
ویژه 

ایام محرم

تجارت اتوبوسی!
وقتیبیکاری،سازدستفروشیدرناوگانحملونقلعمومیشهرراکوکمیکند

3

فعاالنحوزهامالکدراصفهانازجهش50درصدیقیمتهاخبرمیدهند
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توزیع خدمات عادالنه شهری به هیئات مذهبی اصفهان
نایبرییسشورایاسالمیشهرخبرداد:
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به چاه انداختن کودک در اصفهان صحت ندارد

رییسمرکزاطالعرسانیپلیساصفهان:
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عزایی به قدمت یک تاریخ
حالوهوایمحرمدراصفهان

روز  ملی سینما؛
امروز بلیت سینماها نیم بهاست، 
پس هیچ بهونه ای برای 
نرفتن به سینما و دیدن فیلم  

قبول نیست!
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 موزه هنرهای معاصر اصفهان
به زماِن زاون

7 الی 23 شهریور

این برنامه از شــبکه رادیویــی ایران به 
منظور افزایش آگاهی فرهنگی مخاطب 
وآشــنایی باتازه تریــن رویدادهــای 
فرهنگی- هنری کشور  ایجاد شده است. 

کافه هنر
شنبه تا چهارشنبه  ساعت 15:50
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حضرت عشق به وادی موعود رسیده اند
روزهایکربالست...جزمحرموبنیهاشموتاولواشك،قلمنمینویسد...جزاسبهاییکهمیتازندو
تیرهاییکهسهشعبهاند...جزعلقمهایکهپریشانزلفتریننهرعالماست...جزعباسبنعلی،بجدل
بنسلیم...جزخصم،تاراج،نیزه،آتش،حروشمر...جزآزادگیورستگاری...درماهحزنیم.قافلهدرنینوای
خونونبرد،خیمهبرافراشته.تالوتقرآندرصحرا،موجبرمیدارد.ســیاهپوشوسرخفامشدهاست؛

اندیشه،قلب،کویوبرزن...معاذاله..حضرتعشق،بهوادیموعودرسیدهاند.

باحضورمعاوناولرییسجمهورووزیرنیروصورتگرفت؛

 انعقاد قرارداد سرمایه گذاری 225 میلیارد تومانی بخش خصوصی 
در اجرای تاسیسات فاضالب شهرهای فوالدشهر، ایمانشهر و دهق

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، در مراسم معرفی طرح های تبصره ۱۹ وزارت نیرو و مبادله قراردادهای مشارکت بخش خصوصی در صنعت آب و 
فاضالب که در سالن همایش وزارت نیرو برگزار شد، با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط کشور بسیار خاص و خطیر است، اظهار داشت: اگر چه شرایط اقتصادی 

دشواری را سپری می کنیم، ولی این شرایط راه بن بستی ندارد و فرصت خوبی است که با وضع موجود تحول های بزرگی در کشور اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: مهم ترین موضوع در این شرایط عزم و اراده مدیریت است که باید این شرایط دشوار با عملکرد جهادی و همدلی همه مدیران در شرایط کوتاه طی شود 
و از آن عبور کنیم. جهانگیری با بیان اینکه آمریکایی ها در نهایت بی قانونــی و بی اعتنایی به همه مقررات بین المللی از برجام خروج کردند، گفت: آنها با بهانه های 
واهی از این توافق نامه عقب کشیدند و تحریم های جدیدی را برای کشــور و ملت ایران وضع کردند که دشمن بداند با کمک مردم ایران، فعاالن اقتصادی و مدیران 
توانمند به زودی از این شرایط خواهیم گذشت و آنها نتیجه 
ای از این تحریم ها نخواهند برد.معاون اول رییس جمهور 
از کمبود آب به عنوان ابر چالش کشــور یاد کرد و گفت: 
آب به عنوان مهم ترین مسئله زندگی فردی و اجتماعی 
ماست که مولفه های مختلفی دارد و حیات یک کشور و 
ملت وابسته به آن است.این مقام مسئول در دولت با بیان 
اینکه امروز کم آبی به یک مســئله حیاتی و مهم کشور 
تبدیل شده است، تصریح کرد: این مهم باید با دقت و توجه 
بیشتری بررسی شــود و بدانید که دولت به تنهایی نمی 
تواند از چالش کم آبی عبور کند و بایستی همگان اعم از 
مردم عزیزمان و دستگاه ها به صحنه بیایند تا مسئله آب 
حل شود و در آینده با تهدید بی آبی روبه رو نشویم.وی به 
توانمندی های مدیران صنعت آب و برق کشور اشاره کرد 
و گفت: برنامه ریزی هــای کالن برای حل بحران کم آبی 
توسط وزارت نیرو انجام شده است. جهانگیری درباره ایام 
تابستان و پیک بار گفت: وزارت نیرو شایستگی های خوبی 
را در این ایام از خود نشان داد و با همکاری مردم و دستگاه های دولتی توانست در مصرف برق کاهش را ایجاد کند.معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه امسال در 
تابستان بدترین روزها را نسبت به ۵۰ سال اخیر در بخش آب سپری کردیم، گفت: برخی استان های ما با شرایط بسیار سختی مواجه بودند و متاسفانه کم بارشی باعث 
شد تا این شرایط نابسامان برای ملت رخ دهد.وی از همدلی و همراهی مردم در صرفه جویی آب تشکر و قدردانی کرد و گفت: از هم اکنون برای سال آینده برنامه ریزی ها 
بایستی انجام شود تا دیگر مردم عزیزمان زیر بار این فشارها نباشند؛ البته باید در نظر داشت شرایط سال آتی بستگی به بارش ها نیز خواهد داشت.جهانگیری با اشاره به 
اینکه بخش خصوصی موتور حرکت دهنده اقتصاد آینده ایران است، بیان داشت: باید مقرراتی وضع شود که بخش خصوصی با خیال راحت وارد عرصه اقتصادی شود و 
هیچ منعی برای ورود و سرمایه گذاری در این بخش وجود نداشته باشد. معاون اول رییس جمهور گفت: برابر اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت نیرو موفق ترین 
وزارتخانه در واگذاری طرح ها به بخش خصوصی بوده که متاسفانه غیر از این وزارتخانه تاکنون هیچ دستگاه دیگری نسبت به واگذاری اقدام نکرده است.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان هم  با اشاره به پروژ ه هایی که در این مراسم به امضا رسید اعالم کرد : با حضور معاون  اول رییس جمهور،وزیر نیرو و مدیرعامل 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، قرارداد دو پروژه از آبفای استان اصفهان منعقد شد.مهندس هاشم امینی گفت:شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به منظور 
اجرای شبکه  و تکمیل  تاسیسات فاضالب شهرهای فوالدشهر و ایمانشهر، موفق به انعقاد ســرمایه گذاری به روش بیع متقابل با شرکت ذوب آهن اصفهان با مبلغ 
۲۱۰۰ میلیارد ریال شد.وی افزود: شرکت آب وفاضالب استان اصفهان قرارداد پروژه دیگری با هدف  اجرای شبکه و تکمیل تاسیسات فاضالب شهر دهق با سرمایه 
گذاری به روش بیع متقابل با شهرداری این شهر با مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال منعقد کرد. مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: 
قرارداد تکمیل تاسیسات فاضالب فوالدشهر و ایمانشهر به مبلغ ۲۱۰۰ میلیارد ریال در ازای تخصیص پساب به میزان ۱۲۵ میلیون متر مکعب بوده است. مهندس 
هاشم امینی با بیان اینکه تکمیل شبکه فاضالب فوالدشهر وایمانشهر به طول ۲۷۵ کیلومتر است، خاطرنشان کرد: با اجرای شبکه فاضالب فوالدشهر و ایمانشهر ۱۰۸ 
هزار و ۵۷۵ نفر تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب در این شهرها قرار می گیرند. وی افزود:ظرفیت تصفیه خانه فاضالب شهرهای فوالدشهر و ایمانشهر ۲۴۰ هزار 
نفر با دبی ۱۸۸لیتر در ثانیه است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: شرکت ذوب آهن اصفهان با توجه به محدودیت شدید منابع آبی در اصفهان 
اقدام به سرمایه گذاری در تکمیل شبکه فاضالب فوالدشهر و ایمانشهر کرد تا در یک بازه ۳ ساله این تاسیسات را اجرا و در ازای آن پساب حاصله را در یک دوره ۲۰ 
ساله  صرف رفع نیاز آبی در بخش صنعت کند. وی به انعقاد قرار داد با شهرداری اشاره کرد و اظهار داشت:مقرر شد تا با اجرای شبکه و تکمیل تاسیسات فاضالب در 
شهر دهق بیش از ۸ هزار و ۲۷۲ نفر در این شهر تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار گیرند. وی افزود:  قرار داد این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال  در 
ازای ۵ میلیون مترمکعب به مدت ۱۵ سال منعقد شد ؛همچنین توافق شده که این تاسیسات در بازه ۲ ساله تکمیل و اجرا شود تا عالوه بر اینکه مردم این شهرستان 

هر چه زودتر از خدمات شبکه فاضالب بهره مند شوند شهرداری هم بتواند با در اختیار گرفتن پساب تخصیصی، آب مورد نیا ز برای آبیاری فضای سبز را تامین کند.
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روز گذشته پایگاه خبری »دیلی فنالند« اعالم 
کرد که 4 آشوبگری که درهلسینکی به سفارت 
ایران تعرض کرده و با پلیس درگیر شده بودند، 
دستگیر شــدند. این پایگاه خبری به نقل از 
رسانه های محلی و پلیس خبر داد که »گروهی 
آشوبگربعد از ظهر دوشنبه در برابر سفارت 
ایران در هلسینکی تجمع کرده و پرچم ایران را 
پایین کشیده و آتش زدند.« این افراد به نوشته 
دیلی فنالند اقدام به پرتاب ســنگ به سمت 
پلیس کردند که توســط ماموران چهار تن از 
آنان دستگیر شدند. از هویت متعرضین خبری 
منتشر نشده و در جریان این درگیری کسی 

آسیب ندید. 

از هویت و علت اقدام به تعرض آشوبگران در فنالند که 
خبری در دست نیست و مسئوالن کشورمان حداقل 
تا لحظه نگارش این مطلب، واکنشی نسبت به این 
خبر نشان نداده اند. واکنش ها عمدتا پیرامون حمله 
معترضان به کنسولگری ایران در »بصره« عراق است. 
شهری که این روزها به واسطه تظاهرات خشمگینانه 

مردمش به صدر اخبار آمده است. 
روز گذشته »ابراهیم جعفری« وزیر خارجه عراق با 
بیان اینکه حمله به کنسولگری ایران در بصره حمله 
به عراق بود ، گفت که این مهاجمان عده ای مزدور 
بودند که سعی داشتند چهره عراق را تخریب کنند و 

به روابط این کشور با ایران آسیب بزنند.

»جعفری« که در یک گفت وگوی تلویزیونی صحبت 
می کرد گفت که نباید اقدامات نادرست عده ای معدود 
در حمله به سرکنسولگری ایران را به حساب دولت 
و ملت عــراق و حتی معترضانی گذاشــت که طبق 
قانون برای احقاق حقوق خــود تظاهرات می کنند، 
مهاجمان عده ای مزدور بودند که سعی داشتند چهره 
عراق را تخریب کنند و به روابط این کشــور با ایران 

آسیب بزنند.
او  در حالی از حمله معترضان به کنســولگری ایران 
در بصره انتقاد می کند که بهرام قاسمی، سخنگوی 
وزارت خارجه کشــورمان پیش از این در مالقات با 

مدیر کل خلیج فــارس وزارت امــور خارجه ضمن 
ابراز تعجــب از بی تحرکی پلیس بصــره، گفته بود: 
به رغم تحریکات روزهای گذشــته توســط عوامل 
مشکوک علیه سرکنســولگری جمهوری اسالمی 
ایران، دولت عراق به وعده هــا و اطمینان های  داده 
شده از کانال های دیپلماتیک برای انجام وظیفه خود 

عمل نکرده است.
پیش تر احمد محجوب، ســخنگوی وزارت خارجه 
عراق هم در بیانیه ای اعالم کرد که این اقدام به منافع 
عراق و روابطش با کشــورهای جهان آسیب می زند 
و از دولت های مرکزی و محلی خواســت تا امنیت 

دیپلمات های ایرانی در بصره را تامین کنند.
حیــدر العبادی ، نخســت وزیر عراق هــم با صدور 
دســتوری خواســتار تحقیق از یگان های امنیتی 
مســئول محافظت از نهادهای عراقی و کنسولگری 
جمهوری اسالمی ایران در بصره به دلیل کوتاهی این 
نهادها در عمل به وظایف شان برای محافظت از اماکن 

مربوطه شده است.
»العبادی« در حاشــیه نشســت با فرماندار بصره، 
رییس مجلس استان و فرماندهان امنیتی آن نیز در 
گفت وگو با خبرنگاران گفت: تحقیقاتی در رابطه با به 
آتش کشیدن موسسات در بصره از جمله کنسولگری 
جمهوری اســالمی ایران درحال  انجام اســت و از 
نیروهای امنیتی می خواهیم که نتایج این تحقیقات 
را اعالم کنند. نخست وزیر عراق گفته که اتفاقات اخیر 
بصره به دلیل اختالفات سیاسی بود و برخی از احزاب 
سیاسی که نیروی نظامی نیز در اختیار دارند تالش 

کردند تا استان را به آتش بکشند.
این ســخنان از ســوی العبادی در حالی مطرح می 
شــود که برخی ناظران می گویند اتفاقات بصره تیر 
خالص به سمت نخســت وزیر بود و العبادی دیگر 
جایی در معادالت آینده این کشور ندارد. کسی که 
این روزها بین »تهران« و »واشــنگتن« سرگردان 
اســت و نمی داند طرف کدام یک را بگیرد؛ هرچند 
تغییر مواضعش درباره همراهی با آمریکا در تحریم ها 
علیه ایران نشان داد عراق در هرحال نمی تواند ایران 
را نادیده بگیرد؛ همسایه ای که به آن مدیون است، 

چه بخواهد و  چه نخواهد!

روسیه، خودی نشان می دهد
وزارت دفاع روســیه اعالم کرده اســت که یکی 
از بزرگ ترین رزمایش های تاریخ این کشــور با 
عنوان »وستوک ۲۰۱۸« و با حضور بیش از ۳۰۰ 

هزار نیروی نظامی آغاز شده است.
 وزارت دفاع روســیه اعــالم کرده کــه چنین 
رزمایشــی با هدف اطمینان از آمادگی نهادهای 
نظامی و تنظیم و برنامــه ریزی هماهنگی میان 
نیروهای زمینی و دریایــی و بهبود مهارت های 
فرماندهان و مقرهای فرماندهی در اداره نیروهای 

نظامی اجرا می شود.
این رزمایش قرار است در دو مرحله اجرایی شود 
و در مرحله اول، نیروهای نظامی در شرق روسیه 
مستقر خواهند شد و تعداد نیروهای دریایی در 
مناطق دریایی شمال این کشور نیز افزایش پیدا 
خواهند کرد و در مرحله دوم فرماندهان نظامی 
اداره مشترک نیروهای نظامی را در عملیات های 
هجومی و دفاعی فرضی بر عهده خواهند داشت.

توهمات »بولتون« پایان ندارد
مشاور امنیت ملی »دونالد ترامپ« هشدار داد که 
استفاده از سالح شیمیایی توسط دولت سوریه با 
پاسخی قوی مواجه خواهد شد. »جان بولتون« 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید می گوید که آمریکا، 
فرانســه و انگلیس توافق کرده اند که استفاده از 
سالح شیمیایی توسط دولت ســوریه این بار با 
پاسخی بسیار قوی تر از دفعه قبلی مواجه خواهد 
شــد. وی افزود: ما مدام در حال ارسال این پیام 
هستیم که استفاده از تسلیحات شیمیایی برای 

بار سوم پاسخی قوی تر دریافت خواهد.
آمریکا و متحدانش تاکنون دوبار به بهانه استفاده 
دولت »بشــار اســد« از تسلیحات شــیمیایی 
حمالتی به مواضع ارتش ســوریه انجام داده اند؛ 
۲ حمله ادعایی که هیچ وقت اثبات نشده دولت 

سوریه عامل آن بوده است.

دیدار پادشاه با ولیعهد
پادشاه مراکش در جریان دیدار با ولیعهد ابوظبی 
به بررسی راه های تقویت همکاری مشترک میان 
دو کشور پرداخت. دفتر پادشــاهی مراکش در 
بیانیه ای اعالم کرد، محمد ششــم، پادشاه این 
کشــور در چارچوب ســفری کاری به امارات با 
»محمد بن زایــد آل نهیــان«، ولیعهد ابوظبی 

دیدار کرد.
طبق این بیانیه، دو طرف در جریان این دیدار به 
بررسی پرونده های منطقه ای و بین المللی کنونی 

پرداختند.

 رسوایی مضحک و
 تازه سعودی ها

پدافند هوایی ســعودی در اقدامی مضحک، به 
جای منهدم کردن موشــک هایی کــه انصارا...

یمن به سمت نجران شــلیک کرده بود، منازل 
ســعودی ها را هدف گرفت و ویران کرد. اقدامی 
که از سوی کاربران شبکه های مجازی به سخره 

گرفته شده است.
فعاالن سعودی با انتشار تصاویری در شبکه های 
اجتماعی، ضمن برمال کردن اقدام پدافند هوایی 
عربستان و رسوایی ســعودی نوشته اند، پدافند 
هوایی ســعودی به جــای انهدام موشــک های 
انصارا...، منازل سعودی ها را هدف قرار می دهد. 
مردم عربستان در شبکه های اجتماعی تصاویری 
از خانه هایــی را منتشــر کرده انــد کــه بر اثر 
شلیک اشتباهی پدافند هوایی ارتش عربستان، 
متحمــل خســارت های ســنگینی شــده اند. 
برخی دیگر از فعاالن ســعودی نیــز گفته اند در 
 نتیجــه این اشــتباه خطرنــاک، ۲۳ تن زخمی 

شده اند.

روزهای تیره دو همسایه
 درخواست »ضرغامی«

 از آیت ا... آملی الریجانی
رییس پیشین صداوســیما در صفحه توییتر 
خود از آیــت ا... آملــی الریجانی خواســت 
خبرهای خــوش قضائی را به گــوش مردم 
برساند. ضرغامی، در حســاب توییتری خود 
نوشت: اطالع رســانی اخیر در مورد بازگشت 
بخشــی از اموال نجومی به بیــت المال الزم 
و خوب بود. بهتر اســت رییــس محترم قوه 
قضائیه در سخنرانی های ثابت هفتگی خود، 
در کنار پرداختن به همه رویدادهای سیاسی 
و بین المللی، خبرهای خوش از این دست به 

مردم بدهد.

 »شریعتمداری«
 به استیضاح نزدیک شد

عضو هیئت رییسه مجلس، از بررسی استیضاح 
وزیر صمت در کمیســیون صنایــع در هفته 
نخست کاری مجلس پس از تعطیالت خبر داد.

علی اصغر یوسف نژاد ، با اشاره به اینکه پیش 
از تعطیالت مجلس اســتیضاح وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت به هیئت رییســه مجلس 
تقدیم شده است، گفت: در همان زمان طرح 
اســتیضاح وزیر برای بررســی به کمیسیون 
صنایع و معادن ارجاع شد؛ اما با توجه به اینکه 
دستورکار کمیسیون ها چاپ شده بود و پس از 
چاپ موضوع استیضاح مطرح شد کمیسیون 
نمی توانست دستور را تغییر داده و استیضاح 

را بررسی کند.

 کنایه ای دیگر
 از اصالح طلبان به دولت

سیدمحمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصالح 
طلب در کانال شــخصی خود نوشــت: »در 
سخت ترین شرایط اقتصادی و در اوج بحران 
بیکاری و کارزار بی امان رســانه ای، دولت نه 
وزیر اقتصاد دارد و نه وزیر کار و نه ســخنگو و 
نه کسی به فکر جایگزین آنهاست. فقط جهت 
اطالع عرض کردم. مســئوالن هر چه ندارند، 
صبر و حوصله خوبی دارند. کال معتقدند عجله 

کار شیطان است و بس«.

به من گفتند »مهدورالدمی«!
پروانه سلحشــوری، نماینده تهــران و عضو 
فراکسیون امید درباره حواشــی ایجاد شده 
بعد از نطقش در جلسه هفته گذشته مجلس 
گفت: بعضی از نمایندگان به شــوخی به من 
می گویند تو »مهــدور الدمــی«، »به اعدام 
نزدیکی«، »سلحشور! کمپوت باید بیاوریم«... 
من هم می گویم من دیابتی هستم برایم نان 
خشــک بیاورید )خنده(. آقایــان ذوالنوری، 
امیرآبــادی بعد از نطقم بــا من صحبت های 
تندی داشــتند؛ البته نماینــدگان دیگری 
ازجملــه محمداســماعیل ســعیدی، عضو 
کمیســیون فرهنگی هم انتقاداتی داشتند. 
تعداد نمایندگانی که نسبت به نطق من انتقاد 

داشتند زیاد بود؛ اما حضور ذهن ندارم.

 واکنش »آشنا« 
به پیشنهاد »کیهان«

حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهور نوشت: 
حسین شــریعتمداری گفته خودداری آقای 
روحانی از شرکت در مجمع عمومی سازمان 
ملل می تواند پاسخ دندان شکنی به اهانت های 
بی وقفه ترامپ باشــد. ضمن آنکه مگر حضور 
همه ساله آقای روحانی در نشست های مجمع 
عمومی ســازمان ملل چه دستاوردی داشته 

است که با عدم حضور ایشان از دست برود؟!
پی نوشت: کیهان قدیمی ترین و ارشدترین 
سخنگوی جریان کوچک ولی قدرتمند »نه به 

دیپلماسی« در ایران معاصر است!

ناصری 
فعال سیاسی اصالح طلب: 

عضو کمیســیون امنیت ملی گفــت: حفظ امنیت 
اماکن دیپلماتیک ایران وظیفــه دولت عراق بوده 
است و آنها باید درباره حمله به کنسولگری کشورمان 
در بصره پاسخگو باشند. سید حسین نقوی حسینی 
در واکنش به حادثه آتش زدن کنسولگری ایران در 
بصره، گفت: جمهوری اســالمی ایران نقش مهمی 
را در عراق ایفا می کند و با مقابله با تروریســت ها، از 
تجزیه  این کشــور جلوگیری کرده است؛ بنابراین 
تروریست ها، رژیم عربستان سعودی و آمریکایی ها 
که اربــاب این دو هســتند، بســیار از این موضوع 
عصبانی اند. وی افزود: آمریکا و ســعودی ها تالش 
می کنند با ایجاد تفرقه و اختالف، میان ایران و عراق 
جنگ به راه بیندازند و احساسات و افکار عمومی را 

علیه ایران تحریک کنند.
وی با بیان اینکه عراق درباره حمله به کنســولگری 
ایران در بصره باید پاسخگو باشد، تصریح کرد: حفظ 
امنیت اماکن دیپلماتیک ایران وظیفه دولت عراق 
است و مسئوالن این کشور باید افرادی را که دست 
به چنین اقدامی زدند، به اشد مجازات محکوم کنند.

  عراق باید پاسخگو
 باشد

نقوی حسینی:

کافه سیاست

عکس  روز 

جنجال ناخن شاهزاده ژاپنی 
در دیدار با مقامات ترکیه 

نقش روی ناخن شاهدخت »آکیکوی میکاسا« 
در دیدار با وزیر امور خارجه ترکیه نظر عکاسان 
خبری را به خود جلب کرده اســت. روی ناخن 
این شاهزاده ژاپنی پرچم ژاپن و ترکیه نقاشی 

شده بود. 

وقتی »احمدی نژاد« طرفدار فوتبال آمریکایی می شود!

پیشنهاد سردبیر:

یک فعال سیاســی اصالح طلب با بیان اینکه 
اصالح طلبان از روحانی و دولت دلخور هستند، 
گفت: دلخوری اصالح طلبان از دولت به خاطر 
خودشان نیست. اصالح طلبان کماکان حامی 
روحانی هستند و دلخوری آنها برمبنای نادیده 
گرفتن برخی تعهدات و عــدم اجرایی کردن 
آنهاست. عبداله ناصری در خصوص موضوع 
استیضاح های اخیر مجلس اظهار داشت: طبق 
آخرین اخباری که در دست داریم در خصوص 
جایگزین وزیر اقتصاد با دو نفر صحبت شده؛ 
اما هیچ یک از آنها مسئولیت این وزارتخانه را 
نپذیرفتند و این افراد هــم از معاونان وزارت 
اقتصاد هســتند. وی افزود: البته با توجه به 
شــرایط فعلی افراد حق دارند این مسئولیت 
را نپذیرنــد. این فعال سیاســی اصالح طلب 
تاکید کرد:  اصالح طلبــان از روحانی و دولت 

دلخور هستند. 

هیچ گزینه ای حاضر نیست 
جایگزین وزیر اقتصاد شود

علی الریجانی 
رییس مجلس:

مدیرکل شــورای راهبردی روابط خارجی پیشنهاد 
کرد: ایران باید در جلسه شورای امنیت، هیئتی قابل 

قبول داشته باشد تا جواب آمریکا را بدهد.
عبدالرضا فرجی راد گفــت: آمریکا حرکت جدیدی 
را در جلسه شــورای امنیت آغاز کرده و می خواهد 
مسئله ایران را به گونه ای مطرح کند که ایران خطر 
جهانی دارد . وی  با بیان این که آمریکا به دنبال ارائه 
راه حل های احتمالی به کشــورهایی است که ناچار 
هستند نفت بسیاری را خریداری کنند، خاطرنشان 
کرد: به همین جهت ترامپ در تالش اســت که در 
درجه اول یک جنگ روانی- تبلیغاتی به راه بیندازد 
و از سوی دیگر، کشورها را بترساند از این جهت که 
اگر کشوری نخواهد با آمریکا همکاری کند، او تالفی 
خواهد کرد. فرجی راد در پایان پیشنهاد کرد: ایران 
باید کشــورهایی مانند چین و روســیه را که همراه 
هستند، فعال کند و از همین حاال با اتحادیه اروپا هم 
ارتباطاتش را تنظیم کند تا راضی شــوند در شورای 
امنیت و ســازمان ملل تبلیغات ترامپ و گروهش را 

خنثی کنند.

هیئت ایرانی در شورای 
امنیت پاسخ ترامپ را بدهد

مدیرکل شورای راهبردی روابط خارجی:

علی الریجانی اظهار داشت: باید قبول کنیم که 
اقتصاد کشور وقتی سازنده و زاینده است که 
دست مردم باشد و رقابت کنند که متاسفانه 
این موضوع هنوز در ذهن مــردم و ادارات جا 

نیفتاده است.
وی با اشاره به اینکه باید پروژه های نیمه تمام را 
به بخش خصوصی واگذار کنیم تا تکمیل شود، 
افزود: آبادی، رونق، رفع مشــکالت و بیکاری 
تنها با انجام چند پروژه حل نمی شود؛ وقتی 
آبادانی است که مردم کارآفرین شوند و دولت 

تسهیل کننده.
الریجانی با اشاره به اینکه آمریکا تصور می کند 
می تواند مردم را از انقالب جدا کند، تاکید کرد: 
آمریکا با فشار روی مردم تصمیم دارد آنها را 
نگران کند؛ اما نمی داند مردم ما محکم و مقاوم 
بوده و با وحدت خود اجازه نمی دهند استقالل 

و امنیت کشور از بین برود.

 سپاه، اجازه نفوذ آمریکا 
به ایران را نمی دهد

پیشخوان

بین الملل

همزمان با ورود جنگ ســوریه به فاز نهایی و آزادســازی آخرین 
استان تحت اشغال شورشیان سوری، نشریه وال استریت ژورنال 
از احتمال »هدف گیری اهداف نظامی ایران و روسیه« در سوریه از 
سوی آمریکا خبر داد. وال استریت ژورنال گزارش داد، آمریکا در 
حمالتش همچنین ممکن است مواضع روسیه و ایران در این منطقه 
را هم هدف بگیرد. این روزنامه آمریکایی همچنین افزود:»پنتاگون« 
احتماال در حال تدوین گزینه های نظامی است؛ اما دونالد ترامپ 

هنوز تصمیم نگرفته است که دقیقا چه چیزی می تواند ماشه حمله 
نظامی را بکشد یا اینکه آیا آمریکا نیروهای روسیه یا ایران را که به 

»اسد« در سوریه کمک می کنند، هدف می گیرد یا خیر.
این نشــریه همچنین گزارش داد، واشنگتن هنوز تصمیم نگرفته 
است که آیا استفاده از گاز کلر ، حمالت هوایی علیه نیروهای اسد را 
ناگزیر می کند یا خیر. بر این اساس، اگر واشنگتن قصد حمله کند، 
بزرگی آن نسبت به حمالت موشکی و هوایی گذشته علیه سوریه 

وسیع تر خواهد بود. به گزارش وال استریت ژورنال، چنانچه اینگونه 
نشود، باید تصمیم گرفت که آیا تاسیســات دفاع هوایی روسیه با 
هدف وارد آوردن نهایت آسیب به نیروهای اسد، هدف حمله قرار 
می گیرد یا خیر.  سخنگوی پنتاگون گفته است درباره طرح های 
ارتش آمریکا اظهارنظر نمی کنم؛ اما اســتفاده اســد از تسلیحات 
شیمیایی، ســارین و کلر و به خطر انداختن جان غیرنظامیان به 

خوبی مستند شده و مغایر با ثبات منطقه ای است.

ادعایی درباره احتمال حمله آمریکا به مواضع ایران

  وزیر خارجه عراق می گوید حمله به کنسولگری ایران در بصره، حمله به عراق بود؛  

حامیــان اختــالس 400 
میلیاردی

حق تحصیل برای همه

رهبری برای AFTF اختیار 
داده اند

تنفیذ اختیار

16 و خیلی صفر

وقتی »احمدی نژاد« طرفدار فوتبال آمریکایی می شود!
نشریه» آتالنتیک« نوشت: حمایت همه جانبه احمدی نژاد، رییس جمهور سابق ایران از »کالین کاپرینگ«، 
به خوبی روش او برای پرت کردن حواس ها از وضعیت حقوق بشر در دولتش را نشان می دهد. چه چیزی 
باعث شد محمود احمدی نژاد درباره NFL )لیگ فوتبال آمریکایی( صحبت کند؟ خبرنگار آتالنتیک ادامه 
داد: محمود احمدی نژاد، رییس جمهور سابق ایران هفته گذشته با انتشار یک توئیت وارد دنیای فصل تازه 
شروع شده NFL شد. او نوشت:»متاسفانه یک بار دیگر )کالین کاپرنیک( در لیست هیچ کدام از تیم های 
NFL نیست. این درحالی است که او یکی از بهترین کوارتربک های این لیگ است.«  این توئیت یک سورپرایز 
بود. در مدت یک دهه ای که به ایران سفر کردم و اخبار این کشور را پوشش دادم هرگز ندیدم احمدی نژاد به 
فوتبال آمریکایی عالقه مند باشد. این مسئله در هیچ کدام از دو مصاحبه ای که در زمان ریاست جمهوری او 

انجام دادیم، مطرح نشد. حاال ممکن است احمدی نژاد طرفدار ورزش آمریکا شده باشد. 

واعظی: صحبت هایم جز احترام به آیت ا... جنتی چیز دیگری نبود
رییس دفتر رییس جمهور به حواشی اظهارات اخیرش در خصوص دبیر شورای نگهبان پاسخ داد.

محمود واعظی با اشاره به جوابیه دفتر رییس مجلس خبرگان رهبری و اظهاراتش در خصوص دیدار روحانی و 
ترامپ گفت: اگر به تمامی جزئیات مصاحبه ام در حاشیه جلسه هیئت دولت دقت کرده باشید؛ صحبت هایم جز 
عزت و احترام به آیت اله جنتی چیز دیگری نبود. گفتنی است؛در پی اظهارات رییس دفتر رییس جمهور درباره 
سخنان دبیر شورای نگهبان پیرامون دیدار ترامپ و روحانی در حاشیه اجالس ساالنه سازمان ملل در نیویورک، 
دفتر رییس مجلس خبرگان رهبری طی جوابیه ای اعالم کرد: اظهارات شتاب زده رییس دفتر رییس جمهور در 
انعکاس خالف واقع بیانات رییس محترم مجلس خبرگان رهبری موجب تعجب و حیرت شد و از رییس دفتر 
رییس جمهور انتظار می رود ضمن عذرخواهی و تصحیح مصاحبه خویش، ادب و متانت را در موضع گیری های 

سیاسی رعایت کرده و حرمت اشخاص و نهادهای قانونی کشور را رعایت کند.

چهره ها

زینب ذاکر
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هرگونهسهمیهبندیراردمیکنم
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دیدگاه

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:
تالش برای خودکفایی کامل 

در فوالد مبارکه
مدیرعامل »فــوالد مبارکه« گفــت: به دنبال 
خودکفایی 100 درصدی این شرکت هستیم و 
امروز بیش از هر زمان دیگری، توجه سازندگان 
قطعات، تولیدکنندگان مواد اولیه و شرکت های 

دانش بنیان به صنعت فوالد  را نیاز داریم.
»بهرام ســبحانی« با تاکید بر لــزوم تمرکز در 
عبور از شــرایط تحریم و بحران اظهار داشت: 
برخورد مسئوالنه و متعهدانه، نوشداروی عبور 
از تحریم و بحران برای کشــور است و هر یک 
از مســئوالن بســته به جایگاه خود، باید با در 
نظر گرفتن وظایفشــان، به نحوی مســئوالنه 
عمل کنند تا کشــور از این شــرایط عبور کند.

وی وضعیت تولید در فوالدمبارکه را مناسب و 
جلوتر از پیش بینی ها عنوان کرد و اعالم داشت: 
با تالش کارکنان فــوالد مبارکه، هیچ خللی در 
تولید شرکت ایجاد نشده و میزان تولید بر اساس 
برنامه قبلی و فراتر از آن در حال انجام اســت. 
مدیرعامل فوالد مبارکه بر نقش کلیدی شرکت 
در پیشــبرد اهداف اقتصادی نظام اســالمی از 
طریق تداوم تولید، بومی ســازی حداکثـــری 
تجهیـــزات و کاالهای موردنیــاز و همچنین 
استـــفاده حداکثری از ظرفیت های ایجادشده 
تاکید کرد و افزود: اولویت فوالدمبارکه، تامین 
نیاز داخلی کشور اســت و در دوران تحریم نیز، 
تمرکز شــرکت بر تامین تجهیزات و خدمات از 
داخل کشور و ارتقای توان داخلی است. سبحانی 
متذکر شد: صنعت فوالد کشور تا 85 درصد به 
خودکفایی رسیده که با فشار تحریم ها 15 درصد 
باقی مانده نیز بومی سازی خواهد شد.وی تاکید 
کرد: به دنبــال خودکفایی 100 درصدی فوالد 
مبارکه بوده و امروز بیش از هــر زمان دیگری 
نیازمند توجه سازندگان قطعات، تولیدکنندگان 
مواد اولیه و شرکت های دانش بنیان به صنعت 

فوالد هستیم.

بازار

طبل

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی:
آخوندی نمی تواند از بحث 

مسکن شانه خالی کند
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلس شــورای 
 اسالمی   با اشــاره به در جریان افتادن استیضاح 
»عباس آخوندی« وزیر راه و شهرســازی،  اظهار 
داشت: یکی از ابزارهایی که در اختیار نمایندگان 
مجلس -برای نظارت بر حسن اجرای قانون-برای 
مدیران اجرایی اســت،  »اســتیضاح« محسوب 
می  شود. حجت االســالم »احمد سالک کاشانی« 
افزود: البته اســتیضاح پس از تذکــرات کتبی و 
شفاهی،  سوال و موارد مشابه انجام می شود. سالک 
ادامه داد: نمی دانم چقدر این موضوع از نگاه داخل 
مجلس و بیرون ارزیابی شده است؛ یعنی اگر این بار 
هم بیاید، رای خواهد آورد یا خیر!  اما امید است بعد 
از استیضاح، تحولی در سیستم مدیریتی وی اتفاق 
بیفتد. وی با بیان اینکه مجلس در حوزه استیضاح،  
وظیفه خود را انجام می دهد، گفت: در بحث مسکن 
مهر و خالی بودن بیش از دو میلیون خانه در سطح 
کشور، وزارت راه و شهرسازی نمی تواند شانه خالی 
کند. این نماینده مجلس دهم در شورای اسالمی 
خاطرنشــان کرد: اینکه آخوندی اخیرا در جلسه 
کمیسیون گفته  است باالرفتن قیمت مسکن به 
من مربوط نیست، نمی دانم چقدر جای قانونی و 
حقوقی دارد. وی افزود: به هر حال وزیر مســئول 
است و باید پاسخگوی مسائل باشد. به او رای دادند 

که بتواند پاسخگو باشد. 

 مدیرکل دفتر امور شهری 
و شوراهای استانداری اصفهان:

شهرک پوشاک نصرآباد گام 
اساسی در راستای اشتغال زایی

فرماندار اصفهان از احداث شــهرک پوشــاک در 
»نصرآباد« در راستای اشتغال زایی در این منطقه 

خبر داد.
»احمد رضوانی« در افتتاح طرح های شهر نصرآباد 
اظهار داشــت: مردم این شــهر با جمعیتی بالغ 
بر 6 هزار نفر و یک هزار و 500 خانوار بیشــتر به 
دامداری و کشــاورزی مشــغول بودند که با بروز 
خشکسالی، به منظور اشتغال زایی آنها، به زودی 
کلنگ بزرگ ترین مجتمع دامداری در این شــهر 
با کمک بخش خصوصی و جهاد کشــاورزی زده 

می شود.

قاچاق بنزین به ۲۰ میلیون لیتر 
در روز رسید!

عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی 
ایران، از قاچاق روزانه دســت کم ۲0 میلیون لیتر 
بنزین به کشــورهای همســایه خبرداد و گفت: 
بهترین گزینه در حال حاضر برای مبارزه با قاچاق 
سوخت، احیای سامانه هوشمند و کارت سوخت 
است. »حســن خســروجردی« افزود: متاسفانه 
همیشه کشور با قاچاق سوخت مواجه بوده؛ برای 
اینکه قیمت این فرآورده ها در داخل نســبت به 
همسایگان و دیگر کشورهای جهان پایین تر است. 
وی همچنین اظهارداشت: متاســفانه با افزایش 
قیمت دالر قاچاق بنزین به کشورهای همسایه از 
سود بیشتری نسبت به گذشته برخوردار بوده و به 
همین دلیل بخشی از آمار مصرف سوخت در داخل 

بوی قاچاق می دهد. 

طبل آذر اقبال نوا سایز 
30 سانتی متر

 33,900
تومان

طبل کودک سایز 32

 72,000
تومان

تام تام عمق 40 سانتی 
OK-3002 کد

 679,000
تومان

تــب تنــد افزایــش قیمــت  مســکن وامالک، 
اجاره نشــین ها را نقره داغ کرده است. این موضوع 
را می توان از ســرگردانی متقاضیان رهن و اجاره 
در بنگاه هــای امالک فهمید؛ کســانی که اگرچه 
چند ســالی اســت به واســطه پرواز قیمت ها در 
فصل تابســتان، حال و روز خوبی ندارند و معموال 
تالش می کننــد برای فرار از هزینه هــا، به تمدید 
قراردادهایشــان بپردازند، اما گویا امسال اوضاع از 
همیشه بدتر اســت؛ به خصوص آنکه پس از انتظار 
برای رونق گیری بازار و برآورده نشدن این خواسته، 
باز هم معامالت بر مرکز رهن و اجاره می چرخد. این 
در حالی است که به گفته فعاالن، قیمت ها حداقل 

50درصد افزایش داشته است.
»زاینده رود« برای تشــریح وضعیــت بازار رهن و 
اجاره مسکن در اصفهان، به سراغ مشاوران امالک 
درمناطق مختلف این شــهر رفته است تا وضعیت 
کنونی بازار رهن و اجاره مسکن را از آنان جویا شود.
 یکــی از مشــاوران امــالک در »چهار بــاغ باال«

 می گوید: یــک واحد 150متــری در این منطقه 
برای حداقل ۲50 میلیون تومان  رهن کامل یا 30 
میلیون پیش و 3 الی 4 میلیون تومان اجاره گذاشته 
شده است.   مشاور امالک دیگری واقع در خیابان 
»زینبیه« رهن کامل یک واحد 150 متری را 45 
الی 50 میلیون تومان اعالم کــرد و گفت: مالکان 
قیمت، رهن و اجــاره را تعییــن می کنند و بنگاه 
امالک هیچ دخالتی  در ایــن باره ندارد! با توجه به 
این، برای رهن و اجاره یک واحد 150 متری  ۲0 
میلیون پیش با 600 الی 700 هــزار تومان اجاره 
توسط مالک تعیین شده است. به گفته این مشاور 
امالک، هیچ نظارتی بر حــوزه بازار خرید و فروش 
مسکن از سوی دولت نیســت و مالکان هرطورکه 

دلشان بخواهد بازار را می چرخانند.
یکی از مشاوران امالک در »خیابان کاشانی« با بیان 
اینکه حداقل نرخ  رهن و اجاره در اصفهان 50درصد 
اســت، گفت: در این منطقه رهن کامل برای یک 

واحد150متری  110میلیون تومان اســت واین 
واحد، برای رهن و اجــاره مبلغ 80میلیون پیش و 
300 هزارتومان اجاره داده می شود. وی باصراحت 
گفت: امسال وضعیت بازار رهن و اجاره در مناطق 
مختلف اصفهان در مقایســه  با مدت مشابه سال 

گذشته، با حداقل 50 درصد افزایش روبه روست.
تقاضای زیاد مســکن اجاره ای در اواخر 

تابستان، با گرانی همراه است
در ادامه این گــزارش، رییس اتحادیه مشــاوران 
امالک اصفهان نیز به خبرنگار »زاینده رود« گفت: 
درحال حاضر نوســان بازار »ارز« موجب افزایش 
قیمت مسکن در سه ماه گذشته شده و خودبه خود 
افزایــش اجاره بها را هم به دنبال داشــته اســت. 
همچنین یکی دیگر از دالیل اصلی افزایش قیمت 
رهن و اجاره، پیک رهن و اجاره منازل در دوره سه 
ماهه ســال از اواخر خردادماه تا اواخر شهریورماه 
اســت که افراد باالتریــن مراجعه را به مشــاوران 

امالک دارند.
»جهانگیری« ادامه داد: بعد از چند سال رکود در 
بازار خرید و فروش مسکن، این بازار ثبات خاصی 
پیدا کرده بود؛ ولی متاسفانه امسال نوسانات بازار 

ارزی موجب افزایش نرخ رهن و اجاره مسکن شده 
است. وی در پاســخ به اینکه نظارت دولت بر بازار 
رهن و اجاره چگونه اســت؟ گفت: متاسفانه دولت 
نظارتی ندارد و قیمت ها بر حســب میزان عرضه و 
تقاضاست که درحال حاضر تقاضای مسکن اجاره ای 
افزایش یافته و این موضوع، یکی از دالیل افزایش 

نرخ رهن و اجاره محسوب می شود.
رییس اتحادیه مشــاوران امــالک اصفهان، مردم 
اصفهــان را مردمی اقتصــادی دانســت و گفت: 
اصفهانی هــا می تواننــد در کاهــش هزینه های 
رهن واجاره نقش موثری داشــته باشند؛ یعنی در 
نیمه دوم سال قرارد اد مسکن اجاره ای منعقد کنند 
و با هماهنگی و رضایت موجر و مســتاجر، قرارداد  

برای دومین سال تمدید شود. 
دیگر اینکــه در این وضعیت می تواننــد بنابر توان 
مالی خود، منزلی را با متــراژ پایین تر رهن و اجاره 
کنند؛ زیرا بیشــتر مردم اصفهــان  بر عکس مردم  
تهران، تمایل به منازل اجاره ای با متراژ باالی 50 

متر دارند.
وی درخصوص اینکه مشــاوران امالک در تعیین 
نرخ رهن  و اجاره مســکن دخالتی ندارند )!(گفت: 

مشــاوران امالک در مراجعه مالــک و اعالم نرخ 
رهن و اجاره، در صورت باال بــودن قیمت معموال 
تالش می کنند تا مالک را بــه ارائه قیمت متعادل 
و معقول تشــویق کنند؛ زیرا مشــاور امالک بنابر 
موقعیت منطقه، محله و وضعیت ظاهری مسکن، 
برای متقاضی، ملک مورد نظر را پیدا می کند؛ اگر 
عکس این باشد کاسبی خوبی نخواهد داشت. پس 
برای حفظ عرضه و تقاضا، آنچه صحیح است را به 
مالک پیشنهاد می دهد.تعداد انگشت شماری نیز 
هستند که برای کسب کمیســیون بیشتر، با آنچه 
مالک خارج از عرف تعیین می کند، موافقت کرده و 

آن را اجرایی می کنند.
خانه های خالــی، از عوامــل افزایش 

قیمت هاست! 
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس نیــز به 
»زاینده رود« گفت: موضوع مسکن یکی از مسائل 
اساســی و مهم مردم ایران و یک دغدغه جدی به 
ویژه برای طبقه محروم جامعه اســت. بحث رهن 
و اجاره نیز برای دانشــجویان و طــالب  میهمان، 
یک دغدغه اساســی شده اســت. از آن طرف یک 
جریان داللی در بازار مســکن برای ســودجویی 
بیشترایجاد شــده که بنابر میزان عرضه و تقاضا، 
نرخ رهن و اجاره ها را تعیین می کنند که افراد اهل 
 فن، باید این موضوع را به طورجدی آسیب شناسی

 کنند. 
حجت االسالم »سالک« در پاســخ به این پرسش 
که آیا مجلس طرحــی در قالب کنتــرل افزایش 
خودســرانه بازار رهن و اجاره دارد یا خیر؟ گفت: 
دو میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور 
وجود دارد که این رقم قابل مالحظه ای است و یکی 
از عوامل اصلِی افزایش نرخ رهن و اجاره مســکن 
محسوب می شود. مجلس برای کنترل این وضعیت، 
طرحی را اعالم کرده که در صورت تایید، تصویب 
می شود؛ یعنی براساس این موضوع،  باید ضوابطی را 
بر حسب موقعیت جغرافیایی منطقه تعیین و عرضه 
و تقاضا را باید وارد سیستم مشخصی کرد که قیمت 

مسکن و رهن و اجاره، حساب شده تعیین شود.

صعودخودسرانهقیمتمسکن
 فعاالن حوزه امالک در اصفهان از جهش 50 در صدی قیمت ها خبر می دهند

رییس انجمن واردکنندگان خودرو، از موافقت دولت با ترخیص خودروهای متوقف شده در گمرک خبر داد.
»کوروش مرشدسلوک« اظهار کرد: از ابتدای تیر، واردات بیش از 1400 قلم کاال از جمله خودرو ممنوع شد. وی با بیان اینکه 
به دنبال ممنوع شدن واردات، از ترخیص خودروهای وارد شده به گمرک جلوگیری شد، خاطرنشان کرد: اخیرا طرحی به 
دولت ارائه شد که براساس آن، خودروهایی که پول آنها پرداخت شده و وارد گمرک شده اند ترخیص شوند. مرشدسلوک 
ادامه داد: براســاس جدیدترین اخبار، دولت با ترخیص خودروهای متوقف در گمرک موافقت کرده است که امیدواریم 
دستورالعمل مربوطه هرچه زودتر اجرایی شود. وی افزود: در این شرایط امیدواریم در قدم بعدی دولت با واردات خودروهایی 
که پیش از ممنوع شدن، ثبت سفارش و پول آنها نیز پرداخت شده اما به دلیل ممنوعیت وارد کشور نشده اند، موافقت کند.

با ترخیص خودروهای 
 متوقف شده

 در گمرک موافقت شد

خبر
     

  عکس روز

 GAP تولید پیاز سالم به روش 
در مزارع »فریدن«

رییس اتاق اصناف اصفهان با تاکید بر اینکه هرگونه سهمیه بندی کاالهای 
مورد نیاز مردم را در اصفهان رد می کنیم، گفت: درحال حاضر مشکلی برای 
تامین کاالهای اساســی در اصفهان نداریم و برخی از احتکارها مربوط به 

کسبه نیست و به واردکننده آن محصوالت مرتبط است.
»رسول جهانگیری« درخصوص وضعیت تامین کاالهای اساسی باتوجه 
به اعالم سازمان تعزیرات حکومتی کشور در آمار باالی پرونده های احتکار 
اصفهان  در کنار دیگر شهرهای بزرگ و سهمیه بندی برخی فروشگاه ها 
برای فروش محصوالت بهداشــتی، شــوینده ها و ...، اظهار کرد: هرگونه 
سهمیه بندی کاالهای مورد نیاز مردم را در اصفهان رد می کنیم؛ اگر فردی 

این گونه رفتار کند، به دنبال تشویش اذهان عمومی است. وی با تاکید بر 
اینکه تمام کاالهای اساسی در اصفهان به وفور موجود است، تصریح کرد: 
حداقل تا یک سال آینده ذخیره سازی کاالهای اساسی در کشور انجام شده 
و مشکلی در تامین این کاالها وجود ندارد. رییس اتاق اصناف اصفهان با بیان 
اینکه تامین کاالهای اساسی مردم، خط قرمز دولت و مسئوالن است، افزود: 
با توجه به نوسانات بازار ارز، صادرات رونق گرفته است؛ بنابراین مدیریت 
بحث صادرات در کشور الزامی شد؛ به گونه ای که نخست نیاز مصرف داخلی 
تامین و سپس مازاد آن صادر شود. وی افزود: نوسانات قیمت در برخی از 
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم مربوط به صادرات است که با مدیریت این 

مشکل، اکنون کمبودی در تامین کاالهای اساسی و ارزاق عمومی مردم 
نداریم. جهانگیری درخصوص نوســانات قیمت کاالهای اساسی در بازار 
گفت: دلیل افزایش قیمت گوشت مرغ به دلیل گرانی نهاده های دامی ناشی 
از نوسانات نرخ ارز، گرمای هوا و کاهش جوجه ریزی ناشی از آنفوالنزای فوق 
حاد پرندگان است که کمیسیون تنظیم بازار، توزیع گوشت مرغ منجمد 
را در دستور کار قرار داده و اکنون مرغ منجمد در سطح بازار اصفهان با نرخ 
6750 عرضه می شود. وی ادامه داد: مردم اصفهان در مصرف گوشت مرغ 
منجمد مقاومت نشان می دهند، درحالی که تولید داخل است و مصرفش 

منعی ندارد.

سکه تمام 
بهار آزادی

 4,407,000
تومان

2,071,000نیم سکه
تومان

1,071,000ربع سکه
تومان

611,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

367,510
تومان

      قیمت سکه و طال

رییس اتاق اصناف اصفهان:
هر گونه سهمیه بندی را رد می کنم!

اعظم محمدی

آگهیمزایده

شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شــماره 5/586 مورخ 97/06/17 شورای محترم اسالمی شهر 
فالورجان در نظر دارد زمین واقع در جنب دانشگاه آزاد اسالمی فالورجان به متراژ تقریبی 1500 مترمربع 
را طبق شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسی به عنوان پارکینگ عمومی به متقاضیان واجد شرایط به 

صورت اجاره به مدت یک سال شمسی واگذار نماید.
قیمت پایه مزایده:

الف( قیمت پایه اجاره براساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ ۲/500/000 ریال می باشد.
ب( متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 

97/07/05 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.
ج( کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهرداری، چاپ آگهی و ... به عهده برنده مزایده می باشد.

د( شهرداری )کمیسیون ( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

جوادنصری-شهردارفالورجان

نوبت اول
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تاریخ

کوچه های کاهگلی بوی تو را دارد... رنگ عزایی به قدمت تاریخ، گریه هایی که هنوز هوا را مرطوب عشق تو کرده است، چشمانی که به قدمت چندین قرن عزادار 
ظلمی است که تو را شرحه شرحه کرد. تاریخ چه روسیاه است از جور نوشتی که بر تو گذشت و ثانیه ها هر چقدر بگذرند نمی توانند سیاهی دامن تاریخ را از لکه 

ننگ کشته شدن تو و یارانت بزدایند. در البه الی همه این سال ها شهر در رسای تو گریسته است و خورشید هر غروب خجل از ظلمی که بر تو گذشته سرخ فام به خواب رفته است.

عزایی به قدمت یک تاریخ

حال و هوای محرم در اصفهان

مرضیه محب رسول

اصفهان از جمله شــهرهایی اســت که آیین ها و عزاداری های حضــرت اباعبدا... 
الحسین)ع( با شــور و نوای خاصی در آن برگزار می شــود و این مراسمات قدمت 
تاریخی زیادی دارد. به دلیل اهمیت و رونق اصفهان در دوره های مختلف حکومت 
ها به خصوص پس از صفویه، همواره مراسم عزاداری محرم و صفر به صورت فراگیر 
و با آداب خاصی در آن اجرا می شود و حتی برخی از ویژگی های منحصر به فردی 
نیز برخوردار هستند. اصفهان در دوران خلیفه دوم توسط ابوموسی اشعری فتح شد. 
امویان با تبلیغات گسترده، مذهب تسنن را در اصفهان حاکم کردند. در قرن چهارم 
هجری باتالش های صاحب بن عباد، وزیر شیعی برجسته  آل بویه و در قرن هفتم با 
مجاهدت های علمی عماد الدین طبری، تشیع در اصفهان جایی پیدا کرد تا آنجا که 
در قرن هشتم سلطان محمد خدابنده شیعه شد و مکتب تشیع را در اصفهان گسترش 
داد. با شکل گیری صفویان، اصفهان نیز مانند دیگر شهرهای ایران به تشیع روی آورد 
و بی شک سابقه اکثر رسوم مذهبی اصفهان از جمله محرم از همان دوره است . امروزه 

محرم در اصفهان یکی از زیباترین چهره های فرهنگی را به تصویر می کشد.

عزاداری دیرینه اصفهان در محرم

در زمان قاجار نیز عزاداری ها به دلیل حمایت شــاهان قاجار به صورت وسیعی برگزار می شده است. ناصرالدین شاه 
که سخت خود را شیفته معصومین و به ویژه امام حسین)ع( نشان می داد شــاید بیش از دیگر شاهان قاجار خود را 
پایبند به عزاداری عاشورا می دانست. او در طول دوران سلطنت خود با ساخت تکیه دولت که گفته می شود بر اساس 
ساختمان»رویال البرت هال«  در لندن طراحی شده بود هر شب مراسم روضه خوانی و سوگواری برگزار می کرد. در 
این میان مورخان عالقه زیاد شاه به اجرای نمایش تعزیه را دلیلی بر بنای تکیه دولت در دوره او می دانند. بسیاری بر این 
باورند که دوره قاجار بیشترین تنوع در گونه های عزاداری را مرسوم کرد، چرا که عالوه بر شبیه خوانی و تعزیه، بر پایی 
سقا خانه، تیغ زنی، سخنوری، مراسم دفن شهدای کربال، مراسم تشت گذاری و... در این دوره مرسوم شد. در اصفهان در 
زمان قاجار نیز مراسم روضه خوانی در ماه محرم و صفر رونق زیادی داشت و هر ساله خانه های معروفی در سطح شهر 
عالوه بر تکایا به برگزاری مراسم عزاداری می پرداختند که برخی از مهم ترین این خانه ها تا به امروز شاهد برگزاری 
مراسم روضه و عزاداری است که شــاید می توان آن را یکی از منحصر به فرد ترین ویژگی های عزاداری در اصفهان 
دانست.این خانه ها که قدمتی تاریخی دارند معموال به دلیل رخ دادن یک اتفاق و یا وصیت صاحبان آنها سال هاست 
که در دهه اول محرم شاهد برپایی عزاداری و ورود خیل مشتاقان به آنهاست. در یکی از بافت های قدیمی اصفهان در 
چهار باغ پایین، کنار سقاخانه ای کوچک، این  روزها محل رفت و آمد عزاداران حسینی است که همه به خانه تاریخی و 
قدیمی »بنکدار« که حاال حسینیه شده می روند؛ خانه ای میراثی از دوره قاجار که تاکنون صاحبان آن خادمان حسینی 
بوده اند. خانه »زرگرباشی« نیز یکی از همان خانه هایی است که همانند خانه بنکدار سابقه 150 ساله عزاداری دارد و هر 
ساله نیز مردم از دور و نزدیک به این خانه می آیند. در خانه زرگرباشی هیچ گاه عزاداری قطع نشده و هرساله این فریضه 
توسط بازماندگان بانی برگزار می شود. عالوه بر این دو عمارت »انگورستان ملک« نیز به عنوان یکی از کاخ هایی است 
که درآن مراسم عزاداری بر پا می شود.پیشینه این باغ به زمان نادرشاه افشار باز می گردد. در زمان ناصرالدین شاه قاجار 
این باغ در اختیار مسئول امورمالی حکومت اصفهان درآمد و در آینده فرزند این شخص به نام حاج محمدابراهیم خان 
که به »ملک التجار« معروف بود بنای انگورستان را راه اندازی کرد و به برگزاری مراسم سوگواری و تعزیه اختصاص داد.

خانه های تاریخی مخصوص روضه امام حسین)ع(

اگر چه در سراسر ایران رسم است که بازاریان به نشان عزا، دکان های خود را تعطیل کنند؛ اما در کمتر شهری مانند 
اصفهان می توان عزاداری های پر رنگی در بازار یافت. عزاداری در بازار از زمان صفوی و با پایه گذاری شکل امروزی 
بازار و سازمان دهی شغل های مختلف شــکل گرفت؛ اما در اواخر دوره قاجار و ابتدای پهلوی بازار به محل اصلی 
عزاداری در اصفهان درآمد. تیمچه ها و سراهایی همچون سرای »گلشن« و تیمچه »ملک« از دوره صفویه و قاجار 
وقف روضه خوانی شده بودند. در وقف نامه سرای گلشن نوشته شده که هرساله بخشی از درآمد آن وقف ارباب نجف 
شود. تیمچه ملک هم از دوره قاجار و زمانی که تحت تملک ملک التجار بوده هرساله 6روز مراسم روضه خوانی داشته 
است. تا پیش از پهلوی، عزاداری ها در بازار به روضه خوانی و گاه بر گزاری تعزیه خالصه می شد؛ اما از دهه  30عزاداری 
به شکل کنونی برای اولین بار اجرا شد .گفته می شود اولین هیئتی که برای عزاداری به بازار آمد، هیئت بنی فاطمه 
اصفهان بوده است و به تبع آن در سال های بعدی، هیئت های دیگر مثل هیئت حضرت سجاد)ع( محله طوقچی با 
سرهیئتی حاج اکبر مظاهری و هیئت رضوی خیابان کمال و هیئت جواد االئمه محله نشاط در بازار حرکت می کردند.

نوحه خوانی در بازار 

در گذشته سه مجلس مهم عزاداری در کاشان در استان اصفهان شهرت داشته است، از جمله مجلس روضه خوانی بیت آیت ا...مدنی که بیش از دو قرن نسل به نسل بر پا می شود.دومین مجلس 
روضه خوانی همه ساله در بیت»آیت ا... یثربی پشت مشهدی« در مسجد حبیب ابن موسی )ع( برپا می شود و یک قرن از سابقه برپایی آن می گذرد.سومین مجلس در مسجد »درب یالن« از طرف 
مرحوم»حاج ارباب حسن تفضلی« دو قرن پیش، از پدر وی به یادگار مانده است که هنوز همه ساله برگزار می شود.بنا بر سنت دیرینه، دسته  های سینه زنی هیئت های عزاداری کاشان باید در لیالی و 
ایام عاشورای حسینی از بازار سرپوشیده این شهر عبور کنند زیرا بر این باورند هیئتی که از بازار نمی گذرد، عنوان و اعتبار هیئتی ندارد.یکی از عزاداری های سنتی کاشان،»عزاداری سقایی« است که 
قرن ها بین شیعیان خاصه در کشور ایران و عراق رایج بوده و به تدریج فراموش شده، ولی در کاشان و برخی نقاط همچنان پا برجا مانده است. عالوه بر کاشان در شهرستان نطنز، نیز هر ساله مراسماتی 
برگزار می شود که قدمتی چند صد ساله دارند. جغجغه زنی، نخل گردانی، تعزیه خوانی، پخت نان عباسعلی و بازگشایی خانه َعلم و ... از جمله این مراسمات است.همزمان با آخرین جمعه پیش از ماه 
محرم الحرام، تمامی حسینیه های نطنز خیمه های عزاداری خود را برافراشته می کنند و هیئت ها و حسینیه های خود را برای عزاداری آماده می کنند.شب تاسوعا یا همان شب نهم محرم، در مسجدی 
به نام  مسجد »یسمان« مراسمی برگزار می گردد که » ذاکری « نام دارد و به این صورت است که مردم این محله در مسجد جمع شده و نوحه هایی را با آهنگ های خاص و سبک هایی از ابیانه قدیم 
با خود زمزمه می کنند.مراسم سنتی سوگواری حضرت اباعبدا...الحسین )ع( در روز تاسوعای حسینی با عنوان جغجغه زنی در روستای تاریخی ابیانه با حضور اهالی این روستا با حال و هوای خاصی 
برگزار می شود.آغاز نوحه خوانی، با صدای چک  چک و به هم خوردن جغجغه های چوبی آغاز می شود که فضای خاصی را ایجاد می کند. در آغاز مراسم جغجغه زنی، برخی اهالی روستا دسته دسته در 
کوچه ها قدم می زنند و در مقابل خانه هایی که خیرات و نذری دارند، می ایستند و پس از احوال پرسی با صدای بلند فاتحه ای می خوانند و سراغ خانه بعدی می روند. یکی دیگر از آیین های تاریخی، 
مربوط به برگزاری مراسم روز ششم امام حسین)ع( در روستای برزک کاشان است که قدمتی 400 ساله دارد . در روز ششم پس از عاشورا، بانوان برزکی، سینی و مجمعه خود را پر از خشکبار محصوالت 

باغ های خود کرده و بر سر می گیرند و با اشتیاق خاصی به حسینیه می آورند تا میهمانان حسینی بر سر سفره ای مقدس و معنوی بنشینند و با قرائت قرآن و دعا و مرثیه خوانی به سوگ بنشینند. 

عزاداری تاریخی در شهرستان های اصفهان

شروع و اوج گیری عزاداری های ســازمان یافته و سرو سامان دادن به آن را 
می توان مربوط به دوران صفویه دانســت و به علت اینکه اصفهان مرکز این 
حکومت بود، عزاداری ها در اصفهان برای چند صد ســال زیر سایه حکومت 
صفویان با آداب و رسوم زیادی به اجرا در می آمد. در دوره صفویه در مراسم 
سوگواری، روضه خوانی معمول بود. عنوان روضه خوانی از نام یکی از کتاب 
های »حسین واعظ کاشفی« به نام »روضه الشهدا« گرفته شده است. مراسم 
عزاداری ماه محرم و عاشورا در دوره صفوی انجام می گرفته؛ اما اجرای مراسم 
تعزیه یا شبیه خوانی در این دوره معمول نبود. در مراسم عزاداری در دوران 
صفویه قمه زنی رایج بوده است. در روز عاشورا قمه زنان ابتدا سر خود را با تیغ 
می تراشیدند و بعد با قمه به سرخود می کوبیدند.»تاورنیه« که در جریان سفر 
خود به اصفهان در حضور شاه سلیمان ناظر مراسم سوگواری ماه محرم بوده، 
می نویسد: »شاه سلیمان ساعت ۷ صبح در وسط تاالر جلوس کرده و بزرگان 
همه به پا ایستاده بودند. مسئولیت برپایی نظم به »بیگلربیگی« سپرده شده 
بود. بعد از آن سواری مسلح به تیر و کمان و شمشیر وارد شد و هفت سوار دیگر 
از عقب او آمدند که هر یک نیزه ای در دست داشتند و به هر نیزه سر بریده ای 
دیده می شد، آن ســرها متعلق به ازبکان بود. پس از آن حدود سیصد نفر از 
پناهندگان عثمانی وارد میدان شــدند و تقاضای پناهندگی کردند و شاه با 
تقاضای آنان موافقت کرد.بعد از آن بیگلربیگی شروع به داخل کردن دسته ها 
کرد. هر دسته عماری داشت که هشت تا ده نفر آن را حمل می کردند و در هر 
عماری تابوتی گذاشته و روی آن را با پارچه زری پوشانده بودند. در بعضی از 
عماری ها طفلی شبیه نعش بود و کسانی که دور عماری را احاطه کرده بودند 
گریه و زاری می کردند. این اطفال شبیه دو طفل )احتماال مسلم بن عقیل( 
یا طفل امام حسین )ع( بودند که بعد از شــهادت امام، به شهادت رسیدند.

زمانی که دسته ها و جمعیت در میدان پر شدند به رغم ممانعت بیگلربیگی 
باز چند نفر بنای دعوا گذاشتند زیرا اظهار شرارت و رشادت را در حضور شاه 
برای خود افتخار می دانستند و عقیده داشتند اگر در آن موقع کشته شوند 
شهید محسوب می شوند. بیگلربیگی برای جلوگیری از بی نظمی فورا دستور 
داد پنج فیل از میان منازعان عبور دادند و نزاع را متوقف کرد. مراسم تا ظهر 
به طول انجامید و پس از آن شاه تاالر را ترک گفت. مردم و دسته ها از میدان 
حرکت کرده و تمام آن روز عماری ها را در شــهر گرداندند ولی هر وقت دو 
دسته به یکدیگر می رسیدند به منظور جلو و عقب رفتن با هم دعوا و نزاع می 
کردند و سر و دست یکدیگر را می شکستند. اسلحه آنان چماقی شبیه دیلم 

بود و مجاز به حمل شمشیر و یا اسلحه دیگری نبودند«.

آداب و رسوم سوگواری در زمان صفویه

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2512 | September  12,  2018  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2512 | September  12,  2018  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2512 | چهارشنبه 21 شهریور 1397 | 2 محرم 1440

مراکز انتقال خون استان، آماده خونگیری از 
داوطلبان هستند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

چهره

 معاون پژوهش بنیاد ملی
 بازی های رایانه ای اعالم کرد:

دلیل گرایش کودکان به 
شخصیت های بازی های رایانه ای

 معاون پژوهش بنیاد ملی بازی هــای رایانه ای 
با اشــاره به علت گرایش کودکان بــه برخی از 
شــخصیت های بازی های رایانه ای تاکید کرد: 
گرایش کودکان بــه برخی از شــخصیت های 
بازی های رایانه ای، متاثر از دســتکاری و تحت 
کنترل بودن شــخصیت قهرمــان درون بازی 
توسط کودک اســت؛ زیرا در این زمان احساس 
خیال پردازی در کودک تقویت شده و تا حدودی 
اوج می گیرد تا کودک خود را بخشی از داستان و 
محیط بازی تصور کند و بتواند با شخصیت های 
دیگر بازی ارتباط عاطفی و احساسی برقرار  سازد.

»سید محمدعلی سیدحسینی« با اشاره به تاثیر 
بازی های رایانه ای در شــکل گیری شــخصیت 
کودکان بیان کرد: تقویت حس خیال و گسترش 
تجربه همــراه با افزایش مهارت های شــناختی 
از قبیل تمرکز، مهــارت درک فضایی، حافظه، 
مهارت حل مســئله و... می تواند در فرآیند رشد 
کودک خصوصا در سال های اولیه زندگی کمک 
شایان توجهی کرده و او را برای زندگی در آینده 
آماده سازد. به عبارت دیگر، گسترش تجربه های 
کودک در بازی ها به مــوازات فعالیت های انجام 
یافته در دنیای واقعی، می تواند دو بالی باشد که به 
کودک در آسمان زندگی خود قدرت پرواز دهد.

سیدحســینی با بیان اینکه بازی های دیجیتال 
به شکل رســانه ای نوین در دنیای امروز جایگاه 
ویژه ای را به خود اختصاص داده  اســت و یکی از 
مخاطبان این بازی ها کودکان هســتند، به مزایا 
و معایب این بازی ها توســط کودکان اشاره  کرد 
و گفت: اگر این بازی ها با الگوی درستی استفاده 
نشوند و در استفاده از آن افراط شود، تبعات منفی 
را مانند همه رســانه های دیگــر در پی خواهند 

داشت.
 او ادامه داد: اگر کــودکان بازی هایی را که برای 
رده ســنی آنها مناسب نیست، اســتفاده کنند 
قطعا در معرض آسیب های جدی قرار می گیرند؛ 
اما اگر خانواده ها در اســتفاده به اندازه و صحیح 
کودکان نظارت داشته باشند، این بازی ها نه تنها 
آســیبی برای کودکان ایجاد نخواهد کرد بلکه 
می تواند نقش فوق العاده ای در رشد و پیشرفت 
ذهنی کودک ایفا کند. او افزود: بازی ها می توانند 
توانایی آمایش، مدیریت منابع و برنامه ریزی را در 

کودکان باال ببرند.

رییس مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان:
 به چاه انداختن کودک 
در اصفهان صحت ندارد

رییس مرکز اطالع رسانی پلیس استان اصفهان با 
اشاره به انتشار فیلمی در فضای مجازی در ارتباط با 
به چاه انداختن یک دختربچه توسط پسر عمویش، 

وقوع این حادثه را در اصفهان تکذیب کرد.
ســرهنگ »جواد درســتکار« گفــت: هیچ نوع 
اطالع رســانی در ارتباط با به چاه انداختن کودکی 
توسط پسرعمویش به پلیس اصفهان انجام نشده 
است. وی افزود: بررسی های الزم در این ارتباط انجام 
شده اســت و برخالف ادعای مطرح شده این فیلم 
مربوط به اصفهان نیست. همچنین روابط عمومی 
مرکز مدیریت حوادث وفوریت های پزشکی اصفهان 
اعالم کرد؛ تا کنون هیچ درخواســت امدادخواهی 
درمورد حادثــه فوق درمرکز مدیریــت حوادث و 
فوریت های پزشــکی اصفهان ثبت نشده است و 
هرگونه خبر در مورد این حادثه بــه نقل از روابط 

عمومی اصفهان تکذیب می شود. 

 مالباختگان زمین های 
»شهرک نگین« در مقابل 
دادگستری تجمع کردند

تعــدادی از مالباختــگان یک پرونــده مربوط به 
زمین های »علی آباد کلنگان« )شهرک نگین( در 
شمال شهر اصفهان،  در برابر دادگستری اصفهان 
تجمع کردند و خواستار رســیدگی سریع به این 
پرونده شدند. یکی از مالباختگان گفت: این زمین ها 
از لحاظ ثبتی پالک 28اصلی و پالک 405 اصلی 
ثبتی هســتند که توســط دو نفر به بیش از چهار 
هزار نفر از مردم ایران فروخته شــده است و پس 
از 16 سال هم چنان در پیچ و خم مسائل دادگاهی 
گیر کرده است. وی افزود: زمانی این مال باختگان 
پول داده اند و در دفترخانه های رسمی به این افراد 
وکالت نامه داده شده است. در دادگاه بدوی که در 
سال 93 تشکیل شده معامله محرز شده است و رای 
به رد مال داده اند. اما گاهی مطرح می شد که این 
مال وجود ندارد؛ در حالی که عین مال وجود داشته 

است و به همین دلیل، به رای صادره اعتراض شد.

وقتی اتوبوس در ایستگاه نگه می دارد، پسر جوان برای 
راننده دســتی تکان می دهد و سوار اتوبوس می شود؛ 
بالفاصله کیفش را باز می کند و مشــغول تبلیغ برای 
فروش سفره هایی می شود که به گفته خودش ارزان 
و باکیفیت هستند.  در ایســتگاه بعدی، پسرجوان از 
اتوبوس پیاده می شود بدون اینکه چیزی فروخته باشد. 
این صحنه ای است که این روزها به وفور در اتوبوس ها و 
مترو به چشم می خورد. فروشنده های بزرگ و کوچکی 
که تالش می کنند چیزی به مسافران ناوگان حمل و 
نقل عمومی بفروشند، کاالهایی که اتفاقا بسیار ارزان تر 
از مشابه آن هادر فروشگاه های سطح شهر هستند؛ از 
پودر زعفران گرفته تا لوازم التحریر؛ تقریبا هر چیزی 

را می توان در بساط دست فروشان مدرن پیدا کرد.
رونق دست فروشی زیر سایه کسادی بازار

درحالی که بسیاری از کارشناسان، رواج دست فروشی 
در سطح شهر را ناشــی از افزایش هزینه های زندگی، 
بیکاری، نبود جا و مکان و ناتوانــی در پرداخت اجاره 
مغازه یا غرفه می داننــد، اما »دست فروشــی« یا به 
عبارت بهتر »بساط گستری«  در بسیاری از کشورهای 
دنیا امری پذیرفته شــده و در جهت پاســخگویی به 
نیازهای جامعه تلقی می شــود که از آن برای جلب و 
جذب گردشگر نیز اســتفاده می شود. دست فروشی 
به عنوان یک حرفه و کار غیررسمی، روز به روز در حال 
گسترش است و فارغ از معایب و مزایای آن، از سدمعبر 
و مزاحمت های گاه و بیگاه برای مشــتریان و فروش 
اجناس تقلبی و بی کیفیت گرفته تا ارزان و در دسترس 
بودن اجناس، پدیده ای رو به رشد در جامعه به شمار 

می رود که نگاه ها و بازخوردهای مختلفی نسبت به آن 
وجود دارد.

محصوالت تقلبی با برندهای اصلی
ارزان بودن کاالهایی که دست فروشــان می فروشند، 
معموال یا به دلیــل قاچاق یا به واســطه تقلبی بودن 
آن هاست. بدون شــک در هر دو مورد آنچه تهدید به 
حساب می آید، غیراستاندارد و غیربهداشتی بودن این 
کاالهاست. نکته قابل توجه داستان اینجاست که تولید 
این محصوالت که اکثر آن ها تقلبی هستندیا با جعل 
مارک های برند تولید می شوند، به هیچ وجه قابل ردیابی 
و پیگیری نیســتند و در اغلب موارد حتی فروشنده 
بیچاره نیز نمی داند چه محصولی را می فروشــد و از 
خطرات این اقدام بی خبر است. همین نبود اطالعات 

درســت، موجب می شود حتی بســیاری از کاالهای 
خوراکی مانند پودر زعفران، انواع آدامس های خارجی 
و ... که به وسیله دست فروشــان عرضه می شوند، به 
خصوص در میــان خانم ها طرفداران زیادی داشــته 

باشند.
وجود رنگ های مصنوعی و مواد اولیه غیربهداشــتی 
می تواند عوارضی چون آسم، کهیر، تضعیف سیستم 
ایمنی، اختالل در خواب، بیش فعالی در کودکان، ایجاد 
فشارخون، تاثیر بر عملکرد کلیه ها، کبد و هورمون ها، 
کاهش ســطح ویتامین ها، ایجاد ضایعــات بینایی و 
سرطان را به دنبال داشــته باشد. در همین رابطه باید 
گفت که برخی از افراد سودجو، هنگام تولید ساده ترین 
محصوالت غذایی برای جذب مشتری و ترغیب افراد به 

خرید دوباره محصوالت خود، از انواع موادمخدر استفاده 
می کنند تا به واسطه ایجاد سرخوشی غیرطبیعی، افراد 

را به خرید محصوالت خود معتاد کنند.
پایین بودن قیمت ها به دلیل حذف هزینه های 

اضافی
بسیاری از کاالهای عرضه شده در اتوبوس ها و مترو، 

ارزان تر از اجناس مغازه ها به فروش می رسند.
 »رضا« یکی از این دست فروشــان کــه این روزها به 
دلیل باز شــدن مدارس، دفتر و خودکار می فروشد، 
می گوید: به دلیــل حذف هزینه هــای اضافی مانند 
اجاره بها و مالیات، می تواند ارزان تر کاالها را بفروشد. 
عالوه بر این بسیاری از فروشندگان، تولیدات خانگی 
خود را به مشــتریان عرضه می کنند؛ به همین دلیل 
با حذف واسطه ها می توانند با سود کمتر، قیمت های 
مناسب تری داشــته باشــند. بســیاری از این افراد 
به خصوص بچه هایی که در اتوبوس های »بی.آر.تی« 
به دست فروشی می پردازند، لهجه های غیربومی دارند. 
یکی از همین کودکان که خودکار می فروشد می گوید: 
با برادرانم یک ماهی است که به اصفهان آمده ام. او که 
اهل یکی از روستاهای »کردستان« است، می گوید؛ 
اجناسی که می فروشد را خودش شــخصا از لب مرز 
خریده است و به دلیِل قیمت  پایین، مشتریان زیادی 
دارد. این موضوع را به وفور می توان در میان کودکان 
دست فروش نیز مشاهده کرد؛ اتباعی از »افغانستان« و 
»پاکستان« که کاالهایی را با خود برای فروش آورده 
اند. به رغم آســیب های دست فروشی به دلیل شرایط 
اقتصادی و رواج بیکاری، شهرداری نتوانسته است این 
پدیده را کنترل کند؛ حتی شاید در آینده ای نزدیک، 

این پدیده رونق بیشتری هم بگیرد.

تجارت اتوبوسی!

اجرای طرح بــزرگ »نذرخــون« از محرم تا اربعین حســینی 
در اصفهان آغاز شــد. مدیــرکل انتقال خون اســتان اصفهان 
گفت: این طــرح به منظــور جلوگیــری از ازدحــام جمعیت 
 اهداکنندگان، در روزهای »تاسوعا« و »عاشورا«ی حسینی  اجرا

 می شود. 
»مجیدزینلی« افزود: در این طرح بزرگ، مراکز انتقال خون میدان 

خواجو و عاشق اصفهان، خمینی شهر، نایین، خوانسار، گلپایگان، 
شــهرضا و نجف آباد آماده خونگیری از داوطلبان هســتند. وی 
با اشــاره به آمار چشــمگیر مراجعه کنندگان طــرح نذر خون 
خمینی شهر دراین ایام گفت: 23شــهریورماه مصادف با چهارم 
محرم مرکز انتقال خون این شهرستان آماده خونگیری از بانوان 

مراجعه کننده است. 

زینلی با بیان اینکه در تاسوعای حسینی، پایگاه های انتقال خون 
خمینی شــهر، جوی آباد، آدریان و شورای حل اختالف کوشک 
آماده خونگیــری از داوطلبان اهدای طرح نذر خون هســتند، 
افزود: در روز عاشــورای حســینی، عزاداران می توانند به مرکز 
 ثابت انتقال خون خمینی شهر برای شرکت در این طرح مراجعه

 کنند. 

مراکز انتقال خون استان، آماده خونگیری از داوطلبان هستند

وقتی بیکاری، ساز دست فروشی در ناوگان حمل و نقل عمومی شهر را کوک می کند

مفاد آراء
6/282 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیــأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ 
 رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 1320 و1321 - 97/05/04 هیأت : آقای شــمس اله کشت کار بیدگلی  
فرزند یداله شــماره شناســنامه 146 و خانم فاطمه خرم آبادی آرانی  فرزند ناصر  شماره 
شناسنامه 150 )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 176/43 مترمربع شماره 
پالک 3115 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقــع در معین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالک رسمی
2- رأی شماره 1586 -97/05/24 هیأت : آقای محسن کریمشاهی بیدگلی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 6190021433  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 81/80 مترمربع شماره 
پالک 3122 فرعی مجزا از شماره 139 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی عباس کریمشاهی بیدگلی و 

صدیقه شهری بیدگلی
3- رأی شماره 1318 - 97/05/04 هیأت : آقای ســعیدرضا عیدان  فرزند طعیمه شماره 
شناسنامه 11571 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 90 مترمربع شماره پالک 936 فرعی 
مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی وباقیمانده 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالکین مشاعی
4- رأی شماره 1585و1584 -97/05/24 هیأت : آقای محمدحسین سنبلی بیدگلی فرزند 
علی شماره شناسنامه 154 و خانم عذرا کبوتری بیدگلی فرزند رضا  شماره شناسنامه  55  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 147/90 مترمربع شماره پالک 937 فرعی 
مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه مرحومین علی صائبی و باشی صائبی
5- رأی شــماره 1582و1583 - 97/05/24 هیأت : آقای حســین وفادار بیدگلی  فرزند 
رحمت اله  شــماره شناســنامه 57 و خانم زهرا قنبری بیدگلی  فرزند حبیب اله  شــماره 
شناسنامه 2358  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160/50 مترمربع شماره 
پالک 938 فرعی مجزا از پالک 6 اصلی واقع در حســین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای اسداله عظیمی
6- رأی شماره 1571و1572 - 97/05/23 هیأت : آقای عبداله مبین زاده فرزند علی شماره 
شناسنامه 109 و خانم اشرف ستاری  فرزند محمرضا شماره شناسنامه 106  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 286 مترمربع شماره پالک 1042 فرعی مجزا از پالک 

2637 اصلی واقع در مسعود آباد آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی
7- رأی اصالحی به شماره 1659 - 97/06/14  هیأت : آقای محسن خلیفه آرانی  فرزند 
رضا شماره شناسنامه 1539 ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 200/72 مترمربع شماره 
پالک 3185 فرعی مجزا از شماره 2638 اصلی و 103  فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در 
احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی آقایان حسن و علی 

محمد و نعمت اله بذر افشان و محمد خلعتبری
8- رأی شماره 1570 - 97/05/23 هیأت : خانم فهیمه عابدین زاده بیدگلی  فرزند حسین 
شماره شناسنامه 6190159281  با قیومیت خانم زینب ذوالفقاری ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 170/4 مترمربع شماره پالک 3205 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در 

احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین مشاعی 
9- رأی شــماره 1563 -97/05/23 هیأت : خانم فاطمه زهرا مرنجیان آرانی  فرزند آقا 
خانی  شماره شناسنامه 157  ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 141/25 مترمربع شماره 
پالک 3206 فرعی مجزا از پالک 2638  اصلی واقع در احمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالکین مشاعی
10- رأی شماره 1562 - 97/05/23  هیأت : آقای عباس مرنجیان آرانی  فرزند آقا خانی 

شماره شناسنامه 156 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 132/25 مترمربع شماره پالک 
3207 فرعی مجــزا از پالک 2638  اصلی واقع در احمد آباد  بخــش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از مالکین مشاعی
11- رأی شــماره 1577و1578 -  97/05/23 هیأت : آقای حســن امیری آرانی  فرزند 
حبیب شماره شناسنامه 380 و خانم اقدس دارچینی آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 
65  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 115 مترمربع شماره پالک 1944 فرعی 
مجزا از شــماره 149 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکین رسمی
12- رأی شماره 1575و1576 - 97/05/23 هیأت : آقای ابوالفضل موسای آرانی  فرزند 
عباس  شماره شناســنامه 439 و خانم اعظم یتیمیان آرانی فرزند محمد  شماره شناسنامه 
3005  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 64/12 مترمربع شماره پالک 1945 
فرعی مجزا از شماره 376 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی و ابتیاعی از ابوالفضل موسای 
13- رأی شــماره 1569 - 97/05/23  هیأت : آقای امیر حســین زاهدی بیدگلی  فرزند 
مرتضی شماره شناسنامه 275 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 172 مترمربع شماره پالک 
381 فرعی مجزا از شماره 253 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از وراث آقای علی فوالدی 
14- رأی شــماره 1587 - 97/05/24  هیأت : آقای رضا مالئی فر  فرزند حسن  شماره 
شناسنامه 58 ، ششــدانگ  یکباب انباری  به مســاحت 78 مترمربع شماره پالک 6271 
فرعی مجزا از شــماره 287 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران  
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی آقایان حاج عبداله عبدالهادی 

و اخباری فرد
15- رأی شماره 1568 - 97/05/23  هیأت : خانم زینب مسلمی زاده  فرزند حسن شماره 
شناسنامه 318  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 88/5  مترمربع شماره پالک 3929 فرعی 
مجزا از شماره 3062 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی خانم فخری سهامی
16- رأی شماره 1567 - 97/05/23 هیأت : خانم زهرا سادات سجادی نوش آبادی فرزند 
سید علی شماره شناسنامه 1250467871، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180 مترمربع 
شماره پالک 585 فرعی مجزا از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای یوسف قدیری
17- رأی شماره 1566 - 97/05/23 هیأت : آقای ابوالفضل عسکریان نوش آبادی  فرزند 
محمد شماره شناسنامه 6190047904  ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع 
شماره پالک 586 فرعی مجزا از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از وراث آقای یوسف قدیری
18- رأی شماره 1565 - 97/05/23 هیأت : آقای امیر عباس شکرائیان  فرزند تقی شماره 
شناسنامه 1250118255 ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 160 مترمربع شماره پالک 
587 فرعی مجزا از پالک 43  اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای یداله شکرائیان
19- رأی شماره 1564 - 97/05/23 هیأت : آقای امیر محمد شکرائیان فرزند تقی شماره 
شناسنامه 1250395178 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پالک 
588 فرعی مجزا از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از ورثه آقای یداله شکرائیان 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/06/21
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/07/05

 م الف: 244699 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
فقدان سند مالکیت

6/275 شــماره صادره: 1397/03/516562-1397/6/5 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ قطعه زمین پالک ثبتی شماره 6971 فرعی واقع در اردستان 1 اصلی دهستان 
گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان ذیل ثبت 1440 در صفحه 124 دفتر 10 امالک به نام 
صدیقه بشارت صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده: 970320541745185-97/6/4 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 

شهود آن ذیل شماره: 19769-97/6/1 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف:244425 خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )219 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

6/276 شماره درخواست: 9710463740500011 شماره پرونده: 9609987784800432 
شماره بایگانی شعبه: 970345، شــاکی: آقای علی دویستی فرزند عزت به نشانی استان 
اصفهان شهرستان فریدونشهر بخش مرکزی شهرســتان فریدونشهر دهستان پیشکوه 
موگویی روســتای چالقو، متهم: آقای محمد آقایی فرزند رامین به نشــانی کرج فردیس 
مالرد، اتهام: کالهبرداری، به تاریخ 97/6/6 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 101 دادگاه 
کیفری دو فریدونشــهر به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کالسه 970345 
تحت نظر است دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی 
به شرح ذیل و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای محمد آقایی فرزند رامین، متولد 1376 به شماره ملی 311689256 
دائر بر کالهبرداری رایانه ای به این شرح که شاکی آقای دویستی از فردی حدوداً 20 ساله 
تقاضا می کند که صد هزار تومان از کارت عابر بانک وی برداشت کند و به او بدهد و متهم 
اظهار می دارد 100 هزار تومان هم برای خود انتقال می دهم و مبلغ آن را  نقدا به تو می دهم 
الکن به جای صد هزار تومان 995 هزار تومان برداشــت کرده است. با توجه به تحقیقات 
انجام شده و استعالمات اخذ شده و تعلق حسابی که پول به آن منتقل شده است به متهم 
مذکور و با عنایت به اینکه سن متهم نیز با مشــخصات اظهار شده توسط شاکی مطابقت 
دارد و نظر به اینکه دسترسی به متهم میسر نشــده و وی جهت حضور در جلسه دادگاه از 
طریق نشر آگهی دعوت شده و حضور نیافته اســت، لذا وقوع جرم و انتساب آن به متهم 
محرز و مسلم می باشد و دادگاه مستند به ماده 741 قانون مجازات اسالمی باب تعزیرات 
نامبرده را به ســی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال برده شده به 
میزان هشت میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال در حق شاکی محکوم مینماید رای صادره 
غیابی است و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین مرجع می باشد و ظرف مهلت 
 مشــابه پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان 
می باشد. م الف:244238 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شــهر فریدون شهر )جزایی 

سابق( )4 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/279 شــماره صادره : 1397/42/518895-1397/6/15 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4786/505 مجزی شــده از اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام علی اخوان و غیره فرزند حمزه علی در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 1397/07/14 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 242643 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)147 کلمه، 1 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

6/278 اجرای احکام حقوقی شعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 962911 ج/12 له خانم پریسا رستمی و علیه آقای موسی توکلی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 72 عدد سکه و سی مثقال طال و سایر مطالبات که سکه و طال به نرخ 
روز مزایده محاسبه خواهد شد ساعت 11/30 صبح مورخ 97/7/18 در محل اجرای احکام 
دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین جهت فروش یک دستگاه پراید به شماره انتظامی 738 

س 62 ایران 53 با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است و توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی 
فوق مراجعه و از مال بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها بصورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای 
آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف اموال 
مورد مزایده: سواری پراید به شــماره 738 س 62 ایران 53 مدل 1387 برنگ پژ متالیک 
شماره شاسی 14122878286126 و شماره موتور 2571022  نظریه کارشناسی: از وسیله 
فوق در پارکینگ غدیر اصفهان بازدید گردید که برابــر اعالم متصدی پارکینگ از مورخ 
96/10/21 توقیف می باشــد. اســناد و مدارک رویت نگردید موتور و گریبکس خاموش 
باطری خوابیده بود و الستیکها 50 درصد سالم. سقف فرو رفتگی دارد. کالف سمت راست 
خوردگی دارد. خراشیدگی دور بدنه. قیمت کارشناســی خودرو با توجه به مدل و وضعیت 
ظاهری آن در بازار روز امروز جهت فروش به صــورت مزایده حدود مبلغ 85/000/000 
ریال ارزیابی می گردد.  م الف: 231145 اجرای احکام حقوقی شعبه دوازدهم اصفهان 

)298 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/277  شماره ابالغنامه: 9710103633104236 شماره پرونده: 9709983633100443 
شماره بایگاني شــعبه: 970454 آگهي ابالغ وقت رســیدگي و دادخواست و ضمائم به 
خانم آزاده اســکندري فرزند علي رحم، خواهان: آقاي مهدي شهبازي با وکالت جمشید 
شریفي دادخواستي به طرفیت خوانده خانم آزاده اســکندري فرزند علي رحم به خواسته 
مطالبه وجه چک مطرح که به این شــعبه ) استان اصفهان شهرســتان خمیني شهر بلوار 
دانشجو دادگستري شهرســتان خمیني شــهر اتاق 26( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709983633100443 شعبه اول دادگاه عمومي )حقوقي( دادگستري شهرستان خمیني 
شهر ثبت و وقت رسیدگي مورخ 1397/08/14 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 
کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي 
در دادگاه حاضر گردد. م الف: 218566 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي دادگستري 

شهرستان خمیني شهر  )175 کلمه، 2 کادر(
مفاد آراء

6/284 آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

شــماره صادره: 1397/03/519335-1397/6/18 آراء که در اجــراي ماده یک قانون 
مذکور توســط هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک اردستان صادر 
گردیده و در اجراي ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه هاي 
کثیراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص یا اشــخاصي که به آراي مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین آگهي ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک 
اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک 
ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست 
اخذ و به ثبت اردســتان تســلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعي دادگاه اســت. در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد و یا معترض 
گواهي تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند، ثبت اردســتان مبادرت 
 به صدور ســند مالکیت مي نماید. ضمنا صدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست: 
1- راي شماره 139760302032000019 مورخه 1397/06/04 خانم هایده مهربخش 
فرزند هوشنگ ششدانگ یک باب دامداری احداثي بر روي قسمتي از مزرعه بلهر پالک 
7 اصلي علیا اردستان بخش هفده حوزه ثبت اصفهان به مساحت 521/76 متر مربع مالک 

رسمي 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/06/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/04

م الف:244746 خیراله عصاري رئیس اداره ثبت اسناد و ا مالک اردستان

پریسا سعادت
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مانچینی:
 مهاجمان ایتالیا باید بهتر باشند

شاگردان »مانچینی« دوشنبه شب در لیسبون 
مقابــل پرتغــال قرار 
گرفتند و در دیدار 
خــود در لیــگ 
ملت هــای اروپا، 
بــا نتیجــه 0-1 
شکســت خوردند. 
»ســیمئونه زاتزا« و 
»چیرو ایموبیله« که در خط حمله تیم شــان 
حضور داشتند، نتوانســتند کار خاصی انجام 
دهند و پرتغال با تک گل »آندره سیلوا« پیروز 
میدان شــد. پس از بازی، »مانچو« به انتقاد از 
مهاجمان تیمش پرداخت.او گفت:» متاسفانه 
ما دائم اشــتباه می کنیم و باید این اشتباهات 
را کاهش دهیم، ولی بچه ها تمام تالش شــان 
را کردند. بایــد گلزنی کنیم تا پیروز شــویم؛ 
بنابراین باید راه حلی در خط حمله پیدا کنیم. 
در نیمه اول توپ را بیشتر در اختیار داشتیم و 
به خط حمله رساندیم، آنها در حمله می توانند 
 توپ را با هم حرکت دهنــد و موقعیت ایجاد

 کنند.«

 رسانه های انگلیسی 
مانع انتقال »تری« به روسیه

 در مسیر نهایی شــدن انتقال »جان تری« به 
تیم اســپارتاک مسکو 
ی  ی ها ر ا شــو د
زیــادی وجــود 
دارند. »اســپورت 
اکسپرس« به نقل 
از یــک منبع موثق 
انگلیسی نوشت: هیچ 

رسمی و نهایی میان جان تری 37 قــرارداد 
ساله با باشگاه اسپارتاک مسکو با وجود حضور 
این بازیکن در تســت های پزشــکی کلینیک 
خصوصی ویال استوارت ایتالیا، صورت نخواهد 
گرفت. توقف در این انتقال ناشی از این واقعیت 
است که جان تری و خانواده اش تردید هایی پس 
از اخبار منفی رسانه های انگلیسی درباره روسیه 
پیدا کردند.اسپورت اکسپرس، اعالم کرده بود 
قرارداد جان تری روز 7 ماه ســپتامبر )جمعه 
گذشته( با باشگاه اسپارتاک مسکو منعقد شد. 
مدت  زمان ایــن قرارداد 9 ماه اســت و قابلیت 
تمدید برای یک سال دیگر را نیز دارد. هافبک 
انگلیسی بر این اساس طی روزهای آینده برای 
شرکت در تمرین های تیم اسپارتاک مسکو راهی 

روسیه می شود.

 »مارسی« از محرومیت
 دو ساله گریخت

مارسی، به علت تخلف در ۴ بازی فصل گذشته 
از دو دوره حضــور در 
لیگ اروپــا محروم 
شــده بود. با این 
حــال، اعتــراض 
آنها به حکم یوفا، 
در نهایــت جواب 
داد و ایــن تیم اجازه 
حضور در این رقابت ها را پیدا 
کرد.علت محرومیــت آنها، رفتــار هواداران، 
صدمه زدن به ورزشگاه، روشن کردن وسایل 
آتش بازی، پرتاب اشیا به داخل زمین و تاخیر 
در شروع بازی ها و از این قبیل اقدامات بود که 
در دیدارهای رفت و برگشت مقابل الیپزیش، 
ســالزبورگ و اتلتیکومادرید انجام شد. با این 
حال اعتراض آنها به حکم فیفا جواب داد و در 
نهایت حکم تعلیق حضورشــان در لیگ اروپا 
برداشــته شــد و آنها می توانند امسال در این 
دیدارها شرکت کنند.با این حال، دیدار مارسی 
مقابل »آینتراخت فرانکفورت« که در روز ۲0 
سپتامبر برگزار می شود، پشت درهای بسته و 

بدون حضور هواداران خواهد بود.

»اوزیل« به ترکیه می رود؟
 مسعود اوزیل، ستاره آلمانی تیم فوتبال آرسنال 
مدتی اســت مورد توجه 
باشــگاه فنرباغچــه 
ترکیه قرار گرفته 
اوزیــل  اســت. 
پــس از عملکرد 
ناامیدکننــده بــه 
همراه تیم ملی آلمان 
در جام جهانی و حواشی که 
پیش از آغاز این مســابقات به وجود آمده بود، 
از تیم ملی آلمان وداع کرد تا تمام تمرکز خود 
را بر فوتبال باشگاه بگذارد.بنا بر اعالم رسانه ها 
باشگاه فنرباغچه به دنبال جذب این بازیکن ترک 
تبار است و قصد دارد در پنجره نقل و انتقاالت 

زمستانی او را به خدمت بگیرد.

»دالر« تن ورزش را هم  لرزاند

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

مهاجم تیم استقالل با تشخیص سرمربی آبی ها بار دیگر در ترکیب 
آبی پوشــان قرار می گیرد.جابر انصاری که در بازار  نقل و انتقاالت به 
هیچ تیمی نرفت، براساس تصمیم مسئوالن باشگاه و به رغم قرارداد 
تا پایان فصل قرار شد فقط با آبی ها تمرین کند؛ اما ظاهرا استقالل نام 
مهاجم آبی پوشان را در لیست خود وارد کرده و کارت بازی او برای 

لیگ صادر شده است.

تکلیف انصاری در استقالل مشخص شد

کریم انصاری فرد، ستاره ملی پوش تیم ایران در گفت و گویی که 02
در اردوی تیم ملی انجام داد اعالم کرد با تیم ناتینگهام فارست به 
توافق کامل رسیده است و پس از پایان اردوی ازبکستان مستقیم 
به انگلیس می رود تا قرارداد خود را با این تیم انگلیسی امضا کند.
پیش از این شــایعه شــده بود که انصاری فرد راهی ترکیه و تیم 

گاالتاسرای می شود.

لژیونر تیم ملی به ناتینگهام فارست پیوست
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جامملتهایآسیا؛
 خبری  از VAR نیست

جام ملت های آسیا ۲019 در زمستان سال جاری 
به میزبانی امارات برگزار خواهد شد. با وجود این 
که پیش بینی می شــد در ایــن رقابت های مهم 
از VAR استفاده شــود؛ اما ظاهرا کنفدراسیون 
فوتبال آســیا به چنین نتیجه ای نرسیده است. 
یکی از اعضای کنفدراســیون فوتبال آســیا در 
گفت وگویی که با DPA داشت، تاکید کرد که به 
علت کمبود وقت و نبود آموزش های الزم در جام 
 VAR ملت های آسیا ۲019 امارات از تکنولوژی
اســتفاده نمی شــود؛ اما به جای آن از دو کمک 
داور پشت دروازه اســتفاده می شود به این امید 
که تعداد خطاهای تاثیر گذار داوران کم شــود. 
تیم   ملی فوتبال ایران امیدوار است که با هدایت 
کارلوس کی روش بتواند در امارات بعد از مدت ها 

جام قهرمانی را باالی سر ببرد.

 پای وزیر ورزش
 به پرونده مدافع استقالل باز شد

امیرحسین فتحی، سرپرســت باشگاه استقالل  
در نشســت مشــترک با مسعود ســلطانی فر، 
وزیــر ورزش که در محــل وزارت ورزش برگزار 
 شد، مسائل مرتبط با این باشــگاه را مورد بحث
 قرار دارد. یکی از مهم ترین مســائل مطرح شده 
در نشست فتحی و سلطانی فر، موضوع »لئوناردو 
پادوانی« مدافع برزیلی تیم فوتبال استقالل بود 
که ســال گذشــته در جریان یکی از دیدارهای 
لیگ برتر با مصدومیت شــدید از ناحیه ســر و 
گردن مواجه شــد. وزیر ورزش در این نشست و 
بر اســاس نامه دریافتی از فتحی که در رابطه با 
وضعیت پادوانی بود، دو دســتور داد؛ اول اینکه 
فدراسیون پزشکی و مســئوالن این فدراسیون 
ورزشی را ملزم کرد تا به صورت ویژه به وضعیت 
ایــن مدافع رســیدگی کننــد. دوم اینکه برای 
پرداخت خسارت های ناشــی از آسیب دیدگی 
پادوانی نیز دســتور الزم را صادر کرد. پادوانی، 
اسفندماه سال گذشته و در جریان دیدار استقالل 
برابر فوالد اهواز در جریان هفته بیست و چهارم 
لیگ برتر دچار آسیب دیدگی شــد. این مدافع 
برزیلی در این دیدار از ناحیه سر و گردن آسیب 
 دید به طوری که به حالت نیمه هوشیار از زمین

 خارج شد.

در حاشیه

والیبال
-فرانسه
چین

ساعت
15:30

شبکه
ورزش

ایران-والیبال
ساعتپورتوریکو

18:30

شبکه
ورزش

آمریکا-والیبال
ساعتصربستان

23:00

شبکه
ورزش

فوتبال

-پرسپولیس
نساجی

ساعت
20:30

شبکه
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

چهارشنبه 
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شهریور

پیشخوان

،سرداربرایجدیدپاپوش
فیلمخصوصیآزمونلورفت

فقطمنقرارداد:روشکی
قول،استنیامدهکاغذروی

مردانه!

زدندوربانشدحاضرفیفا
،کندکمکایرانبههاتحریم
علیهآمریــکاهایتحریــم

کیروشوفدراسیون

راملیتیمامروز،روشکی
میرهبریازبکستانمقابل
نظربهکهاستدرحالیاینکند
راهسربرموانعیهنوزرسدمی
،داردوجوداودادقرارتمدید
فدراســیونباقرارداددرباره

عجلهنمیکنم

شاهکاری که مدیریت قبلی استقالل با یک ایمیل خلق کرد!
»یازالده« با یک ایمیل علیه استقاللی ها رای گرفته است. فیفا هم از کاری که استقالل با خودش کرده، 
در تعجب است! مدیریت قبلی استقالل ایمیلی را برای »یازالده« بازیکن پرتغالی ارسال کرد که به او این 

اجازه را داد بدون امضای قرارداد با این باشگاه، ۴50 هزار دالر از آنها بخواهد.
 خبرورزشــی نوشــته که مدیریت قبلی اســتقالل در ایمیلی که برای »یازالده« ارســال کردند عالوه 
بر اینکه رقم قرارداد را برایش نوشــتند، تاکید کرده بودند بــه تهران بیاید و قــراردادش را امضا کند! 
یازالده هم وقتی فهمید در تســت های پزشکی رد شــده به پرتغال برگشــت و روی همین چیزهایی 
 که در دعوتنامه برایش نوشــته بودند، شــکایت کرد و حاال این باشگاه را با جریمه ســنگینی روبه رو 

می کند.

کی روش – ایران؛ در رسانه های بین المللی
 در حالی که در رسانه های آمریکایی و حتی اروپایی گفته می شد کارلوس کی روش بعد از جام جهانی ۲01۸ 
روسیه از تیم   ملی ایران خواهد رفت ولی ادامه  همکاری این مربی پرتغالی با بازتاب زیادی همراه بوده است. 
ساکرنت نوشت: »کی روش بعد از جام جهانی، هدایت تیم   ملی فوتبال ایران را بر عهده خواهد داشت . در ماه 
می کی روش اعالم کرد ممکن است به کار در تیم   ملی ایران ادامه  ندهد؛ چرا که فدراسیون فوتبال پیشنهاد 
تمدید قرارداد فقط تا جام ملت های آسیا را به او داده است ولی او به دنبال قراردادی است تا جام جهانی ۲0۲۲ 
اعتبار داشته باشد«. نشریه معتبر گاردین هم اشاره کرد کارلوس کی روش همچنان هدایت تیم   ملی فوتبال 
 ایران را بر عهده خواهد داشت، آن هم با وجود این که قرارداد رســمی بین او و فدراسیون فوتبال ایران امضا 

نشده است.

تناقضدرتفاهم»آلاشپرت«وفدراسیونفوتبال؛

چه کسی مانع پوشیدن برند آلمانی شد؟
توافق اخیر فدراســیون فوتبال و شــرکت تولیدات پوشاک 
ورزشی آل اشپرت برای تامین لباس مورد نیاز تیم های ملی 
شامل شاگردان کی روش نخواهد بود.این خبر را چند روز قبل 
روابط عمومی فدراسیون فوتبال در اطالعیه ای به اطالع اهالی 
فوتبال رساند:» فرآیند مناقصه البسه تیم ملی هنوز به اتمام 
نرسیده و تا زمانی که فدراسیون به یک توافق نهایی با یکی از 
برندهای معتبر در این زمینه برسد، باید از تمامی اقالمی که در 
حال حاضر در اختیار فدراسیون قرار دارد و از سرمایه موجود 
در زمان و مکان مناسب استفاده شود.« این اطالعیه  در واکنش 
به خبرهای پی در پی رسانه ها به دلیل استفاده نشدن پوشاک 
آل اشپرت با وجود اعالم قبلی فدراسیون فوتبال منتشر شد، 
چرا که درست چند روز قبل از شروع اردوی تیم ملی، هدایت اله 
ممبینی در مصاحبه ای با اعالم خبر اسپانسری آل اشپرت، به 
بیان بخشی های از این توافق نامه اشاره کرده بود و تاکید کرده 
بود »برای حفظ شــأن تیم ملی، فدراسیون فوتبال با شرکت 
آلمانی به توافق رسیده است.« ممبینی در همین راستا گفته 
بود، »پس از پایان رقابت هــای جام جهانی، اقدامات اولیه در 
مسیر انتخاب و توافق با برندها برای لباس های تیم ملی فوتبال 
انجام شد و پس از اعالم فراخوانی در این باره مذاکرات گسترده 
با کلیه شرکت های داخلی و خارجی مایل به همکاری در این 
زمینه آغاز شد. با توجه به آن که فدراسیون فوتبال به دنبال 
انعقاد قراردادی در راستای حفظ شأن و جایگاه تیم ملی فوتبال 

و همچنین منافع اقتصادی مورد نظر بود، پیشنهادات همکاری تجاری در این زمینه مورد قبول قرار 
نگرفت و مقرر شد جهت انتخاب برند تیم ملی فوتبال طبق عرف و روال معمول، قرارداد اسپانسری 
با بهترین پیشنهاد و کیفیت به امضا برسد. در همین راستا مذاکرات با گزینه های نهایی به مراحل 
پایانی رسید و در نهایت تفاهم الزم با شرکت آل اشپرت حاصل شد که  انتظار می رود با  طی مراحل 

اداری قرارداد دوجانبه نیز به امضا برسد.«
در اظهارنظر نخست »ممبینی« درباره توافق فدراسیون فوتبال با آل اشپرت و اطالعیه دوم درباره  
تکمیل نشدن فرآیند انتخاب اسپانسر تیم ملی، تناقض آشکاری به نظر می رسد که تاکنون به آن 

پرداخته نشده است.بعد از صحبت های ممبینی، ایسنا در 
گزارشی به سابقه همکاری آل اشپرت با فدراسیون فوتبال 
در دوران حضور کی روش پرداخت و این سوال را مطرح کرد 
که آیا مربی پرتغالی که حساسیت زیادی روی استفاده از 
پوشــاک تیمش دارد، مجددا از آدیداس به آل اشپرت باز 
می گردد؟با شــروع اردوی تیم ملی، کادرفنی و بازیکنان 
کماکان از البسه های آدیداس اســتفاده می کردند؛ اما در 
اتفاقی عجیب، سه بازیکن تیم ملی در نشست خبری روز 
پنجشنبه با البسه آل اشپرت شــرکت کردند و دوباره در 
هنگام تمرین با لباس های مارک آدیداس ظاهر شدند.این 
اتفاق در روزهای آینده تکرار نشد و در نهایت فدراسیون با 
اطالعیه پایانی که تاکید داشت فرآیند انتخاب اسپانسر تیم 
ملی فوتبال به پایان نرسیده، اعالم کرد که کماکان تیم ملی، 
آدیداس به تن می کند.از سوی دیگر، مسئول امور آل اشپرت 
در خاورمیانه نیز در ارتباطی که با خبرنگار ایســنا داشت، 
صحبت درباره همکاری با فدراسیون و تیم ملی فوتبال را 
به هفته آینده موکول کرد و کالمی درباره توافق و همکاری 
احتمالی جدید به زبان نیاورد.به نظر می رسد همان طور که 
پیش بینی می شــد، کی روش یکی از مخالفان این قرارداد 
است و برای حل چنین موضوعاتی، فعال از امضای قرارداد 
دست نگه داشته و در مصاحبه های خود کالمی درباره این 

اتفاق صحبت نکرده است.

رییس کمیتــه ورزش های هوایی اصفهان اظهــار کرد:در طول 
ســال همیشــه در حال آموزش هســتیم و مســابقات کمیته 
ورزش های هوایی همیشه در حال برگزاری است زیرا در ورزش 
های هوایی نمی شــود فقط چنــد روز قبل از مســابقه تمرین 
کنید و باید همیشــه آماده باشید. امســال، افتخاری با پروازی 
به مســافت ۲۸0 کیلومتر رکورد آســیا را به نام خود ثبت کرد 

و طی ســه گذشــته، با همکاری هیئت انجمن های ورزشــی 
توانســتیم مقام اول کشــوری را به دســت آوریم و اعضای تیم 
 ملی مخصوصا در قسمت مســافت در حال حاضر اکثرا اصفهانی 

هستند.
محمد رضا غزنوی تاکید کرد: متاســفانه نتوانستیم تیمی را در 
قسمت مسافت رشــته پاراگالیدر به بازی های آسیایی جاکارتا 

اعزام کنیم، ســهمیه ما سه نفر بوده و تیم مســافت باید حداقل 
پنج نفر باشند. اگر می توانســتیم تیمی را اعزام کنیم، احتماال 
شاهد کســب مقام خوبی از طرف این تیم بودیم.غزنوی در مورد 
بزرگ ترین مشکل کمیته ورزش های هوایی استان خاطر نشان 
کرد: بزرگ ترین مشکل ما، کســب مجوزهای پرواز است که در 

اصفهان بسیار سخت است.

رییسکمیتهورزشهایهواییاستاناصفهان:
کسب مجوز پرواز، بزرگ ترین مشکل ماست

بررسیمشکالتورزشدرپیباالرفتننرخارز؛

»دالر« تن ورزش را هم  لرزاند
سمیهمصور

  »حضور تیــم ملی کشــتی فرنگی بزرگســاالن در جــام »اولگ 
کارایف« در کشــور بالروس با توجــه به عدم امــکان تامین هزینه 
های ارزی منتفی شــد.« این خبر تنها یک مورد از تغییراتی اســت 
که در پی نوســانات بــازار ارز در ورزش کشــور در حــال رخ دادن 
اســت؛ تغییراتی که با توجه به پیش بینی های که از نوسانات بازار 
ارز می شــود هر روز هم بیش از گذشــته افزایش می یابد و ورزش 
کشــور را تحت الشــعاع خود قرار می دهد.حضــور در تورنمنت ها 
و اردوهای بین المللی، جزو الینفک رشــته های مختلف ورزشــی 
کشــور برای باقی ماندن در عرصه رقابت در ســطح جهان است که 

 با توجه به تاثیراتی که چنین تورنمنت ها و اردوهایی در پیشــرفت 
سطح کاری ورزشــکاران کشــور دارند نمی توان به راحتی از آنها 
گذشــت ولی امروزه با نوســاناتی که در بازار ایــران روی داده این 
تورنمنت ها به تدریج در حال لغوشــدن اســت که اثرات لغو چنین 
تغییراتی در رقابت های جهانی مشــخص می شــود. بدون شک در 
 این میان یکی از رشته هایی که بیشترین ضرر را از بی ثباتی بازار ارز 
می بیند، فوتبال است که  با توجه به شرایط پیش رو اوضاع خوبی در 
انتظارش نیست و تاثیرش در بلند مدت به ضرر فوتبال حرفه ای ما 
تمام خواهد شــد.تاثیری که گرانی ها روی فوتبال دارد تنها در یک 
بخش نیســت و از ســرمربی تا بازیکن و اردوهای خارجی تیم های 
باشگاهی را در بر می گیرد. در چند ســال اخیر این مربیان خارجی 
بودند که فوتبال ایران را متحول کردند. از کارلوس کی روشی که 
سال هاست ایران را بر بام فوتبال آســیا نگه  داشته و مثل 
آب خوردن بــه جام جهانی می برد تــا برانکویی که 
پرسپولیس رویایی اش را ســاخته و در پایان 3 
فصل اخیر هیچ تیمی بیشــتر از تیم او 
امتیاز نگرفته است.حتی آخرین تحول 
را شــفر صورت داد که شخصیت و 
احترام را به اســتقالل بازگرداند و 
این تیم را از بحران خارج کرد. 
ولی با این قیمت دالر، حفظ این 
مربیان خوب خارجی دشوار شده 
وبه نظر می رســد که باتوجه به 
این افزایش قیمــت کی روش، 
برانکو،شــفر و توشاک آخرین 

مربیان خارجی در این سطح باشند که روی نیمکت تیم های ایرانی 
می نشینند.

با توجه به اینکه ارزش پول کشور کاهش زیادی به خود دیده، حاال نگه 
داشتن بازیکنان داخلی هم سخت شده است. پیشنهادات مالی چند 
صدهزار دالری برای باشگاه های خارجی رقم زیادی نیست ولی همین 
هم می تواند بازیکنان ایرانی را وسوســه کند. بازیکنی مانند »صادق 
محرمی« فقط 100هــزار دالر هم بگیرد، با ایــن قیمت دالر یعنی 
فصلی حدود یک ونیم میلیارد تومان درآمد داشــته است و روی میز 
بازیکنان متوسط رو به باالی ایرانی، از این قبیل بسته های پیشنهادی 
پر اســت و احتماال کمترین پیشــنهادات مالی را بــه نجومی ترین 
قیمت های مدیران ایرانی ترجیح خواهند داد. حتی در همین فصل 
هم شنیده شــده دلیل عمده عدم توافق چند ســتاره لیگ برتری با 
استقالل و پرسپولیس، این بود که می خواستند قراردادشان را به دالر 
ببندند. از آن جایی که تیم های ایرانی در چند ســال اخیر بازیکنان 
خارجی زیادی را به خدمت گرفتند، پرداخت کامل قرارداد برخی از 
بازیکنان صورت نگرفت و در این روزها که تیم هایی مانند استقالل 
و پرسپولیس در لیگ باشگاه های آسیا حضور دارند و با پرونده های 
سنگین مالی دست و پنجه نرم می کنند این افزایش قیمت ارز ضربه 
بســیاری به این تیم ها وارد خواهد کرد و ممکن است با خطر حذف 

همراه شوند.
تیم ملــی ایران نیز کــه قرار اســت در کمتر از چهار مــاه آینده در 
رقابت های جام ملت های آسیا حضور یابد در معرض اثرات سوء گرانی 
ارز قرار گرفته و به نظر می رســد که نمی توان به این تیم ملی هم با 
توجه به شــرایط پیش رو برای قهرمانی در این دوره از رقابت ها دل 

خوش کرد.
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افزایش ۸ درصدی مراجعه  به مراکز معاینه فنی خودرو
پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

 اخبار

نایب رییس شورای اسالمی شهر خبرداد:
توزیع خدمات عادالنه شهری 

به هیئات مذهبی اصفهان
نایب رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با 
بیان اینکه همه تالش ما در دوره پنجم شورای 
اسالمی شهر اصفهان، توزیع عادالنه خدمات 
اســت، اظهار کرد: این امر را در همه زمینه ها 
در دســتور کار قرار داده و اجرایــی کرده ایم.

علیرضا نصراصفهانی با بیان اینکه در خصوص 
ارائه خدمات به هیئــات مذهبی نیز به صورت 
عادالنه رفتار  کرده ایم، ادامه داد: امســال نگاه 
شــهرداری به ارائه خدمات در حوزه تبلیغات 
و سایر بخش ها به همه هیئات مذهبی یکسان 
بوده و توزیع خدمات عادالنه انجام شده است.
نایب رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با 
بیان اینکه امســال به دلیل برخی از مســائل 
و مشــکالت مالی و اقتصــادی برخی هیئات 
نتوانستند به اندازه سال های گذشته کمک های 
مورد نظرشان را دریافت کنند، افزود: نباید از 
این شرایط برداشت دیگری شود، تمام هیئات 
مذهبی برای ما در ایام ســوگواری یکســان 
هستند و نگاه جریان سیاسی، حزبی و گروهی 
روی این مســئله وجود ندارد.وی تصریح کرد: 
بر این باوریم در جلســات هیئت های مذهبی 
همان طور که اصولگرایان حضور پیدا می کنند 
اصالح طلبان  نیز شرکت می کنند و هر خدمتی 
ارائه می شود به مردم است و مردم به هر روشی 

از این سفره بهره برداری می کنند.

 افزایش ۸ درصدی مراجعه
 به مراکز معاینه فنی خودرو

رییس ســتاد معاینه فنی خودروی شهرداری 
اصفهان اظهار کــرد: ســاعات فعالیت مراکز 
معاینه فنی از ســاعت هشــت صبح الی ۱۴ 
اســت؛ البته مرکز معاینه فنی جی از ســاعت 
هشت صبح الی ۱۵ و ۳۰ دقیقه به شهروندان 
خدمات  دهی می کند.جمشــید جمشیدیان 
افزود: در حال حاضر ۱۳ خــط مکانیزه برای 
معاینه فنی خودروها فعال است و به شهروندان 
ســرویس دهی می کند.رییس ســتاد معاینه 
فنی خودروی شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
با توجه به افزایش مســافرت های تابستانی در 
شهریورماه، معاینه فنی خودروها، آمار مراجعه 
به مراکز معاینه فنی خودرو  هشت درصد نسبت 
به مردادماه افزایش یافته است.جمشیدیان با 
تاکید بر معاینه فنی سرویس های مدارس گفت: 
تاکسی های سرویس مدرسه جزو خودروهای 
عمومی محسوب می شــوند و بر همین اساس 
خودروهای کمتر از ۱۰ ســال، باید هر شش 
ماه یک بــار و خودروهای باالتر از ۱۰ ســال 
هر ۳ ماه یک بار به مراکــز معاینه فنی خودرو 

مراجعه کنند.

امام جمعه اصفهان:
بازرسی ها با هدف برچیده شدن 

زمینه تخلفات انجام شود
امام جمعه اصفهان در دیدار با جمعی از مسئوالن 
سازمان بازرسی استان اصفهان اظهار کرد: انسان 
موجودی اســت که باید کنترل شــود و جوامع 
انسانی نیاز به حکومت دارند.آیت ا... سید یوسف 
طباطبایی نژاد افزود: افراد باید کنترل شــوند؛ اما 
این کنترل نباید به صورت مچ گیری باشد بلکه باید 
راهنمایی و جلوگیری از تخلفات را مبنای کار قرار 
داد و با فردی که برای نخستین بار تخلف می کند 
با احسان برخورد و اصالح شــود تا دیگر خطایی 
انجام ندهد.طباطبایی نژاد اذعان داشت: بازرسی ها 
و صدور رای باید همراه با رعایت انصاف و عدالت و 
با هدف اصالح و جلوگیری و برچیده شدن زمینه 
تخلفات انجام شود و در مواردی که تخلف سنگین 

و گسترده است با صالبت برخورد شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای 
استانداری اصفهان:

شهرداری ها با زیرساخت های 
گردشگری، درآمد کسب کنند

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
اصفهان در بازدید جمعی از مســئوالن استانی از 
شهر نصر آباد اظهار داشت: از شهرداری ها خواستیم 
با ایجاد زیرساخت های گردشگری ، حمل و نقل و 
اقتصاد به درآمد پایدار برسند.علی اصغر ذاکری با 
بیان اینکه مثال شهر نصر آباد ظرفیت گردشگری 
بوم گــردی را دارد، ادامه داد: نصر آبــاد، دارای 
قلعه های تاریخی و خانه های قدیمی اســت که 
می تواند در شــرایطی که به خاطر خشکســالی 
امکان کشاورزی وجود ندارد، از این فرصت برای 
درآمدزایی استفاده کند.مدیر کل دفترامور شهری 
و شوراهای استانداری اصفهان بیان داشت: خیلی 
از شهرهای اصفهان  به علت مجاورت با زاینده رود، 
کوهستانی بودن یا پتانسیل های تاریخی ظرفیت 

گردشگری دارند.

نرگس طلوعی  
 معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری با اشــاره بــه موفق بودن 
 طرح هــای اصفهــان در حــوزه فرهنــگ ترافیــک، از آمادگــی 
نصف جهان  برای انتقال تجربیات این طرح به ســایر کالن شــهرها 
خبر داد. بدون شــک یکی از بزرگ ترین معضالتی که کالن شهرهای 
کشور  از جمله اصفهان با گسترش شهرنشــینی و افزایش  خودروها 
با آن روبه رو شــدند، معضل »ترافیــک« بود که مشــکالت زیادی 
را به همراه داشــت و اختالالتــی را در زندگی روزمره مردم ســاکن 
این کالن شــهرها ایجاد کرد. از این رو مســئوالن امر بر آن شدند تا 
اقدامات موثری را از جمله فرهنگ ســازی در زمینه کاهش ترافیک 
در این شــهرها انجام دهند. بــه گفته معاون حمــل و نقل ترافیک 
شــهرداری اصفهان، طرح های سه شــنبه های بدون خودرو، احیای 
 محورتاریخی چهارباغ، ممنوعیت تردد خــودرو درمیدان امام)ره( و 
بــود  طرح هایــی  ازجملــه  خــودرو،  بــدون  محله هــای 
 کــه در حــوزه فرهنــگ ترافیــک در اصفهــان اجرایــی

 شد.
طرح سه شنبه های بدون خودرو

در اردیبهشت ماه سال 9۵، »جمالی نژاد« شهردار اصفهان، پیشنهاد 
»سه شــنبه های بدون خودرو« را مطرح کرد. با بررسی این طرح در 
شورای عالی ترافیک استان که ابعاد مختلف اجرایی این طرح به بحث 
و تبادل نظرگذاشته شد، مدیریت شــهری اصفهان طرح محدودیت 
ترافیکی روزهای سه شنبه را به نظر شورای حل ترافیک رساند؛ براین 
اساس مقرر شد که طرح ســه شــنبه های بدون خودرو از تاریخ ۱2 
مردادماه در محور خیابان چهارباغ عباســی اجرایی شود. اجرای این 
طرح هرچند با برنامه های جانبی بســیاری در محور چهارباغ همراه 
بود، ولی نارضایتی بسیاری از شهروندان را به همراه داشت؛ زیرا اجرای 
این طرح، ترافیک شدیدی در حاشیه طرح مذکور به وجود آورد اما با 
همه این مسائل، مسئوالن شهر برای اجرای طرح سه شنبه های بدون 
خودرو اصرار زیادی ورزیدند تا کم کم مردم هــم با اجرای این طرح، 
همراه شدند. طرح سه شنبه های بدون خودرو، تنها به شهر اصفهان 
محدود نمی شود؛ عالوه بر اینکه برخی از شهرستان های استان مانند 
»گلپایگان« زیرپوشش این طرح قرار گرفتند، در کالن شهرهای دیگر 

کشور مانند »شیراز«، »اراک« و... نیز اجرایی شده است.

پیاده راه سازی چهارباغ
یکی دیگر از طرح هایی کــه در اصفهان در حــوزه فرهنگ ترافیک 
انجام شــد، طرح »پیاده راه ســازی« چهارباغ بود کــه البته با هدف 
احیای منطقه گردشــگری چهارباغ عباســی صورت گرفت. طرحی 
که از چهل سال پیش، مسئوالن اســتان در آرزوی اجرایی کردن آن 
بودند. شکل گیری محورهای پیاده به شکل امروزی، تاریخی در حدود 
هشتاد سال دارند  و به سرعت در بین شهرهای مختلف جهان، جای 
خود را باز کرده و محبوبیت و مقبولیــت فراوانی یافته اند؛ اما بوده اند 
خیابان هایــی که از قدیم االیــام و قبل از اختراع ماشــین به صورت 
یک محور پیاده پویا و قوی فعالیت می کردندکه البته صنعتی شــدن 
شــهرها، چهره آنها را تغییر داد و آنها را به مسیرهایی تبدیل کرد که 
امروزه هیچ نشانی از گذشته پر شکوهشــان دیده نمی شود. خیابان 
چهارباغ اصفهان، یکی از این محورهای تاریخی اســت که در سطح 
جهانی شناخته شــده اســت و در قلب بافت تاریخی شهر و در میان 
مجموعه ای از آثار تاریخی و با ارزش شــهر قرار گرفته است. در مورد 
این خیابان، جهانگردان و گردشــگران در طول تاریخ مطالب زیادی 

نوشته اند و به تحسین آن پرداخته اند؛ ولی خیابان چهارباغ،  به تدریج 
قابلیت های گذشته خود را از دست داد تا اینکه دوباره مدیریت شهری 
تصمیم به احیای آن گرفت. به گفته شــهرداراصفهان پیاده راه سازی 
این منطقه که گردشــگران زیادی بــه دنبال خود خواهد داشــت، 
 همزمان با برگزاری جشنواره بین المللی کودک و نوجوان در اصفهان 

تکمیل شد.
ممنوعیت تردد خودرو به میدان امام)ره(

در سال 9۳ و به دنبال هشدارهای کارشناسان میراث فرهنگی مبنی 
بر اینکه عبور خودروهــا از »میدان نقش جهان« باعث وارد شــدن 
آســیب های زیادی به این بنای تاریخی می شــود، طرح ممنوعیت 
تردد خودرو در این میدان اجرا شــد. به گفته معــاون حمل و نقل و 
ترافیک شــهرداری اصفهان، اجرای چنین طرح هایی بهترین روش 
برای مدیریت ترافیکی است که مسئولیت های اجتماعی شهروندان 
را ارتقا مــی دهد. »علیرضا صلواتی« معتقد اســت کــه برنامه های 
 کالن شــهر اصفهــان در حــوزه فرهنــگ ترافیک، در کل کشــور 

بی نظیر است.

اصفهان؛ پایلوت طرح های فرهنگ ترافیکی
  با اجرای طرح   سه شنبه های بدون خودرو، پیاده راه سازی چهارباغ صورت گرفت؛  

تحدید حدود عمومی
6/283 شــماره: 972004101755988-97/6/18 آگهی تحدید حدود صادره 
از ســوی هیات موضوع بند 2 ماده 1  قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مسکن مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

تیران و کرون
پیرو آگهی ابالغ مفــاد آراء مورخ 1397/04/21 به موجب مــاده 10 آیین نامه 
اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ســاماندهی و حمایــت از تولید و عرضه 
مسکن تحدید حدود امالک واقع در شــهر تیران و رضوانشهر برای یک نوبت 
آگهی می گردد تا چنانچه کســی نسبت به آنها اعتراضی داشــته باشد از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدید حدود ظرف مدت 30 روز اعتراض خود را به صورت 
مکتوب به اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان تیران و کرون تسلیم و پس 
از تاریخ تســلیم اعتراض ظرف یک ماه دادخواســت خود را به دادگاه صالحه 

تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را به این واحد ثبتی ارائه نماید بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یــا تحویل گواهی عدم تقدیم 
 دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک، عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب 

خواهد شد.
فروعات ذیل واقع در شهر تیران -1 اصلی بخش 12 اصفهان: 

1- پــالک 6496 فرعی مجزی شــده از 4489 فرعی ششــدانگ یک قطعه 
 زمین محصور به مســاحت 222/85 متر مربع به نام آقای اکبــر مرادیان نژاد 

فرزند رضا.
برای روز یکشنبه مورخ 1397/07/15 

شهر رضوانشهر 2- اصلی
2- پالک 400 فرعی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 235/64 متر مربع به نام 

آقای محسن یزدانی فرزند غالمرضا.

3- پالک 4109 فرعی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 313/32 متر مربع به 
نام خانم شهربانو شجاعی فرزند رجبعلی.

4- پالک 4116 فرعی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 223/80 متر مربع به 
نام آقای ابوطالب بهارلوئی یاسه فرزند رجبعلی.

5- پــالک 4118 فرعی مجــزی شــده از 900/2 فرعی ششــدانگ یکباب 
 خانه بــه مســاحت 135/46 متر مربــع به نام آقــای محمدرضا شــاهپوری

 فرزند عباسعلی.
برای روز سه شنبه مورخ 1397/07/17 

6- پالک 4121 فرعی مجزی شــده از 579 فرعی ششــدانگ یکباب گاراژ و 
زمین محصور به مساحت 216/75 متر مربع به نام آقای احمد ادریسی پور فرزند 

مرتضی.
7- پالک 4122 فرعی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 256/75 متر مربع به 

نام آقای اسماعیل مطلبی فرزند مهدی.
8- پالک 4123 فرعی ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 254/35 

مترمربع به نام آقای اسماعیل مطلبی فرزند مهدی.
9- پالک 4124 فرعی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 210/25 متر مربع به 

نام خانم فاطمه شاه پوری فرزند عباسقلی.
10- پــالک 4125 فرعــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
 225/35 متــر مربــع بــه نــام خانــم الهــام مختــاری اســفیدواجانی

 فرزند ابوالقاسم.
برای روز پنجشنبه مورخ 97/7/19

تاریخ چاپ: 97/6/21
م الف: 245899 سید محمد حسن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان تیران و کرون

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور  1371/07/12و تبصره یک ماده 3 
آئین نامه اجرائی مصوب 71/12/16 هیأت وزیران بر  اساس تفویض اختیار شماره 704/100/90-72/4/27 سازمان جنگل ها و مراتع کشور محدوده رقبات ملی شده 

حوزه استحفاظی خود را به شرح ذیل:

به استثنای مستثنیات تبصره 3 پالک فوق موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها که به وسیله جنگلدار و کارشناس ذی صالح اداره کل 
بازدید و مشخصات این رقبات در متن آگهی قید و ســوابق مربوطه در اداره منابع طبیعی شهرستان  مربوطه و اداره کل موجود است، جزء 
منابع ملی شده موضوع ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنان چه به تشخیص منابع ملی 
این رقبات معترض باشند، از تاریخ انتشار این آگهی درروزنامه کثیراالنتشار به مدت 6 ماه اعتراض خود را کتبًا همراه با مدارک و مستندات 
قانونی به استناد تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش و بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایضا  نامه شماره 31/721 مورخ 91/2/25 رئیس 

دادگاه های عمومی اصفهان به شعبه 24 دادگاه حقوقی اصفهان به شعبه ویژه تحویل تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

محمدحسین شاملی- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

م الف: 246157

شماره  : 29254  
تاریخ : 1397/06/13 

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: طرح» احسان حسینی« 
با هدف کمک به نیازمندان و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد 
اصفهان در ماه محرم و صفر با مشارکت مردم نیکوکار و هیئت های 

مذهبی اجرا می شود.
محمدرضا متین پور با اشاره به ایام عزای سرور و ساالر شهیدان اظهار 
داشت: دستگیری از نیازمندان و کمک به تامین معاش آنها بخش 
جدانشدنی از سیره امام حسین )ع( است و مردم نیکوکار و عزاداران 
حسینی می توانند نذورات خود را برای تمسک هرچه بیشتر به سیره 
اهل بیت )ع( به دفاتر کمیته امداد تحویل دهند.وی با اشاره به تمایل 
گســترده مردم برای رســیدن نذورات خود به دست نیازمندترین 
اقشار جامعه، بیان کرد: اقشار تحت حمایت کمیته امداد اصفهان، 
نیازمندترین خانوارهای استان اصفهان و از آبرومندترین آنها هستند. 
این نهاد با رعایت همه جوانب مربوط به حفظ عزت نفس مددجویان، 
با دقت و سرعت و با در اختیار داشــتن بانک اطالعاتی گسترده از 
نیازمندان استان اصفهان اقدام به توزیع نذورات و کمک های مردمی 
در میان نیازمنــدان واقعی می کند.مدیرکل کمیته امداد اســتان 
اصفهان با بیان اینکه متولیان و بانیان هیئت های مذهبی و همچنین 
مردم نیکوکار استان اصفهان می توانند سهمی از غذای نذری خود را 
برای نیازمندان کنار بگذارند، گفت: این نهاد آماده دریافت و توزیع 
این نذورات و همچنین سایر کمک های نقدی و غیر نقدی خیران و 

نیکوکاران گرانقدر در ایام عزای امام حسین )ع( است.

 طرح »احسان حسینی« 
در اصفهان اجرا می شود

نام رقبهردیف

مشخصات ثبتی

شهرستان

کالسه پروندهمساحت به هکتارحدود اربعه

پالک 
اصلی

پالک 
جمع کلمنابع ملیمستثنیاتمغربجنوبمشرقشمالبخشفرعی 

مزرعه 1
آران و 3 -2694تقی آباد

بیدگل

از نقطه A تا B محدود 
است به اراضی پالک 
303 فرعی از 2876 

اصلی موسوم به 
قسمتی از چهار طاقی

 C تا B از نقطه
محدود است 
به اراضی فاقد 
اجرای قانون

  D تا C از نقطه
محدود است به 

اراضی پالک 2695 
اصلی موسوم به 

مزرعه قاضی

از نقطه D تا E محدود است 
به اراضی پالک 2701 اصلی 
موسوم به مزرعه مجدآباد و 
از نقطه Eتا A محدود است 
به اراضی پالک 2699 اصلی 

موسوم به علی آباد بیدگل

25/117646/261071/378667-55-19

دیدگاه

یک کارشناس شهرسازی مطرح کرد:
کوچک سازی؛ راهکار رونق 

ساخت و ساز شهری
یک کارشناس شهرسازی، اجرای طرح کوچک 
ســازی را اقدامی ضروری در رونق ســاخت و 
ساز دانســت و گفت: با توجه به شرایط فعلی 
اقتصادی که ساخت و ســازها را کاهش داده، 
تشویق مردم برای کوچک ســازی واحدهای 

ساختمانی اقدامی مناسب است.
محمود شکوهی اظهار کرد: در کوچک سازی 
واحدهای ســاختمانی هم سرمایه گذار هزینه 
کمتری را متحمل می شــود و هم برای فروش 
واحدها، خریدار کمتــر هزینه می کند که این 

روند سبب رونق ساخت و ساز خواهد شد.
وی با اشاره به تسهیالتی در زمینه رونق ساخت 
و ساز افزود: بدون شک بانک ها نقش عمده ای 
در به جریان انداختن ساخت و سازها خواهند 
داشــت به طوری که با ارائه تسهیالت بانکی و 
اتخاذ سیاست های اعطای وام به سرمایه گذاران 

راه را برای رونق ساخت و ساز هموار می کنند.
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 روایت روز

 امام حســین)ع( فرمودنــد، قیام نکــردم مگر برای بر پا داشــتن
»امر به معروف و نهی از منکر«.  شــعرایی که شــعر می گویند باید 
توجه کنند که شعر والیی و اهل بیتی باید به انسان بصیرت دهد. چه 
بسا جوانی دو ساعت ســینه می زند، گریه می کند و اجر زیادی هم 
می گیرد اما او از گریه لبریز می شــود ولی از بصیرت و امر به معروف 
لبریز نمی شود.امام خمینی)ره(فرمودند: دست از روضه برندارید که 
ما با روضه زنده هستیم. اما کدام روضه؟ روضه ای که با آن هدف اهل 
بیت)علیهم السالم( را به مردم بشناسانیم. قبل از انقالب، چند شعر 
برای امام حسین)ع( گفته بودم که این اشعار آن قدر به نظام طاغوت 
برخورده بود که یکی از دانشــجوها در تلویزیون گفت: حســینی 
معدوم! رییس ساواک، ۱۵ روز من را شکنجه داد تا بگویم این شعر از 
کیست ولی نگفتم. آن شعر این است »آمدم تا نهضت خون و شرف 
برپا کنم/ بهترین برنامه ام را کربال اجرا کنم/ آمدم تا بین انسان  ساز 
و انسان ســوز را/ داوری در انقالب سرخ عاشــورا کنم/ آمدم بر ضد 
تبلیغات مســموم یزید/ هر مبلغ را به گفتار خدا گویا کنم/ آمدم با 
روی سیلی خورده اطفال خویش/ سرخ رو اسالم را چون الله حمرا 
کنم/ ای حقیقت کش، فضیلت کش، شریعت کش یزید!/ من کی از 
مزدورهای پست تو پروا کنم/ من در این بازار جانبازی قدم بگذاشتم/ 
تا که خــون پاک خود را با خدا ســودا کنم.« من نمــی گویم همه 
 شعرهای کربال این گونه باشد. کربال هم» انکسر ظهری« دارد و هم
»هیهات من الذله«.  می خواهم بگویم که شاعرها اگر شعر برای امام 
حسین)ع( می گویند هر دو بعد عاطفه، گریه و حماسه را رعایت کنند.

نمی شود در حین حماسه از مردم گریه بگیریم؛ اما می شود البه الی 
اشعارمان جمالتی بگوییم که مردم را بیدار کند. روضه امام حسین)ع( 
بیدارکننده اســت. وقتی مرحوم شیخ »عبدالکریم حائری« دستور 
می داد قبل از درس طلبگی روضه بخوانــد، طلبه ها ایراد گرفتند و 
گفتند: این روضه قبل از درس برای چیســت؟ فرمود: این احکامی 
که ما می گوییم، میوه های اسالم اســت. این اشک آبی است که به 
آن نخل ها داده می شود و اگر آب به این نخل ها داده نشود، اینها می 
خشکد. نهضت امام حسین)ع( را اشک نگه داشته است؛ ولی اشکی 

که در آن »معرفت« باشد. 
                                                                         به روایت حاج»غالمرضا سازگار«

روضه امام حسین)ع( بیدار کننده است

عکس روز

دوخط کتاب

داشتیم و کســانی که 
داشــتیم.  دوستشــان 
ایــن  می کنــم  فکــر 
دوست داشتن ها، تنها 
چیزهایی هســتند که 

واقعا باقی می مانند.

 » ی فیکــر . جی . ی ا «
گابریل زوین

تنها چیــزی کــه باقی 
می ماند،

دوســت داشتن هاست. 
ما چیزهایــی که جمع 
می کنیــم، بــه دســت 
می آوریم و می خوانیم 
نیستیم. ما تا زمانی که 
اینجــا هســتیم، فقــط 
آنچــه دوســت داریــم 
هســتیم، آنچه دوســت 

 خودروهای مختلفی در جهان ســاخته می شــوند که هرکدام شــکل و 
قابلیت های متفاوتی دارند.

یک شــرکت اســباب بازی بــا تولیــد نوعــی لگــوی متفــاوت، یک 
نســخه کامل و قابل اجــرا از »بوگاتی چیرون« ســه میلیــون دالری را 
ســاخته اســت. روی ایــن نســخه موتــور اصلــی ایــن ماشــین و 
 حتــی الســتیک ها هــم نصــب شــده اســت و مــی توانــد حرکت 
کند؛ اما در تمام بدنه ۱۵00 کیلوگرمی آن، بیــش از یک میلیون لگو به 

کار رفته است.

ساخت خودروی گران قیمت با »لگو«

جشن برداشت محصول در بسیاری از نقاط دنیا با برگزاری جشنواره هایی 
همراه است.  برگزاری این جشنواره ها به منظور شکرگزاری انجام می شود. 
هر ساله کشاورزان ژاپنی با استفاده از کاه باقی مانده از برداشت »برنج« به 
نام »وارا« هنرنمایی می کنند. عالوه بر استفاده در غذای گاوها و خاک، در 
این جشنواره، »وارا« برای ســاخت مجسمه های بزرگ مورد استفاده قرار 
می گیرد. اسکلت اصلی از فلز و لوله های چوبی است و بقیه کار با کاه خشک 
شده پر می شــود. عالوه بر بومیان، دانشجویان دانشــکده هنر هم در این 

فستیوال شرکت می کنند.

جشن برداشت محصول در ژاپن

صاحب یک رستوران در شهر »بیز« آلمان به تازگی برای ممنوعیت عجیبی 
که برای رستورانش در نظر گرفته بود، توسط مسئوالن این شهر جریمه و 
توبیخ شد. او اعالم کرده بود که از ساعت پنج بعد از ظهر به بعد هیچ کودک 
و نوجوان زیر چهارده ســالی، حق ورود به رســتوران را ندارد و رستوران 
فقط مخصوص بزرگساالن اســت! او با وجود جریمه سنگین می گوید از 
تصمیمش منصرف نشده و هم چنان از وجود بچه ها در رستورانش متنفر 

است!

اقدام عجیب یک رستوران دار!

تعویض پرچم 
 ایوان طالی 
حرم علوی

تعویــض  مراســم 
پرچــم ایــوان طالی 
امیرالمومنین علی)ع( با 
حضور خادمان و زائران 
این بــارگاه ملکوتی در 
آستانه ماه محرم و صفر 

برگزار شد.

به همت خیرین اصفهانی، مجهزترین بخش CCU در» بیمارستان حجتیه«  افتتاح  شد

حدیث زاهدی

مجهزترین بخش بیمارســتانيCCU، بــا حضور آیــت ا... »طباطبایی نــژاد« نماینده ولی 
فقیه و جمعی از مســئوالن اســتان اصفهان در »بیمارســتان حجتیه« این شــهر  افتتاح 
شــد. بیمارســتان حجتیه که به نام امام زمان)عج( نام گذاری و مزین شــده است، در سال 
۱3۵0 تاســیس شــده و دارای۱8000 مترمربع عرصــه و ۱0000 مترمربع زیر بناســت. 
بخش های مختلفی از قبیل بخش جراحی، اورژانس، دندان پزشــکی، داخلی زنان و زایمان، 
داروخانه، آزمایشــگاه، رادیولوژی، ســونوگرافی، اتاق عمــل و دیالیز در این بیمارســتان 
فعال اســت و روزانه به طورمتوســط به بیش از4000 نفــر ارائه خدمــت می کند.نماینده 
ولی فقیه در آیین افتتاح این بخش، ضمن تســلیت جهت فرارســیدن ایام ســوگواری امام 
حســین )ع( از خیرین قدردانی کرد و اظهار داشــت: خوشــحالیم که خیرین نیک اندیش 
اصفهانی همــگام با حکومت در جهــت رفع کمبودهای حوزه ســالمت به میــدان آمدند؛ 
حضور خیرین در حوزه ســالمت، از اولویت های اساســی کشور اســت و این امر مهم فقط 
 با کمک هــای دولتی مرتفــع نخواهد شــد؛ بلکه همــواره در همه امور، بــه کمک خیرین

نیاز است.
وی با اشــاره بــه احتکارهای اخیــر دارو افــزود: عــده ای با بخشــیدن اندک ســرمایه 
و خانه خود در راســتای کمک بــه بیمــاران قدم های شــایانی را برمی دارنــد و عده ای با 

 انبارکــردن دارو و تجهیــزات مــورد نیــاز بیمــاران، موجب رنــج و درد همنوعــان خود
 می شوند.

مسئوالن و مردم  باید با خلوص نیت کارکنند
آیت ا... »طباطبایی نژاد« با بیان اینکه مســئوالن و مردم  باید با خلوص نیت کارکنند، عنوان 
کرد: خلوص نیت آن است که انســان هدفی جز رضای خداوند نداشته باشد و اهدافی مانند 
 حب مقام و مال، شــهرت طلبی، طمع به ثواب آخرت یا نجات از عــذاب دوزخ را از خود دور 
کند.هر قدمی که انســان برمی دارد، باید فقط برای رضای حق باشد؛ بنابراین هر فرد طوری 
تالش کند تا بتواند قسمتی از کوشش ها و تالش هایش را برای غیر خود، برای مصلحت جامعه 
نه برای منافع شخص خود، به کار برد و با نیت خالص یعنی بدون در نظر گرفتن هیچ پاداشی، 

به دیگران کمک کند و آنها را بر خود ارجحیت و برتری دهد.
مدیران باید در میدان باشند، پشت میزنشینی دردی را دوا نمی کند

وی خطاب به مسئوالن به خصوص مدیران بیمارستان بیان کرد: نشستن پشت میز، دردی از 
جامعه را دوا نمی کند؛ مسئوالن باید خودشان وارد میدان عمل شده و نظارت و مدیریت کافی 
برتمام امور داشته باشند تا کارمندان و کادر پزشــکی  با دلگرمی و وسواس  بیشتری بتوانند 

نقش خود را به خوبی ایفاکنند.
مجهزترین بخش همودیالیز کشور در بیمارستان حجتیه

»محمدرضــا کجانــی« بــا ذکــر تخصیــص بودجــه 20میلیــاردی بــرای ایجــاد 
بخش های داخلی مغــز و اعصاب، زنــان و زایمان و بخــش همودیالیز عنــوان کرد : 200 
 تخت به این بیمارســتان اضافه شــده کــه برای هــر تخــت، صدمیلیون تومــان هزینه 

شده است.
وی در ادامه با ذکر اینکه بخش همودیالیز بیمارستان حجتیه، بزرگ ترین و مجهزترین بخش در 
کشور است،  اظهار داشت: در راستای درمان بهتر بیماران همودیالیز، بخش CCU  راه اندازی 

و افتتاح شد.
با استفاده ازمدرن ترین تجهیزات روز دنیا در خدمت هم میهنان هستیم 

مدیرعامل بیمارستان حجتیه درخصوص تجهیزات این بیمارستان گفت: طی بازدیدهایی که 
از بیمارستان های اروپایی و آمریکایی انجام شد، به جرات می توان گفت که بخش CCU این 
مرکز درمانی، بهتر و با کیفیت تر از بیمارســتان های روز دنیاست؛ به طور مثال در این مرکز 
از دستگاه »گبرو 20۱7 « استفاده می شودکه فقط در مراکز درمانی معبتر و صاحب نام دنیا 

شاهد آن هستیم. 
وی در پایان، ضمن تشکر و قدردانی از خیرین، خاطرنشان کرد: اصفهانی ها در کار خیر، بسیار 
دریا دل هستند؛ ما با یاری آن ها توانســتیم چنین خدمات بی نظیری را به مردم شریف ایران 

ارائه دهیم.
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