
»من ســیدة فاضلة محاصرة فی مدینــة الفوعة 
فی محافظــة ادلب الی آیــة ا... العظمی الســید 
علــی الخامنئــی دام ظلــه ...« مقابــل دوربین 
ایستاده بود؛ غمگین با چشــمانی اشکبار؛ خانم 

ســوری اهل الفوعه والکفریا که در ایران تحصیل 
کرده بــود و اکنون در فوعه و کفریــا در محاصره 
تروریست هاســت، از ملت ایران و رهبر جمهوری 

اسالمی می خواست که کمکشان کنند ...

به یاد کودکان »فوعه و کفریا« که در خون غلتیدند؛
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استاندار اصفهان در جلسه تعیین تکلیف نامگذاری روز اصفهان، اظهار کرد: مدیریت شهری هفته ای را در اردیبهشت ماه 
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پیشنهاد سردبیر:
صدا و سیما همه شاخصه های ملی بودن را حفظ کند

انتخابات

محمود میرلوحی عضو شــورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان در ارتباط با ضرورت پرهیز صدا و سیما 
از ورود به مســائل جناحی و فضای انتخاباتی اظهار 
کرد: ساختار صدا و سیما در کشــور ما با کشورهای 
دیگر متفاوت است. بســیاری از کشورهای اروپایی، 
آسیایی و حتی آفریقایی یا حتی کشورهای همسایه 
ما مثل عراق و افغانســتان از رســانه های رســمی و 
تصویــری غیرحکومتی برخوردار هســتند. در واقع 

رسانه در انحصار نیست.
این فعــال سیاســی اصالح طلب ادامــه داد: در دنیا 
رسانه ها عموما به یک حزب یا کارتل وابسته هستند 
اما در ایران رسانه  صدا و سیما ملی است و باید همه 

شاخصه های ملی بودن را حفظ کند.
میرلوحی در همین راســتا یادآور شــد: صدا و سیما 
باید بتوانــد آرمان هــا ، مطالبات و نظــرات ملت را 
دریافت کرده و منعکس کند. درست است که ملتی 
بدون تضارب آرا وجود ندارد، اما این رســانه با توجه 
به ملی بودن  اش باید تالش کند تــا نظرات اکثریت 

جامعه را پوشش دهد.

علی الریجانی رئیس مجلس در جلسه علنی دیروز با 
اشاره به ثبت نام بیش از ۱۶۰۰ نفر در انتخابات ریاست 
جمهوری گفت: از جهتی این ثبت نام ها خوب است، 
مردم از آن جهت که فکر می کنند وظیفه دارند حضور 

پیدا کرده اند.
الریجانی گفت:امــا از جهتی نیز ایــن وهن انتخابات 
ریاست جمهوری است اما باید این نکته را متذکر شوم 
که مشــکل به مجلس وارد نیســت و ما در این زمینه 
قانون مفصلی را تصویب کردیم که شرایط مدیر و مدبر 

بودن و رجال سیاسی تعیین شد.
وی ادامه داد: مجلــس در دوره قبل قانون مفصلی در 
این زمینه نوشت و به شــورای نگهبان داد اما شورای 
نگهبان آن را رد کرد و استدالل شــان این بود که این 
تشخیص بر عهده شورای نگهبان است و حتی آیت ا... 
جنتی به من گفتند که من همه ایــن را قبول دارم اما 
ما این قانون را به صورت آیین نامه در شورای نگهبان 
تصویب می کنیم چون شــورای نگهبان طبق قانون 
اساسی مسئول این کار اســت اما متاسفانه این کار را 

هم انجام نداده است.

میرلوحی :

صدا و سیما همه شاخصه های 
ملی بودن را حفظ کند

الریجانی:

برای تعریف رجل قانون تصویب 
کردیم اما شورای نگهبان رد کرد

ادیانی مطرح کرد:

 امنیت انرژی دنیا در دست ایران
مطهری مطرح کرد: 

وزارت کشور مقصر بود

علی ادیانی نائب رئیس کمیســیون انــرژی مجلس با 
اشــاره به افتتاح پنج فاز از فارهای پارس جنوبی اظهار 
کرد: پــارس جنوبی یکی از بزرگتریــن میادین گازی 
جهان است و چون در این میدان با قطر اشتراک داریم، 
قطر به سرعت کارها را پیش برده و حجم برداشت خود 

را افزایش داده است.
این عضو کمیســیون انرژی مجلس افزود: به نظر می 
رســد هر چه ســریعتر باید میزان تولید روزانه گاز در 
ایران با قطر در میدان مشــترک پارس جنوبی نزدیک 
شود و این جزء اولویت اول دولت، وزارت نفت، مجلس 
و کمیســیون انرژی می تواند باشــد کما اینکه همین 
طور هم است.این عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی 
مجلس همچنین اظهار کرد: ضمــن افتتاح این فازها 
الیه نفتی پارس جنوبی که 35 هزار بشکه در روز تولید 

دارد مورد بهره برداری قرار می گیرد.
ادیانی خاطرنشــان کرد: قطعا می توانیم امنیت انرژی 
دنیا را در دســت بگیریم و کلید اتاق امنیت انرژی دنیا 
در دست ایران قرار بگیرد و این مسئله مستلزم سرمایه 

گذای جدی و کالن در حوزه صنعت نفت و گاز است.

خبرآنالین: منوچهر جمالی دیــروز طی اخطاری در 
مجلس گفت: در اصل ۱75 مشــخص شده است که 
صدا و ســیما باید در جهت مصالح عمومی عمل کند 
و اصل ۱۱3 می گوید بعــد از رهبری، رئیس جمهور 

عالی ترین مقام است.
وی افزود: انتخاباتی که می خواهد برای چنین جایگاه 
مهمی برگزار شــود، مسائل و حواشــی ای به دنبال 
داشــت. هر کســی به خود اجازه داد برای داوطلبی 
ثبت نام کند. من متاســفم که صدا و سیما هم به این 
جو کمک کرد و در مصاحبه هایی از افراد می پرسید 
که شماها نمی خواهید ثبت نام کنید؟! به نظر من این 

رسانه فضای انتخابات را به استهزا کشاند.
علی مطهری نائب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر، 
گفت: تذکر شما تا حد زیادی وارد است. البته این ایراد 
به وزارت کشور هم وارد است، که از هر کسی ثبت نام 
می کردند. درســت اســت که بســیاری از مالک ها 
مشخص و جزئی نشــدند،  اما همین مالک های کلی 
به وزارت کشور اجازه می دهد که از هر کسی ثبت نام 

نکند.

بین الملل

مقامات دولتــی،  نظامی و امنیتی کــره جنوبی بعد از 
آزمایش موشــکی ناموفق کره شــمالی برای بررسی 

پاسخ احتمالی تشکیل جلسه می دهند.
به نوشته خبرگزاری اســپوتنیک، شورای امنیت ملی 
و وزارت دفاع کره جنوبی به همراه وزیر خارجه و وزیر 
اتحاد کره جنوبی تشکیل جلســه می دهند تا درباره 
پاســخ احتمالی به این اقدامات کره شمالی گفت وگو 

کنند.
بامداد یکشــنبه کره جنوبی خبر داد که کره شمالی 
قصد داشته یک موشک بالســتیک از سواحل شرقی 
خود شــلیک کند اما به نظر می رســد ایــن اقدام با 

شکست مواجه شده است.
رئیس ستاد مشــترک ارتش کره جنوبی هم با تایید 

این خبر گفته است نوع موشک هنوز ناشناخته است.
فرماندهی ناوگان آمریکا مســتقر در اقیانوسیه نیز با 
تایید این آزمایش گفت که موشــک کره شــمالی در 
آغاز شلیک منفجر شده اســت و نوع موشک در دست 

ارزیابی است.

جلسه فوری کره جنوبی
 برای پاسخ  به کره شمالی

خبرگــزاری رویترز به نقــل از منابــع امنیتی ترکیه 
گزارش داد که یکی از مقامات حزب حاکم توســعه و 
عدالت شنبه شب گذشــته در استان وان هدف حمله 
مسلحانه قرار گرفته است.»ابراهیم وانلی« از مقامات 
حزب حاکم توسعه و عدالت و همراهان وی در منطقه 
»مرادیه« در اســتان وان در جنوب شرق ترکیه هدف 
حمله مســلحانه قــرار گرفته اند.در پــی این حمله 
مسلحانه یک تن کشــته و یک نفر دیگر زخمی شده 
اســت و مقامات امنیتی اعالم کرده اند که این حمله 
مسلحانه از سوی اعضای گروه »پ.ک.ک« انجام شده 
است.این حمله مسلحانه در حالی صورت گرفته است 
که از اوایل وقت دیروز همه پرسی اصالح قانون اساسی 
ترکیه که به افزایــش قدرت رئیس جمهــور در این 
کشور منجر می شود، آغاز شد. در این همه پرسی اگر 
مردم جواب اری بدهند قدرت تا سال 2۰29 میتواند 

در اختیار اردوغان باشد. 
همچنین دو گروه در حــوزه رای گیری در یکی توابع 
دیار بکر، به یکدیگر شلیک کردند که در این درگیری 

دو تن کشته و چند تن نیز زخمی شدند.

تنش در رفراندوم
ترکیه

»من ســیدة فاضلــة محاصرة فی 
مدینــة الفوعة فــی محافظة ادلب 
الی آیــة اهلل العظمی الســید علی 
الخامنئی دام ظله ...« مقابل دوربین ایستاده بود؛ غمگین 
با چشمانی اشکبار؛ خانم ســوری اهل الفوعه والکفریا که 
در ایران تحصیل کــرده بود و اکنون در فوعــه و کفریا در 
محاصره تروریست هاست، از ملت ایران و رهبر جمهوری 

اسالمی می خواست که کمکشان کنند. 
چندماه بعد، در اولین روزهای آخرین ماه زمســتانی، یک 
دختر ساکن شــهرک محاصره شــده »فوعه« در نامه ای 
تکان دهنده  که خطاب به جهانیان نوشــته  بــود، درباره 
مرگ تدریجی مــردم بی دفــاع شــهرک های »کفریا و 
فوعه« به سبب ادامه محاصره و جنایات بی وقفه گروه های 
تروریســتی هشــدار داده و خواســتار نجــات این مردم 
مظلوم شــد. نامه ای که بازتاب وســیعی در ایران و البته 
در رسانه های داخلی کشــورمان داشت. »رینب« نامه ای 
نوشته بود از دو قلعه اســتوار در محاصره در حومه شمالی 
ادلب که دوســت داشــت به تمام مردم دنیا ارسال شود. 
نوشته بود که از فوعه و کفریای محاصره شده با خط آتش 
که تبدیل به یک زندان شــده  اند، مزین به خون شهدا، به 
آه و ناله مجروحان،  به خون کودکان، بــه آه و ناله مادران 

داغدیده فرزندمرده ، این نامه را می نویســد. نوشته بود : 
»ای کسانی که وجدان انسانی دارید، اینجا کودکان، زنان 
و سالخوردگان شــما را می خوانند، از بطن و عمق فاجعه 
شــما را فریاد می زنند، به داد و فریادمان برسید و ما را از 
مرگ حتمی، از بیماری واگیردار و از گرســنگی بی رحم 
نجات دهید، فوعه و کفریا از شــدت درد فریاد می زنند، از 

شدت ظلم استغاثه می کنند!« 
زینب ازخانه هــای خالی در شــهری کــه در آن، نه آبی 
باقی مانده، نه بــرق، نه روغن و نــه آرد و خانواده ها دیگر 
غذایی برای فرزندانشــان ندارند، هوا و خاک و محصوالت 
کشاورزی شــان با گاز کلر و مواد ســمی ناشی از شلیک 
گلوله های کینه توزانه تروریســت ها آلوده شــده اســت، 
نامه می نوشــت. می خواســت از درد همنوعانش بگوید 
که در بیمارســتان الفوعه به خاطر کمبود دارو و غذا جان 
می دهند چون دارو تمام شده و جراحت بهبود نمی یابد، و 

درد تسکین نمی یابد.
و ما از میان واژه به واژه های نامه زینب، درد را احســاس 
کردیم و اشک را ...اشــک مادران و اندوه پسران و دختران 
در شــهری که دروازه های اشــک و گریه باز است و بسته 

نمی شود. 
زینــب از ما پرســیده بود: »آیا فریادرســی نیســت؟ آیا 

یاوری نیســت که ما را یاری کند؟ فوعه و کفریا دو شــهر 
مصیبــت زده شــما را فرامی خوانند، برای یــاری ما به پا 
خیزید، ما در آســتانه مرگیم، ما تنها به بارقه امیدی سرپا 
هستیم که شما را صدا می زند. شــما در مقابل بازخواست 
الهــی در روز قیامت چه پاســخی دارید؟ شــما را به حق 
محمد)ص( و اهل بیتش)ع( به فریادمان برســید و ما را از 

این محاصره رها کنید.« 
پیام زینــب، چندمخاطب خاص داشــت : »ارتش عربی 
سوریه، ایراِن دوســت، حزب اهلل دلیر و شــجاع«  از ایران 
کمک می خواســت. نوشــته بود: »ما با صبری که صبر از 
آن در حیرت اســت، و ایســتادگی و مقاومتی که به سبب 
این شرایط ســخت و دشــوار به تدریج رو به پایان است،  
منتظر شما هستیم.آزادی را به ما بازگردانید،  لبخند را به 
کودکانمان بازگردانید، امید را به ما بازگردانید،  همه شما 
در مقابل خداونــد در قبال ما مســئولید، کفریا و فوعه در 
حال احتضارند، ما را نجات دهید، به فریادمان برسید، این 

سکوت مرگبار تا کی ادامه دارد؟«
    

نوشــته بود قاتل تروریســت بچه ها را صدا زد؛ بچه های 
درمحاصــره فوعه و کفریا کــه مدت ها بــود آب و غذای 
درست و حســابی نخورده بودند. گفت برایشان خوراکی 
های خوشــمزه آورده، بچه ها که دور ماشین جمع شدند، 
ناگهان صدای انفجاری مهیب ، لبخند را به بهت و اشــک 
تبدیل کرد. جنازه های ســوخته و دست و پاهای کوچک 
قطع شــده ... بچه ها فقط می خواســتند پس از مدت ها، 
یک خوراکی خوشــمزه بخورند. هیچ جرمی نداشــتند. 
گناهی نداشتند. تشنه و گرسنه بودند. یا زنان و کودکان و 
کهنساالنی که تنها می خواستند خودشان را به جای امنی 
برســانند. مردم کفریا و فوعه طبق توافق مخالفان و دولت 
سوریه، قرار بود با دهها اتوبوس از این دو شهرک محاصره 
شده، خارج شوند . مخالفان مســلح، مدت ها اتوبوس ها 
را متوقف نگه داشتند و مانع از رســیدن آب و غذا به آنها 
شــدند. مخالفان حتی اجازه نمی دادند کسی برای رفتن 
به دستشویی از اتوبوس ها پیاده شود. تا اینکه یک کامیون 
مواد غذایی به سرنشــینان اتوبوس ها رســید و مخالفان 
اجازه پیاده شدن دادند ولی بعد از پیاده شدن آنها، ناگهان 

با یک انفجار مهیب ده ها تن را کشتند و مجروح کردند.
کمک های حقوق بشــری به دســت مردم نمی رســد. 
گروه های تکفیری با شــلیک انواع ســالح ها، موشک ها و 
گلوله ها به این مردم آن ها را به خاک و خون می کشــند. 
حال فوعه و کفریا خوب نیســت و مــن در هیاهوی این 
همه ازدحام و در همهمه این شــهر که آمــاده انتخابات 
می شود، به »زینب« فکر می کنم که آیا هنوز زنده است؟ 
و به شــهری می اندیشم که دروازه های اشــک و گریه در 
آن باز است و بسته نمی شود. به بچه هایی که لبخندشان 

خاکستر شد... »فوعه« و »کفریا« را دریابیم. 

به یاد کودکان »فوعه و کفریا« که در خون غلتیدند؛

مرثیه ای برای یک شهر

عکس روز

پس از انجام مراسم استقبال رسمی از سپهبد حسن اف وزیر دفاع 
جمهوری آذربایجان از ســوی سردار حســین دهقان وزیر دفاع 
کشورمان و ادای احترام وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به شهدای 
گمنام دفاع مقدس، مذاکرات وزرای دفاع جمهوری اسالمی ایران و 

جمهوری آذربایجان برگزار شد.
سردار دهقان در این مذاکره با اشاره به اشتراکات و پیوستگی های 
دو ملت ایران و آذربایجان در حوزه هــای تمدنی،فرهنگی، دینی، 
تاریخی و قومی که یــک پدیده کم نظیر در جهان اســت تصریح 
کرد:دیدارهای متعدد رهبران دو کشور و تعامالت فی مابین در ابعاد 

سیاسی،اقتصادی و فرهنگی نشان از روند صعودی مناسبات دارد.
وی افزود: شایســته اســت این روند در حوزه دفاعی-نظامی نیز 
روند صعودی داشته باشــد و اجازه ندهیم عوامل بیرونی این روند 

را مخدوش کنند.
در ادامه این مذاکره سپهبد حسن اف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان 
طی سخنانی با ابراز خرسندی از سفر به جمهوری اسالمی ایران از 
ایران اسالمی به عنوان یک کشور دوســت و برادر یاد کرد و افزود: 
ما خواستار توسعه همکاری های دفاعی-نظامی هستیم و مذاکرات 
اخیر رهبران دو کشور شرایط توسعه همکاری های دو طرفه را کاماًل 
فراهم کرده اســت.الزم به ذکر اســت دیروز بعد از ظهر وزیر دفاع 
آذربایجان با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز دیدار 

و گفت و گو کرد.

سردار دهقان با وزیر دفاع جمهوری 
آذربایجان دیدار کرد

اخبار

سمیه 
پارسادوست

ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم  روز 
گذشته و طی مراسمی در محل این ستاد آغاز به کار کرد.

در این مراسم سیامک ره پیک، عباسعلی کدخدایی، آیت ا... مدرسی 
یزدی از اعضای شورای نگهبان و شــماری از مسئوالن نظارت بر 

انتخابات حضور داشتند.
بر اساس این گزارش، فعالیت ستاد مرکزی انتخابات شورای نگهبان 
تا پایان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و میان دوره ای مجلس 
ادامه دارد.ثبت نام از داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت 
جمهوری از روز سه شنبه 22 فروردین آغاز شد که روز شنبه پایان 
یافت.طبق اعالم رئیس ستاد انتخابات کشور ۱۶39 نفر در این دوره 
از انتخابات ثبت نام کردند که حدود 2۰ چهره شــاخص سیاسی و 

حزبی در بین آنها دیده می شود.
به گزارش تسنیم، دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 

روز جمعه 29 اردیبهشت ماه امسال برگزار می شود.

ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات 
ریاست جمهوری تشکیل شد

به گزارش مهــر، در پایان جلســه علنی روز یکشــنبه مجلس 
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئوالن اجرایی کشور قرائت شد.

که در این میان علــی اکبر کریمی نماینــده اراک به همراه 2۶ 
نماینده دیگر در تذکری به وزیر کشــور خواســتار جلوگیری از 
کارشــنکنی و ایجاد اختالل اســتانداران و معاونان سیاسی در 
ارائه مدارک کامل نامزدهای شــوراها و بررسی صالحیت های 

آنها در هیات های نظارت شدند.

تذکر 27 نماینده درباره کارشکنی 
استانداران در روند انتخابات

کافه سیاست
شــهر وین قرار اســت پنجــم اردیبهشــت میزبان هفتمین نشســت 
 کمیسیون مشــترک برجام باشــد.آنگونه که در پنجمین گزارش وزارت 
امور خارجه به کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره روند اجرای برجام آمده 
است:در این نشســت موضوع خرید حدود 95۰ تن کیک زرد از قزاقستان 
طی یک دوره سه ساله -که با مخالفت انگلستان روبرو شد- از جمله  مواردی 
است که در این نشســت مطرح و پیگیری خواهد شــد.بر اساس برجام، 
کمیسیون مشترک هر ســه ماه یکبار با حضور جمهوری اسالمی ایران و 
نمایندگان اتحادیه اروپایی و کشورهای ۱+5 به منظور بررسی روند اجرای 
برجام و بحث و تبادل نظر در مورد مشــکالت و موانع احتمالی، تشــکیل 
جلسه می دهد.ششــمین نشست کمیسیون مشــترک برجام به ریاست 
سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه و هلگا 
اشمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و با 

حضور مدیران سیاسی گروه ۱+5 در تاریخ 2۱ دی ماه 95 برگزار شد.

جام نیـوز: وب سایت هندی هنس ایندیا در گزارشی به برنامه موشکی 
ایران و انتخابات ایران پرداخت و نوشت: در ایران بازار انتخاباتی ایران به 
شدت داغ است و باید گفت هرچه به انتخابات ایران نزدیک تر می شویم، 
حسن روحانی سیاســت های تندرو و اصولگرایانه تری را در این رابطه 

اتخاذ می کند.
این وب سایت افزود: حســن روحانی در صحبت های روز شنبه خود با 
صراحت بیان کرد که ایران از کسی در مورد افزایش و ارتقای توانایی های 
موشــکی خود اجازه نمی گیرد.در ایران در حال حاضــر بازار انتخابات 
ریاست جمهوری بسیار داغ است و حسن روحانی امیدوار است که بتواند 
برای دومین بار رئیس جمهور ایران شــود و وی مجبور اســت در مورد 
انتقاداتی که از او در زمینه گرایشات به غرب می شود به نوعی دفاع کند. 
انتقادات از او بعد از امضای توافق هسته ای در مورد اینکه وی بیش از حد 

از غربی ها استقبال می کند، افزایش یافته است. 

درآستانه نشست کمیسیون مشترک برجام:

مخالفت انگلیس با خرید 950 
تن کیک زرد از ایران

با نزدیک شدن انتخابات،

روحانی اصول گرا تر
 می شود

به گزارش مهر، عباســعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
با اشاره به ســاز و کار احراز صالحیت نامزدهای ثبت نام کننده 
در انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: شورای نگهبان طبق 
قانون 5 روز فرصت دارد تا صالحیت نامزدها را بررســی و اعالم 
کند. وی افزود: همچنین بر اساس قانون، عالوه بر فرصت تعیین 
شــده، شــورای نگهبان می تواند 5 روز دیگر نیز به روند احراز 

صالحیت کاندیداها رسیدگی کند.  

اعالم نامزدهای ریاست جمهوری 
ظرف 5 روز آینده

پیام مجرد رئیس شاخه جوانان حزب اسالمی کار در گفتگو با مهر، 
با اشاره به چگونگی ثبت نام اسحاق جهانگیری در انتخابات ریاست 
جمهوری اظهار کرد: ثبت نام آقای جهانگیری در انتخابات، تصمیم 
شــخص رئیس جمهور نبود بلکه تصمیمی مشترک میان شورای 

عالی اصالح طلبان و رئیس دولت اصالحات بود.
وی با بیان اینکه تصمیم اصالح طلبان به تایید روحانی رسید افزود: 
آقای جهانگیری سال گذشــته در دیداری با رهبری درباره جایگاه 
جریان اصالحات صحبت کرده بود و از سوی دیگر طی چهار سال 
گذشته همواره تسهیل کننده شرایط سخت دولت برای رسیدن به 

اهداف اصلی دولت یازدهم بود.
مجرد ادامه داد: فراموش نکنیم که جهانگیری از گزینه های اصلی 
اصالح طلبان در انتخابات پیشــین نیز بوده اســت. با توجه به این 
موارد، کاندیداتوری وی مد نظر شورای عالی اصالح طلبان و رئیس 

دولت اصالحات قرار گرفت.

ثبت نام جهانگیری، 
تصمیم رئیس دولت اصالحات بود

رونمایی از 6 دستاورد جدید نزاجا
۶ دســتاورد جدید نزاجــا روز گذشــته با حضور امیر ســرتیپ 
»کیومرث حیدری« فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران رونمایی شــد. راه اندازی این خطوط تولید در راستای ارتقای 

توانمندی رزمی نیروی زمینی است
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رسول زرگرپور استاندار اصفهان در چهل و هفتمین 
جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
اســتان که با محوریــت اقتصاد مقاومتــی- تولید، 
اشتغال برگزار شد، اظهارداشــت: در رابطه با مسائل 
اقتصادی، مباحث زیادی مطرح شــده اســت ولی 
یکی از اصلی تریــن موضوعــات در فرمایش رهبر 
معظم انقالب این است که اشــتغال، تولید و اقتصاد 
مقاومتی وظیفه تک تک نهادهــا و ارگان ها و قوه ها 

است و تنها مختص به قوه مجریه نیست.
وی دولت را تســهیل کننده و ایجاد کننده بســتر 
مناسب برای اجرای سیاســت های کالن دانست و 
افزود: در این رابطه بســیاری از وظایف به ســایر قوا 
باز می گردد و باید در تک تک تصمیمات و برنامه ها، 
وظیفه تولید و اشــتغال و اقتصاد مقاومتی را مدنظر 

قرار دهند.
استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه همه بخش ها باید 
گزارش عملکرد خــود در رابطه با برنامه های اقتصاد 
مقاومتی در سال گذشــته را ارائه کنند، افزود: باید 
مشخص شــود که وقتی به عنوان مثال در طول دو 
ســال گذشــته ۱۲۰ هیئت بازرگانــی و اقتصادی 
خارجی به اتــاق بازرگانی ارجاع داده شــده اند چه 
اقداماتی صورت گرفته و همچنین وقتی حدود یک 
میلیارد یورو ســرمایه گذاری خارجی در استان پس 
از برجام صورت گرفته، باید اتاق بازرگانی اعالم کند 
که چقدر از این مبلغ قرارداد مربوط به فعالیت های 

اتاق بازرگانی بوده است.
وی اظهارداشــت: دولت باید فضا را برای فعالیت ها 
آماده کند و این نافی وظایف ســایر قوا و دستگاه ها 
نیست بلکه دیگر ارگان ها و دستگاه ها هم باید ورود 
قوی داشــته باشــند.زرگرپور افزود: استان اصفهان 
نخستین استانی اســت که ۱۰۹ طرح را با ۹ میلیارد 
یورو اعتبار مورد نیاز برای ســرمایه گذاری خارجی 
احصاء کرده است بنابراین همه باید دست در دست 
هم دهند و با وحدت و همدلی در این راســتا تالش 
کنند. وی با اشــاره به گزارش عملکرد ارائه شــده، 
تصریح کرد: در ســال گذشــته ۱۲ جلســه شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشــکیل شده که 
۱۲۸ مصوبه به تصویب رســیده که از این تعداد ۴۸ 
مصوبه در ســطح استان و بقیه در ســطح ملی بوده 
است و در مجموع حدود ۷۰ درصد مصوبات استانی 

اجرایی شده است.

مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، از کاهش ۱۰۰ کافه اقتصاد
تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: روز گذشته نرخ هر کیلو 
مرغ زنده درب مرغداری ۴ هزار و ۷۰۰، مــرغ آماده به طبخ در 
کشتارگاه ۶ هزار و ۲۵۰، توزیع درب واحد های صنفی ۶ هزار و 

۴۰۰ و خرده فروشی ۷ هزار و ۵۰ تومان بود.
به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر ۶ هزار و ۵۰ و ران مرغ 

بدون کمر برابر با قیمت مرغ ۷ هزار و ۵۰ تومان است.
یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ 
هر کیلو سینه با کتف ۱۲، ســینه بدون کتف ۱۳ و فیله مرغ ۱۵ 

هزار تومان است.
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش تقاضا در بازار را عامل اصلی 
روند نزولی قیمت ها در بازار اعالم کرد و ادامه داد: طی چند روز 
آینده روند کاهــش قیمت ها در بازار ادامــه دارد اما پیش بینی 
 می شــود که در ابتدای ماه بــا بهبود تقاضا نرخ هــا نیز افزایش

 یابد.
وی در خصوص آخرین وضعیت قیمت تخم مــرغ در بازار بیان 
کرد: در حال حاضــر میانگین نرخ هر کیلو تخــم مرغ ۶ هزار و 
۱۰۰ الی ۶ هزار و ۲۰۰ تومان اســت که طی روزهای آتی در پی 
گرمای هوا و کاهش تقاضا احتمال افــت قیمت به مرز ۵ هزار و 

۵۰۰ تومان پیش بینی می شود.

نرخ جدید مرغ

سوژه روز

بازار

 قیمت دستگاه
 ضبط صدا 

SONY ICD-PX333 - سونی

 2,350,000
ریال

2,350,000
ریال

SONY ICD-PX440 -سونی

 2,950,000
ریال

2,550,000
ریال

SONY ICD-AX412F 2Gb - سونی

 3,000,000
ریال

3,000,000
ریال

 SOMIC ICD-SX1000 - سومیک

 7,300,000
ریال

7,300,000
ریال

رئیس کل بانک مرکزی از احتمال کاهش ســود بانکی و گزارشی که 
در این رابطه به شــورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد خبر داد. وی در 
این رابطه گالیه هایی نســبت به عوامل ماجرا در سود مطرح کرد و به 

سپرده گذاران در رابطه با سودهای باالی بانک ها هشدار داد.
وی با وجود این که اقدامات یکی دو سال گذشــته برای ساماندهی و 
کاهش ســود را مثبت ارزیابی کرد، اما تاکید داشت که همچنان نرخ 
سود در شبکه بانکی باال بوده و باید متناسب با شرایط موجود کاهش 

پیدا کند.
بنابر گفته رئیس کل بانک مرکزی قرار اســت که گزارشی در رابطه با 
سود بانکی به زودی به شــورای پول و اعتبار ارائه شود که می تواند با 
کاهش نرخ سود همراه باشد، ولی وی تاکید دارد که مهم تر از کاهش 
نرخ، تعادلی اســت که باید در عرضه و تقاضای نقدینگی وجود داشته 

باشد تا بتواند نرخ سود را پایدار کند

مجمع جهانی اقتصاد در بخشی از گزارش جدید خود موسوم به »گزارش 
رقابت پذیری مسافرت و گردشگری ۲۰۱۷« به بررسی قدرت رقابت ۱۳۶ 

صنعت گردشگری جهان از نظر قیمت پرداخته است.
ایران در صــدر رده بندی جهانــی قدرت رقابت صنعت گردشــگری از 
نظر قیمت کاالها و خدمــات قرار گرفته است.شــاخص رقابت صنعت 
گردشــگری از نظر قیمت، بر پایــه قیمت کاالها و خدمــات مورد نیاز 
گردشگران در هر کشور تهیه شده و نمره ای از ۰ تا ۱۰ به هر کشور داده 
شده است که هر چه این نمره بیشتر باشد داللت بر قدرت رقابت بیشتر 
آن کشور از نظر قیمت ها در جذب گردشــگران دارد.ایران نمره ۶.۶۶ را 
در این شاخص کسب کرده است که باالترین نمره در جهان است. پس از 
ایران، مصر با نمره ۶.۱۸ در رده دوم و مالزی با نمره ۶.۰۶ در رتبه سوم از 
این نظر قرار گرفته اند.کشورهای الجزایر، اندونزی، بوتان، یمن، قزاقستان، 

تونس و هند نیز در رتبه های چهارم تا دهم از این نظر قرار گرفته اند.

 احتمال کاهش نرخ سود 
با نکی

ایران  ارزان ترین مقصد 
گردشگری در جهان

 کارخانه هــای تولیــد تیرآهن  از جملــه بخش هایی 
هســتند که تولید آنها بر اساس استانداردهای حرفه ای 
دارای اهمیت است، اما به تازگی و در اقدامی عجیب این 
کارخانه ها بــه منظور مقابله با رکودی که با آن دســت 
به گریبانند، مشــغول به جبران کاهــش فروش خود با 
کاهش دادن وزن محصوالت تولیدی هستند. به طوری 
که در یک نمونــه تیرآهن ۱۸ با وزن اســتاندارد ۲۳۰ 
کیلوگرم با کاهش ۹۰ کیلویی وزن به رقم ۱۶۰ کیلوگرم 

رسیده است.
حبیب ا... بشارتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنالین 
در خصوص این اتفاق در بازار آهــن این طور می گوید: 
تولید و عرضه هر محصولی توام اســت و این شرایط بر 
هم تاثیر می گذارد. در شــرایطی که عرضه فراوان است 
و متقاضی نیســت این روند تولید را هم تحت تاثیر قرار 

می دهد.
در حــال حاضر بــا کاهش رونــق در بخش مســکن، 
بیشــتر محصوالت تولیدی در انبارهای دپو شــده اند. 
این رکودی که در ایــن بخش فراگیر شــده، در برخی 
واحدهای تولیدی به تعطیلی کامل منجر شدهاست. اما 
برخی از تولید کنندگان با روش »کم فروشی« درصدد 
مقابله با شرایط رکودی هستند. البته در این میان برخی 

هم فقط به گران فروختن محصول خود اکتفا کرده اند.

بشارتی ادامه داد: این وظیفه نهادهای نظارتی و سازمان 
استاندارد اســت که به کمک اتحادیه آهن سازان برای 

مقابله با تولید محصوالت آهنی بی کیفیت اقدام کنند.
وی در بخــش دیگری از صحبــت خود با بیــان اینکه 
با افزایش ساخت و ســاز در کشــور می توان، بر رونق 
واحدهای تولیدی آهن افزود، تاکید کرد: راهکار دیگری 
که برای مقابله با رکود وجود دارد، جلوگیری از واردات 
محصوالت آهنی اســت که در داخل امکان ساخت آن 
وجود دارد. در حالی که هم اکنــون واحدهای تولیدی 
با ۵۰ درصــد ظرفیت خود مشــغول به کار هســتند، 
تیرآهن های چینی رقیب تولیدکننده های داخلی است 
و در صورت مقابله با واردات محصوالت از چین می توان 

ظرفیت این واحدها را به ۸۰ درصد هم رساند.

ایمنا: کاوه مدنی اســتاد مدیریت منابــع آب و محیط 
زیســت امپریال کالج لندن در جلســه پرسش و پاسخ 
راهکارها و چالش های مدیریت جامع و به هم پیوســته 
منابــع آب حوضه زاینده رود، با اشــاره به اینکه ســال 
۲۰۱۵ در دانشــگاه ســوئد مدل آبی آینده زاینده رود 
را می ســاختیم و در تحقیقات بــه موضوعات عجیبی 
رسیدیم، بیان داشــت: تحقیقات نشان می داد هر زمان 
انتقال آب اتفاق افتاده اســت نه تنها مشکل حل نشده 

بلکه قوت گرفته است.
وی با تاکیــد بر اینکه معموال بعد از انتقال آب، توســعه 
تحریک می شود و مشــکلی که به صورت مقطعی حل 
شده بود بعد از یک سال تکرار می شود، تصریح کرد: اگر 
انتقال آب به درســتی مدیریت نشــود فقط یک چسب 
زخم است و درمان واقعی نیست. راه حل انتقال آب باید 
همراه با یک سری اقدامات هوشــمندانه باشد تا نتیجه 
معکوس حاصل نشــود.مدنی با بیان اینکه هیچ کجای 
ایران مشکل ورشکســتگی آبی به شهر ها نرسیده و تنها 
شهر اصفهان است که مشکالت آبی و ورشکستگی آبی 
به شهر رسیده و مردم عامی آن را درک می کنند، افزود: 
زاینده رود از بســیاری جهات همچون سه نقطه دیگر از 
جهان است. نخست انتقال آب در کالیفرنیا که بعد از ۵۰ 
سال هنوز یک مسئله مناقشه برانگیز است، دوم اسرائیل 

در پایین  دست رود اردن و سوم مصر روی رود نیل.
وی با تاکید بر اینکه خوزســتان، چهارمحال بختیاری و 
اصفهان هر سه مشــکل دارند و نمی توان گفت مشکل 
وجود ندارد، بیان داشــت: در کشور اســناد باالدستی 
خوبی وجود دارد. مشکل این اســت که قبح حرف زدن 
و عمل نکردن ریخته اســت و مدیران فقط در نئشــگی 
حرف های خوب زدن هســتند.مدنی بــا تاکید بر اینکه 
بحران برای مشــکالت زاینده رود واژه مناسبی نیست و 
باید از واژه ورشکستگی آبی صحبت کنیم، تصریح کرد: 
زمانی که بحران زمانی رخ می دهد همچنان یک راه حل 
وجود دارد و می توان بحران را پشــت ســر گذاشت. اما 
ورشکستگی آبی به این معنا اســت که دیگر آبی پشت 

سدها وجود ندارد و واقعاً از مرحله بحران فراتر رفته ایم.

رئیس اتحادیه آهن سازان کشور مطرح کرد :

تیرآهن چینی رقیب تولیدکننده داخلی
پشت سدها خالی از آب؛

اصفهان به مرحله ورشکستگی آب رسیده است

سوژه روزخبر

رییس پشتیباني ســاخت داخل شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: در سال 
گذشته در واحد پشتیباني ساخت داخل شــرکت پاالیش نفت اصفهان، تعداد 
۳۲۶ قطعه با تیراژ ۳۲ هزار عدد و صرفه جویي بالغ بر ۱۶۱ میلیارد ریال تولید 

شد. 

محمد علي صفري  با بیان اینکه تعداد اقالم ســاخته شــده نســبت به مدت 
مشابه در سال گذشــته ۱۱درصد رشد داشته اســت، اظهار کرد: در این مدت 
موفق به ســاخت تعداد زیادي از انواع قطعات یدکي دســتگاه هاي پاالیشــي 
شده ایم.وی افزود: در ســالي که گذشت ســاخت قطعات یدکي با استفاده از 
توانمندي هاي سازندگان داخل کشــور  بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال، هزینه داشت 
و ایــن در حالي بود که اگر مي خواســتیم نیــاز خود را از خارج کشــور تامین 
کنیــم باید بیــش از ۱۷۹میلیارد ریــال هزینه مي کردیم.رییس پشــتیباني 
ســاخت داخل شــرکت پاالیش نفت اصفهان ادامــه داد: این واحد از ســال  
۱۳۸۰  شــروع به کار کرده که در زمینه تامین قطعات دســتگاه هاي پاالیشي 

و به ویژه ماشین آالت دّوار از قبیل توربین، پمپ، کمپرســور، چرخ دنده و...... 
تا کنون فعالیت کرده اســت. صفري اضافه کرد: تمرکز و اولویت واحد تحقیق 
و ساخت داخل کشــور با تکیه بر توانمندي صنعتگران و متخصصان اصفهان 
 بوده و حــدود ۷۰ درصد قطعــات از این طریــق تولیــد و در فرآیند عملیاتي 
قرار گرفته است.  وی با بیان اینکه در حال حاضر با بیش از  ۴۷۰ شرکت سازنده 
داخلي ارتباط داریم، گفت: تا کنون با این روش ســاخت قطعات بسیار مهم و 

ارزشمندي انجام گرفته که حتي با نمونه هاي خارجي قابل رقابت هستند.
  به بیاني دیگر با وجود تحریم ها شرایط مطلوبي فراهم آمده تا بیش از گذشته بر 

توانمندي هاي متخصصان و سازندگان داخلي تکیه کنیم.

مجتبی احمــدی در گفتگو با ایمنا در خصوص مشــکالت 
بیمه و درمان بازنشســتگان ذوب آهن و اینکه چرا هنوز این 
مسائل دامنه دار اســت، با اشــاره به وظایف قانوني شرکت 
ذوب آهن براي بازنشستگان، اظهار داشت: شرکت ذوب آهن 
اصفهان نسبت به مساله درمان، بیمه عمر و حوادث، عیدي 
و همچنین ارائه خدمات به بازنشستگان خود تعهد دارد که 

متاسفانه طی ۴ سال گذشته از آن سرباز زده است.
وی همچنین یادآور شــد: جدیدا مدیرعامــل ذوب آهن 
اصفهان براي دارندگان دفترچه هــاي درماني فوالد پیش 
قراردادي با شرکت درماني شسبد امضا کرد اما این قرارداد 
چندین بار رد و بدل شــد که تاکنون هیچ نتیجه اي براي 

بازنشستگان ذوب آهن نداشته است.
نماینده کانون هاي معدني و فوالدي کشــور بــا تاکید بر 
اینکه پرداخت عیدي بر عهده شــرکت ذوب آهن اســت، 
بیان داشت: متاسفانه عیدي ســال گذشته حدود ۴۵ هزار 

بازنشسته ذوب آهن اصفهان هنوز پرداخت نشده است.
وي در ادامــه با بیان اینکه شــرکت ذوب آهــن مطالبات 
درماني بازنشستگان خود را نیز از سال ۹۴ تاکنون پرداخت 
نکرده اســت، تصریح کرد: ایــن مطالبــات نزدیک به ۱۲ 
میلیارد تومان است که افراد بازنشسته بیمار هزینه درمان 

خود را پرداخت کرده اند اما شــرکت هزینه هــا را به آنان 
پرداخت نکرده است.

احمــدی همچنیــن دربــاره ارائه بُن کــه هر ســاله به 
بازنشستگان ذوب آهن اختصاص مي یافت، گفت: متاسفانه 
ذوب آهن طي پنج سال گذشته این بُن خرید را که ساالنه 

۸۰ هزار تومان بوده، پرداخت نکرده است.
وي با تاکیــد بر اینکه در شــوراي تامین بخــش کارگري 
استان از مدیرعامل ذوب آهن تعهد گرفته شد که مطالبات 
بازنشســتگان خود را پرداخت کند، گفت: متاسفانه اکنون 
نزدیک به یکسال از این تعهد مي گذرد اما هنوز هیچ کاري 

در عمل صورت نگرفته است.
رئیس هیات مدیره کانون بازنشســتگي ذوب آهن اصفهان 
همچنین درباره پرداخت حقوق بازنشســتگان ذوب آهن، 
اظهــار داشــت: ســال گذشــته از محل طلــب صندوق 

بازنشستگی فوالد از دولت بخشی از حقوق ها پرداخت شد.
وی با بیان اینکه سه ماه اول ســال ۹۵ حقوق بازنشستگان 
ذوب آهن پرداخت نشــده اســت، تاکید کرد: در مجموع 
مطالبات بازنشستگان از صندوق فوالد حدود ۷۰۰ میلیارد 

تومان است.
احمدی همچنین در ادامه با اشــاره به اینکه قرار بوده یک 

سري احکام از سوي وزیر کار به صندوق بازنشستگی فوالد 
ابالغ شــود، گفت: قرار بود احکام یکســان ســازی حقوق 
بازنشستگان صندوق فوالد براســاس تبصره ۵ ماده ۱۰۹ 
آیین نامه مورد عمل صادر و به بازنشستگان فوالد پرداخت 
شود که متاسفانه وزیر کار تا به امروز از اجراي این کار سرباز 
زده و تنها شاهد وعده و شعارهای آقای ربیعی و معاونینش 

هستیم.
به گفته نماینده کانون هاي معدني و فوالدي کشــور، مقرر 
بود در شهریور ســال ۹۵ این احکام مبني بر یکسان سازي 
حقوق بازنشستگان انجام شود اما این گونه نشد و وزیر کار  

این احکام را امضا نکرده است.
وی درخصوص مطالبات بازنشســتگان صندوق فوالد طی 
ســال های ۹۱ تا ۹۵، گفت: ربیعي وزیر تعــاون و کار باید 
دســتور پرداخت این مطالبات را می داد کــه تاکنون این 
اتفاق صورت نگرفته است.احمدی با اشاره به اینکه به دنبال 
عدم اجراي این مطالبات قرار است امروز دوشنبه در تهران 
جلسه اي با وزیر کار در وزارتخانه داشته باشیم، بیان داشت: 
البته باید دید وزیر حاضر به حضور در این جلسه خواهد شد 

یا خیر.
وی در خصوص دلیل تجمع روز گذشــته بازنشســتگان 
صندوق فوالد و ذوب آهــن مقابل اداره تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان اصفهان، تاکید کرد: این تجمع مربوط به 

عدم اجرای این احکام و موارد عنوان شده، است.
گفتنی است؛ از ساعت ۹ صبح دیروز جمعی از بازنشستگان 
صندوق فوالد و ذوب آهن مقابل اداره تعاون و کار اســتان 

اصفهان تجمع کردند.
یکی از بازنشســتگان گفت: حدود سه ســال است با آمدن 
آقای صادقی بــه عنوان مدیــر عامل ذوب آهــن، درمان 
بازنشستگان که طبق قانون به عهده این شرکت است، قطع 
شده و بازنشســته مریض و ناتوان را بدون بیمه رها شده و 

هیچ مسئولی نیز پاسخگو نیست.
وی ادامه داد: سال گذشته شورای تامین استان مدیرعامل 
ذوب آهن را مکلــف کرد قرارداد با بیمارســتان ها کما فی 
السابق منعقد و بدهی به بازنشستگان بابت درمان را سریعا 
پرداخت کند که متاسفانه این کار عملی نشد. به دنبال این 
موضوع سال گذشــته با تجمعی که بازنشستگان صندوق 
فوالد و ذوب آهن مقابل وزارت رفاه صورت گرفت وزیر رفاه 
کتبا دســتور پیگیری داد اما باز توجهی به وضعیت درآمد 

بازنشستگان ذوب آهن نشده است.
یکی دیگر از بازنشستگان ذوب آهن گفت: در این اعتراضات 
شاید مقامی به فریاد این بازنشستگان که ۳۰ سال کسورات 

و بیمه به دولت پرداخت کرده اند، برسد.

 از ساعت 9 صبح 
دیروز جمعی

 از بازنشستگان 
صندوق فوالد

 و ذوب آهن
 مقابل اداره
 تعاون و کار

 استان اصفهان 
تجمع 

کرده اند.

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگي ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

ذوبآهنهزینهدرمانبازنشستگانشراپرداختنمیکند

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگي ذوب آهن اصفهان با اشــاره به مطالبه ۷۰۰ میلیارد تومانی بازنشستگان از صندوق فوالد، 
گفت: شرکت ذوب آهن اصفهان مطالبات درماني بازنشستگان خود را نیز از سال ۹۴ تاکنون پرداخت نکرده که رقم آن نزدیک به 

۱۲ میلیارد تومان است.

 صرفه جویي بیش از 16 میلیارد تومان 
در شرکت پاالیش نفت اصفهان

پیشنهاد سردبیر:
ایران  ارزان ترین مقصد گردشگری در جهان

استاندار به منظور حمایت از سرمایه گذاری 
در اصفهان مطرح کرد:

ایجاد مقدمات هلدینگ 
مالی و اعتباری
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ابالغ وقت رسیدگی
1/109 شــماره ابالغنامــه: 9610106836500153 شــماره پرونــده: 
9509986836501593 شــماره بایگانــی شــعبه: 951829  نظر به اینکه 
خانم آتوســا ملکیان اصفهانی فرزند رزاق دادخواســتی به طرفیت علی 
قاجاریه فرزند علی اکبــر مبنی بر طالق بــه این دادگاه تقدیــم نموده که 
مقید به وقت رســیدگی مورخ 96/3/3 ســاعت 9 صبح تعییــن گردیده لذا 
مقتضی اســت در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر شــوید واال دادگاه 
تصمیم خــود را خواهد گرفت ضمنًا نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم 
در دفتر دادگاه می باشــد در صورت تمایل به دفتر شــعبه مراجعه و آن 
 را اخذ نمایید. م الف: 1067 شــعبه 5 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان

 )مجتمع شهید قدوسی(
ابالغ وقت رسیدگی

1/110 در خصــوص پرونــده کالســه 960028 خواهان اکبــر صادقی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت فرهاد عبدلی تقدیم نموده است وقت 
رســیدگی برای روز 96/3/6  ساعت 16 تعیین گردیده اســت. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خ شیخ صدوق 4 راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
مراجعه  و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:1003 شــعبه 16 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو(
ابالغ وقت رسیدگی

1/111 در خصــوص پرونده کالســه 950273 خواهــان ناصر حیدری 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت احســان نصــر اصفهانی تقدیم 
نموده اســت وقت رســیدگی برای مــورخ 96/3/7  ســاعت 3:30 بعد از 
ظهر تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهــان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب در 
جراید منتشــر تا خوانده قبــل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در 
خیابان شــیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه  و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
 م الف:995 شــعبه 29 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان 

)مجتمع شماره دو(
ابالغ

شــماره   9610100350100389 ابالغنامــه: شــماره   1 /112
پرونــده:9509980350100854 شــماره بایگانــی شــعبه:951005 
مشــخصات ابالغ شــوندگان حقیقــی: 1- اســماعیل و 2- عمــاد هر دو 
اله دادی ســمندگانی نام پــدر ابراهیم به نشــانی مجهول المــکان، تاریخ 
حضور:1396/03/08 دوشــنبه ســاعت 12:30 محل حضور: اصفهان- 

خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگســتری کل اســتان 
اصفهان طبقــه 3 اتاق شــماره333 علــت حضور: درخصــوص دعوی 
رضا توکلــی زاده به طرفیت شــما در وقــت مقرر فوق جهت رســیدگی 
 در این شــعبه حاضر شــوید.م الف:936 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی

 شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/113 در خصوص پرونده کالسه 951396 خواهان رضا سلطانی با وکالت 
خانم حسین پور دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سید سعید زهرویه 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی مورخ 96/3/8  ســاعت 11 صبح تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال شورای حل اختالف اصفهان 
شهدای مدافع حرم شعبه 8 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
 مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:1034 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف

 شهرستان اصفهان
احضار متهم

1/114 شــماره ابالغنامــه: 9610100354800286 شــماره پرونــده: 
9509980359500207 شــماره بایگانــی شــعبه: 951626 )مربوط به 
دادگاه با فــرض وجود کیفرخواســت( محاکــم کیفری دو دادگســتری 
شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواست شــماره  در پرونده کالسه 
951626 بــرای کریم خزائی حســب شــکایت آقای علیرضــا صالحیان 
تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه 1396/03/10 ســاعت 10:30 تعیین گردیده است. 
با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســی بــه متهم و در اجرای 
مقررات مــواد 115 و 180 قانون آئین دادرســی دادگاه هــای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اســت در صورت 
عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 
 952 شــعبه 122 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )122 جزایی ســابق(

 مجتمع شهید بهشتی 
احضار متهم

1/115 شــماره ابالغنامــه: 9610100354800288 شــماره پرونــده: 
9509980359500207 شماره بایگانی شعبه: 951626 )مربوط به دادگاه 
با فرض وجود کیفرخواســت( محاکم کیفری دو دادگســتری شهرستان 
اصفهان به موجب کیفرخواست شماره  در پرونده کالسه 951626 برای 
مجید وکیلی حسب شــکایت آقای علیرضا صالحیان تقاضای کیفر نموده 
که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1396/03/10 ساعت 10:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون 

آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی 
به عمل خواهد آمد. م الف: 953 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)122 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی 
ابالغ وقت رسیدگی

1/116 در خصــوص پرونــده کالســه 960019 خواهان محمدحســین 
قاســم زاده دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلــغ 170/000/000 ریال به 
طرفیت ابوالفضــل ناصری طاهــری - علیرضا ناصری طاهــری تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 96/3/10  ســاعت 4 عصر تعیین 
گردیده اســت. با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر مــاده 73 قانــون آیین دادرســی مدنی مراتــب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان 
- ابتدای خیابان ارباب مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف مراجعه  
و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایید. در صــورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
 م الف:982 شــعبه 24 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان 

)مجتمع شماره دو(
ابالغ وقت رسیدگی

1/117 در خصوص پرونده کالســه 960029 خواهان مصطفی محمدی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت ســجاد صادقی تقدیم نموده است. 
وقت رســیدگی مورخ 96/3/13  ســاعت 8/30  تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق 
شــمالی چهار راه وکال شــورای حل اختالف اصفهان شهدای مدافع حرم 
شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
 م الف:1035 شــعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان

 )مجتمع شماره دو(
ابالغ

شــماره   9510100368905961 ابالغنامــه: شــماره   1 /118
پرونده:9309980359501438 شماره بایگانی شعبه:950431 مشخصات 
ابالغ شــونده حقیقی: هادی راه نورد فرزند ایرج به نشانی: تهران شهرک 
ژاندارمری خ ناهید شــاهین غربــی پ 29، تاریخ حضــور:1396/03/16 
ســه شــنبه ســاعت: 10:30  محل حضور: اصفهــان-خ چهاربــاغ باال-

چهــار راه نظر – مجتمــع دادگاه هــای تجدیدنظر اســتان اصفهان. علت 
حضور: در خصوص شــکایت مهدی رســتمیان و حمیدرضا رستمیان 
علیه شــما به اتهام کالهبــرداری در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در 
 ایــن شــعبه حاضــر شــوید.م الف:926 شــعبه 8 دادگاه تجدیدنظــر

 استان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1/119 شــماره ابالغنامــه: 9610100351100182 شــماره پرونــده: 
9509980351100952 شــماره بایگانی شــعبه: 951026  خواهان بانک 
مهر اقتصاد )ســهامی عام( به نمایندگی علیرضا زمانی دادخواســتی به 
طرفیت  خواندگان محمدرضا زارع و محمد تدین خــواه و وحید توکلی و 
پریسا آقازاده به خواسته مطالبه خســارت دادرسی و مطالبه وجه چک و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شــهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356  ارجاع و به کالسه 
9509980351100952  ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1396/03/16 
و ساعت 12:00 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان  
و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امــور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خواندگان  پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
 جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:931 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/120 شــماره ابالغنامــه: 9610100351100214 شــماره پرونــده: 
9509980351100951 شــماره بایگانــی شــعبه: 951025  خواهــان 
صندوق کارآفرینــی امید )صنــدوق مهر امــام رضا )ع(( بــه نمایندگی 
عبدالصمد شهبازی دادخواســتی به طرفیت خواندگان محسن کاردان و 
بهرام کاردان  به خواســته مطالبه وجه چک و مطالبه خســارت دادرسی 
 و مطالبه خســارت تاخیر تادیه  تقدیــم دادگاه های عمومی شهرســتان

 اصفهــان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356  ارجاع 
 و بــه کالســه 9509980351100951  ثبــت گردیده که وقت رســیدگی

 آن  1396/03/17 و ســاعت 12:00 تعیین شــده اســت. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  و درخواســت خواهان  و به تجویــز ماده 73 قانون 
 آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقــالب در امور مدنی و دســتور

 دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی 
می شــود تا خوانــده  پس از نشــر آگهی و اطــالع از مفاد آن بــه دادگاه 
مراجعه و ضمــن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و 
ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 
932 شــعبه 11 دادگاه عمومــی حقوقــی  حاضــر گــردد. م الــف:

 شهرستان اصفهان

احضار متهم
1/121 شــماره ابالغنامــه: 9610100354800276 شــماره پرونــده: 
9509980360201034 شماره بایگانی شعبه: 950834 )مربوط به دادگاه 
با فرض وجود کیفرخواســت( محاکم کیفری دو دادگســتری شهرستان 
اصفهان به موجب کیفرخواست شماره  در پرونده کالسه 950834 برای 
آقای وحید پورقدیری فرزند حســن بــه اتهام خیانــت در امانت و تخلف 
از مقررات ماده 23 قانون حســب شــکایت آقای محمدرضا اســکندری 
تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رســیدگی برای مورخه 1396/03/20 ســاعت 9:00 تعیین گردیده است. 
با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســی بــه متهم و در اجرای 
مقررات مــواد 115 و 180 قانون آئین دادرســی دادگاه هــای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اســت در صورت 
عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 
 954 شــعبه 122 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )122 جزایی ســابق(

 مجتمع شهید بهشتی 
ابالغ وقت رسیدگی

1 در خصــوص پرونــده کالســه 960028 خواهــان مجیــد  /122
جعفرپیشــه دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمــد مهدی خانی 
تقدیــم نموده اســت. وقت رســیدگی مــورخ 96/3/21  ســاعت 9 صبح 
تعیین گردیده، با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مراتــب در جراید منتشــر تا خوانــده قبل از وقت رســیدگی به 
ایــن شــعبه واقــع در خیابان شــیخ صــدوق شــمالی چهــار راه وکال 
شــورای حل اختــالف اصفهان شــهدای مدافع حــرم شــعبه مراجعه و 
نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقــت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضــی اتخاذ می شــود. 
 م الف:1000 شــعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان 

)مجتمع شماره دو(
ابالغ وقت رسیدگی

1/123 شــماره ابالغنامــه: 9610100351100212 شــماره پرونــده: 
9509980351100793 شــماره بایگانی شــعبه: 950859  خواهان میثم 
فیاضی  دادخواســتی به طرفیت  خواندگان مهری کاظمی زهرانی و اداره 
اجرای اسناد رســمی ثبت اصفهان به خواســته ابطال اجرائیه )موضوع 
اجرائیه مالی است( و دستور موقت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی بــه شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356  ارجاع 
و به کالســه 9509980351100793  ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  
1396/03/21 و ســاعت 10:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان و بــه تجویز مــاده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی و دســتور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:930 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/124 در خصوص پرونده کالســه 960011 خواهــان مهران پرورش 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت منیر کوفگیر تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی برای مورخه 96/3/29 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده، با 
توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبــل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع 
در خیابــان ســجاد- اول اربــاب-  روبروی مدرســه نیلی  پــور- جنب 
ســاختمان صبــا- پــالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای 
حل اختــالف اصفهان شــعبه شــورای حل اختــالف اصفهــان مراجعه 
و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماید. در صــورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
 م الف: 998 شــعبه 26 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره یک(
مزایده

1/125 اجرای احکام شــعبه اول دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در 
خصوص کالســه پرونده 940172 ج 1 )اجرای احکام شعبه اول خانواده 
اصفهان( له خانم لیال رجبــی فرزند رضا و علیــه علیرضا امین صبوری 
فرزند عبداله به خواســته مطالبه مهریه شــامل 12 مثقال طــال و 14 عدد 
ســکه بهار آزادی و مبلغ 1/335/896/907 ریال وجه نقد در حق محکوم 
لها جلســه مزایده ای جهت فــروش ملک ذیل در تاریــخ 96/2/24 برگزار 
نماید. مــورد مزایده: عبارتســت از یک باب منزل مســکونی به شــماره 
ثبت 68/3774 و شــماره ثبت 10370 واقع در ملک شــهر، خ مفتح، کوچه 
شــهید صبوری، پ 5 با قدمت بیش از 35 ســال، گرمایــش بخاری گازی 
و سرمایش کولر آبی، اســکلت بتونی و آجرنما می باشــد که طبق نظریه 
کارشناس رســمی دادگســتری اصفهان که مصون از هرگونه اعتراض 
باقی مانده است مبلغ 4/675/00/000 ریال برآورد گردیده که سهم االرث 
آقای علیرضا امین صبوری محکوم علیــه از پالک فوق 1/042/343/750 
ریال برآورد گردیده که قابل فروش می باشــد. طالبین خرید می توانند 5 
روز قبل از مزایده، از محل ملک فوق بازدید بعمل آورده و جهت شــرکت 
در مزایــده و خریــد روز چهارشــنبه 96/2/25 ســاعت 9/30 صبح در 
محل اجرا واقع در خیابان شــهید نیکبخت – 200 متر باالتر از ســاختمان 
کل دادگســتری اصفهان- ســاختمان اجرای احکام حقوقی دادگســتری 
اصفهان – طبقه اول واحد یک حاضر شــوند. فروش از مبلغ کارشناســی 
شروع گردیده و برنده مزایده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین 
قیمت و حداقل ده درصد مبلغ پایه کارشناســی را فی المجلس به حســاب 
 ســپرده دادگســتری واریز نمایند. م الف: 1012 اجرای احکام شعبه اول

 دادگاه خانواده اصفهان
اجراییه

شــماره    9510420351000606 اجراییــه: شــماره   1 /126
پرونده:9509980351000804 شــماره بایگانی شعبه:950969 بموجب 

درخواست اجراي حکم مربوطه محکوم علیهم: 1- رحیم میرزاجائی فرزند 
رمضان 2- ولی اله ریاحی نســب فرزند علی 3- پریوش جعفری 4- سید 
محمد هاشمی البحرانی فرزند سید سلیمان 5- احسان فریدونی فرزند علی 
برز 6- بهنام ندیمی قصرالدشــت فرزند منصور همگی به نشانی مجهول 
المکان 7- سعید برزوســیچانی فرزند ولی اله به نشانی: استان اصفهان- 
شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- اتوبان فرودگاه- شهرک المهدی- 
زیرگذر دوم )حصه(- جنب کتابخانــه عمومی- خیابان لوله 1400- منزل 
شخصی جعفر رادان – طبقه اول منزل شخصی- کدپستی: 8149754843، 
8- سیدعباس حسینی مطلق فرزند حمزه 9- اسماعیل شاهین شمس آبادی 
فرزند امیرقلی هر دو به نشــانی مجهول المکان، محکوم هســتند به انتقال 
سند رسمی یک قطعه زمین مزروعی به شماره ثبت 87436 و شماره ملک 
1390/10 در حق خواهان: معصومه جعفری فرزند بهادر به نشانی: استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- سپاهان شهر- بلوار غدیر- 
فارابی 3 پ 54 طبقه اول کدپســتی: 8179965868، و پرداخت نیم عشــر 
دولتی در حق صندوق دولت. )رعایت تبصره 2 مــاده 306 ق ا د م الزامی 
می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
 نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت

 همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتبــاری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص 
ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییــر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشــت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 قانــون اجرای احکام 
مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجــرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحــو با انگیزه فــرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانــده اموال بــرای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصــف محکوم به یا 
هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
 محکومیت مالی 1394(. م الــف: 1062 شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی

 شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/196 در خصــوص پرونــده کالســه 960029 خواهان اکبــر صادقی 
دادخواســتی مبنی بــر مطالبه بــه طرفیت عــزت حیدری تقدیــم نموده 

اســت وقت رســیدگی برای روز 96/3/6  ســاعت 16/30 تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بــودن خوانده حســب تقاضای خواهان 
برابر مــاده 73 قانون آیین دادرســی مدنــی مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانــده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقــع در اصفهــان ابتدای 
خ شــیخ صدوق چهارراه وکال شــهدای مدافــع حرم مراجعه  و نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماییــد. در صورت عــدم حضور 
وقــت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضــی اتخاذ می شــود. 
 م الف:996 شــعبه 16 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان 

)مجتمع شماره دو(
تحدید حدود اختصاصی

1/213 شــماره صــادره : 1396/43/353956 – 1396/1/26 نظر با اینکه 
تحدید حدود ششــدانگ یکبــاب خانه پــالک شــماره 40/3774 واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی که طبق ســوابق و 
پرونده ثبتی به نام محمد جمشــیدی لمجیری فرزند کریم به شناســنامه 
شــماره 7 در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده اســت. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضــای نامبرده تحدیــد حدود پالک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 
1396/02/19 ســاعت 11 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 صــورت مجلس تحدیدی تا 30 
 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 1897 حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد و

 امالک غرب اصفهان
فقدان سندمالکیت

1/214 نظر به اینکه ســند مالکیت شــش دانــگ پالک ثبتی شــماره406 
فرعــی از 43 فرعــی از3331 اصلی واقــع در روســتای چاهملک  بخش 
شــش که درصفحه 463 دفتر6 امالک ذیل ثبت 874 به  نام آقای حســین 
رحمانی فرزند رضا علی تحت شــماره چاپی مسلســل301902 الف 82 
ثبت  وصادروتســلیم گردیده اســت مالک با ارائه در خواســت کتبی به 
شماره وارده 969210141289907 مورخ 96/1/20 به انضمام یک برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 16305مورخ 96/1/20به 
گواهی دفتر خانه 287 خورو بیابانک رســیده مدعی است که  سند مالکیت 
آن به علت جابجایی مفقودشده است ودر خواست صدور سند مالکیت ملک 
فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی میشود چنانچه کسی  مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزدخود می باشد ازتاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده  روز اعتراض خودراکتباضمن ارائه اصل 
سند مالکیت وسندمعامله به این اداره تسلیم ورســید اخذ نمایید تامراتب 
صورت مجلس واصل سندمالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسدیادرصورت اعتراض اصل سند 
معامله ارائه نشوداقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 27 محمد علی بیطرف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

خوروبیابانک 
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پیشنهاد سردبیر:
ریاست سلمان قاضی عسگر در هیئت قایقرانی تمدید شد

با شکســت مشــهدی ها در خانه، نوار پیــروزی های 
 پیاپی پدیده در لیگ شــانزدهم پاره شــد تا طلســم 
ناکامی های تراکتور برابــر این تیم هم پایان یابد.دیدار 
 پدیده-تراکتور از حیث حضور تماشــاگران مســابقه 
ویژه ای بــود. فوتبالدوســتانی که 90 دقیقــه از تیم 
شهرشــان حمایت کردنــد و حتی پس از شکســت ، 

بازیکنان پدیده را مورد تشویق قرار دادند.
حضور پر رنگ تماشــاگران مشــهدی در ورزشــگاه 
ثامن حرف های ناگفته بســیاری داشــت. اینکه آنها 
 اگر تیم مورد عالقه شــان نتایج خوبی کسب کند همه 
ســختی ها را به جان می خرند و به ورزشگاه می آیند. 
اینکه آنها پس از سه فصل حضور در سطح اول فوتبال 
کشــور نیاز به محرکی همچون سهمیه آسیایی دارند. 
اینکه آنها وظیفه خــود را انجام می دهند اگر ســایر 

عوامل هم به وظایف خود عمل کنند.
تماشــاگران حاضر در اســتادیوم ثامن که تعدادشان 
به بیش از 12 هــزار نفر هم می رســید، کم کم به این 
نتیجه رســیده اند که برای حمایت از تیمشــان نباید 
منتظر برگزاری بازی در استادیوم امام رضا که به مراتب 
نیاز به پیمودن مســافت کمتری دارد باشند. به همین 
خاطر دیگر خیلی اصراری به برگزاری در این ورزشگاه 
تازه تاســیس ندارند، هرچند از برگزار نشدن مسابقات 
فوتبال لیگ برتــر در آن بــا وجود افتتاح ورزشــگاه 

متعجب اند.
پدیده کــه مدت زیــادی از حضورش در ســطح برتر 
فوتبال ایران نمــی گذرد، اگرچه مشــکالت زیادی را 
در چند سال پشت سر گذاشــته اما نتوانسته خود را به 
عنوان یک تیم خوب معرفی کند. این تیم نوپای فوتبال 
ایران در همین مدت اندک حضور خود از ثبات مناسبی 
در نتیجه گیری برخوردار بــوده و همواره ضمن حفظ 

شرایط خوب خود توانایی هایش را به رخ کشیده است.
نکته مثبت دیگری که در پدیده به چشــم می خورد، 

روی نیمکت است.
رضا مهاجری، مربی جوانی که جنگجوی خوبی به نظر 
می رسد و در سخت ترین شرایط نیز از تیمش حمایت 
 می کند تقریبــا روی نیمکت این تیم جــا افتاده و در 
 دو ســال اخیر توانســته نتایــج خوبی را بــا تیم تازه 

شکل گرفته اش به دست آورد.
پدیــده اگرچــه نوار بــرد هــای متوالــی اش مقابل 
تراکتورسازی پاره شد اما قطعا حریف سرسختی برای 
پرسپولیس در هفته بیســت و هشتم لیگ برتر خواهد 
بود. خصوصا حاال که بازیکنان این تیم به کسب سهمیه 

آسیایی نیز امیدوار هستند.

پدیده جدید در لیگ برتر

درحاشیه

 دونــده ملی پــوش اصفهانــی  در مورد 
شــرکت نکردنــش در مســابقات 

دوومیدانی آغــاز فصل اظهار کرد: 
از چند روز قبــل یک مصدومیت 
کوچک داشتم که کامال برطرف 
شده اما نخواستم در این مسابقات 
به خودم فشــار وارد کنم تا برای 

مســابقات بعدی کامال آماده شوم. 
رضا قاســمی ادامــه داد: یکــی دیگر از 

دالیلی که در این مســابقات شــرکت نکردم این 
بود که برای مســابقات آغاز فصل هیچ جایــزه ای در نظر نگرفته 
بودند و اگر مقام اول را هم کسب می کردیم، مسئوالن شهر هیچ 
تقدیری انجام نمی دادند. قاســمی گفت: تیم اصفهان مقام ششم 
این رقابت ها را کسب کرد که امیدوارم مسئوالن ورزشی اصفهان 
فهمیده باشند وقتی دو نفر از دونده های اصفهان در این مسابقات 
شرکت نکنند، نمی توانند مقام خوبی کسب کنند. دونده اصفهانی 
در خصــوص برنامه تمریناتش بیــان کرد: از شــیراز به اصفهان 
برگشتم و هر روز صبح و بعدازظهر مشغول تمرین هستم و اوایل 
اردیبهشت ماه باید به مســابقات جایزه بزرگ آسیا اعزام شوم که 
یک مرحله در چین و یک مرحله نیز در تایوان برگزار می شــود. 
وی ادامه داد: ســپس در اواخر اردیبهشــت باید برای مسابقات 
کشورهای اسالمی به کشور آذربایجان بروم و بعد از آن در تیر ماه 

مسابقات قهرمانی آسیا را در کشور هند خواهیم داشت.

دونده ملی پوش اصفهانی:

مسابقات دو و میدانی
برای مسئوالن بی اهمیت است

لیگ فوتبال ایران در طول ســال ها به شــکل هــا و نام های 
گوناگونی برگزار شــده اســت.لیگ تخت جمشــید،قدس 
آزدگان و اکنــون لیگ برتــر خلیج فارس از جملــه نام های 
 مســابقات فوتبال در طــول چند دهــه اخیر اســت.با آغاز 
دهه هشــتاد لیگ فوتبال شکل رســمی تری به خود گرفت 
 و تیم ها تحت عنــوان لیگ برتر با هم بــه رقابت پرداختند و 
هر ســاله یک تیم به مقــام قهرمانی دســت یافته اســت.

خوزســتان، اصفهــان و تهران ســه اســتانی هســتند که 
نمایندگانشــان جام قهرمانــی را در طول چند ســال اخیر 
بــه ارمغــان آورده انــد.دوره دوازدهم لیگ برتر روز شــنبه 
قهرمان خود را شــناخت و تیم پرســپولیس بعد از یک دهه 
به مقام قهرمانی دســت یافــت.در  این گزارش به بررســی 
علت هــای قهرمانی ایــن تیم مــی پردازیم.پرســپولیس 
 در حالــی به مقــام قهرمانی رســید کــه همــواره در طول 
 چند ســال اخیر آبســتن حوادث و بــی ثباتی بوده اســت.

می توان گفت پس از پایــان دوران مربیگری علی پروین این 
تیم یک مربی باثبات نداشــته است.اســامی مشهوری چون 
علی دایی ،حمید درخشان و حمید اســتیلی در کنار مربیان 
سرشناس خارجی چون مانوئل ژوزه،آری هان،بگوویچ، سکان 

هدایت این تیم را برعهده گرفتند و جــز در مواردی محدود 
نتوانســتند به موفقیت خاصی دســت یابند.حتی افشــین 
قطبی هم با وجــود قهرمانی لیگ، مربــی باثباتی در این تیم 
نبود.پس از چند سال پرســپولیس صاحب یک مربی باثبات 
شد.مدیران پرســپولیس پای مربی خود ایســتادند و پس از 
نزدیک به ســه ســال ثبات، به قله موفقیت رسیدند.انتخاب 
برانکو برخالف دیگر مربیان خارجی این تیم، انتخابی درست 
بود.برانکو بــه خوبی با فضای فوتبال ایران آشــنا بود و اصول 
مربیگری در ایران را می دانست و این عامل مهمی در موفقیت 
مربی کهنه کار کروات گردید.تیم مدیریت پرســپولیس  بر 
خالف ســال های قبل تیم بی ادعا اما کار بلد اســت.طاهری 
برخالف مدیرانــی چون رویانیان و رحیمــی به دنبال مطرح 
ســاختن خود نبود و بدون حاشــیه به ســامان دهی اوضاع 
 تیم خود پرداخت.یــک مدیر بی حاشــیه و کار بلد به  خوبی 
می تواند تیم خود را از موانع قهرمانی عبور دهد و به سرمنزل 
مقصود برساند.کاری که در ســپاهان محمد رضا ساکت و در 
اســتقالل علی فتح ا.. زاده انجام داد.پــس از مدیر و مربی به 
سومین عامل موفقیت یک تیم می رسیم و آن چیزی نیست 

جز پول!

در فوتبــال حرفه ای امــروز هیچ کــس نمــی تواند نقش 
مهــم پــول را در آرامــش یــک تیــم کتمــان کند؛خرید 
 بازیکنان بزرگ نیازمند پول اســت و هیــچ تیمی بدون پول 
نمی تواند به رقابت تیم هــای بزرگ برود.بــا وجود اهمیت 
 پــول در باشــگاه داری، مدیریــت پرداخــت پــول و نوع 
قــرار داد بازیکنان نیز از اهمیت بیشــتری برخوردار اســت.

 باشــگاه اســتیل آذین نمونه خوبــی برای عــدم مدیریت 
پــول کالن اســت.مدیران این باشــگاه بــا قــرارداد های 
نجومی ســعی در جمع ســتاره ها داشــتند ولی بــا وجود 
چهره های شــاخص نتوانســتند به موفقیتی دســت یابند.

مدیران قبلی تیم پرســولیس هم با تزریق پول زیاد ســعی 
در جمع آوری بازیکان مشــهور داشــتند ولی عدم مدیریت 
بازیکنــان باعث شــد تابه موفقیــت خاصی دســت نیابند.

علی اکبــر طاهــری اگرچه با تزریــق پول دســت به خرید 
های بزرگــی زد ولــی در کنار ایــن بازیکنان،چهــره های 
گمنامی را به خدمــت گرفت و از آنها نهایت اســتفاده را برد.

محمد انصاری وعلی علیپور از جمله چهــره های جویای نام 
پرسپولیس در دوســال اخیر هســتند که در کنار بازیکنان 
مشهور این باشــگاه بازی های خوبی را به نمایش گذاشتند.

پرسپولیس ســال گذشته و برخالف ســال های قبل دغدغه 
ی چندانی بابت مــدت زمان قرارداد های بازیکنان نداشــت 
چرا که مدیران باشــگاه بــا تنظیم قرار دادهــای بلند مدت 
خیال خود و ســرمربی را از حضور بازیکن آســوده ساختند.

به بیان ســاده تر مدیر باشگاه پرســپولیس به خوبی وظیفه 
خود را انجام داد چون رابطه خوبی با ســرمربی خود داشت.

خرید بازیکن بزرگ و اســتفاده از جوانان جویای نام،برقرای 
 ثبات و مبارزه با بازیکن ســاالری که مهمتریــن آن جریان 
رامین رضاییان بود و از همه مهــم تر تضعیف تیم های رقیب 
از مهمترین اقدامات تیم مدیریت پرسپولیس در لیگ امسال 
بود.طاهری با خرید سروش رفیعی ضربه مهلکی به تنها رقیب 
امسال خود یعنی تراکتور ســازی تبریز زد.کاری که باشگاه 
بایرن مونیــخ به خوبــی آن را انجام می دهــد و در ایران هم 
چند سال قبل تیم سپاهان و امیر قلعه نوعی انجام می دادند.

 یک مدیر موفق بازکنــان مورد نظر ســرمربی را جمع آوری 
می کند و مربی موفق کسی اســت که بتواند از این بازیکنان 
به نحو احســن بازی بگیرد .کاری که برانکو بــه خوبی آن را 
انجام داد .کمتر کسی را می توان یافت که از بازی های امسال 
پرسپولیس لذت نبرده باشــد.بازیکنان پرسپولیس به خوبی 
از پس انجام وظایف خود بر آمدنــد چون به هدف خود ایمان 
داشتند.یک تیم بزرگ نیازمند یک رهبر بزرگ در زمین است 
و پرسپولیس پس از ســال ها یک فرمانده مقتدر داشت.سید 
جالل حسینی با کوله باری از تجربه به خوبی تیم را فرماندهی 
کرد.پرسپولیس در حالی به مقام قهرمانی دست یافت که تیم 
های چون استقالل و سپاهان در حال تغییر و تحول بودند و با 
دگرگونی خود می توانند رقیب پرسپولیس برای لیگ آینده 
باشــند.حال باید منتظر بود و دید که آیا قهرمان زود هنگام 

لیگ می تواند از پس مسابقات آسیایی خود برآید.

آرامش، فاکتور اصلی در قهرمانی شاگردان برانکو بود؛

تفکرات حرفه ای، قهرمانی حرفه ای

 فوتبال یک ورزش گروهی اســت که در درازای تاریخ به محبوبیت خاصی نزد عموم مردم دســت یافته است.
پر بیراه نیست اگر بگوییم که امروزه فوتبال پرطرفدارترین ورزش جهان است و برای برخی از کشورها و مردمشان 
فوتبال و تیم های فوتبالی جزئی از زندگی هستند.در کشور ما هم از دیرباز فوتبال محبوب بوده است و همواره هواداران بیشماری 

بازی های تیم های محبوب خود را دنبال کرده اند.

مجمع انتخاباتی هیئت قایقرانی اســتان اصفهان از ســاعت 11 
صبح دیروز با حضور غالمرضا امینی،  رییس فدراسیون قایقرانی 
و اعضای مجمع انتخاباتی در سرای ورزشکاران استان برگزار شد. 
برای این انتخابات مانند چهار سال پیش سید سلمان قاضی عسگر 
)رییس دوره گذشــته( و سید هادی قاضی عســگر کاندیدا شده 
بودند که پس از انصراف ســید هادی قاضی عســگر، سید سلمان 
قاضی عســگر با کســب هر 15 رأی اعضای مجمع انتخاباتی بار 
دیگر به عنوان رییس هیئــت قایقرانی اســتان اصفهان انتخاب 
 شــد. انتخابات دوره گذشــته هیئت قایقرانی اســتان اصفهان

 14 اســفندماه 1391 برگزار شــد. سید ســلمان قاضی عسگر و 
سید هادی قاضی عسگر به عنوان کاندیدای تصدی پست ریاست 
هیئت قایقرانی استان اصفهان شــرکت کرده بودند و در نهایت با 
کناره  گیری هادی قاضی عسگر، سید سلمان قاضی عسگر به عنوان 
رییس هیئت انتخاب شد. سید ســلمان قاضی عسگر با 11 رأی 

موافق و 3 رأی سفید به این سمت برگزیده شد.

فریــده شــجاعی، همســر مرحــوم 
منصــور پورحیــدری در حالی که 

برانکــو ایوانکوویچ بــه همراه تیم 
پرسپولیس در شهر تبریز حضور 
داشت با تماس تلفنی به سرمربی 
کروات سرخپوشان بابت قهرمانی 

در لیگ تبریک گفت. برانکو پیش 
از این در مراسم خاکســپاری و ختم 

مرحوم پورحیدری شــرکت کــرده بود و 
تماس تلفنی شــجاعی برای قدردانی از این مربی برای این حضور 

بوده است.

 وزارت ورزش و جوانــان در پیامــی قهرمانــی پرســپولیس در 
 لیگ برتر را تبریک گفــت. در این پیام آمده آســت: »قهرمانی 
تیم فوتبال باشگاه پرسپولیس در فاصله سه هفته مانده به پایان 
ایــن دوره لیگ برتر ایران که موجب شــادی و نشــاط جوانان و 
هواداران آن باشــگاه و فوتبال ایران شد را تبریک گفته و با تقدیر 
از تالش جوانان سربلند ایران در همه تیم های حاضر در این دوره 
از رقابت های لیگ برتر، امیدوار اســت نمایندگان فوتبال ایران 
بتوانند با درخشش در رقابت های آســیایی از نام و کیان فوتبال 
ایران دفاع کنند و مایه مباهات، ســربلندی، شادی و شعف همه 

ایرانیان به ویژه جامعه ورزش دوستان و ورزشکاران شوند.«

 شــانس بلوتــی و ژکــو برای کســب 
کفش طال بیشتر است. هنوز 6 هفته 

به پایان رقابت های ســری آ ایتالیا 
وقت باقی است و رقابت  فشرده ای 
در جدول گلزنان این رقابت ها برای 
رســیدن به کفش طال به چشــم 

می خورد.ادیــن ژکــو از آاس رم و 
آندره آ بلوتی از تیم تورینو با 25 گل در 

برترین گلزنان رقابت های سری آ ایتالیا قرار 
دارد. همچنین گونزالو ایگواین، مهاجم موفق یوونتوس، با 23 گل 
از تعقیب کنندگان جدی رسیدن به برترین گلزنان لیگ برتر است 
اما شانس بلوتی و ژکو برای کسب کفش طال بیشتر است. یوونتوس 

با 80 امتیاز در جایگاه نخست رقابت های سری آ ایتالیا قرار دارد.

با کسب حداکثر آرا در مجمع انتخاباتی؛

ریاست سلمان قاضی عسگر در 
هیئت قایقرانی تمدید شد

تماس همسر اسطوره استقالل با سرمربی پرسپولیس؛ 

تبریک!

تبریک وزارت ورزش به پرسپولیس؛ 
شادی و نشاط!

رقابت های سری آ ایتالیا؛

ژکو و بلوتی به دنبال کفش طال

در فوتبال حرفه ای 
 امروز هیچ کس 

نمی تواند نقش مهم 
پول را در آرامش 

یک تیم کتمان 
کند؛خرید بازیکنان 

بزرگ نیازمند پول 
است و هیچ تیمی 

 بدون پول 
نمی تواند به رقابت 
تیم های بزرگ برود

سعید 
نریمانی

رضا شکاری، بازیکن جوان و آینده دار تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
که مدتی پیش بــدون هماهنگی با کادرفنی و باشــگاه ذوب آهن و 
 با غیبــت در تمرینــات تیم فوتبال روســتوف روســیه شــرکت 
کرده بود، صبح دیروز با حضور در باشــگاه و مالقات با آذری ضمن 
ابراز پشــیمانی و عذرخواهــی از کار غیرحرفه ای خــود، تقاضای 
 رســمی مبنی بر جدایی قانونی از ذوب آهن و پیوســتن به باشگاه 
روستوف روسیه را اعالم کرد. شکاری ادامه داد: به طور رسمی تقاضا 
کردم که در صورت صالحدید، اجازه پیوســتن مــن به تیم فوتبال 
روستوف روسیه را بدهند و خوشبختانه آقای آذری موافقت کردند 
که در اواســط اردیبهشــت ماه به اتفاق به کشور روســیه و باشگاه 
روستوف سفر کرده و ضمن مذاکره با باشگاه فوق، در صورت توافق 
نهایی و با در نظر داشتن مصالح باشــگاه ذوب آهن و بهترین شرایط 

ممکن برای من، به روستوف بپیوندم.

 در ادامه رقابت هــای لیگ برتر جــام خلیج فارس تیــم اصفهانی 
ذوب آهن توانست با برتری مقابل تیم پیکان جایگاه چهارمی لیگ 
را از تیم همشــهری خود یعنی ســپاهان پس بگیرد با این پیروزی 
رقابت برای کسب ســهمیه، لهجه اصفهانی به خود گرفت.  دو تیم 
پیکان و ذوب آهــن در حالی به دیدار یکدیگر رفتند که شــاگردان 
مجتبی حسینی می توانستند در صورت برتری در این بازی جایگاه 
چهارم جدول لیگ را از ســپاهان پس بگیرند. بازی چه در نیمه اول 
و چه در جریان نیمه دوم با برتری ذوب آهن دنبال شــد و تا قبل از 
رســیدن به دقیقه 70 ذوب آهن با زدن 2 گل به نوعی برد خودش 
در این بازی را تضمین کــرد. البته در 20 دقیقه پایانی شــاگردان 
حسینی کمی عقب نشستند ولی پیکان فقط یک بار موفق به گلزنی 
شد تا در نهایت ذوب آهن 39 امتیازی شــود و به خاطر تفاضل گل 

بهتر نسبت به سپاهان به پله چهارم جدول لیگ برگردد.

بازیکن جوان ذوب آهن:

با نظر آذری
به روستوف می روم

هفته بیست و هفتم لیگ برتر؛

کورس سهمیه،
لهجه اصفهانی گرفت

کیوسک

 جایزه بهترین بازیکن فوتســال آسیا در ســال 2016 به بازیکن تیم ملی ایران اهدا شد.
علی اصغر حســن زاده، کاپیتان تیم ملی فوتســال ایران چندی پیش توسطAFCبه 
عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا در ســال 2016 انتخاب شد. این بازیکن جایزه خود 
 را در مراســم دریافت نکرده بود اما دیروزدر مراســمی با حضور علی کفاشــیان، محمد 
 ناظــم الشــریعه و عبــاس ترابیــان این جایــزه و لــوح یادبود بــه حســن زاده اهدا 

شد.

قاب روزمنهای فوتبال

 فدراســیون بســکتبال به منظور پیگیری حق 
و حقوق خــود از اقدامی کــه »درک باورمن« 
برای فســخ یک طرفه قراردادش بدون توجه به 
چهارساله بودن آن انجام داد، شــکوائیه ای را 
علیه وی تنظیم کرد و بر اساس آنچه در قرارداد 
فی مابین با این مربی به آن تاکید شده بود، آن 
را به BAT یعنی مرجع حل اختالف فدرسیون 
بین المللی بسکتبال )فیبا( به عنوان نهاد مرجع 
برای رسیدگی به مشــکالت پیش آمده ارسال 
کرد. باورمن آذرماه سال گذشته زمانی که برای 
گذراندن تعطیالت کریســمس به آلمان سفر 
کرده بود، با مسئوالن تیم باشگاهی وورزبورگ 
برای همراهی این تیــم در بوندس لیگا تا فصل 
20 - 2019 قــراردادی منعقد کــرد و اینگونه 
 قرارداد خود با بســکتبال ایــران را به صورت 
یک طرفه فســخ کرد در حالیکــه وی قرارداد 
چهار ســاله با بســکتبال ایران داشت. همین 

مسئله باعث شکایت بسکتبال ایران از وی شد.
شــکوائیه فدراســیون بســکتبال به دو زبان 
انگلیسی و فرانسه در اختیار مرجع حل اختالف 

فیبا قرار گرفت. 
این کار بهمن ماه ســال گذشــته انجام شــد 
اما هنوز ایــن مرجع حل اختالف، پاســخی به 
آن نداده این در حالی اســت که در هفته های 
پایانی سال گذشــته، باورمن با ارسال ایمیلی 
به فدراسیون بسکتبال، خواســتار بازگشت به 
ایران و از ســرگیری همکاری اش با بسکتبال 

کشورمان شده بود.
البته محمــود مشــحون، رئیس فدراســیون 
بســکتبال در واکنش به این درخواست باورمن 
اعالم کرده بود که »اصال نمــی توانیم دوباره به 
این مربی اعتماد کنیم. اقــدام او غیراخالقی و 
غیرحرفه ای بود و نمی توانیــم دوباره پذیرای 
وی شویم«. ضمن اینکه مشــحون در گفتگو با 

مهر تاکید کرده بود که »خســارت های اقدام 
باورمن را تا ریال آخر خواهیم گرفت هرچند که 
هیچ مبلغی، خسارتی که وی به بسکتبال ایران 

را وارد کرد را جبران نخواهد کرد«.
به گزارش مهر، به گفته مهدی یوسفی صادقلو، 
وکیل فدراســیون بســکتبال در پرونده درک 
 باورمن، مطالبه حقوق یک ماهه درک باورمن و 
خســارت های مالی مســئولیت های مدنی و 
حرفه ای این مربی، از جمله مواردی اســت که 

در شکوائیه تنظیم شده به آن اشاره شده است.
طی این مدت رایزنی هایی از طرف فدراسیون 
بســکتبال برای به نتیجه رسیدن هر چه زودتر 
در رابطه با پرونده شکوائیه درک باورمن انجام 
شد اما تا به امروز این رایزنی ها هیچ نتیجه ای 
نداشته اســت. به همین دلیل پیگیری پرونده 
در مجمع عمومی فیبا در دستور کار مسئوالن 

فدراسیون قرار گرفته است.
مجمع عمومی فدراسیون بسکتبال اردیبهشت 
ماه در هنگ کنــگ برگزار می شــود. محمود 

مشحون نیز در این مجمع شرکت خواهد کرد.

پیگیری در مجمع فیبا؛

شکایت فدراسیون بسکتبال از »درک باورمن« به کجا رسید؟
اهدای جایزه بهترین فوتسالیست آسیا به حسن زاده

خبر

اتفاق روز

تماس روز

تبریک روز

فوتبال جهان
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پیشنهاد سر دبیر: 
پیاده راه سازی چهارباغ، صد سال پیش!

»...در سال ســت و الف هجري 
آرا  جهــان  رأي  )1006ه.ق( 
)شــاه عباس( بدان قرار گرفت 
كه دارالســلطنه مزبور را مقر دولت ابد مقرون ســاخته، 
عمارات عالي طــرح نمايند...ايام بهار عمــارات عالي در 
نقش جهان طرح انداخته، معماران و مهندســان در اتمام 
آن مي كوشيدند و از دروب شــهر يك دروازه در حريم باغ 
نقش جهان واقع و بــه درب دولــت )دروازه دولت فعلي( 
موسوم اســت و از آنجا تا كنار زاينده رود خياباني احداث 
فرموده، چهــار باغي در هــر دو طرف خيابــان و عمارت 
عاليه در درگاه هــر باغ طرح انداختنــد و از كنار رودخانه 
تا پاي كوه جانب جنوبي شــهر )كوه صفه( انتهاي خيابان 
چهار باغ قــرار داده اطراف آنرا بــر اُمــراء و اعيان دولت 
قاهره قســمت فرمودند كه هر كدام باغــي طرح انداخته 
و در درگاه بــاغ، مناســب، مشــتمل بر درگاه و ســاباط 
رفيع و ايــوان و باالخانه هــا و منظره هــا در كمال زيب و 
زينت و نقاشــي هاي طالئــي و الجــوردي ترتيب دهند 
و در انتهاي خيابان، باغ بزرگ و وســيع، پســت و بلند، نه 
طبقه، جهت خاص پادشــاهي طرح انداخته، به باغ عباس 
آباد)هزارجريب( موســوم گردانيدند«. اين شايد مستند 
ترين و زنده ترين گزارشی باشد كه درمورد تولد تفرجگاه 
چهارباغ در دوره صفوی امروز در اختيار ماســت. اسكندر 
بيك تركمان منشي مخصوص شــاه عباس كبير و مؤلف 
تاريخ عالم آراي عباســي در حالی از تولد يك گردشگاه با 
شــكوه خبر می دهد، كه تنها چند سال بعد اين مولود بی 
همتا، مايه حيرت و شگفتی گردشگران اروپايی می شود. 
تا آنجا كه شــاردن درباره چهارباغ چنين بنويســد:»اين 
 خيابان زيباتريــن معبری اســت كه تاكنون ديــده و يا 

شنيده ام«. 
از دروازه دولت تا دامنه های کوه صفه

طرح ايجاد يك گردشگاه با شكوه در حاشيه شهر اصفهان 
عهد صفوی در كنار ساير طرح های توسعه شهری اصفهان 

ايــن دوران از نبــوغ و خالقيت بســيار 
زيادی برخوردار اســت. به طوريكه پس 
از چهار ســده با اينكه چهارباغ ويرانی 
های زيادی بــه خود ديــده و ماهيت 
گردشــگاهی خود را از دســت داده اما هنوز هم به عنوان 
يكی از محورهای اصلی اصفهان، اســكلت بندی شــهر را 
سامان می دهد. اين گردشــگاه بی همتا در دوره صفوی 
از دروازه دولت)ميدان امام حســين كنونی( آغاز می شده 
و تا باغ هزارجريب)ميــدان آزادی كنونی( پيش می رفته 
است. زاينده رود چهارباغ را به دو بخش باال و پايين تقسيم 
می كرده و پل با شــكوه اللهوردی خان)سی و سه پل( اين 
دو محور شــمالی و جنوبی را به يكديگــر پيوند می زده. 
چهارباغ در دروازه دولت با عمــارت بلند مرتبه جهان نما 
آغاز می شــده كه به گونه ای دروازه ورودی اين گردشگاه 
بوده. ســپس در امتداد آن باغ ها و كاخ ها و قهوه خانه ها و 
مهمانسراهای متعددی وجود داشته كه به صورت متقارن 
تا باغ بزرگ هزارجريب گردشــگاه جهانی چهارباغ را معنا 
می بخشيده است. مادی مهمی به نام جوی شاه هم كه از 
مادی فدن منشعب می شده از زير جهان نما عبور می كرده 
و با گذر از نهر ميانی چهارباغ در امتــداد خود حوض ها و 
آبشارهای زيادی را شكل می بخشيده است. آب جوی شاه 
همچنين به صورت متقاطع وارد باغ های حاشيه گردشگاه 
می شــده و آبنماها و درياچه های آن را سيراب می كرده 
است. بدين ترتيب چهارباغ زيباترين جلوه هنر معماری و 
شهرسازی ايرانيان بوده اســت. زيباترين، استادانه ترين و 
خالقانه ترين گردشگاهی كه آســيا تا آن روز به خود ديده 

بود. 
کمربندها را محکم ببندید!

فرض محال كه محال نيســت! تصور كنيد با دانش امروز 
بشری وسيله ای اختراع می شــد كه می توانستيم توسط 
آن به گذشــته ســفر كنيم. بی گمان مقصد بســياری از 
اصفهانی ها در اين ســفر مهيج، چهارباغ صفوی می شد. 
در اين شــرايط، بهترين نقطه برای آغاز بازديد از چهارباغ 
باشــكوه، ورودی گردشــگاه يعنی دروازه دولت و عمارت 
جهان نماســت. چشــمان خود را كه ببنديد، لحظه ای از 
هياهوی خودروها و غلغله شهر امروزی جدا خواهيد شد. 
در اين حالت صدای شرشــر آبشــارهای چهارباغ، صدای 
حركت درشكه ها و گفتگوی رهگذران جايگزين صداهای 

مدرن امروزی می شــود. حــاال پيش روی شــما عمارت 
جهان نما ايستاده. يك عمارت ســه طبقه بلند باال كه اگر 
نگهبانان قزلباش اجازه می دادند، از فراز آن می شــد باغ 
بزرگ هزارجريب را در دامنه های كوه صفه مشاهده كرد. 
از فراز جهان نما، شــهر زير پای شماست. اصال شاه عباس 
اين كاخ را برای همين در ابتــدای چهارباغ بنا كرده تا زنان 
حرمخانه اش بتوانند آزادانه گردشگاه زيبا را تماشا كنند. 
شاردن می گويد:»...اين عمارت سه طبقه است و در سمت 
عقب و طرف چپ در و منفذي ندارد زيرا اين دو قســمت 
به طرف اندرون شاهي اســت و در دوطرف ديگر نيز بجاي 
شيشــه، پنجره هايي اســت كه از داخل بيرون را مي توان 
ديد ولي از بيرون چيزي پيدا نيســت، ايــن پنجره ها را با 
گچ ســاخته و به طرز مجلل و زيبايي نقاشــي و طالكاري 
كرده اند... مقابل عمارت كاله فرنگي حوض مربعي است كه 
مساحت آن پانزده پا مي باشد و در گوشه اين عمارت دروازه 
شاهي است«. دروازه ای كه شــاردن از آن ياد می كند در 
ورودی خيابان باغ گلدســته امروزی قرار داشته و يكی از 
راه های ورودی به حرمخانه ســلطنتی بوده است. حوض 
مربعی هم مقابــل عمارت جهان نما بــوده و يكی از هفت 
حوضی اصلی چهارباغ محسوب می شود. از كنار حوض كه 
عبور كنيم، در امتداد نهر زيبای چهارباغ رديف چنارهای 
بلند بسيار چشم نواز اســت. اين چنارها پياده روی وسط 
گردشگاه را از ســواره روی كناری جدا می كند. آن سوی 
سواره رو در حاشيه گردشگاه نيز پياده روی باريكی از كنار 
سردر و ديوار باغ های دو ســوی خيابان تا رودخانه امتداد 
می يابد. ديوار باغ ها آجری و مشــبك است طوری كه می 
توان از خالل آن داخل فضای باغ را تماشــا كرد. اولين باغ 
چهارباغ در ضلع غربی، باغ هشــت گوش است. روبه روی 
آن اين ســوی خيابان، باغ خيمــه گاه در كنار يك ميدان 
كوچك برای اسب دوانی به چشم می خورد. امروزه پشِت 
نمای زشــت مغازه های چهارباغ، قســمتی از ويرانه های 
سردر باغ خيمه گاه، روزهای پايانی حياتش را می گذراند! 
شاردن می نويســد:»در هر طرف اين خيابان زيبا و خوش 
منظر باغهای بزرگ و فرح انگيزی اســت كه در هر يك دو 
عمارت كاله فرنگی ســاخته شــده. بنای بزرگ تر دارای 
تاالری است كه همه جوانبش باز اســت، و ... در ميان باغ 
اســت. كاله فرنگی ديگر در ورودی باغ ساخته شده)سردر 
باغ....طــرز ســاختمان كاله فرنگيهای همــه باغها با هم 

متفاوت است. اما وســعت همه يكسان است، و داخل همه 
با نقاشيهای دلپذير، و زرنگاريهای زيبا و نقوش الجوردين 
ديده پسند آرايش يافته است«. مقابل ســردر اين دو باغ، 
حوض دوم چهارباغ با محيط تقريبی يكصد و بيست پا قرار 
دارد. وسط حوض يك تخت هشت گوش منبت كاری شده 
قرار داده اند كه نرده های زيبــای مطاليی دارد. اين تخت 
ظرفيت پذيرايی از ده نفر را دارد كــه می توانند به راحتی 
كنار يكديگر بنشينند و در زيبايی های چهارباغ غرق شوند. 
مخصوصا بعد ازظهر روزهای گرم سال:»..گردش عصرها در 
مدت نه ماه از سال در اين خيابان بسيار دلپسند و فرح انگيز 
است زيرا در اين مدت خيابان و باغچه ها را آب مي پاشند و 
اطراف حوض ها غرق گل است. روي سكوهاي كوتاه سر در 
عمارات را مفروش كرده روي آن قليان مي كشند و بعضي 
از مردم محترم با اســب رفت  و آمد مي كنند«. جلوتر، پس 
از عبور از كنار بساط دست فروشانی كه در پياده روی وسط 
چهارباغ، كاالهای خود را به فروش می رسانند، به زيباترين 
كاخ و باغ اين گردشگاه می رسيم. باغ بلبل و كاخ بی همتای 
هشت بهشــت. مقابل هشت بهشــت در ضلع غربی، كاخ 
وباغ تخت قرار دارد. حوض هشت ضلعی مقابل سردر اين 
باغ ها صفای خاصی دارد. انگلبرت كمپفر، گردشگر آلمانی 
باغ بلبل را ازنزديك ديده اســت:»باغ بلبل چنان به وفور با 
خيابان های مشجر،كاخ ها، باغچه ها و فواره ها مجهز است 
كه از نظر زيبايی در سراســر ايران نظير ندارد...در فواصل 
معين يك رديف نيمكت مرمری و يــك جوی آب دور آن 
تعبيه شده است. از همه اطراف حاشــيه باغ پياده روهايی 
كه دور آن ها را نرده های زيبايی گذارده اند و در هر دو طرف 
چنار كاشته اند، به طرف كاخ كشــيده شده است«. اندكی 
جلوتر، در برابر مدرســه بی نظير چهارباغ حوض چهارم و 
يك آبشار بسيار زيبا خودنمايی می كند. دو سوی خيابان 
دروازه هايی اســت كه در جانب شــرقی به حرمخانه باز 
می شــود و در جانب غربی به راه به سوی محله عباس آباد 
می  گشايد. حوض پنجم و ششــم و آبشارهای جويشاه در 
برابر باغ های توت و مو و همچنين تكيه درويشان حيدری 
و نعمتی قرار دارد. اين تكيه ها نظير مهمانخانه های امروزی 
عمل می كند و مســافران و گردشــگران زيادی را به خود 
می خواند. اكنــون در برابر حوض هفتــم و جريان مادی 
نياصرم هستيم كه از زير چهارباغ عبور می كند و در آنسوی 
خيابان به باغ طاوسخانه وارد می شود. طاوس خانه درواقع 

باغ پرندگان شاهان صفوی است:» امر فرمودند كه باغی بر 
نگينی طاوس و عمارتی به آراســتگی عروس در كنار پل 
شاه )سی و سه پل( كه مشــرف بر زنده رود است بنا كنند 
و ســتون های مرتفع بر اطراف باغ نصب كرده، باالی آن را 
به مفتول مشبك گردانند كه طاوس و تذرو و ساير مرغان 
در آن قفس آســمان نما، بال طيران توانند گشود و فارغ از 
آسيب حيوانات ضاره توالد كنند...دور تا دور باغ را با شبكه 
آهنينی حراست كرده اند كه حتی بلندترين درختان مانند 
صنوبر و توت را نيز در حلقه خود می گيــرد. به طوری كه 
پرندگان به راحتــی و آزادی بتوانند به اطراف پرواز كنند و 
كمتر متوجه زندانی باشــند كه در آن مسكن دارند«. روبه 
روی باغ پرندگان در ضلع غربی، باغ شــيرخانه واقع شده 
كه محل نگهداری گربه سانان اســت. اين دوباغ، از مادی 
نياصرم تا رودخانه گسترده شــده اند. اكنون پيش روی ما 
سی و سه پل بی همتا قرار دارد و آنسوی پل، چهارباغ باال تا 
سردر باغ هزار جريب امتداد يافته است. بيش از چهل باغ و 

كاخ در چهارباغ باال بنا شده است. 
حاال در انتهای بازديد خاطره انگيز خود از چهارباغ صفوی، 
نمای زيبای ســردرباغ هزارجريب و كوه صفه كه در پس 
زمينه خودنمايی می كند شايد پايان بندی مناسبی برای 
اين ســفر غيرممكن در زمان باشد. افســوس كه به زودی 
چهارباغ دستخوش تغييرات بسياری می شود و ناماليمات 
زيادی می بيند. درختانــش را خواهند بريد، ســنگهای 
نهر بی مانندش را خواهند شكســت. كاخ هايش را ويران 
می كنند و باغ هايش را متروكه می ســازند. دير نيســت 
كه مادام ديوالفوآ در دوره قاجــار، چهارباغ، اين زيباترين 
گردشگاه آسيا را چنين توصيف كند:»...در اين هنگام من 
باالي بام يكي از اين كاخهاي ويران رفتم تا اطراف را تماشا 
كنم متأســفانه هرچه نگاه كردم اثري از آن سواران اشراف 
زاده نيافتم تنها پيــادگان فقير و حماالني كه كمرشــان 
در زير بارهاي ســنگين خم شــده اســت در رفت و آمد 
مي باشــند. چنارهاي عظيم الجثه هم از شاخ و برگ عاري 
و داراي آن سرســبزي نيســتند كه به درختان وعده عمر 
طوالني دهند. سنگ فرشــهاي پياده رو از جاي در آمدند. 
مجاري آب خشك شــده و در ته حوضها مقداري آب راكد 
ديده مي شــود كه خزه ها و كثافات روي آنها را پوشانده اند. 
در باغچه هــاي طرفين خيابــان هيچ آثاري از گل ســرخ 
ديده نمي شود حتي از درختهاي ياسمن صحرايي هم كه 
زينت افزاي باغهاي وحشي هستند اثري پديدار نيست«. 
اما اين پايان كار چهارباغ نيســت و اميد همــواره راه خود 
را از ميان نااميدی باز می كنــد:» از اين منظره حزن آور و 
وحشت انگيز روي برتافته و نظري به داخل عمارات ويران 
انداختم و با كمال تعجب مشاهده كردم كه هنوز هم در اين 
 اطاقهاي بي سقف پر از خاك كاشــيهاي زيبايي جلوه گري 

مي كنند«.      

گشت و گذار در زیباترین گردشگاه آسیا
به لطف سفرنامه های فرنگی، پس از چهارصد سال،

 امروز ما می توانیم قدم زدن در چهارباغ صفوی را شبیه سازی کنیم

مهردادموسوی 
خوانساری

می كنند؟ خوب بود از برای آنجا هم تدبيری به كار برند كه اين تجزيه و تفريق در آنجا هم به عمل آيد) روزنامه زاينده رود، سال دوم، شماره آسايش خود درست كرده و آب پاشی می كنند از دستشان گرفته تسليم حيوانات فرمايند... فرضا چهارباغ منظم شد دم دروازه دولت را چه كه نخست بايد راه های پياده رو را وســيع و نظيف كرد بعد اين قانون را مجری ساخت نه آنكه ناســنجيده خيابانی را كه انسان ها به جهت كالسكه و سواره مجزی نمايند تا آنكه ترتيب عبور در آنجا منظم باشد و اسباب ظهور پاره ای مفاسد نشود. ولی اين نكته را فراموش كرده اند بلی می دانيم رئيس نظميه نظرشان به كجاست. می خواهند برحسب معمول به جهت مزيد آســايش اهالی ، راه های پياده رو را از راه های تاريكی را معين كرده كه عصرها از اثر مصادمات عجيبه و غبارهای غليظه عوض تنفس هوای لطيف، انســان مبتال به ضيق النفس می شد...به كار برده بودند. يعنی آنجا را از انســان ها گرفته معبر چهارپايان مقرر فرموده بودند و به جهت انسان ها يك معبر تنِگ باريك و پر خاك و آب پاشی و روشن كردن آنجا می شود كه انســان به خوبی بتواند در آنجا تنزه كند، اين اوقات رياست نظميه تدبير عجيبی در كار نظم آنجا خيابان چهارباغ كه يگانه محل تفريح و تفرج اصفهان است و مبالغی پول به جهت تســطيح آن خرج كرده و در هر ماه مبلغی صرف مخارج خوانندگان شايد به حيرت آمده تصور كنند غرض ما مزاح است از اين جهت اســت كه آن نقطه را نشان می دهيم تا همه كس برود ببيند...فوق العاده ای از حيوانات بر انسان مشهود می شد، كه از مشــاهده آن خيلی به آدم برمی خورد به طوری كه در شرافت خود شك می كرد. اين چند روزه در اصفهان وقعه ای اتفاق افتاد كه بر عليه فضيلت انســان بود. يعنی طوری شــده بود كه در يــك نقطه اصفهان يك مزيت 
پايه گذار شهرداری مدرن بعدی شد، قصد انجام اصالحات فراوانی در سطح شــهر داشت. روزنامه اين  نهاد تازه پا، هنگامی كه با آثار منفی و پس از درگفتن طوفان مشروطه، نهادهای شهری نيز دستخوش تغييرات گسترده ای شد. در اين ميان انجمن بلديه اصفهان كه درحقيقت 17، 8 جمادی الثانی 1328ه.ق(

مخرب حكومت ظل سلطان در اصفهان روبه رو می شود مقاله تند و تيزی می نويسد:
پروريدند، اين بی رحم ها اّره گذاشــتند و بريدند و درياچه های بزرگ آن كه مقابل هر سردی ســاخته بودند خراب كردند و سنگ های آنرا نازل شده و تمامش را چون شهرهای قوم لوط »عاليها سافلها« نمودند. چنارهای آن كه از سيصد سال تا كنون سابقين چون نوباوگان خود ســردرهای آنرا با باغات هر كس ديده بود می گفت:»ارم ذات العماد التی لم يخلق مثلها فی البالد« در حق اين ابنيه رفيعه و عمارات بديعه ابنيه روی زمين بود، كندند و بردند و خوردند. خانه بی مدعی ســفره بی انتظار. ديگر چهارباغ عباسی كه اكنون صورت يك عباسی ندارد و زبرجد بود. تمامش را بريدند و از پولش برای خود اساس ســلطنت چيدند. و ديگر سردر باغ زرشك كه رشــك قصر فردوس برين و غيرت معمار در يك ماه با تفكر و تدبر طرح ريزی كرده بودند و از بس چنار داشــت زمين خيابانش در تابســتان آفتــاب نمی ديد و معروف به تاق است كه در نامه آرد و چنانچه بايد بنگارد. همچنين ســردرهای چهارباغ باال كه تقريبا به چهل می رسيد كه هركدام از انها را يقينا چندين هركس ويران كردن آنها را می ديد سرشــك از ديده بر دامان می افشاند... من جمله يكی ... ســردرباغ هزارجريب كه وصفش را خامه عاجز رسانيدند!! ... ايرانيان آن بناهای با شــكوه را ويران نمودند و اروپائيان عكس آنها را برداشتند و برای زينت در اتاق های موزه خود گذاشتند و ...اينها تاســی به حضرت ظل ســلطان كردند كه از روی غيرت تمام قصرهای  سلطنتی و شــكوه مملكتی را خراب و ريشــه آنها را به آب اثر انگشت ظل سلطان در ویرانه های چهارباغ

شكستند و به قيمت نازل پای فخاران بستند.

پیاده راه سازی چهارباغ، صد سال پیش!

قرائتخانه

چهارسوق

اصفهانگرد

”قاصــدی از پــی ايــن بنــده 
فرســتادند چــون بــه خدمت 
و مالزمت رســيدم طلســمی 
مالحظه نمودم كه بی محرك ظاهری و تحريك شــخصی در 
خارج دواير و چرخهــا در حركت اند در آن زمان ســاعت نهم 
بود، بعد از آن ساعت نهم تمام شد. چكشی به حركت در آمد و 

حيرت مولف زياده گشت. و ...”
اينها گفته های محمد حافظ مخترع اصفهانی است. اختراعات 
وی در ســال 1506 ميالدی و مصادف با آغاز ســلطنت شاه 
اسماعيل صفوی است. وی دارای كتابچه اختراعاتی بوده است 
كه پس از 450 سال در ســال 1311 شمسی توسط شخصی 

به نام ميرزا رضا خان نائينی وقف آســتان قدس رضوی شــد. 
از جمله اختراعات وی ساعت اســت كه طبق آنچه گفته شده 
توانايی های ساعت وی از ســاعتهای اروپايی باالتر و بهتر بوده 
است. ولی اين اختراعات هيچگاه باعث نشد كه ساعت به يكی 
از صنايع ايران تبديل شــود و حدود 130 سال بعد و در زمان 
شاه صفی رودلف اشــتيلر در اصفهان ساعت زنگ دار كوچك 
و ظريفی را ساخت.در آن زمان شــاه در قزوين به سر می برد 
انگليسی ها ســاعت را از رودلف خريده و به شاه تقديم كردند 
شاه از ساعت خوشــش آمده و با زنجير طال به گردن آويخت 
ولی به دليل عدم آشــنايی به طرز كار ســاعت در زمان كوك 
كردن ،خالف جهت چرخانده و فنر آن را شكســت ســپس 
دســتور داد رودلف را از اصفهان به قزوين جهت تعمير ببرند 
وی ســاعت را تعمير كرده و از مقربان شــاه گرديد. تاورنيه از 
ســياحان اروپايی در عصر صفويه اســت. وی در بين سالهای 
1632 و 1668 ميالدی چندين بار از ايران ديدن كرده است. 

وی در معرفی رودلف اشتيلر اينگونه می گويد:”.... در سفر اول 
من به ايران وقتی از اســالمبول حركت كرديم، مسيو اسميت 
كه از طرف امپراطور در باب عالی سفير مقيم بود يك جوانی را 
از اهل زوريخ همراه داشت موسوم به رودلف كه ساعت سازی 
خوب ميدانست. از من خواهش كرد كه اورا در آن سفر با خود 
ببرم. به ايروان كه رســيديم خانی كه در آنجا حكومت داشت 
به ما تبريك ورود گفت و از مالقات ما بسيار محظوظ شد زيرا 
كه ســاعت در مشــرق زمين خيلی بندرت يافت ميشد. يك 
وقتی يكی از تجار يك ســاعت به اين خان اهــدا كرده بود كه 
خوب كار نمی كرد. ردولف كه به اقرار خان اولين ســاعت ساز 
بود كه قدم به ايران گذارده بود ساعت خان را راه انداخت. اين 
فقره سبب خرسندی خان شــد و ...”ساعت مكانيكی در عصر 
صفويه ســاعت تنها وســيله ای تجملی در دربار بوده و مردم 
عادی از طريق طبل و دهل و نقاره در صبح موقع ســحر و در 
زمان غروب از اوقات مختلف آگاه ميشدند.در زمان شاه عباس 

دوم  نيز ساعت از جمله اشيا بسيار با ارزش به حساب می آمده 
بطوريكه سياحان و سفرای اروپايی گاه به منظور هديه ساعت 
تقديم  شاه می كرده اند و گاه در مواقعی ساعت سازانی با خود 
آورده تا با خدمت در دربار به شاه نزديك شوند. ساعت سازان 
اروپايی جزو كارگران جبه خانه )اسلحه سازی( محسوب می 
شدند و با توجه به تعداد زياد آنها در محلی به نام چهار حوض 
كه وصل به دربار بوده نيز مشــغول به كار بوده اند. در زمان باز 
پس گيری جزيره هرمز از پرتقاليها نيز ساعت و ناقوس بزرگی 
به غنيمت گرفته و در باالی سردر بازار قيصريه در ميدان نقش 
جهان در اصفهان نصب كرده بودند چنانچه شــاردن ســياح 
مشهور فرانســوی در اين مورد می گويد:”در باال جای ساعت 
بزرگی است كه مساحت پايه آن ســه يا چهار پای مربع است 
ولی اكنون در آن ساعتی نيســت و اين يا به علت آن است كه 
فعال ساعت سازی برای به كار انداختن آن نيست و يا به سبب 
آن اســت كه هر نوع صدای ناقوس در مذهب ايرانيان ممنوع 

می باشــد.”همچنين در ميدان نقش جهان عمارت ســاعت 
وجود داشته است چنانكه شــاردن می گويد: »عمارت ساعت 
برای تفريح و خوش آمد شاه ساخته شده است و مانند بازيچه 
كودكان است و عبارت اســت از عده ای عروسك ها و بازوها و 
سرها و دستهايی كه به صور نقاشی شــده روی ديوار نصب و 
به جای اعضای آنها به كار می رود و نيز عــده ای از پرندگان و 
حيوانات چوبی است كه با حركت پاندولهای ساعت به حركت 
 آمده و در سر ساعت به صدا می آيند و آوای مخصوصی از آنها

به گوش می رسد«.در عصر قاجاريه نيز شاهان عالقه زيادی به 
ساعت داشته اند مثال ناصرالدين شاه بيش از ديگران به ساعت 
عالقه داشــته و به جمع آوری ســاعت های جواهر نشان می 
پرداخته است. از دوره مشــروطيت به بعد جايگاه ساعت ميان 
مردم افزايش يافت و به اشكال مختلف مانند ساعت مچی هم 
وارد ايران شــده و در زندگی ايرانيان به عنــوان كااليی مهم و 

ضروری قرار گرفت.

ساعت تاریخ به افق اصفهان!

تا پيش از ورود به دوران مدرن و ســاخت و ســازهای غول آســا، مناره های اصفهان برای قرنهای طوالنی، بلندترين بناهای شهر محسوب 
می شده اند. بازديد از يك بنای نهصد ساله حتما جذابيت های فراوانی برای شما خواهد داشــت. به ويژه اگر اين بنا يك مناره راست قامت و 
استوار باشد كه پس از نه سده همچنان محكم سرجای خودش ايستاده است. هرچند دســت بی رحم روزگار زخم های زيادی بر پيكره اش 
باقی گذاشته اســت. برای بازديد از مناره های تاريخی اصفهان بهترين آغاز، محله طوقچی و مناره باقوشخانه است. در كوچه كه به نام عارف 
مشهور علی بن سهل نامگذاری شده، درست پشت ترمينال باقوشخانه، مناره ای از دوره ايلخانان مغول قد برافراشته است. اين مناره هفتصد 
ساله تزئينات دوره ايلخانی را به خوبی نشان می دهد. تا همين يكصد و پنجاه سال پيش اين مناره در اين محله تنها نبوده. مسجد بزرگ قبا 
يا مسجد ابوسعيد بهادرخان مناره باقوشخانه را تكميل می كرده كه متاسفانه در سيل ويرانی های ظل سلطانی از ميان می رود. پس از ديدن 
اين مناره بهترين مسير برای رســيدن به دومناره دارالضيافه خيابان كمال است كه شما را به قلب محله باســتانی جوباره می برد. در امتداد 
خيابان كمال كه جلو برويد، پس از مقبره كمال اسماعيل)كه وجه تســميه اين خيابان هم هست( در حاشيه خيابان يك سردر بسيار زيبا از 
دوره تيموريان به چشم می خورد. يك سردر ماندگار با دو مناره بسيار باشكوه كه ظاهرا در روزگار گذشته ورودی يك مهمانسرای سلطنتی 
بوده اســت. برای همين نام اين مكان را دومناره دارالضيافته نامگذاری كرده اند. از تماشای اين ســردر تاريخی كه سير نمی شويد! اما برای 
بازديد از برج »پيزا«ی اصفهان بايد عرض خيابان را طی كنيد و چند كوچه پس كوچه را تا بازارچه ساربان پيش برويد. در آنجا می توانيد برج 
كج اصفهان را از نزديك تماشا كنيد. يك شكوه نهصد ســاله كه پيكره اش اندكی خميده شده اما هنوز جلوه بی نظير اصفهان سلجوقی را به 
خوبی نشان می دهد. يادگاری بازمانده از پايتختی اصفهان در امپراطوری سلجوقی. مناره ساربان يكی از كاملترين مناره های اصفهان است 
كه همه بخشهای آن تا امروز سالم باقی مانده است. از بازارچه ساربان تا مناره چهل دختران در نزديكی خيابان سروش فاصله زيادی نيست. 
بنابراين پياده روی در پس كوچه های قديمی محله جوباره به شدت پيشنهاد می شود! مناره چهل دختران در يك ميدانگاهی قديمی، يكی 
از چند مناره كهنسال ايران است. اين مناره از يك جنبه ديگر هم منحصر به فرد اســت. آن هم اينكه نام بانی و سال ساخت در كتيبه ای بر 
بدنه مناره ثبت شده است. اين مناره را در دوره قاجار گارلند هم می ناميده اند. زيراكه يكی از مبلغان مسيحی به نام گارلند، در دوره قاجار در 
همسايگی اين مناره خانه داشته است. حاال برای تماشای مناره باشكوه ديگری كه در حاشيه ميدان عتيق واقع شده بايد خيابان كمال را به 
سمت ميدان امام علی)ع( ترك كنيد. در ضلع جنوبی ميدان كهنه، روبه روی امامزاده هارون واليت و در آستانه گذر هارونيه، مناره علی جلوه 
گری می كند. اين مناره بسيار زيبا كه حتی از مناره ساربان هم قديمی تر است، امروزه در كنار مسجدی از عصر صفوی قرار دارد. از آنجا كه 
ميدان عتيق در دوره سلجوقيان به عنوان دولتخانه اين سلسله محسوب می شده، يقينا، مناره علی)كه حتما در آن روزگار نام ديگری داشته( 

در ميان سازه های باشكوه سلجوقی در اين ميدان تنها نبوده است. 
برای ديدن دومناره دردشت در قلب محله قديمی جماله بايد مسير طوالنی تری را طی كنيد. ضلع غربی مسجد جامع عتيق، محله جماله نام 
دارد. می توانيد از بازارچه حاج محمد جعفر وارد اين محله شويد و پس از طی كردن چند كوچه پس كوچه در ميان بافت فرسوده اين مكان، با 
دومناره دردشت روبه رو شويد. مناره هايی از دوره آل مظفر كه احتماال سردر ورودی يك مدرسه بزرگ بوده اند. اگرچه برای ديدن مناره های 

تاريخی كمر بسته ايد اما تماشای مقبره باشكوه سلطان بخت آغا كه چسبيده به دومناره دردشت است، به هيچ وجه خالی از لطف نيست.

پله پله تا سقف آسمان

محمدرضا
موسوی خوانساری

منظره چهارباغ در اواخر دوره صفویه )سفرنامه کرنلیوس لوبرون(
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پیشنهاد سردبیر: 
۱۲هزار نیرو، امنیت انتخابات استان اصفهان را تامین می کنند

محیط زیست

مدیر عامل شرکت توسعه مجتمع هاي سیاحتي و ورزشي 
سپاهان خبرداد:

ساعات کاري مجموعه شهر رویاها 
افزایش مي یابد

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری خبر داد:

فعالیت 30 نیرو خدماتی برای نظافت 
زاینده رود

استاندار پیشنهاد داد؛

  تغییرتاریخ هفته نکوداشت 
اصفهان

مدير عامل شــركت توســعه مجتمع هاي ســياحتي و ورزشي 
ســپاهان در گفتگو با ايمنا اظهار كرد:با توجه به گرم شــدن هوا 
و افزايش طول روز به زودي ســاعات كاري مجموعه شهررويا ها 
افزايش خواهد يافت.  مسعود حســين ميرزايی با اشاره به اين كه 
مجموعه شــهر روياها در روزهاي شــنبه نيز تعطيل است ادامه 
 داد: روزهای يکشــنبه و دوشنبه مجموعه شــهر روياها از ساعت

۹ صبح تا ۱۵ بعد ازظهر برای مــدارس و اردوهای دانش آموزي 
فعال است.  وی يادآور شد: برای اســتفاده از اين قشر از امکانات 
 و تجهيــزات شــهر روياها با تخفيــف حدود ۴۵ درصــدي ارائه 
می شود به طوری كه مراكز آموزشــي و فرهنگي می توانند براي 
گروه هاي بيش از ۲۵ نفره از اين تخفيف ۴۵ درصدی اســتفاده 
كنند.  وي افزود: به پرســنل ارگان ها و سازمان های مختلف طی 
نامه نگاری با اين شركت بر طبق مقررات بن ۲۵ درصدی تخفيف 

برای استفاده از شهر روياها اهدا می شود.
  حســين ميرزايي بــا تاكيــد بر اينکــه، افــرادی كه قــد زير

 ۱۱۰ ســانتی متر دارند می توانند به صــورت رايگان از مجموعه 
شهر روياها اســتفاده كنند، گفت: تمام امکانات رفاهی،تفريحی 
انواع رستوران ها و كافی شاپ در شــهر روياها وجود دارد و عالوه 
بر آن، غرفه های هنری و فرهنگی در اين مجموعه برپا شده است.

مدير عامل ســازمان خدمات موتوری شــهرداری اصفهان اظهار 
كرد: زاينده رود يکی از آثار تاريخی و با ارزشــی است از همين رو 
همه شهروندان بايد به نظافت آن توجه ويژه ای داشته باشند و از 

ريختن پسماندهای تر و خشک در آن خودداری كنند.
حميدرضا صبور افــزود: نظافت و اليروبی رودخانــه زاينده رود 
از ديگر وظايف سازمان اســت كه بايد برای آرامش شهروندان و 
پويايی شهر انجام شــود. مديرعامل ســازمان خدمات موتوری 
شــهرداری اصفهان عنوان كرد: هرروز 3۰ نفــر نيرو برای نظافت 
رودخانه فعاليــت می كنند تا بــر چهره زاينده رود خدشــه ای 
وارد نشود. صبوری ادامه داد: نيروهای ســازمان حتی زمانی كه 

رودخانه خشک باشد به نظافت آن نيز مشغول هستند.

 اســتاندار اصفهــان در جلســه تعييــن تکليــف نامگــذاری 
روز اصفهــان، اظهار كــرد: مديريت شــهری هفتــه ای را در 
 ارديبهشــت ماه به عنوان هفته ی نکوداشــت اصفهان برگزار 
 می كند كه با انتقاد كارشناســان و اســاتيد دانشــگاه مواجه

شده است. 
 رســول زرگرپور بــا بيان اينکــه برخی از اســاتيد دانشــگاه 
اول آذرماه را به عنوان روز اصفهــان نامگذاری می كنند، افزود: 
در سال گذشته، نکو داشــت اصفهان در هر دو زمان برگزار شد 
كه بايد با هم افزايی بهتر و بيشــتر زمان مشخصی برای اين روز 

معين شود.  
وی با اشــاره به جلســات متعدد كارشناســی اداره كل ميراث 
فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری با اساتيد، خبرگان و تاريخ 
دانان تصريح كرد: نظرات كارشناســی اين جلسات اعالم شده و 
بايد بخش مديريت شــهری و كارشناسی روی يک تاريخ تفاهم 

بيشتری داشته باشند تا اين دوگانگی از بين برود.
 اســتاندار اصفهان ادامه داد: اصفهان از ابعــاد مختلف از جمله 
 ميراثــی و اســاطيری، ادوار مختلف تاريخی، شــخصيت های 
بين المللی، ايثار و شــهادت و زيبايی های طبيعی و گردشگری 
آنقدر عظمت دارد كه می تواند به مناســبت های مختلف مورد 

نکوداشت قرار گيرد.
زرگرپور خاطرنشــان كرد: اگــر بخواهيم روز ارزشــی را برای 
اصفهان انتخــاب كنيم هيچ روزی بهتر از ۲۵ آبان نيســت چرا 
كه اين روز، روز حماســه و ايثار اصفهان بــوده و اگر به مباحث 
اســاطيری روی آوريم می تــوان زايچه، يعنــی اول آذر ماه را 
مدنظر قرار دهيــم و با تلفيق اين دو می تــوان از ۲۵ آبان ماه تا 
اول آذرماه را به عنوان هفته نکوداشــت واقعــی اصفهان نيز در 

نظر گرفت.
وی با بيان اينکــه تاريخ دقيق اين روز بايد در شــورای فرهنگ 
عمومی استان تصويب شــود، افزود: پس از تصويب در شورای 
فرهنگ عمومی اســتان در صورتی كه در نظر داشــته باشــيم 
اين روز و اين هفته به ثبت ملی برســد بايد در شورای فرهنگ 

عمومی كشور نيز مصوب شود.
 اســتاندار اصفهان با بيان اينکه روز ملی اصفهــان با برگزاری 
جشن های فصلی متفاوت است، گفت: اين روز بايد يک مبنای 
علمی داشته و وجه تسميه آن كامال مشــخص و يا به ثبت ملی 

رسيده باشد. 
زرگرپور افــزود: مديريت اســتان اعتقاد دارد كه جشــن های 
فصلی به مناســبت هــای مختلف بايــد برگزار شــود چرا كه 
 شــور و نشــاط به جامعه پمپاژ می كنــد و برهمين اســاس 
جشن های شــهرداری برگزار شــود ولی نبايد اين جشن ها به 

عنوان روز ملی يا هفته ملی اصفهان باشد.
 مدير كل ميراث فرهنگی صنايع دســتی و گردشگری اصفهان 
نيز در اين جلســه با اشاره به برگزاری جلســات كارشناسی در 
 اين ارتباط تصريح كرد: سوم ارديبهشــت ماه با توجه به والدت 
شيخ بهايی به عنوان روزاصفهان نامگذاری شده بود كه مشخص 
شد ارديبهشــت با شــيخ بهايی ارتباطی ندارد بلکه آب و هوا و 

اقليم اصفهان در اين نامگذاری موثر بوده است.
 الهياری با بيان اينکه از منظر گردشگری ارديبهشت ماه، زمان 
مناسبی برای گردشگری در اين شهر است، اظهار كرد: معموال 
در همه دنيا روز شــهرها را زمانی تعيين می كنند كه فصل اوج 

گردشگری نبوده تا جذب بيشتر گردشگر داشته باشند. 

شهرداری

خبر

ســردار عبدالرضا آقاخانی صبح يکشــنبه در نخســتين 
نشســت خبری ســال ۹۶ خود با خبرنگاران با اشاره به 
كسب رتبه برتر استان اصفهان در كاهش تصادفات فوتی 
در سال جاری در ســطح كشور اظهار داشــت: ميانگين 
كاهش تصادفات فوتی در ســطح كشــور در نــوروز ۹۶ 
حدود ۱۲ درصد بوده اســت و اين در حالی اســت كه در 
 اســتان اصفهان با كاهش ۲۸ درصــدی تصادفات فوتی

روبه رو بوده ايم.
وی همچنين به كاهش دو درصدی جرايم و سرقت ها در 
نوروز ۹۶ اشاره كرد و بيان داشت: كشفيات پليس آگاهی 

استان اصفهان در نوروز ۹۶ قابل توجه بوده است.
فرمانــده انتظامی اســتان اصفهان ســال ۹۶ را ســالی 
پركار برای نيــروی انتظامی عنوان كرد و افزود: شــروع 
فعاليت های نيروی انتظامی در سال جاری با مانور بزرگ 

سياسی انتخابات آغاز به كار می كند.
وی با اشــاره به آمادگــی كامل نيروی انتظامی اســتان 
اصفهان در حوزه برگــزاری انتخاباتی امــن اضافه كرد: 
برنامه ريزی برای برگزاری انتخابات ۲۹ ارديبهشت ماه با 
تعامل با دستگاه های مختلف از دو ماه گذشته آغاز شده و 

امروز تامين نيروی انسانی و اقدامات امنيتی محقق شده 
 است.ســردار آقاخانی تصريح كرد: تمام نيروهای امنيتی 
اســتان اصفهان از يک ســاعت قبل از آغاز رای گيری در 

محل های اخذ رای حاضر خواهند شد.
تاکنون تخلفات انتخاباتی گزارش نشده است

وی با تاكيد بر اينکه تاكنون در خصوص انتخابات از سوی 
دستگاه های امنيتی و نظامی موضوع سوء امنيتی گزارش 
نشده اســت، اضافه كرد: اين در حالی است كه پليس در 
سه بازه زمانی قبل، حين و بعد از انتخابات فعاليت خود را 

ادامه خواهد داد.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با اشاره به فعاليت بيش 
از ۱۲ هزار نيروی انتظامی در سطح استان اصفهان برای 
تامين انتخابات ارديبهشــت ماه ويژه اين نيرو در ســطح 
استان اصفهان در ســال ۹۶ بيان داشــت: در اين راستا 

آموزش همگانی را در دستور كار ويژه قرار داده ايم.
هر پنج روز یک بار عملیات ویژه پلیســی در 

کانون های جرم اجرا می شود
وی با اشــاره به اينکه در ســال ۹۶ هر پنــج روز يک بار 
عمليات ويژه پليســی در كانون های جرم برگزار می شود، 

 بيان داشــت: اين كانون ها در ســال ۹۵ شناســايی و در 
ســال جاری عمليات برخوردهــای تاثيرگــذار اجرايی 

خواهد شد.
ســردار آقاخانی بهبــود خدمــات انتظامــی را يکی از 
برنامه هــای نيروی انتظامی در ســال ۹۶ عنــوان كرد و 
افزود: پيگيری ويژه پرونده های قضايی نيز در سال جاری 
مورد توجه اســت ضمن اينکه برنامه ريزی برای باال بردن 
اطالعات كاركنان در حــوزه قضايی نيز در دســتور كار 
است. وی برخورد با كانون های توزيع مواد مخدر در سطح 
 خرد و كالن را نيز از ديگــر برنامه های نيروی انتظامی در 
سال ۹۶ اعالم كرد و بيان داشت: بايد توجه داشته باشيم 
كه در ســال گذشــته بيش از 3۵ تن انواع مواد مخدر در 

سطح استان اصفهان كشف شد.
فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان توســعه پليس فتا 

 را نيــز از ديگــر برنامه هــای 
نيروی انتظامی استان اصفهان 
اعــالم كــرد و ابراز داشــت: 
با توجه بــه رشــد روز افزون 
اســتفاده كاربــران از فضای 
مجازی اين مهم در دستور كار 

قرار گرفته است.
پلیس فتا برای برخورد 
بر  انتخاباتی  تخلفــات  با 
اشــرافیت  فضای مجازی 

دارد
وی با اشــاره به اينکه استمرار 
پنج ماموريت شــاخص نيروی 
انتظامی در ســال ۹۵ را نيز از 
ديگــر ماموريت هــای نيروی 
انتظامــی در ســال جــاری 
دانســت و افزود: از جمله اين 
ماموريت هــا مقابله بــا انواع 
سرقت ها، جلوگيری از قاچاق 
ارز و كاال، كاهــش تصادفات، 
ارتقای امنيت اخالقی و .... است.

سردار آقاخانی در ادامه در پاســخ به سوالی در خصوص 
مقابله با تخلفات كانديداهای ســه انتخابات پيش رو در 
اســتان اصفهان برای فعاليت در فضــای مجازی گفت: 
اشــرافيت بر فضای مجــازی در اين زمينه در دســتور 
 كار پليس فتا اســت ضمن اينکه تاكنــون در اين زمينه 

گزارش خاصی در استان اصفهان نداشته ايم.

برنامه ریزی  برای 
برگزاری

  انتخابات
 ۲۹ اردیبهشت ماه

 با تعامل با  
دستگاه های مختلف 

از دو ماه گذشته 
آغاز شده و امروز 

تامین نیروی انسانی 
و  اقدامات امنیتی 

محقق  شده
 است

فرمانده انتظامی اصفهان:

۱۲هزارنیرو،امنیتانتخاباتاستاناصفهانراتامینمیکنند
معاون عمران شهری شهرداری مطرح کرد:

تکمیل خط یک قطار شهری 
مهمترین پروژه عمرانی سال ۹6

معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهــان، پروژه 
اولويت دار سال ۹۶ شهر اصفهان را قطار شهری خواند 
و تاكيد كرد: مديريت شــهری اصفهان در صدد است 
امسال خط يک قطار شهری را به صورت كامل تقديم 
شــهروندان كند. ايرج مظفر تصريح كرد: ۵۰ درصد 
بودجه های خالص عمرانی در ســال هــای ۹۴ و ۹۵ 
خرج قطار شهری اصفهان شده است.  وی يادآور شد: 
عمليات اجرايی تمام ايســتگاه هايی كه در خط يک 
هنوز بهره برداری نشــده اند، بيش از ۸۰ تا ۹۰ درصد 
پيشرفت داشــته اند كه اين موفقيت ها حاصل تالش 

همه مديران به خصوص شهردار اصفهان بوده است.
 معــاون عمــران شــهری شــهرداری در ادامــه 
 اظهاركرد: كل بودجه ســال ۹۶ شــهرداری اصفهان

 ۲7۵۰ ميليارد تومان و شــامل ۲۱77 عنوان رديف 
پروژه است كه از اين مبلغ ۱۹7۸.۵ مربوط به بودجه 
 پروژه هــای عمرانی كه شــامل ۹۰۵ عنــوان پروژه 
 می باشــد، اســت.  وی ادامه داد: از بودجــه عمرانی 
هزينه های مربوط به تملک، فضای ســبز، تابلوهای 
ترافيکی و ... كه كســر شود، امســال بودجه خالص 
عمرانی ۹۶7 ميليــارد و ۴۰۰ ميليون تومان اســت 
كه ايــن بودجه شــامل ۴7۹ پروژه می شــود؛ البته 
پروژه قطار شــهری هم داخل اين پروژه ها قرار دارد 
و 3۸۰ ميليارد تومان از ۹۶7 ميليــارد تومان بودجه 
 خالص عمرانــی بابت احــداث قطارشــهری هزينه 
می شــود. مظفر با بيان اينکه از ۴7۹ پروژه عمرانی، 
۲7۹ پروژه مســتمر وجود دارد كه مبلغ آنها كم و در 
واقع ۱۰ درصد از كل ۹۶7 ميليارد تومان است، گفت: 
در كنار آنها ۱۵۶ پروژه تکميلی هم در شــهر اصفهان 
كه از سال ۹۵ باقی مانده، در دستور كار قرار گرفته و 
مراحل اتمام آن در سال جاری انجام می شود و مابقی 
هم پروژه های جديد هستند.  به گفته معاون عمران 
شهری شهرداری اصفهان، امســال ۲۸۰ پروژه باالی 

يک ميليارد تومان در شهر اصفهان اجرايی می شود.

رئيــس اتحاديه صنايع دســتی اصفهــان پيرامون 
وضعيت فــروش صنايع دســتی اظهار داشــت: در 
نوروز امســال آمار فروش صنايع دســتی نسبت به 
سال گذشته كاهش داشت و مسافران نوروزی اكثرا 
صنايع دســتی ارزان قيمت را خريــداری كردند و 
كاالهای گران قيمت و كارهای هنری كمتر به فروش 
رسيد. عباس شــيردل پيرامون راهکار تشويق مردم 
برای خريد و حمايت از صنايع دســتی گفت: تشويق 
مردم برای خريد و حمايت از صنايع دستی از طريق 
رســانه های نوشــتاری خوب اســت اما رسانه های 
گفتاری و ديداری و به ويژه صداوسيما می تواند تأثير 

بيشتری در اين تشويق همگانی داشته باشد.
رئيس اتحاديه صنايع دســتی اصفهان با اشــاره به 
مصوبه هيئــت دولت در ســال ۸۸ مبنــی بر عدم 
فروش صنايع دســتی خارجی بيان كرد:  در ســال 
۸۸ مصوبه ای از دولت وقــت گرفتيم كه منع فروش 
صنايع دســتی خارجی را اعالم كرديــم و ما تنها در 

اصفهان اين مصوبه را پياده كرديم.
وی ادامه داد: قبل از اجرای اين مصوبه و در سال های 
قبل حدود 7 هزار توليدكننده در اصفهان داشتيم اما 
بعد از اينکه جلوی فروش كاالی خارجی گرفته شده 

حدود ۴۰ هزار توليدكننده در اصفهان فعال شدند.

اشتغال ۴0 هزار تولیدکننده 
صنایع دستی در اصفهان  

حمل و نقل جاده ایدادگستري صنایع دستی

آموزش ایمنی برای دانش آموزان 
۵0 مدرسه حاشیه راه استان

تشکیل کمیته  ویژه بررسی 
تخلفات انتخاباتی فضای مجازی 

رئيس كل دادگســتري اســتان اصفهان در ســتاد 
 پيشــگيری از تخلفات و جرائــم انتخابات اســتان 
اظهار كرد: با همکاری اعضای اين ســتاد از هر گونه 
اقدام مغايــر با مواد مصرحــه در قانــون انتخابات و 
حتی بروز احتمال و شــائبه تخلــف و وقوع جرائمی 
كه صحت، ســالمت و حيثيــت انتخابــات پيش رو 
 را خدشــه دار كند، پيشــگيری و مقابلــه می كنيم. 
احمد خســروی وفا با اشــاره به اينکه فضای مجازی 
يکی از ابزارهای مهم و مؤثری است كه می تواند مورد 
سوء اســتفاده قرار گيرد، افزود: با تشکيل كميته ای 
مركب از نمايندگان نهادهای مرتبط تخلفات و جرائم 
احتمالی اين فضا به صورت جد رصد می شود. وی در 
ادامه انجام تبليغات زودهنگام را يکی از شــايع ترين 
تخلفات دانست و بيان داشت: با نظارت دقيق از وقوع 
جرائمی همچون اســتفاده از ابزار و امــوال دولتی يا 
انجام هر گونه تبليغات زودهنگام پيشــگيری شــده 
و در صورت بروز تخلف ســعی می شــود بــا دعوت 
 و تذكر، اقدام الزم صورت پذيرد. خســروی وفا ابراز 
اميدواری كرد:  با برنامه ريزی و مديريت دقيق همانند 
دوره های قبل برگزاری انتخاباتی پرشــور و به دور از 
آســيب و تخلف با حضور و مشاركت حداكثری مردم 
در فضايی سالم و پرنشاط را شاهد و ناظر خواهيم بود.

و  راهــداری  ترافيــک  و  ايمنــی  اداره   رئيــس 
حمل  و نقل جاده ای اســتان اصفهان اظهار داشــت: 
به منظور ارتقــای ايمنی عبور و مــرور در جاده ها و 
كاهش تصادفــات طرح های متعددی از ســوی اين 
اداره انجام می شــود. محمدعلی صلواتــی افزود: از 
جمله اين طرح ها كه در راستای افزايش ايمنی تردد 
دانش آموزان در دستور كار قرار دارد، آموزش مقررات 
عبور و مرور و رفتار مناسب ترافيکی به دانش آموزان 

مدارس حاشيه راه ها  است.
رييــس اداره ايمنــی و ترافيــک اداره كل راهداری 
 و حمل و نقل جــاده ای اســتان اصفهــان در ادامه 
عنوان كرد: در ســال گذشــته ۵۰ مدرســه حاشيه 
راه با بيــش از 7 هزار دانش آموز در شهرســتان های 
نجف آبــاد، تيران و كــرون، فالورجــان، گلپايگان و 

منطقه جرقويه در اين طرح آموزش داده شدند.
صلواتی اضافــه كرد: در ايــن آموزش هــا، عالوه بر 
تدريس كتب آموزشی ايمنی تردد با توجه به مقطع 
تحصيلی، اقالم و لوازم مــورد نياز دانش آموزان نظير 
كتابچه، دفتر، كيف و ... با محتــوای پيام های ايمنی 
 تحويــل دانش آمــوزان داده و همچنيــن برگزاری 
هشت تئاتر آموزشی توسط هنرمندان طی ماه آتی از 

ديگر اقدامات سال جاری در اين راستا است.

ورزش و جوانان

مديــركل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان در 
 مجمع انتخابات هيئــت قايقرانی اســتان اصفهان 
اظهار داشت: اميدوارم در سال جديد خبرهای خوبی 
برای ورزش اســتان در ابعاد مختلف بــه ويژه رونق 

اقتصادی داشته باشيم.
محمد ســلطان حســينی افزود: با توجه بــه بيانات 
رهبر معظم انقالب و شعار سال هر كدام از ما موظف 
هســتيم در اين راه قدم برداريم، ابتــدای ورودم به 
ورزش استان حدود ۵۰۰ باشــگاه داشتيم، با رغبت 
و انگيزه ای كه ايجاد شــده اين تعداد دو برابر شده و 

به حدود هزار باشگاه پيش از سال ۹۶ رسيده است.
وی خاطرنشــان كرد: افزايش تعداد باشــگاه سبب 
افزايش اشتغال در ورزش استان شده و در پی آن نيز 
سالمت جامعه افزايش می يابد، آموزش و پرورش نيز 
طی اين مدت با ما همکاری خوبی را داشــته و فعال 

نيز شده است.
ســلطان حســينی با بيان اينکه حــدود ۱۲ مجمع 
انتخاباتی برای ديگر هيئت ها در پيش داريم، تصريح 
كرد: باشگاه ها و نهادهای مختلف دست به دست هم 
داده اند تا طی ســال های گذشته اســتان رتبه برتر 
كشور را كسب كند و در راستای توسعه سرانه ورزش 

در كنار اداره كل همکاری خوبی را داشته اند.

فعالیت ۱000 باشگاه ورزشی
در اصفهان 

 فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: برای برگزاری انتخابات ۲۹ اردیبهشــت ماه در اصفهان، ۱۲ هزار نفر 
نیروی انتظامی، امنیت انتخابات را تضمین می کنند.

رئيس پليس آگاهی اصفهان با اشاره به افزايش اشــراف اطالعات نيروی انتظامی 
نسبت به تحركات مجرمانه در سطح استان اصفهان اظهار داشت: در سال گذشته 
 از وقوع بيش از ۲۰ درصد جرايم در اســتان اصفهان جلوگيری شــد كه اين آمار 

۱۹3 جرم را شامل می شود.
سرهنگ ستار خسروی همچنين به افزايش توانمندی پليس آگاهی استان اصفهان 
در حوزه كشف جرايم خشن در ســطح اين استان اشــاره كرد و افزود: همچنين 

افزايش برخورد قضايی با جرايم خشن را نيز شاهد بوده ايم.
وی همچنين به پلمب شدن ۴۸ واحد طالفروشــی و چهار شعبه بانکی در استان 
اصفهان به دنبال اجرای قانون ۵۵۶ شورای امنيت كشور اشاره كرد و ابراز داشت: به 

اين مراكز اخطارهای الزم ارائه شد و به دليل بی توجهی به اجرای قانون پلمب شد.

رئيس پليس راهور استان اصفهان در نخستين نشســت خبری در سال جاری 
با اصحاب رســانه در رابطه با برخورد بــا رانندگان فاقــد گواهينامه اظهار كرد: 
 بيشــترين آماری كه در رابطه بــا نداشــتن گواهينامه گزارش شــده به طور

 ۹۰ درصدی مربوط به راكبان موتورســيکلت ها بوده اســت.رضا رضايی افزود: 
 در ســال گذشــته برخورد با راكبان متخلــف موتورســيکلت از اولويت های

 پليس راهور در اســتان اصفهان بود كه نتيجه آن كاهش ۱۲ درصدی تصادفات 
فوتی در استان اصفهان مربوط به موتورسيکلت سواران بود.

رئيس پليس راهور اســتان اصفهان تصريح كرد: همچنين پليس راهور استان 
اصفهان موفق شد رتبه اول كشوری را در خصوص برخورد با متخلفان و راكبان 

موتورسيکلت در سال ۹۵ به دست آورد.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان:

۴۸ طالفروشی و چهار شعبه بانک در اصفهان پلمب شد
رئیس پلیس راهور استان اصفهان خبر داد:

کاهش ۱۲ درصدی تصادفات فوتی موتورسواران در استان

  ۲۵ آبان تا اول آذر تاریخ مناسبی
برای تعیین هفته اصفهان است
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امام  حسن مجتبی)علیه السالم(:
شما را به تقواى الهی و تفکر همیشگی سفارش می كنم؛ زيرا 

فکر كردن پدر و مادر همه خوبي هاست. 
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 تسخیر شده ترین 
خانه استرالیا کجاست؟

باغ کاغذی

کتاب »دختری که نبود « نوشــته هادی خورشــاهیان، صد و نود 
و دومین رمان نوجوان افق مشــتمل بر 104 صفحه با ویراستاری 
»مژگان کلهر« به تازگی از ســوی انتشــارات افق برای گروه سنی 

نوجوان وارد بازار کتاب شده است.
  هادی خورشــاهیان هم اکنون دانشــجوی فوق لیســانس رشته 
زبان شناســی اســت. او که چندین مجموعه شــعر و داستان در 
کارنامه ادبی اش دارد، جوایزی چون جایزه کتاب سال دفاع مقدس 
)1384( و جایــزه ادبی یوســف )1387( را هــم از آن خود کرده 
 است. خورشــاهیان تاکنون بیش از 80 عنوان کتاب منتشر کرده

 است.
 در قسمتی از کتاب دختری که نبود، می خوانیم: »شب که مامان 
و دایی دست از پا درازتر از ظهر برگشتند، ماجرا دیگر کامال جدی 

شده بود. مادربزرگ نه خانه کسی بود نه زبانم الل جای دیگری. در 
کل تاریخ خانواده پدر و مادری من هیچ وقت کسی یادش نمی آمد 
که کسی گم شده باشد، همان طور که کسی یادش نمی آمد کسی 
قبل از من در کل تاریخ خانواده خل و چل بوده باشــد. به هر حال 
اولین ها روزی باید به وجود می آمدند و من و مادربزرگ دو تای اول 

اولین ها بودیم.«
 در قسمت دیگری از این کتاب که مشتمل بر 27 بخش است،  آمده 
است:» مامان وسط آشپزخانه ایســتاده و المپ آویزان از سقف را 
 دستمال می کشد. ســمیرا می رود یکی از کشــوهای کمد را باز 
می کند و از تویش برگه آ چهــار برمی دارد و برمی گردد توی اتاق. 
بابا شل و ول می شود و می رود روی مبل رنگ و رو رفته می نشیند. 

من قبل از اینکه سمیرا در اتاقش را ببندد، می پرم توی اتاقش...« 

لبخندک

دختری که نبود همه دانی و هیچ ندانی

خانه هــای تسخیرشــده باعث ترس و وحشــت 
بازدیدکنندگان شــده و از جمله مقاصد محبوب 
گردشگری وحشت هستند. فرقی نمی کند به چه 
سبکی ســاخته یا در کجا واقع شده اند، آنها، همه 
گذشته ای ترســناک دارند که هنوز هم ترس به 

جان افراد انداخته و لزره بر اندام آنها می اندازد.
برای آن دســته از مردم که دوســت دارند کمی 
ترس را تجربه کرده یا حتی آن دسته که با ذهنی 
باز به جستجوی ناشناخته ها می روند، فهرستی از 
ساختمان های تسخیرشده و معروف جهان وجود 
دارد که این نیاز را مرتفع می کنند و عمارت زیبا و 
البته ترسناک »مونت کریستو«  در استرالیا یکی 
از آنها بوده که بیش از ده ســال پذیرای تورهای 

گردشگری ارواح است. 
این خانه ی تاریخی و ارزشمند در شهر »جونی«  
»نیوســاوت ولز« واقع شده اســت. این عمارت 
توسط مهندســی محلی به نام کریستوفر ویلیام 
کراولی و به ســبک معماری ویکتوریایی ساخته 
شــد. خانه ای دو طبقه که برفراز تپــه و با دیدی 
مناسب به شهر بنا شــد.مونته کریســتو را باید 
تسخیرشده ترین عمارت کشور استرالیا دانست. 
ارواح مالکان اولیه این خانــه یعنی آقای کراولی 
و همســرش الیزابت ظاهرا پس از مرگشــان در 
ســال های ۱۹۱۰ و ۱۹۳۳، راضی بــه ترک این 
ملک نشده و آنجا را به تســخیر خود در آورده اند.

ظاهرا در ســال ۱۹۶۱ یک ســرایدار در خانه به 
قتل رســیده و یک پســربچه نیز به دلیل افتادن 
از پلکان جان باخته است. مســتخدمی نیز خود 
را از بالکن طبقه باال به زیر انداخته و خودکشــی 
کرده اســت. بســیاری از ایــن ارواح نگون بخت 
اکنون در این ملک غیب و ظاهر می شــوند و باور 
بر این اســت خانواده کراولی و به ویژه خانم خانه 
نیز همچنان ســاکن این خانه هســتند.الرنس 
رایان که خانواده اش اکنــون مالکیت این عمارت 
را در اختیار دارند و خود نیز بانی برگزاری تورهای 
ارواح اســت، در این مورد می گوید:مــا به ندرت 
هفته ای را بی دردسر و تشویش به پایان می بریم، 
بی آنکه کســی در واکنش به حال و هوای خانه از 
حال برود یا دچار حمالت آسم شــده یا شنونده 
صداهای عجیب و بیننده تجســم اشباح و ارواح 
باشد. او اشــاره می کند هر چیزی از لباس، طرز 
برخورد و حتی شــیوه صحبت کــردن می تواند 
روح خانم کراولــی را تحت تأثیر قــرار دهد و در 
نهایت اوست که یا بازدیدکننده را پذیرفته و با او 
دوستانه برخورد خواهد کرد یا برعکس برخوردی 
خشن از خود نشان می دهد؛ در حقیقت او حضور 

واقعی این خانه است.

ندا
 شاه نوری

مهارت زندگی

تصاویر روز

کشکول

برای دستیابی به زندگِی توأم با شادی، پیش از هر اقدام، 
مبارزه با آفت های شادکامی، ضروری است. این آفت ها 
نه تنها مانع تأثیرگذاری عوامل شادی می شوند، بلکه 

خود، مایه غم و نگرانی اند. 
آفت های اخالقی

مقصود از آفت های اخالقی، صفات ناپسندی هستند 
که اگر انسان، مّتصف به آن صفات باشد، نمی تواند شاد 
زندگی کند، مانند بداخالقی، بدگمانی، خودپسندی، 
حسادت، کینه ورزی، عصبانّیت، آرزوهای دور و دراز، 

ترس، بیتابی، و دلبستگی به دنیا.
می توان گفت : یکی از جامع تریــن و خطرناک ترین 
 آفات اخالقی شــادی، بــد اخالقی اســت. از این رو، 
 امام علی علیه الســالم در پاســخ به این ســوال که : 
»چه کسی در زندگی بیش از دیگران پیوسته غمناک 

است؟«، فرمود :کسی که از همه بداخالق تر است.
آفت های عملی

آفت های عملی، عبارت است از کارهای ناشایسته ای 
که آرامش درونی انسان را از بین می برند و بدین سان، 
موجب اضطراب و نگرانی می شود. گفتنی است، یکی 
از عالئمی که برای تشخیص کارهای خوب از کارهای 
بد، در روایات اسالمی ذکر شده، احساس آرامش درونی 
در کارهای خوب، و اضطراب درونی در کارهای زشت 
و نارواست.کارهای نیک، هماهنگ با فطرت و سرشت 
آدمی اند، به همین جهت، انســان از انجــام دادن آن، 
احساس آرامش و لّذت و شادی دارد ؛ اّما کارهای زشت 
و ناروا با فطرت انســان، ســازگاری ندارد. لذا انجام آن 

موجب اضطراب و نگرانی درونی می گردد. 
آفت های اقتصادی

شّدت نیازمندی انســان به امکانات اقتصادی، ایجاب 
می کند که آفت های اقتصــادی، بیش از دیگر آفت ها 
برای او نگران کننده باشد. از این رو، شاد زیستن بدون 
مبارزه با این طیف از آفت ها، امکان پذیر نیست ؛ اّما باید 
توّجه داشت که تنها فقر و ناداری و بدهکاری، موجب 
غم و اندوه نیست ؛ بلکه گاه دلبستگی به ثروت و ترِس از 
دست دادن آن، و تالش برای نگهداری و افزودن آن، به 

مراتب بیش از فقر، نگران کننده است.
آفت های طبیعی

مراد از آفات طبیعی، چیزهایی است که جزء اقتضائات 
زندگی دنیوی اند و موجب ایجاد اختالل در بُعد ماّدی 
زندگی می شوند.آفت های طبیعِی شادی را به دو دسته 

می توان تقسیم کرد :
دسته اول : آفاِت قابل پیشگیری، مانند بیماری ها و 
حوادثی که می توان آنها را پیش بینی و پیشگیری کرد.

دسته دوم : آفاِت غیر قابــل پیشگیری، مانند : مرگ 
 و دیگر حوادثی کــه الزمه زندگی دنیــا، و در صورت 

پیش بینی هم قابل پیشگیری نیستند.
این موارد، از آن جهت مانع سرورند که پیامدهای منفی 
دارند و موجب درد و رنج می گردند و لّذت و خوشی را 
از بین می برند. سردمزاجی  از طریق تأثیر بر فیزیولوژی 

انسان )عملکرد اعضا( و سیســتم جسمانی او موجب 
بروز احساس ناخوشایند می شود. مرگ و بروز حوادث 
ناگواری که الزمه زندگی این دنیا هســتند، از طریق 
ایجاد احساس ناکامی در لّذتجویی تام و برآورده نشدن 
خواســته ها و آرزوها می توانند بر انسان، تأثیر منفی 

بگذارند و موجب حزن و اندوه وی شوند.
آفت های خیالی

بخش قابل توّجهــی از آفت هایی کــه موجب نگرانِی 
انسان می شوند، آفت هایی هستند که وجود خارجی 
ندارند! بلکه ســاخته و پرداخته توّهمــات و خیاالتی 
هستند که از مجاری گوناگون، وارد عرصه ذهن و روان 
انسان می شوند. چند نمونه از آفت های خیالی که در 

منابع اسالمی آمده اند، عبارت اند از :
نگرانی های ناشی از آینده زندگی

بخش عمده ای از نگرانی های انســان، به مشکالت و 
نامالیماتی مربوط می شوند که ممکن است در آینده 
برای انســان پیش بیایند. مونتین، فیلســوف شهیر 
فرانسوی گفته : »انســان، آن قدری که از فکر حوادث 
آینده ناراحت می شــود، از خوِد آن حوادْث در زحمت 
نیست«.این سخن، کاماًل صحیح و قابل قبول است ؛ اّما 
افزون بر این، تجربه گذشته زندگی نشان می دهد که 

اکثر قریب به اتّفاق این گونه نگرانی ها بیهوده بوده اند .
نگرانی های ناشی از القائات شیطانی

برپایه شماری از روایات اسالمی، بخشی از نگرانی های 
انسان، ناشی از القائات شــیطان در خواب و یا بیداری 
 است. برخی از خواب های آشــفته که موجب نگرانی 
می شوند، نتیجه القائات شیطانی اند. برای درمان این 
گونه نگرانی ها دستور العملی داریم که در متن روایاتی 

که ارائه می شوند، آمده است.
 همچنیــن برخــی از افکارِ نگــران کننــده، از جمله 
نگرانی های انسان نســبت به آینده زندگی، می توانند 
مبدأ شیطانی داشته باشــند که با به کارگیری خرد و 
 بهره گیــری از ره نمودی کــه پیش از این ارائه شــد، 

می توان این گونه نگرانی ها را درمان کرد.
نتیجه مباحث گذشته

 در جمع بنــدی مطالبی که در باره آفت های شــادی
 ارائه شــد، باید گفت : هــر چند بخش عمــده ای از 
آفت های ســرور، قابل پیشگیری اســت، با این حال، 
بخش قابل توّجه دیگری از آفــت ها به هیچ وجه قابل 
پیشگیری نیستند. از این رو، شادی مطلق در دنیا وجود 
ندارد و به فرموده امام علی علیه السالم :»شادی دنیا با 
غم آمیخته است« و »همه شــادی های دنیوی از بین 
خواهند رفت« و »هر چه لّذت شــادی بیشتر باشد، از 
دســت دادن آن، رنج آورتر خواهد بود«. بر این اساس، 
کسانی که در دنیا در صدد به دست آوردن شادی مطلق 
هستند، باید توّجه داشته باشند که دستیابی به آن در 
دنیا امکان پذیر نیست، مگر برای کسانی که خود را به 
گونه ای ســاخته اند که تلخی ها نیز برای آنها شیرین 

است.

مردی که قبر خود را کندآفت های شادی چیست؟
 تا در آن جان بکند!

 یک فــرد بازنشســته چینی با توجــه بــه پیش بینی هایی که 
شــنیده بود، روز 2۳ مارس به کوه رفــت و در آنجا قبری کند و 
منتظر ماند تا ملک الموت باالی ســرش بیاید و جان او را درون 

قبرش از او بگیرد.
این فرد 74 ساله بازنشســته چینی به مدت چندین روز در قبر 
خود خوابیده بود و قبل از وارد شــدن در قبرش با 2۳ دوستی 
که داشــت، خداحافظی کرده بود اما پس از گذشــت چند روز 
نزدیکان این فرد نــا امید از زندگــی، به پلیس زنــگ زدند تا 
وضعیت او را بررســی کنند که این فرد، توسط نیروهای پلیس 

زنده از قبر بیرون آورده شد.
گفتنی است؛ این اتفاق در شــهر گ.انگ آن چین اتفاق افتاده 

بود.

تقریبا تمامی مــا تجربه یک بار 
کیک خوردن را در جشــن تولد  
جشن عروســی و یا میهمانی ها 

داشته ایم. 
ایــن کیک هــا معمــوال دارای 
هســتند  مشــخصی  ارتفــاع 
و نهایتــا از چنــد ده ســانتی 
متر و در مــوارد بســیار نادری 

۱ متــر تجاوز نمــی کننــد. امــا از آنجایی که تب به دســت 
آوردن رکوردهــای جهانــی در دنیا بســیار داغ اســت چند 
آشــپز چینی تصمیم گرفتند تا با پخت یک کیــک به ارتفاع 
 8 متر رکورد این حرکت را از دســت آشــپزان فرانسوی خارج 
کنند. این 2۰ آشــپز چینی با اســتفاده از 5۰۰ کیلوگرم تخم 
مرغ ، 2۶۰ کیلوگرم آرد ، 2۰۰ کیلوگرم خامه ، ۱۰۰ کیلوگرم 
میوه و 8۰ کیلوگرم شکالت و طی 24 ســاعت زمان توانستند 

این کیک را آماده کنند.
 این کیک در یک مرکز خرید در استان هنان به نمایش درآمد 
و پس از اندازه گیری توسط کارشناسان سازمان جهانی گینس 
 و تایید رکورد شــکنی این کیک ، توســط آشــپزهای چینی 

بین بازدید کنندگان تقسیم شد.
رکورد قبلی در این زمینه در اختیار آشــپزان فرانسوی بود که 
 در ســال 2۰۱۰ میالدی توانســته بودند یک کیک به ارتفاع

7/8 متر را طبخ کنند.

بلند ترین کیک جهان

هنرهای خیابانی و هارمونی با طبیعت 
هنرهای خیابانی که فضای شهری را زیباتر کرده و به طبیعت هم آسیب نرساند،نه تنها آزاردهنده نیست بلکه چشم نواز و تحسین برانگیز است.

اخبار علمی

 CNBC در گــزارش های خــود اعالم کرده اســت که 
اپل واچ به سنسور محاسبه قند خون مجهز می شود.

با روی کار آمدن ساعت های هوشــمند، امید می رود تا 
بسیاری از محاسبات در زمینه های پزشکی محقق شود. 
بســیاری منتظر بودند تا اپل با عرضه ساعت های خود 
محاسبات پزشــکی حرفه ای انجام دهد اما همانطور که 
مشاهده کردید تا امروز فقط توان محاسبه ضربان قلب، 

گام شمار و مقدار کالری مصرف شده را دارد.
CNBC اخیرا اعالم کرده است اپل واچ، محبوب ترین ساعت هوشمند، قرار است به 
سنسور محاسبه قند خون مجهز شود. این سیستم می تواند برای افراد دچار دیابت 

کاربرد زیادی داشته باشد.
CNBC در جدید ترین اخبار خود آورده اســت که مهندســان اپــل در حال تولید 
سنسوری در اپل واچ هستند تا بتواند مقدار قند خون را محاسبه کند بدین معنی که 

بدون ارتباط با خود و درون پوست انسان بتواند چنین محاسبه ای انجام دهد.
 همچنین CNBC اعالم کرده اســت که اپل بیش از 5 سال اســت که در حال روی 
این پروژه اســت و ایده اصلی آن متعلق به اســتیو جابز بوده و در زمان زنده بودن او 
تالش برای ساخت این سنسور شروع شده بود. حال باید منتظر بمانیم تا ببینیم آیا 

سنسور محاسبه قند خون در اپل واچ ۳ استفاده می شود یا خیر.

نخســتین قهوه بدون رنگ دنیا با هدف کمک به ارتقای 
سالمت مصرف کنندگان تولید شد.

شــرکت ســازنده این محصول جدید اعالم کــرده که از 
فنــاوری های پیشــرفته ای در تولید آن اســتفاده کرده 
و تالش اصلی بر این هدف اســتوار بوده که محصولی در 

راستای ارتقای سالمت مصرف کنندگان ارایه شود.
 این شــرکت کــه CLR CFF نــام دارد مدعی اســت از 
دانه های  قهوه باکیفیت باال اســتفاده می کند اما نکته مهم تر این است که به واسطه 

شفاف بودن محصول نهایی، دیگر لکی بر روی دندان ها باقی نمی ماند.
تقریبا تمامی آنهایی که در سراسر جهان از انواع قهوه استفاده می کنند معتقدند این 
نوشــیدنی حس و حال خوبی به آنها می دهد اما هیچ کس منکر آسیب ناشی از رنگ 
 CLR CFF قهوه به دندان ها در طوالنی مدت نیست.اما آنچه که در شرکت بریتانیایی
 تولید شــده این نگرانی را برطرف کرده و دیگر نیازی به مســواک زدن هم احساس 
 نمی شــود. کم کالری بودن این نوشــیدنی جدید از دیگر ویژگی های آن محسوب 
می شود. شرکت تولید کننده این محصول جدید، فرمول ساخت آن را محرمانه عنوان 
کرده و تنها به این نکته بسنده کرده که از دانه های قهوه عربی در این فرآیند استفاده 
کرده  است.عدم استفاده از مواد شیمیایی و طعم دهنده های مصنوعی در خط تولید 

این قهوه بی رنگ از ویژگی های بارز آن به حساب می آید.

نخستین قهوه بی رنگ دنیا تولید شداضافه شدن سنسور محاسبه قند خون به اپل واچ

یک زن تصمیم گرفته است، تنها 
و فقط با یک موتورسیکلت به تمام 
نقاط جهان ســفر کند.این زن به 
صورت انفرادی سوار بر موتور گرد 
جهان می چرخد.بر اساس گزارش 
تلگراف، وی زمانی تصمیم به این 
 کار گرفــت که به گفتــه خودش

» نامــزدش ایــن کار را خطرناک 
خوانده بود.« »نیکی میسورلی« که در رســانه های اجتماعی به 
دخترموتورسوار آالسکا مشهور شــده تصمیم گرفته به تنهایی 
خطرات این ماجراجویی را بر عهده گیرد.این زن ۳۰ ساله قرار بود 
این سفر ها را به همراه نامزدش انجام دهد که بعدها به دلیل اینکه 
وی این کار را خطرناک قلمداد می کرد تصمیم گرفت دل به دریا 

بزند و به تنهایی گرد جهان سفر کند.
اولین ســفر وی با موتور سیکلت از آالســکا به پاناما در آمریکای 
 مرکزی بــود؛ او تاکنــون به ۹ کشــور ســفر کــرده و بیش از
 ۱8 هزار مایل)28۹۶8 کیلومتر( را با موتورسیکلت پیموده است.
 همراه او در این سفرها فقط و فقط یک موتورسیکلت مدل هوندا

) Honda CBR 600rr( بوده اســت.وی تصمیم دارد در آینده 
نزدیک به اروپا و سپس به خاورمیانه و شمال آفریقا سفر کند.

»میسورلی« که تمام وسایل زندگی خود را فروخته است تصمیم 
دارد به صورت پاره وقت کار کند تا به هدف خود که ســفر به تمام 

جهان است جامه عمل  بپوشد.

زنی که سوار بر موتور گرد جهان می چرخد 

حتما شــنیده اید که می گویند همه چیز را 
همه کــس دانند یعنی به زبان ســاده تقریبا 
غیر ممکن اســت که یک نفر از همه چیز سر 
دربیاورد و بتواند در باره همه چیز اظهار نظر کند. اما این روزها  انگار 
اوضاع برعکس اســت و همه، همه چیز دان شــده اند. شبکه های 
اجتماعی و ابزارهای گفتگو برای ما یک بازی بزرگ طراحی کرده اند 
که درآن فقط کافی است بازی کنیم و هرچه صدایمان بیشتر شنیده 
شود، برنده ایم. باید حرف بزنیم تا فراموش نشویم، چراغمان همیشه 
روشن باشد و تعداد الیک هایمان روز به روز باالتر برود. انگار ما ناچار 
 به حرف زدن شــده ایم. حرف زدن و مطلب به اشــتراک گذاشتن 
می شود حضور یا بودن و حرف نزدن می شــود غیبت و یا نبودن. 
خب چه کسی از اینکه در مرکز توجه باشد بدش می آید؟ درست 
است که همه حق اظهار نظر دارند و وقتی افرادی با نظرات مخالف با 
هم بحث و جدل می کنند، خیلی از حقایق روشن می شود اما این به 
شرطی است که افراد واقعا نسبت به یک موضوع از دانش و اطالعات 
کافی برخوردار باشند اگر نه کل داستان شبیه به یک دعوای خیابانی 
می شود که گروهی که تعداد بیشــتری دارند و صدایشان بلندتر و 

زورشان زیادتر است در آن برنده می شوند.
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