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سیاست گذاری های غلط فرهنگی و اقتصادی، استان را به سمت کاهش جمعیت هدایت کرد؛

اصفهانپیرمیشود
8

فراموشیبویُگلوطعمِگل
کودکان اصفهانی، پاساژها را بیشتر از پارک می بینند؛

5

کارگران اصفهانی، تشنه امنیت شغلی
حمایت از تولید ملی یعنی حمایت از کارگران این مرز و بوم؛
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گرانی گوشت ارتباطی با اصفهان ندارد
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز استان:
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98 درصد اهدا کنندگان خون، مردان هستند
مدیرکل انتقال خون استان:
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جایگزینیکیسههایپارچهای
طرحیموفقدربازارهایکوثر

نقشجهان،چوگانرا
زندهکرد
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 درختان کهن اصفهان
 در آستانه نابودی
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    رونق ورزش های بومی و محلی همراه
 با طنین بهاری؛  
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امام جمعه اصفهان:

دولتبحرانآب
دراصفهانراجدیبگیرد

امام جمعه اصفهان گفت: دولت باید بحران آب در استان اصفهان 
را جدی گرفته و از اقدامات و طرح های ارائه شده برای تامین آب 
در بخش های مختلف حمایت کند.آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد در 

دیدار با مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و...

انجام 1343 پرواز در فرودگاه 
اصفهان طی تعطیالت نوروز
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دسترســی به آب هــای آزاد و گســترش تجارت با 
کشورهای منطقه و فرامنطقه ای از زمینه های توجه 
اقتصادی و توسعه ای به این ســواحل است؛ از نگاه 
دفاعی و نظامی نیز سواحل مکران مزیت های بسیاری 
دارد که می تواند ایران را به عنوان قدرت فرامنطقه ای 
معرفی کند. شاید یکی از اصلی ترین خأل های دفاعی 
و امنیتی ایران عدم توجه به سواحل مکران و دریای 
عمان در چند دهه گذشــته بوده است. پیش از این 
دریادار حبیب ا... ســیاری، فرمانده نیروی دریایی 
ارتش نیز از عدم استفاده درســت از این مناطق به 
عنوان یک منطقه حیاتی و امکانی استراتژیک انتقاد 
کرده بود  . در چند سال اخیر با توجه به ناامنی منطقه و 
تنش های زیاد کشورهای حاشیه خلیج فارس و نقش 
مهم و استراتژیک ایران در این آب ها کشور نیاز دارد تا 
با تقویت توان دفاعی در همه مرزها و تاسیس و تامین 
تجهیزات دفاعی توان مقابله ای خود در برابر هر گونه 
رخدادی را در منطقه باال ببرد. این مسئله ای است که 
در دیدار دیروز  سردار غالمعلی رشید، فرمانده قرارگاه 
مرکزی خاتم االنبیا )ص(با فرماندهان نیروی دریایی 
ارتش و سپاه عنوان شد : منطقه خلیج فارس و دریای 
عمان جایگاه ویژه ای در سیاست های دفاعی - امنیتی 
جمهوری اسالمی ایران دارد. بنابراین ایران باید ضمن 
رصد هوشیارانه رخدادها و تحوالت آنها را مدیریت 
کرده و همچنین در برابر حوادث پیش بینی نشده و 
تاثیر آن بر گسترش رویارویی ها آماده باشد. با توجه 

به تحرکات و تدارکات نظامی گســترده کشورهای 
منطقه و ایجاد مسابقه تســلیحاتی میان کشورهای 
خلیج فارس و راهبردی که از ســوی ســردار رشید 
»دفاعی - بازدارنده« از طریــق »حضور همه جانبه 
و فعال«  عنوان شده اســت ایران نیازمند گسترش 
راه های دسترســی و ایجاد نیازهای استراتژیک در 
مناطقی مانند سواحل مکران اســت. از سوی دیگر 
این سواحل با توجه پتانسیل های اقتصادی به جهت 
نزدیکی به هند و پاکســتان هم مــی تواند به عنوان 

ابزاری ژئواستراتژیک مورد بهره برداری قرار بگیرند. 
امنیت و حضور مقتدر ایران در این سواحل می تواند 
رغبت سرمایه گذاران  بین المللی برای حضور در این 
مناطق و اجرای طرح های عمرانی و تجاری را بیشتر 
نماید. به نظر می رسد سواحل مکران در سال جدید 
به محور اصلی تقویت قــدرت دفاعی و امنیتی ایران 
بدل شود. این مساله به خصوص پس از ابالغ سیاست 
های کلی برنامه ششم توسعه و تاکید بر توسعه اقتصاد 
دریایی جنوب کشــور در محور چابهار - خرمشهر با 

تأاکید بر ســواحل مکران جدی تر دنبال می شــود 
ضمن اینکه دولت نیز در الیحه بودجه سال 97 برای 
توسعه سواحل مکران و تقویت نیروی دریایی ارتش 
 960 هزار میلیون ریال)96 میلیارد تومان( را در نظر 
گرفته است. تقویت حضور پر رنگ ایران در سواحل 
مکران عالوه بر تامین امنیت اقتصــادی برای روی 
آوری کشورهایی مانند ژاپن و هند می تواند حضور 
ایران و رصد امنیتی و دفاعی ایران در خلیج فارس را 

بی رقیب نماید.  

 تدابیر امنیتی در انگلیس
 تشدید شد

 در پی وقوع چندین مورد حمله با چاقو به مردم در 
انگلیس، تدابیر امنیتی در این کشور به ویژه شهر 
لندن افزایش یافته اســت.قرار است ۳00 مامور 
پلیس به نقاطی از شــهر لندن که شــاهد جرایم 
خشونت باری بوده اند اعزام شوند.این اقدام پلیس 
انگلیس در پی افزایش میزان حمله به شهروندان 
انگلیسی انجام می شود. طی چند روز گذشته در 
شهر لندن شش نفر در تیراندازی ها و چاقوکشی ها 
کشته شده اند. در سه ماهه اخیر، ۵۲ نفر در مناطق 
مختلف لندن کشته شده اند که این باعث نگرانی 
شــدیدی در باره امنیت شــهر و افزایش جرایم 

خشونت بار شده است. 

دعوت از قطر برای شرکت در نشست 
سران عربی در ریاض؛

قطر به دامان اعراب بازمی گردد
 ســخنگوی وزارت خارجه قطر از دریافت دعوت 
رســمی برای مشــارکت دوحه در نشست سران 
کشــورهای عربی در ریــاض خبــر داد. ، »لولوه 
الخاطر«، ســخنگوی وزارت خارجه قطر( اعالم 
کرد که دوحه دعوت رســمی برای مشارکت در 
نشست سران کشورهای عربی در ریاض را دریافت 
کرده است.وی در ادامه بدون اشاره به نام نماینده 
قطر در این نشست عنوان داشــت: دوحه در این 
نشست شرکت خواهد کرد.پیش تر عادل الجبیر 
وزیر خارجه عربســتان از برگزاری نشست سران 
کشــورهای عربی در ریاض به جــای امارات بنا 
به درخواســت امارات خبر داده بود. این نشست 
نخستین نشست ســران عربی بعد از آغاز بحران 
منطقه خلیج فــارس میان قطر و چهار کشــور 

عربی است.

آمریکا 38 فرد و نهاد روس را 
تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا ۳8 فرد و نهاد روس، از 
جمله مقامات سیاسی و رهبران تجاری قدرتمند 
این کشور را در لیســت تحریم های خود قرار داد 
دراین لیست نام 7 تاجر قدرتمند و همچنین 17 
مقام سیاسی روس و همچنین برخی از مشاوران 
نزدیک پوتین رییس شــرکت گازپروم  و رئیس 
کمیته روابط خارجی شورای فدراسیون روسیه، 
رییس مرکز مطالعات اســتراتژیک روسیه دیده 
می شود. بنابر گزارش ها، اولگ دریپاسکا میلیاردر 
روســی که با پائول مانفــورت از مقامات کمپین 
انتخاباتی ترامپ مرتبط بود نیز در لیست تحریمها 
دیده می شود. تنش در روابط میان آمریکا و روسیه 
بعد از مساله سرگئی اسکریپال جاسوس روس که 
در انگلیس هدف حمله با گاز ســمی قرار گرفته 

تشدید شده است.

نخست وزیر ژاپن در بغداد 
رسوایی به بار آورد

در حالی که هنوز ســرانجام پرونده ارزان فروشی 
زمین در ژاپن که پای نخســت وزیر و همسر وی 
نیز به آن باز شده است مشــخص نیست این بار 
موضوع عملیات پنهانی نظامیــان ژاپن در عراق 
باعث رسوایی جدید »شینزو آبه« نخست وزیر این 

کشور شده است.
تازه ترین گزارش ها نشــان می دهد پنهانکاری 
وزارت دفــاع و دولت ژاپــن در خصوص منطقه 
عملیاتی نظامیــان ژاپنی در عــراق باعث انتقاد 
گسترده از دولت این کشور شــده است.گزارش 
ها حاکی اســت وزارت دفاع ژاپن درباره برخی از 
مناطق عملیاتی و استقرار نیروهای ژاپنی سهل 
انگاری کرده و حاضر به اطالع رسانی نشده است.
بر اساس قانون اساسی ژاپن، نیروهای نظامی این 
کشور نباید در یک کشور دیگر دست به عملیات 

رزمی و جنگی بزنند.

خط امنیتی ایران در جنوب تقویت می شود

توجه ویژه به سواحل جنوبی کشور و قابلیت های امنیتی و دفاعی که در دو دهه اول انقالب از آنها غفلت شده بود مانند سواحل مکران از چند سال 
گذشته با تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفته است. 

هشدار آیت ا...مکارم شیرازی 
نسبت به اجرای سند 2030 

یکی از مراجع تقلید گفت: اخیرا شنیده شده 
که مســئله تعلیمات قرآنی در کتب درسی 
کاهش پیدا کرده اســت، اگر دســت هایی 
می خواهند ســند ۲0۳0 را اعمال کنند باید 
هوشیار باشیم و مقابله کنیم، نباید اجازه داد 
مسائل قرآنی در دروس مدارس کاهش پیدا 
کند. آیت ا... مکارم شــیرازی در این زمینه 
تصریح کردند: گروهی از وهابیون هنوز هم 
این شبهه دروغین را تکرار می کنند، باید از 
این فعالیت ها خبررسانی کامل شود تا همگان 
بدانند که بزرگ ترین مسابقات قرآنی در ایران 
برگزار می شود اما باید آن را به اطالع همگان 
رسانید زیرا اطالع رسانی امروز نقش مهمی 
دارد. امیدواریم همه در این گونه مســائل به 
هوش باشند و ســازمان اوقاف بررسی دقیق 

کند.

در مورد پیام رسان های داخلی؛ 
جهرمی به مجلس گزارش 

می دهد
 نایب رییس کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس از دعوت محمدجواد آذری جهرمی 
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات به 
کمیسیون متبوع خود خبر داد.رضا علیزاده، 
نایب رییس کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس ، در این رابطه گفــت: از نظر ما پیام 
رســان های داخلی باید راه اندازی و تقویت 
 شــوند، تصمیمی هم که برای تلگرام گرفته 
می شــود، در کمیســیون صنایع و معادن 

بررسی خواهد شد.
 علیزاده خاطرنشــان کرد: در این جلســات 
حتما از وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات 
دعوت خواهد شــد تا گــزارش دهد که چه 
اقداماتی برای ســاماندهی پیام رسان های 
داخلی و تقویت و به روز رســانی آنها صورت 

گرفته است.

دولت زیر تیغ نظارتی 
دیوان محاسبات 

 دیوان محاســبات کشــور طــی نامه های 
جداگانه ای به سازمان های تحت حسابرسی، 
اســتفاده از کاالی ایرانی را یکــی از اولویت 
های حسابرســی دیوان محاســبات کشور 
در ســال 1۳97 اعالم کرد. در ایــن نامه ها 
اســتفاده از کاالی ایرانــی در جهت تاکید 
رهبری در استفاده از محصوالت ایرانی یکی 
از اولویت های حسابرســی دیوان محاسبات 

کشور در سال 1۳97 اعالم شده است.  

شبکه ملی اطالعات از 
حمالت سایبری در امان ماند

در پی حمله سایبری گسترده به برخی مراکز 
داده کشــور و از کار افتادن شــمار زیادی از 
سایت های ایرانی وزیر ارتباطات در توییتی  
عنوان کرد :هسته شــبکه ملی اطالعات در 
شــرکت ارتباطات زیرســاخت و نیز شبکه 
اپراتورهای موبایل به دلیل توجه به هشدار و 
انجام اقدامات از حملــه در امان بوده اند. وی 
عنوان کرد: حدود ۳۵00 مسیریاب از مجموع 
چند صد هزار مسیریاب شبکه کشور متاثر از 
حمله شده اند؛ عملکرد شــرکت ها در دفع 
حمله و بازگردانی به شــرایط عادی مناسب 

ارزیابی شده است. 
در پی این حمله ها انتقاداتی نسبت به ضعف 
در اطالع رســانی مرکز ماهر به شرکت ها و 
نیز ضعف در پیکره بنــدی مراکز داده مطرح 

شده است. 
گفتنی اســت؛ ضعف امنیتی در سرورهای 
سیســکو دلیل این حمله اعالم شده است؛ 
اشکالی که فقط شــامل ایران نبوده و برخی 
سرورها در سایر کشورها را هم دچار مشکل 

کرده است.

واعظی
رییس دفتر رییس جمهوری:

تکذیب

»محمدجواد کولیونــد« نماینده مــردم کرج در 
ادوار نهم و دهم با اشــاره به اینکه اغلب ســواالت 
نماینــدگان در مجلــس فراگیــر و فراجناحــی 
نیســت گفت: ســوال کــردن یکــی از ابزارهای 
نظارتی دقیق نهاد قانون گذاری کشــور اســت و 
می توانــد بازدارنــده دســتگاه های اجرایــی از 
تخلفــات گوناگــون باشــد ولــی اگر ســواالت 
 تکراری و بــدون عمق کافی باشــد، تاثیر نخواهد 

داشت. 
وی در ادامــه تصریــح کــرد: اگــر بخواهــم 
واقع بینانه ســواالت نمایندگان را بررســی کنیم 
حدود ۴0 درصد ســواالت فراگیر و کارشناســی 
اســت و 60 درصد دیگر فقط منطقه ای اســت.
کولیوند در ادامــه تصریح کرد: هــر گاه مجلس 
پای ســؤال یا اســتیضاحی ایســتاده، دولت هم 
پاسخ گو بوده اســت و اگر دولت متوجه شود که 
ســوال نمایندگان کارشناســی و ملی نیســت و 
 بــه اشــکال مختلــف از پاســخ گویی طفــره 

می رود.

60 درصد از سواالت 
نمایندگان کارشناسی نیست

محمدجواد کولیوند:

استیضاح

حاشیه ها

عکس  روز 

دیدار وزرای امور خارجه 
ایران و ونزوئال

مجلس به دنبال انتقام جویی از دولت نیست

پیشنهاد سردبیر:

زمزمه اختالفات میان معــاون اول رییس 
جمهور و محمود واعظی در حالی از ابتدای 
دولت مطــرح بوده که واعظی در پاســخ به 
این شبهات گفت: در هفته های دوم و سوم 
حضور ما در دفتر بحث  اختالفات مطرح شد 
اما با قاطعیت می گویم که هیچ کدام از این 
حرف ها درست نیســت. رابطه من با آقای 
جهانگیری از ابتدایی کــه با هم کار کردیم، 
در چهار سالی که من وزیر ارتباطات بودم و 
در این ماه ها که رییس دفتر رییس جمهوری 
هستم، غیر از صمیمیت و همکاری نزدیک 
چیز دیگری میان ما نبوده اســت. اساسا در 
این مدت میان من و ایشــان کوچک ترین 
مطلبی به وجود نیامده و چه بسا رابطه ما از 
دوران وزارت هم صمیمی و نزدیک تر است 
و هر وقت هم با هم کاری داریم، به ســرعت 

به تفاهم می رسیم.

 میان من و جهانگیری
 چیزی نیست

علی مطهری
نایب رییس مجلس شورای اسالمی:

پارلمان

جمشــید انصــاری، معــاون رییس جمهــور از 
تشــکیل کارگروه برای ثبت حقوق فروردین ماه 
نهادهای ذیل قانون در ســامانه حقــوق و مزایا 
خبــر داد. جمشــید انصــاری اظهــار داشــت: 
ســامانه ثبت حقــوق و مزایا توســط ســازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور آمــاده شــده و 
 گــزارش آن به هیئــت وزیران ارســال شــده

 است. 
وی در مورد دسترســی عموم مردم به ســامانه 
حقوق و مزایا، گفت: بر اســاس قانون دسترسی 
آزاد به اطالعات، دسترســی ها برقرار می شــود 
وقتی می خواهید اطالعات دسترســی یابید باید 
احراز هویت شــوید که شما چه کســی هستید.
وی با بیان این که طبق قانون دسترســی آزاد به 
اطالعات، اگر اطالعات محرمانه نباشد می توانند 
مردم به آن دسترسی داشــته باشند، افزود: نحوه 
دسترسی اما مشخص خواهد بود و این اطالعات 
محرمانه نیســت، ولی نحوه دسترســی را قانون 

تعیین کرده است.

فیش حقوقی مدیران دولت 
محرمانه نیست

معاون رییس جمهور:

دولت

نایــب رییــس مجلس شــورای اســالمی 
درباره برخــی نقدها به دولت بویژه از ســوی 
اصالح طلبــان تصریــح کــرد: روحانی بعد 
از انتخابــات از برخی شــعارهای انتخاباتی 
عقب نشــینی کرده و این باعــث ایجاد نوعی 
ناامیدی در حامیانش شده است. مطهری در 
ادامه در مورد اســتیضاح های اخیر گفت:من 
فکر می کنم مجلــس همراهی خوبی با دولت 
داشته و استیضاح های اخیر هم این را نشان داد 
که مجلس به دنبال انتقام جویی و کینه جویی 
نیست ولی این تعامل باید طرفینی باشد و آقای 
رییس جمهور باید به شــعارهای انتخاباتی و 
وعده هایی که در آن دوران دادند توجه داشته 
باشــند. ضمن اینکه بعضی مجامع اســتانی 
نمایندگان از ندادن وقت مالقات گله مند که 
این مساله باعث می شود دولت حمایت مجلس 

را از دست بدهد. 

مجلس به دنبال انتقام جویی 
از دولت نیست

پیشخوان

بین الملل

ســخنگوی وزارت خارجه در واکنش به ســخنان تازه ولیعهد 
ســعودی وی را جاه طلبی دانســت که در حال نزدیک شدن به 
یک بیماری مزمن و العالج است. بهرام قاسمی همچنین تاکید 
کرد: سیاست های دوران اخیر سعودی ها یک تراژدی بسیار غم 
انگیز است که کشوری اسالمی با آن همه ادعاهای پر طمطراق را 
تا سطح یک مجیزگوی رژیم اشــغالگر قدس تنزل دهد. قاسمی 
خاطرنشان کرد: این تازه از راه رسیده جویای قدرت و نام، چشم 

خرد بر تمامی واقعیت های تاریخی و 7 دهه جنایات رژیم غاصب 
و کودک کش صهیونیستی فرو بسته اســت و در خیانتی بزرگ 
و آشکار به آرمان فلسطین دم از شناسایی و همسویی کشورش 
با این رژیم نامشروع می زند و این ســخنان نشان می دهد او نه 
تاریخ خوانده اســت، نه جغرافیا می داند، نه آرمان مردم خود و 
آزادگان جهان را در می یابد و نه از ســتمی که بر امت اســالمی 
و فلســطینیان رفته و می رود چیزی می فهمد و نه فلسطین، نه 

جهان عرب، نه جهان اسالم و نه دوست و نه دشمن را از هم باز می 
شناسد. سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: همه توطئه 
های تفرقه افکنانه سال های اخیر در میان کشورهای اسالمی و 
ایجاد و گسترش گروه های تروریستی و افراط گرا همانند داعش 
و همزادان آن، با هدف بروز نفاق و انشــقاق در جهان اســالم و 
فراموشی تدریجی آرمان فلسطین و ایجاد حاشیه امن برای رژیم 

جعلی و غاصب صهیونیستی طراحی و اجرا شده است.

هشدار شدید اللحن ایران به ولیعهد سعودی

 نه مردم به نظر سنجی 
تلگرامی علم الهدی

 حاشیه نشینی ظریف

 فراتر از کسالت شهردار

 دور جدید توقف تولید 
خودروهای غیر استاندارد

ســخنگوی جامعــه روحانیت مبــارز نســبت به خبر 
شرکت نکردن رییسی در جلســات این جامعه واکنش 
نشــان داد.حجت االســالم غالمرضــا مصباحی مقدم، 
در این رابطــه ، اظهــار کرد: رییســی عضو شــورای 

مرکزی جامعه روحانیت مبارز اســت و نســبت به حضور در جلســات اهتمام دارد.ســخنگوی جامعه 
روحانیت مبارز ادامه داد: وی در آســتان قدس رضوی در مشــهد مقدس مشــغله زیادی دارد و به طور 
طبیعی فاصله مشــهد تا تهران و مشــغله زیاد، گاهی مانع از حضور در جلســات می شود.حجت االسالم 
مصباحی مقدم همچنین شــائبه جدایی رییســی از شــورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز را رد و آن را 
کذب عنوان کرد.گفتنی است که برخی از رسانه ها اخیرا شائبه هایی درباره احتمال جدایی حجت االسالم 
 سیدابراهیم رییسی به دلیل شــرکت نکردن در جلسات شــورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز مطرح

 کردند.

آیت ا... محمدی گلپایگانــی، رییس دفتر رهبری در جمع 
مردم رشت به برخی شایعات اشاره کرد و گفت: متاسفانه 
شــبهه افکنی هایی درباره مجتمع آدینه رشــت مطرح و 
منصوب به رهبری شــد، این در حالی است که رهبری از 

جریان ساخت این مجتمع خبر نداشتند. وی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه رشت تصریح کرد: در 
طول عمر چهل ساله انقالب بحران ها و فتنه های مختلفی را پشت سر گذاشتیم و رهبری همواره بر مقاومت و 
ایستادگی تاکید فرموده اند. وی با اشاره به موافقت رهبری با استعفای آیت ا... قربانی، اظهار کرد: آیت ا... قربانی 
طی نامه ای از رهبر معظم انقالب خواست به دلیل بیماری از نمایندگی ولی فقیه در استان گیالن کناره گیری 
کند.رییس دفتر رهبری همچنین به برخی شایعات اشاره کرد و گفت: متاسفانه شبهه افکنی هایی درباره مجتمع 
»آدینه رشت« مطرح و منصوب به رهبری شد؛ این در حالی است که رهبری معظم انقالب فرمودند از جریان 

ساخت این مجتمع خبر ندارند.

رییسی و شبهه
  خروج از  جامعه 
روحانیت

بی خبری رهبری از 
جریان ساخت مجتمع 
آدینه رشت

 در سایه توجه ویژه به سواحل مکران؛ 

مرضیه محب رسول
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کاالهای داخلی باید ذائقه مردم را تامین کند
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

وزیر اقتصاد:
به زودی به ریل با ثبات اقتصاد 

باز می گردیم
وزیر اقتصاد با اشــاره به پرهیز دولت از اقدامات 
ناگهانــی و برهــم زننده جــو روانــی اقتصاد 
 ملی گفت: بــه  زودی به ریل باثبــات اقتصاد

 باز می گردیم.
مسعود کرباسیان گفت: کاالی ایرانی با کیفیت، 
رقابتی و مطلوب است که می تواند به آن سوی 
مرزها راه پیدا کند؛ این در حالی است که تولید 
این نوع کاالها نیز به حمایــت دولت و جدیت 
بخش خصوصی در کار با بهــره وری باال و دقیق 
وابسته  است و مؤلفه هایی مانند افزایش بهره وری 
در سطح کار و تولید، استفاده از تکنولوژی های 
روزآمدتر و همچنین توجه به نیازهای بازارهای 

مقصد است.
وزیر امــور اقتصــای و دارایی اظهارداشــت: 
امروز باید با صداقت بگویــم که هم دولت و هم 
بخش خصوصــی نیازمند بازنگــری در برخی 

مؤلفه ها هستند.
کرباسیان ادامه داد: سرمایه گذار خارجی به دلیل 
مشخصات بومی ایران، عموما ترجیح می دهد 
که در شراکت با کارآفرین ایرانی مجموعه ای را 
تاسیس کند یا در آن سرمایه گذاری داشته  باشد؛ 
چرا که ســرمایه گذارخارجی اطالعات کافی از 
بافت سیاسی کشور، وضعیت اقلیمی و منطقه ای، 
قوانین و مقررات و اصــول کار در ایران ندارد و 
حتی همین موضوعات گاهی باعث می شود که 

او قید کار در ایران را بزند.
وی تاکید کرد: امروز وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی به طور قطع اعالم می کند که پشتیبان 
بخش خصوصی در جذب سرمایه گذار خارجی 

است. 
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: شاخص رفتارهای 
دولت پرهیز از اقدامات ناگهانی و برهم زننده جو 

روانی اقتصاد ملی است.

بیانیه مجمع نمایندگان استان اصفهان:
تجمع کشاورزان موجب 

سوءاستفاده دشمنان می شود
به گزارش ایمنا؛ مجمع نمایندگان استان اصفهان 
در مجلس شــورای اســالمی با صدور بیانیه ای 
خواســتار عدم برگزاری تجمع صنف کشاورزان 
استان اصفهان شد. دربخشــی از این بیانیه آمده 
است: »همان گونه که مرتبا گزارشات پیگیری ها، 
جلسات و مکاتبات متعدد نمایندگان شما در خانه 
ملت و اســتاندار اصفهان در تهران و مرکز استان 
در امر تامین آب از طرق مختلف اطالع رســانی 
شده است، لذا به استحضار مردم فهیم و بزرگوار 
استان اصفهان می رساند مجمع نمایندگان استان 
اصفهان در دوره دهم به صورت یک پارچه و متحد 
از ابتدای شروع به کار مجلس دهم اولویت نخست 
کاری خود را حل مشکالت مربوط به آب به ویژه 
احیای زاینده رود گذاشــته که به مرور نتایج آن 
روشن خواهد شــد«. در ادامه این بیانیه تصریح 
شده است: از عموم عزیزان هم استانی ها درخواست 
عنایت و دعای خیر در امر بارش های الهی را داشته 
و حال که اســتاندار و نمایندگان عزم جدی خود 
را جهت حل ریشــه ای این بحران جزم کرده اند، 
مردم زمان شناس اســتان به خصوص کشاورزان 
والیت مدار اســتان اصفهان کمافی السابق در این 
مسیر با مسؤوالن استان به ویژه استاندار محترم 
همکاری و همراهی کرده و از هرگونه تجمعی در 
تاریخ ۱۸ فروردین ماه که موجب ســوء استفاده 
دشــمنان این آب و خاک شــود جدا خودداری 
فرماییــد؛ چراکه این گونه اقدامــات به مصلحت 

کشاورزان عزیز استان نیست. 

افزایش ۸.۵ درصدی مصرف 
بنزین در ایام نوروز

بنابر آمار شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
منطقه اصفهــان مصرف بنزین در ایــام نوروز و در 
کل استان ۸.۵ درصد نســبت به مدت مشابه سال 
قبل افزایش داشته و در این مدت ۱۰۵ میلیون لیتر 
بنزین سوخته است.بنابر آمار این شرکت، مصرف 
بنزین در ایام نوروز )۲۸ الی ۱۳ فروردین( در سال 
۹۶، ۹۷ میلیون و ۱۷۴ هــزار و ۱۰۰ لیتر بوده که 
 در ســال جدید این میزان بــه ۱۰۵ میلیون لیتر

 رسیده است.این ارقام نشــان می دهد ۸ میلیون و 
۲۹۰ هزار و ۲۰۰ لیتر مصرف بنزین افزایش داشته 
اســت. بیشــترین میزان مصرف بنزین در نواحی 
مرکزی اصفهان شامل شهرســتان های اصفهان، 

خمینی شهر و فالورجان بوده است.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:
تصمیمات ارزی بانک مرکزی 

عجوالنه است
یک استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با انتقاد بر اینکه 
بانک مرکزی در تصمیمات ارزی خود عجوالنه رفتار 
می کند، می گوید: مطابق آمارهای غیررسمی، در 
حال حاضر مردم ۲۰ میلیارد دالر ارز را در خانه های 
خود برای کسب سود نگه می دارند. مهدی طغیانی 
در خصوص افزایش نرخ ارز بــه خصوص از ابتدای 
سال جاری، اظهار کرد: بخشــی از تقاضای ارز در 
کشور واقعی و بخشی دیگر ناشی از سفته بازی بوده 
که موجب افزایش نرخ دالر شده است. وی با بیان 
اینکه در بازار سفته بازی نیاز به دالر مصرفی نیست 
و بیشتر به گونه ای داللی و سرمایه ای است، افزود: 
در بازار ســفته بازی برخی می خواهند منابع مالی 
خود را به سمت یک ســرمایه با ارزش سوق دهند، 
این بازار زمانی در مســکن، خرید طال و سکه بود، 
اما امروز به سمت بازار ارز پیش رفته که بسیار قابل 
توجه اســت. وی در خصوص دالیل گرایش برخی 
از مردم به سمت بازار ارز، گفت: متاسفانه به دلیل 
افزایش نقدینگی کشور و هدایت نشدن آن به سمت 
بازار تولید، بین ۸۸ تا ۹۰ درصد آن به شکل سپرده 
بانکی ذخیره است و آمادگی ورود به دیگر بازارها از 

جمله ارز را دارد.

آیین افتتاحیه هفته فرهنگــي اصفهان با حضور 
مقامات فرانســوي،رییس خانــه صنعت،معدن 
و تجارت ایران،ســفیر ایران در فرانســه، شهردار 
اصفهان و جمعي از ایرانیان مقیم این کشــور در 
مجلس ملي فرانسه، برگزار شد. رییس خانه صنعت، 
معدن و تجــارت ایران در این آییــن گفت: میان 
شــهرهای ایران، اصفهان همچون جواهری است 
که با وجود نوســانات تاریخی و گذر قرن ها هنوز 
درخشش و شــکوه خود را حفظ کرده است.این 
شهر آنچنان شاداب اســت که گویی امروز زندگی 
را شــروع کرده و با وجود این آنچنان اصیل است 
که گویی همیشــه وجود داشته است.سهل آبادی 
با اشاره به وضعیت مناسبات بین المللي کشورمان 
افزود:دیپلماســی فعال و پویای ایران در سطوح 
مختلف نه تنها شمشیر دشــمنان را کند کرده  و 
جایگاه جمهــوری اســالمی را در مجامع و گروه 
بندی های بین المللی ارتقا داده اســت. در فضای 
پسابرجام و به دنبال ترددهای دیپلماتیک فراوان، 
صدها توافق بیــن ایران و کشــورهای مختلف از 

اقصی نقاط جهان از امضا گذشــت که بسیاری از 
ســندهای همکاری در حال عملیاتی شدن است.  
رییس اتاق بازرگاني اصفهان با قدرداني از فعالیت 
هاي صورت پذیرفته براي برگزاري هفته فرهنگي 
اصفهان گفت: به پاریس آمده ام تا ضمن شرکت در 
این آیین باشکوه و ابالغ آمادگي فعاالن اقتصادي 
ایران براي افزایش مبادالت اقتصادي و تجاري بین 

دو کشور است.

رییس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران بیان کرد:

طنین نام اصفهان در بزرگ ترین شهر اقتصادي اروپا 
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی 
گفت: امســال ســال حمایت از کاالی داخلی است 
و می طلبد که تولیدکنندگان با دلســوزی کیفیت 
کاالهایشــان را باال ببرند به طوری کــه ذائقه مردم 
را پاسخگو باشــند. محمدجواد ابطحی در خصوص 
حمایت از کاالی ایرانی که به عنوان شعار سال جدید 
نام گذاری شده است، اظهار کرد: برای اینکه هر شعاری 
محقق شــود باید یک عزم جدی در میان همه افراد 
وجود داشته باشــد و آحاد ملت باید یک عزم جدی 
برای تحقق آن داشته باشند. امسال سال حمایت از 
کاالی داخلی اســت. وی با بیان اینکه باید از تولید 
کاالی بی کیفیتی که جنس تقلبی در آن به کار رفته 
است پرهیز کرد، گفت: برخی کاالها کیفیت اولیه شان 
خوب است، اما وقتی در بازار جا پایی باز می کنند در 
مراحل بعدی تولید آن مرغوبیت اولیه را ندارند و این 
سابقه تلخی است که در تولید برخی از برندهای ایرانی 
شاهد آن بوده ایم. باید تولید داخل به گونه ای باشد که 
قابل صادرات هم باشد. این عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: دولت 

باید تسهیالت الزم را در اختیار تولید کننده بگذارد. 
متاسفانه هنوز بانک ها بنگاه داری را رها نکرده اند و 
از سود کالن اســتفاده می کنند. هم اکنون یک هزار 
و ۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگــی وجود دارد که باید 
در بازار تولید به کار گرفته شــود و اداره امور مالیاتی 
نیز باید تا پنج ســال از تولیــد کنندگانی که رعایت 
اســتانداردهای الزم را می کنند مالیات نگیرد و یا به 

حداقل ها راضی شود.

نماینده مردم خمینی شهر:

کاالهای داخلی باید ذائقه مردم را تامین کند

مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( بخش میمه شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: تسهیالت ۱۰۰ میلیون 
تومانی کم بهره، در صورت اشتغال ۵ نفر از مددجویان به مدت ۵ سال به کارفرمایان اعطا می شود.

وی افزود: این تسهیالت در راستای گسترش مشاغل کوچک به ویژه در مناطق روستایی به کارفرمایان پرداخت 
می شود، به طوری  که در صورت اشتغال دائمی مددجویان، کارفرمایان از پرداخت ۲ سال حق بیمه کارگران 
جذب شده این نهاد معاف می شوند.وی گفت: این نهاد سال گذشته با اعطای تسهیالت خوداشتغالی تا حداکثر 

۵۵ میلیون تومان، ۷۰ خانوار را خودکفا از دریافت کمک های حمایتی کمیته امداد کرده است.

اعطای تسهیالت 100 
میلیون تومانی برای 

اشتغال مددجویان میمه

داد
 ام

یته
کم

 

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،700،000
تومان

857،000نیم سکه
تومان

557،000ربع سکه
تومان

343،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

163،453
تومان

      قیمت سکه و طال

 کشاورزان به کارگری
 پناه آورده اند

عکس روز

پارلمانصنعت

نماینده مــردم شاهین شــهر، برخــوار و میمه در 
مجلس شــورای اســالمی در رابطه بــا فیلترینگ 
تلگرام عنوان کرد: معتقد هســتیم که باید سیستم 
هر پیام رســانی که قرار اســت اطالعاتی از تک تک 
مردم شریف کشــور وارد آن شــود، در داخل بوده 

و قابلیت کنترل در داخل کشــور را داشــته باشد.حســینعلی حاجی دلیگانی در رابطه با علت لزوم وجود 
ســرور پیام رســان ها در داخل کشــور تصریح کرد: یکی از دالیل سوءاستفاده های کشــورهای خارجی از 
اطالعات شــخصی افراد اســت، همچنین در پیام رســان های خارجی کم کم روحیه و رفتار مخاطبان این 
شبکه ها مطابق خواســته های کشورهای خارجی شــکل داده می شود و افراد از ســبک زندگی ایرانی جدا 
 شــده و کم کم بر فرهنگ ما اثر می گذارد. وقتی اطالعات لــو برود باعث ایجاد نگرانی هایــی در خانواده ها 

می شود

نماینده مردم شاهین شهر مطرح کرد:

 تاثیرات منفی تلگرام
 بر روحیه و فرهنگ مردم

     مسئول واحد ارزیابی گمرک استان اصفهان مستقر در کاشان 
از افزایش ۲۶ درصدی ارزش کاالهای صادراتی از این شهرستان 
به مقصد کشورهای خارجی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال پیش 
از آن خبر داد. علی مراد نــوروزی گفت: کاالهایی با ارزش افزون 
بر ۲۱۹ میلیون و ۹۷۶ هزار دالر ســال گذشته از گمرک کاشان 
به مقصد کشورهای خارجی صادر شد که این رقم در سال ۱۳۹۵ 

نزدیک به ۱۷۴ میلیــون و ۴۰ هزار دالر بــود. وی همچنین به 
افزایش ۶۱ درصدی وزن کاالهای صادراتی اشــاره کرد و افزود: 
ســال ۹۶ افزون بر ۶۹ میلیون و ۲۹۳ هــزار کیلوگرم کاال صادر 
داشتیم که این عدد در سال ۹۵ نزدیک به ۴۲ میلیون و ۹۱۲ هزار 
کیلوگرم بود. مسئول واحد ارزیابی گمرک استان اصفهان مستقر 
در کاشــان بیان کرد: فرش ماشــینی همچنان بیشترین کاالی 

صادراتی این شهرســتان اســت و افزون بر ۱۲۴ میلیون و ۱۶۰ 
هزار دالر در سال ۱۳۹۶ از کاشان به کشورهای خارجی صادرات 
داشتیم. نوروزی همچنین انواع ظرف های آرکوپال، آلومینیوم، 
چینی، پالستیک و مالمین، الیاف مصنوعی، قالب فلزی، باسکول 
و نخ را از دیگر محصوالت صادراتی کاشان به افزون بر ۳۰ کشور 

جهان عنوان کرد.

مسئول واحد ارزیابی گمرک استان اصفهان مستقر در کاشان:
ارزش کاالهای صادراتی از کاشان 26 درصد افزایش یافت

رییس اتحادیه فروشــندگان گوشــت قرمز 
اصفهان گفت: گرانی گوشت مربوط به تهران 
اســت و بر خالف گفته ها ارتباطی با اصفهان 
ندارد.رضا انصاری با اشــاره بــه اینکه قیمت 
گوشــت در میادین دامی گران شــده است 

اظهارکرد: اما این گرانی به بازار خرید مــردم راه نیافته و این موضوع را کنتــرل کردیم.رییس اتحادیه 
فروشندگان گوشت قرمز اصفهان در پاسخ به اینکه آیا در آینده قیمت گوشت قرمز افزایش خواهد داشت 
یا خیر افزود: پیش بینی دقیقی در این ارتباط وجود ندارد اما تا جایی که می توانیم تالش می کنیم تا شاهد 
افزایش قیمت نباشیم. بر اساس این گزارش قیمت هر کیلو گوشــت چرخ کرده مخلوط )بره و گوساله(  
بین ۴۰ الی ۴۵ تومان، گوشت گوسفندی ۴۳ تومان )با دنبه(، گوساله ۴۰ الی ۴۱ هزار تومان، شتر ۴۵ و 

گوشت شتر همراه با کوهان ۳۸ الی ۴۰ تومان است.

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز استان:

 گرانی گوشت ارتباطی
 با اصفهان ندارد

هرچند سال های پیش نیز رهبری به جهاد اقتصادی 
تاکید داشــتند و حمایت از کاالی ملی نیز در همین 
راستاست؛ اما این بار ایشــان مسئوالن را به ریز بینی 
بیشتر هدایت کردند زیرا در سال های گذشته جهاد 
و مقاومت اقتصادی تنها شــعار برخی مسئوالن شده 
بود و در ســخنرانی ها به عنوان یک ژســت سیاسی 
از آن اســتفاده می شــد. زمانی که »فیدل کاسترو« 
چریک کوبایی، هنوز در حال نبرد با اســتعمارگران 
برای استقالل کوبا بود، به یارانش گفت: ریشم را دیگر 
نمی تراشــم؛ تا زمانی که تیغ در خود کوبا تولید شود. 
امامسئوالن ما نه تنها به اقتصاد و تولید داخلی کمک 
نکردند بلکه حاضر نشــدند حتی با کم کردن واردات 
محصوالتی که سود آن را می بردند تولید کننده داخلی 
را مجالی دهند و این شد که کارخانه های داخلی یکی 
پس از دیگری تعطیل شد وکارگران ایرانی بیکار  شدند.
جلوی قاچاق کاال و واردات بی رویه گرفته شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری با 
تاکید بر این که حمایت از کاالی ایرانی نیاز به فرهنگ 
سازی دارد، خواســتار جلوگیری از واردات بی رویه 
اجناس خارجی و کاالی قاچاق به کشــور شد.آیت ا.. 
ســید ابوالحسن مهدوی پیرامون شــعار سال جدید 
»حمایت از کاالی ایرانی«، اظهــار کرد: رهبر معظم 
انقالب هرسال با اشــرافی که به تمام نیازهای کشور 
و اولویت های الزمه و دسیســه های دشــمن دارند، 
عالی ترین کاری که باید توســط مردم و مســئولین 

انجام شود را به عنوان شعار ســال انتخاب می کنند. 
نماینده مردم اصفهان در مجلــس خبرگان رهبری 
تصریح کرد: شــعار به این معنا نیســت که صرفا یک 
حرفی مطرح و تمام شــود، بلکه برای اجرایی شــدن 
این شعارها باید فرهنگ سازی شود و اولویت کشور، 
نظام و مردم باید معطوف به تحقق این شعار شود. وی 
با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری امسال را با عنوان 
»حمایت از کاالی ایرانی« انتخاب کردند، خاطرنشان 

کرد: حمایت از کاالی ایرانی به معنای تولید صرف و یا 
مصرف کاالی ایرانی نیست، بلکه معنای وسیعی دربر 
دارد؛ بنابراین هر کس کاالی ایرانی را تولید، مصرف، 
تبلیغ و فرهنگ سازی کند و در جهت افزایش کیفیت 
و کاهش قیمت تمام شده آن تالش کند، آن را حمایت 
کرده است. امام جمعه موقت اصفهان در رابطه با ابعاد 
گسترده تر از حمایت از کاالی ایرانی، ابراز کرد: هر کس 
تالش کند کاالی ایرانی صادرات بیشتری داشته باشد، 

همچنین واردات کمتری در زمینه کاالهای مشــابه 
ایرانی صورت بگیرد و از قاچــاق کاال جلوگیری کند، 
از کاالی ایرانی حمایت کرده است.آیت ا... مهدوی در 
پایان ابراز امیدواری کرد: مردم و مسئولین پا به پای هم 
در راستای تحقق این مهم تالش کنند تا درهای فشار 

اقتصادی دشمن بر این کشور بسته شود.
کارگران اصفهانی نیاز به امنیت شغلی دارند

حمایت از تولیــد ملی یعنی بیکار نشــدن فرزندان و 
جوانان این خاک و بــوم  و واردات بی رویه یعنی نبود 
امنیت شغلی که هم اکنون در کشور و به خصوص در 
شهری صنعتی چون اصفهان به وضوح دیده می شود.
رییس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با بیان 
اینکه نبود امنیت شغلی و عدم قدرت خرید دو مولفه 
اصلی در دغدغه های جامعه کارگری است، گفت: ۹۰ 
درصد جامعه کارگری اســتان اصفهان امنیت شغلی 
ندارند.  نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هر سال 
تالش می کنند تا جلسات تعیین مزد منطبق با واقعیات 
روز زندگــی کارگران پیش برود امــا افزایش حداقل 
دســتمزدها هیچگاه رضایت خاطر کارگران را تأمین 
نکرده و طی سال های اخیر فاصله زیادی بین حداقل 
دستمزد و تورم ایجاد شده است. در این میان اگرچه 
همواره تبصره ها و مواد قانونی بسیاری برای حمایت 
از کارگران از ســوی دولتمردان به گوش می رســد و 
مجلس شورای اسالمی نیز به شکل قانون به دفاعیات 
برای آنها برمی خیزد، اما نه تنها مسائل و مشکالت این 
 قشــر حل نمی شــود، بلکه راه برای آنها دشوارتر هم

 می شود.

کارگران اصفهانی، تشنه امنیت شغلی

هر ساله رهبر معظم انقالب آغاز سال را با تذکری به مردم و مسئولین و آینده نگری به خردانه 
نام گذاری می کنند. امسال نیز ایشــان حمایت از تولید ملی را الزمه پیشرفت و بقا کشور 

دانسته و از مردم و مسئولین خواستند به این امر توجه بیشتری کنند. 

  حمایت از تولید ملی یعنی حمایت از کارگران این مرز و بوم؛ 

بازار

ADSL  مودم روتر

مودم روتر ADSL2 Plus بی  سيم 
DSL-2740U دی-لينک مدل N300

 94,000
تومان

مودم روتر VDSL/ADSL تی 
TD-W9970_V2 پی-لينک مدل

 185,000
تومان

مودم-روتر +ADSL2 بی سيم و دو 
DSL-2890AL باند دی-لينک مدل

 595,000
تومان

فرزانه مستاجران
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تمدید حراج هنر کالسیک 
اصفهان

حراج هنر کالسیک اصفهان تا ٢٤ فروردین ماه 
تمدید شــد. این حراج که در رشته های نقاشی، 
نقاشــی خط و نگارگری در خانه صفوی اصفهان 
برگزار می شود، از 18 اســفندماه سال گذشته 

آغازشده است.

امیر رجایی، کیوریتور و عاطفه یزدانی، دستیار 
کیوریتور این رویداد هنری است و آثاری از حمید 
آقایی، محبوبه ابراهیمیــان، بهرام احمدهادی، 
الهام امین علی، نصیر اسماعیلی، آمنه بدرالسماء، 
رضا بدرالسماء و حسن برزگر و دیگر هنرمندان 
اصفهانی در آن وجود دارد. این آثار در نگارخانه 
و ســه دری فیروزه خانه صفوی، بــرای حراج به 

نمایش درآمده است.

 دو فعال فیلم کوتاه
 به اصفهان می آیند

امید شمس، ســازنده فیلم »شب تولد« و سونیا 
ســنجری، بازیگر فیلم »روتوش« در نشســت 
نمایش و بررســی مربــوط به اکــران نوروزی 
فیلم های کوتاه گروه ســینمایی هنــر و تجربه 

حاضر می شوند.
این برنامه، دوشــنبه ٢۰ فروردین ماه در سالن 
چارســوق پردیس ســینمایی چهارباغ، پس از 
نمایــش فیلم های کوتــاه »حیــوان« )بهرام و 
بهمن ارک(، »وقت ناهار« )علیرضا قاســمی(، 
»شب تولد« )امید شــمس(، »هنوز نه« )آرین 
وزیــر دفتــری( و »روتــوش« )کاوه مظاهری( 
برگزار می شــود. این پنج فیلــم، از موفق ترین 
فیلم های کوتاه در دو سال اخیر درزمینه کسب 
موفقیت های داخلی و خارجی هستند و برآیندی 
قابل قبول از جامعه پویا و جدی فیلم کوتاه ایران 

به مخاطبان ارائه می دهند.

»راه ابریشم« در اصفهان
صبح دیروز قطار گردشگری راه ابریشم حامل ۳8 
مسافر و ۳۳ نفر خدمه روسی از ایستگاه مسافری 

راه آهن اصفهان وارد این شهر شد.
قطــار گردشــگری »راه ابریشــم« حامل ۳۳ 
گردشگر خارجی و ۳۳ خدمه روسی صبح دیروز 
وارد اصفهان شــد. این گردشگران از ملیت های 
کانادا، انگلســتان، اســترالیا، دانمارک، ایتالیا، 
ســنگاپور، پرو و مالزی هســتند کــه عصر روز 
گذشــته از اماکن تاریخی و گردشگری اصفهان 
بازدید کردند. این گردشــگران پس از بازدید از 
میدان و مســجد تاریخی امام)ره(، مسجد شیخ 
لطف ا...، کاخ عالی قاپو، بــازار قیصریه، کاخ موزه 
چهل ســتون، جلفا و بناهای تاریخی اصفهان به 

شیراز سفر کردند.

اکران های سینمایی اصفهان
سینماهای شــهر هم چنان با فیلم های نوروزی 
کار خود را ادامه می دهند. فیلم التاری در سینما 
چهارباغ،  فلســطین و قــدس روی پرده خواهد 

رفت.
 مصــادره نیــز در ســینما چهاربــاغ، قدس و 
ســپاهان منتظر عالقه مندان خود خواهد بود. 
به وقت شام ساخته ابراهیم حاتمی کیا در سینما 
چهارباغ، ســپاهان وفلســطین اکران می شود. 
فیلم هــای خرگیوش، لونه زنبــور، بدون تاریخ 
بدون امضا و فیلشاه نیز در ســالن های پردیس 
ســینمایی چهارباغ اکران می شود. در روزهای 
گذشــته، فیلم های »به وقت شام« و »التاری« 
 و »مصادره« مورد اســتقبال اصفهانــی ها قرار

 گرفتند. 

ضیافت »به وقت شام« با حضورخانواده شهدای 
حرم درچه

پیشنهاد سردبیر:

درشهر

چهره ها

»بهتاش«، »جوجه تیغی« 
می شود

بهرام افشــاری، بازیگر نقش 
بهتــاش فریبــا در ســریال 
»پایتخت« با مونولوگ »جوجه 

تیغی« به ایرانشهر می رود.
»جوجــه  نمایــش 
تیغی« به نویسندگی 
و کارگردانــی و بازی 
بهرام افشاری دوباره، 
گذشــت  از  پــس 
سه ســال از آخرین 
 16 از  اجرایــش، 
اردیبهشت در سالن 
سمندریان تماشاخانه 
ایرانشهر روی صحنه 

می رود.
افشاری اگرچه بارها و بارها 
تجربه حضــور روی صحنه 
تئاتر را داشته است؛ اما این 
روزهــا به واســطه بازی در 
نقش بهتاش فریبا، در سریال 
»پایتخت« است که در بین 
مردم شــناخته شده است. 
او به عنوان تنها بازیگر 
»جوجه تیغی« در این 

نمایش به ایفای نقش می  پردازد.

 واکنش جالب »فخیم زاده«
 به درخواست مردم

»مهدی فخیــم  زاده« به درخواســت مردم 
برای ساخت فیلم پلیســی واکنش نشان داد 
و نوشــت:» تو هر جایی پا مــی زارم، حاالچه 
مجازی چه واقعی خیلی ها بهم طعنه می زنن و 
با اعتراض میگن: فالنی چرا یه سریال پلیسی 
مثل خواب وبیدار نمی ســازی؟ تنبل شدیا!بابا 
به جون مادرم من نه تنبل شدم نه بریدم. آماده 
آمادم. هم از نظر جســمی، هم از نظر ذهنی. 
ولی فیلمساز تنها به آمادگی تو بستگی نداره. 
چندین عامل باید دست به دست هم بدن تا اون 
فیلم یا ســریال به بهترین وجه ساخته بشه. 
مهم ترین عامل پیداشدن تهیه کننده است که 
مسئولیت سرمایه گذاری وآماده سازی امکانات 

تولید را به عهده بگیره.«

درگذشت دوبلور محبوب 
ایرانی در سن 69 سالگی

بهرام زند، دوبلور پیشکســوت عرصه سینما 
و تلویزیون ایران صبح دیروز به دلیل ایســت 

قلبی درگذشت.
بهرام زند، دوبلور پیشکســوت عرصه سینما 
و تلویزیون ایران متولــد 1۳٢8، دیروز صبح 
در سن 6۹ ســالگی و به دلیل ایست قلبی در 
منزل خود درگذشت. این دوبلور مطرح تاکنون 
در فیلم های بســیاری به جای شخصیت های 
گوناگون ســخن گفته  اســت و سرپرســتی 
گویندگان را در ســریال های ایرانی از جمله 
»امام علی )ع(« و »مدار صفر درجه« و مدیریت 
دوبالژ در مجموعه هــای خارجی پرمخاطبی 
مانند »جنگجویان کوهســتان«، »شــرلوک 

هلمز« و »ناوارو« را عهده دار بوده  است.

نظر سردار سلیمانی درباره 
»پایتخت 5«

ســیروس مقدم پیرامــون ســریال پایتخت 
مصاحبــه ای مفصل انجــام داده اســت که 
بخش هایی از آن در ادامه خواهــد آمد. او در 
این مصاحبه از دیدار خود با ســردار سلیمانی 
نیز گفته است:» نظر سردار قاسم سلیمانی در 
خصوص ساخت »پایتخت ۵« مثبت بود و فقط 
یک نگرانی داشتند که انتهای قصه چه می شود 
که ما گفتیم خانواده نقی با رشادت و جانفشانی 
خودشــان را از مهلکه جنگ نجات می دهند و 
در نهایت یک بالگرد ســوری این خانواده را از 
مخصمه نجات می دهد. سازمان اوج همفکر و 
ناظر بر کار بود و قسمت به قسمت فیلمنامه، 
هم به اوج و هم تلویزیون داده می شد و کامال 

هماهنگ بودیم. «

تعدادی از خانواده شهدای مدافع حرم اصفهان در اکران 
خصوصی سینما سپاهان، به تماشای فیلم »به وقت شام« 

می نشینند.
در ادامه اکران فیلم »به وقت شام« که آخرین اثر ابراهیم 
حاتمی کیا به حساب می آید و در اصفهان مورد استقبال 

تماشاگران اصفهانی قرار گرفته است تا حدی که در ایام نوروز به سانس ساعت ٢٤ نیز کشیده می شد، اکران 
خصوصی برای خانواده شهدای مدافع حرم اصفهان در نظر گرفته شده است. در این برنامه که در روز یک شنبه 
1۹ فروردین)فردا( ماه برگزار می شود، خانواده شــهدای مدافع حرم مهدی هزاره، مهدی اسحاقیان، جواد 
محمدی، سید یحیی براتی و سید سجاد حسینی حضور خواهند داشت و در سانس ساعت ٢٢:۳۰ در سینما 

سپاهان به تماشای این فیلم خواهند پرداخت.

ضیافت »به وقت شام« 
با حضورخانواده 
شهدای حرم درچه

رییس حــوزه هنــری اصفهــان گفت: به مناســبت 
گرامیداشــت هفته هنر انقالب ٤۹ برنامه در حوزه ای 

مختلف در اصفهان برگزار می شود.
مهدی احمدی فر با اشاره به برنامه های هفته هنر انقالب 
اظهار داشت: جلسه ستاد گرامیداشت هفته هنر انقالب 

بهمن ماه سال گذشته با حضور همه دستگاه های فرهنگی تشکیل و برنامه ریزی خوبی برای گرامیداشت 
این هفته داریم.وی افزود: بسیاری از دستگاه ها اقداماتی را در زمینه ای مختلف فرهنگی متقبل شدند تا 
این هفته را پر شورتر برگزار کنیم و اصفهان نسبت به همه استان های دیگر حجم و تنوع برنامه های باالتر 
و بیشتری دارد.رییس حوزه هنری اصفهان گفت: در این راستا ٤۹ برنامه متنوع در این هفته در حوزه های 

مختلف سینما، تئاتر و هنرهای نمایش،اجرای سرود، رونمایی کتاب و ... نیز در این برنامه جای دارد.

49برنامه در هفته هنر 
انقالب در نصف جهان 
اجرا می شود

یک استاد تاریخ دانشگاه اصفهان گفت: جشن های 
باستانی فروردین ماه موجب افزایش نشاط جامعه 
مي شد؛ چراکه در آن زمان وسایل ارتباط جمعی 
وجود نداشــته اســت. این جشــن ها بهانه جمع 
 شــدن در کنار یکدیگــر و راه برقــراری ارتباط 

محسوب می شد. 
سید اصغرمحمودآبادی، با بیان اینکه جشن هایی 
که از قدیم  االیام در ایــران به یادگار مانده به طور 
کلی جشــن های مذهبی و مقدســی بوده است، 
اظهار کرد: مردم بــرای برگزاری این جشــن ها 
بیشــتر به ییالقات می رفتند و آنهــا را به صورت 
ســمبلیک برگزار می کردند.  جشن فروردینگان 
که 1۹ فروردین ماه برگزار می شد دالیل مختلفی 

داشت. ابتدا اینکه فروردین ماه سرآغاز فصلی جدید 
محسوب می شد و در این فصل مناظر جلوه گری 
می کردند. پس مردم چنین روزی را برای برگزاری 
جشن و ارتباط بیشــتر با یکدیگر برگزیدند تا هم 
بتوانند در این فصل زیبا مراســم هــای ازدواج را 
برگزار کنند و هم ارتباطــات جامعه محور خود را 

افزایش دهند. 
این استاد تاریخ دانشگاه اصفهان تصریح کرد: علت 

برگزاری جشن آبانگاه در ماه فروردین بارش های 
زیاد در این ماه بهاری بوده است و مردم با این جشن 

از خداوند برای این نزوالت الهی تشکر می کردند.
سید اصغر محمود آبادی با اشاره به این که جشن 
سروشگان همان گونه که از واژه سروش پیداست 
دارای تفکر مذهبی بوده است، گفت: سروش فردي 
ایرانی بوده که پیام های آسمانی را برای مردم بازگو 

می کرده است. 

استاد تاریخ دانشگاه اصفهان مطرح کرد:
فروردین؛ ماه جشن های باستانی

قدرت ا ... نــوروزی، در افتتاحیه هفتــه فرهنگی 
اصفهان در پاریس در محل مجلس ملی فرانســه 
اظهار کرد: با افتخــار، درود صمیمانــه خود را به 
نمایندگی از مــردم اصفهان، به همه شــهروندان 
فرانســه تقدیم می کنم. امیدوارم با تحکیم هرچه 
یشــتر روابط دو تمدن قدیمی و ریشه دار اسطوره 
ای ما و شــما، فصل نوینی در آفرینش و گسترش 
زمینه های گفت وگو و همــکاری های بین المللی 
گشوده شود تا بتوانیم آســان تر از پیش، در سایه 
بهره مندی از تجارب و اندوخته های گذشته، فضایی 

مبتنی بر عشق و دوستی بیافرینیم.
وی با اشــاره به تجاربی که میوه و نتیجه کوشش و 
تالش دو ملت بزرگ ایران و فرانسه است، افزود: این 
تجارب یکی کارنامه ای بس درخشان در رواداری 
و عدالــت خواهی و حق طلبی از دنیای باســتان و 
استوانه حقوق بشر کوروش دارد و آن دیگری مفتخر 
به پیشگامی در انقالب کبیر 1۷8۹ میالدی است که 
حاصل آن شکفتن اندیشه ها و افشاندن بذر آزادی 
خواهی شد و به تدوین اعالمیه حقوق بشر و شهروند 
فرانسه که الهام بخش بســیاری از قوانین اساسی 

دنیاست، منجر شد.
شهردار اصفهان گفت: باری، امروز به زعم جهانیان، 
اصفهــان و پاریس بازتــاب دو تصویــر همگون از 
یک آینه هســتند که در آن به پشــتوانه تاریخ پر 
افتخارشــان می توان شــانزلیزه و چهارباغ، سن و 
زاینده رود، برالشز و تخت پوالد، نف و خواجو، مون 
مارت و جلفا، الیزه و چهلســتون، ورســای و عالی 
قاپو و ســرانجام نوتردام و جامع عباسی را دید که 

یادگارهای ماندگاری از دستاوردهای ارزنده مدنی 
وخالقیت های بــی بدیل هنری و شــکوه پر آوازه 
فرهنگی و عظمت شــگفت انگیز معماری و تخیل 
زیبای بشری را به نمایش می گذارند، نمایشی که 
حکایت از تحقق شهر فرهنگی اصفهان و پاریس، در 

خالل سده ها و هزاره های تاریخی دارد.
وی ادامه داد: از این رو این دو شهر را شهر فرهنگی 
خواندم که شاخص های »زیست پذیری« و »انسان 
محوری« و »معناگرایی« جــزء الیتجزای فضای 
کالبدی و بســط تعامالت جهانی دنبــال نماید تا 
بتواند انواع و اقسام سبک ها و مکاتب منحصر به فرد 

خود را در حوزه هنرهای تجسمی، ادبی، تصویری، 
نمایشی، موسیقی و معماری عرضه کند و همگام با 

آن گردشگری خود را نیز رونق بخشد.
نوروزی اظهار کرد: اصفهان، شهری که افتخار دارم 
به عنوان شــهردار آن در جمع شــما صحبت کنم، 
یکی از مراکز هنر، فرهنــگ، دانش و تمدن هم در 
دوران باستان و هم در دوران میانه به شمار می آید. 
بسیار خرسند و سرافرازم که بگویم شهر اصفهان، 
مورد عالقه گردشگران فرانسوی است، به نحوی  که 
همیشــه به خصوص در فصل بهار، اصفهان افتخار 

میزبانی از گردشگران فرانسوی را دارد.

شــهردار اصفهان گفت: کشــور فرانســه، یکی از 
مراکز اصلی ایجاد تمدن، فرهنــگ، ادبیات، هنر، 
فناوری و دانش در سطح جهان است و از این لحاظ 
موقعیت درخشانی دارد. به عنوان شهردار اصفهان 
به شدت عالقه مندم که ارتباطات میان گردشگران، 
کارآفرینان و ســرمایه گذاران فرانســوی را با شهر 
تاریخی اصفهــان افزایش دهــم؛ چراکه اصفهان، 
ظرفیت های وســیعی بــرای برقــراری ارتباط در 
حوزه های مختلف اقتصادی، تجاری، گردشــگری 

و فرهنگی دارد.
نوروزی تصریح کرد: می دانید که اصفهان و پاریس 
فراسوی روابط سیاســی دولت ها، در قالب روابط 
صلح آمیز ملت ها در طول تاریخ مراوردات فراوان و 
پایداری داشته اند که هم زمینه ساز خالقیت های 
فرهنگی شده و هم نمود نمادین آن را می توان در 
شــکل پذیری باورها، ارزش ها، نگرشها، رفتارها و 
دست ســاخته های زیبای بشری، از هر دو سو دید 

و بررسی کرد.
وی افزود: بدون شک امروز نیز می توانیم در سایه 
آموزه های متعالی مبتنی بر عشق و دوستی، الگویی 
از روابط بین فرهنگی دو شهر تاریخی را عرضه کنیم 
که هم تضمین کننده رشد اقتصاد شهری باشد و هم 

ارائه کننده مسیری برای تحقق شهر خالق.
وی گفــت: اصفهــان در زمینه انرژی هــای پاک، 
بازیافت پســاب های صنعتی و شــهری و احداث 
شــبکه های آبیاری برای کاشــت و نگهــداری از 
درختان ســازگار با اقلیم اصفهان، به همکاری های 
بین المللی، به ویژه تجربیات کشور فرانسه نیاز دارد.

شهردار، اصفهان را چگونه به پاریس معرفی کرد؟
  هفته فرهنگی اصفهان در پاریس؛  

دی
گر

ستا
این

»فهیمــه«ی ســریال 
کنــار  در  پایتخــت 

همسر و فرزندش 

 و باز هم تیــپ عجیب 
سحر قریشی

پیام جالب ریما رامین فر به 
طرفــداران پایتخت)منتظر 
سکانس های هیجان انگیز 

باشید.(

عضو شورای شهر اصفهان:

شش میلیارد تومان به سی و یکمین جشنواره کودک اختصاص یافت

رییس کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی 

و ورزشــی شــورای 
اســالمی شــهر اصفهان 

گفت: شــش میلیارد تومان از 
سوی شــهرداری و فارابی برای 

برگزاری ســی و یکمین جشــنواره 
کودک اختصاص یافت.

فریده روشــن در خصوص آخرین وضعیت 
برگزاری سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان اظهار کرد: برای این امر در سال 
گذشته چندین بار تذکراتی را به شهرداری دادیم و 

در نهایت 
 1٤ در 
فروردین سال 
جاری جلسه ای را 
کمیسیون فرهنگی 
شورا با شــهردار، معاون 
مالی شهرداری، مدیرعامل 
ســازمان فرهنگی و اجتماعی، 
رییــس و مســئوالن دبیرخانــه 

جشنواره کودک برگزار کردیم.
وی با تاکید بر اینکه جشــنواره کودک 
متعلق به اصفهان اســت و شــورای شهر با 
توجه به برنامه ریزی بــرای رویدادهای جهانی 
باید توجه وی ژه ای به این جشــنواره داشــته باشد، 
تصریح کرد: باید توجه داشــت که شــهرداری دو 
میلیارد و ٢۰۰ میلیون تومان در خصوص سی امین 
جشــنواره کودک بدهی داشــت که تاکنون موفق 
 بــه پرداخت یــک میلیــارد تومان از ایــن بدهی

 شده ایم.

رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه باقی مانده 
بدهی شهرداری برای برگزاری سی امین جشنواره 
کودک بر اساس اولویت بندی صورت گرفته پرداخت 
خواهد شــد، افزود: بزرگ ترین مشــکل جشنواره 
کودک در دوره های گذشته نداشتن بودجه مشخص 
بوده اســت که در این دوره از شــورا ردیف بودجه 
 اختصاصی برای این رویداد جهانی اختصاص یافته

 است.
وی با بیان اینکه بررســی چالش هــا و نقاط ضعف 
و قوت جشــنواره بین المللی فیلم هــای کودکان و 
نوجوانان در دســتور کار شورای شــهر اصفهان در 
دوره پنجم بوده اســت،  افزود: از این رو باید توجه 
داشــت که در دوره های گذشــته آنطور که باید به 
بعــد بین المللی جشــنواره کودک توجه نشــده و 
ایــن امرباید بیش از گذشــته مورد توجــه برگزار 
کنندگان باشــد. انتظار داریم جشــنواره کودک و 
 نوجوان با کیفیت بهتری در ســال آینده تشــکیل 

شود .

  لوون هفتوان با »کوپال«
 در هنر و تجربه اصفهان

 اکران فیلم »کوپال« در هنــر و تجربه اصفهان  
از پنجشــنبه 16 فروردین ماه در سینما سوره 
اصفهان آغاز شــد. »کوپال«، اولیــن فیلم بلند 
سینمایی کاظم مالیی است که پیش از آن، آثار 
کوتاه متفاوتی همچون »لطفا از خط قرمز فاصله 

بگیرید«، »منها« و »دیلیت« را ساخته است.
این فیلم، در جشــنواره های داخلی و خارجی 
متعددی حضور موفق داشــته است. در بخش 
سودای سیمرغ ســی و پنجمین جشنواره فیلم 
فجر بوده و در ششمین جشــنواره بین المللی 
فیلم براشوف کانادا، ســی و چهارمین جشنواره 
بین المللــی فیلــم بوگوتای کلمبیا، بیســت 
و ششــمین جشــنواره بین المللی فیلم برکلی 
آمریکا، دوازدهمین جشــنواره بین المللی فیلم 
همیلتون کانادا، هفتمین جشنواره بین المللی 
فیلم ویاوگای آمریکا، دومین جشنواره بین المللی 
فیلم های مکزیک و سومین جشنواره فیلم های 
مستقل مونترال، جایزه بهترین فیلم سینمایی را 

به دست آورده است.
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برنامه برای برداشت بی رویه آب وجود ندارد
یادداشتپیشنهاد سردبیر:

خـبر

حکایت واگذاری دولتی زمین های جاده 
چالوس به بهانه نداشتن بودجه؛

از ارث پدرشان می دهند! 

اوایل انقــاب، به منظور مبارزه بــا زمین بازی 
و زمین خــواری، معامله زمین ثبت نمی شــد. 
بنابراین زمین با قولنامه خریداری می شــد و 
معامله بعد از ساخته شدن به ثبت می رسید. تازه، 
کســی که صاحب خانه بود دیگر نمی توانست 

خانه خریداری کند.
چندســالی که گذشــت، دیگر این قانون کنار 
گذاشته شد. عده ای به جان باغ ها و زمین های 
ملی افتادند و بسازو بفروش ها جیب های خود را 
انباشتند؛ اما هدف کسانی که از معامله زمین و 
ثبت کردن آن جلوگیری کرده بودند، این بود که 

سرمایه ها به طرف تولید برود.
متاســفانه این که نشــد، هیچ، چنین اقدامی 
اثر منفی خود را نیز برجای گذاشــت و آن هم 
»معامات قولنامه ای« بود. روستاییان آموختند 
که زمین های هکتاری خود را تکه تکه کنند و به 
مدد دهیاری و شورای روســتا آن تکه تکه ها را 
به فروش برســانند. این عمل چنان رواج یافت 
که می شــود قولنامه هایی را دید کــه ده هابار 
دست به دست، خریدوفروش شده و مهر دهیاری 
هم خورده است. بسیاری از این زمین ها را دیوار 
کشیده اند و بعد، مســئوالن دیوارها را تخریب 
کرده اند تا جلوی نابودی زمین های کشاورزی 
گرفته شــود، اما افســوس که زمین هکتاری 
وقتی ١٠٠ متری و ٢٠٠ متری شد، دیگر زمین 
کشاورزی نیست و امکان کشــت در آن وجود 

ندارد.
بازی با زمین چنان گســترش یافته است که 
شــهرداری ها هم از آن بی نصیــب نمانده اند. 
شهرداری ها خود باید دخل وخرج کنند و بودجه 
ندارند؛ در نتیجه، دست اندازی به زمین های ملی 
آغاز می شود و زمین خوارها و بسازو بفروش ها با 
کمک شهرداری زمین های ملی را به ویا و خانه 
و آپارتمان و واحد های تجاری تبدیل می کنند 
و در این میان، این گونه طبیعت بکر از دســت 
می رود و مراتع و جنگل هایش تخریب می شود. 
این مسئله عمدتا در شمال ایران اتفاق می افتد 
که مرتبا شاهد ساختمان های ویایی و نابودی 

مزارع و جنگل های خود است.
چندی پیش دست اندرکاران جاده چالوس که 
از نداشــتن بودجه برای تکمیل جاده شکایت 
داشــتند، طرح فروش زمین های اطراف جاده 
را به سازندگان دادند تا ویا و هتل و رستوران و 
مجتمع تجاری بسازند و با پول زمین ها، جاده را 
به پایان برسانند و این زمین نیز بخشی از همه 
زمین های ملی اســت. زمین بازی کل اقتصاد 
ایران را از دولتی تا خصوصــی به تصرف خود 
درآورده اســت. مدتی پیش نیز آقای روحانی 
برای بافت های فرســوده فکــری کردند و در 
سخنرانی شان آن را بیان کردند. رییس جمهور 
گفتند زمین به سازنده ها می دهیم تا بسازند و در 
ازای آن به جای پول به آنها زمین می دهیم، اما 
منظور چه زمینی است؟ همین زمین های ملی؟ 
متاسفانه کسی از آقای رییس جمهور نمی پرسد 
که برای ایــن کار زمین از کجــا می آورید. اگر 
چنین کنیم، زمین های ملــی به تاراج می رود. 

آری، تاراج!

رییس اداره پیش بینی هواشناسی 
استان اصفهان اعالم کرد:

ادامه ناپایداری هوای 
اصفهان تا پایان هفته

رییس اداره پیش بینی هواشناســی اســتان 
اصفهان گفت: بررسی های هواشناسی از وجود 
جوی ناپایدار در اســتان تا پایان هفته حکایت 
دارد و اوج این ناپایداری تــا چند روز آینده در 

تمام سطح استان پیش بینی می شود.
حسن خدابخش اظهارکرد: ناپایداری ها تا روز 
دوشــنبه ادامه خواهدداشــت در اکثر مناطق 
اســتان بارش های رگبــاری بهــاری گاهی با 
رعدوبرق و وزش باد نســبتا شدید همراه است 
و احتمال بــارش تگرگ در مناطق مســتعد 

وجود دارد.
وی با اشــاره به کاهش محســوس دمای هوا 
در اکثر مناطق اســتان، گفت: بر این اســاس 
گرم ترین شهر استان آران و بیدگل با ٢۶ درجه 
و خنک ترین شهر نیز فریدونشــهر با ٢ درجه 

خواهد بود.

اخبار

 بازدید نیم میلیون گردشگر
 از ناژوان

یکی از مراکز گردشگری شــهر اصفهان منطقه 
ناژوان است که در طول ســال نیز مورد استقبال 
گردشــگران قرار می گیرد. در این راستا هر ساله 
شــهرداری با تمهیدات ویژه و آماده سازی فضای 
مناسب از گردشــگران نوروزی پذیرایی می کند. 
از روزهای ابتدایی فعالیت ســتاد خدمات ســفر 
شهر اصفهان تا روز ١۳ فروردین ماه حدود ۵٠٠ 
هزار نفر از امکانات گردشــگری- تفریحی ناژوان 

بازدید کرده اند.
در ایام نوروز تمام مراکز تفریحی مجموعه ناژوان از 
جمله باغ پرندگان، باغ خزندگان، باغ موزه پروانه ها، 
شهربازی، تله سیژ، آکواریوم و جاده سامت مورد 
استقبال مســافران و شــهروندان اصفهانی قرار 

گرفت.

بازدید 72 هزار نفر از کوه صفه 
نوروز امسال در مجموعه کوهستانی صفه نیز بسته 
کاملی از خدمات رفاهی و تفریحی ارائه شــد که 
مورد استقبال کم نظیر مسافران و شهروندان قرار 
گرفت.از ابتدای فعالیت ستاد هماهنگی خدمات 
سفر شهر اصفهان تا پایان سیزدهم فروردین ماه 
ســال جاری ۷٢ هزار نفر از مجموعه کوهستانی 
صفه دیدن کردند. از روز دوم تا یازدهم فروردین 
۹۷ رســتوران بازی در میدان گردهمایی پارک 
کوهستانی صفه همراه با ایســتگاه بازی رباتیک 
مخصوص مســافران نوروزی تدارک دیده شــد. 
کمیته فرهنگی تفریحی ســتاد تسهیات سفر 
شــهر اصفهان برنامه ریزی برای اجرای چندین 
برنامه و رویداد فرهنگی و ورزشی را نیز در پارک 

کوهستانی صفه انجام داد.
 

 دستگیری دو متخلف 
در پارک ملی قمیلشو

 رییس اداره پارک ملــی و پناهگاه حیات وحش 
قمیشــلو در رابطه با دســتگیری دو متخلف در 
 پارک جنگلــی و حیات وحش قمیشــلو گفت: 
محیط بانان این اداره حین گشــت و کنترل این 
منطقه، دو متخلف را قبل از اقدام به شروع شکار 
در پارک ملــي و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو 

شناسایي و دستگیر کردند.
مرتضی جوهری اظهار کرد: از این دو متخلف یک 
قبضه اسلحه قاچاق، فشنگ و پرژکتور ضبط  و به 

همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
پارک ملــی و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو با 
مساحت ١١۳ هزار هکتاردر ۴۵ کیلومتری شمال 

غرب شهر اصفهان قرار دارد.
شکار و حتی اقدام به شــروع به شکار در زیستگاه 
های حیات وحش توســط متخلفان جرم است و 
طبق ماده ١٠ و ١۵ قانون شکار و صید، متخلفان 

تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند.

پاک سازی شهرک صنعتی 
محمودآباد- حسین آباد 

داخل و محدوده شــهرک صنعتی محمودآباد- 
حسین آباد شاهین شهر از پسماندهای ساختمانی 

و ضایعات سنگبری ها پاک سازی شد.
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین شهر 
ومیمه، پیرو پیگیری ها و مذاکرات به عمل آمده با 
هیئت امناي شهرک صنعتي محمودآباد- حسین 
آباد داخل و محــدوده هاي مجاور این شــهرک 

پاک سازي شد.
همچنین بــه منظور اعمــال کنترل بیشــتر و 
برخــورد قاطع بــا متخلفینــی که بــه صورت 
غیرقانونی اقدام به جمــع آوری و تخلیه ضایعات 
حاصل از ســنگبري هاي مي کنند کلیه معابر و 
 راه هاي فرعي بــا قراردادن جــداول بتني بزرگ 

مسدود شد.

 سد زاینده رود
 رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساری گفت: یک  10 درصد آب دارد

رأس گوزن زرد ایرانی در پناهگاه حیات وحش دشــت ناز ساری 
متولد شد.

 رضا قاســمی افزود: تعداد ۳۹ رأس گــوزن زرد در این پناهگاه 
حفاظت و نگهداری می شد که با تولد این یک رأس گوساله، تعداد 

گوزن زرد ایرانی به ۴٠ رأس رسیده است.
وی گفت:کاشت جو و ذخیره ســازی آن در فضای این پناهگاه 

جهت تغذیه کمکی گوزن ها در فصول سرد سال از اقدامات اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان ساری به منظور افزایش و تکثیر 

این گونه نادر  است.
رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان ســاری افزود: 
گوزن زرد ایرانــی از نظــر ارزش حفاظتی جــزو گونه های در 
 معرض خطر انقراض ســازمان بین المللــی حفظ حیات وحش

 قرار دارد.

قاسمی گفت: این گوزن دارای جثه ای کوچک تر از مرال بوده و 
از شوکا نیز بزرگ تر اســت. گوزن زرد علفخوار، سرشاخه خوار و 

نشخوار کننده است.
گفتنی است؛گوزن ایرانی به طور کامل در طبیعت کشور منقرض 
شده و صرفا تعداد محدودی از این گونه بسیار ارزشمند در شرایط 
اســارت و نیمه اسارت نگهداری می شوند تا شــاید روزی بتوان 

تعدادی از آنها را به زیستگاه طبیعی بازگرداند.

 رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساری خبر داد: 
زایش اولین گوساله گوزن زرد ایرانی در ساری

با آغاز بهار، فصل زاد و ولد حیات وحش در کشور آغاز شده است و جانوران وحشی در عرصه های طبیعی شروع به 
زایمان بچه های خود کرده اند.

 بسیاری از افراد نوزادان حیوانات وحشی را در طبیعت در حالی که تنها هستند مشاهده می کنند و با تصور آنکه 
مادرشان تلف شده و یا آنها را رها کرده است از روي دلسوزي آنها را به همراه خود از طبیعت خارج کرده و به ادارات 
محیط زیســت تحویل مي دهند. اقدام به خارج کردن نوزادان جانوران وحشی از زیستگاه طبیعی اشتباه بزرگی 

است که هر چند با نیت خیر انجام شود آسیب جبران ناپذیري را به طبیعت وارد مي کند.

نوزادان جانوران 
 وحشی را از طبیعت

 جدا نکنید

صیه
تو

رییــس ســازمان محیط زیســت گفت: امســال بــا کمترین 
میــزان بــارش در ۵٠ ســال اخیــر مواجه ایــم. ٢١ اســتان 
بدترین وضعیــت را دارنــد و طبیعت بــا ما قهر کرده اســت. 
عیســی کانتــری  افــزود: معضــل آب یک معضل اساســي 
 بــود و االن بدتــر شــده اســت. اصفهــان آب خــوردن هم 

ندارد. وی ادامه داد: االن تمام دعواهاي انتقال آب بین حوضه اي بر سر کمتر از یک درصد آب کشور است. به 
 هر صورت به غلط یا درست شهري ساخته شــده به نام اصفهان با ٢ میلیون نفر جمعیت و ده ها میلیارد دالر

 سرمایه گذاري. ۳٠- ۴٠هزار خانوار در شــرق اصفهان از زمان صفویه تا حاال کشاورزي کرده اند اینها باید چه 
کنند وقتي آب هم نیست؟ اینها هم آدم هاي همین ســرزمین اند. همه آدم ها که فقط در انتهاي حوضه آبریز 
 نیستند. کاري نداریم که چرا دو میلیون نفر شده اند. به نظر من اصفهان نباید بیشتر از ۵٠٠ هزار نفر جمعیت 

داشته باشد.

 رییس سازمان محیط زیست:

 جمعیت اصفهان 
زیاد است!

مدیر کانون خبرگان کشاورزی اصفهان با بیان اینکه 
آب رودخانه طبیعی و تونــل اول کوهرنگ متعلق به 
حقابه داران و محیط زیست اســت، گفت:  نباید هیچ 
بخشی به خصوص »شــرب« و »صنعت« آبی از این 
بخش بردارند، اما ایــن قضیه عکس و صحبتی هم در 

مورد اصاح این روند مطرح نیست.اسفندیار امینی با اشــاره به اینکه کشاورزان شرق اصفهان می گویند 
چرا کشاورزان باالدست زودتر به برداشت آب اقدام کردند، گفت: این صحبت صحیح است و حرف ناحقی 
نیست، همچنین قرار شده بود از آب کشاورزی، صنعت و شرب کاســته شود زیرا امسال بارندگی خیلی 

کم شده است.
وی ادامه داد: درحالی که حجم آب رودخانه بسیار کم است و این آب صاحب دارد اما هیچ تصمیم و برنامه ای 

برای جلوگیری از برداشت های بی رویه وجود ندارد. 

مدیر کانون خبرگان کشاورزی: 

برنامه برای برداشت 
بی رویه آب وجود ندارد

پنجشنبه،١۶ فروردین ماه جلسه مشترک نمایندگان 
اســتان در مجلس و تعدادی از نمایندگان کشاورزان با 
استاندار اصفهان در خصوص آخرین وضعیت آب و سازگاری با کم آبی در 

استانداری اصفهان برگزار شد.
میزان بارش ها در استان اصفهان نسبت به میانگین بلند مدت ۷۵ درصد 
کاهش یافته و شرایط خشکسالی و کاهش شدید منابع آبی در ۵٠ سال 

اخیر بی سابقه است.
از نطق احساسی خودداری کنید

استاندار اصفهان اذعان کرد: در حال حاضر یکی از اصلی ترین دغدغه های 
مسئوالن عالی رتبه کشور از جمله شــخص رییس جمهور، وزیر نیرو و 
 همچنین مدیریت ارشد استان اصفهان مشــکات کشاورزان است و

 برنامه ها با سرعت پیش می رود.
محســن مهرعلیزاده تصریح کرد: دولت و رییس جمهور جلساتی را به 
صورت متوالی برای کشاورزان و حل مشکات آب استان اصفهان برگزار 
کرده اند و در این راستا مصوبات الزم برای بهبود وضعیت کشاورزان اخذ 

شده است، بنابراین هیچ دلیلی برای تجمع وجود ندارد.
مهرعلیزاده با بیان این که این جلســه در واقع هم اندیشی با نمایندگان 
مجلس و نمایندگان کشــاورزان اســت و باید از نطق های احساســی 
خودداری شــود، ابراز داشــت: هیچ راهی به جز هم گرایی، هم فکری، 

همکاری و همراهی وجود ندارد و با به صفر رساندن اصطکاک ها راندمان 
خود را افزایش دهیم؛ چراکه در فضای احساســی نمی توانیم به اهداف 

خود دست یابیم.
استعفا می دهیم

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه برای تسکین اوضاع 
کشاورزان اصفهان از االن و به صورت سالیانه باید ۷٠٠ میلیون مترمکعب 
آب ذخیره شود تا ۴٠٠ میلیون متر مکعب آن را برای کشت ۹۷ مصرف 
کنند، اضافه کرد: اگر وضعیت بارندگی به همین شکل پیش رود حتی 
تامین ۴٠٠ میلیون متر مکعب آب نیز بسیار مشکل است. همچنین آب 
طرح بن-بروجن نیز باید کنترل و یا این طرح تعطیل شود و آب ارسالی 

به یزد هم باید کاهش یابد. طبق مصوبه، آب مورد نیاز به یزد باید از تونل 
سوم کوهرنگ تامین می شد اما در دولت های قبل این آب از تونل دوم 
گرفته شد و این خود مشکاتی را برای کشاورزان شرق اصفهان به وجود 
آورد. کشاورزان می گویند اگر آب نیست برای هیچ کس نباید باشد و باید 

براساس قانون تقسیم عادالنه آب تخصیصات اعمال شود.
احمد سالک اما معتقد است وعده های رییس جمهور برای زاینده رود 
سرانجامی نداشته است، وی تصریح کرد: آقای روحانی در زمان تبلیغات 
انتخاباتی و در ســفر به اصفهان اعام کردند که آب زاینده رود جاری 
می شود. اگر ایشان این صحبت را با اطاع گفتند امروز خافش واقع شده 
و قولشان عملی نشده است، اگر هم این مطلب را بدون اشراف اطاعاتی 

گفتند این عین بی صداقتی به مردم است.
نماینده مردم اصفهان گفت: پیشنهاد این اســت که اگر آبی برای ارائه 
نیست حقابه سهم آبه داران و اشتراکی ها را پرداخت کنند. البته در این 
میان توجه به تغییر کشــت ضروری است. در این شــرایط  قطع برق و 
کنتورگزاری در ورودی سد نیز پیش بینی شده است. مردم انتظار دارند 
قانون اجرا شــود و بارگذاری جدیدی صورت نگیرد و از برداشــت های 

بی رویه جلوگیری شود.
سالک ادامه داد: صحبت استعفا شوخی نبود و اگر نیاز مردم رفع نشد از 

جایگاه خود استعفا می دهیم زیرا مردم از ما انتظار دارند.

ذره بین

از او می پرســم چرا زمان فراغت خود را در پارک و 
طبیعــت نمی گذرانید؟ نیشــخندی می زند و ادامه 
می دهد هوا پر از دود اســت برای دخترم بهتر است 
در مکان سرپوشیده بازی کند. جالب بود که یادش 
نمی آمد آخرین بار، کی با فرزنــدش به پارک رفته 

است.
بوی گل های بهاری بــرای کودکان جذاب 

نیست
در حال حاضر با کمبود وقت مادران شاغل و پدرانی 
مواجه هستیم که با دغدغه های مختلف، دست وپنجه 
نرم می کنند و از طرفی هم فرزندان این خانواده ها به 
دلیل کمبود وقت والدینشــان، مجبورند با طبیعت، 

غریبه بمانند. 
این کودکان حتی اگــر بخواهنــد در خانه های پر 
از تجمــل و آپارتمانی امروز بازی کننــد و بدوند، با 
امر و نهی های پدر و مادر مواجه می شــوند.والدین 
هم خودشــان به این موضوع دامن می زنند و برای 
یکجانشــینی  فرزندشــان موبایل تهیــه می کنند؛ 

تفریحی ساده، ارزان و به ظاهر بی دردسر.
ما با نسلی طرف هستیم که هیچ گاه طعم گل بازی 
را تجربه نکرده اند، کم می دوند و زمین نمی خورند، 
کودکانی که بوی گل های بهاری پارک های شهر آنها را 
به وجد نمی آورد و همه در اتاق های پر زرق و برقشان، 

تاب و سرسره برای قهر با طبیعت دارند.
همراه نشدن والدین با کودکان 

بزرگ ترین خیانت ما به بچه هایمان این اســت که 
مهم ترین تفریحشان را پاساژ گردی، تماشای تلویزیون 
و بازی با تبلت تفسیر کردیم و با آنها همراه نشدیم تا 

طبیعت را لمس کنند. 
کودکان امروزی، هیچ محرکی برای پردازش حافظه 
و افزایش تمرکزشان ندارند؛ محرکی که محیط بیرون 
از مدرســه و خانه باید برایشان بســازد.آنها آن قدر 
بین خیابان های تازه ساز و ساختمان های مجلل گم 

می شوند که فرصتی برای حضور در طبیعت ندارند. 
یاد می گیرند پاساژها را بیشتر از طبیعت ببینند. اینها 
همان نسلی می شوند که در بزرگسالی هم قدر طبیعت 
را نخواهند دانست. ما در حق این نسل و نسل های بعد 
خیانت کرده ایم چون وقتی کودکانمان را تربیت می 
کنیم در واقع در تربیت نســل های بعدی هم دخیل 
هســتیم. همین موضوع باعث می شود که نسل های 
بعدی هم نسبت به طبیعت، چندان رغبتی نداشته 
باشند. آن وقت ما می مانیم و آسمان خراش هایی که 

بلد نیستند اکسیژن تولید کنند.
فکری برای آلودگی هوا کنید

این مهم نقدهای مختلفی به مدیریت شــهری وارد 
می کند؛ از ساخت وســازهایی بی رویــه که نامش را 
مدیریت مدرن گذاشته اند گرفته تا کمبود فضاهای 
سبز شهری که کفافمان را نمی دهد. از اینکه فکری به 
حال آلودگی هوا نمی کنند و امسال از اولین روزهای 
سال شاهد این آلودگی بودیم و بچه ها را به خانه نشینی 

و تردد با وسیله نقلیه عادت دادیم. 
نسل ما و نســل های بعدی به خاطر خسته شدن از 
شهر و آلودگی و محرک های زننده سر و صدای آن، 
چاره ای جز پناه بردن به طبیعت نــدارد با مدیریت 
زمان می شود زمانی را به رفتن در طبیعت اختصاص 
داد تا بتوانند آزادانه درآن باشند و به دورازکلیشه های 
مرسوم، خودشان کشف کنند، خاقیت به خرج دهند 

و لذت ببرند.

فراموشی بوی ُگل و طعم ِگل

32 یا 33 سال سن دارد. از او می پرسم بزرگ ترین تفریح با فرزندت بعد از اینکه از سرکار می آیی، 
چیست ؟ می گوید شام را در یکی از پاساژهای لوکس شهر می خوریم و دخترم در شهربازی سر 

پوشیده اش کمی بازی می کند، گشت می زنیم، خریدهایمان را می کنیم و بعد به خانه برمی گردیم.

کودکان اصفهانی، پاساژها را بیشتر از پارک می بینند؛

هوشنگ ماهرویان  عکس  روز 

زاینده رود در سایه سیاسی کاری ها خشک شد؛

وعده بی سرانجام رییس جمهور

فاطمه راد
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نماینده شاهین شهر مطرح کرد:
اشتغال و بهبود معیشت دو 
خواسته اصلی مردم میمه 

نماینده مردم شاهین شــهر،  شاهینشهر
میمه و برخواردرمجلس شــورای اسالمی اظهار 
کرد: اشــتغال و بهبود معیشــت، دو درخواست 
عمده شهروندان و روســتاییان بخش میمه در 
مشــکالت  بررســی  جلســه  نخســتین 
مراجعه کنندگان این بخش در سال جدید بوده 

است.
حســینعلی حاجی دلیگانی افزود: از 32 نفری 
که به درخواست های شــفاهی و کتبی آنان در 
پایگاه مقاومت بســیج حمزه سیدالشهدای شهر 
میمه رسیدگی شــد، همگی درخواست بهبود 
معیشت و اوضاع اقتصادی خود و اشتغال جوانان 

خانواده هایشان را خواستار  هستند.
نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و برخوار در 
مجلس شورای اسالمی گفت: مراجعه کنندگان 
از ناتوانی در پرداخت اقســاط تسهیالت اشتغال 
و بیکاری جوانان تحصیلکــرده خود گالیه مند 
بودند و دریافت وام های کاریابی، تعیین تکلیف 
زمین هــای کشــاورزی و مســکونی، دریافت 
تســهیالت خرید جهیزیه، نوســازی واحدهای 
مسکونی فرسوده روستایی و دریافت تسهیالت 
به منظور تعمیر خانه های روســتایی درخواست 

کردند.

موسوی الرگانی خبر داد:
راه اندازی تقاطع غیر هم سطح 
در ورودی شهرستان فالورجان

نماینــده مــردم فالورجان در  فالورجان
مجلس شــورای اسالمی در نشســت مشترک 
مسئوالن 3 شهرستان فالورجان، لنجان و مبارکه 
با بیان ایــن که ضروری اســت تا شــهروندان 
فالورجان بتوانند از پروژه مترو اســتفاده کنند، 
اظهار کرد: پروژه مترو که در خصوص آن در حال 
تصمیم گیری هستیم مانند اتوبان ذوب آهن نباید 
به گونه ای باشد که با قرار دادن دیوارهای بتونی 

مردم فالورجان را از آن بی نصیب کند.
حجت االسالم سید ناصرموسوی الرگانی با بیان 
این که شهروندان فالورجان به خاطر وجود اتوبان 
ذوب آهن اصفهان مشــکالت زیادی را متحمل 
می شوند، افزود: شهروندان برای تردد و یا حتی 
ساخت  و ساز در حاشیه اتوبان با مشکالت جدی 
روبه رو شــده اند و امیدواریم شــاهد بروز چنین 
مشــکالتی در خصوص پروژه متروی شــهری 
نباشیم.نماینده مردم شهرســتان فالورجان در 
مجلس شورای اسالمی گفت: آزادسازی و تملک 
اراضی برای احداث پروژه نباید به گونه ای باشد که 
مردم دچار مشکالتی نظیر قرار گرفتن در حریم 
این پروژه و  محدودیت هایی در ساخت و ساز روبه 
شــوند.وی از راه اندازی تقاطع غیر هم سطح در 
ورودی شهرستان فالورجان خبر داد و خاطرنشان 
کرد: از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و 
ذوب آهن اصفهان انتظار داریم که در تسریع روند 
پروژه تقاطع غیر هم سطح شهرستان فالورجان 

ما را یاری دهند.

شهردار سفیدشهر:
ورود گردشگران به سفیدشهر 

۳۰ درصد افزایش یافت
سفیدشهر شــهردار سفیدشهر گفت: در 
ایام نوروز امســال، میزان ورود گردشــگران و 
مسافران نوروزی به سفیدشهر در مقایسه با سال 
گذشــته 3۰ درصد افزایش یافت.محمد قنایی 
مقدم در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: در ایام 
نوروز امســال، اقداماتی از قبیل نصب دو چادر 
راهنمای گردشگری توسط شهرداری سفیدشهر 
در مسجد الحسین )ع( و ورودی سفیدشهر، تهیه 
بروشور گردشــگری از ابنیه ها و اماکن تاریخی 
سفیدشهر، ارائه کتابچه تاریخ سفیدشهر در مراکز 
راهنمای گردشــگری، اهدای گل و بسته های 
فرهنگــی به مســافران نــوروزی در ورودی به 
در  نــوروز  روز  دراولیــن  سفیدشــهر 
مسجدالحســین)ع(، نصب بنر راهنما در سطح 
شهر جهت گالری نقاشی هنرمند معلول و توانمند 
فاطمه حمامی نصرآبادی و آماده باش نیروهای 
خدمات رسان شهرداری و واحد خدمات ایمنی و 
آتش نشــانی از جمله فعالیت های شــهرداری 
سفیدشــهر بــرای خدمــات رســانی بهتر به 
گردشگران در این شــهر بود.وی اظهار داشت: 
همچنین برای رفاه بیشــتر گردشگران نوروزی 
جهت اقامت در سفیدشهر، بوستان های این شهر 
ساماندهی شد و نیز شهربازی در پارک زنده یاد 
باقری در راستای بهره مندی گردشگران از فضای 

شاد و نشاط آور به بهره برداری رسید.

واژگونی تریلر حامل گاز مایع 
در اتوبان کاشان

خودروی تریلر حامل گاز مایع  کاشان
)LPG( در اتوبــان امیرکبیر، حوالی شــهرک 
خاتم االنبیا )ص(،مسکن مهر کاشان واژگون 

شد.
معاون عملیات آموزش و پیشــگیری سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمني شهرداري کاشان، 
گفت: تیم عملیاتی بــا اعالم خبر واژگونی این 
تریلر حامل گاز مایــع )LPG( در ۱۷فروردین 
از ایستگاه شماره۵ شهدای آتش نشان کاشان 
به محل حادثــه اعزام شــدند.محمد توکلی، 
با اشاره به اینکه دالیل از مســیر جاده خارج 
شدن تریلر ، دچار حادثه و واژگونی آن نامعلوم 
است گفت:آتش نشانان پس از رسیدن به محل 
حادثه به سرعت عملیات را آغاز و ابتدا نسبت 
به ایمن سازی محل حادثه و رفع موارد ناایمن 
در جهت جلوگیــری از ایجادجرقــه و حریق 
احتمالی خودرو اقدام کردند.وی تصریح کرد: 
نیروهای عملیاتی پس از این اقدامات شرایط 
را برای حضور کارشناســان شــرکت نفت در 
راستای بازرســی و اقدامات الزم جهت تخلیه 
ماده اشــتعال زا گاز مایع آماده کردند.به گفته 
وی، راننــده تریلر که دچار مصدومیت شــده 
بود توســط عوامل اورژانس به مراکز درمانی 

منتقل شد.

سوختگی ۳ نفر در اثر انفجار 
مخزن ذوب مس در فالورجان

بر اثر انفجار مخزن ذوب مس  فالورجان
در شهرک صنعتی اشترجان فالورجان 3 نفر از 
ناحیه پا و کمر دچار ســوختگی شده و روانه 
بیمارســتان شدند.محمد عســگری، مسئول 
مدیریت بحران شهرســتان فالورجان در این 
رابطه گفت: این آتش ســوزی توســط عوامل 
محلی آتش نشانی شهرســتان فالورجان مهار 
شد. وی با بیان این که علت این حادثه توسط 
کارشناســان در دست بررسی اســت، افزود: 
مصدومــان این حادثــه توســط اورژانس به 
بیمارستان امام خمینی)ره( فالورجان منتقل 

شدند و حال عمومی آنان خوب است.

توقیف یک اتوبوس کاالی 
قاچاق در بوئین و میاندشت 

فرمانده انتظامی بوئین و  بوئینومیاندشت
میاندشت گفت: اتوبوس مسافربری با محموله 
میلیاردی کاالی قاچاق در بوئین و میاندشت 
توقیف و راننده آن دســتگیر شد.ســرهنگ 
علیرضا طاهری با اعالم این خبر اظهار داشت: 
ماموران گشت کالنتری شهر بوئین و میاندشت 
حین نظــارت برخودروهای عبــوری از محور 
بوئین-دامنــه به یــک اتوبوس مســافربری 
مشکوک و آن را متوقف کردند.وی افزود: پس 
از هماهنگــی با مقــام قضائی از ایــن خودرو 
بازرسی شد که تعداد 24 دستگاه پلی استیشن، 
4 بی ســیم و ایکس باکس خارجی و متعلقات 
مربوطه کشف شــد.فرمانده انتظامی بویین و 
میاندشت بیان کرد: رزش محموله کشف شده 
توسط کارشناسان یک میلیارد و 2۰۰ میلیون 

ریال اعالم شده است.

ثبت جهانی قنات  2 طبقه  اردستان

پیشنهادسردبیر:

بامسئوالن

مدیر جهاد کشاورزی نایین گفت:  نایین
کشت پنبه به روش سنتی و استفاده بهینه از منابع 
آبی از گذشــته تاکنون توســط کشــاورزان این 
شهرستان به کار گرفته شده است و در سال جاری 

پیش بینی برداشت ۱۰۰ تن پنبه را داریم.
احمدرضا باقریان مدیر جهاد کشاورزی نایین گفت: 
کاشت پنبه در گویش محلی نایینی )ویش کاری( 
گفته می شــود که به صورت دستی و در اول فصل 

بهار انجام می شود.
وی افزود: در اواخر اســفندماه زمینــی که از قبل 
شخم زده شده کامال تســطیح و در ایام تعطیالت 
عید نوروز آبیاری می شــود. زمین 4 الی ۵ روز بعد 
اصطالحا گاورو شده و خاک به کفش نمی چسبد در 
این حال تعدادی از مردان که هر کدام دو چوب بلند 
و نوک تیز به نام »میکاره« در دست دارند با کوبیدن 
چوب در خاک ســوراخ هایی را در زمین مرطوب 

ایجاد می کنند.
باقریان اضافه کرد: بالفاصله زنــان و فرزندان بذر 

پنبه را که 24 ساعت قبل از کشت در آب خیسانده 
و با کمک خاکســتر پرزگیری کرده اند را با بذر نم 
شــده دیگر از قبیل گوجه محلــی، گلرنگ، ذرت 
علوفه ای، چغندر و شلغم داخل سوراخ های ایجاد 

شده می ریزند.
وی بیــان کرد: بذر پنبــه در هنــگام جوانه زنی و 

بیرون آمدن بوته از خاک به سله بندی خاک بسیار 
حســاس بوده و در صورت بارش بــاران بهاری و 
مسدود شدن سوراخ ها کشاورزان مجبور به دوباره 

کاری می شوند.
مدیر جهاد کشــاورزی نایین گفت: پــس از پایان 
عملیــات کاشــت، زمیــن مذکور کــه فقط یک 

آب خورده و کاشــت در آن انجام شــده به دلیل 
محدودیــت در منابــع آبــی موجود نمــی تواند 
آبیاری شــود که پس از طی تنش رطوبتی حدود 
۷۵-6۰ روز آب دوم خــود را دریافــت کرده و بعد 
 از آن به صــورت مرتب هر ۱۵ روز یکبــار آبیاری

 می شود.
این کارشناس کشاورزی افزود: این شیوه کشت که 
خود متاثر از محدودیت در کیفیت و کمیت منابع 
آبی و شــرایط اقلیمی منطقه می باشــد حاکی از  
استفاده بهینه از منابع آبی برای تولید چند محصول 
در طول یک ســال بوده که از قدیم االیام توســط 

کشاورزان به کار گرفته شده است.
 باقریان در پایان گفت: پیش بینی می شود در سال 
زراعی جاری کاشت پنبه با استفاده از ارقام محلی 
سازگاری با شرایط آب و هوایی نایین در سطح ۵۰ 
هکتار توسط کشاورزان در مرکز شهرستان انجام 
که با متوسط 2 تن تولید در هکتار در حدود ۱۰۰ 

تن پنبه تولید شود.

پنبه کاری سنتی، کشتی کم آب در نایین؛

پیش بینی برداشت ۱۰۰ تن پنبه

مسئول هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی زواره اظهار کرد: هدف از ساخت پیست موتورسواری  اردستان
در اردستان عالقه به این رشته و تخلیه انرژی جوانان است.رسول عامری افزود: مساحت این پیست دو هکتار است 
و ۱6 عدد میز جام پرش دارد و مانع های میزی و شــتری دارد؛ در همین ارتباط بازرسان از هیئت اتومبیل رانی 
اصفهان آمدند و پیست را برای برگزاری مسابقات کشوری تایید کردند.وی با بیان اینکه در آینده مسابقات استانی 
را در پیست موتور سوری زواره برگزار می  کنیم، عنوان کرد: برای جذب عالقه مندان به این رشته با کمک نماینده 

اردستان تسهیالتی در نظر گرفته شده است که در صورت تقاضای افراد این تسهیالت پرداخت می شود.

افتتاح پیست 
 موتورسواری زواره
 با کیفیت استاندارد

خبر

جهادکشاورزی

معاون سازمان میراث فرهنگی  در  بازدید  اردستان
از قنات 2 طبقه اردستان با اشاره به جاذبه های گردشگری 
کشور اظهار داشت: ۱2۰ هزار قنات در کشور وجود دارد 

که سطح بعضی از آنها زیرزمینی است.
محمد حســن طالبیان افزود: قناتی در زاج وجود دارد که حدود  بیش از 82 کیلومتر طول دارد و از زیر شهر 

عبور می کند و فقط برای شرب استفاده می شود.
معاون سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: قناتی در قصبه وجود دارد که مادر چاه آن بیش از 3۰۰ متر عمق 
داشته و از دوره هخامنشی است.وی با بیان اینکه ۱۱ قنات در کشور ثبت جهانی شده است، تصریح کرد: قنات 
2 طبقه اردستان یکی از آنهاست و 3 مورد از قنات های ثبت جهانی در استان اصفهان است.طالبیان بیان کرد: 
قناتی در فردوس وجود دارد که ۱۵ مادر چاه داشته و در زمان بارندگی چشمه ها آن را پر آب می کنند و همه 

فردوس از آن بهره می برند.

 ثبت جهانی قنات 
2 طبقه  اردستان

شرضا معــاون فرهنگی آمــوزش و پرورش 
شهرضا  در جلسه برنامه ریزی برگزاری مسابقات قرآن و 
معارف اسالمی جنوب استان به میزبانی شهرضا، اظهار 
کرد: این شهرســتان در روزهای 22 و 23 فروردین ماه 

امسال، میزبان ۷۰۰ نفر از دانش آموزان فعال قرآنی منطقه جنوب استان است که در سی و ششمین دوره 
مسابقات قرآن و معارف اسالمی، شرکت می کنند.حجت االســالم محمدحسین جعفری ادامه داد: این 
دانش آموزان از شهرستان های مبارکه، شــهرضا، دهاقان، سمیرم و منطقه )3( آموزش و پرورش استان 
اصفهان، به شهرضا اعزام می شوند.معاون فرهنگی آموزش و پرورش شهرضا اظهار کرد: تعداد ۱۱6 دانش 
آموز، شامل ۵۰ دختر و 63 پسر شهرضایی، که از بین ۷۰۰ دانش آموز مقاطع متوسطه اول و دوم انتخاب 
شده اند در این رقابت ها حضور خواهند داشــت.جعفری تصریح کرد: این رقابت ها در دو گروه دختران و 

پسران، در محل دانشگاه آزاد شهرضا برگزار می شود.

 رقابت 7۰۰ دانش آموز 
در رقابت های قرآنی

بارش برف در هجدهمین روز از  فریدونشهر
فصل بهار موجب سفیدپوش شدن ارتفاعات شهرستان 

فریدون شهر شد.
بارش نزوالت آسمانی طی  روز جمعه در این شهرستان 
موجب خوشحالی مردم فریدون شهر شد؛ بارش ها در 

ارتفاعات این شهرستان به صورت برف بود.
 این بارش هــا از ظهــر جمعه  بــا فعالیت ســامانه

 بارشی سراسری آغاز شد و ۱۵/۱میلی متر بر مجموع 
بارش های سال زراعی جاری فریدون شهر افزود تا این 

رقم را به ۱۵6/6 میلی متر برساند.

 البتــه ایــن رقــم بــه نســبت ســال گذشــته با 
کاهــش حــدود 6۷ درصــدی مواجــه بــوده 
 کــه موجــب نگرانــی مــردم ایــن شهرســتان
  شده است.خشکســالی در فریدونشهر همچون اکثر
  نقاط اســتان اصفهان و کشــور به وضوح مشــهود
 اســت تا جایی کــه اکثــر چشــمه ها و قنات های 
فریدونشهر یا خشک شــده و یا بسیار کم آب هستند 

و در صورت ادامه این شرایط و بهبود نیافتن وضعیت 
بارش ها این نگرانی وجود دارد که تامین آب شــرب 
 مردم این شهرســتان در فصل تابســتان با مشــکل

 مواجه شود. 
گفتنی است؛ فریدون شهر یکی از شهرهای است که 
در غرب استان اصفهان قرار گرفته است و از نظر بارشی 

شرایطی بهتری نسبت به اصفهان دارد.

با آغاز فعالیت سامانه بارشی؛
بارش برف ارتفاعات فریدون شهر را سفیدپوش کرد

ســقاخانه، بنایی عمومی است که  شهرضا
برای سیراب کردن مردم تشــنه و به منظور کسب 
ثواب اخروی احداث می شد. مشهورترین سقاخانه 
در ایران سقاخانه اســماعیل طال در مشهد مقدس 

است که در دوره نادرشاه افشار بنا شده است.
 در این گزارش به قدیمی ترین سقاخانه های شهرضا 
می پردازیم. برای این کار از مطلعان محلی پرس وجو 
و منابع و اســناد موجود بررسی شد. این بررسی ها 
نشان داد که دو سقاخانه قدیمی در شهرضا وجود 
دارد که بنا بر گواهی اسناد موجود یکی بیش از سه 
قرن ســابقه دارد و دیگری بیش از ۱۵۰ سال. نکته 
قابل توجه اینکه موقوفات در طول سالیان متمادی 
نه تنها از بین نرفته اســت بلکه پررونق تر شــده و 
منبع خیر و برکت برای مردم شده است.ایران کشور 
کم آبی است و ایرانیان همیشــه با دیو خشکسالی 
و بی آبی در ســتیز بوده اند. نیاکان سخت کوش و 
اندیشــمند ما با حفر قنات های طوالنی، بالی کم 
آبی را چاره کرده اند و آب زالل را از فرســنگ ها راه 
به شهرها و مزارع خود کشــانده اند و نام خود را به 
عنوان مخترعان قنات در جهان ثبت کرده اند. آنان 
همچنین با ساخت آب انبار می کوشیدند باران را در 
زمستان ها جمع آوری و ذخیره کنند و در فصول گرم 

سال از آن بهره ببرند.
در شــهرضا کــه در کنــار کویــر آرمیده اســت 
هــم آب انبارهایــی از گذشــتگان بر جــا مانده 
و هــم قنات هایــی وجــود دارد کــه برخــی از 
آنهــا هنــوز هــم جــاری هســتند و در حقیقت 
 شــاهرگ حیــات و مایــه سرســبزی ایــن 

شهر و دیارند.
از آن چه گفته شــد معلوم می شــود که آب، چه 
اندازه در چشــم و دل ایرانیان ارج قرب داشــته و 
به دســت آوردن آن، چه اندازه هزینه بر بوده است 
و از اینجاســت که ارزش ساخت سقاخانه مشخص 
می شود.از قرن ها پیش برخی از افراد خیراندیش و 
بلندهمت شهرضا به ساخت سقاخانه اقدام کرده اند 
تا هم سنت زیبای وقف را احیا کنند و هم رهگذران 
تشــنه کام را به جرعه آبی میهمان کنند و آنان نیز 

بر امام تشنه لبان)ع( سالمی بفرستند و اجر و ثواب 
آن، بهره بانیان بنا شود.

سقاخانه میر مسیب
متاســفانه بســیاری از اســناد وقف نامه هــای 
ســقاخانه های شــهرضا به دســت ما نرســیده 
تا ســابقه این ســنت نیکو را دقیق بررسی کنیم. 
قدیمی ترین ســندی که بــه آن دســت یافته ایم 
وقف نامــه ســقاخانه ای در بازار شهرضاســت که 
بانی آن »میر مســیب« نامی بوده و آن را در سال 

۱۱۱۷ هجری قمری، یعنی بیش از سه قرن پیش 
ســاخته اســت. اصل این وقف نامه اکنون در اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرضاســت.جالب اســت که 
بدانیم، واقف 3 بــاب مغازه را وقف این ســقاخانه 
کرده اســت تا متولیان موقوفه از اجــاره بهای آن، 
کارگرانــی را اجیر کنند تا آب از چاه بکشــند و در 
ســنگاب یا حوضچــه آن بریزند و نیز بــرای تهیه 
 دلــو و ریســمان و مخــارج تعمیرات ســقاخانه

 هزینه کنند.
سقاخانه حضرت ابوالفضل العباس)ع(

سقاخانه حضرت ابوالفضل )ع( شهرضا از مصادیق 
بارز این آیه است، سقاخانه کوچکی که در بازارچه 
آقا ســیدعلی، محله علیا، خیابان انقالب اسالمی، 
کوچه 46 واقع اســت.بانی این بنای مقدس حاج 
سیدعلی فرزند سید رسول بوده که در حدود ۱2۰ 
سال قبل در کربالی معلی وفات کرده است. از آنجا 
که این سقاخانه به نام حضرت ابوالفضل)ع( است، 

مردم محل به آن اعتقاد خاصی داشته و دارند.
 آن ها نذورات خود را به متولیان سقاخانه می دادند و 
متولیان نیز در تابستان ها قالب های یخ را خریداری 
کرده و در ســنگاب ســقاخانه می ریختند.حدود 
شــصت ســال قبل، نوه بانی، به نام ســید فتح ا... 
قریشــی تعمیرات اساسی در این ســقاخانه انجام 
داد و آن را بــه آب تصفیه شــهری متصل کرد. در 
ســال۱3۵8 هجری شمسی حاج ســید مصطفی 
قریشی )نوه ســید فتح ا...( باز هم آن را تعمیر کرد 
 و به صورت کامــال بهداشــتی در آورد و در آن آب

 سرد کن تعبیه کرد.

 سقاخانه ای با قدمت ۳ قرن در شهرضا

انسان های نیک اندیش و نوع دوست، در هر زمان بسته به نوع نیاز جامعه، بناهای خیری را ساخته اند 
و وقف عام کرده اند. چه بسیارند مساجد، کتابخانه ها، حمام ها، کاروانسراها و آب انبارهایی که نام 

واقفان خود را از قرن ها پیش بر جبین دارند، یکی از این کارهای خیر ساخت سقاخانه است.

    گذری بر سقاخانه های قدیمی استان اصفهان ؛  

ــاری  ــوس در انب ــاب محب عق کاشان
یــک منــزل مســکونی ازســوی آتــش نشــانان 
کاشــانی زنــده گیــری و در طبیعــت 
رهاســازی شــد.مدیر روابــط عمومی ســازمان 
آتـــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری 
ــه  ــهروندی ب ــاس ش ــا تم ــت :ب ــان گف کاش
ســامانه ۱2۵ ایــن ســازمان مبنــی بــر 
مشــاهده یــک بهلــه عقــاب در انبــاری منــزل 
مســکونی در طاهرآبــاد کاشــان و متعاقــب آن  
ــود  ــزل  از وج ــاکنین من ــت س ــرس و وحش ت
ایــن پرنــده شــکاری ، ســتاد فرماندهــی 
ســازمان  بیدرنــگ آتــش نشــانان  را از 
ــه محل  ایســتگاه شــماره 3 مســتقر در راوند ب
موردنظــر  اعــزام کــرد. روح ا... فدایــی افــزود: 
آتــش نشــانان بــا  اســتفاه از روش هــای خاص 
ــاب و در  ــری عق ــده گی ــه زن ــدام ب ــود اق خ
 خــارج از محیــط شــهری در طبیعــت 

رها سازی کردند.

عکسخبر

اخبار
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بی سابقه بودن خشکسالی کنونی در 60 سال اخیر

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

شهرستان

فراخوان اولین جشنواره تئاتر 
طنز در فارسان

جواد کارگــران دهکردی، مدیــرکل فرهنگ 
و ارشــاد اســامی چهارمحال و بختیاری از 
آغاز فراخــوان اولین جشــنواره تئاتر طنز در 
شهرستان فارســان خبر داد و اظهار کرد: در 
راستای اهمیت طنز در تاریخ ادبیات ایران و نیاز 
مبرم جامعه امروز به نشاط و شادابی و هم چنین 
شرایط اجتماعی جامعه، این جشنواره در این 

شهرستان برگزار می شود.
 وی ادامــه داد: قالب طنــز نمایش ها، توجه 
به کارکرد طنــز در آثار دفــاع مقدس، توجه 
به معضــات و آســیب های اجتماعی و توجه 
بــه طنــز در ادبیــات و فرهنگ فولکلــور از 
 موضوعات و اولویت های جشــنواره تئاتر طنز

 است.
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی چهارمحال و 
بختیاری افزود: زمان برگزاری جشنواره تئاتر 
طنز در اردیبهشــت ماه در شهرستان فارسان 
است و عاقه مندان به شرکت در این جشنواره 
می توانند آثار خود را جهــت بازبینی تا پنجم 
اردیبهشت سال جاری به اداره فرهنگ و ارشاد 

شهرستان فارسان ارسال کنند.

معدوم سازی مواد غذایی 
فاسد در لردگان

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
لردگان گفت: در طرح بسیج سامت نوروزی 
ایــن شهرســتان دو هــزار و 557 کیلوگرم 
مــواد غذایی فاســد و غیربهداشــتی ضبط و 
معدوم سازی شد.علی کریمی ، اظهار کرد: طرح 
بسیج سامت نوروزی همزمان با سراسر کشور 
در شهرســتان لردگان از تاریخ 15 اسفندماه 
سال گذشته آغاز شــد و به مدت یک ماه ادامه 

داشت.
 وی افزود: در این مدت سه هزار و 400 بازدید 
از مراکز تهیــه، توزیع، عرضــه و فروش مواد 
غذایــی، 986 مورد بازدیــد از اماکن عمومی 
و مراکــز بیــن راهــی، 169 نمونه بــرداری 
میکروبی از آب شــرب و اســتخر، دو هزار و 
350 ســنجش کلر آزاد باقیمانــده، 61 مورد 
نمونه بــرداری از مــواد غذایی و یــک هزار و 
 202 مورد ســنجش بــا تجهیــزات پرتابل

 صورت گرفته است.

افزایش 40 درصدی مهاجرت 
پرندگان به تاالب های استان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال 
و بختیــاری از افزایش 40 درصــدی مهاجرت 

پرندگان به تاالب های استان خبر داد.
شهرام احمدی با اشــاره به مهاجرت بیش از 30 
هزار قطعه پرنــده به تاالب های اســتان، اظهار 
کرد: عمده پرندگان مهاجر از کشورهای مناطق 
شمالی از جمله قرقیزستان و ترکیه به تاالب های 
استان وارد شــدند.وی افزود: تاالب های استان 
میزبان پرندگان مهاجر هســتند که عمده این 
پرندگان در تاالب های گندمان و چغاخور در حال 

النه گزینی و تخم گذاری هستند.

انجام بیش از سه هزار بازدید 
توسط دامپزشکی چهارمحال 

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: 
در طرح تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی 
ویژه نوروز 97 بیش از سه هزار و 200 مورد بازدید 

توسط دامپزشکی استان صورت گرفت.
عبدالمحمد نجاتی اظهــار کرد: در این طرح 20 
روزه سه هزار و 187 نفر ساعت از دو هزار و 886 
واحد موجود با انجام سه هزار و 213 مورد بازدید 
از مراکز فوق الذکر، یک هــزار و 580 کیلوگرم 
فرآورده های غیر بهداشــتی ضبــط و از چرخه 

مصرف خارج شد.

سفر ۳۹0 هزار گردشگر 
نوروزی به شهرستان شهرکرد

در نوروز امسال، 390 هزار مسافر و گردشگر به 
شهرستان شهرکرد سفر کردند. حمید ملکپور، 
فرماندار شــهرکرد از ســفر 390 هزار گردشگر 
نوروزی در ایام نوروز 97 به این شهرســتان خبر 
داد. وی با بیان اینکه در ایــن مدت 65 هزار نفر 
شب اقامت در این شهرســتان ثبت شد ،گفت: 
اغلب گردشگران از جاذبه های تفریحی و تاریخ و 

بقاع متبرکه  بازدید کردند. 

مدیرکل فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری از برگزاری چندین 
دوره آموزشی جدید در مراکز فنی و حرفه ای استان خبر داد.محمود 
تقی پور  اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال و حمایت از کاالی 
ایرانی و به منظور افزایش کیفیت تولیــدات و محصوالت داخلی  و 
بسترسازی برای ایجاد اشتغال، ارائه آموزش های مهارتی در بخش 
دولتی 2 میلیون و 457 هزار نفر ساعت در بخش های مختلف از جمله 
صنایع و معادن، صنوف و اتحادیه ها، جوامع روســتایی و عشایری، 

پادگان هــا و زندان ها، مراکز ثابت و ســیار شــهری جهت کاهش 
آســیب های اجتماعی پیش بینی شده است.وی با اشــاره به اینکه 
در سال 1396 کارگاه های اتومکانیک تجهیز شــدند، ادامه داد: در 
سال جاری نیز تجهیز و به روزرسانی کارگاه های لوازم خانگی در دستور 
کار قرار دارد و همچنین پیش بینی برگزاری کاس های آموزشی به روز 
در کارخانجات جهت افزایش کیفیت محصوالت از دیگر برنامه های 
اداره کل فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری است.مدیرکل فنی و 

حرفه ای چهارمحال و بختیاری از برگزاری چندین دوره آموزشــی 
جدید در مراکز فنی و حرفه ای اســتان خبــر داد و اظهار کرد: دوره 
آموزشی ســاخت در و پنجره UPVC به منظور صرفه جویی انرژی 
و هزینه در ســاختمان ها و باال بردن کیفیت این محصول، برگزاری 
دوره آموزشی خانه هوشمند در مباحث اینترنت، تعمیر کولر خودرو، 
راه اندازی لوگو در صنعت برق و ... بر اساس نظرسنجی و امکان سنجی 

از بخش های مختلف نیز برگزار می شود.

مدیرکل فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری خبر داد:
برگزاری دوره های آموزشی جدید در مراکز فنی و حرفه ای

سیدهاشــم فاطمی در گفت وگو بــا خبرنگار فارس 
در شــهرکرد، با بیان اینکه ســال آبی کنونی یکی از 
خشک ترین سال های 60 ساله اخیر است، اظهار کرد: با 
توجه به اینکه در 10 سال گذشته بارش ها به حد نرمال 
نرسیده است، روز به روز از منابع آبی ما کاسته می شود.

وی ادامه داد: کمبود و تغییر بارش باعث شده منابع آب 
زیرزمینی به شدت کاهش یابد و همچنین کاهش زمان 
بارندگی ها کم شدن آب چشمه ها و در نهایت آب شرب 

را به دنبال داشته است.
60 درصد از قنــوات چهارمحال و بختیاری 

خشک شده است
مدیر امور منابع آب شهرستان های فارسان و کوهرنگ 
با اشــاره به اینکه 60 درصد از قنــوات چهارمحال و 
بختیاری خشک شــده و بقیه دچار کم آبی هستند، 
افزود: همزمــان با تقارن ماه مبــارک رمضان با فصل 
 گرما میــزان مصرف آب بــاال رفته و کم آبی شــدت 

می گیرد.
فاطمی خاطرنشــان کرد: تامین آب روی مرز است و 
اگر در بعضی از شــهرها مصرف باال رود یا سطح آب 
پایین آید، ِدبی آب کم می شــود.وی بــا بیان اینکه 
امسال برداشت از ســفره های زیرزمینی زودتر شروع 
شده و در بخش کشاورزی ِدبی آب کاهش یافته است، 
گفت: افزایش دما باعث مصرف زیاد در منازل، صنعت 
و کشاورزی شده و این باعث جیره بندی آب می شود 
 لذا با مصرف کمتر می توانیم عایدی بیشــتری داشته 

باشیم.

راهکارهایی برای کاهش مصرف آب در بخش 
کشاورزی

مدیر امور منابع آب شهرستان های فارسان و کوهرنگ 
به بیان راهکارهایی برای کاهش مصرف آب در بخش 
کشاورزی پرداخت و اظهار داشت: کاشت گلخانه ای 
حدود 90 درصد مصرف آب را کاهش و تولید را افزایش 
می دهد؛ همچنین کشت بهاره کاهش یابد زیرا در زمانی 

که بارش نیست تامین آب از سفره های آب انجام و باعث 
کم آبی می شود.فاطمی اضافه کرد: استفاده از ارقامی 
که زود محصول و کم آب بر هستند، رعایت آیِش توسط 
کشاورزان و اســتفاده از آبیاری تِیپی و زیر سطحی از 
دیگر راهکارهای کاهش مصرف آب در کشاورزی است.

وی انجام طرح نکاشت را یکی دیگر از راهکارها عنوان 
کرد و افزود: نکاشت یعنی یک سری از چاه ها خاموش 

شود، در این طرح اعتبارات به کشاورز داده می شود تا 
کشاورز کشت نکند ولی خسارت بگیرد، در این صورت 
شرکت آب منطقه ای نیز می تواند با نصب کنتورهای 

هوشمند وظایف خود را انجام دهد.
مدیر امور منابع آب شهرستان های فارسان و کوهرنگ 
افزایش دما را یکی از دالیل کاهش بارندگی دانست و 
گفت: تعداد 100 حلقه چاه غیرمجاز در استان وجود 
دارد و اضافه برداشت از چاه های مجاز تخلف است که 
با همکاری دســتگاه قضایی و نیروی انتظامی با این 

تخلفات برخورد می شود.
عبــور از بحران آب نیازمنــد راهکارهای 

کوتاه مدت است
فاطمی افزود: کشوری که سرانه ساالنه آب آن کمتر از 
1300 متر مکعب در سال باشد وارد مرحله تنش آبی 
شده است و پایین تر از این مقدار نیز وارد مرحله بحران 
می شود که در حال حاضر کشور و استان در این مرحله 
قــرار دارد؛ اما این بحران نباید موجب ورشکســتگی 
آب شــود. وی ادامه داد: در شــرایط فعلی نمی توان 
اقدامات بلندمدت انجام داد و باید به دنبال راهکارهای 
کوتاه مدت بود تا به نتیجه مطلوب رسید.فاطمی با بیان 
اینکه در حال حاضر باید برداشت از منابع آب را حداقل 
35 تا 40 درصد کاهش داد، تشــریح کــرد: ضرایب 
تعدیل اعمال شده از وزارت نیرو برای دشت خانمیرزا 
53 درصد، دشت بروجن 47 درصد و دشت شهرکرد 
34/4 درصد است و باید به این میزان کاهش برداشت 

انجام شود و اگر این محدودیت برداشت اعمال شود . 

بی سابقه بودن خشکسالی کنونی در 60 سال اخیر

مدیر امور منابع آب شهرستان های فارسان و کوهرنگ گفت: بحران کم آبی بزرگ ترین تهدید 
پیش روی ایران است که باید با وفاق ملی از آن عبور کنیم و این در صورتی شدنی است که همه 

بخواهند و در غیر این صورت آینده بسیار سخت و نگران کننده است.

  مدیر امور منابع آب شهرستان های فارسان و کوهرنگ هشدار داد:  

مزایده اموال غیرمنقول
1/63 اجرای احکام حقوقی شعبه 12 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 960969 ج/12 له خانم وجیهه حســینی سربازی با وکالت آقای 
محمدرضا دری علیه آقای مجید طهماسبی مبنی بر مطالبه مبلغ 2/515/170/797 ریال 
بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 97/2/17 ســاعت 
9/5 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرین اتاق 15 جهت فروش 
80/199/ سهم 164 سهم مشــاع از 1000 سهم مشاع پالک ثبتی یک اصلی بخش 18 
اصفهان مشــاع از حبه شش دانگ ملکی با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسی که 
ذیال درج شده است ملکی آقای مجید طهماســبی و اکنون در تصرف استیجاری آقایان 
محمد علی جعفری و بهزاد کتیرایی و مهدی طحانیان می باشد توسط کارشناسان رسمی 
دادگستری به شــرح ذیل ارزیابی شده اســت و نظریه وی مصون ازتعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای 
آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: ملک مورد نظر به آدرس خیابــان معراج کوچه انقالب، کوچه ابوذر پالک 5 
دارای یک برگ سند قطعی منقول به میزان 164 ســهم مشاع از ده سهم مشاع از 1/25 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ اراضی قریه هفدان دارای پالک شماره یک اصلی واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان و دارای پروانه ساخت و پایان کار سفت کاری شهرداری به شماره 
10/90/24369 مورخ 90/11/3 می باشد  دارای عرصه ای به مساحت اصالح شده 157 
متر مربع و اعیانی به مســاحت 360 متر مربع طبق پروانه صادره در سه طبقه همکف که 
شامل پارکینگ و یک واحد مسکونی منهای شصت می باشد و طبقه اول که این واحد هم 
اجاره داده شده است و طبقه دوم که در تصرف خوانده می باشد نمای ساختمان آجری و کف 
پارکینگ و حیاط موزائیک آنها سرامیک شده در کلیه واحدها درب ورودی از نوع چوبی، 
کف سازی از جنس سرامیک و دیوار پذیرایی و خوابها سفیدکاری یا گچ و فقط واحد طبقه 
اول نقاشی شده است. دیوار سرویسها و آشپزخانه کاشی و سقف سرویسها دامپا و سقف 
آشپزخانه کناف اجرا شده است. پنجره و نورگیرها و پذیرایی از جنس آلومینیوم و دربهای 
داخل واحدها چوبی با چارچوب فلزی اجرا شده اســت سیستم گرمایش بخاری گازی و 
سرمایش کولرگازی) اسپیلت( می باشد پوشش عایق بام از جنس ایزوگام بوده و سه واحد 
انباری با پوشش سیمان و کف موزاییک و دربهای فلزی در پشت بام اجرا گردیده است. 
ساختمان دارای انشعاب آب مشترک و برق و گاز مجزا می باشد ازسوی خوانده هیچگونه 
سند تفکیکی و پایان ساخت شهرداری ارائه نگردید با توجه به بررسی های بعمل آمده و 
تحقیقات محلی و موقعیت مکانی ملک و اوضاع فعلی امروز بازار مســکن و برآورد الزم 
و با توجه به جهات موثر در امر کارشناسی، ارزش ششــدانگ ملک مذکور شامل عرصه 
و اعیانی مربوطه به مبلغ 5/160/000/000 ریال معادل پانصد و شــانزده میلیون تومان 
برآورد و اعالم می گردد بدیهی است که ارزش سه دانگ مذکور 2/580/000/000 ریال 
برآورد می گردد. در نتیجه مقدار 80/199 سهم آن به مبلغ 2/523/344/334 ریال ارزیابی 
می گردد که مقدار 80/191 سهم آن معادل طلب محکوم به، به مبلغ 2/515/170/795 
ریال و مقدار 26 صدم )0/26( سهم آن به مبلغ 8/173/539 ریال بابت حق االجراء دولتی 
ارزیابی می گردد. م الف: 38858 اجرای احکام حقوقی شعبه 12 دادگستری اصفهان 

)601 کلمه، 6 کادر(
مزایده اموال منقول

1/64 اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 961329 ج /3 له سونیا پرواری و علیه شرکت کاج پیمان سپاهان 
مبنی بر مطالبه مبلــغ 29/848/916 ریال بابت محکوم بــه و هزینه های اجرایی و حق 
االجرای دولتی در تاریخ 97/2/17 ساعت 11/5 صبح در محل اجرای احکام دادگستری 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شــده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی رباط اول 
روبروی بانک رفاه کوچه گل یاس ســاختمان 111 واحد 3 مراجعه و از اموال بازدید و با 
همراه داشتن 10 درصد بها به صورت  نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای 
احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود تســلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. 
هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. لیست اموال مورد مزایده: 1- اجاق گاز 
رومیزی 5 شعله شاینا مدل s 48 یک دستگاه آکبند به قیمت 7/000/000 ریال 2- اجاق 

گاز رومیزی 5 شعله مارک شاینا مدل s 27 یک دســتگاه نو به مبلغ 5/500/000 ریال 
3- فرتوکار مارک پاسیتیو مدل EGS01 یک دســتگاه نو به مبلغ 13/000/000 ریال، 
 جمع مبلغ کارشناسی بابت ســه قلم فوق مبلغ بیســت و پنج میلیون و پانصد هزار ریال
 ) 25/500/000 ریــال( می باشــد. م الف: 38384 اجرای احکام حقوقی شــعبه 3 

دادگستری اصفهان )255 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

1/65 آقای اکبر دادخواه دارای شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به کالسه 1/97 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعید 
دادخواه به شناسنامه 184 در تاریخ 1396/12/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- اکبر دادخواه، ش.ش 19 )پدر متوفی( 
2- رضوان امینی تهرانی، ش.ش 183 )مادرمتوفی( به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3 شعبه اول حقوقی و حسبی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران)131 کلمه، 2 کادر( 
حصر وراثت

1/66 آقای محسن ســلطانی تهرانی دارای شناسنامه شماره 192 به شرح دادخواست به 
کالسه 915/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی سلطانی تهرانی به شناسنامه 3647 در تاریخ 1396/04/09 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- طاهره دادخواه 
تیرانی )زوجه متوفی( ش.ش 4130 و 2- حسین ســلطانی، ش.ش 171 و 3- علیرضا 
دادخواه تهرانی، ش. 194 و 4- محسن ســلطانی تهرانی، ش.ش 192 )فرزندان ذکور( 
5- فاطمه سلطانی، ش.ش 44 و 6- زهره سلطانی تهرانی، ش.ش 236 )فرزندان اناث 
متوفی( و به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 4 شعبه اول حقوقی و حسبی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

تیران)162 کلمه، 2 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

1/67 شــماره: 97/921644178-97/1/15 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه 
پالک شماره  39/152 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام صابر 
رضائی درویش آدمی فرزند ظاهر در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده طبق رای شماره  1396603022027008333- 96/7/19 مفروز گردیده 
با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 
قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز سه شنبه مورخ 97/2/16 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:467 شبان رئیس ثبت اسناد 

و امالک منطقه شرق اصفهان)196 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/82 شماره صادره:1397/04/480733-1397/1/15 چون تمامی ششدانگ یک قطعه 
باغ مشهور مقیم پنج قفیزی در کوی صحرا پالک شماره 754 فرعی از 100- اصلی واقع 
در طامه بخش 9 ثبت نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم ام البنین حاجی 
شمسی فرزند سیف اله  در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 1397/02/13  ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف:4  اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)145 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/83 مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 

شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 969/96 حل 1 ، وقت رسیدگی ساعت 4/45 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 
1397/4/4، مشخصات خواهان: حسین سعیدی فرزند نعمت اله به نشانی خمینی شهر خ 
شریعتی شمالی کوچه 122، مشخصات خوانده: حمیدرضا نفری گوگورانی فرزند رحیم، 
خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال وجه سه فقره چک بانضمام کلیه 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت و هزینه دادرسی و صدور 
تامین خواسته، دالیل خواهان: فتوکپی مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 54 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )201 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

1/84 شــماره: 960720671611957 - 97/1/15 وراث مرحوم نصرا... کاملی خوزانی 
باستناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است 
که سند مالکیت سه دانگ مشاع از شــش دانگ یک قطعه ملک پالک شماره 84/287 
واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 562 دفتر 18 امالک ذیل ثبت 
2087 بنام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند 1350/7/19-24680 
دفترخانه 73 خمینی شهر مقدار سه سهم مشاع از پنج سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ 
به خانم جمیله صفاری خوزانی انتقال شده است نحوه گم شدن یا از بین رفتن بعلت جابه 
جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که 
هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مربوز نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشــود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 56 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر )237 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/85 شماره ابالغنامه: 9610100353309332 شماره پرونده: 9609980362800713 
شماره بایگانی شعبه: 960870  شــاکی آقای مهدی ترکان و خانم نرگس فیوج شکایتی 
علیه متهم آقای محمدرضا ملکوتی خواه فرزند محمــد تقی با موضوع ایراد صدمه بدنی 
 غیرعمدی مطرح نموده که جهت رسیدگی به شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان
) 107 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی واقع در اصفهان- خیابان شریعتی- حد فاصل 
بیمارستان شــریعتی و چهار راه پلیس ارجاع و به کالسه 960870 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 97/3/22 و ســاعت 11 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/شــاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی 
کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.  م الف: 264 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 107 جزایی سابق( 

)167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

1/87 شماره درخواست: 9610466836800039 شماره پرونده: 9609986836800659 
شماره بایگانی شعبه: 960717  خواهان پگاه سمیعی فرزند بهمن دادخواستی با کالسه 
بایگانی 960717 به طرفیت خوانده نیما نیرومند سروستانی به خواسته تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه خانواده  اصفهان ارجاع 
و به کالسه پرونده فوق ثبت گردیده و به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و ظرف مهلت یک هفته نسبت به معرفی یک نفر از 
اقارب خود که متاهل بوده و حداقل سی سال داشته و آشنا به مسایل شرعی و خانوادگی و 

اجتماعی باشد بعنوان داور اقدام نماید. )آدرس: اصفهان خ میرفندرسکی )خ میر( حد فاصل 
چهارباغ باال و پل میر مجتمع قضایی شهید قدوســی طبقه 1 اتاق 103(  م الف: 252 

شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان ) مجتمع شهید قدوسی( )186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

1/89 شماره ابالغنامه: 9710106837100006 شماره پرونده: 9609986837101509 
شماره بایگانی شــعبه: 961636  خواهان: خانم مریم محمدابادی فرزند محمد جواد به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ گلستان خ هسا بعد از فلکه حج ک عقیق ساختمان 
احســان ط 4 ک.پ: 8196999895 ک.م: 1285987561 همــراه: 09137675581 
خوانده: آقای حسین مرادی فرزند ناصر به نشانی اســتان اصفهان شهرستان نجف آباد 
ویالشهر خ 123 پ 70 )فعال مجهول المکان می باشند(خواســته: تنفیذ طالق، دادگاه 
ختم رسیدگی را اعالم و نظر موافق قاضی مشــاور محترم به شرح زیرمبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی خانم مریم محمدآبادی فرزند 
محمد جواد به طرفیت آقای حسین مرادی فرزند ناصر به خواسته تنفیذ واقعه طالق وی از 
خوانده به شرح اظهارات خواهان در جلسه دادرسی مورخ 1396/11/25 و مالحظه تصویر 
صورتجلسه طالق طرفین مضبوط درپرونده و گزارش اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی 
در اصفهان که حکایت از اعالم واقعه طالق ایشان به آن اداره می نماید و خوانده نیز از مرز 
زمینی مهران از کشور خارج شده اســت و علیرغم دعوت از طریق درج آگهی در روزنامه 
کثیراالنتشار محلی در دادگاه حاضر نشده و نسبت به خواسته خواهان ایراد و دفاعی معمول 
نداشته است، خواهان نیز در سال 1391 طبق مفاد سند سجلی نامبرده اقدام به ازدواج با 
مرد دیگری نموده است، دادگاه ثبوت واقعه طالق طرفین را احراز دعوی خواهان را قابل 
پذیرش دانسته و با نظر موافق مشــاور محترم قضائی و مستندا به مواد 1134 و 1135 و 
1136 و 1139 قانون مدنی حکم به تنفیذ واقعه طالق خواهان و خوانده صادر می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس 
 ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان است. 
 م الف: 263 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( )293 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/91 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 2629/96 ش حل 4 ، وقت رســیدگی ســاعت 11 بعد از ظهر مورخه 97/2/19، 
مشخصات خواهان: غالمحســین حیدری فرزند احمد با وکالت سمیه صهری به نشانی 
خمینی شهر خیابان امیرکبیر کوچه 84، مشخصات خوانده: حامد نوروزی فرزند کیومرث، 
خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک بانضمام مطلق 
خســارات، دالیل خواهان: کپی چک و گواهی نامه عدم پرداخت، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 59 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )185 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/92 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2630/96 ش حل 4 ، وقت رسیدگی ســاعت 11/15 بعد از ظهر مورخه 
97/2/19، مشخصات خواهان: غالمحسین حیدری فرزند احمد با وکالت سمیه صهری 
به نشانی خمینی شهر خیابان امیرکبیر کوچه 84، مشــخصات خوانده: جالل اسماعیلی 
فرزند حسین، خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ چهل و پنج میلیون ریال وجه دو فقره چک 
بانضمام مطلق خسارات، دالیل خواهان: کپی چک و گواهی نامه عدم پرداخت، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 61 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )187 کلمه، 2 کادر(
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 دولت همچنان بدهکار 
تامین اجتماعی می ماند

بنابر آنچه در ســال ۹۵ اعالم شــد، دولت حدود 
۸۰هزار میلیارد به تامین اجتماعی بدهی دارد و 
علی رغم اینکه مجلس در برنامه ششم توسعه دولت 
را موظف به پرداخت ساالنه  ۱۰٪ از این بدهی کرده 
اما دولت نتوانسته طبق پیش بینی ها این بدهی را 
پرداخت کند. آنگونه که ساعی، عضو فراکسیون 
اجتماعی مجلس عنوان کرده است دولت قادر به 
پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی نیست و 
خطر ورشکستگی این سازمان را تهدید می کند 
و چنانچه صندوق های بازنشســتگی نتوانند در 
سرمایه گذاری های مولد حضور داشته باشند، با 

معضلی بسیار بزرگ روبه رو خواهیم شد.

افزایش شهریه مهدهای کودک 
تخلف است

معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی استان 
تهران با تاکید بر اینکه سازمان هیچ گونه افزایش 
شــهریه مهدهای کودک را تصویب نکرده است، 
شــهریه مهدها همانند ســال گذشــته دریافت 

می شود.
احمد خاکی با اشاره به فعالیت مهدهای کودک در 
سطح استان اظهار کرد: خوشبختانه تمام مهدها 
بر اساس قوانین و مقررات سازمان بهزیستی عمل 
می کنند و طی سال گذشته میزان تخلفات کاهش 

یافته است.
وی تصریح کرد: طی ســال گذشته بازرسی هایی 
از مهدها انجام شد و در ادامه نیز به مهدهایی که 
تخلف داشتند تذکر داده شد؛ اما مهدکودکی در 

سال قبل پلمپ نشد.
معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی استان 
تهران ضمن اشاره به اینکه شهریه مهدهای کودک 
در ســال جاری تغییری پیدا نکرده است،گفت: 
افزایش شهریه در مهدهای کودک تخلف است و 
در صورتی که خانواده با آن روبه رو شدند موضوع را 

به سازمان بهزیستی اطالع دهند.
خاکی گفــت: هنوز تصمیمی برای رقم شــهریه 
مهدهای کودک در نظر نگرفته شده است و در این 

زمینه فعال تصمیمی نداریم.

 جذب ۱۷هزار نفر 
در آموزش و پرورش

رییس مرکز برنامه ریزی و منابع انســانی وزارت 
آموزش و پــرورش گفت: ۱۷هزار نفــر در آزمون 
استخدامی جذب می شــوند و احتماال دفترچه 

مربوطه پایان فروردین منتشر می شود.
اســفندیار چهاربند دربــاره برگــزاری آزمون 
اســتخدامی وزارت آموزش و پرورش در ســال 
جاری، اظهــار کرد: دفترچه آزمون اســتخدامی 
آموزش و پرورش آماده شده است اما به هماهنگی 
با دســتگاه های دیگر و ســازمان امــور اداری و 
استخدامی نیاز است و احتماال تا پایان فروردین 

دفترچه منتشر شود.
وی افزود:  آزمون های اســتخدامی مختص یک 
دستگاه نیست و متقاضیان ســایر دستگاه ها نیز 
در بخش عمومی این آزمون شــرکت می کنند؛ 
همچنیــن ۱۵ تــا 2۰ روز مهلت بــرای ثبت نام 
متقاضیان وجود دارد و بعد از انجام آزمون، دو برابر 
ظرفیت مورد نظر اعالم شده و پس از آن مراحل 

دیگر استخدام انجام می شود.
رییس مرکز برنامه ریزی و منابع انســانی وزارت 
آموزش و پرورش بیــان کرد: برای رشــته های 
آموزگاری، دبیری، هنرآموز، اســتادکار و مربی 
دانش آموزان استثنایی جذب نیرو داریم در دوره 
متوســطه برای 2۵ رشــته تحصیلی جذب نیرو 
داریم و با احتساب دوره ابتدایی در نهایت 63 رشته 

تحصیلی مشمول آزمون استخدامی می شوند. 

محرومیت معلوالن از بازدید 
موزه لوور در تهران

رییس انجمن دفاع از حقــوق معلوالن با انتقاد از 
محرومیت معلــوالن برای بازدیــد از موزه گفت: 
متاسفانه به رغم محیط مناســب، به دلیل وجود 
پله های متعدد موزه لــوور در تهران برای بازدید 

معلوالن ممکن نیست.
علی همت محمودنژاد افزود: محرومیت معلوالن 
در بازدید از موزه لوور در تهران نه در تراز موزه لوور 
و نه در شأن فرهنگ ایرانی است و متاسفانه با آنکه 
وزارت فرهنگ و ارشــاد به عنوان یکی از متولیان 
توسعه فرهنگ برابری حقوق افراد بایستی پیش 

قدم باشد؛ اما کاری انجام نشده است.
وی گفت: عدم مناسب سازی موزه لوور درتهران و  
موزه ملی برای معلوالن آنان را از حق انسانی خود 

همانند سایر شهروندان، محروم کرده است.

عکس  روز 

اصفهانپیرمیشود

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

مدیرکل ســازمان بهزیســتی اســتان اصفهان 
مهمترین رویکرد خود در سال ۹۷ را مناسب سازی 
معابر و فضاهای شهری و خارج کردن معلولین از 

انزوا و حضور در جامعه عنوان کرد.
مرضیه فرشاد ضمن ابراز خشــنودی از راه اندازی 
باشــگاه خبری معلولین این امر را گامی موثر در 
زمینه فرهنگ سازی دانســت و گفت: تعامل یک 
معلول به عنوان یک خبرنگار با مسئولین و احقاق 
حقوق معلولین از طریق خودشان گامی اثر بخش 

در راستای فرهنگ سازی خواهد بود.
وی افزود: در واقع بازخورد رفتار احساســی مردم 
 با معلولین از رفتار مســئولین با این قشــر تاثیر 
می پذیرد. بنابراین در ابتدا الزم است مسئولین و 
متصدیان امور معلولین با دغدغه خاطر بیشــتر و 
جدی تری این امر مهم را پیگیری کنند و با ســعه 
صدر، بردباری و صبر به امر فرهنگسازی مبادرت 
ورزند. مدیرکل سازمان بهزیستی استان اصفهان 

گفت: وقتی از واژه مناســب سازی مخصوص این 
قشــر صحبت به میان می آید، منظور تنها رمپ، 
آسانسور و باالبر نیست بلکه مناسب سازی دنیای 
دیجیتال و فضای مجــازی برای نابینایان و همین 
طور به رسمیت شــناختن زبان اشاره و بکارگیری 
 مجدانــه آن در صدا و ســیما و دیگــر ارگانها هم 

مد نظر است.

در نشست مدیرکل بهزیستی اصفهان با باشگاه خبری معلولین مطرح شد؛

مناسب سازی،مهم ترین رویکرد بهزیستی
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان اظهارکرد: از 
ابتــدای فروردین ماه تا پایان روز ســیزدهم بیش از 
32۵۰ نفر به منظور اهدای خون به مراکز انتقال خون 
استان مراجعه کرده اند و از این تعداد 26۰۰ نفر موفق 
به اهدای خون شــدند، ضمن اینکه از این آمار، ۹۸ 
درصد خون اهدایی توســط آقایان و 2 درصد توسط 

بانوان انجام شده است.
مجید زینلی گفت: از آمار موجود، 62 درصد اهدای 
خون در سطح استان توســط اهداکنندگان مستمر 
صورت  گرفته و این اهداکنندگان حداقل سالی دوبار به 
صورت مستمر  نسبت به اهدای خون اقدام می کنند.

وی با تاکید بر اینکه خون، یک بافت زنده است و نیاز 
به خون و فرآورده های خونی به صورت روزانه است، 
افــزود: از اهداکنندگان تقاضا داریــم که به صورت 
تدریجی و مستمر به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان  تصریح کرد: 
در حال حاضر بیش ترین نیاز بــرای اهدای خون در 

گروه های خونی مثبت، منفی، مثبت و منفی است.
زینلی با بیان اینکه متاسفانه باورهای غلطی در جامعه 
و فرهنگ ما وجــود دارد که بانــوان را از نظر اهدای 
خون ضعیف می دانند، افزود: بــرای خون گیری در 
 گروه بانوان در ابتدا تســت هموگلوبین از آنها انجام 
می شود و اگر وضعیت در شرایط نرمالی بود، اهدای 

خون انجام می شود.

مدیرکل انتقال خون استان:

98 درصد اهدا کنندگان خون، مردان هستند

کودک چادگانی عالقه مند به 
پاک سازی طبیعت

رییس سازمان بهزیستی کشور از پرداخت یارانه به افراد پشت نوبتی خبر داد و گفت: از ابتدای سال  گذشته مستمری مددجویان به میزان 
قابل توجهی افزایش پیدا کرد و حدود ۹۵ هزار تومان به مستمری مددجویان افزوده شد به طوری که خانواده تک نفره ۵3 هزار تومان دریافت 

می کردند که با مصوبه دولت این رقم به ۱۴۹ هزار تومان افزایش پیدا کرد. 
انوشیروان محسنی بندپی  اضافه کرد: از ابتدای سال ۹۷ نیز ۱۰ درصد به مستمری فعلی مددجویان دستگاه های حمایتی افزوده خواهد شد.

وی همچنین  خاطرنشان کرد: طبق برنامه ششم توسعه قرار است یارانه 3 دهک باالی جامعه حذف و در اختیار مددجویان قرار بگیرد که این کار در راستای 
برقراری عدالت، کاهش فقر و برابرسازی این افراد پشت نوبت همانند مستمری بگیران دستگاه های حمایتی است. 

غرق شدن یک جوان در 
رودخانه زاینده رود

فرمانده نیــروی انتظامی شهرســتان لنجان 
با اشــاره به غرق شــدن جوانــی در رودخانه 
زاینده رود اظهار کرد: با اعالم مرکز فوریت های 
پلیس ۱۱۰ مبنــی بر غرق شــدن فردی در 
رودخانــه زاینده رود  در باغبــادران، ماموران 
گشــت نیروی انتظامی شهرســتان لنجان به 

محل حادثه اعزام شدند.
غالمرضا افشــاری افزود: با توجه به آماده باش 
کامل ماموران گشت نیروی انتظامی شهرستان 
لنجان، ظــرف کمترین مدت زمــان ممکن 
ماموران پلیس در محل حادثه حاضر شــدند 
و مشاهده کردند جوانی 2۰ ساله در رودخانه 

غرق شده است.
 وی تصریح کرد: بدن بی جــان این جوان 2۰ 
ســاله که به خارج از رودخانه انتقال داده شده 
بود، پس از هماهنگی با مرجع قضایی و تشکیل 
پرونده به سردخانه منتقل شد. تحقیقات انجام 
شده و باتوجه به نظر کارشناسان امدادی علت 
غرق شــدن این فرد در رودخانه، عدم آشنایی 

متوفی با فنون شنا اعالم شده است.

 ۲ کشته و ۲ مصدوم در حادثه 
واژگونی زانتیا در اردستان

رییس پلیس راه اســتان اصفهان با اشــاره به 
واژگونی خودروی زانتیا اظهار داشت: این حادثه 
در گردنه ظفرقند محور اردستان اتفاق افتاد. 
حسین پور قیصری با اشاره به اینکه این تصادف 
شــامگاه جمعه اتفاق افتاد، افــزود: واژگونی 
خودروی زانتیا، 2 کشــته و 2 مصدوم برجای 
گذاشــت. وی گفت: 2 سرنشین خودرو در دم 
جان باختند و 2سرنشین دیگر هم مجروح و به 

بیمارستان منتقل شدند.
رییس پلیس راه استان اصفهان علت این حادثه 
را بی توجهی راننده به جلو ناشــی از تخطی از 

سرعت مطمئنه در جاده لغزنده عنوان کرد.

تصادف اتوبوس با کامیون در 
قزوین

رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور 
ناجا  اظهار کرد: حوالی ســاعت ۵ بامداد روز 
گذشــته در کیلومتر ۴6 بانــد جنوبی آزادراه 
قزوین- کرج یک دســتگاه اتوبوس با کامیون 

برخورد کرد.
نادر رحمانی گفت: در این حادثه ۴ نفر مجروح 
شدند و علت این حادثه رانندگی توجه نداشتن 

به جلو از سوی راننده اتوبوس بوده است.

مصدومیت ۲۰ مسافر به دلیل 
برخورد اتوبوس با خاور

سخنگوی اورژانس کشور در ارتباط با تصادف 
خاور با اتوبوس در محور تهرانـ  قزوین اظهار 
داشت: این حادثه ساعت ۴:۵۸  روز گذشته در 
اتوبان تهرانـ  قزوین نرسیده به پل طالقان به 
وقوع پیوست. مجتبی خالدی افزود: در اثر این 
حادثه 2۰ مسافر مصدوم شــده که توسط ۵ 
دستگاه آمبوالنس به بیمارستان ولیعصر)عج( 
آبیک و بیمارستان شهید رجایی منتقل شدند.

۱۱ کشته و زخمی در 
واژگونی اتوبوس کرمان 

تهران
رییس مرکز مدیریت راه های اســتان کرمان 
گفت: اتوبوس کرمان به مقصد تهران در محور 

مهریز در استان یزد واژگون شده است.
محســن کاشــانی اظهار کرد: اتوبوس کرمان 
-تهران در 66 کیلومتــری محور کرمان یزد و 
در استان یزد در ساعت حدود 22 دچار حادثه 
شد و بر اثر این حادثه تعدادی از هوطنان جان 
خود را از دست دادند. وی با اشاره به اینکه در 
این حادثه ۴ نفر کشته و ۷ نفر زخمی شده اند، 
گفت: مصدومین به نزدیک ترین بیمارســتان 
منتقل شدندتا مورد معالجه قرار بگیرند. رییس 
مرکز مدیریت راه های استان کرمان گفت:  این 
اتوبوس متعلق به شــرکت اتوبوســرانی عدل 

تعاونی ۷ کرمان است. 

حوادث

انتقال خونبهزیستی

سرپرست اورژانس کشــور ضمن گالیه از پلیس راهور به 
دلیل اعالم غیر واقعی تعــداد مصدومان تصادفات نوروز، 
گفت: در تعطیــالت نوروز روزانه حــدود 2 هزار مصدوم 
توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان ها و مراکز درمانی 
منتقــل شده اند.پیرحســین کولیوند در ارتبــاط با آمار 

مصدومین تصادفات، اظهار کرد: آماری که پلیس در این زمینه در هفته اول تعطیالت اعالم کرده یعنی از 2۴ 
اسفند تا ۷ روز پس از آن روند کاهشی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

وی افزود: آیا واقعا 2۷ اسفند امسال ۱6 کشته سر صحنه تصادفات بیشتر از پارسال نداشتیم؟! چرا باید با آمارها 
بازی کرد و حقیقت را به مردم نگفت.سرپرست اورژانس کشور با تاکید بر اینکه تشخیص مصدومین به عهده ما 
است و هیچ دستگاهی نمی تواند در این زمینه اظهارنظر کند، خاطرنشان کرد: متاسفانه پلیس آمار مصدومین 

تصادفات نوروز را کمتر از میزان واقعی اعالم کرده است.

گالیه  سرپرست اورژانس کشور از 
پلیس راهور؛

آمار مصدوما ن نوروز 
واقعی نیست

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس، با 
اشاره به امتناع بانک ها از دریافت درخواست وام ازدواج 
۱۵ میلیون تومانی ازجانب زوج ها، اظهار داشت: از نگاه 
مجلس قانون بودجه ســنواتی از اولین روز سال قابلیت 
اجرایی دارد. علی اصغر یوســف نژاد، بیان داشت: قانون 

بودجه سال ۹۷ در خصوص وام ازدواج صراحت الزم و کافی را دارد و بانک ها باید وام ۱۵ میلیون تومانی را با 
اقساط ۵ ساله به زوج ها پرداخت کنند.

یوسف نژاد گفت: بانک مرکزی باید نسبت به این مصوبه مجلس اقدام کند، چرا که وام ۱۵ میلیون تومانی 
ازدواج خواسته دولت، رییس جمهور و مجلس است.

وی یادآور شد: موضوع وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی را شخص رییس جمهور با حضور در وزارت اقتصاد مطرح 
کرد و در مجلس نمایندگان با آن موافقت کردند که به نظر می رسد این وام از جمله مطالبات مردم است.

بانک ها وام ۱۵ میلیون 
تومانی ازدواج 
نمی دهند

خاطره های کودکی همه ما پر بوده از عروسی هایی 
که رفته ایم و شــاباش هایی که از عــروس و داماد 
گرفته ایم. در آن عالــم بچگی خاطراتمان اما هیچ 
وقت به یاد ندارد که شــروع یک زندگی با لباس 
سپید عروس کلیک نخورد و آن عروس کشان های 

پر سر و صدا از یادمان نمی رود.
این روزها امــا حکایــت؛ حکایت دیگری شــده 
 اســت. حکایت زندگی هایی که بی سر و صدا آغاز 
می شــود و حکایت ازدواج هایی  که در آن، لباس 

سفید عروس دیگر جایی ندارد.
ازدواج سفید این روزها بیشتر جای  ازدواج هایی با 
لباس سفید را گرفته است. این ازدواج آنقدر سفید 
است که حتی روی یک کاغذ هم اسمی از عروس 
و داماد نمی آیــد!  این را می شــود از آمار کاهش 
 ازدواج و افزایش ســن  ازدواج در چند سال اخیر 

فهمید.  تا امروز اما هنوز آمار دقیقی از میزان رشد 
ازدواج سفید در دست نیست و لمس این مهم جز 
با همیاری مسئوالن با مشــکالت زیر پوست شهر 
به دست نمی آید. رســانه های اصفهان هم سعی 
کردند تا حدودی محافظه کارانه و زیرپوســتی به 

این موضوع بپردازند. 
شــاید آنطور که باید نتوانســتند چون درک این 
موضوع که ازدواج ســفید در نصف جهــان رو به 
افزایش اســت، برای متولیان و مسئوالن فرهنگی 
شــهر تا حــدودی ســخت بــه نظر می رســد و 

 اگر این بیداد،  زیر تیغ سانســور باقــی بماند  به 
فاجعه ای دردناک تبدیل می شود. 

شــاید دیگر کمتر صــدای جیــغ و داد بچه ها در 
پارک های سرسبز اصفهان شنیده شود، دخترکان 
دبستانی بستنی به دســت میدان امام دیگر دیده 
نشــوند و شــهر از بازی دزد و پلیس پســرهای 
بازیگوش خالــی بماند. حاال باید شــنید داد این 
فاجعــه عظیــم را، دادی که ســکوتش  هم خود 

بیدادی اش را می رساند.

آماری از ازدواج سفید در دسترس نیست؛ 
داد ازدواج سفید در سکوت شهر

در حال حاضر ۴۸ درصد از جمعیت استان اصفهان 
میانســال هســتند و این جمعیت به مرور زمان به 
هفت درصد جمعیت باالی 6۵ سال استان اصفهان 

اضافه می شود.
در سال های اخیر رشــد جمعیت در استان اصفهان 
کاهش یافته و در ســال  ۱36۵ این استان با انفجار 
جمعیت مواجه بود. در نهایت در سال ۱3۷2 با اعمال 
سیاســت های کاهش جمعیت و تنظیم خانواده که 
بسیاری از خدمات اجتماعی و حمایتی به خانواده ها 
دارای بیش از ۴ فرزند قطع می شــد، اصفهان وارد 

عرصه جدید و فاز نخست چالش جمعیت شد.
میزبانی خیابان های شهر از آدم های موسپید

در دهه 6۰ به خاطر نبــود برنامه دقیق برای کنترل 
جمعیت و ارائه امکانات مناسب به این نسل مشکالت 
اجتماعی آنها همراهشــان بزرگ شــد و قد کشید. 
کالس های درس پذیرش این جمعیت را نداشت و 
همین موضوع باعث شــد مدارس سه شیفته شود 
و همــه روی نیمکت های چند نفره بنشــینند. این 
موضوع تا جایی پیش رفت که غول کنکور بزرگ شد 
و وقتی آنها به ســن کار و ازدواج رسیدند هیچ کس 

پیش بینی الزم را برایشان نکرده بود. 
حاال با تغییر سبک زندگی و زیر سایه غفلت مسئوالن 
همان نســل که دوران نوجوانی خــود را با بحران 
گذراند، به درآمد کم قانع نیست و زندگی الکچری 
می خواهــد. از طرفی بــه خاطر سیاســت گذاری 
فرهنگی مسئوالن در دهه ۷۰ و باال رفتن سن ازدواج 

به خاطر مسائل اقتصادی خانواده ها روند تک فرزندی 
را در پیش گرفته اند ؛ همین موضوع باعث شده خیلی 
زود در خیابان های شهر شاهد افرادی با موی سپید 
و قامتی خمیده باشیم که این مهم بحرانی غیرقابل 

جبران را برای اصفهان رقم خواهد زد.
حاال نگاه منتظر مردم به برنامه مســئوالن اســت؛ 
برنامه ای استراتژیک که باید دقیق و همه جانبه باشد 

و نیازهای جمعیت ســالمند اعم از جسمی، رفاهی، 
سالمت، درآمدی، اجتماعی، روانشناختی و ... را در 
بر بگیرد؛ البته به نظر می رسد به دلیل فراهم نبودن 
زیرساخت های اجتماعی، فنی و مشکالت اقتصادی 
دولت ایــن بار هم همــه بار مســئولیت اجتماعی 
سالمندان را بر دوش خانواده ها گذاشته است که این 

مهم جامعه را با مشکل جدی مواجه می کند.

نبود چتر حمایتی برای بچه دار شدن 
اما موضوع کاهش جمعیت در گروه ســنی کودک 
و نوجوان و افزایش فاصله بین این دو گروه ســنی 
ومیانسالی همه مشــکل این استان نیست. در حال 
حاضر عالوه بر مشــکل جمعیت سالمند مشکالتی 
از قبیل افزایش طالق و ازدواج های سفید به تنهایی 
افراد دامن زده و بعد از آن اصفهان با جمعیت سالمند 
و تنها روبه رو اســت که بر خالف سالمندان کنونی 

کسی را هم ندارند که از آنها مراقبت کند.
به نظر می رسد نبود چتر حمایتی برای خانواده هایی 
که بچه دار می شوند از دیگر دالیل کاهش جمعیت 
و عدم تمایل خانواده ها به بچه دار شــدن اســت؛ 
همچنین باید توجه داشــت که روند مرخصی های 
زایمان نیز مطلوب نیســت و بانوان شــاغل پس از 
ســختی های ناشــی از تولــد فرزنــد اول در کنار 
اشتغالشــان دیگر تمایلی به افزایــش تعداد فرزند 

ندارند.
بــه همین خاطر پیشــنهاد می شــود مثــل تمام 
کشورهای توســعه یافته دولت به جای شعار دادن، 
تسهیالت الزم را برای بچه دار شدن از نظر فرهنگی 
و اقتصادی در اختیار خانواده ها قرار دهد؛ همچنین 
نظام ســالمت در امــر نازایی و هزینه هــای نازایی 
تصمیمات جدی و دقیقی بگیرد؛ چرا که هزینه های 
درمان و بچه دار شــدن بسیار سرســام  آور است و 
به همین علت خانواده ها از بچه دار شــدن منصرف 

می شوند.

اصفهانپیرمیشود

روند پیر شدن جمعیت اصفهان آغاز شده است. کارشناسان می گویند چنانچه این روند ادامه 
داشته باشد، در سال 1420 این استان دچار بحران پیری جمعیت می شود. 

سیاست گذاری های غلط فرهنگی و اقتصادی، استان را به سمت کاهش جمعیت هدایت کرد؛

فاطمه راد

رییس سازمان بهزیستی کشور اعالم کرد:

خبرافزایش مستمری مددجویان بهزیستی 

یونس شادلو
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نازنین 14 سال بیشتر ندارد؛ اما از مشکالت تنگی ریه، درد  شانه و کمر...رنج 
می برد. او که به دلیل تشخیص دیر هنگام انحرافات و مشکالت استخوانی حاال 
ریه هایش کوچک شده و هر روز با انواع درد و مشکالت جسمی و حرکتی دست 
و پنجه نرم می کند می توانست در صورت تشخیص درست و به موقع مشکالت 
حرکتی و استخوانیش با درمان های خیلی ساده سالمتیش را به دست آورد. 

آنچه این روزها درباره مشکالت اســتخوانی کودکان و نوجوانان می شنویم، 
با گذشته فرق می کند. اگر در گذشته تنها مشکل کودکان پای پرانتزی و یا 
کف پای صاف بود حاال به دلیل کم تحرکی، استفاده از کوله پشتی نامناسب 

و نشســتن غیرمتعارف پشــت میز و نیمکت ها 
مشــکالت دیگری نیز به گــروه اختالل های 

ساختار استخوانی کودکان اضافه شده که در صورت 
تشخیص دیرهنگام می تواند آسیب جسمی و هزینه 

مالی زیادی را به کودک تحمیل کند.
به شکل بدن فرزندتان دقت کنید

بهترین کســانی که می توانند مشکالت حرکتی و 
استخوانی بچه ها را تشخیص دهند والدین هستند آنها 

می توانند با دقت روی طرز نشســتن، دردهای گاه و بیگاه ســتون فقرات و 
گردن و نیز نامتناسب بودن شکل پاها و یا باالتنه فرزندانشان مشکل و نقص 
استخوانی در کودکان را تشخیص و با مراجعه به پزشک درمان را آغاز کنند. 
ضمن اینکه تغییر حالت در نوع ایستادن و یا متناسب نبودن حرکات بدن نیز 
می تواند نشانه های بیماری استخوانی و اسکلتی در کودکان و نوجوانان باشد.

کیف مدرسه را سنگین نکنید
کوله پشتی های شیک و فانتزی که این روزها خانواده ها 
با شوق و ذوق برای فرزندانشــان می خرند مقصر 
اصلی بســیاری از بیماری های اســکلتی دانش 
آموزان عنوان می شود. در سال های اخیر افزایش 
تعداد کتاب های دانش آموزان از یک سو و اضافه 
شــدن کتاب های کمک آموزشــی و برنامه ریزی 
فشرده درسی مدارس از سوی دیگر موجب شده 
که بار علم بــر دوش کودکان ســنگینی کند. 
کشیدن این بارسنگین از مسیر خانه تا مدرسه، 
موجب ناهنجاری و دردهای کتف، ســتون 
فقرات و کمر در دانش آموزان می شــود که 
از جملــه پیامدهای منفی ایــن دردهای 
جسمانی، تاثیر بر قدرت ذهنی و یادگیری 
دانش آموزان در طول ســاعت آموزش 
در مدرسه است. تحقیقات نشان داده 
بیــش از ۵۰درصد کــودکان ایرانی 
کوله پشــتي هاي بسیار ســنگین با 
خود به مدرسه مي برند و ۵۵ درصد 

دانش آموزان 
بیشتر از حد مجاز یعني 1۰تا 1۵درصد 

وزن بدنشان حمل مي کنند. شانه نامتقارن به علت حمل کوله 
پشتي هاي یکطرفه در دختران دانش آموز و پشت گود به دلیل 
حمل کوله هاي دوطرفه بیش از حد سنگین در پسران دانش آموز، 
شایع ترین ناهنجاري شناسایي شده است. ضمن اینکه حمل کیف سنگین 
مدرسه یکی از اصلی ترین علل شایع شدن بیماری ها و نقایص استخوانی در 

بدن نوجوانان است. 
ورزش اولویت اول سالمتی در نوجوانان  

با وجود اجبار دانش آموزان برای حمل کتاب ، وسایل سنگین و نیز نامناسب 
بودن وضعیت نیمکت های کالس ها و کمبود زنگ ورزش و تحرک در مدرسه 
اما والدین می توانند با دو عامل تحرک و تغذیه آســیب های ناشــی از این 
شرایط  را به شدت کاهش دهند. متخصصان معتقدند تعذیه مناسب و ورزش 
منظم در جلوگیري از صدمات جسمي در طول زندگي نقش مهمي دارند. هر 
چه کودکان قوي تر شده و عضالتشان بیشــتر در حالت تعادل شکل یگیرد، 
توانایي شان براي تحمل این وزن ها و سایر استرس ها در آینده افزایش خواهد 
یافت. ضمن اینکه می توان برای مصون ماندن از این آسیب ها مراقب بود تا 
وزن کوله پشتي از 1۵ درصد وزن کودک بیشتر نشود. همچنین  والدین باید 
مطمئن شوند کوله پشتي درست در وســط کمر قرار گرفته و پایین تر از دور 
کمر کودک نباشد. بندهاي کوله پشتي باید حالتي آزاد داشته باشند تا حرکت 
آزادانه دســت ها را بدون خم شدن ستون فقرات ممکن ســازند. در صورت 
 زیاد بودن وزن کتاب ها از کودک بخواهید یکي دو کتاب را در دســت خود 

نگه دارد.

کوکاکوال؛ مسئول چاقی و دیابت

پیشنهاد سردبیر:

منزل
کافه 

مواد مورد نیــاز:آب آناناس،آب 
گریپ فروت،آب معدنی گازدار،لیمو 

ترش،عــرق نعناع،بــرش هــای آنانــاس برای 
تزئین،حلقه های لیموترش  برای تزیین.

در ظرفی آب آناناس،آب گریپ فروت،آب معدنی،عرق 
نعناع و آب لیموترش را مخلوط می کنیم. سپس لیوان 
بلندی را کــه انتخاب کرده ایم با تکــه های یخ و برش 

آناناس و حلقه های لیموترش پر می کنیم. ســپس از 
مخلوط آب میوه ها داخل لیوان ریخته و آن را ســرو 
می کنیم. بهتر اســت بدانید برای امتحان مزه های 
دیگر از نوشیدنی پانچ می توانید از آبمیوه های 

دیگر استفاده کنید.

پانچ میوه ای

سنگینی بار علم بر دوش کودکان
  کوله پشتی، سالمت دانش آموزان را تهدید می کند؛  

مرضیه محب رسول

 کلینیک های سالمت خانواده 
فعال می شوند

مشــاور وزیــر بهداشــت در امور زنــان از آماده شــدن 
زیرساخت های کلینیک های سالمت خانواده و تایید آن از 
طرف مراجع ذیصالح از جمله شورای عالی انقالب فرهنگی 
خبر داد.محمدی با تاکید بر اینکه راه اندازی این کلینیک ها 
یکی از موارد ضروری در بحث سالمت جنسی است، ادامه 
داد: این مسائل در جامعه ما به دلیل شرایط خاص فرهنگی، 
همیشه تابو بوده اســت. به همین دلیل تالش شده که با 
رعایت اخالق و اصول مذهبی، مشــکالت آن حل شــود. 
بسیاری از خانواده ها در این زمینه مشکل دارند و بر همین 
اساس به نوجوانان اطالعات درســتی نمی رسد. بسیاری 
از افراد نیز ممکن اســت بعد از ســال ها زندگی مشترک 
مشکالتی در این زمینه داشته باشند. مشاور وزیربهداشت 
در امور زنان همچنین اضافه کرد: در کلینیک های سالمت 
جنسی بحث مشاوره های مربوط به فرزندآوری نیز مطرح 
می شود. از آنجا که با افزایش سطح سواد زنان، فرزندآوری 
در سنین باالتر انجام می شــود، حمایت های اجتماعی و 
آگاهی رســانی مناســب به زنان کمک می کند در سنین 

مناسب برای باروری اقدام کنند.

سالمندان بهداشت دهانی را جدی بگیرند
یک متخصص سالمندان گفت: افزایش سن، کاهش ترشح بزاق، سیگار و مصرف مواد 
دخانی، شــیمی درمانی، گرفتگی بینی و تنفس دهانی از علل خشکی دهان است. 
احمد دلبری، متخصص سالمندان در مورد لوزم توجه به بهداشت دهانی گفت: عدم 
رعایت بهداشت عالوه بر ایجاد بیماری بر حفره دهان می تواند باعث انتقال عفونت از 
طریق خون و ایجاد بیماری در سایر دستگاه های قلب و حتی مرگ شود. خشکی دهان از جمله مشکالتی است که در سالمندی بسیار 
شایع می شود و در بعضی مواقع حتی می تواند تبدیل به عفونت های قارچی و کاهش اشتها در سالمندان شود. علل این خشکی از نظر 
متخصصان طب سالمندی افزایش سن و کاهش ترشح بزاق و  مصرف بعضی از داروها مثل ضدافسردگی و خواب آورها و همچنین مصرف 

ادویه زیاد ،غذاهای شور و ترش غذاهای خشک و حجیم عنوان می شود.

روغن نارگیل
برای بسیاری از افراد، فقط خوردن مقدار بیشتری روغن نارگیل برای باال بردن دمای بدن شان 

و تامین انرژی طبیعی کافی است که نقش قدرتمند روغن نارگیل را در سالمت تیروئید 
نشان می دهد. سعی کنید از روغن نارگیل باکیفیت استفاده کنید.

روغن کبد ماهی کاد
ویتامین A  فراهم در روغن کبد ماهی کاد به عملکرد سالم غده  تیروئید 
 کمک می کند چون تیروئیــد به مقدار زیادی ویتامیــن A طبیعی نیاز 

دارد.

کره
کره با محتوای ویتامین A و ید باالیی که دارد، ماده  غذایی مفید برای 

غده  تیروئید است.

تخم مرغ
تخم مرغ ها مانند کره، منبع غنی از ویتامیــن A و ید و منبع 
عالی از پروتئین هستند. دریافت مقدار زیادی اسیدهای آمینه  

طبیعی از طریق پروتئین برای تیروئید ایجاد می شود.

سبزیجات دریایی
غنی ترین منبع ید طبیعی، غذاهای دریایی هستند که نقش مهمی در فرهنگ سنتی آسیایی ایفا 
می کنند. آسیایی ها هر روز سویا )البته به شدت تخمیرشده( مصرف می کنند اما برای خنثی 
کردن مواد مضر آن، مقدار زیادی غذای دریایی غنی از ید نیز می خورند. سبزیجات 
 دریایی ماننــد کلپ و دولس و همچنین اســتاک ماهی خالص، بســیار مغذی

 هستند.
مواد غذایی که روی سالمت 

تیروئید تاثیر مثبت و منفی می گذارند
غذا، شفادهنده است و زمانی که صحبت از تیروئید و سالمتی آن می شود  

این مسئله بیشتر صدق می کند. رژیم غذایی اغلب نقش مهمی در عملکرد غده  
تیروئید ایفا می کند؛ بنابراین منطقی به نظر می رسد که برای بازگرداندن سالمت 

غده  تیروئید، رژیم غذایی اولویت داشته باشد. غذا می تواند دوست و یا دشمن غده 
تیروئید و بیماری های ناشی از آن باشد. مواد غذایی  مانند گندم و سایر غالت چاودار، 
جو، ارزن و جو به عنوان مواد غذایی مضر برای تیروئید عنوان می شوند و مواردی 

که در ادامه عنوان شده می تواند عوارض ناشی از 
ناکارآمدی تیروئید در بدن را کاهش داده 

و یا از بروز بیماری درآن جلوگیری 
کند. 

به یاد داشته باشــید صرف نظر از آنچه می خورید یا نمی خورید، نخوردن 
غذای کافی نیز در عملکرد طبیعی تیروئیــد اختالل ایجاد می کند. رژیم 
گرفتن و کم خوردن باعث ایجاد اختالالت تیروئید می شود؛ بنابراین حتما 
با توجه به سطح فعالیت و شیوه  زندگی تان به مقدار کافی غذاهای کامل 

و واقعی مصرف کنید.

میزان ابتال به اوریون در بهار افزایش پیدا می کند
 اوریون، بیماری عفونی است که در فصل بهار میزان ابتال به آن افزایش پیدا می کند.این بیماری اگر چه  خود به خود بهبود می یابد اما به محض مشاهده عالئم آن در برخی افراد به 
خصوص کودکان باید به پزشک مراجعه شود.این دسته از بیماران باید داروهایی از قبیل تب بر و مسکن دریافت کنند،اما این داروها نباید حاوی آسپرین و ایبوبروفن باشد؛ بنابراین 
نباید جهت تسکین درد به هیچ عنوان از داروهای خودسرانه استفاده شود. ضمن اینکه غذای این دسته از بیماران نباید ترش مزه باشد یا اصطالحا این بیماران نباید مواد غذایی را 

که موجب افزایش ترشح بزاق دهان شود مصرف کنند زیرا با مصرف این مواد غذایی احساس درد افزایش می یابد.
اگر پسران بعد از سن بلوغ به این بیماری مبتال شده باشند یا بیماری موجب بروز تورم بیضه، دل درد و استفراغ شود توصیه می شود از راه رفتن اجتناب کنند زیرا خطر عقیم شدن 
آنها را تهدید می کند در غیر این صورت بیماری هیچ عارضه ای برای آنها به همراه ندارد و روی قدرت باروری آنها تاثیر نمی گذارد.در کشور ما از سال 1367 تاکنون کودکان در 18 

ماهگی یا یک سالگی واکسن اوریون را دریافت می کنند. افرادی که واکسن دریافت می کنند برای مدت طوالنی در برابر این بیماری ایمن می شوند.

توسط گوگل؛
نگهداری از کودکان دیجیتال شد

 بر اساس حق اختراعی که ســه سال قبل توسط گوگل در اروپا به ثبت رســیده، گوگل در تالش برای طراحی 
یک ابزار دیجیتال نگهداری از نوزادان و کودکان است. بر اســاس حق اختراعی که گوگل به ثبت رسانده یک 
پلتفورم جامع پیچیده و قابل انطباق برای کمک به والدین طراحی می شــود تا به آنها برای نگهداری نوزادان و 
کنترل شرایطشان کمک شود.این پلتفورم به خصوص به والدین بی تجربه کمک می کند تا بتوانند به امکانات 
و اطالعات مورد نیاز برای نگهداری و پرورش صحیح اطفال دسترســی داشته باشند. قرار است این محصول با 
پلتفورم هوشمند گوگل هم سازگاری داشته باشد.مراقبت از کودکان در برابر خطراتی که ممکن است در منزل 
با آن مواجه باشــند و ارائه امکانات کنترلی و نظارتی یکی دیگر از امکانات پلتفورم یادشده است.امکان اتصال 
پلتفورم یادشده به حداقل 1۰ محصول خانگی دیگر نیز وجود دارد تا از آنها هم برای کنترل نوزادان و محافظت 
از افراد استفاده شود. پلتفورم یادشده در صورت وقوع هرگونه مشکلی برای نوزاد، پیام هشداری را برای والدین 
ارسال می کند.در این سیســتم از مجموعه ای از ابزار حفاظتی و کنترل، انواع حسگرهای حرارتی، صوتی و ...، 
دوربین های مختلف برای کنترل المپ ها، قفل درها، جریان برق، سیستم های امنیتی و غیره استفاده می شود. 
با استفاده از این محصول می توان اطالعات آب و هوایی را هم دریافت کرد.سیستم مذکور در زمانی که والدین 
به خاطر ترافیک، ســانحه یا هر علت دیگری دیر به منزل برسند قادر به کنترل شــرایط خانه و تامین امنیت و 
نیازهای نوزاد هم خواهند بود. زمان عرضه این محصول که هوش مصنوعی باالیی دارد، هنوز اعالم نشده است.

سازمان اروپایی مدافع حقوق مصرف کنندگان اعالم کرد:
کوکاکوال؛ مسئول چاقی و دیابت

 ســازمان اروپایی مدافع حقوق مصرف کنندگان در گزارشــی 
شرکت کوکاکوال را در گسترش چاقی و دیابت مسئول می داند 
و این گزارش به  ویژه تبلیغات کوکاکوال را غیرمسئوالنه خوانده 
است.  این سازمان از شــرکت کوکاکوال می خواهد به تبلیغات 
برای کودکان و جوانان پایان دهد.در این گزارش آمده اســت : 
طبیعی است که هر کســی می داند که کوکاکوال یا فانتا سالم 
نیستند اما کودکان نمی دانند که نوشیدن یک شیشه نوشابه 
در روز آنها را در خطر بیماری دیابت قرار می دهد و احتمال 

اضافه وزن را در آنها افزایش می دهد.
 شــرکت کوکاکوال در واکنش به این گزارش اعالم کرد که 
اضافه وزن مشکلی پیچیده است و تنها یک دلیل ندارد و این 

شرکت چندین سال است که نوشابه های بدون شکر نیز به بازار 
معرفی کرده؛ ضمن اینکه کوکاکوال در نظر دارد تا سال ۲۰۲۵ نیمی از فروش خود را 

از راه نوشابه های بی شکر یا کم شکر به دست آورد.

 حذف دفترچه بیمه سالمت
 در بیمارستان ها آغاز شد

الکترونیک شــدن خدمات یکی از ۹ گام عملیاتی بیمه ســالمت در سال 
۹7 اســت که اجرای کامل و تداوم این طرح در فازهای بعد به اســتاندارد 
سازی، کاهش هزینه ها، تسریع امور و رضایت مندی بیماران و بیمه شدگان 
کمک شــایانی خواهد کرد. معاون بیمه خدمات ســالمت ســازمان بیمه 
ســالمت ایران در همین زمینه گفت: در گام نخســت اجرای طرح، هنگام 
پذیرش بیمار در بخش های بســتری موقت یا دائم، الــزام به ارائه  دفترچه 
بیمه سالمت حذف شــده و پذیرش بیمار صرفا با اعالم کد ملی وی انجام 
می شود. بر این اساس، با استفاده از اپلیکیشن ها و سیستم های الکترونیکی، 
اطالعات پزشکی بیمار شناســایی می شود و کارشناســان بیمه اطالعات 
بیمه گری را بررسی و اســتحقاق بیمار را برای دریافت خدمات درمانی به 
صورت آنالیــن و الکترونیکی بررســی و تایید می کننــد. در ادامه نیز یک 
کد 16 رقمی در اســناد مربوط به بســتری بیمار درج می شــود که برای 
پیگیری های مالی بعدی قابل ارائه به بیمه خواهد بود. ادیانی افزود: اگرچه 
در فاز نخســت این طرح در مراحل بعد از پذیرش اولیه )از جمله در هنگام 
ترخیص و همچنین در بخش هایی غیر از بستری(، همچنان ارائه  دفترچه 
کاغذی ضروری اســت، اما این طرح در فازهای بعد بــه بخش های دیگر و 
همچنین تمامی مراحل درمان تا ترخیص بیمار خواهد رســید و در نهایت 
چاپ دفترچه ها نیز به طور کامل منتفی می شــود و پرونده های پزشــکی 
 و بیمه ای بیماران نیز در قالب یک بســته کامال الکترونیکــی ارائه خواهد

 شد.
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خط و نشان۱۳۰ باشگاه 
فلسطینی علیه »آدیداس«

خبرگزاری »آناتولی« خبر داد که ۱۳۰ باشــگاه 
ورزشی فلسطین از شرکت 
تجــاری »آدیداس« 
درخواســت کردند 
که از تصمیم خود 
برای اسپانسری از 
فدراســیون فوتبال 
رژیم اشــغالگر قدس 
منصرف شــود، در غیر این صورت از سوی این 
۱۳۰ باشگاه فلســطینی تحریم خواهد شد.عمر 
البرغوثــی، یکی از موسســان جنبش »تحریم، 
جلوگیری از ســرمایه گذاری ها و مجازات علیه 
اســرائیل« گفت: این درخواســت ۱۳۰ باشگاه 
ورزشــی فلســطین به این خاطر اســت که در 
فدراسیون فوتبال اســرائیل باشگاه هایی وجود 
دارد که بازی هایشان را در خاک فلسطین انجام 

می دهند و این امری غیرقانونی است.

 در اوج نیستم

پیشنهاد سردبیر:
 اتفاق روز

اولتیماتوم هاینکس؛ 
خبری از جشن نیست!

یوپ هاینکس در کنفرانــس خبری پیش از 
بــازی تیمش بــا آگزبورگ 
جــاری  هفتــه  در 
بوندس لیــگا ادعا 
کرد کــه حتی در 
صــورت پیروزی 
و قطعــی شــدن 
ششــمین قهرمانــی 
متوالی تیمــش در بوندس لیگا 
در پایان این بازی از جشــن و شــادی خبری 
نخواهد بــود. او گفــت:» آالبا بــرای دیدار با 
آگزبورگ آماده نیســت. وضعیت تولیسو هم 
کمی نامعلوم و مشکوک است. ویدال هم قطعا 
در لیست ما حضور نخواهد داشت. اگر قهرمان 
شویم، خبری از جشن نخواهد بود چون در این 
مقطع به تمرکز کامل برای رسیدن به اهداف 
بزرگ مان نیاز داریم، البته می توانیم از جشن 
قهرمانی لذت ببریم اما کار ما هنوز تمام نشده 
است. کارهای فوق العاده دشواری را پیش روی 
خودمان می بینیم با این حال فوتبال ســرگرم 
کننده اســت و باید از آنچه انجــام می دهید، 

لذت ببرید.« 

اظهار نظر روز

به نظر می رســد مدافع گلزن و کاپیتان تراکتورسازی در انتهای 
فصل تبریــز را ترک خواهــد کرد.این روزها شــایعه قهر محمد 
ایرانپوریان حســابی سروصدا به پا کرده اســت. در این خصوص 
شنیده می شــود ایرانپوریان که حســابی از برخی نامهربانی ها و 
شــعار های هواداران علیه خودش ناراحت اســت قصد جدایی از 

تراکتورسازی را دارد .

جدایی ایرانپوریان از تراکتور

هافبک مقدونیه ای اســتقالل در دومین بازی خود هم تاثیرگذار 02
نبود.بویان  که در دومین بازی مقابل سیاه جامگان قرار گرفته بود 
در این بازی هم عملکرد خوبی نداشــت. او همزمان با تیام جذب 
استقالل شد و درخشش مهاجم سنگالی باعث شده بود انتظارها 
از این بازیکن هم باال برود ولی چیزی که تا کنون دیده شده اثری 

از یک خرید موفق برای آبی پوشان ندارد.

دومین آزمون ناموفق بویان
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 سوتی عادل فردوسی پور 
در برنامه دورهمی!

عادل فردوســی پور در 
اتفاقی نادر سرنوشت 
یــک فوتبالیســت 

یــادش نبــود! 
همه  تقریبــا 
عادت داریم که 
عادل فردوسی 

پور همه اتفاقات 
فوتبالــی را بدانــد. 

او در برنامــه دورهمــی وقتی 
مهــران مدیری گفــت از بین 
فوتبالیست ها فقط شوچنکو را 
می شناسد ، وارد شوخی کالمی 

با مدیری بر ســر خوشــگلی این 
بازیکن شد و در نهایت هم گفت:» االن کار سیاسی 
می کند. دوره ای مربی بوده و دیده موفق نیست ، ول 
کرده رفته سراغ سیاست«.جالب بود که عادل به یاد 
نداشت آندره شوچنکو، سرمربی تیم ملی فوتبال 
اوکراین است! بر ای عادل که تقریبا همه طرفداران 
روی سکوهای ورزشگاه ها را هم می شناسد ، این 
یک لحظه تردید شاید بعید به نظر برسد اما خیلی از 
اهالی فوتبال این قدر به عادل اعتقاد دارند که شاید 
اصال شک نکردند شوچنکو این روزها مربیگری می 

کند و دوباره از سیاست فاصله گرفته است.

 توفیقی، بیزینس، دمپایی
 و پورشه!

معاون باشگاه استقالل به شــایعاتی که درباره اش 
منتشر شده واکنش تندی نشان داده است. پندار 
توفیقی که با خبرگزاری میــزان صحبت کرده در 
پاسخ به این سوال که گفته می شــود او از قرارداد 
 بازیکنان و مربیان استقالل ســهم می برد گفته:
» مسئله اینجاست که دست آنهایی که سال ها در 
باشگاه اســتقالل »بخور، بخور« داشتند از باشگاه 
قطع شده و حاال این جوسازی ها را علیه من انجام 
می دهند. آقایان با »دمپایی« به باشــگاه استقالل 
آمدند و با »پورشه« رفتند، حاال چون جلوی آنها را 
گرفتیم این حرف ها را می زنند. چون مقابل برخی 
چیز ها در فصل نقل و انتقاالت ایستادیم این حرف ها 

را می زنند.« 
توفیقی در ادامه صحبت هایش مدعی شده آنقدر 
از تجارتش درآمد دارد که به پول اســتقالل نیازی 
نداشته باشد:» بیزینس اصلی من چیز دیگری است 
و سال ها هم در دانشگاه تدریس می کنم. کل خرج 
باشگاه استقالل در یک سال شاید ۴۰ میلیارد بشود 

یعنی هزینه یک پروژه ۱۵ روزه بیزینس من.«

 آشتی کنان
 با وساطت خانم بازیگر

 یکی از اتفاقات سال گذشــته انتشار یک متن 
منتســب به پیمان طالبی، مجری اســتقاللی 
در فضای مجــازی در مــورد علــی کریمی با 
الفاظ توهین آمیز بود.طالبی کــه از طرفداران 
استقالل تهران است، همان زمان از ستاره سابق 
پرســپولیس عذرخواهی کرد . روز جمعه نیز در 
اصفهان با سرمربی ســپیدرود رشت دیدار و به 
طور رســمی از او عذرخواهی کرد و کریمی نیز 
با روی بــاز وی را پذیرفت.طالبی مجری یکی از 
برنامه های تلویزیون اصفهان است و کریمی نیز 
با سپیدرود در اصفهان حاضر شده بود تا تیمش 

با ذوب آهن دیدار کند.
گوهــر خیراندیــش از بازیگــران قدیمــی و 
 سرشناس کشورمان نیز واسطه انجام این دیدار 

و آشتی کنان بود.

در حاشیه

اعتراف تلخ مسی؛
 در اوج نیستم

لیونل مسی ســتاره آرژانتینی بارســلونا بعد از 
بــرد ۱-۴ تیمش مقابل 
رم در شــرایطی که 
ســرش را پاییــن 
انداخته بود، زمین 
نوکمپ را ترک کرد 
و به رختکن رفت. او که 
یکی از درخشان ترین 
مهره های بارسا در یک دهه اخیر است، در بازی با 
رم نتوانست برای تیمش گلزنی کرده و در برد ۴-۱ 
آبی واناری ها نقشی داشته باشد. همکاری مداوم 
بازیکنان ایتالیایی و البته اندک افت فیزیکی باعث 
شده بود تا مسی به شــدت به فکر فرو برود و بعد 
از به صدا درآمدن سوت پایان بازی حسابی درهم 
بود. با ورود به رختکن هم گویا مسی پیغامی کوتاه 
ولی صادقانه را به هم تیمی هایش اعالم کرده و به 

آنها گفته که در اوج نیست. 

اعتراف روز

پیشخوان

شیرهای رام نشدنی لیگ 

آتش بازی اســتقالل 
مقابل مشکی پوشان

 قربانگاه اسماعیل!

استقالل، حکم سقوط 
مشکی پوشان را امضا کرد، 

جامه سیاه بر تن فوتبال
پیشــنهاد نجومــی 

سپاهان به مسلمان

تولید داخلی شفر رد 
خور ندارد، بهار استقالل

تمدید قراردادها، بعد 
از آخرین بازی لیگ 

 با طلوع خورشــید فروردین و طنین انداز شــدن 
 هوای بهــاری در ســرزمین چهار فصــل ایران، 
جشــن های ملی و آیینی خاصی در نــوروز بر پا 
 می شــود کــه برگــزاری ورزش های ســنتی و 
 ریشــه دار ایرانی که با مردمان دیارهای مختلف 
خو ویژه ای گرفته اســت، جایگاه ویژه ای در این 
میــان دارد، ورزش هایی که با فرهنــگ ایرانی و 
اسالمی ارتباط دارد و نمایانگر مرام پهلوانی مردمان 
ایرانی اســت. ورزش هایی که هر چند ریشــه در 
گذشــته این خاک دارند و میراث برجای مانده از 
نیاکان نیک اندیش ما ایرانیان است ولی هنوز نیز 
 برگزاری آنها با اســتقبال گســترده مردم روبه رو

می شــود هرچنــد اســتقبال ازآنهــا در مناطق 
مختلف تفاوت های قابل توجهی با یکدیگر دارند. 
در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشــت به دو 
ورزشی که هنوز با گذر زمان جایگاه خود را در میان 
 مردمان اصفهان و خراسان شمالی از دست نداده

 است.
مقام معظم رهبری چوگان را احیا کرد

چوگان از بازی - ورزش  های کهن ایرانی است که 
امروزه به ورزشی جهانی تبدیل شده است. این رشته 
به دلیل رواج در میان پادشاهان و بزرگان به بازی 
شاهان معروف است. نام چوگان از نام چوبی که در 
آن استفاده می شود برگرفته شده است. این بازی 
در ابتدا عنوانی نظامی و جنگی داشت و سوارکاران 
ایرانی در آن استعداد اســب های جنگی خود را به 

نمایش می گذاشتند. 
دبیرهیئت چوگان استان اصفهان درباره این ورزش 
می گوید: این رشــته در دوره صفویه به شکوفایی 
رسید، اسناد تاریخی نشان داده اند که شاه عباس 
چوگان باز بوده اســت و حتی پیــش از اینکه به 
اصفهان بیایــد در قزوین که پایتخــت ایران بوده 
چوگان بازی می کرده است. همچنین میدان نقش 
جهان اصفهان برای چوگان بازی بنا نهاده شده بود. 
 منصور برزک با اشــاره به وقفه چند ساله چوگان

 

بعد از انقالب ادامه می دهد: توجه خاص مقام معظم 
رهبری به این رشته و بیانات ایشان درباره چوگان 
که فرمودند: »چوگان مال ما است، دیگران به اسم 
خودشان کردند« سبب شد تا این رشته دوباره مورد 
توجه قرار بگیرد و حتی به عنوان میراث ایرانی در 

سازمان جهانی یونسکو نیز ثبت شود.
توجه دوباره به چوگان باعث شد تا این رشته ورزشی 
در استان های اصفهان، تهران و البرز به طور ویژه 
پیگیری شود که برگزاری مسابقات چوگان در نوروز 
به دلیل پیشنیه برگزاری این رشته ورزشی در این 
دوره زمانی در اصفهان هرساله با استقبال زیاد مردم 
روبه رو می شود. دبیر هیئت چوگان استان اصفهان 
با اشــاره به برگزاری این مسابقات در روزهای دوم 
تا  نه فروردین ماه و شرکت چهار تیم نقش جهان، 
هیئت چوگان اســتان اصفهان، میراث فرهنگی و 
خلیج همیشــه فارس در این رقابت ها می گوید: 
درپایان این رقابت ها تیم هیئت چوگان اســتان 

اصفهان به عنوان قهرمانی دست یافت. 
نبرد پلهوانان در گود چشــمه زنیل خان 

اسفراین
برزک به برگزاری مســابقات کشــتی چوخه در 
چهاردهم فرودین ماه در خراسان نیز اشاره می کند 
و می افزاید: زمانی کــه فروردین ماه چهاردهمین 
روزش را شــروع می کند عاشقان به منش و روش 

نــی  ا پهلو
گــود  گرداگــرد 
کشتی چشمه زینل 
خان به نظاره کشتی 
شــنی«   باچوخــه 
می نشینند که شمال 
خراســانی هــا از آن 

کارانی که »چوخه« یا به »ک مــی کنند.چوخه 
»چوخا« به تن کــرده اند در رویارویــی با رقبای 
 خویش حاضر شــدند و زور بازوی خــود را به رخ 

عالقه مندان به چوخه کاری کشیدند.
  دبیر هیئــت چــوگان اســتان اصفهــان ادامه 
می دهد:کشــتی باچوخه ،تاریخچه کهنی دارد و 
این ورزش بومی در بســیاری از مراسم محلی به 
خصوص جشن عروسی نیز رایج بوده اســــت. از 
قدیم بومیان استان های خراسان بــرای این کشتی 
اهمیت خاصی قائل بودند و در پرورش پهلوانان این 
رشته تالش می کردند، این کشتی به طور سنتی 
 در مراسم عروســی ایام نوروز در روستاها بر گزار 
می شد و امروز به عنوان یک رویداد ملی به آن نگاه 
می شود و آوازه  فروردین هر ســال در تمام ایران 
می پیچد.واژه چوخــه ۱۴ در اصل واژه ای کردی، 
کرمانجی اســت و به معنی شــنل کوتاهی است 
 که کشــتی گیران آن را با شال سفیدرنگی محکم 
می کنند. ازآن جا که این ورزش از قدیم  بین مردم 
شمال خراسان مرســوم بوده، به کشتی با چوخه 

معروف است. 
منصور برزک معتقد است هرچند استقبال مردم از 
کشتی با چوخه بیشتر است ولی در زمان برگزاری 
مسابقات  چوگان نیز چیزی نزدیک به هفتاد هزار 

تماشاگر از 
این بازی ها دیدن کردند.

 دبیر هیئت چوگان اســتان اصفهــان می گوید: 
 رشته ورزشی چوگان رشته پر هزینه ای است و از

 این رو کمتر افراد به این رشته  روی می آورند واز آن 
طرف هم در طول سال چندین بار برگزار می شود 
ولی رشته کشتی با چوخه کم هزینه و تنها یک بار 

برگزار می شود.
 برزک در پایان می افزاید: اســتقبال زیاد مردم از 
این دو رشــته که پیوند دیرینه ای بــا نوروز دارند  
حاکی از توجــه مردم بــه ورزش هــای قدیمی 
 است و می طلبد مســئوالن توجه ویژه ای به این

 رشته ها داشته باشند.

نقش جهان، چوگان را زنده کرد
   رونق ورزش های بومی و محلی همراه با طنین بهاری؛  

بند عجیب هافبک رم؛
 ۴۵دقیقه تا رهایی

اینتر برای جذب لورنتزو پلگرینی با یووه  رقابت 
می کنــد. بــه گزارش 
گاتزتا دلواسپورت،   
اینتــر  توجــه 
پلگرینــی،  بــه 
هافبک 2۱ســاله 
رم جلب شــده است. 
طبــق ادعــای روزنامــه 
گاتزتا، در قــرارداد هافبــک رم بند عجیبی 
وجود دارد و اگر پلگرینی در ۴مســابقه دیگر 
حداقــل ۴۵دقیقه بــازی کند، می تــوان با 
 پرداخت 2۵میلیون یورو قراردادش را فســخ 

کرد.

تاسف رییس هیئت بدمینتون استان:

با ایده آل ها فاصله داریم

رییس هیئت بدمینتون استان اصفهان اظهار کرد:جای تاسف 
دارد که در سال ۹۶ نتوانستیم در زمینه قهرمان پروری نتیجه ای 
به دست آوریم و جامعه آماری قهرمانان ملی بدمینتون استان 
اصفهان را افزایش دهیم. انتظار داریم با برنامه ریزی های دقیق 
و همچنین فعالیت بیشتر در حوزه استعدادیابی در سال ۹۷ بر 
تعداد قهرمانان ملی بدمینتون استان بیفزاییم.بیژن رجاییان 
افزود: از دید من سال ۹۶، سال موفقی برای هیئت بدمینتون 
استان اصفهان نبود چون با ایده آلی که در ذهن داشتم فاصله 
داشت که البته امیدوار هستیم در سال ۹۷ بتوانیم به اهداف و 

ایده آل هایمان دست پیدا کنیم.

رییس هیئت کبدی استان اصفهان:

استقبال مردم از کبدی بسیار کم است

رییس هیئت کبدی اســتان اصفهان در خصوص وضعیت 
کبدی استان اظهار کرد: ســال خوبی را پشت سر گذاشتیم 
و در رده نوجوانان قهرمان کشــور و در رده جوانان سومی را 
به دست آوردیم؛ تیم آقایان اصفهان پنجم لیگ برتر و بانوان 
قهرمان لیگ برتر شدند و تغییراتی در لیگ برتر ایجاد خواهد 
شد و باید باشگاه ها شرکت کنند .سید احمد حجازی افزود: ۵ 
بازیکن آقا و ۶ بانو در تیم ملی داریم، اعزام تیم ها به مسابقات 
مختلف را داشتیم اما اســتقبال از این رشته در استان زیاد 
نیست و کبدی نا شناخته  است، با وجود اینکه این رشته در 

اصفهان رایگان است اما مردم استقبال نمی کنند.

سرمربی تیم ملی فوتسال:

 با تیم ملی عراق در کربال بازی می کنیم

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران از برگزاری دو دیدار دوستانه 
با عراق خبر داد.ســید محمد ناظم الشــریعه در گفت وگو با 
ایسنا، درباره پیشنهاد تیم ملی فوتسال عراق برای برگزاری 
بازی دوســتانه با تیم ملی ایران توضیح داد: سرمربی عراق 
برای انجام دو بازی دوســتانه در کربال با من صحبت کرده 
اما هنوز به صورت رسمی با فدراســیون فوتبال نامه نگاری 
نکرده اند. پیشنهاد من برای تاریخ این مسابقه، ۱۵ روز بعد از 
عید فطر است. او در پاسخ به این پرسش که با توجه به شروع 
لیگ از ۱۵ تیر، تاریخ پیشنهادی او مناسب است یا نه، گفت: 

هنوز تاریخ شروع لیگ قطعی نشده است.

طرح بلیت های جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ مشخص شد
به نقل از سایت Inside the games، روسیه طراحی بلیت جام جهانی فوتبال 2۰۱۸ را مشخص کرد. روی بلیت ها، 
اســتادیوم محل بازی، زمان بازی، زمان باز شدن گیت و غیره مشخص شده اســت.بلیت ها به صورت مشخصی صادر 
می شوند یعنی نام هر شخص روی آنها نوشته شده است. تماشاگرانی که وارد اســتادیوم ها می شوند باید FAN ID به 
 همراه داشته باشند. داشتن FAN ID به تماشاگران کمک می کند تا از سرویس ها و مزایای دیگر بهره مند شوند. با کمک

FAN ID، تماشاگران می توانند به مناطقی از روسیه بدون ویزا وارد شــوند و از برخی وسایل حمل و نقل  
عمومی به صورت رایگان استفاده کنند.گیت ها معموال سه ساعت قبل از شروع بازی ها باز می شوند. البته 
گیت بازی افتتاحیه که بین عربستان و سوریه برگزار می شود از چهار ساعت قبل باز می شود.فیفا اعالم کرده 
است که حدود ۱.۷ میلیون بلیت واگذار شده اند.تماشــاگران خارجی حدود ۵۳ درصد کل تماشاگران را 

تشکیل می دهند.مسابقات جام جهانی 2۰۱۸ بین ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جوالی برگزار می شوند.

خبر روز

سمیه مصور

دو ورزشــی که هنوز با گذر زمان جایگاه 
خــود را در میــان مردمــان اصفهــان و 
خراسان شــمالی از دســت نداده و البته 
هر کدام موقعیت متفاوتــی دارند.با اینکه 
چوگان یک رشته ورزشی رسمی در ایران 
محسوب شده و دارای فدراسیون در سطح 
کشــوری و هیات های اســتانی است، اما 
استقبال از این رشته آئینی کمتر از کشتی 
 سنتی خراســان اســت.و چوگان با تمام

 جذابیت هایش، هنوز نتوانسته به رشته ای 
عمومی و فراگیر در بین مردم تبدیل شود 
که البته شــرایط و امکانات خاص، دلیل 

اصلی آن به شمار می رود.
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دولت بحران آب در اصفهان را جدی بگیرد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

مدیر منطقه سه شهرداری خبر داد:
تکمیل پیاده راه سازی 
چهارباغ تا پایان سال 

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: طبق 
برنامه زمان بندی شــده تا پایان ســال جاری 
عملیات پیاده راه ســازی چهارباغ عباسی به 

پایان می رسد.
حســین کارگر با بیان اینکه ســنگفرش ضلع 

شــرقی خیابان چهارباغ عباســی حدفاصل 
میدان امام حسین)ع( تا خیابان شیخ بهایی در 
 کمتر از سه ماه انجام شد، افزود: فاز دوم پیاده 
راه سازی محور شرق خیابان چهارباغ عباسی 
حدفاصل خیابان های شــیخ بهایی تا آمادگاه 
نیز اجرا شــده اســت.وی با اشــاره به پیاده 
روسازی آخرین محور شرق چهارباغ حدفاصل 
خیابان آمــادگاه تا میدان انقــاب، گفت: در 
حال حاضر تنها ۱۵ درصد پیاده راه سازی این 
 محور باقی مانده که تا اوایل خردادماه تکمیل 

می شود.

انجام 1343 پرواز در فرودگاه 
اصفهان طی تعطیالت نوروز

مدیرکل فرودگاه های اســتان اصفهان گفت: 
در تعطیات نوروز امسال، ۱343 پرواز داخلی 
و خارجی در فرودگاه شــهید بهشتی اصفهان 

انجام شد.

حســن امجدی در خصــوص پروازهای انجام 
شده فرودگاه شهید بهشــتی اصفهان در ایام 
نــوروز 97، اظهار کرد: از 2۵ اســفند ســال 
 گذشــته تا ۱۵ فروردین امســال در فرودگاه 
بین المللی شهیدبهشــتی اصفهــان ۱343 

نشست و برخاست پرواز انجام شد.
وی افزود: از ایــن تعداد 288 ســورتی پرواز 

خارجی و ۱0۵۵ سورتی پرواز داخلی بود.
مدیرکل فرودگاه های اســتان اصفهان با بیان 
اینکه در این مدت ۱۵۵ هزار و ۵24 مسافر از 
طریق فرودگاه اصفهان اعزام و پذیرش شدند، 
گفت: در این مدت ۱۱8 هزار و 2۵7 مسافر در 
مسیرهای داخلی و 37 هزار و 267 مسافر در 

مسیرهای بین المللی اعزام و پذیرش شدند. 

 بهره برداری
 از پردیس هنر آبشار

پروژه پردیس هنر آبشــار پردیــس تاکنون 86 
درصد پیشرفت فیزیکی داشــته و در نیمه اول 
سال جاری به بهره برداری می رسد. مدیر پروژه 
پردیس هنر آبشــار اظهار کرد: پردیس هنر در 
محل قبلی شهربازی آبشار در دو فاز تعریف شده 
است. ناصر کریمی با اشــاره به اینکه فاز اول این 
طرح در سال گذشته به بهره برداری رسید، افزود: 
فاز اول این پروژه فاز شــامل جاده ورودی، جاده 
VIP، برکه ها و آبشار، فرش گل، داالن بهشت و 
 پارکینگ است که در نیمه نخست سال  96 تکمیل

 شد.

شکایت ستاد »احیای امر به 
معروف و نهی از منکر« از عضو 

شورای شهر اصفهان
رویداد24: ســتاد احیای امر به معروف و نهی از 
منکر اصفهان به خاطر یک توییت  از عضو شورای 

شهر اصفهان شکایت کرد.
»جریانی مشکوک کمر به حذف کنشگران امیدوار 
بسته اند؛ غافل از اینکه نابودی امید آغاز فروپاشی 
است! شــاید هم مأموریت عده ای همین است! 

تاریخ همه چیز را روشن خواهد کرد.«
 این متن توئیتی است که مقدری، عضو شورای 
شــهر اصفهان منتشــر کرده بود.  مقدری عضو 
شورای شهر اصفهان روی صفحه توئیتر نوشت: 
»شکایت ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر 

اصفهان از مقدری«
پس از شــکایت سال گذشته این ســتاد از علی 
کریمی به خاطر یک پست اینستاگرامی ، این بار 
پست توئیتری مقدری، دبیر کل سازمان عدالت و 
آزادی و عضو هیئت رییسه شورای شهر اصفهان 

هدف شکایت این ستاد قرار گرفت.

اعالم برنامه زمانبندی حرکت 
مترو از عاشق آباد تا صفه

بر اســاس اعام سازمان قطار شــهری اصفهان 
مسیر و برنامه زمانبندی حرکت متروی اصفهان 
از ایستگاه قدس تا ایستگاه آزادی با سرفاصله ۱۵ 

دقیقه مشخص شد.
در آخرین روزهای ســال 96 آخریــن فاز خط 
یک مترو  با حضور مدیران اســتانی و شهری به 
بهره برداری و در اختیار شــهروندان قرار گرفت. 
بر این اســاس شــهروندان می توانند از ایستگاه 
قدس در خیابان عاشــق آباد تا ایستگاه صفه با 

مترو سفر کنند.
خط یک متــرو اصفهان از ســاعت 6:30 دقیقه 
بامداد تا 2۱ به شهروندان خدمت رسانی خواهد 
کرد. پیش از این، هــر قطار متروی اصفهان، 20 
دقیقه یک بار در ایســتگاه های مختلف به مردم 
خدمت رســانی می کرد اما با تاش های صورت 
گرفته از سوی ســازمان قطار شهری، هم اکنون 
ســرفاصله زمانی به ۱۵ دقیقه کاهش پیدا کرده 
است. بر این اساس به منظور رفاه حال شهروندان 
مسیر و برنامه زمان بندی حرکت متروی اصفهان 
از ایســتگاه قدس به ایســتگاه آزادی و بالعکس 
از سوی ســازمان قطار شــهری اصفهان اعام 
شــد.همچنین حرکت مترو از ایستگاه آزادی تا 
ایستگاه صفه هر 30 دقیقه یکبار از ساعت 6:30 

دقیقه صبح تا ساعت ۱۵ است.

امام جمعه اصفهان:
دولت بحران آب در اصفهان را 

جدی بگیرد
امام جمعه اصفهان گفت: دولت باید بحران آب 
در استان اصفهان را جدی گرفته و از اقدامات و 
طرح های ارائه شده برای تامین آب در بخش های 

مختلف حمایت کند.

آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد در دیدار با 
مدیرعامل شرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان 
و جمعــی از مدیران این شــرکت بــا تقدیر از 
اقدامات و پیگیری های مسئوالن استان اصفهان 
در برطرف کــردن بحران آب در اســتان اظهار 
کرد: دولت باید بحران آب در اســتان اصفهان را 
جدی گرفته و از اقدامات و طرح های ارائه شــده 
 برای تامین آب در بخش هــای مختلف حمایت 

کند.
امــام جمعه اصفهان بــا اســتقبال از طرح های 
پیشــنهادی برای برطرف کــردن بحران آب در 
استان اصفهان گفت: متاسفانه برخی از مسئوالن 
جدیت و تاش الزم برای برطرف شدن مشکات 
آبی در اســتان اصفهان را نشــان نمی دهند؛ اما 
امیدوار هستیم با حضور استاندار جدید بسیاری 

از مشکات برطرف شود.

ظرفیت های بودجه ۹۷ در 
توسعه شهری بررسی می شود

ظرفیت های بودجه 97 در توسعه شهری با حضور 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در 
بیست و هشــتمین جلسه علنی شــورای شهر 

اصفهان بررسی می شود.
امروز مصادف با ۱9 فروردین سال جاری بیست 
و هشتمین جلسه علنی شــورای اسامی شهر 

برگزار خواهد شد.
بر اســاس دستور جلســه اعام شــده از سوی 
دبیرخانــه پنجمیــن دوره شــورای اســامی 
شــهر اصفهان در این جلســه علنی قرار است با 
حضور نعمت ا... اکبری رییس سازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی اســتان اصفهــان، ظرفیت های 
 بودجه در سال ۱397 در توسعه شهری بررسی

 شود.
همچنیــن قــرار اســت در این جلســه پس از 
قرائت طرح ها، لوایح و نامه های ارســال شــده 
به شورا، اصاح بودجه ســال 96 و بودجه سال 
97 ســازمان های فناوری اطاعات، ســازمان 
مدیریت حمل و نقل بار و کاالی درون شــهری، 
سازمان پایانه های مســافربری، سازمان عمران 
و ســازمان قطار شهری شــهرداری اصفهان که 
پس از بررســی در کمیســیون های مربوطه به 
 صحن علنی ارسال شــده اند، بررسی و تصویب

 شود.

یک ســالی می شود که از کیســه ها پاستیکی در 
بازارهای کوثر اصفهان جای خود را به کیســه های 
پارچه ای داده اند. کیســه هایی که حاال نه تنها در 
بازارهای کوثر بلکه در تمامی بازارهای شهر به دنبال 
شهروندان هستند. این خود به تنهایی دلیلی است 
بر موفقیت آمیز بودن این طرح و چه بسا دیگر نیازی 

به گرفتن آمار نیست. 
هر چند آمار نیز تایید کننده این موضوع هســتند. 
طبق آمار اعام شده از ســوی مدیرعامل سازمان 
میادین و ساماندهی مشاغل شهری اصفهان تعداد 
کیسه پاستیکی مصرف شده از یکم فروردین ماه 
9۵ لغایت ۱۵ شــهریور 9۵ به بیش از 46۱6000  
عدد در ســایز های مختلف می رسیده که استفاده 
از آن با حذف کامل کیســه های پاستیکی تعداد 
کیسه های پارچه ای تا پایان سال 9۵ ) در مدت ۱9۵ 
روز( به یک میلیون 640 هزار عدد رســیده است. 
پس از آن نیز آمار کیســه های پارچه ای اســتفاده 
شده از تاریخ یک فروردین 96 تا 30 بهمن 96 تنها 
به یک میلیون و 7۵7 هزار رســیده اســت. آماری 
که نشان می دهد شــهروندان کیسه های پارچه ای 
خود را همانند کیسه های پاســتیکی هر بار دور 

نینداخته اند. 
این موفقیتی است که به گفته اصغر کشاوز، رییس 
ســازمان میادین و ســاماندهی مشــاغل شهری 
شهرداری آن را یک تنه به دست آورده  است. به گفته 
او در این راه هیچ ارگان یا سازمانی به کمک این نهاد 
نیامده است. در حالی که آن ها به تمامی ارگان ها و 
سازمان های شهری و اســتانی نامه کتبی به جهت 

حمایت فرستاده  بودند. 
کشــاورز می گوید بهتر است ســازمان های ما به 
خصوص سازمان های متولی محیط زیست دست 
از شعار بردارند و حداقل به کسانی که در این زمینه 
قدمی بر می دارند یاری رسانند. آن هم در شرایطی 

که همگان می دانند محیط زیست به شدت در خطر 
اســت و ورود مواد پاســتیکی به آن خطر ابتای 

انسان را به سرطان افزایش می دهد. 
به گفته کشاورز هزینه تمام شــده برای هر کیسه 
پارچه ای 800 تومــان بوده که تنهــا 200 تومان 
از مردم دریافت می شــود. موضوعی که در ابتدا با 
اعتراض های بسیاری از سوی شــهروندان روبه رو 
شده بود. زیرا کیسه های پاستیکی رایگان در اختیار 
آن ها قرار می گرفته اما حاال مجبور بوده اند که برای 

کیسه های پارچه ای هزینه پرداخت کنند. 
امــا کشــاورز می گوید: بــر خاف تصــور برخی 
شهروندان دلیل فروش کیسه های پارچه ای به هیچ 
عنوان درآمدزایی نبوده است. بلکه این اداره بر آن 
بوده که با این کار  شهروندان برای کیسه ارزش قائل 

شوند و آن را دور نیندازند. 
چــون  در غیر این صــورت باز هم مانند گذشــته 

شــهروندان کیســه های پارچه ای خــود را دور 
می انداختند و حاال به جــای اینکه حجم عظیمی 
از کیســه های پاســتیکی وارد طبیعت شــوند 
کیسه های پارچه ای وارد طبیعت می شدند. اتفاقی 
که اگرچه به محیط زیســت و ســامت انسان ها 
 آسیبی وارد نمی ساخت؛ اما مواد اولیه زیادی ضایع

 می شد. 
به همین دلیل سازمان میادین در کنار گرفتن هزینه 
از شهروندان برای کیسه های پارچه ای این شرط را 
برای آن ها می گذارد که اگــر در خرید بعدی خود 
کیسه خود را به همراه داشته باشند 200 تومان به 
آن ها تخفیف می دهد. به این معنا که اگر مشــتری 
۱00 بار دیگر نیز کیسه خود را به همراه ببرد هر بار 

200 تومان تخفبف می گیرد. 
خوشبختانه شهروندان نیز از این موضوع استقبال 
کردند و حاال به جز موادی مانند گوشــت، سبزی 

و برخی از شــوینده ها برای دیگر کاالها از کیســه 
پارچه ای استفاده می شود. 

جایگزینی کیسه های پارچه ای؛ طرحی موفق در بازارهای کوثر
  در  سال گذشته یک میلیون و 757 کیسه پارچه ای مصرف شده است؛ 

یک کارشناس حمل و نقل شهری گفت: سیستم 
حمل و نقل هوشــمند، امکان یکپارچه سازی 
سیســتم حمل و نقل را فراهــم می کند.امین 
همدانی اظهار کرد: مدیریت حمل و نقل مربوط 
به تعادل بخشی بین عرضه و تقاضا است، منظور 
از عرضه، ارائه امکانات و تسهیاتی است که در 
رابطه با شــبکه حمل و نقل مطرح می شــود و 
 تقاضا نیز مربوط به کاربــری زمین و جمعیت

 است.
وی با بیان اینکه امروزه با توجه به اینکه حمل 
و نقل از نیازهای جوامع انسانی بوده و به دلیل 
اهمیت و نقش غیر قابل انکار آن در طول زمان 
محققان را به استفاده از جدیدترین فناوری ها 
وادار کرده اســت، افزود: با توجه به این موضوع 
امروزه شاهد یکی دیگر از تحوالت هستیم که 
برخاف نمونه های پیشین چندان به تغییرات 
فرم ارتباط پیــدا نمی کند و بیشــتر به محتوا 

می پردازد.
ایــن کارشــناس حمــل و نقــل ادامــه داد: 
کاربــری فنــاوری ارتباطــات و اطاعــات 
در عرصــه حمــل و نقــل و تحقق سیســتم 
هوشــمند تحول مهمی اســت کــه در حال 
 حاضر ماهیــت این صنعــت را دگرگون کرده 

است.
همدانی اضافــه کرد: امروزه سیســتم حمل و 
نقل هوشمند به استفاده هدفمند از ارتباطات 
و فناوری اطاعات برای خلق سیستم کارآمد 

و ایمن تر حمل و نقل تعریف می شود؛ همچنین 
سیستم حمل و نقل هوشمند به عنوان دانشی 
مستقل نگریســته می شــود، اما ماهیت میان 
رشته ای این نوع سیســتم حمل و نقل و امور 
مربوط به آن ایجاب می کنــد که به طور خاص 
از علوم زیر شاخه ارتباطات و فناوری اطاعات 
مانند مهندسی الکترونیک، مخابرات، مهندسی 
کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی ترافیک 

و... بهره گیری شود.
وی تاکید کرد: سیستم حمل و نقل هوشمند از 
هر سو نگریسته شود به ارتباطات باز می گردد، 
زیرا بدون شــک آن را می توان فصل مشترک 
حمل و نقــل و ارتباطات و فنــاوری اطاعات 
دانســت بر این اســاس بازارهای بســیاری به 
 صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم با آن درگیر 

هستند.

یک کارشناس حمل و نقل مطرح کرد:

لزوم توجه به حمل و نقل هوشمند 
رییس مرکز پژوهش های شورای اسامی شهر 
اصفهان گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته 
در مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان روزانه 
بین چهار تا شش میلیون صندلی خالی خودرو 

در شهر اصفهان تردد می کند.
کوروش خســروی با بیــان اینکــه باتوجه به 
بررسی های صورت گرفته در مرکز پژوهش های 
شورای اسامی شهر اصفهان روزانه دو میلیون 
ســفر با خودروهای شــخصی در ســطح شهر 
اصفهان انجام می شــود، اظهار کرد: عمده این 
خودروها تک سرنشین بوده و برآورد شده است 
که روزانــه بین چهار تا شــش میلیون صندلی 

خالی خودرو در شهر اصفهان تردد می کند.
وی با بیــان اینکه این خودروها بــا جابه جایی 
اندک شــهروندان منجر به افزایش آالینده ها و 
ترافیک در شهر می شود، گفت: از این رو شش 

نفر از اعضای شــورای اسامی شــهر اصفهان 
طرحی را بــا عنوان »الزام شــهرداری اصفهان 
به توسعه هم پیمایی در شــهر اصفهان« را در 
کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری 
اطاعات مطرح و پس از بررســی های الزم در 
صحن علنی بیست و هشــتیمن جلسه شورای 

شهر اعام خواهند کرد.
وی با بیان اینکــه طرح هم پیمایــی  می تواند 
کمک قابل توجهی در کاهش حجم جابه جایی 
مسافران در شهر و صرفه جویی در انرژی داشته 
باشد، افزود: این طرح از سال ۱967 و زمانی که 
در آمریکا با بحران انرژی مواجه شدند در دستور 
کار قرار گرفت و امروزه در بسیاری از شهرهای 

بزرگ دنیا در حال بهره برداری است.
وی با تاکید بر اینکه در نظر داریم شهرداری را 
ملزم به ایجاد زیرساخت های الزم برای اجرای 
طرح هم پیمایــی در اصفهان کنیــم، تصریح 
کرد: البته باید توجه داشــت کــه اجرای این 
طرح به تنهایی از عهده شــهرداری بر نمی آید 
و باید در این زمینه بخــش خصوصی در کنار 
شــهرداری قرار گیرد. خســروی ادامه داد: در 
طرح هم پیمایی هر شهروند اصفهانی می تواند 
با ثبت نام خودروی خود در نرم افزارهای تعریف 
شده در مسیری که هر روز تردد می کند تعدادی 
از افرادی که با وی هم مسیر هستند را جابجا و 
در صورت تمایل نیز از آنها با توجه به تعرفه های 

تعریف شده هزینه دریافت کند.

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر خبر داد:

تردد روزانه چهار تا شش میلیون صندلی خالی خودرو در اصفهان

هدف شــهرداری از این اقدامــات کمک به 
فرهنگ ســازی برای حفظ بیشــتر محیط 
زیست اســت. متاسفانه در گذشــته روزانه 
حدود یک تن کیسه پاستیکی در بازارهای 
کوثر استفاده می شده است. به همین دلیل 
در اقدامی کیســه های تجدیــد پذیر را در 
قســمت هایپر وارد می کنند؛اما متاســفانه 
هیچ گونه استقبالی از آن نشد و حتی محیط 
زیســت نیز حمایتی از این موضــوع نکرد؛ 
بنابراین مدیریت شــهری تصمیم می گیرد 
تمامی کیسه های پاستیکی و تجدید پذیر 
را از این بازارها حذف و کیسه های پارچه ای 

را جایگزین آن ها کند.

هاجر مرادی

معاون حمل و نقل ترافیک شــهرداری اصفهان گفت : 
زمان بندی چهارراه های شــهر اصفهان مورد ارزیابی 

مجدد قرار می گیرد.
علیرضا صلواتی  از تاش مرکز کنتــرل ترافیک، برای 

بازبینی مجدد زمان بندی تقاطع ها خبر داد.
وی در تشــریح این موضوع گفت: نظارت بر زمان بندی چهار راه ها با هدف کاهش حجم ترافیک پشت 

تقاطع ها،استفاده از ظرفیت چهار راه ها و کاهش تاخیر در عبور و مرور سطح شهرانجام  خواهد گرفت.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، ایمنی عبور و مرور عابر پیاده را نیز از دیگر موارد ضروری 

دانست و از لزوم پیگیری آن خبر داد.
علیرضا صلواتی در تشریح این موضوع گفت:برخی از چهارراه های سطح شهر ،چراغ سبز برای چپ گرد 
وسایل نقلیه و عبور مستقیم عابر پیاده همزمان است  و ممکن است عبور ایمن عابر پیاده تحت تاثیر قرار 
بگیرد.علیرضا صلواتی با اشــاره به بهبود وضعیت چهارراه ها طی 30 سال گذشته ،از پیگیری برای رفع 

مشکات باقیمانده خبر داد.

کم آبــی در اصفهان درختان کهنســال این شــهر را در 
معرض خطر قرار داده اســت . مدیرعامل سازمان پارکها 
و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: با توجه به شرایط 
کم آبی مهمترین دغدغه این سازمان حفظ و نگهداشت 
درختان چند صد ساله شهر است که هویت تاریخی شهر 

را می سازد. فروغ مرتضایی نژاد اظهارکرد: درختان چند صد ساله  شــهر همچون چنارها و بید مجنون ها در 
گذشته بر اساس رودخانه زاینده رود کاشت شده، اما امروزه با توجه به شرایط کم آبی دچار آسیب شده اند.

وی با بیان اینکه در ســازمان پارکها دیگر برنامه ای برای کشــت این گونه درختان نداریم و تاکید بر کاشت 
گونه های گیاهی مقاوم به خشکی است، ادامه داد: در حال حاضر در حاشیه زاینده رود ۱۵۵ اصله درخت که 
عمری بین 40 تا 80 ساله داشــته اند، به دلیل عدم جریان آب در رودخانه خشک شده اند.وی با بیان اینکه با 
گسترش فرهنگ حفاظت از درختان، می توان فضای سبز پایداری را تجربه کرد، گفت: درختان هویت شهر 
هستند و شــهروندان نیز از نظر روحی به وجود آنها عادت دارند در نتیجه خشک شدن آنها آسیب جدی به 

روحیه مردم وارد کرده است.

معاون حمل و نقل ترافیک 
شهرداری اصفهان بیان کرد :

کنترل ترافیک با 
نظارت بر تقاطع ها

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

 درختان کهن اصفهان
 در آستانه نابودی
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Z AYA N D E R O U D 8108@ G M A I L . C O M

 سمیه مصور

 ســال 97 از ســوی رهبر معظم انقالب به نام 
حمایت از کاالی ایرانی  نام گذاری شد تا استفاده 
از تولیدات ایرانی بیش از همیشــه مورد توجه 
مسئوالن و مردم قرار بگیرد ولی بررسی تاریخ 
معاصر نشــان می دهد که حمایت از کاالهای 
ایرانی عمری به درازای نزدیک به  یک  قرن و نیم 
دارد؛ آنجا که با تالش علما، در سال های پایانی 
حكومت ناصرالدین شاه، مخالفت با استفاده از 
کاالی خارجی، به اعتراضی نهادینه شده در میان 
مردم بدل شد. چنان که در واقع، با وجود آن که 
امكان جایگزین کردن برخی محصوالت خارجی 
وجود نداشــت، مردم به تبعیت از علما، عطای 
چنین محصولی را به لقایش می بخشــیدند، 
ذائقه خود را تغییر می دادند و حاضر نبودند در 
ازای بهره مندی از لذت اســــتفاده از تولیدات 
خارجی، به استقالل و دیانت خود چوب حراج 
بزنند. این مسئله مورد توجه تعدادی از علمای 
تیزبین اصفهان و در رأس آنها، آیــت ا... نورا... 
اصفهانی قرار گرفت.  آیــت ا... نورا... اصفهانی، 
پس از تاسیس شرکت مســعودیه اسالمیه با 
صدور اعالمیه ای 5 مــاده ای، حمایت خــود 
را از تولیدات داخلی اعالم و تصریح کرد که عدم 
توجه بــه مصنوعات ســاخت داخــل، بیكاری 
و فقــر اقتصادی را برای مســلمانان رقم می 
زند. شهید سید حسن مدرس نیز طرح حمایت 
از البسه ایرانی را به مجلس برد. او سه سال پیش 
از سقوط قاجاریه، طرحی را پیشــــنهاد کرد 
که بر مبنای آن، البســه همه کارمندان دولت، 
باید از منسوجات ســاخت ایران تهیه می شد. 
پیشــنهاد شــهید مدرس، در همان جلسه به 
تصویب رســید؛ اما بعدها هیچ اقدامی جهت 
اجرایی شدن آن صورت نگرفت. شــهید نواب 
صفوی، رهبر فدائیان اســالم کــه در مبارزه با 
نفوذ اســتعمار، عزمی جدی داشــت، بارها در 
خالل ســخنانش، از رجحــان کاالی ایرانی بر 
 خارجی سخن گفت. او در یكی از جلســــات

 ســخنرانی اش، در مســجد »فخریه« تهران، 
چراغی ساخت ایــران را روی دســت گرفــت 
و از مردم خواســــت به جــای راحت طلبی و 
استفاده از تولیدات غربی، با خرید کاالی ایرانی 

به تقویت بنیه اقتصادی مسلمانان کمک کنند.

یادداشت

 سابقه تاریخی حمایت
 از کاالهای ایرانی

مرد و زنــی نزد شــیوانا آمدند و از او خواســتند بــرای بدرفتاری 
فرزندانشان توجیهی بیاورد.

مرد گفت:»من همیشه ســعی کرده ام در زندگی به خداوند معتقد 
باشــم. همســرم هم همین طور؛ اما چهار فرزندم نسبت به رعایت 
مسائل اخالقی بی اعتنا هســتند و آبروی ما را در دهكده برده اند. 
چرا با وجودی که هم من و هم همســرم به خدا ایمان داریم، دچار 
این مشكل شده ایم؟« شیوانا به آنها گفت:»ساختمان خانه خود را 

برایم تشریح کنید.«
مرد با تعجب جــواب داد:»این چه ربطی به موضــوع دارد؟ حیاط 
بزرگ اســت و دیوارهای کوتاهی دارد. یک ساختمان بزرگ وسط 
آن قرار گرفته که داخل آن اتاق های بــزرگ با پنجره های بزرگ، 
اثاثیه درون ساختمان هم بسیار کامل اســت. در گوشه حیاط هم 
انبار بزرگی داریم، آن سوی حیاط هم آشــپزخانه و حمام و توالت 

قرار گرفته است.«
شیوانا پرسید :»درون این خانه بزرگ چه قدر خدا دارید؟«

زن با تعجب پرسید :»منظورتان چیست! مگر می توان درون خانه 
خدا داشت؟«

شیوانا گفت:»بله ! فقط اعتقاد داشــتن کافی نیست! باید خدا را در 
کل زندگی پخش کرد و در هر بخش از زندگی و فكر و کارمان سهم 
خدا را هم در نظر بگیریم. برایم بگویید در هر اتاق چه قدر جا برای 
کارهای خدایی کنار گذاشــته اید؟ آیا تا به حال در آن منزل برای 
فقیران مراسمی برگزار کرده اید؟ آیا از آن آشپزخانه برای پختن غذا 
برای در راه مانده ها و تهی دستان استفاده ای شده است؟ آیا پرده ای 
که به پنجره ها آویخته اید نقشی خدایی بر آنها وجود دارد؟ بروید و 
ببینید چه قدر در زندگی خودتان خدا را پخش کرده اید و رد پای 

خدا را در کجاهای منزلتان می توانید پیدا کنید.
اگر چهار فرزند شما به بی راهه کشانده شده اند، این نشان آن است 
که در آن منزل، حضور خدا را کم داریــد. اعتقادی را که مدعی آن 
هستید به صورت عملی در زندگی تان پخش کنید، خواهید دید که 
نه تنها فرزندان تان بلكه بسیاری از جوانان و پیروان اطراف شما هم 

به راه راست کشانده خواهند شد.«

باغ 
کاغذی

کتاب »مکتب های ادبی جهان« اثر مریم حســینی  را نشــر               
»فاطمی« چاپ کــرده و مطالعه آن به عالقــه مندان ادبیات 
توصیه می شود. این کتاب کوششــی است برای فراهم آوردن 
مجموعه ای منسجم از مکتب های ادبی جهان که در آن نویسنده 
تالش کرده است تا دیدگاه تازه ای از جنبش های ادبی پیش 
روی خوانندگان بگشاید. تاکید این کتاب بر دوران جدید ادبیات، 
هنر و فلسفه است که موجبات آفرینش های ادبی تازه را فراهم 
کرده است. در ابتدای هر فصل، آن جنبش یا مکتب ادبی معرفی 

و درباره ویژگی های کلی آن بحث می شــود. سپس مقدماتی 
در بررسی زمینه های علمی، فلسفی و اجتماعی شکل گیری 
مکتب می آید. در ادامه با اشاره به انواع هنرهای رایج آن دوره، 
نمونه هایی از نقاشی و نقاشان بنام معرفی می شوند. بخش های 
بعد به معرفی چهره های شاخص، ویژگی های مهم آثار ادبی و 
آوردن نمونه هایی از ادبیات جهان اختصاص دارند. مزیت این 
کتاب آن است که زمینه های مشترک مکتب های هنری و ادبی 

را بررسی می کند.

مکتب های ادبی جهان چقدر خدا دارید؟

همانطور که تاریخ نشـان می دهد بسـیاری از سلطنتی ها 
خودشـان از اختـالالت ذهنـی رنج مـی بردند و بـا قدرتی 
کـه داشـتند رفتارهای عجیبـی از خود نشـان مـی دادند.

در اینجـا بـا حكمرانـان و پادشـاهان دیوانـه تاریـخ آشـنا 
می شـوید؛ البته ممكن اسـت بعضـی از آنها فقـط اتهامی 

اثبات نشـده باشـند.
پتر سـوم روسیه:سـزار پتر سـوم متولـد سـال ۱7۲۸ 
بـود کـه حكومتـش زیـاد طـول نكشـید. او در پـروس به 
دنیا آمد، امـا به اجبار به روسـیه رفت. کشـوری کـه از آن 
متنفر بـود. پتر زمانـی که بـا ملكه آینـده کاتریـن ازدواج 
کـرد بیشـتر از اینكه بـه همسـرش عالقـه نشـان دهد به 
بازی با سـربازهای اسـباب بازی اش عالقه نشـان می داد. 
او همسـرش را مجبـور کرد مثل سـربازها لباس بپوشـد و 
دوره های آموزشـی سـربازی ببیند. پتر سـوم موشـی که 
سـر یكی از اسـباب بازی هایش را خـورده بـود را از طناب 

دار آویـزان کرد.

از  یكـی  روم:کالیگـوال  امپراتـور  کالیگـوال 
خشـن تریـن و در عیـن حـال منحصـر بـه فـرد تریـن 
خداسـت.  بـود  معتقـد  کـه  بـود  دنیـا   پادشـاهان 
یكـی از ویژگی های عجیـب او عالقه شـدیدی بـود که به 
اسبش »اینسـیتاتوس« داشت. اسـب او خانه، غالده طال، 
آخور مرمر و اسـطبل زیبایی پـر از پتوی بنفش داشـت. از 
برنامـه هـای کالیگـوال این بـود که اسـبش را بـه عضویت 
مجلس سـنا در بیـاورد؛ اما تـرور او باعث شـد ایـن برنامه 
ناتمام بمانـد؛ البتـه برخـی از مورخان ایـن داسـتان ها را 

افسـانه ای بیش نمـی دانند.
شـارل دوم اسپانیا:شـارل دوم از سـالمت جسـمی و 
ذهنی خوبی برخـوردار نبود. او دائم از اسـهال، اسـتفراغ و 
توهم رنج مـی برد. به سـختی مـی توانسـت صحبت کند 
و غذایش را بجـود و درسـت نمی توانسـت راه بـرود. او در 
۳5 سـالگی که مثل پیرمردها شـده بـود و کامـال موهای 

سـرش ریخته بـود از دنیـا رفت.

عجیب ترین پادشاهان دیوانه تاریخ
دانستنی ها

حرف حساب

تا وقتی چشمی هســت که با تو اشک می ریزد، 
امیدوار باش! تا وقتی چشمی هست که با تو اشک 

می ریزد،می توان رنج زندگی را تحمل کرد ...

»کتاب ژان کریستف«
رومن روالن

نخستین هتل لوکس فضایی راه اندازی می شود

شرکت آمریكایی Orion Span مستقر در کالیفرنیا اعالم کرده است 
که اولین هتل لوکس فضایی در مدت چهار ســال آینده در مدار و در 
عرض پنج سال آینده پذیرای مسافران خواهد بود.مسافران می توانند 
دست کم ۱۲ روز در این هتل در حال چرخش در مدار اقامت کنند؛اما 
اقامت در این هتــل ارزان نخواهد بود و این شــرکت از هر جهانگرد 
فضایی برای یک دیدار ۱۲ روزه مبلغ 9/5 میلیون دالر )6/7 میلیون 
یورو( دریافت می کند.این تجربه به میهمانان اجازه می دهد که جاذبه 
صفر را آزمایش و مناظر خیره کننده ای از زمین را مشــاهده کنند؛ 

همچنین شاهد متوسط ۱6 طلوع وغروب خورشید در روز باشند.
این پروژه روزجمعه در اجالس Space در سن خوزه کالیفرنیا اعالم 
شد.این هتل فضایی که Aurora Station نامیده می شود، در هر 
نوبت میزبان شش نفر خواهد بود که شامل چهار مسافر که باید برای 

اقامت هزینه بپردازند و دو خدمه می شود.
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 افقی 
۱-  از اســتان هاي ایران که در سال ۱۳۸۱ رتبه 
57 را از ۱00 به لحاظ توســعه یافتگي صنعتي 

کسب کرد
۲- زمین لرزه - گشادگي سر چاه - لحظه اي

۳- خیمه - هواي بارانــي - از مهم ترین ایرادات 
دولت نهم تورم در این بازار است

4- خطاب به دل - طرف - دور دهان - آینه ها
5-  عود - فرار حیوانات - لحظات - افزوني برنج

6- حرف درد - حس شده و آشكار - از میوه هاي 
گرمسیري

7- سد جنوبي - ساز موالنا - خم پارچه - غذاي 
ساده

۸- سمت راســت - اقتصاددان ایتالیایي متولد 
۱۸4۸ که در ســال ۱۸9۳ به پروفسوري اقتصاد 

سیاسي دانشگاه لوزان منصوب شد - از اشكال
9- دهان - رمق آخر - جانشین او - شر

۱0- گیاهي خوردني - طبق ماده ۲۱ قانون تجارت 
به شرکتي مي گویند که براي امور تجارتي تشكیل 
و سرمایه آن به سهام تقســیم شده و مسئولیت 
صاحبان سهام محدود به سهام آنهاست - از غالت

۱۱- اثر رطوبت - ناشنوا و الل - رها و آزاد - حرف 
صریح

۱۲- ســازش جمعي به ضرر دیگران - از حروف 
اضافه - دست تازي - طاقت و تحمل

۱۳- پارچــه روپوشــي - نماینــده پانامــا که 
در حال حاضر ریاست دوره اي شوراي امنیت را بر 

عهده دارد - شكننده و قاطع
۱4- به رخ کشیدن نیكویي - شبیه ماه - روپوش 

زنانه
۱5- نویسنده و اقتصاددان انگلیسي متولد ۱۸۸۳ 
و صاحب کتاب و نظریه عمومي درباره اشــتغال 

بهره و پول
عمودی

۱- تدوین قانون مادر که ســاده و شــفاف حریم 
دخالت دولت را در فعالیت هاي اقتصادي مشخص 
مي کند - اقتصاددان آمریكایــي متولد ۱9۲۱ و 

برنده نوبل اقتصاد

۲- دست آموز و کارآمد - کافي - پاك از گناه
۳-  نگهبان تاکستان - کشوري که تا چندي پیش 

هدف تحریم هاي سازمان ملل بود - هدف
4-  حرف تصدیق - خشــمگین - بــازار خرید و 

فروش پول
5- سوداي ناله - آزاد مرد کربال - مربوط به نسبت  

- سه کیلوگرم
6- محل خرید و فروش اوراق بهادار - ضدحمله 

- مهم تر
7- مادربزرگ - معرفت به خدا - بندري در فرانسه

۸-  صوت موافقت - کوروش کبیر - ضرر مالي
9- کوتاه - از پرندگان - مادر آذري

۱0-  ثروتمند - پیمان آتالنتیک شمالي - مسافر 
سرزمین عجایب

۱۱- راه کوتاه - شبیه و نظیر - صداي کلفت - باال 
آمدن آب دریا

۱۲- به ترتیب و منظم - رییس ســازمان - نان 
خشک غیر روغني

۱۳-  قانون مغولي - بیماري سگي - نوعي کفش 
ورزشي

۱4- فرشته ســوال در قبر - روي تاریک زمین - 
حالل الك

۱5- بصیــرت - از قصه هاي رادیویــي مرحوم 
»حمید عاملي« کــه در ۱6 دي ۱۳۸6 دار فاني 

را وداع گفت
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اقامت در اتاق نامرئی هتل درختی در سوئد

یک هتل درختی در سوئد ساخته شده است و درست مانند سفینه های 
فضایی داســتان های تخیلی که در البه الی درختان حرکت می کند، 

می تواند عجیب ترین اقامتگاهی باشد که تا به حال تجربه کرده اید.
 )Seventh Room( در تصاویر خیره کننده می توان شاهد اتاق هفتم
در هتل درختی در الپلند سوئد باشــید که از جدیدترین طراحی های 
سورئال برخوردار بوده و در ۱0 متری باالی زمین قرار دارد. از آنجا که 
می توان از پایین به اتاق هفتم وارد شد، ســطوح پایینی آن به شكلی 
هوشمندانه با عكسی از باالی درختان در ابعاد طبیعی، استتار شده، به 
طوری که به نظر می رسد این اتاق روی آنها قرار گرفته است. به عبارتی 
این سازه از دید مخفی شده و فقط منظره جنگل را پیش روی بیننده 
قرار می دهد. این هتل درختی شــامل شــش اتاق درختی دیگر نیز 
می شود: النه پرنده، مكعب آینه ای، UFO، یک اتاق سنتی تر، مخروط 

آبی )که در واقع به رنگ قرمز است( و سنجاقک.

  قاب روز

مشهورترین آرامگاه جهان

داستانک


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

