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مدیر پایــگاه میدان تاریخی نقش جهان با اشــاره 
به وزش باد در چند روز گذشــته و خبر منتشــر 
شــده مبنی بــر آســیب ورودی بــازار صراف ها 
اظهار داشــت: ایــن بنــا در حال مرمت اســت و 

 مشــکل خاصــی در مقابــل وزش باد بــه وجود
نیامده است. فریبا خطابخش افزود: لبه های باالیی 
بازار در پشت بام چندین ماه است که مورد مرمت 

قرار گرفته و مشکل جدی بنا را ...

مدیر پایگاه میدان تاریخی نقش جهان:

تخریب سردر بازار قیصریه
صحت ندارد

 انصراف 5 عضو فعلی شورای شهر اصفهان از انتخابات

استاندار اصفهان از دیدار با سفیر انگلیس خودداری کرد

استاندار اصفهان در نشست نمایندگان بانوان دســتگاه های ستادی و اجرایی اســتان، اظهارکرد:سال سخت ۹۵ با توجه به 
محدودیت ها و مشکالت موجود در زمینه حوادث طبیعی و انسان ســاز و تحریم ها به خوبی سپری شد و امیدواریم که سال 

پیش رو سالی پربرکت، پربار و سرشار از موفقیت سالمتی و امید برای مردم باشد. رسول زرگرپور در ادامه افزود...

مسائل زیست محیطی
مهم ترین مشکل استان است

7

3

استاندار اصفهان:

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

اصفهان رتبه نخست کاهش تصادفات 
کشور در نوروز را به دست آورد

7

18 شهردار متخلف چهارمحالی
 به مراجع قضایی معرفی شدند

صفحه 5

 واردات 338 میلیون دالری کاال به 
گمرک اصفهان در سال 95

صفحه 3

اصفهانی ها در حسرت اجرای مصوبات شورای عالی آب؛

7

7

فوالد مبارکه
رفع اتهام شد

صفحه 3

ادامه در صفحه  7

مرگ یک رود در غفلت دولت

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز جمعه
این هفته اظهار داشــت: امام جواد)ع( فرموده اند هرکــس از هوای نفس 
خودش پیروی کند، بزرگترین دشــمن خود را به آرزویش رسانده است و 
بزرگترین دشمن انســان نیز طبق روایات خود انسان و هوای نفس اوست؛ 
باید حول حالنا الی احسن الحال را خودمان پیگیری کنیم تا خدا نیز عنایت 
 کند و حالمان را خوب کند؛ خدا در قــرآن کریم می فرماید آنچه را به افراد 
می دهیم از آن ها نمی گیریــم و تغییر نمی دهیم مگر آن که خودشــان 
سبب تغییر آن شوند.آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد  افزود: در طول 
تاریخ اسالم روی این موضوع بسیار بحث شده است؛ سرنوشت انسان دست 
خود انسان است نه آن که مجبور بوده باشد؛ بین دانشمندان اسالمی بحث 
 های زیادی شده است؛ گروهی از مســلمین معتقد به جبر الهی هستند و 
می گویند نمی توانیم سرنوشت خود را تغییر دهیم؛ در مقابل گروه دیگری 
معتقد هستند که انسان کامال مختار است و می تواند جدای از خواست الهی 

تصمیم بگیرد.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان تصریح کرد: شیعه معتقد به جمع این 
دو نظر است به این معناکه خدا مقدورات انسان را نوشته است اما انسان نیز 
می تواند با اختیار خود آن را عوض کند و شرایط دیگری ایجاد کند که دعا و 
توسل یکی از این ابزارهاست؛ تقدیر الهی به فقر انسان ها نیست به شرط آن 

که فعال و پویا باشند و کار کنند.
امام جمعه اصفهان با اشــاره به بحث تقدیر و سرنوشت در زندگی انسان ها 
خاطر نشان کرد: تقدیر الهی بر مبنای ظلم بر انسان ها نیست اما به شرطی 
که مرد باشیم و در برابر دشمن ایستادگی کنیم و تسلیم حرف زور نشویم؛ 
همه چیز تقدیر الهی است اما انســان با اختیار خود می تواند تقدیر خود را 
عوض کند؛ خدا می فرماید خیلی ها با امنیت و آرامش زندگی می کردند و 
از همه جا برایشان روزی می رسید اما کار غلطی کردند و آن کفران نعمت 
الهی است.وی بیان کرد: خدا به انســان ها ظلم نمی کند بلکه خودشان به 
 خودشــان ظلم می کنند، بنابراین وقتی شــکر نعمت و انفاق نکردند خدا 
آن ها را محروم کرد؛ سرنوشت انسان ها دست خودشان است فسادهایی که 
در زمین و دریا رخ می دهد جز به دست انسان ها رخ نمی دهد؛ حاکمان ظالم 
ســعی می کنند جبرگرایی را تقویت کرده تا حکومت خود را توجیه کنند؛ 
یزید جنایات خود را به پای خدا گذاشت اما حضرت زینب )س( فرمودند ما 
از خدا چیزی جز زیبایی ندیدیم؛ اگر امتی می خواهد رهبر خوبی داشــته 
باشد باید از او دفاع کنند و در برابر ظلم بایستند.نماینده ولی فقیه در استان 
اصفهان در خصوص صبر زیاد خدا در مجازات نکردن بندگان بیان کرد: اگر 
خدا می خواست مردم را به خاطر گناهانشان سریعا مجازات کند دیگر کسی 
از نسل بشر روی زمین نمی ماند؛ انسان با اختیار خود می تواند آخرت خود 

را آباد یا خراب کند.
وی با اشاره  به انتخابات افزود: همه افراد باید به فرد مورد عالقه خود توجه 

کنند و این نباشد که به کاندیدای مقابل حمله کنند.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به سالگرد تأسیس بنیاد مسکن، اظهار 
کرد: حضرت امــام )ره( در اوایل انقالب کمیته امداد، بنیاد مســکن، بنیاد 
مستضعفین را تأسیس و به تقویت بهزیستی پرداختند همچنین با افتتاح 

حساب 100 امام سعی کردند همواره فقرا را مدنظر داشته باشند.
وی افزود: خوشبختانه در سال های پس از انقالب فعالیت های خوبی صورت 
گرفت و تعداد زیادی خانه دار شدند، البته هنوز جای کار وجود دارد، از سال 

۹0 تا کنون 4 میلیون به جمعیت کشور اضافه شده است.
امام جمعه اصفهان ادامه داد: اعتقاد دارم که کار شــده اســت اما همچنان 

جای کار وجود دارد، در همه دولت ها کار شده است؛ شاید برخی جدی تر و 
برخی کمتر باشد، اما همگی کار کرده اند و نباید بی انصافی کنیم و بگوییم 
کار نشده است.وی با اشاره به حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی دولت 
ســوریه در حمص اظهار کرد: با افرادی که ۵0 موشک به سوریه می زنند و 
فعالیت عاقالنه نمی کنند رابطه نمی خواهیم، آن ها دشمن ذاتی ما هستند و 
با ما دوست نمی شوند، خدارا شاکریم که مستقل از این جنایتکاران هستیم.

آیت ا... طباطبایی نژاد در پایان خاطر نشــان کــرد: اوایل انقالب در چنین 
روزهایی بود که بــا آمریکا قطع رابطــه کردیم و بــرکات آن را می بینیم؛ 
کشورهایی که با آمریکا رابطه داشتند چه گلی به سرشان زده شده است جز 

آنکه تحقیر و بدبخت تر شده اند.
صدور ۱۲ هزار جلد اسناد مالکیت مسکن شهری و روستایی در 

اصفهان
قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان اصفهان 
هم چنین در مصلی بزرگ امام خمینی )ره( اظهار کرد: بنیان گذار انقالب 
اسالمی که همیشــه بر حمایت از مستضعفان تأکید داشــتند در ابتدای 
پیروزی انقالب اسالمی دستور تشکیل بنیاد مسکن انقالب اسالمی را دادند.

حجت االسالم و المســلمین قاسم هاشــمی بابیان اینکه بیش از 38 هزار 
روستای باالی 20 نفر در کشــور وجود دارد، گفت: بازســازی و بهسازی 

خانه های روستایی در دستور کار بنیاد مسکن انقالب اسالمی است.
وی اظهار کرد: در طرح جدیدی تأمین مسکن برای خانواده هایی که دارای 

دو معلول به بیشتر هستند با همراهی سازمان بهزیستی انجام می گیرد.
قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان اصفهان 
گفت: حساب 100 با کمک خیران برای کمک به خانه دار شدن اقشار ناتوان 

در حال انجام است.
حجت االسالم هاشمی بابیان اینکه دشمن جنگ اقتصادی جدی را علیه نظام 
به راه انداخته است، تصریح کرد: اســالم تأکید بر استقالل اقتصادی کرده 
است و الزم هست همه آحاد جامعه برای دستیابی به این مهم فعالیت کردند.

وی با اشــاره به طرح های هادی در اســتان اصفهان، گفت: استان اصفهان 
نزدیک به 833 روستای باالی 20 نفر جمعیت دارد که در این زمینه و اصالح 

طرح های هادی فعالیت هایی شده است.
قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان اصفهان 
 بابیان اینکه صدور اســناد مالکیت خانه های روســتایی و شــهرهای زیر 
2۵ هزار نفر از فعالیت های این بنیاد است، خاطرنشان کرد: تابه حال 188 

هزار جلد اسناد مالکیت شهری و روستایی به متقاضیان ارائه شده است.
حجت االسالم هاشمی با اشاره به اینکه در سال ۹۵، 12 هزار سند مالکیت 
مسکن روستاها و شــهرهای زیر 2۵ هزار نفر در استان اصفهان صادرشده 
است، تصریح کرد: با اجرای فعالیت های بنیاد مسکن انقالب اسالمی به دنبال 
عکس کردن روند مهاجرت از روستا هستیم، تا کمتر شاهد حاشیه نشینی ها 
باشیم.وی با اشاره به حوادث طبیعی، گفت: به دنبال تبدیل کردن خانه های 

خشتی و گلی به ساختمان های بتنی هستیم.
قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان اصفهان 
استفاده از فناوری ها نوین برای بازسازی خانه های حادثه دیده را یکی دیگر 
از کار بنیاد مسکن عنوان و تأکید کرد: ساختمان در اقتصاد نقش مهمی دارد.

حجت االسالم هاشمی کم کردن تشریفات و تجمالت در حوزه ساختمان و 
مسکن سازی و توجه به محرومان را یکی از کارهایی عنوان کرد که رسانه های 
باید به آن توجه داشته باشند، گفت: در رفتارهای اقتصادی جامعه باید کمک 

به محرومان را به عنوان یک ارزش محسوب شود.     

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:

در همه دولت ها کار شده است
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پیشنهاد سردبیر:
ترامپ با آتش بازی می کند

انتخابات

یک عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی تاکید 
کرد میرسلیم به میثاق نامه موتلفه اسالمی متعهد شده 
است و طبیعتا امضای هرگونه تعهدنامه دیگری از سوی 

وی به دور از اخالق اسالمی خواهد بود.
حســین انواری در گفت وگویی با اشــاره به کاندیدای 
حزب موتلفه اسالمی برای انتخابات ریاست جمهوری، 
گفت: »ســید مصطفی میرســلیم« یکی از نیروهای 
انقالب بوده که با رای چند ۱۰ هزار نفری از بدنه حزب 
موتلفه اســالمی بعنوان کاندیدای این حزب برگزیده و 

معرفی شده است.
انواری، میرسلیم را یکی از یاران صدیق انقالب، امام)ره( 
و مقام معظم رهبری دانست و خاطرنشان کرد: میرسلیم 
همواره مورد توجــه نیروهای انقالبی بوده و هســت و 
عملکرد وی نیز طی ۴دهه پس از انقــالب این مهم را 
گواهی می دهد.وی گفت: میرســلیم بعنوان یک رجل 
سیاســی و مذهبی و معتقد به نظام اســالمی و متقی، 
از کارآمدی و اندیشــه اســالمی ناب برخوردار است و 

شاخص های یک نامزد اصلح را دارد.
این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی همچنین 
تصریح کرد: میرسلیم برای اداره کشور، اعتقادی راسخ 

به سبک مدیریت جهادی دارد.

قاســم میرزایی نکو عضــو فراکســیون امید مجلس 
اظهار داشــت: انتخابات گزینه  پوششی برای انتخابات 
ریاست جمهوری از سوی اصالح طلبان را قبول ندارم، از 
نظر من باید در انتخابات ریاست جمهوری، اصالح طلبان 
نامزد »آلترناتیو«  معرفی کنند  نامزدی که بتواند واقعاً 
جایگزین نامزد اصلی  شــود که اگر تحت هر شرایطی، 
اتفاقی افتاد، نفر آلترناتیو بتوانــد وارد عرصه انتخابات 

شود.
میرزایی نکو گفــت:  باید اصالح طلبان بــرای انتخاب 
گزینه آلترناتیو با هماهنگی آقــای روحانی کار کنند، 
با آقای روحانی مشــورت خواهیم کرد تا به جمع بندی 
برســیم؛ آقای روحانی با ارائه گزینــه آلترناتیو مخالف 
نیســت.وی افزود: در جلســات مختلف به این نتیجه 
رسیده ایم که به گزینه آلترناتیو نیاز داریم، زیرا ممکن 
اســت اتفاقی برای گزینه اصلی ما بیفتد که یکی از این 

اتفاقات، رد صالحیت گزینه های ماست.
میرزایی اظهار داشــت: درصورتی که مشــخص شود 
نامزد اصولگرایان برای انتخابات چه کسی است ، اصالح 
طلبان می توانند به راحتی استراتژی خود را بنویسند تا 
با اصولگرایان بازی سیاسی را آغاز کنند اما چون گزینه 

اصولگرایان مشخص نیست، باید آلترناتیو ارائه کنیم.

عضو موتلفه: 

»میرسلیم« فقط به میثاق نامه 
حزب موتلفه اسالمی متعهد است

عضو فراکسیون امید:

اصالح طلبان نامزد آلترناتیو 
معرفی کنند

کولیوند خبر داد:

برگزاری انتخابات الکترونیکی 
در ۱۵۰ شهر

سخنگوی وزارت کشور:

 فعالیت انتخاباتی پیش از اعالم 
اسامی نامزدها تخلف است

همایــش دبیــران اجرایی، بازرســان و مســئوالن 
کمیته های حقوقی هیأت های نظارت سراسر کشور 

صبح دیروز )جمعه( برگزار شد.
کولیوند رئیس کمیســیون امور شــوراهای مجلس 
در این همایــش، گفت: ما توانســتیم در این دوره از 
انتخابات از فضای رأی گیری دستی خارج شویم و به 
سمت رأی گیری الکترونیکی پیش برویم. وی با بیان 
اینکه انتخابات شوراهای شهر و روستا در ۱۵۰ شهر 
کشور به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد، گفت: 
شهرهایی که تعداد اعضای شــوراهای آنها بین ۷ تا 

۹ نفر هستند، انتخابات الکترونیکی خواهند داشت.
در ادامه این نشســت قاســم میرزایی نکــو نماینده 
دماوند و عضو هیــأت مرکزی نظارت بــر انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا، گفت: ما در مجموع 
۱۵۰ شهر کشور که عمدتاً شــامل اکثر استان های 
کشور به جز ۴ استان می شــود را انتخاب کردیم که 
تمام مســائل در رابطه با امنیت ایــن صندوق ها هم 
مدنظر قرار گرفته و رعایت شده است و چند بار روی 
این صندوق ها به صورت  آزمایشــی رأی گیری انجام 

شده است.

سیدسلمان ســامانی سخنگوی وزارت کشــور درباره 
فعالیت های سیاسی اخیر افراد و گروه ها با اشاره به اینکه 
برخورداری کشور از نشاط سیاسی و حفظ منافع ملی، 
منوط به فعالیت آزادانه گروه ها و تفکرات مختلف، همراه 
با رعایت قوانین و مقررات و ارزش های انقالب اســالمی 
اســت، افزود: قانونگذار در ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت 
احزاب و گروه های سیاسی ضمن شفاف نمودن حقوق 
و مسئولیت های احزاب، معرفی و حمایت از نامزدهای 
انتخاباتی و ائتالف با دیگر احــزاب را از حقوق هریک از 
آنها دانســته و البته آن را منوط به رعایت سایر قوانین و 
مقررات جمهوری اسالمی ایران دانسته است که یکی از 
مهمترین آنها قانون انتخابات ریاست جمهوری می باشد 
که در ماده ۶۶ آن تصریح گردیده، فعالیت های انتخاباتی 
نامزدهای ریاست جمهوری، رسماً از تاریخ اعالم اسامی 
آنان به وسیله وزارت کشــور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از 

شروع اخذ رای خاتمه می پذیرد.
سخنگوی وزارت کشــور تاکید کرد: مشخص است که 
مطابق این قانون هرگونه فعالیت انتخاباتی، قبل از اعالم 
اسامی نامزدها )هشتم اردیبهشت ماه( تخلف و تمرد از 

قانون محسوب می شود.

بین الملل

تابناک: رییس جمهوری امریکا کمتر از صد روز پس از ورود 
به کاخ سفید ، فرمان حمله موشکی به سوریه را صادر کرد.این 
حمله به گفته مقامات دولت امریکا به تالفی حمله شیمیایی 
به شهر ادلب انجام گرفته است. امریکایی ها بدون اینکه هیچ 
مدرکی دال بر نقش دولت ســوریه در این جنایت هولناک 
داشته باشند، پایگاه الشعیرات، یکی از پایگاه های مهم ارتش 

سوریه را مورد حمله موشکی قرار دادند.
 مقامات ارشد دولت ترامپ بارها تاکید می کردند که اولویت 
دولت جدید، مبارزه با داعش و دیگر گروه های تروریستی در 
داخل و خارج از سوریه خواهد بود. کاخ سفید همچنین تاکید 
داشت که برای مقابله با پدیده شوم تروریسم ، آماده همکاری 
با تمامی طرف های درگیر در جنگ ســوریه از جمله روسیه 

است.
 اوج این اظهــارات از زبان »نیکی هیلی«، ســفیر امریکا در 
سازمان ملل شنیده شد. چند روز پیش، هیلی در سخنانی بی 
سابقه گفت که سرنگونی بشار اسد، رییس جمهوری سوریه 
دیگر اولویت امریکا نیست. متعاقب آن نیز »رکس تیلرسون« 
، وزیر امور خارجه امریکا در ســفر به ترکیــه گفت، تعیین 

سرنوشت سیاسی سوریه بر عهده مردم این کشور است.
حمالت ادامه خواهد یافت؟  

وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( اعالم کــرد که در حال حاضر 
هیچ برنامه دیگری برای حمالت بیشــتر علیه سوریه ندارد. 
همچنین یک مسئول نظامی آمریکایی گفته است که حمله 

موشکی آمریکا به سوریه تک حمله و محدود بوده است.

 

الیاس فرحات سرتیپ بازنشسته در بیروت نیز در مصاحبه با 
شبکه خبری المیادین گفت: حمله هوایی آمریکا به سوریه را 
نباید مقدمه جنگ ضد سوریه دانست، بلکه عملیات محدود 

هوایی است.
اهداف احتمالی آمریکا از این حمله  

حال این ســوال مطرح می شــود که ترامپ چه اهدافی را از 
فرمان غافلگیرکننده حمله به سوریه دنبال می کند؟

 تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا پس از اقدام نظامی این کشور 
علیه ســوریه در ســخنانی گفت هدف از حمله نشان دادن 

قاطعیت ترامپ بوده است.
 اگر این ســخنان را در کنار موضع گیری پنتاگون مبنی بر 
اینکه »در حال حاضر برنامه ای برای حمالت بیشــتر علیه 
دولت سوریه وجود ندارد« بگذاریم باید نتیجه بگیریم که این 

حمالت »محدود« بوده و احتماال ادامه نخواهد یافت.
 اما اگر مبنای تحلیل را ســخنان تیلرسون در دیدار با رئیس 
جمهوری چین قرار دهیــم باید منتظر اهــداف و اقدامات 
خطرناک تری از سوی آمریکا باشیم. تیلرسون در این دیدار 
در پاسخ به خبرنگاری در خصوص »تغییر رژیم« در سوریه 
پاســخ داد که »پروسه }تغییر رژیم در ســوریه{ به جریان 

افتاده است.«
 ژنرال جک کین رئیس مؤسســه مطالعــات جنگ و معاون 
پیشین ستاد ارتش آمریکا نیز در مصاحبه با فاکس نیوز گفته 
است: » این پیامی باور نکردنی اســت که سال ها پیش باید 

توسط دولت اوباما ارسال می شد. این حمالت سریع و موثری 
بودند که جهان را شگفت زده کرد«.

 کین اضافه کرد: »ترامپ اقدام محدودی انجام داده است اما 
در عین حال پیامی فوق العاده قوی به دشمنان ما در جهان 

ارسال کرده است که اخطارهای ما را باور کنند.«
 این ژنرال آمریکایی گفته اســت که ایــن حمله با صراحت 
و صدای بلنــد حاوی پیامی اســت که مخاطــب آن ایران، 
روسیه و کره شمالی هســتند.  در واقع در سطح بین المللی 
حمله موشکی به سوریه از یک ســو پیامی روسیه در ارتباط 
با رویکردش در ســوریه و اوکراین بوده است و از سوی دیگر 

هشداری به اقدامات کره شمالی در شرق آسیا.
 در ســطح منطقه ای نیز این حمالت از یــک جهت حاوی 
یک پیام روشن به ایران بوده اســت و از طرف دیگر متحدان 
آمریکا در خاورمیانه. برخی از تحلیــل گران بر این باورند که 
آمریکایی ها با حمالت موشکی خود قصد دارند به ایران این 
پیام را مخابره کنند که اگر از مواضع خود در ســوریه کوتاه 
نیایند دست به اقدامات مشــابه در سوریه و افزایش حمالت 
خواهند زد. از سوی دیگر دولت جدید آمریکا قصد داشت با 
راه اندازی ایــن حمالت به متحدان خــود در خاورمیانه که 
نسبت به هرگونه اقدام نظامی این کشور در سوریه ناامید شده 
بودند نشان دهد که واشــنگتن از انتظارات متحدان خود در 
سوریه آگاه اســت و آن ها را پیگیری می کند.در واقع آمریکا 
سعی دارد ترکیه، عربستان و اسرائیل را که در چند ماه اخیر 
به خاطر سیاست های آمریکا در ســوریه از این کشور فاصله 
گرفته بودند و به روسیه نزدیک شده بودند را بار دیگر به خود 
نزدیک کند. شاید به همین جهت باشد که بالفاصله پس از 
حمالت صبح امروز آمریکا به ســوریه اسرائیل آن را »پیامی 
قوی« می داند، عربستان از آن به عنوان »تصمیم شجاعانه« 
یاد می کند و ترکیه نیز اظهار امیدواری می کند که حمالت 
زمینه های برقراری صلح و رفتن اســد را فراهم کند. عده ای 
دیگر از تحلیل گران حمالت موشکی آمریکا به سوریه را جهت 
ارزیابی واکنش ایران و روسیه قلمداد می کنند. آن ها معتقدند 
اگر ایران و روسیه پاسخ مناســبی به این اقدام آمریکا نشان 
ندهند باید منتظر اقدامات مشابه و شاید شدیدتر آمریکا در 
سوریه باشیم. شاید طبق همین تحلیل باشد که روسیه اعالم 
کرده تمام همکاری ها بین آمریکا و روسیه در سوریه متوقف 
می شود. وزارت خارجه روسیه در واکنش به این اقدام آمریکا 
پروتکل مربوط به هماهنگی پرواز بر فراز سوریه با آمریکا را لغو 
کرده بود. از طرف دیگر آمریکایی ها ممکن است با راه اندازی 
این حمالت در پی ارزیابی این مســئله باشند که تا چه حد 
در عرصه داخلی آمریکا و در صحنه بیــن المللی از مداخله 
آمریکا در سوریه حمایت می شــود. در همین راستا، ساعتی 
پس از اقدام نظامی آمریکا در سوریه برخی از گروه های ضد 
جنگ فراخوان تجمعی اعتراضی را نسبت به این اقدام صادر 
کرده اند.به طور کلی بسیاری از تحلیل گران بر این باورند این 
حمله نخستین نشانه از تغییر سیاست آمریکا در قبال سوریه 

و پایانی بر دوران خویشتن داری اوباماست.

منابع دفاعی هند روز جمعه اعــالم کردند توافق خرید 
سامانه های موشکی پیشرفته به ارزش دو میلیارد دالر 

بین هند و اسرائیل امضا شده است.
این توافق شامل خرید سامانه های موشکی زمین به هوا 
میان برد »باراک 8 « و سامانه موشکی زمین به هوا با برد 

باال برای ناو هواپیما بر هند است .
به گفته این منابع، این توافــق دو میلیارد دالری یکی از 

بزرگترین توافق های نظامی هند با اسرائیل است .
منابع دفاعی هند اعــالم کردند این توافــق دفاعی در 
راســتای همکاری مشترک ســازمان تحقیق و توسعه 
دفاعی هند و شــرکت صنایع هوا و فضای اسرائیل امضا 
شده اســت.این توافق پس از آن به امضا شد که نارندرا 
مودی، نخســت وزیر هند، بودجۀ مورد نظر آن را در ماه 

فوریه تأیید کرد.
این ســامانۀ موشــکی می توانــد جنگنــده، پهپاد و 
هواپیماهای آواکس را در فاصلۀ ۵۰ تا ۷۰ کیلومتری در 
آسمان هدف قرار دهد. انتظار می رود اولین بخش از این 

سامانۀ موشکی در سال ۲۰۲۳ تحویل هند شود.

امضای توافق نظامی بین
 هند و رژیم صهیونیستی

کافه سیاست

آنا: غالمعلی رجایی مشــاور مرحوم آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی در 
یادداشــتی در واکنش به ســخنان محمود احمدی نژاد نوشت:  :»آن 
رفته«! دیروز در کنفرانس مطبوعاتی اش نشان داد حتی از مرده هاشمی 
احساس خطر می کند. وی دیروز درباره هاشمی عزیز، که وی در دولت او 
از بخشداری ماکو به استانداری اردبیل رسید با تعبیر سبک »آن کسی که 
مرد« یاد کرد و نشان داد در این سالها در درونش نسبت به مردی که زودتر 
از همه فهمید این جریان انحرافی چقدر برای کشور و نظام خطر داشته و 
دارد و متاسفانه هنوز برخی متوجه عمق مطلب نشده اند، چه گذشته و 
می گذرد. احمدی نژاد برخالف آنچه در ظاهر نشــان می دهد نشانی از 
شهامت ندارد واال در مصاحبه اش نام هاشمی را می برد همانگونه که در 
مناظره ها از او و جناب ناطق نوری نام برد و رهبری را در تنقیح این روش 
زشت خود به عکس العمل واداشــت.  »وی نمی خواهد باور کند »رفته« 

است و دور و نقش سیاسی وی برای اغلب مردم تمام شده است.

یکی از کانال های منسوب به سعید جلیلی مطلبی رفته است که می تواند 
جرقه ای برای رسانه ای شــدن اعتراضات جلیلی ها به حذف از »جمنا« 
باشد.در این مطلب آمده :» جمنا طراحی شده بود که به بدنه حزب اهلل در 
راستای منافع قدرت طلبانه قبایل مختلف اصولگرایی به اسم منافع مردم 
لگام بزند. عالوه بر مکانیزم معیوب و غیرشــرعی جمنا، دلیل اصلی عدم 
پذیرش جلیلی، تعهدگیری جمنا مبنی بر انتخاب کادر دولت آینده توسط 
این گروه بوده است. در نتیجه این نامزد که ســومین رای در رای گیری 
اولیه بدنه جمنا داشته است را به بهانه های واهی کنار می گذارند چون قائل 
به سهم دهی به قبایل قدرت نبوده است! دولت دوازدهم را بدون وحدت 
قبایل اصولگرایی می توان اداره کرد اما بدون برنامه عینی نمی توان! مردم 
برای عبور از روحانی نیاز به وحدت اصولگرایان ندارند،  بلکه منتظر پاسخ 
معتبر به نیازها و سواالتی که کامال مشروع هســتند و اگر این پاسخ ارائه 
نشود و یا موکول به وحدت اصولگرایان شود، توفیقی در پیش نخواهد بود.«

واکنش رجایی به سخنان احمدی نژاد:

احمدی نژاد از مرده هاشمی 
هم احساس خطر می کند

کانالی منصوب به حامیان جلیلی:

قبیله گرایان می خواستند 
کابینه را خودشان بچینند!

حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی در سوریه:

ترامپ با آتش بازی می کند

 یک ضرب المثــل قدیمی وجــود دارد که
می گوید: »خوبی که از حد بگذرد، نادان خیال 
بد کند.«  شاید این ضرب المثل قدیمی وصف 
حال اتفاقات  این روز های منطقه غرب آســیا و مصداق خوبی برای 

حمله اخیر آمریکا به سوریه باشد . 
حمله موشــکی آمریکا به پایــگاه هوایی ارتش ســوریه می تواند 
مصداق قسمت دوم این ضرب المثل باشد.لذا اگر این تجاوز آشکار 
به حاکمیت سوریه پاسخ مناسبی از ســوی محور مقاومت دریافت 
نکند ، به احتمال زیاد، رییس جمهور این کشــور که فرمان حمله را 
صادر کرد، خیال های بد دیگری نیز خواهنــد کرد. و این موضوعی 
است که در تحلیل اهداف حمله آمریکا به سوریه نیز به آن پرداخته 
شده و تحلیلگران براین باورند که  آمریکا می خواهد واکنش ایران به 
این حمله را ببیند و متناسب با این واکنش، برای آینده برنامه ریزی 
کند. در این راستا شاید بد نباشد چند واقعه را به رئیس جمهور آمریکا 
یادآور شد : از جمله  روزی را که اســرائیل به کاروان نظامی حزب ا... 
حمله کرد و یک فرمانده ایرانی در این حمله به شــهادت رسید، آن 
زمان اســرائیلی ها تالش کردند به ایران این پیغام را برســانند که  
 اشتباه شده است . مدعی بودند از حضور یک نظامی ایرانی در کاروان

حزب ا... خبر نداشتند.  آمریکا شاید از یاد برده است تمام آن روزهایی 
که نظامیانش به خاطر ورود غیرمجاز به قلمرو سرزمینی ایران، اسیر 
شدند و پخش تصاویر اسارت خفت بار نظامیان پرمدعای آمریکایی، 
جهان را شوکه کرد.یا شاید یادشان رفته زمانی را که برای پس گرفتن 

RQ170  چگونه دست و پا می زدند.
 بر این اســاس مطمئنا محور مقاومت در فرصتی مناســب و بدون 
شتاب زدگی و با ســنجیدن همه جوانب چنان پاسخ دندان شکنی 
 را در مقابل این حمله خواهد داد تا دیگر هیچ نادانی خیال بد نکند،

چه رسد به اینکه از یاد ببرد؛ وشــاهد این مدعا اینکه روز گذشته و 
بالفاصله پس از اعالم خبر حمله موشکی آمریکا به سوریه، مسئوالن 
کشــورمان ضمن محکومیت این اقدام آمریکایی، اعالم کردند در 
مقابل حمله نابخردانه ترامپ آرام نمی نشینند و قطعا پاسخ محکم 

و قاطعانه ای به این تجاوز آشکار خواهند داد. 

اگر حمله آمریکا به سوریه  پاسخی دریافت نکند؛

وقتی نادان خیال بد می کند

وزارت امور خارجه هلند اعالم کرد شماری از اتباع ترک 
تبار این کشور که برخی از آن ها با جنبش فتح ا... گولن 
ارتباط داشته و به ترکیه سفر کرده بودند، از بازگشت به 

هلند منع شده اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از آمســتردام، سخنگوی 
وزارت امور خارجه هلند روز پنجشنبه اظهار داشت دالیل 
بازداشت این افراد متفاوت است. اما به نظر می رسد برخی 

از آن ها با جنبش گولن ارتباط داشته باشند.
این افراد از تابعیت دوگانه هلندی و ترکیه ای برخورداند. 
وی، با اشاره به این که احتماال اتباع دیگر کشورها نیز با 
مشکالت مشابهی روبرو هستند، اظهار داشت دولت هلند 

آماده است به افراد بازداشت شده در ترکیه کمک کند.
در سال های اخیر، مقامات ترکیه جنبش فتح ا... گولن، 
مبلغ تبعیدی را که در آمریکا به سر می برد، مورد هدف 
قرار داده و آن را به توطئه چینی علیه قدرت حاکم متهم 
می کنند.سرکوب افراد نزدیک به گولن پس از کودتای 
نافرجــام ۲۰۱۶ در ترکیــه افزایش یافــت. دولت های 
سوئیس و اتریش نیز اعالم کرده اند شماری از اتباع ترک 
تبار این کشــورها پس از پایان ســفر به ترکیه، از اخراج 

شدن از این کشور منع شده اند.

ممنوع الخروج شدن برخی 
از اتباع هلند در ترکیه

سفر وزیر کشور به کرمانشاه

عکس روز

یادداشت
 الیاس فرحات 

سرتیپ بازنشسته 
در بیروت نیز در 

مصاحبه با شبکه 
خبری المیادین 

گفت: حمله هوایی 
آمریکا به سوریه را 
نباید مقدمه جنگ 

ضد سوریه دانست، 
بلکه عملیات 

محدود هوایی است.
سیدرسول 
رضایی

حاج سید عبدالکریم سجادی مجاهد انقالبی و یادگار شهید معمار 
به محفل شــهدا پیوســت.به گزارش ایلنا، این پیر انقالبی و خادم 
مسجد آل رسول)ص( ایرانشهر هنگام خروج از خانه به ضرب گلوله 
به شهادت رسید.شهید عبد الکریم سجادی یادگار دوران مبارزه و 

تبعید مقام معظم رهبری در ایرانشهر بود.

»سید بلوچستان« ترور شد

اخبار

یکی از وکالی پرونده متهمان تخریب ســفارت عربستان از تعیین 
شعبه این پرونده در دادگاه تجدید نظر خبر داد.محمد نریمانی در 
خصوص آخرین وضعیت رســیدگی به پرونده تخریب و حمله به 
سفارت عربســتان، گفت: این پرونده در دادگاه تجدید نظر تعیین 
شعبه شــده و قرار اســت مجددا به آن رسیدگی شــود.وی افزود: 
پرونده تخریب سفارت عربستان به شــعبه ۵۳ دادگاه تجدید نظر 
استان تهران ارجاع شده اســت.»۲8 و ۲۹ تیر ۹۵ بود که دو جلسه 
رسیدگی به اتهامات متعرضان به سفارت عربستان در شعبه ۱۰۶۰ 
دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی فرشید دهقانی برگزار و ۲۱ 
متهم تفهیم اتهام شده و دفاعیات آنها نیز اخذ شد. پس از این جلسه، 
پرونده یکی از متهمان که به اشتباه به دادگاه کارکنان دولت آمده 
بود به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شــد. در نهایت پس از چهار ماه 
دادگاه حکم این متهمان را صــادر و ۱۳ متهم را به حبس تعلیقی 
محکوم کرد. تعدادی از متهمان نیز تبرئه شــدند.پیش از این یکی 
دیگر از وکالی این پرونده به مهر گفته بود؛ با توجه به اینکه بخش 
مفتوح پرونده در رابطه با اتهام تخریب سفارت بود و این عنوان نیاز 
به شاکی خصوصی دارد، بدون شــکایت پرونده رسیدگی نخواهد 
شد.تاکنون هیچ شکایت خصوصی در پرونده ثبت نشده است و ما 

امیدواریم با ادامه این روند، این بخش از پرونده نیز مختومه شود.«

پرونده حمله به سفارت عربستان 
تعیین شعبه شد

حاجی دلیگانی گفت:آیت ا... مصباح یزدی در این دوره از انتخابات نظر 
مساعدی روی حجت االسالم رئیسی دارد.حسینعلی حاجی دلیگانی 
عضو جبهه پایداری، فعال در نهاد قانونگذاری کشــور در گفت و گو 
با »انتخاب« در پاســخ به اینکــه اگر جلیلی برای حضور مســتقل 
در انتخابات اقدام کند آیا جبهه پایــداری از وی حمایت خواهد کرد 
تصریح کرد: بعید می دانم چراکه با توجه به شرایطی که پیش آمده 
است و عموم نیروهای انقالب دور هم جمع شده اند و به آقای رئیسی 
رای موافق داده اند به طور قطع اعضــای جبهه پایداری نیز از دیدگاه 
جمعی نیروهای انقالب حمایت کرده و شــرایطی را برای موفقیت 
کاندیدای واحد اصولگرایان فراهم می کنند ضمن اینکه در جلسه ای 
هم که با آیت اهلل مصباح یزدی داشته اند بر این مهم تاکید شده بود که 
جبهه پایداری از آقای رئیسی حمایت کند.حاجی دلیگانی تاکید کرد: 
بنده معتقدم در شرایط کنونی نه تنها این افراد بلکه عموم اصولگرایان 

درجهت حمایت واحد از آقای رئیسی تغییر موضع خواهند داد.

آیت ا... مصباح نظر مساعدی روی 
رئیسی دارد 
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پیشنهاد سردبیر:
کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ

يادداشت

مدیرکل گمرک اســتان اصفهــان با اشــاره به درآمد 
 هزار و 960 میلیارد ریالی گمرک در ســال 95، گفت: 
 ســال گذشــته 87 هزار و 700 تُــن کاال بــه ارزش

 338 میلیون و 153 هــزار دالر به گمرک اصفهان وارد 
شده اســت.به گزارش ایمنا، اســداهلل احمدی ونهری 
با اشاره به اینکه گمرکات اســتان در سال گذشته بالغ 
بر هزار و 960 میلیارد ریال درآمد، کســب و به خزانه 
واریز کردند، تاکید کرد: این مقدار وصول درآمد، برای 
نخســتین بار در گمرک اصفهان ثبت شد. وی با تاکید 
بر اینکه در راســتای اجرای برنامه اقتصــاد مقاومتی، 
درآمد گمرکات اســتان در ســال گذشــته 66 درصد 
افزایش یافت، اضافه کرد: یک هــزار و 1344 میلیارد 
ریال درآمد کســب شــده مربوط به حقوق ورودی و 
ســایر خدمات مربوط به گمرک بوده اســت. مدیرکل 
گمرک اســتان اصفهان ادامه داد: ســال گذشته 543 
میلیارد و 506 میلیون ریال مالیات بــر ارزش افزوده، 
272میلیارد و 334 میلیون ریال عوارض شــهرداری 
 و از ســایر دســتگاه ها نظیر محیط زیست، جمعیت 
هالل احمر و وزارت ارشاد اسالمی نیز بالغ بر 9 میلیارد 
و 256 میلیون ریال عوارض، وصول و به خزانه واریز شد. 
وی مهم ترین دالیل این افزایش را راه اندازی ســامانه 
جامع امور گمرکی، سامانه شناســه ارزش گذاری کاال 
و پنجره تجــارت فرامرزی برشــمرد. احمدی ونهری 
 گفت: 87 هزار و 700 تُــن کاال به ارزش 338 میلیون و

153 هزار دالر در ســال گذشــته به گمرک اصفهان 
وارد شد که در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل از آن، 
از نظر وزن 3 درصد و از لحــاظ ارزش 2 درصد افزایش 
یافته است. مدیرکل گمرک استان اصفهان، مهمترین 
کاالهای وارداتی گمرک اصفهان را مواد اولیه، خطوط 
تولید و کاالهای واســطه ای برای تولید کاال برشمرد و 
افزود: سال گذشته ماشــین آالت مکانیکی 36 درصد، 
اجزا و قطعات ُمنصفل 16 درصد، ماشــین آالت برقی 
15 درصد و کاغــذ و مقوا 4 درصد از واردات اســتان را 
تشکیل داد. وی عمده ترین کشورهای صادرکننده کاال 
 به مقصد گمرک اصفهان را چین با ســهم 29 درصد، 
کره جنوبی بــا 17 درصد، ایتالیا بــا 15 درصد و آلمان 
با 12 درصد عنوان کرد.احمدی ونهری گفت: در ســال 
1395، تشریفات صادرات یک میلیون و 238 هزار تُن 
کاال به ارزش 813 میلیون و 998 هزار دالر انجام شــد 
که در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل از آن، از لحاظ 
وزن 15 درصد و از نظر ارزش 21 درصد کاهش داشت. 

مديرکل گمرک استان اصفهان اعالم کرد:

واردات 338 میلیون دالری کاال 
به گمرک اصفهان در سال 95

ويژه

مصوبه ای که هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید
 به گزارش فارس در ســال 92 بود که شــورای عالی آب با 
هدف تمرکز بــر جریان دائــم آب در حــوزه زاینده رود، 
مصوبه ای نه ماده ای را منتشر ســاخت که عدم بارگذاری 
مصارف جدید بــر زاینده رود، شــاه بیت آن بود. حال پس 
از گذشت ســه ســال، هنوز انتقادات زیادی به اجرای این 
مصوبه در باالدســت وجود داشــته و به گفته حیدرعلی 
عابدی هیچ کس بخشــنامه ها و قوانین شورای عالی آب را 
اجرا نکرده است و به همان رویه سابق طرح ها را ادامه دادند 

و برداشت های غیرمجاز را ادامه می دهند.  
نماینــده مردم اصفهــان در مجلس شــورای اســالمی 
بــه بازدید اخیر خــود و چند تــن از نمایندگان اســتان 
از رودخانــه زاینــده رود اشــاره کــرد و گفــت: بــرای 
بازدیــد بــه یکــی از مناطــق چهارمحــال و بختیاری 
کــه برداشــت غیرمجــاز انجام می شــد رفتیــم که در 
 ابتــدا مانع بازدیــد ما می شــدند که در نهایــت با کمک

نیروی انتظامی موفق شدیم از محل بازدید کنیم و دیدیم 
که این ها خیال توقف برداشــت منابــع آب زاینده رود را 

ندارند.
سیاست های غلط دولت در حوزه آب

شــهرام نخعی در گفت وگو با فــارس در رابطه با وضعیت 

آبی کشــور اظهار داشــت: سیاســت های اتخاذ شده در 
حوزه مدیریــت منابع آبی غلــط بوده و در حــال حاضر 
 عالوه بر زاینده رود، هامون، بختگان و کارون، 348 ســفره

آب زیرزمینــی در حالت ممنوعیت قرار گرفته که ناشــی 
از برداشــت بی رویه بیــش از 100 میلیــارد مترمکعب 
 آب و اتــالف 85 درصــد از منابع تجدیدپذیر آب کشــور

 است. 
وی در ادامــه افــزود: بارگذاری های بیــش از ظرفیت در 
حوضه های آبریز در کشاورزی و صنعت بدون آینده نگری 
و توسعه طولی کشاورزی از جمله 20 برابر شدن مساحت 
اراضــی کشــاورزی در حوضــه زاینــده رود در دهه 70 
شمســی که پرباران بود همــه را از آینده نگری غافل کرد. 
این کارشــناس آب همچنین تصریح کرد: سیاست غلط 
کشت همچنان در کشــور ادامه دارد و کشت محصوالتی 
نظیر برنج در خوزســتان و اصفهان، بادام کاری و هلوکاری 
در سرچشــمه زاینده رود و آبیاری آن به  وسیله پمپاژ آب 
رودخانه به خارج از حوضه، تعادل ســفره های آبی را بر هم 

زده است. 
نخعی با اشــاره به برداشــت های غیرمجاز در باالدســت 
زاینده رود ابراز داشت: برداشــت های باالدست زاینده رود 
به حدود 300 میلیون مترمکعب در سال رسیده و موجب 

تضییع حقوق حــق آبــه داران و بر هم زدن مناســبات 
فرهنگی اقوام و هم وطنان شده است. 

وی در خاتمه اذعان داشــت: یک  طرف این نابسامانی ها، 
مردمی قرار دارند که سرخورده از سیاست های غلط دولت 
و اشتباهات مکرر آن، با تمام توان به مصرف بی رویه ادامه 
می دهند و در دیگر ســو، دولت هایی که نمی توانند نظرات 
کارشناســان و ابعاد فنــی آن را به دلیــل مصلحت های 

سیاسی به عمل نزدیک کنند.
بی توجهی دولت به مطالبه چندســاله مردم 

حوضه زاينده رود
مســأله زاینده رود، مســأله شــهری یا اســتانی نیست و 
کارشناسان محیط زیســت نیز بارها بر تبعات اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی این مســأله بی توجهــی دولت تأکید 

کرده اند.  
در صورت تداوم مشــکالت آبــی در زاینــده رود، تاالب 
گاوخونی به کانون ریزگردهایی تبدیل می شــود که شعاع 
گســترش آن تا یک هــزار کیلومتر قابل افزایش اســت 
 و عمال کلیه اســتان های مرکزی کشــور بــا این معضل 

روبه رو خواهند شد. 
از دیگر ســو، مطالبــه مــردم و کارشناســان در رابطه با 
زاینده رود، در طی سال های اخیر محدود به اصفهان نبوده 

و به  عنوان یک مطالبه ملی از دولت درخواست شده است.
 مردم ساکن در حوضه زاینده رود، برخورد منصفانه دولت 
در رابطه بــا این بحران، نظیــر بحران دریاچــه ارومیه را 
خواستار هســتند از این  رو از یک سال پیش، طرح احیای 
زاینده رود از سراب تا پایاب به دولت ارائه شد تا با محوریت 
آن، دولت ســتاد ملی احیای زاینده رود را تشکیل دهد اما 
این طرح نیز همانند بسیاری از وعده های دولت یازدهم به 

بایگانی دولت فرستاده شد.
زاينده رود و الزامات دولت بعدی

پیام کشاورزان شرق اصفهان، شــهروندان و همه ساکنان 
 حوضــه آبریز زاینــده رود کــه جمعیت آن هــا در حدود 
5 میلیون نفر تخمین زده می شــود برای دولت بعد کامال 
واضح و روشــن اســت؛ مردم ایــن منطقه، حیــات دائم 
زاینده رود و احیای هر چه سریع تر آن را به  دور از وعده های 
پوچ خواهان هستند و به گفته رییس شورای شهر اصفهان، 
باز شــدن آب رودخانه زاینده رود و حفظ جاذبه های شهر 
اصفهان خصوصا در ایام نوروز خواســته مردم اســت، هر 
نامزد ریاســت جمهوری که رأی اصفهــان را می خواهد 
 باید جریــان دائمــی آب رودخانه زاینــده رود را تضمین

کند.

برای دولت بعد کامال 
واضح و روشن است؛ 

مردم اين منطقه، 
حیات دائم زاينده رود 

و احیای هر چه 
سريع تر آن را به  دور از 
وعده های پوچ خواهان 

هستند

اصفهانی ها در حسرت اجرای مصوبات شورای عالی آب؛

مرگ یک رود در غفلت دولت

جريان دائمی آب زاينده رود مهم ترين وعــده ای بود که ريیس  جمهور فعلی کشــور در جريان انتخابات و 
همچنین نخستین سفر استانی خود به اصفهان داد، وعده ای که هیچ گاه از حرف فراتر نرفت و دولت يازدهم 

هیچ عملی در راستای تحقق آن صورت نداده مصوبات قبلی خود را نیز در اين مسیر زير پا گذاشتند.

معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
 اصفهان گفت: بــا توجه به ذخایــر اســتان و برنامه ریزی های 

شکل گرفته، قیمت مرغ و تخم مرغ در اصفهان کاهش یافت.
امیرحســین افیونی در گفت وگو با فــارس، در ارتباط با آخرین 
وضعیت بازار مــرغ و تخم مرغ اظهــار کرد: با توجه به شــیوع 
بیماری آنفلوانــزاری پرندگان در 21 اســتان کشــور و جهت 
 مهار هر چه ســریع تر بیماری، تصمیم بر آن شــد که از ابتدای

اسفند ماه جوجه ریزی در سطح استان متوقف شود و با توجه به 
ذخایر مناسبی که در استان وجود داشت،  مشکل و کمبودی در 
بازار به وجود نیامد.وی میزان ذخایر مرغ استان را حدود هشت 
هزار تن اعالم کــرد و گفت: مرغ های ذخیره شــده در انبارهای 
استان، دارای باالترین کیفیت هستند و با قیمت حداکثر 5 هزار 
و 700 تومان در اختیار مردم قــرار می گیرند، البته در تعاونی ها 
و فروشــگاه های بزرگ این قیمت به 5 هــزار و 500 تومان هم 
می رسد.معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان با بیان اینکه هیچ نگرانی برای تأمین مرغ وجود 
ندارد، افزود: عالوه بر هشــت هزار تن ذخایر مرغ اســتان، این 
آمادگی وجود دارد کــه در صورت نیاز 10 هــزار تن مرغ دیگر 
نیز از طریق شرکت پشتیبانی دام برای مصرف در اختیار استان 

قرار گیرد.
وی بابیــان اینکــه از حــدود 20 روز پیش تاکنــون بیماری 
آنفلوانزای پرندگان در استان مشــاهده نشده است، اضافه کرد: 
اگر تا چند روز آینده این بیماری در سطح استان مشاهده نشود 

مقدمات جوجه ریزی در استان فراهم می شود. 

معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان خبر داد:

کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ

فوالدسازان کشور طی 11 ماهه ســال 95 بیش از 16/8میلیون تن 
فوالد خام تولید کردند. انجمن فوالد ایران گزارش داد: شــرکت های 
فوالد ساز کشــور از ابتدای فروردین تا پایان بهمن 16/95 میلیون و 
8311 هزار تن فوالد خام تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه 
سال 94 )15 میلیون و 319 هزار تن(، 10 درصد رشد نشان می دهد. 
از این میــزان، 13 میلیون و 137 هزار تن توســط »بخش خصوصی 
شده« و 3 میلیون و 694 هزار تن توســط »بخش خصوصی« تولید 

شده است.
عالوه بر این طی 11 ماه سال گذشته، 16 میلیون و 588 هزار تن انواع 
محصوالت فوالدی )تیرآهن، کالف، ورق عریض، میلگرد، ورق گرم، 
ورق سرد، ورق پوشش دار و غیره( در کشور تولید شد که در مقایسه 
با میزان تولید مدت مشــابه ســال 94 )16 میلیون و 111 هزار تن(، 

حاکی از رشد 3 درصدی است.

نماینده مردم برخــوار، شاهین شــهر و میمه در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: مردم عالوه بر بیمه بدنه و شــخص ثالــث و دیگر 
هزینه ها باید هزینه مربوط به بیمه فرســودگی را هم پرداخت کنند 
که به نظر می رســد هزینه آن با هزینه خرید وســیله نقلیه یکسان 
است و این زندگی مردم را مختل می کند. حسینعلی حاجی دلیگانی 
 در خصوص مصوبه مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به تصویب 
بیمه فرســودگی برای خودروهای سبک و سنگین در ادامه تصویب 
الیحه هوای پاک اظهار کرد: این بیمه یعنی اعمال یک هزینه باال بر 
مردم چرا که مردم عالوه بر بیمه بدنه و شخص ثالث و دیگر هزینه ها 
هم چون عوارض شهرداری و هزینه های مربوط به معاینه فنی باید 
هزینه مربوط به بیمه فرســودگی را هم پرداخــت کنند که به نظر 
می رسد هزینه آن با هزینه خرید وســیله نقلیه یکسان است و این 

زندگی مردم را مختل می کند.

ايمیدرو اعالم کرد:

افزايش ۱۰ درصدی تولید 
شمش فوالد

حاجی دلیگانی:

بیمه فرسودگی، زندگی 
مردم را مختل می کند

مدیــر بخــش صــادرات فوالدمبارکــه گفــت: با 
پیگیری هــای حقوقی که انجام شــده و مــدارک و 
اســنادی که در اختیار هیأت های داوری قرار گرفت، 
فوالد مبارکه از ادعای ارزان فروشــی و قیمت شکنی 
رفع اتهام شد و نامه رسمی آن نیز به دست ما رسیده 
اســت. علیرضا منصوری در رابطه با نتیجه شــکایت 
انجمن تولیدکنندگان فــوالد اروپا علیه فوالد مبارکه 
اظهار کرد: این ادعا از همان ابتــدا نیز مانور تبلیغاتی 

رقیبان خارجی فــوالد مبارکه بود کــه برخی نیز در 
داخل کشــور تالش زیادی برای به ثمر رســاندن آن 
انجام دادند. وی در ادامه افزود: با پیگیری های حقوقی 
که از ســوی فوالد مبارکه صورت گرفــت و مدارک و 
اســنادی که در اختیار هیأت های داوری قرار گرفت، 
فوالد مبارکه از ادعای ارزان فروشی و قیمت شکنی رفع 
اتهام شد و نامه رسمی آن نیز به دست ما رسیده است.

مدیر بخش صادرات فــوالد مبارکه همچنین تصریح 

کرد: درصورتی که ایــن ادعا ثابت می شــد، اتحادیه 
اروپا بر واردات فوالد از پنج کشور از جمله ایران تعرفه 
ضد دامپینگ وضع می کرد که البته برای کشورهای 
برزیل و روسیه، احتمال عطف به ما سبق شدن تعرفه 
وجود داشت.منصوری با تأکید بر برنامه حمایت از بازار 
داخلی فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: وظیفه و راهبرد 
اصلی فــوالد مبارکه، حمایت از بــازار داخل و تأمین 
نیاز تولیدکنندگان داخلی اســت و بسته به تقاضای 

داخلی، مــازاد تولید فوالد مبارکه کــه درصدی بین 
15 الی 20 درصد کل تولیدات را دارد صادر می شود. 
وی در ادامه اذعان داشت: صادرات فوالد مبارکه برای 
بهره مندی از مزایای تأمین ارز و استفاده از تسهیالت 
خارجی برای به ثمر رساندن طرح های توسعه و تأمین 
تجهیزات است. به گفته مدیر صادرات فوالد مبارکه، 
در ســال 96، بسیاری از طرح های توســعه و افزایش 
ظرفیت فوالد مبارکه به نتیجه رســیده و طبیعتا به 

دلیل افزایش تولیدات، توسعه صادرات نیز در دستور 
کار شرکت است. منصوری در پاسخ به سوالی در رابطه 
با در نظر گرفتن بازارهای جایگزین نیز خاطرنشــان 
کرد: بازار جایگزین برای اروپا همیشه وجود داشته و 
فوالد مبارکه نیز همیشه در برنامه صادراتی خود، این 
موضوع را در اولویت قرار داده اســت تا در زمان بروز 
اتفاقاتی نظیــر ادعای اخیر، به ســرعت تغییر مقصد 

صادراتی خود را عملیاتی کند.

صندوق قرض الحســنه ابوالفضل )ع( در قزوین، با حمایت 
از 300 صندوق خصوصی، اعتقادی به اخذ جریمه دیرکرد 
 در بازپرداخــت وام ها ندارد و با این وجود ســاالنه بیش از

 50 میلیــارد تومان تســهیالت قرض الحســنه پرداخت 
می کند.به گزارش فارس، خانه انقالب اســالمی و والیت 
دومیــن دوره از رویداد تجربه نــوردی فرهنگی خود را با 
موضوع اقتصاد فرهنگ برگزار کرده که هر هفته با در نظر 
گرفتن تجربه های موفق یک کسب وکار فرهنگی و ارتباط 
با کارآفرینان موفق در ایران، ســعی دارد مســیر زندگی 
صاحبان تجربه موفقی را که بیــن اقتصاد و فرهنگ پیوند 
ایجاد کرده اند تشریح کرده و زمینه انتقال تجربیات آن ها 
را فراهم کند، این بــار در دومین نشســت تجربه نوردی 
فرهنگی با دعوت از مدیرعامل بزرگ ترین قرض الحســنه 
کشــور احیای ســنت قرض الحســنه و تجربیات موفق 

تأسیس یک صندوق قرض الحسنه بررسی شد.
صندوق قرض الحســنه ابوالفضــل )ع( از ســال 1370 
فعالیت خود را در اســتان قزوین آغاز کرده و در سال 73 
به ثبت رسیده است، سعید نجم آبادی، مدیرعامل صندوق 
قرض الحســنه حضرت اباالفضل در استان قزوین است که 
صندوقشــان در ابتدا با هدف خدمت رســانی به جانبازان 
افتتاح شــده ولی اکنون بیــش از 26 هزار عضــو دارد، او 
می گوید: » از بیــن 6 هزار جانبازی کــه در قزوین وجود 
دارد، بیش از 3 هزار نفر تحت پوشش این صندوق هستند، 
در این صنــدوق مبالغی کــه برای قرض الحســنه جمع 
می شــود، به هیچ عنوان صرف مورد دیگری نمی شــود، 
همین کار سبب شــده تا در شــهر کوچکی مثل قزوین 

اعتماد مردم جلب شود.«
صندوق قرض الحســنه حضرت اباالفضل شبکه ای ایجاد 
کــرده  و بــا حمایــت از 300 صندوق خصوصی شــامل 
اصناف، بازاریان و حتی صندوق های کوچک خانوادگی در 
راستای ترویج فرهنگ قرض الحسنه گامی مؤثر برداشته 
است؛ این صندوق که ســاالنه بیش از 50 میلیارد تومان 
تسهیالت قرض الحســنه پرداخت می کند، سعی کرده تا 

کارمزد خود را برای وام های کمتر از یک ســال به زیر یک 
درصد برساند.

وجه تمایز صندوق قرض الحسنه حضرت اباالفضل با دیگر 
مؤسسه هایی که به اسم قرض الحســنه فعالیت می کنند 
این است که این صندوق اعتقادی به اخذ جریمه دیرکرد 
در بازپرداخت وام ها ندارد و همیــن موضوع اگرچه باعث 
شــده تا 5 درصد گردش مالی صندوق از بیــن برود ولی 

اصرار بر اجرای این طرح برکتی را به همراه داشــته که با 
جلب اعتماد و اســتفاده از ظرفیت مذهبی مردم ســبب 

افزایش سرمایه گذاری شده است.
نجم آبادی معتقد اســت افزایش ســود بانکی و مشکالت 
اقتصــادی تــا حــدودی کار را بــرای قرض الحســنه ها 
مشکل کرده اســت و مردم ترجیح می دهند پولشان را با 
سودهای کالن در بانک بگذارند، البته هستند مردمی که 
اعتقادی به بانک ها ندارند و حتی بــا وجود کارمند بودن، 
بعد از دریافت حقوق ماهانه ترجیح می دهند پولشــان را  
درقرض الحســنه حضرت اباالفضل پس انــداز کنند تا در 
اعطای وام به نیازمندان هم ســهیم باشــند.این صندوق 
با راه انــدازی فعالیتــی اقتصادی و تأســیس چند تاالر و 
رســتوران که ماهانه ســودی بالغ بــر 70 میلیون تومان 
دارد، بخشی از کسری صندوق قرض الحسنه را که به علت 
تأخیر در پرداخت وام ها صورت می گیرد، جبران می کند 
و بنا دارد مابقی سود خالص فعالیت های اقتصادی خود را 

صرف امور خیریه کند.
دراصفهان با توجــه به اینکه به عنوان یک شــهر مذهبی 
شناخته می شــود و تجربه تلخی در اوایل دهه هشتاد در 
زمینه ورشکستگی 2 قرض الحســنه بزرگ در شهر دارد و 
نظر به اینکه تعدد مراکز فرهنگی در این شهر بیش از کل 
کشور اســت، ایجاد یک قرض الحســنه در کنار یک مرکز 
فرهنگی تا آنجا که بــه صورت داخلی اداره شــود و اصل 
بر کار فرهنگی گذاشــته شــود، اگرچه نمی تواند منبعی 
درآمدزا باشد ولی مشکالت اعضای یک مجموعه را مرتفع 

خواهد ساخت.

کارشکنی اروپايی  به نتیجه نرسید؛

فوالد مبارکه
رفع اتهام شد

اصفهان الگو بگیرد؛

قرض الحسنه ای بدون اخذ ديرکرد و تسهیالت ساالنه 5۰ میلیارد تومان

سوژه روز

خبر

بازار

قیمت انواع
دستگاه فکس در بازار

KX-FT987CX - پاناسونیک

305،000
تومان

390،000
تومان

KX-FP711CX - پاناسونیک

360،000
تومان

430،000
تومان

KX-FP701 - پاناسونیک

340،000
تومان

405،000
تومان

KX FM388 - پاناسونیک

405،000
تومان

480،000
تومان
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پیشنهاد سر دبیر: 
حقایقی درباره »تایلند« که نمی دانید

ایرانسرا

بوم گردی

شهرســتان کویری آران و بیــدگل به عنــوان حصارکی از 
چهل حصارک تمدن ۹ هزار ساله ســیلک، همواره به عنوان 
شهری دارای پتانسیل های باالی گردشــگری شهرت دارد. 
به گزارش مهر، کویر بکر مرنجــاب آران و بیدگل جاذبه مهم 
در جذب گردشــگر داخلی و خارجی به عنــوان دروازه کویر 
مرکزی ایران، مــی تواند مهمتریــن دلیل انتخــاب آران و 
بیدگل برای گردشــگری باشــد. این منطقه با وسعت حدود 
۴۰۰ هزار هکتــاری دارای جاذبه هایی همچــون ۱۲۰هزار 
هکتار جنگل های دســت کاشــت، رمل ها و نوار ریگ بلند، 
دریاچه نمک، چاله های سبز سنبک در دل کویر خشک، چاه 
آب شیرین دست کن در کنار دریاچه شور نمک و کاروانسرای 
تاریخی و استراتژیک، می تواند چشــم هر بیننده ای را خیره 
کند. در کنــار کویر زیبای مرنجــاب، آران و بیــدگل دارای 
جاذبه های تاریخی منحصر به فرد شهرهای کویری است که 
تعداد شناسایی شــده آن به بیش از۵۰۰  اثر تاریخی و ۱۵۰ 
اثر ثبت شــده ملی می رســد. مجموعه تاریخی قاضی آران و 
بیدگل شامل مســجد قاضی، بقعه متبرکه امامزاده، آب انبار، 
بازارچه های شــرقی و غربی، مســجد مالعلی و خانه علمای 
عاملی از جمله این مکان های تاریخی اســت که در گذشــته 

مایحتاج اصلی مردم یک محل در این مکان فراهم می شــده 
و هنوز فرم اصلی خــود را حفظ کرده اســت. مجموعه دیگر 
تاریخی شــهر آران و بیــدگل، مجموعه تاریخــی بنی طبا- 
نقشینه اســت که وجود بازارچه و آب انبار در کنار مسجدی 
از دوران ســلجوقی طراوت خاصی را به محل داده اســت. از 
دیگر مکان هــای تاریخی آران و بیدگل  مــی توان خانه های 
تاریخی افتخاراالســالم دربندی، بنی طبا، عبــداهلل خان و 
مسعودی و مساجد چهارسوق، باباحاجی، سرکوچه یخچال، 
میدان بزرگ، علی)ع(، حاج عبدالصمد، مدرســه و حسینیه 
های خانقاه، سلمقان، شاد و حاجی امین، حمام های عنایتی، 
حاج محمد، یخچال، مخص آباد و عصارخانه شهید عصاری نام 
برد که نوع معماری ایرانی- اسالمی آن چشم نوازی می کند. 
بقعه امامزاده هادی با گلدسته های رفیع کاشی کاری و ایوان و 
صحن و سرایی وسیع و دلربا و رواق هایی مزین به کاشی کاری 
و نگارگری های نفیس از آثار بجا مانده دوران صفویه اســت. 
در کنار این مجموعه ها و خانه های تاریخــی،  بقاع متبرکه و 
حرم امام زادگان در آران و بیدگل -  به عنوان شهری که جزء 
نخستین پایگاه های فرهنگی تشــیع در کشور بوده - جذب 
گردشگر در آران و بیدگل را افزایش داده است. همچنین حرم 

مطهر امامزاده محمدهالل بن علــی)ع( که از دیرباز به عنوان 
محل اصلی و تجمع عزاداران و هیــات مذهبی آران و بیدگل 
استفاده می شده نیز مورد توجه است. این حرم دارای سردر و 
هشتی ورودی رفیع و زیبا و صحن های وسیع که بدنه داخلی 
آن ها با کاشــی های معرق و کادربندی های زیبا تزیین شده 
و رواق های مزین به انواع رســمی بندی های سنتی همراه با 
گنبد و گلدســته با قدمت دوران قبل از صفویه و آینه کاری 
های داخل شبستان جنبی حرم اســت. بقعه امامزاده هادی 
با گلدســته های رفیع کاشــی کاری و ایوان و صحن و سرایی 
وسیع و دلربا و رواق هایی مزین به کاشی کاری و نگارگری های 
نفیس، از آثــار بجا مانده دوران صفویه اســت. از خصوصیات 
جالب توجه این دو آستان مقدس، وجود گلزار اصلی شهدای 
این شهر در آن است که به معنویت این دو حرم مطهر افزوده 
اســت. در شهرســتان آران و بیدگل، ۳۵ بقعه متبرکه امام 
زادگان و بزرگان منطقه وجــود دارد که از جمله آنها می توان 
به بقاع متبرکه شاه بی بی زینب رســتای یزدل، امام زادگان 
سهل بن علی و اهل بن علی در سفید شــهر، امام زاده عبدا...  
شهر ابوزیدآباد و امام زاده محمد شــهر نوش آباد اشاره کرد. 
شهر زیرزمینی اویی به عنوان اثری دستکن مربوط به دوران 
ساســانیان که به عنوان پناهگاه اهالی شــهر در زمان حمله 
دشمنان مورد اســتفاده قرار می گرفته است؛ شاید مهمترین 
اثر تاریخی این شهر کهن باشد. در کنار جاذبه های گردشگری 
شهر آران و بیدگل، وجود دو شهرتاریخی نوش آباد و ابوزیدآباد 
به جاذبه های این شهرستان کویری و کهن افزوه است. شهر 
تاریخی نوش آباد در فاصله ســه کیلومتری مرکز شهرستان 
آران و بیدگل به عنوان شــهر آیین های عاشورایی، دارای ۳۰  
اثر تاریخی ثبت شده ملی است که می تواند گردشگران زیادی 
را به سوی خود جلب کند. قلعه سی زان، مسجد جامع، بقعه 
امامزاده محمد )ع(، مســجد علی)ع( و موزه مردم شناسی و 
مســجد جامع از دیگر جاذبه های گردشگری شهر نوش آباد 
است. در شــهر ابوزیدآباد نیز که بعنوان پایتخت گویش های 
کهن ایران شــهرت دارد می  توان به آثار همچون کارونسرای 
عباسی، قلعه تاریخی کرشــاهی و منطقه گردشگری یخاب 
بعنوان منطقه شــکار ممنوع اشــاره کرد که در هوای بهاری 
می تواند میزبان خوبی برای گردشگران باشد. در همین باره، 
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
آران و بیدگل با اشــاره به ظرفیت های باالی گردشــگری در 
آران و بیدگل اظهار کرد: ســاالنه بیش از ۲۰۰ هزار گردشگر 
از جاذبه های این شهرستان بازدید می کنند. جواد صدیقیان 
از تبدیل خانه های تاریخی و خانه باغ های زیبای شهرستان 
به اقامت گاه های بوم گردی خبــر داد و تصریح کرد: به همت 
بخش خصوصی تاکنون شش اقامتگاه سنتی با ظرفیت حدود 
۵۰۰ نفر اقامت روزانه در شهرســتان آماده بهره   برداری شده 

است.

 آران و بیدگل، ایستاده در آستان دروازه کویر مرکزی ایران

گنجی پنهان در دل کویر نصف جهان

مراغه، شهری در اســتان سرسبز آذربایجان شــرقی، سوغاتی 
معروف دارد که بــر خالف ســوغات اکثر شــهرهای ایران، نه 
خوردنی است و نه پوشیدنی. به گزارش برترین ها، صابون مراغه 
از سوغات ۲۰۰ ساله این شهر اســت که آوازه ای ملی دارد. این 
صابون که به صورت ســنتی و نیمه صنعتی تولید می شــود، به 
رغم رواج صابون های صنعتــی - و در روزگاری که NIVEA و 
COOL و تبلیغات جذاب رونالدو و مسی با شامپو و بدن شوهای 
مختلف در شبکه های ســیما معرفی می شــود - همچنان به 
عنوان شــوینده اصلی در خانه های بسیاری از مردم ایران، مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. صابون مراغه، از دنبه گوســفند و سود 
سوزآور تهیه می شــود و به دلیل آنکه در ســاخت آن، از مواد 
صنعتی و افزودنی های شیمایی اســتفاده نمی کنند، مخاطبان 
بسیاری در عصر امروز دارد و برای پوست های حساس و کسانی 
که به دنبال زندگی طبیعی هســتند صابونی ایده آل به شــمار 
می رود. یکی از قابلیت های عنوان شده این صابون، برخورداری 
از اسید کنترل شده اســت که حساسیت های پوستی را کاهش 

داده و تقویت کننده پیاز مو است.

مراغه و صابون ۲۰۰ ساله اش!

تاالر اشــرف اصفهان که از بناهای معروف دوره صفوی 
اصفهان است در خیابان باغ گلدســته در غرب خیابان 
استانداری و در محدوده باغ اســتانداری اصفهان واقع 
شده است. عمارتی که به نام تاالر اشرف نامیده می شود، 
باقیمانده کاخ های عصر صفــوی در منطقه دولت خانه، 
در کنار قصرهــای دیگری همچون تاالر سرپوشــیده، 
کاخ هشت بهشت، کاخ پشت مطبخ، رکیب خانه و تاالر 
تیموری اســت و  مجموعه ای از کاخ های باشــکوه آن 
روزگار را تشکیل می داده است؛ به عبارتی از تاالر اشرف 
به منظور سکونت پادشــاه و حرم سلطنتی استفاده می 
 شده است. با توجه به موقعیت مکانی این تاالر می  توان 
نتیجه گرفت تاالر اشــرف یکی از کاخ  های دولت خانه 
صفوی بوده و  ســاخت آن در زمان شاه عباس دوم آغاز 
و در زمان شاه ســلیمان کامل شده است.در حال حاضر 
از آن عمــارت مجلل، یک تاالر نفیس بــزرگ و دو اتاق 
کوچک در طرفین تاالر اصلی باقی مانده است. درهای 
اصلی و پنجره  های تاالر اشــرف که به سمت جنوب باز 
می  شود به احتمال زیاد در دوره پهلوی بازسازی شده و 
تزئینات بر جای مانده در این تاالر بسیار نفیس و منحصر 
به فرد است؛ تزئیناتی هم چون گچ بری با نقوش هندسی 
و گل و بوته، الیــه چینی با نقوش گیاهــی، طالکاری، 
تنگ بری، قطاربندی و در سر درب ورودی آن با آجرهای 
گره چینی شده به صورت برجسته کار شده است. شاید 
آن چیزی که تزئینات این بنــا را متفاوت می  کند، انبوه 
مقرنس هایی است که بر روی سقف ضربی و بلند آن کار 
شده و در میان هر مقرنس یک گل سنتی با تکنیک الیه 
چینی طالکاری شده به چشم می  خورد و در مرکز تاالر 
اصلی شمسه ای گردان )گردونه مهر( شعاع طالیی پیچ  

دار همچون خورشیدی تابان می  درخشد.

تاالر اشرف؛ 
یادگار دوران صفوی

خانه مشروطه اصفهان یا همان خانه مشروطیت اصفهان 
که در محور دولت خانه صفوی در ضلع شرقی میدان امام 
)نقش جهان( در محله قصر منشی واقع در خیابان نشاط 
کوچه چهاردهم )مقصود بیک( واقع شده، خانه ای است 
متعلق به عصر قاجار با معماری چشم نواز که متعلق به 
رهبر سیاســی اصفهان در عصر مشروطه یعنی حاج آقا 
نوراهلل نجفی اصفهانی بوده است. یک  صد سال پیش در 
این مکان علما، آزادی خواهان، رجال سیاسیـ  فرهنگی 
و مردم اصفهان گردهم می  آمدند تا درباره مشروطیت و 
حکومت غیرمستبدانه و امور مدنی خود مشورت و تفکر 
نمایند. خانه مشروطیت در ســال ۱۳8۴ با شماره ثبت 
۱۳۰۰۹ در آثار ملی ایران ثبت شــد. این خانه تاریخی 
با معماری تاریخی، زیبا و چشم  نواز دارای دو شاه  نشین 
در جبهه شمالی و جنوبی، دو حیاط اندرونی و بیرونی و 
نیز دوازده اتاق است. اتاق هفت دری این خانه از دو طرف 
دارای شیشه کاری است. این شیشه کاری ها روی هفت 
لنگه در که به آن اُُرسی گفته می شده قرار گرفته اند که 
در زمان تابش نور آفتاب محیطی بســیار زیبا را در این 
اتاق بوجود می  آورند. تاالر به تزئینات گچبری و نقاشی 
های شیر و شکر مزین است. نقاشــی ها به شیوه شیر و 
شکر، گچبری، بخاری گچبری شده، ارسی با شیشه های 
رنگی از تزئینات به کار رفته در این بنا می باشد که یاد آور 

طرز زندگی و آداب و رسوم نیاکان ماست. 
به واقع، خانه مشروطیت اصفهان موزه ای است در شهر 
اصفهان؛ به همین مناســبت و به منظور آشنایی بیشتر 
عالقه مندان با تاریخ و تحوالت سیاسی اجتماعی ایران 
و باالخص شهر اصفهان در عصر مشــروطه و یادآوری 
خاطرات غرورآفرین و تجربه اندوزی از گذشته، مجموعه 
ای گرانبها از تصاویر و اســناد تاریخــی در معرض دید 
عموم بازدید کنندگان قرار گرفته است. نام مشروطیت 
در حقیقت دربرگیرنده مفاهیمی چون »قانون  گرایی« 
و حکومت »مردم  ســاالری« و »مشــورت« می باشد.؛ 
به همین دلیل می توان با قدم گذاشــتن در این خانه و 
مطالعه اسناد و مدارک و تصاویر موجود در آن، با فعالیت 
مشروطه  خواهان اصفهان و مباحث و اندیشه آنان آشنا 
شد. بازسازی و مرمت این بنا در حقیقت سمبل زنده نگه 
داشــتن تاریخ ارزش ها و فداکاری ها و تفکرات مردمی 
است که برای کرامت، استقالل، مکتب و آزادی خود از 
قید سلطه بیگانگان و حاکمان مستبد تالش نموده اند. 
عالوه بر وقایــع مربوط به دوران مشــروطه، جنگ اول 
جهانی و اوایل سلطنت رضاشاه پهلوی، این خانه محل 

زندگی و متعلق به آیت  ا...  نورا نجفی اصفهانی است. 

 دورهمی رجال سیاسی در 
خانه مشروطه

صنعت توریسم بریتانیا علیرغم آغاز مراحل برگزیت،  قصد 
دارد تا امکان ســفر بدون ویزا را برای گردشــگران اتحادیه 
اروپا حفظ کند. به گزارش مهر به نقل از اویراکتیو، اتحادیه 
آژانس های مسافرتی بریتانیا اعالم کرد قصد دارند تا امکان 
ســفر شــهروندان درون اتحادیه اروپا به بریتانیــا را بدون 
دریافت ویزا همچنان حفــظ کنند. در حالی کــه بریتانیا 
به صورت رسمی و از چهارشــنبه پیش برگزیت یا جدایی 
بریتانیــا از اتحادیه اروپــا را کلید زد، بخش هــای پروازی 

درخواســت کرده اند تا بخش آنها در دو ســال آینده بدون 
تغییر باقی بماند تا مطمئن شــوند هیچ مشکلی در پروازها  

ایجاد نمی شود.
 )ABTA( از ســوی دیگر اتحادیه آژانس های ســفر بریتانیا
اعالم کرد حفظ شرایط ســفر به بریتانیا بدون دریافت ویزا 
برای شــهروندان اتحادیه اروپا از اولویت هــای اصلی آن و 
علیرغــم برگزیت اســت. از دیگر اهــداف ABTA حمایت 
از توانایی بریتانیایی ها برای ســفر آزاد به دیگر کشورهای 
اروپایی و فراتــر از آن، حمایت از حقوق مصــرف کننده و 
حفظ فرصت های رشــد بــرای کســب و کار بریتانیایی ها 

می باشد.
 مارک تنســر مدیــر ABTA در این زمینه گفت: ســفر و 
گردشــگری یکی از صنایع بزرگ بریتانیا است و این برای 
دولت حیاتی اســت که مطمئن باشــد این صنعت به کار و 
رشد خود ادامه می دهد و در جریان و حتی پس از مذاکرات 

جدایی از اتحادیه اروپا، این توانایی حفظ می شود.

سفر بدون ویزا به بریتانیا علیرغم برگزیت

اخبار

معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــکری گفت: با توجه به ظرفیت های 
موجود در این ســازمان، عملکردها در قلب اقتصاد مقاومتی 

معنادار می شود.
به گزارش ایرنا، زهرا احمدی پور افــزود: فرصت هایی که در 
این ســازمان وجود دارد، می تواند اقتصاد مقاومتی را در این 
عرصه پایدار کرده و به تولید و اشتغال رونق جدی ببخشد. وی 
اضافه کرد: با تحقق این مهم به تاب آوری اقتصادی نیز کمک 

شایانی می شود. 
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری در 
بخش دیگری از سخنان خود درباره سفرهای نوروزی امسال، 
بیان کرد: در نوروز سال جاری با وجود شرایط جوی ناپایدار، 
شمار سفرها، اقامت ها و بازدیدهای مردم شرایط مطلوبی را 

سپری کرد.
احمدی پور ادامه داد: وجود مقاصد متنوع گردشگری باعث 
شد تا در مجموع این امر بصورت جدی انجام شود. وی یادآور 
شد: امســال بازارچه های صنایع دســتی بیشتری در کشور 

ایجاد شد که حداقل ۲ برابر سال گذشته بود.
احمدی پور اظهار داشــت: در عید نوروز امسال سازمان های 
مردم نهاد )ســمن ها( به مردمی کردن نوروز کمک شایانی 
کردند زیرا دولت به استفاده از مشارکت مدنی در برنامه پایبند 
است. وی گفت: در نوروز ۹6 ورود ســمن ها به عنوان سین 
هشتم نوروز قلمداد شد که این نوید دهنده مشارکت گسترده 

برای نوروز ۹7 است.

عملکرد میراث فرهنگی در اقتصادمقاومتی معنادار می شود 

جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، زیبایی های بسیار 
زیــادی دارد و هر یــک از نقــاط آن دارای ویژگی های 
خاصی هستند. به همین دلیل، توریست ها و گردشگران 
همواره به کشورهای مختلف سفر می کنند تا با شگفتی 
ها و دیدنی های هر سرزمین آشنا گردند. یکی از بهترین 
و پر جاذبه ترین کشور های دنیا، بدون شک تایلند است. 
به گزارش برترین ها، کشــور تایلند که در جنوب شرقی 
آسیا واقع شده، یکی از بزرگترین قطب های گردشگری 
قاره کهــن به شــمار مــی رود. مراکز خرید، ســواحل 
دیدنی و معابد حیرت آور، افراد زیادی را به ســمت این 
سرزمین می کشانند. هر کسی با هر سلیقه ای می  تواند 
به تایلند ســفر کند. رفتار گرم و صمیمی ســاکنان آن 
نیز باعث می شود که توریســت ها برای سفر بعدی خود 
باز هم به این کشــور فکر کنند. جشنواره های مختلف و 
خوراکی های متنوع، تایلند را شــبیه به بهشــت جلوه 
می دهند.با وجود آن که این ســرزمین هر ساله میزبان 
عده زیادی از عالقه مندان اســت؛ اما نکاتی درباره کشور 
یاد شده وجود دارد که کمتر کسی از آن ها آگاهی دارد. 
نام واقعی »بانکوک« از کلماتی با ریشــه های زبان پالی 
و سانسکریت تشــکیل شده اســت و معنای آن »شهر 
فرشته ها، شــهر جاودانه ها، شــهر فوق العاده ۹ جواهر، 
محل حکومت پادشــاه، شــهر کاخ های سلطنتی، خانه 
خدایان مجســم، تفسیر می شود. نام »ســرزمین آزاد« 
برای این کشور مناسب به نظر می رسد، زیرا تایلند تنها 
کشور در جنوب شرقی آسیاست که هیچ قدرت خارجی 
نتوانســته آن را مســتعمره کند. تایلند بیش از ۱۴۰۰ 
جزیره در قلمروی خــود دارد و پوکت بزرگترین جزیره 
آن به شــمار می رود. تایلند بزرگترین مجسمه طالیی 

بودا را در اختیار دارد. این مجســمه بیش از ۵/۵ تن وزن 
دارد و در معبد »وات ترامیت« بانکوک واقع شده است. 
آسمان خراشی چند منظوره به نام »ماها ناخون« که در 
شهر بانکوک واقع شــده، با ۳۱۴ متر ارتفاع و دارا بودن 
77 طبقه، بلندترین ســازه کشــور تایلند محسوب می 
شود. قبل از قرن بیســتم، برای مدت زمانی کوتاه تمام 
مردم و حتی پادشاهان راهبه های بودایی بودند. جزیره 
کوپنگان در خلیج تایلند واقع شــده و در استان سورات 
تانی در جنوب شرقی این کشور قرار دارد. این منطقه به 
خاطر جشن ساالنه »ماه کامل« که در ساحل »هاد رین« 
برگزار می گردد، شــهرت زیادی دارد و مکانی مناســب 
برای »بک پکر ها« )افرادی که تنها با یک کوله پشــتی 
سفر می کنند( به شمار می رود. نیز از بانکوک پایتخت 
تایلند، با نام »ونیز شرق« یاد شده است، زیرا ساختمان 
های اصلی این شهر بر روی چوب هایی که باالی رودخانه 
»چائو فرایا« قرار گرفته اند، ساخته شده اند. با این حال، 

بزرگتر شدن شهر سبب گشــته که کانال ها پر و 
صاف شــوند. نماد »گارودا« که نیمی انسان 

و نیمی عقاب اســت و از رامایانا حماسه 
باستانی هند گرفته شده، سمبل ملی 

و رسمی کشور تایلند به شمار می رود.
تایلند کالجی مخصــوص میمون ها 
دارد. میمون ها در این مکان آموزش 
می بینند و تمــام ترفندها و کارهای 

خیابانی مانند جمع آوری نارگیل را یاد 
می گیرند. این کشور همچنین میهمانی 

مخصوص میمون ها دارد که در آن حیوانات 
بامزه با ظــروف بزرگ میــوه و ســبزی پذیرایی 

می شوند. تایلند را می توان ســرزمین معابد نامید. این 
کشور ۳۵ هزار معبد دارد. اگر قصد دارید از آن ها بازدید 
کنید، باید از پوشیدن لباس های آستین کوتاه و یا بدون 
آستین پرهیز نمایید. تایلند به سرزمین فیل های سفید 
شهرت دارد، اما نباید انتظار داشته باشید که آن ها را همه 
جا ببینید. رنگ سفید تنها برای نشان دادن پاکی تایلند 
مورد استفاده قرار می گیرد. برنج عالوه بر آن که یکی از 
غذاهای اصلی تایلندی ها به شــمار می رود، مقدس نیز 
پنداشته می شود. باقی گذاشــتن برنج در بشقاب کاری 
کفر آمیز به شــمار رفته و پا گذاشتن بر روی آن نیز گناه 
محسوب می شود. »الماس آبی« به مجموعه ای از جرم 
های حل نشده که طی آن یک کارمند تایلندی در سال 

متعلق  جواهرات   ۱۹8۹
به خاندان آل سعود 

بــه ســرقت  را 
اطالق  بــرد، 

می گردد. 

حقایقی درباره »تایلند« که نمی دانید

بارگاه شمس تبریزی عارف نامی کشــور و دنیا همه ساله، خیل 
عاشقان عرفان اسالمی و ایرانی را به زیارت مزارش در شهرستان 
خوی می کشاند. شــمس الدین محمد تبریزی از جمله عرفای 
بزرگ و حکمای نامدار و شــوریده ای اســت که تأثیر شگفت و 
شگرفش در تاریخ حکمت و عرفان اســالمی، با ظهور بی بدیل 
مردی از تبار عاشــقان و عارفان یعنی موالنا محمد جالل الدین 
مولوی آشــکار می شــود؛ تا آن جا که موالنا در اشعارش خود از 
مالقات او حیران و وجود خویش را خیالی از خیاالت او می داند.  
برج شــمس تبریزی در عهد صفوی بر روی مزاری منسوب به 
شمس تبریزی در شمال غربی شــهر خوی در آذربایجان غربی  
ساخته شده و در محله امامزاده ســید بهلول واقع است. سطح 
بیرونی این مناره با شــاخ هایی از قوچ وحشی که شاه اسماعیل 
صفوی طی اقامــت ۴۰ روزه اش در کوه چله خانه خوی شــکار 
کرده بود، تزیین شده است. گفتنی اســت برج شمس تبریزی 

۳.۴۰ متر قطر داشته و مساحت آن نیز ۱۱ متر است.

مزار شمس تبریزی، میعادگاه 
نوروزی عاشقان عرفان

منطقه ریگ های یالن ، بی نظیرترین منطقه کویری کره زمین 
دربین سه اســتان کرمان ، سیستان و بلوچســتان و خراسان 
جنوبی قرارگرفتــه و با ارتفاعی بالغ بر۱۰۵۰ متر و وســعتی به 
اندازه ۵۲*6۲ کیلومتر می باشــد که البته فاقد پوشش گیاهی 
است. وجود بادهای سهمناک در این منطقه که در مدت زیادی 
از سال می وزند، همچنین نبود منابع آبی در گستره این منطقه 

اجازه رشد و نمو را از گیاهان سلب کرده است. 
تنها در قیف های ماســه ای پای قله ریگ - جایی که گیاهان تا 
حدودی از وزش باد در امان باشــند و رطوبت نسبی در ماسه ها 
وجود داشته باشد - می توانیم شــاهد رشد و نمو محدود جامعه 
گیاهی ماسه پسند، بخصوص بوته های نسی و درختچه های تاغ 
باشــیم. بر خالف چاله مرکزی لوت که کامال خالی از پوشــش 
گیاهی اســت، وضعیت در ریگزار یالن متفاوت است و پوشش 
گیاهی بســیار ضعیف و پراکنــده ای هر چند به ســختی قابل 

مشاهده است. 
این پوشش در نواحی شــمال انبوه تر و با حرکت به سمت مرکز 
کاهش محسوســی پیدا می کند. در نواحی مرکزی، پوشــش 
گیاهی در شیب پشــت به دشت یا در شــیب های شرقی قابل 
مشاهده است؛ ولی در شیب های رو به دشت هیچ گونه پوششی 
قابل مشــاهده نیســت. علت این امر وجود رطوبت بیشــتر در 
بادهای جنوب غربی اســت که باعث ایجاد پوشــش گیاهی در 
ضلع شرقی تپه ها شده اســت. در مناطق جنوبی و امتداد ریگ 
یالن تا منطقه کلوت، پوشــش گیاهی به مراتب انبوه تر و دارای 

تنوع بیشتری است.

ریگ های یالن؛ 
بی نظیرترین منطقه کویری
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حصر وراثت
1/25  آقای محمد قزلباش دارای شماره شناســنامه 15040  به شرح 
دادخواســت به کالسه 51/96 از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ایران قزلباش فرزند 
محمد به شــماره شناســنامه 17336 در تاریــخ 96/1/7 در اقامتگاه 
دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- بی بی جرقویی فرزند محمد تقی، ش.ش 26 صادره از خوانســار 
) مادر متوفــی( 2- محمد قزلباش فرزند محمد جــواد، ش.ش 15040 
صادره از خوانســار )پدر متوفی(. متوفی ورثه دیگــری ندارد.  اینک 
 با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او 
 می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی 
است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. 
م الف: 5 شعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف خوانسار) 146 کلمه، 2 

کادر(  
حصر وراثت

1/30  خانم زهرا مظاهری دارای شــماره شناسنامه 18437  به شرح 
دادخواســت به کالسه 57/96 از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نبی اله مظاهری فرزند 
قنبرعلی به شــماره شناســنامه 157 در تاریخ 95/12/23 در اقامتگاه 
 دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- امید مظاهــری فرزنــد نبــی الــه، ش.ش 1220042048 صادره 
 از خوانســار )پســر متوفی( 2- دانیــال مظاهــری فرزند نبــی اله، 
ش.ش 1220112550 صادره از خوانســار )پســر متوفی( 3- زهرا 
مظاهری فرزند عباسعلی، ش.ش 18437 صادره از خوانسار )همسر 
متوفی( 4- قنبرعلی مظاهــری فرزند قربانعلــی، ش.ش 6 صادره از 
فریدن) پدر متوفی( 5- خدیجه احمدی ماربری فرزند ســید رســول، 
ش.ش 12 صادره از فریدن) مادر متوفی(. متوفی ورثه دیگری ندارد.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او 
می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی 
 است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد.

 م الف: 7 شــعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف خوانسار) 183 کلمه، 
2 کادر(  

تحدید حدود اختصاصی
1/23 شــماره صادره : 1396/43/350890 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششــدانگ یکبابخانه پالک شــماره 3342 فرعی مجزی شده از پالک 
25/846 واقــع در بخش 14 ثبــت اصفهان که به موجب رای شــماره 
139560302025016531 مــورخ 1395/06/31 هیــات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی به نام ســید مهدی لوح موســوی فرزند ســید احمد مفروز 
 و به نامــش در جریان ثبت اســت، به عمل نیامده اســت. اینــک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 1396/02/12 ساعت 9 
صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا بــه موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این 

آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
 پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 1396/01/19 م الف: 717 رئیس 
 منطقــه ثبــت اســناد و امــالک غــرب اصفهــان) 164 کلمــه، 

2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

1/21 شــماره صادره : 1396/43/348786 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 1153 فرعی از 13/131 واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت 
غرب اصفهان به  نام مرتضی جان نثــاری الدانی فرزند محمدرضا و 
شرکا  مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یک شــنبه 
مورخ 1396/02/10 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
 تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشار: 1396/01/19 
م الف: 627 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 157 کلمه، 

2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

1/28 شــماره صادره : 1395/43/346966 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شــماره 32/1139 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی  به  نام محمود محمدی فرزند عباسعلی در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یک شنبه مورخ 1396/02/10 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
 آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در

 این آگهــی در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشار:شنبه 1396/01/19 م الف: 
 40462 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهــان) 141 کلمه، 

2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

1/26 شــماره صادره : 1396/43/349055 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره 2094 فرعی از 36/338 واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 
ثبت غرب اصفهان  به  نام عبداله سیراک فرزند حسن مفروز و در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز یک شنبه مورخ 1396/02/10 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد. تاریخ انتشار: 1396/01/19 م الف: 130 رئیس منطقه ثبت 
اسناد و امالک غرب اصفهان) 154 کلمه، 2 کادر(  

مفاد آراء
1/27 آگهي موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره 

ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک خوروبیابانک تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشــند  میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه  اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامــالک خوروبیابانک 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضایــی تقدیم نمایند بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
1- راي شــماره  139560302029000169مــورخ 95/11/30  
هیات، آقای حسین ســلمان فرزند عبدالحسین به شــماره شناسنامه 
1240005271 صــادره از حــوزه ســه نائیــن بــه شــماره ملــی 
1240005271در شــش دانــگ زمین محصــور با بنــای احداثی  به 
مساحت 132/10 متر مربع مفروز و مجزی شده از قسمتی از پالک  5  
اصلی واقع در شهر خور بخش 5  ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی 

مع الواسطه ازمالک رسمی آقای محمد امینی فرزند یحیی
2- راي شــماره  139560302029000170 مورخ 95/11/30  هیات، 
خانم نیره رحمانی  فرزند  حسنقلی به شماره شناسنامه 145 صادره 
از حوزه 3نایین به شماره ملی 5409979265 ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 202/80 مترمربع مفروز ومجزا شــده از  قسمتی از پالک 
 5 اصلی واقع در شــهرخور بخــش 5  ثبت خوروبیابانــک  خریداری
  عادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی آقای محمــد امینــی فرزند

 یحیی
3- راي شــماره  139560302029000171  مورخ 95/11/30  هیات، 
موقوفه حاج حسین رشــیدی به تولیت آقای محمدرشیدی به شماره 
شناسنامه 94 صادره از حوزه سه نایین به شماره ملی 5409714555 
ششدانگ یکباب مغازه به  مســاحت 29/36 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از قسمتی از پالک یک اصلی واقع در شهر خور بخش 5 حوزه ثبت 
خوروبیابانک خریداری عادی مع الواســطه ازمالک رسمی آقای علی 

اکبر افسر یغمایی فرزندعلی اصغر 
4- راي شــماره  139560302029000172  مورخ 95/11/30  هیات، 
آقای عطااله ایرجی فرزند حسن به شــماره شناسنامه 95 صادره از 
خوروبیابانک  به شماره ملی5409728416 ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 379/32  متر مربع مفروز و مجزی شــده از قسمتی از پالک 
شماره یک اصلی واقع شهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک خریداری 
عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی فرزندعلی 

اصغر

5- راي شــماره  139560302029000173  مورخ 95/11/30  هیات، 
آقای مجتبی هنری فرزند ابراهیم به شــماره شناسنامه 133  صادره 
از حوزه سه نائین به شــماره ملی 5409731808 ششدانگ یک قطعه 
زمین بــا بنای احداثــی به مســاحت 429 مترمربع  مفــروز و مجزی 
شده از قســمتی از پالک 3631 اصلی واقع در شهر خور بخش 5  ثبت 
خوروبیابانک خریــداری عادی مع الواســطه ازمالک رســمی آقای 

ابوالحسن یغمائی فرزند عبدالکریم
6- راي شــماره  139560302029000174  مورخ 95/11/30  هیات، 
خانم سکینه پارساء  فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 51 صادره 
خوروبیابانک به شــماره ملی 5409702034 مالک  سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت شــش دانگ 417 متر مربعمفروز و 
مجزی شده از قسمتی از پالک شماره 3631 اصلی واقع در شهر خور 
بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی 

آقایابوالحسن یغمائی فرزند عبدالکریم
 7- راي شــماره  139560302029000175مــورخ 95/11/30  
هیات، آقــای ابراهیم هنری فرزند علی اصغر به شــماره شناســنامه 
25  صادره از خوروبیابانک  به شــماره ملی 5409696263مالک  سه 
 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت شش دانگ 417 متر

 مربع مفروز و مجزی شــده از قسمتی از پالک شــماره 3631 اصلی 
 واقع  در شــهر خور بخــش 5 ثبــت خوروبیابانک  خریــداری عادی
  مــع الواســطه ازمالــک رســمی آقایابوالحســن یغمائــی فرزنــد

 عبدالکریم
8- راي شــماره  139560302029000176  مورخ 95/11/30  هیات، 
آقای اسماعیل اشــرف فرزند  حسن آقا  به شــماره شناسنامه 9850 
صادره از خوروبیابانک  به شــماره ملی 5409678265  ششــدانگ 
یکباب خانه به مساحت 253/50 متر مربع قسمتی از پالک شماره 3438 
اصلی واقع درقادرآبــاد چاهملک بخش 6 حوزه ثبــت خوروبیابانک  
 خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای عباسقلی گرجی فرزند

 غالمرضا
9- راي شــماره  139560302029000177 مورخ 95/11/30  هیات، 
خانم خدیجه امراللهی فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 111 صادره 
از حوزه ســه نائین به شــماره ملی 5409962567  مالک ششــدانگ 
یک باب خانه به مساحت 289/92  متر مربع قســمتی از پالک شماره 
 495 اصلی واقع در شــهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک خریداری 
 عــادی مــع الواســطه ازمالک رســمی آقــای یحیــی امینــی فرزند 

حسین
10- راي شماره  139560302029000178 مورخ 95/11/30  هیات، 
آقای علی صفار فرزند محمدرضا به شــماره شناســنامه 17 صادره 
از حوزه سه نائین به شــماره ملی 5409954238  مالک ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 485/55 متر مربع پالک شــماره 76 اصلی واقع 
 در شــهر فرخی بخش 6 حوزه ثبــت خوروبیابانک خریــداری عادی 
 مــع الواســطه ازمالــک رســمی آقــای سیدمحمدســیدی فرزنــد 

سیدحیدر
تاریخ انتشار نوبت اول :   19 / 1396/01
تاریخ انتشار نوبت دوم :   03 / 1396/02

م الف: 405 محمد علی بیطرف رئیس ثبت خوروبیابانک

پیشنهاد سردبیر:
راه آهن باید از چهارمحال   و بختیاری عبور کند

با مسئوالن

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذاران در چهارمحال و 
بختیاری با جدیت در سالجاری پیگیری می شود، اظهار 
داشت: برای توسعه بیشتر استان چهارمحال و بختیاری 
به دنبال جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی هستیم.

وی عنوان کرد: توســعه چهارمحال و بختیاری با ورود 
سرمایه گذار بخش خصوصی محقق می شود.

تاکید کرد: این استان ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری 
دارد که باید از این ظرفیت ها در مســیر توســعه این 
استان بهره برد.وی عنوان کرد: هم اکنون نرخ مشارکت 
اقتصادی در این استان افزایش یافته است و بیانگر شتاب 

گرفتن توسعه این استان است.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری تاکیــد کرد: بخش 
گردشگری از ظرفیت های مهم این استان است که باید 
از این ظرفیت ها برای توسعه بیشتر استان استفاده کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

جذب سرمایه گذاران با 
جدیت پیگیری می شود

مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحال وبختیاری از معرفی ویژه
18 شهردار و دهیار متخلف و بی توجه به بحث مدیریت پسماند و 

دفن غیر اصولی زباله ها به مراجع قضایی استان خبر داد.
شــهرام احمدی افزود: سال گذشــته 821 مورد مکان یابی دفن 
زباله خانگی در استان انجام شد و 181 اخطاریه کتبی به دهیاری 
ها و شــهرداری های متخلــف در زمینه دفن غیر بهداشــتی و 

نامناسب زباله صادر شد.
وی از اجرای 979 مــورد پایش از مراکز پســماند و دفن زباله در 
استان در ســال گذشــته خبر داد و گفت: پایش از مراکز پسماند 
در اســتان 35.2 درصد نسبت به مدت مشابه ســال 94 افزایش 

داشته است.
احمدی از راه اندازی نخستین مرکز بازیافت زباله خانگی در مرکز 
استان خبر داد و گفت: عملیات اجرای این مرکز با همکاری بخش 
خصوصی آغاز شده و پیش بینی می شــود تا پایان سالجاری این 

مرکز فعال شود.
وی با اشــاره به اهمیت کمپوســت و جمع آوری زباله های تر در 
اســتان افزود: همزمان با روز طبیعت با مشارکت بخش خصوصی 
در پویش تبدیل سبزه ها به کمپوســت، 8 تن سبزه توسط مردم 

شهرستان شهرکرد جمع آوری شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان چهارمحال وبختیاری 
گفت: هم اکنون روزانه 725 تن و ساالنه بیش از 264هزار و 368 

تن زباله خانگی در استان تولید می شود.

18 شهردار متخلف چهارمحالی
 به مراجع قضایی معرفی شدند

حجت االســام والمســلمین نکونام با بیان اینکه امروز 
دشــمن به برخی ها در داخل امید بســته اســت، افزود: 
عده ای بــه راحتــی دارند همه چیــز را تحویــل بیگانه 
و مســتکبران می دهنــد، بــا کمــال تأســف بدترین و 
بی پرواترین حرکت به سمت دشمن در این مقطع صورت 
گرفته است. دغدغه اصلی همه ما باید تاش برای صیانت 

از اسام عزیز و نظام اسامی باشد.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: شما 
به عنوان ناظران بر انتخابات رســالت بزرگــی را بر عهده 
دارید و از اموری که هم خودتان و هم تمام مجریان دیگر 
انتخابات را به آن دعــوت و تاکید می کنــم، امانت داری 

است.
نکونام خاطرنشان کرد: شــما می خواهید با برگزاری یک 
انتخابات سالم و درست که با رعایت عدالت و امانت داری 
تحقق پیدا می کند، حافظ نظام اســامی و صیانت کننده 

از نظام اسامی باشید.
وی با تأکید بــر این که اعضــای هیئت هــای نظارت بر 
انتخابات بایــد بی طرف باشــند، تصریح کــرد: اقتضای 
وظیفه و اقتضای ایمانی، اخاقی و قانونی شــما بی طرف 

بودن در انتخابات و جلوگیری از برگزاری انتخابات ناسالم 
و مراقبــت و جلوگیــری از خیانت احتمالی کســانی که 

بخواهند در رأی مردم دخل و تصرف کنند.
نماینده ولی فقیــه در چهارمحال و بختیــاری صیانت از 
نظام جمهوری اسامی به وســیله خنثی کردن توطئه ها 
و مکرهای دشمن را یکی از عمیق ترین و مهم ترین مسائل 
امروز برشــمرد و گفت: امروز دشمن به برخی ها در داخل 
امید بســته و در چنین شــرایطی باید به جامعه و مردم 
بیداری، هوشــیاری و توجه و بصیرت داده شــود چرا که 
اینجا مســئله صیانت و حفاظت از نظام اسامی و والیی و 

رهاندن کشور از شّر استکبار و طواغیت مطرح است.
نکونام ادامه داد: مگر می شود کســی مؤمن باشد و ایمان 
به خدا و پیغمبر داشته باشــد و زیر چتر والیت الهی قرار 
بگیرد ولی نگاه به بیرون و اســتکبار داشته باشد، بنابراین 
شما عاوه بر این که مســئولیت برگزاری سالم انتخابات 
را بر عهــده دارید، موظف هســتید در برابــر توطئه ها و 
مکرهای طواغیت و دشمنان بیرونی بایستید و مکر آن ها 
را با بصیرت و هوشیاری بخشــی به جامعه خنثی کنید و 

شیطنت آن ها را به خودشان برگردانید.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه عده ای به راحتی دارند همه 
چیز را تحویل بیگانه و مســتکبران می دهند تصریح کرد: 
در مقاطــع مختلــف حرکت هایــی بــه ســمت بیگانه 
وجود داشــته اما با کمال تأســف بدترین و بی پرواترین 
حرکت به سمت دشــمن، در این مقطع صورت گرفته و 
خسارت هایش کم نبوده و هنوز مانده تا پرده ها کنار برود 
و مردم عمق خســارت های این مرحلــه از امور را متوجه 
بشوند و آیندگان باید بفمهند چه بایی در اثر این حرکت 

به سمت دشمن برسرشان آمده است.
نماینده ولی فقیــه در چهارمحال و بختیــاری بیان کرد: 
مســئله و دغدغه اصلی همه ما باید تاش برای صیانت از 
اسام عزیز و نظام اسامی باشــد بنابراین نمی توانیم در 
برابر این حرکت ها و توطئه ها بی تفاوت و ساکت باشیم که 
برخی ها هرجور دلشان می خواهد عمل کنند و هر بایی 
که می خواهند بر ســر مردم بیاورنــد و انحرافات فکری 

ایجاد کنند.
نکونام خاطرنشــان کرد: جالب این اســت که وقتی پای 
صحبت بعضی از ایــن آقایان می نشــینیم از یک طرف 
می گویند مردم بصیر هســتند و خوب می فهمند که چه 
کارهایی انجام شــده و اقدامات ما را از شیوه های مختلف 
به ویژه شــبکه های اجتماعی رصد می کننــد اما از طرف 

دیگر می گویند یک عده دارند مردم را فریب می دهند.
وی خطاب به اعضــای هیئت های نظارت بــر انتخابات 
افزود: شما در عین حال که بر قانو ن مند کردن  کارهایتان 
و انجام رسالت قانونی و دور کردن صندوق های انتخابات 
از مکرها، توطئه هــا و خیانت ها و صیانت تمــام عیار به 
انتخابات بخشیدن تاش و کوشــش فراوان دارید عاوه 

بر آن باید نگهبــان تمام 
عیار نظام اســامی و ناظر 
بر همــه امور بــه معنای 
واقعــی کلمه نیز باشــید 
و بــه جامعه بصیــرت و 

هوشیاری بدهید.
در  ولی فقیــه  نماینــده 
چهارمحــال و بختیــاری 
از  بهره گرفتن  بر ضرورت 
فرصت حضور در ماه رجب 
برای انجام درست وظایف 
تأکید کرد و گفــت: باید 
از خدا و مــاه رجب کمک 
گرفت زیرا مــاه رجب ماه 
معنویت و تقــوا و اخاص 
است و اگر بصیرت درست 
داشــته باشــیم و وظایف 

را به درســتی انجام بدهیــم حتما به برکــت ماه رجب و 
شستشو دادن دل و درون از پلیدی ها و ناپاکی ها و بر مدار 

معنویت و تقوا حرکت کردن این امور محقق خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

استحکام پایه های نظام اسالم یکی از 
رسالت های هیئت نظارت بر انتخابات

نماینده مردم شهرکرد در مجلس با اشــاره به ضرورت 
اجرای طرح اولیه راه آهن گفت: خط راه آهن باید از مرکز 

استان عبور کند.
اردشیر نوریان اظهار داشت: خط راه آهن در صورتیکه مرکز 
استان را به خوزستان که در این بین از شهرستان های دیگر 
شامل کیار، اردل و لردگان نیز عبور می کند، وصل نکند 

تأثیری در توسعه استان ندارد.
وی افزود: خط راه آهن باید براساس طرح اولیه که از مرکز 

استان عبور می کند، اجرا شود.
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس با اشاره به 
در پیش بدن انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: با توجه 
به شرایط جهانی باید زمینه انتخات با نشاط و پرشور و با 

حضور حداکثری مردم فراهم شود.
نوریان با اشاره به انتخابت شوراها خاطرنشان کرد: زمینه 
انتخابات پرشور، در صحت و ســامت و موثق در استان 
فراهم تا زمینه ورود افــراد متخصص، دارای صاحیت و 

باانگیزه به شوراهای شهر و روستاها فراهم شود.
وی با اشاره به عملکرد ضعیف برخی از مدیران استان گفت: 
باید کسانی عهده دار مدیریت در استان شوند که از تخصص 

کافی و تعهد برخوردار باشند.

مرتضی خلیلی سرپرست شبکه بهداشت و درمان سامان گفت: با 
اجرای طرح بسیج سامت نوروزی، 3 هزار و 13۰ کیلوگرم انواع 
مواد غذایی، بهداشتی و آرایشــی غیر قابل مصرف و فاسد در این 

شهرستان جمع آوری و معدوم گردید.
وی افزود: این میزان در بازرسی اکیپ های دو و سه نفره بازرسین 
و کارشناسان بهداشــت از 5۰۰ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی، 
آرایشی و بهداشــتی، شیرینی سراها، رســتوران های بین راهی، 

آرایشگاه های زنانه و مردانه و اماکن عمومی جمع آوری شد.
خلیلــی اضافه کرد: به دنبــال این معدوم ســازی 17 متخلف به 
مراجع قضایی معرفی شــدند و تعداد 2۰۰ اخطاریه کسبی صادر 

گردید.
ســامان )مرکز شهرســتان ســامان( در فاصلــه 22 کیلومتری 

شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

معدوم سازی بیش از ۳ تن مواد 
غذایی و آرایشی فاسد

حجت االسام والمسلمین محمدعلی نکونام در همایش مشترک اعضای هیئت های نظارت بر انتخابات اظهار داشت: استحکام پایه های 
نظام اسامی با برگزاری یک انتخابات درست و ناامیدکردن دشمن 2 رسالت مهم هیئت های نظارت بر انتخابات است.

مسئله و دغدغه 
اصلی همه ما باید 

تالش برای صیانت 
از اسالم عزیز و 

نظام اسالمی باشد 
بنابراین نمی توانیم 

در برابر این حرکت ها 
و توطئه ها بی تفاوت 

و ساکت باشیم

نماینده مردم شهرکرد در مجلس:

راه آهن باید از چهارمحال
 و بختیاری عبور کند
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پیشنهاد سر دبیر: 
فوتبال روی بدش را به ما نشان داد

منهای فوتبال

مربی تیم   ملی کاراته در گفت وگو با ایســنا، درباره سطح 
کمی و کیفی رقابت ها بیان  کــرد: رقابت های کاراته وان 
دوبی از نظر کمیت نسبت به دو کاراته وان فرانسه و هلند 
متوســط بود و تعداد شــرکت کنندگان کم تــری در آن 
حضور داشتند، اما از نظر ســطح کیفی با توجه به حضور 
قهرمانان موجود از کشــورهای مطرح و هم چنین حضور 

تیم   ملی ایران در حد قابل قبولی بود.
شهاب ســلطانی در ادامه  به ارزیابی عملکرد ملی پوشان 
پرداخت و بیان  کرد: در ســنگین وزن ســجاد گنج زاده 
هم چون گذشــته عملکرد قابل قبولی را از خود ارائه داد 
 و با بــه نمایش گذاشــتن کومیته هــای بی عیب و نقص 
مدال طال را از آن خــود کرد و به جــرات می توان گفت  
گنج زاده، برترین سنگین وزن دنیا است. سامان حیدری 
عملکرد متوســطی را از خود به نمایش گذاشت، در وزن 
۸۴ کیلوگرم پورشــیب مســابقات خوبی را بــه نمایش 
گذاشــت و در دیدار با حریف ژاپنِی خود مســائل داوری 
نیز تاثیرگذار بود. حســن بیگی و احمدی نیــز در اوزان 
 ۷۵ و ۶۷ کیلوگرم عملکرد ضعیفــی را از خود ارائه دادند. 
حسن بیگی عملکرد مناســبی را نداشــت، هر چند که 
رقابت های وزن ۷۵ کیلوگرم نیم ســاعت زودتر از برنامه 

اعالم شده آغاز شد و همین باعث شد که او نتواند کومیته 
خوبی را ارائه دهد و من نیز همان جــا به او گفتم که یک 
قهرمان حرفه یی باید آمادگی هر گونه اتفاقی را داشــته 

باشد و بتواند کومیته  خود را کنترل کند.
 او در ادامــه  به مهدی زاده اشــاره و خاطرنشــان کرد: در

۶۰ کیلوگرم امیر مهــدی زاده را در اختیار داشــتیم که 
یکی از برترین کاراته کاهــای وزن ۶۰ کیلوگرم در جهان 
اســت. بعد از رقابت های جهانی اتریش کاراته وان دوبی 
اولین تاتامی رسمی بود که او در آن حضور پیدا می کرد و 
عملکرد قابل قبولی را نیز داشت و مدال برنز را کسب کرد. 
البته در مسابقات در نیمه نهایی اشــتباه هایی داشت که 

منجر به باختش شد.
سلطانی در پاسخ به این سوال که سعید احمدی نتوانست 
نتیجــه  خوبی را کســب کند، اظهــار کــرد:  احمدی از 
کاراته کاهای خوب است و در جهانی فرانسه نایب قهرمان 
جهان نایب قهرمان شــد. او بعد از رقابت های فرانسه در 
جهانی آلمان و اتریش نتایج خوبی را کســب نکرد و شاید 
یکی از دالیل کســب نتایج ضعیف وزن او باشد. احمدی 
آمادگی بدنی خوبی دارد ، امــا در روزهای پایانی کاهش 
وزن و رســیدن به ســر وزن مقداری از عملکــرد فنی او 

کاسته می شــود و همین باعث می شــود تاثیر منفی در 
کومیته هایش داشــته باشــد، چرا که بعد از رقابت های 
جهانی فرانسه در مســابقات اتریش و هم چنین آسیایی 
در وزن خودش عملکرد رضایت بخشــی نداشــت، اما در 
کومیته های تیمی که یک فاصله زمانی وجود دارد و بدن 
به حالت طبیعی بــاز می گردد کومیته هــای خوبی اجرا 

کرده و توانمندی های خوب خودش را نشان داده است.
مربی تیم   ملی درباره مســابقات پیش روی کشــورهای 
اســالمی نیز، بیان  کرد: رقابت های کشورهای اسالمی به 
دلیل این که همانند مسابقات آسیایی و المپیک محسوب 
می شود و مدال ها برای کشــورها مهم هستند به همین 
دلیل جو سنگینی در رقابت ها حاکم است و باید در مدت 
زمان باقی  مانــده تا این رقابت ها برنامه ریزی درســتی را 

برای کســب نتایج خوب 
داشته باشــیم. او در ادامه  
 افزود: کاراتــه وان دوبی 
بــاز خــورد خوبــی را از 
عملکــرد ملی پوشــان به 
کادر فنــی داد و با توجه 
بــه همیــن موضوع هــا 
تمرینات را انجام خواهیم 
داد تا ان شــاء اهلل با کسب 
مدال های طال رقابت های 
کشــورهای اســالمی را 

پشت سر بگذاریم.
مربی تیــم   ملــی کاراته 
حمایت های  بــه  ایــران 
وزارت ورزش و جوانــان 
و کمیتــه ملــی المپیک 
اشــاره و خاطرنشان کرد: 
در  کاراتــه  فدراســیون 

سالی که پشت سر گذاشته شــد توانمندی های خود را به 
جامعه کاراته، مردم و وزارت ورزش و جوانان نشــان داد و 
درخواســت جامعه کاراته از کمیته ملی المپیک و وزارت 
ورزش و جوانان حمایت مالی از کاراته است. البته این به 
این معنا نیســت که پول را در جیب ما قرار دهند. همین 
که اردوها به طور منظم و در محل مناســب برگزار شود 
و حقوق مناسب به ملی پوشــان تعلق گیرد، قول خواهم 
داد که کاراته ایران هم چون جهانی اتریش نتایج خوبی را 

کسب خواهد کرد.

مربی تیم ملی کاراته:

وزارتورزشحمایتکند،کاراتهنتایجخوبیمیگیرد

کمیته اســتیناف فدراسیون جهانی 
فوتبــال )فیفا( رســما اعالم کرد 
که فرجــام خواهــی و اعتراض 
ســعود المهندی، نایب رییس 
فدراســیون فوتبال قطر قبول 
شــده و محرومیت یک ساله و 

جریمه اش بخشیده شده است.
قضیــه از آن جایی شــروع شــد که 
المهندی، رقیب اصلی علی کفاشــیان، نائب رییس فدراسیون 
فوتبال ایران، نامزد انتخابات AFC برای شورای فیفا بود و مهم 
ترین رقیب کفاشــیان برای این انتخابات بود ولی فیفا او را 2۴ 
ساعت مانده به برگزاری این انتخابات محروم کرد تا این جلسه 
به شــکل عجیبی بعد از 2۷ دقیقه از آغازش از ســوی اعضای 
AFC تحریم شود و از ۴۴ فدراسیون ۴2 فدراسیون از قاره کهن 
رای دادند که این انتخابات به تعویق بیفتد. ســعود المهندی، 
نائب رییس فدراســیون قطر و نایب رییــس AFC با توجه به 
نفوذ در اعضای کنفدراسیون فوتبال آســیا تاثیر زیادی در این 
آرای منفی داشــت. اعالم محرومیت المهندی 2۴ ساعت قبل 
از برگزاری این انتخابات غیرقانونی تلقی شده و به همین دلیل 
روســای ۴2 فدراســیون به برگزاری این انتخابات رای »نه« را 
دادند. فدراسیون کشــورمان نیز در این جلسه رای منفی داده 
بود تا این جلســه لغو شود.اکنون با بازگشــت المهندی به این 
انتخابات علی کفاشیان کار ســختی را پیش رو دارد تا بتواند بر 

یکی از 3 کرسی AFC در شورای فیفا تکیه کند.

وزیــر ورزش و جوانــان در حاشــیه 
برگــزاری دوی بین المللی پارس، 
خوشــبختانه  اظهارداشــت: 
از ســاعات ابتدایــی حضــور 
گســترده مردم و ورزشکاران را 
شــاهد بودیم و دوندگانی از ۴۰ 
کشــور جهان حضور دارند و شور 
و شــعف خوبی وجود دارد. مســعود 
ســلطانی فر  ادامه داد: نظم خوبی در برگراری مســابقه حاکم 
است. پس از اجرایی شــدن برجام که تعامل خوبی ورزش دنیا 
برای اعطای میزبانی با ما پیدا کرده است، امیدواریم با استفاده 
از این فرصت ظرفیت سایر کشــورها، بتوانیم ورزش همگانی و 
قهرمانی را توســعه دهیم. وزیر ورزش و جوانان در مورد اینکه 
قرار بــوده مســابقه مختلط برگزار شــود، گفــت: از ابتدا قرار 
نبود مســابقه اینطور برگزار شــود و چنین چیزی مطرح نبود. 
 وی که تپانچه شــروع را به صــدا درآورده بــود در پایان گفت: 
 برنامه ریزی می کنیم تا دوومیدانی کشــورمان در مســابقات 

بازی های آسیایی و المپیک 2۰2۰ نتایج خوبی بگیرد.

ســعید عزت اللهی و یارانــش در تیم 
آنژی روســیه کمــک1/۴ میلیون 
روبلی به خانواده هــای قربانیان 
انفجارهای تروریســتی متروی 
شــهر ســن پترزبورگ کردند. 
مدیــر  عبدوالیــف،  ســعید 
اجرایی باشــگاه آنژی روســیه 
بــه خبرگــزاری دولتی روســیه 
)تاس( گفت: بازیکنــان تیم فوتبال آنژی 
تاکنون یــک میلیــون و ۴۰۰ هزار روبل به صنــدوق کمک به 
خانواده های قربانیان انفجارهای تروریســتی دوشنبه گذشته 
متروی ســن پترزبورگ کمک کرده اند. مدیر باشــگاه آنژی در 
ادامه اظهار داشــت: کارمندان و بازیکنان باشگاه ضمن امضای 
دفتر یادبود قربانیان ایــن حمله تروریســتی و ابراز همدردی 
پذیرفتند که بخشــی از حقوق خود را به صنــدوق حمایت از 
خانواد  ه هــای قربانیان اختصاص دهنــد. در جریان انفجارهای 
تروریستی متروی شهر ســن پترزبورگ روسیه 1۴ نفر کشته و 
۴9 نفر زخمی شدند. تیم فوتبال آنژی روسیه سعید عزت اللهی، 
ملی پوش ایرانــی را در اختیار دارد وامــروز در چارچوب هفته 
بیست ودوم لیگ برتر روسیه در شهر ســن پترزبورگ میهمان 

تیم زنیت است.

مربی پرتغالی تیم فوتبال منچستریونایتد 
بر خالف انتظارات کار بسیار سختی 

را در این باشگاه آغاز کرده است.
 آقــای خــاص فوتبــال جهان 
در این فصــل در تیــم فوتبال 
منچستریونایتد هم رکوردهای 
خوب و هم رکوردهای بدی داشته 
اســت. ژوزه مورینیــو پرتغالی تا به 
اینجای فصل بدتریــن رکورد بازی های 
خانگی تیم منچســتریونایتد را بــه نام خود ثبت کرده اســت. 
مورینیو با تیــم جدیدش در این فصل در 1۶ بــازی اخیر خانگی 
تنها ۶ بار پیروز بوده اســت. آنها با توجه به تساوی های متعددی 
که در لیگ برتر انگلیس در این فصل داشته اند، از کورس قهرمانی 
عقب هستند و شرایط سختی را پشــت سر می گذارند. با توجه به 
این نتایج حتی شاید منچســتریونایتد موفق به گرفتن سهمیه 
بازی های لیگ قهرمانان اروپا هم نشــود. این در حالی اســت که 
تنها امید مربی پرتغالی و تیمــش قهرمانی در لیگ اروپا و گرفتن 

سهمیه است.            

 خبرناخوشایند برای فدراسیون ایران؛

رقیب اصلی کفاشیان در شورای 
فیفا تبرئه شد! 

سلطانی فر:

قرار نبود دوی پارس مختلط باشد

کمک عزت اللهی و یارانش به قربانیان 
انفجارهای تروریستی سن پترزبورگ

بدترین رکورد منچستریونایتد به 
مورینیو رسید!

رییس فدراســیون هندبال در مــورد انتخاب اعضای 
فدارسیون هندبال اظهار داشت: شرایط افراد مختلف 
در حال بررسی اســت و تالش می کنم تا با دقت نظر 
 باال بهتریــن نفــرات را انتخاب کنم. فکــر می کنم تا 
یک ماه آینــده جمع بندی ها انجام شــود و اعضا کار 
خود را آغاز کنند. علیرضــا رحیمی در خصوص اینکه 
کناره گیری میتــرا نوری از انتخابــات به نفع رحیمی 
چقدر می تواند به او کمک کند تا سمتی در فدراسیون 
بگیرد، خاطرنشان کرد: 1۰ نفر در انتخابات به نفع من 
کناره گیری کردند، اما مطمئن هستم هیچ کدام از آنها 
برای گرفتن مسئولیت این کار را نکردند. تمام نامزدها 
جایگاه باالیی دارند و بدون شک چنین انتظاری ندارند 
که چون انصراف داده اند، سمت بگیرند. به هر حال من 
تالش می کنم تا برای انتخاب همکارانم تمام موارد را 

در نظر بگیرم.
رییس فدراســیون هندبال بــا بیان اینکــه اولویت 
کارهایم اجرای تقویم فدراســیون است، گفت: یکی از 
مهمترین مشــکالت هندبال ایران نداشتن لیگی پویا 
است. به عقیده من فدراســیونی که لیگ منظم و پویا 
ندارد، باز یا بســته بودنش فرقی با هــم ندارد. گرفتن 
پخش تلویزیونی و حضور هواداران در سالن ها موجب 
جذابیت رقابت ها خواهد شد و از طرفی موجب می شود 
که قرارداد بازیکنان هم باال برود. رحیمی با اشاره به گله 
برخی ملی پوشان از شرایط مالی لیگ ایران، افزود: به 
هر حال بازیکنان حق دارند، اما ما به عنوان فدراسیون 
نمی توانیم به باشــگاه ها اجبار کنیم کــه قراردادها را 
افزایــش دهند. بدون شــک اگر ســطح رقابت ها باال 
برود، بازی ها از تلویزیون پخش شــود و عالقمندان به 
سالن ها بیایند شرایط متفاوت خواهد شد. وی درمورد 
 ادامه فعالیت کمیتــه فنی و انتخاب ســرمربی برای 
تیم ملی عنــوان کرد: با چند گزینــه خارجی در حال 
مذاکره هســتیم، اما هنوز به جمع بندی نرسیده ایم. 
بدون شــک تالش خواهیم کرد تا با بهترین مربی به 
توافق برســیم. درمورد کمیته فنی هم باید بگویم که 
باید شــرایطش را بررســی کنم؛ حتی امکان دارد که 
این کمیته به کار خود ادامه ندهد. تمام این موضوعات 

بستگی به خروجی و بررسی های نهایی دارد.
رییس فدراســیون هندبال عنوان کرد: بــه نظر من 
فدراســیونی که بتواند تقویمش را به درستی و کامل 
اجرا کند موفق خواهد بود، چرا که تمام موارد در تقویم 

فدراسیون ها آمده است.  

رحیمی:

فدراسیونی بدون لیگ پویا، 
بود و نبودنش فرقی ندارد

تیم ملی کاراته مردان و زنان ایران فروردین ماه سال جاری در رقابت های کاراته وان دوبی حضور پیدا کرد و با 
کسب سه مدال طال و چهار برنز بر سکوی نخست رقابت ها قرار گرفت.

رونمایی از مجســمه رونالدو به دلیل شــباهت نه چندان زیاد آن باعث شده تا کاربران 
فضای مجازی به شوخی با آن بپردازند و حتی از استوک های رونالدو که دارای تصاویر 

این مجسمه است برای فصل بعد رونمایی کنند!

قاب روزدرحاشیه

 مهلتی که از سوی فدراسیون بین المللی شطرنج 
برای تکمیل جوایز نقدی مسابقات زنان جهان به 

ایران داده شده بود، این هفته به پایان می رسد.
چهلمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان 
جهان از 22 بهمن ماه با حضور ۶3 شــطرنج باز 
برتر جهان به میزبانی ایران و در تهران آغاز شــد 
و پس از 22 روز رقابت میان شــرکت کنندگان 
ایرانی و خارجی با قهرمانی نماینده کشــور چین 

به پایان رسید. 
برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان، 
هزینه های زیادی به دوش شــطرنج و مجموعه 
ورزش ایران گذاشــت  به طوری کــه از مجموع 
هزینه های این میزبانی بــزرگ، فقط ۴۵۰ هزار 
دالر هزینه جایزه نقدی ۶3 بازیکن شرکت کننده 
بود. این هزینه بایــد خیلی وقت پیــش از آغاز 
مسابقات در تهران به حساب فدراسیون جهانی 
)فیده( واریز می شــد اما مشکالت مالی و تامین 

نشدن این هزینه، پرداخت آن را تا آغاز مسابقات 
به تاخیر انداخت. فدراســیون شطرنج در جریان 
برگزاری سه هفته ای مســابقات زنان جهان در 
تهران، طی دو مرحله بــه ترتیب ۶۰ و 1۰۰ هزار 
دالر بابت جایزه نقــدی بازیکنان در اختیار فیده 
قرار داد. این فدراســیون طی مرحله ســوم هم 
بخش دیگری از جوایز نقدی مســابقات را تامین 
و پرداخت کرد اما هنوز مبلغــی را بابت میزبانی 
مسابقاتی که داشــته و جوایز نقدی آن به فیده 
بدهکار اســت. از مجموع ۴۵۰ هزار دالر جایزه 
نقدی مسابقات شــطرنج قهرمانی زنان جهان، 
فیده بابــت 1۸۰ هــزار آن هنوز از فدراســیون 
ایران طلبکار اســت. این مبلغ جدا از 1۷۵ هزار 
 دالری است که فدراسیون کشــورمان باید بابت 
هزینه های جانبی باقی مانــده به فیده پرداخت 
کند.در همین راستا مهرداد پهلوان زاده، رییس 
فدراسیون شطرنج در سفری که در ایام نوروز به 

یونان داشــت تا به عنوان خزانه دار شطرنج آسیا 
و عضو کمیتــه قوانین فیده در نشســت هیات 
رییسه فدراسیون جهانی شرکت کند، مذاکراتی 
با مســئوالن فیده انجام داد. نتیجه این مذاکرات 
مهلت دو هفتــه ای بود که فیده به ایــران داد تا 
بدهی خود را پرداخت کند. البته این مهلت فقط 
برای پرداخت بدهی باقی مانــده از جوایز نقدی 
مسابقات شــطرنج زنان جهانی )1۸۰ هزار دالر( 
است و قرار است مابقی بدهی شطرنج ایران از این 

میزبانی، طی فرصت های دیگر پرداخت شود.
در همین زمینه پهلــوان زاده در روزهای پایانی 
ایام نوروز )نهم فروردین مــاه( از پرداخت هزینه 
 جوایــز نقــدی مســابقات زنان جهانــی ظرف 
چند روز خبر داد اما با وجود گذشت بیش از یک 
هفته هنوز این هزینه پرداخت نشده در حالی که 
مهلت دو هفته ای فیــده هم طی همین هفته به 

پایان می رسد.

بعد از مذاکره با فدراسیون جهانی؛

پایان دو هفته مهلت شطرنج ایران برای پرداخت ۱۸۰ هزار دالر به فیده
شوخی جالب با رونالدو و مجسمه اش

اتفاق روز

الیک روز

نقل قول روز

فوتبال جهان

تیم فوتبال فوالد خوزســتان برخالف نیم فصل اول، نتایج خوبی 
در نیم فصل دوم نگرفته و در رده یازدهم قرار گرفته اســت.  پس 
از ناکامی فوالد برابر اســتقالل در هفته بیســت وپنجم، شایعات 
زیادی در این باشــگاه به گوش می رســد مبنی بر اینکه مدیران 
باشــگاه قصد ایجاد تغییرات در کادر فنی را دارند. نعیم سعداوی 
نتوانســته انتظارات را برآورده کرده و به همین دلیل صحبت های 
زیادی شــنیده و گفته می شــود یکی از گزینه های جانشــینی 
 این مربی، حسین فرکی اســت. فرکی با فوالدخوزستان قهرمان 
لیگ برتر شده و خودش هم دوست دارد با توجه به شرایط بدی که 
در سایپا می گذراند، به تیم ســابق خود بازگردد. باید دید واکنش 

مدیران فوالد و همچنین سایپا نسبت به این موضوع چیست.

بعد از اتفاقاتی که در حاشیه بازی استقالل و فوالد 
رخ داد و منجر به اخراج موقت نورافکن از تمرین 
اســتقالل و محرومیت او از بازی جلوی گسترش 
شــد، منصوریان تنبیه در نظر گرفته شده برای 
هافبک جوان تیمش را کافــی دید و طبق برنامه 
قرار بود که امیــد دوباره به تمرینات اســتقالل 
برگردد. این اتفاق در شرایطی رخ خواهد داد که 
خبرآنالین اعالم کرده عده ای منتقد تصمیم علی 
منصور برای برگرداندن نورافکن هستند. به نوشته 

این سایت، شنیده ها حکایت از آن دارد بعضی بازیکنان در محافل دوستانه شان می گویند اگر 
منصوریان واقعا چنین تصمیمی بگیرد، در آینده سنگ روی سنگ بند نمی شود.

بازیکن آلکمار و تیم ملی، از جمله بازیکنانی است 
که از خانواده اش فاصله زیــادی دارد و به همین 
خاطر اصال دوست ندارد آنها باخبر شوند مصدوم 
شــده اســت.  علیرضاجهانبخش در این باره به 
خبرآنالین گفت: »قبل از عید مصدومیت جزئی 
 داشــتم. چند روزی پایم درد می کــرد. مادرم

 می گفت چــرا تمرین نمی کنی؟ بــه او الکی و 
تلفنی گفتم مامان باشگاه به من استراحت داده 

است. به مادرم نگفتم که مصدوم شــده ام. راستش هیچ وقت به 
مادرم نمی گویم مصدوم شــده ام.« »خب یک وقتی فکر می کند 

که اتفاق بدی افتاده است. می دانید که مادرها حساس هستند.« 

مصدومیتم را از مادرم پنهان می کنماعتراض خاموش به بازگشت نورافکنفرکی در راه فوالد خوزستان
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درخواست جامعه 
کاراته حمایت 
مالی از کاراته 

است. البته این به 
این معنا نیست که 
پول را در جیب ما 

قرار دهند

پرســپولیس در لیگ شانزدهم شانس شکســتن یکی از رکوردهای 
بزرگ فوتبال ایران را دارد.  پرسپولیس با ۵9 امتیاز صدرنشین است 
و به واســطه اختالفی که با حریفان خودش ایجاد کرده، تا حدودی 
 قهرمانــی زودهنگامش را قطعی کرده اســت. تیــم برانکو در طول 
دو فصل اخیر نمایش خوبی داشــته و حاال در این فصل حتی فرصت 
این را دارد که یکــی از رکوردهای بزرگ تاریخ لیگ برتر را بشــکند.

رکورد کســب امتیاز که تاثیر ویژه ای در اقتدار تیم هــا دارد.   رکورد 
بیشــترین امتیاز در تاریخ لیگ برتر متعلق به ســپاهان و استقالل 
 اســت. زردهای اصفهان ) فصل ۸9-۸۸ و 91-9۰ ( و آبی های تهران 
) فصل 92-91( با ۶۷ امتیاز این رکورد را در اختیار دارند. این در حالی 
است که لیگ برتر به دلیل شانزده تیمی شدن، حاال می تواند رکورددار 

جدیدی را به خود ببیند.

ســرمربی تیم ذوب آهن پس از تســاوی یک بر یک تیمش مقابل 
 صنعت نفت گفــت: در روزی که تمام بازی را در اختیار داشــتیم و

 نفت آبادان فقط برای گل نخوردن آمده بود نتوانستیم پیروز شویم 
در حالی که برد کمترین حق ما بود.

مجتبی حســینی افــزود: در این بــازی  تیم برتر میــدان بودیم و 
موقعیت های گل زیادی را روی دروازه حریف ایجاد کردیم که دقیقا 
زمانی این موقعیت ها را از دســت دادیم یک گل بد دریافت کردیم. 
در واقع فوتبال روی بدش را به ما نشــان داد. سرمربی ذوب آهن در 
واکنش به این موضوع که این طور به نظر می رســد تیمش چندان 
برای پیروزی تالش نمی کند، یادآور شد: من این طور فکر نمی کنم. 
اگر ما موقعیت ایجاد نمی کردیم حرف شما درست بود اما دیدید که 

فرصت های گل زیادی را در این مسابقه از دست دادیم.

پرسپولیس برانکو؛ 2 
امتیاز تا شکستن رکورد 

فوتبال روی بدش را به 
ما نشان داد
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پیشنهاد سردبیر: 
مسائل زیست محیطی ، مهم ترین مشکل استان است

با مسئوالن

ساعات كار مراكز تفریحی ناژوان در 
فصل بهار اعالم شد

مدیرمنطقه 11 شهرداری خبر داد:

تکمیل خیابان سردار شهید تقی یار 
در نیمه اول سال جاری

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

اصفهان رتبه نخست كاهش تصادفات 
كشور در نوروز را به دست آورد

ساعات کار مراکز تفریحی ناژوان همچون آکواریوم، باغ پروانه ها، 
باغ خزندگان، باغ پرندگان و موزه پروانه اعالم شد.

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفت: ســاعات فعالیت آکواریوم 
ناژوان همه روزه از ساعت 8:30 صبح الی 20:30 دقیقه است.

حسن شــفیعی افزود: شــهربازی ناژوان هر روز از ساعت 16:30 
دقیقه تا 23 آماده استقبال از گردشــگران است. وی اضافه کرد: 
 باغ پرنــدگان هر روز نیز از ســاعت 8 صبح الــی 18:30 دقیقه ، 
باغ خزندگان و مــوزه صدف ها نیز از ســاعت 9 صبــح الی 20 
فعال است. مدیر طرح ســاماندهی ناژوان عنوان کرد: باغ پروانه 
 ها نیز همه روزه از ســاعت 9 صبح الــی 19 آمــاده پذیرایی از

گردشگران است.

مدیرمنطقه 11 شهرداری اصفهان اظهار کرد: عملیات اجرایی خیابان 
شهید ســردار تقی یار به طول 540 متر و عرض 26 متر و با اعتبار 10 
میلیارد ریال در دســت اجراست. رسالت با اشــاره به اینکه این پروژه 
تاکنون 60 درصد پیشرفت داشته اســت، افزود: احداث این پروژه در 
نیمه اول ســال جاری تکمیل می شــود. وی ادامه داد: آزادسازی این 

پروژه با اعتبار 42 میلیارد ریال تکمیل شده است.
رســالت با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه بیان کرد: برخي بناهاي 
قدیمي و فرســوده، خالي از ســکنه بوده و عالوه بر خطر آفرین بودن 
به مکاني براي تخلیه زباله و ضایعات و تجمع حشــرات موذی تبدیل 
شده است. وي عنوان کرد: در این راستا رفع خطر از خانه هاي فرسوده 
در بافت فرســوده که امکان ریزش داشــتند و محل ناامنــي را براي 

شهروندان به وجود آورده بود، در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در حاشــیه دیدار با اســتاندار 
اصفهان اظهار داشــت: فرماندهی انتظامی اســتان نوروز 96 را 
با موفقیت های خوبی آغاز کرد و توانســت با احداث ایستگاه های 
امنیت و ســالمت که کلید آن در کشور توســط این فرماندهی 
زده شــد در زمینــه کاهش تصادفــات فوتی به جایــگاه خوبی 
 دســت پیدا کرده و رتبه اول کاهش تصادفات کشــور را به خود

اختصاص دهد. عبدالرضا آقاخانی افزود: در داخل شهر با کاهش 
50 درصدی و در برون شهر با کاهش 29 درصدی تصادفات فوتی 
روبه رو بودیم و در مجموع راه های شــهری و برون شــهری نیز 
تصادفات فوتی استان 36 درصد نسبت به نوروز 95 کاهش پیدا 
کرد و این درحالی بود که میانگین کاهش تصادفات فوتی کشور 

در نوروز امسال 8 درصد بود.
فرمانده انتظامی استان اصفهان سال 95 را سالی پرفراز و نشیب 
برای پلیس اســتان توصیف کرد و اظهار داشت: در سال گذشته 
اقدامات خوبــی در برخورد بــا باندهای خالفــکاری و مجرمان 
حرفه ای انجــام گرفت و در زمینه اســترداد اموال مســروقه به 
مالباختگان و همچنین انهدام کانون هــای جرم و برخورد توزیع 

کنندگان مواد مخدر دست آوردهای خوبی به دست آوردیم.
وی یکــی از کارهای مهــم پلیس اســتان را آمــوزش مردم در 
خصوص آشنایی با تهدیدات و آســیب های اجتماعی عنوان کرد 
 و اظهار داشــت: در سال گذشــته کارشناســان ما با تعامل های 
صورت گرفته در مســاجد، مراکز علمی، کارگاه ها، دانشگاه ها و 
مدارس حضور یافته و به آموزش و ارائه هشدار های انتظامی برای 
مردم پرداختند که تاثیرات خوبی نیــز در افزایش آگاهی مردم و 
ارتباط بیشــتر آحاد جامعه با بدنه پلیس داشت. سردار آقاخانی 
افزود: ان شاءاهلل سال 96 با تحرک بیشتر در ماموریت های میدانی 
و صفی شروع خواهیم کرد چرا که احســاس می کنیم در برخی 
از مناطق و جغرافیای اســتان مردم در خصوص برخی مســائل 
امنیتی و انتظامی دغدغه دارند و قصد داریــم این این دغدغه ها 
را شناسایی کرده و بر اســاس آنها ماموریت های خود را اجرایی 
کنیم. وی مقابله با قاچاق کاال را از دیگــر برنامه های فرماندهی 
انتظامی استان در ســال 96 عنوان کرد و گفت: با توجه به تاثیر 
مبارزه با قاچاق در امنیت اقتصادی کشور به دنبال فرمایش مقام 
معظم رهبری و نامگذاری ســال 96 به نام سال اقتصاد مقاومتی، 
 تولید و اشــتغال طرح های خود در این زمینه را شدت بیشتری

خواهیم داد.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با بیان اینکــه مطمئنا نیروی 
انتظامی در موضــوع امنیت اقتصادی می تواند تاثیرگذار باشــد 
گفت: پلیس استان هم با آغاز سال 96 طرح های مبارزه با قاچاق 
کاال را با جدیت آغاز کرده اســت. وی موضوع مقابله با ســرقت، 
توزیع و مصرف مواد مخدر، ارتقــای امنیت اخالقی و اجتماعی و 
کاهش تصادفات را از دیگر دغدغه های مهم مردم اســتان عنوان 
کرد و اظهار داشــت: این موضوعات در دستورکار ویژه فرماندهی 
انتظامی اســتان قرار دارد و بــرای هریک از آنهــا ماموریت های 

میدانی تدارک دیده شده است.
ســردار آقاخانی در ادامه مهمترین ماموریت پلیس اســتان در 
ســال 96 را تامین امنیت انتخابات عنوان کرد و گفت: برای این 
رزمایش بزرگ تعــداد 11 هزار نیرو به کارگیری خواهند شــد و 
ســاز و کار یک انتخابات پرنشــاط، آزاد و امن و آرام فراهم شده 
 تا ان شــاء اهلل مردم با آرامش کامــل در پــای صندوق های رای

شرکت کنند. وی با تقدیر از حمایت و پشتیبانی مردم و مسئوالن 
استان از نیروی انتظامی گفت: امیدواریم بتوانیم با مشارکت مردم 
و دستگاه  ها ، امنیت کاملی را در ســال 96 که با امنیت انتخابات 

همراه است رقم بزنیم.

شهرداری

در آســتانه پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی 
شهر و روستا مشــخص شــد 5 عضو از اعضای فعلی 
شورای اســالمی شــهر اصفهان از حضور در انتخابات 
پیش روی این شــورا منصرف شدند. غالمرضا شیران، 
رییس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری 
اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان از ثبت نام برای 
کاندیداتــوری دور بعدی خودداری کــرد. همچنین 
عبدالرســول جان نثاری، رییس کمیســیون عمران، 
معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان نیز 
مایل به حضور مجدد در این شورا نبود و برای ثبت نام 

در انتخابات شوراها اقدام نکرد.
احمدعلی عاملی، رییس مرکز پژوهش های شــورای 
اســالمی شــهر اصفهان و کریم داودی، نایب رییس 
کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای 
اسالمی شــهر اصفهان نیز در دوره پنجم شورای شهر 

اصفهان حضور ندارند.
محمدرضا فالح، عضو کمیســیون فرهنگی، اجتماعی 
 و ورزشی شــورای اسالمی شــهر اصفهان نیز که برای 
 ثبت نام اقدام کرده بــود با مراجعه بــه فرمانداری از 

ثبت نام خود انصراف داد.

انصراف 5 عضو فعلی شورای 
شهر اصفهان از انتخابات

خبرعمران شهریشورا

استاندار اصفهان از دیدار با 
سفیر انگلیس خودداری كرد

پردیس بزرگ هنر به بوستان 
آبشار جانی دوباره می بخشد

معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان در حاشیه 
بازدید از روند اجرایی پردیس هنر آبشــار اظهار کرد: 
با احداث شهر رویاها حضور شهروندان برای گذراندن 
اوقات فراغت خود در شــهر بازی آبشار کم رنگ شد 
در این راستا شــهرداری تصمیم گرفت در این مکان 

یک پردیس هنر احداث کند.
ایرج مظفر با اشــاره بــه اینکه  تملــک پردیس هنر 
آبشــار ســال گذشــته انجام شــد، افزود: عملیات 
احداث پردیس هنر با مســاحت 70هــزار متر مربع 
 در دســت اجراســت و تا نیمــه اول ســال جاری

تکمیل می شود.
وی  با بیان اینکه احداث این پروژه تاکنون 25 درصد 
پیشرفت داشته اســت، اعالم کرد: برای اجرای این 
پروژه اعتبار 15 میلیارد تومــان از منابع و اعتبارات 
منطقه 6 پیش بینی شــده اســت. مظفر با اشــاره 
 به اینکــه در این مــکان طراحی ویــژه ای همچون 
فرش گل، برج آبنما، تراس هــا و باغچه های گل و...

پیش بینی شده است، بیان کرد: با اجرای این پروژه، 
پردیس هنر به ادامه بوســتان آبشــار متصل و این 

بوستان نیز احیا می شود.

یک منبع آگاه به ایرنا گفت: ســفارت انگلیس در تهران 
برای دیدار نیکالس هاپتون با رســول زرگرپور، استاندار 

اصفهان درخواست داده بود.
این درخواســت بــرای تعیین وقــت مالقــات در روز 
پنجشنبه ارائه شده بوده، اما رســول زرگرپور، استاندار 
اصفهان به دلیل موضع گیری هــا و اظهارات غیر اصولی 
و کینه توزانه مقامات انگلیس علیه جمهوری اســالمی 
ایران در جریان ســفر به کشــورهای عربی حوزه خلیج 
فارس درخواســت این ســفارتخانه را رد کرد.ترزا می، 
نخســت وزیر انگلیس که به عربستان ســفر کرده، روز 
چهارشــنبه در گفت وگوی اختصاصی با روزنامه الریاض 
عربستان از لشــکر کشــی و تجاوز آل ســعود به یمن 
حمایت کرد. وی گفته اســت: ایران ضــد منافع جامعه 
 جهانی و علیــه تحقق صلــح و ثبــات در منطقه عمل 
می کند و انگلیس از کشــورهای حاشیه خلیج فارس در 
 برابر دخالــت های ایران در کشــورهای منطقه حمایت 
می کند. نخســت وزیر انگلیس ادعا کــرد: فعالیت های 
ایران عامل بی ثباتی در منطقه اســت و مقابله با کارهای 
خصمانه ایران در لبنان، عراق، یمن، ســوریه یا منطقه 

خلیج فارس به اقدام دسته جمعی نیاز دارد.

مشاغل شهری 

مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهی مشاغل 
شــهری شــهرداری اصفهان گفــت: هفتــه آینده 
آزمایشــگاه تخصصی بازار گل و گیــاه همدانیان به 

صورت رسمی افتتاح می شود.
 اصغرکشــاورز راد اظهــار کرد: در ســال های اخیر 
در ایران بــه گل و گیاه نگاه ویژه ای می شــود که در 
این راســتا تولیدکنندگان به دنبال افزایش کیفیت 
تولیدات خود هستند. وی با اشاره به اینکه باید نحوه 
نگهداری گل و گیاه از ســنین پایین به افراد آموزش 
داده شــود، افزود: در همین راســتا آزمایشگاه گل و 
گیاه برای دانش آموزان مقطع تحصیلی دبســتان در 

بازار گل و گیاه همدانیان احداث شد.
مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهی مشاغل 
شهری شهرداری با اشاره به اینکه در این آزمایشگاه 
به دانش آموزان آمــوزش های علمــی و تخصصی 
در رابطه بــا کاشــت گل و گیاهان داده می شــود، 
خاطرنشان کرد: این آزمایشگاه تحت نظارت سازمان 

میادین است.
کشاورز راد بیان کرد: آزمایشگاه تخصصی گل و گیاه 
هفته آینده به صورت رسمی به بهره برداری می رسد.

 افتتاح آزمایشگاه تخصصی 
گل و گیاه در بازار همدانیان

دیدگاه

رسول زرگرپور در ادامه افزود: بانوانی که در سیستم اداری 
فعالیت کرده بایستی الگوهای مناســبی از سیره و زندگی 
عملی حضرت زهرا )س( بوده و در عفاف، حجاب، برخورد 
اسالمی و تکریم ارباب رجوع پیش قدم و الگو باشند. وی با 
اشاره به بیان برخی از مشکالت مطرح شده توسط بانوان در 
این جلسه اظهارکرد: حل مسائل باید در بستر سیستمی، 
منظم و چارچوب دار قــرار گرفته و با توجه بــه اینکه در 
سیستم اجرایی کشور نهادهایی برای بررسی این مشکالت 
وجود دارد باید این مســائل به مراجع مربوطه ارجاع داده 
شــده تا با ارائه ی راه حل و تبدیل شــدن به دستورالعمل 

بتوان مشکالت را برطرف کرد.
اســتاندار اصفهان در ادامه سال 96 را ســالی بسیار مهم، 
حیاتی و سرنوشت ســاز خواند و تصریح کرد:  4 انتخابات 
ریاست جمهوری، شوراهای اسالمی شهر و روستا و عشایر 
و انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی در استان 
اصفهان برگزار می شــود و از یک طــرف تکلیف مدیریت 
کالن کشــور برای 4 سال آینده توســط مردم با حضور در 
انتخابات ریاست جمهوری مشخص خواهد شد و از طرف 
دیگر مدیریت محلی شهرداری ها و دهیاری ها تعیین می 
شود. زرگرپور با بیان اینکه این انتخابات باید 4 خصیصه ی 

مهم را بیش از گذشته داشته باشد، گفت: برگزاری باشکوه 
و با ابهت انتخابات، برگزاری انتخابات در امنیت و آرامش و 
سالمت کامل و رقم خوردن نتایجی که مورد رضای خداوند 
و مورد نظر مردم باشد از مهم ترین خصایص انتخابات است. 
وی با بیان اینکه اصفهان جایگاه بسیار مهمی درکشور دارد، 
گفت: اصفهان همواره یکی از مراکزی بوده اســت که مورد 
توجه رســانه های بیگانه قرار می گرفته و به همین دلیل 
حضور حداکثری مردم در انتخابات بســیار مهم و اساسی 
است. اســتانداراصفهان افزود: هم از نظر حجم گستردگی 
فعالیت ها و هم اثرگذاری انتخابات در سرنوشــت آینده ی 
مردم ، باید برگزاری انتخابات را بسیار مهم و اساسی قلمداد 

کرد که این منوط به حضور همه ی سالیق در صحنه است.
زرگرپور تاکید کرد: دســت اندرکاران برگــزاری انتخابات 
باید دو صفت انصاف و عدالت را ســرلوحه ی کار خود قرار 
 داده تــا نتیجه ی انتخابــات باعث رضای خــدا، وحدت و 
انســجام آفرینی شــود. وی در ادامه به بیان ویژگی های 
اســتان پرداخت و تصریح کرد: اصفهان دو روی یک سکه 
اســت؛ از یک طرف با ظرفیت ها ، مزیت ها مواجه بوده که 
 در کمتر اســتانی مشاهده می شــود و از طرف دیگر نیز با 
 چالش ها و مشــکالتی مواجه است که بســیاری ازآن ها 

ملی است و باید در ســطح ملی مرتفع شــود. مدیر ارشد 
اجرایی اســتان اضافه کرد: هنر مدیریت در استان اصفهان 
اســتفاده از ظرفیت و مزیت های موجــود در جهت حل 

مشکالت استان است.
 زرگرپــور اصلــی تریــن معضــل اســتان را مســائل 
 زیســت محیطــی خوانــد و گفــت: در دنیــا 15 درصد 
سرزمین ها کویری اســت که این درصد در ایران 25 و در 
استان اصفهان 30 درصد اســت. وی اضافه کرد: متوسط 
بارش جهانی 750 میلی متر و متوســط بــارش در ایران 
250 میلی متر است ولی متوسط بارش در استان اصفهان 
حدود 120 میلی متر که یک ششــم بــارش های جهانی 
است. وی با بیان اینکه در سال 92 اصفهان جزء آلوده ترین 
نقاط کشور بود و تنها75 روز هوای ســالم به ثبت رسیده 
بود، افزود: امروز این عدد به 287 روز رســیده اســت و به 
عبارتی تعداد روزهای هوای ســالم چهار برابر شده است. 
اســتانداراصفهان ادامه داد: نمی گوییم اصفهان تبدیل به 
بهشت شده است ولی آیا انجام این اقدامات خداقوت ندارد؟

زرگرپــور به اقدامات صــورت گرفته در زمینــه ی مقابله 
با گردو غبار اشاره کرد و افزود: در ســال 92 ، 260 هکتار 
تثبیت خاک صورت گرفتــه بود و امروز 6 هــزار هکتار از 
کانون های ایجاد گردوغبار تثبت شــده است. وی افزود: با 
اقدامات صورت گرفته در جاده ها، در نوروز امســال تلفات 
جاده ای علیرغم افزایــش 20 درصدی ســفر ها کاهش 
 داشــته که به اقدامات صورت گرفتــه در زمینه ی نصب 
دوربین هــای تخلفات جــاده ای و ایســتگاه های امنیت 
سالمت  باز می گردد. استاندار اصفهان افزود: بهره برداری 
از فاز اول مترو، فاز اول مصلی بزرگ امام خمینی اصفهان، 
پروژه ی ورزشگاه نقش جهان، فعال شدن عملیات اجرایی 
کنارگذر شرق اصفهان، قطار سریع السیر اصفهان- تهران 
نمایشــگاه بزرگ اصفهــان از جمله پروژه هایی هســتند 
که پس از ســال ها در دولت تدبیر و امید تعیین تکلیف یا 
اجرائی شــده اند و یا به بهره برداری رسیده اند. زرگرپور با 
بیان اینکه تا کنون تعداد تخت های بیمارستانی در استان 
6 هزار تخت بوده است، گفت: با اجرای طرح تحول سالمت 
در استان اصفهان هزار و 200 تخت به بیمارستان ها اضافه 
شــد که کار بزرگی در این بخش صورت گرفت. وی با بیان 
اینکه در بخش گردشگری نیز 39 هتل در استان اصفهان 
در حال ساخت اســت، گفت: در گردشگری 7 هزار و 500 
تخت اقامتی جدید اضافه شده و مجموع تخت های اقامتی 

استان را به 20 هزار تخت رسانده است.
رســول زرگرپور بابیان اینکه به دلیل جنــاح بندی های 
سیاســی نباید به تخریب یکدیگر بپردازیــم، افزود: باید 
قدردان زحمات و تالش های صــورت گرفته بود و نباید با 

پمپاژ ناامیدی اقدامات دولت را نادیده بگیریم.
زرگرپور افــزود: مردم ایــران با بلوغ باالی سیاســی خود 
اقدامات صورت گرفته را مشاهده خواهند کرد و با امید به 
پای صندوق های رای خواهند رفت و حماسه ی دیگری را 

خلق می کنند.

 اصفهان همواره 
یکی از مراكزی بوده 
است كه مورد توجه 

رسانه های بیگانه 
قرار می گرفته و به 
همین دلیل حضور 
حداكثری مردم در 

انتخابات بسیار مهم 
و اساسی است

استاندار اصفهان:

مسائلزیستمحیطی
مهمترینمشکلاستاناست

استاندار اصفهان در نشست نمایندگان بانوان دستگاه های ستادی و اجرایی استان، اظهاركرد:سال سخت ۹5 
با توجه به محدودیت ها و مشکالت موجود در زمینه ی حوادث طبیعی و انسان ساز و تحریم ها به خوبی سپری 

شد و امیدواریم كه سال پیش رو سالی پربركت، پربار و سرشار از موفقیت سالمتی و امید برای مردم باشد.

شهردار اصفهان:

توسعه دیپلماسی شهری اصفهان 
و سنگاپور ضروری است

 شــهردار اصفهــان در دیــدار بــا وزیر مشــاور در
 امــور خارجــه و وزارت دفــاع ســنگاپور و هیئت 
همراه وی با اشــاره به اینکه اصفهــان بزرگ ترین و 
تاریخی ترین کالنشــهر از بین هشت کالنشهر ایران 
است، اظهار داشــت: این شــهر در طول تاریخ مهد 
اتفاقات بزرگ در کشــور بوده و در بــازه ای از زمان 
حاکمیت منطقه بســیار وسیعی از آســیای میانه را 

برعهده داشته است.
مهدی جمالی نژاد با اشاره به اینکه اصفهان در دوران 
مختلف تاریخی از جمله آل بویه، سلجوقیه و صفویه 
پایتخت کشور ایران بوده است، اضافه کرد: بسیاری 
از آثــار تاریخی که امروز در ســطح شــهر اصفهان 
مشاهده می شود متعلق به دوران صفویه است ضمن 
اینکه در گوشــه و کنار این شــهر نیز آثار زیادی از 

دوران مختلف تاریخی مشاهده می شود.
شهردار اصفهان با اشــاره به اینکه این شهر در حال 
حاضر یکی از خاص ترین شــهرهای جهان است و به 
دلیل ویژگی های خاصی که دارد با 15 شــهر بزرگ 
جهان عقد خواهر خواندگی بســته است، افزود: باید 
توجه داشته باشــیم که امروز سعی بر آن داریم تا در 
کنار ابنیه تاریخی که این ظرفیت های گردشگری را 
به وجود آورده اند  با ایجاد جاذبه های جدید از جمله 
آکواریوم، باغ پرندگان، باغ خزنــدگان، باغ پروانه ها 
و دیگــر مراکز تفریحــی برای جذب گردشــگران 

برنامه ریزی کنیم.
وی با اشــاره به اینکــه اصفهان در همه شــهرهای 
خواهر خوانده هفته فرهنگی برگــزار کرده و هفته 
فرهنگی شــهرهای خواهر خوانده نیز در این شــهر 
برگزار شده است، اضافه کرد: می توان گفت فرهنگ 
و تبــادالت فرهنگی بهترین ابزار بــرای ارتباط بین 
مردمان کشورهاست که نباید از این امر غافل باشیم.

جمالی نژاد با اشــاره بــه اینکه با خواهــر خواندگی 
اصفهان و ســنگاپور و ایجاد دیپلماســی شــهری 
می تــوان بــه توســعه روابط دو کشــور ایــران و 
ســنگاپور در دیگر بخش ها نیز کمک کــرد، افزود: 
در واقع دیپلماســی شــهری پیش زمینه ای برای 
دیپلماســی های رســمی بین دو کشــور است.وی 
همچنین به لزوم اســتفاده از ظرفیت هــای علم و 
فناوری در سنگاپور اشــاره کرد و گفت: ما همه توان 
خود را برای بهره برداری از تحوالت ایجاد شــده در 

سنگاپور به کار خواهیم گرفت.

مدیر پایــگاه میدان تاریخــی نقش جهان با اشــاره به وزش بــاد در چند روز 
گذشته و خبر منتشر شده مبنی بر آســیب ورودی بازار صراف ها اظهار داشت: 
 این بنا در حال مرمت اســت و مشــکل خاصی در مقابل وزش بــاد به وجود

نیامده است.
فریبا خطابخش افزود: لبه های باالیی بازار در پشــت بام چندین ماه است که 

مورد مرمت قرار گرفته و مشکل جدی بنا را تهدید نمی کند.
مدیر پایگاه میــدان تاریخی نقش جهان  بیان کرد: ایــن مرمت 3 ماه پیش به 
سمت غرب بوده و در ادامه تا تا آخر غرفه های شــمالی بازار قیصریه نیز شامل 
می شــود. خطابخش تصریح کرد: تاکنون نیمی از مرمت این پروژه انجام شده 

که با اعتبار صد و 20 میلیون تومان بوده است.

 مدیرعامل ســازمان پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان اظهارکرد: از
 25 اسفندماه ســال گذشــته تا 15 فروردین ماه بیش از 616 هزار مسافر از 
طریق 5 پایانه شهر اصفهان جابه جا شــدند. محمدرضا آقاباباگلیان افزود: در 
این بازه زمانی 293 هزار و 785 مسافر وارد پایانه ها و 322 هزار و 265 مسافر 
از پایانه های شهر خارج شده اند. مدیرعامل ســازمان پایانه های مسافربری 
شهرداری اصفهان ادامه داد: جابه جایی مســافران از طریق 25 هزار و 354 
ســرویس اتوبوس و میني بوس انجام شــده اســت. آقاباباگلیان خاطرنشان 
کرد: همچنین در این بازه زمانی 1700 نفر در هتل های کاوه و صفه اســکان 
یافتنــد. وی اظهارکرد: در مرکــز معاینه فنی جی نیز برای 2700 دســتگاه 

ماشین سبک کارت فنی صادر شده است.

مدیر پایگاه میدان تاریخی نقش جهان:

تخریب سردر بازار قیصریه صحت ندارد
در ایام نوروز صورت گرفت؛

جابه جایی بیش از 616 هزار مسافر از طریق پایانه های شهر اصفهان

 سرپرســت اداره کل کتابخانه هــای عمومــی اصفهــان از اجــرای طــرح 
»با یک کتاب بهار می شــود« مرتبط با موضوع اهدای کتاب بــه کتابخانه ها در 

استان اصفهان خبر داد.
امیر هالکویی در رابطه بــا اجرای طرح های جدید اهــدای کتاب کتابخانه های 
عمومی اســتان اصفهان اظهار کرد: از فروردین امســال طرح »با یک کتاب بهار 
می شود« با موضوع اهدای کتاب به کتابخانه ها در استان اصفهان راه اندازی شده 

است که در دو قالب مختلف اجرایی می شود. وی افزود: طبق آمار به ازای هر نفر 
باید 4 جلد کتاب در کتابخانه های عمومی وجود داشته باشد، اما هم اکنون تنها 
حدود سه میلیون و 200 جلد کتاب در کتابخانه های عمومی نهادی و مشارکتی 
داریم، هر چند با توجه به ســال قبل و با همکاری فرمانداران و انتشارات ظرفیت 
قفسه های کتاب افزایش پیدا کرده است، اما به دنبال افزایش بیشتر ظرفیت ها، 

مطابق چشم انداز 20 میلیون کتاب تا سال 1404 هستیم.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان با اشاره به اینکه برای دستیابی 
به چشم انداز مورد نظر مطابق تجربه های گذشــته به سراغ مردم رفتیم، تصریح 
 کرد: به منظور دسترســی ســریع تر و بهتر به چشــم انداز 20 میلیون کتاب تا 
ســال 1404 و با در نظر گرفتن این نکته که کتابخانه هــای عمومی، مجموعه 
نهادهای وســیع فرهنگــی و غیردولتی هســتند به ســراغ مردم رفتیــم تا از 
ظرفیت های مردمی برای اجرایی شــدن قالب های مختلف این طرح اســتفاده 

کنیم.
هالکویی با تأکیــد بر اینکه تا ســال 1404 بــه ازای هر نفر بایــد چهار کتاب 
 در کتابخانه هــا موجود باشــد، خاطرنشــان کرد: هــم  اکنون از چشــم انداز 

بیست ساله فاصله بســیار داریم، اما با اجرایی شدن این دو قالب و مشارکت های 
مردمی دست یابی به این هدف مسأله ای دور از ذهن نخواهد بود، همان طور که در 
سال گذشــته با کمک مردم، فرمانداران و اهدای رایگان کتاب از طرف انتشارات 

مختلف کتاب، حدود 300 هزار قفسه کتاب افزایش ظرفیت داشتیم. 
وی در پایان از برگزاری همایش ملی مهارت های ارتباطی کتاب خوانی در آذرماه 
امسال و به میزبانی استان اصفهان خبر داد و گفت: با توجه به اینکه اصفهان رتبه 
اول تا سوم کشور را در حوزه کتاب خوانی دارد، با برگزاری این همایش در اصفهان 
و حضور میهمانان از سراسر کشور، این فرصت فراهم می شود تا اصفهان به عنوان 

الگوی برتر در کشور مطرح شود.

سرپرست اداره كل كتابخانه های عمومی خبر داد:

بزرگ ترین همایش ملی مهارت های ارتباطی كتاب خوانی در اصفهان
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گوناگون

رکوردهای جالب و باورنکردنی 
گینس 

فناوری

ورایزون، مالک جدید یاهو اعالم کرد نام اوث» oath« را برای شرکت 
جدیدی که از ترکیب یاهو و AOL ایجادشده، برگزیده است.

به گزارش خبرآنالین، تیم آرمســترانگ، مدیر اجرایی AOL تأیید 
کرد که »اوث« مانند چتر تجاری بر سر دو کمپانی یاهو و AOL قرار 
 Event و LOL OMG WTF می گیرد .وی افزود دو نام پیشنهادی

Verizon  مورد پذیرش قرار نگرفت و در نهایت اوث انتخاب شد.
البته نام تاریخی یاهو از بین نمی رود و مانند آلفابت و گوگل می شود که 
با ثبت  نام تجاری آلفابت، همچنان از نام گوگل در امور تجاری دنیای 

آی تی استفاده شده و همچنان مصطلح است. درواقع 20 برند مختلف 
که از ترکیب یاهو و AOL به دست آمده، تحت نام اوث قرار می گیرد.

این در حالی است که کاربراِن ایمیِل AOL و همچنین کاربران ایمیل 
یاهو دچار سردرگمی شده اند که با نام جدید قرار است چه اتفاقی رخ 
دهد. به همین دلیل گفته می شــود فعاًل مدیران سعی دارند تا بدون 
دست کاری عمده، کاربران بتوانند ایمیل خود را چک ک و بعداً تحت 
نامی واحد آنها را در هم ادغام کنند که این موضوع به چند سال آینده 

مربوط می شود.

لبخندک

پله پله می روند
آدم هــای موفق هم از کارهای کوچک شــروع 
کرده اند. از همین کارهایــی که بقیه مردم هم 
هر روز انجام می دهند با این تفاوت که آنها پله 
پله باال می روند و بقیه درجا می زنند. چرا؟ راســتش این آدم های 
موفقی که دور و بر من هســتند، کارهای کوچک را با دقت ساعت 
وار انجام مــی دهند. تمام جزییــات بی اهمیت از دیــد من برای 
آنها مهم است. این عادت شان مثل شــرلوک هلمز است. او هم به 
جزییات خیلی اهمیت می داد و چیزهایــی را می دید که دیدنش 
برای همکارش واتســون غیر ممکن بود. یک عادت دیگر آدم های 
موفق که به آنها کمک می کند تا از پلکان پیــروزی باال بروند این 
اســت که شــوق یاد گرفتن دارند. برخالف ما که وقتی آنها را روی 
سکوی پیروزی می بینیم، گمان می کنیم که دیگر به هرچه که می 
خواستند رسیده اند، آنها خودشان را در مسیری می بینند که هنوز 
تا رسیدن به انتهایش خیلی راه مانده است. این روحیه شاگردی و 
اشتیاق یادگرفتن است که به آنها کمک می کند تا روز به روز بهتر 
شــوند، در حالی که بعضی از ما برای خودمان یک نقطه متصوریم. 
ساحل آرامش، حاشیه امن، کعبه آمال هرچه که اسمش را بگذاریم 
فرقی نمی کند، وقتی به آن نقطه می رســیم دیگر دست از رفتن 
بر می داریم. می نشــینیم و اســتراحت می کنیم. آدم های موفق، 
همان هایی که بعدا بهشان غبطه می خوریم و آرزو می کنیم که ای 
کاش به جای آنها بودیم، چنین نقطه ای را برای خودشــان تعریف 

نمی کنند. 
آنها اشــتیاق رفتن دارند و برخالف خیلی از ما از نشستن در سایه 
خســته می شــوند. فاصله ما و آنها از همین جا زیاد می شود. آنها 
آهسته آهسته می روند در حالی که ما از دور تماشایشان می کنیم و 

صدایشان می زنیم تا برگردند و پیش ما بنشینند.

نام جدید برای یاهو انتخاب شد

رکوردهای عجیــب در کتاب گینــس تعداد کمی 
ندارند و بســیار متنوع اند؛ پس با ما همراه باشید تا 
در این بخش جدید در مجلــه اینترنتی برترین ها، 
جدید ترین و متفاوت ترین رکورد های ثبت شده در 

گینس را بخوانید و از آن ها باخبر شوید.
بزرگترین کلکسیون مربوط به دکتر هو

دختربچه 13 ســاله به نام »لیلی کانرز« از سوانسی 
در ولز، رکورد بزرگترین کلکســیون یادگاری های 
دکتر هو را به دست آورده اســت. او توانسته 6641 
قطعه مربوط به این سریال را جمع آوری کند. لیلی 
از 4 سالگی که پدرش یک دالک سفید، یک مجسمه 
تام بیکر و یک ســایبرمن به او هدیــه داد، یکی از 
طرفداران این برنامه شــده و از آن زمان جمع آوری 
مجموعه اش را آغاز کرده است. کلکسیون او شامل 
مجسمه، ماگ و کارت های دکتر هو می باشد. بااین 
حال هنوز یک چیز وجــود دارد که لیلی می خواهد 
به مجموعه اش اضافه کند: یک دالک با ابعاد واقعی. 

پیرترین بازیکن هاکی روی یخ در جهان
مارک سرتیش  که همیشــه ورزش هاکی روی یخ 
را دوست داشــته - و احتماال  خواهد داشت!-  این 
ورزش را فرصتی برای داشتن بهترین دوست ها می 
داند. مارک و دوســتانش از مینه سوتا، هرهفته دور 
هم جمع می شوند و سه بازی درمقابل تیم حریفشان 
انجام می دهند تا یک برنده مشــخص شــود. این 
اتفاق در مینه ســوتا چیز عجیبی به نظر نمی رسد 
تا زمانی که متوجه می شــوید مارک 95 سال سن 
دارد! بســیاری از مردم تعجب می کنند که چطور 
مردی با این سن در چنین ورزش پرخطر و شدیدی 
شــرکت می کند. مارک می گوید: »همیشه در این 
بازی خطر آســیب دیدن وجود دارد اما به یاد ندارم 
تا به حال درمورد ادامه این بازی شک کرده باشم.« 
مارک که پیرترین بازیکــن هاکی روی یخ در جهان 
اســت با هم تیمی های خود که به طــور میانگین 
50 ســال از او جوانتر هســتند درمقابل رقبایی که 
مشتاقند آن ها را ببرند بازی می کنند. مارک از سال 
1932، یعنی وقتی تنها 10 سال داشت این ورزش را 
آغاز کرده اســت. او ابتدا بدون اسکیت بازی می کرد 
اما بعد از اینکه یک جفت اسکیت مسابقه برنده شد، 
خودش تعادل و ایستایی که برای پوشیدن اسکیت 
هاکی نیاز بود را آموخت. مارک بــرای اینکه بتواند 
از نظر فیزیکی برای هاکی متناسب باشد، هر هفته 
ورزش هایی مثل شــنا، وزنه برداری و کشش انجام 
می دهــد و روزهایی کــه روی یخ نیســت چندین 
کیلومتر پیــاده روی می کند. همچنیــن او مصرف 
منظم تخم مرغ، سوســیس و نان تست با کره بادام 
زمینی را در برنامه غذایی خود دارد و نیز هرروز ژله، 
و شب ها مرغ و سبزیجات می خورد. مارک از وقتی 

87 ساله شد این رکورد را به نام خود ثبت کرد. 

قلقک 

تصاویر روز

به تازگی طراح ســابق شرکت مایکروســافت -وینسنت کونار- 
مصاحبه  ای با گاردیــن انجام داده و در آن گفته اســت که هنوز 
که هنــوز اســت از اینکــه فونــت Comic Sans MS را برای 
Com�  مایکروسافت تهیه کرده، احساس افتخار می کند. فونت

ic Sans MS  در سال 1994 طراحی شــد و از سال 1995، به 
صورت پیش فرض در نســخه های مختلف ویندوز، قرار داده شد. 
این فونت اصوال با هدف استفاده در یکی از بسته های نرم افزاری با 
بار کامیک، تهیه شده بود که در آن سگی با نام باب، درابتدا ظاهر 
می شد، اما بعد از اینکه فونت از سوی اینترنت اکسپلورر هم مورد 

پشتیبانی قرار گرفت، طعنه ها و حمله ها آغاز شد.

۳۱ میلیون دالر جایزه ملکه زیبایی 
شترها در عربستان

عربســتان ســعودی، بــرای انتخاب ملکــۀ زیبایی شــترها، 
جشــنواره ای با جایزۀ 31 میلیون دالری برگــزار می کند. هر 
ساله، جشنوارۀ شــترها در عربستان ســعودی برگزار می شود 
 که با استقبال گســترده ای مواجه شــده و یک ماه کامل ادامه 

می یابد.
 به نوشتۀ روزنامه سعودی “عکاظ” در جشنوارۀ امسال 50 هزار 
شتر شرکت کردند که قیمت شــترها در آن بین 4 تا 270 هزار 
دالر است. مهمترین برنامۀ این جشنواره، انتخاب زیباترین شتر 
است که امسال برای برندۀ این مســابقه، جایزه ای 31 میلیون 

دالری تعیین شد که این مبلغ در نوع خود بی سابقه است.

بلندترین مرد تاریخ ایران
 کیست؟

خالق نفرت آورترین فونت دنیا، 
هنوز دوست اش دارد!

در مورد این که چه کســی بلندترین مرد ایران بوده و هســت، 
همواره حرف و حدیث بسیار روایت شده است که قدیمی ترین 
آن به دوران قاجار برمی گردد. »ســیاوش بوشــهری« مشهور 
به »ســیاه خان لپویی« مرد 2/59 متری ایرانــی )باالترین قد 
ثبت شــده در آســیا( با بدنی بســیار بزرگ و غیرمعمولی بود. 
وی که در اوایل سده 14 خورشــیدی در لپویی، از توابع زرقاِن 
استان فارس می زیســت از عقب ماندگی جســمی و ذهنی نیز 
رنج می برد. سیاه خان به ســال 1291 خورشیدی در روستای 
لپویی، از توابع زرقان استان فارس به دنیا آمد و تا 6سالگی رشد 

طبیعی داشت، اما از این زمان رشد شدیدی پیدا کرد. 

کشکول

اخبار ویژه

محققان دانشکده طب گرمســیری دانشــگاه لیورپول و دانشــگاه کوئینزلند موفق به 
رمزگشایی از گزش بی درد گونه ای ماهی مرجانی شده اند.

این ماهی کوچک که از دندان های نیش بزرگی برخوردار است،  در زمان گزیدن هیچ دردی 
ایجاد نمی کند و همین موضوع تا به امروز به معمایی بزرگ تبدیل شده بود. اکنون محققان 
دریافته اند ماهی بلنی نیش دار، گونه ای رنگارنگ از ماهی های مرجانی گرمسیری از زهری 
برخوردارند که دارای مواد شیمیایی تسکین دهنده درد است. به گفته محققان، این کشف 
نمونه ای بی نظیر از داروهایی است که در دل طبیعت پنهان باقی مانده اند. در شرایطی  که 
نیش های دردناک و زهرآگین در جهان زیر آب امری رایج و عادی به شمار می رود، اما نیش 
این ماهی کوچک هیچ دردی از خود به جا نمی گذارد و دانشمندان اکنون دریافته اند زهر 
این ماهی اثری هروئین مانند از خود به جا می گــذارد. انی که ماهی بلنی مورد حمله قرار 
می گیرد، نیش آغشته به مواد شبه مخدری خود را وارد بدن شکارچی کرده و باعث گیجی 

او می شود و به این شکل می تواند به راحتی فرار کرده و به زندگی خود ادامه دهد.

 مهریه 300 میلیاردی دختر پادشــاه بحرین، موجب شگفتی و حیرت مردم به ویژه 
در کشورهای عربی شده است.

شــبکه های اجتماعــی ویدیــوی مربوط به حمــل و نقــل “مهریــه” اعطایی از 
ســوی شــاهزاده اماراتی شــیخ زاید بن ســلطان بن خلیفــه بن زایــد آل نهیان 
 برای شــیخه نوره دختــر حمد بن عیســی آل خلیفه پادشــاه بحرین را منتشــر

 کردند.
 این ویدیو باعث حیرت بسیاری از مردم در کشورهای عربی و دیگر کشورها شده، به 
ویژه با توجه به افزایش آمار دختران ازدواج نکرده در جوامع عرب حوزه خلیج فارس 

که یکی از علت های آن گران بودن مهریه است.
 به نوشته رسانه ها، صندوق های حمل شده در این تصاویر، حاوی 50 میلیون درهم 
جواهرات و 250 میلیون درهم پول نقد اســت. گفتنی است هر درهم امارات حدود 

10 هزار ریال ایران ارزش دارد.

مهریه ۳00 میلیاردی دختر پادشاه بحرین!یک ماهی که نیشش اثری مثل هروئین دارد!

ساعتی جالب در فرودگاه آمستردام که به گونه ای 
طراحی شده که گویی فردی داخل ساعت ایستاده و 
هر دقیقه عقربه قبلی رو پاک و عقربه جدید می کشد!

شگرد جدید پلیس راه!
 از پشت سرعتت را کنترل میکنه و بطور نامحسوس 

جریمه میشی!

معین
 یک روز جلوی دانشــگاه، دکتر رضــا براهنی را

 دیدم.
گفت: یــک نفر آمد زیر گوشــم گفــت: معین 
ششصد تومن. خیلی خوشــحال شدم و تعجب 
کردم. فرهنگ شــش جلدی معین، هر جلدش 
می شــد صد تومن. به طرف گفتم می خواهم. 
با هم وارد پاساژی شــدیم. در گوشه ای دور از 
چشم، نوار کاست معین خواننده را از جیبش در 

آورد و یواشکی به من داد.
 

انبر دست 
با احمد شاملو در انتشارات ابتکار نشسته بودیم 

که یکی وارد شد و پرسید: انبر دست دارید؟
شاملو گفت: جلد چندمش را می خواهید؟!

 
اشتباه

در سفر سوئد خیلی ها من و سید علی صالحی را 
با هم اشتباه می گرفتند. وقتی صالحی شعر می 
خواند از من تعریف مــی کردند، وقتی من طنز 

می خواندم، به او فحش می دادند!
 

 شعر و داستان
از محمد علی سپانلو پرســیدند: زمانی داستان 

هم می نوشتی، چرا دیگر داستان نمی نویسی؟
گفت: من اگر 15 صفحه شــعر بنویســم، می 
گویند یک شعر بلند نوشته ام، اما اگر 15 صفحه 
داستان بنویســم، می گویند یک داستان کوتاه 

نوشته ای!
 

ساختار
شــمس لنگرودی می گفــت داشــتیم برای 
خودمان شــعرمان را می گفتیم که » ســاختار 
گرایی« مد شــد. مدت ها زحمت کشــیدیم و 
ساختار گرایی کردیم. این دفعه گفتند در شعر 

باید » ساختار شکنی« کرد.
 

فهم شعر
دکتر رضا براهنــی می گفت: در زمان شــاه ما 
می خواســتیم طوری شــعر بگوییم که مردم 
بفهمند، اما ساواک نفهمد. کار بر عکس می شد، 

یعنی مردم نمی فهمیدند و ساواک می فهمید!

کجا؟  
یک شــب در انجمن ادبی صائب، استاد عباس 

فرات به من گفت: کجا داری می روی؟
گفتم: اســتاد، من همین جا ایستاده ام و جایی 
نمی روم. استاد اشــاره ای به قد بلند من کرد و 
گفت: داری به آســمان می روی و خودت خبر 

نداری؟

در
شاعری در انجمنی شــعری خواند. استاد فرات 

گفت: »در انجمن را محکم ببندید.«
آن شــاعر گفت: »خیر، در باز باشــد که باز هم 
مردم بیایند.« فرات گفت: »نخیــر آقا، باید در 
را محکم بســت، تا این ها هم که هســتند، فرار 

نکنند.«

حال گیری 
لطیف پدرام شاعر نوپرداز افغانی که کاندیدای 
ریاست جمهوری افغانستان هم شده بود، زمانی 
که در ایران بود، یک شــب به خانــه ما تلفن زد 
و گفت: »زنــگ زدم حالتان را بگیــرم!« )حال 

گرفتن در زبان افغانی ها یعنی احوال پرسی.(

حیف
خسرو شاهانی به یکی می گفت: »این صالحی 
خیلی آدم خوبی اســت، ولی حیف که شعر نو 

می گوید!«

شمس و مولوی و حافظ
»شــمس لنگــرودی« و »حافظ موســوی« و 
»شــهاب مقربین« نشــر »آهنگ دیگــر« را 

می چرخاندند. 
روزی شخصی به دفتر انتشارات تلفن می زند و 

این مکالمه صورت می گیرد:
- آقای حافظ ؟!

- بفرمایید، من شمس هستم.
- من با آقای حافظ کار داشتم. 

- حافظ رفته پیش مولوی!
شخص تلفن کننده که فکر می کند، او را سرکار 
گذاشــته اند، تلفن را قطع می کند. در حالی که 
شــمس لنگرودی درســت گفته بــود: حافظ 
موسوی رفته بود پیش دوستش علیشاه مولوی!

ندا
 شاه نوری
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