رقابت تنگاتنگ اصفهان
و تهران بر سر کسب جام

نماینده مجلس:

از «چرچیل»
عذرخواهی میکنم!

شهردار اصفهان:

اصفهان ،فرهنگنامه ای از
هنر و معماری قلمداد می شود

نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال
کشور باالخره پس از کش و قوس های فراوان

روز پنجشنبه هفته جاری با دیدار پرسپولیس

تهران و پارس جنوبی جم آغاز می شود تا بار

دیگر...
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آمارها از افزایش سقط جنین در اصفهان حکایت دارد

در بـاب
«تندشدن تب عقد آریایی»

مرگ در ابتدای راه

سایه مشکات
مضحک اســت؛ این هم یک صیغه جدید! آن هم در
کشوری که آمارها نشــان می دهد ازدواج در آن به
علت سختتر شدن مشکالت اقتصادی کاهش پیدا
کرده است .در خبرهای روز گذشته داشتیم که «عقد
آریایی» قانونی نیســت و دفاتــر ازدواجی که تحت
عنوان «ازدواج شیک» این عقد را جاری و برگزار می
کنند ،پلمب شده و می شوند.
شــاید اکثریت مردم درباره این عقد چیزی ندانند
چون یک عقد تشریفاتی است و اکثر آنهایی که می
خواهند کالس عروسی شــان را باال ببرند ،اقدام به
برگزاری آن میکنند؛ آنهایی که پول زیادی دارند و
گویا نمیدانند چطور باید آن را خرج کنند!
رسم و رسوم ازدواج در هر کشوری  ،نشانه و یا نمادی
از تاریخچه آن کشور است اما در کشور ما ،برخی ها
شور آن را درآورده اند آن هم در زمانه ای که بسیاری
از جوان ها به علت مشــکالت مالی و معیشتی توان
رفتن به خانه بخت را ندارند .در چنین شرایطی «عقد
آریایی» مرسوم می شود؛ رسمی که برخی از عروس
و دامادها بعد از انجام عقد رسمی ،اقدام به برگزاری
آن می کنند .همان طور که اشــاره شــد؛ یک عقد
تشریفاتی است و بعد از عقد رسمی برگزار می شود.
آیین برگزاری عقد آریایی با عقد رســمی و اسالمی
متفاوت اســت و همانطور که در تعریف عقد آریایی
خواندید ،برگزاری این عقد تشــریفات زیادی دارد.
نحوه برگــزاری عقد آریایی ،کمی طوالنی اســت و
عاقد برگزاری این جشــن ،اختیاری است؛ منظور از
اختیاری یعنی تنها آیین و نحوه برگزاری عقد آریایی
را بلد باشــد کافی اســت و حتما لزومی ندارد عاقد
رسمی باشــد .زمان برگزاری عقد آریایی بعد از عقد
شرعی است ،یعنی ابتدا باید عقد شرعی را در دفاتر
ازدواج انجام دهید و بعد از اینکه به صورت رســمی
اسامی عروس و داماد در شناسنامه ثبت شد ،بعد از
آن می توانند عقد آریایی را برگزار کنند.
جالب اســت بدانید هر ســاله به آمار کســانی که
درخواســت برگزاری عقد آریایــی را دارند ،افزوده
میشــود .از ظواهر و قرائن برمی آید آنهایی که این
مدل عقد را برگزار می کنند ،همان هایی هستند که
دم از «آریایی بودن» و «عشق کوروش بودن» و امثال
اینها می زنند .در عقد آریایــی به جای « زوجت» و
«انکحت» و  ...فقط و فقط از کلمات فارسی استفاده
می شــود .پیش از انجام این عقد البتــه باید طبق
قوانین کشور ،عقد عربی و شرعی را انجام دهید و به
هم محرم شوید .بهانه جوان هایی که این مدل عقد
را برگزار می کنند ،این است که می خواهند مراسم
ازدواج شان به روش نیاکان باشد!
عروس و داماد طی این عقد لباس سفید به تن کرده و
گل به گردنشان می آویزند .این رسم آیین زرتشتی
است که در هند و پاکستان نیز به همین روش برگزار
می شــود.در آغاز کار ،نام داماد در نزد انجمن گفته
می شــود که آیا به طراوت بهاران ســوگند یاد می
کنی تا همواره آنچه بر خود روا می داری بر همســر
خویش روا داری و آنچه بر خود نمی پســندی بر او
نیز نپسندی؟ برای او شویی وفادار و برای فرزندانت
پدری خردمند و راهگشا باشــی؟ و داماد می گوید:
سوگند یاد می کنم.
نام عروس در نزد انجمن بیان می شود و سوگندنامه
همانند این جمله بیان می شود که :آیا به سرسبزی و
باروری تابستان سوگند یاد می کنی تا با همسر خود
مهربان و همدل باشی و غرور و احترام او را پیوسته
به جای بیاوری؟ نیــاز او را نیاز خود و در بی نیازی و
بیآزی همساز او باشی؟ و عروس می گوید :سوگند
یاد می کنم.بعد دوباره از نو باید ســوگند یاد کنند و
جمالتی را به لحن و ادبیات پارســی گذشته به زبان
می آورند و انجمــن هم برای آنها آرزوی شــادی و
خوشبختی می کند و  ...بد نیست این را هم بدانید که
در برخی دفاتر ،ترجمه عقد شرعی را به همراه اشعار
حافظ و مثنوی موالنا اجرا می کنند!
و خالصه این هم یک صیغه جدید است که چندسالی
است باب شده است .یک اســتاد دانشگاه می گوید
عقد آریایی تنها یک «مد» و «تب» اســت و در عین
حال اصال ریشه تاریخی ندارد و آنهایی که این مدل
عقد را جــاری می کنند ،رویکردهای ضداســامی
ندارند .برخی هم معتقدند کســانی با رویکردهای
ناسیونالیستی و ضداسالمی تمایل به برگزاری چنین
مراسماتی دارند.به هرحال رییس کانون سردفتران
ازدواج و طالق روز گذشــته خبر داد که دفاتری که
این مدل عقد را برگزار می کنند ،پلمب می شوند .در
اصفهان هم گویا این دفاتر مشغول به کار بوده اند که
البته پلمب شدهاند.
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فانتزی ساختن؛

امروز سعی کنیم دنیای ایدهآل
خودمون رو به طور اغراق شده

برای اطرافیان تعریف کنیم

و رویاهای خیلی بزرگمون رو با
دیگران تقسیم کنیم.
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گالری امروز
چلیپا  /مدیا:نقاشی
 ۲۸تیر الی  ۲۸مرداد

نمایش کمدی آقای کارگردان
کارگردان :ایمان نظیفی
مجموعه فرهنگی فرشچیان
از  26مرداد هرشب ساعت 21

«دفاتر ازدواج شیک» در اصفهان و چندشهر دیگر پلمب شد؛

عقد آریایی چه صیغه ایه؟!

هر چند آمار بنگاههای اقتصادی بحران زده در کشور مهار شده؛ اما همچنان سهم کارگران اصفهان از تهدید بیکاری زیاد است

 3هزار نفر در اصفهان در معرض بیکاری

بر اساس آمار ،تعداد بنگاههای مشکل دار طی سه ماهه نخست امسال کاهش داشته و هم اکنون تعداد نیرویهای شاغل در

خطر بیکاری کمتر است؛ هر چند هنوز استان اصفهان به رغم تمام اقدامات و وعدهها پس از تهران در باالی جدول بیشترین
تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی مشکل دار ایستاده است آن هم در شرایطی که ...

در دیدار مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با فرمانده سپاه
صاحب الزمان (عج) اصفهان عنوان شد :

3

تحقق تولید حداکثری مد نظر رهبر
انقالب ،وظیفه همه ماست

در آستانه اعیاد قربان و غدیر ،مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل

ذوب آهن اصفهان به همراه چند تن از مسئوالن شرکت با سرتیپ
پاسدار فدا،فرمانده ســپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان دیدار و
گفت وگو کرد.

مدیرکل استاندارد استان خبر داد:
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پلمب دستگاه رنجر شهربازی صفه اصفهان

مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه احتماال دلیل توقف دستگاه رنجر شهربازی صفه مربوط به گیربکس آن
بوده است ،گفت :در حال حاضر تا تعیین تکلیف نهایی ،دستگاه رنجر شهربازی صفه از سوی اداره استاندارد پلمب و متوقف
است.غالمحسین شفیعی در خصوص حادثه خرابی رنجر شهربازی صفه...
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کنسرت علیرضا قربانی
کاخ چهلستون
 27و  28مرداد
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رییس انجمن صنفی کشتارگاههای صنعتی مرغ استان اصفهان:

مرغ فروشیها مرغی برای عرضه ندارند

رییس انجمن صنفــی کشــتارگا ههای صنعتی مرغ
اســتان اصفهان گفت :در حال حاضر مرغ زنده با نرخ
 8500تومان تحویل کشتارگاهها نشده است.

حمیدرضا شیخان در خصوص افزایش نرخ مرغ و
عدم کشتار مرغ در کشــتارگاههای استان ،اظهار
کرد :متاسفانه اخیرا کشتار مرغ در اصفهان انجام
نشــده؛ چراکه طبق آخرین مصوبه ســتاد تنظیم
بازار کشور قیمت مرغ برای مصرفکننده  12هزار
و  900تومان تعیین شــد و در این شرایط قیمت
مرغ زنده باید  8500تومان باشد؛ اما این قیمت در
کل کشور به  10هزار و  200تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مرغ زنده با نرخ 8500
تومان تحویل کشتارگاهها نشده است ،افزود :به دلیل
گرمی هوا ،تلفات ،بیماری طیــور و  ...عرضه مرغ کم
اســت.رییس انجمن صنفی کشــتارگاههای صنعتی
مرغ اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه یکی از دالیل
افزایــش قیمت مرغ بــه وزن مطلوب نرســیدن مرغ
زنده برای کشتار اســت ،توضیح داد :مرغی که بهطور
میانگین برای مرغدار باید با وزن دو کیلو و  500گرم
به کشتارگاه عرضه شــود اکنون به یک کیلو و  800تا
 900گرم رسیده و در هر الشه مرغ حدود  500تا 600

گرم اختالف وزن داریم که این عامل موجب کم شدن
عرضه مرغ زنده شده است.
وی با تاکید بر اینکه روزانه بهطــور میانگین  500تن
کشتار مرغ در اســتان اصفهان انجام میشود ،گفت:
به دلیل شرایط موجود کشــتار مرغ در اصفهان انجام
نشــده و مرغ فروشــیها مرغی برای عرضــه ندارند.
شیخان با اشــاره به دو راهکار برای تعدیل قیمت بازار
مرغ ،اظهار کرد :یا اینکه مرغ  8500تومان در اختیار
کشتارگاه قرار گیرد تا بتوان مصوبه ستاد تنظیم بازار
کشور را رعایت کنیم یا اینکه با حاشیه بازار و میانگین
کشور حرکت کنیم و با از بین رفتن التهاب بازار ،مرغ
به قیمت  12هزار و  900تومان برسد.وی در خصوص
گالیه تولیدکنندگان نســبت به باال رفتن هزینههای
تولید و احتمال رســیدن مرغ حتی به  18هزار تومان،
گفت :تصــور میکنم قیمت مرغ بــه باالتر از  16هزار
تومان نخواهد رسید.
رییس انجمن صنفــی کشــتارگا ههای صنعتی مرغ
اســتان اصفهان در خصوص افزایــش تقاضای مرغ با
توجه به بازگشت حجاج به کشور و در پیش بودن ماه
محرم ،اظهار کرد :در ماه محرم تقاضا برای خرید مرغ
کمتر میشود.

همسر عزیزم منیره جان

خوب ناگه کن
تنها اندکی از تو
تمام من را دگرگون کرده است
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همسرت محمد

حقوق مزدک؛ ماهانه  93میلیون تومان !
روزنامه جام جم در گزارشی نوشت :از آنجا که مزدک میرزایی به شبکههای معتبر نپیوسته و خبر
اولیه از همکاریاش با شبکه ایران اینترنشــنال حکایت دارد ،خیلیها مسئله مالی را مهمترین
دلیل مهاجرت او میدانند.
این شبکه که دفتر آن در لندن قرار دارد و البته طبق گزارش روزنامه گاردین بودجهاش را به طور
مستقیم از عربستان سعودی دریافت میکند ،توجه ویژهای به دستمزد گزارشگران و مجریانش
دارد و برای کارکنان مطرح شــبکه ،حقوقی معادل  ۷۵هزار پوند در سال میپردازد که اگر آن را
تقسیم بر تعداد ماههای ســال کنید و طبق ژن ایرانیتان آن را ضربدر قیمت پوند کنید ،به عدد
قابل توجه  ۹۳میلیون تومان در ماه میرسید .این در حالی است که شبکههایی مثل بی .بی .سی
فارسی دستمزدی به مراتب پایینتر از این به نیروهایشان میپردازند ،چون معتقدند با استخدام
افراد به آنها اعتبار میدهند.

مبار

ک

چهره روز
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عکس روز

دیدار بزرگان طوایف کشور عراق
با تولیت آستان قدس رضوی

پیشنهاد سردبیر:

از «چرچیل» عذرخواهی میکنم
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پیشخوان

سرنوشت جناحهای بدون چهرههای شاخص در انتخابات چه میشود؟

چالش لیدرهای سیاسی

علیرضا کریمیان

کافه سیاست

بهرهبرداری از  ۲سانتریفیوژ
در گام سوم
رییس کمیته هســتهای مجلــس گفت :ما در
گام ســوم ،ظرفیتهای بسیار زیادی داریم که
بهرهبرداری از ســانتریفیوژهای پیشرفته یکی
از این موارد است .محمد ابراهیم رضایی افزود:
در واقع ما در حال حاضر ،از ســانتریفیوژهای
قدیمی و در ســطح  IR۱استفاده میکنیم در
حالی که ســانترفیوژهای  IR۶و  IR۸آماده
بهرهبرداری هســتند و ظرفیت آنــان از  ۲۶تا
 ۴۸برابر سانترفیوژهای فعلی است .همچنین
فعالسازی آب ســنگین ،تغییر در نگهداری و
ذخایر آب سنگین و افزایش درصد غنیسازی از
دیگر مواردی است که میتوانیم در دستور کار
خود قرار دهیم .غربیها باید به این مسئله واقف
باشــند که ایران صرفا به دلیل تعهد به برجام،
پیشرفتهای هســتهای خود را کند و برخی از
ســانتریفیوژها را جمعآوری کرد؛ اما همه این
موارد قابل بازگشت است و این مسئله را گام به
گام عملیاتی میکنیم.

قانون تشکیل وزارت
گردشگری ابالغ شد
رییس مجلس طی نامهای به حســن روحانی،
دو قانون تشــکیل وزارت گردشگری و میراث
فرهنگی و قانون حمایت از توسعه صنایع پایین
دســتی نفت خام و میعانات گازی با استفاده
از ســرمایه گذاری مردمی را ابالغ کرد .قانون
«تشــکیل وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دســتی» و قانون «حمایت از توسعه
صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی
با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» دو قانون
ابالغی از سوی رییس مجلس شورای اسالمی
به رییسجمهور است.

رییس جمهور ،موظف به ارائه
برنامه وزرا شد
نمایندگان مجلس،رییس جمهور را موظف به
ارائه برنامه وزرای خود ظــرف دو هفته پس از
تحلیف کردند .بر این اســاس روحانی موظف
است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از انجام
مراسم تحلیف یا ســقوط دولت ،سلب اعتماد،
عزل ،اســتعفا ،فوت یا کاهش بیــش از نیمی
از وزرا از ابتدای شــروع بــه کار دولت ،ضمن
تقدیم برنامه کلی ،اســامی وزرای پیشنهادی
وزارتخانهها را که دارای تجربه و تخصص مرتبط
هستند به همراه شــرح حال ،برنامهها ،سوابق
و ســمتهای علمی و اجرایی و سایر امتیازات
قابل استناد به مجلس تسلیم کند .کمیسیون یا
کمیسیونهای مرتبط موظفند پس از بررسی
صالحیت ،انطباق مدارک ،سوابق و برنامههای
وزیر پیشنهادی و تطبیق آنها با اسناد باالدستی
ظرف مدت یک هفته گزارش خود را به هیئت
رییسه ارائه کنند تا برای اطالع نمایندگان چاپ
و توزیع شود.

وزارت صمت مسئولیت
بازرگانی بخش کشاورزی را
برعهده گرفت
با تصمیم هیئــت وزیران ،مصوبــه اصالحیه
آییننامه اجرای قانون تمرکــز وظایف بخش
کشــاورزی در وزارت جهــاد لغــو و وظایف
و اختیــارات وزیر و وزارت صمت در شــرکت
بازرگانی دولتی ایران مجددا برقرار میشــود.
همچنین ،مسئولیت ذخایر راهبردی کاالهای
نهایی شامل گندم ،برنج ،روغن ،شکر ،گوشت
قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این
کاالها به وزارت صنعت ،معدن و تجارت منتقل
میشود و نهادههای دامی شــامل ذرت ،انواع
کنجاله و جو بر عهده وزارت جهاد کشــاورزی
است .بر اســاس این تصمیم شرکت پشتیبانی
امــور دام کشــور موظــف اســت ،در اجرای
سیاســتها و مصوبات کارگــروه تنظیم بازار،
همکاری و هماهنگی الزم را انجام دهد.

دو جناح و طیف سیاسی اصلی کشور به رغم تمام
تفاوت دیدگاههــا و اختالفات ،امــروز یک نقطه
اشــتراک دارند و آن این اســت که تقریبا در میان
آنها نمیتوان به جمع بنــدی واحدی برای تعیین
رهبر و لیدر رســید .نه در میان اصــاح طلبان که
سالها تحت رهبری رییس دولت اصالحات بودند
و نه در میان اصولگرایان کــه همواره با چند چهره
شاخص در عرصههای سیاسی عرض اندام میکردند
نمیتوان فــردی را یافت که به عنــوان رهبر این
جریانات ،سکان هدایت و راهبری در ماههای باقی
مانده به انتخابات را در دست بگیرد.
در میان اصالح طلبان زمزمههای کنار رفتن رییس
دولت اصالحات از رأس این طیف حاال با اظهارات
رسمی و از سوی چهرههای شــاخص این جریان
رنگ و بوی جدیتری گرفته اســت .افرادی مانند
کرباسچی و بهزاد نبوی که اخیرا اعالم کردهاند اصوال
رییس دولت اصالحات از اول هــم ادعای رهبری
نداشــته و تنها در این جریان از چهرههای شاخص
بوده است .از سوی دیگر در میان اصولگرایان با توجه
به اختالفات پیش آمده با الریجانی و ماجرای های
پس از احمدی نژاد ،هنوز چهره قوی برای رهبری
این جریان وجود ندارد و به رغــم اینکه این گروه
فعالیتهای انتخاباتی خود را زودتر از جناح رقیب
آغاز کرده؛ اما همچنان تشتت و چند گانگی در میان
آنها به چشم میآید .چندی پیش محمدرضا باهنر،
دبیرکل جبهه پیــروان خط امــام و رهبری اعالم
کردهبود که «علی اکبر ناطق نوری برای بازگشت به
عرصه سیاست احساس تکلیف کرده است ».و البته
محمد عطریانفر ،عضو حزب کارگزاران سازندگی
نیز تاکید داشت که طبق توافقی از سوی اصولگرایان
زمینه بازگشت باشــکوه ناطقنوری فراهم خواهد
شد .شاید جوانترها و البته تازه اصولگرایان چندان

از حضور امثال ناطقنوری به
امیــدوار بــه ثبات در
عنوان رهبر جریانی حمایت
رأس قدرت بودند حاال
جهانگیری ،شاید آخرین تیر
نکنند و اساسا به بحث لیدری
با باال گرفتن انتقادات
ترکش اطالح طلبان باشد؛
در انتخابات عالقهای نشــان
نســبت بــه عملکرد
چهرهای که هنوز در میان مردم
ندهند؛ اما اصولگرایان سنتی
دولت و متهم شــدن
و سیاسیون احترام و ارزش دارد
همچنــان به دنبــال احیای
اطالحات به طرفداری
این ســازوکار هســتند .چه
از روحانــی و انفعــال
آنکه مصطفــی پورمحمدی،
رهبرشــان در جریان
دبیرکل جامعــه روحانیت مبارز بــه تازگی گفته:
رویدادهای پیش آمده در مجلــس عمال به دنبال
«در جامعــه روحانیت به دنبــال قاعدهمند کردن
راهی برای یافتن اطمینان دوباره مردم هســتند؛
فعالیتها و ائتالف جریان ارزشی هستیم ».هر چند
اعتمادی که به نظر برای دور آینده انتخابات مجلس
به شدت صندلیهای نمایندگان این جناح را به خطر
در این جریان افرادی ماننــد قالیباف و یا ضرغامی
انداخته و درآستانه انتخابات مجلس برخی از همین
هم وجود دارند که با وجود طرفــداران اندک امید
جنــاح را منتقد جدی سیاســتگذاری این طیف
زیادی به ورود دوباره به جریــان انتخابات و جلب
کرده است.
نظر اصولگرایان دارند .در طیــف اصالح طلبان اما
ماجرا اندکی پیچیدهتر اســت؛ آنها که با روی کار
جهانگیری ،شاید آخرین تیر ترکش اطالح طلبان
باشد؛ چهرهای که هنوز در میان مردم و سیاسیون
آمدن دولت روحانی و کســب اکثریت در مجلس

حکم آزادی نه به ترامپ
رفراندوم اجماع می خواهد

احترام و ارزش دارد و البته به دلیل اعتراضات او به
سیاســتهای دولت و اختالفاتش با رییس جمهور
کم کاریهــا و انتقادات از دولت به پای او نوشــته
نشده است به خصوص آنکه اصالح طلبان نیز مانند
جناح مقابل از کمبود چهرههای شاخص در شرایط
فعلی رنج میبرنــد .چنانچه اســحاق جهانگیری
گزینه مدنظر اطالح طلبان و به طور مشخص حزب
کارگزاران برای جانشــینی رییس دولت اصالحات
باشــد ،میتوان گفت آنها بهانه نسبتا معقول خود
برای خــروج جهانگیری از کابینه را هم بهدســت
آوردهاند .موضوعی که آنها مدتهاست تمنای آن
را دارنــد؛ اما هنوز فرصت مناســبی برای این مهم
نیافتهاند .اصالح طلبــان میتوانند به این بهانه که
جهانگیری قرار اســت در قامــت رهبر یک جریان
سیاسی که قصد بازسازی خود را دارد ،به کنشگری
فعال بپردازد ،او را از حسن روحانی جدا کنند .این
روزها یعنی در فاصله  6ماه مانده به انتخابات مجلس
شورای اسالمی و یکســال و نیم قبل از انتخابات
ریاستجمهوری بررسی آرا ،ایدهها و نظرات بسیاری
از فعاالن سیاسی نشان میدهد که نه اصولگرایان
و نه اطالح طلبان حاشــیه امنــی در این انتخابات
نخواهند داشت و به نظر نمی رسد مانند سال های
گذشته وفاق جدی بر سر یک گروه در کشور شکل
بگیرد؛ پدیدهای که بی شک ناشی از نبود چهرههای
شاخص و تاثیرگذار در هر دو جناح خواهد بود .این
موضوع ،این فرضیه را مطرح میکند که ســاختار
مجلس آینده و یا در مرحلــه بعدی رییس جمهور
بیشتر از آنکه متعلق به هر کدام از این دو جناح باشد،
برآیند استقالل طیف سیاسی و یا حتی شکل گیری
یک جریان سوم مستقل خواهد بود .فقدان رهبری
در این دو جناح موجب شده تا برخی از کارشناسان
به این باور برســند که به زودی جریان سوم و البته
گمنامتر اما تندروتری در کشــور ظهــور خواهد
کرد.

خدمه نفتکش توقیف شده ایران از هدایتش انصراف دادند

مدیر معزول صندوق بازنشستگی پشتپرده برکناریاش را افشا کرد

یک رسانه محلی در جبل الطارق با بیان اینکه خدمه نفتکش حامل نفت ایران از هدایت این کشتی انصراف
دادهاند از احتمال تعویق حرکت آن تا یکشنبه(امروز) خبر داده است.
پایگاه «گیبرالتار کرونیکل» نوشته :با توجه به اینکه قرار است  ۶خدمه جدید ابرنفتکش گریس  ۱تا یکشنبه
وارد جبل طارق شوند بعید است این کشتی تا آن زمان بتواند منطقه را ترک کند .طبق این گزارش ،مالکان
کشتی بعد از رای دیوان عالی جبل الطارق در روز پنجشــنبه به رفع توقیف گریس  ،۱در حال فراهم کردن
ترتیبات لجســتیکی برای حرکت آن هســتند .انصراف ناخدای گریس  ۱ســاعاتی بعد از آن اعالم شد که
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعد از ناکامی دولتش در وادار کردن دولت محلی جبل الطارق به ادامه توقیف
این نفتکش خدمه آن را به تحریم تهدید کرد .دیوان عالی «جبل الطارق» با نادیده گرفتن درخواست آمریکا
به آزادی نفتکش گریس ۱-حکم داد آمریکا همچنان بــه دنبال راهکاری برای محدودیت تردد این نفتکش
ایرانی است.

مدیرعامل معزول صندوق بازنشستگی کشوری که به سمت مشاور علمی و فناوری محمد شریعتمداری
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی منصوب شده اســت ،در توییتی برکناری خود را در نتیجه دستور دکتر
روحانی اعالم کرد و با کنایه ،ســخنگوی دولت را به دروغگویی متهم کرد .شریعتمداری وزیر کار و رفاه
اجتماعی تاکنون در مورد عزل میعاد صالحی و حواشــی آن موضعی نگرفته اســت .میعاد صالحی در
توییتر نوشت« :برای خدمت به کشور و انقالب ،بنبستی وجود ندارد .از آقای شریعتمداری برای سپردن
مســئولیت صندوق بازنشستگی به یک جوان دهه شصتی صمیمانه تشــکر میکنم و به تصمیم جناب
رییسجمهور نیز برای برداشتن بار مســئولیت از دوش این جوان احترام میگذارم .جناب آقای ربیعی،
شما هم خداقوت!» ربیعی برکناری زودهنگام رییس سازمان صندوق بازنشستگی با دستور رییس جمهور
را تکذیب کرده و گفته بود« :کمال بیانصافی است مدتهاست میدانیم که این بحث مطرح است و نباید
به دستور رییس جمهور منتسب کنیم».

چهره ها
نماینده مجلس:

از «چرچیل» عذرخواهی
میکنم
یک نماینده مجلس شــواری اسالمی اظهار کرد:
خیلیها هســتند که مجلــس را مزاحم میدانند
و به همیــن دلیل از اینکه مجلــس در رأس امور
باشد ،ناراحت هستند .در گذشــته هم بعضیها
این را به زبــان آوردند ،بعضیها هــم که به زبان
نمیآورند ،در رفتارشــان مشخص است .فالحت
پیشــه افزود :برخی معتقدند بعضی از نمایندگاه
از چرچیل هم بدتر هســتند مثال وقتی که فردی
به راحتی میگوید برای ریاست کمیسیون از تیم
بنده این افراد به شــما رای میدهند ،بعد همان
موقــع رای ندادند و من دیدم که در البی پشــت
پرده چه کارهایی دارند پیش میبرند .اینها همان
چرچیلها هســتند .البته من میخواهم اینجا از
چرچیل عذرخواهی کنم چون ایشان (چرچیل)
حداقل در خدمت جایگاه خودش و دولتش عمل
میکرد .کاش ایــن چرچیلها مجلــس را قوی
میکردند؛ اما متاسفانه مجلس را تضعیف میکنند
آن هم در راستای منافع شخصیشان.
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مدیرمسئول روزنامه کیهان:

علی الریجانی
رییس مجلس شورای اسالمی:

«جریان سوم» در انتخابات
واقعیت بیرونی ندارد

آمریکا از فرط توهم دچار
تناقضگویی شده است
رییــس مجلس شــورای اســامی گفت:
رهبران فعلی آمریــکا با توهمات و خیاالت،
صحنــه بینالمللــی را برای ارضــای خود
ترســیم میکنند .آنها از فــرط توهم دچار
تناقضگویی شدهاند ،از یک طرف میگویند
ما آماده مذاکره هستیم و واسطه میفرستند
و از طرف دیگــر وزیر خارجه مــا را تحریم
میکند .الریجانی افزود :رهبــران آمریکا،
تاریخ نمیدانند ،به تازگی آقای برایان هوک
اظهار نظری در مورد کودتای  ۲۸مرداد کرده
که نشان دهنده بیگانگی آنها با تاریخ است.
او گفته اســت که اصال آمریــکا در کودتای
 ۲۸مرداد نقش نداشــت و رهبران سیاسی
و مذهبی ایران دولت مصدق را ســرنگون
کردند .آنها فراموش کرده اند که برای وزیر
خارجه اسبق آمریکا آن قدر موضوع روشن
بود که از ملت ایران عذرخواهی کرد.

zayanderoud8108@gmail.com

مدیرمسئول روزنامه کیهان در مورد شکلگیری
نیــروی ســوم در انتخابات گفت :بعضــی اوقات
تابلوهایی به اســم نیروی ســوم برمیخیزد؛ اما
پس از مدتی متوجه میشــویم که ایــن تابلوها،
همان تابلوهای قدیمیاند منتها رنگ و لعابشان
فرق کرده است .حسین شــریعتمداری در مورد
شــرکت مردم در انتخابات مجلــس ،اظهار کرد:
«چو فردا شــود فکر فردا کنیم» با این حال من تا
این حد میدانم که حضور مردم در انتخابات آتی
مجلس شورای اسالمی گسترده خواهد بود؛ زیرا
مردم میدانند که رایشان تاثیرگذار است .مردم
نمایندههای همخوان با سالیقشان را به طور آزاد
انتخاب میکنند .مدیر مســئول روزنامه کیهان
در پاســخ به این پرســش که آیا نیروی سوم در
انتخابات آتی مجلس شکل خواهد گرفت؟ گفت:
از ابتدای انقالب همیشــه صحبت از یک نیرو یا
جریان سوم بوده است ،گویی نیروی سوم واقعیت
بیرونی ندارد.

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه:

صاحب اختیار مردم
نیستیم
وزیر امور خارجه کشــورمان گفت :آن چه
که اکنــون ایران در برابر تمــام نامالیمات،
سختیها و فشارها حفظ کرده و باعث شده
که این کشــور به ســمت جلو حرکت کند
و در برابر زورگویان تســلیم نشــود همین
فرهنگ ایثار و شهادت است .ظریف افزود:
ما (مســئوالن) نباید در پس مقاومت مردم
پنهان شویم و باید باری از دوش آنها برداریم.
هزینه معاش مردم را کم کنیم و فشارها بر
زندگی اقشار مختلف را کاهش دهیم .وی با
بیان اینکه ما صاحب اختیار مردم نیســتم
بلکه این مردم هســتند که برای ما تعیین
تکلیف میکنند ،تصریح کرد :این ســخنان
شعار نیست بلکه واقعیت است ،مقام معظم
رهبری نیز فرمودنــد رای مردم حقالناس
اســت یعنی این مردم هســتند که برای ما
تعیین تکلیف میکنند.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

طرح مجلــس برای تغییر
قانون صدا و سیما
اقتدار نظامــی پیروزی
دیپلماسی

بین الملل

بیاعتنایی پاناما به تحریمهای
آمریکا علیه ونزوئال
مقامات پاناما اعالم کردند که تحریمهای آمریکا
باعث نخواهد شــد تا مانع از عبور کشــتیهای
ونزوئال از آبراه این کشور شوند که متصل کننده
دو اقیانوس به یکدیگر اســت .در پی تشــدید
تحریمها علیه ونزوئال« ،جــرج کویجانو» مدیر
اجرایی کانال پاناما در پاسخ به سوال خبرنگاران
در این باره که آیا به کشتیهای ونزوئال اجازه عبور
از این آبراه داده خواهد شد ،گفت« :استفاده از این
آبراه که اقیانوس اطلس را به اقیانوس آرام متصل
میکند نباید تحت فشار کشور ثالثی قرار بگیرد».

شبهنظامیان امارات ،بانک
مرکزی عدن را تصرف کردند
ائتالف سعودی مدعی شد که شبه نظامیان شورای
انتقالی جنوب به درخواست این ائتالف از دو موضع
در عدن عقبنشــینی کردند؛ امــا منابع خبری از
بازگشت شــبهنظامیان به مواضع ترک شده خبر
دادند .در مقابل یک منبع نظامی یمنی به روزنامه
«عدن الغد» گفت که کمیته اعزامی از عربستان برای
تحویل مواضع شورای انتقالی جنوب ،بانک مرکزی
یمن و مقر تیپ سوم گارد ریاستجمهوری را تحویل
گرفت؛ اما پس از گذشت دو ساعت عناصر «کمربند
امنیتی» وابسته به شورای انتقالی جنوب بازگشتند و
دوباره کنترل این دو مرکز را به دست گرفتند.

«نتانیاهو» دو جانشین احتمالی
برای خود تعیین کرد
پایگاه اینترنتی عربی  ۲۱در گزارشــی نوشــت
بنیامیــن نتانیاهو شــماری از شــخصیتهای
اسراییلی را تعیین کرده اســت تا در صورتی که
وی به هر دلیلی در صحنه سیاســی اســراییل
حضور نداشــته باشــد ،جایگزین وی شوند .در
دیدارهای پشت درهای بســته مشخص شد دو
تن از کســانی که به احتمال زیاد نامزد تصدی
نخستوزیری اسراییل خواهند بود« ،ران درمر»
سفیر اسراییل در آمریکا و «یوسی کوهن» رییس
موساد هستند».

پایتخت اندونزی تا سال ۲۰۵۰
زیر آب میرود
جاکارتا احتماال تا ســال  ۲۰۵۰زیر آب میرود
از همیــن رو دولــت اندونزی تصمیــم گرفته
اســت پایتخت را به جزیره بورنئــو انتقال دهد.
کارشناسان محیط زیســت میگویند یک سوم
شهر جاکارتا تا سال  ۲۰۵۰زیر آب خواهد رفت.
از همین رو رییس جمهور اندونزی تصمیم گرفته
است پایتخت این کشــور را به جزیره دیگری در
همســایگی جاکارتا منتقل کند .برخی مناطق
جاکارتا چهار متــر پایینتر از ســطح دریا قرار
گرفتهاند .یکی از ســاکنان جاکارتا میگوید من
شاهد باال آمدن ســطح آب در طول این سالها
هستم ،حاال آب به سطح خانه من رسیده است.

واکنش ائتالف آمریکایی
به فرمان عبدالمهدی
ائتالف بین المللی در عراق کــه آمریکا به بهانه
مبارزه با داعش تشــکیل داده است ،اعالم کرد
به دستور اخیر نخســت وزیر عراق که به تازگی
درباره منــع پرواز هــر هواپیمایی در آســمان
عراق بــدون اجــازه عبدالمهدی صادر شــده،
پایبند خواهد بــود .این ائتــاف در بیانیه خود
آورده است فرماندهان ارشــد این ائتالف برای
بررسی دســتورات عادل عبدالمهدی ،نخست
وزیر عــراق درباره پــرواز هواپیماهــای ائتالف
با مســئوالنی در وزارت دفاع این کشــور دیدار
کردند .این بیانیــه افزود ما به عنــوان میهمان
در چارچــوب مرزهــای حاکمیتــی عــراق به
تمام قوانین و دســتورات دولت عــراق پایبند
خواهیم بود.
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

کافه اقتصاد
سخنگوی شرکت آبفای استان:

آب شرب استان اصفهان
استاندارد است
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
گفت:آب شــرب اســتان اصفهان استاندارد و
تمام شاخصههای الزم را دارد و تاکنون در هیچ
نقطهای از اســتان توزیع آب غیراستاندارد را
نداشتهایم .اکبر بنیطبا در مورد میزان سختی
آب شــرب اصفهان اظهار داشت :میزان باالی
ســختی آب شــرب در اصفهان صحت ندارد،
آبی که در شــبکه توزیع آب شــهری اصفهان
جاری است تمام شــاخصهها و استانداردهای
جهانی و داخلی کشور را داشــته و از کیفیت
الزم برخوردار است.
سخنگوی آبفای اســتان اصفهان گفت :بحث
اینکه آب اصفهان ســختی زیادی دارد صحت
ندارد ،سازمان بهداشت جهانی برای سختی آب
محدود های را مشخص کرده است که کیفیت
داشــته و قابل اســتفاده به صورت آشامیدنی
باشد.وی افزود :آبی که ما مکلف هستیم تامین
و به شبکه آبرسانی تزریق کنیم ،آبی است که
دارای شاخصههای الزم شــرب و آشامیدن را
داشته باشد.
بنیطبا با توضیح اینکه بدانید آبی که در شبکه
توزیع جریــان دارد دارای شــاخصهای الزم
اســت ،تصریح کرد :طبیعتا اگر در فصل گرم
ســال تصفیهخانه آب اصفهان یا همان سامانه
نخست آبرسانی ،پاســخگوی نیاز آبی استان
نباشد به چاههای محلی برای تامین آب شرب
رو میآوریــم .وی اضافه کرد :مقــدار آبی که
توانستیم در تابســتان امسال برای کسری آب
شرب اصفهان و شهرســتانهای استان از این
چاهها آب تامین کنیم ،حداکثر  ۱۵درصد بود.
بنی طبــا افزود :آب شــرب اســتان اصفهان
استاندارد و تمام شــاخصههای الزم را دارد و
تاکنون در هیچ نقطهای از اســتان توزیع آب
غیراستاندارد را نداشتهایم.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره
کل راه و شهرسازی اصفهان:

 ۴۰هزار واحد مسکونی در
اصفهان احداث میشود

معاون بازآفرینی شــهری و مســکن اداره کل
راه و شهرسازی اصفهان گفت ۴۰ :هزار واحد
مسکونی در راستای رونق تولید در این استان
به مدت  ۲سال احداث میشود.
ایمان طاهر افزود ۳۰ :هزار واحد از این تعداد
سهمیه مسکن اســتان اصفهان در شهرهای
جدید و سایر آن در شهرســتانها با مشارکت
انبوهسازان ساخته خواهد شد.
وی بیان کرد :زمین مــورد نیاز برای پنج هزار
واحــد از این تعداد مســکن در زمــان حاضر
آماده ســازی و فراخوان مزایده آن اعالم شد
که متقاضیان میتوانند با مراجعه به ســامانه
الکترونیکی به آدرس  setadiran.irنســبت
به دریافت اسناد و اطالعات بیشتر اقدام کنند.
وی ادامه داد :پس از اتمــام فرآیند واگذاری
این تعداد زمین و آغاز عملیــات اجرایی بقیه
ســهمیه اســتانی در  ۲مرحله دیگر به اطالع
مردم رسانده میشود.

بررسی جذب نیروی جدید در اصفهان؛

اقدام خالف قانون
پیگیری میشود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای
اســامی گفت :موضوع جذب نیــروی جدید
بدون آزمون در اصفهان بررســی میشــود و
اگر خالف قانون اقدام شــود ما از دستگاههای
نظارتی برای رسیدگی به این موضوع استفاده
میکنیم.
حســینعلی حاجیدلیگانی با بیــان اینکه از
نامه درخواســت اســتانداری اصفهــان برای
جذب  150نیروی جدید خارج از روال آزمون
بیاطالع هستم ،اظهار داشــت :طبیعی است
که مســیر اســتخدام باید از طریــق آزمون و
نیز ایجاد فرصــت برابر و عادالنــه برای همه
جهت شــرکت در آزمون باشــد و بعید است
که خــارج از روال آزمون چنین درخواســتی
صورت گرفته و یا ســازمان امور اســتخدامی
چنین مجــوزی را اعطا کنــد.وی در ارتباط
با چگونگی نظارت و رســیدگی بــه این اقدام
عنوان کرد :این موضوع بررسی میشود و اگر
غیر از روال آزمون باشــد طبــق بند نهم اصل
سوم قانون اساســی خالف قانون بوده و دنبال
میشود.
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حذف  ۴صفر با تورم  ۴۰درصدی فعلی جایز نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تدبیر دولت برای حذف ۴
صفر از پول ملی گفت :در این موقعیت که مردم از نظر معیشتی دچار
مشکل هستند حذف  ۴صفر جایز نیست .سید ناصر موسوی الرگانی
ادامه داد :نکته دیگر هزینه سنگینی است که این کار به همراه دارد چرا
که سکهها و اسکناسها باید تغییر کنند و در این موقعیت که مردم از
نظر معیشتی دچار مشکل هستند ،حذف  4صفر جایز نیست .عضو

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در ارتباط با نظر مردم
برای حذف  4صفر عنوان کرد :ایــن تدبیر برای مردم هم قابل قبول
نیست و طبق نظرسنجی که از مردم شــد ،بیش از  77درصد مردم
مخالف حذف  4صفر هستند .وی ،اقدام برای حذف  4صفر را بدون
ضرورت دانست و بیان کرد :دولت با دوفوریت این موضوع را تقدیم
مجلس میکند؛ اما موضوع این است که حذف  4صفر هیچ فوریت

و ضرورتی برای کشور ندارد .موسوی الرگانی افزود :شاید در آینده
ما به دنبال انجام این کار باشیم؛ اما موقعیت و زمینه مناسب آن باید
فراهم باشد که یکی از این زمینهها کاهش تورم است .وی با اشاره به
راهکار مناسب برای حل چالشهای حال حاضر کشور تصریح کرد:
یکی از مسائلی که به برطرف کردن چالشهای اقتصادی کمک زیادی
میکند عمل به فرمایش مقام معظم رهبری برای رونق تولید است .

هر چند آمار بنگاههای اقتصادی بحران زده در کشور مهار شده؛ اما همچنان سهم کارگران اصفهان از تهدید بیکاری زیاد است

 3هزار نفر در اصفهان در معرض بیکاری

مرضیه محب رسول
بر اساس آمار ،تعداد بنگاههای مشکل دار طی سه
ماهه نخست امسال کاهش داشــته و هم اکنون
تعداد نیرو یهای شــاغل در خطر بیکاری کمتر
است؛ هر چند هنوز اســتان اصفهان به رغم تمام
اقدامات و وعدهها پس از تهــران در باالی جدول
بیشــترین تعــداد واحدهای تولیــدی و صنعتی
مشکل دار ایستاده اســت آن هم در شرایطی که
برخی از استانهای همجوار مانند فارس و قم هیچ
واحد مشــکل دار و بحران زدهای ندارند .در حالی
که  ۴۳هزار و  ۷۲۶نفر نیــروی کار در  178واحد
بحران زده در معرض خطر بیکاری به سر میبرند،
اعداد و ارقام حکایت از روند نزولی شیوع بحران در
بنگاههای اقتصادی دارد .بر این اساس بنگاههای
بحرانی در  ۲۳اســتان کشــور فعالیت دارند و در
 ۸اســتان کشــور نیز هیچ بنــگاه بحرانی وجود
ندارد؛ البته در این  ۸استان بنگاههای مشکل دار
فعالیت میکنند اما وضعیت آنها «بحرانی» نیست.
اســتانهای فاقد بنگاه بحرانی ،البرز ،فارس ،قم،
کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن ،مرکزی ،هرمزگان
و یزد هستند .همچنین طی سه ماهه ابتدای سال
جاری تعداد  ۴۷۰بنگاه اقتصــادی مورد حمایت
قرار گرفتند که موجبات تثبیت حدود  ۱۰۰هزار
فرصت شغلی را فراهم آورده است .استان اصفهان
اما در میان استان های همجوار همچنان در کانون
بحران قــرار دارد .تهران با  51بنــگاه در وضعیت

بحران در صف اول قــرار دارد و پس از آن اصفهان
با  15بنگاه بیشترین آمار را به خود اختصاص داده
است .هر چند تعداد کارگران در خطر بیکاری در
خوزستان از اصفهان بیشتر اســت ،بر این اساس
پس از تهران خوزستان با اشــتغال  ۷هزار و ۲۸۷
نفر ،اســتان اصفهان با  ۳هزار و  ۶۹نفر و بوشهر با
 ۲هزار و  ۶۷۹نفر دارای بیشترین جمعیت شاغل
بنگاههای بحرانی در بین  ۲۳استان کشور هستند.
بحرانی شــدن وضعیت واحدهای تولیدی طی ده
سال اخیر به شــدت صعودی بوده است .نگاهی به
آمار بنگاههای مشکل دار در یک دهه اخیر نشان

میدهد تعداد این بنگاهها از  ۲۰۰واحد در سال ۸۷
به  ۱۳۵۶واحد در شهریور  ۹۷افزایش یافته است؛
اما به نظر میرسد برای اولین بار در ده سال اخیر
تعداد واحدهای بحران زده رو به کاهش گذاشــته
اســت .در حال حاضر تبعات منفی آثار اقتصادی
اوایل دهه  ۹۰همچنان بر بنگاههای اقتصادی سایه
افکنده و بخش بزرگی از بیکاری ناشی از تعطیلی
این واحدها در سال های اخیر بوده است .اطالعات
و آمار رســمی از فرصتهای از دست رفته شغلی
ناشی از بنگاههای مشکل دار ،حاکی از آن است که
در سال  ۹۴تعداد  ۲۷۴هزار نفر از نیروی کار بنگاه

های مشــکل دار به دلیل تعدیل نیرو یا تعطیلی
بنگاه ،از بازار کار خارج شدند که این تعداد در سال
 ۹۶به  ۳۸۰هزار نفر رســید .بنابراین در سالهای
 ۹۵و  ۹۶جمعــا تعداد  ۱۰۶هزار نیــروی کار این
بنگاه ها به دلیل تعدیل نیرو یــا تعطیلی بنگاه از
کار بیکار شــدند .این وضعیت در استان اصفهان
به دلیل تعطیلــی چند کارخانه بــزرگ از جمله
پلی اکریل و چند کارخانه کاشی و سرامیک و البته
واحدهای خرد و کوچک که به مشــکالت زیادی
دســت و پنجه نرم میکنند و اغلب با تعدیل نیرو
مواجــه بودهاند ،یکی از اصلیتریــن علل افزایش
تعداد بیکاران در اصفهان را رقــم زد.محمد رضا
برکتین ،رییــس خانه صنعت و معــدن اصفهان
چندی پیش درباره وضعیت صنایع اصفهان گفته
بود :تعداد اندکی از صنایع با ظرفیت کامل در حال
فعالیت هستند ،با توجه به شرایط کنونی از لحاظ
قدرت و ابتــکار عمل ،برخی از صنایع توانســتند
از طریق منابع داخلی خود بهــرهوری را باال برده
و هزینههــا را کاهش دهنــد ،بهطورکلی اکثریت
واحدها چه کوچک و چه متوسط درگیر مشکالت
هستند و کمتر از ظرفیت خودشان کار میکنند.
ظی چند ماه اخیر ،استاندار فعالیتهای خوبی در
بازدید از شهرکهای صنعتی و شنیدن مشکالت
فعاالن اقتصادی از نزدیک داشته است؛ اتفاقی که
اگر تنها به یک دید و بازدید ســاده خالصه نشود
میتواند مقدمهای برای کاهش چالشها و روزهای
سخت صنعت و تولید در اصفهان باشد.

در دیدار مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان عنوان شد :

تحقق تولید حداکثری مد نظر رهبر انقالب وظیفه
همه ماست

در آســتانه اعیاد قربان و غدیــر ،مهندس منصــور یزدی زاده
مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان به همراه چند تن از مســئوالن
شرکت با سرتیپ پاسدار فدا،فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج)
اصفهان دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار که سرهنگ محمدی ،فرمانده ناحیه سپاه لنجان
و ســرهنگ مختاری ،فرمانده بســیج ذوب آهــن نیز حضور
داشتند،سرتیپ فدا از خدمات ذوب آهن اصفهان در عرصههای
مختلف از جملــه دوران انقــاب و دفاع مقدس ( پشــتیبانی
لجســتیک و رزمی) در حوادث غیر مترقبه تشکر و قدردانی به
عمل آورد و ذوب آهن اصفهان را در اشــتغال زایی وکارآفرینی
پیشگام معرفی کرد.
وی ،تولید ریل ملی و ســایر محصوالت جدیــد و دارای ارزش
افزوده در ذوب آهن اصفهان را بسیار موثر برشمرد و خاطر نشان
کرد :امیدواریم با برطرف شــدن چالش های مالی و همچنین

تامین پایدار مواد اولیه این شرکت مادر صنعتی مانند گذشته در
اوج قرار گیرد .در ادامه مهنــدس منصور یزدی زاده ،مدیرعامل
شرکت حمایت از ارزشها و دستاوردهای نظام و انقالب اسالمی
را وظیفه اصلی شرکت عنوان کرد و ادامه داد  :امید است بتوانیم
با همدلی و حمایت همه جانبه کارکنان شــرکت وظیفه ای که
امروز رهبر معظم انقالب اسالمی برای واحدهای تولیدی معین
کردند که همان تولید حداکثری است را محقق کنیم و در رفع
تنگناهای اخیر که استکبار جهانی ایجاد کرده به سهم خویش
نقش آفرین باشیم.
وی اظهار داشــت :امیدواریم با حمایت اخیــر دولت در تامین
بخشــی از نیازها  ،ذوب آهن اصفهان بتواند به ظرفیت اســمی
خود دست یابد.
مدیرعامل شرکت بیان کرد  :برنامه دراز مدت شرکت حرکت به
سمت تولیدات کیفی و محصوالت با ارزش افزوده بیشتر است.



ظرفیت های ارتقای
تمکین مالیاتی
دولت به کمــک مالیــات ،توانایــی تامین
هزینههــای گوناگــون را به دســت آورده و
متناســب با حجم مالیات دریافتی ،می تواند
منابع در اختیار خود را براساس اولویتهای
مورد نظر اختصاص دهد .لذا با ارتقای آگاهی
افراد نســبت به ضرورت پرداخــت مالیات و
تبعات جبــران ناپذیری عدم وصــول آن بر
اقتصاد کشــور ،می توان حمایت مردم را در
پرداخت مالیات افزایش داد .فرهنگ سازی
مالیاتی و ترغیب مؤدیان ،با شــفاف ســازی
مســائل مالیاتی و چگونگی مصــرف آن در
کشور میسر می شود .در حقیقت تغییر نگاه
جامعه به مالیات به عنوان تامین کننده عمده
هزینههای عمومی ،بدون فرهنگ سازی در
جامعه امکان پذیر نیست.
در حوزه فرهنگ ســازی مالیاتی بایســتی
اقداماتی صورت گیرد که مردم اشراف بیشتری
به حوزه مالیات پیدا کنند .نهادهای مختلف
فرهنگی هم باید در راســتای گسترش این
فرهنگ ،اقدامات بیشتری انجام دهند .هدف
غایی باید این باشد که مردم احساس عدالت
در دریافت مالیات داشــته باشند و بدانند که
مالیات دریافتی در چه حــوزه هایی مصرف
میشود .مردم باید احســاس کنند که همه
افرادی که مشــمول مالیات دهی هســتند
مالیات پرداخت می کنند و مالیات از همه آنها
اخذ می شود.
اطالع رســانی به مردم و مطلع کردن آنها از
نحوه هزینه کرد منابع حاصل شده از مالیات
بسیار ضروری اســت .همه مردم باید بدانند
که نســبت به میزانی که مالیات می دهند،
بهرهبرداری از خدمات اجتماعی و تسهیالتی
که از عواید مالیات حاصل می شود به چه اندازه
است .باید مردم اطالع داشته باشند که بخشی
از مالیات آنها تحت عنــوان مالیات بر ارزش
افزوده در بخش بهداشــت و درمان و جهت
ارائه تسهیالت و خدمات در این بخش هزینه
میشود .همچنین نقشی که این نوع مالیات در
پروژه های عمرانی و تسهیالت در بخش های
صنعتی و زیربنایی کشور ایفا میکند باید برای
مردم کامال روشن شود.
لزوم برقراری رابطه ای کامال قانونی ،منطقی و
اخالقی با مردم موضوع دیگری است که باید
مورد توجه قرار گیرد .البتــه تعامل و اعتماد
همواره سرلوحه عملکرد سازمان امور مالیاتی
کشور قرار گرفته و تمام تالش ها برای تحقق
این اعتماد بین مردم و سازمان به کار گرفته
شده است.
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مطالعه طرح ایجاد واحدهای پایلوت در دستور کار فوالد مبارکه
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشــاره به اهمیت توســعه
تولید محصوالت ویژه در این شــرکت گفت :تیمهای
تحقیقاتــی در شــرکت باید بــرای گســترش تولید
محصوالت خاص برنامههای مدونی داشــته باشند و با
همکاری واحدهای تولیدکننده شرایطی فراهم کنند
تا هرگاه نیاز باشد ،محصوالت جدید را به هر میزان که
سفارش داشته باشــیم ،تولید کنند و توانمندی تولید
پایدار در شرکت همچنان با قوت و صالبت ادامه داشته
باشد.
وی در همین خصوص با اشــاره به اهمیت ایجاد یک
واحد پایلوت برای تولید برخــی محصوالت جدید در
نواحی تصریح کرد :همانگونه که ایــن واحد پایلوت
در ناحیه آهنسازی شرکت وجود دارد ،باید با مطالعه
طرح و بررســیهای دقیــق به ســمتی حرکت کنیم
که در واحدهای پایلوت کوچکتــر از خطوط اصلی،

43,000
تومان

ابتدا محصوالت جدید تولید شــود تا بتــوان با صرف
کمترین هزینه در مواد اولیه ،نیروی انسانی و وقت ،به
اطالعات عدم و نفع تولید محصول جدید دست یافت.
در این صورت تصمیمگیری بــرای ورود به تولید انواع
محصوالت بسیار بهصرفهتر اســت و با خطای کمتری
مواجه خواهد بود.
عظیمیان در مورد تامیــن مواد اولیه فــوالد مبارکه
تصریح کرد :خوشــبختانه با پیگیریهای بهعملآمده
و همکاری خوب مســئوالن کشور انشــاءا...بهزودی
مشکل تامین سنگآهن فوالدسازان کشور نیز مرتفع
خواهد شد .وی در همین خصوص گفت :فوالد مبارکه
باید بــرای تکمیل حداکثری زنجیــره تولید فوالد ،به
معادن وصل شــود .این امر اجتنابناپذیر است و باید
برای آن برنامههای بلندمدت ،زودبازده ،دقیق و مدونی
داشته باشیم.

کاله کپ مردانه طرح بارسلونا

50,000
تومان
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خودکشی دوست قدیمی
ترامپ تایید شد
اداره معاینه پزشکی نیویورک در گزارشی رسمی
خودکشی قاچاقچی دختران نوجوان و دوست
قدیمی ترامپ را به طور رســمی تایید کرد .در
گــزارش اداره معاینه پزشــکی نیویورک آمده
اســت که یافتهها حاکی از آن است که اپستین
با حلقآویز کــردن خود اقدام به خودکشــی
کرده اســت .پیشتر وزارت دادگستری آمریکا
تحقیقاتی را در رابطه با صحت اطالعات مربوط
به خودکشی «جفری اپستین» بانکدار معروف
آمریکایی و قاچاقچی بینالمللی انســان ،آغاز
کرده بود« .سیانان» طی گزارشی مدعی شده
است ،پس از انجام ارزیابی روانشناسی روزانه
از اپستین ،نظارت برای جلوگیری از خودکشی
مجدد او متوقف شــده بود و از آن پس در یک
واحد مســکونی ویژه در زندان زندگی میکرد.
در صورتی که محکومیت اپســتین درخصوص
قاچاق دختران زیر ســن قانونی تایید میشد،
وی مجبور بود  ۴۵سال را در زندان سپری کند.

دادگاهی در واشنگتن به
مصادره نفت گریس  1رای داد
پس از آنکه دولت جبل الطارق به درخواســت
وزارت دادگســتری آمریکا مبنی ادامه توقیف
نفتکش گریس  1جواب مثبت نداد ،دادگاهی
در واشــنگتن جهت مصادره نفت این کشتی
حکم صادر کرد .دادگاه بخش کلمبیا ادعا کرد
که به اسنادی دست یافته است مبنی بر وجود
طرحی از سوی سپاه پاســداران در دسترسی
غیرقانونی به سیستم مالی این کشور در جهت
پشــتیبانی از حمل قاچاق از ایران به سوریه.
دادگاه نامبرده ،قیمت نفت این نفتکش را 995
هزار دالر بــرآورد کرده و افــزود کارکنان این
کشتی به دلیل نقض مقررات مالی آمریکا ،به
کالهبرداری ،پولشویی و نقض مقررات مربوط
به مبارزه با تروریسم متهم هستند .پیش از این،
به دنبال آزادی کشتی گریس  ۱توسط دولت
جبل الطارق ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
روز جمعه خدمه این نفتکش را تهدید و اعالم
کرده است که روادید آنان را باطل میکند.

وکیل دولت هند:

تا چند روز آینده محدودیتها
علیه کشمیر را بر میداریم
وکیل دولت هند به دادگاه عالی این کشور خبر
داده که دولت درنظر دارد ظرف چند روز آینده
محدودیتهای اعمال شــده در کشــمیر را لغو
کند .در حالی که انتقادهای بینالمللی از تصمیم
جنجالی هند برای لغو وضعیــت خودمختاری
«جامو و کشــمیر» ادامه دارد ،یک وکیل دولت
«نارندرا مؤدی» بــه دادگاه عالی هند خبر داده
که «محدودیتها» در کشــمیر طــی چند روز
آینده برداشته خواهند شــد .انتشار این خبر در
حالی صــورت گرفته که چهاردهم مــرداد ماه،
وزیر کشــور هند در پارلمان ،خبر لغو وضعیت
خودمختاری ایالت جامو و کشمیر و پایان دادن
به بند  ۳۷۰قانون اساســی هنــد را اعالم کرد و
نخست وزیر هند هم با ادعای اینکه تغییر وضعیت
قانونی در کشــمیر ،این منطقه را از «تروریسم و
جداییطلبی» آزاد میکند ،دســتورالعمل لغو
خودمختاری این منطقه را امضا کرد.

پیشنهاد سردبیر:

بین الملل

شیخ زکزاکی در فرودگاه نیجریه بازداشت شد
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مرضیه محب رسول

اروپا زیر بار تهدیدات «جانسون» نمیرود؛

برگزیت همچنان چالشی بزرگ پیش روی انگلیس
و اتحادیه اروپاست؛ مهمان ناخواندهای که اگر چه
در ابتدا با خوش بینی در فضای سیاسی قاره اروپا و
به خصوص بریتانیا مطرح شد؛ اما در نهایت به یک
گره کور در این کشــور و مناسباتش با همسایگان
تبدیل شده است .پس از ناکامی«ترزا می» یکی از
سرســختترین مدافعان برگزیت بر سر کار آمد؛
اما همچنان تبعات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
دامن سیاست این کشور را رها نکرده است .مسئله
مهم این اســت که بوریس جانســون در موقعیت
متزلزلی در مجلس عوام قرار دارد و محافظهکاران
اکثریت شکنندهای در این مجلس دارند.
ضمن اینکه در میان محافظهکاران ،شکاف عمیقی
دربــاره چگونگی خروج انگلیــس از اتحادیه اروپا
وجود دارد .همان شــکافی که ترزا می نتوانســت
آن را پر کند و قطعا جانســون هم نمیتواند؛ چرا
که بســیار از محافظهکاران خواســتار خروج نرم
از اتحادیــه اروپا هســتند و معتقدند خروج بدون
توافق میتوانــد تبعات اقتصــادی و حتی تجزیه
بریتانیا را در پی داشته باشد .همین شکاف حاال به
تهدیدی جدی برای آینده دولت نورسیده انگلیس
تبدیل شــده و زمزمه های برکناری جانســون و
تشــکیل دولت موقت به گوش میرســد؛ اتفاقی
که در سیاســت بریتانیا کم ســابقه بوده اســت.
ابهامات و عدم قطعیتهای زیادی درباره چگونگی
خروج انگلیــس از اتحادیه اروپا وجــود دارد .هر
چند جانسون موضع بســیار تندی گرفته و اعالم
کرده برگزیت به هر طریق انجام خواهد شــد؛ اما
در نهایت با محدودیتهای بســیاری برای عملی
کردن سیاستهایش مواجه است به خصوص آنکه
اروپاییها و اعضای اتحادیــه به هیچ عنوان حاضر
به اتخاذ مواضع نرمتری در قبال انگلیس نیستند.

پارلمان را به دســت آورد ،احتمــال انتخابات زود
هنگام و همهپرسی دوم بیشتر از سناریوی خروج
بدون توافق اســت به خصوص آنکــه خروج بدون
توافق میتواند تبعات سنگینی برای این کشور به
دنبال داشته باشد .از جمله اینکه میتواند به تجزیه
بخش هایی از بریتانیا منجر شود به خصوص آنکه
نخست وزیر ایرلند احتمال تجزیه ایرلند شمالی را
مطرح کرده است .رهبر استقال لطلبان اسکاتلند
نیز احتمال برگزاری همه پرسی استقالل اسکاتلند

انگلیس در منگنه برگزیت

از سویی در داخل نیز مجلس عوام توافق برگزیت
را نمیپذیرد به همین دلیل برخی فرضیه انحالل
مجلس را مطرح کردهاند که بعید به نظر میرســد
جانسون از این طریق این کار را انجام دهد .بوریس
جانسون تاکید کرده است که دوباره برگزیت را به
همهپرســی نمیگذارد .به هر حال جانســون سه
ســناریو را پیش رو دارد که به نظر نمیرســد در
چارچوب این ســناریوها بتواند خروج بدون توافق
را عملیاتی کند .با توجه به اینکــه نمیتواند رای

مفاد آراء
 5/205شــماره صادره  1398/5/9-1398/15/577735 :آگهی موضوع ماده  3قانون
و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی شهرســتان فریدن به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز از
طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است
در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
 -1برابر رای شــماره  139860302012000269هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی آقای ذوالفقار نبی ازان آخاری فرزند
رمضانعلی به شماره شناسنامه  39صادره از چادگان در ششدانگ یک درب باغ مشجر با
حق الشرب طبق قانون توزیع عادالنه آبها و نحوه ملی شدن آن به مساحت 25074/70
متر مربع واقع در حجت آباد حوزه ثبت فریدن جزی بخش سیزده ثبت اصفهان مفروز و
مجزی شده از پالک  1فرعی از  127اصلی خریداری از مالک رسمی خانم نرگس امیدی
محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول1398/05/13 :
تاریخ چاپ نوبت دوم1398/05/27 :
م الف 552297 :موسی الرضا امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدن
مزایده
 5/206شماره نامه 1398009000919087 :شــماره پرونده9409986823200735 :
شــماره بایگانی پرونده 970101 :اجرای احکام مدنی دادگاه بخش زواره در نظر دارد در
اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالســه فوق الذکر که به موجب آن محکوم علیهم وراث
مرحوم رضا اکبری جعفرآبادی محکوم به پرداخت مهریه خانم عصمت دشــتی و سهم
االرث خانمها عصمت دشتی و مرضیه اکبری جعفرآبادی در حق محکوم لهم می باشند.
با توجه به اینکه محکوم علیهم طوع ًا در صدد اجرای مفاد اجرائیه بر نیامده اند فلذا ماترک
مرحومه رضا اکبری به شــرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد -1 .مزرعه امیران
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به درمان وی و همســرش نبوده و به همین دلیل
با درخواستش برای بازگشت به نیجریه موافقت
کردهاند .در یک کلیپ صوتی شیخ ابراهیم زکزاکی
از حضور نیروهای امنیتــی در اطراف تخت او در
بیمارســتان و همچنین امتناع مدیریت آن مرکز
درمانی برای بررســی جراحیهای ایشــان ابراز
تاسف کرد .سخنگوی جنبش اسالمی نیجریه نیز
خبر بازگشت زکزاکی را تایید کرد.

پالک  45اصلی با میزان مالکیت  4سهم مشاع از  1440ســهم ششدانگ مزرعه با قدر
السهم از یک رشته قنات اختصاصی و چاه آب .الف) دو قطعه زمین واقع در شرق اراضی
مزروعی دشت امیران مجموع ًا به مساحت  2430/6متر مربع ( )1071+ 1359/6ارزش
 4سهم مشاع از  1440سهم ششدانگ مزرعه مذکور با قدرالسهم آب آن در بافت زراعی
به مبلغ  280/000/000ریال (ارزش اعیانی  200/000/000ریال) .ب) خانه مســکونی
به مساحت عرصه حدود  320متر مربع که اعیانی آن مشتمل بر دو بافت قدیمی و جدید
بوده که مســاحت جدیداالحداث  65متر مربع است ارزش ششــدانگ خانه به مساحت
 320متر و بدون در نظــر گرفتن اعیانی جدید االحداث به مبلــغ  200/000/000ریال.
ج) قطعه زمین معرفی شده در جنب دبستان مهدیه که قسمت هایی از آن دارای دیوار گلی
قدیمی و قسمت هایی از آن دیوار گلی قدیمی و قســمت هایی فاقد حصار و دیوارکشی
به مساحت عرصه حدود  175متر مربع که ارزش ششدانگ آن به مبلغ 110/000/000
ریال بدون اعیانی است -2 .مزرعه جعفرآباد پالک  35اصلی با میزان مالکیت  12سهم و
سه هشتم مشاع از  1200سهم ششدانگ مزرعه و باقیمانده  7سهم و سه هشتم مشاع از
 1200سهم ششدانگ مزرعه با قدرالسهم آب که تصرفات معرفی شده برای کل مالکیت
ال با
ال باغ بوده و فع ً
به شرح ذیل اســت :الف) یک قطعه زمین زراعی با دیوار گلی که قب ً
موقعیت مسکونی و در مجاورت خیابان اصلی قرار دارد به مساحت حدود  348متر مربع
و فاقد اعیانی و فاقد اشتراکات و انشعابات .ب) یک قطعه زمین در کنار خیابان که سمت
غربی آن جوی آب بوده به مساحت  131متر مربع .ج) قطعه زمین واقع در شمال منزل رضا
اکبری در بافت قدیمی روستا و فاقد اعیانی که با دیوارهای گلی و آجری و قسمتی با چوب
محصور شده به مســاحت  106متر مربع .د) یک قطعه زمین نوگیر فاقد کاشت مجاور با
قطعه زمین آقای دخیل باقری به متراژ  2400متر مربع .هـ) یک قطعه زمین زراعی فاقد
کاشت به مساحت  2400متر مربع که با ورثه سید محمد طباطبایی مشترک بوده و 1200
متر مربع آن متعلق به مرحوم رضا اکبری است ...و) یک قطعه زمین نوگیر فاقد کاشت که
با ورثه مرحوم سید محمد طباطبایی مشترک بوده به مساحت  1600متر مربع که حدود
 800متر آن متعلق به مرحوم رضا اکبری می باشــد .ر) یک قطعه زمین فاقد کاشت اول
دشت جعفرآباد به مساحت  250متر مربع .ح) یک قطعه باغ کناره و فاقد کاشت به متراژ
 400متر مربع ...ط) یک قطعه زمین باغی معروف به نیچیه به مســاحت  400مترمربع.
ی) خانه مســکونی و باغچه متصله آن به مســاحت عرصه کل حدود  1140مترمربع با
اعیانی قدیمی با قدمت باالی  50سال .با عنایت به مراتب فوق وعرف محل و قدرالسهم
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رهبر حزب دموکرات کردستان عراق:

شایعه میانجیگری من بین
پ.ک.ک و ترکیه کذب است

را طرح کرده است .تبعات سیاسی و اقتصادی این
مسائل میتواند رکود در انگلیس باشد .این مسائل
به عالوه بحران های اقتصــادی در داخل موجب
شده تا مواضع تند جانسون و تهدیدهای او از سوی
اتحادیه اروپا جدی گرفته نشــود .شرکای اروپایی
میدانند که جانســون و یا مجلس عوام در نهایت
ناچار به مذاکره دوباره خواهند شد .حال اینکه این
مذاکره با چه شــرایطی برگزار شود ،خود ابهامات
زیادی دارد.

رشیده طلیب ،به اراضی اشغالی نمیرود!

شیخ زکزاکی در فرودگاه نیجریه بازداشت شد
دســتگیری و بازداشت مجدد شــیخ زکزاکی و
همراهانش در فرودگاه ابوجا بــه محض ورود به
کشور در پی ســفر به هند سبب شــد هواداران
جنبش اســامی اعتراض خود را اعــام کنند.
پلیس مخفــی نیجریه بــا حضور در فــرودگاه
«ننامــدی آزیکیوه» «ابوجــا» پایتخت نیجریه،
«شــیخ زکزاکی» رهبر جنبش اسالمی نیجریه
و همراهانــش را به محــض ورود بــه خاک این
کشــور به بازداشــتگاه منتقل کردند .به گزارش
رسانههای نزدیک به جنبش اســامی نیجریه،
پلیس مخفی این کشور موســوم به  DSSشیخ
زکزاکی و همراهانش را به محض ورود به فرودگاه
بین المللی ابوجا دســتگیر و به بازداشــتگاهی
درایالت «کادونا» که پیشتر در آن زندانی بودند،
منتقل کردند .شــیخ زکزاکی که در پی برگزاری
اعتراضهای گسترده مردمی برای درمان به هند
سفر کرده بود ،با انتشار ویدئویی در توئیتر توضیح
دادکه بیمارستان هندی محل درمان وی به دلیل
گزارشهای نادرســت دولت نیجریه و همچنین
محدودیتهای اعمال شــده توســط دولت قادر

آن سوی مرزها

نماینــده فلســطینی تبــار کنگره آمریــکا اقدام
رژیــم صهیونیســتی برای ســفر مشــروط وی
به فلســطین را «ظالمانــه و توهینآمیز» خواند.
رشــیده طلیب ،نماینده فلســطینی تبار کنگره
آمریکا پس از صدور اجازه مشــروط برای ســفر
وی به اراضی اشــغالی و دیدار بــا مادربزرگش از
سوی مقامات رژیم صهیونیســتی با انتشار پیامی
در صفحــه اختصاصی خود در توییتر نوشــت که
تصمیم گرفته اســت پس از آنکه دولت اســراییل
ممنوعیت ورود او را برداشــته ،به مالقات خانواده
خود نرود!
طلیب گفت :دیدار با مادر بزرگم در این شــرایط
ظالمانه با هر آنچه به آن اعتقاد دارم یعنی مبارزه با
نژادپرستی ،بیعدالتی و ظلم در تعارض است .وی
افزود :زمانی که من پیروز شدم ،به ملت فلسطین
این امید داده شــد که در نهایت کسی حقیقت را
درباره شــرایط غیرانســانی بازگو میکند .طلیب
تاکید کرد :نمیتوانم به حکومت اســراییل اجازه
دهم که با خوار کردن من و اســتفاده از عشق من
نسبت به مادربزرگم برای تن دادن به سیاستهای
سرکوبگرانه و نژادپرســتانه خود این نور امید را

از بین ببرد.
ساکت کردن و برخورد با من به عنوان یک مجرم
آن چیزی نیســت که مادربزرگم میخواهد ،این
اقدام بخشی از من را میکشــد .این اظهارات پس
از آن مطرح شــد که اریه درعی ،وزیر امور داخلی
رژیم صهیونیستی اعالم کرد که این رژیم به رشیده
طلیب اجازه میدهد تا به دالیل انسانی وارد اراضی
اشغالی شود.

آب و وضعیت پالک و مشخصات آن و میزان مالکیت مشاعی و متصرفات مذکور بابت 12
سهم مشاعی عرضه و تقاضا دسترسی به جاده و معبر عمومی و کلیه عوامل موثر ارزش
 12سهم و سه هشتم سهم مشاع از  1200سهم ششدانگ پالک به مبلغ 254/886/500
ریال و ارزش  7سهم و سه هشتم سهم مشــاع آن به مبلغ  151/902/056ریال برآورد
می گردد و (ارزش اعیانی احتسابی بری  12سهم و سه هشتم سهم مشاع 62/562/500
ریال و لذا  7سهم و ســه هشتم ســهم آن به مبلغ  37/284/722ریال است -3 ).دشت
انقالب :به موجب قرارداد فروش شــماره  2561مورخ  1373/11/02صادره از سازمان
امور اراضی به میزان  1/7هکتار معادل  17000متر مربع از اراضی دشــت انقالب زواره
تحت پالک  128اصلی گرمسیر اردســتان بخش  17زواره به آقای مرحوم رضا اکبری
جعفرآبادی فرزند آقاگل واگذار گردیده که برای واگذاری مذکور از طرف خواهان و احدی
از خواندگان دو قطعه زمین فاقد کاشت به مساحت حدود  2000متر مربع واقع در جنگل و
یک قطعه زمین باغی به مساحت حدود  3500متر مربع و بدون اشجار و یک قطعه زمین
زراعی به مساحت حدود  10000متر مربع بدون کاشــت و یک قطعه زمین دامداری به
مساحت حدود  600متر مربع معرفی گردید که ارزش یک سهم از  136سهم اراضی دشت
انقالب به انضمام قدرالســهم آب آن مجموع ًا به مبلغ  2/750/000/000ریال و ارزش
اعیانی  1/150/000/000ریال است -4 .شــهر زواره :خانه مسکونی و زمین و محوطه
آن بابت مالکیت مشاعی مرحوم رضا اکبری (ده حبه مشــاع) بر حسب تصرفات موجود
و معرفی شده در محل و تطبیق با نقشــه کاداستر سند مالکیت قطعات مجزی شده از آن
دارای مســاحت عرصه کل  1718متر مربع بوده است که بابت فروش  4حبه مشاع آن و
دریافت اسناد مالکیت ارائه شده به شرح مشــخصات گزارش هیئت محترم کارشناسان
به مقدار  404/4متر مربع مساحت آن تحت دو پالک ثبتی مجزی کسر شده و مساحت
باقیمانده به مقدار  1313/6متر مربع که وضعیت باقیمانده آن دارای بر با گذر شــرقی به
میزان  5/70متر و بر با گذر غربی به میزان حدود  33/55متر می باشد و در قسمت غربی
آن یکباب خانه به مســاحت حدود  281متر مربع به صورت محصور شده (عرصه حدود
 281متر مربع و اعیانی حدود  158متر مربع) با اسکلت دیوارهای باربر و سقف آهن با کف
موزائیک دیوارها و سقوف اندود و سفید کاری مســتعمل .پنجره های فلزی و سرمایش
کولر آبی با نصب در حیاط گرمایش بخاری گازی و با ساخت باالی  30سال و با گازکشی
روکار و اشتراکات و انشــعابات آب و برق و گاز می باشد و در ســمت جنوبی آن یکباب
ساختمان به عنوان کارگاه به مساحت  83متر مربع با سقف فلزی سبک با پوشش ایرانیت
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رهبر حزب دموکرات کردســتان عراق ،شــایعات
درباره میانجیگری بین حزب کارگران کردستان
(پ.ک.ک) و ترکیه را رد کرد .برخی رســانهها به
خبری پرداخته بودند مبنی بر اینکه بارزانی در زمان
سفرش به برخی روستاهای همجوار با مرزهای ترکیه
اشاره کرده که به منظور جلوگیری از ریختن خون
کردها و دور کردن کردستان از درگیریهای بیشتر
آماده برقراری آشــتی میان دو طرف مذکور است.
کفاح محمود ،مشاور رسانهای مسعود بارزانی ،رهبر
حزب دموکرات کردســتان عراق اظهارات درباره
آمادگی وی برای آشتی دادن میان حزب کارگران
و ترکیــه را رد کرد .وی در بیانیــهای گفت ،برخی
رسانهها به خبری پرداختند مبنی بر اینکه بارزانی در
زمان سفرش به برخی روستاهای همجوار با مرزهای
ترکیه اشاره کرده که به منظور جلوگیری از ریختن
خون کردها و دور کردن کردستان از درگیریهای
بیشــتر آماده برقراری آشتی میان دو طرف مذکور
است .محمود افزود ،این خبر کامال بیاساس است
و بارزانی در سخنانش در این خصوص اظهارنظری
نکرده است .متاسفانه رسانهها در این مورد به منبعی
ناشناس و نادرســت که اخبار بیاســاس را جعل
میکند ،تکیه کردهاند.

سودان در آستانه تحولی جدید
سودانیها امضای نهایی سندهای دوره انتقالی قدرت
را با حضور مقامات داخلی و خارجی و نمایندگانی از
سازمانهای بین المللی جشن میگیرند .قرار است
رهبران شــورای نظامی انتقالی و رهبران جنبش
اعتراضی سند اعالم قانون اساســی را امضا کنند و
بزرگترین خواســته معترضان یعنی تشکیل یک
دولت مردمی انتقالی محقق شود .بسیاری از مقامات
کشورهای خارجی برای شــرکت در جشن امضای
توافق و ورود سودان به مرحلهای جدید به خارطوم
سفر کردهاند .توافق بر سر ســند قانون اساسی در
چهارم آگوست به هشت ماه آشفتگی در سودان که از
اعتراضات گسترده به «عمر البشیر» رییس جمهور
مخلوع کلید خورد ،پایان داد و مردم این اتفاق را یک
پیروزی برای انقالب خود و نظامیان آن را برای دور
نگه داشتن کشور از جنگ داخلی موثر میدانند .قرار
است اعضای دولت جدید انتقالی که اکثریت آن را غیر
نظامیان تشکیل میدهند ،اعالم شود .در همین راستا
ائتالف آزادی و تغییر اعالم کرد که بر ســر انتخاب
«عبدا ...حمدوک» نماینده ســابق در سازمان ملل
برای پست نخست وزیری به توافق رسیدهاند و پیش
بینی میشــود که حمدوک اقتصاددان تالشهای
خود را در زمینه اصالح اقتصاد سودان متمرکز کند .از
سوی دیگر بسیاری از سودانیها شک دارند که دولت
انتقالی بتواند قدرتها نظامی را در این دوره سه ساله
مهار کند .قرار است در این دوره سه ساله شورایی ۱۱
نفره که اکثریت آن را غیرنظامیان تشکیل میدهند،
اداره امور را در دســت گیرند و طبــق این توافق
شــورای نظامی وزیر دفاع و وزیر کشور را تعیین
خواهد کرد.

و پنجره های فلزی و کف ســیمانی و دیواره های اندود شده و در سمت جنوب شرقی آن
ســاختمان قدیمی به عنوان اصطبل به مســاحت  116متر مربع احداث گردیده است .با
عنایت به موارد فوق و موقعیت محل و گذرها و بر و طول و ابعاد باقی مانده مساحت عرصه
و اعیانی و مشخصات و قدمت آنها و ارزش انشــعابات عرضه و تقاضا و با در نظرگرفتن
جمیع عوامل موثر در قیمت گذاری ارزش شش  6حبه مشاع پالک ثبتی  1776بخش 17
ثبت اصفهان به مبلغ  2/910/000/000ریال است (ارزش اعیانی  650/000/000ریال) .
قیمت کارشناســی شــده امالک فوق الذکر مجموعــ ًا  6/401/902/056ریال معادل
 640/190/205تومان می باشــد .متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلســه
حضور یافته و تا پنــج روز قبل از تاریخ مزایده به نشــانی زواره مراجعــه و مورد مزایده
را از نزدیک بازدیــد نمایند .اموال فوق به شــخصی واگــذار می گردد کــه باالترین
قیمت پیشــنهادی را ارائه نمایــد .برنده مزایده بایــد  10درصد بها را فــی المجلس به
عنوان ســپرده به قســمت اجرا تســلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلــت یک ماه از
تاریخ مزایده به حســاب ســپرده دادگســتری به شــماره  2171350218000واریز
نماید در غیر این صــورت  10درصــد اولیه پس از کســر هزینه های مزایــده به نفع
دولت ضبــط خواهد شــد .تاریخ مزایــده 1398/06/24 :روز یکشــنبه ســاعت . 10
م الف 560875 :اجرای احکام مدنی دادگاه بخش زواره
حصر وراثت
 5/207آقای حمیدرضا توکلی زاده دارای شناسنامه شــماره  17به شرح دادخواست به
کالسه  328/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان محمد تقی توکلی زاده به شناسنامه  6در تاریخ  98/4/29اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک همسر دائمی و  5فرزند
پســر به نام های  -1علی توکلی زاده فرزند متوفی ،ش.ش  -2 ، 1180067940سجاد
توکلی زاده فرزند متوفی ،ش.ش  -3 ،39مســعود توکلی زاده فرزند متوفی ،ش.ش ،20
 -4ســعید توکلی زاده فرزند متوفی ،ش.ش  -5 ،40حمیدرضا توکلی زاده فرزند متوفی،
ش.ش  17و یک همسر دائمی به نام معصومه السادات سید طباطبائی فرزند سید حسین،
ش.ش  . 1411اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف568127 :
شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان
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پلمب دستگاه رنجر شهربازی
صفه اصفهان
مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه
احتمال دلیل توقف دســتگاه رنجر شــهربازی
صفه مربوط به گیربکس آن بوده اســت ،گفت:
در حال حاضر تا تعیین تکلیف نهایی ،دســتگاه
رنجر شهربازی صفه از ســوی اداره استاندارد
پلمب و متوقف است.غالمحســین شفیعی در
خصوص حادثــه خرابی رنجر شــهربازی صفه
اصفهان برای بار دوم و معلــق ماندن مردم در
دستگاه در روز پنجشــنبه هفته گذشته ،اظهار
کرد :دلیل توقف دســتگاه رنجر شهربازی صفه
به مدت یک ســاعت در زمان بــازی ،احتماال
مربوط به گیربکس دســتگاه بوده اســت .وی
توضیح داد :به دلیل اینکه بر این دستگاه فشار
زیادی وارد می شود ،امکان خرابی آن در حین
حرکت وجود دارد ،برای چنین دستگاههایی در
شهربازی همیشه باید دو گیربکس یدک وجود
داشته باشد .البته در همه جا این حادثه ها وجود
دارد .مدیرکل اســتاندارد استان اصفهان گفت:
علت توقف این دســتگاه احتماال شکستن یکی
از چرخدندههای گیربکــس آن بوده که موجب
قفل شدن دستگاه شــد که باید سریعا از سوی
مسئوالن شهربازی جابه جا و تعویض و دستگاه
به سمت پایین هدایت میشد.وی با بیان اینکه
خوشبختانه اتفاق پنجشنبه شب و توقف رنجر
شهربازی صفه باعث حادثه نشد ،تاکید کرد :این
دستگاه ازنظر اســتاندارد تاییدیه های الزم را
دارد و خود دستگاه مشکل خاصی ازنظر ایمنی
و سالمت ندارد.وی با بیان اینکه در حال حاضر
تمام دستگاههای شهربازی صفه دارای تاییدیه
استاندارد اســت ،تصریح کرد :تا تعیین تکلیف
نهایی ،دستگاه رنجر شــهربازی صفه از سوی
اداره استاندارد پلمب و متوقف است.

طی چهار ماه امسال؛

بیش از  ۹هزار در تصادفات
رانندگی اصفهان آسیب دیدند

رییس کانــون ســردفتران ازدواج و طالق ،درباره گســترش دفاتر
ازدواج و طالقهای غیررسمی و با نماهای شبیه به کلیسا در برخی
شهرها اظهار کرد :دریافت مجوز دفاتر ازدواج و طالق محدودیتها و
معذوریتهای قانونی دارد ،به همین دلیل اخیرا شاهد هستیم افرادی
اقدام به تاسیس دفاتر غیر قانونی ازدواج و طالق با عنوان «دفتر ازدواج
شیک» کرده اند که هیچ مجوز قانونی ندارد.

پریسا سعادت
در حالی که مســئوالن پس از سالها صرف وقت و
انرژی و هزینه برای تبلیغات حول محور فرزند آوری
کمتر با سونامی توقف رشد جمعیتی روبه رو شدهاند
و با یک چرخش معکوس به دنبال راههای تشویق
افراد برای فرزند آوری هســتند ،آمارهای افزایشی
سقط در کشور نشان میدهد که نه تنها میلی برای
فرزند آوری وجود ندارد بلکه تمسک به روشهای
غیر قانونی در کشور برای عمل سقط جنین هر روز
در حال افزایش است .از ســوی دیگر پدیده سقط
جنین قانونی که به خاطر تشــخیصهای پزشکی
صورت می گیرد ،در کشور رو به افزایش است.
علی ســلیمانیپور ،رییس مرکز پزشــکی قانونی
اصفهان گفته اســت ،طــی چهار ماهــه ابتدایی
امســال مراجعات دریافت مجوز سقط درمانی در
مراکز پزشــکی قانونی اســتان اصفهــان افزایش
داشته است.
به گفته وی ،در ایــن بازه زمانــی  ۲۷۲نفر برای
دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی
استان مراجعه و  ۲۶۵نفر از آنها مجوز سقط درمانی
دریافت کردهاند .سلیمانی پور افزود :آمار متقاضیان
دریافت سقط درمانی در چهارماهه اول سال جاری
نســبت به مدت مشابه سال گذشــته چهار درصد
افزایش داشته است.
آمارهای ضد و نقیض سقط جنین
طی روزهای اخیر ادعای یک استاد جنین شناسی
در رسانهها بازتاب زیادی داشت .دکتر محمدمهدی
آخوندی،رییس انجمن علمی جنینشناســی در
مصاحبهای اعالم کرد که روزانه در ایران نزدیک به
 1000سقط غیر قانونی صورت میگیرد .به گفته
وی ،در جدیدترین آمار در ســال  ،96اعالم شــده
که ســاالنه «بین  300تا  500هزار» سقط جنین

آمارها از افزایش سقط جنین در اصفهان حکایت دارد

مرگ در ابتدای راه

غیرقانونی در کشــور گزارش میشود ،یعنی طبق
آمار رسمی وزارت بهداشت ،هر روز هزار جنین در
کشور کشته میشود که تنها حدود ده مورد قانونی
است! بخشــی از این آمار مربوط به روابط جنسی
خارج از عرف و البته بخش قابل توجهی مربوط به
فرزندان ناخواستهای اســت که پدر یا مادر تصمیم
برای نگهداری آن ندارند.
قانون فعلی سقط جنین چگونه است؟
قانون سقط درمانی در ســال  ۱۳۸۴تصویب شد.
طبق این قانون ســقط درمانی جنیــن با رضایت
زن ،با تشخیص سه پزشک و تایید پزشکی قانونی،
قبــل از چهارماهگــی ( ۱۹هفتگی) قابــل انجام
است.
به مواردی که بر اســاس این قانون ،اجازه ســقط

فرماندار تیران و کرون:

جنین قانونی داده میشود ،اندیکاسیون میگویند.
اندیکاسیونهایی که در زمان تصویب این قانون مبنا
قرار گرفت عبارت بودند از بیماری مادر که تهدید
جانی برای او محسوب میشــود ،بیماری جنین و
عقبماندگی و ناقصالخلقه بودن جنین .دستگاهها،
امکانــات ،بررســیهای کلینیکــی ،آزمایشهای
بیوشیمیایی و ژنتیکی امکان تشخیص عقبماندگی
جنین را بهطور کامل فراهم میکند و در حال حاضر
بیش از  ۵۰مورد وجــود دارد که در صورت ابتالی
جنین به یکی از این موارد ،میتــوان تحتعنوان
جنین ناقصالخلقه سقط شود.
چرا آمار ســقطهای غیر ارادی افزایش
یافته است؟
بخشی از آمار ســقط در کشــور که البته افزایشی

هم بــوده ،مربــوط به ســقطهایی اســت که در
پزشــکی قانونی انجام میشــود؛ هر چند به دلیل
پیچیدگیهای مورد نیاز این کار هم اکنون انتقادات
جدی به این سازمان وجود دارد؛ اما همین پروسه
طوالنی و سخت هم نشان میدهد که آمار سقطهای
درمانی در حال افزایش است .این مسئله بخشی به
علت باال رفتن ســن ازدواج و فرزندآوری در میان
والدین و بخشی به دلیل فاکتورهای محیطی است.
آمارها نشان میدهند سقط جنین در زنان باالی ۴۰
سال بیش از زنان با زیر  ۴۰سال وجود دارد عالوه بر
این آلودگیهای آب و هوا هم بر میزان سقط موثر
است که این مسئله نشان میدهد چرا آمار سقط در
شهرهای بزرگ ایران به خصوص اصفهان در حال
افزایش است.

در پی انعقاد تفاهم نامه همکاری صورت می گیرد؛

سختگیری صدور مجوز سمنها مانع مشارکت اجتماعی است
فرماندار تیران و کرون اظهار کرد :ســخت گیری در ارائه مجوز سمن ها مانع از مشارکت اجتماعی در کشور
برای رفع مشکالت است .مجید حججی در نشست با سازمان های مردم نهاد تیران و کرون با اشاره به ضرورت
مشارکت اجتماعی مردم ،گفت :جمهوری اسالمی ایران نظامی با رویکرد حکومت مردم بر مردم است که این
امر مهم با افزایش ســازمانهای مردم نهاد محقق خواهد شد .وی افزود :سختگیری در ارائه مجوز سمن ها
مانع از مشارکت اجتماعی در کشور برای رفع مشکالت است و این سخت گیری ها مغایر با سیاستهای کلی
نظام برای حضور مردم در عرصههای مختلف کشور است .فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه نباید مشارکت
و فعالیت عمومی جامعه را کنترلکرد ،گفت :مانع تراشــی و رفتارهای ســلیقه ای برخی از نهادها در برابر
سازمانهای مردم نهاد موجب توقف فعالیتهای این نهادهای مدنی شده است.

در پی انعقــاد تفاهمنامه همکاری بین دانشــگاه اصفهان و اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری خراسان شمالی نخستین مرحله پروژه مقاوم سازی مجموعه تاریخی مفخم بجنورد شامل
عمارت و آیینهخانه مفخم آغاز به کار کرد .عضو کمیته علمی بین المللی تحلیل و مرمت سازههای میراث
معماری وابسته به یونســکو با بیان اینکه تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان و کارشناسان
ارشد حوزه معماری ،مرمت و ژئوتکنیک برای بازســازی و مقاوم سازی این طرح مشارکت دارند ،اظهار
کرد :تهیه طرح مرمت و مقاوم سازی مجموعه تاریخی مفخم شامل شش مرحله مطالعات ،مستندنگاری،
تهیه و تکمیل مطالعات مربوط به خاک و پی ،تهیه و تکمیل مطالعات مربوط به مصالح و سازه ،تحلیل و
تهیه طرح مرمت سازهای و طراحی سیستمهای پایش است.

کارشناس مسئول پیش بینی
هوای استان:

مناطق صنعتی اصفهان
غبارآلود است

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان با اشــاره به تداوم جوی نسبتا
پایدار  ،گفت :غبار صبحگاهی همچنان در شــهرهای صنعتی استان ادامه
دارد.نازنین زهرا سیدان با اشاره به این موضوع ،اظهار کرد :آسمان بیشتر
مناطق طی چند روز آینده صاف تا قســمتی ابری ،گاهی وزش باد نسبتا
شدید پیش بینی می شود.
کارشناس مســئول پیش بینی هوای اســتان اصفهان با بیان اینکه امروز

آگهی مناقصه (نوبت اول)
عنوان پروژه

سهم اعتبارات شهرداری(ریال)

خرید آسفالت  0-12و 0-25

6/000/000/000

حمل و پخش و زیرسازی و ترمیم ترانشه ها

2/000/000/000

سهم اعتبارات دولتی(ریال)

شرایط:
 -1شرکت کنندگان باید دارای کارت رتبه بندی پیمانکاری و یا شرکت معتبر و تجربه کاری و صالحی فنی طبق لیست ارائه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان باشند.
 -2پیشنهاد دهندگان باید جهت اخذ نقشه ،فرم پیشنهاد قیمت ،مشــخصات فنی پروژه ها ،نوع مصالح قابل استفاده و چگونگی اجرای کار پس از واریز مبلغ  500/000ریال به حساب
 3100001978004شهرداری نزد بانک ملی تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخه  98/5/30به شهرداری مراجعه و نسبت به خرید نقشه و فرم پیشنهاد اقدام نموده و پیشنهادات
خود را در دو پاکت شامل:
 -1پاکت الف :حاوی فیشهای واریزی و اسناد مثبته شرکت و پاکت ب ،حاوی پیشنهاد قیمت به شهرداری ارائه نمایند.
 -2پیشنهادات رسیده در تاریخ پنجشنبه مورخه  98/5/31در محل شهرداری باز و قرائت خواهد شد.
 -3حضور شرکت کنندگان یا نماینده قانونی آنها در کمیسیون آگهی استعالم بهاء آزاد می باشد.
 -4کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش ،خوانا یا مبهم باشند ترتیب اثری داده نمی شود.
 -5پیشنهاد دهندگان باید  5درصد اعتبار هر پروژه را بصورت وجه نقد به حســاب  010725013200شــهرداری نزد بانک ملی واریز و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکی ضمیمه
پیشنهاد خود نمایند.
 -6سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی مانده و چنانچه نفر اول ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام نکند سپرده او به نفع شهرداری ضبط
و قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد.
 -7کلیه کسورات قانونی مانند بیمه ،مالیات ،عوارض ،هزینه چاپ در روزنامه و غیره از صورت وضعیتها کسر خواهد شد.
 -8کارفرما می تواند حداکثر معادل  25درصد کل پیمان را با نظر دفتر فنی شهرداری از مبلغ پیمان کسر یا اضافه نماید.
 -9هزینه کارهای انجام شده پس از تنظیم صورتجلسه اندازه گیری و صورت وضعیت توسط پیمانکار با تائید دفتر فنی پرداخت خواهد شد.
م الف568400 :

شهرداری فریدونشهر
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دمای هوای استان تغییر محسوســی نخواهد داشت ،ادامه داد :کمینه دما
در خنکترین ساعات امروز  ۱۸درجه ســانتیگراد باالی صفر پیشبینی
میشود .سیدان افزود :کاشــان با دمای  ۴۰درجه سانتیگراد باالی صفر و
بویین میاندشت با دمای  ۹درجه سانتیگراد باالی صفر به ترتیب گرمترین
و خنکترین مناطق اســتان خواهند بود.وی افزود :از روز سهشنبه هفته
جاری ،دمای هوا روند کاهشی خواهد داشت.

منابع طبیعی
 18هکتار از مراتع جعفرآباد طعمه حریق شد؛

شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره  649مورخه  98/3/8شورای محترم اسالمی شــهر در نظر دارد اجرای پروژه های عمرانی زیر را از طریق مناقصه و طبق شرایط ذیل به
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
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نزدیک به  ۳۰دفتر غیرمجاز ازدواج تاسیس شده است و در شهرهایی
مانند مشهد ،شــیراز ،اصفهان و کرج نیز گزارش تاسیس این گونه
دفاتر را دریافت کردهایم که با اقدامات انجام شده تمام دفاتر غیر مجاز
در کرج پلمب شدند .وی در رابطه با رواج مراسم عقد ایرانی در بین
زوجهای جوان تاکید کرد :ما در قانون و شرع چیزی به نام عقد آریایی
نداریم و دفاتری که این مراسم را اجرا میکنند ،غیر مجاز هستند.

دانشگاه اصفهان مجری طرح مقاومسازی عمارت تاریخی بجنورد

آب و هوا

مدیرکل پزشکی قانونی اســتان اصفهان تعداد
مصدومان تصادفات استان اصفهان در چهار ماه
نخست امسال را  ۹هزار و  ۳۶۳مورد اعالم کرد و
گفت :از این تعداد دو هزار و  ۷۶۵نفر زن و شش
هزار و  ۵۹۸نفر مرد هستند.
علی ســلیمانیپور در خصوص آمار چهار ماهه
مراجعات دریافت مجوز سقط درمانی در مراکز
پزشکی قانونی استان اصفهان اظهار کرد :در این
بازه زمانی  ۲۷۲نفر برای دریافت مجوز ســقط
درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه
و  ۲۶۵نفر از آنها مجوز ســقط درمانی دریافت
کردهاند.وی افزود :آمار متقاضیان دریافت سقط
درمانی طی چهارماهه اول ســال جاری نسبت
به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش
داشــته اســت .وی همچنیــن از افزایش آمار
متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان در
چهار ماهه سال جاری خبر داد و گفت :در این
بازه زمانی  ۳۷۲نفر در ایــن حوادث جان خود
را از دســت دادهاند که در مقایســه با  ۳۶۱نفر
فوتی در سال گذشــته با افزایش سه درصدی
مواجه بودهایم.

عقد آریایی چه صیغه ایه؟!

علی مظفری گفت :در دفاتر رسمی ازدواج باید مسائلی مانند حجاب
اسالمی و پخش موسیقی رعایت شود ،همچنین دفاتر رسمی ازدواج
مجاز به تبلیغات نیستند؛ اما اخیرا مشاهده شده است افرادی اقدام به
تاسیس دفاتر غیر مجاز ازدواج کردهاند که در این دفاتر مراسم عقد به
صورت مختلط برگزار میشود و مسائل شرعی در این اماکن رعایت
نمیشود .رییس کانون ســردفتران ازدواج و طالق گفت :در تهران

علت آتشسوزی در دست بررسی است
فرمانده یگان حفاظــت اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان اصفهان از حریق مراتع جعفرآباد
خبر داد و گفت :بالغ بــر  ۱۸هکتار از مراتع طعمه
حریق شــد که با حضور به موقــع عوامل امدادی
حفاظت منابع طبیعی از گســترش آن به نواحی
دیگر جلوگیری به عمل آمد .علی رفیعیان ،با اشاره
به آتشســوزی مراتع جعفرآباد از توابع شهرستان
لنجان اظهار داشــت :اعالم حریق در این مراتع به
یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان گزارش
و نیروهای امدادی به سرعت به محل اعزام شدند.
وی افزود :این حریق در مرز اصفهان و چهارمحال
بختیاری صــورت گرفته بود و با توجه به شــرایط
جوی ،احتمال سرایت آتش به مراتع استان همجوار
میرفــت ،بنابراین یگان حفاظت اســتان تهران و
اســتان چهار محال و بختیاری و مدیریت بحران
اســتانداری اصفهان را در جریان امــر قرار دادیم.
فرمانده یگان حفاظــت اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه از نیروهای
حفاظت منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
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تقاضای آمادهباش شد ،گفت :خوشبختانه نیروهای
امدادی اســتان موفق به اطفای حریق شــدند و
از ســرایت آتش به اســتان چهار محال بختیاری
جلوگیری به عمل آمد .رفیعیان خاطرنشــان کرد:
علت آتشسوزی در دست بررسی است ولی با توجه
به اینکه بیش از  95درصد آتشسوزی مراتع ،عامل
انسانی در آن دخیل است ،احتمال میرود این مورد
هم انســان در آن دست داشته باشــد ولی هنوز تا
اعالم علت نمیتوان چیزی گفت.

zayanderoud8108@gmail.com

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز
ستاد کل نیروهای مسلح:

طول مدت زمان سربازی
فعال تغییری نمیکند

«دفاتر ازدواج شیک» در اصفهان و چندشهر دیگر پلمب شد؛

اخبار
مدیرکل استاندارد استان خبر داد:

5

با مسئوالن

L

E-MAI

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل
نیروهای مسلح توضیحاتی را درباره افزایش
خدمت سربازی و معافیت فرزندان ایثارگر
دارای  ۲۸و  ۲۹سابقه ایثارگری اعالم کرد.
سردار موسی کمالی ،رییس اداره سرمایه
انسانی سرباز ســتاد کل نیروهای مسلح،
درباره مقــررات جدید ســربازی از جمله
افزایش خدمت گفــت :در حال حاضر خبر
جدیدی در مورد ســربازی اعالم نشــده و
تا زمانی که خبر دقیق اعالم نشــود ،اخبار
منتشر شده در این باره شــایعه است .وی
با بیان اینکه طول مدت زمان سربازی فعال
تغییری نمیکند ،ادامه داد :در قانون مجوز
افزایش خدمت در صورت کمبود سرباز داده
شده اســت لیکن در صورت افزایش مدت
زمان خدمت ســربازی ،این مقررات شامل
کسانی که در حال خدمت سربازی هستند
نخواهد شد .رییس اداره ســرمایه انسانی
سرباز ستاد کل نیروهای مسلح همچنین با
اشاره به پایان معافیت مهلت ایثارگری ۲۸
و  ۲۹ماه در پایان شــهریور ماه خاطرنشان
کرد :مشموالن متقاضی معافیت به واسطه
سابقه  ۲۸و  ۲۹ماه ایثارگری والدین فقط
تا پایان شــهریورماه میتوانند از این طرح
و معافیت بهره مند شــوند .سردار کمالی
خاطرنشان کرد :در این معافیت غیبت مانع
رسیدگی به درخواست مشــموالن واجد
شــرایط اســت همچنین متقاضیان حین
تحصیل میتوانند از این شــرایط بهره مند
شوند .وی درباره معافیت فرزندان ایثارگر
بعد از تاریــخ مذکور گفت :بعــد از تاریخ
مذکور ،معافیت ســربازی به ازای ســابقه
ایثارگری  ۲۸و  ۲۹ماه والدین اجرا نمیشود
و مشموالن تنها میتوانند براساس ماده ۴۵
قانون خدمت وظیفه عمومی از معافیت بر
مبنای  ۳۰ماه سابقه رزمندگی ۲۵ ،درصد
جانبازی ۲۴ ،ماه آزادگی بهرهمند شوند.

هشدار

مصرف قلیان
و تاثیر آن بر کودکان
یک متخصص طــب ایرانی-اســامی در
خصوص عواقب استفاده کودکان از قلیان
میگوید :بدن کودکان ضعیف است و هنوز
سیستم دفاعی آن به خوبی شکل نگرفته از
این رو بیشترین آســیب را با مصرف قلیان
میبینند .سید حسین طاوسی ،از بین رفتن
توانایی جنسی و جسمی کودکان با مصرف
قلیان و تاثیر آن در بزرگسالی را از مهمترین
عوارض مصرف قلیــان در کودکی میداند
و ادامه میدهــد :این امــر میتواند برای
فرزندآوری در آینده مشکل ساز شود؛ از این
رو وضعیت مصــرف قلیانهای میوهای در
اصفهان میتواند در جمعیت آینده این شهر
تاثیرات مخربی داشته باشد .این متخصص
تصریح میکند :تنباکوهای ســنتی که در
گذشته استفاده میشد بعضا جنبه درمانی
نیز داشــت؛ اما تنباکوهای میوهای که در
بازار موجود اســت اثرات مخربی روی ریه
دارد و به شدت سرطانزاســت ،البته این
بدان معنا نیســت که تنباکوی ســنتی بد
نیست بلکه ضررهای زیادی دارد؛ اما کمتر
از تنباکوی صنعتی و میوهای اســت .زهره
بدیعی ،فوق تخصص نوزادان نیز اختالل در
خواب ،مرگ ناگهانی ،آسم ،عفونت تنفسی،
عفونت گوش میانی ،حساســیت پوستی،
دل درد و  ...را از اثــرات مصــرف قلیان در
حضور کودکان و نوزادان میداند و میگوید:
عفونت تنفسی برونشیت ناشی از استنشاق
دود قلیان نیز در ســنین باالتر در کودکان
شایع اســت .وی ادامه میدهد :همچنین
کودکانی که مادرانشان ســیگار یا قلیان
مصرف میکنند ،معموال قد کوتاهی دارند و
توانایی خواندن ،هجی کردن کلمات و توجه
و تمرکز در آنها ضعیف است .بیش فعالی و
چاقی نیز در کودکانی که مادران سیگاری
یا قلیانی دارند ،گزارش شده است.این فوق
تخصص نوزادان اضافه میکند :همچنین در
برخی حیوانات آزمایشگاهی مشاهده شده
قرار گرفتن در معرض دود ســیگار و قلیان
احتمال ابتال به سرطان و بیماریهای قلبی
و عروقی را افزایش میدهد ،نتایج تحقیقات
نشــان میدهد افرادی که در کودکیشان
در معرض دود سیگار بودند احتمال اعتیاد
به سیگار در آنها شــیوع زیادی دارد و این
عارضهها در مورد قلیان به مراتب شدیدتر
است.

فوتبال جهان
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رکوردی خاص
برای «لواندوفسکی»
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مهاجم لهســتانی بایرن مونیخ برای پنجمین
فصل پیاپی توانســت گل افتتاحیه بوندسلیگا
را به ثمر برســاند .فصل
جدیــد رقابتهای
بوندســلیگا آغاز
شــد و در دیــدار
افتتاحیــه ،بایرن
مونیــخ بــه مصاف
هرتابرلیــن رفــت.
بایرن در شــبی که روبرت لواندوفســکی دبل
کرد با تســاوی  ۲بر  ۲برابر هرتابرلین متوقف
شــد تا در گام نخســت دو امتیاز خانگی را از
دست بدهد .گل نخســت این دیدار را که گل
افتتاحیه بوندسلیگا در فصل جدید بود ،روبرت
لواندوفسکی به ثمر رساند .این مهاجم لهستانی
برای پنجمین فصل پیاپی است که موفق به زدن
گل نخست فصل بوندسلیگا میشود که این یک
رکورد در تاریخ این رقابتها به شــمار میآید.
پیش از این اشتفان کیسلینگ از بایر لورکوزن
و کالسیان هونتالر از شالکه با زدن چهار بار گل
افتتاحیه فصل ،رکورددار بودند که لواندوفسکی
توانست این رکورد را به نام خود ثبت کند.

بارسلونا رسما جدایی
«کوتینیو» را تایید کرد
در هفتههای اخیر اخبار حاکــی از آن بود که
موقعیت مانــدن فیلیپ کوتینیو در بارســلونا
فراهــم نیســت و حاال
تنهــا یک ســال و
نیم پس از انتقال
گرا نقیمت 160
میلیــون یورویی
این هافبک برزیلی
از لیورپول به نوکمپ،
وی در آستانه جدایی از بارسا قرار گرفته است و
بایرن مونیخ مقصد بعدی وی خواهد بود .گیلرمو
آمور ،یکی از اعضای کادر مدیریتی بارسلونا در
این رابطه گفت :میتوانــم تایید کنم که توافق
برای انتقال قرضی فیلیپ کوتینیو به بارســلونا
انجام شده اســت.فیلیپ کوتینیو به تیمهایی
چون منچســتر یونایتد و تاتنهام نیز پیشنهاد
شــده بود؛ اما در نهایت انتقال وی به لیگ برتر
منتفی شد و حاال بایرن مونیخ برای خرید این
ستاره خالق برزیلی به توافق رسیده است.

در حاشیه

یاد مزدک روی آنتن زنده!
نخســتین بازی بارســلونا در اللیگای اســپانیا
برابر اتلتیک بیلبائو با گــزارش جواد خیابانی از
صداوسیما پخش شد .تک گل بیلبائو را آدوریز،
مهاجم زهردار اســپانیایی در دقیقه  ۸۹به ثمر
رساند که هیجان گزارشــگر بازی را برانگیخت.
جواد خیابانی که سعی میکرد با شور و شوق گل
را توصیف کند ،گفت« :به قول مزدک یه سوپرگل
بود!» مزدک میرزایی به تازگی به شــبکه ایران
اینترنشنال پیوسته است.

تنور لیگ روشن می شود؛

رقابت تنگاتنگ اصفهان و تهران بر سر کسب جام
سمیهمصور
نوزدهمین دوره رقابــت های لیگ برتــر فوتبال
کشور باالخره پس از کش و قوس های فراوان روز
پنجشنبه هفته جاری با دیدار پرسپولیس تهران و
پارس جنوبی جم آغاز می شود تا بار دیگر هیجان
حاکم بر مستطیل سبز کشور را فرا بگیرد؛ هیجانی
که این فصل به دلیل رقابت چند تیم مدعی برای
کسب عنوان قهرمانی دیدنی تر از سال های گذشته
خواهد بــود .در این دوره از رقابت هــا برای اولین
بار دو تیم پارس جنوبی جم و شــاهین شهرداری
بوشهر از استان بوشــهر حضور دارند تا این استان
نیز به جمع اســتان های دو تیمی در ســطح اول
فوتبال کشور بپیوندد .استان تهران همچون روال
سال های پیشــین با حضور چهار تیم پرسپولیس،
اســتقالل ،ســایپا و پیکان رکوردار بیشترین تیم
شــرکت کننده در رقابت های لیگ برتر اســت و
بعد از آن استان خوزستان با حضور تیم های نفت
مسجد ســلیمان ،فوالد خوزســتان و صنعت نفت
آبادان و استان های اصفهان ،بوشــهرو تبریز با دو
تیم قرار گرفته اند .اســتان های کرمان ،مازندران
و خراســان رضوی نیز با یک تیم حضور دارند .در

اینتر به دنبال جذب «سانچس»
باشــگاه اینتر پس از ناکامــی در جذب ادین
ژکو،برای به خدمت گرفتن مهاجم شــیلیایی
منچســتر یو نا یتد
تــاش مــی کند.
باشــگاه اینتر از
ابتــدای فصــل
نقلو ا نتقــا ال ت
تابســتانی گفتــه
میشــد بــه دنبال
به خدمت گرفتــن ادین ژکو  33ســاله از رم
بود؛ اما این مهاجــم بوســنیایی در نهایت با
تمدید دو ســاله قراردادش ،خود را تا ســال
 2022به جالوروسی متعهد کرد تا اینتریها در
جذب این بازیکن ناکام بمانند .سایت شخصی
«جانلوکا دیمارتزیو» ،خبرنگار سرشــناس
ایتالیایی گزارش داد اینتر پس از ناکامی در به
خدمت گرفتن ژکو ،اکنون گزینههای دیگری
را برای تقویت خط حمله خود در نظر دارد که
یکی از آنها الکسیس سانچس است .آنها در این
تابستان موفق شدند در ازای  75میلیون یورو
روملو لوکاکو را از منچستریونایتد جذب کنند.

 4دغدغه اصلی «کمالوند» برای دیدار با پرسپولیس
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تیم پارس جنوبی جم در نخســتین بازی خود در لیگ برتر نوزدهم روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران
میهمان پرسپولیس است .به همین خاطر فراز کمالوند ،سرمربی پارسیها تمرینات ویژهای را برای مسابقه
حساس این هفته برای شاگردانش در نظر گرفته تا بتواند آنها را با آمادگی کامل به میدان بفرستد .در چنین
شــرایطی اما مصدومیت  4بازیکن پارس جنوبی به دغدغه اصلی کادرفنی این تیم تبدیل شده است .محمد
ابراهیمی ،حامد پاکدل ،مهدی ترکمان و وحید خشتان  4بازیکن پارس جنوبی هستند که با مصدومیت دست
و پنجه نرم میکنند .کادرپزشکی پارس جنوبی در تالش اســت تا این بازیکنان را به دیدار با پرسپولیس در
هفته اول لیگ برتر برســاند و فراز کمالوند نیز همانطور که در مصاحبه چند روز قبل خود گفته بود ،امیدوار
است بتواند از حداقل دو نفر از آنها در دیدار حساس افتتاحیه لیگ استفاده کند.

شاگردان علیرضا منصوریان در هفته اول لیگ نوزدهم میزبان ســایپا خواهند بود .مسابقهای که یادآور
خاطراتی جنجالی از جمله باخت برابر نارنجی پوشــان و اخراج علی دایی بود .در این بین باید ذوبآهن
را تنها تیمی بدانیم که آمادگی کامل برای حضور در لیگ برتر را دارد .اکثر تیمهای لیگ برتری در ابتدا
به چهار یا پنج هفته احتیاج دارند تا بدن بازیکنان رها شده و به نوعی از فشار بدنسازی خارج شوند؛ اما
ذوبیها با هشت دیدار تدارکاتی به مصاف االتحاد رفتند و در این بین دو بازی سنگین با نماینده عربستان
برگزار کردند تا آماده حضور پر قدرت در لیگ نوزدهم شوند .همچنین با تصمیم علیرضا منصوریان ،در
این یک هفته باقی مانده تا مسابقه تمرینات تاکتیکی ذوبآهن بیشتر بر منطقه دفاعی معطوف میشود
تا نقاط ضعف آنها که در بازی با االتحاد نمود بیشتری داشت برطرف شده و مقابل سایپا مشکل ساز نشود.

نورافکن و امید ابراهیمی
سپاهانی میشوند؟

تیم فوتبال سپاهان اصفهان که با وجود نزدیک شدن به زمان
شروع لیگ برتر نوزدهم هنوز به فعالیت خود در نقلوانتقاالت
پایان نداده ،این روزها مذاکراتی را بــا امید ابراهیمی و امید
نورافکن داشته تا در صورت توافق نهایی آنها را جذب کند .در

این میان این احتمال وجود دارد که تیم سپاهان هر دوی این
بازیکنان را جذب کند .نورافکن سهمیه زیر  ۲۳سال محسوب
میشــود و از این رو جایی در فهرست بزرگساالن این تیم پر
نمیکند.
ابراهیمی هم در صورت توافق میتواند شاگرد قلعهنویی شود.
نکته مهم اینجاســت که طبق اعالم سرمربی تیم سپاهان به
مسئوالن باشگاه ،او به هردوی این بازیکنان نیاز دارد .مذاکرات

رییس هیئت والیبال استان اصفهان:

پدیده جوان فرانسوی
در راه بایرن مونیخ
بایرن مونیخ تایید کرد که میکائل کویسانس،
پدیده جوان فرانسوی بوروسیا مونشنگالدباخ
و عضو تیم ملی جوانان
فرانسه به زودی به
این تیــم ملحق
خواهد شــد تا به
خــط میانی غول
باواریایــی اضافــه
شود .کویسانس 20
ســاله از زمانی که در ســال  2017از باشگاه
نانسی در کشورش فرانسه به مونشن گالدباخ
پیوست ،در این باشگاه آلمانی خوش درخشیده
و نامش را به عنوان یکــی از پدیدههای جوان
بوندسلیگا مطرح کرده اســت .حسن صالح
حمیدزیچ ،مدیر ورزشــی بایــرن خبر انتقال
کویسانس به بایرن را تایید کرد و گفت :میکائل
توان باالیی در بازی کردن فوتبال مالکانه دارد.
او تکنیک فوقالعاده و پــای چپ قدرتمندی
دارد و روحیهاش عالی است.

این میان تیمهای تهرانی پرسپولیس و استقالل و
هم چنین تیم های اصفهان سپاهان و ذوب آهن را
می توان از مدعیان جدی کسب عنوان قهرمانی در
این دوره از رقابت ها دانست .البته نباید از کنار تیم
های چون تراکتورسازی تبریز ،پدیده شهر خودرو و
فوالد خوزستان به راحتی عبور کرد .در این گزارش
نگاهی خواهیم داشــت به مدعیان اصلی قهرمانی
فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال:
سپاهان
حضور مربی با تجربه ای هم چــون امیر قلعه نویی
روی نیمکت زرد پوشــان اصفهانی و به کارگیری
تعدادی از ســتاره های لیگ برتری ،شــانس تیم
ســپاهان را برای قهرمانی در رقابت های این فصل
بیشتر از ســایر تیم ها کرده است.سخت میتوان
تصور کرد هیچ تیم دیگری غیر از ســپاهان بتواند
قهرمانی لیگ برتر را از پرســپولیس بگیرد .فصل
قبل قلعهنویی و شــاگردانش نمایش عالی داشتند
و توانســتند نســبت به فصل قبلتر ،پیشــرفت
محسوسی داشته باشند.
استقالل تهران
تیم اســتقالل تهران که رقابت هــای فصل پیش
را با قرار گیری در رتبه ســوم جدول رده بندی به

پایان رسانده بود در این دوره با به کارگیری آندره
اســتراماچونی در قالب یک تیم مدعی پا به میدان
رقابت ها می گذارد .استراماچونی ترکیب استقالل
را به شکل ایدهآلی برای شروع لیگ نوزدهم که هنوز
تاریخ مشــخصی ندارد ،فراهم کرده است .او در هر
پست ،دو بازیکن مدعی در اختیار دارد و آنها با توجه
به شرایط سنی و تجربهای که دارند ،میتوانند برای
این مربی مفید باشند.
پرسپولیس تهران
قهرمان ســه دوره گذشــته رقابت های لیگ برتر
فوتبال کشــور بدون شــک یکی از مدعیان جدی
قهرمانی است هر چند با تغییراتی که روی نیمکت
این تیم لحاظ شده ،سرخ پوشان تهرانی کار سختی
برای دفــاع از عنــوان قهرمانی دارنــد .کالدرون
آرژانتینی از زمانی که هدایت تیم پرســپولیس را
بر عهده گرفته تالش کرده تا با سیســتم متفاوتی
تیمش را در این دوره از رقابت ها به میدان بفرستد.
با توجه به دیدارهای تدارکاتی این تیم باید منتظر
نمایش جدیدی از سرخ پوشان در این فصل باشیم.
ذوب آهن
تیم ذوب آهن را هم باید جزو مدعیان صدرنشینی
در این دوره از رقابت های لیگ برتر دانست .تیمی

که با علیرضا منصوریان بــه دنبال جبران حذف از
رقابت های آسیایی اســت و با بازگشت خلتعبری
و سربازها امید زیادی به درخشش در فصل جدید
دارد .سبزپوشــان اصفهانی در دو دوره گذشــته
رقابت های لیگ شروع خوبی نداشته اند .شاگردان
منصوریــان در اولین بــازی به مصاف تیم ســایپا
میروند.
تراکتور سازی
تراکتور در چند فصل اخیــر بازیهای خوبی ارائه
داده و در جمع مدعیان قهرمانی قرار گرفته است.
فصل قبل چند بازی متوســط و چند بازیخیلی بد
و ...باعث شــد آرزوهای خیل طرفدارانش برآورده
نشود .حتی باورش هم ســخت بود جان توشاک،
مربی که با رئال مادرید قهرمان اروپا شده ،در همان
ابتدای فصل ،کنار گذاشته شود و حتی جورج لیکنز
بلژیکی هم ناکام بماند« .پرشورها» در این فصل با
آمدن مصطفی دنیزلی ،یکی از شانس های قهرمانی
محســوب میشــوند .تراکتورمانند فصل قبل در
نقل و انتقاالت بیکار نبود .این فصل ،محمدرشــید
مظاهری ،رضا میرشــکاری ،محمدرضا خانزاده و...
را به خدمــت گرفته تا قدرت مضاعفــی به تمامی
خطوطش ببخشد.

هواداران سپاهان از تیم والیبال مثل تیم فوتبال این
باشگاه حمایت کنند
رییس هیئت والیبال استان اصفهان با بیان اینکه عوامل بسیاری موجب صعود تیم والیبال سپاهان به
لیگ برتر شد ،اظهار کرد :مهمترین عامل پیشرفت سپاهان و صعود مقتدرانه این تیم اصفهانی به لیگ
برتر والیبال ایران این است که همه اعضای کادر فنی ،سرمربی و بازیکنان تمام تالش و غیرت خود را
روی پیشرفت این تیم گذاشتند و با انگیزه بســیار باال راه موفقیت را ادامه دادند .تیمور باجول افزود:
اگر حمایت باشگاه ســپاهان از تیم والیبال به همین روند ادامه پیدا کند یا حتی بیشتر شود ،والیبال
ســپاهان در آینده به یکی از قدرتهای والیبال ایران تبدیل خواهد شــد و حرف بیشتری در مقابل
حریفان خواهد داشت .رییس هیئت والیبال استان اصفهان ادامه داد :با توجه به اعضای جدید کادر
فنی و انتخاب بازیکنان قابل قبول توسط سرمربی جدید سپاهان برای رویارویی با تیمهای قدرتمند
لیگ برتر والیبال و پشتیبانی جدی و تحسین برانگیز مهندس عظیمیان از تیمهای سپاهان ،امیدوار
هستیم که تیم والیبال تازه لیگ برتری شده سپاهان بتواند عملکرد قابل قبولی داشته باشد و جایگاه
خود را در جدول رقابتها روز به روز بهتر کند .وی اضافه کرد :از هواداران پرشور و با تعصب سپاهان که
در همه شرایط مشوق تیمهای سپاهان بودهاند ،تشکر میکنم .امیدوار هستم که هواداران همانطور
که از تیم فوتبال سپاهان حمایت و پشتیبانی میکنند از این تیم والیبال پشتیبانی الزم را انجام دهند
و نام سپاهان را به کل ایران گوشزد کنند؛ حمایت و توجه هواداران به این تیم میتواند روحیه الزم را
به بازیکنان بدهد و باعث بهبود ساختار کل تیم شود .رییس هیئت والیبال استان اصفهان تصریح کرد:
باشگاه سپاهان میتواند با استعدادیابی و پرورش بازیکنان جوان و حتی نوجوان همانند تیم فوتبال
خود پایههای تیم والیبال را مستحکم کند و حتی باعث رشد والیبال ایران شود .این عمل را باشگاههای
زیادی انجام دادهاند و نتیجه هم گرفتهاند.
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برای جذب این دو بازیکن فعال مراحل اولیه خود را طی میکند.
پیوستن ابراهیمی به سپاهان منوط به این است که این بازیکن
بخواهد به فوتبال ایران برگردد .همچنین کلید انتقال نورافکن
به سپاهان هم دست باشگاه شارلواست و آنها باید رضایتنامه
این بازیکن را صادر کنند .ســپاهان رسما برای جذب این دو
بازیکن اقدام کــرده و باید منتظر ماند و دیــد در نهایت چه
اتفاقاتی رخ میدهد.

اینستاگردی

پست کنایه آمیز «مهدی طارمی» در اینستاگرام

مهدی طارمی ،بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس تهران پست جدید و کنایه آمیزی در
اینستاگرام خود منتشر کرد .طارمی در این پست نوشت :من به خاطر چیزی که دنیا در مورد
من میاندیشد زندگی نمیکنم ،بلکه به خاطر چیزی که خودم در مورد خودم میاندیشم
زندگی میکنم!
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نصیرزاده ،دوباره مدیرعامل
ماشینسازی شد
حدود دو ماه پیش بود که هوشــنگ نصیرزاده
از مدیرعاملی باشــگاه ماشــین ســازی تبریز
اســتعفا کرد و بعد از قبول این استعفا جمشید
خطیبی مدیریت این باشــگاه را برعهده گرفت.
با گذشت مدتی خطیبی چند روز قبل در محل
تمرین ماشین سازی دچار حمله قلبی شده و به
بیمارستان منتقل شــد .به همین خاطر او دیگر
قادر به انجام فعالیتهای مدیریتی توام بافوتبال
نیســت و به همین خاطر مالکان باشگاه ماشین
سازی هوشنگ نصیرزاده را به سمت قبلی خود
برگرداندند .بر این اساس هوشنگ نصیرزاده که
از ماشین سازی جدا شده بود ،بار دیگر به تبریز
برگشــته و امور مدیریتی این باشگاه را برعهده
گرفته اســت .گفتنی است؛ جمشــید خطیبی
طبق نظر پزشــکان باید دو ماه تحت نظر باشد
و به همین خاطر قادر به بازگشــت به مدیریت
باشگاه نیست.

منهای فوتبال

باکتری ،باعث لغو مسابقات
پاراسهگانه ژاپن شد
ســطح باالی باکتری  E.coliباعث شد تا کمیته
ســازماندهی بازیهای  2020توکیو روز شــنبه

مسابقات کاپ جهانی پاراسهگانه را لغو کند .ترس از
سالمتی آخرین مشکلی است که میتواند بازیهای
سال آینده را به دلیل افزایش دما با چالش جدی
روبهرو کند .پیش از این قرار بود مسابقات جهانی
پاراســهگانه به دلیل افزایش گرمــا زودتر برگزار
شود .کمیته سازماندهی بازیهای  2020توکیو
اعالم کرد با تست کیفیت آب اودایبا مارین پارک،
باکتریهای پیدا شــده بیش از حد مجاز است که
همین باعث شد تا مسابقات شنای سهگانه لغو شود.
بیشتر انواع باکتریهای  E.coliبی ضرر هستند یا
باعث اسهال نسبتا جزئی میشوند؛ اما موارد بیشتر
میتوانند باعث شکم درد شــدید ،اسهال خونی
و استفراغ شــوند و در بعضی موارد منجر به نوعی
نارسایی کلیه میشوند.

نقش جهان؛ قهرمان مسابقات
دکوکاپ
تیم چــوگان نقش جهان نیــروی زمینی ارتش
جمهوری اسالمی در رقابتهای جام دکوکاپ با
برتری مقابل تیم کاسپین باشگاه شهدا به مقام
قهرمانی رسید .این رقابتها با سطح هندیکاپ ۲
تا  ،۶از  ۲۵مرداد ماه در زمین چوگان شهدا آغاز
شــد و تیم نقش جهان پس از انجام چهار چوکه
 ۷دقیقهای با نتیجه  ۷بر  ۳برابر تیم کاسپین به
برتری رســید و جام قهرمانی را از آن خود کرد.
نفرات تیم نقش جهان بهنام اشراق ،امیرحسین
حسینی ،محمدرضا بهبودی و امیررضابهبودی
صاحب گوی و میدان بودنــد .همچنین در تیم
کاســپین پامپا و دیویــد (هــردو از آرژانتین)،
مهــدی نایبی و امیــر مقصودی بــازی کردند.
عالوه براین در دیــدار ردهبندی نیــز تیمهای
پاســارگاد و قصرفیروزه به مصاف هم رفتند که
در نهایت تیم پاسارگاد پس از انجام چهار چوکه
با نتیجه  ۸بر  ۳به برتری رسید و عنوان سوم این
مسابقات را کســب کرد .عبدا ...صبری ،مهدی
پورسعادتی ،امیرعلی ذوالفقاری و رضا بهبودی
نیز برای تیم پاسارگاد بازی کردند .برگزاری آیین
شاهنامهخوانی و اجرای دف و سورنا که پس از به
ثمر رسیدن هر گل نواخته میشد ،از نکات جالب
توجه این دیدارها بود.
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با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار می شود؛

چهره ها

برگزاری دومین نشست مجمع شهرداران کالنشهرها

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان:

دومین نشست مجمع شهرداران کالنشــهرهای ایران با حضور
معاون اول رییس جمهور روز دوشنبه  28مرداد(فردا) برگزار می
شود .این برنامه همزمان با یکصدو دومین نشست مجمع شهرداران
کالنشهرهای ایران در تهران و به منظور تبادل نظر درباره مسائل
جاری کالنشهرها ،برگزار میشود .کمال مرادی ،دبیر کل مجمع
شهرداران با اشاره به محوریت های نشست شــهرداران با معاون

اصفهان در برگزاری
مراسمهای مذهبی زبانزد است
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان در برنامهای
که به منظور ساماندهی و خدماترسانی مطلوب
به هیئات مذهبــی و شــهروندان در کتابخانه
مرکزی شــهرداری اصفهان برگزار شــد ،اظهار
کرد :فعالیتهــا و هماهنگیهــای هیئتهای
مذهبی نقش بســزایی در برگزاری مراســمها،
راهپیماییها و به ثمر نشــاندن انقالب اسالمی
داشته اســت و ما افتخار میکنیم که به عنوان
یک شــهروند در خدمت هیئتهــای مذهبی
هستیم .حســین کارگر افزود :شهرداری منطقه
سه هماهنگی الزم را با هیئتهای مذهبی برای
برگزاری مراسمها در مســاجد ،محالت و تکایا
دارد و برگزاری مراســم اربعین حسینی که در
اصفهان برگزار میشــود با هیئتهای مذهبی
است .مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره
به همکاری هیئتهای مذهبی در زمان برگزاری
مراسم مذهبی ،خاطرنشان کرد :شهر اصفهان در
برگزاری مراسمهای مذهبی و حفظ نظافت شهر
در زمان برگزاری این مراسم زبانزد است و رعایت
نظافت شهری را در زمان برگزاری مراسم مدیون
همکاری هیئتهــای مذهبی هســتیم .کارگر
تصریح کرد :هیئتهای مذهبی نقش موثری در
زمینه نظافت در محالت ،مساجد ،هیئتها و تکایا
دارند تا شهرداری وظایف خود را به بهترین نحو
انجام دهد .وی اظهار کرد :بیشترین هیئتهای
مذهبی شــهر اصفهان در منطقه سه شهرداری
که بخش مرکزی شهر است قرار دارد و چنانچه
همکاری الزم برای نظافت و خدماترسانی انجام
نمیشــد ،همکاران ما در واحد خدمات شهری
شهرداری اصفهان و در زمان برگزاری مراسم با
مشکل مواجه میشدند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری:

خودروهای برقی در چهارباغ
به حرکت در می آیند
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
گفت :با توجه به پیاده راه ســازی محور چهارباغ
عباسی و فرهنگسازی برای استفاده از دوچرخه
و خودروهای برقی جهت کاهــش آلودگی هوا،
مســیر ویژه برای این وســایل نقلیه پاک ایجاد
میشــود .علیرضا صلواتی با بیان اینکه طراحی
این مســیر در حال انجام اســت ،اظهار داشت:
راهاندازی مســیر ویژه دوچرخــه و خودروهای
برقی در چهارباغ باعث ساماندهی و نظم بیشتر
جهت تردد آنها و تامین رفاه و آســایش بیشتر
مردم و گردشگران میشود .صلواتی همچنین با
اشاره به ممنوعیت ورود خودرو به محور چهارباغ
عباسی ،تصریح کرد :با این وجود هنوز شاهد تردد
تعداد محدود خودروی متعلق به ساکنان محل و
همچنین کسبه برای باراندازی و بارگیری هستیم
که برای رفع این مشــکل مقرر شــد بازه زمانی
مشــخصی برای کارهای مربوط به بار واحدهای
صنفی از ساعت هشــت و نیم تا  ۱۰و نیم صبح و
 ۲۳و  ۳۰دقیقه تا  ۶صبح مشــخص شود .وی با
بیان اینکه آیین نامه مربوطه با همکاری کســبه
محل و اصناف در حال تدوین است ،اضافه کرد:
با توجه بــه ممنوعیت ورود موتور ســیکلت به
چهارباغ عباسی نیز در حال اتخاذ تمهیداتی برای
ساماندهی این موضوع هســتیم .معاون حمل و
نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت :پارکینگ
طالقانی و مکانهایــی در طرفین چهارباغ برای
پارک موتورسیکلت در نظر گرفته شده است ،اما
هنوز شاهد تردد برخی موتورسیکلتها از مبادی
دیگری هستیم که مشکالتی را ایجاد میکند.

اول رییس جمهور اظهار کرد :بررسی نتایج اقدامات دستگاهها در
خصوص تصمیمات جلسه پیشــین ،بررسی موانع اجرایی توسعه
زیرساختهای توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری ،راهکارها،
پیشنهادات ،بررسی مشکالت تامین منابع درآمدی شهرداری ها
از مهمترین محورهای این نشســت خواهد بود .دبیر کل مجمع
شهرداران آسیب شناســی رویکردهای مدیریتی در تامین منابع

درآمدی شــهرداریها ،تکالیف دولت در قوانیــن جاری و بودجه
ساالنه کل کشور ،سهم شهرداری از قانون مالیات برارزش افزوده،
مطالبات شهرداری ها از دستگاهها و ســازمانهای دولتی ،موانع
اجرایی برخی از تبصره های قانون بودجه ســاالنه کل کشور را از
مهمترین دغدغه های شهرداری های کالنشهرها در تامین منابع
مالی در گفت وگو با معاون اول رییس جمهور عنوان کرد.

وقتی ویژه برنامه « خبر بزرگ» با استقبال پرشور شهروندان اصفهانی همراه می شود؛

گزارشی از یک شب به یاد ماندنی

نرگس طلوعی
کمتر از دو روز دیگر تا عید والیت باقی مانده و شــهر
حال و هوای غدیر به خود گرفته است .برای حضور در
ویژه برنامه «خبر بزرگ» که به مناسبت همین ایام از
سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری
اصفهان تدارک دیده شده ،راهی باغ فدک می شوم.
جمعیت کثیری از شهروندان برای حضور در این جشن
خود را به این باغ رسانده اند .طراحی های متفاوت و
المان هایی خاص ،نورپردازی های زیبا پیشــاپیش
بیانگر برگزاری برنامه متفاوتی اســت که اجرای آن
به یکی از مجریان جوان و پر ســرو صدای تلویزیون
سپرده شده است .این برنامه که از بخش های متفاوتی
همچون نقاشی شن ،اجرای آیتمهای نمایشی والدت،
غدیر ،ظهور و همچنین اجرای موســیقی دف نوازان
تشکیل شده شور و نشاط خاصی را در میان شهروندان
به وجود آورده اســت«.حمید حیدری» شــهروند
میانســالی که به همراه نوه هایش در این ویژه برنامه
حاضر شده ،برگزاری چنین جشــن هایی را مثبت
ارزیابی کرده و میگوید :شادی و تفریح الزمه زندگی
است .لحظه های شادی را در این یکی دو ساعته پشت
سرگذاشته ام .برگزاری چنین برنامه هایی باعث می
شود که خانواده ها در کنار یکدیگر جمع شده و از بودن
در کنار هم لذت ببرند ،آن هم در روزهایی که منتهی
به جشن عید غدیر است .مرضیه عبداللهی خودش را
یکی از شهروندان پروپا قرص برنامه های شهرداری
معرفی کرده و میگوید :روزهای بلند و گرم تابستان

فرصت مغتنمی است تا شــادی را به همراه فرزندان
تجربه کنم و خدا را شکر سازمان فرهنگی شهرداری
در ســال جاری برنامه های متعددی را ترتیب داده،
برنامه هایی که اوقات خوشی را برای ما فراهم ساخته
است.وی ادامه می دهد :از طریق بنرهایی که در سطح
شهر زده شــده بود متوجه این برنامه شدم و امشب

شب دومی اســت که به همراه خانواده در این جشن
حاضر شده ایم ،جشن خیلی خوب و متفاوتی است.
مینا ایزدی نیز درباره این برنامه می گوید« :چند روز
پیش بود که در صفحه اینستاگرامی یکی از مداحان
کشور ســوالی را دیدم با این مضمون که «شما برای
بزرگداشت عید غدیر چه کاری انجام می دهید؟» با

عضو شورای شهر:

باید نگاه ما نسبت به ارتباطات خواهرخواندگی اصالح شود

رییس کمیسیون اقتصادی ،حقوقی و گردشگری
شورای شهر اصفهان که به همراه شهردار اصفهان
در بیســتمین ســالگرد خواهرخواندگی دو شهر
اصفهان و ســن پترزبورگ به روســیه سفر کرده
بود ،از توســعه همکاریهای خواهرخوانده های

اصفهان در مسیر واقعی شــدن خبر داد و برپیوند
اصفهان و ریازان در سال  ۲۰۲۰تاکید کرد .نصیر
ملت ،با اشاره به اینکه متاسفانه با وجود ارتباط با
 ۱۳شهر به عنوان خواهرخوانده نه تعریف درستی
از خواهرخواندگی داشــته و نه برداشــت و اقدام
متناســب با ظرفیت های خواهرخواندگی انجام
داده ایم ،اظهار کرد :در شرایطی که ما باید از همه
ابزارهای موجود برای رشــد و توســعه اقتصادی
شــهر بهره ببریم و ارتباطــات خواهرخواندگی

آگهی مزایده

نوبت اول

به عنوان یک ابــزار ویژه برای تحقــق این هدف
استفاده شود ،الزم است نگاه ما نسبت به ارتباطات
خواهرخواندگــی اصالح شــود .وی ادامه داد :در
همین راستا باید بر اساس یک برنامه ریزی درست
تالش کنیم برداشتهای متناسب با شهر و ظرفیت
خواهرخواندهها را داشته باشیم .یکی از
این شهرها که ظرفیت فوق العادهای
دارد و میتواند کمک ویژهای به رشد در
این زمینه داشته باشد ،سن پترزبورگ،
به عنوان دومین شــهر بزرگ روسیه
است .رییس کمیسیون امور اقتصادی
و گردشگری شورای شــهر اصفهان
افزود :سن پترزبورگ در ابعاد مختلف
با جمعیت پنج میلیونی خود شهری
پرظرفیت بوده که ساالنه پذیرای حدود  ۸.۵میلیون
گردشگر اســت و در واقع بیش از یک و نیم برابر
جمعیت خود ،گردشگر دارد .وی با اشاره به اینکه
بخشی از گردشگران سن پترزبورگ عالقه مندان
به بازدید از آثار تاریخی هستند و این ظرفیت مشابه
در اصفهان وجود دارد ،گفت :باید امکان برقراری
ارتباط منطقی و معرفــی ظرفیتهای اصفهان به
گردشــگرانی که در ســن پترزبورگ حضور پیدا
میکنند ،زمینهسازی شود.

توجه به این که ما بچه دار هستیم و آموزش موضوع
غدیر به کودکان نیز در روایات اسالمی سفارش شده
اســت ،تصمیم گرفتم که تا با آموزش واقعه غدیر به
فرزندانم ،کار کوچکی در بزرگداشــت این عید انجام
دهم .داشــتم فکر می کردم که چه کاری باید انجام
دهم که خواهرم برگزاری ایــن برنامه که به معرفی
تاریخ عید غدیر خم می پرداخت را به من اطالع داد و
حاال به همراه خانواده ام در این برنامه حاضر شده ایم و
انصافا که شــهرداری برنامه خوبــی را در این ارتباط
ترتیب داده است».
تاثیرات مثبت برنامه های فرهنگی بر بنیاد
خانواده
ویژه برنامه ترکیبی عید غدیر ،یکــی از ده ها برنامه
متنوع شــهرداری اصفهان برای بزرگداشت عید ا...
اکبر بود که در روزهای  25 ،24و  26مرداد ماه در باغ
فدک برگزار شد و استقبال پرشور شهروندان اصفهانی
را به دنبال داشت.معاون اجتماعی سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در حاشیه این
برنامه با بیان اینکه خبر بزرگ ،بخشــی از تاریخ غنی
اسالم را به نمایش گذاشت می گوید :برگزاری چنین
برنامه هایی تاثیرات فرهنگی زیادی روی خانواده ها
دارد و این برنامه ها می تواند در تحکیم بنیاد خانواده
موثر باشد.مرتضی رشیدی می افزاید :برگزاری چنین
برنامه هایی می تواند بســتری معنوی و مفرح برای
تماشــای اعضای خانواده با یکدیگر ایجاد کند و هم
چنین اجرای این نوع نمایش ها در آموزش مســائل
دینی برای کودکان و نوجوانان اثر بخش خواهد بود.

شهردار اصفهان در اجالس شهرهای تاریخی جهان عنوان کرد:

اصفهان ،فرهنگنامه ای از هنر و معماری قلمداد می شود

شهردار اصفهان در اجالس شهرهای تاریخی جهان
در شهر ریازان روسیه ،با اشاره به اینکه اصفهان به
عنوان یکی از کالنشــهرهای مهم ایران در مرکز
واقع شــده و مقصدی جذاب برای گردشــگران
داخلی و بین المللی اســت که صدها اثر تاریخی
باشکوه و ثبت شــده به عنوان میراث
فرهنگی دارد ،اظهار کرد :برخی از این
آثار مانند میدان نقش جهان ،به عنوان
میراث جهانی ثبت شده است .قدرتا...
نوروزی ادامه داد :اصفهان فرهنگ نامه
ای از هنر و معماری قلمداد می شود.
پیروان ادیان گوناگــون با صلح و رفاه
در شهر زندگی می کنند .مسلمانان،
مسیحیان ،یهودیان ،زرتشتیان ،همه
در فضایی آرام و صمیمانه کنار هم هستند و یکی
از عجایب جهان را خلق کردهاند .شهردار اصفهان
تصریح کرد :بیشتر صنایع سنگین و نیمه سنگین
نظیر مجتمع های فوالد ،پتروشــیمی ،نساجی و
پاالیشــگاه و نیروگاه ها و هزاران صنایع سبک در
اطراف شهر مستقر هستند .وی با اشاره به اینکه در
کنش متعامل و مهربانانه انسان و طبیعت شهرهای
تاریخی در فرآیند رشد مدنی تحقق یافتهاند و در
مســیر تالش برای انطباق آشتی جویانه با زیست

بوم ،روابطی از ارزش های مشــترک اجتماعی را
صورت بندی کرده اند ،تصریح کــرد :این ارزش
ها عرصه بروز سه شــاخص زیست پذیری ،انسان
محوری و معناگرایی در شــهرهای تاریخی شده
است .نوروزی افزود :اجتماع این سه مولفه و تحقق

منطقی آن در فضای کالبدی و شــبکه ارتباطی
باعث شد در متن و بطن تاریخی ،زیست گاه های
هویت محوری شــکل گیرند که می توان از آنها با
عنوان شــهرهای فرهنگی یاد کرد و نام برد .وی
اذعان داشت :احترام متقابل شهر و شهروند در این
قبیل زیست گاه ها و قابلیت پاسخگویی دوسویه
بسترســاز خالقیت فرهنگی و مشــارکت جویی
فرهنگی شــد که پیامد آن بهزیستی فرهنگی در
شهرهای تاریخی است.

ردیف

موقوفه مسجد هاشمیه (کدرقبه)

قیمت پایه کارشناسی(ماهیانه)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

1

20029414100001

 7/000/000ریال

 8/500/000ریال

2

20029414100002

 7/000/000ریال

 8/500/000ریال

و پیشنهادهای رسیده را بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
متقاضیان می تواند جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن  33626071داخلی 3
تماس و جهت بازدید از محل مورد اجاره در ساعات اداری روزهای مقرر در بند
 3به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر مراجعه و جهت بازدید از
محل هماهنگی نمایند.
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اعطای کارت اعتباری خرید
کاال به تاکسیرانان اصفهانی
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
شهرداری اصفهان از اعطای کارت اعتباری خرید
کاال به تاکسیرانان خبر داد .هادی منوچهری اظهار
کرد :هدف از اعطای کارت اعتباری خرید کاال به
ناوگان تحت پوشش سازمان تاکسیرانی افزایش
خدمات و حمایــت از رانندگان فعــال در حوزه
حمل و نقل درون شهری است .وی افزود :فرآیند
نامنویســی و اعطای کارت اعتباری خرید کاال از
فروشگاه های زنجیرهای افق کوروش با پیگیری
های سازمان حمل و نقل شــهرداری اصفهان و
اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور و مشارکت
بانک قرض الحسنه مهر ایران اجرایی شده است.
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
شهرداری اصفهان از تاکسیرانان متقاضی دریافت
کارت اعتباری خرید کاال خواست جهت ثبت نام
در اسرع وقت به سامانه جامع اتحادیه تاکسیرانی
های شهری کشور به آدرس www.irtusan.ir
اقدام کنند .وی با اشاره به شرایط این طرح افزود:
در هر سال اعتباری معادل  ۲۴میلیون ریال طی
سه نوبت (هر چهار ماه یکبار) ،با کارمزد  ۴.۱درصد
برای خرید از فروشگاههای زنجیرهای کوروش در
کارت خرید متقاضیان واریز میشود .منوچهری
یادآور شد :در مرحله نخست پس از انجام فرآیند
ثبت نام توسط متقاضیان مبلغ هشت میلیون ریال
در کارت خرید از فروشگاههای زنجیرهای کوروش
شارژ میشود و افراد پس از دریافت اعتبار به میزان
مبلغ فوق میتوانند از فروشگاههای یاد شده خرید
کنند .وی ادامه داد :اعتبــار تخصیصی در چهار
قسط (ماهیانه مبلغ دو میلیون ریال) بازپرداخت
خواهد شد و پس از اتمام آخرین قسط مجددا مبلغ
هشت میلیون ریال به روش اعالمی تا سه مرحله
در سال در کارت رانندگان شارژ می شود.

نخستین سینمای غرب اصفهان
به زودی افتتاح می شود
مدیر منطقه  11شهرداری اصفهان با اشاره به طرح
مصوب محور گردشگری رهنان ،اظهار کرد :با آغاز
عملیات اجرایی ،اولین سینمای غرب اصفهان در
منطقه رهنان تا حدود چهارماه دیگر افتتاح می
شود .حمید اشــرفی با بیان اینکه پس از بررسی
های صورت گرفته در منطقه ،ساخت سینما حمام
تاریخی رهنان ،مســجد جامع رهنان به عنوان
مســجد ذو قبلتین ،زورخانه و  ...برای بازآفرینی
مشخص شد ،تصریح کرد :برای احیای حمام ،قدم
هایی برداشته شد تا با هویت بخشی به آن سنت
های کهن در این مسجد احیا شود .به عنوان نمونه
اعمال یداوی و سوداوی بر اساس طب سنتی در
حمام صورت گیرد .همچنیــن آیین هایی مانند
حمام حنابندان ،حمام آخرت و  ...به طور مجدد
بازآفرینی شده و این آیین ها به صورت نمایشی
برای گردشگران به نمایش درآید .مدیر منطقه 11
شهرداری اصفهان ادامه داد :در کنار موضوع هویت
بخشی به حمام ها ،موضوع طب سنتی را مدنظر
داریم .زمانی که طبیب خانه بر اساس طی سنتی
بنا می شود ناگزیر باید فروشگاه های دارویی در
کنار آن احداث شود و گردشگرانی که از راه های
دور و نزدیک برای طبابت به این مراکز مراجعه می
کنند محلی برای اسکان موقت نیز داشته باشند،
به همین منظور فروشگاه ها و محلی به نام غریب
خانه نیز در این طرح پیش بینی شده است .وی
با بیان اینکه غریب خانه ها در گذشــته در فالت
مرکزی ایران در کنار مســاجد ساخته میشد تا
مسافران در آن بیتوته کنند ،افزود :این مسافران
پس از اســتراحت با خرید سوغات شهر و منطقه
راهی سفر خود می شــدند ،به همین واسطه در
محور گردشگری رهنان فروشگاه های سوغات و
صنایع دستی هم پیش بینی شده تا نان ،بستنی
و لبنیات رهنان که زبانزد اســت مورد استفاده
گردشــگران قرار گیرد؛ خانه و باغ بستنی ،خانه
لبنیات و نانوایی سنتی نیز از جمله طرح های
پیش بینی شده برای این محور است.

اداره اوقاف و امور خیریه
شهرستان خمینی شهر

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر به موجب ماده  11آیین نامه اجرایی قانون اوقاف در نظر دارد دو باب مغازه تجاری مربوط به موقوفه مسجد
هاشمیه واقع در خمینی شهر خیابان امام خمینی(ره) شمالی جنب مسجد هاشمیه جهت بهره برداری از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید.

متقاضیان می توانند پیشــنهادهای خود را از تاریــخ  1398/05/23تا تاریخ
( 1398/06/07پایان وقت اداری) به دبیرخانه اداره اوقاف واقع در خمینی شهر
خیابان شریعتی شمالی کوچه  94تحویل نمایند.
مزایده بصورت کتبی و کمیســیون مزایده ســاعت  9صبح روز شــنبه مورخ
 1398/06/09در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر تشکیل

اخبار

مزایده عمومی

نوبت دوم

شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره /954ش مورخ  97/06/26شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد اقالم
اسقاطی مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده میبایستی در ساعات اداری به واحد حسابداری شهرداری مراجعه
و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  98/06/09به دبیرخانه حراست تحویل نمایند .شهرداری
در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
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حمید عشقی -شهردار شاهین شهر
zayanderoud8108@gmail.com
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امام هادی علیه السالم:
هر كه تمامت دوستى خود را براى تو فراهم
آورد  ،تو نيز تمامت طاعت خود را برايش فراهم
آور .

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
چاپخانه :آینده

رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)

یکشنبه  27مرداد  16 | 1398ذی الحجه  1440شماره  8 | 2772صفحه قیمت 1000 :تومان
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گرمترین ماه کره زمین در  ۱۴۰سال گذشته!

بعد از این هوش مصنوعی ترس شما را هم میفهمد

دانشمندان اداره ملی اقیانوسی و جوی ایاالت متحده آمریکا اعالم کردند که
ماه ژوئیه امسال ( ۲۰۱۹میالدی) گرمترین ماه طی  ۱۴۰سال گذشته بوده
است .پیش از این ،گرمترین دمای متوسط کره زمین از سال  ۱۸۸۰تا به امروز
ماه ژوئیه سال  ۲۰۱۶اعالم شده بود .اداره ملی اقیانوسی و جوی ایاالت متحده
آمریکا اعالم کرد :گرمای بیســابقه امسال از وسعت یخهای قطب شمال و
قطب جنوب کاسته است .به گفته این موسسه ۱۰ ،ماه از گرمترین ماههای
سالهای گذشته از سال  ۲۰۰۵به این سو اتفاق افتاده و میتوان سال ۲۰۱۹
را جزو گرمترین سالهای کره زمین از سال  ۱۸۸۰تاکنون دانست.

فناوری تشخیص چهره آمازون که «رکوگنیشن» ( )Rekognitionنام دارد،
در سال  ۲۰۱۶رونمایی شد .نرمافزار رکوگنیشن ،به شناسایی افراد مورد نظر
در میان مجموعهای از میلیونها چهره کمک میکند .ایــن نرم افزار یکی از
سرویسهای متعدد ابری «خدمات وب آمازون» ( )AWSاست که برای توسعه
دهندگان در دسترس است« .رکوگنیشن»که تاکنون قادر به تجزیه و تحلیل
چهره و تحلیل احساساتی مانند شــادی ،ناراحتی ،عصبانیت ،شگفت زدگی،
انزجار ،آرامش و سردرگمی از چهره افراد بود اکنون با تغییرات و توسعه قادر به
تشخیص احساس ترس در افراد نیزشده است.

حفظ انرژی ورزشکاران با کمک شلوارک رباتیک
شاید لباسهای ورزشی رباتیک بتوانند کارایی ورزشکاران را در راه رفتن
و دویدن بهبود ببخشند .پژوهشگران «دانشگاه نبراسکا اوماها» ()UNO
در آمریکا ،نوعی شلوارک ورزشی ابداع کردهاند که میتواند به ورزشکاران
کمک کند تا انرژی خود را هنــگام راه رفتن و دویدن حفظ کنند«.فیلیپ
مالکوم»  ،پژوهشگر دانشگاه نبراســکا اوماها و همکارانش ،این شلوارک
ورزشــی را طوری طراحی کردهاند که میتواند میزان انرژی الزم برای راه
رفتن را تا  ۹درصد و انرژی الزم برای دویدن را تا چهار درصد کاهش دهد. .

عکس روز
دوخط کتاب

زندگــی شــبیه یک
قمار است
رفتــار آد مهــا و
انتخابهای آنان درست
شــبیه قمــار اســت.
اینکه زندگــی در کل
شــبیه قمــار اســت و
شــما هرگز نمیدانید

چه چیــزی در انتظارتان
است .از بین گزینههای
مختلف یکــی را انتخاب
میکنیم چون احساس
میکنیم درست است و
به موفقیت میانجامد.
«قمارباز»
داستایوفسکی

اینستاگردی

همایش «آفتاب
نیمهشب» در گلستان
شهدای اصفهان
همایــش «آفتاب نیمه
شب»  1398به مناسبت
ورود آزادگان در گلستان
شهدای شــهر اصفهان
با حضــور خانوادههای
شــهدا ،رزمندگان و
آزادگان سرافراز دوران
دفاع مقدس برگزار شد.

وبگردی

تبریک ویژه «پرویز پرستویی» به اسیری که پس از بازگشت
به ایران ،زندانی شد
 ۲۶مرداد ،ســالگرد آزادی اســیران جنگ
تحمیلی و آغاز بازگشت آنان به میهن است.
پرویز پرستویی ،به همین مناسبت ،با انتشار
پستی ،صفحه اینستاگرام خود را بهروز کرد.
پرستویی نوشت« :سالروز بازگشت آزادگان
سلحشــور عزیز به میهن گرامی باد .تبریک
ویژه به آزاده عزیــز و قهرمان ،آقای مالصالح
قاری .بــرادر عزیز ،از ابتــدای جنگ حضور
فعال داشتی .به اسارت گرفته شدی ،تا ســالها اسارت را تحمل کردی .شکنجه را
تحمل کردی ،حامی و ســنگ صبور آن  ۲۳نفر اسیر نوجوان معروف بودی .پس از
آزادی از اسارت و برگشت به وطن به جای استقبال ،استنطاق شدی و باالخره پس
از سالها تبرئه و با کولهباری از درد و رنج ولی با اعتقاد راسخ و با امید به زندگی ادامه
دادی .حتی در این اواخر بارها زیر تیغ جراحی رفتی و باز هم با تحمل ،خدا رو شکر
و سالمتی خود را به دست آوردی .درود بر شما قهرمان واقعی...

دمت گرم بازیگر «شبهای برره» به همه آزادگان

با عجیبترین روستاهای ایران آشنا شوید ()3
در هر گوشه از کشور زیبای ما جاذبههای خیره کننده فراوانی وجود دارد .در این میان روستاهایی هستند که ویژگیهای خاص هر کدام
باعث شده که در نوع خود کم نظیر و حتی گاهی عجیب باشند .روستاهای خاص در ایران کم نیستند .در ادامه همراه ما باشید تا سفری
به برخی از این روستاهای کم نظیر داشته باشیم.
«چهاربرج» ،روستای نابینایان
روستای چهاربرج در  ۳۵کیلومتری غرب شهر اسفراین در استان خراسان شمالی است .این روستا حدود  ۱۰۰۰نفر جمعیت دارد که
از این میان ،بیش از  ۹۰نفر آنها نابینا هستند .گویا از حدود  ۳۰سال پیش عارضه نابینایی در این روستا شیوع پیدا کرده و حتی برخی
از ساکنان آن ،روستا را ترک کردهاند .کارشناسان دلیل این اتفاق را تغییرات ژنتیکی و ازدواجهای فامیلی در میان اهالی روستا عنوان
کردهاند .نکته جالب این است که گویا در این روستا گاهی حیواناتی همچون گاو و گوسفند و گربه هم نابینا متولد میشوند که دلیل آن
هنوز هم جای سوال دارد .البته گفته میشود که از سال  ۱۳۹۱به بعد اختالل نابینایی در بین نوزادان متولد شده در روستای چهاربرج
مهار شده است.
«سیرچ» ،سرسبزی در دل کویر
بخش عمدهای از مساحت استان کرمان را کویر لوت تشــکیل میدهد ولی در این استان مناطق زیبا و سرسبز زیادی هم وجود دارند.
روستای سیرچ در  ۶۰کیلومتری شرق کرمان واقع شده است .این روســتا با کویر لوت فاصله زیادی ندارد و بهعنوان مثال باید بدانید
که فاصله این روستا تا منطقه شــهداد و گرمترین نقطه ایران یعنی «گندم بریان» کمتر از  ۴۰کیلومتر است .ولی جالب اینجاست که
طبیعت آن به هیچ عنوان با کویر همخوانی ندارد .سیرچ ،زادگاه استاد هوشنگ مرادی کرمانی خالق «قصههای مجید» است .آب و هوای
آن خنک و کوهستانی است و حتی نزدیک آن ،پیست اسکی هم ســاختهاند .رودخانهای زیبا ،کوهی مرتفع ،چشمههای آبگرم و یک
درخت سرو تاریخی که اهالی روستا قدمت آن را دو هزار سال میدانند ،از جمله جاذبههای طبیعی است که میتوان در روستای سیرچ
یافت.

کتاب

احمد ایراندوست با انتشار این عکس
نوشت :بیست و شــش مرداد سالروز
بازگشــت آزادگان عزیز بــه ایران را
گرامی میداریم ...دم همه شما عزیزان
گرم آنهایــی که برگشــتند و آنها که
برنگشــتند و آنهایی که چشم مادر به
در هنوز دوخته شده...

خبر
علی از زبان علی

آشپزی کردن وزیر ارتباطات برای خانوادهاش
محمد جواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات
و فنــاوری اطالعات با انتشــار این عکس
نوشــت :بفرمایید ناهــار برنامــه بعضی
جمعههــای ما ایــن طوریه که آشــپزی
(انتخاب غذا با بچهها) و شستن ظرفها و
 ...با من هست ،انصافا هم خوشمزه درست
میکنم .میتونید بپرســید! امــروز ناهار
کشک بادمجون با دستور پخت مخصوص
خودم (کپیرایت داره) درست کردم .تزیین
هم کردم .عکس :یهویی توســط همسرم
در حالی که همزمان با آشــپزی ،با محمد
داشتم شعر خوندن تمرین میکردم.

«محمد محمدیان» نویســنده «علی از زبان علی» که پیشتر
مجموعه هفت جلدی این کتاب را به زبان عربی پدید آورده بود
این اثر  ۶۲۴صفحهای را از نشر معارف منتشر کرده است .این
کتاب مجموعهای اســت از بیانات امام علی (ع)؛ اما نه به شیوه
مرســوم کتابهای مجموعه احادیث .در این کتاب با تمهیدی
که نویسنده اندیشیده آن را به یک روایت داستانی با زاویه دید
اول شخص تبدیل کرده است .نویسنده روایتهای حضرت را
با ترتیب تاریخی از زبان خود حضرت آورده است .فرم نگارش
کتاب به نحوی اســت که گویی حضرت امیر(ع) خودشــان با
ما لب به سخن گشودهاند و ماجرا را شــرح میدهند .این طور
شــروع میکنند« :من علی فرزند ابوطالب و فاطمه بنت اسد
در روز سیزدهم رجب ســال  ۳۰عام الفیل در شهر مکه و »...و
تا پایان پیش میرود که« :آخریــن آیهای که تالوت کردم این
آیه بود :پس هرکس هــم وزن ذرهای کار خیر انجام دهد آن را
میبیند .آخرین کالمی که مکــرر ورد زبانم بود تا جان به جان
آفرین تسلیم کردم این جمله بود ال اله اال ا...محمد رسول ا»....
(ص  )۶۰۶این کتاب نه به شیوه مرسوم کتابهای تاریخی که
بر اساس سالهای زندگی روی داده است ،بلکه به ترتیب با یک
نگاه بیرونی سوم شخص و تحلیلگر بیان میشود.

یادداشت
سفر به واقعه غدیر با کودکان
امیرحسینمنفرد
در این روزها که عصر ،عصر ارتباطات است و فرزندان ما در
برابر هجمههای مختلف قرار دارند ،چگونه کودکانمان را
با پیام غدیر آشنا کنیم؟میتوان با انجام کارهای ساده اما
موثر ،این واقعه را بیشــتر به کودکان معرفی کرد .معموال
ســادات و بزرگان در این روز پول نو عیدی میدهند ،در
حالی که بهتر اســت در این روز برای کودکان هدیههای
ماندگار تهیه شود.
یک کاردستی ساده
کارت تبریک دســت ســاز برای عید ،یک راه حل خالق
برای کودکان اســت .ایــن کار کمک میکنــد تا کودک
عالوه بر انجام یک فعالیت هنری در کنار آن از المانهای
واقعه غدیر در کاردستی استفاده کند .شما میتوانید او را
تشویق کنید تا در مدرسه به دوستان و معلمان خود این
کاردستی دست ســاز را هدیه دهد .همچنین شرکت در
غرفههای خیریه و فروش کاردســتیهای آنها در این روز
میتواند ،برای آنها لذت بخش باشد .بچهها معموال حضور
در کارهای دسته جمعی برایشان لذت بخش است ،برای
روز عید غدیر میتوانید با مشارکت کودکانتان کوچه یا
حیاط خانه و ایوانتان را چراغانی کنید .یادتان باشد برای
خرید وسایل الزم باید نظر بچهها را بپرسید تا آنها مشارکت
بیشتری داشته باشند .در حین انجام این کارها میتوانید
مســئله غدیر را در حد درک کودک به او توضیح دهید.
خاطره ســازی برای بچهها در این روز میتواند برای آنها
یادآور بهترین عید باشد .انجام فعالیتهای کارهای هنری،
ساخت صنایع دستی شامل رنگ آمیزی تصاویر ،تکمیل
یک پازل ،جدول کلمات متقاطع مرتبــط با واقعه غدیر،
درک واقعه را برای کودک آسانتر میکند.
تئاتر متناسب با سن یک فعالیت ایده آل در این روز است.
برگزاری یک تئاتر با موضوع غدیر با حضور کودکان کمک
میکند تا کودک فهم و بینش خوبی نسبت به این موضوع
پیدا کند.
هدیهای برای بچهها
یکی دیگر از آیینهای این روز ،دید و بازدید سادات است.
بهتر است ســادات و بزرگان فامیل به کودکان یادگاری
بدهند .معموال بچهها هدایایــی را که میگیرند ،فراموش
نمیکنند .برای تزیین هدیه از کاغذهای رنگی اســتفاده
کنید و مهری برای روز غدیر تهیه کنید و روی هدیه را مهر
بزنید .معموال ســادات و بزرگان در این روز پول نو عیدی
میدهند ،در حالی که بهتر است در این روز برای کودکان
هدیههای ماندگار تهیه شود.
خرید لباسهای نو
یکی از عالقه مندی های بچهها پوشــیدن لباس نو است.
لباس نو به آنها اعتماد به نفس میدهد .تهیه لباس نو در
این روز برای کودکان بســیار لذت بخش خواهد بود و در
روحیهشان اثر گذار است .آنها هر زمان که این لباس ها را
میبینند و میپوشــند به یاد روزی که لباس را خریدهاند
می افتند.
نمایشی از جنس زندگی
تئاتر متناسب با سن یک فعالیت ایده آل در این روز است.
معموال روز عید غدیر مدارس جشــنی برپا میکنند .چه
بهتر این کار را با مشــارکت بچهها انجام دهند .برگزاری
یک تئاتر با موضوع غدیر با حضور کودکان کمک میکند
تا کودک فهم و بینش خوبی نســبت به این موضوع پیدا
کند.

دیدگاه

راهاندازی پویش «غدیر حقیقت دین»
به مناسبت عید والیت

والیت امام علی (ع) اولینبار در روز
بعثت بر پیامبر (ص) ابالغ شد

پویش بزرگ «غدیر حقیقت دین» همزمان با عید سعید قربان
و در آستانه عید غدیر خم ،توسط معاونت تبلیغ و امور فرهنگی
حوزههای علمیه راهاندازی شد .حجتاالسالم محمدعلی قربانی،
مدیرکل هنر و رســانه معاونت تبلیغ حوزههای علمیه سراسر
کشور گفت :هدف از برگزاری این پویش ،شناساندن عظمت و
جایگاه امیرالمومنین علی (ع) ،ترویج حقایق غدیر و چشاندن
لذت فضائل علوی در کام تشــنگان حقیقت اســت .وی افزود:
کاربردی بودن ،جذابیت ،بهروز بودن و اتقــان محتوا از جمله
ویژگیهای تولیدات این پویش اســت که میتواند مورد توجه
و اســتفاده همگان قرار گیرد .مدیرکل هنر و رسانه حوزههای
علمیه اظهار داشــت :در این پویش محتواهــای کاربردی در
قالبهای متنی و چند رسانهای ارائه میشــود .وی ادامه داد:
احادیث ،مقاالت ،ســخنرانی ،کلیپ ،عکسنوشــته ،مولودی،
پیامک و ...از جمله آثار و تولیدات پویش بزرگ #غدیر حقیقت
دین است .حجتاالسالم قربانی گفت :عالقهمندان میتوانند در
فضای مجازی با جست وجوی هشتگ #غدیر_حقیقت_دین
به تولیدات این پویش دسترسی پیدا کرده و با انتشار آن ،در نشر
معارف ناب علوی سهیم شوند.

محمدحسین رجبی دوانی به عنوان سخنران پیش از خطبههای
نماز جمعه تهران به سخنرانی درباره والیت امام علی علیهالسالم
پرداخت .رجبی دوانی به موضوع پیشینه اعالم والیت امام (ع)
پرداخت و در این زمینه گفت :بحثی که درباره والیت امام علی
علیهالسالم مطرح است این است که آیا والیت حضرت در روز
غدیر یعنی  ۱۸ذیالحجه سال دهم هجرت اعالم شده و یا سابقه
دیرینهای دارد .پژوهشگر تاریخ اســام ادامه داد :بنا بر روایات
متقن و باورهای شیعه والیت امام نه در غدیر خم و در سال نهم
هجرت بلکه در روز بعثت پیامبر (ص) از سوی وحی به پیامبر
(ص) ابالغ شد .وی ادامه داد :هنگامی که پیامبر (ص) به نبوت
مبعوث شد بنی هاشــم را به دین خود دعوت کرد و گفت :من
برای هدایت شما مبعوث شدهام و هر کس به من ایمان بیاورد
وصی و جانشــین من خواهد بود و در آن جمع  ۴۰نفری تنها
علی علیهالســام از جای خود برخاست و با پیامبر (ص) بیعت
کرد .پیامبر سه بار درخواســتش را تکرار کرد و هر سه بار علی
علیهالسالم برخاست و به ندای پیامبر لبیک گفت .پیامبر (ص)
همان جا خطاب به همه بنیهاشــم گفت :این علی برادر من،
جانشین من ،وصی من و خلیفه بعد از من است.

