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امامزادههالل؛

«تراولر»راشگفتزدهکرد

رامسر ،عروس شمال
پیشنهاد ویژه سردبیر

اردیبهشت در دشت سوسن

خوشا شیراز و باغ دلگشایش
هتل ترنج کیش

یک هتل دریایی با معماری اصفهانی ها

قهوه خانه حج میرزا،موزه کوچک صفویه

درهیاهویقيرصيه

از عاج هندوستان تا پارچه های رومی

و
مان

A SEPRATION

زندگیخصوصی

پونه خامین

خانمب
وآقایمیم

هیچکس هیچوقت فکرش را نمیکرد که زوج دوستداشتنی
ســینما بهنوش طباطبایی و مهدی پاکدل روزی به جدایی
برسند؛ حتی بدبینترینها هم انتظار جدایی این دوهنرمند
بااخالق و دوستداشــتنی را نداشــتند .نکته مهم اما
اینجاست که بههرحال صالح مملکت خویش خسروان
دانند و بهتر است که ما یادبگیریم در زندگی خصوصی
دیگراندخالتنکنیم.هرچندکههیچدلماننخواهد
که این دونفر از هم جدا بشوند.
ایــن زوج هنرمند آنقــدر دوستداشــتنی بودند که
ازدواجشــان هم برای مردم جذاب بــود .مصاحبههای
آنها و حتی آن قســمتی که در برنامه «بفرمایید شام»
شرکت کرده بودند برای طرفدارانشــان بسیار پرجاذبه
بود .تا همین چندوقت پیش هم عکسهای دونفره آنها در
صفحات اینستاگرام پراز الیکهای محبتآمیز بود و انگار این دونفر
اسطوره ازدواجهای موفق شده بودند .شاید بههمین خاطر باشد که جدایی
آنها اینقدر سروصدا داشــت .ماجرا از اینجا شروع شد :زمانی که بهنوش
طباطبایی در اکران فیلم سیانور شرکت کرد حلقهای در دستش نبود .این
تصاویر به شایعات چندماه گذشــته دامن زد و طیف گستردهای از نظرات
مطرحشد .هنوز بازار داغ این شایعات تمام نشده بود که خبری منتشر شد مبنی
بر اینکه بهنوش طباطبایی و مهدی پاکدل عکسهای دونفرهشان را از صفحه
اینستاگرام خود پاک کردهاند .بعد از جنجال و خبر جدایی بهنوش طباطبایی از مهدی
پاکدل ،بهنوش طباطبایی با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام بهصورت ضمنی خبر
طالقش را تایید کرد .آنها همچنان هم بسیار محجوب هستند.خانم طباطبایی در
اینستاگرامش نوشته است«:ترجیح دادم فقط شادیهایم را با شما قسمت کنم ».بههرحال مردم
هم باید یادبگیرند که درست است اینستاگرام و فضای مجازی فاصله هنرمندان با آنها را کم کرده ،اما
زندگی خصوصی هرکس بهخودش مربوط است.

فرزاد حسنی و آزاده نامداری
آزاده نامداری ماجرای طالق از «فرزاد حسنی» را پس از حدود سه ماه رسانهای کرد
و در گفتوگویی این موضوع را رسم ًا تأیید کرد .خبرجدایی درحالی منتشر شد
که ازدواج آنها یکی ازپرسروصداترین ازدواجهای سال  92بود ،ازدواجی
که سیدحسن خمینی عاقد آن بود و دو تن از مجریان مطرح کشور ،زوج
و زوجه آن« .فرزاد حسنی» و «آزاده نامداری» با هم ازدواج کردند و این
موضوع را رسمی و با حضور در کنسرت یکی از خوانندگان کشور اعالم
کردند؛ اما دیری نپایید که از هم جدا شدند و این جدایی هم باعث شد
عدهای حق را به خانم نامداری بدهند و عدهای دیگر به فرزاد حســنی.
بههرحال زندگی آنها با طالق به پایان نرسید و خانم نامداری این روزها از
ازدواج دومش صاحب یک دختر زیبا به نام گندم شده است و امیدواریم که مردم
هم دست از سر ازدواج سابق او بردارند!
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چرا این جداییها اینقدرحاشیهساز شد؟

حمیدگودرزی و ماندانا دانشور
کمتر کســی باور میکرد این زوج که بهظاهــر رابطه خوب و
عاشقانهای با هم دارند و پیش ازاین قصه عشق و عاشقیشان
شهره شهر شــده بود به جدایی برسند! بارهاوبارها حمید
گودرزی و ماندانا دانشور با هم عکسهایی را منتشر کرده
بودند و در سایتهای گوناگون از عشق و عالقه فراوان این
دو به هم گفته شده بود؛ اما ناگهان خبر طالق او و همسرش
شــوک عجیبی را به هوادارانش وارد کــرد .حمید گودرزی
در صفحه شــخصی خود دراین باره نوشت« :من عاشق خانومم
بودم؛ ولی اون عاشق زندگی در ایران نبود؛ بههمین دلیل رفت ».خیلیها این دالیل
را نپذیرفتند یا قانع نشدند؛ اما واقعیت این است که همین دلیل بهظاهر بیاهمیت و
ساده ،کلی ماجرا پشت خود دارد.

هومن سیدی و آزاده صمدی
موضوع طالق هومن ســیدی از آزاده صمدی یک ســال پیش
بهصورت شــایعه گوش به گوش میچرخید و در بسیاری از
صفحات جامعه مجازی منتشر میشد؛ بهخصوص در صفحه
اینستاگرام هومن سیدی .همین بازتابها هم موجب شد تا
ف و حدیثها با یک
ســیدی تصمیم گرفت به تمام این حر 
بیانیه مودبانه پایان بدهد .او در صفحه خود نوشت :زندگی همه
ما انسانها دارای یکسری مولفههایی است که دوست داریم در
حیطهای از پشتپردههای حریم خصوصی خود باقی بماند؛ اما از
اینکه اینچنین دلسوزانه حواشی زندگیام را به تن میخرید دوست داشتم خبری را بین
شما طرفداران گرامی منتشر کنم .نزدیک به یک سالی است که از سرکار خانم آزاده صمدی
جدا شدهام .خواهشی که از شما دارم موضوع :متأسفیم،چرا؟ ،باب گفتوگو ،اظهارنظر و...
مختومه شود و در پایان برای همه شما دوستداران عزیز آرزوی سالمت میکنم .آزاده صمدی
آن زمان چیزی نگفت :نه درباره حرف و حدیثهای مردم و نه متنی که همســر سابقش
نوشت؛ اما چند ماه پیش در گفتوگویی تصویری به نکاتی درباره جدایاش از هومن سیدی
اشاره کرد .صمدی اساساً از آن دست بازیگرانی اســت که عالقهای به برمالشدن زوایای
خصوصی زندگیاش ندارد و دوست ندارد توضیحی در اینباره بدهد .او در همان گفتوگو
نیز با لحنی جدی و غیرمستقیم پاسخگوی چند سوال کوتاه درباره زندگیاش شد.

هدایت هاشمی و نگارعابدی
هدایت هاشمی و نگارعابدی هم از آن جداییهایی بود که کلی سروصدا بهپا کرد .هدایت هاشمی
که مدتی پیش از همسر بازیگرش نگار عابدی جدا شده بود بهتازگی با مهشید ناصری ازدواج
کردهاست.جالباینکههمچنانبحثوگفتوگوبرسرجداییایندونفرازهمداغاست
و زیر عکسهای ازدواج جدید هنوز عدهای اظهارنظر میکنند! جدایی او از عابدی
البتهچندانباشایعهویککالغوچهلکالغهمراهنبودونگارعابدیبهصراحتدر
مصاحبهای گفته بود :وقتی دخترم هنوز به دبستان نرفته بود من و همسر سابقم،
هدایت هاشمی حس کردیم که مسیر زندگیمان را باید از هم جدا کنیم؛ بههمین
خاطر مدتی به اتفاق دخترم به منزل پدر و مادرم رفتم تا کارهای مربوط به جدایی
انجامشود.حاالآنقدرعکسهایمختلفهدایتومهشیددرشبکههایاجتماعی
و فضای مجازی منتشر شده است که دیگر این خبر یک شایعه نیست .درواقع هدایت
هاشمی با انتشار برخی از عکسهای مشترک خود و همسرش ،ازدواج مجدد خود را رسانهای
و عمومی کرده است .حتی در میان این عکسها ،چندین عکس با حضور دختر هدایت که محصول
ازدواج قبلی اوست دیده میشود ،دختری که شباهت عجیبی هم به پدرش دارد.
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منوی

موسیقی ویژه اردیبهشت

در این شماره زندگی سالم برای عالقمندان موسیقی،فهرستی از آلبومهای پرفروش موسیقی در ماههای اخیر را معرفی می کنیم.
آلبوم هایی که هرکدام به تنهایی می توانند خاطرات بسیاری برای روزهای اردیبهشتی ما بسازند.نکته جالب اینکه جوانترها یکه
تاز میدان شده اند و اکثرآلبوم های پرفروش و با کیفیتی که معرفی می کنیم متعلق به آنهاست.

عاشق میشویم
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پاییزسال بعد
اثری از :رستاک حالج
در عشق معاصر اما معموال
در بیارتباطی مطلق به سر
میبریم .با این توضیح که
عاشق پیشتر میرود تا به
وصال معشوق برسد اما وصال
هیچگاهمیسرنخواهدشد.
اگر وصال صورت میگرفت،
عشق دیگر نبود ،چراکه جای
خود را به معشوق میداد .حاال
که وصالی صورتنمیگیرد
عشق باقی و برقرار است.
براساس همین تفکر میتوان
ساخت٢تصنیف اول را مدنظر
قرار داد .در کار مشترکی که
پیمانسلطانیوساالرعقیلی
انجام دادهاند٢،مجموعه را
آمادهکردهاند که اولی «عاشق
میشویم» است و دومی که
«میهنم سالم» نام دارد در پس
اینمجموعهمنتشرخواهد
شد .یکی از نکات موجود در
آلبوم «عاشق میشویم» که
باید روی آن تمرکز بیشتری
کرد ،اجرای واریاسیونهایی
است که توسط نوازندگان
تکنواز به مرحله اجرا درآمده
است.

«پاییزسال بعد» نخستین آلبوم رســمی «رستاک حالج» است« .رستاک
حالج» به واسطه انتشار قطعاتش در سالهای اخیر به محبوبیت باالیی میان
مخاطبان موسیقی رسیده است« .رامین بصیرتنیا» تهیهکننده و مدیر برنامه
حالج درباره آلبوم میگوید« :این اثر اتفاق ویژهای در مارکت موسیقی خواهد
بود .همه برنامهریزیهایی که برای انتشار این آلبوم انجام شده به شکلی ویژه
بوده است .رستاک حالج جزو آن دسته از خوانندگان موسیقی پاپ است که
جنس موسیقی او در گذر زمان عوض نشــده و همواره شخصیت آثارش در
فضایی مشخص ارایه شده تا بتواند عالقهمندانی را به همین سبک و سیاق در
موسیقی کشور بهدستآورد ».ساخت بسیاری از قطعات این آلبوم برعهده خود
رستاک بوده و چند قطعه قدیمی که پیشتر بهعنوان تکآهنگ منتشرشده
نیز در آلبوم قرار داده شده است .این آلبوم شامل  ١٠قطعه است« .رستاک
حالج» در زمینههای ترانهسرایی ،آهنگسازی و خوانندگی تجربههای زیادی
داشته و چند اثر مشترک را نیز با خوانندههایی چون «کاوه آفاق»« ،مهدی
یراحی» و ...در طول مدت اخیر منتشــر کرده است .نخستین آلبوم رسمی
حالج این مجموعه شامل  ١٢قطعه به نامهای «میبخشمت»« ،هوایی»،
«زیباتر»« ،تنهایی»« ،دریا»« ،قهر»« ،شــال ســه رنگ»« ،آخر اسفند»،
«خوابآور»« ،یهصداهایی»« ،جوون مرگ» و «ســاکت» است .موسیقی
و کالم پایی ز سال بعد اثری از رستاک حالج اســت اما او در بخش تنظیم با
 ٣چهره متفاوت همکاری کرده اســت« .آبان حبیبی» با ٦قطعه« ،سعید
زمانی» با ٤قطعه و «نیکان» با یک قطعه تنظیمکنندگان آلبوم جدید رستاک
هستند« .فیروز ویسانلو»« ،مسعود همایونی»« ،خشایار جوزی»« ،هومن
نامداری»« ،احسان نیزن» و «همایون نصیری» نوازندگانی هستند که در
قطعات این آلبوم هنرنمایی کردهاند .میکس ٢قطعه توسط سعید زمانی و
«دامون دهقانی» انجام شده و وظیفه میکس و مسترینگ سایر قطعات آلبوم
برعهده «آرش پاکزاد» بوده است .رستاک حالج برای انتشار نخستین آلبوم
رسمی خود مسیر پرفرازونشیبی را طی کرد و شاید سرنوشتش اینگونه بود
که حضور رسمی او در بازار همنام قطعه هشتم آلبومش باشد .او طی سالهای
اخیر یکی از معدود خوانندگان غیررسمی بود که کلیپی نداشت ولی با تک
قطعاتش توانست به محبوبیت میان مخاطبانش دست پیدا کند .او از حدود
کرد .ازسال ٩٢پروسه تولید و ضبط دخت پریوار آغاز شد و قربانی و علیزاده
در فضایی متفاوت همکاری خود را پیگیــری کردند .به دلیل ضبط آلبوم
مشترک علیرضا قربانی و «همایون شجریان» و همچنین انتشار آلبوم «در
شعله با تو رقصان» ،ضبط دخت پریوار در مقطعی متوقف شد .اواسطسال
 ٩٤هم اعالم شد که قرار است آلبوم مشترک همایون شجریان و علیرضا
قربانی اسفندسالجاری و آلبوم شــخصی قربانی بهارسال آینده به بازار
عرضه شود .اما در برنامههای این خوانندهها و مهیار علیزاده تغییراتی رخ داد
و سرانجام دخت پریوار در آستانه نوروز ٩٥در اختیار عالقهمندان موسیقی
قرار گرفت .یکی دیگر از نکات آلبوم دخت پریوار وجود قطعه «پردهنشین»

درفش کاویانی
خواننده :شهرام ناظری
آهنگساز:فریدالهامی

آلبوم «درفش کاویانی»
باالخره پس از سالها در
اسفندماه امسال وارد
بازار موسیقی کشور شد.
آلبوم صوتی و تصویری
«درفشکاویانی» با صدای
«شهرام ناظری» شوالیه
آواز ایران ،به آهنگسازی
«فرید الهامی» و براساس
اشعار حکیم «ابوالقاسم
فردوسی» منتشر شد .در
این آلبوم نوازندگان گروه
موسیقی «فردوسی»
نیز حضور داشتهاند.
حدود یکدهه از روزی
که استاد ناظری همکاری
با فرید الهامی را برای
انتشار این اثر موسیقایی
آغازکرده ،میگذرد.
آخرین اثر «شهرام
ناظری» تنهاحماسهخوان
موسیقی ایران درحالی
از طریق فروشگاههای
فرهنگی و هنری در
اختیار عالقهمندان به
موسیقی ،شعر و ادبیات
در سراسر کشور قرار
گرفت که شوالیه آواز
ایران پس از سالها در
آلبوم «درفشکاویانی»
یکبار دیگر با ساز مقامی
تنبور،حماسهسرایی
(شاهنامهخوانی) و در
این اثر موسیقایی آواهای
چندهزار ساله «هوره»
و «مور» و همچنین

«ماه و ماهی» نام آلبومی اســت که این روزها بسیار شنیده شده و
خوانندهاش چه از سمت مخاطبان عام موسیقی و چه از سوی اساتید
و اهل فن موردتحسین قرار گرفته است .این آلبوم که آهنگسازیاش
را برادران بیات انجام دادهاند و شعرش را علیرضا بدیع سروده است،
نخستین کار حجت اشرفزاده ،خواننده خوشصدای موسیقی ایرانی
در زمینه پاپ است و در جشنواره موســیقی فجر در بخش تلفیقی
بهعنوان آلبوم برتر انتخاب شده اســت .در این میان برخی با اشاره
به دیدهشدن اشرفزاده با کار «ماه و ماهی» این ماجرا را یک اتفاق
قلمداد میکنند و عدهای دیگر از تغییر ژانر اشرفی از موسیقی ایرانی
به ژانر تلفیقی بهعنوان یک حرکت هوشــمندانه در جهت موفقیت
این خواننده توانمند نام میبردند .با تمــام نظرات متفاوت و گاهی
متعارض درباره «ماه و ماهی» و خوانندگی اشرفزاده در این کار ،او
به مهری از موسیقی ایرانی که تا همیشه به پیشانیاش خورده شده،
اشاره میکند و معتقد اســت هرچند با این کار عمال بهعنوان یک
خواننده نوظهور پاپ به جامعه معرفی شده اما تا همیشه یک خواننده
آواز ایرانی است .او که سختیهای روحی و مالی زیادی را تا تکمیل
و ارایه آلبوم «ماه و ماهی» تحمل کرده ،امروز از آمدن به ژانر جدید
ابراز خوشحالی میکند و معتقد است کاری را که به آن وارد شده باید
به خوبی ادامه دهد و پیش برود .هرچند در طبقهبندی موسیقایی
«ماه و ماهی» را باید در زمره کارهای تلفیقی قرار داد اما رنگوبوی
آواز ایرانی و لحن خراسانی خواننده نیشابوری در آن به خوبی حس
میشود.آلبوم «ماه و ماهی» دومین آلبوم رسمی حجت اشرفزاده
است که توســط مرکز موســیقی حوزه هنری منتشر شده است .از
این هنرمند که شــاگرد حمیدرضا نوربخش ،محمدرضا شجریان،
محمدرضا لطفی ،محسن نفر و پرویز مشکاتیان بوده ،پیشتر آلبوم
«شرح پریشانی» منتشر شده است.
«ماه و ماهی»  ٩قطعه دارد که دو نســخه از قطعه «ماه و ماهی» و
نسخه بیکالم آهنگ «عشــق آمد» بین آنها هستند .ترانههای این
آلبوم را علیرضا بدیع سروده ،آهنگهای آن ساخته امیر بیات ،حجت
اشرفزاده و آرش بیات هستند ،تنظیم قطعات را آرش و امیر بیات
انجام دادهاند و مهرداد عالمی و میثم مروستی با ویولنسل و ویوال در
آن به نوازندگی پرداختهاند.
«ماه و ماهــی» را میتوان آلبومی تلفیقی از موســیقی ســنتی و
کالسیک دانســت؛ آواز ســنتی ایرانی حجت اشــرفزاده در کنار
سازبندی و هارمونیهای کالسیک« ،ماه و ماهی» را به آلبومی تبدیل
کرده که حتی برای کســانی که به موسیقی سنتی چندان عالقهای
ندارند ،شنیدنی است .البته صدای دف در آهنگ «دلتنگ» و «ماه
و ماهی  »٢فضای موســیقی را ایرانیتر میکند .در آلبوم دوم این
هنرمند نیشابوری ،آهنگی به نام «کوچه باغهای نیشابور» هست که
یادآور کتاب شعر محمدرضا شفیعی کدکنی است .کاور آلبوم هم با
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دخت پریوار

آلبــوم «دخت پــریوار» با صدای
خواننده :علیرضا قربانی
«علیرضــا قربانی» و آهنگســازی
علیزاده
آهنگساز:مهیار
«مهیار علیزاده» منتشر شد .این اثر
به تهیهکنندگی شرکت «آهنگ اشتیاق» و از سوی شرکت
پخش «هنر شــهر» در مراکز معتبر فرهنگی و هنری توزیع
شده و در اختیار مخاطبان قرار دارد« .پردهنشین»« ،دریای
بیپایان»« ،مرثیه»« ،دوستت دارم»« ،عتاب یار»« ،نگاه»،
«راز»« ،دلتنگ»« ،صبح آزادی»« ،گمگشــته»« ،سودای
عاشقی» و «دخت پریوار» عناوین ١٢قطعه این مجموعه
ت پریوار سازی و بیکالم است و
است ،البته  ٣اثر در آلبوم دخ 

در قطعات باکالم هم شنونده سرودههای «سعدی»« ،عراقی»،
«عطار نیشابوری»« ،فریدون مشیری»« ،قیصر امینپور»،
«هوشنگابتهاج»«،محمدعلیاسالمیندوشن»«،محمدعلی
بهمنی» و «علیرضا کلیایی» هستیم.
دخت پریوار دومین آلبوم مشترک علیرضا قربانی و مهیار
علیزاده است .نخســتین مجموعه این ٢هنرمند سرشناس
موســیقی اصیل ایرانی با نام «حریق خزان» درسال ١٣٩١
به بازار عرضه شد .از آن اثر استقبال زیادی به عمل آمد و در
نخستین جشن ساالنه «موسیقی ما» تندیس طالیی بهترین
آلبوم موســیقی اصیل ایرانی از دیدگاه کارشناسان را کسب

ماه و ماهی
خواننده :حجت اشرفزاده
آهنگساز :برادران بیات

Tan va ravan

پیمان سلطانی مصنف تصنیف ملی -میهنی «ایران
ل سال  ٩٤نخستین آلبوم از سری
آهنگساز:پیمانسلطانی جوان» که در اوای 
خواننده :ساالر عقیلی سرودهای ملی -میهنی را با صدای شهرام ناظری
منتشر کرده بود ،در اســفندماه هم آلبوم «عاشق
میشــویم» را با همراهی ســاالر عقیلی در مقام
خواننده منتشر کرد.
«عاشق میشویم» متشــکل از ١١ترک است که
از این میان ٤ترک٤ ،تصنیف این آلبوم را تشکیل
میدهند .در این میان٢تصنیف این آلبوم با نوازندگی
نوازندگان ارکستر فیالرمونیک ارمنستان و٢تصنیف
با نوازندگی نوازندگان ارکســتر سمفونیک تهران
و ارکستر ســمفونیک ملل ایران ضبط شده است.
«عاشق»« ،معشوق»« ،آتش دل» و «عاشق مشو»
نام این تصنیفهاست که اشــعار آنها به ترتیب از
غالمرضا ســلیمانی ،ضیالدین ناظمپــور ،پژمان
بختیاری و رضا ثابتی اســت٢ .تصنیف اول بهطور
کامل متعلق به پیمان ســلطانی است و در ساخت
٢تصنیف «آتش دل» و «عاشقمشو» از ٢ملودی
قدیمی استفاده شده و روی آنها آهنگسازی و تنظیم
مجدد صورت گرفته است.
ملودی اولیه «آتشدل» متعلق به مرتضی نیداوود
اســت و محمود ذوالفنون هم صاحب ملودی اولیه
«عاشق مشو» است٢.تصنیف اول این آلبوم در بیات
اصفهان ساخته شده و «آتش دل» و «عاشق مشو»
هم به ترتیب در «شور و دشتی» قرار دارد .در ادامه
شنونده ساز ،آوازی با شعر حافظ خواهد شنید که
در بیات اصفهان به مرحله اجرا گذاشــته میشود.
بقیه قطعات این آلبوم اجرای واریاسیونهای سازی
متعددی براساس تصنیف عاشق و تصنیف معشوق
است که توسط تار ،عود ،کمانچه و قیچک نواخته
شدهاند .از نکات جالب در مورد جلد این آلبوم میتوان
به حضور ساعد مشکی در مقام طراح جلد اشاره کرد.
این مجموعه عاشقانه عشقرا ازدیدگاه معاصر مدنظر
قرار داده است .نکته حایز اهمیت در این بین تفاوت
میان عشق معاصر و عشق کهن است .در عشق کهن
معموال عاشق به معشوق میرسد و وصالی صورت
میگیرد.

5

مديرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان خبرداد:

آغازعملياتاجرايياحداثتقاطعغيرهمسطحاشكاوند

مديرعامل سازمان عمران شــهرداري اصفهان از آغاز عمليات اجرايي احداث تقاطع
غيرهمسطح اشكاوند خبرداد.
احمدرضايي با بيان اين مطلب به ایمنا گفت :عمليات اجرايي احداث تقاطع غيرهمسطح
اشكاوند در كمربندي شرق اصفهان و در مقابل مجموعه مركز همايش هاي بين المللي
آغاز شده است.
وي هزينه اجرايي اين طرح را  ۱۵۰ميليارد ريال عنوان كرد و افزود :بر اساس برنامه ريزي
هاي انجام شده اين طرح ظرف مدت يكسال تكميل مي شود.
مديرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان با بيان اينكه پروژه تقاطع غيرهمسطح
اشكاوند در مسير رينگ چهارم ترافيكي قرار دارد و دسترسي به مجموعه مركز همايش
هاي بين المللي را آسان مي كند ،تصريح كرد :با توجه به مركز همايش هاي بين المللي
احداث اين تقاطع غيرهمسطح در اين محدوده الزم و ضروري است.

مدير منطقه  ۵اصفهان:

تعيين تكليف طرح پارك سوار ميدان آزادي

مدير منطقه  ۵اصفهان با اشــاره به برگزاري جلسه نهايي مابين شهرداري و
دانشگاه اصفهان براي اجراي طرح پارك سوار ميدان آزادي در بخشي از اراضي دانشگاه
اظهار داشت :ظرف ده روز آينده تكليف طرح پارك سوار ميدان آزادي مشخص مي شود.
حميد عصارزادگان با بيان اين مطلب گفت :طرح احداث پارك سوار ميدان آزادي به
منظور ساماندهي وضعيت ترافيكي اين محدوده در دستور كار است.
مدير منطقه  ۵اصفهان با بيان اينكه بعد از گذشــت  ۵ســال هنوز زمين مورد نظر به
شهرداري واگذار نشده است ،تصريح كرد :دانشــگاه ادعا مي كند كه مراحل قانوني از
طريق هيات امنا دانشگاه طي نشده است در حالي كه اين داليل محكمه پسند نيست و
شهرداري مبلغي به دانشگاه پرداخت كرده است.
عصارزادگان اظهار داشت :قرار است جلسه اي نهايي در اين خصوص برگزار شود و تكليف
اجراي اين طرح مشخص گردد.

مرز این آلودگی ها کجاست؟

هوا ُمــردهاست

دیگر از آبی خیالانگیز گنبدهای مسجد امام (ره) و شیخ لطف
اهلل خبری نیست این روزها در حالی که چهره زیبای گنبدهای
فیروزهای اصفهان نیز در حلقهای از دود پنهان شده ،مسئوالن
در پاسخ دغدغههای مردمی تنها براین نکته تاکید میکنند
که هوای اصفهان از سال گذشته پاکتر است .به گزارش مهر،
چندین هفته مداوم است که هوای اصفهان هنوز نتوانسته از
روزهای بسیار آلوده خویش فاصله بگیرد و هر روز اصفهانیها
به دلیل تاریکیهای صبحگاهی با خیال هوای ابری از خواب
بیدار میشوند اما به جای ابرهای بارانی غباری از آلودگی بر فراز
اصفهان مشاهده میکنند .دیگر از آبی خیالانگیز گنبدهای
مسجد امام (ره) و شیخ لطف اهلل خبری نیست و آلودگی هوای
اصفهان به حدی رسیده است که گاه در سطح زمین شاهد مه
دودی رنگ از آلودگی هستیم که بسیار خطرناک تر از آلودگی
های بر فراز جو است .مســئوالن معتقدند که هنوز شاخص
آالیندگی اصفهان بهتر از سال گذشته اســت چرا که سال
گذشته این آالینده در روزهایی از سال از " ۳۰۰ای کیو آی»
نیز بیشتر شد اما هنوز در سال جاری این شاخص از  ۲۰۰که
مرحله تعطیلی ادارات و مدارس است باالتر نرفته است .البته
این نکته نیز قابل ذکر است که در سال گذشته همین مسئوالن
به هیچ عنوان رسیدن شــاخص آالیندگی به  ۳۰۰را قبول
نکردند .اما از سوی دیگر همین افراد زمانی که با گالیه رسانهها
و مردم از آلودگیهای مداوم سال جاری هوای اصفهان روبرو
میشوند مکررا شاخص ۳۰۰سال گذشته را شاهد مدعای خود
بر کاهش آلودگی اصفهان به شمار میآورند.
رسیدن به شاخص آلودگی کمتر از  ۵۰را مدنظر قرار
داده ایم
مهدی ترکاشوند دبیر طرح جامع آلودگی هوای استان اصفهان
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با توجه به شرایط بسیار ناسالم هوا در طول هفتههای گذشته،
عدم اطالع رسانی کافی در این زمینه و عدم رعایت نکات ایمنی
برای دانش آموزان و به ویژه مهدکودکها تاکید کرد :در هفته
گذشته برای صدا وسیما و آموزش و پرورش برای اطالع رسانی
عمومی اطالعیه صادر شده است اما متاسفانه اداره آموزش و
پرورش اطالعرسانی صحیحی به مدارس تحت پوشش خود
در زمینه اقدامات الزم در زمان آالیندگی ندارد.
ترکاشوند تاکید کرد :گرچه تاکنون متوسط شاخص آلودگی
هوای اصفهان به " ۲۰۰ای کیو آی» نرســیده است اما این
موضوع برای ما قانع کننده نیست و باید به شرایط نرمال یعنی
زیر  ۵۰برسیم.
ط زیست با توجه به طرح مباحثی در این
مشاور سازمان محی 
ط زیست آلودگی های باالتر از " ۲۰۰ای کیو
زمینه که محی 
آی» را در ســایت خود درج نمی کند ،تاکید کرد :این تفکر
صحیحی نیست چرا که این اداره یک دستگاه نظارتی است
و نه اجرایی.
از اعالم شرایط بحران آلودگی نمیترسیم
وی اضافه کرد :در واقع زمانی این سازمان ذی نفع است که بر
دستگاه های مربوطه برای انجام وظایف خود در راستای کاهش
آلودگی هوا فشار وارد کند.
ط زیست بارها با جرئت اعالم کرده که
ترکاشوند گفت :محی 
برخالف تهران ،اصفهان در طول ماه سرد امسال اصال هوای
پاک نداشته و این درحالی است که در بسیاری از روزهای این
ماه شاخص آلودگی ۵۱بوده است و اگر قرار به مخفی کاری بود
می توانستیم شاخص  ۵۱را به  ۵۰تغییر داده و تعداد روزهای
پاک اصفهان را افزایش دهیم.
وی افزود :با صدای بلند اعالم می کنیم که اگر هوای اصفهان به

شرایط اضطرار برسد از اعالم آن هیچ گونه رودربایستی نداریم.
همچنیــن بابــک صادقیان رئیــس امور آزمایشــگاههای
محیطزیست استان نیز  ،در پاســخ به این سوال که با توجه
به اقداماتی همچون توزیع بنزین یورو ۴و پلمب دستگاه های
مازوت سوز نیروگاه ها همچنان شاهد هوای بسیار آلوده در
اصفهان هســتیم و چه اقداماتی در راستای رفع این آلودگی
ضروری است ،اظهار داشت :آلودگی هوا دالیل طبیعی و انسانی
بسیاری دارد و بر همین اســاس اقدامات مختلف در زمینه
کاهش آلودگی هوا نیز جنبه های مختلفی دارد و یک دو مورد
به تنهایی کافی نیست.
وی افزود :به طور مثال استفاده از ســوخت یورو ۴گرچه در
کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوای اصفهان تاثیر دارد اما
برای ماشین های فرسوده جوابگو نیست.
عدم تاثیر بنزین یورو ۴در وسایل نقلیه فرسوده
ط زیست با اشاره به اینکه
رئیس اداره امور آزمایشگاههای محی 
آلودگی هوای اصفهان ناشی از منابع مختلف است که حمل و
نقل بخشی از آن را تشکیل می دهد ،بیان داشت :میزان مصرف
سوخت باال و آالیندگی زیاد در بسیاری از وسایل نقلیه مشهود
است به ویژه موتورسیکلتها که استانداردهای اولیه این وسیله
در آنها رعایت نشده است و بر این اساس سوخت یورو ۴در این
وسایل هیچ تاثیری ندارد.
وی اضافه کرد :البته برنامه های درازمدتی برای این وسایل در
نظر گرفته شده است که ورود موتورسیکلت های برقی به شهر
یکی از این موارد است.
صادقیان کود و پسمادهای تخلیه شده در شمال شرق اصفهان،
ریزگردهای ناشی از بیابان و سوخت نیروگاههای اصفهان را از
جمله موارد آالینده هوای اصفهان برشمرد و گفت :آالیندگی
شــهر اصفهان در ســه یا چهار دهه اخیر به دلیل بارگذاری
نامناسب منابع ایجاد شده است.
وی در پاسخ به این سئوال که صنایع اصفهان تا چه حد در این
آالیندگی تاثیرگذار هستند ،اضافه کرد :تمرکز صنایع بزرگ
حتی در صورت استاندارد بودن در محیطی کوچک به نسبت
ط زیست
این تعداد صنایع عظیم به شکل طبیعی آالینده محی 
خواهد بود.

ایران گزینۀ اول در لیست مقصدهای گردشگری در سال۲۰۱۴

طبق بررسیهای انجام شده توسط فایننشــیال تایمز در مراجع گردشگری جهانی برخی از
یتوانند رشد
مکانهای دنیا بعنوان مقصد گردشگران در سال  ۲۰۱۴پیشبینی شدهاند که م 
چشمگیری را در این سال میالدی تجربه کنند.
جالبترین بخش این گزارش قرارگیری نام ایران در صدر مقصدهای گردشگری است که در ذیل
شرح کوتاهی از آن را میخوانید:

استاندار اصفهان تاکید کرد:

اصفهـانجزء 10نقطه
گردشگری

اصفهان ،با دارا
بودن  20هزار
اثر تاریخی و
ممتاز 1700 ،اثر
تاریخی ثبت
شده ی ملی که
از این تعداد پنج
اثر ثبت سازمان
علمی ،فرهنگی
و تربیتی ملل
متحد
( )UNESCOشده
است ،جایگاه
واالیی در
گردشگری جهان
دارد.

دبیرکلسازمانهمکاریکشورهایاسالمیپیشنهادنمود:
در سال ،2017اصفهان به عنوان پایتخت گردشگری جهان
اسالم انتخاب شود.
در دیدار «ایاد امین مدنی» با استاندار اصفهان ،پیشنهاد شد
که اصفهان در سال  ،2017به عنوان پایتخت گردشگری
جهان اسالم انتخاب شود که ضمن استقبال رسول زرگرپور
از این پیشنهاد ،ایشان آمادگی کامل استان را در این راستا
اعالم کرد.
به گزارش خبر گــزاری ایلنا از اصفهان ،رســول زرگرپور
در دیــدار» ایاد امین مدنی» دبیرکل ســازمان همکاری
کشورهای اسالمی با ایشان گفت :اصفهان جزء 10نقطه ی
گردشگری جهان است و اصفهان در سال های اخیر میزبان
همایش های بین المللی در حد سران کشورها بوده است.
وی با بیان اینکه سالن اجالس سران اصفهان در سال آینده
به بهره برداری خواهد رسید ،اظهار داشت :با بهره برداری
از سالن اجالس اصفهان آمادگی بیشتری را برای میزبانی
همایش ها و کنفرانس های مختلف ســازمان همکاری
کشورهای اسالمی خواهد داشت.
زرگرپور به ویژگی های شــهر اصفهان اشاره کرد و اظهار
داشــت :از دو دهه ی قبل برای حفظ بافت تاریخی شهر
اصفهان قواعد و ضوابط خاصی در نظر گرفته شده است تا
بتوان از این آثار گرانبها به خوبی مراقبت كرد.
مدیر ارشد استان با بیان اینکه در سال ها اخیر رفت و آمد
خودرو ها بر روی پل های تاریخــی و میدان نقش جهان
ممنوع شده است ،افزود :به مرور این محدوه ها گسترش

خواهد یافت و تمام تالش ما حفظ این میراث گرنبهاست.
استاندار اصفهان با اشاره به اینكه اصفهان در ماههای اخیر
میزبان بیش از  86هیات خارجــی و همایش بین المللی
میراث ناملموس با شــركت بیش از  50كشور جهان بوده
است افزود :دولت تدبیر و امید توانسته است ارتباط عزتمند
با كشورهای مختلف جهان برقرار كند و در مدت یك سال
گذشته تعداد گردشگران خارجی وارد شده به اصفهان در
مقایسه با مدت مشابه قبل سه برابر شده است.
زرگرپور اصفهان را قلب تپنــده و دروازه ی ورود به ایران
دانست و افزود :اصفهان اولین استان صنعتی ،جایگاه اول در
گردشگری ،دومین استان دانشگاهی کشور است.
استاندار اصفهان به جایگاه فرهنگی این استان در سطح
جهان اشاره کرد و افزود :اصفهان ،با دارا بودن  20هزار اثر
تاریخی و ممتاز 1700 ،اثر تاریخی ثبت شده ی ملی که از
این تعداد پنج اثر ثبت سازمان علمی ،فرهنگی و تربیتی
ملل متحد ( )UNESCOشــده اســت ،جایگاه واالیی در
گردشگری جهان دارد .وی ضمن قدردانی از نگاه عرفانی
دبیرکل سازمان همکاری کشورهای اسالمی به اصفهان و
آثار تاریخی این شهر ،گفت :گرچه مردم بیشتر به فیزیک
آثار توجه می کنندو لذت می برند ولی شما عمق این آثار
را هم مشاهده کردید و میراث ناملموس اصفهان را درک
نموده اید.
استاندار اصفهان با اشــاره به زندگی مسالمت آمیز ادیان
مختلف در اصفهان ،اظهار داشت :در اصفهان ،قرن هاست که
مسیحیان ،یهودیان و زرتشتیان در کنار مسلمانان از زندگی

مسالمت آمیز برخوردارند و هرساله نشست های مشترکی
را برگزار می کنند.
دبیرکل سازمان همکاری کشــورهای اسالمی نیز در این
دیدار از آثار تاریخی و میراث فرهنگی ایران بویژه اصفهان
به عنوان ثروت بزرگ جهانی یاد کرد و اظهار داشــت :این
ثروت بزرگ نه تنها متعلق به مســلمانان بلکه متعلق کل
بشریت است.
وی به ارتباطات منطقی که بین آثار تاریخی و اجزای مختلف
شهر اصفهان وجود دارد اشاره کرد و افزود :ارتباطات عمیق
بین فرهنگ ،اقتصاد و ارتباط بین انسان و خدا در اصفهان
برای من بسیار شگفت انگیز است.
ایاد امین مدنی قدرت مهندســی در آثار تاریخی و زوایای
مختلف آن را بسیار زیبا و دوســت داشتنی عنوان کرد ،و
تصریح نمود :آثار تاریخی اصفهان از بسیاری از مناطق دنیا
پیشی گرفته است.
دبیرکل سازمان همکاری کشورهای اسالمی به پل های
تاریخی اصفهان نیز اشاره کرد و افزود :به عنوان نمونه پل
خواجوی اصفهان ،تنها یک پل برای عبور از روی آب نیست
بلکه معماری این سازه بگونه ای است که ارتباط بین انسان،
آب و طبیعت را برقرار و روح انسان را برای استفاده از نعمت
های خالق هستی ،متعالی و اطمینان خاطری را برای انسان
ها فراهم می سازد.
وی مدیریت اصفهان را بســیار عالی عنوان کرد وافزود :با
اشرافی که مدیریت استان دارد ،بایدهمت بیشتری را در
افزایش جذب گردشــگر به کار گیرد و این شهر زیبا را به
دنیا معرفی نماید گرچه تاکنون نیز زحمات زیادی در این
خصوص کشیده شده است.
دبیرکل سازمان همکاری کشــورهای اسالمی به ویژگی
های سازمان همکاری های کشورهای اسالمی اشاره کرد و
تصریح نمود :این سازمان در حال حاضر  57عضو دارد که از
شرق آسیا تا آفریقا را شامل می شود.
وی اضافه کرد :آنچه که همه ی کشورها را در این سازمان
گردهم می آورد منافع مشــترک و هویت اســامی این
کشورهاست.
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ایران با برخورداری از جاذبههای تاریخی و معماری اسالمی ،داشتن دو ساحل دریا در جنوب و
شمالکشوروهمچنینجذابیتهایهمچونچهارفصلبودن،اسکیوالبتهغذاهایلذیذایرانی
و مکانهای باستانی دیدنی گزینۀ اول این لیست است.
عالوه بر اینها با تغییر در روابط سیاست خارجی و با ریاست جمهوری آقای روحانی ،ایران یکی
از امیدهای سال  ۲۰۱۴بشمار میرود .طبق آمار برخی از فعاالن در حوزۀ گردشگری در مورد
ایران ،چیزی حدود ۳۰درصد افزایش درخواست برای رزرو سفر به ایران در سال  ۲۰۱۴به چشم
میخورد.
جالب این است که یکی از دالیلی که گردشگران عالقهمند به سفر به ایران هستند رفتار دوستانه
ایرانیان ،مهماننوازی و استقبال افراد بومی از گردشگران است.
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