
استاندار اصفهان: 
محرومیت زدایی ویژگی  سفر های استانی است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
اصفهان در عرصه فرهنگ و هنر 
منشاء اثر است

صفـحهصفـحه

افتتاح 7 طرح عمرانی 
در اصفهان با حضور 

وزیران
همزمان با سفر هیأت دولت به استان اصفهان 
7 طرح مهم عمرانی، صنعتی، علمی و کشاورزی 

در این استان به بهره برداری می رسد.
طرح ت�وازن ش��رکت ذوب آهن اصفهان به 
عنوان بزرگترین طرح صنعتی کش��ور با ظرفیت 
تولی��د یک میلیون و 400 ه���زار تن ف�والد و 4 
میلی��ارد و 400 میلی��ون ریال ه�زین��ه با حضور 
محمدرضا رحیم��ی معاون اول رئیس جمهور به 

بهره برداری می رسد...

               سراسری / ادامه در  صفحه   

81درصد مصوبات سفر 
دور اول رئیس جمهوری

 به اصفهان محقق 
شده است

ط��ی س��فرهای دور اول و دوم هیأت دولت 
جمعًا31 مصوبه به حوزه ی صنعت و معدن استان 

اصفهان اختصاص داده شده است...

          شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

مسائل فرهنگی اولویت سفر
احمدی نژادبه اصفهان

م��ردم  نماین��ده 
اصفه��ان در مجل��س 
س��فر  اولویت  گفت: 
رئیس  جمهور به استان 
اصفهان باید بررس��ی 
و  فرهنگ��ی  مس��ائل 
همچنی��ن حل بحران 
بی آبی در این اس��تان 

باشد. نیره اخوان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
اس��امی در گفتگو با فارس با اشاره به س��فر احمدی نژاد به استان 

اصفهان گفت: . . .     
   فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه 8

وزیر کشور از طرح های 
مهم عمرانی اصفهان بازدید 

می کند
دفت��ر  کل  مدی��ر 
امور شهری استانداری 
اس��تان اصفهان گفت: 
در جریان دیدار هیأت 
دولت از اصفهان، وزیر 
کش��ور از تع��دادی از 
طرح های  مهمتری��ن 
ازجمله  استان  عمرانی 
مترو و ورزشگاه نقش 

جهان دیدن خواهد ک��رد. »مهدی جمالی نژاد« در گفتگو با ایرنا با بیان 
اینکه رینگ سوم ترافیکی اصفهان که متوقف شده نیز مورد بازدید وزیر 

کشور قرار می گیرد . . .     
   سراسری / ادامه در  صفحه 2

چهار محال و بختیاری؛ 
سرزمین فرهنگ ها و 

رنگ ها
چه�ارمح���ال و بختی��اری را س����رزمی��ن 
چش��مه س��ارهای پر آب خروش��ان و الله های 

واژگون می نامند...

       میراث فرهنگی / ادامه در  صفحه

Zayande Roud - No. 156, Dec, 03,2009پنجشنبه 12 آذرماه 1388 / 15 ذی الحجه 1430 / دوره جدید شماره 156 / 8 صفحه / 200 تومان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

رئیس جمهور در میدان امام اصفهان: 

حتی یک سانتریفیـوژ خاموش 
نمی شود

        سراسری / ادامه در  صفحه 2  

عکس: آرشیده شاهنگی

امروز مبارک است فالم           کافتاد بر آن نظر جمالم 

درخشش آفتاب امامت و عدالت بر 
عدالت طلبان  مبارک باد

مانند نسیم، بی صدا رد شده بود           آن آیینه پوش آشنا رد شده بود
سرتاسر شهر بوی غیرت می داد           انگار علی زکوچه ها رد شده بود

عید غدیر، یادآور خجسته روز پیوند امامت و نبوت
 مبارک باد

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی چهارمحال و بختیاری

روابط عمومی شرکت توزیع برق چهار محال و بختیاری

سالروز اکمال دین، سالروز تبلور گوهر 
ناب عدالت و امامت بر دامان صدف پر مهر 

نبوی خجسته باد
روابط عمومی مؤسسه مالی اعتباری مهر  چهار محال و بختیاری

خورشید رخشان می رسد، مست و خرامان می رسد

عید فرخنده غدیر و سالروز درخشش خورشید امامت 
بر شیعیان مبارک

روابط عمومی پست بانک استان اصفهان

علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را
که به ما سوا فکندی همه سایه هما را

عید غدیر، سالروز اکمال دین بر مسلمانان راستین
 فرخنده و خجسته باد

روابط عمومی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان

صد بار زمان تبارک ا... می گفت 
آن لحظه که ذوالفقار در دست تو بود

فرخنده عید غدیر خم بر شیعیان مبارک باد

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان

جانا ! هزاران آفرین بر جانت از سرتا قدم 

سالروز عید غدیرخم، سالروز پیوند خورشید 
امامت با آسمان نبوت مبارک و فرخنده باد

 

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری

سالروز درخشش مهر علوی در دستان 
مهربان نبوی خجسته باد

روابط عمومی و امور بین الملل گروه صنعتی انتخاب )اسنوا - دوو - حایر(



افتتاح 7 طرح عمرانی در 
اصفهان با حضور وزیران

همزمان با س��فر هیأت دولت به استان اصفهان 
7 طرح مهم عمرانی، صنعتی، علمی و کش��اورزی 

در این استان به بهره برداری می رسد.
طرح ت�وازن ش��رکت ذوب آه��ن اصفهان به 
عن��وان بزرگترین طرح صنعتی کش��ور با ظرفیت 
تولی��د یک میلی��ون و 400 ه�زار ت��ن ف�والد و 4 
میلی��ارد و 400 میلی��ون ری��ال ه�زین��ه با حضور 
محمدرض��ا رحیمی مع��اون اول رئیس جمهور به 

بهره برداری می رسد.

افتت��اح 8 مخزن انب��ار نفت ب��ه ظرفیت 180 
میلیون لیت��ر و با 165 میلیارد ری��ال هزینه دومین 
طرح مهم اس��ت که با بهره برداری از آنها سوخت 
رس��انی به دو و س��ه دهم درصد از وسعت کشور 

صورت می گیرد.

س��د قره ق��اچ ب��ا حج��م ذخی��ره 20 میلیون 
مترمکع��ب و 200 میلی��ارد ریال هزین��ه به منظور 
زیرپوش��ش ق��راردادن ح��دود 3 ه��زار هکتار از 
زمین های کشاورزی شهرستان سمیرم و سدکمانه 
منطقه ونک س��میرم به حج��م 5 میلیون مترمکعب 
و ب��ا 70 میلی��ارد ری��ال هزینه دو طرح مهم س��د 
سازی است که همراه با خط انتقال برق 400 کیلو 
ولت اصفه��ان - فارس با حضور وزیر نیرو افتتاح 

می شود.

م�رحل��ه دوم آزاد راه کنار گ�ذر غربی اصفهان 
در امت��داد آزاد راه ته��ران – اصفه��ان به طول 26 
کیلومت��ر و با 250 میلیارد ریال هزینه هم با حضور 

وزیر راه و ترابری افتتاح می شود.
بنی��اد مل��ی نخبگان دفت��ر اس��تان اصفهان هم 
با حضور نس��رین س��لطان خواه مع��اون علمی و 
فن���اوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان 
افتتاح می شود و در حاشیه مراسم هم نمایشگاهی 
از 40 اخت��راع برگزی��ده نخبگان اس��تان اصفهان 

گشایش می یابد.
  

ــمیه قنبری: رئیس جمهور در آس��تانه عید  س
غدیر خم در جمع پرش��ور م��ردم اصفهان گفت: 
خداوند نقطه کمال دین را در والیت و امامت قرار 
داده است. اگر امامت نبود تاش پیامبران الهی ابتر 
باقی می ماند. در واقع امامت س��تون و محور همه 
خوبی ها و ارزش ها است. ستونی که همه احکام 

الهی بر آن استوار است.

رئیس جمهور در اصفهان گفت: چندی پیش 
ش��ورای حکام آژانس برخاف مصوبات و منطق 
خودشان و مخصوصاً برخاف عدالت تحت فشار 
چند دولت به ظاهر قدرتمند اما شکس��ت خورده 
و رو ب��ه افول بیانیه ای را علیه ایران صادر کرد اما 
آنها بدانند که ملت ایران از آنها ترس و واهمه ای 

نخواهد داشت.
ملت ایران بداند که آنها قدرت اندیشه و تفکر 
و تعقل را از دس��ت داده اند، سر خود را زیر برف 
کرده و با این تصور که دنیا سخنانشان را می پذیرد 
فریاد می زنند. این کشورها تحت والیت طاغوت 
هس��تند به همین علت علیه خود تصمیم س��ازی 

می کنند.
احمدی نژاد در ادامه به رفتار دوگانه غرب در 
قبال برنامه های هسته ای ایران اشاره کرد و گفت: 
این کشورها طبق مقررات آژانس باید سوخت 20 

درص��د را به ایران تحوی��ل بدهند اما آنان به بهانه 
نپذیرفتن شرایط غیرمنطقی شان توسط ایران اقدام 
به صدور قطعنامه علیه مواضع صلح آمیز هسته ای 

کشورمان کردند.

رئیس جمهور تأکید کرد: ملت ایران سوخت 
20 درصد و تمام نیازهای هسته ای اش را با تکیه 
بر دانش بوم��ی و نخبگان داخل��ی تأمین خواهد 

کرد.
رئیس جمهور با اش��اره به وطن پرستی مردم 

اصفهان در طول تاریخ تأکید کرد:
اصفهانی ه��ا اج��ازه نم��ی دهن��د حتی یک 

سانتریفیوژ خاموش شود.
دکتر محم��ود احمدی نژاد با اش��اره به رفتار 
دوستانه جمهوری اسامی ایران با مقامات سیاسی 
کش��ورهای غربی اعام ک��رد: در صورتی که این 

رفتار دوستانه و اقدامات مثبت ایران به عنوان یک 
امتیاز برای این کش��ورها تلقی شود ملت ایران در 
سطح جهانی از حقوق قانونی خود کوتاه نمی آید 
و در خصوص موضوع هس��ته ای گفتگو نخواهد 
کرد. اما راه مذاکره بس��ته نیست و در صورتی که 
آن��ان از مواضع خصمانه مقرضانه خود کوتاه آمده 
و در چارچ��وب عدالت رفتار کنند با آنها در مورد 

مسائل جهانی همکاری خواهیم کرد.
رئیس جمه��ور در خص�وص س���ایت قم و 
اطاع رسانی زود هنگام جمهوری اسامی ایران، 
آژانس و موضع غیر منطقی کش��ورهای غربی نیز 
گفت: س��ازمان های جاسوس��ی غرب بر خاف 
توافقنامه الجزایر با هم اقدامات جاسوسی در مورد 
فعالیت هس��ته ای ایران را ادام��ه دادند که این امر 
تکرار اعمال تاریخی آنان در قبال ملت ایران است. 
رئی��س جمهور گفت: در این س��فر در خصوص 
مسائل آب، خشکسالی، حمل و نقل درون شهری، 
میراث فرهنگی، اشتغال، فروشگاه بزرگ اصفهان و 

مسکن مهر تصمیمات خوبی گرفته خواهد شد.
احمدی ن��ژاد گفت: ما می توانیم به مردم دنیا 
بگوییم اگر الگو می خواهید مردم اصفهان بهترین 
نمونه و الگو هستند. اگر فرهنگ، اخاق و مدیریت 
مردم اصفهان در کشور همه گیر شود، به طور حتم 

هیچ مشکلی در کشور باقی نخواهد ماند.

مدی��ر کل دفت��ر ام��ور ش��هری 
اس��تانداری اس��تان اصفهان گفت: در 
جریان دیدار هیأت دولت از اصفهان، 
وزیر کش��ور از تع��دادی از مهمترین 
طرح های عمرانی استان ازجمله مترو 
و ورزشگاه نقش جهان دیدن خواهد 

کرد.

»مهدی جمالی نژاد« در گفتگو با 
ایرنا با بیان اینکه رینگ سوم ترافیکی 
اصفهان که متوقف ش��ده نی��ز مورد 
بازدید وزیر کش��ور ق��رار می گیرد، 
افزود: مباحث مربوط به رینگ چهارم 
ترافیکی اصفهان مورد بررس��ی قرار 

می گیرد.
وی با بیان اینکه رویکرد فرهنگی 
دور س��وم سفرهای اس��تانی فرصتی 
برای تحقق آرمان شهر اسامی است، 
اظهارداشت: تاکنون بیش از 90 درصد 
مصوب��ات س��فر اول و 50 درص��د 
مصوبات حوزه شهری سفر دوم دولت 
با وجود م��دت اندکی که از زمان این 
س��فر می گذرد محقق شده و تاش 
می کنیم تا پایان امسال صد درصد این 

مصوبات محقق شود.
وی با اش��اره به رویکرد فرهنگی 
دور س��وم س��فرهای اس��تانی اظهار 
داش��ت: به جهت اجرای طرح آرمان 
شهر اسامی، کارگروه کشوری تشکیل 
شده که اصفهان به عنوان شهر پایلوت 
آن در کش��ور انتخاب شده و استاندار 
اصفه��ان رئیس این کارگ��روه در کل 

کشور است.
جمال��ی نژاد تصریح کرد: ش��هر 
اسامی شهری نیست که صرفاً نمای 
اس��امی داشته باش��د بلکه کلیه ابعاد 
روح��ی و جس��می آن بای��د متاثر از 

جنبه های اسامی باشد.
وی اف��زود: در حوزه ی ش��هری 
مصوبات زیادی ب��رای ارائه به هیأت 
دولت پیشنهاد شده که یکی از مهمترین 

آن ها متروی اصفهان است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه تغیی��ر نحوه 
انجام سفرهای اس��تانی هیأت دولت 
خاطرنش��ان کرد: در این دوره از سفر، 
رئیس جمهور به شهرس��تان ها نمی 
رود لذا اعضای هیأت دولت به عنوان 
نماینده رئیس جمهور به شهرستان ها 

س��فر می کنند و مس��ائل مردم را از 
نزدیک بررسی و پیگیری خواهند کرد.
وی افزود: معاونی��ن وزرا ضمن 
اس��تقرار در ادارات کل استان آماده ی 
رسیدگی به مسائل مراجعان خواهند 

بود.
وی گفت : در دیدار رئیس جمهور 
با مسئولین استان، نمایندگان حوزه های 
مختلف فعالیت های اداری و مدیریتی 
استان اصفهان نظرات خویش را بیان 

خواهندکرد.
وی افزود: »سید مرتضی سقاییان 
نژاد« شهردار اصفهان به عنوان نماینده 
شهرداری های استان در حضور رئیس 

جمهور صحبت خواهد کرد.
وی ادامه داد اصفهان با داشتن 96 
شهر بیش��ترین شهرداری ها را در کل 
کش��ور دارا  اس��ت و به همین نسبت 
با معضات شهری بیشتری رو به رو 

است.

ب��ه گزارش موج از فرودگاه ش��هید بهش��تی 
اصفهان، رئی��س جمهور در ف��روگاه بین المللی 
اصفهان مورد اس��تقبال رسمی اس��تاندار، نماینده 
ولی فقیه، نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی و 

جمعی از مسئوالن قرار گرفت.
وی در خصوص هدف از س��فر سوم هیأت 
دولت به اس��تان اصفهان و رویکرد فرهنگی این 
س��فر گف��ت: اصفهان و دیار نص��ف جهان برای 
ای��ران مفاهیم باالیی را در ب��ر دارد و این دیار با 

هنر و نجابت و شجاعت در هم آمیخته است.
احم��دی نژاد اصفه��ان را گنجین��ه زنده ای 
از عظم��ت، هن��ر و فرهنگ ملت ایران اس��امی 
دانس��ت و ضمن شکرگزاری از درگاه خداوند به 
جهت سفر به استان اصفهان در آستانه عید سعید 
غدیرخ��م افزود: اصفهان دی��ار والیت و مقدس 
اس��ت و از این خطه، اندیشه والیت و امامت به 

سراس��ر ایران و حتی جهان گس��ترش پیدا کرده 
است.

وی گف��ت: در 400 س��ال گذش��ته، اصفهان 
پایگاه مس��حکتم از صیانت فرهنگ اس��ام ناب 

محمدی بوده است.
وی با اش��اره به وجه غالب برنامه های دولت 
در ای��ن س��فر فرهنگ��ی گفت: این س��فر به این 
معن��ا نخواهد بود که س��ایر فعالیت های عمرانی، 
اقتصادی و زیربنایی در بخش های گوناگون مورد 

غفلت قرار گیرد.
وی با اشاره به پتانسیل های اصفهان در حوزه 
فرهنگ گفت: این ش��هر حرف ه��ای فراوانی در 
حوزه فرهنگ برای گفتن دارد و باید استعدادهای 
اصفه��ان ب��رای عرضه به جامعه جهانی ش��کوفا 

شود. 
الیح��ه  خص��وص  در  جمه��ور  رئی��س 

هدفمندک��ردن یارانه ها ضمن گایه از نمایندگان 
مجلس شورای اسامی که جلسات بسیار زیادی 
را در ای��ن خصوص با اعضای دولت داش��ته اند، 
گفت: اگر دس��ت دولت در این طرح بسته باشد، 
الیحه هدفمند ک��ردن یارانه ها قابل اجرا نخواهد 
بود و نمی توانیم دس��ت به اقدامی بزنیم که مردم 

متزلزل شوند.
وی افزود: اگر الیح��ه هدفمندکردن یارانه ها 
ظرفیت های الزم را برای ارجاع نداش��ته باشد، به 
خاطر نداش��تن ابزار برای اجرای این طرح، آن را 

از مجلس پس خواهیم گرفت.
رئیس جمهور با اش��اره به جلس��ه گارگروه 
فرهنگی استان گفت: در جلسه کار گروه فرهنگی 
استان با فرهیختگان، نخبگان، اساتید و روحانیت 
معظم جلسه ای خواهیم داشت و مسائل مربوط به 

حوزه فرهنگ را کالبد شکافی خواهیم کرد.

دور سوم سفر استانی هیأت دولت به اصفهان
استاندار اصفهان: محرومیت زدایی ویژگی  

سفر های استانی است
استاندار اصفهان گفت: حضور رئیس جمهور 
در استان هماهنگی را بین مسئوالن برای پیشبرد 

اهداف استان به وجود می آورد.  
 به گزارش ایمنا علیرضا ذاکر اصفهانی افزود: 
سفر رئیس جمهور به استان برکاتی برای استان به 
همراه دارد که ارتقاء هویت اس��تان از جمله این 

برکات است.
وی اظهار داش��ت: س��فر رئیس جمهور به 
اصفهان نتایج خوبی را همراه خواهد داش��ت و 
همچنین سفر استانی سبب اصاح نظام اداری و به 

همراه آن مسائل اداری استان مورد تجزیه و تحلیل 
قرار می گیرد.

وی افزود: حضور رئیس جمهور در اس��تان 
هماهنگی را بین مس��ئوالن برای پیشبرد اهداف 
استان به وجود می آورد و آنگاه شاهد خواهیم بود 
که محرومیت ها از بین می رود و عدالت محوری 
به وجود می آید و تمرکز زدایی در خدمات رسانی 
از بین می رود و بر اساس عدالت همه از خدمات 

بهره مند می شوند.

وی تصریح کرد: این سفرها از لحاظ روحی 
و روانی ب��رای مردم تاثیرات گس��ترده ای دارد و 
همچنین دولت از نزدیک با مشکات مردم آشنا 

می شود و پشتوانه های مردمی افزایش می یابد.
استاندار اصفهان با اشاره به مصوبات دور قبلی 
سفرها خاطرنشان کرد: سفر نخست آقای احمدی 
نژاد به اصفهان در تاریخ ش��ش خرداد س��ال 86 
انجام ش��د و از جمع 284 مصوبه و توافق، تعداد 

123 مصوبه معادل 43/3 درصد از کل مصوبات و 
با اعتبار2930 میلیارد ریال انجام شده است و تعداد 
118 مصوبه معادل بر 41/5 درصد و با اعتبار8305 
میلیارد ریال در دس��ت اقدام اس��ت که تعداد 23 
مصوب��ه معادل 8/1  درصد در حال پیگیری و در 
مورد 20 مصوبه تاکنون پیگیری صورت نگرفته 

است.
وی با اش��اره به اینکه دور دوم س��فر رئیس 
جمه��ور به اصفهان نیز در س��ال 88 اتفاق افتاده 
است، اظهار داش��ت: دور دوم سفرها تعداد 341 

مصوبه داشت و از این تعداد، 18 مصوبه معادل5/3 
درصد با اعتبار 1202 میلی��ارد ریال خاتمه یافته 
اس��ت و تعداد 123 مصوبه معادل 36/1 درصد و 
با اعتبار 10 هزار و 545 میلیارد ریال در حال اقدام 
است که تعداد 95 مصوبه معادل 27/7 درصد در 
دست پیگیری و 105 مصوبه معادل 30/8 درصد 

هنوز پیگیری نشده است.
ذاکر در ادامه با اش��اره به اینکه در دور س��وم 
سفرها پیش بینی های مثمر ثمری برای استان در نظر 
گرفته شده است، تصریح کرد: در دور سوم سفر 
آقای احمدی نژاد به اصفهان چالش های استان را 

مورد بررسی قرار می دهیم.
وی مهمتری��ن چالش های اصفهان را کمبود 
آب، ورزشگاه نقش جهان، مصای نماز جمعه، 
متروی اصفهان و راه آهن اصفهان � تهران دانست 
و گفت: برای این چالش ها پیش بینی های خوبی 
داشته ایم که امید است در جلسه هیأت دولت در 

استان به تصویب در آیند.

ایران
رئیس جمهور در میدان امام اصفهان: 

حتی یک سانتریفیوژ خاموش نمی شود

وزیر کشور از طرح های مهم عمرانی اصفهان بازدید می کند

رئیس مرکز برنامه ری��زی  و نظارت راهبردی 
آم��وزش و پ��رورش درباره تأثیر ط��رح هدفمند 
ک��ردن یارانه ه��ا در آموزش و پ��رورش گفت: 
طرح تحول اقتصادی در س��ند بنیادین آموزش و 

پرورش و برنامه پنجم لحاظ شده است.

محم��د بنائیان س��فید در گفتگو با مهر با بیان 
این مطلب افزود: در ابتدا باید ببینیم بودجه ای که 
به آموزش و پرورش داده می شود جزء یارانه ها 
بوده یا جزء بودجه های اصلی اس��ت و این طرح 

چه تاثیری در برنامه های ما دارد.
ای��ن اظه��ارات در حال��ی از س��وی بنائیان 
بیان می ش��ود که برخی از کارشناس��ان آموزشی 
معتقدند ط��رح هدفمند کردن یارانه ها بس��یاری 
از حوزه های آموزش و پرورش از جمله س��رانه 
دانش آموزی، کس��ریهای مزمن ای��ن وزارتخانه، 
توس��عه مش��ارکتهای مردمی، مدارس غیردولتی 
و هی��أت امنایی و هزینه ه��ای جاری مدارس را 
تح��ت تأثیر قرار خواهد داد و دولت تاکنون هیچ 

برنامه ای در این زمینه ارائه نداده است.
برخی از کارشناس��ان آموزشی معتقدند طرح 
هدفمند ک��ردن یارانه ها بس��یاری از حوزه های 
آموزش و پرورش را تحت تأثیر قرار خواهد داد 
و دولت تاکنون هیچ برنامه ای در این زمینه ارائه 

نداده است.
ای��ن بی توجه��ی دولت در حالی اس��ت که 
وزارت آموزش و پرورش در آستانه اجرای سند 
تحول بنیادین اس��ت که نیاز به توجه ویژه ای از 
لح��اظ اقتصادی دارد و نبای��د دارای کمبود منابع 
مالی باش��د. از س��ویی بای��د بین این س��ند مهم 
آموزشی و طرح تحول اقتصادی هماهنگی ایجاد 
ش��ود که از اظهار نظرهای مس��ئوالن آموزش و 
پرورش و اس��ناد موجود می توان ب��ه این نتیجه 
رسید که اثری از هماهنگی در میان مسئوالن دیده 

نمی شود.
با این همه رئیس مرکز برنامه ریزی  و نظارت 
راهبردی آموزش و پرورش در ادامه گفتگو با مهر 
تصریح کرد: آثار مترتب این مصوبه بر آموزش و 
پرورش را خود اقتصاددانان باید مش��خص کنند 
و بگویند چه تاثی��ری بر وضعیت تعلیم و تربیت 

دارد.
آثار مترتب این مصوبه بر آموزش و پرورش 
را  خود اقتصاددانان باید مشخص کنند و بگویند 

چه تاثیری بر وضعیت تعلیم و تربیت دارد.
بنائی��ان س��فید با بی��ان اینکه بای��د در تفکر 
اس��تراتژی آثار این طرح بر خانواده ها و مدارس 
دیده ش��ود، اظهار کرد: بای��د دید به طور مثال آیا 
با اجرای این ط��رح خانواده ه��ا می توانند مثا 

بچه هایشان را به مدارس غیر انتفاعی بفرستند یا 
خیر. یا مدارس می توانند از لحاظ کیفی خواسته 

خانواده ها را بر طرف کنند.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه ش��یرزاد عبداللهی 
کارش��ناس مس��ائل آموزش��ی درباره تأثیر طرح 
هدفمند ک��ردن یارانه ها در آم��وزش و پرورش 

معتقد است:
 » قطع��ًا ب��ا اجرای این طرح آس��یبهای زیادی به 
مدارس غیردولتی خواهد خورد و تعداد متقاضیان 

ثبت نام در این مدارس کاسته می شود.«
رئیس مرکز برنامه ری��زی  و نظارت راهبردی 
آموزش و پرورش در پاس��خ به این س��ؤال که به 
هرحال هدفمند کردن یارانه ها در نظام آموزشی 
کشور تأثیر خواهد داشت و فکر نمی کنید باید آن 
را در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش لحاظ 
می کردید، گفت: ما س��ند خود را براساس اصل 
30 قانون اساسی تنظیم کرده ایم ولی مشارکتهای 
مردم نهاد و اص��ل 44 را هم تأثیر داده ایم ضمن 
اینک��ه در برنامه پنج س��اله پنجم توس��عه نیز این 

موارد لحاظ شده است.
بنائیان سفید ادامه داد: همچنین در اسناد خود 
به این اشاره کرده ایم که آموزش و پرورش طبق 
اصل 44 قانون اساس��ی باید چه سهمی از اقتصاد 

کشور داشته باشد.
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طرح تحول اقتصادی در سند بنیادین آموزش و پرورش لحاظ شده است

رئیس جمهور در جمع خبرنگاران:
اصفهان گنجینه زنده اي از عظمت و فرهنگ ایران است

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید

سالروز عید خجسته ی غدیر خم، روز 
اکمال دین فرخنده باد

روابط عمومی بانک صادرات چهارمحال و  بختیاری

ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست
با ما مگو به جز سخن دلنشان دوست

عید غدیر خم مبارک و خجسته باد
 

روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری
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رئی��س کل بیم��ه مرکزی با اش��اره ب��ه روند 
تدریجی آزادس��ازی تعرفه ها در راس��تای افزایش 
رقابت در بازار بیم��ه، از واگذاری بیمه های دانا و 
آس��یا تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: با انجام این 
واگذاری ها سهم بخش خصوصی در بازار بیمه به 

53 درصد ارتقاء می یابد.
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی  بیمه مرکزی 
جواد فرش��باف ماهریان  با اش��اره به برنامه تحول 
در صنعت بیمه یادآور ش��د، گسترش پوشش های 
بیمه ای در سطح برای همه اقشار جامعه، گسترش 
عمقی پوش��ش های بیم��ه ای برای فع��االن بازار و 
ش��رکت ها، نظارت هوشمند نهادینه و خودتنظیم و 
گس��ترش تعامات بین المللی 4 استراتژیک تحول 

در صنعت بیمه است.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران خاطرنشان کرد: با 
تاش های صنعت بیمه، بیمه مرکزی، پژوهش��کده 
بیم��ه، س��ندیکای بیمه گ��ران و ش��رکت های بیمه 
زمینه های مناسبی برای گسترش 4 استراتژی فراهم 
ش��ده و محور همایش سال جاری تنظیم و نظارت 
هوش��مند و خودتنظیم در صنعت بیمه است. وی 
با اش��اره به ارس��ال بیش از 101 مقاله به دبیرخانه 
این همای��ش، گفت: از این تع��داد مقاله 24 مقاله 
به صورت همزمان در س��ه سالن ارائه خواهد شد. 
وی با اش��اره به تجلیل از پیشکس��وتان و مؤلفین 
صنعت بیم��ه در این همایش، تصریح کرد: در این 
همای��ش از 4 ت��ن از پیشکس��وتان صنعت بیمه و 
مؤلفی��ن کتب و پایان نامه ها ب��ا موضوع بیمه تقدیر 

به عمل می آید.
ــیس بیمه اتکایی ایرانیان برای مقابله با  تأس

تحریم ها
فرشباف در خصوص تحریم های صنعت بیمه 
عنوان کرد: اقداماتی در بحث تحریم ها در صنعت 
بیمه در حال ش��کل گیری است و محدودیت های 
تحریم بیش از گذش��ته به صنعت بیمه وارد ش��ده 
اس��ت ولی بیمه مرکزی با تأس��یس بیم��ه اتکایی 
ایرانیان و دریافت بیمه اتکایی در داخل س��عی در 
جبران این مسأله دارد. وی با اشاره به افزایش بیش 
از 30 درصدی بیمه اتکایی داخلی گفت: هم اکنون 
بیمه ه��ای خصوصی هم اج��ازه دریافت اتکایی را 
دارن��د و کنسرس��یومی ب��ا مدیریت یک ش��رکت 
خصوصی برای قبول اتکایی در حال ش��کل گیری 

است.
واگذاری بیمه های دانا و آسیا تا یک ماه آینده

وی در م��ورد واگذاری بیمه های دانا و آس��یا 
خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی همکاری های الزم را 
جهت ارائه درخواست ها و نامه های الزم به بورس 
انجام داده اس��ت و با توجه به ش��فافیت های مالی 
این شرکت ها انتظار می رود این دو شرکت هر چه 
زودتر واگذار شود. به گفته رئیس کل بیمه مرکزی 
بیمه های آسیا و دانا حداکثر تا یک ماه آینده واگذار 

خواهند شد.

ــعه فعالیت های بین المللی در دستور کار  توس
صنعت بیمه کشور

ورود  م��ورد  در  مرک��زی  بیم��ه  کل  رئی��س 
شرکت های بیمه خارجی به داخل کشور بیان کرد: 
از س��ال گذشته مجوز حضور شرکت های خارجی 
در صنعت بیمه در مناطق آزاد از مجلس ش��ورای 
اس��امی گرفته شد و در برنامه پنجم توسعه تأکید 
شده که ش��رکت های خارجی با مشارکت  شرکت  
داخلی می توانند اقدام به ایجاد نمایندگی و ش��عب 

در داخل کشور کنند.
وی ب��ا اش��اره به توافق��ات ایران ب��ا برخی از 
کشورهای همس��ایه تصریح کرد: توافقاتی در این 
زمینه با کشورهای ترکیه و ارمنستان صورت گرفته 
است و شرکت های داخلی هم اکنون اقدام به ایجاد 

نمایندگی در کشور عراق کرده اند.
رئی��س کل بیمه مرک��زی در مورد قبول اتکای 
داخلی توس��ط بیم��ه مرکزی و ش��رکت های بیمه 
داخل��ی اظهار کرد: بیمه مرک��زی قصد ندارد تمام 
ریسک های داخل را قبول کند ولی باید یک حالت 
تعادل و توازن بین اتکایی داخلی و خارجی وجود 

داشته باشد.
ــازی تعرفه ها  ــا و الزامات آزادس تمام ابزاره

فراهم شده است
وی در خصوص آزادسازی تعرفه ها خاطرنشان 
کرد: وقتی هیچ شرکتی تعرفه ها را رعایت نمی کند 
چگون��ه می توان نظام تعرف��ه ای را برقرار کرد؟ به 
گفت��ه وی این مس��أله یک��ی از دالیل آزادس��ازی 

تعرفه ها توسط بیمه مرکزی بوده است.
وی با اشاره به فراهم بودن الزامات و ابزارهای 
الزم جهت آزادسازی تعرفه ها بیان کرد: همزمان با 
آزادس��ازی تعرفه ها نظارت مالی و س��ایر اقدامات 
نظارت��ی بیم��ه مرک��زی در صنعت بیم��ه و ایجاد 

زیرساخت ها در حال انجام است.
وی افزود: آزادس��ازی تعرفه ها در رش��ته های 
بیمه ای صورت گرفته که کمترین ریس��ک را دارند 
و در ای��ن خص��وص در ابتدا بیمه ه��ای هواپیما، 
کش��تی و باربری که کمترین ریسک را دارند آزاد 
ش��ده اند. وی در خصوص آزادس��ازی تعرفه بیمه 
بدنه اتومبیل عنوان کرد: ضریب خسارت بیمه بدنه 
اتومبیل حدود 60 درصد اس��ت که اگر هزینه های 
اداری و کارم��زد را ب��ه آن اضاف��ه کنیم 85 درصد 
ضریب خس��ارت این رشته خواهد ش��د که زیان ده 
نخواهد ب��ود.  به گفته رئی��س کل بیمه مرکزی از 
حدود 12 میلیون خودرو حدود یک میلیون و 400 
هزار دس��تگاه دارای بیمه بدنه هستند که این میزان 

7 درصد خودروهای کشور را شامل می شود.
تنها سه نیروگاه سراغ بیمه های داخلی آمده اند

وی در خص��وص بیم��ه نب��ودن نیروگاه ها و 
سدهای کش��ور، خاطرنش��ان کرد: براساس قانون 
تمام ش��رکت های دولت��ی موظف ب��ه بیمه کردن 
س��رمایه های خ��ود در داخ��ل کش��ور هس��تند و 

ش��رکت های دولتی که س��رمایه های خود را بیمه 
ش��رکت های خارجی می کنند خ��اف قانون عمل 
کرد ه ان��د. ب��ه گفته فرش��باف ماهری��ان از مجموع 
حدود 50 نیروگاه حدود 3 نیروگاه توسط بیمه های 

داخلی بیمه  شده اند.
افزایش سهم بیمه های خصوصی به 53 درصد 

تا یکماه آینده
وی در خصوص س��هم بیشتر بیمه های دولتی 
از بازار بیمه کش��ور گفت: بیمه های دولتی به علت 
عملکرد 74 ساله در این صنعت از بازار مناسب تری 
برخوردارند ولی بیمه های خصوصی هم اکنون 25 
درصد س��هم در بازار دارند که اگر بیمه البرز و دانا 
و آس��یا که در حال واگذاری اند به آنها افزوده شود 
س��هم 53 درصدی از بازار را خواهند داشت.  وی 
در خصوص بیمه ساختمان و انرژی یادآور شد: از 
حدود 17 میلیون س��اختمان در کشور حدود یک 
میلیون و 100 هزار ساختمان مسکونی بیمه شده اند 
که سهم 10درصدی را نش��ان می دهد و در حوزه 
نفت و انرژی س��هم بیمه ه��ای داخلی حداکثر 20 

درصد است.

حق بیمه شخص ثالث افزایش می یابد
وی با اشاره به باال بودن ضریب خسارت بیمه 
ش��خص ثالث بیان کرد: بیمه شخص ثالث همیشه 
زیان ده بوده اس��ت اما بیمه های خصوصی عملکرد 
مناس��بی در این زمینه داش��ته اند و با توجه به سهم 
باالی این رش��ته در پرتفوی شرکت های بیمه این 
ش��رکت ها نمی توانند از این رشته صرف نظر کنند 
و این رش��ته برای ش��رکت های خصوصی سودده 

است.
رئیس کل بیمه مرکزی از اباغ آیین نامه جدید 
بیمه ش��خص ثالث در آینده نزدیک توسط دولت 
خب��ر داد و گفت: یک��ی از بندهای ای��ن آیین نامه 
افزایش حق بیمه ش��خص ثالث اس��ت که توسط 

بیمه گران پیشنهاد شده است.
در ادامه نوح��ی معاون اتکایی بیمه مرکزی در 
م��ورد تحریم های خارج��ی در صنعت بیمه عنوان 
کرد بحث تحریم از گذش��ته وجود داش��ته و بیمه 
مرک��زی از س��ال 81 اقدامات��ی را در جهت خنثی  
نمودن آن انجام داده اس��ت. وی افزود: از سال 81 
تاکنون حدود 52 میلیون دالر صرفه جویی ارزی به 
وسیله قبول اتکایی داخلی داشته ایم به صورتی که 
از 10درصد به 50درصد اتکایی داخلی رسیده ایم.

مصدق مع��اون نظارت بیمه مرک��زی در ادامه 
در مورد سیس��تم حضانت مال��ی بیمه مرکزی بیان 
ک��رد: ش��رکت های بیمه عاوه بر گزارش س��االنه 
صورت های مالی حداقل هر سه ماه یک بار موظف 
به ارائه گزارش های مالی به بیمه مرکزی هس��تند و 
هم چنین بیم��ه مرکزی با قبول اتکایی 25درصد از 
ریس��ک بیمه های تولیدی اطاعات الزم و نظارت 

بر بیمه ها را به دست می آورد.

گفتگو

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد
افزایش سهم بیمه های خصوصی به 53 درصد از بازار تا یک ماه آینده

مهین محمدپور - ام��روزه بیمه را می توان از ارکان مهم 
حیات اقتصادی و اجتماعی جوامع بش��ری و تضمین کننده ی 
چرخه اقتصادی تلقی کرد. در جوامع پیشرفته و کلیه قشرهای 
جامعه، )کارفرما و کارگر، صنعتگر، کارمند و سرمایه دار( همه 

با بیمه و پوشش های آن ارتباط دارند.
یک��ی از اهداف عمده و اصلی بیمه، س��الم نگاه داش��تن 
چرخ��ه ی اقتصادی جامعه از طریق حفظ س��رمایه های ملی 
اس��ت. اصوالً رونق بازرگانی بین المللی و موفقیت در اجرای 
پروژه ه��ای کوچ��ک و ب��زرگ صنعت��ی و عمران��ی و حفظ 
س��رمایه های مل��ی  که به عنوان عامل اصلی س��رمایه گذاری 
و هدف نهایی آن ش��ناخته می شود در گروه بیمه خدمات آن 
قرار دارد و بدین لحاظ ش��رکت های بیمه نقشی فعال در این 

زمینه دارند.
روز 13 آذرم��اه به عنوان روز ملی بیمه نام گذاری ش��ده 
است. به همین مناس��ب زاینده رود این هفته در باب آشنایی، 
آگاه��ی، ل��زوم و... موضوع بیمه با مدیر بیمه ایران در اس��تان 

اصفهان به گفتگو نشست.
حمید محمدی باق��ری در ابتدای کام ضمن تبریک اعیاد 
فرخنده قربان و غدیر و تقارن آن با روز ملی بیمه به اولین سؤال 

خبرنگار در خصوص تعریف بیمه به زبان ساده می گوید:
بیم��ه، نوعی عقد قرار داد اس��ت که به موجب آن تعهدی 
را بیمه گر در مقابل اخذی، به عنوان حق بیمه نس��بت به بیمه 
گذار قبول می کند که در زمان وقوع حادثه های جانی و مالی 

خسارات ناشی را جبران نماید.
بیم��ه، افزون بر رفع تش��ویش خاطر، دله��ره و نگرانی از 
حوادث زیانبار احتمالی آینده، در واقع دارای خصلت تعاون و 
کمک به همنوع اس��ت. طبق فتوای حضرت امام خمینی )ره(، 
از نظر فقهی نیز بیمه معامله ای مس��تقل اس��ت که تمام اقسام 
آن صحیح می باش��د چ��را که بیمه، اش��خاصی را که متحمل 
لطمه، زیان یا حادثه ناخواس��ته ای شده اند قادر می سازد که 
پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به 
این قبیل افراد پرداخت می ش��ود از پول هایی تأمین می شود 
که برای خرید بیمه نامه می پردازند و با پرداخت آن در جبران 
خسارت همدیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آنهایی 
که خود را بیمه می کنند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به 
همه خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هر 

یک از افراد بیمه شده، شریک و سهیم می شوند.
لطفاً تاریخچه تشکیل بیمه در کشور را بیان کنید.

از س��ال 1310 که قانون ثبت ش��رکتها به تصویب رس��ید 
متعاقب آن چند شرکت خارجی از جمله کشورهای سوئیس، 
آلمان، فرانس��ه و انگلس��تان نمایندگی هایی را در کشور فعال 
کردن��د ک��ه انصافاً فواید بس��یاری ب��ه همراه داش��ت. پس از 
 فعال ش��دن این ش��رکت ها نیاز به یک مؤسس��ه بیمه دولتی
 روز به روز محس��وس تر ش��د. به همین منظ��ور در پانزدهم 
آبان ماه 1314 ش��رکت سهامی بیمه ایران با سرمایه 20 میلیون 

ریال و 100 درصد س��هام دولت��ی در خیابان الله زار تهران در 
ساختمان خورشید تأسیس شد.

جالب است بدانید اولین بیمه نامه ی ایرانی 74 سال پیش 
به نام بیمه آتش س��وزی مربوط به منزل مسکونی وزیر دارایی 

وقت مرحوم داور بوده است.

ب��ا تأس��یس بیمه ای��ران تصویب ش��د ک��ه نمایندگی ها 
ش��رکت های خارجی 50 درص��د از پرتفوی )حق بیمه( خود 
را نزد بیمه ایران اتکایی کنند و همچنین با تعیین سقف خروج 
ارز برای این شرکت ها، فعالیتشان در کشور کم رنگ تر شد و 
به این ترتیب اولین بیمه خصوصی کشور در سال 1329 تحت 

عنوان بیمه شرق دایر شد.
پ��س از آن بیمه های خصوصی آریا، آس��یا، پارس، امید، 

س��اختمان و کار تش��کیل و همزمان در سال 1342 بیمه تأمین 
اجتماعی )بیمه خدمات درمانی( ایجاد شد. 

الزم به ذکر است تا قبل از شکل گیری بیمه تأمین اجتماعی 
کلیه ی خدمات بیمه ای کشور اعم از درمان، حوادث، کارگری 
و... همگی در پوش��ش بیمه ایران قرار داشتند. پس از پیروزی 
انقاب و ملی ش��دن بانک ها در س��ال 1357 به دستور رهبر 
انقاب )ره( ش��رکت های خصوصی )آریا، آس��یا، پارس و...( 
ادغام ش��ده و در سه شرکت آس��یا، البرز و دانا فعالیت جدید 

خود را به صورت ملی آغاز کردند.
متعاقباً در راستای اصل 44 و به دستور مقام معظم رهبری 
در س��ال 1382 بنا به نیاز کش��ور شرکتهای بیمه ی خصوصی 
مج��دداً روی کار آمدن��د. درحال حاضر بالغ بر 20 ش��رکت 
خصوصی در کش��ور فعال است. تنها ش��رکتی که به صورت 

دولتی باقی خواهند ماند بیمه ایران است.
چرا بیمه ی ایران دولتی باقی مانده؟ در آینده نیز باقی 

خواهد ماند؟
در راس��تای اصل 44 فعالیت های اقتصادی در سه بخش 
خصوصی، تعاونی و دولتی صورت می گیرد که در واقع نقش 
دول��ت هماهنگ کنند و نظارت در جهت ایجاد تعادل در بازار 
است. لذا در خصوص فعالیت شرکت های بیمه نیز یک بخش 
دولتی به عنوان ناظر و هماهنگ کننده باید وجود داش��ته باشد 
تا کلیه ی  فعالیت ه��ا در چارچوب قوانین و در جهت حفظ 
تعادل انجام پذیرد. از طرفی باید بروز شرایط خاص و حاد در 
جامع��ه را در نظر گرفت به عن��وان مثال در زمان جنگ خلیج 
فارس و بمباران نفتکش ها، هیچ شرکت خصوصی و خارجی 
حاضربه قبول ریس��ک و بیمه ی نفتکش ها و ناوهای جنگی 
نش��د در این ش��رایط تنها بیمه مرکزی که دولتی بود خدمات 

را ارائه کرد.
تفاوت بیمه ی مرکزی ایران با بیمه مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران در چیست؟
ب��ا فعالیت ش��رکت های خصوصی، بنا به پیش��نهاد بیمه 
مرکزی ای��ران در تاریخ 1350/3/30 قانون اتکای حق بیمه ی 
کلیه شرکت ها نزد بیمه مرکزی جمهوری اسامی تصویب شد 
که بر اس��اس آن کلیه امور نظارت بر شرکت ها و اتکایی حق 
بیم��ه مربوط به این مرکز و کلیه ی امور بیمه گری و خدمات 

بیمه ی نیز مربوط به بیمه مرکزی ایران می باشد.
ــور  از نظر جنابعالی در حال حاضر جایگاه بیمه در کش

چگونه است؟
متأسفانه بیمه در کشور ما هنوز به طور مطلوب و آنطور که 
باید ش��اید جا نیفتاده است. یکی از آیتم های ارزیابی کشورها 
ضریب نفوذ بیمه ای اس��ت که این میزان در ایران 1/3 درصد 
اس��ت در حال��ی ک��ه در خاورمیانه نزدیک ب��ه 5 درصد و در 

کشورهای اروپایی بیش از 11 درصد است.
میزان ضریب نفوذ بیمه ای از تقسیم تولید ناخالص داخلی 
بر حق بیمه ی وصولی حصول می ش��ود که میزان 1/5 درصد 

کش��ور ضریب خیلی پایینی اس��ت، البته ناگفته نماند هدف از 
فعال شدن مجدد ش��رکت های خصوصی نیز توسعه فرهنگ 
بیمه و در راس��تای افزایش میزان ضریب نفوذ بیمه ی کش��ور 
بوده اند اما توسعه مقوله بیمه مشروط به راهبردی کردن آن در 

فرهنگ خانواده و افراد جامعه است.
متأس��فانه در کشور ما به موضوع بیمه به عنوان یک کاالی 
خدمات مصرفی نگاه می ش��ود نه یک نیاز روزمره و اساسی. 
لذا اگر کلیه ی مدیران اقتصادی، بنگاه ها و تک تک افراد یک 
جامع��ه حق بیمه را نه هزینه ی مصرف��ی بلکه هزینه ی برای 
حفظ س��رمایه خود بدانند بس��یاری از مشکات پس از وقوع 

حوادث زیانبار و تبعات ناشی از آن مرتفع خواهد شد.

ــت و میزان  ــما در خصوص بیمه داوطلبانه چیس نظر ش
استقبال مردم از بیمه به صورت داوطلبانه چگونه است؟

در واق��ع بیمه ب��ه دو بخش اجب��اری و اختیاری خدمات 
ارائه می ده��د که بیمه اجباری مربوط به بیمه ش��خص ثالث 
و مابقی خدمات بیمه ش��امل )بیمه ی آتش س��وزی، حوادث، 
باربری، عمر، بیمه ی درمان��ی، بیمه تمام خطر مقاطعه کاران، 
بیمه دزدی، هواپیما، مسئولیت، دام، خطرات انفجار اتمی، بیمه 
تعطیلی کارخانه ها و کارگاه ها و...( به صورت اختیاری است 
که متقاضیان با مراجعه به دفاتر نمایندگی یا ش��عب ش��رکت 
بیمه، مورد در خواس��ت خود را ب��ا تعیین نرخ بیمه که در هر 
رشته متفاوت است )از 5 تا 25 درصد تعیین می کند( انتخاب 

می کند.
البت��ه در تعیین بیمه اختی��اری عواملی همچون متوس��ط 
سرانه درآمد، جایگاه خدمات در سبد مصرفی خانوار، شرایط 
اقتص��ادی و فرهنگ��ی، آگاهی و بینش اف��راد جامعه و... مؤثر 
هستند بنابراین برای گسترش فرهنگ بیمه و جای دادن آن در 
سبد مصرفی خانوارها باید به مقوله بیمه بیشتر توجه شود و از 

آموزش های ابتدای و کتب درسی وارد شد.

ــور چگونه  ــه در کش ــرانه حق بیم ــر س ــال حاض در ح
است؟

میزان س��رانه حق بیمه در کش��ور برابر با 472 هزار ریال 
بوده است که نسبت به قاره آسیا که 210 دالر معادل 210 هزار 
تومان اس��ت بسیار پایین می باش��د در حالی که ضریب نفوذ 
بیمه در آسیا 6/2 در صد و در کشور ما 1/5 در صد می باشد. 
همچنین متوس��ط حق بیمه در جهان 67 هزار دالر و متوس��ط 

ضریب نفوذ بیمه 7/49 در صد است.
ــد برخورد  ــی چگونه بای ــک های زندگ ــا انواع ریس ب

کرد؟
هر شخصی در زندگی روزمره خود، ممکن است با حوادث 
گوناگونی مواجه ش��ود. برخی از این حادثه ها خوشایند که به 
آنها ش��انس می گویند و برخی ناخوشایند که ضرر و زیان به 
دنبال می آورند و ریسک خوانده می شود. راه های گوناگونی 
برای برخورد با ریس��ک وج��ود دارد، برای مثال برخی از آنها 
را می ت��وان حذف کرد یا کاهش داد، از بعضی اجتناب کرد یا 
اینکه ریس��ک را نگه داش��ت ولی مهمترین و مؤثرترین روش 
برای مقابله با ریس��ک، انتقال آنها به ش��رکت های بیمه است. 
ب��ا بیمه کردن جان،مال و مس��ئولیت خویش می توان عواقب 

زیانبار مالی ریسک را به بیمه گر منتقل کرد.

ــت و اشتباه ارائه  در صورتی که بیمه گر اطالعات نادرس
کند چگونه عمل می شود؟

طبق ماده 12 قانون بیمه، اگر ارائه اطاعات نادرست عمدی 
 باش��د، بیمه نامه باطل اس��ت و خس��ارت پرداخت نمی شود و 
ح��ق بیمه ه��ای دریافتی نیز قابل اس��ترداد نیس��ت. در صورت 
غیرعمدی بودن، خس��ارت به نس��بت حق بیمه دریافتی به حق 
بیمه ی واقعی پرداخت می ش��ود. اعتبار بیمه نامه نیز از ساعتی 
که در قرارداد قید ش��ده، آغاز می ش��ود، به شرط آنکه بیمه گذار 
حق بیمه تعیین شده را پرداخت کند. اگر شرکت بیمه با پرداخت 
اقساطی حق بیمه موافقت کند، اعتبار آن با پرداخت نخستین قسط 
حق بیمه ش��روع می ش��ود و بیمه گر از زمان اعتبار بیمه متعهد 

جبران خسارت وارده ناشی از خطر بیمه شده است.
ــارت چقدر  ــه گر برای پرداخت خس حداکثر تعهد بیم

است؟
حداکثر تعهد بیمه گر، خس��ارت وارده اس��ت به شرط آنکه 
اموال بیمه ش��ده به ارزش واقعی بیمه شده باشد و در روز حادثه 
نیز همان ارزش را داش��ته باش��د. به هر حال تحت هیچ شرایطی 
خسارت پرداختی در طول اعتبار قرارداد از رقم بیمه شده تجاوز 

نخواهد کرد.
قرارداد بیمه چند نوع شرایط دارد؟

س��ه نوع: 1- ش��رایط عمومی، 2- ش��رایط خصوصی و 3- 
شرایط ویژه.در ش��رایط عمومی وضعیت برای تمام بیمه گزاران 
یک رشته یکس��ان اس��ت و در ثبت بیمه نامه نیز درج می شود 
)مانند شرایط عمومی بیمه آتش سوزی، شرایط عمومی بیمه بدنه 
اتومبیل و...(. شرایط خصوصی، مخصوص یک. بیمه گذار معین 
است و مشخصات بیمه گذار، موضوع بیمه، حق بیمه، خطرهای 
بیمه ش��ده، مدت قرارداد )شروع و خاتمه( و میزان تعهد بیمه گر 
در آن قید می شود، شرایط ویژه نیز مخصوص مواردی است که 
بین بیمه گر و بیمه گذار توافق می شود )مانند بیمه بودن یکی از 

خطرهای استثنا شد(.
ــال گذشته صندوق بیمه مرکزی  میزان خساراتی که س
ایران در استان اصفهان پرداخت کرده چه میزان بوده است؟ 

)همین طور7 ماهه گذشته سال جاری (
در سال گذشته بیمه مرکزی ایران در استان اصفهان بالغ بر 66 
میلیاردو588 میلیون ریال خسارت پرداخت کرد که از این میزان 
بالغ بر 400 میلیارد آن خسارت در رشته بیمه اتومبیل بود و مابقی 

خسارت نیز در سایر رشته ها پرداخت شد.
در7ماهه س��ال ج��اری 401 میلی��ارد و 726 میلیون ریال 
خس��ارت پرداخت ش��ده که از این می��زان 100 میلیارد ریال 
مربوط به خسارت یک فروند هواپیما و در رشته بیمه اتومبیل 
نیز 209 میلیارد ریال پرداخت شده است و مابقی نیزخسارت 

در سایر رشته ها بوده است.
الزم به ذکر اس��ت در حال حاضر پرداخت خس��ارتها در 
اس��رع وقت و به روز است. بیمه مرکزی ایران با تشکیل یک 
شعبه قضایی در بهارس��تان همزمان با تشکیل پرونده قضایی، 
پرونده بیمه ای را نیز تکمیل می کند و خدمات بیمه ای را به 
بیمه شدگان ارائه می دهند همچنین یک واحد سیار پرداخت 
خس��ارت بیم��ه ای نی��ز در قرارگاه های معاون��ت راهنمایی 
رانندگی مس��تقر وجود دارد که در کنار مأموران رس��یدگی به 
حوادث همزمان و در محل خس��ارت وارد ش��ده را تعیین و 

پرداخت می کند.

مدیر بیمه مرکزی ایران استان اصفهان

بیمه نیاز روزمره؛ نه یک کاالی مصرفی 

طبق فتوای حضرت امام خمینی )ره(، 
از نظر فقهی نیز بیمه معامله ای مستقل 
ــام آن صحیح  ــام اقس ــه تم ــت ک اس
ــخاصی  ــه بیمه، اش ــد چرا ک می باش
ــان یا حادثه  ــه متحمل لطمه، زی را ک
ــته ای شده اند قادر می سازد  ناخواس
ــوار را  ــن وقایع ناگ ــه پیامدهای ای ک
ــارت هایی که به  ــد. خس جبران کنن
ــود از  ــن قبیل افراد پرداخت می ش ای
ــود که برای  ــی تأمین می ش پول های
ــد و با  ــه می پردازن ــه نام ــد بیم خری
ــارت  ــران خس ــت آن در جب پرداخ

همدیگر مشارکت می کنند.



  رئیس مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان گفت: 
مصوبات دور سوم سفر هیأت دولت به اصفهان در 
دو فاز عمرانی و فرهنگی دنبال می شود و براساس 
پیگیریه��ای انجام ش��ده عملیاتی ش��دن برخی از 

مصوبات گذشته نیز دنبال می شود.
حجت االس��ام محمد تقی رهب��ر در گفتگو 
ب��ا مهر در اصفهان در حاش��یه س��فر هیأت دولت 
 به اصفهان افزود: انتظار می  رود دور س��وم س��فر

 رئی��س جمه��ور به اصفهان در خصوص مس��ائل 
زیربنایی اس��تان تصمی��م گی��ری الزم انجام و در 
خص��وص آب کش��اورزی،  صنعت و به خصوص 

تأمین منابعی آبی نیز تدابیر الزم اتخاذ شود.
وی با اش��اره به وضعیت رودخانه زاینده رود 

در سال جاری اظهار داشت: به طور قطع تصمیم گیری 
برای وضعیت آب اصفهان مس��ائل بس��یار مهم و 
سرنوشت سازی است که در دیگر بخشهای استان 

نیز اثرات مثبتی را بر جای می  گذارد.
رهبر همچنین توجه به بخش صنعت در سطح 
استان و اشتغال را از دیگر مسائل مهمی دانست که 

باید با جدیت دنبال شود.
ــعه فرهنگی اصفهان باید  ــنگ بنای توس س

مورد توجه هیأت دولت قرار گیرد
رهبر با اشاره به اینکه باید در سفر احمدی  نژاد 
به اصفهان در عرصه فرهنگی نیز تدابیر الزم اتخاذ 
ش��ود، گفت: در حالی که ب��ه زعم رئیس جمهور، 
اصفهان موزه هنر کش��ور است اما این استان هنوز 

موزه  ای در خ��ور اصفهان ندارد ک��ه باید در این 
خص��وص تدابیر الزم اتخاذ ش��ود چ��را که اکنون 

بسیاری از آثار تاریخی در حال نابودی است.
وی همچنی��ن اح��داث کتابخان��ه جام��ع در 
اصفه��ان را یکی دیگ��ر از ضروریات دانس��ت و 
افزود:  متأس��فانه اکنون در اصفهان ی��ک کتابخانه 

جامع وجود ندارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین با اشاره 
به وضعیت مصای اصفهان گفت:  انتظار می رود در 
این س��فر تصمیماتی اتخاذ ش��ود تا ش��اهد تکمیل 
مصای اصفهان باش��یم چرا که اکنون هر روس��تا و 
شهری دارای یک مصلی است اما مصلی اصفهان در 

زیر باد و باران در حال از بین رفتن است.

مدیر کل صدا و سیمای  مرکز استان چهار محال و 
بختیاری  در جلسه هم اندیشی با دهیاران و شوراهای 
اسامی شهرستان شهرکرد گفت: این سازمان آمادگی 
کامل دارد تا با همکاری و تعامل با این نهادها به ارتقاء 
س��طح فرهنگی و اجتماعی استان و شهرستان کمک 
کنند. عمران حیدری افزود: در س��طح شهرس��تان هم 
اکنون 22 ایستگاه و 122 فرستنده وجود دارد که پوشش 

شبکه های تلویزیونی و رادیویی را بر عهده دارند. وی 
گفت: در فصل زمستان با توجه به کوهستانی بودن استان 
و بارش های سنگین برف در برخی مواقع شبکه های 
رادیو تلویزیونی دچار مشکاتی می شوند که سازمان با 
برنامه ریزی صورت گرفته  با اولویت جمعیتی نواقص 
را ب��ر طرف می کند  اما اگر دهیاری ها یک رابط را به 
سازمان معرفی کنند  با آموزش آنان مشکات آنها زودتر 

برطرف می شود. حیدری همچنین از شوراها و دهیارها 
خواست تا فعالیتهای عام المنفعه در نقاط مختلف را به 
سازمان اعام و نخبگان خود را معرفی کنند تا بتوانیم این 
موضوعات را در اولویت پخش از س��ازمان قرار دهیم. 
در ادامه  این جلس��ه اعضای حاضر در جلسه مسائل 
 و مش��کات خود را با مدیر کل صدا و سیمای استان 

چهار محال و بختیاری مطرح کردند.  

در دهه مهرورزی صورت گرفت
واگذاری واحد های مسکونی 

به مددجویان 
بهزیستی فارسان 

با حضور مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری و فرماندار فارسان، 
هشت واحد مسکونی به مددجویان و معلوالن بهزیستی شهرستان فارسان 

واگذار شد.
به گزارش فارس، ابوالفتح ش��یرمردی مدیرکل بهزیستی چهارمحال و 
بختیاری در آیین واگذاری واحدهای مس��کونی اظهار داشت: خوشبختانه 
در دولت ه��ای نهم و دهم ش��اهد توجه خاص به اف��راد نیازمند جامعه از 
جمله معلوالن و مددجویان سازمان بهزیستی بوده ایم و گام های بلندی در 

این راستا برداشته شده است.
وی تأمین مس��کن برای افراد بی سرپناه را یکی از گام های بلند دولت 
عنوان کرد و گفت: تأمین سرپناه برای جامعه هدف بهزیستی در این دولت 
ش��تاب خوبی گرفت و سازمان بهزیستی این اس��تان طی چهار سال اخیر 
300 واحد مس��کونی تأمی��ن و به فاقدین تحت حمایت س��ازمان واگذار 

کرد.
ش��یرمردی تصریح ک��رد: تا پیش از دولت نهم، بهزیس��تی س��ازمانی 
ناشناخته و مظلوم بود اما در این دولت،بهزیستی تا حدودی جایگاه واقعی 
خود را به دس��ت آورد و منش��اء خدمات بزرگی برای نیازمندان و معلوالن 

جامعه شد.
وی ادامه داد: با وجود این خدمات، هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم 
که رس��یدن به آن نقطه نیازمند اصاح برخ��ی دیدگاه ها و ترویج فرهنگ 

احترام به افراد معلول جامعه و باور توانمندی های ویژه آنان است.
مدیرکل بهزیس��تی چهارمحال و بختیاری همچنین در این جلس��ه از 
حمایت های بی ش��ائبه بنیاد مس��کن انقاب اس��امی در راستای کمک به 
خانه دار ش��دن مددجویان و معلوالن سازمان بهزیستی تقدیر کرد و گفت: 
همه باید خود را در برابر مشکات افراد نیازمند جامعه مسئول بدانیم و به 

سهم خود در این راستا تاش کنیم.
فرماندار شهرستان فارس��ان هم در این آیین از جامعه هدف بهزیستی 
ب��ه عن��وان محروم ترین قش��ر جامعه ن��ام ب��رد و گفت: برای بهزیس��تی 
 توفیق بزرگی اس��ت که مس��ئولیت خدمت به محروم ترین افراد جامعه را 

برعهده دارد.
حس��نعلی جعفری از مس��کن به عنوان یکی از مهم ترین مشکات در 
جامعه و منش��اء بروز برخی پدیده های دیگر از جمله تأخیر در ازدواج یاد 
کرد و اظهار داشت: بهزیستی برای کسانی که تأمین مسکن برایشان نزدیک 

به محال است به مددشان می آید و سرپناهی برایشان ایجاد می کند.
وی خواس��تار ت��داوم برنامه ه��ای س��ازمان بهزیس��تی در حمایت از 
محرومان، نیازمندان و آسیب دیدگان جامعه شد و گفت: بهزیستی به تاش 
خود تا رس��یدن س��طح زندگی معلوالن و مددجویان به سطح یک زندگی 
کریمان��ه ادامه دهد که ای��ن کار در دین مبین اس��ام از اهمیت و جایگاه 

خاص و ویژه ای برخوردار است.
جعفری اضافه کرد: خبر خانه دار ش��دن تعدادی دیگر از افراد نیازمند 
و فاقد مس��کن جامعه خبر مسرت بخشی برای همه است و از توجه ویژه 

دولت به محروم ترین اقشار جامعه حکایت دارد.
 فرمان��دار شهرس��تان فارس��ان اقدامات س��ازمان بهزیس��تی در توجه

 به اولویت های اساس��ی افراد نیازمند و معلول جامعه را قابل تحس��ین و 
تقدیر دانست.

ــده رود: طی  ــان- خبرنگار زاین اصفه
س��فرهای دور اول و دوم هی��أت دولت جمعًا31 
مصوبه به حوزه ی صنعت و معدن اس��تان اصفهان 

اختصاص داده شده است.
براساس گزارش سازمان صنایع و معادن استان 
اصفه��ان 31 مصوب��ه دور اول و دوم هیأت دولت 
ش��امل طرحهای مطالعات راهب��ردی، پروژه های 
اکتشافی، زیربناهای معدنی،مطالعه و اجرای شهرکها، 
نواحی، خوشه های صنعتی و مجتمع های کارگاهی، 
مجموعه س��ازی قطعات خودرو، توسعه ی صنایع 

معدنی و فوالدسازی می باشد.
شایان ذکر اس��ت که 81 درصد مصوبات دور 
اول وبیش از 30درص��د مصوبات دور دوم محقق 

شده است.

خبر 
در دور دوم سفر هیأت دولت

مصوبات عمرانی تأمین اجتماعی
 اصفهان 10 درصد پیشرفت داشت

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی اصفهان گفت: مصوبات عمرانی این سازمان در دور دوم سفر دولت 
به این استان که از هفته دولت سال جاری آغاز شد تاکنون 10 درصد پیشرفت کار داشته است.

 علی اصغ��ر دادخ��واه در گفتگو با ف��ارس در اصفهان اظهار داش��ت: عملیات احداث س��اختمان 
خدماتی-  اداری تأمین اجتماعی در شهرستان شهرضا با اعتبار 8 هزار میلیون ریال آغاز شده و تا کنون 10 

درصد پیشرفت ساخت داشته است.
وی افزود: ساخت واحد خدماتی- اداری تأمین اجتماعی در خمینی شهر نیز از دیگر مصوبات دور 
دوم سفرها بود که با اعتبار مصوب 11 هزار و 500 میلیون ریال تاکنون 10 درصد پیشرفت کار داشته 

است.
مدیرکل س��ازمان تأمین اجتماعی اصفهان خاطرنشان کرد: واحد خدماتی تأمین اجتماعی در شهر 

دهاقان نیز با اعتبار 4 هزار و 200 میلیون ریال و پیشرفت 10 درصدی در حال اجرا است.
وی تصریح کرد: واحد خدماتی سازمان تأمین اجتماعی در شهر درچه با 4 هزار و 800 میلیون ریال 
اعتبار و 10 درصد پیش��رفت فیزیکی نیز جزء مهم ترین مصوبات دور دوم س��فر هیأت دولت به استان 

اصفهان بوده است.
دادخواه بیان داشت: واگذاری ساختمان قدیم تأمین اجتماعی شهرستان فاورجان به کمیته امداد امام 
خمینی )ره( در قبال مبلغ 4 میلیارد ریال، جزء مصوبه های دور دوم سفر رئیس جمهور بوده که در دست 

بازدید کارشناسان دو سازمان بوده و در حال بررسی است.

معاون برنامه ریزی انسانی آموزش و پرورش 
اصفهان خبر داد

پیشرفت 25 درصدی مصوبات دور
 دوم سفرهای استانی

 آموزش و پرورش اصفهان
معاون پژوهش و برنامه ریزی انس��انی آموزش و پرورش اصفهان گفت: 20 تا 25 درصد از 

مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور برای سازمان و آموزش و پرورش این استان انجام شد.
به گزارش فارس سیدمجید عاملیان با بیان اینکه در دور دوم سفر رئیس جمهور به اصفهان 
15 مصوبه برای سازمان آموزش و پرورش اصفهان تصویب شده بود، افزود: بعضی از مصوبات 
دور دوم سفر رئیس جمهور به اصفهان از نظر مطالعات، تأمین اعتبار، هزینه و اردوگاه کشوری 

انجام شده است.
وی اظهار داشت: در دور دوم سفر رئیس جمهور به اصفهان مصوباتی برای فناوری اطاعات 

پیش بینی شده بود که در این زمینه سازمان آموزش و پروش پیشرفت های کاری داشته است.
معاون پژوهش و برنامه ریزی انس��انی آموزش و پرورش اصفهان تصریح کرد: فاصله زمانی 
کوتاه بین دور دوم سفر رئیس جمهور با دور سوم به اصفهان سبب شده که تنها 20 تا 25 درصد 

از مصوبات دور قبل پیشرفت داشته باشد.
عاملیان بیان داشت: در دور سوم رئیس جمهور به اصفهان بیشترین پیشنهاد سازمان آموزش 
و پروش این اس��تان توجه به رویکرد های فرهنگی این س��ازمان است و اینکه چه مقدار از آنها 

مورد تأیید باشد، توسط هیأت دولت دهم انجام می شود.

تونل گردنه رخ در محور
 شهرکرد- اصفهان 

در آذرماه به بهره برداری کامل خواهد رسید
 

به گزارش واحد خب��ر اداره ی روابط عمومی 
اس��تانداری اس��تاندار چهار محال و بختیاری 
 در بازدی��د از رون��د عملی��ات تکمیلی تونل 
گردنه رخ از بازگشایی نهایی این تونل در آذر 
س��ال جاری خبرداد. رجبعل��ی صادقی افزود:  
گردن��ه رخ یکی از نقاط حادث��ه خیز بوده که 
هرس��اله ش��اهد تصادفات و س��ختی هایی به 
خصوص در فصول س��رد س��ال بود. با افتتاح 
این تونل به طول  1400متر ضمن ارتقا ایمنی 
و س��امت س��فر در این مس��یر به طور قابل 
ماحظه ای در کاهش هزینه و زمان سفر مؤثر 
خواهد بود. وی باتوجه به قرار گرفتن اس��تان 
چهار محال و بختیاری در مس��یر ارتباطی فات مرکزی و جنوب کش��ور بر تسریع در روند چهار 

بانده کردن راه های استان تأکیدکرد. 

90درصد مصوبات دور اول سفر 
رئیس جمهوری

 در فالورجان اجرا شده است
فرماندار شهرستان فالورجان گفت: 
90درص��د از طرح ه��ای مصوب دور 
اول سفرهای اس��تانی رئیس جمهوری 
به اس��تان اصفهان در این شهرستان به 

طور کامل اجرا شده است.

مصطف��ی ه��ادی زاده در گفتگو ب��ا ایرنا 
افزود: دور اول سفر رئیس جمهوری به استان 
اصفهان برای شهرس��تان فاورجان 58 مصوبه 
جه��ت پروژه های عمرانی داش��ت که از این 
تع��داد حدود 40 مصوب��ه 100 درصد اجرایی 
و مابقی بین 20 تا 70 درصد پیش��رفت دارد و عمده مش��کات این طرح ها کمبود اعتبار جهت 

تجهیز طرح ها بوده است.
وی ب��ا اش��اره به مصوبات دور دوم س��فر های اس��تانی دولت گفت: 28 طرح به شهرس��تان 

فاورجان اختصاص یافت که درحال پیگیری و اجراست.
فرماندار فاورجان برخی پیش��نهادات به رئیس جمهور در دور سوم سفرهای استانی را تغییر 
کد شهرستان، تأمین اعتبار جهت آسیب دیدگان خشکسالی، تأسیس کتابخانه در شهرهای ابریشم، 
بهاران، ایمانشهر و روستاهای بوستان، زازران، زفره، طاد، سهرو فیروزان، ساخت و تجهیز مجتمع 
فرهنگی هنری، حذف دیواره بتونی اتوبان ذوب آهن، تأسیس بخش قهدریجان و احداث ورزشگاه 

بزرگ فاورجان عنوان کرد.
غ��رب کیلومت��ری   10 در  جمعی��ت  نف��ر  ه��زار   240 ب��ا  فاورج��ان   شهرس��تان 

 اصفهان قرار دارد.

مدیرکل اداره راه و ترابری 
اصفهان:

34 درصد مصوبات دولت 
در حوزه راه و ترابری 

اصفهان اجرایی شد
مدی��رکل اداره راه و ترابری اصفهان گفت: در دور دوم 
سفرهای استانی دولت 34 درصد مصوبات در حوزه راه 

و ترابری پیشرفت فیزیکی داشته است.
هوشنگ عشایری امروز در گفتگو با فارس در اصفهان با 
اشاره به مصوبات انجام شده در دور نخست سفر رئیس 
جمهور و هیأت دولت به اصفهان افزود: میزان پیشرفت 

فیزیکی مصوبات 53 درصد بوده است.
وی با بیان اینکه میانگین درصد تحقق مصوبات در دور 
نخست س��فر 74 درصد اس��ت، اظهار داشت: این در 
حالی است که 19 مصوبه انجام شده، شش مصوبه در 

دست اجرا و سه مصوبه هنوز آغاز نشده است.
مدیرکل اداره راه و ترابری اصفهان تصریح کرد: در دور 
دوم سفر هیأت دولت به اصفهان در بخش راه و ترابری 
20 مصوبه تأیید ش��د که در مجموع میزان پیش��رفت 

فیزیکی مصوبات 34 درصد بوده است.
وی با بیان اینکه میانگی��ن درصد تحقق مصوبات 41 
درصد بوده اس��ت، ادامه داد: این در حالی است که در 
دور دوم سفر چهار مصوبه انجام شده، هشت مصوبه در 

دست اجرا و هشت مصوبه هنوز آغاز نشده است.
عش��ایری با اشاره به مصوباتی که در دور نخست سفر 
آغاز نش��ده به دلیل نبود اختصاص اعتبار مناسب بوده 
است، اضافه کرد: تأمین اعتبار مورد نیاز آغاز عملیات 
اجرایی دو خطه شدن راه آهن قم، کاشان، بادرود نطنز، 
آغاز احداث خطوط راه آهن سیستان، زرین شهر و آبنیل 
به ش��هرضا و پیش بینی اعتبار م��ورد نیاز انجام مطالعه 
اتصال طرح راه آهن کریدور ش��رق به غرب کشور از 

مصوباتی بوده که اجرا نشده است.
مدیرکل اداره راه و ترابری اصفهان تجهیز سیستم راه آهن 
اصفهان به شهرضا و شیراز، مطالعه احداث خط راه آهن 
انارک به طبس، تبدیل گذرگاه های همسطح راه آهن به 
گذرگاه های غیرهمسطح در خارج از شهرهای استان را 
از جمله مصوباتی دانس��ت که از دور دوم سفر هیأت 

دولت به اصفهان تاکنون آغاز نشده است.
وی اضاف��ه ک��رد: خرید و نص��ب دوربین های کنترل 
س��رعت ثابت مورد نیاز، احداث ترمین��ال پروازهای 
بین الملل��ی ف��رودگاه اصفهان، تعیین تکلی��ف پروژه 
آزادراه کنارگذر شرق ظرف یک ماه، تطویل خطوط و 
ایستگاه های راه آهن اصفهان برای حمل و نقل سنگین 
از محل اعتبارات بهسازی و نوسازی و تجهیز و توسعه 
خطوط و ایستگاه راه آهن بادرود از دیگر طرح های دور 

دوم سفر است که آغاز نشده است.
مدیرکل اداره راه و ترابری اصفهان بیان کرد: البته این در 
حالی است که پروژه ریلی از طریق شرکت راه آهن ایران 

در حال پیگیری است.

اجرای مصوبات سفرهای گذشته مورد توجه دولت قرار گیرد

صدا و سیما آماده همکاری و تعامل با شهرداری ها و دهیاری ها است

اصفهان

فالورجان

شهرکرد

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

شهرکرد

فارسان

81درصد مصوبات سفر دور اول رئیس جمهوری
 به اصفهان محقق شده است
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تنظیم- محمدرضا نکویی
اداره ی کل فرهن��گ و ارش��اد  ب��ه هم��ت 
بزرگداش��ت  همای��ش  اصفه��ان،   اس��امی 
آیت ا... سید ابوالحسن مدیسه ای اصفهانی روزهای 

18 و 19آذرماه سال جاری برگزار می شود.
مدی��ر کل فرهن��گ و ارش��اد اس��امی اس��تان 
اصفه��ان ب��ا اع��ام ای��ن خب��ر تأکی��د ک��رد: این 
همای��ش با محورهای تعیین ش��ده  از س��وی مقام 
زادگاه  مدیس��ه،  و  اصفه��ان  در  رهب��ری   معظ��م 
آیت ا... سید ابوالحسن مدیسه ای برگزار خواهد شد.

ــن  ــید ابوالحس ــت ا... س ــی آی ــه سیاس فق
اصفهانی

آیت ا... اصفهانی با برخورداری از علوم الهی 
و احاطه بر فقه و احکام اس��امی، به سان اساتید 
فرزانه اش فقه سیاس��ی را جزء جدایی ناپذیر از 
تمامی فقه می دانس��ت و خود در اجرای احکام 
الهی- سیاسی اسام و جهاد با استعمارگران نقش 
فعال داشت.  از سیره عملی ایشان در فقه سیاسی 
به موارد ذیل می توان اش��اره ک��رد: اعان جهاد 
علیه انگلیس و فرانس��ه در جن��گ جهانی دوم و 
همراهی با مجاهدان ش��یعه و اهل س��نت در این 
پیکار مقدس، همگامی با فتوای میرزا محمد تقی 
شیرازی در انقاب عراق، برخورداری از مواضع 
سیاس��ی در مقابل فیصل اول حکم��ران عراق و 
تحری��م انتخابات، صدور فتوای جهاد با انگلیس، 
تکفیر رضا خان به جهت کشف حجاب در ایران 
و مقابل��ه با تهاجم وهابیون و تش��کیل کنفرانس 

اسامی کربا به این منظور.

آی��ت ا... اصفهان��ی هر چند در فقه سیاس��ی 
تألیفی به طور موضوعی بر جای نگذاش��ت لیکن 
در س��یره ی عملی خوی��ش از مجری��ان اصول 
اساس��ی فقه سیاسی اس��ام و از رهبران خردمند 
جهان تشیع محس��وب می شود. وی از شاگردان 
مکتب میرزای شیرازی که با فتوای تحریم تنباکو 
کمر استعمار انگلیس را در ایران شکسته و شاگرد 
آخوند خراس��انی و میرزا محمد تقی شیرازی که 
هر یک در امور سیاس��ی اجتماعی ش��یعیان نقش 

فعال و تاریخی داشتند بود.

ض��رورت  در  خراس��انی  آخون��د  فت��وای 
مش��روطیت، نهضت مش��روطیت را رهین خود 
س��اخت و فتوای جهاد آیت ا... میرزا محمد تقی 
ش��یرازی در انق��اب عراق اوضاع سیاس��ی این 

کشور را به نفع جهان اسام تغییر داد.
ای��ن موض��ع گیریه��ای سیاس��ی ع��اوه بر 
نظارت بر وقایع جهان اسام و رویدادهای دیگر 
کشورها، از بینش ژرف این فقیه اهل بیت نشأت 
می گرفت. کس��ی که از مس��ائل عقیدتی سیاسی 
اس��ام و نقش رهبری در اجرای احکام اسامی 
آگاهی کامل داش��ت و برای اجرای فقه اس��امی 
در جامع��ه از تبعید و ش��هادت در راه خدا باکی 
نداش��ت. لذا نه تنها به عنوان مرجع تقلید شیعیان 
در ف��روع اح��کام موردنظ��ر بود بلکه ب��ه عنوان 
پیشوای ش��یعیان و رهبر جهان اسام و هدایتگر 

امت قرآنی ایفای نقش می کرد.

ش��یخ محمد تقی بهلول )ره( که مبارزات او 
بر ضدحکومت پهلوی و سخنرانی او در » مسجد 
گوهرشاد« در قضیه کشف حجاب مشهود است، 
در ماقات خصوصی که با مرحوم سیدابوالحسن 
اصفهانی داش��ته می گوید : مرحوم س��ید از من 
پرسیدند : شما به چه انگیزه ای به کربا آمده ای، 

برای زیارت یا برای درس ؟
گفتم : این ب��ار برای زیارت آمده ام و مادرم 
همراه من اس��ت. ولی اگر او را به وطن برساندم، 
دوب��اره ب��رای درس خواندن خواه��م آمد چون 
»دوره سطح« را خوانده ام احتیاج به«درس خارج 

دارم« تا« مجتهد« شوم.
فرمود : از چه کس��ی تقلید می کنی ؟ گفتم: 
از ش��ما. فرم��ود : به فت��وای من، ام��روز خارج 

خوان��دن و برای اجتهاد کوش��ش کردن، برای تو 
حرام اس��ت ! و منبر رفتن و برخ��اف مقرراتی 
که »رضا ش��اه پهلوی« در ایران برضد قرآن اجراء 
می کند، سخن گفتن واجب عینی است !! مجتهد 
بس��یار داری��م ! ولی مبلغ و س��خنرانی که بفهمد 
چه چیزی بگوید و با تقوا و متدین هم باش��د کم 

داریم و تا زمانی که تو مجتهد ش��وی »رضا شاه« 
هیچ مس��لمانی را در ایران باقی نخواهد گذاشت 

تا از تو تقلید کند !!
گفت��م به این کار حاضرم و مدت چند س��ال 
اس��ت به تبلیغ علیه مفاس��د  »پهلوی« مش��غولم! 
ولی اگر این تبلیغات به جنگ و خونریزی منتهی 
گردد، مس��ئول نخواهم بود ؟! فرمود : من هم از 
کارهایی که ش��ما در ایران انجام می دهید با خبر 
هس��تم، خصوصًا از فعالیت ه��ای مذهبی تو در 
مقابل »فضل ا... خان« ملعون – رئیس ش��هربانی 
قم – فوق العاده خرسند شدم! عکس العمل شما 
در مقابل او دلپس��ند و قابل تقدیر اس��ت! و برای 
همین اس��ت که ت��و را به ادام��ه دادن فعالیت ها 
توصیه می کن��م. اما درباره جن��گ و خونریزی؛ 
باید آغاز جنگ و آش��وب از طرف ش��ما نباشد. 
ش��ما نباید هیچ ک��س را به خاطر ع��دم رعایت 
حجاب و شراب خوردن بزنی. باید با ماطفت و 
مهربانی مردم را به نماز و روزه و زکات و حج و 
دیگر واجبات دینی امر کنید و از ش��راب و قمار 
و رش��وه و... نهی کنی��د و چنانچه دولت پهلوی 
از ای��ن تبلیغات دینی ش��ما جلوگیری کرد و کار 
به جنگ و خونریزی کش��ید، دولت مسئول است 
نه ش��ما ! و دراین ص��ورت هر کس به طرفداری 
از شما کشته شود »ش��هید«  است ! سعی کنید با 
مایمت بر دش��من غالب ش��وید و کار به جنگ 
و خونریزی نکش��د. موفقیت ش��ما را از خداوند 

می خواهم.
آیت ا... حاج ش��یخ علی غروی علیاری نقل 
کرده اند: روزی در محضر ایش��ان )مرحوم سید( 
بودم – خدمتکار آقا وارد ش��د، گفت چند نفر  از 
بغداد آمده اند  خدمت ش��ما  برس��ند، فرمودند: 
کیس��تند؟  گفت : سفیر ایران است به همراه چند 

نفر  دیگر که از ایران آمده اند.

»مرحوم س��ید« اجازه ماقات  داد. احس��اس 
کردم  جلس��ه  خصوصی باش��د. خواستم بیرون 
ب��روم »آقا« فرم��ود: بنش��ینید مانعی  ن��دارد. آن 
چند  نفر  وارد  ش��دند. معلوم  شد همراه  سفیر 
فرس��تاده ی  رضا خ��ان اس��ت. وی هدایایی از 
طرف  رضا خان آورده بود  عینک، عصای مزین 
به طا و مقداری پول که پس از اباغ سام رضا 
خان تقدیم س��ید کرد و گفت:  ما مانع نیستیم که 
وکای ش��ما از ایران برایتان  پول  بفرستند ولی 

بهتر است آنها را بشناسیم.
»سید« فرمود: الزم نیست شما آنها را بشناسید! 
نیازی هم به عصا و عینک و پول ندارم. بردارید و 
بروید و هرچه فرس��تاده رضاخان اصرار کرد، آقا 
نپذیرفت. آنان رفتند. »آقا« فرمود: می خواس��تند 
وکای مرا شناسایی کنند تا به آزار آنها بپردازند! 
به فاصله کمی عربی وارد شد و مقدار زیادی پول 
تقدیم کرد و رفت. س��ید فرمود : آقا علیاری اگر 
من پ��ول آن خبیث را پذیرفته بودم حال خداوند 
چنی��ن پول طاهر و پاک��ی را نصیبم نمی کرد.این 
عزت نفس و بی توجهی به ستمگر در حالی بود 
که به خاطر مانع شدن رضاخان از رسیدن وجوه 

ش��رعیه از ایران به نجف، س��ید در مضیقه مالی 
ش��دیدی افتاده بود، به گونه ای که پول چند ماه 
ش��هریه و نان طاب را مق��روض بود و به آقایان 

فرمود دعاکنید خداوند فرجی کند.

آیت ا... اصفهانی مش��روطه خواه بود و یک 
نحله روشنفکری مخصوص به خود داشت. بعداز 
اینکه مشروطه شکست خورد و مشروطه خواهان 
از هم جدا ش��دند، س��ید محمد کاظ��م یزدی که 
آن زمان مرجعیت را در دس��ت داشت و طرفدار 
استبداد هم بود، سید و یک عده دیگر از علماءکه 
طرفدار مش��روطه بودن��د را  از نجف با خواری 
بیرون کرد و به س��امراء فرس��تاد. وقتی ایشان به 
س��امراء آمدن��د حتی نان ش��ب هم نداش��ت که 
بخورد. بعدها که سیدمحمد کاظم یزدی فوت شد 
و اوضاع نجف آرام گرفت س��ید دوباره به نجف 
بازگش��ت. نکته جالبی که راجع به روش��نفکری 
آیت اهلل اصفهانی به چشم می خورد این است که 
ایش��ان اولین مرجعی است که فتوا داده سهم امام 
برای روزنامه خرج شود. متن نامه ایشان در مجله 
االس��ام چاپ شده است که سید نامه می نویسد 
هر ک��س بخواهد می تواند یک س��هم امام را به 

مجله االسام بدهد.

بع��د از ش��هریور   1320 ا وض��اع مش��هد 
مق��دس آرام و زمین��ه ی فعالیت ه��ای دین��ی 
در س��طح وس��یعی مهیا شد. ش��یخ غامحسین 
تبریزی )مع��روف به ترک،متوفی 1359ش(که به 
درخواس��ت سید احمد کس��روی برای همکاری 
ب��ا مجله ی پیم��ان ج��واب رد داده ب��ود، منزل 
 خودرا به کانون مبارزه با افکار الحادی کس��روی 
 ق��رار داد و تصمی��م گرف��ت ب��ا او مقابل��ه کند 
 ب��ه همین جه��ت نش��ریه  »تذک��رات دیانتی« را 
مج��دداً راه ان��دازی ک��رد، هزینه این نش��ریه را

 

  مرح��وم آی��ت ا... س��ید ابوالحس��ن اصفهان��ی 
تأمین می کرد.

آگاهی سیاس��ی مرحوم س��ید بعداز رهگذر 
نزدیک��ی ک��ه ب��ه اس��تادش »مرح��وم آخون��د 
خراس��انی«که طرفدار جدی مشروطیت بود پیدا 

کرد، وسیع تر و عمیق تر شد.

مرحوم آخوند صاحب کفایه برخاف مرحوم 
س��ید محمد کاظم طباطبایی ی��زدی به حکومت 
مشروطه معتقد بود ومرحوم سید هم در این فکر  
پیرو مرحوم آخوند بود. بر پایه همین پیشینه بود 
که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ عبدا... مازندرانی 
در س��وم جمادی االول1328 ه.ق مرحوم س��ید 
ابوالحس��ن اصفهانی را در اجرای اصل دوم متمم 
قانون اساسی، در شمار یکی از چند مجتهد طراز 
اول )ک��ه مطلع از مقتضیات زمان هس��تند( برای 
احراز انطباق مصوبات »مجلس ش��ورای ملی« با 
احکام فقه ش��یعه به مجلس معرفی کردند. اما در 
نهایت نظر مرحوم سید به ادامه سکونت در نجف 
ق��رار گرفت و طی تلگرافی که به تاریخ دوم ذی 
القع��ده 1328ق )13آبان 1289ش( مخابره نمود، 

از شرکت در این کار عذر خواست.
زمان��ی ک��ه دول��ت بریتانی��ا به بهان��ه حفظ 
پایگاههای خ��ود در خاک عراق  )ش��هر بصره(  
به این کش��ور دس��ت به تهاجم زد آیت ا... سید 
 ابوالحس��ن اصفهان��ی فت��وای مش��هور خ��ود را 

صادر نمود:
بسم ا... الرحمن الرحیم

س��ام بر همه برادران مسلمان و به خصوص 
برادران عراقی. وظیفه دینی بر همه مسلمانان الزم 
م��ی دارد که در حفظ »باد اس��امی« تا آنجا که 
قدرت دارند،  بکوش��ند. بر همه ما واجب است 
که سرزمین عراق را که شاهد ائمه علیه السام و 
مراکز دینی ما در آنجاس��ت،  از تسلط کفار حفظ 
نموده و از نوامیس دینی آن دفاع کنیم. من شما را 
بر این موضوع دعوت کرده و ترغیب می نمایم.

خداوند ما را و شما را برای خدمت به اسام 
و مسلمین موفق فرماید.

30 درصد فرزندان والدین شاغل کلید دار هستند
یک آسیب شناس اجتماعی با اشاره به اینکه 
30 درصد فرزندان والدین شاغل کلید دار هستند، 
گفت: فرزندان خانواده هایی که دارای مادر خانه 
دار هس��تند و همچنین فرزندان خانواده هایی که 
پدر و مادر هر دو شاغل هستند کلید دار شناخته 

می شوند.
دکتر مجید ابهری در گفتگو با مهر با بیان این 
مطلب در مورد فرزندان کلید دار افزود: بین کودکان 
از نظر مراقبت و نحوه زندگی می توان طبقه بندی 
آسیب شناسانه نسبت به اشتغال والدین انجام داد. 
والدین ش��اغل به دلیل عدم تطبیق زمانهای ورود 
ب��ه منزل معموالً کلید خانه را ب��ه فرزند داده و یا 

اولی��ن عضو ورودی به منزل این نقش را برعهده 
می گیرد.

این متخصص عل��وم رفتاری به خطراتی که 
فرزندان کلید دار را تهدید می کند اش��اره کرد و 
گفت: با توجه به سنین فرزندان خطرات مختلفی 
آنها را تهدید می کند. خطر سوختن به وسیله غذا 
یا آب جوش، خطر آتش سوزی به خاطر کاربرد 
اجاق گاز و یا مشکات دیگر از قبیل نقص فنی 
لوازم صوتی و تصویری من��زل و... از جمله این 

مشکات است.
آسیب شناس��ان اجتماعی معتقدند در دوران 
راهنمایی و دبیرس��تان عدم کنترل س��اعت ورود 
به منزل فرزندان، آوردن دوستان به خانه، استفاده 
از رایانه و فیلمهای غیر مجاز، اس��تفاده از تلفن و 
خطرات رفتاری از آسیبهایی هستند که در کمین 

فرزندان کلید دار است.
به گفته ابهری، بهتر است والدین با آموزشهای 
رفتاری مطابق با سن و شعور فرزندان و به حداقل 
رساندن ریسک آس��یبهای رفتاری و اجتماعی از 
خطرات یاد ش��ده جلوگیری کرده و یا آنها را به 

حداقل برسانند.

این آسیب شناس اجتماعی ارائه آموزشهای 
الزم در م��ورد خطراتی که فرزن��دان کلید دار را 
تهدید می کنند را ضروری دانست و تأکید کرد: بر 
اساس پژوهشهای انجام شده توسط گروه پژوهشی 
آسیبهای رفتاری 30 درصد فرزندان والدین شاغل 
کلید دار هس��تند و همچنین 30 درصد فرزندان 
کلید دار در سنین راهنمایی و دبیرستان هستند و 
بقیه فرزندان در سنین پایین تر معموالً کلید را از 

همسایه ها گرفته یا خود اقدام به ورود می کنند.

 برگزاری همایش بزرگداشت 
آیت ا...  سید ابوالحسن مدیسه ای اصفهانی

اندیشه و نگارشحوادث

همدستی داماد و پدرزن 
برای کالهبرداری میلیاردی

یک مرد میانسال با همدس��تی داماد خود از مردم 
و فروش��ندگان تلف��ن همراه کاهب��رداری میلیارد ی 

می کردند.
به گزارش فارس،  عصر 22 فروردین س��ال جاری 
مالباخته ای با حضور در کانتری 164 قائم مأموران را از 

وقوع یک کاهبرداری با خبر کرد. 
این مالباخته مدعی ش��د: فردی به نام اسماعیل در 
ازای خرید تعداد 350 گوش��ی تلف��ن همراه جمعاً به 
ارزش 23 میلیون توم��ان اقدام به دادن یک فقره چک 
به من کرد که پس از مراجعه به بانک متوجه شدم چک 

بامحل و متعلق به فرد دیگری است.
در بررسی های اولیه و در مراجعه به مغازه اسماعیل 
در منطقه مینی سیتی مشخص شد چک صادره متعلق 
به پدرزن و دامادی اس��ت که چندی پیش با مراجعه به 
اسماعیل با وی قرارداد کاری تحت عنوان مشارکت در 
تهیه، خرید و فروش انواع گوشی های تلفن همراه بسته 
و چک توس��ط این 2 نفر صادر شده است و اسماعیل 

عماًً در صدور چک دخالتی نداشته است. 
با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه 
10 دادسرای ناحیه یک تهران، پرونده جهت رسیدگی 
تخصصی در اختیار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفت.
 اسماعیل به عنوان صاحب مغازه به کارآگاهان گفت: 
چندی پیش 2 نفر به اس��امی س��یامک و حسن ضمن 
مراجعه به مغازه موبایل فروشی من در منطقه مینی سیتی 
تهران پیشنهاد دادند تا ضمن عقد قرارداد کاری فی مابین، 
من نیز در س��ود حاصل از خرید و فروش گوشی های 
تلفن همراه شریک شوم و در صورت هرگونه ضرردهی 
و خسارت در معامله هم جبران خسارت صرفاً به عهده 
سیامک و حسن اس��ت و در عوض آن نیز قسمتی از 
مغازه را به منظور انجام معامات در اختیار آنها بگذارم. 
پ��س از عقد قرارداد کاری، س��یامک و حس��ن با 
مراجعه به مغازه موبایل فروشی مالباخته واقع در پاساژ 
عاء الدین به صاحب مغازه مالباخته عنوان کردند که 
در منطقه مینی سیتی مغازه موبایل فروشی داشته و در 
ادامه سفارش خرید 350 دستگاه گوشی تلفن همراه را 
ب��ه صاحب مغازه داده اند و به عنوان پیش پرداخت نیز 
مبلغ 3 میلیون تومان نیز پرداخت کرده و مقرر شده است 
تا پرداخت مابقی پول گوشی های تلفن همراه، در زمان 
تحویل آنها و در داخل مغازه موبایل فروش��ی واقع در 
مینی سیتی انجام شود.  مالباخته نیز پس از دریافت پیش 
پرداخت، با تهیه گوشی های تلفن همراه سفارش داده 
شده از سوی سیامک و حسن، تعداد 350 گوشی تلفن 
همراه را به مغازه موبایل فروشی اسماعیل واقع در مینی 
سیتی برده که در آنجا سیامک و حسن یک فقره چک به 
مبلغ 20 میلیون تومان را به مالباخته تحویل داده و عنوان 
کردند که محل کس��ب و کار آنها در این مغازه است و 
اسماعیل نیز به خاطر قرارداد کاری بسته شده میان خود 
و آنها گفته های سیامک و حسن را تأیید و بدین ترتیب 
کاهبرداری از سوی متهمان انجام و از فردای آن روز به 

همراه 350 گوشی های تلفن همراه ناپدید شدند.
در ادامه تحقیقات کارآگاهان، مش��خص ش��د که 
متهمان عاوه بر شعبه 10 بازپرسی دادسرای ناحیه یک، 
در شعبه چهارم بازپرسی نیز دارای پرونده هستند و بدین 
ترتیب رسیدگی همزمان به 2 پرونده در دستور کاری 

کارآگاهان قرار گرفت.
در بررسی های انجام شده از پرونده جدید متهمان 
در شعبه چهارم دادسرای ناحیه یک، اطاعات جدیدی 

در اختیار کارآگاهان قرار گرفت.
بر اساس اظهارات مالباختگان این پرونده، متهمان 
با مراجعه به مغازه موبایل فروشی های مالباختگان واقع 
در استان کردستان، به صاحبان مغازه های موبایل فروشی 
عنوان می کردند که قصد خرید تعدادی گوش��ی تلفن 
هم��راه را دارند و به این بهانه اقدام به دریافت ش��ماره 
حساب بانکی صاحبان مغازه های موبایل فروشی کرده 
و پس از آن با واریز مبلغی تحت عنوان ودیعه به شماره 
حساب بانکی صاحبان مغازه های موبایل فروشی، ضمن 
تماس  با مالباخت��گان، آنها را از پرداخت پول مطلع و 
اقدام به دادن سفارشات خود به صاحبان موبایل فروشی 
می کردند. با آماده ش��دن سفارشات حسن و سیامک، 
آنها به مغازه مالباختگان مراجعه وضمن تحویل گرفتن 
گوشی های تلفن همراه با طرح این موضوع که پول را به 
حساب بانکی واریز کرده اند اقدام به ارائه فیش بانکی به 

فروشندگان گوشی های تلفن همراه می کردند.
مالباختگان هم با توجه به سابقه واریز شدن پول به 
حسابشان از سوی حسن و سیامک به آنها اعتماد کرده 
وبا ماحظه فیش بانکی جدید گوشی های تلفن همراه 
س��فارش داده شده را تحویل 2 متهم کاهبردار داده و 
پ��س از مراجعه به بانک متوجه جعلی بودن فیش های 

بانکی می شدند.
در ادامه تحقیقات مالباخته ای با حضور در پایگاه 
یکم پلیس آگاهی به کارآگاهان گفت: در زمان مراجعه 
سیامک و حسن به مغازه ام زمانی که آنها قصد خروج 
از مغاره را داشتند برای احتیاط شماره پاک خودروی 
ش��خصی همراه آنها را پشت فیش بانکی ارائه شده از 
س��وی آنها درج کردم.  بافاصله ب��ا در اختیار گرفتن 
شماره پاک خودروی متهمان، شناسایی حسن توسط 
کارآگاهان پایگاه یکم انجام و متهم در ساعت 13 روز 
20 مهر امسال در پاسداران، میدان بنی هاشم شناسایی و 
دستگیر شد. متهم دستگیر شده که به هیچ عنوان تصور 
نمی کرد زمانی توسط پلیس شناسایی شود بدون هیچ 
مقاومتی به ارتکاب جرائم خود اعتراف کرد. با اعترافات 
حس��ن، مخفیگاه س��یامک در منطقه کیانش��هر مورد 
شناسایی قرار گرفت و سیامک نیز یک ساعت پس از 
دستگیری همدستش در داخل مخفیگاه خود در ساعت 

14 دستگیر و به پایگاه پلیس آگاهی منتقل شد. 
از مخفی��گاه این افراد تجهیزات جعل اس��کناس 
و تعدادی اس��کناس تقلبی 5 هزار تومانی کشف شد 
که مش��خص ش��د متهمان در زمان مراجعه به موبایل 
فروشی ها جهت ارائه فیش های بانکی جعل شده خود 
س��اعت های غیر اداری را انتخ��اب می کردند تا امکان 
مراجع��ه مالباختگان به بانک در همان س��اعت وجود 

نداشته باشد. 

جامعه ایده آل قرآنی به گونه ای 
 کام��ل در زم��ان ظه��ور حض��رت 
مه��دی )ع��ج( تحق��ق می یاب��د و 
آرزوی دیرینه بش��ریت جامه عمل 
می پوش��د. برخ��ی از مؤلفه ه��ا و 
از  آرمان��ی  جامع��ه  ویژگی ه��ای 

دیدگاه قرآن: 
 1- حق مداری 

اولی��ن مولف��ه جامع��ه دین��ی، 
پی��روی از ح��ق در فک��ر و عم��ل 
اس��ت. در حوزه فک��ری، حاکمیت 
عق��ل و اندیش��ه و تبعیت از حق و 
ح��ق م��داری را توصی��ه و ترغیب 
می کند و کس��انی که از این نعمت 
خدایی اس��تفاده نمی کنند را مذمت 
می نمای��د و می فرمای��د چرا تعقل 

نمی کنید )بقره، 44(.
در ح��وزه عملی نی��ز توصیه به 
حق مح��وری می کند و می فرماید 
ح��ق مدار باش��ید گر چ��ه به ضرر 

خودتان یا بستگانتان باشد. 
ای کسانی که ایمان آورده اید به 
عدالت قیام و عمل کنید و برای خدا 
شهادت دهید گرچه به زیان شما یا 

نزدیکانتان باشد )نساء، 531(.
جامع��ه دینی پیرو حق اس��ت 

گرچه اکثریت با آن سرناس��ازگاری 
داشته باشند. 

 2- عدالت محوری
دومین شاخصه جامعه مطلوب، 
عدال��ت محوری اس��ت ک��ه هدف 
اجتماعی بعثت پیامب��ران نیز همین 
اقامه قس��ط و عدل بوده اس��ت از 
این رو تحقق بخشیدن به این هدف 
محوری باید س��رلوحه جامعه ایده 

آل قرآنی قرار بگیرد. 
  ما رس��والن خ��ود را با دالیل 
روش��ن فرس��تادیم و با آن کتاب و 
میزان نازل کردیم تامردم به عدالت 

قیام کنند)حدید، 52(.
رعای��ت عدال��ت اجتماعی در 

عرصه اقتصاد، حق��وق و... و رعایت 
عدالت در منابع و منافع از شاخصه های 

جامعه ایده آل قرآنی است. 
 3- قانون گرایی 

جامع��ه ای��ده آل قرآن��ی، قانون 
گراست و از هرج و مرج پرهیز دارد. 
اما تنها قانون الهی را می پذیرد و وحی 
و تعالیم انبیا را منبع قانون گذاری در 
جامع��ه می داند و خود را پای بند آن 

می داند. 
 اسام چون دامنه حیات انسانی را 
منحصر به همین زندگی دنیا ندانسته و 
حیات واقعی را حیات آخرت می داند 
قان��ون را بر این اس��اس و براس��اس 
توحید وضع کرده اس��ت و در مرحله 

قانون گ��ذاری، تنها به تعدیل اراده ها 
در اعمال و افعال مردم بس��نده نکرده 
بلک��ه آن را ب��ا یک سلس��له وظایف 
عبادی و معارف حقه و اخاق فاضله 

تکمیل کرده است. 
برخاف تمدن ام��روز که قانون 
را براس��اس بهره مندی از لذائذ مادی 

وضع می کند. 
4- حکومت دینی 

یکی دیگ��ر از مولفه های جامعه 
ایده آل قرآنی، برپایی حکومت دینی 
است که بدون شکل گیری آن، احکام 

و اهداف دین محقق نخواهد شد. 
حکومت دینی در س��ایه زمامدار 
دینی میسر است و تفسیرهای ناصواب 
از حکومت دینی منهای زمامدار دینی 
در حقیقت، رد و طرح اصل حکومت 

دینی است. 
قرآن مجید می فرماید: سرپرست 
و رهبر ش��ما تنها خداست و پیامبر او 
و مومنانی که نماز ب��ه پای می دارند 
و در حال رک��وع زکات می پردازند.

)مائده، 55(
روشن است که منظور از ولی در 
آیه فوق به معنای سرپرستی و تصرف 

و رهبری مادی و معنوی است. 

جامعه آرمانی از دیدگاه قرآن



گردشگری

مناطق نمونه اصفهان به زیرساخت های الزم 
مجهز شدند

مناطق نمونه گردش��گری اس��تان اصفهان به زیرساخت های الزم گردش��گری با هماهنگی 
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان تجهیز شدند.

رئیس س��ازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با بیان این مطلب 
به میراث آریا گفت: س��ازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان در مناطق نمونه 

گردشگری در حال اجرای اقدامات زیرساختی است.
اسفندیار حیدری پور به برخی از این مناطق اشاره کرد و گفت: سازمان میراث فرهنگی،صنایع 
دس��تی و گردشگری اس��تان در منطقه نمونه گردشگری برنجگان، کش��ه نطنز، مورچه خورت، 

برزک، گلستان کوه خوانسار و اسفرجان اقدامات خوبی را به انجام رسانده است.
وی تصریح کرد: توجه به توس��عه گردش��گری می تواند در جلب رضایت گردشگران مؤثر 
بوده و ایجاد طیف متنوعی از امکانات اقامتی و پذیرایی را داشته باشد. همچنین انواع گردشگران 
با توانایی های مالی مختلف س��لیقه ها و خواس��ت های متنوع را جلب ک��رده و به پویایی این 

صنعت و توسعه بازار های آن کمک کند.
حیدری پور اضافه کرد: صنعت گردش��گری فعالیتی چند بعدی و بس��یار پیچیده اس��ت که 

پتانسیل ایجاد اثرات ژرف و عمیق در توسعه سرمایه گذاری و اشتغالزایی را دارد.

بازدید از موزه ها روز عید غدیر رایگان است
بازدید از موزه های سراسر کشور در روز 

عید غدیر رایگان است.
به گزارش فارس به نقل از اداره کل روابط 
عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری، حس��ن محس��نی، سخنگوی 
سازمان میراث فرهنگی با اعام این خبر افزود: 
این تصمیم به دلیل جایگاه و شأن والیت نزد 

سراسر ایرانیان اخذ شده است.
وی افزود: س��ازمان می��راث فرهنگی در 
گذش��ته نی��ز در برخی اعیاد و مناس��بت های 
مذهب��ی و ملی اس��تفاده از موزه های زیر نظر 

سازمان را رایگان اعام کرده بود.
وی ب��ا اب��راز امیدواری نس��بت به تداوم 
اینگون��ه اقدام��ات تأکید کرد: رایگان ش��دن 
موزه ها به مناس��بت های وی��ژه ملی و مذهبی 
می توان��د م��ردم را به بازدید از آنها تش��ویق 
کرده و به نهادینه شدن این فرهنگ در جامعه 

کمک شایانی کند.

با پیشنهاد نماینده سازمان میراث فرهنگی در
 اجالس unodc وین

دست قاچاقچیان از حراجی های آثار تاریخی 
کوتاه شد

بنابر پیشنهاد مدیر کل امور حقوقی و اماک سازمان میراث فرهنگی در نشست گروه تخصصی 
بی��ن دولتی با عنوان مقابله با قاچاق اموال تاریخی فرهنگی اجاس unodc وین مصوبه  هایی در 

مورد محدودیت حراج اشیای تاریخی صادر شد.
امید غنمی به عنوان نماینده سازمان میراث فرهنگی از تاریخ 24 تا 26 نوامبر در نشست گروه 
 unodc تخصصی بین دولتی- غیرمحدود با عنوان مقابله با قاچاق اموال تاریخی فرهنگی اجاس
وین، موضوع محدودیت حراج آثار تاریخی س��ایر کشورها در کشورهای اروپایی را پیشنهاد کرد 

که خوشبختانه این موضوع مورد استقبال بیشتر اعضای این اجاس قرار گرفت.
وی در گفتگو با میراث آریا با اشاره به محدودیت های ایجاد شده برای حراج اشیای تاریخی 
در این مصوبه اظهار داش��ت: براس��اس این مصوبه ها، پیش از حراج یک شیء تاریخی، باید اسناد 
اثبات مالکیت و خرید ش��یء مورد نظر توس��ط فرد حراج کننده ارائه ش��ود چراکه بیشتر این آثار 
درحالی به حراج گذاشته می شوند که هیچ سند قانونی برای مالکیت آنها وجود نداشته و از طریق 

غیر قانونی تصاحب شده ا ند.

مدیر کل امورحقوقی و اماک س��ازمان میراث فرهنگی در این اجاس گلوگاه و نقطه عطف 
قاچاق اموال فرهنگی و تاریخی را حراجی های آثار تاریخی فرهنگی در کشورهای خارجی اعام 
کرد و افزود: یک قاچاقچی با نخستین کلنگ خود بر روی زمین با نیت حراج شیء قاچاق در یک 

حراجی خارجی و به دست آوردن پول های کان اقدام به قاچاق غیر قانونی می کند.
غنمی با اشاره به بخش دیگری از سخنان خود در این اجاس تصریح کرد: در این راستا باید 
تفاوتی بین حراج لباس متعلق به یک هنرپیشه یا فردی مشهور و یک شیء تاریخی و عتیقه ایجاد 

و تعریف شود.
این مقام مسئول در سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: درصورت ایجاد محدودیت های الزم در 
حراجی های آثار تاریخی و فرهنگی به طور یقین ش��اهد کاهش چشمگیری در میزان حفاری های 
غی��ر مجاز، خرید و فروش داخلی این آثار و نیز کاهش فش��ار کاری دادگاه های مرتبط در داخل 

کشورها خواهیم بود.
غنمی یادآور شد: بررسی آمارهای جهانی بیانگر این حقیقت است که پس از قاچاق انسان و 
مواد مخدر، قاچاق آثار عتیقه و تاریخی سهم بسیاری به خود اختصاص داده اند چراکه این بخش، 

درآمد کاذب بسیاری برای حفاران و قاچاقچیان آثار تاریخی و عتیقه به همراه دارد.
وی در این اجاس، از کش��ورهای عضو خواست تا قوانین خود را در مورد حراجی های آثار 
تاریخ��ی محدودتر کنند تا از این پس افراد نتوانند هر ش��یئی را ب��رای حراج در برابر دید همگان 

قرار دهند.
مدیر کل امورحقوقی و اماک س��ازمان میراث فرهنگی همچنین در این اجاس گزارش��ی از 
تمامی اقدامات سازمان میراث فرهنگی در راستای مبارزه با قاچاق اموال تاریخی- فرهنگی از جمله 
تشکیل یگان ویژه پاسداران میراث فرهنگی،  ارتباط و هماهنگی مستمر با پلیس بین المللی اینترپل، 
همکاری با نیروی انتظامی، گمرک و دس��تگاه های ناظر مبادی ورودی و خروجی مرزها، تعامل با 
قوه قضائیه و تش��کیل شعبه های ویژه در اغلب اس��تان ها برای پرونده های مربوط به قاچاق اموال 

تاریخی- فرهنگی و.... تهیه و به یو ان او دی سی تقدیم کرد.
همچنین نماینده س��ازمان میراث فرهنگ��ی در این اجاس از اقدام��ات پلیس اینترپل برخی 
از کش��ورها مانند انگلیس )بابت اس��ترداد کاش��ی های آمل(، رومانی و امارات به دلیل همکاری با 

جمهوری اسامی ایران در استرداد اشیای فرهنگی و تاریخی قدردانی کرد.

چهار محال و بختیاری؛ سرزمین فرهنگ ها و رنگ ها

ش��هر اصفهان با حومه آن یک��ی از بزرگ ترین 
ش��هرهای دنیا اس��ت. اطراف آن کمتر از دوازده لیو 
یا بیست و چهار میل نیست. ایرانیان به عنوان مبالغه 
از عظمت آن می گویند »اصفهان نصف جهان«. این 
گفتار قضاوت ژان شاردن، سیاح فرانسوی در مورد 
اصفهان است. ش��هری که به سبب سابقه تاریخی- 

فرهنگی بی هیچ مبالغه ای نصف جهان است.
شهر اصفهان مرکز شهرستان و استان با وسعتی 
حدود 21500 هکتار س��ومین ش��هر ب��زرگ ایران 

است.
این ش��هر در منطقه ای واقع ش��ده که مردم آن 
را جلگ��ه می نامند. این جلگه در دوره چهارم زمین 
شناسی از فعالیت رسوب گذاری رودخانه زاینده رود 
به وجود آمده و از حاصلخیزترین جلگه های فات 
مرکزی ایران به شمار می رود. استان اصفهان را باید 
سرزمینی چهار فصل با ویژگی هایی که خاص این 

بخش از فات مرکزی ایران است دانست.
با وجود آنکه بخش بزرگی از استان شامل مناطق 
بیابانی و نیمه بیابانی اس��ت ام��ا در غرب و جنوب 
استان قله های سر به فلک کشیده و ارتفاعات برف 
گی��ر آن از قدیم االی��ام تا به امروز منطقه را به مرکز 

استقرار گروه های بزرگ تبدیل کرده است.
قله ی کرکس با بلندای 3950 متر بلندترین نقطه 
اس��تان و جلگه کاش��ان با بلندای کمی بیش از 800 
متر از س��طح دریا پست ترین نقطه ی آن را تشکیل 

می دهند.
قدیمی ترین تاریخی که از اصفهان ذکر می شود، 
این ش��هر را به روزگاری مرب��وط می کند که مرکز 
»پارتاکنا« بوده که مسکن یکی از قبایل مادهای ایرانی 
است. در آن روزگار مرکز این قبیله شهر »گابای« بود 

که همان »جی« امروز است.
این ن��ام در دوره های بعد یعنی هخامنش��یان، 
سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان به »گابیانا«، »گابیان«، 
»گابین��ا«، »گابی��ن«، »گابی« و »گی« تبدیل ش��د. در 

نهایت پس از اسام گی به »جی« تغییر نام داد.
برخی از دانشمندان و لغت شناسان عقیده دارند 
چون اصفهان در س��ال های قبل از اس��ام )به ویژه 
در زمان ساسانیان( مرکز تجمع سپاه بوده است، این 
محل را اس��پهان می گفته اند. کلمه اسپهان آن عصر 
بعده��ا و به خص��وص در عصر اس��ام به صورت 

اصفهان درآمد.
اس��تان اصفهان از 21 شهرستان، 92 شهر، 122 
دهستان، 24 بخش و 1369 روستا تشکیل شده است 
که هر کدام بس��ته به موقعی��ت جغرافیایی که در آن 
قرار گرفته اند دارای ویژگی های طبیعی و تاریخی 

خاص خود است.
اس��تان اصفهان به لح��اظ آب و هوایی یکی از 
نقاط خوش آب و هوای ایران به شمار می آید و این 
آب و هوای لطیف به سبب جاری بودن زاینده رود 
ب��زرگ ترین رود فات مرکزی ایران در آن اس��ت. 
رودخانه ای که پس از طی مسافت طوالنی و رسیدن 
به اصفهان با سیراب کردن مادی های این شهر سبب 

شده اصفهان به باغ- شهری بی مانند تبدیل شود.
آثار به دس��ت آمده از تپه های س��یلک کاشان 
س��ابقه تمدن در اصفهان را به ه��زاره پنجم پیش از 
میاد می رس��اند. وجود بیش از 14000 اثر تاریخی 
شناخته شده در سطح اس��تان بیانگر غنای فرهنگی 
این سرزمین در س��ده های گذشته است، آثاری که 

به س��بب موقعیت و جایگاه وی��ژه در تاریخ، هنر و 
فرهنگ ایران، اصفهان را ش��هره ی جهانیان ساخته 

است.
اصفهان در تاریخ گذشته خود به دلیل موقعیت 
جغرافیایی بارها ب��ه عنوان پایتخت امپراتوری ایران 
انتخاب شده است. این موضوع سبب شده مردمانی 
با آداب و رس��وم و مذاهب گوناگون در آن س��اکن 

شوند.
ه��ر چند اکثری��ت مردم اس��تان را مس��لمانان 
ش��یعه مذهب تش��کیل می دهند اما در کنار ایشان 
پیروان دیگر ادیان الهی چون زرتش��تیان، مسیحیان 
)گریگ��وری، آش��وری، کاتولیک و پروتس��تان( و 

یهودیان در آرامش زندگی می کنند.
مسیحیان بیشتر در شهرهای اصفهان، شاهین شهر 

و فریدن اقامت دارند.
زرتش��تیان و یهودیان در ش��هر اصفهان زندگی 
می کنند و به فعالیت ه��ای اجتماعی و آئینی خود 

مشغول هستند.
امروزه در استان اصفهان شاهد حضور آتشکده ها، 
کلیساها و کنیسه های بی شماری هستیم که هر کدام 

دارای تاریخچه ای کهن است.
م��ردم اس��تان اصفهان به زبان پارس��ی س��خن 
ام��ا دارای لهجه ه��ای گوناگ��ون و  می گوین��د، 
گویش های بی شمار برگرفته از زبان پارسی پهلوی 

و زبان اوستایی هستند.
با وجود ح��دود 2000 گونه گیاهی شناس��ایی 
شده، به دلیل قرار گرفتن در مرکز فات ایران استان 
اصفهان به عنوان یکی از مناطق فقیر از نظر جنگل و 

پوشش گیاهی است.
اس��تان اصفهان با مساحتی بیش از 10/6 میلیون 
هکت��ار دارای 6 میلی��ون هکتار مرت��ع، 3/2 میلیون 
هکتار بیابان و یکصد هزار هکتار جنگل اس��ت. در 
این جنگل ه��ا 238 گونه درخت و درختچه وجود 

دارد.
زیس��تگاه های طبیعی یکی دیگر از جاذبه های 
گردش��گری اس��تان اصفهان اس��ت. اصفهان با دارا 
بودن پناهگاه های حیات وحش موته )با گس��ترگی 
220000 هکتار دارای گونه های آهو، هوبره، کبک، 
تیهو و ش��اهین(، قمشلو )با گسترگی 97000 هکتار 
دارای گونه های کل و ب��ز(، پارک ملی کاه قاضی 
)با گس��ترگی 50000 هکت��ار دارای گونه های کل، 
ب��ز و پرندگانی چون عت��اب، باز، تیه��و و کبک(، 
تاالب گاوخونی )با گس��ترگی 47000 هکتار دارای 
گونه های پرندگان مهاجر، کپور ماهی و سیاه ماهی( 
و دریاچه سد زاینده رود با وجود گونه های اردک، 
کاکایی، قزل آال و س��یاه ماهی استان را به منطقه ای 
دلخواه برای گردشگران عاقه مند به طبیعت تبدیل 

کرده است.

از دیگ��ر جاذبه ه��ای طبیعی اس��تان می توان 
به آبش��ار بی بی س��یدان، آبشار نیاس��ر، چشمه ی 
خوانسار، چشمه ی آب ملخ، چشمه ابیانه، الله های 
واژگون فریدون شهر، گلستان کوه خوانسار و قمصر 

اشاره کرد.
وجود بیش از 210 گونه صنایع دستی ثبت شده 
سبب شده استان اصفهان به عنوان اولین استان کشور 
هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ تنوع در رشته های 
صنایع دس��تی شناخته شود. از مهم ترین رشته های 
موجود می توان به قلم زنی، خاتم سازی، میناسازی، 
قلمکار، کاش��ی س��نتی، سفال، س��رامیک، مینیاتور، 
فیروزه کوبی، ملیله س��ازی، مخمل بافی، شعربافی، 
زیلوبافی، عبا بافی، زری بافی، گابتون سازی، گلیم 
بافی، گره چینی، معرق چوب، منبت چوب، سوخت 
چرم، ان��واع رو دوزی های س��نتی، رنگرزی هاس 

سنتی، پاپیه ماشه و قفل سازی سنتی اشاره کرد.
اصفه��ان از گذش��ته آفرینش��گاه هن��ر صنعت 
بوده است. ش��اید در بیان شگفتی ها و جاذبه های 
گردش��گری اصفهان ذک��ر این گفت��ه ی »پیرلوتی« 
نویس��نده فرانس��وی شایس��ته باش��د که می گوید: 
»اصفهان نه تنها آییه ی تاریخ تمدن کهن که آیینه ی 
خاقیت بشر است. اصفهان خود به تنهایی کهکشانی 
اس��ت که دست یافتن به ژرفای زیبایی و بزرگی آن 

ممکن نیست.«
اما م��ا بر آنیم ت��ا با همراهی ش��ما در فرصت 
پیش رو با مرور درباره این تمدن کهن به ش��ناخت 
دقیق تری از آن برس��یم. از آموزه هایش بیاموزیم و 
از زیب��ای هایش لذت ببریم، ش��اید بتوانیم پیش از 
گذش��ته در جهت حفظ و نگهداریش تاش کرده و 

زمینه معرفی آن را به دیگران فراهم آوریم.

چهارمحال و بختیاری را سرزمین چشمه سارهای 
پر آب خروشان و الله های واژگون می نامند. این 
اس��تان با وس��عتی برابر با 16533 کیلومتر مربع در 
جنوب غربی ایران در مرکز رشته کوه های زاگرس 
ق��رار گرفته اس��ت. بر اس��اس کتیبه ها و س��نگ 
نوش��ته های تاریخی منطقه چهارمحال و بختیاری 
از زمان پادش��اهی کوروش هخامنشی وجود داشته 
است. این سرزمین یکی از قدرتمندترین نقاط آباد 
و مس��کونی مرکزی ایران بود و در دوران ایامیان 
و هخامنش��یان از اهمیت خاصی برخ��وردار بوده 

است. 
با روی کار آمدن سلس��له صف��وی تاریخ این 
استان نیز روشن تر می شود. به طوری که می توان 
از نقش بختیاری ها در تحوالت دوران مشروطیت 

به عنوان بخش مهمی از این جنبش ملی یاد کرد.
مردم اس��تان چهارمحال و بختی��اری عمومًا به 
زبان فارسی صحبت می کنند و در روستاها فارسی 
روستایی متداول است. هر چند در برخی از شهرها 
و روس��تاهای استان نظیر بن و سامان مردم به زبان 

ترکی نیز تکلم می کنند.
اما بختیاری های استان به گویش بختیاری که 
یکی از ش��اخه های مهم زبان پهلوی و گنجینه ای 

از واژگان سره می باشد تکلم می کنند.
این گویش از پس گذر س��الیان دراز همچنان 
ناب و دس��ت نخورده باقی مان��ده و به هر یک از 
شهرستان های اس��تان از جمله کوهرنگ، فارسان، 
اردل ک��ه س��فر کنید مردمی را خواهی��د دید که با 
چه��ره ای گش��اده و لبخند گ��رم و صمیمی ویژه 
بختیاری ه��ا ب��ه ش��ما خواهن��د گف��ت: »خوش 

اویدین.«
شهرکرد مرکز این استان با 2150 متر ارتفاع از 

سطح دریا به بام ایران معروف است.
از قدیمی ترین آثار تاریخی باقیمانده در استان 
می توان به بردگوری ها )س��نگ گبری ها( مربوط 
به دوره مادها تا پایان حکومت ساسانیان، کتیبه های 
سنگی، طاق سنگی، یا قبور ارامنه معموره )1980-

1970 م(، قبور ارامنه لیواسگان )1883-1853 م(، 
قبور ارامنه س��ناجان 1880 م، برخی پل ها، حمام 

ها، کاروانسراها، کلیسا و سقاخانه ها اشاره کرد.

قرار گرفتن چهارمحال و بختیاری در دل رشته 
کوههای زاگرس س��بب ش��ده تا این استان از نظر 
تعداد و تنوع جاذبه های طبیعی و سیاحتی به یکی 

از ممتازترین مناطق ایران تبدیل شود.
وجود چشمه های )مورز، سرداب، باغ رستم، 
سرخون، زاغی، سندگان( آبشارهای آتشگاه، شیخ 
عل��ی خان، دره عش��ق، پیر غار، دش��ت الله های 
واژگون، جنگل های بل��وط، زالزالک، تاالب های 
چغاخ��ور، گندم��ان، آبگی��ر ش��لمزار و مناط��ق 
حفاظت ش��ده تنگ صیاد و س��بزکوه اس��تان را به 
 یکی از قطب های مهم اکوتوریس��م کشور تبدیل 

کرده است.
ویژگی ه��ای اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 

تنها مح��دود به جاذبه های طبیع��ی و تاریخی آن 
نیس��ت بلکه به س��بب حضور عش��ایر بختیاری با 
شیوه زندگی خاص، آثار و صنایع دستی عشایری، 
س��رپناه ها، س��یاه چادرها، لباس های رنگارنگ و 
گویش بختی��اری اهالی جاذبه ه��ای فرهنگی این 

منطقه نیز چشمگیر است.
تماشای کوچ بهاره و پاییزه ی عشایر و نقل و 
انتقال کلیه مایملک یک خانواده توسط چهارپایان و 
عبور از گذرگاه های صعب العبور، چرای گله های 
گوسفند و بز در دشت ها و دامنه های سبز، مراسم 
س��وارکاری، تیراندازی، چوب ب��ازی، بازی های 
محلی و رقص های دس��ته جمعی بی شک حال و 
هوای خاص و خاطرات بس��یار ماندگاری را برای 

هر تازه واردی در ذهن به یادگار می گذارد.
برپای��ی مراس��م عروس��ی، س��وگواری، اعیاد 
مل��ی مذهبی، موس��یقی بومی و محل��ی بختیاری 
بامقام های آن بین 20 تا 25 مقام اس��ت، مراس��م 
ویژه محلی )همچون مراس��م طلب باران( هر کدام 
به تنهایی می تواند ساعت ها و روزها عاقه مندان 
به موضوعات فرهنگی و اجتماعی را در این استان 

مشغول نماید.
در این بین افسانه ها، مثل ها و ضرب المثل های 
چهارمحال و بختیاری نسل به نسل و سینه به سینه 
چون گنجینه ای ارزش��مند از گذش��تگان به ارث 
رسیده است. اش��عار محلی بختیاری و آئین هایی 
همچون ش��اهنامه خوانی نیز بخشی از جاذبه های 
فرهنگی این اس��تان را تش��کیل می دهند. دس��تان 
هنرآفری��ن زنان و دخت��ران اس��تان چهارمحال و 
بختیاری س��الیان سال اس��ت که با حوصله هر چه 
تم��ام در دل تاره��ای به ه��م تنیده قال��ی بهترین 
نقش های اصیل ایرانی همچون خش��تی، لچک و 
ترنج، س��رو و کاج، گل بته را به نمایش گذاشته و 
ظرافت و زیبایی هنر خود را در البه الی تار و پود 
فرش های معروف این خطه نهاده و به دوستداران 

قالی اصیل ایرانی هدیه می دهند.
گلیم، جاجیم، گبه و سرافراز از دست بافته های 
ظریف و زیبای منطقه اس��ت که منحصراً به دست 
زنان هنرمند عش��ایر بختیاری تهیه می ش��ود و با 
اصی��ل ترین نقش های دوران ساس��انی تا صفوی 

چشم هر بینده را به تماشا می خواند.
در کن��ار این تولی��دات می توان گی��وه، کاه 
نم��دی، خورچین، نم��د و قفل های چالش��تر که 
جلوه ای از آش��تی و آمیزش هنر و صنعت اس��ت 
را نیز عنوان دیگر صنایع دس��تی خاص این استان 

معرفی کرد.
اس��تان چهارمح��ال و بختیاری س��رزمینی که 
رودخانه ه��ای پ��رآب، جنگل های انب��وه، مراتع، 
چمن زارهای سبز، دره های عمیق و یخچال های 
طبیعی آن را تشکیل می دهند در طول سال میزبان 
گردشگرانی اس��ت که برای بهره مندی از طبیعت 
بک��ر و زیب��ای آن، این منطقه را ب��ه عنوان مقصد 

گردشگری انتخاب می کنند.

اصفهان شکوه تمدن ایرانی اسالمی

ــود، این شهر را به روزگاری  قدیمی ترین تاریخی که از اصفهان ذکر می ش
ــکن یکی از قبایل مادهای  مربوط می کند که مرکز »پارتاکنا« بوده که مس
ایرانی است. در آن روزگار مرکز این قبیله شهر »گابای« بود که همان »جی« 

امروز است
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سالمت

دبیر فدراسیون کشتی خبر داد
برخورد فدراسیون با مربیان متخلف در رده نوجوانان از سال آینده

محمدرضا باجول:  دهکده المپیک تنها معطوف به فوتبال نشود
دهکده المپیک تنها ورزشگاه نقش جهان نیست

کاتاکا ی اصفهانی:
با تمرین های سخت 

کمترین شکست را در 
لیگ داشته ایم

کات��اکای اصفهان��ی و عض��و تی��م مل��ی گفت: با 
تمرین های س��ختی که به صورت برنامه ریزی شده 
انجام می دهیم، توانستیم همچنان به رکورد کمترین 

شکست خود در لیگ برتر ادامه دهیم.
به گ��زارش فارس محم��د باتوانی اظهار داش��ت: 
باش��گاه فوالد مبارک��ه اصفهان طب��ق برنامه ریزی 
هدفمند به کار خود ادامه می دهد، همین نکته سبب 

موفقیت تیم کاتای فوالد در کشور شده است.
وی ادام��ه داد: در مس��ابقات لیگ امس��ال تنها دو 
باخت داش��ته ایم و این حاک��ی از قدرت باالی تیم 

فوالد مبارکه اصفهان است.
کاتاکای عضو تیم س��پاهان افزود: مس��ابقات لیگ 
امسال از حساس��یت بسیار باالیی برخوردار است، 
چراک��ه قهرمانان جهان و کش��وری در آن حضور 
دارند و این کار را برای ما س��خت و دش��وار کرده 

است.
باتوانی خاطرنشان کرد: دور رفت مسابقات لیگ به 
پایان رسیده و تا یک ماه دیگر قرعه کشی برای دور 

برگشت نیز انجام می شود.
وی تصریح کرد: مس��ابقات کشورهای اسامی نیز 
در پیش اس��ت که بعد از مرحله انتخابی، بازیکنان 

اعزام می شوند.
کات��اکای اصفهانی با اش��اره به ش��ناخت مردم از 
کاتا اضافه کرد: کاتا در گذش��ته بین مردم اصفهان 
ناش��ناخته بود اما ما می توانیم با قهرمانی های خود 
در این رش��ته ورزشی جوانان را به روی آوردن به 

این رشته دیدنی جذب کنیم.

برای انجام فیزیوتراپی و 
تمرینات سبک

حدادی 14 آذرماه راهی 
روسیه می شود

رکورددار پرتاب دیس��ک آسیا 14 آذرماه سال 
ج��اری برای انج��ام فیزیوتراپی به هم��راه مربی و 

ماساژور خود راهی روسیه خواهد شد.
به گزارش فارس، احس��ان حدادی بر اس��اس 
برنام��ه ریزی های مربی خ��ود 14 آذرماه به منظور 
انجام فیزیوتراپی کتف آس��یب دی��ده و ماقات با 
پزش��ک معالج آلمانی خود راهی روس��یه خواهد 

شد.
وی به مدت 15روز در روس��یه به سر خواهد 
ب��رد و در کنار انجام درمان ه��ای خود به تمرینات 

سبک نیز خواهد پرداخت.
ح��دادی پ��س از بازگش��ت از روس��یه راهی 
آفریق��ای جنوبی می ش��ود و به م��دت 45 روز در 
کمپ اختصاصی این کش��ور زیر نظر مربی روس 

خود تمریناتش را دنبال می کند.
رکورددار پرتاب دیس��ک آس��یا تا پایان س��ال 
جاری شمس��ی اردوهای ابوظبی و کیش را نیز در 

برنامه های تمرینی خود دارد.

 

روز دوم
مجمع انتخاب ریاست 

فدراسیون های کاراته و 
تنیس بدون نامزد ماند

هنوز نامزدی برای شرکت در مجمع انتخاب ریاست 
فدراسیون های کاراته و تنیس ثبت نام نکرده است.

به گ��زارش فارس، در دومی��ن روز مهلت ثبت نام 
 این فدراس��یون ها کس��ی ب��رای دریاف��ت مدارک 

مراجعه نکرد.
مجمع انتخابات ریاست فدراسیون کاراته 27 دی ماه 
برگزار خواهد ش��د و نامزدها تا 22 آذرماه به مدت 

10 روز کاری فرصت خواهند داشت.
علیرضا آهی سرپرستی فدراسیون کاراته را برعهده 

دارد.
مجمع فدراسیون تنیس نیز 30 دی ماه انجام می شود 

و زمان ثبت نام تا 19 آذرماه ادامه می یابد.
مجید شایس��ته سرپرس��ت کنونی این فدراس��یون 

است.

استقالل در قلعه امیر، پرسپولیس در جستجوی طال
نیم فصل دوم لی��گ برتر فوتبال 
در شرایطی آغاز می شود که همه چیز 
تحت تأثیر رویارویی سپاهان و استقال 

قرار دارد.
هفته هجدهم لی��گ برتر از امروز 
)پنجشنبه( آغاز می شود تا نیم فصل 
دوم با حساسیت خاصی پیگیری شود.

برنامه 9 دی��دار هفته هجدهم به 
شرح زیر است:

استیل آذین - پاس همدان
شکست خانگی استیل آذین برابر 
استقال اهواز باعث شد این تیم نتواند 
به رتبه های باالتر صعود کند. شاگردان 
حمید اس��تیلی این هفت��ه رو در روی 
پاس همدان ق��رار می گیرند که برای 

فرار از قعر جدول می جنگند. استیل آذین در این دیدار می تواند از علی کریمی استفاده کند. پایان یافتن 
محرومیت این بازیکن بهترین خبر برای کادر فنی استیل آذین است.

مقاومت سپاسی شیراز- پیکان
پیکان موقعیت مناسبی در جدول دارد و برای حفظ این روند به شیراز می رود تا برابر شاگردان مهابادی 
قرار گیرد. مقاومت سپاسی نیز برای اینکه جای پیکان را در باالی جدول بگیرد،  هدفی جز کسب 3 امتیاز 

خانگی این مسابقه ندارد.
ابومسلم مشهد- استقالل اهواز

ابومسلم سرانجام هفته گذشته رنگ پیروزی را دید تا با روحیه مناسب به کارش ادامه دهد. آنها میزبان 
تیمی هستند که از زمان حضور باقری نیا روند رو به رشدی را در پیش گرفته است. استقال اهواز از مشهد 

امتیاز می خواهد تا همچنان به این روند ادامه دهد.
ملوان انزلی - شاهین بوشهر

ملوان روزهای خوبی را سپری نمی کند. آنها هفته گذشته در انزلی مغلوب شدند تا طرفداران این تیم 
علیه احمدزاده شعار دهند. ملوان این هفته میزبان شاهین بوشهر است و در صورتی که نتواند نتیجه مناسبی 

بگیرد، ممکن است اتفاقات تازه ای در انزلی رخ دهد.
تراکتورسازی تبریز- صبای قم

صبا در اولین گام با مربیگری کربکندی نتوانس��ت امتیازی کس��ب کند و حاال این مربی در دومین 
دیدار متوالی خارج از خانه به مصاف تراکتورسازی می رود. بازی در تبریز برای هر تیمی دشوار است. 
تراکتورسازی با حمایت از طرفداران خود به دنبال 3 امتیاز خانگی است و کربکندی نیز می خواهد پس از 

شکست برابر سایپا اولین امتیاز خود را با صبا کسب کند.
 سایپا- ذوب آهن

سایپا با پیروزی برابر صبا دوران ناکامی خود را پشت سر گذاشت اما نمی توان با قاطعیت گفت که این 
تیم دوران خوبی را آغاز خواهد کرد. تجربه نیم فصل اول درباره سایپا نشان داده که باید چند هفته صبر 

کرد. ذوب آهن هم برای اینکه خود را در باالی جدول نگه دارد، چشم به 3 امتیاز خارج از خانه دارد.
فوالد خوزستان- راه آهن

دو تیمی که شرایط خوبی ندارند، در اهواز روبروی هم قرار می گیرند. فوالد و راه آهن نیم فصل اول 
را ناموفق س��پری کردند و برای اینکه در نیم فصل دوم ش��رایط بهتری را تجربه کنند،  به دنبال کسب 3 

امتیاز هستند.
 پرسپولیس- مس کرمان

پرسپولیس در پایان نیم فصل اول در رده هفتم قرار گرفت و این برای هواداران این تیم خوشایند 
نیست. شاگردان کرانچار در نیم فصل اول در ورزشگاه آزادی عملکرد خوبی نداشتند و در آغاز نیم فصل 
دوم در این ورزشگاه به مصاف مس کرمان می روند. 3 امتیاز این دیدار برای پرسپولیس ارزش طا را دارد 
تا این تیم بتواند به رده های باالتر صعود کند. مس کرمان هم پس از برکناری مظلومی با مهدی محمدی به 

دنبال این است که از ورزشگاه آزادی دست پر خارج شود.
 سپاهان اصفهان- استقالل تهران

بی تردید حس��اس ترین دیدار این هفته در ورزشگاه فوالدشهر برگزار می شود؛ جایی که سپاهان از 
اس��تقال پذیرایی خواهد کرد. رویارویی امیر قلعه نویی با تیم س��ابقش مهمترین نکته این دیدار است. 
س��پاهان بازی رفت را با یک گل به اس��تقال واگذار کرده و برای اینکه از حریف انتقام بگیرد، به دنبال 

پیروزی است.
این دیدار جنبه حیثیتی برای هر دو تیم دارد. اگر چه مدیریت باشگاه استقال پیش از سفر به مکه از 
قلعه نویی حالیت خواست اما مگر می شود بیانیه هایی که باشگاه استقال علیه قلعه نویی داد و صحبت های 
سرمربی سپاهان در مورد مدیریت استقال را به راحتی فراموش کرد؟ مگر می شود قضیه ابوسفیان ها و 
گرگ ها را نادیده گرفت؟ مگر می شود صحبت مرفاوی درباره اینکه داوری ها به سود سپاهان است را 
جزئی از حساس��یت این بازی ندانست؟ همه این اتفاقات دست به دست هم می دهد تا شاهد دیداری 
حیثیتی در ورزشگاه فوالد شهر باشیم. موقعیت استقال و مرفاوی به گونه ای است که چیزی جز پیروزی 
نمی تواند آنها را راضی نگه دارد و این همان هدفی است که قلعه نویی پس از شکست دادن پرسپولیس 

به دنبال آن است.

نحوه قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا 
تغییر کرد

از سال 2010 در صورتی که دو باشگاه از یک کشور به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برسند 
به گونه ای در قرعه کشی تقسیم می شوند که برابر هم نایستند.

به گزارش مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، زمانی که قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا 2009 انجام شد دو تیم ژاپنی که به این مرحله رسیده بودند مجبور شدند رو در روی هم 

قرار گیرند.
برای همین از بازیهای امسال و در قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی برای حمایت از حضور بیشتر 

نمایندگان کشورها از تکرار چنین اتفاقی جلوگیری می شود.
در بازیهای سال 2009 ناگویا گرامپوس و کاوازاکی فرانتاله در مرحله یک چهارم نهایی با هم روبه رو شدند 

که شرایط حذف یکی از آنها پیش آمد.
اما اگر سه باشگاه از یک کشور به مرحله یک چهارم صعود کردند آن وقت قرعه کشی باز خواهد بود تا 

رویارویی همه تیم ها بنابر قرعه باشد و نه چیز دیگر.
کنفدراسیون فوتبال آسیا به دنبال راهی است تا مسابقات باشگاهی با شرایط بهتری برگزار شود و با توزیع 

شانس و حمایت بین همه حاضرین میزان رقابت را باالتر ببرد.

مربی بین المللی تنیس ایران بااخذ گواهینامه 
مربیگری حرفه ای به جمع مربیان برتر قاره آسیا 

پیوست.
به گزارش شبکه ایران، طبق اعام فدراسیون 
جهانی تنیس )ITF(، س��ید امی��ر برقعی مربی و 
م��درس بین المللی تنیس ایران ب��ه عنوان اولین 
مرب��ی ایرانی موفق به اخ��ذ گواهینامه مربیگری 

حرفه ای شد.
 ITF سمینار مدرسان فدراسیون جهانی تنیس
با حضور 40 مدرس منتخب فدراس��یون جهانی 
در والنسیای اسپانیا برگزارشد. در این سمینار دو 
روزه، 3 نفر از مدرسان منتخب فدراسیون جهانی 
از منطقه غرب آس��یا از کشورهای سوریه، عراق 

به همراه امیر برقعی از ایران حضور داشتند.
در حاش��یه برگزاری کنفرانس جهانی مربیان 

و ب��ه دنب��ال آن س��مینار مدرس��ان فدراس��یون 
جهانی تنیس، مرب��ی و مدرس بین المللی تنیس 
 کش��ورمان موفق ب��ه اخذ گواهینام��ه مربی گری 
ک��ه  تنی��س  جهان��ی  فدراس��یون   3  س��طح 
باالتری��ن س��طح در مربیگری تنیس محس��وب 

می شود شد.
دوره ی مربیگری سطح 3 )حرفه ای( مشتمل 
ب��ر 5 بخش تئوری و عملی: بیومکانیک، تاکتیک 
و استراتتژی، مدیریت و برنامه ریزی، روانشناسی 
و آمادگی جس��مانی در تنیس حرفه ای اس��ت و 
مربیان فارغ التحصیل این دوره س��طح فنی الزم 

جهت کار با بازیکنان حرفه ای را دارند.
در حال حاضر در قاره آسیا تنها 10 مربی در 
این سطح وجود دارد که مربیان برجسته این قاره 

محسوب می شوند.

دبیر فدراس��یون کش��تی گفت: از سال آینده 
مربیانی که در رده  نوجوانان دقت کافی در کنترل 
وزن کشتی گیران  نداشته باشند از طرف فدراسیون 

مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
ب��ه گزارش ش��بکه ایران، ع��ارف ربطی دبیر 
فدراس��یون کش��تی با اعام این خبر در گفتگو با 
س��ایت رسمی س��ازمان تربیت بدنی توضیح داد: 
»از این پس اگر در مس��ابقه ها نوجوانان قهرمانی 
کشور در خصوص وزن کم کردن های غیر اصولی 
م��وردی را ببینیم ه��م اجازه مس��ابقه دادن را به 
کش��تی گیر نخواهیم داد و ه��م اینکه به مربی آن 

کشتی گیر تذکر جدی می دهیم.«
وی درباره رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان 
قهرمانی کش��ور که در قم برگزار شد، افزود: »به 
اعتقاد اعضای کمیته فنی س��طح این مس��ابقه ها 
نس��بت به س��ال های گذش��ته بس��یار باالتر بود. 
این مس��ابقات به ط��ور کلی هم باعث می ش��ود 
ما ارزش��یابی خوبی از اس��تان های مختلف داشته 
باش��یم و هم اینکه به مربی��ان تیم های ملی کمک 
می کند نفرات موردنظر خود را راحت تر انتخاب 

کنند.«
ربط��ی ادامه داد: »پس از اینکه کمیته فنی این 
مسابقه ها، اس��امی نفرات موردنظر خود را به ما 
اعام کرد ما نیز س��عی خواهیم کرد شرایط الزم 
برای برپایی اردوه��ای آمادگی تیم ملی را فراهم 

کنیم.«
دبیرفدراسیون کشتی با بیان اینکه رقابت های 
کش��تی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور نشان داد 
که ما در این رده سنی پشتوانه های خوبی را داریم، 
تصریح کرد: »بس��یار خوش��حالم که در کشور ما 

چنین جوان��ان عاقه مند و با اس��تعدادی وجود 
دارند. خود من که از نزدیک شاهد این مسابقات 
بودم. در بین شرکت کنندگان فرنگی کاران مستعد 
بس��یار خوبی را دیدم که مطمئنًا آینده روشنی را 

خواهند داش��ت. همین امر به ما انرژی مضاعفی 
می دهد تا توان بیشتری را برای خدمت به کشتی 

کشور به کار بگیریم.«
دبیر فدراس��یون کش��تی در ادامه خاطرنشان 
کرد: »در رقابت های امس��ال کمتر شاهد بودم که 
فرنگی کاران حال��ت تدافعی به خود بگیرند. اکثر 
آنها با جنگندی کشتی های خود را آغاز می کردند 
و مربی��ان نیز انصافًا از کنار تش��ک به خوبی این 
روحیه ی مب��ارزه را به کش��تی گیران خود تزریق 
می کردن��د. به نظر من کش��تی در حال بازیابی آن 

شور و نشاط گذشته خود است.«

وی در خص��وص کنت��رل وزن فرنگی کاران 
نوجوانان توسط اعضای کمیته ی فنی گفت: »بعد 
از پایان مس��ابقات اعضای کمیته فنی بسیاری از 
کش��تی گیران را کنترل وزن کردند که خوشبختانه 
مش��کل خاصی وجود نداش��ت. ما از سال آینده 
روی کنترل وزن کش��تی گیران نوجوان حساسیت 
بس��یار بیشتری خواهیم داش��ت به طوری که اگر 
موردی را مش��اهده کنیم هم به کش��تی گیر اجازه 
مس��ابقه دادن در آن وزن را نمی دهیم و هم اینکه 
به مربی او تذکر جدی را خواهیم داد. اگر مشاهده 
ش��ود که این مشکل و کم دقتی از طرف آن مربی 
مجدداً تکرار شده مطمئنًا از طریق کمیته  مربیان با 
آن فرد برخورد خواهد شد. همانطور که قبًا هم 
گفتم به شخصه معتقدم مربیانی که مراقب کنترل 
وزن آزادکاران و فرنگ��ی کاران خود نیس��تند و به 
آنها اجازه ی وزن ک��م کردن های زیاد را می دهند 
در حق والدین آن  کشتی گیر خیانت بسیار بزرگی 

را کرده اند.«
عارف ربطی یادآور شد: خلیل رشید محمدزاده 
پیشنهاد خود را در خصوص برپایی اردوهای آمادگی 
تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان به ما داده است و ما نیز 
سعی خواهیم کرد در یک تعامل سازنده و بسیار خوب 
همه ی امکانات الزم برای برپایی این اردوها را در حد 
ت��وان خود فراهم کنیم. ضمناً از مربیان تیم های ملی 
کشتی فرنگی بزرگساالن و جوانان که در رقابت های 
 کش��تی فرنگ��ی نوجوانان قهرمانی کش��ور حضور
 داش��تند تش��کر می کن��م چراک��ه آنها ب��ا نظرات 
کارشناس��ی خ��ود کم��ک بزرگ��ی ب��رای اعضای 
 کمیت��ه فنی بودند ت��ا بهترین ها در این مس��ابقه ها 

انتخاب شوند.

رئیس هیأت دوچرخه سواری اصفهان 
ــان یک  ــک اصفه ــده المپی ــت: دهک گف
ــت و مسئوالن توجه  مجموعه ورزشی اس
ــگاه نقش  کنند که تنها به فوتبال و ورزش

جهان معطوف نشود.

محمدرض��ا باج��ول در گفتگو ب��ا فارس در 
اصفهان اظهار داشت: دهکده المپیک اصفهان باید 
مانند مجموعه ورزش��ی آزادی رشته های مختلفی 
همچون بس��کتبال، والیبال، کشتی، دو و میدانی و 

دوچرخه سواری را در برگیرد.
وی با بیان اینکه در این بین برخی رشته ها در 
اولویت هستند، افزود: رش��ته هایی مانند هندبال، 
کشتی و بس��کتبال س��الن های اختصاصی دارند، 
ام��ا دوچرخه س��واری اصفهان با وج��ود ظرفیت 
باال و وجود عاقه مندان بس��یار از داشتن پیست 

اختصاصی محروم است.

رئی��س هی��أت دوچرخه س��واری اصفه��ان 
خاطرنش��ان ک��رد: زمان��ی ک��ه کلن��گ افتت��اح 
دهک��ده المپیک به زمین خورد قرار بود پیس��ت 

دوچرخه سواری در کنار زمین چمن ساخته شود.
باجول ادام��ه داد: در س��ال پایتختی اصفهان 
رئی��س وق��ت فدراس��یون  اس��ام،  در جه��ان 
دوچرخه سواری در بازدیدی که از دهکده المپیک 
داش��ت از جانمایی طرح پیست دوچرخه سواری 

دیدن کرد.

وی با اش��اره به اینکه در سال های گذشته در 
10 استان کش��ور پیست دوچرخه سواری احداث 
شده است، اضافه کرد: در جریان هستم که زمین 
دهکده المپیک با چه سختی ای در اختیار جامعه 
ورزش ق��رار گرف��ت و در صورتی ک��ه دهکده 
المپیک اصفهان به بهره برداری برس��د به پایگاهی 

برای ورزش قهرمانی کشور تبدیل می شود.

رئی��س هی��أت دوچرخه س��واری اصفه��ان 
تصریح کرد: اصفهان ش��هر دوچرخه سوارهاست 
و با اس��تعدادهای بالقوه ای که در این شهر یافت 
می شود، در صورتی که پیست استانداردی ساخته 
شود، این امکان وجود دارد که قهرمانان زیادی را 

به جامعه دوچرخه سواری کشور تحویل دهیم.

باج��ول اضاف��ه ک��رد: در اصفه��ان بیش��تر 
روی رش��ته فوتبال مانور داده می ش��ود اما رشته 
دوچرخه س��واری نیز این ظرفی��ت را دارد که در 
صورت تکمیل پیس��ت دوچرخه سواری دهکده 
المپیک، عاقه مندان زیادی را جذب این رش��ته 

مفرح کند.

با اعالم فدراسیون جهانی تنیس 

یک ایرانی در جمع مربیان برتر قاره آسیا قرار گرفت

هفت��ه چهارده��م رقابتهای فوتب��ال لیگ برتر 
انگلیس با برگزاری سه دیدار به پایان رسید.

 در ادامه رقابتهای فوتبال هفته چهاردهم لیگ 
برتر انگلیس تیم فوتبال چلس��ی با سه گل از سد 
آرس��نال گذش��ت، لیورپول ب��ا دو گل اورتون را 
مغلوب کرد و تیم فوتبال بیرمنگام سیتی با یک گل 

ولور همپتون واندررز را از پیش روی برداشت.
در بازیهای روز ش��نبه نیز نتایج زیر به دست 
آمد:  استون ویا یک - تاتنهام هاتسپر یک، بلکبرن 
رورز صفر - اس��توک س��یتی صفر، منچسترسیتی 
یک - هال س��یتی یک، وس��ت ه��ام یونایتد 5 – 
بارنلی3، پورتس موث یک – منچس��تریونایتد4، 
ویگان اتلتیک یک - س��اندرلند صفر، فولهام یک 

- بولتون واندررز یک.
درجدول رده بندی رقابتهای فوتبال لیگ برتر 
انگلیس هم اکنون تیم فوتبال چلس��ی با 36 امتیاز 

صدرنشین است و تیم های فوتبال منچستر یونایتد 
با 31 و تاتنهام هاتس��پر ب��ا 26 امتیاز به ترتیب در 

رده های دوم و سوم جای دارند.
تیم ه��ای فوتب��ال ولورهمپت��ون وان��دررز و 
پورتس موث به ترتیب با 10و7 امتیاز در قعر این 

جدول جای دارند.

لیونل مس��ی مهاجم تیم بارس��لونای اسپانیا با 
کنار زدن کریس��تیانو رونالدو فاتح س��ال گذشته 
ت��وپ طایی س��ال اروپا موفق ب��ه دریافت توپ 

طایی سال  2009اروپا شد.
 به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه 
تلویزیونی س��ی ان ان، مسی با کسب 473 امتیاز، 
رقیب سال گذشته خود یعنی کریستیانو رونالدوی 
پرتغالی بازیکن سرش��ناس تیم ملی پرتغال و تیم 

باشگاهی منچستر یونایتد را پشت سر گذاشت.
ژاوی هرنان��دز هافب��ک خاق تیم بارس��لونا 

درجای سوم این رده بندی قرارگرفت.
مس��ی شش��مین بازیکن باش��گاه بارسلونای 
اسپانیا است که موفق به دریافت توپ طایی سال 

اروپا می شود.
رونالدینهو برزیلی در س��ال 2005 نخس��تین 
بازیکن بارس��لونا بود که موفق ب��ه دریافت توپ 

طایی اروپا شده بود.

تثبیت 
صدرنشینی 
چلسی در 
لیگ برتر 
انگلیس

توپ طال 
در دستان 
مسی
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روی خط فرهنگ

نماین��ده مردم اصفه��ان در مجلس گفت: 
اولویت س��فر رئیس  جمهور به استان اصفهان 
باید بررسی مس��ائل فرهنگی و همچنین حل 

بحران بی آبی در این استان باشد.
نی��ره اخ��وان، عضو کمیس��یون قضایی و 
حقوقی مجلس ش��ورای اسامی در گفتگو با 
فارس با اشاره به س��فر احمدی نژاد به استان 
اصفه��ان گفت: اولویت س��فر رئیس  جمهور 
به اس��تان اصفهان باید مس��ائل فرهنگی باشد 
که از این قبیل می توان از رس��یدگی به مسائل 
مصا ه��ا، کتابخانه ها، موزه ها و مکان هایی که 
یادآور خاطره ملی و تاریخی ما ایرانیان است، 

یاد کرد.
وی با اش��اره به بحث گردشگری گفت: 

جایگاه های��ی که ظرفیت جذب گردش��گر را 
دارن��د، باید تقویت ش��وند؛ چ��را که صنعت 

گردشگری بسیار درآمدزاست.
نماین��ده م��ردم اصفه��ان در ادامه گفت: 
مصوبات��ی ه��م ک��ه از دوره��ای اول و دوم 
سفرهای استانی باقی مانده و میزان پیشرفتشان 
کم ی��ا با موانعی روبرو ب��وده، باید علت یابی 

شده و مشکلشان رفع شود.
وی اولویت دیگر س��فر رئی��س جمهور 
ب��ه اصفهان را »حل مس��أله آب« دانس��ت و 
خاطرنش��ان کرد: کم آب��ی در اصفهان یکی از 
مشکات اساسی مردم سراسر استان است که 
ب��رای رفع آن باید به س��رعت راهکاری ارائه 

شود.

حضرت فاطمه زهرا )س( :
کسی که عبادت های خالصانه را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین 

مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.

اصفهان- خبرنگار زاینده رود: در سومین سفر 
رئیس جمهور و هیأت دولت به استان اصفهان وزیر 
فرهنگ و ارش��اد اسامی در نشس��ت با اصحاب 
فرهنگ و هنر اس��تان اصفهان گف��ت: انتظار ما از 

اصفهان بیش از استان های دیگر است.
س��ید محمد حس��ینی گفت: نباید در تصمیم 
گیری ه��ا ن��گاه ی��ک طرفه باش��د به ط��وری که 
مراک��ز اس��تان ها تنه��ا مج��ری بخ��ش نامه ها و 
دستورالعمل هایی باشد که از تهران صادر می شود.
به خصوص وجود س��ابقه طوالنی اصفهان در 
عرصه های فرهنگی- هنری کشور سبب می شود 
تا انتظارات از اهالی فرهنگ و هنر اصفهان بیش��تر 
باش��د به گونه ای که این فعالت ها برای کل کشور 

منشاء اثر باشد.
حس��ینی فواید برگزاری چنین جلساتی را در 
فراه��م آوردن فرصت��ی برای گفتگوی مس��تقیم با 
فعاالن فرهنگی دانست و گفت: این موضوع سبب 
می شود تا به جلو حرکت کنیم، چرا که قرار است 
در امور پیش��روی کنیم نه آنکه ثابت و ایستا باشیم. 
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی با اشاره به اهتمام 
دولت در س��فرهای استانی و ش��ور  و نشاطی که 
در سطح کش��ور وجود دارد گفت: در آینده شاهد 
تحوالت بیش��تری در عرصه فرهنگ و هنر کشور 

خواهیم بود.
حسینی در خصوص بود چه  فرهنگی در مقایسه 
با دیگر اعتبارات دولت گفت: در حال حاضر بودجه 
فرهنگی در مقایسه با اعتبارات دیگر مبلغ ناچیزی 
اس��ت اما در بودجه س��ال آینده این توجه صورت 
گرفته است تا بودجه فرهنگی افزایش یابد به طوری 
که طی چند سال آینده با اجرایی شدن احکام قانون 
برنام��ه ی پنجم در حوزه فرهنگ ش��اهد تغییرات 

خوبی خواهیم بود.
وی در خص��وص بحث تمرک��ز زدایی گفت: 
درهر موردی که احس��اس می شود تصمیم گیری 
در س��طح اس��تان امکان پذیر است موضوع مطرح  
ش��ود تا هر جا اختاف نظر وجود داش��ت ما وارد 

می شویم چرا که هدف ما افزایش تحرک و فعالیت 
در کشور است.

حس��ینی درباره فعالیت های قرآنی اس��تان نیز 
گفت: از ش��هری که هن��رش آمیخته با ارزش های 
متعالی و دینی اس��ت انتظار بیشتر برای فعالیت در 

بخش قرآنی وجود دارد.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی در پاس��خ به 
نماینده مطبوعات استان گفت: ما خواستار پیشرفت 
مطبوعات استانی هس��تیم  به خصوص مطبوعات 
اس��تان اصفهان که می تواند در سطح کشور نقش 

آفرین باشد.
حس��ینی با تأکید بر لزوم به کارگیری نیروهای 
حرفه ای در مطبوعات محلی گفت: در به کارگیری 
نیروی حرفه ای حتی مطبوعات پایتخت نیز دچار 
مش��کل هس��تیم به طوری که در برخی مواقع در 
مورد مطالب چاپ ش��ده این گمان وجود دارد که 
مطلب عمدی بوده اما بعد مش��خص می ش��ود که 
اشتباه س��هوی و به دلیل حرفه ای نبودن خبرنگار 

اتفاق افتاده است.
وی گفت: وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامی از 
اینکه نشریات رسالت خود را انجام داده و دولت را 
نقد کنند استقبال می کند اما به شرطی که در این نقد 
نکات مثبت هم مطرح شود. تا اینکه حرکت رو به 
رشدی را شاهد باشیم. نباید بگذاریم روحیه یأس و 

نا امیدی در جامعه حاکم شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی با ابراز خرسندی 
از حرکت رو به رش��د فرهنگی در کشور با وجود 
مشکات موجود گفت: حل مشکات عرصه هنر 
الزم اس��ت تا به بحث اقتصاد هنر بیش از گذش��ته 
بپردازیم. ما نیز دنبال این هس��تیم که به شیوه های 

مختلف به بحث اقتصاد هنرکمک کنیم.
س��ید محمد حس��ینی در خصوص مشکات 
مطرح ش��ده در صنعت چاپ و نش��ر استان گفت: 
در بح��ث صدور مجوز، اختیاراتی به مرکز اس��تان 
ب��رای تصمیم گیری داده ش��ده اس��ت که فرصت 
خوبی است اما دوستان در اداره ی فرهنگ و ارشاد 

اسامی استان باید تاش کنند که این زمان کوتاه تر 
شود.

طی چند س��ال گذش��ته در مورد مؤسس��ات 
فرهنگی غفلت صورت گرفته و این موضوع سبب 

شده تا در این عرصه شاهد مشکاتی باشیم.
در گذشته نمایندگانی از دستگاه های مختلف 
در وزارت مس��کن برای تهیه نقش��ه جامع شهرها 
حضور داش��تند اما نماین��ده ای از ش��ورای عالی 
فرهنگی یا حضور نداش��ته و ی��ا اینکه این حضور 
بسیار کم رنگ بوده اس��ت. اخیراً از سوی شورای 
عالی فرهنگی عضوی برای حضور در این جلسات 
معرفی ش��ده اس��ت تا برای جا نمایی مکان های 
فرهنگی- هنری در نقش��ه جامع ش��هر ما اقدامات 

الزم صورت بگیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی گفت: برای حل 
مش��کل مالیات فعاالن عرصه فرهنگ و هنر آماده 

شنیدن پیشنهادهای افراد هستیم.
حسینی با اشاره به برگزاری جشنواره شعر فجر 
گفت: جشنواره شعر فجر امسال با حضور50 کشور 

برگزار خواهد شد.
حجه االس��ام محمدی مس��ئول حوزه قرآنی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامی نیز گفت: دنیا به 
دس��ت هنرو هنرمندان اداره می ش��ود. غرب برای 
مخدوش کردن چهره اس��ام وارد عرصه هنر شد 
اما موفق نش��د اما اگر ما ورود خوبی به قرآن داشته 
باش��یم می توانیم جهان را در دس��ت بگیریم البته 
ورودی که از نظر هنری مناس��ب باش��د. به همین 
سبب تشکیل جش��نواره های قرآنی در دستور کار 
قرار گرفته اس��ت. از جامعه هنری اصفهان دعوت 
می کنم برای فعالیت در این عرصه وارد ش��ود چرا 
که بحق اصفهانی ها جزء با اس��تعدادترین مردمان 
ایران هستند. پس باید برای انتقال مفاهیم قرآنی از 

این هنر و استعداد استفاده کنیم.
س��ید علی رضا حسینی مدیر کل اداره فرهنگ 
و ارش��اد اس��امی اس��تان اصفهان گفت: اصفهان 
به واس��طه نیروی انس��انی قوی که داش��ته و دارد 
قابلیت های بس��یاری دارد اما ش��اید ما نتوانسته و 
نتوانیم حق مطلب را ادا کنیم. اگر توانمندی ما بیشتر 
و توجه به حوزه فرهنگ افزایش یابد شاهد اتفاقات 

بهتری در این عرصه خواهیم بود.
حسینی گفت: این اولین دیدار بین هنرمندان و 
وزیر اس��ت که انجام شد و حتما دیدارهای زیادی 
بین ش��ما و وزیر صورت خواهد گرفت، ارتباطات 
صمیمی ای که در آینده منشاء خیر و برکت و رشد 

تعالی فرهنگ خواهد شد.
 نباید در تصمیم گیری ها نگاه یک طرفه باشد 
ب��ه طوری که مراکز اس��تان ها تنه��ا مجری بخش 
نامه ها و دستورالعمل هایی باشد که از تهران صادر 

می شود.
حل مشکات عرصه هنر الزم است تا به بحث 
اقتص��اد هنر بیش از گذش��ته بپردازیم. ما نیز دنبال 
این هستیم که به شیوه های مختلف به بحث اقتصاد 

هنرکمک کنیم.

مسائل فرهنگی اولویت سفر
احمدی نژادبه اصفهان

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

10 °

9 °

-5 °

-5 °
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)گستره فعالیت اصفهان و 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

شهرکرد :
تلفن : 0381-3347774   

فکس : 0381-3336021

نشانی : اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 
اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

روزی بود...

ششمین دوره مسابقات فوتسال پست بانک  به میزبانی
 استان اصفهان برگزار شد

قیمت طال )تومان(

28640هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(

284000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

283000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(

فروشخریدارز

1000 997دالر آمریکا

948958دالر کانادا

14981504یورو

1658 1648پوند انگلستان

260265ریال عربستان

34703510دینار کویت

271273درهم امارات

ش��هید رحم��ان اس��تکی در س��ال 1325 در 
یک خانواده مذهبی در ش��هرکرد ب��ه دنیا آمد و 
پ��س از گذراندن دوران تحصیل در س��ال 1357 
در رش��ته علوم تربیتی فارغ التحصیل ش��د و در 
جلسات درسی استاد محمد تقی جعفری و درس 

خصوصی شهید بهشتی حضور یافت. 
ایش��ان در بهبوه��ه انق��اب ب��ه زادگاهش 
در ش��هرکرد بازگش��ت و ب��ا مدیری��ت و دور 
اندیش��ی منحص��ر به ف��رد خویش س��ازماندهی 
اکثر راهپیمایی ه��ا و تظاهرات عظیم را بر عهده 

داشت. 
ایشان زحمات زیادی را برای تأسیس حزب 

جمهوری اسامی کشید. 
او مؤمنی وارسته و مبارزی دل سوخته بود و 
شاید آن کس��انی که دعای کمیل او را شنیده اند 
احساس عمیق و از ته دل برخاسته و عارفانه اش 
را درک کرده باشند. گریه های ملتمسانه به درگاه 
معبودش هنوز از یاد نرفته است که به دل ها نور 

ایمان می افشاند. 
پ��س از پیروزی انق��اب، به عن��وان معاون 
آموزش و سر پرست اداره کل آموزش و پرورش 
اس��تان چهار مح��ال و بختیاری انتخاب ش��د و 
اندکی بعد با رأی قاطع مردم به مجلس ش��ورای 
اس��امی راه یافت. او جزء عاش��قان ابا عبداهلل و 

شهیدان هفتم تیر ماه 1360 است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت:

اصفهان در عرصه فرهنگ و هنر منشاء اثر است

عکس روز
عکس: آرشیده شاهنگی

کالم نور

ــابقات فوتسال پست  ششمین دوره مس
ــتانهای  ــران با حضور 8 تیم از اس بانک ای
ــان ؛ کرمان ؛ همدان ؛ فارس ؛ تهران  اصفه
ــاه به میزبانی  ؛ مازندران؛ کرج  و کرمانش
ــتان اصفهان در اردوگاه فرهنگی شهید  اس

بهشتی باغ ابریشم برگزار شد.
در مراس��م افتتاحیه ای��ن دوره از بازیها که با 
حضور حق��ی مدیر کل ام��ور کارکنان ؛ صباغی 
مدیر امور ش��عب اس��تان اصفهان و صدیق پور 
مسئول برگزاری مس��ابقات فوتسال پست بانک 
ای��ران و بازیکنان ؛ مربیان و سرپرس��تان تیمهای 
شرکت کننده برگزار گردید در ابتدا صباغی مدیر 
ش��عب پست بانک اس��تان اصفهان ضمن خوش 
آم��د گویی و تبری��ک عید قربان و هفته بس��یج 
اظه��ار امی��دواری کرد که اصفه��ان در این دوره 

از مس��ابقات میزبان شایس��ته ای برای همکاران 
شرکت کننده در این مسابقات باشد و آرزو داریم 
ک��ه همگی با رضایت خاطر این مس��ابقات را به 
پایان برسانند در ادامه حقی مدیرکل امور کارکنان 
پست بانک ایران با تشکر ازمیزبانی استان اصفهان 
اظهار داش��ت: امیدواریم با اقتدا به حضرت علی 
علیه الس��ام و با رعایت اص��ول اخاقی همگی 
همکاران پهلوان و قهرمان واقعی باش��ند ایش��ان 
اف��زود با توجه به اینکه تعداد نفرات برخی تیمها 
به حد نصاب الزم نرس��ید لذا برخی از اس��تانها 
با ه��م ادغام گریدن��د واین نش��انه همدلی همه 
همکاران با یکدیگر اس��ت که شاید سه استان در 
قالب یک تیم شرکت می نمایند و نام استان دیگر 
برایشان مهم نیس��ت  در ادامه این مراسم صدیق 
پور مسئول برگزاری مسابقات نیز ضمن قدردانی 
از میزبان��ی اصفهان  برنامه بازیها که مطابق قرعه 

کشی مشخص گردید را اعام نمود 
در دور مقدماتی این دوره از مسابقات تیمهای 
اصفه��ان با کرم��ان ؛ همدان با ف��ارس ؛ تهران با 
مازندران و کرج با کرمانش��اه مسابقه دادند و در 
پایان مرحله مقدمات��ی  تیمهای کرمان ؛ اصفهان 
؛ کرمانش��اه و ف��ارس ب��ا غلبه ب��ر حریفان خود 
ب��ه مرحله نیم��ه نهایی راه یافت��ه و در روز آخر 
مسابقات تیمهای اصفهان وکرمان بازی رده بندی  
وتیمهای فارس وکرمانش��اه بازی فینال را برگزار 
نمودند ک��ه تیم ها به این ترتیب به مقامهای اول 

تا سوم رسیدند
استان کرمانش��اه مقام اول ؛ استان فارس مقام 

دوم  و استان اصفهان مقام سوم 
در ای��ن دوره از بازیها تی��م کرمان با توجه به 
بازیهای جوانمردانه بعنوان تیم برنده جام اخاق 

شناخته شد

در مراس��م اختتامیه این دوره از بازیها صدیق 
پور مس��ئول برگزاری مس��ابقات فوتسال ضمن 
تش��کر وقدرانی ازمیزبانی شایسته استان اصفهان 
اظهار داشت این دوره از مسابقات یکی از بهترین 
دوره های مسابقات به لحاظ میزبانی بود و برای 
مدیریت و همکاران زحمت کش اس��تان آرزوی 

موفقیت می نمایم.
در ادامه مراس��م اختتامیه صباغی مدیر شعب 
استان نیز طی س��خنانی اظهار داشت تمام تاش 
همکاران  استان بر این بود که میزبان شایسته ای 
برای ش��ما عزیزان همکار باشیم  و امید داریم در 
پایان این دوره از مسابقات با خاطره ای شیرین و 

بیاد ماندنی استان اصفهان را ترک کنید
در پایان مراسم نیز ضمن تقدیر از هیت داوران 
؛ جامهاو هدایای  مقامهای اول تا سوم  به تیمهای 

برتر اهدا شد.

تیم فوتبال پست بانک استان اصفهان )مقام سوم( تیم فوتسال پست بانک استان فارس )مقام دوم(    تیم فوتسال پست بانک استان کرمانشاه )مقام اول(     

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
پنجشنبه 12 آذرماه 1388 / 15 ذی الحجه 1430                 8Thursday 03 December 2009    فرهنگ و هنر


