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 خطر تغییر مرز! 
  نماینده استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی نسبت به عواقب تغییر مرزهای استان اصفهان در حوزه زاینده رود  هشدار داد؛

   نمایندگان اصفهانی به دنبال استیضاح وزیر صنعت؛ 

زیر تیغ استیضاح

3

3

فوالد مبارکه؛  برترین 
 تولید کننده فوالد در بازار

3 داخلی وخارجی

 سرپرست اداره کل فرهنگی و تبلیغی 
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان خبر داد:

اعزام ۱۰۰۰ مبلغ به مناطق 
محروم و آسیب پذیر اصفهان

از تردد خودروهای آالینده 
در شهر جلوگیری شود

رییس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر:
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 وقتی گسترش مراکز تجاری در شهر با واکنش موافقان و 
مخالفان طرح مال سازی روبه رو می شود؛

 چالش یا فرصت؟
معاون سرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی شهرداری از راه اندازی یک یا دو 
مرکز تجاری در شمال و شرق شهر در راستای حرکت اصفهان در مسیر توسعه 
خبر می دهد. امروزه احداث مراکز بزرگ تجاری یا مال سازی ها یکی از ویژگی های شهرهای توسعه 

یافته دنیا محسوب می شود که ...
صفحه   7

حال و هوای شهر اصفهان در استقبال از ماه محرم
حال و هوای شهر اصفهان این روزها عاشورایی است و بازاریان در کنار هیئت های مذهبی ، کوچه و بازار را با پرچم های یاحسین و پارچه های سیاه 

آذین بندی کرده و به استقبال ماه محرم رفته اند.

عکس نوشت

روزنامه زاینده رود

 کسب عنوان بهترین روابط عمومی کشور و دریافت دیپلم افتخار و

 تندیس زرین چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی توسط 

اداره ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان را 

تبریک می گوییم.

دنیای بی مرز
مهرداد خدیر/عصر ایران: 

وزیر امور خارجــه در مصاحبه با خبرگزاری »برناما«ی 
مالزی گفته اســت: » ترامپ از میراث اوباما خوشــش 
نمی آمد. او تنها به دالیل شخصی و نه دالیلی استوار، از 

توافق هسته ای خارج شد.«
معاون سیاســی وزیر امور خارجه اما یک روز قبل تر در 
اختتامیه همایش اطالعات و امنیت خارجی در گام دوم 
انقالب گفته بود: »هر کس دیگری هم جای ترامپ در 

آمریکا بود، از برجام خارج می شد.«
این همه تناقض یا تفاوت، از کجا می آید؟

آیا عباس عراقچی، انتخاب جواد ظریف نبوده اســت یا 
چون قبال هم در مذاکرات حضور داشته، برای جلب نظر 
اصولگرایان به معاونت سیاســی وزارت خارجه در دوره 

ظریف دست یافته است؟
روابط این دو نفر طی 6 ســال گذشــته؛ اما نزدیک و 
صمیمانه بوده و اگر مرد اول برجام را جدای خود رییس 
جمهوری، جواد ظریف بدانیم مــرد دوم همانا عباس 
عراقچی اســت.پس این دو در نگاه بــه برجام چندان 
اختالف ندارند و این تفاوت یــا تناقض از جای دیگری 
آب می خــورد. از کجا؟ از اینجا کــه مصاحبه کننده یا 
ســخنران به رغم همه ســفرها که رفته و تجربه ها که 
دارد می پندارد مخاطب او تنها همان مصاحبه شونده 
اســت یا متن مصاحبه تنها در همان فضا انتشــار می 
یابد و از مرزهایی مشــخص فراتر نمی رود. حال آن که 
در عصر رســانه های مدرن دیگر تفاوت نــدارد کجا و 
برای چه کســی حرف می زنی مگر اینکه هیچ خبری 
 به بیرون درز نشود و کل ماجرا در اصطالح رسانه ای ها 
» آف ِد رکورد« باشد که تازه برای این هم تضمینی نیست 
جز جاهای امنیتی که وسایل ضبط صدا و گوشی ها را 
پیشاپیش نزد خود نگه می دارند.  از این رو می توان گفت 
اگر آقای عراقچی هم با خبرگــزاری مالزی گفت و گو 
می کرد چه بسا عین ظریف حرف می زد و اگر ظریف هم 
به آن نشست اصولگرایانه رفته بود نه عین آن سخنان 
که شبیه آن را می گفت تا خیال مخالفان را آسوده کند 
که برجام به ضرر آمریکا بوده نه ما. در پی انقالب هوش و 
تحول حیرت آور رسانه ها اما مخاطبان بیشتر به سخنی 
که گوینده گفته توجه دارند نه مکان و حتی زمان آن. به 
همین خاطر کسی که اظهار نظر می کند نباید خود را به 
مخاطب و آن فضا محدود کند و درباره آنچه گفته داوری 
می شود نه این که کجا و برای چه کسی گفته است. این 
تناقض البته محدود به ظریف و معاون او نیست و شکل 
دیگری را در اظهار نظر دبیر شورای عالی امنیت ملی در 
گفت و گو با رسانه خارجی درباره برجام هم دیده بودیم. 
رییس شورا، تمام هویت و اعتبار خود را به برجام گره زده 
و دبیر، امضای آن را اشتباه می داند. در این فقره هم البته 
می تواند توجیه شــود که منظور از اشتباه خواندن این 
بوده که امتیاز دادیم تا منت بگذارند؛ اما تفاوت به خاطر 
این تصور است که مخاطب را محدود به همان رسانه یا 
حاضران در همان مجلس می دانند. عصر دو گونه سخن 
گفتن یکی برای مصرف داخلی و دیگری برای خارجی 
سپری شده است. البته هم چنان دو گونه سخن داریم؛ 
اما گونه نخست علنی یا عمومی است و گونه دوم محرمانه 
و غیر عمومی نه اینکه خیال کنیم می توان با خبرنگار 
خارجی به گونه ای صحبت کرد و با داخلی یا در جمع  ها 
به گونه ای دیگر. هر سخنی که قابلیت انتشار داشته باشد 
در کنار هر سخن دیگری قرار داده می شود که قابلیت 
انتشــار دارد و دیگر اهمیتی ندارد برای که و کجا گفته 
است. اگر به این نکته توجه شود تناقضاتی از این دست 
کمتر به چشم می آید. ضمن اینکه درباره برخی اظهارات 
ضد برجامی از ناحیه منسوبان به دولت این شائبه هم در 
میان است که تصور می کنند دولت روحانی با نماد برجام 
رو به افول است و دوست ندارند فردای دولت روحانی، 

بیرون از بازی باشند.

مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان

آگهی استعالم قیمت
 سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمان مدیریت 

بانک کشاورزی استان اصفهان

مدیریــت بانک کشاورزی اســتان اصفهان در نظر دارد ســرویس و نگهداری 
تاسیسات ساختمان مدیریت و شعبه اصفهان را برای مدت یک سال از طریق استعالم 
قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به پیمانکاران واجد شرایط و 

دارای سوابق کاری واگذار نماید.
دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد

مهلت ارسال پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد تا 98/6/14 می باشد.
 نام و نشــانی کارفرما: اصفهان خیابان مطهــری حد فاصل پــل آذر و پل فلزی

 جنب آتش نشانی مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان
تلفن: 32331030-031 داخلی 249-250 

م الف:585511

خودروهای داخلی از سال 92 به بعد کیفیت الزم را ندارند
رییس اتحادیه فروشــندگان خودروی اصفهان با بیان اینکه اکنون خریداران خودرو در بازار واقعی 

شده اند، گفت: در مجموع خودروهای داخلی از سال 92 به این طرف کیفیت الزم را ...

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان:
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 دیدار شهردار اصفهان
  با مادر شهید

 حاج حسین خرازی

7

پول به شرط تصادف
تصادفات ساختگی، راهکاری است که در چند سال اخیر با افزایش میزان دیه، به ابزاری برای تحصیل 
مال نامشروع تبدیل شده است. هر روز پرونده های متعددی در دادگستری به خاطر تصادفات جرحی 

باز می شود. تصادفاتی که ...

   بزرگ ترین باند تدارک تصادفات خانگی که در اصفهان هم فعالیت می کرده است، منهدم شد 

5
عکس: ایرنا
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در حالی که تنها چند روز تا پایان ضرب االجل ایران 
به اتحادیه اروپایی باقی مانده، به نظر می رسد روند 
تحوالت به گونه ای پیش می رود کــه ایران ناچار 
است گام سوم را نیز در جهت عقب نشینی از برجام 
بردارد. هرچند کشورهای اروپایی تالش کردند تا 
به نوعی ایران را از ادامــه این راه منصرف کنند و یا 
تغییرات را به عقب بیندازند؛ اما با توجه به عملیاتی 
نشــدن اینســتکس و عدم اجرای درخواست های 
ایران از ســوی اروپا، رفتن ایران به سمت گام سوم 
حتمی خواهد بود. اروپا با علم به این مسئله تالش 
می کند تا از شدت عمل ایران در مرحله سوم بکاهد. 
در روزهای باقی مانده، وزیر امور خارجه به روسیه 
خواهد رفت تا با همتای خود در مورد سرنوشــت 
برجام رایزنی کنــد. برخی از رســانه های اروپایی 
احتمال می دهند در این دیدار، راه های پیشنهادی 
روسیه برای فروش نفت ایران بررسی شود. روزنامه 
انگلیسی »تایمز« روز جمعه در گزارشی نوشت که 
روسیه به ایران مســیر جدیدی برای انتقال نفت 
به ترکیه و سوریه پیشــنهاد داده است. »گئورگی 
مارادوف«، نماینده کرملین در شبه جزیره کریمه 
گفته که ایران می تواند از قابلیت های کشتیرانی این 
شبه جزیره اســتفاده کرده و نفت خود را از طریق 
کانال »ولگا-دن« به دریای ســیاه منتقل کند. از 
سوی دیگر روس ها در تنشــی آشکار با اروپا به سر 
می برند و تالشــی برای نزدیکی ایــران به اتحادیه 
اروپا و رســیدن به یک نقطه تفاهم مشترک انجام 
نمی دهند. هر چنــد الوروف طی اظهاراتی عنوان 
کرده که »پوتین« از طرح فرانسه در خصوص برجام 
حمایت می کند؛ اما به نظر می رسد روسیه به دنبال 
راهی برای خنثی کردن تالش های اروپا برای ختم 
این قائله هم باشــد، به خصوص آنکه کشــورهای 
اروپایی به تازگی دور تــازه ای از تحریم ها را علیه 
این کشور به راه انداخته اند و در اجالس اخیر گروه 
هفت موضع گیری های تندی علیه روسیه صورت 
دادند. عراقچی، از دیگــر مهره های موثر ظریف در 
مذاکرات هسته ای هم، راهی پاریس خواهد شد تا 
با فرانسوی ها که این روزها نقشی فعال در مناقشه 
هســته ای دارند، گفت وگو  کند. سفر عراقچی به 
پاریس در حالی صورت می گیرد که شنبه شب نیز 
گفت وگویی تلفنی بین حســن روحانی و مکرون، 

رییس جمهور فرانسه انجام شــد و روحانی در این 
گفت وگو تاکیــد کرد که اگر اروپــا نتواند تعهدات 
خود را عملیاتــی کند، ایران گام ســوم در کاهش 
تعهدات برجامی را اجرایی خواهــد کرد. روحانی 
ادامه داد: مفاد توافق برجام تغییر ناپذیر بوده و همه 
طرف ها باید نسبت به محتوای آن متعهد باشند. این 
تهدید روحانی در حالی صورت گرفت که نشســت 
اخیر اتحادیه اروپا با اظهــارات صریح »موگرینی« 
در مورد زمان بر بودن ایجاد ســاز و کار مالی و عدم 
توانایی اروپا برای راه اندازی سریع کانال مالی برای 
معامله با ایران همراه بــود. محمود واعظی، رییس 
دفتر رییــس جمهور نیز در اظهاراتی مدعی شــد 
ایران بخش های قابل توجهی از پیشنهاد فرانسه در 
مورد مسئله هســته ای و آینده برجام را نپذیرفته و 
آن را تغییر داده است. به گفته وی، قسمت های قابل 
توجه مورد تایید گروه هفت برای ما قابل قبول نبود و 

پیشنهادات ما به مکرون ارائه شد. در داخل اما برخی 
از چهره های سیاسی و اجرایی معتقدند دولت باید 
گام سوم را بیشتر و شدیدتر از اقدامات قبلی بردارد. 
مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون سیاست خارجی 
مجلس از جمله افرادی است که احتمال بازگشت 
به غنی ســازی 20 درصد اورانیوم را مطرح کرده 
است.وی در سخنانی مدعی شد ما نباید به افزایش 
سطح غنی ســازی به ۴.2 دهم درصد اکتفا کنیم و 
باید سطح غنی سازی را به 20 درصد ارتقا دهیم تا با 
این اقدام بازدارندگی الزم شکل گیرد. حجت االسالم 
ذوالنور با اشاره به الزامات برداشــتن گام سوم در 
راســتای کاهش تعهدات ایران در برجام گفت: در 
حال حاضر که دو گام از کاهــش تعهدات ایران در 
برجام برداشت شده، دیگر نباید گام سوم را کج دار 
و مریز برداشت، باید گام های بعدی مان بازدارندگی 
الزم را داشته باشد. این نماینده مجلس بیان داشت: 

باید افزایش حجم ذخایر اورانیوم غنی سازی را در 
دستور کار داشته باشیم. همچنین باید نسل جدید 
از سانتریفیوژها یعنی ســانتریفیوژهای نسل ۶ و ۸ 
را نصب کنیم تا این اقدام هــم بازدارندگی الزم را 
داشته باشد. ذوالنور بیان داشــت: در اقدام بعدی، 
باید راکتور اراک را به حالت قبلی خود برگردانیم؛ 
لذا بنده معتقدم دولت باید به جای اینکه در هر گام 
دو ماه وقت از طرف مقابل بگیرد در یک گام بسیاری 

از اقدامات را انجام دهد.
به نظر می رسد با توجه به رایزنی ها و وعده های داده 
شــده به ایران، کاهش تعهدات از سوی کشورمان 
بیشــتر و فراتر از آنچه در گام اول و دوم عملیاتی 
شد، نباشــد. تالش های فرانســه و احتمال انجام 
مذاکرات گسترده تر از جمله فاکتورهایی است که 
حرکت ایران برای خروج از برجام را با کندی مواجه 

کرده است.

افشاگری مجتهد درباره تالش 
برای احیای روابط با سوریه

وبالگ نویس مشهور ســعودی از تالش محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان ســعودی برای برقراری 
مجدد روابط با ســوریه خبر داد. مجتهد در صفحه 
شــخصی خود در پایگاه اجتماعی توییتر نوشت: 
محمد بن ســلمان به وزارت امــور خارجه درباره 
فراهم کردن زمینه های الزم برای بازگشــت سفیر 
سعودی به دمشق در مدت چند هفته آینده دستور 
داده اســت. همچنین وی به دیگر وزارتخانه های 
ذی ربط در زمینه ایجاد طرحــی برای بازگرداندن 
روابط تجاری و اقتصادی با سوریه دستور داده است. 
مجتهد افزود: درست برعکس آنچه بسیاری تصور 
می کنند اختالفی بین عربستان و امارات در زمینه 

سوریه نیز وجود ندارد.

اردوغان، آمریکا را تهدید کرد
رییس جمهور ترکیه اعالم کرد، قصد خروج از پیمان 
ناتو و پشــت کردن به هم پیمانان خود را ندارد؛ اما 
تهدید کرد که اگر 2 تا ۳ هفته دیگر توافق کشورش 
با آمریکا در شرق فرات اجرا نشود، ترکیه به تنهایی 
دست به کار می شود. اردوغان با انتقاد شدید از آمریکا 
افزود که ایاالت متحده در شرق فرات از تروریست ها 
پشــتیبانی می کند و این موضوع به مشکلی میان 
آمریکا و ترکیه تبدیل شده است. وی همچنین گفت 
که کاسه صبر ترکیه دیگر لبریز شده و اگر منطقه 
امن و حائل طی چند هفته آینده تحت کنترل قرار 
نگیرد، ترکیه برنامه عملیاتی خود را اجرا خواهد کرد. 

 آغاز تدابیر شدید امنیتی 
در سراسر پاکستان

با دستور دولت پاکستان تدابیر شدیدی برای تامین 
امنیت دسته های عزاداری و حسینیه ها در ایام ماه 
محرم آغاز شد. به دستور دولت پاکستان در جلسه 
ویژه تامین امنیت ماه محرم دستور استقرار نظامیان 
و به کارگیری تدابیر شــدید امنیتی جهت حفظ 
امنیت مجالس عزای حسینی در سراسر این کشور 
صادر شد. اداره پلیس پاکستان هم اعالم کرده در 
ایام محرم بیش از 25 هزار نیروی این اداره در حالت 
آماده باش قرار دارند که از این تعداد تنها 9 هزار نیرو 

در ایالت سند تامین امنیت برعهده دارند.

اختالف ترامپ و دخترش 
برمال شد

اخراج دستیار ویژه رییس جمهور آمریکا از برخی 
اختالفات خانوادگی او با دختر کوچک ترش پرده 
برداشت. دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در 
واکنش به استعفای دســتیار شخصی اش گفت: 
پس از آنکه او اظهاراتی درباره فرزندان من در یک 
مهمانی شــام با خبرنگاران بر زبان آورد، مجبور 
به کناره گیری از سمت خود شــد. این در حالی 
است که نشریه پولیتیکو در گزارشی دلیل اخراج 
»وسترهوت« را افشای اطالعاتی درباره خانواده 
ترامپ در ضیافت شامی در ۱۷ آگوست عنوان کرد. 
بنابر گزارش پولیتیکو، دســتیار شخصی ترامپ 
به خبرنگاران گفته رییس جمهور دوســت ندارد 
در عکس هایی که دخترش تیفانی است، حضور 
داشته باشد، زیرا فکر می کند تیفانی خیلی چاق 

شده است.

روسیه، رییس دوره ای شورای 
امنیت سازمان ملل شد

روســیه به مدت یک ماه ریاست دوره ای شورای 
امنیت سازمان ملل را بر عهده می گیرد. ریاست 
دوره ای شورای امنیت ســازمان ملل یک ماهه 
است و بر اساس حرف اول نام انگلیسی کشورهای 
عضو این شورا، ریاست تغییر می کند. در ماه اوت، 
لهستان ریاست را بر عهده داشــت و قرار است 
روسیه در ماه سپتامبر تصدی این نهاد را به مدت 
یک ماه بر عهده بگیرد. ریاســت دوره ای روسیه 

قرار است در تاریخ ۱۷ سپتامبر آغاز شود.

گام سوم، حرکتی حساب شده تا تهدیدی شعارزده

جرائم انتخاباتی شفاف شد
ســخنگوی وزارت کشــور گفت: جرائمی 
مثل خرید و فــروش رای، کمک های نقدی 
و غیرنقــدی و توزیع اقالم و لوازم توســط 
داوطلبان انتخابــات مجلس جرم بوده و در 
مرحله رسیدگی به صالحیت ها مدنظر قرار 
می گیرد. سید سلمان سامانی با بیان اینکه 
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی چهار 
روز قبل از پایان مجلس نهم، یعنی در تاریخ 
سوم خرداد سال 95 اصالح شد، اظهار کرد: 
تاکنون هیچ انتخاباتی با این اصالحیه قانون 
انتخابات مجلس برگزار نشــده و انتخابات 
پیش رو اولیــن انتخاباتی خواهــد بود که 
براســاس این قانون اجرا می شــود. وی در 
ادامه با اشــاره به جرم انگاری اعمال شده 
در اصالحیه قانون انتخابات مجلس تصریح 
کرد: اقدام برای خرید و فروش مســتقیم و 
غیرمســتقیم رای، توزیع اقالم و لوازمی که 
برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشــته 
باشــد و کمک های نقــدی و غیرنقدی به 
اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی، هیئت ها 
و امور خیریه بعد از ثبت نــام در انتخابات 
جرم انگاری شده که در قوانین قبلی با این 

صراحت نبوده است.

تمرین دریایی ایران در 
آب های دریای خزر آغاز شد

تمرین دریایــی امنیت پایــدار 9۸ نیروی 
دریایی ارتش با رمز مقدس یا حسین )ع( و با 
ارسال پیام صلح و دوستی در آب های دریای 
خزر آغاز شــد. این تمریــن دریایی امنیت 
پایدار در گســتره ای به وســعت 25 هزار و 
۸00 مایل مربع دریایی در منطقه 20 درصد 
حاکمیت جمهوری اسالمی ایران در دریای 
خزر اجــرا و طی آن ســناریوهای آفندی و 
پدافندی برای حراست از آب های سرزمینی 
کشــورمان و حفظ خطوط مواصالتی انجام 
می شود. برپایه این گزارش، نیروهای پدافند 
هوایی و هوایی ارتش نیز در راستای پوشش 
و پشــتیبانی نزدیک هوایی، تامین منطقه 

تمرین را برقرار می کنند.

ضرب المثل نماینده مجلس در 
رابطه با ترک ها جنجالی شد

یک نماینــده مجلــس در جریان جلســه 
علنی روز گذشــته مجلس، طی تذکری با 
استناد به اصل ۷5 آیین نامه داخلی مجلس 
شــورای اســالمی با انتقاد از نطق علی گل 
مرادی، نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه 
و هندیجان بیان کرد: آقــای گل مرادی در 
نطقی که داشتند، یک ضرب المثل اشتباه به 
کار بردند و با ضرب المثل خود به ترک زبانان 
توهین کردند. ایشان گفتند اگر آقای روحانی 
عزت ملی و منافع ملی را در اولویت قرار ندهد 
ره به ترکستان می برد و به نوعی بیان کردند 
که ما وطن فروش هستیم. محمد حسن نژاد 
در ادامــه اظهار کرد: آقــای گل مرادی اگر 
تاریخ و ادبیات را به خوبی نمی شناســید از 
این مثل ها اســتفاده نکنید. حافظ با توجه 
به موقعیت جغرافیایی آن زمــان این مثل 
را مطرح کرده اســت؛ هر مثــل را نباید در 
هر جا به کار برد. متاســفانه این موضوع در 
صداوســیما نیز دیده می شــود که اشتباه 
است. نماینده مردم مرند در مجلس شورای 
اســالمی تصریح کرد: ترک هــا نماد غیرت 
ایران هستند؛ اگر لشــکر ما نبود معلوم نبود 
که شهرهای شــما آقای گل مرادی اکنون 
چه وضعیتی داشت.شــما بایــد از ترک ها 

معذرت خواهی کنید.

واعظی
رییس دفتر رییس جمهور:

یک فعال سیاســی اصالح طلب اظهار کرد: انجام 
دیدار روحانی و ترامپ برای خــود من هم ثقیل 
است و زیاد امیدوار نیستم؛ اما سطح امیدواری ام 

نسبت به شهریور سال 9۷ بیشتر شده است.
صــادق زیبــاکالم بــا توجــه بــه هزینه هــای 
آمریکاستیزی طی ۴0 سال گذشته آرزو می کند 
این مسئله تمام شــود؛ بنابراین دعا و نذر می کند 
که ترامپ و روحانی با هم مالقات کنند! زیبا کالم 
افزود: امکان دارد به واسطه رییس جمهور فرانسه 
و ســایر رهبران اروپا یک مالقات دســته جمعی 
صورت گیرد. وی با اشــاره به مخالفات ها با این 
دیدار تصریح کرد: مخالفان مــی گویند »به هیچ 
وجه احتمــال چنین دیداری وجــود ندارد چون 
مسئوالن کشور به طور مؤکد گفتند هیچ تماسی 
نباید بیــن ایــران و آمریکا انجام شــود« اما این 
حرف نیز مانند دیدگاه من یک نــوع بیان عالقه 

و آرزوست.

 نذر می کنم ترامپ و 
روحانی با هم مالقات کنند!

فعال سیاسی:

کافه سیاست

عکس  روز 

پهپاد رزمی و نقطه زن 
»کیان« رونمایی شد

همزمان با دهم شــهریور، روز نیروی پدافند 
هوایی ارتش، پهپاد رزمــی، پدافندی و نقطه 
زن »کیان« با حضور امیر ســرتیپ صباحی 
فرد، فرمانــده این نیرو رونمایی شــد. پهپاد 
پیشرفته »کیان« با توسعه توانمندی پهپادی 
ظرفیت پدافند هواپایــه را در نیروی پدافند 

هوایی ارتقا می دهد.

حمله بی سابقه ظریف به منتقدان؛ »انقالبیون زیر کولرنشین«

پیشنهاد سردبیر:

رییس دفتر رییس جمهور با بیان اینکه ایران 
برگ تبلیغاتی آمریکایی ها نیســت و آنان 
سخت در اشتباه هستند، اظهار کرد: سیاست 
خارجی ما مشــخص و یگانه است و همه از 
سیاســت یگانه موجود در سیاست خارجی 
تبعیت می کنیم؛ اما اصول ما یکی اســت و 
آمریکا تا روزی که بخواهد این سیاســت را 
نســبت به مردم و نظام داشته باشد شرایط 

همین خواهد بود. 
واعظی با بیــان اینکه اروپایی هــا را تطهیر 
نمی کنم و معتقدم آنــان وظایف خود را در 
برجام انجام ندادند، عنوان کرد: برجام وقتی 
برای ما ارزش دارد کــه بتوانیم از منافع آن 
استفاده کنیم. به گفته واعظی، در سیاست 
خارجه آمریکا نســبت به ایران سرگردانی 
وجود دارد و ثبــات و اصول و چهارچوبی در 

این بخش نیست.

ایران، برگ تبلیغاتی 
آمریکایی ها نیست

بیژن نوباوه
فعال سیاسی اصولگرا:

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به 
دیدار رهبری با هیئت دولت گفت: دولت در رأس 
امور اجرایی اســت و همه باید بــه آن کمک کنند 
و دولت هم باید تحمل بیشــتری در مقابل نقدها 
داشته باشد. محمد رضا باهنر، درباره بررسی پالرمو 
و سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت اظهار کرد: 
در مجمع تشخیص مصلحت منتظر روابط کلی با 
اروپا به خصوص در مجموعه برجام هســتیم. وی، 
سوار شــدن بر موج نارضایتی ها از عملکرد مجلس 
را غلط و نادرست توصیف کرد. باهنر در مورد بحث 
مذاکره مجــدد گفت: مذاکره هدف نیســت بلکه 
وسیله ای برای رســیدن به هدف است و این روزنه 
امید باید وجود داشته باشــد. پیش شرط هرگونه 
مذاکرات احتمالی آن هم در مسئله هسته ای و نه 
در مسئله منطقه و دیگر مسائل؛ بازگشت آمریکا، 
همه آنهایی که تحت تاثیر آمریــکا عمل کردند و 

طرف های برجام به تعهدات شان است.

دولت باید تحمل بیشتری 
داشته باشد

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری:

یک فعال سیاســی اصولگرا با بیــان اینکه 
وضعیت اصالح طلبان خوب نیست، شکست 
بزرگی را متحمل شده  و مردم از آنها گریزانند، 
گفــت: اصولگرایــان هم به شــرطی موفق 
می شوند که نگاه منطقی مبتنی بر خواست 
مردم را اعمال کنند نه آن نگاه ســنتی که به 
خواسته های 50، ۶0 یا ۷0 درصد مردم توجه 
می کند. اصولگرایان باید به ۱00درصد مردم 
توجه و نیاز روز جامعه را دریابند که این امر 

هم جز با جوان گرایی محقق نمی شود.
بیژن نوباوه با تاکید بر اینکه تنها کسی که در 
نظام ما، شعار و عمل را با هم اجرا می کند مقام 
معظم رهبری اســت، گفت:   نیروهای جوان 
می توانند انرژی و تعهد بیشتری داشته باشند 
از طرفی نیز نســبت به گروه ها و جریان های 
سیاسی وابستگی کمتر و وارستگی بیشتری 

دارند.

 اصالح طلبان
 شکست بزرگی خورده اند

پیشخوان

بین الملل

 طی روزهای باقی مانده با اتمام ضرب االجل ایران، رایزنی های دیپلماتیک و خط و نشان های 
بودجه به شــرط لیست سیاسی شدت گرفته است؛ 

حقوق

30 شهر انگلیس در قرق 
سلطنت ستیزان

تحمل می کنــم تا دوگانه 
سازی شکل نگیرد

خداحافظ گالدیاتور امید

خبر رییس پارلمان لبنان از زنده بودن »امام موسی صدر«
رییس پارلمان لبنان با اشاره به اینکه امام موســی صدر و دو همراه وی اخیرا از زندانی به زندان دیگری 
منتقل شدند ،گفت که این کشور مخالف تحریم ایران است و تمام این تحریم ها و دشمنی ها به دلیل موضع 
اصولی ایران در رابطه با فلسطین است. »نبیه بری« اظهار داشــت که تنها دلیل دشمنی با ایران موضع 
اصولی این کشور در رابطه با فلسطین است. رییس پارلمان لبنان در رابطه با امام موسی صدر نیز گفت: 
ما برای آزادی امام موسی صدر و دو همراه وی تالش می کنیم و چیزی جز آزادی آنها نمی خواهیم. نتایج 
تحقیقات و اعترافات نشان می دهد که ربوده شدگان به تازگی از زندانی به زندان دیگری منتقل شده اند. 
 وی در بخش دیگری نیز گفت: دائما اخباری می شنویم که هدف آن تنها گمراهی است بنابراین به شما 
می گویم که گوش هایتان را ببندید و به این اخبار توجه نکنید زیرا رهبران جنبش امل، خانواده امام موسی 

صدر و کمیته پیگیری مسئله امام صدر، خبر دقیق و صحیح را دارد.

حمله بی سابقه ظریف به منتقدان؛ »انقالبیون زیر کولرنشین«
وزیر خارجه کشــورمان در گفت وگویی با روزنامه ایران به بیان انتقاداتی نسبت به برخی چهره های داخلی 
و صداوسیما پرداخت و اظهار داشــت: آیا آقای نصرا... نماینده مقاومت اســت یا حضراتی که در اتاق شان 
نشسته اند و زیر کولر شعار می دهند؟ انقالبیون ایرکاندیشن )زیرکولرنشین( مقداری از انقالبیون واقعی یاد 
بگیرند. وی در ادامه این مصاحبه گفت: نمی دانم چرا دوستان ما می خواهند افتخارات کشور خودشان را که 
هیچ ربطی هم به من وهمکارانم ندارد برای کشور به سرشکستگی تبدیل کنند.این دستاوردها مایه سربلندی 
است هر چند دیگر از کسانی که گاندو را می سازند، این توقع می رود که این مصاحبه ها را از مردم بگیرند بعدا 
باید یا در این دنیا یا اگر در این دنیا فرصتی نشد در آن دنیا پاسخ دهند که چطور قلب حقیقت کردند. من از 
دوگانه سازی در کشور ابا دارم و برای اینکه این دوگانه سازی هم شکل نگیرد تاکنون تحمل کردم. وی تاکید 

کرد اگر دیپلماسی و تالش های شبانه روزی همکاران من نبود حتما کشتی ایرانی آزاد نمی شد.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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فوالد مبارکه؛  برترین تولید کننده فوالد در بازار داخلی وخارجی
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

رشد اقتصادی هند به 
پایین ترین سطح خود  رسید

 کاهش محســوس رشــد بخش های تولید، 
ساخت و ســاز و فعالیت های کشاورزی باعث 
شد تا رشــد اقتصادی پنجمین اقتصاد بزرگ 
جهان در ســه ماهه منتهی به ژوئن به تنها ۵ 
درصد برسد که در طول ۶ سال اخیر بی سابقه 
بوده اســت. آن طور که وزارت آمار هند اعالم 
کرده بخش بزرگی از این کاهش رشد مربوط 
به افزایش تنش ها در سطح جهانی بوده است. 
از سوی دیگر میزان فروش خودروهای جدید 
در هند ۲۰ درصد نســبت به سه ماهه نخست 
ســال کاهش یافته که باعث افزایش نگرانی ها 
از کاهش قدرت خرید مردم هند شــده است. 
مشاور اقتصادی نخســت وزیر هند در واکنش 
به این رشــد ضعیف به مردم وعده داد دولت 
اقدامات جدی برای تقویت توســعه اقتصادی 
این کشور بردارد. متوسط رشد اقتصادی هند 
در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ معادل 7/7 درصد 
بوده که سریع ترین نرخ رشد اقتصادی در بین 
اقتصادهای بزرگ جهان محســوب می شود. 
رشــد اقتصادی هند در ســه ماهه دوم سال 
گذشته ۸ درصد اعالم شــد. آخرین بار در سه 
ماهه نخست سال ۲۰۱3 رشد ۴/3 درصدی به 

ثبت رسیده بود.

بحران بیخ گوش دبی؛
 ساخت بزرگ ترین فرودگاه 

دنیا متوقف شد
دبی، ساخت بزرگ ترین فرودگاه دنیا را که در 
حال ساخت است، به دلیل بحران مالی متوقف 
کرد تا افتتاح آن پنج سال دیگر به تعویق بیفتد. 
خبرگزاری بلومبرگ از منابع آمریکایی گزارش 
کرد که تزریق پول و حمایــت مالی از پروژه تا 
اطالع ثانوی متوقف شده و علت آن مشکالت 
در اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس است. 
بخش نهایی و توسعه یافته فرودگاه آل مکتوم 
که قرار بــود ۲۰۲۵ افتتاح شــود و در صورت 
تکمیل شــدن ظرفیت پذیرش ســاالنه ۲۵۰ 
میلیون مسافر را خواهد داشت، پنج سال دیگر 
یعنی تا سال ۲۰3۰ به تعویق افتاده است. پروژه 
اولیه فرودگاه بین المللــی آل مکتوم یا »دبی 
ورلد سنترال« در سال ۲۰۱3 افتتاح شده که 
فقط به یازده شرکت هواپیمایی تا االن خدمات 
داده است. گفته می شــود با آنکه ظرفیت این 
پروژه تا کنون پنج برابر شده تا به ۲۶.۵ میلیون 
مسافر تا سال گذشــته برسد؛ اما فقط به ۹۰۰ 
هزار مسافر ساالنه خدمات داده می شود. شبکه 
الجزیره نیز گزارش داد، اقتصاد دبی که تکیه بر 
گردشــگری و ارائه خدمات متنوع بین المللی 
دارد، روزهای سختی را در سایه کاهش ارزش 
بازار امــالک و احتمال رکود بیشــتر در این 

بخش، پشت سر می گذارد.

بازار

مداد رنگی

پیش بینی برداشت ۱۰ هزارتن 
بادام درختی از استان اصفهان

کارشناس امور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان پیش بینی کرد تا پایان شهریور حدود ۱۰ 
هزارتن بادام درختی با افزایش حدود ۱۵ درصدی 
از باغ های بارور برداشــت شود. سعادت شاهپوری، 
وسعت باغ های بادام درختی این استان را ۱۰ هزار 
هکتار با عملکرد یک ونیم تن در هرهکتار اعالم کرد 
و گفت: هفت هزار هکتار از باغ های بادام این استان 
به روش آبی و 3 هزار هکتارهم دیم است. وی، این 
استان را با سهم برداشت ساالنه هفت هزار تن بادام 
درختی، هشــتمین تولید کننده این محصول در 
کشور برشــمرد و پیش بینی کرد تا پایان شهریور 
حدود ۱۰ هزارتن بادام درختی با افزایش حدود ۱۵ 

درصدی از باغ های بارور برداشت شود.

7 طرح حوزه معدن  و صنایع 
معدنی  آماده افتتاح است

رییس هیئت عامل ایمیــدرو اعالم کرد: 7 طرح در 
حوزه معدن و صنایع معدنی با اشتغال زایی ۶ هزار و 
۹۲3 نفر آماده افتتاح است. خداداد غریب پور افزود: 
این طرح هــا آماده افتتاح در اســتان های کرمان، 
زنجان، خراسان جنوبی و اصفهان هستند. وی افزود: 
طرح های اســتان های زنجان، خراســان جنوبی و 
اصفهان شامل طرح سولفوره معدن انگوران با هدف 
انجام عملیات تکمیل، آماده سازی، تجهیز، استخراج 
و تحویل ساالنه ۱۲۰ هزارتن کانسنگ استخراجی 
از بخــش زیرزمینی معدن ســرب و روی انگوران، 
طرح فرآوری زغال ســنگ طبس )میدکو( با هدف 
تولید ۵۵۰ هزار تن کنســانتره خام و طرح احداث 
کارخانه تولید پودر گرانوله قالب ریخته گری مداوم 
هستند. این طرح ها اشتغال زایی مستقیم ۲۱3 نفر 

و غیرمستقیم ۹۵۰ نفر را به همراه خواهد داشت.

تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان 
اعتبار برای احداث قطار شهری 

اصفهان-شاهین شهر
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
گفت: اولویت نخست اســتانداری تخصیص اعتبار 
برای احداث قطار شــهری اصفهان -شاهین شهر 
است. حجت ا... غالمی با اشــاره به ۸ هزار میلیارد 
تومان اعتبار ملی در برنامه ششــم توسعه، اظهار 
کرد: مســئوالن استان توانســته اند 7۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار ملی را جــذب کنند. وی تصریح کرد: 
مدیران اکنون در تالش بــرای جذب 3۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار ملی و تخصیص مساوی آن برای احداث 
راه آهن شــهری اصفهان-شاهین شهر و اصفهان-

نجف آباد هستند. تا کنون ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار 
ملی برای احداث قطار شهری اصفهان- شاهین شهر 
تخصیص یافته است. معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار اصفهان همچنین اظهار داشت: سرعت 
اجرای پروژه قطار پرســرعت اصفهان - تهران با 
وجود نداشتن مشــکل مالی کند است که باید 
شتاب بگیرد. حجت ا... غالمی تصریح کرد: پروژه 
قطار پرسرعت اصفهان - قم - تهران با فاینانس 
شرکت »سی آر ای ســی« چین شروع شده؛ اما 
به رغم اینکه پروژه با مشکل مالی مواجه نیست 
و اعتبار الزم را دارد انتظارات مدیریت استان را 
برآورده نکرده است. وی دلیل عقب بودن پروژه 
از برنامه زمان بنــدی را تغییر مدیریت این طرح 
ملی بیان کرد و اظهار داشت: تغییرات مدیریتی 
که طی چند مرحله در راستای اجرای این پروژه 
در مجموعه وزارت راه و شهرســازی اتفاق افتاد 
 موجب شــد تا طرح قطار پر ســرعت اصفهان -

 قم - تهران متوقف شود. 

دریافت وجه بابت استفاده از 
کارت سوخت جایگاه  تخلف 

است
بر اساس اطالعیه شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایــران، دریافت هرگونه وجــه اضافی به جز 
بهای بنزیــن تحویلــی بــه خودروهــا در زمان 
ســوخت گیری، ممنوع و تخلف محسوب می شود. 
طبق روال معمول، کارت های آزاد جایگاه ها فعال 
و در دسترس مراجعین جهت سوختگیری است، به 
همین لحاظ دریافت هرگونه وجهی بابت استفاده از 
کارت آزاد جایگاه توسط اپراتورها و متصدیان تلمبه 
در جایگاه های عرضه ســوخت ممنوع بوده است. 
بر این اســاس به هموطنان تاکید شده در صورت 
مشــاهده مواردی از قبیل عدم در دسترس   بودن 
کارت آزاد و یا دریافت وجه اضافــه بر مبلغ بنزین 
با سامانه پاســخگویی ۰۹۶۲7 شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران تماس حاصل کرده و موضوع 

را منعکس کنند. 

 مداد رنگی 48 رنگ 
کنکو مدل ویکتوریا 

 351,000
تومان

مداد رنگی 120 رنگ فابر 
 Polychromos کاستل مدل

 385,000
تومان

 مداد رنگی 100 رنگ جعبه 
چوبی کنکو مدل ویکتوریا 

 900,000
تومان

رییس اتحادیه فروشــندگان خودروی اصفهان با بیان اینکه اکنون 
خریداران خودرو در بازار واقعی شده اند، گفت: در مجموع خودروهای 
داخلی از سال ۹۲ به این طرف کیفیت الزم را ندارند چرا که قطعات 
فرانسوی خودرو اکنون تبدیل به چینی و یا ایرانی شده اند. حمیدرضا 
قندی در خصوص وضعیت بازار خودرو، اظهار کرد: ثبات نرخ ارز طی 
دو ماه اخیر و همچنین افزایش تولید ساپیا و ایران خودرو طی حدود 

۱۰ روز گذشته موجب کاهش قیمت خودرو شده است. وی با بیان 
اینکه در حال حاضر خریداران خودرو در بازار واقعی شده اند، توضیح 
داد: اکنون همانند گذشته افراد برای سرمایه گذاری، پنج یا ۱۰ خودرو 
را احتکار نمی کنند و اگر مصرف کننده ای نیاز به خرید داشته باشد 
وارد بازار خودرو می شود. رییس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان 
در خصوص اعتقاد برخی خریداران واقعی خودرو مبنی بر باال بودن 

قیمت ها در بازار، اظهار کرد: واقعیت این است که نرخ خودرو بیش 
از این کاهش نمی یابد و تورم موجود بر تمام قیمت ها اثر گذاشته و 
نرخ کنونی خودرو، کف قیمت هاست. قندی با اشاره به کاهش قیمت 
خودرو طی ۱۰ روز گذشــته، اظهار کرد: در حــال حاضر پراید ۴۴ 
میلیون و ۵۰۰ تومانی در بازار به ۴3 میلیون تومان رسیده و دنا پالس 

معمولی به ۱۲۲ میلیون تومان رسیده است.

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان:
خودروهای داخلی از سال 92 به بعد کیفیت الزم را ندارند

»رضا رحمانی« با وعده های بســیار و برنامه های 
راهبردی وارد وزارت صنعت شــد؛ امــا عملکرد 
ناکارآمد او بسیاری از موافقانش را هم مایوس کرد. 
رحمانی این روزها جزو یکی از ناکارآمدترین وزاری 
کابینه روحانی است. خطر استیضاح در مورد وی 
با باال گرفتن اعتراضات نمایندگان مجلس بیشتر 
شــده و نمایندگان انتقادات جدی نسبت به شیوه 
عملکرد او در زمینه برخورد با شرکت های خودرو 
سازی و نقش این وزارتخانه در نگه داشتن مدیران 
خودرویی بــه رغم ناکارآمــدی و رانت موجود در 

شبکه تولید خودرو در کشور، مطرح کرده اند.
 وزارت صمت که در جریان بازداشــت گســترده 
مدیران خودرو سازی به جرم اخالل دراین بازار و 
نیز مطرح شــدن موارد اتهامی دو نماینده در بازار 
خودرو، سکوت پیشه کرده است از ابتدای شهریور 
ماه و با امضای بیش از ۱3 نماینده در معرض خطر 

استیضاح قرار گرفته است. 
دیروز در صحن علنی مجلس، موســوی الرگانی 
رییس مجمع نمایندگان اصفهان نســبت به عدم 
وصول استیضاح وزیر صنعت از سوی هیئت مدیره 
اعتراضاتی را مطرح کرد. عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت: وضعیت صنعت خودرو افتضاح است، 
در بازار هــم هرکس کاالی خود را بــه هر قیمتی 
که بخواهد، به فروش می رســاند و کنترلی بر بازار 

وجود ندارد. 

ســید ناصــر موســوی 
الرگانی در تذکری خطاب 
به هیئت رییسه، گفت: به 
چه علت اســتیضاح وزیر 
صنعت، معدن و تجارت را 
که دو هفته است تحویل 
داده شــده، اعالم وصول 
نمی کنیــد؟ این اعتراض 

در حالی مطرح شــده که الرگانــی در هفته های 
اخیر اعتراضات جدی نســبت به عملکرد سازمان 
صمت در اصفهان و در حیطه مدیریتی فوالدسازان 

اصفهانی هم داشته است. 
حاجی دلیگانی، از دیگر 
نماینــدگان منتقد وزیر 

صمت است.
دلیگانی پس از بازداشت 
دو نماینــده مجلس در 
مصاحبه ای با اشــاره به 
نقش وزیــر در انتصابات 
بدون ضابطه و رانــت در خودرو ســازی ها اعالم 
کرد: بنده وقتــی وزیر وقت صنعــت در خصوص 
خودرو سازی نتوانست اوضاع را مدیریت کند طرح 

استیضاح وی را در کمیسیون اعالم کردم؛ اما وقتی 
در صحن مطرح شد نمی دانم بین رییس مجلس و 
رییس جمهور چه گذشت که وزیر قبل از استیضاح، 

برکنار شد. 
در کمیســیون صنایع مجلس نیز ســاداتی نژاد، 
نماینده کاشــان به همراه برخی دیگــر از اعضای 
این کمیســیون ســواالتی را از وزیر صمت مطرح 
کردند.عالوه بر این، کمیســیون صنایع مجلس  دو 
موضوع مهم این وزارتخانه را در دســتور کار دارد؛ 
ابتدا عملکرد و برنامه های شرکت های خودروساز 
و دوم انتخاب اعضای هیئــت تحقیق و تفحص از 
عملکرد سازمان گســترش و نوسازی ایران که در 
هر دو  مورد، انتقادات می تواند به تســریع جریان 

استیضاح کمک کند.
 نکتــه جالب توجه در بررســی گرایش سیاســی 
سوال و اســتیضاح کنندگان این اســت که وجه 
غالب منتقدین عملکرد وزیــر صمت، نمایندگان 
اصولگراهستند؛ همان جریانی که خاستگاه اصلی 
رحمانی است. فراکسیون امید در این موضوع مهم 
نیز ترجیح داده است تا سکوت کند و تایید کننده 
بی چون و چــرای عملکرد دولــت در هر حوزه ای 
باشد. پیش تر نیز در اوایل امسال برخی نمایندگان 
از تالش برای اســتیضاح وزیر صنعت سخن گفته 

بودند که البته به جایی نرسید.
 هنوز مشخص نیست استیضاح وزیر صنعت چقدر 
جدی است؛ اما مدت هاســت که مجلس کمتر به 

دنبال استیضاح وزاری دولت بوده است.

زیر تیغ استیضاح
  نمایندگان اصفهانی به دنبال استیضاح وزیر صنعت؛ 

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی گفت: تغییر مرزهای استان اصفهان در حوزه 
زاینده رود می تواند تامین آب آشامیدنی مردم این استان را با ۵ میلیون جمعیت به خطر بیندازد و طرحی خطرناک 
است. حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرد: موضوع تغییر مرز اســتان اصفهان، موضوع کهنه ای است که موجب 
افزایش تنش ها و باال گرفتن اختالفات خواهد شد. وی هشدار داد: بخش هایی از دشت برخوار فرونشست کرده و ستاد 
بحران استان اصفهان باید نسبت به این تهدید ناشی از برداشت بی رویه سفره های آب زیرزمینی حساس باشد. وی 
اضافه کرد: کاهش سطح سفره های آب زیرزمینی در حالی اتفاق افتاده که کیفیت آب شیرین در برخی از روستاهای 

شاهین شهر و میمه بدتر شده است. 

 نماینده استان اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی نسبت به عواقب 
تغییر مرزهای استان اصفهان در 

حوزه زاینده رود  هشدار داد؛

 خطر تغییر مرز!

ش
کن

 وا

وجه غالب منتقدین عملکرد 
وزیر صمت، نمایندگان 

اصولگراهستند؛ همان  جریانی 
که خاستگاه اصلی رحمانی است

ارزانی میوه در راه است
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و ســبزی از کاهش قیمت میوه با آغاز ماه محرم خبر داد. اسدا...کارگر 
اظهار کرد: طی هفته های گذشته با توجه به مراســم های بازگشت حجاج و جشن هایی که وجود داشت 
قیمت ها کمی افزایش یافت که پیش بینی می شــود با آغاز ماه محرم قیمت ها کاهش یابد. وی با بیان 
اینکه قیمت گوجه که مدتی با افزایش نرخ همراه بود اکنون بســیار کاهش داشته است، افزود: با وجود 
کاهش قیمت اما، کارخانجات تولید رب گوجه فرنگی قیمت های خود را کاهش ندادند در حالی که باید 
نرخ محصول تولیدی خود را کاهش می دادند. کارگر درباره دالیل افزایش قیمت موز نیز گفت: به دلیل 
مناسبت هایی که وجود داشت تقاضا برای این میوه افزایش یافت. وی تصریح کرد: واحدهای صنفی موظف 

هستند کاالی خود را با سود 3۰ درصد هزینه کنند و بیشتر از آن تخلف است.

بهره برداری از 88 طرح تعاونی در استان اصفهان
معاون اول رییس جمهور دراولین روز هفته تعاون، همزمان با سراسر کشور از طریق ویدئو کنفرانس ۸۸ طرح 
تعاونی را در استان اصفهان افتتاح کرد. اسحاق جهانگیری با اشاره به اینکه ۶۴3 طرح تعاونی با هزینه ۱۵ هزار 
میلیارد ریال به طور همزمان درکشور افتتاح شد گفت: این طرح ها زمینه اشتغال 3 هزار نفر را فراهم کرده است. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هم اظهار داشت:۸۸ طرح تعاونی شامل طرح های عمرانی، کشاورزی، 
خدماتی، صنعتی و مسکن با اعتبار ۲ هزار و ۲۴۹ میلیارد ریال در اصفهان به بهره برداری رسید. محسن نیرومند 
افزود: از نظرسرمایه گذاری و فرصت شغلی ایجاد شده، استان اصفهان جزو سه استان برتر کشور محسوب می 
شود. وی به افتتاح طرح ۴۰۸ واحدی مسکن تعاونی آموزش وپرورش ناحیه ۵ اصفهان هم اشاره کرد و گفت: 

این مجتمع مسکونی بزرگ ترین مجتمع در کشور  به شمار می رود که به سامانه باز چرخانی آب مجهز است.

  عکس روز

بازار فروش سیاهه محرم

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه گفت: شــرکت فوالد مبارکه اصفهان بزرگ ترین تولید 
کننده محصوالت فوالدی در بین شرکت های فوالدساز منطقه خاورمیانه است. محمود اکبری اظهار 
کرد: این شرکت صنعتی بزرگ سال گذشــته عالوه بر کســب این افتخار، رتبه ۴7 جهان را به خود 

اختصاص داده است.
 وی افزود: فوالد مبارکه با اجرای طرح های توسعه و افزایش ظرفیت تولید، کمک شایانی به بهبود رتبه 
ایران در رتبه بندی جهانی برترین کشورهای تولیدکننده فوالد داشته است.  اکبری تحویل محصوالت 
فوالد مبارکه را طی پنج ماهه امسال دوهزارو ۵۸7 تن با افزایش بیش از 7۴ درصدی در مقایسه با مدت 
مشابه پارســال بیان کرد و گفت: در همین بازه زمانی، عرضه محصوالت گرم از ۹7۸ هزار تن به هزار 
و ۸۹۲ تن با رشد ۹3 درصدی و عرضه به شــرکت های لوله و پروفیل از 3۵3 هزار تن به ۸77 هزار تن 
رسیده که نشان دهنده رشد ۱۴۸ درصدی است. معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه افزود: 
این شرکت با وجود بی سابقه ترین تحریم های بین المللی، توانسته با عزم ملی فوالدمردان نیاز خطوط 
خود را از خارج کشور تامین کند؛ اما در تامین مواد اولیه مورد نیاز داخلی ازجمله کنستانتره، سنگ آهن 
وگندله به شدت دچار مشکل شده اســت و بیم آن می رود تولید خطوط کاهش یافته یا متوقف شود 
درحالی که تداوم تولید در بیش از پنج هزار خانه و کارگاه کوچک و بزرگ در باالدســت و پایین دست 

فوالد مبارکه وابسته به تداوم تولید حداکثری در این شرکت است. 
الزم به ذکر است که شرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگ ترین تولید کننده فوالد کشور نیمی 

از فوالد داخل را تامین می کند.

 فوالد مبارکه؛  برترین تولید کننده فوالد در بازار
 داخلی وخارجی

بازار فروش بیرق، پرچم و لوازم عزاداری با فرا رسیدن ماه محرم پر رونق شده است.

مرضیه محب رسول
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بالییکه»اینترنت«برسرمغزمیآورد!

کودکانافسردهچهنشانههاییدارند؟

پیشنهاد سردبیر:

ابالغ رای 
6/86 شماره دادنامه: 567/98 ، شماره دادنامه: 1073، تاریخ رسیدگی: 98/05/27 ، مرجع 
رسیدگی: شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: رضا امیریان نشانی: 
اصفهان ملک شهر بهارستان غربی خ امین کوچه امام حســین کارگاه امیریان , وکیل: 
عباس مهرابی ؛ خواندگان: 1-ایمان صراف نشانی: مجهول المکان 2-غالمحسین صادقی 
نشانی: خمینی شــهر خ امیرکبیر مقابل فرمانداری گذر امام حسین کوچه احسان پ26 ، 
خواسته: مطالبه وجه چک )غیابی( ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دادخواســت تقدیمی آقای رضا امیریان با وکالت آقای عباس مهرابی به طرفیت آقایان 
1-ایمان صراف بانک 2-غالمحسین صادقی به خواسته مطالبه مبلغ نود و چهار میلیون 
ریال وجه دو فقره چک به شماره 809882- 97/7/25 و 660816-97/6/30 عهده بانک 
ملت و سپه بانضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده 
دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خواندگان در 
جلسه رسیدگی مورخه 98/5/20 و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی شورا و نظر 
به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایــت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا 
با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلســه مورخه 98/5/20 و با احراز 
اشــتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقای دین مســتنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 
519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ نود و چهار میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس 
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ 2/235/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس 
ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
می باشد. م الف: 579635   ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

6/87 شماره: 578/98 حل2 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:30 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/08/04 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  محمدعلی سعیدی ، نشانی: 
خمینی شهر خ پاکروان کوچه الله3 ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: علی اصغر 
اوالدیان ، خواســته و بهای آن: پرداخت مبلغ 76 میلیون و 270 هزار ریال ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف: 580702 رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

6/88 شماره: 2684/97 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:30 بعدازظهر روز دوشنبه 
مورخه 1398/07/15 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  حسینعلی اعتمادی ، نام 
پدر: محمود ، نشانی: خمینی شهر منظریه بلوار فیض االسالم کوچه صباغربی پالک20، 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: هادی طالبی ، نام پدر: محمود ، خواسته و بهای 

آن: مطالبه مبلغ 110/000/000 ریال وجه یک فقره چک بانضمام جمیع خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه از تاریخ چک، دالیل خواهان: رونوشت چک و رونوشت گواهی عدم پرداخت، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 580709  رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی

6/89 شماره: 2330/97 حل 11 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:1-محمود 
جعفری 2-مجید جعفری ، نشانی: 1-مجهول المکان 2-خمینی شهر دو شاخ سنگبری 
اتحاد ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: حســینعلی اعتمادی ، نام پدر: محمود، 
نشانی: خمینی شهر منظریه خ فیض االســالم کوچه صبا1 ، محکوم به:به موجب رای 
شماره 413 تاریخ 98/03/05 حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هفتصد و هشتاد 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان 
پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در 
ضمن رای صادره غیابی می باشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 580747 ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 

ابالغ وقت رسیدگی
6/90 شماره: 894/98 حل2 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شــهر به نشــانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقــت رسیدگی:ســاعت 05:15 بعدازظهر 
روز یکشــنبه مورخه 1398/07/28 ، مشــخصات خواهــان: 1-نام و نــام خانوادگی:  
رســول مختاری  ، نام پدر: قباد ، نشــانی: اصفهان خ ولیعصر خ نیایش فرعی13 داخل 
بن بســت درب دوم سمت راســت ، مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: محمد 
برخورداریــان ، نام پدر: مجیــد ، 2- نام و نــام خانوادگی: پیمان اصغریان ، خواســته و 
بهــای آن: مطالبه ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المــکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکــی از روزنامه 
های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مستندات 
یک نوبت آگهی مــی گردد خوانــده می توانــد با مراجعه به این شــورا نســخه ثانی 
 دادخواســت و ضمائم را دریافت نمــوده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. 

م الف: 580881  رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
مزایده 

6/91 شماره: 98/2470 ، تاریخ: 1398/06/02 ، اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه 98/2470 له آقای رسول عمادی علیه آقای  
حمید رحمتی به خواســته مطالبه در نظر دارد یک عدد النگو به وزن 4/700 گرم طالی 
18 عیار که کارشناس رسمی دادگســتری مبلغ 19/350/000 ریال ارزیابی نموده را از 
طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده ساعت 11:00 صبح روز دوشنبه در تاریخ 
1398/07/01 در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراها طبقه همکف برگزار می گردد ، طالبین می توانند 5 
روز قبل از روز مزایده به نشانی باال مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار 

کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می بایست 10 % قیمت پیشنهادی 
را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز 
نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش 
چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 
نزد بانک ملی واریز و با در دست داشــتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از 
شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به 
همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. م الف:581498  مدیر 

اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
اخطار اجرایی

6/92 شماره: 1509/97 حل 3 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:اسماعیل 
میرزائی خوندابی ، نام پدر: براتعلی ، شــغل: آزاد ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشخصات 
محکوم له:نام و نام خانوادگی: محمود نقدی ، با وکالت پریسا غیاثی ، شغل: وکیل ، نشانی: 
خمینی شهر خ شریعتی جنوبی پاســاژ الزهرا طبقه دوم، محکوم به:به موجب رای شماره 
2126 تاریخ 97/09/24 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 92/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت 2/180/000 ریال بابت خسارات دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رســید چک 96/9/20  لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 581506 مصطفی زیبایی فر قاضی 

شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت 

6/93 شــماره نامه: 139885602006005223 ، تاریخ: 1398/06/06 ، آقای نعمت اله 
خوش اخالق ورنوسفادرانی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسماً گواهی شده مدعی است تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 118/708 
واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل دفتر 124 صفحه 265 بنام خانم 
جواهر سدهی ورنوسفادرانی مســبوق به ثبت و سند می باشــد که بموجب سند قطعی 
71118-1370/8/1  دفتر63 خمینی شهر به نام نامبرده فوق  انتقال قطعی  شده که در اثر 
جابه جایی مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. م الف: 581380  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
اخطار اجرایی

6/94 شماره: 1892/97 حل8 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: قاسم کرمی، 
نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: حسینعلی اعتمادی ، 
نشانی: خمینی شهر منظریه بلوار فیض االسالم ک صبا1 غربی، محکوم به:به موجب رای 
شماره 454 تاریخ 98/03/18 حوزه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه 
قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/030/000 ریال بابت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از زمان سر رسید چک 94/7/10 لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بانک 
مرکزی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی مینماید رای صادره غیابی است. ماده34 قانون 

اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 580744  ایمان بختیاری 

قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر  
اخطار اجرایی

6/95 شــماره: 2785/97 حل 11 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:جمال 
ســیاحی ، نام پدر: عبداله ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی: امین شیروی ، نام پدر: عبدالرســول ، با وکالت عباس مهرابی ، نشانی: خمینی 
شهر خ کهندژ کوچه شهید مجیری پالک28 ، محکوم به:به موجب رای شماره 444 تاریخ 
98/03/07 حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ یک میلیون و نهصد و هفده هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت زمان پرداخت در 
زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای 
صادره غیابی می باشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.
 م الف: 579634  ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 

ابالغ رای 
6/96 شــماره دادنامه: 569/98 ، شــماره دادنامه: 1077، تاریخ رسیدگی: 98/05/27 ، 
مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: امین شیروی 
نشانی: خمینی شهر خ کهندژ ایستگاه آقا کوچه شهید مجیری پالک28 , وکیل: عباس 
مهرابی؛ خوانده: سولماز بنی سعید نشــانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک 
)غیابی(،گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای 
امین شیروی  با وکالت آقای عباس مهرابی به طرفیت خانم سولماز بنی سعید به خواسته 
مطالبه مبلغ یکصد و نــود و پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک به شــماره 109348- 
97/9/25 عهده بانک ملی شعبه خام جلفا اصفهان بانضمام خسارت دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک 
و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 98/5/20 و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
98/5/20 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 
19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یکصد و نود و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام 
حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 
3/477/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلــت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشد. م الف: 579638 ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

 شاید ترسناک به نظر برسد؛ اما ممکن است واقعا یک روز اینترنت، 
مغز ما را بخورد. از اغراق بودن این جملــه که بگذریم، به این نکته 
فکر کرده اید که اســتفاده روزمره از اینترنت و دلبستگی بی حد ما 
به فضای مجازی با مغزمان چه می کنــد؟! اینترنت کمتر از ۳ دهه 
اســت که به زندگی ما وارد شــده و تاثیر زیادی بر روابط  انسانی و 
نقل وانتقال اطالعات گذاشته اســت، با این همه دانشمندان هنوز 

نمی دانند تاثیر دنیای آنالین بر مغز ما چگونه است؟ 
 یک بررســی تازه تالش کرده اســت به این پرســش، پاسخ دهد. 
 این بررســی کــه توســط محققــان پنــج دانشــگاه در ایاالت

 متحده، انگلستان و استرالیا انجام شــده می گوید که تجربیات و 
درس هایی که از اســتفاده از اینترنت به دست می آوریم، می تواند 
تاثیر بســزایی بر تغییرات ســاختاری و توانایی مغز در طول زمان 

داشته باشد.
کودکان، بیشتر در معرض خطرهستند

شناسایی و درک این تغییرات در کودکان و بزرگساالن از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است، زیرا هنوز مغز آنها در حال رشد است. شاید 
به همین دلیل است که سازمان بهداشت جهانی )WHO( پیش از 
این، در ارتباط با استفاده کودکان زیر ۵ سال از اینترنت ابراز نگرانی 

کرده بود. WHO به والدین توصیه می کنــد، کودکان کمتر از 
۵ ســال نباید بیش از یک ســاعت در روز، در مقابل صفحات 
اینترنتی قرار گیرند. به این ترتیــب محققان تالش کردند تا 
تاثیر استفاده از اینترنت را بر میزان توجه و تمرکز، فرآیندهای 
حافظه و شناخت اجتماعی مورد بررسی قرار دهند. با بررسی 

یافته های بی شمار از مطالعات قبلی، آنها توانستند تحلیل 
کنند که آیا اثر اســتفاده از اینترنت بر هــر یک از این 

مولفه ها سودمند است یا زیان آور!

تغییر در عملکرد و حافظه
محققان ابتدا بر تاثیر انجام چند فعالیت آنالین بر مغز انسان تمرکز 
کردند. شواهد نشان داد که انجام کارهای متعدد به صورت آنالین، 
عملکرد افراد را بهبود نمی بخشــد. در واقع، انجام چندکار آنالین 
توجه و تمرکز افراد را مختل می کند و آنهــا را درگیر حواس پرتی 

جدید خواهد کرد.
»جوزف فی«، کارمند ارشد این پژوهش می گوید: »جریان بی حد 
و اندازه ای از اعالن ها )نوتیفیکیشــن ها( از طریق اینترنت، ما را به 
سمت توجه مداوم تشــویق می کند. با این حال، برای یافتن اثرات 
کوتاه و طوالنی مدت این نوع رفتار روی جوانان، تحقیقات بیشتری 

الزم است.«
از مغزتان کمتر کار می کشید!

در مرحله دیگری از این پژوهش تیم یادگیری، اثرات اســتفاده از 
اینترنت بر حافظه را مطالعه کردند. آنها در بررسی هایشان متوجه 
شدند، در حالی که نسل های قبلی مجبور بودند واقعیت های زندگی 
روزمره را به ذهن شان بسپارند، انسان های مدرن اکنون می توانند 
محتوای واقعی را به اینترنت منتقل کنند. این نکته در واقع ممکن 
است مزایایی برای مغز به همراه آورد و این اجازه را می دهد تا افراد 
روی دیگر وظایف و اهداف بلندپروازانه شان متمرکز شوند. به این 
ترتیب در واقع شــما برای ذخیره اطالعات، کمتــر از مغزتان کار 

می کشید.
تعامل اجتماعی به خطر می افتد

»تعامل اجتماعی«، آخرین مولفه ای بود که پژوهشگران به بررسی 
آن پرداختنــد. آنها دریافتند کــه مغز تعامل آنالین را به روشــی 
غافلگیرکننده نســبت به زندگی واقعی پــردازش می کند. 
محققان می گویند، این ممکن است برای افراد مسن 
که با احساس انزوا مواجه هســتند مفید باشد؛ اما به 
نظر می رسد که پیامدهای اجتماعی تعامل آنالین برای 
جوانان بیشتر است. آنها در تعامالت فضای اینترنت بیش از 
سایرین در معرض هیجانات، اضطراب ها، فشار همساالن و 

احیانا طردشدگی قرار می گیرند.

تخم مرغ: تخم مرغ هــا را در جعبه کاغذی 
اصلی آن و در محلی خنک نگهداری کنید.

پنیر: پنیر را در کاغذی نازک و مومی بپیچید و آن را درون کیسه 
پالستیکی بگذارید و در کیســه را نبندید. حتما پنیر را در یخچال 

نگهداری کنید.
شیر: شــیر را در دمای مناســب در عقب ترین قســمت یخچال 

نگهداری کنید تا با هوای گرم تماس نداشته باشد.
غذا: باقی مانده غذا را باید سریع سرد کنید. غذا را داخل چند ظرف 

با عمق کم نگهداری کنید تا زودتر سرد شود.
حبوبات: حبوبات خشک را از رطوبت، نور مستقیم آفتاب یا نور و 
گرمای زیاد دور کنید. قرار دادن حبوبات در ظرف های پالستیکی یا 
شیشه ای در بسته و اضافه کردن مقداری نمک بهترین حالت برای 

نگهداری حبوبات است.
برنج: جایی کــه برنج را در آن انبار می کنید باید خشــک و خنک 
و به دور از آفتاب باشد. بهتر اســت برنج های خود را در سطل های 
پالســتیکی نگهداری نکنیــد. می توانید البه الی برنــج، نمک یا 
حبه های سیر قرار دهید. اگر برنج شپشک زد، پارچه بزرگ و تمیزی 
را زیر نور آفتاب و در محلی دور از گــرد و خاک پهن کنید و برنج را 

روی آن بریزید.
 همیشــه در یخچال دو بخش متفاوت را به غذاهــای خام و پخته 
اختصاص دهید و از قرار دادن دو نوع غذا در کنار هم بپرهیزید. این 

کار مانع از فساد غذای پخته شده می شود.
 هرگز سبزی ها را در کنار انواع گوشت ها قرار ندهید. گاهی ممکن 
است آلودگی ها و باکتری های موجود در سبزی موجب فاسد شدن 

گوشت شود.

 راه های پیشگیری
 از فساد انواع مواد غذایی

خانم ها دوست دارند بیشــتر مواد غذایی را در منزل داشته باشند تا 
بتوانند با سلیقه و در اســرع وقت غذای مورد عالقه خانواده و دستور 

دســت پختی تازه را آماده کنند. خرید و 
نگهداری مواد غذایــی در یخچال، فریزر 

یا بیرون از آن قواعد خاص خودش را دارد که هر چه بیشــتر رعایت 
کنید، ماندگاری مواد غذایی بیشتر و امکان دستیابی به آن آسان تر 

خواهد بود.

یک روان شــناس تربیتی، با اشاره به اینکه شــاهد تغییر سبک زندگی 
کودکان هستیم، گفت: گوشه گیری و فاصله گرفتن از جمع، کم طاقتی، 
گریه های بیــش از ۳ الی 4 بــار در روز همراه با انزوا و گوشــه گیری، از 
نشانه های افسردگی در کودکان است. وی ســه عامل ژنتیک، محیط و 
امکانات در دسترس کودکان را در بروز و شدت افسردگی کودکان، دخیل 
دانست و افزود: خانواده به عنوان بخش مهمی از محیطی که کودک در 
آن سروکار دارد بسیار مهم و تاثیرگذار است، برای مثال اگر سبک تربیتی 
خانواده ها از نوع بی قیدی و بدون اصول باشد، معموال کودک در چنین 
خانواده هایی دچار افسردگی می شود. این استاد دانشگاه بیان کرد: عالوه 

بر خانواده، مدرسه یکی از محیط های مهم دیگری است که در شیوه رفتار 
و تربیت کودکان نقش عمده ای دارد؛ متاسفانه امروزه در مدارس آنطور 
که باید به ورزش کودکان که تاثیر بسزایی در پویایی کودک و جلوگیری از 
افسردگی آنها دارد، توجه نمی شود. بهروز قالئی، سومین عامل تاثیر گذار 
در افسردگی و نوع رفتار کودکان را، امکانات در دسترس آنها بیان کرد و 
ادامه داد: در کشور ما به ویژه اســتان قم، مکان هایی از جمله پارک های 
امن، شهربازی مختص سنین کودکان، وسایل و امکانات تفریحی مناسب، 
کتابخانه مخصوص آنها و... وجود ندارد که این امر در نوع رفتار کودکان و 
بروز بیماری هایی همچون افسردگی نقش موثری دارد. این روان شناس 
حوزه کودک و نوجوان گفت: وسایل بازی که کودکان در خانه با آن سرو 
کار دارند و به طور کلی نوع وســایل بازی آنها با گذشته بسیار متفاوت 

شــده اســت؛ تلفن های همراه، تبلت ها و بازی های خشن کامپیوتری، 
همگی از جمله اموری است که در بروز افسردگی، پرخاشگری، خشم و 
اضطراب موثر است، در حالی که برخی از والدین از اینکه کودک شان با 
چنین وسایلی سرگرم است و بازی می کند، به شدت خوشحال و راضی 
هستند که این یک اشتباه بزرگ است. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه 
پیش از این، نسبت به تغییر سبک زندگی بزرگساالن نگران بودیم، بیان 
کرد: چند سالی است که مسئله تغییر سبک زندگی کودکان نیز از جمله 
اموری است که به طور ویژه باید به آن پرداخته شود؛ به این معنا که امروزه، 
تغییر سبک زندگی کودکان همچون تغییر ساعت خواب، تغییر نوع و غذا 
خوردن آنها، مشکالت و مسائلی همچون افسردگی، خشم و پرخاشگری 

را به دنبال خواهد داشت. 

کودکان افسرده چه نشانه هایی دارند؟
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پوشش امداد سالمت ایام محرم امسال در استان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

با مسئوالن

معاون سازمان محیط زیست:
 »عصبانیت«

 ناشی از آلودگی هواست
معاون محیط انسانی ســازمان محیط زیست 
گفت: متاسفانه ما هنوز شرکت مشاوره ای نداریم 
کــه در زمینه آلودگی هوا کارهــای تحقیقاتی 
انجام دهد. مسعود تجریشــی درباره اینکه چرا 
از ابتدای ســال جاری درصد اسقاط خودروها 
نسبت به سال گذشــته کمتر شده است، گفت: 
متاســفانه برخی اوقات یک مســئله را به یک 
مســاله دیگر گره می زنیم، بدیــن صورت که 
وقتی واردات ماشــین را به اسقاط خودروهای 
فرســوده گره می زننــد، می بینیــم زمانی که 
خودرو وارد کشور نمی شود، از آن طرف اسقاط 
خودروهای فرســوده نیز انجام نمی شود. وی با 
اشــاره به یک طرح جدید در خصوص اسقاط 
موتورسیکلت های فرسوده گفت: در حال حاضر 
یک بســته جدید را در این خصــوص به دولت 
پیشنهاد داده ایم. شهرداری نیز به پای کار آمده 
تا بتوانیم یک طرح را برای خارج کردن تعدادی 
از موتورسیکلت ها با کمک شهرداری و بانک ها 
اجرا و موتورسیکلت های فرســوده را نیز از رده 
خارج کنیم. البته تعداد این موتورســیکلت ها 
زیاد نیست، اما ما تالش می کنیم تعداد 50  هزار 
عدد موتورسیکلت را از رده خارج کنیم. معاون 
سازمان محیط زیست خاطرنشان کرد: پیشنهاد 
دیگــری را که ما بــا جدیت دنبــال می کنیم، 
این است شــهرهایی مانند اصفهان که دارای 
پاالیشگاه هســتند و به طور مثال 10 واحد هوا 
را آلوده می کنند، این پاالیشــگاه ها جریمه این 
آلودگــی را پرداخت کننــد و از طرفی به جای 
اینکه شــهرداری این جریمه ها را برای حقوق 
کارکنان یا فضای ســبز هزینه کنــد به همان 
میزان آلودگی، موتورسیکلت های اسقاطی را از 
رده خارج کند. در این راستا آقای روحانی نیز به 
آقای نوبخت دستور دادند تا بررسی های الزم به 
لحاظ حقوقی در خصوص این طرح انجام شود. 
اگر این طرح انجام شــود ما می توانیم در برخی 
مناطق به جای گواهی اســقاط، قابلیت تبادل 
بازار ایجاد کنیم. این تبادل بازار باعث می شود، 
پول این عوارض در استان های مختلف برای رفع 

آلودگی هزینه شود.

بازنشستگی ساالنه بیش از ۶۰ 
هزار معلم در کشور

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان 
کشور گفت: باید فکری اساسی برای تربیت و 
پرورش نیروهای جدید آموزش و پرورش داشته 
باشــیم تا این بحران بازنشستگی را پشت سر 
بگذاریم. علی باقر طاهری نیا در  آیین گشایش 
دانشگاه فرهنگیان آران  و بیدگل اظهارداشت: 
دهه ۶0 که کشــور بیــش از ۳0 میلیون نفر 
جمعیت داشت، دارای ۴00 مرکز تربیت معلم 
بود که در سال های گذشــته به شدت کاهش 
یافته و امروز با جمعیــت افزون  بر ۸0  میلیون 
نفری، ۹۸ مرکز یا پردیــس فرهنگیان داریم.

علی باقر طاهری نیا افزود: اگر وضعیت کنونی را 
با دهه ۶0 مقایسه کنیم، باید برای فرصت های 
از دســت رفته غبطه بخوریم، زیرا این خطای 
راهبردی مدیریتی بود که نسل های آینده تاوان 
آن را خواهند داد. وی با اشاره به بازنشستگی 
ســاالنه بیش از ۶0 هزار معلم در کشور بیان 
کرد: باید فکری اساسی برای تربیت و پرورش 
نیرو هــای جدید آمــوزش و پرورش داشــته 
باشــیم تا این بحران بازنشستگی را پشت سر 
بگذاریم. نماینده مردم شهرستان های کاشان و 
آران وبیدگل در مجلس شورای اسالمی نیز در 
این آیین تشریح کرد: از مهرماه سال ۹۹ کد این 
دانشگاه در دفترچه انتخاب رشته کنکور درج 
خواهد شد و پذیرش دانشگاه فرهنگیان از بین 
پذیرفته شدگان آزمون استخدامی )ماده ۲۸( 
بوده و کالس ها زیر نظر پردیس استان اصفهان 
برگزار خواهد شــد. سیدجواد ســاداتی نژاد با 
اشاره به کمبود ۶00  هزار معلم بر اساس افق 
1۴0۴ در کشور یادآور شد: استان اصفهان نیز 
۶ هزار معلم کم دارد که با جذب بازنشسته ها، 
سرباز معلم ها و خرید خدمات تامین کمبود ها 

تا حدودی جبران شده است.

 خدمت رسانی ویژه مراکز انتظامی
 به هیئت های مذهبی؛

  طرح »پلیس یاران محرم« 
در اصفهان اجرا می شود

فرمانده انتظامی استان اصفهان از خدمات ویژه 
انتظامی به هیئت های مذهبــی در ایام محرم 
خبر داد. ســردار مهدی معصــوم بیگی، نظم و 
انضباط مراســم اباعبــدا... )ع( را از مهم ترین 
نکات برشمرد و اظهار داشت: معتقدم به همان 
میزانی که هیئت ها نظم و انضباط داشته باشند، 
برشــکوه و عظمت آنهــا افزوده شــده و مورد 
استقبال بیشتری از سوی مردم قرار می گیرند. 
وی افزود: چندین سال است که نیروی انتظامی 
نظم و امنیت مراســم حضرت اباعبدا...الحسین 
)ع( و دســته های عزاداری را به خود هیئت ها 
واگذار کرده که این طرح آثار بســیار خوبی به 
همراه داشــته و امســال نیز همین روند دنبال 

خواهد شد.
 این مقام ارشــد انتظامی بیان کــرد: در طرح 
مذکور، نیروهایــی از هیئت های مذهبی تحت 
عنوان »پلیس یــاران محــرم« معرفی کرده و 
این افراد با به تن کــردن کاور مخصوص ضمن 
برقراری نظم و امنیت هیئت ها، هماهنگی های 
الزم را با ماموران انتظامــی انجام می دهند، در 
واقع آنان حلقه واســط بین پلیس و هیئت های 
مذهبی هســتند. وی از خدمات ویــژه پلیس 
اصفهان به هیئت های مذهبی در حوزه انتظامی 
و ترافیکی خبر داد و گفت: عــالوه بر همیاران 
محرم، تمامی کالنتری ها و پاسگاه ها نیز آماده 
خدمت رسانی در این ایام هستند و هر زمانی که 
به حضور و خدمات پلیس نیاز باشــد هیئت ها 
می توانند با شــماره تلفن 110 و شــماره تلفن 
کالنتری ها و پاســگاه ها که در اختیار آنهاست 
تماس گرفته و مشکل خود را با ماموران پلیس 
در میان بگذارند تا در اســرع وقت نســبت به 
برطرف کردن آن، اقدام الزم صورت گیرد. وی 
به موضوع فعالیت کالهبرداران سایبری در این 
ایام اشــاره کرد و گفت: برخی از کالهبرداران و 
شیادان با سوءاستفاده از احساسات مردم اقدام 
به طراحی ســایت های جعلی و هدایت مردم به 
این سایت ها کرده و با ســرقت اطالعات بانکی 
قربانیان خود، حساب های آنها را خالی می کنند 
که در این رابطه از شــهروندان درخواست می 
کنیم مراقب اینگونــه کالهبرداری ها در فضای 

مجازی نیز باشند.

سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی استان خبرداد:

انهدام باند سارقان میلیاردی 
منزل در اصفهان

سرپرســت پلیس آگاهی فرماندهــی انتظامی 
اســتان از دســتگیری اعضای یک باند ۳ نفره 
سارقان منزل و کشف ۳ میلیارد و 500 میلیون 
ریال اموال مســروقه خبر داد. سرهنگ حسین 
ترکیان اظهار داشــت: در پی وقوع ســرقت از 
چندین منزل در غرب شهر اصفهان، پرونده ای 
در پلیس آگاهــی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهــان تشــکیل و اکیپــی از کارآگاهــان، 
تحقیقــات در ایــن زمینه را آغــاز کردند. وی 
افزود: کارآگاهان با استفاده از اقدامات علمی و 
تخصصی خود موفق شدند ۳ سارق را که اقدام 
به این سرقت ها کرده بودند شناسایی و پس از 
اخذ مجوز از مقام قضائی در یک عملیات ضربتی 

آنها را دستگیر کردند.
 این مقام انتظامی بیان داشــت: ســارقانی که 
دستگیر شــدند به ســرقت ۳ میلیارد و 500 
میلیون ریال اموال از منازل مــردم در منطقه 
غرب اصفهان اعتراف کردند. ســرهنگ ترکیان 
ادامه داد: همچنیــن در بازرســی از مخفیگاه 
متهمان یک دستگاه سواری تیبای سرقتی نیز 
 کشف شد که پس از طی مراحل قانونی به مالک

 بازگردانده می شود.

سرپرســت اداره کل فرهنگــی و تبلیغــی دفتر 
تبلیغات اســالمی اصفهان گفت: با توجه به بحث 
معنویت و اخالق در بیانیه گام دوم انقالب در سال 
جاری ۷00 مبلغ برادر و ۳00 مبلغ خواهر از استان 
به مناطق محروم و مناطق آسیب پذیر اعزام شدند.

حجت االســالم حامد اهتمام ، با اشــاره به بحث 
معنویت و اخالق در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، 
اظهار داشــت: سیاســت اعزام مبلغان به مناطق 
محروم و آســیب پذیر بر این اساس شکل گرفته 
است.وی افزود: در این راستا سلسله نشست های 
تخصصی اخالق با موضوعاتــی همچون اخالق 
در خانواده، اخالق تشــکیالتی، اخالق سیاسی و 
اخالق فرهنگی برای مبلغان برگزار شد. وی با بیان 
اینکه هر کدام از این نشســت ها به دالیلی برگزار 
شــد، گفت: آموزش خانواده برای ارائه روش های 
موثر در خانواده، آموزش اخالق تشکیالتی برای 
آموزش شیوه های مهارت اخالقی مبلغ در ارتباط 
با مردم، آموزش اخالق سیاسی برای بحث کسب 
مهارت مواجهه با شبهات در مورد کارآمدی نظام 

و  آموزش اخالق فرهنگی به منظور کسب مهارت 
ارتباط با آســیب دیدگان اجتماعی طراحی شد. 
حجت االسالم اهتمام تصریح کرد: حدود ۲ سالی 
است که اعزام مبلغ توسط دفتر تبلیغات اسالمی به 
شیوه اعزام گروهی در مناسبت هایی مثل ماه های 
محرم و رمضان انجام می شود و  گروه های تبلیغی 
در موضوعات خانواده، کودک و نوجوان و مشاوره 

انجام وظیفه می کنند.

سرپرست اداره کل فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان خبر داد:

اعزام ۱۰۰۰ مبلغ به مناطق محروم و آسیب پذیر اصفهان
مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی استان اصفهان 
گفت: اورژانس پیش بیمارستانی این استان در ایام 
محرم امســال، با ظرفیت 1۴۶ پایگاه و ۸00  نیرو، 
سالمت عزاداران حســینی را پوشش می دهد. غفور 
راستین اظهار کرد: امســال نیز همچون سال های 
گذشــته، امداد- سالمت مراســم عزاداری اباعبدا... 
الحســین )ع( در ســه حوزه فوریت های پزشــکی، 
معاونت های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان پوشــش داده می شــود. وی افزود: در این 
راستا اورژانس پیش بیمارســتانی، مراکز درمانی و  
بیمارستان ها و مراکز بهداشتی به صورت جدی فعال 
خواهند بــود. مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی 
استان همچنین تصریح کرد: تمامی زیرمجموعه های 
عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی اعم از مراکز درمانی 
و بیمارستان ها، بهداشت و تمام پایگاه های امدادی 
اورژانس پیش بیمارســتانی از روز دهم شــهریور تا 
بیســت و دوم این ماه به صورت آمــاده باش کامل 
قرار دارد. غفور راســتین خاطرنشان کرد: واحدهای 
امدادی فوریت های پزشکی در همه شهرستان های 

استان در محل تجمع عزاداران همچون میدان امام 
)ره(، گلستان شهدای اصفهان و مراسم شیرخوارگان 
حسینی مســتقر خواهند شــد. وی افزود: با توجه 
به افزایش تــردد جاد ه ای در برخی روزها، اســتقرار 
پایگاه های جاده ای را در حاشیه جاده خواهیم داشت. 
همچنین در برخی مکان هــای پرتجمع در روزهای 
خاص همچون تاسوعا و عاشورای حسینی، واحدهای 

موتورالنس آماده باش و  مستقر خواهند شد.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان  مطرح کرد: 

پوشش امداد سالمت ایام محرم امسال در استان اصفهان

اورژانستبلیغات اسالمی

تصادفات ساختگی راهکاری است که در چند سال 
اخیر با افزایش میزان دیه، به ابزاری برای تحصیل 
مال نامشروع تبدیل شده است. هر روز پرونده های 
متعددی در دادگستری به خاطر تصادفات جرحی 
باز می شود. تصادفاتی که عمدتا به خاطر داشتن 
بیمه نامه معتبر از ســوی متهمــان دیه و جبران 
خســارت آن، بر عهده بیمه ها گذاشــته می شود 
و ســاالنه هزاران میلیارد تومان از طریق بیمه ها، 
پول به خسارت دیدگان پرداخت می شود. در میان 
این پرونده ها البته هســتند کسانی که با مهارت، 
صحنه هــای تصادف را برنامه ریــزی و جرح های 

ساختگی را تدارک می بینند. 
آخرین آمار رسمی از میزان تصادفات ساختگی در 
کشور مربوط به سال ۹۶ و برابر با 1۹0۹ عدد است 
که بر اساس اعالم بیمه مرکزی، حدودا ۲0 درصد 
از این تصادفات، ساختگی است.گفته می شود که 
گردش مالی صنعت بیمه  ایــران ۳۴ هزار و 500 
میلیارد تومان اســت که ۴0 درصد آن )1۳ هزار 
و ۸00 میلیارد تومان( متعلق به بیمه ی شــخص 
ثالث اســت. اگر ۲0 درصد آن را به خسارات های 
پرداخت شــده بــه تصادفات ســاختگی در نظر 
بگیریم، رقمی برابر با دو هزار و ۷۶0 میلیارد تومان 
می شود که رقمی بسیار چشمگیر است. این پول 
موجب شده تا شــبکه های حرفه ای برای تدارک 
این نوع از تصادفات و صحنه ســازی های مربوط 

به آن ایجاد شــود. دیروز 
اعالم شــد بــزرگ ترین 
باند حرفــه ای تصادفات 
ساختگی توسط سربازان 
گمنام امــام زمان )عج( 
کشف و متالشی شد که 
به صورت کامال حرفه ای 
و گسترده در استان های 

اصفهان، گلستان، مازندران، خراسان شمالی و یزد 
فعالیت می کرده اند. بیــش از دو هزار برگ اوراق 
و اسناد از این شبکه کشف شده و نزدیک به 100 

میلیارد ریال از بیمه های 
سراسر کشــور، تحصیل 

مال نامشروع داشته اند .
تصــادف عابر پیــاده با 
خودرو، موتورسیکلت با 
خودرو و واژگونی عمدی 
خودرو ســه شگرد اصلی 
کالهبــرداران تصادفات 
ساختگی است. این افراد عموما با شناسایی افراد 
ضعیف و فقیر و بــه خصوص روستانشــینان که 
دارای جراحات و احیانا شکســتگی هایی در بدن 

خود هستند، صحنه های  تصادف ساختگی فرد با 
وسیله نقلیه ای که بیمه معتبر دارد، را ترتیب می 
دهند. بر اساس اعالم پلیس، محل وقوع تصادفات 
ساختگی با فاصله کم و نزدیک به شهرها و جاهای 
کم تردد اتفــاق می افتد. اکثر متخلفین شــاغل 
نیســتند و با پیگیری های به عمل آمده مشخص 
می شــود متخلفین با هم قرابــت فامیلی دارند! 
تصادف با باز شــدن درب خودرو ! حرکت با دنده 
عقب و یا دنده غیر ضــروری و برخورد آینه با عابر 
! از جمله مواردی اســت که به وفــور در تخلفات 
مشاهده می شود این تصادفات پس از حضور پلیس 
و کشــیدن کروکی، به صورت قانونــی از بیمه ها 
درخواست دیه می کنند. پس از ارجاع مورد برای 
معاینه به پزشکی قانونی، کارشناسان این سازمان 
با کار تخصصی خود، متوجه ساختگی بودن ضرب 
و جرح شــده و در نهایت، هم فــرد مصدوم و هم 
باندی کــه او را وادار به این کار کــرده، به عنوان 
کالهبردار و متهم، تحت تعقیــب قرار می گیرند. 
عموما کارشناسان پزشــکی قانونی چندان مایل 
به بیان جزییات نحوه کشــف تصادفات ساختگی 
نیستند. دکتر امیرحسین مهدوی، معاون پزشکی 
و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی در این باره 
می گوید: متخلفان خیلی هوشــمندانه عمل می 
کنند و بعضا از کارشناســان جلوتر عمل می کنند 
و نمی شود جزییات ســاختگی بودن تصادفات را 
در رســانه ها بیان کرد تا آنهــا را متوجه آمادگی 

نهادهای قانونی کرد.

پول به شرط تصادف

نماینده اصفهان در مجلس با اشاره به ضرورت تشکیل داروخانه های 
زنجیره ای در ســطح شــهر، گفت: یکی از اساســی ترین مشکالت 
داروخانه ها تعداد زیاد آنها در سطح شهر است. حیدرعلی عابدی، در 
رابطه با صحبت های اخیر رییس شــورای عالی داروخانه ها مبنی بر 
اینکه داورخانه ها باید از کاالمحوری به سمت خدمات محوری حرکت 
کنند، گفت: این جمله در حالی دارای ابهام است که داروخانه ها انتظار 

دارند در قبال پاسخی که به بیماران می دهند تعرفه دریافت کنند، 
اما راه های بهتری هم برای بهبود وضعیت اقتصادی داروخانه ها وجود 
دارد. وی افزود: معتقدم اگر داروخانه هــا از حالت تک داروخانه ای 
خارج شــده و به داروخانه های زنجیره ای تبدیل شوند، هزینه های 
جاری آنها از جمله انبارداری دارو با کاهش روبرو شده که هم به نفع 
مصرف کننده و هم به نفع داروخانه داران است. عابدی ادامه داد: اگر 

داروخانه ها به فروشگاه های زنجیره ای تبدیل شوند و داروسازها نیز در 
تعاونی داروخانه ای عضو و در سود آنها شریک شوند، بهتر می توانند 
از پس هزینه های خود برآیند. در شرایط فعلی وضع داروخانه ها هر 
روز بدتر می شود و از طرفی با افزایش تعداد فارغ التحصیالن رشته 
داروسازی، متقاضیان تأسیس داروخانه نیز افزایش پیدا می کند که 

شرایط خوبی برای داروخانه ها و داورسازان نخواهد بود.

عابدی با اشاره به وضعیت اقتصادی نامناسب داروخانه ها مطرح کرد:
کاهش هزینه های فروش دارو با تشکیل داروخانه های زنجیره ای

   بزرگ ترین باند تدارک تصادفات خانگی که در اصفهان هم فعالیت می کرده، منهدم شد 

تصادف عابر پیاده با خودرو، موتورسیکلت 
با خودرو و واژگونی عمدی خودرو 
سه شگرد اصلی کالهبرداران 

تصادفات ساختگی است 

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از دســتگیری اعضای یک باند ۴ نفره خرده 
فروشان مواد مخدر خبر داد. 

محمدرضا خدادوست در تشریح  این خبر گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
کالنتری ۲1 شهرستان در راســتای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، با انجام 
تحقیقات پلیسی از توزیع موادمخدر توســط اعضای یک باند موادمخدر در باغی 
مطلع، و بررسی موضوع در دســتور کار قرار گرفت. وی افزود: ماموران با در دست 

داشتن حکم مقام قضائی به محل، اعزام شده و ۴ نفر از خرده فروشان مواد مخدر 
را دستگیر کردند. 

این مقام انتظامی با بیان اینکه در بازرسی از محل اختفای متهمان ۶00 گرم ماده 
مخدر تریاک، یک گرم شیشه، ۴ تیغه سالح سرد، ۶ میلیون تومان وجه نقد به همراه 
تعدادی آالت و ادوات استعمال مواد مخدر کشف شد، گفت: ۴ متهم دستگیر شده 

تحویل مراجع قضائی شدند.

انهدام باند خرده خبر
 فروشان مواد مخدر

 در اصفهان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:
به دنبال روش اختصاص حقابه به تاالب گاوخونی هستیم

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، درباره وضعیت تاالب بین المللی گاوخونی و اینکه برای تامین حقابه زیست محیطی این تاالب چه فکری شده است، اظهار 
داشت: مباحث مربوط به حقابه تاالب گاوخونی بسیار طوالنی شده؛ اما خوشبختانه پیگیری هایی در این زمینه  صورت گرفته و مکاتباتی با وزارت نیرو داشته ایم.  ایرج حشمتی، 
افزود: مکاتباتی نیز با شرکت آب منطقه ای اصفهان انجام داد ه ایم تا درباره تاالب گاوخونی پیگیری های الزم در سطح ملی صورت گیرد و اگر نظام نامه جدید حقابه که ایجاد 
و تصویب شده است و هنوز در حال پیگیری آن هستیم به نتیجه برسد، روش اختصاص حقابه به تاالب گاوخونی که البته بسیار مشکل است را دنبال خواهیم کرد. مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان ادامه داد: این سازوکار جدید هنوز تایید نشده؛ اما پیگیری های الزم در حال انجام است. باالخره اصفهان سال هاست که با خشکسالی و 

برخی برداشت ها مواجه بوده و ما موضوع حقابه را پیگیری می کنیم  تا بتوانیم امسال حداقل حقابه را برای تاالب گاوخونی کسب کنیم.
تاالب گاوخونی، منطقه ای به وسعت ۴۷۶ کیلومتر مربع در 1۶۷ کیلومتری جنوب شرق اصفهان در ۳0 کیلومتری شهرستان ورزنه و 1۴0 کیلومتری اصفهان واقع شده که 

شهرداری اژیهبخش بزرگی از آن در اصفهان و مابقی در یزد قرار دارد. این تاالب  در سال 1۳5۴ در کنوانسیون رامسر به ثبت رسید و نام آن در فهرست تاالب های بین المللی قرار گرفت.

آگهی مزایده عمومی مرحله اول
شهرداری اژیه به استناد مصوبه شماره ۶5 مورخ 1۳۹۸/05/0۸ شورای 
اسالمی، در نظر دارد بهره برداری جایگاه CNG خود را از طریق مزایده 

عمومی با شرایط زیر به شرکت بهره بردار واجد شرایط واگذار نماید:
1- قیمت پایه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ۷5 درصد در آمد 

خالص سهم شهرداری و ۲5 درصد درآمد خالص سهم پیمانکار.
۲- شرکت های واجد شــرایط می توانند از تاریخ 1۳۹۸/0۶/1۲ لغایت 
پایان روز 1۳۹۸/0۶/۲۳، پیشنهادات خود را به شهرداری اژیه تحویل و 

رسید دریافت نمایند.
۳- مبلغ سپرده شرکت در مزایده فوق 100/000/000 ریال می باشد.

۴- در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد 
نشوند، سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

5- ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله، در اسناد مزایده مندرج 
است.

۶- شهرداری اژیه در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.
م الف:575895 

نوبت دوم

سمانه سعادت
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۱۵۵ میلیون یورو بودجه برای 
نقل و انتقاالت رئال مادرید

در حالی که زمان زیادی تا به پایان رســیدن 
مهلت نقــل و انتقاالت 
باقی نمانده است، 
تیــم فوتبال رئال 
مادرید هنوز پول 
زیادی برای خرج 
کــردن دارد. ایــن 
باشــگاه توانسته به 
خوبی مسائل مالی اش را مدیریت کند و حاال 
۱۵۵ میلیون یــورو برای خرج کــردن دارد. 
پل پوگبا که اولین هدف زیــدان در بازار نقل 
و انتقاالت است شــاید خرید این تیم باشد و 
شاید هم پرونده نیمار هنوز به طور کامل برای 
سفیدپوشان بسته نشده باشد. این تیم قبال هم 
در روزهای پایانی نقــل و انتقاالت خریدهای 
بزرگ انجــام داده و بازیکنانی مانند رونالدوی 
برزیلی، لوکا مودریچ و گرت بیل در این شرایط 
به تیم اضافه شدند. هرچند که این بار رئال در 
حال معامله برای یک فروش بزرگ است و قرار 
است کیلور ناواس به زودی به پاری سن ژرمن 

منتقل شود.

سرمربی لیورپول:
 مشکل »مانه« را در رختکن 

حل می کنیم
یورگــن کلوپ، ســرمربی لیورپــول، پس از 
0 مقابل  پیــروزی 3-
برنلی، اعــالم کرد 
هیچ مشــکلی با 
سادیو مانه، ستاره 
تیمش که بعد از 
تعویض در این دیدار 
خشــمگین بــه نظر 
می رسید، ندارد. مانه، زننده گل دوم لیورپول 
در این دیدارکه به نظر می رسید از پاس ندادن 
محمد صالح ناراحت شده بود، بعد از تعویض 
به شدت خشمگین بود که توسط فیرمینو آرام 
شــد. کلوپ تایید کرد که این ستاره سنگالی 
فردی احساساتی است؛ اما گفت که عصبانیت 
او به خاطر تعویض نبوده است. او به خبرنگاران 
گفت: »ســادیو مانه فردی احساساتی است. 
همه ما انسان هســتیم، گاهی اوقات شرایط 
آنطور که می خواهیم پیش نمی رود؛ اما این به 
خاطر تعویض نبود. ما در رختکن این مشکل 

را حل می کنیم.«

پایان هیاهو؛
»دیباال« در تورین ماندنی شد

فابیو پاراتیچی، مدیر ورزشی یوونتوس پیش از 
بازی شنبه شب این تیم 
با ناپولی اعالم کرد 
که پائولو دیباال به 
تیم دیگری ملحق 
نخواهد شد و بحث 
جدایــی او منتفی 
اســت. پاراتیچی در 
مورد آینده دیباال گفته: »احتمال جدایی دیباال 
را رد می کنم. او پیش ما می ماند.« یوونتوس در 
این تابستان قصد داشت این بازیکن آرژانتینی 
را ابتدا به منچســتریونایتد و سپس به تاتنهام 
واگذار کند و طی روزهای اخیر هم شایعاتی در 
مورد پیوستن او به پاریسن ژرمن منتشر شد. 
دیباال در بازی اخیر در دقیقه 76 بازی به جای 
»گونزالو ایگواین« به زمین آمد و با تشــویق 

هواداران یووه مواجه شد.

منچستریونایتد به دنبال یافتن 
جانشینی برای »دخیا«

مدیران باشگاه منچســتریونایتد که از تمدید 
قــرارداد داویــد دخیا 
ناامید شده اند برای 
یافتن جانشــین 
تــالش  وی 
می کنند.نشــریه 
»ســان« انگلیس 
مدعی شــد باشگاه 
منچستریونایتد، اســتعدادیاب های خود را به 
سراسر اروپا فرســتاده تا مناسب ترین گزینه 
برای جانشینی دخیای 28 ساله را بیابند. از یان 
اوبالک، دروازه بان اسلوونیایی اتلتیکومادرید و 
دومنیک لیواکوویچ، دروازه بان کروات دینامو 
زاگرب به عنوان گزینه های اصلی جانشــینی 
دخیا یاد شــده اســت. پیش از این نشــریه 
انگلیســی »میرر« گزارش داده بــود با وجود 
اینکه سران باشگاه منچستریونایتد پیشنهادی 
جدید با دســتمزد 3۵0 هزار پوند در هفته را 
به دخیا داده اند؛ اما این دروازه بان اســپانیایی 
 هنوز تن بــه امضای قــرارداد جدیــد نداده

 است.

اصفهان، نایب قهرمان مسابقات موتورکراس کشور شد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

فرشید باقری، هافبک تیم فوتبال استقالل در جریان بازی این هفته 
تیمش مقابل فوالد خوزستان از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت شد و 
از زمین بیرون رفت. پس از بررسی وضعیت این بازیکن مشخص شد 
وی باید عمل جراحی روی مچ پای خود انجام دهد. با این شرایط به 
نظر می رسد در صورتی که وی عمل جراحی کند، دربی پایتخت بین 

تیم های استقالل و پرسپولیس را از دست خواهد داد. 

هافبک استقالل دربی را از دست داد؟

مدافع ایرانی دیناموزاگرب با اعالم رســانه های کــروات از این 14
تیم جدا شــد. به گزارش ســایت Sportske کرواسی، باشگاه 
دیناموزاگرب صادق محرمی، بازیکن 23 ساله ایرانی خود را که در 
خط دفاعی بازی می کند از فهرست فصل جاری کنار گذاشت. این 
بازیکن به صورت قرضی تا پایان فصل برای تیم لوکوموتیو زاگرب 

بازی خواهد کرد.

مدافع پرسپولیسی از دیناموزاگرب جدا شد
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 قول جالب ویلموتس
 به سرمربی پارس جنوبی

یکی از مربیانی که در نشســت هم اندیشــی با 
مارک ویلموتس حضور یافــت و صحبت های 
مفیــدی نیز انجــام داد »فــراز کمالوند« بود. 
ســرمربی پارس جنوبی جم که پیــش از این 
گفته بود از مارک ویلموتس می خواهد یکی از 
بازیکنانش به نام مهدی ترکمان را به تیم ملی 
دعوت کند، در جلسه روز شنبه نیز صحبت های 
خوبی را با مربی بلژیکی انجام داد. کمالوند درباره 
این جلســه گفت: »آقای ویلموتس خیلی آدم 
خوش برخورد و خوبی اســت. او روابط عمومی 
باالیی دارد و من هم در دیداری که داشــتیم از 
او بابت برگزاری چنین جلســه ای تشکر کردم. 
درخواست هایم را از ایشان مطرح کرده و او نیز 
قول مساعد داد که خودش و همکارانش هم به 
بازیکنان تیم ما و هم نفرات ســایر تیم ها نگاه 
کنند و در صورت امکان از نفرات دعوت به عمل 
آورند.« وی افزود: »همچنین از آقای هاشمیان 
و دستیار خارجی ویلموتس نیز دعوت کردم که 
به تمرینات تیم پارس جنوبی بیایند که آنها نیز 
پذیرفتند و ان شــاءا... در آینده ای نزدیک این 

اتفاق می افتد«.

اتفاق ویژه؛
 مالقات کالدرون و برانکو

برانکو ایوانکوویچ در طول دوران حضورش در 
پرسپولیس نتایج درخشــانی به دست آورد و 
توانست با این تیم، سه فصل پیاپی قهرمانی در 
لیگ ایران را به دست آورد. این مربی کروات در 
لیگ قهرمانان آسیا هم با پرسپولیس درخشید 
و دو فصل پیاپی این تیم را به نیمه نهایی رساند 
که یک فصل آن با فینالیست شدن همراه شد 
هر چند که پرســپولیس در نهایت نتوانســت 
جام قهرمانی را باالی ســر ببرد. سایت الصبح 
عربستان نوشــت که کنفدراســیون فوتبال 
آســیا در نامه ای رســمی که به برانکو ارسال 
شــده او را جزو مربیان نخبه و بزرگ قاره آسیا 
معرفی کرده و از او دعوت کرده تا راهی چین 
شــود تا در گردهمایی مربیان بــزرگ و نخبه 
آسیا شــرکت کند. گابریل کالدرون، سرمربی 
آرژانتینی پرسپولیس هم به این نشست دعوت 

شده است.

 امید ابراهیمی
 به یوپن بلژیک ملحق شد

هافبک دفاعی ســابق االهلی بعــد از مذاکره با 
باشــگاه یوپن بلژیک با آنها به توافق رسید و در 
فصل جدید برای این باشــگاه توپ خواهد زد. 
منابع خبری در بلژیک فاش کردند قرارداد آنها 
چند روز قبل بسته شده است. ابراهیمی در حال 
حاضر برای حضور در اردوی تیم ملی به تهران 
آمده است.وی، سال گذشــته یکی از بهترین 
بازیکنان االهلی بود ولی امسال باشگاه به دلیل 
مشکالت دفاعی، بازیکنی استرالیایی جذب کرد 
تا ابراهیمی مترصد به حضــور در فوتبال اروپا 
شــود. بدین ترتیب امید و ســعید عزت اللهی 
در کمربند میانی باشــگاه یوپــن بلژیک بازی 
خواهند کرد. این اتفاق خوبی برای تیم ملی هم 

به حساب می آید؛ چراکه آنها زوج هم هستند.

اصفهان، نایب قهرمان مسابقات 
موتورکراس کشور شد

تیم موتورکراس اصفهان با احتساب امتیازات 
تیمــی، نایب قهرمــان اولین راند مســابقات 
کشور شد. اولین راند مســابقات موتورکراس 
کشور برگزار شــد که 9 نفر از قهرمانان استان 
اصفهان در ایــن رقابت ها حضــور یافتند. در 
این مسابقات در کالس 2۵0 جوانان، مسعود 
گلکار مقام دوم و کریم علیانی مقام ششــم را 
کسب کردند؛ در کالس 4۵0 جوانان مجتبی 
قربانی مقام هفتم و ســهیل محبــی مقام نهم 
را به دســت آوردند. همچنین در کالس 2۵0 
پیشکسوتان، مهدی اسالمی مقام هفتم و کمال 
هادیان مقام نهم را از آن خود کردند، در کالس 
4۵0 پیشکســوتان علی دشتچی مقام پنجم و 
اکبر باقری مقام ششــم و در کالس نوجوانان، 
امیرارســالم علی محمدی مقام ششــم را به 
دست آوردند. در پایان این رقابت ها اصفهان با 
داشتن یک سکوی قهرمانی و 8 مقام امتیازآور 
توانست با جمع امتیاز ۱36 به صورت تیمی به 

نایب قهرمانی کشور دست یابد.

در حاشیه

مهاجم تیم فوتبال سپاهان در واکنش به تمجید امیرقلعه نویی 
از عملکرد او در دیدار تیمش با ماشــین سازی تبریز در جریان 
هفته دوم رقابت های لیگ برتر گفت: خب کار کردن با امیرقلعه 
نویی تجربه بسیار خوبی اســت و به نفع هر بازیکنی است که با  

قلعه نویی کار کند.
علی قربانی ادامه داد: سال قبل خیلی دوست داشتم با امیرخان 

کار کنم و خوشحالم که یک ســال دیگر هم در خدمت ایشان 
و سپاهان هســتم؛ امیدوارم بتوانیم سال خوبی داشته باشیم و 

پاسخ اعتماد آقای قلعه نویی را بدهم.
وی در رابطه با فشــارهایی که روی او برای گلزنی بیشتر وجود 
دارد، عنوان کرد: سال گذشــته من در بیشتر بازی ها به عنوان 
وینگر بازی می کردم و نتوانســتم زیاد گل بزنم. در مجموع اما 

هر جا بازی کنم برایم فرقی ندارد و مهم این است که تیم نتیجه 
بگیرد. مهاجم ۱90 سانتی متری تیم فوتبال سپاهان در رابطه با 
پست تخصصی اش بیان کرد: پست اصلی و تخصصی ام مهاجم 
نوک اســت. در بازی با ماشین ســازی هم مهاجم نوک بودم و 
امیدوارم در بازی هــای آینده هم بتوانم به تیمم برای کســب 

پیروزی کمک کنم.

مهاجم تیم فوتبال سپاهان: 
 کار کردن با امیرقلعه نویی تجربه بسیار خوبی است

در حالی که مسئوالن فدراســیون فوتبال، شروع 
برگزاری نوزدهمین دوره رقابــت های لیگ برتر 
را به دلیل استاندارد نبودن اســتادیوم های تیم 
های لیگ برتری به تاخیر انداخته و باشــگاه های 
مختلف را ملتزم به رعایت تمام موارد ایمنی کرده 
بودند؛ اما با وجود برگــزاری دیدارهای دو هفته 
آغازین فصــل جدید، هنوز خبــری از رفع کامل 

نواقص در ورزشگاه ها به گوش نمی رسد.
افزایش درگیری هــا میان تماشــاگران و ایجاد 
شــرایط ناامن به هنــگام برگزاری بســیاری از 
دیدارهای فصل گذشــته رقابت هــای لیگ برتر، 
فدراسیون فوتبال کشــور را بر آن داشت تا برای 
برگزاری لیگ برتر نوزدهم سه شرط اساسی شماره 
گذاری صندلــی ها، بلیت فروشــی الکترونیک و 
نصب دوربین هــای امنیتی را مطــرح کرده تا از 
 تکرار وقوع حوادث تلخ فصل گذشــته جلوگیری

 کند.
 ســئول نشــینان که پافشــاری زیادی روی این 
تصمیم داشــتند حتــی برگزاری فصــل جدید 
رقابت هــای لیگ برتــر را به تاخیــر انداختند تا 
شرایط برای برگزاری دیدارهای لیگ آماده شود؛ 
اما گزارش های منتشره از برگزاری دیدارهای دو 
هفته اول این دوره از مسابقات نشان می دهد که 
هیچ کدام از شرط های فدراسیون کامال  اجرایی 

نشده است.

بلیت  فروشی الکترونیک
در ســال های اخیر بلیت کاغذی بــه معضلی در 
فوتبال ایران تبدیل شده بود و اختالالت زیادی را 
برای برگزاری مسابقات ایجاد کرده بود. این معضل 
تا جایی پیش  رفت که کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
تیم های ایرانی را به دلیل ورود بیش از حد ظرفیت 
تماشاگر به ورزشــگاه جریمه کرده بود. در همین 
راستا، فدراســیون فوتبال تصمیم گرفت که تمام 
بلیت فروشــی ها به صورت الکترونیکی انجام شود 
و هیــچ بلیتی به صورت کاغذی به فروش نرســد. 

این تصمیم در گام اول، مثبت به نظر می رســید، 
اما با گذشــت دو هفته از لیگ برتر مشــخص شد 
که گیت های نصب شــده، ظرفیت ایــن تعداد از 
تماشــاگر را ندارند و خیلــی زود از کار می افتند. 
یکی دیگر از مشــکالتی که فدراســیون نتوانست 
جلوی رخ دادن آن را بگیــرد، حضور بیش از حد 
تماشــاگران در اســتادیوم بود. در این لیگ هم 
ارقامی که بــرای بلیت های فروخته شــده اعالم 
می شود، هیچ هم خوانی با تعداد تماشاگران حاضر 

در استادیوم ندارد. 

شماره گذاری صندلی ها
یکی دیگر از مشکالتی که همواره با فوتبال ایران 
دست به گریبان بوده ، شماره گذاری صندلی ها و 
نشستن هواداران روی صندلی های خودشان است. 
فدراسیون فوتبال، یکی دیگر از شرط هایش را به 
شــماره گذاری صندلی ها اختصاص داده بود؛ اما 
طی مدتی که از برگزاری لیگ برتر ایران می گذرد، 
هنوز هم افراد، روی صندلی خودشان نمی نشینند 
و این یعنی یکی دیگر از شرط هایی که فدراسیون 
فوتبال بــرای برقراری نظم اولیه در اســتادیوم ها 
گذاشته بود، به نتیجه نرســیده و شکستی دیگر 
در کارنامه فدراسیون فوتبال به ثبت رسیده است.

نصب دوربین های امنیتی
یکی از راه های اساســی و موثر که برای شناسایی 
تماشــاگران متخلف در کشورهای صاحب فوتبال 
اســتفاده می شــود، دوربین های امنیتی اســت. 
فدراسیون فوتبال هم برای جلوگیری از درگیری ها 
و خونریزی ها دست به دامن این روش شد و اعالم 
کرد که باید دوربین ها در همه نقاط ورزشــگاه ها 
فراهم شــود؛ اما در هفته دوم لیــگ برتر و جایی 
که دروازه بان دوم اســتقالل بعد از پایان مسابقه 
با برخورد یک شــی به ســرش مصــدوم و دچار 
خونریزی شــد، هیچ خبری مبنی بر دســتگیری 
تماشاگر متخلف منتشــر نشد تا مشخص شود که 
این طرح هم با شکســت مواجه شده و فدراسیون 
فوتبال در فراهم کردن این شــرط هم ناکام مانده 

است.

تاخیری که به کار نیامد!
  وقتی هنوز استادیوم های تیم های لیگ برتری شرایط الزم را برگزاری مسابقات ندارند؛ 

  عکس روز

دل نوشته علیرضا فغانی به مناسبت روز جهانی داور
علیرضا فغانی به مناسبت یکم سپتامبر روز جهانی »داور«، پستی احساسی در اینستاگرامش 
منتشر کرد و نوشت: تمام آرزوهایش در ساق پاهایش نهفته است. می دود، عرق می ریزد، 
می ایستد، سوت می زند. بعضی ها خوشحال از ســوتش و بعضی ها ناراحت، ولی هیچ کس 
تشویقش نمی کند، اصال انگار به این قشر تشویق نیامده، اما همچنان به خاطر هدفی که دارد 

تالش می کند و با تمام نامالیمات می جنگد...

استیلی برای اللهیار، دست به دامن دنیزلی شد!
یونس دلفی و اللهیار صیادمنش دو ملی پوش تیم امید ایران هستند که در اروپا کارشان را دنبال می کنند. 
دلفی، عضو تیم شارلروای بلژیک است و صیادمنش در فنرباغچه توپ می زند. با توجه به اینکه دو باشگاه 
بلژیکی و ترکیه ای موظف نیستند ملی پوشان امید ایران را در اختیار فرهاد مجیدی و کادرش قرار بدهند، 
حمید استیلی به دنبال آن است تا بتواند مقدمات حضورشان در اردوهای آینده را فراهم کند. مدیر تیم 
امید در این خصوص گفت: »خوشبختانه امید نورافکن و رضا شکاری به لیگ برتر ایران برگشتند و از بابت 
آنها مشکلی نداریم. در جریان دیدار تراکتور و پرســپولیس به تبریز سفر کردم و با آقای دنیزلی صحبت 
کردم تا با توجه به ارتباطاتی که با مسئوالن باشــگاه فنرباغچه دارد، بتواند مجوز حضور صیادمنش در 

اردوی تیم امید را بگیرد.«

فوتسال ایران در تدارک بازی با فرانسه و ایتالیا
فدراسیون فوتبال در تالش است طی هفته های آتی مقدمات بازی دوستانه تیم ملی فوتسال ایران با تیم های 
فرانسه و ایتالیا را فراهم کند. در خبری که به همین بهانه در سایت فدراسیون فوتبال منتشر شده، آمده است: 
»کمیته فوتسال در حال تدارک بازی های دوستانه پیش از اعزام تیم ملی فوتسال به مسابقات مرحله نهایی 
قهرمانی آسیاست. تیم ملی فوتسال کشورمان باتوجه به تقویم مســابقاتی باید آبان ماه در مرحله مقدماتی 
و اسفندماه در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتسال آســیا به میدان برود. بر این اساس، کمیته فوتسال با 
مکاتبات صورت گرفته از طریق روابط بین الملل فدراسیون با فدراســیون فوتبال ایتالیا و فرانسه و پیگیری 
موضوع در تالش است که مقدمات برگزاری دیدارهای دوستانه در بهمن ماه را فراهم کند.« گفتنی است که 

چندی پیش دو بازی دوستانه تیم ملی فوتسال ایران با قطر لغو شد.

آیا مکان دیدار دوستانه تیم ملی ایران تغییر می کند؟
 بازی ایران و هنگ کنگ، زیر سایه اعتراضات مردمی

 به دولت مرکزی چین
 تیم ملی فوتبال ایران نخستین دیدار خود در مرحله انتخابی جام جهانی را روز نوزدهم شهریور ماه، 
مصادف با روز عاشــورا مقابل هنگ کنگ برگزار می کند. شــاگردان ویلموتس در هفته نخست این 
مسابقات یعنی در روز چهاردهم شهریور به دلیل فرد بودن تیم های حاضر در گروه )۵ تیم در هر گروه( 
استراحت می کنند و پنج روز بعد در منطقه آسیای شرقی به مصاف هنگ کنگ می روند. هنگ کنگ 
به عنوان ضعیف ترین تیم حاضــر در این گروه در دومین دیدارش باید در خانه میزبان ایران باشــد. 
طبق اعالم AFC این بازی در ورزشگاه ملی هنگ کنگ برگزار می شود که در پایتخت این کشور قرار 
دارد. برگزاری بازی در هنگ کنگ در حالی اســت که طی روزها و هفته های گذشته اخباری مبنی 
بر ناآرامی های مردمی به علت آنچه اعتراض به دولت چین نامیده شده، وجود دارد و شاید با افزایش 

اعتراضات، مکان برگزاری این بازی دستخوش تغییر شود. 
در پی این اعتراضات، بیش از 20 تن از پنجشنبه دستگیر شده و هشدار داده شده که سایرین نیز در 
صورت حضور در راهپیمایی های بدون مجوز بازداشت می شوند. این دستگیری ها بخشی از اقدامات 
دولت شــهر هنگ کنگ و پکن علیه جنبش اعتراضی در این منطقه اســت که در ژوئن سال جاری 
میالدی و در پی اعتراضات به الیحه اســترداد مظنونان به چین برای محاکمه و دادگاهی شدن آغاز 
شده و به درخواست برای برکناری کری الم، مدیر اجرایی این دولت شهر نیز منجر شده است. با توجه 
به وجود چنین ناآرامی هایی، هنوز مشخص نیست این بازی در هنگ کنگ برگزار خواهد شد یا نه؛ اما 
 از چندین روز قبل فدراسیون فوتبال به دنبال رایزنی با نهادهای مختلف برای تامین پرواز مستقیم به
  هنگ کنگ اســت تا بازیکنان با توجه به فاصله زیاد تا این کشور، دچار خســتگی و زحمت اضافی

 نشوند.

منهای فوتبال

سمیه مصور
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عصر روز شنبه قدرت ا... نوروزی، شهردار و علیرضا نصراصفهانی، رییس شورای 
شهر اصفهان به منزل شیهد حاج حسین خرازی رفتند و با مادر این شهید دیدار 
و گفت وگو کردند. شهردار اصفهان در این دیدار با اشــاره به خاطراتی از شهید 
خرازی پرداخت و بر ضرورت حفظ منزل شهید حاج حسین خرازی تاکید کرد. 
مادر شهید حاج حســین خرازی نیز در این دیدار به توجه شهید خرازی به ماه 
محرم و عزاداری برای امام حسین )ع( اشاره کرد و گفت: حسین همیشه عاشقانه 

در انتظار سفر کربال بود و سرانجام توانست به کربال مشرف شود.

دیدار شهردار اصفهان با مادر شهید حاج حسین خرازی

از تردد خودروهای آالینده در شهر جلوگیری شود
پیشنهاد سردبیر:

شورا

اخبار

شهرستان

برگزاری پویش »خانواده 
حسینی مطالبه گر و مسئول 

پاسخگو«
مسئول تشــکل های دینی ســازمان تبلیغات 
اسالمی اصفهان گفت: به مناسبت دهه اول ماه 
محرم پویشی با عنوان »خانواده حسینی مطالبه 
گر و مسئول حسینی پاسخ گو« در اصفهان برپا 
می شود. حجت االسالم حسن بابایی با بیان این 
مطلب اظهار کرد: از مسئوالن استان درخواست 
شــده تا هیئت مورد نظر را انتخــاب کنند و با 
شــرکت در هیئت مذهبی پاســخ پرسش های 
مردم را بدهند. حجت االسالم بابایی ابراز داشت: 
از آغاز ماه ذی الحجه پویش دیگری با عنوان »هم 
سرنوشتیم، ما یک خانواده ایم« شروع به فعالیت 
کرده که در ماه محرم با موضوع ازدواج و خانواده 
پیگیری می شود. وی با اشــاره به اینکه در کنار 
هیئت های مذهبی، نمایشــگاه کتاب و با ۲۰۰ 
عنوان کتاب با موضوع خانواده با عنوان »شمیم 
حسینی« برگزار می شود، گفت: در مساعدت با 
شهرداری، جهاد کشــاورزی و صنعت و معدن 

ارزاق هیئت های مذهبی تأمین شود.

تولید و پخش برنامه قافله عشق 
در اصفهان

برنامه تلویزیونی قافله عشــق از شــور و شعف 
عاشقان بین الحرمین می گوید. برنامه تلویزیونی 
قافله عشق در قالب یک هیات رسانه ای همزمان 
با ماه محرم به صورت مستقیم از کربالی معلی 
برروی آنتن شبکه اصفهان می رود. این برنامه با 
حضور کارشناسان برجسته مذهبی به بررسی 
وقایع نهضت عاشــورا و معرفــی اماکن زیارتی 
کشــور عراق در قالب گزارش می پردازد. ویژه 
برنامه غافله عشق به تهیه کنندگی امیر حسین 
حسن زاده، کارگردانی مجید قضایی و با اجرای 
حمید راستی هر شب در ایام سوگواری ابا عبدا... 
الحسین )ع( ســاعت ۲3 و 3۰ دقیقه از شبکه 

تلویزیونی اصفهان پخش می شود.

28 مسافر گرفتار شده در تله 
سیژ اصفهان نجات یافتند

 مدیر روابط عمومی آتش نشانی اصفهان گفت: 
عصر جمعه ۲8 مسافر در تله سیژ پارک ناژوان 
اصفهان گرفتار شــدند که به آنها امدادرسانی 
شــد. فرهاد کاوه آهنگران افزود: ســاعت 18 و 
36 دقیقــه روز جمعه یک مــورد امدادخواهی 
بدلیل از کار افتادن تله سیژ پارک ناژوان اصفهان 
به آتش نشــانی اعالم شــد. وی اظهارداشــت: 
واحدهای امداد و نجات ارتفاع ایستگاه های یک، 
6  و 1۲ آتش نشانی اصفهان به محل حادثه اعزام 
شدند. وی با بیان اینکه بدلیل از کار افتادن تله 
سیژ ۲8 مسافر در صندلی های آن گرفتار شده 
و باال مانده بودند، اضافه کرد: در مرحله نخست 
با توجه به شرایط نامســاعد جوی و وزش باد به 
چهار نفر از آنها که اولویت دار بودند از جمله یک 
زن باردار امدادرسانی و به پایین منتقل شدند. 
کاوه آهنگران با بیان اینکــه نقص فنی باعث از 
کار افتادن تله ســیژ شــده بود، گفت: با کمک 
نیروهای آتش نشانی، ایســتگاه تله سیژ به کار 
افتاد و ســایر مسافران به ایســتگاه ها منتقل و 
پیاده شدند. وی با بیان اینکه دلیل از کار افتادن 
تله ســیژ باید بطور دقیق بررسی شود، تصریح 
کرد: امدادرســانی به این حادثه حدود ۲ و نیم 
ساعت طول کشید. تله سیژ پارک ناژوان در غرب 

کالنشهر اصفهان است.

 اجرای بیش از بیست برنامه
 طی هفته دولت در اردستان

در هفته گرامیداشت  علی دهقانان زواره
دولت بیش از بیســت 
برنامه در سطح شهرستان اردستان به اجرا درآمد. 
محسن زائری، مسئول روابط عمومی فرمانداری 
شهرستان در گفت وگو با خبرنگاران اعالم کرد 
غبارروبــی و تجدید میثاق با شــهیدان، بازدید 
فرماندار و مسئولین از 41 روستای شهرستان و 
مالقات عمومی با ایثارگران، برگزاری شــورای 
اداری و یادواره شهدای کارمند و نشست فعاالن 
سیاســی اجتماعی افتتاح بخشــداری مهاباد با 
حضور مسئولین کشوری و اســتانی، افتتاح 6۰ 
پروژه با اعتبار 4۰۰ میلیارد ریال با حضور معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استاندار، بیان عملکرد 
دولت توسط فرماندار در خطبه های نماز جمعه 
اردســتان، نشســت فرماندار و مدیران ادارات و 
پرسش پاســخ با اعضای شــوراهای اسالمی و 
دهیاران بخش مرکزی و  زواره بررسی مسائل بیمه 
روســتاییان و شــرکت فرماندار و مسئولین در 
نمازجماعت مساجد از اهم برنامه های اجراشده در 

هفته دولت است.

رییس شورای اسالمی شهر:
عملکرد دو ساله مدیریت شهری 

مورد نظرسنجی قرار گیرد
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان در نود 
و دومین جلســه علنی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیــان اینکه مردم بایــد همواره در 
جریان امور قرار بگیرند، اظهار کرد: باید توجه 
داشت که چنانچه ما شعار شفاف سازی را اعالم 
می کنیم باید با مردم نیز شــفاف باشــیم. در 
خصوص فعالیت های شــهرداری و جلوگیری 
از فعالیت دالالن باید همه اطالعات مورد نیاز 
مردم را در تابلوهای اعالنات شــهرداری های 
مناطق نصــب کنیم. علیرضــا نصراصفهانی با 
بیان اینکه اعضای شورای شهر و تیم مدیریت 
شهری اصفهان باید همواره دیدگاه های مردم را 
در خصوص عملکرد خود مورد توجه قرار دهند، 
اضافه کرد: در این زمینه از مرکز پژوهش های 
شورای اسالمی شهر اصفهان درخواست داریم 
در قالب نظر ســنجی علمی عملکرد شهرداری 
و شورای اسالمی شهر اصفهان را طی دو سال 
گذشته مورد ارزیابی قرار دهد. رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: ما هیچ نگرانی 
از نظرسنجی نداریم، ما نظرات مردم را دریافت 
می کنیم و بر اســاس آن نقاط ضعف را برطرف 
و نقاط قوت را تقویــت خواهیم کرد. وی ضمن 
قدردانی از شهرداری اصفهان به دلیل اختصاص 
مرکزی تحت عنوان خانه حقوق شــهروندی 
اظهار کرد: راه اندازی ایــن مرکز، مطالبه چند 
ساله اعضای شورای شــهر بود که محقق شد و 
امیدواریم کلینیک حقوق کودکان نیز در آینده 
نزدیک در شهر اصفهان با توجه به تحقق شهر 

دوستدار کودک در دستور کار قرار گیرد.

رییس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر:
از تردد خودروهای آالینده 

در شهر جلوگیری شود
رییس کمیسیون حمل ونقل و فناوری اطالعات 
شورای اسالمی شهر در جلسه این هفته شورا 
اظهار کرد: مطابق تعریف مــاده 3 قانون نحوه 
جلوگیــری از آلودگی هوا، منابــع آالیندگی 
هوا شامل سه دســته: 1. کارخانه ها، کارگاه ها 
و نیروگاه ها ۲. وســایل نقلیه موتوری 3. منابع 
خانگی، تجــاری و متفرقه اســت. امیراحمد 
زندآور با بیان اینکــه ۷۰ درصد آلودگی هوای 
شــهر اصفهان ناشــی از وســایل نقلیه است، 
تصریح کرد: نقش شــهرداری در آلودگی هوا 
بر چهار محور ایجاد مراکــز معاینه فنی، نحوه 
تردد وســایل نقلیه در شهر، نوســازی ناوگان 
حمل ونقل عمومی و گازسوز کردن وسایل نقلیه 
تعریف می شود. وی با اشــاره به اینکه بهبودی 
خوبی در زمینه بازســازی ناوگان حمل ونقل 
عمومی را شاهد بوده ایم، ادامه داد: شهرداری 
موظف اســت مراکز معاینه فنی را با همکاری 
نیروی انتظامی ایجاد کرده و از تردد وســایلی 
که اســتانداردهای الزم این مراکــز را ندارند، 
جلوگیری کند. زندآور خاطرنشــان کرد: الزم 
اســت زیرســاخت های الزم برای اتصال بانک 
اطالعات وســایل نقلیه فاقد معاینــه فنی به 
دوربین های ســطح شــهر ایجاد شود تا ضمن 
اطالع رســانی مناســب به مردم، خودروهایی 
 که فاقد معاینه فنی هســتند مورد جریمه قرار 

گیرند.

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی 
شورای شهر:

 نگران باقوشخانه و
 خانه جوان هستم

رییس کمیســیون فرهنگی و ورزشی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان در صحن علنی شورای 
اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: خانه جوان و 
محله باقوشخانه که از محالت قدیمی اصفهان 
است و قدمت 8۰۰ ساله داره رو به نابودی است.

فریده روشن افزود: باقوشخانه دروازه فرهنگی 
از قسمت شمال شهر بوده است و من به شدت 
نگران از بین رفتن بنای باقوشخانه و خانه جوان 
هســتم. از مدیریت شــهری می خواهیم دقت 
کنند و از عملیات غیرکارشناســی در مدیریت 
شهری که منجر به از بین رفتن تاریخ و هویت 

این بنا شود جلوگیری شود.
رییس کمیســیون فرهنگی و ورزشی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان ادامه داد: در خصوص 
ایســتگاه های مترو و نحوه بهره برداری از آنها 
هنوز متاســفانه اقدام جدی نشده است و باید 

برای آن تدبیری اندیشیده شود.

معاون ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی 
شــهرداری از راه اندازی یک یا دو مرکز تجاری در 
شمال و شرق شهر در راستای حرکت اصفهان در 
مسیر توســعه خبر می دهد. امروزه احداث مراکز 
بزرگ تجاری یا مال ســازی ها یکی از ویژگی های 
شهرهای توســعه یافته دنیا محسوب می شود که 
ســرویس دهی کاملی به خانواده های شهرنشین 
می کند. مال سازی ها در بسیاری از شهرهای بزرگ 
دنیا با کارکردهای چند منظوره ای همچون سینما، 
مراکز فرهنگی، کتابخانه، دانشگاه و مراکز ورزشی 

شکل گرفته است.
نقش موثر راه اندازی مجتمع های بزرگ تجاری در 
افزایش ارزش افزوده شهر موجب شد تا مال سازی ها 
در کشور ما نیز مورد توجه قرار بگیرد به طوری که 
در ســالیان اخیر با احداث فزاینــده مجتمع های 
عظیم تجاری در کالن شــهرها روبه رو شــده ایم. 
مدیران شهری اصفهان هم که به حرکت این کالن 
شهر بزرگ در مسیر توسعه اهتمام زیادی دارند از 
این موضوع غافل نشده و توسعه مال سازی ها را در 

دستور کار خود قرار داده اند.
معاون ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی 
شهرداری اصفهان در این رابطه می گوید: راه اندازی 
مجتمع های بزرگ تجاری موجب می شود که مردم 
به جای سفر به شهرهای جاذب سایر کشورها برای 
انجام خرید، سرمایه هایشان را در شهرهای ایران 

هزینه کنند. از این رو تالش شــده تا برنامه ریزی 
درســتی برای مواجه با چنیــن تغییراتی صورت 
بگیرد. علیرضا برهانی پور با بیان اینکه شــهری با 
جمعیت اصفهان امکان بازدهی اقتصادی مناسب 
برای چند مرکز مشابه سیتی سنتر را دارد، تاکید 
می کند: شهرداری آماده همکاری با سرمایه گذاران 
برای احداث پروژه های بزرگ مراکز خرید و تجاری 
است. به گفته معاون سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شهرداری اصفهان تا چند سال آینده یک 
تا دو مرکز بزرگ تجاری در شمال و شرق اصفهان 

احداث خواهد شــد تا پوشش مناســب به لحاظ 
جغرافیایی برای شهروندان شهر فراهم شود.

این مقــام مســئول می افزاید: نگاه هــا در بخش 
ســرمایه گذاری باید براساس مشــارکت با بخش 
خصوصی باشــد و البتــه قراردادهای ســاخت، 
بهره برداری و واگذاری )BOT( بیشتر مورد اقبال 

سرمایه گذاران است.
در حالی که معاون سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شهرداری اصفهان عقیده دارد که گسترش 
مال سازی به پیشرفت و توسعه شهر کمک می کند 

بســیاری از کارشناســان بر این باور هســتند که 
احداث فزاینــده مجتمع های تجــاری که امروزه 
به یــک موضــوع مهم اقتصــادی تبدیل شــده، 
پیامدهای زیادی را به دنبال داشــته اســت. این 
کارشناســان می گویند از یک طرف طی سال های 
اخیر شــاهد این مهم بوده ایم که مال ســازی تنها 
در برخی از مناطق شــهرها رخ داده که این خود 
بســی جای تأمل دارد، چراکه ســرمایه گذاری در 
برخــی از نقاط شــهری با توجه به پیوســت های 
فرهنگــی و اجتماعــی آن مناطق بــه یقین کار 
دقیقی به نظر نمی رسد. از طرف دیگر افزایش این 
مال سازی ها باعث افزایش ترافیک در مناطقی که 
این مجتمع های تجاری قرار دارند می شــوند که 
 مشکالت بسیاری را برای شهروندان به همراه آورده

 است.
 هم چنین این کارشناســان مدعی شــده اند که 
احداث ایــن مال ها بیش از همــه از حیث مالی به 
سود شهرداری هاست و از سوی دیگر این واحدهای 
تجاری به رقیب اصلی بازارهای قدیمی و مغازه های 

راسته خیابان ها تبدیل شده است.
آن چه مسلم اســت این که گسترش مال سازی ها 
نیازمند برنامــه ریزی همه جانبه و بررســی تمام 
جوانب کار اســت و مدیریت شــهری باید به فکر 
جلوگیــری از ایجاد پیامدهای بحرانی گســترش 
این مراکز تجاری عظیم باشــد تا اهداف توســعه 
شهر نیز که به افزایش مال ساز ی ها گره خوره است 

محقق شود.

 چالش یا فرصت؟

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان با اشــاره به آخرین وضعیت بیمه رانندگان تاکسی شهر 
اصفهان اظهار کرد: از ســال ۹4 که ثبت نام بیمه برای رانندگان 
جدید ناوگان تاکسیرانی به دلیل مباحث بودجه ای متوقف شده 
بود، پیگیری های زیادی در این باره انجام شد. هادی منوچهری 
افزود: دولت بر اســاس قانون باید پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه 

رانندگان را تقبل و ۵۰ درصد دیگــر را رانندگان پرداخت کنند 
تا ســازمان تامین اجتماعی، ثبــت نام برای بیمــه رانندگان را 
انجام دهد. وی ادامه داد: با توجه به اینکــه تعداد زیادی از افراد 
ثبت نام کننده در ســامانه بیمه رانندگان تاکسی مشمول بهره 
مندی از این نوع بیمه نبودند، از این رو دولت و ســازمان تامین 
اجتماعی مصمم است بیمه شدگانی که به صورت غیرقانونی در 

این سامانه نام نویسی کرده اند را حذف و رانندگان واقعی ثبت نام 
کنند. منوچهری با بیان اینکه پایــش رانندگان فعال و غیرفعال 
تاکسیرانی اصفهان برای اســتفاده از مزایای بیمه در حال انجام 
است، گفت: موضوع بیمه رانندگان تاکسی در حال بررسی است 
و پیش بینی می شود تا دو ماه آینده به نتیجه برسد که اخبار آن 

متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری خبر داد:
پایش رانندگان فعال و غیرفعال برای بهره مندی از بیمه تاکسیرانان

 وقتی گسترش مراکز تجاری در شهر با واکنش موافقان و مخالفان طرح مال سازی روبه رو می شود؛

 فرهنگسرای پرسش کالس هایی با عنوان »حقوق 
زن و مرد قبل از ازدواج« به همراه آموزش های 
پیش از ازدواج برگزار می کند. به منظور داشتن 
نســلی آگاه، آشــنایی با حقوق باید از مدارس 
آغاز شود که آموزش و پرورش تاکنون اقدام به 

خصوصی در ایــن زمینه انجام نداده 
است. یک کارشــناس ارشد حقوق 
گفت: متاسفانه نبود آگاهی حقوقی 
در اقشار جامعه، مشــکالت زیادی 
را برای آنهــا به وجود آورده اســت. 
لذا برای رهایی از ایــن معضل، باید 
آشنایی با حقوق را از دوران مدرسه 
آغاز کــرد تا مردمــی آگاه به جامعه 
تحویل داده شود. شراره نکویی گفت: 

حقوق، موضوعی بسیار گسترده است که تمام 
جنبه های زندگی انســان را در برمی گیرد، لذا 
آشنایی با حقوق و داشــتن آگاهی های الزم در 
این خصوص می تواند بــه تصمیم گیری و اقدام 
صحیح در ابعاد مختلف زندگی بشر منجر شود. 
وی با اشاره به وجود 1۵ هزار پرونده قضایی در 
دادگاه های کشور، افزود: این آمارِ بسیار باال نشان 
دهنده آگاهی پایین مردم نسبت به حقوق خود 
و دیگری اســت. نکویی تصریح کرد: متاسفانه 
در زمینه افزایش آگاهی حقوقی شهروندان، در 
بسیاری از ارگان ها و دستگاه های کشور از جمله 
آموزش و پرورش و صدا و ســیما کم کاری شده 
اســت. این حقوق دان تاکید کرد: برای داشتن 

نســلی آگاه، آشــنایی با حقوق باید از مدارس 
آغاز شود که متاسفانه آموزش و پرورش تاکنون 
هیچ اقدامی در این زمینه انجــام نداده و حتی 
گاهی مقاومت هم کرده است. وی با بیان اینکه 
آگاهی باالتر، مشکالت و معضالت کمتری را به 

همراه دارد، یادآور شــد: به عنوان مثال، تمامی 
سردفتران ازدواج موظف هستند، پیش از جاری 
کردن خطبه عقد، شــروط ضمن عقد را برای 
زوجین تشریح کنند، درحالی که در بیشتر موارد، 
تخلف از این امر را شاهد هستیم. گفتنی است؛ 
فرهنگسرای پرسش وابسته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان کالس هایی 
با عنوان »حقوق زن و مرد قبــل از ازدواج« به 
همــراه آموزش هــای پیــش از ازدواج برگزار 
می کند که از 4 شهریور آغاز شده و دوشنبه های 
هر هفته بــه مدت ۵ جلســه ســاعت 1۷ در 
 فرهنگسرای پرسش واقع در خیابان جهاد برگزار

 خواهد شد.

فرهنگسرای پرسش برگزار می کند

برگزاری کالس هایی با عنوان »حقوق زن و مرد قبل از ازدواج«
 پنجشنبه شب بازار مرکزی گل و گیاه اصفهان 
میزبان اختتامیه جشنواره عید تا عید بازار گل 
و گیاه شــهرداری اصفهان بود؛ جشنواره ای با 
رویکرد معرفی و تشویق شهروندان به استفاده 
از گل و خرید آن. محمــد مجیری، مدیر عامل 

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های 
کشــاورزی شــهرداری اصفهان در اختتامیه 
جشنواره گل و گیاه شــهرداری اصفهان عید 
تا عید، با بیان این پرســش که چرا شهرداری 
اصفهــان در چنین فضاهایی اقــدام به فروش 
محصوالت کشاورزی می کند، تصریح کرد: در 
اساسنامه سازمان ســاماندهی مشاغل شهری 
و فراورده های کشــاورزی شهرداری ذکر شده 
است که ما وظیفه داریم فضایی را ایجاد کنیم 
تا محصوالت کشاورزی بدون واسطه و مستقیم 

به مردم عرضه شود. 
وی ادامه داد: فرش محصوالت کشاورزی بدون 
واسطه باعث شده است کشاورز محصول خود 

را به راحتی به فروش برســاند و از طرفی مردم 
نیز محصوالت را با قیمت مناســب خریداری 
کنند. به گفته او، شهروندان به گل و گیاه عالقه 
دارند و بایــد فرهنگ خرید و اســتفاده از گل 
و گیاه را در بین مردم ترویــج دهیم. مجیری 
اضافه کرد: بیشــتر ما در خانه های 
آپارتمانی زندگــی می کنیم که در 
فضای بســته و به دور از فضای سبز 
هســتیم؛ از این رو می توانیم با قرار 
دادن گل هــای آپارتمانی در فضای 
زندگی مــان، آن را تلطیف تر کنیم. 
مجیری با اشــاره به رونق بازار گل و 
گیاه همدانیان و استقبال مردم از این 
فضا اذعان داشت: روزانه شهروندان 
اصفهانی زیــادی برای خرید گل بــه این بازار 
مراجعه می کنند که این نشان دهنده این است 
که برخی از شهروندان اصفهانی به وجود گل و 
گیاه در خانه و محل کارشان اهمیت می دهند. 
مجیری با اشاره به سرانه مصرف 18 شاخه گل 
در کشور عنوان کرد: در دنیا سرانه مصرف گل، 
1۵۰ شاخه اســت و این تفاوت سرانه مصرف 
نشان دهنده این اســت که باید فرهنگ سازی 
اســتفاده از گل بین مردم ترویج شود. باید یاد 
بگیریم که در مناسبت های متنو ع به یکدیگر 
گل هدیه دهیم تا به سرانه مصرف گل در دنیا 
نزدیک تر شــویم و از این صنعــت درآمدزایی 

خوبی داشته باشیم.

مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری:

باید فرهنگ خرید و استفاده از گل و گیاه را ترویج دهیم

 نرگس طلوعی
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یادداشت

رسالت شاعر اصیل آیینی این اســت که از نگاه امام حسین 
)ع( و زینب )س( کربال را ببیند و عاشورا را همچون حضرت 
زینب)س( که فرمــود: »ما رایت اال جمیال« در قاب ســرخ 
عشق و عرفان و حماســه به تماشــا بگذارد. ولی متاسفانه 
ما در شــعر آیینی گاهی به خاطر جذابیت تصویری بعضی 
از روایت های غیر مســتند و به قصد ایجاد شــور و هیجان 
کاذب، با واگویه و بازنشــر آنها، ناخودآگاه در مسیر خواست 
یزید- لعنــت ا... علیه - حرکت می کنیم و با چشــم یزید به 
تماشای کربال می نشــینیم و در این میدان افتخار و عزت، 
چیزی جز خون و آتش و تیر و ســرنیزه و خنجر نمی بینیم. 
واقعیت این است که با بزرگ نمایی مظالم و فجایعی که در 
روز عاشورا به دســت یزید و ابن زیاد و عمر سعد رقم خورد، 
تصویری سیاه، خشن و دل آزار از کربال ارائه می دهیم که این 
تصویر غبار گرفته و جعلی شایسته اسالم و مسلمانی نیست. 
این یعنی ارائه »تصویر شکست« به جای »تصویر پیروزی« 
از کربال و حماسه حسینی، یعنی شــاعر در بیان واقعه فقط 
و فقط نقطه های منفی و ســیاه را ببیند و به تصویر بکشــد؛ 
صحنه هایی چون ســرهای برآمده بر نیزه، گــودال قتلگاه، 
تنور، خیمه های آتش گرفته، ســیلی خــوردن کودکان و 
اسیران و ... این کربال، پیش و بیش از آن که کربالی حسینی 
و زینبی باشد، کربالی یزیدی است. دقیقا همان چیزی که 
یزید می خواهد: »معرفی واقعه کربال به عنوان یک شکست 
بزرگ«، اینجاست که با کمال تاسف باید گفت: »باعث رونق 
کفر است، مسلمانی ما!« استاد شــهید مرتضی مطهری نیز 
که حضرت امام خمینی )ره( در ستایش از شخصیت علمی 
ایشان فرمود: »آثاری که از او هســت - آثار قلمی و زبانی - 
بی استثنای همه آثارش خوب است و من شخص دیگری را 
سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا آثارش خوب است«، 
با اعتراض به تحریف حماسه حســینی می گوید: »چرا باید 
حادثه کربال را همیشه از نظر صفحه سیاهش مطالعه کنیم و 
چرا باید همیشه جنایت های کربال گفته شود؟ چرا همیشه 
باید حســین بن علی از آن جنبه ای که مورد جنایت جانیان 
اســت، مورد مطالعه ما قرار بگیرد؟ چرا شعارهایی که به نام 
حسین بن علی)ع( می دهیم و می نویسیم، از صفحه تاریک 
عاشورا گرفته شود؟ چرا ما صفحه نورانی این داستان را کمتر 
مطالعه می کنیم، درحالی که جنبه حماسی این داستان صد 
برابر بر جنبه جنایی آن می چربــد و نورانیت این حادثه بر 

تاریکی آن خیلی می چربد.«
اگر ما نیز همچون اســتاد مطهری درد دین داشــته باشیم، 
به حکم غیرت دینی و مرام مســلمانی هرگــز به خود اجازه 
نخواهیم داد که از »عاشــورا« - این مینیاتور باشکوه الهی - 
فقط صحنه های سیاه را به تماشــا بگذاریم. به قول زنده یاد 
سید حسن حسینی »مشت در نمای درشت«! چون ما بر این 
اعتقاد و باوریم که قیام کربال پیــروزی حق بر باطل و خون 

بر شمشیر بود.
جان کالم آن که »عاشــورا« پیش و بیش از آن که بهانه ای 
برای »عــزاداری« باشــد، تلنگری برای »بیداری« اســت. 
عاشورا؛ پیش و بیش از آن که یک حادثه تاریخی باشد، یک 
مکتب رهایی بخش و یک فرهنگ انسان ساز است. از همین 
رو باید در روایت شــاعرانه آن به ظرایف و دقایق بســیاری 
توجه داشته باشــیم و طبق توصیه اســتاد مطهری و همه 
عالمان روشــن اندیش دینی، این واقعه باشکوه و حماسی را  
بی هیچ گونه دخل و تصرفی و به همان گونه که بوده است، 

روایت و بازگو کنیم.

تماشای کربال، در قاب سرخ عشق و حماسه

رضا اسماعیلی

عکس روز

دوخط کتاب

دو تــا نــگاه در هــم 
گره می خورد و آدم 
دیگــر نمــی تواند در 
بدن خــودش زندگی 
کند، مــی خواهد پر 

بکشد.

»سال بلوا« 
عباس معروفی

نبایــد بــه عاشــق ها 
خندید

به همین سادگی آدم 
اسیر می شود و هیچ 
کاری هم نمی شود 
کرد. نبایــد هرگز به 
زنان و مردان عاشــق 
خندیــد. همین جوری 

تا حاال شده از دیدن حیوانات در ســیرک، حرص بخورید و فکر کنید چرا 
سیرک ها را تعطیل نمی کنند؟ خب نیازی به تعطیلی نیست، حداقل برای 
سیرک »راتکالی« آلمان که به جای حیوانات واقعی از تصویر سه بعدی آنها 
اســتفاده می کند. در این ســیرک، تصاویر حیوانات در مقیاس بزرگ و با 
استفاده از فناوری های هولوگرام روی صحنه به نمایش درمی آیند، حرکات 
از پیش تعیین شده را انجام می دهند و ناپدید می شوند. اگر فکر می کنید 
»چه لوس«، باید بگویم اتفاقا تماشــاچیان استقبال کرده اند؛ چون در آن 

هیچ حیوانی اذیت نشده و از خطرات احتمالی جلوگیری می شود.

اولین سیرک 3 بعدی جهان

در گذشته ماهیگیران از المپ های روغنی یا مشعل های شعله ور استفاده 
می کردند؛ اما ماهیگیران مدرن، از چراغ های برقی بهره می برند که توسط 
ژنراتورهای دیزلی کار می کنند. در تایوان گــروه کوچکی از ماهیگیران 
هنوز به روش سنتی چوب های بامبوی آغشته به گوگرد را آتش می زنند 
تا هزاران ماهی ساردین دیوانه شده و به سطح بیایند. در سال های گذشته 
بیش از ۳۰۰ قایق در تایوان این کار را می کردند که اکنون به ۳ قایق رسیده 
و ماه های می تا جوالی به این روش سنتی در مدت زمان تقریبا ۶ ساعت 

در شب، ماهی می گیرند.

وقتی ماهی ها دیوانه می شوند!

محرم از نگاه سفرنامه نویسان خارجی
سابقه عزاداری برای امام حسین)ع( و یارانش به اندازه تاریخ واقعه کربالست؛ اما این عزاداری ها تا مدت ها به صورت منطقه ای و دور از 
چشم خارجی ها بود. از زمان صفویان که پای خارجی ها به صورت گسترده به ایران باز شد، سفرنامه های متنوعی به رشته تحریر درآمد. 

در میان این سفرنامه ها، مراسم عزاداری محرم و عاشورا جایگاه به خصوصی دارد.
 جهانگردان خارجی، متحیر از این مراسم عظیم، از متن و حواشی عزاداری ها گفته اند که در ادامه آنها را می خوانیم.

  کاتف، نماینده روســیه در دربار صفوی، ســال ۱۰۰۲ هجری شمســی در ســفرنامه اش از ایام عزاداری محرم در اصفهان نوشــته: 
 »روزهای عزا از اول ماه قمری محرم شــروع می شــود و تا دهم ادامه می یابد. مردان همراه با نوجوانان پای برهنه و لخت، در حالی که 
 شــلواری به پا دارند، بدن خود را چون قیر ســیاه کرده در کوچه و بازار و میدان ها به راه می افتند. آنها در دســت های خود ســنگی

 نگاه می دارند و به یکدیگر می زنند و مدام فریاد »حسین حسین شاه حسین« سر می دهند. بچه های لخت را روی شترها طوری نشانده اند 
که صورت شان به طرف دم شتر است. بچه ها فریاد می زنند »حسین حسین«. جلوی شترها هم تابوت های مخمل دار حمل می کنند. 
پیشاپیش تابوت ها، چوب های بزرگی را حمل کرده و  به همراه اسبان آنها دو طفل لخت که بدن و سر و صورت خود را به خون آلوده اند، 
سوار بر اسب حرکت می کنند. روی اسب دیگر، مرد لختی که خود را با پوست گوسفند خاکســتری پوشانده به آرامی با اسب حرکت 

می کند.
  پوســت حیوانی را با کاه پر کرده و شــبیه درازگوش درآوردند، بر آن درازگوش کاله منگوله دار و تیر و کمان آویزان کرده و در جلوی 
تابوت ها می کشند. »پوست حیوانی را با کاه پر می کنند و به شکل درازگوشی درمی آورند، سپس آن را به عنوان قاتل امام حسین)ع( و 
یارانش در بیرون از شهر می سوزانند« همه به آن درازگوش ناسزا می گویند و آب دهان می اندازند. این عمل در میدانی که همه زن و مرد 
و بچه در آن جمع شده اند صورت می گیرد. زنان ناله ها و شیون ها سر می دهند و مردان و کودکان سرهای خود را می شکافند. آنها پوست 
دست ها و سینه خود را تیغ می زنند و خون را به سر و صورت و دست های خود می مالند. عاقبت آن حیوان ساختگی را در بیرون شهر با 

نفت آتش می زنند و به خود با زنجیری می کوبند.

دریچه

در شــهر پراگ جمهوری چک، خیابانی وجود دارد که غیرممکن است دو نفر 
بتوانند همزمان از آن بگذرند. این خیابان باریک به نام »وینارنا سرتووکا« فقط 
۵۰ سانتی متر عرض دارد. دو چراغ راهنمایی در دو انتهای خیابان نصب شده 
که به عابران نشــان می دهد چه وقت خیابان خالی و چه وقت توسط عابری 
دیگر اشغال شده است. اهالی محل تعریف می کنند چندی پیش یک گردشگر 
آلمانی بسیار چاق در این خیابان گیر کرده بود. در کشور خودمان هم قبال چنین 

کوچه هایی وجود داشته که به »کوچه های آشتی کنان« معروف بوده است. 

باریک ترین کوچه دنیا

      کاروان پیاده انصارالحسین )ع( 
در مسیر کربال

کاروان پیاده انصارالحسین )ع( نوزدهمین سال پیاپی، امسال 
به نام نامی حضرت ام البنین )س( در مسیر کربالی معلی طی 
طریق می  کند. مدیر اجرایی این کاروان، علی حقیرپور در این 
خصوص در جمــع خبرنگاران گفت: این کاروان شــامل ۱۰۰ 
نفر از عاشقان امام حســین )ع( از استان های خراسان رضوی، 
خراســان جنوبی، کرمان، گلســتان، تهران و اصفهان هستند 
که پس از نام نویسی به مشــهد آمده اند تا در این سفر معنوی 
شرکت کنند. وی افزود: زائران کاروان پیاده انصارالحسین )ع( 
پس از دعای پر فیض ندبه با بدرقه مردم شهرک شهید رجایی 
از مجتمع اسالمی بقیه ا... االعظم مشهد راهی کربال شدند تا این 
مسیر ۲۶۰۰ کیلومتری را پس از ۷۵ روز پیاده روی در اربعین 
حسینی به کربال مشرف شــوند. مدیر اجرایی این کاروان بیان 
کرد: کوچک ترین عضو این کاروان نوجوان ۱۳ ساله و مسن ترین 
آنان پیرمرد ۷۵ ساله است. حقیرپور ادامه داد: یکی از مزیت های 
کاروان امسال حضور مبلغان خادم یاری رضوی است که با همت 
سازمان فرهنگی آســتان قدس رضوی، تاکنون در سه استان 
خراسان رضوی، خراســان جنوبی و اصفهان نسبت به حضور 

آنها اقدام شده است. 

تعزیه دریا
کتاب تعزیه دریا، خاطرات حدیثه نوبخت، همســر شهید مدافع 
حرم سید جواد اســدی همزمان با ایام محرم توســط انتشارات 
شهید کاظمی منتشر شــد. مقام معظم رهبری فرمودند:» لشکر 
ویژه ۲۵ کربال یک لشکر قوی، قدرتمند، خط شکن و خط نگهدار 
بود. مازندران، رزمندگان و ســرداران آن شجاعانه و قهرمانانه و به 
تعبیر کامل، مومنانه از دین شان دفاع کردند. مردم مازندران جزو 
نقطه هایی از کشور بودند که در همه فداکاری های جنگ، جای پای 
آنها دیده می شود«. تاریخ انقالب اســالمی مملو از مردان مردی 
است که با مال و جان خود جهاد کرده و در این راه پرخطر، عاشقانه، 
آیات الهی را تفسیر کرده اند. حماسه ســازان لشکر عملیاتی ۲۵ 
کربال، در دفاع از حرم و حریم حضــرت زینب )س( ، معصومین و 
ذریه مطهرشان در کشورهای عراق، سوریه و... جا نفشانی ها زیادی 
کرده اند. شهید عزیز »سیدجواد اسدی« دومین شهید این خانواده 
است که با زبان نوحه سرایی و عمل جهادی در راه خدا، وارد صحنه 
نبرد با تکفیری ها شد و  طبق رویای صادقه ای که مادر بزرگوارش 
دیده بود ، در حماســه مقاومت خان طومان، شهادت را به آغوش 
کشید و »عند ربهم یرزقون« گشت و پیکر مطهرش پس از حدود 
۳۵ ماه به دامان خانواده بازگشت و با عطر جهادی اش، استان و شهر 

و محله را تطهیر کرد.

تمام خیر از دستگاه سید الشهدا)ع(است
حســین ســازور، مداح اهل بیت)ع( گفت: تمام خیر از دستگاه 
سیدالشهدا)ع( اســت و هر چه خیر در عالم ســراغ دارید از امام 
حسین )ع( نشأت می گیرد. مرحوم آیت ا...حائری، موسس حوزه 
علمیه قم می فرمود که روضه سیدالشهدا)ع(، مستحبی است که 
هزاران واجب از آن به وجود می آید. ما در هیئت، واجبات خود را 
آموختیم و معرفت مان نسبت به اهل بیت)ع( باال رفت. ما در هیئت 
سیدالشهدا)ع(، ولی فقیه را شناختیم و معنای امامت و حکومت 
دینی را دریافتیم. ما در این دستگاه، دشمن شناسی را یاد گرفتیم، 
آنها هنوز نمی دانند آمریکا دشمن است و آن را پدرخوانده می دانند 
و دست به سمت او دراز کرده اند. ما در این دستگاه، بصیرت پیدا 
کردیم که دوست و دشمن را بشناسیم. ما در دستگاه امام حسین 
)ع( یاد گرفتیم که اگر در راه مبارزه با دشــمنان سیدالشهدا)ع( 
کشته شویم، به باالترین مقام یعنی شهادت رسیده ایم. ما شهادت 
را در این دســتگاه لمس کردیم و آرزوی آن را داریم. دســتگاه 
سیدالشهدا)ع( احسن هدایت را به شــما نشان می دهد. شما اگر 
نماز بخوانید و روزه بگیرید و کار خیر انجام دهید، همه اینها عبادت 
است؛ اما احســن عبادت یعنی باالترین عبادت در دستگاه امام 
حسین )ع( پیدا می شود. شما در هیئت می توانید به احسن معرفت 

برسید. ما در این دستگاه فهمیدیم معرفت ا...و لقاءا...یعنی چه.

دیدگاهخبر کتاب

مراسم علم بندان 
ماه محرم در 

بیرجند
یکی از مراســم های 
عــزاداری  ســنتی 
شهرســتان بیرجنــد 
در ماه محرم مراســم 
اســت  بندان  علــم 
که مــردم بیرجند به 
ویژه ســادات با مراسم 
علم بنــدان، عزاداری 
 ســاالر شــهیدان را 

آغاز می کنند.

اینستاگردی

 مجری سمت خدا در شب اول محرم

هیچ کس از آینده خبر ندارد

نجــم الدین شــریعتی بــا انتشــار این 
عکس نوشــت: کوله بارت را ســبک می 
کنی. دلت را سر دســت گرفته ای و راه 
می افتی. شنیده ای که »کل الخیر فی باب 
الحسین«یازده ماه، راه آمده ای خسته ای! 
عاشقی! دلشکســته ای! هالل سرخ شب 
اول را نشــانت مــی دهنــد. می فهمی 

ضیافت، ضیافت بالست!...

شهره لرســتانی با انتشــار این عکس 
نوشــت: هیچ کس از آینده خبر ندارد، 
شاید کسی که را امروز باعجله توی مترو 
از تو ساعت پرســید، یک ماه بعد با نام 
کوچک صدا بزنی و شــاید دختری که 
امروز با او قدم می زنی چند ســال بعد 
کالسکه به دســت از روبه رو به سمتت 
بیاید و تو ســرت توی کیــف مدارکت 
باشد و با تنه از کنارش رد شوی... شاید 
او برگردد تو هم برگردی و در یک ثانیه، 
آن همه خاطره تلخ و شیرین زنده شود... 

اصال شاید هم برنگردد و به پسرش توی کالسکه نگاه کند تا خیالش راحت شود که بیدار 
نشده و تو همچنان دنبال کاغذ صورتحساب های شرکت باشی...! هیچ کس از آینده خبر 

ندارد.

مینا هاشمی با انتشار این عکس نوشت: سیدجواد هاشمی عزیز، مهمان 
ما درغرفه انجمن تخصصی کودک و رســانه در سی و دومین جشنواره 
بین المللی کودکان و نوجوانان. مرســی از شــهاب الدین شایگان عزیز 

که درکنار کارگردانی به من لطف داشتن واین عکس ها روثبت کردن.

مجری قدیمی تلویزیون در کنار سیدجواد هاشمی
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