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  نذری با چاشنی سالمت 
 نظارت ها بر نگهداری استفاده و طبخ نذورات در ایام شهادت امام حسین )ع( در سراسر استان شدت گرفته است؛

   ایجاد بازار سیاه کارت سوخت و دریافت وجه از مشتریان جایگاه ها در اصفهان تکذیب شد ؛

سوخت کارت سوخت!
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مشکالت برپایی ایستگاه های 
صلواتی در شهر کاهش می یابد

 با نظارت اداره خدمات شهری معاونت 
شهری شهرداری؛
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  واکنش سخنگوی باشگاه ذوب آهن به 
شایعات مربوط به برکناری منصوریان؛ 

 کادرفنی سبزپوشان 
بدون تغییر باقی می ماند

سازمان سنجش از 
کنکوری های اصفهان 

عذرخواهی کرد

به دلیل اعمال نشدن کد شهرستان ها؛
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شب اول محرم 1441؛ در هیئت فداییان حسین اصفهان؛

لذت تماشای»شور« و »شعور« حسینی 
از باغ گلدسته وارد پاسداران که می شوی، خیابان تقریبا بند آمده و جای پارک 
ماشین هم نیســت. شب اول حسابی شلوغ است. خوشــبختانه به نظر می رسد 
جمعیت عزادار، به اقامه »نماز« هم اهمیت می دهند و هیئت را تنها برای سینه زنی و شور انتخاب 
نکرده اند. محل جلسه، حسینیه شهدای بسیج اســت که هراندازه بزرگ اما تجربه نشان داده با 

نزدیک شدن به شب های پایانی دهه و...

صفحه   4

کسب دو عنوان برتر در شاخص های اختصاصی و کسب رتبه اول 

دستگاه های اجرایی استان در سطح ملی نظرسنجی رضایتمندی 

ارباب رجوع در جشنواره شهید رجایی سال 98 توسط اداره کل ثبت 

احوال استان اصفهان را تبریک می گوییم. 

روزنامه زاینده رود

روزنامه زاینده رود

  کسب تندیس زرین انجمن متخصصان روابط عمومی و دیپلم زرین 

افتخار به موجب رای هیئت داوران این جشنواره جهت کسب رتبه اول 

در بخش های  کتاب، سرمقاله، مقاله، مصاحبه و خبر  و کسب رتبه سوم 

در  بخش بروشور  در چهاردهمین جشنواره انتشارات روابط عمومی ها  

توسط روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان را تبریک می گوییم.

اشرافیت مذهبی در محرم!
این روزها که فشار اقتصادی کمر مردم را خم کرده و تبدیل به بحران الینحل 
سیاســی- اجتماعی شده، جامعه مذهبی ایران نســلی از اشرافیت را تجربه 

می کند که زیر لوای دین قرارگرفته اند.
مراســم های الکچری ماه محــرم، مداح هایی که برای چند ســاعت روضه 
میلیون ها تومان به جیب می زنند و گوش دادن به روضه در ماشین آخرین مدل 

نمونه هایی از اشرافیت مذهبی است.
نمونه آن که طی سال های اخیر رواج یافته است وجود پورشه سوارانی که با 
نوشته های مذهبی روی ماشین خود منجر به خلق پدیده ای به نام طبقه ای 

جدید تحت عنوان »اشرافیت مذهبی« شده اند!
برخی بازارها در روزهای محرم تبدیل به بازار موقــت فروش لوازم عزاداری 
می شود؛ اما امسال گرانی ها قدرت خرید عزاداران را کاهش داده و مشتریان 
این کاالهای مذهبی نسبت سال گذشته نصف شده است. همزمان با افزایش 
قیمت لوازم عزاداری محرم پای لوازم عزاداری الکچری هم به این بازارها باز 
شده به طوری که فروشندگان در جایی مثل ناصرخسروی تهران می گویند: 
ساکنان شمال تهران اجناس خود را تلفنی سفارش می دهند، از زنجیر 150 

هزار تومانی تا پرچم های 600 هزار تومانی که قیمت خورده اند!
به این فهرســت اقالم الکچری طبل 900 هزار تومانی کــه حاال به بیش از 
یک میلیون و پانصد هزار تومان هم رسیده، اضافه کنید. قیمت عالمت های 
طالکوب و فوالدکوب بستگی به میزان طالیی دارد که در آن استفاده می شود 
هم از این فهرست جدا نیست به طور مثال یک علم 23 تیغه طالکوب بیش از 

200 میلیون تومان قیمت دارد.
نرخ پیراهن مشکی ترک حتی به 800 هزار تا یک میلیون تومان هم می رسد 
و البته پارچه های چینی که بیشتر الیاف نایلونی دارند و به گفته فروشندگان 
باعث تعریق زیاد بدن می شوند، قیمت کمتری دارند و نرخ هر دست پیراهن 

مردانه مشکی برای ماه محرم به 100 تا 250 هزار تومان هم رسیده است!
اشرافیت مذهبی که از تجمیع دو پدیده متعارض -که معموال باید در مقابل 
هم قد علم کنند- شــکل گرفته، یکی از آفت های جدیدی اســت که اگرچه 
پیشــینه تاریخی دارد؛ اما آثار مخرب و تخریب کننــده ای در جامعه خواهد 
گذاشت که کمترین آن می تواند کمرنگ شدن اعتقادات دینی و بدبینی در 

امور دینی باشد.

یادداشت
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 اســراییل پس از حضــور ظریف در میان ســران 
اجالس جی 7 در فرانســه و قوت گرفتن احتمال 
یافتن راه حل های مشــترک میان اتحادیه اروپا و 
ایران و حتی احتمال دیدار روحانــی و ترامپ که 
می تواند ســرآغاز رســیدن به تفاهم بر سر برجام 
باشــد، از هیچ کاری برای بر هــم زدن فضای این 
توفق کوتاهی نکرده اســت. اسراییل برای تحریک 
ایران به لبنان، ســوریه و عــراق راکت های نظامی 
فرستاد و عملیات  شبه جنگی ترتیب داد. نتانیاهو 
با رییس جمهور فرانســه تلفنــی رایزنی کرد و در 
تالشــی مذموم از زمان بد مذاکره با ایران و حربه 
ترســاندن اروپایی ها هم اســتفاده کرد؛ اما به نظر 
می رسد تاکنون ناکامی های اســراییل در این راه 
بیشــتر از موفقیت هایش باشــد. اســراییل پیش 
 از این نیــز بارها در آســتانه توافقــات مهم ایران

 با 1+5 از این دست کارشــکنی ها انجام داده بود. 
ترس صهیونیســت ها از نزدیکی ایــران به مجامع 
بین المللی و ایجاد ثبات در روابط خارجی به حدی 
اســت که همه نیروها و توان خــود را در راه برهم 
زدن آن به کار گرفته است. اسراییل با وجود اینکه 
می دانســت باید هزینه سیاســی و روانی حمله به 
مواضع حزب ا... را تا مدت ها بپــردازد؛ اما با حمله 
به مقر ایــن گروه در لبنان و حشــد الشــعبی در 
عراق تالش کرد تا به نوعی پای نیروهای نظامی و 
تجهیزات ایران را در قالب حزب ا... به اســراییل باز 
کند تا حربه ای برای مظلــوم نمایی در برابر جامعه 
جهانی و تشدید فشارها بر ایران بیابد. پیش از این 
نیز نتانیاهو با انتشار اسنادی که در نهایت مشخص 
نشد چقدر واقعی و درست است، دستاویزی برای 

خروج آمریکا از برجام را تدارک دید.
اروپا به اسراییل توجهی ندارد

آنچه نگرانی صهیونیســت ها را بیشتر کرده است 
کنار گذاشــتن این رژیم از جریان تازه به راه افتاده 
مذاکره اروپا با ایران اســت. المانیتور مدعی شدکه 
نتانیاهو از سفر ظریف و نیز از محتوای مذاکراتش در 

فرانسه اطالعی ندارد و تالش های دیپلمات ها برای 
به دست آوردن اطالعات در این زمینه ناکام مانده 
است. این رسانه مدعی شده در حالی که آمریکایی ها 
از سفر ظریف به فرانســه در جریان اجالس گروه 7 
اطالع داشته اند؛ اما اسراییلی ها در جریان نبوده اند 
و ظاهرا پاریــس تمایل ندارد کــه برنامه های خود 
برای کاهــش تنش در خاورمیانه را با اســراییل به 
اشــتراک بگذارد. این دوری حاصل سیاست های 
نتانیاهو در نزدیکی به کشــورهای کوچک اروپایی 
مانند مجارســتان و نیز نزدیکی به روســیه است. 
اسراییل در طول سال های گذشته از پاریس و دیگر 
قدرت های اروپایی دور شد و حاال هزینه این اشتباه 
خود را می پردازد ضمن اینکه طی ســال های اخیر 
بارها دولت اسراییل هر نوع پیشنهاد اروپا به خصوص 
فرانسه را برای حل مناقشه فلسطین نادیده گرفته 
است. اروپا به شــدت به دنبال از بین بردن احتمال 
درگیری میان ایران و آمریکاست چرا که اروپایی ها 
می دانند که هر جنگی بین دو کشور ایران و آمریکا 
رخ دهد، تاثیر مستقیمی بر آن ها دارد و تنش زایی 
اسراییل در منطقه نیز به نفع اروپایی ها نیست؛ اما 

در مقابل این تفکر نتانیاهو به شدت به دنبال تنش 
آفرینی در منطقه و کشــاندن ایران به یک جنگ 
تمام عیار اســت؛ رخدادی که به عنــوان یک ابزار 
تبلیغاتی در انتخابات، به نفع خود و ترامپ اســت. 
فرانسه تحرکات اخیر اســراییل علیه حضور ایران 
در منطقه را یک تهدید واقعی می داند که می تواند 
تالش های میانجی گرانه پاریس را با شکست مواجه 
کند. فرانسه همچنین می داند که حمالت اسراییل، 
باعث باال رفتن سطح خشــونت در منطقه می شود 
و آثار این خشــونت می تواند به مشکالت اقتصادی 
بزرگی برای اروپا، بینجامــد؛ به ویژه در صورتی که 
تهران تصمیم به بستن تنگه هرمز و متو قف کردن 

صادرات نفت بگیرد.
چشــم امید اســراییل همچنــان به 

آمریکاست
کارشناسان معتقدند اسراییل همچنان تنها به نفوذ 
خود در دولت آمریکا و شــخص ترامپ برای ایجاد 
فشارهای بیشــتر بر ایران امیدوار است؛ اما به نظر 
می رسد ترامپ برای رســیدن به اهداف انتخاباتی 
خود همانطور که عربســتان و امارات را قربانی کرد 

به راحتی اســراییل را هم نادیــده خواهد گرفت و 
این می تواند شکســت بزرگی برای نتانیاهو باشد. 
کارشناسان سیاســی معتقدند مشــکل امنیتی و 
راهبردی اســراییل محدود به شــکل گیری یک 
روند خــاص در جریان تحــوالت در موضوع ایران 
نیست بلکه تمام سناریوها به جز سناریوی تسلیم 
شدن تهران یا حمله آمریکا به این کشور، خطرات 
فوری وراهبردی بــر امنیت ملی اســراییل دارد. 
در ایــن چارچوب»بــن دیوید« تحلیلگــر نظامی 
کانال 1۳ اســراییل از نگرانی خود درباره احتمال 
پذیرش توافقی منعطف تر با ایران نســبت به توافق 
قبلی از ســوی دونالد ترامپ خبر داد. در وهله اول 
احتماال این برداشت شــکل می گیرد که چنانچه 
این دیدار شکســت بخورد یا برگزار نشــود به نوبه 
خود در اســراییل مورد اســتقبال قرار می گیرد؛ 
اما در واقع برآورده شدن خواســته های اسراییل، 
معیار ارزشمند بودن هر ســناریویی برای تل آویو 
خواهد بــود و خطرناک ترین ســناریو برای امنیت 
ملی اســراییل آن ســناریویی اســت که ایران در 
ســطوح سیاســی و اقتصادی مقاومت کرده و به 
پیشبرد برنامه هســته ای خود ادامه دهد. به گفته 
بن دیوید، در این صورت اسراییل خود را تنها خواهد 
یافت. ایــن نگرانی ها از این گمانــه زنی در محافل 
اسراییی نشــأت می گیرد که نمی توان روی ترامپ 
 برای مشــارکت در حمله نظامی به ایران حســاب

 کرد.
 در حالی که ظریف و تیم دیپلماســی کشورمان به 
صورت فشــرده در حال رایزنی و ایجاد توافقی هر 
چند کوتاه و شکننده بر ســر برجام و یافتن راهی 
برای برون رفت از وضعیت فعلی هستند، اسراییل 
به عنوان اصلی ترین بازنده این مناقشه تقریبا تمام 
برگ های برنده خود را رو کرده و طی روزهای آینده 
هر نوع توافقی می تواند شرایط را برای دولت نتانیاهو 
سخت کند به خصوص آنکه دولت وی نه تنها موفق 
به ایجاد تشنج حول محور ایران نشده بلکه بار دیگر 
آتش زیر خاکســتر درگیری با حزب ا...را شعله ور 

ساخته است.

واکنش لبنانی ها به عملیات 
حزب ا... علیه صهیونیست ها

مردم لبنان بعد از حمله موفقیت آمیز نیروهای 
حزب ا...لبنان علیه نظامیان صهیونیست شادی 
و سرور خود را نشان دادند. لبنانی ها با حضور در 
خیابان ها خوشحالی خود را از عملیات نیروهای 
مقاومت لبنان نشــان دادند. در پی حمله تالفی 
جویانه حزب ا... به خودروی نظامی صهیونیست ها 
در سرزمین های اشــغالی، لبنانی ها در مناطق 
مختلف این کشور به ویژه جنوب به نشانه شادی، 

پرچم حزب ا...را به اهتزار در آوردند.

کشمیری ها خواستار مداخله 
نظامی پاکستان شدند

نیروهای مردمی کشــمیر می گویند در صورت 
تعلل صلح بانان ســازمان ملل، وظیفه حراست 
از مردم منطقه تحت مناقشه با هند، با پاکستان 
است. یکی از فرماندهان نیروهای مردمی کشمیر 
از پاکستان خواست در صورت تعلل سازمان ملل 
در اعزام نیروهای حافظ صلح، با قصد دفاع از مردم 
این منطقه تحت مناقشــه با هند، دست به اقدام 
نظامی بزند. به گفته سید صالح الدین، پاکستان 
در مقام نخستین قدرت هســته ای مسلمان در 
قبال کمک نظامی به کشمیر تحت کنترل هند 
مسئول است. اظهارات این فرمانده کشمیری به 
طور ضمنی حاکی از فشارهای داخلی است که 
عمران خان، نخست وزیر پاکستان در قبال حل 

مسئله کشمیر با آن مواجه است.

جانسون، گفت وگو با مخالفان 
برگزیت را لغو کرد

نخســت وزیر انگلیس گفت وگوی برنامه ریزی 
شــده با مخالفان برگزیت بدون توافق را لغو کرد. 
بر اساس اعالم دفتر نخست وزیری انگلیس، این 
تصمیم در پی به حالت تعلیق در آمدن پارلمان این 
کشور اتخاذ شده است. این منبع خبری همچنین 
اعالم کرد: این احتمال وجود دارد که پس از آنکه 
فعالیت پارلمان انگلیس از سرگرفته شد، نشست 
مذکور برگزار شود. گفتنی است انگلیس تا پایان 
ماه اکتبر زمان دارد تا از اتحادیه اروپا جدا شــود. 
جانســون پیش تر اعالم کرده که در مدت زمان 
تعیین شده برگزیت را اجرایی خواهد کرد، چه بر 

اساس توافق و چه بدون توافق.

وزیران اسراییلی 
ممنوع المصاحبه شدند

دفتر نخســت وزیر رژیم صهیونیستی به وزیران 
کابینه دســتور داد تا از هرگونه مصاحبه درباره 
حمله تالفی جویانه حــزب ا... به یــک پایگاه و 
خودروی اسراییلی در مرز لبنان خودداری کنند. 
خبرنگاران اسراییلی اعالم کردند از دفتر نخست 
وزیر اسراییل به وزیران کابینه رژیم صهیونیستی 
دستور داده شده که درباره تحوالت درگیری در 
شمال سرزمین های اشغالی هیچگونه صحبتی 

انجام ندهند.

رییس جمهور برزیل از »خودکار 
بیک« استفاده نمی کند!

رییس جمهور برزیــل در میانــه خصومتش با 
همتای فرانسوی خود بر سر مقابله با آتش سوزی 
در جنگل های آمازون، متعهد شــد که دیگر از 
خودکارهای شــرکت فرانسوی »بیک« استفاده 
نکند! سخنگوی شــرکت »بیک« به خبرگزاری 
فرانسه گفت، بیشتر خودکارهای این شرکت که 
در برزیل به فروش می رســند، در شهر مانائوس 
برزیل تولید می شوند که در منطقه آمازون قرار 
دارد. به گزارش پایگاه خبری هیل، بولســونارو 
این اظهارات را در حالی بیان کرده که دولتش بر 
سر گسترش آتش ســوزی در آمازون با انتقادات 

بین المللی روبه رو شده است.

برگ برنده هایی که سوخت

احراز هویت نامزدهای 
انتخابات، الکترونیکی می شود

وزیر کشور گفت: درخصوص نحوه برگزاری و 
بحث الکترونیکی شدن انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی هماهنگی های 
الزم صورت گرفته، بنابرایــن امیدواریم که 
احراز هویت ها امسال به صورت 1۰۰ درصد 
الکترونیکی انجام شــود.عبدالرضا رحمانی 
فضلــی تصریح کــرد: همه مقدمــات برای 
برگزاری هرچه باشــکوه تر انتخابات فراهم 
شده و هماهنگی های الزم با همه دستگاه ها 
از جملــه شــورای نگهبان و دســتگاه های 
امنیتی و تبلیغی نیز صورت گرفته است. وزیر 
کشور تصریح کرد: در ســایر موارد انتخابات 
الکترونیک نیز توافقاتی حاصل شــده که به 
نســبت توافق، کارها را پیــش خواهیم برد 
و امیدواریــم با همکاری همه دســتگاه های 
مربوطه بتوانیم انتخابات ســالم و قانونی در 

فضای امن و با مشارکت باال داشته باشیم.

 رییس جمهور
 به ارمنستان سفر می کند

ســفیر ایــران در ارمنســتان اعــالم کــرد: 
رییس جمهور کشورمان به دعوت نخست وزیر 
ارمنستان به این کشور همسایه سفر می کند. 
سید کاظم ســجادی در این زمینه اظهار کرد: 
نخست وزیر ارمنستان از آقای روحانی برای سفر 
به این کشــور دعوت کرده و رییس جمهور نیز 
براساس این دعوت و انجام گفت وگو با مقامات 
ارمنستان به این کشور در زمان مشخص خود 
سفر خواهند کرد. وی همچنین در مورد تکمیل 
جاده کریدور شمال به جنوب از راه ارمنستان 
و مسائلی که در این زمینه بین ایروان و تهران 
مطرح است گفت: اخیرا با وزیر راه در این زمینه 
گفت وگوهایی داشتیم و قرار شده در راستای 
انجام تعهــدات صورت گرفته از ســمت ایران 
برای تکمیل این آزاد راه اقدامات و فعالیت هایی 
صورت بگیــرد و وزارت راه بــا همکاری بخش 

خصوصی در این زمینه ورود کند.

طرح تسهیل تسویه بدهی 
بدهکاران بانکی به مجمع  رفت

طرح الــزام بانک ها به موسســات اعتباری 
غیربانکی به حذف ســود از بدهی تسهیالت 
گیرندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ارجاع شــد. نمایندگان در جلسه علنی روز 
گذشــته مجلس، با ارجاع طرح دو فوریتی 
الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
به حذف ســود و جریمه مضاعــف از بدهی 
تســهیالت گیرندگان با 15۰ رای موافق، ۳ 
رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع ۲11 

نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

مخالفت با تغییر نحوه انتخاب 
رییس کمیسیون اصل ۹۰

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تغییر 
نحوه انتخاب رییس کمیســیون اصل ۹۰ 
مخالفت کردنــد. طرح اصــالح آیین نامه 
داخلی مجلس در دســتور کار جلسه علنی 
روزگذشته  مجلس قرار گرفت، در این طرح 
پیش بینی شــده بود که کمیســیون اصل 
۹۰ از بین داوطلبان،  دو نفــر را به مجلس 
معرفی می کنــد تا بــا رای نمایندگان یک 
نفر از آنان برای مدت یک ســال به عنوان 
رییس کمیســیون انتخاب شود. با توجه به 
اینکه تصویب این ماده نیازمند رای دو سوم 
نمایندگان بود، مجلس با آن مخالفت کرد. 
پیش از این روال انتخاب رییس کمیسیون 
اصل ۹۰ به این شــکل بود که تنها یک نفر 
به عنوان داوطلب رییس کمیســیون اصل 
۹۰ به مجلس معرفی می شــد که این روال 

ادامه دارد.

ذوالنور
رییس کمیسیون امنیت ملی:

ســخنگوی وزارت امورخارجه با بیــان اینکه گام 
ســوم کاهش تعهدات ایران طراحی شده و آماده 
اجراســت، تاکید کرد: اگر تالش های دیپلماتیک 
به نتیجه مطلوب برســد این گام ها قابل بازگشت 
است و ایران گام ســوم را برنخواهد داشت. »سید 
عباس موسوی« اظهار داشت: همزمان با فرصتی 
که جمهوری اسالمی ایران به دیپلماسی، تعامل 
و گفت و گو داده است، گام سوم کاهش تعهدات 
ایران طراحی و آماده شده اســت. وی افزود: گام 
ســوم طراحی شــده، آماده و از گام هــای اول و 
دوم محکم تر خواهــد بود تا توازنــی بین حقوق 
و تکالیف جمهوری اســالمی ایــران در برجام به 
وجود آورد. ســخنگوی وزارت امورخارجه تاکید 
کرد: اگر شــرایط مطلوب و قابل قبول باشد حتی 
ممکن است در گام های اول و دوم هم تجدیدنظر 
شود و شــرایط به چند ماه قبل بازگردد و دوباره 
 ایران تعهدات خــود را در برجام بــه طور کامل 

انجام دهد.

 گام سوم
   آماده اجراست

سخنگوی وزارت امور خارجه:

کافه سیاست

عکس  روز 

تظاهرات هزاران انگلیسی 
علیه »جانسون«

هزاران نفر از مردم انگیس و ایرلند شمالی در 
اعتراض به تصمیم نخســت وزیر انگلیس برای 
تعلیق پارلمان این کشور، در خیابان های لندن 

و بلفاست دست به تظاهرات زدند.

امکان بازگشت ایران از اجرای گام سوم وجود دارد

پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس با بیان اینکه می توانیم حجم 
ذخایر اورانیوم غنی ســازی را افزایش دهیم، 
گفت: در گام بعدی باید رآکتور اراک را به حالت 
قبلی بازگردانیم. مجتبــی ذوالنور درباره گام 
سوم کاهش تعهدات ایران در برجام، ادامه داد: 
ما در حال حاضر دو گام از کاهش تعهدات مان 
در برجام را برداشته ایم اما گام های بعدی باید، 
بازدارندگی بیشتری داشــته باشد. وی درباره 
اقداماتی که قرار اســت در گام سوم برداشته 
شــود، افزود: گزینه های متعددی پیش روی 
ماســت از جمله آنکه می توانیم نســل جدید 
از سانتریفیوژها یعنی ســانتریفیوژهای نسل 
IR6 و IR8 را نصب کنیم. ذوالنور با بیان اینکه 
می توانیم حجم ذخایر اورانیوم غنی سازی را 
افزایش دهیم، افزود: در گام بعدی باید رآکتور 

اراک را به حالت قبلی بازگردانیم.

 رآکتور اراک به حالت 
قبل برگردد

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه:

ســخنگوی دولت با تاکید بر اینکه اقدام ایران در 
گام ســوم کاهش تعهدات برجامی سخت خواهد 
بود، گفت: البته تا روز آخر، منتظر خواهیم ماند و 
متناسب با عملکرد طرف مقابل تصمیم می گیریم. 
علی ربیعی افزود: باید نفت ایران خریداری شــود 
و پول آن در دسترس باشد. وی در پاسخ به سوال 
خبرنگاری درباره اظهــارات اخیر رییس جمهور 
در حوزه مذاکرات و ارتباطــات بین المللی گفت: 
رییس جمهور همچنان بر موضع خود ایستاده که 
به خاطر منافع ملی در صورتی که اطمینان داشته 
باشــند مالقات ودیدار با فردی به مردم ما کمک 

می کند، امتناع نمی کند.
وی ادامــه داد: هیچ تناقضــی در صحبت رییس 
جمهور وجود نداشته است، پیش داوری بدون در 
نظر گرفتن ابعاد صحبت رییس جمهور در راستای 
استراتژی کسانی است که می خواهند ما منزوی 
شویم. باید هم افزایی داخلی ایجاد کرده و جامعه 

را نگران نکنیم.

 باید نفت ایران
 فروخته شود

سخنگوی دولت:

وزیــر امورخارجه گفــت: مذاکــرات ایران با 
اروپایی ها ادامه پیــدا می کند، ضمن اینکه در 
زمینه گام ســوم کاهش تعهدات برجامی نیز 
پیشــنهاداتی مطرح شــده و در مراحل آخر 
تصمیم گیری قرار داریم. محمد جواد ظریف 
ادامه داد: همانطور که رییس جمهوری در نامه 
اولیه خود نوشتند، در صورت اقدام اروپایی ها 
برای اجــرای تعهدات برجامــی، هنوز امکان 
بازگشــت ایران از اجرای گام سوم وجود دارد. 
وی در خصوص وضعیت اینستکس هم گفت: 
همانطور کــه از ابتدا هم گفتیم، اینســتکس 
مقدمه ای بــرای اجرای تعهدات اروپاســت و 
اروپایی ها و ســایر اعضای برجام یازده تعهد 
داده اند. البته ما به هیچ وجه چین و روسیه را 
در کنار اروپا قرار نمی دهیم زیرا چین و روسیه 
روابط خود را با ایران ادامه دادند؛ اما اروپایی ها 
تقریبا روابط تجاری خود را با ایران قطع کردند.

امکان بازگشت ایران از 
اجرای گام سوم وجود دارد

پیشخوان

بین الملل

 اسراییل به شدت نگران ایجاد هر نوع توافق احتمالی ایران و اروپا و گشایش در مسئله برجام است؛
ابهام در انتخــاب وزرای 

جدید

آغاز عمل به وعده انتقام

ذوالقرنین  کیهان

مذاکره در پاریس ، رایزنی 
در مسکو

»آدام تیلور« در واشــنگتن پســت نوشت: رؤســای جمهور ایران و 
آمریکا در ماه ســپتامبر برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل 
در نیویورک حاضر می شــوند. مطابق با گزارش های منتشر شده در 
روزهای اخیر، این احتمال وجود دارد که رهبران دو کشور در راستای 

کاهش تنش در منطقه در حاشیه مراسم با یکدیگر دیدار کنند.
 اما در صورتی کــه ترامپ واقعا به دنبال مذاکره مســتقیم با همتای 
خود در تهران باشــد، با موانع و مخالفت های زیادی روبه رو خواهد 
شد. توجه داشته باشــید که تنها جریان های تندرو در ایران و آمریکا 
در حال تالش برای جلوگیری از شــکل گیری کانال دیپلماتیک بین 

دو کشــور نیســتند. اگرچه گفت و گو بین ترامپ و حسن روحانی 
می تواند خطر درگیری نظامی بین دو کشــور را کاهش دهد؛ اما باید 
توجه داشته باشیم که تعدادی از متحدان و مشاوران نزدیک ترامپ 
از چنین ایده ای حمایت نمی کنند. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا 
جان بولتون، مشــاور امنیت ملــی ترامپ اصلی تریــن مخالفان این 
دیدار در دولت ترامپ هســتند. هم زمان، مهم ترین متحدان ترامپ 
در خاورمیانه در ســال های گذشته از کمپین فشــار ترامپ حمایت 

می کردند.
 آن ها نگران تغییر رویکرد واشنتگتن هستند. کشورهای عربی خلیج 

فارس از جمله عربستان و امارات مخالف برنامه هسته ای و همچنین 
سیاست های منطقه ای تهران هستند.

 البته آن ها تمایلی به درگیری نظامی بــا ایران ندارند، اما نگرانند که 
ترامپ به طور کامل تسلیم جمهوری اسالمی شود. اسراییل و شخص 
نتانیاهو نیز یکی از موانع این دیدار است یکی از مقامات ارشد امنیتی 
اسراییل در این ارتباط گفت: »ما خوش شــانس بودیم که ایرانی ها 
تاکنون همه پیشــنهادهای ترامپ برای گفت و گوی مستقیم را رد 
کرده اند«. در شــرایط کنونی بعید به نظر می رسد که ایران نظر خود 

را تغییر دهد.

چهره ها

گزارش »واشنگتن پست« از موانع دیدار ترامپ و روحانی در نیویورک؛
از پمپئو و بولتون تا عربستان و امارات

علیرضا کریمیان
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نابسامانی ها در بازار سنگ آهن اصالح خواهد شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

دور جدید جنگ تعرفه ای با 
چین چه بالیی سر خانوارهای 

آمریکایی می آورد؟
به تازگی جنگ تجاری بین آمریکا و چین وارد 
مرحله جدیدی شــده و کاخ سفید اعمال دور 
جدیــد تعرفه بر کاالهای چینــی که مجموع 
ارزش وارداتی آنهــا 300 میلیارد دالر برآورد 
شــده را کلید زد. با این اقــدام جنگ تجاری 
بین واشــنگتن و پکــن وارد مرحله جدیدی 
شــد. همزمان با اقدامات خصمانه کاخ سفید، 
چینی ها هم اعمال تعرفه بر ده ها میلیارد دالر 
کاالی وارداتی از آمریکا را آغاز کردند. آمریکا 
تعرفه واردات اقالم چینی را از 10 به 15 درصد 
در فاز نخست افزایش خواهد داد و قرار است 
فاز دوم این طرح که در روز 15 دســامبر آغاز 
می شود، اجرایی شود. آمریکا بر واردات 250 
میلیارد دالر کاالی دیگر از چین هم که چند 
ماه پیش تعرفــه اعمال کرده بــود 5 درصد 
افزایش تعرفه اعمال کــرده و تعرفه گمرکی 
آنها از 25 درصد به 30 درصــد افزایش داده 
اســت. کاالهایی که به تازگی مشمول تعرفه 
15 درصدی ورود به آمریکا می شــوند، ارزش 
وارداتی بین 112 تا 150 میلیارد دالر را دارند 
و تقریبا شامل کاالهایی هستند که خانوارهای 
آمریکایی بــه صورت روزمره با آن ســر و کار 
دارند. قرار اســت روی مابقــی 150 میلیارد 
دالر از 300 میلیــارد دالر کاالیی که آمریکا 
گفته بود تعرفه آنهــا را افزایش می دهد، روز 
15 دسامبر تعرفه اعمال شــود. کاالهایی که 
جدیدا مشــمول تعرفه 15 درصدی می شوند 
از کت و شلوار، کاپشــن و انواع البسه گرفته 
تا لوازم جانبــی و دیگر کاالهــای مصرفی را 
شــامل خواهند شد. انجمن پوشــاک آمریکا 
اعالم کرده اســت که 90 درصد پوشاک، 70 
درصد منســوجات و نیمی از واردات کفش از 
چین مشــمول تعرفه 15 درصدی شده است. 
این تعرفه ها همچنین قیمت کاالهای مربوط 
به نوزادان در آمریــکا را افزایش خواهند داد 
و به طور مثال قیمت پوشــک و پســتانک و 
دیگر کاالهای مورد نیاز خانوارهای آمریکایی 
نظیر تلویزیون، قهوه، لبنیات، گوشت، پنیر و 
کتاب در قالب این طرح افزایش خواهد یافت. 
این نگرانی جدی وجــود دارد که طرح جدید 
اعمال تعرفه برای شــرکت های آمریکایی که 
نمی توانند بــا اعمال تعرفه ها بــدون افزایش 
قیمت به فعالیت خود ادامه دهند، گران تمام 
شــود و در واقع آنها نیز ایــن افزایش قیمت 
را به مصرف کنندگان منتقــل خواهند کرد. 
پیش تر بانک جی پی مورگان آمریکا هشــدار 
داده بود که طرح افزایش 5 درصدی تعرفه بر 
واردات کاال از چین، هزینه زندگی هر خانوار 
آمریکایی را به طور متوسط هزار دالر در سال 

افزایش خواهد داد.

بازار

مسواک

»مشکل مالی« آزادسازی حریم 
زاینده رود را متوقف کرد

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت 
آب منطقــه ای اصفهان گفت: طرح آزادســازی 
حریم و بســتر زاینده رود به دلیــل نبود اعتبار 
کافی متوقف شده است. احمدرضا صادقی اظهار 
کرد: برای آزادســازی حریم و بســتر رودخانه 
زاینده رود در سال های 96، 97 و ابتدای سال 98 
تخریب های گسترده ای را انجام دادیم که زمانی 
حتی تصور انجام چنین کاری نیز ســخت بود. 
مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت 
آب منطقه ای اصفهان ادامه داد: برنامه ریزی های 
الزم برای تداوم این برنامه ها انجام شده بود؛ اما 
اجرای طرح به دلیل نبود اعتبــار کافی متوقف 
شده است. وی تصریح کرد: هر اجرای حکم، بردن 
ادوات، کارگــران و اقدامــات جانبی هزینه های 
زیادی دارد و از ســال گذشــته تاکنون حدود 
400 میلیون تومان برای اجــرای احکام هزینه 
کرده ایم که هیچ ردیف بودجه ای برای آن تعریف 
نشده اســت. صادقی بیان کرد: مطابق تبصره 4 
ماده 2 قانون توزیع عادالنه آب اگر شــرکت آب 
منطقه ای، محلــی را مزاحم صنعــت آب و برق 
تشخیص دهد می تواند با اخذ مجوز از دادستان 
منطقه نسبت به قلع آن مزاحمت ها اقدام کند و 
تخریب های انجام شده نیز بر همین اساس بوده 
اســت، اگر می خواســتیم برای هر تصرف حکم 
قضایی بگیریم کاری انجام نمی شد. وی با اشاره 
به موضوع آزادســازی زمینی متعلق به خیریه 
همدانیان در شهرستان فالورجان تصریح کرد: 
این پرونده جزییات خاصی دارد که ممکن است 
برداشت های غلطی را به دنبال داشته باشد و به 
دلیل ابعاد فنی و حقوقی آن الزم است تا به صورت 

ویژه اطالع رسانی شود.

نماینده مردم شاهین شهر:
خرید ارزان گندم از کشاورزان 

خطری جدی است
نماینده مردم شاهین شهر نسبت به خرید ارزان 
گندم از کشــاورزان تذکر داد. حسینعلی حاجی 
دلیگانی بیان کرد: در سه سال اخیر قیمت خرید 
گندم از کشــاورزان افزایش پیدا نکرد و امسال 
کیلویی 1700 تومان تعیین شــد؛ امــا این در 
حالی اســت که قیمت در بازار بسیار باالتر است.

تاکنون 5/2 میلیون تن گندمی که باید نسبت به 
سال گذشته خریداری می شده انجام نشده و این 
خطری جدی است و هشدار می دهم که گندم،  نان 
و قوت مردم است. وی افزود: ما توانسته بودیم پس 
از چندین سال به خودکفایی در تولید گندم دست 
پیدا کنیم؛ اما با شرایط کنونی بیم این وجود دارد 
که دوباره وابسته شویم، وارد کردن گندم از خارج 

مشکالت و هزینه میلیارد دالری دارد.

نماینده مردم فالورجان در مجلس:
وزیر صمت، مقصر اصلی مشکل 

بازار خودرو است
نماینده مــردم فالورجان در مجلس بــا انتقاد از 
اینکه بدقولی خودروسازان برای مردم عادی شده 
اســت، تصریح کرد: پس از افتضاحات مدیریتی 
در سایپا و ایران خودرو و بازداشت دست جمعی 
مدیران نقطه ای که تاســف بار اســت ،سکوت 
وحشتناک و تلخ وزیر صنعت در مورد این فساد 
سنگین است.سیدناصر موســوی الرگانی ادامه 
داد: در رابطه با این فساد سنگین چه اتفاقی باید 
در زیرمجموعه وزارت صنعت بیفتد تا وزیر ورود 
کند؟ در هر جای دنیا این اتفاق بیفتد وزیر استعفا 
می داد یا برکنار می شد؛ اما در اینجا کسی خم به 
ابرو نیاورده، در واقع وزیر مقصر اصلی مشکل بازار 

خودرو است.

 حذف چهار صفر
 اقدامی بصری؛ اما مفید است

یک فعــال اقتصادی گفــت: حذف چهــار صفر 
اقدامی بصری اما مفید اســت، از صفرهای اضافی 
در محاسبات کاسته می شــود که در تهیه اسناد، 
حســابداری، امور مالی و مصرف کاغذ موثر است، 
استفاده از این میزان صفر در گفتار و نوشتار معنایی 
ندارد. مصطفی رناسی اظهار کرد: حذف چهار صفر 
از پول ملی باعث کاهش تورم نمی شود بلکه ممکن 
اســت اندکی افزایش تورم را نیز شاهد باشیم. وی 
تصریح کرد: اجرای این طــرح می تواند به میزان 
جزئی تورم زا باشــد، وقتی اعداد کوچک تر شوند 
از لحاظ روانی خرج کردن مردم راحت تر می شود 
که این می تواند منجر به افزایش هزینه کرد خانوار 

شود.

 Feel Good مسواک تریزا مدل
با برس نرم بسته 2 عددی 

 33,000
تومان

 Flexible Head مسواک تریزا
با برس نرم بسته 4 عددی 

 57,000
تومان

 Pro Vital مسواک تریزا مدل
با برس نرم بسته 2 عددی 

 41,000
تومان

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان گفت: این اســتان در امر گازرسانی 
در مرحله سبز  قرار دارد و به همین لحاظ از میانگین کشوری باالتر 
است. سید مصطفی علوی، افزود: در زمان حاضر هزار و 340 روستای 
اصفهان از نعمت گاز برخوردار بوده و کمتر از 100 روستای اصفهان از 
نعمت گاز محروم هستند. به گفته وی، در استان 107 شهر به شبکه 
گازرسانی متصل است و آخر امسال با پیوستن 2 شهر دیگر، عملیات 

گازرسانی شهری اصفهان به اتمام خواهد رسید. مدیرعامل شرکت 
گاز اصفهان با بیان این که استان بعد از تهران رتبه دوم توزیع گاز را به 
خود اختصاص داد، تصریح کرد: اکنون چند نیروگاه فعال در استان 
ساالنه رقمی معادل هفت میلیارد متر مکعب گاز مصرف می کنند که 
با احتســاب هفت میلیارد متر مکعب در بخش صنایع، پنج میلیارد 
متر مکعب در بخش خانگی و 2 میلیارد متر مکعب در بخش عمومی 

و تجاری، 21 میلیارد متر مکعب ســاالنه گاز در این استان مصرف 
می شود. علوی اضافه کرد: در مجموع افزون بر 99 درصد خانوارهای 
شهری اســتان و 99.2 درصد خانوارهای روســتایی از نعمت گاز 
برخوردارند. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان اضافه کرد: همه 
روستاهای باالی 20 خانوار به جز روســتاهای فریدونشهر به دلیل 
سختی تردد و نیاز به فراهم شدن بستر کار از نعمت گاز برخوردارند. 

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان:
اصفهان، در امر گازرسانی در مرحله سبز  قرار دارد

در حالی که روزانه بیش از 50 هزار کارت سوخت 
صادر می شود و چیزی در حدود یک میلیون کارت 
 در اداره پســت در انتظار تحویل قــرار دارد، خبر 
سوء استفاده از کارت های سوخت به گوش می رسد. 
بازار ســیاهی که گفته می شــود جایگاه داران با 
دریافت وجه برای اســتفاده از کارت سوخت و یا 
اجاره کارت های دیگر برای دریافت بنزین بیشــتر 
مسبب آن هستند. اجباری شدن استفاده از کارت 
ســوخت بیش از چند هفته نیست که الزامی شده 
اســت؛ اما محدودیت دریافت بنزین با کارت های 
جایگاه داران به نظر کاسبی خوبی را برای برخی از 
متصدیان این اماکن دست و پا کرده است؛ مسئله 
ای که با وجود خط و نشــان های سازمان پخش و 
پاالیش و درخواســت برای گــزارش این اقدامات 
همچنان ادامه دارد و صدای اعتراض نمایندگان و 

مردم را درآورده است.
 علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد 
از رویه های ایجاد شــده در مورد کارت ســوخت 
گفت، از دولت می خواهیم که بســاط بازار ســیاه 
کارت سوخت را جمع کند و اجازه گسترش آن را 
ندهند. بختیار با تاکید بر اینکه نباید فرصت ایجاد 
بازار سیاه کارت ســوخت داده شود، گفت: بنزین 
نه چند نرخی و نه ســهمیه بندی شده بلکه مردم 
فقط باید کارت ســوخت را برای تهیه بنزین تهیه 
کنند و طبق توضیحات مســئوالن شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی مشــکلی بــرای افرادی 

-که کارت سوخت آنها مفقود شــده یا هنوز تهیه 
نکرده اند- ایجاد نخواهد شــد و  مجددا برای آنها 
صادر می شود. این ســخنان در حالی مطرح شده 
که علی پــور، مدیر روابط عمومی شــرکت پخش 
و پاالیش نفــت اصفهان به »زاینــده رود« گفت: 
مسئله اخذ وجه از مردم توســط جایگاه داران به 
هیچ عنوان در اصفهان رخ نداده است چرا که این 
 کار یک تخلف آشکار محسوب شده و شدیدا با آن

 برخورد می شود. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا مواردی از شکایت 
دراین رابطه دریافت شده است، گفت: تا کنون هیچ 
شــکایتی در این زمینه در اصفهان نداشته ایم. در 

حالی که مســئوالن وزارت نفت انتظار داشتند با 
الزام خودروها به استفاده از کارت سوخت بخشی 
از مصرف باالی بنزین مهار شود؛ اما تا کنون کمتر 
از ده درصد خودروها با کارت های سوخت شخصی 
ســوخت گیری شده اند. این مســئله موجب شده 
تا وزارت نفت اعــالم کند به زودی ســهم کارت 
جایگاه ها از این هم کمتر خواهد شــد. وزیر نفت 
اعالم کرده است تا وقتی سهمیه بندی انجام نشود، 
مردم کارت هوشمند سوخت را جدی نمی گیرند. 
موضع گیری های زنگنه طی روزهای اخیر نشــان 
می دهد که به زودی طرح های مورد نظر دولت در 
زمنیه سهمیه بندی و محدودیت در سوخت گیری 

خودروها انجام خواهد شد. وزیر نفت گفته که کارت 
هوشمند سوخت زمانی مفید است که سهمیه بندی 
مطرح باشــد. برخی هم معتقدند کارت هوشمند 
سوخت برای کسب اطالعات می تواند مفید باشد؛ اما 
به نظر می رسد اگر هدف تنها کسب اطالعات باشد 
به زحمت آن نمی ارزد و اگر قرار به ســهمیه بندی 
باشد بهتر اســت از سیســتم بانکی استفاده شود. 
به گفته زنگنه، هم اکنون 99.9 درصد کارت های 
هوشمند سوخت کالن شهرها صادر شده و از آنجا 
که به دلیل استفاده از کارت های هوشمند سوخت 
جایگاه داران اســتفاده از کارت هوشمند سوخت 
شخصی با استقبال روبه رو نشــد، محدودیتی در 
این زمینه لحاظ شــده اســت؛ این محدودیت در 
کالن شهرها احتماال بیشتر هم خواهد شد. تا وقتی 
سهمیه بندی انجام نشــود، مردم کارت هوشمند 

سوخت را جدی نمی گیرند. 
با وجود تمــام هزینه ها و برنامه هایــی که تاکنون 
در زمینه مدیریت سوخت در کشــور انجام شده؛ 
اما تقریبا ســرعت بلعیده شــدن بنزین در شبکه 
حمل و نقــل و البته قاچاق به همــان میزان باقی 
مانده اســت. آنچه مســلم اســت اینکه این رویه 
نمی تواند مدیریتی در زمینه مصرف ســوخت در 
کشــور ایجاد کند به همین دلیل بهتر است برای 
الزام مردم به اســتفاده از کارت ســوخت شخصی 
به محدودیت هایی در اســتفاده از کارت سوخت 
جایگاه ها اقدام شود. در غیر این صورت استفاده از 
 کارت سوخت شخصی برای مردم الزام آور نخواهد

 بود.

سوخت کارت سوخت!
   ایجاد بازار سیاه کارت سوخت و دریافت وجه از مشتریان جایگاه ها در اصفهان تکذیب شد ؛

ظرفیت فرآوری محصوالت کشاورزی اصفهان ۱۷۲ درصد رشد یافت
رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: 28 درصد تولیدات محصوالت باغی، 27 درصد دام و طیور، 
83 درصد ارزش محصوالت صادراتی بخش کشاورزی و 172 درصد ظرفیت فرآوری محصوالت کشاورزی 
این اســتان در دوره دولت تدبیر و امید رشد داشــته اســت. مهرداد مرادمند از افزایش 800 هکتاری 
گلخانه های استان اصفهان طی 6 سال فعالیت دولت تدبیر و امید خبر داد و افزود: یکی از سیاست های 
دولت تدبیر و امید در حوزه کشاورزی افزایش سطح زیر کشت محصوالت گلخانه ای است که اکنون هزار 
800 هکتار گلخانه در اصفهان وجود دارد. وی بیان کرد: در این مدت میزان تولید گلخانه ای از 178 هزار 
تن به 250 هزار تن رسید و 90 درصد از تولیدات فلفل گلخانه ای و همچنین شاخه گل های زینتی صادر 
می شود. رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اضافه کرد: تسهیل شــرایط و ارائه تسهیالت بانکی و 
مشاوره کشاورزی به فعاالن این عرصه باعث افزایش سطح زیر کشت این محصوالت  شد که تا پنج سال 

آینده سطح زیر کشت به بیش از سه هزار هکتار می رسد.

بخشودگی ۱00 درصدی جرائم مالیاتی فعاالن اقتصادی
مدیر کل امور مالیاتی اســتان اصفهان بر استفاده از فرصت ایجاد شده از سوی ســازمان امور مالیاتی مبنی بر 
بخشودگی 100 درصدی جرائم مالیاتی در سال جاری تاکید کرد. بهروز مهدلو اظهار کرد: به دلیل لزوم آگاهی 
فعاالن اقتصادی و مدیران مالی ازتغییرات سریع ایجاد شده در روند پرونده های مالیاتی، این سازمان جهت شفاف 
سازی اطالعات آماده اســت. وی با بیان اینکه مالیات پاک ترین سوخت اقتصادی هر کشور است، افزود: تامین 
هزینه های جاری دولت از طریق مالیات، افزایش شفافیت هزینه کرد بودجه وهمچنین ارتقای تامین هزینه ها و 
ثبات در تامین بودجه را به دنبال خواهد داشت. مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با تاکید بر اینکه بیش از 90 
درصد هزینه دولت ها و هزینه های عمومی در کشورهای توسعه یافته از طریق مالیات تامین می شود، تصریح کرد: 
از سوی دیگر دولت موظف است خدمات ایده آلی را به شهروندان و فعاالن اقتصادی ارائه کند. مهدلو با بیان اینکه 
از 468 هزار میلیارد تومان کل بودجه دولت در سال جاری حدود 30 درصد آن سهم مالیات است، افزود: کشور 

برای تامین هزینه ها از درآمدهای مالیاتی با کشورهای توسعه یافته دارای فاصله زیادی است.

در آییــن افتتاحیــه یازدهمین 
نمایشــگاه بین المللی متالورژی، 
فوالد، ریخته گری ماشین آالت و صنایع وابسته که 
در محل دائمی نمایشــگاه های اصفهان و با حضور 
جمعی از مسئوالن وزارت صنعت و مدیران فوالدی 
کشور برگزار شــد، مدیرکل صنایع معدنی وزارت 
صنعت با اشاره به وضعیت خام فروشی سنگ آهن 
به عنوان بزرگ ترین دغدغه تولیدکنندگان فوالد 
کشور گفت: جلوی خام فروشی ســنگ آهن را تا 
حدودی گرفته ایــم صادرات ممنوع نشــده بلکه 
صادرات ساماندهی شده اســت تا تولیدکنندگان 
صادرات الزم خود را انجام دهند. ســیف ا... امیری 
ادامه داد: طی تقســیم بندی هایی که انجام شده، 

مشکل مواد اولیه واحدها حل خواهد شد، در همین 
خصوص صادرات ممنوع نشــده بلکــه صادرات 
ساماندهی شده است تا تولیدکنندگان صادرات الزم 
خود را انجام دهند. در ادامه این نشست دبیر انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران با بیان اینکه فصل توسعه 
صادرات فوالد اســت، گفت: اگر دولت عوارضی را 
برای خام فروشــی وضع می کند باید با ابتکار این 
عوارض را در صندوقی قرار دهیم و با استفاده از این 
ظرفیت، آن را به فوالد اختصاص دهیم. سیدرسول 
خلیفه سلطانی با بیان اینکه تنها سه یا چهار کشور 
همچون آلمان، کره، برزیل و ترکیه هستند که ما با 
انتخاب می توانیم با آنهــا رقابت کنیم، تاکید کرد: 
البته از لحاظ تولید کیفی فوالد، رتبه باالیی نداریم 

و بایــد گام هایــی را برداریم تا به پیشــرفت قابل 
توجهی برسیم. وی با اشاره به مصرف 13 میلیون 
تنی فوالد در داخل و ضــرورت صادرات به همین 
میزان، ادامه داد: در زنجیره فوالد تناســب خوبی 
برقرار شده و این مهم با همکاری نهادهای دولتی و 
غیردولتی صورت گرفته است. در بخش دیگری از 
این مراسم مهندس یزدی زاده، مدیر عامل شرکت 
ذوب آهن اصفهان گفــت: ذوب آهن اصفهان 80 
درصد قطعات و تجهیزات خود را بومی سازی کرده 
است. وی افزود: امیدوارم با برگزاری این نمایشگاه ها 
از جایگاه تولید کننده محصــول، به صادر کننده 
تکنولــوژی و تجهیزات فــوالد ارتقا پیــدا کنیم. 
مهندس یزدی زاده اظهار داشت: افتخار می کنیم 

که اصفهان عمده فوالد کشور را تولید می کند و به 
یک استان استراتژیک در حوزه فوالد تبدیل شده 
است. یزدی زاده ادامه داد: برنامه های توسعه ذوب 
آهن با جدیت در حال اجراست و در آینده نزدیک به 
نتایــج خوبی دســت خواهیــم یافــت. مهندس 
عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه نیز در این آیین 
به مشکل تامین مواد اولیه شــرکت های فوالدی 
اشــاره کرد و گفت: ذوب آهن اصفهان، مهندسین 
بسیاری را آموزش داده است که در صنایع مختلف 
کشور منشأ اثر هستند. وی افزود: نابسامانی در بازار 
مواد اولیه و خام فروشی سنگ آهن باید اصالح شود 
و این مشــکل تامین مواد اولیه، تمام شرکت های 

فوالدی را درگیر کرده است.

در مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری ماشین آالت و صنایع وابسته مطرح شد:

نابسامانی ها در بازار سنگ آهن اصالح خواهد شد

مرضیه محب رسول
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ویژه
لذت تماشای»شور« و »شعور« حسینی

پیشنهاد سردبیر:

لذت تماشای»شور« و »شعور« حسینی 
 شب اول محرم 1441؛ در هیئت فداییان حسین اصفهان؛

مفاد آراء
97 /6 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 
1 قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي 
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســليم و 
رسيد اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت محل 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را 
به ثبت محل ارائه نمايند. بديهي اســت در اينصورت اقدامات ثبــت منوط به ارائه حکم 
 قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض

 گواهي تقديم دادخواســت به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکيت خواهد نمود. صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

1- راي شماره 139860302019000254-1398/05/15-  آقای مسعود حسين زاده 
دهاقانی فرزند اکبر ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 195/90 متر مربع مجزی شده از 

پالک شماره 233 فرعی از 123 اصلی واقع در خلف جمبد دهاقان.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/06/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/27

م الف:578679  زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
مفاد آراء

6/98 آگهی مفاد آراء »قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی« هيات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک اردستان

آراء که در اجرای ماده يک قانون مذکور توسط هيات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد 
و امالک اردستان صادر گرديده ودر اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 
15 روز از طريق روزنامه های کثير االنتشار محلی آگهی می شود تا شخص يا اشخاصی 
که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاريخ  اولين آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا 
به اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تسليم و رسيد اخذ نمايند واز تاريخ تسليم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مدت يک ماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده 
و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به ثبت اردستان تسليم نمايند،در اين صورت اقدامات 
ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد و يا معترض،گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، 
ثبت اردستان مبادرت به صدور ســند مالکيت می نمايد. ضمنًا صدور سند مالکيت مانع 

ازمراجعه متضرر به دادگاه نيست:
1- رای شــماره 139860302032000059 مورخ 98/6/6 آقــای يداله رضاپور فرزند 
صفرعلی به کدملی 1189660954 ششــدانگ يک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
پالک 11 اصلی عليا واقع در اردستان روستای پنارت بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 

185/10 متر مربع مالک رسمی.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/6/12                                                                                                                            

تاريخ انتشار نوبت دوم:  1398/6/27          
م الف:  582407  ذبيح اله فدايی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

اخطار اجرایی
6/99 شــماره: 1179/97  به موجب رای شــماره 280  - 98/4/12 حوزه 1 شورای حل 
اختالف شهرستان تيران و کرون که قطعيت يافته است محکوم عليه منصور پهلوانی نژاد 
خوابجانی فرزند مهدی به نشانی مجهول المکان محکوم است به حکم به الزام خوانده به 
انتقال سند رسمی خودرو سواری ريو به شماره انتظامی 13- 434 و 63 به نام خواهان و 
پرداخت مبلغ 2/560/000 ريال بابت هزينه دادرسی و تمبر الصاقی در حق خواهان عباس 
 fz احمدی بودانی فرزند محمد به نشانی تيران شــهرک بهارستان، بهارستان 15 بلوک
طبقه همکف صادر و اعالم می گردد و پرداخت نيم عشــر )حق االجرا( که توسط اجرای 

احکام حقوقی احتســاب و اخذ می گردد و رای صادره غيابی است. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم 
کند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:582683 شــعبه 1 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان تيران 
حصر وراثت

6/100  آقای غالمرضا ريحانيان زواره دارای شناسنامه شماره 4386 به شرح دادخواست 
به کالسه  212/98  از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان معصومه نعنايی زواره به شناسنامه 1404 در تاريخ 1389/7/3 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- غالمرضا 
ريحانيان زواره فرزند حيدر، ش.ش 4386 نســبت فرزند 2- يداله ريحانيان زواره فرزند 
حيدر، ش.ش 68 نســبت فرزند 3- خليل ريحانيان زواره فرزند حيدر، ش.ش 13 نسبت 
فرزند 4- علی ريحانيان زواره فرزند حيدر، ش.ش 16 نســبت فرزند 5- عبدالحســين 
ريحانيان زواره فرزند حيدر، ش.ش 66 نسبت فرزند 6- جميله ريحانيان زواره فرزند حيدر، 
ش.ش 78 نسبت فرزند 7- فاطمه ريحانيان زواره فرزند حيدر، ش.ش 71 نسبت فرزند. 
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر 
کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 
يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 582703 شعبه اول 

شورای حل اختالف زواره 
حصر وراثت

6/101  آقای حسين سالمی زواره دارای شناسنامه شماره 4456 به شرح دادخواست به 
کالسه  207/98  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان محمد سالمی زواره  به شناسنامه 3990 در تاريخ 96/10/27 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- حسين سالمی زواره 
فرزند محمد، ش.ش 4456 نسبت فرزند 2- ولی اله سالمی زواره فرزند محمد، ش.ش 
86 نسبت فرزند 3- جواد سالمی زواره فرزند محمد، ش.ش 4810 نسبت فرزند 4- رضا 
سالمی زواره فرزند محمد، ش.ش 69 نسبت فرزند 5- اشرف سالمی زواره فرزند محمد، 
ش.ش 4311 نسبت فرزند 6- حسن سالمی زواره فرزند محمد، ش.ش 26 نسبت فرزند 
7- عباسعلی ســالمی زواره فرزند محمد، ش.ش 140 نسبت فرزند 8- فرخنده گلخنی 
فرزند دخيل، ش.ش 160 نسبت همسر.  اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 582700 شعبه اول شورای حل اختالف زواره 
ابالغ رای

6/104 کالسه پرونده:57/98 ، شماره دادنامه:153 -98/5/23 ، تاريخ رسيدگی:98/5/20، 
مرجع رسيدگی: شعبه دهم شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: سيدمهدی عمادی 
پور جوآبادی به نشانی:خمينی شهر ؛ خوانده: داود کاظمی فرزند غالمرضا نشانی: اصفهان 
خ پروين خيابــان فجر1 کوچه کمالی پ28 ، خواســته: مطالبه وجه چــک بانک ملی ، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشريفات 
قانونی و اخذ نظريه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســيدگی را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقديمی آقای 
ســيدمهدی عمادی پور به طرفيت آقای داود کاظمی فرزند غالمرضا به خواسته مطالبه 
مبلغ 130/000/000 ريال وجه حامل فقره چک به شماره 637250 سر رسيد 97/11/5 
عهده بانک ملی بانضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخير تاديه با توجه به محتويات 
پرونده دادخواست تقديمی مالحظه رونوشت مصدق چک با توجه به اظهارات خواهان در 
جلسه رسيدگی خوانده در جلسه رسيدگی شــورا و نظر به اينکه از ناحيه خوانده دليلی که 
حکايت از پرداخت وجه چک نمايد ارائه نگرديده فلذا با توجه به نظريه مشــورتی اعضاء 

شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/5/20 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای 
دين مستنداً 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 تشــخيص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرســی مدنی 
حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 130/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک تا زمان اجرای حکم که توسط دايره 
محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شــاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی محاسبه 
می گردد و پرداخت 1/655/000 ريال در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غيابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شورا و سپس ظرف مدت 
 بيســت روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمينی شهر می باشد. 
م الف: 581787   ايمان بختياری قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر 
ابالغ رای

6/102 کالســه پرونده:392/98 شــعبه دوم شــورا ، شــماره دادنامــه: 801 ، تاريخ 
رســيدگی:98/05/05 ، خواهان: اصغر محمدی فرزند نادعلی به نشــانی:قهدريجان خ 
مدرس ک شــهيد عزيزی ؛ خواندگان: 1-محمدعلی مانيان فرزند امير نشانی: خمينی 
شهر خ کهندژ سودان کوچه غفاری ک ش منتظری ک شمس آبادی  ، 2-حسن رضائی 
فرزند بهرام نشانی مجهول المکان ، خواســته: اعتراض ثالث اجرايی ، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می 
نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص درخواست اعتراض ثالث آقای اصغر محمدی فرزند 
نادعلی نسبت به تامين و توقيف يک دستگاه خودروی پيکان سواری به شماره انتظامی 
23/ 117 ه 85 با عنايت به محتويات پرونده و اليحه اعتراض ثالث و رونوشــت مصدق 
بيع نامه که داللت بر وقوع بيع نسبت به خودرو مدعی دارد و اصالت آن از ناحيه اصحاب 
دعوی مصون از تعرض و تکذيب مانده و دليلی که بر فسخ و يا بطالن آن اقامه نگرديده 
و با توجه به وکالت نامه رسمی تفويضی به معترض/ رونوشت بيمه نامه ی خودرو که به 
نام معترض ثالث اســت و با توجه به تمليکی بودن عقدبيع در حقــوق ايران و فقه اماميه 
که داللت بر انتقال مال از بايع به خريدار می باشــد شورا اعتراض معترض را وارد و ثابت 
تشخيص و مستنداً به مواد 194 و 198 و قانون آئين دادرســی مدنی و ماده 147 قانون 
اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقيف از خودروی فوق و دستور تحويل آن به متصرف را 
صادر و اعالم می دارد ضمنًا خواهان می تواند چنانچه اموال بالمعارض از خوانده دعوی 
به دســت آورد به اجرای احکام معرفی و تقاضای توقيف آن را بنمايد رای صادره غيابی 
بوده و ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و سپس ظرف 20 روز پس از 
 انقضای اين مهلت قابل تجديدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی خمينی شهر است. 
م الف: 582282  ايمان بختياری قاضی شــعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر 
ابالغ رای

6/103 کالســه پرونده:1288/96 شعبه هشــتم شورا ، شــماره دادنامه: 1072 ، تاريخ 
رسيدگی:98/05/30 ، خواهان: مرتضی شريفی فرزند اردشــير به نشانی:شهرکرد بلوار 
17شــهريور ک26 پ22 ؛ خواندگان: 1-امين وطن خواه فرزند عباس نشــانی: خمينی 
شهر شريعتی شمالی فرهنگ5 پ33 ، 2-وحيد بياتی فرزند سعيد نشانی مجهول المکان، 
خواسته: اعتراض ثالث اجرايی ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شــورا: در خصوص 
درخواست اعتراض ثالث آقای مرتضی شريفی فرزند اردشير  نسبت به تامين و توقيف يک 
دستگاه خودروی دوو به شماره انتظامی 71/ 137 ب 85 با عنايت به محتويات پرونده و 
اليحه اعتراض ثالث و رونوشــت مصدق بيع نامه که داللت بر وقوع بيع نسبت به خودرو 
مدعی دارد و اصالت آن از ناحيه اصحاب دعوی مصون از تعرض و تکذيب مانده و دليلی 
که بر فسخ و يا بطالن آن اقامه نگرديده و با توجه به وکالت نامه رسمی تفويضی به معترکه 

به نام معترض ثالث است و با توجه به تمليکی بودن عقدبيع در حقوق ايران و فقه اماميه 
که داللت بر انتقال مال از بايع به خريدار می باشــد شورا اعتراض معترض را وارد و ثابت 
تشخيص و مستنداً به مواد 194 و 198 و قانون آئين دادرســی مدنی و ماده 147 قانون 
اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقيف از خودروی فوق و دستور تحويل آن به متصرف را 
صادر و اعالم می دارد ضمنًا خواهان می تواند چنانچه اموال بالمعارض از خوانده دعوی 
به دست آورد به اجرای احکام معرفی و تقاضای توقيف آن را بنمايد رای صادره نسبت به 
خوانده رديف دوم حضوری بوده و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی خمينی شهر است و نسبت به خوانده رديف اول غيابی است و 
ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و سپس ظرف 20 روز پس از انقضای 
 مهلت واخواهی قابل تجديدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی خمينی شــهر است. 
م الف: 582284  ايمان بختياری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر 
ابالغ رای

6/105  شماره دادنامه: 331-98/5/28 شماره بايگانی: 98/143 ش 2، مرجع رسيدگی 
کننده: شعبه دوم شورای حل اختالف اردستان، خواهان: محمدرضا امير شفيعی به نشانی 
اردستان خ ارونه پالک 6، خوانده: 1- رامين علی اکبر پور 2- بتول استکی هر دو مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه، قاضی شورا با عنايت به محتويات پرونده و نظر به اعضا محترم 
شورا ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت ازخداوند متعال به شرح ذيل رای صادر می نمايد. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقديمی آقای محمدرضا امير شفيعی فرزند اکبر 
به طرفيت خواندگان 1- رامين علی اکبر پور فرزند حســين 2- بتول استکی به خواسته 
محکوميت تضامنی خواندگان به اســترداد مبلغ 170/000/000 ريــال وجه دريافتی از 
خواهان بابت وعده فروش خودرو پژو 405 مدل 1387 به انضمام خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ واريز وجه )96/5/4( لغايت زمان اجرای حکم به عالوه کليه هزينه های دادرسی و 
خسارات قانونی شــورا با عنايت به محتويات پرونده جوابيه واصله از سوی بانک ملت که 
حاکی از اين می باشد که وجه موضوع خواســته به حساب خوانده رديف دوم واريز شده و 
شهادت شهود تعرفه شده و نيز به لحاظ عدم حضور خواندگان جهت دفاع يا ايراد موثر با 
وصف ابالغ قانونی دعوی خواهان را نســبت به خوانده رديف دوم وارد و ثابت تشخيص 
مســتنداً به مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسی مدنی حکم به محکوميت خوانده رديف 
دوم به استرداد مبلغ 170/000/000 ريال اصل خواسته به انضمام هزينه دادرسی به مبلغ 
2/220/000 ريال و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست )98/3/9( لغايت اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و در خصوص خوانــده رديف اول به لحاظ عدم توجه موضوع 
مستندا به ماده 197 قانون آيين دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می نمايد ر ای 
صادره پيرامون محکوميت و خوانده رديف دوم غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در اين شورا و سپس ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی نزد 
دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان اردستان می باشد و پيرامون خوانده رديف اول وفق 
قسمت اخير قابل تجديدنظرخواهی می باشــد. م الف: 582280 شعبه دوم شورای 

حل اختالف اردستان 

اعالم مفقودی 
ســند کمپانــی خــودروی 206 مــدل 90 بــه رنــگ 
و   34 ق   991-13 پــاک  شــماره  بــه  ســفید 
شــماره موتــور 14190020930 و شــماره شاســی 
NAAP03ED1BJ515012  و شناســه ملــی خودرو 
IRFC901V10O515012 بــه نام آقای امیر حســین 
جالی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سمیه پارسا

وارد پاسداران که می شوی، خیابان تقریبا بند آمده و جای پارک ماشین 
هم نیست. شب اولی حسابی شلوغ است. خوشــبختانه به نظر می رسد 
جمعیت عزادار، به اقامه »نماز« هم اهمیت می دهند و هیئت را تنها برای 

سینه زنی و شور انتخاب نکرده اند.
محل جلسه، حسینیه شهدای بسیج اســت که هراندازه بزرگ اما تجربه 
نشان داده با نزدیک شدن به شب های پایانی دهه و اضافه شدن جمعیت، 
بازهم ظرفیت کافی بــرای میزبانی از عزاداران نــدارد. تالش بچه های 
هیئت اما برای آن که از همین شــب اول نظم برپا باشــد، قابل تحسین 

است.
برخورد خــدام هیئت چــه در بخش خانم هــا و چه آقایان هــم توام با 
خوش رویی است. خوشــبختانه نکته ای که به نظر می رسد در سال های 
اخیر روی آن کارشــده و با ترکیبی شــدن ســن خــدام )جوان ترها و 

پیشکسوت ترها( اتفاق خوبی رخ داده است.
در ورودی حسینیه، گیت های ورودی برای بازرسی بدنی عزاداران برپا 
شده اســت. به شــوخی به یکی از خدام می گویم: قبل ترها جلسه امام 

حســین اینقدر امنیتی نبود! لبخند می زند و می گوید بله، ولی امسال 
قرارشده باشد و شاید باید حق داد.

امســال جای یک نفر به طور ویژه خالی اســت؛ همان کسی که حجله 
کوچکی کنار حوض آب و فواره ها برایش ســاخته و برپا کرده اند: شهید 
مدافع وطن »امید اکبری«. در عکس بــه مهمانان ارباب لبخند می زند. 
بغضی سنگین راه گلو را می بندد. پارسال همین موقع ها، همین ایام بین 
ما بود. سینه زنی می کرد. حسین حسین می گفت و امسال پیش ارباب، 

نگاه مان می کند حتما.
کمی آن سوتر؛ چای می دهند و این سوتر هم واکسی صلواتی دائر است. 
هوا به نسبت شب های قبل خنک تر شده و برخی ها ترجیح می دهند در 
فضای باز محوطه حضور داشته باشند. سخنرانان امسال هیئت، حجت 
االسالم »ماندگاری« و »رنجبر« هستند که هردو از سخنرانان محبوب 

و خوش بیان محسوب می شوند و خوشبختانه قرار نیست حوصله 
عزاداران با حرف های تکراری و گاهی بی ربط یا بعضا سنگین 

و ثقیل که در برخی جلسات می شنویم، سر برود!
ساعت از 21:30 گذشــته که نوبت روضه خوانی 

می شــود. لحظه به لحظه بر میزان جمعیت اضافه می شــود و به عادت 
همیشــگی، جمعیت نســوان عالقــه دارند روبــه روی پــرده نمایش 
ویدئوپروژکتورها قرار بگیرند تا بتوانند تصاویر سخنران و مداح و جلسه 
را تماشــا کنند. گاهی حتی موقع روضه خوانی و سینه زنی هم برخی ها 

همچنان مشغول تماشا هستند، توگویی سینما آمده اند!
»سیدرضا« که می آید، نظم جلسه بیشتر می شود و آمد و رفت ها کمتر. 
شب اول است ولی از همین شب اول »طوفانی« شروع می کند. چند شعر 
خوب و پرشور با ملودی های زیبا که حسابی به دل می نشیند و جمعیت 
سینه زن را به وجد می آورد. شب »مسلم« است و اکثر اشعار در باب وفای 
حضرت مسلم و دلواپسی های پسرعموی وفادار ارباب برای قافله ای که 

به کربال می رسیدند. »سید« از امام حسن)ع( هم می خواند.
بخشی از مراسم به صورت زنده از شبکه افق سیما هم پخش می شود و 
مخاطبان زیادی را هم جذب کرده است. مراسم عزاداری شب اول 
تا پاسی از شــب ادامه دارد؛ اما خیلی طوالنی هم نمی شود. در 
همین اصفهان خودمان مراســماتی داشته ایم که تا نیمه 
شب هم طول کشــیده و با فوجی از جمعیت عزادار 

مواجه شده ایم که نماز صبح شان قضا شده چون تا نصف شب باال و پایین 
پریده و سینه زنی کرده اند!

اینجا اما ساعت از 11 گذشته که جلسه با دم و دعای پایانی و یاد دوباره 
از »شهید امید اکبری« به پایان می رســد. خوشبختانه حداقل شب اول 
از هول دادن برای زودتر خارج شدن از حسینیه خبری نیست و جمعیت 
آرام به سمت درب های خروجی می روند. قبل از آن هم پذیرایی می شوند 

که خب باعث کندشدن خروج عزاداران هم می شود.
موقع بازگشــت از پاســداران تا حوالی دروازه دولت نگاه به خیابان های 
اطراف می کنم که مملو از جمعیتی اســت که در حال بازگشت به خانه 
هستند. یک نکته جالب این است که خوشــبختانه خیابان ها تمیز است 
و از ظروف غذای یک بار مصرفی که ســال های قبــل می دیدیم پس از 
استفاده، کنار خیابان ها رها می شوند و چهره شهر و محرم را تغییر داده 
و زحمت پاکبانــان را چندبرابر می کنند، خبری نیســت. وقتی در کنار 
»شور«، »شــعور« حســینی هم از جمعیت عزادار می بینیم، حال مان 
 خیلی بهتر می شــود... خدا را شکر؛ این شــب ها با روضه حسین  نفس 

تازه می کنیم...

سمیه  پارسا
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پیشنهاد سردبیر:

اخبار

هشدار

هشدار انجمن حمایت از 
حقوق کودکان درباره یک 

بازی رایانه ای
پیرو تبلیغات گسترده بازی رایانه ای اکشن »زوال« 
در سطح شهرها و فضای مجازی و با توجه به عدم 
رعایت محدودیت ســنی زیر ۱۸ سال این بازی، 
انجمن حمایت از حقوق کودکان نامه ای به وزیر 
ارشاد نوشته و رونوشت آن را به معاون نظارت و 
ارزشیابی بنیاد ملی بازی های رایانه ای ارسال کرده 

و درخواست بررسی این موضوع را دارد:
- طبق ماده ۱۹ پیمان نامه جهانی حقوق کودک، 
کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، 
اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از 
کودک در برابر تمام اشکال خشونت های جسمی 
و روحی، آسیب رسانی یا سوءاستفاده، بی توجهی 

یا سهل انگاری و بدرفتاری به عمل خواهندآورد.
- طبق ماده ۲۷ پیمان نامه جهانی حقوق کودک 
نیز، کشورهای طرف کنوانسیون حق تمام کودکان 
را نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب زندگی 
برای توسعه جســمی، ذهنی، روحی، اخالقی و 

اجتماعی به رسمیت می شناسند.
- بنیاد ملی بازی های رایانه ای براساس نظام ملی 
رده بندی سنی بازی های رایانه ای )ESRA(، رده 
سنی ۱۸+ را برای بازی زوال در نظر گرفته؛ اما در 
صفحه ایجاد حســاب کاربری و نصب این بازی 
هیچ گزینه یا امکانی برای احراز سن کاربر لحاظ 

نشده است.
رده بندی ســنی بازی های ویدئویی بر اســاس 
خصوصیات جســمی- حرکتی، عقلی- ذهنی، 
خصوصیات عاطفی و اجتماعی که در گروه های 
ســنی متفاوت اســت، صورت می گیرد و بنیاد 
 ملی بازی های رایانه ای نیز بــا توجه به تاثیرات 
سوء جسمانی و روانی بازی های رایانه ای نسبت 
به اعمال محدودیت برای گروه های سنی مختلف 
اقدام می کند، خواهشمند است در راستای حسن 
اجرای این امر دســتورات الزم جهت نظارت در 
این زمینه و جلوگیری از اســتمرار این روش را 

مبذول فرمایید.

 » معجزه قرن« 
معجزه نمی کند!

مدتی است شــاهد تبلیغات گسترده محصوالت 
سالمت محور در شــبکه های اجتماعی هستیم، 
یک روز ادعا می شود که درمان قطعی ریزش مو 
کشف شد و روز دیگر ادعا می کنند که با مصرف 
داروی خاص قدتان افزایش پیدا می کند. نکته قابل 
تامل اینجاست که شبکه های اجتماعی به بستری 
برای تبلیغات گسترده این محصوالت تبدیل شده 
و در مواقعی به قدری حجم این تبلیغات زیاد است 
که برایمان این ســوال ایجاد می شود که آیا این 
محصوالت غذایی واقعا تاثیری بر سالمت جسمانی 
ما دارد؟ در ادامه همیــن تبلیغات های عجیب و 
غریب چند وقتی است شاهد تبلیغ گسترده قارچ 
»گانودرما« در فضای مجازی و برخی ســایت ها 
هستیم، تبلیغی که از این محصول گیاهی به عنوان 
»معجزه قرن« یاد می کند. با جســت وجویی در 
فضای مجازی مشاهده می کنیم که این محصول 
در قالب های قهوه و دمنــوش با قیمت های زیاد 
به فروش می رســد و فروشندگان مدعی هستند 
که »قارچ گانودرما« خواصی مانند پاک ســازی 
بدن، سم زدایی، جوان ســازی پوست و خواص 
ضد سرطانی را داراست. سپیده دولتی کارشناس 
دفتر بهبهود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: 
طی یکی دو سال اخیر صحبت در خصوص قارچ 
گانودما و اثرات آن در جامعه زیاد شده و مصرف 
این قارچ محبوبیت روز افزونی پیدا کرده است. وی 
ادامه داد: تحقیقات زیــادی در خصوص تاثیرات 
این نوع قارچ انجام شــده است که این تحقیقات 
تاثیرات مختلفی همچون تقویت سیستم ایمنی، 
بهبود خستگی و افســردگی و...عنوان کرده اند. 
دولتی تاکید کرد: مطالعات تاثیر این قارچ در 
کاهش وزن روی موش ها انجام شده و نمی توان 
آن را کامال ایمن و اثربخش برای انسان دانست.

در بیمارستان خورشید اصفهان انجام شد؛
خارج کردن 42 بسته مواد 

مخدر از شکم یک بیمار
4۲ بســته مــواد مخدر از شــکم فــردی در 
بیمارســتان خورشــید اصفهان خارج شــد. 
بنابراعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، فردی 40 ســاله با درد شدید از ناحیه 
شکم به اورژانس بیمارستان خورشید مراجعه 
کرد و پــس از عکســبرداری و ســونوگرافی 
بسته های مواد مخدر شناسایی و سریع با انتقال 
به اتاق عمل پس از جراحی 4۲ بسته مواد مخدر 
از شــکم وی خارج شــد. بیمار پس از جراحی 
برای ادامه درمان به آی سی یو این بیمارستان 

منتقل شد.

دستگیری 5 شکارچی غیرمجاز 
در کرکس نطنز

سرپرســت اداره محیط زیســت نطنز گفت: با 
تالش محیط بانان شهرستان نطنز، 5 شکارچی 
غیرمجــاز در منطقــه حفاظت شــده کرکس 
دستگیر شــدند. علیرضا غالمی، اظهار کرد: با 
تالش محیط بانان شهرستان نطنز، 5 شکارچی 
غیرمجاز دســتگیر و ۲ قبضه سالح غیرمجاز از 
آنان کشف شــد. وی افزود: بعد از گزارش های 
رســیده از جانب مردم و دوســتداران محیط 
زیست، یگان های گشت محیط زیست نطنز به 
محل حضور شکارچیان اعزام و این 5 شکارچی 
غیرمجاز دستگیر شدند. سرپرست اداره محیط 
زیست نطنز گفت: از این 5 شکارچی، ۲ قبضه 
سالح، 55 فشــنگ، ۲ دستگاه دوربین چشمی 
و ۲ عدد سالح سرد کشــف و ضبط شد. غالمی 
تصریح کرد: بر اســاس قانون مجــازات قاچاق 
اســلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات 
غیرمجاز، نگهداری و حمل سالح شکاری قاچاق 
جرم محسوب می شود و بر اساس ماده ۱۸ این 
قانون، اســلحه و مهمات غیرمجاز به نفع دولت 
و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضبط 

خواهد شد.

 گیتارهای میلیاردی
 به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از توقیف 
33 گیتار خارجی قاچاق بــه ارزش ۲ میلیارد 
ریال خبر داد. سرهنگ »محمدرضا خدادوست« 
اظهار داشــت: ماموران انتظامی یــگان امداد 
شهرســتان اصفهان حین گشت زنی در سطح 
شــهر به یک دســتگاه خودروی پــژو پارس 
مشــکوک و آن را متوقف کردند. وی افزود: در 
بازرســی از این خودرو 33 گیتــار خارجی که 
زیر صندلی و صندوق عقب خودرو جاساز شده 
بود، کشف شد که راننده مدارک گمرکی را ارائه 
نداد و خودرو و محموله توقیف شــد. سرهنگ 
خدادوســت بیان داشــت: در این رابطه ۲ نفر 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات 

قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

 جزییات جان باختن سه نفر 
در کوه های حسن آباد

بر اثــر گازگرفتگی در غاری واقــع در کوه های 
حســن آباد جرقویه اصفهان 3 نفر جان باختند 
و ۲ نفر مصدوم شــدند. در این حادثه، 5 نفر بر 
اثر انتشار گاز و عمل نکردن دستگاه مکنده هوا 
دچار گازگرفتگی شدند. براساس این گزارش، 
یک نفر از آنها توانسته بود خود را به نزدیک درب 
غار برســاند که با تالش تکنسین های اورژانس 
پیش بیمارســتانی به صورت سرپایی در محل 
حادثه درمان و به درمانگاه حسن آباد منتقل و 
یک نفر دیگر نیز پس از انجام اقدامات درمانی 
فوریت های پزشــکی به بیمارســتان خورشید 
اصفهان منتقل شــد. گفته می شــود این افراد 
در غار مذکور در حال حفاری برای رســیدن به 

گنج بوده اند.

معاون اجتماعی بهزیستی اســتان اصفهان گفت: 
آمارهایی که از مطالعات در مهدهای کودک به دست 
آمده همگی حکایت از وجود 4۲ درصدی نشانه های 
اضطراب در کودکان سه تا پنج سال دارد که ممکن 
اســت این اضطراب برآمده از نظام خانواده باشد. 
مجتبی ناجی در خصوص لزوم توجه به اختالالت 
روانی در دوره نوجوانی اظهار کرد: اختالالت روانی 
معموال در سنین بعد از دوره نوجوانی به شکل مزمن 
نمایان می شــوند. وی با بیان اینکه مراجعان مراکز 
ارائه خدمات به بیماران اعصاب و روان از ۱5 سال به 
باال هستند، افزود: تا به حال برای سنین قبل از ۱5 
سال مراکزی پیش بینی نشده بود که در سال های 
اخیر این موضوع مورد توجه قرار گرفته و تعدادی 
از این مراکز برای ســنین نوجوانی در اصفهان هم 
تاسیس شده است. معاون اجتماعی بهزیستی استان 
اصفهان با تاکید بر اینکه در گذشته اختالالت روانی 
در ســنین کودکی محدود بود، تصریح کرد: بیش 
فعالی، افسردگی یا اوتیســم تنها اختالالت روانی 
کودکان بود؛ اما امروزه شــاهد گسترش اختالالت 

روانی در سنین پایین هم هستیم و در روانپزشکی 
فصلی از اختالالت را داریم که شــروع آنها از دوره 
کودکی هستند. ناجی با بیان اینکه تشخیص مربیان 
حتی از تست های استاندارد هم اعتبار بیشتری دارد، 
افزود: نظر مربیان به دلیل اینکه با کودک سروکار 
دارند بیشتر می تواند نسبت به آزمون یا تست مورد 

استناد باشد.

معاون اجتماعی بهزیستی استان:

42 درصد کودکان دچار اختالل اضطراب هستند
سازمان سنجش آموزش کشور ضمن عذرخواهی 
از شماری داوطلبان اســتان های فارس و اصفهان 
به دلیل اعمال نشدن کد شهرســتان های آنها در 
معرفی شدگان دانشگاه فرهنگیان از آنان خواست 
با مراجعه به سایت مرکزی مجری مصاحبه یا اداره 
کل آموزش و پرورش استان از زمان و مکان دقیق 
مصاحبه مطلع شــوند. ســازمان سنجش آموزش 
کشور روز دوشنبه با انتشار اطالعیه ای درخصوص 
تعدادی از داوطلبان بومی شهرستان های فسا و نی 
ریز استان فارس و لنجان در استان اصفهان اعالم 
کرد که کد این شهرســتان ها در لیســت معرفی 
شدگان دانشــگاه فرهنگیان کنکور سراسری ۹۸ 
قرار نگرفته است. سازمان سنجش در اطالعیه خود 
با عذرخواهی از این داوطلبان تاکید کرد اســامی 
معرفی شدگان به همراه اطالعیه یاد شده در سایت 
این سازمان منتشر شده که الزم است با مراجعه به 
سایت مرکزی مجری مصاحبه یا اداره کل آموزش و 
پرورش استان بومی از زمان و مکان دقیق مصاحبه 
مطلع شده و برای انجام مراحل مصاحبه و گزینش 

به محل های ذی ربط مراجعه کنند. در زمان اعالم 
اسامی معرفی شــدگان رشته های تحصیلی دارای 
شرایط خاص آزمون سراسری ســال ۹۸، اسامی 
این داوطلبان بومی در لیست معرفی شدگان قرار 
نداشت. نتیجه رشته های خاص این آزمون چهارم 
شهریورماه جاری از طریق سایت سازمان سنجش 

آموزش کشور اعالم شد.

به دلیل اعمال نشدن کد شهرستان ها؛

سازمان سنجش از کنکوری های اصفهان عذرخواهی کرد

سازمان سنجش بهزیستی

نذری دادن، رایج ترین ســنت ما اصفهانی هاست 
شــاید در کمتر نقطه ای در کشور بتوان این حجم 
از نذورات و طبخ غذا در دهه اول محرم را مشاهده 
کرد؛ اما در کنار این نــذورات توجه به فاکتورهای 
ســالمتی اهمیت زیادی دارد. مســمومیت بر اثر 
استفاده از غذاهای نذری در ایام محرم کم نیست 
اتفاقی که بــه رغم تمــام مراقبت هــا و تالش ها 
برای طبخ بهترین غذاها در ایــن روزها گاه با یک 
ســهل انگاری و یا بعضا ســودجویی برخی اتفاق 

می افتد. 
هر چند آمــار این اتفاق در اصفهان در ســال های 
گذشته نزدیک به صفر بوده؛ اما به عنوان مثال سهل 
انگاری در نگهداری درســت از گوشت های نذری 
موجب ایجاد مســمومیت در شهرستان هرند طی 
سال های گذشته شده بود. ناآگاهی و سهل انگاری، 
اصلی ترین فاکتورهایی است که می تواند سالمت 
نذورات غذایی در این ایام را بــه خطر بیندازد. به 
همین دلیل چند سالی است که اداره بهداشت به 
شــدت بر روند طبخ و تهیه غذاهای نذری نظارت 
می کند و کارشناســان هشــدارهایی را در مورد 
رعایت نکات سالمتی در مورد تغذیه این ماه مطرح 

می کنند که رعایت آنها الزامی به نظر می رسد.
نظارت بهداشت محیط بر نوع و محل طبخ 

غذاهای نذری
بر اساس اعالم مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط 
استان اصفهان، ۷0 اکیپ نظارت در استان به جز 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سه نوبت به صورت 
روزانه از محل های عزاداری و طبخ غذا بازرسی به 

عمل می آورند. 
سیدمهدی میرجهانیان با اشــاره به نظارت مرکز 

بهداشــت بر مراکز عرضه و توزیع مــواد غذایی و 
همچنین نذورات در مناســبت های خاص، اظهار 
داشــت: از یک مــاه قبــل از محرم، جلســاتی با 
اتحادیه های مرتبط، مراکــز پخش برنج، حبوبات، 
خرما و ...، ارگان های مســئول، اداره دامپزشکی، 
تعزیرات و آتش نشانی برگزار شده و هماهنگی هایی 
برای اقدامات ایمنی، بهداشت محیط و مواد غذایی، 
مدیریت مراکز توزیع نذورات و مراســم عزاداری 
انجام شد. وی افزود: یکســری اقدامات در مراکز 
عرضه عمده مواد خام غذایی از جمله بازرســی و 
نظارت از مغازه ها و عمده فروش ها صورت گرفت و 
در صورت نیاز اخطاریه دادند و اقالم غیر قابل عرضه 
فاســد یا مشــکل دار را از چرخه مصرف خارج و یا 

نمونه برداری کردند.
کشتار غیر مجاز دام ممنوع

گوشــت، بیشــترین عامل ایجاد مســمومیت در 

غذاهای نذری اســت. نگهداری و طبخ گوشــت 
می تواند منجر به بروز مسمویت شود، نگرانی بعدی 
در این زمینه احتمال ایجاد تب کریمه به خصوص 
در مورد قربانی کردن گوســفند در این ماه است. 
موردی که علوم پزشکی و اداره بهداشت محیط به 

شدت بر آن نظارت خواهد داشت.
 مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفته اســت این ســازمان با هرگونه تهیه گوشت 
و مواد پروتئینی از مبادی غیرمجــاز و غیرقانونی 
برای پخت و توزیع نذری در ایام عزاداری ماه محرم 
برخورد خواهد کرد زیرا ایــن کار، خطر بیماری و 
حتی تلفــات جانی را به همراه دارد. ســیدمهدی 
میرجهانیان افزود: با توجه بــه مخاطرات بیماری 
تب کریمه کنگو و ابتالی تعــدادی از مردم به این 
بیماری و فوت برخی از آنها، تهیه گوشــت و مواد 
پروتئینی از مبــادی مجاز و قانونی و اســتفاده از 

ظروف یک بــار مصرف مجوزدار و مناســب، خط 
قرمز این مرکز برای نظارت بــر تهیه و توزیع مواد 
غذایی و نذری در ایام عزاداری محرم و صفر است. 
وی با تاکید براینکه کشــتار غیرمجــاز دام در هر 
صورت و هر مکان ممنوع اســت، هشدار داد: مردم 
به ویژه افرادی که اقــدام به تهیه مــواد غذایی و 
نذری در عزاداری های مــاه محرم و صفر می کنند 
باید بدانند که کوچک ترین اهمــال در این زمینه 
 ممکن است زمینه ســاز خطری بزرگ برای مردم 

باشد.
به سالمت غذاهای نذری دقت کنیم

ظروف یک بار مصرف اصلی ترین وســیله ای است 
که پس از طبخ و مواد اولیه می تواند سالمت نذری 
را به خطر بیندازد. بارها عنوان شده که استفاده از 
ظروف پالستیکی توزیع غذاهای نذری سرطان زا 
هستند این مســئله به خصوص با باال رفتن قیمت 
این ظروف حساس تر هم شده اســت. در  ساخت 
بعضی از ظروف پالســتیکی یک بار مصرف موادی 
به کار می رود که اگر آب جوش یا غذای داغ در آن 
ریخته شود، مواد شیمیایی آزاد و در خوراکی حل 
می شود که منجر به بروز انواع بیماری های عفونی، 
اختالل دســتگاه گوارش، انــواع ناهنجاری های 
آنومی، بیماری های دستگاه تنفسی و شیوع انواع 
سرطان ها می شود بنابراین استفاده از این ظروف 
تنها برای مواد غذایی و نوشیدنی های سرد توصیه 
می شود؛ هشــداری که همواره با بی توجهی مردم 
و حتی مســئوالن نظارتــی مواجه می شــود. اگر 
چه هزینه اســتفاده از ظروف گیاهی که بســیار 
مطمئن تر از نوع پالستیکی آن است کم نیست؛ اما 
بهتر اســت به این بخش از سالمت نذری به عنوان 
 بخشــی از ادای دین به عزاداران حســینی توجه 

شود.

نذری با چاشنی سالمت
 نظارت ها بر نگهداری استفاده و طبخ نذورات در ایام شهادت امام حسین )ع( در سراسر استان شدت گرفته است؛

در حال حاضــر 34 دفتــر در اصفهان خدمــات الکترونیــک قضایی را به 
مردم ارائه می دهند. معــاون قضایی، آمار و فناوری اطالعات دادگســتری 
کل اســتان با بیان اینکه بــه زودی 3۷ دفتر خدمــات الکترونیک قضایی 
در مناطق مختلف اســتان راه اندازی می شــود، افزود: ثبت دادخواســت 
دادگاه هــای حقوقی و خانــواده، ثبت شــکایات و ثبت دادخواســت های 
شــورای حل اختالف بخشــی از خدمات این دفاتر اســت. حجت اسدی با 

اشــاره به اینکه حدود ۹0 درصد از ابالغ ها الکترونیک است که روشی خوب 
برای صرفه جویی مالی این دســتگاه به حســاب می آید، گفت: در ســال 
جاری 3 میلیون و 400 هــزار ابالغ الکترونیک صــادر و 34 میلیارد تومان 
نیز صرفه جویی شــده اســت. وی افزود: حدود ۷0 درصــد از خدمات قوه 
 قضاییه به صورت الکترونیک اســت و این روند تا پایان سال تکمیل خواهد

 شد.

ری
ست

دگ
تسهیل خدمات رسانی  دا

با دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی

اعالم مفقودی 
کارت هوشــمند رانندگــی بــه 
شــماره کارت 1916581 بــه نام 
مرتضــی موگویــی بادجانــی 
فرزنــد حجی محمد به شــماره 
شناســنامه 1729 و کدملــی 
1128906521 مفقــود گردیــده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش:
نگاه ما توزیع یکسان پول بین معلمان نیست

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه چگونه طبق گفته سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش با اعتبار ۲000 میلیارد تومانی 400 تا ۶00 هزار تومان به حقوق همه معلمان اضافه می شود؟ 
گفت: نگاه ما توزیع یکسان پول بین معلمان نیست؛ آن چیزی هم که گفته شده در مجموع و به طور کلی بیان 
شده، نه اینکه برای تک تک معلم ها این اتفاق بیفتد. در مجموع افزایشی صورت می گیرد؛ ولی برای کسانی که 
صاحب امتیاز و صالحیت ها هستند. علی الهیار ترکمن، توضیحاتی درباره رتبه بندی فرهنگیان و افزایش ۱0 
درصدی بودجه آن ارائه و اظهار کرد: ۱۸00 میلیارد تومان از بودجه رتبه بندی ابالغ شده بود و سازمان برنامه 
اعالم کرد ۱0 درصد دیگر هم تخصیص می دهند که به همان ۲000 میلیارد تومان خواهد رسید، در واقع این 
۲000 میلیارد تومان ابالغ شده ولی هنوز تخصیص نیافته است. وی ادامه داد: مصوبه ای که از دولت خواهیم 
گرفت نحوه کار ما را مشخص می کند. فرهنگیان در گروه های حرفه ای طبقه بندی می شوند. رتبه بندی فرآیند 
علمی است و اصال هدف افزایش حقوق ندارد گرچه یکی از کارکردهای آن افزایش حقوق است. هدف اصلی 
رتبه بندی ارتقای کیفیت و رسیدن به این نقطه است که یک معلم برای کسب به مشوق ها یکسری صالحیت ها 

و ویژگی هایی را در خود ایجاد کند و مکانیزم های خودتنظیمی داشه باشد.
جمشید اسماعیلی- شهردار چادگان

آگهی مزایده نوبت دوم )مرحله اول(
شهردای چادگان به استناد مجوز شماره ۹۷/۱۹0 مورخ ۱3۹۷/۱۲/۱۱ شورای محترم اسالمی 
شهر چادگان و نامه شماره ۲03۱/۱/۱0۸۶۹ مورخ ۱3۹۷/۱۲/۲ فرمانداری محترم شهرستان 
چادگان در نظر دارد نســبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت 23/94 متر مربع با 
کاربری تجاری واقع در بلوار سردار شهید چادگانی پور، خیابان عباس آباد اقدام نماید:

 - قیمت پایه موضوع مزایده:
با توجه به ارزیابی کارشناس محترم رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان: ارزش هر متر 
مربع از این ملک تجاری بر اساس پایه مزایده برابر با ۱۱/000/000 ریال )یازده میلیون ریال( 

برآورد گردیده است.
- بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده:

متقاضیان می توانند از روز سه شنبه مورخ ۱3۹۸/۶/۱۲ لغایت روز دوشنبه مورخ ۱3۹۸/۶/۲5 
با مراجعه به شهرداری و ضمن بازدید از زمین مذکور نســبت به دریافت فرم های )مشخصات 
شرکت کنندگان و تعهد خرید مزایده ای زمین( از دبیرخانه شهرداری اقدام و فرم های مذکور را 

جهت شرکت در مزایده ضمیمه پیشنهاد پاکت )الف(.
- پنج درصد قیمت پایه بعنوان ســپرده شرکت در مزایده به حســاب 3۱000034۲3005 
شــهرداری چادگان نزد بانک ملی چادگان واریز و فیش واریزی را همراه با مشــخصات کامل 

پیشنهاد دهنده ضمیمه پیشنهاد پاکت )ب(.

- پیشــنهاد دهندگان بایســتی پیشــنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه مورخ 
۱3۹۸/۶/۲5 به حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

۱- پیشنهادات رسیده در روز سه شنبه مورخ ۱3۹۸/۶/۲۶ رأس ساعت ۱5 بعد از ظهر در محل 
شهرداری چادگان با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت می گردد.

۲- شهرداری چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتی که بعد 
از موعد مقرر و مبهم، مخدوش و مشروط و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شــرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

4- کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه آگهی، کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردیده 
به عهده برنده مزایده خواهد بود.

5- شرکت کنندگان بایستی شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب ۲۲ دی ماه ۱33۷ 
و موضوع تبصره یک ماده ۸۲ مکرر قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور 
و انتخاب شــهرداران مصوب ۱3۷5/3/۱ با اصالحات بعدی و همچنین ماده )۱0( قانون نظام 

وظیفه عمومی را در نظر داشته باشند.
۶- برنده مزایده می بایستی پس از اعالم کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز 

مبلغ اعالم شده اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط می گردد.

م الف:586681

پریسا سعادت
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 خداحافظی »ناواس« 
با بازیکنان رئال

کیلور ناواس، ســنگربان کاســتاریکایی رئال 
مادرید بعد از 5 فصل حضور در این تیم آماده 
جدایی شــده اســت. 
ناواس بعد از جذب 
تیبو کورتــوا در 
رئــال مادریــد 
نیمکــت نشــین 
شد. او در دیدار رئال 
برابر ویارئال هم که با 
تساوی دو بر دو به پایان رسید، نیمکت نشین 
بود. این دروازه بان 32 ساله در آستانه جدایی 
از رئال مادرید و پیوســتن به پاری سن ژرمن 
است. خبرگزاری EFE اسپانیا تاکید کرد که 
بعد از دیدار رئال مادرید برابر ویارئال، ناواس با 
بازیکنان رئال خداحافظی کرد تا آماده پیوستن 
به پاری سن ژرمن باشد. ناواس در سال 2014 
از لوانته به رئال مادرید پیوست و تاکنون 162 

بار پیراهن کهکشانی را بر تن کرده است.

 توافق اینتر و پاریس 
برای انتقال مهاجم جنجالی

به گزارش دی مارتزیو، خبرنگار »اســکای«، 
باشگاه های اینتر و پاری سن ژرمن بر سر انتقال 
قرضی مائورو ایکاردی، 
مهاجــم آرژانتینی 
نرآتزوری به توافق 
رســیده اند و این 
انتقال بــه زودی 
انجام می شــود. در 
حالی که روابط مائورو 
ایکاردی و اینتر در بدترین وضعیت خود قرار 
دارد، دو باشــگاه پاری ســن ژرمن و موناکو 
امیدوار هســتند تا به طور قرضی این بازیکن 
را به خدمت بگیرند. ایــن احتمال وجود دارد 
که مهاجم آرژانتینی در نهایت رضایت دهد به 
طور قرضی راهی تیم دیگری شود؛ اما جانلوکا 
دی مارتزیو گزارش داده اینتر به ایکاردی اعالم 
کرده ابتدا باید قراردادش را یک ســال تمدید 
کند تا ارزشش کم نشود. ایکاردی تنها 2 سال 
دیگر با اینتر قــرارداد دارد و اگر بدون تمدید 
قرارداد راهی تیم دیگری بشــود در تابستان 

2020 ارزش خیلی کمتری خواهد داشت.

 تالش لحظه آخری رم
 برای جذب »مخیتاریان«

شبکه تلویزیونی »اســکای اسپورت« گزارش 
داد باشگاه رم در تالشی لحظه آخری به دنبال 
این اســت تــا در روز 
پایانی نقل وانتقاالت 
در  تابســتانی 
اروپــا هنریــک 
مخیتاریــان را از 
آرســنال به خدمت 
بگیرد. مختیاریان 30 
ساله که در ما ژانویه 2018 در جریان معاوضه 
شدنش با الکسیس سانچس از منچستریونایتد 
بــه آرســنال پیوســت، نتوانســته در جمع 
توپچی های لندن عملکرد خیلی خوبی از خود 
ارائه بدهد. این هافبک ارمنستانی که در سال 
2013 از شاختار دونتسک اوکراین به بوروسیا 
دورتموند پیوست و پس از سه سال حضور در 
این تیم آلمانی، راهی منچستریونایتد شد، در 
 A صورت پیوستن به رم می تواند بازی در سری

ایتالیا را هم تجربه کند. 
هنریک مخیتاریــان تاکنون در 56 بازی برای 
آرســنال به میدان رفته و 9 گل هــم به ثمر 

رسانده است.

بازگشت ستاره مراکشی 
A الدحیل به سری

براساس اعالم رسانه های دوحه، باشگاه الدحیل 
در آســتانه انتقال قرضی و شش ماهه مهدی 
بن عطیه، کاپیتان تیم 
ملــی مراکــش به 
باشگاه یوونتوس 
 . ســت لیا یتا ا
ایــن بازیکن که 
زمستان گذشته با 
قراردادی 8 میلیون 
یورویی برای ســه ســال به الدحیل پیوست 
براساس توافقی که میان دو باشگاه وجود دارد 
هر گاه نیاز باشد می تواند بدون مشکل به سری 
A بازگردد از همین رو ســران تیــم ایتالیایی 
بنا به بازگرداندن او برای شــش ماه دارند. این 
تصمیم بعد از آن اتخاذ شــد که جوجیو کیه 
لینی، مدافــع ملی پوش یوونتوس با آســیب 
دیدگی رباط صلیبی برای شش ماه از میادین 

دور خواهد بود.

دردسر دوباره »بیرانوند« برای پرسپولیس

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 دردسر دوباره »بیرانوند«
 برای پرسپولیس

علیرضا بیرانوند بعد از پایان بازی پرسپولیس و 
تراکتور در ورزشگاه یادگار امام)ره( درحالی که 
به سمت رختکن در حال حرکت بوده با حرکتی 
ناپسند به سمت هواداران تراکتور بار دیگر باعث 
حاشیه سازی شده اســت. فیلم منتشر شده از 
حرکت بیرانوند از روز یکشنبه در فضای مجازی 
در حال دست به دست شدن اســت و باشگاه 
تراکتور هم به دلیل این کار ناپسند بیرانوند از 
این دروازه بان پرسپولیس با فیلمی که موجود 
اســت، به کمیته انضباطی شکایت کرده است. 
دروازه بان ملی پوش پرسپولیس درحالی این 
کار را انجام داده که فصل گذشته بعد از برخورد 
بدش با ســرباز نیروی انتظامی و هل دادن او 
سوژه شده بود و حتی از سوی کمیته انضباطی 
با جریمه و محرومیت روبه رو شــد و بازی اول 
فصل جدید سرخ پوشــان را هم از دســت داد. 
به نظر می رسد با این شــکایت تراکتور جریمه 
ســنگینی در انتظار این بازیکن باشد و این بار 
کمیته انضباطی جرائم سنگین تری را برای او 

در نظر بگیرد.

تعجب »دیاباته« از رفتار 
اعتراضی هواداران استقالل

شیخ دیاباته، در بازی با فوالد خوزستان از ابتدا 
به میدان رفت؛ اما نتوانســت برای اســتقالل 
گلزنی کند. پــس از پایان بازی که اســتقالل 
ثانیه آخر گل تساوی را دریافت کرد، هواداران 
استقالل به نشانه ناراحتی و عصبانیت به سمت 
علیرضا فغانی بطری ها و اشیای مختلفی پرتاب 
کردند؛ اما یکی از بطری ها به صورت حســین 
پورحمیدی دروازه بان اســتقالل خورد و باعث 
مصدومیت او شــد. در این میان، شیخ دیاباته 
هم کم مانده بود دچار مصدومیت شــود که در 
امان ماند. با دیدن این صحنه مهاجم اهل مالی 
استقالل از رفتار هواداران استقالل تعجب کرده 
بود و انتظار نداشــت در هفته دوم لیگ چنین 
اتفاقاتی را شاهد باشد. البته برخی از بازیکنان 
استقالل اشاره کردند که بیشتر عصبانیت آنها 

از داور است!

»نمازی« در یک قدمی 
دستیاری فرهاد مجیدی؟

بعد از منتفی شدن دستیار خارجی برای فرهاد 
مجیدی در تیم امید، فدراســیون از سرمربی 
تیم امید خواست تا با دستیار ایرانی کادرفنی 
خود را تکمیل کند. در همین راستا خبر رسید 
که امید نمازی، ســرمربی اســبق ذوب آهن 
و دســتیار ســابق کارلوس کی روش در تیم 
ملی جدی ترین گزینه برای دســتیاری فرهاد 
مجیدی اســت. ظاهرا در فدراســیون فوتبال 
هم کســی با حضور نمازی مخالفتی ندارد و به 
زودی این مربی برای قرارداد و حضور در جمع 
ملی پوشان امید از خارج از کشور راهی تهران 
می شود. تمرینات تیم امید برای برگزاری بازی 
 دوستانه با ازبکســتان از روز یکشنبه آغاز شده

 است.

تعجب پرتغالی ها از آمار 
منحصر به فرد طارمی

مهدی طارمــی در چند هفتــه ابتدایی لیگ 
پرتغال توانســت رکورد خوبی از خود به جای 
بگذارد. او فصل قبل در تیــم الغرافه قطر بازی 
کرد و این فصل به تیم ریوآوه اضافه شد. مهدی 
طارمی تاکنون در 3 بازی لیگ پرتغال به میدان 
رفته است که دو دیدار آن از ابتدا بوده و در این 
مدت توانســته 3 گل به ثمر برساند و 5 پنالتی 
برای تیمش کسب کند. آمار او در کسب پنالتی 
برای تیمش شگفت انگیز بوده است. فصل قبل 
»بأس دوســت« در طول یک فصل توانست 5 
پنالتی برای تیمش به دست بیاورد ولی اکنون 
طارمی در 3 بازی توانســت به رکورد مهاجم 
هلندی در یک فصل برســد و 5 پنالتی در یک 
فصل به دست بیاورد. طارمی یکی از بازیکنانی 
اســت که برای بازی اول ایران در انتخابی جام 
جهانــی 2022 قطر به اردوی تیــم ملی ایران 
دعوت شده است تا بتواند در صورت صالحدید 
مارک ویلموتس برابر هنگ کنگ به میدان برود. 
سال جاری میالدی بهترین ســال طارمی در 
گلزنی در رده ملی بوده، او توانسته در ۷ دیدار 

تیم ملی در این سال 6 گل به ثمر برساند.

منهای فوتبال

مدیرعامل سابق باشگاه ذوب آهن که نامش از اوایل هفته گذشته 
به عنوان جدی ترین کاندیدای نشستن روی صندلی مدیرعاملی 
باشگاه استقالل مطرح شده ضمن تاکید این موضوع که هنوز به 
شکل جدی چنین صحبتی با او نشده گفت که این توانایی را در 
خود می بیند مدیرعاملی استقالل را در دست بگیرد. سعید آذری 
در این باره گفت: نمی دانم منابعی که این اخبار را منتشر می کنند 

از چه طریقی این موارد را مطرح می کنند ولی تا این لحظه با من 
صحبت خاصی در این زمینه نشده است. وی ادامه داد: کار کردن 
در باشگاه های بزرگ مانند سپاهان، استقالل، فوالد، پرسپولیس 
یا تراکتورسازی برای هر مدیرعاملی مایه افتخار است. کار کردن 
در باشــگاهی به بزرگی اســتقالل ویژگی های زیادی دارد ولی 
واقعیت این اســت که صحبتی با من نشده اســت. آذری تاکید 

کرد: برای مدیرعاملی باشگاه هایی مانند استقالل و پرسپولیس 
باید شاخصه های خاصی داشته باشید که فراتر از شاخصه هایی 
هســتند که برای مدیرعاملی در باشــگاه های دیگر نیاز است. 
قطعا انتخاب کنندگان مدیرعامل اســتقالل که همان مجمع و 
هیئت مدیره باشگاه هســتند باید چنین شاخصه هایی را در فرد 

مورد نظرشان ببینند و بعد سراغش بروند.

سعید آذری:
می توانم مدیرعامل استقالل شوم

نتیجه گیری ضعیــف سبزپوشــان اصفهانی در 
فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور 
موجب شــد تا زمزمه های تغییر سرمربی این تیم 
در رسانه ها شنیده شود، زمزمه هایی که سخنگوی 
باشگاه ذوب آهن آنها را شایعه ای بیشتر ندانسته و 
مدعی شده این باشگاه هیچ برنامه ای برای تغییر 

کادر فنی این تیم ندارد.
تیم ذوب آهن در حالی نوزدهمین دوره رقابت های 
لیگ برتر را آغاز کــرد که از این تیــم با توجه به 
عملکرد نسبتا خوبش در فصل گذشته رقابت های 
لیگ برتــر و لیگ قهرمانان آســیا کــه به تمدید 
همکاری علیرضا منصوریان انجامیده بود به عنوان 
یکی از مدعیان قهرمانی ایــن دوره از رقابت های 
فوتبال نام برده می شــد؛ اما سبزپوشان اصفهانی 
در دو دیدار برگزار شــده از این دوره از رقابت ها 
دور از انتظار ظاهر شدند. شاگردان منصوریان در 
اولین گام در فوالد شهر مقابل تیم سایپای تهران 
قرارگرفتند و در حالی که بــا نتیجه دو بر صفر از 
حریف پیش افتاده بودند، این دیدار را با نتیجه سه 
بر دو واگذار کردند تا اولین شکست ذوبی ها در این 
فصل در اولین دیدار خانگی رقم بخورد. کســب 
یک امتیاز حاصــل کارشــاگردان منصوریان در 
دومین دیدار این تیم در این دوره از رقابت ها بود 
تا ذوب آهن در رده های پایین جدول جای بگیرد. 
برکناری مدیرعامل این باشــگاه پیش از برگزاری 

اولین دیدار ایــن تیم و 
در ادامــه نتیجه گیــری 
ضعیف سبزپوشان باعث 
شــد تا زمزمه های تغییر 
کادر فنــی ذوب آهن به 
گوش برسد؛ اما سخنگوی 
باشگاه ذوب آهن چنین 
نظــری نــدارد. احمــد 

جمشــیدی در گفت وگو با رســانه ها در این باره 
می گوید: وضعیت تیم خیلی خوب اســت و بعد از 
تعطیلی لیگ تمرینات ادامه خواهد داشت. درست 

اســت که لیگ برای ما با 
یک باخت و یک تساوی 
آغاز شــده؛اما با توجه به 
اعتمادی که به کادر فنی 
داریم از این بابت مشکلی 
نداریم و می دانیم که در 
ادامــه نتایج دلخــواه به 
دست خواهد آمد و جای 

نگرانی نیست.
 جمشــیدی با اشاره به انتشار شــایعاتی مبنی بر 
تغییــرات کادر فنی این تیــم می افزاید: برخی از 

ســایت ها خبرهایی مبنــی برای تغییــر در کادر 
فنی و جدایی منصوریان منتشــر کرده اند و حتی 
جایگزین وی را نیز معرفــی کرده اند! مطمئنا این 
اتفاقات رخ نخواهد داد و منصوریان با قدرت کارش 
در ذوب آهن ادامه خواهــد داد. واقعا نمی دانم در 
پاسخ به این شایعات چه بگویم و فقط بابت انتشار 
آنها گالیه مند هستیم. سخنگوی باشگاه ذوب آهن 
هم چنین تاکید می کند که باشگاه ذوب آهن هیچ 
برنامه ای برای تغییــر کادر فنی ندارد. مدیر عامل 
شــرکت ســهامی ذوب آهن نیز در جلسه معارفه 
جواد محمدی، مدیر عامل جدید باشگاه ذوب آهن 
بر حمایت از علیرضا منصوریــان تاکید کرده بود. 
منصور یزدی زاده در آن جلسه گفته بود: از علیرضا 
منصوریان صد درصد حمایــت می کنیم و گزینه 
ما فقط یک نفر بوده و هســت و آن هــم علیرضا 

منصوریان است، به شایعات توجهی نکنید.
با وجود تاکیدات مدیرعامل شــرکت ذوب آهن و 
سخنگوی باشگاه بر حمایت از علیرضا منصوریان 
نمی توان چندان دلخوش به عدم تغییر کادر فنی 
سبزپوشان باقی ماند؛ چرا که تغییر مربیان در پی 
نتیجه گیری ضعیف تیم ها به یــک رویه ثابت در 
فوتبال ایران تبدیل شــده و باشگاه ذوب آهن نیز 
در فصل های گذشته از این مسئله مستثنی نبوده 
است. این تیم در دوره پیشــین رقابت های لیگ 
برتر به دنبال نتیجه گیری ضعیف سبزپوشان، در 
همان نیم فصل اول به تغییر سرمربی رضایت داده 
و علیرضا منصوریان را جانشین امید نمازی کردند.

کادرفنی سبزپوشان بدون تغییر باقی می ماند
  واکنش سخنگوی باشگاه ذوب آهن به شایعات مربوط به برکناری منصوریان؛ 

  عکس روز

دیدار برانکو ایوانکوویچ با دروازه بان افسانه ای بایرن مونیخ
برانکو ایوانکوویچ که در هفته دوم لیگ عربستان با تیم االهلی موفق شد برابر االتفاق به برتری 
برسد، عربستان را به مقصد چین برای حضور در اجالس مربیان آسیایی ترک کرد. وی در 
فرودگاه ابوظبی با اولیور کان، دروازه بان پیشین بایرن مونیخ و تیم ملی آلمان دیدار کرد و 

با وی عکسی به یادگار گرفت.

از علیرضا منصوریان صد درصد 
حمایت می کنیم و گزینه ما 

فقط یک نفر بوده و هست و آن 
هم علیرضا منصوریان است

خبر خوش برای تبریزی ها؛
دو ستاره تراکتور به دیدار با ذوب آهن می رسند

اکبر ایمانی و مازوال، دو بازیکن تراکتور که در تمرینات پیش فصل دچار آسیب دیدگی شده بودند، روند 
درمانی خود را می گذرانند. آن ها طی روزهای گذشته زیر نظر کادر پزشکی تراکتور به صورت اختصاصی 
کار کردند تا بتوانند آماده حضور در مسابقات شــوند. احد شیخ الری، سرپرست تراکتور درباره وضعیت 
این دو بازیکن مصدوم گفت: »به نظرم ایمانی به بازی با ذوب آهن می رسد و مازوال نیز از نظر فیزیکی و 
روند درمان یک مرحله از ایمانی عقب است. کادر پزشــکی مطرح و برجسته تیم برای موفقیت تراکتور 
تالش می کنند و مطمئن هستم با تالش کادر پزشکی، بازیکنان مصدوم به زودی روند بهبودی را به طور 

کامل طی می کنند.« 

قلعه نویی:
»نیازمند« از نظر روحی به هم می ریزد

سرمربی تیم سپاهان که تیمش طی دو هفته نخست موفق به کسب شش امتیاز شد، در رادیو ورزش حضور یافت و 
در خصوص مسائل مختلف اظهار نظر کرد. غیبت او در نشست مارک ویلموتس موضوعی بود که حواشی بسیاری را 
به وجود آورد،  قلعه نویی در این باره می گوید: »حرف بزنی محروم می شوی، سکوت کنی این حرف ها را می زنند. می 
گویند سکوت آخرین سنگر است و ما تصمیم گرفتیم سکوت کنیم. نمی دانیم واقعا چکار کنیم. خواهشا با بازیکن 
امیرقلعه نویی بازی نکنند. پیام نیازمند در بهترین شرایط روحی بوده و حاال از نظر روحی به هم می ریزد و باید او را به 
شرایط آرمانی اش برگردانیم.« قلعه نویی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر او نیازمند می توانست در فهرست باشد 

یا نه گفت: »به زعم من بود؛ اما باید اجازه بدهیم آنکه مسئول فنی است انتخابش را انجام بدهد.«

دبیر هیئت تیراندازی:

 تکمیل سایت تیراندازی با کمان اصفهان 
۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

دبیر هیئت تیراندازی با کمان استان اصفهان، شرط تکمیل فاز نخست سایت اختصاصی تیراندازی 
با کمان ورزشــگاه کوثر را تامین 5 میلیارد ریال اعتبار دانســت. مصطفی حبیبیان درباره وضعیت 
زیرســاخت های تیراندازی با کمان در استان اصفهان اظهار داشت: نخســتین استانی بودیم که 10 
سال پیش سایت اختصاصی تیراندازی با کمان را در ورزشــگاه کوثر اصفهان راه اندازی کردیم؛ اما به 
دلیل کمبود اعتبارات و افزایش هزینه ها موفق به تکمیل آن نشدیم و ورزشکاران از همان فاز نخست 

استفاده می کنند.
 وی افزود: در سفر رییس فدراســیون تیراندازی با کمان به اصفهان و نشستی که با مدیرکل ورزش و 
جوانان برگزار کردیم مقرر شد هم فدراسیون و هم اداره کل مبلغی برای تکمیل این سایت اختصاص 
دهند چون با تکمیل شدن آن ظرفیت بسیار خوبی به تیراندازی با کمان استان اضافه می شود. دبیر 
هیئت تیراندازی با کمان استان اصفهان با اشــاره به سایر زیرساخت های موجود این رشته در استان 
بیان کرد: سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی خوراسگان نیاز به بهینه سازی دارد و سایت پارک 
آبشار متعلق به شهرداری نیز جزو سایت های بســیار فعال اصفهان است که نقش پررنگی در رشد و 
توسعه این رشته داشته و دارد. نجف آباد، شاهین شــهر و درچه نیز سایت اختصاصی دارند و در سایر 
شهرستان ها نیز کانون های موقت این رشته به صورت استیجاری در اختیار هیئت هاست ولی ظرفیت 
تیراندازی با کمان استان اصفهان بیشتر از اینهاســت. وی ادامه داد: اصفهان سابقه بسیار خوبی در 
تیراندازی با کمان دارد و طی12 سال گذشته 60 ورزشــکار اصفهانی به تیم های ملی راه یافته و به 

مسابقات بین المللی اعزام شده اند. 

پس از برگــزاری دو هفته از لیگ نوزدهم، این مســابقات دوباره 
تعطیل شــدند تا تیم ملی برای اولین بار با مــارک ویلموتس در 
مقدماتــی جام جهانی حضــور پیدا کند. این در حالی اســت که 

پس از پایان فیفادی، لیگ دوباره از ســر گرفته می شود و هیجان 
بار دیگر به فوتبال باشــگاهی ایران بازمی گردد. روز 25 شهریور 
پرســپولیس در ورزشــگاه آزادی میزبــان صنعت نفــت آبادان 
خواهد بود. آن هم در شــرایطی که ســه روز پیش از آن، والیبال 
قهرمانی آسیا در ورزشــگاه آزادی آغاز خواهد شــد. اتفاقا دلیل 
این که بازی پرســپولیس دیرتر از دیگر تیم ها بــه انجام خواهد 
رسید، این اســت که در روزهای 22، 23 و 24 شــهریور، سالن 

والیبال آزادی پذیرای مســابقات قهرمانی آســیا خواهد بود. این 
تورنمنت از روز 22 تا 30 شهریور برگزار می شود و انتظار ورزش 
دوســتان ایرانی، قهرمانی شــاگردان کوالکوویچ است. از همین 
حاال بســیاری از هواداران والیبال خود را آماده حضور در سالن و 
حمایت از تیم ملی می کنند اما نکته جالب این اســت که یک روز 
 پس از فینال رقابت ها، ورزشگاه آزادی میزبان دربی تهران خواهد

 بود.

 دربی یک روز بعد از
 قهرمانی والیبال ایران؟

سمیه مصور
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ناژوان را باید با چنگ و دندان حفظ کرد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

 استفاده از روش های نوین 
در آبیاری فضای سبز اصفهان

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان گفت: برای استفاده از روش های نوین در 
آبیاری فضای سبز شــهر اقدامات گسترده ای در 
بعضی از مناطق ۱۵ گانه شــهر انجام شده است. 
فروغ مرتضایی نژاد با اشــاره به ویژگی های بارز 
روش آبیاری زیرسطحی، اظهار کرد: در این روش 
با توجه به اینکه آبیاری های تحت فشــار به دلیل 
مشکالتی همچون تخریب یا دستکاری روی آنها 
مواجه است، آبیاری با روش زیرسطحی در بسیاری 
از مناطق توصیه شــده و در حال انجام است. وی 
تصریح کرد: در قراردادهای جدید با پیمانکاران 
فضای سبز به کارگری ،کارشــناس آبیاری ویژه 
نظارت بر مصرف، انتقال و تاسیسات آب به صورت 
الزام لحاظ شده است. مدیرعامل سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان اینکه تمام 
کارشناسان فضای سبز مناطق با ناظرین عالی آب 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
در ارتباط هستند و گزارشات مربوطه را به صورت 
تصویری ارسال می کنند، گفت: به محض تماس 
شهروندان با این ســازمان، پیام به اپراتوری که 
کارشناس ناظر عالی آب است، ارجاع می شود تا 

رسیدگی الزم، به موقع و کارشناسانه انجام شود.

رصِد آسماِن شهر
سرپرست مرکز نجوم ادیب از برگزاری ۲۶۷ امین 
برنامه رصد عمومی »زیر آسمان اصفهان« شامل 
رصد ماه و ســیارات، بازدید از رصد خانه ادیب و 
بازدید از نمایشــگاه نجوم ادیب ویژه شهروندان 
و عالقه مندان خبر داد. رضا شــهباز، سرپرست 
مرکز نجوم ادیب گفت: با نگاه کردن به آســمان 
حس تواضع در انســان بیدار می شــود که این 
امر زمینه ســاز بهداشــت روانی و فردی جامعه 
و جلوگیــری از ناهنجاری ها خواهد شــد. رصد 
آســمان، حس فروتنی بر اثر مشــاهده آسمان 
شب در انسان ایجاد می کند که این حس موجب 
کاهش جرائم در جامعه شده ضمن اینکه موجب 
ایجاد شــادی درونی در جامعه خواهد شد. وی 
افزود: ۲۶۷ امین برنامه رصد عمومی زیر آسمان 
اصفهان شامل رصد ماه و سیارات، بازدید از رصد 
خانه ادیب، بازدید از نمایشــگاه نجــوم ادیب و 
سخنرانی نجومی اســت که از سوی مرکز نجوم 
ادیب وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهان برگزار می شــود. سرپرست 
مرکز نجوم ادیب با تشریح نمایشگاه نجوم ادیب 
بیان کرد: این نمایشگاه شامل غرفه های پرسش 
و پاســخ، کودک، هوا و فضــا، آزمایش نجومی و 
هولوگرام نجومی است. رضا شهباز در ادامه گفت: 
برنامه »زیر آســمان اصفهان«، ۱۴ شهریورماه از 
ساعت ۲۰ در مرکز نجوم ادیب روبه روی آرامگاه 
بانو امین برگزار می شود که تاکنون استقبال از این 
برنامه بسیار خوب بوده و شهروندان برای شرکت 
در آن نیاز است بلیت ورودی تهیه کنند. وی در 
ادامه گفت: زیر آسمان اصفهان به منظور ترویج 
علم نجوم و عالقه مند کردن شهروندان به اوقات 

فراغت علمی و آموزشی، برنامه ریزی شده است.

98 تعاونی فعال در اردستان 
وجود دارد

تعــداد 98 تعاونی از 
۱۶8 تعاونی تشکیل علی دهقانان زواره

شده در شهرستان اردستان، فعال هستند. مهدی 
خانی، سرپرست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان در نشســت خبری هفته تعاون اعالم 
کرد: تعداد ۵8 درصد از تعاونی های شهرســتان 
فعال هستند که چهار مورد آن با حضور بانوان بوده 
و در زمینه هــای کشــاورزی، مســکن و فرش 
دستباف، تامین نیاز و خدماتی فعالیت می کنند. 
وی درباره برنامه های هفته تعاون در شهرستان 
اعالم کرد: مســابقه آموزشی، شــرکت اعضای 
تعاونی ها در نماز جمعه، تقدیر از پنج تعاونی برتر 
شهرستان ،دیدار با مسئولین عالی شهرستان از 

اهم برنامه های هفته تعاون خواهد بود.

فرماندار اصفهان:
نهضت کربال به مثابه یک 

دانشگاه بزرگ است
معاون اســتاندار و فرماندار اصفهان در نخستین 
جلسه ستاد اربعین حسینی شهرســتان با بیان 
اینکه نهضت کربال به مثابه یک دانشــگاه بزرگ 
است، خاطرنشان کرد: نهضت کربال بود که اسالم را 
زنده نگه داشت و توانست مسیر حقیقی آن را پایدار 
نگه دارد. حسین سیستانی افزود: اگر ما با استفاده 
از دانش، بینش و فرهنگ غنــی، تمرکز ویژه ای 
روی فرهنگ عاشورا و نهضت کربال داشته باشیم، 
بسیاری از مسائل موجود مرتفع می  شود و در این 
راستا، دوری از بدعت ها و انحرافات، کمک شایانی 
به حل مسائل می  کند. وی با بیان اینکه واقعه کربال 
یک حرکت بزرگ، ارزشمند، تعالی بخش و منبعث 
از فرهنگ غنی شیعی بوده که روز به روز در حال 
بارور شدن است، تصریح کرد: غفلت و بی توجهی 
به واقع کربال، ممکن اســت زمینــه را برای بروز 
بدعت ها و انحرافات مهیا سازد که برگزاری اینگونه 
نشســت ها، گفت وگوها و برنامه ریزی، شرایط را 
برای سالمت این حرکت که می تواند آغازگر یک 
نهضت جدید برای بیان اهداف و اندیشه های شیعی 

باشد، فراهم کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری:

آموزش، رکن اساسی در 
زمینه مدیریت پسماند است

مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان گفت: آموزش و فرهنگ ســازی دو رکن 
پایه و اساسی در تحقق هدف های زیست محیطی 
و از جمله در زمینه مدیریت پسماندها است. علی 
دهنوی اظهار کرد: هر چه آموزش و فرهنگ سازی 
از سنین پایین تر آغاز شود و اســتمرار یابد، تاثیر 
بیشــتری در نگرش و رفتار فرد خواهد داشت، از 
این رو ایجاد بسترهایی برای آموزش به گروه های 
مختلف سنی به ویژه کودکان و نوجوانان برای نیل 
به این اهداف ضروری است. وی افزود: با این رویکرد 
اقدام به طراحی و تهیه ابزارهای متناسب آموزشی 
شامل کتاب های داســتانی، آموزشی و بازی های 
فکری-حرکتی کرده ایم تا از طریق این ابزارها در 
فرآیندی جذاب و نشــاط آفرین، آموزه های مورد 
نظر را به فراگیران منتقل کند.مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
آموزش تخصصی تاثیرگذاری بیشتری دارد و در 
این زمینه لحاظ کردن معیارهای سنی، تحصیلی، 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... می تواند به تهیه 
محتــوای دقیق و مرتبط منجر شــود، گفت: این 
سازمان در فعالیت های آموزشــی خود در صدد 
تغییر رفتار اســت و این تغییر از مســیر آگاهی و 
نگرش می گذرد؛ اما هر چقدر ابزار مهندســی تر 
و دقیق تر باشــد، فرآیند تغییر رفتار نیز ســرعت 

بیشتری می یابد.

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان:
ناژوان را باید با چنگ و 

دندان حفظ کرد
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان در آیین 
تکریم و معارفه مدیرطرح ساماندهی ناژوان اظهار 
کرد: ناژوان قطعه ای از شهر اصفهان و ریه این شهر 
است. مرتضی طهرانی افزود: توسعه شهری به ویژه 
توسعه بدون برنامه در کشور آثار و تبعات زیادی به 
همراه دارد، از این رو بســیاری از اتفاقات با اختیار 
مدیران رخ نداده بلکه با اجبار است. معاون مالی و 
اقتصادی شهردار اصفهان تصریح کرد: اگر توسعه 
کشور متوازن و هماهنگ بود در شهرها با معضالتی 
همچون آلودگی هــوا، آلودگی خاک و آب مواجه 
نبودیم. وی تصریح کرد: ناژوان را باید با چنگ و 
دندان حفظ کرد و نباید اجازه داد که درختان 
و مزارع آن از بین برود که البته این مسئولیت 

خطیر برعهده شهرداری است.

صدای مداحی به گوش می رســد »شــده آسمان 
خیمه غم/ زمیــن و زمان غرق ماتــم/ دوباره افق 
رنگ خون است/ ســالم ای هالل محرم...«، بوی 
اسپند فضا را پر کرده و استکان های چای روی میز 
برای پذیرایی عزاداران حسینی چیده شده است، 
صحنه ای که این روزها در اکثر خیابان های شــهر 
مشاهده می کنی، ایستگاه های صلواتی که به همت 

عاشقان حسین بر پا شده است.
 با فرا رســیدن ماه محرم و آغاز مراسم سوگواری 
سید و ساالر شهیدان چهره شهرهم تغییر می کند 
و همه جا ســیاه پوش می شود. پارچه های سیاهی 
که در سراســر خیابان کشیده شــده، پرچم های 
لبیک یا حسین )ع( که از دیوارها و درختان آویزان 
می شود و ایستگاه هایی که با نام صلواتی شناخته 
شده و تاریخچه ایجاد آن به سال های عشق، آتش 
و خون بر می گردد، در اکثرخیابان های شــهر برپا 
می شود؛ ایستگاه هایی که اگرچه شور محرم را در 
شهر زنده می کنند؛ اما افزایش بی حد واندازه آنها 
و جانمایی نامناسب، مشکالتی را برای شهروندان 
در سال های گذشته به وجود آورده بود، مشکالتی 
که موجب شد تا مدیریت شــهری در سال جاری 
برای ســاماندهی آنها و جلوگیــری از پیامدهای 

برپایی شان اقداماتی را دستور کار قرار دهد. 
گرفتن مجوز و نصب بنر کنار هر ایستگاه صلواتی 
از جمله این اقدامات است که رییس اداره خدمات 
شــهری معاونت شــهری شــهرداری اصفهان به 

آنهــا اشــاره می کنــد و 
می گوید: از آن جایی که 
سیاه پوش شــدن همه 
شــهر در روزهای محرم 
و فضاســازی مناسبتی از 
جمله اقدامــات معاونت 
خدمات شهری شهرداری 
برای آماده سازی شهر در 

ایام محرم اســت، در این رابطه جلسات مستمر با 
هیئات در هر منطقه و با حضور شهرداران مناطق، 
نماینده آتش نشــانی، نماینــده معاونت خدمات 
شهری شــهرداری، مدیریت بحران و پلیس راهور 

بــرای انجــام هماهنگی 
الزم برگزار شده است.

غالمرضــا ســاکتی بــا 
بیان اینکه بروشــورهای 
آموزشــی نیز از ســوی 
 اداره کل ارتباطات و امور 
بیــن الملل بــرای تذکر 
نکات ایمنی به شهروندان 
و هیئت هــا چاپ و بین آنها توزیع شــده اســت، 
می افزاید: جلسات ستاد شهر حسینی اصفهان نیز با 
حضور اعضا در معاونت خدمات شهری برگزار شده 
اســت تا هماهنگی الزم بین سازمان های مرتبط و 

نیز سازمان تبلیغات اسالمی اســتان برای صدور 
مجوز نصب داربســت های روضه و ایســتگاه های 

صلواتی صورت گیرد.
وی ادامــه می دهد: امســال برای تســهیل امور 
مردم برای دریافت مجوز نصب داربســت، نماینده 
معاونت خدمات شهری و اداره کل ارتباطات و امور 
بین الملل شــهرداری اصفهان در سازمان تبلیغات 
مستقر شده اند تا شهروندان نیاز به مراجعات مکرر 

به سازمان های مختلف نداشته باشند.
 به گفته رییس اداره خدمات شهری معاونت شهری 
شــهرداری اصفهان، شــهروندان متقاضی بعد از 
دریافت مجوز در سازمان تبلیغات به شهرداری های 
مناطق هدایت می شــوند که این اقدام، مسیر کار 
را کوتاه تر کرده است.ســاکتی تصریــح می کند: 
امســال افرادی که مجوز راه اندازی ایستگاه های 
صلواتی دریافت کرده اند ملزم به نصب بنری حاوی 
مشــخصات خود هســتند تا در صورت مشاهده 
هرگونه موارد غیرایمن از سوی شهروندان، پیگیری 
شده و این موارد برطرف شود.رییس اداره خدمات 
شهری معاونت شهری شهرداری اصفهان هم چنین 
برای کاهش زباله های حاصل از استفاده لیوان یک 
بار مصرف در ایستگاه های صلواتی توصیه ای هم به 
مسئوالن برپایی این ایستگاه ها دارد. ساکتی در این 
باره می گوید:توصیه می کنیم از ظروف شیشه ای و 
شخصی خود برای مصرف نذورات استفاده کنند تا 
مصرف ظروف یک بار مصرف به حداقل برسد البته 
باید موارد ایمنی از ســوی متولیان ایســتگاه های 

صلواتی در این خصوص رعایت شود.

مشکالت برپایی ایستگاه های صلواتی در شهر کاهش می یابد

رییس کمیسیون اقتصادی و گردشگری شــورای اسالمی شهر 
اصفهان اظهار کرد: الکترونیکی کردن تامین اعتبار در شهرداری 
اصفهان یکی از پیشنهادات کمیسیون اقتصادی و گردشگری بود 
و به تصویب شورای شهر نیز رسید. نصیر ملت افزود: بودجه یکی 
از مهم ترین ابزارها در مدیریت مالی شهرداری ها بوده و شهرداری 
می تواند با استفاده از شیوه صحیح تهیه و تنظیم بودجه تصویری 

روشــن از عملکرد خود ارائه دهد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه 
قانون امکان دریافت اسناد خزانه در قبال مطالبات و یا تهاتر بدهی 
با دستگاه های دولتی به شهرداری با بدهی به بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی را فراهم ساخته، شهرداری اصفهان می تواند با 
استفاده از تجربه شهرداری های دیگر در این زمینه موفق عمل کند. 
نصیر ملت با اشاره به اینکه شهرداری از یک سو موظف به پرداخت 

سود تســهیالت، در صورت دیرکرد در بازپرداخت است و از سوی 
دیگر درحال واگذاری امالک خود اســت، اظهار کرد: شهرداری 
اصفهان می تواند مطالباتی که از طریق قوانین موضوعه یا قوانین 
بودجه سنواتی به عنوان تکالیف دولت در قبال شهرداری ها مطرح 
شده و مطالبات ناشی از عوارض شهری که از دستگاه های دولتی 

وجود دارد را از طریق تهاتر بدهی به بانک ها وصول کند.

رییس کمیسیون اقتصادی و گردشگری شورای اسالمی شهر:
مطالبات شهرداری از طریق تهاتر بدهی با بانک وصول شود

 با نظارت اداره خدمات شهری معاونت شهری شهرداری؛

رییــس اداره توســعه فرهنگ شــهروندی 
وابســته بــه ســازمان فرهنگــی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهان در گفت وگو با 

خبرنگار گروه اســتان های باشگاه 
خبرنــگاران جــوان از اصفهــان، 
گفت: شــهر گنبدهای فیروزه ای با 
فضاسازی های شهری و سیاه پوش 
کردن کوی و برزن، نصب تابلوهای 
ویــژه مــاه محــرم در گالری های 
تبلیغات شــهری، غبارروبی منازل 
و مســاجد، تهیه ملزومات نذری و 
برپایی مراســم های عزاداری برای 
ساالر شهیدان، آماده و رنگ و بوی 

محرم گرفته است.
 احمد رضایــی درباره گالری هــای تبلیغات 
شــهری به مناســبت محرم اظهار کرد: این 
گالری ها به مناســبت آغــاز محرم بــا بیان 
پیام های کربال شــامل جوانمردی، نماز به پا 
داشتن، دل به خدا ســپردن، وفاداری و صبر 
در نقاط مختلف شهر نصب شده است. رییس 
اداره توســعه فرهنگ شــهروندی وابسته به 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان بــا بیان اینکه ایــن تابلوها جایگزین 
تابلوهای جشنواره بین المللی فیلم کودک و 
نوجوان با مضمون »از کودکان چه چیزهایی 

یاد بگیریم« شــده اســت، ادامه داد: تعداد ۵ 
طرح با پیام های »نماز را به پــا داریم، دل به 
خدا بســپاریم، صبر پیشــه کنیم، جوانمرد 

باشــیم و وفادار باشــیم« با ۶۰ بار تکثیر در 
۳۰۰ تابلوی تبلیغات شهری تا پایان دهه اول 
محرم مورد توجه شــهروندان قرار می گیرد. 
احمد رضایی بیان کرد: گرافیک تابلوهای ویژه 
محرم با دیگر گالری های شهری متفاوت است 
که در این طرح ها سعی شده از نسخه ها و آثار 
قدیمی تصویرگری ماه محرم اســتفاده شود. 
وی ادامه داد: عالقه منــدان برای دریافت این 
طرح ها می توانند به ســایت سازمان فرهنگی 
اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهان به 
esfahanfarhang مراجعــه  .ir آدرس 

کنند.

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی خبر داد:

پیام های کربال در قاب تبلیغات شهری

مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان گفت: با 
توجه به گالیه شهروندان مبنی بر نبود پارکینگ 
در میدان الله ابتدای خیابــان پروین، به رغم 

وجود کاربری های زیادی همچون بازار گیاهان 
دارویی، اداره ثبت، مجتمع مطبوعاتی، اداره کل 
حفاظت محیط زیست، اداره پست و … قطعه 
زمینی برای احداث پارکینــگ در نظر گرفته 
شده اســت. به گزارش روابط عمومی منطقه 
۱۰ شهرداری اصفهان، مهندس شهبازی اظهار 
کرد: شــلوغی و تراکم زیاد جمعیت در کوچه 
۱۰۵ خیابان پروین نرســیده به میدان الله و 
معابر کم عرض اطراف آن نارضایتی شهروندان 
را به همراه داشته که برای رفع مقطعی مشکالت 
ترافیکی، اقداماتی همچــون یک طرفه کردن 
معابر، نصب جداکننــده و تابلوها و عالئم برای 

تســهیل در عبور و مرور انجام شده است. وی 
تصریح کرد: بر اساس تاکیدات شهردار اصفهان 
و هماهنگی هــای صورت گرفتــه جهت رفع 
مشکالت ترافیکی این نقطه از شهر، 
نسبت به توافق برای تملک زمینی در 
حوالی این محل اقدام شده و فرآیند 
تغییر کاربری در حال پیگیری است 
تا هر چه ســریع تر پارکینگ مورد 
نیاز برای این نقطه از شــهر تامین 
شــود. مدیر منطقه ۱۰ شهرداری 
اصفهان تاکید کرد: تسهیل شرایط 
زندگی مردم و ارائه عادالنه امکانات 
متعدد همواره مــورد توجه منطقه 
۱۰ بوده است. وی با بیان اینکه در سال جاری 
۲8 پروژه در بخش های عمرانــی، فرهنگی و 
ورزشــی برای این منطقه در نظر گرفته شده 
که بخش عمده آن در محله های کمتر توسعه 
یافته تعریف شده است، گفت: برای اجرای این 
پروژه ها ۷۰ میلیارد تومــان اعتبار پیش بینی 
شده اســت. شــهبازی، آغاز عملیات احداث 
خیابان مصلی حدفاصل خیابان فرسان تا میدان 
شهید فهمیده را یکی از پروژه های منطقه ۱۰ 
در سال جاری برشمرد و گفت: برای آزادسازی 
 این پــروژه ۱۵ میلیاردتومــان هزینه خواهد

 شد.

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان مطرح کرد:

احداث پارکینگ برای رفع مشکالت ترافیکی میدان الله

شهروندان متقاضی بعد از دریافت مجوز 
در سازمان تبلیغات به شهرداری های 
مناطق هدایت می شوند که این اقدام، 

مسیر کار را کوتاه تر کرده است

داود صادقی حسن آبادی- شهردار حسن آباد

» آگهی مزایده نوبت دوم فروش پالک مسکونی«
به استناد بند یک مصوبات جلسه شــماره ۴9 مورخ ۱۳9۷/۱۰/۰۵ و بند 
۳ مصوبات جلسه شماره ۵۷ مورخ ۱۳98/۰۱/۱9 شورای محترم اسالمی 
شهر حسن آباد، شهرداری حسن آباد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 
 ۱۴ پالک مســکونی متعلق به شهرداری واقع در شــهرک مسکونی فجر 
حسن آباد- زمین های واقع در مجموعه مسکن مهر، از طریق مزایده عمومی 

و باالترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید. 
لذا از متقاضیان واجد شــرایط شــرکت در مزایده مذکور دعوت می شود 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۳98/۰۶/۲۵ جهت کسب 

اطالعات بیشتر و اخذ مدارک و شرایط شرکت در مزایده به واحد حراست 
این شهرداری مراجعه نمایند.

 ضمناً کلیه هزینه های برگزاری مزایده از جمله هزینه چاپ آگهی بر عهده 
برندگان مزایده می باشد. 

 آدرس: شــهر حســن آباد جرقویه علیاء- بلوار شــهرداری- شهرداری 
حسن آباد

تلفن تماس: ۰۳۱-۴۶۵۳۳۱۱۰ – ۰9۱۳۳۱۲۷۴۲۲
نمابر: ۰۳۱-۴۶۵۳۲98۵ 

م الف:577977
روابط عمومی شهرداری گز برخوار 

آگهی مزایده عمومی
شهرداری گز برخوار در نظر دارد 

1( اجرای فــاز اول پنل هــای خورشــیدی ۱۴۰ کیلــو وات در بام 
مستحدثات خود به مســاحت حدود ۱۵۰۰ متر مربع واقع در سقف 
ساختمان غسالخانه، آرامستان و ساختمان و ورزشگاه کوثر با حداقل 

سهم شهرداری ۱۲ کیلو وات
2( اجرا و واگذاری فضای تبلیغاتی ســطح شــهر به مــدت ۷8 ماه 
 شمســی )۶ ماه دوره ســاخت و نصب و ۷۲ ماه زمان بهــره برداری

 زمان بندی شده(

را از طریق مزایده عمومی واگذار نمایــد. متقاضیان می توانند جهت 
دریافت اســناد و مدارک مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشــنبه 
۱۳98/۰۶/۲8 به دبیرخانه شهرداری گز برخوار مراجعه نمایند. ضمنا 
اطالعات تکمیلی مزایده فوق از طریق وب سایت شهرداری به نشانی 

www.gazborkhar.ir در دسترس می باشد. 
همچنین امور مالی شــهرداری با شــماره تلفن ۰۳۱-۴۵۷۲۱9۶۱ 
داخلی ۱۲۰ در ســاعات اداری آماده پاسخگویی به سواالت احتمالی 

می باشد.
م الف:586665

شهرستان

نوبت اول

 نرگس طلوعی
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  امام رضا علیه السالم:
به درستى كه خداوند، داد و فرياد و تلف كردن 

مال و پرخواهشى را دشمن مىدارد.
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یادداشت

حجت االسالم والمســلمین حاج شیخ جعفر ناصری در یک 
ســخنرانی به چگونگی برقراری پیوند با حضــرت اباعبدا...

الحسین علیه السالم و جریان کربال اشاره کردند که ماحصل 
آن در ادامه می آید:

چیزی که انســان را خیلی به خدای متعال نزدیک می کند 
پیوند خوردن با جریان کربالست. آنچه که مانع انسان برای 
همه توفیقات است؛ در مورد توفیق پیوند خوردن با جریان 
کربال هم مطرح اســت. طبیعتــا جریان کربال هــم یکی از 
توفیقاتی اســت که موانع طبیعی می تواند داشته باشد. آن 
چه که انســان را از توجه به قرآن، عبادات و عمل صالح دور 
می کند همان ها مانع اســتفاده از جریان کربال هم محسوب 
می شود.  اگر خدای متعال به کسی توفیق داد که »بخواهد« 
و اول در او »خواست« به سمت گره خوردن با جریان کربال 
حرکت کند، چند کار اســت که باید در طول مدت مراعات 
کند: یکی مطالعه کردن در مورد جریان عاشورا و امام حسین 
علیه السالم و اصحاب ایشان است. سیر جریان کربال را باید 
خواند و کارکــرد و مطالعه کرد؛ گاهی ایــن مطالعه حتی از 

خواندن زیارات اثرش بیشتر است.
الزم است انســان نکات و دقایقی که در جریان کربالست با 

دقت مورد مطالعه قرار دهد.
مطالعه ای که انسان در مورد زندگی حضرت انجام می دهد، 
صرف یک مطالعه نیســت؛ بلکه مطالبی کــه در این زمینه 
می خواند به جان انســان نقش می بندد. دیده شــده کسی 
که در زمینه یکی از الگوهــا و موضوعات کربال مثال حضرت 
ابوالفضل علیه الســالم کار علمی کــرده تاثیرش در ظاهر و 
باطنش محسوس است. در کنار مطالعه، توجهات، توسالت 
و روضه جای خودش را دارد. طبیعی است که گریه و توسل 
مداوم حال می خواهد و باید انســان ســوخته شود که این 

سوختگی بعد از مدتی پدید آید.
گریه، کاری نیست که انســان به نفس خودش تحمیل کند. 
اگر تحمیل شــد دل را خســته می کند. در کل عبادات باید 
انسان به این سمت برود که با نشــاط عبادت را انجام دهد. 
در بخش توسالت خواندن زیارت نامه حضرت اباعبدا... علیه 
السالم و توسل به ایشــان و التزام به آن الزم است که باعث 
می شود آرام آرام پیوند با آقا برقرار شود. انسان اوقاتی را برای 
این بگذارد که ملتزم به زیارت حضرت اباعبدا... علیه السالم 

باشد که این غیر از شرکت در روضه است.
در جریــان روضه ها گاهــی صحنه هایی پیــش می آید که 
خیلی روح انســان را ســبک می کند و ارتقا می دهد. وقتی 
که در جمع، مصائب حضرات گفته می شــود، برکات زیادی 
دارد. از حرف های بعضی افراد نادان که مطرح می کنند امام 
حسین)ع( گریه نمی خواهد، باید گذشت. ائمه راه را شفاف 
کرده  و چقدر توصیه بــه این گریه کرده انــد. این تحرکات 
باطنی گریه آور، مبتنی است بر قواعدی محکم از اعتقادات 
و این ها با هم در ارتباط هستند و انسان را نسبت به رسیدن 
به حقیقت کربال محکم می کند. اگر انســان در این زمینه به 
حالت بکاء برســد خیلی برکات نصیبش خواهد شد و نفس 
زالل می شــود و نباید دیگــر این حال را رها کــرد؛ منتهی 
اشتباهی که در این زمینه گاهی پیش می آید این است که ما 
اگر امشب یک ساعت گریه کردیم، می خواهیم با همین یک 
ساعت گریه به اوج سعادت برســیم و هیچ فکر شیطانی هم 
ســراغ ما نیاید؛ درحالی که این طور نیست؛ اوال خیلی باید 
گریه کرد و ثانیا شیطان هم به این زودی دست بردار نیست.

چگونه با جریان کربال پیوند بخوریم؟

 زاینده رود

عکس روز

دوخط کتاب

می خواهــم بــروم بیرون 
و دیگــر بــه هیــچ کجــا 
برنگــردم. مثل این اســت 
کــه وجود دیگــری در من 
باشــد. شــروع می کنم به 
زوزه کشیدن، خود را روی 
زمیــن می انــدازم، ســرم 
را بــه این طــرف و آنطرف 

می کوبم تا بیرون برود.

»زندگی پیش رو«
رومن گاری

از درونــت نمی توانی 
فرار کنی

 بدترین چیزها همیشه در 
درون آدم اتفــاق می افتد. 
اگر اتفــاق در بیرون بیفتد 
مثــل وقتــی کــه اردنگی 
می خوریــم، می شــود زد 
به چــاک. امــا از درون غیر 
ممکــن اســت. وقتــی به 
ایــن حالت دچار می شــوم 

ماموران امنیتی الجزایر اعضای یک باند را که در زمینه نبش قبور اموات برای 
سرقت استخوان های مردگان فعالیت داشتند، بازداشت و آنان را تحویل دستگاه 
قضایی دادند. بر اساس گزارش رسانه های داخلی الجزایر، اعضای این باند ۹ نفره 
از استان های مختلف این کشور بودند. ماموران امنیتی الجزایر از اعضای این باند 
ابزارهای مورد استفاده برای طلسم و جادوگری کشف و ضبط کردند. این اولین 
بار نیست که از قبور اموات برای فعالیت جادوگری در الجزایر استفاده می شود، 
به طوری که اخیرا این پدیده به دالیل مختلف از جمله نبود عوامل بازدارنده 

دینی، سطح اجتماعی و فرهنگی الجزایری ها گسترش یافته است.

نبش قبر اموات برای سرقت استخوان های مردگان!

 یک مرد انگلیسی از شرکت تاکسیرانی فلکستون شکایت کرد. این شکایت نه به 
خاطر برخورد راننده بود، نه به خاطر مشکالت مشابه بلکه همه چیز به آب شدن 
بستنی هایی که این مرد خریداری کرده بود مربوط می شد. این مرد شکایتی 
جدی مطرح کرده و خواهان دریافت جبران خسارت از شرکت تاکسیرانی است 
زیرا بستنی او ذوب شده است. ملوین لی که در فلکستون کنت زندگی می کند، 
می گوید هفته گذشته، ساعت ها منتظر تاکسی بوده است آن هم در شرایطی 
که دمای هوا رکورد گرما را شکسته بود. این مرد 40 ساله می گوید تاکسی آنقدر 

دیر رسید که بستنی او ذوب شد.

شکایت از تاکسیرانی به خاطر آب شدن بستنی!

محرم از نگاه سفرنامه نویسان خارجی )2(
ژان باتیست تاورنیه فرانسوی در اواســط دوره صفوی از حال و هوا و حواشی عاشورا نوشته است: »هشــت یا ده روز قبل از آن روز 
مخصوص » عاشورا « متعصب ترین شیعیان تمام صورت و بدن خود را سیاه می کنند، برهنه می شوند و تنها عورت خود را می پوشانند. 
آن ها سنگ بزرگی در هر دست خود دارند و در کوچه و گذرگاه گردش کرده آن ســنگ ها را به یکدیگر می زنند. انواع تشنجات در 
صورت و بدن  شان ایجاد می شود و مدام فریاد می کنند: »حسن حسین، حسین حسین«. آن ها به قدری این حرکت را تکرار می کنند 

که دهان شان کف می کند و تا غروب مشغول این کار هستند.
برخی افراد مومن آنها را شب به خانه های خود می برند و خوراک شایانی به ایشــان می دهند. در این روزها همین که آفتاب غروب 
کرد، در اغلب گذرها و میدان ها منبرهایی نصب می شود و واعظان مشــغول موعظه می شوند تا مردم برای آن روز مخصوص حاضر 
شوند. در پای این منبرها همه، از زن و مرد و بزرگ و کوچک، جمع می شوند. در تمام ســال برای زن ها موقعی بهتر از این چند روز 

پیدا نمی شود که با عشاق خود وعده گاهی برای مالقات داشته باشند«. 
ادوارد پوالک اتریشی بین ســال های ۱۲۳0 تا ۱۲۳۹ در ایران بود. پوالک درباره ایام محرم می نویسد: »ایام عاشورا )ده روز اول ماه 
محرم( را می توان جزو روزهای رســمی به حساب آورد. در این روزها، مراسم تعزیه و تعزیه-شــبیه به یاد شهادت آل علی در کربال 
برپا می شود. عزای عمومی و سراسری در مملکت برقرار است. همه لباس سیاه برتن می کنند، دسته ها در شهرها به راه می افتند و با 

آهنگ های غم انگیز -که ترجیع آن »آی حسین، آی حسین« است-  بر رنج های این سلطان شهیدان اشک می ریزند.
وقتی ترجیع خوانده می شود، کودکان از جا می جهند و دو حلقه چوبی را به صورت موزون بر یکدیگر می زنند. بزرگ ترها هم، با آنکه 
سینه شان کبود شده، با کف دست بر سینه می کوبند به طوری که صدای آن تا فاصله ای دور به گوش می رسد. بعضی ها که از کابل و 
کشمیر به تهران آمده اند، حتی زنجیر به سینه می زنند. یکنواختی آهنگ، صدای گنگ ضربات کف دست به سینه و برخورد حلقه های 

چوبی و جرنگ جرنگ زنجیرها تا مدت ها پس از نیمه شب در خیابان ها به نحوی غم انگیز طنین افکن می شود«.

دریچه

ســاخت مجســمه چوبی ترامپ در کنار مجســمه چوبی همسرش در 
اسلوونی، واکنش های طنز زیادی را در شــبکه های اجتماعی به همراه 
داشــته اســت. پیش تر نیز از یک مجســمه عجیب از »مالنیا ترامپ«ـ  
همسر دونالد ترامپـ  در شهر زادگاهش »سونیتسا« واقع در »اسلوونی« 
رونمایی شده بود. هر دو مجسمه ســاخته شده از ریس جمهور آمریکا و 
همسرش از چوب ساخته شده اســت و هر دو نیز کمترین شباهت را به 

این دو شخصیت دارند.

ساخت مجسمه چوبی ترامپ در زادگاه مالنیا!

فروش قابل توجه یک کتاب دفاع مقدس 
در جشنواره ملل آمریکا

افشین شحنه تبار، مدیر انتشارات شمع و مه، از حضور این انتشارات 
در جشنواره ملل برای سومین بار خبر داد و گفت: انتشارات شمع 
و مه امسال برای ســومین بار بود که در این جشنواره حضور پیدا 
می کرد؛ به همین دلیل استقبال و فروش نسبت به دو سال گذشته 
از آثار انتشارات شمع و مه بهتر بود. وی ادامه داد: انتشارات شمع 
و مه امسال نیز به همت کارولین کراسکری، ایران شناس و مترجم 
آمریکایی که ترجمه بسیاری از آثار انتشارات شمع و مه را بر عهده 
داشته است،  در این جشنواره که در ایالت میسوری آمریکا برگزار 
می شود،  حضور پیدا کرده است. شحنه تبار تصریح کرد:  جشنواره 
ملل آمریکا هر ساله در ایالت های مختلف آمریکا برگزار می شود، ما 
در این دوره نیز به معرفی مستقیم آثار ترجمه شده ایران پرداختیم. 
کتاب های هوشــنگ مرادی کرمانی و ترجمه انگلیسی »من قاتل 
پسرتان هستم« احمد دهقان جزو پرفروش های ما در این جشنواره 
بود. جشنواره ملل آمریکا هر ساله در ایالت های مختلف آمریکا برگزار 
می شود و اهالی فرهنگ و هنر کشورهای مختلف داشته های خود 
را در معرض نمایش و فروش می گذارند. کارولین کراسکری تاکنون 
آثار متعددی را ترجمه و توســط انتشارات شمع و مه به بازارهای 

جهانی معرفی کرده است.

در متن عزاداری بمانید
»در متن عزاداری بمانید« عنوان یادداشــتی اســت که روزنامه 
جوان به انتشــار آن پرداخته اســت. در این یادداشت می خوانید: 
شیوه برپایی دســتگاه عزاداری امام حسین )ع( در سال های اخیر 
تغییرات و تفاوت های زیادی داشته که همگی شکلی و صوری است 
و نه معرفتی و این تغییرات گاهی هیچ تناسبی با فرهنگ حماسه 
حسینی ندارد. روی سخن این نوشته با عزاداران است.۱-در متن 
عزاداری قرار بگیرید. عزاداری سیدالشهدا سیاست بازی نیست که به 
حاشیه نیاز داشته باشد. اگر دسته جات عزاداری خلوت باشد و افراد 
حاضر در حاشیه آن با عناوینی مثل برگزارکننده و متولی و رییس و 
حاجی و حاج آقا و دیگران فراوان باشند، یعنی شما به همان عناوین 
نیاز دارید نه به عنوان »عزادار امام حسین)ع(«.۲- اگر هیئت تازه 
تاسیس شما چند نفری بیشتر نیســتند، هیئت خود را در هیئت 
همسایه ادغام و زیر نام آنها عزاداری کنید. این به فروتنی و به فهم 
درست دین نزدیک تر است. در یک کوچه شش متری، سه هیئت 
جداگانه با شمار اندک حاضران، یعنی یکی از اصلی ترین پیام های 
عاشورا بر زمین مانده است.۳- اگر نظریه جدیدی درباره قیام عاشورا 
دارید، اول از همه آن را در تلویزیون و منبر و مداحی به رخ نکشید. 
نظریه خود را ببرید در خفا با صاحب نظران در میان بگذارید. شاید 

نظر شما برگشت و به خطاهای نظریه خود پی بردید.

مداحان هنگام نماز، اذان بگویند!
 قائم مقام ستاد اقامه نماز، نماز را انگیزه اصلی قیام حسینی بر 
شمرد و گفت: در زیارت های مختلفی که درباره امام حسین 
)ع( از امامان )ع( وارد شده، این تعبیر فراوان دیده می شود که 
گواهی می دهم  تو نماز را برپا داشــتی و زکات دادی و امر به 
معروف و نهی از منکر کردی. محمود مظفر ابراز داشت: برای 
اقامه نماز ظهر عاشورا »ســعید بن عبدا...« یکی از یاران امام 
)ع( بیش از ۳0 تیر به بدنش اصابت کــرد و برخی از اصحاب 
امام هم صدمه دیدند و جان خودشــان را برای اقامه نماز به 
خطر انداختند. بنابراین اقامه نماز یکی از پیام های عاشوراست 
که متولیان مجالس حسینی باید در نظر داشته باشند و برای 
جامعه هدف شان بیان کنند که نماز عامل رشددهنده جامعه 
است. وی ادامه داد: در جلساتی که با مبلغان خواهر و برادر و 
همچنین متولیان هیئت ها،  تکیه ها و مسئوالن مسجد داشتیم 
بر این محور تاکید داشتیم که این مجالس فقط به سینه زنی، 
مجلس روضه خوانی و نذری دادن محدود نشود، بلکه به اقامه 
نماز هم توجه ویژه داشــته باشــند. چنانچه مجلس روضه یا 
سخنرانی به زمان نماز رسید، آن سخنران یا مداح سخن خود 
را قطع کرده و با گفتن اذان مردم را به خواندن نماز اول وقت 

ترغیب کنند.

دیدگاهخبر کیوسک

آیین طشت 
گذاری 

 آذری های
 مقیم کیش

 در آســتانه آغاز ماه 
محــرم الحــرام آیین 
عزاداری مــاه محرم با 
طشت گذاری آذری های 
مقیم کیش آغاز می شود 
و عزاداران حسینی به 
یاد شهیدان تشنه لب 

کربال عزاداری می کنند.

اینستاگردی

مردان کوچک زندگی 
سودابه حسنی دخت

آلبوم روزگار دو پژمان دنیای هنر!

ســودابه حســنی دخت با انتشار این 
عکس نوشــت: مردان کوچک زندگی 
مــن. خدایا از گزنــد افــراد کینه جو 
محفوظ شان دار و در سایه سار الطافت 

نگه دارشان.

پژمان بازغی با انتشار این عکس نوشت: دوســت عزیزم، رفیق قدیمی تولدت مبارک، 
آلبوم روزگار رو که تو ذهنم ورق می زدم، یادخاطرات زیادی ازخودمون  افتادم ودیدم 
چقدرعمرزود می گذره وما هنوز درگیر چی هاییم! رفقات، دوستی، برادری و این آخریا 
همکاری باهات لذت بخش بود، خوشحالم که درکنارخانواده ات هستی ، تولدت مبارک 

وهمیشه پرتالش وپردرخشش باشی، مثل همیشه

 کمند امیرســلیمانی با انتشار این 
عکس نوشــت: مرد زندگی من، کی 
انقدر بزرگ شــدی؟ بــه عکس که 
نگاه می کنم ضربــان قلبم باال میره 
نمی دونم از گــذر ســریع زمانه یا 
از اینکه من پســری بــه این بزرگی 
دارم که در عشقش غرق میشم و از 
دیدنش لذت می برم. از خدا میخوام 
همه فرشته هاشــو مامور مراقبت از 
بچه هامون بکنه و امیدوارم که ما هم 
از موفقیت بچه هامون سرمون رو باال 

بگیریم و بهشون افتخار کنیم.

دلنوشته کمند امیرسلیمانی برای مرد زندگی اش
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