مناس��بی 

يافت. 
غيور با بيان اينكه رس��يدن هيأت های ورزش��ی 
ب��ه وضعي��ت مطلوب خ��ود زم��ان می خواهد، 

خاطرنشان كرد: مشكالت هيأت های ورزشی در 
زمان اندكی برطرف نمی شود اما مسئوالن استان 
برای حل مش��كالت آنها از هيچ تالش��ی دريغ 
نمی كنند. وی در استفاده از موقعيت های مختلف 
برای اثبات شايس��تگی ورزش اصفهان در ابعاد 
مختل��ف گفت: ب��ا تالش بيش��تر و همكاری با 
مسئوالن درصدد هس��تيم كه ورزش اصفهان را 
ارتقا بخشيم و شايستگی های ورزش اصفهان را 
به رخ اس��تان های ديگر بكشانيم. معاون توسعه 
ورزش قهرمان��ی اداره كل تربيت بدن��ی اس��تان، 
سياست های اين اداره كل را برطرف كردن معايب 
دانست و بيان داشت: در نخستين فرصت، سالنی 
مناسب به هيأت هندبال استان اصفهان اختصاص 
داده می شود تا هندباليس��ت های جوان اصفهان 
 ني��ز بتوانن��د از اين فرصت و امكانات اس��تفاده 

كنند. 

امیرقلعه نويی:
 در امارات برای تماشاگران، ماشين 

قرعه کشی می کنند
 س��رمربی تيم فوتبال 
تي��م خود  پيرامون  س��پاهان 
گفت: بازيكنان س��پاهان روز 
به روز هماهنگ تر می شوند. 
بدنس��ازی  فص��ل  از   بع��د 
تيم مل��ی را به اردوی اتريش 
بردند و باعث شد ما زمان را 
می گوييم  بدهيم.  از دس��ت 
بازی با ارمنستان روز فيفادی 
اس��ت ولی اردوی اتريش كه 
فيفادی نبود. اين تعطيالت به 

فوتبال ما ضرر می زند ما می توانيم تيم ملی خوبی را از دل ليگ برتر تش��كيل 
دهيم و فدراس��يون بايد منافع باشگاه ها را در نظر بگيرد. وی به برنامه 90 اشاره 
كرد و توضيح داد: برنامه 90 نسبت به سپاهان كم لطفی نشان می دهد عادل خان 
يک پنجم موقعيت های ما را مقابل فوالد خوزستان نشان نداد. اما باز هم از نتيجه 
تساوی مقابل فوالد، در هوای 48 درجه اهواز راضی هستم. قلعه نويی در مورد 
تيم شاهين خاطرنشان كرد، شاهين تيم خوب و جوانی است كه با برنامه فوتبال 
بازی می كند ولی ما برای كسب پيروزی به ميدان می رويم وی در پايان، پيرامون 
گرانی بليط ورود به ورزشگاه افزود: تماشاگران سرمايه های اصلی فوتبال هستند 
اگر ش��ما سقف قرار داد مش��خص می كنيد پس اين گرانی بليط بابت چيست؟ 
 ما بايد برای تماشاگران هزينه كنيم در كشور امارات هزار نفر بيشتر به ورزشگاه 
نمی آيند اما برای همين تعداد اندک تماش��اگر، ماش��ين قرعه كشی می كنند تا 

هواداران فوتبال را به ورزشگاه بكشانند. اما در ايران بالعكس عمل می كنند.

مجید بصیرت: 
ما و شاهين از یک خانواده هستيم

 مجيد بصيرت سرپرس��ت تيم فوتبال س��پاهان اصفهان در مورد اين تيم 
توضيح داد: بچه ها در حال حاضر خود را برای مصاف با ش��اهين بوشهر آماده 
می كنند و فابيو جان واريو هم به جمع ما اضافه ش��ده اس��ت وی پيرامون بازی 
با ش��اهين بوشهر اظهار داشت: شاهين تيم خوبی است سپاهان و شاهين از يک 
خانواده هس��تند و ما برای كسب س��ه امتياز به ميدان خواهيم رفت، بصيرت در 
م��ورد تغيير زمان ب��ازی توضيح داد: قرار بود اين بازی فردا برگزار ش��ود كه به 
دليل چهار بازيكن ملی پوش ما، كه در اردوی ارمنس��تان حضور دارند يک روز 
به تعويق افتاد و طبق قانون بازيكنان بايد 48 س��اعت قبل از مس��ابقه در اختيار 
باش��گاه خود باش��ند. وی در پايان افزود: با اضافه شدن ملی پوشان و مصدومان 

تيم، سپاهان به آمادگی خواهد رسيد.

در تازه ترين رنکینگ فیفا
تيم ملی فوتبال ایران یک پله سقوط کرد

تي��م مل��ی فوتبال اي��ران در م��اه ميالدی اخي��ر با س��قوط يک پله مواجه ش��د. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، در تازه ترين فهرس��ت رده بن��دی تيم های مل��ی جهان در 
 رنكين��گ فيف��ا، تيم ايران ب��ا كس��ب 517 امتي��از از رده 64 به 65 س��قوط كرد.

تي��م ملي ايران پس از اس��تراليا )رتبه 20(، ژاپن )رتب��ه 32(، كره جنوبی )رتبه 44( 
در رده چه��ارم بهترين های آس��يا قرار گرف��ت. در اين رده بندی اس��پانيا، قهرمان 
جه��ان با 1883 امتياز همچن��ان در صدر قرار دارد و هلن��د )1659 امتياز(، برزيل 
 )1524امتي��از(، آلم��ان )1464امتي��از( و آرژانتي��ن )1288 امتي��از( ، دوم تا چهارم 

هستند.

سايت اسپانیايی خبر داد:
نکونام در آستانه پيوستن به تيم 

فوتبال المپياکوس یونان
المپياكوس  باش��گاه فوتب��ال 
يونان، در آستانه انعقاد قرارداد 
با جواد نكونام، هافبک ايرانی 
تي��م فوتبال اوساس��ونا، قرار 

دارد.
ب��ه گ��زارش مه��ر، ارنس��تو 
والورده، مربی پيشين ويارئال 
كه درح��ال حاض��ر هدايت 
المپياك��وس يونان را بر عهده 
دارد، برای به خدمت گرفتن 
اي��ن بازيكن 29 س��اله ابراز 

عالقمندی كرده اس��ت. مذاكرات باشگاه يونانی با اوساسونا از هفته ها قبل آغاز 
ش��ده و به نظر می رسد: باشگاه اس��پانيايی با جدايی اين بازيكن موافقت كرده 
است. برپايه گزارش سايت »دياريو دو ناوارا«، نكونام، فصل گذشته 29 بار برای 
اوساسونا به ميدان رفت و سه بار گل زد. اين بازيكن در 109 بازی ملی نيز 25 

گل به ثمر رسانده است.

با وجود بدرفتاری با مقامات تست دوپینگ
فرگوسن: از کویيرز حمایت می کنم

س��رمربی تيم مل��ی پرتغال با 
وجودبد رفتاری؛ مورد حمايت 
كامل سرآلكس فرگوسن قرار 
گرفت. به گزارش فارس و به 
نقل از ايريش تايمز ايرلند، يک 
ماه پس از خاتمه رقابت های 
جام جهانی 2010 و فاش شدن 
اي��ن نكته كه پيش از ش��روع 
مس��ابقات مذك��ور، كارلوس 
كوييرز، اجازه حضور مأموران 
تس��ت دوپينگ را در اردوی 
تيم ملی پرتغال نداده، س��رمربی منچس��تريونايتد به حمايت از همكار و دوست  
صميمی اش پرداخت. اين مربی 68 ساله اسكاتلندی گفت: كارلوس يک مربی  و 

معلم توانا است. و اگر اقدامی كرده، درست و اصولی است. 
مربی 24 سال اخير شياطين سرخ اولدترافوردی كه تا دو سال قبل، كوييرز را در 
كنارش به عنوان دستيار داشت، افزود: از او حمايت می كنم چون به كارش اعتقاد 
دارم. بايد در نظر گرفت اگر او مانع شده، حتماً اين قضيه، يک دليل منطقی داشته 
اس��ت. مربی متولد موزامبيک پرتغال پيش از شروع رقابت های آفريقا ی  جنوبی 
از ورود مأموران تس��ت دوپينگ به محل اردو جلوگيری كرد. اين موضوع، بعد 
به صورت موضوعی جنجالی درآمد و حتی فدراس��يون كش��ورش از رفتار وی 

انتقاد كرد. 

تمامی نتايج جام موالی عرشیان در زاينده رود
فوتسال اصفهان، در تب و تاب جام 

موالی عرشيان
 مس��ابقات فوتس��ال جام موالی عرشيان كه هر س��اله به همت معاونت 
ورزش��ی ش��هرداری اصفهان، به طرز باش��كوهی برگزار می گردد؛ امسال نيز با 
حضور دهها تيم در رده های س��نتی مختلف؛ چند س��الن مختلف ش��هر را گرم 

هياهوی خود می سازد.
 اين مس��ابقات كه ديگر به صورت يک عادت برای مردم اصفهان درآمده اس��ت؛ 
بار ديگر و در آس��تانه ماه مبارک رمضان با استقبال خوب فوتسال دوستان همراه 
ش��ده است، جايی كه همه ساله همت شهرداری اصفهان ياد و خاطره سال های 
اوج فوتس��ال اصفهان كه پرچمدار فوتس��ال ماه رمضان در كش��ور بوده را زنده 

می كند.
مس��ابقات امس��ال با آغاز ماه مبارک رمضان به صورت يک جشنواره ورزشی با 
عنوان »موالی عرشيان« در دو رشته واليبال و فوتسال در شهر اصفهان با حرارت 
خاصی دنبال می ش��ود كه يک ماه تمام عالقمندان را تا پاس��ی از شب به وجد 

می آورد. 
در پايان اين جش��نواره طی مراسمی باشكوه، در سالن پيروزی اصفهان، تيم ها و 
نفرات برتر، كاپ ها و مدال های خود را از دس��ت مس��ئوالن دريافت می كنند. 
اين مس��ابقات كه از امشب در سالن های ورزشی: دتيون، نيكان، ميثاق، ارغوان، 
شهيد قاضی، نصر آباد، گل نرگس، دهخدا، مارچين و ابراز و همراهی كادر 3000 
نفره، شامل: تيم های اجرايی، فنی، پزشكی و يگان ويژه آغاز می شود، به مدت 
يک ماه ادامه دارد كه روزنامه »زاينده رود« تمامی مس��ابقات را به صورت روزانه 

پوشش خواهد داد.

امین کريمیان:
 با تفاضل گل باال ارژن را شکست می دهيم

تيم فوتس��ال گيتی پس��ند 
اصفهان كه در هفته نخست 
لي��گ برت��ر كش��ور مقابل 
ش��هيد منص��وري قرچک، 
تن به تس��اوی يک بر يک 
داد امشب به مصاف لبنيات 
ارژن ف��ارس خواهد رفت، 
امي��ن كريميان سرپرس��ت 
اين تيم به زاينده رود گفت: 
براب��ر تي��م ارژن ب��ه دنبال 
پيروزی پر گل هستيم، پس 
از ديدار مقابل ش��هيد منصوری قرچک در تمرينات به هماهنگی بيشتری دست 
يافتيم و آماده رويارويی با حريف شيرازی هستيم. وی ادامه داد: دوران بدنسازی 
تيم به تازگی پايان رسيده و طبيعی است كه بازيكنان به فرم ايده آل نرسيده اند و 

پيش بينی می شود از هفته پنجم به بعد به اوج آمادگی دست يابيم. 
كريميان به تنها مصدوم اين تيم اشاره كرد و گفت: تنها مصدوم تيم صادق مرادی 
است كه البته تمرينات خود را شروع كرده و اميدوارم به بازی امشب برسد، بازی 
دو تيم گيتی پس��ند و لبنيات ارژن فارس س��اعت 22:30 در سالن پيروزی انجام 

می شود.

شکست فوالد گستر؛ گام نخست 
قهرمانی فوالد ماهان

برای سومين  امكانات  تمام 
قهرمانی متوالی فوالد ماهان 
مهياس��ت و ب��ا شكس��ت 
فوالدگس��تر در تبريز؛ اولين 
گام قهرمان��ی را برخواهيم 
داشت. جواد اصغری مقدم 
بازيك��ن تكنيك��ی ف��والد 
خود  ماهان صحبت ه��ای 
را اينگون��ه ادام��ه داد: ب��ا 
وج��ود امكان��ات خوب و 
حضور مربی با دانشی چون 
ابطحی، ش��انس مسلم قهرمانی در اين فصل از رقابت های ليگ فوتسال هستيم. 
اصغری مقدم با اشاره به تساوی هفته اول در مقابل فيروز صفه علت اين نتيجه را 

شرايط بدنی بازيكنان دانست.
اصغری مقدم با بيان اينكه از هفته دوم و س��وم به ش��رايط مطلوب بدنی خواهيم 
رس��يد گفت: در هيچ دنيا و در هيچ رش��ته ورزشی ورزشكاران در روزهای اول 
ليگ و بعد از دوران بدنسازی در شرايط مناسب بدنی قرار ندارند. و اين شرايط 

برای ما نيز وجود دارد.
 اصغری مقدم همچنين با س��خت دانس��تن ب��ازی در تبريز مقابل فوالدگس��تر؛ 

تيم اصفهانی را برنده اين ديدار خواند.
بازيكن تيم ملی فوتس��ال در آخر با اش��اره به جراحی بينی خود عنوان كرد: اين 
جراحی به خاطر شكستگی غضروف و مشكل تنفسی انجام شد و ربطی به عمل 

زيبايی نداشت.

باشگاه فرهنگی ورزشی صنايع گیتی پسند اصفهان
تيم فوتسال صنایع گيتی پسند،

آماده کسب نخستين پيروزی
بازيكنان تيم فوتسال صنايع 
برای  گيتی پس��ند اصفهان 
كس��ب نخس��تين پيروزی 
خود در ليگ برتر فوتس��ال 

هم قسم شدند.
به گزارش واحد خبر باشگاه 
صنايع گيتی پسند اصفهان، 
اين تيم كه در نخستين ديدار 
خود در سالن پيروزی برابر 
تيم مدعی منصوری قرچک 
به نتيجه يک بر يک رسيده 
بود، در دومين ديدار خانگی 
خود به مصاف لبنيات ارژن فارس��ی می رود. در تمرين تيم صنايع گيتی پس��ند 
كه با حضور تمام بازيكنان برگزار ش��د؛ بازيكنان اين تيم برای كس��ب نخستين 
پيروزی خود در ليگ برتر فوتس��ال هم قسم شدند تا نخستين سه امتياز خود را 
در اين مس��ابقات به دس��ت آورند. تنها بازيكن مصدوم تيم، صادق مرادی است 
كه هنوز وضعيت حضورش در ديدار برابر تيم ش��يرازی مشخص نشده است. تا 
روز گذشته نيز بيش از 2 هزار قطعه بليت توسط هواداران تيم صنايع گيتی پسند 

خريداری شده بود.
پيش بينی می ش��ود از بازی دو تيم صنايع گيتی پس��ند و لبنيات ارژن نزديک به 

چهار هزار تماشاگر استقبال به عمل آورند.
ديدار اين دو تيم در چارچوب هفته دوم ليگ برتر فوتسال، ساعت 22:30 دقيقه 

در سالن پيروزی آغاز خواهد شد.

خدا بخش: 
شعار ما از ارزش با ورزش تا اقتدار اصفهان است

معاون توسعه ورزش قهرماني اداره  کل تربیت بدني اصفهان:
هيأت هاي ورزشي از كمبود فضاي ورزش، رنج مي برند

عواقب مصاحبه های جنجالی

كميته انضباطی، دايی و مايلی كهن را جريمه كرد
فوتبال ايرانيباشگاه شهر

ورزش در دنیا
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قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
315000      یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

299000      یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
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279 274     ریال عربستان

289 287   درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

35 °

32 °

17 °

15 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

معاون فرهنگي س��تاد اقامه نم��از اصفهان گفت: 
مسابقات ستاد اقامه نماز استان اصفهان به مناسبت 
ماه رمضان امس��ال با نام »محراب عش��ق« برگزار 
مي ش��ود. »ابراهيم رنجبر«، در گفتگو با فارس در 

اصفهان، اظهار داش��ت: اين مس��ابقه كه با هدف 
توسعه فرهنگ كتابخواني ميان عموم مردم برگزار 
مي شود؛ امس��ال با هدف آشنايي مردم با فلسفه و 
چرايي نماز با بهره گيري از كتاب »كاربرد هاي نماز« 

تألي��ف عطايي اصفهاني به كار خود ادامه مي دهد. 
وي افزود: عالقمندان مي توانند جهت تهيه كتاب و 
شركت در مسابقه به ستاد اقامه نماز استان اصفهان 
واقع در بلوار آينه خانه، حد فاصل سي و سه پل و 
پل فردوسي مراجعه كنند و يا با شماره 6672123 
تماس بگيرن��د. معاون فرهنگي س��تاد اقامه نماز 
اس��تان اصفهان ادامه داد: ش��ركت كنندگان در اين 
مسابقه مي توانند تا پايان شهريور ماه پاسخنامه هاي 
خود را به س��تاد اقامه نماز اس��تان، ارسال كنند و 
با انجام قرعه كش��ي برنده كمک هزينه س��فر حج 
عمره، كمک هزينه س��فر به عتبات عاليات، كمک 
هزينه سفر به مشهد مقدس، ربع سكه بهار آزادي 
و اقالم فرهنگي س��تاد اقامه نماز اس��تان اصفهان 
باشند. وي قرائت صحيح قرآن را ضروري دانست 
و تصريح كرد: از ديگر فعاليت هاي ستاد اقامه نماز 
اس��تان اصفهان در ايام ماه مب��ارک رمضان، اعزام 
روحانيون به مس��اجد ش��هري و روستايي استان، 
جهت تصحي��ح قرائت قرآن اس��ت. رنجبر ديگر 
فعاليت هاي ستاد اقامه نماز را برگزاري دوره هاي 
 آموزش��ي نماز و جلسات تفس��ير قرآن كريم بيان 

كرد. 

حامد حقی 
ــان: عب��اس كيارس��تمی فيلمس��از  ــینمای جه س
نام��دار ايرانی به عن��وان رئيس فرهنگس��تان فيلم 
آس��يا برگزيده ش��د. فعاليت های فرهنگستان فيلم 
آس��يا ش��امل مجموعه ای از كارگاه های آموزشی، 
كالس های استادان سينما و برگزاری گردهمايی های 
 ويژه ای اس��ت كه در حاشيه جشنواره فيلم پوسان 
ك��ره جنوب��ی به منظ��ور افزايش دانش س��ينمايی 
عالقمندان برگزار می ش��ود. پان��زده فيلم از هفده 
كش��ور جهان برای رقابت بر س��ر جايزه 90 هزار 
يورويی بهترين فيلم اول يک كارگردان )زابالتگی( 
جشنواره فيلم سن سباستين اسپانيا، برگزيده شدند. 
در ميان اين آثار فيلم هايی از آمريكا، رومانی، چين، 
شيلی و دانمارک به چشم می خورند. فيلم امريكايی 
»پسر زيبا« نخس��تين تجربه كارگردانی »شاون كو« 
 يك��ی از آثار پذيرفته ش��ده در اين بخش اس��ت. 
با افزوده شدن تريلر »قتل اجتناب ناپذير« جديدترين 
ساخته يرزی اسكوليموفس��كی فيلمساز كهنه كار 
لهستانی به بخش رقابتی، فهرست فيلم های حاضر 
در بخش مس��ابقه جشنواره ش��صت و هفتم ونيز، 
تكميل ش��د. برگزاركنندگان جشنواره اعالم كردند 
ك��ه؛ از مدت ها پيش درص��دد پذيرش فيلم جديد 

اسكوليموفسكی در بخش مسابقه جشنواره امسال 
بوده اند، اما به دليل آماده نبودن نسخه نهايی فيلم، 
تاكنون حضور آن در بخش مس��ابقه قطعی نش��ده 

بود.
ــران: ش��يرين يزدان  بخش كه در بين  ــینمای اي س
اهالی تئاتر به خاله معروف است؛ در فيلم سينمايی 
»جدايی نادر از سيمين« به كارگردانی اصغر فرهادی 
مقابل دوربين می رود. ش��يرين ي��زدان  بخش كه با 
فيلم س��ينمايی »لطفاً مزاحم نشويد« به كارگردانی 
محس��ن عبدالوهاب بازيگری را ش��روع كرده در 
دومين تجربه سينمايی اش در فيلم »جدايی نادر از 
سيمين« به كارگردانی اصغر فرهادی بازی می كند.

ــیقی: مراس��م جاي��زه آوازی ايرج بس��طامی  موس
همزمان با س��الروز تول��د اين خواننده موس��يقی 
ايرانی؛ آذرماه سال جاری برگزار می شود. ميانگين 
س��نی افراد متقاضی برای حضور در اين مس��ابقه 
رقابتی  بين 18 تا 28 س��ال اس��ت ب��ه اين ترتيب 
كه خواننده های جوان ش��ركت كننده بايد در يک 
دس��تگاه آوازی ب��ر مبنای رديف موس��يقی آوازی 
ايران، قطعه ای بفرس��تند كه از مي��ان متقاضيان به 
س��ه برگزيده جوايزی اهدا می ش��ود و در ادامه از 
بهترين ها تقدير خواهد ش��د. الزم به ذكر اس��ت: 

فاطمه بس��طامی مدير عامل بني��اد فرهنگی و هنری 
ايرج بسطامی است و فاضل جمشيدی به عنوان دبير 
اجرايی نخستين دوره جايزه آواز بسطامی با اين گروه 

همكاری می كند.
تئاتر: سرپرست گروه تئاتر »پوشه« كارگاه آموزشی 
كارگردانی تئاتر را با اهالی و عالقمندان تئاتر بيرجند 
از 20 مرداد برگزار كرده است،كه خروجی آن اجرای 
نمايش »رودكی، جادوگر واژگان س��بز« می باش��د. 
نمايشنامه »رودكی، جادوگر واژگان سبز« به قلم ايوب 

آقاخانی است.
ــات: در حالی كه ترجمه انگليس��ی كتاب »دا«  ادبی
از نيم��ه گذش��ته و ترجم��ه آن به زب��ان اردو نيز به 
 نيمه رس��يده است؛ انتش��ارات س��وره مهر در حال 
برنامه ريزی و انتخاب مترجم عربی اين كتاب است. 
كتاب »دا« مجموعه خاطرات س��يده زهرا حسينی از 
دوران جنگ هشت س��اله عراق با ايران؛ توسط پال 
اسپراكمن امريكايی در حال ترجمه است كه وی برای 
برگردان اثر به انگليس��ی؛ نياز به برخی توضيحات و 
رفع ابهامات از س��وی نويسنده و راوی كتاب داشت 
و به همين منظور در زمان بيست و سومين نمايشگاه 
بين المللی كتاب تهران س��فری به ايران داشته و با 

راوی كتاب ديدار كرد.

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان؛

مسابقه »محراب عشق« در اصفهان برگزار مي شود 
کالم نور

امام صادق )ع(:
همانا در آسمان دو فرشته اند که بر بندگان گمارده شده اند پس هر که براي خدا فروتني کند 

بااليش مي برند و هر که تکبر ورزد فرودش آورند.

  اين هفت��ه با يک كتاب دوازده داس��تانی، 
با عنوان »ترديد« كه توسط انتشارات افراز وارد دنيای 
كتاب شده است در كنار شما هستيم. در قسمت هايی 
از اين كتاب نوش��ته »آزاده عالم فلكی«، می خوانيم: 
باز هم همان احس��اس عالی، حس س��بكی، پرواز، 
رس��يد ن به جايی بهتر، واقعاً آنقد ر س��بک بود  كه 
می توانست پر بكشد . مطمئن نبود  د ست د ارد  يا بال، 

ولی انگار د ست بود ، حد اقل هيچ پری به آن وصل 
نش��د ه بود ؛ نه، هيچ پری وجود  ند اشت. پس د ست 
بود.، اما حتماً روحش بلند  شد ه بود ، از جايی باالتر 
از زمين می د يد. نگاه ك��رد ن از آن زاويه، از آن باال، 
لذت بخش ترين حس ممكن بود  و د ر اين لحظه كه 
او به اوج می رسيد؛ باال ترين نيروها قاد ر نبود  لذتش 

را زايل كند ..

جهادگر شهيد غالمعلي شفيعي فرزند عليجان متولد سال 1327 در خانواده اي مذهبي در روستاي دزک 
متول��د ش��د. وي با تالش و كوش��ش موفق به اخذ مدرک و مدارج فني گردي��د، بعد از پيروزي انقالب 
اس��المي درجهاد س��ازندگي به فعاليت و تالش بي وقفه مشغول شد كه پس از چند مرتبه اعزام به جبهه 
در سال 1361 در سن 34 سالگي در حين انجام مأموريت و وظايف محوله در محل كار خود به شهادت 
رس��يد. ايش��ان به كار و تالش دلس��وزانه اهميت مي داد و س��فارش مي كرد و فعاليت در جبهه و جهاد 

سازندگي را عبادت مي دانست، مهرباني، مردم داري از جمله خصوصيات اين شهيد عزيز بود.

شهيد غالمعلي شفيعي
روزی بود...

کتاب هفته

ش��هرداری  مس��افربری  پايانه ه��ای  مديرعام��ل   
اصفهان در يک نشس��ت خبری، اعالم كرد: اولين شهربازی 
سرپوش��يده در اصفهان تا 2 ماه ديگر در »ترمينال صفه« به 

بهره برداری می رسد.
»حكي��م فعال« گفت: اين ش��هربازی، فضايی به مس��احت 
4000 مترمرب��ع را در بر می گيرد ك��ه تاكنون مقدمات آن 
انجام و دس��تگاه های مورد نياز تهيه شده كه پس از انجام 
كاره��ای باقی مانده اميد اس��ت تا 2 ماه آين��ده، بتوان اين 

شهربازی را آماده كرد.
وی در راس��تای ارائه گزارش اقدامات انجام ش��ده توسط 
سازمان، افزود: چش��م انداز سازمان پايانه های مسافربری؛ 
ايج��اد فضايی مطمئن، زيبا و در دس��ترس اس��ت. يكی از 
اصلی ترين اهداف سازمان و خادمين، بحث رضايت مردم 
است كه اگر رضايت آنها جلب شود رضايت خدا نيز جلب 

خواهد شد.
مديرعامل پايانه های مسافربری شهرداری همچنين تصريح 
ك��رد: روزانه در 4 پايانه كاوه، صفه، زاينده رود و جی بيش 
از 100 هزار نفر تردد می كنند كه در بسياری از اوقات مثل 
عيد نوروز و تابستان، بيش از اين تعداد است. اين در حالی 
اس��ت كه بيش از 700 اتوبوس در تمام پايانه های اصفهان 
فعالند. از طرفی در بس��ياری از زمان ه��ا، ظرفيت باالتر از 
تقاضا اس��ت به طوری كه در فصل زمستان به طور متوسط 
30 درص��د صندلی ها خالی اس��ت. حكيم فع��ال در ادامه 
گفت: به علت شركت های بزرگی كه اصفهانی ها تأسيس 
كردند جوان ترين ناوگان را در اصفهان داريم به طوری كه 

سن اكثر اين اتوبوس ها بين 2 تا 3 سال است.
وی در خصوص گسترش پايانه ها در اصفهان افزود: در 4 
طرف اصفهان؛ پايانه ها گسترش می يابد كه استقرار پايانه 
در جنوب غرب و غرب، يكی از مواردی است كه مقدمات 
آن انجام ش��ده است. همچنين استقرار پايانه در شمال شهر 
و ش��رق، در دس��تور كار اس��ت كه جانمايی آن انجام شده 

است.
حكي��م فع��ال گف��ت: راحتی م��ردم و در دس��ترس بودن 
امكانات، از اهداف س��ازمان اس��ت و حمل و نقل تركيبی 
يعنی دسترس��ی به مترو، خط شهری و تاكسی از جمله اين 
امكانات به ش��مار م��ی رود. بنابراين مناطق��ی برای رينگ 
چه��ارم، جهت پايانه ها در نظر گرفته ش��ده كه اين هدف 

را فراهم می سازد.
وی همچنين ضم��ن بيان اين مطلب كه س��ازمان پايانه ها 
نقط��ه ضعف ندارد، خاطرنش��ان كرد: در 26 آذر س��ال 88 
ضمن تحقيقات وزارت كش��ور و وزارت راه و ترابری؛ در 

بين 176 پايانه در كشور، رتبه نخست را كسب كرديم.
مديرعامل سازمان پايانه های مسافربری شهرداری اصفهان 
ادامه جلس��ه را به پاسخ به پرس��ش خبرنگاران اختصاص 
داد. وی در پاس��خ به يكی از سؤاالت، در مورد نحوه ارائه 
خدماتی كه در پايانه ها انجام می ش��ود تصريح كرد: ارائه 
كل خدمات، به صورت رايگان اس��ت حتی فراتر از رايگان 
ه��م پيش رفتيم. مثاًل در 2 هفته گذش��ته برای اولين بار در 
اصفهان ب��رای بانوان دفتری به نام دفت��ر مادر و كودک در 
ترمينال كاوه تأسيس كرديم. ايجاد يک آكواريوم كوچک در 
پايانه كاوه از ديگر كارهايی بود كه در راس��تای زيباس��ازی 

پايانه ها انجام شد.
س��پس يكی از خبرن��گاران از ارقام متفاوت��ی كه رانندگان 
تاكس��ی مس��تقر در كنار ترمينال ه��ا از مس��افران به ويژه 
ميهمان��ان می گيرند، س��ؤال كرد كه حكيم فع��ال اينگونه 
پاسخ داد: به دنبال اين هس��تيم كه با هماهنگی تاكسيرانی، 
تعرفه ای ارائه دهيم. حتی ش��ايد كيوسكی برای اين منظور 

در ترمينال ها فعال شود.
انتق��ال پايانه زاينده رود ب��ه قائميه از جمله مواردی بود كه 
مسئوالن وقت در سال های گذشته از آن خبر داده بودند و 
اينكه آيا اين اتفاق می افتد يا نه؟ يكی از سؤال های مطرح 
ش��ده در اين جلسه بود كه مديرعامل پايانه های مسافربری 
چنين پاس��خ داد: ك��م امكانات ترين پايانه مس��افربری ما، 
زاينده رود اس��ت. ولی تعداد افرادی كه از اين پايانه خارج 
می ش��وند بيشتر از پايانه های ديگر اس��ت و اين به علت 
استفاده دانشجويان و استادان از اين پايانه می باشد. ولی در 
پاسخ به اين سؤال بايد بگوييم كه پايانه زاينده رود همچنان 

در جای خود باقی است.
علت تأخير اتوبوس ها و نارضايتی مردم از ديگر س��ؤاالت 
مط��رح ش��ده بود ك��ه حكيم فع��ال گفت: تأخي��ر حركت 
اتوبوس های ش��ركت های معتبر 10 تا 15 دقيقه اس��ت و 
تأخي��ر زيادي در س��اعت حركت اتوبوس ه��ا به صورت 
محس��وس دي��ده نمی ش��ود چرا كه ب��ه ضرر خ��ود آنها 
اس��ت و اين بدان معنا اس��ت كه ما معضلی ب��ه نام تأخير 
اتوب��وس نداريم اما در كل، اي��ن موضوع را نفی نمی كنيم. 
اتوبوس های برخی از ش��ركت ها، تأخير داشته اند. اما بعد 
از بررسی معلوم شد كه داليلی چون: نقص فنی در اتوبوس، 
پنجری و... س��بب اين اتفاق شده است. چرا اتوبوس های 
ترمينال كاوه بع��د از آنكه پل چمران را دور زدند روبروی 
ترمينال جهت س��وار كردن مس��افران می ايستند و ترافيک 
 درس��ت می كنند؟ اين هم سؤال يكی از خبرنگاران حاضر 

بود.

حكي��م فعال در پاس��خ، انعكاس دقيق مطل��ب را از جمع 
خواست وگفت: بيش��ترين نا آرامی و نا امنی از نظر وجود 
معت��ادان و متخلفان در اين قس��مت اس��ت. مواردی چون 
كيوس��ک راهنماي��ی رانندگی، در اين قس��مت وجود دارد 
حتی تابلوی توقف مطلقًا ممنوع هم نصب ش��ده است ولی 
باز اتوبوس ها در آنجا توقف می كنند. ما جلسات متعددی 
ترتيب داديم تذكراتی هم داده ش��ده ولی پيگيری ها، نيتجه 
مطلوب نداشت و فقط تا يک ماه مؤثر بود. پيگيری ما آنقدر 
 ب��ود كه حتی ف��ردی را موظف كردي��م از اين بی نظمی و 
ناآرامی های اين قس��مت؛ عكس هايی هم تهيه كند ولی با 
اين حال افرادی كه بايد جلوی اين كار را بگيرند هنوز اين 
بی نظمی ها برايش��ان محسوس نيس��ت. در واقع مسئوالن 

راهور بايد پاسخگو باشند.
در پايان س��ؤاالت خبرنگاران، مشكالت عابربانک ها نيز از 
ديد پنهان نماند و س��ؤال شد چرا در برخی عابر بانک های 

مستقر در پايانه ها پول نيست؟
حكيم فعال با اش��اره به وجود 4 عابربانک در ترمينال كاوه 
و 2 عاب��ر بانک در ترمينال صفه گفت: جهت افزايش تعداد 
عابربانک ها زياد نياز احساس نمی شود در عين حال يكی 
از خبرنگاران يادآور شد: مردم، بيشتر خواستار ارائه درست 
خدمات هس��تند تا زي��اد كردن تعداد عابربان��ک ها، وقتی 
 تع��داد عابربانک ها افزايش يابد ولی پول نباش��د چه فايده 

دارد؟
حكيم فع��ال در ادامه پاس��خ خود تصريح كرد: متأس��فانه 
بانک ه��ای دولت��ی كمت��ر در اي��ن زمين��ه خدم��ات ارائه 
می دهند. بنابراين از بانک های خصوصی استفاده می كنيم 
 ولی ب��ا اين حال س��رويس دهی در اين زمينه را بررس��ی 

می كنيم.
گفتنی اس��ت، تاريخچه پايانه های مس��افربری اصفهان در 
فيلمی كه توس��ط سازمان تهيه شده بود در جلسه به نمايش 

گذاشته شد كه بدين شرح است:
در س��ال 1366 طرح ساخت پايانه كاوه ارائه و شروع شد. 
در س��ال 1370 اين پايانه افتتاح ش��د و ه��م اكنون در اين 
پايانه 12 ش��ركت مس��افربری در جابجايی 10 هزار مسافر 
فعاليت می كنند. همچنين جهت مس��افرت افراد به ش��مال 
استان اصفهان، ضرورت تأسيس ترمينال صفه احساس شد. 
در س��ال 1368 نيز س��اخت پايانه جی جهت مس��افرت به 
شرق اصفهان شروع و در سال 1370 به بهره برداری رسيد. 
در س��ال 1370 نيز نس��بت به احداث پايان��ه ای در منطقه 
غربی اصفهان اقدام ش��د و در سال 1372 پايانه زاينده رود 

به بهره برداری رسيد.         

تا 2 ماه ديگر؛ در ترمینال صفه

اولين شهربازي سرپوشيده در اصفهان، آغاز به كار مي كند

هفــت روز بر هنــر ايران و جهــان چــه گـــذشت!


