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 روی ریل نرسیدن!
درحالیکهکشمکشهادرموردپروژهقطارسریعالسیراصفهان-تهرانادامهداردکارشناسانبهصرفهنبودنراهاندازیاینخطریلیرامطرحکردهاند؛

درآیینتکریمومعارفهمدیرکلاوقافوامورخیریهاستانمطرحشد؛

 رتبه برتر اصفهان در بحث عمران موقوفات
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 اجرای تعزیه
 بدون مجوز ممنوع!

معاونهنریوسینماییادارهکلفرهنگ
وارشاداسالمیاستانخبرداد:

7

 تقدیر سپاهانی ها
 از »آذری«

درخشش شرکت توزیع 
برق اصفهان در جشنواره 

شهید رجایی
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دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران:

اصفهان، پرچمدار دیپلماسی آب در آسیای مرکزی شود
دبیر کل کمیسیون ملی یونســکو در ایران در جلسه کمیته فنی و اجرای اولین 
دوره مسابقات مهارت های فنی و تخصصی شرکت های آب و فاضالب کشور که در 
اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: در سال های اخیر با توجه به محدودیت دسترسی به منابع حیاتی 
آب در دنیا، دیپلماســی آب از اهمیت بســزایی برخوردار بوده و در این زمینه اصفهان می تواند 
پرچمدار دیپلماســی آب در میان کشورهای آســیای مرکزی مانند ازبکســتان، تاجیکستان، 

صفحه   8ترکمنستان، افغانستان و ...

دردیداربامدیرانصداوسیمای
مرکزاصفهانمطرحشد؛

تاکید استاندار بر اقتدار و 
اعتبار نظام در رسانه استانی

اســتاندار در دیــدار با مدیــران صداو 
ســیمای مرکز اصفهان بر توجه هر چه 
بیشتر رسانه اســتانی بر عزت، اقتدار و 
اعتبار نظام تاکید کــرد. عباس رضایی 
در این نشست دو ساعته از تالش های بی 
وقفه رسانه استانی در بخش های مختلف 
قدردانی کرد و گفت: باید این تالش ها به 
باال بردن اعتماد مردم به رسانه و افزایش 
نگاه های مخاطبان منجر شــود. وی به 
لزوم توجه مدیران رســانه برای ترویج 
هرچه مطلوب تر فرهنگ، ادب و احترام 
و اخالق مداری در جامعــه تاکید کرد و 
گفت: با توجه به جایگاه مردم اصفهان و 
پیشینه فرهنگی این کالن شهر نیاز است 
در این حوزه بیش از پیش تالش شــود. 
استاندار بر لزوم برنامه ریزی جدی برای 
برنامه های نشاط آور به منظور باالبردن 
روحیه نشاط و سرگرمی مردم تاکید کرد 
و افزود: در این شرایط که دشمن با همه 
قدرت به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در 
بین مردم و مسئوالن است رسانه باید با 
انعکاس برنامه های نشاط آور امید را بین 
مردم ترویج دهد. وی گفــت: باز بودن 
رودخانه زاینده رود و رونق کشاورزی در 
شرق اصفهان یکی از موضوعاتی است که 
می توان برای ایجاد فضای امید افزایی در 
بین مردم به آن بیــش از پیش پرداخته 
شــود. رضایی، انعکاس رسانه ای تالش 
مسئوالن احرایی اســتان برای کاهش 
مشــکالت تولید کننــدگان را از دیگر 
مطالبات از رسانه اســتانی عنوان کرد و 
گفت: در حال حاضــر به صورت هفتگی 
نشســت هایی با واحدهــای صنعتی که 
دچار مشکالت هستند برگزار می شود که 
باید انعکاس تالش مدیران برای کاهش 
مشــکالت این واحدها بــه نحو مطلوب 
انجام شود. تغییر زمان پخش برنامه های 
مخاطب محور، انعکاس هر چه بهتر اخبار 
و رویدادهای سفرهای مسئوالن اجرایی 
به شهرســتان ها، توجه بیشتر به پخش 
سفرهای مســئوالن کشورهای خارجی 
به اصفهان و لزوم برنامه سازی تخصصی 
برای کودکان و نوجوانان از دیگر مواردی 
بود که اســتاندار در این نشســت بیان 
کــرد. مدیــر کل صداوســیمای مرکز 
اصفهان هم در این نشســت از افزایش 
۸ درصدی مخاطبان ســیمای اصفهان 
در ســال جاری نســبت به گذشته خبر 
داد و گفت: هدف مدیران رسانه استانی 
این بوده که چتر شــبکه اســتانی برای 
همه مردم گشوده شــود. عبدالحسینی 
افزایش برنامه ســازی بــرای جذب هر 
چه بیشــتر نگاه مخاطبان به ســیمای 
اصفهان را از رویکردهای مهم برشــمرد 
و افزود: تعامل با دســتگاه های اجرایی 
اســتان و ارتباط منطقی با فرهیختگان، 
نخبگان و ورزشــکاران باعث شــده این 
برنامه ها با محتوای ارزشــمندی تهیه و 
پخش شــود. وی ســفر به شهرستان ها 
و تعامل با مســئوالن اجرایــی، انعکاس 
فعالیت های واحدهای تولیدی کوچک و 
متوسط را از برنامه ها برشمرد که باعث 
شده ضریب نفوذ شــبکه استانی در بین 
مردم افزایش یابد. در این نشســت هر 
یک از مدیران رسانه استانی ضمن بیان 
گزارشــی از عملکرد خود در حوزه های 
ســیما، خبــر، رادیو، فضــای مجازی و 
فنی به بیــان مشــکالت و دغدغه های 
موجود پرداختند. مشــکالت مربوط به 
زیرساخت های فنی و فرستنده ها، لزوم 
پاسخگویی هر چه بیشــتر مسئوالن به 
مشکالت مردم، باال رفتن روحیه انتقاد 
پذیری بین مســئوالن، توجه هر تولید 
محتوا در فضای مجــازی از موضوعاتی 

بود که مطرح شد.

خبر

همایــش ماهیانه تدوین برنامه های ســازمان 
مالیاتی کشور به میزبانی اصفهان برگزار شد.

رییس ســازمان امــور مالیاتی کشــور در این 
همایش گفت: میزان وصول و دریافت مالیات، 
برنامه ریزی و مدیریت در خصوص مبارزه با فرار 
مالیاتی و بررســی عملکرد پنج ماهه اداره های 
کل زیر مجموعه این سازمان از مباحث مطرح 
شــده در این همایش دو روزه است. امیدعلی 
پارسا افزود: طی چند سال گذشته فرار مالیاتی 
در کشــور با روند نزولی همراه بوده و در صدد 
هســتیم این روند با اقداماتی از جمله استفاده 
از کارتخوان برای پرداخــت حق الزحمه وکال 
و پزشکان با شدت بیشتری پیگیری شود. وی 
همچنین در خصوص اعتراض به تخصیص کم 
درآمدهای مالیاتی به استانی مانند اصفهان که 

در زمینه پرداخت مالیات از مراکز برتر کشــور 
اســت، گفت: دولت باید ابتدا حقوق کارمندان 
را از این طریق تامین کند و ســپس بر اساس 
اولویت ها به اســتان تخصیص داده می شود و 
به طور مثال مجموع اعتباراتی که برای استان 
اصفهان در نظر گرفته شــده با میزان مالیات 
دریافت شده رابطه دارد. طی سه ماهه ابتدای 
امسال بیش از هزار و 140 میلیارد تومان مالیات 
در استان اصفهان پرداخت شــده بود که این 
میزان در مقایســه با مدت مشابه پارسال بیش 
از 20 برابر افزایش داشــته اســت. در استان 
اصفهان 9 هزار و 160 واحد صنعتی و تولیدی 
فعالیت می کنند که پنــج هزار و 700 واحد در 
شــهرک های صنعتی با 120 هزار نیروی کار 

مستقر است.

باحضوررییسسازمانامورمالیاتیکشورصورتگرفت؛

برگزاری همایش سراسری مدیران امور مالیاتی 
کشور در اصفهان
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دو وزیر تازه کار بــا رای مجلس راهی هیئت دولت 
شــدند. روحانی که این روزها زیر تیــغ انتقادات 
به دلیل احتمال شــروع مذاکرات بــا آمریکا قرار 
دارد به بهانــه دفاع از وزرای پیشــنهادی خود در 
مجلس حاضر شد و به ابهامات و انتقادات پاسخ داد. 
رییس جمهور در جریان بررسی صالحیت وزرای 
پیشنهادی به مدت نیم ساعت فرصت دفاع از وزرای 
خود را داشت که در این فرصت شرایط امروز کشور 
را نیز به عنوان شــرایطی پیچیده که نیاز به نقش 
آفرینی سه قوه و سایر ارکان کشور دارد، تشریح و 
تاکید کرد: استراتژی ما بر دو پایه مقاومت داخلی 
و دیپلماسی فعال مبتنی بود؛ زیرا بدون مقاومت و 

دیپلماسی مسیر ما دشوار خواهد شد.
 روحانی با بیان اینکه آمریکا به این نتیجه رسیده 
که با فشــار حداکثری نمی تواند ملــت ایران را به 
زانو درآورد، اظهار کرد: آن همه پیغام و پســغام با 
واسطه در سراســر جهان که مشاهده می کنید به 
خاطر همین یأسی است که بر نقشه و افکار دشمن 
مستولی شــده اســت. آنها می دانند این راه پاسخ 
نمی دهد و جنگ تحمیلی اقتصادی هم مانند جنگ 
تحمیلی نظامی 30 سال قبل، نتیجه نخواهد داد. 

وی تاکید کــرد: ما هیچ گاه دروازه دیپلماســی را 
نخواهیم بست. معتقد نیستیم که یا باید از مقاومت 
یا از دیپلماســی اســتفاده کنیم، این دو را مکمل 
همدیگر می دانیــم. رییس جمهور یادآور شــد: 
آخرین نکته ای کــه در این بخــش صحبت هایم 
می خواهم بگویم این اســت که گاهی ممکن است 
از تعبیرها سوء برداشت شــود. ما هیچ تصمیمی 
برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداشــته و نداریم. 
 با وجود پیشنهادات در این سال ها پاسخ ما منفی

 بوده است. وی در همین راستا افزود: بحث دوجانبه 
با آمریکا به طور اصولی مطرح نیســت. اما گفتیم 
همان طور که آمریکا در 1+5 با ما بر ســر مســائل 
هسته ای حرف می زد اگر همه تحریم ها را بردارد، 
حاال یا برگردد به برجام یا نه، باز هم امکان دارد در 
جلسات 1+5 حضور داشته باشد. این مشروط است 
که همه تحریم ها را بردارد. وقتی می گوییم مذاکره 

یعنی همه تحریم ها برداشته شود.
وزیر آمــوزش و پــرورش چگونه راهی 

وزارتخانه خود شد؟
حاجی میرزایی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 

اگر چه از سوی روحانی فردی با خلق و خوی خوب 
و اخالق و ادب معرفی شــد که همواره برنامه های 
دولت را به خوبی و با نظم و حوصله و دقت انجام داده 
است؛ اما مخالفان معتقدند بودند فردی باید وزیر 
آموزش و پرورش شود که شخصیت ملی و جذاب 
داشته باشد. برخی از منتقدان از جمله نادر قاضی 
زاده این انتخاب را دم دستی دانست و تصریح کرد:» 
فقط نباید از بین اعضای دفتر رییس جمهور وزیر به 
مجلس معرفی شود. انتخاب آقای حاجی میرزایی 
دم دستی است و ایشان ۲0 ســال است که از بدنه 

آموزش و پرورش دور هستند«. 
همچنین نایــب رییــس کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اســالمی گفت که »در 
برنامه های وزیر پیشــنهادی آمــوزش و پرورش 
موضوعــی دربــاره چگونگــی رفــع دغدغه های 
فرهنگیان نیامده است، لذا با توجه به این که آقای 
حاجی میرزایی دو دهه از آمــوزش و پرورش دور 
بوده گزینه مناسبی برای سکان داری این وزارتخانه 

مهم نیست«. 

موافقان اما برنامه هایی مانند حذف تنوع مدارس، 
عــزم جدی بــرای اجرای ســند تحــول بنیادی 
پرهیز از سیاســت زدگی در آمــوزش و پرورش و 
 تصمیم برای شایسته ســاالری را از نقاط قوت وی 

دانستند. 
حاجی میرزایی با ۲00 رای موافق، ۴۸ رای مخالف 
و ۷ رای ممتنع از ۲55 نماینده حاضر به عنوان وزیر 

آموزش و پرورش انتخاب شد.
اولین وزیر گردشگری از فیلتر مجلس به 

سالمت گذشت
علی اصغر مونســان هم بــه عنــوان دومین وزیر 
پیشــنهادی روحانی دیروز در صحن علی مجلس 
مهر تایید گرفت. روحانی، مونسان را فردی فعال، 
بانشاط، پرکار و خوش فکر دانســت که از بهترین 
دانشــگاه های کشــور فارغ التحصیل شــده است 
 و می تواند مســئولیت این وزارتخانــه را به دوش
 بکشــد. مخالفان اما گفتند مونسان و عملکردش 
اصلی ترین دلیل تشکیل شدن این وزارتخانه برای 
خارج کردن گردشگری از نظارت های دولتی است. 

موافقان اما معتقد بودند مونسان مدیری دلسوز در 
عرصه گردشگری است. افزایش درآمدهای ارزی در 
سال 9۷ از راه گردشگری از جمله نکات درخشان 
کارنامه مونســان برشمرده شد. ســالک، نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی ضمن 
دفاع از عملکرد دوساله مونسان در سازمان میراث 
فرهنگی تاکید کرد: برنامه های مونسان 5۶ درصد با 
بیانات مقام معظم رهبری و اسناد باالدستی تطبیق 

داشته است. 
یک عضو والیی مجلس شورای اسالمی در موافقت 
با وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی گفت: علی اصغر 
مونسان به رعایت شئونات و محدودیت های اسالمی 
در مکان های میراث فرهنگی و گردشــگری تاکید 

دارد. 
در نهایت نمایندگان با تصــدی وی به عنوان وزیر 
میراث فرهنگی و گردشــگری موافقــت کردند و 
مونسان با 1۶3 رای موافق، ۸۷ رای مخالف و 5 رای 
ممتنع از ۲55 نماینده حاضر به عنوان وزیر میراث 

فرهنگی و گردشگری انتخاب شد.

اولتیماتوم جانسون به مخالفان
نخست وزیر انگلیس با انتشار اولتیماتوم نهایی خود 
درباره برگزیت به نمایندگان مخالف پارلمان هشدار 
داد اگر مجلس عوام همچنــان بخواهد از برگزیت 
بدون توافق ممانعت به عمل آورد خواستار برگزاری 
انتخابات زودهنگام طی ماه آینده خواهد شد. انتظار 
می رود قانون گذاران انگلیسی برنامه ای را که می تواند 
کنترل دستور کار پارلمان را در دست قانون گذاران 
مخالف استراتژی برگزیت بوریس جانسون، نخست 

وزیر این کشور قرار دهد، به رای بگذارند. 
در صورت تصویب این طرح، قانون گذاران ســپس 
به دنبال تصویب الیحه ای خواهند بود که جانسون 
را به درخواســت تمدید مهلتی دیگر برای برگزیت 
وامی دارد. جانسون در نشســت اضطراری کابینه 
به نمایندگان محافظه کار و ســپس در ســخنان 
 تلویزیونــی خود گفــت که تحت هیچ شــرایطی
  برنامــه خــروج از اتحادیــه اروپــا در 31 اکتبر 

تغییر نمی کند.

 توافق با طالبان
 آماده تایید ترامپ است

زلمای خلیلــزاد، نماینده آمریــکا در امور صلح 
افغانســتان که بعــد از آخریــن دور مذاکره با 
طالبان در قطر بــه کابل رفتــه، در مصاحبه با 
شبکه تلویزیونی طلوع نیوز گفته است که هیئت 
آمریکایی بــا طالبان در اصول بــه توافق نهایی 
رسیده اند ولی این توافق نامه برای اجرایی شدن 
باید از ســوی دونالد ترامــپ، رییس جمهوری 

آمریکا، تایید شود.
 خلیلزاد به رهبران حکومــت وحدت ملی گفته 
است شــمار نیروهای آمریکایی که در این مدت 
از این پنچ پایگاه، افغانستان را ترک خواهند کرد 
5۴00 سرباز خواهد بود. درباره این که آیا رهبران 
حکومت وحدت ملی از این توافق نامه اســتقبال 
کرده اند یا نه خلیلزاد گفت که نمی تواند در این 

مورد ابراز نظر کند.

حزب حاکم ترکیه به دنبال 
اخراج داوود اوغلو است

به گفته یک مقام ارشد دولت ترکیه، حزب حاکم 
عدالت و توسعه این کشور قصد دارد تا نخست وزیر 
اســبق ترکیه و ســه تن از قانون گذاران دیگر را 
کنار بگذارد؛ در همین حال، شــایعاتی مبنی بر 
تشکیل یک حزب جدا توسط اعضای این حزب 

مطرح است.
 یکی از مقامات دولتی که نخواسته نامش فاش 
شــود، به رویترز گفت کمیتــه اجرایی مرکزی 
حزب عدالت و توسعه، خواســتار کنار گذاشتن 
داووداوغلو، آیهان ســفر اوســتون، ســلجوک 
 اوزداغ و عبدا... باشــچی از این حزب شده است. 
 انتظــار می رود شــورای انضباطــی این حزب،
  طــی روزهای آینــده تصمیــم مذکــور را به 
 اجرا بگذارد. پس از شکســت حــزب عدالت و
  توســعه در انتخابــات محلــی اســتانبول که 
در مــاه ژوئن برگــزار شــد و از بــزرگ ترین 
ناکامی هــای دوران اردوغان به شــمار می رود، 
شایعاتی مبنی بر اینکه اعضای معاند این حزب 
 به دنبال تشکیل یک حزب رقیب هستند، مطرح

 شده بود.

چراغ سبز مجلس به دولت

مکاتبات مجلس از مهر ماه 
الکترونیکی می شود

مکاتبات مجلس از ابتدای مهر ماه ســال جاری 
الکترونیکی می شود و به این وسیله کاغذ به طور 
کل از مکاتبات در قوه مقننه حذف خواهد شــد. 
ابوالفضــل ابوترابی، نماینده مــردم نجف آباد در 
تشــریح جزییات این خبر، گفت: بر اســاس این 
طرح که از مهر ماه به صورت دائم اجرایی می شود، 
طرح، لوایح و دیگر مکاتبات از جمله گزارشات و 
نامه ها و امثال آن که برای چاپ آنها حجم زیادی 
کاغذ الزم است دیگر چاپ نخواهد شد و به صورت 
الکترونیکــی در اختیار نماینــدگان قرار خواهد 
گرفت. وی افزود: همچنین در این طرح مردم نیز 
نامه های خود را از طریق فضای مجازی و به صورت 
الکترونیکی به نمایندگان ارسال می کنند و دیگر 
نیازی به نوشــتن نامه به صورت سنتی آن وجود 

ندارد و این کار به این شکل انجام نخواهد شد.

کلیات طرح استفساریه تامین 
قیر به تصویب رسید

کلیات طرح اصالح بنــد )ه( تبصره یک قانون 
بودجه ســال 9۸ کل کشــور تصویب شــد. 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست 
علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی کلیات 
طرح اصالح بند )ه( تبصــره یک قانون بودجه 
سال 9۸ کل کشور را بررســی کردند. وکالی 
ملت نهایتا با 1۸5 رای موافق، ۲ رای مخالف و 
۷ رای ممتنع از مجموع ۲3۸ نماینده حاضر در 
جلسه با کلیات این طرح که مربوط به سهمیه 
قیر شهرستان ها و روستاهاست، موافقت کردند.

ابالغ آیین نامه تعلیق 
محرومیت بنگاه های اقتصادی

معاون اول رییس جمهور، آیین نامه اجرایی تبصره 
)1( ماده )5( مکرر قانون صدور چک با موضوع 
تعلیق محرومیت بنگاه های اقتصادی از خدمات 
بانکی را برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابالغ 
کرد. هیئت وزیران در جلسه ۶ شهریور 139۸ 
به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک 
مرکزی و به استناد قانون صدور چک، آیین نامه 
اجرایی »تعلیق محرومیت بنگاه های اقتصادی 
از خدمات بانکی با نظر شــورای تامین استان« 
را با لحاظ میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد 
افراد شــاغل در آن تصویب کرد. مطابق قانون 
صدور چک، بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند 
از افتتاح هرگونه حســاب و صدور کارت بانکی 
جدید، اعطای تسهیالت بانکی ریالی و یا ارزی، 
صدور ضمانت نامه بانکی ریالی و یا ارزی، گشایش 
اعتبار اسنادی ریالی و یا ارزی به صاحبان حساب 
و بنگاه های اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی 

رفع سوء اثر نشده، خودداری کنند. 

همکاری هلند با اسراییل در 
حمله به تاسیسات هسته ای ایران

یاهو نیوز فاش کرد که چهار کشور فرانسه، آلمان، 
هلند و انگلیس برای حمله ویروس استاکس نت 
به تاسیسات هسته ای ایران با اسراییل همکاری 
کردند. براســاس گزارش ها، شخصی که چنین 
بدافزاری را به تاسیســات هسته ای ایران انتقال 
داد جاسوســی بود که از سوی ســازمان سیا و 
موساد اســتخدام شــده بود. بنا به ادعای چهار 
منبع اطالعاتی، یک مهندس ایرانی اســتخدام 
 )AIVD( شده از سوی ســازمان اطالعات هلند
به دولوپرهای آمریکایی اطالعات داده تا کدهای 
هدف مورد نظر را به سیستم های سایت نطنز از 
طریق یک فلش USB منتقل کنند. در ســال 
۲00۴ از هلندی ها خواسته شد که به موساد و 
سیا برای ورود به تاسیسات کمک کنند. سه سال 
زمان برد تا یک مهندس مکانیک شاغل در نطنز 
این ســالح دیجیتالی را به سیستم های هدف 

منتقل کند.

سرلشکر موسوی
فرمانده کل ارتش:

رییس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای 
اســالمی ضمن انتقاد از طرح مذاکــره با آمریکا، 
گفت: برای شکست مقاومت، غرب گرایان از داخل 
نقشه مذاکره می کشند. حمیدرضا حاجی بابایی با 
انتقاد از اظهارات اخیر رییس جمهور در خصوص 
مذاکره با آمریکا، گفت: دوگانه مقاومت و مذاکره 
همواره در کشــور ما مطرح بوده اســت. به نظر 
می رسد در برابر گفتمان مقاومت که پیروز میدان 
سیاســت خارجی بوده، گفتمان سازش و مذاکره 
مجددا مطرح می شود. وی افزود: امروز همه اذعان 
دارند کــه رویکرد مقاومت توانســت در ماجرای 
پهپاد و کشــتی، عامل پیروزی ملت ایران شود. 
حاجی بابایی تاکید کرد: درست در مرحله ای که 
مقاومت جواب داده است و ما باید گام سوم کاهش 
تعهدات برجامی که شــامل افزایش غنی سازی 
اورانیوم به میــزان ۲0 درصد اســت را برداریم، 
استراتژی سازش و مذاکره مجدد مطرح می شود.

 غرب گرایان
 نقشه مذاکره می کشند

رییس فراکسیون نمایندگان والیی:

کافه سیاست

عکس  روز 

 غارت فروشگاه ها
 در ژوهانسبوگ

مامــوران پلیــس آفریقای جنوبی ســعی در 
جلوگیــری از غارت فروشــگاه های متعلق به 

خارجیان در شهر »ژوهانسبورگ« را دارند.

غرب گرایان  نقشه مذاکره می کشند

پیشنهاد سردبیر:

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه امنیت و آرامش 
بر مرزهای کشور حاکم اســت، گفت: شرایط 
مطلوب، امنیت و آرامش حاکــم بر مرزهای 
کشــور، در ســایه مجاهدت های مخلصانه و 
بی ریــای رزمندگان به دســت آمده اســت. 
سرلشکر موســوی افزود: برخی اقدامات اخیر 
ارتش بــه دالیل خاص امنیتــی و مالحظات 
اطالعاتی منعکس نشد که برای حفظ مصالح 
نظام، ایــن رونــد در برخی اقدامــات مهم و 
محرمانه ادامه خواهد داشت. وی با بیان اینکه 
کارهای بزرگ در گمنامی و بــدون تبلیغات 
ارزشــمندترند و راز محبوبیــت و مقبولیت 
برخی اقدامات نیز در همین خدمت صادقانه 
و خالصانه و به دور از تبلیغات است خاطرنشان 
کرد: همین که مقابل دشــمن ســینه ســپر 
می کنیم و دشمن درد سیلی ما را روی صورت 

خود احساس می کند، برای ما کافی است.

امنیت بر مرزهای ایران 
حاکم است

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه:

عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس گفت: 
فسادستیزی قوه قضاییه خواست همه مردم است 
بنابراین همه باید به دستگاه قضایی در این زمینه 
کمک کنیــم. عباس گودرزی ادامــه داد: رییس 
جمهور بهتر اســت مراقب اظهارات خود باشد که 
اخیرا گفته است با بگیر و ببند نمی توان با مفاسد 
مبارزه کرد. وی افزود: وجه فســاد ســتیزی قوه 
قضاییه خاص همه مردم است بنابراین همه ما باید 
کمک کنیم دستگاه قضایی اقدامات انقالبی خود 
را در این زمینه انجام دهد و این اقدام در راستای 
گام دوم انقالب است و همه باید به دستگاه قضایی 
کمک کنیم. عضو فراکســیون نمایندگان والیی 
مجلس بیان کرد: ســوال بنده این اســت که چرا 
مجلس جلســات روز چهارشــنبه را حذف کرد؟ 
آیا حذف کرد که ما به حوزه هــای انتخابیه برویم 
تا نماینده شــویم؟ االن هم نماینده هستیم، این 

کار درست نبود.

رییس جمهور مراقب 
سخنانش باشد

عضو فراکسیون نمایندگان والیی:

 وزیر امور خارجه ایران درباره وضعیت برجام 
و اینکه آیا این توافق از بین رفته است یا خیر 
گفت: نه، این طور نیست؛چراکه من باور دارم 
برجام یک دستاورد مهم در دیپلماسی بود 
و خیلی زود است که درباره از بین رفتن آن 

صحبت کنیم. 
محمدجواد ظریف، همچنیــن در این باره 
گفت کــه متاســفانه کشــورهای اروپایی 
نتوانسته اند پول شان را در جایی هزینه کنند 
که حرف آن را می زنند. آنها حمایت شــان 
از برجام را اعالم کرده اند؛ اما آماده ریســک 
کردن و ســرمایه گذاری بــرای حفظ یک 
دستاورد مهم دیپلماســی نبودند. ما درباره 
اروپا حــرف می زنیم چون روابــط خوبی با 
روسیه و چین به عنوان شرکای برجام داریم، 
البته آمریکا بر این دو کشور نیز اثر گذاشته 

است. 

اروپا آماده ریسک کردن 
برای برجام نیست

پیشخوان

بین الملل

 دو وزیر با رای باالی نمایندگان راهی هیئت دولت شدند؛
بدهی میلیاردی قالیباف 

روی میز روحانی

مصائب روحانی

گام سوم را محکم بردارید 
بعد با اروپا چانه بزنید

ظریف: امکان بازنگری مفاد 
برجام وجود ندارد

مشخصات ماهواره جاسوسی که از سایت سمنان عکاسی کرده است
ردیاب های ماهواره ای بر این باورند، تصویری که توســط دونالد ترامپ، رییــس جمهور آمریکا در روز 
جمعه توییت شد، از طریق یکی از پیشرفته ترین ماهواره های جاسوسی آمریکا گرفته شده است. بنا به 
 USA گفته مارکو النگبروک، یک ردیاب ماهواره مســتقر در هلند، این تصویر قطعا از ماهواره ای به نام
224 گرفته شده است. این ماهواره توسط دفتر ملی اکتشاف آمریکا در سال ۲011 پرتاب و تقریبا همه 
اطالعات درباره آن سری و طبقه بندی شده است؛ اما النگبروک می گوید بیشتر ناظران با توجه به اندازه 
KH- یکی از ماهواره های شناسایی چند میلیارد دالری از نسل USA 224 و مدار این ماهواره، معتقدند

11 آمریکاست. النگبروک می گوید: این ماهواره اساسا مجهز به یک تلسکوپ بسیار بزرگ است که بی 
شباهت به تلسکوپ فضایی هابل نیست؛ اما به جای نگاه به ستارگان، به سطح زمین نگاه و تصاویر بسیار 

دقیقی را ایجاد می کند. 

چهره ها

علیرضا مال کبیری- شهردار چمگردان

آگهی مزایده و تجدید مزایده 
شهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شورای محترم اســالمی شهر چمگردان در نظر 

دارد نسبت به:
1- اجاره واحدهــای 1 و ۸ و 9 و 10 و 11 و 1۲ و 13 و 1۷ و 1۸ و 19  مجتمع کارگاهی واقع در 

بلوار جانبازان )هر واحد جداگانه( – )تجدید مزایده(
۲- اجاره واحدهــای 5 و ۶ و 10 و 11 و 1۴ مجتمع تجاری واقع در خیابــان آزادی )هر واحد 

جداگانه( – )تجدید مزایده(
3- اجاره محل کیوسک شماره ۲ پارک ساحلی )تجدید مزایده(

۴- اجاره محل پیست دوچرخه سواری باغ بانوان )تجدید مزایده(
5- اجاره محل پارک بادی باغ بانوان )تجدید مزایده(

۶- اجاره کیوسک کفشدوزک واقع در پارک آزادگان )مزایده(

۷- اجاره واحدهای ۲ و 3 و ۲1 مجتمع کارگاهی واقع در بلوار جانبازان )مزایده(
۸- اجاره ترامپولین باغ بانوان )مزایده(

9- اجاره کیوسک امداد خودرو واقع در پارک آزادگان )مزایده(
10- اجاره واحد 1 مجتمع تجاری )مزایده(

تمام موارد فوق بر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری به عنوان قیمت پایه اقدام می گردد.
متقاضیان می توانند حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ 9۸/0۶/۲1 جهت دریافت اسناد و آگاهی از 
شرایط داخلی مزایده  به واحد امور قراردادها مراجعه و تا پایان وقت اداری همان روز پاکت های 

مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.
هزینه چاپ آگهی در روزنامه و کارشناسی، هر یک از موارد فوق به نسبت بعهده برنده مزایده می باشد.

شماره تماس شهرداری: 5۲۲۴0۴۷1 
م الف:580453

نوبت دوم

علیرضا کریمیان
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فروشگاههایپوشاکبرندخارجیدراصفهانتعطیلمیشوند
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

رییس بزرگ ترین شرکت 
نفتی سعودی برکنار شد

دولت سعودی با کنار گذاشــتن »خالد الفالح« 
از ریاست شرکت »آرامکو« مسیر واگذاری این 
شرکت عظیم نفتی به بخش خصوصی را هموار 
کرد. دولت عربستان ســعودی »یاسر الرمیان« 
رییس صندوق ســرمایه گذاری های عمومی را 
به جای »خالد الفالح« به ریاســت شرکت نفتی 
آرامکو برگزید. به نوشته روزنامه الریاض سعودی، 
»خالد الفالح« وزیر انرژی سعودی که اخیراًبخش 
وسیعی از جایگاه و اختیارات خود را از دست داده 
در صفحه توئیتر خود با تبریک به »یاسر الرمیان« 
و آرزوی موفقیت برای وی نوشت که انتخاب او، 
مسیر واگذاری شرکت آرامکو به بخش خصوصی 
را هموار می کند. روز جمعه گذشته بخش صنعت 
و معدن از وزارت انرژی سعودی جدا شد و از این 
رو جایگاه »خالد الفالح« به شدت تنزل پیدا کرد. 
به گفته برخی منابع عربی، »خالد الفالح« وزیر 
»انرژی و صنعت و معدن« سابق و وزیر »انرژی« 
فعلی، مخالف واگذاری شــرکت آرامکو است و 
با کنار رفتن وی از ریاســت این شرکت، مسیر 
پذیره نویسی و عرضه بخشی از سهام این شرکت 

در بازارهای بورس هموار می شود.

تشدید ترس از رکود؛
 طال در جهان گران شد

پس از اجرایی شدن تعرفه های متقابل آمریکا و 
چین علیه یکدیگر، قیمت طال در جهان افزایش 
یافت و هر اونس 1523/86 دالر فروخته شــد. 
آمریکا اجرای تعرفه 15 درصــدی بر انواعی از 
کاالهای چینی از جمله انواع کفش، ساعت های 
هوشمند و تلویزیون های مســطح را آغاز کرد و 
چین نیز تعرفه های جدیدی بر نفت خام آمریکا 
اعمال کرد. هر اونس طال بــا 3/48دالر افزایش 
1523/86دالر فروخته شــد. طــال طی دو روز 
گذشته به 1517/11دالر، کمترین میزان یک 
هفته گذشــته کاهش یافته بود. تشدید جنگ 
تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان، نگرانی ها 
در رکود رشــد اقتصادی جهانی را شدت داده و 
سبب شده است تا طال بیش از 100 دالر در ماه 

آگوست گران شود.

بازار

 آلبوم عکس 

 صادرات غیرنفتی 
به ۱۸ میلیارد دالر رسید

سرپرســت جدید ســازمان توســعه تجارت، 
صــادرات 5 ماهــه غیرنفتی کشــور را 17.8 
میلیارد دالر عنوان کرد و گفــت: با وجود همه 
محدودیت های بیــن المللی، صادرات غیرنفتی 
با قوت در حال انجام است. حمید زادبوم اظهار 
کرد: صادرات غیرنفتی کشور در 5 ماهه ابتدای 
ســال جاری به 17.8 میلیارد دالر رســیده که 
در مقابــل واردات 17.7 میلیارد دالری به ثبت 
رسیده است. سرپرســت جدید سازمان توسعه 
تجارت ادامه داد: چین، عراق، ترکیه، امارات و 
افغانستان 5 کشور هدف صادراتی ایران هستند 
که در تالشیم افزایش حجم و تنوع محصوالت 
صادراتی به 15 کشــور را داشــته باشیم. وی 
تصریح کرد: مشارکت در توانمندسازی و توسعه 
بنگاه های خــود در امر صادرات و گســترش 
قراردادهای تهاتری از جمله دســتور کارهای 
ســازمان توسعه تجارت ایران اســت که بر این 
اساس به دنبال مصوبه ای هســتیم تا مکانیزم 

های تهاتر کاال را به عهده بگیریم.

کاهش قیمت های عجیب 
خودروهای وارداتی

از اول ســال تاکنون نه تنها بــازار خودروهای 
داخلی که بازار خودروهای خارجی نیز کاهش 
قیمت را تجربه کرده اند و با توجه به اینکه قیمت 
خودروهای خارجی خیلی بیشتر از خودروهای 
داخلی اســت به تبع کاهش قیمت در بازار این 
خودروها خیلی بیشــتر از کاهــش قیمت در 
بازار خودروهای داخلی اســت بــه طوری که 
یکی از خودروهای کمپانی خودروســازی بنز 
از اول امســال کاهش 600 میلیونــی را تجربه 

کرده است. 
با تداوم مانــدگاری دالر در کانــال یازده هزار 
تومان و پیش بینی کاهش بیشــتر قیمت ها در 
بازار ارز، بــازار خودرو نیز به تبــع آن با کاهش 
قیمــت مواجه شــده اســت. ایــن کاهش در 
خودروهای میلیاردی بازار بســیار محســوس 
اســت به طوری که قیمت خودروی بنز کالس 
E200 ســال 2016 نزدیک به 600 میلیون از 
اول امسال تاکنون کاهش داشته است. در این 
میان قیمت خودروهای پورشــه ماکان 2018، 
اپتیما GT 2018، کیا ســراتو 2018، ســوناتا 
هیبرید 2018، رنو تلیســمان 2018 و تویوتا 
هایلوکس دنده ای 2016 از اول امسال تاکنون 
به ترتیب 200، 80، 130، 120، 130، 100 و 

85 میلیون تومان کاهش یافته است.

نماینده استان اصفهان در شورای عالی 
استان ها:

مدیران پشت میز نشین جهاد 
کشاورزی به دنبال حاشیه هستند

نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان ها 
گفت: مدیران پشت میز نشین جهادکشاورزی، 
دائم به مسائل حاشیه ای می پردازند. اینکه تغییر 
کاربری بدهند یا نه یا اینکه پنجشــنبه با لودر 
یک خانه کشاورزی را تخریب کنند و کشاورزان 
را دلخون، این درد بزرگی اســت و ما نمی  دانیم 

باید چه کار کنیم. 
حسین میرزاییان با بیان اینکه یکی از مشکالت 
اساســی در حوزه کشــاورزی نبود آب و ایجاد 
مانع برای تغییر کاربری زمین های کشــاورزی 
است، اظهار کرد: وقتی که آب برای کشاورزی 
نیست و زمین در حریم شهر است، چرا کشاورز 
برای تغییر کاربری باید 80 درصد مبلغ قیمت 
کارشناسی زمین را به حساب جهاد کشاورزی 
واریز کنــد؟ بعد از آن مالک باید با شــهرداری 
هم توافق کند، دیگر چیزی برای خود کشاورز 
باقی نمی  ماند. وی تصریح کرد: مدیرکل جهاد 
کشاورزی باید در وزارتخانه داد بزند و بله قربان 
گو نباشــد؛ هرچه بخشــنامه آمد نگوید قانون 
است و باید انجام دهیم. اصفهان، شمال نیست 
که آب برای کشــاورزی فراوان داشــته باشد. 
وقتی زمین قابل استفاده نیست، چرا نباید تغییر 
کاربری داده شــود؟ نماینده استان اصفهان در 
شورای عالی استان ها ادامه داد: یکی از مشکالت 
در استان اصفهان این است که کارهای آن بیش 
از صد درصد قانونی است! به طوری که استانی با 
این ظرفیت و پتانسیل باال در کشور، گاهی دچار 
موانع قانونی می  شــود که جایگزین کار اصلی 
خواهد شــد ، برای مثال در حوزه کشــاورزی، 
 کار اصلی رها شــده و بــه حواشــی پرداخته

 می  شود.

 Bear آلبوم عکس مدل 

 95,000
تومان

 Rz-501-06 آلبوم عکس مدل 

 85,000
تومان

 Beni&Mily آلبوم عکس مدل 

 53,000
تومان

موضوع قطار ســریع الســیر اصفهان به تهران هر 
از چند گاهی با اظهار نظری و بــرآوردی که هیچ 
پشتوانه عملی ندارد در رســانه ها مورد توجه قرار 
می گیــرد؛ قطاری کــه تاکنون چند بــار افتتاح و 
طرح اجرایی آن کلنگ زنی شــده؛ اما حتی بیست 
درصد هم پیشرفت فیزیکی نداشته است. برنامه ای 
که پس از گذشته نزدیک به ده ســال هنوز بر سر 
چگونگی اجرا و ســرعت آن بحث می شود و حتی 
مشخص نیســت آیا صرفه اقتصادی دارد یا صرفا 
یک طرح نمایشی شبیه بزرگراه تهران شمال است؟

بــه تازگی حســینعلی حاجی دلیگانــی، نماینده 
شاهین شــهر مدعی شده که کارشــکنی هایی در 
تخصیص بودجه این پروژه صــورت می گیرد. وی 
با تکذیب توقف این طرح اظهار داشت: وزارت راه و 
شهرسازی در این امر بسیار مصمم است اما درباره 
نوع و روش اجرا، باید تدبیر و تقسیم کار به صورت 
با ثبات در این وزارتخانه انجام و پیگیری شــود تا 
مصوبات و تصمیمات گرفته شده در این حوزه دچار 
نوسان نشود. دلیگانی در ارتباط با حقوق بخش ها 
و شــهرهای اســتان اصفهان در جریان این پروژه 
بیان کرد: حقوقی برای مردم شهرهای دولت آباد و 
دستگرد در این باره که قطار در 4 کیلومتر از طول 
مســیر در هنگام گذر از این دو شــهر از زیر زمین 
حرکت کند و نیز احداث پل زیرگذر و ایستگاه برای 
مردم بخش میمه باید پیش بینی شود. وی با بیان 
اینکه باید جلوی تخلف و کارشــکنی در این پروژه 
گرفته شــود، عنوان کرد: به تازگی فهمیده ایم که 
برخی از افراد در خصــوص تخصیص بودجه برای 
این موضوع کارشکنی می کنند؛ اما نباید اجازه این 
تخلف داده شــود. این نماینده مجلس پیش از این 
مدعی شــده بود که اصوال اراده ای برای راه اندازی 

این پروژه از سوی راه و شهرسازی وجود ندارد.
قطار ســریع الســیر از منفعت ملی تا 

دستاورد استانی
در حالی که نمایندگان اصفهان تالش می کنند این 
طرح را یک پروژه استانی و به نوعی از دستاوردهای 
تالش خود جا بزنند؛ اما از ابتــدا حداقل در دولت 
روحانی این پروژه ملی نامیده شــده است. به نظر 
می رسد بخشــی از تعلل ها در عملیاتی کردن این 
طرح هم همین مســئله ملی یا اســتانی بودن آن 
است. اینکه برخی از کارشناسان حوزه حمل و نقل 

معتقدند هزینه هنگفت اجرایی این قطار به میزان 
حمل و نقل و ســرمایه ای که بــرای آن اختصاص 
می یابد اصوال به صرفه نیســت. از سوی دیگر نبود 
زیر ســاخت های کافی و ظرفیت مسافر پذیری در 
ایســتگاه های راه آهن اصفهان تهران عمال موجب 
اتالف وقتی می شــود که بــرای آن صدها میلیارد 
هزینه شــده اســت. در واقع زمانی که مسافران با 
ســرعت 300 کیلومتر بــه اصفهان برســند برای 
رسیدن به مرکز شــهر با کمبود تاکســی، مترو و 
ترافیک ســنگین خیابان ها روبه رو شوند که عمال 
همان میزان از وقت ذخیره شــده را تلف خواهند 
کرد. همچنین باید در نظر داشت قطار سریع السیر، 
خط جداگانــه می خواهد و احــداث آن هزینه ای 
هنگفت خواهد داشت. این خط دارای تلرانس های 
خیلی دقیق تر نسبت به خط معمولی است و هزینه 
نگهداری آن هم چند برابر خط رایج است، بنابراین 
بهتر می شــود اگر با پول احداث خط جدید، خط 
فعلی را بهســازی و تعداد زیادی ناوگان تهیه کرد 

و ظرفیت حمل مســافر را به میــزان زیادی روی 
همین خط فعلی و بی نیاز از سرعت 300 کیلومتر، 

افزایش داد.
هزینه برای خط های زیان ده، سودآوری 

شاید وقتی دیگر
دعوا و جنجال بر سر راه اندازی پروژه قطار اصفهان 
- تهران در حالــی هر روز وار فاز تازه ای می شــود 
که دولت یکی از بزرگ ترین بدهکاران به ســازمان 
راه آهن است. عدم پرداخت چندین ساله این بدهی 
این شــرکت را به یکی از زیان ده ترین شــرکت ها 
تبدیل کرده اســت. بر اســاس آخریــن آمار زیان 
انباشته شــرکت حمل و نقل ریلی رجاء، در پایان 
ســال مالی 95 به میــزان 5/8  برابر ســرمایه این 
شرکت رســیده که در نوع خود یک رکورد جدی 
در کشور محسوب می شود. از ســوی دیگر برخی 
از بزرگ تریــن و اقتصادی تریــن طرح های ریلی 
کشور هم در بن بســت بودجه ای قرار دارد، یکی از 
اصلی ترین این طرح ها مربــوط به راه آهن چابهار-

زاهدان است که 610 کیلومتر طول دارد و چابهار را 
که می گویند آینده اقتصاد و تجارت ایران است به 
محور ریلی سراسری و ســپس با تکمیل قطعه دوم 
حدفاصل زاهدان-مشهد-سرخس به آسیای میانه 
و افغانستان وصل می کند. هر چند دولت وعده داده 
تا 1400 آن را تکمیل می کند؛ اما کارشناســان با 
توجه به بودجــه و اجرای عملیاتــی آن امیدی به 
افتتاح زودهنگام آن ندارند. در این شــرایط جذب 
اعتبار برای خط قطاری که مشخص نیست با توجه 
به قیمت و خدمات آن چقدر بتواند مشتری جذب 

کند، سخت به نظر می آید.
هزاران پروژه عمرانی نیمه کاره دولتی نشان می دهد 
که تعریف پــروژه با اتکا به یارانه دولتی ســرانجام 
خوشــی نخواهد داشــت. برنامه ریزی سردرگمی 
مســئوالن و متولیان این پروژه نشان می دهد قرار 
نیســت به زودی اتفاق مثبتی در حیطه عملیاتی 
شدن احداث خط آهن سریع السیر تهران- اصفهان 

اتفاق بیفتد.

رویریلنرسیدن!

   در حالی که کشمکش ها در مورد پروژه قطار سریع و السیر ادامه دارد
 کارشناسان به صرفه نبودن راه اندازی این خط ریلی را مطرح کرده اند؛

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان ضمن تشریح جزییات بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان، از اتمام مهلت تعیین 
شده تا امروز خبر داد. محمد گورابی گفت: متقاضیان بعد از ثبت درخواست و وصول آن در شعب، چنانچه بخواهند مبلغ 
حق بیمه و بیمه بیکاری را نقدی بپردازند از صددرصد معافیت بهره مند می شوند و اگر بخواهند تقسیط کنند اگر 12 
ماهه باشد از 100 درصد، 18 ماهه از 15 درصد و 36 ماهه از 50 درصد معافیت بهره مند می شوند. سقف اقساط 36 ماهه 
است که در این صورت 50 درصد جرایم شان بخشیده می شود. شعب بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی در سطح استان 
اصفهان تا پایان روز 13 شهریور)امروز( آماده دریافت درخواست های بخشودگی کارفرمایان است. بر این اساس قانون 

بخشودگی جرائم ویژه کارفرمایانی است که جرائم کارگاه های آنان تا پایان اسفند 96 است.

امروز،آخرین 
مهلت بهره مندی از 
بخشودگی جرائم 

بیمه ای

خبر
 

رییس اتحادیه فروشندگان پوشاک اصفهان:
فروشگاه های پوشاک برند خارجی در اصفهان تعطیل می شوند

رییس اتحادیه فروشندگان پوشاک اصفهان گفت: در حال حاضر بیشتر از 5 یا 6 برند خارجی در اصفهان فعال 
نیستند که به دلیل افزایش نرخ ارز، از فروش کاالی خارجی سود زیادی کسب نمی کنند و در آینده ای نزدیک 
تعطیل خواهند شد. ابراهیم خطابخش، در خصوص وضعیت برندهای پوشاک در اصفهان، اظهار کرد: سال های 
گذشــته حدود 65 برند خارجی در اصفهان فعال بودند که با بازرسی دقیق اتحادیه پوشاک و رعایت نکردن 
قانون، برخی از آنها را تعطیل کردیم.وی با تاکید بر اینکه در حال شناسایی تولیدی ها و فروشگاه های داخلی 
هستیم تا با نام خود به برند تبدیل شوند و با قدرت در این عرصه پیشرفت کنند، تصریح کرد: حدود 15 برند 
مشخص ایرانی در اصفهان داریم، البته تعداد آنها در گذشته بیشتر بود که به دالیل مختلف تعطیل شدند. 

درخشش شرکت توزیع برق اصفهان در جشنواره شهید رجایی

محمدعلیعزیزی-سرپرستشهرداریشاهینشهر

آگهیمزایدهعمومی)نوبتاول(

شهرداری شاهین شهر به اســتناد مجوز شماره 1182/ش- 
98/05/20 شورای محترم اسالمی شهر قصد واگذاری بصورت 
اجاره یازده واحد تجاری واقــع در چهار عطار طبقه اول مجتمع 
تجاری الزهرا)س( را به صورت ترجیهاً یکجا با اجاره بها ماهیانه 
مبلغ 158/000/000 ریال برای مدت دو سال به اشخاص حقیقی 

و حقوقی واجد شرایط دارد.

 متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مزایده
 می بایستی در ساعات اداری به واحد امالک شهرداری مراجعه و 
پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 
98/06/30 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد 

یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

مالف:585003

مرضیه محب رسول

  سرآمدی شرکت های توزیع برق اســتان و شهرستان و آبفای اســتان اصفهان در بیست و دومین 
جشنواره شهید رجایي اعالم  شد. در این جشنواره معاون سرمایه انساني سازمان اداري و استخدامي 
کشور در تاالر دکتر شریعتي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان حضور یافت و  در این جشنواره مجموعه  
صنعت آب و برق  اصفهان بسیار خوش درخشیدند که این نشان ازپویایی و توجه به دولت الکترونیک 

و نهادینه کردن تکریم ارباب رجوع در وزارت نیرو به شمار می رود .
در این جشنواره  شــرکت توزیع برق اصفهان برای چهارمین  بار توانست شایستگی خود را در تمام 
شاخص ها نشــان دهد به طوری که در شاخص های اختصاصی گروه شــرکت ها ،بانک ها و بیمه ها 
جایگاه اول را به خود اختصاص داد و در بین کل دســتگاه های اجرایی استان اصفهان جایگاه دوم را 
از آن خود کرد و از سوی دکتر رضایی، اســتاندار اصفهان مورد تقدیر قرار گرفت. شرکت توزیع برق 
استان اصفهان نیز در جمع شاخص هاي عمومي و اختصاصي رتبه اول را در بین دستگاه هاي اجرایي 
استان اصفهان از آن خود کرد و شرکت آبفاي اســتان اصفهان در شاخص  های عمومی با احراز رتبه 

اول شایستگی خود را نشان داد.
مهم ترین آیتم جشنواره شهید رجایی، تعامل وتکریم و نوع رفتار بدنه اجرایی هر سازمان یا شرکت  با 
مردم به عنوان ارباب رجوع است که مجموعه صنعت آب و برق اصفهان توانست با تالش ها ،مهارت ها، 

آموزش ها و  شکیبایی ها در هر ساختار و زمینه ای به این مهم دست یابد.
گفتنی است؛ در بیست و دومین جشنواره شــهید رجایی در شرکت توزیع برق اصفهان آقایان احمد 
نادعلي، مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزي نیروي انساني و حمید رضا آقایي، معاون بهره برداري شرکت 

دراین جشنواره مورد تقدیر قرار گرفتند .
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حضور ۵ هزار کودک در همایش 
شیرخوارگان حسینی کاشان

جهانــی  مجمــع  دبیــر  کاشان
شیرخوارگان علی اصغر )ع( در کاشان از حضور 
پنج هزار کودک در این همایش خبر داد و گفت: 
متقاضیان دریافت لباس ثبت نــام کنند. وی با 
بیان اینکه همایش شیرخوارگان حسینی کاشان 
از سال ۱۳۸۴ شروع شده است، اظهار داشت: در 
سال جاری پانزدهمین دوره این مراسم همزمان 
در شش هزار و ۲۰۰ نقطه کشور و ۴۵ کشور دنیا 
برگزار می شود که تنها ۳۸۰ مراسم آن در استان 
اصفهــان برگزار می شــود. علی هاشــم زاده از 
برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در ۱۰۰ 
نقطه از شهرستان کاشان خبر داد و افزود: هدف 
از برگــزاری همایش شــیرخوارگان حســینی 
رساندن صدای مظلوم شیعه بوده زیرا شهادت هر 
جنگجو در واقعه عاشــورا توجیهی داشــته؛ اما 
شهادت طفل شیرخوار هیچ توجیهی ندارد. دبیر 
مجمع جهانی شــیرخوارگان علی اصغر )ع( در 
کاشان با بیان اینکه این همایش با حضور ۱۵ هزار 
نفری مادران و فرزندان آنان صورت می گیرد، ابراز 
داشــت: برای برپایی این مراسم پنج هزار دست 
لباس برای توزیــع در میــان خانوارهای دارای 
کودک زیر دو ســال ماهه تدارک دیده شده و از 
متقاضیان لباس، ثبت نام صورت می گیرد. وی با 
بیان اینکه همایش شــیرخوارگان حســینی به 
عنوان بزرگ ترین گردهمایی بانوان کاشانی در 
محرم برگزار می شــود، گفت: ایــن همایش در 
نخســتین جمعه از محرم الحرام در کاشــان در 
مسجد صادقیه با حضور پنج هزار کودک زیر دو 

سال و مادرانشان برگزار می شود.

گردهمایی ائمه جماعات و 
هیئات مذهبی خمینی شهر

با توجه به نزدیک شدن به  خمینی شهر
اربعین حسینی، جلسه توجیهی هیئات مذهبی 
و ائمه جماعات شهرستان خمینی شهر با حضور 
حجه االسالم گرجی، مســئول کمیته فرهنگی 
اربعین استان در فرمانداری این شهرستان برگزار 
شد. در این مراسم که در راستای توضیح وتبیین 
مطالب مربوط به عزاداری امام حســین )ع( در 
هیئات مذهبی و همچنین مواکب در روز عاشورا 
وایام اربعین برگزار شده، مسئول کمیته فرهنگی 
آموزشی اربعین اصفهان با بیان اینکه خدمت به 
دستگاه حضرت اباعبدا... )ع( و رسیدگی به امور 
زوار و عزاداران آن حضرت از اجر وثواب زیادی 
برخوردار اســت از همگان خواســت به این امر 
اهتمام ورزیده و امور مرتبط را با جدیت پیگیری 
و مشکالت موجود در ســال های گذشته را حل 
کنند. حجت االسالم گرجی، همچنین گزارشی 
از فعالیت های فرهنگی ایــن کمیته در اربعین 
امســال را بیان کرده و از حاضران در جلسه به 
همکاری با این کمیته دعوت کرد. در ادامه این 
جلسه معاون فرماندار شهرستان خمینی شهر و 
همچنین مسئول شبکه بهداشت این شهرستان 
نکاتــی را مطــرح کردنــد. الزم به ذکر اســت 
شهرستان خمینی شهر یکی از شهرستان هایی 
است که هرساله تعداد کثیری از مشتاقان زیارت 
امام حســین )ع( در اربعین از این شهرستان در 
قالب کاروان ها و هیئات مذهبی به کربالی معلی 

اعزام می شوند.

برگزاری همایش 3 ساله های 
حسینی در نطنز

رییس اداره فرهنگ و ارشــاد  نطنز
اسالمی شهرســتان نطنز اظهار کرد: هم زمان با 
شب ســوم محرم الحرام که به نام حضرت رقیه 
)س( نام گذاری شده است، همایش ۳ ساله های 
حســینی در نطنز برگزار شد. علی مشربی بادی 
افزود: در این همایش که در حســینیه ارشــاد 
علیای نطنز برگزار شد، حدود یکصد دختر بچه ۲ 
تا ۵ ساله، شبیه لباس حضرت رقیه )س( را بر تن 
کــرده و روی صحنه قرار گرفتنــد. رییس اداره 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی نطنز گفت: در این 
همایــش عــالوه بــر مداحــی و ســینه زنی و 
روضه خوانی، بخشی از چگونگی شهادت حضرت 
رقیه )س( به صورت تلفیقی از نمایش و تعزیه به 
اجرا درآمــد. وی تصریح کرد: ایــن همایش با 
استقبال گسترده مردم نطنز برگزار شد که نشان 
از عشــق و عالقه مردم این منطقــه به خاندان 
عصمت و طهارت دارد. مشربی بادی خاطرنشان 
کرد: از آنجایی که هر شب از دهه اول ماه محرم به 
نام یکی از خاندان و یاران امام حسین )ع( است، 
هر شب همایشی به نام همان شب در این مکان 

برگزار می شود.

چهره ها

پیش بینی برداشت بیش از 4 هزار تن گالبی در خمینی شهر

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

فرماندار خمینی شهر:
 قشر ضعیف دانش آموز

 باید مورد توجه قرار گیرد
فرماندار خمینی شهردر  خمینی شهر
جلســه شــورای آموزش پرورش شهرستان 
خمینی شهر گفت: قطعا پروژه مهر و آغاز سال 
تحصیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید 
قشر ضعیف دانش آموز مورد توجه مسئوالن و 
خیرین قرار گیرد. محمودمسلم زاده با توجه به 
مشکالت مدارس فرســوده شهرستان افزود: 
تالش بر این است که با همکاری و تعامل ادارات 
و دستگاه ها و خیرین شهرستان قدم هایی در 
جهت بهبود این مدارس برداشته شود. فرماندار 
خمینی شهر، فعال کردن مشارکت های مردمی 
در رفع مشکالت آموزش پرورش را حائز اهمیت 
برشــمرد و اظهار کرد: پروژه مهر با هم افزایی 
دستگاه ها به نحو احسنت در کل شهرستان باید 
برگزار شــود. رییــس اداره آمــوزش پرورش 
شهرســتان خمینی شــهر در ادامه بیان کرد: 
بزرگ ترین ســرمایه آموزش پرورش، نیروی 
انسانی اســت و از طریق آنها می توان به منابع 
دیگر دست یافت و شاهد پیشرفت و توسعه شد. 
ابراهیم باقری تصریح کرد: هزارو هفتاد و نه نفر 
در ۶ مدرسه در شــهر اصغرآباد خمینی شهر 
تحصیل می کنند که حدود ۸۰۰ نفر در دوره 
ابتدایی و مابقی در دوره راهنمایی و دبیرستان 
مشــغول به آمــوزش هســتند. وی در بحث 
وضعیت مدارس شهر اصغر آباد توضیح داد: در 
این شهر یک مدرسه بسیار فرسوده وجود دارد 
که ممکن است با یک لرزش ویران و خطر ساز 
شود و بقیه مدارس از اســتحکام کافی و الزم 

برخوردار است.

شهردار زرین شهر:
 شهرداری به تنهایی نمی تواند 
با معضل سد معبر برخورد کند

شهردار زرین شــهر با بیان  زرین شهر
اینکه ایجاد معضل ترافیکی یکی از مهم ترین 
مشکالتی است که امروزه به دلیل ساماندهی 
نامناســب ماشــین های میوه فروش در معابر 
شهری به وجود آمده، عنوان کرد: متاسفانه سد 
معبر در خیابان شیخ بهایی به باالترین حد خود 
رســیده به گونه ای که مبلمان شهری را بر هم 
زده و بیشــتر از نصــف پیاده روها به وســیله 
میوه فروشان اشغال شده است. میثم محمدی 
تصریح کرد: به دلیل محدودیت مکانی این افراد 
ماشین هایی را در مقابل مغازه های خود پارک 
کرده و اقدام به فروش میوه می کنند که باعث 
سنگین شــدن ترافیک در این خیابان ها شده 
است. محمدی با بیان اینکه براساس نص صریح 
قانون، ســد معبر عمومی و اشغال پیاده روها و 
اســتفاده از معابر عمومی برای کســب و کار 
ممنوع بوده و شهرداری موظف به رفع سد معبر 
است، ادامه داد: ضوابط و مقررات شهری باید 
توســط همه واحدهای صنفــی و عموم مردم 
رعایت شود از این رو فرهنگ سازی در این حوزه 
از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده تا شهروندان 
نسبت به سد معبر حساسیت داشته و برای رفع 
آن احساس مسئولیت کنند. وی اضافه کرد: با 
توجه به درخواســت مکرر شهروندان برخورد 
قاطع و جدی با کسانی که در خیابان های شهر 
اقدام به سد معبر کرده و عالوه بر مزاحمت برای 
شــهروندان موجب ترافیک نیز شــده اند در 
دستور کار شهرداری زرین شــهر قرار گرفته 
است؛ اما باید پذیرفت شــهرداری به تنهایی 

نمی تواند با این معضل برخورد کند.

مدیر منطقه 4 شهرداری کاشان :
۵۸۰۰ مترمربع به فضای سبز 

کاشان افزوده شد
مدیــر منطقه ۴ شــهرداری  کاشان
کاشان با بیان اینکه از شهریور ۹۷ تاکنون ۱۶ 
میلیارد ریال هزینه کاشــت و نگهداری فضای 
سبز این منطقه از شهرداری شده است، تصریح 
کرد: یک میلیــارد ریال از ایــن مبلغ، صرف 
کاشــت ۲۷ هزار اصله درخت و درختچه شده 
است. ابوالفضل سارقیان با اشاره به بهره برداری 
از فاز نخست بوستان راهب به مساحت سه هزار 
متر مربع با اختصاص اعتبــاری بالغ بر هفت 
میلیارد ریال در ســال جــاری، اظهار کرد: در 
آینده نزدیک چند بوستان دیگر در مسکن مهر 
افتتاح خواهد شــد. مدیر منطقه ۴ شهرداری 
کاشــان گفت: طی پنج ماه نخســت امسال 
اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال صرف کاشت 
گیاهان فصلی، پیرایش، پرچین و چمن ۶۴۲ 
هزار مترمربع از فضای سبز شهری شده است. 
سارقیان با بیان اینکه در سال جاری پنج هزار و 
۸۰۰ مترمربع فضای ســبز جدید به مجموعه 
فضاهای موجود اضافه شده است، عنوان کرد: 
سه میلیارد و ۸۲۴ میلیون ریال در زمینه ایجاد 
و توسعه و سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برای 
آبیاری و نگهداری فضای سبز هزینه شده است.

رییس مرکز بهداشت اردستان در  اردستان
جلســه کارگروه ســالمت در خصــوص اقدامات 
محیطی انجام شــده برای کنترل بیماری سالک 
شهرستان اردستان اظهار داشت: چهار مرحله جونده 
کشی در شهرهای اردستان، زواره و مهاباد انجام شده 
است. حسن ذبیحی افزود: برای اجرای چهار مرحله 
النه کوبی و جونده کشی در شهرستان اردستان در 
پنج ماهه گذشته از ۳۵ کیلو گرم سم فسفر ۲ زنگ و 
۲۰۲ کیلوگرم سم »کل را« اســتفاده شده است. 
رییس مرکز بهداشت اردستان گفت: سم پاشی ها در 
کانون های اردستان، روستای امیران، کچورستاق، 
شهر زواره و تلک آباد و منطقه مهاباد به عنوان ۱۱ 
کانون مقابله با سالک انجام شد که این سم پاشی با 
۹۲ نفر روز نیروی انسانی به میزان ۴۹۵ لیتر انجام 
شده است. وی ابراز داشت: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون 
۲۱ مورد بیماری سالک ثبت شده که چهار مورد آن 
از مسافران بوده است و موردی که نگران کننده به 
نظر می رسد اینکه شیوع این بیماری در مکان هایی 
جدید شهرستان اردستان اتفاق افتاده است. ذبیحی 

بیان داشــت: آمار ابتال به بیماری سالک، نسبت به 
مشابه سال گذشته که ۱۴ نفر بوده، ۶ مورد افزایش 
داشته است. وی افزود: آمارها نشان می دهد که روند 
کاهشی را در ارتباط با ابتال به بیماری سالک دنبال 
 کنیم؛ اما باید به این نکته توجه داشت که موضوع 
ابتال   به بیماری سالک هر ۱۰ سال یک بار با افزایش 
آمار مواجه می شــود که امیدواریم این اتفاق برای 

شهرستان ما رخ ندهد.

رییس مرکز بهداشت اردستان خبر داد:

 ثبت 21 بیماری سالک در سال جاری
اجــرای طرح گازرســانی به  فریدونشهر
پیشکوه فریدون شهر با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال آغاز 
شد. در این طرح به ۷ روستای شهرستان فریدون شهر 
در دهستان پیشکوه شامل روســتاهای زرد فهره، 
سکان، اسالم آباد، مزرعه سیب، مزرعه میر، راچه و 
کرچان گازرسانی می شود. مشاور وزیر نفت در این 
آیین با اشــاره به اینکه برای ۴۰ کیلومتر شــبکه 
گازرســانی ۷ روســتای پیشــکوه شهرســتان 
فریدون شهر، اعتباری ۶۰ میلیارد ریالی پیش بینی 
شده و یکساله اجرا می شود گفت: با برنامه ریزی های 
دولت و مجلس تالش می شود تا کاهش جمعیت در 
روستاها متوقف و روند جابه جایی جمعیت از روستا 
به شــهر معکوس شود. محمود آســتانه با اشاره به 
سیاســت وزارت نفت برای گاز رســانی برای همه 
مناطق کشــور از اتصال ۱۴ هزار روستای کشور به 
شبکه گاز خبرداد و گفت: هزینه انتقال گاز هر خانوار 
از ۳۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال متغیر بوده است. مشاور 
وزیر با اشــاره به اینکه در حال حاضــر ۸۴ درصد 
جمعیت کشور از نعمت گاز برخوردارند، افزود: تمام 

شهرها به جز سیستان و بلوچســتان به شبکه گاز 
متصل هستند.اکبر ترکی، نماینده مردم فریدون شهر، 
فریدن، چادگان و بویین و میاندشت در مجلس هم در 
این آیین با اشاره به نقش روستاها در تولید کشور و 
تامین امنیت در کشور، ابراز امیدواری کرد با تکمیل 
طرح گازرســانی به مناطق پشــتکوه شهرســتان 
فریدون شهر این منطقه محروم هم از نعمت گاز بهره 

مند و روند کاهش جمعیت روستاها متوقف شود. 

با حضور مشاور وزیر نفت صورت گرفت؛

آغاز گاز رسانی به 7 روستای فریدونشهر

با حضور دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان آیین معارفه دادستان جدید شهرستان نایین  نایین
برگزار شد. در این جلسه مهدی طارمی به عنوان دادستان جدید شهرستان نایین معرفی و از سید نصرالدین 
صالحی که به عنوان دادستان جدید شاهین شهر معرفی شده، تجلیل به عمل آمد. طارمی پیش از این به عنوان 
یکی از قضات دادگستری کاشان فعالیت داشته است. علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان 
در این مراسم گفت: قوه قضاییه در برخورد با قانون شکنان باید با اقتدار و قاطعانه و بدون مالحظه با متخلفان 

برخورد کند. 

آیین معرفی دادستان 
جدید نایین بر گزار شد

ری
ست
دگ
دا

خبر بهداشت

عضو مجلس خبــرگان رهبری  کاشان
شامگاه دوشنبه در جمع عزاداران کاشانی با بیان 
اینکه برخی افراد بر خــالف عقیده و اخالق عمل 
می کنند، اظهار داشــت: امروز کسانی که حقوق 
مســلمانان را تضییع و بر زندگی آنها فشــار وارد 
می کنند، همان نقشی را ایفا می کنند که اردوگاه 
یزید علیه اردوگاه امام حســین )ع( انجام می داد. 
حجت االسالم سیدهاشم حسینی بوشهری با بیان 
اینکه باید از عاشورا درس گرفته و آن را در زندگی 
به کار بگیریــم، افزود: اگر می گوییم عاشــورا به 
زندگی حال و آینده ما ارتبــاط دارد بدین معنی 
است که اگر کسی دین مدار است، باید آثار و عالئم 
داشته باشــد و این مهم در ظاهر هیچ تاثیری در 
انسان ندارد و بر همین اساس امام حسین )ع( از 
آنجا که دین مدار بود از خون عزیزترین های خود 

گذشت.
دینداری هزینه دارد

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اگر امام 
حســین )ع( در مدینه ماندگار بود به عنوان یک 
آقازاده مورد تکریم قرار می گرفت، ابراز داشــت: 
اگر این موضوع وجود داشت آنان که قاتل عزیزان 
آن حضرت بودند، جزو مریدان امام حســین )ع( 
می شدند چراکه برای آنها گذران زندگی اهمیت 
داشــت و به پایمالی دین توجهی نداشــتند. وی 
با بیان اینکه دینداری هزینــه می خواهد، گفت: 
امام حســین )ع( با تقدیم خــون عزیزترین های 

خود هزینه ســنگینی را برای احیــای دین خدا 
پرداخت کرد و بر همین اساس امروز عزت، بزرگی 
و عنایــت خداوند به امام حســین )ع( به دلیل از 
خودگذشتگی و گذشــتن از جان و مال و ناموس 
خود برای احیای دین و امر به معــروف و نهی از 
منکر است. حســینی بوشــهری ضمن انتقاد از 
سکوت و بی تفاوتی برخی علما و هیئتی ها نسبت 
به بــروز اتفاقاتی که در مســیر انقالب و اســالم 
نیست، اظهار داشت: برخی که عنوان شیعه بودن 

را دارند؛ اما از نام اهل بیت )ع( آنچنان اســتفاده 
می کنند که تاثیری در اعتالی اســالم و مسلمین 
ندارد و زمانی نیز که حرف از گذشــت جان و مال 
است، کمیت شان لنگ می زند. وی ضمن اشاره به 
از خودگذشــتگی های مردم قبل و اوایل پیروزی 
انقالب بــرای اعتالی دین و اســالم افزود: برخی 
افراد دین هایشان بر طبق روایات عاریه ای است به 
نحوی که بر اساس منافع شان و در مقاطع مختلف 
طرفدار یک حزب و گروه هستند و تمامی اقدامات 

آنها بر اساس منافع شخصی است در حالی که این 
موضوع آثار سوء فردی و اجتماعی به دنبال دارد.

اراده و اهداف، سرنوشــت جنگ های 
امروزی را مشخص می کند

عضو مجلس خبرگان رهبری بــا بیان اینکه آنچه 
سرنوشــت یک مبارزه الهی را مشخص می کند، 
اراده و اهــداف اســت، ابراز داشــت: بر اســاس 
فرمایشات رهبر معظم انقالب جنگ امروز جنگ 
اراده هاست و بر همین اســاس اهمیتی ندارد که 
دشمن چه امکاناتی در اختیار دارد بلکه آنچه که 
اهمیت دارد آن است که چه کسی پهپاد جاسوسی 
را سرنگون و یا نفتکش را توقیف کرده است. وی با 
بیان اینکه برخی از افراد برای آنکه رای بیاوردند، 
از نقل قــول برخی اتفاقات صــرف نظر می کنند، 
گفت: امام علی )ع( اهل ســازش بی جهت با هیچ 
کس نبود در حالی که متاسفانه امروز برخی افراد 
برای آنکه برای کسب پست و مقام از بیان برخی 

ناگفته ها صرف نظر می کنند.
سرگردانی اسراییلی ها از پاسخ حزب ا... 

لبنان
حسینی بوشــهری ضمن اشــاره به حمله اخیر 
صهیونیســت ها به لبنان افزود: رهبــر حزب ا... 
لبنــان از انتقام ســخت به دلیل حمــالت اخیر 
صهیونیست ها به خاک لبنان خبر دادند و جواب 
سیدحسن نصرا...، رهبر حزب ا... لبنان نیز کوبنده 

و موجب وحشت اسراییلی ها شد.

 برخی علما نسبت به اتفاقات خالف مسیر انقالب، بی تفاوت هستند

افزایش سرســام آور قیمت لوازم التحریر در  نجف آباد
ماه های گذشته، بسیاری از خانواده ها را با مشکالتی برای تهیه 
نوشت افزار برای تحصیل فرزندان خود مواجه کرد؛ در این بین 
خانواده های بی بضاعت با مشکالت بیشــتری مواجه شده اند. 
مردم و گروه های مختلف شــهر اصفهان با محوریت بسیج پای 
کار آمدند تا به ۱۰ هزار دانش آموز نیازمند سطح استان اصفهان 

کمک کنند که از نعمت تحصیل محروم نشــوند و مردم شــهر 
 نجف آباد هم، هم صدا با مردم کل استان در این پویش شرکت

 کردند.
فرمانده حــوزه مقاومت بســیج خواهران حضــرت زهرا )س( 
شهرســتان نجف آباد در این رابطه اعالم کرد: در راستای طرح 
مهر کریمانه و شــاد کردن خانواده های نیازمنــد، پایگاه های 

خواهر زیر مجموعــه این حوزه تعداد ۸۰ بســته لوازم التحریر 
برای توزیع بین دانش آموزان نیازمند آماده کرده اند. بنا بر اعالم 
معاونت بســیج ســازندگی حوزه های مقاومت بسیج خواهران 
حضرت معصومــه )س( و فاطمه الزهرا )س( این شهرســتان، 
 تاکنون تعداد ۴۰ بســته نوشــت افزار تهیه و آماده توزیع شده 

است.

بسیج، پرچمدار »مهر کریمانه« در نجف آباد

 عضو مجلس خبرگان رهبری در کاشان مطرح کرد: 

مدیر اداره جهاد کشاورزی خمینی شهر خبر داد:
پیش بینی برداشت بیش از 4 هزار تن گالبی در خمینی شهر

برداشت گالبی شاه میوه از ۵۰۰ هکتار باغ های شهرستان خمینی شهر، قطب تولید این  خمینی شهر
محصول در استان اصفهان آغاز شد. مدیر اداره جهاد کشاورزی خمینی شهر با بیان اینکه متوسط برداشت گالبی 
در هر هکتار هشت تن است گفت: این شهرستان رتبه نخست برداشت این محصول را در استان اصفهان دارد. 
شریفی با بیان اینکه مهم ترین رقم گالبی، شاه میوه است افزود: آلدرانی، نطنزی، گنجونی، کفتر بچه، جز قند و 
کالسرخی از دیگر رقم های گالبی باغ های این شهرستان است که کمتر شده است. وی با اشاره به اینکه از هر 
درخت گالبی با متوسط ۶۰ سال عمر ۵۰ تا ۸۰ کیلوگرم گالبی برداشت می شود گفت: بیش از هفت هزار نفر به 
طور مستقیم و غیرمســتقیم تا اواخر شهریور در این شهرستان مشغول برداشــت گالبی هستند. وی افزود: 

پیش بینی می شود امسال بیش از چهار هزار تن شاه میوه گالبی در این شهرستان برداشت شود.

 فرمانده انتظامی شهرستان نایین خبر داد:
کشف بیش از یک میلیارد ریال کاالی قاچاق 

فرمانده انتظامی شهرستان نایین بیان داشت: ماموران پاسگاه چوپانان و پلیس یگان تکاوری  نایین
اصفهان حین کنترل خودرو های عبوری از محور »چوپانان« به ۲ دستگاه کامیون بنزکه قصد تغییر مسیر به 
سمت نائین را داشــتند مشــکوک وآن ها را متوقف کردند. ســرهنگ ایرج کاکاوند گفت: در بازرسی از این 
خودرو ها ۲۵۸ هزارو ۸۷۰ نخ سیگارخارجی، ۸ دستگاه تلویزیون و یک دستگاه ماشین لباس شویی خارجی 
همگی فاقد مدارک گمرکی کشف شد. این مقام انتظامی با اشاره به دستگیری ۲ راننده در این رابطه اظهار 
داشت: ارزش محموله های کشف شده توسط کارشناسان یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال اعالم شده است.
وی از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیرمجاز از جمله قاچاق و توزیع کاال های ممنوعه 

توسط افراد فرصت طلب و سود جو، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطالع رسانی کنند.
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دو مرکز اهدای خون در عاشورا و تاسوعا فعال است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

اولتیماتوم سردار کمالی به مشموالن غایب:
 »سربازی« تنها گزینه

 موجود است
رییس اداره ســرمایه انسانی ســرباز ستاد کل 
نیروهای مسلح گفت: مشموالن غایب به امید 
اجرای طرح و برنامه ای در آینده نباشند؛ هیچ 
راهی به جز انجام خدمت سربازی وجود ندارد. 
سردار موســی کمالی در خصوص گزینه های 
موجود برای تعیین تکلیف وضعیت مشموالن 
غایب اظهار داشت: برای مشموالن غایب هیچ 
راهی به جــز معرفی و انجام خدمت ســربازی 
نمانده و باید تاکید کنم که تنها راهی که وجود 
دارد این است که خدمت سربازی خود را انجام 
دهند. وی با اعالم اینکه مشموالن غایب نباید به 
امید اجرای طرح و برنامه ای همچون پرداخت 
جریمه غیبت سربازی در آینده باشند، تصریح 
کرد: دیگر طرحی به نام جریمه مشموالن غایب 
وجود ندارد؛ پس باید این دســته از مشموالن، 
وضعیت ســربازی خود را تعیین تکلیف کرده 
و به ســربازی اعزام شــوند در غیر این صورت 
محدودیت هــای اجتماعی در خصــوص آنها 
اعمال خواهد شد. رییس اداره سرمایه انسانی 
سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه 
نیروهای مســلح، نیروی انتظامی و ســازمان 
وظیفه عمومــی در خصوص اجــرای جدی و 
شــدیدتر قوانین و مقررات در مورد مشموالن 
غایب، بسیج شده اند، به اظهارات اخیر فرمانده 
ناجا اشــاره کرد و گفت: اخیرا ســردار اشتری 
گفتند که باید برخورد با مشــموالن غایب در 
اولویت کاری قرار گیرد؛ بنابراین محدودیت های 
اجتماعی با شدت بیشتری پیگیری می شود که 
از آن جملــه ممنوعیت اســتخدام، ممنوعیت 
دریافت وام و مســتمری و ممنوعیت تشکیل 
شرکت و دفاتر اســت. وی افزود: ممنوعیت به 
کارگیری این دسته از افراد در شرکت ها، دفاتر، 
فروشگاه ها از جمله دیگرمحدودیت هاست که 
با صنوف نیز هماهنگی الزم انجام شده تا نسبت 

به اجرا و اعمال آن همکاری الزم انجام شود.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های 
شهری کشور:

»پراید« فعال در سرویس 
مدارس می ماند

 تاکنون از ۱۰۷ هزار مدرسه در کشور، ۲۸ هزار 
مدرسه خود را ملزم به ثبت نام درسامانه سپند 
یا همان ســامانه پایش نــاوگان دانش آموزی 
کرده اند، این درحالی اســت که اگر خودرویی 
در این سامانه ثبت نام نکرده و به عنوان سرویس 
مدرســه اقدام به جابه جایی دانش آموزان کند، 
هر روز از ســوی پلیــس جریمه شــده و با آن 
برخورد می شــود. خودروهای ثبت نام شــده 
دارای بارکد و برچسب ویژه شناسایی هستند 
و والدین می توانند با اســکن بارکــد، از زمان 
تردد و ورود و خروج فرزندشــان به ســرویس 
مدرسه مطلع شــوند. براساس دســتورالعمل 
حمل و نقــل دانش آموزی کــه اصالحیه آن 
درسال گذشــته به تصویب رسیده و برای سال 
تحصیلی جدید از سوی وزارت کشور ابالغ شده 
است، برای نخستین بار همه فعالیت های حوزه 
حمل و نقل دانش آموزی به صــورت یکپارچه 
و با برچســب های واحد در سراسر کشور انجام 
خواهد شد. مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های 
شهری کشور در این زمینه می گوید که تا قبل 
از ابالغ این دســتورالعمل، هر مدرسه ناوگان 
خود را به صورت آزاد تامیــن می کرد و نظارتی 
که بر عهده آموزش و پرورش یا شــهرداری ها 
بود هم چنــدان جدی گرفته نمی شــد. براین 
اساس، نه تنها سالمت اخالقی و روحی و روانی 
راننده که حتی فرسودگی و نقص فنی و ایمنی 
خودرو نیز قابل تشخیص نبود و همین موضوع 
به بروز چند تصادف شدید در سال گذشته منجر 
شــده بود. جالب اینکه بررســی این گزارشات 
نشــان می داد که خودروها همه فرسوده بوده 
و گواهی معاینه فنی نداشتند. به گفته مرتضی 
ضامنی، ایــن دســتورالعمل وزارت آموزش و 
پــرورش را مکلف کرده تا پایان هر ســال، نیاز 
خود را برای تامین ســرویس مــدارس اعالم 
کند. از آن طرف شــهرداری ها به عنوان متولی 
حوزه حمل ونقل عمومی در شــهرها، موظف 
هستند تا شــرکت های واجد شرایط را معرفی 
کرده و برای جذب نــاوگان و راننده ها فراخوان 
بدهند. ضامنی ادامه می دهــد: رانندگانی که 
در این سامانه مجاز معرفی شده، دارای گواهی 
عدم سوءپیشــینه، عدم اعتیاد و تست سالمت 
هســتند و خودروها نیز همگی دارای گواهی 
معاینه فنی بوده و اســتاندارد خواهند بود. اگر 
اتفاقی در این حوزه بیفتد، مسئولیت مستقیم 
آن با شهرداری هاســت. امــکان تقلبی بودن 
برچسب ها که در گذشــته باعث سوءاستفاده 
برخی رانندگان شده بود هم از بین رفته است. 
وی درباره خودروی پراید که گفته می شــود از 
ناوگان تاکسیرانی حذف خواهد شد، می گوید: 
پراید فعال از سرویس مدارس حذف نخواهد شد.

هشدار پلیس فتا:
کالهبرداران به بهانه نذری 
در فضای مجازی در کمین 

کاربران هستند
رییس پلیس فتا تهران بــزرگ از کالهبرداری 
با استفاده از نرم افزارهای نذری یاب در فضای 
مجازی خبــر داد و گفت: رعایت هشــدارهای 
پلیسی توسط کاربران فضای مجازی در کاهش 

وقوع جرائم موثر است. 
ســرهنگ تورج کاظمی افزود: نرم افزارهایی با 
عنوان نذری یاب که بیشتر در ایام عزاداری ها در 
فضای مجازی حضور پررنگ تری دارند، ممکن 
است جعلی باشد، مجرمان غالبا در شبکه های 
اجتماعی افراد را ترغیب به دانلود وخرید اینگونه 
برنامه هــا می کننــد. وی در خصوص شــگرد 
مجرمان سایبری گفت: برای دانلود نرم افزار از 
کاربران فضای مجازی مبالغی کم و جزئی را به 
عنوان ثبت نام مطالبه وسپس کاربر را به صفحه 
و یا همان درگاه های جعلی بانک )فیشــینگ( 

هدایت می کند. 
ســرهنگ کاظمــی گفــت: اتفاقــی کــه در 
ایــن صفحــه رخ می دهــد این اســت وقتی 
کاربر برای خریــد نرم افــزار، اطالعات بانکی 
 خــود را در صفحــه شــبیه ســازی شــده

 بانــک وارد می کند مجرم در پشــت صفحه و 
 مخفیانــه تمامــی اطالعــات حســاب بانکی 
فرد متقاضــی را در اختیار گرفته و ســپس به 
صورت اینترنتــی اقدام به ســرقت موجودی 

حساب کاربر می کند.

سوء استفاده از اطالعات کاربران 
توسط تعمیرکاران غیرمجاز

رییس پلیس فتای اصفهان گفــت: این روزها 
سوءاســتفاده ازاعتمــاد کاربران بــه یکی از 
شگردهای کالهبرداری در فضای مجازی تبدیل 
 شــده اســت به طوری که یکی از این شگردها

 ســوء اســتفاده از اطالعات کاربران توســط 
تعمیرکاران غیرمجاز رایانه و تلفن همراه است. 
ســرهنگ مرتضوی با اعالم این خبر افزود: در 
این روش افراد با تبلیغ و انتشار آگهی در فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعــی تحت عنوان 
تعمیررایانه، گوشی تلفن همراه در محل کار یا 
در منزل با کمترین هزینه، به منزل یا محل کار 
قربانی رفته و پس از تعمیر با روش های مختلف 
اطالعات حســاب بانکی، عکس هــا و اطالعات 
شــخصی آنان را به دســت می آورند و سپس 
 اقدام به ســرقت از حســاب و یا اخاذی از آنها 

می کنند. 
وی عنــوان داشــت: شــهروندان بــرای 
تعمیرسیســتم های رایانــه ای وگوشــی های 
 هوشــمند خــود حتمــا بــه تعمیرگاه های 
مجــاز مراجعه و پــس از تعمیــر از عدم نصب 
 نرم افزارهــای غیــر مجــاز روی آن اطمینان 

حاصل کنند.

جعل مهر پزشکان برای نسخه 
کردن داروهای گران

معاون فنی و نظارت ســازمان نظام پزشــکی 
با اشــاره به ســوء اســتفاده از مهر پزشــکان 
جهت نســخه کــردن برخی داروهــای گران 
قیمــت و وارداتــی، گفت: جهــت جلوگیری 
از ایــن موضــوع، تــا پایــان امســال همــه 
 پزشــکان به امضــای الکترونیک دسترســی 

خواهند داشت. 
محمد جهانگیری درباره پزشــکانی که برخی 
داروهــای وارداتــی گــران قیمت را نســخه 
می کنند، گفت: تقریبا در هر روز ۳ الی ۴ نامه را 
ارجاع می دهم که پزشکان به ما اطالع رسانی 
کردند که از مهرشان سوء استفاده شده است و 
ما این موضوع را هم از نظر قضایی و هم در حوزه 

وزارتی پیگیری می کنیم. 
معاون فنی و نظارت ســازمان نظام پزشــکی 
گفت: ساخت یک مهر کار دشــواری نیست و 
کسانی که بخواهند ســوء استفاده کنند، قطعا 
از مهر پزشــکان هم ســوء اســتفاده خواهند 
کرد.جهانگیــری درباره اقدامات انجام شــده 
جهت جلوگیری از جعل مهر پزشــکان، ادامه 
داد: ما برای جلوگیری از جعل مهر پزشــکان 
اقدام بــه ایجاد امضــای الکترونیک برای همه 
پزشــکان کرده ایم کــه این موضــوع در حال 
انجام اســت و تا پایان ســال تمام پزشکان به 
امضای الکترونیک دسترســی خواهند داشت 
 و می توانند نســخه الکترونیــک تجویز و امضا 

کنند.

سرپرست دبیرخانه شــورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخــدر اصفهان گفــت: تبلیغات غلط و 
گسترده مصرف مواد مخدر صنعتی برای موارد 
زیبایی در فضای مجازی و ماهواره، قبح مصرف 
این مواد را در جامعه از بین برده اســت. رسول 
خرمیان افــزود: از بین مواد مخــدر صنعتی، 
شیشــه و گل )ماریجوانا( به دلیــل تبلیغ غلط 
و آســیب زا برای الغری بیشــتر مورد توجه به 
ویژه در بین بانوان و جوانان قرار گرفته اســت. 
وی اظهار داشت: در این تبلیغات مواد مخدر به 
عنوان جایگزینی بــرای تامین نیازهای دیگری 
از جمله اختالالت روحی، جنســی، کم رویی، 
افســردگی مطرح می شــود. سرپرست شورای 
هماهنگی مبارزه با مــواد مخدر اصفهان با بیان 
اینکه به واســطه این موارد نرخ شــیوع اعتیاد 
در بین بانوان اســتان ۳/9 درصد افزایش یافته 
است، تصریح کرد: اکنون نرخ شیوع مواد مخدر 
در کشــور ۴/5و در اســتان ۴/۲ است و حدود 
۱۰۰ تا ۱۲۰ هــزار نفر از جمعیــت ۱5 تا ۶۴ 

ســال اســتان را در بر دارد. خرمیان، آخرین 
آمار جمعیت معتادان به مواد مخدر در اســتان 
را دســت کم ۱۲۰ هزار نفر برشــمرد و گفت: 
۱۰ درصد از جمعیت معتادان اســتان را بانوان 
تشــکیل می دهند. وی تصریح کــرد: از جمله 
دالیل افزایش مصرف مواد مخــدر را می توان 
به کاهش قیمت و دسترسی به این مواد عنوان 

کرد.

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان:

 قبح مصرف موادمخدر صنعتی در جامعه از بین رفته است
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهــان گفت: در 
روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی دو مرکز انتقال 
خون به منظور اهدای خون افــرادی که نذر خون 
دارند، فعال اســت. مجید زینلی اظهــار کرد: در 
راســتای تســهیل فرآیند اهدای خون و ادای نذر 
خون شــهروندان مراکز انتقال خون استان طبق 

روال عادی از اول محرم فعال است.
 وی با اشاره به پذیرش روزانه 5۰۰ نفر برای اهدای 
خون در مراکز انتقال خون اســتان، افزود: در ایام 
محرم دو مرکز انتقال خون در خمینی شهر در دو 
شیفت کاری صبح و عصر فعال است و خدمات الزم 
در راستای خونگیری از افرادی که نذر خون دارند را 
انجام می دهند. مدیرکل انتقال خون استان اصفهان 
در خصــوص روزهای فعالیت مراکــز انتقال خون 
خمینی شــهر تصریح کرد: مرکز بهداشت آدریان 
و مرکز ســالمت جوی آباد در خمینی شهر در روز 
ششم محرم برابر با ۱5 شهریورماه آماده خون گیری 

از شهروندان است. 
زینلی با بیان اینکه در روزهای تاسوعا و عاشورای 

حسینی دو مرکز انتقال خون در خمینی شهر فعال 
است، افزود: دو مرکز انتقال خون خمینی شهر واقع 
در خ امام شمالی و مرکز کوشک واقع در بلوار امام 
ساختمان شورای حل اختالف خمینی شهر از دهه 
اول محرم فعال اســت و به ویژه در روزهای تاسوعا 
و عاشورای حســینی در دو شــیفت صبح و عصر 
از هفت و نیم صبح تا شــش عصر فعــال و پذیرای 

اهداکنندگان خون است.

مدیرکل انتقال خون استان:

دو مرکز اهدای خون در عاشورا و تاسوعا فعال است

 انتقال خونمواد مخدر

محرم فرا رسیده؛ سیاه پوشــیده ایم و سیاه پوش 
کرده ایم شــهر را اما در کنار این هزاران سالی که 
بر حسین)ع( گریسته ایم بدعت ها و خودنمایی ها 
این روزها بیشتر از هر زمان دیگری نمایان می شود. 
فضای مجازی، سیاســت، قضــاوت و خودنمایی 
بخشی از زخم هایی است که این روزها بر تن مراسم 
حضرت اباعبدا...)ع( نشسته است. در این گزارش 
به بررســی اموری خواهیم پرداخت که اگر چه در 
سال های شروع با استقبال عزاداران همراه شد؛ اما 
در نهایت به بی راهه ای رفت که جز تاســف و تاثر 

چیزی باقی نگذاشته است.
مداحی های سیاسی

فلسفه عاشورا با قیام و خون و حکومت همراه است. 
همیشه سیاست و حرف از ظلم ظالمان بخش ثابتی 
از روضه ها بوده؛ اما این روزها مداحان سیاسی گاهی 
آنقدر زیــادو روی می کنند که عزای حســین)ع( 
تبدیل به مکانی برای خط و نشان کشیدن و تسویه 
حساب های سیاسی می شود. بسیاری از مستمعان 
جلســات مذهبی از طرفداران یک جناح و یا افراد 

سیاسی هستند. 
سخنان تند مداحان شــاید باعث شود این افراد به 
دلیل توهین هایی که در جلسات می شود دیگر در 
این هیئت های مذهبی حضور نیابند. ضمن اینکه 
نیت مردم از حضور در چنین مراسمی استفاده از 
فضای معنوی آن اســت. بســیاری از افراد  به این 
نیت که ســاعتی از مســائل دنیوی دور باشند و 
حالتی عرفانی پیدا کننــد و به قول خود هیئتی ها 
»سبک شوند« در این جلســات شرکت می کنند. 
این موضوع نشان می دهد که مردم دوست ندارند 
نیت آنها که گریه بر مصیبت های اهل بیت)ع( است 
 آمیخته به مسائل جناحی به ویژه مسائل انتخاباتی

 شود.
ماشین نویسی و بداهه های شرم آور

برای اولین بار طی ســال هــای ابتدایی دهه ۸۰ 
ماشین نویســی در دهه محرم به راه افتاد. اتفاقی 
که آن روزها بسیار مورد استقبال قرار گرفت؛ اما در 
نهایت این اقدام هم به بی راهه رفته است. طی دو 
سال اخیر گل مالی کردن ماشین ها و نوشته های 
گاه توهین آمیز به همــراه کلمات رکیک از جمله 

اتفاقات ناخوشــاندی بود که در این زمینه رخ داد. 
هر چند امســال پلیس اعالم کرده است که با گل 
مالی کردن ماشین به دالیل امنیتی برخورد خواهد 
کرد؛ اما این سوال مطرح می شود که چرا حرکتی 
که می توانســت آغازگر یک نــوع از هنر در فضای 
 عزاداری ها باشــد ایــن چنین به ابتذال کشــیده

 شد.
شعرهایی که روح ندارند

ما در فرهنگ چند صد ســاله عاشورا در کشورمان 
اشــعار و مفاهیم غنی و شــگفت انگیزی در مورد 
عاشــورا داریم؛ اما آنچه در عزای حسین)ع( دل ها 
را خون می کند مداحی هایی است که نه معنا دارد 

و نه هدف.
 سرآغاز مداحی های تازه در اوایل دهه هفتاد آغاز 

شد؛ اتفاقی که با استقبال هم همراه بود اما خیلی 
زود ســبک های مبتذلی به آن راه یافت که حتی 
به صورت مســتقیم از شــهرها و ترانه های غربی 
الهام گرفته شده بود. نمونه هایی که گاه دستمایه 
طنــز و خنده در فضــای مجازی می شــود از این 
دست محتواهای سخیفی است که در هیئت های 

عزاداری هم می توان نمونه هایی از آن را دید.
آرایش و پوشش های نوظهور 

یکی از عجیب ترین اتفاقات رخ داده در ســال های 
اخیر اجرای مدها و آرایش های نوظهور در این ایام 
است. دختران و پسرانی که به بهانه محرم و عزاداری 
ســر و صورت خود را به نام های مرســوم این دهه 
مانند حسین و محرم و عاشــورا منقش می کنند. 
پیراهن های مشــکی که با نقوش و عکس هایی که 

بعضا متعلق به خواننده های خارجی اســت تزیین 
شــده و برخی به اشــتباه آن را نمادی از عزاداری 
برای امام حسین)ع( می دانند. در یک نمونه از آن 
پیراهنی منقش به اسم »حصین« که این روزها در 
فضای مجازی مورد استقبال قرار گرفته را می توان 
مثال زد که گفته می شــود مربوط به یک خواننده 
رپ است و ربط آن به ماه محرم و امام حسین )ع( 
تنها یک شایعه محسوب می شود. این خواننده رپ 
همراه با درج نام  »حصین«تصویر خود را نیز چاپ 
کرده اســت و برخی آن را به امام حسین )ع( و ماه 
محرم نسبت داده اند، هر چند این پیراهن به صورت 
محدود در بازار دیده شده؛ اما آنچه تاسف آور است 
استقبال و توجهی است که بدون هر نوع فکری از 

این لباس شده است.

فرع هایی که اصل را به هم می ریزد
 خرده روایت هایی از بدعت ها و بداهه هایی که به بیراه می روند؛

رییس اداره تدارکات و خدمات و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان:
کتاب های درسی دانش آموزان آماده تحویل است

رییس اداره تدارکات و خدمات و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: تا کنون 95 
درصد از کتاب های ابتدایی و ۷۰ درصد از کتاب های دوره دوم متوسطه در استان اصفهان آماده تحویل 
به دانش آموزان در روز اول مهر شده اســت. اکبر بیات اظهار کرد: توزیع کتب درسی در مقطع ابتدایی 
و دور دوم متوسطه بدون کمبود و مشــکل ادامه دارد و در روز اول مهر کتاب های درسی به دست دانش 
آموزان می رسد.وی با اشــاره به اینکه کتاب های مقطع اول متوسطه از طریق کتاب فروشی ها ثبت نام و 
توزیع می شود گفت: همه دانش آموزانی که در کتاب فروشی ها یا سامانه ثبت نام کتاب، ثبت نام کرده اند، 
کتاب دریافت خواهند کرد. بیات با بیان اینکه بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ دانش آموز مقطع ابتدایی و ۲۷ هزار 
دانش آموز دور دوم متوسطه هنوز برای دریافت کتاب ثبت نام نکرده اند افزود: دانش آموزان ابتدایی که 

ثبت نام نکرده اند شناسایی شده اند و به مدیران مدار س برای پیگیری ثبت نام اطالع رسانی شده است.

دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان:
قوه قضاییه با قانون شکنان قاطعانه برخورد می کند

دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان گفت: قوه قضاییه در برخورد با قانون شکنان باید با اقتدار و قاطعانه عمل 
کرده و بدون مالحظه با متخلفان برخورد کند. علی اصفهانی افزود: اقتدار دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و سایر 
قوای امنیتی نباید شکسته شود زیرا اگر این اقتدار نباشد، به دنبال آن امنیت جامعه نیز از بین خواهد رفت. وی تاکید 
کرد: مطمئن باشید که با جرائم خشن و سازمان یافته و هرگونه اخالل در امنیت و نظم عمومی جامعه، قاطعانه برخورد 
کرده و اجازه نمی دهیم که افرادی چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، امنیت مردم را به خطر بیندازند. 
دادستان استان اصفهان در باره جنگ اقتصادی کنونی علیه کشور افزود: رویکرد فعلی قوه قضایی عالوه بر برخورد 
با مفسدان اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی است. اصفهانی با اشاره به این که تولیدکنندگان، 
رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند، افزود: در حال حاضر وظیفه ما در قوه قضاییه و سایر قوا این است که با 

تمام وجود از تولید ملی حمایت کنیم و در این راه کمک حال این عزیزان باشیم.

معاون پژوهش، برنامه ریــزی و نیروی انســانی اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان گفت: حقوق معلمان حق التدریسی غیررسمی استان از ۶ ماه پیش 
تاکنون پرداخت نشده است. غالمحسن سخایی هشدار داد: اگر حقوق این 
افراد پرداخت نشود در مهرماه سال جاری با مشکل جدی مواجه خواهیم شد. 
وی افزود: سال گذشته حدود پنج هزار نیروی بازنشسته را به کار گرفتیم که 
حقوق آنها از دی سال گذشته تاکنون پرداخت نشده است. وی گفت: با توجه 

به آمار بازنشستگان و کمبود نیرویی که داشتیم، از بازنشستگان دارای مدرک 
لیسانس اســتفاده و کالس های حق التدریس را به شاغالن واگذار کردیم و 
معاونان و سرپرســتان کارگاه ها را نیز ســر کالس درس فرستادیم. معاون 
پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انســانی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان 
اظهار داشت: برای آغاز ســال تحصیلی جدید و اول مهر همچنان حدود ۱5 

هزار و ۶۰۰ نفر کمبود نیرو داریم.

 ۶ ماه حقوق معلمان خبر
حق التدریسی اصفهان 

پرداخت نشد

پریسا سعادت
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 یوونتوس و جذب بازیکنی
 از کره شمالی

باشگاه یوونتوس در روز پایانی نقل و انتقاالت 
تابستان 2019 موفق شد هان کوانگ سانگ، 
مهاجــم 20 ســاله و 
اهل کره شــمالی 
باشــگاه کالیاری 
را جــذب کنــد. 
یــن بازیکن که  ا
از ژانویه 2018 در 
رادار یوونتوس بوده، 
با قراردادی یک ســاله و به شــکل قرضی به 
بیانکونری پیوســته و یووه موظف اســت در 
پایان این فصل، با پرداخــت 5 میلیون یورو 
به کالیاری این قــرارداد را دائمی کند. هان 
در ســال 2015 به آکادمی کالیاری پیوست 
و در 2 آپریل 2017 با انجام نخســتین بازی 
خود برای کالیاری )در جریان پیروزی مقابل 
پالرمو( به اولیــن بازیکن اهل کره شــمالی 
در تاریــخ ســری آ تبدیل شــد. او دو فصل 
گذشته را به شکل قرضی در پروجا در سری 
 B گذرانده و در 39 بازی موفق به زدن 11 گل 

شده بود.

 چراغ سبز پدیده دورتموند 
به لیگ جزیره و اللیگا

جیدون ســانچو را باید پدیده دورتموند در دو 
فصل اخیر دانست که عملکرد خیره کننده در 
این تیم داشــته است. 
سانچو قبل از آمدن 
بــه دورتمونــد 
دو ســال در تیم 
منچستر  نان  جوا
ســیتی بازی کرد و 
سه بازی هم برای تیم 
بزرگساالن این باشگاه به میدان رفت؛ اما چون 
جایی در تیم پرستاره گواردیوال نداشت تصمیم 
گرفت که راهی دورتموند شــود. درخشــش 
سانچو در دورتموند باعث شده تا تیم های لیگ 
جزیره به ویژه منچســتر سیتی پیشنهادهای 
وسوســه انگیزی به او بدهند. ســانچو درباره 
احتمال بازگشــت خود به لیگ برتر انگلیس 
گفت: کســی نمی داند که در آینده چه اتفاقی 
خواهد افتــاد با این حال بایــد تاکید کنم که 
مشــکلی برای حضور در لیگ برتر انگلیس یا 

رقابت های اللیگا ندارم.

 سال آینده قیمت »نیمار« را 
فیفا تعیین می کند

با پایان یافتــن مهلت نقل و انتقــاالت اروپا 
 PSG مشخص شد که نیمار ســتاره برزیلی
بعد از کش و قوس های 
فــراوان ســرانجام 
ین باشــگاه  در ا
مانــدگار شــده 
اســت؛ اما موندو 
دپورتیوو می گوید 
با اینکه قرارداد نیمار 

 PSG بند فسخ ندارد؛ ولی قوانین فیفا با
که با هــدف حمایت از بازیکنان وضع شــده 
به او امکان می دهد ســال آینــده با پرداخت 
مبلغی نزدیک به 170 میلیون یورو PSG را 
ترک کند بدون اینکه نیازی به جلب رضایت 
این باشگاه داشته باشــد. موندو می گوید این 
قانون برای حمایت از بازیکنانی وضع شــده 
که دست کم سه سال در یک باشگاه عضویت 
دارند و در این مــدت قرارداد اولیه شــان با 

باشگاه را تمدید نکرده اند.

رونالدو برای دهمین بار مرد 
سال فوتبال پرتغال شد

 کریستیانو رونالدو برای دهمین بار به عنوان 
مرد ســال فوتبال پرتغال معرفی و تاریخ ساز 
شد. فوق ستاره پرتغالی 
یوونتــوس بــرای 
کسب این عنوان 
ژوائــو فلیکــس 
ســتاره جــوان 
 ، یــد ر د ما تلتیکو ا
برناردو سیلوا هافبک 
نفوذی منچسترســیتی، روبن نوس هافبک 
ولورهمپتون و برونو فرناندس، هافبک نفوذی 
اســپورتینگ لیســبون را کنار زد.برنده پنج 
توپ طال با حضور در این مراســم که در شهر 
لیسبون پرتغال برگزار شد، پس از دریافت این 
جایزه گفت: از نظر شــخصی سال فوق العاده 
پیچیده ای برایم بود؛ اما اجازه ندهید کســی 
شما را پایین بکشد. نمی توانم کمکی کنم اما 
اسپورتینگ لیسبون شایسته کسب جایزه ای 
هرچند کوچک بود، امیدوارم ســال بعد این 

اتفاق بیفتد.

مالقات پروین و سلطانی فر، در وزارت ورزش

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 ما به جای »روشن«
 شالق می خوریم

حسن روشــن به خاطر شــکایت رضا افتخاری 
محکوم به 7۴ ضربه شالق شــده که البته حکم 
صادره تا 3 سال جنبه تعلیقی دارد. حکم شالق 
حسن روشن، واکنش بســیاری از پیشکسوتان 
استقالل را به همراه داشته به طوری که چند نفر 
از موسپیدان آبی در گفت وگو با رسانه ها مدعی 
شدند مثل کوه پشت سر حسن آقا ایستاده اند و 
حاضر نیستند محکومیت بهترین مهاجم تاریخ 
این باشــگاه و یکی از چهره های ماندگار فوتبال 
ایران را ببینند. استقاللی ها در حمایت از روشن 
ثابت قدم بوده و تاکیــد دارند حرمت این بازیکن 
خیلی بیشتر از آن اســت که به همین راحتی از 
او شکایت شود. اســتقاللی ها در موضعی متحد 
تاکید  کردند حاضرند به جای حسن روشن شالق 
بخورند تا ثابت کنند که در مواقع دشواری هوای 
همدیگــر را دارند و هر قدر هم اختالف داشــته 

باشند، حسن آقا را تنها نمی گذارند.

 اعتراض استقالل
 به تاریخ برگزاری دربی

دربی حساس پایتخت بین تیم های استقالل و 
پرســپولیس در هفته چهام لیگ برتر قرار است 
روز 31 شهریور برگزار شود؛ اما باشگاه استقالل 
به این موضوع اعتراض خواهد کرد. امیر حسین 
فتحی، مدیرعامل باشــگاه استقالل در این باره 
گفت: اگر قرار اســت دربی رفت روز یکشنبه و 
غیر تعطیل برگزار شــود ما انتظار داریم دربی 
برگشت هم در روز غیر تعطیل برگزار شود. ما در 
بازی رفت میزبان هستیم و این حق را داریم از 
تماشاگران مان در روز تعطیل بهره ببریم. به این 
تصمیم اعتراض خواهیم کــرد و در صورتی که 
شورای تامین نتواند بازی رفت را در روز تعطیل 
برگزار کند این انتظار را داریم که بازی برگشت 

هم در روز غیر تعطیل برگزار شود.

 ممنوعیت گوشی همراه 
در اردوی تیم ملی عربستان

نشریه »الریاضیه« عربستان خبر داد که اروه رنار، 
سرمربی فرانســوی تیم ملی عربستان تصمیم 
گرفته تا استفاده از گوشی همراه در اردوی تیم 
ملی را برای بازیکنان ممنوع کند. این اقدام رنار به 
خاطر این است که تا تمرینات تیم به صورت سری 
انجام شــود و تاکتیک تیم برای رقبا فاش نشود. 
عربســتان در گروه چهارم با تیم های ازبکستان، 
فلسطین، یمن و سنگاپور در گروه چهارم انتخابی 

جام جهانی 2022 قطر رقیب است.

در حاشیه

 حضور تیم والیبال سپاهان 
در تورنمنت چهارجانبه یزد

ســرمربی تیم والیبــال ســپاهان در خصوص 
آخرین وضعیــت تیم والیبال ســپاهان اظهار 
داشــت: از 26 مرداد ماه تمرینات را برای لیگ 
برتر والیبال شــروع کرده ایم و بــا برنامه پیش 
می رویم. رحمــان محمدی راد افــزود: نفرات 
تیم مشخص شده اســت، بررسی های نهایی را 
انجام می دهیم و در حال تمرین هستیم. وی در 
خصوص مشخص نبودن وضعیت برخی تیم ها 
گفت: این اتفاق عجیب و غریبی برای والیبالی ها 
نیست و تا تاریخی که سازمان لیگ اعالم کرده، 
وضعیت تیم ها مشــخص می شود. محمدی راد 
ادامه داد: تیم هایی که وضعیت مشخصی دارند 
تمرینات خود را شــروع کرده اند، بحث تسویه 
حساب با بازیکنان و فدراسیون بوده که مشکلی 
برای عدم حضور آنها نیســت. ســرمربی تیم 
والیبال ســپاهان با اشــاره به تورنمنت چهار 
جانبه ای که از روز 2۴ مهر مــاه در یزد برگزار 

می شــود، عنوان داشت: مربی 
تیم شــهداب یــزد تماس 
گرفت و با توجه به این که 
زمان این تورنمنت مناسب 
بود، طبق برنامه ریزی در 
ایــن رقابت هــا حاضــر 

می شویم.

منهای فوتبال

در آخرین شاهکار طراحی صورت گرفته برای لباس های تیم ملی 
فوتبال ایران که یک مشکل الینحل به نظر می رسد پرچم ایالت 
کاتالونیا روی پیراهن های ملی پوشان نقش بسته است! اتفاقی که 
در تمرینات پنهان نمانــد و در کمال تعجب در روزهای بعدی به 
لباس اعضای کادر تیم ملی منتقل شد. طبق اعالم قبلی بازاریابی 
فدراسیون فوتبال، لباس های این اردو به صورت اختصاصی برای 

تیم ملی ایران طراحی نشده و طبیعتا نمی توان انتظار زیادی برای 
تغییر این طرح ها داشت؛ اما عجیب اســت که برند آل اشپورت 
به این شــکل از لباس ها و طرح های تیم های مطرح فوتبال اروپا 
کپی برداری می کند. به طوری که حتی طرح و آرم پرچم کاتالونیا 
از روی پیراهن بارسلونا در طرح لباس های آل اشپورت کپی شده 

و با بی دقتی وارد تمرینات تیم ملی می شود.

گذشته از شرایط غیر استاندارد طراحی لباس های تیم ملی نکته 
عجیب عدم نظارت بر طرح و رنگ لباس ها پیش از شروع تمرین 
است، وظیفه ای که طبیعتا باید توسط مدیر یا سرپرست تیم انجام 
و از ورود پیراهنی با پرچم کاتالونیا به تمرینات تیم ملی جلوگیری 
شود؛ اما ظاهرا مدیر تیم ملی یا به این مسئله واقف نبوده یا متوجه 

چنین تشابه مشهودی نشده است.

نقش بستن پرچم ایالت کاتالونیا روی پیراهن تیم ملی فوتبال ایران

در حالی که تنهــا دو هفته از برگزاری فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور می گذرد؛ اما 
به نظر می رســد که مخالفت های صــورت گرفته 
از ســوی بازیکنان و مربیان تیم های لیگ برتری 
نسبت به توپ جدید کمپانی دربی استار موثر واقع 
شده و هفته سوم این مسابقات با توپ های دیگری 

برگزار می شود.
فدراسیون فوتبال همچون روند چند سال گذشته 
در ســال جاری نیز با کمپانی دربی استار به توافق 
رســید تا این کمپانی که یکی از برندهای معروف 
تهیه توپ فوتبال اســت، تامیــن توپ های مورد 
نیاز تیم های لیگ برتری را بر عهده بگیرد؛ اما این 
شرکت نسبت به فصل های گذشته تغییراتی را در 
شــکل ظاهری و نحوه تولید توپ های خود ایجاد 
کرد، تغییراتــی که با واکنش مربیــان و بازیکنان 
تیم های مختلف مواجه شــد. آنها مدعی شدند که 
این توپ ها سنگین بوده و بیشتر به توپ تنبل های 
فوتسال شــباهت دارد. برای مثال امید عالیشاه، 
بازیکن تیم پرسپولیس با انتشار پستی در صفحه 
اینستاگرامش درباره کیفیت توپ های لیگ برتری 
نوشت: »بی تعارف توپ مســابقات لیگ نوزدهم 
از کیفیــت خوبــی در قیاس با برندهــای جهانی 
دنیای توپ فوتبال برخوردار نیست. تصور می کنم 
بسیاری از فوتبالیست ها لیگ برتری هم با بنده هم 

نظر باشند و کارشناسان و 
اهالی رسانه هم بر این باور 
باشند که کاش رقابت های 
لیگ برتــر ایــران که از 
لیگ های ممتاز آسیاست 
هم چون لیــگ قهرمانان 
آســیا و اروپا با برندهایی 
چــون نایــک و آدیداس 

برگزار شود. لیگ برتر ایران که از برترین لیگ های 

آسیاســت، باید توپ آن 
هــم یکــی از برترین ها 
باشــد.«. اما در آن ســو، 
مدیــران دربــی اســتار 
نیــز از توپ هــای جدید 
این شــرکت دفاع کرده 
و گفتند کــه این توپ ها 
باالترین سطح استاندارد 
کیفیت فیفا را دارد و مورد تایید رسمی فدراسیون 

بین المللی فوتبال است و دلیلی ندارد که به خاطر 
برخی انتقادها کــه هیچ مبنای درســتی ندارند 
توپ های جدید تغییر کند. مسئوالن سازمان لیگ 
نیز که در صورت فســخ قرارداد متحمل پرداخت 
غرامت می شدند این اعتراضات را برنتابیده و مدعی 
شده اند که این توپ ها از کیفیت الزم برخوردار بوده 
و همان توپ هایی اســت که در لیگ آلمان و هلند 
هم مورد استفاده قرار می گیرد تا این ماجرا فیصله 
پیدا کند ولی تداوم اعتراض بازیکنان و بازشــدن 
پای ماجــرای توپ های جنجالی به جلســه اخیر 
سرمربیان تیم های لیگ برتری با مارک ویلموتس 
و درخواست آنها از مهدی تاج مبنی بر تغییر توپ ها 
موجب شد تا فدراســیون فوتبال شخصا وارد این 
موضوع شود. شواهد حاکی است که تاج درخواست 
مربیان لیگ برتــری را رد نکرده و وقتی اصرار آنها 
بر بی کیفیت بودن توپ های دربی استار را دید به 
سرمربیان مطرح فوتبال ایران قول داده تا دستور 
تعویض توپ های لیگ برتر را به مدیران ســازمان 

لیگ ارائه کند.
 به نظر می رســد بــا توجه بــه قولی کــه تاج به 
سرمربیان لیگ برتری داده باید شاهد ایجاد تغییر 
در این خصوص باشیم اگرچه هنوز واکنش جدیدی 
از ســوی مسئوالن ســازمان لیگ نســبت به این 
موضوع صورت نگرفته است. در این باره زمزمه های 
 زیادی درباره اســتفاده مجدد از توپ های کمپانی

 آل اشپورت بعد از سال ها به گوش می رسد.

سازمان لیگ کوتاه می آید؟
 ماجرای توپ های جنجالی؛

  عکس روز

تقدیر سپاهانی ها از »آذری«
 دیدار دوستانه تیم های فوتبال پیشکسوتان ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه سپاهان عصر 
دوشنبه در زمین تمرینی سپاهان در باغ فردوس برگزار شــد. این دیدار به منظور تجلیل 
پیشکسوتان دو باشگاه از سعید آذری، مدیر عامل سابق باشگاه ذوب آهن اصفهان برگزار شد 
که کاپیتان تیم ذوب آهن سعید آذری و کاپیتان تیم سپاهان هم مسعود تابش، مدیر عامل 
باشگاه سپاهان بودند. دو تیم با بنری با عنوان »به پاس یازده سال تالش مستمر و خدمت 
صادقانه ســعید آذری، مدیر عامل باشــگاه ذوب آهن« وارد زمین شدند؛ همچنین باشگاه 

سپاهان با اهدا قاب و گل از آذری تجلیل کرد.

بی تعارف توپ مسابقات لیگ 
نوزدهم از کیفیت خوبی در 

قیاس با برندهای جهانی دنیای 
توپ فوتبال برخوردار نیست

»منشأ« در تدارک شکایت از استقالل!
 گادوین منشأ، ایسما و آیاندا پاتوسی سه بازیکن خارجی بودند که نیم فصل دوم فصل گذشته به استقالل 
اضافه شدند. با توجه به درآمدی که اســتقالل از فروش اللهیار صیادمنش، سیدمجید حسینی، تیام و 
همین طور بازی های لیگ قهرمانان داشت، توقع می رفت باشگاه حداقل پول خارجی ها را تسویه کند؛ اما 

خبری رسید که حکایت از شکایت احتمالی منشأ از استقالل داشت.
 باشگاه اســتقالل ظاهرا رقمی نزدیک به 100 هزار دالر به این بازیکن بدهکار است و او هم تهدید کرده 
در صورتی که پولش را نگیرد، ســروقت فیفا خواهد رفت. منشــأ در حال حاضر برای باشــگاه عجمان 
بازی می کند. قرارداد او فصل گذشــته چیزی حــدود 2۴0 هزار دالر بود که باعــث اعتراض بازیکنان 
 استقالل شد. باشگاه استقالل در نیم فصل با هزینه گزافی او و ایسما را خرید که در نهایت هر دو کارایی

 نداشتند.

مالقات پروین و سلطانی فر، در وزارت ورزش
بعد از آن که پروین به شایعه تغییر مدیرعامل پرســپولیس و دخالت داورزنی در تعیین مدیرعامل جدید 
باشگاه واکنش نشان داد، روابط پروین و وزیر ورزش رو به سردی گذاشــت و حتی شایعه شد سلطانی فر 
از لج پروین که با انصاری فرد مشکل داشــته، او را جایگزین عرب کرده؛ اما البه الی همین شایعات، پروین 
انتخاب انصاری فرد را تبریک گفت و ادعا کرد از انتخاب او خوشــحال اســت. خیلی ها این حرف پروین را 
به نوعی دلجویی از وزیر تلقی کردند و به گوش سلطانی فر رساندند پروین غیرمستقیم اظهارنظر قبلی اش 
مبنی بر بیرون آمدن مدیر از داخل قوطی را پس گرفته اســت. شــاید همین موضوع باعث شــده باشد 
 سلطانی فر بخواهد با پروین جلسه بگذارد. می گویند روز شنبه این جلسه به میزبانی وزیر برگزار می شود و

 احتمال دارد صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک هم در این جلســه حاضر شــود تا طرفین با هم 
آشتی کنند.

ســرمربی تیم فوتســال بانوان نامی نو با ســتایش از عملکرد بازیکنانش در هفته سوم لیگ برتر 
فوتسال بانوان، اظهار داشــت: در ابتدا از میزبانی کرمانی ها تشــکر می کنم، واقعا تمام عوامل و 
دست اندرکاران بازی همکاری خوبی با ما داشــتند. همچنین به آنها بابت تیمی که دارند تبریک 
می گویم، دختران کویر کرمان تیمی یک دست، بومی و خوبی است و بازیکنان این تیم دختران 

جوانی هستند که 100 درصد آینده روشنی دارند.
  میترا چین سری ادامه داد: طبیعتا بازی کردن با تیمی که سال ها در کنار هم کار کرده اند و انگیزه 
باالیی دارند و برای رسیدن به جایگاه های بهتر تالش می کنند، سخت است. برابر آنها بازی سختی 
داشتیم که خوشــبختانه بازیکنانم با تالشی که داشــتند، نتیجه خوبی گرفتند و موفق شدیم 3 
امتیاز را به خانه بیاوریم. سرمربی تیم فوتسال بانوان نامی نو در پاسخ به این سوال که تیمش مدافع 
عنوان قهرمانی است؛ اما طی2 هفته ابتدایی نتایج خوبی نگرفت و دلیل آن چیست، گفت: مدافع 
عنوان قهرمانی بودن همیشه سخت تر از جنگیدن برای قهرمانی است. با این وجود سیاست های 
مجموعه نامی نو که مبنی بر بومی گرایی و جوان گرایی تیم اســت، شرایط را تا حدودی سخت تر 
کرده، ولی طبق اهداف باشگاه گام برمی داریم. وی ادامه داد: طبق سیاست های باشگاه چند هدف 
را مشــخص کرده و طبق آن پیش می رویم. قطعا وقتی یک تیم، آن هم تیم قهرمان با تغییرات 
زیادی روبه رو شود، کل کادر فنی تیم تغییر می کند، 80 درصد بازیکنانش عوض می شود و نصف 
بازیکنان بومی می شوند. مسلما زمان زیادی الزم اســت تا تیم را هماهنگ کنیم و به اهداف مان 
برسیم. در نتیجه با صبوری و بر اساس آنچه که نیاز اســت اهداف را رتبه بندی کرده و یکی یکی 

در حال گام برداشتن هستیم.

 سرمربی تیم فوتسال بانوان نامی نو:

جوان گرایی کارمان را سخت کرده است

هافبک دفاعی تیم ملی در حاشیه تمرین تیم ملی برابر خبرنگاران 
حضور یافت و در خصوص آخرین شــرایط آماده سازی تیم ملی 

زیر نظر مارک ویلموتــس گفت: تمرینات خوبــی انجام دادیم و 
برای بازی ها آماده می شویم. هنوز شناخت کافی نسبت به هنگ 
کنگ نداریم و نزدیــک به بازی باید آنالیز هــم کنیم. بازی اول و 
استارت مسابقات مهم اســت و ما هم باید بهترین تالش را داشته 
باشیم تا در گام اول مقتدرانه حاضر شویم. امید ابراهیمی در پاسخ 
به اینکه با توجه به تغییر تاکتیکی تیم ملی کار او ســخت تر شده 

گفت: انتظارات از تیم ملی باالســت و همه دوست دارند تیم ملی 
همیشــه حمله کند. انتظار از هافبک دفاعی با توجه به اینکه تیم 
ملی همیشه در حمله است بیشــتر می شود و این، کار را چه برای 
من و چه هر هافبکی که باشد سخت تر می کند. ما باید سعی کنیم 
هم نتیجه بگیریم و هم بازی های خوبی بــه نمایش بگذاریم و بر 

اساس آن انتظارات را برآورده کنیم.

هافبک دفاعی تیم ملی:

برابر هنگ کنگ باید مقتدرانه 
استارت بزنیم

سمیه مصور
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اجرای تعزیه بدون مجوز ممنوع!
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

فضای مجازی

اخبار

رییس کمیسیون اقتصادی و گردشگری 
شورای شهر بیان کرد:

 اصفهان ۲۰۲۰
 و تعامل با هنرمندان

رییس کمیسیون اقتصادی و گردشگری شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشــاره به جلسه خود 
با اهالی هنر اصفهان در شــامگاه یکشنبه در 
صفحه توئیتر خود نوشــت: شنیدن دغدغه ها 
وچالش های هنرمنــدان و متخصصان حوزه 
هنر اصفهان، بدون شــک امکانی اســت که 
رویداد جهانی »اصفهان ۲۰۲۰« را به مســیر 
صحیح خود هدایت می کند. نصیر ملت افزود: 
طی جلســه ای چهار ســاعته باحضور جمعی 
از نخبگان هنــر اصفهــان، امیدهایمان برای 
اتفاقات مثبــت درحوزه گردشــگری، هنر و 

میراث فرهنگی، بیشتر شد.

طومار اعتراضی شهروندان اصفهانی 
خطاب به استاندار:

با سگ گردانی و کشف حجاب 
مقابله کنید

جمعی از مــردم محله مرداویــچ در نامه ای 
خطاب به اســتاندار اصفهان به عنوان ریاست 
شورای تامین اســتان، خواســتار برخورد با 
ناهنجاری های این محله از قبیل سگ گردانی، 
کشف حجاب، دور دور خودروها و ... شدند. در 
این نامه آمده است: انتظار می رود با استقرار 
کیوســک نیروی انتظامی در پــارک محل و 
ایجاد سرعت گیر نســبت به کنترل وضعیت و 
برخورد با خاطیان اقدام کنید. نیروی انتظامی 
با انجــام طرح هایی برخورد قابــل توجهی با 

ناهنجاری های سطح این محله داشته است.

کف سازی ضلع غربی پیاده رو 
چهارباغ پایین

مدیرعامل ســازمان نوســازی و بهســازی 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: دو قســمت 
چهارباغ عباسی و چهارباغ باال در عصر صفوی 
طراحی و اجرا شده و پیشینه تقریبی ساخت 
آن به ســال ۱۰۰۰ هجری قمــری )۱۵۹۱ 
میالدی( بــاز می گردد. محمــد فیض افزود: 
چهارباغ پاییــن )چهارراه تختی تــا دروازه 
دولــت( در دوره پهلوی و با همــان طرح به 
چهاربــاغ دوره صفوی افزوده شــده اســت. 
مدیرعامل ســازمان نوســازی و بهســازی 
شهرداری اصفهان از ســاماندهی ضلع غربی 
پیاده رو چهار باغ پایین خبر داد و گفت: این 
پروژه به طول ۲۸۰ متر و عرض متوسط پنج 
متر و با ۶.۵ میلیارد ریال اعتبار اولیه در حال 
اجراست. وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه 
از ابتدای شهریورماه سال جاری آغاز شده که 
پیش بینی می شــود پس از چهار ماه به پایان 
برسد. مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: اقدامات انجام 
شده در این پروژه شامل خاک برداری، تسطیح 
و ریگالژ، نصب ســنگ جدول، ســنگفرش و 
موزایک مســیر ویژه نابینایــان و نیز اجرای 
مجدد تاسیســات شهری اســت که در حال 

حاضر ۶۵ متر طول آن در حال اجراست.

رونمایی از پوستر دومین 
جشنواره رسانه ای معلوالن

پوســتر دومین جشنواره رســانه ای معلوالن 
با حضور اعضــای دبیرخانه این جشــنواره و 
مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان، صبح 
دیروز رونمایی شــد. مســعود گلناری، دبیر 
برگزاری جشنواره رسانه ای معلوالن در مراسم 
رونمایی از پوســتر این جشــنواره با اشاره به 
اهداف برگــزاری این جشــنواره، اظهار کرد: 
اولین هدف از برگزاری، آگاه سازی عموم مردم 
نسبت به معلوالن و معلولیت است، همچنان 
که همه باید آگاه باشــیم فاصله هرکدام از ما 
تا صندلی چــرخ دار فقط یک لحظه اســت و 
امکان دارد با تصادف یا حوادث دیگری دچار 
معلولیت شویم. وی افزود: دیگر هدف برگزاری 
این جشنواره، تغییر نگاه ترحم آمیز و دلسوزانه 
جامعه به معلــوالن که بهتریــن راه برای به 
میدان آمدن معلوالن و ارائه توانایی هایشــان 
است. دبیرجشنواره رسانه ای معلوالن با بیان 
اینکه بسیاری از مسئوالن با معلوالن همچون 
تندیس رفتــار می کنند، ادامــه داد: فقط در 
روزهای خاصی از ســال ماننــد روز معلوالن 
نشان می دهند که حواس شــان به این بخش 
از جامعه اســت، در حالی که نه تنها از قانون 
ســه درصد )قانونی که بر اســاس آن باید در 
هر ارگانی سه درصد افراد از معلوالن باشند.( 
پیروی نمی کنند بلکــه در عمل حتی حقوق 

اولیه آن ها را نیز رعایت نمی کنند.

رییس شورای هماهنگی جبهه اصالحات 
در استان اصفهان:

 کم رنگ شدن ارزش ها 
زمینه ساز فساد شده است

رییس شــورای هماهنگی جبهــه اصالحات 
در اســتان اصفهــان در خصوص ریشــه های 
شکل گیری فساد در کشور و راه های مقابله با 
آن، اظهار کرد: دستگاه های مسئول باید در این 
خصوص و عوامل شــکل گیری فساد در کشور 
یک مطالعه علمی دقیق کنند؛ اما به اعتقاد من 
یکی از عوامل گسترش فساد برخی از قوانین و 
مقررات است که این قوانین و مقررات طوری 
تنظیم نشده اند که افراد نتوانند خالف کنند و 
راه را برای خالف باز گذاشته است چراکه این 
قوانین نقاط کــوری دارد که افراد می توانند از 

این نقاط ضعف سوء استفاده کنند.
 علی نکویی افزود: راه اصالح این مشــکل این 
است که این قوانین را اصالح کنیم تا مشکالتی 
که در ایــن زمینه داریم برطرف شــوند. یکی 
از بخش ها کــه می تواند موثر باشــد گزینش 
درســت افراد برای پســت های مختلف است. 
گاهــی دقــت الزم در انتخاب مســئولیت ها 
نمی شــود و افراد آن تقــوای الزم را برای به 
عهده گرفتن آن پست ندارند. به خصوص بعد 
از جنگ و اوایل انقالب نوع نیروها در تربیت و 
آموزش شان و فعالیت هایی که داشتند بیشتر با 
فرهنگ اسالمی آشنایی داشتند؛ اما به تدریج 
 نیروهای اجرایی کشــور با این ارزش ها فاصله

 گرفتند. 
رییس شــورای هماهنگی جبهه اصالحات در 
استان اصفهان، گفت: اعتقاد دارم دور شدن از 
مفاهیم و فرهنگ اسالمی و ضعیف شدن این 
ارزش ها در جامعه سبب بروز و گسترش فساد 

در کشور شد.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی 
شهرداری خبر داد:

حمایت از طرح های فرهنگی و 
 هنری کانون های مساجد 

در ماه محرم
معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی شهرداری 
اصفهــان در خصــوص برنامه هــای فرهنگی 
معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی شهرداری 
اصفهان، اظهارکرد: با اســتفاده و بهره گیری 
از پیام هــای متعدد فرهنگی نهضت عاشــورا 
تالش شــده تا ضمن ایجاد فضای معنوی در 
شهر، از تمام ظرفیت های تبلیغاتی شهروندی 
 شــهر برای انتقــال پیام هــای عاشــورایی

 استفاده کنیم. 
مرتضی رشــیدی افزود: اداره توسعه فرهنگ 
شهروندی برای همراهی با هیئت های مذهبی 
و ایســتگاه های صلواتی ضمن فضاسازی این 
محل ها، لیوان های کاغذی با پیام هایی برگرفته 
از قیام عاشورا در اختیار ایستگاه های صلواتی 
برای انجام پذیرایی از عزاداران قرار داده است. 
معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی شهرداری 
اصفهان تصریح کــرد: تالش شــده توجه به 
مباحث زیســت محیطی که دغدغه شــورا و 
شهرداری اصفهان است با استفاده از ابزارهای 
فرهنگی به شهروندان یادآوری شود تا به حفظ 

زیبایی و پاکیزگی شهر کمک کرده باشیم. 
وی با اعالم حمایت سازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهان از طرح هــای فرهنگی و 
هنری کانون هــای فرهنگی مســاجد در ماه 
محرم و صفــر، گفت: فراخوانــی در خصوص 
همراهــی کانون هــای فرهنگی با مســاجد و 
مشــارکت در برنامه های مذهبی انجام شــده 
تا حمایت های مادی و معنوی از این کانون ها 

انجام شود.

با حکــم رییس ســازمان اوقــاف و امــور خیریه، 
حجت االسالم و المســلمین محمدحسین بلک به 
عنوان مدیرکل جدید اوقاف و امور خیریه اســتان 

اصفهان منصوب  شد.
در آیین تکریم و معارفه مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان که با حضور امام جمعه اصفهان و 
جمعی از مسئولین و مدیران اســتانی برگزار شد، 
حجت االســالم رضا صادقــی، ضمن تســلیت ایام 
عزاداری ماه محرم با بیان اینکه آنچه توان داشــتم 
برای تمام موقوفات و امامزادگان در سراسر استان در 
۷۱۸ بقعه به کار گرفتم، اظهار کرد: خدمت در این 
بخش توفیق الهی بود که امیدوارم کفاره گناهان و 

توشه ای برای آخرت باشد.
مدیرکل سابق اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با 
بیان اینکه از همه همکارانم در سراسر استان حاللیت 
می طلبم، ادامه داد: از نماینده ولی فقیه در اســتان 
به دلیل حمایت هایی که طی این ســال ها از اوقاف 
داشــتند قدردانی می کنم.وی با بیان اینکه تمایلی 
به ارائه گزارش عملکرد نــدارم، افزود: همه کارکرد 
ما در سامانه وجود دارد، همه اقدامات ما روی زمین 
است و سرآمد بودن اصفهان در همه بخش ها گویای 
این امر اســت.صادقی تصریح کرد:ثبت  ۲۸۰ وقف 
جدید در یک سال کار آسانی نیســت و امیدواریم 

باز هــم در خدمت موقوفات باشــیم زیرا خدمت به 
والیت فقیه افتخار اســت.وی به پیگیری بحث های 
فرهنگــی و قرآنی به مدت ۱۱ ســال در زندان های 
استان اصفهان اشاره کرد و گفت: اجرای طرح »افق«  
از دیگر دستاوردهایی است که در بقاع متبرکه استان 
اصفهان اجرا شده و تاثیر بســزایی در حوزه کاهش 

آسیب های اجتماعی شده است.
مدیرکل ســابق اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
با بیان اینکه توســعه فرهنگ وقف باید در جامعه به 
عنوان الگو پیگیری شود، ادامه داد: اصفهان در بحث 
عمران موقوفات در کشور دارای رتبه برتر است و این 

امر حاصل فعالیت های میدانی است.
رتبه نخســت اصفهان در آزاد ســازی 

زندانیان جرائم غیر عمد در سال 97
امام جمعه اصفهان نیز  در این مراســم با بیان اینکه 
اکنون حضور حجت االســالم بلک که از سرآمدان 
این عرصه هستند  جای تبریک داشته و نبود حجت 
االسالم صادقی که با خلوص نیت ،  خدمات شایانی را 
انجام دادند  جای تسلیت، اظهار داشت: هر دو مدیر 
اوقاف از خانواده معزز شهدا هستند که این موضوع را 
به فال نیک گرفته و امید است مسئله وقف جدی تر از 
قبل پیگیری و در میان اقشار جامعه توسعه پیدا کند.
آیت ا... یوســف طباطبایی با اشــاره به اینکه بعد از 
انقالب مردم نقش ارزشــمند وقف را بیش از پیش 
حس کرده اند و با وقف می توان خدمات و فعالیت های 

گرانبهایی انجام داد تاکید کرد: سه چیز پرونده انسان 
را باز نگه داشته وثواب آن همواره محاسبه می گردد، 
نخست ولد صالح، دوم علم و سوم صدقه جاریه است 
که مصداق کامــل، آن امر مهم وقف اســت چراکه 
ســود منفعت آن به مردم می رسد و سبب همدلی و 

همیاری در جامعه می گردد.
وی با بیان اینکه مردم اصفهان انسان های شریف و 
خیرخواهی هستند که در سیل و زلزله با تمام با دل 
و جان به کمک هم میهنان خود شــتافتند و افتخار 
آفرینی کردند گفت: اصفهان در ســال ۹۷ در زمینه 
آزادسازی زندانی های جرائم غیر عمد رتبه نخست 
کشوری را به خود اختصاص داد و یک هزار و دویست 
و ده نفر زندانی با مبلغ یکصد و بیســت ملیار تومان 
آزاد کردند که تهران و فارس رتبه های دوم و ســوم 
را به خود اختصاص دادند و با داشــتن حدود ۷۰۰ 
خیریه با فعلیت های مختلف امیدراریم در کار وقف 
هم پرتالش باشند و گام های تاثیری گذاری در این 

راستا بردارند.
امام جمعه اصفهان در پایان با اســتناد به حدیثی از 
امام حسین )ع( تصریح کرد: انسان باید همان طور 
که هدف مقدسی را دنبال می کند از راه مقدسی هم 
به آن برسد و اگر بخواهد با گناه و نافرمانی به هدف 
خود برسد از آن دور خواهد شد و در منجالب خواهد 
افتاد و این سعادتی است که امید است خدا به همه 
توفیق دهد تا در راه خدا گام برداشــته تا بتوانیم به 

مقصد ازلی برسیم.
راه اصفهــان و خوزســتان از هــم جدا 

نبوده است
در ادامه این آیین حجت االسالم محمد حسین بلک، 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان اظهار 
کرد: از درایت نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان 
تشکر می کنم و امیدوارم بتوانم به خوبی در خدمت 

ایشان باشم.
وی افزود: روح تازه ای پیدا کــردم وقتی به اصفهان 
آمدم و خوشــحالم مجددا به اوقــاف و امور خیریه 
برگشــتم، تمام تجربیات خود را در این شهر بگذارم 
و عملکرد خوبی در امر وقف داشــته باشم و معتقدم 
خوزستان و اصفهان ارتباط دیرینه ای دارند و این دو 

شهر از هم جدا نبوده اند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان اضافه 
کرد: جامعه بشری همیشه به خون شهدا و مداد علما 
مدیون است و اصفهان از این دو مهم برخوردار است.
بلک ادامه داد: باید در مجموعه ای سربازی کنیم که 
نور والیت بر روی آن ســایه انداخته و این برای بنده 
افتخار بزرگی است و سعی می کنم تمام سعی خود را 
در اینجا بگذارم و امید دارم تا پایان مسئولیتم بتوانم 

به خوبی جواب اعتماد را بدهم.
وی اضافه کرد: امیدوارم قدم های خوبی در مســیر 
وقف برداشــته و  ادامه دهنده راه حجت االســالم 

صادقی باشم و حتی بهتر از ایشان عمل کنم.

رتبه برتر اصفهان در بحث عمران موقوفات
 در آیین تکریم و معارفه مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مطرح شد: 

 دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان 
اصفهان به مناســبت دهه امر به معروف و نهی 
از منکر در جمع اصحاب رســانه گفت: از اهم 
فعالیت های این ســتاد می تــوان به آموزش 
آمرین به معروف و همچنین ورود در مســئله 

امر بــه معــروف و نهــی از منکر 
مسئولین اشاره کرد. 

احمــد عبداللهــی نــژاد پیرامون 
مسئله امر به معروف و نهی از منکر 
برای مســئولین ادامه داد: مردم به 
حاکمان خــود نــگاه می کنند و از 
همین جهت حاکمان هم مســئول 
و هم موثر هستند. به همین جهت 
اگر تخلفــی گزارش و احراز شــد، 

تــالش می کنیم تا مســتقیما با آن مســئول 
 صحبت کــرده و از تکــرار منکــر جلوگیری

 کنیم.
 دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان 
اصفهان یادآور شد: امر به معروف و نهی از منکر 
فرقی برای مردم و مسئولین ندارد و اگر مسئول 
خطاکار به تذکر لسانی ما توجهی نداشته باشد، 
حتما از طریق دســتگاه های امنیتی و قضایی 
با آنها برخــورد صورت می گیــرد. البته تعداد 
این دست از مسئولین بســیار کم بوده و شاید 
تنها پنج درصد از آن ها با تذکر لســانی متنبه 
نشــده اند، اما نود و پنج درصــد دیگر به طور 
کامل مسائل تذکر داده شــده را پذیرفته اند. 

وی همچنین در صحبتــی در رابطه با آموزش 
آمرین به معروف افزود: مهم ترین کاری که در 
سال های اخیر توسط ستاد انجام شده، آموزش 
آمرین به معروف بوده که این آموزش منجر به 
جلوگیری از تشکیل پرونده قضایی شده است. 

عبداللهی نژاد تاکید کرد: ما در دو سال گذشته 
حتی یک پرونده از نیروهای طالیه دار آموزش 
دیده نداشــته ایم و کانونی هم تشــکیل شده 
تا افرادی که توســط نیروی انتظامی به دلیل 
تخلفات اجتماعی دستگیر شده اند، ارجاع داده 
شده تا با آن ها صحبت های الزم صورت گرفته 

و فرد متوجه اشتباه و خالف خود شود. 
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان 
اصفهان در پایان افزود: این فعالیت های صورت 
گرفته توســط ما از آنجا اهمیــت زیادی دارد 
که باعث شــده تا برخوردهای ابتدایی با افراد 
خاطی به شکل لسانی باشــد تا شخص بتواند 

خود را اصالح کند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان:

 امر به معروف و نهی از منکر برای مردم و مسئولین یکسان است
معاون هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: گروه های 
تعزیه خوانی برای دریافت مجــوز ابتدا باید در 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
تایید صالحیت تخصصی شــوند و سپس برای 

تایید صالحیــت عمومی بــه اداره اطالعات و 
امنیت معرفی می شــوند که در صورت نداشتن 
مشکل در این مراحل می توانند نسبت به ثبت 
گروه تعزیه خوانی اقدام کنند. همچنین هر گروه 
برای اخذ مجوز باید مکانــی را به عنوان محل 
تمرین و اجرا ثبت کند. محمــد علی جعفری 
درباره چگونگی عملکرد گروه های تعزیه خوانی 
ادامه داد: گروه های تعزیه خوانی برای هر اجرا 
نیازمند مجوز هستند. مسئولیت تقسیم نقش 
شــخصیت ها بر عهده خود آنهاست و این امر با 
توجه به سابقه هر بازیگر انجام می شود. معاون 
هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان اصفهان با اشاره به حضور اسب 

و ایجاد مشــکالت احتمالــی در نمایش تعزیه 
خوانی افزود: حضور اسب در مراسم های تعزیه 
خوانی مورد قبول ما نیست، اما با توجه به حضور 
چشــمگیر اســب در تعزیه ها در گذشته، هر 
گروه فقط مجاز به اســتفاده از حداکثر ۴ اسب 
اســت و حضور بیش از ایــن تعداد 
اسب تخلف به حساب می آید. محمد 
علی جعفری در خصوص نظارت بر 
تعزیه ها بیان کــرد: در ایام محرم با 
توجه به اجــرای تعزیه های متعدد 
در مناطق مختلف و کمبود نیروی 
انســانی برای نظارت بر روند اجرا، 
کارشناسان ما تنها در تعزیه های مهم 
و بزرگ حضور پیدا می کرده و بر روند 
اجرای تعزیه نظارت به عمل می آورند، همچنین 
با توجه بــه اهمیت ویژه ایــن موضوع و تالش 
برا حفظ سنت های درســت، اگر شخصی قصد 
انحراف داشته باشد با او برخورد جدی خواهیم 
داشت. وی با اشاره به اینکه ما در زمینه مبانی 
اعتقــادی و دینی با هیچ کس شــوخی نداریم 
ادامه داد: در گذشته مواردی را داشتیم که افراد 
سرشناس و چهره های مطرح در زمینه اجرای 
تعزیه به دلیل تخلف و ایجــاد انحراف در وقایع 
از اجرای تعزیه محروم شده اند و با آن ها برخورد 
جدی صورت گرفته است. باید توجه داشت که 
در اجرای تعزیه باید رعایت دقیق وقایع تاریخی 

اهمیت داده شود.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:

اجرای تعزیه بدون مجوز ممنوع!

سید محسن تجویدی- شهردار دستگرد

آگهی مزایده
بدینوسیله شهرداری دســتگرد با توجه به مصوبه شورای اسالمی در نظر 
دارد نسبت به فروش دو قطعه پالک مســکونی واقع در طرح تفکیکی شمال 
شرق اقدام نماید لذا شرکت کنندگان مزایده می توانند جهت دریافت اسناد 
مزایده به واحد مالی شهرداری تا آخر وقت اداری مورخ ۹۸/۰۶/3۰ مراجعه و تا 
تاریخ ۹۸/۰۶/3۱ نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند.

م الف: 581710

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان از رشد ساخت و ساز در این منطقه خبر داد و گفت: تعداد پروانه صادر شده در 
سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ به مقدار ۱۱3 درصد رشد داشته و متراژ پروانه های صادر شده در سال ۹۸ نسبت به سال 
۹۷ به میزان ۲۲۲ درصد رشد داشته است. است. حمید اشرفی به ارائه گزارشی از عملکرد معاونت عمران این منطقه 
از ابتدای سال جاری تاکنون پرداخت و تصریح کرد: احداث منبع ۲۵۰۰ متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ با اعتباری حدود 
3۰ میلیارد ریال، توسعه و تجهیز سالن سینما مهتاب با هزینه ای حدود ۲۵ میلیارد ریال، تعمیر و بهسازی حمام 
تاریخی رهنان با هزینه ای بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال، زیرسازی و آسفالت معابر فرعی به مقدار 3۵۰۰ متر مربع و با 
اعتبار دو میلیارد ریال از جمله این اقدامات است. وی ادامه داد: لکه گیری اصولی خیابان های اصلی، مناسب سازی 
بوستان امام رضا )ع( و خیابان شریف شرقی با اعتبار حدود دو میلیارد ریال و پیاده روسازی خیابان شهیدان غربی با 

اعتبار حدود دو میلیارد ریال از دیگر اقدامات انجام شده عمرانی منطقه به شمار می رود.

مدیر منطقه 11 شهرداری خبر داد:
رشد ساخت و ساز در منطقه ۱۱

آدرسمتراژمدرک مالکیتعنوانردیف

خیابان شریعتی- بن 242عادیپالک مسکونی1
بست 6 متری

طرح تفکیکی 69/47عادیپالک مسکونی2
شمال شرق

نوبت اول
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امام حسین علیه السالم:
بپرهیز از اين كه بركسى كه جز خداوند در برابر 

تو ياورى ندارد ، ستم كنى.
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یادداشت

عاشــورا و نهضت عاشــورا آثار و برکات زیادی را برای کل 
جامعه بشــری به دنبال داشته اســت. آثار و برکات نهضت 
سیدالشــهدا)ع( برای هیچ فردی پنهان نیســت. عاشورا و 
نهضت عاشــورا خیرها و برکات زیادی را برای جوامع بشری 

در بر داشته و باعث زنده ماندن مفاهیم اسالم شده است. 
عزاداری برای سیدالشــهدا )ع( ثواب بســیار زیادی دارد و 
در این مورد ائمه اطهار )ع( تاکیدات بســیاری داشــته اند. 
عزاداری و زیارت امام حســین )ع( باید به ســبک و روشی 
صورت بگیرد که در زندگی فردی و اجتماعی ما تاثیر مثبتی 

به جای بگذارد. 
در احادیث وارد شده است که زیارت امام حسین )ع( آثار و 
برکات بسیار فراوانی دارد و تمام اهل بیت )ع( کشتی نجات 
هستند؛ اما این جمله در مورد امام حسین )ع( به صورت ویژه 
به کار برده می شود و دلیل آن این است که ایشان مصائب و 

سختی های بسیار زیادی را تحمل کرده اند.
خصوصیاتی که در شهادت حضرت اباعبدا... )ع( وجود دارد 
به قدری مهم اســت که اولیای الهی بــرای زیارت حضرت 
از خداوند اجــازه می گرفتند. امام صــادق )ع( در حدیثی 
می فرمایند:» به واســطه تحمل این بالها خداوند رحمتی را 

برای امت فرستاده که قابل وصف نیست«. 
بر همین اساس توصیه شــده که هر روز بر امام حسین )ع( 
سالم بدهید و حتی اگر نمی توانید به زیارت بروید این سالم 

را از راه دور بدهید.
اثر زیارت و عزاداری امام حســین )ع( به صورت تکوینی در 
زندگی انسان کم کم مشهود و مشخص می شود. شیخ مفید 
در کتاب »مزار« با اشاره به آثار و برکات زیارت امام حسین 
)ع( می گوید؛ اولین اثر زیارت حضــرت از دور و نزدیک »از 
بین رفتن گناهان« است. امام صادق )ع( در صفحه ۵۸۲ جلد 
چهار کافی می فرماید: »کمترین پاداش برای زائر سیدالشهدا 
)ع( از بین رفتن گناهان است؛ به شرطی که حق حضرت را به 
جای بیاورد و والیت را قبول داشته باشد. « یعنی فردی که به 
زیارت می رود باید به این ظرفیت رسیده باشد که نسبت به 
جایگاه حضرت سیدالشهدا )ع( شناخت داشته باشد. دومین 
اثر زیارت »رفع گرفتاری« از انســان است. »طوالنی شدن 

عمر« اثر بعدی زیارت حضرت است. 
 بهتریــن موقعیت برای زیــارت و شــناخت حضرت همین 
 دهه اول ماه محرم اســت نه اینکه در ســایر زمان ها نتوانیم
  این شــناخت را بــه دســت آوریم؛ امــا طبــق احادیث 
 اســالمی از اول ماه محرم کــه اقامه عزا صــورت می گیرد

 پرچم عــزای حضرت از آســمان ها به ســمت زمین فرود 
 می آید و همین فضا می تواند شــناخت انســان را نســبت
 به حضرت بیشتر کند. هر چقدر که درجه معرفت ما نسبت 
 به والیت بیشــتر باشــد بهتر می توانیم مفهــوم عزاداری و 
گریه بر سیدالشهدا )ع( را درک کرده و این گونه مجالس ما 

باعث تطهیر قلب می شود.
 کسی که با سیدالشهدا )ع( پیوند می خورد متحول می شود. 
این تحول می تواند درتمام عرصه های زندگی صورت بگیرد؛ 
اما تحول زمانی رخ می دهد که انسان نسبت به مقام حضرت 
شناخت کافی داشته باشد. حضرت سیدالشهدا )ع( پرچمی را 
باال برده است که برای تمام انسان ها فرصتی را فراهم می کند 
که راحت تر، بیشتر و بهتر بتوانند مفاهیم اسالم را دریابند و 
به آن سمت حرکت کنند. با شــرکت در عزاداری و شناخت 
مقام حضرت اســت که می توانیم ســبک زندگی خود را به 

سبک زندگی حسینی تبدیل کنیم.

چگونهسبکزندگیحسینیدرزندگیمحققمیشود؟

علی ربانی

عکس روز

دوخط کتاب

دیگری نیســت، پیوســته نو 
کردن خواستنی ست که خود 
پیوســته، خواهان نو شــدن 
اســت و دیگرگون شدن...
تازگــی، ذات عشــق اســت 
و طــراوت، بافــت عشــق...
چگونــه می شــود تازگی و 
طراوت را از عشق گرفت و 
عشق همچنان عشق بماند؟!
»یک عاشقانه آرام«
نادر ابراهیمی

مگذار که عشق، به 
عادت دوست داشتن 

تبدیل شود
مگذار که عشــق، به عادت 
دوست داشــتن تبدیل شود! 
مگــذار کــه حتــی آب دادن 
گل هــای باغچــه، بــه عادت 
آب دادن گل های باغچه بدل 
شود! عشق، عادت به دوست 
داشتن و سخت دوست داشتن 

 بعضی حیوانات از روی خصوصیات ظاهری شان نام گذاری می شوند. به همین 
دلیل ما بی تقصیر هســتیم که برای معرفی پرنده ای عجیب از آن با عنوان 
»کودن پاآبی« نام می بریم. »پاآبی« به دلیل پاهای بســیار خوش رنگ آبی 
اوست؛ اما »کودن« خواندنش کمی به خاطر صورت و بدن خنده آورش است 
و کمی هم به دلیل اتفاقی است که موقع راه رفتنش رخ می دهد. این پرنده 
نمی تواند صاف راه برود، او هر دفعــه که به پاهای خود نگاه می کند، تعجب 
می کند و خیلی راحت شکار می شود.  جالب است که قدوباالی »پاآبی« های 

ماده بسیار بلندتر از نرهاست. 

کودنپاآبی،پرندهایخنگوبامزه

سیمون برگر، هنرمند سوئیسی را به سختی می توان یک هنرمند معمولی نامید 
زیرا او می تواند هنر شگفت انگیزش را حتی روی اشیای شکسته و تخریب شده 
نمایش دهد. این مرد برای مدت طوالنی به عنوان نجار کار می کرد و سپس به 
هنر عالقه مند شد و با چوب آثار شگفت انگیزی را خلق کرد و بعدها هنرش را با 
ابزار دیگری چون شیشه گسترش داد. او ترک های روی شیشه های شکسته را 
طوری ظاهر می کند که به یک تصویر واقعی تبدیل می شود. این هنرمند درباره 
این موضوع می گوید: شیشه های شکسته ای چون ویترین مغازه و شیشه جلوی 

ماشین، می تواند بوم مناسبی برای خلق آثار شود.

آثارخارقالعادهیکهنرمندرویشیشهشکسته

موزاییکی بسیار نادر در انگلیس کشف شده که مسابقه ارابه یک شاهزاده را به 
تصویر می کشد. به گفته باستان شناسان، این موزاییک ها که راوی یک قصه 
هستند بیش از یک هزار و 600 سال قدمت دارند. مت نیکل، باستان شناس 
تازه ترین حفاری صورت گرفته می گوید: در حال حاضر اطالعات دقیقی در 
دسترس نیست. به گفته کارشناسان، موزاییک های کشف شده می توانند یکی 
از جالب ترین اکتشافات باستان شناسی انگلیس باشند. این موزاییک ها یکی 

از تنها سه نوع آنها در جهان است که کشف آن در انگلیس انتظار نمی رفت. 

کشفموزاییکهزارو600ساله

ضیافتبال
 در هیئت های مذهبی برتر سراسر کشور نمایشگاه کتابی با عنوان طرح »حیات 
حســینی« برگزار می شــود و به معرفی چند کتاب برتر طرح مطالعاتی محرم 
۱۴۴۱ می پردازد. کتاب »ضیافت بال« به قلم سیدمحمدمهدی میرباقری یکی از 
کتاب های انتخاب شده برای این طرح است. این کتاب تنظیم متن سخنرانی های 
آیت ا... میرباقری درباره مقایســه ارکان و مراحل سیر و سلوک متعارف و سیر و 
سلوک با بالی معصومین )ع( است که در سال ۱۳۷۷ ارائه شده و مباحثی مانند 
»عزم و تصمیم انتخاب معبود«، »محاســبه«، »توبه« و »رجوع الی ا...«، »سالم 
به ولی خدا« و »علت عقب ماندن افراد مختلف از قافله عاشورا« را بررسی کرده 
است. در معرفی کتاب »ضیافت بال« عنوان شده است: مومن در سالمتی توفیق 
عبادت دارد و از آن بهره مند می شود؛ اما در بیماری و بالیات خداوند عبادت هایی 
را برای او ثبت می کند که قابل تصور نیست. بالها چند گونه اند؛ گاهی بالها کفاره 
گناهان هستند که معموال در افراد معمولی مصداق دارد اما بال برای اولیای خدا 
باعث ترفیع درجه است، مانند بالیی که برای سیدالشهدا )ع( پیش آمد، این بالها 
برای مومن، رحمت و ابزار سیر و سلوک است. مهم ترین وسیله سلوک، توجه به 
بالی اولیای خدا و به ویژه اعظم بالها و ابتالئات، یعنی مصیبت سیدالشهدا )ع( 

است، مصیبتی که در حقیقت ابتالی رسول ا... )ص( است.

فراخوانثبتنامگروههایتواشیح
درکارواننورموسماربعین

یکی از فعالیت های مفید ســتاد مرکزی اربعین حسینی در مراسم پیاده روی 
اربعین طی چند ســال اخیر، اجــرای برنامه های قرآنی بوده اســت. همانند 
ســال های گذشــته امســال هم اتحادیه تشــکل های قرآن و عترت کشور با 
بهره گیری از ظرفیت های سایر نهادها و دستگاه های قرآنی کشور تحت عنوان 
»کارگروه قرآنی کمیته فرهنگی آموزشــی اربعین« مسئولیت سازماندهی و 
اجرای برنامه های قرآنی در ایــن رویداد عظیم معنوی در کشــور عراق را بر 
عهده دارد و در موســم اربعین سال جاری مقرر شــده »کاروان نور« متشکل 
از قاریان و گروه های تواشــیح ممتاز کشــورمان به این ماموریت قرآنی اعزام 
شــوند. به موجب این فراخوان، قاریان ممتاز سراسر کشــور می توانند، تا ۱9 
شــهریور ماه در صورت تمایل و دارا بودن شرایط، نســبت به ثبت نام و اعالم 
آمادگی در پایگاه اطالع رســانی اتحادیه تشــکل های قرآن و عترت کشور به 
نشــانی www.etghan.ir اقدام کنند. صرف دارا بودن شــرایط به معنای 
عضویت قطعی قاری محترم در کاروان نور نیست و با توجه به محدودیت های 
موجود به ناچار تعداد مشخصی از متقاضیان با در نظر گرفتن اولویت انتخاب، 
جهت حضور در ایــن کاروان دعوت می شــوند. همچنین فراخــوان ثبت نام 
 گروه های تواشیح از بین گروه های ممتاز کشور، به صورت مجزا صورت خواهد

 گرفت.

وارونگیحقوباطل؛بزرگترینخطر
فرهنگیکنونی

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اســالمی گفت: امام حسین )ع( 
این خدمت بزرگ را به تاریخ و بشریت کردند که تکلیف مواجهه 
حق و باطــل را در یک صحنه عینی به مردم نشــان دادند؛ قطعا 
هر انسان با وجدانی از قیام عاشــورا درس شناخت حق از باطل 
را می گیرد و حضور در مجالس امــام )ع( اعالم حضور در جبهه 
ایشان، یعنی جبهه حق است. آیت ا... محسن اراکی گفت: هرجا 
که حق و باطــل در مقابل هم قرار می گیرنــد، جنگ و جدال دو 
فرهنگ است؛ فرهنگ نیز به معنی منظومه ای از خوب ها و بدها یا 
همان معروف ها و منکرهاست؛ امام حسین )ع( نیز از همین جهت 
وارد جدال با جبهه باطل شدند و قصد داشتند که جامعه وارونه 
شده اسالمی را بر جای خود بنشانند. اراکی با ذکر این مطلب که 
بدترین خطری که یک جامعه را تهدید می کند، مسئله وارونگی 
است، یادآور شد: امام حســین )ع( بنیاد انقالب فرهنگی خود را 
بر همین اصل بناکردند؛ تکرار اینکه دوســت و دشمن چه کسی 
اســت مصداق امر به معروف و نهی از منکر است؛ چه کسی است 
که نفهمد اســراییل و آمریکا و ســعودی و... جنایتکار هستند و 
مردم یمن و سوریه و بحرین و... مظلوم؟ منتها دنیای امروز سعی 

می کند که چهره بدان را خوب و چهره خوبان را بد نشان دهد.

کتاب

دیدگاهخبر 

آییننمادینورود
کاروانامامحسین
)ع(بهدشتکربال

درهمدان

همزمان بــا دومین روز 
از ماه محرم، مراســم 
نمادیــن ورود کاروان 
امــام حســین )ع( به 
صحرای کربال در شهر 
 مریانج اســتان همدان

 برگزار شد.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران:

اصفهان، پرچمدار دیپلماسی آب در آسیای مرکزی شود

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در جلسه کمیته فنی و اجرای اولین دوره مسابقات مهارت های فنی و تخصصی شرکت های آب و فاضالب 
کشور که در اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: در سال های اخیر با توجه به محدودیت دسترسی به منابع حیاتی آب در دنیا، دیپلماسی آب از اهمیت 
بسزایی برخوردار بوده و در این زمینه اصفهان می تواند پرچمدار دیپلماســی آب در میان کشورهای آسیای مرکزی مانند ازبکستان، تاجیکستان، 
ترکمنستان، افغانستان و ... باشد. حجت ا...  ایوبی با بیان اینکه آب صرفا یک کاالی مصرفی نیست، بلکه موضوعات پیرامون آن بیانگر تمدن و فرهنگ 
هر کشور است، افزود: نحوه مصرف آب در برگیرنده موضوعاتی همچون اخالق آب، احترام و قداست آب، اقتصاد آب، دانش آب است که خوشبختانه 
تاریخ گواه آن بوده و ایران باستان از فرهنگ وتمدن غنی در راستای چگونگی بهره مندی از آب برخوردار بوده است. دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو 
در ایران با اشــاره به جایگاه فرهنگ مصرف آب در میان ایرانیان، گفت: در فرهنگ ایران زمین، اخالق و قداست آب دارای جایگاه رفیعی بوده و در 
فقه اسالمی نیز یکی از موضوعات اساسی، آب است که بر آلوده نکردن آن تاکید می شــود. وی با تاکید بر دیپلماسی آب، اظهار کرد: در حال حاضر 
بسیاری از کشورهای دنیا با توجه به محدودیت دسترسی به منابع آب های شیرین اقدام به رایزنی و دیپلماسی آب کردند، چراکه آب مانند دیگر منابع 
زیرزمینی همچون نفت ثروتی کمیاب محسوب می شود. ایوبی، پیرامون برگزاری نخستین دوره مسابقات مهارت های فنی و تخصصی شرکت های 
آب و فاضالب کشور در اصفهان، اظهار کرد: اصفهان نه تنها مرکز فرهنگ، هنر و معماری در کشور محسوب می شود، بلکه قدیمی ترین شرکت، صنعت 
آب و فاضالب کشور است که بر این اساس بهترین گزینه برای برگزاری این دوره از مسابقات خواهد بود. وی به دستاوردهای برگزاری نخستین دوره 
مسابقات مهارت های فنی و تخصصی شرکت های آب و فاضالب کشور پرداخت و افزود: یکی از مهم ترین دستاوردهای این مسابقات مباحث آموزشی 
است به طوری که شرکت کنندگان با آخرین آموزش های روز دنیا آشنا می شوند در حالی که با برگزاری این مسابقات زمینه مناسبی ایجاد می شود 
تا کیفیت آموزش فعاالن صنعت آبفا در کشور، در دنیا مطرح شود. دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران به ضرورت تشکیل کمیته تخصصی آب 
در ایران اشاره کرد و افزود: اعضای کمیته تخصصی آب، متشکل از افرادی کاردان، باسواد، باتجربه و بی حاشیه است که تالش آنان به جهت زیربنایی 
بودن آن چندان دیده نمی شود در صورتی که اگر یک لحظه آب شرب منطقه ای قطع شود کشور در معرض تنش های اجتماعی بسیاری قرار می گیرد 

که این امر نشانگر اهمیت و حساسیت نوع خدمت رسانی فعاالن صنعت آبفا کشور است.
در ادامه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: شرکت آب وفاضالب استان اصفهان به عنوان قدیمی ترین شرکت صنعت آبفای کشور 
با تمام توان، تالش خود را برای استانداردسازی و باشکوه برگزار شدن نخستین دوره مسابقات مهارت های فنی و تخصصی شرکت های آب و فاضالب 

کشور می کند و در حال حاضر اعضای کمیته اجرایی مسابقات مشغول آماده سازی، سایت محل برگزاری این مسابقات است.
هاشم امینی با بیان اینکه راه اندازی و آماده سازی سایت تنها برای برگزاری نخستین دوره مسابقات مهارت های فنی و تخصصی شرکت های آب و 
فاضالب کشور نیست، اظهار کرد: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درصدد است با راه اندازی سایت برگزاری مسابقات، پس از آن، محل را مکانی 

برای آموزش و گذراندن دوره های تخصصی در صنعت آبفای کشور قرار دهد تا شاهد افزایش روزافزون مهارت فعاالن صنعت آبفا در کشور باشیم.
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