
رئيس شللوراي اسللامي شهر 
اصفهان گفت: پنجم رمضان 57 
بايد به عنللوان نماد مبارزه مردم 
اصفهان با نظام طاغوت در تاريخ 
ملي ثبت شود. به گزارش ايسنا، 
عباس حاج رسللوليها در جلسه  

علني شوراي شهر با ...

مديللركل تعللاون چهارمحال و 
بختياري گفت: پيش بيني مي شود 
تا پايان سللال  جاري سلله هزار 
واحد مسكوني در دست احداث 
از سللوي شللركت هاي تعاوني 
اين اسللتان تكميل و در اختيار 

متقاضيان قرار بگيرد. داود شيوندي اظهار داشت: در حال حاضر افزون 
بر 97 تعاوني مسكن مهر ...

رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان: 
پروژه های نقش جهان و بهشت آباد 

یک حرکت انقالبی می طلبد

بهره برداری از 3000 واحد مسكن مهر 
در چهارمحال و بختياري تا پایان سال جاری

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سرپرست ایمیدرو خبر داد:
رشد بيش از 16درصدي توليد فوالد خام كشور 
تا پايان تيرماه
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 شهرستان    صفحه 4

حجم  آب ورودی به مخزن سد 
زاینده رود افزایش یافت

صفحه4

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
چهارمحللال و بختيللاري گفت: 
فرسللايش خاك در اين اسللتان 
ساالنه 24 تن در هكتار است كه 
اين ميزان از استاندارد جهاني بسيار 
باالتر اسللت. عطا ءاللله ابراهيمي 

اظهار داشت: وضعيت اقليمي ...

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري هشدار داد:
فرسایش 24 تني هر هكتار خاك 

در چهارمحال و بختياري

 شهرستان    صفحه 4

واکنش آیت ا... مكارم شیرازى به سریال 
توهین آمیز عربی: 
فتنه مذهبی خواسته دولت های غربی  است

 شهرستان    صفحه 4

مديللركل ميللرا ث  فرهنگللی، صنايع  دسللتی و 
گردشگری استان اصفهان از نصب دستگاه  های 
لرزه نگار در مدرسلله چهارباغ و سللی و سه پل 
خبر داد. به گزارش مهر، اسللفنديار حيدری پور 
گفت: اداره كل ميراث فرهنگی اصفهان در راستای 
كاهش خسارت های ناشی از عبور قطار شهری 
اصفهللان قراردادی را با دانشللگاه علم و صنعت 

منعقد كرده است. 
وی با بيان اينكه قرار است دانشگاه علم و صنعت 
 دسللتگاه های لرزه نگار را در مدرسه چهارباغ  و 
سی و سلله پل نصب كند، افزود: اين دستگاه ها 
امكان مونيتورينگ كامل لرزش های حاصل از عبور 
مترو را به وجود می آورد. مديركل ميراث فرهنگی، 
صنايع دسللتی و گردشگری استان اصفهان ادامه 
داد: مسير عبور قطار شهری به گونه ای است كه 
پيش از راه افتادن نهايی، آسلليب های ناشی از آن 
بايد مورد بررسی قرار گيرد. حيدری پور تصريح 
كرد:  پيش بينی می شللود دستگاه های لرزه نگار تا 
پايان فصل پاييز امسللال در اين دو بنای تاريخی 
نصب شللود. وی اضافه كرد: پيش از نصب اين 
دستگاه ها، مطالعات مرتبط توسط دانشگاه علم و 

صنعت انجام می شود. 
مديللركل ميللراث  فرهنگللی، صنايع  دسللتی و 
گردشگری استان اصفهان با اشاره به اينكه دانشگاه 
مذكللور پس از نصب دسللتگاه های لرزه نگار در 
ريل گذاری و  ساخت واگن های قطار شهری نيز 
همكاری خواهد كرد،  اظهار داشت: ريل گذاری 
و سللاخت واگن های قطار شهری نيز بايد طبق 
اصولی انجام شللود كه خسللارات ناشی از عبور 

مترو را به حداقل برساند. 

نصب دستگاه های لرزه نگار 
در مدرسه چهارباغ و 
سی و سه پل اصفهان

زاينده رود
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان 
در يک نشست خبری گفت: با بهره برداری 
حدفاصل  كه  گلدسته  باغ  خيابان  ادامه  از 
ميدان امام حسين )ع( تا ميدان انقاب است 
و موازی با خيابان چهارباغ احداث می شود، 
چهارباغ  از  سواره  ترافيک  آينده  سال  در 
محور  فقط  خيابان  اين  و  حذف  اصفهان 
پياده راه می شود. قاری قرآن تصريح كرد: 
تاكنون 70 درصد از پروژه مذكور پيشرفت 
 فيزيكی داشته و تا بهمن ماه تكميل می شود،
طبقه  دو  پاركينگ  كه  است  حالی  در  اين 
خيابان باغ گلدسته نيز با 600 واحد ظرفيت 
امسال  پايان  تا  فيزيكی،  رشد  درصد   90 و 
تكميل می شود. وی در ادامه افزود: بودجه 
تومان  ميليارد   540  ،90 سال  در  شهرداری 
است كه 70 درصد آن بودجه عمرانی است 
كه از مجموع اين 70 درصد نيز 41 درصد 
ديگر  درصد   30 و  عمرانی  خالص  بودجه 
مثل  ديگر  در بخش های  كه  است  عمرانی 
 تملک، آزادسازی يا خدماتی صرف می شود.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان ضمن 
اشاره به اين كه بودجه های مشاركتی و بخش 
خصوصی نيز در قالب زيرپروژه ها تعريف 
می شود، گفت: بودجه عمرانی سال 90 در 
شهرداری 1500 ميليارد تومان بوده است كه 

به صورت خالص عمرانی به غير از بودجه 
نياز  هزينه  تومان  ميليارد  متروكه خود 400 
بيان  با  قرآن  قاری  اجراست.  در حال  دارد، 
اين كه تعداد پروژه های شاخص سال جاری 
14 مورد است، تصريح كرد: اجرای اين پروژه 
ها در سال جاری به جز پروژه سالن اجاس، 
در مقايسه با دو سال قبل رشد داشته است، 
البته پروژه سالن اجاس، ويژه و فرامنطقه ای 
است و هزينه اجرای آن 400 ميليارد تومان 
است. وی درباره فاز دوم طرح احيای ميدان 
اين طرح  كرد:  نيز خاطرنشان  علی)ع(  امام 
سوار پارك  و  اصلی  ميدان  احداث   شامل 
بوده و اكنون 85 درصد آزادسازی مسير به 
احيای  و  انجام  در قسمت شمال  خصوص 
معاون  اجراست.  حال  در  آن  بدنه  و  كف 
عمران شهري شهرداری اصفهان گفت: مدت 
ميدان  احيای  طرح  دوم  فاز  اجرای  زمان 
و  اجرا  هزينه  و  است  ماه  علی)ع( 15  امام 
بازسازی ميدان و بخش های اطراف آن، 300 

ميليارد تومان می باشد. 
بزرگ  پروژه  درباره  ادامه  در  قرآن  قاری 
ترين شهربازی كشور با عنوان شهر روياها 
تفريحی  مدرن  مجموعه  اين  كرد:  تصريح 
در كشور بی نظير است و احداث آن شامل 
مجموعه های ساختمانی و تجهيزاتي است 
كه در مجموعه ساختمانی آن 52 درصد و در 

تجهيزات 85 درصد پيشرفت داشته ايم. وی 
گفت: از آنجا كه 30 درصد پروژه شهر روياها 
تجهيزات و 70 درصد آن ساختمان است، در 
كل، پروژه 42 درصد پيشرفت فيزيكی داشته 
اصفهان  شهرداری  عمرانی  معاون  است. 
در  خاصی  مشكات  اگر  كرد:  خاطرنشان 
زمان  در  به كشور  تجهيزات خارجی  ورود 
مقتضی نباشد، امكان بهره برداری از پروژه تا 
پايان سال جاری وجود دارد، وگرنه در نيمه 

اول سال 91 به بهره برداری می رسد. 
احداث  و  هزينه  اين كه  بيان  با  قرآن  قاری 
پروژه مذكور 70 ميليارد تومان است، افزود: 
در كنار اين پروژه احداث مجموعه هتل و 
بخش تجاری را داريم كه 30 ميليارد تومان 
هزينه دارد. وی در ادامه درباره طرح تقاطع 
شهيد  و  سجاد)ع(  امام  غيرهمسطح  های 
الوی و ادامه بزرگراه شهيد همت به عنوان 
بزرگراه  گفت:  امسال،  شاخص  های  طرح 
شهيد همت قسمتی از رينگ سوم و خيابان 
امام سجاد)ع( بخشی از رينگ دوم محسوب 
با احداث خيابان شهيد الوی،  می شود كه 
رينگ های دوم و سوم ترافيكی شهر اصفهان 
به يكديگر اتصال يافته و شبكه معابر اصلی 

و شريانی شهر تكميل خواهد شد. 
معاون عمرانی شهرداری اصفهان ضمن اشاره 
به 26 درصد پيشرفت فيزيكی پروژه تقاطع 
غيرهمسطح شهيد همت- شهيد الوی، تصريح 
های تقاطع  اجرايی  و  احداث  هزينه   كرد: 
الوی شهيد  و  سجاد)ع(  امام   غيرهمسطح 
60 ميليارد تومان است كه 30 ميليارد تومان 
آن به اجرای پروژه مربوط می شود و تا انتهای 
امسال به بهره برداری می رسد. قاری قرآن 
همچنين درباره احداث ادامه بزرگراه شهيد 
همت تا شهيد كشوری در سه بخش، گفت: 
ادامه احداث بزرگراه شهيد همت شامل تونل 
از  باند فرودگاه، بزرگراه حدفاصل بعد  زير 
تونل تا شهيد كشوری و تقاطع غيرهمسطح 
شهيد همت- كشوری است كه احداث باند 
است  مناقصه  مرحله  در  اكنون  متری   300
كه در عرض كمتر از يک سال در نيمه اول 
 سال 91 با هزينه اجرايی 20 ميليارد تومان به

بهره برداری می رسد. 
وی خاطرنشان كرد: فاز يک و دو عمليات 
همت-  شهيد  غيرهمسطح  تقاطع  اجرايی 
چهارباغ  سازی  بدنه  احيای  در  كشوری 
پيشرفت  درصد   50 نيز   3 فاز  و  تكميل 
 فيزيكی داشته كه تا پايان سال به بهره برداری
می رسد. معاون عمرانی شهرداری اصفهان 
درخصوص پروژه تراموا گفت: نيازسنجی ها 
انجام شده و پروژه وارد فضای قرار داده شده 
و  اينجا مطرح  ترن در  است و چون بحث 
عمده عمليات، بحث خريد تجهيزات است، 

وارد فضای شركت مترو می شود.
تراموا  پروژه  اين كه  بيان  با  قرآن  قاری   
سال  پايان  تا  كه  است  مرحله ای  در 
تواند می  آن  اندازی  راه  بسته   91 
پروژه  اول  فاز  كرد:  تصريح  شود،  فراهم 
ميدان جمهوری  تا  قدس  حدفاصل شهرك 
يعني فاصله 5 كيلومتری است و حدفاصل 
ميدان جمهوری تا ميدان آزادی در فازهای 
بعدی مطرح است. وی در بخش ديگری از 
سخنان خود با اشاره به 636 پروژه فعال در 
سطح مناطق، افزود: مبلغ كل اين پروژه ها 
400 ميليارد تومان است كه در دل 14 منطقه 
با نظارت حوزه عمرانی در حال شكل گيری 

هستند. 
معاون عمرانی شهرداری اصفهان گفت: در 
مقايسه چهار ماه اول سال هاي 88، 89 و 90 
درمی يابيم كه جمع قراردادهايی كه در سال 
با حجم  قرارداد   45 شده حدود  منعقد   88
ريالی 19 ميليارد بوده است، اين تعداد قرارداد 
و حجم ريالی آنها در سال 89 به ترتيب 48 
قرارداد با 24/8 ميليارد تومان بوده كه نشان 
نظر  از  و  درصد   7 تعداد  نظر  از  دهد  می 
ريالی 28 درصد رشد داشته ايم. در سال 90 
نيز با تعداد 52 قرارداد و حجم ريالی 37/6 
 ميليارد تومان نسبت به سال 89، 51 درصد

و نسبت به سال 88، باالی 75 درصد رشد 
داشته ايم.

و  تعداد  مقايسه  داشت:  اذعان  قرآن  قاری 
از رشد 52 درصدی  نشان  قراردادها  هزينه 
و  دارد  ها  پروژه  اجرای  و  قراردادها  انعقاد 

در واقع برنامه اين بوده كه در نيمه اول سال 
بودجه ها را جاری و اجرايی كنيم كه در سال 
90 اين كار شده است. وی درباره آسفالت 
معابر نيز افزود: در سال 89، 10 ميليارد تومان 
داشته  اختصاص  آسفالت  به  بودجه  كل  از 
است كه اين رقم در كل مناطق در سال 90، 
14 ميليارد و 700 ميليون تومان بوده است و 
نشان می دهد كه امسال نسبت به سال قبل 
در بخش آسفالت 40 درصد افزايش بودجه 
اصفهان  عمرانی شهرداری  معاون  داشته ايم. 
نيز  محوری  محله  های  پروژه  درخصوص 
گفت: بودجه اين پروژه ها كه شامل اصاح 
معابر، آسفالت، معابر فرعی، كوچه ها، حاشيه 
شهر، تسهيل در عبور و مرور معلوالن، رفع 
گلوگاه ها در سطح مناطق و ... تحت عنوان 
در  می شود،  تعريف  محوری  محله  بودجه 
سال 89، 2 ميليارد و 800 ميليون تومان بود 
كه اين رقم در سال جاری 6 ميليارد و 299 
ميليون تومان است كه در مناطق جاری شده 

است. 
قاری قرآن درخصوص پروژه اجاس سران 
پروژه  اين  ورود  بحث  كرد:  نيز خاطرنشان 
به اصفهان تيرماه سال 89 مطرح شد و طبق 
مصوبه هيأت دولت قرار شد كه 1000 ميليارد 
در اختيار شهرداری بگذارند. ما تعهد كرديم 
كه اين پول را سال 89 بدهند و در واقع به 

خاطر تجهيزات خاص، بايد پول تحويل شده 
غير مشمول هم باشد، چرا كه هر پروژه ملی 
اداری  تشريفات  گذراندن  برای  ماه   6 تا   5
زمان می برد و چون اين پروژه طرح ندارد، 

بايد اعتباراتش غيرمشمول باشد. 
تا   89 سال  تيرماه  از  كرد:  خاطرنشان  وی 
اسفندماه 89 هيچ اباغی به شهرداری نشد 
كه با پيگيری مديريت شهری اين كار دنبال 
شد تا اين كه پروژه در اسفندماه به ما اباغ 
گرديد و از مجموع 1000 ميليارد، 20 ميليارد 
جاری  سال  ابتدای  در  شمول  شرايط  با 

پرداخت شد. 
قاری قرآن با اشاره به اين كه 160 كشور در 
زمان برگزاری اجاس وارد اصفهان می شوند 
و اين امر بازتاب مهمی دارد، خاطرنشان كرد: 
در سال 91 اصفهان ميزبان 25 هزار نفر در 
اجاس سران كشورهای غيرمتعهدها خواهد 
بود و اين امر در ميزان ارتقای شهر در ابعاد 
و  است  مهم  بسيار  شهر  توسعه  و  مختلف 
را  اجاس  اين  كه  دانيم  می  مقيد  را  خود 
به بهترين نحو در پايتخت فرهنگ و تمدن 
ذكر  شايان  می كنيم.  برگزار  اسامی  ايران 
عمران شهري  معاون  پايان جلسه  در  است 
مناسبت  به  با خبرنگاران  شهرداری اصفهان 
روز خبرنگار، از خبرنگاران فعال در حوزه 

عمران و شهری تجليل به عمل آمد.

در سال آينده؛

چهارباغ اصفهان فقط محور پیاده راه می شود

س
فار

س: 
عک
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سراسرى

مذاکرات سه جانبه؛ 
تالش براي حل چالش آسياي جنوبي

چهارميللن دور مذاكرات سلله جانبه در 
آسللياي جنوبي هفته گذشللته با حضور 
نمايندگان واشللنگتن، اسام آباد و كابل 
با پيگيللري دو موضوع مذاكره با طالبان 
و خروج نيروهاي آمريكايي از افغانستان 

پايان يافت.
 چهارميللن دور مذاكللرات سلله جانبه 
آمريكا، پاكستان و افغانستان دوشنبه دهم 
 مرداد )1 آگوست 2011( در اسام آباد،
پايتخت پاكسللتان برگزار شللد. در اين 
دور از مذاكللرات نيز مارك گراسللمن، 
نماينده ويژه اوباما در امور افغانسللتان و 
پاكستان، حنا رباني وزير خارجه پاكستان 
و معاونللان وزراي خارجه كشللورهاي 
افغانسللتان و پاكسللتان حضور داشتند. 
اما عاوه بر نمايندگانللي كه همواره به 
صورت عادي در اين مذاكرات حضور 
داشللتند، حضللور نماينللدگان نظامي و 
اطاعاتي سلله كشللور در ايللن دور از 

مذاكرات، قابل تأمل است. 
 ويژگي هاي ش��كلي مذاكرات س��ه 

جانبه واشنگتن- اسالم آباد – كابل 
يكي از ويژگي هاي شللكلي اين دور از 
مذاكرات را بايد در نمايندگان حاضر در 
جلسه جسللت. مارك گراسمن در اين 
دور از مذاكرات با توجه به اين كه حوزه 
كاري وي در دوران خدمللت در وزارت 
خارجه آمريللكا محدوده اروپللا بود، با 
تجارب بيشللتري وارد مذاكرات شللد. 
زيرا مذاكرات وي با مقامات افغانسللتان 
و پاكستان در سطوح مختلف و همچنين 
 سومين تجربه وي در مذاكرات سه جانبه
سللبب مللي شللود وي با احاطلله كامل 
بللر موضوعللات، مذاكللره را اداره كند. 
گراسللمن كه چند ماهي است در پست 
نماينللده ويللژه اوباما در منطقه آسللياي 
جنوبي فعاليت مي كند نشان داده كه از 
توانايي قابل توجهي در عرصه ديپلماسي 
برخوردار است. كثرت ديدارهاي وي در 
كنار سفرهايي كه بيانگر توجه به نكات 
ظريف و حاشلليه اي در آسياي جنوبي 
اسللت، مي تواند مؤيد تحرك و پويايي 

ديپلماتيک گراسمن باشد. 
وي پللس از انتصاب به اين سللمت به 
عربسللتان سعودي، كشللورهاي آسياي 
مركزي، قفقاز و همچنين به هند سللفر 
كرد. هر كدام از اين سللفرها و كشورها 
هر چند در خارج از محدوده مأموريتي 
گراسمن است، اما ارتباط ظريفي با منطقه 
مأموريت او دارد. همچنين گراسمن در 
بحبوحه نزاع واشللنگتن و اسللام آباد 
در ديللدار خود با آصللف علي زرداري 
رئيس جمهور پاكسللتان، اعام كرد كه 
آمريكا و پاكستان نيازمند درك مشترك 
از موضوع تروريسللم هستند. به عبارتي 
گراسللمن تاش مللي كند تا بللا الفاظ 
 خود آب سللرد بر آتش شللعله ور بين

اسام آباد – واشنگتن بريزد. 
در مقابللل گراسللمن، خانم حنللا رباني 
حضور دارد كه بلله تازگي صندلي مقام 
عالي وزارت خارجه پاكستان را به دست 
آورده اسللت. ويژگي هاي شللخصيتي 
خانم رباني در اين دور از مذاكرات قابل 
توجه اسللت. وي موضع خود را از قبل 
نسبت به نوع بازي در برابر آمريكا اعام 
كرده است. اظهارات رباني بيانگر تغيير 
نگرش شخصي وزير خارجه پاكستان و 
برآمده از اوضاع داخلي اين كشور است. 
 در حقيقللت حللوادث اخيللر در روابط 
دو جانبه آمريكا – پاكستان همانند ماجراي 
قتل دو شهروند پاكستاني توسط ريموند 
ديويس تبعه آمريكايي، حمله هواپيماهاي 
بللدون سرنشللين آمريللكا بلله مرزهاي 
پاكسللتان و در نهايت تجاوز آمريكا به 
 خاك پاكسللتان براي كشللتن بن الدن،
سبب شد خانم رباني اعام كند كه تابع 
دسللتورات واشللنگتن نخواهد بود. در 
حقيقت اين بانوي جوان پاكسللتاني كه 
سللمت عالي وزارت خارجه را كسللب 
كللرده، ديپلماسللي تحول گرايللي را در 
انطباق با خواسللت مللردم و پارلمان در 

قبال اياالت متحده اتخاذ كرده است. 
در كنار شخصيت هاي مطرح در مذاكره، 
يكللي ديگر از ويژگي شللكلي بارز، آن 
اسللت كه مذاكرات سلله جانبه با هدف 
ثبات در افغانسللتان تشللكيل شد، يعني 
ادعللاي ظاهري مذاكرات آن اسللت كه 
همكاري سلله جانبه مي تواند منتهي به 
حذف بي ثباتي در منطقه و به خصوص 
در افغانسللتان گردد. همچنين برگزاري 
چهارميللن دور از مذاكرات سلله جانبه 
نيز، از اولويت افغانسللتان براي آمريكا 

حكايت دارد. 
دس��تور كار و ماهي��ت مذاك��رات    

سه جانبه 
در ايللن دور از مذاكللرات، موضوعات 
متفاوتي در مقايسه با دوره هاي قبل در 
دستور كار قرار گرفت. به عبارتي خروج 
نيروهاي آمريكايي از افغانستان و گفتگو 
با طالبان، موضوعات محوري و منعكس 
كننللده تحوالت اخير منطقه اسللت. اما 
در كنار ايللن دو موضوع، بحث ديگري 
 كه منابللع خبري به آن اشللاره كرده اند

اختافللات آمريكا و پاكسللتان بر سللر 
سللختگيري هاي اسللام آباد نسبت به 
ديپلمات هللاي آمريكايي در زمان ورود 
به خاك پاكستان است. بر اساس اصول 
تشريفات و حقوق ديپلماتيک، هر كشور 
بايد حداقل محدوديللت ها را به خاطر 
حفظ شللأن، منزلت و احترام به كشللور 
مقابل بللراي مأمللوران ديپلماتيک قائل 
شللود. در چند روز اخير سللفير آمريكا 
نسبت به سللختگيري هايي كه فرودگاه 
اسام آباد در قبال وي اعمال كرده بود، 
مراتللب اعتراض خللود را ابللراز نمود. 
همچنين در دو هفته گذشته، پاكستان از 
ورود برخي مقامات كنسولي آمريكا به 
دليل فقللدان مدارك، جلوگيري به عمل 
آورد. اعتراض گراسمن به اين موضوع 
سبب شد مقامات اسام آباد با اين توجيه 
كه امنيت در اسللام آباد فرار و شكننده 

است، به اعتراضات وي پاسخ دهند. 
موضللوع خللروج نيروهللاي آمريكايي 
از افغانسللتان كه از بيسللت و پنجم تير 
)16 جوالي( آغاز شللده اسللت، در اين 
دور از مذاكللرات مللورد بررسللي قرار 
گرفت. موضع هر سلله كشللور حاضر 
در مذاكره نسللبت به اين موضوع مثبت 
بود. مقامات كاخ سللفيد اعام كرده اند 
كه خروج آمريكا از كشللورهاي اشغال 
 شللده، باعث مي شللود ايللاالت متحده 
يللک تريليون دالر ذخيللره ) پس انداز( 
كنللد. با توجه به اوضللاع جاري اقتصاد 
آمريللكا و گير و داري كلله بين كنگره، 
دولت و خزانه داري اين كشللور وجود 
دارد، آمريكا موافق خروج نيروهاي خود 
با هدف كاهش هزينه و كمک به اقتصاد 

ورشكسته خود است. 
ناسيوناليسم افغاني نيز در جهت كسب 
اسللتقال و بومي سللازي امنيت، موافق 
خروج آمريكا از كشور افغانستان است 
و در حال برنامه ريزي براي فراهم كردن 
زمينه هاي دور دوم خروج آمريكاست. 
پاكستان نيز با خروج آمريكا از افغانستان 
موافق اسللت، زيللرا تنها چيللزي كه از 
حضور نيروهاي خارجي در اين كشور 
نصيب اسام آباد مي شود، كاهش نفوذ 
منطقلله اي و مخدوش شللدن پرسللتيژ 

پاكستان به دليل فشارهاي آمريكاست. 
موضوع ديگري كه شايد مهم ترين بحث 
باشد گفتگو با طالبان است؛ اين موضوع 
همچنان در هاللله اي از ابهام قرار دارد. 
هرچند گيتس و كللرزي مذاكره آمريكا 
با طالبللان را علني كرده اند، اما همچنان 
برخي از تحليلگران بر اين عقيده اند كه 
اين امر شيوه اي از تبليغ براي آمريكاست. 
به عبارتي آمريكايي هللا همواره به نفع 
خود اينگونه تبليغ كرده اند كه با فشللار 
بر طالبان، اين گروه را مجبور به مذاكره 
كللرده اند. اما هر گاه بحث از فشللار بر 
طالبللان و ترغيب آنها بلله مذاكره اعام 
شده است، اين گروه با افزايش حمات 
انتحاري به اين ادعا پاسللخ داده اسللت. 
برخي كارشناسان معتقدند كه اين اقدام 
طالبان و تأييد نشدن مذاكره از سوي اين 
گروه، به معناي نفي ايده آمريكا و مقابله 

با تبليغات اين كشور است. 
بنابراين قللرار دادن موضللوع مذاكره با 
طالبان در دستور كار مذاكرات سه جانبه 
دو تفسللير و معنا دارد؛ معنللاي اول آن 
است كه آمريكا و سايرين به دنبال شكل 
دهي بلله نوعي از اجماع بللراي مذاكره 
 هستند، بنابراين به بسيج اراده سه كشور
مي پردازند تا از ابزارهايي كه هر كشور 
در اختيار دارد براي آغاز مذاكرات استفاده 
كنند. چندي پيش نماينللده انگليس در 
امور افغانستان با وجود اظهارات گيتس 
و كرزي مبني بر مذاكره آمريكا با طالبان، 
اعام كرده بود كه بهتر اسللت اين گروه 
بلله روند صلح بپيوندد، زيرا افغانسللتان 
تحت تسلط طالبان در نخواهد آمد. اين 
اظهارات در تناقض با سللخنان گيتس و 
كللرزي قللرار دارد و از ايده نبود مذاكره 
بين آمريكا و طالبان پشللتيباني مي كند. 
تفسير دوم كه يک گام جلوتر از معناي 
اول حركللت مي كند، معتقد اسللت در 
دستوركار قرار گرفتن مذاكره با طالبان در 
 مذاكرات سه جانبه به معناي شكل دهي
بلله ماهيللت و موضوعات اساسللي در 
اين مذاكره اسللت. به عبارتي از مرحله 
بود يا نبللود مذاكره به مرحله چگونگي 
مذاكره رسلليده است. در نهايت حضور 
نمايندگان سازمان هاي اطاعاتي از سه 
كشللور در اين دور از مذاكرات نشللان 
مللي دهد بحثي كه در گذشللته با سللفر 
احمد شجاع پاشللا، رئيس آي اس آي، 
به آمريكا صورت گرفت و در آن توافق 
شد كه واشللنگتن اطاعات خود را در 
اختيار پاكستان قرار دهد، در اين دور از 
مذاكرات پيگيري مي شود. بحث از محل 
اختفاي ما محمد عمر، سركرده طالبان 
 در افغانسللتان نيز بحثي اختاف برانگيز
بين سلله كشللور اسللت كه بللا حضور 
نماينللدگاه سللازمان هللاي اطاعاتي و 
همكاري هللاي اطاعاتي مي تواند رفع 

شود.

جهان نما

سرپرست ايميدرو خبر داد: ميزان 
رشللد توليد فوالد خام كشللور تا 
انتهاي تيرماه به بيش از 16درصد 

رسيد.  
محمد مسعود سللميعي نژاد با بيان 
اين كه در نخسللتين ماه تابسللتان 
سال جهاد اقتصادي توليدكنندگان 
فوالد گام هاي بزرگي براي تأمين 
نياز داخلي برداشتند، تصريح كرد:  
تا انتهاي تيرماه امسال، ميزان توليد 
فوالد خام به بيش از چهار ميليون 
و 645 هزار تن رسيد كه اين رقم، 
16/3 درصد بيللش از توليد مدت 
مشابه سللال گذشللته بوده است. 
بلله گفتلله وي، در 4 ماه نخسللت 
 پارسال توليد اين فلز پرمصرف به 
سه ميليون و 994 هزار تن رسيده 

بود. 
سللميعي نژاد با تأكيد بللر اين كه 
بخش خصوصي كشور جهش قابل 
ماحظلله اي در توليللد فوالد خام 
داشته است، ادامه داد: برآوردهاي 
اوليه نشان مي دهد در مدت مورد 
اشاره، شركت هاي خصوصي 392 
هزار تن فوالد خللام توليد كردند 

كه اين رقم نشللان از رشد نزديک 
به 60 درصدي دارد. 

بلله گفتلله سرپرسللت ايميللدرو، 
 بيشللترين ميللزان توليد فللوالد در 
بين شللركت ها مربللوط به فوالد 
مباركلله بللوده، به طللوري كه در 
اين شللركت بيش از يللک ميليون 

شللمش  انللواع  هزارتللن   841 و 
فوالد توليد شللد و پللس از آن نيز 
 فللوالد خوزسللتان و ذوب آهللن
اصفهان بلله ترتيب بللا توليد يک 
ميليللون و 151 و 830 هللزار تن، 
در رتبلله هللاي دوم و سللوم قرار 

گرفتند. 

سميعي نژاد همچنين خبر داد كه تا 
پايان ماه نخسللت فصل گرم سال، 
توليللد محصللوالت نيللز از رونق 
مطلوبي برخوردار شللد، به طوري 
كه كل توليللد محصوالت فوالدي 
در كشللور به بيللش از پنج ميليون 
و 731 هللزار تللن رسلليد كه اين 
رقم، 12 درصللد بيش از عملكرد 
 مدت مشللابه سللال 89 به شللمار

 مي آيد.
 سرپرست ايميدرو با اشاره به اين 
كه در 4 ماه ابتداي سللال گذشللته 
انواع ورق  توليد محصوالت نظير 
و ميلگرد 5 ميليللون 118هزار تن 
بللود، گفت: بخللش خصوصي در 
اين مدت توانست با رشد بيش از 
17 درصدي، يللک ميليون و 622 
هللزار تن نللوع از كل محصوالت 

فوالدي را توليد كند. 
بلله گفتلله وي، فللوالد مباركلله با 
نزديک به دو ميليللون تن در رتبه 
اول و  شللركت هاي ملللي فوالد، 
يک ميليون و 213هزار تن و ذوب 
آهن 948 هزار تن از كل توليد اين 

بخش را بر عهده داشتند.

سرپرست ايميدرو خبر داد:

رشد بیش از 16درصدي تولید فوالد خام 
كشور تا پایان تیرماه

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

حج تمتع امسال احتماالً با يک افزايش چند روزه به 
40 يا 42 روز افزايش خواهد يافت. يک منبع آگاه در 
گفتگو با فارس  در توضيح آنچه كه باعث مطرح شدن 
احتمال افزايش طول سفر حج تمتع امسال شده است، 
 اظهار داشت: هنوز زمان آغاز پروازهاي حج تمتع
امسال نهايي نشده است. در واقع در سال هاي گذشته 
نيللز 10 - 15 روز مانده به زمان آغاز اعزام حجاج، 
زمان رفت و برگشللت به كاروان ها و زائران اعام 
مي شد. وي افزود: در هيچ سالي در اين مقطع زماني، 
زمان رفت و برگشللت زائران اعام نشده بود. اين 
مقام مسئول خاطر نشان كرد: امسال عربستان سعودي 
بحثي را با ايران و ساير كشورهايي كه اقدام به اعزام 
حجاج به اين كشور مي كنند، آغاز كرده مبني بر اينكه 

تمامي كشورها بايد از اول ذي القعده حجاج خود را 
به عربستان انتقال دهند؛ » اين در حالي است كه در 
 سال هاي گذشته، اعزام زائران كشورمان از 10 - 12 
ذي القعده آغاز مي شد. وي تصريح كرد: علت اين 
مسأله آن است كه سللعودي ها در سال گذشته در 
فرودگاه جده با بحران مواجه شللدند و نتوانسللتند 
سرويس كامل به پرواز هاي برگشت حجاج بدهند 
و به دليل تراكم پروازها، مشكات عديده اي براي 
زائران بيت ا...  الحرام ايجاد شد، اما سعودي ها به جاي 
توسعه فرودگاه هاي خود، قصد دارند زمان بازگشت 
حجللاج را طوالني تر كنند، همچنين مي خواهند با 
طوالني تر كردن زمان رفت حجاج، بر مشللكاتي 
كه سللال گذشته ايجاد شللده بود غلبه نمايند. اين 
مقام مطلع يادآور شد: سعودي ها قصد دارند تعداد 
نشست و برخاسللت هاي پروازهاي خود در طول 
24 سللاعت را با افزودن به تعداد روزهاي نشست 
و برخاسللت كاهش دهند تا از اين طريق، ترافيک 

پرواز حجاج در 24 سللاعت كمتر شود و سيستم 
سعودي ها بتواند پاسخگوي اين تعداد پرواز باشد. 
اين مقام مسئول اظهار داشت: امسال اگر قرار باشد 
به جاي 10 ذي القعده، 7 ذي القعده زائران كشورمان 
حركت كنللد، 3 روز به طول تمتع امسللال افزوده 
مي شللود و اگر 5 ذي القعده حركللت كنند، 5 روز 
به طول سللفر اضافه مي شود و اگر قرار باشد اعزام 
حجاج از ابتداي ذي القعده باشد حدوداً 10 روز به 
طول سفر اضافه خواهد شللد. وي با يادآوري اين 
نكته كه تا اين لحظه سازمان حج و زيارت جمهوري 
اسامي ايران از پذيرش اين مسأله امتناع كرده است، 
خاطر نشان كرد: البته اين قاعده  كه توسط سعودي ها 
اعام شده، مختص حجاج كشورمان نيست و براي 
تمام كشورهايي مانند مالزي، اندونزي، هند، تركيه 
و ... كه سقف زائران آنها باالست نيز در نظر گرفته 
شده كه بايد زائران خود را در يک دوره يک ماهه به 

عربستان انتقال دهند. 

آيت ا... مكارم شلليرازي با صدور پيامي از ساخت 
سريال توهين آميزی كه با هدف ايجاد نفاق و تفرقه 
در ميان مذاهب توليد شللده است، به شدت انتقاد 
كرد. در پيام  اين مرجع تقليد آمده اسللت: با نهايت 
تأسف جمعی از مسئوالن كويتی با همكاری بعضی 
از شاهزادگان سعودی و احتماالً يک رشته عوامل 
غربی ضد اسام، دست به دست هم داده و سريالی 
بسيار توهين آميز و نفاق انگيز ساخته و در كشورهای 
مختلف اسللامی به نمايش گذارده اند كه ثمره ای 

جز ايجاد نفاق در ميان مذاهب اسللامی و اهانت 
به مقدسات نداشته و ندارد و بارها به آنها تذكر داده 
شللده، ولی همچنان به كار خود ادامه می دهند. در 
بخش ديگري از اين پيام آمده است: اين سريال از 
يک سو چهره امامين همامين امام حسن مجتبی)ع( 
و امام حسللين سيدالشللهدا)ع( را به وسيله دو نفر 
بازيگللر معلوم الحال به نمايللش گذارده اند كه اين 
توهينی است عظيم و نابخشودنی نسبت به عترت 
پيغمبر اكرم)ص( كه حتی فقهای بزرگ االزهر كه 
حرف اول را در جامعه اهل سللنت می زنند، آن را 
مؤكداً تحريم كرده و دسللتور دادند جلو آن گرفته 
شود، اما فتنه گران بی اعتنا به اين مسائل، به كار خود 
ادامه می دهند. در اين پيام افزوده شده است: از سوی 
ديگر سعی كرده اند با تحريف آشكار تاريخ اسام 
يک فرد موهوم و خيالی به نام عبداله بن سبأ درست 
كرده و همه گناهان را به گردن او انداخته و بنی اميه را 
از آن همه جنايات تبرئه كرده و افسانه های دروغينی 
از اين طريق درباره شيعه درست كنند؛ كسی را كه 
شمشير به روی امام وقت خود كشيد و ده ها هزار 

نفر را به كشتن داد و اصرار بر لعن اميرمؤمنان)ع( بر 
فراز منابر داشللت و اين سنت زشت 70 سال ادامه 
يافت. آری چنين شخصی را بيگناه معرفی كنند و به 
عذر واهی مجتهد بودن متوسل شوند. مگر با اجتهاد 
می توان شب را روز و روز را شب كرد و ده ها هزار 
نفر را به كشتن داد. در اين پيام تصريح شده است: 
از سللوی ديگر اهانت بزرگ ديگری به امام حسن 
مجتبی )ع( روا داشته و صلح او را نشانه عدم توانايی 
بر اداره حكومت بدانند و از اين طريق ضربه ديگری 
بر عترت پيامبر اسام)ص( بزنند. كسانی كه بار اين 
گناهان بزرگ را بر دوش می كشند، بدانند عاوه بر 
ايجاد فتنه مذهبی در جهان اسام كه خواسته قطعی 
دولت های جنايتكار غربی و صهيونيست هاست، 
دشمنی و نفرت صدها ميليون شيعه جهان و محبان 
اهل بيت را در سراسللر دنيا برای خود می خرند و 
آن دسته از مسئوالن كشورهای اسامی كه به اين 
موضوع دامن می زنند، بايد درباره روزی فكر كنند 
كه آنها را مانند فرعون مصر در قفس آهنين به پای 

ميز محاكمه خواهند آورد.

نماينده مردم قللم در مجلس  با بيان 
اينكه كنترل، نظارت و ايجاد بستر هاي 
رقابت صحيح در فضاي كسب و كار 
نوعي عدالت است، گفت: عدالت به 
معناي پول پاشيدن نيست. به گزارش 
فارس، علي الريجاني در نشست با 
فعللاالن عرصلله صنعللت، معدن و 
تجارت در سينما وتوس قم با اشاره 
به سالروز مشللروطه، اظهار داشت: 
ايرانيللان از 100 سللال پيش همواره 
پيشتاز دموكراسي و آزادانديشي در 
منطقه بوده اند؛ مسأله اي كه بسياري 
از كشورها امروز در صدر تحقق آن 
هستند. وي با اشاره به نقش علما در 
شكل گيري نهضت مشروطه، علما 
و مراجع را پايه ريزان اين نهضت و 
پيوند عميق اين نهضت با توده مردم 
را به دليل همين پايه ريزي مرجعيت 

برشمرد. 
رئيس مجلس شوراي اسامي ريشه 
ديگر ايللن نهضت را شلليعي بودن 
رهبران نهضت برشللمرد و تصريح 
كرد: شيعيان در طول تاريخ همواره 
دنبللال حق و حقوق خود با جديت 
تمللام بوده اند و ايللن ويژگي آنان به 
دليل اعتقاد به حقوق انسللاني است. 
وي با بيللان اينكه مشللروطه دچار 
سرقت سياسي شد و نتوانست بلوغ 

پيدا كنللد، گفت: پس از مشللروطه 
امللام همان خط فكري را پيگيري و 
پايه هللاي انقاب عظيم اسللامي را 
ريخت كه با درايللت امام، ديگر آن 
سرقت ها در حركت انقاب محقق 
نشد. الريجاني افزود: ايران همواره با 
مشقاتي از دورن و بيرون در عرصه 
اقتصاد مواجه بوده است و بسياري 
از سنگ اندازي ها همچنان هم ادامه 
دارد، اما دشللمنان بايد بدانند كه اين 
تحللركات در عزم جدي ملت ايران 
هيچ تزلزلي ايجاد نخواهد كرد. وي 
خطللاب به فعللاالن عرصه صنعت، 
معدن و تجارت، افزود: شللما موفق 
هستيد، زيرا مصمم هستيد و بدانيد 
كه نظام جمهوري اسللامي تصميم 
خود را براي نظام اقتصادي گرفته و 
نمي خواهد شرايط گذشته را تكرار 
كنللد. نماينده مردم قللم در مجلس 
شوراي اسللامي در پاسخ به انتقاد 
يكي از فعللاالن عرصلله صنعت و 
معدن و تجارت استان در خصوص 
وضعيللت پرداخت يارانه به صنعت 
كشللاورزي، گفت: حتي كشور هاي 
صنعتي و پيشرفته هم به صنايع خود 

يارانه پرداخت مي كنند.
وي تصريح كرد: بخش كشللاورزي 
و صنعت نيازمند يارانه اسللت و در 

برنامه اقتصادي كشللور يارانه براي 
صنعللت، كشللاورزي و دامپروري 
پيش بيني شده كه پرداخت مي شود. 
رئيس مجلس شللوراي اسللامي با 
بيان اينكه كار و توليد بايد در دست 
مردم باشد، به انتقاد از نحوه واگذاري 
شركت هاي دولتي پرداخت و گفت: 
اينكه برخي شركت هاي دولتي را در 
قالب سللهام عدالت واگذار كنيم و 
به شركت هاي نيمچه دولتي تبديل 
شوند، معناي واقعي اصل 44 نيست 
و بايد گفللت كه در اصل 44 برخي 

دچار سوء برداشت هايي شدند. 
وي افللزود: دولللت بايللد رقابت را 
در عرصه توليللد و صنعت به وجود 
بياورد و ايللن رقابت معناي حقيقي 
عدالت اسللت، چرا كلله عدالت به 
معناي پول پاشيدن نيست. الريجاني 
بللا بيان اينكه عدالت چيزي در برابر 
آباداني و توسعه نيست، گفت: دولت 
بايد رقابت ها را متعادل و بستر هاي 
رقابللت در فضاي كسللب و كار را 

كنترل و نظارت كند. 
وي با تأكيد بر اجراي صحيح طرح 
هدفمند سللازي يارانه ها در كشللور، 
عنوان داشت: هدف در اين طرح اين 
بود كه صرفه جويي كنيم و به همين 
دليل مجلس نظرش بر آن بود كه اين 

طرح با گام هاي پشت سر هم انجام 
شود. رئيس مجلس شوراي اسامي 
با بيان اينكه نظام جمهوري اسامي 
امللروز تصميللم خللودش را گرفته 
اسللت و به هيج وجه اجازه نخواهد 
داد تللا وضعيللت اقتصادي كشللور 
به روش هاي نيمچه سوسياليسللتي 
گذشته برگردد، خاطرنشان كرد: اگر 
رقابت را از مردم بگيريم، توسللعه و 
عدالت در كشور اتفاق نمي افتد. وي 
ادامه داد: الزمه اشللتغالزايي فعاليت 
بخللش توليللد اسللت و پيش بيني 
مي شللود با ادغام تجارت و صنعت، 
دسللت مسللئوالن براي حل مشكل 
صنعتگران بازتر شود. الريجاني در 
بخش ديگري از سخنان خود با بيان 
اينكه صنعت امروز داراي وضعيت 
پيچيده اي اسللت، خاطرنشللان كرد: 
وزارت دارايللي بايد ماحظه بخش 
صنعت را انجللام دهد. وي در پايان 
با اعام اينكه طرح تسللهيل فضاي 
كسب و كار در كشور اجرا مي شود، 
خاطرنشان كرد: كسب و كار داراي 
زنجيرهايي اسللت كه بايد باز شود 
و اين طرح با هدف تسللهيل فضاي 
كسللب و كار در راسللتاي تقويللت 
فضاي رقابت در عرصه كسب و كار 

در كشور، با جديت اجرا مي شود.

سوء قصد نافرجام
به جان وزیر کشور عربستان

حمله مسلللحانه يک فرد ناشللناس در نيمه شللب گذشللته بلله كاخ وزير 
كشللور عربستان در جده، به مرگ اين فرد ناشللناس انجاميد. به گزارش 
پايگاه خبري الجزيره قطر، كاخ شللاهزاده نايف بن عبدالعزيز معاون دوم 
نخسللت وزير و وزير كشور عربستان سللعودي شب گذشته هدف حمله 
قللرار گرفت. بنا بر گزارش هاي خبري، اين حمله در سللاعت يک بامداد 
)روز شللنبه( در شللهر جده روي داد كه با واكنش نگهبانان كاخ روبه رو 
شللد تا اينكه فرد مسلح ناشناس كشته شد. شللليک و تبادل گلوله مقابل 
در پشللتي كاخ شاهزاده نايف معروف به »كاخ ساحل« روي داد كه بنا بر 
اين گزارش، هيچ كس جز فرد مسلللح، آسلليبي نديد. خبرگزاري رسمي 
عربسللتان سعودي )واس( به نقل از سخنگوي رسانه اي پليس جده اعام 
كرد: سللاعت يک شب، فردي كه ساحي شخصي حمل مي كرد در نقطه 
بازرسللي در خيابان عبدالرحمن المالكي در جده به تيراندازي اقدام كرد، 
ولي فوراً با او مقابله شللد كه اين مقابله، منجر به كشته شدن وي شد. اين 
حادثه هنوز در دسللت بررسي است و به علل و انگيزه هاي فرد مسلح هيچ 

اشاره اي نشده است.

منابع آگاه هندي:
صادرات نفت ایران به مانگلور هند

از سر گرفته شد
دو مقام نزديک به شركت پااليشگاهي مانگلور هند با اشاره به ازسرگيري 
صادرات نفت ايران به اين شللركت اعام كردند، يک محموله نفتي ايران 
به سللوي اين شركت ارسال شللده و يک محموله ديگر در حال بارگيري 
اسللت. به گزارش رويترز، شركت مانگلور پرداخت بدهي هاي نفتي خود 

به ايران را از طريق هالک بانک تركيه در استانبول آغاز كرده است. 
پس از تصميم ماه دسامبر بانک مركزي هند مبني بر متوقف شدن كليه مبادالت 
ارزي ايران و هند در چارچوب اتحاديه پاياپاي پولي آسلليا، شركت هاي 
 هندي قادر به پرداخت بدهي هاي خود به ايران نبودند. تنش هفت ماهه
در روابط ارزي ايران و هند موجب شللد تا شركت ملي نفت ايران اعام 

كند صادرات نفت به اين كشور را طي ماه اوت متوقف خواهد كرد.
يک مقام آگاه در اين باره گفت: نخسللتين محموله نفتي ايران به شللركت 
مانگلور پيش از اين بارگيري و به سللوي هند صادر شده است و دومين 
محموله نيز به زودي بارگيري خواهد شللد. يک مقام آگاه ديگر نيز تأكيد 
كرد شركت ملي نفت ايران تاكنون با صادرات دو محموله نفت به شركت 

مانگلور موافقت كرده است. 
ايللران تاكنللون با صللادرات نفت به سللاير شللركت هاي پااليشللگاهي 
هنللد در مللاه اوت موافقت نكرده اسللت. اين مقام آگاه افزود: شللركت 
مانگلللور از هفته گذشللته پرداخت پللول نفت ايللران را از طريق هالک 
بانک تركيه آغاز كرده اسللت.  گفته مي شللود ايران بللراي دريافت پول 
نفللت صادراتي خود بلله كره جنوبي، چيللن و ژاپن نيز با مشللكات و 
 چالش هايللي روبه رو شللده اسللت. يک مقللام آگاه دولت كللره جنوبي
گفت: بيش از 3/8 ميليارد دالر از بدهي نفتي كره جنوبي به ايران پرداخت 

نشده است. 

لومبرگ گزارش داد
هزینه 100 ميليارد دالري کاهش رتبه اعتباري 

آمریكا براي واشنگتن
بلله اعتقاد كارشناسللان اقدام مؤسسلله رتبه بندي اس اند پللي در كاهش 
رتبه اعتباري آمريكا مي توانللد موجب افزايش 100 ميليارد دالري هزينه 
استقراض دولت اين كشور شود. به گزارش بلومبرگ، مؤسسه رتبه بندي 
اسللتاندارد پورز ضمن انتقاد از عملكرد نمايندگان كنگره و سناي آمريكا 
در خصوص ناكامي در كاهش كافي هزينه ها و كاهش كسري بودجه اين 

كشور، رتبه اعتباري آمريكا را براي نخستين بار كاهش داد.
 اين مؤسسلله رتبه اعتباري آمريكا را به اي اي مثبت كاهش داده اسللت. 
پيش تر رتبه اعتباري آمريكا از سوي اين مؤسسه اي اي اي مثبت اعام شده 
بود. اين مؤسسه همچنين چشم انداز منفي را براي اقتصاد آمريكا ترسيم 
 كرده اسللت. ممكن است مؤسسه رتبه بندي استاندارد پورز)اس اند پي(
طي دو سللال آينللده رتبه اعتباري آمريللكا را به كمتللر از اي اي كاهش 
دهد. البته اين مسللأله در صورتي خواهد بود كه ميزان كاهش هزينه هاي 
بودجه پس از دو سللال، كمتر از رقم توافق شده باشد يا نرخ بهره بانكي 

افزايش يابد . 
كاهللش رتبه اعتباري آمريكا در حالي اسللت كلله نگراني ها در خصوص 
بحران بدهي و كسللري بودجه منطقه يورو، همچنان ادامه دارد. به اعتقاد 
 كارشناسللان اقتصللادي كاهللش رتبه اعتباري آمريكا از سللوي مؤسسلله 
اس اند پي هزينه هاي سللنگيني را بر اقتصاد اين كشللور تحميل خواهد 
كرد. مؤسسلله مالي جي پي مورگان پيللش بيني كرد كاهش رتبه اعتباري 
آمريكا مي تواند موجب افزايش 100 ميليارد دالري هزينه اسللتقراض در 

اين كشور شود . 

زمين لرزه ژاپن اتمسفر را هم لرزاند!
زمين لرزه و سونامی عظيمی كه در ماه مارچ منجر به ويرانی بخش هايی 
از كشللور و كشته شللدن هزاران ژاپنی شد، به اندازه ای شديد بوده است 
كه ارتعاشللات آن حتی بلله فضا هم نفوذ كرده و بر روی اتمسللفر زمين 
تأثير گذاشللته اسللت. محققان اعام كردند زمين لرزه فاجعه باری كه در 
ژاپن خسارت های فراوانی به بار آورده است، منجر به بروز زلزله در اليه 

بااليی اتمسفر زمين نيز شده است. 
حللركات عمللودی زمين لرزه و امللواج ويرانگر سللونامی موجب ايجاد 
ارتعاشاتی شده كه به اتمسفر فشار وارد كرده است. اين فرآيند از گذشته 
شناسللايی شللده بود، اما ارتعاشات ناشللی از زمين لرزه ژاپن بزرگ ترين 
ارتعاشاتی كه تا كنون در اتمسفر مشاهده شده را به وجود آورده است. 

تصویب ممنوعيت روبنده و برقع در ایتاليا
يک كميته پارلمانی دوم آگوسللت ) 11 مرداد ماه( طرح ممنوعيت از پوشش 
صورت در اماكن عمومی را تصويب كرد. براسللاس ايللن طرح افرادی كه از 
قانون سللرپيچی كنند به 420 دالر جريمه يا انجام خدمات اجتماعی با هدف 
ترويج ادغام جريمه می شوند. ايتاليا با تقليد از روند همسايگان اروپايی خود 
طرح ممنوعيت روبنده و برقع در اماكن عمومی را تصويب كرده تا اين كشور 
نيز چون فرانسلله و بلژيک به سللمت ممنوعيت كامل اين نوع پوشش برای 
مسلمانان برود. به گزارش يونايتدپرس اينترنشنال پيش نويس اين طرح مورد 
حمايت دولت ائتافی برلوسكونی قرار دارد. اين طرح قرار است ماه سپتامبر 
در پارلمان ايتاليا به رأی گذاشته شود. اين قانون در صورت تصويب، ايتاليا را به 
سومين كشوری تبديل می كند كه پوشش صورت در اماكن عمومی را ممنوع 
كرده است. بلژيک، فرانسه و شهری در اسپانيا اخيراً پوشش صورت در اماكن 
عمومی را ممنوع كرده اند. مسلمانان ايتاليا با تقبيح اين قانون، دولت را به استفاده 

از يک موضوع بی ارتباط برای افزايش اسام هراسی متهم كرده اند.

واكنش آيت ا... 
مکارم شيرازى به سريال 

توهين آميز عربی: 
فتنه مذهبی خواسته 
دولت های غربی  است

الريجانی:
 عدالت به معناي پول پاشيدن نيست

احتمال افزایش طول مدت 
حج تمتع امسال
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عضو هيأت علمی پژوهشكده باقرالعلوم)ع( با تأكيد بر اين كه تبيين فلسفه و اساس حجاب برای بدحجاب ها با استفاده 
از روش های ظريف و فرهنگسازی گسترده می تواند به زدودن بدحجابی از جامعه كمک كند، گفت: روش هايی كه 
ظرافت نداشته باشند نتيجه منفی دارند. حجت االسام سيد اسداله محمودی عضو هيأت علمی پژوهشگاه باقرالعلوم 
در گفتگو با مهر در ارتباط با بدحجابی گفت: بهترين راهكار زدودن بدحجابی در جامعه اين است كه اصل فلسفه 
حجاب و اسللاس حجاب در جامعه بازگو شللود و اين نكته مورد تأكيد قرار گيرد كه حجاب به واقع يک مصونيت 

است نه يک محدوديت.
وی بللا تأكيللد بر اين كه حجاب به عنوان يک اصل در مبانی دينی ما مورد تأكيد قرار گرفته افزود: تمام اين بايدها و 
نبايدهايی كه بيان شده برای اين است كه مصالحی را در نظرگرفته است و زن بايد به عنوان يک نماد كامل در اين 
قالب قرار گيرد. مديرگروه اديان و فرق پژوهشكده باقرالعلوم اظهار داشت: با توجه به تبليغاتی كه عليه حجاب وجود 
دارد و نقطه مقابل آن مسأله آزادی زن و ظهور و بروز زن در جامعه بيان می شود بايد نگاه عرف و جامعه را نسبت 
به آن در نظر گرفت. برای مثال در بسياری از مجامع فرهنگی و دانشگاه ها وقتی مسأله انتخاب به ميان می آيد فردی 

انتخاب می شود كه محجبه است و اين حجاب معياری برای انتخاب وی بوده است، چرا كه نگاه عرفی چنين پوشش 
و حجابی را پذيرفته و حتی ترجيح می دهد.

حجت االسام محمودی يادآور شد: اين امر حكايت از وجود هنجاری در جامعه در ارتباط با پوشش دارد. يكی از 
انتخاب هايی كه در زندگی انسللان بسلليار مهم محسوب می شود، انتخاب همسر است و مسأله حجاب در اين ميان 
بسيار تعيين كننده است چرا كه عرف و نگاه عمومی حاكی از پذيرش اصل حجاب است و تصديقی به مصونيت 
بودن حجاب. وی با اشللاره به اين كه برای زدودن بدحجابی در جامعه بايد ابتدا فرهنگسللازی كرد، گفت: بايد اصل 
مسأله حجاب در جامعه تبيين شود، كتاب ها، مقاالت، پايان نامه ها در اين سمت و سو قرار بگيرند تا مسأله حجاب 
به شكلی فراگير و در سطحی عالی مطرح شود. اين فرهنگسازی می تواند از اين كه جوان امروز خود را در قالب مد 
و لباس به جامعه عرضه كند جلوگيری كند. خطبا، نويسندگان گوينده ها و تمام اقشار تأثيرگذار جامعه بايد به طور 
مشترك بسيج شوند و سرمايه گذاری الزم را در اين زمينه داشته باشند چرا كه با پيشرفت بدحجابی سرمايه گذاری 

در بخش فرهنگی مورد غفلت قرار گرفته است. 
اين استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: قرآن با تصديق اين كه تذكر لسانی تأثيرگذار است يادآور شد كه مهم تر از 
تذكر اين است كه با عمل اين امر را نشان دهيم. وقتی مادری محجبه با فرزند بدحجاب خود وارد جامعه می شود 
مشللخص می شللود كه اين مادر ولو با حجاب خود در امر تربيت فرزندش موفق عمل نكرده است. حجت االسام 
محمودی تأكيد كرد: بايد از زبان خود جوانان و از گروه سللنی خودشللان مسأله حجاب را برايشان تبيين كرد. تبيين 
مسأله حجاب برای جوانان بايد به قدری با ظرافت انجام شود كه تأثيرگذارتر باشد، چرا كه راهكار انتظامی و نظامی 

و حتی گشت خيابانی در نهايت اثرات منفی از خود به جای می گذارد.

عضو هیأت علمی پژوهشکده باقرالعلوم)ع(:

رفع بدحجابی به کارهای سنجیده نیاز دارد

بسياری از موتورسيكلت های شهر نه هويت مشخصی دارند 
و نه معاينه شللده اند اما مثل يک موجود خطرناك همچنان 
شللهر را در می نوردند تا اصفهان به يكی از كانشهرهای 
بيمللار از آلودگی هوا تبديل شللود. به گللزارش مهر، هم 
اكنون به گفته بسياری از كارشناسان محيط زيست موتور 
سيكلت ها با آلودگی چند برابر بيشتر از خودروها به قاتان 
مخفی تبديل شللده اند كه انگشت اتهام به سوی آنها كمتر 
نشللانه رفته اسللت. برای هر وسلليله نقليه قانونی تعريف 
شللده اما درباره موتورسيكلت ها اگر قانونی هم باشد اجرا 
نمی شود چون انگار نه تنها خيابان بلكه پياده رو، محدوده 
ممنوعه و غيره در اختيار موتور سوارانی است كه با ويراژ 
دادن، آزادانه در سللطح شهر جوالن می دهند. از طرفی الزام 
داشللتن برگه معاينه فنی برای خودروها ضروری است اما 
موتورسواران تن به اين الزام قانونی نمی دهند و با موتورهای 
قديمی و فرسوده تردد می كنند. بر اساس آمارهای ارائه شده 
از بخش هللای مختلف مبنی بر توليد آلودگی 30 درصدی 
موتورسيكلت های فرسللوده لزوم توجه به جايگزينی اين 
نوع وسيله نقليه بيش از گذشته در كشور احساس می شود 
ضمن اين كه هر موتورسيكلت به اندازه هشت خودرو هوا 

را آلوده می كند.
 خطللر اين امللر آنقدر پر رنگ اسللت كه هشللدار رئيس 
دانشگاه علوم پزشكی اصفهان نيز چاشنی آن شده به طوری 
كه اين مقام مسللئول با بيان اين كه هر موتور سلليكلت سه 
برابر يللک اتومبيل آاليندگی ايجاد می كنللد، می گويد: 65 
درصللد آلودگی هوای اصفهان ناشللی از تردد خودروها و 
موتورسيكلت هاسللت. شاهين شيرانی می افزايد: بر اساس 
آمار ارائه شده اكنون حدود 500 هزار دستگاه موتورسيكلت 
در شهر اصفهان تردد می كند كه نقش مهمی در آلوده كردن 
هرچه بيشتر هوای اين شهر دارد. وی خواستار برنامه ريزی 
كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت باهدف كاهش آلودگی 
هوا شللده و ادامه داد: آلودگی محيط زيسللت بيماری های 
مزمنی را ايجاد می كند كه ممكن است اكنون هويدا نباشد اما 
چند سال ديگر خود را نشان خواهد داد. اين گفته ها شايد 
دليلی شد كه مسئوالن به صرافت بيفتند و به شور بنشينند تا 
برای اصفهانی كه در آستانه خفگی بود راه نجاتی بيابند اما 
طرح زوج و فرد كردن خودروها نيز به جايی نرسيد چون 
مشكل اصلی به گفته بسياری، موتورسيكلت های بی نام 
و نشللانی بودند كه بيش از چندين خودرو آلودگی ايجاد 
می كردند. موتورسيكلت هايی كه رقم 500 هزار را به يدك 
می كشند و معادل يک ميليون خودرو روزانه آلودگی ايجاد 
می كنند. در اين ميان شايد اين رقم برای مدير كل حفاظت 
محيط زيست كه سخنانش را با اظهار تأسف بيان می كند 

حساس تر از بقيه باشد. 
وی با اشللاره به اين كه با اين تعداد موتورسيكلت در حال 
تردد در كشور كه حدود هشت برابر يک خودرو آاليندگی 
ايجاد می كنند نمی توان به داشللتن هوای پاك به خصوص 
برای كانشهری مثل اصفهان اميدوار بود می گويد: در مقام 
مقايسلله ميزان آاليندگی يک خودرو و يک دستگاه موتور 
سيكلت، موتور سيكلت هايی كه با استاندارد يورو 1 توليد 
شللده اند به ميزان هر كيلومتر پيمايش 16 گرم ذرات آلوده 
كننده در هوا آزاد می كنند و اين در حاليست كه يک خودرو 
توليد شده بر اساس استاندارد يورو2 تنها 2/7 گرم آاليندگی 
به همراه دارد. احمللد رضا الهيجان زاده در گفتگو با مهر 

می افزايد: توليد موتورسلليكلت در كشللور از تكنولوژی 
بسلليار نازلی برخوردار است. وی تصريح می كند: به دليل 
برخورداری از فناوری نازل، موتور سيكلت ها به سرعت 
از وضعيت استاندارد خارج می شوند بنابراين انتظار می رود 
توليد آاليندگی توسط اينگونه موتورسيكلت ها به مراتب 

بيش از حد انتظار باشد. 
هم اكنون براسللاس بررسللی های انجام شللده در حدود 
25درصد مواد آالينده در كانشهرها ناشی از احتراق موتور 
سيكلت هاست يعنی موتورسيكلت های فرسوده در توليد 
آاليندگللی پس از خودروهللا در رده دوم قرار دارند. مدير 
كل حفاظت محيط زيسللت استان اصفهان با استناد به بند 
)ب(ماده 62 قانون برنامه چهارم توسعه يادآور می شود: بر 
اساس قانون بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه تمام موتور 
سيكلت ها و خودروهای فرسللوده از رده خارج می شدند 
كه اين گونه نشللد و بايد در بحللث كاهش آلودگی هوا به 
اين مقوله به طور خاص پرداخته شود. الهيجان زاده اضافه 
می كند: شهر اصفهان به دليل حجم ترافيک شاهد افزايش 
روز افزون تردد موتورسيكلت هاسللت كه اين شللهر را به 
سللمت آلودگی شديد پيش می برند. وی با اشاره به اين كه 
ما نيز دسللت روی دست نگذاشللته ايم اظهار می دارد: اين 
شرايط مطلوب ما نيست ولی حداقل می توانيم از سرعت 
شللتابان ايجاد آلودگی بكاهيم به ايللن ترتيب كه خودمان 
را با اسللتانداردها مطابقت بدهيم و از سللال 91 خودروها 
بايد طبق استاندارد يورو 4 و يورو 5 باشند و از طرفی نيز 
سوخت توليد پااليشگاه ها با استانداردهای اروپايی مطابقت 
داشته باشد. مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان 
بر گفته هايش صحه گذاشللته و می گويد: تا اسللفندماه 90 
سوخت استاندارد در هفت كانشهر توزيع خواهد شد. اما 
در كنار همه اينها، فرهنگ استفاده از خودروهای شخصی 
و اسللتفاده از ناوگان عمومی است كه همچنان در چرخه 
كاهش آلودگی مغفول مانده است. اگر از خير خودروهای 
فعال شخصی بگذريم نمی توان از موتورسيكلت های دودزا 
و از رده خارج شللده گذشت كه در هر شبانه روز پنج تن 
سرب به هوای مسموم شهر می افزايند و آسمان خاكستری 
شهر را خاكستری تر می كنند. به گفته عبدالحميد حسين نيا، 
سللرب يكی از بدنام ترين اجزای آلودگی هواست، سرب 
عنصری ناهمخوان با بافت بدن اسللت و برخاف عناصر 
حياتی زندگی موجود زنده مانند روی و سلينيوم بافت های 
بدن آن را به عنوان سم شناسايی می كنند و آن را پذيرا نيستند 
و بنابراين آن چه كه در بافت و خون انسان شهرنشين يافت 
می شللود ارمغان ناميمونی است كه صنعت به وی تحميل 
كرده است. اين پزشک متخصص با اشاره به دود خروجی 
از اگزوز خودروها و موتورسيكلت ها و دود ناشی از احتراق 
زغال سللنگ ها حاوی مقدار قابل ماحظه ای سرب است 
می گويد: در صورت افزايش ميزان سرب در خون به ويژه 
در كودكان حتی به مقاديری اندك موجب كاهش هوش و 
توان يادگيری، كندی فعاليت مغزی، عقب افتادگی ذهنی، 
سردرد، خستگی، افسردگی، بی خوابی می شود كه اين همه 

از عوارض مسموميت مزمن سرب است. 
وی می افزايد: سللرب برخی اوقللات موجب بيماری های 
هورمونی چون نقرس می شود و حمله های نقرس را شدت 
می بخشد. حدود 90 درصد از سرب به وسيله تنفس به بدن 
راه می يابد و برخاف آالينده های ديگر سرب می تواند در 

بدن انسللان انباشته شود ولی بخشللی از آن از طريق آب و 
غذا وارد خون می شود. تخمين زده می شود كه 120 ميليون 
نفر دارای سللطح سرب به ميزان 10-5 ميكروگرم و همين 
 جمعيت دچار آلودگی سرب با غلظت باالتر از 10 ميلی گرم

در دسی ليتر باشند. 
هنوز در بيش از پنج درصد كودكان شهرهای صنعتی سطح 
خونی سرب باالتر از آن چه هست كه در شهروندان عادی 
وجود دارد كه آن هم نبايد باشد)سرب مورد نياز بدن نيست 
و مقدار آن در بدن بايد در حد صفر باشد(. يک بررسی در 
كودكان آلوده به سللرب نشان داده است كه حداكثر فاصله 
زمانی برای تأثير سوء سرب روی ضريب هوشی كودك از 
ابتدای تولد تا حدود چهار سالگی است. آثار زيان بار سرب 
معطوف يک فرد يا كودك نيست بلكه بايد آن را معطوف 
يک جامعه تلقی كرد. اگر كودكان يک شهر در معرض هوای 
آلوده سرب باشللند ضريب هوشی آنان از كودكانی كه در 
شهر پاك ديگری زندگی می كنند كمتر خواهد بود. گازسوز 
كردن خودروهللا كمک موثری برای جلوگيری از آلودگی 
سللرب در هوا می كند و گاز طبيعی فشرده به دليل خوش 
سوز بودن و عدم نياز به سرب مزيت زيادی نسبت به بنزين 
 دارد و گاز طبيعی به گونه ای يكنواخت با هوا درمی آميزد.

پاك تر می سوزد و دودگرفتگی عارض نمی كند. هم اكنون 
آلودگی هوا چهارمين عامل مرگ و مير در جهان است. طبق 
آمللار يک ميليارد و 400 ميليون نفللر در جهان در معرض 
آلودگی هوا قرار دارند و ساالنه سه ميليون نفر در دنيا جان 
خود را به دليل عوارض مستقيم يا غيرمستقيم آلودگی هوا 

از دست می دهند. 
وسائل نقليه يكی از علل عمده آلودگی هوا هستند. ازن، دی 
اكسيد كربن، اكسلليدهای گوگرد و نيتروژن، سرب، ذرات 
معلق و تركيبات سللمی مانند بنللزن و فرمالدييد تركيباتی 

هستند كه در اثر سوخت خودرو ايجاد شده و هوا را آلوده 
می كنند. تماس با سطوح باالی آلودگی هوا با بيماری های 
ريوی، ناراحتی های قلبی و عروقی، آسيب به سيستم عصبی، 
سرطان و مرگ زودرس ارتباط دارد. بر اساس گزارش بانک 
جهانی، ميزان خسارت ساالنه آلودگی هوا در كشور در سال 
1385 حدود 14هزار و 420 ميليارد ريال اسللت. آمارهای 
ديگر اين بانک نشللان می دهد مرگ و مير ناشی از آلودگی 
هوای شهر در كانشهرها سللاالنه 100 ميليارد ريال يعنی 
57 درصد از توليد ناخالص ملی به اقتصاد ايران خسارت 
وارد می كند. همچنين خسللارت ناشللی از ابتای افراد به 
بيماری های مرتبط با آلودگی هوا، هر ساله معادل دو هزار 
و 100 ميليارد ريال و خسارت مرگ و مير ناشی از آلودگی 
هوا هزار و 600 ميليارد ريال برآورد شللده اسللت. آلودگی 
هوا، افزون بر بروز تبعات منفی در حوزه اقتصادی، ضريب 
سامت و بهداشت شهروندان را به شدت در معرض خطر 
جللدی قرار می دهد و می توان گفت مرگ و مير ناشللی از 
آلودگی هوا ساالنه چهار برابر بيشتر از نرخ مرگ و مير ناشی 

از بيماری ايدز است. 
بر اساس آمار سال گذشته بانک جهانی كه مورد تائيد سازمان 
محيط زيست نيز قرار گرفته ايرانی ها روزانه 22 ميليون دالر 
خسارت ناشللی از آلودگی هوا را متقبل می شوند كه رقم 
ساالنه هشت ميليارد دالر را می رساند. همچنين پيش بينی 
می شود خسارت ساالنه آلودگی هوا در ايران تا سال 2016 
ميادی حدود 16 ميليارد دالر خواهد شد. تركيبات آالينده 
ناشی از سوخت خودرو مانند بنزن و فرمالدييد سمی اند و 
اثر سرطان زايی آنها شناخته شده می توانند به طورمستقيم 
بلعيده شوند يا به وسلليله ذرات كوچک گرد و غبار وارد 
ريه ها شللوند و بللر روی اندام هايی چون مغز، ريه، قلب و 

عروق، شكم، دهان، حلق و بينی اثر سوء بگذارد.

آژیر

جامعه

خطر سرطانزا بودن زولبيا و باميه تهيه شده 
با روغن سوخته

پنجره

هملله ما كم و زيللاد از افللراد مختلف و 
 بلله بهانه هللای گوناگللون، صدمه های
روحی ديده ايم؛ اعتمادها از بين رفته و قلب 
هايی شكسته شده اسللت. اين صدمات 
برای مدت كوتاه بسلليار معمولی هستند 
اما همين دردها گاهی اوقات ماندنی می 
 شللوند و ما با يادآوری و آن صدمات اين 
دردها را دوباره زنده كرده و با آنها دست 

و پنجه نرم می  كنيم. 
اين مسللأله نه تنها باعث ناراحتی ما شده 
بلكه می  توانللد روابط ما را بيش از پيش 
خدشه  دار كرده و باعث بر آشفتگی و بی 
ميلی در رويارويی با مردم شود. ما گاهی در 
 دايره خشم و عصبانيت گرفتار می  شويم
 و زيبايللی  های زندگی را از ياد می  بريم.

ما بايد بخشلليدن را بياموزيم و آن را در 
زندگی خود جاری سازيم. 

 بعضی اوقات بخشيدن يک فرد چنان می  تواند
فضللای ذهنی ما را باز كند كه هيچ عمل 
ديگری به آن نمی  رسد. به عنوان مثال م چهار 
 سال پيش از يكی از دوستان خود صدمه ای

روحی خورده  ايم كه تا امللروز آن را در 
ذهن خود می  پرورانيم. اما بايد بدانيم كه 
با بخشيدن آن فرد عاوه بر اين كه فضای 
ذهنی خود را باز كرده بلكه فردی ديگر را 

خوشحال نموده  ايم.
چرا بايد ديگران را بخشيد؟

بخشش می  تواند مسللير زندگی افراد را 
عوض كند. البته نه بخششی كه به معنای 
فراموش كردن و پاك كردن گذشته است، 
بلكه بخشيدن به معنای واقعی و از اعماق 
قلللب و ته دل. البته بايد دقت كنيم كه ما 
نبايد سللعی در عوض كللردن رفتار فرد 
مقابل داشللته باشلليم چراكه كنترل رفتار 
افراد دسللت ما نيست اما كنترل خشم و 
عصبانيللت خودمان در دسللت خودمان 
است. در اينجا داليلی برای بخشيدن افراد 

ذكر می  گردد:
 نبخشلليدن افراد مانند حمل كردن توده 
 ای از بار منفی است كه همين امر موجب 
اختاالتی در ذهن و متعاقب آن در جسم 
انسان می  شللود. چرا كه هر تصوری در 

درون، انعكاسی به بيرون دارد.
گذشللته  ای خوب و عللاری از تقصير و 
گناه ديگران باعث شللادابی و سللرحالی 

می  شللود و باعث می  شللود كلله با هر 
نگاه به گذشللته، فقط خاطرات خوش و 
خوب جلوه كند و با بخشيدن خاطرات 
 بد و منفی خودبه خود پاك می  شللوند.
بينش افراد نسللبت به ما و شخصيت ما 
بهتر شده و ما را به عنوان فردی با گذشت 
و مورد اعتماد قبول می  كنند همچنين با 
بخشلليدن، فرد مورد نظر را برای هميشه 
مديون خود كرده  ايم. )البته اگر خطای وی 

به عمد بوده باشد(
شللايد اين شرايط برای خود ما هم پيش 
آيد و ما نيز روزی نيازمند بخشيده شدن از 
جانب ديگران شويم. پس قانون كار ما را 
به ياد آوريم و بومرنگ خود را به سمت 
بخشللش افراد پرتاب كنيم تا با بخشيده 
 شللدن از جانب ديگران به سللمت مان

بازگردد .
چگونه ببخشيم؟

بخشيدن آسان نيست اما ما می  توانيم در 
عرض يللک روز و يا حتی در چند ثانيه 
يک نفر را ببخشلليم. ابتدا بايللد با خود 
عهللد ببنديم كه می خواهيم تغيير كنيم و 
می خواهيم فضای ذهنی خود را باز كنيم 
و نيز بايد بدانيم كه مزمن شدن اين دردها 
باعث آسيب جدی به روح و روان انسان 

می  شود.
يكی از راه های ساده برای بخشيدن افراد 
اين است كه خودمان را جای فرد گنهكار 
بگذاريللم. ببينيم چرا او دسللت به چنين 
كاری زده اسللت و از خود بپرسيم » كدام 
رفتار من باعث شده تا او چنين كند؟ »و 
هميشه همه را خوب بدانيم. بدانيم كه هيچ 
كس از ابتدا خطللاكار نبوده و هيچ كس 

قصد آزار و اذيت ديگری را ندارد. 
راه ديگر برای بخشيدن افراد اين است كه 
بدانيم كه گذشته ديگر برنمی گردد و اتفاقی 
 كه افتاده دوباره از نو طراحی نمی  شللود.
پس چرا خود را ناراحت كرده و غده  ای را 
در ذهن خود به وجود آوريم و با نبخشيدن 
افراد آن غده را روز به روز بزرگتر كنيم؟ 
با خود تصور كنيم كه نبخشيدن  ها مانند 
سنگ هايی هستند كه سر راه پيشرفت ما 
قرار دارند. ما با بخشيدن آرامش را برای 
خللود به ارمغان آورده و در واقع لطفی به 

خودمان می  كنيم . 

بخشيدن، راهی مستقيم به آرامش درون

ويراژ موتورسيکلت ها در اصفهان؛ 

آسمان خاكستری شهر

دث
حوا

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي استان اصفهان از كشته 
شدن 12 نفر از راكبان و تركنشينان موتورسيكلت براثر بي احتياطي و عدم 

رعايت قانون طي 12روز ابتداي مرداد خبر داد.
سرهنگ حسين غامي در گفتگو با پايگاه اطاع رسانی پليس اظهار داشت: 
براساس آمارهاي به دست آمده طي 12 روز ابتدايي سال جاري 12 نفر از 
راكبان و تركنشللينان موتورسيكلت براثر بي احتياطي و عدم رعايت قانون 
جان خود را از دست داده اند كه مي توان گفت، به طور ميانگين روزانه يک 
موتورسيكلت سوار در اصفهان كشته مي شود. وي وقوع بيشتراين سوانح 
را در ساعات پاياني شب و در بزرگراه ها عنوان كرد و بيان داشت: در يک 

حادثه راكب يک موتورسيكلت براثر سرعت بيش از حد و حركات نمايشي 
از روي وسيله نقليه به سطح خيابان پرت شده و چون كاه ايمني نداشته 
 براثللر برخورد بللا گاردريل بزرگراه در دم فوت مي كنللد، يا در حادثه اي
ديگر كودكي كه در ترك موتورسلليكلت پشت مادرش نشانده شده بود از 
وسلليله نقليه پرت شده و مي ميرد و همچنين زن سرنشين موتورسيكلتي 
به دليل برخورد چادرش با يک دستگاه خودرو بر زمين افتاده و جانش را 

از دست مي دهد. 
اين مقام مسئول با بيان اين كه از اين نمونه ها كم نيستند اين سئوال را مطرح 
كرد كه چرا موتورسيكلت سواران خودكشي مي كنند؟ چرا عاوه بر اين كه 
چهره شللهر را با عدم رعايت قوانين مخدوش مي سازند امنيت جان خود 
و سرنشينانشان را به خطر مي اندازند؟ و چرا بزرگ ترها كه بايد حامي و 

حافظ كوچكتر ها باشند نسبت به اين گونه موارد بي توجه هستند ؟
وي روند رو به افزايش كشته هاي موتورسيكلت در استان اصفهان را نگران 
كننده بيان كرد و گفت: پليس با تمام امكانات و تجهيزات خود براي كاهش 
 سوانح موتورسيكلت تاش مي كند و حتي طرح هايي را در طول شبانه روز
براي جلوگيري از تردد اين وسيله نقليه به بزرگراه ها اجرا مي كند اما باز 
اين تاش ها كافي نيست و تامردم خود باور نكنند كه اين حوادث جدي 

اسللت و براي آنها هم اتفاق خواهد افتاد و بيشتر قوانين و اصول ايمني را 
رعايت نكنند موفقيتي در اين خصوص حاصل نمي شللود. رئيس پليس 
راهور استان از مطبوعات، صدا وسيما و تمامي رسانه هاي جمعي خواست 
تا با اطاع رساني و آگاهي بخشي جهادگونه ذهن ناخودآگاه جامعه را بيدار 

كنند و پليس را در كاهش حوادث رانندگي ياري رسانند.
سرهنگ غامي در خصوص وضعيت ترافيكي شهر اصفهان از ابتداي ماه 
رمضان تا كنون نيز گفت: خوشللبختانه از اولين روز شللروع ماه رمضان تا 
امروز شللاهد هيچگونه گره كور ترافيكي در سطح شهر نبوديم و به دليل 
فضاي معنوي كه ماه رمضان ايجاد كرده و همه سعي مي كنند زودتر خود 
را براي افطار به منزل برسانند يک ساعت قبل و يک ساعت بعد از افطار 

فضاي شهر خلوت بوده و ترافيک در خيابان ها روان است. 
رئيس پليس راهور اسللتان اصفهان برنامه اين پليس براي محدوديت هاي 
ترافيكي را مربوط به شب هاي قدر در اطراف گلستان شهدا، راهپيمايي روز 
قدس و برپايي نماز عيدفطر در ميدان امام )ره( اصفهان برشللمرد و خاطر 
نشان كرد: پليس راهنمايي و رانندگي اصفهان به غير از اين ايام هيچگونه 
طرح ترافيكي ديگري ندارد و همچنان به انجام وظايف خود در طول روز 

مي پردازد. 

رئيس پليس راهنمايی و رانندگی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان خبر داد:

مرگ 12 موتورسيكلت سوار از 
ابتداي مرداد تاکنون در اصفهان

زولبيللا و باميه به عنوان شلليرينی ويژه 
ماه مبارك رمضللان از طرفداران زيادی 
برخوردار است. همين مسأله باعث شده 
عده ای سودجو در تهيه اين شيرينی از 
روغن های سوخته كه به شدت سرطانزا 
هستند، اسللتفاده كنند. به گزارش مهر، 
زولبيللا و باميه از شلليرينی های ويژه ماه 
رمضان اسللت كه در كنللار نان و پنير و 
سبزی و... سر سفره افطار خودنمايی می 
كند. اما واقعيت امر اين است كه در تهيه 
اين شيرينی كه مورد استقبال فراوان مردم 
قرار دارد، سودجويی صورت می گيرد. 
استفاده از روغن های صنعتی، سوخته و 
چند بار استفاده شده كه به شدت سرطان 
زا هستند، موضوعی است كه موجبات 
نگرانی متخصصين بيماری های داخلی 

را به دنبال دارد. 
از سللوی ديگر عرضه و فروش زولبيا و 
باميه ها در كنللار پياده روها و خيابان ها 
به دليل آلودگی كلله دارند، كار عاقانه 
ای نيسللت اما متاسللفانه قيمت ارزانتر 
آنها نسبت به زولبيا و باميه هايی كه در 
قنادی ها به فروش می رسد باعث شده 
اين شلليرينی ويژه ماه رمضللان در كنار 
خيابان هم از طرفداران زيادی برخوردار 
باشللد. جعبه های زولبيا و باميه نيز بايد 

استانداردهای بهداشتی را داشته باشند. 
متاسللفانه اغلب مللردم در هنگام خريد 
اين شيرينی، كمتر به اين موضوع دقت 
می كنند و همين مسأله باعث می شود 
برخی سللودجوديان برای اين كه هزينه 
كمتر و سللود بيشللتری از محل فروش 
زولبيللا و باميه به دسللت آورند، از مواد 
و كاالهايللی اسللتفاده كننللد كلله فاقد 
استانداردها و ضوابط بهداشتی هستند. 
جعبه های زولبيا و باميه بايد دارای اليه 
 ای با پوشش آلومينيوم نازك و بهداشتی

باشد. 
البته وزارت بهداشللت از چند سال قبل 
با ارسللال نامه ای به دانشگاه های علوم 
پزشكی سراسر كشور، اعام كرده است 
كه تهيه زولبيا و باميه با روغن های چند 
بار مصرف ممنوع بوده و برای سامت 
مضر است. علی  اكبر حاج آقا محمدی، 
فوق تخصللص گوارش و كبللد با بيان 
اين مطلللب كه خوردن زولبيللا و باميه 
غيربهداشللتی باعث بللروز بيماری های 

گوارشی می شود، گفت: استفاده مكرر از 
روغن های سياه و مانده برای سرخ كردن 
زولبيا و باميه از روش های غيربهداشتی 
تهيه اين شلليرينی بوده كه اين روش از 
عوامل ايجاد سرطان شناخته شده است. 
ايللن متخصص بيماری هللای داخلی با 
تأكيد بر رعايت حللرارت حداكثر 170 
درجه در پخت شلليرينی اظهار داشت: 
برای تهيه بهداشللتی زولبيا و باميه، بايد 
پس از هربار سللرخ كللردن روغن قبلی 
را دور ريختلله و بللرای نوبت بعدی از 
روغن جديد استفاده شود. وی همچنين 
از شللهروندان خواست كه مصرف نوع 
زعفرانی زولبيللا و باميه خودداری كنند 
چون در تهيه آن از رنگ های مصنوعی، 
زعفران های تقلبللی و گياهان گل رنگ 

استفاده می شود.
 عبللاس نوبری، رئيللس اتحاديه قنادان 
اروميه با بيللان اين مطلب كه مجبور به 
عرضلله زولبيا و باميه غيربهداشللتی در 
ماه مبارك رمضان هسللتيم، گفته است 
كه بلله خاطر عدم همكاری مجمع امور 
صنفی و نبود قيمت قابل قبول زولبيا و 
باميه، تمامی قنادی ها به علت اسللتفاده 
از روغن های سوخته و چندبار مصرف 
شده، مجبور به عرضه غيربهداشتی اين 
محصول هستند.سيد رضا غامی، رئيس 
اداره نظارت بر بهداشللت اماكن و مواد 
غذايللی وزارت بهداشللت بللا تأكيد بر 
اين كلله از خريد محصللوالت رو باز كه 
در فضای معمولی نگهداری می شللوند 
بايد خودداری كرد،  عنوان داشته كه مردم 
بايللد به نحوه نگهداری اين محصوالت 
در محللل فروش آنهللا توجه كنند.  وی 
گفته اسللت كه جعبه زولبيا و باميه بايد 
اسللتاندارد و دارای مجوز باشد و عاوه 
بر بهداشتی بودن روند تهيه و نگهداری 
زولبيا و باميه توزيع آن نيز بايد در جعبه 
های اسللتاندارد و دارای مجوز وزارت 

بهداشت صورت گيرد.
رئيس اداره نظارت بر بهداشللت اماكن 
و مللواد غذايللی با بيان ايللن مطلب كه 
در ماه رمضللان مصرف زولبيا و باميه و 
شيرينی های محلی در بين مردم افزايش 
می يابد، گفت: توجه به نكات بهداشتی 
برای پيشللگيری از بيماری ها در اين ماه 

ضروری است.
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شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهان

مديللركل تعللاون چهارمحال و بختياري گفت: پيش بيني مي شللود تا 
پايان سللال  جاري سه هزار واحد مسكوني در دست احداث از سوي 
شركت هاي تعاوني اين استان تكميل و در اختيار متقاضيان قرار بگيرد. 
داود شلليوندي اظهللار داشللت: در حال حاضر افزون بللر 97 تعاوني 
مسكن مهر در اين استان فعاليت مي كنند. وي از پيشرفت 50 درصدي 
عمليات اجرايي احداث واحدهاي مسكوني تعاوني مسكن مهر خبر 
داد و گفت: در حال حاضر بيش از شش هزار واحد مسكوني در قالب 
تعاوني مسللكن مهر در اين استان در دسللت احداث است. شيوندي 
كمبود اعتبارات را از عمده ترين مشكات تعاوني هاي مسكن مهر اين 
استان برشمرد و گفت: اين واحدهاي مسكوني در شهرهاي فارسان، 
لردگان، شهركرد، فرخشهر، هفشجان و سامان در حال ساخت هستند. 
مديركل تعاون چهارمحال و بختياري خاطرنشان كرد: از ابتداي امسال 
تاكنون افزون بر 240 واحد مسكوني از سوي تعاوني هاي مسكن مهر 
اين اسللتان به متقاضيان واگذار شده است. وي تصريح كرد: تعاوني ها 
اهرم مناسللبي براي توسللعه اقتصادي و اجتماعي به شمار مي آيند كه 
مي توانند در بهره برداري بهينه و شرايط زندگي، كار و توليد و ارتقاي 

سطح درآمد و وضعيت اجتماعي جامعه موثر باشند. 
شلليوندي در ادامه تعاون را بهترين فرصت براي ايجاد اشتغال توسط 
جوانان دانسللت و گفت: در شرايط فعلي، دولت بيشترين تسهيات 
و امكانات را در راسللتاي ايجاد اشللتغال براي بخش تعاون پيش بيني 
كرده اسللت. وي نقش تعاون را در كمک به توسعه اشتغال چشمگير 
دانست و گفت: بخش تعاون با توجه به ضرورت اجتماعي در اقتصاد 
ايران شللكل گرفته اسللت به همين دليل بايد فهم مشتركي از جريان 
تعاون، ساختار، وظايف و نحوه عمل و چگونگي مشاركت در اقتصاد 
داشته باشلليم تا بتوانيم بر اساس اهداف تعريف شللده آن در اقتصاد 
پيش برويم در غير اين صورت تحقق توسعه اقتصادي با مشكل مواجه 
مي شود. شيوندي ايجاد اشتغال براي جوانان با هدف تشكيل تعاوني را 
يكي از وظايف اصلي بخش تعاون برشمرد و گفت: برنامه ريزي هاي 
مناسب و همت مضاعف در راستاي اشتغالزايي در مناطق كم برخوردار 
تحقق تعهد اشللتغال دولت در سال 90 را محقق خواهد ساخت. وي 
افزود: تعاوني ها اهرم مناسبي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي به شمار 
مي آيند كه مي توانند در بهره وري بهينه از شرايط زندگي، كار و توليد و 

ارتقاي سطح درآمد و وضعيت اجتماعي جامعه مؤثر باشند.

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري هشدار داد:
فرسایش 24 تني هر هكتار خاك 

در چهارمحال و بختياري
مديللركل منابع طبيعللي و آبخيزداري چهارمحللال و بختياري گفت: 
فرسايش خاك در اين استان ساالنه 24 تن در هكتار است كه اين ميزان 
از استاندارد جهاني بسيار باالتر است. عطا ءاله ابراهيمي اظهار داشت: 
وضعيت اقليمي و شيب زياد زمين، خسارت فرسايش خاك را در اين 
اسللتان افزايش داده است. وي افزود: برهمين اساس اجرا و گسترش 
آبخيزداري در مراتع و جنگل هاي اين اسللتان براي كاهش خسارات 
فرسايش ضروري است. ابراهيمي در ادامه سرانه جنگل  در دنيا به ازاي 
هللر يک نفر را 8/2 هكتار اعام كرد و گفت: سللرانه جنگل در ايران 
به ازاي هر نفر 2/2 هكتار برآورد شللده اسللت.  مديركل منابع طبيعي 
و آبخيللزداري چهارمحال و بختياري با بيان اين كه ايران تنها از ذخيره 
چهار درصدي جنگل  در دنيا بهره مند است، گفت: برهمين اساس الزم 
است تا جنگل نشينان اين استان به عنوان ساكنان جنگل، در حفظ اين 

موهبت الهي نقش مهم خود را ايفا كنند.
ابراهيمللي از جنگل ها و منابع طبيعي به عنللوان امانت خدا نام برد و 
افزود: جنگل ها نقش بسيار مهمي در زندگي انسان ها دارند به  طوري كه 
موجب كاهش آلودگي محيط زيست، جلوگيري از بروز سياب هاي 
مخرب و فرسللايش خاك از همه مهم تر توليد اكسيژن مي شوند. اين 
مسئول خاطرنشللان كرد:        به هر حال با حفظ و صيانت از جنگل هاي 
موجود، تامين و كاشللت نهال در مناطق مسللتعد و توسعه پارك هاي 
جنگلللي و از همه مهم تر اعمال مديريت جامع و فراگير مي توانيم در 
راسللتاي جبران كمبودهاي اين استان در عرصه هاي جنگلي گام هاي 
اساسي برداريم. وي افزود: تصور بعضي از افراد از تامين، توليد علوفه 
است اما جنگل ها ارزش زيست محيطي بااليي دارند و در واقع روي 

زمين هستند.
ابراهيمي در ادامه با اشاره به پديده گرد و غبار حاكم بر فضاي كشور 
عراق، گفت: اثرات سدسللازي دو كشللور عراق و تركيه موجب بروز 
پديده گرد و غبار اسللت كه كشللور عراق را در برگرفته و اثرات آن 
در كشللور ايران هم تاثيرگذار بوده است. وي با بيان اين كه هر هكتار 
جنگل به طور متوسط 2/2 تن اكسيژن توليد مي كند، گفت: اين ميزان 
توليد اكسلليژن قادر به نابودسازي 68 تن گرد و غبار ناشي از فعاليت 

ريزگردهايي است كه در فضا پراكنده شده اند. 
ابراهيمي ادامه داد: براساس مقايسه ثبت آمار بارندگي در 100 اخير در 
اين استان افزون بر 60 درصد كاهش بارندگي را شاهد هستيم كه اين 
امر در حفظ و صيانت از جنگل هاي موجود بسيار اثرات مخربي را بر 
جاي گذاشته است. وي با بيان اين كه حفظ و توسعه مراتع و جنگل هاي 
اين اسللتان تنها راهكار اصلي مقابله با آلودگي هوا محسوب مي شود، 
گفت: بايد حفظ و صيانت از منابع طبيعي به فرهنگ تبديل شللود و 
مردم بايد مزيت هاي حفظ مراتع، منابع و مضرات تخريب را بشناسند. 
مديركل منابع طبيعي و آبخيللزداري چهارمحال و بختياري به قدرت 
نفوذ پذيري آب در خاك اراضي جنگلي اشللاره كللرد و افزود: ارزش 
ذخيره آب در جنگل، توليد علوفه، مما نعت از وقوع سياب، حفاظت 
خاك و جلوگيري از فرسللايش، ايجاد اشللتغال، ارزش تفرجگاهي و 
حفظ محيط زيست از اثرات غير مستقيم منابع طبيعي است. وي با تأكيد 
بر صرفه جويي و مصرف بهينه آب تصريح كرد: يكي از داليل كاهش 

آب، تخريب مراتع و منابع طبيعي است.

براى سال تحصيلی ۹۱_۹۰
آموزش و پرورش استان اصفهان 
به بيش از 1200 نفر نيرو نياز دارد

مدير كل آموزش و پرورش اسللتان اصفهان گفت: با احتساب نقل و 
انتقاالت برون اسللتانی كل نيروی مورد نياز آموزش و پرورش استان 
اصفهان به يكهزار و 285 نفر نيرو برای سللال تحصيلی 91_90 نياز 
دارد. سلليد مجيد عامليان با بيان اين كه در حال حاضر در آموزش و 
پرورش اسللتان اصفهان 54 هزار و 893 پرسنل رسمی و 708پرسنل 
قراردادی فعاليت می كنند، اظهار داشت: از اين تعداد 36 هزار و 184 
نفر در قسللمت آموزشی خدمت رسانی می كنند. وی با اشاره به اين 
كه برآورد كمبود نيروی انسللانی سال تحصيلی 91_90 قبل از نقل و 
انتقاالت درون و برون استانی يكهزار و 621 نفر بوده است، افزود: در 
ايللن ميان 431 نفر در دوره ابتدايی، 410 نفر در دوره راهنمايی، 534 
نفر در دوره متوسطه نظری و 246 نفر در فنی و حرفه ای و كار دانش 
كمبود نيرو وجود داشللته اسللت. مدير كل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با بيان اين كه به تفكيک جنسلليت 447 نفر زن و يكهزار و 
147 نفر مرد كمبود نيرو در مدارس استان وجود دارد، تصريح كرد: در 
ضمن نقل و انتقاالت برون استانی 101 نفر در دوره ابتدايی، 123 نفر 
در دوره راهنمايی، 126 نفر در دوره متوسللطه نظری وارد استان شده 
و به عبارتی تا حدودی كمبود نيرو در استان برطرف شده است. وی 
همچنين انتقال نيروهای كانشهر تهران به اصفهان اشاره كرد و افزود: 
از اين طريق 26 نفر در دوره راهنمايی و چهار نفر در دوره ابتدايی به 
استان اصفهان منتقل شده اند. عامليان در ادامه يادآور شد: البته با يک 
نوبته شدن مدارس ابتدايی كمبود واقعی دوره ابتدايی را تغيير خواهد 
داد. وی با بيان اين كه با احتساب نقل و انتقاالت برون استانی در حال 
حاضر كل نيروی مورد نياز آموزش و پرورش اسللتان يكهزار و 285 
نفر می باشد، افزود: در اين ميان 330 نفر در دوره ابتدايی، 56 نفر در 
دوره راهنمايی و 408 نفر در دوره متوسللطه در سللطح استان كمبود 

نيرو وجود دارد.

خانه تاریخي نواب صفوي به آتش 
کشيده شد

پژوهشگر اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 
اصفهان از بروز آتش سوزي در خانه تاريخي نواب صفوي خبر داد. 
مهللدي فقيهي اظهار داشللت: اين خانه كه تاكنللون چندين بار مورد 
تعرض و تخريب از سللوي برخي افراد سللودجو قرار گرفته بود، به 
آتش كشلليده و بخش هايي از آن نابود شد. وي افزود: در 13 مهرماه 
سال گذشته بخشي از اين خانه توسط افرادي با هويتي نامعلوم مورد 
تخريللب قرار گرفت و فللرداي آن روز آوارهاي بر جاي مانده تخليه 
شد. وي اضافه كرد: اهالي محل دليل اين امر را متروك ماندن خانه و 
تجمع اراذل و اوباش در اين محل و تنگي مسير در محل ساباط خانه 
مذكور كه تردد وسائل نقليه و عابرين پياده را دشوار كرده بود ، عنوان 
كردند. فقيهي ادامه داد: چندي بعد ديواره كاهگلي خانه كه در جبهه 
غربي كوچه قرار داشت به كلي تخريب و در ورودي اين قسمت از 
جا كنده شد كه با تاش مأموران سازمان ميراث فرهنگي اين قسمت 

از بنا مرمت و بازسازي شد. 
اين پژوهشللگر ميراث فرهنگي، صنايع دسللتي و گردشگري استان 
اصفهان گفت: به گفته يكي از سللاكنان محل چند روز پيش افرادي 
ناشللناس وارد سللاختمان شللده و اين خانه را به آتش كشيدند كه با 
حضور به موقع مأموران آتش نشاني اين حريق مهار شد. وي يادآور 
شد: ليكن در اين اتفاق در و پنجره هاي گره چيني بنا به كلي از ميان 
رفت و تزئينات اطراف حياط و دو اتاق سه دري آن در آتش سوخت 
با ادامه اين روند در آينده اي نزديک، شللاهد ويران شدن يكي ديگر 
از خانه هاي تاريخي در شهر اصفهان خواهيم بود. فقيهي افزود: خانه 
نواب صفوي از جمله آثار تاريخي و ارزشللمندي است كه در ضلع 
جنوبي خيابان ابن سينا و در بافت تاريخي محله دردشت و در ابتداي 
غربي كوچه مسجد آقانور قرار دارد. خانه نواب صفوي در سال 1384 
به شللماره 12124، در فهرسللت آثار تاريخي اصفهان به ثبت رسيده 

است.

افتتاح کانون بسيج مداحان و هيأت 
مذهبي در کاشان

بلله منظور اجراي منويات مقام معظم رهبري در خصوص ضابطه مند 
و هدفمند شللدن و آموزش صحيح مداحان و تغذيه فكري مداحان 
بسلليجي و مديران هيأت هاي مذهبي در موضوعات مدايح و مراثي 
اهل بيت و همچنيللن از بين بردن انحرافات، بدعت ها، آسلليب هاي 
مداحللي و هيأت هاي مذهبي، بللا حضور فرماندهي ناحيه كاشللان، 
مداحان، شعرا و مديران هيأت هاي مذهبي كاشان كانون بسيج مداحان 

و هيآت مذهبي افتتاح گرديد. 
در اين مراسللم ابتدا سرهنگ پاسللدار جواد نائيني به اهداف تشكيل 
كانون بسلليج مداحان اشللاره و گفت: شناسايي، جذب، ساماندهي و 
آموزش مداحان بسلليجي و مديران هيأت هاي مذهبي شهرسللتان به 
طوري كه كليه رده هاي مقاومت بسيج حداقل يک مداح ثابت داشته 
باشد از اهداف تشكيل اين كانون مي باشد و آنچه انقاب را تا امروز 
زنده نگه داشته توسللل به اهل بيت و قرآن بوده است. ايشان خطاب 
بلله مداحان گفت: با توجه به بيانات مقام معظم رهبري در خصوص 
ارزش شللعر و زيبا خواندن آن و بيان مقاتل صحيح گفت: مطالعات 
خود را باال ببريد با خواندن كتاب هاي معتبر و اشللعار زيبا و خوب، 
چون مداح بلندگو و زبان اهل بيت است. آنقدر جايگاه شعرا و مادحين 
باال و واالسللت كه خود انبيا در خواست شعر مي كردند. با خود امام 
حسللين معامله داشته باشلليد كه تا اين معنويت و توسل حفظ شود 

موفق خواهيد بود.

حجم آب موجود در مخزن سللد زاينده رود اصفهان 
در پايان هفته گذشللته در مقايسه با زمان مشابه سال 
گذشللته شللش درصللد افزايش داشللت. حجم آب 
موجود در مخزن سللد زاينده رود در استان اصفهان 
در هفته گذشللته به 567 ميليون متر مكعب رسلليد 
كه در مقايسلله با زمان مشابه سللال گذشته كه 535 
ميليللون متر مكعب بوده، با شللش درصللد افزايش 
مواجه شللده اسللت. بر اسللاس اين گزارش، حجم 
آب ورودی به مخزن سللد زاينللده رود تا پايان هفته 
گذشته در حالی به 900 ميليون مترمكعب رسيد كه 
در مدت مشابه پارسال اين مقدار يک ميليارد و 207 
ميليون متر مكعب بوده اسللت. بر اين اساس، حجم 
آب ورودی به سد زاينده رود 25 درصد كاهش يافته 
اسللت. همچنين در زمان كنونی 39 درصد از مخزن 
سللد زاينده رود در اسللتان اصفهان از آب پر شللده 
و 61 درصد از ظرفيت اين سللد خالی اسللت. آب 
موجود در مخزن سد گلپايگان ديگر سد مهم استان 
اصفهان در مقايسه با زمان مشابه پارسال سه ميليون 
مترمكعب كاهش يافته اسللت. حجم آب ورودی به 
مخزن سد خميران نيز تا پايان هفته گذشته در حالی 

به هشت ميليون متر مكعب رسيد كه در زمان مشابه 
پارسال اين مقدار 10 ميليون متر مكعب بوده است. 
بللر اين اسللاس، حجم آب ورودی به سللد خميران 

22 درصد كاهش يافته اسللت. سللدهای زاينده رود، 
گلپايللگان، حنا و خميران سللدهای تامين كننده آب 

مورد نياز در استان اصفهان هستند.

رئيس شللوراي اسامي شللهر اصفهان گفت: پنجم 
رمضان 57 بايد بلله عنوان نماد مبارزه مردم اصفهان 
با نظام طاغوت در تاريخ ملي ثبت شللود. به گزارش 
ايسللنا، عباس حاج رسوليها در جلسه علني شوراي 
شللهر با گراميداشللت مبارزه مللردم اصفهان در پنج 
رمضان  اظهار كرد: نمايندگان استان بايد تاش كنند 
تا ايللن روز به عنوان  نماد مبللارزه مردم اصفهان با 

نظام طاغوت ثبت شود .
وی با اشللاره به روند كند اجرای پرو ژه نقش جهان 
و بهشللت آباد  افزود: الزم است تا دولت براي رفع 
اين مشللكات يک حركت انقابللي انجام دهد و با 
واگذاري پروژه به مديريت اسللتان يا شهرداري اين 

پروژه ها را از باتكليفي خارج كند.
وي همچنيللن با اشللاره بلله فعاليت شللبانه روزي 
شللهرداري در اجللراي پللروژه شللهيد الوي گفت: 
 تللا قبل از 22 بهمن ماه سللال جاري ايللن پروژه به 

بهره برداري خواهد رسيد. 
رئيس شللوراي اسامي شللهر اصفهان در خصوص 
دفاتر كارگزاري شللهرداري ادامه داد: بايد به سمت 
فعللال كردن ايللن دفاتر حركللت كنيم، امللا در اين 
مسللير اگر مللردم مجبور بلله پرداخت پللول اضافي 
به اين دفاتر باشللند قطعًا تمايلي به اسللتفاده از آنها 
نخواهند داشللت بنابراين بايد براي تامين هزينه هاي 
 اين دفاتللر از طريق بودجه شللهرداري برنامه ريزي 

كرد.
همچنيللن رئيللس كميسلليون عمران شهرسللازي و 
معماري شللوراي اسامي شهر اصفهان با بيان اين كه 
بلله دليل نبللود بازخورد از سللوي مناطللق 14 گانه 

شهرداري بسياري از مطالب عنوان شده در نطق هاي 
پيش از دسللتور اعضا شورای شللهر تكراري است، 
گفت: با وجود اين كه مطالب مطرح شللده توسللط 
اعضاي شللورا  از طريق نماينده شهرداري در شورا 
بلله واحدهاي مربوط منعكس مي شللود، اما به دليل 
نبللود بازخورد، اين مباحث بارها و بارها از سللوي 

اعضا تكرار مي شود.
مصطفللي بهبهانللي ادامه داد: ارائه صورت حسللاب 
از سللوي شللهرداري به مراجعه كننللدگان  از جمله 
مللواردي اسللت كه بللا وجللود بارها مطرح شللدن 
 در جلسللات  شللورا  هنللوز  بلله نتيجلله مطلللوب 

نرسيده است. 
وي با اشللاره به طوالني شللدن زمان تصويب طرح 
تفضيلللي اظهار كرد: اكنون كه در مرحله اباغ طرح 
هستيم بايد نظارت بر اجراي آن به دقت انجام شود. 
بهبهانللي افزود: طرح تفضيلي يک طرح پويا و زنده 
اسللت اما با وجود تمام تاش هللاي صورت گرفته 
اشللتباهاتي در ايللن طرح به دليل گللذر زمان وجود 
دارد و پيشللنهاد مي شللود براي برطللرف نمودن آن 
كميته اي متشكل از شورا شللهر، شهرداري، سازمان 
مسكن و شهر سازي و مشاوران  طرح تشكيل شود 
تللا در خصوص مناطقي كه اختاف نظر وجود دارد 

راهكار مناسب ارائه شود. 
همچنين عضو كميسلليون فرهنگي اجتماعي شواري 
اسامي شللهراصفهان با بيان اين كه ايجاد يک عبور 
و مللرور سللالم و ايمن براي شللهروندان از وظايف 
ذاتي شللهرداري اسللت، گفت: معاونت شهرسازي 
شللهرداري، سازمان نظام مهندسللي و انجمن آسيب 

نخاعي در زمينه مناسللب سللازي در اصفهان تاش 
فراوانللي را انجللام داده انللد و الزم اسللت تللا براي 
بهبود شللرايط فعلي تمام سللازمان ها و نهادهايي كه 
مي توانند در اين زمينه فعاليت كنند وارد عمل شوند. 
عليرضا نصراصفهانی در سللخنان خللود اعام كرد: 
شللهر بايد برای حضور و فعاليت معلوالن مناسللب 
سللازي شللود و چون تعللداد معلللوالن در اصفهان 
زياد ولي حضور آنان در شللهر كمرنگ اسللت چرا 
كه شللهر بللراي رفت و آمللد و فعاليت آنللان آماده 
نيسللت. وي با بيللان اين كه معلللوالن براي رفت و 
آمد و انجام فعاليت روزانه خود با مشكات زيادي 
روبرو هسللتند، تصريح كرد: خوشبختانه با همكاري 
معاونت شهرسازي، سازمان نظام مهندسي و انجمن 
 آسيب نخاعي نهضت مناسب سازي را در شهر آغاز 

نموده اند. 
وي بللا تاكيللد بللر اين كلله حمايللت از معلوالن و 
جانبللازان جامعلله امللري ضللروي و يللک وظيفه 
اسللت، خاطرنشللان كرد: بي شللک با همكاري تمام 
نهادها و ارگان ها شللاهد حضللور پررنگ معلوالن، 
 سللالمندان و جانبللازان در فعاليت هللاي مختلللف

اجتماعي هستيم. 
عليرضللا نصر اصفهاني در پايان به طرح جمع آوري 
زباله ها از مهر ماه به صورت دو شللب در ميان اشاره 
كللرد و افزود: با توجلله به اين كلله در حال حاضر 
روزهللاي 31 هر ماه زباله ها جمع آوري نمي شللود 
براي اين كه مردم با كمترين مشللكل مواجه شللوند 
 بايللد برناملله ريزي هاي دقيقي در ايللن بخش انجام 

شود.

رئيس خانه كشللاورز چهارمحللال و بختياري گفت: 
به دنبللال بروز پديده خشكسللالي يک سللوم قنوات 
اين اسللتان به طور كامل خشللک و دو سللوم ديگر 
نيز با كاهش 30 تا 80 درصدي مواجه اسللت. طاهر 
نوربخش اظهار داشللت: در حال حاضر 847 رشته 
قنات در اين اسللتان وجللود دارد كه باتوجه به بروز 
پديللده خشكسللالي از اين تعداد 452 رشللته قنات 
خشللک و 395 رشللته نيز با كاهللش آبدهي مواجه 

شده اند.  
وي افللزود: باتوجلله به تغيير شلليوه بللارش در اين 
اسللتان كاهش آبدهللي قنات ها با بللارش كم باران 
جبران نخواهد شللد و اين امر مسللتلزم بارش برف 
است، برهمين اسللاس اگر نوع بارش در اين استان 
تغيير نكند در سللال هاي آتي قنات ها آسلليب جدي 
خواهنللد ديد. نوربخللش تغذيه مصنوعللي قنات ها 
را در افزايللش ميللزان آبدهي قنات ها موثر دانسللت 
و گفللت: هدايللت ميللزان هللرز آب ها به سللمت 
حوضچه ها، جلوگيري از احداث چاه هاي غيرمجاز 
 در محللدوده قنات ها از ديگر اين راه كارها به شللمار 

مي رود. 

رئيس خانه كشللاورز چهارمحللال و بختياري عدم 
اليروبي و مرمت به موقع قنوات توسط بهره برداران 
را از ديگللر داليللل كاهللش ميزان آبدهللي قنات ها 
برشللمرد و گفللت: اليروبللي و مرمت بلله موقع و 
سطحي قنوات توسط بهره برداران حداقل يک مرتبه 
در سللال، تغذيلله مصنوعي قنوات، انجللام عمليات 
آبخيللزداري در باالدسللت قنات هللا و جلوگيري از 
هدر رفت آب قنوات در فصل زمسللتان از اقداماتي 
 اسللت كه بايللد بللراي احيللا و بازسللازي قنات ها 

انجام شود. 
وي با توجه به اثرات اين بازسازي و مرمت، افزود: 
افزايللش آبدهللي قنللوات و حفظ طول عمللر مفيد 
قنوات، جلللو گيري از تخريب و مصرف بهينه آب، 
جلوگيللري از تلفات آب در مسللير قنوات، اليروبي 
قنات ها و جلوگيللري از نفوذ آب و هدر رفت آب، 
مهم ترين تأثيراتي است كه اين بازسازي و مرمت ها 

مي تواند داشته باشد. 
نوربخش خاطرنشللان كرد: به  طور كلي هرساله بايد 
در فصللل بهار حداقل يک اليروبي سللطح در طول 
كل قنوات انجام تا اگر مانع كوچكي در مسير قنات 
ايجاد شللده رفع تا از تخريللب و نابودي قنات ها در 

درازمدت جلوگيري شود. 
وي در ادامه با اشللاره به مزاياي قنات در مقايسلله با 
حفر چاه، گفت: بزرگ ترين مزيت قنات در مقايسه 
با چاه در اين موضوع است كه قنات افت سطح آب 
در سفره زيرزميني ايجاد نمي كند، در واقع بيشترين 
تاكيد محققان و پژوهشللگران بر اين نكته است كه 
قنات در واقع به عنوان زهكش عمل كرده و مانع از 

افت سطح آب مي شود.

حجم  آب ورودی به مخزن سد زاینده رود
 افزایش یافت

بهره برداري  از 3000 واحد مسكن مهر 
در چهارمحال و بختياري تا پایان سال جاری

رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان: 
پروژه های نقش جهان و بهشت آباد یک حرکت انقالبی می طلبد

با بروز پديده خشکسالي؛
یک سوم قنوات چهارمحال و بختياري خشک شد

اتمام عمليات اجرايی خط انتقال 
آب شرب دستناء

مدير امور آب و فاضاب روستايی شهرستان شهركرد گفت: در جهت بهبود 
وضعيت آبرسانی و تأمين آب آشاميدنی روستای دستناء از توابع شهرستان 
كيار عمليات اجرايی تعويض خط انتقال آب فرسوده اين روستا به پايان رسيد. 
بهرام كيانی افزود: عمليات اجرايی خط انتقال آب آشاميدنی روستای مذكور به 
طول سه كيلومتر با لوله های شش اينچ گالوانيزه و پلی اتيلن 200 ميليمتر 10 
اتمسفر كه در اوايل امسال آغاز شده بود با تاش و جديت همكاران اين امور 
به پايان رسيد. كيانی با تأكيد بر حساسيت رساندن آب شرب سالم و بهداشتی 
به مشتركان روستايی به اعتبارات هزينه شده در جهت خريد لوله و تجهيزات 
مورد نياز اين طرح اشاره كرد و گفت: در جهت انجام در پروژه اعتباری بالغ 
بر 700 ميليون ريال هزينه شده است. وی در ادامه افزود: همچنين برای تكميل 
و راه اندازی چاه جديد مبلغ يک و نيم ميليارد ريال اعتبار موردنياز می باشد كه 

در صورت تأمين و تخصيص اين مهم نيز انجام می شود.

با همت جمعی از نيکوكاران اصفهانی
آزاد ى۲۰ نفر از محکومان 

مالی اصفهان 
به مناسللبت حلول ماه مبارك رمضان و با همت جمعي از نيكوكاران مقدمات 
آزادی 20 محكوم مالي فراهم شللد.در مراسللمي كه در زندان مركزی اصفهان 
برگزار شللد، گروهي از نيكوكاران بدهی 20 نفر را كه از سللال ها قبل به دليل 
عجز از پرداخت دين و بعضلا رد مال در حبلس بودنلد، و جمع مبللغ آن به 
چهارصد و هشتلاد ميلليون ريال باللغ مي شد، پرداخت و مقدمات آزادی آنان 
 را كه پرونده و سوابقشللان بررسي شده بود و شرايط مساعدت داشتند، فراهم 

كردند. 
گفتني اسللت مبلغ پنجاه ميليون ريال نيز به محكومان سللاير شهرسللتان هاي 
اسللتان اختصاص يافت تا پس از بررسللي پرونده ها، مقدمات آزادي كساني 
كه فاقد سللابقه كيفري بوده و دارای شرايط مساعدت باشند، با پرداخت دين 

و رد مال فراهم شود.

عمليات اجرايي احداث ساختمان پليس راه 
نايين به يزد آغاز شد

عمليات اجرايي احداث سللاختمان جديد پليس راه نايين به يزد در شهرسللتان 
نايين آغاز شد. 

معاون عمراني اسللتانداري اصفهان به ايرنا گفت: ارتقاي سللطح ايمني عبور و 
مللرور، كاهش تصادفات جاده اي و جابه جايللي پليس راه قديم نايين به دليل 

احداث كنارگذر از مهم ترين اهداف اجراي اين پروژه است.
 سلليدجمال الديللن صمصام شللريعت افللزود: اعتبللار اوليه اين طللرح حدود 
پنج ميليارد ريال برآورد شللده كه از محل اعتبارات سازمان راهداري و حمل و 

نقل جاده اي كشور تأمين شده است.  
معللاون عمرانللي اسللتانداري اصفهللان خاطرنشللان كللرد: قللرار اسللت اين 
 پللروژه با مسللاحت عرصلله پنج هللزار مترمربع در12مللاه تكميل شللود و به 
 بهره برداري برسللد. روزانه بيش از پنج هزار خودرو در محور نايين، يزد تردد 

مي كند.

انجام نخستين عمل جراحی كبد 
در بيمارستان الزهرا  اصفهان 

نخستين عمل جراحی پيوند كبد استان اصفهان در مركز آموزشی درمانی 
الزهللرا )س( بللا موفقيت انجام پذيرفت. اين عمللل جراحی روز جمعه 
 14 مردادمللاه در اتاق عمللل الكتيو مركز آموزشللی درمانی الزهرا )س( 

انجام شد. 
پرويز كاشفی مديرعامل مركز آموزشی درمانی الزهرا )س( در اين مورد 
اظهار داشللت: خانم 34 سللاله ای كه سللال ها از نارسايی مزمن كبدی 
رنج می برد، پس از بررسی و انجام آزمايشات الزم مورد عمل جراحی 
پيونللد قرار گرفت و طی عمل جراحی كه 8 سللاعت به طول انجاميد، 
 كبللد مرد 38 سللاله ای كه دچار مرگ مغزی شللده بود بلله وی پيوند 
گرديد. شللايان ذكر است حال عمومی اين بيمار مطلوب گزارش شده 
و هم اكنون در بخش پيوند مركز آموزشی درمانی الزهرا )س( بستری 

می باشد.
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اطالع رسانی
احضار

5/370 چون خانم زینب موسوی فرزند عباسعلی شکایتی علیه آقای محمد موسوی فرزند 
احمد مبنی بر افتراء- فحاش��ی و تهدید مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 1501/89د/32 
 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز س��اعت صبح تعیین ش��ده نظ��ر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 

شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/6553 
روانمهر- دادیار شعبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
5/373 چون آقای محمود ریاضی فرزند اصغر ش��کایتی علیه آقای حسین طهمورثی فرزند 
غالم مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی با جسم تیز و برنده مطرح نموده که پرونده آن به 
کالسه 542/90د/32 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز ساعت صبح تعیین شده نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/6552 
روانمهر- دادیار شعبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
5/374 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای علی رجب زاده فرزند حس��ین شکایتی علیه آقای 
باقر فروزان فرزند حسین مجهول المکان دائر بر خیانت در امانت نسبت به گواهینامه به این 
بازپرسی تسلیم و با کالسه 900559د32 ثبت گردیده که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی 
کیفری این آگهی به منزله ابالغ و در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت 

درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/6551
روانمهر- دادیار شعبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
5/375 چ��ون آقای محمدکریم رزاق دوس��ت و محس��ن رزاق دوس��ت فرزندان کریم 
شکایتی علیه آقای جبار ترکمن فرزند رضا مبنی بر ورود به عنف- تهدید مطرح نموده 
که پرونده آن به کالس��ه 686/90د/32 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز ساعت 
صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع 
و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. م الف/6550 
روانمهر- دادیار شعبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
5/376 در پرونده کالس��ه 891409ب4 ش��عبه 4 بازپرسی دادس��رای عمومی و انقالب 
اصفهان آقای اکبر شمس فرزند علی شکایتی علیه آقای حمید خسروی دایر بر جعل و 
اس��تفاده از سند مجعول مطرح نموده که در جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید، 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد، حسب ماده 115 آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی ش��ود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگوئی 
ب��ه اته��ام وارده و دفاع از خ��ود حاضر گردد. در صورت عدم حضور، دادس��را تصمیم 

مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. م الف/6549
مدیر دفتر شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ 
5/377 آقای صادق زمانی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول یک نوبت از طریق نشر 
آگهی در پرونده کالس��ه 900464/ب15 شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان احضار شوند و سپس نتیجه را به این مرجع ارسال فرمائید. م الف/6562
مدیر دفتر شعبه 15 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ 
5/378 خانم رضوان شجاعی و آقای محسن نیلی به اتهام فروش مال غیر یک نوبت از 
طریق نشر آگهی واقع در پرونده کالسه 900482/ب15 شعبه 15 بازپرسی احضار شوند 

و سپس نتیجه را به این شعبه ارسال فرمائید. م الف/6563
مدیر دفتر شعبه 15 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
5/380 چون آقای اکبر آقاکوچکی فرزند عباسعلی شکایتی علیه آقای احسان اقبالی مبنی بر 
تخریب و قدرت نمایی با قداره مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 900422ک115 این 
دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز یک شنبه 90/7/24 ساعت 10/30 صبح تعیین شده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/6569 
تقوی- مدیر دفتر شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
5/382 کالسه پرونده: 900672ب26 وقت رسیدگی: شنبه 90/7/30 ساعت 11/30 صبح 
خواهان: فریبا پوراحمدی فرزند ش��یرزاد خوانده: محمد گلوانی فرزند خیرا... خواسته: 
تقاضای طالق خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه 26 ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود. تا خوانده 
از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور بهمرساند. م الف/6565
ارژندی- مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
5/385 شماره دادنامه: 9009970353000602 

شماره پرونده: 8809980365800731 
شماره بایگانی شعبه: 880680 

واخواه: آقای رئوف س��لطانی به نش��انی مجهول المکان واخوانده: خانم حوا غالمی به 
نشانی اصفهان خ زینبیه ارزنان کوچه بهار آزادی کوچه شکوفه سر نبش منزل حسینعلی 
غالمی خواس��ته: واخواهی گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 

اعالم و به شرح زیر مبادرت به اصدار رای می نماید. 
رای دادگاه:

درخص��وص واخواه��ی رئوف س��لطانی فرزند  غالم س��خی از دادنامه غیابی ش��ماره 
8801413- 88/10/7 این دادگاه نظر به گذش��ت ش��اکی و قابل گذشت بودن موضوع 
شکایت دادگاه ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار موقوفی تعقیب به استناد بند 2 ماده 
6 قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعالم می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از 

ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/6673
اسفنانی- رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ اجرائیه
5/387 شماره اجرائیه: 9010420350300157 

شماره پرونده: 8909980350300253 
شماره بایگانی شعبه: 890253 

بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به شماره 9010090350301267 تقدیمی از 
سوی محکوم له و براساس مفاد دادنامه )غیابی( مربوطه به شماره 8909970350301369 

 ص��ادره از س��وی ای��ن دادگاه محکوم علی��ه ردی��ف اول 1- آقای مهدی قاس��م زاده 
مجهول المکان محکوم اس��ت به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رس��می و انتقال سند 
جرثقیل تادانو به ش��ماره برگ س��ند گمرکی 363864 به نام محکوم له و محکوم علیه 
ردیف دوم 2- آقای عبدالمحمد مصدق مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 
100000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء به 
نش��انی اصفهان میدان آزادی خ س��عادت آباد خ مالصدرا نبش کوچه ششم پالک37 و 
همچنین هر دو محکوم علیه محکومند به پرداخت مبلغ 250000 ریال بابت حق االجرای 
دولتی )نیم عش��ر دولتی( که باید در حق صن��دوق دولت بپردازند. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء 
بگذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و 
استیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم ش��ود که  قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
پرداخ��ت اموال خ��ود را معرفی نکنید یا صورت خالف واق��ع از دارائی خود بدهید به 
نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد، به مجازات حبس از 61 روز 
تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام 
مدنی می باش��د به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 

که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. م الف/6674
دادخواه- مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
5/388 شماره اجرائیه: 9010420350300158 

شماره پرونده: 8909980350301069 
شماره بایگانی شعبه: 891071 

بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره 9010090350301269 تقدیمی از 
س��وی آقای محمدرضا صادقی به نش��انی سه راه س��یمین روبروی پمپ بنزین فرقدانی 
دفتر وکالت به عنوان وکیل محکوم له و براس��اس مفاد دادنامه )غیابی( مربوطه به ش��ماره 
9009970350300191 صادره از س��وی این دادگاه، محکوم علیه ابوالفضل توکلی کاماسه 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 110000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
2200000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی و 
همچنین پرداخت خسارات دیرکرد از تاریخ تقدیم دادخواست )1389/10/6( لغایت زمان 
پرداخت )که محاس��به آن براساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی، برعهده اجرای 
احکام خواهد بود( در حق محکوم له غالمرضا بصیری به نشانی خ کاوه سه راه ملک شهر 
بهارستان شرقی نرسیده به سایپا کوچه بهارآزادی و همچنین پرداخت مبلغ 5500000 ریال 
بابت حق االجرای دولتی )نیم عشر دولتی( که باید در حق صندوق دولت بپردازد. محکوم 
علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا 
بموقع اجراء بگ��ذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که 
اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را به قس��مت اجراء 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم شود که  قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار 
در پرداخ��ت اموال خود را معرفی نکنید یا ص��ورت خالف واقع از دارائی خود بدهید به 
نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد، به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ 

اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. م الف/6675
دادخواه- مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/389 شماره درخواست: 9010460350800028 

شماره پرونده: 8609980350800087 
شماره بایگانی شعبه: 860087 

آقای ابراهیم مومنی دادخواستی به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه 1178- 89/10/26 
بشماره کالسه دستی 77/86 این دادگاه تقدیم نموده است از آنجا که تجدیدنظر خواندگان 
صدیقه و بیگم حاجیان مجهول المکان می باش��ند به نامبردگان ابالغ می شود ظرف 10 
روز جهت دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم به دفتر ش��عبه 8 دادگاه حقوقی 
اصفهان مراجعه نمایند و چنانچه پاسخی دارند به دادگاه ارائه نمایند در غیر این صورت 

پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. م الف/6666
هاشمی- مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/390 شماره درخواست: 9010460351200037 

شماره پرونده: 8909980351200665 
شماره بایگانی شعبه: 890668 

خواهان مهدی جنتی فرزند حس��ین و مجید جنتی فرزند تیمور دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده حسین جنتی فرزند عزیز و عبدالرسول قضاوی فرزند یداله و تیمور جنتی فرزند 
عزیز و بانک صادرات ایران)اصفهان( سرپرستی اصفهان و شرکت فوالد سابان و حسین 
امینی حسین آبادی فرزند علی و محسن جنتی فرزند تیمور و شرکت اختر گاز سپاهان 
به خواس��ته اعاده دادرس��ی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان ...... که جهت رسیدگی 
به ش��عبه دوازدهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان 
چهارباغ باال- خیابان ش��هید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 321 ارجاع و به کالسه پرونده 8909980351200665 ثبت گردیده و وقت 
رس��یدگی آن 1390/7/9 و ساعت 11 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/6662
رحیمیان- مدیر دفتر شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
5/391 چون خانم سکینه محمدی فرزند کریم شکایتی علیه آقای دانیال تهرانی فرزند سعید 
مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 11 میلیون تومان مطرح نموده که پرونده 
 به کالس��ه 900427ب1 این بازپرس��ی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
 می باش��د حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوب��ت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید ظرف 
مدت یک ماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگوئی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید 

در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/6668 
دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رای
5/393 شماره دادنامه: 9009970352800715 

شماره پرونده: 8909980358301596 
شماره بایگانی شعبه: 900022 

ش��اکی: آقای سیدکمال بدری به نشانی اصفهان خ ابن سینا ک کدخدا پ21 متهم: آقای 
رسول معمار به نش��انی مجهول المکان اتهام: سرقت مستوجب تعزیر گردشکار: دادگاه 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:

درخصوص اتهام آقای رسول معمار فرزند شعبانعلی که به لحاظ متواری بودن از طریق 
نشر آگهی جلسه دادرسی دعوت به حضور شده است مبنی بر سرقت یک دستگاه خودرو 
پژو 405 و سرقت مبلغ شش میلیون ریال وجوه موضوع شکایت آقای سیدکمال بدری 
با عنایت به شکایت شاکی و گزارش مامورین انتظامی و متواری بودن متهم و در نتیجه 
عدم دفاع موثر و مویداً به سایر قرائن و امارات موید منعکس در پرونده و کشف خودرو 
مسروقه مجرمیت وی به اعتقاد دادگاه ثابت تشخیص فلذا دادگاه باستناد مواد 656 و 667 

قانون مجازات اس��المی مشارالیه را عالوه بر رد مبلغ شش میلیون ریال در حق مالباخته 
به تحمل مدت یک سال حبس و تحمل پنجاه ضربه شالق تعزیراً محکوم می نماید رای 
صادره غیابی و در مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس وفق 
مقررات قانونی در مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل رس��یدگی تجدیدنظرخواهی در 

دادگاه تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد. م الف/6667
حمصیان- رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
5/395 شماره دادنامه: 9009970354400692 

شماره پرونده: 8809980358402007 
شماره بایگانی شعبه: 891288 

شاکی: آقای عباسعلی زارعی به نشانی اصفهان زینبیه باشگاه ورزشی بهمن کوچه پروین 
بنگاه امالک سیداحمد طهماسبی متهم: آقای مهدی عطارد به نشانی مجهول المکان اتهام: 
ضرب و جرح عمدی گردشکار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم 

و به شرح زیر مبادرت به اصدار رای می نماید.
رای دادگاه:

درخصوص اتهام آقای مهدی عطارد فرزند حیدر دائر بر ضرب و جرح عمدی نس��بت 
به آقای مظاهر جعفری فرزند حسن متولد 1312 دادگاه نظر به شکایت شاکی و گزارش 
و تحقیقات مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و شهادت شهود و مصون از تعرض 
ماندن کیفرخواس��ت دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و سایر قرائن و امارات موجود 
بزه��کاری وی را محرز دانس��ته مس��تنداً به م��واد 269 و 480 و 484 از قانون مجازات 
اسالمی برای جهت عمومی بزه ارتکابی حکم به محکومیت وی به تحمل یکسال حبس 
تعزیری و برای صدمات وارده به ش��اکی برای جرح دامیه طرف راست پیشانی و ابروی 
راس��ت و کبودی پلک باالی راس��ت و حارصه مچ دست راست و خلف دست چپ و 
پایی��ن بازوی راس��ت و مخاط لب تحتانی و کبودی مخ��اط لب تحتانی و حارصه کف 
دست راست و برای تورم در مچ دست راست و تورم در پلک باالی چشم راست جمعًا 
به پرداخت هشت و چهاردهم درصه دیه کامل و برای سائیدگی بند اول انگشت دوم و 
سوم دست راست جمعاً به پرداخت دو درصد از یک سوم از یک دهم دیه کامل در حق 
ش��اکی ظرف یک س��ال از زمان وقوع حادثه صادر و اعالم می کند. رای صادره غیابی و 

ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی در این شعبه است. م الف/6670
محمدی کمال آبادی- رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
5/396 شماره درخواست: 9010460362000008 

شماره پرونده: 8909980362002306 
شماره بایگانی شعبه: 892379د/1

این شعبه آگهی احضار متهم سپهر خسرویان به اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی و ایراد 
جرح عمدی با چاقو نسبت به علی نیک نداف تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت 
به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 

عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف/6672
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ اجرائیه
5/397 پرونده کالس��ه: 32297-2/879 بدینوسیله شرکت تولید کارتن گستر اصفهان به 
شماره ثبت 19680- اصفهان به نشانی منطقه صنعتی جی اصفهان بدهکار پرونده که برابر 
گزارش مامور مربوطه نش��انی فوق مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر 
سند رهنی ش��ماره 8245-86/4/28 تنظیمی در دفترخانه شماره 146 اصفهان، بستانکار 
بانک پارسیان شعبه دکتر محسن نوربخش اصفهان مبادرت به صدور اجرائیه کالسه فوق 
را نموده که برابر آن مبلغ 2187000000 ریال- اصل طلب و بانضمام 493423151 ریال 
بابت سود تسهیالت و 1255759862 ریال بابت خسارت دیرکرد تا تاریخ 89/12/25 و 
مبلغ 9332092 ریال خس��ارت تاخیر روزانه از تاریخ 89/12/25 به بعد تا روز پرداخت 
نیز طبق مفاد س��ند رهنی به آن اضافه می گردد بدهکار می باش��ید لذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
جهت اطالع ش��ما درج و منتشر و از زمان درج در روزنامه اجرائیه ابالغ شده محسوب 
می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 
و ح��ذف ماده 34 مکرر آن نس��بت به پرداخت بدهی خود اق��دام ننمائید بنا به تقاضای 
بستانکار پس از ارزیابی تمامی مورد وثیقه ششدانگ یکباب کارگاه پالک 35/1832 واقع 
در گ��ورت بخش 18 ثب��ت اصفهان و قطعیت آن حداکثر ظرف م��دت دو ماه از تاریخ 
قطعیت ارزیابی و با برگزاری مزایده نس��بت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی 

اقدام خواهد شد و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. م الف/6647
اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

تأسیس
5/398 ش��ماره: 1766/ث90/103 آگهی تأس��یس شرکت مهندس��ی آراد گستر سپاهان 
س��هامی خاص ش��رکت فوق در تاریخ 1390/5/4 تحت ش��ماره 44757 و شناسه ملی 
10260626795 در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاری��خ 1390/5/4 از لحاظ امضاء 
 ذی��ل دفات��ر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در 

روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم 
از چوبی- آجری- س��نگی- فلزی و بتنی کلیه عملیات مربوط طراحی- نظارت و اجرای 
 پروژه های عمرانی ساختمانی ابنیه و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر 
راه های اصلی و فرعی- پل ها- سدس��ازی- راه س��ازی و جدول بندی و رنگ آمیزی و 
محوطه س��ازی و آس��فالت کاری و پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات و آب و فاضالب و 
صنعت و معدن و معماری و دکوراس��یون داخلی- س��فت کاری- نازک کاری ساختمان- 
انجام کلیه پروژه های لوله کشی آب و فاضالب و شوفاژ و تهویه مطبوع تعمیر و نگهداری 
تاسیسات مکانیکی و سیستم های سرمایشی و گرمایشی ساختمان و وسایل انتقال آسانسور 
و پله برقی و انجام کلیه امور پیمانکاری و مربوط به کش��اورزی ش��امل ایجاد و نگهداری 
فضای س��بز- گل کاری و باغبانی و صنایع چوبی- ارائه کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی 
اع��م از خرید و فروش- صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ترخیص کاال 
از گمرک های کش��ور- ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی- اخذ وام و 
اعتبار و تسهیالت از بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری صرفا در 
جهت تحقق اهداف ش��رکت- انعقاد قرارداد با ش��رکت ها- ادارات- ارگان ها- اشخاص 
حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی ش��رکت های داخلی و خارجی همچنین تولید 
تیرچه و بلوک بتنی- جدول های بتنی- پارتیش��ن ه��ای دو جداره و هر آنچه با موضوع 
شرکت در ارتباط است. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی 
شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان شیخ کلینی- خیابان رسالت جنوبی- 
کوچه شش��م- پالک12- طبقه1- واحد1- تلفن 03116685873، 4- س��رمایه ش��رکت: 
 مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام 
می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 92338/136 
م��ورخ 1390/3/16 نزد بانک ملت ش��عبه مرداوی��ج اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و 
 الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای 
 جمال الدین رجایی به سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای آرین رجائی به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره 3-5- آقای میالد رجائی به سمت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای میالد رجائی 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اس��ناد مالی تعهدات ش��رکت با امضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. 
7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. 8- بازرس 
اصلی و علی البدل: 1-8- آقای رضا حاج هاشمی به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای علی 

تابان به عنوان بازرس علی البدل. م الف/6633
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

تأسیس
5/399 شماره: 1827/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت کیمیا پرداز کیهان سهامی خاص 
ش��رکت فوق در تاریخ 1390/5/8 تحت ش��ماره 44807 و شناسه ملی 10260627306 
در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/5/8 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی 

و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع شرکت: فعالیت در زمینه های طراحی- ساخت- تعمیر- نگهداری- نصب و 
راه اندازی ماشین آالت صنعتی و دستگاه های الکترونیکی و مکانیکی در داخل و خارج 
کش��ور- صادرات- واردات- خرید- فروش- تولید و توزیع کلیه تجهیزات الکترونیک 
و مکانیک مجاز بازرگانی- انعقاد قرارداد با کلیه ارگان ها- ادارات و اش��خاص حقیقی 
و حقوقی- ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولت��ی و خصوصی- اخذ وام و اعتبار از 
بان��ک های دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف ش��رکت- اخذ و اعطای نمایندگی 
از ش��رکت ه��ای داخلی و خارج��ی و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع ش��رکت 
مرتبط باش��د. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان جابرانصاری- کوچه شهید پرویز پورمرادی- 
کوچه توحید- پالک15- تلفن 09132103781، 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقس��م به یک هزار سهم 1/000 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که 
مبلغ 1/000/000 ریال توس��ط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2/4 مورخ 1390/4/2 
نزد بانک ملی ش��عبه خیابان رباط پرداخت گردیده اس��ت. 5- اولین مدیران ش��رکت: 
1-5- خانم رضوان گودرزی به سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- خانم سودابه گودرزی 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای علیرضا کیانی فالورجانی به سمت عضو 
هیئت مدیره 4-5- خانم رضوان گودرزی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات ش��رکت با امضای 
رئیس هیئت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختی��ارات مدیرعامل: مدیرعامل 
مج��ری مصوبات هیئت مدیره خواه��د بود. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم 
وجیهه رهبری به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم نسیم کیانی بروجنی به عنوان بازرس 

علی البدل. م الف/ 6545/1
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
5/400 شماره: 1713/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت طال گستر سپاهان سهامی خاص 
ش��رکت فوق در تاریخ 1390/5/1 تحت ش��ماره 44721 و شناسه ملی 10260626436 
در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/5/1 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی 

و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: انجام کلیه فعالی��ت های بازرگانی از قبیل ص��ادرات و واردات- 
 خرید و فروش- تولید و تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- اخذ تس��هیالت از 
بانک های دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت- انجام کلیه امور مربوط 
به ترخیص کاال از گمرکات کش��ور 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خیاب��ان حافظ- کوچه 
میرعماد- پاس��اژ فروردین 4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد 
سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 125/6990/53 مورخ 1390/4/19 نزد بانک تجارت 
شعبه شهرک صنعتی جی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام 
می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای محمدمهدی صالحی اس��فندارانی به 
 سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای علیرضا صالحی اسفندارانی به سمت نایب رئیس 
هیئ��ت مدیره 3-5- آقای علی اصغر صالحی به س��مت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای 
علی اصغر صالحی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
 می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 
8- ب��ازرس اصلی و علی الب��دل: 1-8- آقای منصور صداقت زادگان اصفهانی به عنوان 

بازرس اصلی 2-8- آقای حامد باتقوا به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 6545/2
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
5/401 شماره: 1821/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت شبکه گستر زاینده سهامی خاص 
ش��رکت فوق در تاریخ 1390/5/8 تحت ش��ماره 44801 و شناسه ملی 10260627247 
در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/5/8 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی 

و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: در زمینه برق قدرت ش��امل خدمات فنی و مهندسی- طراحی- 
 خدمات مش��اوره- اجرای ش��بکه های فش��ار ضعیف و متوس��ط هوای��ی و زمینی و 
پس��ت های زمینی و هوایی و ش��بکه های توزیع برق و روش��نایی و سیستم ارتینگ- 
خدمات نگهداری و تعمیرات ش��بکه های گرم و س��رد و اح��داث نیروگاه مولد برق 
در مقی��اس کوچ��ک- تولید و ف��روش و خرید و فروش و ص��ادرات و واردات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگان��ی- تحصیل وام و اعتبارات بانک های داخلی و خارجی صرفًا 
جهت تحقق موضوع ش��رکت- عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی- ش��رکت 
در مزای��دات و مناقص��ات دولتی و خصوصی- اخذ و اعط��ای نمایندگی در داخل و 
خارج کش��ور و هرآنچه که با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان 
خیابان رباط س��وم)علم الهدی( بیس��ت متری بهار بن بست یاس- پالک 127- تلفن 
09136863373، 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 
10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط 
موسس��ین طی گواهی بانکی شماره 178 مورخ 1390/4/14 نزد بانک ملی شعبه ملک 
شهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین 
مدیران ش��رکت: 1-5- آقای علیرضا میرزائی به سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای 
مهدی حمیدی به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای مرتضی دهقانی بیوکی 
به س��مت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای مرتضی دهقانی بیوکی به س��مت مدیرعامل 
به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی 
 تعهدات ش��رکت با دو امضا از س��ه امضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 
 7- اختی��ارات مدیرعام��ل: مدیرعام��ل مجری مصوب��ات هیئت مدی��ره خواهد بود. 
8- ب��ازرس اصلی و علی الب��دل: 1-8- آقای حامد طوقانی به عن��وان بازرس اصلی 

2-8- آقای پوریا ابراهیمی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 6545/3
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
5/402 از ش��وری حل اختالف حوزه هشت خمینی شهر در پرونده کالسه 268/90حل8 
به آقای 1- یداله پورمنوچهری فرزند حسین 2- اسماعیل صدری فرزند حسن 3- محسن 
تفرشی فرزند علی خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان 
آن آقای س��ید ابوالفضل ابطحی فرزند س��یدعلی ساکن خمینی شهر- میدان قدس- بلوار 
شهید بهشتی- خ خرم- کوی دانش3 پالک 29 به خواسته الزام به انتقال سند پیکان سواری 
به شماره 39588تهران-24 که در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز 
شنبه مورخ 1390/6/26 ساعت 6:15 عصر به شورای حل اختالف هشت خمینی شهر و 
یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به شورای مربوطه اعالم و 
ارسال دارد و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و شورا غیاباً رای صادر خواهد نمود و جهت دریافت 
نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به شورای مربوطه مراجعه نمایید این آگهی وفق 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی 

از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف/11316
شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

احضار
5/403 شماره درخواست: 9010460362000007 

شماره پرونده: 9009980362000362 
شماره بایگانی شعبه: 900369د/1 

این شعبه متهم آگهی احضار متهم حسن طاهری به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی و 
نیز مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به مهدی خوشبختی و کمال خوشبختی 
تح��ت تعقیب قرار گرفته اس��ت. ب��ا عنایت به مجهول المکان ب��ودن متهم و در اجرای 
مقررات ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری به 
نامبرده ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
این ش��عبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد. م الف/6671
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Sunday 7 August 2011 

تاریخ

رابیند رانات تاگور در شش��م ماه مه سال 1861 یعنی حدود 
60 س��ال پس از اشغال هندوستان توسط انگلیسی ها در شهر 
کلکت��ه در خانواده مهاراجه ای ثروتمند متولد ش��د. تاگور از 
خان��دان برهمنان هند بود. م��ردم این دهکده که از طبقه های 
پست هندوستان شمرده می شدند، زیستن خانواده ای از طبقه 
برهمن��ان را در می��ان خویش ارج نهادن��د و به پنچامن لقب 
تهاکور )Thakur(دادند که معنای س��رور را در زبان هندی 
می رس��اند. پس از چندی که این خاندان با انگلیسیان ارتباط 
برقرار کردند و به داد و س��تد با هم پرداختند، نزد انگلیسی ها 
تاگور )Tagore( خوانده ش��دند که تغییر ش��کل داده همان 
تهاکور بود و رفته رفته به عنوان نام خانوادگی بر این خاندان 

به جای ماند.
پس از چندی دهکده زیستگاه آنان و دهکده های گرد آن، به 

شهری بزرگ گسترش یافت و نام کلکته را به خود گرفت. 
رابیندرانات چهاردهمین و آخرین فرزند مهاریشی بود. وی را 
در میان خانواده رابی می خواندند. وی در خانواده از کودکی با 
فلسفه و چهره پردازی و موسیقی و شعر و نویسندگی آشنا شد. 
خواندن و نوشتن را در خانه آموخت. او از هشت سالگی شعر 
می گفت. مادر و برادر بزرگش که از استعداد فهم زبان، فلسفه 
و منطق برخوردار و مشوق او در دانش اندوزی بودند، وی را 
به آموزشگاه های گوناگون فرستادند، ولی رابی با مدرسه خو 
نمی گرفت و از آن گریزان بود چنان که در بزرگسالی مدرسه 

را آمیزه ای از بیمارستان و زندان خواند.
هنگامی که دوازده س��اله بود، پدرش وی را با خود به هیمالیا 
برد. دیدار از طبیعت و نیایشگاه های هندوان اثر بسیاری در او 
گذارد. وی دانشگاه تاگور یا دانشگاه ویسو بهاراتی را در جایی 
که در این سفر دیده بود و پسندیده بود، در آینده برپا داشت. 
این سرزمین را که خاکی سرخ داشت خریداری کرد و چندی 
پس از آن در آنجا خانه و باغی ساخت و آنجا را شانتی نیکتان 
)به معنای رامشگاه( نامید. او از این پس دلبستگی بسیاری به 

طبیعت پیدا کرد. 
پدرش به او سانسکریت و انگلیسی و ادب بنگالی می آموخت. 
وی در سال 1875 هنگامی که چهارده ساله بود دیگر مدرسه 
را کنار گذاش��ت. در س��پتامبر 1878 رابی به همراه برادرش 
س��اتین درانات به بریتانیا رفت. او را در آغ��از برای خواندن 
حقوق به آنجا فرستادند، ولی رابی به موسیقی و شعر و ادب 
پرداخت و پس از یک سال به زادگاه خویش بازگشت. از این 
به بعد زندگی تاگور در کش و قوسی اعجاب آور درگیر شد. 
این جریان او را به متفکر بزرگ و ملی هندوستان مبدل کرد. او 
برای هند شعر می گفت، مقاله می نوشت، سیاست های بریتانیا 
را نقد می کرد و دس��ت به تحرکات سیاسی می زد. بسیاری از 
نوشته هایش به دلیل دارا بودن چنین مضامین و ویژگی هایی، 
به مکتوبات ملی هند تبدیل ش��ده اند که از این دسته می توان 
به رس��اله »نهضت ملی« اش��اره کرد که در سال 1904 منتشر 
ش��د. در واقع کتاب »ش��ناختنامه رابیند رانت تاگور« به تمام 
اینچنی��ن ویژگی هایی که در این متفکر بزرگ هندی می توان 

س��راغ گرفت پرداخته و تمام اندیشه ها و زوایای فکری او را 
کاویده است.

در 22 دس��امبر 1901 وی ب��ه ش��انتی نیکتان رفت و در آنجا 
آموزشگاهی را به نام برهماچاریه اشرام گشود. 

عالقه او به ایران بس��یار زیاد بود، چراک��ه به نظر او فرهنگ 
ایرانی و هندی ریش��ه ای مشترک دارند و شاید به همین دلیل 
بود که جش��ن هفتادمین سال تولدش در سال 1932 در ایران 
برگزار ش��د. تاگور طی دو دیدارش از ایران از مزار س��عدی، 
حافظ، فردوس��ی و دیگر نقاط ایران نی��ز بازدید کرد. وی در 

سال 1901 سنگ بنای دانشگاهش را گذاشت. 
تاگور در س��ال 1912 در اندیش��ه افتاد تا شعرهای دفتر شعر 
پ��رآوازه خ��ود »گیتانجل��ی« )Gitanjali( را به انگلیس��ی 
برگرداند. وی در 27 مارس همان سال با پسرش راتیندرانات 
و همس��ر او به لندن رفت و در آنجا برگردان گیتانجلی را به 
پایان رساند. این شعرها در بریتانیا بسیار پذیرفته شد و با اقبال 
اهل ادب روبه رو گردید. در نوامبر همان سال در شانتی نیکتان 
آگاه شد که شعرهای گیتانجلی برایش جایزه نوبل را به ارمغان 
آورده اس��ت. تاگور زین پس آوازه جهانی یافت. او نخستین 

آسیایی است که به جایزه نوبل دست یافت. 
تاگور به سال 1914 جایزه نوبل و نشان فرهنگستان سوئد را از 
دست لرد کار مایکل، مرزبان بنگال دریافت داشت. در هنگام 
برپایی جنگ جهانی یکم در مه1916 به ژاپن رفت و پس از 
سه ماه، در ماه سپتامبر همانسال برای دومین بار به آمریکا سفر 
کرد. در ژانویه 1917 به ژاپن و از آنجا به هند بازگش��ت. در 
3 ژوئن 1915 دولت بریتانیا بدو لقب ش��والیه داد، ولی پس 
از کش��تار مردم پنجاب در 13 آوریل 1919، تاگور از لقب و 
نشان بریتانیایی ها چشم پوشید و آن را برای فرماندار آن زمان 

هندوستان پس فرستاد.
تاگور در 15 آوریل 1932 به دعوت دولت ایران به این کشور 
رفت و جش��ن هفتادمی��ن زادروز او در تهران برپا گردید. در 
این هنگام او از ایران خواست تا برای آموزش جوانان هندی 
اس��تادی را به دانش��گاه او در هندوس��تان بفرستد که ابراهیم 

پورداوود برگزیده و به هندوستان فرستاده شد.
تاگور در 15 مه 1926 به دعوت بنیتو موس��ولینی به ایتالیا ره 
س��پرد. در آن هن��گام با جواهر لعل نهرو و همس��رش دیدار 
کرد و میهن دوس��تی و آزادگی وی را س��تود. وی در سپتامبر 
1940 به کوه های هیمالیا -همانجا که در کودکی پدرش وی را 
بدانجا برده بود- رفت. تاگور سرانجام در 7 اوت سال 1941 
در حالی که هش��تاد سال از زندگیش می گذشت، جان سپرد. 
جس��د او را در کنار رود گنگ س��وزاندند و خاکسترش را به 
شانتی نیکتان، یعنی همانجا که مدرسه اش بود فرستادند. تاگور 
نماند تا اس��تقالل هند را ببیند، اما بدون شک استقالل هند تا 

حد زیادی به اندیشه های تاگور مدیون است.
تاگور و سیاست  

رابیندرانات تاگور نه تنها نویسنده بزرگ ادبیات مدرن هندوستان 
و شاعر و رمان نویسی قهار، بلکه وی از سردمداران دیرین و 

 مدافعان سرسخت اس��تقالل هندوستان نیز به شمار می آید.
اهمیت و ش��هرت تاگور تا حدی بود که حتی بریتانیایی های 
مس��تقر در هند نیز از او واهمه داش��تند. ش��اید بتوان یکی از 
عوامل تأثیرگذار در پیروزی گاندی را تاگور و اندیشه هایش 
دانست. تاگور در سال 1932 در زندان با گاندی مالقات کرد. 
این امتیازی بود که بریتانیایی ها به هر کسی نمی دادند، اما تاگور 
از آن برخوردار شد و در نهایت نیز دانشگاه آکسفورد به تاگور 
دکترای افتخاری داد و همچنین در سال 1934 پذیرفت که با 
نهرو دیدار کند. یکی از پراهمیت ترین سخنرانی های تاگور با 
عنوان »بحران تمدن« در جشن 80 سالگی اش ایراد شد. دنباله 
تأثیر فکری این سخنرانی را در جهان می توان در تئوری جنگ 

تمدن ها و گفتگوی تمدن ها دید.
تاگور نخس��تین بار در 10 مارس 1915 با ماهاتما گاندی در 
شانتی نیکتان دیدار کرد و گاندی شش روز میهمان وی  بود و 
از این پس دوستی پایداری میان این دو پدید آمد. در هنگامی 
که در سال 1932 گاندی برای پذیرش خواسته های هندیان از 

سوی بریتانیا روزه گرفت در آغاز کار، نامه ای به تاگور نوشت 
و در آن از او خواس��ت تا برایش دعا کند. تاگور به دیدار او 
 شتافت و پس از بیست و شش روز که بریتانیا درخواست های

او را پذیرفت، وی در حالی که سر بر بالین تاگور داشت روزه 
خود را گشود.

تاگور ب��ا وجود ارتباطش با مهاتما گاندی، فاصله خودش را 
با سیاس��ت حفظ کرد. او تا دهه 1930 در بسیاری از ایاالت 
بنگالدش و هند س��فر کرد. در س��ال های بعد به کشورهای 

مختلف جهان از آرژانتین تا ایران سفرهای بسیار نمود.
آثار 

تاگور بیش از شصت جلد از آثار منظوم خود را منتشر نمود و 
 داستان های بزرگ، مقاالت، نمایشنامه های او به اغلب زبان های
 زن��ده دنیا ترجمه ش��ده اس��ت. ازآثار جاوی��دان او می توان
س��لطان قصر س��یاه، میوه جمع کن، اش��عارخیبر، رشته های 
گسس��ته، نامه هایی به یک دوست، پیوند آدمی، مذهب بشر، 

شخصیت، نکاتی از بنگال، هدیه عاشق و چیترا را نام برد.

بخوانیم و بیاموزیم

هنر موسیقی در عصر صفویه از نظر سازشناسی)3( 

با نگاهی به نقاشی های دیداری موجود در برخی اماکن مثل 
کاخ چهلستون درخواهیم یافت که بسیاری از پادشاهان صفوی 
به این هنر عالقه مند بوده اند، هر چند گاهاً خود را از آن دور 
نگه می داش��تند و یا حتی به مقابله با آن می پرداختند؛ در هر 
حال هنر موسیقی در آن دوران هم به حیات خود ادامه داد تا 
به دوران ما رسید. در این تصاویر که با ظرافت و دقت بسیار 
نقاشی شده اند، اوضاع و احوال جشن ها و بزم ها و مجالس 
پذیرایی پادشاهان صفوی از میهمانانشان به خوبی هویداست و 
از خالل این تصاویر می توان به بسیاری از مسائل چون جنس 
و رنگ لباس ها، خوراکی ها و همچنین س��ازها و هنرمندان 
عرصه موسیقی پی برد. آنچه در اینجا بدان خواهیم پرداخت، 
بررسی تعدادی از سازهایی است که نوازندگان در آن دوره از آن 
استفاده می کردند. قدمت بسیاری از این سازها بسیار زیاد بوده 
و ابداع و استفاده از آنها ریشه در تاریخ کهن ایران دارد. برخی از 
سازهای دوران صفوی نیز سازهایی هستند که از اروپا وارد ایران 
شده اند. این سازها بیشتر در قالب هدایای درباری تقدیم شاهان 
صفوی می شد که نمونه بارز آن ساز ترومپت است که در زمان 
شاه صفی )متوفی به سال 1052 ه� .ق( به دربار ایران هدیه شد. 
تعدادی از سازها در این دوران ساخته و ابداع شدند و به جامعه 
معرفی گشتند، تعدادی دیگر تکمیل شدند، تعدادی دیگر به 
واسطه شباهت با سازهای ایرانی از برخی کشورهای همسایه 
که قرابت فرهنگی زیادی هم با ایران داش��تند از جمله هند و 
چین، وارد ایران شدند و مورد استقبال قرار گرفتند، اما متأسفانه 
تعدادی از سازها هم مهجور واقع شده و در شرف فراموشی 
از صحنه تاریخ موسیقی ایران قرار گرفتند. در تصاویر منقوش 
در چهلستون که به خاطر مرمت های صورت گرفته از کیفیت 
 خوبی هم برخوردار بوده و جزئیات را به نمایش می گذارند
تصاویر ش��اه عب��اس اول و دوم و ش��اه طهماس��ب در کنار 
مالزمان و درباریان و س��ران کشور در مجاورت با پادشاهان 

سایر کشورها و در حضور نوازندگان به خوبی سازهای مورد 
استفاده در این دوران را به نمایش می گذارند، در این تصاویر 
نوازندگان با سازهایی چون ارغنون، عود، کمانچه، قانون، نای و 
دف نمایان شد. تصاویری هم از نوازندگان سورنا )سرنا(، نقاره 
و نوازندگان نظام که با کرنا و کوس نواخته می ش��د، موجود 
است. در این تصاویر هنرمندان در حال همنوازی هستند که در 

اینجا به معرفی تعدادی از این سازها خواهیم پرداخت. 
1 – تنبور: تنبور یا طنبور یکی از س��ازهای زهی است که در 
ساخت آن شکلی کاسه ای و دسته ای بلند را به هم متصل کرده 
اند که س��یم ها از روی دسته گذشته و بر روی کاسه قرار می 
گیرند. این ساز از جمله سازهایی است که بدون مضراب و با 
 ناخن نواخته می شد. تنبور با داشتن دسته ای بلند و کاسه ای
که انحنای آن از انحنای س��از سه تار بیشتر است، سه سیم و 
چهارده پرده دارد و می توان ادعا کرد که میان این ساز و دوتار 
و سه تار محلی نوعی قرابت و رابطه خانوادگی برقرار است. 
براساس شواهد و قراین به دست آمده از تندیس های کشف 
شده از شوش، این ساز قدمتی دیرینه داشته و تاریخچه استفاده 
از آن به حدود سال های 1500 قبل از میالد برمی گردد. این ساز 
در ایران با کاسه ای گالبی شکل مورد استفاده قرار می گرفت، 
اما با عبور آن از ترکیه و یونان و رسیدن تنبور به غرب، تغییراتی 
در آن ایجاد شده و کاسه گالبی شکل آن به کاسه بیضی شکل 
تغییر پیدا کرد. نمونه این ساز با کاسه بیضی شکل در مصر هم 
مورد استفاده قرار گرفته است. از تنبور به عنوان سه تار باستانی 
ایرانیان هم نام برده شده است که در زمان سامانیان و دوران قبل 

از آن هم به نواختن آن می پرداخته اند. 
2- بربط )عود(: از دیگر سازهایی که در دوران صفویه مورد 
استفاده قرار می گرفته، ساز بربط یا عود بوده است. شکل ظاهری 
این ساز همچنین صدای تولید شده در آن از آنچه در تنبور تولید 
می شود متفاوت است. قسمت کاسه این ساز بسیار بزرگ و 
ش��بیه گالبی است که به دس��ته ای کوتاه متصل شده است و 
قسمت اعظم طول سیم ها بر روی کاسه قرار دارد. سطح رویین 

کاسه کامالً پوشیده از چوب است و تنها پنجره هایی کوچک 
در آن تعبیه شده اند. این ساز دارای ده سیم یا بهتر بگوییم پنج 
 س��یم جفتی است. هر جفت از این س��یم ها با هم، هم صدا
و یکنواخت تنظیم می شوند تا صدایی مشابه داشته باشند و هر 
یک از سیم های دهگانه، یک گوشی مخصوص به خود دارد. 
این گوشی ها در دو طرف جعبه گوشی در دو طرف سر ساز 
 ساخته شده اس��ت که به طور منظم برای هر کدام از سیم ها
ایفای نقش می کند. صدای این ساز بم، نرم و در عین حال گرم 
و جذاب است. در واقع بم ترین صدا را بین سازهای زهی به 
این ساز نس��بت می دهند. این ساز توانایی ایفای نقش هم به 
صورت همنواز و هم به صورت تکنواز را داراس��ت. از جمله 
دالیل بم بودن صدای این س��از به جنس سیم ها و همچنین 
عدم وجود پرده بر روی دس��ته این س��از می توان اشاره کرد. 
گفته می شود قدمت این ساز به حدود 1970 سال قبل از میالد 
مس��یح برمی گردد. به همین خاطر است که می توان آن را از 
قدیمی ترین و اصیل ترین سازهای ایرانی برشمرد. در میان آثار 
کشف شده از منطقه میان دورود، به تصویر مردمی می رسیم که 
ایستاده در حال نواختن بربط هستند، بنابر یک فرضیه، مردمان 
تمدن سومر اولین افرادی هستند که از این ساز استفاده کرده اند. 
ساز مذکور در ایران پیش از اسالم با نام بربط شناخته می شد و 
بعد از دوران سومری ها و هخامنشیان، در دوران ساسانیان بیش 
از دیگر ادوار تاریخ مورد استفاده و استقبال قرار گرفته است. 
چون س��طح این ساز پوشیده از چوب است، اعراب به آن نام 
»العود« به معنی چوب داده اند، اما برای نام فارسی آن وجود دو 
وجه تسمیه محتمل است؛ یکی این که از دو جزء »بَر« و »بَط« 
)به معنی مرغابی( تش��کیل شده و معنی آن »به سان مرغابی« 
است که از شکل ظاهری این ساز برگرفته شده و دیگر اینکه 
نام بربط تغییر یافته نام »باربُد«، موسیقیدان بزرگ عصر ساسانیان 
است که هر دوی این وجوه تسمیه برای نام این ساز، منطقی 

به نظر می رسند.
3- سورنا )س��رنا(: این ساز که به نام »کرنا« هم شناخته می 

ش��ود، با واژه »HORN« در زبان انگلیس��ی از یک خانواده 
هستند. ریشه نام این ساز به دوران اقوام هند و اروپایی برمی 
گردد و علت این نامگذاری هم اس��تفاده از شاخ حیوانات به 
عنوان جزء اصلی این س��از در آن دوران بوده اس��ت. احتماالً 
نام »ذوالقرنین« به معنی دارنده دو ش��اخ هم ریش��ه در همین 
مس��أله دارد. البته سورنای کندنی از بوق های اولیه که از شاخ 
حیوانات ساخته می شده به مراتب پیشرفته تر است، ولی در 
اصل به همان ساز برمی گردد. سورنا از سازهای قدیمی این مرز 
و بوم اس��ت و در اش��عار و حتی در ضرب المثل های ایرانی 
حضوری پر رنگ دارد و کمتر کس��ی با عبارت »س��ورنا را از 
سرگشاد نواختن« ناآشناست. در برخی مناطق از جمله دزفول 
و مناطق بختیاری نشین، سورنای کوچک هم رواج دارد. این 
س��از را معموالً با دهل می نوازند و همنوازی معروف این دو 
س��از ایرانی برای ایرانیان در هنگام تحویل سال، یادآور بهار و 
طراوت بهاری است. در عصر صفوی سازی با نام »قرادوزان« 
که نوعی تنبور بوده و در ترکیه و آلبانی رواج داشت، به ایران 
آورده و به ایرانیان معرفی شد. ساز رباب توسط عبداله فریادی 
و س��از غیچک هم توسط قلی محمد تکمیل گردید. آنچه از 
مجموع مطالب ارائه شده در این چند شماره دریافت می شود، 
همانا آش��فتگی هنر موسیقی و نوعی سردرگمی آن در عصر 
صفوی است. با آنکه این هنر توانست جان سالم به در برده و 
جسم نیمه جان خود را به اعصار دیگر برساند، اما با این وجود 
زخم هایی را بر تن خود به همراه آورد که هنوز هم بهبود کامل 
نیافته است و جا دارد متخصصان امر در همه حوزه ها به بهبود 
وضعیت این هنر اصیل و برطرف کردن حواشی زاید آن همت 
گمارند، چرا که هنر موسیقی، هنری اصیل و ماندگار و جزئی 
از فرهنگ و تاریخ این مرز و بوم اس��ت و هر چند ادواری را 
در اضمحالل و انحطاط گذرانده اس��ت، اما روح آن در کالبد 
کهنی که دارد ارزشی باالتر از ابتذال و محکومیت به فراموشی 
را داراست که وجود مقاله های علمی بزرگانی چون فارابی و 

بوعلی سینا، حکایت از این اصالت دارد.

ابوسعید رستمی؛ بدیهه سرای 
قدرتمند قرن چهارم هجری 

ابوس��عید رس��تمی، محمد ب��ن محمد رس��تمی اصفهانی، ش��اعر 
عربی س��رای دس��تگاه صاحب بن عباد )326 � 385 ق( است. وی 
از معاصران ابومنصور ثعالبی اس��ت و اش��عار و اخب��ار مربوط به 
این ش��اعر تقریبًا ب��ه صفحاتی چند از کت��اب یتیمه الدهر محدود

 

می شود. 
وجود برخی اش��عار ابوس��عید رس��تمی یا اخبار مربوط به او، در 
منابعی دیگر گویای آن اس��ت که اخبار و اش��عار شاعر بسی بیش 
از آن ب��وده که در گزیده ثعالبی فراهم آمده اس��ت، اما چنان که از 
بررس��ی منابع مفصل همچون معجم االدباء یاقوت و وفیات االعیان 
ابن خلکان برمی آید، ظاهراً خیلی زود نام و یاد وی تحت الش��عاع 

شهرت و نفوذ دیگر شاعران زمان قرار گرفته است.
 ابوسعید را بدان سبب که ششمین نیای وی رستم نام داشته، رستمی 
 نامیده اند. او از سوی پدر تبار ایرانی داشت و از جانب مادر به آل جنید،
که عرب نژاد بودند، می پیوست. ابوسعید در اصفهان دیده به جهان 
گش��ود و در همین ش��هر که در آن دوران کانون شعر و ادب بود، 

نشو و نما یافت.
 در اوان جوانی در س��لک ندیم��ان و مالزمان صاحب بن عباد در 
آمد، چنان که بعدها به س��بب همین سابقه مصاحبت، به خود بسیار 
می بالی��د. تنه��ا اطالعی ک��ه از وضع ظاهر و خلق و خوی ش��اعر 

داریم، همان است که صاحب بن عباد ذکر کرده است.
 ابوس��عید نه رفتار و کرداری خوشایند داشت و نه چهره و اندامی 
دلپس��ند، اما در پرتو نکته س��نجی و ظرافت ش��اعرانه و دوستی و 
رفاقت صادقانه، همگان را مجذوب خود می س��اخت. از زندگانی 
خصوص��ی و اجتماعی ش��اعر نیز همی��ن ان��دازه می دانیم که در 
اصفهان زن و فرزند و نواده داش��ته و با امالک فراوانی که در پرتو 
گشاده دس��تی صاحب بن عباد به دس��ت آورده و غالبًا از پرداخت 
مالی��ات آنها نیز معاف بوده، در رفاه کامل به س��ر می برده اس��ت.  
ابوس��عید خود را م��وال و خدمتگزار صاحب بن عب��اد می خواند. 
صاحب نیز او را بر بیشتر خاصان و ندیمان خویش مقدم می داشت 
و صریح��ًا می گف��ت که جز او امی��ر دیگری را م��دح نمی گوید، 
چنان ک��ه در قصاید بر جای مان��ده از او در مدح دیگران به ندرت 

شعری می توان یافت.
صاحب نیز گاه او را مهم ترین ش��اعر اصفهان و گاه بهترین ش��اعر 
زم��ان می خواند، چنان که گوین��د از میان صد هزار قصیده عربی و 
فارسی که ش��اعران در ستایش وی س��روده بودند، تنها شیفته دو 
بیت شعر ابوسعید گردیده بود. این دو بیت شعر را همه منابعی که 
به ش��رح حال صاحب بن عباد پرداخته اند، آورده اند. اوج شاعری 
ابوسعید رستمی، س��ال های 347 تا 366 ق )دوران قدرت و نفوذ 
صاحب بن عباد( در اصفهان بود. پس از عزیمت صاحب به گرگان، 
ابوسعید همچنان قصاید خود را از اصفهان برای وی می فرستاد، اما 

رفته رفته از این کار و حتی از مدح او نیز دست کشید.
صاحب، نامه ای خطاب به ابوالعباس ضبی، ش��اعر معاصر ابوسعید 
رستمی به اصفهان نوش��ت و ضمن شکایت از بی وفایی شاعر، او 
را فرمان داد که ابوس��عید را به بازسرودن شعر تشویق کند. از قرار 
معلوم، این گله ها مؤثر نیفتاد و احتماالً تنها ش��عری که ابوسعید از 
آن پس س��رود، همان قصیده ای است که در رثای صاحب بن عباد 

سروده است.
ابوس��عید در اش��عار خود، فصاحت بدویان و حالوت متجددان را 
جمع کرده بود و بیش��تر قصایدش نیز در مدح بوده اس��ت. اشعار 
بر جای مانده از ابوس��عید یادآور قصاید جاهلی اس��ت، گرچه گاه 
نوآوری هایی نیز در آنها دیده می ش��ود که شاعر با اطالل و دمن به 

راز و نیاز می پردازد. ابوسعید در وصف چیره دست بود.
 ابوس��عید در بدیهه سرایی نیز قدرتمند بود و در این باب بر بیشتر 
شاعران معاصرش برتری داشت، چنان که به روایت ثعالبی روزی به 
هنگام ورود به سرای صاحب بن عباد از مشاهده خلعت بخشی های 

وی فی البداهه قصیده معروفی سرود.
 در مس��ابقات ش��عری که صاحب بن عباد به هر مناس��بت برگزار 
می ک��رد، ابوس��عید ش��رکت فعال داش��ت. چنان ک��ه در مجموعه 
»داری��ات« و نی��ز در مجموعه »بردونی��ات« قصیده های خود را به 
میدان رقابت با ش��عرای معاصر می آورد. مرثیه سرایی برای صاحب 
بن عباد نیز خود به صورت مسابقه ای بزرگ درآمد که همه شعرای 
زمان در آن ش��رکت جستند و قصیده ابوسعید رستمی در آن میان 

درخشید. 
 ابوس��عید، ش��اعری پرگوی ب��ود و ثعالب��ی در گزین��ش بهترین 
سروده های او در می ماند، چنان که او برخی قصاید وی را مجموعه 
محاسن و لطایف خوانده است. ابوسعید گاه در ستایش ممدوح به 
افراط گراییده و مثاًل برخی اوصاف پیامبر اکرم )ص( را به ممدوح 
خود نسبت داده است و نیز پس از خدای یکتا تنها وی را شایسته 
بندگی و پرس��تش دانس��ته است. شاعر در نخس��تین شعر خویش 
نیز طریق اغراق پیموده و آش��کارا گفته است که در جهان جز من 

شاعری وجود ندارد.
 از او دیوان��ی بر جای نمانده، تنها ثعالبی برخی اش��عار وی را که 
شمارش��ان به 409 بیت می رس��د در یتیم ه الدهر گرد آورده اس��ت 
و مافروخ��ی ه��م در کتاب »محاس��ن اصفهان« 12 بی��ت دیگر بر 
آن مجموعه افزوده اس��ت.  اش��عار ابوسعید در س��ده اخیر مورد 
توجه برخی خاورشناس��ان قرار گرفته است. گلدسیهر آثار وی را 
منعکس کننده فریاد ملی ایرانیان بر ضد تازیان دانس��ته اس��ت، اما 
به جز برخی فخرفروش��ی ها به ایرانی بودن، در اش��عار موجود او 

مضامینی که بتواند گفته گلدسیهر را تأیید کند، یافت نمی شود. 

پس از پیروزي انقالب اس��المي، فض��اي جامعه از فرهنگ طاغوتي 
پاک نش��ده بود و مظاهر آن در همه جا به چشم مي خورد. همچنین 
عوامل فعال طاغوتي در دانش��گاه ها مانع اش��اعه فرهنگ اس��المي 
بودند. در نتیجه دانش��جویان در برابر این مسأله، به مقابله برخاستند 

و دانشگاه ها تعطیل شد. 
حضرت امام با تأیید این حرکت، فرمان تش��کیل نهاد انقالبي جهاد 
دانش��گاهي را صادر کردند تا پس از تشکیل ستاد انقالب فرهنگي، 
فرهنگ منحط غربي از مراکز علمي و فرهنگي کش��ور زدوده شود. 
ای��ن مرکز فرهنگي در س��ال 1363، به عنوان س��تاد اجرایي انقالب 
فرهنگ��ي تغیی��ر نام داد تا این که در س��ال 1364، پس از اس��تقالِل 
دانش��گاه ها و جدا ش��دن وزارت فرهنگ و آموزش عالي، مجدداً به 
عنوان جهاد دانشگاهي مطرح گردید. از سال 1369، جهاد دانشگاهي 
به عنوان پلي میان دانشگاه و بخش صنعتي و خدماتي کشور معرفي 

و محل استقرار آن، بیرون از دانشگاه تعیین شد. 

 پس از روي کار آمدن جیمي کارتر به ریاست جمهوري آمریکا، شاه براي جلب 
رضایت صدرنشین جدید کاخ س��فید، حاضر به قرباني کردن نزدیک ترین کسان 

خود حتي هویدا، نخست وزیر مطیع و وفادارش بود. 
از این رو پس از دوازده سال و نیم نخست وزیري هویدا، او را از کار برکنار کرد 
تا خود را بیشتر از قبل با سیاست هاي آمریکا موافق نشان دهد. شاه براي جانشیني 
هویدا به دنبال کس��ي مي گش��ت که ضمن فرمانبرداري از او، از اعتماد و توجه 
ویژه آمریکا نیز برخوردار باشد. تا این که جمشید آموزگار را که به مدت بیست 
سال در صحنه سیاسي ایران در جریان انواع کارها قرار گرفته بود، به این سمت 
 انتخاب کرد. فاجعه آتش سوزي سینما رکس آبادان، شهادت آیت ا... سید مصطفي
خمیني، اعالم فضاي باز سیاس��ي، چاپ مقاله اهانت آمی��ز علیه امام در روزنامه 
اطالع��ات، وقایع خونب��ار 19 دي قم و 29 بهمن 56 در تبری��ز، از جمله وقایع 
دوران نخس��ت وزیري آموزگار بود. س��رانجام این عنص��ر خود فروخته پس از 
یک س��ال صدارت، به علت عدم موفقیت در کنترل نهضت اس��المي به رهبري 
امام خمیني)ره( و گس��ترش انقالب به سراسر کشور، در چهارم شهریور 1357 

از مقام خود استعفا داد. 

 تشكیل جهاد دانشگاهي
به فرمان امام خمیني)ره(

انتخاب جمشید آموزگار
به نخست وزیري رژیم پهلوي 

یم
قو

از ت
گی 

بر

رابیندرانات تاگور؛ اولین آسیایی دارنده جایزه نوبل 

 آنتون��ي فان دیک، نقاش معروف بلژیک��ي در 23 نوامبر 1599م در بلژیک 
به دنیا آمد. وي از س��ال هاي اولیه عمر، نقاشي را زیر نظر استادان هنرپرور 
زمان آموخت و همین که به حد رش��د رس��ید، خود، در نقاش��ي یک استاد 
مسلم شد. فان دیک پس از آن مدتي در ایتالیا زندگي کرد و از آثار نقاشان 

ونیزي بهره برد. 
دوره ایتالیایی کار فان دیک با چهره نگاري و نقاش��ي موضوعات مذهبي به 
شیوه اي شخصي، براساس دست آوردهاي استادان ونیزي مشخص مي شود. 
وي سالیاني نیز در انگلستان حضور یافت و به مقام نقاش دربار چارلز اول 
پادش��اه انگلیس رس��ید. فان دیک در انگلستان ش��یوه اي در چهره نگاري و 
رسم پرتره یا صورت ابداع کرد که با سلیقه اشرافیت انگلیسي سازگار بود، 
به طوري که پرتره هاي او از اش��راف و بچه هایش��ان در میان زیباترین آثار 
فان دیک قرار دارند. فان دیک اس��تانداردهاي ویژه اي براي پرتره انگلیسي 
وضع کرد که از جمله ویژگي هاي آن، پوشاک فراوان بود. آنتوني فان دیک 
به عنوان مشهورترین نقاش پرتره پرداز قرن هفدهم، سرانجام در هفتم اوت 

1641م در 42 سالگي درگذشت.

کش��ور جمهوري ساحل عاج در غرب قاره آفریقا، در کنار خلیج گینه و 
در همسایگي کشورهاي لیبریا، مالي، بورکینافاسو و غنا واقع شده است. 
پایتخت ساحل عاج یاموسوکرو و از شهرهاي مهم آن آبي جان، بوآکه و 
دالوئاست. زبان رسمي در ساحل عاج فرانسوي و نژاد مردم، سیاه است. 
در قرن شانزدهم میالدي پرتغالي ها در این سرزمین، نواحي مسکوني ایجاد 
کردند. در نیمه قرن نوزدهم، فرانسه این مناطق را به اشغال خود درآورد 
و با تصرف مناطق دیگري در این قسمت، آفریقاي غربي فرانسه را شکل 
بخشیدند، ولي در 1891 ساحل عاج در امور داخلي، خودمختاري گرفت. 
بعد از پایان جنگ جهاني دوم، حزب اتحاد دموکراتیک آفریقا تأسیس شد 

و در سایر کشورهاي تحت استعمار نیز شعباتي دایر کرد. 
سرانجام در 7 اوت 1960، ساحل عاج به همراه چند مستعمره دیگر فرانسه 
در آفریقا، به استقالل دست یافت و نوع حکومت خود را جمهوري چند 
حزبي با یک مجلس قانون گذاري اعالم نمود. بعد از استقالل و به مدت 
بیش از 30 سال فلیکس بوآني رهبر اتحاد دموکراتیک آفریقا، مقام ریاست 

جمهوري را در اختیار داشت.

درگذشت آنتوني فان دیك
نقاش معروف بلژیكي

روز ملي و استقالل
ساحل عاج از استعمار فرانسه

زاینده رود
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ورزش

احتمال حل مشكل 
تیم هاي ورزشي 
ذوب آهن

ارباب زاده:
پیگیر حضور 
پرقدرت در لیگ 
هستیم

مدیرکل تربیت بدني استان اصفهان گفت: با رایزني هاي صورت 
گرفته، احتمال حل مش��کل تیم هاي ورزش��ي باشگاه ذوب آهن 
وجود دارد. رش��ید خدابخش اظهار داش��ت: باشگاه ذوب آهن 
مذاکراتي را با وزارت صنایع براي رفع مش��کل موجود در قبال 
عدم هزینه در ورزش حرفه اي داشته است و در صورتي که این 
مذاکرات جواب بدهد، مشکل این تیم براي اداره کردن تیم هاي 
ورزش��ي رفع خواهد ش��د. وي با بیان این ک��ه هیچ صحبتي در 
خصوص انحالل تیم هاي ورزش��ي ذوب آهن انجام نشده است، 
افزود: تاکنون که بحثي در این ارتباط انجام نشده اما در صورتي 
که راي به انحالل برخي از تیم ها داده شود، تربیت بدني براي رفع 
این مشکل چاره اندیشي خواهد کرد. مدیرکل تربیت بدني استان 
اصفهان ادام��ه داد: برگزاري همایش صنعت و ورزش در همین 
راستا صورت گرفت تا از ظرفیت بخش خصوصي براي حمایت 
رشته هاي ورزشي استفاده ش��ود. وي با اشاره به تسویه حساب 
پیمانکار ورزشگاه نقش جهان گفت: شرکت توسعه با پیمانکار 
در حال تس��ویه حساب مي باشد و مکان در اختیار تربیت بدني 

استان قرار گرفته است. 

سرپرست تیم بسکتبال ذوب آهن گفت: پیگیري کارها و برنامه هاي 
مورد نظر براي حضور هر چه بهتر تیم بس��کتبال ذوب آهن در 
فصل جدید لیگ برتر هستیم. محمدعلي ارباب زاده اظهار داشت: 
مدیریت باش��گاه تصمیم الزم را در مورد سرمربي تیم بسکتبال 
ذوب آهن گرفته و با فرزاد کوهیان براي حضور در لیگ برتر 90 

بسکتبال قرارداد امضا کرده است. 
وي با اشاره به احتمال انحالل برخي تیم هاي ورزشي در باشگاه 
ذوب آهن تصریح کرد: در مورد انحالل تیم هاي ورزشي باشگاه 
ذوب آه��ن هیچ موضوعي به طور قطعي اعالم نش��ده و در این 
مورد تا این لحظه تصمیمي براي منحل کردن تیم بسکتبال گرفته 
نشده است. سرپرست تیم بسکتبال ذوب آهن ادامه داد: بسکتبال 
از تیم هاي ریش��ه دار در باش��گاه ذوب آهن است که افتخارات 
زیادي را هم براي این باش��گاه به دس��ت آورده و فکر نمي کنم 
مسئوالن باش��گاه به این راحتي در مورد انحالل این تیم و حتي 
دیگر تیم ها مانند هندبال تصمیم گیري کنند.  وي افزود: فقط باید 
 وضعیت مالي بازیکنان را براي سال جاري مشخص کنیم هر چند 

گزینه های دیگری را نیز به ترکیب اضافه می کنیم.

زاینده رود
مسعود پالیزدان گفت: مظلومی اگر دانش مبارزه با چنین 
تاکتیکی را ندارد بهتر اس��ت از فیفا درخواست حذف پرتاب 

اوت را کند.
مربی تیم فوتبال س��پاهان در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: آقای 
مظلومی بهتر اس��ت در مورد تیم خ��ود صحبت کند و ذهن 
هواداران اس��تقالل را منحرف نکند چ��ون در فوتبال یکی از 

راه های رسیدن به گل سانتر کردن می باشد. 
وي اف��زود: پرتاب بلند اوت یک نوع س��انتر دقیق می باش��د 
که مزیت آن نس��بت به پ��ا دقیق تر بودن آن و تاکتیک پذیری 
آن اس��ت و  حاال اگر مظلومي دانش مبارزه با چنین تاکتیکی 
را ندارد بهتر اس��ت از فیفا درخواست حذف پرتاب اوت را 

کند.
مس��عود پالیزدان در واکنش به اظهارنظ��ر پرویز مظلومی که 
بعد از بازی  چهارش��نبه شب سپاهان و استقالل تیم سپاهان 
را فاقد داش��تن هرگونه تاکتیک به جز اوت های دس��تی بلند 

دانسته بود، اینگونه واکنش نشان داد. 

پرسپولیس در اندیشه شکار شاهین

بازگشت قلعه نویی به اصفهان 
خبر

مسابقات تیراندازی جام رسانه ها 
برگزار می شود

مسابقات تیراندازی قهرمانی کشور در رده سنی جوانان و نوجوانان در گروه 
پسران و در تبریز پایان یافت. عباس محمدی نایب رئیس هیأت تیراندازی 
اس��تان اصفهان درباره این رقابت ها گفت: در این رقابت ها و در رده سنی 
جوانان 20استان و 48 شرکت کننده در رشته تپانچه و در رشته تفنگ، 21 
استان و 53 تیرانداز و در رده سنی نوجوانان و در رشته تفنگ، 15 استان و 
39 تیرانداز و در تپانچه، 40 تیرانداز از 15 استان مسابقات را به پایان بردند. 
وی ادامه داد: در این رقابت ها تیم نوجوانان اس��تان اصفهان با 1625 امتیاز 
در رشته تفنگ بادی با اقتدار بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم های تهران و 
همدان به ترتیب دوم و س��وم شدند، اما در رده سنی جوانان به علت نبود 
دو بازیکن اصلی مان به نام های مهدی خسروی و کیانی )مشمول خدمت 
مقدس س��ربازی( تیم اصفهان مقامی را به دست نیاورد. محمدی در پایان 

افزود: قصد داریم برای روز خبرنگار جام رسانه ها را برگزار کنیم.

شاپا و جونیو قرارداد خود را با 
گیتی پسند ثبت کردند

رادیمار ونانس��یو به عنوان بازیکن و جوارس دی سوزا جونیور به عنوان 
مربی با حضور در هیأت فوتبال اصفهان قرارداد خود را به مدت یک فصل 
با باشگاه گیتی پسند به ثبت رساندند. پس از اعالم نیاز کادر فنی تیم فوتسال 
گیتی پس��ند و مذاکرات باش��گاه با چند گزینه مختلف، یک مربی و یک 
بازیکن برزیلی به تیم فوتسال گیتی پسند پیوستند. رادیمار ونانسیو ملقب به 
شاپا به عنوان بازیکن و جوارس دی سوزا جونیور ملقب به جونیو به عنوان 
مربی با حضور در هیأت فوتبال اصفهان قرارداد خود را به مدت یک فصل 
با باشگاه گیتی پسند به ثبت رساندند. شاپا فصل گذشته در لیگ اسپانیا بازی 
کرده است و جونیو نیز از دستیاران کارلوس سرمربی فعلی تیم ملی برزیل 
به حس��اب می آید. این دو از چندی پیش در تمرینات تیم فوتسال گیتی 

پسند حضور پیدا کرده اند.

کمپ قایقرانی لندن بازگشایی می شود
کمپ آب های آرام لندن
 میزبان قایقران اصفهانی

قهرمان اصفهانی قایقرانی آسیا در صورت مهیا شدن شرایط سفر به لندن، 
با تمرین در پیس��ت آب های آرام این کشور برای المپیک آماده می شود. 
احمد رضا طالبیان ملی پوش اصفهانی قایقرانی ایران و قهرمان بازی های 
آسیایی گوانگجو که قرار بود با هزینه شخصی به کمپ تمرینی آلمان برود 
به دلیل پاره ای مشکالت حضور در این کمپ را از دست داد. طالبیان که 
در حال حاضر تمرینات خود برای حضور در مسابقات جهانی مجارستان 
را به همراه سایر ملی پوشان در تهران پیگیری می کند قرار است پس از 
بازگشایی کمپ لندن به همراه سایر ملی پوشان ایران راهی انگلیس شود. 
پس از مس��ابقات جهاني مجارستان لندن پیس��ت بین المللي قایقراني را 
با هدف آنالیز ش��رایط برگزاري مسابقات بازگشایي خواهد کرد. تاکنون 
روادید طالبیان صادر شده است و در صورتي که روادید سایر قایقرانان نیز 

صادر شود تیم ملي با ترکیب سه ملي پوش راهي لندن خواهد شد.

نقل و انتقاالت کاراته
حسنی پور از سپاهان جدا شد

وحید حس��نی پور ملی پوش تیم کاراته س��پاهان به دانشگاه آزاد پیوست. 
س��وپر لیگ کاراته باشگاه های کشور هفدهم شهریور استارت می خورد و 
تیم ه��ا در آخرین روزهای نقل و انتقاالت ب��ه دنبال تکمیل ترکیب خود 
هستند. تیم کاراته سپاهان که برای فصل جدید مهران بهنام فر کاپیتان سابق 
تیم ملی ایران و مربی فصل پیش نفت را به خدمت گرفته است امسال از 
وحید حس��نی پور استفاده نمی کند. حسنی پور ملی پوش سبک وزن ایران 
با تیم دانش��گاه آزاد به توافق رسیده اس��ت. برای سپاهان در فصل جدید 
 ابراهیم حسن بیگی، س��امان حیدری، فرزاد عباس زاده، حامد زیگساری،

مجید خسروی، احسان حیدری و نادر جودت به میدان می روند.

بعد از اردوی ۵ روزه در تهران
هندبالیست های ملی پوش 

به اصفهان می آیند
زاینده رود

اردوي تیم ملي هندبال بزرگساالن ایران از 21 مرداد در اصفهان آغاز 
می شود. ملي پوشان هندبال ایران براي آمادگي شرکت در رقابت هاي انتخابي 
المپیک لندن  از دیروز به مدت پنج روز در محل تاالر فدراس��یون هندبال 
تمرینات خود را آغاز کرد. بنا به اعالم مسئوالن فدراسیون مرحله دوم اردوي 
تیم ملي بزرگساالن نیز از روز 21 تا 25 مرداد در اصفهان پیگیري مي شود. 

اسامي بازیکنان دعوت شده به تیم اردوي بزرگساالن به شرح زیر است: 
مسعود ظهرابي، حسن فرزانه، شاهد نصرتي، مهدي بیجاري، سجاد ندري، 
کامران نصرتي، محمد سیاوشي، جواد خرمي پور، مهدي موسوي، عباس 
اسدزاده، محمدرضا رجبي، علي مانیان، رحیم مومني زاده، امید سه کناري، 
سعید برخورداري، محسن باباصفري، محمدمهدي عسگري، سجاد استکي، 
محمدرضا جعفرنیا، س��ید مصطفي س��اداتي، جالل کیاني، ایمان جمالي، 

علیرضا موسوي، میالد مسائلي، اله کرم استکي.

پالیزدان:
مظلومي از فیفا 
درخواست حذف 
پرتاب اوت را كند

زاینده رود
شب نخست از هفته دوم یازدهمین دوره رقابت های 
لیگ برتر در ش��رایطی آغاز می ش��ود ک��ه امیرقلعه نویی 
بازگش��تی زودهنگام به اصفهان خواهد داش��ت و علی 
دایی نیز که با پرسپولیس جام قهرمانی را از انزلی چی ها 

برده بود به این شهر می رود.
هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از 
امشب با برگزاری پنج دیدار در شهرهای مختلف آغاز می 
شود و فردا شب با انجام چهار دیدار دیگر به اتمام می رسد. 
در زیر اش��اره ای گذرا به دیدارهای روز نخست از هفته 
 دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور خواهیم 

داشت:
ملوان بندرانزلی - راه آهن تهران

یکی از حساس ترین دیدارهای هفته دوم مسابقات فوتبال 
لیگ برتر باشگاه های کشور بازی ملوان بندرانزلی - راه 
آهن تهران است. نقطه داراي اهمیت این بازی بازگشت 
علی دایی به انزلی و رویارویی او با تیمی است که فصل 
گذش��ته همراه با پرس��پولیس جام قهرمانی حذفی را از 
دستش درآورد. دایی که امروز سرمربی تیم راه آهن است 
روز بیستم خردادماه امسال در ورزشگاه تختی بندرانزلی 
به عنوان س��رمربی تیم پرسپولیس به مصاف ملوان رفت 
 و در یک بازی س��خت و س��نگین جام حذفی را باالی 

سر برد.
آن روز و در آن ورزش��گاه هم��کاری عل��ی دای��ی ب��ا 
پرس��پولیس به اتمام رسید و دورانی تازه در این باشگاه 
آغاز ش��د. با گذشت 58 روز از آن تاریخ دایی بازهم به 
انزلی م��ی رود اما این بار نه با تیم پرس��پولیس بلکه به 
عنوان س��رمربی راه آهن. او که تیمش در هفته نخس��ت 
لی��گ برتر به زحم��ت از ذوب آهن ی��ک امتیاز گرفته 
اس��ت در اندیشه کسب امتیاز از قوی سپید انزلی است. 
قوی س��پید ه��م در هفته اول یک امتیاز از پرس��پولیس 
گرفت اما مش��خص بود که هن��وز به آمادگی صددرصد 
نرس��یده است. بازی فردا ش��ب یک بازی انتقامی برای 
انزلی چی هاس��ت تا تالفی شکست در فینال جام حذفی 

را سر دایی درآورند.
ذوب آهن اصفهان - تراکتورسازی تبریز

ه��ر دو تیم لیگ را خوب ش��روع نکردند. ذوب آهن به 
تی��م نصف و نیم��ه راه آهن امتیاز داد و تراکتورس��ازی 
در تبری��ز به صبای قم باخت. با این ش��رایط س��ه امتیاز 
دیدار هفته دوم برای هر دو تیم حکم طال را دارد. شاید 
در هفت��ه اول ناهماهنگ��ی و بدن های خس��ته از دوران 
بدنس��ازی توجیه خوبی برای از دس��ت دادن امتیاز بود 
ام��ا هرچه از لیگ بگذرد، این توجیهات دیگر کارس��از 
نیست و تیم های مدعی چون ذوب آهن و تراکتورسازی 

باید پیروز شوند. این بازی فرصت تقابل منصور ابراهیم 
زاده و امی��ر قلعه نویی اس��ت. این دو که 
روزگاری ب��ا هم هدایت تی��م ملی فوتبال 
کش��ورمان را برعهده داشته اند، طی فصول 
گذشته بارها با یکدیگر روبه رو شده اند که 
در این بین سهم پیروزی های منصور بیش 

از امیر بوده است.
این بازی البت��ه یک بازی خاص برای امیر 
قلعه نویی اس��ت. او که با سپاهان طی دو 
فصل گذشته قهرمان لیگ برتر شده است، 
ای��ن فص��ل روی نیمکت تراکتورس��ازی 

می نشیند. 
ای��ن مرب��ی ک��ه هن��وز کارت بازی��ش از 
سوی س��ازمان لیگ صادر نشده، بازگشتی 
زودهن��گام ب��ه دیار نصف جه��ان خواهد 
داش��ت و رودرروی تیمی می ایس��تد که 
در بازی برگش��ت فصل گذش��ته طلس��م 
ش��هرآوردهای  در  س��پاهان  باخت ه��ای 
اصفهان را مقابل آن تیم شکست و باالخره 
برن��ده ش��د. باید دی��د امیر در ای��ن بازی 
دش��وار می تواند، تراکتور را روش��ن کند 
 یا همچنان تیمش قعرنشین جدول خواهد 

ماند.
شهرداری تبریز - سایپای البرز

ب��ا نتایجی که در دیداره��ای هفته اول لی��گ برتر رقم 

خورد، س��ایپا صدرنش��ین جدول رده بن��دی لیگ برتر 
ش��د. تیم صدرنش��ین لیگ در هفته دوم به 
تبریز سفر می کند تا با شهرداری این شهر 
روبه رو شود. صالح و نارنجی پوشان که به 
تداوم صدرنشینی می اندیشد در این دیدار 
خارج از خانه به دنبال تحمیل شکس��ت به 
تیم میودراگ یس��یچ هستند. تیم شهرداری 
نیز با انگیزه ای تقریبًا مش��ابه س��ایپا در پی 
پیروزی خانگی است تا در همین هفته های 
ابتدایی حساب خود را با تیم های قعرنشین 
جدا کند. انگیزه پیروزی جدال فردا ش��ب 
شهرداری و سایپا را تماشایی خواهد کرد.

مس سرچشمه - فوالد خوزستان 
برای احمد سنجری و مس سرچشمه لیگ 
از این بدتر نمی ش��د، آغاز ش��ود. آنها که 
ب��رای اولین ب��ار به لیگ برت��ر آمده اند در 
هفته اول به س��ایپای البرز با نتیجه 3 بریک 
باختند و قعرنش��ین جدول شدند. این تیم 
ک��م تجربه از حض��ور در لی��گ برتر اگر 
می خواهد ب��ه زندگ��ی در انتهای جدول 
 ع��ادت نکند، باید هرچه زودتر به پیروزی 

برسد.
تیم مس در هفته دوم میزبان فوالد خوزستان 
است. یکی از جوان ترین تیم های لیگ برتر 
ک��ه از قضا مانند این تیم کرمانی ش��روع خوبی در لیگ 

برتر نداش��ته و مقابل ش��اهین بوش��هر در اهواز متوقف 
شده اس��ت. جاللی که مدعی است تیمش هفته به هفته 
بهتر خواهد شد، باید در دیدار با مس این پیشرفت را به 
اثبات برساند در غیر این صورت رویایی حضور دوباره 
در میانه باالی جدول از این تیم دور و دورتر می شود.

شاهین بوشهر - پرسپولیس تهران
بدون شک حساس ترین دیدار روز نخست از هفته دوم 
و یا ش��اید کل دیدارهای این هفته همین دیدار ش��اهین 
بوش��هر - پرس��پولیس باش��د. اتفاقات جالب توجه این 
بازی یکی، دوتا نیست. بازگشت حمید استیلی به بوشهر 
و رویاروی��ی او با تیم س��ابقش، دیدار حمید درخش��ان 
با تیم��ی که روزگاری س��رمربی اش ب��وده و این فصل 
مورد اعتماد مس��ئوالن این باش��گاه قرار نگرفت، دیدار 
پرس��پولیس با تیمی که فصل گذشته در دیدارهای رفت 
و برگشت موفق به شکستش شده است، رویارویی علی 
انصاریان با پرسپولیس��ی که به زعم او سایه ای از آن تیم 

گذشته است و ... .
همه اینها نش��ان می دهد بازی یکش��نبه شب شاهین و 
پرسپولیس که تا نخس��تین ساعات روز دوشنبه به طول 

می انجامد، یک بازی خاص و ویژه است.
تی��م حمید اس��تیلی لیگ را با یک تس��اوی مقابل ملوان 
آغ��از کرد. تیم او نمایش بدی مقابل ملوان نداش��ت اما 
ص��دای اعت��راض هواداران ب��ه نوع بازی سرخپوش��ان 
خیل��ی زود بلن��د ش��د و ص��دای تش��ویق عل��ی دایی 
 بلندتر از فریاد حمایت از پرس��پولیس و حمید اس��تیلی 

شد. 
تمام��ی اتفاقات دیدار پرس��پولیس - ملوان نش��ان داد، 
حمی��د اس��تیلی و تیمش کار دش��واری در لیگ یازدهم 
دارند و شاید اگر تیم آنها هرچه زودتر به پیروزی نرسد، 

اعتراض ها بیشتر و کشنده تر شود.
بازی با پرس��پولیس برای ش��اهین هم از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اس��ت. درخشان که در پایان دیدار با فوالد در 
هفته اول لیگ با اطمینان از پیشرفت هفته به هفته تیمش 
می گفت به دنبال آن اس��ت که در مصاف با پرس��پولیس 

آنهم مقابل هواداران بوشهری پیروزی را جشن بگیرد.
پی��روزی در این بازی خانگی ضم��ن اثبات توانایی های 
تیم ش��اهین به نوعی مبدأ پرواز این تیم نیز خواهد بود. 
درخش��ان هم می تواند با تحمیل شکست به پرسپولیس 
خود را به مدیران این باشگاه اثبات کند که پیش از آغاز 
فصل او را به عنوان سومین گزینه مربیگری سرخپوشان 
معرفی کردند. مس��ابقه شاهین بوشهر - پرسپولیس یک 
بازی ویژه برای حمیدهای نس��ل های گذشته پرسپولیس 
اس��ت که باید دی��د کدامیک از آنها فات��ح از این دیدار 

بیرون خواهند آمد.

زاینده رود
علی حیدری پیشکس��وت 69 س��اله 
کش��ورمان با 11 مدال طال در رشته های 
پرورش اندام، پرس س��ینه و پاورلیفتینگ 
درمس��ابقات قهرمان کش��وری و استانی 

رک��وردی ب��ی س��ابقه از خود ب��ر جای 
گذاش��ت. این ورزشکار ارزنده و نامدار 

کشورمان همچنین برای راهیابی 
قهرمانی جهانی  به مسابقات 

بار دیگ��ر به عنوان نماینده 
ایران انتخاب شده است. 

انگی��زه  و  موفقی��ت 
بس��یار زی��اد ای��ن 

امید  و  ورزشکار 
وی ب��ه آینده و 
مسابقات جهانی 
کس��ب  ب��رای 
ه��ای  م���دال 
بیشتر در دوران 
بی رغبتی و بی 
برخی  انگیزگی 

جوانان ورزشکار 
در ن��وع خ��ود قابل 

تحس��ین اس��ت. خواندن 
گفتگوی کوت��اه زاینده رود با این 
پیشکسوت پرورش اندام و مربی 
تی��م ذوب آه��ن خال��ی از لطف 

نیست.
لطفاً از معرفی خودتان شروع 

کنید؟
علی حیدری هس��تم متولد استان 
خوزستان و در حال حاضر ساکن 

اصفه��ان هس��تم. من در س��ن 21 

س��الگی در اهواز ازدواج کرده و با تحصیالت 
دوم راهنمائ��ی خبرن��گار روزنام��ه اطالعات 
 ب��رای شهرس��تان مس��جد س��لیمان و اهواز 

بودم. 
سپس در سال 1347 به دعوت شرکت ذوب 
آهن به همراه همس��ر و دو فرزندم به اصفهان 
مهاجرت نمودم. در آن سال ها با وجود کار 
خانواده  مس��ئولیت های  و  سنگین 
به کم��ک ش��رکت ذوب آهن 
موف��ق به اخذ م��درک دیپلم 
ش��دم. هم اکنون هم صاحب 
س��ه فرزند پسر و سه فرزند 
دختر هستم که همگی 
در رشته پرورش اندام 
 و پاورلیفتین��گ فع��ال 

هستند.
از چ��ه س��ال فعالیت 
حرفه ای خودتان را در 
این رش��ته آغاز کردید 
و از تجرب��ه های خود در 
این س��ال ها ب��رای ما 

بگوئید.
از س��ن 20 س��الگی ب��ه 
در  ای  ص��ورت حرف��ه 
ان��دام  پ��رورش  رش��ته 
 76 در  و  ام  داش��ته  فعالی��ت 
س��الگی ب��ا 65 کیلوگرم وزن 
مقام اول کش��وری در پر سینه 
را کس��ب نم��ود و در ح��ال 
حاض��ر به آم��وزش پرورش 
ان��دام در باش��گاه ذوب آهن 
مش��غول هس��تم  و از این که 
تجربه ه��ای خ��ود را در اختیار 

 عالقه مندان به این رش��ته قرار می دهم بسیار خوشحالم. 
 س��خن من همیش��ه این اس��ت ک��ه ورزش، انس��ان را 
امی��د  و  کن��د  م��ی  بیم��ه  ه��ا  بیم��اری  براب��ر  در 
نگ��ه  زن��ده  انس��ان  وج��ود  در  را  زندگ��ی   ب��ه 

می دارد. 
ناگفته نماند که در رش��ته های کشتی و بوکس نیز دارای 
مدال قهرمانی هس��تم، از نظر من کسی که پرورش اندام 
کار می کن��د اعص��اب و روان او همیش��ه در وضعی��ت 
مس��اعدی قرار دارد. به لطف خ��دا هیچ بیماری خاصی 
ندارم و در روز سه ساعت تمرین و سه ساعت آموزش 

دارم.
برای آینده چه برنامه هایی دارید؟

با توجه به تجربه ای که کس��ب کردم درصدد هس��تم که 
کارت مربیگ��ری بین المللی را اخذ کن��م و مطمئنًا این 
مسأله باعث می شود با اختیارات بیشتری در این عرصه 

به فعالیت بپردازم.
چه چیزی باع��ث ایجاد این انگیزه برای کس��ب 
مدال طالی مس��ابقات جهانی درون ش��ما ش��ده 

است ؟
برای تالش و امید به زندگی سن و سال مطرح نمی شود 
و آنچه برای انس��ان مهم اس��ت این می باشد که هیچگاه 

خود را بازنده اعالم نکند.
انگیزه و تالش مستمر شما شاید برای بعضی از 
جوانان غیرمنطقی به نظر برس��د. این دیدگاه از 

کجا نشأت می گیرد؟
جوانان امروز نگرش مناس��بی نس��بت به جهان هس��تی 
ندارن��د و فق��ط ب��ا دید م��ادی و یک بعدی ب��ه جهان 
می نگرند در صورتی که تمامی علم هستی زیبا و دوست 
داش��تنی اس��ت، حتی در پ��س شکس��ت ها و تلخ ترین 
 مس��ائل زندگی حکم��ت و زیبایی ه��ای فراوانی نهفته 

است. 
تالش یک ورزشکار به خاطر نفس ورزش و جذابیت هایی 
اس��ت که در راه رس��یدن به هدف ایجاد می شود و قرار 

 گرفتن در این مس��یر در هر س��ن و ش��رایطی ارزشمند
است.

بازنشس��تگان  صن��دوق  پی��ش  چن��دی   گوی��ا 
ذوب آهن برای تقدیر از ش��ما جشن باشکوهی 

را ترتیب داده بود؟
از طرف صن��دوق بازنشس��تگان ذوب آهن و فوالد در 
تهران جش��ن باشکوهی برپا شد که آقای گل محمدی و 
خانم ها کیان مهر و عباس��ی از مسئوالن این جشن بودند 
که هدایایی از قبیل لوح س��پاس، س��که طال و هدایایی 
نق��دی به بنده اهدا ش��د که کم��ال تش��کر و قدردانی 
 را از مس��ئوالن صن��دوق بازنشس��تگان ذوب آه��ن را 

دارم.
عملکرد هیأت بدنسازی استان را چطور ارزیابی 

می کنید؟ 
هیأت اس��تان باید از امثال من جهت بحث استعدادیابی 
اس��تفاده کن��د اما ای��ن هیأت ب��ه عقیده م��ن نمی تواند 
ب��رای پیش��رفت این رش��ته کم��ک چندانی ب��ه جامعه 
بدنس��ازی کند اما با آمدن خدابخ��ش در رأس ورزش 
اس��تان ب��ا توجه ب��ه این ک��ه او مدی��ر برنام��ه محور 
اس��تان اصفه��ان را تح��ول   اس��ت می توان��د ورزش 

بخشد.
صحبت پایانی...

باش��گاه ذوب آهن بهترین امکانات را برای پرسنل خود 
فراهم کرده ولی متأسفانه تسهیالت خاصی برای خانواده 
من قائل نبودن��د. اما به خاطر حمایت ها و همراهی های 
این باش��گاه طی این سال ها تش��کر ویژه ای از مدیریت 

ذوب آهن دارم. 
همچنی��ن از آقایان برنجی مدیر باش��گاه مردان آهنین و 
افشین دشتی مدیر باشگاه عقاب طالئی سپاسگزارم که با 
مربیگری آن ها توانسته ام به این مرحله از موفقیت دست 
پیدا کنم، در آخر تشکری دارم از همراهی پسرانم فرزاد، 
فرهاد و فرش��ید حیدری و برای آنها آرزوی سالمت و 

سعادت دارم.

انگیزه مثال زدنی پیشكسوت  67 ساله اصفهانی برای کسب مدال جهانی 

دیدار تیم های 
تراکتور سازی و 

ذوب اهن فرصت 
تقابل منصور ابراهیم 

زاده و امیر قلعه 
نویی است. این دو 
که روزگاری با هم 
هدایت تیم ملی 

فوتبال کشورمان را 
برعهده داشته اند، 
طی فصول گذشته 

بارها با یکدیگر روبه 
رو شده اند که در این 
بین سهم پیروزی های 
منصور بیش از امیر 

بوده است
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امام صادق )ع(:
لقمان به پسرش فرمود: 
حسود را سه نشانه است؛ 
 پشت سر غیبت می کند، 
رو به رو تملق می گوید و از 
گرفتاری دیگران شاد می شود.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : 

بهمن زین الدین
سردبیر: 

علی مانیان

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 8-6284167-0311  فکس : 0311-6284166 
نشانی : 

اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
واحد3

  زخم های کهنه بر چهره آفتاب سوخته اش حکایت 
باد و مه و  ابر و  انگار  دارد.  نامالیمات روزگار  از 
این نگین شهر  تا  خورشید و فلک در کار شده اند 
اصفهان را پیر و فرسوده کنند و باغ فیروزه فام به 

یادگار مانده از قرون کهن آن را خزان نمایند.
امام)ره(  مسجد  ای  فیروزه  گنبد  ایمنا،  گزارش  به 
همچون روزگار کهن خود استوار ایستاده است، اما 
کاشی های آن مدتی است قصد سجود کرده و نیاز 

به مرمت دارد. 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  سازمان  مسئوالن 
معتقدند  ای  فیروزه  گنبدهای  شهر  دستی  صنایع 
در  چین خوردگی  آمدن  وجود  به  در  زیادی  دالیل 
است  بوده  دخیل  امام)ره(  مسجد  گنبد  کاشی های 
که نیاز به بررسی دقیق دارد. این سازمان پژوهش و 
تحقیق در رابطه با مرمت اصولی کاشی های این گنبد 
را در دستور کار خود قرار داده و با نصب داربستی 
اساتید،  تا  است  کرده  فراهم  را  امکان  این  موقت، 
صاحب نظران و نخبگان عرصه مرمت آثار تاریخی 
ای فیروزه  باغ  این  خزان  دالیل  نزدیک  از   بتوانند 
را نظاره گر باشند تا پس از ارائه و تکمیل نظرات، 
راه کاری اصولی برای زدودن این چین و چروک ها 
امام)ره(  میدان  تاریخی  اثر  بزرگ ترین  چهره  از 

فراهم شود. 
برای مرمت گنبد، مشکل اعتبار داریم  

فرهنگي  میراث  آثار سازمان  احیای  معاون حفظ و 
مرمت  با  رابطه  در  اصفهان  استان  گردشگري  و 
مرمت  موضوع  گفت:  مسجد  این  گنبد  کاشی های 
که  چرا  نیست،  روزه  دو  یکی  بحث  تاریخی  آثار 
با قدمت باالی 400 سال به دوره های متعدد  اثری 
مرور  در  فرسودگی  دستخوش  تا  دارد  نیاز  مرمتی 
تاریخی  آثار  مرمت  بحث  رو  این  از  نشود،  زمان 
مسجد  گنبد  کاشی کاری های  ویژه  به  اصفهان  شهر 
امام)ره(، دغدغه اصلی این سازمان شده و اعضاي 
شوراي فني قرار است بررسی های الزم را به عمل 
کنند  اعالم  را  نهایي خود  نظر  آن،  پی  در  و  آورده 
آغاز  سرعت  با  مرمت  مهم،  این  تحقق  از  پس  که 

خواهد شد. 
برخی  شفاف سازی  راستای  در  طاهری  ناصر 
اصولی،  غیر  مرمت  با  رابطه  در  رسانه ای  ادعاهای 
داربست،  نصب  با  گنبد  به  آسیب رسانی  همچنین 
توضیح داد: در آخرین جلسه  شوراي فني که جهت 
کاشی های  ترک  چهار  مرمت  چگونگی  بررسی 
بود،  برگزار شده  )ره(  امام  گنبد مسجد  طبله کرده 
مسأله  این  بررسی  براي  فلزي  داربستي  شد  مقرر 
اصفهان،  استان  فني  شوراي  اعضاي  و  شود  بسته 
گردشگري  و  فرهنگي  میراث  سازمان  کارشناسان 
بخش ها  این  از  خارجی  نظران  صاحب  و  کشور 

دیدن کنند که این عمل چند ماهی است انجام شده 
و بازدید های مورد نظر نیز صورت گرفته است که 
پس از نتیجه گیری قطعی در این خصوص، مرمت 

اصولی این گنبد شروع خواهد شد. 
وی با بیان این که این سازمان در نظر دارد تا مرمتی 
بیان  باشد،  داشته  گنبد  روی  بر  اصولی  و  پایدار 
داشت: در بحث مرمت، کیفیت، بسیار با اهمیت تر 
از کمیت است، از این رو طوالنی شدن زمان مرمت 

به جهت اجرای کار اصولی، بسیار منطقی است. 
فرهنگي  میراث  آثار سازمان  احیای  معاون حفظ و 
استان اصفهان در خصوص داربست  و گردشگري 
گنبد  به  نظران  صاحب  دسترسی  برای  شده  نصب 
اضافه کرد: به دلیل این که فشار حاصل از داربست 
در ارتفاع باال به تزئینات گنبد وارد نشود، نیاز بود 
تا این فشار به خود سازه که در قسمت زیرین این 
الیه واقع شده است، منتقل گردد، از این رو در چند 
قسمت داربست به سازه اصلی متصل شده است که 
با وجود ادعا های بیان شده هیچ گونه آسیبی به گنبد 

وارد نمی کند. 
وی با بیان این که داربست کنونی به صورت موقتی 
است،  شده  ایجاد  دسترسی  سهولت  جهت  در  و 
تصریح کرد: مرمت این گنبد نیاز به نصب داربستی 
اصولی دارد که به جهت آن یک میلیارد تومان اعتبار 

در بودجه سال 90 پیش بینی شده است. 
با حجم  بنای 400 ساله  این  طاهری مرمت متوالی 
کرد:  اضافه  و  خواند  عادی  امری  را  کاشی  باالی 

در  همواره  تاریخی  بناهای  تزئینات  که  آنجایي  از 
معرض تماس مستقیم با عوامل جوي همچون باد، 
باران )به ویژه باران اسیدي(، یخ زدگي و تابش اشعه 
خورشید قرار دارند، در دوره های متوالی مرمت این 

آثار ضروری است. 
وی در ادامه به اقدامات مرمتی دیگری که هم اکنون 
در این مسجد تاریخی در حال انجام است اشاره و 
تشریح کرد: مرمت کاشی  های پشت سر در ورودی 
که آخرین بار در دوره پهلوی مرمت شده اند، اکنون در 
 دستور کار قرار گرفته و با بودجه ای بالغ بر 60 میلیون

تومان در حال انجام است، همچنین مرمت قسمت 
بیرونی سردر نیز با 40 میلیون تومان هزینه، در حال 
انجام است و مرمت مدرسه ناصریه و مرمت مناره  

سمت راست نیز هم اکنون در حال اجراست. 
فرهنگی  میراث  آثار سازمان  احیای  معاون حفظ و 
این سازمان  بودجه سال جاری  این که  بر  تأکید  با 
اعتبار  تأمین  مشکل  از  است،  نشده  ابالغ  هنوز 
اظهار  و  آورد  میان  به  پروژه ها سخن  اجرای  برای 
مرمتی  مشکالت  و  مسائل  سازمان  این  داشت: 
کرده  بررسی  کارشناسانه  به صورت  را  امام  مسجد 
دارد،  آن  مرمت  برای  زیادی  برنامه های  و  است 
اولویت ها  به  فقط  اعتبار  تأمین  عدم  علت  به   اما 

می پردازد. 
نقش جهان نیاز به مدیریت یکپارچه دارد 

سازمان  مرمت  کارشناس  زیرک،  منصور  گفته  به 
میراث فرهنگی، مرمت کاشی های رواق های پیرامون 

مسجد، استحکام بخشی و بند کشی ازاره های آجری 
و سنگی، استحکام بخشی کاشی کاری های رواق های 
و  مرمت  مدارس،  و  مسجد  حیاط  دست  پایین 
تعویض قسمت های فرسوده کف فرش های موجود 
روشنایی  و  برق  سیستم  سامان دهی  مسجد،  در 
مسجد، پاک سازی رواق ها و ایوان های باالی مسجد 
بند کشی  ندارد،  قرار  عموم  دید  معرض  در  که 
به  رطوبت  نفوذ  از  جلوگیری  به جهت  پشت بام ها 
الیه های زیرین و مرمت و استحکام بخشی سقف ها 
و آجرفرش بام راهرو شمال شرقی مسجد را از جمله 
تاریخی  بنای  این  انجام در  اقدامات در حال   دیگر 

دانست. 
تاریخی  بنا های  و  موزه ها  مسئول  العسگری،  سید 
شهر اصفهان نیز از عدم مدیریت یکپارچه و واحد 
و  کرد  گالیه  ابراز  جهان  نقش  میدان  تاریخی  آثار 
داشت:  اذعان  بنا،  این  تخریب  عوامل  به  اشاره  با 
برگزاری مراسم های متعدد در مسجد امام از جمله 
اعتکاف و مراسم عزاداری، پرواز بالگرد بر فراز آثار 
استفاده  ملی،  میدان نقش جهان در مراسم  تاریخی 
از مواد محترقه در اطراف بناهای تاریخی و کاشت 
درختان در نزدیکی این بنا ها در میدان نقش جهان، 
بناهای تاریخی این میدان ایجاد  مشکالتی را برای 
این  می توان  واحد،  مدیریت  با  تنها  که  است  کرده 

موارد را برطرف کرد. 
بدون کارشناسی نمی توان سخن گفت 

کاظمی، کارشناس مرمت بناهای تاریخی این سازمان 
نیز در این خصوص با بیان این که 12 ترک از 16 
امام حدوداً 25 سال ترک کاشی کاری گنبد مسجد 

 

عامل  را  جوی  شرایط  است،  شده  مرمت  پیش 
گفت:  و  دانست  مانده  باقی  ترک   4 چین خوردگی 
دالیل زیادی می تواند در بروز این مشکل دخیل باشد، 
 اما از نظر من عمر مفید مصالح نگهدارنده  4 ترک
پایان رسیده و خاصیت خود را از  مرمت نشده به 
دست داده است. از این رو در برابر شرایط جوی، 
همچنین فشار کاشی های باال دست موج دار شده و 
از سطح گنبد حدود 20 سانتی متر قوس پیدا کرده 

است. 
وی احتمال ریزش کاشی ها را رد کرد و ادامه داد: 
به راحتی و بدون آنالیز و کار کارشناسی نمی توان 
در  کرد.  اظهار نظر  شده  ایجاد  مشکل  با  رابطه  در 
از  عمده ای  بخش  جهان  نصف  گفت،  باید  پایان 
کسب  تاریخی  بناهای  از  را  خود  شهرت  و  اعتبار 
کرده، از این رو امید است با توجه ویژه و همکاری 
کلیه مسئوالن استانی، باغ فیروزه ای مسجد امام)ره( 
میدان  تا  بازیابد  را  خود  کهن  طراوت  و  شادابی 
 نقش جهان همچنان به عنوان نگین تاریخی کشور 

بدرخشد.

استانداری  امنیتی  سیاسی-  معاون  پیش  چندی   
داشت،  خبرنگاران  با  که  گفتگویی  در  اصفهان 
برگزاری  برای  را  وعده ساخت سالن های جدیدی 
برنامه های فرهنگی و هنری داد و حتی اعالم کرد 
استفاده  راه  این  در  نیز  استان  فرهنگی  بودجه  که 

خواهد شد.
فرهنگ  پایتخت  به عنوان  که  شهری  برای  بی شک 
با وجود  و  می شود  شناخته  اسالمی  ایران  تمدن  و 
برگزاری  برای  مناسب  سالن  یک  ادعاها،  تمام 
برنامه های مختلف فرهنگی- هنری ندارد، این خبر، 
خبری میمون و مبارک است، اما حقیقت آن است 
فرهنگی،  برنامه های  مناسب  سالن ها،  این  آیا  که 
ساخته  منظور  این  برای  اساسًا  آیا  هستند؟  هنری 
شده اند؟ و نهایتًا این که آیا برای این امور استاندارد 

 

هستند؟
نیم  است  کافی  سئواالت  این  پاسخ  یافتن  برای 
بیندازیم؛  شهر  در  موجود  سالن های  به  نگاهی 
اذعان  به  حاضر  حال  در  که  است  آن  حقیقت 
سالن های  از  یک  هیچ  کارشناسان،  از  بسیاری 

هنری  امور  استاندارد  کلمه  واقعی  معنای  به  شهر 
هنر سرای  مثل  نسبتًا خوبی  سالن های  نیست، حتی 
که  اقداماتی  تمام  وجود  با  هنر  تاالر  و  خورشید 
انجام شده،  آنها  با  رابطه  در  استاندارد سازی  برای 
نیست.  انکار  قابل  که  دارند  اساسی  معایب  برخی 
فرشچیان  فرهنگی  مجتمع  مثل  دیگری  سالن های 
شده  آنها  برای  که  گزافی  هزینه های  وجود  با  هم 
است، به هیچ وجه استاندارد تام و تمام سالن های 
مناسب برنامه های هنری را ندارند، اما شاید سئوال 
مهم این باشد که چرا اینگونه است؟ چرا سالن های 

ما استاندارد نیست؟ 
خاطر  به  کدام  هیچ  چون  است،  روشن  جواب 
نشده اند.  ساخته  هنری  برنامه های  برگزاری  صرف 
سالن های  نه  هستند  اجتماعات  سالن  این ها 
که  کند  درک  نمی خواهد  نیز  گویی کسی  و  هنری 
با سالن های اجتماعات  برنامه های هنری  سالن های 
ساخت  در  که  است  آن  حقیقت  دارد.  تفاوت 
کاربری  دارد  اهمیت  چیز  هر  از  بیش  آن چه  سالن 
ظرفیت  با  اجتماعات  سالن  یک  شاید  است.  آن 

مختلف  مراسم های  و  جشن ها  برگزاری  برای  باال 
برگزاری  برای  سالن  این  الزامًا  اما  باشد،  مناسب 
مناسب  تئاتر  بردن  صحنه  روی  به  یا   کنسرت 

نیست.
استانداردهای  کنسرت،  و  تئاتر  سالن های  طراحی 
خاص خود را دارد که باید در ساخت آنها رعایت 
به  اجتماعات  سالن  یک  در  که  کرد  باور  و  شود 
نمی شود  برگزار  کیفیت  با  کنسرت  وجه  هیچ 
سالن  این  نمی رود.  صحنه  روی  خوب  تئاتر  یا 
در  است  مسلم  است؛  مردم  تجمع  مخصوص 
صحنه  یا  صدا  برای  مناسب  آکوستیک  که  سالنی 
ندارد،  آن وجود  در  قابلیت نصب دکور  و  مناسب 
نمی توان تئاتر یا کنسرت خوبی اجرا کرد باید قبول 
فرانسه ای  آچار  سالن های  روزگار ساخت  که  کنیم 
گذشته  می شد  اجرا  برنامه ای  هر  آنها  در   که 

است. 
نظر  از  نکردن  استفاده  و  نگر  کمی  دید  متأسفانه 
بوده  مشکلی  اساسی ترین  همیشه  امر،  کارشناسان 
که حوزه فرهنگ و هنر کشور با آن رو به رو بوده 

است، اما باید توجه داشت که نخستین عامل الزم 
برای هر کار، مکان مناسب است. ارکستر سمفونیک 
را نمی توان در خیابان اجرا کرد، امکان روی صحنه 
در  زیاد  بازیگران  تعداد  و  دکور  با  تئاتر  یک  بردن 
پارک نیست و سالن های همه کاره هم به واقع دست 

کمی از خیابان و پارک ندارند. 
 این سالن ها شاید تنها امتیازی که نسبت به این دو جا
گاه  که  صندلی  تعدادی  و  است  سقف  دارند، 
بزرگ  عذابی  خود  صندلی ها  این  روی  نشستن 
است. پس چه بهتر که مدیران استان به جای این که 
معلوم  که  بسازند  سالن  سه  دو،  سالی  بدهند  قول 
سالی  که  می دادند  قول  درآید،  آب  از  چه  نیست 
نشویم  مجبور  تا  می ساختند  استاندارد  سالن  یک 
کنیم،  برگزار  را در سالن ورزشی  انقالب  سمفونی 
ضمن این که اگر سالن هایی که قرار است از بودجه 
فرهنگی استان ساخته شود، سالن اجتماعات باشند 
و به درد کارهای فرهنگی- هنری نخورند، در واقع 
کلمه  اخص  معنای  به  بودجه  کردن  میل  و  حیف 

هستند.

نگاهی به وضعیت گنبد کج و معوج شده مسجد امام )ره(

تالش برای بهاری شدن خزان باغ  فیروزه ای
خبر

از  قبل  اول  به هزاره  متعلق  سه ظرف سفالي 
میالد در یکي از روستاهاي بخش ناغان از توابع 
بختیاري کشف شد. سرپرست  چهارمحال و 
یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگي، صنایع 
دستي و گردشگري چهار محال و بختیاري در 
گفتگو با ایرنا اظهار داشت: این اشیاء عتیقه توسط 
نیروهاي یگان حفاظت این اداره کل با همکاري 
پلیس امنیت عمومي شهرستان کیار، کشف و 

ضبط شدند. حسین بیگي با بیان این که در این 
عملیات یک نفر قاچاقچي اشیاء تاریخي دستگیر 
شد، افزود: پرونده اشیاء کشف شده و متخلفان 
حال  در  قانوني  مراجع  طریق  از  پرونده  این 
 پیگیري است. چهارمحال و بختیاري 493 اثر

ثبتي شامل محوطه، قبرستان و تپه تاریخي دارد. 
 بخش ناغان از توابع شهرستان کیار در 75 کیلومتری

شهرکرد قرار دارد.

اجتماعي شبکه  گروه  از  کاري  »داالن«  برنامه 
یک سیما، به بررسي اعتیادهاي جدید و مد، در 

برنامه هاي هفته آینده مي پردازد. 
به گزارش ایرنا، در این برنامه که ساعت 17 و 
50 دقیقه روزهاي یک شنبه و سه شنبه در ایام 
ماه مبارک رمضان روي آنتن مي رود، آسیب هاي 
اجتماعي در رابطه با خانواده هاي ایراني مطرح 
مي شود و در گفتگو با کارشناسان و جوانان، 

مي شود.  بررسي  آسیب ها  این  بروز  چرایي 
برنامه »داالن« تاکنون به موضوع هایي همچون 
خشونت  و  طالق  تنهایي،  حرمت،  خیانت، 
کننده،  تهیه  کریمي  اکبر  علي  است.  پرداخته 
کارگردان  حبیبي  امیر  طراح،  سلیمي  محمد 
و تدوین، سپیده سعیدي هماهنگي و روژین 
برنامه  این  مجریان  سلیمي  محمد  و  کائني 

تلویزیوني هستند.

ازدیاد جشنواره ها به خصوص در حوزه هنرهای 
تجسمی و برگزاری جشنواره های بعضاً مخرب 
امور  با  نهادهای غیرمرتبط  از  از طرف برخی 
هنری، باعث شده که بسیاری از کارشناسان، هنر 
کشور را هنر جشنواره زده معرفی کنند. با این 
حال مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی معاونت 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنری  امور 
اعتقاد دارد که از ازدیاد جشنواره ها نباید ترسید.

این  بیان  با  شالویی  محمود  ایمنا،  گزارش  به 
و  بخش  نتیجه  اگر جشنواره ها  افزود:  عقیده، 
بنابراین  ندارد،  آنها ترسی  افزایش  باشد،  مؤثر 
باید پس از هر جشنواره مهم ترین کارمان این 
باشد که توسط یک هیأت از کارشناسان، نتایج 
آن را بررسی کنیم تا اگر جشنواره مفید و مؤثر 
تشخیص داده شد، ادامه پیدا کند و اگر تکراری 

و خالی از نتیجه باشد ادامه نیابد. 
وی تأکید کرد: جشنواره ها در حوزه تجسمی 
صرفاً نمایشگاه نیستند، آموزشگاه هستند و محل 
و میدان تجربه هستند و می بینید که عالی ترین 
کارها در همین جشنواره ها به نمایش گذاشته 
می شود و همه داشته ها در همین جشنواره ها 
ارائه می شود، بنابراین جشنواره ها میدانی برای 
ارائه تجربیات، دانش ها، دست آوردها، نبوغ و 

ابتکارات هنری است. اگر اینگونه به جشنواره ها 
نگاه شود، جشنواره ها مثبتند، اما اگر صرفاً جنبه 
تشریفاتی داشته باشند، برای مدتی برگزار شوند 
و بعد هم بروند تا دوره بعد، هیچ اثر و فایده ای 
ندارد و به معنای واقعی کلمه جشنواره زدگی 

است. 
مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی معاونت امور 
در  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنری 
در  تجسمی  هنرهای  جشنواره های  با  رابطه 
تجسمی  جشنواره های  کرد:  تصریح  کشور، 
و  شده  برنامه ریزی  کاماًل  ارشاد  وزارت  در 
منظم هستند، چرا که ما همین االن در وزارت 
ارشاد سه جشنواره هنرهای تجسمی کودک و 
نوجوان، جوانان و جشنواره بین المللی هنرهای 
تجسمی فجر را برگزار می کنیم و دوساالنه ها هم 
حرفه ای و منظم برگزار می شود. این جشنواره ها 
هیچ مشکلی در پی ندارد و حتی ما باید در پی 
تقویت آنها باشیم و دامنه شان را گسترش دهیم، 
حرفه ای  برنامه ریزی  که  جشنواره هایی  آن  اما 
ندارد و از سوی هر دستگاهی به هر مناسبتی 
باید ساماندهی شود و تحت  برگزار می شود، 
یک مدیریت واحد که وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی است قرار گیرد.

طرح کوله کتاب به همت کتابخانه تخصصی 
نوجوان سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری 
شهر  سطح  راهنمایی  مدارس  در  اصفهان 
اصفهان اجرا می شود. به گزارش ایمنا، مسئول 
این  با  رابطه  در  نوجوان  تخصصی  کتابخانه 
طرح به ایمنا، گفت: در طرح کوله کتاب، هر 
ما  به  سفیر  به عنوان  را  دانش آموزی  مدرسه 
معرفی می کند و این دانش آموز با تعهدی که 
می دهد کوله ای مشتمل بر 10 کتاب را سه ماه 
از ما امانت می برد و وظیفه دارد که کتاب های 
خود  مدرسه ای های  هم  به  مدرسه  در  آن را 
داشت:  اظهار  قاسمی،  زینب  دهد.  امانت 
دفترچه یادداشتی در این کوله وجود دارد که 
جزئیات امانت گرفتن کتاب ها در آن توسط 
سفیر ثبت می شود و پس از پایان مدت زمان 
طریق  از  برگشت  کوله  وقتی که  ماهه،  سه 

مشخص  یادداشت  دفترچه  همین  اطالعات 
به  کتاب  چه قدر  مدرسه ها  در  که  می کنیم 
امانت رفته، کدام دانش آموزان فعال تر بوده اند، 
چه کتاب هایی بیشتر مورد استقبال واقع شده 

است و... .
مسئول کتابخانه تخصصی نوجوان، ادامه داد: 
در پایان سه ماه و برگرداندن کوله اولیه، اگر 
محتویات  می تواند  باشد  مایل  سفیر،  کودک 
کوله را عوض کند و مدت زمان امانت کوله 
وی  یافت.  افزایش خواهد  دیگر  ماه  سه  نیز 
اضافه کرد: مدارس عالقه مند  به مشارکت در 
این طرح می توانند با شماره تلفن 2659257 
کتابخانه  محل  به  یا  نمایند  حاصل  تماس 
هشت  خیابان  در  واقع  نوجوان  تخصصی 
بهشت، بین چهارراه هشت بهشت و کسری 

مراجعه کنند.

مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی معاونت امور هنری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی:

از ازدیاد جشنواره ها نهراسیم!

اجرای طرح کوله کتاب در مدارس شهر اصفهان 

كوله كتاب به مدارس اصفهان می رود

كشف سه ظرف سفالي هزاره اول قبل از میالد 
در چهارمحال و بختیاري 

بررسی اعتیادهاي جدید و مد در تلویزیون

عکس روز

مدیر سازمان توسعه سینمایي سوره از تولید فیلم مستند »فرماندهان 
جنگ« خبر داد. 

این  کارگرداني  داشت:  اظهار  بیگلري  جهان  سهیل  ایرنا،  گزارش  به 
پیرهادي  محمد  را  آن  کنندگي  تهیه  و  میرکریمي  رضا  را  مستند 
ترین مهم  از  یکي  پروژه  این  که  این  بیان  با  وي  دارد.  عهده   بر 
افزود:  است،  هن���ري  حوزه  ه���اي  پروژه  تأثیرگ���ذارترین  و 
ارزشمند میرکریمي  سوي  از  پروژه  این  کارگرداني  کردن   قبول 

بود. 
جهان بیگلري با بیان این که جشنواره رویش مانند سال هاي گذشته 
برگزار خواهد شد، ادامه داد: تالش مي کنیم از سال آینده این جشنواره 

را به شکل بین المللي برگزار کنیم. 
براي  خرمشهر  فتح  حماسه  فیلم  فراخوان  ارسال  از  همچنین  وي 
داشتن  اینکه  بیان  با  بیگلري  جهان  داد.  خبر  ها  شهرستان  تمامي 
 مطالعه کافي از مهم ترین نیازهاي فیلم سازان براي ساخت فیلم هاي
انجام  مطالعه  فیلم  یک  ساخت  براي  اگر  افزود:  است،  مستند 
نخواهد موفق  اجرا  در  فیلم  آن  نباشد،  همراه  طرح  ایده  با  و   نگیرد 

بود. 
این مقام مسئول با اشاره به این که نداشتن مطالعه کافي، تفکر عمیق 
و مطالعه دقیق نسبت به ادبیات کشور از مواردي است که فیلم سازان 
با مطالعه زیاد، عمق  باید  فیلم سازان  را دچار مشکل مي کند، گفت: 

اندیشه هاي خود را تقویت کنند.

یکي  و  وین  اپراي  خواننده  تقدسي،  ماریو  آواز  تخصصي   کارگاه 
از شاگردان پاوارتي از 12 شهریور در آموزشگاه کرال در تهران برگزار 

مي شود. 
به گزارش ایرنا، ماریو تقدسي در این کالس ها در مورد مباحثي چون 
 صدا سازي، آواز صحنه اي، شیوه صحیح نفس گیري براي خواننده ها
خواهد  ارائه  توضیحاتي  کارگاهي  صورت  به  دیگر  موارد  برخي  و 

کرد. 
هنرست���ان  در  است،  تن����ور  صدایي  داراي  که  تقدسي  م�اریو 
وي  کرد،  آغاز  را  خ�����ود  موسیقي  تحصیالت  ته���ران  موسیقي 
سي اس  یو  دانشگاه  روانه  تحصیلي  بورسیه  از  استفاده  با   سپس 
ادامه  اپرا  رشته  در  را  خود  عالیه  تحصیالت  تا  شد   آمریکا 

دهد. 
هاي  کالس  از  تا  شد  نیویورک  جولیاد  دانشگاه  روانه  بعدها  وي 
آموزشي بزرگان این رشته بهره ببرد، همچنین این خواننده 45 ساله 
سابقه شاگردي پاواروتي، خواننده فقید اپراي ایتالیا را نیز در کارنامه 

خود دارد. 
ماریو  کارگاهي  هاي  کالس  شده،  انجام  هاي  ریزي  برنامه  طبق 
شد  خواهد  برگزار  شهریور   12 از  هفته  شش  مدت  به  تقدسي 
دارند  فرصت  مرداد   31 تا  ها  کالس  این  در  شرکت  متقاضیان  و 
نام  ثبت   77620774 تماس  شماره  با  کرال  آموزشگاه  طریق   از 

کنند.

مستند فرماندهان جنگ
 تأثیرگذارترین پروژه حوزه هنری

شاگرد پاواروتی در تهران

برگزاری كارگاه تخصصی آواز 

نگاهی به ساخت سالن های هنری در اصفهان

کار نیكو کردن از پر کردن است
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