
ســال 96 براى تک تک مردم استان اصفهان 
آنطور گذشت که براى دیگرى نگذشت. هرکس 
سال خودش را داشت و اتفاق هاى خودش را اما 
بعضى اتفاق ها هستند که فصل مشترك زندگى 
آدم ها مى شــوند؛ یعنى همه درگیر این ماجراها 
مى شوند؛ حاال یکى کمتر و یکى بیشتر اما کسى 

بى نصیب نمى ماند.
رخدادهــا ارزش گذارى نمى شــوند، رتبه و رده 
نمى گیرنــد، اینکه کدام اول اســت و کدام آخر 
معنا ندارد، همه مهم هستند و اثرگذار. همانقدر 
که اوضاع «آب» مهم اســت، «انتخابات» هم 
مهم است. همانقدر که «آلوده بودن هوا» مهم 
است، وضعیت فالن «کارخانه» هم مهم است. 
هرکدام از اینها در حیطه خودشان مهم  هستند و 
به نسبت اثرگذارى شان بر زندگى عمومى، مورد 

توجه قرار مى گیرند.
صدها اتفاق از این دســت در ســال 96 بر سر 
اصفهان آمد که یا دل ها را شــاد کرد یا چشم ها 
را اشــک آلود. معلــم فــداکارى پیدا شــد که 
دختربچــه اى را از تصادف مرگبــار نجات داد 
و خودش زخمى شــد، ذخیره خونــى اصفهان 
به حداقل رسید، شکایت ســتاد امر به معروف 
اصفهان از جادوگر مستطیل سبز جنجال آفرید، 
پایین آمدن ســن اعتیاد را بارها هشــدار دادند، 
آتش ســوزى هاى بزرگى در شهر رخ داد، شش 

کیلو الماس و یاقوت قاچاق کشف کردند و...
56 اتفاق اما بیشتر به چشم آمد، بیشتر اثر گذاشت 
و بیشتر خبرسازى کرد؛ حتى در کشور و بیرون 
از مرزها، این 56 اتفاق، 56 روایت از اصفهان در 
سال 96 ساخت. اینها عصاره اصفهان است در 
سالى که چند روز بیشتر از آن نمانده. اگر خواستید 
به کسى نشان دهید که در این سال رو به پایان 
بر ســر اصفهان چه آمد، ما به شــما مى گوییم  
خواندن «56 روایت از اصفهاِن 96» را حتمًا به 

او توصیه کنید.

مهران موسوى خوانسارى
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...من از حوزه  هنرى و از برادر عزیزمان آقاى سرهنگى و دیگر برادران دست اندرکار 
واقعًا تشکر مى کنم؛ کارشان خیلى کار باارزشى است. دنبال کنند؛ هم این  کار را 
یعنى شب خاطره را و هم تنظیم این خاطرات و یادداشت ها را؛ چقدر باارزش است. و 
همه  جا [هم] هستند؛ ما یک تعداد معدودى از شخصیت هاى جنگ را مى شناختیم، 
از اینها خاطراتى شنیده بودیم، بعد یواش یواش اینها رفتند در آذربایجان، در همدان، 
در لرستان، در خراسان، در اصفهان، اینجا و آنجا رزمندگان را پیدا کردند، خاطرات 
اینها را به رشته   تحریر کشــیدند، [خاطرات] زنده شد؛ دیدیم چه دنیایى است، چه 

دریایى است از حرف، از منطق، از روحیه و روحیه بخشى...

حضرت آیت ا... خامنه اى بــا حضور در یکى از بیمارســتان هاى تهران از آیت ا... 
مظاهرى رئیس حوزه  علمیه  اصفهان عیادت کردند. رهبر انقالب اسالمى در این 
عیادت، در جریان روند درمان آیت ا... مظاهرى قرار گرفتند و براى سالمتى و بهبود 
ایشان دعا کردند.  ایشان فرمودند: خداوند انشاا... که شفا و عافیت کامل به حضرت 
آقاى مظاهرى عنایت کند. وجود ایشــان وجود بابرکتى است و ان شاءا... برکات 

وجود ایشان را خداى متعال باقى بدارد.

...خداوند ان شاءا... که درجات شهید را عالى کند. خدا شهید شما را عزیز کرد؛ ببینید 
چه غوغایى در کشور راه افتاده بخاطر شهادت این جوان. شهید خیلى هستند؛ همه  
شهدا هم پیش خداى متعال عزیزند لکن یک خصوصیتى در این جوان وجود داشته 
-خداوند هیچ وقت کارش بدون حکمت نیست- اخالص این جوان و آن نیت پاك 
این جوان و به موقــع حرکت کردن این جوان و نیاز جامعه به اینجور شــهادتى، 
این موجب شده که خداى متعال، نام این جوان شــما را، شهید شما را، بلند کرد؛ 
بلندمرتبه کرد. کمتر شهیدى را ما سراغ داریم که اینجور خداى متعال او را در چشم 
همه عزیز کرده باشد. خداوند جوان شما را عزیز کرد. خدا ان شاءا... به شماها اجر 
بدهد، به شما صبر بدهد، شما را ان شاءا... عزیز کند و ان شاءا... خداوند به همه تان 
-به مادر، به خانم [ایشان]، به پدر، به همه بازماندگان- عوض خیر بدهد و همه تان 
را توفیق بدهد که بتوانید به وظایفتان عمل بکنید در ادامه  راه این شهید؛ خدا ما را 

هم قدردان شهدا قرار بدهد؛ ان شاءا.. .

زمزمه  معنوِى دعا و نیایش آن مرحوم در شب هاى جمعه و سحرهاى ماه مبارك 
رمضان طى سال هاى طوالنى در شمار یادگارهاى معنوى شهر عزیز اصفهان 

است و امید است همواره برقرار باشد.

نصف جهان  روز 21 آبان ماه امسال بود که ســید على قریشى، معاون فرهنگى و امور 
اجتماعى بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان خبر داد امام جمعه و استاندار اصفهان 
به مناسبت 25 آبان (سالروز حماســه و ایثار مردم اصفهان و تشییع 370 شهید در سال 
1361) به دنبال تدارك دیدار جمعى از مردم اصفهان با مقام معظم رهبرى بودند ولى 
به علت تغییر استاندار و همزمانى اربعین حســینى با روز پاسداشت حماسه و ایثار مردم 

اصفهان، این دیدار منتفى شد. 
از آخرین روزى که مردم اصفهان با مقام معظم رهبرى دیدار کردند، بیش از یکســال 
مى گذرد. 26 آبان سال 95 بود که جمعى از اصفهانى ها به مناسبت فرارسیدن 25 آبان با 

حضرت آیت ا... خامنه اى دیدار کردند. رهبر معظم انقالب در آن دیدار، استان اصفهان 
را استان «شهادت و پیشگامى»، «استقامت و ایستادگى»، «علم و فرهنگ»، «دین و 
والیت»، و «کار و ابتکار» خواندند و افزودند: مردم اســتان اصفهان در فداکارى و ایثار 
براى کشور و دین خدا پیشگام و پیش قدم بوده اند و شهیدان بزرگ و نام آورى همچون 
آیت ا... بهشتى، هّمت، خرازى، کاظمى و ردانى پور از این منطقه برخاسته اند که هریک 
همچون مشعلى فروزان، راه ملت را روشــن مى کنند. حضرت آیت ا... خامنه اى در آن 
دیدار، «گشاده دســتى در انفاق مال در راه خدا و خیرات عمومى»  و «صرفه جویى در 
زندگى معمولى و شخصى» را از دیگر خصوصیات خوب و ممتاز مردم اصفهان برشمردند.

سال 96 اگرچه دیدار دوباره مردم اصفهان با رهبر معظم انقالب میسر نشد، ولى حضرت 
آیت ا...خامنه اى در مجموع دیدارهایى که در طول سال 96 و به مناسبت هاى مختلف 
انجام دادند، به اصفهان هم اشاراتى داشتند. ایشان امسال مجموعاً 9 بار به نام اصفهان 
اشاره و 2 بار هم از نجف آباد یاد کردند. 1 بار هم نام میدان امام(ره) اصفهان در بیاناتشان 
مورد اســتفاده قرار گرفت. حضرت آیت ا... خامنه اى همچنین در ســال 96 بر بالین
 آیت ا... حســین مظاهرى، رئیس حوزه علمیه اصفهان حاضر شدند و از ایشان عیادت 
کردند و پیامى هم به مناسبت درگذشت حجت االسالم و  المسلمین مهدى مظاهرى 

چهره ماندگار تبلیغ صادر کردند.

اصفهان اصفهان 
در کالم رهبر انقالبدر کالم رهبر انقالب

3 خرداد 1396

بخشى از بیانات در مراسم شب خاطره 
دفاع مقدس

3 تیر  1396

عیادت از آیت ا... مظاهرى در یکى از 
بیمارستان هاى تهران

5 مهر 1396

بخشى از بیانات در کنار پیکر 
شهید محسن حججى در گفتگو با 

خانواده  آن شهید
...کشور احتیاج دارد به اینکه همیشه یاد شهدا زنده باشد، نام شهدا زنده باشد. برترین 
شخصیت هاى تاریخ قرن هاى اخیر را ما در این دوره در بین همین جوان ها دیدیم. 
همین جوان هایى که از آذربایجان غربى، آذربایجان شرقى، استان اصفهان و بقیه 
جاهاى کشور، سر بلند کردند و شتافتند براى فداکارى و از خودشان لیاقت نشان دادند 
در دفاع از کشور و دفاع از انقالب، همین  ها واقعاً چهره هاى درخشان تاریخ ما هستند...

30 مهر 1396

بخشى از بیانات در دیدار دست اندرکاران 
کنگره بزرگداشت 12 هزار شهید 

آذربایجان غربى

22 دى 1396
بخشى از پیام تسلیت در پى درگذشت 

حجت  االسالم و المسلمین مهدى مظاهرى
...امروز تعداد جوان هاى مؤمن ُپرانگیزه اى که حاضرند در میدان هاى خطر سینه  
سپر کنند، چندین برابر جوان هاى ما در آستانه  انقالب و در سال هاى اول انقالب 
است؛ این خط مســتمر این کشور است. خب، بنده همیشــه این حرف ها را البته 
مى زنم، همیشه هم یک شواهدى، قرائنى وجود دارد، لکن آنچه این روزها اتفاق 
افتاد، شواهد روشن و واضحى بر این قضیه بود. همینطور که عرض کردیم، ملت 
ایران در اقصى نقاط کشور، در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى کوچک، از روز نهم 
دى -که این آتش بازى ها و این شیطنت کارى هاى افرادى که بعد عرض خواهیم 
کرد، تازه شروع شده بود- در همه جاى کشــور این حرکت را آغاز کردند، بعد که 
دیدند نه، مزدوران دشمنان دست بردار نیستند، آن وقت پى درپى، روزهاى متوالى 
این راهپیمایى تکرار شد؛ از روز سیزدهم در قم، در اهواز، در همدان، در کرمانشاه، 
تا روز چهاردهم، روز پانزدهم، روز شانزدهم، روز هفدهم در شهرهاى مختلف، در 
شهرهاى بزرگ، و باز در مشهد، در شــیراز،  در اصفهان، در تبریز. اینها حوادث 
معمولى نیســت؛ اینها هیچ جاى دنیا وجود ندارد؛ من این را از روى اطالع عرض 

مى  کنم...

19 دى 1396
بخشى از بیانات در دیدار مردم قم 
به مناسبت سالروز قیام نوزدهم دى

...سلمان فارسى متعلق به همه  ایران است؛ همه  
مردم ایران، همه فارسى زبانان، همه  کسانى که 
ستایش پیامبر اکرم(ص) از مردم فارس، متوجه 
آنهاست، مفتخر به جناب سلمانند. سلمان متعلق 
به کشــور ماســت، متعلق به ملت ماست. مردم 
کازرون، والدت او را در میان خودشــان و در این 
ناحیه مى دانند؛ مردم اصفهان، نشو و نماى او را 
در منطقه  اصفهان مى دانند؛ منافاتى هم ندارد. 
عالوه بر شیراز، عالوه بر اســتان فارس و شهر 
کازرون و دشت ارژنه، که نام مبارك سلمان فارسى 
را به خودشان متوجه مى کنند و حق هم دارند و 
عالوه بر مردم اصفهان که بر نشو و نماى این 
عنصر الهى مدعى اند که در میان آنها بوده است 
و حق هم با آنهاســت، همه  مردم ایران - از دور 

و نزدیک - مفتخرند به شخصیتى مثل سلمان.

7 بهمن 1396
بخشى از بیانات درباره خصایص 

سلمان فارسى

...این جمعیت هایى که براى تشــییع این جوان اجتماع کردند -چه در تهران، چه در مشــهد، چه در اصفهان، چه در 
نجف آباد- خیلى معنا دارد؛ این اجتماعات خیلى ُپرمعناست... این جمعیتى که در تهران براى تشییع ایشان جمع شدند 
و در این خیابان ها راه افتادند، با کدام جمعیت قابل مقایسه است؟ کجاى دنیا چنین چیزى پیش مى آید؟ در کشور خود 
ما چقدر اینجور چیزى پیش مى آید؟ یا آن جمعیتى که در مشهد در آن صحن مطهر جمع شدند؛ یا آن جمعیت عظیم در 
میدان امام(ره) اصفهان، که من عکسش را دیدم؛ یا در نجف آباد، که شنیدم آن میدان عظیم َمتروس از جمعیت [بوده]. 
خداى متعال این دل ها را اینجورى جذب مى کند و مى کشــاند به اینجا؛ این دل  ها دست خداست، این کار خداست؛ 

شماها را عزیز کرد و این تسلّى است براى شما...

11 مهر 1396

بخشى از بیانات در دیدار خانواده 
شهید محسن حججى
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امسال شش کلیپ در شبکه هاى مجازى منتشر شد که بارها و بارها مورد بازدید کاربران 
این شــبکه ها قرار گرفت. پربیننده ترین این کلیپ ها به وصیتنامه تصویرى دو دختر 
نوجوانى مربوط مى شد که خودشان را از پل چمران به پایین پرت کردند و براى چند هفته 
تمام کشور را در شوك فرو بردند. این کلیپ که نیمه آبان ماه در شبکه هاى مجازى دست 
به دست شد، مربوط به لحظاتى پیش از خودکشى این دو دختر بود که خوشحال و خندان 

به سمت قتلگاهشان مى رفتند و براى این و آن پیام مى گذاشتند. 

باز هم خودکشى، باز هم پل چمران
نزدیک به یک ماه بعد، کلیپ خودکشى یک دختر جوان دیگر که او هم سعى مى کرد 
خودش را از پل چمران به پایین پرت کند منتشر شد. در فیلم منتشر شده، مردى به آرامى 
به دختر نزدیک مى شود و از پشت او را مى گیرد؛ بالفاصله سه چهار نفر دیگر هم به این 

دو نفر نزدیک مى شوند و دختر را از لبه پل دور مى کنند.

زنده روى کاپوت!
اما فارغ از کلیپ هاى مربوط به خودکشى، امسال یکى از پربیننده ترین و در عین حال 
عجیب ترین کلیپ هاى فضاى مجازى به کلیپى مربوط بود که اوایل مهر ماه انتشار یافت 

و در آن تاکسى اى دیده مى شد که با سرعت فراوان در یکى از خیابان هاى شهر  حرکت 
مى کند در حالى که زنى با چادر مشکى روى کاپوت جلوى این تاکسى، به شیشه اتومیبل 
چسبیده و هر لحظه احتمال پرت شدن او به خیابان وجود دارد. انتشار این کلیپ عجیب 
باعث شــد تا خبر این اتفاق از محدوده اصفهان خارج شده و به یک مسئله ملى تبدیل

 شود. 
معاون نیروى انتظامى اصفهان گفت که راننده و آن زن همدیگر را مى شناختند و همه 
چیز به یک اختالف خانوادگى مربوط بوده است. معاون شهردار اصفهان هم زن چادرى 
را  همسر راننده تاکسى و نه آنطور که بعضى شبکه هاى مجازى، مسافر تاکسى معرفى 
مى کردند، دانست. او هم گفت که علت کار آن راننده، اختالفات خانوادگى بوده و راننده 

هم بازداشت شده است.

خنده بى وقت
شامگاه 29 تیرماه مصادف با شب شهادت امام صادق (ع)، یک «بى دقتى در پخش خبر 
سیما» باعث توبیخ چندین نفر در صداوسیماى مرکز اصفهان شد. ماجرا از این قرار بود 
که یکى از گویندگان زن باتجربه خبر تلویزیون اصفهان، در واکنش به شوخى یکى از 
اشخاص پشت دوربین با وى و تشــبیه او به گوینده زن معروف خارج نشین آن هم در 

استودیوى پخش زنده اخبار، با تصور اینکه فرصت کافى تا آیتم بعدى دارد با صداى بلند 
خندید غافل از اینکه آن شوخى و این خنده چند ثانیه اى، به شکل زنده در حال پخش 
است. همین پخش چند ثانیه اى کافى بود تا کلیپ این اتفاق به طور گسترده در فضاى 

مجازى منتشر شده و از آن به عنوان «سوتى ناجور در صدا و سیما» یاد شود. 
یک روز بعد، جلسه کمیته بررسى محتوایى این برنامه در صداوسیماى اصفهان تشکیل 

شد و چهار نفر از دست اندرکاران خبر شبکه را به توبیخ و تعلیق از کار محکوم کرد.

دعواى بى وقت
کلیپ دیگرى که انتشار آن هم منجر به توبیخ و برکنارى شــد، مربوط به برخورد تند 
فرماندار سابق گلپایگان با یکى از خبرنگاران محلى و باال گرفتن ماجرا بود که در نهایت با 
ورود استاندار،   غائله ختم شد. این اتفاق در آستانه دهه فجر و در زمانى رخ داد که فرماندار 
و خبرنگار براى بازدید از یک کارخانه به آنجا رفته بودند و خبرنگار قصد گرفتن چند عکس 
از فرماندار را داشته که با ممانعت او روبه رو مى شود. خبرنگار اما کار خودش را مى کند 
که با عکس العمل بسیار تند فرماندار رو به رو مى شود. انتشار این کلیپ و واکنش هاى 
گسترده به آن، به عزل ســریع فرماندار گلپایگان توسط استاندار و عذرخواهى او منجر

 شد.

فرزند اکبر
«ســجادرضایى، فرزند اکبر، کالس دوم ب، دبستان ســیف». امروز دیگر بعید است 
کسى «سجاد رضایى» را با این مشخصات نشناسد. سجاد همان دانش آموز دبستانى 
اســت که با لهجه غلیظ اصفهانى حرف مى زند و سال گذشــته کلیپ مسخره کردن 
او توسط اولیاى مدرســه اى که در آنجا درس مى خواند، خبرساز شد. بعد از پخش آن 
کلیپ، بســیارى با ســجاد و خانواده اش ابراز همدردى کردند و همین، آغاز معروف 
شدن این کودك هفت هشــت ســاله اصفهانى را رقم زد. چندى بعد سجاد به برنامه 
پربیننده «زنده رود» دعوت شــد و در برنامه «حاال خورشید» نیز مهمان رضا رشیدپور 
بود. ســجاد امســال هم مقابل دو مجرى مشــهور تلویزیون در دو برنامه پرطرفدار 
دیگر نشست تا کلکسیون شــهرتش در شــبکه هاى مجازى تکمیل شود. ویدئوى 
برنامه هاى «ماه عسل» با «احســان علیخانى» و «فرمول یک» با «سیدعلى ضیا» 
بارها و بارها مــورد بازدید قرار گرفت و ســجاد رضایى حتى دعوت بــه بازیگرى در

 سریال هاى تلویزیونى هم شد. 26 آذرماه پایگاه اطالع رسانى خبرآنالین نوشت که در 
دو هفته منتهى به این روز، سجاد رضایى یکى از پنج ستاره اصلى فضاى مجازى بوده

 است.        

اصفهان، اســتانى تاریخى اســت و از این جهت کشــفیاتى که در 
طول ســال در اصفهان اتفاق مى افتد، چندان باعث تعجب کســى 
نمى شود. سال 96 اما چند کشــف هیجان انگیز در استان اصفهان 
داشتیم که به راحتى نمى شود از کنار آنها گذشت. بیشتر این کشفیات 
به حوزه هاى میراثى تاریخ اصفهان مربوط مى شــود از جمله کشف 
الیه هاى پنهــان تزیینات منحصر بــه فرد دوره صفویــه در تاالر 
اشــرف اصفهان در جریان عملیات مرمت این بنــاى تاریخى و نیز 
کشــف 1300 اســتخوان در بقایاى کاخ جهان نما که بر اساس آن 
مى توان به کشف رژیم غذایى، الگوى ذبح جانوران توسط مردم و تنوع 

گونه جانورى در دوران صفویه رسید.
اما بى گمان مهمترین و ارزشــمندترین کشــف امسال به پیدا شدن 
اسکلت زنى از عصر آهن در اســترك کاشان مربوط مى شد که گفته 
مى شود 2800 تا 3200 سال پیش در این منطقه مى زیسته است. این 
کشف بسیار مهم در حالى چهارم  آبان ماه رسانه اى شد که پیش از آن 
هم  در عملیات کاوش در محوطه باستانى جوشقان و استرك با حضور 
کارشناسان دانشگاه ورشو لهستان، بقایاى 18 تدفین شامل چندین 

زن و مرد و شش کودك کشف شده بود.
در کنار این مهمترین کشف سال، بد نیست به عجیب و غریب ترین 
کشف امســال هم اشــاره کنیم که در روستاى «اســفند داران» در 
جرقویه علیا اتفاق افتاد. 30 فروردین امســال بخشدار جرقویه علیا با 
خبرگزارى مهر گفتگو کرد و پرده از این کشف خاص برداشت: «غارى 
با 50 متر مســاحت و پنج هزار کیلوگرم اســتخوان انواع حیوانات در 
منطقه جرقویه علیا کشف شده است.» او گفت که این حجم انبوه از 
استخوان ها متعلق به حیواناتى از جمله بزکوهى، گراز، اسب و جانوران 
دیگر بوده است ضمن اینکه برخى   اهالى، ادعاى وجود جمجمه انسان 

در این غار را نیز دارند. 
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«تونى کرگ» براى همه، شــخصیت شناخته  شــده اى نیســت. اما هنرمندان و به 
خصوص مجسمه سازها او را خوب مى شناسند. تونى کرگ، معروف ترین مجسمه ساز 
انگلستان و یکى از معتبرترین هنرمندان جهان است. این مجسمه ساز شناخته شده، 
کلکسیونى از جوایز جهانى را براى خلق آثارى بى همتا به خودش اختصاص داده است و

 نمایشــگاه هایش در بزرگ ترین و مهمترین شــهرهاى دنیا، عالقه مندان به هنر 
مجسمه سازى را سیراب کرده است.

تونى کرگ حاال به اصفهان آمده و این اتفاقى مهم و بى ســابقه در هنر دیار ماســت. 

نمایشــگاه آثار این هنرمند برجســته، روز دوم آبان در تهران افتتاح شد و بعد از آن با 
تشریفات خاص به اصفهان رســید. بهمن ماه امسال، دو کانتینر بزرگ، مجسمه هاى 
غول پیکر تونى کرگ را بــه اصفهان منتقل کردند تا در مــوزه هنرهاى معاصر چیده 
شود. مراسم افتتاحیه نمایشــگاه هم روز پانزدهم همین ماه با حضور خود این هنرمند 

انگلیسى-آلمانى برگزار شد تا به این ترتیب یک اتفاق بزرگ در اصفهان رقم بخورد.
اینکه چرا حضور تونى کرگ در اصفهان مهم قلمداد مى شــود، صرفًا به بحث حضور 
یک هنرمند برجســته در ســرزمین زاینده رود محدود نمى شــود بلکه چون برپایى 
نمایشــگاه یک مجســمه ســاز معروف اروپایى در وسط شــهر اصفهان، مناسباتى 
فراتر از حیطه هنر و هنرمندان را مى طلبد، بنابراین از ایــن منظر اتفاق مهمى افتاده 

است.
سال گذشته آثار یک هنرمند مشهور فرانسوى با حضور خود او در اصفهان به نمایش 
درآمد و امسال پیش از برپا شدن نمایشگاه مجســمه هاى تونى کرگ، پرتره هایى از 
لهســتانى هایى که زمانى در اصفهان زندگى مى کردند با مساعدت سفارت لهستان 
در ایران در قالب یک نمایشــگاه، به مــوزه هنرهاى معاصر اصفهــان راه پیدا کرد. 
همه این فعل و انفعاالت هنرى نشــان مى دهد که انگار شــیوه عمل دولت در تعامل 
با کشــورهاى اروپایى جواب داده و این تعامل حداقل در حوزه هنر به مرحله اجرا هم 
رسیده اســت. این  یعنى دولت ها پذیرفته اند در پشت کشــمکش هاى وسیع و جدى 
سیاســى، مبادالت دیگرى از جمله بده بستان هاى هنرى به شــیوه اى که براى دو 
طرف آورده اى داشته باشــد، انجام شــود بدون آنکه تقابل ها و تضادهاى سیاسى ، 
تأثیرى بر آن داشــته باشــد. این یک موفقیت بزرگ در روابط ایران و کشــورهاى 
قدرتمند محســوب مى شــود که منافع آن، بى گمان به حســاب مردم واریز خواهد

 شد. 
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این فقط نمایش چند مجسمه نیست
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 غالمحسین کرباسچى در اصفهان

دردسرهاى
 یک سخنرانى

سال 1396
انتشار 6 کلیپ خبرساز در فضاى مجازى

خنده هاى منجر به مرگ و تعلیق

سه هفته مانده به انتخابات ریاست جمهورى در اردیبهشت ماه 
امسال، غالمحسین کرباسچى، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگى 
به اصفهان سفر کرد تا در مراســمى که به مناسبت افتتاح ستاد 
حسن روحانى در این شهر برگزار شده بود سخنرانى کند. او در 
این سخنرانى حرف هایى زد که توهین به شهداى حرم توصیف 
شد و سایت هاى اصولگرا ضمن انتشار سخنان دبیرکل کارگزاران 
خواستار برخورد با او شدند. به نوشته کارگر آنالین، کرباسچى روز 
هشتم اردیبهشت در اصفهان گفته بود: «ما هم دلمان مى خواهد در 
سوریه و لبنان و یمن و... صلح برقرار شود، دفاع از مظلوم بشود، 
شیعیان آنجا تقویت بشــوند، ولى آیا این کار فقط با پول دادن و 
اسلحه خریدن و کشتن و زدن و اینها درست مى شود؟ این دولت 
با غیرت دینى مى گوید بگذارید از توان دیپلماسى براى حل مسائل 

منطقه استفاده کنیم.»
مشرق نیوز نوشت که خانواده شهداى مدافع حرم به این سخنان 
اعتراض کرده  و گفته اند باید با کرباسچى «برخورد قاطع» شود. 
دبیر یک تشکل دانشجویى نزدیک به اصولگرایان هم با خطاب 
قراردادن کرباسچى گفت که «مفسد اقتصادى، صالحیت صحبت 

کردن در خصوص مدافعان حرم را ندارد».
از آن طرف، رئیس ستاد روحانى در اصفهان، اعتراض ها به سخنان 
کرباسچى را به دلیل «سوءتفاهم» و تقطیع شدن حرف هاى دبیرکل 
حزب کارگزاران دانســت و گفت کرباسچى در سال هایى که در 
اصفهان استاندار بود به جبهه خدمت مى کرد و کسى نیست که به 

رزمندگان ما توهین کند.
این اما افاقه نکرد و کرباسچى به دادسراى اصفهان احضار شد. 
رئیس کل دادگسترى اســتان گفت که براى او پرونده قضائى 
تشکیل شده و جرمش هم توهین به شهداى مدافع حرم است 

که جنبه جزایى دارد.
بعد از ایــن احضار بود که کرباســچى درگفتگویــى با یکى از
خبرگزارى ها اذعان کرد که او در سخنرانى افتتاحیه ستاد روحانى 
در اصفهان، دو دقیقه درباره دیپلماسى دولت حرف زده که فقط 28 

ثانیه اش را مالك گرفته اند و بر اساس آن از او شکایت کرده اند.
تا اسفند ماه امسال دیگر خبرى از این پرونده در رسانه ها منتشر 
نشد اما در ماه آخر ســال، خبرگزارى ها نوشــتند غالمحسین 
کرباســچى، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگى، شهردار اسبق 
تهران و استاندار اســبق اصفهان به جرم مجموعه سخنرانى 
هایش در ســال هاى اخیر به حکم دادگاهى در تهران به یکسال 
حبس محکوم شده است.  کرباسچى به این حکم اعتراض کرده 

است.

«بیستم شهریور ماه امسال ســخنگوى جدید شوراى شهر 
اصفهان کــه همراه با 12 عضــو دیگر این شــورا، همگى 
اصالح طلبان پیروز انتخابات امســال هستند، در نشستى با 
حضور خبرنگاران اعالم کرد که «دوچرخه سوارى بانوان در 

اصفهان منع قانونى ندارد».
مهدى مقدرى شاید تنها مســئولى در استان باشد که از چند 
سال گذشته تا امروز، با این صراحت از یکى از پرحاشیه ترین 
موضوعات مربوط به حوزه زنان دفاع کرده است. مقدرى گفت 
که طبق نظر استاندار، دوچرخه سوارى بانوان جرم یا تخلف 
نیست که منع قانونى داشته باشد. او همچنین خواستار حل 

این «مشکل» با «تعامل» شد.
اظهارات مقدرى در حالى به رسانه ها راه پیدا کرد که دو ماه 
پیش از آن، فرمانده انتظامى وقت اســتان اصفهان گفته بود 
پلیس با دوچرخه سوارى بانوان در این استان مخالف است. 
سردار آقاخانى البته به این هم اشــاره کرده بود که مخالفت 

پلیس با این امر به علت نگرانى براى امنیت خود زنان است.
موضوع دوچرخه سوارى زنان در اصفهان همیشه با حساسیت 
بسیار زیادى پیگیرى مى شده است. در حالى که باغ هاى ویژه 

بانوان با مسیرهاى مخصوص دوچرخه سوارى در سطح شهر 
اصفهان احداث شده است تا عالقه مندان به این رشته را در 
چهاردیوارى هاى خود جاى دهند، امــا با این حال باز هم در 
گوشه و کنار شهر، زنانى دیده مى شوند که سوار بر دوچرخه 
به این طرف و آن طرف مى روند تا میزان عالقه مندى شان 
به دوچرخه سوارى در فضاى باز را نشان دهند. از آن طرف، 

مخالفان جدى این رفتار اجتماعى هم کم نیستند. 
یکى از آنها فرمانــده انتظامى جدید اصفهان اســت که در 
آخرین روزهاى سال با یکى از روزنامه هاى محلى اصفهان 
گفتگو کرد و طــى آن گفت که دوچرخه ســوارى بانوان در 
منظر عمومى ممنوع است چرا که به قول او، عالوه بر اینکه 
طبق فتواى مراجع تقلید مجاز نیســت و بعضًا فعل حرام نیز 
اعالم شده است، بر اســاس قانون مجازات اسالمى باعث 
جریحه دار شدن عفت عمومى شده و قابلیت اعمال قانون را 

داراست.
 این اما در حالى اســت که اعالم روزى در اصفهان به عنوان 
روز بدون خودرو و بسته شدن چهارباغ به روى اتومبیل ها در 
این روز، اشتیاق دوچرخه ســوارى در میان زنان اصفهان را 

دوچندان کرده است.
فروردین ماه امسال یک سایت نزدیک به اصولگرایان با تأیید 
ضمنى این موضوع، به نقل از یکى از مســئوالن شهردارى 
اصفهان که نامى از او نبرد نوشــت شهردارى درصدد است 
حضور بانوان دوچرخه سوار در شهر را پررنگ تر کند چرا که 
به گفته او، بیشتر خودروهاى تک سرنشین از آن خانم هاست 
و اگر اینها دوچرخه سوار شوند، به کاهش ترافیک اصفهان 

کمک شده است. 
این سایت نوشــت که اســتدالل این مقام ارشد شهردارى 
اصفهان صحیح اســت اما نباید «منکر احکام شرعى و منع 

عقلى» بحث دوچرخه سوارى زنان هم شــد. سایت مزبور 
پیشــنهاد کرده دوچرخه هاى مخصوص زنان مورد استفاده 
قرار بگیرد که «با فیزیک بدنى خانم ها متناسب باشد و باعث 

هتک حرمت نیز نشود».
به شــرط آنکه نقل قول منتشر شــده از زبان آن مقام ارشد 
شهردارى اصفهان را که در این ســایت منتشر شده است، 
مستند قلمداد کنیم و آن را کنار اظهارنظر سخنگوى شوراى 
شــهر قرار دهیم که گفته بود دوچرخه ســوارى بانوان منع 
قانونى ندارد، آن وقت مى توانیم نتیجه بگیریم ظاهراً مجموعه 
مدیریت شهرى اصفهان که در شــورا و شهردارى این شهر 
مجتمع اســت، برنامه هایى براى گسترش دوچرخه سوارى 

زنان دارند.
البته ایــن را هم باید در نظــر گرفت که هشــت روز بعد از 
گفته هاى سخنگوى شوراى شــهر، آیت ا... مهدوى، عضو 
خبرگان رهبرى و امام جمعــه موقت اصفهان در خطبه هاى 
نماز جمعه این شهر به اظهارات مهدى مقدرى پاسخ داد و او 
را متهم کرد که مى خواهد در خط قرمزها تغییر به وجود بیاورد. 
آیت ا... مهدوى بدون نام بردن از عضو شوراى شهر و با اشاره 
به مشکالت اقتصادى مردم، خطاب به «برخى از مسئولین» 
گفت: «اگر به دنبال تغییر هستید در رفع مشکالت اقتصادى 
مردم تغییر ایجاد کنید نه در اسباب کنسرت و موسیقى حرام. 
راهش دفاع از دوچرخه سوارى دختران نیست که بگویید این 
موضوع منع قانونى ندارد که البته هم مشــکل شرعى و هم 

مشکل قانونى دارد.»

20 شهریور 1396
اولین حمایت رسمى از دوچرخه سوارى بانوان

چرخى که هنوز مى چرخد

30 فروردین و 4 آبان 1396

چند کشف مهم تاریخى در استان اصفهان

زن 3000 ساله و 
5000 کیلو استخوان
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اصفهان روى گسل اســت؛ اصفهان روى گسل نیست. اصفهان زلزله 
مى آید؛ اصفهان زلزله نمى آید. باالخره مــا اصفهانى ها باید از اینکه 

روزى زمین زیر پایمان بلرزد،  بترسیم یا نه؟! 
زلزله که آمد، فقط کرمانشاه نلرزید؛ کل ایران لرزید. این زمین لرزه آنقدر 
شدید بود که با وجود مســافت زیادى که از اصفهان داشت، در بعضى 
نقاط این استان هم احساس شد. از همان شب بود که گمانه زنى ها آغاز 
شد؛ یعنى آغاز که نه؛ دوباره یادآورى شد. هر بار که زمین در جایى از این 
کشور مى لرزد و ویرانى به بار مى آورد، در اصفهان هم حدس و گمان 
باال مى گیرد. اصفهان روى گسل هست؛ اصفهان روى گسل نیست. 

اصفهان زلزله مى آید؛ اصفهان...
این بار هم زمین لرزه بزرگ کرمانشاه، منشأ این حرف و حدیث ها شد. 
اما دو ســه روز بعد از این زمین لرزه، یک عضو هیئت علمى دانشکده 
زمین شناسى دانشگاه اصفهان در خصوص وضعیت گسل هاى نزدیک 
به شــهر اصفهان گفت: «ما در شــعاع صد کیلومترى اطراف شــهر 
اصفهان 63 گسل فعال را شناسایى کرده ایم که برخى از آنها از اطراف 
شهر اصفهان مى گذرند. همچنین یکى از گســل هاى فعال زیر شهر 
اصفهان در شمال شرق اصفهان است که در محور اصفهان–شاهین 
شهر و در 18 کیلومترى شهر قرار دارد.» البته به اعتقاد این پژوهشگر، 
گســل موجود در شــمال شــرق اصفهان قدرت لرزه خیزى زیادى 

ندارد.
عدد 63 براى تعداد گســل هایى که از زیر پاى ما در شــهر اصفهان 

مى گذرد، عدد کوچکى نیست و هر چند خیلى پیش تر از زلزله کرمانشاه 
هم به آن اشاره شده بود اما از این جهت که زلزله بزرگ امسال تقریبًا 
همه مردم را درگیــر خودش کرد، تکــرار دوبــاره آن، در مطبوعات 
محلى شــهر بازتاب پیدا کرد. در ایــن بین آنچه بــراى اصفهانى ها 
کمى محل آرامش شد، گفتگویى بود که روزنامه «همشهرى» چندى 
بعد از زلزله غرب کشور با دکتر مهدى زارع، زلزله شناس برجسته ایران 
انجام داد که وى در این گفتگو، اصفهان را از جمله معدود نقاط تقریبًا 

امن ایران در برابر لرزش زمین دانست.
این اطمینان بخشــى اما مانع از طرح موضوع «احتمال وقوع زلزله در 
اصفهان» در شوراى شهر نشد. بعضى نمایندگان منتخب مردم در این 
شورا، خواستار آن شدند که نهضت مقاوم ســازى ساختمان ها به راه 
بیافتد و بر کار پیمانکاران ســاختمانى نظارت هاى جدى ترى اعمال 

شود.  
اما فارغ از اینکه زمین لرزه کرمانشــاه تا چه حد بر روحیه اصفهانى ها 
تأثیر گذاشت، مردم این خطه براى کمک به هموطنان آسیب دیده شان
در غرب کشــور از هیــچ کمکــى فروگــذار نکردنــد. همزمان با 
نیمه برافراشته شدن پرچم ها در شــهر به احترام درگذشتگان حادثه 
زمین لــرزه و در حالــى که اصفهان به عنوان اســتان معین ســرپل 
ذهاب معرفى شــده بــود، ســیل کمک هــاى مردمى به ســمت 
کرمانشــاه روان شــد. مردم به پایگاه انتقال خــون اصفهان هجوم 
بردند و شــهردار و اعضاى شــوراى شــهر هم به کرمانشــاه رفتند 

تــا ببینند چه کارى بــراى کمک از دستشــان بر مى آیــد. از طرفى 
بــزرگ تریــن بیمارســتان صحرایى توســط اصفهــان در مناطق 
زلزله زده برقرار شــد و اتحادیه میوه و تره بار اصفهان هم 21 کانکس 
را به مناطق آســیب دیده فرســتاد. آیت ا...مظاهرى، جواز استفاده از 
ثلث ســهم امام(ع) براى کمک به آســیب دیدگان زلزله کرمانشــاه 
را صادر کــرد و آمادگى اصفهــان براى پذیرش زلزلــه زدگان اعالم
 شد. در این باره استاندار اصفهان شخصًا پیگیر انتقال «هانیه» دخترك 
14 ســاله اى به اصفهان شــد که براى نجات خواهر ســه ساله اش
دچار ضایعه نخاعى شده بود و تصویر او در رسانه هاى مجازى و واقعى 
بارها و بارها به اشتراك گذاشته شده بود. پدر هانیه البته این درخواست 

را رد کرد و گفت هانیه باید در همان کرمانشاه درمان شود. 
زلزله در کرمانشــاه حاشــیه هایى را هم براى اصفهان به همراه آورد 
از جمله اینکه گفته شد بنیاد مســکن اصفهان فقط براى مالکانى که 
خانه هایشان آســیب دیده، کانکس اختصاص مى دهد و کسانى که 
مستأجر بوده اند باید با استفاده از کمک مالى اختصاص یافته به آنها در 

پى پیدا کردن یک سرپناه باشند. 
در هر صورت اتفاق بزرگ ســال 96، اصفهانى ها را تکان داد؛ هم از 
جهت اینکه حس نوع دوســتى آنها را به بوته آزمایش گذاشت و هم از 
ای ن جهت که دوباره از خودشان این سئوال را بپرسند باالخره اصفهان 
هم روزى دچار حادثه مشابه آنچه شامگاه 21 آبان در کرمانشاه رخ داد 

خواهد شد یا نه. 

21 آبان 1396

وقوع زمین لرزه 7/3 ریشترى در کرمانشاه

ما هم در اصـفهان لرزیدیم

17 خرداد 1396
سردرآوردن سئواالت امتحاناتى از فضاهاى مجازى

لو رفت، نرفت؟!
تابستان و پاییز 1396

از بررسى سپرده گذارى در بانک ها تا کمک میلیاردى به مستمندان

سال حساب و کتاب

خبر لو رفتن سئواالت امتحانى مدارس در خرداد ماه، تا مدت ها توجه رســانه ها را به خود جلب کرد. این موضوع به 
خصوص در تهران بسیار جنجال آفرین شد و حتى پاى پلیس را هم به میان کشاند. گفته مى شد بازار خرید و فروش این 

سئواالت در تلگرام بسیار داغ است اما بسیارى از این خبرها از سوى مقامات عالى تکذیب شد. 
در اصفهان نیز شایعه شد که سئواالت امتحان نهایى زمین شناسى لو رفته و سر از شبکه هاى مجازى و تلگرام درآورده 
است. آموزش و پرورش استان هم البته این خبر را تکذیب  و اعالم کرد با هماهنگى پلیس فتا، عامالن انتشار این شایعه 
در فضاى مجازى شناسایى و دستگیر مى شوند. این اداره کل اعالم کرد هر نوع سئوال امتحانى که در سایت هاى مدعى 

به فروش گذاشته شود مربوط به سال هاى گذشته بوده و فقط راهى براى کالهبردارى از مردم در این زمینه است.
در هر صورت تب تند لو رفتن سئواالت امتحانى زود هم قطع شد اما به رغم همه تکذیب ها،  در همان مدتى هم که افکار 

عمومى را سرگرم خودش کرده بود آشفتگى فراوانى را در میان دانش آموزان به وجود آورد. 

اینکه اصفهانى ها چقدر پول دارند، چقــدر طال دارند و کًال چقدر پول خرج 
مى کنند، از آن موضوعاتى است که مى تواند هم جالب باشد و هم در رابطه 
با بعضى بخش هاى مرتبط با اقتصاد مهم تلقى شود. به همین دلیل هر آمار 
و ارقامى که اطالعات بیشــترى درباره خرج کردن مردم این دیار به دست 
دهد، از اهمیت زیادترى برخوردار است و در دســته بندى مهمترین وقایع 

سال قرار مى گیرد.
بر این اساس بد نیست به یک بررسى آمارى اشاره کنیم که اوایل تابستان 
امسال انجام شــد و نشــان مى داد اصفهانى ها بعد از پایتخت نشین ها، 
پولدارترین مردم ایران هســتند. بر اســاس این آمار، هر اصفهانى به طور 
میانگین 13 میلیون تومان در بانک ها ســپرده گذارى کرده و از سود این 
سپرده ها استفاده مى کند. از طرف دیگر رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان 
هم مهرماه امسال اعالم کرد که بر اساس برآوردهاى صورت گرفته، نزدیک 
به شش هزار میلیارد تومان طال و جواهرات فقط در خانه هاى شهر اصفهان 
نگهدارى مى شود. جالب آنکه معاون توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان اصفهان مرداد ماه از کاهش صادرات طالى استان از 12 
تن به 300 تا 400کیلوگرم خبرداده بــود. محمد مجیرى البته علت این امر 
را به گردن سیاست هاى بانک مرکزى و نه ذخیره سازى طال توسط مردم 
انداخت. اما در هر صورت میزان کالن این دو قلم نشان مى دهد که چرا به 

مردم دیار زاینده رود آینده نگر گفته مى شود!
در کنار برجســته شــدن موضوع خرج نکردن اصفهانى ها، باید به دست 
و دلبــازى این مردم دوســتدار ســپرده گــذارى و ذخیره ســازى(!) هم 
اشــاره کنیم تا با قرار گرفتن این خصلت ها در کنار هــم، حق مطلب نیز 
کامل تر ادا شود. اوایل آذرماه امســال بود که مدیرکل کمیته امداد استان 
اصفهان گفت که مردم نیکوکار این اســتان در یازده ماهه نخســت سال 
جارى 24 میلیارد تومان صدقــه داده اند و اوایل آخرین ماه ســال جارى 
نیز رئیس ســتاد احیاى زکات اســتان اعالم کــرد که از ابتداى ســال تا 
بهمن ماه بیش از 20میلیارد تومان زکات در این اســتان جمع آورى شده 
اســت که این یعنى تقریبًا در هر مــاه بیش از 3/7میلیــارد تومان از جیب 
کســانى که دستشــان به دهانشــان مى رســد خرج آنهایى مى شود که 
نمى توانند از پس خرج و مخارج روزانه شان برآیند. از طرفى 9/5 درصد از 
چک هاى مبادله شده دى ماه سال جارى در کل کشور مربوط به اصفهان 
بوده است که نشــان مى دهد مبادالت اقتصادى در اصفهان نسبت به کل 

کشور عدد باالیى است.
حاال42 میلیارد تومان صدقــه و زکات را بگذارید در کنــار آن 13 میلیون 
تومان ســپرده گذارى و شــش هزار میلیــارد تومان طالى ذخیره شــده 
و البته رقم بزرگ مبادله چکى مردم اصفهان و خودتان نتیجه بگیرید باالخره 

اصفهانى ها دست و دلباز به حساب مى آیند یا نه!
اما در حوزه عدد و رقم هاى بانکى هم امســال آمارى اعالم شــد که قابل 
تأمل بود. این آمار بــه پول هایى مربوط مى شــد که باید آنهــا را در رده 
«وصول نشــده ها» دســته بندى کرد و بــه دو حوزه معوقــات بانکى و 
چک هاى برگشتى اشاره مى کرد. هفته ابتدایى شهریورماه بود که مشاور 
بانکى استاندار اصفهان پرده از میزان معوقات بانکى در این استان برداشت 
و مجموع مطالبات معوق بانک هاى دولتى اصفهان را 50 هزار میلیارد ریال 
و بانک هاى خصوصى را 15 هزار میلیارد ریال عنوان کرد که نشان مى داد 
معوقات بانکى اصفهان در مجموع  65 هزار میلیارد ریال اســت. این عدد 
بزرگ در حالى مطرح مى شد که پیش از آن گفته شده بود فقط طى اسفندماه 
95 درکل استان اصفهان 150 هزار و 200 فقره چک به ارزش 755 میلیارد 

تومان برگشت خورده است.
در مجمــوع ســال 96 آمــار مهمــى دربــاره حســاب وکتــاب مالى 
شــهروندان اصفهانى اعالم شــد کــه پیش تــر، کمتر بــه آن پرداخته 
شــده بود. اینکه این آمــار در  ماه هاى مختلف ســال 96 و توســط چند 
مســئول که وظایفشــان کامًال جــدا از یکدیگر اســت به رســانه ها راه 
پیدا کرد، نشــان مى داد که در ســال96 ذره بین هاى نظارتى حســابى

 به کار بوده اند!    

واقعًا عجیب است. اینکه مى گویند آسمان و زمین 
دست به دست هم مى دهند و با هم متحد شوند تا 
علیه چیزى اقدام کنند، همین داستان گران شدن 
کاغذ و فشار هرچه بیشتر به رسانه هاى مکتوب به 

خصوص روزنامه هاست.
سال هاســت تهدیدهاى مختلف مثل روزمرگى 
زندگى، دغدغه هاى جــارى روزانه، غلبه فرهنگ 
شــفاهى بر فرهنگ مکتوب و ایــن اواخر، بالى 
فضاى مجازى و اپلیکیشن هاى رنگارنگ، عرصه 
را بر مطبوعات تنگ کرده و با کاستن از خوانندگان 
روزنامه ها و مجالت، حیات آنها را به مخاطره افکنده 
است طورى که سال به ســال هرچه بر مخاطبان 
عالم مجازى افزوده مى شــود، به همان نسبت از 
مخاطبان عالم مکتوب کاســته مى شود. سال به 
ســال تیراژ مطبوعات پایین و پایین تــر مى آید و 
ســتون هاى روزنامه هاى قرار گرفته روى هم در 
مقابل کیوسک ها کوتاه و کوتاه تر مى شود و سرها 
بیشــتر از آنکه روى روزنامه و مجله خمیده شود، 
توى موبایل و تبلت مــى رود و ملت به جاى مغازله 
با مطبوعات، در حال معاشرت هاى مجازى با این 

و آن هستند.
حاال در میانه این اوضاع آشــفته، وقتى یکباره خبر 
بیاورند که قیمت کاغذ هم چند ده درصد بیشتر شده، 
معلوم است چه شرایط خفه کننده اى براى مطبوعاتى 

که خودشان در حال احتضار بودند به وجود مى آید. 
آذرماه رو بــه پایان بود که خبر گران شــدن کاغذ 
همچون طوفانى ســهمگین، تنه خمیده درخت 
روزنامه نگارى ایران را خمیده تر کرد. البته از همان 
اوایل آذر ماه بحث گران شدن کاغذ در بورس بود اما 
نشانه هاى وخامت اوضاع از اواسط این ماه خودش 

را نشان داد. 
واکنش ها به ایــن تنش بــزرگ آنى بــود. ابتدا 
غرولندهاى مرسوم از جانب مدیران مطبوعات به 
گوش رسید که از وضع موجود مى نالیدند و صفحات 
خبرگزارى ها با واژه هاى تکرارى در حد «چرا این 
جور شد»، «نباید این جور مى شد» و «باید جور دیگر 
شود» پر شد. مرحله بعد، مرحله عمل بود. وقتى این 
اربابان محترم جراید پى بردند قرار بر کاهش قیمت 
کاغذ نیست و باید با همین شرایط بسازند و روزنامه 

منتشر کنند، ناچار شدند دست به کارهایى بزنند که 
دخل و خرج به هم بخورد. بعضى، قیمت نشریه شان 
را افزایش دادند، بعضى به کاهش صفحات تن دادند، 
برخى هم راه تعدیل نیروهایشان را پى گرفتند که 
البته بدیهى بود اتاق هاى تحریریه،  اولین سیبلى 
است که تیر این تعدیل به آن اصابت مى کند. بعضى 
نشریات هم ترجیح دادند کًال قید چاپ و نشر روى 
کاغذ را بزنند و رو به فضاى مجازى بیاورند؛ انتشار 
روزنامه روى امواج مخابراتى به شوق جذب آنها که 

تا گردن توى موبایل هایشان فرو رفته اند!
تبعات گران شــدن کاغذ به اصفهان هم رسید و 
زندگى چند روزنامه  محلى را متأثر از خود کرد. بعد 
از وارد آمدن شوك اولیه، مدیران نشریات اصفهان 
نیز براى پاتک به گرانى کاغذ، درست مثل همکاران 
تهرانى شان یا تن به کاهش صفحات دادند یا تعدیل 
نیرو. گران کردن هم ترفنــد دیگرى بود که ذهن 
مدیران مطبوعات محلى را به خود مشــغول کرد. 
این میان خبر رسید که بحران کاغذ کار را به احتکار 
این کاال هم کشانده اســت و عده اى مطبوعاتى 
در شهر ســعى کرده اند کاغذ بخرند و انبار کنند تا 
کاغذهایى که حاال حکم جواهر را پیدا کرده بودند در 
چهاردیوارى هایشان بماند براى روز مبادا. این وسط 
تنها چیزى هم که ریالى ارزش نداشت، وارد آمدن 
تنش هاى بیشتر به بازار کاغذ بود که البته خیلى هم 

دغدغه کسى نبود!
خالصه که سال 96 در حالى به سرازیرى افتاد که 
اوضاع زار مطبوعات را با خودش به سقوط همه جانبه 
نزدیک تر کرد. بعید است ابتداى امسال هیچکدام 
از مدیران نشریات کشــور و البته اصفهان، ذره اى 
به این اندیشیده باشند که ممکن است در ماه آخر 
پاییز کارشان به جایى برسد که مرگ این کاغذهاى 
مکتوب را مقابل چشمشان ببینند. اینکه امسال در 
هنگامه اضافه شدن روزانه مشترکین تلگرام و کم 
شدن روزانه مشــترکین مطبوعات، یکباره  بالى 
کاغذ هم نازل شــود واقعاً عجیب است! عجیب تر 
اما آن است که کسى از مسئولین فکرى براى حل 
مشکل نکند (که هنوز هم نکرده) و امتداد این فاجعه 
کاغذین، تا سال آینده هم کشیده شود. آیا سال 97 
براى مطبوعات اصفهان بدتر از سال 96 خواهد شد؟

آذر 1396
افزایش بى حد و اندازه قیمت کاغذ 

خطر بزرگ
 براى حیات مطبوعات
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نشست کردن، مترو، سقوط، نرده کشــى؛ این واژه ها در سال 96 
چندین بار دور و اطراف سى و ســه پل مطرح و در افکار عمومى و 
رســانه ها به یک موضوع مهم خبرى تبدیل شد. اگر امسال اهل 
دنبال کردن خبرها مى بودید، حتماً شما هم در رابطه با سى و سه پل
به این واژه ها برخــورده اید و تأیید مى کنید که این پل مشــهور 
عصر صفوى، در سال 96 بیشتر از همه ســال هاى اخیر خبرساز 

شده است.

نشست کرد، نکرد؟!
دوم دى ماه بود کــه نمایندگى یــک خبرگــزارى در اصفهان، 
بدون هیچ مقدمه اى با انتشــار یک فیلم و چند عکس، از انحناى 
سى و سه پل خبر داد و نوشت: «بدنه غربى سى و سه پل به صورت 
محسوسى دچار انحنا شده اســت. گمانه زنى ها در این خصوص، 
علت انحنا را نشســت پایه هاى پل به دلیل خشکى بستر رودخانه 
و عبور خط مترو از زیر این پل تاریخى عنوان مى کند.» به فاصله 
چند دقیقه از انتشار این خبر، ســایر خبرگزارى ها نیز «فاجعه در 
اصفهان؛ سى و سه پل نشست کرد» را در صدر اخبار خود نشاندند و 
شبکه هاى مجازى، این «فاجعه» را پوشش دادند. یک ساعت بعد 

از بازتاب اولیه خبر نشست سى و سه پل، مدیرکل میراث فرهنگى 
استان به همراه کارشناســان این سازمان و همچنین مسئولینى از 
شهردارى اصفهان خودشان را به پل رساندند تا موضوع را از نزدیک 
بررسى کنند. چند ساعت بعد هم اطالعیه سازمان میراث فرهنگى 
روى خروجى سایت این سازمان منتشر شــد که اطمینان مى داد 
اتفاق جدیدى براى این ســازه مهم اصفهان نیافتــاده و انحناى 
موجود چیزى به جز همان که ســال هاى قبل درباره اش بحث و 
نظر بوده نیست. خبرگزارى منتشر کننده خبر نشست سى و سه پل 
هم بعد از بازتاب سریع و گسترده خبرى که منتشر کرد، ترجیح داد 
موضوع را پیگیرى نکند و همه چیز در کمتر از 24 ساعت به خوبى 

و خوشى پایان یافت!

عبور از زیر تاریخ
اگرچه خبر نشست سى و سه پل تکذیب شد اما خطرات عبور مترو 
از زیر این پل که از آن به عنوان عامل نشست یاد شده بود، همچنان 
مطرح ماند. با راه اندازى خط اول متــرو اصفهان که با عبور از زیر 
سى و سه پل به دروازه شیراز مى رســید، موضوع تکانه هایى که 
بر اثر عبور قطار به این پل وارد مى آمد بیشــتر از سال هاى قبل 

مطرح شــد. مخالفین عبور مترو از زیر چهارباغ و ســى و سه پل، 
همیشه معتقد بودند آثار تاریخى 400 ساله شهر توان تحمل این 
لرزه هاى دائمى را ندارند و به مرور فرسوده مى شوند. موافقین اما 
مى گویند در همه شهرهاى تاریخى دنیا از مترو استفاده مى شود 
و تا حاال هم اتفاقى براى هیچ اثر تاریخى نیافتاده اســت. در این 
میان سازمان میراث فرهنگى حد وسط را گرفته و گاهى به سوى 
منتقدین متمایل مى شود و گاهى هم از موافقین حمایت مى کند. 
این سازمان، اردیبهشت ماه امسال اعالم کرد سى وسه پل در برابر 
عبور مترو از زیر آن با سیستم مانیتورینگ هوشمند رصد خواهد شد. 
مرداد ماه هم بعد از انتشــار خبر انجام آزمایش ارتعاشات خط یک 
مترو اصفهان با حضور مسئولین و کارشناسان دانشگاه صنعتى و 
اعالم اینکه نتایج حاکى از آن است این خط داراى استانداردهاى 
الزم براى بهره بردارى است، مدیرکل میراث فرهنگى تأیید کرد 
«جاى نگرانى نیست» و سى و سه پل به رغم عبور روزانه قطار از 
زیر آن در معرض هیچ خطرى نخواهد بود و مترو اصفهان مى تواند 
کارش را آغاز کند. ســازمان میراث فرهنگى همچنین اعالم کرد 
سنسورهاى پایش در زیر ریل ها کارگذارى شده است و اوضاع و 
احوال سى و سه پل هر روز کنترل مى شود. از تابستان تا امروز نیز 

اصفهانى ها با مترو از زیر این پل مشهور شهرشان مى گذرند و هنوز 
هم سى و سه پل فرو نریخته است!

سقوط و بعد  از سقوط
اگر سى و سه پل در اوایل دى ماه با این خبر که نشست کرده است 
جنجال آفرین شــد، در اواخر همین ماه با سقوط یک نوجوان 16 
ساله از روى پل، باز هم سى و سه پل به صدر اخبار استان اصفهان 
بازگشت. خبرگزارى ها نوشتند این پسر 16 ساله که در قالب اردو به 
شهر اصفهان سفر کرده بود، مى خواسته از خودش سلفى بگیرد که 
بر اثر بى احتیاطى از لبه سى و سه پل سقوط کرده و به بیمارستان 
منتقل شده است. این اتفاق، دومین مورد در نوع خود در سال 96 
بود. مهر ماه امسال هم یک کودك از روى سى و سه پل به پایین 
پرت شده بود. این دو حادثه، بحث نرده گذارى در بخش هایى از 
پل را به میان کشــاند تا یک بار دیگر موافقان و مخالفان سنت و 
مدرنیته را به رویارویى با یکدیگر بکشــاند. یکى مى گفت چشم 
انداز سى و سه پل که قرن ها به همین شکل بوده نباید دستخوش 
تغییر شــود و دیگرى از لزوم رفع خطر پرت شدن از پل سخن به 

میان مى آورد.

جنجال اولیه را اما یک عکس رقم زد که مهرماه بعد از سقوط آن 
کودك از روى پل منتشر شد. در این تصویر که بازتاب وسیعى هم 
پیدا کرد، مأموران شهردارى با نظارت سازمان میراث فرهنگى در 
حال نصب یک نرده چوبى در یکى از دهانه هاى این پل هســتند. 
مخالفان نرده کشــى بالفاصله میراث فرهنگى را متهم به آسیب 
رساندن به سى و سه پل براى نصب این نرده کردند و این سازمان 
هم در پاسخ اعالم کرد که  این طرح آزمایشى براى سنجش منظر 
و زوایاى نرده گذارى پل است. فشــار مخالفان اما کار خودش را 
کرد و میــراث فرهنگى 20 آبان ماه اعالم کرد طرح نرده کشــى 
سى و سه پل توسط کارشناسان این سازمان رد شده است و باید به 
فکر طرح هاى دیگرى بود. از این طرح هاى جدید تا 28 دى ماه که 
یک نوجوان 16 ساله سلفى گیر هم از روى پل به پایین سقوط کرد 
خبرى نبود تا بعد از این اتفــاق که دوباره بحث حفاظ گذارى روى 
سى و سه پل داغ شد. 17 بهمن ماه نتیجه برگزارى جلسه شوراى 
عالى میراث فرهنگى استان اصفهان که تأیید حصارکشى این پل تا 
پیش از نوروز 97 بود به رسانه ها اعالم شد. درباره این طرح گفته شد 
حصارها با ترکیبى از فلز و کابل و در بعضى نقاط با استفاده از چوب، 
به گونه اى نصب مى شود که خسارتى به سى و سه پل وارد نشود.

2 دى 1396

سى وسه پل؛ از نشست کردن تا نرده کشى

پل مهم ایران و پل مهم ایران و 44 اتفاق  اتفاق 
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جمع کردن داربست هاى عالى قاپو

از ساعت 2 نیمه شب بیســت و سوم فروردین ماه ســال 1374 که حمام 
تاریخى «خسروآقا» ویران شد، تا امروز مقصر یا مقصرینى که این حمام 
متعلق به عصر صفوى را ظاهراً به بهانه احداث یک خیابان به تلى از خاك 
تبدیل کردند، معرفى نشده اند. حاال اما در کنار این پرونده بسته نشده 22 ساله 

باید یک پرونده دیگر را هم قرار داد.
باز هم روز بیست و سوم ماه، باز هم نیمه هاى شب، باز هم یک اثر تاریخى 
دیگر متعلق به روزگار سلطنت صفویان در اصفهان و این بار تخریب به بهانه 

عریض کردن یک معبر. 
نیمه شب بیســت و ســوم آبان ماه همین امســال، بولدوزرها در یکى از 
خیابان هاى قدیمى شهر به راه افتادند، وارد یک کوچه شدند و خانه تاریخى 
«سید جواد نائل» از آثار چندصد ساله اصفهان را که از چند روز پیش تر به 
دست عوامل ناشناس و به صورت مرحله به مرحله ویران شده بود، با خاك 
یکسان کردند. خانه نائل یک اثر ثبت ملى شده و در اختیار سازمان میراث 
فرهنگى بود و به همین دلیل اولین دستگاه اجرایى که به این تخریب واکنش 

نشان داد، اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان بود.
روابط عمومــى این اداره کل چنــد روز بعد از تخریب ایــن خانه و پس از 
آنکه ماجرا رسانه اى شد، با انتشــار اطالعیه اى انگشت اتهام را به سمت 
همسایگان مستقر در اطراف این بنا گرفت که ظاهراً مى خواسته اند کوچه 

محل زندگى شــان را عریض تر کنند. میراث فرهنگى البته معتقد است 
«بازیگر سومى نیز در تخریب این بناى ارزشــمند نقش آفرینى کرده» و 
اگرچه اشاره مستقیمى به شهردارى نمى کند اما تلویح ها، به همین نقطه 
مى رســند: «تخریب بناى تاریخى در حد وســیع نیازمند استفاده از لودر، 
کامیون و ماشین آالت سنگین اســت و تردد لودر و کامیون در آن منطقه 
نیازمند اخذ مجوز است و احتمال دارد در کنار افراد ناشناس، تخریب کنندگان 

سازمان یافته دیگرى دست به این اقدام زده اند.»
شهردارى اصفهان در واکنش به این اتهامات اعالم کرد که هیچ دخالتى در 
تخریب خانه تاریخى نائل نداشته اگرچه برخى اعضاى شوراى شهر اصفهان 
به موازات آنچه اداره کل میراث فرهنگى اعالم کرد، خواستار پاسخگویى 

شهردارى اصفهان درباره نقش این دستگاه در تخریب خانه نائل شدند.
حاال چند ماه از این اتفاق ناگوار گذشته است. بعد از جنجال گسترده اى که 
تخریب این خانه در رسانه ها به وجود آورد و چندین دستگاه اجرایى را وادار به 
ارائه توضیح کرد، این روزها دیگر کسى خبرى از خانه نائل نمى شنود. حتى 
قول اداره میراث فرهنگى درباره بازسازى این خانه نیز چندان جدى گرفته 
نشده است. فعًال یک پرونده دیگر تخریب بناهاى تاریخى به پرونده هاى 
مشابه اضافه شده و به خصوص به علت شباهت هایش با پرونده تخریب 

حمام تاریخى خسرو آقا، باید این دو را،  کنار یکدیگر قرار داد.    

23 آبان 1396

تخریب خانه تاریخى نائل

امان از روز بیست و سوم

خداحافظى با میله ها، سالم به ستون نگاره ها
سالى که چند روز دیگر به پایان مى رسد حداقل براى عمارت عالى قاپو سال 
خوش یمنى بود. 11 بهمن ماه امسال بود که یک خبر مهم در حوزه میراث 
فرهنگى اصفهان در رســانه ها بازتاب یافت. این خبر بشارتى مهم براى 
کسانى داشت که تصمیم دارند نوروز امسال را بدون دیدن ایوان منحصر به 
فرد عالى قاپو به آخر نرسانند: «گردشگران در نوروز 1397 براى اولین بار 
پس از یک دهه از ایوان زیباى این کاخ بدون داربست بازدید مى کنند.» یک 
دهه صبر وتحمل براى مشاهده از نزدیک یکى از مهمترین آثار تاریخى ایران 
آنقدر اهمیت داشت که بالفاصله به صدر اخبار استان اصفهان راه پیدا کند. 

به طور کلى اخبار مربوط به مرمت چند اثر تاریخى و ارزشمند اصفهان که 
بسیار مورد توجه هستند،  همواره در رسانه هاى این استان بازتاب داشته 

است. اگر از اصفهانى ها بپرسید، آنها سال هاست با میله هاى فلزى افراشته 
شده بر گنبد مدرسه چهارباغ و گنبد مســجد امام(ره) و عمارت عالى قاپو 

خو گرفته اند و طبیعى اســت حاال که 
قرار شده یکى از این ساختمان هاى 
تاریخى از دست این میله هاى آهنى 
نازیبا خالصى پیدا کنــد، آنها هم مثل 
گردشــگران نوروزى که مى خواهند 
از کاخ شــاه عباس دیدن کنند، این 
خبر را با حساســیت پیگیرى کرده  و 
رسانه ها نیز به بازتاب آن  مى پردازند. 

در واقع برداشته شدن داربســت هاى عالى قاپو براى مردم اصفهان یک 
اتفاق  نمادین اســت تا آنها دلشان به این خوش باشــد که قبل از به آخر 
رسیدن عمرشــان،  پایان مرمت 
دیگر آثار مهم شهرشان را نیز به 

نظاره بنشینند!
اما عالى قاپو امســال یکبار دیگر 
هم خبرســاز شــد و آن، روزى 
بود کــه اعــالم شــد تزیینات 
ستون نگاره هاى منحصر به فرد 
ایوان این عمارت از زیر گرد و غبار 

چند صد ساله کشف شده است. خبرگزارى تسنیم روز 27 آبان ماه در این باره 
نوشت: «مرمتگران ستون هاى عالى قاپو در حین انجام کار، تزیینات ستون  
نگاره هاى ایوان عالى قاپو را که قدمتى چند ساله دارد کشف کردند. ایوان 
عالى قاپو داراى 18 ستون بوده که طى چند سال گذشته مرمت و استحکام 
بخشى شد و الیه هایى از نقاشى ها و آیینه کارى ها در طول زمان محو و در 

الیه هاى مرمتى پنهان شده است.»
سال 97 براى آثار تاریخى اصفهان چگونه خواهد بود؟ آیا در سال جدید هم 
مى توانیم انتظار داشته باشیم کار مرمت آثار مهمى همچون کاخ چهلستون، 
حمام شیخ بهایى، مدرســه چهارباغ و دیگر ابنیه  مهم اصفهان همچون

 عالى قاپو  به سرانجام برسند؟

قبل از تخریب

بعد  از تخریب
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20 خرداد 1396

شایعه بمب گذارى در سیتى سنت ر

تخلیه در ساعت 14

26 شهریور 1396

بمب گذارى در نجف آباد

بمب زیر ماشین

از روز پنج شنبه 7 دى ماه که اعتراض جمعى از مردم به اوضاع اقتصادى در 
مشهد به سرعت به شهرهاى دیگرسرایت کرد، تنها 24 ساعت الزم بود تا 
اصفهان هم اسیر اغتشاش شود. این در حالى بود که از بعد از ظهر روز شنبه

9 دى ماه، دامنه اعتراض به شــهرهاى مختلف اســتان کشــیده شد و 
اغتشاشگران همه خطوط قرمز را درنوردیدند.

این اغتشاشات کم و بیش تا یک هفته در استان جریان داشت و چندین نفر 
کشته و مجروح شدند. اوج درگیرى ها دوشنبه شب 11 دى ماه در شهرهاى 
نجف آباد، کهریزسنگ، قهدریجان، زرین شهر، شاهین شهر، فوالدشهر و 

خمینى شهر به وقوع پیوست.
در کهریزسنگ پاسدار على شاه سنایى با اســلحه ساچمه زن مورد هدف 
قرار گرفت و به شــهادت رسید. همچنین در این شــب بر اساس گزارش 
خبرگزارى ها  شش نفر از مهاجمانى که قصد ورود به یک مرکز انتظامى را 
داشتند، جان خود را ازدست دادند. در خمینى شهر هم خانواده اى که در حال 
عبور از محل درگیرى ها بودند مورد اصابت گلوله قرار گرفتند که در نهایت 
پسر 11 ساله این خانواده کشته و پدر خانواده مجروح شد. در شاهین شهر 
و فوالدشهر نیز بعضى ساختمان هاى دولتى از جمله بانک ها و همچنین 
تعدادى اتومبیل به آتش کشیده شد. خبرگزارى ها گزارش دادند که دوشنبه 

شب در استان اصفهان صد نفر بازداشت شدند.
شــهر اصفهان در بعضى از روزهاى اغتشاش شــاهد تجمعات پراکنده و 
شعارهاى ساختارشــکن در میدان انقالب، میدان امام حسین(ع) و میدان 
امام(ره) بود اگرچه دامنه آن محدود و بنا بر گزارش خبرگزارى ها، پراکنده 

و زودگذر بود.
روز پنجم این اغتشاشات، خبرگزارى ایمنا وابسته به شهردارى اصفهان در 
گزارشى، از سکوت استاندار و دیگر مقامات استان در قبال این ماجرا انتقاد 
کرد و از پیگیرى هایش نوشت: «نیروى انتظامى اعالم کرد مسئولیتى در 
این زمینه ندارد و استاندارى مسئول پاسخگویى است. دفتر فرماندار اصفهان 
نیز اعالم کرد که ســئواالت مربوط به اغتشاشات اخیر را از استاندارى باید 
بپرسید و استاندارى هم آب پاکى را روى دســت رسانه ها ریخت و اعالم 
کرد وزیر کشــور در این مورد صحبت کرده و ما حرف بیشترى براى گفتن

 نداریم!»
استاندار اصفهان البته چند روز بعد از پایان اغتشاشات، با پایگاه اطالع رسانى 
اعتماد آنالین گفتگو کرد و در پاسخ به این ســئوال که در استان اصفهان 
مجموعًا چند نفر بازداشت شده اند گفت که وى نمى تواند در این باره اظهار 
نظر کند چرا که به گفته او، این موضوع یک «راز» است. نزدیک به یک ماه 
بعد از اغتشاشات دى ماه، جانشین سپاه  صاحب الزمان(عج) استان اصفهان 
اعالم کرد که درمیان بازداشت شدگان، خبرنگار رادیو فردا هم بوده که در 

همان روز اول اغتشاش در اصفهان دستگیر شده است.

8 دى 1396

اغتشاش و ناآرامى در استان اصفهان 

عبور از خط قرمز

روز 20 خرداد ماه امسال یک روز خاص براى سیتى سنتر اصفهان بود. آنها که بعد از ظهر این روز در بزرگ ترین مرکز 
خرید اصفهان مشغول لذت بردن از گشت و گذار در آن بودند، به ناگاه با هشدار تخلیه سریع این مرکز مواجه شدند در حالى 
که نمى دانستند منشأ این هشدار دقیقاً از کجاست. این خبر بالفاصله در شبکه هاى مجازى بازتاب پیدا کرد در حالى که 

گمانه زنى درباره علت تخلیه این مرکز خرید همچنان یک معما بود. 
روابط عمومى سیتى سنتر اعالم کرد که این مجموعه به دلیل نشــت گاز در محوطه پارکینگ به طور موقت تعطیل و 
تخلیه شده است اما مشاهدات کسانى که در مرکز خرید بزرگ اصفهان حاضر بودند حاکى از این بود که نیروهاى پلیس 
در مجموعه سیتى سنتر اصفهان حاضر شده اند و مردم را از محدوده مورد نظر خارج کرده اند. قائم مقام سیتى سنتر گفت 
که ساعت 13و55 دقیقه مأموران نیروى انتظامى وارد محوطه سیتى سنتر شدند و بنا به اطالعاتى که به آنها رسیده بود، 
خواستار تخلیه این مجموعه شــدند و این کار با همکارى حراست سیتى سنتر و عوامل اجرایى آن انجام شد. وى افزود: 
سپس مأموران انتظامى با استفاده از تجهیزات مجموعه سیتى ســنتر و دوربین هاى مدار بسته کار بررسى محیط براى 

یافتن شىء یا اشیائى مشکوك را آغاز کردند.
به دنبال این اظهارات، فرمانده انتظامى استان اصفهان علت اصلى تخلیه این مرکز را تماس یکى از شهروندان با تلفن 
110 در حدود ساعت 14 این روز و اعالم مشاهده یک بسته مشکوك در سیتى سنتر اعالم کرد و البته گفت که پس از 

بررسى مأموران انتظامى، مورد خاصى یافت نشده و هر نوع اقدام ضدامنیتى منتفى بوده است.

10 روز مانده به مراسم تشییع پیکر شهید حججى در زادگاهش نجف آباد، شامگاه 26 شهریور رسانه هاى 
مجازى خبر از کشف یک بمب در زیر اتومبیلى نزدیکى منزل پدر آن شهید دادند. چند ساعت بعد، اصل 
خبر بمب گذارى تأیید شد اما درباره مکان آن اعالم شد که این بمب ارتباطى با منزل پدر شهید حججى 

نداشته و در فاصله دورترى از آنجا کار گذاشته شده بود. 
به دنبال این بمب گذارى، واحدهاى چک و خنثى کردن بمب وابســته به لشکر 8 نجف اشرف در محل 
حاضر شدند و همراه با اســکورت ویژه نســبت به انتقال بمب به بیابان هاى اطراف نجف آباد و منفجر 
کردن آن اقدام کردند. ایرنا خبرگزارى رســمى دولــت خبر داد که این بمب از قــدرت تخریبى باالیى 
برخوردار بوده و اگر منفجر مى شد خسارات زیادى بر جاى مى گذاشــت در حالى که نماینده نجف آباد 
در مجلس گفت این بمب از نوع صوتى و قدیمى بوده اســت. دادســتان اصفهان هم یک روز بعد تأکید 
کرد که این بمب قدرت تخریبى زیادى نداشــته و احتمال انتقام گیرى شــخصى در این مسئله مد نظر 

است.      
تا امروز فرد یا افرادى مسئولیت این بمب گذارى را بر عهده نگرفته اند و کسى هم در این ارتباط بازداشت 

نشده است.  
یک نکته جالب درباره این اتفاق، به انتشار ویدئویى بر مى گشت که از هنگام انتقال بمب به خارج از شهر 
تهیه شده بود و در آن انبوه موتورسوارانى دیده مى شدند که به دنبال اسکورت  ویژه بمب در حال خروج از 

شهر بودند تا از آخر و عاقبت آن بى اطالع نمانند!

درســت در روزهایى که ماجراى 
دو کودك ربایــى که به قتل هــر دو کودك (آتنا 

و بنیتا) منجر شــده، ایران را تحت تأثیر قــرار داده بود، 
رســانه ها اعالم کردند پیش از ظهر دهم مرداد ماه، ملیکا دختر 

1/5 ساله اى که در مشهد توسط دو نفر ربوده شده بود در پارك ناژوان 
اصفهان در حالى که گریه مى کرد پیدا شده است. همزمانى این اتفاق با آن 

دو حادثه کودك ربایى باعث بازتاب رسانه اى گسترده این خبر شد و هنگامى 
که پدر این کودك که یک کارگر شهردارى است براى تحویل گرفتن فرزندش از 
مشهد به اصفهان آمد، تصاویر رسیدن پدر و فرزند به یکدیگر نیز به شکل وسیعى 
رسانه اى شــد. پدر ملیکا بعد از تحویل گرفتن فرزندش از شدت شوق، اشک 

مى ریخت.
ملیکا اول مرداد ماه ربوده شده بود و پیدا شدنش پس از نزدیک به 11روز 

در حالى که به سرنوشــت آتنا و بنیتا دچار نشده بود، باعث خوشحالى 
زیادى شــد. در مشــهد اعالم گردید که یک نفر در جریان این 

آدم ربایى بازداشــت شــده اما تا امروز  اطالع رسانى 
جدیدى در رابطه با این پرونده صورت نگرفته 

است.   

صبح روز دوشنبه  21 فروردین ماه 
یکى از ترسناك ترین حوادث سال 96 در نجف آباد 

اتفاق افتاد. در این روز یک سگ در حاشیه این شهر به پسر 
هشت ساله اى حمله کرد و پوست سر او را از جا کند. گفته شد که او با 

چهار سگ مواجه شده اما یکى از سگ ها به پسرك حمله کرده است. پس 
از انتقال مصدوم به بیمارستان فاطمه الزهرا(س) نجف آباد و شستشوى زخم و 

تزریق واکسن، بیمار همراه با پوست جدا شده به بیمارستان الزهرا(س) اصفهان 
اعزام شد و تحت عمل جراحى پالستیک قرار گرفت. چند روز بعد اعالم شد با توجه 
به احتمال هار بودن ســگ ها، پس از  معدوم سازى آنها توسط مأموران شهردارى، 
کارشناسان شبکه دامپزشکى به ضدعفونى کردن و دفن بهداشتى الشه ها اقدام 
کرده و از مغز یکى از ســگ ها براى انجام آزمایش هاى تشخیصى و ارسال به 

مرکز تشــخیص هارى انستیتو پاســتور ایران، نمونه بردارى کردند. نتیجه 
آزمایش هارى بر روى کودك مورد حمله قرار گرفته رسانه اى نشد.

همچنین همزمان گفته شد که چند هفته قبل از این حادثه نیز سگ 
ولگرد دیگــرى به یکى از کارگران شــهردارى نجف آباد 

حمله کرده که نتیجه آزمایش هارى این کارگر 
مثبت بود. 

21 فروردین 1396

حمله سگ به کودك 

10 مرداد1396

پیدا شدن کودك ربوده شده مشهدى در اصفهان

سرنوشت متفاوت ملیکا  

پوست سرش را کند

روز جمعه 22 اردیبهشت ماه امســال، برخى مراکز عمدتًا مرتبط با حوزه سالمت در 74 کشور جهان از جمله ایران 
  wannacrypt هدف یک حمله سایبرى بى سابقه قرار گرفتند. عامل این حمله یک باج افزار طراحى شده به نام
بود که وقتى وارد سامانه مربوطه مى شد، کل اطالعات قربانى را داخل سامانه  رمزگذارى مى کرد تا کاربر عمًال به 
هیچیک از اطالعات خود در داخل کامپیوتر دسترسى نداشته باشد. این باج افزار براى آنکه کلید رمز را در اختیار کاربر 
قرار دهد، براى باج گیرى در خواست  بیت کوین مى کرد تا  توسط سیستم هاى بانکى دنیا امکان ردیابى وجود نداشته 
باشد. ظاهراً هکرها با استفاده از یک نقطه  آسیب پذیر سیستم عامل ویندوز به ده ها هزار کامپیوتر رخنه کرده بودند. 

این باج افزار به جان کاربران ایرانى  و از جمله مراکزى در اصفهان هم افتاد. در گزارشــى که مرکز ماهر وابسته به 
سازمان فناورى اطالعات ایران، درباره آلودگى از طریق باج افزار wannacrypt  منتشر کرد، آمده بود که مراکز 
متعلق به اپراتورهاى ارتباطى، سالمت و پزشکى و دانشــگاهى ایران مورد بیشترین حمله قرار گرفتند و بیشترین 

استان هاى آلوده هم تهران و اصفهان بودند.   
روز یک شنبه 24 اردیبهشت ماه روابط عمومى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان خبر حمله wannacrypt   در 
روز جمعه 22 اردیبهشت به این دانشگاه و سیستم هاى سه بیمارســتان را تأیید کرد اما در عین حال اعالم کرد که 
بالفاصله پس از این اتفاق، ستاد حفاظت و امنیت فناورى اطالعات دانشگاه علوم پزشکى اصفهان وارد عمل شد و 
با هماهنگى پدافند غیرعامل و پلیس فتاى اصفهان جلوى انتشار ویروس در درون شبکه هاى دانشگاه علوم پزشکى 

اصفهان گرفته شد.
مطابق اطالعاتى که دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در اختیار رسانه ها قرار داد، خسارت  عمده اى به سیستم هاى 
اطالعاتى بیمارستان هاى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان بر اثر این حمله سایبرى وارد نشد و وضعیت این دانشگاه 
نسبت به گزارشات کشورهاى دیگر بهتر بوده که این برترى وضعیت به دلیل اقدام به موقع ستاد فناورى اطالعات 

بوده است.

22 اردیبهشت 1396

حمله سایبرى به دانشگاه علوم پزشکى اصفهان

بى سابقه و خطرناك



07073187 سال چهاردهمیک شنبه   27 اسفند  ماه   1396 سالنامه سالنامه 9696

بعید است قبل از برگزارى انتخابات میان دوره اى مجلس در اصفهان کسى باور مى کرد 
انتخاب این یک نماینده تا این حد خبرساز شود.

ماجرا به انتخابات دوره دهم مجلس شوراى اسالمى در زمستان 94 بر مى گشت که مینو 
خالقى نامزد اصالح طلبان با رأى اصفهانى ها حائز اکثریت آراء براى ورود به مجلس شد 
اما آراء او بعد از پیروزى در انتخابات توسط شوراى نگهبان باطل شد تا یکى از پنج کرسى 
شهر اصفهان در مجلس خالى بماند. مخالفت با ورود نفرات ششم به بعد به مجلس باعث 
شد تا تکلیف این تک کرسى باقیمانده، در انتخابات میان دوره اى معلوم شود که قرار 

بود همزمان با انتخابات شوراها و ریاست جمهورى در روز 29 اردیبهشت برگزار شود.
فروردین ماه امسال اسامى 33 نفر تأیید صالحیت شده توسط شوراى نگهبان که براى 
تنها کرسى باقیمانده شهر اصفهان در مجلس شوراى اسالمى نامزد شده بودند اعالم 
شد تا صداى اصالح طلبان به آسمان بلند شود. آنها مى گفتند از این 33 نفر حتى یک نفر 
هم اصالح طلب نیست و تنها نام یک نامزد با گرایش مستقل در لیست تأیید صالحیت 
شدگان به چشم مى خورد در حالى که 32 نفر دیگر اصولگرا هستند. جالب آنکه نام حمید 

رسایی که در حوزه انتخابیه تهران رد صالحیت شده بود، در میان اسمى تأیید صالحیت 
شدگان حوزه  اصفهان به چشم مى خورد هرچند او بعداً از دور رقابت ها انصراف داد.

به هر حال انتخابــات در روز جمعه 29 اردیبهشــت ماه برگزار شــد و با وجودى که
اصالح طلبان تا ظهر روز شنبه مجید موســویان نامزد مورد حمایت خود را جایگزین 
مینو خالقى در مجلس مى دانستند، از شنبه شب با تغییر نتایج آراء، حسن کامران راهى 
مجلس شد. اصالح طلبان اعتراض کردند اما فرماندار اصفهان بر صحت انتخابات در 
شهر اصفهان تأکید کرد وعلت افزایش ناگهانى آراء کامران را شمارش آراء شرق اصفهان 
دانست که اکثراً به این نماینده اصولگرا رأى داده بودند.  موسویان هم اعتراض کرد اما 
اعتراضش به جایى نرســید و خبر ابطال برخى از صندوق هاى آراء در حوزه انتخابیه 
اصفهان نیز توسط استاندار وقت رد شد تا ورود حسن کامران به مجلس با اختالف حدود 
ده هزار رأى نسبت به مجید موسویان قطعى شود. نامزد بازنده انتخابات پیام تبریک 
فرســتاد و نامزد برنده، بیانیه صادر کرد. کامران در بیانیه اش خطاب به مردم اصفهان 
نوشت: «چپ و راست به هر تزویرى متوسل شــدند تا این نوکر و خدمتگزار بى مزد و 

منت شما را از میدان به در کنند تا دیگر حق ستانى و پرسشگرى در 
برابرشان نباشد... غافل از آنکه... دست اراده حق تعالى در حمایت از 
مستضعفین این بار در انگشتان جوهرى شما تجلى یافت تا مشت 
محکمى شود بر دهان یاوه گویان باندهاى قدرت و ثروت که چپ و 
راست و انگشتر و محاسن را ملعبه اى کردند براى باز چاپیدن مردم 

ستم دیده و محروم.»
ورود کامران به مجلس امــا پایان این ماجراى پر ســر و صدا نبود. 

23 خرداد ماه که قرار بود اعتبارنامه نماینده اصفهان مورد بررسى قرار 
گیرد، چهار نماینده اصالح طلب به نتایج انتخابات میان دوره اى اصفهان 

اعتراض کردند که همین امر مى توانســت تأیید اعتبارنامه کامران را با اما 
و اگر مواجه سازد اما ســرانجام اعتبارنامه منتخب مردم اصفهان با اکثریت آراء 

تأیید شد تا باالخره پرونده جنجالى کرســى خالى مانده مینو خالقى در مجلس بسته
 شود.

نتیجه انتخابات شوراهاى شهر در اصفهان چندان کسى را غافلگیر 
نکرد. معلوم بود اصالح طلبان برنده انتخابات خواهند شــد اما آنچه  
مهم بود، پیروزى قاطع و یکدست آنها در شهر اصفهان بود که کمتر 
کسى باورش مى شد به این شکل وارد ساختمان شوراى شهر شوند.  
این انتخابات با انتخابات ریاست جمهورى به طور همزمان برگزار شد 
و از آنجا که حسن روحانى به همراه اسحاق جهانگیرى با درخشش 
در مناظره هاى انتخاباتى رأى اکثریت جامعه را به ســمت خودشان 
چرخاندند، بنابراین طبیعى بود که همان مردم در گزینش شوراها نیز 

به اصالح طلبان رأى بدهند.
تبلیغات انتخابات شوراها در اصفهان همزمان با سراسر کشور از  روز 
21 اردیبهشت ماه آغاز شــد. در کل استان اصفهان مجموعاً  8794 
نفر براى تصاحب3861 کرسى و در کالنشهر اصفهان 713 نفر براى 
تصاحب 13 کرسى به رقابت پرداختند. این در حالى بود که نزدیک به 

2000 نفر هم رد صالحیت شده بودند.
در شهر اصفهان هرچه به روزهاى پایانى تبلیغات نزدیک تر شدیم، 
در و دیوار معابر شهر هم بیشتر به زیر انواع و اقسام بنرها و پوسترها 

مى رفت. انتخابات امســال شــوراها در این شهر شــاهد افزایش 
ائتالف هاى رنگارنگ هم بود کــه در نهایت ائتالف اصالح طلبان 
توانســت گوى ســبقت را از دیگران ربوده و اول خرداد اعالم شد 
«امید»ها هر 13 کرسى شوراى شهر اصفهان را از آن خود کرده اند. 
اما شکست واقعى در انتخابات امسال نصیب کسانى شد که به صورت 
انفرادى در انتخابات شرکت کرده بودند که در میان اینها، به خصوص 
شکست سلبریتى ها بسیار به چشم آمد. از فوتبالیست و هنرپیشه تا 
کشتى گیر و اعضاى سابق شوراى شــهر که به صورت انفرادى در 
مبارزات انتخاباتى ظاهر شــده بودند، همه شکست خوردند تا از این 

نظر اتفاق قابل تأملى در صحنه سیاسى شهر ثبت شود.
27 خرداد اعالم شد که برخى اعضاى فعلى شوراى شهر اصفهان به 
نتایج انتخابات شــوراى پنجم اعتراض کرده اند و همین امر ممکن 
است در نتایج انتخابات تغییراتى به وجود بیاورد اما با اعالم صحت 
انتخابات در اصفهان، عدم راهیابى همه اعضاى شوراى چهارم (به جز 
دو اصالح طلب) به شوراى پنجم تأیید شد تا شکست سنگینى براى 

اصولگرایان در شهر اصفهان ثبت شود. 

31 مردادماه امســال، رئیس شــوراى پنجم شــهر اصفهان اعالم کرد 
قدرت ا... نوروزى در صبح این روز به عنوان شهردار جدید اصفهان انتخاب 
شده است. گفته شد از 13 عضو شــورا، 10 نفر به شهردارى نوروزى رأى 

مثبت داده بودند.
روند انتخاب شهردار اصفهان چیزى شــبیه فرمول انتخاب نجفى براى 
شهردارى تهران بود. ابتدا چندین نفر به عنوان نامزدهاى تصدى این پست 
انتخاب و به شوراى شهر معرفى شدند و بعد با حذف شدن تدریجى هر کدام 
از آنها، نهایتًا دو نفر باقى ماندند که از بیــن این دو نفر، قدرت ا...نوروزى، 
حقوقدان و رئیس ستاد اصالح طلبان در شهر اصفهان به عنوان شهردار 

جدید شهر برگزیده شد.
انتخاب نوروزى اصالح طلب توسط شوراى شــهرى که بعد از انتخابات 
اردیبهشت ماه امسال دربست در اختیار اصالح طلبان قرار داشت، امرى 
عجیب نبود هرچند در میان نامزدهاى پست شهردارى اصفهان که اسامى 
و برنامه هاى آنها توسط اعضاى شوراى شــهر مورد بررسى قرار گرفت، 
کســانى هم بودند که چندان علقه اى با اصالح طلبان نداشتند اما طبیعى 

بود که قرعه آخر به نام یک اصالح طلب در خواهد آمد.

از جمله کســانى که برنامه هاى او هم توســط برگزیدگان مردم در شورا 
مطالعه شــد، مهدى جمالى نژاد، شهردار ســابق اصفهان بود که تالش 
مى کرد دوره صدارتش بر شهر را استمرار بخشد و هرچند نام او تا مراحل 
انتهایى گزینش شــهردار هم باال آمد و گفته شــد احتمال شهردار شدن 
مجددش 50 در صد است اما در نهایت موفق نشــد از فیلتر شوراى شهر 
جدید بگذرد و با پذیرفتن رأى اعضاى شــوراى شــهر یزد، به ساختمان 
شهردارى آن دیار اســباب کشى کرد. شــانس جمالى نژاد براى تصدى 
کرسى شهردارى اهواز هم کم نبود اما ظاهراً توصیه هایى در کار بود تا او 

به خوزستان نرود.
به هر روى، بیرون آمدن نام قدرت ا... نوروزى از همیان اعضاى شــوراى 
شهر، زمینه اى را فراهم کرد تا سکان اداره اصفهان را براى اولین بار بعد 
از نزدیک به دو دهه در اختیار اصالح طلبان قرار دهد. البته امضاى حکم 
نوروزى از جانب وزیر کشــور بیش از حد معمول به طول انجامید و حتى 
شائبه عدم تأیید او هم مطرح شــد اما وزارت کشور با اطالعیه اى که روز 
پنجم مهرماه منتشــر کرد، تقصیر را از گردن خود ســاقط کرد و تعلل در 
امضاى حکم نوروزى را به گردن «مراجــع نظارتى» انداخت.  به هر حال 

رحمانى فضلى به شهردار شــدن قدرت ا... نوروزى رضایت داد و حکم او 
را در شــامگاه 11 مهرماه امضا کرد تا با برگزارى مراسم تکریم و معارفه 
نوروزى که چهار روز بعد انجام شد، مراحل انتقال قدرت در شهر اصفهان 

نیز به آخر برسد.        
ورود نوروزى به عمارت قدیمى شــهردارى اصفهان براى اصالح طلبان 
نویدبخش رنگ باختن دیدگاه هاى دو شهردار پیشین و پررنگ شدن تفکر 
اصالح طلبى در برنامه هاى شــهردار جدید بود اما آنچه تا امروز عملیاتى 
شده، به جز بعضى تغییرات در سطوح مدیریتى، ادامه همان روندى است که 
شهردارهاى سابق نیز بر همان اساس عمل مى کردند. با این تفاوت که در 
انتصابات شهردار جدید، پست شهردارى یکى از مناطق براى اولین بار به 
یک زن داده شد و یک زن دیگر هم متولى پارك ها و فضاى سبز اصفهان 
شد. در رأس مدیریت بخش رسانه اى شهردارى هم تحوالت کلى به وجود 
آمد اما تغییر محسوسى در سیاستگزارى هاى این بخش نیز مشاهده نشد.  
در مجموع به نظر مى رسد شهردار جدید اصفهان ترجیح داده سال 96 را 
با همان فرمان اصولگرایان به انتها برساند شاید با این پیش فرض که او

 مى خواهد سال 97 را مبدأ حرکت هاى نو در شهر اصفهان قرار دهد.

در میان سه انتخاباتى که 29 اردیبهشــت ماه امسال در اصفهان برگزار 
شد، انتخابات ریاست جمهورى از حساسیت خاصى برخوردار بود.

در اصفهان هم مانند سایر نقاط کشور، رقابت اصلى میان حسن روحانى 
و ابراهیم رئیسى بود با این تفاوت که اصفهان به لحاظ جایگاه خاصى که 
از آن برخوردار است به یکى از نقاط  عطف مبارزات انتخاباتى این دو نفر 
تبدیل شد. هم حسن روحانى و هم ابراهیم رئیسى ترجیح دادند در آخرین 
روزهاى منتهى به برگزارى انتخابات به اصفهان سفر کنند تا از اهمیت 

این شهر براى پیروزى در انتخابات بهره ببرند.
روحانى 24 اردیبهشــت به اصفهان سفر کرد و رئیســى یک روز بعد را 
براى حضور در این شهر انتخاب کرد. مهم اما آن بود که هر دو نفر میدان 
امام(ره) را به منظور برگزارى میتینگ انتخاباتى شان انتخاب کردند تا 
از نمایش قدرت طرفدارانشــان بیشترین اســتفاده را بکنند. همین هم 
باعث شد میدان امام (ره) به نمادى براى میزان رأى آورى این دو نامزد 
انتخاباتى تبدیل شود. فقط کافى بود روزنامه ها و خبرگزارى هاى حامى 
روحانى و رئیسى را  بعد از حضورشــان در میتینگ این میدان مشاهده 
کنید تا دستتان بیاید نمایش قدرت یعنى چه. حامیان رئیسى سرخوش از 
اینکه میدان امام(ره) در زمان حضور روحانى کامًال پر نشده بود، تصاویر 
بزرگ میدان نیمه خالى را به شکست انتخاباتى قریب الوقوع او در استان 
مهم اصفهان تعبیر کردند و رســانه هاى نزدیک به دولت هم با گوشه و 
کنایه هاى مرســوم، به اتوبوس هایى پرداختند که حامیان رئیسى را به 

این میدان رسانده بود. 

حضور روحانى در میدان امام(ره) اصفهان یک حاشیه پررنگ دیگر هم 
داشــت که بعد از برگزارى انتخابات به آن مفصًال پرداخته شــد. قضیه 
از این قرار بود که روز حضور روحانى در اصفهان، شــهربانو منصوریان 
یکى از سه خواهر ورزشــکار و افتخارآفرین ســمیرمى هم در جایگاه 
مخصوص و در کنار این نامزد انتخاباتى حضور داشت و عکس هاى او 
در حالى که مدالش را به روحانى تقدیم مى کرد در خبرگزارى ها بازتاب

 یافت. 
چند روز بعد از برگزارى انتخابات، منصوریان به دادگاه احضار شد. خود 
این ورزشــکار علت احضارش را تقدیم مدال به روحانى اعالم کرد اما 
دادگسترى استان اصفهان این اظهارات را تکذیب و اتهام منصوریان را 
«اخالل در نظم عمومى از طریق هیاهو و ایجاد تجمعات غیر قانونى» 
اعالم کرد. دادگسترى همچنین اعالم کرد این بانوى ورزشکار با صدور 

قرار تأمین قانونى تا زمان رسیدگى به پرونده اش آزاد است.
خالصه اینکــه اصفهان در کنار مشــهد و تهران در خــط مقدم جبهه 
تبلیغاتى هر دو نامزد اصلى انتخابات قرار داشــت و هم رئیســى و هم 
روحانى تالش کردند حداکثر آراء اصفهانــى ها را به نام خود ثبت کنند. 
باالخره هم آمار اعالم شــده توسط وزارت کشــور (که بعد از برگزارى 
انتخابات اعالم شد)، نشــان داد حســن روحانى با رأى آورى 54/15 
درصدى در اصفهان از ابراهیم رئیســى با 40/41 درصد پیشــى گرفته 
اســت. 5/4 درصد مردم اســتان اصفهان هم به دو نامــزد دیگر رأى

 دادند.

29 اردیبهشت 1396

انتخابات میان دوره اى مجلس شوراى اسالمى

کامران دوباره  به مجلس رسید

29 اردیبهشت96

دوازدهمین انتخابات ریاست جمهورى 

روحانى، رئیسى و باقى قضایا

29 اردیبهشت 1396

31 مرداد1396

پنجمین دوره انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا

انتخاب شهردار جدید شهر اصفهان

یکدست اصالح طلب

فعًال با همان فرمان سابق
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از همــان اول معلوم بود تصویرى که ســه شــنبه 17 مردادمــاه روى خروجى 
خبرگزارى ها آمد، قرار است غوغایى به پاکند. این عکس، لحظه به اسارت درآمدن 
یک جوان ایرانى به دست تکفیرى ها را نمایش مى داد که در صحنه اى از آن، یک 
داعشى بد هیبت دشنه به دست، جوان ایرانى اسیر را که نگاه خاص و پرصالبتش 
خیلى به چشم مى آمد، به ســمت یک اتومبیل مى برد. این تصویر و آن نگاه، کار 
خودش را کرد و به فاصله اندکى بعد از انتشار آن در خبرگزارى هاى رسمى، فضاى 
مجازى وارد ماجرا شد و آنقدر پیام و کامنت زیر عکس نشست که روز شنبه تصویر 
بزرگ صفحه اول تقریباً تمام روزنامه هاى سراسرى به همین جوان اختصاص یافت؛ 
کسى که معلوم شد نامش «محسن» است، 26 ساله و از اهالى نجف آباد اصفهان، 

عضو لشکر نجف اشرف و اعزامى به سوریه براى مبارزه با تکفیرى هاى داعش. 
به تدریج پیام هاى تســلیت از جانب مقامات رسمى مملکت به سمت خانواده این 
جوان روانه شــد در حالى که همه این پیام ها یک چیز مشترك در خودش داشت: 
«گرامیداشت یاد فداکارى هاى رزمنده سرافراز مدافع حرم، "محسن حججى".» 

تاریخ شهادت محسن حججى را 18 مرداد ثبت کرده اند؛ یعنى یک روز بعد از انتشار 

آن فیلم توسط داعشى ها. «ســعد ا... زارعى» خبرنگار العالم طى یادداشتى که  در 
شبکه هاى اجتماعى منتشر کرد درباره شیوه شهادت او نوشت: «محسن حججى ابتدا 
به اسارت درآمد و فرداى آن روز در منطقه الولید عراق -واقع در بیابان هاى جنوب 
االنبار- به شهادت رسیده است. شهید حججى در این ماجرا به همان گونه اى که 

مشهور شده به شهادت رسیده است یعنى سرش از قفا بریده شده است...»
5 مهرماه بقایاى پیکر شهید حججى در تهران تشییع شد و بعداز ظهر همان روز، 
هزاران نفر در میدان امام(ره) اصفهان پذیراى پیکرش شدند. یک روز بعد هم جمعیت 
بزرگى در نجف آباد با قهرمان شهرشــان وداع کردند و او براى همیشه در آرامگاه 

ابدى اش به خاك سپرده شد.
درباره علت دیر رسیدن پیکر این شهید مدافع حرم به ایران هم اظهار نظر نماینده 
مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس روشــن کننده موضوع است: «به دلیل 
رشادت هاى پاسدار شهید محسن حججى در زمان اسارت و شکنجه توسط داعش، 
این گروه تروریستى در اوج قســاوت و بى رحمى، او را پس از شهادت مثله کرده و 
آتش مى زنند که به همین دلیل بازگشت پیکر با تأخیر مواجه شده است.» ابوالفضل 

ابوترابى همچنین به فیلمى درباره محسن ححجى هم اشاره کرد که البته با آن فیلم 
معروف لحظه اسارتش به دست داعشــى ها متفاوت است: «فیلم 45 دقیقه اى از 
لحظات شکنجه، شهادت و دیگر سفاکى هاى داعش موجود است که در صورت 

صالحدید مسئوالن، رسانه اى خواهد شد.» این فیلم البته هیچگاه پخش نشد.
داستان رشادت محسن حججى آنقدر ابعاد گسترده اى پیدا کرد که اگر از هر کسى در 
ایران مى پرسیدید حججى کیست و چه کرده است، ماجرا را با جزئیات برایتان تعریف 
مى کرد. حججى نماد شهادت طلبى در کشور و قهرمان ملى شد. تقریباً هیچ مسئولى 
در کشور نبود که شجاعت حججى را تحسین نکرده باشد. مقامات بلندپایه زیادى هم 
به نجف آباد سفر کردند و با حضور در خانه محسن، با همسر، پدر و خانواده این شهید 
دیدار کردند. تصاویر کودك او در آغوش سران سیاسى و نظامى مملکت، تا مدت ها 
در رسانه ها منتشر مى شد. قرار است سریال تلویزیونى هم از زندگى او ساخته شود 
و اواخر سال نیز اعالم شد که داستان زندگى این شهید از سال آینده به کتاب هاى 
درسى خواهد آمد. بى شک شهادت محسن حججى برگ مهمى از کتاب فرهنگ 

ایثار و رشادت  در جمهورى اسالمى به شمار مى آید.  

18 مرداد 1396

شهادت محسن حججى در سوریه

آن نگاهش

بعد از انتخاب مجدد حســن روحانى به عنوان رئیس جمهور، مجلس شوراى اسالمى روز 
29 مرداد ماه به 16 وزیر کابینه او و از جمله رحمانى فضلى وزیر کشــور رأى اعتماد داد. از 
آن تاریخ تا 7 آبان که محسن مهرعلیزاده با پیشنهاد رحمانى فضلى و تصویب هیئت دولت 
به عنوان اســتاندار جدید اصفهان انتخاب شد، نزدیک به 70 روز گذشــت. در این 70 روز 
گمانه زنى هاى فراوانى درباره کسانى که شانس نشســتن بر کرسى استاندارى اصفهان 
را دارند مطرح شد و اســامى متعددى هم به رســانه ها راه یافت اما تقریبًا هیچکس فکر 
نمى کرد که قرار است محسن مهرعلیزاده سکان اداره یکى از مهمترین استان هاى کشور 

را به دست بگیرد.
مهرعلیزاده گزینه جدى تصدى شهردارى تهران بود و حتى برنامه هایش را هم به شوراى 
شهر پایتخت ارائه کرده بود اما انتخاب محمدعلى نجفى به عنوان جانشین قالیباف، همه 
معادالت را به هم ریخت تا محسن مهرعلیزاده نهایتاً سر از استاندارى اصفهان درآورد. تا پیش 
از اعالم نام استاندار جدید، جدى ترین نام براى این سمت، ابوالفضل رضوى، نماینده نایین 
در مجلس ششم و از نزدیکان اسحاق جهانگیرى بود که به مجرد نشت خبر احتمال اعالم 
نام او به عنوان استاندار اصفهان، رسانه هاى بانفوذ اصولگرا از جمله روزنامه کیهان وسایت 
رجا نیوز با نام بردن از رضوى به عنوان یک «اصالح طلب افراطى و تندرو» خواستار تغییر 
نظر دولت در معرفى وى شدند. کیهان در این باره نوشت: «انتصاب عنصر تندرو براى مردم 
انقالبى و والیى استان اصفهان خبر خوبى نخواهد بود، چراکه نه تنها این انتصاب، به وضوح 
خالف شعار اعتدالگرایى دولت روحانى است و گزینه مذکور محبوبیتى بین جریان هاى فعال 
و طیف هاى فکرى این استان، حتى اصالح طلبان میانه رو ندارد بلکه انتخاب مهره اى که به 
حاشیه سازى هاى فراوان معروف است موجب عقبگرد این استان و افتادن در ورطه سیاسى 

کارى مى شود.»
با منتفى شدن احتمال انتخاب رضوى، گزینه هاى دیگرى براى استاندارى اصفهان در دولت 
دوازدهم مطرح شدند که از جمله آنها مى توان به محمود حسینى استاندار اسبق اصفهان، 
مرتضى بانک از نزدیکان محمدباقر نوبخت، حسین رضایى رئیس اسبق سازمان حج و زیارت، 
على جنتى وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسالمى و حتى رسول زرگرپور استاندار اصفهان در 

دولت یازدهم اشاره کرد. 
مطرح شــدن نام زرگرپور به عنوان یکى ازنامزدهاى تصدیگرى استاندارى اصفهان، روز 
25 شهریور توسط خبرگزارى اصولگراى تسنیم کلید خورد در حالى که از سال 95 تقریباً در 
تمام محافل رسمى و غیررسمى اســتان اصفهان صحبت بر سر برکنارى زرگرپور به دلیل 
نارضایتى از عملکرد او بود. اما با حمایت هایى که از این مدیر ارشد به عمل آمد، وى تا آغاز 

به کار دولت دوازدهم بر مصدر خود باقى ماند اگرچه همه متفق القول بودند او جایى در دولت 
جدید نخواهد داشت. البته خود زرگرپور اوایل مهرماه تلویحاً تأیید کرده بود آماده است یک بار 
دیگر مسئولیت استاندارى اصفهان را بپذیرد: «برخى مى نشینند تغییر و تحوالت را تعبیر و 
تفسیر مى کنند بعد مى گویند چرا این اتفاق رخ نداد اما واقعیت آن است که وزیر محترم براى 

تغییرات تصمیم مى گیرد.»
در هر صورت 11 آبان ماه امسال وزیر کشور به اصفهان آمد تا با حضور همه مسئولین محلى، 
نام محسن مهرعلیزاده را به عنوان استاندار اصفهان اعالم کند. او در این مراسم مهرعلیزاده 
را چهره اى ملى، زحمتکش، متشخص، والیى و کامًال معتدل معرفى کرد که داراى همسر 
اصفهانى است! رحمانى فضلى همچنین خبر داد که به رسول زرگرپور پیشنهاد استاندارى 
دو استان داده شده است اما از تجربیات او فعًال به عنوان مشاور وزیر نیرو در حوزه آب استفاده 
خواهد شد که ظاهراً با منتفى شدن استاندارى زرگرپور، این سمت دومى هنوز هم ادامه دارد!

در طول بیش از چهار ماه گذشته که استاندار جدیدى براى استان اصفهان انتخاب شده است، 
محسن مهرعلیزاده شعار خود را «کار، کار و کار» اعالم کرده است. او تاکنون چندین بار از 
بروکراسى هاى ادارى در استان شکایت کرده و اگرچه برنامه مشخصى براى مسئله بغرنج آب 

اصفهان ارائه نکرده است اما گفته که مى خواهد این مشکل را حل کند.
مهرعلیزاده روز 30 دى ماه و بعد از 79 روز که از انتخابش مى گذشــت، روبه روى اصحاب 
رسانه قرار گرفت و به سئواالت آنها پاسخ گفت. دیر برگزار شدن این نشست خبرى، انتقاداتى 
را متوجه شخص استاندار جدید کرده بود در حالى که مشخص بود علت این امر، به غریبه 
بودن مهرعلیزاده با مسائل و معضالت استان و خرید زمان براى آشنا شدن با این مشکالت 
بر مى گردد. استاندار جدید در نشست خبرى اش به طور مفصل به بحث آب پرداخت و گفت 
بیش از یک سوم وقت خود را براى مسئله آب اســتان و احیاى زاینده رود صرف کرده است 
اگرچه شاید بتوان مهمترین محور این نشست خبرى را روشن شدن اندیشه هاى استاندار 

جدید درباره دورى گزینى از محلى اندیشیدن و توجه به رویکردهاى ملى دانست.

خبرسازى، همین اول کار
هرچند هنوز زمان زیادى از استاندارى محسن مهرعلیزاده نگذشته اما او تا امروز حداقل در 
چهار مورد خبرساز شده است. اولین مورد به اغتشاشات اخیر باز مى گشت که او ابتدا با سکوت 
طوالنى مدتش درباره این اتفاقات مورد انتقاد قرارگرفت و بعد هم اظهاراتش در گفتگویى 
که روز 17 دى ماه با یک پایگاه سراسرى اصالح طلب داشت، به تیتر روزنامه هاى محلى 
اصفهان تبدیل شد. مهرعلیزاده به این سایت گفت که مى داند چند نفر در استان اصفهان 

بازداشت شده اند اما نمى تواند در این باره اظهارنظر کند. او همچنین بر خالف کسانى که 
معتقدند ریشه ناآرامى ها اقتصادى بودگفت که 90 درصد بازداشت شدگان در اصفهان داراى 

کسب و کار بودند.
یک روز بعد از انتشار این گفتگو، محسن مهرعلیزاده در جلسه اى که در استاندارى اصفهان 
برگزار شده بود شرکت کرد و زمانى که متوجه شد به جاى مدیران کل که باید در این جلسه 
حاضر مى شدند، با معاونان یا کارشناسان آن ادارات مواجه شده است، دستور اخراج آنها را از 
جلسه صادر کرد چرا که به گفته او، یکى از چالش هاى استان حضور نامنظم و کمرنگ برخى 

از مدیران کل در جلساتى است که به ریاست استاندار تشکیل مى شود.
نزدیک دو هفته بعد و در پى کســب ضعیف ترین نتایج ممکن توسط تیم فوتبال سپاهان 
در لیگ برتر، مهرعلیزاده سومین اقدام خبرســازش را انجام داد. استاندار جدید اصفهان که 
روزگارى رئیس سازمان تربیت بدنى بود، روز 29 دى ماه  امسال در نامه اى تحکم آمیز خطاب 
به مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از او خواست «بالدرنگ» در ساختار هیئت مدیره باشگاه 
سپاهان تغییراتى به وجود بیاورد تا به قول او سپاهان بتواند به جایگاه سابقش بازگردد. این نامه 
در محافل ورزشى استان به دستور برکنار کردن مدیرعامل سپاهان تعبیر شد که با استعفاى 
طاهرى، جامه عمل هم به خود پوشید اما از سوى دیگر به دخالت سیاست در ورزش نیز تعبیر 

شد. مهرعلیزاده چنین دخالتى را رد کرد.
14 بهمن ماه چهارمین زلزله خبرى توسط استاندار ایجاد شد. در این روز، فرماندار گلپایگان که 
هتاکى اش به یک خبرنگار و انتشار فیلم اقدام او در فضاى مجازى، رسانه هاى ملى و محلى 
و بین المللى را درنوردیده و وارد جدال هاى  اصالح طلب-اصولگرا شده بود، با حکم محسن 
مهرعلیزاده برکنار شد. از این اقدام استاندار جدید اصفهان البته تعبیرهاى جناحى متعددى شد 

اما باعث باال رفتن اعتبارش نزد اصحاب رسانه گردید.   

سال 97، اصل کار است
سال 96 براى استاندار اصفهان حکم دست گرمى را داشت. او در چهارماه و اندى از این سال که 
به عنوان مقام اول اجرایى اصفهان فعالیت کرد، بیشتر سعى در تثبیت موقعیت خود، شناخت 
بیشتر از مشکالت استان اصفهان و آشنا شدن با ظرایف کارى در این استان داشت. به همین 
جهت امسال را نمى شود جزو کارنامه کارى مهرعلیزاده در سمت استاندار اصفهان به حساب 
آورد. این سال 97 است که براى استاندار اصفهان سرآغاز چهارساله مدیریتش در این استان 
به حساب  آمده و یکسال دیگر در چنین روزهایى بهترین زمان براى برانداز کردن دقیق و جزء 

به جزء این کارنامه به حساب مى آید.   

7 آبان 1396

انتخاب استاندار جدید در دولت دوازدهم

اصفهان به « مهرعلیزاده»  رسید

18 مهر 1396

برپایى نمایشگاه عکس لهستانى ها در اصفهان

فصلى براى یادآورى تاریخ
در طول سال 1396 نمایشگاه هاى زیادى در اصفهان برگزار شد اما 
یکى از آنها که به واقعه تاریخى مهمى مى پرداخت، بیشتر از بقیه 

مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.  
بعد از ظهر هجدهمین روز از مهرماه، محوطــه باز و زیباى موزه 
هنرهاى معاصر اصفهان میزبان چندین مهمان داخلى و خارجى 
بود. حضور کاردار لهستان در ایران به عنوان عالیرتبه ترین مهمان 

دعوت شده به مراسم افتتاح این نمایشگاه، از اهمیت آن حکایت 
مى کرد. بعد از سخنرانى هاى معمول و تقدیر و تشکرها، مهمانان به 
گالرى شماره یک این موزه راهنمایى شدند تا نظاره گر 67 پرتره از 
لهستانى هایى باشند که در روزهاى خون و آتش جنگ دوم جهانى 
و براى دور ماندن از آسیب هاى آن جنگ، جالى وطن کردند و به 
ایران و اصفهان آمدند. این نمایشگاه به مناسبت هفتاد و پنجمین 

سالروز ورود این مهاجران به اصفهان، به طور همزمان در تهران 
و اصفهان برپا شد.

از روزى که لهستانى ها پا به خاك اصفهان گذاشتند تا امروز، آنها  
همواره سپاســگزار مهمان نوازى اصفهانى ها بوده اند و حضور 
مسئوالن عالیرتبه شان در افتتاحیه و اختتامیه این نمایشگاه هم 

اثبات همین موضوع بود.

از اینکه در طول قریب یک ماه و نیم برپایى این نمایشگاه چند نفر 
به بازدید از آن پرداختند آمارى در دست نیست اما بعید است شمار 
آنها چندان قابل توجه باشد چرا که تجربه برگزارى نمایشگاه هاى 
مشــابه ثابت کرده آنچه براى اصفهانى ها اهمیت چندانى ندارد، 
برگزارى نمایشگاه و آن هم نمایشگاهى با موضوعى تاریخى است.

اما نمایشگاه عکس لهستانى هاى مهاجرت کرده به اصفهان به 

هر حال برگزار شد و براى اختتامیه آن هم کاردار لهستان دوباره به 
اصفهان آمد تا شاهد اجراى برنامه هاى متنوعى به مناسبت پایان 
کار نمایشگاه باشد. در مجموع اینطور به نظر مى رسید که استقبال  
اتباع بیگانه از نمایشــگاهى در قلب اصفهان به مراتب از استقبال 
ساکنین خود اصفهان بیشتر بوده است؛ آن هم از نمایشگاهى که 

بخش مهمى از تاریخ این خطه را نمایش مى داد!      
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صدور مجوز براى بازگشت قلیان به 
قهوه خانه ها

قلیان چگونه رفت 
چگونه برگشت

مرگ حق اســت. این جمله را تا امروز بارها و بارها شــنیده ایم و به حقانیت آن هم 
اطمینان داریم. اما واقعیتش این اســت کــه مرگ داریم تا مــرگ.  یکى آنقدر عمر 
مى کند تا به مرگ طبیعى از این دنیا برود و یکى هم بر اثر تصادف یا ابتال به سرطان و 
یا به علت سکته به دیار باقى سفر مى کند. این مرگ ها در اثر بى مباالتى انسان ها و 
شیوه نادرست زندگى آنها از راه رسیده است. نمى شود بُعد جغرافیایى هم براى این قبیل 
از دنیا رفتن ها تعریف کرد؛ یعنى ایران و تهران و اصفهان ندارد؛ اگر شیوه هاى اصولى 
و صحیح زندگى مراعات نشود، هر کسى زودتر از آنچه معمول است بار و بنه اش را مى 

بندد و جان به جان آفرین تسلیم مى کند.
این همه را گفتیم تا برسیم به آمار؛ به آمار مرگ و میر در اصفهان در سالى که رو به پایان 
است. این آمار نشان مى دهد که مرگ چند درصد از 4217 نفرى که تا پایان دى ماه 
96 در آرامستان باغ رضوان به خاك ســپرده شدند حق بوده و چند درصدش به دست 

خود آدم ها جلو افتاده است. 

خاموش براى همیشه
براى شروع، از یک آشناى قدیمى یاد مى کنیم؛ از قاتل خاموش یا همان گاز مونواکسید 
کربن. مرگ خاموش از آن اصطالحاتى است که تا امروز درباره آن بسیار شنیده ایم. 
قضیه اش هم خیلى ساده است؛ کافى است بر اثر بروز یک مشکل در سیستم گازکشى 
منزل، محل کار یا هر جاى دیگرى، این گاز بى رنگ و بى بوى خطرناك منتشر شود و 
نتیجه هم یک چیز بیشتر نیست: مرگ خاموش. امسال اعالم شد که اصفهان در کنار 

تهران و خراسان رضوى از بیشترین آمار گازگرفتگى در کشور برخوردار بوده است.
اما براساس آمار اداره کل پزشکى قانونى اصفهان، در ده ماهه سال جارى آمار اجساد 
معاینه شده در مراکز پزشکى قانونى باتشخیص مرگ بر اثر مسمومیت با گاز مونواکسید 
کربن، 46 نفر  (10 زن و 36 مرد)  بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد 
40 نفر (8 زن و 32مرد) بود، افزایش داشته اســت. درباره آمار کامل مرگ و میرها در 
شش ماهه دوم سال هم که به دلیل سرد شدن هوا و استفاده از وسایل گرماساز معموًال 

بسیار بیشتر از شش ماه اول است، تا لحظه تنظیم این گزارش اطالعات تکمیلى منتشر 
نشده بود. 

مجموعاً در سال  گذشته، 380 نفر در اصفهان دچار مسمومیت با منواکسید کربن شدند 
که 26 مورد آنها منجر به فوت شد. 

تصادف مى کنیم پس هستیم!
درباره دومین علت مرگ و میر در اصفهان، بد نیســت به آمار پزشکى قانونى درباره 
تلفات تصادفات سرى بزنیم. مطابق این آمار، در ده ماهه امسال، 873 نفرکه در حوادث 
ترافیکى جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکى قانونى استان اصفهان ارجاع 
داده شــده اند. این یعنى هر روز در اصفهان نزدیک به ســه نفر بر اثر تصادف کشته 
مى شوند. البته این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4 درصد کاهش داشته است. 
از مجموع تلفات حوادث ترافیکى سال جارى در این استان، 198نفر زن و 675 نفر مرد 
بوده اند. قابل توجه اینکه  بیشترین تلفات حوادث ترافیکى با 507نفر در جاده هاي برون  
شهري، 322نفر در مسیرهاي درون  شهري، 13نفر جاده هاى روستایى و 30 نفر سایر 
گزارش شده است. همچنین در مدت فوق 21 هزار و 825 مصدوم حوادث ترافیکى به 
اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان و مراکز تابعه مراجعه کرده اند که از این تعداد 

پنج هزار و 858نفر زن و 15 هزار و 967 نفر مرد هستند.
درباره علت آمار باالى تصادفات در اصفهان نیز باید گفت بررســى هاى پلیس نشان 
مى دهد بیش از 60 درصد تصادفات صورت گرفته ناشى از خستگى و خواب آلودگى 

راننده هاست.
بدترین حوادث ترافیکى امسال هم که به شکلى با اصفهان مربوط بودند، واژگونى دو 
اتوبوس مسافربرى بود که البته یکى از این دو حادثه تلفاتى به دنبال نیاورد. در حادثه 
اول، پیش از ظهر دوم مهرماه یک دستگاه اتوبوس با 40 گردشگر اصفهانى در گردنه 
حیران در جاده اردبیل-آستارا واژگون شد که در اثر این حادثه دستکم 31 نفر مصدوم 
شدند و کار بعضى از آنها به بیمارستان هم کشید. این حادثه تلفات جانى در بر نداشت و 

علت حادثه، لغزنده بودن جاده اعالم شد.
در حادثه دوم هم یک دســتگاه اتوبوس که از تهران به سمت شیراز در حرکت بود در 
محور شاهین شهر به مورچه خورت در نزدیکى پاسگاه پلیس واژگون شد که بر اثر این 
سانحه هفت نفر کشته شدند. شش نفر از قربانیان در صحنه تصادف در دم جان باختند 
و یک زن نیز بعد از انتقال به بیمارســتان گلدیس شاهین شــهر جان خود را از دست

 داد.

بیمارى و فوت
اما مى رســیم به ســومین علت مرگ و میــر در اصفهان که به بیمــارى ها مربوط 
مى شود. سوم دى ماه امسال ثبت احوال اســتان اصفهان اعالم کرد که بیمارى هاى 
قلبى بیشترین عامل مرگ در اصفهان است. بنابر آمار این اداره کل، بیشترین دلیل 50 
هزار واقعه وفات از ابتداى سال جارى تا دى ماه، بیمارى هاى قلبى، سرطان و تومور بوده 
است. دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم اواخر بهمن ماه اعالم کرد که استان اصفهان 
از نظر شیوع فوت بر اثر سرطان و تومورها با 5/6 نفر فوتى در هر ده هزار نفر جمعیت در 
وضعیت قرمز قرار دارد. این آمار البته از برآیندکلى وضعیت سال 95 برگرفته شده بود اما 
به نوعى تأیید کننده ارقام و اعدادى بود که ثبت احوال در سال جارى اعالم کرد. سازمان 
آرامستان هاى شهردارى اصفهان نیز نیمه دى ماه امسال اعالم کرد طبق آنچه مراجع 
پزشکى در گواهى فوت درج مى کنند، بیشترین میزان مرگ و میر به دلیل بیمارى هاى 

ناشى از گردش خون و سرطان ها بوده است.
اما در کنار مرگ و میرهاى ناشى از بیمارى، بد نیست به اظهارات یک عضو هیئت علمی 
مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم استناد کنیم که آنهم 
عدد و رقم قابل تأملى است و نشان مى دهد بیمارى هایى که مى توانند نباشند و باعث 
طول عمر ملت شوند، هستند و باعث کاهش عمر مى شوند: «مردم متوجه باشند ساالنه 
33 هزار نفر در کشور به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند و در اصفهان 

سالیانه حدود 1500 نفر بر اثر آلودگی هوا دچار مرگ زودرس مى شوند.» 

مرگ هاى خاص
گذشــته از بیمــارى و تصــادف و گازگرفتگــى، مــرگ و میرهــا در اصفهان در 
دسته بندى هاى دیگر هم قابل مشاهده هستند. مثًال خودکشى ها، اشتباهات پزشکى 
و البته قتل. این قبیل به دیار باقى شتافتن ها هم اگرچه کمتر از موارد قبلى است اما نه 
حق است و نه باید به وقوع بپیوندد. یکى از مرگ هاى این دسته، امسال اتفاق افتاد: «5 
نفر از کارگران شرکت بازیافت و تولید مواد اولیه پالستیک در اصفهان که در شهرك 
صنعتى جى واقع است بر اثر سقوط در چاه فاضالب جان خود را از دست دادند». در شرح 
این ماجرا هم اعالم  شد که حادثه در یک شرکت بازیافت و تولید مواد اولیه پالستیکى 
به وسعت حدود پنج هزار مترى رخ داد و به گفته افراد حاضر در محل حادثه، کارگران 
در حال تخلیه سبتیک اصلى چاه فاضالب بودند که پمپ آن دچار گرفتگى مى شود و 
پس از اینکه یکى از کارگران براى برطرف کردن عیب پمپ به پایین چاه مى رود دچار 
گازگرفتگى مى شود و درون چاه سقوط مى کند. افراد دیگر نیز بدون علم و تجهیزات 
کافى  یکى پس از دیگرى وارد چاه شده و پس از نخستین تنفس دچار حادثه و سقوط 

به انتهاى چاه مى شوند.  

نباید، اما...
این درست که آرامستان باغ رضوان در کنار 123هزار نفرى که در خود جاى داده است، 
ظرفیت پذیرش 140 هزار نفر دیگر را هم دارد و پیش بینى شده تا 40 سال آینده هم 
هیچ مشکلى براى دفن متوفیان در آن وجود نداشته باشد اما دلیل نمى شود که آدم ها 
مرگ خودشان را جلو بیاندازند تا هرچه زودتر، از 180 هکتار فضاى سبز این آرامستان 
و 15 هزار اصله درخت کاشته شده در آنجا استفاده کنند! زن و مرد هم ندارد و به این هم 
نباید کارى داشت که مطابق آمار اعالم شده توسط مدیرعامل سازمان آرامستان هاى 
شــهردارى اصفهان، ملک الموت به جان گرفتن از مردان اصفهانى بیشتر زنان این 
دیار عالقه مند است (در حد نزدیک به دو برابر) بلکه بحث بر سر این است که بعضى 

مرگ ها حق نیست و نباید اتفاق بیافتد اگر کمى هم به خودمان فکر کنیم. 

داســتان قلیان در ســال داســتان قلیان در ســال 9696 از آن داســتان هایى بودکه نمونه اش را  از آن داســتان هایى بودکه نمونه اش را 
در ســال هاى اخیر کمتر دیده ایــم. خالصه اش این بــود که بعد از در ســال هاى اخیر کمتر دیده ایــم. خالصه اش این بــود که بعد از 
پیگیرى هاى ســال هاى قبل، اول امســال با جدیت هر چه تمام تر پیگیرى هاى ســال هاى قبل، اول امســال با جدیت هر چه تمام تر 
گفتند قهوه خانه ها نباید قلیان عرضــه کنند و چندى بعد هم قلیان ها گفتند قهوه خانه ها نباید قلیان عرضــه کنند و چندى بعد هم قلیان ها 
از مراکز عرضه کننده رخت بربست و کار به پلمب تعدادى از این مراکز از مراکز عرضه کننده رخت بربست و کار به پلمب تعدادى از این مراکز 
کشیده شد. کمى نگذشت که رسانه ها پر شــد از اظهارنظر مسئوالن کشیده شد. کمى نگذشت که رسانه ها پر شــد از اظهارنظر مسئوالن 
درباره مضرات قلیان و اینکه اگر قلیان بکشــید چه ها که نمى شــود. درباره مضرات قلیان و اینکه اگر قلیان بکشــید چه ها که نمى شــود. 
بعداً که ملت در حــال و هواى هضم مضرات قلیان بودند، خبر رســید بعداً که ملت در حــال و هواى هضم مضرات قلیان بودند، خبر رســید 
قلیان کش هاى حرفه اى به پارك هــا و باغ هاى اطراف اصفهان پناه قلیان کش هاى حرفه اى به پارك هــا و باغ هاى اطراف اصفهان پناه 
برده اند. چندى بعد هم تکنولوژى(!) بــه کار افتاد و پیک هاى قلیان و برده اند. چندى بعد هم تکنولوژى(!) بــه کار افتاد و پیک هاى قلیان و 
قلیان هاى جیبى کار انتقال این ابزار دود تولیدکن و رساندنش به دست قلیان هاى جیبى کار انتقال این ابزار دود تولیدکن و رساندنش به دست 
عاشــقان را بر عهده گرفت. اما هر چه به آخر ســال نزدیک تر شدیم، عاشــقان را بر عهده گرفت. اما هر چه به آخر ســال نزدیک تر شدیم، 
اوضاع تغییر کرد و در ماه آخر ســال هم بعد از یــک مصوبه جنجالى  اوضاع تغییر کرد و در ماه آخر ســال هم بعد از یــک مصوبه جنجالى  
مجلس رسمًا اعالم شــد که شــاید صداى قل قل قلیان ها دوباره از مجلس رسمًا اعالم شــد که شــاید صداى قل قل قلیان ها دوباره از 

قهوه خانه ها بلند شود. قهوه خانه ها بلند شود. 
اگر بخواهیم براى این داستان عجیب روزشمار تعیین کنیم، این روایت اگر بخواهیم براى این داستان عجیب روزشمار تعیین کنیم، این روایت 

از جایى شروع مى شود که دستور پلمب صادر شد.از جایى شروع مى شود که دستور پلمب صادر شد.

  88 خرداد- معاون اجتماعى فرمانده انتظامى اســتان:   خرداد- معاون اجتماعى فرمانده انتظامى اســتان:  با با 
هماهنگى مسئول اماکن و اداره بهداشت هرگونه چایخانه و قهوه خانه هماهنگى مسئول اماکن و اداره بهداشت هرگونه چایخانه و قهوه خانه 
فاقد مجوز را پلمب کردیم تا بتوانیم با محدودسازى، اماکن چایخانه ها و فاقد مجوز را پلمب کردیم تا بتوانیم با محدودسازى، اماکن چایخانه ها و 

قهوه خانه ها را از وجود قلیان پاك کنیم.قهوه خانه ها را از وجود قلیان پاك کنیم.

  2929 خــرداد- مســئول بهداشــت محیــط مرکــز  خــرداد- مســئول بهداشــت محیــط مرکــز 
بهداشــت شــماره یک اصفهــان:بهداشــت شــماره یک اصفهــان: تمــام چایخانه هاى  تمــام چایخانه هاى 
عرضه کننده قلیان در اصفهان پلمب شــده اســت که بیش از نیمى عرضه کننده قلیان در اصفهان پلمب شــده اســت که بیش از نیمى 
از آنها کاربــرى خود را تغییــر داده اند و یا فقط به عرضــه چاى اکتفا از آنها کاربــرى خود را تغییــر داده اند و یا فقط به عرضــه چاى اکتفا 

کرده اند.کرده اند.

    1818 تیر- مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان: تیر- مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان:  
با توجه به تعطیلى واحدهاى صنفى چایخانه در اصفهان که در آن عرضه با توجه به تعطیلى واحدهاى صنفى چایخانه در اصفهان که در آن عرضه 
قلیان انجام مى شد و در اختیار شــهروندان قرار مى گرفت، از این پس قلیان انجام مى شد و در اختیار شــهروندان قرار مى گرفت، از این پس 
فروش هر نوع ادوات و ابزارآالت قلیان توسط واحدهاى صنفى مربوطه فروش هر نوع ادوات و ابزارآالت قلیان توسط واحدهاى صنفى مربوطه 

تخلف و عرضه ادوات قلیان ممنوع شده است.تخلف و عرضه ادوات قلیان ممنوع شده است.

55 شهریور- مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان:  شهریور- مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان: 
شوراى شهر در جایگاهى نیست که بخواهد براى اداره اى موارد قانونى شوراى شهر در جایگاهى نیست که بخواهد براى اداره اى موارد قانونى 
وضع کند و قانون منع اســتعمال دخانیات در اماکن عمومى توســط وضع کند و قانون منع اســتعمال دخانیات در اماکن عمومى توســط 
قانونگذاران در مجلس شوراى اسالمى وضع شده است. بر اساس قانون قانونگذاران در مجلس شوراى اسالمى وضع شده است. بر اساس قانون 
منع استعمال دخانیات در اماکن عمومى، با چایخانه هایى که در اصفهان منع استعمال دخانیات در اماکن عمومى، با چایخانه هایى که در اصفهان 
قلیان عرضه مى کردند برخورد صورت گرفته است و در حال حاضر هیچ قلیان عرضه مى کردند برخورد صورت گرفته است و در حال حاضر هیچ 
مشکلى براى بازگشایى چایخانه هایى که قلیان عرضه نمى کنند، وجود مشکلى براى بازگشایى چایخانه هایى که قلیان عرضه نمى کنند، وجود 
ندارد و هر واحدى که صرفًا به دنبال عرضه چاى باشــد و قصد عرضه ندارد و هر واحدى که صرفًا به دنبال عرضه چاى باشــد و قصد عرضه 
قلیان را نداشــته باشــد مى تواند فعالیت کند. براى چایخانه دارانى که قلیان را نداشــته باشــد مى تواند فعالیت کند. براى چایخانه دارانى که 
بخواهند در چایخانه خود قلیان عرضه کنند محدودیت قانونى وجود دارد.بخواهند در چایخانه خود قلیان عرضه کنند محدودیت قانونى وجود دارد.

44 مهر- روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان: مهر- روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان:  
به موازات تعطیلى چایخانه هاى ســطح شــهر، عده اى ســودجو و به موازات تعطیلى چایخانه هاى ســطح شــهر، عده اى ســودجو و 
فرصت طلب، مبادرت به راه انــدازى چایخانه و عرضه قلیان در منازل فرصت طلب، مبادرت به راه انــدازى چایخانه و عرضه قلیان در منازل 

و باغ هاى خانوادگى به صــورت مخفیانه کرده اند کــه با جلب افراد و باغ هاى خانوادگى به صــورت مخفیانه کرده اند کــه با جلب افراد 
به خصوص جوانــان، باعث بــروز پیامدهاى جبران ناپذیــر از جمله به خصوص جوانــان، باعث بــروز پیامدهاى جبران ناپذیــر از جمله 
احتمال ورود بــه منجالب مواد مخدر و ســایر تخلفــات و منکرات احتمال ورود بــه منجالب مواد مخدر و ســایر تخلفــات و منکرات 

مى شوند.مى شوند.

  77مهر-مهر- مدیر بازرســى و نظارت اصناف استان اصفهان با تأکید بر  مدیر بازرســى و نظارت اصناف استان اصفهان با تأکید بر 
اینکه عرضه آالت و ادوات قلیان در واحدهاى صنفى ممنوع است، گفت: اینکه عرضه آالت و ادوات قلیان در واحدهاى صنفى ممنوع است، گفت: 
در بازرسى به عمل آمده شش ماه نخست امسال از صنوفى که مبادرت در بازرسى به عمل آمده شش ماه نخست امسال از صنوفى که مبادرت 
به عرضه ادوات قلیان مى کردند، به به عرضه ادوات قلیان مى کردند، به 5252 واحد صنفى متخلف اخطار داده  واحد صنفى متخلف اخطار داده 
شد همچنین شد همچنین 1414 واحد صنفى پلمب شــدند. فروشندگان ادوات قلیان  واحد صنفى پلمب شــدند. فروشندگان ادوات قلیان 
تغییر شغل دهند و جواز کسب رسته هاى دیگر را انتخاب کنند و به شغل تغییر شغل دهند و جواز کسب رسته هاى دیگر را انتخاب کنند و به شغل 
دیگرى مشغول شوند و یا ادوات قلیان را از واحدهاى صنفى حذف کنند.دیگرى مشغول شوند و یا ادوات قلیان را از واحدهاى صنفى حذف کنند.

  2424 مهر- کارشــناس مســئول واحد بهداشت محیط  مهر- کارشــناس مســئول واحد بهداشت محیط 
شماره یک اصفهان: شماره یک اصفهان: کارشناسان بهداشت محیط دو باب چایخانه کارشناسان بهداشت محیط دو باب چایخانه 
که در منازل مسکونى و مخروبه به دور از هرگونه شرایط بهداشتى اقدام که در منازل مسکونى و مخروبه به دور از هرگونه شرایط بهداشتى اقدام 
به عرضه قلیان مى کردند را پلمب کرد. در این اقدام بیش از  صد عدد به عرضه قلیان مى کردند را پلمب کرد. در این اقدام بیش از  صد عدد 
قلیان و قلیان و 3030 جعبه تنباکو معسل کشف و توقیف شد و متصدیان متخلف  جعبه تنباکو معسل کشف و توقیف شد و متصدیان متخلف 
این دو محل به همراه صورتجلسات مربوط و پرونده به مراجع قضائى این دو محل به همراه صورتجلسات مربوط و پرونده به مراجع قضائى 

ارجاع شدند.ارجاع شدند.

  2626 مهر- مسئول یک چایخانه: مهر- مسئول یک چایخانه:    ماهانه نزدیک به سه میلیون ماهانه نزدیک به سه میلیون 
اجاره جواز چایخانه را مى دهم و دو میلیون هم اجاره مغازه که رقم باالیى اجاره جواز چایخانه را مى دهم و دو میلیون هم اجاره مغازه که رقم باالیى 
است در هر صورت باید تا زمانى که دستور رفع پلمب چایخانه ام صادر است در هر صورت باید تا زمانى که دستور رفع پلمب چایخانه ام صادر 
مى شود بخشى از این هزینه را در آورم. من روزانه نزدیک به یک میلیون مى شود بخشى از این هزینه را در آورم. من روزانه نزدیک به یک میلیون 
تومان درآمد مغازه ام بود که در ماه نزدیک به تومان درآمد مغازه ام بود که در ماه نزدیک به 3030 میلیون تومان مى شود  میلیون تومان مى شود 
از این میزان از این میزان 1515 میلیون هزینه مغازه مى شــد و بقیه باقیمانده سود بود  میلیون هزینه مغازه مى شــد و بقیه باقیمانده سود بود 

البته پول دود، برکت ندارد و چیزى از آن براى من باقى نمانده است.البته پول دود، برکت ندارد و چیزى از آن براى من باقى نمانده است.

  2626 مهر- رئیس مرکز بهداشت شماره  مهر- رئیس مرکز بهداشت شماره 22 اصفهان: اصفهان:    تمام تمام 
چایخانه ها که بیشتر قلیان خانه بودند، بسته شدند و اصفهان از معدود چایخانه ها که بیشتر قلیان خانه بودند، بسته شدند و اصفهان از معدود 
شهرهایى است که توانست این کار را با یک حرکت جمعى انجام دهد.شهرهایى است که توانست این کار را با یک حرکت جمعى انجام دهد.2020  
درصد از چایخانه هایى که با آنها برخورد شد به فعالیت زیر زمینى روى درصد از چایخانه هایى که با آنها برخورد شد به فعالیت زیر زمینى روى 

آورده اند که با آنها نیز به زودى برخورد خواهد شد.آورده اند که با آنها نیز به زودى برخورد خواهد شد.

2222 آذر- یک کانال نزدیک به حســن کامران، نماینده  آذر- یک کانال نزدیک به حســن کامران، نماینده 
مردم اصفهان:مردم اصفهان: کامران امروز در نشستی با حجت االسالم والمسلمین  کامران امروز در نشستی با حجت االسالم والمسلمین 
منتظري دادستان کل کشــور موضوع تعطیلی قهوه خانه داران داراي منتظري دادستان کل کشــور موضوع تعطیلی قهوه خانه داران داراي 
مجوز اصفهانی را مطرح کرد و بیان داشت قانون باید براي همه اعضا مجوز اصفهانی را مطرح کرد و بیان داشت قانون باید براي همه اعضا 
اتحادیه قهوه خانه داران سراسرکشور به طور یکسان اجرا شود. این بی اتحادیه قهوه خانه داران سراسرکشور به طور یکسان اجرا شود. این بی 
عدالتی است که این صنف اصفهانی مورد تبعیض قرار بگیرد. در توافقی عدالتی است که این صنف اصفهانی مورد تبعیض قرار بگیرد. در توافقی 
که وى با دادستان کل کشور داشتند مقرر شد ظرف یک ماه آینده تمام که وى با دادستان کل کشور داشتند مقرر شد ظرف یک ماه آینده تمام 
قهوه خانه هاي داراي مجوز در اصفهان بازگشــایی شوند و شروع به قهوه خانه هاي داراي مجوز در اصفهان بازگشــایی شوند و شروع به 
کار کنند، در غیر این صورت دادســتان کل باید دســتور تعطیلی تمام کار کنند، در غیر این صورت دادســتان کل باید دســتور تعطیلی تمام 

قهوه خانه ها در سراسر کشور را صادر نمایند.قهوه خانه ها در سراسر کشور را صادر نمایند.

  11 بهمن بهمن-- نمایندگان مجلس شــوراى اســالمى بــا رأى به یک  نمایندگان مجلس شــوراى اســالمى بــا رأى به یک 
استفساریه، مصرف قلیان در قهوه خانه هاى مجوزدار سنتى را از مقررات استفساریه، مصرف قلیان در قهوه خانه هاى مجوزدار سنتى را از مقررات 

ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومى مستثنى کردند.ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومى مستثنى کردند.

  22بهمن- رئیس اتحادیه چایخانه داران اصفهان:بهمن- رئیس اتحادیه چایخانه داران اصفهان: با توجه  با توجه 
به مصوبه روز گذشته مجلس شــوراى اسالمى و همچنین در صورت به مصوبه روز گذشته مجلس شــوراى اسالمى و همچنین در صورت 
موافقت دادستان و مسئوالن بهداشتى استان اصفهان، چایخانه هاى موافقت دادستان و مسئوالن بهداشتى استان اصفهان، چایخانه هاى 
اصفهان فعالیت خود را به صورت رسمى آغاز مى کنند. رایزنى هاى الزم اصفهان فعالیت خود را به صورت رسمى آغاز مى کنند. رایزنى هاى الزم 
براى تحقق این امر در دستور کار اتحادیه چایخانه داران و اتاق اصناف براى تحقق این امر در دستور کار اتحادیه چایخانه داران و اتاق اصناف 
اصفهان قرار دارد. به دنبال بســته شدن چایخانه هاى اصفهان طى دو اصفهان قرار دارد. به دنبال بســته شدن چایخانه هاى اصفهان طى دو 

سال اخیر حدود سال اخیر حدود 25002500 نفر بیکار شده  بودند. نفر بیکار شده  بودند.

  88 بهمن- مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشت  بهمن- مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشت 
استان اصفهان:استان اصفهان:  چایخانه  اگر فقط عرضه کننده قلیان باشد، بهداشت چایخانه  اگر فقط عرضه کننده قلیان باشد، بهداشت 
حق ورود ندارد اما در صورت عرضه چاى بهداشت حق ورود و پلمب مانند حق ورود ندارد اما در صورت عرضه چاى بهداشت حق ورود و پلمب مانند 
گذشته را دارد. در صورتى که در چایخانه ها تنها قلیان عرضه شود تنها گذشته را دارد. در صورتى که در چایخانه ها تنها قلیان عرضه شود تنها 
با شکایت مردمى، ما مى توانیم دخل و تصرف داشته باشیم در غیر این با شکایت مردمى، ما مى توانیم دخل و تصرف داشته باشیم در غیر این 
صورت دست مرکز بهداشت کوتاه است. متأسفانه برخى از نمایندگان صورت دست مرکز بهداشت کوتاه است. متأسفانه برخى از نمایندگان 
مجلس که باید حامى حقوق مردم باشــند با خارج کردن چایخانه ها از مجلس که باید حامى حقوق مردم باشــند با خارج کردن چایخانه ها از 
شــمول اماکن عمومى، پاى مردم را به چایخانه ها و کشیدن قلیان که شــمول اماکن عمومى، پاى مردم را به چایخانه ها و کشیدن قلیان که 

مرحله اول اعتیاد است، باز کردند.مرحله اول اعتیاد است، باز کردند.

  1010 بهمن- نماینده مردم اصفهان در مجلس:  بهمن- نماینده مردم اصفهان در مجلس:  با بازگشت  با بازگشت 
قلیان ها موافقم و راه مقابله با دخانیات را گرفتن مالیات و فرهنگسازى قلیان ها موافقم و راه مقابله با دخانیات را گرفتن مالیات و فرهنگسازى 
مى دانم. اینکه قلیان نباید در انظار و قابل مشــاهده در کوچه و خیابان مى دانم. اینکه قلیان نباید در انظار و قابل مشــاهده در کوچه و خیابان 
باشد تا نوجوانان و جوانان براى اســتفاده از قلیان تشویق نشوند کامًال باشد تا نوجوانان و جوانان براى اســتفاده از قلیان تشویق نشوند کامًال 
درست اســت اما راه آن جمع آورى قلیان نیســت؛ مى توان با راه هاى درست اســت اما راه آن جمع آورى قلیان نیســت؛ مى توان با راه هاى 
مختلف ورودى چایخانه ها را به نوعى پوشــاند کــه در انظار عمومىمختلف ورودى چایخانه ها را به نوعى پوشــاند کــه در انظار عمومى

 نباشند. نباشند.

  1515 بهمن- مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت  بهمن- مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت 
استان اصفهان:استان اصفهان:    در حال حاضر هیــچ چایخانه اى اجازه کار ندارد و در حال حاضر هیــچ چایخانه اى اجازه کار ندارد و 
تاکنون تعداد زیادى چایخانه هاى زیرزمینى پلمب شــده و با متخلفان تاکنون تعداد زیادى چایخانه هاى زیرزمینى پلمب شــده و با متخلفان 
برخورد قانونى شده است. هر چند هنوز هم تعدادى به صورت مخفیانه برخورد قانونى شده است. هر چند هنوز هم تعدادى به صورت مخفیانه 
این کار را انجام مى دهند اما در صورت مشــاهده، بر اساس قانون و با این کار را انجام مى دهند اما در صورت مشــاهده، بر اساس قانون و با 

همکارى مراجع قضائى و نیروى انتظامى با آنها برخورد خواهد شد.همکارى مراجع قضائى و نیروى انتظامى با آنها برخورد خواهد شد.

    2828 بهمن- رئیس کل دادگســترى استان اصفهان:  بهمن- رئیس کل دادگســترى استان اصفهان: 
دســتگاه قضائى به هیچ وجه مانعى براى فعالیت چایخانه داران سنتى دســتگاه قضائى به هیچ وجه مانعى براى فعالیت چایخانه داران سنتى 
داراى مجوز نمى بیند و ایــن واحدها مى توانند بــه فعالیت خود ادامه داراى مجوز نمى بیند و ایــن واحدها مى توانند بــه فعالیت خود ادامه 
دهند. اختالفات موجود با این صنف تنها بر سر ارائه قلیان است که به دهند. اختالفات موجود با این صنف تنها بر سر ارائه قلیان است که به 
زودى دستگاه قضائى استان نسبت به اتخاذ تصمیمات جامعى در مورد زودى دستگاه قضائى استان نسبت به اتخاذ تصمیمات جامعى در مورد 
چایخانه داران سنتى که از قدیم عرضه قلیان در آنها انجام مى شده است، چایخانه داران سنتى که از قدیم عرضه قلیان در آنها انجام مى شده است، 

اقدام خواهد کرد.اقدام خواهد کرد.

  1414 اسفند- دادستان عمومى و انقالب اصفهان:  اسفند- دادستان عمومى و انقالب اصفهان: طرحى دو طرحى دو 
فوریتى تحت عنوان خارج کردن چایخانه ها از لیست اماکن عمومى در فوریتى تحت عنوان خارج کردن چایخانه ها از لیست اماکن عمومى در 
مجلس مطرح شده که هنوز به تصویب نهایى نرسیده است اما چنانچه مجلس مطرح شده که هنوز به تصویب نهایى نرسیده است اما چنانچه 

این طرح تصویب شود قطعاً آسیب جدى در پى دارد.این طرح تصویب شود قطعاً آسیب جدى در پى دارد.

  1616 اسفند- عضو هیئت رئیسه مجلس:  اسفند- عضو هیئت رئیسه مجلس: سئوال حسن کامران سئوال حسن کامران 
نماینده اصفهان در مجلس از وزیر دادگسترى درباره علت بسته شدن نماینده اصفهان در مجلس از وزیر دادگسترى درباره علت بسته شدن 

قهوه خانه هاى استان اصفهان را اعالم وصول کرد.قهوه خانه هاى استان اصفهان را اعالم وصول کرد.

ابتداى سال تا پایان سال 1396

وقوع مرگ هاى غیرطبیعى در اصفهان

این واقعاً   حق نیست
ن

ستتتتت
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از همان روزهاى ابتدایى امسال که هنوز انتخابات شوراى پنجم 
شهر برگزار نشده بود و اعضاى شــوراى چهارم با مهدى جمالى 
نژاد شهردار انتخابى شان بر سر کار بودند، مدیران شهرى اعالم 
کردند خط یک مترو به هر شکلى که هست باید تا پایان سال به 
طور کامل افتتاح شود. بعد هم که انتخابات برگزار شد و شهردار 
و اعضاى جدید شوراى شهر در پایان تابستان برگزیده شدند، باز 

هم این وعده داده شد.
تابستان که از راه رسید، هنوز کرســى هاى شورا و شهردارى با 
برندگان انتخابات اردیبهشت ماه دســت به دست نشده بود که 
گفتند قرار است فاز سوم خط یک مترو اصفهان از ایستگاه تختى 
تا میدان آزادى به صورت آزمایشــى راه اندازى شود. این شد که 
استاندار وقت به همراه شهردار و اعضاى شورا و هر مسئولى که 
کارش به مترو مربوط مى شد به بازدید از پروژه رفتند و آغاز به کار 

آزمایشى این طرح 15 ساله شهر اصفهان را رسمًا اعالم کردند. 
نبود مدیرکل میراث فرهنگى در این جمع اما خبرساز شد. چند روز 
بعد مشخص شد شهردارى بدون آنکه به میراث فرهنگى اطالع 
داده باشد، فاز ســوم خط یک را افتتاح کرده که همین موضوع، 
گالیه مدیرکل میراث فرهنگــى را به دنبال داشــت. فریدون 
اللهیارى گفت که شهردارى باید قبل از راه اندازى فاز 3 خط یک 
قطار شهري با میراث فرهنگى هماهنگ مى شد که نشده است. 
او دلیل این لزوم هماهنگى را وجود آثار تاریخى در مسیر حرکت 
مترو و  پایــش و مانیتورینگ محل عبور قطار شــهري از محور 

چهارباغ تا سی و سه پل اعالم کرد.
حساسیت هاى همیشگى درباره آثار ارزشمند قرارگرفته در مسیر 
مترو که از همان آغاز احداث تونل در زیر خیابان چهارباغ مطرح 
بود و همچنین رسانه اى شدن این موضوع که راه اندازى آزمایشى 
بخشى از خط یک بدون پایش هاى الزم انجام شده است،  باعث 
شد تا هفتم مرداد ماه، آخرین مرحله تست جانمایى سنسورهاى 
ســامانه پایش مترو اصفهان با حضور مدیران شهرى و این بار 

مقابل چشمان مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان در خیابان 
چهارباغ حدفاصل ایستگاه امام حسین(ع) تا ایستگاه سى و سه پل 
انجام شود. این پایش توسط دانشگاه علم و صنعت (مشاور امین 
میراث فرهنگى کشور) صورت گرفت و تست ارتعاشات از نقاط 
حساس و آثار باســتانى موجود در خط یک مترو اصفهان انجام 
شد تا نسبت به تأثیرگذارى ارتعاشات بر اماکن تاریخى اطمینان 

خاطر حاصل شود. 
بعد از انجام این کار بود که شهردار وقت اصفهان اعالم کرد نتیجه 
تست ها نشــان مى دهد وضعیت بهتر از استاندارد معمول است. 
این شد که خبر افتتاح قریب الوقوع خط یک از شهرك قدس تا 
میدان آزادى رسماً اعالم شد. چهاردهم شهریور ماه، سازمان قطار 
شهرى اصفهان، مسیر و برنامه زمانبندى حرکت مترو اصفهان از 
ایستگاه قدس تا ایستگاه آزادى به طول 16 کیلومتر را مشخص 
کرد و به این ترتیب رؤیاى مترودار شدن اصفهان بعد از قریب به 

دو دهه جامه عمل پوشید.
با روى کار آمدن شورا و شهردار جدید، وعده ها براى به سرانجام 
رساندن بخش هاى باقیمانده خط یک مترو اصفهان دو چندان 
شــد. مشــکل ناقص ماندن خط یک در دو بخش بــود؛ یکى 
ایســتگاه هاى میدان انقالب و میدان امام حسین(ع) که قطار 
به دلیل تکمیل نشــدن این دو ایســتگاه قادر به توقف در آنها و 
مسافرگیرى نبود و یک مشکل هم به امتداد مسیر مترو از میدان 
آزادى تا شهرك دفاع مقدس باالتر از کوى امام(ره) برمى گشت 
که همچنان در دست احداث بود. درباره مشکل اول گفتند هر دو 
ایستگاه تا پایان سال افتتاح خواهد شد و درباره مشکل دوم هم 
ضمن اینکه به دشوارى هاى کار در ارتفاع باالتر از حد معمول در 
مسیر ایستگاه میدان آزادى تا شهرك دفاع مقدس اشاره گردید، 

اعالم شد که این بخش از خط یک هم باید تا پایان سال افتتاح 
شود. حتى شــهردار جدید اصفهان در اولین 

نشســت خبرى خود با حضور 

خبرنگاران گفت اگر چنین نشود و خط یک مترو تا پایان سال به 
صفه نرسید،آن وقت به قول او تمام مدیران باید مترو اصفهان را 

تا صفه ُهل بدهند!
اما در کنار همه این تالش ها بــراى تکمیل خط یک، هنوز یک 
دغدغه مهم، ذهن مدیران شهرى را به خود مشغول کرده است و 
آن اینکه استقبال مردم از این وسیله حمل و نقل عمومى آنطور که 

پیش بینى مى شد، نیست.
درحالى که مدیران شهردارى معتقدند هزینه تمام شده حمل و نقل 
مسافر به مراتب بیشتر از آن چیزى است که هم اینک از مسافران 
دریافت مى شود، اما بنا بر مصوبه شوراى شهر، آنها فعًال باید به 
دریافت همان 500 تومان براى هر نفر بسنده کنند. شهردارى 

معتقد است هزینه واقعى بهاى بلیت مترو شش هزار تومان 
است. از طرفى شوراى شهر براى تشویق بیشتر مردم به 

متروسوارى، همزمان با بازگشــایى مدارس و براى دو 
هفته اســتفاده از مترو را رایگان اعالم کرد تا مشوق 

بیشترى براى شهروندان فراهم آورده باشد.
به رغم همــه این اقدامات، اوایل آذر ماه امســال 
مدیر عامل شرکت متروى منطقه اصفهان اعالم 
کرد روزانه 20 هزار نفر از شــهروندان اصفهانى 
با مترو جابه جا مى شــوند که به گفته او باید با 
برنامه ریزى ها و کاهش سرفاصله، شهروندان 
بیشترى از این وســیله نقلیه عمومى استفاده 
کنند. همین مقام شــهرى، بهمن ماه امسال 
در بیان علت کارنکردن متــرو در این روزها 

گفت که چون مترو در 

روزهاى تعطیل مسافر زیادى ندارد، فعالیت آن به صرفه نیست. 
به گفته فاتحى، با توجه به اینکه مترو در تهران از چند سال قبل 
راه اندازى شده است و مردم اســتقبال زیادى دارند، فعالیت آن 
در روزهاى تعطیل صرفه اقتصادى دارد، اما در شــهر اصفهان 
که تنها بخشــى از خط یک راه اندازى شده و خطوط به یکدیگر 
شبکه نشده  است، هنوز آنگونه که باید مورد استقبال شهروندان 

قرار نگرفته است.

این اظهارات نشان مى دهد شــهردارى براى اینکه شهروندان 
بیشترى از مترو استفاده کنند چشم به خط 2 و 3 مترو هم دارد تا با 
شبکه شدن این خطوط، هزینه دخل و خرج آنها هم به هم بخورد. 
از همین رو بود که امسال بیشــتر از همیشه درباره خطوط 2 و 3 
صحبت شد. حتى مجرى خط دوم قطار شهرى اصفهان آبان ماه 
امسال با اشاره به آغاز فعالیت هاى عمرانى ساخت ایستگاه هاى 
خط 2 در حوالى زینبیه، محدودیت هاى ترافیکى اجراى ایستگاه 
عاشق اصفهانى را نیز اعالم کرد. همزمان گفته شد خط 2 مترو 

اصفهان قرار است پنج ساله اجرایى شود.

14 شهریور 1396

راه اندازى بخشى از خط 1 متروى اصفهان

«هول» شدن ها و «هل» دادن ها

 سال 1396
غرق شدن سنگ نگاره هاى گلپایگان بر اثر آبگیرى سد کوچرى

خانه اى زیر آب 
سد مخزنى کوچرى در شهریور سال 1395 با حضور رئیس مجلس و وزیر نیرو 
به بهره بردارى رسید. قرار بود این سد، ساالنه 181 میلیون متر مکعب آب را به 
فالت مرکزى و شهرهایى چون گلپایگان، خوانسار، محالت، خمین، سلفچگان 
و قم منتقل کند. عملیات احداث ســدکوچرى در شهرستان گلپایگان برعهده 
شرکت آب منطقه اى تهران گذاشته شد تا این سد کشور که سه استان اصفهان، 

مرکزى و قم از آن بهره بردارى مى کنند را به آبگیرى برساند.
احداث این سد خبرى خوب براى شهرهاى بى آب فالت مرکزى محسوب مى شد 

غافل از اینکه در دل این خبر خوش، یک اتفاق بد هم در شرف وقوع بود. 
از آنجا که در منطقه کوچرى 53 منطقه تاریخى و 2500 سنگ نگاره شناسایى 
شده اند که از این تعداد، صد سنگ نگاره نیز در حاشیه سدکوچرى قرار گرفته 
است، هرچه سد کوچرى در حال آبگیرى بیشتر بود، همزمان تعداد زیادترى از 

محوطه ها و آثار بى نظیر تاریخى در گلپایگان هم به زیر آب مى رفت.
این شهرستان، مهد ســنگ نگاره هاى  تاریخى با قدمت شش هفت هزارساله 
است که حاال توسط ســد کوچرى با تهدید جدى مواجه شده بود. بعضى از این 
میراث هاى بشــرى مثل «صورت فلکى ســرطان» که به زیــر آب رفت، در 
هیچ کجاى کشور نمونه اى نداشــت و همین موضوع باعث دامن زده شدن به 
اعتراضات و رسانه اى شدن هر چه بیشتر ماجرا شد. اداره کل میراث فرهنگى 
استان اصفهان هم اعالم کرد که براى ساخت و آبگیرى این سد، هیچ هماهنگى 

با این اداره کل انجام نشده است. 
اعتراضات باعث شد تا شــرکت آب منطقه اى تهران به عنوان متولى احداث 
سد کوچرى، در صدد پاسخگویى به رسانه ها برآید. این شرکت در اواخر تیرماه 
جوابیه اى به خبرگزارى ها ارسال کرد و مدعى شد که در مجموع، 57 اثر شامل 
چهار تپه و محوطه استقرارى، چهارگورســتان، یک بنا و 38 مجموعه نقوش 
صخره اى در محدوده سد کوچرى شناسایى شده که تمام آثار تاریخى موجود در 

این محل ها نیز قابل انتقال هستند.

توضیحات آب منطقه اى تهــران اما افاقه نکــرد و اداره کل میراث فرهنگى 
اصفهان با شکایت به مراجع قضائى خواستار توقف روند آبگیرى سد کوچرى 
شد. طرح این دعوا باعث شــد تا آبگیرى سد تا حدودى کاهش پیدا کند اگرچه 
مدیر کل میراث فرهنگى اصفهان معتقد بود با توجه به اینکه اقدامى به منظور 
حفظ آثار تاریخى محدوده سد انجام نشده است، آبگیرى آن از سطحى که با آثار 

برخورد مى کند از نظر قانونى داراى اشکال است.
از طرفى مسئول میراث فرهنگى گلپایگان هم درباره اینکه آیا براساس ادعاى 
آب منطقه اى تهران، امکان جابه جایى سنگ نگاره ها وجود دارد یا خیر گفت 
که سنگ نگاره هاى واقع در دریاچه ســد کوچرى از نوع شیست(سنگ هاى 
الیه الیه) بوده و باکندن و جدا کردن تخریب مى شــد لذا بنا بر تصمیم میراث 
فرهنگى و پس از عکسبردارى و مستند نگارى، در بستر آبگیر دریاچه سد باقى 

ماند.

پرونده باز، پرونده بسته
اواخر آذرماه امســال نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس خبر داد با 
متوقف کردن آبگیرى سد کوچرى، ســنگ نگاره تاریخى و قدیمى «صورت 
فلکى ســرطان» از آب بیرون آمده اســت. این خبرى خوب براى دوستداران 
میراث فرهنگى کشور و اصفهان بود اما واقعیت آن است که بخش عمده اى از 
این محوطه تاریخى با تمام آثار ارزشمندش همچنان در زیر آب قرار دارد و اداره 
کل میراث فرهنگى اصفهان هم دل به نتیجه شکایتى بسته که در راهروهاى 
دادگسترى در حال دست به دست شدن است. همچنین گفته شده شرکت آب 
منطقه اى تهران نیز باید در راستاى نجات سنگ نگاره هایى که امکان انتقال 
دارند وارد عمل مى شد که البته تا امروز هیچ اقدامى در این زمینه صورت نگرفته 
است. در مجموع به قول یکى از مقامات ارشد اداره کل میراث فرهنگى اصفهان، 

فعًال همه چیز در یک «سیکل ادارى» قرار گرفته است.  

بل چشمان مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان در خیابان 
هارباغ حدفاصل ایستگاه امام حسین(ع) تا ایستگاه سى و سه پل 
جام شود. این پایش توسط دانشگاه علم و صنعت (مشاور امین 
راث فرهنگى کشور) صورت گرفت و تست ارتعاشات از نقاط 
خط یک مترو اصفهان انجام آثار باســتانى موجود در ساس و

 تا نسبت به تأثیرگذارى ارتعاشات بر اماکن تاریخى اطمینان 
طر حاصل شود. 

 از انجام این کار بودکه شهردار وقت اصفهان اعالم کرد نتیجه
ت ها نشــان مى دهد وضعیت بهتر از استاندارد معمول است. 
ن شد که خبر افتتاح قریب الوقوع خط یک از شهرك قدس تا 
دان آزادى رسماً اعالم شد. چهاردهم شهریور ماه، سازمان قطار 
هرى اصفهان، مسیر و برنامه زمانبندى حرکت مترو اصفهان از 
6ستگاه قدس تا ایستگاه آزادى به طول 16 کیلومتر را مشخص 
د و به این ترتیب رؤیاى مترودار شدن اصفهان بعد از قریب به 

 دهه جامه عمل پوشید.
وى کار آمدنشورا و شهردار جدید، وعده ها براى به سرانجام

اندن بخش هاى باقیمانده خط یک مترو اصفهان دو چندان 
ـد. مشــکل ناقص ماندن خط یک در دو بخش بــود؛ یکى 
ســتگاه هاى میدان انقالب و میدان امام حسین(ع) که قطار 
دلیل تکمیل نشــدن این دو ایســتگاه قادر به توقف در آنها و 
سافرگیرى نبود و یک مشکل هم به امتداد مسیر مترو از میدان 
دى تا شهرك دفاع مقدس باالتر از کوى امام(ره) برمى گشت 
اولگفتند هر دو   همچنان در دست احداث بود. درباره مشکل
ستگاه تا پایان سال افتتاح خواهد شد و درباره مشکل دوم هم 
من اینکه به دشوارى هاى کار در ارتفاع باالتر از حد معمول در 
سیر ایستگاه میدان آزادى تا شهرك دفاع مقدس اشاره گردید، 

الم شد که این بخش از خط یک هم باید تا پایان سال افتتاح
د. حتى شــهردار جدید اصفهان در اولین 

ســت خبرى خود با حضور

خبرنگاران گفت اگر چنین نشود و خط یک مترو تا پایان سال به 
صفه نرسید،آن وقت به قول او تمام مدیران باید مترو اصفهان را 

تا صفه ُهل بدهند!
اما در کنار همه این تالش ها بــراى تکمیل خط یک، هنوز یک 
به خود مشغول کرده است و دغدغه مهم، ذهن مدیرانشهرى را

آن اینکه استقبال مردم از این وسیله حمل و نقل عمومى آنطور که 
پیش بینى مى شد، نیست.

درحالى که مدیران شهردارى معتقدند هزینه تمام شده حمل و نقل 
مسافر به مراتب بیشتر از آن چیزى است که هم اینک از مسافران 
دریافت مى شود، اما بنا بر مصوبه شوراى شهر، آنها فعًال باید به 
دریافت همان500 تومان براى هر نفر بسنده کنند. شهردارى 

معتقد است هزینه واقعى بهاى بلیت مترو شش هزار تومان 
است. از طرفى شوراى شهر براى تشویق بیشتر مردم به 
متروسوارى، همزمان با بازگشــایى مدارس و براى دو
هفته اســتفاده از مترو را رایگان اعالم کرد تا مشوق 

بیشترى براى شهروندان فراهم آورده باشد.
به رغم همــه این اقدامات، اوایل آذر ماه امســال 
مدیر عامل شرکت متروى منطقه اصفهان اعالم 
0کرد روزانه 20 هزار نفر از شــهروندان اصفهانى 
با مترو جابه جا مى شــوند که به گفته او باید با 
برنامه ریزى ها و کاهش سرفاصله، شهروندان 
بیشترى از این وســیله نقلیه عمومى استفاده 
کنند. همین مقام شــهرى، بهمن ماه امسال
در بیان علت کارنکردن متــرو در این روزها 

گفت که چون مترو در 

روزهاى تعطیل مسافر زیادى ندارد، فعالیت آن به صرفه نیست. 
به گفته فاتحى، با توجه به اینکه مترو در تهران از چند سال قبل 
راه اندازى شده است و مردم اســتقبال زیادى دارند، فعالیت آن 
در روزهاى تعطیل صرفه اقتصادى دارد، اما در شــهر اصفهان 
اندازى شده و خطوط به یکدیگر بخشــى از خط یک راه که تنها

شبکه نشده  است، هنوز آنگونه که باید مورد استقبال شهروندان 
قرار نگرفته است.

این اظهارات نشان مى دهد شــهردارى براى اینکه شهروندان 
3 و 3 مترو هم دارد تا با  2بیشترى از مترو استفاده کنند چشم به خط2
شبکه شدن این خطوط، هزینه دخل و خرج آنها هم به هم بخورد. 
3 3 و 2از همین رو بود که امسال بیشــتر از همیشه درباره خطوط2

ماه  صحبت شد. حتى مجرى خط دوم قطار شهرىاصفهان آبان
امسال با اشاره به آغاز فعالیت هاى عمرانى ساخت ایستگاه هاى 
2خط2 در حوالى زینبیه، محدودیت هاى ترافیکى اجراى ایستگاه 
اعالم کرد. همزمان گفته شد خط 2 مترو 2عاشق اصفهانى را نیز

اصفهان قرار است پنج ساله اجرایى شود.

ن ل و

12 بهمن1396

آزار دختر 4 ساله در خمینى شهر

کسى «زهـرا» کسى «زهـرا» 
را مى شناسد؟را مى شناسد؟

رهگذرانى که شامگاه پنج شنبه 12 بهمن در اطراف بیمارستان اشرفى اصفهانى 
خمینى شهر در حال تردد بودند، با دخترى چهار ساله و پیچیده در پتو مواجه شدند 
که با پاى شکسته و بدنى کبود در پشت این بیمارستان رها شده بود. آنها بالفاصله 
دخترك را به داخل بیمارستان منتقل کردند و آنجا مشخص شد که کودك مزبور 
مورد ضرب و شــتم قرار گرفته و نیاز به عمل جراحى دارد. همه چیز نشان از باز 
شدن یک پرونده کودك آزارى داشت. بالفاصله کارشناسان بهزیستى در جریان 

این اتفاق قرار گرفتند و چهار روز بعد، موضوع رسانه اى شد.

اسیر نگاه
ابتدا گفته شد این کودك که خودش را «زهرا» معرفى کرده بود از اتباع افغانستان 
است اما بهزیستى اصفهان این موضوع را تکذیب و اعالم کرد با وجود اینکه زهرا 
اسم پدر و مادر خود را مى داند اما هویت این کودك مشخص نیست و هنوز هم 
معلوم  نشده چه کسى به او آزار رسانده است. بهزیستى به این هم اشاره کرد که 
زهرا در شرایط «پر اضطراب روحى بدى» قرار داشته است. از طرفى  به استناد 
اطالعات منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان، زمانى که زهرا 
توسط مردم و تیم هاى اورژانس و مددکاران اجتماعى پیدا شد، آثار متعدد ناشى 
از ضرب و شتم در نواحى سر و صورت، اندام ها و تنه و شکستگى ران پاى راست 

در او مشهود بود. 
انتشار تصاویر زهرا با حال نزار و چشمان کبود و نگاهى مظلومانه و غمناك، باعث 
شد این کودك آزارى در رسانه ها و شبکه هاى اجتماعى بازتاب گسترده اى پیدا 
کند. بســیارى عالقه مند بودند بدانند زهرا کیست و چرا به این روز افتاده است. 
خیلى هاى دیگر هم از سر دلســوزى پیگیر وضعیت جسمى این کودك بودند.

 17 بهمن روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان اعالم کرد به دلیل 
شکستگى ران پاى راســت این کودك، یک عمل جراحى روى وى انجام شد و 
ممکن اســت براى مداواى کامل به یک عمل جراحى دیگر هم نیاز باشد. اداره 
کل بهزیستى اســتان اصفهان نیز اعالم کرد با حکم دادستانى، اداره بهزیستى 
شهرستان خمینى شهر به این موضوع ورود کرده است و زهرا پس از درمان در 

اختیار این اداره قرار خواهد گرفت.

روایت یک وبسایت محلى
از آنجا که این اتفاق در خمینى شهر رخ داده بود و بازتاب گسترده اى هم در خبرها 
داشت، یک سایت محلى این شهرستان در همان روزهایى که خبر یافتن کودك 

آزار دیده همراه با تصاویر او در رأس اخبار استان قرار گرفته بود، با روایتى کامًال 
متفاوت از این ماجرا سعى کرد اتهام کودك آزارى را از سر مردمان خمینى شهر 
دور کند. در گزارش 18 بهمن ماه خبرنگار این پایگاه اطالع رسانى که به ادعاى 
سایت مورد بحث، در محل پیدا شدن زهرا حاضر بوده است آمده: «جمعه گذشته 
حدود7 و 15 دقیقه بعد از ظهر، یک کودك رها شده کنار دیوار یکى از خانه هاى 
کوى گلبهار در مرکز شهر خمینى شهر توسط ساکنین پیدا و ماجرا به 110 گزارش 
داده شد. این کودك که نامش را زهرا اعالم کرد از ناحیه چشم ها و پا آسیب دیده 
وبه نظر افغانى مى آمد. زهرا مى گفت سه سال ســن دارد و برادرش او را کتک 
مى زده و مادرش وى را در این محل رها کرده است و دیگر برنمى گردد. مردم 
محل که به شــدت تحت تأثیر وضعیت کودك قرار گرفته بودند وى را به خانه 
یکى از همسایه ها بردند و به او رسیدگى کردند و با رسیدن 110 به محل، زهرا را 
به اتفاق یکى از همسایه ها به بیمارستان انتقال دادند و بسترى کردند. براساس 
این گزارش اما دو روز بعد خبر از قول روابط عمومى اداره بهزیستى استان، توسط 
یکى از خبرگزارى ها با تیتر کودك آزارى در خمینى شهر منتشر شد. این خبر به 
سرعت توسط خبرگزارى ها و روزنامه ها بارها و بارها و به سرعت بازتاب یافت و 
به رسانه هاى خارجى نیز رسید که موجبات ناراحتى و اعتراض شهروندان و بیش 
از همه خّیران شهر را فراهم کرد. مردم و خیران مى گویند خیران خمینى شهرى 
چندین خیریه بزرگ نگهدارى کودکان یتیم و بدسرپرست و معلول را در شهر با 
هزینه هاى میلیاردى دایر کرده اند و ازکودکان پناهجو که اکثراً خمینى شهرى 
نیستند در آنها با پرداخت میلیون ها تومان ماهانه نگهدارى مى کنند. مردم سئوال 
مى کنند چرا اینگونه اتفاقات که در همه دنیا به چشم مى خورد با تیترهاى خاص 
و مرتبط به اهالى شــریف خمینى شهر منعکس مى شــود و با احساسات مردم 
نوع دوست و نیک اندیشى که خود پناه کودکان معصوم بى پناه هستند و همین 

هفته قبل کمک میلیاردى به بهزیستى کردند بازى مى شود.»

همچنان در ابهام
زهرا روز هشتم اسفند و پس از معالجات الزم و انجام عمل جراحى، از بیمارستان 
مرخص و تحویل بهزیستى شد. این در حالى است که هویت او همچنان در هاله اى 
از ابهام قرار دارد. معاون بهزیستى استان اصفهان مى گوید بررسى هایى در خصوص 
شناسایى خانواده این کودك انجام شده است اما هیچ یک از سرنخ هاى موجود به 
نتیجه نرسیده است. این یعنى آنها که در فضاى مجازى پیگیر حال این دختر چهار 

ساله بودند، همچنان مى توانند با این سوژه زندگى کنند!
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شیوع تب کریمه کنگو در اصفهان

دام ها و انسان ها

بهمن ماه سال 95 بود که خبِر رسیدن ویروس آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
به استان اصفهان در رسانه ها منتشر شد. این ویروس براى اولین بار دریکى 
از روستاهاى شرق اصفهان دیده  شد که در نهایت به معدوم شدن 70 قطعه 
از طیور بومى آلوده در آن روستا منتهى گردید. اما این تازه شروع یک داستان 

طوالنى بود. 
ویروس آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان تا پایان سال گذشته در نزدیک به 50 
کانون بحرانى شیوع پیدا کرد. گســترش حوزه فعالیت این ویروس و اینکه 
بیمارى مزبور از جمله بیمارى هاى مشترك بین انسان و حیوان بوده و قابل 
سرایت به انسان است،  موجى از نگرانى را برانگیخت و کمیته مقابله با آن در 

استان تشکیل شد.
29 فروردین ماه امسال اســتاندار وقت اصفهان در یک نشست خبرى ابعاد 
جدیدى از عمق فاجعه را تشریح کرد و گفت که بیشــترین تلفات در حوزه 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان متعلق به استان اصفهان است چراکه بیشترین 
میزان تولید مرغ یعنى 24/5 میلیون قطعه مرغ مربوط به استان ماست. رسول 
زرگرپور به این هم اشاره کرد که بیش از 200 هزار قطعه مرغ بومى و 570 تن 
تخم مرغ معدوم سازى شده است. به گفته او، با این اقدامات آنفلوآنزاى فوق 
حاد پرندگان در استان مهار شده است. همزمان مدیرکل دامپزشکى استان 
اصفهان هم در گفتگویى جداگانه اعالم کرد کــه اقدامات علیه آنفلوآنزاى 
پرندگان مؤثر واقع شده و از 44 کانون بیمارى، فقط دو کانون به صورت فعال 

باقى مانده است. 
اظهارات این مقامات استانى اما همه چیز نبود. از ابتداى امسال تا همین امروز، 
بارها و بارها در رسانه ها درباره این بیمارى خطرناك و خساراتى که به اقتصاد 
استان اصفهان زده است بحث شده و مقامات متعددى درباره آن اظهار نظر 
کرده اند. فقط در یک قلم، خرداد ماه امسال رئیس کمیسیون کشاورزى اتاق 
بازرگانى اصفهان اعالم کرد که آنفلوآنزا صد میلیارد تومان به اقتصاد استان 
اصفهان خسارت وارد کرده است. چند ماه بعد و در روزهاى آخر زمستان هم 
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان اعالم کرد صنعت مرغدارى اصفهان به 

دلیل شیوع آنفلوآنزاى پرندگان خسارت 60 میلیارد تومانى دیده است.

تحت کنترل است
با توجه به اینکه  حدود 22 تا 23 میلیون قطعه طیور در استان اصفهان در حال 
پرورش است، سیاست مسئوالن ارشد استان در قبال اطالع رسانى پیرامون 
بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان عمدتاً در دو گزینه خالصه مى شد؛ یکى 
اینکه به مردم و خسارت دیدگان اطمینان داده شود بیمارى تحت کنترل است و 
دوم اینکه خسارت وارده آنقدرها چشمگیر نیست. در راستاى همین سیاست بود 
که زرگرپور در خردادماه سال جارى به گزارش ارائه شده در خصوص وضعیت 
بیمارى آنفلوآنزاى مرغى در اصفهان اشاره کرد و افزود: بر اساس آخرین آمار، از 
ابتداى اردیبهشت ماه تاکنون هیچگونه موردى از این بیمارى گزارش نشده و 
به نوعى تحت کنترل است. او این را هم گفت که خوشبختانه با اقدامات صورت 
گرفته، این بیمارى که مى توانست خسارات و ابعاد بزرگى داشته باشد به خوبى 
کنترل شد و سال گذشته از 24 میلیون قطعه مرغ در استان تنها سه میلیون 
معدوم شد که این اقدامات قابل قدردانى است.  این اما در حالى بود که مشاور 
کمیسیون کشاورزى اتاق بازرگانى اصفهان با اشاره به آمار کلى معدوم سازى 
پرندگان مبتال به بیمارى (و نه فقط مرغ) اعالم کرد در سال گذشته، 14 میلیون 

قطعه انواع ماکیان در اصفهان معدوم شده است.

آغاز سرما، آغاز هشدار
ورود به فصل گرما و کاهش تدریجى حوزه نفوذ ویروس آنفلوآنزاى پرندگان 
باعث شد تا این بیمارى به تدریج از تیررس رسانه ها خارج شود و مسئولین 
هم براى مدتى آن را فراموش کنند. البته مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان 
پیش از رسیدن فصل تابستان هشدار داده بود که ویروس آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان هنوز هم در طبیعت وجود دارد و براى مقابله با آن باید همیشه یک 
گام جلوتر بود اما این هشدار فقط یک طرف قضیه را شکل مى داد در حالى که 
اتفاق مهم هنوز از راه نرسیده بود. همین مقام مسئول در مهرماه اعالم کرد 
از اردیبهشت تا آن تاریخ هیچ موردى از آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان گزارش 
نشده است اگرچه خود او هم خوب مى دانست با سرد شدن تدریجى هوا در 

ماه هاى پیش رو،  قضیه ابعاد تازه اى به خودش مى گیرد.
هفتم آبان اداره کل دامپزشکى استان اصفهان هشدار داد که با شروع فصل 
مهاجرت پرندگان از سرزمین هاى شــمالى به سمت جنوب و غرب آسیا به 
ویژه در کشور و استان اصفهان، خطر بروز آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان وجود 

دارد. ده روز بعد، هشدارهاى این اداره کل جدى تر شد و صحبت  از «آمادگى 
گسترده براى مقابله با شیوع احتمالى ویروس آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان» به 
میان آمد. همچنین گفته شد کالس هاى آموزشى براى کسانى که با طیور در 
ارتباط هستند در دستور کار قرار گرفته و ستاد مقابله با این بیمارى نیز با حضور 

دستگاه هاى مختلف استانى تشکیل شده است.
بیستم آبان از تولیدکنندگان طیور خواسته شد همکارى الزم را با بازرسان داشته 
باشند و از هرگونه جابه جایى طیور و کود مرغى بدون مجوز دامپزشکى و خرید 
پرندگان زنده از دوره گردها خوددارى کنند. همچنین به مرغداران توصیه شد 
در صورت مشاهده نشانه هاى بیمارى و تلفات غیرعادى در جمعیت طیور خود، 
به اداره کل دامپزشکى استان یا شبکه هاى دامپزشکى شهرستان ها براى 

انجام اقدامات فورى اطالع دهند.
آرام آرام شدت هشــدارها درباره این بیمارى به قدرى باال رفت که اداره کل 
دامپزشکى از مردم به ویژه تولیدکنندگان مرغ، پرورش دهندگان بوقلمون، 
شترمرغ، کبک و بلدرچین خواست تا اجازه ورود هیچ شخصى به مزرعه خود را 
ندهند مگر اینکه دوش بگیرد و لباس هاى اولیه خود را از تن خارج کند. در عین 
حال گفته شد رفت  و آمد به مزرعه باید به حداقل ممکن برسد و هیچ پرنده آزاد 
پروازى اعم از گنجشک و کالغ نباید به انبار طیور مزرعه وارد شود، در زمان 
کنترل هم نباید هیچ خودرویى به مزرعه ورود و خروج داشته باشد مگر اینکه 

قبل و بعد از ورود و خروج به صورت کامل ضدعفونى شود.
افزایش حساسیت ها درباره این بیمارى نشان مى داد که مقامات اصفهان به 
شدت نگران شیوع گسترده این بیمارى مشترك بین انسان و حیوان در فصل 

سرما و بروز خسارت هاى فراوان به استان هستند.

بحران از راه مى رسد
تا ماه آذر هنوز نشانه واضحى از شــیوع آنفلوآنزاى فوق حاد در میان نبود و 
اگر هم چیزى در سطح مرغدارى هاى اســتان یا بین ماکیان دیده مى شد، 
ابتالى چشــمگیر یا یک بحران تمام عیار نبود اما با آغاز فصل زمســتان، 
نگرانى هایى که از ماه ها قبل درباره آن هشدار داده شده بود محقق شد و موج 

دوم آنفلوآنزاى پرندگان، استان اصفهان را درنوردید.
تا چهارم دى ماه خبرى از آنفلوآنزا نبود و حتــى معاون بهبود تولیدات دامى 
سازمان جهادکشاورزى اســتان اصفهان گفت که برنامه ریزى دقیقى براى 
برخورد جدى با عوامل ایجاد و گسترش بیمارى آنفلوآنزاى پرندگان صورت 
گرفته است تا شاهد شیوع این بیمارى در سطح استان نباشیم اما با نزدیک شدن 
به نیمه دى ماه، کانون هاى بیمارى یک به یک خودشان را نشان دادند. 14 
دى ماه رئیس اتحادیه مرغ تخمگذار اصفهان اعالم کرد: «اصفهان هم اکنون 
پنج کانون آلوده به آنفلوآنزا دارد که چهار مورد از این کانون ها در خمینى شهر 
و یک کانون در گلپایگان است که اگر شیوع به تیران و نجف آباد برسد، باید 

50 واحد مرغدارى تعطیل شود که بروز این مسئله، یک فاجعه بزرگ است.»
اطالع رسانى درباره میزان شــیوع آنفلوآنزا در نیمه دوم سال هم مثل نیمه 
اول به همان شــکل قطره چکانى بود با این تفاوت که گسترش بیمارى در 
فصل سرما، مسئولین بیشترى را درگیر این بیمارى کرد. 21 دى ماه رئیس 
اداره محیط زیست طبیعى اســتان اصفهان با توجه به شیوع آنفلوآنزاى حاد 
پرندگان در استان اعالم کرد که تاکنون وجود الشــه هاى پرندگان از نوع 
کالغ  و قمرى خانگى در اصفهان و شاهین شــهر گزارش شده است. اداره 
محیط زیست استان اصفهان هم در این خصوص اطالعیه اى صادر کرد و در 
آن از شهروندان خواست با توجه به شیوع آنفلوآنزاى حاد پرندگان، چنانچه در 
محلى الشه پرندگان را مشاهده کردند بدون جابه جایى آن پرنده موضوع را به 

اداره محیط زیست و یا دامپزشکى اطالع دهند.
چهارم بهمن مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان با اشاره به شناسایى 22 کانون 
درگیر بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان اعالم کرد که میزان خسارت صنعت 
مرغدارى استان اصفهان از این بیمارى 60 میلیارد تومان برآورد شده است. نهم 
بهمن رئیس شبکه دامپزشکى شهرستان گلپایگان از معدوم سازى27 درصد 
از مرغ هاى تخمگذار در این شهرستان خبر داد و گفت که در استان اصفهان 
کمتر از یک میلیون مرغ معدوم شده اند که عمده آن در شهرستان گلپایگان 
بوده است؛ همچنین از 25کانون آنفلوآنزاى استان، 15کانون آن در شهرستان 
گلپایگان اســت.  یک روز بعد، دبیر انجمن مرغداران اصفهــان،  مرغ ها و 
جوجه هاى رنگى که در واحدهاى غیرمجاز پرورش پیدا مى کنند را عامل اصلى 
شیوع آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان دانست. همزمان، رئیس شبکه دامپزشکى 
شهرســتان اصفهان با بیان اینکه در اصفهان 25 کانون بیمارى شناسایى 
شده اند، گفت: تاکنون خسارت طیور معدوم شده به خسارت دیدگان پرداخت 

شده و نخستین مورد بیمارى در شهر اصفهان در محدوده پل تمدن و در یک 
باغ مشاهده شد که 15 مورد طیور در این باغ معدوم شدند.

24 بهمن گزارشى منتشر شد مبنى بر اینکه 400 قطعه الشه مرغ تلف شده 
در کنار رودخانه اى در یکى از روستاهاى گلپایگان رها شده است. بعد از آنکه  
با نمونه بردارى از الشه ها مشخص شد آنها به بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان مبتال بوده اند، الشه ها در شرایط مناسب معدوم و محل ضدعفونى 

شد. 
26 بهمن رئیس اداره محیط طبیعى حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
اعالم کرد همزمان با شیوع و گسترش بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان، 
گشت هاى زیست محیطى تشدید شده  است. بعضى گزارش ها نیز از مشاهده 
هشت الشه کالغ در فالورجان حکایت مى کرد. همزمان، مدیرکل دامپزشکى 
استان اصفهان اعالم کرد کانون هاى آلوده به ویروس آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان از آذر امسال با آغاز موج دوم این بیمارى در شهرستان هاى گلپایگان، 
نجف آباد، خمینى شهر و کاشان شناسایى شــده اند در حالى که گلپایگان با 
توجه به داشتن مرغدانى هاى غیرمجاز، با 16 کانون بیشترین درگیرى را با این 
بیمارى داشته است. وى بابیان اینکه تاکنون یک میلیون و 150 هزار قطعه 
مرغ مبتال به آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان شامل 215هزار قطعه مرغ بومى و 
بقیه تخمگذار در کانون هاى آلوده شناسایى و معدوم شده است اظهار کرد: به 

همین دلیل باید دو میلیارد تومان خسارت به مرغداران پرداخت شود.
30 بهمن ماه رئیس شبکه دامپزشکى شهرستان کاشان اعالم کرد: افزون 
بر 210 هزار قطعه مرغ آلوده به منظور مقابله با بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان در این شهرستان معدوم شده اســت. به گفته وى، کانون بیمارى 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در پنج واحد از مرغدارى هاى صنعتى کاشان بود 

که یکى از آنها به صورت غیرمجاز فعالیت مى کرد.

فروکش کردن بیمارى
بهمن سال 96 هم مثل بهمن سال 95، اوج گسترش بیمارى آنفلوآنزاى فوق 
حاد پرندگان در اصفهان بود. نزدیک شدن به پایان سال و گرم شدن هوا در 
واقع عبور از بحران بزرگى بود که در بهمن ماه نشانه هاى آن به شکل تمام 
عیار، بسیارى از بخش هاى استان اصفهان را درگیر خود کرد. اسفند اما اوضاع 
کمى آرام شد و به رغم آنکه دهم این ماه گفته شد 207 مرغ گوشتى، کبوتر و 
بلدرچین در یک واحد پرنده فروشى در نزدیکى یکى از بازارهاى اصفهان معدوم 
و محل هم ضدعفونى شده است، به طور کلى فرصتى به دست آمد تا خسارات 

بیمارى در ماه هاى قبل مورد ارزیابى دقیق ترى قرار بگیرد.
دومین روز این ماه مدیرکل دامپزشــکى اســتان اصفهان اعالم کرد که در 
حال حاضر 34 کانون بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در استان اصفهان 
شناسایى شده که خسارت این واحدها تا دو میلیارد تومان برآورد شده است. 
به گفته او بزرگ ترین کانون این بیمارى در گلپایــگان بوده و عالوه بر آن،  
شهرستان هاى اصفهان، آران و بیدگل، خمینى شــهر، گلپایگان، لنجان، 
نجف آباد، فریدونشهر، اردستان و کاشــان هم درگیر این بیمارى شده اند. 
همچنین گفته شد تاکنون یک میلیون و 200 قطعه طیور در استان اصفهان 

معدوم شده است.
درباره وضعیت در گلپایگان، معاون ســالمت اداره کل دامپزشــکى استان 
اصفهان روز 20 اسفند از خسارت میلیاردى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان به 
گلپایگانى ها سخن گفت و اینکه امسال بر اثر آنفلوآنزا حدود 500هزار قطعه 

مرغ تخمگذار در شش واحد صنعتى این شهرستان معدوم شد.
ابتداى  اسفند ماه هم معاون سالمت اداره کل دامپزشکى استان اصفهان با ارائه 
اطالعات تکمیلى گفت که 966هزار قطعه مرغ تخمگذار در 19واحد صنعتى و 
207هزار قطعه مرغ در 15واحد بومى دچار بیمارى شدند و عالوه بر آن، 62تن 
تخم مرغ، 81تن نهاده، 33هزار عدد کارتن و 173هزار عدد شانه تخم مرغ 

هم معدوم شده است.

اوضاع در سال 97
همانطور که امتداد گســترش آنفلوآنزا از سال 95 به ســال 96، اصفهان را 
در زمستان امســال درگیر بحران بزرگى کرد، این احتمال مى رود که سال 
97 نیز درگیرى با آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان به یکى از دلمشــغولى هاى 
عمده تولیدکنندگان و متولیان دولتى در اســتان اصفهان تبدیل شود. اما آیا 
آنها از اتفاقات سال گذشته و امسال درس گرفته اند؟ آیا برنامه هاى جدى و 
کاربردى به منظور کنترل همیشگى این  بیمارى در سال آینده اتخاذ خواهد 

شد؟   

ششم خرداد ماه بودکه انتشــار چند تصویر در رســانه هاى مجازى و سپس در 
روزنامه هاى کشور، نام اصفهان را بر سر زبان ها انداخت. در این تصاویر، سه نفر 
در شرایطى کامًال ایزوله با لباس هاى یکدست سفید و ماسک هاى مخصوص، 
در حال انتقال یک جسد به شیوه اى غیرمعمول و بسته بندى شده به اعماق زمین 
بودند. این شیوه دفن کردن یک انسان، بازتاب فراوانى در سطح کشور پیدا کرد و در 
حالى که ابتدا اصفهان به عنوان محل دفن اعالم شد اما بعد معلوم شد که این اتفاق 

در دیزیچه از توابع مبارکه در استان اصفهان رخ داده است.
آنچه بیش از همه براى مخاطبان رسانه ها مهم بود، علت این شیوه دفن کردن بود. 
در حالى که مسئوالن ارشد استان اصفهان نسبت به علت این امر سکوت کردند، 
هشتم خردادماه خبرگزارى ها نوشتند که محمدمهدى گویا، رئیس مرکز مدیریت 
بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت  با تأیید دفن یک قربانى تب کریمه کنگو داخل 
وکیوم و تابوت پالستیکى در مبارکه اصفهان گفته  دفن قربانیان این بیمارى باید 

در شرایط بهداشتى ویژه اى انجام شود.
تأیید اولین مقام رسمى مملکت درباره حمله مرگبار ویروس تب کریمه کنگو به 

استان اصفهان، تا چندین هفته بحث هاى زیادى را بین اصفهانى ها برانگیخت. این 
در حالى بود که نخستین بار سه روز پیش از اعالم این مقام عالى وزارت بهداشت، 
رئیس مرکز بهداشت شهرستان مبارکه اعالم کرده بود جوانى از اهالى شهر دیزیچه 
در اواخر اردیبهشت ماه در اثر ذبح یک گوسفند و نیش کنه از این دام به ویروس تب 
کریمه کنگو مبتال شده و باوجود انجام اقدامات درمانى، جان خود را ازدست داده 
است اما این خبر چندان جدى گرفته نشد. او همان کسى بود که در شرایط ایزوله و 

به شکل خبرسازى دفن شد.
بعد از اعالم رسمى کشته شــدن یک نفر بر اثر  تب کریمه کنگو، ارقام متفاوتى 
از کسانى که در استان اصفهان به این بیمارى مبتال شده اند مطرح شد؛ از جمله 
رسانه ها به نقل از منابع محلى خبر دادند که در چادگان، شاهین شهر و فریدونشهر 
هم نشانه هاى ابتال به این بیمارى دیده شــده است اما روز 22 خرداد ماه امسال، 
مسئول بیمارى هاى واگیردار دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به اینکه از دو 
هفته پیش تاکنون مورد مثبت جدیدى از تب کریمه کنگو در اصفهان گزارش نشده 
است، گفت: به نظر مى رسد تب کریمه کنگو در اصفهان فروکش کرده و مشکل 

خاتمه پیدا کرده است. این مقام مسئول ضمن تأیید مرگ همان یک نفر در مبارکه، 
اعالم کرد ده نفر که به دلیل مشکوك بودن به این بیمارى بسترى شده بودند، نهایتًا 

با حال عمومى خوب از بیمارستان مرخص شدند.
آمار متناقض درباره تعداد مبتالیان و همچنین تعداد کسانى که جان خود را از دست 
داده اند باعث شد تا  استاندار اصفهان روز 28 خردادماه با حضور در بین خبرنگاران 
اعالم کند: على رغم آمار ضد و نقیضى که در شبکه هاى مجازى عنوان شده است، 
آزمایش هاى طبى نشان مى دهد تاکنون چهار نفر در استان به این بیمارى مبتال 

شده اند که یک نفر فوت کرده است.
در مجموع، پرونده اى که بیش از یک ماه اصفهان را درگیر خود کرد و با اظهارات 
متضاد منابع مختلف درباره آمار مبتالیان به این بیمارى باعث سردرگمى رسانه ها 
در ارائه اطالعات صحیح شده بود، در حالى بسته شد که اگر امروز بعد از گذشت 
بیش از 9 ماه از شــیوع تب کریمه کنگو از هر خبرنگارى سئوال کنید باالخره در 
استان اصفهان چند نفر به این بیمارى مبتال شدند و از این تعداد چند نفر فوت کردند، 

شاید نتوانید به پاسخ روشنى برسید!

29فروردین 1396

وضعیت حاد بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان

بحران در میان طیور
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از جمله عواملى که ساخت یک فیلم سینمایى در شهر 
اصفهان را به اوج جنجال مى رساند، این است که در 
آن فیلم از یک هنرپیشه زن مشــهور ترك استفاده 
شود! وقتى چنین انتخابى صورت مى گیرد، آن وقت 
نتیجه کار همان مى شــود که امســال بر ســر فیلم 

«جن زیبا» آمد.
قضیه از خبرى کوتاه که روز ســوم خــرداد ماه روى 
خروجى یکى از خبرگزارى هاى کشــور قرار گرفت 
شروع شد. این خبر حاوى ســخنان تهیه کننده فیلم 
«جن زیبا» بود که مى گفت تصمیم دارد این پروژه را 

در اصفهان جلوى دوربین ببرد.
تا اینجاى کار هیچ اتفاق عجیبى نیافتاده بود و انتخاب 
لوکیشــن اصفهان توســط یک تیم فیلمسازى،چیز 
غریبى نبود چون این شــهر پیش از ایــن هم براى 
ســاخت فیلم هاى دیگر نامزد شده بود و اتفاقًا در این 
راه سربلند هم بود اما غافل از اینکه این بار قضیه کمى 

فرق مى کرد.
از ســوم خرداد به بعد خبر چندانى درباره ساخت این 
فیلم به بیــرون درز نکرد اال شــایعاتى که برحضور 
قطعى بازیگران ترك در این پروژه تأکید مى کرد. 18 
مهرماه تهیه کننده «جن زیبا» مصاحبه کرد و به این  
شایعات پاسخ داد: «اینکه بخواهیم از بازیگر ترك در 
این فیلم اســتفاده کنیم واقعًا همه چیز در حد ایده بود 
نه واقعیت. هیچ چیزى هم قطعى نیست به خصوص 
اینکه بخواهیم آن را با این جدیتى که برخى گفته اند، 

رسانه اى هم بکنیم.» 
ولى واقعیت این است که آقاى تهیه کننده، در هنگام 
این گفتگو خوب مى دانســت که قرار است از بازیگر 
(و نه بازیگــران) ترك براى حضــور در «جن زیبا» 
اســتفاده شــود اما چیزى نگفت چرا که واقف بود در 
صورت نام بردن از بازیگر پرحاشــیه اى که براى این 

فیلم انتخاب شده، چه جنجالى به پا خواهد شد.
یک هفته بعد (26 مهر ماه) صفحه اینستاگرام «نورگل 
یشیل چاى» بازیگر و مدل مشهور ترك با تصاویرى 
از هتل عباســى اصفهان به روز شــد و او خبر داد به 
اصفهان آمده اســت. نورگل همچنین نوشت که قرار 

اســت در فیلم «جن زیبا» کاراکترى به نام «دالرام» 
را بازى کند کــه از ابتداى تولد ناشــنوا بوده و قدرت 
صحبت نداشــته اســت. این خبر در ابتدا با سکوت 
دست اندرکاران فیلم روبه رو شــد اما حضور یکى از 
معروف ترین هنرپیشــه هاى زن ترکیه در اصفهان 
چیزى نبود که بشود آن را براى مدت طوالنى مخفى 
کرد به خصوص که نورگل در فضاى مجازى هم فعال 

بود و ظاهراً از اصفهان هم خوشش آمده بود!
ششــم آبان تهیه کننده فیلم «جن زیبا» سکوتش را 
شکست و با به روز کردن صفحه اینستاگرام خود، این 
خبر را تأیید کرد:« االن مى توانم با افتخار اعالم کنم 
که بازیگران اصلى این فیلم نورگل یشیل چاى و فرهاد 
اصالنى هســتند.» همزمان نخستین تصاویر از فیلم 
ســینمایى «جن زیبا» به کارگردانى بایرام فضلى و با 
بازى نورگل یشیل چاى در فضاى مجازى منتشر شد.

نورگل مجموعًا تــا 16 آبان مــاه در اصفهان مقابل 
دوربین رفت و در ســکانس هایى که دشوار توصیف 
شــد بازى کرد. خود او اما از حضور در شهر اصفهان 
و بــازى در یــک فیلــم ایرانــى ابراز خوشــحالى 
کرد آنقــدر که خــودش را طرفدار ســینماى ایران 

خواند.
حضور نورگل در اصفهان شــایعاتى را هم به همراه 
آورد از جمله اینکه گفته شد این زن سرشناس ترك در 
اصفهان به ضرب گلوله به قتل رسیده است که البته 
خبر مزبور کذب بود و متقابًال اعالم شد نورگل صحیح 
و سالم است و مى خواهد بعد از دیدن آثار تاریخى، به 
ترکیه بازگردد. چند روز بعد هم خود خانم نورگل یشیل 
چاى با انتشار عکسى از خودش در اصفهان پاییزى، 
نوشــت که «زندگى در جریان است» و اصفهان هم 

زیباست.
این موضوع اما در مقابل جنجالى که براى حضور این 
بازیگر زن در اصفهان در راه بود، تقریباً هیچ مى نمود.

بیست و هفتم آبان ماه برنامه خبرى20:30 تلویزیون 
گزارشى از حضور این بازیگر معروف در اصفهان پخش 
کرد و خبر داد که وزارت ارشــاد خواستار فیلمبردارى 
دوباره بخش هایى از فیلم شده که نورگل در آنها نقش 

داشته است. گزارشــگر 20:30 گفت که بازى نورگل 
یشــیل چاى باید با حضور بازیگران ایرانى جایگزین 
شود. 20:30 همچنین نورگل را بازیگرى دانست که 
تصاویرش غیرقابل پخش است اما حاال که به ایران 
آمده، چادر سر کرده، مقابل دوربین رفته و فیلم هم قرار 
است در جشنواره فجر رونمایى شود.گزارش تلویزیون 
از تولید «جن زیبا» همزمان شــد با اعتراض بعضى 
نمایندگان مجلس به همین موضوع تا کار باال بگیرد. 
تهیه کننده فیلم بالفاصله به این اعتراضات واکنش 
نشان داد. او گفت که وزارت ارشــاد کامًال در جریان 
حضور نورگل یشــیل چاى در اصفهان بوده، امکان 
فیلمبردارى مجدد هم غیر ممکن است چون این فیلم 
مطابق یک قرارداد با سرمایه گذارى مشترك ایران 

و ترکیه ساخته شده است و بنابراین نمى شود بازیگر 
اصلى آن را حذف کرد. بــه گفته این تهیه کننده، قرار 
بوده فیلم به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر هم تحویل 

داده شود.
«جن زیبا» البته هیچ وقت به جشنواره نرسید و معلوم 
هم نشد وزارت ارشاد از دســت اندرکاران آن خواسته 
قید جشنواره را بزنند یا موضوع همان بود که اسفندماه 
اعالم شد: «کارهاى فنى فیلم هنوز ادامه دارد». هرچه 
بود اما یک چیز مشخص شد و آن هم اینکه زمان اکران 
«جن زیبا» به تابستان سال آینده و بعد از برگزارى جام 
جهانى موکول شده است.حاال باید منتظر ماند و دید 
آیا تصویر بزرگ «نورگل یشیل چاى» آن هم با چادر 
مشکى بر سردر سینماهاى ایران به نمایش در مى آید ؟

اصفهان معموًال مقصد جذابى براى شخصیت هاى خاص هنرى نیست اما امسال به 
همت کانون عکس سینماى جوان اصفهان، سه نفر از برجسته ترین شخصیت هاى 
هنرى ایران که از دهه 40 به این سو همواره در اوج بوده اند، به این شهر آمدند و در 

جمع طرفدارانشان سخنرانى کردند. 

مانده از نسل روشنفکران
13 اردیبهشت ماه ســال جارى، آیدین آغداشلو در نشست تخصصى هنر معاصر در 
اصفهان که به همت کانون عکس انجمن سینماى جوانان این شهر برگزار شد، شرکت 
کرد و در جمع عالقه مندانش از فرهنگ گفت و از هنر و البته از اصفهان: «اصفهان 
شهر فرهنگى بزرگى است. تعدادى از بهترین دوستان من در اصفهان کار کردند و 
زیستند و باعث افتخار من بودند و تک تک هم رفتند یا مهاجرت کردند یا درگذشتند. 
این رابطه همیشــه با اصفهان برقرار بود. دوران نوجوانى که با اتوبوس به اصفهان 
مى آمدم  سعى مى کردم آجر به آجرش را بشناسم و نشد و نمى شود، شاید فقط مرحوم 

پیرنیا مى توانست این کار را بکند، در توان من و امثال من نبوده و نیست.»

آغداشلو، نقاش، نویسنده و منتقد معروفى است. تابلوهاى او با قیمت هاى میلیونى 
دست به دست مى شود و نوشــته هایش با دقت مورد ارزیابى قرار مى گیرد. آیدین 
آغداشلو از جمله کسانى اســت که هر کجا برود و هرچه بگوید، در محافل رسانه اى 
و فرهنگى پیگیرى مى شود. حضور این هنرمند نوگرا که یکى از معدود بازماندگان 
غول هاى دهه 40 فرهنگ و هنر این سرزمین است، آن هم در آستانه 80 سالگى در 

اصفهان غنیمتى بود که به این راحتى ها به دست نمى آید. 

هنوز فرمان به دست
دومین مهمان مطرح اصفهان در سال 96، بهمن فرمان آرا، کارگردان مشهور و خالق 
آثار ماندگارى مثل «شازده احتجاب»، «بوى کافور، عطر یاس» و «خانه اى روى آب» 
بود که باز هم به دعوت کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان دربیست وچهارم 

خرداد ماه  به این شهر سفر کرد و از سال ها فعالیتش در سینماى ایران سخن گفت. 
فرمان آرا در بیان خاطراتش از دوران فیلمســازى خود گفت که براى ساخت فیلم 
«شازده احتجاب» به اصفهان آمده و به جز صحنه هاى کالسکه سوارى آن، که در 

تهران اجرا و ضبط شد، مابقى فیلم را در خانه اى با چند اتاق کوچک در نزدیکى دروازه 
دولت ساخته است. 

این فیلمســاز معتبر هم از بازماندگان همان غول هاى فرهنگى این سرزمین است 
که امروز بسیارى از آنها رخ در نقاب خاك کشیده اند و آنها که مانده اند مانند آیدین 

آغداشلو و بهمن فرمان آرا، در حال سپرى کردن دوران سالمندى شان هستند.

شمس هم آمد
اما سومین شخصیت بنام عرصه فرهنگ ایران که امسال بار سفر به اصفهان بست و 
روزى را در این شهر فرهنگ پرور با دوستدارانش گذراند، محمد شمس لنگرودى بود 
که اول شهریور ماه به سالن نگارستان امام خمینى (ره) اصفهان رفت، سخنرانى کرد 
و در جشن امضاى آثارش شرکت کرد. شمس لنگرودى، شاعر، پژوهشگر، بازیگر و 

مورخ ادبى است اگرچه او را در آستانه 70 سالگى بیشتر با اشعارش به یاد مى آورند. 
شمس لنگرودى نیز به دعوت کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان به این 
شهر آمد و موضوع سخنرانى اش را به هنر اختصاص داد. از جلسه سخنرانى این شاعر 

معروف هم مثل دو شخصیت دیگر استقبال مناسبى به عمل آمد.

چند ساعت خوشبختى
حرف هاى یک نقاش، یک فیلمساز و یک شــاعر مى تواند هم دلچسب باشد و هم 
دلزدگى به وجود بیاورد؛ هم اداى روشنفکرمآبى باشــد و هم نشانه پز فرهنگى. اما 
حرف هاى بعضى نقاش ها، بعضى فیلمسازها و بعضى شاعرها نه به قصد خودنمایى 
است و نه از سر دل سیرى فرهنگى(!) بلکه هر واژه و هر جمله اش وزن دارد و پشت 
آن، نتیجه یک عمر تالش فرهنگى نهفته اســت. براى همین اســت که از تعداد 
مستمعان اینها هیچ وقت کاسته نمى شــود چون همیشه چیزى براى یادگرفتن در 
جلسات سخنرانى شــان وجود دارد. امســال و به همت تعدادى جوان فعال در یک 
کانون فرهنگــى در اصفهان، یک نقاش، یک فیلمســاز و یک شــاعر معتبر براى 
ساعاتى به این شهر آمدند، جلساتى برپا کردند، حرف هایى زدند و رفتند در حالى که 
بسیار بیشتر از آنچه حتى بانیان جلســات فکر مى کردند، بر وزن فرهنگى اصفهان

 افزودند.    

13 اردیبهشت 1396
سفر 3 چهره مهم فرهنگى به اصفهان

غول ها 
در نصف جهان

26 مهر 1396

حضور جنجالى ستاره سینماى ترکیه در اصفهان  

جنى که خبرساز شد

5 تیر 1396
آتش سوزى در بخشى از پاالیشگاه اصفهان

مصدوم شدن
 11  نفر یا 100 نفر؟!

یکى از مهمترین و خبرسازترین آتش سوزى هاى اصفهان در سال 96، بامداد پنجم 
تیر ماه در قسمتى از پاالیشــگاه اصفهان رخ داد و بالفاصله به یکى از خبرهاى مهم 
رسانه هاى بین المللى تبدیل شــد. خبرگزارى «آناتولى» ترکیه از استانبول گزارش 
داد که «بر اثر حریق گسترده در پاالیشگاه اصفهان حدود صد نفر از کارگران شرکت 
طراحى و ساختمان نفت ایران دچار مصدومیت شــدید با گازهاى حاصل از سوختن 
گوگرد شده اند». این خبرگزارى نوشــت که «مصدومان حادثه مذکور به دلیل کمبود 
امکانات درمانى در این منطقه به بیمارستان شاهین شهر منتقل شده اند». «یورو نیوز» 
دیگر رسانه خارجى نیز ضمن پوشــش خبر آتش سوزى پاالیشگاه اصفهان نوشت: 
«گزارش ها حاکى از آن اســت که به علت وجود نداشتن امکانات اورژانس در منطقه، 
تعدادى آمبوالنس از مجتمع هاى صنعتى همجوار پاالیشگاه براى کمک به مصدومان 

به محل رفتند.» 
عالوه بر رســانه هاى بین المللى، خبرگزارى هاى داخلى نیز از ظهر روز پنجم تیرماه 
به انعکاس خبر «آتش گرفتن انبار گوگرد پاالیشــگاه اصفهان» پرداختند و فضاهاى 
مجازى و کانال هاى اطالع رسانى هم مملو از خبر درباره مصدومیت صد کارگر بر اثر 

این آتش سوزى شد.
جالب اما این بود که چند ساعت بعد، آتش نشــانى و اورژانس اصفهان بروز هر گونه 
حادثه حریق در انبار گوگرد پاالیشــگاه اصفهان را تکذیــب و اعالم کردند که هیچ 
درخواست امدادخواهى از جانب پاالیشــگاه اصفهان به این واحدها نرسیده است. 
روابط عمومى پاالیشــگاه اصفهان هم ضمن تکذیب وقوع آتش سوزى گسترده در 
این واحد تولیدى و مصدومیت یکصد کارگر اعالم کرد که اصل ماجرا به محوطه اى در 
پاالیشگاه برمى گردد که در آنجا گوگرد تولیدى، جمع آورى شده و بعد از آن توسط لودر 
بارگیرى مى شود. در این روز با توجه به گرماى شدید هوا و بر اثر اصطکاك بیل لودر با 
زمین، مقدارى از گوگردها شعله ور مى شود که به گفته این روابط عمومى، بالفاصله با 
حضور به موقع عوامل آتش نشانى شرکت، این «آتش سوزى جزئى» ظرف ده دقیقه 
مهار مى شود. اما با توجه به وزش باد نسبتاً شدید در آن زمان، دود و غبار حاصل از این 
«آتش سوزى جزئى»، به سمت کارگرانى که در فاصله حدود 80 مترى محل مشغول کار 
بودند منتقل مى شود که بر اثر استنشاق این دود و بخارات، 11 نفر از کارگران مذکور 
دچار سوزش چشم و گلو مى شوند. به گفته روابط عمومى پاالیشگاه اصفهان، با انتقال 
سریع مصدومین به بهدارى پاالیشگاه و استفاده از ماسک اکسیژن آنها بهبود یافته و 
به محل کار خود برمى گردند. این روابط عمومى همچنین اعالم کرد که با توجه به اقدام 
سریع براى خاموش کردن حریق، آتش به تأسیسات نفتى سرایت نکرد و خسارتى 

هم ایجاد نشده است.
روابط عمومى پاالیشگاه اصفهان با گالیه شدید از آنچه «انعکاس نادرست و اغراق آمیز 
یک حادثه جزئى و طبیعى در صنعت نفت» خواند، به کار یک «رسانه خاص» در گسترش 
این خبر اشاره کرد که منبع خبرى دیگر رسانه ها اعم از مکتوب و تصویرى به خصوص 
شبکه خبر سیما شدند. روابط عمومى این واحد تولیدى تأکید کرد که این حرکت براى 
ساعاتى موجب تشــویش اذهان عمومى و ایجاد موجى از نگرانى در سطح جامعه و 
همچنین خانواده هاى کارگران این شرکت شد و از سوى دیگر خوراك تبلیغاتى مناسبى 

را براى رسانه هاى خارجى و از همه مهمتر رسانه هاى معاند ایجاد کرد.



13133187 سال چهاردهمیک شنبه   27 اسفند  ماه   1396 سالنامه سالنامه 9696

حمله به روحانــى یــک کاروان اصفهانى در حین 
مراســم حج آنقدر مهم بود کــه بالفاصله به یک 
خبر مهــم تبدیل شــود. ایــن اتفاق غــروب روز 
چهارشــنبه 15 شــهریور و در حالى اتفاق افتاد که 
حجت االسالم والمســلمین حسین اســماعیلى، 
روحانى کاروان شماره 13005 اصفهان درحال تردد 
به سمت هتل محل اقامت خود بود. ضاربان پس از 
مجروح کردن وى از ناحیه کتف و پهلو با استفاده از 
یک دستگاه موتورسیکلت از محل حادثه گریختند. 
گفته شــد ســه نفر مظنون در ارتباط با این حادثه 

بازداشت شدند.
رخ دادن این اتفاق در اوج بحران سیاسى میان ایران 
و عربستان و در حالى که بیش از 86 هزار ایرانى حاضر 
در عربستان، مناسک حج را به پایان رسانده و آماده 
بازگشت به ایران بودند، باعث حساسیت زیادى، هم 
در ایران و هم در عربســتان شد. این اما در حالى بود 
که هر دو کشور ترجیح دادند این حادثه را بیش از حد 

بزرگ نکنند و از آن بگذرند.
ســهمیه امســال اصفهان براى حضور در مناسک 
 حج مجموعًا 5750 نفر بود. این در حالى اســت که 
ابتداى سال احتمال داده مى شد این ظرفیت تحت 
تأثیر تنش هاى موجود در روابط ایران و عربستان و 
نیز بعضى کمپین هاى خاص که در فضاى مجازى 
ایجاد شده بود، تکمیل نشود. اما مدیرکل حج و زیارت 
استان در روزهاى منتهى به اعزام حجاج اصفهانى 
به مراســم حج چندین بار اعالم کــرد که ظرفیت 
کاروان ها تکمیل شــده و هیچ زائــرى از حج تمتع 

انصراف نداده است.  
در مجموع، حج امسال چه براى زائران اصفهانى و چه 
براى زائران دیگر استان ها، یک مراسم آرام، بدون 

ایجاد تشنج و توأم با احترام متقابل بود. 

آخرین روزهاى مهرماه امسال اتفاقى در شهر اصفهان افتاد که هنوز 
هم در محافل رسمى و غیر رســمى از آن یاد مى شود. این اتفاق به 
نمادى از شیوه زندگِى بخشى از نوجوانان امروز تبدیل شد و رسانه ها 
و افکار عمومى سراسر کشور را چنان متأثر از خود کرد که بعید است 

به این زودى ها از حافظه بلندمدت کسى پاك شود.
ظهر روز 29 مهرماه هم مثل همه روزهاى دیگر سال، زندگى در شهر 
جریان داشت. هزاران نفر در حال تردد در خیابان ها بودند تا زودتر به 
خانه هایشان برســند و ظهر را در کنار خانواده بگذرانند. اما براى دو 
دختر پانزده شانزده ساله اول دبیرستانى با تیپ امروزى چنین چیزى 
معنا و مفهومى نداشت. آنها در حال رفتن به سمت پل چمران بودند تا 

نیتى را که قبًال درباره اش با هم حرف زده بودند عملى کنند. 
«همه مغازه دارهــاى کنار پل، "نیلوفــر" و "ع" را دیده انــد؛ از کنار 
مغازه هاى آنها رد شــده اند و رفته اند روى پل، از نرده ها رفته اند آن 
طرف، "ع" خودش را پایین انداخته، اما "نیلوفر" ترســیده، برگشــته 
آن طرف نرده، اما دوباره از نرده ها رد شده، پایین را نگاه کرده جوى 
خون زیر سر "ع" را دیده، اما به فاصله چند دقیقه بعد خودش را پایین 

انداخته است!»
تا اینجاى کار حادثه خودکشــى این دو دختر اگر چه افکار عمومى را 
تحت تأثیر قرار داده بود اما چیز جدید در آن دیده نمى شد چه، پیش 
از این چند خودکشى دیگر هم از روى این پل انجام شده و بعد از چند 
روز هم از اذهان پاك شده بود. اما اظهارنظر فرمانده جدید انتظامى 
اصفهان که یکى دو روز بعد از این حادثه در رســانه ها منتشــر شد، 
پرونده را به سمت دیگرى سوق داد: «پس از بررسى شواهد مشخص 
شد دو دختر 15 و 16 ساله تحت تأثیر بازى نهنگ آبى بوده اند و پیش 
از اقدام به خودکشى در یک دستگاه ضبط صوت ضمن خداحافظى 
با خانواده شان، علت پرتاب همزمان خود را از روى پل روگذر، انجام 

بازى آنالین "نهنگ آبى" در فضاى مجازى عنوان کرده اند.»
نهنگ آبى نام یک بازى آنالین است که گفته مى شود آخرین مرحله 
آن به خودکشى کسى منتهى مى شــود که در حال انجام این بازى 
است. تا پیش از خودکشى این دو نفر، خبرها و نظرهاى فراوانى درباره 
بازى نهنگ آبى ورد زبان ها بود و در واقع همزمانى این اتفاق با انتشار 
هرروزه ویژگى هاى بازى نهنگ آبى باعث شد تا خبر خودکشى دو 

دختر نوجوان به شدت مورد توجه قرار بگیرد.
جالب آنکه ســایر مقامات اصفهان و از جمله دیگر رؤســاى پلیس، 
ارتباط میان ایــن دو موضوع را تأیید نکردند امــا اظهار نظر فرمانده 
انتظامى اســتان کار خودش را کرد و خبر خودکشى دو دختر نوجوان 

به صدر اخبار جنجالى ایران آمد. در همین حین گفته شد که یکى از 
این دو دختر به نام نیلوفر از حادثه خودکشــى جان ســالم به دربرده 
و بى هوش در بیمارســتان بسترى اســت تا این هم دلیل دیگرى 
براى پیگیرى پرونده توسط افکار عمومى شــود. همه منتظر بودند 
نیلوفر به هوش بیاید و بگوید چرا همراه با دوســتش تصمیم به این 
کار گرفته اند. روابط عمومى علوم پزشکى اصفهان اعالم کرد: «یکى 
از دختران حادثه به محض برخورد با زمین هوشیارى خود را از دست 
داده و به کماى عمیق رفت و در همان ســاعات اولیه در بیمارستان 
غرضى به علت شدت ضربه وارده و عدم هوشــیارى جان خود را از 
دست داد. دختر دیگر هم با شکستگى هاى متعدد استخوانى روبه رو 

شد و به بیمارستان امین منتقل شد.»
روزنامه ها و سایت ها مملو از گزارش و خبر درباره خودکشى این دو 
دختر نوجوان شد. بسیارى از این رسانه ها فرصت را غنیمت شمرده و 
با خطرناك توصیف کردن بازى هاى آنالین، مضرات فضاى مجازى 
را یادآور شدند. این در حالى بود که به جز همان یک اظهار نظر فرمانده 
انتظامى اصفهان، هنوز هیچ مقام دیگرى ارتباط بین بازى نهنگ آبى 

با خودکشى دو دختر را تأیید نکرده بود.
در همین اثنــا روز دوم آبان مــاه، خبر به هوش آمــدن نیلوفر روى 
خروجى خبرگزارى ها قرار گرفت. حاال همه مى خواستند بدانند این 
دختر  نوجوان درباره خودکشى خودش و دوستش و اینکه چرا دست 
به این کار زده اند چه خواهد گفت. روزنامه ایران روز چهارم آبان ماه 
نوشت که نیلوفر در اولین اظهار نظر بعد از به هوش آمدنش گفته است 
نمى خواسته خودکشى کند بلکه تصمیم داشته براى نجات دوستش 
اقدام کند که به پایین افتاده است. گفته هاى نیلوفر البته با اظهارات 

شاهدان عینى کامًال مغایرت داشت.
در حالى که بحث وگفتگو درباره اقدام به خودکشى این دو نفر همچنان 
ادامه داشت اما برد خبرى آن به تدریج در حال کمرنگ شدن بود، به 
یکباره انتشــار یک فیلم در فضاى مجازى دوباره حادثه پل چمران 
اصفهان را به صدر اخبار جنجالى ایران باز گرداند. این فیلم که قریب 
یک هفته بعد از حادثه منتشــر شــد، این دو دختر نوجوان را در حال 
ضبط ویدئویى نشــان مى داد که به قول روزنامه جام جم، «وصیت 
تصویرى» این دو نفر بود: «حاال خیلى ها خواســته یا ناخواسته این 
فیلم را دیده اند، وصیت تصویرى این دو دختر نوجوان، سه روز است 
که کانال هاى تلگرامى، اینســتاگرام و دنیاى مجازى را قرق کرده؛ 
فیلمى کوتاه که نقش اولش هر دو دخترى هستند که چند روز پیش 
بین زندگى و مرگ، مرگ را انتخاب کردند. نوجوان هایى که در این 

فیلم با آب و تاب، با لبى خندان و چشــم هایى پر از شیطنت، به همه 
آنهایى که بعد از مرگشان قرار است این فیلم را ببیند، سالم مى کنند. 
تماشاى این فیلم شــوکه کننده اســت، خیلى ها با ناباورى لحظات 
خداحافظى دو دختر دهه هشتادى را از دنیا تماشا کرده اند؛ لحظاتى 
که آنها نزدیکانشان را خطاب قرار مى دهند و خودشان را آرام و آهسته 
مى رسانند به بلندترین ارتفاعى که براى خودکشى به ذهنشان آمده 
یعنى پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملى، هیچ دلیلى 
نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمانشان کند براى رفتن. اینکه 
قدم هایشان آهسته تر شود و پاهایشان سنگین تر و تردید کنند حتى 

چند لحظه براى استقبال از مرگ.»

این فیلم باور نکردنى، گره اى کور بر پرونده خودکشــى دو دختر زد 
و داســتان نهنگ آبى را به کل از این پرونده بیرون برد. از روزى که 
این فیلم منتشر شده تا همین امروز، یک جور ناباورى در میان جامعه 
شناسان و روانشناسان رسوخ کرده که واقعًا چطور مى شود دو دختر 
نوجوان با لب خندان و روى گشاده و طنازى، خود را به آغوش مرگ 
بیاندازند. براى این سئوال هنوز کسى پاسخ قانع کننده اى پیدا نکرده 
اال اینکه بگویند دهه هشــتادى ها در بحران زندگى مى کنند! کاش 
الاقل نیلوفر در این بــاره حرفى مى زد اما از او هــم بعد از به هوش 
آمدنش هیچ خبرى نیست و کسى نمى داند با چه حال جسمى و روحى 

زندگى مى کند یا در حال انجام چه کارى است.      
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خودکشى 2 دختر نوجوان از روى پل چمران

استقبال از مرگ با طنازى و خنده

15 شهریور1396

حمله به روحانى اصفهانى در مراسم حج

حادثه اى که مدیریت شد
17مهر1396

خودکشى در دادسراى اصفهان

بخاطر بى عدالتى؟
ظهر روز 17 مهرماه، جوانى حدوداً 30 ســاله خود را از طبقه 
چهارم دادسراى کهندژ به پایین پرت کرد. مأموران اورژانس 
بالفاصله او را که مجروح شده بود به بیمارستان منتقل کردند 
تا تحت معالجه قرار بگیرد. یک روز بعد، رئیس کل دادگسترى 
کل استان اصفهان گفت که متهم براى انجام مراحل تحقیقات 
مقدماتى و رســیدگى به پرونده خودش در دادســراى ناحیه 

4کهندژ اصفهان حاضر شده بود که دست به این اقدام زد. 
تا اینجا، حادثه خودکشى در دادســراى اصفهان یک اتفاق 
معمولى از این دســت حوادث تلقى مى شــد و به تدریج در 
حال فراموش شــدن بود که بعد از ظهر سه شــنبه دوم آبان 
ماه، فیلمى در فضاى مجازى منتشــر شــد که جوانى را بر 
روى زمین نشــان مــى داد و در آن به نقل از کســى که پدر 
او خوانده شــده بود، خبر از خودکشــى وى بــه دلیل آنچه 
«بى عدالتــى دادگاه» عنــوان مــى کــرد داده بــود. این 
جوان همان کســى بود کــه دو هفتــه قبل از انتشــار این 
فیلم، در دادســراى کهندژ اقدام به خودکشــى کرد. به این 
ترتیب پرونــده جــوان 30 ســاله وارد فاز تــازه اى شــد. در این فیلــم نام جــوان، «محمــد» و دلیــل خودکشــى، «اعتراض بــه بى عدالتــى دادگاه 
و فشــارهاى روحــى ناشــى از تصادف بــا خــودروى مدیــر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان اصفهــان و برخــورد نامناســب بــا وى» اعالم

 شد.
این اتهام بالفاصله از جانب مدیرکل ارشــاد و همچنین مدیر کل دادگسترى تکذیب شــد. مدیر کل ارشــاد در این باره گفت: «حدود یک ماه و نیم پیش مرد 
موتورسوارى که تبعه ایران هم نبود به ماشین اداره ارشاد زد و بعد هم فرار کرد، بنده حتى در ماشین هم نبودم، تنها ماشین متعلق به ارشاد بوده است. حتى بعد از 
این اتفاق او را به بیمارستان مى رسانند تا مداوا کنند اما از آنجا هم فرار مى کند و ما از او بى خبریم. هیچ دادگاه و شکایتى هم در کار نبود و با وجود آنکه راکب موتور 

هم مقصر بود کلیه خسارت به عهده ارشاد افتاد.»
مدیرکل دادگسترى هم با رد محتواى فیلمى که در فضاى مجازى منتشر شد گفت: «شایعات درگیرى فردى با مدیر کل ارشاد و بى عدالتى دادگاه در فضاى مجازى 
را تکذیب مى کنم، رسیدگى به این پرونده در دادسرا تازه آغاز شــده بود که این فرد اقدام به خودکشى کرد. مدیرکل ارشاد شاکى این فرد نبوده و این موضوع نیز 
تکذیب مى شود. این فرد وقتى در سالن انتظار با فردى که پرونده مهم دیگرى که جنبه جزایى فوق العاده مهم داشته و شاکى خصوصى آن براى شکایت مراجعه 
کرده بود، مواجه مى شود تصمیم آنى گرفته و خود را به پایین پرتاب مى کند. پرونده به صورت ویژه مورد پیگیرى قرار گرفته است و یک نفر از معاونان دادستان 

مسئول پیگیرى حادثه شده  و تقصیر و کوتاهى از ناحیه دستگاه قضائى دیده نشده است.»

,,

ظهر روز 29 
مهرماه هم مثل 
همه روزهاى 
دیگر سال، زندگى 
در شهر جریان 
داشت. هزاران 
نفر در حال تردد 
در خیابان ها 
بودند تا زودتر 
به خانه هایشان 
برسند و ظهر را 
در کنار خانواده 
بگذرانند. اما براى 
دو دختر پانزده 
شانزده ساله 
اول دبیرستانى 
با تیپ امروزى 
چنین چیزى معنا و 
مفهومى نداشت
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انگار قرار نیست داستان عجیب و غریب و کشدار تولید 
ریل ملى در شــرکت ذوب آهن اصفهان به سرانجامى 
برسد. این موضوع امســال به وفور مورد ارزیابى قرار 
گرفت اگرچه کسى براى حل این معما راهکار مشخصى 

ارائه نکرد.
تیرماه 1393 بود کــه تفاهمنامه تولیــد ریل ملى در 
ذوب آهن اصفهــان بــه امضــاى وزراى «صنعت، 
معدن و تجــارت»، «تعاون، کار و رفــاه اجتماعى» و 
«راه و شهرسازى»، رســید. این ســه وزیر به منظور 
محقق کردن یکــى از مهمترین برنامــه هاى دولت 
اول روحانى به اصفهان ســفر کردنــد و با امضاى این 
تفاهمنامه، اجازه تولید ریل ایرانى را به ذوب آهن دادند 
اما اجراى این طرح از آن ســال تا امــروز هنوز هم در 

هزارتوى اما و اگرهاى فراوان باقى مانده است. 
آن سال به دالیل مختلف تأمین ریل از خارج با مشکل 
جدى مواجه شده بود و شرکت ذوب آهن با صرف هزینه   
میلیاردى، اقدام به خرید و پیاده سازى یک خط تولید  کرد 
و امسال هم باالخره اعالم شد که تولید یک مدل خاص 
از ریل در ذوب آهن آغاز شده است منتهى مشکل آنجا 
بود که بعضى کارشناسان به کیفیت این ریل هاى داخلى 
تشکیک وارد کردند و آنها را مطابق استانداردهاى روز 

دنیا ندانستند.
البته ابتداى امســال، هم ذوب آهن و هم مقامات ارشد 
کشور درباره کیفیت و همچنین تعهد شرکت در تحویل 

محصول تولیدى در زمان مقرر اطمینان دادند آنچنان 
که اردیبهشت ماه نعمت زاده، وزیر وقت صنعت، کیفیت 
ریل هایى که قرار بود در ذوب آهن تولید شود را «بسیار 
باال» دانســت و گفت که همه تولیدات آن از ســوى 
شرکت  راه آهن خریدارى مى شود. مرداد ماه هم شرکت 
ذوب آهن اصفهان متعهد شــد تا پایان سال صد هزار 
تن ریل به وزارت راه و شهرســازى تحویل دهد. پیش 
از آن هم معاون وزیــر راه و شهرســازى گفته بود که 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهاى حمل و نقل و راه آهن 
جمهورى اسالمى ایران آمادگى دارد تمام ریل تولیدى 
ذوب آهن اصفهان را خریدارى کند. جالب آنکه همین 
وزارتخانه سال گذشته و در حالى که شرکت ذوب آهن 
در کش و قوس اجراى آزمایشــى تولید ریل ملى بود، 
قراردادى با هندى ها به امضا رســاند تا ریل مورد نیاز 

کشور را از آن کشور هم وارد کند!
این اقدام بــا اعتراض تلویحــى ذوب آهن و همچنین 
نمایندگان اصفهان در مجلس همراه شد که معتقد بودند 
دولت به رغم تعهدات اولیه با ذوب آهن براى استفاده از 
تولیدات داخلى، ترجیح مى دهد از محصوالت خارجى 
اســتفاده کند و به همین دلیل محصــوالت داخلى در 
انبارهاى ذوب آهن باقى مانده اســت. این اما در حالى 
بود که معاون وزیر راه و شهرســازى، اول آبان ماه به 

اعتراضات پاسخ گفت.
وى که در عین حــال مدیرعامل راه آهــن جمهورى 

اسالمى ایران نیز است با بیان اینکه کارخانه ذوب آهن 
از برنامه زمانبندى تولید ریلى ملى عقب است، گفت: به 
دنبال روش تأمین مالى خارجى براى تولید ریل توسط 
ذوب آهن هستیم. او گفت که مشکل اصلى ذوب آهن 
در عقب افتادن از برنامه، به مشکالت مالى این شرکت 
بر مى گردد که به همین منظور در صدد کمک گرفتن از 

منابع خارجى هستیم.
در پى این گفتگو بود که روز 19 دى ماه امسال، معاون 
فنــى و زیربنایى راه آهــن جمهورى اســالمى ایران 
اعالم کرد یک شــرکت هندى به ذوب آهن اصفهان 
معرفى شــده تا با تحویل مواد اولیه و شــمش به این 
شــرکت، ریل ملى در کشــور به تولید انبوه برسد. این 
یعنى هندى ها دوباره در کتاب داســتان تولید ریل در 
ذوب آهن، قرار است یک فصل را به خودشان اختصاص 

دهند.
از روزى که این خبر منتشر شد تا امروز، اطالع رسانى 
دیگرى درباره اجراى کامــل این طرح مهم ملى انجام 
نشده و همه در انتظارند ببینند باالخره شرکت ذوب آهن 
اصفهان توانایى محقق کــردن تعهد خود را به صورت 
کامل دارد یا نه. منتها اینکــه ذوب آهن بتواند به تعهد 
کّمى خود جامه عمل بپوشــاند یا نه، یک بحث است؛ 
یک بحث دیگر به کیفیت ریل ها مربوط خواهد شد. آیا 
وزارت راه و شهرسازى و راه آهن جمهورى اسالمى رأى 

به تأ یید این ریل ها خواهند داد؟ 

46 سال پیش در یکى از دشت هاى اســتان اصفهان کارخانه اى 
به بهره بــردارى رســید که امــروز یکــى از مهمتریــن و البته 
پر مسئله ترین صنایع ایران نام گرفته اســت. اهمیت این کارخانه 
آنقدر زیاد اســت که هر فراز و فرودى در روال تولیدى آن به وجود 
بیاید بالفاصله به اتفاقى مهم در صنعت ایران تعبیر مى شــود. اگر 
حال این کارخانه بزرگ خوب باشد و چرخ تولیداتش بچرخد، حال 
بخش مهمى از اقتصاد صنعتى کشــور نیز خــوب خواهد بود و اگر 
رکود حاکم بر بازار مثل ویروس به بدنه آن برسد، آن وقت بیمارى 
ذوب آهن اصفهان، بخش عمده اى از صنعت ایران را هم بى حال

 مى کند.
 ســال 96 براى ذوب آهن اصفهان در دو قسمت خالصه شده بود. 
یک قسمت به شش ماهه اول سال مربوط بود که خبر اوضاع خراب 
اقتصادى و حتى ورشکســتگى این مادر صنعت ایــران چند بار در 
رسانه ها منتشــر شــد و یک بخش هم به شــش ماهه دوم سال 
بر مى گردد که سیاســت امیــد دادن درباره آینــده ذوب آهن و به 
خصوص صادرات محصوالت آن به کشورهاى مختلف، در سرلوحه 

کار مدیران این شرکت قرار گرفت. 

6 ماهه اول سال
چند روزى به انتخابات ریاست جمهورى باقى مانده بود که یک خبر 

مهم مثل بمب، رسانه ها را تکان داد: «ذوب آهن در شرف ورشکستگى 
است». این خبر را براى نخستین بار حجت االسالم و المسلمین ناصر 
موسوى الرگانى، نماینده فالورجان در مجلس 16 اردیبهشت ماه در 
حالى که نزدیک دو هفته به انتخابات مانده بود رسانه اى کرد. او گفت که 
ذوب آهن با بدهى شش هزار میلیارد تومانى و عدم فروش محصوالت 
تولیدى اش  در آستانه ورشکستگى قرار گرفته است. الرگانى هشدار 
داد اگر به داد شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان نرسند، این شرکت در 

آینده نه چندان دور ورشکست خواهد شد.
این خبر بالفاصله توسط روابط عمومى ذوب آهن تکذیب و علت انتشار 
آن، به رقابت هاى انتخاباتى ربط داده شد. در اطالعیه این روابط عمومى 
ذوب آهن البته، تأیید شده بود که مشکل نقدینگى و بدهى، گریبانگیر 
ذوب آهن شده است اما در همین حال، بخشى از تقصیرات به گردن 
وضعیت اقتصاد جهانى انداخته شده بود. همزمان، مدیر عامل ذوب آهن 
هم اوضاع و احوال این مادر صنعت مهم کشور را خوب توصیف کرد و 
مدیر روابط عمومى این شرکت حتى به آنجا رسید که گفت برجام باعث 

حل بسیارى از مشکالت ذوب آهن شده است.
 در مجموع، از آنچه مدیران ارشــد ذوب آهن در طول سال 96 درباره 
وضعیت این کارخانه بیان کردند مى شد اینطور استنباط کرد که آنها 
پذیرفته اند شرکت تحت قیمومیت آنها مشکل دارد اما اوًال معتقدنداز 
بیشتر این مشکالت عبور کرده و به سوددهى رسیده اند و ثانیًا براى 

پشت سرگذاشتن باقیمانده گرفتارى هایى که ذوب آهن را زمینگیر 
کرده، آنها چشــم به صادرات محصوالت شــرکت به خصوص به 
کشــورهاى مهم جهان دوخته اند تــا از این راه به جبران کســرى 
نقدینگى هایشــان فائق آیند. این دیــدگاه البته مــورد توجه همه 

کارشناسان و از جمله نمایندگان مجلس نبود.
بعد از نماینده فالورجان که نقطه نظرات صریحش درباره ورشکستگى 
قریب الوقوع ذوب آهن، جنجال خبرى گســترده اى به راه انداخت، 
حمیدرضا فوالدگر یکى از نمایندگان ذینفوذ شهر اصفهان در مجلس 
هــم در آخرین روزهاى تیرمــاه در گفتگویى تأیید کــرد که  میزان 
بدهى شرکت ذوب آهن به شــش هزار میلیارد تومان رسیده و اکثر 
این میزان بدهى هم به بانک هاســت. فوالدگر همچنین گفت که 
ذوب آهن در ســال هاى اخیر به دلیل رکود فعالیت هاى ســاخت و 
ساز، ساختمانى و پروژه هاى عمرانى سودآورى نداشته است و براى 
کم کردن مشکالت ناشــى از این امر، به صادرات محصوالت خود 
روى آورده اما صادرات نیز پاسخگوى کامل نیاز این مجموعه نبوده

 است.

6 ماهه دوم سال
آنچه فوالدگر آن را یک اقــدام نچندان مؤثر براى ســودآور کردن 
ذوب آهن خوانده اســت، براى مدیران این شــرکت یــک افتخار 

تلقى 
شــود.  مى 

اینها بــه خصوص در 
ماه هــاى پایانى ســال بارها بر 

اهمیت «صادرات» محصوالت ذوب آهن 
به این طرف و آن طرف دنیــا تأکید کردند و حتى این 

سیاست را باعث نجات شرکت دانســتند. چهارم آذرماه امسال 
معاون بازاریابى و فروش ذوب آهــن از صادرات نیمى از محصوالت 
این شرکت خبر داد و شــانزدهم دى ماه، مدیرعامل ذوب آهن اعالم 
کرد که محصوالت کارخانه تحت مدیریــت او براى اولین بار به بازار 
انگلستان هم راه پیدا کرده است. صادقى این اقدام را یک «موفقیت 
بزرگ» خواند. آقاى مدیرعامل چهارم دى ماه هم گفتگوى نســبتًا 
مفصلى با یکى از خبرگزارى هاى رسمى کشــور انجام داد و در این 
مصاحبه به سه نکته مهم اشاره کرد؛ یکى اینکه همه مشکالت فعلى 
ذوب آهن ریشه در تغییر مدیریت هاى قبلى دارد، دوم اینکه ده سال 
زمان الزم است تا بدهى هاى شرکت تسویه شود و سومین نکته هم 
همان بود که پیش از آن توسط خود او اعالم شده بود: «به مرز سوددهى 

رسیده ایم».
چند روز بعد از این گفتگو، یک شایعه مهم و البته تا حدى عجیب، در 

محافل 
دى  قتصــا ا
پیچیــد:  کشــور 
«شــرکت فــوالد مبارکه 
تصمیم دارد ســهام شرکت سهامى 
ذوب آهن را خریدارى کند». وضعیت مالى 
مطلوب فوالد مبارکه باعث شد این گمانه زنى قوت 
بگیرد که اوضاع خراب ذوب آهن اصفهان، مســئوالن ارشد 
کشــور را به صرافت انداخته تا  قید وعده هاى مدیــران آن درباره 
بهتر شدن اوضاع را بزنند و از فوالدمبارکه بخواهند براى حل و فصل 
موضوع، پا پیش بگذارد. مدیرعامل فوالد مبارکه البته این شــایعه را 
تکذیب کرد و گفت که هیچ برنامه اى براى خرید سهام ذوب آهن وجود 
ندارد اما کیست که نداند وعده ده ساله پاك کردن بدهى عظیم شرکت 
ذوب آهن اصفهان، چیزى نیست که خوش آیند مسئوالن باالدستى 
باشــد. آنها نمى توانند تحمل کنند یکى از مهمترین و قدیمى ترین 
کارخانه هاى خاورمیانه، درست در آستانه 50 ساله شدن به اضمحالل 
کامل برسد. از طرفى سرنوشت هزاران کارگر و هزاران بازنشسته اى
 که همچنان بــراى گرفتن حقوق هایشــان بایــد در تجمعات گاه 
غیرمسالمت آمیز شرکت کنند، دغدغه اى نیست که یک وزیر یا یک 

رئیس جمهور به راحتى از آن بگذرد.

16 اردیبهشت 1396

شایعه ورشکست شدن ذوب آهن و فراز و فرودهاى بعدى 

شرکت  مضمحل یا سود ده؟

اول آبان1396

تعویق اجراى طرح تولید ریل ملى در ذوب آهن

چه کسى به تعهداتش پایبند نبوده است؟

باالخره بعد از کش و قوس هاى فراوان و بعد از اینکه ســرویس هاى تاکسى 
اینترنتى در تهران وکرج توانستند حرفشان را به کرسى نشانده و در پایتخت 
و محدوده آن فعالیت کنند، روز 23 فروردین امســال اعالم شد که اپلیکیشن 
«تپســى» به عنوان اولین شرکت تاکســى هاى اینترنتى، در اصفهان قابل 
دسترسى خواهد بود. به این ترتیب اصفهان سومین شهرى شد که ساکنان آن 
مى توانستند با استفاده از نقشه یاب گوشى هاى موبایل و با حداقل هزینه، از 

یک طرف شهر به سمت دیگر آن بروند.
درست یک روز بعد از اعالم حضور تاکســى اینترنتى «تپسى» در اصفهان، 
مدیر برنامه ریزى سازمان تاکسیرانى شــهردارى اصفهان در گفتگو با یکى 
از خبرگزارى هاى نزدیک به شــهردارى، این اقدام را غیر قانونى اعالم کرد. 
اســتدالل این آقاى مدیر این بود که «فعالیت  شرکت هاى تاکسى آنالین در 
اصفهان فاقد مجوز قانونى است و مدیریت حمل و نقل شهرى در این زمینه 
هیچ تعهدى نســبت به شــهروندان ندارد». این در حالى اســت که استفاده 
کنندگان از «تپســى» معتقد بودند علــت مخالفت شــهردارى اصفهان با 
تاکسى هاى اینترنتى، فقط به لزوم کسب مجوز از این دستگاه مربوط نمى شود 
بلکه دلیل اصلى آن به کرایه هاى بسیار ارزان این تاکسى ها بر مى گردد که 
کًال باعث کسادى کار و کاسبى تاکســى هاى گردشى و آژانس هاى تاکسى 

تلفنى مى شوند.
مسئوالن «تپســى» اما در قبال انتقادات شــهردارى اصفهان سکوت کرده 
و پاسخگویى را به نشســت خبرى مدیر عامل این شرکت با حضور اصحاب 
رسانه ارجاع دادند. این نشست خبرى 26 فروردین ماه برگزار شد. مدیرعامل 
«تپســى» که از تهران به اصفهان آمده بود در بیان علت انتخاب این شهر به 
عنوان سومین شهرى که از تاکســى هاى اینترنتى استفاده مى کند گفت که 
اصفهان از نظر تصمیمات شــهرى و ترافیکى در کشور پیشرو است و حتى از 
تهران هم پا را فراتر گذاشته اســت و چون چنین تفکرى در سطح این شهر 
وجود دارد، روش هاى نوین در آن سریع تر جواب مى دهد. او همچنین گفت 

که این شــرکت تمام قوانین و مقررات را رعایت کرده و به آنها احترام خواهد 
گذاشت.  

هنوز چیزى از فعالیت «تپسى» در اصفهان نگذشته بود که گذار یک تاکسى 
اینترنتى معروف دیگر هم به اصفهان افتاد. روز ششــم اردیبهشت ماه اعالم 
شد «اسنپ» نیز رسمًا در اصفهان قابل دسترســى است. آنها از دو ماه قبل از 
این تاریخ، تبلیغات خود را آغاز کرده بودند اگرچه «تپســى» چند روز زودتر از 

رقیبش، خودش را به اصفهان رسانده بود. 
اول تیرماه هم دادستان عمومى و انقالب استان اصفهان تلویحًا فعالیت این 
دو شرکت را در اصفهان تأیید کرد تا آب سردى باشد بر پیکر آنها که مخالف 
فعالیت این قبیل اپلیکیشــن ها در اصفهان بودند. 26 تیر ماه اما رئیس پلیس 
اماکن استان اصفهان در گفتگو با یک خبرگزارى اعالم کرد که نیروى انتظامى 
فعالیت این تاکسى ها را قبول ندارد و رانندگان خودروهاى این شرکت ها  نیز 

مورد تأیید تاکسیرانى نیستند.
برخى مخالفت ها با فعالیت «اسنپ» و «تپسى» مانع استقبال گسترده مردم از 
این تاکسى ها نشد تا مخالفان به طور موقت  سکوت کنند اما برگزارى همایش 
مدیران عامل سازمان هاى تاکسیرانى کشور که آبان ماه در خمینى شهر برگزار 
شد، دوباره فرصتى را در اختیار آنها قرار داد تا یکبار دیگر مخالفتشان را نسبت 
به استفاده از تاکسى هاى اینترنتى در شهرها و از جمله در اصفهان علنى کنند. 
اما واقعیت این است که تاکسى هاى اینترنتى آنقدر در میان مردم محبوبیت 
دارد که بعید است حامیان تاکسى هاى گردشى و یا آژانس هاى تاکسى تلفنى 
بتوانند براى از میدان به در کردن این رقباى قدرتمند در شهر بزرگ اصفهان 
اقدام مؤثرى انجام دهند. شــاید هم به همین دلیل بود کــه بعد از همه این 
کش و قوس ها، اعالم شد سازمان تاکسیرانى شهردارى اصفهان نیز به همراه 
جمعى از شرکت هاى حمل و نقل موجود در این شهر، تاکسى آنالینى تحت 
عنوان «اسپین» را راه اندازى کرده اند؛ تاکســى آنالینى که البته در سایه دو 

رقیب قدرتمند اسنپ و تپسى، هیچ فضایى براى عرض اندام ندارد.  

23 فروردین 1396

آغاز رسمى فعالیت 
اولین تاکسى اینترنتى

 در اصفهان

ما آمدیم!
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اگرچه گفته اند و همه هم مى دانیم که وضعیــت کارخانه ها و واحدهاى 
تولیدى در اصفهان چندان مناســب نیســت و بعضى از آنها حتى به مرز 
ورشکستگى هم رســیده اند، اما داســتان پلى اکریل از بســیارى از این 

کارخانه ها غم انگیزتر است.
شــرکت پلى اکریل اصفهان یکى از قدیمى ترین شرکت هاى تولیدى در 
ایران است. اگر فقط همین را بدانید که این کارخانه تولیدکننده نخ و الیاف 
پلى استر، از سال 1353 که سنگ بناى آن گذاشته شد تا امروز، صنعت نساجى 
ایران را سرپا نگه داشته است، آن وقت حتماً شما هم تأیید مى کنید روزگار 
سیاهى که این تولیدکننده پیر در حال گذراندن آن مى باشد، حقیقتاً غم انگیز 
و ناراحت کننده است. پلى اکریل که مالکیت آن 100 درصد خصوصى شده،  
طى سال هاى اخیر با مشکل تأمین مواد اولیه، نقدینگى و فرسودگى خطوط 
تولید روبه رو بوده و همین عوامل، به تدریج کار این شرکت را به جایى رسانده 
است که  در برخى مقاطع ســال هاى 1395و 1396، پیشاپیش از دو هزار 
کارگر آن خواسته شد براى تأمین نیازهاى روزانه شان به فکر بیمه بیکارى 
باشند! در مقطعى هم شایعه تعطیلى کامل پلى اکریل در رسانه ها و محافل 

اقتصادى منتشر شد. 
امسال بارها و بارها گفته شد که دولت قرار است در دو مرحله با اختصاص 
20 میلیارد تومان کمک بالعوض و 20 میلیارد تومان تسهیالت، به فریاد 
این کارخانه قدیمى برسد و البته بارها و بارها هم از دولت خواسته شد هر چه 
سریع تر به این قول خود عمل کند تا صداى چرخ هاى  قدیمى ترین حامى 
صنعت نساجى ایران براى همیشه خاموش نشود اما این کمک ها هر بار به 
دلیلى عقب افتاد تا  باالخره در ماه هاى نیمه دوم امسال، دولت این صداها را 

شنید و پلى اکریل را از ایام کابوس وار ابتداى سال رهایى بخشید.
در مجموع کرکره هاى پلى اکریل از بهمن 95 پایین کشیده شد اما داستان 
پرغصه این کارخانه منحصر به فرد در سال 96 به فصل هاى دیگر هم رسید.

  2727 فروردین  فروردین 9696:: دبیر شوراى اسالمى کار شرکت پلى اکریل ایران 
با بیان اینکه پرسنل پلى اکریل شش ماه نخست سال جارى را بیمه بیکارى 
دریافت مى کنند، گفت: براى شــش ماه دوم امسال با کارگران پلى اکریل 
قرارداد بسته مى شود. از اواخر شهریورماه سال گذشته هیئت اجرایى حمایت 
از صنایع در شرکت پلى اکریل مستقر شدند و متأسفانه کارخانه را به تعطیلى 
کشاندند. براساس شنیده ها، قرار شد هیئتى خطوط کارخانه را راه اندازى کند 
و مشکل بدهى و طلب پرسنل را برطرف سازد و کارگران سرکار رفته و سپس 

بعد از مدتى خطوط کارخانه به سهامدار تحویل داده شود.
  3131 فروردین  فروردین 9696: : پس از انتشار نامه شرکت پلى اکریل اصفهان در مورد 
لزوم معرفى کارگران و نیروى کار شرکت به بیمه بیکارى به مدت شش ماه 
و تا زمان راه اندازى خط تولید شرکت، بیش از دو هزار نفر از کارکنان آمادگى 

خود را براى استفاده از این بیمه اعالم کردند.
  66 اردیبهشت  اردیبهشت 9696: : هزار و صد نفر از کارگران مجموعه پلى اکریل و 
DMT به بیمه بیکارى معرفى شدند و با این کارگران تا شهریور ماه قرارداد 

منعقد شد. قرار است این کارگران نیمه اول سال را بیمه بیکارى دریافت کنند 
و از اول مهرماه دوباره به سر کار بازگردند.

  88 اردیبهشت  اردیبهشت 9696: : مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان 
گفت: پلى اکریل، کاشى نیلو و برخى دیگر از کارخانه هاى ما فقط مشکل 

مدیریت دارند و کمبود منابع نداریم بلکه فقط باید مدیریت را تغییر داد.
  2233 اردیبهشــت  اردیبهشــت 9696:: نماینده مــردم مبارکه گفت: بســیارى از 
کارخانه هایى که شرایطى مشــابه پلى اکریل را داشته اند احیا شدند اما در 
راه اندازى کارخانه پلى اکریل کوتاهى مى شود، از این رو انتظار داریم که در 

این مدت کار پلى اکریل را جدى بگیرند.
  2727 اردیبهشت  اردیبهشت 9696::  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى طى نامه اى به 
معاون اول رئیس جمهور، روند رسیدگى به وضعیت تولید و اشتغال در کارخانه 
پلى اکریل اصفهان را توضیح داد و نوشت: «هیئت دولت به منظور مدیریت 
بحران هاى پیش روى شرکت موصوف، با تشکیل هیئت اجرایى و تعیین 
مدیر دولتى، از آبان ماه سال 1395 عهده دار مدیریت مجموعه شد و در این 
راستا على رغم اینکه هیچ مسئولیت و تعهد مستقیمى بر دوش دولت نبوده 
است، مبلغى معادل 20میلیارد تومان کمک بالعوض و نیز 20 میلیارد تومان 

تسهیالت بانکى براى فعال سازى مجدد شرکت مذکور پرداخت شد.»
  66 خرداد  خرداد 9696:: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان در 

حاشــیه کارگروه اشتغال گفت: 
اکنون تعمیرات اساسى کارخانه 
پلى اکریل با مدیریت دولتى 
در دست اجراست و تا مرداد 

مرحله نخست این کارخانه فعال مى شود. همچنین وعده داده شده تاپایان 
شــهریور با فعالیت دوباره کارخانه تمام کارگران بیــکار به محل کار خود 
بازگردند. کمک بالعوض 200 میلیارد ریالى دولــت و 200 میلیارد ریالى 
تسهیالت دولتى و تحت پوشش قرار دادن هزار و 300 نفر از کارگران این 
شرکت براى دریافت بیمه بیکارى از دیگر اقدامات براى رفع مشکالت این 

شرکت است.
  2828 تیر  تیر 9696:: رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان اعالم 
کرد پیگیرى هاى الزم براى تأمین مواد اولیه کارخانه پلى اکریل اصفهان و 
راه اندازى مجدد این واحد تولیدى در حال انجام است و تالش داریم که این 

کارخانه تا مهر امسال فعالیت خود را از سربگیرد.
  2525 شهریور  شهریور 9696:: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
از راه اندازى بخش هاى تولید  پلى استر و  نخ  به عنوان قسمت هاى اساسى 
کارخانه پلى اکریل اصفهان از اول مهر امسال خبر داد و گفت در جلسه بررسى 
و حل مسائل و مشکالت پلى اکریل مقرر شد بخش خصوصى به صورت 
کارگزارى در کارخانه پلى اکریل اصفهان ســرمایه گذارى کند و در برخى 
بخش ها نیز دولت این مجموعه صنعتى را با پرداخت تنخواه کمک کند. وى با 
اشاره به اینکه پیش از این مقرر بود کمک مالى دولت به پلى اکریل به صورت 
تسهیالت پرداخت شود، گفت: باتوجه به اینکه دریافت اعتبار مالى براى حل 
مشکل کارخانه پلى اکریل اصفهان به صورت تسهیالت به رغم گذشت حدود 
پنج ماه به نتیجه نرسیده بود با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شد 

این کمک به شکل تنخواه در اختیار این کارخانه قرار گیرد. 
  44 مهر  مهر 9696:: پس از شش ماه تعطیلى، کارخانه پلى اکریل اصفهان فعالیت 
خود را آغاز کرد. رئیس صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: با 
بازگشت این کارخانه خصوصى به چرخه تولید، حدود 800 کارگر مشغول به 
کار شدند. براى رفع مشکل نقدینگى کارخانه باسابقه پلى اکریل پیش از این 
200 میلیارد ریال تزریق شد و قرار است با عقد قراردادهاى جدید 200 میلیارد 

ریال دیگر به این کارخانه پرداخت شود.
1010 مهر  مهر 9696:: دبیر شوراى اسالمى کار کارخانه پلى اکریل اصفهان با بیان 
اینکه نفس کارخانه پلى اکریل وابسته به حمایت دولت است، گفت: اگر 20 

میلیارد تومان تزریق نشود تولید در کارخانه مختل مى شود.
  1717 مهر  مهر 9696::  خبرگزارى تسنیم نوشت: پلى اکریل که از سال گذشته 
بعد از 40 سال رو به زوال رفت در حالى مدعى بازگشت 700 کارگر به سرکار 
شده اند که براساس گفته کارگران تنها 300 نفر آن هم با حقوق عقب مانده 
یکساله به کار برگشتند.  ورشکستگى پلى اکریل نه به دلیل بحران اقتصادى 
بلکه به دلیل عوامل مدیریتى و مشکالت داخلى رخ داد و همین مسئله سبب 
شد در چند سال اخیر شــاهد تعویض چند باره مدیریت این کارخانه باشیم. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان که نوید بازگشایى مجدد پلى 
اکریل را در مهرماه داده بود، در این ارتباط اظهار کرد: با وجودى که قرار بود 
دولت در دو بخش اعتبار 40 میلیارد تومانى را به عنوان کمک به سرپا شدن 
این کارخانه تخصیص دهد تاکنون فقط 20 میلیارد آن را پرداخت کرده است 
اما با حمایت از این کارخانه، بخش هاى تولید پلى استر و نخ و همچنین بخش 
تولید مواد اولیه اکریلیک پلى اکریل اصفهان نیز راه اندازى مى شود. اظهارات 
مسئوالن دولتى و غیردولتى اصفهان در خصوص حل بخشى از مشکالت 
پلى اکریل در حالى است که، یکى از کارگران شرکت پلى اکریل گفت: در این 
مدت تنها در قسمت یارن پلى استر از ده ماشین، دو ماشین به کار افتاده است 

و نخ پلى استر تولید مى شود.
  2323 مهر  مهر 9696::  مدیر اجرایى کارخانه پلى اکریل اصفهان گفت: از اواخر 
تابستان امسال مقرر شد این کارخانه براى ادامه فعالیت خود 20 میلیارد تومان 
به عنوان تنخواه از دولت دریافت کند اما همچنــان در انتظار دریافت این 

تسهیالت قرار دارد.
  2929 مهر  مهر 9696:: شوراى اسالمى کاِر شرکت پلى اکریل اصفهان، در نامه اى 
خطاب به علیرضا محجوب (رئیس فراکسیون کارگرى مجلس و دبیرکل 
خانه کارگر) ضمن بیان مشکالت موجود، خواستار ورود مجلس به قضیه و 
حل مشکالت قطب نساجى کشور شد. در این نامه آمده: «به جهت پیشگیرى 
از توقف کامل این واحد عظیم صنعتى سودده با محصول انحصارى و بیکارى 
نزدیک به دوهزار نفر و جلوگیرى از ایجاد مشــکالت و بحران کارگرى در 
استان اصفهان و حوادثى همچون آذراب و هپکو نیاز است تا هر چه سریع تر 

وضعیت پرداخت 200 میلیارد ریال تنخواه  مشخص شود.»
  44 آبان  آبان 9696:: دبیر شوراى اسالمى کار شرکت پلى اکریل گفت: 20 میلیارد 
تومان دوم که دولت وعده اختصاص به کارخانه پلى اکریل داده بود به این 

کارخانه تزریق شد و به زودى پلى اکریل به چرخه تولید بازمى گردد.
  55 آبان  آبان 9696: : مدیر اجرایى شرکت پلى اکریل اصفهان با اشاره به اینکه 
دولت 200 میلیارد ریال به منظــور حمایت و راه انــدازى مجدد کارخانه

 پلى اکریل ایران پرداخت کرد، گفت: در حال برنامه ریزى براى چگونگى 
هزینه کرد این پول هستیم.

  1414 آبان  آبان 9696:: دبیر شوراى اسالمى کار شرکت پلى اکریل با بیان اینکه 
نبود صاحب و واگذارى کارخانه پلى  اکریل به شخصى که تجربه کافى نداشت 
سبب تعطیلى این کارخانه شــد، گفت: کارگران پلى اکریل با 14 ماه حقوق 

معوقه چشم انتظار حمایت هستند.
  22 آذر  آذر 9696:: پرداخت حقوق تعداد زیادى از کارگران کارخانه پلى اکریل پس 
از ماه ها از سر گرفته شد و بخشى از حقوق ماه هاى مهر و آبان آنها در سال 

جارى از محل کمک دولت پرداخت شد.
  2929 آذر  آذر 9696: : مدیــر اجرایى کارخانه پلى اکریل اصفهــان از راه اندازى 
کارخانه دى ام تى  و بخش تولید الیاف استیپل پلى استر و همچنین خرید 
نخستین محموله ماده اولیه  خبر داد. وى گفت: همه تالش مدیریت، کارکنان 
و کارگران پلى اکریل این است که کارخانه تا 22 بهمن امسال به طور کامل 

راه اندازى شود.
  22 دى  دى 9696:: دبیر شوراى اســالمى کار پلى اکریل گفت: براساس وعده 
مدیریت کارخانه پلى اکریل و با توجه به خرید مواد اولیه برحسب نیاز بخش ها 
پرسنل کارخانه هاى اکریلیک حداکثر تا 15 بهمن ماه امسال مشغول به کار 

مى شوند.
  66 دى  دى 9696:: مدیراجرایى کارخانه پلى اکریل اصفهان در خصوص آخرین 
وضعیت کارخانه پلى اکریل، اظهار کرد: کارخانه استیپل پلى استر و کارخانه 
دى ام تى و ماشین پنجم تولید نخ یارن پلى استر اکنون در خط تولید هستند. 

  66 بهمن  بهمن 9696: : معاون روابط کار اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 
اصفهان گفت: در حال حاضر 498 نفر از کارگران شرکت پلى اکریل تحت 
پوشش بیمه بیکارى هســتند که با ورود مواد اولیه خریدارى شده از خارج 
از کشور کلیه کارگران از تاریخ 15 بهمن ماه ســال جارى بازگشت به کار 

خواهند شد.
  1717 بهمن  بهمن 9696:: مدیر اجرایى کارخانه پلــى اکریل اصفهان گفت: این 
کارخانه همچنان در انتظار تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود براى راه اندازى 

کامل خطوط تولید پلى استر است.
2727 بهمن  بهمن 9696:: معاون روابــط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
اصفهان گفت:  با توجه به تأخیر پیش آمده در حمل و نقل دریایى، مواد اولیه 
خریدارى شده هنوز به کشور وارد نشده و در نتیجه قسمت هاى وابسته به این 
مواد کماکان غیرفعال هستند. به همین دلیل به درخواست مدیریت و شوراى 
اسالمى کار شرکت و موافقت مدیریت استان مقرر شد تا پایان سال جارى 

پوشش بیمه کارى ادامه پیدا کند.     
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گذر پلى اکریل از ورشکستگى به فعالیت دوباره

پلى براى نجات یک کارخانه

,,
امسال بارها و بارها 
گفته شد که دولت قرار 
است در دو مرحله با 
اختصاص 20 میلیارد 
تومان کمک بالعوض 
و 20 میلیارد تومان 
تسهیالت، به فریاد این 
کارخانه قدیمى برسد و 
البته بارها و بارها هم 
از دولت خواسته شد 
هر چه سریع تر به این 
قول خود عمل کند تا 
صداى چرخ هاى  
قدیمى ترین حامى 
صنعت نساجى ایران 
براى همیشه خاموش 
نشود

به دنبال عدم معرفى وزیر زن در کابینه دولت دوازدهم و انتقادهاى گسترده به رئیس جمهورکه چرا به رغم آنکه در 
مبارزات انتخاباتى اش بر نقش مؤثر زنان تأکید کرده اما هیچ زنى شانس ورود به دولت را نیافته است، حسن روحانى 

بعد از تثبیت شدن در مقام ریاست جمهورى، خواستار اختصاص 30 درصد پست هاى مدیریتى کشور به زنان شد. 
روز 31 مرداد ماه این تصمیم رئیس جمهور با انتصاب طاهره چنگیز  به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، 
رسماً جامه عمل به خود پوشاند. چنگیز در واقع اولین مدیر ارشد زن در وزارت بهداشت دولت دوازدهم و از معدود زنانى 
بود که بعد از سه معاون و دستیار زن روحانى، به یک مقام باالى دولتى دست پیدا مى کرد. او اما تنها مدیر ارشد زن در 
دولت روحانى نبود که حکمش بعد ازانتخابات امسال صادر مى شد بلکه نزدیک به پنج ماه بعد از انتصاب چنگیز، حکم 

یک زن دیگر هم براى یکى از مهمترین دستگاه هاى استان اصفهان صادر شد. 
مدتى بود زمزمه کنار گذاشتن مدیرکل بهزیستى اصفهان از این طرف و آن طرف به گوش مى رسید اما کمتر کسى 
انتظار داشت یکى از معاونان زن این اداره کل، سکان بهزیستى استان را به دست بگیرد. یک شنبه 17 دى ماه 96 اما 
مرضیه فرشاد طى مراسمى رسمى به عنوان مدیرکل بهزیستى استان اصفهان معرفى شد. او پیش از این، یکى از 
معاونان باسابقه همین اداره محسوب مى شد. نشستن فرشاد و چنگیز بر کرسى دو پست مهم اجرایى دولتى نشان از 

آن داشت که دستور رئیس جمهور در اصفهان شنیده شده و مورد تأیید قرارگرفته است.
اما در حوزه هاى غیردولتى و به خصوص حوزه شوراى شهر و شهردارى هم امسال براى زنان سال خوبى بود. از همان 
اول سال که نتایج انتخابات شوراهاى شهر اعالم شد، زنان در این نهادها رأى باالیى آوردند و جایگاه هاى مهمى را 
به خود اختصاص دادند. در شهر اصفهان هم از 13 کرسى شوراى شهر، دو کرسى به زنان رسید تا تعداد آنها در پارلمان 

این شهر نسبت به دوره قبلى دو برابر شود. 
با انتخاب شهردار جدید، در ساختار شهردارى اصفهان نیز تغییرات مدیریتى مهمى رخ داد و از جمله براى اولین بار، 
یک زن، عهده دار شهردارى منطقه 1 شهر اصفهان شد. این منطقه از مناطق حساس و قدیمى اصفهان است و بى 
گمان مدیریت آن نمى تواند کار ساده اى باشد و براى همین هم کار این شهردار جدید با حساسیت پیگیرى مى شود. 
امسال همچنین مدیریت سازمان مهم پارك ها و فضاى سبز اصفهان از چنگ مردان خارج شد و به یک کارشناس 
زن رسید. ردپاى زنان در حوزه کارى خود شهردار اصفهان هم به چشم مى آید آنچنان که نوروزى یکى از دستیاران 
خودش را از همین طبقه انتخاب کرده است. در مجموع ده زن در پست هاى مهم مدیریتى در شهردارى اصفهان 

به  کار گمارده شدند.
شهردار اصفهان دى ماه امســال در حضور خبرنگاران اصفهانى در بیان علت انتخاب زنان به عنوان مدیران ارشد 
شهردارى گفت که در شهردارى اصفهان صد سال زنان را کنار گذاشتند و در مدیریت شهرى استفاده نکردند اما نقش 

بانوان رو به پررنگ شدن است. 
افزایش این نقش که شهردار از آن سخن مى گوید، در حوزه رسانه اى شهردارى اصفهان هم بسیار به چشم آمد. 
در این حوزه و بعد از آنکه مدیریت خبرگزارى رسمى شهردارى اصفهان به یک زن  رسید، ریاست اداره ارتباطات 
رسانه اى شهردارى هم که همیشه توسط مردان اداره مى شد، به حیطه زنان واگذار شد تا اندیشه آنها راه تازه اى در 
حوزه رسانه باز کند. این دو نفر که در حوزه رسانه اى شهردارى به کار مشغول شدند، از جمله روزنامه نگاران باتجربه 

اصفهان به حساب مى آیند.
در مجموع به نظر مى رسد اراده دولت در جبران معرفى نکردن وزراى زن،  جدى باشد اما اینکه خود زنان تا چه میزان 

این موضوع را پذیرفته اند، امر دیگرى است.   

31 مرداد 1396

انتصاب چندین زن در پست هاى مدیریتى

مردانه ها زنانه شد!

30 آبان 1396
برگزارى سومین دور مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا

«هلگا» در اصفهان  
«هلگا اشمید» براى ما ایرانى ها یک چهره آشناست. او معاون و دست راست «فدریکا موگرینى» مسئول سیاست 

خارجى اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد 1+5 در گفتگوهاى هسته اى با ایران است. 
آنها که براى ماه ها این مذاکرات را دنبال مى کردند و با تصویر این بانوى آلمانى که در ســنگین ترین جلســات 
کارى1+5 با ایران، در کنار موگرینى حضور داشت آشنا بودند، روز 30 آبان ماه از ترتیبات امنیتى برقرار شده در خیابان 
آمادگاه به دلیل حضور هلگا اشمید در اصفهان غافلگیر شدند. محدودیت هاى اتخاذ شده بدون شک این سئوال را 

به وجود مى آورد که یک سیاستمدار بلندپایه و مشهور اروپایى در اصفهان چه کار مى کند؟
بعد از آنکه توافق هسته اى ایران با قدرت هاى جهانى (برجام) تعریف جدیدى از روابط بین المللى میان کشورها را 
مطرح کرد، ایران و اتحادیه اروپا نیز همکارى هاى خود را در قالب «گفتگوهاى سطح باال» پیش مى برند که سومین 
دور آن  در آخرین روز آبان ماه و در قالب یک سمینار دو روزه با موضوع هسته اى به میزبانى اصفهان در هتل عباسى 
برگزار شد. سید عباس عراقچى معاون وزیر امور خارجه و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا به 

نمایندگى از دو طرف، در اصفهان حاضر شدند تا این گفتگوها رسماً کلید بخورد.
مطابق معمول، کســى از جزئیات کامل این گفتگوها مطلع نشــد اما مى دانیم که همه وقت هلگا اشمید هم به

 بحث هاى رسمى و کسل کننده این سمینار نگذشت چنانکه در همان روزها، تصاویر حضور این دیپلمات آلمانى 
در فضاى باز و زیباى هتل عباسى و بعد از آن حضور در تاالر اشرف به منظور دیدار با استاندار جدید اصفهان در حالى 
منتشر شد که کنجکاوى و شگفتى اشمید با مشاهده تزیینات این تاالر زیباى باقیمانده از عصر صفوى کامًال مشهود 
بود. همان روز یک نماینده مجلس که در مذاکرات حاضر بود گفت که مقامات اروپایى به ویژه خانم هلگا اشمید 
نظر بسیار مثبتى نسبت به شهر اصفهان و فرهنگ و تمدن دیرینه آن داشته اند. او البته این را هم گفت که اصفهان 
با تاریخ و فرهنگ و تمدن غنى خود شایستگى آن را دارد که به عنوان پایتخت دوم ایران، میزبان نشست  هاى مهم 

بین المللى بیشترى باشد.
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وضعیت فعًال این طور اســت: آســمان اصفهان در شش 
ماهه اول سال جوالنگاه گردو غبار است و در شش ماهه 
دوم، میزبان وارونگى هو ا و افزایش غلظت ذرات آالینده. 
این، شماى کلى وضعیت 365 روز هواى اصفهان در طول 
سال هاى اخیر است؛ شش ماه استنشاق خاك، شش ماه 

بلعیدن ریزگرد!

پذیرایى با خاك در هواى گرم
هفته سوم فروردین ماه امسال بود که شهروندان اصفهانى با 
گرد و خاك غلیظى در شهر مواجه شدند. منشاء این خاك و 
غبار در ابتدا نامشخص بود. خیلى ها گفتند این غبار، سوغات 
عراق و عربستان است و همان طور که بالى وحشتناکى 
بر سر اســتان هاى غربى مملکت آورده، حاال مى خواهد 
مرکز کشور و شهر اصفهان را هم بى نصیب نگذارد. بعضى 
هم گفتند کانون این آشفتگى آسمانى(!) نه در کشورهاى 
همجوار که در شهرهاى همجوار همین اصفهان خودمان 
نهفته اســت. رئیس اداره امور آزمایشــگاه هاى اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان از دسته دوم بود. او در 
آخرین روزهاى فروردین ماه گفت که کانون هاى انسان ساز 
در شرق اصفهان منشاء گرد  و  غبار در این کالنشهر هستند. 
این مسئول محیط زیســتى البته تاکید کرد که ریزگردها 
گاهى از برخى کشورهاى همسایه از جمله عراق و سوریه 
هم با وزش باد به استان و شهر اصفهان سرایت مى کنند 
اما در مجموع، این دشت سجزى در شرق اصفهان است 
که یکى از کانون هاى موثر در این زمینه به شمار مى آید. 
ســجزى با وجود کوره هاى آجر، گچ و دیگر فعالیت هاى 

صنعتى، باعث آلوده شدن هواى شهر شده است.
از بهار که گذشتیم و وارد فصل گرما شدیم، دوباره ریزگردها 
به اصفهان هجوم آوردند. 11 تیرماه، گرد وخاك در آسمان 
شهر به درجه باالیى رســید به طورى که رسول زرگرپور 
استاندار وقت اصفهان از آن به «هشــدار بزرگ و پدیده  
نوظهور» یاد کرد. دوباره این سوال مطرح شد که اصفهان 
این بار از کدام سو مورد هجوم قرار گرفته است؟  اداره کل 
هواشناسى در بیان منشاء این غبار تابستانى اعالم کرد به 
رغم آن که توده هوایى گرد و خاك، روى کشــور عراق و 

جنوب غربى ایران شــکل گرفته است اما استان اصفهان 
بیشتر متأثر از توده هاى داخلى است. بنا بر نظر کارشناسان 
این اداره کل، گرد و غبار روزهاى ابتدایى تیرماه امســال 
اصفهان، از ســوى اســتان هاى قم، مرکزى و سمنان به 

استان ما هدیه شده بود.
گزارش هواشناسى به استاندارى اصفهان هم رسید بطورى 
که یک هفته بعد از هجوم گرد و خاك به شهر، زرگرپور سه 
استان یزد، ســمنان و اصفهان را درگیر این پدیده خواند و 
خواستار آن شد که اقدامات الزم در خارج از استان اصفهان 
با جدیت پیگیرى شود تا دیگر مشکالتى از این قبیل رخ 
ندهد. این در حالى بود که مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان اواخر تیرماه با اشاره به وقوع پدیده گردوغبار 
در اصفهان گفت: بازهم امکان وقــوع چنین پدیده اى در 
اصفهان وجود دارد که یکى از دالیل آن، خشــکى مرکز 

ایران به دلیل خشکسالى هاى چند سال اخیر است.

میهمانى ریزگرد در هواى سرد
با ورود به ماه آبان و سرد شــدن تدریجى هوا، حاال نوبت 
ریزگردها بود که آسمان شــهر را به سیطره خود درآورند. 
24 آبان مــاه، نمایندگى یک خبرگــزارى در اصفهان از 
تیتر«آالینده ها به هواى اصفهان بازگشتند» استفاده کرد 
که نشان مى داد رســانه ها در حال آماده کردن خود براى 

پرداختن به این موضوع هستند. 
سال هاى سال است که سرماى پاییز و زمستان توأم با وارونه 
شدن هوا، اوضاع جوى شهر را گاه به چنان بحرانى مى رساند 
که تنفس را با دشوارى مواجه مى ســازد. این موضوع به 
خصوص در اواخر پاییز و با ورود به فصل زمســتان تجدید 
مى شود و حتى به تعطیلى مدارس هم مى انجامد. امسال 
هم از این قاعده مستثنى نبود و اگرچه تا ششم آذرماه اوضاع 
وخیم نشد اما از آن روز به بعد، نشانگرهاى اداره کل محیط 
زیست اصفهان از نمایش وضعیت هواى سالم، به نمایاندن 

وضعیت هواى ناسالم و هشدارآمیز تغییر موقعیت دادند.
مطابق این اطالعــات، از نیمه آذرماه تا پایــان این ماه، 
وضعیت هواى شهر اصفهان، ناســالم و در بعضى مواقع 
خطرناك بود تا جایى که در روزهاى آخر ماه کار به هشدار 

و تعطیلى مدارس در برخى مقاطع نیز کشیده شد. روز 29 
آذرماه یک روزنامه محلى استان اصفهان تمام نیم صفحه 
باالى صفحه اول خودش را به همین موضوع اختصاص داد 
و هشدار«خفگى» را با حروف درشت به عنوان تیتر نخست 
آن شماره خودش برگزید. یک روزنامه دیگر هم در شب یلدا 
و در اقدامى نمادین، لوگو خود را با یک ماسک ضد آلودگى 
هوا پوشاند.در همین ماه یک عضو شوراى شهر اصفهان 
هم گفت کــه  «15 درصد از مرگ و میرهــا در اصفهان 
مربوط به آلودگى هواست» و همزمان، پلیس راهنمایى و 
رانندگى فرماندهى انتظامى اصفهان از تشدید طرح توقیف 
خودروهاى دودزا در محدوده مرکزى این کالنشهر خبر داد.
ورود به دى ماه، وضعیت را از آذرماه به مراتب وخیم تر کرد 
جورى که اصفهان در اولین ماه زمستان  امسال، آلوده ترین 
روزهاى سال را تجربه کرد. کار آلودگى هوا در این ماه آنقدر 
باال گرفت که باعث تعطیل شدن مدارس در چند نوبت و 
اعالم هشدار سازمان هاى ذیربط براى آگاهى بخشى به 
مردم شــد. هوا در این ماه فقط 12 روز سالم بود و در سایر 
روزها، تنفس در شــرایط خطرناکى انجام شــد. بدترین 
وضعیت هم از روز 8 دى ماه به بعد رقم خورد که نشانگرهاى 
محیط زیســت با ورود به محدوده قرمز رنگ، زنگ هاى 
هشدار را به صدا درآورده و تا 11 دى ماه در همین حال باقى 
ماندند. شرایط، رو به وخامت و در حال ورود به «هواى بسیار 
ناسالم» بود که وزش باد در روز 12 دى ماه، وضعیت بحرانى 
موجود را اندکى به سمت متعادل شدن پیش برد. این اما در 
حالى بود که از روز 21 تا 24 دى ماه، هوا در برخى نقاط شهر 

اصفهان دوباره پا به وضعیت قرمز گذاشت. 
پایان دى ماه و آغاز ماه بهمن،  با وزش باد و بارندگى همراه 
بود که همین امر به کاهش آلودگى هوا در شــهر اصفهان 
کمک کــرد. در مجموع هواى اصفهــان در دو ماه  بهمن 
و اســفند نســبت به آذر و دى، سر ســازگارى بیشترى با 
اصفهانى ها داشت اما به هر حال در بعضى از روزهاى  این دو 
ماه هم کار هوا( بخوانید کار شهروندان) به هشدار کشیده شد.

طرح ریختن فایده ندارد
وضعیت هواى شهر خراب است. شهروندان اصفهانى، هم 

در بهار و تابســتان و هم در پاییز و زمستان هواى تمیزى 
استنشــاق نمى کنند. این داستان هر ســاله است و هیچ 
دولتى هم براى آن راهکار عملى ارائه نداده اســت. یک 
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان معتقد است که در اصفهان سالیانه 
حدود 1500 نفر بر اثر آلودگی هــوا دچار مرگ زودرس 
مى شوند. این یک عدد بسیار بزرگ و تکان دهنده است. 
 کار به جایى رسیده که حتى جانشین مجمع رهروان امر به 
معروف و نهى از منکر اصفهان هم احساس کرده که باید 
درباره وضعیت هواى شهر دســت به امر به معروف بزند. 
بخشى از اظهارات حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا 
صادق زاده که روز پنجم دى ماه سال جارى در خبرگزارى 

مهر منتشر شد را بخوانید:
  وضعیت مرگ و میر در اصفهان و مراجعه به اورژانس که 
ناشى از بیمارى هاى مرتبط با آالینده هاست نشان مى دهد 

آلودگى اصفهان به حد وخیم رسیده است.
 محیط زیســت به عنوان دســتگاه تخصصــى باید 
کم کارى ها و مقصران در زمینه طرح جامع کاهش آلودگى 

را افشا کند.
 این درســت نیســت که تقلب مردم را در تغییر موتور 
خودروها بــراى معاینات فنى این قدر پــر رنگ کنیم اما 
عوارض آلودگى نیروگاه ها و کارخانه جات که توسط بادهاى 
غربى به شرقى به اصفهان منتقل مى شود را فراموش کنیم.
  بدون تعارف باید بــه مردم بگوییم کــه خودروهاى 

نیروهاى مسلح و نظامى نیز دچار مشکالت جدى است.
  تا کى باید امید خود را بــه طرح هاى مختلف کاهش 
آلودگى ببندیم. الزم اســت عزم جــدى و فعالیت هاى 

کوتاه مدت تأثیرگذار در این ارتباط جدى گرفته شود.
 مردم منتظر پاسخ مســئوالن هستند، طرح ریختن به 
تنهایى فایده ندارد بلکه نیازمند موارد عملیاتى براى کاهش 

آلودگى هواى اصفهان هستیم.
 آیا در دو هفته اخیر هشــدارهاى الزم به مســئوالن 
داده شــده اســت؟ و آیا از باالترین مقام اجرایى استان تا 
پایین ترین به این دیدگاه رسیدند که باید با وسایل نقلیه 

عمومى تردد کنند؟  

30 فروردین 1396

آلودگى هواى اصفهان در6ماهه اول و دوم سال 

ضیافت خاك و ریزگرد

سال 96، سال برگزارى کنسرت مهمترین خوانندگان 
ایران در اصفهان بود. امسال، هم دوستداران موسیقى 
پاپ موفق شــدند از نزدیک به تماشاى هنر هنرمندان 
محبوبشان بپردازند و هم عالقه مندان به حوزه موسیقى 
سنتى از شــنیدن نواى هنرمندان این عرصه، سیراب 

شدند.
حامد همایون، رضا صادقى، محسن یگانه، بهنام بانى، 
مازیار فالحى، حجت اشــرف زاده، علیرضــا قربانى، 
شهرام ناظرى، حافظ ناظرى، ســاالر عقیلى، احسان 
خواجه امیرى، پرواز هماى و خیلى هاى دیگر به اصفهان 
آمدند و در چند شهر اســتان به اجراى برنامه پرداختند. 
استقبال از این کنســرت ها به حدى بود که هنرمندانى 
مانند رضا صادقى، احسان خواجه امیرى، ساالر عقیلى و 
چند خواننده دیگر از جمع به اصفهان آمده ها ترجیح دادند 
در ایام مختلف سال باز هم به این شهر سفر کنند و بیش از 
یک کنسرت براى مردم این دیار و چند شهرستان استان 
برگزار کنند. این کنسرت ها عموماً به دور از حاشیه برگزار 
شد اگرچه در حوزه موسیقى زنان، همه چیز هم آرام نبود. 
19 آذرماه بود که خبر رســید ناهید دایى جواد، خواننده 
پیشکسوت اصفهان در آخرین ســاعات آن روز بر اثر 
سانحه تصادف در خیابان مرداویج درگذشته است. دایى 
جواد از جمله معروف ترین هنرمندان ایران بود و هنگام 
مرگ، 77 سال داشت. در گذشت این هنرمند اصفهانى 
براى یکى دو روز به صدر اخبار استان آمد هرچند تا اتفاقى 
که نام اصفهان را بیشتر بر سر زبان ها انداخت، هنوز چند 

روزى باقى مانده بود.

زنان ننوازند
امسال نیز مانند سال 95، ممانعت از نوازندگى زنان بر 
روى صحنه جنجال آفرید و اصفهــان را در برد خبرى 
رســانه ها قرار داد. کلید اتفاق اول، شهریور ماه زده شد 
که بیش از شش هزار نفر در طول سه شب به تماشاى 
کنسرت شهرام و حافظ ناظرى نشستند و از نوازندگى 
هنرمندان «مرد» این گروه در باغ زیباى چهلستون لذت 
بردند. شهرام ناظرى و پسرش از آن هنرمندانى هستند 
که در ارکسترشان از نوازندگان زن هم استفاده مى کنند 
اما بعد از ایجاد محدودیت براى کار زنان نوازنده این گروه 
در کنسرت سال گذشته اصفهان، شهرام ناظرى ترجیح 
داد امسال قید حضور این زنان بر روى صحنه را بزند و 

ارکسترش را یکدست مردانه کند!
کنســرت ناظرى ها چنــدان جنجال آفرین نشــد و 
اصفهانى ها ترجیح دادند بدون حرف و حدیث و همراه با 
مدیرکل ارشاد استان به تماشاى هنرنمایى مردان گروه 
بنشینند، برایشان دست بزنند و بعد هم رهسپار خانه و 
زندگى شان شوند در حالى که کنسرت ساالر عقیلى در 

دى ماه، با این آرامش به پایان نرسید.

ملى منهاى زنان
 22 و 23 دى ماه، کنسرت ارکســتر ملى اصفهان در 
حالى با خوانندگى ســاالر عقیلى در این شهر به روى 
صحنه رفت که در این اجرا هم خبرى از نوازندگان زن 
نبود. بعد از برگزارى کنسرت، یکى از روزنامه هاى صبح 
تهران با انتشار تصویر زن نوازنده این گروه که با حسرت 
در حال مشاهده هنرنمایى همکاران مرد خودش بود، از 
ممنوعیت نوازندگى زنان در اصفهــان انتقاد کرد. این 
دختر جوان همچنین در گفتگو با یکى از روزنامه هاى 
اصفهان گفت: «عجیب است ما در زنجان، اهواز و شیراز 
مدام اجرا داریم... ولى در اصفهان خودمان از کار کردن 
منع مى شویم.» این نوازنده این را هم گفت که بسیارى 
از آشنایانش به او گفته اند چرا از اصفهان نمى رود تا در 
شهرهاى دیگر از هنرش استفاده شود. همزمان یکى از 
اعضاى گروه هم در گفتگو با یک خبرگزارى گفت این 
ارکستر در شهرهاى دیگر و با حضور زنان نوازنده اجرا 

داشته و هیچ اتفاقى هم نیافتاده است اما سال هاست که 
در اصفهان زنان حق حضور بر روى سن را ندارند. 

مجموع این اتفاقات باعث شد تا خبرنگارانى که در تهران 
به پوشش اخبار جشنواره موسیقى فجر مشغول بودند، 
این موضوع را با وزیر ارشاد در میان بگذارند. پاسخ وزیر 
این بود که از نظر وزارتخانه تحت امر او، ممانعت از حضور 
زنان بر روى استیج غیرقانونى است و در این باره باید در 
همه استان ها وحدت رویه مدنظر باشد. همچنین قرار شد 
دستورالعملى در این باره تدوین و ابالغ شود که البته هنوز 

از این ابالغیه خبرى نیست!
این ماجراى جنجالى به اولین نشســت خبرى استاندار 
تازه منصوب شــده اصفهان هم کشیده شد و محسن 
مهرعلیزاده در رابطه با حضور نوازندگان زن بر روى سن 
به خبرنگاران اصفهانى گفت که اداره ارشاد اصفهان و 
اســتاندارى هم با این منع کردن ها مخالفند و آنچه در 

کشور مجاز است، در اصفهان هم باید مجاز باشد.
چند روز بعد همان خبرگــزارى که ماجراى ممنوعیت 
نوازندگى زنان در اصفهان را پیگیرى مى کرد، گفتگویى 
با مهدى مقدرى، عضو شوراى شهر اصفهان انجام داد 
و از او خواســت نهادى که با حضــور نوازندگان زن در 
کنسرت ها مخالف اســت را معرفى کند. پاسخ مقدرى 
به این خبرگزارى قابل تأمل بود: «بهتر اســت پاسخ 
این پرسش شما را ندهم.  سینه ماالمال درد است، اى 

دریغا مرهمى.»

22دى 1396

جنجال درباره اجازه نیافتن زنان نوازنده براى رفتن روى سن 

موسیقى خوب، موسیقى بدون زن! 
25 فروردین 1396

بازسازى سینماها؛ انتظار براى تولد پردیس هاى تازه و ویرانى یک سینما

تاریک روشن هاى هنر هفتم در اصفهان
در حالى که در طول 9 روز از بهمن ماه امسال، 60 هزار 
نفر از 22 فیلم به نمایش درآمده در هشتمین جشنواره 
فیلم فجر اصفهان دیدن کردند تــا از این حیث آمار 
جالبى بر جاى گذاشته باشند، سال96 به طور نسبى 
از لحاظ سخت افزارى هم براى سینماهاى اصفهان 

سال خوبى بود. 
امسال تازه آغاز شده بود که پردیس سینمایى چهارباغ 
بعد از پنج ماه که از مرمت و بازسازى سینما خانواده 
مى گذشت، در همان مکان چشــم به جهان گشود 
تا تعداد سینماهاى بازســازى شده اصفهان در طول 

یکسال به عدد 2 برسد.
پردیس چهارباغ روز 26 فروردین امســال و درست 
یکسال بعد از بازگشــایى سینما فلســطین در 25 
فروردین 1395 پذیراى دوســتداران سینما شد. این 
پردیس جدید ســینمایى داراى دو سالن 130 و 140 
نفره و یک سالن 80 نفره است. در مجموع، بازسازى 
سینما خانواده و تبدیل آن به شکل پردیس سینمایى 
چهار سالنه، تعداد صندلى هاى این سینما را به 780 
مورد افزایش داده است. در ضمن یک سالن دیگر هم 

به این پردیس اضافه خواهد شد.
در همین حال 8 آبان امســال کلنگ احداث دومین 
پردیس سینمایى اصفهان نیز بر زمین خورد. قرار است 
این پردیس از دل بازسازى ســینما ساحل اصفهان 
بیرون بیاید و قرار است طبق برنامه از پیش تعیین شده، 
تا فروردین ماه پیش رو به شکل پردیس سینمایى پنج 
سالنه افتتاح شود. سینما ســاحل پس از بازسازى به 
شکل پردیس سینمایى، به موزه سینما، نخستین کافه 
سینما و نخستین سینماى روباز کشور مجهز مى شود. 

بد نیست این را هم بدانید که کار بازسازى سینما ساحل 
باید در خردادماه آغاز مى شد اما برخى کارهاى ادارى 

باعث به تعویق افتادن آن تا آبان ماه شد. 
همزمان با کلنگزنى احداث پردیس دوم ســینمایى 
در اصفهان، اعالم شد که ایســتگاه سوم بازسازى 
سینماهاى قدیمى شــهر، به تاالر اندیشه اختصاص 
خواهد یافت تا این سینما هم بعد از بازسازى و نونوار 

شدن، در حکم سومین پردیس سینمایى شهر در آید.
اما در کنار این اتفاقات خوب، امسال یک خبر بد هم 
در حوزه سینماهاى اصفهان به کرات در رسانه هاى 
محلى مورد بحث و بررســى قرار گرفت. این خبر به 
پرونده همچنان باز سینما ایران مربوط مى شود که 
چند سال پیش به هدف بازسازى تعطیل شد اما از آن 
روز تا حاال نه تنها از بازسازى این سینماى قدیمى هیچ 
خبرى نیست بلکه تحرکاتى به منظور ویران کردن 
بیش از پیش آن هم به چشم مى خورد. سال گذشته 
بخش هایى از این ســینما تخریب شد و اواسط دى 
ماه امســال هم دوباره بخش هاى دیگر از آن توسط 
عواملى که حوزه هنرى اصفهان آنها را از کارمندان 
یکى از بانک هــا معرفى کرد، مــورد تخریب واقع

 شد.
سینما ایران توسط بنیاد شهید که مالک قبلى آن بود 
به این بانک تحویل شده و بانک مزبور هم با توجه به 
موقعیت مکانى بسیار مرغوب این سینما، تمایلى به 
بازسازى آن  نشان نداده است و خبرها حاکى از تالش 
براى تغییر کاربرى فرهنگــى آن به کاربرى تجارى 
است. در این میان حوزه هنرى هم به استناد یکى از 
دستورات مقام معظم رهبرى، معتقد است سینما ایران 

مى باید به این دستگاه تحویل شود تا پردیس بزرگى 
به جاى آن احداث شود.

اما همزمان با تخریب بخش هایى از سینما ایران در 
دى ماه و در سکوت مبهم اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى، شهردار تازه بر مسند نشسته اصفهان دستور 
عدم تخریب این ســینما را صادر کرد تا ضمن تأیید 
تلویحى موضوع واگذارى سینما ایران به حوزه هنرى، 
مخالفتش را با ویران شــدن همیشــگى این مکان 

فرهنگى مهم هم اعالم کرده باشد.
این امــا در حالى بود که ســال به پایان نرســیده، 
خبرگزارى ها با انتشار تصاویرى از ویرانه هاى سینما 
ایران خبر دادند که این ســینما در یکى از شب هاى 
اسفند ماه به طور کامل تخریب شده است. شهردار 
منطقه یک اصفهان که سینما ایران در محدوده آن 
شهردارى قرار دارد گفت: مالک سینما پروانه اى براى 
تخریب نداشته است و در مقابل، مدیر امور سینمایى 
حوزه هنرى این ســئوال را مطرح کرد که پس چه 
کسى مجوز تخریب سینما ایران را صادر کرده است؟   
به نظر مى رسد سال 97، ســال مهمى براى سینما 
ایران باشد. به هر حال سال آینده، حوزه هنرى، اداره 
ارشاد و بانک متولى سینما باید تکلیف این پرونده را 
روشن کنند چرا که ایســتگاه مترو در میدان انقالب 
که در محدوده ساختمان همین سینما احداث شده، 
به بهره بردارى کامل رسیده و روزهاى پر ترددى را 
سپرى خواهد کرد و درست به همین دلیل، شهردارى 
اصفهان نمى تواند وجود یک ساختمان مخروبه و نیمه 
ویرانه را در کنار بناى تازه تأسیس ایستگاه مترو آن هم 

در مهمترین میدان شهر تحمل کند.    
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14 تیر1396

دستگیرى یکى از خطرناك ترین سارقان بانک

اعدام در انتظار آقاى مهندس! 
9 اسفند1396

کاهش شدید نزوالت جوى و هشدار درباره وضعیت آب در بهار و تابستان 97

خداحافظ بارندگى، سالم جیره بندى!

18 اسفند 1396
اعتراض مردم ورزنه به انتقال آب زاینده رود به یزد

قصه پرغصه رودى که دیگر زاینده نیست

حوالى ســاعت 9 صبح روز 17 بهمن ماه سال 1395، 
مردى 51 ساله با سر و صورت بسته و اسلحه کالشینکف 
به دست وارد شــعبه بانک مســکن در خیابان حکیم 
شــفایى واقع در خیابان پروین اصفهان شد و با ارعاب 
کارکنان و مردم، مبادرت به ســرقت مقادیرى وجه نقد 
کرد. این سارق مســلح هنگام خروج از بانک با یکى از 
ســربازان وظیفه کالنترى که در صدد ممانعت از فرار 
او برآمده بود مواجه شــد و به سمتش سه گلوله شلیک 
کرد. مأمور مزبور به شهادت رسید و سارق مسلح با یک 
دستگاه پژو پارس سفید با پالك جعلى اقدام به فرار کرد. 
تعقیب و گریز پلیس اصفهان با این مرد به نتیجه نرسید 

و سارق 51 ساله از دست پلیس گریخت.
این ماجرا گذشت تا 14تیرماه امسال که فرمانده وقت 
انتظامى اســتان اصفهان خبر داد سارق بانک مسکن 
به دام پلیس افتاده است. سردار آقاخانى در اظهاراتش 
به یک نکته مهم نیز اشــاره کرد: این مرد یک ســارق 

سریالى است. 
چهار روز بعد صحنه سرقت مســلحانه از بانک خیابان 
پروین و شهادت یک مأمور انتظامى در اثر این سرقت، با 
همکارى مأموران پلیس آگاهى و با حضور بازپرس جنائى 
دادگسترى استان فارس، در اصفهان بازسازى شد. اینکه 
چرا یک مقام ارشد قضائى استان فارس هم در صحنه 
بازسازى سرقت در اصفهان حضور داشت، با توضیحات 
خود او در گفتگو با خبرنگاران آشــکار شــد: «متهم از 
12 اردیبهشت سال 1384 اقدام به سرقت مسلحانه از 
بانک ها کرده است و آخرین سرقتش در 13 خرداد 1396 
از یکى از بانک هاى شــیراز بود که با تالش مأموران 

پلیس آگاهى استان فارس، روز 14 تیر دستگیر شد.»
به این ترتیب مشخص شد که پلیس دو استان اصفهان و 
فارس به مدت دو سال در پى سارق خطرناك و باهوشى 

بوده اند اما او در همه این ســال ها توانسته به اقدامات 
خودش ادامه دهد و به تور پلیس نیافتد.

 14 تیر امسال مأموران پس از 500 ساعت کار تحقیقاتى، 
به صورت نامحسوس محل تردد او در شیراز را زیرنظر 
گرفتند تا اینکه موفق به شناسایی اش شدند. آنها پیش 
از آن متوجه شــده بودند که این مرد داراى تحصیالت 
مهندسى و مدیرعامل یک شرکت آى تى بوده و به منظور 
انجام سرقت هایش حتى دست به اختراع وسایل خاصى 
هم زده و براى همین باید با دقت بسیار باال عمل کنند. 

مجرم تحت تعقیب در روز دســتگیرى اش ســوار بر 
همان خودروي پژو پارس ســرقتى بود که به محاصره 
پلیس درآمد. او به محض مشــاهده مأموران، به وسیله 
تلفن همراه با همســرش تماس گرفت و از او خواست 
مدارکی را که در خانه موجود است از بین ببرد. همزمان 
مأموران وارد خودروي وي شدند و او را دستگیر کردند. 
با دستگیري این مرد، محل زندگی اش شناسایی شد و 
کارآگاهان به سرعت راهی آنجا شدند. همسر وي موفق 
شده بود مقداري از مدارك را بسوزاند اما تالشش براي 
از بین بردن بقیه آنها و همچنین اطالعات یک لپ تاپ 
بی فایده بود و مأموران موفــق به بازیابی اطالعات آن 
شدند.  21 تیرماه فرمانده انتظامى استان فارس مقابل 
خبرنگاران نشست و اطالعات جدید از این سارق ارائه 
داد. بنا بر این اطالعات، مشخص شد که او  از سال 84 
تا 95 از بانک هاى مختلف در شهرهاى شیراز و اصفهان 
سرقت کرده اســت. فرمانده انتظامى فارس، این مرد 
میانسال را «حرفه اى، خونسرد، داراى هوش هیجانی 
بسیار باال، داراى توانایی و مهارت در مکاتبات، حرفه اى
 در جعل اسناد و مدارك و جعل عنوان (قضات دادگاه ها،
 مأموران نیروي انتظامی و مأموران دولتی)، تک رو براي 
ارتکاب سرقت هاي مسلحانه، آشــنا به سیستم هاي 

بانکی و ابتکار و خالقیت در تغییر چهره و گریم» دانست.
فرمانده انتظامى فارس این را هم گفت که این ســارق 
خطرناك در ســال 84 یک دســتگاه پژو پارس را در 
استان اصفهان ســرقت کرده و تا ســال 96  با همین 
خودرو اقدام به سرقت از ده بانک در اصفهان و 12 بانک 
در استان فارس کرده است. هولناك ترین سرقت او نیز 
همان سرقت از بانک مسکن در خیابان پروین اصفهان 

بود که به شهادت یک مأمور نیروى انتظامى انجامید. 
این مهندس آى تى به سرقت از بانک صنعتى شهرك 
مورچه خورت در 12 اردیبهشــت مــاه 84، بانک ملى 
شعبه گمرك در هفتم آبان ماه 84، بانک رفاه خورزوق 
درســیزدهم دى ماه 84، بانک رفاه دولت آباد در سوم 
تیرماه 85، یک بانک دیگر در هشــتم آبــان ماه 85، 
بانک ملى شــعبه نفت در یازدهم دى مــاه 85 (به این 
بانک در سال 94 نیز دســتبرد زد)، بانک ملت صفه در 
18 مهرماه سال 86، مؤسسه سینا در 23 اسفندماه 86، 
بانک تجارت سروش در 28 اسفندماه 86 و یک بانک 
ملى دیگر شعبه شهرك جى در همان سال نیز اعتراف 

کرد.
18 مهرماه رئیس کل دادگســترى استان فارس گفت 
که پرونده سارق مسلح بانک هاى شیراز و اصفهان در 
دستگاه قضائى استان فارس به صورت ویژه رسیدگى 
مى شود و 11 آبان دادستان شیراز خبر داد پرونده سارق 
مســلح به اتهام محاربه به دادگاه انقالب ارسال شده 
است. روز 12 اسفند هم اعالم شد که دادگاه، (س– الف) 
را با همین اتهام به اعدام محکوم کرده اســت. به این 
ترتیب اگر فرجام خواهى این مهندس آى تى به نتیجه 
نرســد، پرونده یکى از خطرناك ترین مجرمان ایران 
در دهه هاى اخیر با اعدام اوبراى همیشه بسته خواهد 

شد.

آخرین خبر خوبــى که امســال درباره جریــان آب در 
زاینده رود شنیده شــد، نهم خرداد بود که کمیته 15 نفره 
آب و کشاورزى استان اصفهان، مقرر کرد سد زاینده رود 
تا 19 خــرداد ماه باز باشــد. این تاریخ بعــد از آن اعالم 
شــد که معاون آب منطقه اى اصفهان گفتــه بود بعد از 
بارندگى هاى مناســبى که در دو ماه اول سال رخ داده، 
زاینده رود مى تواند حتى تا پانزدهم خردادماه نیز جریان 
داشته باشد تا نوبت دوم کشــت پاییزه کشاورزان شرق 

اصفهان هم به نتیجه برسد.
البته تصمیم کمیتــه 15 نفره درباره زمان بازگشــایى 
زاینــده رود باعث اعتــراض قائم مقام ســازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان شــد.چرا که مرادمند معتقد 
بود بهار امسال آب دیر در اختیار کشاورزان قرار گرفته و 
به همین دلیل نیاز است تا این بازه زمانى بیشتر شود. او 
البته اگر خبر داشت که 9 ماه بعد، استاندار تازه بر کرسى 
مدیریت نشسته استان اصفهان، آب پاکى را روى دست 
کشاورزان خواهد ریخت و کشت بهاره را به دلیل وضعیت 
بسیار وخیم زاینده رود غیرممکن اعالم مى کند، شاید به 
همان آب اختصاص یافته در چند ماه ابتدایى ســال دل 

خوش مى کرد و هیچگاه لب به اعتراض نمى گشود!

خداحافظ کشت جدید!
از فصل تابستان که عبور کردیم، از میزان حجم آب پشت 
ســد زاینده رود که به برکت بارندگى هاى ابتداى سال 
بهبود پیدا کرده بود، چنان کاسته شد که کار اختصاص 
آب به کشاورزان براى انجام کاشت جدید هم به اما و اگر 

کشیده شــد. 15 آبان ماه معاون آب منطقه اى اصفهان 
در رابطه با بهره مندى کشــاورزان فعال در حوضه آبى 
زاینده رود از منابع آبى ذخیره شــده پشت سد در سال 
جارى گفت که آبرســانى به کشــاورزان این حوضه به 
وضعیت بارش هاى فصل پاییز و زمستان بستگى دارد. 
مدیر کانون خبرگان کشاورزى اصفهان نیز همه چیز را 
به نشست شوراى هماهنگى حوضه زاینده رود که قرار 
بود اواخر آبان برگزار شود موکول کرد و البته گفت که با 
بارش هایى که در زمستان خواهیم داشت، قطعاً حقابه اى 

هم به کشاورزان اختصاص خواهد گرفت. 
دلخوشــى به ِمهر آسمان در فصل ســرما آنقدر بود که 
دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزى استان اصفهان هم 
اعالم کرد زاینده رود باید تا قبل از آذرماه براى کشــت 

کشاورزان باز شود.
این اما در حالى بود که وضعیت نامناســب بارندگى در 
پاییز و زمســتان، پیش بینى نمایندگان کشاورزان را به 
بار ننشاند. 13 اسفند نماینده مردم فالورجان در مجلس 
شوراى اســالمى گفت که امسال نســبت به 70 سال 
گذشــته کمترین بارش ها و میزان ذخیره آب را داریم. 
معناى دیگر ســخن نماینده فالورجان ایــن بود که ما 
امسال کشت پاییزه نداشــتیم چراکه بارندگى اى وجود 
نداشت که آب حاصل از آن را در زمین هاى کشاورزى 

جارى کنند.

2 طرح و یک رودخانه
نزدیک به 5 درصد اراضى کشــاورزى ایران در استان 

اصفهان قرار دارد و حدود 160 هــزار نفر یعنى معادل 
11 درصد شاغالن استان به کشت محصوالت زراعى و 
باغى مشغول هستند. تقریباً همه اینها هم از بهره برداران 
زاینده رود به حســاب مى آیند. امســال اعالم شد که

 50 هزار نفر به علت کم آبى زاینده رود بیکار شــده اند 
چرا که حقابه کشــاورزان اصفهان به رسمیت شناخته 
نمى شود. بسیارى مى گویند چرا وقتى وضعیت کشاورزى 
در اصفهان تــا این حد بــه فاجعه نزدیک شــده، آب 
زاینده رود که شامل حقابه همین کشاورزان است باید به 
استان هاى دیگر مثل استان یزد منتقل شود؟ به همین 
دلیل هم بود که بهمن ماه امسال رئیس مجمع نمایندگان 
اصفهان با تأکید بر اینکه مصوبه شــوراى عالى آب باید 
توسط وزارت نیرو جدى تر گرفته شود، گفت: در حالى که 
سهم آب شرب مردم اصفهان بسیار کم شده است، باید 
از سهم آب انتقالى به یزد نیز کم کنیم تا عدالت در توزیع 

آب برقرار شود.  
مطابق بندهاى مصوبه شوراى عالى آب، بارگذارى هاى 
جدید روى زاینده رود ممنوع است اما امسال اعالم شد 
طرح بن–بروجن که بخش دیگرى از آب زاینده رود را 
هم به خارج از اســتان منتقل خواهد کرد، همچنان در 
حال پیگیرى اســت و از طرف دیگر بهمن ماه امسال 
یک کارخانه فوالد که به شدت « آب بر» است در یزد به 
بهره بردارى رسید و معلوم است که آب مورد نیازش را 
هم باید از چه طریقى تأمین کند! تازه اینها در حالى است 
که اصفهانى ها باید نگران ورود پساب تصفیه خانه آب 
یزد به زاینده رود هم باشند؛ همانطور که خرداد امسال، 

دلیل قرمز شدن ناگهانى آب رودخانه، به این موضوع ربط 
داده شد و حتى هشدارهایى درباره خطرناك بودن آبیارى 
محصوالت کشاورزى با این آب قرمز رنگ، در رسانه ها 

نیز منتشر شد.
در هر صورت، یزدى ها مى گوینــد آب زاینده رود که 
به این اســتان منتقل مى شــود فقط مخصوص شرب 
است اما در استان اصفهان نسبت به صحت این دیدگاه 
تردید وجود دارد؛ از طرفى به قول نایب رئیس شــوراى 
شــهر، انتقال آب اصفهان به بروجن هم زاینده رود را به 
مرده رود تبدیل مى کند. همین ها باعث شــد تا جمعى 
از نماینــدگان مردم اصفهان در نامه اى به سرپرســت 
وزارت نیرو تأکید کنند طــرح بن-بروجن مغایر با آنچه 
قانون مصوب کرده، اســت و باید متوقف شود و درباره 
انتقال آب به یزد نیز امســال مواضع جدى ترى توسط 
مسئوالن اصفهان اتخاذ شــد که از جمله در یک مورد، 
مدیر عامل خبرگان کشاورزى اصفهان، دولت را متهم 
کرد که در حوضه آبریز زاینده رود، فروش مال غیر داشته 
و به قول او، کالهبردارى انجام داده است. در همین حال 
رئیس شوراى شهر اصفهان هم با مرور اتفاقاتى که در 
دولت هاشمى رفســنجانى به انتقال آب به یزد منتهى 
شــد، گفت که قرار بود ابتدا طرح آبرسانى به زاینده رود 
از طریق تونل کوهرنگ به سر انجامى برسد و بعد از آن 
بحث انتقال آب به یزد مطرح شود اما طرح دومى زودتر 
به مرحله اجرایى رسید در حالى که بعد از گذشت سال ها، 
افتتاح تونل ســوم کوهرنگ همچنان در بن بست قرار

 دارد.   

نتیجه تمام این موضعگیرى ها این شد که رئیس جمهور 
در نامه اى به وزیر نیرو، خواســتار اقدامــات الزم براى 
«ســوء مدیریت و برداشــت هاى بى رویه از رودخانه 
زاینده رود» شود. اما آیا این فرمان به سرانجامى خواهد 
رســید؟ امام جمعه اصفهان که چندان بــه این موضوع 
خوشبین نیست.  اسفند ماه امســال آیت ا... طباطبایى 
نژاد در دیدار با شهردار اصفهان با اشاره به سخنان رئیس 
جمهور در سفر به استان اصفهان مبنى بر پمپاژ آب براى 
احیاى رودخانه زاینده رود و عملى نشدن این وعده گفت: 
نه تنها سد تونل سوم کوهرنگ ساخته نشده بلکه در دوران 
گذشــته نیز به جاى اقدام، وعده هاى بدون تدبیر مطرح 
مى شد. وى همچنین خواستار آن شد که براى اختصاص 
آب به کشاورزان مناطقى همچون جرقویه و ورزنه، از خط 

انتقال آب یزد چیزى هم به آنها داده شود.

روز واقعه
اوضاع خراب زاینده رود، انتقال آب به شهرهاى دیگر و 
از بین رفتن کشاورزى در اصفهان، کارد را به استخوان 
کشاورزان رسانده اســت. امســال در کنار تجمع آرام 
کشاورزان شهر زیار که سیزدهم دى و در اوج اغتشاشات 
این ماه برگزار شد و خیلى زود هم به پایان رسید، اتفاق 
جدى ترى در روز جمعه 18 اسفندماه رخ داد که بازتاب 
به مراتب گسترده ترى هم یافت. در این روز، جمعى از 
کشــاورزان معترض به انتقال آب زاینده رود به یزد، در 
ورزنه دست به اعتراض زدند و براى مدتى انتقال آب به 
آن استان را با اختالل مواجه کردند. ورزنه اى ها تا قبل 

از این روز، با قرار دادن تراکتورهاى خود در کنار جاده، به 
انتقال آب اعتراض کرده بودند اما روز 18 اســفند دست 
به اقدام عملى زدند که البتــه با دخالت نیروى انتظامى، 
این غائله خاتمه یافت. حمله به اتومبیل امام جمعه اژیه 
و مجروح شدن همسر او، قطع آب در یزد و قول استاندار 
اصفهان براى پرداخت خســارت به کشــاورزان شرق 
از جمله حاشــیه هاى این رخداد بود. وقایع 18 اسفند، 
جدى ترین اتفاق از این دست بود که در سال 96 بعد از 

خشک شدن زاینده رود در خرداد رخ داد. 

خداحافظ رودخانه
محمود فرشچیان را همه مى شناســند. او معتبرترین 
هنرمند نگارگرى ایران و یکى از مفاخر اصفهان است. 
فرشچیان مهرماه امسال با خبرگزارى ایسنا گفتگویى 
انجام داد و در بخشــى از آن به اوضــاع زاینده رود هم 
پرداخت. او گفت که وقتى زاینده رود خشک را مى بیند 
غصه مى خورد و از درون آتش مى گیرد. فرشــچیان از 
مسئولین درخواست کرد که «این لب هاى خشک شده 
را هر چه سریع تر براى همیشــه تر کنند».  نکته دیگر 
در اظهارات فرشــچیان هم این بود که او گفت در فکر 
است که یک اثر با مضمون زاینده رود خلق کند. به نظر 
مى رسد آنچه فرشچیان مى گوید در واقع نمایى دور از 
سرنوشت محتوم زاینده رود باشد، آیا رودخانه محبوب 
فالت مرکزى ایران و مایه رونق اصفهان در همه اعصار 
و دوران ها را باید از این به بعد فقط روى تابلوهاى نقاشى 

جستجو کرد؟ 

تا همین ســال پیش هر وقت به فصل گرما نزدیک مى شدیم، دست اندرکاران 
تأمین آب در اصفهان به رغم آنکه مى دانستند وضعیت آب وخیم بوده و ممکن 
است دشوارى هایى در فصل تابســتان به وجود بیاید اما باز هم سعى مى کردند 
از اصطالح «جیره بندى» براى این مایه حیات بخش اســتفاده نکنند. امســال 
ولى قضیه فرق کرد و از ماه آخر زمستان، هشدار جیره بندى آب در تابستان 97 
ورد زبان مسئولین شده است. نهم اسفند ماه مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان گفت که اگر شــهروندان اصفهانى در آخرین روزهاى سال 
صرفه جویى 20درصدى نداشته باشند، آب منازل مسکونى در بهار و تابستان 

جیره بندى مى شود. 
مسئولین اصفهان معتقدند خشکســالى و عدم بارش هاى مناسب شرایطى را 
به وجود آورده که این موضوع را اجتناب ناپذیر مى کند. جالب اما آن است که 
استاندار اصفهان همین چند روز پیش در یک ســخنرانى عمومى اعالم کرد 
مشکل اصفهان نه خشکسالى بلکه کم آبى است و این در حالى است که مهر ماه 
امسال مدیر کل هواشناسى استان اصفهان گفته بود امروز اصفهان درگیر یکى 

از پیچیده ترین خشکسالى هاى جهان شده است. 
اینکه مشکل آب اصفهان به علت خشکســالى است یا بد مصرف کردن و کم 
آبى، هیچکدام در اصل قضیه که تابســتان ســختى را باید پشت سر بگذاریم 
تغییر به وجود نمى آورد. شهریور ماه امســال رئیس جهاد کشاورزى اصفهان 
اعالم کرد 35 درصد از منابع آبى اســتان از دست رفته است و دى ماه، کورش 
خسروى، عضو شــوراى شــهر گفت اگر روند کاهش بارندگى تا پایان سال 

ادامه یابد، اصفهان باید خــودش را براى بحرانى بزرگ آمــاده کند؛ اتفاقى که  
افتاد و روند طى شــده به جایى رسید که کار به هشــدار جیره بندى آب کشیده

 شد.  
امســال وضعیت بارندگــى ها در اصفهــان به هیــچ وجه خوب نبــود، آنقدر 
که بارها  در گوشــه گوشــه اســتان نماز باران اقامه شد و دســت ها به سوى 
آســمان رفت بلکه ببــارد و اصفهــان را نجات دهــد. نتیجه اما آن شــد که 
وعده هاى هواشناســى مبنى بر بــارش در فصول پاییز و زمســتان، به میزان 

قابل قبول تحقق نیافــت و نهایتًا ایــن اداره کل اعالم کرد میــزان بارندگى 
در اصفهــان، 96 درصــد کاهــش یافتــه و به وضعیت اســفناکى رســیده

 است. 
قبل از آن، پیش بینى ها حاکى از این بود که آبان و آذر باران خوبى ببارد اما الاقل 
در شــهر اصفهان چنین اتفاقى نیافتاد تا اولین بارندگى در این شهر به پنجمین 

روز از فصل زمستان موکول شــود. در این روز بعد از ماه ها، کمى باران بارید که 
آن هم  فقط به کاِر کم کردن از آلودگى شدید هوا در آن روزها آمد و نه کمک به 
ذخایر آبى. مردم اصفهان تا پایان زمستان، یکى دو بار دیگر هم روى خوش باران 
را مشاهده کردند اگرچه میزان آن بارش ها نیز چشمگیر نبود. امسال حتى هواى 
زمستان هم چندان رو به سردى نرفت تا پروژه حذف فصل زمستان از تقویم دیار 
نصف جهان به تدریج صورت عملى به خود بگیرد(!) و شهرها خودشان را براى 

کم آبى دائمى آماده کنند.
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کاهش حجم آب پشت سد زاینده رود، شرایط خطرناکى را براى 
تأمین آب اصفهان رقم زده است. این خطر، به خصوص در روزهاى 
پایانى سال به صراحت توسط مسئوالن مربوطه بیان شده است. 

آب مورد نیاز مردم شهر اصفهان عمدتًا از طریق همین سد تأمین 
مى شود و ناگفته پیداست اگر ذخیره سد زاینده رود با مشکل مواجه 
شود، زندگى میلیون ها نفر در این کالنشهر و همچنین 56 شهر و 

300 روستاى دیگر با مخاطره روبه رو خواهد شد.
در طول سال 96، فقط اردیبهشــت ماه بود که اخبار خوشایندى 
درباره میزان آب پشت سد منتشر شد وگرنه در سایر ماه هاى سال، 
هرچه خبر در این باره به گوش رسید، ناامید کننده و نشان دهنده 

بحران بزرگ در تأمین آب اصفهان بود. 
در پى بارندگى هاى مطلوب بهار امسال، اعالم شد که حجم آب 
پشت سد زاینده رود در اردیبهشت ماه به 400 میلیون مترمکعب 
رسیده که نســبت به بلندمدت میزان کمترى بود اما با توجه به 
اینکه در مقایسه با سال 95 تفاوت چندانى پیدا نکرده بود، در نتیجه 
شرکت آب منطقه اى اصفهان اعالم کرد به لحاظ تأمین آب شرب 
در تابستان مشکلى نخواهیم داشت. حتى گفته شد دریچه هاى 
سد تا نیمه خرداد ماه بسته نمى شود تا کشــاورزان از آب جارى 

بیشترى در زاینده رود استفاده کنند.

پایان گرما، آغاز بحران
با ورود به فصل تابستان و استفاده بیش از اندازه از آب پشت سد، 
وضعیت رو به بحران رفت اما اعالم عمومى درباره اینکه ظرفیت 
سد زاینده رود به شــدت در حال کاهش اســت، به پایان فصل 
گرما موکول شــد. در همین حال امیدها براى افزایش حجم آب 
پشت سد، به بارش ها در ماه هاى آبان و آذر امسال بود اما وقتى 
گزارش ها نشان داد که میزان بارندگى در استان هاى چهارمحال 
و بختیارى و اصفهان طى این دو ماه «صفر» بوده و از طرفى بیش 
از 200 میلیون متر مکعب از حجم آب سد کم شده است، در نتیجه 
وضعیت سد زاینده رود به یک مسئله مهم تبدیل شد. از این تاریخ 
تا پایان سال، روزى نبود که گزارش هاى پى درپى و مستند درباره 
کاهش آب پشت سد و به تبع آن، هشدارهاى شداد و غالظ درباره 

بروز بحران آبى در اصفهان منتشر نشود.  
براســاس اعالم معاون حفاظت و بهره بــردارى آب منطقه اى 
اصفهان، حجم آب ذخیره شده در پشت ســد زاینده رود در آبان 
امسال حدود 164 میلیون مترمکعب بود که تنها حدود 12 درصد 
از حجم کلى سد را شامل مى شد.  28 آذرماه هم معاون حفاظت و 
بهره بردارى این شرکت با اشاره به اینکه میزان کاهش آب ذخیره 
شده سد زاینده رود در سال هاى اخیر بى سابقه بوده است گفت: 
میزان ذخیره آب پشت سد به 143میلیون متر مکعب رسیده است.

 دوم دى ماه مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 
خبرنگاران را در محل کار خودش جمع کرد تا به آنها اطالع دهد که 

شرایط اقلیمى، عدم بارش و تأخیر در بارش، موجب شده تا حجم 
آب در مخزن ســد زاینده رود که باید یک میلیارد و 400 میلیون 
مترمکعب باشد، به زیر 150 میلیون مترمکعب برسدکه به گفته او، 

عدد بسیار خطرناکى است.
 چهارم دى ماه معاون آب منطقه اى خبر داد که حجم فعلى سد 
زاینده رود نسبت به مدت مشابه سال گذشــته حدود 26 درصد 
کاهش نشان مى دهد و در حال حاضر هم حدود 10 درصد از حجم 

کلى سد زاینده رود داراى آب است.
دهم دى ماه مدیر مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
گفت که ســال آینده به دلیل کمبود آب، نیروگاه هایى همچون 
نیروگاه سد زاینده رود را از دست خواهیم داد. 9 روز بعد، مدیرعامل 
شرکت آب منطقه اى اصفهان اعالم کرد حجم سد زاینده رود به 

حدود 140 میلیون متر مکعب رسیده است.
عدم بارندگى مناســب در پاییز و زمستان، همچنان به ادامه روند 
کاهش آب پشت ســد منتهى مى شــد تا 27 دى ماه که معاون 
شرکت آب منطقه اى اصفهان اعالم کرد ذخیره سد زاینده رود به 
136 میلیون متر مکعب رسیده در حالى که سال گذشته حجم سد 
در همین زمان 260 میلیون متر مکعب بود. همچنین اعالم شد به 
دلیل کاهش بارندگى، ورودى سد زاینده رود حدود 7 مترمکعب 
و خروجى سد تنها براى تأمین آب شــرب حدود 11 مترمکعب 
اســت. این تفاوت نزدیک به دوبرابرى در میــزان آب ورودى و 
خروجى پشت سد نشــان مى داد که اوضاع ذخیره آب همچنان 

رو به وخامت است.
 28 بهمن ماه یک عضو کمیته آب اتاق بازرگانى اصفهان اعالم 
کرد میزان ذخیره آب پشت سد زاینده رود به کمتر از 130 میلیون 
متر مکعب رسیده که کمترین میزان خود طى 50 سال اخیر است. 
در همین باره گفته شد طى 30 سال گذشته در منطقه کوهرنگ که 
تأمین کننده آب سد زاینده رود است حدود 4 درجه افزایش دما ثبت 
شده که این موضوع ســبب کاهش چشمگیر ذخیره برف منطقه 
شده است به طورى که در سال جارى فقط بارش 3 سانتیمتر برف 
به ثبت رسیده است که  این مقدار در سال گذشته 79 سانتیمتر و در 

میانگین بلندمدت عدد 100 سانتیمتر را نشان مى دهد.

تابستان بدون سد در راه است؟
آمارها حاکى از آن است که حجم ســد زاینده رود از سال 1350 
تا 1397 سیر نزولى داشــته که ســال جارى با کمترین حجم، 
بحرانى ترین شرایط را رقم زده است. با توجه به بارندگى نامناسب 
در پاییز و زمستان امســال، حاال همه چشم ها به بهار سال آینده 
دوخته شده است  بلکه آســمان به فریاد شش میلیون بهره بردار 
از رودخانه زاینده رود برسد و ســد این رودخانه در شرایطى قرار 
بگیرد که تابستان 97 حداقل آبى براى خوردن آنها وجود داشته

 باشد! 

در میان همه اتفاقاتى که ســال 96 در اصفهــان افتاد، بى 
گمان سقوط هواپیماى  ATR 72-212پرواز شماره 3704 
هواپیمایى «آسمان» در روز 29 بهمن ماه از همه غم انگیزتر 
بود. این هواپیما با 65 مســافر و خدمــه از تهران به مقصد 
یاسوج در حال پرواز بود که بر فراز شهرستان سمیرم به کوه 
دنا برخورد کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند. سقوط در 
ارتفاع باال، صعب العبور بودن منطقه و بارش سنگین برف 
باعث شده تا هنوز هم کار انتقال اجساد به پایین با دشوارى 

پیش برود.
اصفهانــى ها از ابتــداى وقوع ایــن حادثــه، در خط اول 
امدادرســانى قــرار داشــتند و از امکانات هــالل احمر تا 
کمک هاى ســپاه و اقدامات هیئت کوهنوردى اصفهان و 
حضور میدانى استاندار در محل حادثه و همچنین کمک هاى

 بى آالیــش مردم بومــى منطقه که بارها ســوژه گزارش 
روزنامه نگاران ایران شد، همه و همه بسیج شده بود تا پرونده 
سقوط هواپیماى  ATR  در سمیرم هر چه سریع تر بسته شده 
و ادامه کار در تهران پیگیرى شود. اما کند جلو رفتن عملیات 
که عمدتًا به دلیل شرایط جوى است،  باعث تأخیر در این کار 
شده اگرچه فعالیت امدادرسانان اصفهان در محل همچنان 

ادامه دارد.
در این میان نقش اصفهانى ها در پیدا شدن الشه هواپیما هم 
مهم بود. به طور کلى ماجراى پیدا کردن بقایاى هواپیماى 
سقوط کرده، در حال تبدیل شدن به یک معماى پیچیده بود 
که پهبادها به فریاد رسیدند و هواپیما پیدا شد. بعد از آن بود 
که کلیپ حضور فرماندهان ارشد ســپاه اصفهان در لحظه 
پیدا شدن الشــه هواپیما در حالى که مدیریت و سرپرستى 
کارها را بر عهــده گرفته بودند روى شــبکه هاى مجازى 
منتشر شد و بر نقش پررنگ مســئوالن اصفهان در محل 

حادثه صحه گذاشت.
در کنار همه اینها، شــیوه اطــالع رســانى اصفهانى ها در 
پوشش خبر ســقوط هواپیماى تهران–یاسوج نیز چشمگیر 
بود. عالوه بر رســانه هاى اصفهان که به پوشــش گسترده 
این خبــر پرداختند ، 18 عکاس هم در محل ســقوط حضور 
پیدا کردند تا عموم مــردم ایران را به صــورت تصویرى در 
جریان لحظه لحظه امدادرســانى ها قرار دهند. اینها در کنار 
مصاحبه هاى مرتب و پى در پى مســئوالن دســتگاه هاى
حاضر در محل سقوط هواپیما، باعث شده تا این روند که قرار 
است به انتقال کامل بقایاى اجساد و الشه هواپیما به پایین کوه 

منجر شود، همچنان در حال جلو رفتن باشد.

شیشه ترك خورد
در کنار حادثه برخورد هواپیماى آسمان به کوهى در سمیرم، 
ســال جارى در حوزه ســوانح هوایى، چندیــن مورد فرود 
اضطرارى هم در کارنامه اصفهان ثبت شد. یکى از مهمترین 
این فرودها که درست در بحبوحه درگیرى رسانه ها با سقوط 
هواپیماى آســمان رخ داد، به پرواز شــماره 7458 شرکت 
هواپیمایى کیش ایر مربوط مى شــد که از کیش به سمت 
کاشان در حرکت بود. در اطالعیه شــامگاه پنج شنبه سوم 
اســفندماه  فرودگاه کاشان اعالم شــد که این پرواز در بعد 
از ظهر همان روز به علت برخورد یک قطعه پرنده با شیشه 
کابین خلبان و ترك خوردن آن مجبور به فرود در فرودگاه 
اصفهان شــده اســت. این اما در حالى بود که مدیر روابط 
عمومى شــرکت هواپیمایى کیش ایر، علت شکسته شدن 
شیشــه کابین خلبان را نه برخورد پرنده بــا آن بلکه تغییر 
دما عنوان کرد. مدیر روابط عمومى فرودگاه شهید بهشتى 
اصفهان هم گفت که این فرود، اضطــرارى نبوده و تنها به 
علت اطمینان از ایمنى و سالمت مسافران انجام شده است 
و مسافرین پرواز با هماهنگى هاى انجام شده با تاکسى به 

سمت کاشان حرکت کردند.

حساس ترین فرود 
اما مهمترین فرود اضطرارى که امسال در فرودگاه اصفهان 
رقم خورد و اهمیت آن حتى پاى استاندار وقت را هم به این 
فرودگاه کشاند، بامداد روز 21 تیرماه و بعد از آن رخ داد که 
خلبان پرواز 4066 هواپیمایى زاگرس مسیر اصفهان–تهران 
پس از برخاســتن از باند فرودگاه بین المللى شهید بهشتى 
اصفهان در ســاعت 23 بیســتم تیرماه، با اعالم وضعیت 
اضطرارى و نقص فنــى در چرخ جلو، درخواســت کرد به 
فرودگاه اصفهان بازگردد. حساسیت ماجرا  و اعالم وضعیت 
اضطرارى باعث شد تا کلیه عوامل اجرایى و ایمنى فرودگاه، 
اورژانس هالل احمر، آتش نشانى اصفهان، نیروهاى نظامى 
و انتظامى و پایگاه هوایى شهید بابایى در حالت آماده باش 
قرار بگیرند. در پى اعالم حالت فوق العاده، استاندار و رئیس 
ستاد مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان نیز در فرودگاه 
حاضر شدند. در نهایت هواپیماى مزبور در ساعت 37 دقیقه 
بامداد به سالمت به زمین نشســت و اصفهان یک بحران 

بزرگ را از سر گذراند.
جالب آنکه دو هفته قبل از این اتفاق، یــک فروند دیگر از 
هواپیماهاى شــرکت زاگرس که این بار از مشهد به مقصد 

اصفهان در حــال حرکت بود،  به دلیل نقــص فنى و بعد از 
تماس خلبان، در فرودگاه شــهید بهشــتى اصفهان فرود 
اضطرارى کرده بود. مشکل این هواپیما هم اشکال در چرخ 

جلو عنوان شد.

و فرودهاى دیگر...
عالوه بر این ســه فرود اضطرارى مهم، فرودگاه اصفهان 
در سال جارى شاهد فرودهاى غیرمعمول دیگرى هم بود. 

هشتم شــهریور ماه دو فروند هواپیما که به دلیل ترکیدن 
الستیک هواپیماى ایران ایرتور و بسته شدن باند فرودگاه 
مهرآباد به سمت اصفهان تغییر مسیر داده بودند، در فرودگاه 
شهید بهشــتى به زمین نشستند. اردیبهشــت امسال هم 
فرودگاه اصفهان شاهد یک فرود اضطرارى دیگر بود. این 
اتفاق زمانى افتاد که هواپیماى مشهد-نجف به دلیل شرایط 
نامساعد جوى در فرودگاه شــهید بهشتى به زمین نشست. 
پرونده این دو حادثه بدون برجاى گذاشتن تلفات یا خساراتى 

به بایگانى سپرده شد.  

مشکلى به نام برف
اما در کنــار همه ایــن فرودهــاى اضطــرارى، یکى از 
شلوغ ترین روزهاى فرودگاه اصفهان در هدایت فرودهاى 
غیر برنامه ریزى شــده، به هفتم و هشــتم بهمن ماه سال 
جارى مربوط مى شــد که فرودگاه هاى امام خمینى(ره) و 
مهرآباد به دلیل بارش برف کم سابقه در تهران، عمًال از مدار 
سرویس دهى خارج شده بودند. در این حالت طبیعى بود تمام 
پروازهایى که مقصد آنها این دو فرودگاه باشــد به فرودگاه 

اصفهان تغییر مسیر دهند. 
بعد از ظهر هشتم بهمن مشخص شــد 11 پرواز که باید در 
فرودگاه هاى امــام(ره) و مهرآباد به زمین مى نشســتند به 
فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان هدایت شده اند 
که از این تعداد، هفت پرواز داخلى و چهار پرواز خارجى بودند. 
این یک عدد کم سابقه در تاریخ ســرویس دهى فرودگاه 
اصفهان به شمار مى رفت اگرچه این فرودگاه به عنوان معین 
فرودگاه هاى کشــور عمل مى کند و در طول سال میزبان 
بســیارى از فرودهــاى اضطــرارى و هدایــت شــده 

است. 
اما جالب آنکه بــدى آب و هوا یک روز بعــد گریبان خود 
فرودگاه معین اصفهان را هم گرفت تا 17 پرواز که قرار بود 

از این فرودگاه انجام شود، لغو گردد.
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کاهش بى سابقه حجم آب پشت سد زاینده رودبرخورد یک هواپیما به کوه و چند فرود اضطرارى 

سد، خشکیدسال فرود، سال سقوط

«زنان زیــادى»؛ این تیتــرى بود که یــک روزنامه 
سراســرى براى خبرى کوتاه اما ناامیــد کننده از آن 
اســتفاده کرد: «تیم فوتبال بانوان آینده سازان میهن 
نجف آباد که سال گذشته قهرمان ایران شده بود، منحل

 شد!»

پاداش قهرمانى!
زمزمه هاى حال ناخوش این تیم پرافتخار، از شهریور 
ماه امســال و در فاصله یک ماه مانده به آغاز دور جدید 
لیگ برتر فوتبال بانوان به گوش مى رسید. آن زمان گفته 
شد هنوز تکلیف حضور یا عدم حضور این تیم نجف آبادي 
در لیگ برتر بانوان مشخص نیست اما هرچه به زمان 
برگزارى مسابقات نزدیک تر مى شدیم، احتمال حضور 
قهرمان دوره قبل در لیگ امسال کمتر مى شد. بهانه اى 
که براى کناره گیرى آینده سازان از فصل جدید پیش 

کشیده شد هم «بحران هاى مالى» بود. 
پیش از آن، مدیرعامل این باشگاه چندین بار صراحتاً 
اعالم کرده بود که تیم آینده ســازان مشکل مالى دارد 
و بعد هم کار به اعتراض و اعتصاب کشــید تا روز 17 

مهرماه که در آستانه آغاز لیگ بانوان، آقاى مدیرعامل 
طى گفتگویــى، دوباره ادعاى خــودش را تکرار کرد: 
«شش سال اســت با دســت خالى این تیم را اداره 
کرده ام. واقعــاً نمى دانم اکنون چه کنم؟ شــش ماه 
پیش به من گفتند شماره حساب بدهید 70 میلیون به 
حســابتان واریز کنیم و ما از آن موقع تا االن منتظریم! 
اکنون هم بازیکنان را جمع کردیم تا بتوانیم تمرین کنیم 
اما هیچکدام از آنها با ایــن وضعیت تمرین نمى کنند! 

نمى دانم شاید تا عصر امروز مجبور به انحالل شویم!»
عاقبت امر ، تیم فوتبــال بانوان آینده ســازان میهن 
نجف آباد منحل شــد. در گیر و دار تأیید و تکذیب این 
انحالل، باشگاه ســپاهان هم اعالم کرد که با رعایت 
شروطى آماده است باشــگاه بحران زده آینده سازان 
را زیر پوشش خودش بگیرد. اعالم این خبر موجى از 
خوشحالى در میان بازیکنان تیم که مى خواستند به هر 

قیمت ممکن در لیگ بانوان باقى بمانند به وجود آورد.   

انتقال انجام شد
سرانجام روز بیستم مهرماه اعالم شد که پس از توافق 

مسئوالن فدراســیون فوتبال، تیم فوتبال بانوان آینده 
سازان میهن نجف آباد، قهرمان فصل گذشته مسابقات 
دسته برتر باشگاه هاى کشور و شگفتى ساز این رقابت 
ها، زیر پوشش باشگاه سپاهان قرار گرفته و در فصل 
جدید با نام این باشــگاه به میدان مى رود. این فعل و 
انفعال، اعتراض شــدید مدیرعامل آینده سازان را به 
دنبال داشــت. او گفت که ســپاهان در قبال در اختیار 
گرفتن تیمش هیچ پولى پرداخــت نکرده و چون االن 
بحث مشــکل مالى و انحالل آینده سازان مطرح شده 
است، سپاهانى ها مى خواهند از این قضیه سوء استفاده 
کنند. آقاى مدیرعامل به بازیکنان تیم هم هشدار داد که 
سپاهان براى آنها نیز پول چندانى خرج نخواهد کرد و 

براى همین زیاد از این نقل و انتقال خوشحال نباشند.
هرچه بود اما سپاهان با تیم تازه اش در لیگ برتر فوتبال 
بانوان حضور پیدا کرد و تا امروز با قرار گرفتن در باالى 
جدول از وضعیت خوبى برخوردار است. به نظر مى رسد 
دختران این تیم، در ســال جدید هم سوداى قهرمانى 
داشته باشند. آنها مى خواهند ثابت کنند «زنان زیادى» 

نیستند.
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قهرمان فوتبال بانوان ایران
 زیر پوشش باشگاه سپاهان رفت

از انحالل تا سوداى 
تکرار قهرمانى
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اصفهان، این روزها به ســه دختر خود مى نازد. ســه ورزشــکار، سه 
قهرمان، ســه انســان. اصفهان، به یاد نــدارد که در تاریــخ پربارش،

ســه عضو یک خانواده توانســته باشــند چنین افتخاراتى بیافرینند. 
امروز این سه خواهر ســمیرمى از معروف ترین چهره هاى مملکت به 
حساب مى آیند و هر حرفى که مى زنند و هر کارى که مى کنند بالفاصله 

زیر ذره بین رسانه ها و مردم قرار مى گیرد.
این خواهران قهرمان ووشو دنیا، امسال نیز مثل سال قبل خبرساز بودند 
و از اول تا آخر سال بسته به اتفاقاتى که پیرامون آنها افتاد در برد رسانه ها 
قرار گرفتند. کلید این خبرسازى را هم «شهربانو منصوریان» زد که 24 
اردیبهشت ماه در اوج تبلیغات نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى و در 
روز حضور حسن روحانى در میتینگ تبلیغاتى میدان امام(ره) اصفهان، با 
تقدیم مدالش به او، عمًال از روحانى در مقابل ابراهیم رئیسى حمایت کرد. 
خودش مى گوید این کار برایش تبعات به همراه داشــته و باعث احضار 
و قرار تأمین التزام به حضور با وجه التزام صد میلیون ریال شــده است. 
پلیس و دادگسترى اصفهان اما این موضوع را تکذیب کرده و علت احضار 
شهربانو را «تجمع و رفتارهاى نابه هنجار و اقدامات بدون مجوز در ایام 

انتخابات و به ویژه روز اعالم نتایج» مى دانند.
هر چه بود این موضوع گذشت اما فرارسیدن ماه رمضان باعث شد یکى از 
مهمترین اتفاقاتى که مى توانست براى این خواهران ورزشکار بیافتد، در 
همین ماه رقم بخورد. قضیه از این قرار بود که احسان علیخانى، مجرى 
برنامه «ماه عسل» از آنها دعوت کرد تا در برنامه اش که غروب هاى ماه 
رمضان از تلویزیون پخش مى شد شــرکت کنند و داستان زندگى شان 
را براى مردم شرح دهند. از همین طریق بود که میلیون ها بیننده «ماه 
عسل» دریافتند این قهرمانان نامدار چگونه در سخت ترین شرایط و با 
فقر و ندارى روزگار گذرانده اند، مزه تلخ طالق را چشیده اند، در مزرعه 
کار کرده اند، ترك تحصیل کرده اند و از همه مهمتر با دورى پدرشان 
که براى فرار از دست طلبکارها آنها را تنها گذاشته بود، سوخته اند و 
ساخته اند. این برنامه همچنین باعث آشتى پدر خانواده با دخترانش 
و ابراز ندامت او به علت ترك کردن آنها شــد. بعد از پخش برنامه 
هم تصاویرى از بازگشت پدر و دخترانش به سمیرم در شبکه هاى 

مجازى به اشتراك گذاشته شد.
این قسمت از برنامه «ماه عســل» بارها و بارها دیده شد و موجى از 

همدردى و تحسین را براى این خواهران سمیرمى به همراه آورد. على 
دایى آنها را «قهرمانان واقعى» خواند که پاداش سختکوشــى شان را 
گرفتند و گفت که به وجودشــان افتخار مى کند. مهدى یراحى نوشت: 

«اى کاش خیلى از ما مردها نصف یکــى از این دخترها، زن بودیم».  
رضا رشیدپور هم این برنامه «ماه عسل» را داراى «صحنه هاى بى 

بدیل از احساسات ناب انسانى که به شفاف ترین روش ممکن با مخاطب 
فهیم به اشتراك گذاشته مى شود» دانســت. «ماه عسل» باعث شد تا 

زندگى منصوریان ها هر چه بیشتر به عمق خانواده ها نفوذ کند.
 چند ماه بعد در آذرماه هم اکران فیلم «صفر تا سکو» که آن نیز با روایتى 
مستندوار به زندگى این دختران ورزشکار مى پردازد باعث شد تا همگام 
با فروش فیلم، نفوذ اجتماعى آنها نیز از درجات باالترى برخوردار شود. 
«صفر تا سکو» را مهتاب کرامتى تهیه کرده بود که همین هم به معروف 

شدن بیشتر خواهران منصوریان کمک کرد.
سال به پایان نرسیده، یک اتفاق دیگر باعث شد تا دوباره نام این خواهران 
قهرمان جهان بر ســر زبان ها بیافتد. ماجرا به حادثه سقوط هواپیماى 

مســافربرى در بهمن امسال برمى گشــت که از قضا در همانجایى رخ 
داد که محل زندگــى منصوریان هاســت. چند روز بعــد از این اتفاق، 
خبرگزارى ها تصویر و فیلم حضــور دو خواهر از خواهران منصوریان را 
در کوه هاى سمیرم به تصویر کشیدند که در لباس نیروهاى هالل احمر 
در حال امدادرسانى بودند. خواهر سوم که همراه آنها براى کمک رسانى 
نرفت گفت که دو خواهر او به منطقه کامًال مسلط هستند و براى همین 

این دو نفر به تیم هاى امداد و نجات پیوسته اند.
■■■

الهه، شهربانو و سهیال؛ داستان این ســه خواهر افسانه اى پایان ناپذیر 
است. سال 97 و ســال هاى بعد از آن درباره این سه خواهر بسیار بیشتر 

ناپذیرند.  خواهیــم شــنید. این هــا پایان 

24 اردیبهشت96

4 پرده از زندگى خواهران ووشوکار قهرمان جهان

افسانه 3 سمیرمى
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برکنارى مدیرعامل باشگاه سپاهان

روزگار سیاه طالیى ها

17 آبان 1396

گم شدن یک قایق 200 میلیون تومانى

نه خانى آمد، نه خانى  رفت!
یکى از عجیب و غریب ترین اتفاقات امسال در حوزه ورزش استان اصفهان، گم شدن یک قایق 200 میلیون 
تومانى بود که داستان آن، آبان ماه فاش شد و هنوز هم به درستى معلوم نیست سرنوشت این قایق نگون بخت 

به کجا ختم شده است!
اما براى آنکه از اصل ماجرا مطلع شوید، ابتدا باید با یک مقدمه کوتاه شروع کنیم. رشته «دراگون بوت» یکى 
از رشته هاى مسابقات قایقرانى است که در آن 22 نفر شامل 20 قایقران، یک سکاندار و یک طبل زن سوار 
قایق هاى مخصوصى شده و قایق و قایق سواران، همراه با ریتم طبال به رقابت با سایر قایق ها مى پردازند. این 
رشته ورزشى تا خردادماه امسال، زیرمجموعه فدراسیون انجمن هاى ورزشى بود اما از این تاریخ و به حکم 
وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون قایقرانى انتقال یافت. طبیعتاً این حکم در استان ها نیز الزم االجرا بود و از 
جمله در اصفهان، رشته دراگون بوت از هیئت انجمن هاى ورزشى به هیئت قایقرانى منتقل شد. این اما در حالى 
است که هیئت قایقرانى اصفهان معتقد است، این رشته هنوز به هیئت تحویل نشده و همین، سرآغاز ماجراى 

عجیب گم شدن قایق 200 میلیونى در اصفهان بود. 

  غواصان، نى ها و ...
روز 17 آبان ماه هادى قاضى عسگر، رئیس هیئت قایقرانى استان اصفهان در گفتگو با یکى از خبرگزارى ها 
فاش کرد که چند سال پیش دو قایق رشته دراگون بوت را به هیئت انجمن هاى ورزشى تحویل داده اند اما حاال 
یکى از آن دو قایق در شرایط مطلوب و قابل استفاده اى نیست و قایق دومى هم گم شده است! قاضى عسگر 

این را هم گفت که ارزش هر کدام از این قایق ها، بالغ بر 200 میلیون تومان بوده است. 
سه روز بعد از انتشار این مصاحبه، حمیدرضا غزنوى، رئیس هیئت انجمن هاى ورزشى استان اصفهان در گفتگو 
با یک خبرگزارى دیگر، ضمن تکذیب گم شدن قایق 200 میلیونى گفت که این قایق در جشنواره ورزشى 
تفریحى زاینده رود که مدتى پیش برگزار شده بود با یک سنگ برخورد مى کند و سوراخ مى شود که این اتفاق 
در نهایت منجر به غرق شدن قایق شده است. غزنوى تأکید کرد سد کنار شهربازى در نزدیکى پل شهرستان 
که محل برگزارى جشنواره بوده است هنوز 20 متر آب دارد و غواصان هیئت هم دو بار براى پیدا کردن قایق 
تالش کرده اند اما هنوز موفق به یافتن آن نشده اند. رئیس هیئت انجمن هاى ورزشى گفت اگر این قایق را پیدا 
کنند، هزینه تعمیراتش را هم متقبل خواهند شد و این موضوع به گفته او بى جهت ادامه پیدا کرده است. از اینجا 
به بعد موضوع کامًال رسانه اى شد و دو طرف دعوا با استفاده از ابزارهاى اطالع رسانى، سعى کردند تا جایى که 

ممکن است ماجرا را دامنه دار کنند.
روز بیست و پنجم آبان ماه، همان خبرگزارى که براى بار اول ماجرا را فاش کرده بود، با رئیس هیئت انجمن هاى 
ورزشى به گفتگو نشست و غزنوى ضمن تکرار اظهارات قبلى اش، مجدداً تأکید کرد که خبر گم شدن این 
قایق کذب است و دراگون بوت 200 میلیون تومانى زیر چندین متر آب خفته است! به گفته این آقاى رئیس 

هیئت، چند تیم غواصى دیگر هماهنگ شده اند تا دوباره زیر آب بروند بلکه خبرى از قایق مفقود شده بیابند. 
قاضى عسگر یک روز بعد پاسخ غزنوى را داد و گفت ما چون نمى دانستیم این قایق غرق شده، بنابر این از سد 
آبشار که گفته مى شود محل غرق شدن قایق بوده، بازدیدى داشتیم و مشاهده کردیم این سد به طور کامل 
خشک است و منتظر خبر نهایى درباره سرنوشت قایق 200 میلیونى از جانب هیئت انجمن هاى ورزشى هستیم.
30 آبان ماه رئیس هیئت انجمن هاى ورزشى اصفهان براى بار چندم خبر مفقود شدن قایق را تکذیب کرد و 
گفت چون نى هاى بسیار درشتى در پشت سد وجود داشته، غواص ها نتوانسته اند قایق دراگون بوت را پیدا کنند. 
او ابراز امیدوارى کرد تا چند روز دیگر، این قایق به هیئت قایقرانى تحویل شود. غزنوى از مسئوالن هیئت 

قایقرانى خواست فعًال بیایند پاروهاى قایق را تحویل بگیرند تا بعد به خود قایق هم برسند!
بعد از این کش و قوس ها، تا مدتى خبر تازه اى از این دو رئیس هیئت و البته قایق گمشــده در رسانه ها نبود 
تا 27 آذرماه که هر دو نفر با یک خبرگزارى مصاحبه کردند و آنطور که محتواى این گفتگوها نشان مى داد، 
قاضى عسگر، رئیس هیئت قایقرانى در مصاحبه تازه خود، منکر اظهارات قبلى اش شد و گفت که هیچ وقت از 
گم شدن قایق دراگون بوت چیزى نگفته و این، دبیر هیئت بوده که گفته است قایق 200 میلیونى مفقود شده 
است. آقاى رئیس هیئت قایقرانى تأیید کرد که این قایق جنجالى به احتمال زیاد زیر گل و الى ته رودخانه گیر 
کرده و هیئت انجمن هاى ورزشى هم تالش خودش را کرده و غواص هایش را زیر آب فرستاده اما موفق به پیدا 
کردن قایق نشده اند! قاضى عسگر البته حرف جالبى هم درباره قایق گمشده زد که کامًال در راستاى حمایت 
از رئیس هیئت رقیب بود: «هر یک از قایق هاى دراگون بوت به اندازه یک اتوبوس است و گم شدن این قایق 

مثل گم شدن دکل نفتى است!»
این حمایت هاى ناگهانى از رئیس هیئت انجمن هاى ورزشى و عقب نشینى از به کار بردن اصطالح «مفقود 
شدن» براى قایق، خبرگزارى مزبور را به این صرافت انداخت تا با غزنوى هم گفتگویى ترتیب دهد. اظهارات 
این یکى آقاى رئیس چیز جدیدى در بر نداشت اال اینکه گفت موضوع قایق زیر آب رفته را با معاونت شرکت آب 
منطقه اى که رئیس امور سدهاى منطقه نیز هست در میان گذاشته و او هم قول داده یک تیم جستجوگر براى 
پیدا کردن قایق به منطقه بفرستد. رئیس هیئت انجمن هاى ورزشى این را هم گفت که رئیس هیئت قایقرانى 

دوست قدیمى اوست و هیچ مشکلى در بین نیست!
آخرین تحول در این پرونده عجیب به اظهار نظر رئیس هیئت قایقرانى استان اصفهان در روز ششم اسفند ماه 
مربوط مى شود که در راستاى همان حمایت هاى قبلى از هیئت رقیب بود و چیز جدیدى در برنداشت: «هنوز 
خبرى از قایق گمشده نیست و اطالعى از این موضوع ندارم. البته مسئوالن هیئت انجمن هاى ورزشى استان 

و کمیته دراگون بوت هم نمى دانند چه اتفاقى براى این قایق افتاده است.»

ما که انتظارى نداریم!
چهار ماه است که از رسانه اى شدن خبر مفقودى قایق 200 میلیونى گذشته است. رؤساى دو هیئت حرف تازه اى 
براى زدن ندارند و از قایق هم خبرى نیست. در این بین مرور بخشى از گفتگوى احمدرضا طالبیان، قهرمان 
اصفهانى تیم ملى قایقرانى در پاسخ به این سئوال که نظرش درباره مفقود شدن قایق دراگون بوت چیست، 
خالى از لطف به نظر نمى آید: «در هیئتى که وقتى قصد مالقات و صحبت با رئیس آن هیئت را داریم، وى 
جواب ما را نمى دهد و هیچ تماسى با او نمى توانیم بگیریم و رسماً هیئت تعطیل است، در این شرایط نمى توان 
انتظار این را داشت که قایق هایش مفقود نشود. هیچ نظارت و مدیریتى نیست و قایق ها در این شرایط نابود و 

مفقود مى شوند...»

یکى از روزنامه نگاران ورزشى اصفهان مى گفت هر زمان که تیم فوتبال 
سپاهان با بحران مواجه مى شود و نمى تواند آنطور که باید نتیجه بگیرد، 
مســئله از یــک بحــث صرفــًا ورزشــى خــارج مــى شــود و ابعاد 

گسترده ترى به خود مى گیرد. این روزنامه نگار ورزشى، دلیل حساسیت 
روى اوضاع سپاهان را به تعداد فراوان طرفداران این تیم مربوط 

مى دانست که به گفته او، بحران براى طالیى پوشان را تحمل 
نمى کنند ونسبت به آن عکس العمل نشان مى دهند. اگر 

این تئورى را بپذیریم، آنگاه علت ورود استاندار اصفهان 
به چرایى روند رو به نزول این تیم را بهتر درك خواهیم 

کرد.
ســپاهانى هــا کــه بعــد از کســب عنــوان قهرمانى
 در فصل 94-93، دو فصل است نتوانسته اند انتظارات 

هوادارانشان را پاســخ دهند، در فصل جارى 
با اســتخدام «زالتکوکرانچار» 

محبوب سعى کردند دوران 
اوجشــان را تکــرار کنند.
کرانچار در فصل 90-91 

توانســته بود  با قهرمان کردن طالیى ها در لیگ برتر، ســپاهان را بر قله 
فوتبال ایران نشــانده و براى خودش هم محبوبیت زیادى کسب کند اما 
بعد از نامهربانى هایى که در حق او شــد، با دلخورى سپاهان را ترك کرد. 
پیشینه درخشان کرانچار، مدیران باشگاه را برآن داشت تا یک 
بار دیگر شانس بقاى خود بر کرسى هاى مدیریتى و 
همچنین بازگشت تیم سپاهان به دوران اوج را با 
مربى نام آشناى کروات بیازمایند. همین شد که 

مربى سابق را با آداب و رسوم معمول 
به سپاهان بازگرداندند تا رؤیاى 

شیرینى قهرمانى را یکبار دیگر 
توسط او تحقق ببخشند اما این 
تمهیدات، چون آب در هاون کوبیدن

 بود.
ســپاهان آنقدر گل خورد 

وآنقدر باخت تا در آســتانه 
ســقوط بــه دســته 

پایین تــر قرار 

گرفت. استاندار اصفهان که سابقه ورزشى مهمى هم در کارنامه اش دارد، 
وارد ماجرا شد و کرانچار اخراج شد. 

مهرعلیــزاده 29 دى مــاه در نامــه اى خطاب به مدیرعامل شــرکت 
فوالدمبارکه خواستار آن شد تا «بالدرنگ نسبت به بازنگرى در مدیریت 
باشــگاه» اقدام شــود. اولین قربانى این ماجرا برکنار شدن مدیرعامل 
باشــگاه و یک هفته بعد، انتخاب ســرمربى جدید براى ســپاهان بود. 
منصور ابراهیم زاده از آمریکا احضار شــد تا ســپاهان را از سقوط نجات 
دهد اما نســخه او هم در ابتدا افاقه نکرد و حاِل سپاهان بهتر از قبل 
نشد. البته در دو هفته پشــت هم لیگ در روزهاى پایانى سال 
96، دو برد شیرین، ســپاهان را از منطقه خطر به میانه هاى 
جدول فرستاد تا خطر سقوط به دســته پایین تر، موقتًا رفع 
شــود.حاال طرفداران این تیم پر تماشــاگر در بیم و امید 
به ســر مى برند و آرزو مى کنند هرچــه زودتر این فصل 
کابوس وار به انتها برســد و آنها از فصل آینده یک 
بار دیگر قدرت نمایى ســپاهان را شاهد

 باشند.      

مســئله از یــک بحــث صرفــا ورزشــى خــارج مــى شــود و ابعاد 
دلیل حساسیت  اینروزنامه نگار ورزشى، ترىبه خود مى گیرد. گسترده

روى اوضاع سپاهان را به تعداد فراوان طرفداران این تیم مربوط
مى دانست که به گفته او، بحران براى طالیى پوشان را تحمل 

نمى کنند ونسبت به آن عکس العمل نشان مى دهند. اگر 
این تئورى را بپذیریم، آنگاه علت ورود استاندار اصفهان 
به چرایى روند رو به نزول این تیم را بهتر درك خواهیم 

کرد.
ســپاهانى هــا کــه بعــد از کســب عنــوان قهرمانى
4 در فصل 94-93، دو فصل است نتوانسته اند انتظارات 

هوادارانشان را پاســخ دهند، در فصل جارى 
با اســتخدام «زالتکوکرانچار»

کردند دوران سعى محبوب
اوجشــان را تکــرار کنند.
کرانچار در فصل 90-91

بعد از نامهربانى هایى که در حق او شــد، با دلخورى سپاهان را ترك کرد. 
برآن داشت تا یک  پیشینه درخشان کرانچار، مدیران باشگاه را
بار دیگر شانس بقاى خود بر کرسى هاى مدیریتى و 
همچنین بازگشت تیم سپاهان به دوران اوج را با 
مربى نام آشناى کروات بیازمایند. همین شد که 

مربى سابق را با آداب و رسوم معمول 
سپاهان بازگرداندند تا رؤیاى  به

شیرینى قهرمانى را یکبار دیگر 
توسط او تحقق ببخشند اما این 
تمهیدات، چون آب در هاون کوبیدن

 بود.
ســپاهان آنقدر گل خورد 

باخت تا در آســتانه  وآنقدر
ســقوط بــه دســته 

پایین تــر قرار 

9مهرعلیــزاده 29 دى مــاه در نامــه اى خطاب به مدیرعامل شـ
فوالدمبارکه خواستار آن شد تا «بالدرنگ نسبت به بازنگرى در م
باشــگاه» اقدام شــود. اولین قربانى این ماجرا برکنار شدن مدی
باشــگاه و یک هفته بعد، انتخاب ســرمربى جدید براى ســپاها
منصور ابراهیم زاده از آمریکا احضار شــد تا ســپاهان را از سقوط
دهد اما نســخه او هم در ابتدا افاقه نکرد و حاِل سپاهان بهتر
نشد. البته در دو هفته پشــت هم لیگ در روزهاى پایانى
96، دو برد شیرین، ســپاهان را از منطقه خطر به میان
جدول فرستاد تا خطر سقوط به دســته پایین تر، مو
شــود.حاال طرفداران این تیم پر تماشــاگر در بیم
به ســر مى برند و آرزو مى کنند هرچــه زودتر این
کابوس وار به انتها برســد و آنها از فصل آیند
ســپاهان ر دیگر قدرت نمایى بار

 باشند.      
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سپاس خداوندى را سزاست که  با علم خود جهان هستى را پدید 
آورده و با فرمان خود موجودات را آفریده اســت، بى آنکه از 
کســى پیروى کند و یــا بیاموزد و یــا از طرح حکیــم دیگرى 
استفاده نماید؛ در آفرینش پدیده ها، دچار اشتباهى نشده، و نه با 

حضور و مشورت گروهى، آفریده است. 
موال على (ع)

ر وابط عمومى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان روابط عمومى سازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر

سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شماره 4620 مورخ 95/12/28 
شوراى محترم اسالمى شهر و مصوبه شماره 4390 مورخ 96/11/28 هیئت مدیره سازمان، اجازه بهره بردارى 

از موارد زیر را با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومى  واگذار مى نماید.
1-  طبقه دوم فرهنگسراى خانواده (رصدخانه جزء آگهى نمى باشد) به مدت سه سال. (نوبت دوم)

2-  کافه کتاب فرهنگسراى خانواده به مدت دو سال. (نوبت دوم)
3-   رستوران بام گلدیس به مدت سه سال. (نوبت سوم)

4-  واحد تجارى فرهنگسراى خانواده به مدت سه سال (نوبت سوم)
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شــرایط مزایده تا روز ســه شــنبه مورخ 97/01/07 به 
امورقراردادهاى سازمان مراجعه و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 97/01/08 نسبت به تحویل پیشنهاد خود 
به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهرـ  میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهردارىـ  طبقه چهارم 

اقدام نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت shaahinshahr.ir   مراجعه فرمایید.

اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان به نمایندگى از شرکت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى ایران در نظر 
دارد نسبت به فروش امالك واقع در اراضى موسوم به گل نرگس با شرایط "نقد" و "نقد و اقساط (به صورت یکجا و 

منفرد) با مشخصات جدول زیر اقدام نماید. (ضمناً به اطالع مى رساند آگهى مزایده شماره 96/48 ابطال مى گردد.) 
متقاضیان مى توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر و دریافت و تحویل مدارك شــرکت در مزایده، تا روز جمعه
 مورخ 1397/01/10 به پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات کشور به نشانى http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
 تلفن هاى 36686010-031 و 32121332- 031، 87572324- 021 نیز آماده پاســخگویى به سواالت متقاضیان

 مى باشند. 
توضیحات: 

شرایط پرداخت به صورت "نقد" و "نقد و اقســاط" مى باشــد. (در روش یک جا مبلغ تضمین شرکت در مزایده 
11/567/700/000 ریال و در روش منفرد به شرح جدول زیر مى باشد) 

1- جهت تسهیل شرایط خرید، به میزان 10٪ مبلغ پیشنهادى در زمان انتقال سند از متقاضى دریافت مى شود. 
2- امالك مورد مزایده فاقد آماده سازى است و هزینه هاى مربوط به  آماده سازى و نیز هزینه هاى ثبتى و انتقال به 

عهده خریدار مى باشد. 
3- جزئیات بیشــتر در برگ شــرایط مزایده (که در پایگاه ملى اطالع رســانى مناقصات کشــور به نشــانى

 http://iets.mporg.ir ارائه مى شود) آورده شده که الزم است به آنها توجه کامل شود. 

آگهى مزایده عمومى آگهى مزایده عمومى  نوبت دوم

آگهى مزایده عمومى شماره آگهى مزایده عمومى شماره 4949//9696/ ز/ ز

آگهى برگزارى مناقصه عمومىآگهى برگزارى مناقصه عمومى نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید.
مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

عملیات تکمیلى سیویل و تجهیزات ایستگاه پمپاژ شهر9- 1- 97
44/344/750/1002/207/000/000جارى نجف آباد (دو مرحله اى)

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 96/12/27

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/01/18
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/01/19

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031

(داخلى 335)

شهردارى دیزیچه براساس مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى شــهردارى ها در نظر دارد پروژه هاى ذیل را براساس قیمت کارشناسى رسمى دادگسترى به پیمانکار واجد شرایط 
و از طریق مزایده واگذار و انعقاد قرارداد نماید. لذا شرکت کنندگان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز یکشنبه مورخه 97/01/19 به امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و 

همچنین قیمت پیشنهادى خود را تا روز دوشنبه مورخه 97/01/20 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.
1- واگذارى به صورت اجاره پارکینگ منطقه کارگاهى با مساحت حدود 30/000 مترمربع

2- واگذارى زمین در حدود 20 مترمربع به صورت اجاره جهت کیوسک اغذیه فروشى در پارك کوهستانى
3- واگذارى زمین در حدود 20 مترمربع به صورت اجاره جهت کیوسک اغذیه فروشى در پارکینگ پارك سالمت

4- واگذارى یک دهنه سوله به مساحت 250 مترمربع به صورت اجاره
5- فروش 12 دستگاه ماشین آالت و وسائط نقلیه شهردارى براساس لیست اعالمى به شرح ذیل:

آگهى مزایدهآگهى مزایده نوبت دوم

وضعیت بیمه (تا تاریخ)وضعیت خودرومدلپالكنوع خودروردیف
نداردسالم3791384 ع 17اتوبوس1
داردسالم4331384 ع 17اتوبوس2
داردسالم3851384 ع 17اتوبوس3
داردسالم4341384 ع 17اتوبوس4
داردسالم6911385 ع 39اتوبوس5
داردسالم8691369 ج 35وانت مزدا6
داردسالم1191385 ج 19وانت پیکان7
داردسالم1211382 ج 19پیکان سوارى8
داردسالم5891388 ع 47فتون پرس زباله9

داردسالم8231388 ع 32مینى بوس هیوندا10
داردسالم8241388 ع 32مینى بوس هیوندا11

على اکبر محمودى- شهردار دیزیچه

اردشیر محمدى- شهردار باغبادران

شهردارى باغبادران به استناد مجوز شماره 461 مورخ 1396/10/02 شوراى محترم اسالمى شهر باغبادران در نظر دارد نسبت 
به اجاره 3 قطعه زمین (جهت احداث کیوسک) و یک کیوسک فروش مطبوعات با قیمت کارشناسى به شرط ذیل اقدام نماید.

1- متقاضیان مى تواننــد از روز یک شــنبه مــورخ 1397/01/05 لغایت روز چهارشــنبه مــورخ 1397/01/15 با واریز 
مبلغ 300/000 ریال به حساب 0108075091002 نزد بانک ملى بنام شهردارى باغبادران نسبت به اخذ مدارك مزایده اقدام نمایند.

2- پیشنهاددهندگان مى بایست معادل 5٪ قیمت پایه کارشناسى را به صورت سپرده به حساب 310000519008 این شهردارى 
نزد بانک ملى شعبه باغبادران واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 

3- سپرده نفرات اول تا سوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد نشوند ضبط خواهد شد. 
4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار مى باشد.

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است.
6- متقاضیان مى بایست نسبت به تحویل قیمت پیشــنهادى خود تا آخر وقت ادارى روز پنج شنبه 1397/01/16 به دبیرخانه 

محرمانه شهردارى اقدام نمایند. 

آگهى مزایده نوبت آگهى مزایده نوبت 22 چاپ  دوم

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  فالورجانروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  فالورجان

فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو و تصمیم هاى نو 
براى آینده است؛آینده اى که همه امید داریم بهتر از گذشته 

باشد.

در سال نو،سالمتى، شادى، پیروزى، مهر و دوستى و عشق را 
براى همگان آرزومندیم.

به استناد مصوبه شــماره 743/ش مورخ 1396/10/12 شوراى اسالمى شهر و مصوبه هیئت مدیره 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر به شماره 4095 مورخ 1396/11/10، این 
سازمان در نظر دارد به منظور استفاده از ظرفیت هاى مشارکتى براى توسعه و بهره بردارى از فضاهاى 
فرهنگى، اجتماعى و بهره مندى از افراد متخصص و متعهد و حرکت در راستاى اقتصاد مقاومتى و 
عدالت اجتماعى و ارتقاء کمى وکیفى ارائه خدمات در فضاهاى اجتماعى و فرهنگى متعلق به سازمان 
به مدت یک تا پنج سال طبق تشخیص هیئت مدیره اقدام به واگذارى مکان ها ى مورد نظر به اشخاص 

حقیقى یا حقوقى که واجد شرایط شرکت در این فراخوان بوده، مى نماید. 
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 97/1/15 نسبت به تحویل پیشنهاد 
خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهرـ  میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهردارىـ  طبقه 

چهارم اقدام نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت shaahinshahr.ir مراجعه فرمایید.

تمدید فراخوان واگذارى مدیریت فرهنگسراى هنر تمدید فراخوان واگذارى مدیریت فرهنگسراى هنر 

                            روابط عمومى سازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر

 آگهى مناقصه تأمین نیروى انسانى سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان بدین شرح اصالح گردید: 
- تأمین نیروى انسانى جهت امور خدماتى اعم از نظافتى و سرایدارى و... در تعدادى از مراکز وابسته به سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 

اصالحیه آگهى مناقصهاصالحیه آگهى مناقصه

  سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

متراژ عرصه نشانىشماره پالك ثبتىردیف
(مترمربع)

تعداد 
واحد

قیمت پایه نقدى مزایده 
(ریال)

مبلغ سپرده شرکت در 
مزایده (ریال)

بلوار شهداى صفه اراضى موسوم به گل 21792- 14999/21791
14465067/500/000/0002/670/000/000نرگس بلوك 4

بلوار شهداى صفه اراضى موسوم به گل 24999/21791-21792
17496584/500/000/0003/010/000/000نرگس بلوك 16

بلوار شهداى صفه اراضى موسوم به گل 21792- 34999/21791
20436679/200/000/0002/904/000/000نرگس بلوك 19

بلوار شهداى صفه اراضى موسوم به گل 21792- 44999/21791
11134549/500/000/0002/310/000/000نرگس بلوك 21- 32

بلوار شهداى صفه اراضى موسوم به گل 21792- 54999/21791
239591104/650/000/0003/413/000/000نرگس بلوك 22- 32

بلوار شهداى صفه اراضى موسوم به گل 21792- 64999/21791
9383338/940/000/0002/890/800/000نرگس بلوك 1- 32

بلوار شهداى صفه اراضى موسوم به گل 21792- 74999/21791
17466880/240/000/0002/924/800/000نرگس بلوك 2- 32

بلوار شهداى صفه اراضى موسوم به گل 21792- 84999/21791
17306880/240/000/0002/924/800/000نرگس بلوك 3- 32

13160486584/770/000/000----

 مهلت تحویل پیشنهادها تا روز سه شنبه مورخ 1397/01/21   
گشایش پیشنهادها: ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1397/01/22 

نشانى: اصفهان، خیابان سعادت آباد، چهارراه فرایبورگ تلفن: 36681068- 031

جمع

م الف:157613


