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سخنگوی طرح تحول اقتصادی:
تکمیل اطالعات اقتصادی خانوارها 
از 20 اردیبهشت

رئیس جمهور اسالمی ایران: 
اوباما گزینه ای جز ایران ندارد

تار و پود نساجی اصفهان 
رشته می شود

معاون راهسازی اداره کل راه و 
ترابری چهارمحال و بختیاری، گفت: 
در حال حاضر بیش از100 کیلومتر 
جاده در این استان در دست احداث، 
بهس��ازی و چهارخطه کردن است.  

کامران رهی افزود: این میزان مسافت راه در دست اجرا در قالب 116 پروژه 
تعریف ش��ده، که از این تعداد 80 پروژه راه روستایی، 30 پروژه راه سازی 

بین شهری و شش پروژه راهداری بوده است. 
وی تعداد نقاط حادثه خیز شناس��ایی شده محورهای ارتباطی استان را

60 نقطه اعالم کرد و گفت ...

با پیروزی س��پاهان مقابل الشباب 
عربستان با تک گل احمد جمشیدیان 
در هفت��ه پنج��م لیگ قهرمانان آس��یا 
ش��اگردان امیر قلعه نوعی به رده دوم، 
گروه سوم این رقابتها صعود کردند، 

ت��ا امیدوارانه پای به میدان العین امارات��ی بگذارند، که 3 بر 2 مغلوب 
میزبان خود تیم پاختاکور ازبکستان شد. ازبک ها با کسب این پیروزی 
9 امتیازی شدند و با اختالف یک امتیاز نسبت به زردپوشان اصفهانی، 

در صدر جدول ایستادند  ...

شهرستانها

شهرستانها

ورزش

 اس��تاندار اصفهان گف��ت: اعتبار 
آم��اده س��ازی بخش اصلی و س��الن
اقام��ه نماز پ��روژه مص��الی اصفهان 
در قان��ون پی��ش بینی ش��ده اس��ت. 
علیرضا ذاکر اصفهانی افزود: این اعتبار 

از س��وی رئیس جمهوری ابالغ شده است و در اولین فرصت دنبال و 
پیگیری می شود. در دور سوم سفر هیأت دولت و رئیس جمهوری به 
اصفهان، مصوب شد که مبلغ 5 میلیارد تومان از محل اعتبارات بودجه 

سال89 به پروژه مصلی اختصاص یابد ...  

مهن��دس ابراهیم دژرفتار، مدیر ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی چهارمح��ال و بختیاری در مصاحبه 
اختصاص��ی با زاینده رود، گفت: با توجه به اینکه س��ال 
گذش��ته از طرف مقام معظم رهبری سال اصالح الگوی 
مصرف نام گذاری ش��د، این ش��رکت ب��ا برنامه ریزی 
منس��جم و اتخاذ تدابی��ر الزم به منظ��ور منطقی کردن 
مص��رف انرژی و ان��واع فرآورده های نفتی در اس��تان، 
ضمن تأمین نیازمندی واقعی سهیمه بگیران عمده تحت 
پوشش، موفق شد میزان 110 میلیون و 500 هزار لیتر در 
مصرف انواع فرآورده های نفتی استان صرفه جویی کند، 
ک��ه صرفه جویی ریالی این میزان فرآورده با احتس��اب 
میانگین نرخ FOB در س��ال88 مع��ادل 634 میلیارد و 

159 میلیون و 500 هزار ریال است.
وی در ادامه اظهار داش��ت: این میزان صرفه جویی 
عمدت��اً در بخش ه��ای صنای��ع، معادن، کش��اورزی، 
راهس��ازی، ادارات دولتی و کارگاه ها  و کارخانه های 
تولیدی از قبیل ش��یالت و مرغداری ها و غیره با تأمین 
نیاز واقعی و اخذ رضایت کتبی مشتریان ذیربط حاصل 

شده است.
ابراهی��م دژرفتار افزود: تحقق می��زان صرفه جویی 
فوق با توجه به ارائه اس��ناد و مدارک مشتریان و برآورد 
س��ازمان های متولی، پ��س از بازدید کارشناس��ان این 
شرکت انجام گرفته و تأمین نیاز واقعی مصرف کنندگان 

صورت پذیرفته است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان، در 
پایان یادآور شد در صورت تسامح مسئوالن این شرکت 
و خروج فرآورده های مذکور از تأسیسات نفتی استان، 
یقیناً این بخش از فرآورده ها در چرخه توزیع خارج از 
شبکه و قاچاق فرآورده های نفتی قرار می گرفت؛ که با 
جدیت و تالش و تعهد کارکنان این شرکت، از این امر 

جلوگیری شد. 

صفحه 4

صرفه جویی 110میلیون لیتری 
در مصرف فرآورده های نفتی 

چهارمحال و بختیاری

اعتبار پروژه مصالی اصفهان 
در قانون پیش بینی شده است

احداث و بهسازی 100 کیلومتر جاده 
درچهارمحال وبختیاری 

جمشیدیان بهترین بازیکن میدان

ــماره 902/ش مورخ  ــه ش ــتناد مصوب ــهر به اس ــهرداری ایمانش ش
88/12/16 شورای اسالمی شهر مبنی بر تصویب بودجه سال 1389 
ــازی، لکه گیری و ترمیم ترانشه سطح شهر را از  در نظر دارد زیرس
ــغ 600/000/000 ریال  ــهرداری به مبل محل اعتبارات عمرانی ش
طبق نقشه و مشخصات موجود در شهرداری و بر اساس فهرست بهاء 
ــتانداری سال 1388  راه و باند معاونت مدیریت و برنامه ریزی اس
از طریق مناقصه اقدام نماید. متقاضیان می توانند تا مورخ 89/1/31 

جهت دریافت آگهی مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند.

ــماره 902/ش مورخ  ــه ش ــتناد مصوب ــه اس ــهر ب ــهرداری ایمانش ش
ــال  ــهر مبنی بر تصویب بودجه س ــالمی ش ــورای اس 88/12/16 ش
ــهر  ــنایی معابر ش ــبت به ادامه اجرای روش ــر دارد نس 1389 در نظ
ــامل اجراء و نصب  )میدان صنعت( به مبلغ 420/000/000 ریال ش
ــدیم  ــل – پروژکتور بخار س ــری موتور موبای ــنایی 18 مت برج روش
ــوع هر عدد برج  ــاس هزینه مقط ــپ و خازن بر اس ــا الم 400 وات ب
ــنایی از طریق مناقصه اقدام نماید. متقاضیان می توانند تا مورخ  روش
ــهرداری مراجعه نمایند. 89/2/1 جهت دریافت آگهی مناقصه به ش

عباس مرادی – شهردار ایمانشهر

عباس مرادی – شهردار ایمانشهر

اطالعیه شماره1

روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان 

ــرف و ایمنی برق، برنامه  ــهای مدیریت مص ــنایی با خدمات، فرایندها، روش به منظور آش
ــاعت 13:40 الی 14 از رادیو اصفهان پخش خواهد  ــنبه از س صنعت برق روزهای چهارش
شد. از کلیه مشترکین انتظار داریم کلیه دیدگاهها و نظرات و پیشنهادات خود را در این 
ــرکت توزیع برق  ــوص از طریق تلفن 6278682 – 0311 با دفتر روابط عمومی ش خص

استان اصفهان در میان بگذارند.
ــترکین خانگی و تجاری در کلیه برق شهرستانهای تابعه شرکت توزیع  ــنجی از مش نظرس
ــترکین محترم انتظار داریم دیدگاهها، مشکالت و  ــد. از مش ــتان اصفهان آغاز ش برق اس
ــش گران ما در میان بگذارند و مطمئن باشند تمام  ــنهادات خود را با پرس انتقادات و پیش

نظرات آنان در تصمیم گیریهای آینده این شرکت لحاظ خواهد شد.

         آگهی مناقصه )1(

آگهی مناقصه )1(              

آگهی مزایده عمومی

ناصر نفری - شهردار شاهین شهر

ــهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2774/ش مورخ 88/11/18 شورای  ش
ــالمی شهر و نظریه کارشناسی به شماره 35446 مورخ88/9/30 در نظر  محترم اس
دارد تعداد تقریبی 9000 جعبه دستمال کاغذی مازاد بر نیاز شهرداری را به باالترین 

قیمت از طریق مزایده به فروش برساند:
ــنبه مورخ 89/2/11  ــرکت در مزایده تا پایان وقت اداری روز ش متقاضیان جهت ش
ــتر و بازدید از  ــهرداری مراجعه نمایند در صورت نیاز به اطالعات بیش به دبیرخانه ش
ــاعت  کاالی فوق الذکر متقاضیان می توانند در تاریخ های 28 الی 31 فروردین از س

10 صبح الی 13 به واحد انبار شهرداری مراجعه نمایند.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات
 مختار است.

)نوبت اول(
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سراسری

کار کردن با دوستان و متحدان
ژاپن: اگرچه امریکا به دنبال آن اس��ت 
که تا بهترین روابط را با چین برقرار سازد، 
ام��ا برای آمری��کا که دوس��تان و متحدان 
دموکراتیک در قلب خط مشی آسیایی قرار 
دارند، که در این میان ژاپن جایگاه نخست 
را دارد. این کشور با داشتن اقصاد به سرعت 
وابسته به چین، جمعیت رو به فرتوت رفتن، 
دولت های مستعجل و نارضایتی میان مردم 
نسبت به سیاست های ناسیونالیست های 
دست راستی، همگی موجب آن شده است 
که برخی این تردید را وارد بدانند که ژاپن 
متحد دوران گذش��ته و چین دوست آینده 
است. با بررسی میزان جدی بودن مشکالتی 
که ژاپن با آنها دس��ت و پنجه نرم می کند، 
بی اساس بودن این نگرانی ها و باقی ماندن 
ژاپن به عنوان کسی که برای اهداف امریکا 
در آس��یا بهترین یاور خواهد بود را نشان 

می دهد.
با وقوع حوادث یازده سپتامبر، بوش به 
درستی روابط خود با ژاپن را در این مبارزه 
و تمام جوانب آن تعمیق و گس��ترش داد.
ژاپن نیز با اعالن مواضع مشترک و همسو 
با منافع امریکا درباره موضوعات مختلف، 
از جمل��ه تنگه تای��وان در ارتباط با چین، 
مس��ائل تروریس��م و جنگ عراق، مسأله 
اتمی کره ش��مالی، حمایت از ارزش های 
لیب��رال دموکراس��ی که برای اثب��ات آن به 
عراق نی��روی نظامی اعزام کرد قابل توجه 
اس��ت؛ که در پاسخ به آن نیز امریکا اعالم 
کرده است، حضور ژاپن در شورای امنیت 
ملی س��ازمان ملل را به عن��وان عضو دائم 
پیگیری می کند. البت��ه برخی اقدامات که 
بیشتر ناش��ی از رفتار دولت بوش بود، در 
س��رعت و راحتی راهبرد امریکا در آس��یا 
دشواری هایی را پدید آورد. دولت کنونی 
در صدد اس��ت بار دیگر اعتماد و نزدیکی 
روابط با ژاپن را احیاء کند و امریکا خواسته 
از ژاپن این کشور را تنها تأمین امنیت نمی 
داند، که بدین منظور اوباما دو راهکار پیش 
رو دارد: اول، س��ازوکارهای برنام��ه ریزی 
مشترک برای رویارویی با مشکالت آینده، 
که عدم آن، احتمال ناکامی اتحاد را، درست 
در زمانیکه بیشترین نیاز را به آن دارد، زیاد 
می کند. دوم آنک��ه، امریکا باید به نرمی و 
ظرافت، ژاپن را تحت فش��ار قرار دهد. تا 
زمانی که برخ��ی محدودیت های قانونی 
میان آنها برداشته ش��ود تا بتواند به اجرای 
کامل سیاس��ت امنیتی بپردازد و در نتیجه 
شراکت آنها با مشکل روبه رو نشود. البته 
امریکا مراقب است که ایفای نقش بزرگتر 
از سوی ژاپن، در سیاست امنیتی منطقه ای 

به انزوای او منجر نشود.
ب��ه علت برت��ری ژاپ��ن در دو حوزه 
فناوری و دانش، این کش��ور دارای قدرت 
نرم برای اداره منطقه و حتی جهان اس��ت. 
همکاری و رهبری جریان حمایت از توسعه 
پایدار، صلح سبز، ترویج لیبرال دموکراسی 
و حقوق بش��ر در آسیا و حتی با ایده هایی 
به عنوان ثقل آسیا و غرب، عواملی است که 

ژاپن قصد عهده داری آن را دارد.
ــره جنوبی: علی رغم تمام کوش��ش ها  ک
برای برقراری اتحاد میان امریکا و جمهوری 
کره از طریق مذاکرات فش��رده هس��ته ای 
و بسیاری از مس��ائل و پرونده های دیگر، 
ایجاد این مس��أله دشوار است، ولی امریکا 
امید دارد تا ب��ا روی کار آمدن دولت های 
جدید در هر دو کش��ور این مهم برای این 

کشور محقق شود.
در ک��ره، فض��ا ب��ه س��رعت در حال 
دگرگونی است. نسل جدید دیگر امریکا را 
نه به عنوان مدافع ملت در جنگ کره، بلکه 
بیشتر حامی دولت های نظامی سرکوبگر 
ضدکمونیستی می شناس��ند. امریکا و کره 
جنوبی همچنان کار مش��ترک بیشتری را 
با یکدیکر انج��ام می دهند تا در قبال کره 
شمالی به نوعی نزدیکی و اتحاد دست یابند. 
هم اکنون نگرش این دو، تا حدودی متفاوت 
است؛ زیرا لزوماً خواسته ها و نیازهای کره 
جنوبی همان نیست، که امریکایی ها طلب 
می کنن��د. اما ای��ن اتحاد برای اس��تراتژی 
آس��یایی امریکا حیاتی اس��ت. موافقتنامه 
تج��ارت آزاد میان دو کش��ور در صورت 
تصویب کنگره، می تواند گام اساس��ی در 
این راستا باشد. این توافقنامه بعداً می تواند 
به جریان تجارت آزاد در منطقه پاسیفیک با 
توجه به منافع امریکا کمک کند. در ارتباط با 
کره، دولت جدید امریکا چهار راهکار پیش 
رو دارد: 1- تصویب توافقنامه تجارت آزاد 
دوجانبه؛ 2- آنها می خواهند نقش بیشتری 
را در منطق��ه و جهان ایفا کنند و مش��تاق 
اتحاد مشابه امریکا / ژاپن با امریکا هستند. 
افزون بر این آنها نیز از برخی منابع قدرت 
نرم مث��ل ارزش های لیبرال دموکراس��ی، 
فناوری و دانش نیز برخوردارند؛ 3- ایجاد 
و تقویت اتح��اد دو جانبه کره/ ژاپن و نیز 
روابط راهبردی سه جانبه با حضور آمریکا؛ 
4- برقراری رویکرد مش��ترک نوین با کره 
جنوبی. آنه��ا می خواهند رویکرد جبرانی 
جدیدی نسبت به کره شمالی داشته باشند، 
به خصوص در مذاکرات شش جانبه، که به 
اتحاد دو کره بیانجامد و از چینی گرایی کره 

شمالی بکاهد.
                           ادامه دارد...

اوباما گزینه ای جز ایران نداردآمریکا و اهداف استراتژیک در آسیا

محمود احمدی نژاد، س��ه شنبه شب 
در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت کرد و 
پاسخگوی سؤاالتی در مورد امور جاری 
کشور و مس��ائل بین المللی شد. وی در 
م��ورد امریکا و تناقض��ات رفتاری که در 
رئیس جمهور این کش��ور دیده می شود، 
گفت: آقای اوباما یک شانس بیشتر ندارد 

و آن هم ایران است.
احم��دی نژاد اف��زود: این یک حرف 
احساس��ی نیس��ت، بلک��ه ی��ک ح��رف 
عملی اس��ت. وی در ادام��ه تصریح کرد: 
اوبام��ا چه فرمول��ی می تواند بدهد تا در 
فلسطین پیش��رفتی اتفاق بیفتد که برایش 
پیروزی محسوب ش��ود و جایگاهش را 

در حکومت امریکا تثبیت کند.
احمدی نژاد ادامه داد: اوباما در عراق 
و افعانس��تان هم کاری نم��ی تواند بکند، 
زیرا آنقدر پیچیدگی در آنجا هست که هر 
کاری انجام دهد، اتفاق خاصی نمی افتد؛ 

تا برایش پیروزی تلقی شود. 
رئیس جمهور با بی��ان اینکه اوباما در 
اقتص��اد امریکا هم نمی تواند معجزه کند، 
افزود: اوباما یک راه بیشتر ندارد که به دنیا 

بگوی��د من تغییر دادم و مع��ادالت دنیا را 
برهم زدم و آن هم ایران اس��ت. وی ادامه 
داد: من به رئی��س جمهور امریکا نامه ای 
داده ام ک��ه اخب��ار آن ب��ه زودی منتش��ر 
می ش��ود. وی با بیان اینک��ه اوباما باید از 
فرصتهایش استفاده کند، افزود: دوره اینکه 
خیال کنند می توانند به ایران آسیبی بزنند 
تمام شده و به لطف خدا دیگر کسی توان 
ضرب��ه زدن به ایران را ندارد. احمدی نژاد 
با بیان اینکه ای��ران نه به دنبال دعوا، بلکه 
در پی هم��کاری و گفتگو اس��ت، افزود: 
االن هم همین گونه است و اگر ما بتوانیم 
فرمول��ی پیدا کنی��م که حقوق م��ا اعم از 
اس��تقالل، ش��خصیت، حیثی��ت و حقوق 
هسته ای که جای خود دارد حفظ شود و 
بتوانی��م مبادله و همکاری کنیم باز هم این 
کار را خواهیم کرد. وی در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر اینکه در بحث انرژی هسته ای در 
کجا قرار داریم و پاسخ بدون حاشیه شما 
برای رئیس جمهور امریکا چیست؟ گفت: 
اقتصادی، فرهنگی  امریکاییها مش��کالت 
و م��ادی دارند و نیز مش��کالت امنیتی در 
س��طح بین المللی پیدا کردند و در منطقه 

ما با چالش های س��نگین مواجه ش��دند، 
وی افزود: امریکا با ظهور ایران به عنوان 
یک قدرت فرهنگی مش��کل دارد و ایران 
مانعی در جهت تس��لط جهانی آنها است 
و مسأله هسته ای ایران یک بهانه و دعوا 
بر سر این مسأله است. وی تصریح کرد: 
خوشبختانه در بحث هسته ای، ما به یک 
نطقه غیر قابل برگش��ت رس��یدیم، عبور 
کردیم و صده��ا کیلومتر نیز آن طرف تر 

هستیم و این مسأله را امریکا می داند.
رئیس جمهور به تبیین مسائل اقتصادی 
کشور پرداخت و مهار تورم را از برنامه های 
مهم دولت عنوان کرد و افزود: پس از بحران 
جهانی و مسأله ای که در مسکن به وجود 
آوردند، برخی پول هایی از بانک ها گرفتند 
و پ��س نم��ی دادند که باعث ش��د فضای 
اقتصادی دچار مش��کالتی ش��ود، دولت 
وارد ش��د و تورم را کنت��رل کرد و مردم 
و بخش��های مختلف هم خوب همراهی 
کردند. احمدی نژاد در مورد ظرفیت های 
اقتصادی ایران گفت: اگر موتور اقتصادی 
خ��وب کار کن��د، ایران ظرفی��ت بیش از 
100 میلی��ارد دالر ص��ادرات غیر نفتی را 
دارد و ما می توانیم نیازهای خود را فقط 
با صادرات غیر نفت��ی تأمین کرده و پول 
نفت را برای س��رمایه گ��ذاری زیربنایی 
آینده کش��ور ص��رف کنی��م وی در ادامه 
افزود: نظام گمرکی، نظ��ام مالیاتی، نظام 
به��ره وری، بیم��ه و ارزش پ��ول ملی از 
س��رفصلهای طرح تحول اقتصادی است 
ک��رد و درباره اجرای گف��ت: این قانونی 
اس��ت ک��ه خیل��ی روان باید اجرا ش��ود 
این طرح در حال پیگیری اس��ت زیرا ما 
می خواهیم همه مردم را درگیر مدیریت 

اقتصادی کنیم.     

سخنگوی طرح تحول اقتصادی، اعالم 
کرد: طرح جم��ع آوری و تکمیل اطالعات 
خانوارهایی که تاکنون فهرس��ت اطالعات 
اقتص��ادی خانوارها را تکمی��ل نکرده اند، از
 20 اردیبهش��ت و توس��ط مرکز آمار ایران 
صورت می گیرد. ب��ه گزارش ایرنا به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی دولت، محمد رضا فرزین 
با تشریح جزئیات نخستین جلسه کارگروه 
هدفمند کردن یارانه ها در س��ال 1389 که با 
حضور رئیس جمهور و همه اعضا کارگروه 
تشکیل شد،گفت: دولت و مجلس با بررسی 
قانون هدفمند کردن یارانه ها به دنبال استفاده 
از تمامی ظرفیت های این قانون برای اجرای 
صحیح و مطلوب هستند. فرزین با بیان اینکه 
خوشبختانه جلس��ات هفته  های اخیر نتایج 
بسیار خوبی در نزدیکی دیدگاه های دو طرف 
داشته است، تأکید کرد: با توجه به جلسه اخیر 

تعدادی از نمایندگان با آقای رئیس جمهور، 
ان  شاء اهلل در آینده ای نزدیک راهکار مشترکی 
که ق��ادر به حل مش��کالت اجرایی کنونی 
قانون باش��د، اتخاذ خواهد شد. سخنگوی 
طرح تحول اقتصادی افزود:  در این جلس��ه 
ابت��دا مرکز آمار، گزارش��ی از اقدامات مورد 
نیاز جهت تکمیل اطالعات خانوارهایی که 
تاکنون فهرست اطالعات اقتصادی خانوارها 
را تکمیل نکرد ه اند ارائه داد و مقرر ش��د که 
از 20 اردیبهشت ماه پس از ایجاد بسته های 
الزم این کار توسط مرکز آمار صورت پذیرد. 
به گونه ای که تمامی خانوارهای کشور نسبت 
به تکمی��ل فرمها اقدام کرده باش��ند. فرزین 
موضوع دوم جلس��ه کارگ��روه هدفمندی 
یارانه ها، را بس��ته هدفمند کردن یارانه های 
بخش کشاورزی عنوان کرد و ادامه داد: اگر 
چه در جلس��ات قبلی کارگروه این موضوع 

مطرح شده بود، اما به دلیل نواقصی، این بسته 
مجدداً به کارگروه های تخصصی برگش��ت 
داده شده، تا اصالحات صورت پذیرد که این 
بسته امروز پس از انجام اصالحات،  مجدداً 
در کارگروه ارائه و مصوب شد. وی با اشاره به 
جزئیات این بسته در بخش کشاورزی اظهار 
داشت: براس��اس این بسته، پیش بینی های 
الزم برای حمایت از طرح های بهینه س��ازی 
انرژی در همه بخش های کشاورزی از جمله 
دامداری ه��ا، مرغداری ه��ا، زراعی و باغات 
پیش بینی ش��ده اس��ت. فرزین خاطرنشان 
کرد: کمک های الزم پیش بینی شده در بسته 
هدفمند کردن یارانه های بخش کش��اورزی، 
از محل ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها 
به ش��کل کمک بالعوض وجوه اداره شده 
و یارانه سود تسهیالت در اختیار کشاورزان 

کشور قرار خواهد گرفت.

عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجلس 
شورای اسالمی گفت: دولت قانون هدفمند 
ک��ردن یارانه ه��ا را اجرا کن��د؛ قانونگذار 
اع��الم آمادگی می کند ک��ه هر گاه دولت 
به مشکلی برخورد، با دادن یک الیحه دو 
فوریتی ظرف 48 ساعت راهگشایی کند. 
محمدرضا خباز افزود: بس��یار خوشحالم 
که دولت بعد از یک سلس��له گفتگوهای 
تخصصی، اس��تدالل مجل��س را پذیرفت. 
نماینده مردم کاش��مر در مجلس ش��ورای 

اسالمی گفت: استدالل مجلس این بود که 
چون قانون هدفمند ک��ردن یارانه ها را با 
نظر دولت تصویب کرده ایم و 99 درصد 
از خواس��ته های دولت اعمال شده است، 
قانون را محترم بشمارند و بدون هیچ گونه 
چون و چرا آن را در فصل خود، اجرا کند.  
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس افزود: 
قانون محترم اس��ت و باید آن را اجرا کنیم 
و اگر در مقام عمل به مش��کل برخوردیم، 
قانونگذار پیشاپیش اعالم آمادگی می کند 

ک��ه مش��کالت را حل کند. خب��از درباره
 بح��ث های��ی که درب��اره اج��رای قانون 
هدفمن��د ک��ردن یارانه ها بی��ن مجلس و 
دولت به وج��ود آمد، گفت: در گذش��ته 
لحن کالم این گونه نب��ود؛ طوری بود که 
برای اجرای قانون پیش شرط هایی را قائل 
می ش��دند، ولی نشس��ت های دوستانه و 
استدالل های مجلس دولت را مجاب کرد 
و دول��ت پذیرفت ح��رف مجلس منطقی 

است و احترام قانون باید حفظ شود.

معاون امور سالمت اداری معاونت توسعه 
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، گفت: 
فساد بخش دولتی بزرگترین مانع برای توسعه 
هر کشور است. به گزارش واحد مرکزی خبر، 
رحیم متحدیان درهمایش »بررسی راهکارهای 
پیشگیری و مقابله با فساد« به تعریف فساد از 
دیدگاه بانک جهانی و سازمان شفافیت بین 
المللی اشاره کرد و گفت: فساد اداری عبارت 
است از استفاده از قدرت عمومی برای کسب 
منافع خصوصی و تعریفی که در الیحه ارتقاء 
سالمت اداری کشور ما آمده نزدیک به تعریف 
بانک جهانی است. وی افزود: براساس تعریف 
قان��ون خدمات کش��وری و الیح��ه ارتقای 
س��المت اداری، هرگونه استفاده خصوصی 
از منابع عمومی جرم محس��وب می شود و 
مدیران حق ندارند از قدرت و امکاناتی که در 
اختیار دارند؛ استفاده شخصی کنند. متحدیان 
اضافه کرد: آیات فراوانی در قرآن به مسأه فساد 
پرداخته و از رشوه به عنوان یکی از مصادیق 
فساد نام برده است. متحدیان در ادامه به مبانی 
قانونی مبارزه با فس��اد در کشور اشاره کرد و 
گفت: قوانین متعددی مبنای مبارزه با فساد در 
کشور هستند که مهمترین آن سند چشم انداز 
20 س��اله است. وی افزود: براساس این سند 
در نظر داریم کشور نخست منطقه باشیم، که 
الزمه آن مبارزه با فقر، فساد و تبعیض است. 
معاون امور س��المت اداری معاونت توسعه 
مدیریت و س��رمایه انس��انی رئیس جمهور 

گفت: دومین مبانی نیز قانون اساس��ی است 
که در اصل های مختلف آن به مبارزه با فساد 
اشاره شده اس��ت. متحدیان همچنین فرمان 
هشت ماده ای مقام معظم رهبری، بندهای 14 
و 16 سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، 
مواد 90، 91، 92 و 97 قانون مدیریت خدمات 
کشوری را از دیگر مبانی قانونی مبارزه با فساد 
یاد کرد. وی افزود: قانون ارتقای س��المت و 
مبارزه با فساد؛ قانون مجازات اسالمی؛ قانون 
الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون 
مبارزه با فس��اد س��ازمان ملل متحد؛ برنامه 
ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد مصوب 
هیأت وزیران و آیین نامه مبارزه با رش��وه در 
دستگاههای اجرایی مصوب هیأت وزیران نیز 
از دیگر مبانی و قوانین مبارزه با فساد در کشور 
هس��تند. متحدیان گفت: همه دستگاه های 
دولتی یا خصوصی که وظیفه عمومی برعهده 
دارند، ش��امل نظارت و بازرسی می شوند و 
اگر مرتکب فس��اد شدند باید با آنها برخورد 
ش��ود. وی افزود: حتی اگر سازمان بازرسی 
کل کش��ور در مبارزه با فس��اد کوتاهی کند، 
خود نیز در صف مفس��دان قرار می گیرد و 
هر کوتاهی در این زمینه اعتماد عمومی جامعه 
را کاه��ش خواهد داد. وی افزود: در دولت و 
قوه قضائیه باید برای مبارزه با فس��اد کسانی 
انتخاب شوند که افرادی مطمئن و امانتدار و 
دارای سالمت روحی باشند. وی اضافه کرد: 
کشور چین از باالترین میزان رشد و توسعه 

اقتصادی برخوردار است و عمده ترین دلیل 
رس��یدن به این میزان رشد، ناش��ی از مبارزه 
این کش��ور با رش��وه گیری است. متحدیان 
همچنین به مصادیق حقوقی فساد اشاره کرد و 
گفت: ارتشاء مهمترین مصداق فساد اداری و 
اقتصادی در جوامع کنونی است. متحدیان در 
ادامه وجود بازرسان در سازمانها و دستگاههای 
دولتی را کمک مؤثری در کاهش فساد دانست. 
وی افزود: اختالس، تبانی در معامالت دولتی، 
اخذ پورس��انت و هدایا، اعطای تس��هیالت 
افزون بر ضوابط و مقررات و اعطای امتیازات 
برخ��الف ضوابط از دیگر مصادیق مفاس��د 
دستگاههای دولتی است. متحدیان گفت: باید 
عوامل و کانون های فساد اداری توسط مدیران 
و بازرسان شناسایی شوند که متأسفانه یکی از 
مهمترین کانونها، کانون نخبگان اداری است که 
متناسب با جایگاه، تمکن مالی یا ارتباط با سایر 
مدیران زمینه فساد را فراهم می کنند. معاون 
امور سالمت اداری معاونت توسعه مدیریت 
و سرمایه انسانی ریاست جمهوری پیچیدگی 
س��اختار اداری را از دیگر دالیل فساد اداری 
خوان��د و افزود: از دیگر عوامل ایجاد فس��اد 
اداری، فرایند رجوع در کش��ور است که هر 
قدر این فرایند به س��وی اتوماسیون حرکت 
کند، میزان فس��اد اداری نی��ز کاهش خواهد 
یافت. متحدیان قوانین زیاد؛ شایس��ته نبودن 
برخی مدیران و ناکافی بودن حقوق کارکنان را 
از دیگر عوامل بروز فساد در ادارات دانست. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره به تهدید 
هفته گذشته رئیس جمهوری امریکا مبنی بر استفاده از بمب اتمی در هرگونه حمله احتمالی 
به کشورمان، اظهار داشت: دبیرکل سازمان ملل باید نسبت به این تهدید واکنش نشان دهد. 
حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس در گفتگو با ایرنا با بیان این مطلب، تأکید کرد: 
متأسفانه آقای بان کی مون در رابطه با تهدید کشورمان به استفاده از بمب های هسته ای در 
هر گونه حمله احتمالی سکوت کرده و تاکنون واکنشی نشان نداده است. وی تصریح کرد: 
عدم واکنش به این مسأله، که صلح و امنیت جهانی را به خطر می اندازد، نشان می دهد که 
دبیرکل فعلی سازمان ملل سرباز امریکایی ها است. حسن کامران گفت: چرا دبیرکل سازمان 
ملل در مورد فشار امریکا بر کشورمان برای کنار گذاشتن حق استفاده صلح آمیزش از انرژی 
هس��ته ای و تهدید های دولت امریکا و متحدان آن برای اعمال تحریم های بیشتر سکوت 
اختیار کرده است؟ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
در پاسخ به این سؤال که سازمان ملل باید چه اقدامی در رابطه با مستندات ارائه شده در نامه 
رئیس جمهوری کشورمان در مورد ارتباط عبدالمالک ریگی با کشورهای عضو ناتو انجام 
دهد، اظهار داشت: دبیرکل فعلی سازمان ملل که در رابطه با تهدید هسته ای کشورمان سکوت 
کرده است، دبیرکلی نیست که در این مورد هم از کشور ما دفاع کند. نماینده مردم اصفهان 
در خانه ملت با تشکر از ارسال این نامه و ارائه مستندات ارتباط ریگی با کشورهای بیگانه، 
خاطرنشان کرد: باید از برخورد تهاجمی دولت علیه مستکبرین و اقدامات آقای احمدی نژاد 
تشکر کرد. وی اضافه کرد: امروز بیش از 17 هزار فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی 
زندانی هستند که 8 هزار نفر از آنها دست به اعتصاب غذا زده اند، سازمان ملل و دبیرکل آن 

تاکنون چه اقدامی برای این مسأله کرده است؟

چین تأکید کرد: تحریم راه حل مس��أله هسته ای ایران نیست و باید تمرکز همه جوانب ذیربط 
بر تالش های دیپلماتیک باشد. به گزارش ایرنا، »جیانگ یو« سخنگوی وزارت خارجه چین در 
مصاحبه هفتگی خود خاطرنشان کرد: چین همچنان به گفتگوها با تهران برای حل مسأله هسته ای 
ایران ادامه خواهد داد. وی افزود: ما بر این باوریم که گفتگو، مذاکره و دیپلماسی بهترین راهکار 
برای پایان دادن به مس��أله هس��ته ای ایران است. وی گفت: از دیدگاه چین فشارها و تحریم ها 
نم��ی تواند این گونه مس��ائل را حل کند و در مس��أله هس��ته ای ایران نیز ای��ن روش جواب 
نمی دهد. وی تصریح کرد: حتی اقدامات شورای امنیت سازمان ملل باید به گونه ای باشد که مسیر 
گفتگو و دیپلماسی در پیش گرفته شود و با استفاده از این ابزارها،  مسأله حل شود و باید شورای 

امنیت چنین شرایطی را برای پیشبرد گفتگوها فراهم کند.

معاون وزیر امور خارجه روسیه، گفت: کشورش عالوه بر نشست امنیت هسته ای واشنگتن 
در کنفرانسی که قرار است درباره استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی در تهران برگزار شود، شرکت 
خواهد کرد. واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری ایتارتاس گزارش داد، سرگئی ریابکوف افزود: 
برای ش��رکت در کنفرانسی که قرار است با میزبانی ایران برگزار شود، دعوت شده ایم و در این 
نشست شرکت خواهیم کرد. وی درباره سطح حضور روسیه در کنفرانس تهران چیزی نگفت، اما 
افزود: ما در نشست تهران حضور خواهیم داشت.وی گفت: محور اصلی بحث در نشست تهران 
استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی و مسائل مرتبط با آن است. به عبارت دیگر ما متوجه شده ایم که 
در نشست تهران درباره پیمان منع گسترش سالح های هسته ای و خلع سالح هسته ای گفتگو 

خواهد شد؛ اما محور اصلی گفتگوها استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی خواهد بود.

دبیرستانی در هال سیتی انگلیس، که دانش آموزانش به 39 زبان حرف می زنند، عاجزانه از 
دانش آموزان داوطلب خواسته است برای ایجاد رابطه بهتر بین معلمان و دانش آموزان،  به دو طرف 
کمک کنند. روزنامه اکسپرس چاپ انگلیس نوشت، مدرسه اندیور در هال سیتی با تعداد زیادی از 
دانش آموازان مواجه شده است که به زبان انگلیسی به عنوان زبان اول حرف نمی زنند. به گزارش 
خبرگزاری آلمان از لندن،  تعداد زیادی از این دانش آموزان از اروپای شرقی هستند، ولی برخی از 
آنها هم از   کشورهایی مانند کامبوج، کنگو و تایوان هستند. زبان های کردی،  چینی،  عربی،  لهستانی 
و فارس��ی رایج ترین زبانی است که در این مدرسه دانش آموزان ازآن استفاده می کنند. در سال 
2005 فقط شش درصد دانش آموزان اندیور به زبان غیر از انگلیسی حرف می زدند. ولی اکنون 
بعد از سیاست مهاجرت باز، که حزب حاکم کارگر انگلیس در پی گرفته است، یک سوم تعداد 

دانش آموزان این دبیرستان وقتی وارد مدرسه می شوند، انگلیسی نمی دانند. 

دبیر کل کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین، گفت: رژیم صهیونیستی در صدد اجرای 
سیاس��ت پاکسازی و تبعیض نژادی در سرزمین های اشغالی اس��ت. به گزارش ایرنا به نقل از 
خبرگزاری آلمان، »یاس��ر عبدربه«، گفت: رژیم صهیونیستی در تالش برای از بین بردن وحدت 
مردم فلسطین و اجرای سیاست تبعیض و پاکسازی نژادی آنها است. وی یادآور شد، این رژیم از 
همه ابزارهای موجود برای کاستن از تعداد فلسطینی ها در اراضی اشغالی استفاده و تالش می کند 
تا وحدت آنها را از میان ببرد. وی تصمیم نظامی اخیر اسرائیل برای اخراج فلسطینی ها از کرانه 
غربی را که از سه شنبه به مرحله اجرا در آمده است، دلیلی برای اتخاذ این سیاست دانست. عبدربه 
تأکید کرد: اسرائیل در تصمیم اخیر خود فلسطینی ها را از حق متعارف خود یعنی انتقال به مکانی 
دیگر و اقامت در آن محروم کرده است، در حالیکه این امر یکی از حقوق اصلی انسانی محسوب 
می شود. وی خاطر نشان کرد: سیاستی که اسرائیل دنبال می کند، سیاست تبعیض نژادی است. 
اسرائیل این سیاست را از هنگامی که فلسطینی ها را از منازلشان در قدس اخراج کرد، تا امروز که 
آنها را از انتخاب محل اقامتشان محروم کرده، دنبال می کند. عبدربه خواستار آشکار شدن طرح 
اسرائیل برای جهانیان شد و تأکید کرد: که تشکیالت خودگردان فلسطین برای حل این مشکل با 
کشورهای همسایه در تماس است؛ زیرا اسرائیل خواستار تکرار تراژدی ها یکی پس از دیگری 
است و می خواهد اخراج فلسطینی ها از وطنشان را به یک قاعده متعارف تبدیل کند. وی تأکید 
کرد: ما نمی توانیم وارد روند سیاسی شویم که شهر قدس از آن مستثنی باشد، اگر شهرک سازی 
در قدس متوقف نشود، مذاکرات و راه حل سیاسی برای حل بحران وجود نخواهد داشت. گفتنی 
است، که رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته است، همه فلسطینیانی که از بیت المقدس و نوار غزه به 

کرانه باختری منتقل شده از این منطقه اخراج کند.

رئیس جمهور برکنار ش��ده قرقیزس��تان اعالم کرد در صورتی که امنیت وی تضمین شود، 
حاضر است که استعفا بدهد. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، »قربان بیک باقی اف«

 رئیس جمهور برکنار ش��ده قرقیزس��تان روز سه ش��نبه اعالم کرد، در صورتی که امنیت وی و 
خانواده اش تضمین شود، حاضر است که از سمت خود استعفا دهد. وی در گفتگو با خبرنگاران 
در روستای جنوبی تییت در شهر جالل آباد، گفت: شرایط من برای استعفا چیست؟ اگر امنیت من 
و خانواده ام تضمین شود و ثانیاً جلوی مردمی که با سالح در خیابان ها در حال حرکت هستند 
گرفته شود، آمادگی دارم که استعفا دهم. پس از درگیری های هفته گذشته در قرقیزستان که 83 نفر 
از مردم قرقیزستان کشته شدند، باقی اف به جالل آباد گریخت و حکومت به دست دولت موقت 
این کشور افتاد. این برای اولین بار است که باقی اف به طور رسمی آمادگی خود برای کناره گیری 
از ریاست جمهوری را اعالم می کند. این در حالی است که »عظیم بیک نظر اف« معاون رئیس دولت 
موقت پیشتر هشدار داده بود، در صورتی که باقی اف خود را تسلیم نکند، مقامات طی عملیاتی و 
با کمک سرویس های ویژه، وی را دستگیر خواهند کرد. اما باقی اف در پاسخ به این تهدید گفته 
بود: من شخصاً توانایی های آنها را می دانم، من می دانم که آنها قادر به انجام هیچگونه عملیات ویژه 

نیستند. من شب ها صحیح و  سالم خواهم خوابید. 

نماینده مردم کرج در مجلس از افتتاح دانشگاه علوم پزشکی کرج در آینده نزدیک خبر داد. 
به گزارش فارس اکبریان افزود: حکم ریاست دانشگاه توسط وزیر بهداشت و درمان به امضا 
رسیده و بودجه این دانشگاه نیز برای سال آتی توسط مجلس شورای اسالمی تعیین شده است. 
نماینده مردم کرج ادامه داد: با ساخت این دانشگاه که در زمینی به مساحت 100 هکتار بنا شده، 
مشکل شهرستان کرج که در حال حاضر کمبود 700 تخت بیمارستانی است، برطرف می شود.

مدیرعامل س��تاد مرک��زی معاینه فنی خودروهای تهران، گفت: ب��ه دلیل پایین بودن 
کیفی��ت موتورس��یکلت ها و ع��دم انج��ام معاینه فنی ب��ه ص��ورت دوره ای، حدود 30 
درصد آلودگی هوای تهران ناش��ی از تردد اینگونه وس��ایل نقلیه است. به گزارش ایرنا، 
وحید ن��وروزی افزود: موتورس��یکلت ها همچنین دارای س��هم 46 درص��دی در آمار 
تصادفات هستند. وی با اظهار تعجب از نامه سندیکای تولیدکنندگان موتورسیکلت مبنی 
بر باال نبودن س��هم موتورسیکلت ها، در آلودگی هوای پایتخت، افزود: موتورسیکلت ها 
به دلیل تولید حجم باالی آلودگی و عدم ایمنی کافی بالی جان مردم پایتخت هس��تند، 
که به راحتی در سطح شهر قابل مشاهده بوده و با مراجعه به مراکز درمانی نیز به خوبی 

و به وضوح می توان به آن پی برد. 
وی اظهار داش��ت: س��االنه بین 8 تا 10 هزار میلیارد تومان خس��ارات ناشی از حوادث 
رانندگ��ی و حدود 12 ه��زار میلیارد تومان در بخش آلودگی هوا ب��ر اثر آالیندگی های 
متحرک هزینه می ش��ود؛ که در این میان 80 درصد آالینده ها در ش��هرهای بزرگ متعلق 
به خودروها و موتورس��یکلت ها هستند. مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای 
تهران سهم موتورسیکلت ها را در تولید و انتشار مونوکسیدکربن و ترکیبات آلی فرار که 
در تحقیقات پزش��کی، س��رطان زایی آنها به قطعیت رسیده را براساس مطالعات شرکت 

کنترل کیفت هوا باال دانست. 
وی خواستار توجه جدی به موتورسیکلت ها در تولید آلودگی و تمرکز بر کنترل آنها از 
دید مطالعات آلودگی هوا شد. نوروزی با اشاره به سخنان اخیر دبیر انجمن تولیدکنندگان 
موتورس��یکلت مبنی بر بی کیفیت بودن 95 درصد از موتورسیکلت های موجود در بازار، 
به تردد حدود 2 میلیون موتورسیکلت در تهران و سهم 46 درصدی موتورسیکلت ها در 
آمار تصادفات اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه به رغم وجود 10 خط مکانیزه معاینه 
فنی ویژه موتورسیکلت ها از بدو معاینه فنی تا کنون، تنها 4 هزار دستگاه موتورسیکلت 

اقدام به انجام معاینه فنی کرده اند، که این امر دالیل مختلفی دارد. 
رضا پزش��ک پور معاون طرح و برنامه س��تاد مرکزی معاینه فن��ی خودروهای تهران نیز 
اعتراض س��ندیکای تولیدکنندگان موتورس��یکلت ایران را غیرمنطقی دانس��ت و گفت: 
موتورس��یکلت های موجود هم از نظر ایمنی و هم از نظر آلودگی باید مورد بازنگری و 
بازبین��ی دقی��ق قرار گیرند، چرا که به رغم بهره مندی از اس��تاندارد یورو 2، به دلیل عدم 
برخورداری از سیس��تم سوخت رسانی هوشمند، امکان ایجاد پاره ای از دستکاری های 

سنتی و افزایش مصرف سوخت و آلودگی ناشی از احتراق برای آنان وجود دارد. 
وی اف��زود: از طرف��ی در بح��ث ایمنی نیز س��اختار اکث��ر بدنه ها و تغیی��رات جانبی و 
ایمنی موتور س��یکلت ه��ا، تأمین کننده ایمن��ی تردد راکب نیس��ت و مانع حفظ تعادل 
در هن��گام حرک��ت و در نتیج��ه افزای��ش صدم��ات وارده در صورت ب��روز تصادفات 
خواه��د ش��د. هم اکن��ون هزینه انج��ام معاین��ه فنی برای موت��ور س��یکلت ها 3 هزار 
و 85 توم��ان، زم��ان الزم برای انجام معاین��ه فنی حدود 5 دقیقه و م��دت اعتبار آن نیز 

یک سال است.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران:
موتورسیکلت ها بالی جان مردم پایتخت

افتتاح دانشگاه علوم پزشکی کرج 

چه خبر از پایتخت

جهان نماایران نصف النهار

)قسمت چهارم(

تکمیل اطالعات اقتصادی خانوارها از 20 اردیبهشت

خباز: 
طی 48 ساعت مشکل دولت را حل می کنیم

فساد دولتی، مهمترین مانع توسعه کشورها

چین: 
تحریم، راه حل مسأله هسته ای ایران نیست

مسکو در کنفرانس هسته ای تهران شرکت می کند

دانش آموزان دبیرستانی در انگلیس 
به 39 زبان صحبت می کنند

عبدربه: 
رژیم صهیونیستی در صدد پاکسازی نژادی 

در سرزمین های اشغالی است

باقی اف حاضر به استعفا شد

کامران:
سازمان ملل باید به تهدید هسته ای اوباما 

علیه ایران واکنش نشان دهد



   حسین روز بهان
شاید برخی شما هم گرفتار بداخالقی ها و نظام 
پادگانی حاکم بر برخی دبیرستانها شده باشید، معلمانی 
که گرفتاری های داخل خانه را به مدرس��ه می آورند 
و مش��کالتی که تالفی اش بر سر بچه های دبیرستان 

خالی می شود. 
افت تحصیلی در مقطع متوس��طه رش��د فراوانی 
داشته و ساختار دروس با عالقه های نوجوانان سازگار 
نیست. اخیراً آموزش و پرورش و شورای عالی انقالب 
فرهنگی اقدام به برهم زدن نظام فعلی و تدوین نظامی 
نو کرده اس��ت، که در آن یک دوره 6 ساله و دو دوره 

سه ساله لحاظ شده است. 
اما اش��کال اینجا اس��ت که ابتدا کلی��ت طرح به 
تصویب رس��یده و بعداً تصمیم بر چگونگی تدوین 
قوانی��ن، کت��ب، نح��وه آم��وزش و جزئی��ات دیگر 
گرفته می ش��ود. در واقع بدون اجرای آزمایش��ی این 
طرح در ابعاد کوچکتر این کار به تعبیری، وارونه رسم 

کردن هرم آموزش است. 
شوک حذف دوران پیش دانشگاهی

دانش آموزانی که سال آینده قرار است وارد سال 
آخر دبیرستان )سال چهارم( یا همان پیش دانشگاهی 
ش��وند، ناگهان با خبر حذف آن روبه رو شدند و این 
نش��ان از آن داش��ت که گویا آزمایش ده س��اله طرح 
پیش دانشگاهی کارگر نبوده و اگر نبوده چرا پس از دو 

یا سه سال آزمایش، حذف نشده است. 
حاال دانش آموزان سال سومی، حیران مانده اند که 
چه باید بکنند و در پاسخ آنها گفته می شود: کلیه پیش 
دانشگاهی تعطیل می شود و دیگر این دوره را نداریم 
اما شما باید در همان مدرسه ای که موفق به اخذ دیپلم 
ش��ده اید دروس پیش دانش��گاهی را انتخاب کرده و 

آزمون آن را از سر بگذرانید! 
بدین گونه تضادی در نظام آموزش��ی برای سال 
س��ومی ها پدید می آید و این تض��اد و بحران، حتمًا 
در مورد سه نسل دیگر که در سالهای آتی بین مقاطع 
جدی��د و قدیم یعنی نظام )5، 3، 3، 1( س��اله فعلی و 

نظام )6، 3، 3( س��اله بعدی قرار می گیرند نیز تکرار 
می شود.

مروری بر چند مشکل عمده مقطع متوسطه
متأسفانه آموزش و پرورش کشور ما به یک نهاد 
دست چندم! تبدیل شده، در صورتی که در کشورهای 
توسعه یافته این نهاد در حد معاونت ریاست جمهوری 
و حتی باالتر اس��ت و انصافاً ه��م آموزش و تعلیم و 
تربیت جایگاهی رفیع تر و بودجه و توجهی فراتر از 

اینها را می طلبد. 
ب��ه ط��ور مثال ب��ه چند مش��کل متوس��طه نظر
می افکنیم: نظام پادگانی – دبیرستانی: سختگیری ها به 
خاطر به وجود آوردن نظم خودس��اخته ای که از ابتدا 
در وجود نوجوان نهادینه نش��ده و نظام پادگانی را در 
مدارس به وجود آورد، نه تنها نتوانسته آموزشی صحیح 
به دانش آموز داده، آنها را جذب درس و مدرس��ه کند 
و نه تنها به آنها آموزشهای اخالقی – دینی و اجتماعی 
به صورت درونگرا نداده است، بلکه با ایجاد یک نظام 
خش��ن و تنبیهی با تلقین م��واردی که جز در زندگی 
خصوصی در جای دیگری مطرح نیست، با کم رنگ 
ک��ردن روابط عاطفی بین نوجوانان و با تزریق دروس 
و کتابهای��ی ک��ه جز ات��الف وقت تأثیری ب��ر ازدیاد 
آموزه های ایشان ندارد، باعث کشیده شدن بیشتر دانش 
آموزان، به پارکها، کافی شاپ ها، بازیهای کامپیوتری، 
آموزش��گاههای نامعلوم، غیر انتفاعی و... و در نهایت 
مشکالت اخالقی و ایجاد ضربه ای مهلک بر پیکر نظام 

آموزشی و آینده جوانان شده است. 
بزهکاری، افزایش جرم در بین نوجوانان و آینده 
نافرجام در ازدواج و ش��غل و کش��یده شدن در ورطه 
اعتیاد و نا امیدی نیز از دیگر نتایج این نوع نظام مذکور 

برای جامعه خواهد بود.
تض���اد می���ان رفتار مدرس������ه ای و رفتار

 اجتماعی – خانوادگی
ع��دم تطابق مفاهی��م کتابها با حقیق��ت موجود 
در جامع��ه و در بین خانواده ها باعث ش��ده اس��ت 
دان��ش آموزان فقط در روز امتحان، در مدرس��ه با هم 

در مورد درس و کتاب حرف بزنند! س��ایر روزها در 
کالس و فواص��ل کالس��ها صحبت ه��ا حول محور 
فیلم ه��ای س��ینمایی، آخرین مدل لب��اس و کفش و 
ابرو برداش��تن، موهای فشن و مسائل غیرعرفی دیگر 
است و یا به شوخی های نامناسب و تمسخر دیگران 
می گذرد و اگر خیلی مؤدبانه باش��د در مورد مدلهای 
جدید، مبل های نوی خانه هایش��ان و مواردی از این 
اس��ت می گذرد که این نوعی ف��رار از درس و بحث 
هایی است که با اخالقیات، تربیت خانوادگی و نیازهای 
نوجوانان همخوانی ندارد. مس��ائلی که در خانواده ها 
بین نوجوانان می گذرد در تضاد اساس��ی با رفتارها و 
آموزه های مدرس��ه است و جامعه مدرن امروز نیز با 
محتوای کتب درس��ی و رفتار معلمان، فاصله اساسی 

دارد.
بهتر است برای روشن تر شدن ماجرا به گفتگو با 
چهارضلع مربع آموزش یعنی دانش آموز، دبیران، اولیا 

و مسئوالن بپردازیم. 
آقای حس��ین اعالی��ی پدر دانش آموز 16 س��اله 
می گوید: تا آنجا که توانسته ام با فرزندم رابطه خوب 
برقرار کرده ام، اما دخترم من، حرفهایم و س��یلقه ام را 

قبول ندارد، او هر روز چیزهای بیش��تری می خواهد 
و ب��ه رغم پول زیادی که مدرس��ه می گیرد، می بینم 
آموزش علمی و درستی ندارد و بچه ها مجبور هستند 
یک سری چیزها را حفظ کنند. دختر من حتی ریاضی 

را هم حفظ می کند! 
فرناز دانش آموز س��ال س��وم دبیرستان معتقد 
است: خودم عالقه زیادی به مطالعه دارم و کتابهای 
مختلفی را مطالعه می کنم اما مدرسه چیز زیادی به 
ما نمی آموزد، مثاًل دبیر شیمی ما لیسانس کتابداری 
دارد! زمان عالفی و اتالف وقت ما در مدرسه زیاد 
اس��ت و اگر بخندیم یا شوخی کنیم با رفتار خشن 

دبیران روبه رو می شویم.
خانم ش. مدی��ر یک������ی از دبیرس��تانهای 
اصفهان، لیس��انس ادبیات دارد و س��ی سال سابقه 
مدیری��ت و تدریس. او در پاس��خ ب��ه اینکه آیا از 

ای��ن نظ��ام آموزش��ی رضای��ت دارد؟ می گوید: 
وضعیت مدارس به طور نگران کننده ای تغییر کرده 
اس��ت. تا چند سال پیش می ش��د مدارس را کنترل 
کرد. اداره م��دارس در زمان حال با توجه به تغییرات 
جامعه و رفتار دانش آموزان خیلی سخت شده است. 
ناهنجاری ه��ای اخالقی در دبیرس��تان بیداد می کند 
آموزش و پرورش بودجه کافی ندارد و همین بودجه 
هم برای مسائل اساسی هزینه نمی شود! وی می افزاید: 
ب��ه نظر من اصاًل نگرش درس��تی در مورد آموزش و 
پرورش وجود ندارد، کتابهای درسی خشک، بی محتوا 
و سطحی هستند، دروس ارتباطی با همدیگر و ربطی 
ب��ه عالقه های نوجوانان ندارند، مثاًل دروس دینی که 
باید بر محور خیرخواهی و انسان دوستی باشد، اصوالً 
با محتوای خشن مثل ترس از مرگ و قیامت و عذاب 
همراه اس��ت و حکایت های ش��یرین و روش جدید 

تدریس مذهبی در آن جایی ندارد.
خانم شکوفه، از دبیران الهیأت و معارف اسالمی 
معتقد است: آموزش معارف دینی باید متناسب با سن 

نوجوانان باشد. 
با توجه به پیشرفت های مدرن در جامعه محتوای 

فعلی کتابها، تکراری بوده و ساده و پیش افتاده است. 
مطالب کتابها جذاب  و خواندنی نیس��ت و مس��أله 

کاربردی بودن در آنها لحاظ نشده است.
این مس��ائل دائم از رس��انه ها پخش می شود 
و نوجوانان را دل زده کرده اس��ت. در کش��وری که 
قوانین آن بر اساس دین تدوین می شود باید آموزش 
مسائل دینی کارآمدتر، به روز تر و تأثرگذارتر شود.     
در جمع بندی کلی باید بگوییم سیاست تربیت 
دانش آموز باید عملی باشد و نوجوان مستقل امروز 

باید انگیزه ای داشته باشد تا خود به بار بنشیند! 
دیگر چوب اس��تاد و منفی گرفتن و کسر نمره 
و جریمه برای بهبود انگیزه، کارس��از نیس��ت و در 
نظام آینده باید مسائل مدرن و مورد عالقه نوجوانان 
لحاظ ش��ده تا آنها خود و داوطلبانه به سوی علم و 

آموزش بروند. 

چرا دبیرستانی ها بی تفاوت شده اند؟ 

زنگ ها برای که به صدا درمی آید؟
همراه با گزارشی از باغ رضوان

   مهدی فضیلت
س���هراب س��پهری، ش���������اعر جاویدنام 
معاصر، می س��راید: مرگ پایان کبوتر نیست/ مرگ 
در ذات ش��ب دهک��ده از صبح س��خن می گوید. 
بسیاری از مردمان زمان ما مدعی هستند که از مرگ 
نمی ترسند، ولی باور کنید همه از مرگ می ترسند 
و همواره ش��تری را که قرار اس��ت در هر خانه ای 
بخوابد از خود دور می کنند. به واقع مومنان عارف 
اندک هستند که حتی در جوانی کفن خود را خریده 
و وصیت کرده اند. دین مبین اس��الم نیز مؤید این 
مس��أله اس��ت که مومن همواره باید دو چیز را در 
ذهن به خاطر داش��ته باش��د: یاد خدا و زمان مرگ. 
در آیات و روایات متعدد متذکر ش��ده است، که به 
گورستان نظر افکنید و در حال مردگان عبرت کنید. 
حض��ور بر س��ر قبور مومنان و ش��هدا دارای ثواب 
شمرده ش��ده و عبرت پذیری از آن سبب می شود 
انس��ان در سایر روزها با به یادآوردن مرگ از انجام 
گناه صرف نظر کرده و در اعمال خویش تجدیدنظر 
کند. پیامبر اکرم)ص(، نادان ترین مردمان را کس��ی 
می داند که مرگ دیگران را می بیند، ولی در انجام 
نیک��ی و توبه از گناهان تعلل می ورزد. دین گرامی 
ما و س��خنان امامان بزرگوارمان، سراسر از نزدیکی 
مرگ و زندگی به یکدیگر تفس��یر داش��ته و با امید 
دادن به مومنان و نیکوکاران، مرگ را تنها پلی برای 
گذش��تن از دنیای خاکی به سرای افالکی می دانند، 
ام��ا ضعف تق��وی و توکل که از بالی��ای جامعه ما 
در عصر حاضر اس��ت س��بب ش��ده تا متأس��فانه، 
دیدن م��رگ دیگران تنها برای چن��د دقیقه، فرد را 
ب��ه تأمل وادارد و پس از خروج از مراس��م ترحیم 
و یا گورس��تان و رس��یدن به دنیای مدرن، آن را به 
فراموش��ی بس��پارد. اما باید بدانیم و آگاه باشیم که 
زنگ ه��ا برای ما به صدا در م��ی آیند و هر مرگ، 
زنگی برای بیداری ما از غفلت و آوایی است که ما 

را به دوردست ها می خواند.
وقتی برای تفریح به سفری می رویم، چند روز 
برنام��ه ریزی می کنیم تا بهترین وس��ایل رفاهی و 
امکان��ات الزم را با خود حمل کنیم و چند بار اقالم 
را چک می کنیم تا گوشه ای از تفریحات مان سائیده 
نش��ود. اما برای س��فری با آن عظمت هیچ تدارکی 
نمی بینیم، توش��ه س��فر که اعمال نی��ک گوناگون 
اس��ت و صدقات و کمک های انسانی و محبت ها 
را فراموش می کنیم و شکرگذاری خدا و واجبات 
را ب��ه دیده اهم��ال می نگریم و ب��ا تعابیر غلط و 
خودساخته از انجام خوبی ها شانه خالی می کنیم.

س��خن از مرگ، خالف عادت و مزاج بسیاری 

از اف��راد اس��ت و حتماً رس��انه ها و مطبوعات نیز 
نبای��د خالف م��زاج عام رفت��ار کنن��د، ولی مرگ 
حقیقت��ی غیرقابل انکار اس��ت، بنابراین از خواندن 
این س��طور دلگیر نشوید، چرا که باید بدانیم که ما 
م��رگ را فراموش کرده ای��م و از ترس کمتر به آن 
می پردازیم و دوس��ت نداریم از آن بش��نویم. ولی 
بدانید علت اینکه با کوچکترین بیماری به پزش��ک 
مراجع��ه می کنی��م، نوعی ترس از مردن اس��ت و 
حساس��یت های دیگری که ناخودآگاه با تصورات 
ما از مرگ باع��ث کنش و واکنش هایی در تصمیم 
گیری و خط فکری ما می شود. البته ترس از مرگ 
نباید به صورت یک وسواس و کابوس درآید، بلکه 
باید با آن به صورت حقیقتی از حقایق زندگی کنار 
بیایی��م و حتی در زم��ان بیماری با ت��وکل و درک 
واقعی مرگ و زندگی که در دس��تان پروردگار توانا 
است به آن وجود مقدس توکل کرده و بیم به خود 

راه ندهیم.
بس��یاری از افراد تصاوی��ر متفاوتی از مرگ در 
ذه��ن خود دارند. از چند نفر درباره تصورش��ان از 
مرگ پرس��یدم که تع��دادی از آن تصاوی��ر از این 
قرارند: مردی س��فیدپوش با صورتی پوشیده، زنی 
سیاه پوش با چادری بلند و صورتی زشت، اسکلتی 
با داس��ی در دس��ت و... متأس��فانه همه ما تصاویر 
زش��ت و نادرستی از مرگ در ذهن داریم که نشانه 
عدم ش��ناخت و همان ترس ما از مرگ اس��ت در 
صورت��ی که بس��یاری از عرفا زم��ان مرگ و چهره 
حضرت عزرائیل را بسیار زیبا توصیف کرده اند که 
البته برای بدکاران باید چهره مرگ ترس آور باشد و 
اگر چنین نباشد جای تعجب دارد. بهتر است برای 
کامل ش��دن گفتار به قبرستان رفته و کمی با فضای 

مرگ و حشر و نشر اموات ارتباط برقرار کنیم.
باغ رضوان اصفهان- کنار غسالخانه- ساعت 
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پسر جوانی کنار دیوار، پشت غسالخانه نشسته 
و انگار فکر می کند، به او نزدیک می ش��وم و پس 
از سالم می پرس��م مرحوم از بستگان نزدیک شما 
اس��ت؟ می گوید: ک��دام مرحوم؟ اینج��ا همزمان 
ده نفر را غس��ل می دهند و مردم را چند س��اعت 
ع��الف می کنند، کلی کار دارم. دوباره می پرس��م 
خ��دا بیامرزدش��ان با ش��ما چه نس��بتی داش��تند؟ 

می گوید: پدرخانمم بود.
تس��لیت ع��رض می کنم، ش��ما به چ��ی فکر 

می کنید؟
- به مردن که فکر نمی کنم، عمرش را کرده بود.

- شما خودتون چی؟ وصیت کرده اید؟

آقا این حرفها چیه؟ من فقط سی سال دارم.
پدرخانومتون چی؟

- وصی��ت نکرده و حاال هم��ه اون مال و منال 
رو پس��راش میکشن باال، من که مالی ندارم وصیت 

کنم.
- پس اون وقت که من اومدم به مال پدر خانوم 

فکر می کردی؟
کمی عصبانی می ش��ود و می گوی��د: نه فکر 
می کردم ظهر چن��د نفر برای نه��ار می آیند، یک 

موقع پول کم نیارم!
ب��ا او خداحافظ�������ی می کن��م و کم��ی آن 
ط��رف تر، جوان دیگری را می بینم که چش��مانش 
انگار می گریس��ته اس��ت به او نزدیک می شوم و 

دست بر شانه اش می کشم.
- تسلیت عرض می کنم.

- سالم، به جا نیاوردم.
- یک دوس��ت، آمدم کم��ی صحبت کنم توی 

فکر نروی.
- نه به هر حال مصیبت بده!

- چه نسبتی با مرحوم داشتی؟
- پدربزرگم بود.

- چرا نمی ری برای غسل دادن کمک کنی؟
- دلشو ندارم، حالم بد می شه.

- حتی تماشا هم نمی کنی؟
نه، نمی تونم.

- اگ��ر وصی��ت کرده بود که تو غس��لش بدی 
چی؟

- آقا این حرفا چیه؟ مگه من مرده شورم!
- پدربزرگت که زنده بود پیشش می رفتی؟

- آره زیاد

-پس االن چرا نمی ری؟ چه فرقی داره؟
- آقا ولم کن!

می روم کمی آن طرف تر و با مردی میانس��ال 
وارد صحبت می شوم و می پرسم از بستگان متوفی 

هستید؟ می گوید: بله باجناق آقای... هستم.
- تسلیت عرض می کنم، با هم خوب بودید؟

کم��ی بغضش می گیرد و می گوید: هفته پیش 
بحثش��ان ش��ده بود. به او گفتم ناراح��ت نباش به 
جایش برای او دعا و طلب آمرزش کن. می پرسم: شما 
وصیت کرده ای؟ با کمال تعجب می گوید: حاال کو 

تا مردن؟ اون سرطان داشت.
کفن چی خریده ای؟

- برو بابا اذیت نکن مارو!
اون اطراف فقط یک پس��ر ده، یازده ساله مانده 
که چش��م دوخت��ه به من، به اون س��الم می کنم و 

می گویم چرا ناراحتی؟
- پدربزرگم مرده!

- خوب عزیزم رفته پیش خدا. 
- نه اینکه زیر خاکش کنند، بده!

نمی توانس��تم دیگ��ر از نظر فلس��فی و علمی 
برایش توضیح بدهم، گفت��م: برایش دعا کن و نوه 

خوبی برایش باش.
- می گوی��د: مادرم نمی گذارد بروم پدربزرگ 

را ببینم، به خدا من نمی ترسم.
- مادرت چی می گه؟

- مادرم میگه: حالت بد میشه!
- تو چی گفتی: گفتم چرا قباًل که بابابزرگ رو 

می دیدم حالم بد نمی شد!
و بزرگترین درس مرگ و زندگی را جمالت آخر 

آن کودک داشت، آیا او هم واقعاً نمی ترسید؟!!

     سپهر اوحدی
هوای آینه دارم، هوای آینه پاک. هوای دهکده های پر از گل سوس��ن. هوای کوچه یک باغ ارغوان دارم. آه! 
چقدر مشتاقم برای نم نم باران. برای کوچه غرق تگرگ های بهاری، برای دانه الماس برف. برای بارش باران چقدر 
مشتاقم. چقدر مشتاقم ستاره های سرخ بیایند، به بام خانه ها و زیر سقف بودن ماه چک چک چکاوک ها صفای 
حال پر از جذبه را به یک طراوت محجوب انتظار بدل سازند و در میان برکه امید، حضور موسمی خلسه را به 
آب های صمیمی دوباره مژده دهند و انتشار دهند حضور سبزی گلبرگ های مریم را، در انتظار اهورایی بهار شدن! 
چقدر واژه گل زیباست. چقدر آینه ها پاکند. اگر چه جیوه دلتنگی، فضای حایل آن سو را گرفته آبی و نارنجی. اگر 
چه وقت عبوسی ها ز دست آینه می رنجی! آه چقدر واژه گل زیباست. چقدر عشق در این باغ سبز روئیده است. 
چقدر الله در این دشت ارغوان سرخ است و سرخ تر از سرخ لبان خنده گل ها به غصه می خندند. نه! نمی شود 
میان چمن های وقت، تنها رفت. نمی شود به تماشای موج عاشق شد و در هجوم نفس های تند دریا رفت! همیشه دریا، در 
اوج سخت توفان ها، هوای زنده دالن را همیشه داشته است. گناه غرق شدن، اتهام دریا نیست. برای خاطر یک 
سوسنی که پژمرده است، نمی شود لب دروازه ها نشست و به یک جاده پر از مه دوخت دو چشم آبی و پراشکی 
که می تواند سوسن را در این دم آخر، اگر چه نه سیراب، ولی امید دهد، بر حضور ابر سیاه! و باید از شب گل ها 
رفت و رو به آفتاب چمن های پاک کرد و از طراوت آالله ها سرودی ساخت و در عبور بهار به عابران عبوس کنار 
رود سپرد! آه! چقدر مشتاقم دوباره بیاید، درخت خانه ما باز هم شکوفه کند. دم غروب با صدای بارش آینه و برق 
بودن ارواح و احتراق تماشا و رقص واژه سبز درخت و انعطاف روح چمن ها، و گرمی تن آوازها و نرمی پر 
گل ها، فضای خلوت ما را به یک حضور صمیمی ز آفتاب و یک تجلی زیبا ز نور، منور کرد و یک تجرد معصوم 
را به قالب تن یک روح عاشق گل آویخت. آه! چقدر دلتنگم! چقدر سایه من تنهاست و من که تنهاتر! چقدر آینه بر 
روی دست من مانده است! چقدر مانده به پایان جدول امروز! چقدر مانده کالغان بیایند و روی سایه ایوان ما درنگ 

کنند و باز هم خورشید زبان سرخ گشاید و پاک پاک کند من را از این شب موهوم.

داستانهای غیر عاشقانه
هوای آینه
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      سپیده نصر اصفهانی 
قبل از عید نوروز - همه جا شلوغه و آدم سر درگم میشه. انگار مردم از قحطی در اومدن و قراره بعد از این 
چند روزه دیگه هیچ نوع خوراکی توی شهر نباشه... خیابونها لبریز از آدمه و دست فروش ها با اون بند و بساط 
بزرگشون که پیاده روهای باریک رو، تنگ تر کرده، توی کوچه، خیابون بیداد می کنن. با اینکه شور و حال عید رو 
بین تکاپوی مردم میشه به راحتی دید و از این همه تالش برای خوب شروع کردن سال جدید لذت برد، اما آدم 
یه جورایی از این همه جمعیت که هر وقت پاشو از خونه میزاره بیرون حس می کنه یهو به طرفش هجوم میارن خسته 
می شه، دلش می خواد زودتر این هیاهو تموم بشه و جناب عید تشریف بیاره تا شاید تمومی اهل خونواده از مادر 
گرفته تا کوچکترین فرد همه یه کمی آروم بگیرن و نفس بکشن. راستشو بخواین در تمام سالهای عمرم هیچ وقت 
فلسفه این همه تالش و دوندگی و خستگی قبل از سال نو رو نفهمیدم. تمیزی و تر و تازگی برای شروع یه سال 
جدید و رفتن به پیشواز بهار خیلی خوبه، ولی اینکه از یک ماه قبل نقشه یه خودکشی خیلی استراتژیک رو واسه 
خودمون بکشیم و یه روز صبح که از خواب بیدار می شیم طوری بپیچیم توی خونه زندگی که تا خود صبح عید 
نتونیم تکون بخوریم یه حرف دیگه اس. اغلب زیاد به فکر تمیزی خونه ها، تر و تازه بودن آجیل شب عید، ست 
بودن بلوز شلواری که می خوایم بخریم و کامل بودن اسباب وسایل زندگی، از فرش های سرسنگین دست بافت 
تا مایکروویو توی آشپزخونه هستیم، اما کمتر به خودمون، سالمتی تن و شادی روح فکر می کنیم و این خودش 
یه مصیبت بزرگه! از حال و هوای نصیحت که بخوایم درش بیاریم بهتره بگیم: خوبه یه صفایی به خودمون بدیم، 
دور گذاشتن کدورت ها و رفع بدبینی نسبت به بقیه و آشتی کردن در آستانه سال نو پیشکش. قبل از همه اینا به 
روحمون برسیم... یه ارزیابی ساده واسه اینکه بفهمیم کجای زندگیمون ایستادیم و از چه افقی به گذشته و حال و 
آینده نگاه می کنیم... چند سالمونه؟ بیست؟ سی؟ چهل؟ فرق زیادی نداره مهم سالهائیه که رفته و لحظاتیه که قراره 
بیاد و به سرعت برق و باد بگذره... قبل از هر چیز و هر کس خودمون رو دریابیم که اگر از خود غافل بشیم به قول 
قدیمیا گفتنی کالهمون پس معرکه اس! یادش به خیر... بزرگترا همیشه می گفتن اگه دل آدم شاد باشه، هر روزش 
عیده و هر ساعتش بهاری. اما فکر می کردیم همش شعاره... حاال با گذشت این همه سال تازه دارم به حرفشون 
می رسم که اگه هزار هزار عید هم یه جا جشن بگیریم اما ندونیم از خودمون و زندگی چی می خوایم به هیچ 

دردی نمی خوره!  
بعد از تحویل سال - باالخره تموم شد! به قول پدربزرگ خدا بیامرزم شتر رو کشتن... اون همه برو بیا، خونه 
تکونی، خرید، بیرون رفتن وقت و بی وقت واسه انواع و اقسام احتیاجات زندگی از آجیل گرفته تا کت و شلوار 
پدر خونواده و هول و استرس و بی خوابی همه و همه تموم شد و این بمب سال نوروز زدن تا همه خالص بشیم. 
یه لحظه فکرشو بکن اگر قرار بود مثالً توی هر ماه یه روز عید داشته باشیم چی به سرمون میومد؟ از بدبختی ها و 
خستگی های توصیف ناپذیر یک ماه قبل از عید تا خود لحظه سال تحویل گرفته تا مهمونی ها و بخور بخورهای 
دوران 13 روز تعطیلی. انگار قصد داریم تالفی اون همه خستگی رو یکجا در طول تعطیالت بر سر شکم بیچارمون 
دربیاریم. امسال شب عید، حدودای ساعت 9، وقتی همه خانواده سر سفره هفت سین جمع شدیم، به دلم افتاد قبل 
از رسیدن سال جدید چند آیه قرآن بخونم تا شاید خدا عنایتی بکنه و خونه دلمون هم بعد از این همه غبار گرفتن 
یه کمی صاف و صیقلی بشه... روز اول خونه مادر بزرگ چه کیفی داشت وقتی همه فامیل دور هم جمع شدیم و 
بگو بخندی راه انداختیم که نگو و نپرس. چه حالی داشت وقتی مادربزرگ عیدی هامون رو که الهی شکر رقمش تا 
چند سال پیش زمین تا آسمون فرق کرده از زیر قرآن درآورد و با نفری یک دونه تخم مرغ رنگی بهمون داد! فرقی 
هم نداشت که بچه باشیم یا سن و سالی ازمون گذشته باشه... از بچه 3 ساله عمو گرفته تا بزرگترین نوه، همه به یه اندازه 
عیدی گرفتیم. چه کیفی داشت سر سفره ناهار... اصالً متوجه نمی شدیم چی داریم می خوریم از بس بگو بخند و 
سر و صدا بود. عمو از اون سر سفره یه چیزی می گفت و دایی از این طرف یه چیزی جواب می داد و ماها همه 
می خندیدیم... همهمه ای بود که نگو... بعد ازظهر وقتی همه فامیل هایی که خونه مادربزرگ بودن دسته دست هر 
کدوم یه گوشه ای جمع شدن و شروع کردن به درد دل و صحبت از کارای قبل از عیدشون، یه سر رفتم توی حیاط 
و یه نفس عمیقی کشیدم... آخ که چه بوی بهاری می یومد! بوی زنده شدن، بوی سرسبزی، بوی سبزه، سیر، سمنو،... 
چشمامو بستمو با خودم فکر کردم که آیا حواسمون هست که یه سال دیگه هم گذشت و وارد سال جدیدی از 
زندگیمون شدیم؟ اصالً به این موضوع فکر کردیم که تا به حال چه کارهایی انجام دادیم و چه کارهایی قراره بکنیم؟ 
یا همینطور بی هدف و بدون مقصود قطار زندگی رو روی ریل عمرمون پیش می بریم، فقط می گذرونیم؟ توی 
همین فکرا بودم که صدام زدن برای صرف میوه و مثل همیشه تفکرات انسان ساز من در راستای بهبود زندگی نیمه 
کاره موند! هفته بعد از سیزده به در - باالخره جناب سیزده به در با سالم و صلوات تشریف آوردن و با قدوم مبارکشون 
جان چندین هزار نفر رو از خودکشی به وسیله پرخوری و کم تحرکی و خواب تا لنگه ظهر و بیداری تا نیمه های شب 
نجات دادن! صبح روز سیزده اسباب اثاثیه رو جمع می کنیم و می زنیم به کوه و کمر و تریپ بی خیالی بر می داریم، 
اما ته دلمون هول و استرس فردارو داریم که دوباره بعد از سیزده روز عادت به خوردن و خوابیدن چطوری صبح زود 
بلندشیم و بریم سر کار و از اون مهمتر چطوری یه سره تا عصر سر پا باشیم؟ اینجاست که به زمین و زمان و روزگار و 
به خصوص خودمون لعنت می فرستیم و با بداخالقی واسه فردا آماده می شیم... عجب روزیه این روز اول. به زور از 
رختخواب جدا شدن و با هزار غر و نق و بداخالقی صبحونه خوردن و لباس پوشیدن و راهی شدن. توی محل کار، 
اوالی صبح انگار با همه دعوا داری و دلت می خواد هم خودتو و هم اطرافیانت رو یه دل سیر کتک بزنی. اما همچین 
که همه میان و صحبت از تعطیالت عید و مهمونی و مسافرت ها گل می کنه، اونقدر محو صحبت می شی که یادت 
می ره یه ما فوقی هم توی اتاق بغلی هست! تا حاال فکر کردین واقعاً چرا بعد از این دو هفته تعطیالت عید نوروز همه 
اینقدر بی حالن و حس کار کردن ندارن؟ چرا باید بعد از یه دوره 13 روزه که می تونه یه فرصت خوب برای استراحت 
و تجدید قوا و همچنین مقدمه ای برای شروع بهتر باشه، اینقدر بی حس و حال باشیم؟ شاید یکی از دالیلش نداشتن 
برنامه درست باشه. بهترین مثالش اینه: از اون لحظه ای که تعطیل می شیم اونقدر از در پیش رو داشتن یه مدت طوالنی 
بیکاری خوشحال هستیم که فکر می کنیم هیچ برنامه خاصی الزم نیست و باید هر جور که دلمون می خواد توی این 
مدت زندگی کنیم... هر وقت خواستیم بخوابیم، هر وقت راحت بودیم بیدار شیم، هر جور که دوست داشتیم غذا 
بخوریم و خالصه به بهونه راحتی و استراحت تمام عادتهایی رو که در طول یکسال به زحمت در خودمون شکل دادیم 
در عرض کمتر از یک ماه بهم بریزیم. حاال نکته جالبش اینجاست که ناخواسته نه تنها درست و حسابی استراحتی نمی 
کنیم و چون بدون برنامه هر شب یه ساعتی می خوابیم روزهام هر وقت اقتضاء کنه بیدار می شیم، خستگی یکسال کار 
از تنمون بیرون نمیره، بلکه یه جورایی هول و استرس هم می گیریم که این از همون عادت به نظم در طول سال کاری 
سرچشمه می گیره... خالصه که چی بگم از این عید نوروز و تعطیالت و دوران بعدش که هر کدوم یه ماجرای طوالنی 
داره...  امروز پنجشنبه اس، اولین هفته کاری سال جدید گذشته و شاید هنوز خیلی از ماها حس و حال کار کردن نداریم 
و به زور ادامه می دیم، حاال اینکه طبعات این عید سعید نوروز تا کی باهامون می مونه و نتیجه خوش گذرونی ها و 

خستگی  درکردن های دوران تعطیالت )!!!( تا چند وقت گریبان گیرمونه، اهلل اعلم... 

باالخره تموم شد!!!
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اس��تاندار اصفهان گفت: اعتبار آماده س��ازی 
بخش اصلی و سالن اقامه نماز پروژه مصالی 
اصفه��ان در قانون پیش بینی ش��ده اس��ت. 
»علیرض��ا ذاکر اصفهان��ی« در گفتگو با  ایرنا 
افزود: این اعتبار از سوی رئیس جمهوری ابالغ 
شده است و در اولین فرصت دنبال و پیگیری 
می ش��ود. در دور س��وم س��فر هیأت دولت 
و رئیس جمهوری به اصفهان مصوب شد، 
که مبلغ پنج میلیارد تومان از محل اعتبارات 
بودجه س��ال89 به پروژه مصلی اختصاص 
یابد.  وی اظهار داش��ت: بخشهای مختلف 
پ��روژه مصلی در بررس��ی های اخیر تغییر 
کاربری می یابد و اکنون بخش اختصاصی 

هتل  اح��داث  ب��رای 
مل��ی  کتابخان��ه  ب��ه 
اصفه��ان تغیی��ر یافته 
اس��ت؛ زیرا آن بخش 
با  مج��اورت  دلیل  به 
اطراف  آرامس��تانهای 
هتل  س��اخت  ب��رای 
مناس��ب نیست.  ذاکر 
اصفهانی یادآور ش��د: 

دیگر بخشهای این پروژه نیز درحال پیگیری 
اس��ت و همچنین با جلساتی که با معاونت 
عمرانی استاندار برگزار شده، درباره مجری 
این ط��رح نیز تصمیماتی اتخاذ می ش��ود. 

پ��روژه مصالی اصفهان با 84 هزار مترمربع 
مساحت و 2 هزار متر زیربنا از سال 74 آغاز 
به کار کرد و تاکنون فقط 30 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است.

جانشین فرمانده سپاه قمر بنی هاشم)ع( 
چهارمحال و بختیاری گفت: مراسم یادواره 
سرداران ش��هید استان به همت دانشجویان 
مجتمع دانش��گاهی امیرالمؤمنی��ن)ع( و با 
همکاری این دانش��گاه 28 فروردین س��ال 
جاری برگزار می ش��ود. به گزارش فارس، 
یزدان جاللی از برگزاری نخس��تین یادواره 
سرداران شهید چهارمحال و بختیاری خبر 
داد و اظهار داشت: آنچه سبب ایجاد، حفظ، 
دوام و بقای نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران می شود، فرهنگ ایثار و شهادت است و 

خدمت به این فرهنگ خدمت به اساسی ترین 
و زیربنایی ترین امور در نظام اسالمی است. 
وی انتقال ارزش های ش��هید و شهادت 
به نسل امروز را در رأس اولویت برنامه های 
س��پاه استان عنوان کرد و گفت: کسانی که با 
نثار جان، مال و هستی خود امروز سبب ایجاد 
امنیت، استقالل، عزت، عظمت و سربلندی 
در ایران اسالمی شدند، حق بزرگی بر گردن 
م��ا دارند و ما امروز هر چه داریم از ش��هدا 
و ایثارگران است. جاللی هدف از برگزاری 
این ی��ادواره را ترویج آرمان های ش��هدا در 

نسل جوان دانست و افزود: بر همین اساس 
تکریم ش��هدا برای نس��ل ج��وان به منظور 
سرمش��ق قرار دادن آنان در همه عرصه های 
زندگی ضروری است. جانشین فرمانده سپاه 
قمر بنی هاش��م)ع( چهارمح��ال و بختیاری
 برگزاری این یادواره را فرصتی مناسب برای 
معرفی گوش��ه هایی از ایثار و شهادت طلبی 
جوانان اس��تان عن��وان کرد و گف��ت: اگر 
ش��هدا و ایثارگران نبودند، انقالب به وجود 
نمی آم��د و امروز کش��ور ایران ب��ه عنوان 
ابرق��درت در خاورمیانه مطرح نمی ش��د.

نماینده اصفهان در مجلس گفت: بسیاری 
از صنایع دس��تی و س��نتی اصفهان در حال 
نابودی است. حجت االسالم محمدتقی رهبر، 
در گفتگ��و با فارس اظهار داش��ت: طرح 
س��اماندهی مش��اغل خانگ��ی در مجلس 
تصویب و به ش��ورای نگهبان رفت و اگر 
اشکالی از س��وی این شورا مطرح نشود، 
برای اجرا به دولت ارجاع داده می ش��ود. 
وی اف��زود: این طرح برای اش��تغال افراد 
بی��کار، به وی��ژه بانوانی ک��ه کار محدود 

خانگی انجام می دهند، مؤثر است. 
اس��تان  نماین��دگان  رئی��س مجم��ع 
اصفهان، تصریح کرد: کارهای بدون س��ر 
و ص��دا و مزاحم��ت همچ��ون خیاطی، 
گل��دوزی، طراحی و صنایع دس��تی را به 

راحتی می توان در منازل انجام داد. 
وی خاطرنشان کرد: با اجرا و حمایت 
از طرح ساماندهی مشاغل خانگی، اشتغال 
فراوانی ایجاد و کمک زیادی به معیش��ت 
خان��واده می ش��ود. رهب��ر بیان داش��ت: 
مهمترین مس��أله درباره اجرای این طرح، 
ایج��اد بازار فروش ب��رای خرید کاالهای 
تولیدی در منازل بوده که این مهم وظیفه 
مس��ئوالن ذیربط به ویژه 9 وزارتخانه ای 
اس��ت، که به طور مس��قیم ب��ا این طرح 

س��ر و کار دارن��د. وی با اش��اره به اینکه 
اجرای این طرح، اثرات مثبتی دارد،  افزود: 
بس��یاری از صنایع دستی و سنتی اصفهان 
در حال نابودی اس��ت و اجرای این طرح 
می تواند در زنده نگه داش��تن این مشاغل 
کمک فراوان��ی کند. نماینده مردم اصفهان 
در مجلس ش��ورای اسالمی، تصریح کرد: 
وزارت بازرگان��ی باید از واردات بی رویه 
جلوگی��ری کرده و ب��ازار را کنترل کند و 

صنعت داخلی را ارتقاء دهد. 

وی بیان داش��ت: جنس ه��ای چینی، 
بس��یار ارزان تر از تولیدات داخل کش��ور 
داخل��ی  تولید کنن��دگان  ب��رای  و  ب��وده 
مش��کالتی به وجود آورده اس��ت، اما با 
حمایت های مس��ئوالن، تولید در کش��ور 
رونق بیش��تری می گیرد. رهبر ادامه داد: با 
جلوگیری از واردات بی رویه، بسیاری از 
بیکاری ها از بین می رود و انتظار داریم با 
اجرای طرح س��اماندهی مشاغل این مهم 

به حقیقت بپیوندند.

االس��الم والمس��لمین حاج  حج��ت 
جعفر قلی اس��دی، در اولین جلسه کاری 
خ��ود در س��ال جدید ب��ا کلیه مس��ئولین 
س��تادی و شهرس��تان های اوقاف و امور 
خیریه اس��تان اصفهان، همچون گذش��ته 
روند شناس��ائی و احی��اء موقوفات و در 
نظ��ر گرفتن صرف��ه و ص��الح موقوفات 
واقفان خیراندیش را در سالی که از طرف 
مقام معظ��م رهبری، مدظله العالی، س��ال 
هم��ت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری 
شده، سرلوحه امور قرار داده و ضمن اینکه 
در این نامگذاری ها نکات ظریف و حائز 
اهمیتی برای مس��ئولین نظام اس��ت، بیان 
کرد: » بر همه ما تکلیف اس��ت که به این 
موضوع )هم��ت و کار مضاعف( اهمیت 
وی��ژه ای دهیم و با درایت هر چه تمام تر 
همچون گذش��ته منویات معظم له را جامه 
عمل پوشانده و در تمامی عرصه ها به کار 

ببندیم«.  
وی همچنین در خصوص اجرای کیفی 
و کمی برنامه سه ساله تأکید و درخصوص 
رس��یدگی و س��امان دادن ب��ه وضعی��ت 
اجارات موقوفات واقف��ان خیراندیش که 
اکثراً اندک و س��بب لطمه به اجرای نیات 

واقفان می ش��د، ابراز خرس��ندی و اضافه 
ک��رد: » اینجان��ب به وق��ف و نیت واقف 
بس��یار حساس هستم و برای درست اجرا 
ش��دن وقفنامه و نیات واقفین خیراندیش، 
از هی��چ کوشش��ی فروگ��ذار نم��ی کنم. 
رؤسای ستادی و شهرستان های تابعه، در 
پایان جلسه درخصوص برنامه های انجام 
ش��ده صحبت و گزارش یک س��اله حیطه 
کاری خود را ارائه کردند. اهم برنامه های 
صورت گرفته شامل:  انجام امور فرهنگی- 
مذهبی اع��م از برگزاری نم��از جماعت، 
مداحی مداحان اهل بیت)ع(، چاپ پوستر 
تبلیغاتی زائرین، برگزاری مراسم غبارروبی 
و عطرافشانی، احیاء و شناسائی موقوفات، 
وقف های جدید، چاپ کتاب زندگی نامه 
امام��زادگان و توزیع در بین زائرین، تجهز 
امامزادگان واجب التکریم جهت مسافران 
ن��وروزی، برپائی ایس��تگاه های صلواتی 
در بقاع متبرکه اس��تان، اس��کان زائرین تا 
حد امکانات موجود، برگزاری نمایش��گاه 
کتاب و محصوالت فرهنگی در جوار بقاع 
متبرکه و بهره گی��ری از حداکثر امکانات 
موجود برای جذب اقشار مختلف مردم به 

ویژه جوانان و نوجوانان است.

در ادام��ه دید و بازدیده��ای نوروزی، 
مدیرعامل و معاونان شرکت آب و فاضالب 
اس��تان اصفهان ب��ا مدیر و کارکن��ان آب و 
فاضالب  س��میرم دیدار و گفتگو کردند و 
در ادامه، جلسه ای کاری با فرماندار سمیرم 
تش��کیل دادن��د.  مهندس س��یدمحمدرضا 
فخرایی، مدیرعامل آب و فاضالب  اس��تان 
اصفهان در س��خنانی با اش��اره ب��ه افزایش 
اعتبارات ج��اری و عمرانی آب و فاضالب  
س��میرم در س��ال 1389 گفت: در سالی که 
ب��ه فرموده مقام معظم رهبری، س��ال همت 
مضاع��ف، کار مضاع��ف نامگذاری ش��ده 
اس��ت، باید ت��الش و اقدامات خ��ود را در 

جهت خدمت رسانی به مردم دوچندان کرده 
تا رضایت بیش از پیش آنان به دس��ت آید. 
مدیرعامل و معاونان آب و فاضالب  استان 
اصفهان همچنین با فرماندار شهرستان سمیرم 
و شهردار و اعضای ش��ورای اسالمی شهر 
ونک دیدار و گفتگو کردند. در این نشست 
کاری، آقای قائدیها، فرماندار سمیرم، با اشاره 
به خشکسالی چند سال اخیر گفت: اگر چه 
س��ال گذشته بیشترین مش��کل را در بخش 
کش��اورزی داش��تیم، اما خوشحالیم از آنکه 
هیچ گونه قطعی آب ش��رب در شهرس��تان 
اتف��اق نیفتاد که این ام��ر، حاصل تالش بی 

وقفه کارکنان آب و فاضالب سمیرم است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکس��یرانی ش��هر اصفهان با بیان اینکه 
عملیات نصب برچس��ب نرخ های جدید 
کرایه تاکس��ی از اول اردیبهس��ت ماه سال 
جاری آغاز می ش��ود گف��ت: نرخ جدید 
کرایه تاکس��ی ها از اردیبهش��ت ماه سال 
ج��اری ش��روع می ش��ود و ب��ا هرگونه 
تخلف��ی که در این خصوص انجام ش��ود 
برخورد جدی خواهد شد.به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری 
اصفهان، علیرضا تاجمیر ریاحی با بیان این 
مطلب اظهار کرد: نصب برچسب نرخ های 
جدید کرایه تاکس��ی از اول اردیبهش��ت ماه 
س��ال جاری انجام می شود.وی با بیان اینکه 
نرخ کرایه تاکس��ی ها در سال جدید به طور 
میانگین 12 تا 15 درصد افزایش یافته است 

گفت: امس��ال برچس��ب نرخ کرایه ها به 
ط��ور رایگان ب��ر روی تاکس��ی ها نصب 
می ش��ود و رانندگان باید مطلع باشند که 
هیچ گونه وجهی را بابت برچس��ب  نه به 
سازمان تاکسیرانی و نه به شرکت ها نباید 

بپردازند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی خاطرنشان 
کرد: همچنین برای نظارت بیشتر و بهتر بر 
عملکرد تاکسی ها برچسب نرخ کرایه ها 
در داخل تاکسی نصب می شود تا مسافران 
راحت تر دسترس��ی داشته باشند و بتوانند 
در صورت مش��اهده هر گون��ه تخلف به 
سرعت موضوع را گزارش دهند.وی تأکید 
کرد: 6 اکیپ بازرس��ی نیز با آمادگی کامل 
بر عملکرد تاکسی ها نظارت خواهند کرد 
تا بیش از نرخ مصوب، از مسافران وجهی 

دریافت نشود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکس��یرانی شهرداری اصفهان از تجهیز 
2 هزار دستگاه تاکسی به تاکسیمتر پیشرفته 
ب��ا عنوان ترازویی ع��ادل، به منظور جلب 
رضایتمندی مسافران و تاکسیرانان خبر داد 
و اع��الم کرد: تاکنون این س��امانه بر روی 
پایانه ها  بی س��یم،  فرودگاه،  تاکسی های 
و راه آهن نصب ش��ده و تا س��ال 90 تمام 
تاکس��ی های ش��هر به این سیستم مجهز 

خواهند شد.
تاجمی��ر ریاحی تصریح کرد: تاکس��ی 
هایی که به تاکس��یمتر مجهز است برای به 
روز ک��ردن، نیاز به پرداخت وجهی ندارند 
و ب��ا هزینه س��ازمان تمام تاکس��یمترها به 

روز رسانی خواهد شد.

   شهرکرد
   خبرنگار زاینده رود

معاون راهس��ازی اداره کل راه و ترابری 
چهارمحال و بختیاری، گفت: در حال حاضر 
بیش از100 کیلومتر جاده در این اس��تان در 
دس��ت احداث، بهسازی و چهارخطه کردن 

است. 
کامران رهی افزود: این میزان مسافت راه 
در دس��ت اجرا در قالب 116 پروژه تعریف 

شده که از این تعداد 80 پروژه راه روستایی، 
30 پروژه راه سازی بین شهری و شش پروژه 

راهداری بوده است. 
وی تعداد نقاط حادثه خیز شناسایی شده 
محورهای ارتباطی اس��تان را 60 نقطه اعالم 
کرد و گفت: هم اکنون حذف 24 نقطه حادثه 

خیز در دست اجرا است. 
وی میزان اعتبار راهسازی سال جاری در 

این استان را 450 میلیارد ریال برآورد کرد.

رضایت 35 هزار میهمان نوروزی از اسکان و خدمات 
ارائه شده در سیلوی شهید خرازی اصفهان

افزایش 7 هزار و 200 مشترک جدید عادی و 
دیماندی به مشترکان برق شهرستان کاشان

تداوم پدیده خشکسالی

بیماری تب برفکی 
و دو میلیارد ریال خسارت در گلپایگان

ارائه تسهیالت بانکی 
جهت توسعه بخش کشاورزی در سال گذشته

کار برداشت باقاال از مزارع کاشان آغاز شد

تار و پود نساجي اصفهان رشته مي شود

تکمیل فرهنگسرای شهرکرد 
منوط به تأمین 34 میلیارد ریال اعتبار

ادامه احیاء و پاسداری از موقوفات واقفان

در خشکسالی سال گذشته؛ 
قطعی آب شرب نداشتیم

برگزاری یادواره شهدای چهارمحال و بختیاری

نماینده اصفهان در مجلس:
بسیاری از صنایع دستی و کهن اصفهان در حال نابودی است

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی:
اعمال نرخ های جدید کرایه تاکسی در اردیبهشت ماه

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نس��اجی 
استان اصفهان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران 
گفت: باال بودن قیمت م��واد اولیه مورد نیاز 
کارخانجات تولیدی و واردات بی رویه انواع 
محصوالت تولیدی نساجی از دیگر کشورها 
را در ح��ال حاضر از عمده ترین مش��کالت 
موجود در این بخش خواند. مظفر چلمغانی 
گفت: 70 درصد م��واد اولیه با وجود تأمین 
بخشی از این نیاز توس��ط مواد اولیه داخلی 
صنعت نساجی با واردات تأمین می شود. وی 
با اش��اره به اینکه عالوه بر واردات مواد اولیه 
نساجی به کشور، محصوالت نساجی مانند نخ 
و پارچه نیز با وضعیت فعلی، بازار داخلی را 
دچار آشفتگی کرده است، افزود: کشورهای 
چین، ترکیه، پاکس��تان و کره از عمده ترین 
کشورهای واردکننده محصوالت نساجی به 
کشور هس��تند. چلمغانی تصریح کرد: چین 
رتبه نخست میزان واردات به کشور را به خود 
اختصاص داده است و این در حالی است که 
محصوالت چینی در مقایس��ه با منسوجات 
داخلی با وجود پایین بودن قیمت، کیفیت قابل 
رقابتی با تولیدات داخلی ندارند. وی قیمت 
باالی انرژی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای 
نس��اجی در داخل را، از دالیل عمده افزایش 
قیمت تمام شده محصوالت داخلی دانست 
و اظه��ار داش��ت: با توجه به اج��رای قانون 
هدفمن��د ک��ردن یارانه ها، مس��ئوالن باید با 
در نظر گرفتن مش��کالت صنعت نس��اجی، 
وضعیت وی��ژه ای را برای این صنعت قائل 
شوند. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی 
اس��تان اصفهان در ادامه یادآور شد: 2 هزار و 
300 واحد تولیدی نساجی در استان اصفهان 

وجود دارد، که 50 هزار نفر در این واحدها به 
فعالیت مشغول هستند. وی صنعت نساجی 
را یک صنعت سودآور و راهبردی در استان 
اصفه��ان خوان��د و تأکید ک��رد: در صورت 
تأمین نیازهای این بخش می توان به افزایش 
اش��تغال زایی در استان کمک کرد. چلمغانی 
بیان داش��ت: در اواخر سال گذشته از حدود 
16 واح��د نس��اجی در ش��هرضا 12 واحد 
متوقف و در کاشان و اصفهان نیز واحدهای 
تولیدی با چنین شرایطی متوقف و یا تعطیل 
ش��دند. وی در ادامه یکی دیگر از مشکالت 
در صنعت نس��اجی را قاچاق کاال نام برد و 
افزود: یکی از دروازه های ورود جنس قاچاق 
به کشور، زاهدان است که روزانه میزان زیادی 
پارچه و منس��وجات قاچاق از این طریق به 
دیگر استانها وارد می شود. دبیر انجمن صنفی 
کارفرمایان نس��اجی استان اصفهان در همین 
زمینه گفت: در اواخر س��ال گذش��ته 40 تن 
نخ از کشور اوکراین به استان اصفهان قاچاق 
ش��ده است. مظفر چلمغانی در ادامه تصریح 
کرد: در نشستی که در سال گذشته با حضور 
فعاالن صنعت نساجی استان، استاندار اصفهان 
و سرپرس��ت بانک های عامل استان برگزار 
شد، مقرر شد واحدهای نساجی که با مشکل 
کمبود نقدینگی و تأمین اعتبار روبه رو هستند، 
با دریافت تسهیالت از سوی بانک ها بخشی 
از مش��کالت خود را حل کنن��د، که تاکنون 
همکاری قابل مالحظه ای از سوی بانک های 
عامل در این زمینه صورت نگرفته است. وی 
گف��ت: در صورتی که صاحب��ان واحدهای 
تولیدی نتوانند با بانک ها در این زمینه به توافق 

برسند، می توانند به استانداری مراجعه کنند.

شهرکرد
خبرنگار زاینده رود

رئیس س��ازمان مس��کن و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری، گفت: تکمیل طرح 
فرهنگسرای بزرگ شهرکرد منوط به تأمین 
34 میلیارد اعتبار است. علی ابراهیمی افزود: 
سازمان مسکن و شهرسازی به عنوان مجری 
طرح از تیرماه س��ال 1383 اقدام به احداث 
فرهنگسرای بزرگ شهرکرد کرده و تاکنون 

34 میلیارد ریال صرف این طرح فرهنگی 
ش��ده اس��ت. وی افزود: این فرهنگسرا با
زیر بنای هفت هزار و 600 مترمربع، مجهز به 
تأسیسات گرمایشی و سرمایشی و دیوارهای 
دو جداره اس��ت و کلیه ضوابط ساختمانی 
در آن رعایت شده اس��ت. وی از پیشرفت 
78 درص��دی این پروژه خبر داد و افزود: با 
اختصاص اعتبار مورد نیاز، این فرهنگسرا به 

بهره برداری خواهد رسید.

امسال نیز چون سالهای گذشته شرکت 
غله و خدمات بازرگانی منطقه ده با فعالیت 
ویژه ای در ایام نوروز با اختصاص فضای 
س��یلوی ش��هید خرازی واق��ع در خیابان 
س��عادت آباد خیابان مصل��ی )آب 250( 
جهت پذیرایی 35 ه��زار میهمان نوروزی 
یک��ی از مراکز موقت اس��کان مس��افران 

نوروزی بود.
در این ایام ش��رکت غل��ه و خدمات 

بازرگانی منطقه ده و ش��هرداری محترم به 
صورت شبانه روزی و به منظور ایجاد رفاه 
و آس��ایش مس��افران نوروزی در محوطه 
سرس��بز و بانشاط سیلوی ش��هید خرازی 

خدمات مختلفی ارائه کردند.
خدم��ات ارائ��ه ش��ده و ل��وازم مورد 
نی��از همچون پت��و، چادر و م��واد غذایی 
در س��یلوی ش��هید خرازی رضایت مندی 

مسافران نوروزی را در بر داشت.

مدیر برق شهرستان کاشان اعالم کرد: در 
سال گذشته 39 کیلومتر شبکه فشار متوسط 
هوایی و 13 کیلومتر ش��بکه فش��ار ضعیف 
هوایی احداث و 137 دستگاه ترانسفورماتور 
نص��ب و 7 ه��زار و 200 مش��ترک جدید 
پذیرفته شد. مهندس زیلوچیان می افزاید: 
برای اجرای پروژه های مذکور 30 میلیارد 
ریال از اعتبارات شرکت توزیع برق استان 

اصفهان هزینه شده است. 
بازس��ازی، ری��گالژ ش��بکه، نص��ب 
تجهی��زات جدید، احداث فیدر و ش��بکه 
20 کیلو ولت جدید، مدیریت روش��نایی، 
کاهش تلفات شبکه، واگذاری بهره برداری 
شهرس��تان کاش��ان به بخش خصوصی از 
دیگر فعالیتهای مدیر برق شهرستان کاشان 

است.

شهرس��تان خوانسار در س��ال زراعی 
جدید رقم 375 میلیمتر بارندگی را تاکنون 
ثبت کرده است. گرچه این آمار نویدبخش 
س��ال زراعی پربرکتی اس��ت، لیکن پیش 
بینی فصلی بارش در س��ه ماهه اول س��ال 
89، که از سوی سازمان هواشناسی کشور 
منتشر شد، حکایت از افت بارشها به کمتر 
از حد نرمال در سال جدید، در بخشهایی 
از مناطق ش��مال غربی استان اصفهان و به 
ویژه شهرستان خوانسار دارد. گفتنی است 

ع��دم بارندگی مناس��ب در س��ال زراعی 
گذش��ته )ثبت رکورد حداکثر 160 میلیمتر 
بارندگ��ی( و به��ره ب��رداری از چاه های 
آب، موجب افت س��طح س��فره های آب 
زیرزمینی شده که در صورت صحت پیش 
بینی س��ازمان هواشناسی کش��ور، نگرانی 
تداوم پدیده خشکس��الی در س��ال جاری 
را افزایش داده، این موضوع زنگ خطری 
برای توجه هر چه بیشتر مردم و مسئوالن 

است.

به گ��زارش رواب��ط عموم��ی مدیریت 
جهادکشاورزی شهرستان گلپایگان، به دلیل 
ش��یوع بیماری تب برفک��ی در جمیعت دام 
س��بک در شهرس��تان گلپایگان، بیش از دو 
هزار رأس از گوسفندان نابالغ )بره و بزغاله( 
تلف ش��ده اند.  دکتر غفاری رئیس ش��بکه 
دامپزش��کی ای��ن شهرس��تان گف��ت: این 
بیماری حدوداً از اواخر اس��فند ماه 88 در 
برخی از مناطق عربستان و پشتکوه شیوع 
پی��دا کرده و با توجه ب��ه اینکه در دی ماه 
88 طی طرح فاز 20، جمعیت دام سنگین 

و سبک شهرستان واکس��ینه شده، ولی به 
 A-O خاطر ش��یوع تحت س��ویه جدید
این بیماری در این شهرس��تان ش��یوع پیدا 
کرده اس��ت و تاکنون موج��ب تلفات دو 
هزار رأس گوسفندان نابالغ شامل بره ها و 
بزغاله ها در این شهرستان شده است. وی 
افزود: این بیماری مس��ری است و احتمال 
ادامه بیم��اری و تلف ش��دن در روزهای 
آینده وجود دارد. وی خس��ارت وارده به 
جمعیت دام س��بک شهرس��تان را تاکنون 

حدود دو میلیارد ریال اعالم کرد.

بنا به گزارش مس��ئول ط��رح و برنامه 
جهادکش��اورزی شهرستان نطنز، طی سال 
گذش��ته مبلغ 124 میلیارد ریال تسهیالت 
بانک��ی س��رمایه ای و در گ��ردش ب��رای 
توس��عه عوام��ل تولی��دات کش��اورزی و 
اش��تغالزایی به بانکهای عامل بخش های 
مرکزی و بادرود از توابع شهرس��تان نطنز 

معرفی شده است. 
وی توضیح داد: این تسهیالت از محل 

تبصره ه��ا و بنگاه ه��ای کارآفرین و منابع 
دیگر برای افزایش سطح زیر کشت، کیفیت 
تولید، باالبردن راندمان آب و مکانیزاسیون 
و سایر عوامل کشاورزی هزینه شده است. 
مسئول طرح و برنامه جهادکشاورزی نطنز 
گف��ت: اعتبارات و تس��هیالت بانکی بدنه 
بخ��ش کش��اورزی را تقوی��ت می کند و 
موانع و کمبودهای مالی را برای اشتغال در 

کشاورزی کاهش می دهد.

مدیر جهادکش��اورزی شهرستان کاشان 
گفت: کار برداش��ت باق��اال از 250 هکتار از 
اراضی منطقه کاشان آغاز ش��د. جواد امانپور 
با اعالم این خبر میزان س��طح زیر کشت این 
محص��ول در منطقه کاش��ان را 250 هکتار و 
متوسط برداشت این محصول از هر هکتار را 
15 تن اعالم کرد. وی افزود: 3 هزار و 750 تن
 محصول باقاال امس��ال از مزارع شهرس��تان 
کاشان برداشت، خواهد داشت. امانپور متوسط 
ف��روش هر کیلو باقاال را 3 هزار و 500 ریال 
و درآمد حاصل از این محصول را 13 میلیارد 
و 125 میلی��ون ریال اعالم ک��رد. وی یادآور 
شد: بیشترین سطح زیر کشت این محصول 
در منطقه کاش��ان در مزارع شهر مشکات و 
محمودآباد است. باقاال حاوی ویتامین های
 آ، ب، ث و ام��الح مفی��دی از جمله آهک، 
فس��فر، آهن و غیره اس��ت. به همین علت 

در گروه خوراکی های خون س��از قرار دارد 
و مغز اس��تخوان ها را نی��ز تقویت می کند. 
باقاال اثری نیروبخ��ش دارد و در مبتالیان به 
برونش��یت ایجاد خلط می کند. ضمناً باقاال 
کلی��ه ها را تقوی��ت کرده و به ری��ه ها نیرو 
بخشیده و سلول های مغز استخوان را فعال 
می س��ازد. این خوراکی زود هضم بوده و به 
سرعت از معده می گذرد و با خود فضوالت 
را نیز به س��هولت دفع می کند. ضمناً سینه و 
ریه را پاک و تقویت و س��رفه های خش��ک 
را درمان می کند. افرادی که به بیماری هایی 
نظی��ر کلس��ترول، تصلب ش��رائین، ضعف 
حافظه، آترومی، افسردگی، اسید اوریک، سر 
درد، میگرن، نفخ،  دل درد، مالیخولیا، سنگ 
اورات، خارش پوس��تی، فشار خون، صرع، 
باد فتق، احتقان و یبوست مبتال هستند نباید 

در خوردن باقاال زیاده روی کنند.

استاندار اصفهان:

اعتبار پروژه مصالی 
اصفهان در قانون

 پیش بینی شده است

اصفهان

شهرکرد

کاشان

خوانسار

گلپایگان

نطنز

کاشان

شهرکرد

شهرکرد

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان اصفهان

احداث و بهسازی 100 کیلومتر جاده درچهارمحال وبختیاری 
ماهی دار کردن دریاچه های نجف آباد

شهرس��تان  جهادکش��اورزی  مدیریت 
نجف آب��اد با همکاری مدیریت ش��یالت 
اس��تان در س��ال جاری اقدام به رها سازی 
تعداد 25 هزار قطعه بچه ماهی از گونه های 
کپور ماهیان، در 6 دریاچه مستعد شهرستان 
ک��رد. وی ه��دف از اجرای ای��ن طرح را 
استفاده بهینه و چند منظوره از استعدادهای 
آبی موجود در شهرس��تان، افزایش مصرف 
س��رانه ماهی و تولید قابل توجه گوش��ت 

س��فید ماهی ن��ام برد. مس��ئول ش��یالت 
شهرستان نجف آباد اعالم کرد: بچه ماهیان 
رها سازی شده از گونه های کپور معمولی، 
کپ��ور علفخوار و کپ��ور نف��ره ای با وزن 
متوسط 15 گرم بوده که پیش بینی می شود 
در پایان دوره پرورش )زمستان 1389( در 
حدود 20 تن ماهی برداش��ت شود. اعتبار 
تخصیص داده شده جهت اجرای این طرح 

حدود 25 میلیون ریال است.

نجف آباد
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مکع��ب روبیک یک پازل مکانیکی اس��ت که 
در سال 1974 توس��ط ارنو روبیک مجسمه ساز و 
پرفس��ور معماری در کشور مجارستان اختراع شد. 
مکعب روبیک در چه��ار نوع مختلف وجود دارد: 
2×2×2 که به مکعب جیبی معروف است، 3×3×3 
رای��ج ترین مکع��ب روبیک، 4×4×4 ک��ه به انتقام 
روبیک معروف است و در آخر نوع 5×5×5 یا مکعب 
حرفه ای. نوع 3×3×3 آن که رایج ترین آنهاست 9 
س��طح مربع ش��کل در هر طرف دارد، در مجموع 
پنجاه و چهار سطح می شوند که به اندازه بیست و 
هفت مکعب کوچک به هم چسبیده فضا را  اشغال 
می کند. سطح مکعب روبیک را شش رنگ پوشانده 
 اس��ت، هر وجه یک رنگ. مخت��رع آن نام مکعب 
جادویی را برای آن انتخاب کرد که در سال 1980 
با نام مکعب روبیک در جهان پخش شد و می توان 
گفت که پرفروش ترین اس��باب بازی جهان است. 
مرت��ب کردن این مکعب کاری بس��یار جالب ولی 
در عین حال طوالنی و وقت گیر اس��ت. خیلی ها 
نم��ی توانند بع��د از به هم ریخت��ن مکعب دوباره 

درستش کنند. 
اگ��ر می خواهی��د مکع��ب را در 20 ثانیه حل 
کنید، این روش به درد ش��ما نم��ی خورد و کمی 
وقت گیر است. اما برای افراد مبتدی بسیار مناسب 

است.
قب��ل از ش��روع، باید برای یک س��ری چیز ها 

نشانه قرار بدهیم :
U  وجه باالیی

D  وجه زیری
L  وجه چپ

R  وجه راست
F  وجه رو به رویی

B  وجه پشتی
میتوانیم هر وجه مکعب را س��اعت گرد یا غیر 
س��اعت گرد، بچرخانیم. )که البته با توجه به مرکز 

هر وجه جهت چرخش را مشخص می کنیم(
U نام حرکت های مختلف در

 U ،چرخش 90 درجه به صورت س��اعت گرد
نامیده می شود.

چرخش 90 درجه به صورت غیر ساعت گرد، 
U نامیده می شود.

چرخش 180 درجه U2 نامیده می شود.
ب��رای هر قطعه تکی از 2 یا 3 حرف اس��تفاده 
می کنیم. برای نام بردن قطعه هایی که در کناره ها 
ق��رار دارند، نام دو وجه را اس��تفاده می کنیم. مثاًل 
ن��ام قطعه ای که در وجه پایینی و در س��مت چپ 
مکع��ب ق��رار دارد DL، اس��ت. ن��ام قطعه های 
گوش��ه هم به همین صورت است ولی از 3 حرف 
اس��تفاده می کنیم. مثال قطعه ای که در وجه باالیی 
و رو ب��ه رویی و راس��تی قرار دارد URF اس��ت.

مراحل مختلف مرتب کردن مکعب 
1- ایجاد یک شکل بر روی اولین وجه.

2 - قرار دادن خانه های گوشه وجه اول.
3 - ق��رار دادن خانه ه��ای کن��اری الی��ه وس��ط 

مکعب.

4 - ایجاد یک شکل بر روی وجه پایینی.
5 - قرار دادن خانه های گوشه وجه پایین.

در خط های آبی، به دلیل اینکه نوش��ته فارسی - 
انگلیس��ی اس��ت، عالمت اِ آخرین ح��رف به اول 

پریده ! 
مرتب کردن وجه اول

اول از هم��ه ی��ک رنگ را انتخ��اب کنید)مثاًل 
 U س��فید(مکعب را بچرخانید تا مرکز س��فید در

قرار بگیرد.
توج��ه کنی��د ک��ه در مکع��ب 3X3X3، تمام 
خانه ه��ای مرکزی به ه��م متصل هس��تند و مثاًل 
همیشه رنگ زرد در طرف راست رنگ سفید قرار 

دارد.
اول از همه می خواهیم خانه های کناری را در 

جای خودشان قرار دهیم.
برای این خانه ها چند حالت داریم :

- خان��ه با رن��گ س��فید در D ق��رار دارد. D را 
بچرخانی��د تا قطعه مورد نظر دقیق��ًا زیر جایی که 
باید برود، قرار گیرد )در وجه U ( اگر بخش سفید 
در D اس��ت، F2  را امتحان کنید. اگر بخش سفید 
در D نیس��ت،D R F R  را امتحان کنید. )از چپ 

به راست(
 F ،است. یا F خانه با رنگ س��فید در الیه میانی -

را امتحان کنید تا به حالت قبل برگردید.
- خانه با رنگ س��فید در جای درس��ت قرار دارد، 
ولی اش��تباهی چرخیده اس��ت )طرف سفید آن در 
U نیس��ت( F2 را امتح��ان کنید و ب��ه حالت های 

قبل برگردید.
پس از آن، باید گوش��ه ها را مرتب کنیم. برای 

هر کدام از 4 گوشه 6 حالت اصلی وجود دارد :
- قطعه گوش��ه در جای درست است. کاری انجام 

ندهید.
- قطعه گوشه در جای درست است، ولی اشتباهی 
چرخیده است و نیاز دارد که به صورت ساعت گرد، 
بچرخ��د. مکعب را برگردانید تا قطعه مورد نظر در 
URF قرار گیرد و F D F، D، FDF را امتحان کنید.
- قطعه گوشه در جای درست است، ولی اشتباهی 
چرخیده است و نیاز دارد که به صورت غیر ساعت 
گرد بچرخد. مکعب را برگردانید تا قطعه مورد نظر 
در URF ق��رار گی��رد و R، D، RDR، D، R را 

امتحان کنید.
- قطعه گوش��ه در D قرار دارد.D  را بچرخانید تا 
قطعه م��ورد نظر دقیقًا در زیر جایی که می خواهد 
ب��رود قرار گیرد. اگر بخش س��فید در زیر اس��ت 
و مقص��د آن قطعه URF اس��ت )یعنی مکعب را 
 RDR، D2 )جوری بگیرید که مقصد آن جا باشد

R R، D را امتحان کنید.
- قطعه گوش��ه درD  و بخش س��فید آن در طرف 
 URF چپ اس��ت. ف��رض می کنیم که قطع��ه به

می رود،F D F  را امتحان کنید.

- قطعه گوش��ه در D اس��ت و بخش سفید آن در 
طرف راس��ت اس��ت. فرض می کنیم که قطعه به 

URF می رود R، D، R را امتحان کنید.
ش��ما االن باید یک وجه را کامل کرده باش��ید. 

این مرحله نسبتًا آسان بود.
قطعات باقی مانده در الیه میانی

U  کامل شده است و ما باید قطعات الیه میانی 
را کامل کنیم.

4 حالت وجود دارد :
ج��ای  در  نظ��ر  م��ورد  قطع��ه   -
چرخی��ده  درس��ت  و  اس��ت  درس��ت 
- قطعه مورد نظر در جای درست است ولی اشتباه 
چرخیده. در این حالت ش��ما باید طبق دستورات 
بعدی یک قطعه دلخواه را جایگزین این قطعه کنید 

و باز طبق دستور، آن را سر جایش برگردانید !
- قطع��ه مورد نظر در جایی اش��تباه در الیه میانی 
قرار دارد. در بیش��تر موارد، ای��ن قطعه را ول کنید 
)!( و وقتی که در D قرار گرفت، آن را سر جایش 
بگذارید )وقتی که قطعه درست به آنجا بیابد، قطعه 
اشتباهی خودش به D می رود !(. اگر فقط 2 قطعه 
دارید که هر یک در جای دیگری اس��ت، باید یک 
قطع��ه دیگر را جایگزین یکی از آن ها کنید و بعد 

طبق دستور عمل کنید !
- قطع��ه م��ورد نظ��ر در D اس��ت. ف��رض کنید 
 B و A می خواهی��د قطع��ه ای که به رنگ ه��ای
است را در جای درستش در الیه میانی قرار دهید. 
چک کنید که A بر D واقع شده است یا B فرض 
می کنی��م A بر روی D قرار دارد. D را بچرخانید 
تا قطعه مورد نظر در جای مخالف نس��بت به مرکز 
A قرار بگیرد. )اگر مرکز A روی F است، قطعه ما 
باید در DB قرار بگیرد.( حاال مکعب را برگردانید 
تا س��فید در U و وجهA، رنگ در F قرار بگیرند. 
کدام طرف قطعه  A-B رنگ، وجه B رنگ است؟ 
اگ��ر مرک��ز B در L اس��ت، F D L D، D F را 
 R،D،R،D، ،است R در B امتحان کنید. اگر مرکز

FDF   را امتحان کنید.
حاال 3/2 مکعب شما مرتب شده است و وارد 

بخش های سخت شده اید !
اما اگر می خواهید بقیه مکعب را مرتب 

کنید باید تا پنجشنبه آینده صبر کنید...

گوناگون

عریض ترین آبشار جهان
 )Khone( عریض ترین آبش��ار جهان خن
در الئوس اس��ت که عرضی برابر 10/8 کیلومتر 
و ارتفاعی بین 15 ت��ا 21 متر دارد. دبی آب این 
آبشار 42 هزار و پانصد مترمکعب بر ثانیه است.

 باالترین مقادیر بارش در دنیا 
بیش��ترین مقدار بارندگی 24 س��اعته در دنیا 
در تاری��خ 7 ژانوی��ه 1966 در جزایر رئونیون با 
بارش��ی مع��ادل 1852 میلیمت��ر در روز رخ داد. 
رکورد هفتگی و ماهانه بیش��ترین مقدار بارندگی 
در دست چراپونچی در ارتفاعات هیمالیاست. در 
فاصله زمانی 12 تا 19 مارس 1952 مقدار بارش 
در چراپونچی به میزان 5003 میلیمتر گزارش شد. 
در ماه جوالی 1861 ارتفاع بارش در چراپونچی 
به 9300 میلیمتر رس��ید. این میزان بارش ماهانه 

تقریبًا 40 برابر بارش ساالنه ایران است.
وضعیت دنیا در پنجاه میلیون سال آینده

در ای��ن مدت اقیانوس اطلس به ویژه اطلس 
جنوبی و همچنین اقیانوس هند به بزرگ ش��دن 
ادامه خواهد داد و در عوض از وس��عت اقیانوس 
آرام کاسته خواهد شد. اس��ترالیا به طرف شمال 
ش��رق انحراف پیدا می کن��د و در مجاورت قاره 

آسیا قرار خواهد گرفت. 
قس��متی از آمری��کای ش��رقی از مح��ل دره 
ریفت��ی از بقیه آن جدا ش��ده و به طرف ش��مال 
ش��رق  حرکت خواهد کرد. دری��ای مدیترانه به 
تدریج کوچکتر ش��ده و خلیج گاس��کونی بسته 

خواهد شد. 
قس��متی از کالیفرنی��ا ک��ه در غرب گس��ل 
س��ن آندرس��اس قرار گرفته از قاره امریکا جدا 
ش��ده و ب��ه طرف ش��مال حرکت خواه��د کرد. 
در ده میلی��ون س��ال اول دیگ��ر ل��س آنجل��س 
خواه��د  ق��رار  سانفرانسیس��کو  ردی��ف  در 
داش��ت و ت��ا 60 میلیون س��ال دیگر به آالس��کا 

خواهد رسید. 
یخچال های زمین

عرقچین یخچالی )Ice Cap( قطب جنوب 
38 میلیون س��ال پیش )معادل عهد زمین شناسی 
الیگوس��ن( به وجود آمده اس��ت. در 3/2 میلیون 
س��ال پیش در اطلس و آرام نیز یخچالهائی ظاهر 
شدند، اما یخچالی شدن در عرضهای جغرافیائی 
باال را به 10 میلیون س��ال پیش نسبت می دهند. 
ام��روزه فقط یک دهم کره زمین از یخ پوش��یده 
شده اس��ت اما مطالعات نشان داده که کره زمین 
چندی��ن دوره یخچالی را تجربه کرده اس��ت. در 

زمانهای یخچالی شده کره زمین ایران در شرایط 
باران��ی بوده و خط برف 800 متر پایین تر از حد 
فعل��ی و مقدار بارندگی 3 ت��ا4 برابر مقدار فعلی 

بوده است.
عمیق ترین چاه جهان

در 29 آگوس��ت 1981 شوروی سابق عمیق 
ترین چاه جهان به عمق 35 هزار و 371 فوت را 
حفر کرد. در طی این مراحل حفر چاه مش��اهده 
ش��د که در عمق 22 هزار پائی با وجود حرارت 
بس��یار زیاد، نش��انه های��ی از زندگ��ی گیاهی و 

جانوری کشف شد.
بزرگترین دریاچه دنیا

دری��ای خزر بزرگترین دریاچه دنیاس��ت که 
به دلیل بزرگی آن به نام دریا ش��ناخته می شود، 
اگرچه به آبه��ای آزاد راه ندارد. این دریاچه یک 
گودی بزرگ در مشخصات جغرافیائی 36  تا 48 
درجه شمالی به طول 1200 کیلومتر و بین 48 تا 
50 درجه ش��رقی به عرض بیش از 326 کیلومتر 
گس��ترش دارد و حجم ای��ن دریاچه حدود 400 

هزار کیلومتر مکعب است. 
مس��احت حوزه آبخیز )آبری��ز( دریای خزر 
36 میلیون کیلومتر مربع است که بیشترین بخش 
آن را مناط��ق جنگلی و جلگه ای زیرحوزه ولگا 
و اورال در ب��ر می گی��رد و کمتری��ن بخش آن 
جنگلهای کوهستانی و صحاری قفقاز است. دبی 
آب ولگا 80 تا 85 درصد کل آب س��طحی خزر 

را تشکیل می دهد.
بزرگترین غار جهان

بزرگترین غار جهان، غار س��اراواک است که 
در لوبانگ نازیب باگوس، در پارک ملی گانونگ 
موس��اژاواک قرار دارد. این غار در س��ال 1980 
کش��ف شد و طول آن 700 متر و عرض آن 300 
متر اس��ت. ارتفاع هیچ نقطه ای از این غار کمتر 

از 70 متر نیست.
بزرگترین کوه یخ 

بزرگتری��ن کوه ی��خ یکپارچه ک��ه در قطب 
جن��وب واقع اس��ت، بیش از 31 ه��زار کیلومتر 
مربع اس��ت. ط��ول آن 335 کیلومتر و عرض آن 
57 کیلومتر است. بدین ترتیب اندازه آن از کشور 

بلژیک بزرگتر است.
موتور چرخه هیدرولوژی   

موتور چرخه هیدرولوژی نیز هسته ای است. 
انرژی م��ورد نیاز چرخه هیدرولوژی از تشش��ع 
خورش��یدی تأمین می ش��ود که از واکنش های 

هسته ای داخل خورشید پدید می آید.

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

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/15

شماره: 890010 ک 105
چ��ون آقای احمدرضا عبدالهی فرزند علی اصغر ش��کایتی علیه آقای مس��لم 
باقری فرزند حس��ین مبنی بر تحصیل مال نامش��روع مط��رح نموده که پرونده 
آن ب��ه کالس��ه 890010 ک 105 ای��ن دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 
89/2/26 س��اعت 9 صب��ح تعیین ش��ده نظر ب��ه اینکه متهم مجه��ول المکان 
میباش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
462/ م الف

مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم آن 

شماره: 890044 ح/4
تاریخ: 1389/1/19

از دفتر ش��عبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر در پرونده 
مطروحه کالس��ه 890044 ح 4 به آقایان 1- امیرمس��عود نوری 2- سید اصغر 
هاش��می خواندگان پرونده ف��وق الذکر که مجهول المکان اعالم ش��ده اند و 
خواهان آن 1- جواد 2- جالل 3- حمید 4- ش��هربانو 5- طیبه 6- ندا همگی 

شهرت نوری فرزندان حیدر و خانم فاطمه خیامیان پاقلعه فرزند احمد 
بخواسته: ابطال سند مالکیت پالک ثبتی 173/459 

و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید. که برای جلسه رسیدگی روز 
دوش��نبه مورخ 89/3/10 س��اعت 11/30 صبح در دادگاه شعبه چهارم عمومی 
حقوقی دادگس��تری خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید 
بصورت کتبی قبل از موعد مقرر دادگاه بدفتر مربوطه اعالم و ارسال دارید واال 
تصمی��م مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابًا رأی صادر خواهد نمود و جهت دریافت 
نس��خه ثان��ی و برگ دادخواس��ت و ضمائم آن بدفت��ر دادگاه مربوطه مراجعه 
نمای��د. این آگهی وفق ماده 73 آیین دادرس��ی مدنی در یک نوبت در یکی از 

روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود.
618/ م الف 

شایان- مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1389/1/17
شماره: 35/89

در خصوص پرونده کالس��ه 35/89 خواهان محسن اشجعی دادخواستی مبنی 
ب��ر مطالبه مبلغ س��یزده میلیون و هفتصد و هفتاد هزار ری��ال به انضمام مطلق 
خس��ارات وارده اعم از هزینه دادرس��ی و بدواً صدور قرار تأمین خواس��ته به 
طرفی��ت معصومه بهاءلو هوره تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز 
دوشنبه مورخ 89/3/3 ساعت 8 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه 
ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
607/ م الف

مدیر دفتر هفت مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 1389/1/19

شماره: 870501 د/ 28
نظ��ر به اینک��ه آقایان رضا امین الرعای��ا فرزند ابراهیم به اته��ام ایراد و صدمه 
غیرعمدی بدنی ناش��ی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وصف فرار از صحنه 
تصادف از طرف این دادیاری تحت تعقیب هس��تند و ابالغ احضاریه بواس��طه 
معلوم نبودن محل اقامت آنها ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 115 
قانون آئین دادرس��ی کیفری مصوب 1378 مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 28 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان به آدرس خیابان کهندژ- دادسرای شماره 2
جهت پاس��خگوئی به اتهام خویش حاضر شوند، در صورت عدم حضور پس 

از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
547/ م الف

کورش کریم زاده- دادیار شعبه 28 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 89/1/19

شماره:139/89 ح /10
آقای محمود عرب حصاری دارای شناس��نامه شماره 747 به شرح دادخواست 
به کالسه 139/89 ح/ 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی عرب حصاری بشناسنامه 32584 در 
تاری��خ 88/11/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به هفت پسر و دو دختر و یک عیال به نامهای ذیل ؛
1- مجتبی عرب حصاری ش.ش 615 )پسر متوفی(
2- محمد عرب حصاری ش.ش 936 )پسر متوفی(

3- منصور عرب حصاری ش.ش 1193 )پسر متوفی(
4- مسعود عرب حصاری ش.ش 615 )پسر متوفی(
5- محمود عرب حصاری ش.ش 747 )پسر متوفی(
6- ابراهیم عرب حصاری ش.ش 968 )پسر متوفی(

7- منوچهر عرب حصاری ش.ش 245 )پسر متوفی( 
8- مهناز عرب حصاری ش.ش 171 )دختر متوفی(
9- مهری عرب حصاری ش.ش 459 )دختر متوفی(

10- زینب حسین نهاوندی ش.ش 876 )عیال متوفی( و الغیر.
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.
543/ م الف

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 89/1/21

شماره: 156/89 ح / 10
خانم گیتی عالی پور دارای شناس��نامه ش��ماره 926 به ش��رح دادخواس��ت به 
کالسه 156/89 ح/ 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان بهرام تیموری آغچه بشناسنامه 770 در تاریخ 
88/12/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به سه پسر و یک دختر و همسر به شرح ذیل می باشند؛
1- هومان تیموری آغچه به ش ش 51077 )فرزند متوفی(

2- پژمان تیموری آغچه به ش ش 568 )فرزند متوفی(
3- پیمان تیموری آغچه به ش ش 1016 )فرزند متوفی(

4- لیال تیموری آغچه به ش ش 2235 )فرزند متوفی(

5- گیتی عالی پور به ش ش 926 همسر متوفی و الغیر.
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک ماهی یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک م��اه به دادگاه تقدی��م دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
570/ م الف

فانیان- رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
اخطار اجرایی

تاریخ: 89/1/21
شماره: 293/88 ش ح/ 28

بموجب رأی ش��ماره 917 تاریخ 88/11/25 حوزه 28 ش��ورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه آقای سید مسعود علوی 
نش��انی محل اقامت: مجهول المکان محکوم اس��ت به: حضور در دفتر شرکت 
عمران آبش��ار اسپادانا و انتقال امتیاز قرارداد ش��ماره 02086/ 152/ ک مورخ 
77/2/30 در حق خواهان آقای رمضانعلی کوزه دانی نشانی محل اقامت: آبشار 

سوم، ابتدای دنارت، جنب کانال آب
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف اس��ت: پس از ابالغ این اخطار اجرایی 
ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
ب��ه و یا انجام تعهد و مف��اد رأی بدهد در غیر این صورت پرونده جهت اقدام 

قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
600/ م الف

شورای حل اختالف شعبه 28 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به: خوانده

خواهان سید حسن حسینی بهشتیان فرزند اسماعیل
دادخواستی به طرفیت ناصر مالوردی فرزند فتح اهلل 

مبنی بر مطالبه تقدیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 
اول دادگاه حقوق��ی اصفهان ارجاع و به کالس��ه 1015/88 ح/ 1 ثبت و وقت 
رس��یدگی آن برای تاریخ 89/3/17 ساعت 11 تعیین شده که به علت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگه��ی می گردد تا خوانده از تاریخ نش��ر آگهی ظرف ی��ک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت دارد و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شود.
425/ م الف 

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/14

شماره: 881299 ک 110
چون خانم زهرا صادقیان رنانی فرزند محمدحس��ین شکایتی علیه آقای غالمرضا 
سلطانی فرزند احمد مبنی بر ترک انفاق نسبت به فرزندان مطرح نموده که پرونده 
آن به کالس��ه 881299 ک 110 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/3/1 
ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.426/ م الف
مدیر دفتر شعبه 110 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 88/12/25

شماره: 881523/ ب 14
نظر به اینکه آقای هوش��نگ ناصری کریم وند به اتهام س��رقت گوش��ی همراه 
حس��ب ش��کایت آقای علیرضا امینی فرزند امین از طرف این بازپرسی تحت 
تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن 
نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عموم��ی و انق��الب در ام��ور کیفری مراتب ب��ه نامبرده ابالغ ت��ا ظرف مدت 
یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان مجتمع ش��ماره 5 خیابان قائمیه ساختمان آگاهی جنوب جهت 
پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه 

از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد. 582/ م الف
صنعتگر- مدیر دفتر بازپرسی شعبه چهاردهم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/9

شماره: 881348 ک 104
چون آقای اکبر قدیری فرزند رضا ش��کایتی علیه آقای عظیم اندیش��ه مبنی بر 
خیانت در امانت یکدستگاه خودرو پراید مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
881348 ک 104 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/3/16 ساعت 
11 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 
180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوب��ت 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. 427/ م الف
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
تاریخ: 88/12/24

شماره: 880539 ب 9
بدینوس��یله اعالم می گردد خانم عصمت قمشه دستجردی شکایتی علیه آقای 
رضا عس��گریان مجهول المکان دائر بر عدم ثبت واقعه ازدواج به این بازپرسی 
تسلیم و با کالسه 880539 ب 9 ثبت گردیده که از مشتکی عنه ظرف یکماه از 
تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت بحضور می شود و با تجویز ماده 115 
قانون آئین دادرس��ی کیفری این آگه��ی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی 

اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
459/ م الف

مدیر دفتر شعبه 9 بازپرسی اصفهان- مجتمع بهارستان 

آگهی احضار
چون آقای سیداحمد کتابی پور فرزند سیدعلی شکایتی علیه آقای جواد چوپانی 
فرزن��د جعفرقلی مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاش��ی مطرح نموده 
که پرونده آن به کالس��ه 881210 د2 این دادی��اری ثبت گردیده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می گردد 
و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی به این 
دادیاری به نش��انی اصفهان- خ 22 بهمن- مجموعه اداری امیرکبیر- دادسرای 
عموم��ی و انقالب اصفهان )مجتمع ش��هید توالیی( مراجعه نماید، در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.456/ م الف
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 



از ای��ن پس گردش��گرانی که امکان س��فر به اصفهان را ندارن��د می توانند به صورت 
مجازی از طریق پورتال سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
ب��ه آدرس اینترنتی www.isfahancht.ir این مجموعه ارزش��مند را که به ثبت جهانی 

یونسکو رسیده، مشاهده کنند.
»اس��فندیار حی��دری پور« با بیان این خبر افزود: این می��دان مجموعه ای ارزنده ای از 
بناهایی اس��ت که تلفیق ش��گفت انگیز هنر و معماری را در برابر چش��م بیننده به نمایش 
می گذارد و آثار ارزشمندی چون مسجد جامع عباسی، مسجد شیخ لطف اهلل، عمارت عالی 

قاپو و بازار بزرگ، بر زیبایی این میدان افزوده است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی اصفهان تأکید کرد: دفتر آمار و فناوری اطالعات سازمان 
در جهت معرفی این آثار ارزشمند جهانی با استفاده از تکنولوژی روز امکان مشاهده تصویر 

زنده میدان امام اصفهان را از باالی سر درقیصریه فراهم کرده است.
 ام��روزه ای��ن مجموعه بی نظیر با ابعادی به طول520 در 160 متر مربع به عنوان یکی از 
شاهکارهای معماری ایران حائز اهمیت است و ویژگیهای معماری و هنری بناها، هریک چون 

نگینی در یکی از اضالع جنوبی، شمالی، شرقی و غربی آن جلوه گری می کنند.

   معصومه شهباز
موسیقی ردیفی، یکی از پررنگ 
تری��ن میراث معنوی ای��ران و مادر 
موسیقی ردیفی کش��ورهای آسیای 
میانه اس��ت؛ ردیف های��ی که رمز 
ماندگاریشان داشتن غالب احساسات 

تکرارپذیر آدمی است.
ش��ور، ماهور، همایون، سه گاه، 
چهارگاه. نوا و راست پنجگاه، هفت 
دس��تگاه اصلی و اصفه��ان، ابوعطا، 
بیات ترک، افشاری و دشتی، پنج آواز 
موسیقی اصیل ایرانی هستند. هرکدام 
از این آوازها دارای روح و اندیش��ه 
خاص خود هس��تند؛ به عنوان مثال 
افشاری دارای درون مایه خزن است 
و تنها در ای��ن غالب به اوج زیبایی 
و گیرایی می رس��د. شعر ایرانی که 
خود ماهیت موس��یقایی داشته و در 
مکتب شعرایی چون حافظ و موالنا 
پرورانده ش��ده جان مایه موس��یقی 

اصیل ایرانی اس��ت؛ از این رو در آفرینش های موس��یقایی ظرافت در انتخاب اش��عار با 
توجه به درون مایه ابیات آن برای آوازها که هرکدام نیز در یک غالب می نشیند از اهمیت 
باالیی برخوردار است؛ تا آنجا که عدم توجه به این مهم، ماندگاری اثر خلق شده را تنزل 
می دهد. از س��ویی در س��ال های اخیر نه تنها ش��اهد آفرینش اثرهای ماندگار نبوده ایم؛
 بلکه شاهد نوآوری هایی بدون پشتوانه کارشناسی و در عین بی توجهی به روح و ابعاد 
موسیقی اصیل ایرانی بوده ایم و این در حالی است که موسیقی اصیل ایران به ورطه تکرار 
و تقلید نیز افتاده اس��ت. دانش کافی، پرداختن به روح موسیقی اصیل ایرانی و قوه ابتکار 
در نوآوری و آفرینش یک اثر موس��یقایی ماندگار دو اصل مهم به ش��مار می روند. نبود 
دانش کافی قوه ابتکار را هم دچار اش��تباه کرده و همان طور که قباًل اش��اره شد نوآوری 
بدون پش��توانه کارشناس��ی را می آفریند. این فرآیند در درازمدت اثرات نامطلوبی را بر 
موس��یقی ایرانی خواهد داش��ت. اما در چرایی این موضوع مهمترین دلیل، عدم پشتوانه 
موس��یقی اصیل ایرانی در غبار بی توجهی ها است که شاید بتوان یکی از انتخابات آن را 

دانش ناکافی از موسیقی اصیل ایران دانست.
حف��ظ موس��یقی اصیل ایران��ی و توجه به آن به عن��وان میراث معن��وی ملی نیازمند 
واکاوی، آس��یب شناسی و پشتیبانی اس��ت. قطعًا ثبت ردیف های موسیقی اصیل ایرانی 
بسیار ارزشمند است؛ ولی این به تنهایی کافی نیست و نمی تواند ضمانتی برای حفاظت 
از ای��ن میراث فرهنگی باش��د. رفع دغدغه های هنرمندان، داش��تن ن��گاه باز فرهنگی و 
معرفی و آش��نایی جامعه جوان با موس��یقی ارزش��ی و اصیل ایرانی از طریق رسانه های 
دیداری و ش��نیداری به صورت مدون و برنامه ریزی ش��ده همه و همه در سایه حمایت 
و عنایت کافی مس��ئوالن ذیربط و اصحاب موس��یقی در حفاظت از این میراث فرهنگی 
معنوی مؤثرتر خواهد بود. مجید جهاندار، پژوهش��گر موس��یقی ردیفی ایرانی است. وی 
نب��ود اقدام��ات کافی در دفاع از داش��ته هایمان و همچنین ضعف خودب��اوری در زمینه 
موسیقی را دالیل مهجور شدن موسیقی اصیل ایرانی می داند و می گوید: موسیقی ما آن 
چیزی است که در تاریخ ما ایرانیان اتفاق افتاده و با حس و حال مردم ایران عجین بوده 
اس��ت. این موس��یقی در طول تاریخ هم درمانگری داشته و هم ویرانگری. موسیقی یعنی 
نظم و تکرار و تکرار و نظم و اطالع نداشتن از مصداق های پیدایش این موسیقی باعث 

ویرانگری آن شده است.
وی معتقد است بیشتر هنرمندان موسیقی اصیل ایرانی که در حال حاضر تعدادشان بیشتر 
از هر زمان دیگر است، در مرحله تقلید که مرحله ای از فراگیری موسیقی است مانده اند و به 
مرحله ابتکار نرسید اند. جهاندار بیان می کند: ما در شعرمان نیما داشته ایم، اما در موسیقی مان 
خبری از نیما نیست؛ ایراد ما این است که الیه بیرونی موسیقی را دور می زنیم؛ اگر به درون 
می رفتیم و به بطن آن توجه می کردیم داس��تان این گونه نبود. جهاندار اضافه می کند: گاهًا 
ردیفی انتخاب می شود و یک تقویت کننده به نام نت روی آن گذاشته می شود تا آن ردیف 
از فراموش��ی نجات یابد و این یک الیه بیرونی خواهد بود و از احس��اس و تفسیر آن خبری 

نیست. موسیقی ما دچار تکرار شده و این یک دور باطل است.
جهاندار در تعریف موسیقی بیرون و درون، موسیقی بیرونی را چارچوب و موسیقی 
درونی را پیام و محتوای موسیقی و آن چیزی که موسیقی به خاطر آن شکل گرفته است 
معرفی می کند. این پژوهش��گر موس��یقی با اشاره به سه رکن موسیقی یعنی آهنگ، کالم 
و ریاض��ی ه��ر کدام از این رکن ها را دارای چارچوب و پی��ام و ریاضی را پیوند دهنده 
کالم و آهنگ می خواند و ادامه می دهد: موس��یقی فعلی ما از لحاظ کیفی بر دو قس��م 
اس��ت. یک قس��م برای رفع تکلیف که در حال حاضر ش��اهد آن هستیم و تنها با عوض 
شدن حس شکل می گیرد و دیگری موسیقی روایتی و تفسیری است که برمبنای تصویر 
و پیام ش��کل می گیرد. وی موسیقیدان را نماینده تمام کسانی می داند که داد هایی را در 
درون خود دارند و آن موس��یقیدان را زمانی در کار خود موفق می خواند که احساس��ات 
مش��ترک را در بطن جامعه احس��اس و فریاد کند. پیرو گفته های این کارشناس موسیقی 
یک موس��یقیدان، زمانی به این درجه خواهد رسید که آموزش صحیح دیده باشد و شاید 
با این مصداق بهتر بتوان مطلب را بیان کرد: »گلی که تربیت از دست باغبان نگرفت، اگر 

به چشمه خورشید رسد خودرو است«.
جهان��دار نبود نوآوری ها به معن��ای جایگاه واقعی آن در موس��یقی اصیل ایرانی را 
اینگونه تفسیر می کند: تکنیک، اندیشه و احساس سه رأس مثلث هنر هستند؛ اما متأسفانه 
یکی از دالیل رکود نوآوری این اس��ت که امروز، بیش��تر به بعد تکنیک پرداخته می شود 
و اندیشه و احساس با هم فربه نشده اند. به عنوان مثال در حال حاضر مرکب خوانی ها 
در توانایی خروج از یک دس��تگاه و وارد ش��دن به دس��تگاه دیگر بروز پیدا کرده اما این 
در صورتی اس��ت که مرکب خوانی در اصل حالتی بوده که از یک احس��اس و مرتبه به 
احس��اس و مرتبه ای دیگر رس��یده باشیم؛ مثل گفت و شنود عاشق و معشوق در فراق و 
رس��یدن آنها به وصال که هر دوی اینها اندیش��ه و احساسی قابل لمس بوده و از این رو 

آنچه که از دل برآید الجرم بر دل نشیند و این همان رمز پایداری و ماندگاری است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تأکید کرد: روند اجرایی امور 
این سازمان با واگذاری به استان ها سرعت بیشتری یافته است.

»حمید بقایی« در نشستی با کارکنان این سازمان تصریح کرد: ما می توانیم به نقطه ای 
برس��یم که بس��یاری از هزینه های خود را از طریق درآمدها به دست آوریم و باید در سال 

89 به این هدف نزدیک شویم. 
رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از مهمترین اقداماتی 
را که در سال های گذشته در این سازمان به انجام رسیده است را سپردن امور به استان ها 
خوان��د و تصریح کرد: در گذش��ته تقریباً همه کارهای س��ازمان در تهران هدایت و انجام 
می ش��د، اما با این اقدام تنها 10 تا 15 درصد اعتبار گرفته ش��ده در تهران ماند و بقیه در 

استان ها هزینه شد که در نهایت به تسریع امور انجامید.
بقایی در ادامه ابراز امیدواری کرد با ایجاد فضایی با نشاط در سازمان میراث فرهنگی، 

سال 89 نیز برای این سازمان سالی پربرکت باشد.
»رضا موسوی«، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
نیز توس��عه گردش��گری را مای��ه رونق اقتصاد دانس��ت و گفت: در حال حاضر س��ازمان 
میراث فرهنگی به س��متی رفته است که می داند عالیق اصلی مردم چیست و براساس آن

 برنامه ریزی می کند و از همین رو انتظار مردم نیز از این سازمان بیشتر شده است.
همچنین به گفته »تهمینه دانیالی« معاون صنایع دس��تی و هنرهای سنتی سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری در س��ال 89 در بیش از 400 مرکز تاریخی کشور 
بازارچه های صنایع دستی ایجاد می شود. وی افزود: براساس تصمیمات اخذ شده از سوی 
ریاست سازمان، معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی با همکاری معاونت حفظ، احیا و 
ثبت آثار تاریخی و فرهنگی در هر یک از اماکن تاریخی و باس��تانی کشور بازارچه صنایع 
دستی ایجاد خواهد کرد،که در این راستا برای بیش از 400 مرکز از این اماکن در سال 89 

ایجاد بازارچه های صنایع دستی پیش بینی شده است.

   جواد کشتگر
سفرمان را از س��رزمین مفرغ لرستان، از 
آن جاده های ناهموار و کوههای پوش��یده از 
جنگل های بلوط آغاز کردیم و تا دشت های 
کهنسال خوزستان ادامه دادیم. شامگاه بود که 
حرکت کردی��م در تاریکی جاده ها اتوبوس 
ما به پیش می رفت. ماش��ین مان در نزدیکی 
درود ایس��تاد. پایین آمدیم. با وجود سرمای 
زیاد بر روی صندلی های کافه نشستیم. برف 
و بوران در راه بود. چند قاشق از غذاهایمان 
را خوردیم و به اتوبوس برگشتیم. اتوبوس 

باز به راه افتاد. صبحدم در خرم آباد بودیم. پس از بیرون کشیدن کوله پشتی ها و دوچرخه 
هایم��ان، ب��ا حوصله آنها را بس��تیم و بی درنگ تا پ��ارک جنگلی رکاب زدیم. به کیس��ه 
خوابهایمان خزیدیم. رطوبت به خوبی احس��اس می شد. سرانجام پس از صرف صبحانه 
روانه بازدید از شاهپورخواس��ت )فلک االفالک( شدیم. هیبت و شکوه آن مثال زدنی بود. 
این دژ بر روی یک تپه باستانی ساخته شده بود و بنای سخت آن به دوره شاهپور ساسانی 
)قرن 3 میالدی( می رسید و به خاطر اضافه شدن بخش های دیگر به آن در دوره فتحعلی 
ش��اه قاجار به فلک االفالک شهرت یافته بود. پس از طی یک جاده سرباالیی و پیچ وار به 
ساختمان اصلی دژ رسیدیم. از درگاه اصلی وارد شدیم. دژ یکپارچه از سنگ ساخته شده 
بود. داالن تاریکش چه خوب یاد مشعل و نگهبان را برایمان زنده می کرد. پس از گذر از 
داالن به محوطه س��ر بازی می رسیم. آنجا می توانست یکی از 2 صحن اصلی باشد. پهنه 
دژ به همراه 8 برج س��ترگ آن به 5300 مترمربع می رس��ید. بی درنگ به س��وی کنگره ها 
حرکت کردیم. از آنجا شهر یکپارچه زیر دیدمان بود. کمی آن طرف تر چاهی دیده می شد 
که ژرفای آن به 42 متر می رس��د. 16 متر نخس��ت آن از آجر و خشت و 26 متر باقیمانده 
از تراش س��نگ ایجاد ش��ده بود. با کندن این چاه می توانستند آب سفره های زیرزمینی را 

به دژ هدایت کنند.
روانه قسمت های باالدست شهر شدیم. از آنجا سری به مناره آجری )5-3 ه.ق( زدیم. این 
مناره با 30 متر بلندا و 550 سانتیمتر پهنا پس از قرن ها همچنان استوار بود. در گذشته های 
نه چندان دور با افروختن آتش بر فراز آن به عنوان راهنمای ش��هر از آن بهره می جس��تند. با 
بازدید از این مناره آجری روح من به بافت کهن شهرم پرواز کرد همان جایی که مناره چهل 

دختران، مسجد علی و... سر به آسمان ساییده اند.                               ادامه دارد....

صادرات اقالم و تولیدات صنایع دس��تی تا پایان بهمن ماه س��ال گذشته بیش از 145 
میلیون دالر ارز آوری به همراه داش��ته اس��ت. تهمینه دانیالی معاون صنایع دس��تی کشور 
در گفتگو با میراث آریا، با اعالم این خبر گفت: تا به حال از، س��وی گمرک کش��ور تنها 
اطالعات صادرات صنایع دس��تی تا پایان یازدهمین ماه س��ال 88 محاسبه شده است. وی 
تصری��ح کرد: با ارس��ال اطالعات تکمیلی از س��وی گمرک جمهوری اس��المی ایران به 
معاونت صنایع دس��تی، مجموع صادرات این تولیدات تا پایان اس��فندماه برآورد می شود. 
معاون صنایع دس��تی کش��ورمان ادامه داد: صادرات اقالم و تولیدات صنایع دستی در این 
مدت ش��امل انواع خاتم، پارچه قلمکار، گلیم و زیلو، زیور آالت س��نتی و وسایل چوبی 
و مبلمان اس��ت. دانیالی تأکید کرد: ارزش دالری صادرات صنایع دس��تی کش��ور تا پایان 
یازدهمین ماه س��ال گذش��ته 145 میلیون و 129 هزار و 121 دالر برآورد شده است. این 
مقام مسئول با اشاره به اینکه ارز آوری دالری صادرات صنایع دستی کشور در این مدت 
نسبت به مدت مشابه سال 87 بیش از 170 درصد رشد داشته است، گفت: تا پایان بهمن 
ماه سال 87، صنایع دستی 53 میلیون و 587 هزار و 538 دالر ارز وارد کشور کرده است. 
وی در ادامه اظهار داشت: ارزش وزنی این تولیدات تا انتهای بهمن 88 برابر با یک هزار 
و 60 تن محاسبه شده که نسبت به سال 87 بیش از 11 درصد کاهش داشته است. معاون 
صنایع دستی کشورمان اضافه کرد: بیشترین ارز آوری دالری در سال 88 تا پایان بهمن ماه 
مربوط به گروه زیور آالت س��نتی است. دانیالی با تأکید بر اینکه زیور آالت سنتی کشور 
نس��بت به سال های گذشته رش��د دالری و وزنی قابل قبولی را تجربه کرده است، افزود: 
ارز آوری دالری این تولیدات برابر با 115 میلیون و 703 هزار دالر ارزیابی ش��ده است. 
این اس��تاد دانشگاه خاطرنش��ان کرد: بیش از 7 تن از تولیدات زیور آالت سنتی در یازده 

ماهه نخست 88 این میزان از ارز آوری را به همراه داشته است.

   شاهین سپنتا
زاینده رود، مهم ترین رودخانه در مرکز 
فالت ایران اس��ت که از زردکوه بختیاری 
سرچش��مه گرفته و پس از گذر از بستری 
پرپیچ و خم به طول بیش از 360 کیلومتر، 
سرانجام در تاالب گاوخونی آرام می گیرد. 
در طول تاریخ پل های بس��یاری بر بس��تر 
زاینده رود ساخته ش��ده است که برخی از 
آن ها پس از گذشت سال ها همچنان پایدار 
مانده اند و برخی نیز به  خاطر تغییر مس��یر 
رودخانه، بی توجهی و عدم مراقبت، عدم 
مرمت و استفاده غیر اصولی، رو به ویرانی 
رفته یا در حال ویرانی هس��تند. پل  ورگان 
و پل  کل��ه دو مورد از این پل های تاریخی 
زیبا و فراموش ش��ده هس��تند که هر دو در 
فاصل��ه ای نه چندان دور از ش��هر اصفهان 

قرار دارند. 
فالورج��ان  ش��هر  در  ــل  ورگان:  پ
)پ��ل  ورگان/ فراورگان( مرکز شهرس��تان 
فالورجان در 10 کیلومتری غرب اصفهان 
ق��رار دارد. دیرینگی پل  ورگان براس��اس 
س��نگ نبشته مرمرین آن که در سال 1386 
به سرقت رفت، به سال 999 هجری قمری 
در دوران صف��وی باز می گردد. پل  ورگان 
ب��ا 140 مت��ر طول، 5/7 مت��ر عرض و 18 
دهانه آجری با پایه های سنگی در ورودی 
شهر فالورجان قرار دارد. پل  ورگان یگانه 
پل منحنی استان اصفهان و تنها اثر تاریخی 
شهر فالورجان اس��ت که نه تنها هنوز در 

فهرس��ت آثار ملی ایران به ثبت نرس��یده، 
بلک��ه همچنان مح��ل رفت و آم��د انواع 
خودروهای سبک و سنگین است که لرزه 

بر اندام این پل کهنسال می اندازند. 
ب��ه نظر می رس��د که مرم��ت اصولی 
پ��ل ورگان، بس��تن آن ب��ه روی هرگون��ه 
خودرو، جمع آوری تأسیسات و رسوبات 
زیر پل و احداث پل جدید جایگزین برای 
دسترسی محلی و ثبت آن در فهرست آثار 
ملی از اقدامات ضروری برای جلوگیری از 

روند تخریب این پل خواهد بود.
پل  کله: این پل در شهرستان لنجان در 
35 کیلومتری جنوب غربی ش��هر اصفهان 
و در راه قدیمی اصفهان به ش��هرکرد قرار 
دارد که دو روس��تای مدیس��ه و نوگوران 

در دو س��وی زاین��ده رود را ب��ه هم پیوند 
می زند. باغ  و بیش��ه های سرسبز و خوش 
آب و ه��وای اطراف پل  کله از دیرباز یکی 
از گردشگاه های مجاور اصفهان بوده که در 
سال های اخیر با تخریب روزافزون محیط 
زیست روبه رو ش��ده است. پل  کله با 98 
مت��ر طول، 6 متر ع��رض و 11 دهانه یکی 
از پل ه��ای تاریخی به ج��ای مانده از دوره 
صفوی بر بستر زاینده رود است که در سال 
1300 خورش��یدی در اثر طغیان زاینده رود 
دهانه های س��مت شمالی آن تخریب شد، 
ول��ی با بودجه مردمی به صورت ناش��یانه 
ترمیم های��ی در دهانه ه��ای ویران ش��ده، 
صورت گرفت. در سال 1352 و 1385 نیز 
مرمت هایی بر روی پل  کله صورت گرفته 
و در س��ال 1382 ب��ه ش��ماره 10238 در 
فهرست آثار ملی ثبت شد. اگرچه احداث 
پل بتونی غدیر در جاده اصفهان - شهرکرد 
و در نزدیک��ی پ��ل  کله بخ��ش اصلی بار 
سنگین خوروهای این مس��یر را بر دوش 
می کش��د؛ اما همچن��ان برای دسترس��ی 
محلی روستاهای مجاور پل کله به یکدیگر، 
پل جایگزینی وجود ندارد و در حال حاضر 
به  خاطر رفت و آم��د انواع خودرو از روی 
پل  کله تکان های شدیدی به بدنه و پایه های 
آن وارد می آی��د؛ به نحوی که باعث ریزش 
بخش هایی  از دیواره پل و ایجاد آسیب هایی 
در بدنه آن شده اس��ت و به نظر می رسد 
که برای نجات پ��ل  کله باید هرچه زودتر 
نس��بت ب��ه احداث پ��ل جایگزی��ن برای 

دسترسی محلی اقدام شود.

   زاینده رود
قلعه چالشتر در استان چهارمحال و بختیاری 
تلفیقی از معم��اری دوران قاجار با معماری 
اروپایی است که با ستونهایی ایستاده از سنگ 
و نقش برجسته های دیدنی خودنمایی می کند. 
قلعه چالش��تر در پنج کیلومتری ش��هرکرد، 
ب��ه عنوان یک اثر باش��کوه از نظر معماری و 
هن��ری حجاری در ایران اس��ت. این قلعه در 
منطقه چالش��تر واقع شده که در دوره صفویه 
مرک��ز حکمرانی چهارمحالی ها ب��وده که به 
وسیله کالنتران روستاها مناطق تحت سیطره 
خ��ود را کنترل می کردند و پ��س از انتصاب 
حسین قلی خان به عنوان ایلخان بختیاری، در 
اواس��ط حکومت ناصرالدین شاه، حکمرانان 
این منطقه از حاکمیت بر چالش��تر خلع و به 
زمین داران بزرگ تبدیل شدند. مجموعه قلعه 
تاریخی چالشتر که به قلعه خانی مشهور است، 
110 س��ال پیش در چالش��تر احداث شده و 
در یکی از سرستونهای سنگی این مجموعه، 
تاریخ ساخت آن به سال 1321 هجری قمری 
حک ش��ده است. مجموعه تاریخی چالشتر، 
شامل س��ر در سنگی، خان نش��ین، اندرونی، 
حمام، انبارها و اصطبلها اس��ت و قلعه عیانی 
و خان نش��ین این مجموعه تاریخی دارای 38 
س��تون سنگی با س��ر در و ایوان است. از اره 
سنگی منقوش این مجموعه قلعه شامل نقوش 
افسانه ای و اسطوره ای، زندگی روزمره، گل و 
گیاه، گل و گلدان، گل و مرغ، نقوش پیچش 
گیاهی و نقوش فرشته است و این نقوش به 
صورت ماهرانه و زیبا خلق شده و در برخی 

موارد به صورت برجسته حجاری شده است. 
قلعه چالشتر به عنوان یکی از آثار تاریخی 
و گردشگری چهارمحال و بختیاری واقع در 
شهرکرد، مجموعه ای از تاریخ، هنر و زیبایی 
را در خود جای داده اس��ت. در این مجموعه 
قلعه، اندرونی با یک داالن به قسمت خان نشین 
ارتباط داشته و ایوان آن دارای 10 ستون سنگی 
اس��ت و ای��وان با آجرکاری و کاش��ی معرق 
در لچکی ها و پیش��انی بنا با ازاره های سنگی 
منقوش شامل درختان تاک، گل و گلدان، گل 
و مرغ و سرو و کاج تزئین شده است. اتاقهای 
این مجموعه قلعه نیز با نقوشی به سبک نقاشی 
لندنی که تلفیقی از هنر نقاشی ایرانی و غربی 
اس��ت، مزین است و این سبک نقاشی که در 
دوره قاجار به اوج خود می رسد، شامل نقوش 

گل و گلدان، افسانه لیلی و مجنون و نقوش 
اسالمی شامل یوسف و زلیخا به همراه خط 
نوش��ته ای از آیات قرآن است. در بخشی از 
س��ر درهای ای��ن مجموعه قلع��ه، همچنین 
معماری سنتوری که به صورت مثلثی شکل 
با نقوش��ی به س��بک شیر و ش��کر است، به 
چشم می خورد و حمام قلعه تاریخی چالشتر 
نیز مزین به کاش��ی آبی فیروزه ای و س��فید 
سربی بوده است. س��قف اندرونی این قلعه 
ب��ه صورت قابهایی از چوب گردو اس��ت و 
درو پنجره اتاقهای این مجموعه نیز از جنس 
چوب گردو به صورت گره چینی شده است 
و این مجموعه قلعه دارای پنج ایوان است و 
پن��ج اتاق نیز در اندرونی آن وجود دارد و در 

مجموع دارای 40 ستون است.

موسیقی اصیل ایرانیپخش تصاویر زنده میدان امام در اینترنت
 از باتالق بی توجهی ها تا نجات

رشد امور میراث فرهنگی
 با واگذاری به استان ها

سفر به لرستان و خوزستان 

دو پل تاریخی فراموش شده بر بستر زاینده رود

پل  ورگان و پل  کله
مردمکخبر

کوله پشتی

   مهدی فقیهی
هنر س��وخت در دوران صفوی به وس��یله مرحوم 
میرزا آقا امامی، جهت تزئین نسخه های قرآنی و آرایش 
س��طح مجلدات نفیس خطی مورد استفاده قرار گرفت. 
وجه تس��میه هنر س��وخت را به دو دلیل دانس��ته اند؛ 
یک��ی کارب��رد رنگ های س��وخته یعن��ی رنگ های 
غیرشفاف و پخته که از مبانی و اصول اصلی این هنر 
به ش��مار می آید و دوم به دلیل ایجاد نقوش برجسته 
روی قطع��ات چرم )تیماج( که به دو روش ضربی و 
ابزار گداخته صورت می پذیرد. در زمان های گذشته 
چون کتب مختلف غالبًا دارای نس��خه های متعددی 
بودند، امکان جلدس��ازی به ش��یوه س��وخت چرم با 
ابزارهای گداخته و خلق آثار پرکار روی آنها معمول 
نبود، به همین علت جلدسازان بیشتر با تهیه مهرهای 
فل��زی نقش برجس��ته مختلف، جلده��ا را به روش 
ضربی آماده می کردند. متأسفانه این هنر پس از پایان 
سلسله صفویه تا ابتدای دوره قاجار به دست فراموشی 
سپرده شد، اما در این زمان بار دیگر شکوفا شد و در 
قالب گل و بوته س��ازی به اوج خود رسید. در انجام 
هنر س��وخت هنرمن��دان باید در رش��ته های دیگری 
همچ��ون صحافی، کاغذس��ازی، رنگرزی، طالکوبی، 
چرم س��ازی، تذهیب، خطاطی، تشعیر و مینیاتور نیز 

مهارت و تس��لط کافی داشته باشند. گاهی اوقات در 
یک تابلوی سوخت از برش چرم نازک گوسفند برای 
پیاده کردن نقوش، تزئینات، طراحی ختایی در حواشی 
اس��تفاده می شود به نحوی که یک تابلوی مینیاتور به 
وس��یله الصاق قطعات چرم بریده شده پدید می آید 
و در چه��ار طرف آن اش��عاری با هم��ان چرم البته با 
رنگ های سیاه و سفید و به صورت حروف مختلف، 
س��طربندی شده و با هم پیوند می خورند. در گذشته 
برای شکل گیری یک تابلوی سوخت کارهای زیادی 
انجام می شد، چنان که در اولین مرحله یک نفر پشم 
را از پوست گوسفند جدا می کرد که به آن اصطالحًا 
)توله( می گفتند. سپس دباغ رخ )اضافات پوست( را 
می گرفت ت��ا آن را به نازکی کاغذ درآورد بعد از آن 
رنگرز پوس��ت ها را به رنگ دلخ��واه در می آورد تا 
استادکاران طرح تابلوی مینیاتور را به روی چرم های 
رنگ ش��ده پیاده کنند و مطابق رنگ، چرم ها را بریده 
و در انواع مش��بک، معرق و الیه چینی از آنها استفاده 
کنن��د. هنرمندان س��وخت برای برجس��ته کردن کار 
هفت مرتبه رنگ روی هم می گذارند سپس تذهیب، 
تشعیر، گل و مرغ و اصل سوخت به کار برده می شد. 
مواد مورد مصرف الیه چینی، مخلوط رنگ گل سرخ، 
سریش��م و ش��یره اس��ت که باید در زمینه استفاده از 

آن نهایت دقت را مبذول داش��ت چرا که اگر مقدار شیره 
کم باش��د الیه می ترکد و اگر میزان آن زیاد باشد حالت 
چسبندگی پیدا می کند. نوع و جنس طالی مورد استفاده 
روی قسمت های الیه چینی از زرورق و طالی ناب بوده 
که با رنگ های س��فید و زرد، تا عیار 23/5 خالص شده 
است، چنان که اگر طال، 24 عیار )ناب( نباشد نمی توان 
از آن در کار س��وخت بهره گرفت. یک مثقال طالی 24 
عیار باید به مدت چهار س��اعت )دو س��اعت صبح، دو 

س��اعت بعدازظهر( در زیر پوس��ت آهو قرار گیرد و در 
چند نوبت با چکش روی س��ندان و سنگ کوبیده شود 
تا نرم ش��ود سپس طال را با سریشم مخلوط کرده و بار 
دیگر می کوبند. پس از این کار در حدود یک هفته تا 10 
روز گلی که با طال مخلوط ش��ده را از آن جدا می کنند 
تا زبریش از بین برود و طالی ناب و نرم به دست آید. 
طالی مذکور از حیث لطافت به نرمی مرکب است و به 
راحتی می توان آن را در یک اثر سوخت به کار برد.

هنر سوخت

قلعه تاریخی چالشتر، گنجینه هنر معماری

صنایع دستی ایران
 رکورد 145 میلیون دالری صادرات را شکست

می
مقی

ن 
حس

س: 
عک

ود
ه ر

ند
زای

ا: 
س ه

عک

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
پنجشنبه 26 فروردین ماه 1389 / 30 ربیع الثانی 1431                6Thursday 15 April 2010

میراث فرهنگی و گردشگری



   پژمان غفاری
پاچکو پرتقالی پس از شکس��ت مقابل 
سپاهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هر 
دو تیم مسابقه زیبایی را به نمایش گذاشتند. 
بازی متعادل بود، هم تیم س��پاهان و هم ما 
فرصت هایی برای گلزنی داشتیم؛ اما سپاهان 

خوش ش��انس بود، وی ادام��ه داد: از بازی 
بازیکنانم رضای��ت کامل دارم ولی از نتیجه 
این دیدار راضی نیستم. ما در اصفهان نسبت 
به تیمهای پاختاکور ازبکستان و العین امارات 
مقاب��ل س��پاهان بهتر بازی کردی��م و چون 
بازیکنان حریف بلند قامت بودند و ضربات 

س��ر اول را می زدند، ما بازی را روی زمین 
آوردیم و در این تاکتیک موفق عمل کردیم 
که با بدشانس��ی توپ های ما تبدیل به گل 
نشد. پاچکو در پایان گفت: همه تیمها در این 
گروه شانس صعود دارند و پنالتی که داور به 

ضرر ما اعالم کرد به نظر من پنالتی نبود.

   زاینده رود
با پیروزی سپاهان مقابل الشباب عربستان 
با تک گل احمد جمش��یدیان در هفته پنجم 
لیگ قهرمانان آسیا شاگردان امیر قلعه نوعی 
ب��ه رده دوم، گروه س��وم این رقابتها صعود 
کردن��د، ت��ا امیدوارانه پای به می��دان العین 
اماراتی بگذارند، که در این روز با حساب 
3 بر 2 مغل��وب میزبان خود تیم پاختاکور 
ازبکستان شد. ازبک ها با کسب این پیروزی 
9 امتیازی شدند و با اختالف یک امتیاز نسبت به 
زردپوشان اصفهانی، در صدر جدول ایستادند. 

ارزیابی بازیکنان سپاهان در بازی 
با الشباب عربستان

ــید مهدی رحمتی: در 2 هفته  1- س
آخ��ر لیگ قهرمانان گل��ی دریافت نکرده و 
مقابل الشباب عربستان چندین موقعیت صد 
درصد گل را از مهاجمان این تیم گرفت که 
می توان به ضربه فالویو داخل ش��ش قدم و 
ضربه علی عطیف دقیقه 54 اش��اره کرد، که 
رحمتی به زیبایی این فرصت ها را مهار کرد، 
رحمتی در دیدار با نماینده عربس��تان یکی 
از پرکارترین بازیکنان میدان بود و امیر قلعه 
نوع��ی نیز در کنفران��س مطبوعاتی به بازی 

خوب دروازه بان اول تیم ملی اشاره کرد.
2- سیدهادی عقیلی: یکی از مدافعان 
پوشش��ی تیم ملی و سپاهان اصفهان، که در 
این دیدار در حد و اندازه خودش ظاهر نشد. 
عقیلی ضمن از دست دادن یک ضربه پنالتی 
در دقیق��ه 40، در عمق دفاعی ضعف هایی 
از خود نشان داد، که احمد آل نعمه پوشش 
مناسبی روی این توپ ها داشت. فیصل سلطان 
ک��ه در دقیقه 73 به ب��ازی آمد از بین پاهای 
عقیلی توپی را در پشت شش قدم برای علی 
عطیف مهیا کرد، که از خوش شانسی عقیلی 
و سپاهان عطیف با بی دقتی توپ را به بیرون 

فرستاد.
3- احمد آل نعمه: در غیاب محسن بنگر 
مدافع 2 اخطاره س��پاهانی، امیر قلعه نوعی 
احم��د آل نعمه را در کنار عقیلی در پس��ت 
دفاع پوششی قرار داد. این بازیکن به خوبی 
ج��ای بنگر را پر کرد. گفتنی اس��ت در تیم 
فوالد خوزس��تان، آل نعمه در این پست بازی 
کرده بود، وی در این دیدار هم ضربات س��ر 
اول را می زد، هم توپ های پشت سر دیگر 

مدافعان را جمع می کرد.
ــینی: بیش��تر  ــالل حس ــید ج 4- س
کارشناس��ان انتظار داش��تند در غیاب بنگر، 
حسینی کنار عقیلی به عنوان مدافع پوششی 
بازی کند، اما تفکرات قلعه نوعی چیز دیگری 
بود و سید جالل به عنوان مدافع راست انجام 
وظیفه کرد. این مدافع از جناح راست در این 
مس��ابقه روی خط بیشتر حرکت می کرد و 
توپ های زیبایی را برای مهاجمان سپاهان 

ارسال کرد.
ــان حاج صفی: در نیمه اول  5- احس
دی��دار که بازی در اختیار س��پاهانی ها بود، 
پرتاب های بلن��د اوت حاج صفی خطرات 

ج��دی را روی دروازه حری��ف ایجاد کرد، 
که عماد رضا و ابراهیم توره نتوانس��تند این 
فرصت ها را تبدیل به گل کنند. مدافع چپ پای 
جوان س��پاهان، ارس��ال های خوب��ی برای 
بازیکنان هم تیمی اش انجام داد؛ اما آنها قدر 
این س��انترها از جناح چپ را ندانستند. در 
دقیقه 68 ابراهیم توره ارس��ال او را با کم دقتی 
به دس��تان عبداهلل ولید کوبید. حاج صفی در 
این دیدار نیز اقدام به شوت زنی کرد، که در 
2 صحنه س��نگربان عربستانی ها توپ را به 

زحمت تبدیل به کرنر کرد.
ــرم نویدکیا: مح��رم روز به  6- مح
روز ب��ه دوران اوجش نزدیک می ش��ود. او 
در این بازی پاس��هایی در عمق دفاع حریف 
فرستاد؛ اما از پاسهای بلند و عرضی او برای 
عوض کردن جناح بازی خبری نبود. نویدکیا 
در توپ گیری از بازیکنان الشباب عربستان 
نسبتاً خوب عمل کرد، ضربه ای که توسط 
احمد جمش��یدیان به گل منجر شد، قبل از 
آن توس��ط نویدکیا به پشت محوطه جریمه 
شلیک ش��د، که با برخورد به مصعد نادا در 
ریباند جلوی پای جمشیدیان افتاد و او دروازه 
عبداهلل ولید را باز کرد. نویدکیا جای خود را 

در دقیقه 89 به حسین پاپی داد. 
7- شاهین خیری: بازیکنی که از نظر 
فیزیکی در شرایط مناسبی به سر می برد، اما 
بازیش در زمین به چشم نمی آید و کارش به 
عن��وان هافبک دفاعی که خراب کردن بازی 
حریفان است را به خوبی انجام می دهد. در 
این دیدار خیری نس��بت به بازی های قبلی 
س��پاهان در توپ گیری ناموفق بود و محرم 
در بیش��تر مواقع کار او را با دوندگی فراوان 
انجام داد. در کل مدافع هافبک زردپوش��ان 
اصفهان��ی در حد و اندازه خود در این دیدار 

ظاهر نشد.
8- احمد جمشیدیان: بازیکن همدانی 
تیم سپاهان، مقابل الشباب عربستان تک گل 
بازی را در دقیقه 9 به ثمر رساند. ضمن اینکه 
در دقیقه 93 یک پنالتی از عبدالمالک خیبری 
گرف��ت، که ه��ادی عقیل��ی آن را تبدیل به 
گل نکرد، جمش��یدیان در مسابقه با نماینده 
عربستان با پاسهای مناس��ب در میانه زمین 
و همچنین در جنگهای هوایی یک بازیکن 
کامل بود. او قصد دارد با روند رو به رشدی 
که داشته خود را به افشین قطبی تحمیل کند، 
از ش��انس بد او، آمادگی بازیکنان هم پستی 

وی در تیم ملی است.

ــدی کریمیان: ش��ماره یازده  9- مه
سپاهان در این دیدار، بازیکن همیشگی نبود و 
پاسهای اشتباه زیادی از این بازیکن در طول 
بازی دیدیم و به عنوان یکی از س��ه هافبک
 امیر قلعه نوعی نتوانست به وظایفش عمل کند.

عراق��ی  بازیک��ن  ــا:  عمادرض  -10
س��پاهانی ها در این دیدار همه کار کرد، به 
جز گلزنی دقیقه 29 ضربه س��ر ابراهیم توره 
می رفت که دومین گل را برای اصفهانی ها 
به ارمغان آورد، که عمادرضا مثل یک مدافع 
عمل کرد و ضربه سر توره را به پشت دروازده 
فرستاد و یا اینکه دقیقه 69 در مصافی تک به 
تک با گلر عربها ت��وپ را به تیرک عمودی 
دروازه کوبید. بازی سپاهان و الشباب روز این 

بازیکن نبود.
ــوره: فق��ط یک گل  ــم ت 11- ابراهی
در این رقابت ها به ثمر رس��اند و به جرأت 
می توان گفت، او در دور رفت این بازی ها 
با از دس��ت دادن چندین موقعی��ت مانع از 
پیروزی سپاهان در برابر حریفان شد. توره در 
این دیدار اکثراً در آفساید قرار گرفت، اما مثل 
دیدارهای قبلی فرصتهای آنچنانی برخالف 

عمادرضا نصیب وی نشد.
حواشی دیدار 

سپاهان ایران و الشباب عربستان
1- حضور کیوم��رث فرحناک بازیکن 
اس��بق تیم های تام و س��پاهان اصفهان که 
به علت س��کته مغزی روی ویلچر بود، در 
ورزشگاه قابل مالحظه بود. هواداران سپاهان 
با دیدن این پیشکسوت به شدت او را تشویق 
کردند. همچنین مهندس رجائی مدیر کارخانه 
فوالد مبارکه اصفهان قول مساعد داده که اگر 
فرحن��اک از نظر مالی نیاز به کمک داش��ت 

پیگیری و مشکل او را حل کند.
2- محمدرضا ساکت با ورود به جایگاه 
خبرنگاران با کلیه اصحاب رسانه دست داد و 

به احوالپرسی پرداخت.
3- حضور رشید خدابخش، که 3 روز 
اس��ت به عنوان مدیرکل تربیت بدنی استان 
اصفهان کار خود را شروع کرده در ورزشگاه 
قابل توجه بود. همچنین علیرضا غیور معاون 

جدید او، خدابخش را همراهی کرد.
4- حض��ور مه��دی تاج، نائ��ب رئیس 
فدراس��یون فوتبال، صمصام شریعت معاون 
استاندار و عباس حاج رسولیها رئیس شورای 

شهر اصفهان در ورزشگاه.
5- درگیری عبداهلل ولید، گلر عربستانی ها و 
ابراهیم توره در دقیقه 83 که قاضی میدان محمد 

سالم، به هر دوی آنها کارت زرد نشان داد.
ب��ازی  آخ��ر  دقیق��ه  بیس��ت  در   -6
امیر قلعه نوعی اس��ترس در چهره اش موج 
می زد و با فریادهای خود بازیکنانش را متوجه 

اشتباهات آنها می کرد.
7- ب��ه جز ابراهیم ت��وره و عبداهلل ولید، 
احس��ان حاج صفی و احمد جمش��یدیان از 
سپاهان و احمد عطیف و عبدالمالک خیبری 
از داور میدان کارت زرد دریافت کردند.

   زاینده رود
پس از قهرمانی تیم فوتسال فوالد ماهان اصفهان در مسابقات جام باشگاههای آسیا و کسب 
عنوان آقای گلی و بهترین بازیکن این جام توسط وحید شمسایی، حسین شمس از اینکه آقای 
گل فوتسال جهان را بهترین بازیکن اولین دوره رقابت های جام باشگاه های آسیا انتخاب کردند، 
ابراز ناراحتی کرد و اظهار داشت: که وحید شمسایی حقش نبود و رودریگوی برزیلی بازیکن 
الس��د قطر باید به این عنوان می رسید که این صحبت سرمربی تیم ملی، موجب خشم وحید 
شمس��ایی شد و به اردوی تیم ملی در تایلند ملحق نشد و کاروان ایران بدون او به تایلند سفر 
کردند و در مسابقات چهارجانبه تایلند با سه پیروزی به مقام اول رسید. شاگردان شمس، دیدار 
نخس��ت خود را مقابل ازبکستان با حساب 2 بر یک پیروز شدند و در دیدار مقابل میزبان این 
رقابت ها با پیروزی 4 بر 3 زمین مسابقه را ترک کردند و در بازی آخر، تیم قدرتمند آرژانتین را 
با نتیجه 3 بر یک شکست دادند. گلهای تیم ملی فوتسال کشورمان مقابل نماینده امریکای جنوبی 

را محمد طاهری، محمد هاشم زاده و جواد اصغری مقدم به ثمر رساندند.

   زاینده رود
پس از قهرمانی تیم فوتسال کشورمان در مسابقات چهار جانبه تایلند، حسین شمس سرمربی 
فوتسال کشورمان سطح این رقابت ها را باال دانست و اظهار داشت: در روز اول تیم آرژانتین با 
حساب 4 بر یک از سد میزبان این رقابت ها گذشت و در روز دوم، نمایند امریکای جنوبی نتیجه 
را 5 بر 2 به ازبکستان واگذار کرد و در روز آخر تایلند تیم ازبکستان را با نتیجه 3 بر یک از پیش 
رو برداشت و تنها تفاضل گل تیم های دوم و چهارم این تورنمنت را مشخص کرد و این نشان 
از سطح باالی مسابقات است، که تیم ما با صالبت و کسب سه پیروزی مقتدرانه قهرمان این جام 
ش��د. شمس ادامه داد: ایران پنجم دنیا است، اما به علت اینکه ما کارمان را روز هفتم فروردین 
شروع کردیم از آمادگی صد در صد برخوردار نبودیم، اما آرژانتین در این رقابت ها با تیم کامل 
به میدان آمد. ازبکی ها 7 ماه در اردو به سر می بردند و تیم تایلند هم از اردوی اسپانیا برگشته 
بود، تیم ما قهرمان آسیا است ما فراموش کرده ایم که این تیم هم به بازی های تدارکاتی مهمی 
نیاز دارد تا همچنان در آس��یا و حتی در جهان حرف اول را بزند. وی به ذهیر کامیاب بازیکن 
ایرانی تیم فوتسال السد قطر اشاره کرد و گفت: به خاطر اینکه ویزای بچه ها را قبل از مسابقات 
فوتسال جام باشگاههای آسیا اخذ کرده بودیم ذهیر در این رقابت ها حضور نداشت و کامیاب 
در اردوهای آینده به تیم ما ملحق خواهد ش��د، سرمربی فوتسال کشورمان پیرامون اختالف با 
وحید شمسایی آقای گل فوتسال جهان، توضیح داد: وحید بازیکن بزرگی است اما او روز هفتم 
فروردین در اردوی تیم ملی حاضر نشد و باید منتظر عواقب اشتباهش باشد. شمسایی به تیم 
ملی بی احترامی کرده و اگر من او را ببخشم مردم و فدراسیون فوتسال نباید از کرده او بگذرند، 
اما این را بگویم از نظر فنی به آن احتیاجی در تیم نداریم. وی اضافه کرد: از تیم صدرای شیراز 
بازیکنی به نام مس��عود دانشور داشتیم که به مراتب بهتر از آقای گل فوتسال در این تورنمنت 
بازی کرد و باید به ناظم الشریعه مربی تیم شیرازی، آفرین گفت که چهار بازیکن خوب برای 
تیم ملی آماده کرده است. شمس سومی جهان را مهم دانست و افزود: هدف ما رسیدن به رده 
سوم رنکینگ فیفا است و قول می دهم تا پایان سال 2010 میالدی پس از برزیل و اسپانیا به این 
مهم برسیم. سرمربی ایران در پایان گفت: از روز جمعه کارمان را آغاز خواهیم کرد، روز شنبه 
یک بازی نمادین با تیم منتخب دانش آموزی برگزار می کنیم و در یک اردوی 5 روزه در یزد 
که از دهم اردیبهشت آغاز می شود، حاضر می شویم و در یکی از کشورهای قزاقستان، روسیه 
یا ازبکستان اردو خواهیم زد و یک هفته قبل از آغاز رقابتهای جام ملتهای آسیا که در ازبکستان 

برگزار می شود به این کشور سفر خواهیم کرد.   

   زاینده رود
علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی کشور از فدراسیون فوتبال ایران دیدن کرد. 
علی کفاش��یان رئیس فدراس��یون فوتبال ایران در اینباره گفت: جلسه ای چهار ساعته با 
حضور سعیدلو، افش��ین قطبی و مهدی تاج، نائب رئیس فدراسیون فوتبال در این مکان 
برگزار ش��د: که مباحثی چون عملکرد فدراس��یون در سال گذش��ته و برنامه ریزی برای 
س��ال آینده مطرح و همچنین فعالیت کمیته های مختلف این فدراسیون، شکل اساسنامه 
و نوع آن مورد بررس��ی قرار گرفت، وی ادامه داد: با مهدی تاج نائب رئیس فدراس��یون 
هیچ مش��کلی ندارم و هر اختالف نظری در هر مجموعه و ارگانی دیده می ش��ود و ما 
نباید اختالفات را رس��انه ای کنیم و در جمع هیأت رئیس��ه فدراسیون آن را پیش ببریم 
و اختالف نظرها را به حداقل برس��انیم. کفاش��یان به مکان فعلی فدراسیون فوتبال اشاره 
کرد و اظهار داش��ت: دکتر سعیدلو به علت کمبود جا برای پرسنل فدراسیون ساختمانی 
در مح��ل آکادمی فوتبال به ما داده اس��ت که یکس��ال دیگر به آنج��ا می رویم که باعث 
تسهیل کار خواهد شد و این ساختمان کنونی در شأن و منزلت فدراسیون نیست. رئیس 
فدراسیون فوتبال توضیح داد: در این جلسه دکتر سعیدلو تأکید کرد، مسابقات فوتبال در 
لیگ برتر و جام حذفی کش��ور به مراحل حساس نزدیک می شود و ناظران و داوران به 
طور دقیق این رقابت ها را به پایان برس��انند تا حقی از هیچ تیمی ضایع نش��ود و کمیته 
انضباطی با دقت و س��رعت به تخلفات اعم از داوری و تبانی رسیدگی و کمیته آموزش 
را برای س��طح آموزش داوران و مربیان فعالتر کند. کفاشیان در پایان افزود: افشین قطبی 
کارش را ب��ه عنوان س��رمربی تیم مل��ی فوتبال ادامه می دهد و کمیت��ه فنی روی کار آن 
ارزیابی خواهد کرد و س��عی می کنیم که غالمحس��ین پیروانی را به تیم امید کش��ورمان 

بازگردانیم.     

   زاینده رود
ب��ا توج��ه ب��ه مش��کالت 
اکثر  گریبانگی��ر  ک��ه  اقتصادی 
تیم ه��ا در ابت��دای لی��گ برتر 
بس��کتبال کش��ور ب��ود، به نظر 
می رس��ید که لیگ سال گذشته 
قدرت و پویایی الزم را در خود 
نبیند؛ اما با شروع رقابت ها نتایج 
نشانگر چیز دیگری بود. به رغم 
اینکه تعداد تیم ها نسبت به ادوار 

گذشته کمتر شده بود، ولی از نظر ساختار برگزاری و انسجامی، لیگ 88 بهتر از گذشته 
به پایان رسید. حساسیت ها تا جایی باال رفت که خیلی از بازی ها غیر قابل پیش بینی 
باشند. تیم ها در ابتدا خیلی خوب شروع کردند و مسابقات را بهتر از همیشه به سرانجام 
رساندند. داشتن محدودیت زمانی برای به پایان رساندن رقابت ها هیچگاه باعث نشد که 
سطح کیفی لیگ بسکتبال نزول پیدا کند. تقسیم بازیکنان شاخص البته به دلیل مشکالت 
مالی باش��گاه ها موجب ش��د، که تقریباً اکثر تیم ها در سطح یکنواختی قرار گیرند. در 
این میان و در حالیکه بیش��تر باشگاه ها از مشکالت مالی رنج می بردند، این تیم مهرام 
بود که با قدرت، خودش را از سایر تیم ها جدا کرد. این تیم در فصل قبل نشان داد به 
بلوغ کاملتری رسیده و با استفاده از مدیریت قوی و حرفه ای باشگاهشان، به هدفی جز 
قهرمانی فکر نمی کنند. این تیم با حفظ و جذب بهترین بازیکنان داخلی مثل آیدین کبیر، 
مهدی کامرانی و حامد آفاق در پست های یک، 2 و 3 که از اتفاق، بهترین های آسیا هم 
هستند با قدرت وارد میدان می شدند. از طرفی نیز به بازی گرفتن دو بازیکن خارجی 
به نامهای جکس��ون ورمک و لورن وودز در منطقه 4 و 5 زمین باعث  می ش��د که این 
تیم مسابقات خود را بدون باخت به پایان برساند و برای دومین سال پی در پی قهرمان 
سوپرلیگ برتر بسکتبال کشور شود. مهرام با داشتن مصطفی هاشمی در رأس کادر فنی 
اش، شرایط ویژه ای داشت و این مربی با آرامش خاصی، این تیم را تا قهرمانی هدایت 
کرد. اما در آن طرف ذوب آهن اصفهان به رغم شایستگی که اکثر کارشناسان او را مدعی 
قهرمانی می دانستند، در نهایت مقام دوم را کسب کرد. شاگردان فرزاد کوهیان مسابقات 
را خوب شروع کردند اما در ادامه ثبات دو فصل گذشته را نداشتند تا جایی که این تیم 
حتی با بهره گیری از مهره های با تجربه اش انتظارات را برآورده نکرد و حتی در سال 
88 شکست عجیبی مقابل لوله a.s  شیراز را پذیرفت. هرچند این تیم در اواسط رقابت ها 
بی انگیزه به نظر می رسید، اما با این شرایط بر سکوی دومی تکیه زد. ذوبی ها در سال 
87 به سختی در فینال نتیجه را به شاگردان مصطفی هاشمی واگذار کردند؛ اما سال پیش 
قهرمانی را خیلی راحت به مهرام تقدیم کردند. پتروشیمی ماهشهر و صبای مهر قزوین هم 
دیگر تیم های مدعی رقابت ها بودند که به مقامهای سوم و چهارم رسیدند. تیم خوزستانی 
با اخراج ننادنیکولیچ جلوی ضرر را بعد از یکسال گرفت. با شکست نماینده قزوین به مقام 
سوم بسنده کرد و تیم صبای مهر هم با توجه به چهره های نه چندان قدرتمند خود با برتری 
مقابل تیم هایی چون دانشگاه آزاد تهران و توزین الکتریک کاشان در رده های باالتر از آنها و در 
مکان چهارم قرار گرفت. تیم های پاسارگاد شیراز و هیأت بسکتبال شهرکرد در انتهای جدول 

هستند، اگرچه سقوط آنها قطعی نشده، و آنها به دنبال حضور در لیگ امسال هستند.

کفاشیان: 
من و تاج اختالفی با هم نداریم

مروری بر لیگ برتر بسکتبال در سال 88
مهرام مدعی، ذوب آهن بی انگیزه

قهرمانی فوتسال ایران در تایلند

حسین شمس:
 قول می دهم در رنکینگ فیفا سوم شویم

   پژمان سلطانی
پس از قهرمانی تیم فوتسال کشورمان، بدون آقای گل فوتسال جهان در رقابت های 
چهار جانبه تایلند، وحید شمسایی به خبرنگار ما گفت: با توجه به اختالفاتی که با حسین شمس 
داش��تم در این مس��ابقات ش��رکت نکردم، اما چون همه از خانواده فوتس��ال هس��تیم از 
قهرمانی ایران هرچند با تفاضل گل کم، از صمیم قلب خوشحالم و برای موفقیت فوتسال 

کشورمان آرزوی موفقیت می کنم. 
شمس��ایی درباره صحبت حسین شمس که گفته بود: مسعود دانشور بازیکن صدرای 
ش��یراز به مراتب بهتر از وحید شمس��ایی اس��ت، توضیح داد: این نظر شخصی او است، 
وحید شمس��ایی را مردم ایران و جامعه فوتسال آسیا و حتی جهان به خوبی می شناسند 
و به عقیده خودم همه بازیکنان تیم ملی بهتر از من هس��تند، وی به آمادگی خود از نظر 
بدنی اش��اره کرد و اظهار داش��ت: تمرین های فوالد ماهان ش��روع نشده، اما من به طور 
اختصاصی زیر نظر بدنس��از تمری��ن می کنم و به طور کامل از نظر بدنی آماده هس��تم، 
کاپیتان اس��بق تیم ملی کش��ورمان در مورد قهرمانی فوالد ماهان در اولین دوره مسابقات 
جام باش��گاههای آسیا، تأکید کرد: بهروز ریخته گران پاداش قهرمانی را به بچه ها داده و 
قرار اس��ت در جشنی که در اردیبهشت برگزار می شود، یک دستگاه خودرو به بازیکنان 
تیم هدیه دهد، شمس��ایی در پایان پیرامون قراردادش با فوالد ماهان گفت: من ریش��ه ام 
اصفهانی اس��ت و افتخار می کنم که در اصفه��ان بازی کنم و فصل آینده هم در خدمت 
این تیم هستم. از نظر مالی هیچ مسأله ای بین من و باشگاه وجود ندارد و کار را به علی 

طاهری مدیرعامل باشگاه و بهروز ریخته گران سپرده ام.

مصاحبه اختصاصی وحید شمسایی با زاینده رود
همه بازیکنان ایران بهتر از من هستند جمشیدیان بهترین بازیکن میدان

سرمربی الشباب
از نتیجه بازی راضی نیستم
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ورزش

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به سعید بخشی فرزند سهراب 

مجهول المکان
تاریخ: 89/1/17

شماره: 14/89 ح/ 6
کالسه پرونده: 14/89 ح/ 6

وقت رسیدگی: 89/5/3 ساعت 8/30 صبح
خواهان: هوشنگ محمدی فرزند بیژن

خوانده: سعید بخشی فرزند سهراب مجهول المکان
خواس��ته: مطالبه مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته به اضافه سایر خسارات 

دادرسی
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 
حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی میشود تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهمرساند.362/ م الف 
فانی - مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره درخواست: 8910460351300001

شماره پرونده: 8809980351301220 
شماره بایگانی شعبه: 881221 

تاریخ تنظیم: 1389/1/8
خواهان روح اله جمعه فرزند سید حسن دادخواستی به طرفیت خوانده رود کریمی 
و بانک س��په ولی عصر و مریم بوس��عیدی و مهران فردوسیان و بانک سپه و بانک 
س��په شعبه سروش و بانک سپه مبارزان و اکرم اسماعیلی و سید نورالدین موسوی 
و صدیقه یونس��ی و بانک سپه ش��عبه 4 باغ خواجو و بانک سپه شعبه قیام و زهره 
کیانی و پریس��ا ایل بیگی و بانک سپه شعبه مصلی و کبری کیومرثی و زهرا کیانی 
به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و ابطال قرارداد )مالی( و دستور موقت 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان... که جهت رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه 
عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان 
ش��هید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 
ارجاع و به کالسه پرونده 8809980351301220 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 
1389/4/27 و ساعت 8:30 تعیین شده است. 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 ش��ود 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.  365 / م الف
اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان 

اصفهان، طبقه 3، اتاق شماره 355
شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

تاریخ: 88/12/24
در خصوص پرونده کالسه 574/88 خواهان مرتضی عارفیان دادخواستی مبنی بر الزام 
به انتقال سند خودرو به طرفیت زهرا بیگدلی و رضا عباسی زاده تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای روز یکشنبه مورخ 89/2/26 ساعت 4 عصر تعیین گردیده. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب 
بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. 777/ م الف
مدیر دفتر 24 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ
کالسه: 8709980350901110 ح/ 9

دادنامه: 8809970350900883 – 88/8/17
مرجع رسیدگی: شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

خواهان: علی آهنجیده ساکن: چهاراه نظر، کوی شهید پور معراج، پالک 12
خوانده: پوریا محمدی فرزند علیرضا نشانی: مجهول المکان

پژمان حاج هادیان ساکن: مشتاق دوم، خیابان مهر، خیابان مهران، کوی بهار، بهار 3، 
پالک 131

خواسته: مطالبه
گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور 

رأی می نماید.
رأی دادگاه

دعوی خواهان آقای علی آهنجیده به طرفیت خواندگان 1- پوریا محمدی 2- پژمان 
حاج هادیان بخواسته مطالبه مبلغ سیصد و نود و شش میلیون ریال وجه یک فقره 

چک به انضمام خس��ارات دادرسی و خس��ارات تأخیر تأدیه می باشد. با توجه به 
دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق چک شماره 46400 – 87/12/26 عهده بانک 
ملی شعبه شاهد و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه به صدور چک 
از ناحیه خوانده ردیف اول و ظهر نویس��ی آن توسط خوانده ردیف دوم و با توجه 
به عدم حضور خوانده ردیف اول و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح شده و 
دفاعیات غیر مؤثر خوانده و عدم ارائه دلیلی بر پرداخت وجه چک و اثبات امانی بودن 
چک در ید خواهان و نظر به وجود اصل چک در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
صادر کننده و ظهر نویس دارد دادگاه به استناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198 
و 519 و 22 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را به پرداخت مبلغ 396/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 7/871/000 ریال بابت هزینه دادرسی متضامناً در حق 
خواهان محکوم می نماید خسارات تأخیر تأدیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک 
مرکزی از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرا محاسبه می گردد رأی صادر شده نسبت 
به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدید نظرخواهی است. 363 / م الف
اصالنی - رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 8709980350901002 ح 9

شماره دادنامه: 8809970350900354 – 88/4/11
مرجع رسیدگی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

خواهان: بانک صادرات با وکالت محمد مؤمنی و علیرضا نوری شمس آبادی روبروی 
بیمارستان عیسی بن مریم، ساختمان شماره 71، دفتر آقای مهران الشریف

خوانده: سامان فروزش، حسام همت یار، مجتبی دادخواه هر سه مجهول المکان 
خواسته: مطالبه

گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به 
صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
دع��وی بانک صادرات اصفهان با وکالت آقایان 1- محمد مؤمنی و علیرضا نوری به 
طرفیت خواندگان 1- آقای سامان فروزش 2- آقای حسام همت یار 3- آقای مجتبی 
دادخواه تهرانی مبنی بر مطالبه مبلغ دوازده میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و 
هزینه واخواست و ذمه روزانه از تاریخ سر رسید می باشد با توجه به فتوکپی سفته های 
ش��ماره 321925 الی 321930 هر یک به مبلغ دو میلیون ریال و واخواست نامه های 
صادر ش��ده در خصوص س��فته های مذکور و نظر به تعهدنامه ارائه شده که به امضا 
خواندگان رسیده و خوانده ردیف اول به عنوان دریافت کننده وام و خواندگان ردیف 
دوم و سوم به عنوان ضامنین وی متضامناً تعهد پرداخت نموده اند و با توجه به عدم 

حضور خواندگان با وصف ابالغ قانونی و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطروحه 
دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 10 و 219 
قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را متضامناً به 
پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 214/400 ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ 126/000 ریال بابت هزینه واخواست و پرداخت حق الوکاله وفق تعرفه 
قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. خسارات تأخیر )ذمه روزانه( وفق قرارداد 27 
درصد سالیانه از تاریخ سررسید سفته ها 87/2/25 در زمان اجرا محاسبه می گردد. رأی 
صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 

بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی است. 364 / م الف
اصالنی - رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ
ابالغ اجرائیه

کالسه پرونده دادرسی: 563/86 ح/13
بموجب دادنامه غیابی ش��ماره 8601069 مورخ 86/8/1 دادگاه 13 حقوقی اصفهان 
محکوم علیه آروش��ا صلح جویی فرزند سراله نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 10/700/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
170/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له رامین فروغی فرزند منصورآقا 
نشانی محل اقامت: نطنز، بلوار طالقانی، عینک زرین و پرداخت نیم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت. رأی صادره غیابی و اجرای آن منوط به اعمال تبصره 2 ماده 306 

قانون آئین دادرسی مدنی است.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1 – در مورد محکوم به غیر مالی ظرف ده روز مفاد اجرائیه را بموقع اجراء بگذارد.
2 – در مورد محکوم به مالی تا یکماه مفاد اجرائیه را بموقع اجراء بگذارد.

3 – ترتیبی برای پرداخت محکوم به یا دین خود بدهد و یا برای اجرای حکم قراری 
بگذارد که به گواهی محکوم له رسیده باشد. در هر صورت نسخه ای از موافقت نامه 

یا رونوشت مصدق آن را به اجراء تسلیم دارد.
4 – مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای طلب از آن میسر باشد. در صورتیکه 
بده��کار خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت 
جامع دارائی خود را اعم از منقول و غیر منقول به مسئول اجراء تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد صریحاً اعالم نماید.
5- عالوه بر موارد باال به مفاد قانون منع توقیف اش��خاص در قبال تخلف از انجام 
تعهدات و الزامات مالی مصوب 22 آبانماه 1352 شمسی و همچنین مواد مربوطه در 
قانون اصول محاکمات که مستخرجه ای از این دو قانون در ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. 367/ م الف
شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

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

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

23 °

18 °5 °

9 °
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
27900  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
287000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
274000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001004دالر امریکا
13551360یورو

265268ریال عربستان
274276درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

فرهنگی نخستین همایش ش��اعران ایران و جهان 
29 و 30 فروردی��ن در اصفه��ان برگ��زار می ش��ود. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، گفت: 
برگزاری مراس��م شب شعر در مجتمع فرهنگی هنری 
اس��تاد فرش��چیان، با حضور بیش از 200 شاعر ایرانی 
و خارج��ی و بازدی��د از می��دان ام��ام و مقبره صائب 
تبریزی از برنامه های این همایش اس��ت. سیدعلیرضا 
حسینی افزود: نخستین همایش شاعران ایران و جهان 
28 فروردین تا اول اردیبهش��ت  در ش��هرهای تهران، 

شیراز و اصفهان برگزار می شود.

اصفهان میزبان شاعران ایران و جهان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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  مسعود خیام 
  )مترجم و اصفهان شناس(

انگار همین دیروز بود، قدم های استاد در شبستانهای 
مسجد جامع عباسی اصفهان، عبور از فضای نیمروزی 
مس��جد، یعنی عبور از رویاهای استاد، نگاه نافذ او به 
کاشی کاری های مدرسه ناصریه و سلیمانیه مسجد و 
زمزم��ه او: »کار خود نیک برآید که در گنبد چرخ این 
صدایی است که تا روز جزا می ماند.« استاد حسین مهیاری، 
هنرمندی وارسته، دگراندیشی آزاده، معلمی دلسوز و 
عاش��ق هنر، فرهنگ و موسیقی این آب و خاک بود. 
او یک ایرانی بود که به حق چون ش��معی سوخت و 
گ��رد کهنگی میراث اصیل ای��ران را از چهره روزگار 
ام��روز ما زدود. اما او خیل��ی زود جامه تهی کرد: » ز 
تند باد حوادث نمی توان دیدن/ درین چمن که گلی 
بودست یاس��منی/ از این سموم که به طرف بوستان 
بگذشت / عجب که رنگ گلی ماند و بوی نسترنی« 
استاد حسین، فرش ایرانی را تصویر هنری، برگرفته از 
برداشت ها و پنداشت های هنرمند از طبیعت و پیرامون 
خود می دانس��ت که در چهار چوبه فرهنگ و هنر و 
دانش های ریاضی، هندسه، نگارگری، معماری، شعر، 
ادبیات و تاریخ اصیل ایرانی جلوه گر می شد. صبح روز 
جمعه 20 فروردین به منزل استاد رفتیم. در مسیر راه از 
خیابان استانداری گذر کردیم و کوچه پشتی مسجد 
جامع عباسی اصفهان و منظره گنبد مینایی آن یادآور 
خاطراتی بود، از عالقه استاد به این مسجد و سیر رفتن 
او به آن سرای فیروزه ای و هم کالم شدن با استاد و دل 
سپردن و لذت بردن از کالم گرمش و روحیه بلند مردم 
دوس��تی او که کوچک و بزرگ در دل مصفای او جا 
داشتند و صد البته که برای من یک کالس درس بود. 
خانواده استاد به گرمی ما را پذیرفتند و به نیکی از استاد 
یاد کردند. این اولین بهاری بود، که غم دوری استاد را 
به جان خریدند انگار پدر هست اما خرقه تهی کرده. 
فرزندان استاد او را هنرمندی بی نظیر، انسانی مردم دار و 
افتاده خواندند و هر یک دری از کرامات استاد گشودند. 
از موس��یقی، تا ادبیات، شعرشناسی، طراحی فرش تا 
عش��ق استاد به خاندان امام حس��ین )ع( و خدماتش 
در عرصه هنر گفتند و ش��نیدیم که ذهن و قلم عاجز 
اس��ت از به جای آوردن حق کالم. یادگاران استاد هر 
یک مجالی می جستند و از شأن واالی استاد سخنی 
پیش می آوردند. پس��ر استاد می گفت: سخن گفتن از 
استاد، پدری فاضل و هنرمند، کاری بس دشوار است؛ 
ولی برای پدر هر چه می گویم تش��نه تر می شوم. او 
هنرمندی است که شکوائیه نداشت و چنین اهل خانه را 
آرامش می بخشید و می گفت: یک روز رسد غمی به 
اندازه کوه/ یک روز نشاط اندازه دشت/ افسانه زندگی 
چنین است عزیز/ در سایه کوه باید از دشت گذشت. 
یادگاران استاد از سخاوتمندی، انسانیت و انصاف استاد 

گفتند، که با همه به مالطفت رفتار می کرد و کارگر و 
استاد پیش او یکس��ان بود. یادگار ارشد استاد از کالم 
گذشته پدر می گفت؛ عرض زندگیم برایم مهم است نه 
طول آن؛ از کرامات استاد که زبان قاصر است و کالم 
عاجز، ولی از خدمات و آثار ارزش��مند استاد در خلق 
فرش اصیل ایرانی و نوآوری او در آثارش که س��رمه 
چشم است. فرش اصیل ایرانی دغدغه استاد که باید 
به جایگاه اصیل خود بازگردد. در کتابخانه استاد کتاب 
مجموعه نفیس فرشهای ایرانی اثر » ژان« فرانسوی را 
دیدم که چندی از آثار برجسته استاد در آن به تصویر 
کشیده شده بود. همچنین در کتاب افسانه اصفهان آبی، 
به تألیف خسرو احتشامی، در سال 1377 یکی دیگر 
از آثار اس��تاد به چشم می خورد. تلفیق ذوق هنری با 
نگاه نافذ او و درک زیباشناسی از کاشی کاری های دوره 
صفوی به همراه پشتوانه محکم وی در شناخت هنر 
اصیل فرش ایرانی، آثاری بس گرانبها را به وجود آورده 
بود. اما این تمام قصه نیست، درآمیختگی رنگ و نقش 
و اش��راف او در ادبیات و موسیقی، هنر بی بدیل او را 
از مرزها نیز فراتر می برد. از یاد نخواهم برد آن تصویر 
چشم نواز را از میان پنج دری ارسی که به تاکستانی باز 
شده بود و جمله ای از» پاراسلوس« حکیم یونانی را در 
ذیل آن این چنین نگاشته بود: هر کس که فکر کند همه 
میوه ها همان وقت می رسند که توت فرنگی، از انگور 
چیزی نمی داند. و این همان جسارت استاد، در هنر بود 
که مرز و محدوده نمی شناخت. او عاشق فرهنگ بود 

و گستره آن را خود تعریف می کرد. 
پس��ر اس��تاد می گفت: پدر، حلقه اتصال ادبیات 
کالس��یک و نو بود. عمق تأمل و تأثر وی از ادبیات، 
بس��یار بود. او معتقد بود که ریش��ه موفقیت استاد در 
غنای ادبی و تعمق او در کتاب، شعر، ادبیات و موسیقی 
اصیل ایران بود. نمک ش��ناس اس��یران چو از قفس 
رستند/ بر آس��تانه صیاد، آشیان بستند. در یکی دیگر 
از اثرهای استاد که هم به لحاظ زیباشناسی و طرح و 
هم به لحاظ ترکیب بندی رنگ ها بسیار چشم نواز و 
گیرا بود، تصویری اس��ت از چرخ گردون و دو ماهی 
که در خالف یکدیگرحرکت می کنند، به قول »س��ید 
علیرضا میرعلی نقی« ماهی از شناسه های فرش استاد 
به حس��اب می آید و در ای��ن اثر عالمت برج حوت 
)اسفند( است؛ که البته پسر استاد هم تفسیرهای جالبی 
از آن داش��ت و چنین گفت؛ که تفس��یر استاد با همه 
تفس��یرها بیگانه بود. گویی او با حرکت دو حوت در 
جهات مخالف، پیوندی خودآگاه و عاش��قانه دارد و 
چنین در ذیل این اثر نگاشته شده بود: از دربخشندگی 
و بن��ده نوازی/ مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. دختر 
ارشد استاد از جسارت پدر در ترکیب بندی رنگها و 
نقش هندسه ها در آثار استاد سخن گفت. او هنر استاد 
را عمیق و ریشه ای می دانست و اعتماد به نفس استاد را 

ستود. از دیگر جنبه های هنری استاد که کمتر کسی از 
آن سخن به میان آورده، توانمندی استاد در شعرشناسی 
و اش��راف وی در ش��ناخت ادبیات کالس��یک و نو 
بوده اس��ت. فرزندان استاد از گپ و گفت های استاد 
محمود دولت آبادی نویسنده کتاب )نون نوشتن( که 
جدیدترین کتاب اوست، با پدر سخن گفتند و محمود 
دولت آبادی کسی است که سیمین بهبهانی از او به قصه 
نویسی بزرگ، یاد می کند. از ذهن به دل سپردن و از 
دل به قلم سپردن، ویژگی او در شعر است. در شعر نو 
از شاملو تا شاعران گمنامی چون »محستی« را که هیچ 
جا از آن سخنی به میان نیامده به خوبی می شناخت. او 
با اساتید بی شماری همدم و هم فکر بود. از میان آنها 
می توان به مرحوم استاد عباس غازی اصفهانی، اشاره 
کرد؛ که هم شاعر و هم استاد موسیقی بود، استاد دکتر 
نوریان، دکتر کیوان، مرحوم محمد حقوقی، هوشنگ 
گلشیری، هوشنگ ابتهاج، استاد معینی کرمانشاهی.  هر 
چند طبع شعر و شیرینی کالم استاد زبانزد عام و خاص 
بود . از اش��عار او اثری به چاپ نرسیده، اما در دست 
نوشته های استاد قطعات زیبایی را دیدم: نه همچو الله 
بهاری چراغ گلشن باش/ چو شمع یک شب اگر عمر 
توست روشن باش. استاد در موسیقی نیز ید طوالیی 
داش��ت و صدای گرم او همدم و هم نفس اس��اتیدی 
چون: حسن کسایی، حسین یاوری اصفهانی ملقب به 
استاد یاور، شهشهانی، عباس غازی اصفهانی، علیزاده 
و اس��تاد شاهزیدی بود. او یک اصفهانی به تمام معنا 
بود و در موس��یقی از مکتب ادیب خوانساری کسب 
فیض کرد. محدود کسانی بودند که به مناسبت خوانی 
در مکتب اصفهان تسلط داشتند. در مدح امام حسین 
و واقعه عاش��ورا و در مدیحه سرایی، عشق و ارادت 
ویژه ای به خاندان امام حسین داشت. شرافت کالم و 
ادب در مدیحه س��رایی و آشنایی او با موسیقی، نوای 
گرم او را دو چندان گوش نواز می کرد. از سروده های 
فراموش نشدنی استاد، می توان به قطعه زیر اشاره کرد: 
بخواب ای کودک نازم علی جان/ بخواب ش��ش ماه 
سربازم علی جان/ تو را قنداقه عرش کبریا شد/ تو را 
هفتاد آسمان در زیر پا شد/ کجایی مرغ دم سازم علی 
جان... همسر استاد نیز عشق استاد را در کارش ستود 
و چنین می گفت: که فرش های اس��تاد روح و آرامش 
عجیبی داشت. استاد در هنر معتقد بود که آن چیزی باید 
ارائه شود، که نیاز روحی مردم است و فرش را باعث 
آرامش می دانس��ت. استاد حسین مهیاری در آبان ماه 
سال 1328 دیده به جهان گشود و در فروردین 1388 
به حضرت دوست پیوست. از استاد سه یادگاری به جا 
مانده که هر کدام در خدمت استاد، شاگردی کرده اند و 
در طراحی و نقاشی، ادبیات و موسیقی پیرو راه استادند. 

این جمعه قطعه هنرمندان...
نامش جاودان و راهش پر رهرو باد. 

کالم نور
امام موسی کاظم )ع(:

هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید.

سردار شهید محمدعلی شاهمرادی

فرهنگ و هنر

متولد: 15 فروردین 1332، تهران
اسارت: 14 تیر 1361: جنوب لبنان

دانش��جوي مهندسي برق،دانش��گاه علم و 
صنعت

فرمانده لشکر 27 محمد رسول اهلل )ص( 
بچ��ه بود که انقالب را دی��د. نوجوانیش را 
در آن گذراند. ش��اگردي پدر را کرد؛ عاشق 

کارهاي فني بود. 
وقتي مطهري را ش��ناخت، دلش خواس��ت 
برود س��راغ طلبگي که نرفت. دانشگاه علم 
و صنعت، دو سال برق خواند؛ آنقدر تودار 
ب��ود که خانواده اش نمي دانس��ت دانش��جو 
است.حتی وقتي خبر دستگیریش را شنیدند، 

باورشان نمي شد. دوستانش شاید جسارتش 
را در کوچه و خیاب��ان دیده بودند، ولي در 
خان��ه، داداش احم��د مهربان و س��خاوت 
مند بود. حبس کش��ید. رن��ج دید، آنقدر 

که توانست پش��ت و پناه آدم ها باشد. 
بود.  برای��ش درس  جنگی��دن 
مي آموخت، آموزش مي داد و 
تربیت مي کرد. به همان راحتي 
که توبیخ و تنبیه مي کرد، گریه 
مي کرد و حاللی��ت مي طلبید. 
آنقدر به افق هاي دور چشم 
مي دوخت که روزي در پس 

آن ناپدید شد.

خاطراتی  از حاج احمد متوسلیان

   حامد قصری
اصفهان، خیابان طالقانی، عکاسی زیبا، پنجاه سال پیش، هر کسی عکاسی نمی داند. در سراسر ایران 
کمتر از  انگشتان دو دست، اگر عکسی از پدربزرگ ها یا مادربزرگ ها باقی مانده همه از دست توانای 
استاد فرزان است. نه! قبل تر، عکس هایی از رجال و روحانیون در شصت سال پیش و حتی قبل تر، از 
ابنیه های کهن اصفهان و ایران، از افراد مش��هور هنری ایران، نام فرزان همه جا هست و او با صداقت 

تمام در خدمت مردم است و هنر شهر و کشورش را یاری می رساند.
 امروز اما، چیز زیادی از آن مغازه پر رفت  و آمد باقی نمانده و استاد بدون سرپناه و حتی بیمه  و 
مستمری با پای شکسته در انتظار است... به راستی فرزان ها را تا زنده هستند، پاس داریم. استاد جاللی 

که هنوز در خاطرمان هست!

روی خط فرهنگ

استاد رضا فرزان، عکاس قدیمی اصفهان در بستر بیماری

شرکت آب منطقه ای اصفهان

)نوبت دوم(

ــبکه سنجش پیزومتر  ــرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد احداث ش ش
ــای مطالعاتی دامنه  ــبکه محدوده ه ــدوده مطالعاتی بختیاری و تکمیل ش مح
ــخصات زیر به  ــرایط و مش ــه و... را از طریق مناقصه عمومی با ش ــل خان و چه
ــی که تمایل به  ــد. لذا از مناقصه گران ــد صالحیت واگذار نمای ــکار واج پیمان

حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت به همکاری می گردد.
ــاس  ــتاد میلیون ریال( بر اس مبلغ پایه: حدود 780/000/000 )هفتصد و هش

فهرست بهای پایه چاه سال 1388
حداقل رتبه پیمانکار: 5 کاوشهای زمینی

محل اجراء: استان اصفهان، شهرستان فریدن
مدت اجراء: 9 ماه

هزینه تهیه اسناد مناقصه، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار 
ــناد مناقصه  ــنهادها در دعوتنامه و اس ــنهادها و مکان و زمان تحویل پیش پیش

مشخص می شود.
واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت 5 روز مهلت 
دارند نسبت به اعالم آمادگی کتبی، تکمیل پرسشنامه اطالعات پیمانکاران و ارائه 
ــت کوتاه مناقصه گران از  ــرکت اقدام نماید. پس از تعیین فهرس مدارک مثبته ش

آنها جهت خرید اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
ــه، جنب هالل احمر،  ــل خواجو، بلوار آئینه خان ــانی مناقصه گزار: اصفهان، پ نش

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

آگهـی مناقصه
نوبت اول

WWW.ESRW.ir سایت
 تلفن تماس: 5 – 6615360 داخلی 115 و 116 فاکس: 6611073

شرکت آب منطقه ای اصفهان

در آستانه یکمین سال خاموشی استاد حسین مهیاری

» از بازی نقش و رنگ تا بازی روزگار...«

فاطمه نصیری
دوم ابتدایی
معدل 20

فاطمه بقائی
دوم ابتدایی
معدل 20

جاوید نصر
اول ابتدایی
معدل 20

محمد امین ردانی پور
اول ابتدایی
معدل 20

مریم نصر آزادانی
کارشناسی ناپیوسته

معدل 16/53

امیر حسین حسن پور 
پیش دبستانی

امیر حسین دهقانیان 
پیش دبستانی

زهرا مختاری
پیش دبستانی

آسیه خدادادی
پنجم ابتدایی

معدل 20

رضا نظری فر
پنجم ابتدایی

معدل 19/66

حسین نظری فر
چهارم ابتدایی
معدل 19/24

علیرضا احمدی رنانی
سوم ابتدایی
معدل 20

امیر تارخ اسماعیلی
دوم ابتدایی
معدل 20

حسین جعفری
اول راهنمایی
معدل 19/52

میالد مرادی
اول راهنمایی
معدل 18/03

محمد ابراهیمی
اول راهنمایی
معدل 18/50

نگین امینیان پور
اول راهنمایی
معدل 19/82

اسامی فرزندان موفق پرسنل شهرداری کلیشاد و سودرجان

محمد نظری فر
دوم راهنمایی
معدل 19/43

رسول قاسمی جوجیلی
کارشناسی ارشد ناپیوسته

معدل 15/12

جالل نصر
سوم راهنمایی
معدل 17/98

سمانه نصیری
سوم راهنمایی

معدل19
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