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اصفهان به سرنوشت خوزستان دچار می شود؛

فاجعه در تاالب گاوخونی
8

ریسباف؛ نماد تمدن  در دل اصفهان

مراسم رونمایی از فراخوان احداث کارخانه ریسباف، ارزشمندترین میراث صنعتی 
اصفهان، با حضور وزیر راه و مسئوالن استانی برگزار شد؛

11

تغییرات جدیدی برای سپری کردن دوران خدمت فوتبالیست ها در راه است؛

10

اصفهان دومین استان پرمصرف فرآورده های نفتی است
مدیرعامل پخش فرآورده های نفتی:

3

ماجـراهای سربازی

ثبت بیش از ۱۵هزار موقوفه در استان اصفهان
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خبرداد:

4

11

 گالیه امام جمعه اصفهان
 از جابه جایی مدیران متخصص:

 امروز رایگان 
عضو کتابخانه های عمومی 

استان شوید
8

 گسترش فضای عصارخانه شاهی 
تا نوروز97

4

۴۱ میلیارد کمک  معیشت به 
مددجویان اصفهانی پرداخت شد

8

آلودگی هوا همچنان میهمان استان اصفهان است؛

روزهای خاکستری

این روزها وقتی از میدان های اصلی شــهر گذر می کنید 
بدون شــک تابلوهای اعالم وضعیت آالینده های هوا که 
بیشتر شاخص های آن رنگ قرمز به خود گرفته، توجه شما را به خود جلب 
می کند. رنگی که به وضعیت قرمز تنفس در شهر هم اشاره دارد و اینکه 

هوا برای تنفس سالم است یا نه و...

بودجه 97 در پروژه های عمرانی لنگ می زند
نماینده استان اصفهان در مجلس:

3

 اگر خشکی زاینده رود ادامه پیدا کند بدون شک آن اتفاقی که برای خوزســتان افتاده برای اصفهان هم می افتد؛ چون منشأ این 
ریزگردها داخلی است.
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کشور به خاطر اختالفات 
سیاسی هزینه می دهد
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حدود 10 روز پیش بود که دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا عنوان کرد: 
زمان آن رسیده که رسما قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت 
بشناسیم. ترامپ گفت که به رسمیت شــناختن قدس به عنوان پایتخت 
اسرائیل به نفع روند سازش است.با توجه به این صحبت ها و اقدام گستاخانه 
در کنار ایران بسیاری از کشورهای جهان نسبت به این اقدام واکنش نشان 

دادند که مهم ترین آنها را می خوانیم: 

رهبر معظم انقالب: دشمنان دستشان بسته است
حضرت آیت ا... ســیدعلی خامنه ای، رهبر معظم انقالب فرمودند: اینکه 
دشمنان ادعا می کنند می خواهند قدس را پایتخت فلسطین اشغالی اعالم 
کنند، از عجز و ناتوانی آنهاست. در مسئله فلسطین دستشان بسته است و 

نمی توانند اهدافشان را پیش ببرند.
ترکیه: انتقال سفارت آمریکا به قدس، خط قرمز مسلمانان است

در میان تمام کشورهایی که در برابر این اقدام واکنش نشان دادند ترکیه 
یکی از کشورهایی بود که پاسخ ترامپ و رژیم صهیونستی را قاطعانه داد که 
خود این کشور میزبان اجالس فوق العاده سران سازمان همکاری اسالمی 

درباره موضوع قدس شد.
عربستان هم در برابر جابه جایی پایتخت اسرائیل مخالفت کرد

کشورهای عرب به این تصمیم شدیدا  انتقاد کرده اند و گفته می شود که 
ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی در تماس تلفنی با رییس جمهوری 
آمریکا مخالفت و نگرانی عمیق خود را در این زمینه ابراز کرده است. وی 
هشدار داده که چنین تصمیمی می تواند باعث افزایش تنش و تقویت موضع 

گروه های افراط گرا در منطقه شود.
فرانسه از ترامپ حمایت نمی کند

 رییس جمهور فرانســه اظهار کرد که تصمیم یک جانبــه ترامپ باعث 
پشیمانی می شود و فرانسه از او حمایت نمی کند.

انگلیس: با تصمیم ترامپ درباره قدس مخالفیم
وزیر امور خارجه انگلیس از تصمیم ترامپ مبنی بر انتقال سفارت آمریکا به 
قدس ابراز نگرانی کرد. نماینده انگلیس در سازمان ملل در نشست اضطراری 
شورای امنیت با موضوع فلسطین گفت که موضع کشورش با تصمیم رییس 

جمهور آمریکا در خصوص انتقال سفارت به قدس موافق نیست.
ابراز نگرانی روسیه از اقدام ترامپ درباره قدس

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روســیه اعالم کرد که مسکو از احتمال 
 به رســمیت شــناختن قدس به عنوان پایتخت اســرائیل در سخنرانی

 »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا نگران است.
سازمان ملل هم هشدار داد

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اگرچه می گوید که تا اعالم رسمی 
مقامات آمریکا درباره انتقال سفارت این کشور در سرزمین های اشغالی 
به قدس باید صبر کرد، اما موضع دبیرکل را درباره این موضوع هشدار به 

اقدامات یک جانبه می داند.
کشورهای دیگر هم نظیرایتالیا، روسیه،  ژاپن، پاکستان، الجزایر، سودان، 
بحرین، کویت، عراق، قطر، لبنان، مصــر، اردن، مالزی، کوبا، آذربایجان، 
پاکستان، کره شمالی، افغانستان، تونس، بنگالدش هم در برابر این اقدام 

ترامپ واکنش نشان دادند.

 حمایت عادل الجبیر
 از مواضع ترامپ درباره فلسطین

وزیر امور خارجه عربستان ســعودی در مصاحبه  
با یک شبکه تلویزیونی فرانســوی گفت که دولت 
آمریکا همچنان بــه راه حل دو کشــور برای حل 
مناقشه اسرائیل و فلسطین پایبند است.وزیر خارجه 
ســعودی در این مصاحبه مدعی شد گزارش  هایی 
که می گویند عربستان ســعودی با وجود اعتراض 
به تصمیم دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا علیه 

قدس با آن مخالف نیست، صحت ندارد.

رسوایی جنسی، نماینده 
آمریکایی را به کام مرگ کشاند

پلیس آمریکا از خودکشی نماینده مجلس آمریکا 
که متهم به آزار جنسی یک نوجوان شده بود، خبر 
داد. »دن جانســون«، نماینده کنتاکی در مجلس 
نمایندگان آمریــکا که به آزار جنســی یک دختر 
نوجوان متهم شده بود، روز چهارشنبه با اسلحه اقدام 
به خودکشی کرد. وی که 57 سال سن داشت، روز 
سه شنبه در یک کنفرانس خبری این اتهامات را که 
در گزارشی از جانب »مرکز گزارشگران تحقیقاتی 

کنتاکی« منتشر شده بود، تکذیب کرد.

دیدار پادشاه عربستان با ولیعهد 
ابوظبی

پادشاه عربستان سعودی و ولیعهد ابوظبی در ریاض 
دیدار و تازه ترین تحوالت منطقه را بررسی کردند.  
سلمان بن عبد العزیز و شیخ محمد بن زاید آل نهیان 
در این دیدار درباره روابط دوستانه امارات و عربستان 
و ادامه توسعه آن در همه زمینه ها گفت وگو کردند.

درخواست مهم دبیرکل سازمان 
ملل درباره کره شمالی

دبیر کل ســازمان ملل خواســتار اجــرای کامل 
قطعنامه های شورای امنیت ســازمان ملل درباره 
کره شمالی از سوی تمامی کشــورها شد.آنتونیو 
گوترش در پی دیدار با نخســت وزیــر ژاپن گفت: 
الزم است قطعنامه های شورای امنیت درباره برنامه 
هسته ای و موشکی کره شمالی به طور کامل از سوی 

پیونگ یانگ و دیگر کشورها اجرا شود.

اعالم آمادگی گردان های عراق 
برای یاری قدس

دبیرکل گردان های سیدالشهدای عراق بر آمادگی 
گروه های مقاومــت به منظور یــاری قدس تاکید 
کرد. به گزارش المیادین،»ابوآال الوالئی« دبیرکل 
گردان های سیدالشهدای عراق گفت که گروه های 
مقاومت عراق آمادگی خود را برای حمایت از قدس 

اعالم می کنند.

کمک 120میلیون دالری آمریکا 
به ارتش لبنان

آمریکا کمک نظامی جدیدی به ارزش 120 میلیون 
دالر به ارتش لبنان برای تقویت نیروی نظامی این 
کشور داده اســت. ســفیر آمریکا در بیروت اعالم 
کرد که ارزش این کمک نظامــی آمریکا به ارتش 
لبنان بیش از 120 میلیون دالر اســت که شامل 6 
هلی کوپتر ســبک و 6 پهپاد و همچنین تجهیزات 

ارتباطی و دید در شب می شود. 

در پی تصمیم اخیر ترامپ درباره قدس صورت گرفت؛

واکنش های جهانی به یک تصمیم احمقانه

 واکنش های بسیار گسترده جهانی نسبت به تصمیم اخیر ترامپ مبنی بر جا به جایی پایتخت اسرائیل از تل آویو به قدس نشان از غیرمعقول و 
احمقانه بودن تصمیم ترامپ دارد؛ چرا که بسیاری از کشورهای جهان با این تصمیم ترامپ مخالفت کرده اند. 

گوترش:
  مطمئنم آمریکا 
در برجام می ماند

دبیر کل ســازمان ملل در گزارشی به شورای 
امنیت، برجام را بهترین راه تضمین ماهیت صلح 
آمیز برنامه هســته ای ایران خواند و از آمریکا 
خواست به تعهداتش در این توافق پایبند بماند.

گوترش با بیان اینکه رد پایبندی ایران به برجام 
از سوی ترامپ در 21 مهرماه تردید چشمگیری 
درباره آینده این توافق به وجــود آورد، افزود: 
مطمئن هستم که آمریکا متعهد شده است در 

حال حاضر در برجام بماند.

سردار سلیمانی:
 از فلسطین دفاع می کنیم

در صفحه اینستاگرام سرلشکر قاسم سلیمانی 
آمده است:  ۹۹.۹٪ مردم فلسطین اهل تسنن 

هستند و ما از آنها دفاع می کنیم.
در این صفحه نوشته شده اســت: امروز اگر در 
فلسطین کسی اظهار شــیعی بکند ما با او کار 
نمی کنیم. خودم را می گویم؛ شما می توانید 
انتقاد کنید به من.  ۹۹.۹٪ مردم فلسطین اهل 

تسنن هستند و ما از آنها دفاع می کنیم.

طرح مداخله جویانه مجلس 
نمایندگان آمریکا علیه ایران

مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه 65۸ را که 
خواستار رسیدگی به لوایح »شفافیت منابع مالی 
ایران« و »صدور تاییدیه برای تراکنش های مالی 
مربوط به فروش هواپیما به ایران« بود، با 2۳۸ 

رای موافق تصویب کرد.
اعضای مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه 
در مراسم رای گیری خود »قطعنامه 65۸« را 
با 2۳۸ رای موافق در برابر 1۸1 رای مخالف به 

تصویب رساندند.

استیضاح وزیر کار  کلید خورد
 سید حسن حسینی شــاهرودی، نماینده مردم 
شــاهرود در دیدار خود با بازنشستگان معترض 
البرز شرقی، صندوق بازنشستگی کشوری و فوالد 
در شاهرود ضمن اشاره به نشست مشترک با وزیر 
کار، تاکید کرد: در یک سال و نیم گذشته بارها و 
بارها درباره مقوله بازنشستگان کشوری در صحن 
مجلس تذکر را به وزیر کار در دستور قرار دادیم و 
در جلسه ای با حضور وزیر کار، بنده به وی اعالم 
کردم که به شما یک بار دیگر در مجلس تذکر می 
دهم؛ چرا که استیضاح شما در مجلس تنظیم شده 
و ما از شما برای سامان دادن به وضعیت صندوق 
ها رای اعتماد داده ایــم. وی افزود: می دانیم که 
همه تقصیرها متوجه وزیر نیست و کسان دیگری 
در دولت می بایست از بازنشستگان حمایت کنند، 
اما متاسفانه دست ما نمایندگان به آنها نمی رسد.  
وزیر اگر نتواند رویه بازنشستگان را سامان دهد، 

استیضاح رای خواهد آورد.

 بررسی الیحه بودجه ۹۷
 در کمیسیون ها

 دستور جلســات کمیســیون های تخصصی 
مجلس شورای اســالمی منتشر شد که بر این 
اساس،  بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت برای ارائه 
گزارش درباره تحصن دانشجویان دانشگاه نفت 
به کمیسیون آموزش می رود.همچنین الیحه 
بودجه سال ۹7 کل کشــور در کمیسیون های 

تخصصی بررسی می شود.

الگوبرداری عربستان از ایران
عربستان که قصد دارد قیمت حامل های انرژی 
را افزایش دهد، از چند روز دیگر پرداخت یارانه 
نقدی به شهروندان کم درآمد و با درآمد متوسط 
خود را آغاز خواهد کرد. این کشور قصد دارد در 
قالب برنامه کاهش وابســتگی خود به اقتصاد 
نفتی قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد، 
 از چند روز دیگر پرداخــت یارانه نقدی را آغاز

 خواهد کرد.

سرلشکر جعفری
فرمانده سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی:

نیروهای مسلح

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: منطقه در غلیان 
به سر می برد و وضعیت عادی نداریم، زیرا یک مشکل 
حل می شود و مجدد مشــکل و تفکر دیگری شکل 
می گیرد. اگر می خواهیم سرافرازی ایران، پایدار بماند 
باید درون کشور وحدت ایجاد کنیم، وجود اختالف 
نظر طبیعی است، اما باید از مجرای اصلی سوق دهیم.

وی افزود: رسانه ها نباید با خالفی که در بخشی انجام 
می شود دست به ایجاد جو نا امیدی در کشور بزنند 
زیرا این فضا نه تنها مــردم را بی اعتماد می کند بلکه 
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان که فرزندان این کشور 

هستند را نیز دور می کند.
الریجانی در پایان تاکید کرد: از مشــکالت اساسی 
در کشــور حجیم بودن دولت اســت. حجیم بودن 
دولت موجب می شود سهم بســیار زیادی از منابع و 
درآمدهای آن صرف هزینه های جاری کشور شود در 
حالی که اگر اینگونه نبود این سهم از بودجه و درآمدها 
به خوبی می توانست در صنعت و در دیگر بخش ها برای 

توسعه کشور هزینه شود.

  منطقه در غلیان
 به سر می برد

رییس مجلس شورای اسالمی:

دیدگاه

کافه سیاست

عکس  روز 

مقابله جوان فلسطینی با تیرکمان 
سنگی با نظامیان اسرائیلی

واکنش های جهانی به یک تصمیم احمقانه

پیشنهاد سردبیر:

سردار سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده 
کل ســپاه پاســداران گفت: انقالب اسالمی 
دو وجه اساســی خارجی و داخلــی دارد ؛بعد 
خارجی آن در مقاومت اسالمی که در منطقه و 
جهان در حال گسترش است، نمایانگر است و 
پیروزی های این جبهه به شکل شگفت انگیز و 
پی در پی در حال وقوع است. امروز باید به دنبال 
تثبیت این پیروزی ها باشــیم، این پیروزی ها 
ثمره تالش جمعی از مجاهدان انقالب اسالمی 
اســت و پیامد آن امداد غیبی است که شامل 
حال انقالب اسالمی می شود  و در آینده نزدیک 
شــاهد پیروزی یمن خواهیم بــود.وی گفت: 
تمام این توطئه ها که توســط آمریکایی ها، 
اسرائیلی ها، ســعودی ها و برخی کشورهای 

منطقه بوده امروز شکست خورده است.

 بعد خارجی انقالب 
در حال گسترش است

عالءالدین بروجردی
رییس کمیسیون امنیت  ملی مجلس:

پارلمان

دبیرکل حــزب مردم ســاالری با تاکید بــر اینکه 
اصالح طلبان از دولت روحانی سر خورده اند، گفت: 
اگر اصالح طلبان پای کار نباشــند مشارکت پایین 

می آید.
 مصطفــی کواکبیــان، دبیــرکل حــزب مــردم 
 ســاالری با تاکید بــر اینکــه دموکراســی بدون 
 حزب معنا ندارد، گفت: اگر ما معتقدیم که سال 1404

 می خواهیم کشــور اول منطقه باشیم باید کشور را 
حزبی اداره کنیم.

وی افزود: امروز حزب قوی در کشورهای همسایه ما 
وجود دارد و اگر بحث را به سمت احزاب نبریم باز یکی 
مثل احمدی نژاد موج ایجاد می کند و ۸ سال کشور را 

به زحمت می اندازد.
کواکبیان درباره یارانه احزاب خاطرنشــان کرد: در 
بودجــه ۹6، 4 میلیارد تومان بودجــه برای احزاب 
ردیف اختصاص گرفت و این مبلغ برای بودجه ۹7، 
5 میلیارد و 400 میلیون درنظر گرفته شده اما یک 
ریال از بودجه به احزاب در سال ۹6 واریز نشده است.

اصالح طلبان از دولت 
روحانی سر خورده اند

دبیرکل حزب مردم ساالری::

احزاب

رییس کمیسیون امنیت  ملی مجلس گفته 
که مجلس در قضیه برجام جزیره منفصل از 

نظام نیست.
عالءالدیــن بروجردی، رییس کمیســیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اســالمی در گفت وگو با تســنیم، با اشاره 
به اقدامات مجلس در برابــر بدعهدی های 
آمریکا در برجام، گفت: مجلس در چارچوب 
قواعــد موجــود در نظــام عمــل می کند 
 و هیچ گاه جزیــره منفصــل از کلیت نظام

 نبوده است.
وی با بیان اینکه موضوع هسته ای از ابتدا از 
جایگاه شورای عالی امنیت ملی پیگیری شده 
است، ادامه داد: مجلس نیز موضوعات مربوط 

به توافق هسته ای را رصد می کند.

 مجلس در برجام، جزیره 
منفصل ازنظام نیست

پیشخوان

بین الملل

حجت االسالم علی سعیدی با اشــاره به برخی سخنان و رفتارهای 
رییس جمهور پیشین کشورمان گفت: برخی از انحرافات احمدی نژاد 

هنوز به مردم گفته نشده است.
وی با بیان اینکه عده ای امروز طلبکار شدند گفت: این افراد می گویند 
چرا در آن زمان از احمدی نژاد حمایت کردید؟ این در حالی اســت 
که طبیعی است تا مادامی که فرد در مسیر درست است باید از آن 
حمایت و پشــتیبانی کرد و هرگاه به انحراف رفت باید در برابر آن 

موضع گرفت.
وی به داستان طلحه و زبیر در صدر اسالم اشاره و تصریح کرد: پیامبر 
اکرم )ص( و امام علی )ع( هم در مقاطعی از این دو حمایت کرده و 
تعابیر بلندی برای آنها دارند اما بعد از انحراف آنها که نباید در برابر 

آنها سکوت کرد.
سعیدی با بیان اینکه احمدی نژاد در ابتدا عملکرد خوبی داشت بیان 
کرد: امروز آنها که بعد از ایجاد انحراف همچنــان از احمدی نژاد و 

دیگران حمایت کردند باید جواب دهند.
وی ادامه داد: آنها که تا مادامی که احمدی نژاد در مسیر درست بود 
از او حمایت کردند و وقتی منحرف شد از او تبری جستند شایسته 
تقدیرهستند نه نکوهش؛ چرا که قاعده و اساس بر همین است و دین 

نیز همین را از ما می خواهد.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی یادآور شد: امروز 

آنها که در برابر امام و ولی فقیه ایستادند جوابگو باشند.

حجت االسالم سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه:
برخی از انحرافات احمدی نژاد هنوز به مردم گفته نشده است

موگرینی اظهــارات 
 تا حدی هم لفاظی است

 پشت پرده خرید یک 
 تابلــوی نفیس توســط

 بن ســلمان؛ گریم 450 
میلیون دالری سعودی

 همزبانی بعد از همدلی

 اردوغان: اسرائیل یک 
کشور نیســت یک رژیم 

تروریستی است

گســترده  حملــه   
صهیونیســت ها به غزه و 

بازداشت اعضای حماس 

خروج آمریکا از سکوت 
برجامی 

جلسه کمیسیون مشترک برجام که صبح چهارشنبه در 
وین آغاز شد، با خواست عراقچی، معاون وزیر امور خارجه 
ایران، برای دقایقی متوقف شد تا اشتباه کارکنان هتل در 
نصب پرچم ایران اصالح شود.پرچم هیئت ایران به خاطر 
ناآشنایی نیروهای خدماتی هتل کوبورگ وین در آغاز جلسه 

کمیسیون مشترک اشتباه نصب شده بود.  بعد از تصویربرداری که بالفاصله بعد از ورود و استقرار هیئت ها شروع 
می شود، هیئت ایرانی متوجه این اشتباه سهوی هتل کوبورگ شد و سریعا خواستار توقف جلسه، اصالح پرچم 
و حتی احضار عکاسان و فیلمبرداران برای تکرار تصویربرداری شد و پس از آن بود که جلسه کمیسیون مشترک 
به کار خود ادامه داد.این جلسه به ریاست سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
و هلگا اشمید، دبیر کل بخش اقدام خارجی اتحادیه اروپا و با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو 1+5 در سطح 

مدیران سیاسی برگزار شد.

دعوا و مناقشه شدید بین عیسی کالنتری، رییس سازمان 
حفاظت محیط  زیســت، با تعدادی از نمایندگان اســتان 
خوزستان که فیلم های آن منتشر و حاشیه ساز شد، ریشه اش 
به یک نامه نوشته شده به قلم کالنتری برمی گشت که در 
آن، گفته بود در خوزســتان آب مازاد وجــود دارد. این در 

حالی است که این استان یکی از وخیم ترین شرایط را به  لحاظ زیست محیطی دارد و هر روز با مشکل گردوغبار، 
خشک شدن تاالب ها و کاهش حجم آب رودخانه ها مواجه است که اصلی ترین علتش کمبود آب است. بااین حال، 
بر چه اساس رییس سازمان حفاظت محیط  زیست کشور چنین اظهارنظری کرده است؟عیسی کالنتری درباره 
مناقشه های اخیر اظهار کرد:  مسئله ما فنی است، سیاسی که نیست. مسئله زیست محیطی و اجرایی است. ما 
برای حفظ محیط  زیست خوزستان همه کار خواهیم کرد، اما نمایندگان خوزستان فکر می کنند با پرخاشگری و 
زورگفتن می توانند به اهدافشان برسند. حتی یکی از آنها تهدید کرد با شما همان کاری را می کنیم که با رییس 

قبلی سازمان حفاظت محیط  زیست کردیم. من گفتم من خانم ابتکار نیستم.

نصب اشتباه پرچم ایران؛

 داد عراقچی 
درآمد

پاسخ کالنتری به انتقاد خوزستانی ها:

  مسئله ما سیاسی

 نیست!

حمید وکیلی
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بدون شک توسعه در شــرایطی ایجاد خواهد شــد که رکود در اقتصاد 
کمرنگ باشــد و به دنبال آن صنعت در جامعه رو به افزایش باشد و این 
روند در حالی محقق خواهد شــد که در بودجه عمرانی توجه خاصی به 
این موضوع صورت بگیرد و معیارهای توسعه کشور در اولویت قرار داده 
شود؛ امری که در شش ماهه نخست امسال، تنها ۱۰ درصد از آن محقق 

شده است.

عمران در هر کشوری ارتباط تنگاتنگی با توسعه و آبادانی دارد، به تعبیری 
هر اندازه فعالیت های عمرانی در هر کشوری افزایش یابد به همان میزان 
امیدواری ها نســبت به تقویت، ارتقای آبادانی و توسعه پیشرفت خواهد 
داشت. امســال بودجه عمرانی کشــور با رقمی حدود 7۱ هزار میلیارد 
تومان مصوب شده و این در شرایطی اســت که اعداد و ارقام برآورد شده 
در نیمه نخست امســال مؤید تحقق تنها 7 هزار و 8۰۰ میلیارد تومان از 

این میزان است.
همین رکود در فعالیت های عمرانی و حرکت ُکند پروژه های عمرانی مزید 
بر علت شده تا بسیاری از کارگران و پیمانکاران، از فعالیت مطلوب و حتی 

عادی و معمول خود باز بمانند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  در خصوص 
نقش تعیین کننده و حائز اهمیت فعالیت هــای عمرانی به عنوان عامل 
تاثیرگذار در اقتصاد، می گوید: در حالی که تغییر آنچنانی در ردیف های 
بودجه اختصاص داده شده به پروژه های عمرانی برای سال 97 نسبت به 
سال جاری مشاهده نمی شــود، در نتیجه نمی توان انتظار رشد و خروج 
از رکود را برای ســال آینده کشور داشــت. کاهش هزینه های جاری و 
واگذاری هزینه ها به بخش عمرانی کمک کننده به خروج کشور از رکود 
خواهد بود که در دستور کار قرار گرفته است. بخش قابل توجهی از بودجه 
کشور همواره صرف هزینه های جاری می شود که باید دولت با پیروی از 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی در جهت کاهش هر چه بیشتر آن تالش 
کند. وی به کاهــش 9 درصدی اعتبارات اختصاص داده شــده به بحث 
پروژه های عمرانی اشــاره می کند و ادامه می دهد: با توجه به اینکه در 
استان اصفهان در موضوع تامین آب شرب فعالیت های خوبی انجام شده 
ولی در طرح های مهمی همچون بهشت آباد کار مناسبی صورت نگرفته 

پس نیاز به پیگیری جدی توسط نمایندگان استان دارد.
این مقام مســئول عنوان می کند: در کل کشور، بالغ بر 4 هزار طرح ملی 
نیمه کاره وجود دارد و استان هم ســهم زیادی از طرح های نیمه تمام را 
داراست که در مجموع برای تکمیل آنها به 3۰ هزار میلیارد تومان اعتبار 
نیاز است، مبلغی که کشــور توانایی تامین آن را ندارد، اما در بودجه 97 
سرفصل های جدیدی همچون طرح های مشــارکتی دو طرفه دولت با 
تشکل های غیر دولتی تعریف شده است که گامی مثبت در روند بهبود 
اوضاع صنعتی کشور می تواند به حساب بیاید؛ چرا که به گفته مسئوالن 

هیچ طرح جدید توسط دولت شروع به فعالیت نخواهد کرد.
به هر حال رکود حاکم بر اقتصاد و صنعت جامعه امروز دست های محکم 
و قدرتمند خود را از گردن نحیف و بیمار اقتصاد برنداشته و هر روز شاهد 
ســرفه ها و کبودی بیش از پیش آن که خود را در بازارها نشان می دهد 

هستیم.

نماینده استان اصفهان در مجلس:

بودجه97درپروژههایعمرانیلنگمیزند

اقتصاد دانان از ابتدای ارائه الیحه بودجه 97 اعتقاد داشتند که مسئله پروژه های عمرانی در این بودجه آنچنان مطلوب در نظر گرفته نشده و به 
نوعی رکود را برای سال آینده کشور همچنان پایدار کرده است.

فرونشستزمیندراصفهانوقوعزلزلهرا
تسریعمیکند

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار

برای دو ماه اول سال آبی؛
حجم روان آب های کشور به 

بیش از 3میلیارد مترمکعب رسید
به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت نیرو؛ از ابتدای 
مهرماه تا آبان ماه سالجاری، حجم روان آب های 
کشــور به 3 میلیارد و ۲۰9 میلیون متر مکعب 
رسیده است. بر اســاس آخرین اطالعات ثبت 
شده در ایســتگاه های باران ســنجی، شرکت 
مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای مهرماه تا آبان 
ماه سال جاری، حجم روان آب های کشور به 3 
میلیارد و ۲۰9 میلیون متر مکعب رسیده است.

 این حجم از روان آب در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته به میزان 3 میلیاردو 8۱9 میلیون 
مترمکعب، ۱۶ درصد کاهش داشــته است. بر 
اساس این گزارش، بیشترین حجم روان آب در 
حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با حجم 
یک میلیارد و ۶8۲ میلیون مکعب بوده اســت. 
حوضه های آبریز دریای خزربــا ۶۶۰ میلیون، 
مرکزی با ۵77 میلیون، دریاچه ارومیه با ۱۶9 
میلیون، قره قوم با ۱۱7 میلیون و مرزی شرق با 
۶ میلیون متر مکعب حجم روان آب، به ترتیب 
پس از حوضه آبریز خلیج فارس، رتبه های دوم 
تا ششم را از نظر حجم بارش به خود اختصاص 

داده اند.

سخنگوی شرکت ملی گاز:
آبونمان در قبوض جدید 

حذف خواهد شد
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: براساس 
اخطاریه دیــوان عدالــت اداری، فرآیند حذف 

آبونمان از قبوض گاز آغاز شده است.
 مجید بوجارزاده با اشــاره به اینکه این شرکت 
مجری قانون اســت، اظهار داشــت: براساس 
اخطاریه دیــوان عدالــت اداری فرآیند حذف 
آبونمان از قبوض گاز آغاز شده است.مشترکان 
نباید انتظار داشته باشند که به یکباره این بند 
از قبوضشان حذف شــود؛ این فرآیند، زمان بر 
خواهد بود اما این نکته را تاکید می کنم که بند 
آبونمان در قبوض جدید حذف خواهد شــد و 

شرکت ملی گاز مجری قانون خواهد بود.

بازار

دستگاه کیف کمری

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
اصفهان خبر داد:

 ارزیابی ۱۴ هزار و ۹۲3 واحد 
در سرپل ذهاب

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان 
با بیان اینکه تاکنون ۱4 هــزار و 9۲3 واحد در این 
شهر زلزله زده مورد ارزیابی قرار گرفته است، گفت: 
تاکنون در این شهر تعداد 43 فقره تسهیالت انعقاد 

قرارداد داشته و بقیه در دست اقدام است.
غالمحسین خانی از تشکیل پرونده تسهیالت برای 
۶ هزار و 38 واحد در شــهر زلزله زده سرپل ذهاب 
خبر داد و تصریح کرد: ۲ هــزار و ۲7 معرفی نامه به 
بانک های عامل صادر شده که تاکنون تعداد 43 فقره 
تسهیالت انعقاد قرارداد داشــته و مابقی در دست 
اقدام اســت. به گفته مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان اصفهان؛ ۱۱۱ دستگاه کمپرسی، ۱8 
دستگاه بیل، ۱۵ دستگاه لودر، ۲ دستگاه جرثقیل، 
یک دستگاه آب پاش، یک دســتگاه بولدوزر، یک 
دستگاه تانکر سوخت، یک دستگاه تریلی کمرشکن، 
یک دستگاه کشنده، ۲ دستگاه بیل بکهو، ۲ دستگاه 
بابکت و ۱۲ وسیله نقلیه سبک، عملیات آوار برداری 

در مناطق زلزله زده را انجام می دهند.

فوالدگرمطرح کرد:
بررسی موضوع افزایش عوارض 

خروج از کشور در مجلس
رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس با اشاره 
به ارائه الیحه بودجه ســال 97 به مجلس، اظهار 
داشت: سقف درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 97 
باال برده شده و به ۱3۱هزار میلیارد تومان افزایش 
یافته است که دولت نسبت به سال گذشته حدود 
۱7هزار میلیارد تومان به این سقف مالیاتی اضافه 
کرده است. حمیدرضا فوالدگر افزود: اگر به صورت 
کلی به این موضوع نگاه شود که بتوان درآمدهای 
مالیاتی را جایگزیــن درآمدهای نفتی و نفت خام 
کرد، خوب اســت، اما این اتفاق باید به شرطی رخ 
دهد که از رکود خارج شویم و درآمدی ایجاد شود 

که بتوان مالیات آن را گرفت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه در دو 
سال گذشته که سقف درآمدهای مالیاتی باال برده 
شده تحقق آن کاهش یافته است، ادامه داد: در دو 
سال اخیر حدود 8۰ درصد تحقق مالیاتی داشتیم، 
در حالیکه در ســال های پیش از این تا 97 درصد 

تحقق مالیاتی وجود داشته است.

کارشناس محیط زیست عنوان کرد:
 مدیریت مشارکتی

 راه حل احیای زاینده رود
کارشــناس محیط زیســت گفت: حل مشــکل 
زاینده رود نیازمند اراده ملی، سرعت عمل، اقتدار 
دولت و مدیریت مشــارکتی اســت. زمان عامل 
مهم احیای زاینده رود اســت و اقدام برای احیای 
زاینده رودباید آغاز شــود.محمد کوشــافر  درباره 
راه حل بحران کم آبی در اصفهان اظهار داشــت: 
ابتدا باید توجه داشــت که دولت هــای مختلف 
نیازهای آب متعددی را بــرای زاینده رود تعریف 
کرده اند و تعهدات خود را بــاال برده اند و از طرف 
دیگر نتوانسته اند به آن عمل کنند.وی افزود: پس 
وظیفه دولت ایجاد تعامل بین منابع آب و مصارف 
تعریفی است و البته موضوع وقتی سخت تر می شود 
که بدانیم در شرایط طبیعی آبی نیز تعهدات دولت 

بیش از توان رودخانه است.
کارشــناس محیط زیســت گفت: در حال حاضر 
فوری تریــن اقدام، توقــف هر نــوع بارگذاری در 
هر مرحله ای که باشــد و در هر کدام از دو استان  
اصفهان و چهار محال و بختیــاری بدون توجه به 

مرزهای جغرافیایی در حوضه زاینده رود است.
وی تاکید کرد: این اقدام پشتوانه های قانونی الزم 
را نیز دارد و ساماندهی حریم رودخانه و تجدید نظر 

در بارگذاری های قبلی بسیار موثر است.

 بــه گفته عضــو هیئــت مدیــره اتحادیــه صنف 
خوار بارفروشان شهر اصفهان، قیمت خوار بار بسته 

به عرضه و تقاضا و کمبود آن در بازار رشد می یابد.
حســین جوانی با بیان اینکه آجیــل داخلی از نظر 
ارگانیزه بــودن ارزش غذایی باالیــی دارد، تصریح 
می کند: در تولیــد آجیل ایرانی چــون از کودهای 
شیمیایی استفاده نمی شود کیفیت بیشتری دارد و 
این در حالی است که آجیل خارجی بیشتر گلخانه ای 
است.جوانی تاکید می کند: آجیل ایرانی عطر و طعم 
خاصی دارد و اگرچه بادام آن بعضا تلخ است، امروزه 
دقت می شــود که بادام های تلخ را خــارج و برای 
مصارف دارویی به آلمان ارسال کنند.وی در خصوص 
فروش آجیل در صنف های غیر مرتبط در آستانه شب 
یلدا نیز می گوید: فروش آجیل در سوپرمارکت ها یک 
تخلف آشکار است و توصیه ما به مردم این است برای 

خرید آجیل تازه به آجیل فروشی ها مراجعه کنند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف خوار و بارفروشان 
شــهر اصفهان با اشــاره به نرخ فعلی اقالم آجیل، 
می گوید: پســته اکبری در بازارخرده فروش ها بین 

7۰ تا 78 هزار تومان، پســته احمدآقایی ۵۰ تا ۶۰ 
هزار تومان، پســته فندقی 4۰ تا 44 هــزار تومان، 
فندق کیلویی ۵۰ هزار تومان، مغز بادام سرت شده 
درشت 78 تا 8۰ هزار تومان، مغز بادام سرت شده ریز 
۶۵ تا 7۰ هزار تومان، نخودچی دو آتیشــه ۲۰ هزار 
تومان، کشمش سبز ۱4 تا ۱8 هزار تومان، نخودچی 
شیرین زعفرانی اعال ۱۶ تا ۱8 هزار تومان و تخمه گل 

آفتابگردان 9 تا ۱۰ هزار تومان است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف خوار بارفروشان شهر اصفهان:

فروش آجیل در سوپرمارکت ها، تخلف آشکار است
مدیــر ســازمان زمین شناســی اصفهــان گفت: 
فرونشســت زمین خود یک زلزله خاموش است و 

وقوع زلزله را در اصفهان تسریع می کند.
رضا اسالمی در سمینار آموزشی مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل که ویژه مدیران کل راه و شهرسازی 
و رؤســای بحران و بهسازی شهری اســتان ها در 
اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: فرونشست زمین 
در مهیار، گلپایگان، کاشــان و دیگر نقاط اصفهان 
ســبب شــده که در آینده نزدیک در استان شاهد 
وقوع زلزله باشیم.وی گفت: فرونشست های پیاپی 
در اصفهان نشان می دهد که صفحات زیرزمینی در 
حال حرکت است و به دنبال یک شکستگی ضعیف 

می گردند تا بتوانند انرژی خود را خارج کنند.
مدیر سازمان زمین شناسی اصفهان با اشاره به اینکه 
فرونشست زمین در اصفهان یکی از مشکالت جدی 
این استان است، تصریح کرد: اصفهان در کنار یزد، 
اراک و همدان جزو استان های سفید از نظر زمین 
لرزه قرار گرفته اســت، اما با توجه به اینکه وضعیت 
۱۲ دشــت در این اســتان به مرحله بحران رسیده 

است، باید نسبت به رخدادهای طبیعی در اصفهان 
نیز حساسیت داشته باشیم. وی اضافه کرد: ما برای 
کاهش آمار تلفات در آینده با وجود خانه هایی که در 
مسکن مهر ساخته شده است، نیاز به چاره اندیشی 
داریم؛ چراکه در شرایط کنونی با وجودی که ایران 
یک درصــد جمعیت جهان را در خــود جای داده، 
هنگام رخدادهای طبیعی با تلفاتی به اندازه کشور 

چین مواجه می شود.

مدیر سازمان زمین شناسی اصفهان:

فرونشست زمین در اصفهان، وقوع زلزله را تسریع می بخشد

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان گفت: تاخیر در ارائه مجوز منابع طبیعی برای تغییر 
کاربری زمین های شخصی برای احداث نیروگاه خورشیدی مانع پیش روی این طرح است.سارا صالحی اظهار داشت: 
با وجودی که در حال حاضر ۲8 سرمایه گذار برای احداث نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیتی بالغ بر ۵۵ مگاوات 
داریم در شبکه تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان نیروگاهی که به بهره برداری رسیده و متصل 
به شبکه باشد، نداریم. وی با اشاره به اینکه تنها یک نیروگاه خورشیدی تحت نظارت شرکت برق منطقه ای اصفهان 

داریم، ادامه داد: ظرفیت این نیروگاه تنها ۱۰ مگاوات است.

تاخیر در صدور مجوز 
برای تغییر کاربری زمین  

نیروگاه خورشیدی

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع 
نیروی برق اصفهان خبر داد:

خبر

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،360،000
تومان

726،000نیم سکه
تومان

400،700ربع سکه
تومان

264،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

126،691
تومان

      قیمت سکه و طال

کیف کمری دوک مدل 
3-76-2614

 29,000
تومان

کیف کمری دوک مدل 1-5031

 75,000
تومان

S کیف کمری اسپرت مدل

 45,000
تومان

نمایشگاه بین المللی صنایع 
دریایی درجزیره کیش

عکس روز

دیدگاهاصناف

معاون توســعه صادرات کاال و خدمات ســازمان توسعه 
تجارت ایران گفت: کاهش صادرات طال و جواهرات از رقم 
7۵۰ میلیون دالر در سال 9۰ به ۶۰ میلیون دالر در سال 
9۵ زنگ خطری است که باید بخش دولتی و خصوصی را 

برای احیای مجدد به تکاپو بیندازد.
محمدرضا مودودی افزود: اتاق بازرگانی، انجمن های تخصصی و تشکل های صادراتی باید در بخش طال جدی تر 

و فعاالنه وارد شوند تا از گردش هزار میلیارد دالری این صنعت در جهان بخشی از آن به ایران تعلق پذیرد.
وی خواستار مطالعه دقیق رفتار کشورهای همسایه در زمینه طال و جواهرات و توسعه این بخش شد و تصریح 
کرد: تشکیل میزهای تخصصی صادراتی در استان ها با هدف شناســایی چالش ها و ارائه راهکارهای اجرایی 

برای توسعه صادرات بخش های تخصصی است.
معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توســعه تجارت ایران بیان کرد: نتایج و مصوبات نشست های 

تخصصی میزهای صادراتی به عنوان دستور جلسه شورای عالی صادرات کشور به شمار می آید.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران:

زنگ خطر صادرات 
طال به صدا درآمد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: سیستم 
آنالین پخش فرآورده های نفتی موردنیاز بخش کشاورزی برای 

توزیع در این بخش آماده شده و در حال همگانی شدن است.
محمدرضا موسوی خواه در دیدار با اســتاندار اصفهان به وجود 
پاالیشگاه و پتروشیمی در اصفهان اشــاره کرد و اظهار داشت: با 
توجه به اینکه اصفهان دومین استان پرمصرف کشور است شاهد 

امنیت خوبی در این راستا هستیم.

وی با بیان اینکه تالش این شــرکت در راســتای کوچک سازی 
است، افزود: اصفهان قطب اصلی سوخت رسانی است و به صورت 
شــبانه روزی فعالیت می کند.مدیرعامل و رییس هیئت مدیره 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه اصفهان 
قطب دوم اقتصادی کشــور اســت، تصریح کرد: در این استان 
فرآورده های نفتی از لحاظ وجود تاسیسات نفتی اهمیت ویژه ای 
دارد.اســتاندار اصفهان در ادامه این دیدار اظهار داشت: استان 

اصفهان پس از تهران در ابعاد تولید، توزیع و حمل فرآورده های 
نفتی در جایــگاه دوم قرار گرفتــه است.محســن مهرعلیزاده 
برون ســپاری برخی از فعالیت های پخش فرآورده های نفتی را 
مطلوب ارزیابی کرد و افزود: الزم است که سمن ها در این زمینه 
ورود داشته باشند. وی با بیان اینکه مدیریت استان از این طرح 
حمایت خواهد کرد، تصریح کرد: باالبردن دقت و کنترل در پخش 

فرآورده های نفتی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

مدیرعامل پخش فرآورده های نفتی:
اصفهان دومین استان پرمصرف فرآورده های نفتی است

رییس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران خارج 
کردن فعالیت های سندیکا از حالت جزیره ای را یکی از 
اقدامات اصلی دوره هفتم هیئت مدیره سندیکای صنعت 
برق ایران عنوان کرد. علی صفرنورا... در نشست مشترک 
هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران و سندیکای 

صنعت برق شعبه اصفهان، برگزاری این نشست مشترک را در ایجاد همدلی بین اعضا موثر دانست و بیان 
داشت: این جلسات با ایجاد طوفان فکری می تواند به ارائه نظرات مطلوب تر و تصمیم گیری موثرتر منجر 
شود. وی با مثبت ارزیابی کردن فعالیت های اتاق بازرگانی اصفهان و اجرای برخی از طرح ها به صورت 
پایلوت در این اتاق، گفت: انتخاب اتاق بازرگانی اصفهان در بین چهار اتاق برتر جهان از بین 8 هزار اتاق 
شرکت کننده، در رقابتی بین اتاق های بازرگانی کشورهای مختلف در استرالیا نشانگر فعالیت های خوب 

این اتاق است.

رییس سندیکای صنعت برق ایران: 

سندیکای برق ازحالت 
جزیره ای خارج شد

فاطمه کاویانی
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 گسترش  فضای عصارخانه شاهی تا نوروز97

پیشنهاد سردبیر:

وقتی وارد میدان نقش جهان می شوید، سمت چپ این میدان به بازار قیصریه می رسید. از 

هر یک از کسبه بازار که آدرس موزه عصارخانه شاهی را بپرسید، شما را راهنمایی می کند. 

این موزه در سال ۱۰۲۱ هجری قمری همزمان با احداث بازار بزرگ قیصریه و مدرسه مال 

عبدا... به دستور شاه عباس اول ساخته شد.

در حال حاضر مساحت عصارخانه ۳۸۰ متر مربع است ولی در گذشته مساحت اصلی آن 

۱۸۰۰ مترمربع بوده که اکنون مکان هایی مانند شترخان، بارانداز و ورودی بازرگانان از بین 

رفته  است و فقط یک تیرخانه و دو انبار تودرتو در بخش شرقی تیرخان، در دو طبقه باقی 

مانده است. در محل بارانداز عصارخانه هم اکنون پاساژ طالفروشان قرار دارد.

یک سالی بود که خبر از الحاق قسمت جدا شده به گوش می رسید تا سرانجام در یکی از 

جلسات شورای شهر، این طرح به تصویب اعضای شورا رسید و حاال پس از گذشت مدتی 

از این تصمیم، به منظور پیگیری اجرایی شــدن آن گفت و گویی داشــتیم با مدیر موزه 

عصارخانه شاهی که شرح آن را در ادامه می خوانید:

محمدمعماریان با اشاره به اینکه کل مجموعه پاساژ طالی امیر جزو عصارخانه شاهی بود 

اظهارداشت: همزمان با وقف میدان نقش جهان در دوره قاجاریه، قسمتی از این موزه از آن 

جدا شد و مساحتی حدود4۰۰ مترمربع باقی ماند که محل فعلی عصارخانه شاهی است.

وی در پاسخ به این سوال که وضعیت کنونی عصارخانه شاهی به چه صورت است، اذعان 

داشت: شنیده ها حاکی از این موضوع است که پیگیری های یک ساله به نتیجه رسیده و 

طبق موافقت اعضای شورا در خصوص الحاق مغازه کناری موزه مذکور، شهرداری اصفهان 

وارد معامله با مالک خصوصی شــده و در قبال دادن چند ملک، مغازه مذکور را خریداری 
کرده است.

مدیر موزه عصار خانه شاهی با اشــاره به اینکه مغازه مذکور مربوط به دوره پهلوی بوده، 

تصریح کرد: کاربری آن بانک ســپه بود اما بعد از آن به مغازه، تغییر کاربری شخصی داده 
است.

معماریان ابراز امیدواری کرد که فضای مذکور تا نوروز سال جاری به موزه عصارخانه شاهی 

اضافه شود؛ ضمن اینکه زیرساخت های الزم برای اســتفاده گردشگران فراهم می شود، 

نقش مهمی نیز در رونق موزه عصارخانه شاهی خواهد داشت.

وی در پاسخ به این ســوال که آیا برای نوروز ســال ۱۳97 برنامه ای در نظر دارید، گفت: 

برگزاری هرگونه برنامه برای این ایام، منوط به تشکیل ستاد نوروزی است.

مدیر موزه عصارخانه شاهی در مورد کاربری فضای ملحق شــده به این عصارخانه افزود: 

مغازه مذکور دو طبقه است،که طبقه پایین و قســمت ورودی آن به برگزاری گالری های 

عکس اختصاص داده می شود.

معماریان خاطرنشان ساخت: قسمت اداری موزه عصارخانه شاهی نیز به طبقه فوقانی آن 

منتقل می شود و به محلی برای اســتراحت گردشگران داخلی و خارجی و پذیرایی آنها با 

شربت های سنتی تغییر کاربری می دهد.

مدیر موزه عصار خانه شاهی:

 گسترش فضای
                     عصارخانه شاهی 

تا نوروز97

اعظم حاجی رضازاده

                        مهدی زرگر/ زاینده رود

پرفروش های گیشه هفته جاری
»آینه بغل« در صدر

همان طور که انتظار می رفت فیلم کمدی »آینه بغل« باعث رونق سینماها 
شد.  این فیلم تنها در ۳ روز به باشــگاه میلیاردی ها پیوست و در جدول 

فروش هفتگی، رتبه نخست را به خود اختصاص داد.
فیلم »آینه بغل« دراولین هفته در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت و 
با فروش ۱ میلیارد و 797 میلیون و ۲4۳هزار تومان در هفته، باالترین رقم 
فروش را به خود اختصاص داد. فیلم در کل براســاس سیستم مکانیزه به 

فروش ۱ میلیارد و 957 میلیون و ۲۸7 هزار تومان رسید.
فیلم »ثبت با ســند برابر است« در هفته ســوم به فروش 575 میلیون و 
۱59هزار تومان رسید و به رتبه سوم جدول هفتگی نمایش دست یافت. 

این فیلم در کل ۱ میلیارد و ۸64 میلیون و 947 هزار تومان فروش کرد. 
فیلم »قاتل اهلی« با فروش هفتگی 4۱4 میلیــون و 4۲5 هزار تومان در 
رتبه چهارم فیلم قرارگرفت و به فروش کل ۱ میلیارد و 5۲۲ میلیون و ۸74 
هزار تومان رسید. فیلم »آذر« در هفته دوم نمایش با فروش ۱96 میلیون 
و ۱4۸ هزار تومان در هفته، در رتبه پنجم جدول قرار گرفت و به فروش 

۳۸5میلیون و 469هزار تومان رسید. 

 فصل سوم سریال»شهرزاد« 
در راه است

فصل سوم سریال »شــهرزاد« که به کارگردانی حسن 
فتحی و تهیه کنندگی سیدمحمد امامی در بستری 
عاشقانه و تاریخی روایت می شود، از نهم بهمن ماه در 

شبکه نمایش خانگی توزیع می شود.
فصل سوم نیز مانند دو فصل قبل، دوشنبه ها منتشر 

خواهد شــد و برای هر قســمت، برنامه های ویژه ای 
پیش بینی شده است.

فصل ســوم ســریال »شــهرزاد« که 
از شــهریورماه در حال تولید اســت، 
همچنان تصویربــرداری اش با حضور 
همه بازیگران ادامه دارد و داســتان 
آن، ادامه ای بر ماجراهای عاشقانه دو 

فصل قبل خواهد بود.
داســتان های عاشــقانه ســریال 
»شــهرزاد« از کودتای ۲۸ مرداد 
به بعد اتفاق می افتد و سه نسل از 
هنرمندان ایرانی در آن به ایفای 

نقش پرداخته اند.

به نقل از روابط عمومــی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان، مدیــر کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان اظهار داشت: تاکنون بیش 
از ۱5 هــزار موقوفه در اســتان اصفهان به ثبت 
رسیده که این امر نشانگر اعتقاد مردم این استان 
به فرهنگ و همچنین عالقه آنان به ترویج سنت 

حسنه وقف است.
حجت االسالم و المســلمین رضا صادقی افزود: 
از آنجایی کــه یکی از اصلی تریــن وظایف اداره 
اوقاف و امور خیریه، اجــرای امینانه نیات واقفان 
نیک اندیش و همچنیــن احیا و صیانت از حقوق 
موقوفات و واقفان خیراندیش اســت، اداره کل 
اوقاف و امور خیریه موفق شده است از ۳۱ هزار و 
644 رقبه ای که در استان به ثبت رسیده، برای 

9هزار و 54۱ رقبه سند مالکیت اخذ کند.
وی ادامه داد: در همین راســتا نیز بســیاری از 

موقوفات استان اصفهان در روستاها و بخصوص 
روستاهای زیر ۲۰ خانوار وجود دارد که اداره کل 
اوقاف و امور خیریه ســعی کرده اســت در قالب 
اجرای تفاهم نامه ســازمان اوقاف و امور خیریه 
و بنیاد مسکن انقالب اسالمی، با اداره کل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان تعامل خوبی برقرار 
کند و جهت ســرعت بخشــیدن به اخذ اسناد 
مالکیت موقوفات موجود در روســتاهایی که در 
 طرح هادی قــرار دارند، اقدامــات الزم را انجام

 دهد.
حجت االسالم صادقی خاطرنشان کرد: ۲ هزار و 
۳۲9 مسجد، 59۱ حسینیه و 9۲ تکیه از جمله 
موقوفاتی هستند که در روستاها واقع شده اند و 
اداره اوقاف و امور خیریه در نظر دارد تا با همکاری 
بنیاد مســکن انقالب اســالمی، برای آنان سند 

مالکیت اخذ کند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خبرداد:

ثبت بیش از ۱۵هزار موقوفه در استان اصفهان

نشسـت ۱74 باشـگاه نجـوم اصفهـان در آذرماه 
جاری بـه موضـوع »امـواج گرانشـی در فیزیک 

دهه آینـده« اختصـاص دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان فرهنگـی 
اجتماعـی ورزشـی شـهرداری اصفهـان، در 
فیزیـک، موج گرانشـی موجی اسـت که توسـط 
میـدان گرانشـی تولیـد می شـود. وجـود ایـن 
نـوع از امـواج توسـط آلبرت اینشـتین در سـال 
۱9۱6 از طریـق نظریـه نسـبیت عـام بـه طـور 
نظـری پیش بینی شـد و صدسـال بعد، در سـال 

طـور ۲۰۱6 به کمک تاسیسـات الیگو  بـه 
تجربی مشاهده گردید.

۲۰۱7سـه  سـال  در 
دانشـمند راینرویس، 

بـری سـی بریـش وکیـپ اس تـورن، به طـور 
مشـترک جایزه نوبـل فیزیـک ۲۰۱7 را به دلیل 
تالش هـای خود در زمینـه آشکارسـازی الیگو و 

مشـاهده امـواج گرانشـی دریافـت کردنـد.
فرهنگـی  سـازمان  ادیـب  نجـوم  مرکـز 
اصفهـان  شـهرداری  ورزشـی  اجتماعـی 
در نشسـت ۱74 باشـگاه نجـوم اصفهـان بـه 
 موضوع »امـواج گرانشـی فیزیـک دهـه آینده«

 می پردازد.
ایـن نشسـت بـا حضـور دکتـر »مسـلم زارعی« 
صنعتـی  دانشـگاه  علمـی  هیئـت  عضـو 
اصفهـان، روز دوشـنبه ۲7 آذرمـاه سـاعت ۱6 
در محـل کتابخانـه مرکـزی واقـع در خیابان 
باغ گلدسـته برگـزار مـی شـود و ورود 
 بـرای عمـوم عالقه منـدان آزاد و رایـگان

 است.

توسط مرکز نجوم ادیب سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری صورت می گیرد؛

بررسی امواج گرانشی در نشست ۱74 باشگاه نجوم اصفهان

گریم متفاوت »جولی«  در فیلم»شریر«
فیلـم پرفـروش »شـریر« عالقـه مند اسـت، امـا روشـن نبـود که آیـا جولی سـاخت. هر چند پیشـتر اعالم شـده بـود ایـن کمپانی بـه ادامـه دادن کمپانی دیزنی قسـمت دوم »شـریر« را با حضورآنجلینـا جولی خواهد 

مقابـل می رود و سـپس باید از دختر نـوزادش که »آئـورا« نام در حال هجـوم دفاع کنـد. او در نهایت به جنگ پادشـاه سـمت این بار ملکـه تالش دارد تـا از قلمرو سـلطنت خـود در برابر ارتش نقش ملکه بدجنس ظاهر شـد.فیلم شـریر ادامه قسـمت اول است و که سـال ۲۰۱4 اکران شـد و نسـخه جدیدی از »زیبای خفته« بود، در جولی کـه در فیلم »شـریر« در نقـش منفی بازی کـرده بود، بـا این فیلم بازیگـر این فیلـم خواهـد بود یـا نه.

سفر بازیگر ایرانی به ارمنستاندارد، حمایـت کند.

الله اســکندری، بازیگر ســینمای ایران، با گذاشتن 

عکس سلفی در کنار همسرش در مقابل خانه سرگئی 

پاراجانف، سینماگر شهیر شوروی سابق، در ارمنستان، 

صفحه اینستاگرام خود را به روز کرد.
نقشی که به خاطر شکستگی پا از دست رفت

فیلم سینمایی »معکوس« به کارگرد انی پوالد کیمیایی، با انتخاب کامل عوامل و گروه بازیگران کلیدخورد. بابک حمیدیان و علیرضا کمالی 

دو بازیگر جدیدی هستند که در روزهای پایانی پیش تولید به این پروژه پیوستند. حمیدیان جایگزین امین حیایی شده که به دلیل شکستگی 

پا در نهایت از حضور در این فیلــم انصراف داد.اولین تجربه کارگرد انی پوالد کیمیایی مضمونی اجتماعــی د ارد و فیلم برداری این فیلم نیز 

به طور کامل در تهران انجام می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان اصفهان اظهار داشــت: با برنامه ریزی های 
به عمل آمده، در چهار سال اخیر بیش از 9۰۰هزار 
گردشگر خارجی از جاذبه های تاریخی و گردشگری 

استان اصفهان بازدید کردند.
فریدون الهیاری با اشاره به لزوم توسعه گردشگری 
اصفهان از منظر توســعه پایدار افــزود: هم اینک 
استان اصفهان توانسته است جایگاه خود را در حوزه 
گردشگری بین المللی ثبت کند و در مرحله دوم ما 
هم اینک به دنبال توسعه پایدار در حوزه گردشگری 
هســتیم؛ بنابراین در این زمینه در چند شــاخصه 
مهم نیازمند برنامه ریزی هســتیم که از آن جمله 
می توان به توسعه زیرساخت های گردشگری همانند 
زیر ســاخت های اقامتی و توســعه کیفی خدمات 

گردشگری اشاره کرد.
وی گفت: یکــی از مهم ترین نیازهــای ما در حوزه 
توســعه پایدار، برنامه ریزی ویژه در حوزه بازاریابی 
و تبلیغات است و به نظر می رسد در راستای تداوم 
استقبال کنونی گردشگران خارجی از اصفهان از یک 
سو و توسعه کیفی گردشگری خارجی اصفهان در 
آینده نیازمند پرداختن همه جانبه به مقوله بازاریابی 
به ویژه در راســتای شناســایی کشــورهای هدف 
گردشگری جدید و جذب گردشگر از آنها هستیم؛ 
چراکه در صنعت گردشــگری رقابت تنگاتنگی در 
میان کشورهای گردشگر پذیر برای جذب گردشگر 

به ویژه در منطقه خاورمیانه وجود دارد.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
بیان کرد: استفاده از رسانه، نقش مهمی در تشویق 

این گردشــگران برای سفر به اســتان اصفهان در 
آینده دارد.

گشایش اولین حمام سنتی اصفهان
فریدون الهیاری همچنین از توافق در راستای مرمت 
حمام تاریخی رهنان و گشایش اولین حمام سنتی 
اصفهان جهــت بهره مندی گردشــگران خارجی 
و تعریف یک محــور جدید گردشــگری در غرب 
شهر اصفهان خبر داد. وی با اشــاره به ویژگی های 
تاریخی بخش های غربی شهر اصفهان که پیشینه 
تاریخــی آن همچون منطقه »ماربیــن« به دوران 
اســطوره ای باز می گردد، عنوان کرد: در سال های 
گذشــته گردشــگری اصفهــان عمدتــا در بافت 
تاریخی مرکز شهر اصفهان گســترده شده بود، لذا 
با برنامه ریزی های جدید تــالش داریم تا با تعریف 
محورهای جدید گردشــگری و ایجاد جذابیت های 
متنوع با همکاری شــهرداری اصفهان، مســیر را 
برای توسعه متوازن گردشــگری در تمامی مناطق 

کالن شهر اصفهان هموار کنیم. 
وی تصریح کرد: شناســایی آثار تاریخی موجود در 
منطقه رهنان و همچنین احیای برخی از رشته های 
هنرهای سنتی موجود در این منطقه از دوران صفوی 
تاکنون و بازآفرینی بافت تاریخی منطقه به گونه ای 
است که مقرر شد با تشکیل یک کارگروه مشترک 
از کارشناسان ارشــد اداره کل در سه حوزه میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری و همچنین 
کارشناسان شــهرداری منطقه ۱۱ و صاحب نظران 
 محلی، ایــن امــر مهــم در دســتور کار دو نهاد 

قرار گیرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان:

رسانه، نقش مهمی در تشویق گردشگران برای سفر به اصفهان دارد
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یک فاجعه تمام عیار!
پیشنهاد سردبیر:

در دوران جنگ سرد رقابت شدیدی بین آمریکا و شوروی برقرار بود و هریک از این کشورها برای سبقت گرفتن از دیگری از نظر تسلیحاتی و قدرت نظامی در تالش بود.
در سال های بعد این رقابت ادامه پیدا کرد و وارد حیطه های جدیدی شد که یکی از آنها، موضوع ترک زمین و رفتن به فضا بود. در این زمینه شوروی در ابتدا موفق تر بود و توانست 

در سال ۱۹۶۱ یوری گاگارین را به فضا بفرستد. در این وضعیت آمریکایی ها خواستند جلوی سلسله شکست های فضایی را بگیرند؛ پس بودجه ها و هزینه های بسیار 
زیادی به ناسا و فضانوردی اختصاص دادند. در آن سال ناسا بیشترین بودجه تاریخ خود را دریافت کرد: ۴.۵ درصد از کل بودجه فدرال ایاالت متحده!

این تصمیم آمریکایی ها منجر شد به دستاوردهای خیره کننده ای در صنعت هوا-فضا دست پیدا کنند و طی ماموریت های آپولو ۱۱ تا آپولو 
۱7 )بجز آپولو ۱۳(، ۱۲ فضانورد بر سطح ماه قدم بزنند. 

ولی چرا دیگر انسانی قدم بر سطح ماه نگذاشت؟! دلیل این امر به اولویت بندی کشورها بازمی گردد. سفر به ماه 
هزینه های باالیی دارد و این امر سود چندانی عاید کشورها نخواهد کرد؛ بنابراین دیگر کشوری این میزان 

هزینه را صرف سفر مجدد به ماه نمی کند. همان طور که گفته شــد، در آن  سال ها ناسا حدود ۴.۵ 
درصد بودجه ایاالت متحده را در اختیار داشت؛ ولی امروزه این رقم به حدود ۰.۵درصد رسیده 

است و پروژه های فراوانی هم در این زمینه وجود دارد.

 چالش خاصی نیست

باتوجه به تکنولوژی های امروزی و دست آوردهای بشر در زمینه فضانوردی، 
ســفر به ماه دیگر امری عادی تلقی می شــود که چالش خاصی را دیگر 

به همراه ندارد؛ چراکه بشر توانســته به بخش های دورتری از فضا هم 
صعود کند!

با وجود این نظرات، برخی هم معتقدند که بشر هرگز به ماه سفر 
نکرده و ماجرای ماموریت های آپولو، فریبی بیش نبوده است. 

آنها دالیلی را برای ادعا خود مطرح می کنند و بر این باورند 
که فیلم های ضبط شده در سطح ماه ساختگی هستند و در 

واقع روی زمین فیلم برداری شده اند.

مدرک داریم!

عموم شواهدی که این دســته ارائه می کنند، در نقد 
فیلم و تصاویر ارائه شده از آن سال هاست. برای مثال 
آنها معتقدند اگر در ماه تنها منبع نور خورشید است، 
پس چرا سایه اجسام روی ماه کامال تاریک نیست؟ 
یا اینکه  اگر سفر انسان به ماه واقعی است، چرا هیچ 
ستاره ای در آسمان ماه دیده نمی شود؟ یکی دیگر از 
این موارد، این است  که چرا پرچم آمریکا در جایی 

که جو ندارد، در حالت اهتزاز قرار دارد؟!

چرا از 40 سال پیش، دیگر کسی به ماه سفر نکرد؟ 

دروغ بود؟!
سفر به ماه برای خیلی ها آرزوست و دور از ذهن؛ اما با این همه پیشرفت و سرمایه گذاری، چرا دیگر انسانی به ماه سفر نکرد؟!

کل کل بین آمریکا و شوروی!

چرا کسی نرفت؟

وقتی اطالعات خصوصی مشترکان در سایت مخابرات ایران لو می رود؛
یکفاجعهتمامعیار!

برخی سایت های دولتی احتماال به سبب عجله ای که برای عقب نماندن از 
دیگر سایت ها و اپلیکیشن ها دارند، دسترسی آسان به اطالعات خصوصی 

مشترکان را فراهم کرده اند. 
در ارتباط با دسترسی آســان به اطالعات خصوصی مشــترکان در سایت 
مخابرات ایران، برخی سایت ها وجود دارند که به راحتی می توان اطالعات 
بسیاری از مشترکان را از آنها اســتخراج کرد که به عنوان مثال می توان از 

سایت های مخابرات ایران نام برد.
با ورود به این سایت و در بخش تلفن ثابت، با انتخاب گزینه پرداخت قبض، 
تصویر روبه رو نمایش داده می شود که با وارد کردن شماره تلفن می توان 
قبض یک مشــترک، به همراه مبلغ آن، شناســه قبض و همچنین شناسه 

پرداخت را مشاهده کرد.

اگر شما نیز این گونه فکر می کنید، متاسفانه در اشتباه 
هستید، چرا که اشخاصی با استفاده از همین اطالعات 
به اخاذی، کالهبرداری و مواردی اینچنین اقدام می 
کنند؛ برای مثال ممکن است فردی با استخراج ریز 
مکالمات و ســایر اطالعات قبض یک مشــترک، با 
شماره او تماس بگیرد و خود را یکی از کارکنان شرکت 
مخابرات معرفی کند و سپس به 
هــر طریقی، مثال بــه بهانه 
تخفیف یا جایزه، شماره 
کارت و رمز دوم مشترک 
را از او بگیرد. البته این 
فقط یکی از سناریوهایی 
است که افراد کالهبردار 
می توانند از آن استفاده 

کنند.

البته این تمام ماجرای ســایت هــای مخابرات ایران 
نیست؛ با ورود به سایت مخابرات ایران منطقه تهران، 
دسترســی آســان به اطالعات خصوصی مشترکان 

فراهم می شود. 
در واقع در این سایت، تنها با وارد کردن شماره تلفن 

و پس از آن انتخاب قبض می توان به 
آسانی هرچه تمام تر، صورت حساب 

کامل یک مشترک، از جمله 
ریز مکالمات شــهری و بین 
شهری، تلفن همراه، مکالمات 
خارج از کشــور و غیــره را 

مشاهده کرد.

باتوجه بــه تصویر، به راحتی می توان بــه اطالعات قبض یک 
مشترک دسترسی پیدا کرد. این امر برای مخابرات که از مخاطبان 
بسیاری برخوردار اســت، فاجعه محسوب می شود. سوال این 
است که چرا باید دسترسی آسان به اطالعات خصوصی مشترکان 
در سطح اینترنت فراهم شود؟ آیا مخابرات نمی توانست روش 
بهتری برای دسترسی به این اطالعات در نظر بگیرد؟ مثال با وارد 
کردن کد پستی یا ارسال یک 
کد به تلفن همراه مشترک و...؛ 
البته به احتمال بســیار زیاد 

خود طراحان سایت های مخابرات ایران دیده اند 
که به آسانی می توان به ریز مکالمات و اطالعات 
دیگر یک مشترک دست یافت و این گونه با خود 
گفته اند که ریز مکالمات یا شناسه قبض به چه 
درد می خورد که حــاال بخواهیم نام اطالعات 

خصوصی روی آنها بگذاریم؟
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گلکسیتاییدشد
اخیرا فایل دفترچه راهنمای گوشــی 
گلکسیA8 ۲۰۱8 در سایت سامسونگ 
مشــاهده شــده کــه طراحــی این 
اسمارت فون را کامال نمایان کرده است.

برخــالف تصــورات پیشــین، ظاهرا 
سامسونگ دست به تغییراتی در سری 
A خود زده و امسال تنها دو دیوایس به 
این خانواده اضافه خواهد شد. گلکسی 
A8 ۲۰۱8 و گلکســی A8 پالس، دو 
عضوی هستند که احتمال می رود پیش 
از پایان ســال جاری میــالدی معرفی 
شــوند. فایل دفترچه راهنمای مربوط 
به این دو اسمارت فون معرفی نشده، به 
 SM-A530F ترتیب دارای شماره مدل

و SM-A730F هستند.

شیائومیعمودی
خط تولید سری می میکس شیائومی 
که با هدف تولید اســمارت فون هایی 
بدون حاشــیه آغاز به کار کــرد، قرار 
اســت میزبان عضو جدیدی باشــد. 
به تازگی تصویری از پنل پشتی گوشی 
شیائومی می میکس ۳ منتشر شده که 
نشان می دهد دوربین دوگانه پرچم دار 
جدید شــیائومی، از چینش عمودی 
برخوردار است. طراحی این پنل بسیار 
شبیه به بخش پشتی گوشی آی فون 
X است؛ با این تفاوت که عالوه بر وجود 
یک حسگر اثر انگشت در این بخش، 
عبــارت »می میکس طراحی شــده 
توسط شیائومی« نیز در این پنل نقش 

بسته است.

هواویEnjoy7Sواقعیرا
ببینید

ماه گذشته ۴ تصویر از اســمارت فونی با نام 
FIG-AL00 و تحت برند هواوی فاش شد که 
البته در آن زمان اطالعات بسیار کمی از آن در 
دسترس بود؛ اما به تازگی نام، تصاویر واقعی 
و همچنین مشــخصات کامل این هندست 
منتشر شده است. طبق اعالم TENAA، این 
اسمارت فون هواوی با نام Enjoy 7S روانه 
بازار خواهد شد که از چیپست کایرین ۶۵۹ 
با هشت هسته پردازشی ۲.۳۶ گیگاهرتزی 
استفاده می کند. نمایشگر مورد استفاده در 
این گوشی ۵.۶۵ اینچی FullView و وضوح 

آن فول اچ دی پالس خواهد بود.

گلکسیبااسکنرعنبیه
گلکســی S9 و S9 پالس در چند ماه آینده 
معرفی می شوند. با نزدیک شــدن به تاریخ 
معرفی این دو مدل، طبیعی است که اطالعات 
بیشــتری از آنها منتشر شــود.  گفته شده 
 S9 رزولوشن اســکنر عنبیه چشم گلکسی
و S9 پالس برای افزایش دقت شناســایی و 
همچنین کارکرد ســریع تر، افزایش می یابد 
و حتی این افزایش تا ۳ مگاپیکســل خواهد 
بود. در صورتی که این شــایعه درست باشد، 
با پیشرفت قابل توجهی در این زمینه روبه رو 
خواهیم شــد. هم اکنون ســه مدل گلکسی 
S8، گلکسی S8 پالس و گلکسی نوت 8، به 
سنسور عنبیه چشم با رزولوشن ۲ مگاپیکسل 
مجهز هســتند. انتظار می رود اسکنر عنبیه 
چشم جدید، زمان واکنش را در گلکسی S9 و 

S9 پالس، به زیر ۱ ثانیه کاهش دهد.

اخباردنیایموبایل
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رییس اداره کار فریدن:
وام اشتغال به معتادان 

بهبودیافته پرداخت می شود
فریدن رییس اداره تعــاون،کار و رفاه 

اجتماعی فریدن درجلسه شورای فرعی مبارزه با 
مواد مخدر این شهرستان، اظهار داشت: به منظور 
حمایت از معتادان بهبودیافته، تسهیالتی با نرخ 
سود ۴درصد بدون تعیین سقف پرداخت می شود. 
عباس قره داغی با تاکید بر ضرورت ایجاد اشتغال 
معتادان بعد از تــرک اعتیاد، افــزود: باید برای 
پذیرفتن معتادان در جامعه و خانواده در خارج از 

مراکز ترک اعتیاد فرهنگ  سازی صورت بگیرد.
وی با تاکید بر جلوگیری از گرایش مجدد معتادان 
بهبودیافته به سمت مواد مخدر، تصریح کرد: با 
تقویت و حمایت مالی و روانــی افراد، می توانیم 
از گرایش دوباره معتادان بهبود یافته به ســمت 

اعتیاد جلوگیری کنیم.
رییس اداره تعاون،کار و رفــاه اجتماعی فریدن 
با تاکید بر ضــرورت حمایت ویــژه از معتادان 
بهبودیافته، افزود: این کار سبب می شود معتادانی 
که در دوره درمان قرار گرفته  اند به آینده امیدوار 
بوده و با انگیزه بیشتری به کار و فعالیت بپردازند.

 مدیر اداره آموزش و پرورش دهاقان 
بیان کرد:

کاهش کیفیت نیروهای 
آموزش و پرورش

مدیر اداره آمــوزش و پرورش  دهاقان

شهرســتان دهاقان اظهارداشــت: اگر بنا شد با 
رویکرد مدیریت و برنامه استان و شهرستان اداره 
شــود مدیران باید رویکرد و طــرز فکری علمی 

داشته باشند وگرنه کار ابتر می ماند.
رجب فرهمندیــان گفت: در دهاقــان ارتباط و 
حوزه نفوذ با مرکز شهرستان ضعیف است که به 
چاره اندیشی نیاز دارد زیرا درصورت تقویت شدن 

مرکز،کل شهرستان تقویت می شود.
وی اذعان کرد: اگــر یارانه دهاقــان در اختیار 
فرمانداری قرار گیرد در طول ســال 2۴ مدرسه 
ساخته می شــود و در ســال بعد به امور دیگری 
پرداخته می شود و در عرض چند سال بسیاری از 

مشکالت رفع می شوند.
مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان دهاقان 
کیفیت نیروهای آموزش و پرورش را رو به کاهش 
دانســت و عنوان کرد: کیفیت نیروی انســانی 
در آموزش و پرورش به شــدت در حال آســیب 
 دیدن بوده اســت و باید ســنوات نیروهای آن 

بررسی شود.
وی خاطرنشــان کرد: آموزش و پرورش تا چهار 
ســال آینده با مشــکل نیرو مواجه می شود که 
کیفیت و تنوع ایــن نیروها از جملــه ماده 28، 
حق التدریسی و پیش دبستانی آسیب محسوب 
می شود.مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان 
دهاقان از برگزاری کالس دو نفره در دهاقان خبر 
داد و تصریح کرد: در سطح شهرستان دهاقان با 
کالس  دو نفره و دو شــیفته مواجه هســتیم که 

بسیار نگران کننده است.
فرهمندیــان گفــت: ســاختمان های مدارس 
شهرســتان دهاقان در وضعیت نامناسبی قرار 
دارند و تا دو سال آینده برخی از این ساختمان ها 
امکان اســتفاده نخواهند داشــت. ما به صورت 
مداوم از بخشدار و فرماندار استان تقاضای کمک 

داریم اما مشکل رفع نمی شود.

شهردار زرین شهرتاکید کرد:
 نقش انجمن های محلی 

در کاهش آسیب های اجتماعی
 زرین شهر شهردار زرین شهر اظهار کرد: 

باید توجه داشت که رفع آسیب های اجتماعی با 
استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در 
مجموعه مدیریت شــهری در کنار هم افزایی و 
امکانات دیگر دستگاه ها امکان پذیر خواهد بود. 

میثم محمدی اضافه کرد: از آنجایی که ذهن یا 
فرهنگ انســان ها هدایت کننده و شکل دهنده 
رفتارها و کنش های اجتماعی روزمره ماســت، 
بنابراین در صورت وجود رفتارهای ناپســند یا 
ناهنجار ماننــد عدم رعایت قوانیــن رانندگی و 
حتی مسائل بسیار حادتر مانند انحرافات از جمله 
اعتیاد، بهترین و آســان ترین راه برای تغییر در 
این گونه رفتارهای اجتماعی افراد، اســتفاده از 
فضاهای فرهنگی شهری مانند سینماها، تئاترها، 
پارک ها، فرهنگسراها، کتابخانه ها، نمایشگاه های 

مختلف، کالس های آموزشی و... است. 
وی عنوان کرد: بی شــک انجمن های محلی نیز 
با توجه به کارکردهای ذاتــی خود می توانند در 
کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی نقش 

بسزایی را ایفا کنند.

رییس اداره هواشناسی اردستان:
میزان بارش سال زراعی 

اردستان صفر بود
اردستان رییــس اداره هواشناســی 

اردستان اظهار کرد: میزان بارش سال زراعی 
97-96 اردســتان تا تاریخ 22 آذر، صفر بوده 
است. جواد رمضانپور افزود: از سال گذشته تا 
این لحظه بارش سال زراعی منطقه اردستان 
5/10میلی متر بوده و میــزان بارش بلندمدت 
منطقه تا این لحظه 5/2۴ میلی متر است.وی 
گفت: درحال حاضر شــرایط حاکم بر منطقه، 
پایداری هوا با رنــج دمایی 2- تــا 13 درجه 
خواهدبود و از اواخر هفته سیستم های بارشی 

شمال و جنوب کشور را در بر می گیرد.
رییس اداره هواشناسی اردستان با بیان اینکه 
این امواج بر مرکز ایران و شهرستان اردستان 
تاثیر چندانی نــدارد، تصریح کرد: از اواخر آذر 
و اوایل دی ماه موج بارشــی منطقه اردستان 
را دربر می گیرد که می تواند شــرایط بارشی 

موثری را برای منطقه ایجاد کند.
رمضانپور تاکید کرد: با این تفاسیر بارش در دی 
ماه سال جاری نزدیک به نرمال بوده و در فصل 
زمســتان کمتر از نرمال را نشــان می دهد که 
کمبود بارش در سال زراعی امسال را نمی تواند 

جبران کند.
وی خاطرنشان کرد: این مسئله می تواند شدت 
خشکســالی و کم آبی در منطقه را بیشتر کند 

که مدیریت منابع آبی بیشتری را می طلبد.

 برای چندمین بار متوالی صورت 
می گیرد؛

اقدام قابل تامل شرکت 
اسقاط خودرو

یک شرکت اســقاط خودرو  تیران

اطراف تیران، با وجود تذکرهای قبلی، به آتش 
زدن ضایعات خودروهای اسقاطی خود اقدام 
کرده که دود سیاهی را اطراف شهر ایجاد کرده 
است.آتش ایجاد شده با حضور به موقع عوامل 
نیروی انتظامی و آتش نشــانی تیران خاموش 
شد و از ایجاد آالیندگی زیست محیطی بیشتر 
جلوگیــری به عمل آمــد. به گفتــه برخی از 
شــاهدان عینــی، میــزان دود و آالیندگی 
ایجادشــده تا حدی بوده که هاله ای خفیف از 
دود ســیاه اطراف شــهر را فراگرفته اســت؛ 
همچنین در محدوده شــهرک بهارستان بوی 
الستیک سوخته می آید و  هوا نامساعد است. 
آالینده های حاصل از ســوختن مواد ســمی 
ضایعات الستیکی، وارد شهر شده و استنشاق 
آنها قطعــا برای ســالمتی مردم ضــرر دارد.

مســئوالن شهرســتان درخصوص برخورد با 
متخلفــان و جلوگیــری از تکرار ایــن ماجرا 
وعده هایی داده اند که امیدواریم عملی شود و 

دیگر شاهد چنین صحنه هایی نباشیم.

رییس مرکز فوریت های پزشکی نطنز:
واژگونی خودروی وانت 

حادثه آفرید
رییــس مرکز فوریــت های  نطنز

پزشــکی نطنز اظهار کرد: ســاعت 8:39 روز 
گذشــته، خبر واژگونی یک دستگاه خودروی 
وانت کاپرا به مرکز فوریت های پزشکی اعالم و 
به ســرعت نیروها به محل حادثه اعزام شدند.

حســین مخلصی با بیان اینکه این حادثه در 
محور قدیم نطنز به بادرود بعد از پل جزن رخ 
داده است، افزود: یک نفر در اثر این حادثه جان 
ســپرد و یک نفر دیگر نیز دچــار مصدومیت 
شد.وی تصریح کرد: مصدوم توسط کارشناسان 
فوریت های پزشــکی در عملیات اورژانسی و 
فوریتی به بیمارستان خاتم االنبیا )س( نطنز 
انتقال یافت. مخلصی خاطر نشان کرد: کارکنان 
اورژانس، امداد گران جمعیت هالل احمر نطنز 
و نیروی انتظامی، از عواملی بودند که در محل 

حادثه حاضر شدند.

سرپرست آتش نشانی گلپایگان 
خبرداد:

خارج کردن جسد مرد 
غرق شده از استخر

گلپایگان سرپرســت آتش نشــانی و 

خدمات ایمنی شــهرداری گلپایــگان اظهار 
داشت: در پی تماس با سامانه 125 مبنی بر غرق 
شدن فردی ناشــناس در اســتخری واقع در 
نزدیکــی پتروشــیمی گلپایــگان، بالفاصله 
نیروهای آتش نشــانی به محل اعزام شــدند.

مهدی خلجی  افــزود: در این عملیات 3 نفر از 
غواصان ایســتگاه آتش نشــانی شــماره  یک 
بااســتفاده از تجهیزات غواصی، شخص غرق 
شــده را از  اســتخر آب بیــرن آوردنــد. وی 
گفت:جســد شــخص پس از بیرون آوردن از 

استخر، تحویل پلیس 110 گلپایگان شد.

 حمیدرضا جانباز گفت: روند حرکت در حوزه آب و فاضالب کشور، از 
تصفیه خانه های متمرکز به سوی تصفیه خانه های محلی با بهره گیری 

از پساب های چرخشی جهت فضای سبز است.
وی گفت: از اواخر سال 92 که سفری به نطنز و بادرود داشتم، دغدغه 
آب، نگرانی مشترک مردم و مســئوالن در شهرستان بود و جلسه های 
متعددی در فرمانداری نطنز برگزار شــد و در خصوص سرعت اجرای 
نصب انشــعابات فاضالب در ســطح شهر و مســئله فاضالب مجتمع 
832واحدی مسکن مهر این شهر وعده هایی داده شد که بعد از سه سال 

به آن  جامه عمل پوشانده شد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با تاکید بر اینکه شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور آمادگی اجرای طرح تصفیه فاضالب در 

نقاط مختلف کشور  را دارد، گفت: روند حرکت در حوزه تصفیه فاضالب 
در کشور، از تصفیه خانه متمرکز به سوی تصفیه خانه های محلی است.
جانباز خاطرنشان کرد: اصالح شــبکه آب آشامیدنی از محل اعتبارات 
استانی تامین می شود و منبعی در این زمینه در اختیار شرکت مهندسی 

آب و فاضالب کشور قرار ندارد.
وی همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواست در موضوع 
الیحه بودجه سال 97 نسبت به افزایش اعتبارات آب روستایی و کیفیت 

آن در کمیسیون ها و صحن علنی مجلس تالش کنند.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  افزود: مجتمع 832 
واحدی مسکن مهر نطنز به لحاظ فاضالب با مشکالت عدیده و جدی 
روبه رو بود که طی بازدید از نطنز در ســال 92، بــرای رفع آن تصمیم 

بر اجرا و پیاده ســازی طرح پروژه پکیج تصفیه فاضالب گرفته شــد و 
خوشبختانه  امروز این تصفیه خانه مدرن به بهره برداری رسید.

درحال حاضر سامانه فاضالب در ۲۷۰ شهر کشور در دست 
اجراست

وی به تجهیز سامانه فاضالب در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: در حال 
حاضر حدود 270 شهر کشور پروژه اجرایی فاضالب را در دست اقدام 
دارد و سیاست وزارت نیرو، تنوع بخشی به تامین منابع مالی در اجرای 

طرح های فاضالب است.
مدیرعامل شرکت مهندســی آب و فاضالب کشــور، تجهیز فاضالب 
شــهرهای پرجمعیت را اولویت این شــرکت عنوان و اظهــار کرد: در 
دولت یازدهم 37 تصفیه خانه بــه بهره برداری رســید و بیش از یک 
 میلیون مترمکعب در شــبانه روز بر حجم فاضالب تصفیه شده کشور 

اضافه شد.
وی، با بیان اینکه عالوه بر اعتبارات متمرکز،  از ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی و دولتی نیز استفاده خواهیم کرد، گفت: این مسئله در دستور 
کار دولت قرار گرفته است؛ به طوری که برای آینده نزدیک بیش از 20 

قرارداد به ارزش 2 هزار میلیارد تومان در مرحله انعقاد قرار دارد.
به گفته جانبــاز در حال حاضر ظرفیت تولید پســاب تصفیه خانه های 

کشور به بیش از ۴.6 میلیون مترمکعب رسیده است.
وی گفت: بیش از 2۴درصد از تصفیه خانه های کشــور در دولت تدبیر 

وامید ساخته شده است.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشــور به پیش بینی های 
مجموعه در قبال افزایش میزان مصرف آب در ســال آینده اشاره کرد 
و بیان داشت:  هرساله به دلیل رشــد جمعیت، افزایش تعداد انشعابات 
آب و توسعه شهرها، نیاز به تامین آب شــرب افزایش می یابد. بنابراین 
 افزایش سالیانه تقاضای آب شرب به میزان دو تا سه درصد مورد انتظار

 است.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور یادآور شد:  در تابستان 
سال گذشته، تعداد شــهرهای در معرض تنش آبی بالغ بر 301 شهر و 
میزان کمبود نسبت به نیاز آبی نیز 8.6 درصد بود، در حالی که در این 
مدت شاهد رشد بازار آب و افزایش جمعیت به میزان 1.5 الی 2 درصد 

نیز بودیم.

مدیر عامل آبفای کشور در نطنز تاکید کرد:

اولویت آبفای کشور، حرکت به سمت تصفیه خانه های فاضالب محلی است

نطنز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در نشست شورای اداری نطنز اظهار داشت: کشور ایران به لحاظ آب، کشوری 

خشک است که همه افراد در مسیر صرفه جویی مصرف آب باید همت واال و ویژه ای داشته باشند تا منابع آبی برای نسل های بعدی ذخیره شود.

آب و هوا

اخبار

میزان بارش سال زراعی اردستان صفر بود

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

دکتر مسعود پزشکیان نایب رییس 
مجلس پس از بازدید از بخش های شهرضا

مختلف منزل تاریخی شهید مدرس و توضیحات 
بخشدار شهرضا در این باب در جمع اهالی روستای 

اِســِفه اظهار کــرد: این بنــای تاریخــی از ابنیه 
ارزشمندی اســت که در این روســتا واقع شده و 
روســتاییان و اهالی منطقه باید بیش از سایرین 
قدردان این سرمایه ملی باشــند.وی افزود: بعد از 

بررســی های الزم، امکان اختصــاص کمک های 
دولتی و اعتبارات بر ای بازســازی و احیای این بنا 
وجود خواهد داشت.گفتنی است اسفه، روستایی 
در 70 کیلومتری جنوب شرقی شهر اصفهان است 
که در جاده اصفهان-شــهرضا واقع شده  و هدف 

نایب رییس اول مجلس شــورای اسالمی از سفر به 
شهرضا، بازدید از خانه تاریخی شهید مدرس و اتخاذ 
تصمیم برای بازسازی این بنای تاریخی و همچنین 
بررســی مســائل و معضالت مجموعــه درمانی و 

بیمارستان های شهرستان بود.

 نایب رییس مجلس، از خانه تاریخی شهید مدرس شهرضا بازدید کرد

اواسط سال 9۴ بود که مردم شهر  برخوار

کمشچه میزبان شــهدای گمنام شدند و با به جا 
آوردن رســم میهمان نوازی و حضور باشکوه در 
مراسم تشییع شهدا، دین خود را به آنان ادا کردند؛ 
ولی با گذشت ماه ها از خاکسپاری پیکر مطهر این 
شهدا در کمشچه، خبری از ساخت یادمان شهدا 
نبود؛ تا اینکه چند گــزارش در این پایگاه خبری 
 مبنــی بــر پیگیــری احــداث یادمان شــهدا 

کار شد. 
باتوجــه به فرمایشــات مقام معظــم رهبری در 
18شــهریور ســال 9۴ در دیدار با هزاران نفر از 
قشــرهای مختلف مردم مبنی بر اینکه»حفظ و 
تقویت روحیــه انقالبی گری به ویــژه در جوانان 
یکی از راه های مقابله مقتدرانه با دشــمنی های 
پایان ناپذیر شیطان بزرگ اســت« و با عنایت به 
اینکه یکی از مصادیق بــارز روحیه انقالبی گری، 
حفظ و تقویــت فرهنگ شــهادت در بین عموم 
مردم و باالخص نســل های سوم و چهارم انقالب 
است، ضرورت دارد مسئوالن و مردم در حفظ این 

فرهنگ الهی توجه ویژه داشته باشند. 
با توجه به اینکــه گام های اولیه برای ســاخت 
یادمان شهدای گمنام کمشچه توسط مسئوالن 
برداشته شده است، از طرف مردم شهیدپرور شهر 
کمشــچه این درخواســت را داریم که مسئوالن 
درخصوص سرعت بخشــیدن به تکمیل و ادامه 
 مراحل ســاخت یادمان شــهدای کمشچه اقدام 

کنند.

مردم کمشچه برخوار خواستار شدند؛

تعیین تکلیف وضعیت ساخت یادمان شهدای گمنام
سمیرم معاون راهداری سازمان راهداری و 

حمل و نقل جاده ای کشور، در سفر به سمیرم اظهار 
کرد: بهسازی و روکش آسفالت جاده سمیرم به شهر 
ونک و همچنین اتصال به اســتان همجوار از مسیر 
 غرب ایــن شهرســتان، 20 میلیارد ریــال اعتبار 

گرفت.
عبدالهاشم حسن نیا تصریح کرد: بررسی های فنی 
پروژه و برگزاری مناقصــه و انتخاب پیمانکار صورت 
گرفته و بــرای اجرا در فصل کاری ســال 97 نهایی 
خواهد شد. وی با بیان اینکه ادامه این مسیر با باز شدن 
بخشی از راه به استان چهارمحال و بختیاری متصل 
خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که به زودی عملیات 

احداث و اتصال محور نیز آغاز شده و به اتمام برسد.
حسن نیا تاکید کرد: ونک در غرب سمیرم در بن بست 
بوده و ایجاد مسیر بین استانی و اتصال به چهارمحال 
آن را از بن بســت خارج خواهد کرد که این موضوع 
در رونق اقتصادی و گردشگری منطقه موثر خواهد 
بود. نماینده مردم سمیرم در مجلس، در این بازدید 
کاری، با تاکید بر تخصیص اعتبار روکش آســفالت 

در جاده های شهرســتان و به ویژه محور ونک، افزود: 
11کیلومتر از جاده بین استانی سمیرم به چهارمحال، 

در استان اصفهان قرار دارد.
اصغر سلیمی اضافه کرد: اتصال بین استانی شمس آباد 
ونک در غرب ســمیرم به پل کّره بَس جاده لردگان 
به بروجن در اســتان چهارمحال و بختیاری، پروژه 
نیمه کاره این سال ها بود که بحمدا... قرار است ادامه 

یافته و تکمیل شود.

 معاون راهداری سازمان حمل و نقل جاده ای کشور خبرداد:

اختصاص اعتبار۲۰میلیاردی به دو پروژه سمیرم

رییس اداره بهزیستی فریدن اظهار داشــت: تنها یک کمپ ترک اعتیاد مجوز دار در فریدن  فریدن

فعال است که آن هم پزشک ندارد. فرزانه یسلیانی ادامه داد: این کمپ در یک مکان استیجاری فعالیت می کند 
و با اتمام قرارداد اجاره باید جابه جا شود که این کار مستلزم اخذ مجدد مجوز و پرداخت هزینه های  مضاعف 
خواهد بود. رییس اداره بهزیستی فریدن با بیان اینکه هزینه یک دوره 2۴ روزه کمپ ترک اعتیاد ۴76 هزار 
تومان است، اظهار کرد: متاسفانه معتادان توان پرداخت این مبلغ را ندارند و از سوی دیگر یارا برگ بهزیستی 

هم جوابگوی تامین این گونه هزینه ها نیست.

فعالیت یک کمپ ترک 
اعتیاد بدون پزشک

رییس اداره بهزیستی فریدن 
خبرداد:

خبر

حمل و نقلیادمان

فرمانده انتظامی شهرســتان گلپایگان  گلپایگان

اظهارکرد: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در یکی 
از روستاهای این شهرســتان در حیاط منزل خود اقدام به 
احداث کارگاه جهت تولید محصوالت لبنی غیر بهداشتی 
کرده است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران 

پلیس این شهرستان قرار گرفت. سرهنگ حسین بســاطی افزود: ماموران با هماهنگی مقام قضائی و با حضور 
نماینده شبکه بهداشت، از این کارگاه غیر مجاز بازرسی کردند که در نتیجه مقدار سه تن و 3۴9 کیلوگرم روغن 

گیاهی فاسد را را کشف کردند که بدون رعایت موارد بهداشتی تولید شده بود.
فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان بیان داشت: کارگاه مذکور با دستور مقام قضائی پلمب شد و از ادامه فعالیت 
غیر بهداشتی و غیر قانونی وی جلوگیری به عمل آمد؛ همچنین مالک کارگاه دستگیر و با تشکیل پرونده برای 

سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد. 

فرمانده انتظامی گلپایگان خبرداد:

کشف 349 کیلوگرم 
روغن گیاهی فاسد

فرماندار شهرستان شاهین شهر و  شاهین شهر

میمه اظهار کرد: 35 دستگاه اتاقک پیش ساخته موقت 
)کانکس( اهدایی خیران و شهرداری های این شهرستان 

به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه ارسال شد.
علیرضا بصیــری  افزود: این اتاقک های پیش ســاخته 

موقت با ابعاد 2/5در 6/۴متر، با 18 دســتگاه تریلر به  منظور تحویل به زلزله زدگان کرمانشاه بارگیری و 
ارسال شده است.

فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه خاطرنشان کرد: شهرداری ها و خیران، یک میلیارد و 750 میلیون 
ریال برای ساخت 35 اتاقک پیش ساخته هزینه کردند.

بصیری به ادامه ارسال اتاقک های پیش ساخته اشاره کرد و افزود: 30 کانکس دیگر در حال ساخت است 
که به  زودی به کرمانشاه ارسال می شود.

فرماندار شاهین شهر خبرداد:

 ارسال 35 کانکس 
به مناطق زلزله زده
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احضار
9/596  شماره: 429/96/675 ش 1خواهان: آقاي علي کريمي فرزند رضاعلي، خوانده: 
آقاي مهدي اسماعيلي، خواســته: تقاضاي اســترداد خودرو زانتيا مدل 1380 به شماره 
انتظامي 589 ب 68 ايران 47 مقوم به 17 ميليون تومان، کالسه پرونده: 429/96 ش 1، 
وقت رسيدگي: 96/11/18 ساعت 3/30 بعد از ظهر، محل حضور: شعبه اول شوراي حل 
اختالف نطنز واقع در خيابان دولت مجتمع شوراهاي حل اختالف نطنز، خواهان آقاي علي 
کريمي فرزند رضاعلي دادخواستي به طرفيت آقاي مهدي اسماعيلي به خواسته استرداد 
خودرو زانتيا مطرح که به کالســه 429/96 ش 1 ثبت شــعبه اول شوراي حل اختالف 
نطنز گرديده و چون خوانده مجهول المکان مي باشد و از طرفي وقت رسيدگي به تاريخ 
96/11/18 ساعت 3/30 بعد از ظهر تعيين شده است لذا مراتب به وسيله يک نوبت نشر در 
روزنامه کثيراالنتشار ابالغ مي گردد خوانده مي تواند در دبيرخانه شورا حاضر و برگ ثاني 
دادخواست و ضمائم را عينا دريافت دارد در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ تلقي 
و شورا مبادرت به اتخاذ نظريه خواهد نمود. م الف: 484 شعبه اول مجتمع شماره يک 

شوراي حل اختالف نطنز )177 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
9/551 چون تحديد حدود ششــدانگ يکبابخانه پالک شــماره  7897/3333 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتــی به نام علی امينی فرزند عبدالحســين در 
جريان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده طبق رای شــماره  
139660302027002729- 96/3/9 مفروز گرديده با توجه به اينکه اصل ملک تحديد 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذيل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 
و بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1396/10/18 
ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه مالکين 
و مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور يابند اعتراضيات 
مجاورين و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورتمجلس 
تحديد حدود تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره 
بايستی با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و 
به اين اداره تسليم نمايد.  م الف:29043 شبان رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)190 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
9/585 شــماره: 96420251153890-96/9/20 نظر به اينکه به موجب رای شــماره 
8761-96/4/13 هيات قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند، ششدانگ يکباب زمين مزرعی تحت شــماره 110/1 مجزی شده از اصلی واقع در 
بخش 20 ثبتی اصفهان، در مالکيت آقای مرادعلی باصيری مستقر گرديد و پرونده ثبتی 
فاقد سابقه تحديد حدود می باشــد لذا  به اســتناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر 
و طبق تقاضای مالک تحديد حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخه 1396/10/18 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليه مالکين و 
مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين 
و مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود و فقط 
تا )30( روز پذيرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ 
تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی 
تسليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، در غير اين صورت 
متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم 
دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات 
ثبتی را با رعايت مقررات ادامه می دهد. م الف: 29337 ميرمحمدی رئيس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان)236 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/624 مرجع رسيدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 900/96 حل 2 ، وقت رسيدگی ساعت 5/15 بعداز ظهر روز شنبه 

مورخه 1396/11/14، مشخصات خواهان: حسن اســيپره فرزند مراد به نشانی خمينی 
شهر خ کهندژ خ عماد سيادت کوچه بن بست شماره 12، مشخصات خوانده: اکبر امينی 
منش،  خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه 
های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف: 6010 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )166 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
9/625 آقای محسن حاجی حيدری  دارای شناسنامه شماره 3129 به شرح دادخواست به 
کالسه  748/96 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان صاحب حاجی حيدری به شناسنامه 55 در تاريخ 1396/4/28 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- نعمت اله حاجی حيدری 
ورنوسفادرانی فرزند حسن، ش.ش 250 )فرزند( 2- احمد حاجی حيدری ورنوسفادرانی 
فرزند حسن، ش.ش 13338 )فرزند( 3- داريوش حاجی حيدری فرزند حسن، ش.ش 245 
)فرزند( 4- صفرعلی حاجی حيدری فرزند حسن، ش.ش 17447 )فرزند( 5- حشمت اله 
حاجی حيدری ورنوسفادرانی فرزند حسن، ش.ش 345 )فرزند( 6- محسن حاجی حيدری 
فرزند حسن، ش.ش 3129 )فرزند( 7- مهدی حاجی حيدری ورنوسفادرانی فرزند حسن، 
ش.ش 3526 )فرزند( 8- فرشته حاج حيدری فرزند حسن، ش.ش 163 )فرزند( و الغير. 
اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا 
هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهی 
ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6017 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )191 کلمه، 

2 کادر(

 اخطار اجرایی
9/644 شماره: 733/96 حل 8 به موجب رای شــماره 846 تاريخ 96/6/26 حوزه هشتم 
شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته است محکوم عليه  ابراهيم 
دريکوندی فرزند عباس به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در يکی از دفاتر 
اسناد رسمی و انتقال اتومبيل سواری سمند به شماره 761 ج 84 ايران 31 به نام محکوم 
له زهرا  جعفری خوزانی با وکالت احمد سعيدپور به نشانی خمينی شهر خ شريعتی جنوبی 
ک ش محمدی و محکوم است به پرداخت نيم عشــر دولتی در حق صندوق دولت رای 
صادره غيابی می باشــد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه 
ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد، صريحاً اعالم 
نمايد. م الف:6026 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر )187 کلمه، 2 کادر(

 اخطار اجرایی
9/645 شــماره: 1640/95 حل 12 به موجب رای شــماره 457 تاريخ 96/05/07 حوزه 
دوازدهم شــورای حل اختالف شهرستان خمينی شــهر که قطعيت يافته است محکوم 
عليه  رستم داودی منجزی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ چهل 
ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ يکصد و سی هزار ريال بابت هزينه دادرسی 
و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک لغايت اجرای حکم در حق خواهان عبدالرضا 
زهتابچه به نشانی خمينی شهر خ پاسداران شــرقی پ 52 و پرداخت نيم عشر دولتی به 
صندوق دولت رای غيابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم 
عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم 
به از آن ميسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف 

مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد، صريحًا 
اعالم نمايد. م الف:6023 شــعبه 12 حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر )184 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/646 مرجع رســيدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 278/96 حل 11 ، وقت رسيدگی ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 
مورخه 1396/11/5، مشخصات خواهان: محسن رستمی به نشانی خمينی شهر دستگرد 
قداده نبش کوچه 51، مشخصات خوانده: عبدالرضا شاوردی، گردش کار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر 
آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر گردد.

م الف: 6028 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 
شماره يک( )152 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/647 از دفتر شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان خمينی شهر در پرونده 
مطروحه کالسه 961218 ح 4 به خانم زهرا تاتاری و رضا احمدی فرزند غالمعلی خوانده 
پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده اســت و خواهان آن آقای محمدرضا 
رحيمی فرزند صدر به نشانی اصفهان خمينی شــهر خيابان شريعتی شمالی کوچه 123 
کوچه بهارســتان داخل کوچه ســمت چپ منزل اول نمای قهوه ای به خواسته مطالبه 
 وجه سفته ودر جريان رسيدگی می باشــد اخطار می نمايد که برای جلسه رسيدگی روز 
چهارشنبه مورخ 96/11/18 ســاعت 8/30 صبح در دادگاه شعبه چهارم عمومی حقوقی 
دادگستری خمينی شهر مراجعه نمايد و ياچنانچه جهات ردی داريد به صورت کتبی قبل 
از موعد مقرر دادگاه بدفتر مربوطه اعالم و ارسال داريد واال تصميم مقتضی اتخاذ و دادگاه 
غيابًا رای صادر خواهد نمود و جهت دريافت نســخه ثانی و برگ دادخواســت و ضمائم 
 آن به دفتر دادگاه مربوطــه مراجعه نمايد. اين آگهی  وفق ماده 73 آئين دادرســی مدنی

 در يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار درج می شود. م الف: 6027 اجرای 
احکام شعبه چهارم  دادگاه عمومی حقوقی خمينی شهر )180 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایي
9/542 مشــخصات محکوم عليه : نام: 1- مصطفي مداحي 2- حسن سيسی ، نام پدر: 
1- محمد 2- . . .  . ، شــغل : 1- آزاد 2- آزاد ،  نشــاني محل اقامت : 1- آران و بيدگل 
شهرک صنعتي صباحي بلوار تجارت شرکت ياقوت شهر ، 2- مجهول المکان، مشخصات 
محکوم له : محمد مهدويان با وکالت خانم محبوبه صديقيان ، نام پدر : حسين ، شغل : آزاد 
، نشاني محل اقامت : آران و بيدگل ميدان امام حسن خيابان زينبيه پاساژ پاسارگاد طبقه 
سوم واحد 12 ، محکوم به : به موجب راي شماره 575 تاريخ 96/06/28 حوزه 2 شوراي 
 حل اختالف شهرســتان آران و بيدگل که قطعيت يافته اســت محکوم عليه ها محکوم 
هســتند به صورت تضامني به :  پرداخت مبلغ يکصد و پنجاه ميليون ريال  در وجه يک 
فقره چک به شــماره 982098 مورخ 95/12/25 ، عهده بانک ســپه قزوين بابت اصل 
خواســته و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد و پرداخت هزينه دادرسي 
)به مبلغ 3/260/000 ريال( و حــق الوکاله وکيل در حق آقاي محمــد مهدويان . راي 
صادره غيابي اســت هزينه اجرا نيم عشــر دولتي بــه عهده محکوم عليه اســت. ماده 
34 قانون اجــراي احکام:همين که اجراييه بــه محکوم عليه ابالغ شــد محکوم عليه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگــذارد يا ترتيبي بــراي پرداخت 
محکوم به بدهــد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اســتيفا محکوم به از آن ميســر 
باشــد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه ندانــد بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايي خود را به قســمت اجرا تســليم کند و اگر مالي ندارد صريحا اعالم 
 نمايد. م الف: 5/2/96/624 شــوراي حل اختــالف آران و بيــدگل)278 کلمه، 

3 کادر(

ابالغ رای
9/630 رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست خانم زهره کفاشی راوندی فرزند محمود 
به طرفيت خانم اکرم فتحی زاده فرزند رمضان دائر بر مطالبه مبلغ شصت ميليون ريال وجه 
يک فقره چک به شماره 141822 مورخ 94/12/25 عهده بانک سپه به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخير تاديه با توجه به گواهی نامه های عدم پرداخت بانک محال عليه و با توجه 
به وجود چک مستند دعوا در يد خواهان و امضای خوانده در ذيل آن و نظر به اينکه امضای 
مذکور از تعرض مصون مانده و خوانده نيز عليرغم ابالغ قانونی در شــعبه حضور نيافته و 
اليحه ای نيز تقديم ننموده اســت لذا دعوی خواهان را ثابت تشخيص داده و مستندا به 
مواد 310و311و313و320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و 
مواد 198 و 502 و 515 و519 و522 قانون آئين دادرسی مدنی حکم به محکوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و همچنين پرداخت خسارات دادرسی طبق 
تعرفه قانونی که قابل محاسبه و وصول در اجرای احکام مدنی می باشد و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چک لغايت زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ اعالمی تورم 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گــردد . رای صادره غيابی بوده و ظرف 
مدت بيست روز پس از ابالغ از ســوی خوانده قابل واخواهی در همين شعبه و پس ازآن 
ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظر در محاکم عمومی حقوقی اين شهرستان می باشد. 
م الف: 5/2/96/620 زهره گرامی نوش آبادی قاضی شــورای حل اختالف آران و 

بيدگل)251 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
 9/660 شــماره: 964202511554642-96/9/20 نظــر بــه اينکه بــه موجب رای 
 شــماره 1758-96/05/15 هيــات قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند، ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی و دامداری متصله به 
مســاحت 11252 متر مربع تحت شــماره 134/761  واقع در بخش 20 ثبتی اصفهان، 
در مالکيت آقای علی اکبــر صفری فرزند نوروز کدملی 1284258904 مســتقر گرديد 
و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحديد حدود می باشــد لذا به اســتناد تبصره ماده 13 قانون 
فوق الذکر و طبــق تقاضای مالک تحديد حــدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه  مورخه 
1396/10/18 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمــل خواهد آمــد و به موجب 
اين آگهی بــه کليه مالکيــن و مجاورين اعالم می گــردد تا در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضــور يابند و اعتراضــات مالکين و مجاوريــن مطابق ماده 20 قانــون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورت مجلــس تحديد حدود و فقط تــا )30( روز پذيرفته خواهد شــد و 
 معترض طبق ماده 86 آئيــن نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره، 
ظرف يک ماه دادخواســت خود را به مرجع ذيصــالح قضائی تســليم و گواهی تقديم 
دادخواســت را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، در غير اين صــورت متقاضی ثبت يا 
نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را 
 دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با 
رعايت مقررات ادامه می دهد. م الف: 29667 ميرمحمدی رئيس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب شرق اصفهان)245 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/661 مرجع رسيدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1053/96 حل 2 ، وقت رسيدگی ساعت 4/45 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 
 1396/10/25، مشخصات خواهان: علی ســعيدی فرزند مرتضی به نشانی محمودآباد

 خ 46 کارخانه اهورا، مشــخصات خوانده: مهسا شــريفيان فرزند غالمرضا، خواسته و 
بهای آن: مطالبه، گردش کار: خواهان خوانــده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد 
خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در 
 وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر گردد.م الف: 6053 شعبه دوم حقوقی شورای

  حــل اختــالف شهرســتان خمينــی شــهر )مجتمــع شــماره يــک( )161 کلمه، 
2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/628 مرجع رسيدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1057/96 حل 2 ، وقت رسيدگی ســاعت 5/30 بعداز ظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1396/11/11، مشخصات خواهان: حسن حاجی هاشمی فرزند محمدرضا به نشانی 
خمينی شهر خ شريعتی شمالی کوچه 100 پالک 18، مشخصات خوانده: صفيه ساغری 
زاده فرزند علی و وحيده صابری سياهکلی فرزند علی اکبر،  خواسته و بهای آن:  انتقال سند، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسيدگی به وی از طريق نشــر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگی حاضر گردد.م الف: 5241 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )174 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/629 مرجع رسيدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1541/96 حل 3 ، وقت رسيدگی ســاعت 5/30 بعداز ظهر روز 
دوشنبه مورخه 1396/11/2، مشــخصات خواهان: سيد علی دادور فرزند ملک به نشانی 
خمينی شهر جوی آباد خ پروين ک ش علی مراد نظری، مشخصات خوانده: سيد روح اله 
موسوی فرزند سيد مسلم،  خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ پنج ميليون و يکصد و شصت 
هزار تومان به انضمام هزينه دادرســی و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 95/3/20 لغايت 
صدور حکم، داليل خواهان: فتوکپی مصدق رسيد عادی، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر 
آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر گردد.

م الف: 6021 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 
شماره يک( )199 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
9/632 شماره دادنامه: 9609973734100634 شماره پرونده: 9509983734100483 
 شماره بايگانی شعبه: 950491 خواهان: آقای ايمان جروند فرزند عزيزاله به نشانی نطنز، 
خ رهن نبش وشوشــاد منزل جروند، خواندگان: 1- آقای حســن نظر علی فرزند احمد 
2- آقای علی نظر علی فرزند احمد به نشانی تهران خ طوس بعد از 21 متری جی نرسيده 
به يادگار امام ک مسجد ابوالفضل فرعی شفا پ 10 ط 1 منزل نظرعلی 3- خانم مريم نظر 
علی فرزند احمد 4- خانم معصومه نظر علی فرزند احمد همگی به نشانی تهران خ ستاری 
خ پيامبر غربی بلوار مطهری ک چهارم شرقی پ 8 واحد 210 منزل خانم نظرعلی، خواسته: 
الزام به تنظيم سند رســمی ملک، گردش کار: دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ختم 
دادرسی را اعالم و به استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نمايد. در خصوص 
دادخواست آقای ايمان جروند فرزند عزيزا... به طرفيت آقايان و خانمها 1- علی 2- حسن 
3- مريم 4- معصومه  همگی نظر علی فرزندان احمد به خواسته تقاضای الزام خواندگان 
به حضور در دفترخانه و تنظيم ســند رسمی ســهم االرث مرحوم احمد نظرعلی وارث با 
واسطه مرحومه طوطی جان مالگالبی و باقر مالگالبی از پالک ثبتی 450 فرعی از 51 
اصلی رهن به انضمام هزينه دادرسی و کليه خسارات وارده مقوم به 100/000/000 ريال با 
عنايت به مفاد دادخواست خواهان و شرح آن و اظهارات وی به شرح صورتجلسه دادرسی 
که عنوان نموده مورخ 1393/12/02 سهام مشاعی از پالک ثبتی 450 فرعی از 51 اصلی 
رهن را از وکيل مرحوم احمد نظر علی وارث با واســطه مرحومه طوطی جان مالگالبی 
و باقر مالگالبی به صورت مبايعه نامه به مبلغ ســيصد ميليون ريال خريداری نموده که 
مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال آن طی چک شماره 1445/889739/23 پرداخت شد 
و مابقی به مبلغ پنجاه ميليون ريال در تاريخ 1394/04/10 به صورت نقد در هنگام تنظيم 
وکالتنامه پرداخت گرديده که کليه تعهدات انجام شده که با فوت پدر وکيل که مالک اصلی 
و تقاضای الزام خواندگان به تنظيم سند رسمی را داشته و به اسما جالله سوگند ياد نمودند و 
خواندگان پرونده علی رغم ابالغ اخطاريه در جلسه دادرسی حضور نيافتند و اليحه دفاعيه 
ای را ارسال نداشته اند و دادگاه طی شرحی وضعيت ثبتی پالک ثبتی را از اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان نطنز استعالم نموده که جوابيه استعالم به دادگاه واصل گرديده و دادگاه 
نظر به اينکه رسيدگی به موضوع و مشخص شــدن دقيق موضوع را مستلزم جلب نظر 
کارشناس دانسته و قرار ارجاع به امر کارشناسی را صادر نموده تا کارشناس منتخب ضمن 
حضور در دادگاه و بررسی اسناد و مدارک موجود در پرونده و سوال از متداعيين پرونده و 
مطالعه پرونده ثبتی با مراجعه به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نطنز نظريه کارشناسی 
خويش را تقديم دادگاه نمايد که کارشناس منتخب نظريه کارشناسی را به شماره 960179 
تقديم دادگاه نموده که نظريه موصوف حکايت ازآن داشته با بررسی های به عمل آمده از 
سوابق ثبتی ملک متنازع فيه )پالک 450 فرعی از 51 اصلی( مالحظه گرديد که مورث 
خواندگان ) مرحوم احمد نظرعلــی( به موجب گواهی های انحصــار وراثت 676 مورخ 
1362/08/09 و 103/62 مورخ 1362/03/10 به ميزان يک هفتم از ســه چهارم شش 
دانگ بعالوه يک هشتم از يک چهارم ششدانگ ) مجموعا به مقدار 31 سهم مشاع از 224 
سهم ششدانگ ( دارای مالکيت رسمی در پالک مذکور بوده و مطابق مبايعه نامه محلی 
 مورخ 1393/12/02 تمامی ســهم االرث آقای احمد نظر علی توسط آقای علی نظرعلی

) احدی از خواندگان( وکالتا از طرف احمد نظرعلی به آقای ايمان جروند )خواهان( با مبلغ 
معين واگذار گرديده است و نظريه موصوف مصون از هرگونه ايراد و اعتراض موجهی باقی 
مانده است علی هذا با عنايت به مراتب معروضه دادگاه خواهان را در خواسته خويش ثابت 
تشخيص داده و دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانسته است و عقود نه فقط متعاملين را 
به اجرای چيزی را که در آن تصريح شده ملزم می نمايد بلکه متعاملين به کليه نتايجی هم 
که به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم نمايد و در ما نحن 
فيه انتقال سند به نام خواهان يا طرف معامله از نتايج عقد محسوب می گردد و دفاعيات نيز 
از طرف خواندگان تقديم دادگاه نگرديده علی هذا دادگاه دعوی خواهان را صحيح دانسته 
و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 224 و 225 و 1258 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 
 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مستندا به قواعد فقهی

 ) اصاله الصحــه( و )اصاله اللزوم( در بيــع حکم بر الزام خواندگان بــه حضور در يکی از 
دفترخانه های اسناد رسمی شهرستان نطنز و انتقال سند رسمی سهم االرث مرحوم احمد 
نظرعلی وارث با واســطه مرحومه طوطی جان مالگالبی و آقای باقر مالگالبی از پالک 
ثبتی 450 فرعی از 51 اصلی طبق نظريه کارشناســی و پرداخت 316/250 ريال هزينه 
دادرسی و 3/000/000 ريال هزينه کارشناسی به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نمايد. رای صادره غيابی بوده و ظرف مهلت ظرف بيســت روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و سپس ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر در محاکم 
عمومی شهرستان نطنز می باشد. م الف: 489 شعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان نطنز )849 کلمه، 9 کادر(

حصر وراثت
9/633  خانم مهری اســفندياری  دارای شناسنامه شــماره 139 به شرح دادخواست به 
کالسه  763/96 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان فاطمه قليانچی قيانی به شناسنامه 328 در تاريخ 1396/9/9 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- رضا اسفندياری فرزند 
رسول، ش.ش 18971 )فرزند( 2- مرتضی اسفندياری فرزند رسول، ش.ش 2012 )فرزند( 
3- سجاد اسفندياری فرزند رسول، ش.ش 204 هرستان )فرزند( 4- مهری اسفندياری 
فرزند رسول، ش.ش 139 )فرزند( و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 6012 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 

)مجتمع شماره يک( )145 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/638 شماره ابالغنامه: 9610100352704498 شماره پرونده: 9509980359501535 
شماره بايگانی شــعبه: 960662   نظر به اينکه جهت رسيدگی پرونده 960662 ک 101 
برای متهم حميد اجلی فرزند عزت به اتهام مشارکت در کالهبرداری ابالغ وقت رسيدگی 
صادر گرديد و لذا بواســطه معلوم نبودن محل اقامت متهم بدينوسيله به نامبرده ابالغ تا 
 در وقت رسيدگی مورخ 96/10/30 ساعت 11/30 جهت اخذ توضيح و رسيدگی به اتهام

 فوق الذکر حاضر شــود در صورت عدم حضور اقدام قانونی معمول خواههد شد. )آدرس: 
اصفهان کنار گذر اتوبان شهيد خرازی حد فاصل خيابان آتشــگاه و ميرزا طاهر مجتمع 
 قضائی امور اقتصادی( م الف: 29483 شعبه 101 دادگاه کيفری دو مجتمع امور تجاری
112 کلمــه،  101 جزايــی ســابق( )   و بازرگانــی شهرســتان اصفهــان) 

1 کادر( 

ابالغ اجرائیه
9/639 شماره پرونده: 139604002003000764/1 شماره بايگانی پرونده: 9601583/1 
شــماره آگهی ابالغيه: 139603802003000238 بدينوسيله به 1- شرکت سيب سرخ 
ونک به شماره ثبت 23720 به نشانی اصفهان خيابان هزار جريب روبروی کوی امام جعفر 
صادق مجتمع اداری پرديس واحد 4 و 2- مسيح احتشام نيا )نره ای( فرزند جواد به شماره 
ملی 1209570882 به نشانی اصفهان خانه اصفهان خ بهاران پالک 26   بدهکار پرونده 
139604002003000764/1 که برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان شناخته نگرديده 
ايد ابالغ می گردد که  برابر قرارداد بانکی 1302/100/585000/4-89/03/06 بين شما و 
بانک اقتصاد نوين شعبه توحيد اصفهان مبلغ 259885456 ريال بابت اصل، 330651621 
ريال بابت خســارت تاخير تا تاريخ 96/05/07 و از آن به بعد روزانه مبلغ 234964 ريال 
بدهکار می باشيد که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائيه نموده  پس 
از تشريفات قانونی اجرائيه صادر و به کالسه فوق در اين اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی که 
تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج 
و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غير اين صورت 
 بدون انتشــار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. 

م الف: 29478 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)219 کلمه، 3 کادر( 

ابالغ تجدیدنظر
9/642 شماره ابالغنامه :9610103749107385 شماره پرونده :9609983740100340 
شماره بايگانی شعبه:960548 تاريخ تنظيم :1396/8/23 آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
تجديد نظر خواهی به آقای فرهاد پناهپوری، تجديد نظر خواه آقای ســيد يوسف تقوی 
دادخواست تجديد نظر خواهی به طرفيت تجديد نظر خوانده آقای فرهاد پناهپوری نسبت 
به دادنامه شماره 961273 در پرونده کالسه 960584شعبه اول تقديم  که طبق موضوع 
ماده 73 و 346 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهوالمکان بودن تجديد نظر خوانده  
مراتب تبادل لوايح يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می گرددتا تجديد نظر 
خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر داگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجديد نظر خواهی را دريافت و چنانچه پاسخی 
دارد کتبا" به اين دادگاه ارئه نمايد. در غير اينصورت پس ازانقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت 
به ارسال پرونده به داگاه تجديد نظر اقدام خواهد شد. م الف: 96/275 حسين ناطقی 

متصدی امور دفتری شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان)159 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
9/650 چون احراز وارث مرحوم غالمرضا کوتوالی نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ 
با تسليم 2 برگ استشهاد محلی که هويت و امضا شهود رسما  گواهی شده و به تاييد دفتر 
400 اصفهان رسيده منضم به گواهی انحصار وراثت 3187-87/5/26 شعبه اول شورای 
حل اختالف حصر وراثت اصفهان و گواهی مالياتی شــماره 87/1/15-2013/28518 
دارائی اصفهان اعالم نموده اند که مورث آنها فوت که ســند مالکيت تمامت پنج دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک 15190/12813  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 
714307 که در صفحه 560 دفتر 73  خروجی به نام نامبرده ســابقه ثبت و سند صادر و 
 تســليم گرديده و طبق گواهی دفتر امالک  معامله ديگری انجام نشده و در رهن وثيقه 
نمی باشد. به علت جابجائی سند مالکيت مفقود گرديده است و تقاضای صدور سند مالکيت 
المثنی نموده است طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
يا سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد يا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 29632 شــبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان  )247 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/656 شــماره صــادره :1396/04/445726-1396/9/21 نظر بــه اينکه ورثه خانم 
رضوان کدوئی فرزند محمد علی با ارائه يک برگ استشــهاديه به شماره 17977 مورخ 
1396/08/07 که امضا شهود آن به تاييد دفتر خانه اســناد رسمی شماره 7 نطنز رسيده 
مدعی مفقود شدن سند مالکيت ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 186/50 متر مربع 
پالک ثبتــی 35 فرعی از 74- اصلی واقع در ويشــته جز بخش 9 حــوزه ثبتی نطنز که 
ذيل ثبــت 15823 صفحه 545 دفتــر 128 و به شــماره چاپی 346738 بــه نام خانم 

 رضوان کدوئی فرزند محمد علی صادر و تســليم گرديده اســت و نامبرده اظهار داشته
 که سند مالکيت مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گرديده و درخواست سند مالکيت المثنی 
نموده است که سند مالکيت آن به علت اسباب کشــی مفقود گرديده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکيت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی 
ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله 
به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 494 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)254 کلمه، 3 کادر(

فقدان سند مالکیت
9/657 شــماره صادره :1396/04/445279-1396/9/21 نظر به اينکه سند مالکيت 
ششدانگ قطعه زمين مزروعی و محصور به مساحت 1392 متر مربع پالک ثبتی شماره 
16 فرعی از 152- اصلی واقع در نيه جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز ذيل ثبت 11153 در 
صفحه 194 دفتر امالک جلد 54 به نام خانم دادآفرين جوادی مزده فرزند جواد تحت شماره 
چاپی مسلسل 0578749 سری الف ســال 87 ثبت و صادر و تسليم گرديده است سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 960407061527942-1396/08/20 به 
انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره 1396/08/20-7826 
به گواهی دفتر خانه اسناد رسمی 13 نطنز رســيده است مدعی است که سند مالکيت آن 
 به علت اسباب کشی مفقود گرديده اســت و  درخواســت صدور المثنای  سند مالکيت

 ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه 
قانون ثبت  در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و 
 رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد

 بديهی اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد 

شد. م الف: 493 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)246 کلمه، 3 کادر(

اجرائیه
9/643 به موجب رای شــماره 34 تاريخ 96/3/24 حوزه شــورای حل اختالف دهاقان 
که قطعيت يافته است محکوم عليه اکبر رشــت بريان فرزند صمد بنشانی مجهوالمکان 
محکوم است به الزام به انجام تعهد و تحويل موضوع قرار داد به محکوم له و پرداخت مبلغ 
38950000ريال بابت خسارت تاخير در انجام تعهد از تاريخ 94/2/5 لغايت صدور حکم 
و از تاريخ صدور حکم تا اجرای حکم در واحد اجرای احکام  مدنی محاســبه خواهد شدو 
همچنين پرداخت 2200000 ريال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان حميد رضا 
جانقربان به نشانی دهاقان شهرک صنعتی روبروی شرکت گل ايران و پرداخت نيم عشر 
ماده 34 قانون اجرای احکام. همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شــد محکوم عليه 
موظف است  ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد ترتيبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفای محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداندبايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع  از دارايی 
خود را به قسمت اجرا تسليم کند واگر مالی ندارد صريحا” اعالم نمايد. م الف :96/273                                       

محسن حاج خدا بخشی مسئول دبير خانه شورای حل اختالف)192 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
9/597  خانم فاطمه شيسي داراي شناسنامه شــماره 20 به شرح دادخواست به کالسه  
454/96 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
داود شيسي به شناسنامه 284 در تاريخ 1396/8/9 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فاطمه شيسي، ش.ش 20نسبت با متوفي 
همسر 2- مصطفي شيسي، ش.ش 26855 نســبت با متوفي فرزند 3- مجتبي شيسي، 
ش.ش 0013613197 نسبت با متوفي فرزند. اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يک مرتبه آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر 
خواهد شد. م الف: 487 شعبه دوم حقوقي مجتمع شــماره يک شوراي حل اختالف 

شهرستان نطنز )مجتمع شماره يک( )137 کلمه، 2 کادر(
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این روزها وقتی از میدان های اصلی شهر گذر می کنید 
بدون شک تابلو های اعالم وضعیت آالینده های هوا که 
بیشتر شاخص های آن رنگ قرمز به خود گرفته، توجه شما را به خود 
جلب می کند. رنگی که به وضعیت قرمز تنفس در شهر هم اشاره دارد و 
اینکه هوا برای تنفس سالم است یا نه و هر روز به کرات توسط رسانه های 
ارتباط جمعی می شــنویم و می بینیم که مرکز پایــش کیفی هوای 
اداره کل حفاظت محیط زیســت وضعیت کیفی هوا را برای گروه های 

متفاوتی ناسالم یا در مرز هشدار اعالم کرده است.
اینها همه نشان دهنده وضعیت نامطلوب زندگی در روزهای پایانی پاییز 
امسال اصفهان است پاییزی که هنوز رنگی از برف و باران به خود ندیده و 

اگر از ارتفاعات به سطح این شــهر نگاهی بیندازید هاله ای خاکستری 
رنگ بر فراز آن قرار گرفته و هر چه به سمت شرق استان حرکت کنیم 

این هاله پررنگ تر و غلیظ تر می شود.
آلودگی هوا، موضوعی که در ســال های نه چندان دور تنها محدود به 
کالنشهر تهران می شد، این بار بالی جان بسیاری از کالنشهرهای دیگر 
همچون اصفهان شده است.آلودگی ها میهمانی هستند که دیرزمانی 
است دست از سر این کهن شهر برنداشــته اند  و در دهه 90  خبری از 
هوای پاک نیست و برای یافتن هوایی سالم باید کیلومترها از کال شهرها 

دور شویم تا در دل روستاها شاید هوایی سالم را استنشاق کنیم.
 سالیانه ۵/۲ میلیون نفر در جهان براثر آلودگی هوا جان خود را از دست 

می دهند که در این میان بیشترین میزان مرگ و میرها به علت آلودگی 
هوا در فضاهای بسته مانند خانه است.

اصفهان در محاصره صنایع و کارخانجات در کالنشهر تهران بنا برگفته 
مســئوالن بیش از 70 درصد »ذرات معلق« در هــوای تهران را منابع 
متحرک )خودروها( تولید می کنند. از این 70 درصد کمتر از 3 درصد 
توسط خودروهای سواری تولید و بیش از 97 درصد توسط ، کامیون ها، 

اتوبوس ها، مینی بوس ها و موتورسیکلت ها تولید می شود.
عوامل آلودگی برای کالنشهری همچون اصفهان وجود صنایع بزرگی  
هســتند که دور تا دور این شــهر را احاطه کرده اند،وجود پاالیشگاه 
اصفهان در شــعاع ۲0 کیلومتری ، کارخانه های صنعتی و گســترش 
شهرنشینی و استفاده نکردن از وســایل نقلیه  پاک از دالیل اصلی این 

معضل دهه حاضر به شمار می رود.
حدود 60 درصد آلودگی هوای اصفهان به خاطر وسایل نقلیه و حدود 
۲0 درصد نیز به خاطر صنایع، کارخانه ها و نیروگاه هاست و این در حالی 

است که آلودگی هوای اصفهان واقعا نگران کننده است. 
 سید رحمان دانیالی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان  
با بیان اینکه بارش باران  در روزهای نخســت آذرماه در آلودگی هوای 
اصفهان اثر گذار بوده است، اظهار داشت: از حجم آالینده ها به آن شدتی 
که انتظار می رود با بارش کاسته نشده است. متاسفانه در آبان ماه امسال 
به واسطه حضور و بروز جبهه هوای سردی که پیش رو داشتیم نسبت 
به آبان ماه سال گذشته تعداد روزهای ناسالم بیشتر بوده، اما همچنان 
با توجه به اقدامات پیشــگیرانه و براساس طرح آمایش کاهش آلودگی 
هوای اصفهان که با همکاری و همدلی همه دستگاه های اجرایی طراحی 

شد نسبت به سال های گذشته روند بهتری را تاکنون داشتیم.
وی با اشــاره به بارگذاری های نامناســب و اجرای طرح جامع کاهش 
آلودگی هوای اصفهان تصریح کرد: تقریبا روی 8 درصد مســاحت کل 
استان این طرح اجرایی شده است که در حال به روزرسانی آن هستیم 
از این رو باید گفت حدود 70 درصد صنعت و صنف ما در این 8 درصد 

بارگذاری شده است.
با تمام این تفاسیر اینگونه برداشت می شود که باید باز هم منتظر وقایع 
طبیعی همچون بارندگی و وزش باد بود تا شاید شاهد اتفاقی مثبت در 
روند آلودگی هوای اصفهان باشیم؛ چرا که برنامه ریزی ها و فعالیت های 
 صورت گرفته نتوانســته حرکتی رو به رشــد را در کاهش آالینده ها 

در پیش گیرد.

 اصفهان به سرنوشت خوزستان دچار 
می شود؛

فاجعه در تاالب گاوخونی
در حالی برنامه مدیریــت جامع تاالب گاوخونی 
در پیچ و خم های مراحل قانونی خاک می خورد 
که خشک شدن این تاالب پیامد ها و هزینه های 

جبران تاپذیری را به جای خواهد گذاشت.

به گزارش روابط عمومی طرح حفاظت از تاالب ها، 
گاوخونی هنوز بیمار است و نیازمند به مراقبت و 
حفاظت؛ در غیر این صــورت پیامدهای جبران 

ناپذیری در انتظار مناطق اطراف آن خواهد بود.
ابوالفضل آبشت، مدیر طرح حفاظت از تالب های 
ایران در خصــوص تاالب گاوخونــی می گوید: 
تاالب گاوخونی واقع در اصفهان اســت و حوضه 
آبریز آن زاینده رود اســت کــه از چهار محال و 
بختیاری شروع می شود و نقطه انتهایی آن تاالب 

گاوخونی است.
وی افزود: این تاالب به دلیل برداشــت های بی 
رویه ای که از منابع آبــی حوضه آبریز زاینده رود 
شده، طی سال های اخیر خشــک شده و نهایتا 
کارکرد ها و خدمات اکوسیســتمی فراوانی که 
 برای جوامع محلی داشته را از دست داده است.
 بر این اساس دســت اندکاران تصمیم به اجرای 
برخی اقدامات از جمله تدویــن برنامه مدیریت 

جامع این تاالب کردند.
همچنین رییس ســازمان بسیج جامعه پزشکی 
استان نیز با اشاره به پیامدهای خشکی گاوخونی 
گفت: اگر خشکی زاینده رود ادامه پیدا کند بدون 
شــک آن اتفاقی که برای خوزستان افتاده برای 
اصفهان هم می افتد؛ چون منشــأ این ریزگردها 

داخلی است.

رییس پژوهشکده عمران، آب و محیط زیست:
 باید نسبت به آب مجازی 

حساس باشیم
رییس پژوهشــکده عمران، آب و محیط زیست 
گفت: ســرانه مصرف آب ایران ۲ برابر استاندارد 
جهانی است لذا بایستی حتی نسبت به بحث آب 

مجازي نیز حساس باشیم.
»نعمت حسنی« رییس پژوهشکده عمران، آب 
و محیط زیست و اســتاد دانشگاه شهید بهشتی 
در نشست تخصصی توانمندي هاي داخلي تولید 
و کاربرد انواع لوله در بخش آب کشــور در سالن 
همایش هاي وزارت نیرو با بیــان این مطلب که 
متوسط بارش هاي کشــور از ۲۴0 میلي متر به 
۲۲0 میلي متر تقلیل یافته است، افزود: به همین 
خاطر ۱.3 مســاحت کشــور داراي آب، ۱.3 در 
شرایط نیمه خشک و ۱.3 مابقي مساحت کشور 

در شرایط آب و هوایي خشک قرار دارد.
وی از ژاپن به عنوان اولین وارد کننده آب مجازی 
جهان یاد کرد و با بیان اینکه ما باید در این موارد 
تالش کنیم تا بهترین الگــو در زمینه مصرف و 
استفاده از آب شرب باشیم، تصریح کرد: استفاده 
از پســاب در صنعت مي تواند نقش اساســي را 
ایفا کند ولي متاســفانه در کشور ما، فقط از یک 
میلیارد متــر مکعب از 30 میلیــارد متر مکعب 

پساب موجود استفاده مي شود.

 بررسی پسماندهای ساختمانی 
در کارگروه مدیریت پسماند

وضعیت پســماندهای ســاختمانی در سومین 
جلســه کارگروه مدیریت پســماند شهرستان 

شهرضا در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش»پارما« از اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان شــهرضا، سومین جلســه کارگروه 
مدیریت پسماند این شهرستان در سال جاری با 
حضور کلیه اعضاي مرتبط در محل سالن شهید 

باهنر فرمانداري شهرضا برگزار شد.
 در این جلســه گــزارش کاملی از مشــکالت 
پسماندهای پزشــکی درمانگاه ها و مطب های 
خصوصی ارائه شــد و ادارات راه وشهرســازی ، 
حمل ونقل و شــهرداری نســبت به پاک سازی 
نخاله های ساختمانی تخلیه شده در اطراف شهر 
و کمربندي ملزم شدند. تبادل نظر در خصوص 
مکان جدید ارائه شده توســط شهرداري جهت 
دفن پسماندهاي عادي ، مطرح و مصوبات الزم 
در این خصوص از جمله اقدام هاي انجام شده در 

این جلسه بود.

آلودگی هوا همچنان میهمان استان اصفهان است؛

روزهای خاکستری

عکس  روز 

فاجعه در تاالب گاوخونی

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

کلیه فعــاالن صنعــت پزشــکی، وارد کنندگان، 
صادرکنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی 
درمانی می توانند در ترکیب  هیئت تخصصي بازدید 
از دو نمایشگاه بین المللي پزشکي در کشور چین قرار 
گیرند. ایجاد شرایط الزم برای آشنایی صاحبان صنایع 

با آخرین پیشرفت های فنی صورت گرفته و همچنین 
ارتقای دانش و فرهنــگ صادراتی و تجارت خارجی 
تولیدکنندگان کشور از جمله اهداف شرکت نمایشگاه 
های بین المللی اســتان اصفهان در بخش خارجی 
است. از این رو اعزام هیئت تجاری تخصصی به منظور 

بازدید از بزرگ ترین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و 
خدمات پزشکی چین در دستور کار این شرکت قرار 
گرفته اســت. هفتاد و نهمین نمایشگاه بین المللی 
تجهیزات پزشکی و بیست و ششمین نمایشگاه بین 
 المللی طراحی و ســاخت قطعات پزشکی از جمله 

رویدادهایی هســتند که به دلیل استقبال بی نظیر 
فعاالن صنعت پزشکی جهان، به طور همزمان و دو 
مرتبه در سال در شهرهای مختلف چین برگزار می 
شود.الزم به ذکر است شــرکت نمایشگاه های بین 
المللی استان اصفهان از تاریخ ۲۱ تا ۲6 فروردین ماه 
۱397 هیئت تجاری خود را برای بازدید از نمایشگاه 

های مذکور اعزام خواهد کرد .

 اعزام هیئت تخصصي بازدید از دو نمایشگاه بین المللي پزشكي در کشور چین

رییس انجمن توسعه گردشــگری سالمت وزارت 
بهداشت گفت: سالیانه بیشــتر 300 هزار نفر تحت 

عنوان توریست سالمت به کشور وارد می شوند.
محمد جهانگیری اظهار کرد: گردشــگری سالمت 
یکی از ۱0 روند حوزه بهداشــت و درمان محسوب 
می شــود که ظرفیت های خوبــی در این خصوص 
در ایران دیده می شــود و وزارت بهداشــت در سال 
گذشــته اقدامات خوبی را در این حوزه انجام داده 
اســت.جهانگیری با بیان اینکه، کشورمان از لحاظ 
پزشــکی و طبابت در منطقه منحصر به فرد است،  
افزود: ایران از لحاظ طبابت و ارائه خدمات مناسب 
در ســطح منطقه منحصر به فرد اســت و به نظرم 
برای افزایش توریســت های ســالمت باید مشکل 
انتقال پول و ارز به داخل برطرف شود.وی با اشاره به 
اینکه، خطوط پروازی به اندازه کافی در کشور برای 
انتقال گردشگران ســالمت به مراکز درمانی وجود 
ندارد،  افزود: گردشگران سالمت برای تهیه ویزا برای 

خود و همراهانشان متاسفانه زمان زیادی را معطل 
می شوند و این در حالی است که کشورهای رقیب، 
ویزا های ســالمت را در کمترین زمــان ممکن و با 
حداقل قیمت ها به گردشگران سالمت ارائه می دهند.

جهانگیری عنوان کرد: در حــال حاضر ۱۵ نقطه از 
کشــور برای پذیرایی از گردشگران سالمت در نظر 
گرفته شده است که کارهای اولیه آنها انجام و تعداد 

پنج مرکز در حال راه اندازی هستند.

جهانگیری مطرح کرد:

۱۵ مرکز درمانی کشور پذیرای بیماران خارجی
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: ۴۱ میلیارد 
و 600 میلیون تومان کمک  معیشت در 8 ماهه نخست 
سال جاری به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد 
استان اصفهان پرداخت شد.حمیدرضا شیران با بیان 
اینکه یکــی از خدمات این نهاد، پرداخت مســتمری 
ماهیانه برای رفع بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای 
تحت حمایت است، اظهار داشت: به طور میانگین در هر 
ماه ۵ میلیارد و ۲00 میلیون تومان کمک  معیشت به 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان 
پرداخت شده است.وی با اشاره اینکه 87 هزار و ۱۱۴ 
خانوار در استان اصفهان کمک  معیشت بگیر این نهاد 
هســتند، افزود: از این تعداد بیشــترین خانوارها در 
روستاهای این استان ساکن بوده و از عمده ترین دالیل 
تحت حمایت قرار گرفتن آن ها، فوت و یا از کارافتادگی 
سرپرست خانوار اســت.مدیرکل کمیته امداد استان 
اصفهان با بیان اینکه طالق، متارکه و مفقودی از عوامل 
تحت حمایت قرار گرفتن زنان سرپرست خانوار است، 

ادامه داد: خدمات فرهنگی، آموزشی، درمانی، عمرانی 
و جهیزیه به آن ها ارائه می شود.شــیران با اشــاره به 
اینکه به ۱۴هزار و ۲6۱ خانــوار تحت حمایت کمیته 
امداد اســتان اصفهان ۵8۵ میلیون تومان کمک های 
موردی پرداخت شد، اظهار داشــت: این کمک ها در 
قالب خرید و تعمیر لوازم خانگی، درمانی، آموزشــی، 
فرهنگی، تحصیلی، معیشتی و کمک  هزینه زندگی به 

مددجویان بوده است.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:

۴۱ میلیارد کمک  معیشت به مددجویان اصفهانی پرداخت شد

جوان ۱9 ساله؛ گرداننده کانال غیراخالقی در قوچان 

 ساخت پروتز
 برای سگ امداد و نجات

جانشین انتظامی قوچان از دستگیری گرداننده کانال غیراخالقی در فضای مجازی شهرستان قوچان خبر داد.
سرهنگ حسن آزادیخواه اظهار داشت: انتشــار تصاویر غیراخالقی در فضای مجازی و ترغیب و تحریک افراد به دستیابی این گونه تصاویر 
برابر ماده ۱۴ و ۱۵ قانون مجازات جرائم رایانه ای جرم است و پلیس  فتا با رصد شبانه روزی این فضا با منتشرکنندگان اینگونه تصاویر برابر 

قانون رفتار خواهد کرد. وی افزود: کارشناسان پلیس فتا این فرماندهی با رصد فضای مجازی، کانالی با بیش از ۱۴00 عضو را رصد کردند که در زمینه انتشار 
تصاویر و فیلم های غیراخالقی و ترغیب افراد به اعمال منفی عفت فعالیت می کرد که پس از هماهنگی با مرجع قضائی دستگیری مدیر گروه مذکور در دستور 
کار این پلیس قرار گرفت. وی بیان کرد: با فعالیت های فنی و تخصصی صورت گرفته، گرداننده کانال را که جوانی ۱9 ساله به نام حامد است، شناسایی و پس 

از هماهنگی قضائی او را دستگیر کردند.

حادثه

هشدارها کارساز نیست؛
الغری دردسرساز

خیلی برایــش مهم بــود که لباســش توی 
میهمانی پســر دایی اش که از خارج می آمد 
به چشم بیاید و نشان بدهد که از همه دختران 
فامیل سر اســت. فقط دو هفته فرصت داشت 
و باید پنج کیلو الغر می شــد تا لباسش کامال 
اندازه شــود.اینترنت را زیر و رو و انواع و اقسام 
رژیم های الغری را امتحان کــرده بود، اما در 

مدت سه ماه فقط دو کیلو از وزنش کم شد.
دنبال راهی می گشت که بتواند تا زمان میهمانی 
به وزن ایده آل برسد: »اینکه می گویند آدم دنبال 
هرچیزی باشد پیدا می کند، حقیقت دارد.« یک 
شب که در فضای مجازی کانال های مختلف را 
بررسی می کرد چشمش به کانالی افتاد که نوشته 

بود: » ده روزه، پنج تا هفت کیلو الغر شوید«.
انگار دنیا را به او داده بودند. ســریع وارد کانال 
شد و محصوالت را بررســی کرد. برای الغری 
انواع قرص ها را معرفی کرده بودند و چگونگی 
تاثیر آن بر قسمت های مختلف بدن با تصاویر 
محسور کننده گفته شــده بود. با خودش فکر 
کرد چه کانال علمــی و معتبری پیدا کرده که 
اینطور دقیق توضیــح داده که چطور می توان 
بدون عوارضی مثل ریزش مو و چروک پوست 
ســریع الغر شــد. تعلل نکرد و به مدیر کانال 
مراجعه کرد تا داروها را ســریع تر به دستش 
برســانند. داروها خیلی زود با پیــک برای او 
فرســتاده شــد. هفته اول الغر شدنش کامال 
محسوس بود و این موضوع آنقدر او را به وجد 
آورد که تصمیم گرفت مصــرف این داروها را 
تا هفته دوم ادامه دهد. شــب میهمانی رسید 
و او با اعتمادبه نفس وارد مجلس شــد. همه 
از اینکه او توانســته در این مدت کوتاه اینقدر 
الغر شــود تعجب کرده بودند و می خواستند 
بدانند راز موفقیتش چه بوده است. او هم کانال 
و داروهای معجزه گر را بــه همه معرفی کرد، 
اما این پایان ماجرا نبــود. از فردای میهمانی 
احساس عجیبی داشت. بدن درد و گیجی بیش 
از حد امانش را برید و مجبور شد به بیمارستان 
مراجعه کند. پس از معاینه تازه متوجه شد که 
معتاد شده؛ آن هم اعتیاد به قرص های الغری. 
این داســتان افرادی اســت که می خواهند 
برای اینکه زودتر به هدف برسند خود را دچار 
آســیب های جبران ناپذیری مــی کنند. تب 
الغری در تمام دنیا وجــود دارد و ایران نیز با 
این مسئله دســت به گریبان است. آگاهی از 
حساسیت مردم نســبت به اندام ایده آل بازار 
پرسودی برای سوءاستفاده کنندگان به وجود 
آورده و دروازه ای شــده برای اعتیاد جوانان 

جویای زیبایی. 
۹۰ درصد محصوالت الغری، اعتیادآورند

به گفته یک آسیب شــناس اجتماعی برخی 
از زنــان، فریــب تبلیغات دروغ شــبکه های 
ماهــواره ای یا فضــای مجــازی را در زمینه 
داروهای الغری می خورند که متاســفانه 90 
درصد محصــوالت و این داروها از مشــتقات 
مواد مخدر از نوع آمفتامین هستند. به گزارش 
ایمنا؛ مجید ابهری تاکید کرد: متاسفانه برخی 
از زنان بر اثر چشــم و هم چشــمی یا برای به 
دست آوردن جایگاه اجتماعی، فریب تبلیغات 
دروغ شــبکه های ماهواره ای یا فضای مجازی 
را در زمینه داروهای الغری یا باز کردن چین 
و چروک پوســت می خورند که متاسفانه 90 
درصد محصوالت و این داروها از مشتقات مواد 
مخدر از نوع آمفتامین است. به گفته او، در حال 
حاضر حدود ۱0 درصد از معتادان کشور را زنان 

تشکیل می دهند. 
هشدارها کارساز نیست

بر اســاس آمارها درصد گرایش به مواد مخدر 
صنعتی رو به افزایش است و جوانان در سنین 
بین ۱8 تا 38 ســال بیشــتر به این مواد روی 
آورده اند. ایــن آمار در حالی ارائه شــده که در 
رسانه ها از سوی نهادهای ذی ربط هشدارهای 
جدی به افراد داده می شــود ولی گویا این تب 
آنقدر شدید اســت که نیاز به درمانی جدی تر 

از هشدار دارد. 

یادداشت

کمیته امدادبهداشت

بزرگ ترین بیمارســتان کانکســی بدون چادر کشور به 
همت بهداری نیروی زمینی سپاه پاسداران اصفهان در سر 
پل ذهاب فعال اســت. رییس بیمارستان صحرایی شهید 
آیت ا... صدوقی اصفهان گفت: این بیمارســتان صحرایی 
مجهز به ۲8واحد درمانی از جمله اتاق عمل، آی ســی یو، 
آزمایشــگاه، داروخانه، دندانپزشــکی، بخش بستری و 

پذیرش است.سردار سید رضا مرتضویان با بیان اینکه در این بیمارســتان 60 پزشک و پرستار، متخصص و 
دندانپزشک به زلزله زدگان خدمت رســانی می کنند، افزود: هشت گروه با تمام امکانات و تجهیزات پزشکی 
و یک دســتگاه اتوبوس آمبوالنس با نیروهای فوریت های پزشکی، تکنسین و کارشناس در این منطقه فعال 
هستند. وی گفت: بیمارستان صحرایی شهید آیت ا... صدوقی اصفهان، بیمارستان سیار سطح چهار بوده و در 
 تمام شرایط آب و هوایی از جمله بارش باران و برف، سرما و گرما و بادهای شدید قادر به ارائه خدمات درمانی 

است.

 به همت بهداری نیروی زمینی سپاه؛ 

فعالیت تخصصی ترین 
بیمارستان صحرایی 
در سر پل ذهاب

به مناسبت روز پژوهش، امروز  عضویت در کتابخانه های 
عمومی استان اصفهان رایگان است.

امــروز  از ســوی شــورای فرهنــگ عمومی بــه روز 
پژوهش نام گذاری شــده اســت. روابط عمومی اداره 
کل کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان، اعالم کرد: 
عالقه مندان می تواننــد با مراجعه بــه کتابخانه های 

عمومی زیر پوشش نهاد کتابخانه های عمومی کشــور، به صورت رایگان در این کتابخانه ها عضو شوند.
هفته پژوهش از ۲۱ تا ۲7 آذرماه سال 96 با شعار »تقاضا محور، تجاری سازی فناوری و زیربنای اقتصادی« 
برگزار می  شود؛همچنین روزهای این هفته با عنوان پژوهش فناوری و مدرسه، پژوهش فناوری و دانشگاه 
کارآفرین، پژوهش فناوری و صنعت،پژوهش فناوری اقدام و عمل، پژوهش فناوری و حامیان پژوهش، 

ایده برتر سرمایه ملی، پژوهش فناوری و حوزه و دانشگاه نام گذاری شده است.

به مناسبت روز پژوهش؛ 

امروز رایگان عضو 
کتابخانه های عمومی 
استان شوید
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شیطان؛ در دولتخانه ِاشغال شده صفوی!
طهران؛ چند برداشت پیشنهاد سردبیر:

تاریخی

 طهران؛ عامل کاهش جمعیت اصفهان 
قجری

»اواخر دولــت صفوی ]جمعیــت اصفهان[ 
هفتصدهزار نفر متجاوز، همچنین از محققین 
معمر شنیده شده اواســط عهد خاقان مغفور 
)فتحعلی شاه قاجار( دویســت و پنجاه هزار 
و اوایل دولت شاهنشــاه َمبرور )محمد شاه( 
یکصدو هفتاد هزار، بعــد از حوادث فتنه های 
والیتی و عــوارض آفات قحطی و کســادی و 
غیره طالــع اصفهانی پی در پی رو به پســتی 
گذاشته، تاکنون شــهر این بلد بیش از پنجاه 
هزار نفر جمعیــت ندارد؛ زیرا کــه بدو مأخذ 
تقریــب نمود:یکی از روی خــوراک والیت و 
یکی از کدخدایان محالت، زیاده از این به نظر 
نیامد.آبادی طهران بیشتر مزید خرابی و علت 
شکستگی اصفهان شــده که مخلوق این بلد 
متدرجا رو به درگاه خالیق پناه برده، مالکان 
و اکابر آنجا آنها را نگاهداری نموده؛ دارالخالفه 
نیز نسبت به ســابق باصفا و خوش هوا شده، 
اصفهانی ها هم خــود را کم زحمت و پرنعمت 
دیــده، در آن قلمــرو ثابت قــدم گردیده اند. 
مگر عطوفت و رأفت حضرت اســعد ارفع واال 
ظل السلطان، حکمران و مالک رقاب اصفهان 
آنها را به اوطان معــاودت دهد و هر جماعت و 

نوع را تربیت فرماید.«
)جغرافیای اصفهان/ میرزاحسین 
خان تحویلدار(

   اجاره خانه در طهران
»در محلــه ای کــه آن را »دروازه قزویــن« 
می نامند، با شش تومان در ماه، یکی از زیباترین 
منازلی که می توان در این شــهر یافت، اِجاره 
کرده بودم... خانه، از دو طبقه با چندین اطاق 
تشــکیل می شــد. هر طبقه دو ایوان داشت. 
اطاق های باال مسلط به شــهر بود؛ شهری که 
با وجود منظره مالل اَنگیز آن خالی از جنبش 
نیســت. دو ردیف پنجره، که پایینی ها دارای 
لنگه های چوبی و باالیی ها مزین از جام های 
رنگین بود، اطاق اصلی خانه را که دیوارهای آن 
مانند برف سفید بود، روشن می کرد. از طاقچه 
های آن اطاق استفاده کرده و در آنها دو سالح 
ایرانــی تقریبا کامل، که با زحمــات غیر قابل 
تصوری تهیه کرده بودم، قــرار داده بودم؛ زیرا 
نمی توان اشــکاالت طوالنی و خسته کننده 
ای را که در ایران مانع هر نوع معامله ای است، 

تصور نمود. «
)سفرنامه سولتیکف(

    شاه از باغش خبر ندارد!
»هیکل باغ شــاه وقتی کــه از دروازه بیرون 
می روی، به مراتب از این عمارت های بهارستان 
و سایر که چاپیده و غارت و خراب شده، خراب تر 
و مفلوک تر است. همین اشخاص می باشند که 
مملکت ایران را می خواهند منظم و آباد کنند 
که در اینجا منزل دارند.گذشــته از شــخص 
پادشاه، هر کدامی روزی چهار یا ده مرتبه عبور 
می کنند و به چشم مشــاهده می نمایند. این 
ایراد به خود شــاه هم وارد است که از باغ خود 
خبر ندارد.منجم که از خود نــدارد خبر، چه 
می داند احوال شمس و قمر؟ اینها نظم یک باغ 
را نمی توانند بدهند که یکی آجر می برد، یکی 
نرده برده، یکی اره به دست درخت می اندازد، 
دیگری داس در دست شاخه می برد، این یکی 
تبر به دوش ریشــه می کند. چــه توقعی باید 

داشت؟! 
)روزنامه خاطرات عین السلطنه(

    اداره دخانیات در یک باغ صفوی
امروزه درســت روبه روی پل چوبی در ساحل 
شــمالی زاینده رود، باغی بزرگ و باصفا دیده 
می شــود که دیوارش تابلــوی اداره دخانیات 
استان اصفهان را بر خود دارد. جالب است بدانید 
که محدوده تاریخی این باغ، قدمتی چهارصد 
ساله دارد. زمانی که شاه عباس دوم، دولتخانه 
جدید خود را به نام »ســعادت آباد« در همین 
منطقه بنا کرد، پل چوبی مسیر ارتباطی میان 
دو بخش حرمخانه اش شد. باغ فعلی دخانیات 
با نام تاریخی »بــاغ دریاچه«، محل حرمخانه 
زنان شاه عباس دوم بوده اســت. ژان شاردن 
می نویسد:» قصري که شــاه در این محله بنا 
نهاده، به راستي بدیع و شگفت انگیز مي باشد؛ 
زیرا دور بنا و باغ آن از یک فرسنگ درمي گذرد و 
نهري از میان باغش جاري است.قسمت مردانه 
در یک سمت و بخش زنانه در قسمت دیگر نهر 
است و این دو قسمت به وسیله یک پل چوبي 
به هم متصل است. من هرگز نتوانستم نقاش 
خود را براي پرداختن تصویر این بنا به داخل 
آن بفرستم؛ زیرا هربار به آنجا مي رفتم، به بهانه 
اینکه انجمني در آن مکان بر پاست، مانع ورود 
ما مي شدند.هنگامي که آب از فواره ها به درون 
آبدان ها فرومي ریزد، آدمي چنین مي پندارد که 
در محیطي افسانه اي و جادوسان پا نهاده است. 
تا چشم کار مي کند همه جا فواره است. میان 
بناهاي این کاخ کاله فرنگي هشت ضلعي دو 
طبقه اي است که از مهتابي سراسري دور بنا 
آب فرو مي ریزد؛ چنان که اگر دست را از پنجره 

بیرون آورند در دم پر از آب مي شود...«
سفرنامه شاردن

بر ِگرد رخ تو دود تنباکو نیست
ابری است که برگرد قمر می گردد

اهلی شیرازی هم اگر این شعر را درباره قلیان و تنباکو نمی سرود، تاریخ مدارک زیادی برای 
رواج دخانیات در دوره صفویه و پس از آن داشت. در روزگاری که از مواد مخدر شیمیایی خبری 
نبود، دخانیات گیاهی برخی از مردم را در رویاهای وهم آلود خود غرق می ساخت. مواد دخانی 
که امروزه خرید و فروش آن مجازات سنگینی دارد، در آن روزگاران مانند کاالیی معمولی در 

عطاری ها خرید و فروش می شده است.

   پس کوچه های دود زده شهر
اعتیاد به مواد مخدر در عصر صفوی در میان شاهزادگان به وفور دیده می شده است. سلیمان 
میرزا پسر شاه طهماسب یکی از معتادان معروف دوران صفوی است. از آن مهم تر شاه اسماعیل 
دوم است که هرچند شاهزاده ای دلیر و رزمجو بوده، اما در دام افیون نیز اسیر بوده است. همین 
نقطه ضعف بزرگ، روزنه ای می شود برای توطئه قتل او توسط سران قزلباش. به طوری که تاریخ 
روایت می کند او احتماال بر اثر استعمال مخدرِ مسموم کشته شده است. شاردن، سیاح فرانسوی 
که در دوره صفوی همه کوچه پس کوچه های اصفهان را زیر و رو کرده است، نشانی جایی به 
نام کوکنارخانه را می دهد: »...کوچه تختگاه به میدانی به همین نام که از جمله معروف ترین 
جاهای شهر است منتهی می شود. در این میدان عده زیادی قهوه خانه و کوکنارخانه دایر است... 
ایرانیان برای گرم شدن بدن و انبساط خاطر، دم کرده کوکنار... می آشامند. در آنجا غالب اوقات 
جمعیت کثیری برای نوشیدن چای و دم کرده کوکنار یا صحبت کردن و خنک شدن، یا زیارت 
هارون والیت جمع می شوند...« در جای دیگر شــاردن نشانی چند کوکنار خانه را در میدان 

کهنه می دهد:»...در طول میدان کهنه چند کوکنارخانه وجود دارد و مناره ای قدیمی نیز دیده 
می شود...«؛ البته مصرف شربت کوکنار مختص دوران صفوی نیست؛ چنان که مسعود سعد 
سلمان، شاعر عصر غزنوی، دست کم 500 سال قبل از دوران صفوی در موردش چنین سروده 
است:»شخص هاشــان برده از خلقت نهاد نارون/ مغزهاشان خورده از غفلت شراب کوکنار.« 

کوکنار یکی از محصوالت فرعی تریاک و گیاه خشخاش است.

   خشخاش؛ از دارو تا افیون
بلوک لنجان در شش فرسنگی اصفهان، به طور گسترده زیر کشت خشخاش بوده است. در این 
زمینه شاردن چنین نوشته است:»... بهترین خشخاش ایران در بلوک لنجان به دست می آید... 
و بسیاری از دشت ها و دامنه های آن، مشحون از این نبات است...«؛ البته تریاک در طول تاریخ 
کشت و کارش، همواره اســتفاده های دارویی و درمانی نیز داشته، شــاردن اما کارکردهای 
روان گردانی آن را برجسته ساخته است. او مدت اثر این روانگردان را چهارساعت می داند و ادعا 
می کند که پس از حال خوشی که به مصرف کننده دست می دهد، افسردگی شدید بروز می 
کند. احتماال شبکه تولید و توزیع تریاک از حوزه دولتی خارج بوده و کشاورزان پس از کشت 
این محصول، آن را برای توزیع به عطاری ها می فروخته اند. شبکه ای که تا همین اوایل دوران 
پهلوی اول نیز پا برجا بوده و تریاک تا پیش از ممنوعیت و صدور مجوز مصرف برای آن، آزادانه 
توسط عطاری ها عرضه می شده است. البته در همان دوران صفوی نیز چندین بار ممنوعیت 
عمومی مصرف مواد مخدر اعمال شــده اســت؛ از آن جمله فرمان شــاه عباس اول مبنی بر 
ممنوعیت استفاده از کوکنار در تاریخ 1030 هجری قمری است که پس از آن کوکنارخانه ها را 
تعطیل کردند و یا فرمان های مکرر شاه صفی مبنی بر منع مصرف تنباکو که شکستن آن عواقب 
سختی داشته است. آنطور که تاورنیه گزارش می دهد، دو تاجر هندی که دستور فوق را نشنیده 
بودند، اقدام به مصرف تنباکو می نمایند و با وجود سعی ســایر تجار برای خالصی ایشان، به 
بدترین وضع ممکن به قتل می رسند. اما این ممنوعیت ها معموال به دلیل مسائل اقتصادی تداوم 
نداشته؛ فقط شهر اصفهان هر ساله مبلغ چهل هزار تومان به عنوان مالیات مصرف تنباکو به شاه 
می پرداخته است. در این شرایط ممنوعیت دائمی این تجارت، چندان به سود دولت نبوده است.

   تنباکو در برابر ملت
 مردم اگر به ممنوعیت های دولتی وقعی نمی گذاردند و تاریخ انقضای این فرمان ها خیلی زود 
فرا می رسید، در عوض در دوران قاجار که پیشوایان مذهبی بیشترین نفوذ را در میان طبقات 
مختلف مردم داشتند، یک فتوای یک خطی که توسط خطوط تلگراف به پایتخت می رسید 
می توانست کل تجارت توتون و تنباکو را در سراسر ایران مختل کند. درواقع جنبش تنباکو در 

اعتراض به قراردادی که به »رژی« معروف بود، برپا شد. بازرگانان دخانیات و توتون و تنباکو، 
از آنجا که به حکم این قرارداد، تجارت این کاالی پرسود در انحصار این شرکت خارجی)رژی( 
قرار می گرفت، جزو اولین معترضین به این قرارداد بودند و چون حاصلی از اعتراضشان ندیدند 
روحانیت در قامت یکی از طبقات پر نفوذ و تاثیر گذار دوره قاجار وارد صحنه شد. در این میان 
اصفهان که طبقه بازاری و روحانی آن همکاری تنگاتنگی با یکدیگر داشــتند برای اولین بار 
اســتعمال دخانیات را تحریم کرده و کارکنان کمپانی رژی را نجس اعالم کردند. رهبری این 
جنبش در اصفهان به عهده حاج شیخ محمد تقی)آقانجفی( و شیخ محمدعلی و مالباقر فشارکی 
بود. در پی این رویداد، عده ای از تولیدکنندگان تنباکو، محصوالت خود را سوزاندند و عده ای نیز 
آنها را در میان فقرا تقسیم کردند. اعتراضات در شیراز و تهران نیز تا جایی باال گرفت که میرزای 
شــیرازی، مرجع بالمنازع تشــیع در آن زمان، از عراق فتوای کوتاه خود مبنی بر حرام بودن 
استعمال توتون و تنباکو را صادر کرد. به دنبال آن، تمام طبقات مردم اقدام به تحریم دخانیات 

رایج در آن زمان کرده و قرارداد رژی در پی آن به طور موقت باطل شد.

   تنباکوی قجری
فارغ از مقطع کوتاه تحریم تنباکو، بی شک دوران قاجار بیشترین میزان مصرف دخانیات را به نام 
خود ثبت خواهد کرد. بلوشر که در اواخر دوره قاجار در ایران حضور داشته، یکی  از دالیل عمده 
گرایش گسترده مردم به دخانیات را عوامل روانی و اجتماعی می داند:»زندگی مردم تنگدست، 
بخصوص دهقانان و رعایا در آن کلبه های خشت و گلی ابتدایی، خالی از هر تنوع و جاذبه ای 
است. چون اینان نمی توانند به صورت واقعی زندگی خود را بهبود بخشند، می کوشند آن را در 
عالم خیال به صورت دلخواه دربیاورند. این توهم و خیال هم چیزی است که با مواد مخدر به 
دست می آید.« البته کشت وسیع خشخاش دلیل دیگری هم داشت. به دلیل عدم پیشرفت علم 
پزشکی، تریاک، یگانه آرامبخش و مسکن دردهای مردم بود. بدین ترتیب آمار اعتیاد در دوره 
قاجار بسیار باالست؛چنان که همه طبقات اجتماعی، از درباری و تاجر و بقال تا سایر اقشار عامی، 
همگی به گونه ای با اعتیاد تریاک و سایر دخانیات دست و پنجه نرم می کرده اند. با خاتمه دوران 
قاجار، ممنوعیت های گسترده ای در زمینه دخانیات وضع شد و با تاسیس شرکت دخانیات 
در سال 1316هجری شمسی، کلیه امور مربوط به تجارت دخانیات در انحصار و نظارت دولت 
قرار گرفت. بعد از انقالب اسالمی، اســتعمال دخانیات نوسانات بسیاری داشته است. مصرف 
سیگار و مواد دخانی در اماکن عمومی چندین بار تا به حال ممنوع اعالم شده؛ اما هر بار مصرف 
این گونه مواد از سرگرفته شده است. تقاضای بازار برای مواد دخانی در طول تاریخ ممنوعیت های 
 بسیاری را شکسته و این مواد را هر بار به شــکل جدیدی وارد بازار خرید و فروش خود کرده

 است.

اصفهان از پشت دود و َدِم تاریخ
مصرف دخانیات با وجود ممنوعیت های پیاپی، اوج و فرودهای زیادی را در ایران به خود دیده است

این عکس تاریخی، روزگاری را نشان می دهد که در کنار میوه و شیرینی و سایر اقالم پذیرایی، قلیان هم جایگاه ویژه ای 
داشته است. آیا میزبان و میهمان از مضرات فراوان این وسیله پذیرایی آگاه بوده اند؟! 

مردی با ردای قرمز و عینکی بر چشم، نشسته و در بغل تابلویی دارد که در حال طراحی آن است و اطراف وی روی زمین وسایل طراحی 
او پراکنده است. این تصویر چهره، متعلق به رضا عباسی نقاش بزرگ عصر صفوی است که توسط شاگردش معین مصور که او هم از 
بزرگان نقاشی صفوی است طراحی شده؛ به طوری که در زیر آن نوشته است: » شبیه مرحمت و مغفرت پناهی مرحوم جنت مکان 
استادم، رضا مصور عباسی علیه الرحمه ...« این نقاشی در ســال 1040ه.ق طراحی شده بود؛ ولی به دلیل فوت رضا عباسی نقاشی 
ناتمام مانده تا باالخره معین مصور نقاشی را در ســال 1087 ه.ق تکمیل می کند. رضا عباسی نقاش با علیرضا عباسی خوشنویس 
متفاوت است. استاد نقاشی رضا عباسی، به نام اســتاد محمدی، واقعا می تواند به خود ببالد که چنین شاگردی تربیت کرده است. 
محمدی مربوط به دوره شاه طهماسب بوده و آثارش اکنون زینت بخش موزه لوور پاریس است.  پدر رضا عباسی هم به نام علی اصغر 
کاشانی است که تخصص وی در طراحی طبیعت و گل و بوته بوده است و پسرش شفیع عباسی که او هم نقاش عهد شاه عباس دوم بوده 
است. رضا عباسی یکی از نگارگران بزرگ عصر صفوی بوده و نقاشی های عالی قاپو و برخی از نقاشی های چهل ستون را به او نسبت 
می دهند. » آقا رضا ولد موالنا علی کاشانی است. زمانه به وجود با وجود او افتخار نماید و می شاید؛ چه در تصویر و چهره گشایی و شبیه 
کشی نظیر و عدیل ندارد. همگی استادان و مصوران زمان، او را به استادی مسلم دارند و هنوز ایام ترقی و جوانی او باقی است...«؛ این 
از نوشته های میر احمد منشی قمی است درباره رضا عباسی در کتاب گلستان هنر که شرح حالی از هنرمندان را ذکر کرده است. البته 
این تعاریف و زندگی نامه رضا عباسی در کتاب تذکره نصرآبادی هم ذکر شده است. از اتفاقات مهم دوران او می توان به رقابت نقاشان 
دربار صفوی با نقاشی های ایتالیایی و نقاشان هندی اشاره کرد؛ چون در آن روزگار پای خارجیان هم به دیار اصفهان باز شده و رضا 
عباسی هم از بزرگان نقاش در دربار شاه عباس اول صفوی بود. رضا عباسی در سال 1044ه.ق دار فانی را وداع می گوید؛ اما شاگردش 
به کار خود ادامه داد؛ معین مصور که داماد رضا عباسی هم بود و از نقاشان بزرگ دوره شاه سلیمان صفوی است. در زمان شاه عباس 
دوم صفوی، توسط وزیر معروفش »ساروتقی«، به معین مصور مستمری پرداخت می شده است. ساروتقی در سال 1053ه.ق به طرز 

فجیعی به قتل می رسد؛ ولی سال دقیق مرگ معین مصور دقیقا مشخص نیست و احتماال بعد از سال 1053ه.ق بوده است. 

عکس روزاستاد و شاگرد؛ بزرگ ترین نگارگران ایران
چهارسوق

دولتخانه مبارکه نقش جهان

»... وسـط میـدان شـاه قسـمت مغربـی اش از بـاغ 
نقش جهـان گرفتـه شـده؛ چنانچـه احتمال مـی دهند 
بهـری از ریشـه عمـارت عالـی قاپـو میـان بـاغ بـوده از 
تیموریـه و تراکمـه و در 985 میـرزا سـلمان جابـری 
وزیـر که خانـه و موطنـش اسـپهان بود، بـه امر شـاه در 
آن سـاختمانی کـرده و...«؛ اینهـا نوشـته هـای جابری 
انصـاری در کتـاب تاریـخ اصفهـان و ری اسـت، دربـاره 
پیشـینه عمارت عالـی قاپـو کـه پایـه و اسـاس آن را از 
عهد تیمـور مـی داند. عالـی قاپو شـش طبقه اسـت که 
طبقه هفتـم، بام عمارت محسـوب می شـود. پنج طبقه 
ایـن عمـارت در دوران صفویان  توسـط شـاه عباس اول 
صفـوی در سـال 1018 ه.ق و در قرن 11 هجـری بر آن 
افزوده شـده اسـت و اینچنین »دولتخانـه مبارکه نقش 
جهان« شـکل گرفـت. نـام عالی قاپو یـا »بـاب عالی« را 

شـاه عباس همنام عمـارت عثمانی هـا قـرار داد تا توجه 
اروپائیـان را هـم به ایـران نظیـر عثمانـی جلـب نماید. 
ظاهرا هدف از سـاخت ایـن عمارت، حل و فصل مسـائل 
کشـور بود. طبقات باال حرمسـرای شـاه به حسـاب می 
آمد. سـر در این بنا رو به میـدان نقش جهان بـوده که از 
سنگ سـماق ساخته شـده اسـت. سنگ مقدسـی سبز 
رنـگ و از جنـس سـماق در آسـتانه درب ورودی قـرار 
داده انـد کـه همه بـرای گـذر از آن بایـد آن را ببوسـند. 
داخـل عمـارت و در هـر طبقـه تزئینـات و نقاشـی ها و 
گچ بری هـای مخصوص بـه خود را داشـته که بسـیاری 
از آنهـا در زمـان قاجـار تخریب شـده اسـت. تکـه های 
نقاشـی در گوشـه و کنـار دیوارهـا مشـاهده مـی شـود 
که نام رضـا عباسـی در میـان آنها به چشـم مـی خورد. 
زیباتریـن طبقـه عمـارت عالـی قاپـو، طبقه ششـم آن 
اسـت که به اتاق موسـیقی مشـهور بوده و دارای سـقف 
زیبایی اسـت؛ به طـوری کـه در سـقف گچ بری هایی به 
شـکل ظروف مختلـف و جـام هایـی بـه صورت بسـیار 

ظریـف سـاخته شـده اسـت. ایـن طـرز سـاخت بـرای 
طبیعی و بدون انعکاس جلـوه کردن اصـوات نوازندگان 
بوده اسـت. نکتـه جالـب توجـه دیگری کـه در ایـن بنا 
وجـود دارد حوضـی از جنـس مرمـر و مـس اسـت کـه 
در وسـط تـاالری در طبقـه سـوم قـرار دارد. ایـن تـاالر 
بـا هجـده سـتون از چـوب چنـار که پوشـش سـتون ها 
از آیینه بوده، در زمان سـلطنت شـاه عبـاس دوم اضافه 
شـده اسـت. آنچه مـی توانسـت در آن دوران حیرت آور 
باشـد، این اسـت که این حـوض باوجود قرار داشـتن در 
ارتفـاع، دارای فـواره هایـی بـوده کـه آب از آنهـا جهش 
می کـرده اسـت. شـاردن سـیاح معـروف فرانسـوی نیز 
در کتـاب سـفرنامه خـود در مـورد روش آب رسـانی به 
ایـن حـوض، آن را به واسـطه ماشـین های خاصـی ذکر 
می کند کـه البتـه نـام آن ماشـین را ذکر نکرده اسـت. 
وی همچنیـن در مـورد عمـارت عالـی قاپو می نویسـد: 
»بزرگ تریـن کاخـی اسـت کـه ممکـن اسـت در یـک 

پایتخـت وجود داشـته باشـد.« 

اصفهانگردی

ُقل ُقل های 
مسموم

الیویه که پس از ســقوط صفویه از ایران دیدن کرده، از رواج قلیان در ســفرنامه اش صحبت کرده است:»استفاده 
از... قلیان شایع و مشهور است. این اســباب مرکب اســت از ظرفی بلورین، فلزی یا چرمی که تا نیمه آن پر از آب 
شــده و لوله ای در آن محکم کرده و در ســر آن نیز ظرفی بی پایه و دســته نهاده و در میــان آن تنباکو گذارند. 
آنگاه بــر آن آتش نهند و بکشــند و دود را از لوله دیگــر که به اولی وصل کــرده اند  به دهان کشــند. این دود به 

واســطه لوله دیگری که در میان آب رفته و در آنجا تصفیه شــده و بعد به دهان وارد گردد... البته قلیان برای مزاج 
مضرتر)از چپق( است؛ به سبب اینکه در کشــیدن محتاج به قوت زیاد اســت و باعث رفتن دود به ریه شده و ریه 
 را از دود پر کرده باعــث مضرات کثیره می شــود... چون قلیان را بکشــند، در نفس اول الجرم به ســرفه گرفتار 

شوند.«

شیطان؛ در دولتخانه اِشغال شده صفوی!
پس از ســقوط اصفهان صفوی و تســلط افغان ها، محمود که حاکمیت 
پایتخت صفوی را به دست گرفته، کم کم رو به خشونت می آورد و بسیاری 
از بزرگ زادگان صفوی و مردم عادی را به قتل می رساند. او که در ابتدا به 
هوس پادشــاهی ایران به صفویه تاخته بوده، به مرور متوجه می شود که 
این خیال باطلی است و شــهرهای ایران هرگز تن به اطاعت او نمی دهند. 
بدین ترتیب، مشــاعرش رو به نقصان گذاشت و عالئم جنون در وی ظاهر 
شد؛ به طوری که دست به بخشــش اموال و جواهرات دولتی زد. به روایت 
کارمندان کمپانی هنِد هلند در اصفهان، این وضعیت محمود را اطرافیانش 
به جن زدگی منتسب می کنند:»همکاران محمود او را تا 27 مارس در این 
گشاده دستی های دیوانه وار آزاد گذاشتند... مالزعفران دستور داد همه 
اموالی را که محمود بخشــیده بود، بجز ظرف های طالیی بازپس گیرند؛ 
سپس آنها را در اتاقی نهاده درب آن را مهروموم کرد تا زمانی که شاه مشاعر 
خود را بازیابد...الماس خان از جلفا کشیشی آورد با کتاب مقدس تا آن را 
بر محمود بخواند؛ شاید شیطان از کالبدش جدا شود. پس از دوسه جلسه 
انجیل خوانی بر محمود و بی نتیجه ماندن آن... الماس خان کشــیش را به 

جلفا بازپس فرستاد و محمود را در تصرف مخدومش، شیطان، رها کرد...«
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 پذیرایی با تخم مرغ آب پز 
از داوران لیگ برتر!

در جریان کالس هــای داوری نیم فصل دوم 
داوران، اتفــاق عجیبی 
افتاد.در جریان این 
کالس هــا، اتفاق 
عجیبــی افتــاد. 
ظاهــرا در محــل 
اقامــت داوران لیگ 
برتری، بــرای صرف 
شــام با تخم مرغ آب پز و الویه از آنها پذیرایی 

شد که تعجب داوران را به همراه داشت. 
شــب بعدی هم همین اتفاق تکرار شد و این 
مسئله ناراحتی داوران را در پی داشت تا آنها به 
فریدون اصفهانیان و اسپانسر اعتراض کنند که 

چرا این رفتار صورت می گیرد. 
تعــدادی از داوران هــم به نشــانه اعتراض و 
ناراحتی شام را بیرون از هتل و در سطح شهر 

صرف کردند!

درحالی که پرونــده جنگ لفظی مدیران تراکتورســازی و ذوب آهن 
اصفهان در موضوع جذب بازیکنان سرباز در نیم فصل اول هفدهمین 
دوره رقابت های لیگ برتر هنوز بسته نشــده بود، انتقال رضا شربتی 
بازیکن کلیدی تیم مشکی پوشان به تیم سرخ پوش تبریزی این ماجرا 
را وارد مرحله تازه تری کرد.جدایی شربتی از مشکی پوشان  سبب شد 
تا رضا عنایتی نسبت به این مســئله واکنش نشان دهد و سرمربی تیم 
تراکتورسازی را به انجام رفتار ناجوانمردانه متهم کند. معضل سربازی 
بازیکنان جوان ازجمله مسائلی اســت که با شروع بازار نقل و انتقاالت 

به یکی از بحث های داغ رسانه ها تبدیل می شود و این روزها حواشی 
بسیاری را برای باشگاه تراکتورسازی به وجود آورده است.

طبق قانون؛ بازیکنانی که مشــمول خدمت می شــوند بایــد به اندازه 
دوران خدمتشان در یک تیم نظامی بازی کنند و حتی داشتن قرارداد 
با باشــگاه ها هم مانعی برای این تغییرات نیســت و بازیکن سرباز بعد 
از دوران خدمتــش باید باقی مانده قراردادش را در تیم پیشــین خود 

سپری کند.
با سقوط ملوان، تراکتورسازی تنها باشگاه لیگ برتری است که قابلیت 
به کارگیری بازیکنان ســرباز را دارد و با توجه به حق قانونی خود برای 
تقویت تیمش اقدام به گرفتن بازیکنان جوانی می کند که می خواهند 

دوره سربازی شان را در این تیم طی کنند و گاها خود این بازیکنان جوان 
برای جدایی از باشگاه فعلی شان اقدام به دریافت دفترچه می کنند تا 
باشگاهشان هیچ چاره ای جز واگذاری آنها نداشته باشد که این اتفاق 
برای سربازهای ذوب آهن و درسال گذشته برای سربازهای پرسپولیس 

اتفاق افتاد.
اساسا اینکه یک تیم نظامی در رقابت های لیگ به میدان برود و بتواند 
بازیکنان سرباز را جذب کند اتفاقی است که منحصر به لیگ ایران شده 
و  تنها تیم های نظامی ایرانی این اجازه را دارند که ســتاره های ســایر 
تیم ها که به سن سربازی رســیده اند را جذب کند و این اتفاق به نوعی 
اجحاف در حق سایر باشگاه های لیگ برتری است که تیم های نظامی 
این فرصت را دارند که با صرف کمترین هزینه ممکن ستاره های لیگ 
را در اختیار بگیرند، این در حالی است که تیم های دیگر این شرایط را 
 ندارند و مجبور هستند ســتاره های خود را دراختیار تیم های نظامی 

قرار دهند. 
هرچند ماجرای سربازی بازیکنان جوان سالیان درازی است که به یکی 
از بزرگ ترین مشکالت تیم های غیرنظامی تبدیل شده و هنوز راهکار 
مناسبی برای برطرف شدن این مشــکل برگزیده نشده است ولی این 
روزها خبر می رسد که قرار است تغییراتی در این شرایط به وجود آید و 
شیوه جدیدی درسپری کردن دوران خدمت برای بازیکنان اعمال شود.

درهمین راستا شنیده می شــود که امتیاز جذب بازیکن سرباز توسط 
تیم های نظامی لغو شده و دیگر هیچ باشگاهی نمی تواند فوتبالیستی را 

به جای دوران سربازی اش در تیم به کار گیری کند.
در این میان بازیکنانی که ملی پوش هستند و با درخواست سرمربی تیم 
ملی مورد نیاز اعالم می شوند به عنوان نخبه به صورت موقت یا دائمی از 
خدمت معاف خواهند شد و سایر بازیکنان باید طبق عرف رایج خدمت 

خودشان را مثل افراد عادی سپری کنند.
اعمال قانون جدید برای خدمت بازیکنان ســرباز می تواند تاثیرزیادی 
در نقل و انتقاالت لیگ برتر از فصل آینده داشــته باشــد و این به سود 
باشگاه ها و به زیان چند تیم نظامی خواهد بود. از طرفی تالش بازیکن 
 برای رســیدن به پیراهن تیم ملی بیشــتر می شــود که اتفاق خوبی

 است. 

بازیکن پرسپولیس، ساز جدایی کوک کرد

پیشنهاد سردبیر:

چندروز پیش بود که خبر ثبــت ورزش چوگان در 
یونسکو به نام کشــورمان ، موجی از شادی را میان 
اهالی ورزش ایجاد کرد، اما هنوز شیرینی این خبر 
زیر زبانمان مزه نکرده بود که حواشــی فدراسیون 

چوگان، انگشت به دهانمان کرد! 
سال گذشــته بود که وزیر وقت ورزش ، تصمیم به 
پایان دادن بــه تملک خانوادگــی ایلخانی زاده ها 
بر این فدراســیون گرفت و او را به بهانه پاسپورت 

کانادایی اش مجبور به اســتعفا کرد. هرچند ردپای 
ایلخانی زاده بــاز هم در فدراســیون ماند و رییس 
قبلی، معاون امور بانوان خــودش را به میدان آورد 
تا »دکتر گیالنی« با٣٦ سال سن رییس فدراسیون 
چوگان شود. عمر حضور گیالنی در این فدراسیون 
هم اما خیلی زیاد نبود و دوماه پیش بود که رییس 
زن جوان فدراسیون چوگان با حاشیه های فراوان 
اخراج شد. اخراجی که ســر و صدای زیادی هم به 
دنبال داشــت. حاال وکیل گیالني در گفت وگویي 
اختصاصي با یکی از روزنامه های سراسری، ادعاهای 

تــازه ای را در این باره مطرح کرده و مدعی شــده 
که ایلخانی زاده می خواســت کــه او تابع بی چون 
و چرای نظراتش باشــد و قصد دخالت در کارهای 
وکیل گیالنی را داشــته و چون وکیــل گیالنی به 
خواســته های او تن نداده و زیربار وکیل گیالنی در 
پاسخ به این سوال که دقیقا نقش محمدرضا داورزني 
و وزارت ورزش در این اتفاق چه بود گفته: »ایشان 
چندین بار بنده را به دفتر خودش فراخواند و هربار 
مي گفت که اگر استعفا ندهم، عکس هاي خصوصي ام 
در تلگرام منتشر خواهد شد! او عمال بنده را تهدید 
کرد و مي گفت که چرا در عکس هــا حجاب ندارم 
و من هربار توضیح مــي دادم که آن عکس ها کامال 
خصوصي هســتند و بدون اجازه من عکس ها براي 

 شما فرستاده شده، اما او توجهي به توضیحات من 
نمي کرد«.

 محمدرضا داورزنی اما گفته هــای وکیل گیالنی 
را تکذیب کرده و می گوید کــه این اظهارات کذب 
محض اســت. داورزنی دالیل دیگری برای اخراج 
وکیل گیالنی بیان کرده است: »تقاضای برکناری 
ایشان به دلیل سوء مدیریت و عدم رعایت شئونات 
مدیریتی با امضای اعضای مجمع فدراسیون چوگان 
در اختیار ما قرار گرفت و اسناد آن هم موجود است.«

ماجرای انتشار عکس های خصوصی وکیل گیالنی 
و اخراج او از فدراسیون هم شبیه ماجراهای »مینو 
خالقی« منتخب نماینده اصفهان در مجلس شده 

است!

به بهانه ادعاهای مطرح شده رییس سابق فدراسیون چوگان؛
فدراسیون حاشیه ها

اتفاق روز

چرا بهترین بازیکن آسیا 
پرسپولیسی نشد؟

»عمر الخریبین« در حالــی به عنوان بهترین 
بازیکن ســال ۲۰۱۷ 
انتخــاب شــد که 
در  او  موفقیــت 
برابر پرســپولیس 
در نیمــه نهایــی 
لیگ قهرمانان آســیا 
نقش زیادی در این انتخاب 

داشت. 
خریبیــن در دو بــازی رفت و برگشــت برابر 
پرســپولیس ۵ گل به ثمر رســاند. او پیش از 
این و در زمان مربیگری حمید درخشــان به 
پرسپولیس معرفی شد، اما مورد تایید حمید 
درخشــان قرار نگرفت؛ البتــه آن زمان این 

بازیکن یک مهاجم ساده سوریه ای بود. 
حمید درخشــان با تایید ایــن خبر گفت که 
مشکالت مالی آن زمان باشــگاه پرسپولیس 

موجب لغو این انتقال شد.

سوال روز

 میالنی ها اشک »دوناروما« را 
در آوردند 

میالن در جام حذفی اسپانیا به مصاف »هالس 
ورونا« رفت و توانســت با 
ســه گل بازی را به 
سود خود به پایان 

برساند.
هواداران میالن در 
این دیــدار برخورد 
خوبی بــا دورناروما، 
سنگربان جوان تیم نداشتند و با نوشتن دست 
نوشته هایی خواســتار جدایی او شدند.مدیر 
برنامه های این دروازه بــان جوان پیش از این 
اعالم کرده بود کــه او قــراردادش را تمدید 
نخواهد کرد و این باعث شده تا خبرهای زیادی 

درباره جدایی او به گوش برسد.
برخورد تنــد هــواداران میالن بــا دوناروما 
اشــک این دروازه بان را در رختکن درآورد و 
 تالش بونوچــی برای آرام کردنــش فایده ای 

نداشت.

فوتبال جهان

        )مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان - اصفهان(

 کاوه رضایی، بازیکن ایرانی تیم فوتبال شارلروا  گفت: در مدت ٣ 
سال پیاپی، پیشنهاداتی از قطر و چین داشتم،اما هیچکدام مورد 
توجهم نبودند.می خواستم به اروپا بیایم و بختم را اینجا امتحان 
کنم.از وقتی که بچه  بودم، آرزویم بازی در اروپا بود.اینکه بتوانم 
خودم را اینجا بسنجم.در ایران اکنون خیلی از بازیکنان هستند 

که دنبال چنین فرصتی می گردند.

از بچگی آرزوی بازی در اروپا داشتم

09
در ادامه توجه ویژه رسانه های معتبر یونان به ستاره های ایرانی 
شاغل در فوتبال این کشور ســایت SDNA هم در ادامه پوشش 
اخبار نقل و انتقــاالت ژانویه ۲۰۱8 به تفکــرات مانوئل خیمنز 
اســپانیایی روی نیمکت AEK برای تقویت تیمش در راه ادامه 
تاخت و تاز در صدر جدول ســوپرلیگ یونــان پرداخت و انتقال 

مسعود شجاعی به این تیم را قطعی شده دانست.

AEK شجاعی یکی از دو خرید بزرگ زمستانی

07

کی روش کوتاه آمد؛
بازگشت »پیروانی« به تیم ملی

کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
در جریان اردوی ٦ روزه این تیم در دوبی که دی 
ماه سال 9۵ برگزار شد تصمیم گرفت جواد نکونام، 
مارکار آقاجانیان و مهرداد خانبان، دستیاران ایرانی 
اش را از کادرفنی تیم ملی اخراج کند که این امر 
در زمان خودش جنجال هــای زیادی را به وجود 
آورد. جالب اینجاســت افشین پیروانی و محسن 
معتمدکیا که در آن زمــان به عنوان مدیر و مدیر 
رسانه تیم ملی هم فعالیت می کردند با دستور کی 

روش از اردوی یوزپلنگ های آسیا اخراج شدند.
مهدی تاج پس از این اقدام کی روش تالش زیادی 
برای بازگشت مربیان ایرانی انجام داد، اما سرمربی 
تیم ملی تا اتمام رقابت های مقدماتی جام جهانی 
و دو دیدار دوســتانه تیم ملی برابر توگو و پاناما از 
این تصمیم خود کوتــاه نیامد؛البته کی روش در 
هفته های اخیر با حضور مجدد مارکار آقاجانیان و 
محسن معتمدکیا در تیم ملی موافقت کرد تا آنها 
در آســتانه جام جهانی بار دیگر به عنوان مربی 
و مدیر رسانه 
فعالیتشان را 

شروع کنند.

در حاشیه

قهرمانی اصفهان در جشنواره 
فرهنگی ورزشی خواهران بسیجی

چهارمین دوره جشــنواره فرهنگی ورزشی  بسیج 
بانوان کشور از ۱۵ آذر در شهرستان درچه با حضور 
بیش از 4۰۰ ورزشکار برگزار شد. تیم هیئت ورزش 
روستایی استان اصفهان در بخش بازی های بومی 
محلی رتبه نخست این رقابت ها را کسب کرد.تیم 
اصفهان در بازی های بومی محلی در رشته های ٣ 
گانه »حمل مشک، پرتاب وزنه، نشــانه زنی با تیر 
و کمان سنتی« و طناب کشــی مقام نخست و در 
رشته های دارت و هفت ســنگ مقام سوم را کسب 
کرد و در مجموع تیمی عنوان نخست این رقابت ها را 
از آن خود کرد.تیم های یزد و هرمزگان نیز به ترتیب 
سکوهای دوم و سوم این دوره از رقابت ها را تصاحب 
کردند، در این دوره از مســابقات ۲۷ استان حضور 
داشتند. این المپیاد در ٣ بخش هنرهای رزمی و دفاع 
شخصی ویژه خواهران بسیجی، ووشو و مسابقات 
بومی محلی به میزبانی شهر شاهد درچه و میزبانی 
سپاه صاحب الزمان )عج( در ٣ کیفیت مستقل و ٣ 

عنوان مختلف برگزار شد.

حضور بانوی اصفهانی در المپیاد 
شطرنج زیر 16 سال جهان

دبیر هیئت شطرنج اســتان اصفهان اظهار کرد: 
المپیاد جهانی شطرنج زیر ۱٦ سال از ۱9 تا ۲9 
آذر ماه جاری به میزبانــی هند در حال برگزاری 
است.مژگان کریمی افزود: این رقابت ها با حضور 
٣۰ تیم به صورت تیمی و اوپن انجام می شود که 
از ایران 4 شطرنج باز آقا و یک بانو شرکت دارند.
دبیر هیئت شطرنج اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: انوشــا مهدیان از اســتان اصفهان، بانوی 
ایرانی شــرکت کننده در این رقابت هاست.وی 
اذعان داشت: تیم کشورمان با میانگین ریتینگ ۲ 
هزار و 4٦9 بخت دوم قهرمانی این رویداد است.  

منهای فوتبال

طاهری کمر پرسپولیس را 
شکست

بهــروز  رهبری فرد هم به جمع منتقدان  
مدیرعامل پرسپولیس 
پیوســته و گفتــه 
است هر کسی به 
باشگاه می  آید، به 
نوعی کمر این تیم 
را می شکند و طاهری 
هم به ســهم خود این کار را 
انجام داد! او باشــگاه را محروم و بدهکار کرد 
و این همه ابهام هم بعد از جدایی  اش به وجود 

آمد.
 قهرمانی هم کــه ربطی به طاهری نداشــت 
چــون ایــن آقــای طاهــری در دوره قبلی 
مدیریتش بر باشــگاه، داشت با پرسپولیس به 
لیگ یک می رفت. عامــل قهرمانی فصل قبل 
و موفقیت هــای این فصل، شــخص برانکو و 
بازیکنان خوب این تیم اســت. گرشاسبی هم 

تفاوت زیادی با طاهری ندارد.

 انتقاد روز

پیشخوان

منشا: عجله نکنید

ســیروس پورموســوی یکی از مربیانی است که شایعات 
مختلفی درباره او مطرح شده؛ یکی از این شایعات، اعتقاد 
او به پیراهن مشکی است که ســرمربی فوالد عقیده دارد 
این پیراهن برایش خوش شانســی می آورد و به همین 
دلیل او در دیدارهای قبلی تیمش با ایــن پیراهن، کنار 

زمین حاضر شده است.
 موضوعی که باعث شده خبرنگار مهر درباره این مسئله خرافاتی از سرمربی فوالد سوال بپرسد. پورموسوی در 
پاسخ به این شایعه گفته:» من با همین پیراهن مشکی مقابل سه تیم شکست خوردم ولی هیچ کس حرفی 
از رنگ پیراهنم نزد. ما در پنج هفته اول لیگ، هفت امتیاز، در پنج هفته دوم 9 امتیاز و در پنج هفته سوم ۱۱ 
امتیاز گرفتیم و روندمان رو به رشد بود ولی همان موقع حرف و حدیث ها شروع شد. اگر مشکل این پیراهن 

من است که آن را به حراج می گذارم و می فروشم!«

واکنش پورموسوی به شایعات: 

پیراهن جنجالی را  به 
حراج می گذارم

این روزهــا که نیم فصل اول به اتمام رســیده اســت، 
اخباری مبنی بــر جدایی نعمتی به گوش می رســد. 
شماره 88 پرسپولیس به این نتیجه رسیده است که با 
وجود این همه هافبک، برانکو به او بازی نمی دهد. جالب 
آنکه پس از بازگشت فرشاد احمدزاده، سیامک نعمتی 

حتی فرصت بازی به عنوان بازیکن ذخیره را هم پیدا نمی کند! در همین راستا شنیدیم »نعمتی« که از 
نیمکت نشینی مطلق در پرسپولیس خسته شده، از مدیران پرسپولیس خواسته است رضایت نامه اش را 
بدهند تا به تیم دیگری برود و فیکس بازی کند.گویا این درخواست با مخالفت باشگاه پرسپولیس مواجه 
شده است. ظاهرا سیامک نعمتی خواســته که اجازه بدهند قرضی به تیم دیگری برود که هنوز باشگاه 
پاسخی به آن نداده است.از آنجایی که پرسپولیس طبق حکم فیفا از دو پنجره نقل و انتقاالت تابستانی و 

زمستانی محروم است، بنابراین دست این تیم بسته است.

ناراحتی نعمتی از نیمکت نشینی؛

بازیکن پرسپولیس، ساز 
جدایی کوک کرد

عقب نشینی کریمی از 
مناظره تلویزیونی تا مذاکره  

پشت درهای بسته

پــروژه معاوضــه در
 بن بست

 حکایت رهبری فرد از 
معجزات مالی در باشــگاه 

پرسپولیس

توپ و تور

تغییرات جدیدی برای سپری کردن دوران خدمت فوتبالیست ها در راه است؛

ماجراهای سربازی 

زینب ذاکر

سمیه مصور

ود
ه ر

ند
زای

ر/ 
رگ

ی ز
هد

    م
           

         

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2306 | December 16,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



ریسباف؛ نماد تمدن  در دل اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها
خـبر

اعزام ۱۳ برگزیده قرآنی 
اصفهان به مسابقات کشوری 

مدها متان
رییس کانــون های فرهنگی هنری مســاجد 
اســتان اصفهان از اعــزام ۱۳ برگزیده قرآنی 
کانون های این اســتان به مرحله کشــوری 

مسابقات قرآنی مدها متان خبر داد.
حجت االســام رمضانعلی معتمدی، رییس 
کانون های فرهنگی هنری مســاجد اســتان 
اصفهان گفت: مرحله استانی مسابقات قرآنی 
مدهامتان ویژه اعضای کانــون های فرهنگی 
هنری مســاجد در مجتمــع فرهنگی هنری 

صائب برگزار شد.
وی با بیان اینکه برگزیدگان مرحله اســتانی 
هم اکنون در شهر مشــهد مقدس و در مرحله 
کشــوری این مســابقات حضور دارند، اظهار 
داشت: امسال بالغ بر 800 نفر در سطح استان 
اصفهان و شهرســتان در این دوره از مسابقات 
شرکت کرده بودند که ۱50 نفر از این تعداد به 
مرحله استانی راه پیدا کردند و از این میان ۱۳ 
نفر از برگزیدگان در مرحله کشــوری حضور 

یافته اند.
حجت االســام معتمدی با اشــاره به اهداف 
بلند مدت برای این جشــنواره  اظهار داشت: 
امید داریم در ســال آینده مباحــث هنری، 
خوشنویســی، قصه نویســی و تئاتــر به این 
جشنواره اضافه شود و شــور و شوق را بیش از 

پیش در نوجوانان ما ایجاد کند.

 گالیه امام جمعه اصفهان 
از جابه جایی مدیران متخصص

کشور به خاطر اختالفات 
سیاسی هزینه می دهد

امام جمعه اصفهان به مناســبت نزدیک شدن به 
چهلمین سالگرد پیروزی انقاب، به روایتی از رسول 
خدا )ص( اشاره کرد و گفت: خداوند به دو فرشته 
حافظ اعمال مردم فرمان داده است که نسبت به 
بنده من در سنین جوانی ارفاق کنید و چون به ۴0 
سالگی رســید، از آن پس تمام اعمالش را ضبط و 
تثبیت کنید. آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد، 
۴0 سالگی را سال کمال عقل دانست و افزود: اگر 
در این سال ها اشتباه و خطایی صورت می گرفت، 
ممکن بود از ســر جوانی و ناپختگی باشــد، اما با 
نزدیک شــدن به ۴0 ســالگی، انقابمان هم باید 
به بلوغ و کمال برســد و از اقدام به برخی کارهای 
ابتدایی و ناپخته دست برداریم. امام جمعه اصفهان 
تاکید کرد: با وجود گذشت ۴0 سال از انقاب، هنوز 
در کشــور ما با تغییر رییس جمهور همه مدیران 
خرد و کان عوض می شوند و این موضوع، اصا به 
نفع نظام و مردم نیست. وی اظهار داشت: مدیران 
متخصصی که سال ها نظام برای تربیت آنها هزینه 
کرده است، فقط به دلیل اختافات سیاسی جا به 
جا می شــوند و دوباره مدیری جدید و هزینه های 
دیگر برای تجربه های جدید.طباطبایی نژاد در پایان 
تاکید کرد: مردم باید این مطالبه را از مجلس شورای 
اسامی داشته باشند تا قوانین به نحوی تنظیم شود 
که اختاف ســلیقه، به تنهایی نتواند عاملی برای 

جابه جایی مدیران شایسته باشد.

قاب روز ) تشییع پیکر شهیدان تیپ فاطمیون(

در هر استان و منطقه مسائل، مشکات و دغدغه هایی 
وجود دارد که صرف داشتن مسئولیت در آن رابطه 
برای رســیدن به راه حل و خارج شــدن از مسائل 
کفایت نمی کند؛ بلکه یکی از الزامات کار مسئوالن 
در هر حوزه ای آگاهی و اشراف کامل نسبت به مسائل 
منطقه تحت مدیریت اوســت، البته درک مستقیم 
مسائل و مشکات هر منطقه نیز اهمیتی دوچندان 
دارد.اســتان اصفهان در دوره هــای مختلف از ابعاد 
گوناگون صنعتی، اقتصــادی، فرهنگی و اجتماعی، 
یکی از استان های مهم کشور  به حساب می آید که 
مدیران زیادی نیز در سطح ملی تربیت شده در فضای 
این استان هســتند، اما چندی است که در سپردن 
مســئولیت ها در اصفهان شــاهد گزینش مدیران 
غیربومی در رده ها و حوزه های مختلف مســئولیتی 
از فرهنگی، سیاســی و زیست محیطی هستیم.این 
موضوع، سوال بزرگی را در ذهن هم استانی ها ایجاد 
می کند که آیا ظرفیت های انسانی و مدیریتی استان 
اصفهان به پایان رسیده که مسئوالن امر بومی گزینی 
را در امر انتخاب مدیران اصفهانی کنار گذاشته و به 

انتخاب مسئوالن غیربومی رو آورده اند؟ از کنار مسئله 
بومی گزینی هم که بگذریم، بحث حضور مســتمر 
مسئوالن ارشد استانی و شــهری در محل خدمت 
خود اهمیت پیدا می کند؛ مســئله ای که عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشور روز یکشنبه هفته گذشته 
در جلسه ای که با حضور معاونان این وزارتخانه برگزار 
شده بود به آن اشاره و تصریح کرده بود که استانداران، 
فرمانداران و بخشداران طبق دستور رییس جمهور 
ملزم هستند که حتما در محل خدمت خود سکونت 
داشته باشــند و باید دید این مهم چه زمانی عملی 
خواهد شد و برای کسانی که به این دستور روحانی 
عمل نکنند چه تدبیری اندیشیده شده است؟این در 
حالی است که رسول زرگرپور، استاندار قبلی اصفهان، 
به همراه خانواده ساکن اصفهان نبوده و جزو مدیران 
پروازی به حساب می آمد که سفر به تهران جزوی از 

برنامه های ماهیانه و گاهی هفتگی وی بود؛ محسن 
مهرعلیزاده استاندار فعلی اصفهان که در این سمت 
قرار گرفته نیز فعا به تنهایی در اصفهان ســکونت 
دارد و خانــواده اش هنوز به اصفهــان نیامده اند.در 
مورد آخرین وضعیت این مسئله در استان نیز طبق 
بررسی های انجام شده از بین 2۴ شهرستان اصفهان 
که فرمانداری دارند، در ۱۳ شهرستان فرمانداران در 
محل خدمت خود ساکن بوده و ۱۱ فرماندار در شهری 
غیر از محل خدمت خود ساکن هستند. از زبان درصد 
و آمار می شود گفت که کمتر از نیمی از فرمانداران 
اصفهانی و آقای اســتاندار جدیــد در محل خدمت 
خود سکونت ندارند که طبق دستور رییس جمهور، 
اینها نیز باید در محل خدمت خود ســاکن شوند.در 
حال حاضر علیرضا غیور فرماندار اردستان سکونت 
دائمی در این شهر ندارد اما او در این میان تنها نیست 

و مجتبی راعی سرپرســت فرمانداری خمینی شهر، 
محمدحسین نصرتی فرماندار سمیرم، کمال رضایت 
فرماندار فریدن، ناصر اســدی فرماندار فریدونشهر، 
سهراب مظفرنجفی فرماندار نجف آباد، جواد سلطانی 
فرماندار مبارکه، علی رحمانی فرماندار تیران و کرون، 
مهدی اسدپور فرماندار چادگان، علی استوار فرماندار 
خور و بیابانک و ماشاء اله طحانیان زاده فرماندار بوئین 
میاندشت نیز در محل خدمت خود سکونت ندارند.
اما بر خاف ۱۱ فرماندار قبلی، احمد رضوانی فرماندار 
اصفهان، سید حسن شفعتی فرماندار خوانسار، اصغر 
هدایــت فرماندار فاورجان، محمدحســین داراب 
سرپرست فرمانداری شــهرضا، حمیدرضا مومنیان 
فرماندار کاشان، حسین فراست فرماندار گلپایگان، 
سید محسن سجاد فرماندار لنجان، محمود جمالی 
فرماندار نائین، یوسف حسنی فرماندار نطنز، علیرضا 
بصیری فرماندار شــاهین شــهر و میمه، ابوالفضل 
معینی نژاد فرماندار آران و بیدگل، علی اصغر قاسمیان 
فرماندار دهاقان و اسفندیار تاجمیری فرماندار برخوار 

در شهرهای محل خدمت خود سکونت دارند.

با وجود اولتیماتوم وزیر کشور ،دستور روحانی  در اصفهان اجرایی نشده است؛
 مدیران پروازی

مدیــر روابط عمومی ســازمان آتش نشــانی 
شــهرداری اصفهــان در خصــوص اقدامات 
آتش نشــانی در زمینه فرهنگ ســازی اظهار 
داشــت: به منظور فرهنگ ســازی و آموزش 
درباره خطرات گازگرفتگی، از طریق رسانه های 
جمعی اطاع رســانی های عمومی انجام شده 

است.محمد شــریعتی افزود: از دیگر اقدامات فرهنگ ساز انجام شــده، نصب بنر در مقابل ایستگاه های 
آتش نشانی، تکثیر بروشور و CD های آموزشی و نصب پوسترهایی در مورد عائم گازگرفتگی در هزار و 
200 ایستگاه اتوبوس سطح شهر ازطریق تعامل با کمیته فرهنگ شهروندی اصفهان است.وی با اشاره به 
برنامه های آموزشی دو فصل پاییز و زمستان گفت: با همکاری شهرداری در این دو فصل برنامه هایی در 

فرهنگسراهای سطح شهر برگزار می شود.

مدیر عامل سازمان تاکســیرانی شهرداری 
اصفهان، پیرامون بررسی روند از رده خارج 
کردن تاکسی های فرســوده و اجرای طرح 
نوسازی آنها در اصفهان اظهارکرد: در سال 
گذشته 2 هزار دســتگاه تاکسی با عمر ۱0 

سال و باالتر در شهر وجود داشــت که مطابق قانون مشمول سن فرســودگی بودند؛ در این راستا نوسازی این 
خودروها در اولویت اقدامات سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان قرار گرفت. حسین جعفری افزود: برنامه ریزی 
و هدف سازمان تاکسیرانی کاهش عمر ناوگان تاکسی های شهر است؛ به طوری که تا پایان امسال میانگین عمر 
ناوگان را به کمتر از ۷.5 سال برسانیم. وی با اشاره به اینکه در یکسال گذشته بالغ بر ۱۷00 تاکسی پیکان در شهر 
اصفهان به سن فرسودگی رسیدند، گفت: از این تعداد در حدود ۱۴00 دستگاه تاکسی پیکان در قالب نوسازی و 
اسقاط بدون جایگزین از ناوگان تاکسیرانی شهر خارج شده و ۳00 تاکسی پیکان باقی مانده نیز با برنامه ریزی های 

انجام شده تا پایان امسال از چرخه ناوگان تاکسیرانی اصفهان خارج می شود.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی 
شهرداری خبر داد:

فرهنگ سازی گازگرفتگی
در ایستگاه های اتوبوس

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری:

 ۳00 تاکسی از چرخه ناوگان 

تاکسیرانی خارج می شود

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در این کنفرانس، حضورش 
را در اصفهان به عنوان شــهری دارای تمــدن دیرینه و نمونه 
ایرانشهر، خاطره انگیز خواند.وی محور سخنان خود را از تاکید 
بر تغییر رویکرد بنیادین در نگاه به شهرهای ایران شروع کرد و 
راجع به سه موضوع مفهوم انقطاع پس از ورود دنیای مدرنیته 
به ایران و توان علمی ، عملی و برنامه های بازآفرینی شــهری 
برای توسعه پایدار سخن راند.  آخوندی با اشاره به اینکه تمدن 
ایرانی با حفظ هویت خود از اسام استقبال کرده است، چالش 

مهم را رویارویی با دنیای جدید و مدرن عنوان کرد و افزود: ما 
چندان تاب مقاومت نداشته و نتوانسته ایم ایران اسامی مدرن 
را تعریف کنیم و نباید به سادگی از آن بگذریم. وی تصریح کرد: 
آنچه امروز بر سر شهرهای ما آمده، نتیجه بی توجهی به مفاهیم 
نظری و شتابزدگی است. وی با اشــاره به اینکه در نظر پیامبر 
اسام)ص(، اقشار مختلف امت اسامی با یکدیگر یکسان بوده 
و همگی به رسمیت شناخته می شــوند، ضمن ابراز مخالفت 
با یکپارچگی فرهنگی، دل کندن از تاریخ و هویت فرهنگی را 
چالش دیگری عنوان کرد که دنیای مدرن برای ما ایجاد کرده 
است. آخوندی اثبات گرایی افراطی دنیای مدرن و بی توجهی 
به عینیت گرایی را چالشی خواند که هنوز نتوانسته ایم با آن 
مقابله کنیم که نتیجه آن ایجاد شهرهایی با این مشکات است.  
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شهرها را بیانگر خرد یک ملت 
می دانم، وضعیت امروزی شهر اصفهان را نشان دهنده نگرش و 
نتیجه خردجمعی عنوان کرد که اگر از آن غافل بمانیم، جایی 
برای بازگشت نداریم.وی با اشاره به مشکات موجود، نگاه به 
گذشته را عامل ایجاد هیجان و نگاه به آینده را موجب آشفتگی 
دانست.  آخوندی وضعیت ســخت اقلیمی در اکثر شهرها را 

نتیجه عملکرد نادرســت اعام کرد و گفت: ماهیت اغواگرانه 
دنیای مدرن که متکی به قدرت موتور و الکترونیک است، باعث 
شده تا از اقلیم غافل بمانیم؛ ضمن آنکه بارگذاری چندبرابری 
شهر اصفهان، پیامد همین غفلت هاست. وی با اشاره به ظرفیت 
اقلیم و خشکی اصفهان، مشکات مردم شرق اصفهان و دیگر 
مناطق کشــور، کاهش 50 میلی متری باران طی پنجاه سال 
اخیر را ناشی از تغییرات اقلیم، افزایش یک و نیم برابری دما و 5 
برابر شدن تبخیر آب بیان کرد و با تاکید بر نگاه زیست محیطی 
یادآورشد: باید اندیشه، تمدن و فرهنگ ایران شهری را با عنایت 
به محیط زیســت مورد بازبینی قراردهیم؛ زیرا توسعه پایدار 
شهری عاوه بر محیط زیست، باید پاسخگوی هویت تاریخی 
و نوع اقلیم باشــد. وزیر راه و شهرسازی در مباحث عملیاتی و 
اجرایی گفت: هزاران میلیارد دالر برای برنامه های توسعه قبل 
و بعد از انقاب هزینه شده است؛ در حالی که کیفیت زندگی 
مردم تغییری نکرده و هنوز با ۱۴0 هزار مساحت شهری فاقد 
کیفیت مناســب برای زندگی ده میلیون نفر حاشــیه نشین 
و اســکان 9 میلیون نفر در بافت های میانی شهر، با وضعیت 
فرسایشی نامطلوبی مواجه هستیم. وی گفت: در بازآفرینی، 

کوچک ترین کالبد سازمان اجتماعی، محله است و بازآفرینی 
شهرهای ما محله محوری است. آخوندی با بیان آنکه ریسباف 
می خواهد کیفیت محیطی را در اصفهان ارتقا دهد و به عنوان 
یک فضای جاذب برای شهروندان، گردشگران و نمادی برای 
تمدن شهری محسوب شــود، تاکید کرد: مردم اصفهان باید 
به جای پروژه محوری، بــه »محله محــوری« بپردازند. وی 
یکی از محوری ترین برنامه های بازآفرینی شــهری از سوی 
رییس جمهور را عنــوان کرد و افزود: در ایــن برنامه 66 هزار 
هکتار از بافت های شهری ایران توســط ادارات شهرسازی و 
سازمان های مرتبط در تمام شهرها شناسایی شده و اقدامات 
عملی برای آنها تعریف شده است که مستلزم همگرایی است. 
آخوندی با اشاره به رویکرد جدید سیاست گذاری در این برنامه، 
گفت: 500 هزار واحد مسکونی بازسازی و نوسازی می شوند. 
۴0هزار میلیاردتومان شــهرداری ها هزینه می کنند و حدود 
۴0 هزارمیلیارد تومان هم دولت  مستقیما از طریق سازمان ها 
هزینه می کند و همگرایی در این امر، موجب بازآفرینی و ارزش 
افزوده می شود. در این مراسم، آیین رونمایی به صورت نمادین 
از تمبر فراخوان برای احداث کارخانه ریسباف، با حضور وزیر راه 
و شهرسازی، استانداران قبلی و فعلی اصفهان و معاونت های 

وزارت های راه و شهرسازی به عمل آمد.

مراسم رونمایی از فراخوان احداث کارخانه ریسباف، ارزشمندترین میراث صنعتی اصفهان، با حضور وزیر راه و مسئوالن استانی برگزار شد؛

ریسباف؛ نماد تمدن  در دل اصفهان
آیین افتتاحیه هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری و رونمایی از کارخانه ریسباف، ارزشمندترین میراث صنعتی اصفهان، با حضور وزیر راه و شهرسازی و هیئت همراه، مدیران کل راه و شهرسازی شهرستان ها،  فرزانه افسرطه 
نمایندگان مجلس شورای اسامی، استاندار، شهردار و اعضای شورای شهر، همچنین میهمانانی از کشورهای آلمان، چین ، بوسنی سنگال و هند، در محل این کارخانه برگزار شد. مهرعلیزاده استاندار اصفهان در این مراسم، بااشاره 
به اینکه تمدن ایرانی، تمدن دیرپایی است، سابقه تاریخی و فرهنگی مردم شهر اصفهان را قابل توجه خواند و با ابراز تاسف از اینکه عظمت تاریخی و اهمیت  این شهر گاهی به دست فراموشی سپرده می شود، گفت: برگزاری چنین نشست هایی در فرآیند توسعه 
شهری، به حفظ عظمت و شأن تاریخی ما کمک می کند. وی با بیان آنکه رشد نامتوازن شهری و عدم توجه به این موارد، مشکات شهری را افزون تر می سازد، تنها راه برون رفت از این مشکات را توجه به برنامه های راهبردی توسعه پایدار عنوان کرد. استاندار 
انتخاب محل کنفرانس را نشانگر روحیه فرهنگی و کارآفرینی مردم اصفهان دانست و با اشاره به ساخت کارخانه ریسباف در سال ۱۳۱۳ با مشــارکت بخش خصوصی، بیان کرد: سابقه تاریخی این گونه کارخانه ها، نشان دهنده حضور بخش خصوصی در توسعه 
فعالیت های اقتصادی، صنعتی کردن اصفهان و استقرار صنایع نساجی پیشرفته در این شهر است که همچنین در تجانس با رشد و توسعه عمرانی شهر است. استاندار اصفهان رشد فعالیت های صنعتی در اصفهان را در همین راستا خواند و افزود: این فعالیت ها 

به خوبی در بدنه اجتماعی این شهر شکل گرفته و از سوی مردم با استقبال خوبی مواجه شده است.

قدرت ا... نوروزی شــهردار اصفهان، با 
مغتنم شمردن دومین ســفر وزیر راه 
و شهرســازی به اصفهان طــی دوماه 
مسئولیت خود، آن را مایه نتایج مثبت 
برای اصفهان ارزیابی کرد. وی انتخاب 
محل برگزاری هفتمیــن کنفرانس را 
تداعی کننده بخشــی از اصفهان بیان 
کرد که بخشی از میراث نه چندان دور 

اصفهان در آن استقرار یافته است.
وی گفت: در صــورت صاحدید مقام 
وزارت برای واگذاری این مکان به شهرداری اصفهان، طرحی زیبا و متناسب با فضای 
شهری بر مبنای نیازهای تاریخی اصفهان، با نظر فعاالن رشته های عمران، معماری 
و موزه تهیه می گردد که محلی برای خدمت رسانی به شهروندان و گردشگران باشد. 
وی افزود: توسعه پایدار شهری، حقوق شهروندان و آموزش در دنیای مدرن و رشد بی 
رویه شهرها، تبعاتی را برای محیط اجتماعی، زیستی و فرهنگی ایجاد کرده است که 
امروزه عوامل اصلی ناپایداری در شهرها محسوب می شوند؛ لذا اگر توسعه پایدار تحقق 
نیابد، نابسامانی های زیادی شهرها را تهدید می کند. شهردار اصفهان، تعریف توسعه 
پایدار را تامین نیازهای نسل فعلی و توجه به نیازهای آیندگان عنوان کرد که موجب 
ارتقای کیفیت متداوم زندگی شهروندان در حال و آینده باشد. وی با تاکید بر استفاده 
از منابع تجدیدپذیر مانند انرژی های پاک خورشیدی، تهویه هوا و گسترش فضای سبز 
خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری های نوین ، تغییر ساختار و استفاده از امکانات بدون 
توسعه اقتصادی غیرممکن است. همچنین جامعه ای آرام همراه با آسایش و امنیت، 
در گرو توســعه پایدار تحقق می یابد. شــهردار اصفهان اظهار کرد: توسعه فرهنگی، 
اجتماعی و زیستی باید در راستای حفظ ارزش های فرهنگی باشد که مستلزم افزایش 

مشارکت و آگاهی شهروندان است.

تحمیل صنایع چندین برابر ظرفیت اقلیم اصفهانریسباف به شهرداری اصفهان واگذار شود

 مهندس غامی، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و 
رییس کمیته سیاست گذاری کنفرانس گفت: امروزه ، شهرها 
نیازمند برنامه هایی هستند که بتوانند پاسخگوی نیازهای 
شهروندان باشند. در شهرهایی که در ابتدایی ترین نیازهای 
شهروندان مثل آب و هوا دچار مشکل شده اند، تغییر فضای 
شهری و خارج شدن از ساختار، نشاط و شادابی شهروندان را 

تهدید کرده است و با اســتفاده از عناوینی همچون توسعه 
پایدار، پروژه هایی را به شهرها تحمیل کرده ایم که با اجرای 
آنها، موانع بیشــتری را در مقابل توســعه پایدار به مفهوم 
واقعی ایجاد کرده ایم. وی با ابراز تاسف از اینکه حس تعلق 
شهروندان به شهر تضعیف شده است، افزود: سکونتگاه های 
شــهروندان، به انبار کاال و جایگاه انسان به یک کاال تقلیل 

یافته است. وی با اشــاره به پیگیری در برگزاری هفتمین 
کنفرانس بین المللی توســعه پایدار و عمران شــهری، از 
تشکیل سه کمیته علمی، اجرایی و سیاست گذاری خبر داد 
که در 6 محور به جمع بندی رسیده اند. غامی، نقش معماری 
و شهرسازی در توســعه پایدار )که ضرورت شهرسازی به 
عنوان مقدمه ای برای تامین نیازهای امروزی شــهروندان 
باشــد(، نقش حمل و نقل یکپارچه و جلوگیری از توسعه 
حومه شــهرها، نقش مدیریت منابع آب در توسعه پایدار، 

نقش اقتصاد شهری و مدیریت سرمایه ها و مهم ترین محور 
کنفرانس، نقش بازآفرینی شهری در توسعه پایدار شهری را 

به عنوان این شش محور اعام کرد. 
وی انتخــاب محل کنفرانــس در کارخانه ریســباف را به 
منظور گرامیداشت کارگرانی که در این محل به کار و تولید 
می پرداختند، عنوان کرد و افزود: این کارخانه به وســعت 
6۷هزار مترمربع با اعتبار 20۷ میلیارد تومان، در تملک اداره 

راه و شهرسازی درآمد.

سکونتگاه های شهری اصفهان را  در حد انبار کاال تنزل داده ایم 
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خانواده  من هیچ وقت پول نداشــت و همه چیز 
به سختی به دست می آمد. زمانی که من موفق 
نشدم هزینه ها ی زندگی را پرداخت کنم، همسر 
سابقم من را از خانه بیرون کرد. آخرین سرمایه 
گذاری های پرخطری که انجام دادم، به شدت 
شکســت خوردند و مجبور شــدم برای تامین 
هزینه های مدرســه  فرزندم خانه  ساحلی ام را 
بفروشم. چه زمانی قرار اســت برای من اتفاق 
خوبی بیفتد؟ کی قرار است من میلیونر شوم؟ 
اینها داستان  هایی بود که مشتری ام برایم تعریف 
می کرد. من به او گفتم: »شــما برای چیزهایی 
که ندارید کارهای بسیار زیادی انجام می دهید. 
هنگامی که روی نداشته هایتان تمرکز می کنید، 
تنها باعث می شود که بیشتر آن را نداشته باشید. 
این قانون جذب است: روی هر چیزی که تمرکز 
کنید، گســترش پیدا می کنــد. درنتیجه اگر 
می خواهید چیزی را از زندگی تان حذف کنید، 
روی آن تمرکز نکنید.« او از من پرسید: »چگونه 
وضعیت مالی ام را نادیده بگیرم؟« در پاسخ به او 
گفتم: »تو این کار را نمی کنی و حتی نمی توانی 
چنین کاری انجام دهی، چراکه این قوی ترین 
فکری است که در سرت پرورش می دهی. سعی 
نکن آن را نادیده بگیری، بلکه تالش کن آن را 
با اندیشــه ی دیگری جایگزین کنی.«  اگر یک 
اندیشه باعث می شود که احســاس بدی پیدا 
کنی، آن را با اندیشــه  دیگری جایگزین کن. او 
گفت: »آیا از من می خواهید وانمود کنم که فرد 
ثروتمندی هستم؟ واقعا چنین انتظاری دارید؟«

با لبخند به او پاســخ دادم: »در واقع درســت 
حدس زده ای. کافی است که قوانین این بازی 

را بیاموزی.«
قوانین جذب ثروت

۱. سخت کوشــی و مصمم بودن اهمیت بسیار 
زیادی دارد، اما این فقط نیمی از معادله است

اگرچه سخت کوشــی یکی از عوامل موفقیت 
اســت، اما به تنهایی کافی نیســت، باید کاری 
کنید که تالش تان به خوبی جواب بدهد. شــما 
مســئول این هســتید که خودتان را در مسیر 
رویاهایتان قرار بدهید و برای رســیدن به آنها 
تــالش کنید. تــالش بخش بســیار مهمی از 
معادله  شماست، اما همه آن نیست. نه تنها الزم 
است برای پول درآوردن سخت کار کنید، بلکه 
باید بدانیدکه شایسته  رسیدن به آن نیز هستید.

مهارت زندگی

 جذب ثروت
 با ۶ قانون طالیی!

حسد بانوان  
 ابن ابی لیلی، قاضی زمــان منصور داونیقی بود. منصور گفت: بســیار 
قضایای شنیدنی و عجیب نزد قضات می آورند، مایلم یکی از آنها را برایم 
نقل کنی. ابن ابی لیلی گفت: روزی پیرزنی افتــاده نزدم آمد و با تضرع 
تقاضا می کرد از حقش دفاع و ستمکار را کیفر  کنم. پرسیدم از چه کسی 
شکایت داری؟ گفت: دختر برادرم، دستور دادم او را احضار  کردند؛ وقتی 
آمد، زنی بسیار زیبا و خوش اندام بود،  علت شکایت را پرسیدم و او اصل 
قضیه را به این ترتیب تعریف کرد: من دختر برادراین پیرزن هستم. پدرم 
در کودکی مرد و همین عمه مرا بزرگ کرد و با رضایت خودم مرا به ازدواج 
مرد زرگری  در آورد.  زندگی بسیار راحت و عالی داشتم، تا اینکه عمه ام بر 
زندگی من حسد ورزید و دختر خود را می آراست و جلوی چشم شوهرم 
جلوه می داد تا او را فریفت. همین عمه ام شرط کرد در صورتی دخترش 
را به شوهرم می د هد که اختیار من از نظر نگهداری و طالق به دست او 
باشد، شوهرم هم قبول کرد. مدتی گذشت عمه ام طالق مرا گرفت  و از 
شوهرم جدا شدم. دراین ایام شوهر عمه ام در مسافرت بود از مسافرت 
بازگشت و نزد من آمد و مرا دلداری می داد . من هم آنقدر خود را آراستم 
و ناز و کرشمه کردم تا دلش را دراختیار گرفتم، تقاضای ازدواج با من را 
کرد. گفتم: راضیم به این شرط که اختیار طالق عمه ام در دست من باشد، 
قبول کرد . بعد از عقد عمه ام را طالق دادم و به تنهایی بر زندگی او مسلط 

شدم مدتی با این شوهر عمه ام به سر بردم تا از دنیا رحلت کرد.
روزی شوهر اولم پیش من آمد و اظهار تجدید ازدواج 

را کرد. گفتم: من هم راضیم اگراختیار طالق 
دختر عمــه ام را به من واگــذاری ، او قبول 
کرد دو مرتبه باشــوهراولم ازدواج کردم و 

داشتم دختر عمه ام چون اختیار 
ا  طالق ر نیز 

دادم .

باغ 
کاغذی

 رمان» کمیک استریپ های شهاب« اثر علی آرمین از سوی نشر               
کتاب جمکران راهی بازار کتاب شد. شهاب، طلبه ای است که به 
اقتضای طلبگی و عالقه اش، باید برای تبلیغ دین، به منبر برود، 
اما هروقت می خواهد برای جمعی صحبت کند دچار لکنت زبان 
شدید می شود و از ادامه سخنرانی باز می ماند از طرف دیگر، پدر 
شهاب که با طلبه شدن پسرش مخالف بوده با مشاهده ناتوانی او 
در منبر رفتن، طلبه شدن او را هم بی نتیجه یافته است و بهانه  
دیگری برای سرزنش کردن شهاب پیدا کرده است. اما آیا  ادای 

دین طلبگــی و انجام وظیفه فقط در منبر رفتن و ســخنرانی 
خالصه می شود؟

  در بخشی از کتاب آمده اســت:» آن روز غروب دلم شکست. 
لپ تاپ تمام غصه ام نبود. قلبش تیرهای زیادی خورده بودم و 
این آخری کارم را تمام کرد. نمازم را با هق هق گریه ای که شبیه 
سکسکه بود، خواندم دیگر از همه چیز خسته شده بودم. تصمیم 
خود را گرفتم. باید از این خانه مــی رفتم. هر گوری می رفتم، 

برایم بهتر از آنجا بود ...« .

کمیک استریپ های 
شهاب 

حسد

راگبی زیر آب
بـازی راگبـی زیـر آب در یک اسـتخر شـنا به عمـق چهار 
متر انجـام می شـود. هر تیـم آن شـامل ۱۱ بازیکن اسـت 
که سـعی می کنند توپ سـنگین را به دروازه طرف مقابل 
بزننـد. هـر دروازه در تـه اسـتخر نصـب شـده اسـت. این 
ورزش یک بـازی هیجان انگیز اسـت و هیـچ قانون خاصی 
به جز قانـون جاذبه بـر آن حکـم نمی راند؛ بنابرایـن برای 
راه یافتـن بـه آن ممکـن اسـت الزم نباشـد شـما حتمـا 

شـرایط خاصی داشـته باشـید.
لیگ سنگ، کاغذ، قیچی در آمریکا

حتما تعجـب می کنید. همان بازی سـنگ، کاغـذ، قیچی 
خودمان اسـت که در آمریکا باب شـده اسـت. در لیگی که 
در سال ۲۰۰۶ در الس و گاس آمریکا برگزار شد، ۲۵۷ نفر 
از سراسـر آمریکا شـرکت داشـتند و جایزه ای معـادل ۵۰ 
هزار دالر به نفر برنـده داده شـد. درباره اینکـه قوانین این 
بازی چه هسـتند و چـه کسـانی می توانند در آن شـرکت 

کنند، اطالعات بیشـتری بـه دسـت نیاورده ایم.
ماراتن انسان - اسب در ولز

مسـابقه مشـهوری در ولز وجـود دارد که ماراتن انسـان-
اسـب نامیده می شـود. هـدف از ایـن ورزش، فائـق آمدن 
بر قـدرت اسـب های انتخـاب شـده ای اسـت کـه در کنار 
ورزشـکاران می دونـد. طـول زمیـن مسـابقه ۳۵ کیلومتر 
اسـت که در تمام طـول آن پسـتی و بلندی هـای طبیعی 
وجـود دارد که هم تحمل انسـان و هم تحمل و اسـتقامت 
اسب برای گذشـتن از آنها مهم اسـت. تنها تفاوت موجود 
در طول مسـابقه گذشـتن از یک منطقه جنگلی است که 
انسـان دونده می توانـد از البـه الی درختان آن بگـذرد اما 
اسـب دونده باید آن را دور بزنـد. هدف نهایـی این ورزش، 
زودتر گذشـتن از خط پایان اسـت. ممکن اسـت انسان در 
مبـارزه پیروز شـود و یا اسـب؟ شـما چـه فکـر می کنید؟ 
اگـر بدانید کـه جایزه این مسـابقه مبلـغ زیادی اسـت که 

هر سـال در حـال اضافه شـدن اسـت چطور؟

عجیب ترین ورزش های دنیا!)2(
دانستنی ها

حرف حساب

 آمده ایم که زندگی کنیم
 تنهــا بایدبدانی ، آنچه موجب ایجــاد انگیزه در 
دنیا می شود، جســت وجوی لذت نیست، بلکه 
صرف نظر کردن از چیزهایی اســت که در ظاهر 
بسیار مهم به نظر می رســند.  فرزندانی که برای 
خوشحال کردن پدر ومادر از رویاهایشان صرف 
نظر می کنند و پدر و مادری که برای خوشــحال 
کردن فرزندانشــان اززندگی کــردن صرف نظر 

می کند.
 »در یازده دقیقه«
پائولو کوئلیو

اقدام خارق العاده زن چینی

یک زن چینی مبتال به بیماری ALS به تازگی موفق شــده است که 
خودنوشت یا اتوبیوگرافی اش را بنویسد.

از آنجا که در این بیماری، عضالت به تدریج فلج می شــوند، این زن 
نمی توانست به صورت معمول کتاب خود را بنویسد، به همین خاطر 
او از ماشینی استفاده کرد که متوجه حرکت کره چشم می شد و پلک 

زدن های هدفمند او را به او کاراکترهای زبان چینی، تبدیل می کرد.
در سال ۲۰۰۳ تشــخیص داده شــد که خانم ژانگ ژنهوی از استان 
چنگدوی چین، مبتال به ALS شــده است، او از ســال ۲۰۰۶ برای 
حرکت از صندلی چرخدار استفاده می کرد. کتاب ۱۵۰ هزار کلمه ای 

او در مورد خاطرات کودکی و نیز پیکار او با بیماری اش است.
او و شوهرش حاال پنج هزار جلد از این کتاب را چاپ کرده اند و مقامات 
محلی هم ترتیب انتشار ۱۸۰۰ نســخه دیگر را داده اند. هدف نهایی 
این بیمار این است که 
از سود ناشی از فروش 
کتــاب، ۶ دســتگاه 
تنفس مصنوعی برای 

بیماران ALS بخرد.

جدول شماره 2306

افقی
۱- شکم بند طبی - سازش و توافق - مقابل 

میزبان
۲- لجوج - نشیمنگاه چهارپایه - کام دهان

۳- سالن نمایش فیلم - جاودانه و همیشگی 
- شجاع

4- زاویه ای که هر امتداد با امتداد شــمال به 
جنوب می ســازد - رو به آن نماز می گزاریم 

- حمام
۵- گیاه - با ارزانی در ستیز است

۶- ابزار و وســایل - از لــوازم التحریر - برای 
محافظت از سرما به پیشانی می بندند

۷- سالح بومیان اســترالیا - آرامگاه - دو زن 
با یک شوهر

۸- سیلی - مدرکی دال بر گذراندن یک دوره 
تحصیلی - راز

9- یار رامین - قصد شده - بهره مند
۱۰- مخفی و پوشــیده - رجحان و برتری - 

رختشوی
۱۱- خالق و آفریدگار - از اصول دین اسالم

۱۲- ویزا - ریز نمرات - بینایی

۱۳- از الفبای یونانی - وضعیت ماه در سه شب 
آخر ماه های قمری - کوه همدان

۱4-  ضمیری انگلیســی - محل نشستن - 
خواهش

۱۵- از خود گذشته - دارای دو جهت - هزار 
کیلو

عمودی
۱- مو طالیی - پشت سر هم

۲- از فرشتگان شب اول قبر - پرونده - زاینده
۳- رمان جاودانه »شولوخف« روسی - کسانی 

که از نسل علی )ع( هستند
4- تکیه کالم خودستا - عظیم - جهالت

۵- راستی - دلسردی - چیز
۶- از نهاد خســته برآید - انسان های آفریده 
شــده خداوند - تن ... شریف اســت به جان 

آدمیت
۷- همدم - حماسه سرای نامی یونان باستان 

- ستایش
۸- بیماری تیفوئید - تشخیص دادن - خاتون

9- کشور عجایب - ســر را به تنه متصل می 
کند - نگهبانی

۱۰- غیر از مورد قبلی - کاغذ خرید - ضمیر 
غایب

۱۱- گالبــی - هدایــت کننــده - دارای 
ویژگی های دالورانه

۱۲- رودی در افغانستان - همه با هم - پارچه 
کهنه

۱۳- شک و گمان - مراسم گرامیداشت یاد و 
خاطره کسی

۱4- صدمه - تازه ساخته شــده - هر شاخه 
خاص از تولید

۱۵- شــهر آذربایجــان غربــی - راهی در 
بزرگراه ها که مسیر اصلی را عوض می کند
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ابزار مخصوص پدرهای ماجراجو!

با بچه دار شــدن همه زندگی والدین تغییر می کنــد. انجام کارهای 
مهیجی مانند اسکیت گاهی در شمار آرزوهای دست نیافتنی والدین 
قرار می گیرند، اما اگــر بتوان کارهایی مانند اســکیت، پیاده روی و 
گذراندن وقت مفید با کودک را با هم ترکیب کرد، چطور؟ باید گفت 
چنین روشــی وجود دارد و در قالب Longboardstroller عرضه 
می شــود. Longboardstroller تنها یک طرح مفهومی بود. اما 
اکنون محصول نهایی آن وارد بازارها شده است. این محصول توسط 
Quinny ساخته شده که درواقع متخصص ساخت محصوالتی برای 
زندگی والدین در نواحی شهری می باشد و درواقع یک کالسکه کودک 
 Longboardstroller.متصل به جلوی یک اسکیت بورد می باشد
که با نام های تجاری Tracker، ABEC11 و HLC عرضه می شود، 
برای کمک به والدین در حرکت سریع تر به همراه کودکانشان طراحی 

شده است. 
این محصول همچنین هم 
برای کودک و هم والدین 
لذت و هیجان را به دنبال 

دارد.

  قاب روز

بندر توریستی در نروژ

سیره بزرگان
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