وقتی اهمیت طراوت و سبزینگی فضای شهر در اولویت برنامههای سازمان
پارکها و فضای سبز شهرداری است؛

درختان حاشیه زاینده رود ،نونوار میشوند

خاطرات بیشتر شهروندان اصفهانی به حاشیه زاینده رود و درختان سایه گسترش

گره خورده اســت ،درختانی که یادگار جریان پرخروش طوالنیترین رود فالت

مرکزی از نصف جهان است و برخی از آنها قدمتشان به بیش از  44سال میرسد .کمتر اصفهانی
را میتوان یافت که روزهایی را زیر سایه این درختان خاطره انگیز به شب نرسانده باشد ،درختانی

که حیات را برای شهر به ارمغان آورده بودند؛ اما ظهور بالی خشکسالی...
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بر اساس اعالم رییس اتحادیه نوشت افزار اصفهان ،نمایشگاه عرضه لوازم التحریر هفته آخر شهریور ماه برگزار خواهد شد؛

شوق گران قیمت مهر

او نذری میدهد
تو به فقرا کمک کن!
مصطفی داننده
تقریبا دیگر عادت شــده است که هر وقت ماه
محرم از راه میرســد برخی گوش فلک را کر
میکنند که چه لزومــی دارد این همه هزینه
برای نذری شــود ،همین پول را به فقرا کمک
کنید!
واقعا کمک به فقرا چه ربطــی به نذری دادن
دارد؟ یکی دوست دارد پولی که دارد را در غذای
نذری هزینه کند .پیرمرد و پیرزنی دوست دارند
بعد از سالها به حج بروند ،چرا میخواهیم آنها
را مواخذه کنیم؟
واقعــا همانهایی کــه این افــراد را محکوم
میکنند حاضر هستند یک ماه حقوق خود و یا
دستمزد بازیگریشان را به صورت کامل به فقرا
کمک کنند؟ اصال بیایند کمپینی راه بیندازند
و هر کسی مخالف نذری دادن است بخشی از
هزینه زندگی خود را به فقرا کمک کند.
اتفاقا با همین غذاهای نذری ،بسیاری از فقرا
غذاهای خوب و چــرب میخورند ،غذاهایی
که شاید در روزهای عادی برای آنها آرزو باشد.
نکته جالب این است که همانهایی که اعتراض
میکنند در یخچال خانهشان پر از غذای نذری
اســت .واقعا اگر میخواهیم لــب به اعتراض
بگشاییم بهتر است به مردمی اعتراض کنیم که
بعد از خوردن نذری ،ظرفهای یک بار مصرف
غذای خود را در خیابان رها میکنند و هم به
طبیعت ضربه میزنند و هم باری میشوند بر
دوش کارگران شهرداری.
این فقط یک نمونه از رفتــار مداخله جویانه
جامعه ماست .مثال هستند افرادی که میگویند
چرا برخی سفر خارجه میروند؟ چرا این نوع
موســیقی را گوش میدهند؟ چرا موهایش
را اینگونه شانه کرده اســت؟ چرا این لباس را
پوشیدهاست؟
واقعا اگر برخی از رفتارها را دوست نداریم ،آن
را انجام ندهیم چرا دیگران را منع میکنیم و
برایشان نسخه میپیچیم؟
بســیاری از ما عادت کردهایم یا از آن ســوی
بام بیفتیم یا از این ســو .هر کسی تا زمانی که
تصمیمات فردیاش برای جامعه مشکل ایجاد
نکند ،میتواند کارهایی که دوست دارد انجام
دهد .هم میتواند پولش را در ســفر خارجی
خرج کند هــم میتواند در ســفره نذری امام
حسین(ع).
هر وقت خواستیم کسی را محکوم کنیم یک
بار از خودمان بپرســیم آیا حاضریم از خرید
یک کفش ،رفتن به یک سفر خارجی ،از یک
حقوق خود بگذریم و آنها را به فقرا بدهیم .هر
وقت توان این کار را داشتیم و انجام دادیم  ،حق
داریم تنها و تنها به دیگران توصیه کنیم لذت
کمک به هم نوع خود را تجربه کنند.

صفحه 7
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نماینده مردم شاهین شهر:

تعطیلی پنجشنبهها در شرایط
فعلی کشور جایز نیست

3

به تازگی بازار داروی کشور اتفاقات عجیب
و غریبی را پشت سر گذاشته است؛

روی ناخوش بازار دارو

5

فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج):

سپاه برای محرومیت زدایی
درخور و بیابانک با جدیت
عمل میکند

مدیرکل فرودگاههای استان اصفهان از برقراری مجدد پرواز مسافربری در مسیر دمشق  -اصفهان  -دمشق خبر داد؛

عشق به وقت شام

مدیر بازرسی اتاق اصناف استان اعالم کرد:

مدیر بازرسی اتاق اصناف استان اصفهان گفت :به منظور کنترل بازار ،طرح تشدید بازرسیها همزمان

با فرا رســیدن اول مهر و بازگشــایی مدارس از  9شهریور شروع شــده و تا پنج مهر هم ادامه خواهد

سرپرست پلیس راهور استان خبر داد:

3

 400هزار تومان جریمه جهت حرکات نمایشی رانندگان
سرپرست پلیس راهور استان اصفهان گفت :بیشترین میزان جریمه  400هزار تومان برای حرکتهای

نمایشــی رانندگان در حالت غیرعــادی مانند مصرف مشــروبات الکلی و قرصهــای روانگردان
است...

عضو شورای شهر اصفهان:

5

سال  ،۲۰۲۰سال طالیی گردشگری اصفهان میشود
رییس کمیسیون اقتصادی ،حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شــهر اصفهان اظهار داشت :طرح

«اصفهان  ۲۰۲۰شهر گرشــگری ،هنر و میراث فرهنگی» برای تعریف سال  ۲۰۲۰میالدی به عنوان
سال طالیی برای ورود اصفهان...
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موضوع تغییر مرز استان ،باید منتفی شود
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسالمی گفت :هدف از تغییر مرز
استان اصفهان شاید به این دلیل است که میخواهند موضوع تقسیم آب را به
نفع چهارمحال تغییر دهند که این امر ممکن اســت تبعات غیرقابل کنترلی
داشته باشد.
محمدجواد ابطحی در خصوص نامه نمایندگان استان
اصفهان به وزیر کشــور در خصــوص تغییر خطوط
مرزی اســتان اصفهان ،اظهار کرد :تا کنون دو مرتبه
مرز استان اصفهان با چهارمحال و بختیاری تغییر پیدا
کرده و در هر دو تغییر زمینها و روستاهای متعددی
از استان اصفهان ،ضمیمه چهارمحال و بختیاری شده
است .این تغییری که اکنون میخواهند انجام دهند
تغییر سوم است که قصد دارند خط القعر زایندهرود را
به عنوان مرز قرار دهند که همین امر موجب میشود
روســتاهایی از اصفهان به چهارمحــال و بختیاری
اضافه شود.
وی افزود :هدف از تغییر مرز اســتان اصفهان شــاید به این دلیل اســت که
میخواهند موضوع تقسیم آب را به نفع چهارمحال تغییر دهند .زمانی که آقای
صولت مرتضوی ،معاون امنیتی وزیر کشــور وقت بود ،مصوبهای را در همین
خصوص در وزارت کشور داشتند و خواســته بودند که آن را به تصویب هیئت
دولت هم برسانند که تاکنون محقق نشده است.

نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شــورای اسالمی گفت :همان مصوبه را
هماکنون دنبالش هستند که در هیئت دولت مطرح کنند که نمایندگان استان
در این خصوص هشــدارهای الزم را دادهاند و هماکنون هم مدعی هستیم که
تصمیمات شــورای عالی آب با وجودی که زیاد هم به نفع اصفهان نبود اجرا
نمیشود و بارگذاریهای جدید عمدتا در چهارمحال
و بختیاری و حتی در اســتان اصفهان هم انجام شده
است که باید از این کار جلوگیری میشد.
ابطحی تصریح کرد :اعتراضات چند روز قبل کشاورزان
و تجمع آنان را شاهد بودیم .اگر قانون مدنی و قانون
توزیع عادالنه آب معیار باشد و همه به قانون تمکین
کنند ،این مشــکل قابل حل اســت؛ اما اگر اینگونه
نباشد هشدار میدهیم که موضوع تغییر مرز ممکن
است تبعاتی داشته باشد که قابلکنترل نخواهد بود.
وی گفت :به همین دالیل به وزیر کشور نامه نوشتیم
که در این خصوص سنجیده و حساب شده عمل کنند.
امیدواریم با ســعه صدر به این نامه رسیدگی شــود ،البته امیدواریم موضوع
تغییر مدیریت آب به نفع چهارمحال و بختیاری مطرح نباشد .ضربه را از جایی
میخوریم که مدیریت یکپارچه آب را تکه تکه کردند و این امر حاصل اقدامات
نپخته است .می خواهیم که با درایت بیشتر مشکل برطرف شده و موضوع تغییر
مرز استان اصفهان منتفی شود.

حضور فرمانده انتظامی استان اصفهان
در مراسم سوگواری حضرت اباعبدا ...الحسین (ع)

داور معروف «عصر جدید» میهمان دومین شب عزاداری محرم
در هیئت فداییان حسین اصفهان بود
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نماینده مردم خمینیشهر در مجلس:

ادامه طرح تشدید بازرسیها تا  5مهر

داشت...

3

ســردار مهدی معصوم بیگی ،فرمانده انتظامی اســتان اصفهان به همــراه مهندس محمود
مسلمزاده فرماندار خمینی شهر،معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری،بخشدار مرکزی،فرمانده
انتظامی شهرســتان وجمعی از مسئوالن انتظامی و شهرســتانی درعزاداری مسجد مصالی
شهر درچه ،حسینیه روســتای تیرانچی ،مســجد مالحیدرعلی خمینیشهر ،مهدیه بزرگ
خمینیشــهر ،هیئت خادم الشهدای خمینیشــهر ،حســینیه علی اکبر و موکب پذیرایی
قاسمبنالحسن(ع) شرکت کردند.

مدیر کل سازمان حفاظت محيط زيست استان اصفهان از غرفه ذوبآهن
در یازدهمین نمایشگاه بین المللی متالکس اصفهان بازدید کرد

2

عکس روز

هدیه «ظریف»
به خانم نخستوزیر

وزیر خارجه کشورمان در اولین برنامه از سفرش
به بنگالدش با خانم شیخ حسینه ،نخست وزیر
این کشــور دیدار کرد .ظریف و نخســتوزیر
بنگالدش همچنین در این دیدار مسائل مربوط
به آوارگان مسلمان روهینگیا را مورد تبادل نظر
قرار دادند.

کافه سیاست

 ۷نفر از خدمه نفتکش
انگلیسی آزاد شدند
سید عباس موسوی ،سخنگوی وزارت خارجه
کشورمان ضمن تایید آزادی  ۷نفر از خدمه
کشتی انگلیسی توقیف شــده توسط ایران،
اظهار داشــت :ما با خدمه و ناخدای کشتی
مشــکلی نداریم ،کشــتی به دلیل تخلفی
که انجام داده توقیف شــده و طبیعی است
زمانی که کشــتی متوقف میشود خدمه آن
نیز توقیف خواهند شــد؛ اما بررسی الزم از
وضعیت کنســولی و مجوزهای تک تک این
خدمه صــورت گرفت و بعد از بررســیهای
بیشتر و از باب سیاستهای انسان دوستانه
به برخی از این خدمه اجازه خروج از کشتی و
بازگشت به زندگی روزمره و عادی داده شد.

سوال نمایندگان مجلس
از وزیر اقتصاد
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای
اســامی با انتقاد از دولت برای حذف نکردن
یارانه نقــدی پردرآمدها ،از ســوال تعدادی از
نمایندگان از وزیر اقتصاد درباره حذف نکردن
یارانه نقــدی پردرآمدهــا خبــر داد .عینا...
شــریفپور با انتقاد از دولت برای اجرا نکردن
قانون هدفمندی یارانهها به طور کامل ،گفت:
امیدواریم دولت بانک اطالعاتی جامعی به دست
آورده باشد که با دقت بتواند یارانه دهکهای
باال را حذف کند .عضو کمیســیون اقتصادی
مجلس از سوال جمعی از نمایندگان از وزیر امور
اقتصادی و دارایی برای علل حذف نکردن یارانه
نقدی پردرآمدها خبر داد و اظهار داشت :این
سوال تقدیم هیئترییسه مجلس شده است.

نیروی دریایی سپاه
 ۷کشتی ترال را توقیف کرد
پایگاه امامت نیروی دریایی ســپاه پاسداران
انقالب اســامی ۷ ،کشــتی صیادی ترال را
توقیف کرد .ناو ساالر یکم پاسدار تیمور پایداره
اظهار داشــت :در گشت شــناورهای نیروی
دریایی ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی  ۷شناور
صیادی ترال را به دلیل عدم رعایت فاصله به
ساحل و تخلف صید آبزیان توقیف کرد .این
شناورها جهت ادامه رسیدگی پرونده تحویل
مقامات قضایی شــدهاند .پایداره بیان داشت:
بنا بر اشراف اطالعاتی در آبهای سرزمینی
و حفظ ذخایر آبزیان بسیج دریایی به همین
منظور تشکیل شده اســت که در این راستا
اقدامات خوبی انجام دادهاند و حتی در کمک
به سیل زدگان خوزستان نیز بسیج دریایی به
خوبی توانست نقش آفرینی کند.

توضیحات جانشین وزیر
دفاع درباره سامانه عقاب
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
از قابلیتهای ویژه سامانه پدافندی عقاب در
مواجهه با موشکهای کروز خبر داد .سردار
«قاســم تقیزاده» در خصــوص مختصات
عملیاتی سامانه ارتفاع پست «عقاب» اظهار
داشت :این سامانه پدافندی کامال بومی است
که به دست متخصصان وزارت دفاع طراحی و
ساخته شده است و قابلیت اجرای ماموریت
در ارتفاع پســت را تا شــعاع  ۱۲کیلومتری
دارد .وی بــا بیان اینکه ســامانه موشــکی
«عقاب» قابلیت اجرای ماموریت در برابر انواع
جنگندهها ،پهپادها و بالگردها را دارد ،افزود:
این سامانه به طور ویژه از قابلیت رهگیری و
انهدام موشــکهای کروز و از سرعت و دقت
قابل مالحظهای برخوردار است و هیچ موشک
کــروزی قادر به عبــور از تــور پدافندی آن
نیست.

پیشنهاد سردبیر:

ایران گام سوم را محکمتر برمیدارد
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علیرضا کریمیان
در حالی که مقامات ایرانی امیــدوار بودند بتوانند
به یک نقطه مشــترک با اروپا برســند و گام سوم
را لغو کنند؛ اما ســیگنال ها نشــان میدهد اروپا
نتوانسته است خواســتههای ایران را برآورده کند
و عقب نشــینی ســوم ایران از برجام امروز یا فردا
صورت خواهد گرفت.
صحبتهای روحانی ،ظریف و مشــاورانش نشان
میدهد این آمریکا بوده که بار دیگر موفق شــده
تا ترمز اروپاییها را برای همراهی با ایران بکشــد.
روحانی اعالم کرده اســت که توافق بــا اروپا بعید
به نظر میرســد و گام سوم برداشــته خواهد شد.
عراقچی هم که مذاکــرات او در آخرین لحظات در
فرانســه بی نتیجه مانده ،اعالم کرد که جمهوری
اســامی ایران همچنان که بارها اعالم کرده است
تنها در صورتی به اجرای کامل برجام بر میگردد که
قادر به فروش نفت خود و دسترسی به عواید ناشی
از آن به صورت کامال قابل استفاده و بدون هرگونه
محدودیتی باشــد و ابتکار فرانسه دقیقا در همین
راستاست .معاون وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد:
به دنبال تماسهای تلفنی آقــای مکرون ،رییس
جمهور فرانسه ،به او تاکید شد که یا اروپا میبایست
از ایران نفت خریداری کند و یا معادل فروش نفت را
به صورت خط اعتباری ،که با درآمدهای نفتی ایران
تضمین میشــود و در حقیقت به نوعی به معنای
پیش فروش نفت است ،در اختیار ایران قرار دهد.
وی اضافه کرد :میزان این خط اعتباری حدود ۱۵
میلیارد دالر برای مدت چهار ماه ،یعنی تا پایان آخر
سال میالدی است.
بدین ترتیب در صورت حصول توافق ،ایران در چهار
ماه آینده معادل  ۱۰۰درصد نفت خود را یا خواهد
فروخت یا به صورت خط اعتباری دریافت و پیش
فروش میکنــد .عراقچی گفــت :از نظر جمهوری
اســامی هیچ مذاکره مجددی در خصوص برجام
صورت نخواهــد گرفت .به نظر میرســد توافقات
میان ایــران و اروپــا همچنان منتظر چراغ ســبز
آمریکاییهاست؛ در این زمینه واعظی ،رییس دفتر
روحانی هم گفته که االن بیشتر بحث این است که
اگر قرار اســت به قبل از کاهش تعهدات برجامی
بازگردیم یکسری حقوق ایران در ارتباط با موضوع
فروش نفت و مبادالت بانکــی و تامین نیازمندی

پس از ناامیدی مقامات کشورمان از همراهی اروپا ،برداشته شدن سطح بیشتری از
محدودیت های هستهای در ذیل برجام حتمی به نظر میرسد؛

بین الملل

باجی که بشار اسد به پوتین داد!

های ایران محقق شود .وی تاکید کرد :تا زمانی که
جمهوری اســامی به نتیجه قطعی و نهایی نرسد
نمیتواند اعالم کند که توافقی صورت گرفته است.
واعظی ادامه داد :منتظر هستیم نتایج مذاکرات با
اروپا و طرفهای دیگر به ما منتقل شــود تا ببینیم
چگونــه گام بعدی را برداریم ،وقتــی گامهایی که
برداشته شــده را با یک ماه قبل مقایسه میکنیم،
میبینیم که پیشرفت خوبی صورت گرفته است اما تا
زمانی که به جمع بندی نهایی نرسیدیم ،نمیتوانیم
اعالم کنیــم .دولت چیزی از مــردم پنهان ندارد و
مردم را نامحــرم نمیداند چون بــا طرف خارجی
صحبت میکنیم ،نمیخواهیم برداشت ذوق زدگی
و یا عجله از کار ما بکنند.
هر چند گمانهزنیهای زیادی در مورد گام ســوم
ایران و سطح و گســتردگی آن مطرح میشود؛ اما
همه چیز در حد حدس و گمان اســت .بررسیها

نشان میدهد یکی از گزینهها مربوط به غنیسازی
در مرکزی غیر از نطنز است «.فردو» یکی از مراکزی
است که میتوان در آنجا غنیسازی کرد .به فرض
اگر چنین تصمیمی باشــد باید دید با چه تعداد و
کیفیتی این کار میتواند انجام بگیرد.
اما یکی از گزینههای در دســترس ایران میتواند
توســعه مراکز غنی ســازی از جمله از سرگیری
آن در فــردو باشــد.یکی از مــواردی کــه ایران
در برجام پذیرفتــه مربوط بــه محدودیت تعداد
سانتریفیوژهاست که به  5060عدد محدود شده،
بنابراین یکی دیگر از گزینهها میتواند افزایش تعداد
سانتریفیوژها برای غنی سازی در سطح فعلی یعنی
تا  4/5درصد باشد.
تحقیق و توسعه از جمله مواردی است که در برجام
محدودیتهایی را دریافت کرده است .بنابراین رفع
برخی محدودیتها در زمینه تحقیق و توســعه را

میتوان از جمله گزینههایی دانست که در اختیار
ایران اســت .کار کردن و توســعه نسلهای جدید
سانتریفیوژها یا انجام تســتهای مربوطه از جمله
مواردی هستند که قابل بررسی هستند .همچنین
افزایش سطح غنیســازی به باالتر از سطح فعلی
(4/5درصد) از مواردی است که میتواند برای ایران
ممکن باشد و در لیست احتمالی اقدامات برای گام
سوم قرار گیرد.
در حالی کــه انتقادهای جدی نســبت به این نوع
از خروج برجام به دلیل وقت کشــی بیهوده ایران
و بدعهدی دنباله دار اروپاییها ارائه میشــود این
انتظار وجود دارد که مرحله سوم شدیدتر و هشدار
دهندهتر از قبل باشــد؛ اتفاقی که میتواند مذاکره
برای مذاکره که این روزها بار دیگر از سوی اروپاییها
در قبال ایران دنبال میشود را به مسیر مذاکره برای
رسیدن به توافق هدایت کند.

وقتی با ســوالی درباره هزینه انتخابات مواجه شد گفت ،از نمایندگان
مســتضعفی اســت که هیچ پولی برای انتخابات خرج نکرده است .او
میگوید :من اصــا پولی ندارم که در انتخابــات بخواهم هزینه کنم.
همه هزینهها را مردم و دوستان کمک کردند که همه اینها به صورت
خودجوش بود .او میگوید :من مستاجر هســتم و اگر مجلس حقوق
ندهد نمیدانم باید چه کار کنم و اخیرا تصمیم گرفتیم وسایلمان را
جمع کنیم و به شهرستان برگردیم چون پول پرداخت این هزینهها را
نداریم .شوشتری میگوید ،ما جزو مستضعفین و دهک پایین جامعه
هســتیم .هدایتا ...خادمی ،نماینده مردم اهواز هم میگوید چیزی
حدود  ۵۰۰میلیون تومان در انتخابات هزینه کرده است .او میگوید با

وجود هزارو  ۲۰۰روستا و پراکندگی منطقهای با دشواریهای زیادی
برای انتخابات مواجه بوده؛ اما با این حال هیچ کمکی از جایی نگرفتم.
خادمی درباره اینکه هزینه انتخابات را از کجا تامین کرده است گفت،
وقتی انتخابات به دور دوم رســیده ،امالک پــدری را فروخته و آن را
هزینه کرده است .وی گفت :باقی رقم پرداختی را نیز از محل پسانداز
 ۳۰سال فعالیت در حوزه صنعت نفت پرداخت کردم.
این نماینده میگوید حاضر است تمام جزییات هزینهکرد مالیاش را
به نهادهای مســئول ارائه دهد .خادمی دوباره تاکید میکند« :من از
خودم هزینه کردم و خوشــبختانه نه پیمانکاری پشــت سرم بود و نه
کسی تامین مالیام کرد و نه وامدار کسی هستم».

چهره ها

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
گفــت :در خوشبینانهتریــن حالت مســئوالن
میخواهند روزشان را شب کنند و بگویند این ۴
سال و  ۳سال را بگذرانم و تمام شود .این نماینده
مجلس گفت :ما هرچه گفتیم شــعار بوده ،به آن
دلیل که شــعار دادن راحتتر از کار کردن است.
خادمی ادامــه داد :بدبینانهتریــن حالت هم این
اســت که برخی میآیند بار و بندیل خودشــان،
خانوادهشان ،فامیلشان را میبندند ،بچههایشان
را به خارج از کشور میفرستند و چند کارخانه هم
خارج از ایران میزنند .هدایت ا ...خادمی در پاسخ
به ســوالی دیگر مبنی بر اینکه چرا بعد از گذشت
چندین دهه از جنگ و انقالب ما هنوز نتوانستهایم
بودجه را از درآمدهای نفتی جــدا کنیم و همین
امر مشکالت بســیاری را برای ما به وجود آورده
است ،گفت :بله ،درست است .ما کشوری هستیم
که خودمان ،خودمان را تــک محصولی کردهایم،
مشخص است که به راحتی تحریم میشویم.
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کودک و داماد

شکایت شجریان روی میز
قاضی

برخی نمایندگان وقتی با ســوال خبرآنالین درباره هزینهکردشان در
انتخابات مواجه شدند به بهانه وارد شدن به بحث انتخابات زودرس از
پاسخ شــانه خالی کردند؛ «نادر قاضیپور» نماینده مردم ارومیه یکی
از همانهایی بود که حاضر نشــد بگوید هزینه انتخاباتش چقدر تمام
شده و مبلغش را از کجا آورده است.
«غالمرضا کاتب» هم که سالهاســت نماینده مردم گرمســار است،
شــفافیت را یک کار بیهوده معرفی میکند و وقتی از او درباره میزان
هزینه کردش در انتخابات میپرســیم میگوید «شــما افراد بیکاری
هستید ولی ما (نمایندگان) کار زیاد داریم» هادی شوشتری ،نماینده
مردم قوچان که به نســبت نمایندگان دیگر سر و صدای کمتری دارد

برخی مسئوالن میآیند تا
بار و بندیلشان را ببندند

بازی کثیف علیه کشمیر

«ایران» در مسیر گام سوم

پاسخهای جالب نمایندگان در مورد هزینههای انتخاباتی

نماینده مجلس:

پیشخوان

رییس جمهور پیشین کشورمان:

مصطفیکواکبیان
عضو کمیسیون امنیت ملی:

من برجام را امضا
نمیکردم

ایران گام سوم را محکمتر
برمیدارد
عضــو کمیســیون امنیت ملی وسیاســت
خارجی مجلس شــورای اســامی گفت:
تصمیمات الزم برای برداشت گامهای بعدی
در جهــت کاهش تعهــدات برجامی اتخاذ
شده اســت .مصطفی کواکبیان با تاکید بر
اینکه «اگر اروپاییها به خواســته و منافع
ملی ما و قراردادهایی کــه منعقد میکنیم
احترام گذاشــتند ،ما هم احترام میگذاریم
در غیر این صورت اقدامات الزم را در راستای
منافع ملی انجام میدهیم» ،ادامه داد :قطعا
گام ســوم ایران در کاهش تعهدات برجامی
محکمتــر و ملموستر از گامهای پیشــین
اســت .وی با بیان اینکه ایران تاکنون هیچ
اقدام عملی از ســوی اروپاییها در راستای
اجرای برجام مشــاهده نکرده است ،اظهار
داشــت :ما دیگر معطل اروپاییها نخواهیم
ماند و کار خود را انجام می دهیم.

zayanderoud8108@gmail.com

رییس جمهور پیشین کشــورمان در مصاحبه با
یک رســانه ترکیهای گفت :اگر مــن بودم هرگز
توافق برجــام را امضا نمیکردم .مــن هرگز زیر
بار امضــای چنین چیــزی نمیرفتــم .محمود
احمدینژاد در مورد پیشــنهاد مذاکره ارائه شده
از سوی خود تصریح کرد :پیشنهاد مذاکره ندادم.
خبرنگار از من پرسید که شــما مذاکره میکنید،
گفتم بله .من نفس مذاکــره را تایید کردم ،امروز
هم معتقدم باید با گفتوگو مســائل را حل کرد.
منتهی مذاکره برای چه؟ اگر مشــخص باشد که
مذاکره برای چیست خب اشکالی ندارد ،مذاکره
هم میکنیم؛ اما گفتوگو در شــرایطی که یکی
به دنبال له کردن دیگری باشد و بخواهیم همان
جنگ نظامی را بیاوریم پشت میزها ادامه دهیم که
خب فایدهای ندارد .وی افزود :آقای ترامپ هم باید
گفتوگو کند .ایران هم باید گفتوگو کند ،منتهی
در شرایطی که عدالت و احترام وجود داشته باشد.
ما باید دنبال حل مسئله باشیم.
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امیر حاتمی
وزیر دفاع:

فایننشال تایمز در گزارشــی درباره افزایش نقش
روسیه در تقویت صنایع مختلف ســوریه در دوره
بعد از جنگ داخلی در این کشور مدعی شد که یک
شرکت تحت کنترل دوست نزدیک رییس جمهوری
روسیه صنعت کودهای فسفات کشور سوریه را در
اختیار خود گرفته است .برآورد شده که سوریه یکی
از بزرگترین ذخایر فســفات جهــان را در اختیار
دارد؛ مادهای که برای تولید کودهای کشــاورزی
اهمیتی کلیــدی دارد .اکنون شــرکتی متعلق به
دوســت صمیمی والدیمیر پوتین ،ظاهرا در حال
تسلط یافتن هر چه بیشتر بر این صنعت در سوریه
است .تجارت فسفات سوریه غیرقانونی نیست؛ اما در
فضایی غیرشفاف صورت میگیرد .برخی از فعاالن
تجاری میگویند میزانی از سود این منابع به دست
حکومت بشار اسد میرسد.

«مادورو» آمادهباش اعالم کرد
رییسجمهوری ونزوئال با دستور به ارتش کشورش
برای برگــزاری رزمایش در امتداد مــرز با کلمبیا،
رییسجمهوری کشور همســایهاش را به توطئه و
دسیسهچینی برای حمله متهم کرد .مادورو تاکید
کرد :دولت کلمبیا صلح نمیخواهد .خواستار جنگ
است .در روزهای اخیر همچنین تنشها میان مادورو
و خوان گوآیدو ،رهبر اپوزیســیون ونزوئال که برای
برکناری رهبر سوسیالیســت این کشور آمریکای
التین تالش میکند ،باال گرفته اســت .خصومت
میان کلمبیا و ونزوئال هم پس از آن شدت یافت که
مذاکرهکننده سابق نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا
،دولت کلمبیا را متهم کرد که از تبعیت از توافق صلح
 ۲۰۱۶بازمانده اســت .ایوان دوکو و گوآیدو ،هر دو
رییسجمهوری ونزوئال را به پناه دادن به چریکهای
چپگرا در ونزوئال متهم میکنند.

نمایندگان مخالف در پارلمان
بریتانیا ،دولت را شکست دادند
اعضای شورشــی حزب محافظه کار و نمایندگان
مخالف در پارلمان بریتانیا موفق شدهاند در اولین
مرحله از تالش برای جلوگیری از وقوع بدونتوافق
بریگزیت از اتحادیه اروپا ،دولت را شکســت دهند.
اعضای مجلس عوام با  ۳۲۸رای در مقابل  ۳۰۱رای
کنترل بحث درباره موضوع را از دست دولت خارج
کردند که به معنی امــکان ارائه طرحی برای عقب
انداختن تاریخ بریگزیت است .جانسون گفته بود اگر
مخالفان  -که به ائتالف شورشی معروف شدهاند  -در
رایگیری پیروز شــوند ،خواهان انحالل مجلس و
برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی میشود.

صهیونیستها
دست به دامن روسیه شدند

مقاومت به اوج افتخار خود
رسیده است
وزیر دفاع با اشــاره به اینکه مقاومت به اوج
افتخار رســیده و خاری در چشــم دشمنان
اســت ،گفت :امروز دیپلماسی مقاومت یکی
از محورهای مهم در دیپلماسی دفاعی ایران
اســت.امیر حاتمی با قدردانی از همه فعاالن
عرصه مقاومت شامل جهاد گران عرصه نظامی
و دیپلماســی مقاومت اظهار داشت :محور
مقاومت ،محور انســانیت ،آزادگی ،دیانت،
شــرافت و مظهر مبارزه با تمامی مظاهر شر
از جمله کفر ،اســتبداد ،تروریسم ،استکبار
و زیاده خواهان اســت و امروز مبارزه در این
سنگر ،مبارزه مقدس و جهاد در راه خداست.
وی افزود :تحوالت ماههای اخیر در بخشهای
مختلف این منطقه از جمله آنچه در صحنه
مقاومت لبنان در مقابل رژیم صهیونیســتی
اتفاق افتاد ،بار دیگر نشان داد استکبار و عوامل
آنها زبانی به غیر از زور را درک نمیکنند.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

منابع دیپلماتیک اعالم کردند رژیم صهیونیستی،
روسیه و برخی از کشورها را به میانجیگری میان
این رژیم و حزبا ...برای پایبنــدی به قطعنامه
 ۱۷۰۱شورای امنیت فراخوانده است .این منابع
تاکید کردند رژیم صهیونیســتی آمادگی خود
را برای هدف قرار نــدادن رزمندگان حزبا ...در
ســوریه یا نقض تعهدات قطعنامه  ۱۷۰۱اعالم
کرده به این شرط که حزب ا ...به چهارچوب سابق
درگیریها به ویژه آنچه در قطعنامه آمده است،
پایبند باشــد .اطالعات این منابــع دیپلماتیک
نشــان میدهد که حزب ا ..این میانجیگریها و
پیشنهادها را نپذیرفته است.

هنگ کنگ رسما از الیحه
استرداد انصراف میدهد
خبرگزاری رویتــرز اعالم کــرد رییس منطقه
خودمختار هنگ کنگ روز چهارشــنبه به طور
رسمی انصراف از الیحه استرداد را اعالم خواهد
کرد .منبعی در دولت هنگ کنگ هم گزارشها را
مبنی بر اینکه «کری لم» به طور رسمی انصراف
از الیحه اســترداد را اعالم می کند ،تایید کرد.
در همین حال با انتشــار گزارشها در خصوص
انصراف از الیحه استرداد ،شاخص بورس هنگ
کنگ افزایش یافت.
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مرضیه محب رسول

کافه اقتصاد

راه اندازی قطار سریعالسیر
تهران-قم-اصفهان
تا چهار سال آینده
مدیرعامل شــرکت راهآهن جمهوری اسالمی
ایران از راهاندازی قطار سریعالسیر تهران-قم-
اصفهان تا چهار ســال آینده خبر داد و گفت:
پیش از این ،سرعت این قطار از  ۳۰۰کیلومتر
به  ۲۵۰کیلومتر کاهش یافته بود که با دستور
وزیر مقرر شد حداقل ســرعت این قطار ۳۰۰
کیلومتر باشد.
سعید رسولی در پاســخ به اینکه خبرهایی از
منتفی شــدن قطار سریعالســیر تهران-قم-
اصفهان منتشر شده است ،گفت :چنین چیزی
صحت ندارد چرا که این پروژه به صورت کلی
حدود  ۱۰درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته
و عملیات خاکی زیرســازی آن نیز باالی ۶۰
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیر بازرسی اتاق اصناف استان اعالم کرد:

ادامه طرح تشدید بازرسیها
تا  5مهر

مدیر بازرســی اتاق اصناف اســتان اصفهان
گفت :به منظــور کنترل بازار ،طرح تشــدید
بازرســیها همزمان با فرا رســیدن اول مهر و
بازگشایی مدارس از  9شهریور شروع شده و تا
پنج مهر هم ادامه خواهد داشت .جواد محمدی
فشــارکی اظهار کرد :تاکنون در این طرح یک
هزار و  555بازرســی صورت گرفته که منجر
به تشکیل  103پرونده شــده و برای تعزیرات
حکومتی ارسال شده است.
وی افزود :مجموع ریالــی این پروندهها 184
میلیــون و  388هــزار و  550ریــال بوده و
همچنان این بازرسیها هم ادامه دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد
کشاورزی استان مطرح کرد:

پیشنهاد کشت  76گونه گیاهان
دارویی در اصفهان

رییس کمیسیون انرژی نظام مهندسی
ساختمان استان:

اصفهان ،مستعد تبدیل شدن
به شهر سبز است

رییس کمیســیون انــرژی نظام مهندســی
ســاختمان اســتان اصفهان گفــت :اصفهان
میتواند از ظرفیت ســه هزار ســاعت تابش
آفتاب در سال برای رسیدن به شهر خورشیدی
بهره بگیرد.
احمدرضــا طاهری با اشــاره بــه اینکه طبق
مصوبه شهر خورشیدی که به امضای استاندار
اصفهان رســیده اســت ،نصف جهان باید در
نصب تاسیسات خورشــیدی جدیت به خرج
دهد ،اظهار داشت :طبق این مصوبه قرار است
در ســاختمانهایی با زیربنای بیش از دو هزار
مترمربع به طور الزامی تاسیسات خورشیدی
نصب و آبگرمکن های خورشیدی توسعه یابد
که این مصوبه با جدیت در حال پیگیری است.
رییس کمیســیون محیط زیســت ،انرژی و
اســتاندارد مصالح ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان اســتان اصفهــان با بیــان اینکه
زیرساختهای شهر خورشــیدی در اصفهان
باید فراهم شــود ،ادامه داد :مهندسین معمار
بایــد در جانمایی پنلها ،مهندســین ســازه
نســبت به میزان بار ســازهای تحمیل شده و
مهندسین برق و مکانیک از لحاظ سیستمهای
تاسیساتی ،مالحظات الزم را رعایت کنند.
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بر اساس اعالم رییس اتحادیه نوشت افزار اصفهان ،نمایشگاه عرضه لوازم التحریر
هفته آخر شهریور ماه برگزار خواهد شد؛

شوق گران قیمت مهر

میشود .دفتر مشــق  ۱۰۰برگ دولتی چهار هزار
و  ۲۰۰تومان اســت؛ اما در بازار دیگر خبری از این
قیمتها نیســت .طوری که دفتر مشق  ۱۰۰برگ
طرحدار در بازار حدود  ۲۲هزار تومان قیمت دارد.
حاال اگر یک دانش آموز برای شروع سال تحصیلی
از هر کــدام از دفترها یک عــدد معمولی هم تهیه
کند باید نزدیک به  50هــزار تومان بپردازد .قیمت
خودکار قرمز و آبــی ،مداد و ماژیــک و پاک کن و
مداد رنگی و  ...را هم اگر اضافه کنیم بدون احتساب
هزینه کیف و فرم مدارس چیزی نزدیک به صد هزار
تومان باید هزینه شود؛ عددی که برای خانوادههای
با دو فرزند یا بیشــتر رقم قابل توجهی خواهد بود.
به خصوص اگر مبنای درآمــدی را حقوق کارگری
با ماهی یک میلیون و هفتصد هــزار تومان در نظر
بگیریم یک خانواده کارگری با دو دانش آموز نزدیک
به یک سوم حقوق خود را باید برای اول مهر هزینه
کند.

نماینده مردم شاهین شهر:

از کجا لوازم التحریر ارزان بخریم؟
نمایشگاههای فصلی فرصت خوبی برای خانوادههاست
تا لوازم التحریر با قیمتهــای ارزان بخرند ،هر چند
طی سال های اخیر بنا به دالیلی این نمایشگاه ها در
اصفهان برگزار نمیشود؛ اما ظاهرا امسال قرار است از
 26تا  29شهریور ماه بار دیگر در محل نمایشگاههای
اصفهان دایر شود .رییس اتحادیه نوشتافزار استان
اصفهان گفته اســت از  15شــهریور تا آخر این ماه
تمام واحدهای صنفــی باید فــروش فوقالعاده به
خاطر مشتریان و همشــهریان با سود عادالنه داشته
باشند .چیتساز در ادامه بیان کرده :افزایش قیمتی
که در بازار اتفــاق افتاده نتیجــه افزایش قیمت در
کارخانههاست که آنهم به دلیل افزایش قیمت مواد
اولیه وارداتی اســت  ،البته باید سود عادالنهای برای
آن در نظر گرفته شود که گاهی هم این سود عادالنه
نیست .وی اذعان کرده اســت :قیمت محصوالت با
قیمت در نمایشــگاهها برابری میکنــد؛ در همین

رابطه نمایشگاهی هم  26تا  29شــهریور در محل
نمایشگاههای دائمی اصفهان در پل شهرستان برگزار
خواهد شد .اما گزینه دیگر این است که دفتر و سایر
ملزومات را به صــورت عمدهای بخریــد .در چنین
شرایطی قیمت دفتر مشق ممکن است تا شش هزار
تومان پایین بیاید .جایگزین کردن برخی از دفاتر با
کالسور برای دانش آموزان دبیرستانی هم گزینه به
صرفهتری خواهد بود .یکی دیگر از انتخابها خرید
لوازم التحریر ایرانی است .به دلیل عدم تخصیص ارز
دولتی برای واردات لوزام التحریر محصوالت ایرانی
قیمتهای ارزانتــری به نســبت خارجیها دارند
ضمن اینکه کیفیت آنها هم قابل قبول است .برخی
از ســایتهای اینترنتی هم پکهای لوزام التحریر
را با قیمتهای پایینتر از بــازار عرضه میکنند؛ اما
خریداران باید نســبت به خریدهای آنالین هوشیار
باشــند چرا که به رغم قیمت کمتر اما ایــن نوع از
خریدها با ریسک بیشتری همراه است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی اصفهان:

تعطیلی پنجشنبهها در شرایط فعلی کشور جایز نیست

عرصههای طبیعی اصفهان تا آبان نیازمند نظارت و مراقبت ویژه است

نماینده مردم شاهین شــهر گفت :با کلیات طرح تعطیلی پنجشنبهها مخالف هستم ،زیرا در شرایط فعلی آن را
برای کشور الزم نمیدانم .حسینعلی حاجیدلیگانی ضمن مخالفت با طرح تعطیلی پنجشنبهها ،گفت :معتقدم
در تهران هم باید مانند شهرستانها روزهای پنجشنبه ادارات باز و مشــغول کار باشند.وی تصریح کرد :میزان
ساعت کار و تعداد کاری در بخش دولتی و نه کارگری کم است و باید افزایش پیدا کند .،حاجیدلیگانی ادامه داد:
آنهایی که شغل دولتی ندارند زحمت بسیاری میکشند ولی ساعت کاری افرادی که در بخش دولتی مشغولند
نسبت به شرایط کنونی کم است و باید افزایش یابد .زمانی که پنجشنبه تعطیل شود ،با توجه به تعطیلی روزهای
جمعه ،شنبه و یکشنبه در برخی کشورها و تقارن روزهای تعطیلی ما با آنها ،ناهمخوانی ایجاد شده و طبیعی است
مراودات کشورمان با سفارتخانههای ایران در سایر کشورها دچار مشکل می شود.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی اصفهان اظهارداشت :شرایط آب و هوایی و وضعیت مراتع و جنگلهای منطقه
به گونهای است که احتمال آتش سوزی در آن وجود دارد و نیاز است پایش منطقه و رصد لحظه ای عرصهها
به طور جدی در دســتور کار قرار گیرد .عبدالرضا مهاجری خاطرنشان کرد :برای اطفای حریق در عرصههای
اســتان اصفهان  ۷۴تیم در ماههای اخیر و تا اوایل پاییز آماده باش خواهند بود و تیمهای گشت و مراقبت با
کمک نیروهای مردمی در مناطق مختلف فعالیت میکنند.وی با بیان اینکه رصد مردمی و دقت گردشگران در
حفظ عرصههای طبیعی بسیار حائز اهمیت است ،اضافه کرد :مردم میتوانند در هر ساعت از شبانه روز هرگونه
تخریب عمدی و یا غیر عمدی منابع طبیعی نظیر آتش سوزی ،بریدن درختان ،تصرف و یا هرگونه آسیب رسانی
به مراتع و جنگلها را از طریق سامانه تلفنی  ۱۵۰۴گزارش دهند.

خبر

مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی
استان اصفهان با اشــاره به شناسایی  16واحد
تولیدکننده بذر و نشا در استان اصفهان ،گفت:
 76گونه گیاهان دارویی برای کشت و توسعه
پیشنهاد و توصیه شده اســت .رییس زاده به
موانع و مشکالت موجود در راه توسعه گیاهان
دارویی ،گل محمدی و زعفران اشــاره کرد و
افزود :موانع در دو بخــش فنی مانند کمبود یا
نبود دســتگاههای مکانیزه کشت تا برداشت،
نداشــتن دقت الزم در عملیاتها ،هزینههای
باالی کارگری و خشکسالی های مکرر و بخش
قانونی و کلــی همچون کمبود میــزان یارانه
تخصیصی و اعتبارات و تسهیالت با بهره پایین،
نبود ثبات در بــازار گیاهــان دارویی ،کمبود
صنایع فراوری و بســته بندی و توزیع نکردن
یکنواخت و نیاز مبرم به برندسازی واحدهای
تولیدی است.

طرحها و رنگهای جذاب لوازم التحریر ناخودآگاه
توجه همه را بــه خود جلب کرده اســت .دخترک
با شــوق فراوان چند دفتر انتخاب میکند و همراه
مادرش به ســمت صندوق می روند .مادر به محض
اینکه از قیمت دفاتر آگاه می شود ،دخترش را قانع
میکند که فعال فقط یک دفتر انتخاب کرده و بقیه
خریدها را به هفته و یا ماه هــای بعد موکولکند...
و این قصه تلخی اســت که مکررا تکرار میشود ،در
حالی که دفترهای مشــق و انواع لوازم التحریر طی
یک سال اخیر تقریبا سه برابر شده ،فروش این اقالم
به یک سوم رسیده است .خانوادهها ترجیح میدهند
فقط مایحتاج ضروری را بخرند هــر چند به گفته
فعاالن بازار هنوز خریدهای خانوادهها آنطور که باید
شروع نشده است .با وجود تورم و فشارهای ناشی از
آن ،ملزومات مدرسه از واجباتی است که خانوادهها
ناچار به تهیه آن هستند.
بازار ،چشم به راه دفترهای دولتی
بر اساس آنچه فعاالن بازار می گویند عدم تخصیص
ارز دولتی بــرای واردات کاغذ دفتر مشــق موجب
افزایش ســه برابر قیمتها شده اســت و در حالی
که بر اســاس اعالم رییس اتحادیــه صحافان ،نیاز
دانشآموزان به دفاتر مشــق رقمی معادل  ۱۴۰تا
 ۱۵۰میلیون دفترچه است ،وزارت بازار  15میلیون
جلد دفتر مشق دولتی تهیه و بیش از  50درصد آن
برای ارائه عمومی به فروشگاههای زنجیرهای ارسال
شده اســت ،هر چند هنوز خبری از این دفترهای
ارزان قیمت در بازار نیست .قرار است نیمی از دفاتر
دولتی میان دانش آموزان محروم در استانها توزیع
شود که البته نامی از اســتان اصفهان در میان آنها
دیده نمی شود!
هر دانش آموز بــرای اول مهر چقدر باید
برای لوازم التحریر هزینه بپردازد؟
بر اســاس اعالم قیمتهای رســمی دفتر مشــق
 ۶۰برگ در بــازار به صورت تکی حــدود  ۱۲هزار
و  ۷۰۰تومــان قیمت دارد .البته ایــن قیمت برای
دفتر مشــقهای معمولی اســت .انواع دفتر مشق
ســیمی با قیمتی حــدود  ۱۴هــزار و  ۸۰۰تومان
فروخته میشــود .دراین بین ممکن اســت قیمت
بعضی مدلهای دفتر مشــق  ۶۰بــرگ به حدود
 ۱۷هزار تومان هم برســد .دفتر مشق  ۸۰برگ در
بازار با رقمی حدود  ۱۵تــا  ۱۷هزار تومان فروخته
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مدیرکل فرودگاههای استان
اصفهان از برقراری مجدد پرواز
مسافربری در مسیر دمشق -
اصفهان  -دمشق خبر داد:

عشق به وقت شام

مدیرکل فرودگاههای استان اصفهان از برقراری مجدد پرواز مسافربری در مسیر دمشق  -اصفهان  -دمشق خبر داد.
حسن امجدی با اعالم این خبر ،گفت :با توجه به درخواست مسافران در برقراری پرواز در مسیر اصفهان به دمشق
و پیگیریهای انجام شده ،شرکت هواپیمایی شام وینگز سوریه ،اقدام به برقراری پروازهای هفتگی خود در مسیر
دمشق -اصفهان -دمشق پس از هشت سال وقفه کرد .وی افزود :پروازهای فوق در روز سه شنبه هر هفته ساعت
 6:30از دمشق وارد فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان شده و در ساعت  7:50فرودگاه اصفهان را به مقصد
دمشق ترک خواهد کرد .فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان پس از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به
عنوان دومین فرودگاه کشور محسوب می شود که مجددا مسیر پروازی به دمشق را برقرار کرده است.
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طبق اعالم بانک تسویه جهانی؛

ایران ،سومین کشور
پرتراکنش دنیاست!

در کمــال ناباوری بررســی آمارهــای بانک
تسویه جهانی نشانمیدهد ایران از نظر تعداد
کارتخوان ،تعداد تراکنش و ســرانه کارتخوان
به تراکنش ،رتبههای عجیب و غریبی در دنیا
دارد .گذشته از کشورهای چین و آمریکا که در
ســال  ۲۰۱۷میالدی هرکدام به ترتیب بیش
از  ۱۲۲و  ۱۱۲میلیــارد تراکنش داشــتهاند،
بقیه کشــورها در محدوده  ۲الی  ۲۵میلیارد
تراکنش ساالنه داشــتهاند .ایران با حدود ۲۱
میلیارد تراکنش طی ســال  ۹۷در مقام سوم
کشورهای پرتراکنش قرار دارد یعنی پایینتر
از روســیه و باالتر از انگلیس و کــره جنوبی.
کشورهای چین و آمریکا هرکدام به ترتیب با
 ۹۳و  ۶تریلیون دالر پرداخت کارتی ،با فاصله
نسبت به دیگر کشورها قرار دارند اما بر خالف
تعداد تراکنشها ،ایران بــا  ۲۲صدم تریلیون
دالر پرداخت ساالنه ،در رده کشورهای با مبلغ
نسبتا پایین نظیر آرژانتین ،بلژیک ،مکزیک و
سوئد قرار دارد .به عبارت دیگر ما در ایران زیاد
کارت میکشــیم؛ اما این تراکنشها معموال
خرد هســتند آنچنان کمارزش که در برخی
دامنههای ارزشــی ،قیمت تمام شده تراکنش
ممکن است از ارزش آن تراکنش بیشتر باشد!
گرچه به هر حال مبلــغ تراکنشهای ایران از
کشورهای اندونزی ،عربستان ،آفریقای جنوبی
و سنگاپور بیشتر اســت .همچنین چین با ۳۱
میلیون کارتخوان فیزیکی در رتبه اول جهان
در این شاخص قرار دارد و ایران با  ۷.۳میلیون
در جایگاه دوم و فراتر از کشورهای برزیل ،هند،
ایتالیا ،ترکیه و انگلســتان! اگــر بخواهیم این
تعداد کارتخوان را نســبت به جمعیت ارزیابی
کنیم ایــران دارای بیشــترین مقدار اســت،
یعنی  ۹۰دستگاه به ازای هر  ۱۰۰۰نفر .سایر
کشــورهای دارای کمتر از  ۵۰دستگاه به ازای
هر  ۱۰۰۰نفر هســتند .ریشهیابی این فراوانی
بیش از اندازه در تعداد تراکنش و دستگاههای
کارتخوان خیلی پیچیده نیست؛ رایگان بودن
استفاده از خدمات شبکه پرداخت اعم از انجام
تراکنــش ،بهرهمندی از دســتگاه کارتخوان،
دریافت خدمات پرســتاری و ...کاربران را چه
دارنــدگان کارت و چه دارنــدگان کارتخوان
را نسبت به شــیوه و فرهنگ اســتفاده از این
شبکه بیتفاوت کرده اســت ،در واقع برای ما
مهم نیســت برای چه خریدی ،برای پرداخت
چه مبلغی و ...از ابزارهای پرداخت الکترونیک
اســتفاده میکنیم .غافل از اینکه هزینههای
ارائه این خدمات به ظاهر رایگان در واقع و در
قالبهای مختلفی مانند هزینه تمام شده تامین
مالی ،نرخ تسهیالت بانکی و ...به پای ما نوشته
میشود آن هم به شکلی به شدت ناعادالنه.

بازار

ساز دهنی
39,000
تومان

سازدهنی دیاتونیک
مدل Flying Eagle 2

عکس روز

بودجه نامتعادل و لیستی بلند
از طرحهای نیمه تمام در استان اصفهان
معضل پروژههای نیمه تمام دولتی ،تنها محدود به اصفهان نیست و وجود بیش از  70هزار طرح نیمه
تمام که قدمت برخی از آنها به بیش از  10سال میرســد ،در کنار سیر نزولی بودجه عمرانی دولت
باعث شده تا حجم باالیی از منابع و ثروتهای کشــور به دلیل عدم تامین بودجه و نبود توجیه الزم
اقتصادی برای مشارکت بخش خصوصی ،خاک خورده و از بین برود .برآوردها نشان میدهد میزان
اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژهها به قیمتهای پاییز سال  97عددی بالغ بر  600هزار میلیارد
تومان است و این در حالی است که کل بودجه عمرانی سال گذشته کشور برابر  60هزار میلیارد تومان
بوده است .نعمتا ...اکبری در خصوص ســهم اصفهان از طرحهای نیمه تمام دولتی اظهار کرد :در
حال حاضر در کشور  5هزار طرح ملی و  65هزار طرح استانی نیمه تمام وجود دارد که سهم استان
اصفهان برابر با  3هزار طرح است .رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان در ادامه افزود:
اتفاق مثبتی که در سال گذشته رخ داد ،تدوین پیوســت واگذاریهای این طرحها در الیحه بودجه
بود و استان اصفهان نیز از جمله اولین اســتانهایی بود که این پیوست را آماده کرد و با دستهبندی
طرحهای قابلواگذاری ،فرآیند این سیاست را در استان سرعت بخشید .وی همچنین تصریح کرد:
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان با استفاده از ظرفیت ایجاد شده در تبصره  19الیحه
بودجه ،بخش خصوصی را پای کار آورد تا بتواند از ظرفیت این بخش در تســریع فرآیند توســعه
استان بهره بگیرد .وی خاطرنشــان کرد :در همین مدت چند ماه با مذاکراتی که با بخش خصوصی
انجام شد و با تسهیالتی که استانداری اصفهان و سایر دستگاههای مرتبط ایجاد کردند ،طرحهایی
در بخش ورزش و جوانان به بخش خصوصی واگذار شــد و هم اکنون فرآینــد تکمیل آنها در حال
انجام است.

دریچه

برداشت گالبی شاه میوه از باغهای خمینی شهر

برداشت گالبی شاه میوه از  500هکتار باغهای شهرســتان خمینی شهر قطب تولید این
محصول در استان اصفهان آغاز شد.

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

155,000
تومان

سازدهنی گلدن کاپ
مدل DUBLE-SIDE 16

95,000
تومان

ساز دهنی گلدن کاپ
مدل Double 16

zayanderoud8108@gmail.com

L

E-MAI

4

پیشنهاد سردبیر:
روشهای شگفت انگیز برای داشتن قلب سالم
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مواد خوراکی که به کمک کاهش درد زانو میآید

روشهای شگفت انگیز برای داشتن قلب سالم
ترک ســیگار ،کاهــش وزن ،ورزش ،کنترل فشــار خون و
کاهش سطح کلسترول ،روشهایی برای کاهش خطر ابتال
به بیماریهای قلبی و ســکته مغزی هستند؛ اما برخی
مطالعات ،اقدامات پیشــگیرانه دیگری هم برای کاهش
خطر ابتال بــه بیماریهای قلبی وعروقی پیشــنهاد
کردهاند.
با پنج روش شــگفت انگیز برای داشــتن قلب سالم ،آشنا
شوید:
 -۱زندگی بــه دور از آزادراهها :جالب اســت بدانید که
قرار گرفتن در معرض سر و صدای ناشی از وسایل نقلیه بزرگ
رگهای خونی شما را در معرض آســیب قرار میدهد .نتایج یک
مطالعه که روی  ۵۱هزار نفر از شهروندان دانمارک انجام شده ،حاکی از آن است
که هر  ۱۰دسی بل افزایش ســر و صدا خطر ابتال به سکته مغزی را تا  ۱۴درصد
افزایش میدهد .برای کســانی که باالی  ۶۵سال سن دارند این خطر  ۲۷درصد
است .قرارگیری در معرض سر و صدا ممکن است سطح هورمون استرس را در بدن
افزایش دهد و همین امر منجر به افزایش فشارخون و خطر سکته مغزی است.
پژوهشهای دیگر نیز رابطه بین سر و صدای ترافیک و افزایش خطر حمله قلبی
را گزارش دادهاند.
 -۲مقدار مناسب خواب :خواب بیش از حد کم یا بیش از حد زیاد خطر ابتال به
بیماریهای قلبی یا سکته مغزی را افزایش میدهد .دریافت خواب شبانه کمتر از
شش ساعت خطر مرگ ناشی از بیماریهای قلبی را تا  ۴۸درصد افزایش میدهد
و این خطر بر اثر مرگ ناشی از سکته مغزی  ۱۵درصد است .به عالوه خواب خیلی
کم فشار خون و سطح کلسترول را نیز باال میبرد و فرد با خطر باالی چاقی و دیابت
نوع  ۲مواجه خواهد شــد .بهترین میزان خواب به عقیده محققان ۸ ،ساعت در
شبانه روز است .چون کسانی که بیش از  ۹ساعت نیز خواب دریافت میکنند ۴۱
درصد بیشتر در معرض بیماریهای قلبی و یا مرگ بر اثر این بیماریها هستند.
 -۳مصرف توتها :یک رژیم غذایی شامل زغال اخته و سایر خانواده توتها خطر
ابتال به فشار باال را کاهش میدهد و این نتیجه در مجله آمریکایی تغذیه بالینی
چاپ شده است .کســانی که حداقل یک وعده زغال اخته در هفته میخورند،
 ۱۰درصد کمتر از سایرین دچار فشار خون باال میشوند .آنتوسیانین موجود در
این میوه یا انگور سیاه و بادمجان خطر ابتال به فشار خون باال و در نتیجه ابتال به
بیماریهای قلبی و سکته مغزی را کاهش میدهد.
 -۴حذف نوشابهها :مصرف نوشابههای رژیمی خطر سکته مغزی و حمله قلبی
را باال میبرد .کسانی که هر روز این نوشابهها را مصرف میکنند  ۴۸درصد بیشتر
از سایرین در معرض حمله قلبی هستند .همچنین خطر ابتال به سندرممتابولیک
نیز در این افراد بیشتر است.
-۵خوردن شکالت تیره یا تلخ :تعدادی از مطالعات نشان میدهد که مصرف
این نوع شکالت خطر ابتال به بیماریهای قلبی و عروقی و سکته مغزی را کاهش
میدهد .کسانی که یک وعده شکالت تیره در هفته میخورند ۲۲ ،درصد کمتر از
سایرین به این بیماریها مبتال میشوند .مصرف شکالت تیره همچنین با کاهش
فشار خون و جلوگیری از تشکیل پالک در عروق و بهبود جریان خون رابطه دارد.

مفاد آراء
 6/108آگهی مفاد آراء «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی» هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک اردستان
آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد
و امالک اردستان صادر گردیده ودر اجرای ماده  3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی
 15روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی
که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا
به اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تســلیم و رسید اخذ نمایند واز تاريخ تسليم اعتراض
به اداره ثبت ظرف يك ماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و
گواهي تقديم دادخواســت را اخذ و به ثبت اردستان تسليم نمايند،در اين صورت اقدامات
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی
واصل نگردد و یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند
ثبت اردستان مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید .ضمن ًا صدور سند مالکیت مانع
ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
 -1رای شــماره  139860302032000058مــورخ  98/6/5آقای قاســمعلی مرزبان
فرزند علی اکبر به کدملی  1189368749به شــرح :الف -ششــدانگ مزرعه احداثی بر
روی قســمتی از مزرعه حسن آباد  359اصلی علیا اردســتان بخش  17ثبت اصفهان به
مساحت  44390/29متر مربع و ب -ششدانگ مزرعه احداثی بر روی قسمتی از مزرعه
حســن آباد  359اصلی علیا اردســتان بخش  17ثبت اصفهان به مساحت 19035/71
متر مربع انتقال عادی مع الواســطه از آقای حســن قربانی و رضا منوچهری اردستانی
مالکین رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/6/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/6/30 :
م الف 586489 :ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
ابالغ وقت رسیدگی
 6/112شماره 746/98 :حل ، 12مرجع رسیدگی :شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی:ســاعت  10:15صبح روز سه
شنبه مورخه  ، 1398/07/30مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :فتعلی کوهی
 ،نام پدر :آزاد  ،با وکالت آقایان هاشــمیان و دری  ،نشانی :خمینی شهر میدان قدس بلوار
شهید بهشتی بن بست امیرکبیر درب کرم رنگ سمت راست  ،مشخصات خوانده-1 :نام
و نام خانوادگی :علیرضا حاجی مرادی  ،مجهول المکان  ،خواســته و بهای آن :مطالبه ،
دالیل خواهان :کپی چک برگشــتی  ،گردش کار :خواهان.خوانــده را مجهول المکان
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب
در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف584560 :
رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی
 6/113شماره 2402/97 :حل  ، 12مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:مهدی
باقری  ،نشــانی :مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی :حســن
علیرضایی  ،نام پدر :حســینعلی  ،با وکالت علیرضا هاشمیان و محمدکاظم دری  ،نشانی:
خمینی شهر خ منتظری گاردرغربی پ ، 121وکیل :هردو خمینی شهر میدان قدس ابتدی
بلوار آزادگان مجتمع دندانپزشکی غدیر طبقه 3واحد ، 3محکوم به:به موجب رای شماره
 3127تاریخ  97/12/27حوزه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که
قطعیت یافته است .محکوم علیه محکوم است به :پرداخت مبلغ یکصد میلیون ريال بابت
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم و
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تا زمانی که زانوها به درد نیایند ،هرگز متوجه نمیشویم که تا چه حد به آنها
متکی هستیم .مدیریت زانو درد مزمن ،کار سادهای نیست چون تقریبا با هر
حرکتی ،از بلند شدن و نشستن گرفته تا راه رفتن ،باال رفتن از پلهها یا حتی جا
به جا شدن در رختخواب ،زانوهای خود را درگیر میکنیم .در چنین شرایطی،
اگر زانو درد داشته باشیم ،تمام روز را درگیر این مشکل خواهیم بود.
دلیل زانو دردتان هر چه که باشد ،از آرتریت و بورسیت گرفته تا وارد آمدن
زردچوبه
زردچوبه ،حــاوی مادهای به
نام کورکومین اســت کــه در حقیقت
قرنهاســت از آن در طب گیاهــی به خاطر
خاصیت ضد التهابیاش استفاده میشود .مصرف
زردچوبه در وهله اول میتواند ریســک ابتال به
دردهای مفصلــی را کاهش دهــد و عالوه بر
این ،از نظر توانایی تسکین درد تقریبا با
ایبوپروفن برابری میکند.

ضربه ،هر روش درمانی که درد و التهاب را کاهش دهد ،میتواند به شما کمک
کند دوباره بدون دردسر و ناراحتی از زانوهای خود استفاده کنید .متاسفانه
بسیاری از داروهای شــیمیایی بدون نسخه یا تجویزی که برای تسکین زانو
درد مصرف میکنیم ،عوارض جانبی زیادی دارند که میتوانند مشکالت ما
را دو چندان کنند .برای مثال ،مسکنهای استامینوفن ،عمده عامل نارسایی
کلیوی در سرتاسر دنیا محسوب میشوند.حتما تعجب خواهید کرد اگر بدانید

سرکه سیب
سرکه سیب فقط یک چاشنی خوشمزه
برای ساالد نیست .شــما میتوانید درد زانوهای
خود را هم با خوردن ســرکه ســیب و هم با استفاده
موضعی از آن تسکین دهید .خوردن سرکه سیب (روزانه
 ۲قاشق غذاخوری) به از بین رفتن سموم درون زانوها که
مسبب التهاب آنها هستند ،کمک میکند .اگر سرکه
سیب را با روغن زیتون ترکیب کنید و آن را یک روز
در هفته روی زانوهای دردنــاک خود بمالید،
همین تاثیر را خواهد داشت.

غالتکامل
مصرف غالت کامل
میتواند به کاهش التهابی که مسبب
درد زانوهای شماست کمک کند .مصرف
نان سفید را کنار بگذارید و به جای آن سراغ
محصوالتی بروید که هر سه جزو اساسی
غالت اصلی یعنی سبوس ،جوانه و درون
دانه را در خود حفظ کردهاند.

آووکادو
آووکادو ،بافت کرمی خود را
مدیون چربی اشباع نشده سالمی است
که در خود دارد .بیشــتر این چربی به شکل
اســید اولئیک اســت که تحقیقات نشان داده
میتواند برخی از شــاخصهای زیستی التهاب
را کاهش دهد .علت زانو درد شــما هر چه که
باشــد ،با فروکش کردن التهاب ،درد شما
هم کاهش پیدا خواهد کرد.

zayanderoud8108@gmail.com

پ 36؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی :جعفر غفوری  ،نام پدر :محمد  ،با وکالت
آقایان هاشمیان و دری  ،نشانی :محمود آباد ـ خ فرعی  26ـ سنگبری بعثت ،محکوم به:به
موجب رای شــماره  218تاریخ  98/02/08حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان
خمینی شهر که قطعیت یافته است .محکوم علیه محکوم است به :محکومیت تضامنی
خواندگان به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و
پانصد و نود هزار ريال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر
تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای صادره غیابی می باشد .ماده 34قانون
اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا
تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید .م الف 584572 :ایمان بختیاری
قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی
 6/117شــماره 2978/97 :حل  ، 4مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:مریم
محمدیان  ،نام پدر :بختیار  ،نشــانی :مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام
خانوادگی :سیدمرتضی میرعنایت  ،نام پدر :ســیدمحمد  ،نشانی :خمینی شهر بلوار فیض
االسالم نرسیده به سه راه شهید عموشاهی ،محکوم به:به موجب رای شماره  789تاریخ
 98/04/16حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت یافته
است .محکوم علیه محکوم است به :پرداخت مبلغ  50/000/000ريال بابت اصل خواسته
و پرداخت مبلغ  633/000ريال بابت خسارات دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از
تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای
صادره غیابی اســت .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن
میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید.
م الف 584609 :عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 6/118شماره 920/98 :حل ، 2مرجع رســیدگی :شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شــوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی:ســاعت  04:30بعدازظهر روز یکشنبه
مورخه  ، 1398/07/28مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :عیسی دری  ،نام
پدر :شکراله  ،نشانی :خمینی شهر خ17شهریور محله اســفریز کوچه شهید صفر دری ،
مشــخصات خواهان-2 :نام و نام خانوادگی :لیال خانی  ،نام پدر :علی  ،نشانی :خمینی
شهر خ17شهریور محله اسفریز کوچه شهید صفر دری  ،مشخصات خوانده-1 :نام و نام
خانوادگی :مهدی مجیری  ،خواسته و بهای آن :انتقال سند  ،گردش کار :خواهان.خوانده
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف 585697 :رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی
 6/119شماره 193/98 :حل  ، 12مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی-1:علیرضا
قنبری نژاد  -2احمد کریمی  ،نشانی-1 :مجهول المکان -2خمینی شهر بلوار باغبان کوچه
تاالر آپادانا جنب کانال ک دوم روبروی کارگاه گیوتین شایان ؛ مشخصات محکوم له:نام
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هویج
خوردن هویج برای تسکین زانو
درد در حقیقت یکــی از روشهای درمانی
طب سنتی چینی به شمار میرود .هویجهای نارنجی
سرشار از بتاکاروتن و ویتامین  ،Aدو ماده ضد التهاب قوی
هستند ،ویژگی که این ماده غذایی را برای تسکین درد زانو
کارساز کرده است .برای اینکه بتوانید بیشترین بهره را از فواید
هویج ببرید باید آن را به صورت پخته میل کنید؛ اما اگر از
خوردن هویج پخته خوشتان نمیآید ،خوردن خام آن
هم ایرادی ندارد .برای کاهش زانو درد ســعی کنید
روزانه  ۲وعده هویج مصرف کنید.

زنجبیل
زنجبیل را هم میتوان به صورت
خوراکی مصرف کرد هم به صورت موضعی روی
پوست .هر دو روش مناسب هستند چون این ماده غذایی
هم طعم و هم رایحه بســیار خوبی دارد .عنصر فعال موجود در
زنجبیل ،جینجرول نام دارد که یک ماده ضد التهاب قوی به شمار
میرود ،در واقع تحقیقی روی افراد مبتال به بیماری آرتریت (التهاب
مفصل) نشان داد بیمارانی که عالوه بر داروهای خود زنجبیل مصرف
میکردند ،در مقایســه با بیمارانی که فقط از دارو استفاده میکردند،
کاهش درد بیشتری داشتند .با رنده کردن زنجبیل میتوانید این ماده
غذایی پر خاصیت را به هر غذای شور یا شیرینی یا حتی چای خود
اضافه کنید .روغن آماده زنجبیل را هم میتوانید روی زانوهای
ورم کرده خود بمالید و از خواص آن استفاده کنید.

گــردو
گــردو را میتوان پادشــاه
مغزهای خوراکی دانست چرا که سرشار
از اسیدهای چرب امگا  ۳و آنتی اکسیدان است،
موادی که برای تسکین زانو درد بسیار مفید هستند.
عالوه بر این ،برخی تحقیقات نشــان داده ،با وجود باال
بودن کالــری آن ،مصرف منظم گــردو میتواند هوس
خوردن تنقالت ناسالم را کم کند ،بنابراین به کاهش
وزن کمک خواهــد کرد .کاهــش وزن یکی دیگر
از راههــای کم کردن فشــار وارده به زانوهای
دردناک به شمار میرود.

پرداخت مبلغ دو میلیون و سیصد و ده هزار ريال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق
خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی به حساب صندوق دولت رای صادره غیابی است .ماده34
قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید .م الف 584562 :ایمان بختیاری
قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی
 6/114شماره 2756/97 :حل  ، 11مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی-1:بهمن
قهوری -2خسرو سرلکی  ،نام پدر-1 :غالمحسین -2ماشــااله  ،نشانی :هردو مجهول
المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی :روح اله غفــوری  ،نام پدر :محمد ،
با وکالت آقایان هاشمیان و دری  ،نشــانی :محمود آباد ـ خ فرعی  26ـ سنگبری بعثت،
محکوم به:به موجب رای شماره  569تاریخ  98/03/25حوزه یازدهم شورای حل اختالف
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت .محکوم علیه محکوم است به :حکم به
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ صد و پنجاه میلیون ريال بابت اصل خواسته
و مبلغ دو میلیون و نهصد و پانزده هزار ريال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق
تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق
خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای صادره غیابی می
باشد .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید .م الف 584563 :ایمان
بختیاری قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی
 6/115شماره 1690/97 :حل  ، 1مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی-1:آرش
کبیرتکمیلی نژاد  -2علیرضا محب محمدی  ،نام پدر-1 :علی -2مصطفی  ،شــغل1 :و2
آزاد  ،نشانی-1 :مجهول المکان -2خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه شهید ناصر کاوه
پالک 103جنب مسجد خورشید ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی :محسن حاج
هاشمی  ،با وکالت آقایان علیرضا هاشــمیان و محمدکاظم دری  ،نشانی :خمینی شهر خ
شهید رجایی کوچه صفا کوچه دوم جنب چاه آب منزل دو طبقه درب کرم رنگ ـ وکیل:
خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع دندان پزشکی غدیر طبقه  3واحد،3
محکوم به:به موجب رای شماره  2068تاریخ  97/12/26حوزه اول شورای حل اختالف
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت .محکوم علیها محکوم اند به :تضامن ًا به
پرداخت مبلغ  125/000/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  2/562/500ريال
بابت خسارات دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از
تاریخ ســر رســید چک ها  95/4/31و  95/5/5اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی.
ماده 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید .م الف 584561 :عمار
امیری قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی
 6/116شماره 2758/97 :حل  ، 11مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی-1:داود
جمال مطلق  -2ولی اله دستیار حسن زاده -3فرنوش زارع پور ،نشانی-1 :مجهول المکان
-2ارومیه اشنبویه سنگ فروشی آذر دانش  -3خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه 145

رژیم غذایی شما تا چه حد میتواند روی میزان دردهای بدنی تاثیر بگذارد،
به ویژه وقتی پای التهاب هم در میان باشد .در ادامه میخواهیم مواد غذایی
بسیار مفید و البته در دسترسی را به شما معرفی کنیم که تاثیر معجزه آسایی
بر درد و التهاب زانوها دارند .با گنجاندن این مواد غذایی سالم در رژیم غذایی
خود میتوانید کمتر از داروهای مسکن استفاده کنید و در نتیجه ،در مجموع
از سالمت بیشتری برخوردار باشید.

و نام خانوادگی :نادر رجبی پیروز  ،نام پدر :حبیب  ،نشانی :خمینی شهر خ امیرکبیر ک85
جنب آرایشگاه رضایی ،محکوم به:به موجب رای شــماره  612تاریخ  98/03/29حوزه
دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است .محکوم علیه
محکوم است به :تضامنی پرداخت مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ريال بابت اصل خواسته و
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  98/02/10لغایت اجرای حکم و مبلغ یکصد و هشت هزار ريال
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و نیم عشر دولتی به صندوق دولت رای صادره غیابی
است .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید .م الف 586476 :ایمان
بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی
 6/120شماره 191/98 :حل  ، 12مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی-1:حسن
ســهیلی  -2احمد کریمی  ،نام پدر-1 :صادق  ،نشــانی-1 :مجهول المکان -2خمینی
شــهر بلوار باغبان کوچه تاالر آپادانا جنب کانال ک دوم روبروی کارگاه گیوتین شایان ؛
مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی :نادر رجبی پیروز  ،نام پدر :حبیب  ،نشانی :خمینی
شهر خ امیرکبیر ک 85جنب آرایشگاه رضایی ،محکوم به:به موجب رای شماره  613تاریخ
 98/03/29حوزه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته
است .محکوم علیه محکوم است به :پرداخت مبلغ هشت میلیون و ششصد و شصت هزار
ريال بابت اصل خواسته و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ  98/02/10لغایت اجرای حکم و
پرداخت یک میلیون و یکصد و بیست هزار ريال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و نیم
عشر دولتی به صندوق دولت رای صادره غیابی است .ماده 34قانون اجرای احکام :همین
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر
مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید .م الف 586478 :ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم
شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 6/121در پرونده  105/98شعبه دوم شــورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر آقای
احمد بها الدینی فرزند ناصر دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه مبنی بر الزام خوانده به مطالبه
به طرفیت علی زالی فرزند نوراله تقدیم نموده است با توجه به اینکه آدرس نامبرده مجهول
المکان می باشد لذا وقت رسیدگی برای مورخه  98/7/30ساعت  3بعد از ظهر به خوانده
ابالغ می گردد به منزله ابالغ قانونی است .م الف 587844 :شعبه دوم حقوقی شورای
حل اختالف شهرستان فریدونشهر

اعالم مفقودی

ســند کمپانــی خــودروی  206مــدل  90بــه رنــگ
ســفید بــه شــماره پــاک 991ق  -34ایــران  13و
شــماره موتــور  14190020930و شــماره شاســی
 NAAP03ED1BJ515012و شناســه ملــی خودرو
 IRFC901V10O515012بــه نام آقای امیر حســین
جمالــی مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط
می باشد.
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مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان:

اخبار
سرپرست پلیس راهور استان خبر داد:

 400هزار تومان جریمه جهت
حرکات نمایشی رانندگان
سرپرســت پلیس راهور اســتان اصفهــان گفت:
بیشــترین میزان جریمه  400هــزار تومان برای
حرکتهای نمایشی رانندگان در حالت غیرعادی
ماننــد مصــرف مشــروبات الکلــی و قرصهای
روانگردان اســت .علی مولوی با اشاره به حرکات
نمایشی رانندگان در حالتهای غیره عادی ،اظهار
داشت :بیشــترین میزان جریمه  400هزار تومان
برای حرکتهای نمایشــی راننــدگان در حالت
غیرعادی مانند مصرف مشروبات الکلی و قرصهای
روانگردان است .سرپرســت پلیس راهور استان
اصفهان با اشــاره به کمترین میزان مبلغ جریمه
پلیس ،گفت :کمترین میــزان مبلغ جریمه پلیس
 10هزار تومان اســت که مربوط به تذکرات پلیس
می شــود و بیشــترین علل جریمههای مربوط به
جریمه توقف و سرعت غیرمجاز است .وی با اشاره
هزینه ثبتنام گواهینامه و کالسهای راهنمایی و
رانندگی ،افزود :هزینه کالسهای راهنمایی رانندگی
و گواهینامه  680هزار تومان است که در چهارماهه
اول سال گذشته  82هزار و  103گواهینامه و امسال
با رشــد  48درصدی  121هزار و  816گواهینامه
تایید و چاپ شد.

راهاندازی مرکز نوآوری
بازیهای رایانهای در اصفهان
مدیر مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان
گفت :این مرکز با حمایت معاونت علمی و فناوری
ریاســت جمهوری در دانشــگاه اصفهان تاسیس
شــده و به زودی به صورت رسمی افتتاح میشود.
جواد راســتی تصریح کرد :این مرکز پــا را فراتر از
بازیهای کامپیوتری گذاشــته و مواردی همچون
واقعیت مجازی و یا واقعیت ترکیبی در قالب بازی
جدی برای درمان را که بتــوان با آن به خلق ثروت
رسید ،تحت پوشــش قرار میدهد .وی یادآور شد:
این مرکز به تمام امکاناتی کــه برای تیمهای بازی
ساز نیاز است ،تجهیز شــده که شامل کالسهای
آموزشی ،استودیو ضبط صدای مجهز به ابزارهای
پیشرفته ،سایت کامپیوتری ،آزمایشگاه اختصاصی
واقعیت مجازی ،آزمایشــگاه موشــن کپچر برای
ضبط انیمیشن ،آزمایشگاه برد گیم و فضایی برای
استقرار و کار تیمها و آزمایشگاه تست بازی است.
وی در خصوص دیگر بخشهــای این مرکز گفت:
اتاق« موشــن کپچر» مجهز به سنسوری است که
روی بدن انســان نصب میشــود و حرکت بدن را
به صورت ســه بعدی به کامپیوتر منتقل میکند
و در زمان ساخت انیمشــن میتوان به جای مدل
سازی سه بعدی در کامپیوتر ،از این لباس استفاده
کرد .مدیر مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه
اصفهان گفت :در این مرکز ایدههای جدید ،خالقانه
و نوآورانه در زمینه صنایع سرگرمی مورد حمایت
قرار گرفته است.

بیش از  7هزار مسافر خارجی واکسینه شدند
مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت :طی پنج
ماه ســال جاری ،هفت هزار و  ۱۱۰مســافر خارجی در اصفهان
واکسینه شدند.
محسن مومنی با اشاره به مهمترین فعالیتها و اقدامات جمعیت
هالل احمر استان اصفهان طی پنج ماه نخست سال جاری اظهار
کرد :جمعیت هالل احمر اســتان در امدادرســانی به یک هزار
و  ۷۴۴حادثه شــامل  ۶۹۹حادثه جادهای ۴۰۷ ،مورد مراجعه

به تازگی بازار داروی کشور اتفاقات عجیب و غریبی را پشت سر گذاشته است؛

روی ناخوش بازار دارو

سمانه سعادت
بازار دارو ،وضعیت عجیــب و غریب و مضحکی به
خود گرفته است .یکی از حساسترین قسمتهایی
که به صورت مســتقیم با ســامت و حیات مردم
مرتبط است در حالی درســیطره قاچاق و احتکار
و بی سروســامانی قرار گرفته که مدیرکل داروی
ســازمان غذا و دارو صراحتا اعالم کــرده که واقعا
نمیدانیم بازار غیررسمی دارو در دست چه کسانی
است .واقعا شــواهدی وجود ندارد که این افراد از
چه بخشهایی هســتند؛ چرا که این افراد حقوقی
نیستند ،بلکه افراد حقیقی هستند که میخواهند
از اختالف قیمت داروهایی که ارز دولتی میگیرند،
استفاده کنند و دارو را به ســمت بازار غیررسمی
سوق دهند.
اگر تا پیش از ایــن اولین راه حل افــراد برای به
دســت آوردن داروهای کمیاب رفتــن به خیابان
ناصر خســرو بود ،حاال انــواع و اقســام پیج ها و
تبلیغات در اینستاگرام و صفحات مجازی ،افراد را
سریعتر به داروهای مورد نظرشان می رسانند .هر
چند پزشــکان این نوع از تهیه دارو را اصال توصیه
نمیکنند؛ اما کمبود داروهــای نایاب به خصوص
برای بیماران صعب العالج این روزها چارهای برای
خانوادهها باقی نگذاشته است.
با رونق گرفتن این صفحــات حاال پلیس هم وارد
ماجرا شــده و اعالم کرده اســت با این صفحات و
گردانندگان آنها برخورد خواهد کرد .سرپرســت
مرکز تشخیص و پیشــگیری پلیس فتا ناجا اعالم

کرده اســت  ۱۹۵پرونده برای برخورد با صفحات
اینستاگرامی و سایتهای متخلف در حوزه فروش
دارو تشکیل شده است .تنش در بازار دارو تنها به
اینجا ختم نمیشــود ،تبانی پزشــکان و دالالن با
اجاره دفترچههای درمانی بــرای خرید داروهای
کمیاب و فروش آن در بازار آزاد ،زد و بند پزشکان
با واردکننــدگان داروهای خارجی برای تشــویق
بیماران به خرید این داروهــای گاها غیر ضروری،
بخشهای ســیاه دیگری از این بازار است .پلیس
و وزارت بهداشــت در حالی تــاش میکنند که
مافیای دارو در کشــور را مهار کنند که تحریمها
عمال بازار داروی کشور را در آســتانه بحران قرار

داده است .حاشــیههای پررنگتر از متن سازمان
غذا و دارو در ماههای اخیر هر چند موجب شــد تا
صدای کمبودهای دارویی و چالشهای بیماران به
خصوص بیماران خاص کمتر شنیده شود؛ اما حاال
با فروکشکردن اخبار مرتبط با فسادهای رخ داده
در شــاهرگ حیاتی تامین داروی کشور ،میتوان
برخی کمبودها را به شــکل واضحتری احســاس
کرد.علی فرجی ،رییس سازمان تدارکات پزشکی
هاللاحمر از بروز مشــکل در کارخانههای تولید
دارو به دلیل نداشــتن مواد اولیه دارویی خبر داده
است .وی تاکید کرد« :به دلیل امکانپذیر نبودن
انتقال ارز و اختالل در تبادالت بانکی ،مدتهاست

قادر به واردات مواد اولیه تولید دارو نیستیم و این
موضوع نیز تولید برخی داروها را دچار مشــکل و
حتی متوقف کرده اســت ».ایرج حریرچی ،معاون
کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی هم با
تاکید بر اینکه برخی شرکتهای دارویی آمریکایی
و اروپایی صراحتا از تحویل دارو به ایران خودداری
میکنند ،تصریح کرد« :چندین برابر ارزش ارز بابت
انتقال آن برای تهیه دارو هزینه میکنیم».
شــرایط بــازار داروی کشــور در حالــی هر روز
بغرنجتر می شــود کــه رشــد بیماریهای صعب
العالج مانند ســرطانها و بیماری قلبی و عروقی
در کشور در حال افزایش است .ســاالنه  56هزار
نفر براثر ابتال به ســرطان فوت میکنند و  34هزار
نفر از کســانی که بر اثر ســرطان جان خــود را از
دست می دهند ،کمتر از  70سال دارند .نمیتوان
تمامی مرگومیرهای بیماران ســرطانی را ناشی
از تحریمهای دارویــی بدانیم؛ اما بدیهی اســت
که کمبود ،دسترسینداشــتن بــه دارو و افزایش
قیمت داروهای ســرطانی در تسریع روند بیماری
این بیماران تاثیر زیادی داشــته است .بنابر آنچه
اعالم شــده ،حدود  250هزار بیمار ســرطانی در
کشور داریم که تعدادی از آنها در طول سال فوت
میکنند و بیش از  100هزار بیمار نیز به این تعداد
اضافه میشود؛ این یعنی بیش از  300هزار خانواده
ایرانی بهطور مستقیم و غیرمستقیم با این بیماری
دســتوپنجه نرم میکنند و عالوهبــر دیدن رنج
بیماری عزیزانشــان ،نحوه تامین دارو نیز به آنها
آسیب های روانی و مادی زیادی وارد می کند.

دستور ویژه وزیر بهداشت برای تامین داروهای کودکان سرطانی اصفهان

طرح «احسان حسینی» در استان اصفهان اجرا میشود

نماینده مردم شاهینشهر و میمه و برخوار درمجلس شورای اسالمی گفت :در جلسه حامیان کودکان بیمار
سرطانی اصفهان با وزیر بهداشت و درمان در تهران ،دکتر نمکی برتامین فوری داروهای این دسته از بیماران
تاکید کرد .حســینعلی حاجی دلیگانی افزود :وزیر بهداشــت در این جلســه به  4نفر از متخصصان خون و
اورولوژی دستور داد ظرف یک هفته نیازهای دارویی کودکان سرطانی را بررسی و به او اعالم کنند .دلیگانی
تاکید وزیر بهداشــت را اینگونه بیان کرد که داروهای موردنیاز کودکان سرطانی هرچقدر هم گران باشد از
خارج تامین خواهد شد .حاجی دلیگانی تامین دســتگاه سیتیاسکن برای بیمارستان حضرت سیدالشهدا
(ع) (امید) را درخواست دیگر خیران و خانوادههای شرکتکننده بیماران سرطانی بیان کرد که سعید نمکی
به معاون درمان وزارت بهداشت دستور داد این دستگاه ضروری را برای این بیمارستان تامین کنند .نماینده
مردم شاهینشهر همچنین از موافقت وزیر بهداشت و درمان با احداث بخش درمانی کودکان سرطانی در کنار
بیمارستان تخصصی کودکان امام حسین (ع) اصفهان با مشارکت خیران خبر داد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت :این نهاد با اجرای طرح احسان حسینی آماده
دریافت و توزیع نذورات و همچنین سایر کمکهای نقدی و غیر نقدی خیران و نیکوکاران گرانقدر در ایام
عزای امام حسین (ع) است .محمدرضا متینپور افزود :دستگیری از نیازمندان و کمک به تامین معاش آنها
بخش جدانشدنی از سیره امام حسین (ع) است و مردم نیکوکار و عزاداران حسینی میتوانند برای تمسک
هر چه بیشتر به سیره اهلبیت (ع) با مشارکت در طرح «احسان حسینی» نذورات خود را به دفاتر کمیته
امداد تحویل دهند .وی با اشاره به اینکه همشــهریان اصفهانی میتوانند برای هماهنگی دریافت و توزیع
نذورات خود توسط کمیته امداد اصفهان در تمام ساعات شبانه روز با شماره تلفن همراه ۰۹۱۳۰۷۸۸۰۰۱
تماس حاصل کنند ،اظهار داشت :با توجه به فراهم بودن امکان مشارکت الکترونیکی ،شماره تلفن ۰۹۶۸۸۷
و تارنمای  emdad.irاز مهمتریــن روشهای الکترونیکی موجود برای کمــک نقدی و غیرحضوری به
نیازمندان استان است .

فقدان سند مالكيت
 6/109نظر به اينكه ســندمالكيت المثني ششــدانگ پــاك ثبتــي  571 :فرعي از
 - 100اصلي كه طبق دفتر  280صفحه  523دفترامالك به نام عســگر قهرماني قورد
ثبت وسندتكبرگ صادرو تســليم گرديده اينك نامبرده به درخواســت وارده به شماره
 98 / 3 / 29 - 980920341938631كــه ذيــل شــماره  98 / 3 / 29 - 19168بــه
گواهي دفترخانه  247شهرضارسيده مدعي اســت كه سندمالكيت آن به علت جابجايي
مفقودگرديده است ودرخواســت صدورســند مالكيت المثني دوم نســبت به مالكيت
خودازملك فوق رانموده لذامراتب به اســتنادتبصره يك اصالحــي ذيل ماده 120آئين
نامه قانون ثبت دريك نوبت آگهي مي شود چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به
ملك مرقوم ياوجود ســند مالكيت نزد خود مي باشد ازتاريخ انتشاراين آگهي ظرف مدت
ده روز اعتراض خودراكتباًضمن ارائه اصل ســندمالكيت ياسندمعامله به اين اداره تسليم
ورسيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالكيت به ارائه كننده سندمستردگردد
بديهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيديادرصورت اعتراض اصل سندمالكيت
ياسندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالكيت المثني طبق مقررات خواهدشد .
م الف 511246 :محمدحسن صمصامي مسئول دفترامالك شهرضا
اخطار اجرایی
 6/110شماره 529/97 :به موجب رای شماره  678تاریخ  97/11/29حوزه اول شورای
حل اختالف نطنز که قطعیت یافته اســت محکوم علیها  -1داوود رجب پور فرزند حیدر
به نشــانی نطنز فاطمیه  -2محمود قاســمی فرزند احمد قلی به نشانی مجهول المکان
محکوم هستند به  -1پرداخت تضامنی به مبلغ پانزده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته
 -2پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک  96/9/3لغایت اجرای حکم
 -3پرداخت مبلغ  267/500ریال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان محمد تقی
ذوالفقاری فرزند رحمان به نشانی نطنز شهرک صنعتی شجاع آباد شرکت سنگ سازان
 -4رعایت تبصره دوم ماده  306آ.د.م در حق خوانده دوم  -4پرداخت هزینه های اجرائی
معادل نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت .ماده  34قانون اجرای احکام :همین که
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ،محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه
نداند ،باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر
مالی ندارد ،صریح ًا اعالم نماید .مالف 586893:شعبه اول شورای حل اختالف نطنز
فقدان سند مالکیت
 6/111شــماره نامه 1398/06/12-139885602032000931 :نظر به اینکه ســند
مالکیت نیم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ مزرعه پنارت پالک ثبتی شماره 0

No. 2787 | September 05, 2019 | 8 Pages

کننده حضوری ۵۳ ،حادثه کوهســتان ۵۳ ،مورد حادثه سیل و
آبگرفتگی ۹۸ ،حادثه صنعتی و کارگاهی ۳۸۷ ،حادثه شهری،
 ۲۴مورد حادثه ســاحلی ،چهار مورد آتش سوزی مرتع و چهار
حادثه ریزش آوار حضور داشته است.
وی با بیان اینکه در این حوادث به  ۱۰هزار و  ۱۴۴نفر امدادرسانی
صورت گرفته ادامه داد :شش هزار و  ۳۲۰نجاتگر و نیروی امدادی
در قالب دو هزار و  ۱۷۷تیم عملیاتی جمعیت هالل احمر استان

اصفهان برای امدادرســانی به حادثه دیــدگان به محل حوادث
اعزام شــدهاند .مومنی با اشــاره به جایگاه آموزش همگانی در
مدیریت بحران و کاهش خســارتهای ناشی از حوادث و سوانح
و نیز نقش آن در افزایش تــاب آوری جوامع در مواجهه با بالیای
طبیعی اظهار کرد :طی پنج ماهه نخســت سال  ،۹۸بیش از ۱۷
هزار نفردر دورههای آموزشی جمعیت هالل احمر استان اصفهان
شرکت کردند.

فرعی از  11اصلی علیا اردستان واقع در بخش  17اصفهان ذیل ثبت  3523در صفحه 587
دفتر  57امالک به نام شاهرخ ربیعی صادر و تســلیم گردیده است ،سپس نامبرده با ارائه
درخواست کتبی به شماره وارده 98/6/11-32002189 :به انضمام دو برگ استشهادیه
محلی که امضاء شــهود آن ذیل شــماره 98/6/11-20245 :به گواهی دفتر خانه 51
اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده
است و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد
تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد .مالف 587592:عصاری رئیس
اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
اخطار اجرايي
 6/122شماره 609/96 :به موجب راي شماره  130مورخ  97/05/01حوزه یک شوراي
حل اختالف شهرستان فريدونشهر که قطعيت يافته است محکوم عليه غالمرضا عمیدی
شمس آبادی فرزند محمد شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت
مبلغ سی و سه میلیون ریال اصل خواســته و مبلغ  532/500ریال هزینه دادرسی و مبلغ
تاخیر تادیه از تاریخ ( 94/02/10تاریخ صدور چک) لغایت وصول و نیم عشر دولتی .رعایت
تبصره  2م  306ق.آ.د.م الزامیست .مشخصات محکوم له :رامین هادی فرزند محمد علی
شغل آزاد به نشانی فریدونشهر خ شریعتی جنب پاســاژ امام علی طبقه فوقانی .ماده 34
قانون اجراي احکام :همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد ،محکوم عليه مکلف است
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي
معرفي کند که اجراي حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود را
قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند ،بايد ظرف مهلــت مزبور صورت جامع دارايي خود را به
قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد ،صريح ًا اعالم نمايد .م الف 587853:شعبه
اول شوراي حل اختالف فريدونشهر
مزایده
 6/124شــماره مزایده 139804302138000002 :به موجب پرونده اجرائی کالســه
 9800017تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه وانت نیسان  2400متعلق به
آقای مصطفی اله وردی به عنوان بدهکار پرونده اجرائی فوق در قبال طلب آقای مهدی
گل محمدی بازداشت که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ دویست و سی میلیون ریال
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«آ.ت.ت» بنبستی برای
رسیدن به تحصیالت تکمیلی
مدتی اســت کــه ســخن از بازگشــت طرح
آزمونهای تحصیالت تکمیلــی (آ.ت.ت) در
دوره کارشناسی ارشد به میان آمده ،این طرح
در ســالهای  ۸۲تا  ۸۵در پذیرش دانشجوی
کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار میگرفت
که به دلیل اعتــراض داوطلبــان این آزمون
بعد از سه ســال اجرا متوقف شد .نحوه اجرای
این طرح اینگونــه بود که داوطلبــان بعد از
شرکت در کنکور کارشناســی ارشد به میزان
ســه برابر ظرفیت به دانشــگاهها معرفی شده
و ســپس داوطلبان مجاز برای انجام مصاحبه
عملی به دانشــگاهها دعوت میشدند .در این
مدل از پذیــرش مصاحبه ،نمــره زبان و نمره
آزمون مطرح بود .منتقدان ایــن طرح بر این
باور بودند کــه طرح مذکــور در آزمون نقص
ایجاد کرده است زیرا بسیاری از دانشجویان به
رغم داشتن رتبههای خوب در آزمون به دلیل
وجود طرح «آ.ت.ت» در دانشــگاههای بزرگ
پذیرفته نمیشدند که این امر نوعی نارضایتی
در داوطلبان ایجاد کرده بود .در پی این انتقادها
سرانجام حســین توکلی ،معاون وقت سازمان
سنجش آموزش کشور از توقف اجرای این طرح
بعد از سه سال خبر داد.
چه کسانی به دنبال بازگشت آ.ت.ت
هستند؟
حال زمزمــه بازگشــت این طرح از ســوی
دانشگاههای سطح یک کشور به گوش میرسد؛
دانشگاههایی که خود براساس قوانین دیگری
نظیر قانون پذیرش دانشجویان استعدادهای
درخشان بخشی از ظرفیت خود را به این مدل
از پذیرش اختصاص دادهاند .براساس ضوابط
این قانون ،دانشجویان دوره کارشناسی که جزو
 ۱۵درصد برتر دانشگاههای سطح یک باشند
یا دارای رتبههای یک تا ســه از دانشگاههای
مشمول باشــند در رشــتههایی که از طریق
آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد بهصورت
مازاد بر ظرفیــت و با رعایت کامــل مقررات
مربوطه پذیرفته میشوند .دانشگاههای سطح
یک تا  ۴۰درصد ظرفیت خــود را میتوانند از
استعدادهای درخشــان پذیرش کنند .اکنون
پرچمدار بازگشت طرح آ.ت.ت ،معاون آموزشی
وزارت علوم اســت که خود روزی رییس یکی
از دانشــگاههای ســطح یک بوده است .وی
درباره بازگشت آ.ت.ت گفت :اجرای این طرح
تقاضای دانشگاههای ســطح یک کشور است.
وی ادامه داد :طرح آ.ت.ت مکانیزم خوبی برای
پذیرش دانشجو بود و قبال هم موفق بوده است.
امیدوارم بتوانیم دوباره این طرح را مطرح کنیم
البته ممکن است بهصورت قبل اجرایی نشود
و اصالحاتــی در آن صورت گیرد .هوشــنگ
طالبی ،رییس دانشگاه اصفهان هم در تکمیل
ســخنان معاون آموزشــی وزارت علوم گفت:
دانشگاههایی که براســاس طرح آ.ت.ت عمل
میکنند متقاضیان بی شمار نخواهند داشت
چراکه دانشــجویان میدانند اگر توان الزم را
نداشته باشند پذیرش نمیشوند به همین دلیل
رشد متقاضیان کارشناسی ارشد در سالهای
اخیر مانعی بر سر راه این طرح نخواهد بود.

ارزیابی شده است .اتومبیل فوق مدل  ،1386دارای شــماره شاسی  ،135094 kشماره
انتظامی  647/43ع  66و شماره موتور روی پالک مشــخصات  423437می باشد .در
حال حاضر وانت فوق فاقد موتور می باشد و برابر اطالعات واصله موتور آن در تعمیرگاه
ال سقف چادریست ،الســتیکها حدود هفتاد درصد قابل استفاده است ،آثار
می باشد .فع ً
ضربه خیلی جزئی روی گلگیر جلو طرف راست مشــاهده می شود و بدنه و شاسی سالم
است .لذا اتومبیل فوق از ساعت  9الی  12مورخ  98/06/30در اداره ثبت اسناد و امالک
زواره از طریق مزایده به فروش می رســد .مزایده از مبلغ دویســت و سی میلیون ریال
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به
عهده برنده مزایده است و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمن ًا چنانچه
روز مزایده تعطیل رســمی اعالم گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت
و مکان مقرر برگزار خواهد شــد .مالف 587589:عصاری رئیس اداره ثبت اســناد
و امالک اردستان
فقدان سند مالکیت
 6/123شماره نامه 1398/06/10-139885602032000919 :سند مالکیت  18سهم
مشاع از  1440سهم ششدانگ مزرعه رسته پالک ثبتی شماره  24اصلی دهستان برزاوند

اردستان واقع در بخش  17ثبت اصفهان ذیل ثبت  5837در صفحه  16دفتر  101امالک
به نام آقای علی اکبر سمیعی زفرقندی صادر و تسلیم گردیده است ،سپس فاطمه سمیعی
زفرقندی احدی از ورثه نامبرده به موجب حصر وراثت  70/08/14-2604شعبه  61دادگاه
حقوقی  2تهران با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 98/5/13-32001847 :به انضمام
دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 98/5/13-37868 :به گواهی
دفتر خانه  50اردستان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابه جایی
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب
به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد .مالف 586496:عصاری رئیس
اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

آگهی تغییرات شــرکت مهندســی ناظــران کیفیت
پارســیان ســهامی خاص به شــماره ثبــت 280
و شناسه ملی 14003354311
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1398/05/20حسین کربالیی بادی به شماره ملی 1239870167
و سید مهدی سید شمالی به شــماره ملی  0067775551و فاطمه
هژبری بادی به شماره ملی  1239921128به عنوان اعضای اصلی
هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند  .مریم دانش آذری
به شماره ملی  1755769792و ســعید جوانی جونی به شماره ملی
 1290828520به ترتیب به ســمت بازرســان اصلی و علی البدل
شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
بادرود ()582137

آگهــی تغییــرات شــرکت مهندســی ناظــران کیفیت
پارســیان ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 280
و شناسه ملی 14003354311
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1398/05/20حسین کربالیی
بادی به شماره ملی  1239870167به سمت رئیس هأت مدیره  -فاطمه
هژبری بادی به شــماره ملی  1239921128به سمت نائب رئیس هیأت
مدیره  -سید مهدی سید شمالی به شــماره ملی  0067775551به سمت
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
 .کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات ،
عقود اسالمی و مشارکت های مدنی و آنچه برای شرکت ایجاد تعهد نماید و
یا شرکت را بری سازد با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل متفق ًا همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با
امضای منفرد مدیر عامل و یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری بادرود ()582136
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حذف «عمر خربین»
از تیم ملی فوتبال سوریه
سرمربی تیم ملی فوتبال ســوریه فهرست
تیمــش بــرای دیدار
برابــر فیلیپین در
انتخابــی جــام
جهانــی 2022
قطر را اعالم کرد.
در این فهرســت
اولیه نام عمر خربین
مهاجم نام آشنای سوریها هم وجود داشت.
خربین در اقدامی جنجالــی اعالم کرد که
به خاطر مشــکالتی که دارد نمیتواند تیم
ملی کشــورش را همراهی کند و به اردوی
تیم اضافه نشد .فدراســیون فوتبال سوریه
این رفتار خربین را بی احترامی به هواداران
و کادر فنی توصیف کرد و ایــن بازیکن را از
تیم ملی کنار گذاشــت و اعالم کرد که فعال
او را به تیم ملی دعوت نخواهد کرد .خربین
یکی از بازیکنان کلیدی الهالل عربستان به
شمار میآید .او یک نیم فصل در لیگ مصر
بازی کرد و با آغاز فصل جــاری بار دیگر به
الهالل برگشت و در دیدار قبلی این تیم دبل
کرد.

آرسن ونگر:

شاید در جام 2022
مربیگری کنم
اســطوره توپچیها که در اردیبهشت سال
گذشــته و پس از 22
ســال از ورزشگاه
امــارات رفــت،
هنــوز بازیهــا
را پیگیــر کرده
و دربــاره آنهــا
اظهارنظــر میکند.
آرسن ونگر در پاســخ به سوال خبرنگار بین
اســپرت در این باره که آیا دوســت دارد به
عنوان مربــی در جام جهانــی  2022قطر
حضور داشته باشــد یا خیر ،گفت :میتوانم
خودم را به عنــوان مربی یک تیــم در این
رقابتها تصور کنم .زمــان و فاصله کافی با
شغل قبلی داشــتهام که بتوانم شرایط را به
صورت کلی ببینم و مشــکلی بــا این اتفاق
ندارم .این هیجان انگیز اســت که پیشرفت
آنها را ببینم؛ اما به صــورت کلی باید بگویم
که همیشــه دوست داشــتم به جام جهانی
بروم.

اینترمیالن به دنبال جذب
«اریکسن» در ماه ژانویه
کریستین اریکسن ،ســتاره دانمارکی تاتنهام
در تابســتان جــاری
تمایل زیادی برای
جدایی از این تیم
و پیوستن به رئال
مادرید داشــت؛
امــا در نهایت این
انتقال انجام نشد تا او
دســتکم تا ماه ژانویه در لندن ماندگار شود.
اریکســن تا این لحظه از تمدید قرارداد خود با
تاتنهام سر باز زده و حاال رسانههای انگلیسی
میگویند اگر تا ماه ژانویه قرارداد اریکســن با
تاتنهام تمدید نشود ،اینتر میالن او را به عنوان
یکی از هدفهای خود در ماه ژانویه تعیین می
کند .بر اســاس این گزارشها،آنتونیو کونته،
ســرمربی اینتر به مدیران این باشــگاه اعالم
کرده که قصد دارد در ماه ژانویه اریکسن را به
سنسیرو منتقل کند.

دیویدبکام ،ستاره ســابق منچستریونایتد و
تیم ملی انگلیس ،که
این روزها سخت
مشغول کارهای
زیرساختی تیم
تازه تاسیس خود
در آمریکاست ،در
مصاحبــه اخیرش
صحبتهای جالبی در مورد دنیای مربیگری
بیان کرده اســت« :مربیگری هرگز چیزی
نبوده که من را به سمت خودش جلب کند.
همیشه از مربیگری کودکان و نوجوانان لذت
میبرم ولی هیچگاه رویایی بــرای ورود به
دنیای مربیگری نداشــتهام .عالقهام بیشتر
به تملک یک تیــم و مدیریت تجارت خودم
بوده است .البته شاید اگر پیشنهاد مناسب
به دستم برســد ،اوضاع فرق کند .چه کسی
میداند؟»

طارمی ،بالی جان سرمربی اسپورتینگ!
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره | 2787پنجشنبه 14شهریور 5| 1398محرم1441

در حاشیه

تغییر جدی در پست دبیرکلی فدراسیون فوتبال!
احتمال ایجاد تغییر در پســت دبیرکلی فدراســیون فوتبال به
باالترین حد رســید .اخبار و شــنیدهها حکایت از آن دارد که
به زودی تغییراتــی در بدنه مدیریت فدراســیون فوتبال رقم
میخورد که احتماال در این جابه جایی ،ابراهیم شکوری هم از
پست دبیرکلی فدراسیون دور میشود .روز  ۱۵آذر سال گذشته
که مصادف با آخریــن روز فعالیتهای اداری و اجرایی مدیران

بازنشســته بود ،محمدرضا ســاکت باالخره از سمت دبیرکلی
فدراسیون ،استعفا کرد و مهدی تاج با قبول درخواست ساکت،
در کنار تقدیــر از زحمــات وی ،ابراهیم شــکوری را بهعنوان
سرپرســت دبیر کلی فدراســیون فوتبال منصوب کرد .پس از
این اتفاق ،چند بار موضوع برکناری یا تغییر در پست مدیرکلی
فدراسیون به گوش رسید ،اما این موضوع سرانجامی نداشت .در

همین راستا شنیدیم بار دیگر تحرکاتی در فدراسیون آغاز شده
که شاید جدایی شــکوری از اتاق دبیرکل را جدیتر از دفعات
قبل دنبال کند .هنوز خبری از گزینه مدنظر منتقدان شکوری
برای دبیرکلی فدراسیون نیســت ،ولی نزدیکان به فدراسیون
فوتبال ،برکناری بازیکن پیشــین پرســپولیس از این سمت را
بعید نمیدانند.

رقابتهای لیگ برتر فوتسال در ایستگاه یازدهم؛

جدال صدرنشینی در ساوه

سمیهمصور
هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتســال کشور
در حالی فردا و از ســاعت  18با انجام هفت دیدار
به صورت همزمان پیگیری میشود که تیم گیتی
پسند در یک دیدار حســاس و جذاب در ساوه به
مصاف تیم صدرنشــین فعلی این دوره از رقابتها
میرود و تیم هایپر شاهین شهر در ورزشگاه تختی
شاهین شهر از تیم مقاومت البرز میزبانی میکند.
سن ایچ ساوه  -گیتی پسند
سرخ پوشان اصفهانی در حالی در چهارچوب هفته
یازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال به دیدار تیم
سن ایچ ساوه میروند که شاگردان حمید بی غم در
هفته پیش صاحب سه امتیاز شیرین شدند.
گیتی پســند که دو هفته متوالی از کسب پیروزی
باز مانده بود در گام دهم این رقابتها در ورزشگاه
پیروزی مقابل تیم ســتارگان ورامین قرار گرفت.
شــاگردان بی غم که از فرصــت همراهی حمید
احمدی و مهــران عالی قدر در ایــن دیدار محروم
بودند با نتیجه ســنگین چهار بر یک تیم ستارگان
ورامین را از میان برداشــتند تا با کسب سه امتیاز
این دیدار  19امتیازی شــده و با اختالف تنها یک
امتیاز در رده دوم جــدول رده بندی جای بگیرند.
سرخ پوشان اصفهانی که این روزها به دلیل تخلفات
صورت گرفته در دیدار با تیم شــهروند ســاری از
سوی کمیته انضباطی حســابی نقره داغ شده اند
فاصله چندانی برای رسیدن به صدر جدول ندارند.

شاگردان بی غم در صورت
میکند.هر دو تیم اهداف
پیروزی در ایــن بازی با
خود را در این بازی دنبال
شاگردان بی غم در صورت پیروزی
میکنند .سن ایچی ها در
اختــاف دو امتیاز باالتر
در این بازی با اختالف دو امتیاز
زمین خود بازی میکنند
از تیم سن ایچ ساوه قرار
ساوه
ایچ
سن
تیم
از
باالتر
و برای اینکه صدرنشــین
میگیرند .در آن سو تیم
قرار میگیرند
جــدول باقــی بماننــد،
سن ایچ ساوه که در هفته
حداقل باید یک امتیاز از
گذشته برابر تیم شاهین
این دیــدار بگیرند .برای
کرمانشاه به نتیجه بهتر از
شــاگردان بی غم نیز فرصت بسیار خوبی است تا با
تساوی دست نیافته بود برای حفظ صدر نشینی نیاز
غلبه بر سن ایچ ،به صدر جدول برسند.
مبرمی به کسب سه امتیاز این دیدار دارد و همین
قضاوت این دیدار حساس بر عهده حمیدرضا قدسی
مسئله کار را برای شــاگردان بی غم مسلما سخت

راغب قرار گرفته و سید میرهادی اسماعیلی ،محسن
وحدانی ،مهدی صادقی و جواد فهیمی او را در این
قضاوت همراهی میکنند.
هایپر شاهینشهر -مقاومت البرز
تیم هایپر شاهین شــهر در حالی در هفته یازدهم
از تیم مقاومت البــرز میزبانی میکنــد که تغییر
سرمربی هم نتوانست مانع از شکست این تیم شود
و هایپریها مقابل تیم سوهان محمد سیما قم نیز
نتیجه را واگذار کردند تا نماینده تازه وارد اصفهان
در این دوره از رقابتها که هم اکنون با  8امتیاز در
رده ســیزدهم جدول رده بندی جای گرفته است،
حال و روز خوشــی نداشته باشــد.در آن سو تیم
مقاومت البرز که هفته گذشته به دلیل حضور تیم
مس سونگون در رقابتهای جام باشگاههای آسیا
استراحت کرده بود ،با یک بازی کمتر و ده امتیاز در
رده یازدهم جدول رده بندی جای گرفته است .هر
دو تیم برای کسب امتیاز پا به میدان مسابقه خواهند
گذاشت .هایپری ها در زمین خود و برابر هواداران
خود بازی میکنند و میخواهند حداکثر امتیاز این
دیدار را بهحساب خود واریز کنند .مقاومتیها نیز
که یک هفته استراحت کردهاند ،با قدرت وارد این
بازی میشــوند و قصد دارند حداقل یک امتیاز از
شاهینشهر همراه خود ببرند.
مرتضی شــعبانی به کمک هادی ترابی ،حسینعلی
محمدنژاد و محمــد تیموری وظیفــه قضاوت در
این بــازی را به عهده دارنــد .همچنین عبدالکریم
سیستانی ناظر داوری این دیدار است.

گالیه تکراری وزیر ورزش از صداوسیما درباره حق پخش

ایران در گروه مرگ مقدماتی جام جهانی

مسعود سلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان روز چهارشنبه درباره موضوع حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی،
حق پخش تلویزیونی را مشوقی مهم و تاثیرگذار در جهت واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس دانست
و گفت :متاسفانه در این زمینه صداوســیما هیچ اهتمامی برای اجرای قانون برنامه ششم توسعه ندارد .وزیر
ورزش و جوانان گفت :جلسات مکرری در این زمینه با صدا و سیما برگزار کردهایم ،ولی هیچگونه همکاری از
سوی رسانه ملی در این زمینه دیده نشده است .همچنین ،پیش از این نیز سلطانی فر در نشست فراکسیون
ورزش مجلس با اشاره به اینکه جلسات متعددی با رییس ســازمان صدا وسیما درباره حق پخش تلویزیونی
داشته است ،گفت :متاسفانه این جلسات بینتیجه بوده و همواره موضوع حق پخش به جلسات آتی موکول
شده ،بنابراین از نمایندگان درخواست داریم که در این زمینه به وزارت ورزش و فدراسیون کمک کنند.

رقابتهای انتخابی جام جهانی در قاره آسیا از امروز آغاز میشــود و تیم ملی فوتبال ایران در این هفته
استراحت داشته و به میدان نخواهد رفت ،ولی در هفته دوم رقابتها میهمان تیم ملی فوتبال هنگ کنگ
خواهد بود .بیش از  ۳سال و دو ماه تا شروع جام جهانی باقی مانده است و رقابتها در آسیا آغاز میشود.
ایران در حالی اولین دیدار خود را در هنگ کنگ برگزار میکند که در هفتههای اخیر اعتراضات گسترده
زیادی در این کشور رخ داده و حتی به ورزشگاههای این کشــور نیز کشیده شده است .گفته شده ایران
درخواست کرده است که مکان این دیدار تغییر کند و بازی در زمین بی طرف برگزار شود .بحرین ،کامبوج
و عراق دیگر تیمهای این گروه هســتند و بر مبنای رده بندی فیفا این گروه ،سختترین گروه انتخابی
جام جهانی در قاره آسیاست.

طارمی ،بالی جان سرمربی اسپورتینگ!

تیم ریوآوه که مهدی طارمی را در اختیار دارد در هفته چهارم لیگ
پرتغال به مصاف اســپورتینگ رفت .در این دیدار مهدی طارمی
درخشید و توانست سه پنالتی برای تیمش بگیرد تا ریوآوه در نهایت
با نتیجه ســه بر دو پیروز این بازی شود .باشگاه اسپورتینگ بعد از
این شکست تصمیم گرفت که مارسل کایزر سرمربی هلندی را از
کار برکنار کند.
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بر اساس پیشــنهاد فدراســیون جهانی تکواندو و تایید کمیته بینالمللی المپیک ( )IOCقرار است
در بازیهای المپیک  ۲۰۲۰توکیو برای نخســتین بار رقابتهای تیمی تکواندو به صورت آزمایشی
برگزار شود و به احتمال بســیار زیاد رقابتهای تیمی تکواندو در بازیهای المپیک  ۲۰۲۴به صورت
رسمی حضور خواهد داشت .در این رشته هر تیم متشکل از  ۴تکواندوکار شامل  ۲تکواندوکار مرد و ۲
تکواندوکار زن است که به صورت انفرادی به مصاف هم میروند.
با توجه به اهمیت این موضوع و نقش آن در موفقیت هرچه بیشتر کاروان ورزشی ایران در بازیهای
المپیک با توجه به جایگاه تکواندوی ایران ،تیم ملی تکواندوی ایران با ترکیب امیرمحمد بخشی ،عرفان
ناظمی ،کیمیا همتی و کیمیا علیزاده با هدف کســب عنوان قهرمانی و صعود به مسابقات آزمایشی
بازیهای المپیک  ۲۰۲۰عازم این رقابتها در کرهجنوبی شد .تیم ملی تکواندوی ایران در این رقابتها
به ترتیب با شکست تیمهای کرهجنوبی ،چین تایپه و مراکش راهی فینال این رقابتها شد و در فینال
نیز مقابل روسیه با نتیجه  ۲۶بر  ۱۴به برتری رسید و ضمن ایستادن بر سکوی قهرمانی ،جواز صعود
به مسابقات آزمایشی بازیهای المپیک  ۲۰۲۰توکیو را از آن خود کرد .طبق اعالم فدراسیون جهانی
تکواندو  ۴تیم در بازیهای المپیک  ۲۰۲۰در بخش تیمی به رقابت با یکدیگر میپردازند که تاکنون
تیمهای چین با قهرمانی در جام جهانی و ایران بــا قهرمانی در بازیهای هنرهای رزمی جهان ،جواز
صعود به این مسابقات آزمایشی را به دست آوردهاند و هنوز چگونگی تعیین دو تیم دیگر حاضر در این
رویداد از سوی فدراسیون جهانی تکواندو مشخص نشده است .این احتمال وجود دارد که ترکیب ۴
تکواندوکار ایران در بخش تیمی رقابت های آزمایشی بازیهای المپیک جدا از نفرات ایران در بخش
انفرادی باشد .همانگونه که تکواندو در بخش انفرادی بارها باعث افتخار ایران در رویدادهای جهانی و
المپیک شده است ،در بخش تیمی نیز میتوان از هم اکنون به شرط توجه بیشتر از سوی مسئوالن،
مدالی خوشرنگ را برای کاروان ایران در بازیهای المپیک  ۲۰۲۴کنار گذاشت.
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توافق فتحی با چشمی برای بازگشت به استقالل

مدیرعامل باشگاه اســتقالل طی روزهای گذشته مذاکراتی با روزبه
چشمی و مدیربرنامههای او برای بازگشت به استقالل انجام داده است.
بیشتر بحث طرفین بر سر مدت قرارداد بوده؛ اما فتحی به اعضای هیئت
مدیره باشگاه اعالم کرده که روز سهشنبه با چشمی به توافق رسیده
است .با توجه به اینکه چشمی نتوانست برای فصل پیش رو با تیمی به
توافق برسد ،اولویت او در تیمهای داخلی استقالل است.

عکس روز

«تکواندو» و موفقیتی که دیده نشد

دیوید بکام:

رویایی برای ورود به دنیای
مربیگری نداشتهام

پیشنهاد سردبیر:

رونمایی از لوگوی جام جهانی قطر

سه شنبه شب و رأس ساعت  ۲۲ :۲۰دقیقه به وقت دوحه از لوگوی جام جهانی قطر رونمایی
شد ،لوگوی پر رمز و رازی که در زمان واحد در بســیاری از مناطق خود را به سراسر جهان
معرفی کرد.
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«جباری» دستیار بگوویچ شد
مجتبی جباری ،بازیکن پیشــین تیم استقالل
که در روزهای اخیر مذاکراتی با مدیران باشگاه
گلگهر سیرجان برای حضور در جمع کادرفنی
این تیم داشت ،روز سهشنبه در تمرین نوبت عصر
گلگهریها حاضر شد و رســما کارش را در این
تیم آغاز کرد .جباری با مسئوالن باشگاه گلگهر
برای حضور در این تیم به توافق کامل رســیده
است؛ اما هنوز مراحل تنظیم و عقد قرارداد این
مربی انجام نشده و قرار است به زودی این اتفاق
بیفتد .تیم گلگهر از روز ســه شــنبه در غیاب
وینگوو بگوویچ که برای مرخصی راهی کشــور
کرواسی شــده ،اردوی چهار روزهای را در تهران
به پا کرده است.

جایزه  ۱۱۰میلیون تومانی در
انتظار بیرانوند و پرسپولیس
کنفدراســیون فوتبال آســیا در بخش جوایز
سالیانه خود فدراســیون فوتبال ایران ،کانون
هواداران پرسپولیس و علیرضا بیرانوند را نامزد
کرده است .جایزه  ،Dream Asiaفدراسیون،
افراد و ســازمانهایی راکه از فوتبال به عنوان
قدرتی برای توسعه اجتماعی استفاده میکنند
نشــان میدهد .در این بین فدراسیون فوتبال
ایران در قســمت فدراســیون الهام بخش قرار
گرفته و کانون هواداران پرســپولیس در بخش
 NGOنامــزد شــده اســت .در بخــش افراد،
علیرضا بیرانوند با یک روزنامه نگار پیشکسوت
نپالی رقابــت خواهد کرد .برندهها در مراســم
برترینهای فوتبال آســیا که روز چهارشنبه ۸
آبان  ۱۳۹۸برگزار خواهد شد ،اعالم میشوند.
این مراســم قرار اســت در کواالالمپور مالزی
برگزار شــود .فدراســیون برتر  ۱۵هزار دالر و
برندههای ســایر بخشها  ۱۰هزار دالر معادل
تقریبا  ۱۱۰میلیون تومان دریافت خواهد کرد.

توبیخ «استراماچونی» جهانی شد!
خبر توبیخکتبی ســرمربی تیم فوتبال استقالل
تهران در رســانههای ایتالیا بازتاب داشــت .روز
سهشنبه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران،
استراماچونی ،ســرمربی ایتالیایی تیم استقالل
تهران را به خاطر اظهاراتی که با واقعیت همخوانی
نداشــت ،توبیخ کرد .روزنامه گاتزتا دلو اسپورت
نوشت :کمیســیون انضباطی فدراسیون فوتبال
ایران از رفتار غیرحرفــهای و اظهارات غیرواقعی
اســتراماچونی انتقاد کرد .هرچند که اسماعیل
خلیلزاده ،رییس هیئت مدیره باشگاه عنوان کرد
در ماجرای چند روز قبل استراماچونی ،مسئله حل
شده است .روزنامه الاستامپا هم همین موضوع را
درج کرد و در عنوان گزارش خود نوشت :فدراسیون
فوتبال ایران :رفتار اســتراماچونی حرفهای نبود.
این نشــریه در گزارش خود نوشت :رییس هیئت
مدیره باشــگاه اســتقالل با عنوان این جمله که
اســتراماچونی ،مربــی بزرگی اســت ،برای حل
ماجرای جنجالی تالش کرد.

منهای فوتبال

واکنش اتحادیه جهانی کشتی
به غیبت یزدانی و هادی
در حالــی که نام رضــا یزدانی دارنــده  ۲مدال
طالی جهــان و پرویز هادی دارنــده برنز جهان
و  ۲مدال طالی بازیهای آســیایی در فهرست
اولیه ایــران برای حضور در رقابتهای کشــتی
آزاد قهرمانی جهان قرار داشــت؛ اما در لحظات
پایانی انتشار لیست نهایی ،این دو کشتی گیر به
علت مصدومیت از ترکیــب تیم ملی کنار رفتند
تا دو غایب بزرگ و شاخص ایران در رقابتهای
جهانی باشند.
پس از قطعی شــدن غیبت رضا یزدانی و پرویز
هادی در این رقابتها ،اتحادیه جهانی کشــتی
نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.
اتحادیه جهانی با اشاره به اینکه یزدانی و هادی
به دلیل مصدومیت در مراحــل پایانی تمرینات
قادر به همراهی ایــران در رقابتهای قهرمانی
جهان نیســتند ،عنوان کرد :ایران لیست نهایی
آزادکاران خود را اعالم کرد که در ترکیب نهایی
شاهد دو تغییر غیرمنتظره بودیم .علی شعبانی
که در فینال جام یاشاردوغو مقابل کایل اسنایدر
شکســت خورد و به عنوان دومی رسید در وزن
 ۹۷کیلوگرم جانشین رضا یزدانی دارنده  ۲مدال
طالی جهان شــد .یدا...محبی نیز در وزن ۱۲۵
کیلوگرم جانشین پرویز هادی دارنده مدال برنز
جهان شد.
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پیشنهاد سردبیر:

برگزاری اجتماع شیرخوارگان حسینی در  ۸۲بقعه متبرکه
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مدیر منطقه شش شــهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات انجام
شــده در ابر پروژه مرکز همایشهای امــام خامنهای میگوید:
پروژه مرکز همایشهــای امام خامنهای یکــی از بزرگترین و
شاخصترین پروژههای شهر اصفهان پس از قطار شهری است که
هر دو هفته یکبار جلسات بررســی پیشرفت آن برگزار و بازدید
از آن انجام میشود« .محمدرضا برکت» با اشاره به دالیل کندی

سپاه برای محرومیت زدایی
درخور و بیابانک با جدیت
عمل میکند

عضو شورای شهر اصفهان:

رییس کمیسیون اقتصادی ،حقوقی و گردشگری
شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت :طرح
«اصفهان  ۲۰۲۰شهر گرشــگری ،هنر و میراث
فرهنگی» بــرای تعریف ســال  ۲۰۲۰میالدی
به عنوان ســال طالیی بــرای ورود اصفهان به
مسیر توســعه مبتنی بر ظرفیتهای واقعی که
همان ظرفیتهای گردشگری و هنری هستند،
برنامهریزی شده است .نصیر ملت افزود :اجرای
درست طرح اصفهان  ۲۰۲۰میتواند نقطه عطف
توسعه و تحول شهر باشد و مســیر توسعه را به
ظرفیتهای واقعی شهر منتقل کند .ملت ادامه
داد :نگاه شورای شهر به توسعه گردشگری نگاهی
صرفا تشــریفاتی نیســت ،بلکه به دنبال ارتقای
سطح کیفیت زندگی شــهروندان هستیم .وی
خاطرنشــان کرد :ظرفیتهای فراوانی به دلیل
حضور هنرمندان و شخصیتهای فاخر در شهر
اصفهان وجود دارد که میتواند این شهر را مقصد
اصلی گردشــگران قرار دهد .ملت درپایان بیان
کرد :سرمایههای زیادی برای پیشبرد پروژههای
نیمه تمام شــهر اصفهان درنظر گرفته ایم تا این
پروژهها به اتمام برسد ،در بودجه سالهای آینده
اولویت نخست ،اتمام پروژههای نیمه تمام است
تا سرمایههای شهر به نتیجه برسد.

اجرای پروژه مرکز همایشهای امام خامنهای ،تصریح میکند:
قرار بود اعتباراتی خارج از اعتبارات عمرانی شــهرداری اصفهان
از سوی دولت به این پروژه اختصاص داده شود که بنا به دالیلی
محقق نشد و به نوعی شــهرداری در اجرای این پروژه تنها ماند.
مدیر منطقه شــش شــهرداری اصفهان اظهار میکند :با توجه
به تاکیدات مدیریت شــهری اصفهان و تغذیه مالی پروژه مرکز

همایشهای امام خامنهای طی دو سال اخیر ،پیشرفت آن بسیار
محسوس بوده و البته با تصمیمگیری شهردار اصفهان کل مباحث
مالی این پــروژه در ردیف بودجه شــهرداری منطقه قرار گرفته
است .وی ادامه میدهد :بدهیهای پروژه مرکز همایشهای امام
خامنهای مربوط به سالهای قبل از سال  ۹۷حدود  ۴۰میلیارد
تومان بوده که خوشبختانه پرداخت شده است.

وقتی اهمیت طراوت و سبزینگی فضای شهر در اولویت برنامههای سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری است؛

درختان حاشیه زاینده رود ،نونوار میشوند

نرگس طلوعی
خاطرات بیشــتر شــهروندان اصفهانی به حاشیه
زاینده رود و درختان ســایه گسترش گره خورده
اســت؛ درختانی که یــادگار جریــان پرخروش
طوالنیتریــن رود فالت مرکــزی از نصف جهان
اســت و برخی از آنها قدمتشــان به بیش از 44
سال میرســد .کمتر اصفهانی را میتوان یافت که
روزهایی را زیر ســایه این درختان خاطره انگیز به
شب نرسانده باشد ،درختانی که حیات را برای شهر
به ارمغان آورده بودند؛ اما ظهور بالی خشکسالی
زندگانی را از آنها گرفت .درختانی همچون بیدهای
مجنون که در گذشته بر اساس جاری بودن آب در
بستر زاینده رود و انتقال آب به مادیها در حاشیه
رودخانه کاشته شــدند؛ اما به دلیل تداوم خشکی
رودخانه رو به خشــکی رفتند .خشکسالی در کنار
عمر چند صد ساله مزید بر علت شد تا این درختان
که روزگاری مایه آرامش برای شهروندان بودند به
بالی جان آنها تبدیل شوند .افزایش خطرات حاصل
از درختان خشکیده کهنسال باعث شد تا مدیریت
شــهری حذف تدریجی آنها را در دستور کار قرار
دهد ولی از آنجایی که طراوت و شــادمانی فضای
شــهر درگرو حضور این درختان است ،جایگزین
کــردن گونههای جدید مقدم بــر حذف تدریجی
آنها قرار گرفت.
مدیر عامل سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری
در این باره میگوید :درختان آسیب دیده شهر از
ســال  ۸۲به بعد به خصوص درختان چنار حاشیه
رودخانه زاینده رود که در بســتر مناســبی وجود
نداشــته و نخالههای ســاختمانی در پروفیلهای

کنار آنها با رعایت فاصله
خاک آنها مشاهده میشد
مناســب تحــت عنوان
مثــل درختــان پــارک
با توجه به جاری بودن آب در رودخانه
«درختان انتظار» کاشته
ایثارگران تا بوستا نهای
زاینده رود و آبگیری چاهها ،مناطق
میشود تا پس از آنکه به
ملت و سعدی و در ادامه
حاشیهای شهر کمتر مشکل آب برای
تــا پــارک میرزاکوچک
اندازه مناسب رسید و رشد
آبیاری فضاهای سبز داشته است
خان جنگلی ،همچنان با
کافی داشــت ،به صورت
تدریجی نســبت به قطع
وجود اجرای شــیوههای
درختان رو به زوال اقدام
مختلف به حدی آســیب
شــود.مدیر عامل ســازمان پارکها وفضای سبز
دیدهاند که به فکر کاشــت درختان جدید در این
شــهرداری به دالیل چنین تصمیمی نیز اشــاره
نقاط هستیم.
میکند و میگوید :اصفهان باغ شــهری است که
فروغ مرتضایینژاد میافزاید :در برخی از رفیوژها و
نه تنها نباید زیباییهــای آن از بین برود بلکه باید
پارکهای شهر که درختان رو به زوال بوده و عمر
با اســتفاده از گونههای گیاهی مقاوم به خشــکی
مفید آنها رو به پایان اســت و ظاهر و تاج پوشش
بتوانیم سرانه فضای سبز را حفظ و ارتقا بخشیم و
نامناسب پیدا کرده ،گونههای گیاهی جایگزین در

موارد زیباسازی مناظر شهری که مرتبط با فضای
سبز است را مورد توجه قرار دهیم.
مرتضایی نژاد خاطر نشــان میکند :امیدواریم با
تدابیر اندیشیده شده ســبزینگی و طراوت هرچه
بیشــتر درختان و فضاهای سبز شــهر اصفهان را
شاهد باشیم.
آبیاری درختان حاشــیه زاینــده رود و هم چنین
فضای سبزشهری یکی دیگر از دغدغههای سازمان
پارکها وفضای سبز شــهرداری در طول سالیان
گذشته به دلیل تداوم خشکسالی زاینده رود بوده
که در سال جاری به لطف بارشهای خوب ابتدای
سال ،نگرانیها در این باره کاهش یافته است.
مرتضایی نژاد با اشــاره به اینکــه در حال حاضر
وضعیت فضای سبز شهر مطلوب بوده و سبزینگی
بسیاری از درختان بر اساس اظهارنظر کارشناسان
و متخصصان این عرصه در این وقت ســال خوب
گزارش شده است ،در این باره هم میگوید :با توجه
به جاری بودن آب در رودخانه زاینده رود و آبگیری
چاهها ،مناطق حاشیهای شــهر کمتر مشکل آب
برای آبیاری فضاهای سبز داشته است.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
به استفاده از آبهای خاکستری برای آبیاری فضای
سبز هم اشاره میکند و میگوید :با توجه به کمبود
آب در اصفهان باید به سمت تامین منابع آب پایدار
از جمله انواع آبهای نامتعارف ،پســاب و آبهای
خاکســتری حرکت کرد از این رو جهت استفاده
از آبهای خاکســتری نیز با معاونت شهرســازی
در حال برنامهریزی هســتیم تا درصدی از آبیاری
فضای سبز را با اســتفاده از این نوع آب و پسابها
انجام دهیم.

مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان
اصفهان با اشاره به اقدامات آستان قدس رضوی
در ایام محرم ،اظهار داشت :برنامههای مختلفی
ویژه این ایام در نظر گرفته شــده که تعدادی
از آنها در حال انجام و تعــدادی تا پایان محرم
صورت میگیرد .سید رضا مرتضوی افزود :یکی
از این برنامهها برگزاری مراســم عزاداری طی
دهه نخســت محرم در دفتر نمایندگی آستان
قدس رضوی در اصفهان و  20دفتر شهرستانی
اســت .مرتضوی ادامه داد :توزیع سبد ارزاق
به صورت هماهنگ در ســطح استان اصفهان
از دیگر برنامههای این دفتر اســت که شامل
رب گوجهفرنگی ،ماکارونی ،گوشــت منجمد،
تن ماهی ،عدس ،ماش ،برنــج ،روغن و  ...می
شود .وی با اشــاره به توزیع  500بسته ارزاق
در ایام محــرم بین نیازمندان ،اظهار داشــت:
این بســتهها با هدف اشــاعه فرهنگ رضوی،
نذر و اکرام مســتمندان توســط خادمیاران و
خیران تهیه شــده که  200نفر از خادمیاران
اصفهان و شهرســتانها در ایام محرم اقدام به
توزیع میکنند.

برگزاری اجتماع شیرخوارگان
حسینی در  ۸۲بقعه متبرکه
معاون فرهنگی و اجتماعــی اداره کل اوقاف و
امور خیریه اســتان اصفهان با اشاره به مراسم
شــیرخوارگان حســینی ،اظهار داشــت :در
راســتای اجرای طرح بصیرت عاشورایی و در
ششــمین روز از ماه محرم همزمان با سراسر
کشــور اجتماع شــیرخوارگان حســینی در
استان اصفهان برگزار میشود .حجتاالسالم
ولیا...روان افزود 82 :بقعه و امامزاده در استان
اصفهان میزبان این تجمع عظیم هســتند و با
توجه به هماهنگیهای به عمل آمده این تجمع
به صورت ویژه در جوار حرم مطهر امامزادگان
شاخص استان از جمله امامزاده سیدالکریمان
برخوار ،امامزاده محســن اصفهــان ،امامزاده
ابوالعباس اصفهان ،امامزاده شاهرضا شهرضا،
امامزادگان شــاهزاده محمد و آقا علی عباس
بادرود ،امامزاده هالل بن علی کاشان ،امامزاده
محمد بن باقر مشــهد اردهال و امامزاده سید
محمد خمینیشــهر همراه با مداحی ذاکران
اهل بیت(ع) و سخنرانی روز جمعه  15شهریور
برگزار میشود.

درهمایش شیرخوارگان حسینی
اصفهان صورت میگیرد؛

توزیع بیش از  50هزار
دست لباس

یک روز در کارگاه ترانه؛

ترانهسرای خوب باید مطالعه داشته باشد
عالقهمندان به ترانهســرایی در کارگاهی با حضور یکی از چهرههای
مطرح این عرصه با ریزهکاریهای این هنر آشــنا شدند .وقتی خانه
ترانه اصفهان تصمیم میگیــرد کارگاهی دو روزه برای اصفهانیهای
عالقهمند به ترانهســرایی برگزار کند ،چه کســی بهتر از هنرمندی
نامآشنا که ریشهای هم در شهر اصفهان دارد و خانه ترانه اصفهان را در
آذرماه سال  83تاسیس و تا سال  86مدیریت کرده است .میزبان این
کارگاه مرکز آفرینشهای ادبی قلمستان وابسته به سازمان فرهنگی،
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان بود که حوضخانه قلمستان باغ
غدیر را به دورهمی ترانهســرایان اختصاص داده بــود .ایوبی در این
کارگاه از تعریف و تبارشناسی ترانه ،تفاوت شعر و ترانه ،آموزش فرم و
قواعد قافیه و عروض و درک ترانه گفت تا به سرودن ترانه روی ملودی
رسید .وی ،نوشتن ترانه روی ملودی را دنیایی کامال متفاوت دانست

و تاکید کرد یک ترانهسرا میتواند با ملودی نوشتن خیلی زود خود را
در عرصه ترانهسرایی و کســب درآمد از آن مطرح کند .این نویسنده
و ترانهســرا با بیان اینکه ملودی که خواننده یا آهنگســاز در اختیار
ترانهسرا قرار میدهد ســه شــکل مهم دارد ،افزود :نخستین شکل
این است که این ملودی با مِعر همراه اســت .یعنی آهنگساز کلماتی
در اختیار شما میگذارد که شعر نیســت و لزوما معنی خاصی ندارد
و فقط برای خط دادن به شــاعر به او میدهند و ترانهســرا باید آن را
تبدیل به شعر کند .وی تاکید کرد :ترانهســرایی بدون مطالعه زیاد و
تماشای فیلم و سریالهای روز میسر نمیشود .ایوبی به ترانهسراهای
تازهکار توصیه کرد ابتدا با آهنگسازها و خوانندههای جوان همکاری
کنند تا بتوانند ســطح آثار خود را باالتر بــرده و کمکم به همکاری با
افراد مطرح این رشته برسند .این نویســنده و ترانهسرا تفاوت شعر با

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

شرکت تعاونی فرش دستباف شهرستان لنجان (زرین شهر و حومه)
به شماره ثبت  36به شماره شناسه ملی 10260014144

نوبت دوم

در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات ترمیم برج کبوتر باغ برجی زرین شهر

به عمل می آید با در دست داشتن دفترچه عضویت و کارت ملی راس ساعت مقرر در محل تکیه قمر بنی هاشم

 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان
وقت اداری مورخ  98/6/20به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.
م الف581505:

چاپ دوم

آگهی مزایده (نوبت دوم)

شهرداری کلیشــاد و سودرجان به استناد مصوبه شــماره 98/5/2289
شورای محترم اسالمی شهر کلیشاد و سودرجان در نظر دارد مطابق اطالعات
ذیل جایگاه  CNGبا تجهیزات کامل را از طریق مزایــده به متقاضیان واجد
شرایط به صورت اجاره به مدت یکسال شمسی واگذار نماید.

دستور جلسه:

مناقصه عمومی اقدام نماید ،لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید

میثم محمدی -شهردار زرین شهر

تعاونی فرش دستباف واقع در زرین شهر خیابان فردوسی تشکیل می گردد لذا از اعضای محترم شرکت دعوت

 -2طرح و تصویب صورت های مالی سال  97و گزارش آخرین رقم سرمایه

موضوع

مکان

مهلت اخذ
اسناد

مهلت تحویل
اسناد

زمان
بازگشایی

اجاره محل
جایگاه  CNGبا
تجهیزات کامل

بلوار مرحوم
نجات
بخش

1398/06/09
الی
1398/06/24

1398/06/09
الی
1398/06/25

1398/06/26

حامد اخگر -شهردار کلیشاد و سودرجان

 -3انتخاب اعضای اصلی و البدل هیئت مدیره و بازرس
 -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی شرکت

آگهی مناقصه عمومی

با اعتبار اولیه  2/900/000/000ریال از محل اعتبارات شــهرداری از طریق

حضور به هم رسانید و یا وکیل خود را معرفی نمایید.

تاریخ انتشار98/6/14 :

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

zayanderoud8108@gmail.com

مبلغ پایه
ماهیانه (ریال)
261/000/000

م الف581947:

هیئت مدیره شرکت تعاونی فرش دستباف لنجان زرین شهر و حومه
ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

بیــش از  ۵۰هزار دســت لبــاس در همایش
شیرخوارگان حسینی اســتان اصفهان توزیع
میشود .مســئول مجمع جهانی حضرت علی
اصغر (ع) در اســتان اصفهان گفــت :با همت
افتخاری خیران استان تاکنون  42هزار دست
لباس بــرای توزیع در همایش شــیرخوارگان
حسینی استان دوخته شده است.
مجید دانشــمندی با بیان اینکــه این میزان
لباس در بیــش از  380محل برگزاری همایش
عظیم شیر خوارگان حســینی توزیع میشود
گفت که هزار دســت لبــاس دیگــر نیز تهیه
خواهد شــد .وی افزود :برای دوخت این تعداد
لباس بیش از  25هــزار متر پارچه اســتفاده
شده است.

ترانه و ملودی را در این دانســت که ملودی و ترانه برای اجرا سروده
میشود.

شهرداری زرین شهر به اســتناد بودجه عمرانی مصوب سال  1398خود

جلسه مجمع عمومی شرکت راس ساعت  9صبح روز یکشنبه  98/7/7در محل تکیه قمر بنی هاشم جنب شرکت
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 500سبد ارزاق ویژه
مستمندان توزیع میشود

پرداخت تمام بدهیهای مرکز همایشها بین المللی امام خامنهای به پیمانکاران

فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج):

سال  ،۲۰۲۰سال طالیی
گردشگری اصفهان میشود

با همکاری خادمیاران رضوی؛

مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان خبر داد:

چهره ها

فرمانده ســپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان
گفت:ســپاه در کنار مردم و مســئوالن قراردارد و
برای محرومیت زدایی شهرســتان خور و بیابانک
با جدیت عمل میکند .سردار مجتبی فدا در آیین
معرفی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خور و بیابانک
افزود :یکی از راهبردهای سپاه پاسداران ،عمل به
منویات رهبر معظم انقالب اســت که از مهمترین
رهنمودهای ایشان ،محرومیتزدایی از جامعه است.
وی گفت :سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان
نیز در کنار کمک به تامین امنیت و دفاع از کشور و
انقالب اسالمی ،اجرای طرحهای محرومیت زدایی
را رسالت خود میداند .ســردار فدا افزود :در رابطه
با محرومیتزدایی ،باید تمامی دستگاهها در کنار
یکدیگر قرار گیرند تا بتوانیم با همافزایی و استفاده
از همه ظرفیتها به نتایج ارزشــمندی برســیم.
وی ادامه داد :همانگونه که سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در دوران هشت ســال دفاع مقدس نقش
خود را به خوبی ایفا کرد امــروز نیز تالش میکند
در عرصه سازندگی و محرومیتزدایی نقش موثری
داشته باشــد .فرمانده ســپاه صاحب الزمان (عج)
اســتان اصفهان با اشاره به دســتاوردهای انقالب
اسالمی افزود :باید بدانیم عزت ،اقتدار و آرمانهای
انقالب اســامی ارزان به دســت نیامده و بیش از
 ۲۴۰هزار شهید جان خود را فدای انقالب اسالمی
کردهاند .ســردار فدا با بیان اینکه انقالب اسالمی
نشأت گرفته از نهضت عاشوراست گفت :دشمنان
طی  ۴۰سال گذشته با تمام توطئهها سعی داشتند
این عزت و فرهنگ عاشــورایی را از مردم انقالبی
بگیرند ولی در تمامی عرصهها ناکام ماندند.

اخبار

L

E-MAI

امام صادق علیه السالم:
هر مومني به بالیي گرفتار شود و صبر كند ،
اجر هزار شهيد براي اوست .

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

رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

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

پنجشنبه  14شهریور  5 | 1398محرم  1441شماره  8 | 2787صفحه قیمت 1000 :تومان
36
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خوردن مداوم چیپس پسر  ۱۷ساله را کور و کر کرد!

عالقه پزشک  ۸۶ساله به یک ورزش خطرناک

پسر انگلیسی که از  ۱۰ســال قبل مدام چیپس و ســس میخورد بینایی و
شنواییاش را از دست داد .این پسر  ۱۷ساله در این سالها فقط چیپس ،سیب
زمینی سرخ کرده ،سوسیس و ژامبون مصرف میکرد به همین خاطر مبتال به
یک نوع بیماری نادر شد .مادر این پسر به پزشکان گفته در رژیم غذایی پسرش
میوه و سبزیجات جایی نداشته است .دکتر «دنیز آتان» از دانشگاه بریستول
انگلیس در این باره گفت« :این نوجوان عالوه بر ضعف بینایی و شنوایی دچار
مشکالت استخوانی نیز شده است ».او به پزشکان گفته که هرگز لب به غذاهای
مغذی نزده و به همین دلیل بدنش دچار کمبود مواد پروتئینی شده است.

سالمندترین بازیکن راگبی شاغل در ژاپن یک پزشک  86ساله است که نسبت
به دیگر بازیکنان ســالمند راگبی در ژاپن قدیمی ترین اســت .این پزشک و
بازیکن راگبی که ریوویچی ناگایاما نام دارد می گوید چیزی جز راگبی برای من
وجود ندارد .او می گوید همه ما از راگبی لذت می بریم .در راگبی نبرد و مقابله
میکنیم؛ اما هیچ کسی عصبانی نمی شود و جو بسیار عالی است .او به عنوان یک
پزشک ناگایاما از خطرات ناشی از ورزش راگبی آگاه است .بارها دچار شکستی از
ناحیه دنده و ضربه به سرش شده ،با این حال بازی راگبی ،بخشی جدایی ناپذیر
از زندگی او به شمار می رود.

کشف فسیل  ۲۳۰میلیون ساله یک سنجاب
دانشمندان فسیل شــناس در آرژانتین ،یک حیوان شبیه سنجاب به اندازه ۲۵
سانتیمتر که  ۲۳۱میلیون سال پیش در این منطقه زندگی میکرده است را پیدا
کرده اند .به گفته دانشمندان ،این حیوان شبیه سنجاب انیمیشن عصر یخبندان
اسکراچ است؛ همان سنجاب عجیب ماقبل تاریخ که همیشه در جست وجوی
یک میوه بلوط بود و از شانس بد هیچ وقت به آن نمیرسید .این نوع سنجاب بیش
از  ۲۳۰میلیون سال پیش در دوره تریاس زندگی میکرد و آن را «پسودوثیریوم
ارجنتینوس» نامیده اند.

عکس روز
دوخط کتاب

مادر کسی است که
تو را به دنیا میآورد یا
بزرگ میکند؟
هــر زنــی کــه توانایی
دوســت داشــتن تــو را
داشته باشــد ،می تواند
مادر خوبی برایت باشد.
مســئله هم خون بودن
اصــا وجــود نــدارد و

ساخته بشر است .مادر
کســی نیســت کــه تو
را در شــکمش دارد؛
مادر کســی اســت که
تــو را بزرگ مــی کند،
یا مردی است که تو را
بزرگ می کند!
«نامه به کودکی که
هرگز زاده نشد»
اوریانا فاالچی

فریاد از ته دل «مهدی پاکدل»
مهدی پاکدل بــا انتشــار این عکس
نوشت :عکسها چشم دارند ،عکسها
گوش دارند ،عکسهــا حرف میزنند،
عکسها صدای ما را میشنوند .عکسها
با ما به ســفر میآینــد ،عکسها جان
دارند ،عکسهــا میمیرند .نباید خون
عکسها را ریخت .بایــد به عکس پناه
برد و باید محکم در آغوشاش کشید.

سفر شیرین خانم خبرنگار به کربال
نرگس ســادات پناهی با انتشار این
عکس نوشت# :دوسال_قبل کاش
زمان برمیگشــت به این لحظه ،به
این مکان ...ســفری با طعم شیرین
تر از عســل ،که محالــه دیگه تکرار
بشــه به اون کیفیت ...سال ،۱۳۹۶
سفری خانوادگی( ...من ،مامان جانم،
باباجانم ،خواهرنازنینم و خاله عزیزم)
با هــم کاروانیهای ناب و دوســت
داشتنی (تمام این متن رو با بغضی
سرشار از حسرت نوشتم)

تقدیر مشاور رییسجمهور از سریال بانوی سردار

حسامالدین آشنا در پستی نوشت« :مجموعه
تلویزیونی بانوی سردار را باید قدر شناخت».

وضعیت سیاسی-اجتماعی جامعه اسالمی قبل از عاشورا
سید ابراهیم معصومی
یکی از بحثهایی که از آغاز رحلت رسول گرامی اسالم مورد
بحث مسلمانان قرار گرفت ،مســئله خالفت و امامت بعد از
پیامبر (ص) بود .مسلمانان از همان آغاز به دو گروه تشیع و
تسنن تقسیم شدند ،بنابراین بعد از فوت پیامبر(ص) جمعی
از انصار و مهاجر در سقیفه گرد هم آمده و اولین انحراف را در
جامعه اسالمی ایجاد کردند و خالفت و امامت را از شخصی
که در حجه الوداع (حجه البالغ) به عنوان امام بعد از پیامبر
(ص) منصوب الهی بود غصب شــد ،این عملکرد اولین نقطه
کنار زدن اهل بیت پیامبر (ص) از امور سیاســی و اجتماعی
بود لذا نتیجه این کار  ۲۵ســال خانه نشــینی امام علی (ع)
است و عمال امویان تمامی زحماتی که پیامبر (ص) در طول
 ۲۳سال کشیده بود را از بین بردند تا جایی که امام علی (ع)
وقتی به حکومت رسید ،عنوان کردند کل اموری که پیامبر

عزاداری زائران
حسینی در کربالی
معلی
حرم امام حسین (ع) و
حرم حضرت عباس (ع)
در شــهر کربالی معلی
این روزها شاهد حضور
دســتههای عزاداری
حسینی از شــهرها و
کشورهای مختلف است.

دریچه

اینستاگردی

یادداشت

محرم از نگاه سفرنامه نویسان خارجی ()3
ادوارد پوالک اتریشی بین سالهای  ۱۲۳۰تا  ۱۲۳۹در ایران بود .پوالک درباره ایام محرم مینویسد:
تکیههای وزیر و شاه با تجمل خاصی آراسته میشود؛ دولت مبالغ قابل مالحظهای خرج میکند .ظروف و بلورهای گرانقیمت خزانه
سلطنتی بر فراز پایهها به چشم میخورد و بازیگران که در نقش عامالن یزید هستند ،حتی جواهر سلطنتی را بر لباس خود میزنند.
روضهخوانان از تمام مناطق کشــور به تهران میآیند؛ به خصوص روضهخوانهای کاشان شــهرت دارند و برای هر جلسه مزدهای
گزاف میگیرند؛ اما چون فقط در برخی از صحنهها از وجود آنان استفاده میشود؛ میتوان نمایشها را در قسمتهای مختلف شهر
و در مواقع گوناگون برپا کرد .روضهخوانها بدو بدو از نقطــهای به نقطه دیگر میروند و اغلب در یــک روز در پانزده تکیه مختلف
ظاهر میشوند .دوره نمایشها  ۹روز پشت سر هم طول میکشــد که در هر روز یک واقعه به نمایش درمیآید .چون تعداد بازیگران
به اندازه کافی نیست ،مدت نمایشها را تمدید میکنند و سراسر دو ماه محرم و صفر را شامل میشود .تمام نقشهای نمایش حتی
شــخصیتهای زن که به جای آنان از مردهای باحجاب استفاده میشود اغلب سوار بر اســب و با زره و کالهخود به صحنه میآیند.
همچنین کاروانهایی که بار و محمل خود را بستهاند از صحنه میگذرند.
حاضران آنقدر تحت تاثیر قرار میگیرند که ممکن است بازیگر نقش یزید را به قتل برسانند ،بعضی صحنهها آنقدر طبیعی ساخته و
پرداخته شده که بیننده را تحت تاثیر قرار میدهد و دل او را به درد میآورد .ولی روی هم رفته میتوان گفت خیلی این نمایشها را
طوالنی برگزار میکنند .شنوندگان میگریند و چنان با تمام وجود با آنچه در صحنه میگذرد سهیم میشوند که ممکن است کسی
را که در نقش یزید بازی میکند با دست خود قطعه قطعه کنند .در بعضی جاها سابقه داشــته که نقش منفی به قیمت جان بازیگر
تمام شده؛ به همین خاطر کسانی که نقشهای منفی دارند ،برای آنکه نگذارند تماشاگران غرق توهم شوند ،در صحنههای رقتانگیز
خود نیز در گریه مردم شرکت میکنند .سنت برگزاری تعزیه آنقدر عمومیت یافته که هیچیک از بزرگان یارای چشمپوشی از آن را
ندارد؛ هرچند که انجام دادن آن متضمن تقبل هزینههای بسیار است .در طول نمایش با شربت از مهمانان پذیرایی میکنند و پس
از اتمام تعزیه شامی شاهانه برایشان تدارک میبینند.

خبر

کتاب
کتاب گویای پدر ،عشق و پسر
پدر ،عشــق و پســر اثری اســت که در آن فرازهایی از زندگی
حضرت علیاکبر (ع) به تصویر کشیده میشود .وقایع از زاویه
اول شخص و از زبان اسب آن حضرت «عقاب» روایت میشود و
مخاطب راوی در داستان ،لیلی بنت ابیمره مادر گرامی حضرت
علیاکبر (ع) است .فصول کتاب با عنوان «مجلس» نامگذاری
شــده که در هر مجلس ،عقاب بــا زبانی عاطفی و دلنشــین،
صحنهای از زندگی حضرت علیاکبــر (ع) را روایت میکند و
مجالس پایانی ،به شــهادت حضرتش در کربال اختصاص دارد.
گفتنی اســت که هر برش از زندگی حضرت کــه در مجالس
دهگانه نمایانده میشــود ،در انتهای هر مجلس به گونهای به
واقعه کربال مربوط و منتســب میشــود و بدین ترتیب ،تمام
مجالس رنگ عاشــورایی خود را حفظ میکنند .داســتان از
چگونگی رسیدن عقاب به حضرت علیاکبر(ع) شروع میشود
و مجلس دوم تصویــری از والدت آن حضــرت ارائه میدهد.
مجالس بعدی به ماجراهای پیشــنهاد امان از سوی سپاه عمر
سعد به حضرت ،سقایت ایشان برای اهل خیام قبل از حضرت
عباس(ع) ،صحنههای پوشاندن لباس رزم و راهی کردنشان به
میدان توسط امام و ...در انتهای کتاب ،منابعی که نکات تاریخی
از آنها استخراج و در متن داستان پرورانده شده ،آمده است.

روایت زندگی بزرگان دین
در مستند «صحوری»
تهیه کننده و کارگردان «صحوری» اظهار کرد :زندگی بزرگان
دین که اسیر انزوای تاریخ شده اند در «صحوری» بررسی میشود.
«سیدامیر طباطبایی» گفت :شــیفتگی به تاریخ و شکل روایی
بازسازی انگیزه اولیه من برای ساخت چند اثر اخیرم بوده است.
بررسی زندگی بزرگان دین که اسیر انزوای تاریخ شده اند برای
مخاطبان امروزی می تواند جذاب و سرگرم کننده و تاثیر گذار
باشد .پژوهش این اثر توسط مریم سقالطونی در مرکز پژوهش
های اسالمی صدا و سیما انجام گرفته و مرحله نگارش فیلمنامه
و پژوهش میدانی برای ساخت فیلم حدودا سه ماه زمان برد .وی
تاکید کرد :مشکل عمده ما بر سر تولید پروژه «صحوری» فقدان
لوکیشن های تاریخی ایران قدیم (قرن سوم) بود که به اجبار در
لوکیشن های واقعی شهر اردستان و زواره کار تولید شد .فقدان
وسایل و آکسســوارهای تاریخی ،بافت ریش و مو و طره ،دوخت
لباس برای بازیگران و هنروران مبتنی بر شــرایط ایران قدیم و
همچنین بازسازی لوکیشن های سامرا از جمله مشکالت و مسائل
تخصصی و خالقانه این پروژه بود .بعد از ســپری شدن مراحل
پیش تولید در نهایت در بهار  ۹۶مراحل ساخت فیلم در شهرهای
اردستان ،زواره ،قم و سر پل ذهاب و اطراف کاشان دنبال شد.

اســام بنا کرده بود از مسیر اصلی منحرف شــده و ایشان
عمال بیش از  ۵سال نتوانســت خالفت کنند و در طول چند
ســال حکومت یکی از مهمترین دغدغه ایشان عزل معاویه
از استانداری شــامات بود و در نهایت معاوی علیه حکومت
مرکزی و خلیفه وقت شــورید و با امام(ع) جنگید و جریان
صفین به وجود آمد .امام علی (ع) در نهایت به دســت یکی
از منحرفین در دین (ابن ملجم مرادی از خوارجین صفین)
به شهادت رســیدند .بعد از امام علی (ع) ،امام حسن (ع) به
خالفت رسید و ایشان نیز با معاویه مخالفت کرد و در نهایت
جنگ ایشــان با معاویه به یک آتش بس نه صلح کشید .بعد
از اینکه امام حسن (ع) با زهر عمال معاویه به شهادت رسید
امام حسین (ع) امام جامعه اسالمی شد .این دوران مصادف
است با اوج قدرت معاویه و اوج خفقان جامعه اسالمی ،چون
معاویه تمامی رقیبان خــود را از میدان خارج کرده و یکهتاز
میدان سیاست و حکومت بود در این میان معاویه در تالش
بود که خالفت را در خاندان اموی موروثــی کند و به دنبال
بیعت گرفتن برای یزید به عنــوان خلیفه بعد از خود تالش
می کرد که با مخالفت پنج نفر (حسین بن علی (ع) ،عبدا...
بن عمر ،عبدا ...بن عباس ،عبدا ...بن زبیر و عبدا ...بن جعفر)
مواجه شد و این سه شخصیت حاضر به بیعت با یزید نبودند.
در این میان معاویه از دنیا رفت و عمال یزید به عنوان خلیفه
جهان اسالم در قصر سبز شــام خرقه خالفت بر تن کرده و
بر کرسی خالفت نشســت و تصمیم گرفت که از این سه نفر
نیز بیعت بگیرد.
در وهله اول با ترفندی توانست از عبدا ...بن عمر بیعت بگیرد.
همچنین امام حسین (ع) را در مدینه تحت فشار گذاشت و
به فرماندار مدینه نوشت اگر حســین بن علی بیعت نکرد او
را به قتل برساند و امام(ع) تاکید داشــت که بیعت کردن با
یزید مساوی با از بین رفتن اسالم است .همچنین عبدا ...بن
زبیر (البته وی سودای خالفت داشــت و به قصد قربت نبود
که با یزید بیعت نمیکرد این شخص کسی است که پدرش
زبیر را علیه امام علی (ع) شوراند ).امام حسین (ع) و عبدا...
بن زبیر به مکه کوچ کردند؛ اما وقتی امام حسین (ع) مکه را
نیز ناامن دید به دعوت کوفیان به سمت کوفه رهسپار شد و
عبدا ...بن زبیر که امام حسین (ع) را رقیب خود میدانست
با رفتن امام میدان را خالی دید و شروع به یارگیری کرده و
بعد از شهادت امام حسین (ع) ،به بهانه خونخواهی امام در
مکه قیام و اعالم خالفت کرد و در زمان حجاج در ســال ۷۳
در کعبه کشته شد ،امام حســین (ع) نیز توسط عبیدا ...بن
زیاد و عمربن سعد در کربال با لشــکر کوفیهایی که امام را
دعوت کرده بودند مواجه شد و دردناکترین تراژدی تاریخ
اتفاق افتاد.
با مطالعه تاریخ در مییابیم واقعه عاشورا یکی از دردناکترین
رویدادهای تلخ جهان اســام اســت که بــرای تنها یادگار
پیامبراســام (ص) اتفاق افتاد .نکته قابل توجه این اســت
که این واقعه  ۵۰سال بعد از پیامبر اسالم (ص) در بین امت
ایشان اتفاق افتاد و برخی از اصحاب پیامبر نیز هنوز در قید
حیات بودند و باور داشــتند که امام حســین (ع) نور دیده
پیامبر (ص) بــوده و روایتهای مختلفی که از رســول خدا
درباره ایشان و امام حسن (ع) صادر شده است .میدانستند
که پیامبر (ص) از این دو بزرگوار به عنوان ســید شباب اهل
«ح َس ٌن َو ُح َس ْی ٌن َســ ِّی َدا شَ َبابِ أَ ْه ِل ال ْ َج َّن ِة
الجنه یاد میکند َ
ــن أَبْغَضَ ُه َما أَبْغَضَ نِــی» اما جامعه
َم ْن أَ َح َّب ُه َمــا أَ َح َّبنِی َو َم ْ
اســامی به لحاظ اخالقی و فرهنگی به جایی رسیده است
که وقتی شریفترین فرد جامعه اسالمی به شهادت میرسد
و خاندانش به اســارت مــیرود ،صدایی از ایــن امت بلند
نمیشود و حتی به ایشــان خارجی (از دین خارج شده) نیز
میگویند.

