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 پایان عصر حباب 
  بر اساس اعالم رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان، حباب قیمتی در این بازار به کمترین حد خود رسیده است؛

 علوم پزشکی  اصفهان رسما تهدید کرده که در صورت عدم پرداخت بدهی توسط تامین اجتماعی، از ابتدای مهر در 
مراکز درمانی وابسته به این دانشگاه دفترچه های بیمه تامین اجتماعی پذیرفته نخواهد شد؛

بحران بیمه
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 به اوضاع محرومان و 
آبرومندان رسیدگی کنید

 توصیه آیت ا... مظاهری 
به خادم یاران رضوی:
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  بسکتبال  اصفهان در اندیشه بازگشت
 به روزهای اوج؛ 

  تیمداری ذوب آهن
 و نامی نو در لیگ برتر

آسیبی به بنا وارد نشده است

 واکنش مدیرکل میراث فرهنگی
 به نصب داربست در مسجد امام)ره(:
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 شهردار اصفهان از توقف موقت پروژه احداث گذر آقا نورا...نجفی خبر داد؛

نصف جهان در انتظار یک تصمیم سرنوشت  ساز
شــهردار اصفهان از توقف پروژه احداث گذر آقا نورا... نجفی در راستای در نظر 
گرفتن منافع همه جانبه شهر، میراث تاریخی و فرهنگی و حقوق مربوط به رفت 
و آمد شهروندان در تصمیم گیری های صورت گرفته برای احداث این گذر خبر داد تا پایان موقتی 
باشد بر واکنش ها و حاشیه های صورت گرفته به اجرای این پروژه که چند سالی است به پای ثابت 

صفحه   7رسانه ها و شبکه های اجتماعی تبدیل شده است....

همایش شیرخوارگان حسینی در اصفهان
همایش شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه ماه محرم همزمان با سراسر کشور صبح دیروز در مهدیه اصفهان برگزار شد.

عکس خبر

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

 مصطفی داننده /عصر ایران:
وزیر بهداشت در جمع معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
گفــت: »آرزو می کنم روزی کســوت وزارت را کنار گذارده و بــا مردم راحت و 
بی مالحظه صحبت کنم و بگویم گاهی ســازش ما با فســاد که به صغیر و کبیر 
مملکت رحم نکرده، چه بالیی ســر آنها آورده اســت. به گفته ســعدی، »مرا 
 دردیست اندر دل اگر گویم زبان ســوزد، اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان
 سوزد«. روزی همه ما باید پاسخ دهیم در روزهای سخت مملکت کجا بودیم و چه 
کردیم؟ امیدوارم آن روز مجبور نباشیم بگوییم زیر چشمان ما با IRC پودر کاکائو 
و نارگیل، داروی قاچاق وارد کرده و توزیع کردند و کارمند ما هم پشت سیستم 
و سامانه این موضوع را تایید کرده است؛ یعنی به جای چرتکه، به دزدها، ماشین 
حساب دادیم! خدا کند که نگوییم سامانه ای داشتیم که در آن، این قابلیت وجود 
داشته که یک خانم دکتر در ۱۳ یا ۱۴ مرکز، مسئول فنی بود و سیستم و سامانه 

او را ریجکت نکرده بود.«
چقدر خوب است که جناب نمکی می داند در زیر مجموعه او در وزارت بهداشت، 
فسادی رخ داده است. چقدر خوب اســت که جناب وزیر به این فسادها حساس 

است؛ اما چرا برای بیان آن منتظر پایان دوران وزارت است؟
حاال که وزیر اینقدر خوب از اتفاقاتی که در زیر مجموعه او رخ می دهد آگاه است، 
شمشیر مبارزه با فســاد را به دســت بگیرد و از همین امروز به جنگ مفسدین 

سالمت و دارو برود.
از همین امروز با مردم به عنوان وزیر راحت و بدون مالحظه صحبت کنید و بدانید 

که هم مردم و هم رسانه ها از این شفافیت شما حمایت می کنند.
واقعا حاال زمانی نیست که چشمان خود را ببندیم و بگوییم »ان شاء ا... که گربه 
است«. نه، در این چند وقت مشخص شد که گربه نیست و متاسفانه در برخی از 
نهادها شاهد فساد هســتیم. دادگاه هایی که یکی یکی در حال برگزاری است به 

خوبی بیانگر این معناست.
مردم با دارو سرکار دارند. خودشان، دوستان و نزدیکان شان با مسئله بهداشت و 

درمان درگیر هستند و کمبودها را درک می کنند.
این که هنوز خیابان ناصر خسروی تهران یک قدرت بزرگ در چرخه توزیع دارو 
در ایران است، نشــان می دهد که ما در تمام این سال ها نتوانستیم با قاچاق دارو 

مقابله کنیم.
برای ما قابل پذیرش نیست برخی از داروها را داروخانه های رسمی کشور ندارند؛ 

اما همین دارو به راحتی در ناصر خسرو با قیمت فضایی، قابل دسترسی است.
 ما به دولت و مجلس رای نداده ایم که از فســاد و مشــکالت حرف بزنند بلکه از
  آنها انتظار داریم این مشــکالت را با کمک دســتگاه های قضایــی و انتظامی

 حل کنند.
خیلی از ما مردم بهتر از هر مقام و مسئولی می دانیم که در برخی از نهادها فساد 
وجود دارد و اگر ابزار برخورد داشتیم قطعا برخورد می کردیم و احتیاج به کمک 
هیچ مسئولی هم نبود؛ اما حاال که قوه قهر به دست ما نیست بهتر است مسئوالن 
کشور به جای حرف زدن با فساد برخورد جدی داشــته باشند که با این کار نام 

نیکی از آنها در تاریخ ایران ثبت خواهد شد.

 امان از ما جماعت
 اهل افراط و تفریط!

جماعت افــراط و تفریط هســتیم! حضرت 
امیرالمومنین )ع( در نهج البالغه می فرمایند: 
»دیده نمی شــود نادان مگر، آنکه تندرو است 
)از حد و اندازه خود می گذرد( یا کند رو )به حد 
و اندازه خود نمی رسد(.« و همچنین امام )ع( 
در گفتار حکیمانه دیگری فرموده اند: »پس هر 
کوتاهی از حد آن را زیان رساند و هر بیشی در 

حد آن را تباه گرداند.«
هفته گذشته مراسم تشــییع جنازه روزنامه 
نگار ورزشــی معروف )مهدی شــادمانی( در 
تهران برگزار شد. جمعیت کثیری برای بدرقه 
ابدی این روزنامــه نگار خوش نــام و خوش 
سابقه و دوست داشــتنی به این مراسم رفته 
بودند. در میان جمعیت می شــد چهره های 
سرشناس را هم دید؛ از وزیر ارتباطات که کال 
این روزها همه جا هست )!( تا علی دایی و عادل 
فردوسی پور و ... سوگ و ستایشی بی نظیر در 
وصف »شادمانی« بدون اغراق شاهد بودیم که 
شایسته اش بود اما ... یکی از حاشیه های جالب 
این مراسم آن چیزی است که برخی رسانه های 
ورزشی طرفدار فردوسی پور از آن با عنوان »بی 
اعتنایی« و »بایکوت« محمدحسین میثاقی 
نام بردند. بی توجهی عمدی به این خاطر که 
در نگاه افکار عمومی این تلقی شکل گرفته که 
پای عادل فردوسی پور نایســتاده و به جای او 
نشسته و حاال هر دو در یک آیین شرکت کرده 
بودند و برخی شاید به عمد ترجیح دادند دور 
عادل را شلوغ کرده و درعوض به میثاقی جوان، 
بی اعتنایی کنند. خیلی از ما شــاید دوســت 
نداریم جای میثاقی باشــیم و قربانی همین 
افراط و تفریطی شویم که حاصل »بت سازی« 
از آدم هاست. حاال و با دورشــدن از تب و تاب 
و همهمه روزهــای اولی که فردوســی پور از 
تلویزیون کنار گذاشــته شــد، بهتر می شود 
درباره اتفاقاتی کــه رخ داد، حرف بزنیم. صد 
البته توضیحات میثاقی هیچ کس را قانع نکرد. 
او به فردوســی پور می گفت»استاد« و اساسا 
»استاد اســتاد« از زبانش نمی افتاد. شاید اگر 
قرار بود تصور کنیم روزی یک نفر از راه می رسد 
و جای عادل را آن هم به این شــکل می گیرد، 
آخرین نفر در لیست ذهنی مان همین جوان 
جویای نام بود که حتی عادل را به نام کوچک 
هم صدا نمی زد؛ اما خب »دنیا باید به ما آموخته 

باشد که هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست.«
مجیــد وارث، مجری و برنامه ســاز »ورزش و 
مردم« در سال های 58 تا 60 هم محبوب بود 
و بهرام شفیع جانشین او شــد؛ اما »وارث« به 
اســترالیا کوچ کرده بود و »شفیع« دستیار او 
نبود و خبری از فضای مجازی و شــبکه های 
اجتماعی هــم نبود. یــا زمانــی از »علیرضا 
افتخاری« خواستند به جای »شجریان« ربنا 
بخواند؛ اما قبول نکرد چون می دانست از پیش 
محکوم به شکست است و خاطره خوش همان 
ربنای اورجینال را هم از بیــن می برد. گفت: 
»این کار با چنین کیفیتی تنها از او )شجریان(

برمی آمد.« یا چرا راه دور می رویم. درست در 
بحبوحه حذف عادل و نود بود که شنیده شد 
نسخه برنامه »حاال خورشید« رضا رشیدپور 
را هم پیچیده اند. همان زمان خبر رســید که 
نجمه جودکی قرار اســت جایگزین رشیدپور 
شود و برنامه صبحگاهی این شبکه را اجرا کند؛ 
اماجودکی به احترام حق استادی که رشیدپور 

بر گردنش داشت، این کار را قبول نکرد.
میثاقی اما نه »بهرام شــفیع« بــود، نه مثل 
»افتخاری« تصمیم گرفت و نه حتی به اندازه 
»جودکی« برای اســتاد خود احتــرام قائل 
شد اما ... اما شبکه ســه وآنتن رسانه ملی هم 
ارثیه پدری هیچ کس نیســت. نه علی فروغی 
و نه عادل فردوســی پور که شــش دانگ به 
نام شان بزنیم. اگر از آمار و ارقامی که روزنامه 
»فرهیختگان« از سود سرشاری که برنامه 90 
به جیب عادل سرازیر کرد، صحت داشته باشد، 
خب عادل نباید خیلی هم ناراحت باشــد. او 
حداقل بیست سال، اجرا و تهیه کنندگی یکی از 
پربیننده ترین تاک شوهای ورزشی تاریخ صدا و 

سیما را برعهده داشت و...

سرمقاله

خب همین االن با مردم حرف بزنید

سمیه پارسادوست

افزایش منابع مالی شرکت شهرک های صنعتی استان
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اظهار کرد: منابع مالی امسال شرکت شهرک های صنعتی 

استان اصفهان 97 درصد افزایش یافت...

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان اعالم کرد:
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۱۷۰ میلیارد ریال زکات در استان اصفهان جمع آوری شد
دبیر ســتاد زکات اســتان اصفهان گفت: مردم این استان امســال ۱70 میلیارد ریال زکات واجب و 

مستحبی پرداخت کردند...

دبیر ستاد زکات استان:
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 تعیین تکلیف شیوه نامه فعالیت تاکسی های اینترنتی
 تا اواخر مهرماه

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با اشاره به فعالیت تاکسی های 
اینترنتی و نحوه نظارت بر آنها، تصریح کرد: بر اساس مواد 9، ۳۱ و ۳۲ قانون...

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری خبر داد:
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ادامه در صفحه 2

عکس: ایمنا
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رییس جمهور اعالم کرد که ســازمان انرژی اتمی 
موظف است در زمینه تحقیق و توسعه هر آنچه نیاز 
فنی کشور اســت، تمام تعهداتی که در این زمینه 
در برجام وجود داشته را کنار بگذارد. این سخنان 
به عنوان پیش درآمد برنامه گام سوم مطرح شده 
است. گمانه زنی ها در مورد سطح و نوع غنی سازی 
در گام سوم متفاوت بوده؛ اما کارشناسان معتقدند 
در این گام سقف ذخایر، سقف درصد و زمان بندی 
تحقیق و توســعه افزایش خواهد یافت، همچنین 
تعهد به تغییر طراحی نیروگاه اراک و سقف ذخایر 
آب ســنگین نیز از روی میز کار برداشته می شود. 
تعهدات می تواند حتــی در زمینه ســقف تعداد 
پیشران ها )سانترفیوژها( و اجرای پروتکل الحاقی 
نیز کاهش یابد. بر اساس آنچه »بهروز کمالوندی« 
معاونت روابــط راهبردی و امور مجلس ســازمان 
انرژی اتمی اعالم کرده اســت تست های مکانیکی 
سانتریفیوژ پیشرفته IR8 ســاخت ایران به پایان 
رسیده و تســت تزریق گاز نیز انجام شده و ظرف 
چند هفته آینده تزریق گاز اورانیوم )UF6( روی 
ســانتریفیوژهای نسل هشــتم انجام می شود که 

می تواند تحول مهمی ایجاد کند.
 با وجــود اینکه ایران به ســوی خــروج از برجام 
پیش می رود؛ اما محمد جواد ظریف در نامه ای به 
موگرینی اعالم کرده است جمهوری اسالمی ایران 
به منظور نشــان دادن حســن نیت خود، آمادگی 
دارد به گفت وگو با طرف های باقی مانده در برجام 
در تمامی ســطوح ادامه دهــد و در صورت عمل 
طرف های مقابل به کلیــه تعهدات خود در برجام، 
مجدد به اجرای کامل برجام برگــردد؛ اما در برابر 
این اعالم آمادگــی واکنــش اروپایی ها همچنان 
تکراری و در چهارچوب های کلیشــه ای دوره های 

قبل بوده است. 
وزارت امــور خارجه فرانســه روز پنجشــنبه در 
بیانیه ای و با توجه به اعالم برداشــتن گام سوم از 
سوی ایران از تهران خواســت تا به تعهدات خود 
در توافق برجام متعهد باشــد. این وزارتخانه افزود 
که پاریس در مورد گام سوم ایران با شرکای خود 
و آژانس بین المللی انــرژی اتمی گفت وگو خواهد 
کرد. فرانسه صحبتی از راهکارهای عملی و احتمال 

توافق با ایران انجام نداده است. اتحادیه اروپا نیز در 
واکنش به گام سوم از ایران خواست که به تعهدات 

خود در برجام بازگردد. 
»کارلوس مارتینز « ســخنگوی کمیســیون اروپا 
اظهار داشت: ما این فعالیت ها را ناسازگار با برجام 
قلمداد می کنیم و در همیــن چهارچوب از ایران 
می خواهیم که ایــن گام را بازگردانده و از اقدامات 
بیشتری که توافق هســته ای را تضعیف می کند، 
خودداری کنــد. وزارت امور خارجــه انگلیس نیز 
تصمیم ایران برای متوقــف کردن محدودیت های 
تحقیقات و توسعه برنامه هسته ای را بسیار نگران 
کننده دانست و ســخنگوی این وزارتخانه گفت: 
عملیاتی کردن سومین گام کاهش تعهدات در قبال 
توافق هســته ای به ویژه در زمانی که ما، شرکای 
اروپایی و بین المللی برای کاهش تنش ها با ایران 

تالش می کنیم بسیار ناامید کننده است.

 در همه این اظهارات مشــترک هیــچ صحبتی از 
ناکامی اروپــا در جلب نظر آمریــکا برای همراهی 
با ایران نشــده اســت. در داخل هم ابعاد گام سوم 
موافقــان و مخالفانــی دارد؛ مخالفــان معتقدند 
 دولت گام چهارم را ســریع تر بــردارد و از برجام

 خارج شود. 
به عقیده این عده، گام ســوم آنگونه که باید شدید 
نبوده و دولت همچنان در انتظــار یک توافق نیم 
بند با اروپایی هاست و همین مالحظات واکنش ها 
در گام سوم را تعدیل کرده اســت. ضمن اینکه از 
نظر این گروه گام ســوم ایران در کاهش تعهدات 
برجامی بیش از آن که پیام و هشداری برای ایاالت 
متحده آمریکا باشد، اخطار تهران برای اروپایی ها 
بود در صورتی که مسئله اصلی در این بین آمریکا 
و تهدیدات این کشور است و اروپا صرفا یک طرف 
منفعل در قضیه هسته ای ایران است. از سوی دیگر 

موافقان اقدام در زمینه توسعه و تحقیق هسته ای 
می گویند اینکه دولت در سایه گام سوم در کاهش 
تعهــدات برجامی رفع محدودیــت را در خصوص 
توسعه و گســترش تحقیقات هسته ای اعالم کرده 
است، خود می تواند به عنوان موتور موتور محرکه 
و شتاب دهنده در حوزه توان هسته ای کشور برای 
آینده عمل کند که  ممکن اســت معنی و تبعات 
خاص خود را هم داشــته باشد. گام ســوم ایران با 
وجود همه تحلیل های موافــق و مخالف حاصل و 
برآیند تصمیم گیری در شورای امنیت ملی است و 
نمی توان صرفا آن را تصمیم دولت و یا وزارت امور 
خارجه دانست. اتفاقات در روزهای آینده به سختی 
قابل پیش بینی خواهد بود؛ اما آنچه مســلم است 
ســرعت خروج ایران از برجام می تواند سرنوشت 
 این وقت کشــی و بازی اروپــا با ایــران را زودتر 

معلوم کند.

برادر جانسون از دولت انگلیس 
استعفا کرد

برادر نخست وزیر بریتانیا، از مقام خود به عنوان 
وزیر و نماینده قانون گذار استعفا کرد؛ او دو راهی 
خانــواده و منافع ملی را دلیل ایــن اقدام عنوان 
کرده است. برادر جانسون در ادامه و در توضیح 
دلیل استعفای خود گفت: من در هفته های اخیر 
بر ســر دوراهی وفاداری به خانواده و منافع ملی 
قرار گرفته ام؛ این یک تنش غیر قابل حل اســت 
و زمان آن رســیده که دیگران جایگزین من به 
عنوان نماینده و وزیر شوند. دولت بریتانیا با صدور 
اطالعیه ای از عقب نشــینی بوریس جانسون در 
برابر تصمیم مجلس عوام پیرامون درخواســت 
تعویق مهلت خروج بریتانیــا از اتحایه اروپا خبر 

داد.

 پایگاه محرمانه آمریکا 
در مرز روسیه لو رفت

یکی از پایگاه های محرمانــه آمریکا در نزدیکی 
مرز روســیه به صــورت کامال اتفاقــی لو رفت. 
سال گذشــته میالدی هم یک برنامه مربوط به 
تلفن های همراه هوشمند، مناطق مهم جهانی را 
منتشر کرد. در آخرین مورد در حالی که حضور 
نیروهای ناتو در استونی هم مرز با روسیه هرگز 
یک اقدام محرمانه نبوده؛ امــا حضور نیروهای 
آمریکایی در این پایگاه نظامی پوششــی ظاهرا 
سری بوده است. مخفیانه بودن این پایگاه توسط 
یک خبرنگار محلی از پایــگاه خبری ERR که 
گزارش های عادی وزارت دفــاع آمریکا را مورد 

بررسی قرار می دهد، فاش شد.

تنش در روابط بیروت و آنکارا 
شدت گرفت

با احضار سفیر لبنان در آنکارا از سوی وزارت خارجه 
ترکیه، تنش سیاســی میان بیروت و آنــکارا وارد 
مرحله جدیدی شــد.وزارت خارجه ترکیه، غسان 
المعلم سفیر لبنان در آنکارا را به دنبال حادثه مقابل 
درب ســفارت ترکیه دربیروت که طی آن افرادی 
به این سفارت نزدیک شــدند، احضار کرد و مراتب 
ناخرسندی آنکارا از این اقدام تحریک آمیز را ابراز 
داشــت. وزارت خارجه ترکیه مراتب نگرانی خود 
را از بابت امنیت سفارت ترکیه در بیروت به دنبال 
نزدیک شــدن گروهی به درب های ســفارت ابراز 
داشت و از غســان المعلم خواســت که از مقامات 
لبنانی بخواهد فورا تدابیر امنیتی الزم را به منظور 
حمایت از منافع ترکیه در لبنــان که در رأس آنها 
سفارت ترکیه در بیروت است، به عمل آورند. وزارت 
خارجه ترکیه اعالم کرد: تحریک کنندگان از جریان 
ملی آزاد وابســته به میشــل عون، رییس جمهور 
لبنان هستند.گفتنی است؛رییس جمهور لبنان به 
تازگی طی اظهاراتی خطاب به لبنانی ها گفته بود 
تمامی تالش ها برای آزادی از یوغ امپراتوری عثمانی 
با خشــونت، کشتار و شــعله ور کردن آشوب های 

قومیتی مواجه می شد. 

 هشدار »مقتدی صدر« 
در مورد اوضاع عراق

رهبر جریان صدر عراق خاطرنشــان کرد: آنچه 
در عراق رخ می دهد به منزلــه اعالم پایان دولت 
و تبدیل شــدن به یک کشور آشــوب است. وی 
خاطرنشان کرد: اگر دولت اقداماتی جدی اتخاذ 
نکند، من برائت از آن را اعالم می کنم. پیش تر رهبر 
جریان صدر عراق در توییتر نوشته بود: من مسائل 
مهمی را به عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق به 
عنوان نصیحت برادرانه که به او در فعالیتش کمک 
خواهد کرد، گوشزد می کنم و اینها خواسته هایی 
اســت که مرجعیت و مردم خواهــان تحقق آن 
هســتند. وی افزود: نکتــه اول پایبندی کامل به 
مستقل بودن در تصمیم گیری و عدم جانبداری از 
موضع برخی طرف ها به ضرر طرف های دیگر است. 
نکته دوم پرونده خدمات رسانی است که همچنان 

بدون حل باقی مانده است.

پرده سوم؛ نابودی برجام

وزارت خزانه داری آمریکا:
هر کس به کشتی ایرانی 

سوخت رسانی کند، تحریم 
می شود

وزارت خزانه داری آمریکا درباره سوخت رسانی 
به نفتکش ایرانــی »آدریان دریا« که چند روز 
پیش آن را تحریــم کرد، هشــدار داد. بر این 
اســاس، خزانه داری آمریکا هشدار داد کسانی 
که به سوخت رســانی به ایــن نفتکش کمک 
کنند خودشــان هم در فهرســت تحریم قرار 

خواهند گرفت.
 وزارت خزانه داری آمریکا بعد از آنکه نتوانست 
دولت محلی جبــل طارق را بــه ادامه توقیف 
نفتکش »آدریان دریا« متقاعــد کند، آن را در 
فهرســت تحریم قرار داد. به نوشــته رویترز، 
واشنگتن هشدار داده دولت این کشور هر گونه 
کمک به این کشتی را به عنوان حمایت از سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی تلقی خواهد کرد که در 
فهرست سازمان های در اصطالح  »تروریستی« 

آمریکا قرار گرفته است.

مجتبی ذوالنوری
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

وزیر کشور در خصوص جلوگیری از ورود پول های 
کثیــف در انتخابات اظهار داشــت: در این زمینه 
قانون الزم را که بر اســاس الیحه تنظیم کرده ایم 
به مجلس ارائــه داده ایم و تــالش می کنیم همه 
هزینه هــا را از مبدأ تا مقصد در حــوزه انتخابات 
رصد کنیم و حتمــاً باید این هزینه ها بر اســاس 
یک نظام مالی و حسابداری دقیق صورت بگیرد. 
وزیر کشــور گفت: البته هنوز این قانون تصویب 
نشده و باید در زمان باقی مانده این موضوع اتفاق 
بیفتد اما در همین حد که با آن مواجه می شویم و 
شاهد تخلفات هستیم اگر گزارش های مستندی 
داشته باشیم حتماً گزارش مستند را جمع بندی 
می کنیم و بــه قوه قضائیــه برای برخــورد ارائه 
می دهیم. او گفت: در ۵ ماهه اول امســال نسبت 
به سال قبل حدود ۳۸ درصد کاهش اعتراضات و 

تنش ها و اعتصابات را داشتیم.

ورود پول های کثیف در 
انتخابات رصد می شود

وزیر کشور:

سرمقاله

 امان از ما جماعت
 اهل افراط و تفریط! 

...ادامه از صفحه اول
روی آنتن زنده هرچه دلش خواســت، به هرکه 
دلش خواســت گفت و حتی از تمسخر و گاهی 
توهین به افراد جریان سیاسی که مطبوع میل 
او نبوده و با آنها زاویه داشــت هم دریغ نکرد و 
شــاید تنها کســی بود که در تمام این سال ها 
اجازه داشت تا از »خط قرمز« ها هم عبور کند و 
هم از »شجریان« بگوید، هم برای فیلم »اصغر 
فرهادی« تبلیغ کند، هم نماینده های مجلس 
مخالف با دیدگاه های سیاســی خودش را روی 
آنتن زنده به صالبه بکشد و خالصه به پشتوانه 
حامیان قوی و بانفوذی که داشــت، به هرآنچه 

می خواست رسید.
صدالبته که هنوز نمی فهمیــم علت این همه 
خصومت علی فروغی با فردوســی پور چه بود 
و چرا باید به این شــکل ناگهانی یکی از معدود 
برنامه هــای محبــوب تلویزیــون را کال قلع و 
قمع کرده و مجری و تهیــه کننده اش را هم به 
شکل محترمانه از صدا و سیما اخراج کنند؛ اما 
بت ســازی از عادل هم نتیجه همان »افراط و 
تفریط« ی است که جامعه ما به آن دچار است. 
شــاید اگر میثاقی در شــرایط دیگر و به شکل 
بهتری، تبدیل به برندی مستقل در رسانه ملی 
می شــد، خیلی ها خوشــحال هم می شدند. او 
جوان، پرتحرک، فعال و با سطح سواد و اطالعات 
باال در حوزه فوتبال است. به کار خودش هم عشق 
می ورزد. همان خصیصه هایی که در عادل سراغ 
داشــتیم و داریم؛ اما به هرحال از نظر خودش 
تنها یک جابه جایــی »اداری« میان دو کارمند 
صورت گرفته و تصمیم گیرنده هم خودش نبوده 
است. او حاال حاالها باید زیر سایه سنگین اتهام 
»خیانت« به اســتاد، زندگی و کار کند. تا اینجا 
پوستش کلفت بوده و ســعی کرده کم نیاورد. 

اما این داستان تا کی قرار است ادامه پیدا کند؟
چرا ســلبریتی هایی که برای »عادل« گریبان 
چاک کــرده و بلندگــوی حمایت به دســت 
گرفته اند، به ســراغ حــوزه کاری خودشــان 
نمی روند و یقه تهیه کننــدگان و کارگردانان و 
بازیگرانی که تنها با زد و بند و البی و ارتباطات 
خاص و بدون هیچ هنر و ســوادی وارد عرصه 
ســینما و تلویزیون شــده اند را نمی گیرند؟ باز 

میثاقی که سواد این کار را دارد!
یا اهالی فوتبال که حاال به میثاقی دهان کجی 
کرده یا برنامه اش را تحریم می کنند و ژســت 
وفاداری نسبت به عادل را به خود گرفته اند، آن 
زمان که 90 پخش می شد، سایه عادل را با تیر 
زده و از دست افشاگری ها و پیگیری هایش جان 
به لب شده و شــاید ته دل شان بدشان نمی آمد 
یکی مثل فروغی پیدا شود و نسخه این برنامه را 
بپیچد؛ اما خب حاال روز و روزگار سوار شدن بر 
موج احساسات مردمی است. مردم »عادل« را 
دوست دارند و هرکسی طرفدار عادل باشد، مردم 
برایش هورا می کشند! عادلی که به نظر می رسد 
نتوانسته از خاطرات روزهای برصدر بودن و دیده 
شدن جدا شــود و این روزها به هر بهانه ای و در 
هر مراسمی، ولو غیر ورزشی و غیرفوتبالی هم 
شــرکت می کند و حتی تندیس جایزه بهترین 
بازیگر را در جشن خانه سینما به نوید محمدزاده 
می دهد یا پای ترانه هــای »مهران مدیری« در 

کنسرتش می نشیند!
به هرحال »افراط« و »تفریط« نتیجه خوشــی 
ندارد. کاش یاد بگیریم این قدر آدم ها را قضاوت 
نکنیم و این قــدر حق به جانب دربــاره آدم ها 
نظر ندهیم. هرکدام از ما یک »محمدحســین 
میثاقی« درون داریم. وقتش برســد، شاید از او 
بدتر تصمیم بگیریم، فقط هنوز نوبت ما نشده 

است!

کافه سیاست

ورود پول های کثیف در انتخابات رصد می شود

پیشنهاد سردبیر:

 رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: پیشــنهادات مالی مطرح شده از 
ســوی اروپایی ها تاکنون نتوانسته خواسته های 
ایــران را تامین کنــد و تهران تاکیــد دارد که 
اروپایی ها بایــد به تعهدات خــود درباره برجام 
هر چه زودتــر عمل کنند. مجتبــی ذوالنوری، 
خاطرنشان کرد: اروپایی ها هر کاری که بخواهند 
در این زمینه انجام دهند باید هزینه آن را پرداخت 
کنند، ولی موضوع این است که آنها نمی خواهند 
هزینه ای را در این زمینه بپردازند. وی افزود: در 
واقع آنها به دنبال یک برجام بدون هزینه هستند 
که هزینه هایش فقط بر عهده ایران باشــد. وی، 
با اعتقاد بر اینکه ایران باید در راستای گام سوم 
و چهارم کاهــش تعهدات برجامــی، در میزان 
همکاری های خود با آژانس تجدید نظر کند، ادامه 
داد:به زودی اعالم می شود که تهران در گام سوم 

چه اقداماتی را انجام خواهد داد.

ایران باید در همکاری با 
آژانس تجدیدنظر کند

سردار حسین سالمی
فرمانده کل سپاه:

رییس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با اعتقاد بر 
اینکه در گفتمان سیاست خارجی مان باید از مقاومت 
اســتفاده کنیم، بر ضرورت دفاع از جایگاه وزیر امور 
خارجه کشورمان تاکید کرد.حمیدرضا حاجی بابایی 
اظهار کرد: ما از اروپایی ها نباید درخواست ایثار داشته 
باشیم و کاری هم که اروپایی ها انجام می دهند از نظر 
من کامال برای منافع مردم شان انجام می دهند یعنی 
فکر می کنند برای مردم شــان دارند کار می کنند، 
خوب و بــد آن را من نمی دانم. این فعال سیاســی 
اصولگرا افزود: آقای ظریف، وزیر خارجه کشور ماست 
ممکن است صد نقد به او داشته باشیم؛ اما وقتی وزیر 
خارجه ماســت باید از جایگاهش دفاع کنیم، وقتی 
ایشان را در سطح بین الملل تحریم می کنند یعنی 
چه؟  مثل این است که زبان یک فرد را تحریم کنیم 
بعد بگوییم حرف بزن، وقتی زبان تحریم می شود 

چگونه باید حرف بزند؟

نباید از اروپایی ها 
درخواست ایثار داشته باشیم

رییس فراکسیون نمایندگان والیی:

فرمانده کل سپاه گفت: سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی امروز بیش از هر زمــان دیگر آماده 
دفاع از انقالب و ایران اسالمی است و دشمنان 
در میدان عمــل قدرت واقعی مــا را خواهند 
دید. سردار ســالمی افزود: توان بازدارندگی 
ایران اسالمی بر مبنای غلبه بر دشمنان بزرگ 
ایجاد شده و مردم ما هم اطمینان خاطر دارند 
که رزمندگان با رصد شــبانه روزی دشمنان، 
امنیت کامل را همچون گذشــته برای آنان به 
ارمغان خواهند آورد. وی تصریــح کرد: ما بر 
اســاس راهبرد غلبه بر قدرت های استکباری 
فرامنطقه ای تجهیزات و قدرت مان را توســعه 
و گســترش داده ایم و در عرصه های مختلف و 
برخی جلوه های عملیاتــی، بخش هایی از آن 
را به نمایش گذاشــته ایم. وی افزود:  ما قدرت 
آزموده شده در منطقه هســتیم ؛ بنابراین در 

میدان عمل قدرت واقعی ما را خواهند دید.

در میدان عمل قدرت 
واقعی ما را خواهند دید

پیشخوان

بین الملل

 گام سوم ایران در خروج از برجام با برداشتن موانع تحقیقاتی در زمینه هسته ای اجرایی شد؛
فرصت پایانی اروپا

»تقریبا مفــت«! قیمت 
پیشنهادی اروپا برای بجام

گام سوم را برمی داریم

هم مذاکره، هم اجرای گام 
سوم

رکوردشکنی عجیب مجلس
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه ۳۳۱ ماده الیحه اصالح قانون تجارت در مدت ۱0 
دقیقه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوب شده است. حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: ضرورت 
داشت با توجه به اهمیت موضوع، کمیسیون مزبور بند به بند ۳۳۱ ماده الیحه قرائت و به لحاظ تخصصی 
بررسی، مصوب و در نهایت برای رای گیری به صحن ارسال می کرد. وی همچنین اظهار داشت: اگر این 
مواد به صورت دقیق و جزئی مورد بررسی قرار می گرفت یا کمیسیون مشترکی با حضور اعضای کمیسیون 
اقتصادی و دیگر کمیسیون ها در این ارتباط تشکیل می شد شــاید متن بهتر و جامع تری به صحن ارائه 
می شد. وی افزود: متاسفانه دررسیدگی صحن مجلس به الیحه مزبور با وجود طرح پیشنهاداتی از سوی 
نمایندگان، متاسفانه به نحو باید و شاید این پیشنهادات مورد توجه و تامل قرار نگرفت و مجلس در مدت 

دو ساعت بیش از ۱00 ماده را قرائت و مصوب کرد که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود. 

مجلس خبرگان، پیگیر مفقود شدن یکی از نمایندگانش است
در حالی که خبر مفقود شدن سیدروح ا... صدرالساداتی، عضو مجلس خبرگان رهبری به همراه برادرش و یک 
تن دیگر در فضای مجازی منتشر شده است ولی تاکنون هیچ نهادی بازداشت و یا احضار آنها را قبول نکرده 
است. سید روح ا...صدرالساداتی، متولد سال ۱۳62 و نماینده اســتان هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری 
است. او جوان ترین عضو خبرگان به حساب می آید. در همین رابطه روابط عمومی دادسرای ویژه روحانیت خبر 
دستگیری صدرالساداتی و برادرش را که در فضای مجازی منتشر شده بود، تکذیب کرد. پیش تر یک رسانه 
محلی در قم مدعی شده بود که برادران صدرالساداتی با حکم دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده اند. محمود 
صادقی، نماینده مجلس در واکنش به ناپدید شدن عضو خبرگان رهبری در توئیتی نوشت: مراجع ذی ربط در 
حال پیگیری هستند. همچنین دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در پی مفقود شدن نماینده مردم هرمزگان 

اعالم کرد پیگیر موضوع بوده و همچنان در حال پیگیری  است.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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اجرای طرح حذف قبوض کاغذی تلفن در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

اجرای طرح حذف قبوض 
کاغذی تلفن در اصفهان

معاون مالی و پشــتیبانی مخابــرات منطقه 
اصفهان گفت: از ابتدای مهرماه امســال، چاپ 
قبوض تلفن متوقــف و از طریــق درگاه های 
پیش بینی شده اطالعات قبض به دست مصرف 
کننده رسیده و اقدام به پرداخت مبلغ مصرفی 
می کنند. کمال عسکری اظهار داشت: این طرح 
به صورت جامع در سراسر کشور و همزمان با 
سایر ارگان های خدمات رسانی در اصفهان نیز 
اجرا می شــود. وی افزود: هدف از اجرای این 
طرح توجه به مباحث زیست محیطی و حفظ 
منابع طبیعی است که در اولویت برنامه ها قرار 
دارد، بنابراین در جریان اجــرای این طرح از 
ابتدای مهرماه امســال، چاپ قبوض متوقف و 
از طریق درگاه های پیش بینی شده اطالعات 
قبض به دست مصرف کننده رسیده و اقدام به 
پرداخت مبلغ مصرفــی می کنند. معاون مالی 
و پشــتیبانی مخابرات منطقه اصفهان گفت: 
سامانه tci.ir شرکت مخابرات ایران از جمله 
درگاه هایی است که شــهروندان می توانند از 
طریق آن نســبت به اخذ صورت حساب اقدام 
کنند.  وی ادامه داد: همچنین ســامانه ۲۰۰۰ 
درگاه ارتباطی دیگری است که از طریق تماس 
با این شماره، خدمات مربوط به پرداخت قبض 

به مشترکان انجام می شود. 
عسکری، با اشاره به درگاه سوم ارتباطی برای 
پرداخت قبض خاطرنشــان کرد: مشــترکان 
می توانند با شماره گیری #۲۰۲۰* خدمات 
مربوط بــه پرداخت قبــض را دریافت کرده و 
نسبت به ارائه مبلغ پرداختی اقدام کنند. وی با 
بیان اینکه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک تلفن 
ثابت در استان اصفهان وجود دارد، گفت: تمام 
خدمات پرداخت قبض به این مشترکان رایگان 
است، در حالی که قبض کاغذی نیز می توانست 
به سبب تبلیغات و آگهی برای ما درآمد داشته 
باشد. معاون مالی و پشتیبانی مخابرات منطقه 
اصفهان ادامه داد: بسیاری از شرکت ها حاضر 
بودند که تبلیغات خود را به ما بســپارند و ما 
قادر بودیم که آگهــی بازرگانی را تا این حد به 
خانه های مردم نزدیک کنیم؛ اما خود چندان 
موافق این امــر نبودیم. وی با بیــان اینکه در 
اصفهان ۹ مرکز آماده پاســخگویی به سواالت 
مشــترکان در باره اجرای این طرح هســتند، 
گفت: دفاتر خدمات ارتباطی نیز در این راستا 
در خدمت مشتریان هستند. اگر احیانا استفاده 
کننده از ســرویس تلفن ثابت فــردی به جز 
مالک باشــد از طریق تلفن ۳۶۰۶۰ می توان 
 توسط همان شماره موردنظر، تماس گرفت و

 شــماره تلفن همــراه را وارد ســامانه کرد تا 
 پیامک صورت حســاب به دست مشترکی که 
مالــک تلفن ثابت نیســت و به عنــوان مثال 

مستاجر است، برسد.

بازار

دفتر یادداشت

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان اصفهان اعالم کرد:

افزایش منابع مالی شرکت 
شهرک های صنعتی استان

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان 
اظهار کرد: منابع مالی امسال شرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان ۹7 درصد افزایش یافت. 
محمدجواد بگی، این منابع را شامل فروش حق 
انتفاع زمین های واگذار شــده بیان کرد و افزود: 
سال گذشــته، ۲8۹ هکتار زمین در قالب 5۰8 
قرارداد به ارزش ۲ هــزار میلیارد ریال به فروش 
رسید در حالی که از ابتدای سال جاری تاکنون 

یک سوم این رقم در استان محقق شده است.

افزایش 55 درصدی برداشت 
گالبی از باغات استان

برداشت گالبی از پنج هزار و 8۴۴ هکتار باغات بارور 
استان اصفهان آغاز شد. مدیرامور باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان پیش بینی کرد که 
تا یک ماه آینده، حدود هفت هزار و ۶۰۰ تن گالبی 
زود رس و دیررس از باغات اســتان برداشت شود. 
احمدرضا رییس زاده، سطح باغات زیر کشت گالبی 
اســتان را پنج هزار و ۹1۳ هکتار بیان کرد و گفت: 
۶۹ هکتار از این باغات زیر کشــت نهال است. وی 
از افزایش 55 درصدی تولید گالبی استان به دلیل 
کاهش خشکسالی ها و سرمازدگی بهار در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: شاه میوه، 
نطنزی، سیبری، دوفصله و اســپادانا از عمده ارقام 

گالبی تولید شده در این استان است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:
وکال، گام بعدی رسیدگی امور 

مالیاتی در کشور
پس از پزشکان، رســیدگی به امور مالیاتی وکال و 
فروشگاه ها در اولویت برنامه های سازمان امور مالیاتی 
کشور قرار گرفته است. رییس سازمان امور مالیاتی، 
رسیدگی به امور مالیاتی حدود ۲۰ صنف دیگر را از 
دیگر برنامه های این سازمان تا پایان شهریور دانست 
و گفت: پس از پزشکان در گام بعدی رسیدگی به امور 
مالیاتی وکال و فروشگاه ها از اولویت های این سازمان 
است. امیدعلی پارسا، گفت:  داروخانه داران، فعاالن 
حوزه فوالد، قیر، شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران 
بانوان و رستوران داران موظف هستند دفاتر خود 

را به دستگاه کارتخوان مجهز کنند.

دفتر یادداشت کلیپس 
R1350 مدل

 20,000
تومان

دفتر یادداشت طرح شکالت

 31,500
تومان

دفتر یادداشت مدل لگو 
سایز 10 × 15 سانتی متر

 45,500
تومان

آمارها نشان می دهد، طی ســه ماهه ابتدایی امســال از میزان 
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص کاســته شده و به میزان 
آن نزد بانک مرکزی و بانک ها افزوده شــده است. طی سه ماهه 
ابتدایی ســال جاری اقتصاد کشور شــاهد افت میزان اسکناس 
و مسکوک در دست اشخاص بود. بر اســاس آمار منتشر شده از 
سوی بانک مرکزی، طی پنج ســال اخیر اسکناس و مسکوک در 
دست مردم از ۳۳.۴ هزار میلیارد تومان در سال 1۳۹۲ به حدود 

5۰ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه امســال رسید، یعنی بیش 
از 5۰ درصد رشد داشته اســت. طی این سال ها بیشترین میزان 
رشد اسکناس و مسکوک در دســت مردم مربوط به سال 1۳۹7 
بوده که نسبت به ســال 1۳۹۶، بیش از ۲۳ درصد رشد داشته، 
یعنی حجم اســکناس ها به جای اینکه در بانک ها سپرده گذاری 
یا به اشکال دیگر سرمایه گذاری شود در دست مردم باقی مانده 
بود. بررسی ها نشان می دهد در اســفند ماه سال گذشته میزان 

اســکناس در دســت مردم به طرز عجیبی با رشد ۲۰ درصدی 
همراه شده بود؛ اما پس از آن در بهار امسال این جریان به سمت 
بانک ها سرازیر شده است. بر همین اساس طی سه ماهه ابتدایی 
امسال حدود ۴.5 هزار میلیارد تومان اســکناس و مسکوک در 
دست مردم کاسته شــده و روانه سیســتم بانکی شده که سهم 
 بانک ها در جذب این اســکناس ها بیشــتر از بانک مرکزی بوده

 است.

تغییر عجیب در رفتار پولی مردم

حباب، واژه نامانوسی بود که پس از جهش قیمت 
طال طی دو سال گذشته بسیار از آن استفاده شد. 
حباب سکه و طال در واقع قیمت های غیر واقعی در 
بازار بود که گفته می شد به دلیل داللی و عدم توزیع 
و یا رفتارهــای هیجانی خریــداران در بازار ایجاد 
می شود. در یک دوره ، حباب سکه تا مرزهای 7۰۰ 
هزار تومان هم رســید؛ اما پس از یــک بازه زمانی 
طوالنی باالخره در روزهــای اخیر رییس اتحادیه 
طال و جواهر تهران اعالم کرد حباب در بازار طال به 

صفر رسیده است.
 فعاالن این بازار می گویند در حال حاضر تقاضای 
چندانی در بازار طال وجود ندارد و به دلیل نوسان 
قیمت ها فروشنده طال از خریدار بیشتر شده است. 
ثبات نســبی در این بازار در حالی اســت که طی 
هفته های اخیر بازار طالی جهانی با رشد قیمت ها 
همراه بوده؛ اما این افزایش قیمت تاثیر چندانی در 
بازارهای داخلی نداشته اســت. آنگونه که رییس 
اتحادیه طال و جواهر اصفهــان اعالم کرده، حباب 
در این بازار کاهش داشــته است. هوشنگ شیشه 
بران تصریح کرد: در حال حاضر حباب سکه طرح 
جدید با طال 7۹ هزار تومان است، همچنین در بازار 
ارز قیمت دالر 11۳8۰ تعیین شــده که نسبت به 

روزهای گذشته افزایش داشته است.
 هوشنگ شیشه بران در خصوص آخرین وضعیت 
بازار طــال، اظهار کــرد: قیمــت ارز در بانک ها و 
صرافی های مجاز بانک مرکزی نســبت به روزهای 
قبل با افزایش همراه بود به همین دلیل سکه و طال 
نیز افزایش قیمت را تجربه کردند. وی با بیان اینکه 
قیمت فلز زرد در ایران تحت تاثیر عوامل سیاسی 

و اقتصادی از جمله شــاخص دالر در نوسان است، 
افزود: طی چند روز گذشته، شاهد تغییرات جزئی 
در قیمت طال و ســکه بودیم. به طــور کلی حباب 
قیمت سکه نسبت به روزهای قبل کاهش چشمگیر 
داشــت، همچنین تقاضا برای خرید طال و سکه به 

دلیل ایام در پیش رو کاهش یافته است. 
وی، توضیح داد: از عوامل افزایــش دهنده اونس 

جهانی طی هفته های اخیــر جنگ تجاری آمریکا 
و چین، ابهامات پیرامون رای پارلمانی در انگلیس 
و سرنوشت خروج این کشور از اتحادیه اروپاست، 
همچنین باال رفتن انتظارات برای کاهش نرخ های 
بهــره آمریکا بــه دلیل آمــار اقتصــادی ضعیف، 
 ارزش دالر را کاهــش و جذابیــت طــال را تقویت

 خواهد کرد.
 شیشه بران پیش بینی کرد که قیمت جهانی طال 
در صورت آرام بودن شــرایط سیاسی و اقتصادی 
دنیا همچنان در مسیر صعودی قرار  خواهد داشت. 
در حالی که بــازار طال در ســطح جهانی روزهای 
پر افــت و خیــزی را می گذراند و قیمــت طال در 
بازارهای جهانی به باالترین حد خود ظی ۶ ســال 
اخیر نزدیک می شود؛ اما بازار طال در ایران آرامش 
نسبی به خود گرفته اســت. کارشناسان معتقدند 
بخش زیادی از بازار طالی ایــران را نه دولت بلکه 
رفتار مشــتریان و خریداران مدیریــت می کنند 
به همین دلیــل کاهش خریداران این بــازار را به 
سمت و ســوی آرامش هدایت کرده است. ضمن 
اینکه در هفته های اخیر بــه دلیل کاهش قیمت، 
طالهای خانگی خریدارای شــده نیــز روانه بازار 
شــد. این رویه در روزهای آینــده موجب خواهد 
 شــد تا تنها خریداران واقعی در این بــازار معامله

کنند.

پایان عصر حباب
  بر اساس اعالم رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان، حباب قیمتی در این بازار به کمترین حد خود رسیده است؛

استاندار اصفهان گفت: از همه ابزارها برای مقابله جدی با فرار مالیاتی و مفاسد اقتصادی در کشور باید استفاده 
شــود. عباس رضایی اظهار داشــت: مبارزه جدی با پدیده شــوم فرار مالیاتی بیش از هر چیز معطوف به توجه 
دستگاه های ذی ربط به اقتصاد پنهان و گردش های مالی مبهم برخی از فعاالن اقتصادی است. وی اظهار داشت: 
عزم جدی و همکاری دســتگاه های ذی ربط برای مقابله با فرار مالیاتی و همچنین گزارش اقدامات انجام گرفته 
به مردم در زمینه نحوه مواجهه با اقتصاد پنهان در پیشبرد سیاســت های مبارزه با فرار مالیاتی در کشور بسیار 
اثرگذار است. رضایی تصریح کرد: در شرایط فعلی، با وضع تحریم های ظالمانه نظام استکبار بر کشور و وابستگی 

بودجه به درآمدهای نفتی، جایگاه و اثرگذاری مالیات در نظام اقتصادی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

از همه ابزار برای 
مقابله با فرار مالیاتی 

استفاده شود

استاندار اصفهان:

الن
سئو

ا م
 ب

 روابط عمومي شرکت برق منطقه اي اصفهان

آگهي مناقصات عمومي 980/1008 و 980/1010
 )شماره2098001188000033 و 2098001188000034 در سامانه ستاد(

شرکت مناقصه گذار:شرکت برق منطقه اي اصفهان

م الف:591080

نوبت اول

تفاهم نامه همکاری وزارت جهاد کشــاورزی و 
اتاق بازرگانی اصفهان با هدف توســعه کشــت 
گیاهان دارویی به امضا رســید. مشــاور معاون 
وزیر جهاد کشــاورزی و مجری طــرح گیاهان 
دارویی کشور در اتاق بازرگانی اصفهان گفت: باال 
نبودن کیفیت محصوالت کشاورزی تولید شده 
داخلی، در مقایسه با استانداردهای جهانی یکی 
از مهم ترین مشکالت توســعه پیش روی کشور 
در این حوزه است. حسین زینلی افزود: نداشتن 
ساختار متمرکز مدیریت گیاهان دارویی، کمبود 
پشتیبانی نیروی انسانی و تدارکات، پایین بودن 

ضریب مکانیزاســیون 
در تولیــد، فراهــم 
نبودن زیرساخت های 
نرم افــزاری تخصصی 
برای ساماندهی تولید 
و ایجاد ارتباط مستقیم 
بین تولیدکنندگان و 
بازار از دیگر چالش های 

مهم فعاالن این بخش است. وی گفت: ایجاد یک 
ردیف مســتقل اعتباری، اختصــاص ارز دولتی 
مناسب برای واردات ماشــین آالت و تجهیزات 
به روز و پیگیری مباحث فرادستی شامل برند ملی، 
از جمله اقدامات ضروری در زمینه توسعه گیاهان 
دارویی در کشور به شمار می رود. مشاور معاون 
وزیر جهادکشــاورزی در ادامه، تمرکز هر استان 
روی دو یا ســه محصول را در تولید پایدار موثر 
دانست و افزود: افزایش تولید گیاهان دارویی با 
نگاه ویژه به کشاورزی مبتنی بر قرارداد، در کاهش 
آسیب دیدن کشاورزان و همچنین، توسعه این 

محصوالت نقش موثری خواهد داشت. 
وی با اعالم افتتاح دستگاه برداشت پیاز زعفران و 
احداث کارخانه عطر و ادکلن سازی، گفت: سال 

گذشته، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت را 
در راه توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی با خود 
همراه کردیم و اکنون شــاهد توسعه درمان های 
گیاهی با گیاهان دارویی بدون استفاده از ارز ۴۲ 

هزار ریالی هستیم.
 زینلــی، ورود گیاهان دارویی به بــورس کاال را 
یکی از اقدامات مهم در راستای استانداردسازی 
محصوالت کشاورزی دانست و ابراز امیدواری کرد: 
با حمایت اتاق بازرگانی در این استان و به منظور 
رعایت استانداردها، انبار کاالهای بورسی شکل 
گیرد. رییس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست 
اتاق بازرگانی اصفهان 
نیز در ایــن خصوص 
گفت: ایجــاد حرکتی 
جهــادی در صنعــت 
کشــاورزی اســتان 
مبنــی بر مشــارکت 
اعضای اتاق بازرگانی 
در ســرمایه گذاری بر 
طرح کشــت گیاهان دارویی و فرآوری آنها، ارائه 
تسهیالت کم بهره و راه اندازی بورس اقتصادی 
محصوالت کشاورزی از جمله اهداف این تفاهم 
نامه است. محمدصادقی با اشاره به خشکسالی 
و کم آبی های حوزه زاینده رود طی چند ســال 
گذشته افزود: منتخبان فعاالن اقتصادی در دوره 
نهم اتاق بازرگانی در صدد هســتند تا با مسئله 
محوری و شــاخص گرایی، گام هــای موثری در 
راستای رفع مشکالت کشاورزی استان و کمک 
به توسعه پایدار این بخش بردارند. وی، خواستار 
جلوگیری از واردات گیاهان دارویی تولیدی داخل 
کشور نیز شد و گفت: واردات محصوالتی که در 
کشور تولید می شود، ضربه ســنگینی به تولید 

داخل وارد خواهد کرد.

مرضیه محب رسول

با هدف توسعه کشت گیاهان دارویی صورت گرفت؛

 امضای تفاهم نامه همکاری وزارت جهاد کشاورزی
 با اتاق بازرگانی اصفهان

شرط ورودمبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(موضوعشرح

مناقصه 
980/1008

انجام عملیات حفاری، ساختمانی و بکفیل خط 
کابلی 20 کیلوولت از پست 63/20 کیلوولت شفق 
تا بزرگراه شهید احمد کاظمی)اتوبان ذوب آهن(

625.000.000
دارا بودن گواهي نامه صالحیت پیمانکاري 

معتبر، با حداقل رتبه 5 ابنیه و 5 نیرو 
از سازمان برنامه و بودجه کشور

مناقصه 
980/1010

تکمیل عملیات ساختمانی پست 
63/20 کیلوولت GIS مبارزان

2.499.000.000
دارا بودن گواهي نامه صالحیت پیمانکاري 
معتبر، با حداقل رتبه 5 ابنیه و 5 تاسیسات 

یا 5 نیرو از سازمان برنامه و بودجه کشور

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شبا IR ۳۳۰1۰۰۰۰۴1۰11۰1۴۳۰۲۳۰۲۹8 نزد بانک مرکزي مطابق 
جدول فوق به نام شرکت برق منطقه اي اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اســناد: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اســناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به »ســامانه تــدارکات الکترونیکي 
 دولت)ســتاد(« بــه آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهــد بود. تماس بــا کارفرما، در صورت لزوم در ســاعات اداري روزهاي کاري با شــماره 

)۰۳1-۳۶۲7۰8۲۰
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 98/06/16 لغایت ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 98/06/28

جلسه توجیهي و بازدید: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها )همراه با معرفي نامه( در جلسه توجیهي و بازدید برای مناقصات جدول فوق به شرح ذیل تشکیل 
می گردد،  الزامي بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود.

 مناقصه 980/1008: جلســه توجیهي و بازدید روز سه شنبه مورخ 1۳۹8/۰7/۰۲ ســاعت ۰۹:۰۰ صبح به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت برق 
منطقه ای اصفهان، معاونت طرح و توسعه تشکیل می گردد.

 مناقصه 980/1010: جلســه توجیهي و بازدید روز دوشــنبه مورخ 1۳۹8/۰7/۰1 ســاعت ۰۹:۰۰ صبح به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت برق
 منطقه ای اصفهان، معاونت طرح و توسعه تشکیل می گردد.

مهلت و محل تحویل پاکات:  نسخه الکترونیکي کلیه مدارک و مستندات؛ بایستي حداکثـــر تا ساعت 1۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۹8/۰7/1۳ در سامانه 
تدارکات الکترونیکي دولت)ستاد( بارگذاري و نســخه فیزیکي آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي 

اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایي پاکات مناقصه: ساعت 1۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ  1۳۹8/۰7/1۶- سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالي و پشتیباني 

شرکت برق منطقه اي اصفهان
شرایط مناقصه و فراخوان:  

1-سایر شرایط و اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.
۲-به پیشنهادهایي که فاقد تضمین یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمنًا مي توانید این آگهي را در سایت هاي اینترنتي مشاهده کنید

www.setadiran.ir         http://iets.mporg.ir                  www.tavanir.org.ir                 www.erec.co.ir               

شرکت برق منطقه اي اصفهان

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2788 | September  07,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2788 | شنبه 16 شهریور  1398 | 7  محرم 1441



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2788|  شنبه 16  شهریور  1398 | 7  محرم  1441

No. 2788 | September 07,  2019  | 8 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER

مفاد آراء
6/125 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی                                                                                 
برابر آراءصادره هیئت های اول ودوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شــود.در صورتیکه اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- رای  شــماره  2371   مورخ  1398/02/26   خانم /آقای طاهره پریشــانی فروشانی  
فرزند  یداله به شماره کالســه  0137     وبه شماره شناســنامه 11732  و به شماره ملی    
1140493515  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 270.43  مترمربع پالک 
شماره  1878    فرعی از   72    اصلی واقع  در   فروشــان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند  239794   مورخ 89/08/22 دفتر 73 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
2- رای  شماره  2943   مورخ  1398/03/09  خانم / آقای پروانه هارونی ننادگانی  فرزند  
اسداهلل به شماره کالسه  1194 وبه شماره شناسنامه 848  و به شماره ملی    1129212963 
نسبت به4285714/ دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 207.40مترمربع 
پالک شــماره  873   فرعی از   99  اصلی واقع  در   جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل ارائه انحصار از مالکیت اســد اهلل هارونی  سند  59753   
مورخ 66/03/09 دفتر 63 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
3- رای  شــماره  2945   مورخ  1398/03/09   خانم /آقای ســارا هارونــی ننادگانی  
فرزند  اسداهلل به شماره کالســه  1196     وبه شماره شناســنامه 913  و به شماره ملی    
1129155781 نسبت به4285714/ دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
207.40مترمربع پالک شماره  873   فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ارائه انحصار از مالکیت اسد اهلل هارونی  سند  
59753   مورخ 66/03/09 دفتر 63 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
4- رای  شماره  2947  مورخ  1398/03/09   خانم /آقای حمیرا هارونی  فرزند  اسداهلل به 
شماره کالسه  1201    وبه شماره شناسنامه 454 و به شماره ملی    1129208982 نسبت 
به4285714/ دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 207.40مترمربع پالک 
شماره  873   فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل ارائه انحصار از مالکیت اسد اهلل هارونی  سند  59753   مورخ 66/03/09 

دفتر 63 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
5- رای  شــماره  2949   مــورخ  1398/03/09   خانم /آقای ناهیــد هارونی ننادگانی  
فرزند  اسداهلل به شــماره کالســه  1195   وبه شماره شناســنامه 914  و به شماره ملی    
1129155791 نسبت به4285714/ دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
207.40مترمربع پالک شماره  873   فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ارائه انحصار از مالکیت اسد اهلل هارونی  سند  
59753   مورخ 66/03/09 دفتر 63 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
6- رای  شماره  2945   مورخ  1398/03/09   خانم /آقای علی اکبر هارونی ننادگانی  فرزند  
اسداهلل به شماره کالسه  1202   وبه شماره شناسنامه 24  و به شماره ملی    1129787591 
نسبت به3دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 207.40مترمربع پالک 
شماره  873   فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل ارائه انحصار از مالکیت اسد اهلل هارونی  سند  59753   مورخ 66/03/09 

دفتر 63 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
7- رای  شماره  2953   مورخ  1398/03/09   خانم /آقای فاطمه هارونی  فرزند  اسداهلل به 
شماره کالسه  1193    وبه شماره شناسنامه 832  و به شماره ملی    1129212785 نسبت 
به4285714/ دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 207.40مترمربع پالک 
شماره  873   فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل ارائه انحصار از مالکیت اسد اهلل هارونی  سند  59753   مورخ 66/03/09 

دفتر 63 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
8- رای  شماره  2941   مورخ  1398/03/09   خانم /آقای فرحناز هارونی ننادگانی  فرزند  
اسداهلل به شماره کالسه  1200 وبه شماره شناسنامه 912  و به شماره ملی    1129155773 
نسبت به4285714/ دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 207.40مترمربع 
پالک شــماره  873   فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل ارائه انحصار از مالکیت اســد اهلل هارونی  سند  59753   
مورخ 66/03/09 دفتر 63 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
9- رای  شــماره  6540   مورخ 1398/05/16  خانم / آقای عبدالحســین بیاتی  فرزند  
عروجعلی به شماره کالســه  0592     وبه شــماره شناســنامه 1244  و به شماره ملی    
5759375768 نسبت  به شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 150.63مترمربع پالک 
شــماره  683   فرعی از   111  اصلی واقع  در   نخود جاری بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت منصور شمسی ثبت در صفحه 95 دفتر 

377 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
10- رای  شماره  2225   مورخ 1398/02/24  خانم / آقای مجتبی گرجی  فرزند  محمد 
جعفر  به شماره کالسه  0290   وبه شماره شناسنامه 12  و به شماره ملی    1229909151 
نسبت  به شش   دانگ یکباب  ساختمان  به مســاحت 190مترمربع پالک شماره  393   
فرعی از   141    اصلی واقع  در   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع 
الواسطه از مالکیت شرکت تعاونی سپاه پاسداران ثبت در صفحه 574 دفتر 18 ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
11- رای  شماره  6344  مورخ 1398/05/12  خانم / آقای زهره کریمیان خوزانی  فرزند  
احمد  به شماره کالسه  2211  وبه شماره شناسنامه 944  و به شماره ملی    1141692686 
نسبت  به شــش   دانگ یکباب  خانه  به مســاحت 175.31مترمربع پالک شماره  126   
فرعی از   82    اصلی واقع  در   ســکه الزهر خوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل سند 12395ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
12- رای  شــماره  4734  مورخ 1398/04/13  خانم / آقای زهرا یزدانی خوزانی فرزند  
قدمعلی معروف به علی محمد به شــماره کالسه  1143     وبه شــماره شناسنامه 2  و به 
شماره ملی    1141713705 نسبت  به2 دانگ مشاع به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی از   
شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 143040مترمربع پالک شماره  502   فرعی از   107    
اصلی واقع  در   بابا فضلگاه  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 
85966 مورخ 69/12/25 دفتر 73ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
13- رای  شــماره  4731  مــورخ 1398/04/13  خانم / آقای امراله لطفی فروشــانی   
فرزند  عبداله  به شــماره کالسه  1142  وبه شماره شناســنامه 12056  و به شماره ملی    
1140496727 نسبت  به4 دانگ مشاع به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی از   شش   دانگ 
یکباب  خانه  به مساحت 143040مترمربع پالک شماره  502   فرعی از   107    اصلی واقع  
در   بابا فضلگاه  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 122546 
مورخ 79/06/24 دفتر 73ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
14- رای  شــماره  5781  مــورخ 1398/05/01  خانم / آقای فرامرز اســفندیاری پور  
فرزند  جعفر قلی به شــماره کالســه  1143   وبه شماره شناســنامه 1  و به شماره ملی    
1129843785 نسبت  به   شــش   دانگ یکباب  خانه و فوقانی   به مساحت 65مترمربع 
پالک شــماره  803   فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل مع الواســطه از مالکیت علی حاج حیدری  سند 62448 
مورخ 61/10/05 دفتر 73ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
15- رای  شــماره  6879  مورخ 1398/05/26  خانم / آقای عباســعلی شیخ سجادیه   

فرزند  علی به شــماره کالسه  0717     وبه شــماره شناســنامه1241  و به شماره ملی    
1285498217 نسبت  به   شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 1493.70مترمربع پالک 
شــماره  20  فرعی از   141    اصلی واقع  در   توران آباد بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 2380ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
16- رای  شماره  6837  مورخ 1398/05/26  خانم / آقای علی چوپان زاده  فرزند  علی 
محمد به شماره کالسه  0591  وبه شماره شناسنامه 231  و به شماره ملی    1140993593 
نسبت  به  3 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 20000مترمربع پالک 
شــماره  189  فرعی از   122    اصلی واقع  در   بزمکه وراه کوه بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواســطه  ارائه قولنامه از مالکیت مریم سعیدی ثبت 
 در صفحه 494 دفتر 101 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
17- رای  شــماره  6835 مورخ 1398/05/26  خانم / آقای مریم سعیدی ورنوسفادرانی   
فرزند  حسن به شــماره کالسه  0593    وبه شــماره شناســنامه 128  و به شماره ملی    
1141044749 نســبت  به  3 دانگ مشــاع از   شــش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
20000مترمربع پالک شماره  189  فرعی از   122    اصلی واقع  در   بزمکه وراه کوه بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواســطه  ارائه قولنامه از مالکیت 
مریم ســعیدی ثبت در صفحه 494 دفتر 101 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
18- رای  شــماره  4601  مورخ 1398/04/11  خانم / آقای رسول محمدی جو آبادی   
فرزند  محمد به شــماره کالسه  0214   وبه شــماره شناســنامه 977  و به شماره ملی    
1142489566  صادره خمینی شهرنسبت  به  3 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه  
به مساحت 81مترمربع پالک شماره  776  فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 142ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
19- رای  شماره  4608  مورخ 1398/04/11  خانم / آقای محمد حسین هوازاده جو آبادی   
فرزند  جعفر  به شماره کالسه  0215  وبه شماره شناسنامه 1130590801 صادره اصفهان   
و به شماره ملی    1130590801 نسبت  به 1/5دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه  
به مساحت 81مترمربع پالک شماره  776  فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 141ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
20- رای  شماره  4610  مورخ 1398/04/11  خانم / آقای اعالهوازاده جو آبادی   فرزند  
جعفر  به شماره کالسه  0216   وبه شماره شناسنامه 1130864111 صادره اصفهان   و به 
شماره ملی    1130864111 نسبت  به 1/5دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه  به 
مساحت 81مترمربع پالک شماره  776  فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 141ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
21- رای  شماره  6795  مورخ 1398/05/24  خانم / آقای جواد اسماعیل زاده سود جانی   
فرزند  حسن علی  به شماره کالسه  0989  وبه شماره شناسنامه 1130664384 صادره   
و به شماره ملی    1130664384 نســبت  به 18 حبه از 72 حبه یکباب  خانه  به استثنای 
ثمنیه عرصه و اعیان  مساحت 156مترمربع پالک شــماره  1277  فرعی از   99    اصلی 
واقع  در   جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 
162 دفتر 42 حسنعلی اسماعیل زاده ارائه انحصار وراثت ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
22- رای  شــماره  6797  مورخ 1398/05/24  خانم / آقای ندا اسماعیل زاده سود جانی   
فرزند  حسن علی  به شماره کالسه  0986  وبه شماره شناسنامه 1130269957 صادره   و 
به شماره ملی    1130269957 نسبت  به 9 حبه از 72 حبه یکباب  خانه  به استثنای ثمنیه 
عرصه و اعیان  مساحت 156مترمربع پالک شــماره  1277  فرعی از   99    اصلی واقع  
در   جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل ثبت در صفحه 
162 دفتر 42 حسنعلی اسماعیل زاده ارائه انحصار وراثت ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
23- رای  شماره  6801  مورخ 1398/05/24  خانم / آقای ناهید اسماعیل زاده سود جانی   
فرزند  حسن علی  به شماره کالسه  0987 وبه شماره شناسنامه 1130205193 صادره   و 
به شماره ملی    1130205193 نسبت  به 9 حبه از 72 حبه یکباب  خانه  به استثنای ثمنیه 
عرصه و اعیان  مساحت 156مترمربع پالک شــماره  1277  فرعی از   99    اصلی واقع  
در   جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل ثبت در صفحه 
162 دفتر 42 حسنعلی اسماعیل زاده ارائه انحصار وراثت ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
24- رای  شماره  6803  مورخ 1398/05/24  خانم / آقای  ابوالفضل اسماعیل زاده سود 
جانی   فرزند  حسن علی  به شماره کالسه  0985   وبه شماره شناسنامه 1130731308 
صادره   و به شماره ملی    1130731308 نســبت  به 18 حبه از 72 حبه یکباب  خانه  به 
استثنای ثمنیه عرصه و اعیان  مساحت 156مترمربع پالک شماره  1277  فرعی از   99    
اصلی واقع  در   جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت 
در صفحه 162 دفتر 42 حسنعلی اسماعیل زاده ارائه انحصار وراثت ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
25- رای  شــماره  6805  مورخ 1398/05/24  خانم / آقای  بنیامین اسماعیل زاده سود 
جانی   فرزند  حسن علی  به شماره کالسه  0988   وبه شماره شناسنامه 1130928640 
صادره  و به شماره ملی    1130928640 نســبت  به 18 حبه از 72 حبه یکباب  خانه  به 
استثنای ثمنیه عرصه و اعیان  مساحت 156مترمربع پالک شماره  1277  فرعی از   99    
اصلی واقع  در   جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت 
در صفحه 162 دفتر 42 حسنعلی اسماعیل زاده ارائه انحصار وراثت ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
26- رای  شماره  6637  مورخ 1398/05/20  خانم / آقای زینب قورچانی خوزانی   فرزند  
حجت به شماره کالسه  0105     وبه شماره شناســنامه 1130485277  و به شماره ملی    
1130485277  صادره نسبت  به  2 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
239.70مترمربع پالک شماره  1337  فرعی از   82    اصلی واقع  در  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ســند 251ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
27- رای  شماره  6635  مورخ 1398/05/20  خانم / آقای مرتضی امینی خوزانی   فرزند  
مجید به شماره کالسه  0104     وبه شماره شناســنامه 1130382001  و به شماره ملی    
1130382001  صادره نسبت  به  1 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
239.70مترمربع پالک شــماره  1337  فرعی از   82    اصلی واقع  در سکه الزهر خوزان 
بخش 14 اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 252و251ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
28- رای  شماره  6633  مورخ 1398/05/20  خانم / آقای مهدی امینی  خوزانی   فرزند  
مجید به شماره کالســه  0103  وبه شماره شناســنامه 1131124790  و به شماره ملی    
1131124790  صادره نسبت  به  3 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
239.70مترمربع پالک شــماره  1337  فرعی از   82    اصلی واقع  در سکه الزهر خوزان 
بخش 14   اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 252ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
29- رای  شــماره  6679  مورخ 1398/05/20  خانم / آقای علی نجار پور فرزند  حسین 
به شماره کالسه  0374     وبه شماره شناســنامه 559  و به شماره ملی    1141013800  
صادره نسبت  به  3 دانگ مشاع از   شــش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 200مترمربع 
پالک شــماره  766و 767  فرعی از   158   اصلی واقع  در صدر آباد بخش 14   اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت شهرداری خمینی شهر ثبت در 
صفحه 301 دفتر 151 و صفحه 244 دفتر 151 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
30- رای  شــماره  6681  مــورخ 1398/05/20  خانم / آقای عفت عســگری  فرزند  
محمد علی به شماره کالســه  0375     وبه شماره شناســنامه 11581  و به شماره ملی    
1140491997  صادره نسبت  به  3 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
200مترمربع پالک شماره  766و 767  فرعی از   158   اصلی واقع  در صدر آباد بخش 14   
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت شهرداری خمینی شهر 
ثبت در صفحه 301 دفتر 151 و صفحه 244 دفتر 151 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

31- رای  شــماره  4269  مــورخ 1398/05/20  خانم / آقای سیدحســین نوربخش 
مرنوسفادرانی  فرزند  سید اسماعیل به شماره کالسه  0113     وبه شماره شناسنامه 404  
و به شماره ملی    1140930982  صادره نسبت  به  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
243مترمربع پالک شــماره  230  فرعی از   122   اصلی واقــع  در وراه کوه  بخش 14   
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ارائه انحصار وراثه از مالکیت سید اسماعیل 
نوربخش و ارائه سند 77691 مورخ 67/11/05 دفتر 73ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
32- رای  شــماره  6951  مــورخ 1398/05/27  خانم / آقای اعظــم قصری خوزانی 
فرزند  حسین به شماره کالســه  2021   وبه شماره شناســنامه 2502  و به شماره ملی    
1141193671  صادره نسبت  به  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 213.44مترمربع 
پالک شــماره  84  فرعی از   99   اصلی واقع  در جوی آباد بخش 14   اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل مع الواســطه از مالکیت علی جوانمرد ثبت در صفحه 103 دفتر 

61ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
33- رای  شــماره  6810  مــورخ 1398/05/24  خانم / آقای محســن خلیلی خوزانی  
فرزند  عباس به شماره کالســه  0989   وبه شماره شناســنامه 5999  و به شماره ملی    
1142288021  صادره خمینی شهر  نسبت  به  شــش   دانگ یکباب  ساختمان در حال 
ساخت   به مساحت 157.5مترمربع پالک شماره  683و 177  فرعی از   113   اصلی واقع  
در بوستان ســهم خوزان  بخش 14   اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 
33511 مورخ 90/02/21 دفتر 139ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
34- رای  شــماره  6381  مــورخ 1398/05/12  خانم / آقای مهــدی  وطن  خوزانی  
فرزند  احمد  به شــماره کالســه  0420   وبه شماره شناســنامه 9507  و به شماره ملی    
1142319849  صادره نســبت  به  شــش   دانگ یکباب  خانه دو طبقه   به مســاحت 
163.54مترمربع پالک شماره  420  فرعی از   112   اصلی واقع  در ماسه دانی اندان  بخش 
14   اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل صفحه 395 دفتر 705ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
35- رای  شماره  6379  مورخ 1398/05/12  خانم / آقای  عبدالرضا وطن  فرزند  احمد  
به شماره کالسه  0192  وبه شماره شناسنامه 19380  و به شماره ملی    1140193341  
صادره خمینی شهر نسبت  به  شش   دانگ یکباب  خانه دو طبقه   به مساحت 172مترمربع 
پالک شماره  491  فرعی از   111   اصلی واقع  در نخود جاری اندان  بخش 14   اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 8003 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
36- رای  شماره  6894  مورخ 1398/05/27  خانم / آقای  احمد مختاری ورنوسفادرانی  
فرزند  شکراله  به شماره کالسه  0357  وبه شماره شناســنامه 15246  و به شماره ملی    
1140151241  صادره نسبت  به  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 186.51مترمربع 
پالک شــماره  49  فرعی از   122   اصلی واقع  در بزمکه وراه کــوه  بخش 14   اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند /6311  مورخ 24/01/30 دفتر 35 مع الواسطه 
از نصرت علیرضایی ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده 

است.
37- رای  شــماره  3792  مورخ 1398/03/30  خانم / آقــای  ابوالفضل کریمی  فرزند  
رجبعلی   به شماره کالسه  0484   وبه شماره شناسنامه 1130025942  و به شماره ملی    
1130025942  صادره نسبت  به  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 224.18مترمربع 
پالک شماره  1038  فرعی از   85   اصلی واقع  در خوزان   بخش 14   اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 224 دفتر 527ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
38- رای  شماره  3568  مورخ 1398/03/26  خانم / آقای  زهرا ربیعی  فرزند  مرتضی  به 
شماره کالسه  0294   وبه شماره شناسنامه 43  و به شماره ملی    6219668261  صادره 
نسبت  به  شش   دانگ یکباب  خانه به مســاحت 112مترمربع پالک شماره  314 و 313  
فرعی از   159   اصلی واقع  در اراضی شمال شــهر بخش 14   اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت حبیب اهلل احمد زاده ثبت در سند 14820 و سند 

2688ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
39- رای  شماره  3796  مورخ 1398/03/30  خانم / آقای  علی برونی محمود صالحی   
فرزند  رحم علی  به شــماره کالســه  0036   وبه شــماره شناســنامه 583  و به شماره 
ملی    5759535064  صادره نسبت  به  شــش   دانگ یکباب  خانه دو طبقه به مساحت 
152مترمربع پالک شــماره  1060  فرعی از   99   اصلی واقــع  در جوی آباد  بخش 14   
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت سکینه بدیحی  سند 
104851مورخ 56/11/22 دفتر 2 و سند 32075 مورخ 84/01/30 دفتر 38ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
40- رای  شماره  6880  مورخ 1398/05/27  خانم / آقای  رسول براتیان    فرزند  غالمرضا   
به شماره کالسه  0908   وبه شماره شناسنامه 16870  و به شماره ملی    1140167758  
صادره نسبت  به  شش   دانگ یکباب  خانه 3 طبقه به مساحت 252مترمربع پالک شماره  
6126  فرعی از   158   اصلی واقع  در صدر آباد  بخش 14   اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شــامل  ثبت در صفحه 80 دفتر 418 مع الواسطه از مالکیت شهرداری خمینی شهر 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
41- رای  شماره  7167  مورخ 1398/06/03  خانم / آقای  توران وطن خواه ورنوسفادرانی 
فرزند  حسنعلی   به شماره کالسه  1365  وبه شماره شناســنامه 1730  و به شماره ملی    
1818175002  صادره نسبت  به  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 200مترمربع پالک 
شماره  562 و 561  فرعی از   158   اصلی واقع  در صدر آباد  بخش 14   اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 130 دفتر 152 مع الواسطه از مالکیت شهرداری 

خمینی شهر ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
42- رای  شــماره  6961  مورخ 1398/05/27  خانــم / آقای  پروانه اســدی    فرزند  
محمد علی    به شــماره کالسه  0466  وبه شــماره شناســنامه 2201  و به شماره ملی    
1140878621  صادره خمینی شــهر  نسبت  به  شــش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 
265مترمربع پالک شــماره  1762  فرعی از   88   اصلی واقــع  در قرطمان   بخش 14   
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل  سند 400ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
43- رای  شــماره  6156  مورخ 1398/05/08  خانم / آقای  فضــل اله حدادی خوزانی    
فرزند  قربانعلی    به شماره کالسه  3596     وبه شــماره شناسنامه 211  و به شماره ملی    
1141613515  صادره نسبت  به  شش   دانگ یکباب  کارگاه  به مساحت 600مترمربع 
پالک شماره  474  فرعی از   119   اصلی واقع  در ورنوسفادران   بخش 14   اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 23230 مورخ 53/12/08 دفتر 38 محمد آقا محمدی 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
44- رای  شــماره  7075  مورخ 1398/05/31  خانم / آقای  فاطمه بیگم امیر یوســفی 
ورنوســفادرانی  فرزند  غالمحسین   به شــماره کالسه  1165  وبه شــماره شناسنامه 
14739  و به شــماره ملی    1140146157  صادره نســبت  به  شــش   دانگ یکباب  
خانه به مســاحت 275مترمربع پالک شــماره  200  فرعــی از   122  اصلــی واقع  در 
بزمکه وراه کــوه    بخش 14   اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل  ثبت در 
 صفحه 111 دفتر 164ومالحظه نقشــه ملــک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
45- رای  شماره  7246مورخ 1398/06/05  خانم / آقای  رضوان صالحی خوزانی     فرزند  
محمودبه شماره کالسه  0979  وبه شماره شناسنامه 11300202215  و به شماره ملی    
1130020215  صادره نسبت  به  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 128.05مترمربع 
پالک شماره  799  فرعی از   111   اصلی واقع  در نخود جاری اندان  بخش 14   اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 169131 مورخ 11/11 85 دفتر 73ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
46- رای  شــماره  7343  مورخ 1398/06/06  خانم / آقای  مریم رمضانی     فرزند  قایا 
قلی     به شماره کالسه  1101     وبه شماره شناسنامه 34  و به شماره ملی    5759759353  
صادره نسبت  به  شش   دانگ یکباب  خانه به مســاحت 155.37مترمربع پالک شماره  
1275  فرعی از   99   اصلی واقع  در جوی آباد   بخش 14   اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شــامل  ســند 24971 مورخ 88/07/28 دفتر 139ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/31

م الف: 587337 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

 مفاد آراء
126 /6 آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
 مفــاد آراء هیات حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امــالک دهاقان که 
در اجراي ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجراي ماده 3 قانون 
در دو نوبت بــه فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشــار و محلي آگهي مي شــود 
تا شخص یا اشــخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شــهر از تاریخ انتشار 
 آگهي و در روســتاها از تاریخ الصاق آگهــي در محل تا دو ماه اعتراض خــود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخــذ نماید و معتــرض باید ظــرف یکماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبــت محل مبادرت بــه تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومــي محل نمایــد و گواهي تقدیــم دادخواســت را به ثبــت محل ارائــه نمایند. 
بدیهي اســت در اینصورت اقدامــات ثبت منوط بــه ارائه حکم قطعــي دادگاه خواهد 
بــود در صورتي کــه اعتــراض در مهلت قانونــي واصل نشــود یا معتــرض گواهي 
تقدیم دادخواســت بــه دادگاه محل ارائــه ننمایــد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند 
 مالکیــت خواهد نمــود. صدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضرر بــه دادگاه 

نخواهد بود.
1- راي شــماره 139860302019000253-1398/05/15-  خانــم شــوکت نوائی 
بروجنی فرزنــد باباخان ششــدانگ یک بــاب مغازه بــه مســاحت 47/71 متر مربع 
مجزی شــده از پالک شــماره 2108 فرعی از 121 اصلی که قبــاًل 988/1 فرعی بوده 
 اســت انتقال عادی به رســمی مع الواســطه از طرف نعمت اله زین العابدینی دهاقانی 

)مالک رسمی(.
2- راي شماره 139860302019000255-1398/05/15-  آقای محمد زین العابدینی 
دهاقانی فرزند نعمت اله ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 49/46 متر مربع مجزی 
شــده از پالک 2108 فرعی از 121 اصلی که قباًل 988/1 فرعی بوده است واقع در ابنیه 
دهاقان انتقال عادی به رســمی مع الواســطه از طرف نعمت اله زین العابدینی دهاقانی 

)مالک رسمی(.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/31

م الف:583802  زهرا یعقوبي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
تحدید حدود اختصاصی

6/127 شماره نامه:139885602033001475-1398/06/10 چون تمامی ششدانگ 
یکباب خانه و بوم کند و فضای جلو آن پالک شماره 5 فرعی از 215 اصلی واقع در مزرعه 
الدریجه جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای علیرضا 
توکلی طرقی فرزند حسین و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 1398/07/28  ساعت 9 صبح 
 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی تا 30 
 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:584683 عباســعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک نطنز
اخطاریه ماده 87

6/128 شماره پرونده: 139704002127000284/2 شماره بایگانی پرونده: 9800030 
شماره ابالغیه: 139805102142000202 بموجب پرونده اجرایی کالسه 9800030 له 
راضیه ذهبی نیا و علیه کمال افشاری ابوالکری )پدر زوج( نظر به اینکه آقای کمال افشاری 
ابوالکری بابت مهریه مندرج در سند ازدواج شــماره 2949 مورخ 1394/04/14 به خانم 
راضیه ذهبی نیا فرزند عطا و حقوق دولتی متعلقه به صندوق دولت بدهکار می باشــد لذا 
تمامت ششدانگ پالک ثبتی 489 فرعی از 337- اصلی متعلق به مدیون فوق بازداشت 
گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب به مدیون اخطار می شود، ضمنًا هرگونه 
نقل انتقالی نسبت به مورد بازداشت ممنوع اســت و ترتیب اثر داده نمی شود. لذا با استناد 
ماده 18- آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب سال 1387/06/11 مراتب یک نوبت 
جهت ابالغ به مدیون چاپ ومنتشــر می گردد. م الف:588332 زهرا یعقوبی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
مزایده

6/129 شــماره: 950679 اجرا - تاریخ:1398/05/28 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 950679 له آقای علی آلوئی علیه آقای محسن 
مهری به خواســته مطالبه مبلغ 220/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی که در روز مزایده محاسبه می گردد در 
نظر دارد 33/5 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ از پالک ثبتی 107/1030 واقع در خمینی 
شــهرـ  بلوار امیرکبیرـ  بعداز فرمانداریـ  کوچه 112 پالک36 که متعلق به خوانده می 
باشد را از طریق مزایده به میزان طلب به فروش رساند ملک مذکور بصورت یک ساختمان 
دو طبقه مسکونی و یک زیرزمین به مساحت عرصه حدود 336 مترمربع و اعیانی حدود 
424 مترمربع می باشد اسکلت ساختمان از نوع دیوار باربر و ستون وسط ، نمای خارجی و 
حیاط سنگ و دارای انشعابات آب ، برق و گاز می باشد که کارشناس رسمی دادگستری 
ارزش ششــدانگ ملک فوق را 4/250/000/000 ریال و ارزش 33/5 ســهم مشاع را 
1/880/000/000 ریال ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده درتاریخ شنبه 1398/06/30 
 ســاعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان خمینی شــهر 
برگزار می گردد. طالبین مــی توانند 5 روز قبــل از روز مزایده به نشــانی فوق مراجعه 
و مــورد مزایــده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کســی اســت کــه باالترین قیمت 
راپیشــنهاد نماید، خریدار می بایســتی ده درصد قیمــت پیشــنهادی را فی المجلس 
و مابقــی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حســاب ســپرده دادگســتری واریز نماید 
در غیر اینصــورت ده درصد اولیــه پس از کســر هزینه هــای مزایده بــه نفع دولت 
ضبط خواهد شــد. شــایان ذکر اســت اجرای احکام مدنی تکلیفــی در تحویل مال به 
خریدار نــدارد. تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایده می بایســت 10 درصــد بهای مال 
را طی فیش چهار نســخه ایی به حســاب ســپرده دادگستری خمینی شــهر به شماره 
2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دســت داشتن اصل فیش و اصل کارت 
ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت 
 در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید. 
 م الــف: 584608  دفتراجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان 

خمینی شهر
مزایده

6/130 شــماره: 960381 اجرا - تاریخ:1398/05/30 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه 960381 له خانم زهرا سیدنا علیه آقای سعید 
نظریان به خواسته دستور فروش در نظر دارد ملکی فاقد پالک ثبتی واقع در خمینی شهرـ  
درچهـ  خیابان شفقـ  خیابان نیروگاهـ  کوچه شماره3 )کوچه زاینده رود(ـ  کوچه مهرپرور 
ـ پالک شماره65 به کدپســتی 8431785395 را از طریق مزایده به فروش رساند ملک 
مذکور بصورت یک باب منزل مسکونی دو طبقه )همکف و اول( با قدمت ساخت باالی 
10 سال به مساحت عرصه 104 مترمربع و اعیانی حدود 286/5 مترمربع می باشد اسکلت 
 ساختمان از نوع دیوار با سقف طاق ضربی و دارای انشعابات آب ، برق و گاز می باشد که

 کارشناس رسمی دادگســتری ارزش ششــدانگ ملک فوق را 2/400/000/000 ریال 
ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده درتاریخ یکشــنبه 1398/06/31 ساعت 9 صبح در 
محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شــهر برگزار می گردد. طالبین 
می تواننــد 5 روز قبل از روز مزایده به نشــانی فوق مراجعه و مورد مزایــده را از نزدیک 
بازدید نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی 
ده درصد قیمت پیشــنهادی را فی المجلــس و مابقی را ظرف یک مــاه از تاریخ مزایده 
به حساب ســپرده دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر 
هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شــایان ذکر است اجرای احکام مدنی 
تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایده می بایست 
10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نســخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی 
 شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و
 اصل کارت ملی نیم ســاعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنــی مراجعه و 
درخواست شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده 
 تحویل اجرا نمایید. م الف: 584611 دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 

خمینی شهر
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»بی آر تی« جان یک نابینا را  در اصفهان گرفت

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

نگاه

 فیلترهایی که
 صدای مردم شده اند

شــبکه های اجتماعی ایــن روزها به داد 
مردم می رســند و به رســانه های مردم 
بی رسانه تبدیل شده اند. حتی وقتی فیلتر 
هســتند باز واقعیت های جامعه را بازتاب 
می دهند. هنوز حاشیه های مربوط به عقد 
دخترکی  کم سن و ســال در شبکه های 

اجتماعی پرمشتری است. 
ویدئــوی مربــوط بــه مراســم عقد در 
شهرســتان بهمئــی میلیون هــا بیننده 
داشت. بهمئی، شهرستانی 50 هزارنفری 
واقع در اســتان کهگیلویــه و بویراحمد 
با مرکزیت لیکک اســت که تــا پیش از 
این هرگز به این درجه از شــهرت در نزد 
افکار عمومی نرســیده بود. مــردم این 
ویدئو را در شبکه های مجازی دیدند که 
فیلتر هســتند. توئیتر و تلگرام! موج های 
اعتراضی معموال از توئیتر شروع می شود 
که فضای رســانه ای بیشتری دارد و اهل 
قدرت و سیاست هم در آنجا حضور دارند. 
آبشار خبر از آنجا ســرازیر می شود و اگر 
چیز دندان گیری داشــته باشد همه گیر 
می شود و در اینســتاگرام که عمومی تر 
و سرگرمی پســندتر اســت به اشتراک 
گذاشــته خواهد شــد؛ اتفاقی که برای 
این ویدئو افتــاد و همه در مورد آن حرف 
می زدند. شــبکه های اجتماعی فیلترند، 
زنده باد شبکه های اجتماعی! اعتراض ها 
که باال گرفت به ظهر نرســیده فرماندار 
و رییس دادگســتری و مقامات استانی و 
بعد کشــوری واکنش نشان دادند. چهره 
معصومانــه دختــرک در لبــاس محلی 
که انــگار در یک تئاتر بــازی می کرد در 
کنار پســر جوانی که داماد بود و خواندن 
خطبه عقد و حضــور خانواده هــا و ... با 
واکنش های تندی همراه شــد و هشتگ 
#کودک_همسری یک بار دیگر از دردی 

کهنه خبر داد. درد عروس شدن دخترانی 
که هنوز انتظار می رود با عروسک هایشان 
بازی کنند. آنها که دخترانی همســن و 
سال عروسک این ویدئو داشتند از تصور 
اینکه کودک شان در این سن ازدواج کند، 
ترسیدند، فعاالن اجتماعی فریاد زدند و 
موجی که شکل گرفت را دیگر نمی شد با 
دستور و بخشــنامه و فیلتر متوقف کرد. 
کار به جایی رسید که خبر دادند با حضور 
نماینده قوه قضاییه، خطبه عقد لغو شده و 
آبی بر آتش ریخته شد. بحث ها هنوز ادامه 
دارد که آیا انتشــار ویدئو کاری اخالقی 
بود؟آیا در موارد مشابه باید سکوت کرد؟ 

آیا ...
اما این پایان ماجرا نیســت. بــه تازگی 
آمارهای مختلفی منتشــر شد که نشان 
می دهــد تعــداد ایــن ازدواج هــا اصال 
انگشت شــمار نیســت. برخــی آمارها 
می گوید ســاالنه بالغ بر 40 هزار ازدواج 
دختران زیر 15 سال ثبت می شود. یعنی 
جمعیتی نزدیک به شهرســتان بهمئی! 
مردم از خودشــان می پرســند داستان 
هــزاران دختری که هر ســال در همین 
ســن و ســال به خانه بخــت! می روند و 
کســی ویدئوی شان را منتشــر نمی کند 
چه می شود؟ آنها که در روستاهای دور و 
بی نشان در این سن کودکی تن می دهند 
به ازدواج، سرنوشت شــان چه می شود؟ 
ازدواج در سنین پایین هواداران پرقدرتی 
دارد و کســانی البتــه موافــق این رویه 
هســتند در واکنش به اعتراضات گفتند 
اتفاقا آمار نشان می دهد که میزان طالق 
در میــان دخترانی که در ســن پایین تر 
ازدواج می کنند، کمتر اســت؛ اما آیا این 
را هــم در نظر می گیرند کــه دختری در 
آن سن و سال به حقوقش هم آشناست؟ 
اصال اگر اعتراضی داشــته باشد و طالق 
بخواهد کسی اجازه فریاد به او می دهد؟ 
آیا خانواده ای که به هر دلیلی در آن سن 
دخترکش را عروس کرده، با خواســته او 
برای طالق همراهی می کند؟ شبکه های 
اجتماعی این روزها به رســانه های مردم 
بی رســانه تبدیل شــده اند. حتی وقتی 
فیلتر هســتند باز واقعیت های جامعه را 
بازتــاب می دهند. مدام یــاد جمله ای از 
عبدالحســین روح االمینی، پدر محسن 
از قربانیان کهریزک مــی افتم که گفت: 
»هشت سال اســت من به دنبال یک کار 
حقوقی طاقت فرســا بودم و در آن به یک 
تجربه رســیدم که حتی کســانی که از 
 خدا و پیغمبر نمی ترســند از رســانه ها 

می ترسند«.

اتمامحجتدادستانبابانکها؛
 رمز دوم فعال نشود، جبران 

خسارت کالهبرداری با بانک 
است

دادستان کل کشور اظهار کرد: خسارت مربوط 
به پرونده های کالهبــرداری رایانه ای با رمز دوم 
ایستا باید پرداخت شود. محمدجعفر منتظری 
در بخشنامه ای خطاب به دادستان های عمومی 
و انقالب سراســر کشــور اعالم کرد: با توجه به 
ممنوعیت اســتفاده از رمزهای دوم ایســتا در 
تراکنش های غیر حضوری، مقتضی اســت در 
پرونده های کالهبرداری رایانه ای در صورت احراز 
انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور 
پرداخت خســارت بزه دیده صــادر و از طریق 

سامانه کاشف به بانک متخلف ابالغ شود.

 »بی آر تی« جان یک نابینا را 
در اصفهان گرفت

نبود مناسب سازی در ایســتگاه اتوبوس تندرو 
باعث شــد یک جوان نابینا به بدترین شــکل 
ممکن جان خود را از دست بدهد. این روشن دل 

اصفهانی روز چهارشــنبه هنگام پیاده شدن از 
اتوبوس بی آر تی ایستگاه فرایبورگ در حالی که 
نیمی از بدن در داخل اتوبوس و نیم دیگر بدن او 
خارج از اتوبوس باقی مانده بود با حرکت اتوبوس 
دچار حادثه شد و به خاطر شدت جراحات جان 
خود را از دست داد. حیدری، مدیر عامل انجمن 
روشــن بین اصفهان گفت: این اتفاق دردناک 
تنها به خاطر عدم مناســب سازی محیط برای 
معلولین رخ داده است و به دنبال برخورد شدید 
و متعدد با موانع موجود در مسیر اتوبوس هنگام 
حرکت، این روشن دل دچار صدمات شدید شده 
و در نهایت به بدترین شکل ممکن جان خود را 

از دست داده است.

 از دور افتادن 23 خودروی 
دور دور در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهــان اظهار 
داشــت: در پی تماس مردمی با ســامانه 110 
پلیس و اعــالم نارضایتی از برهــم زدن نظم و 
امنیت برخی خیابان های شــمال شهر اصفهان 
توســط عده ای جوان که بــا خودروهای خود 
در ســاعات پایانی شــب حرکاتی نمایشــی، 
مخاطره آمیز و دور دور می کنند، بررسی موضوع 
در دستور کار قرار گرفت. محمدرضا خدادوست 
افزود: یک تیم متشکل از ماموران پلیس امنیت 
عمومی و انتظامی شهرستان اصفهان وارد عمل 
شــدند و تعداد 23 خودروی متخلف را از دور 
انداختند و توقیف کردند. وی با تاکید بر اینکه 
برخورد بــا تخلفات حادثه ســاز و طرح ضربتی 
برخورد پلیس با آنان مســتمرا در دســتور کار 
پلیس اســت، بیان داشــت: این طرح ها با قوت 
و قدرت کماکان در دســتور کار اســت و اجرا 

می شود.

دستگیری عامل برداشت غیر 
مجاز از حساب در خمینی شهر

فرمانــده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر 
ازشناسایی و دســتگیری فردی که با به دست 
آوردن اطالعات کارت بانکی شــاکی، اقدام به 
برداشــت 15 میلیون ریال به صورت غیر مجاز 
از طریق عابر بانک کرده بود خبر داد. سرهنگ 
علی جعفری نژاد گفت: در پی شــکایت یکی از 
شهروندان مبنی بر اینکه مبلغ 15 میلیون ریال 
به صورت غیر مجاز از حساب بانکی وی سرقت 
شده، بررســی موضوع در دســتور کار پلیس 
فتای این فرماندهی قرار گرفــت. وی افزود: با 
بررســی های پلیسی انجام شــده مشخص شد 
متهم با به دســت آوردن اطالعــات و رمزهای 
عبور، مبلــغ 15 میلیون ریــال را طی چندین 
مرحله از حساب بانکی وی برداشت کرده است. 
ســرهنگ جعفری نژاد تصریح کــرد: با انجام 
تحقیقات، متهم مذکور شناســایی و حســب 
دســتور مقام قضایــی دســتگیر و در مواجهه 
با مدارک و مســتندات پلیــس صراحتا به بزه 

انتسابی اقرار کرد.

نظارت بهداشــتی و شــرعی بر ذبح دام و تهیه و 
توزیع فرآورده های خام دامــی در ایام محرم به 
ویژه تاسوعا و عاشورای حسینی در استان اصفهان 
تشدید می شــود. رییس اداره نظارت بر بهداشت 
عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان 
اصفهان اظهار داشت: 3۶ اکیپ ثابت و 35 اکیپ 
ســیار، نظارت بهداشتی دامپزشــکی ویژه ایام 
تاســوعا و عاشــورا با حضور 3۸ دامپزشک، ۷2 
بازرس بهداشتی گوشــت و 23 ناظر ذبح شرعی 
در راستای ارتقای سطح بهداشت عمومی و حفظ 
سالمت عزاداران، به رسم هر سال، ساماندهی شده 
است. وحیدرضا خامسی پور افزود: با وجود  اینکه 
توصیه می شود به منظور رعایت شرایط بهداشتی 
و اجتماعی، از کشتار دام در مکان های عمومی و 
جلوی دســته های عزادارای، خودداری و کشتار 
فقط در کشتارگاه های دام انجام شود؛ اما امسال 
اکیپ های ســیار دامپزشــکی اصفهان با حضور 
در مکان های مختلف مانند حســینیه ها، تکایا و 
مســاجد وظیفه نظارت بهداشتی بر ذبح دام های 

نذری را با هدف پیشــگیری از بروز بیماری های 
خطرناک بین انســان و دام همچون بیماری تب 
خونریزی دهنده کریمه کنگو،  بــر عهده دارند. 
رییــس اداره نظارت بر بهداشــت عمومی و مواد 
غذایی اداره کل دامپزشــکی اصفهان تاکید کرد: 
شهروندان باید دام خود را از میادین و مکان های 
مجاز عرضه دام زنده تحت نظارت دامپزشــکی 

تهیه کنند.

رییسادارهنظارتبربهداشتعمومیوموادغذاییادارهکلدامپزشکیاستانخبرداد:

تشدید نظارت بهداشتی بر ذبح دام در روزهای تاسوعا و عاشورا
مدیرکل دادگستری استان اصفهان، برطرف شدن 
تنش ها و مشــکالت بخــش آب را در گــرو اعمال 
مدیریت واحد در سطح ملی عنوان کرد. محمدرضا 
حبیبی بیان کرد: الزم اســت در فرآیند پیگیری و 
رفع چالش ها به ویژه در بخــش آب از جدل پرهیز 
شود تا به نتیجه مطلوب برسیم. وی، به پیگیری های 
مجدانه مسئوالن استانی از جمله برگزاری نشست ها 
و دیدارهای مســتمر برای برطرف کردن مشــکل 
آب اصفهان اشــاره کرد و افزود: بحــث آب را نباید 
رها کرد تا مدیران اســتان ها برای آن چاره اندیشی 
و تصمیم گیــری کنند، زیرا مدیریــت این موضوع 
حساس نیازمند اراده ملی است. مدیرکل دادگستری 
اســتان اصفهان تصریح کرد: ارائه خدمت صادقانه 
کمترین پاداش برای مردم اســت؛ اما شرایط نباید 
خللی در اتحاد و آرامش مردم اســتان های همجوار 
ایجاد کند. وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از مباحث 
ســلیقه ای و سیاسی گفت: اســتقالل دستگاه قضا 
منافاتی با هم افزایــی، ارتباط و مــراوده با مردم و 
مدیران سایر نهادها ندارد و به کار گماردن مسئوالن 

در موقعیت های مختلف، فضای خدمت بیشــتری 
برای مردم فراهم می کند. حبیبی، با اشاره به ضرورت 
انتقال دستاوردهای انقالب به نسل جدید، توسعه 
دادگستری ها، مراکز قضایی و تعداد قضات در غرب 
استان اصفهان پس از انقالب اسالمی را یادآور شد 
و افزود: این موضوع را باید از برکات نظام اســالمی 
دانست که برای دسترسی آســان به عدالت ایجاد 

شده است. 

مدیرکلدادگستریاستان:

مدیریت واحد کلید رفع تنش های آبی است

دادگستری بهداشت

مطالبات پرداخت نشــده ســازمان ها و نهادهای 
درمانگر از سازمان تامین اجتماعی وارد فاز بحرانی 
شده است. بر اســاس آماری که سال گذشته وزیر 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی رســانه ای کرد، جامعه 
پزشکی نزدیک به ۷ هزار میلیارد از تامین اجتماعی 
طلبکار اســت. این بدهی های انباشته موجب شد 
تا پزشــکان و کلینیک های خصوصــی از پذیرش 
دفترچه های تامین اجتماعی ســرباز بزنند و حاال 
علوم پزشکی نیز تهدید کرده که در صورت پرداخت 
نشدن مطالباتش هزینه درمان را به صورت کامل 
مطالبه خواهد کرد. این تهدید بی سابقه در حالی 
است که بنا به گفته علوم پزشکی، بخش زیادی از 
مطالبات از تامین اجتماعی حتی از سال گذشته نیز 
پرداخت نشده اســت. تیر ماه امسال معاون توسعه 
وزیر بهداشت، اعالم کرد تامین اجتماعی عالوه بر 
مطالبات ســال 13۹۷، تاکنون مطالبات مربوط به 
بهمن و اسفند ســال 13۹۶ را نیز پرداخت نکرده 
اســت. در ماه های اخیر بارها وعده هایی مبنی بر 
شروع پرداخت بدهی این ســازمان اعالم شده؛اما 

همچنان این انباشت بدهی ها ادامه دارد.
کارتقرمزعلومپزشــکیبــهتامین

اجتماعی
جســت و جو در میان خبرها نشــان می دهد که 
انباشت مطالبات علوم پزشکی از تامین اجتماعی 
تنها مختص اصفهان نیســت و تقریبــا در تمامی 
استان های کشور فریاد رؤسای دانشگاه های علوم 
پزشــکی از پرداخت نشــدن طلب ها باالست. در 
اصفهان اما به نظر می رسد کار از گالیه و نامه نگاری 
گذشــته و علوم پزشکی رســما تهدید کرده که از 
ابتدای مهر در مراکز درمانی وابسته به این دانشگاه 
دفترچه های بیمه تامین اجتماعی پذیرفته نخواهد 
شــد. این برنامه در صورت عــدم پرداخت بدهی 
از سوی ســازمان تامین اجتماعی اجرایی خواهد 
شد. رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفته 
است، انباشت طلب های دانشگاه از سازمان تامین 
اجتماعی در وضع فوق بحرانــی قرار گرفته و برای 
تهیه دارو، تجهیزات پزشــکی، غذای بیمارستان 
و ســایر هزینه های جاری بیمارســتان ها و مراکز 
درمانی با مشکل مواجه شده است. طاهره چنگیز با 
اشاره به وضع مالی این دانشگاه گفت: از نظر مالی، 
تا جایی پیــش رفته ایم که بــرای پرداخت حقوق 

و دســتمزد، تامین تجهیزات پزشــکی و ملزومات 
مصرفی و داروهای مورد نیــاز، در دو نوبت مجبور 
به دریافت تسهیالت از بانک شده ایم که اگر تامین 
اجتماعی دیون خود را بــه موقع پرداخت می کرد، 
نیازی به دریافت این وام ها نداشــتیم. وی مجموع 
طلب های دانشگاه از بیمه ها را 5۶3 میلیارد تومان 
اعالم کرد و گفــت: بیش از 421 میلیــارد تومان 
این مبلغ، بدهی ســازمان تامین اجتماعی و عمده 
این مطالبات مربوط به معوقه های ســال گذشــته 
است. رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آخرین 
پرداختی تامین اجتماعی را شهریور سال گذشته 
اعالم کرد و گفت: این در حالی اســت که بر اساس 
مقررات باید در هنگام تحویل اسناد به سازمان بیمه 
گر، ۶0 درصد به صورت علی الحساب پرداخته و بقیه 
حداکثر در مدت سه ماه تسویه شود. چنگیز با بیان 
اینکه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تالش است 
که گرفتاری های ناشی از ایفا نشدن تعهدات سازمان 
تامین اجتماعی به مردم تسری پیدا نکند، افزود: در 

صورت ادامه این روال از هفته پایانی شهریور امکان 
اینکه بتوانیم نقدینگــی الزم را از محل های دیگر 
تامین کرده و به بیمه شــدگان ارائه خدمت کنیم 

بسیار ضعیف است.
فازبحراندرتامیناجتماعی

در حالی که سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از 
بزرگ ترین سازمان های کشور به بحران هایی مانند 
نوع مدیریت، زیان انباشــته، سونامی بازنشستگان 
و افزایش تعداد دریافت کننــدگان بیمه بیکاری و 
برداشــت های مکرر دولت از صندوق این سازمان 
و عدم پرداخت طلب ها از سوی دولت مواجه است، 
تقریبا بخــش بزرگی از درآمدهــای خود را صرف 
پرداخت به بازنشســتگانی می کند کــه هر روز بر 
تعداد آنها افــزوده می شــود. دارو و درمان مربوط 
جامعه بازنشستگان این سازمان است که به صورت 
مستقیم با بدهی تامین اجتماعی به بیمارستان ها 
و بخش درمانی کشــور ارتباط دارد و هر نوع تنش 
در این زمینه می تواند کشــور را دچار بحران کند. 

از ســوی دگر به دلیل شــرایط اقتصادی، تامین 
اجتماعی یکی از بزرگ ترین طلبکاران از کارفرمایان 
و تولید کنندگان است. بر اساس اعالم این سازمان، 
کارفرمایــان بیــش از 1۸ هزار میلیــارد بدهی به 
این ســازمان دارند که به دلیل شــرایط اقتصادی 
و ورشکســتگی صنایع بزرگ، تامیــن اجتماعی 
ناچار اســت بــرای دریافت آن تا بهبــود وضعیت 
این بنگاه ها صبر کند. از ســوی دیگر واگذاری ها و 
فروش بخش های زیر مجموعه تامین اجتماعی هم 
طی ســال های اخیر موفقیت آمیز نبوده و با وجود 
کوچک سازی این سازمان، هنوز درآمدزایی در آن 

با مشکل مواجه  است.
مجمــوع اتفاقــات روی داده در ایــن ســازمان و 
پروسه های درمانی کشــور موجب شده تا دفترچه 
تامین اجتماعی بیمه شدگان دیگر اعتبار سابق را 
نداشته باشد همین مسئله درمان و هزینه های آن 
را به یک چالش جدی بــرای بخش های کم درآمد 

کشور تبدیل کرده است.

بحران بیمه

علومپزشکیاصفهانرسماتهدیدکردهکهدرصورتعدمپرداختبدهیتوسطتامیناجتماعی،از
ابتدایمهردرمراکزدرمانیوابستهبهایندانشگاهدفترچههایبیمهتامیناجتماعیپذیرفتهنخواهدشد

دبیرستادزکاتاستان:
۱۷۰ میلیارد ریال زکات در استان اصفهان جمع آوری شد

دبیر ستاد زکات اســتان اصفهان گفت: مردم این استان امســال 1۷0 میلیارد ریال زکات واجب و مستحبی 
پرداخت کردند. رنجبر افزود: بر اســاس پیش بینی های صورت گرفته، جمع آوری زکات در اســتان اصفهان 
تا پایان سال به 310 میلیارد ریال خواهد رســید. وی بیان کرد: سال گذشته در این استان 2۹0 میلیارد ریال 
زکات جمع آوری شده که 40 درصد آن برای طرح های عمرانی مانند مسجدسازی، ساخت یا بهسازی خانه های 
نیازمندان، ساخت نمازخانه مدرسه ها و خانه عالم اختصاص یافته و سایر مبلغ به مصرف نیازمندان رسیده است. 
دبیر ستاد زکات استان اصفهان اضافه کرد: اجرای پروژه های عمرانی از محل اعتبارات زکات بر اساس تقاضا و 
نیاز مناطق روستایی و مردم مناطق پرداخت کننده زکات است که بیشتر پروژه در سال گذشته در حوزه مسجد 

سازی بوده که البته احداث نمازخانه مدارس نیز در اولویت است.

مدیرکلانتقالخوناستانمطرحکرد:
اجرای طرح نذر خون در ایام محرم

 مدیر کل انتقال خون استان اصفهان گفت: برای کنترل اشتیاق مردم نوعدوست استان و جلوگیری از هدر 
رفت خون اهدایی در ماه محرم به ویژه تاسوعا و عاشــورای حسینی، مردم می توانند در پایگاه الکترونیکی 
استان به نشانی https://esfahan.ibto.ir ثبت نام یا با مراجعه حضوری به مراکز انتقال خون، تاریخ 
و ساعت اهدای خون خود را مشخص کنند. مجید زینلی، شعار نذر اهدای خون را تصمیم آگاهانه، اهدای 
خون مسئوالنه بیان کرد و گفت: اهدای خون باید در همه روزهای سال مستمر باشد تا خون به موقع جان 
بیماران را نجات دهد و هدر نرود. وی افزود: با توجه به فتاوی مراجع تقلید، افرادی که نذر خون در تاسوعا 
و عاشورای حسینی دارند با توجه به نیاز و جلوگیری از هدر روی مازاد خون، حتی اگر بعد از این روزها هم 

برای اهدا مراجعه کنند از نظر شرعی نذر آنها صحیح است.

کارشناس مســئول پیش بینی هوای اداره کل هواشناسی استان اصفهان 
گفت: آسمان شهر اصفهان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار صبحگاهی و 
گاهی وزش باد نسبتا شدید خواهد بود و احتماال اواسط هفته جاری کاهش 

دما را برای اکثر مناطق استان خواهیم داشت. 
رضا کریمیان با بیان اینکه بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر جوی پایدار 
روی اســتان طی چند روز آینده اســت، اظهار کرد: بر این اساس در اکثر 

مناطق استان، آسمان صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد نسبتا شدید 
پیش بینی می شود. 

وی با اشــاره به اینکه دمای هوا در اکثر مناطق اســتان تغییر محسوسی 
نخواهد داشــت، اعالم کرد: دمای هوای شــهر در گرم ترین ساعات به 3۶ 
درجه سانتی گراد و در سردترین ســاعات به 1۷ درجه سانتی گراد خواهد 

رسید.

سی
شنا

هوا

دما کاهش می یابد

کارشناسمسئولپیشبینی
هوایادارهکلهواشناسیاستان:

سمانهسعادت
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عذرخواهیداورترکیهای
از»راموس«

تیم ملی فوتبال اســپانیا پنجشــنبه شب در 
مرحلــه مقدماتی یورو 
۲۰۲۰ توانســت ۲ 
بر یــک رومانی را 
شکست دهد. گل 
الروخا  نخســت 
را ســرخیو راموس 
از روی نقطــه پنالتی 
به ثمر رســاند. مدافع اســپانیایی، شادی گل 
خاصی داشــت و نشــان داد که عینک روی 
چشمانش است. به همین خاطر دنیز آیتکین، 
داور سرشناس ترکیه ای او را جریمه کرد. مدافع 
اسپانیایی در این رابطه گفت: پس از پایان نیمه 
نخست به آیتکین توضیح دادم که شادی پس از 
گلم برای برادرزاده ام بود. خواستم او را تشویق 
کنم و به همین خاطر گلم را به او تقدیم کردم 
اما داور آن حرکت را ایــن چنین ندید و من را 
جریمه کرد. پس از توضیحات راموس، داور از 
کار خود پیشمان شــد و از بازیکن اسپانیایی 

عذرخواهی کرد.

خبرخوببهلیورپول
درمورد»آلیسون«

فصل برای آلیســون بکر، به بدترین شــکل 
ممکن آغاز شــد و وی 
در همــان اولیــن 
دیدار فصل جدید 
لیگ برتــر مقابل 
نوریــچ، دچــار 
آسیب دیدگی شد 
ز یــک ماه  تا بیش ا
قادر به همراهی مرســی سایدی ها نباشد. اما 
این دروازه بان باکیفیت برزیلی روز پنجشنبه 
تصاویــری از خود منتشــر کرده که نشــان 
می دهد وی تمرینات ســبک برای بازگشت 
به میادین را آغاز کــرده و احتماال به زودی 
شرایط حضور دوباره در ترکیب لیورپول را به 
دست خواهد آورد. البته آلیسون بکر قادر به 
حضور در بازی های پیش روی تیم ملی برزیل 
نخواهد بود و ادرسون در ترکیب سلسائو قرار 
خواهد گرفت؛ اما بــه احتمال زیاد وی بعد از 
تعطیلی بازی های ملی قادر به بازگشــت به 

ترکیب لیورپول خواهد بود.

واکنشستارهناپولی
بهمالقاتبا»رونالدو«

ناپولی در دیداری تماشــایی در ابتدای هفته 
در مقابــل یوونتــوس 
در توریــن بــا گل 
به خــودی دقایق 
پایانــی کالیــدو 
مغلوب  کولیبالی 
شد؛ اما در این دیدار 
هیروینــگ لوزانــو، 
ســتاره تازه وارد ناپولی که در تابستان امسال 
از آیندهوون راهی ناپولی شده برای اولین بار 
در ترکیب این تیم به میدان رفته و کریستیانو 
رونالدو در پایان بازی به وی خوش آمد گفت 
که این اتفاق باعث خوشحالی ستاره مکزیکی 
شده است. هیروینگ لوزانو گفت: »کریستیانو 
رونالدو ورود من به ایتالیا را خوش آمد گفت. 
این اتفاق خیلی خوبی بود زیرا او یک بازیکن 
دیدنی و جذاب در فوتبال جهان اســت و این 
اتفاق شــیرینی برای من خواهد بود. واقعا از 
حضور در این بازی لذت بردم زیرا ناپولی خیلی 

خوب بازی کرد«.

بازگشت»مارادونا«
بهجهانفوتبال

دیگو آرماندو مارادونا، اسطوره آرژانتینی که 
مدتی قبــل و به دلیل 
سالمتی  مشکالت 
خود باشگاه دسته 
دومــی مکزیکی 
را  دورادوس 
تــرک کــرده بود، 
دوبــاره بــه عرصه 
فوتبال بازگشــت و هدایت باشگاه آرژانتینی 
خیمناسیا الپالتا را بر عهده گرفت. خیمناسیا 
الپالتا ،کــه در فصــل جدید ســوپرلیگای 
آرژانتین از پنج بازی تنها یک امتیاز کســب 
کرده و در انتهای جدول قــرار دارد، امیدوار 
اســت با حضور مارادونا متحول شده و از این 
وضعیت نجات یابد. مارادونا در سال های اخیر 
تجارب چندان موفقــی در عرصه مربیگری 
نداشته و باید دید آیا قادر به نجات خیمناسیا 
الپالتــا خواهد بــود یا خیر. صفحه رســمی 
سوپرلیگ آرژانتین بازگشت مارادونا به عرصه 

مربیگری را تبریک گفته است.

سهراب مرادی؛ در راه بازگشت به میادین

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

باشــگاه االســماعیلی مصر رســما اعالم کرد که بعد از یک ماه 
کشــمکش با ســفارت مصر باالخره ویزای همام طارق، بازیکن 
جدید عراقی خود را گرفتند و او بعــد از اردوی تیم ملی عراق به 
مصر می آید. طارق بعد از جدایی از اســتقالل تهران ماه گذشته 
با االســماعیلی مصر قرارداد امضا کرده بود ولی در طول یک ماه 

گذشته مشکل ورود به کشور مصر را داشت.

پایانجنجالعدمصدورویزایهافبکسابقاستقالل

هافبک ملی پوش عراقی پرسپولیس از هفته سوم رقابت های لیگ برتر 17
به ترکیب اصلی این تیم باز خواهد گشت. بشار رسن پس از رهایی از 
بند مصدومیت طوالنی مدت خود از ناحیه شانه توانست در بازی هفته 
دوم پرسپولیس مقابل تراکتور، حضور یک نیمه ای در زمین مسابقه 
داشته باشد. رسن در همان ۴۵ دقیقه توانست عملکرد خوبی داشته 

باشد تا هواداران پرسپولیس را امیدوار به بازگشت کند.

»بشاررسن«بهترکیباصلیپرسپولیسبرمیگردد
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5تشبیهسفراستراماچونی
بهافسانهادیسه!

ســایت »liberoquotidiano« ایتالیــا 
گزارشی را از اتفاقات هفته اخیر رخ داده درباره 
اســتراماچونی، ســرمربی ایتالیایی استقالل 
نوشته است. این ســایت تیتر خود را با استناد 
به ادیســه یکی از دو کتاب کهن اشعار حماسی 
یونان اثر هومر اختصاص داده اســت. ادیســه، 
سرگذشت بازگشت یکی از ســران جنگ تروآ 
)ادیســیوس یا آلیس( فرمانروای ایتاکاســت. 
در این ســفر که بیش از بیست ســال به درازا 
می انجامد، ماجراهای مختلــف و بزرگی برای 
وی و همراهانش پیش آمده اســت. این سایت 
ایتالیایی تیتر خود را این طور زده است: آندره 
استراماچونی، ادیسه ای در ایران. در داخل متن 
این گزارش به سفر ناکام سرمربی استقالل برای 
بازگشت به ایتالیا پرداخته و مشکالت ویزایش را 
مطرح کرده است. استراماچونی از هفته گذشته 
به دنبال خروج از ایران و رفتن به ایتالیا بود که 
به خاطر تمام شــدن زمان ویزایش نتوانســت 

تهران را ترک کند.

ضربالمثلبیربط»آذری«!
امیرحسین فتحی، ســعید آذری را متهم کرده 
که برای مدیرعاملی اســتقالل خیز برداشــته 
است. آذری هم جواب داده: »پنبه دزد دست به 
ریش اش می کشد، یعنی کسی که شرایط سختی 
دارد به همه شک می کند.« اینکه کدام یک از ۲ 
طرف حق دارند و عاقبت کار اســتقالل به کجا 
می کشد به خودشــان مربوط است. فقط وظیفه 
خودمان دانســتیم توضیح بدهیم ضرب المثل 
استفاده شده از ســوی آذری کامال بی ربط است 
و ارتباطی به بدبینی آدم گرفتار ندارد. دست به 
ریش کشیدن پنبه دزد، کنایه از آدم خطاکاری 
دارد که خودش را لو می دهد. ریشه ضرب المثل 
هم این است که پنبه های یک بازرگان به سرقت 
رفته بــود. قاضی متهمان را ردیــف کرد و چون 
نمی دانست کار کدام شــان است، به دروغ گفت: 
»دزد بدبخت حتی وقت نکرده پنبه را از ســر و 
صورتش پــاک کند.« خوب اســت وقتی معنی 

چیزی را نمی دانیم، از آن استفاده نکنیم.

در حاشیه

دعوتبانواناصفهانی
بهتیمملیبسکتبالباویلچر

دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال 
با ویلچر بانــوان ایران از روز گذشــته در محل 
فدراسیون آغاز شد. بر اساس لیست ملی پوشان 
دعوت شــده بــه اردو، فاطمه مرادی و شــیدا 
شاه ســنایی از اصفهان در این اردوی آمادگی 
حضور دارند و تا 17 شــهریور تمرینات خود را 
انجام می دهند. این اردو زیــر نظر آزاده معینی 
ســرمربی، مونــا بهبهانــی و آزاده همایون پور 
مربیان تیــم ملی برگــزار می شــود و مهری 
یوســف زاده مدیر فنی تیم، شــراره شجاعی به 
عنوان مربی بدنساز و معصومه مهرورز به عنوان 

سرپرست در این اردو حضور دارند.

سهرابمرادی
درراهبازگشتبهمیادین

قهرمان وزنه بــرداری المپیک ۲۰1۶ ریو ظرف 
یکی دو روز آینده به ایران بازخواهد گشــت تا 
ادامه فیزیوتراپی اش را در تهران پیگیری کند. 
سهراب مرادی که برای جراحی و درمان کتفش 
به آلمان سفر کرده بود ظرف یکی دو روز آینده 
به کشور بازخواهد گشــت. دکتر داوود باقری، 
رییس کمیته پزشــکی فدراسیون وزنه برداری 
خبر داد: »منتظریم فدراســیون پزشکی بلیت 
برگشــت ســهراب را تهیه کند تا او به کشــور 
بازگردد. مــرادی باید فیزیوتراپــی اش را ادامه 
دهد. در خصوص آغاز تمرینــات وزنه برداری 
نیز باید با دکتر امینی صحبــت کنیم که دوره 
درمانی را زیر نظر داشــتند.« این دومین سفر 
ســهراب مرادی به هانوفر بود، او در مرحله اول 
به دلیل آسیب دیدگی دیسک کمر راهی آلمان 
شد و بدون جراحی مرحله درمانی را طی کرد. 
بار دوم هم برای درمان کتف راهی آلمان شد که 
این بار با نظر دکتــر امینی، این عمل جراحی را 

پشت سر گذاشت.
 ســهراب مرادی به دلیل مصدومیت مسابقات 
جهانــی پاتایا را از دســت داده اســت و تالش 
پزشکان برای رســاندن او به مسابقات المپیک 

۲۰۲۰ توکیو ادامه دارد.

منهای فوتبال

پیشکســوت تیم استقالل درباره جلســه پیشکسوتان استقالل 
 با مســعود ســلطانی فر وزیــر ورزش و جوانان اظهار داشــت:

دستور جلســه، حمایت از پیشکســوتان و تعامل با باشگاه بود. 
پیشکســوتان درباره مســائل مختلف، صحبت کرده و بیشــتر 
آنها معضالت اســتقالل را مطــرح کردند. بهتــاش فریبا ادامه 
داد: من و پرویــز مظلومی با توجــه به اینکــه در بحث کمیته 
فنی بیشــتر به باشــگاه نزدیک بودیــم، مشــکالت را گفتیم. 

همــه اتفاقــات پیش بینی شــده در کمیتــه فنــی را مکتوب 
و به آنهــا اشــاره کردیم و قرار شــد بــا توجه به فشــاری که 
 روی مدیریت باشــگاه وجــود دارد، هر کســی می تواند کمک

 کند. فریبا در خصوص بحث های هواداران در رابطه با پرسپولیسی 
بودن وزیر ورزش و همچنیــن موضعی که در رابطــه با وزارت 
ورزش دارند، گفت:آقای سلطانی فر گفتند نه استقاللی است نه 
پرسپولیسی. به وزیر ورزش گفتم شاید، چون پسرش پرسپولیسی 

 است، این موضع را در رابطه با شخص او می گیرند. سلطانی فر در 
 پاســخ گفت که بــرادرم اســتقاللی اســت و این مســائل چه
  ربطــی دارد؟ وزیــر ورزش توضیــح داد که اینگونه نیســت و

  به هر دو باشــگاه به یک اندازه کمک می کنیم. ایشــان گفتند 
 که وقتی اســتقالل و پرســپولیس ســرحال باشــند و در آسیا

 نتیجه بگیرند، شور و شوق زیادی بین میلیون ها هوادار به وجود 
می آید. 

واکنش»سلطانیفر«بهاتهامپرسپولیسیبودنش

روز پنجشــنبه خبری روی خروجی رسانه ها قرار 
گرفت که خوشحالی جامعه بسکتبالیست اصفهانی 
را به دنبال داشــت. خبر تیمداری اصفهانی ها در 
لیگ برتر آقایان و بانوان کــه می تواند نوید بخش 
بازگشت اصفهان به روزهای خوش گذشته در این 

رشته پر طرفدار باشد.
روزگاری نه چنــدان دور اصفهان به عنوان یکی از 
قطب های بسکتبال در کشور مطرح بود؛ روزهایی 
که تیم بسکتبال ذوب آهن در ایران آقایی می کرد 
و بازیکنانــی همچون جــواد داوری، علی باهران، 
اوشین ســاهاکیان، جابر روزبهانی، آرن داودی و 
محمدرضا اکبــری پای ثابت اردوهــای تیم ملی 
بودند. حضور پررنگ و لعاب اصفهانی ها در تیم ملی 
یک دلیل عمده داشت و آن هم تیمداری ذوب آهن 
در رقابت های لیگ بود. زمانــی که به ترکیب تیم 
ملی در ســال های نه چندان دور بنگریم، در تمام 
رویدادهای بین المللی و  فرامــرزی، نمایندگانی 
از بسکتبال استان حضور داشتند، ملی پوشانی که 
محصول باشگاه ذوب آهن بودند؛ اما با گذشت زمان 
و به دلیل بروز مشکالت اقتصادی، باشگاه فرهنگی 
ورزشــی ذوب آهن تصمیم به عــدم ادامه حضور 
در لیگ برتر بســکتبال آقایــان گرفت؛ تصمیمی 
که صدمات جبــران ناپذیــری را بــرای جامعه 
بســکتبال اصفهان به دنبال داشت که عدم وجود 
بازیکن اصفهانی در ترکیب تیم ملی بسکتبال در 

رقابت های جــام جهانی 
۲۰۲۰ چیــن را می توان 
از مهم تریــن صدمات آن 
دانســت. فاصله گرفتن 
بســکتبال اصفهــان از 
جایگاه خوبش در گذشته 
و اصرار بزرگان این رشته 
موجب شد تا باشگاه ذوب 

آهن سال گذشته بعد از پنج سال اقدام به تیمداری 
در رقابت های لیگ برتر کند کــه البته این تیم با 
وجود نداشتن اردوهای آماده ســازی و بازیکنان 

خــوب توانســت نتیجه 
قابل قبولی در رقابت های 
لیگ بگیرد تــا اینکه  بار 
دیگــر با کاهــش بودجه 
این باشــگاه زمزمه های 
عــدم تیمــداری آن در 
رشته بسکتبال به گوش 
می رســید؛ زمزمه هایی 
که مــوج نگرانی را برای قطب بســکتبال کشــور 
در ســال های نه چندان دور ایجاد کــرده بود؛ اما 
اعضای هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن در جلسه 

اخیر این باشــگاه که بر ادامه تیمداری ذوبی ها که 
پرافتخارترین تیم رقابت های لیگ برتر بســکتبال 
کشور محسوب می شــود ،تاکید کردند تا در فصل 
جاری این رقابت ها نیز شــاهد حضور سبزپوشان 
اصفهانی دراین رشته باشــیم.  احمد جمشیدی، 
سخنگوی باشگاه ذوب آهن در این باره گفت: هیئت 
مدیره باشگاه مصوب کرد تیم بسکتبال آقایان ذوب 
آهن  با حضور یک مربی کاردان و کاربلد تشــکیل 
شود که در این زمینه مذاکراتی با یک مربی خوب 
و موفق کشور انجام  شــده که جزییات آن بعدا از 
طریق ســایت باشــگاه به اطالع عموم و هواداران 
عزیزذوب آهن خواهد رسید.حضور باشگاه نامی نو 
در رقابت های لیگ برتر بســکتبال بانوان نیز دیگر 
خبر مســرت بخش برای جامعه بسکتبال اصفهان 
بود که رییس هیئت بسکتبال اســتان از آن خبر 
داد تا بانوان بسکتبال اصفهانی که جایگاه خوبی در 
کشور در سال های نه چندان دور گذشته داشته اند 
همچنان به روند پیشرفت خود در این رشته ادامه 
دهند.جواد داوری از حضــور تیم های اصفهانی در 
لیگ های پایین تر مانند لیگ دســته اول خبر داد 
و گفت:هــدف ما عالوه بر حضــور پررنگ در لیگ 
برتر، کشف استعداد در سراسر استان به خصوص 
شهرستان هاســت.رییس هیئت بسکتبال استان 
اصفهان، ابراز امیدواری کرد که با این حضور پررنگ 
و با برنامه و تدابیری که از سوی این هیئت تدارک 
دیده شده است بار دیگر شــاهد حضور بازیکنان 

اصفهانی در ترکیب تیم ملی باشیم.

 تیمداری ذوب آهن و نامی نو در لیگ برتر
 بسکتبال  اصفهان در اندیشه بازگشت به روزهای اوج؛ 

  عکس روز

صف ستاره های ملی پوش در یک رستوران آشنا!
لژیونرهای فوتبال ایران که این روزها برای حضور در اردوی تیم ملی به تهران آمده اند، ظهر 
پنجشنبه مهمان خسرو حیدری در رستوران تازه تاســیس اش بودند. حیدری که پس از 
خداحافظی از فوتبال به عرصه رســتوران داری وارد شــده، روز پنجشنبه میزبان برخی از 

بازیکنان تیم ملی بود.

 حضور پررنگ و لعاب اصفهانی ها 
در تیم ملی یک دلیل عمده 

داشت و آن هم تیمداری ذوب 
آهن در رقابت های لیگ بود

خداحافظیگلزنخاطرهسازمسجدسلیمانبافوتبال
کیومرث چراغی، مدافع راســت ســابق تیم نفت مسجدســلیمان از دنیای فوتبال خداحافظی کرد و 
کفش هایش را آویخت. این بازیکن که در لیگ چهاردهم برابر پرســپولیس گلزنــی کرده بود و بازی او 
در ورزشگاه آزادی هنوز در خاطر فوتبال دوستان مانده، در این باره گفت: در چند سال اخیر چند عمل 
جراحی روی پایم انجام دادم و طبق نظر دکتر کیهانی این تصمیم ســخت را گرفتــم و فوتبال را کنار 
گذاشتم، از همه مربیانم در طول دوران فوتبالم تشــکر می کنم و امیدوارم که بتوانم در عرصه مربیگری 
جواب زحمات شان را بدهم و روسفیدشان کنم. وی درباره آینده فوتبالی اش نیز گفت: صحبت های خوبی 
با آقای محمد حسین پور، مدیرعامل تیم پرسپولیس نوین دزفول و همچنین آقای پوراسالم، مربی این 
تیم داشته ام تا کارم را از لیگ سه شروع کنم و امیدوارم که در کنار مجموعه خوب پرسپولیس نوین دزفول 

بتوانیم به لیگ دوکشور صعود کنیم.

مشکلاستقالل،بدوناسپانسرتااطالعثانوی
مسئوالن باشگاه استقالل که این روزها دغدغه زیادی بابت مشکالت مالی و بدهی های باشگاه دارند، از برخی 
اسپانسرهای اصلی خود به شدت گله مند هستند و اعتقاد دارند که در روزهای سخت، اسپانسرها نتوانسته اند 
به تعهدات خود عمل کنند. همچنین عدم شفافیت مالی از سوی اسپانسرها، باعث شده است مدیران باشگاه 
بگویند تا زمانی که شفافیت مالی از ســوی اسپانسرها به باشگاه ارائه نشــود، از هفته سوم لیگ برتر، بدون 

اسپانسر وارد بازی ها خواهند شد.
 اگر چه یکی از اسپانســرهای اصلی اســتقالل اطالعیه ای صادر و طبق اسنادی که داشــت مدارک مالی و 
پرداختی ها را ارائه کرد؛اما باشگاه استقالل اعتقاد دارد که باید شفافیت مالی در حضور آنها صورت بگیرد. به 
نظر می رسد که بحث اختالف استقالل با اسپانسرها بیخ پیدا کرده و باید دید در روزهای آینده مشکالت حل 

می شوند یا نه.

رییس هیئت کشتی استان اصفهان اظهار کرد: مسابقات خردســاالن و نونهاالن را برگزار کردیم و 
مسابقات کشتی آزاد ششم شهریور ماه وزن کشی و شروع شــد. مصطفی میرزایی ادامه داد: تقویم 
ورزشی فدراسیون را نداشتیم زیرا رییس فدراسیون مشــخص نبود و نعمتی، سرپرست فدراسیون 
گفت که هر زمان رییس فدراسیون اعالم شد باید برنامه هایش را اعالم و اجرا کند و سپس تقویم به 
هیئت ها داده شود که این کار صورت گرفت. رییس هیئت کشتی اســتان اصفهان افزود: مسابقات 
بزرگساالن اســتان را در دو رشــته آزاد و فرنگی در مهر ماه برگزار و پس از آن در آذر ماه مسابقات 
نوجوانان را پیش رو داریم. میرزایی اضافه کرد: سال گذشته تیم اصفهان توانست ۸۴ مدال کشوری و 
بین المللی کسب کند، زمانی می توانیم بگوییم کشتی ما خوب است که قهرمانی آسیا و جهان داشته 
باشیم و برای رسیدن به این جایگاه باید برنامه ریزی، استعدادیابی و حمایت الزم صورت بگیرد. وی 
ادامه داد: زمانی در المپیک سه سهمیه داشتیم؛ اما بنا به دالیلی به این رشته ورزشی اهمیت ندادند 
که باعث افت کشتی اصفهان شد. میرزایی تصریح کرد: امسال هیئت کشتی، هیئت نمونه استان از 
لحاظ بیشترین تعداد کشتی گیر بیمه شــده در کل ایران معرفی شد. وی اضافه کرد: کشتی، ریشه 
قوی در استان اصفهان دارد و ورزش ملی اســت، مردم از این رشته خوب استقبال می کنند. رییس 
هیئت کشتی اســتان اصفهان گفت: در رده های پایه تعداد ورزشکاران زیاد است و هرچه رده سنی 
آنها باالتر می رود، تعدادشان کم می شــود، دلیل این موضوع حمایت نشدن ورزشکاران قهرمان از 
لحاظ مالی و معنوی است. میرزایی ادامه داد: وقتی از یک ورزشکار حمایت های الزم صورت نگیرد 
به صورت خودجوش از این رشته خواهد رفت، باید سعی کنیم حمایت های الزم را به عمل بیاوریم 

تا ورزشکاران ماندگار شوند.

رییس هیئت کشتی استان اصفهان:

حمایتنباشد،ورزشکاریدرکشتیماندگارنیست

سمیه مصور

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2788 | September  27,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



 به اوضاع محرومان و آبرومندان رسیدگی کنید
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

برگزاری رزمایش ترکیبی 
 گردان پل گروه 40 

و لشکر 8 نجف
رزمایش ترکیبی با حضور گــردان پل گروه 
40 لشــکر زرهی 8 نجف، تیم آب بر دانشگاه 
امیرالمومنیــن)ع( در منطقه ســد خمیران 
برگزار شــد. به گزارش روابــط عمومی گروه 
مهندســی رزمی 40 صاحب الزمــان )عج( 
نیروی زمینی ســپاه، ایــن رزمایش ترکیبی 
که برای اولین بار درسطح قرارگاه منطقه ای 
سیدالشهدا)ع( برگزار شد، با هدف باال بردن 
توان و آمادگی رزمی و بــه منظور پل اندازی 
و ایجاد بســتر مناســب برای عبور تجهیزات 
نظامی از جمله یگان های زرهی و مهندســی 

برگزار شد. 
سید علی محمودی، مدیر روابط عمومی گروه 
40 گفت: از برجسته ترین مراحل این رزمایش 
اقدام سریع و به موقع گردان پل و عبور برای 
پل اندازی در حدود 20 دقیقه بود که امکان 
عبور تجهیزات ســنگین زرهی را فراهم کرد. 
اقدام تیم آب بر دانشــگاه امیرالمومنین علیه 
السالم و همچنین تفنگ داران دریایی و عبور 
تانک های لشکر 8 از روی آب نیز برای سرپل 
گیری از منطقه تحت کنترل دشمن از دیگر 
مراحل این رزمایش بــود که با موفقیت انجام 
شد. سرهنگ پاسدار کوروش بیگی، جانشین 
فرمانده گــروه 40 نیز درباره ایــن رزمایش 
گفت: در این رزمایش گردان پل و عبور گروه 
مهندســی رزمی 40 صاحب الزمــان )عج( 
نیروی زمینی سپاه با رهاســازی 10 صفحه 
پل پی ام پی امکان عبور تجهیزات ســنگین 
نظامی به منظور پشــتیبانی از رزمندگان را 

فراهم کرد.

برگزاری همایش شیرخوارگان 
حسینی در استان اصفهان

در نخســتین جمعــه مــاه محرم، مراســم 
شیرخوارگان حسینی به یاد کودک 6 ماهه امام 

حسین )ع( در روز عاشورا برگزار شد. مراسمی 
که چند سالی است در کشــورهای زیادی از 
ســوی مســلمانان در ایران، هند، پاکستان، 
بحرین، عراق، عربســتان، ترکیه و افغانستان 
 به صورت ملــی با اســتقبال مــردم روبه رو 

می شود.
 همایش جهانی شیرخوارگان حسینی همزمان 
با نقاط مختلف داخل و خارج کشور در پانزدهم 
شهریور از ســاعت 8 صبح به صورت ویژه در 
نقاط مختلف استان اصفهان برگزار شد. بر این 
اساس همایش جهانی شیرخوارگان حسینی 
امسال در هفدهمین ســال برگزاری همزمان 
در بیش از 6250 نقطه در ایران و 45 کشــور 
جهان برگزار شــد. در این مراسم کودکان به 
همراه مادران خود به یاد شیرخواره امام حسین 
)ع( حضور پیدا کردند تا یاد کوچک ترین شهید 
کربال را زنده نگه دارند. مادران فاطمی در این 
همایش کودکان خود را نذر یــاری قیام امام 

عصر )عج( کردند.

سرویس دهی ویژه اتوبوسرانی 
اصفهان به هیئت های مذهبی

شرکت اتوبوسرانی اصفهان در دهه نخست ماه 
محرم به صورت ویژه بــه هیئت های مذهبی 
شهر اصفهان خدمات ارائه می کند. مدیرعامل 
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: 
امسال دویست هیئت عزاداری امام حسین )ع( 
بیش از دو هزار و 500 ســرویس تقاضا کردند 
که پیش بینی می شود تا پایان دهه اول محرم 

به دو هزار و 700 سرویس برسد. 
قدرت افتخــاری افــزود: ســرویس دهی به 
هیئت های عزاداری شــهر در دهه نخســت 
ماه محرم با ۳0 دســتگاه اتوبوس آغاز و تا روز 
تاسوعا و عاشورای حســینی به ۳50 دستگاه 
اتوبوس افزایــش می یابد ودر ایــن دو روز به 
 صورت ویژه از صبح تا شب سرویس دهی انجام

 می شود. 
افتخاری با بیان اینکــه هر هیئت عزاداری می 
توانداز سه دستگاه اتوبوس استفاده کند، افزود: 
نرخ سرویس دهی دربستی هر دستگاه اتوبوس 
در شــهر اصفهان 250 هزار تومان است که با 
توجه به تخفیف ویژه شــورای اسالمی شهر و 
شهرداری اصفهان در ایام محرم برای مشارکت 
در برگزاری مجالس عزاداری اباعبدا... الحسین 
)ع( حدود یک سوم این مبلغ )۹0 هزار تومان( 

از هیئت ها دریافت می شود.

 توصیه آیت ا... مظاهری 
به خادم یاران رضوی:

 به اوضاع محرومان و 
آبرومندان رسیدگی کنید

ظهر پنجشنبه جمعی از مسئوالن و خادم یاران 
دفتــر نمایندگــی آســتان قدس رضــوی در 
اســتان اصفهان با رییس حوزه علمیه اصفهان 
دیدار کردنــد. در این دیدار، مدیــر نمایندگی 
آستان قدس رضوی در اســتان اصفهان به ارائه 
عملکــرد این دفتــر پرداخــت و مختصری در 
مورد برنامه های دفتر آســتان قدس رضوی در 
اصفهان با آیت ا... مظاهــری گفت وگو کرد. در 
ادامه آیت ا... حســین مظاهری با اشاره به کار 
مقدس خادم یاران آستان قدس رضوی خطاب 
به میهمانان خود، اظهار داشت: کار شما بسیار 
مقدس و خدمت به مردم از کارهای تشیع است.

آیت ا... مظاهری به مسئوالن و خادم یاران آستان 
قدس رضوی سفارش کرد تا می توانید در شرایط 
فعلی به اوضاع محرومان و آبرومندان رسیدگی 
کنید و بدانیــد خدمت به نیازمنــدان جامعه، 
رضایت خداوند، امام زمان )عج( و امام رضا )ع( 
را به دنبال دارد و امیدوارم خداوند متعال توفیق 
خدمت به امام رضا )ع( و خدمت به خلق خدا را 

به همه عنایت بفرماید.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
استان:

»بی تفاوتی« به قیمت جان امام 
تمام می شود

دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر استان 
اصفهان در جمع کارکنان منطقه پدافند هوایی 
شــهید نصر اصفهانی پیرامــون اهمیت امر به 
معروف و نهی از منکر اظهار داشــت: امام باقر 
)ع( فرمودند: »به واســطه احیای امر به معروف 
و نهی از منکر است که دیگر واجبات الهی احیا 

می شود«.
حجت االســالم احمد عبداللهی نــژاد در ادامه 
ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت مظلومانه 
امام حسین )ع( بر لزوم شــناخت فلسفه قیام 
خونین آن حضرت اشاره کرد و گفت: علت قیام 
اباعبدا...)ع( را می تــوان در وصیت نامه حضرت 
به برادرشــان محمد بن حنفیه یافت، ایشان در 
این وصیت نامه فرمودند: »من تنها برای اصالح 
امت جدم قیام کردم و می خواهم امر به معروف 
و نهی از منکر کنم«. عبداللهی نژاد افزود: حال 
این سوال مطرح می شود که کدام معروف ترک 
شــده و کدام منکِر احیا شده، اوضاع را به جایی 
می رساند که امام حاضر است برای مبارزه با آن 
از تمام هســتی خود بگذرد؟ پاسخ این سوال را 
در بخش دیگری از سخنان حضرت باید دنبال 
کرد، آنجــا که فرمــود: »باید فاتحه اســالم را 
خواند و با اسالم خداحافظی کرد آنگاه که والی 
مسلمانان کسی همچون یزید باشد«. وی اظهار 
داشت: در چنین شــرایطی سکوت و بی تفاوتی 
آثار جبران ناپذیری را برای جامعه اســالمی به 
همراه خواهد داشت و در چنین شرایطی است 
که امام )ع(، مبارزه بــا چنین حکومتی را حتی 
به قیمت شــهادت خود و یاران شــان و اسارت 
خانواده بزرگوارشــان جایز می دانــد و با تمام 

هستی خود به میدان می آیند.

واکنش مدیرکل میراث فرهنگی به نصب 
داربست در مسجد امام)ره(:

آسیبی به بنا وارد نشده است
اواســط هفته جاری بود که یک فیلم از مسجد 
امــام )ره( میــدان نقــش جهان منتشرشــد. 
فیلمبــردار این کلیــپ مدعی بــود کارگران 
میله های داربســت را به کاشــی های مســجد 
امام )ره( تکیه می دهنــد و به این بنای تاریخی 
آسیب می زنند. فریدون اللهیاری در رابطه با این 
ویدئو اظهار کرد: بنای مسجد برای برپایی نماز، 
عبادت و مراســم های مذهبی بنا شده و حیات 
یک بنای مذهبی به مراسم هایی است که در آن 

برگزار می شود. 
مدیرکل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهان 
با بیــان اینکه مســاجد تاریخــی ظرفیت های 
محدودی دارنــد و پاســخگوی نیازهای امروز 
نیستند، عنوان کرد: مراسم عزاداری ماه محرم 
سال هاســت در این مســجد برگزار می شود؛ 
برگزارکنندگان این مراسم نیز پیش از شروع به 
فعالیت، هماهنگی های الزم را با میراث فرهنگی 
انجام داده و همکاران ما نقطــه نظرات خود را 
براساس ضوابط ابالغ شده به آنها اعالم می کنند. 
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان اعالم 
کرد: خوشــبختانه آســیبی به بنا وارد نشــده 
 اســت، با این وجــود وضعیت ایــن بناها باید

 رعایت شود.

شهردار اصفهان از توقف پروژه احداث گذر آقا نورا... 
نجفی در راستای در نظر گرفتن منافع همه جانبه 
شهر، میراث تاریخی و فرهنگی و حقوق مربوط به 
رفت و آمد شهروندان در تصمیم گیری های صورت 
گرفته برای احداث این گذر خبر داد تا پایان موقتی 
باشد بر واکنش ها و حاشــیه های صورت گرفته به 
اجرای این پروژه که چند سالی است به پای ثابت 

رسانه ها و شبکه های اجتماعی تبدیل شده است.
ضلع شــرقی میدان نقــش جهان اصفهان، شــاه 
نشین مسجد شیخ لطف ا... است؛ مسجدی با آبی 
فام های کاشــی و کتیبه های خوش نقش ثلث به 
خط علیرضا عباسی، مسجدی با معماری بی نظیر 
که نمونه بی همتایی در معماری مساجد کل کشور 
به شمار می رود. هر رهگذری که از دل میدان نقش 
جهان عبور کند  نمی تواند نظرش را از تأللو آفتاب 
پرپیج وخم کاشی های گنبد این مسجد بگیرد؛ اما 
رهگذرانی که از گذر آقا نجفی می گذرند با چهره 

دیگری از این مسجد آشنا هستند. 
گذر آقا نجفی دقیقا در پشت این مسجد قرار دارد و 
عابران نه با منظری چشم نواز بلکه با ترکیبی دلهره 
آور مواجه هستند، خانه های تخریب شده، طاق های 
به جا مانده از خانه هایی که دیگر نیستند، زباله ها 
و بوی تعفن آنها، ماشین هایی که این سو و آن سو 
به گنبد دهن کجی می کنند، محله ای نیمه ویران 

و از ریخت افتاده.
 اولین نشــانه های احداث گذر آقا نجفی به ســال 

85 بر می گردد، جایی که 
این طرح در کمیســیون 
ماده 5 به نــام طرح خط 
بدنه مطرح شد و تا سال 
۹1- ۹2 شهرداری بدون 
داشــتن هرگونه مجوزی 
به جان این گــذر افتاد و 

خانه هــا را تملک و تخریب کرد؛ امــا در این زمان 
چندان صدایــی از تخریب های پشــت میدان به 
گوش نمی رسید تا اینکه عکس های هوایی گرفته 
شــده در ســال ۹4 خبر از تخریب اساسی در این 
مکان می داد و از همان زمــان واکنش ها به اجرای 

این طرح صورت می گیرد 
و حتی شــهردار وقت هم 
خبر از تعطیلی این پروژه 
می دهد؛ اما تداوم اجرای 
احداث ایــن گذر موجب 
می شــود تا عالقه مندان 
میراث فرهنگی بی تفاوت 
نسبت به این موضوع نمانند و خواهان تصمیم گیری 

درست درباره اجرا یا عدم اجرا این طرح شوند.
در همین راســتا شــهردار اصفهان از توقف موقت 
اجرای این پروژه خبــر داد. قــدرت ا... نوروزی با 
اشاره به بازدید دکتر فرزانه صادق مالواجرد، معاون 

شهرســازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به 
همراه معاونین و مدیران شــهری از گذر آقانورا... 
نجفی، اظهار کرد: در سال های گذشته، تصمیماتی 
 از ســوی مراجع مربوطــه در خصــوص این گذر 
گرفته شــده و اقداماتــی در این خصــوص انجام 

شده بود.
وی با تاکید بر اینکه به تازگی اعتراضاتی از ســوی 
عالقه مندان میراث فرهنگی نسبت به احداث این 
گذر مطرح شــده، افزود: این گروه نگران آثار سوء 
ادامه احداث این گذر بوده و نســبت به آن دغدغه 
داشــتند؛ بنابراین مقرر شد این پروژه فعال متوقف 
شده و به گونه ای تصمیم گیری شود که نه میراث 
فرهنگی تهدید شــود و نه آثار تاریخی این محل 
آسیب ببیند.وی ادامه داد: الزم است در خصوص 
این گذر به گونه ای تصمیم گیری و راهکار ارائه شود 
که دستاوردهای آن بتواند منافع همه جانبه شهر، 
میراث تاریخی و حقوق مربوط به آمد و شــد مردم 

را لحاظ کند.
اگرچــه به گفتــه شــهردار اصفهان، قرار اســت 
بررسی های الزم درباره احداث گذر به زودی صورت 
گرفته و نتایج آن اعالم شود ولی آن چه مسلم است 
این که نباید به راحتی میراثی که گذشتگان برای 
اصفهان به جا گذاشته اند به دلیل ایجاد گذری برای 
رفت و آمد از بین برود. این میراث هویت مردمانی 
است که نصف جهان را سال ها در جهان شهره عام 
کرده اند و ســخت نیازمند حفظ و نگهداری است 
چرا که قرار اســت این میراث برای آیندگان نیز به 

یادگار باقی بماند.

نصف جهان در انتظار یک  تصمیم سرنوشت ساز

بر اســاس اعالم اداره ارتباطات مردمی 1۳7 شهرداری اصفهان، 
شهروندان اصفهانی در هفته ای که گذشــت، شش هزار و 1۹5 
مرتبه با مرکز 1۳7 تمــاس برقرار کردند که از ایــن تعداد پنج 
هزار و ۹05 پیام جهت ارجاع و پیگیری به ثبت رسید. از مجموع 
تماس های واصل شده ســه هزار و 1۹5 مورد مربوط به معاونت 
خدمات شــهری، 277 تماس معاونت عمــران و 102 مورد نیز 

ترافیکی است؛ سایر پیام ها نیز به سازمان ها و شرکت های وابسته 
به شهرداری ارجاع شد. 

این گزارش حاکی اســت 84۳ مورد از تماس های شــهروندان 
مربوط به رفــع خطر حفــره، ترکیدگی و بازبــودن والو فضای 
سبز، گزارش ساخت و ســاز بدون مجوز به صورت فوری توسط 
کارشناسان این اداره به مسئوالن اجرایی مناطق، ارجاع و نتیجه 

عملکرد آنها از طریق تماس با شهروندان پیگیری شد که بازتاب 
آن رضایت مندی ۹1 درصدی تماس گیرندگان اداره 1۳7 بوده 
است. کارشناسان اداره ارتباطات مردمی 1۳7 شهرداری اصفهان 
در هفته گذشته دو هزار و 157 مورد مشاوره یا اطالعات مربوط به 
اماکن تفریحی، شماره تلفن مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان را 

به شهروندان ارائه کردند.

 در هفته گذشته صورت گرفت؛
ارائه بیش از ۲ هزار مشاوره ۱۳۷ به شهروندان

 شهردار اصفهان از توقف موقت پروژه احداث گذر آقا نورا... نجفی خبر داد؛

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان خبر داد:
بهره برداری از فاز نخست طرح تجمیع و یکپارچه سازی اطالعات

مدیر برنامه ریزی و بودجه شــهرداری اصفهان اظهار کرد: طرح تجمیع و یکپارچه ســازی اطالعات در 
سطح شهرداری اصفهان شامل ستاد، مناطق و سازمان های وابسته اجرا می شود. سعید فردانی ادامه داد: 
طرح تجمیع و یکپارچه سازی اطالعات شامل بخش های اصلی استانداردسازی، یکپارچه سازی و انتشار 
اطالعات در شهرداری اصفهان است که دو مورد نخســت در سامانه یکپارچه مدیریت اطالعات )سیما( 
و مورد سوم در سامانه رصد اطالعات )رصا( انجام می شود. مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان 
افزود: یکی از مشکالت گذشته شــهرداری اصفهان اطالعات متناقضی بود که تصمیم گیری ها را دچار 
مشکل می کرد؛ اما با استفاده از طرح تجمیع و یکپارچه سازی اطالعات انتظار می رود اطالعات کلیدی 
مورد نیاز مدیران در بستری یکپارچه جمع آوری و سپس انتشار پیدا کند. وی خاطر نشان کرد: فاز نخست 

طرح تجمیع و یکپارچه سازی اطالعات تا پایان شهریورماه به نتیجه می رسد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری خبر داد:
تعیین تکلیف شیوه نامه فعالیت تاکسی های اینترنتی تا اواخر مهرماه

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شهرداری اصفهان با اشــاره به فعالیت تاکسی های 
اینترنتی و نحوه نظارت بر آنها، تصریح کرد: بر اساس مواد ۹، ۳1 و ۳2 قانون حمل و نقل وظیفه نظارت بر 
حمل ونقل درون شهری بر عهده شهرداری هاست؛ اما در موضوع این تاکسی ها نوعی درگیری قانونی بین 

وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد.
 هــادی منوچهری تاکید کــرد: در حالی کــه مجوز فعالیت تاکســی های اینترنتی از ســوی ســازمان 
صنعت، معــدن و تجارت صادر می شــود؛اما نظارتی از ســوی شــهرداری وجود ندارد، از این رو شــیوه 
نامه ای برای فعالیت تاکســی های اینترنتی آماده شــده و در وزارت صنعت و معدن و وزارت کشــور در 
 حال بررسی اســت و پیش بینی می شــود تا اواخر مهرماه نســبت به تعیین تکلیف تاکسی های اینترنتی

 اقدام شود.

نشست تخصصی پویش پیشتازی با محوریت کارآفرینی و اشتغال 
جوانان و با هدف ترویج کار داوطلبانه در اصفهان برگزار شد. بعد از 
ظهر روز سه شنبه 12 شهریور ماه جاری، نشست تخصصی پویش 
پیشتازی با هدف ترویج کار داوطلبانه با حضور جمعی از صاحبان 
صنایع، کارآفرینان و فعاالن ســازمان های مردم نهاد اجتماعی در 
اصفهان برگزار شــد. در این نشســت اکبرزاده رییس خانه جوان، 

کوروش خســروی عضو شــورای اسالمی شهر 
اصفهان، کمال میرهادی معــاون کارآفرینی و 
اشتغال اداره کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
و مهنــدس برومند، مدیرعامل گروه مشــاوران 
مدیریت خرم در ســالن همایش های کتابخانه 
مرکزی پیرامون مســائل کارآفرینی و کسب و 
کار جوانان به بیان مطالبی پرداختند. اکبرزاده 
در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه داوطلب 
بودن، چالــش کنونی عصر مدرن امروز اســت، 
گفت: فعالیت های داوطلبانه نه تنها برای جوانان 
جویــای کار بلکه بــرای کارآفرینــان نیز مفید 
است؛ در کشورهای توســعه یافته صنعتی، کار 
داوطلبانــه زمینه ورود جوانان بــه کار را فراهم 
می کند. وی افزود: در حقیقــت کار داوطلبانه، 
تمرین کار، داوطلب بودن، امید داشــتن و پویا 
بودن در جامعه است. خسروی نیز در ادامه این 
نشســت با بیان اینکه در پنجمین دوره شورای 

اســالمی شــهر اصفهان، یک سلســله فعالیت هایی بــرای بهبود 
اکوسیستم کار در اصفهان انجام شــد، گفت: یکی از این اقدامات 
طرح »توان هفت« اســت که بر اســاس هدف گذاری انجام شده 
باید 10 میلیون نفر ساعت آموزش کســب و کار در شهر اصفهان 
رخ دهد. این عضو شــورای اســالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: 

متاسفانه اصفهان از داشــتن صندوق ســرمایه گذاری خطرپذیر 
محروم است؛ لذا شــهرداری را مکلف کرده ایم نسبت به ایجاد این 
صندوق اقدام کند و به آن اجازه داده ایم تــا 5 میلیارد تومان برای 
مشارکت در این صندوق آورده داشــته باشد. وی خاطرنشان کرد: 
امروزه فراهم نبودن زمینه کار داوطلبانه در کشــور و اصفهان یکی 
از نواقص موجود در اکوسیســتم کارآفرینی است. خسروی تاکید 

کرد: کار داوطلبانه باعث می شود که بسیاری از فعالیت ها که تصور 
می شود نباید آغاز شــود، با ورود داوطلب کلید می خورد. در ادامه 
این نشست، میرهادی وضعیت استان اصفهان را در زمینه مشارکت 
و نرخ بیکاری نسبت به میانگین کشوری رضایت بخش عنوان کرد 
و گفت: نرخ مشارکت در استان اصفهان در سال ۹7 نسبت به سال 

۹6 با ۳ درصد رشد مواجه بود درحالی که میانگین کشوری در این 
زمینه کاهش یک درصدی را نشــان می داد. وی افزود: متاســفانه 
امروز چالشی که ما در حوزه اشتغال با آن مواجه هستیم این است 
که جوانان مهارت های زندگی برای انجــام فعالیت های اقتصادی 
را نیاموخته انــد. معــاون کارآفرینــی و اشــتغال اداره کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه امروز دولت با چالش اشتغال 
فارغ التحصیالن دانشگاهی مواجه است، اظهار کرد: 
بر همین اســاس با توجه به مصوبات سیاست های 
کلی کشــور و مصوبات شــورای عالی اشتغال دو 
طرح اعــم از »مهارت آمــوزی« و » کارورزی« از 
سوی دولت ابالغ شده اســت تا در یک ساز و کار 
آسان و به دور از دست اندازهای قانون کار، مشکل 
نبود انطباق آموزش های دانشــگاهی بــا نیاز بازار 
کار برطرف شود. برومند نیز در این نشست با بیان 
اینکه داوطلب فردی بوده کــه به میل و اراده خود 
حاضر است فعالیتی را بر عهده بگیرد، گفت: فعالیت 
داوطلبانه به طور عمده یک فعالیت نوع دوســتانه 
است که فرد یا گروهی خدمات خود را بدون سود 
مالی یا اجتماعی به نفع شــخص، گروه یا سازمانی 
ارائه می دهــد؛ اینگونه فعالیت ها بــه فعالیت های 
موسوم به پیشرفت مهارت نیز مشهورند. وی افزود: 
از اهداف متعالی فعالیت هــای داوطلبانه در دنیا، 
افزایش یادگیری و ارتقــای مهارت های داوطلبان 
برای ورود به بازار کار و به تبع افزایش بهره وری و رونق تولید است. 
گفتنی است؛ نشست تخصصی پویش پیشتازی از سوی خانه جوان 
وابسته به ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، 
بعد از ظهر روز سه شنبه 12 شــهریورماه جاری با هدف ترویج کار 

داوطلبانه در سالن همایش های کتابخانه مرکزی برگزار شد.

»توان هفت« سلسله فعالیت هایی برای بهبود اکوسیستم کار در اصفهان

گذر آقا نجفی دقیقا در پشت این 
مسجد قرار دارد و عابران نه با 

منظری چشم نواز بلکه با ترکیبی 
دلهره آور مواجه هستند

 نرگس طلوعی
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امام حسن علیه اسالم:
هر که نماز - صبح - را بخواند و در جايگاه خود 

بنشیند تا خورشید طلوع کند، برايش پوششي از 
آتش خواهد بود. 
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یادداشت

آنچه در ایام ماه محرم الزم است بیش از پیش مورد توجه قرار 
گیرد، مسئله سلوک حسینی است. عمر امام حسین )ع( 58 
سال بود و ماجرای کربال هم مربوط به 9 روز آخر عمر مبارک آن 
حضرت است. سلوک امام حسین )ع( نه تنها در این مدت چند 
روزه در ســرزمین کربال بلکه پیش از آن و در تمام عرصه های 
فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و ... باید مورد بازبینی و مطالعه 
قرار گیرد، اینها مسائلی است که یا به آنها به طور جدی پرداخته 

نشده یا اگر پرداخته شده بسیار اندک بوده است.
خروجی اقامه شعائر حســینی باید احیای سلوک حسینی در 
سطح فردی و اجتماعی باشــد، احیای سلوک حسینی یعنی 
سبک زندگی حســینی در طول این 58 سال دقیق شناسایی 
و معرفی شده باشــد. سلوک امام حســین )ع( دقیقا سلوکی 
قرآنی بوده است، امام )ع( بســیار به انس با قرآن تاکید داشته 

و حتی در شب عاشــورا وقتی حضرت اباالفضل )ع( را به سوی 
دشمن فرستادند تا جنگ را به تاخیر بیندازند برای این بود که 
می خواستند به نماز، دعا و تالوت قرآن بپردازند. این نخستین 

شاخصه سبک زندگی امام حسین)ع( است.
یکی از رفتارهای زیبا در زندگی امام حســین )ع( گره گشایی 
آن حضرت از کار مردم بوده است، این موضوع در سیره زندگی 
تمام ائمه دیگر نیز نمایان بوده و شیعیان را پیوسته به این امر 
تشویق می کردند. در روایت داریم گاهی امام حسین )ع( حتی 
اعتکاف را که یک عبادت فردی است برای حل مشکل بنده ای 

ترک می کردند.
یکی دیگر از شاخصه های رفتاری آن حضرت، اهمیت دادن به 
علم و دانش بوده اســت. موضوع علم و دانش از جمله مسائلی 
است که در قرآن کریم بسیار مورد توجه قرار گرفته. به عنوان 
مثال، امام حسین )ع( وقتی می دیدند فردی به فرزندشان کلمه 
یا جمله ای یاد می دادند، آن معلم را بســیار مورد تفقد و توجه 
قرار داده و به او هدیه هم می دادند که این به معنای بزرگداشت 

مقام علم و دانش است.
بهره گیری از سبک زندگی نبوی و علوی دیگر شاخصه زندگی 
حضرت سیدالشهدا )ع( بود. امام حسین )ع( نهضت عاشورا را 
به سلوک نبوی گره زد و فرمود: »اَسیُر بسیرة َجّدی َرسوِل ا... 
و أبی« من بر اساس ســلوک نبوی و علوی عمل خواهم کرد. 
اینکه امام حسین )ع( در مقابل ظلم و ستم اینچنین ایستاد نه 
تنها الگویی نبوی است، بلکه الگویی قرآنی است. جالب است 
که دشمن به خاطر کینه و بغضی که نسبت به امیرالمومنین 
)ع( داشت با امام حسین )ع( جنگید، آنها با سیره و روش امام 
حسین )ع( که بر آمده از سیره و ســلوک پیامبر اکرم )ص( و 

امیرالمومنین )ع( بود، مشکل داشتند.
بنابراین تفسیر، نهضت حسینی را می توان در سیره و سخنان 
خود آن حضرت )ع( دید؛ چراکه آن حضرت با سلوک خود راز 
نهضت خود را ادامه راه رســول اکرم )ص( و امیرمومنان )ع( 

نشان دادند.

نتیجه اقامه شعائر حسینی باید احیای سلوک حسینی باشد

محمود ریاضت

عکس روز

دوخط کتاب

هــر چیــزی کــه برایت 
پیش می آیــد، محصول 
اندیشــه های توســت. 
پــس اگــر می خواهی 
زندگیت را عوض کنی، 
بایــد از عــوض کــردن 
اندیشه هایت آغاز کنی.

»حکایت دولت و 
فرزانگی«
مارک فیشر

هر چیزی کــه برایت 
پیش می آید، محصول 

اندیشه های توست
آنچــه بیشــتر مــردم یــا 
دست کم افراد ناموفق 
از آن بی خبرند این است 
که زندگــی دقیقا به ما 
همان چیزی را می دهد 

که می خواهیم.

یک زن هندی که هنوز نامش مشخص نشده است، از شهر بوپال هندوستان 
در دادگاه خانواده از همسر خود شکایت کرد و در نهایت روز بازخواست هر دو 
آنها رسید! این زن بی نام در دادگاه ادعا کرد که همسرش تمام طول روز را 
صرف مطالعه برای آزمونی در UPSC هندوستان  می کند و به همین دلیل 
هیچ زمانی را صرف قدم زدن با او در بیرون از خانه و یا حتی حرف زدن با او 
صرف نمی کند. با این حال این در حالی است که این زن ادعا کرد که حتی 
شوهرش به دیدار بستگانش نیز نمی رود. پس از این مدت طوالنی، در نهایت 

او تصمیم به جدایی و طالق از همسرش را دارد.

درخواست طالق به خاطر مطالعه زیاد!

یک میلیاردر روسی بعد از مدت ها تحصیل در مدرسه قدیمی خودش، وقتی 
به سرمایه و ثروت کافی رسید طی اقدامی تصمیم گرفت تا مدرسه قدیمی 
خود را به بهترین شیوه ممکن تبدیل به یک مدرسه مجلل و پر زرق و برق 
تبدیل کند. او این کار را عملی کرد و مدرسه قدیمی خودش را به گونه ای 
تغییر داد که از مجلل ترین کاخ ها نیز مجلل تر است! از مهم ترین تغییراتی 
که ایجاد شده می توان به لوسترهای طالیی آویزان از سقف، تزئینات روی 
دیوار و کف ها، طراحی خارق العاده در تمام قسمت های مدرسه و همچنین 

شیرآالت طال و چشمه آب روان اشاره کرد.

یک تاجر، مدرسه کودکی اش را تبدیل به کاخ کرد!

روایتی کمتر شنیده شده از یاران امام حسین )ع(
خیلی ها اسم »جون« را در روضه ها شنیده اند کسی که بیشــتر اوقات از او با عنوان غالم سیاه امام حسین )ع( یاد می کنند. جون بن 
حوی، اهل نوبه منطقه ای در آفریقا بود که ابتدا امیرالمومنین)ع( او را از فضل بن عبدالمطلب خرید و سپس به ابوذر غفاری بخشید 
برای همین هم بعد از مرگ او دوباره نزد امام برگشــت، مدتی در خدمت امام حسن )ع( و بعد از آن در جوار امام حسین )ع( بود. در 
روایت ها و نقل قول ها می گویند، جون استعداد و توانایی منحصر به فردی در ساخت و تعمیر اسلحه داشت و حتی در کربال خیمه ای 

برپا کرده بود تا سالح سپاه حضرت سیدالشهدا)ع( را تعمیر کند.
 در مستندهای تاریخی نوشته اند که در عاشورا، جون برای جنگ در میدان سراغ امام)ع( رفت و حتی حضرت زینب )س( را واسطه 
قرار داد تا ایشــان اذن او را برای نبرد از اباعبدا...)ع( بگیرد؛ اما حضرت با او مخالفت کرد و فرمود: »من به تو اذن می دهم که از این 
سرزمین بروی و جان خود را حفظ کنی، زیرا تو همراه ما آمدی تا به عافیت و خوشی برسی، پس در گرفتاری ما خود را مبتال مساز.« 
جون در پاسخ به این حرف خودش را به پای امام انداخت و گفت: »ای پســر پیغمبر آیا سزاوار است که من در زمان خوشی و نعمت 
نان خور شما باشم، ولی در سختی ها شما را تنها بگذارم؟درست اســت که بوی بد، نژادی فرومایه و رنگ سیاه دارم؛ ولی شما بر من 
منت بگذار و مرا به آسایش جاویدان بهشتی برسان. به خدا قسم از شما دور نمی شوم تا اینکه خون سیاه خویش را با خون پاک شما 

درآمیزم!«
 جون بن حوی بعد از اینکه از امام)ع( اذن گرفت راهی میدان شد و شروع به رجزخوانی کرد.

 او جزو آن دسته از کسانی بود که هنگام شــهادت، امام بربالینش رفت و برایش این دعا را خواند: »خدایا صورتش را سفید گردان؛ 
بوی او را پاکیزه و خوشبو گردان؛ او را با محمد )ص( محشور کن و میان او و خاندان پیامبر آشنایی برقرار ساز.« یکی از ویژگی هایی 
که شاید جون را از دیگر یاران اباعبدا...)ع( متمایز می کند، ماجرای تفحص پیکر اوست. از قول امام باقر )ع( در این باره نوشته اند که 

پیکر او را ۱۰ روز بعد از دفن شهدای کربال از عطر خوشی که داشت پیدا کردند.

وبگردی

ســیال کاردین، ســاکن شــهر پرت در غرب اســترالیا می گوید که کارهای 
همسایه هایش از جمله کباب درست کردن و سیگار کشیدن و همچنین سر 
و صدای بچه ها در حیاط، قوانین شهرنشــینی را نقض کرده است. او از دادگاه 
خواست که دستوری دهد که جلوی همســایه هایش گرفته شود اما دادگاه، 
ادعای او را غیرمنطقی و فاقد شواهد کافی دانســت و درخواست او را رد کرد. 
فهرست درخواست های او شامل این بود که وی از همسایه دیوار به دیوارش و 

یک همسایه دیگر خواسته بود که نور ایوان خانه شان را کم کنند!

شکایت عجیب به علت بوی کباب همسایه!

تسهیالت دانشگاه آزاد برای دانشجویان 
شرکت کننده در پیاده روی اربعین

رییس دانشگاه آزاد اسالمی بر لزوم حمایت از برگزاری پیاده روی 
اربعین و ارائه خدمات الزم به دانشــجویان شــرکت کننده در این 
مراسم تاکید کرد. دکتر محمدمهدی طهرانچی در شورای فرهنگی 
دانشگاه آزاد اسالمی با محوریت »برنامه های دانشگاه برای پیاده 
روی اربعین« با بیان اینکه دانشــگاه آزاد اسالمی،جهت برگزاری 
هر چه باشکوه تر پیاده روی اربعین، از هیچ حمایت و کمکی دریغ 
نخواهد کرد، گفت: در این زمینه ســتاد هماهنگی دانشــگاه باید 
اقداماتی مبنی بر ایجاد موکب های مرزی و بین راهی، فراهم آوردن 
تجهیزات الزم، استقرار خدمات پزشکی و ... به دانشجویان دانشگاه 
آزاد اسالمی شرکت کننده در پیاده روی اربعین ارائه دهد. در این 
جلسه حجت االسالم والمسلمین ابراهیم کالنتری، معاون فرهنگی 
و دانشجویی دانشــگاه آزاد اســالمی هم با بیان اینکه در شورای 
فرهنگی دانشگاه سیاست های کلی دانشگاه آزاد اسالمی در خصوص 
پیاده روی اربعین تبیین شد، گفت: در این جلسه گزارشی از اقدامات 
ستاد هماهنگی پیاده روی اربعین ارائه و تصمیمات الزم برای ارائه 
خدمات به دانشجویان دانشگاه آزاد اتخاذ شد. وی افزود: همچنین 
در این جلسه درباره ارائه تسهیالت به دانشجویان برای شرکت در 

پیاده روی اربعین تصمیمات الزم اتخاذ  شد.

آفتاب در حجاب
 کتاب »آفتاب در حجاب« درباره زندگی حضرت زینب )س( است 
که با دقت تمام نگاشــته شــده و با خواندن آن می توانیم به درک 
بهتری از شخصیت واالی حضرت زینب)س( برسیم. سیدمهدی 
شجاعی خالق کتاب های مذهبی، رویدادهای پیش آمده زندگی 
حضرت زینب)س( را از زاویه های مختلف تاریخی مطالعه و برای 

خواننده های خود بازخوانی کرده است.
کتاب آفتاب در حجــاب، در ۱8 بخش یا به زبــان خود کتاب در 
۱8پرتو نوشته شــده و بخش های مختلف زندگی حضرت زینب 
)س( را به تصویر می کشد. این کتاب زندگی حضرت را از کودکی تا 
وفات توصیف می کند. در این کتاب، نکته های جالبی درباره زندگی 
حضرت زینب)س( می خوانیم. به عنوان مثــال طبق روایت های 
مختلف نام این حضرت را پیامبر )ص( از سوی جبرییل گذاشته و 
به معنای درخت نیکو منظر وخوش بو است. در »آفتاب در حجاب« 
آمده است که بعد از نام گذاری ایشان، پیامبر از جبرییل سوال کرد 
دلیل این غصه و گریه چیست؟ جبرییل عرضه داشت: »همه عمر 
در اندوه این دختر می گریم که همه عمر جز مصیبت و اندوه نخواهد 
دید«. این سخن جبرییل به رنج ها و مصیبت های فراوانی که حضرت 
زینب )س( در زندگی متحمل شــده و لقب »اُّم الَمصائب« را به او 

داده اند، اشاره کرده است.

لبیک یا حسین )ع( ادای تکلیف الهی است
آیت ا...سیدمحمد ســعیدی گلپایگانی، امام جمعه قم در اجتماع 
»لبیک یا حســین )ع(« که با حضور خانواده شــهید حججی در 
شهرک شهید رجایی مشــهد برگزارشده در تفســیر »لبیک یا 
حســین)ع(«، ابراز کرد: »لبیک یا حسین« جایی شکل می گیرد 
که دو صف حق و باطل وجود داشته باشد. »لبیک یا حسین« یعنی 
شما در صف حق هستید و علیه باطل موضع گیری کرده اید. وقتی 
می گویید »لبیک یا حسین« یعنی وقتی دین خدا به خطر می افتد، 
حزب اللهی ها پای کار هستند. »لبیک یا حسین« یک شعار و تعارف 
نیست بلکه یک اعالم حضور است. کســی که می گوید »لبیک یا 
حســین« مهم نیســت امام )ع( ماموریتی به آنان می دهند یا نه، 
بلکه پای کار بودن اهمیت دارد. وی افزود: باید حماسه ای جاوید در 
سرزمین کربال شکل می گرفت که برای ابدیت بشر ذخیره و کتاب و 
درس و دانشگاهی برای هر کسی که امام حسین )ع( را الگوی خود 
قرار می دهد، باشد. امام جمعه قم متذکر شد: لبیک، برای گرفتن 
پست و مقام نیست، این واژه آگهی استخدام نیست که وقتی از او 
خواســتند به این ندا توجه کند او را به حقوقی برساند، بلکه ادای 
تکلیف الهی است. وی با اشاره به سرگذشت یکی از شهدای کربال 
که با تشویق مادرش راهی میدان نبرد شــد، ادامه داد: حد و مرز 
لبیک در عملیات و رفتار یک مادر در کربال هم خود را نشان داد.

دیدگاهخبرکتاب

آیین سنتی مشق 
شمشیر در قم

در دهــه اول محــرم 
الحرام و تا شب هشتم، 
قم  مقیم  نجفی هــای 
با حرکت دســته مشق 
به سمت حرم  شمشیر 
حضرت فاطمه معصومه 
)س( بــه عــزاداری 

می پردازند.

اینستاگردی

دل نوشته ای از شهید چمران در اینستاپست عمو پورنگ

»حمید گودرزی« و نذری محرم سال 98

داریوش فرضیایی در اینستاگرامش نوشت: خدای من! هر گاه دلم رفت تا محبت کسی 
را به دل بگیرد، تو او را خراب کردی، به هر که و به هرچه دل بستم، تو دلم را شکستی، 
عشق هر کسی را که به دل گرفتم، تو قرار از من گرفتی، هر کجا خواستم دل مضطرب 
و دردمندم را آرامش دهم، در سایه امیدی و به خاطر آرزویی، برای دلم امنیتی به وجود 
آورم، تو یکباره همه را برهم زدی و در طوفان های وحشت زای حوادث رهایم کردی. 
تو این چنین کردی تا به غیر از تو محبوبی نگیرم و به جز تو آرزویی نداشته باشم و جز 
تو به چیزی یا به کسی امید نبندم. جز در سایه توکل به تو، آرامش و امنیت احساس 

نکنم... خدای من.. تو را بر همه این نعمت ها شکر می کنم. شهید چمران

حمید گودرزی در توضیح 
این عکس نوشت: ان شاءا... 
سالمتی همه مریض ها این 
شــب ها دعا فراموش نشه 

مخلص همگی.

آتیال پســیانی در اینســتاگرامش نوشت: 
سریال »مرضیه«/نویســنده و کارگردان: 
فلورا سام از 23 شــهریور 2۱:3۰ هر شب 

از شبکه دو

پخش سریال مرضیه از 23 شهریور
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