رهبر معظم انقالب:

اروپا به تحریمهای آمریکا پایبند ماند
باید از آنها قطع امید کرد

حضرت آیت ا ...خامنهای روز پنجشنبه در دیدار منتخبان ملت در مجلس خبرگان ضمن
ارائه تحلیل جامع از شــرایط کشور و گسترش شــعارها و اقتدار انقالبی و سیاسی نظام

جمهوری اسالمی و امتداد آن در منطقه ،بهرهگیری از درسهای دوران دفاع مقدس و تعمیق آن

را در جامعه بسیار ضروری و مهم خواندند و تاکید کردند :الزمه و اساس استمرار پیشرفت کشور،

صفحه 2

«توکل بر خدا»« ،ایستادگی و مقاومت»...
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سالم کردن به رفتگرها؛
یک سالم و خداقوت گفتن
به رفتگری که هر روز صبح سر
کوچه می بینیم ،می تونه لکی
انرژی خوب برای شروع
روزش به وجود بیاره!

گالری گذار
اعانه ملی
جمعه  29شهریور الی  26مهر
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رییس امور آزمایشگاههای محیط زیست استان اصفهان در گفت وگو با «زاینده رود» اظهار کرد:

کیفیت بنزین
مورد تایید است

در مراسم بزرگداشت  39هزار سرباز شهید نیروی زمینی ارتش
جمهوری اسالمی مطرح شد:

تنها راه نجات جامعه رجوع به فرهنگ ایثار
و شهادت است
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فرمانده انتظامی استان:

4500خودرو در سال جاری
توقیف شد

نمایش خاک بکر
کارگردان :جواد ایزددوست
گذر سعدی ،تماشاخانه ماه
 3الی  12مهرماه

5

7
کروکودیل
کارگردان:مسعود تکاور
پردیس ساحل  /سیتی سنتر

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

توانایی ذوب آهن در تولید ماهانه حدود  10هزار تن ریل ملی
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اولین فرمانده بهداری لشکر امام حسین (ع ) از خاطرات سالهای حماسه
و فرمانده محبوب میگوید؛

« حسین» گل سرسبد تمام
فرماندهان در جنگ بود
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معاون اقتصادی استاندار اصفهان مطرح کرد:

افزایش سهم شهرداریهای استان در صنعت گردشگری
معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفت :نقش شهرداریها در حوزه گردشگری
بســیار مهم و حائز اهمیت اســت از این رو برنامهریزیهای الزم انجام شده تا
شهرداریهای استان اصفهان زیرساختهای الزم گردشگری را در شهرها مهیا
کنند.سیدحسن قاضیعسکر اظهار کرد :یکی از سیاستهای اصلی استانداری
اصفهان در حوزه گردشــگری ایجاد ،بهبود و بهسازی زیرساختهای موجود در
استان است و تاکنون نیز سیاســتگذاریهای خوبی از نظر زیرساختی و ایجاد
اماکنی چون هتل ،مراکز بومگردی و ...انجام گرفته اســت؛ اما از نظر تعداد هتل
همچنان با محدودیتهایی مواجه هســتیم.وی افزود :امــروز با مکانیابیهای
صورت گرفتــه تعداد قابلتوجهــی مجوز بــرای احداث هتل صادر شــده و با
سرمایهگذاران بخش خصوصی نیز وارد مذاکره شدهایم تا آنان بتوانند با احداث
هتلهای سه تا پنج ســتاره نیاز استان و گردشــگران را برای استقرار و اسکان
برآورده کنند.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان با اشــاره به اهمیت سرویسدهی مناسب به
گردشگران ،گفت :ارائه خدمات به گردشگران یکی دیگر از مسائلی است که در
استان اصفهان مورد توجه قرار گرفته است و به همین جهت ایجاد کیوسکهای
اطالعرسانی گردشگری ،ارائه کارتهای اعتباری گردشگری ،تامین زیرساختها
برای ارسال مرسوالت گردشگران و ...از مسائلی است که مورد توجه قرار گرفته
تا زمینه جذب بیشتر گردشگران در استان فراهم شود.قاضیعسکر تصریح کرد:
تمام دستگاهها و نهادهای استان اصفهان باید برای ارتقای گردشگری وارد عمل
شوند تا مسائل زیرساختی و نرم افزاری مورد نیاز صنعت گردشگری تامین شود.
وی ،بوم گردی را دریچهای روبه به توســعه اقتصادی دانست و ادامه داد :یکی از
بسترهایی که ظرفیت جذب سرمایهگذاری و توســعه اقتصادی را دارد ،صنعت

«گردشگری» بوده و خوشبختانه طی دوسال اخیر بومگردی در استان اصفهان
مورد توجه قرار گرفته و شــاهد افزایش تعداد اینگونه مراکز در استان بودهایم.
وی اضافه کرد :گردشگران برای کســب آرامش و گذراندن اوقاتی بدون دغدغه
از استقرار در مراکز بومگردی استقبال میکنند از این رو باید برنامه محور عمل
کرد تا زمانی که گردشگر در منطقهای از استان اصفهان حضور پیدا میکند بتواند
حداقل یک هفته ماندگاری داشــته باشد و در کنار اســتفاده از مواهب طبیعی
و لذت بردن از ســفر با ویژگیهای فرهنگی گذشــته و فعلی منطقه آشنا شود.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان ،توسعه صنعت گردشگری را نیازمند نقشه راه
علمی دانست و عنوان کرد :تقویمهای گردشگری یکی از نیازمندیهای صنعت
گردشگری به شــمار میآیند ،از این رو تقویمهای گردشــگری هفتگی استان
اصفهان در حال تدوین است تا گردشــگران بر حسب زمان و مناسبتها بتوانند
در شهرها و روستاهای مختلف استان حضور پیدا کرده و از برنامههای پیشبینی
شده بهرهمند شوند.وی ،شهرداریها را موتور محرک صنعت گردشگری دانست و
خاطرنشان کرد :نقش شهرداریها در حوزه گردشگری بسیار مهم و حائز اهمیت
است از این رو برنامهریزیهای الزم انجام شده تا شهرداریهای استان اصفهان
زیرساختهای الزم گردشگری را در شهرهای استان مهیا کرده و با انجام اقدامات
مختلف در حوزه زیباسازی ،نظافت شهر ،آموزشهای ترافیکی و شهروندی و...
به گونهای عمل کنند که افزایش جذب گردشگر را شــاهد باشیم.قاضیعسکر
یادآور شد :برای جذب گردشــگر باید به مباحث فرهنگی پرداخته شود و نقش
شهرداریها در این حوزه نیز بســیار حائز اهمیت است از طرفی زیرساختهای
مجتمعهای بینراهی ،جایگاه ویژهای در جذب گردشگر و رفاه آنان دارند که باید
به این مسائل نیز به درستی پرداخته شود.

عکس :صاحب نیوز

عکس خبر

یک نمایشگاه متفاوت در باغ غدیر اصفهان
باغ غدیر اصفهان این روزها میزبان نمایشگاه «ما پیروزیم» برای تشریح دستاوردهای دفاع مقدس است.
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ویژه
رهبر معظم انقالب:

اروپا به تحریمهای آمریکا
پایبند ماند؛ باید از آنها قطع
امید کرد
حضرت آیــت ا ...خامنهای روز پنجشــنبه در
دیدار منتخبان ملت در مجلس خبرگان ضمن
ارائه تحلیل جامع از شــرایط کشور و گسترش
شعارها و اقتدار انقالبی و سیاسی نظام جمهوری
اســامی و امتداد آن در منطقه ،بهرهگیری از
درسهــای دوران دفاع مقــدس و تعمیق آن
را در جامعه بســیار ضروری و مهــم خواندند و
تاکید کردند :الزمه و اساس استمرار پیشرفت
کشور« ،توکل بر خدا»« ،ایستادگی و مقاومت»،
«امید به آینــده»« ،اعتماد بــه جوانان بهویژه
جوانان انقالبی»« ،وحدت و انسجام آحاد مردم
بهخصوص در میان نیروهای انقالب»« ،حمایت
واقعی از تولیــد داخلی» و «قطــع امید کامل
از بیگانگان» اســت » .رهبر انقالب اسالمی با
اشــاره به تالش دشــمن برای تاثیرگذاری بر
فهــم و ادراک تصمیمســازان ،تصمیمگیران
و آحاد مــردم بهمنظور القــای «نمیتوانید» و
«نمیشــود» گفتند :برخالف تالش دشــمن
برای منحــرف کــردن فهــم و ادراک مردم و
مسئوالن از واقعیتهای کشور و تعریف منافع
و مصالح ملی براســاس اهداف خود ،ظرفیتها
و تواناییهای کشــور بهگونهای است که همه
گرههای اقتصادی و مشکالت معیشتی با تدبیر
و با پیگیری و مشورت درست ،قابل حل شدن
هســتند .حضرت آیت ا ...خامنهای به سخنان
اخیر رییس جمهور آمریــکا مبنی بر اینکه اگر
ایران خواســتههای آمریکا را انجام دهد وضع
مردم بهتر خواهد شــد ،اشــاره کردند و ادامه
دادند :مقامات و رسانههای آمریکایی و اروپایی
بهصورت مســتمر با تکرار چنیــن مطالبی در
تالش برای القای این موضوع هستند که «شما
نمیتوانید» اما مردم ایران بــه این تبلیغات و
القائات توجهی نمیکنند .رهبر انقالب اسالمی با
تاکید بر اینکه راه تعامل و مذاکره با هیچ کشوری
بهغیر از آمریکا و رژیم صهیونیستی بسته نیست،
افزودند :اما به هیچ وجه نباید به کشــورهایی
که پرچم دشــمنی با نظام اسالمی را در دست
گرفتهاند و در رأس آنها آمریکا و این چند کشور
اروپایی ،اعتماد شود زیرا آنها صریحا با ملت ایران
دشــمنی میکنند .حضرت آیت ا...خامنهای با
تاکید بر اینکه انگیزههای دشــمنی اروپاییها
با جمهوری اســامی تفاوت اصولی با دشمنی
آمریکا ندارد ،گفتند :اروپاییها در ظاهر بهعنوان
میانجی وارد میشوند و حرفهای طوالنی هم
میزنند؛ اما همه آنها پوچ است .ایشان با اشاره به
عملکرد اروپاییها بعد از توافق هستهای و عمل
نکردن به وعدهها و همچنین نحوه عملکرد اروپا
بعد از خروج آمریکا از برجــام و اعمال ظالمانه
تحریمهای ثانویه اضافه کردند :اروپاییها بهرغم
وعدههای خــود ،عمال به تحریمهــای آمریکا
پایبند ماندند بنابراین باید بهکلی از اروپاییها
قطع امید کرد .رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان
کردند :رفتوآمد و بستن قرارداد اشکالی ندارد؛
اما مطلقا نباید به آنها امید داشت و اعتماد کرد.
حضرت آیت ا ...خامنهای در جمعبندی سخنان
خود ،گفتند :هدف ما تحقــق دین خدا و پیاده
شدن شــریعت الهی در جامعه است ،بنابراین
خداوند طبق وعده خود ما را یاری خواهد کرد،
همچنانکه تا کنون نیز به این وعده عمل کرده و
با وجود انبوه مشکالت ،جمهوری اسالمی در قله
عزت قرار دارد و مایه افتخار و مباهات برای اسالم
است .رهبر انقالب اســامی« ،کمک به تولید»
را وظیفه مســئوالن و کلید حل مسائل کشور
دانســتند و ادامه دادند :اگر تولید رونق بگیرد،
بسیاری از مشکالت کشور از جمله سقوط ارزش
پول ملی ،تورم و قدرت خرید مردم حل خواهد
شد ،البته باید جلوی واردات بیرویه نیز گرفته
شود .ایشان ،نگاه نظام اسالمی به حقوق عمومی
آحاد مردم فارغ از مذهب و طایفه آنان را یکسان
خواندند و گفتند :فارغ از اینکه یک فرد مسلمان
است یا غیرمسلمان ،و یا به نظام اسالمی وفادار
است یا نیست ،حقوق عمومی آن باید محفوظ
باشد ،مثال نباید در کشــور ناامنی وجود داشته
باشد ،و باید آزادی و نگاه عادالنه برای همه مردم
یکسان باشد.

نوبت دوم

پیشنهاد سردبیر:
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مقامات اروپایی و ایرانی نیویورک را ترک کردند ؛

علیرضا کریمیان
رییس جمهور در حالی نیویورک را به مقصد تهران
ترک کرد که این ســفر هم مانند چند دوره قبل
دستاوردی به جز چند دیدار و عکس یادگاری به
دنبال نداشت .بی نتیجه بودن این سفر را میتوان
از خط و نشــان کشــیدن وزارت امور خارجه در
انتهای آن برای اروپاییها و تهدید سه کشور طرف
برجام از خروج این معاهده دانســت .روحانی که
در این سفر تقریبا با تمام سران کشورهای بزرگ
اروپایی دیدار و رایزنی کرد اگرچه در همه دیدارها
ژستهای خوشحال و خندانی را از خود به نمایش
گذاشت؛ اما در نهایت با دستان خالی راهی ایران
شد .انتظارات اروپاییها هم از سفر روحانی برآورده
نشد و به رغم تمام برنامه ریزیها و درخواستها
دیداری میــان روحانی و ترامپ صــورت نگرفت.
نقطه عطف این ســفر را میتوان سخنرانی رییس
جمهور در سازمان ملل دانست که طی آن روحانی
به طرح ائتــاف امید پرداخــت و فرضیه هایی را
برای ایجاد صلح در امنیت خاورمیانه مطرح کرد
و در ادامه دیدارها و گفت و گوهای دوجانبهای با
سران برخی دیگر از کشــورها از جمله سوییس،
انگلیس و سوئد داشت و در حاشیه این مالقاتها
نیز با شبکه فاکس نیوز مصاحبه کرده و به سواالت
این شــبکه در خصوص موضوعــات منطقهای و
بین الملی پاسخ داد.
دیدار با دبیر کل ســازمان ملل متحد و رؤســای
جمهور ایرلند و عراق و نخســت وزیــران هند و
اوگاندا وهمچنین نشســت با نخبگان سیاســت
خارجی آمریکا و مصاحبه با شــبکه ســی بی اس
از دیگــر برنامههــای رییس جمهــور در جریان
ســفر به نیویورک بود .پایان بخــش برنامههای
ســفربه نیویورک برای هفتاد و چهارمین اجالس
مجمع عمومی ســازمان ملل نیز کنفرانس خبری
با حضور نمایندگان رســانههای بین المللی بود.
رییسجمهور در نشست خبری خود در نیویورک
گفت :اگــر بخواهیم فــرای برجام قــدم دیگری
برداریم این کار امکانپذیر است ولی پایهاش این
است که اول برجام اجرا و پیاده شود .روحانی در
پاسخ به این سوال که «آیا ایران میتواند اسنادی
ارائهدهد که نشــاندهنده این باشد که حمالت
آرامکو از سوی یمن بوده اســت؟» گفت :چرا ما
باید حمله به تاسیســات آرامکو را جواب دهیم؟

پیشخوان

خندههای بدون دستاورد

به اسم برجام حساسیت
دارید به رسم آن برگردید
نطق صلح

بیشتر در برابر بیشتر

بین الملل

بن سلمان ،مسئولیت قتل
خاشقچی را پذیرفت

ما چهکارهایم که پاســخ دهیم؟ ما در زبان فارسی
اینجا میگوییم «ما نه ســر پیازیــم و نه ته پیاز».
رییسجمهور ادامه داد :آنهایی که به دیگران اتهام
میزنند باید مدارک خــود را ارائه دهند .روحانی
در پاسخ به این ســوال که «آیا ایران امیدوار است
ترامپ استیضاح شــده و در انتخابات سال آینده
پیروز نشود؟» تصریح کرد :امید ما این است دولت
آمریکا سیاست درســتی را انتخاب کند؛ هرکسی
باشد اعم از جمهوریخواه و دموکرات و چه ترامپ.
اگر آمریکا امروز بخواهد مذاکــره کند و بعد از دو
سال به توافقی رســیده و آن را امضا و اجرا کند و
بعد اجرای آن را متوقف کنــد و بگوید «از آن بدم
میآید» نمیشود.
وی در پاســخ به اینکه «شما گفتید شرط مذاکره
با آمریکا این است که آمریکا تحریمها را بردارد و
به برجام بیاید» ،خاطرنشــان کرد :آنچه ما اعالم
میکنیم سیاســت ماســت و آنچه میگوییم این
است که آمریکا پیششــرطش را بردارد و او برای
صحبت با ایران شــرط کرده که باید تحریمهای
شدید و فشــار حداکثری بر مردم وارد کند و بعد
مذاکره کند .روحانی در پاســخ به ســوالی که به

تالشهای رییس جمهور فرانسه برای فراهم کردن
زمینه مالقات رؤسای جمهور ایران و آمریکا اشاره
کرده بود و اینکه «آیا ایــن تالشها در نیویورک
نتیجه داشت و آیا امکان این مالقات در جای دیگر
غیر از نیویورک وجود دارد ،حتــی اگر تحریمها
برداشــته نشــود؟» تصریح کــرد :رییسجمهور
فرانسه ما ههاست تالش میکند برای این مشکل
راهحلی پیدا کند و ما با یکدیگر دو راهحل اروپایی
و آمریکایی را پیش میبردیم ،در جلســاتی که در
نیویورک داشــتیم باز هم اینگونه مباحث مطرح
شده است .نمیخواهم بگویم این طرحها هیچوقت
به نتیجه نمیرسد ولی فعال در این سفر به نتیجه
نرسیده ،البته مسیرهای دیگری هم غیر از مسیر
فرانســه وجود دارد که آنها هم رونــد کار خود را
دنبال میکننــد .رییسجمهور ادامه داد :درحالی
که آژانس بینالمللی انــرژی اتمی هم اعالم کرد
که ایران به تعهدات خــودش عمل میکند ،آقای
ترامپ میگفت«من از این توافق خوشم نمیآید»؛
درحالی کــه برجام تعهد یک دولت اســت و یک
غذای روزانه نیست که کسی از آن خوشش بیاید
یا نیاید و یا اینکه بخواهد آن را عوض کرده و چیز

دیگری انتخاب کند .برجام توافــق چند ملت7 ،
دولت و قطعنامه سازمان ملل اســت و آمریکا در
دســتیابی به هدف خود از این تحریمها و فشارها
که جدا کردن مــردم ایران از نظــام و دولت بود،
ناموفق است.
گره کور برجام در حالی در نیویورک باز نشــد که
به نظر میرســد نتیجه دیدار و گفــت وگوها به
موضعگیری تندتر هر دو طــرف و اتهام زنیهای
بیشتر انجامیده اســت .برخی از رسانهها از جمله
گاردین مدعی شــده اســت در نیویورک ســران
اروپایی به ایران گفتهاند که اگر بیشتر از تعهدات
برجامی خارج شــود آنها به ســوی خروج از این
معاهده حرکت خواهند کرد و در مقابل ،ایران نیز
صراحتا اعالم کرده است بیشــتر از این حاضر به
تحمل تعلل اروپاییها نخواهد بود .با این وضعیت
به نظر نمیرســد این ســفر پیشــرفتی در مورد
رسیدن به توافق بر ســر مناقشه هستهای ایران به
دنبال داشته باشد .آنچه در نیویورک اتفاق افتاده
صراحت بیان بیشتر و شفافیت انتظاراتی است که
در روزی های آینده میتواند سرنوشــت برجام را
یک سره کند.

چهره ها
رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران :

اکنون بدترین زمان برای
مذاکره با آمریکاست

قالیباف
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

رییس ستاد حقوق بشــر قوه قضائیه ایران اظهار
کرد :االن بدترین زمان برای مذاکره با آمریکاست
و اساســا نباید با آنها وارد مذاکره شــویم چرا که
برای کشور هیچ فایدهای ندارد بلکه ضرر هم دارد.
محمدجواد الریجانی ادامــه داد :هرگونه نزدیکی
با آمریکا در این شــرایط به معنای این اســت که
مستأصل شــدیم و راه دیگری نداریم لذا احساس
کردیم تا با آنها ننشینیم و مســائل را حل نکنیم،
گرفتاریهــای ما رفع نمیشــود .این پیشفرض
کامال غلط اســت .در برجام پیشفــرض این بود
که اگر چرخهای ســانتریفوژها کمتــر بچرخند،
چرخهای اقتصاد بیشــتر میچرخند! حاال پیش
فرض مطرح این اســت که اگر بــا آمریکا مذاکره
کنیم فشار روی معیشت مردم کاهش پیدا میکند!
الیجانی افزود :من از همان ابتدا هم گفتم باید اعالم
میکردیم با رفتن آمریکا از برجام شــاید ما تعهد
اخالقی نســبت به اجرای برجام داشته باشیم؛ اما
هیچ تعهد قانونی و الزام بینالمللی نداریم.

مردم با فرمول «تکرار»
دستاوردی حس نکردند
عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام با
بیان اینکه بــا فرمول «تکــرار» مردم هیچ
دســتاوردی حس نکردند ،گفت :متاسفانه
آنهایی که بانی و باعث این دولت بودند هم
مســئولیت نمیپذیرند .محمد باقر قالیباف
افزود :این خرده را نه به یک جریان سیاسی
خاص بلکه به همه افراد میگیریم ،جریانات
سیاســی شــعارهای متفاوت میدهند؛ اما
در عمل یکی هســتند و اقتصاد را به زمین
میزنند .اینها نتیجه سوءمدیریت است و با
سیاسیکاری و تکرار هم حل نمیشود .وی
در ادامه افزود :میلیاردها دالر برای کنترل
بازار ارز تزریق شــد؛ اما قیمــت روز به روز
باالتر رفت .ارزش دارایی مردم به یک سوم
رسید .یک نفر نیامد جلوی مردم بنشیند و
عذرخواهی کنــد .بیکفایتی و بیمدیریتی
در این دولت «تکرار» شد؛ اما عذرخواهی نه.

آگهی مزایده عمومی مرحله اول

این شهرداری در نظر دارد به استناد به بند دوم صورتجلسه مورخ
 97/12/15شورای اسالمی شهر نسبت به برگزاری مزایده عمومی

تاریخ بازگشایی پاکتها 98/07/21 :خواهد بود.

و فروش  1پالک با کاربری مســکونی اقدام نماید متقاضیان می

شهرداری در رد و یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

توانند تا تاریخ  98/07/17جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری

هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

مراجعه نمایند .آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده پایان
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عضو مجلس خبرگان رهبــری گفت :وارد کردن
پولهای کثیف در انتخابات ،نشاندهنده سوءنیت
افرادی اســت که به ایــن اقــدام روی میآورند
بنابراین پسندیده است که شورای نگهبان با آنها
برخورد کند .آیتا ...مجتهد شبستری با اشاره به
خطر ورود پو لهای کثیف بــه انتخابات مجلس
مطرح کرد :متاســفانه برخی افراد با خلوص نیت
وارد انتخابات نمیشــوند و بهجــای اینکه هدف
آنها خدمت باشد ،در پی رســیدن به مال و منال
هستند .وی ادامه داد :افرادی که پولهای کثیف
را خرج انتخابات میکنند ،این انتظار را دارند که
بعد از انتخاب از سوی مردم ،آن را از جایی تامین
کنند .وی با بیان اینکه مناسب است یکی از شرایط
حضور کاندیداهــا در انتخابات ،انجــام تبلیغات
متعارف باشد ،گفت :بهتر اســت شرایطی فراهم
شــود تا کاندیداهای مجلس نیز تبلیغات خود را
از طریق صداوسیما انجام دهند تا نیاز آنچنانی به
پوستر و پالکارد نباشد.

تندروها ،کاسه داغتر از
آش نشوند
نماینده مردم تهــران در مجلس ،گفت :االن
زمان خوبی برای مذاکره اســت مشروط بر
اینکه آمریکا هم به آن شرط عمل کند و همه
تحریمها یا تعدادی از مذاکــرات مهم را لغو
کند تا باالخره ایران انگیــزهای برای مذاکره
داشته باشــد  .علی مطهری اد امه داد :االن
زمان خوبی برای مذاکره با آمریکاست ،چون
در موضع قدرت هستیم .وی افزود :اگر آمریکا
شرط ایران را قبول کند که به برجام برگردد یا
تحریمها و محدودیتهای شکلگرفته علیه
جمهوری اسالمی را لغو کند ،ایران هم آماده
مذاکره در قالب  5+1با آمریکاست .مطهری
درباره اینکه تندروهای داخلی برای روحانی
و ظریف در نیویورک خط و نشان میکشند
که نباید هیچ دیداری بیــن مقامات ایرانی
و آمریکایی شــکل بگیرد ،گفت :به تندروها
توصیه میکنم کاسه داغتر از آش نشوند .

شورای محترم اسالمی شــهر فالورجان در نظر دارد زمین جنب دادگستری

فالورجان با متراژ تقریبی  600متر مربع را طبق شرایط ذیل بر اساس قیمت
کارشناسی جهت پارکینگ عمومی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره

برای مدت یکسال شمسی واگذار نماید.

 قیمت پایه اجاره بر اساس نظریه کارشناسی ماهیانه مبلغ  19/600/000ریالمی باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود.
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کرملین ارســال پیغام از ســوی رییسجمهور
روسیه برای سران برخی کشــورها در خصوص
منع به کارگیری موشــکهای میانبرد را تایید
کرد .دیمیتری پسکوف ،سخنگوی کرملین گفت،
در واقع پیام رییسجمهور) پوتین به کشورهای
مهم اروپایی و آسیایی و سازمانهای بین المللی
ارسال شد .به رغم این حقیقت که پیمان آی ان
اف ،منع موشکهای هســتهای میانبرد از بین
رفته است که واشنگتن در واقع مقصر آن است،
رییسجمهور به تالش خود به منظور جلوگیری
از تشدید تنشها ،بی ثباتی اوضاع از منظر امنیت
و ثبات جهانی در صورت اســتقرار موشکهای
میان بــرد و کوتاه برد ،که پیشتــر ممنوع بود،
ادامه میدهد.

رییس دفتر سیاســی جنبش مقاومت اسالمی
حماس موافقت بیقید و شرط جنبش متبوعش
با طرح ابتکار گروههای فلســطینی برای پایان
دادن به دودستگی و اختالفات داخلی فلسطین
و تحقق آشتی و وحدت ملی را اعالم کرد .هنیه
اعالم کرد که جنبش متبوعش با طرح صادقانه
گروههای فلســطینی برای تحقق آشــتی ملی
موافق است .وی اشــاره کرد که موافقت جنبش
متبوعش با این طــرح کامال غیرمشــروط و به
منظور تقدیر از مســئولیت پذیــری گروههای
فلسطینی به منظور پیشبرد آشتی ملی است.

موافقت طالبان با فعالیت مجدد
سازمان جهانی بهداشت
طالبان اعــام کرد ممنوعیت وضع شــده برای
فعالیت سازمان جهانی بهداشــت را در مناطق
تحت کنترل این گروه در خاک افغانســتان لغو
کرده است .این در حالی است که طالبان پیشتر
با ممنوع کــردن فعالیت این ســازمان جهانی
تالشها برای ریشه کن کردن بیماری فلج اطفال
در این کشور را با مشکل مواجه کرده بودند .سران
طالبان آوریل گذشته با اعالم اینکه صلیب سرخ
جهانی و ســازمان جهانی بهداشــت در جریان
عملیات واکسیناســیون دســت به فعالیتهای
«مشــکوک» زده و اقداماتی فراتــر از ماموریت
اعالم شده خود انجام دادهاند ،فعالیت نهادهای
بین المللی یاد شده را در خاک افغانستان ممنوع
اعالم کرده بودند.

آگهی مزایده

شهرداری فالورجان بــه استناد مصوبه شــماره  5/510مورخ 98/05/17
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با پولهای کثیف در
انتخابات برخورد شود

کرملین ارسال نامه برای سران
ناتو را تایید کرد

موافقت حماس با طرح
گروههای فلسطینی

علی مطهری
نمایند مجلس:

نوبت دوم

وقت اداری روز پنجشنبه مورخ  1398/07/18می باشد.

شهرداری نصرآباد

عضو مجلس خبرگان رهبری:

ولیعهد عربستان سعودی به شبکه پیبیاس گفته
است که مسئولیت کشته شدن جمال خاشقجی را
میپذیرد زیرا این قتل زیر نظر او روی داده است.
این اعتراف محمد بن ســلمان در حالی صورت
گرفته که عربستان ســعودی ابتدا از اساس قتل
جمال خاشــقجی را انکار کرده و مدعی شده بود،
این روزنامهنگار به ســامت از کنسولگری خارج
شده است .در ادامه با فشــارهای بینالمللی این
کشــور اعالم کرد که این قتل از سوی نیروهای
سرکش سعودی صورت گرفته است.

 شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقتاداری روز یکشــنبه مورخ  98/07/14به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل

نمایند.

 -کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 -هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.irمراجعه فرمائید.
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معاون وزیر جهاد کشاورزی خبرداد:

کافه اقتصاد

فروش  610میلیاردی
دستاوردهای شهرک علمی
وتحقیقاتی
از فــروش دســتاوردهاومحصوالت فناورانــه
واحدهای فنــاور مســتقر در شــهرک علمی
وتحقیقاتی اصفهان بیش از  610میلیارد تومان
درآمد حاصل شده اســت .رییس شهرک علمی
وتحقیقاتی اصفهان گفت :این میزان در آمد در
یک سال گذشته حاصل شده و گردش مالی این
واحدهای فناور هم بیــش از هزارو  490میلیارد
تومان برآورد شده اســت .جعفر قیصری افزود:
اکنون هفت هــزار و  100نفر دانــش آموخته
دانشــگاهی در بیش از  500واحد فناور مستقر
در این شهرک مشغول به فعالیت هستند و باید
راهکارهای ورود محصوالت شرکتهای فناور به
بازار داخلی و خارجی و ایجاد ارتباط مستقیم و
فعال میان بازرگانان و شرکتهای فناور بررسی
و عملیاتی شود.

اپراتورهای تلفن همراه موظف
به پوشش همه جادهها هستند
مدیــرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان
اصفهان با اشــاره به گالیهها نســبت به ضعف
پوشــش مخابراتی در برخی جادههای کشــور،
تصریح کــرد :اپراتورها موظف به پوشــش تمام
جادههای اصلی هســتند به جز مکانهایی که
به هیچ عنوان امکان پوشش نداشته باشند زیرا
امکان پوشــش چنین مکا نهایی ممکن است
میلیاردها تومان هزینه درپی داشــته باشد؛ اما
بازهم پوشــش مناســب و صد در صدی انجام
نشود .جعفر مطلبزاده با اشاره به اینکه تاکنون
اعتبارات را بیشتر سمت غرب استان بردهایم زیرا
به دلیل کوهســتانی بودن این مناطق ،روستاها
وضعیت نامناسبی از لحاظ ارتباطی داشتند؛اما
با این حال در تالش هستیم روستاهای باالی ۲۰
خانوار همگی تحت پوشــش قرار گیرند ،اضافه
کرد :اپراتوری که قرار بوده این ســرویس را در
روستاها ایجاد کند تاکنون  ۹۳۰روستا را تحت
پوشش قرار داده و روســتاییان میتوانند پس از
ثبت نام ،سرویس آن را دریافت کنند .وی با اشاره
به اینکه ســامانه  ۱۹۵در وزارت ارتباطات آماده
دریافت شکایات از هر کدام از اپراتورهاست و از
این طریق شکایات بررسی شده و مشکالت رفع
میشــود ،ادامه داد :اگر روستاییان با این مسئله
روبهرو بودند که در آن روستا یک اپراتور پوشش
میدهد و دیگری نمیدهد توســط نمایندگان
شوراها اعالم کنند تا این موضوع پیگیری شود.

زمزمه ورود ترکها
به خودروسازی ایران جدی
میشود
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معاون وزیر جهاد کشاورزی بابیان اینکه وضع ماهیان خاویاری
در دریای خزر مناسب نیست ،گفت :بر این اساس با امضای تفاهم
نامهای میان سازمان شیالت ایران و روسیه مقرر شد تا ممنوعیت
صید تجاری ماهیان خاویاری از دریای خزر ادامه یابد.
نبی ا ...خــون میرزایی در رابطه با ممنوعیت برداشــت ماهیان
خاویاری از دریای خزر اظهار کرد :با بررســیهای ساالنه انجام

نرسد ممنوعیت صید تجاری ادامه مییابد.
خون میرزایی همچنین در خصوص مفاد دیگر سند همکاری که
روز پنجشنبه میان سازمان شیالت ایران و روسیه به امضا رسید،
اظهار کرد :طبق این موافقت نامه باید ساالنه کمیسیون مشترک
شیالتی دو بار تشکیل جلسه دهند که از سال  ۹۵این جلسات به
صورت منظم انجام شده و امسال جلسه دهم برگزار شد.

شــده از وضعیت ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر ،دو کشور
شــرایط را نگران کننده تبیین کــرده اند و موافقــت کردیم تا
ممنوعیت برداشــت تجاری این ماهی از دریــای خزر همچنان
ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد :هر ساله شــرایط ماهیان خاویاری در دریای خزر
بررسی میشــود و تا زمانیکه میزان این ماهیان به حد متناسب

گوجه فرنگیهایی که سال گذشته  200درصد سود داشت و امسال خوراک دامها شده است؛

کشاورزان در تنگنای اقتصاد گوجه پیازی

مرضیه محب رسول
سال گذشــته ،پاییز با رکوردهای عجیب و غریب
قیمت گوجه فرنگی شــروع شــد .افزایش قیمتی
که گوجه را در بازارهای داخلی نایاب و بیشــترین
تورم ماهانه پاییز را از آن خود کرد .امسال اما گوجه
فرنگــی کاران روزگار ســیاهی را میگذرانند ،نه
خبری از صادرات این محصول هست و نه خریداری
در بازارهای داخلی برای آن وجود دارد .در روزهای
گذشــته ویدئویی دست به دست شــد که نشان
میداد کشــاورزان بار گوجه خود را پشــت درب
کارخانههای رب ســازی رها کردهاند و یا به دلیل
در صف ماندن چنــد روزه به طــور کل محصول
خراب شده و قابل فروش نیست .این موضوع حتی
با تصمیم دولت مبنی بــر خرید تضمینی گوجهها
هم حل نشــد .چنــدی پیش معــاون وزیر جهاد
کشــاورزی گفته بود :از ابتدای سال زراعی جاری
تاکنون بالغ بر  ۸۹هــزار تن گوجه فرنگی با قیمت
توافقی از اســتانهایی از جمله اصفهان خریداری
شده؛ اما به نظر میرســد قیمت پیشنهادی حتی
هزینههای کشت کشــاورزان را هم نمیدهد .این
وضعیت در حالی است که سطح زیر کشت گوجه
فرنگی به نسبت سال گذشته افزایش زیادی داشته
است و بخش زیادی از کشــاورزان به جای کشت
محصوالت استراتژیکی مانند چغندر قند به کاشت
گوجه فرنگیهایی پرداختهاند که خریداری ندارد.

میشــود .این وضعیتی
بررســی نمودار ســطح
است که طی دههای اخیر
کشت محصوالت صیفی و بخش زیادی از کشاورزان به جای کشت
بارها در کشور تکرار شده
گوجه فرنگی در سالهای
محصوالت استراتژیکی مانند جغندر
اســت .روزی برای پیاز و
مختلف نشان میدهد که
قند به کاشت گوجه فرنگیهایی
ســیب زمینی و هندوانه
نمودار آن خطی نیســت
پرداختهاند که خریداری ندارد
و امســال بــرای گوجه.
و کامــا یــک منحنــی
معضلی که فعاالن صنعت
زیگزاگی دارد ،یعنی سطح
کشت در کشور معتقدند
کشت محصوالت صیفی
به دلیل نبود الگوی کشت و نظارتهای کافی ایجاد
در ســالهای مختلف مرتب نوســان پیدا میکند
میشود .در چهل ســال پس از انقالب هنوز برای
و متناســب با آن قیمت محصول نیــز باال و پایین

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور:

کشاورزی کشور الگوی کشــت مشخصی تعریف
نشده است .هر چند همیشه صحبتهایی از الگوی
کشت هست؛ اما الزامات قانونی که کشاورز را ملزم
و موظف کند که بر اســاس الگوی کشــت زراعت
خود را جلو ببرد وجود ندارد .الگوی کشت به زبان
ساده یعنی اینکه دولت با بررسی ظرفیتهای هر
اســتان اعالم کند که چه محصولــی به چه میزان
باید کاشته شــود و مشخص شود کشــاورزان هر
اســتان چه میزان باید گوجه فرنگــی ،خیار و یا
محصوالت دیگر را بکارند .هر چند این نظریه ساده
است؛ اما اجرایی شــدن آن زیر ساختها و برنامه
ریزیهایی میخواهد که متولیان از پس آن برنمی
آیند .قســمت دردآور ماجرا این اســت که قیمت
فرآوردههای گوجه مانند رب و انواع سسها هم که
سال گذشته به بهانه گرانی گوجه باال رفته بود ،هیچ
تغییری نکرده است .از سوی دیگر در حالی که هر
سال مازاد کاشت گوجه و تولیدات رب از کشورمان
به عراق و افغانستان صادر میشــد و از این طریق
کشاورزان و صنایع سود خوبی به دست می آوردند،
امســال با ممنوعیت صادرات عمال سود بازارهای
کشورهای همسایه نیز از دست ایرانیها خارج شده
اســت .فعاالن صادراتی می گویند با کنار کشیدن
صادرکنندگان ایرانی در عراق ،کشــور ترکیه و در
افغانستان ،روسیه و پاکستان کشور چین ،بازارها
را تصاحب کردهاند و در داخل کشاورزان برای هدر
رفت دسترنج یک ساله خود مرثیه میخوانند.

استاندار:

اصفهان با بحرانهای جدی در مسئله اشتغال مواجه است

رفع کمآبی در اصفهان در گرو مصرف بهینه از سوی همه بخشهاست

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت :گازرسانی به روستاها به عنوان خدمتی لوکس در دنیا شناخته
میشود؛ اما در ایران به  86درصد روستاها گازرسانی شده که این آمار در استان اصفهان به  96درصد میرسد .محمد
امید ابراز کرد :اگرچه در سال گذشته نرخ مهاجرت روســتایی معکوس شد؛ اما به طور کلی نتوانستهایم جمعیت
روستایی را در روستاها نگه داریم .وی با اشاره به لزوم توجه به اقامتگاههای بومگردی در اصفهان عنوان کرد :قبل
از اعطای تسهیالت پایدار ،مجموع تعداد اقامتگاههای بومگردی کشــور  200واحد بود که امروز به قریب  2هزار
مجموعه رسیده است و باید توجه ویژهای به گسترش آنها در استان اصفهان داشت .امید ،با بیان اینکه استان اصفهان
با بحرانهای جدی در مسئله اشتغال مواجه است ،تصریح کرد :اگر بهترین قانون از ستاد به استانها ابالغ شود؛ اما
عزم جدی برای حل مشکالت استان وجود نداشته باشد توفیقی حاصل نمیشود.

استاندار اصفهان با اشاره به کلیات جلسه ســازگاری با کم آبی گفت :در این راستا باید مصرف بهینه آب را در
صنعت ،کشاورزی و مصارف خانگی داشته باشیم که متاســفانه برخی از مردم تصور میکنند چون سال قبل
بارندگی خوب بود ،بی حد و مرز میتوانند از آب استفاده کنند .عباس رضایی ،آب را یکی از مسائل مهم استان
ذکر کرد و ادامه داد :متاسفانه استان ما کم آب اســت و باید تمام تالش خود را جهت استفاده از ظرفیتهای
قانونی پیشبینی شده در قوانین به کار گیریم .وی ادامه داد :در اولویتبندی بحث ،تغییر الگوی کشت و کشت
گلخانهای بیشتر در بحث کشاورزی مطرح شد همچنین ساماندهی رودخانه زاینده رود در اولویت بعدی قرار
گرفت .استاندار اصفهان تصریح کرد :تکلیف ما این است که در پایین دست ساماندهی به هر نحوی صورت بگیرد
و در جلسه مشخص شد که این ساماندهی به دست چه کسی و به چه نحوی صورت بگیرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

مبارزه با فساد در استان
رضایتبخش نیست

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای
اســامی گفت :در بحث مبارزه با فســاد و
یا رســیدگی به پروندههای برخی مدیران
کارهایی به صورت فــردی و جمعی انجام
شده؛ اما از روند کلی آن راضی نیستم.

حمیدرضا فوالدگــر اظهار کــرد :یکی از
شاخصهای دهگانه سهولت کسب و کار در
جهان امنیت سرمایهگذاری است ،همیشه
گفته شــده که اگر با فســاد مبارزه کردیم
امنیت ســرمایهگذاری و جذب سرمایه از
بین میرود یا امنیت سرمایهگذاری به معنی
مقابله نکردن با فســاد است .نماینده مردم
اصفهان در مجلس شــورای اسالمی گفت:
امنیت ســرمایهگذاری یعنی سرمایهگذار
بداند وقتی ســرمایه خود را وارد یک کشور
کــرد از او حمایت و ســرمایهاش تضمین
میشود ،اگر سرمایهگذار مبارزه با فساد را
ندید و مشاهده کرد که برخی با رانت و فساد
به بهره بیشتری دست پیدا میکنند ،یا اصال
سرمایهگذاری نمیکند یا به سمت خالف
کشیده میشود .وی افزود :در اکثر فسادهای
اقتصادی که اتفاق میافتــد اکثرا در زمان
شروع فساد امکان داشــته که جلوی آن را
گرفت ،ریشههای فساد یا از یک بخشنامه ،از
یک استفاده غیر صحیح از اختیارات قانونی
یا دور زدن قانون و یا فساد فالن مدیری که با
آدم فاسد بیرون از دولت با هم تبانی کردهاند،
شروع میشود .عضو کمیســیون صنایع و
معادن مجلس شورای اسالمی یادآور شد:
گاهی ما اجازه میدهیم فساد اتفاق بیفتد و
در آخرین مرحله که به قوه قضاییه میرسد
میخواهیم فقط قوه قضاییه ورود پیدا کند
و نتیجه این میشــود که همه بار مبارزه با
فســاد ،روی دوش دســتگاه قضا میافتد.
وی ادامه داد :اگر در بســیاری از این موارد
در مرحله شروع فساد با آن برخورد شود یا
اصال پیشگیری از فساد اتفاق بیفتد هزینه به
مراتب کمتری دارد تا اینکه وقتی فساد اتفاق
افتاد با آن برخورد صورت گیرد.

بازار

فلش مموری

36,000
تومان

منابع طبیعی

پس از رفتن رنو و پژو از ایــران ،زمزمههایی در
خصوص همــکاری خودرویی ایران و روســیه
منتشر شــد .هر چند هنوز خبری تایید شده از
حضور روسها در بازار ایران به گوش نرســیده؛
اما مذاکرات ایران و ترکیه در حوزه خودروسازی
به مراحل پایانی نزدیک میشود و ایران و ترکیه
برنامه افزایش ســطح مبادالت و همکاریهای
اقتصادی را در دستور کار قرار دادهاند .ایرانیها
آشنایی چندانی با صنعت خودروی ترکیه ندارند؛
اما بررسیها نشان میدهد ترکیه در این سالها به
یکی از بزرگترین صادر کنندگان قطعه و خودرو
تبدیل شده است .صنعت خودروی ترکیه صنعتی
مبتنی بر مونتاژ است؛ اما پیشرفت قطعه سازیها
در سالهای گذشته سبب شده است صادرات این
صنعت قابل توجه باشد .ترکیه در سال  ۲۰۱۸به
 ۸کشور عضو اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا
به طور جداگانه بیش از یک میلیارد دالر صادرات
خودرو را به ثبت رساند.
محمدرضا نجفی منش ،رییــس انجمن صنایع
همگن قطعهسازی و کارشــناس حوزه خودرو
در پاسخ به این ســوال که آیا همکاری ترکیه و
ایران در زمینــه صنعت خودرو محتمل اســت
یا خیــر؟ گفت :ما مذاکرات متعــددی با فعاالن
صنعت خودروســازی در ترکیه داشتیم و اتفاقا
ترکها نیز از همکاری با ایران استقبال میکنند.
نجفش منش ،با اشاره به اشــتراکات منطقهای
و سیاســی گفت :ما حتی فراتر از این به موضوع
همکاری منطقهای نگاه میکنیم ،به عنوان مثال
پیشنهادی در خصوص همکاری ایران ،ترکیه و
روسیه در صنعت خودروسازی را ارائه کردیم و در
صورت انعقاد چنین قراردادی میتوان خودرویی
برای بازاری با جمعیتی نزدیک به  ۸۰۰میلیون
نفر تولید کرد.

صید خاویار خزر همچنان ممنوع

با مسئوالن

یکسوم مراکز خدمات
مشاوره کشاورزی کشور
در اصفهان فعال است

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان گفت :در حال حاضر در استان اصفهان ۶۵
مرکز خدمات مشاورهای کشاورزی فعالیت دارند که تقریبا یک سوم مراکز خدمات کشاورزی کشور محسوب میشود.
مهدی تقیپور اظهار کرد :در حال حاضر تعداد بهرهبرداران بخش کشاورزی در کشور حدود چهار میلیون و  ۴۰۰هزار
نفر است و  ۱۴درصد تولید ناخالص داخلی کشور نیز در بخش کشاورزی است .وی تصریح کرد :بخش کشاورزی کشور
 ۸۵درصد منابع خام را تولید میکند و  ۹۴درصد از نیازهای غذایی مردم توسط این بخش تامین میشود .تقیپور،
سهم سرمایهگذاری کشور در بخش کشاورزی را حدود پنج درصد برشمرد و گفت :این سهم در مقایسه با بخشهای
خدمات و صنعت که  ۹۵درصد سرمایهگذاری کشور در این بخشها صورت میگیرد ،ناچیز است.

فلش مموری سن دیسک
مدل Cruzer Blade CZ50
ظرفیت  16گیگابایت

مدیر عامل شرکت ذوب آهن مطرح کرد:

توانایی ذوب آهن در تولید ماهانه حدود  10هزار تن ریل ملی

74,000
تومان

فلش مموری سیگیت مدل Slim
 Plusظرفیت  32گیگابایت

شــرکت ذوب آهن اصفهان ،توانایی میانگین تولید ماهانه  7تا  10هزار
تن ریل ملی را دارد .مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان در همایش
راهبردی این شرکت با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره 286
شهید واالمقام این شرکت گفت :ذوب آهن اصفهان کانون ایثارگری در
صنعت کشوراســت و با این روحیه جهادی ،میتوان به اهداف مورد نظر
رسید .منصور یزدی زاده ،تولید ریل ملی را در شرکت ذوب آهن اصفهان،
اثبات توانایی این شرکت برای دســتیابی به باالترین جایگاه در صنعت
کشور بیان کرد و افزود :در سفر این هفته وزرای راه و شهرسازی و صمت

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

تحویل محموله نمادین ریل برگزار شد و امروز افتخار داریم بگوییم ریل
جزو محصوالت اصلی شرکت است .وی ،مراحل تولید ریل را در دو مرحله
تولید شمش ریل و نورد آن اعالم کرد و گفت :دراین سفر وعده داده شد
که متناسب با برنامه ریزی به صورت میانگین ماهانه حدود  7تا  10هزار
تن تولید ریل محقق شود که البته پیش نیازهای آن در دست برنامه ریزی
است .مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان افزود :همچنین در نورد 650
همزمان با ریل ،تولید ورق سازههای فوالدی در سایز  200میلی متر محقق
شده و طراحی آن در ابعاد باالتر در دست اقدام است و برنامه ریزی الزم در

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

حوزه فروش برای بازاریابی این محصول در حال اجرایی شدن است تا به
عنوان یکی از محصوالت معمول در فرآیند تولید قرار گیرد .منصور یزدی
زاده گفت :اختصاص عوارض  25درصدی بر صادرات سنگ آهن فرصت
بسیار خوبی است تا بتوان با تامین مالی ســنگ آهن تولید داخل جمع
آوری کرده و به کارخانه برســانیم .وی افزود :تالش میشود برنامه پیش
بینی شده برای تولید سه میلیون تن محصول ،در شش ماهه دوم محقق
شود تا بتوانیم به تعهدی که برای افزایش تولید جهت دریافت یک میلیون
و  750هزار تن سنگ آهن است ،دست یابیم.

zayanderoud8108@gmail.com
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126,000
تومان

فلش مموری سیلیکون پاور مدل
 Touch T07ظرفیت  64گیگابایت
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پایداری

پیشنهاد سردبیر:
«حسین» گل سرسبد تمام فرماندهان در جنگ بود
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اولین فرمانده بهداری لشکر امام حسین (ع ) از خاطرات سالهای حماسه و فرمانده محبوب میگوید؛

« حسین» گل سرسبد تمام فرماندهان در جنگ بود
سمیهمصور

اصالتا جنوبی است؛ اما دست سرنوشت ،تقدیر او
را در جنگ هشت ساله در لشکر امام حسین (ع)
رقم میزند ،لشکری که متعلق به بچههای اصفهانی
بوده و سردمدارش حسین خرازی است .رابطهاش
با آقای فرمانده آن قدر صمیمی بوده که هنوز هم
بعد از سی و اندی ســال از شهادت علمدار ،او را با
لحن خاصی حسین آقا صدا می زند؛ لحنی که عشق
و عالقه بی حد و اندازه او را به فرمانده میرساند؛
فرمانده ای که به گفته « حاج یوسف کشفی »آزاد
گل سرسبد تمام فرماندهان در جنگ بوده و بزرگان
ارتشی با او به طور مرتب مشورت میکردند .حاج
یوسف ،همان راوی کتاب جذاب آقای دکتر است؛
کتابی که به نقش بهداری در طول عملیاتهای پر
فراز و نشیب هشت سال جنگ تحمیلی پرداخته
است .اولین فرمانده بهداری لشکر امام حسین (ع )
که هنوز همان صفا و خاکی بودن بچههای رزمنده را
در خود زنده نگه داشته است در ایام سالگرد دفاع
مقدس با روی باز پذیرای گفت و گو با ما میشود تا
دو ساعتی با او همراه روایتهایی از آن سا لهای
عشق ،آتش و خون شــویم ،سالهایی که به گفته
حاج یوسف هنوز هم ناگفتههای بسیاری دارد و آن
طور که باید و شاید هنوز به آن پرداخته نشده است.
اخبار جنگ ما را دیوانهتر کرده بود
در کوران حوادث انقالب از دار و دســته بچههای انقالبی
هرمزگان است که مجســمه رضا شاه را پایین میکشند،
مجســمهای که جلــوی مقر یــگان دریایــی ارتش در
بندرعباس نصب شده بود .طی درگیریهای کردستان هم
حضورفعالی داشته؛ اما نقش اصلی او با شروع جنگ آغاز
میشود ،آن جا که با همت او و دوستانش بنیاد بهداری در
جنگ شکل میگیرد« :وقتی در ناقوس جنگ دمیده شد
رادیو رسما از نیروهای جوان ایرانی خواست که برای دفاع
آماده باشند ،در آن زمان هر کسی یک گروه را به صورت
خودجوش و داوطلبانه راهی نقاط جنگی میکرد؛ اما به
ما حکم شده بود که در هرمزگان مانده و از دریا محافظت
کنیم ،اخبار جنگ ما را دیوانهتر کرده بود وقتی هرلحظه
از حمالت عراق و پیشرویاش به سمت ایران میشنیدیم،
نمیتوانستیم دست روی دســت بگذاریم ،از این رو با راه
اندازی یک گروه پزشکی و با گروهی از پزشکان ،پرستاران
و امدادگران راهی جبهه شدیم».
بیمارســتان شــهدای ایالم نقطــه آغازین
شکلگیری بهداری جنگ میشود
حاج یوســف در حالی با این گروه  75نفره که از تعدادی
از پرستاران بیمارستان محمدی بندرعباس و بیمارستان
شــیراز و همچنین تعدادی بهیار و امدادگر و چند دکتر
تشکیل شــده بود ،همراه میشــود که به گفته خودش
هیچ سررشتهای از پزشکی نداشته؛ اما یکی از دوستانش
به او قول میدهد که نــکات مورد نیــاز را خیلی زود به
او آموزش دهــد .اول خود را به کرمانشــاه میرســانند
ولی شــهید بروجردی به دالیلی اجازه حضور به آنها در
آنجا را نمیدهــد و آنها راهی ایالم میشــوند« :وقتی به
ایالم رســیدیم توسط استانداری ،یک ســاختمان (کاخ
جوانان) برای اســتقرار نیروهای پزشکی و تیم پرستاری
و امدادگــران در اختیارمان قرار دادند ،آنجا بعدها شــد
بیمارستان شهدای ایالم و از همین نقطه بود که بهداری
کل جنگ انشعاب پیدا کرد به سراسر جنگ یک شاخه به
دارخویین ،یک شاخه به کرمانشــاه ،یکی به کردستان،
ارومیه و »...
یکی از خانههای سازمانی آب ،اولین درمانگاه در
دارخویین میشود
دست سرنوشــت ،پای او را به دارخویین باز
میکند تا بــه عنوان اولیــن فرمانده
بهداری لشکر امام حسین (ع) به
نام حاج یوسف ثبت شود:
«در دارخوییــن ،ما
در یکــی از

خانههای ســازمانی آب ،درمانگاه درست کردیم .یک جا
هم برای محل خواب درنظر گرفتیم و پشــت خانههای
سازمانی را هم مثل النه ســگ یک سری سوراخ درست
کردیم برای جان پناه .از آنجا استارت ما به عنوان مسئول
یا هماهنگ کننده امور بهداری خورده شــد .تعدادی از
بچههای اصفهان هم در شــوش بودند ،نیروهای بهداری
شوش را هم ما تامین میکردیم».

مدت زمان زیادی از تشکیل درمانگاه در یکی از خانههای
سازمانی آب نمیگذرد که بازگشــت صاحبخانه آنها را
مجبور به تخلیه آن مکان میکند« :صاحب خانهای که ما
آنجا را بهداری کرده بودیم ،یک مهندس سازمان آب بود
که گفته بود ما میخواهیم بیاییم در سازمان آب کار کنیم
و اینجا خانه ماست و شما باید اینجا را تخلیه کنید .چند
روزی از او مهلت گرفتیم .گفتند یک کیلومتر باالتر ،یک
مدرسه بسیار بزرگی است ،بروید آنجا .منتها بدی مدرسه
این است که در کنار توپخانه است و آتش زیاد میریزند،
مگر اینکه توپخانه تغییر جا بدهد».
نیروهای کار کشتهای داشتیم که میدانستند
شکم پاره شده یعنی چه!
حاجی در خصــوص انتقال خدمات امــدادی و بهداری
به رزمندگان در اوایل جنگ ایــن گونه میگوید« :اوایل
جنگ پس از استقرار در مدرســه ،یک گروه از اصفهان
برای اولین بار آمدند و همراه آنها یک پزشک به نام آقای
دکتر ســعادت بود .برادر همسرش ،مســوول خط شیر،
محمدیه بود .خواهرش کارهای پرستاری را انجام میداد
و دکتر هم کارهای پزشــکی و معاون من بــود .ما برای
کارهای امدادگری و خط هم ،نیروی مسلط مثل آقایان
مرادی و فراری را داشتیم که به جنگ عادت کرده بودند
و میدانستند شکم پاره شــده ،گردن بریده یعنی چه؟ و
اینکه چطور مجروحان را برســانند و کجا بگذارند .ما در
خط شیر ،سه ردیف آمبوالنس گذاشته بودیم ،اسماعیلیه
با یک امدادگر و یک پزشکیار ،یک ســنگر هم برایشان
درســت کرده بودیم .آنها مجروح را موقتا میبستند و
خونریزی را بند میآوردند ،انتقال میدادند به دارخویین،
به همین مدرسه که مرکز پزشــکیمان بود .آنجا بیشتر
رســیدگی میکردیم و بعــد با آمبوالنسهــای تندرو،
مجروحان را به اهواز منتقــل میکردیم .اگر مجروحیت
شــدید بود به اولیــن بیمارســتان یعنی ســینا و اگر
مجروحیت سنگین نبود به بیمارستان امام خمینی (ره)
در  24متری یا بیمارستان جندی شــاپور یا بیمارستان
پارس نزدیک قبرســتان اهواز میبردیم .دو تا آمبوالنس
گذاشته بودیم در سلمانیه که بین اسماعیلیه و خط شیر،
محمدیه بود .سلمانیه ،مرکزیت ما بود با سنگرها و مرکز
دارویی بزرگ ،چون بقیه خطها را پوشش میداد».
عمده کار ما درمان اولیه و بستن مجروحان و
انتقالشان به مراکز پیشرفته بود
حاج یوسف کشفی در مورد درمان و تامین اقالم پزشکی
نیز عنوان میکند« :کار ما سه بخش شده بود؛ یک بخش
درمان بود که بیماریهای مختلف که پیش میآمد مثل
ســرماخوردگی ،دل درد و خیلیها را کــه بیماریهای
خانوادگی مثل ســرطان یا بیماری شــدید داشتند ،به
بیمارستان اهواز انتقال میدادیم .یک بخش هم بهداشت
و سالم سازی بود و یک بخش اساسی هم درمان و مداوای
مجروحانی که در اثر آتش خمپاره و درگیریها ،آســیب
دیده بودند .عمده کار ما درمان اولیه و بستن مجروحان
و انتقالشان به مراکز پیشــرفته پزشکی بود .مثل اهواز،
یا اگر در جاده اهــواز آتش بــود ،انتقــال میدادیم به
ماهشهر .ماهشهر هم باند هلی کوپتر داشت .نحوه تامین
داروهایمان هم از چند بخش بود :یک ســری داروهای
درمانی بود که روزانه مســئول دارویی ما از اهواز تامین
میکرد ،یک ســری امکانات رفاهی و داروهای عمدهتر
پرسنل بود که از ستاد امداد ،درمان بندرعباس به صورت
هفتگی ارسال میشد و بخشــی هم از ماهشهر و جاهای
نزدیکتر ،مثل مرکز بهداشــت و درمان شادگان تامین
میکردیم .به طور کلی با توجه به پشتیبانی از ستاد امداد
و درمان هرمزگان ،کمبودی احساس نمیکردیم .اصفهان
هم از نیمههای سال  59وارد این مسائل شد و ستاد امداد
و درمانی که در هالل احمر به مدیریت حاج حسن شادی
گاهــی انســان
تشکیل شده بود ،نیروهای خود را به اهواز اعزام میکردند
کاری انجــام میدهد و
و از اهواز هم میرفتند به محورهای شوش ،اندیمشک،
کارفرما مــزدی را ،کم یا زیاد
دزفول و سوسنگرد .بعد که مطلع شدند نیروهای
به او میدهد ،ولــی گاهی آدمی با
اصفهان در دارخویین مســتقر هســتند،
محکم
دل و جان و با عشق کار میکند و
مســتقیم نیروها و امکانــات را به
روبهروی کارفرما میایستد و حقش را طلب
دارخویین میفرستادند».
کار بهداری لشکر
میکند .در میان فرماندهان ما هم افرادی بودند که
امام حسین(ع)
خداوند مزدشان را به آنها داد ،مانند حاج حسین خرازی
فــر ا
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منطقهای بود
به گفتــه وی ،کار بهداری لشــکر امام حســین(ع) فرا
جناحی ،فرا منطقهای و کال فرا ایرانی بوده اســت و آنها
نیروهای عراقی را نیز پوشــش میدادهاند« :زمانی که در
عملیاتها محوریت را به لشکر امام حسین(ع) میدادند
معموال سمت راست و چپش لشــکرهای دیگر بودند که
پس از خط شکنی و هدایت لشــکر امام حسین (ع) جلو
میرفتند و ما مجبور بودیم که محوریت را داشته باشیم
و سمت راســت و چپ را هم پوشش دهیم .دیگر لشکرها
نیاز نبود که بیمارســتان بزنند و نیــروی تخصصی از آن
استان برود».
وقتی حاج یوســف از نیروهای موثر شــهید
خرازی در خط مقدم بوده است
حاج یوســف در کنار مدیریت بهداری البته از نیروهای
موثر حاج حسین خرازی در خط مقدم نیز بوده است .او
میگوید« :مدیریت نیروهــای درمانی بهداری با من بود،
ولی خودم ،شخصا با بچههای پیاده و با حسین خرازی به
خط شیر ،برای کشــیک و گشت میرفتم و شب عملیات
هم به رغم هدایت بهداری ،نیروی زاپاس حسین بودم و
اگر یکی از فرماندهان شهید میشد ،به کمک میرفتم و
کار رزمی و شناسایی هم انجام میدادم».
صحبت که به اینجا میرســد خاطرات شیرین همراهی
با حاج حســین خرازی برای او تداعی میشود ،خاطراتی
که مــرورش برای او لذت بخش اســت و بــه گفته حاج
یوسف با این خاطرات زندگی میکند .آشناییاش با حاج
حسین به جنگ ظفار و پیش از انقالب باز میگردد و این
آشــنایی بعدها منجر به دوستی صمیمانهای میشود که
دیگر فرمانده اجازه جدایی او از لشکر امام حسین (ع) را
نمیدهد.
حاج حسین در شــهر با دوچرخه رفت و آمد
میکرد
حاج یوسف ،گریزی هم به یکی از خاطرات همراهیاش
با فرمانده در اصفهان در زمانــی که هر دو در مرخصی به
سر میبردهاند ،آنجا که حاج حسین با دو چرخه به دنبال
او به در خانهشــان آمده و با هم راهی مالقات حاج قاسم
سلیمانی میشوند که به خاطر مجروحیت در بیمارستان
شهید صدوقی بستری شــده بود .حاج یوسف میگوید:
حســین آقا با این که فرمانده لشــکر بود و پیروزیهای
متعددی در عملیاتها در نتیجه درایت او حاصل شــده
بود اما هیچ وقت خود را نمیگرفت ،خاکی بود و در شهر با
دوچرخه رفت و آمد میکرد.اولین فرمانده بهداری لشگر
امام حسین (ع) ادامه میدهد« :گاهی انسان کاری انجام
میدهد و کارفرما مزدی را ،کم یا زیاد به او میدهد ،ولی
گاهی آدمی با دل و جان و با عشــق کار میکند و محکم
روبهروی کارفرما میایســتد و حقش را طلب میکند .در
میان فرماندهان ما هم افرادی بودند که خداوند مزدشان
را به آنها داد ،مانند حاج حسین خرازی .او تمام همت خود
را برای جنگ گذاشت و خدا هرچه فکر میکند که مزدی
در دنیا به آنها بدهد ،میبیند پایینتر از ارزش کار آنهاست
و ارزش مزدشان فقط شهادت و در جوار خدا بودن است.
حســین آقا و امثال او چنان مخلصانــه کار کردند که به
تعبیر من فرشــتهها هم شرمنده شــدند .آنها که دنیایی
نبودند ،خدا مزدشان را به بهترین وجه ممکن داد».
وقتی حاج یوسف بهترین گزینه برای بازگویی
تاریخ شفاهی بهداری میشود
حاج یوسف که جنگ را با تمام وجودش احساس کرده و
بسیاری از دوستان نزدیکش در بهداری لشکر امام حسین
(ع) در آن سالها جلوی چشــمانش آسمانی شدند برای
زنده نگهداشتن زحمات طاقت فرســای آنها با همکاری
مرتضی مساح اقدام به انتشار کتابی با نام آقای دکتر کرده
است .او که مزه از دســت دادن عضو ،مزه شیمیایی و نیز
مزه تیر و ترکش و هم طعــم بیماریهای صعب العالج و
طوالنی منتســب به عوارض جانبازی را چشــیده ،یقینا
بهترین گزینه برای بازگویی تاریخ شــفاهی بهداری در
دفاع مقدس است تا گوشهای از عظمت فداکاران خالص
و گمنام بهداری رزمی را برای آیندگان به یادگار بگذارد.
کتاب آقای دکتر ،حاصل بیش از  ۴۳ســاعت مصاحبه با
حاج یوسف کشــفی آزاد و تالش دو ساله مساح است که
به نقش امدادگران در عملیاتهــای مختلف میپردازد،
عملیاتهایی مانند رمضان که اوج ایثار و غربت بهداری
و امداد بود ،عملیات بدر؛ امدادگران شــناور والفجر یک؛
امداد و نجات فرمانده لشکر حاج حسین خرازی ،عملیات
والفجر ۲؛ پست امداد متحرک از قاطر تا سورتمه و...
این رزمنده و جانبــاز دفاع مقدس که ایــن روزها یکی
از اعضای فعال هیئت رزمندگان اســام اســت ،هیئتی
که یادگار همان ســالهای حماســه و موقعیت عرب در
شهرک دارخویین بوده درباره این که چرا اسم این کتاب
آقای دکتر نام گذاری شده است میگوید :در آن زمان به
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هرکســی که در بهداری کار میکرد حتی راننده ،آقای
دکتر میگفتند و خوب من هم به عنوان فرمانده بهداری
دیگر جای خود دارد که آقای دکتر صدایم بزنند.
حاج یوســف در ادامه به یکــی از مجروحیتهایش در
آن ســالها اشــاره میکند و میگوید« :هــوا گرم بود،
داخل پالســتیک هم گرم ،نیمه جانی داشــتم و نفس
ضعیفــی میکشــیدم .پالســتیک عــرق کــرده بود.
رزمندهای این را دیده و فریاد زده :آقــای دکتر !...دکتر
که دوباره معاینه میکنــد ،میبیند نبــض دارم .مرا به
اورژانس بــر میگردانند و بعــد از وصل ســرم و خون
به بیمارســتان ســینای اهواز انتقال میدهنــد .بعد از
ســه روز که به هوش آمدم .فکر میکردم شــهید شدم
و جوانان بهشــتی که بعد فهمیدم پرســتاران هســتند
داشــتند خونهای خشک شده مرا میشســتند و تمیز
میکردند».
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عزاداری و دمق بودن و نماز
شب نبود ،آن چیزی که به تصویر
میکشند ،این اســت که این مردان خدا،
آنهایی بودهاند که همیشــه به نماز شــب
میایستادند .صبحها هم میرفتند جلوی
دشمن میجنگیدند ،مانند آدمهای کلیدی
و کوک کــرده ،در واقع برای مــا که از اول
جنگ در جبهه بودیم چنین تصویری نبود.
وقتی که ما چنیــن چیزهایی را در فیلمها
میبینیم ،خودمان هم شک میکنیم ،این
جنگ ماست؟ یعنی من این طوری زندگی
میکردم و خودم هم نمیدانســتم .بعضی
وقتها به نوع زندگی خود شک میکنیم.
انگار خدا ما را آفریده بــرای تعبد خالص.
اساســا آن فیلمها و ســریالها را از خودم
غریبه می دانم .وقتی فکرش را میکنم که
ما همه میگفتیــم و میخندیدیم .دنبال
هم میکردیم .گل یا پوچ بازی ،پتو شــیر
و بیا برویم مازندران با رفیــق نااهل ،بازی
میکردیم .اهــواز میرفتیــم و چلو کباب
میخوردیم .حاال شبها یک مقدار وقت هم
به عبادت می گذراندیم .جلوی دشمن هم
خوب میایستادیم و جنگ هم میکردیم.
حین جنگ هم با خنده و شوخی میگفتیم:
«بزن به خیکش» تا لحظــهای که بچهها
زخمی و شهید نشده بودند .غمگین و گرفته
نبودنــد .در بحبوحه جنــگ ،جوکهای
خوشمزه تعریف میکردند و میخندیدند
که خســتگی را از تن خــارج میکرد ولی
جنگی که بعد از تصویب قطعنامه به تصویر
کشــیده میشــود و به مردم خوراک داده
میشود ،آن خوراک نیست .سرگرمیهای
بچهها گاهی این قدر خستگی را از تن جنگ
خارج میکــرد که آدم فرامــوش میکرد،
این جا آمــده برای جنگ و آمــده در یک
اردوی پیشاهنگی یا تفریحی ،دانشجویی
یا خانوادگی که حاال یک سومش هم جنگ
است.
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ناجا
فرمانده انتظامی استان:

4500خودرو در سال جاری
توقیف شد
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت :بالغ بر ۴۵۰۰
خودرو در سال جاری به جرم کشف حجاب و ایجاد
آلودگیهای صوتی و مزاحمت برای نوامیس توسط
نیروی انتظامی توقیف شدهاند .سردار مهدی معصوم
بیگی اظهار داشت :ما وقتی هنجارشکنان را دستگیر
و با آنها صحبت میکنیم متاسفانه متوجه میشویم
فرآیند عادی سازی جرم در او انجام شده و به مراحل
خطرناک خود رسیده است .ملت مسلمان ایران باید
مراقب عادی سازیهای دشمن به خصوص در امر
حجاب و عفاف باشــند .در این زمینه هم ابتدا ما با
موارد ریز و کوچکی برخــورد میکردیم که عمال
خطری برای جامعه ایجاد نمیکرد؛ اما اکنون شاهد
کشف حجاب در معابر عمومی هستیم .معصوم بیگی
گفت :مهمترین ابزار این روند عادی سازی دشمنان
فضای مجازی است .ما باید این فضا را به طور دقیق
بشناسیم ومدیریت کنیم تا از وقوع خطرات احتمالی
آن پیشگیری به عمل آوریم.

رییس پلیس راهور استان:

طرح آرامسازی ترافیک
تا اواسط ماه مهر ادامه دارد
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت :طرح
آرامسازی ترافیک با توجه به تردد بیشتر خودروها
همزمان با شروع سال تحصیلی جدید و کاهش
آالیندههای جوی تا نیمه ماه مهر در اصفهان اجرا
میشود .سرهنگ محمدرضا محمدی افزود :در
این مدت به هیچ سازمانی اجازه عملیات عمرانی
نخواهیم داد تا این طرح به خوبی انجام شــود.
وی با اشاره به اینکه براساس قوانین راهنمایی و
رانندگی هرگونه عملیات عمرانی در سطح معابر
و جادهها باید با کسب مجوز از پلیس راهنمایی
و رانندگــی صورت گیرد ،اظهارداشــت :تمامی
سازمانها حتی شهرداریها برای اجرای عملیات
عمرانی در معابر شــهری باید از پلیس راهور به
علت عهده داری مســئولیت ایمنــی ترافیک،
مجوز دریافت کنند .رییس پلیس راهور اصفهان
تصریح کرد :بر این اساس تا نیمه ماه مهر تمامی
فعالیتهای عمرانی در سطح معابر شهری به جز
در موارد ضروری مانند ترکیدگی لولههای آب یا
گاز ،غیرقانونی است.

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم خبر داد:

کشف محموله  ۲۰۰کیلویی
تریاک در کندوهای عسل

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم گفت :بیش
از  ۲۰۰کیلوگرم تریاک در ایست بازرسی سمیرم
کشف و ضبط شد .ســهراب قرقانی اظهار کرد:
ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی و پلیس مبارزه
با مواد مخــدر این فرماندهــی در حین کنترل
خودروهای عبــوری محورهــای مواصالتی به
شهرســتان به یک دســتگاه وانت نیسان حامل
کندوی عسل مشــکوک و جهت بررسی مدارک
و محموله آن را متوقف کردند .قرقانی افزود :در
بازرســی از خودرو مقدار  ۲۲۰کیلو گرم تریاک
که داخل کندوهای عســل جاســاز شــده بود،
کشف شد.

مرضیه محب رسول
با نزدیک شدن به روزهای سرد سال ،آسمان هم هر
روز خاکستریتر میشــود .آلودگی هوا ذرات معلق
و نفسهایی که به شماره می افتد ،ارمغان هر ساله
زمستان برای کالن شهرهای کشور است .اگر تا پیش
از این تهران به عنوان بزرگترین و آلودهترین شهر
در این فصل شناخته میشــد؛ اما چند سالی است
اصفهان حتی از تهران هم پیشی گرفته و سال گذشته
بارها وضعیت هوا تا آستانه اضطرار هم پیش رفت .بر
اساس آماری که اسفند ماه سال گذشته از سوی یک
موسسه سوئیسی منتشر شد ،مشهد با میانگین۳۰.۶
و اصفهان با میانگین  ۲۷ .۶درصد به ترتیب دومین
و سومین شهر آلوده ایران و بر خالف تصور ،تهران با
میانگین  ۲۶ .۱میکروگرمی در رده چهارم آلودهترین
شهرهای ایران قرار دارد.
عالوه بر وضعیــت هوا و وارونگــی آن که به عنوان
اصلیترین علــت آلودگی هوا در زمســتان معرفی
میشود ،چند سالی اســت حرف از بنزینهای غیر
استاندارد و نقش آنها در افزایش آلودگی هم مطرح
می شود.
تناقض گویی در مورد کیفیت بنزین
از سال  92پاالیشگاههای کشــور مجهز به فناوری
تولید بنزین یورو  4و  5شــدند؛ اما برخی معتقدند
فرســودگی دســتگاهها و نبود فناوری بــه روز که
بیشتر ناشی از تحریمهاست ،موجب شده تا بنزین
بیکیفیت در پاالیشــگاههای کشــور تولید شود و
آلودگی در کالنشــهرها را افزایش دهــد .وزارت
نفت به عنوان متولی اصلی تولید انواع ســوخت در
کشور تاکنون بارها در خصوص کیفیت بنزین اظهار
نظرهای مختلف ارائه داده کــه تمام آنها بر کیفیت
مناسب بنزینهای توزیعی اشاره داشته است.
بیژن زنگنه ،وزیر نفت سال گذشته اعالم کرد ،بنزین
توزیع شده در کالنشــهرها به طور کلی از کیفیت
خوبی برخوردار اســت و میزان گوگــرد آن نیز در
وضعیت استاندارد قرار دارد .این نکته قابل توجه است
که روزانه بیش از  ۲۴۰میلیون لیتر انواع فرآوردههای
نفتی در کشور توزیع میشود که از این میزان بنزین
توزیع شده در  ۸کالنشهر با استاندارد یورو  ۴و عدد
اکتان باالی  ۹۰بــوده و بخشــی از گازوییل توزیع

کیفیت بنزین ،مورد تایید است

شــده در برخی اســتانها نیز با اســتاندارد یورو ۴
صورت میگیرد.
نیره پیروزبخت ،رییس ســازمان ملی استاندارد به
عنوان مسئول پایش کیفیت بنزین تاکنون بارها بر
نمونهگیری از بنزین در اوقات مختلف اشاره داشته که
این نمونه برداریها حاکی از کیفیت مناسب بنزین
بوده است؛ اما برخی از مسئوالن و کارشناسان نظر
دیگری در مورد بنزین دارند.
کیفیت بنزین پاالیشگاه اصفهان مناسب
نیست
یک عضو کمیسیون انرژی کیفیت پایین بنزینهای
تولیدی در پاالیشگاههای کشور از جمله پاالیشگاه
اصفهان را یکی از اصلیترین دالیل آلودگی هوا عنوان
کرد .قره خانی در این رابطه گفت :عمده بنزینهایی
که یورو  ۴و یورو  ۵هستند در پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس تولید میشــوند و در زمانی که میزان مصرف
افزایش مییابد ،این پاالیشگاه به تنهایی پاسخگوی
کل کشور نیست.

اسدا ...قره خانی اظهار داشت :بخشی از بنزین مصرفی
کشور در پاالیشگاه تهران ،شــازند ،تبریز و اصفهان
تولید میشود که از پاالیشگاههای قدیمی هستند،
بنزینهایی که در این پاالیشگاهها تولید میشوند از
نظر عدد اکتان و عناصر موجود در آن با استانداردهای
یورو  ۴و یورو  ۵بعضا مطابقــت ندارند؛ اما زمانی که
مصرف بنزین باال میرود مجبور به اســتفاده از آنها
هستیم.
وی در ادامــه تاکیــد کــرد :بنزینهایــی که در
پاالیشگاهای قدیمی تولید میشــود از نظر عناصر
ســولفور و اکتان بعضا متناسب با اســتانداردهای
روز نیستند و اســتفاده از آنها باعث افزایش آلودگی
میشود .از سوی دیگر به دلیل تحریمها در وارد کردن
برخی از قطعات کاتالیزور به مشــکل خوردهایم که
خود این موضوع نیــز میتواند باعث افزایش غلظت
آالیندهها شود.
بنزین توزیعی در اصفهان مشکلی ندارد
برخالف نظر این نماینده مجلــس ،بابک صادقیان

با تشدید ریزگردها صورت گرفت؛

بیش از  140میلیارد ریال اعتبــار از محل صندوق
توســعه ملی برای کاهش آالیندگی هوای اســتان
اصفهان اختصاص یافــت .مدیرکل حفاظت محیط
زیســت اســتان اصفهان 25 ،میلیارد از این میزان
اعتبار را ســهم این اداره کل دانســت و گفت117:
میلیارد ریــال دیگر هم بــه ســازمان جنگلها و
مراتع همچنین دو میلیــارد  240میلیون ریال به
ســازمان جهاد کشــاورزی برای مقابله با کانونها
در این اســتان اختصاص پیدا کرد .ایرج حشــمتی
با اشــاره به اینکه چنین اعتباری ســال گذشــته
وجود نداشــت افــزود :در نیمه نخســت امســال
با پدیده تشــدید ریزگردهــا در اســتان اصفهان
روبه رو بودیم .وی اضافه کرد :بررسیهای کارشناسی
نشان میدهد ایجاد کانونهای خاک رسوب شده بر
اثر سیالبهای فروردین امســال و وزش باد در این
مناطق به ویژه در جنوب ســمنان و ریگ جن علت
وقوع تشدید ریزگردها بود .مدیرکل حفاظت محیط
استان اصفهان تاکید کرد :اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان گزارش منشأ یابی را ارائه و اداره
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رییس امور آزمایشــگاههای محیط زیست استان
اصفهان در گفت وگو با «زاینده رود» کیفیت بنزین
تولید شده در پاالیشــگاه اصفهان را مورد تایید این
سازمان دانست و تصریح کرد که از مهر ماه  93بنزین
یورو  4در همه کشور توزیع میشود و بر اساس کنترل
ادواری که سازمان محیط زیســت از تولیدات این
پاالیشگاه دارد مشکل خاصی در بحث استانداردهای
یورو  4وجود ندارد .این کارشناس محیط زیست با
اشــاره به افزایش مصرف حاملهای انرژی در فصل
زمستان تصریح کرد :باال رفتن مصرف گاز و گازوییل
در این فصل را میتوان یکی از علل افزایش آلودگی
هوا عنوان کرد .در شــرایطی که تــردد خودروهای
گازوییل فرسوده از شب تا صبح در اصفهان و اغلب
کالنشــهرها آزاد است ،به نظر میرســد عالوه بر
بنزین و حرف و حدیثهای پیرامون آن ،خودروهای
فرسودهای که بیش از یک سال است پروسه خروج
آنها از چرخه متوقف شده و مباحثی مانند سوخت
صنایع و نیروگاهها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور:

اختصاص  140میلیارد ریال برای کاهش آالیندگی

تحدید حدود عمومی
 7/ 67شماره نامه 139885602013001452 :پیرو آگهی نوبتی قبلی تحدید حدود عمومی
قســمتی از امالک و مســتغالت و ابنیه فریدونشــهر بخش  13ثبت اصفهان ثبت شــده در
فریدونشهر که بموجب ماده  14قانون ثبت به شرح ذیل آگهی می شود:
امالک و مستغالت و ابنیه فریدونشهر پالک  237اصلی و فروعات زیر:
 -2628آقای مرتضی دارچیانی فرزند مصطفی در قســمتی از ششدانگ یکباب خانه واقع در
فریدونشهر بخش  13ثبت اصفهان
برای روز دوشنبه مورخ  1398/07/29از ساعت  10صبح به بعد در محل شروع و بعمل خواهد
آمد لذا بموجب ماده  14قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می شود که در روز و
ساعت مقرر در محل حضور بهم رســانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی
آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشــد مطابق ماده  15قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار
شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در
موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس
تعیین حدود فقط تا  30روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره  2ماده واحــده تعیین تکلیف
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف  1ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی
با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره
تسلیم نماید.
تاریخ انتشار :شنبه مورخ 1398/07/06
م الف 608861 :محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر
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رییس امور آزمایشگاههای محیط زیست استان اصفهان در گفت وگو با «زاینده رود» اظهار کرد:

 ۱۹هزار کارت بانکی متخلفان مسدود شد

کل هواشناســی هم زمان وقوع طوفانها را به موقع
شناسایی و پیش بینی کند تا این پدیده کمتر هوای
اســتان را در برگیرد .ایرج حشــمتی گفت :موتور
سیکلت ها ،معادن غیر مجاز و تردد خودروهای تک
سرنشــین و دودزا هم از عوامل افزایش آالیندگی
هوا در استان اســت .وی ادامه داد :الزم است برای
برطرف شدن کانونهای ریزگرد اقدامات جدیتری
صورت گیرد.

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور گفت :در
حاشیه سفر خود به آران و بیدگل؛ برای جلوگیری
از کالهبرداری کارت به کارت در کشــور ۱۹ ،هزار
کارت بانکی کــه صاحبــان آن متهــم و متخلف
بودند ،شناسایی و مسدود شــدند .جواد جاویدنیا
افزود :مسدود ســازی این کارتها موجب کاهش
چشــمگیر کالهبرداریهای کارت به کارت کشور
شد به طوری که در برخی از اســتانها این میزان
کاهش ،به  ۵۰درصد هم میرسد .معاون امور فضای
مجازی دادســتان کل کشور با اشــاره به افزایش
کالهبرداریهای اینترنتی در ســال جاری افزود:
امسال در شش ماهه نخست افزایش  ۳۰۰درصدی
کالهبرداری اینترنتی در کشور نسبت به مدت مشابه
سال قبل داشتیم .وی در ادامه به اجرای با تاخیر رمز
دوم یکبار مصرف اشاره کرد و گفت :با توجه به عدم
تدبیر ،عدم اطالع رســانی و عدم برنامه ریزی برای
بانکهای عامل طرح رمز دوم یکبار مصرف که قرار
بود از خرداد ماه به صورت رسمی و کالن آغاز شود
دچار تاخیر شد .جاویدنیا ابراز داشت :با برنامه ریزی

انجام شده قرار اســت برنامهای که قابل اجرا برای
تمام گوشیها و ســهل الوصول برای همگان باشد
به صورت پیامک ارسال و طرح استفاده از رمز دوم
یکبار مصرف اجرایی شود.
وی اجرای طرح رمز دوم یکبار مصرف را نیاز جامعه
دانست و گفت :این طرح همراه با پیچ پرخطری است
که همه دستگاههای ذی ربط باید موانع و خطرات
آن را از پیش رو بردارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی استان
اصفهان گفت :فرســایشپذیری خاک اصفهان
در ســالهای اخیر ،به دلیل عواملــی از جمله
مشــکالت آبی ،باال رفته اســت و با وزش باد از
مناطق مختلف حتی با منشــأ برون اســتانی،
ورود ذرات خاک به هوا تشدید میشود .محمد
کوشــافر افزود :بــا توجه به فرســایشپذیری
خاک ،وزش باد با سرعت مشخص در منطقهای
میتواند آلودگی هــوا را ایجاد کند و در منطقه
دیگری این امکان وجود ندارد .وی با بیان اینکه
وزش باد بــه تنهایی عامل ایجاد گــرد و غبار و
ریزگرد نیست ،بیان کرد :ذرات ناشی از فرسایش
خاک یکی از دالیل مهم آلودگی هوای اصفهان
است که به صورت گرد و غبار خود را نشان داده
است .کوشــافر تصریح کرد :خشکیهای تاالب
گاوخونی فرآیندهای ناخوشــایند و یا تخریبی
متعددی را باعث شــده که یکی از آنها تهدید
پوشــش گیاهی آن منطقه همچون جوامع گز،
تاغ و اشنان است .وی ادامه داد :طی سالهای
اخیر به دلیل عقب نشــینی آب سطحی ،افت
آب زیرزمینــی ،تغییــر کیفیــت آب و یا عدم
وجــود آب ،جوامــع گیاهــی مــورد تهدید
قرار گرفته است.

معاون منابع انسانی ادارهکل دادگستری
اصفهان:

 30درصد پروندههای قضایی
اصفهان به سازش منجر شد

معاون منابع انسانی ادارهکل دادگستری اصفهان
گفت ۳۰ :درصد از پروندههای قضایی این استان
در یک سال گذشته به صلح و سازش منجر شده
است .سید رضا ســجودی افزود :شوراهای حل
اختالف و فعالیت قضات در دادسراهای عمومی
و انقالب در صلح و ســازش و پایان دادرســی
پروندههای قضایی نقش داشته است .وی بیان
کرد :فرهنگ گذشــت و صلح و ســازش که در
گذشــته مورد توجه مردم بود ،امروز کم رنگ
شــده و باید چنین فرهنگهای ناب اســامی
بیش از بیش توسعه و گسترش یابد .وی ،تدین
و دینداری مردم در مناطق مختلف استان را در
کاهش جرم و معضالت اجتماعی موثر برشمرد
و گفــت :در شهرســتانهای دارای فرهنگ و
اصالت دینی میزان بروز جرائم کاهش و امنیت
اجتماعــی در این مناطق همــواره در باالترین
درصد بوده است.

رشد  6برابری ظرفیت پذیرش
دانشجویان خارجی در اصفهان
مدیر توســعه آموزش بین الملل دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان گفت :هم اکنون با رشد  5تا 6
برابری ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی در
اصفهان مواجهیم که از مهرماه امسال برای اولین
بار دانشــجویان خارجی مستقل از دانشجویان
ایرانــی تحصیل میکنند .مرجــان منصوریان
با بیان اینکه تاکنون دانشــجویان خارجی در
بین دانشــجویان ایرانی در یک کالس اقدام به
تحصیل در رشتههای پزشــکی میکردند که
اگر چه مسلط به زبان فارسی بودند؛ اما در زمان
آزمون به مشــکل بر میخوردنــد ،ادامه داد :با
بهره برداری از این ســاختمان بــرای اولین بار
دانشــجویان خارجی به زبان انگلیسی دروس
پزشکی را فرا میگیرند.

کانون وکال نه غیرقانونی است
و نه انحصار طلب

شرکت بسپار بافت گستر زاگرس تصمیم بــه فروش کلیه اموال خود
از جمله انواع چرخهای خیاطی و لوازم برش دستی گونی از طریق مزایده
حضوری را دارد .متقاضیان می توانند همه روزه در ساعات اداری از تاریخ
 98/7/6لغایت  98/7/14به آدرس اصفهان ،شهرک صنعتی اشترجان،
خیابان ششم ،پالک  56جهت بازدید مراجعه نمایند.
هیات مدیره
Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

افزایش فرسایشپذیری خاک
اصفهان طی سالهای اخیر

رییس کانون وکالی استان:

آگهی مزایده

zayanderoud8108@gmail.com

با مسئوالن

L

E-MAI

رییس کانون وکالی استان اصفهان با انتقاد از
شایعهپراکنی برخی رسانهها گفت :رسانه زبان
گویای جامعه است؛ اما به شرط اینکه امانتدار
باشد و اهداف شخصی و سیاسی خود را در کار
دخیل نکند همچنین کانون وکال نهادی قانونی
است و انحصارطلبی ندارد .لیال رییسی با بیان
اینکه وضعیت نامناسب معیشتی وکال تا جایی
مشکلساز شده که در مورد ضرورت ارائه بسته
حمایتی برای وکالی جوان از طرف اداره دارایی
توافقاتی صورت گرفت ،تصریح کرد :در چنین
شرایطی نماینده محترم مجلس که باید مدافع
حقوق مردم باشد ،ادعای بدون دلیلی مبنی بر
اتهام فرار مالیاتی سنگین از طرف وکال را مطرح
میکند و بعد روزنامه جوان اقدام به چاپ این
مطلب بدون بررسی کارشناســانه مینماید.
وی با بیان اینکه اخیرا ً شــاهد جریان شــایعه
پراکنیها مبنی بر عدم اجازه کانونهای وکال در
برگزاری آزمون یا پروانه وکالت هستیم ،افزود:
جای تعجب است که با وجود قوانینی روشن و
شــفاف افرادی که خود را حقوقدان مینامند،
چنین ادعاهایی را طرح و پخــش میکنند و
موجب ایجاد ناامنی روانی و اضطراب در جامعه
میشوند!

فوتبال جهان

6

هوادار نژادپرست رم
جایی در ورزشگاه ندارد
باشگاه ایتالیایی آ اس رم اعالم کرد یکی از
هواداران این باشگاه که از طریق شبکههای
اجتماعی بــه خوان
خســوس ،مدافع
این تیم توهین
نژ ا د پر ســتا نه
کرده بوده را به
صورت مادا مالعمر
از حضــور در
ورزشــگاه خانگیاش منع کــرده و او را به
پلیس معرفی کرده اســت .باشــگاه رم با
اعالم ایــن تصمیم خود از طریــق توییتر،
عکسهایی از حســاب اینســتاگرامی این
هوادار و پیامهایش را منتشر کرد .در بیانیه
باشگاه رم در این باره چنین آمده «:صاحب
این حســاب اینســتاگرامی ،از طریق پیام
مســتقیم برای خوان خســوس پیا مهای
بسیار ژست نژادپرستانه ارسال کرده است.
ما این حســاب را به پلیس ایتالیا گزارش
کردهایم و همچنین اینســتاگرام را از این
موضوع باخبــر کرد هایم .این شــخص به
صورت مادامالعمر از حضور در ورزشــگاه
خانگی رم منع خواهد شد».
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در حاشیه

واکنش فتحا...زاده به شایعه
مدیرعاملیاش در استقالل

صدر جدول طالیی شد

سمیهمصور
با پایان یافتن هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور
بار دیگر صدر جدول طالیی شد تا شاگردان امیرقلعه نویی که
موفق به کسب یک پیروزی شیرین مقابل تیم پرسپولیس در

ورزشگاه آزادی شده بودند ،برای دیگر برای مدعیان قهرمانی
این دوره از رقابتها خط و نشان جدی بکشند .سپاهانی ها
که چند ماه پیش و در جریان دیــدار نیمه نهایی رقابتهای
جام حذفی در آخرین دقایق وقت اضافــی دوم قافیه را به
سرخ پوشان تهرانی واگذار کردند ،در بازی رفت فصل جدید
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رقابتهای لیگ با دو گل استثنایی به پیروزی دست یافتند
تا ضمن تکیه بر صدر جدول انتقام شکســت اخیر در نقش
جهان را از آنها نیز گرفته باشند .در گزارش پیش رو نگاهی
آماری خواهیم داشــت به عملکرد طالیی پوشــان در این
دیدار:

88

سپاهان و امیر قلعهنویی هر چند در تقابلهای قبلی برابر پرسپولیس
آمار چندان جالبی برابر پرســپولیس نداشتند ولی بیش از هر تیم و
مربی دیگری موفق به غلبه بر سرخپوشان شده بودند .قلعهنویی در
 ۱۳تقابل قبلی مقابل پرسپولیس تنها یک بار طعم پیروزی را چشیده
بود ولی این مربی در ســالهای آغاز مربیگری خــود آن قدر برابر این تیم
موفق بود که در کنار مجید جاللی با  ۸برد رکــورددار غلبه بر این تیم بین
مربیان تاریخ لیگ برتر باشد .پیروزی این هفته سپاهان مقابل پرسپولیس،
نهمین برد این مربی را رقم زد تا به تنهایی این رکورد را به خود اختصاص
دهد .دو گل ســپاهانیها در این دیدار برای امیر قلعه نویی حکم بازگشت
به جایگاهی را داشت که سالها در انتظارش بود .قلعه نویی که مدتهای
مدیدی (نزدیک به هشت سال) در ورزشــگاه آزادی مقابل پرسپولیس به
پیروزی نرسیده بود ،با این برد پاسخ توهینهای هواداران را داد و البته برای
بار دوم موفق به کسب پیروزی مقابل گابریل کالدرون شد؛ کاری که یکبار
دیگر هم با سپاهان مقابل الهالل انجام داده بود.

به نقل از سان ،کاسپر دولبرگ مهاجم نیس
که این فصل از آژاکس خریداری شد ،چندی
پیش با مراجعه به اداره
پلیــس اعــان
کرد ســاعت ۶۲
هزارپوندی او در
رختکــن تیم به
سرقت رفته است.
ساعتی که مشخص
شــد المینه فادیگا ،مهاجم جوان این تیم
فرانســوی آن را به ســرقت برده است .این
بازیکن جوان به سرقت ساعت مچی اعتراف
کرد و حاال باید منتظر جریمه از باشــگاه یا
اخراج از این تیم باشــد .مســئوالن باشگاه
نیس که از این اتفاق متعجب شده اند هنوز
اظهارنظری درباره این اتفــاق ارائه نکردند
و وضعیت مادیگا نیز در این تیم مشــخص
نیست .مادیگا یکی از پدیدههای فصل تیم
فوتبال نیس محسوب میشود و از  ۱۳سالگی
در این تیم بازی کرده و آینده درخشانی در
فوتبال دارد.

گابریل ژســوس ،مهاجم برزیلی جایگاه خود
را در ترکیب اصلی منچسترســیتی از دست
داده و نیمکت نشــین
آگوئرو در این تیم
اســت .ژســوس
البتــه در بــازی
جام اتحادیه برابر
پرســتون از ابتدا
برای تیمش به
میدان رفت و زننده یکی از گلهای
سیتیزنها بود .این مهاجم برزیلی
از نیمکت نشــینی در سیتی ابراز
ناراحتــی کرد و گفــت :دیگر کار
از این گذشــته اســت که بگویم باید
صبــر کنم تا فرصــت بازی به دســت من
برسد .من  ۳فصل اســت در منچسترسیتی
بازی میکنــم و امســال چهارمیــن فصل
حضور من در این تیم اســت .طبیعی اســت
که دوست داشته باشم بیشتر در ترکیب قرار
بگیــرم .قطعا رقابــت با ســرخیو آگوئرو که
اسطوره تیم منچسترسیتی است ،سخت است.

بازگشت رویایی «خلعتبری»

شاگردان امیرقلعه نویی فاتح ال کالسیکوی ایرانی؛

اعتراف مهاجم نیس به سرقت
ساعتمچی هم تیمیاش!

ناراحتی «ژسوس»
از نیمکتنشینی در سیتی

پیشنهاد سردبیر:

مها
جم برزیلی سپاهان بدون شک
ستاره ال کالسیکوی ایرانی در
است
نلی
که
با
ورزشگاه آزادی بود ،کی روش
با
زکردن دروازه حری
فان با ضربه سر در فصل گذشـ
ـته
رخ
نم
ایی
ک
آ
رده
بود
قای
و
به
گلی
م
قام
این رقابتها دست
یافته بود در این بازی با یک ش
وت
سرک
ش
در
دق
یقه
80
علی
با
زی دروازه
رضا بیرانوند را باز کرد تا گلر ملی پ
وش سرخها تنها نظاره گر باز ش
پیش
دن درواز هاش باشد .کی روش
تر نیز نشــان داده بود که در ز
دن ضربات از راه دور نیز مهارت
ف
وق
الع
اده
ای
دارد
موفق
و
م
یت
ی
ت
واند یکی از عوامل اصلی
سپاهان در این فصل نام بگیرد.
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تیم ســپاهان با این برد ،یازده
امتیازی شــد تا با تفاضل گل
بهتر نســبت به تیــم تراکتور
ســازی بر صدر جــدول تکیه
بزند .ســپاهانی ها در  5بازی
برگزار شد هشــان در این فصل سه
پیــروزی مقابــل تیمهــای
شاهین شهرداری بوشهر،
ماشین ســازی تبریز و
پرسپولیس تهران و دو
مســاوی مقابل تیمهای نفت مســجد
ســلیمان و فوالد را در کارنامــه به ثبت
رسانده اند .شاگردان امیر قلعه نویی در این
 5بازی موفق به زدن شش گل شدهاند و نکته
جالب برای آنها این موضوع اســت که هنوز
گلی وارد دروازه آنها نشــده تا امید نیازمند
 5کلین شیت را تاکنون به نام خود به ثبت
رسانده باشد.

4

تیم سپاهان در حالی عصر پنجش
نبه موفق به پیروزی مقابل تیم
پ
رسپولیس تهران شد که از آخ
رین پیروزی آنها مقابل این تیم
چ
هار
سال میگذرد ،آنها آخ
رین بار در لیگ پانزدهم موفق
به کســب پیروزی مقابل س
رخ پوشــان تهرانی شده بودند،
دیدا
ری که با نتیجه چهار بر دو به
نفع طالیی پوشان پایان یافته
بود.
از
آن
روز
بی
ش
از
1500
روز میگذشت تا این که دوباره
سپ
اهان
ی
ها
مو
فق به پیرو
زی مقابل پرسپولیس شدند .هر
گل
دو سپاهان در این بازی
نیز به شکلی زیبا رقم خوردند تا
پرسپولی
س شکستی تلخ را تجربه کند.

طی روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر جانشینی
علی فتحا...زاده با عنوان مدیرعامل در استقالل
شنیده میشود .حتی خیلیها معتقد بودند بعد
از ناکامی استقالل در دیدار مقابل ذوب آهن در
اصفهان این اتفاق خواهد افتاد .علی فتحا...زاده در
این باره اظهار داشت :اینها شایعاتی است که به
راه افتاده اســت اصال چنین چیزی صحت ندارد
کسی با من در این باره تماسی نداشته است .وی
ادامه داد :معتقدم فتحی باید در مدیریت استقالل
بماند و از وی هم حمایت شود تا بتواند استقالل را
به موفقیت برساند .فتحا...زاده در خصوص شرایط
اســتقالل هم خاطرنشــان کرد :تمایل زیادی
برای صحبت کردن در این باره ندارم ،از شرایط
استقالل ناراحت هستم وا میدوارم هر چه زودتر
این تیم با کســب اولین برد به جایگاه خوبی در
جدول ردهبندی دست پیدا کند.

طعنه خبرنگار سوئدی
به محکومیت «قدوس»
تیم فوتبال بارســلونا به خاطر انتقــال «آنتون
گریزمان» به تیمش  ۳۰۰یورو جریمه شد .دلیل
این جریمه این است که اتلتیکومادرید شکایت
کرده و مدعی شــده بازیکنشــان قبل از اتمام
فصل با بارســا مذاکره کرده و قرارداد امضا کرده
اســت .این جریمه ،طعنه و کنایه «جان کلمن
الرسون» خبرنگار سوئدی را در پی داشته است.
این خبرنگار نوشت« :ســامان قدوس و باشگاه
اوسترشــوندوس باید  ۴میلیون یــورو پرداخت
کنند؛ بارسلونا و گریزمان  ۳۰۰یورو» .اشاره این
خبرنگار سوئدی به محکومیت و جریمه سامان
قدوس و باشگاه اوسترشوندس سوئد است .قدوس
به خاطر آنچه که تخلف در نقض قرارداد اولیهاش
با تیم اوئسکا و پیوستن به آمیا اعالم شده بود ،با
محرومیت  ۴ماهــه و پرداخت جریمه  ۴میلیون
یورویی مواجه شد.

بازگشت رویایی «خلعتبری»
پروژه موفقیت آمیز انتقام «مصلح» از پرسپولیس

برانکو در قامت آتش بیار معرکه!

شایان مصلح موفق شد نمایش خوبی را در مقابل پرسپولیس ارائه کند و به نوعی انتقام بگیرد .تیم پرسپولیس در حالی
مقابل سپاهان شکست خورد که در ترکیب تیم سپاهان ،مدافع چپ سابق سرخها حضور داشت .شایان مصلح که در
تابستان به عنوان بازیکن مازاد از جمع قرمزپوشان کنار گذاشته شد ،با خوش شانسی در ترکیب اصلی جای گرفت و
موفق شد نمایش خوبی را ارائه کند .مصلح پس از محرومیت سعید آقایی به ترکیب اصلی سپاهانیها رسید و در مقابل
بازیکنان تکنیکی تیم پرسپولیس که اتفاقا شناخت خوبی هم از آنها داشت ،استحکام دفاعی قابل قبولی را نشان داد.
او  8کنش دفاعی داشت و پنج قطع توپ را نیز به ثبت رساند و همچنین با  84درصد پاس صحیح،
روز خوبی را پشت سر گذاشت .این بازیکن در ابتدای بازی به سمت نیمکت پرسپولیس
رفت و دیدار صمیمانهای با محسن خلیلی ،گابریل کالدرون و دیگر اعضای نیمکت داشت.

عبدالعال ،رییس سابق باشــگاه االهلی عربستان در مصاحبه با نشــریه «الریاضیه» این کشور تصمیم
برکناری برانکو ،سرمربی سابق پرسپولیس از مربیگری االهلی را درست دانست .عبدالعال در مصاحبهاش
گفت :من با تصمیم اخراج برانکو موافق هستم ،چون او مربیای است که چیزی برای ارائه نداشت و االهلی
در مدت کوتاه او به رده دهم سقوط کرد .به همین خطار برکناریاش کار درستی بود .او یک کار را خیلی
خوب انجام میداد و آن ایجاد مشــکل با بازیکنان و ستارههای تیم مثل عمر الســومه بود .وی افزود :با
صراحت میگویم عمر السومه بازیکنی منحصر به فرد و در تراز جهانی است .او به اخالق و منش خوبش
معروف است .تفاوت زیادی است میان بازیکنی که برای تیمش افتخارآفرینی میکند با مربیای که تالش
میکند آتش بیار معرکه باشد و تنها به خاطر غرورش به تیم ضربه بزند.

«فرهاد» بدون پرو الیسنس روی نیمکت مینشیند؟
در قوانین تازهای که فدراســیون فوتبال آســیا برای
توســعه فوتبال در این قاره وضع کرده است ،مربیان
تیمهای مردان ،زنان و همچنین تیمهای زیر  23سال
هر کشور ،باید با مدرک پرو الیسنس روی نیمکتهای
مربیگری بنشینند.
این در حالی است که فرهاد مجیدی ،سرمربی تیم امید

ایران که در هفتههای گذشــته با سرکشی به شهرهای
مختلف مشغول دور تازهای از اســتعدادیابی برای تیم
امید اســت ،موفق به اخذ این مدرک مربیگری نشــده
اســت .مدرک مربیگری فرهاد مجیدی  Aاســت که از
کشور امارات آن را گرفته و بنابر شنیدهها برای گذراندن
دوره پرو الیســنس نیز ثبت نام کرده اســت .به گفته

برای المپیک  ۲۰۲۰قول مدال ندادهام

پذیرایی از سپاهانیها در ورزشگاه آزادی

رییس فدراسیون کشــتی گفت :این واقعیت کشتی ماست ،ما در فرنگی  ۳ســهمیه نگرفتیم و
در آزاد هم  ۴ســهمیه نتوانســتیم بگیریم .علیرضا دبیر با حضور در برنامــه رکورد درخصوص
مسابقات جهانی کشتی اظهار داشت :براســاس برآوردمان فکر میکردیم یک سهمیه در فرنگی
و یک سهمیه در آزاد بگیریم .حســن یزدانی در دنیا یک حریف دارد که آن هم حریف آمریکایی
است.
وی ادامه داد:تیمی که ما امسال به مسابقات جهانی بردیم  3کشتیگیر خوب به همراه نداشت.
آقای حسینخانی در  74کیلو که همیشه جزو  6-5نفر اول دنیاست .رضا یزدانی که امیدوار بودیم
کسب سهمیه بگیرد و حداقل یک مدال برنز برای ما کسب کند .پرویز هادی هم که مدال آور سال
گذشــته ما بود و در تیم نبود .در تیم  10نفره ما  3نفر حاضر نبودند .حسن یزدانی تنها کسی بود
که از کسب سهمیهاش امیدوار بودیم .دومین سهمیه ما در کشتی آزاد را اطری گرفت و باید قبول
کنیم که بیشتر از خودش کشتی گرفت .در مســابقات  3نفر برندهاش را برد و اگر دقت میکرد
میتوانســت حداقل نقره بگیرد .دبیر افزود :در فرنگی هم فکر میکردم گرایی سهمیه بگیرد؛ اما
منجزی و نجاتی هم برای من سهمیه گرفتند .نجاتی ،ستاره بیچون و چرای ما بود هم در فرنگی
و هم در آزاد .نجاتی ،به تمام معنا کشتی را بلد است و از کشتی او لذت میبرم.
رییس فدراســیون کشــتی ادامه داد :من حرفی که روز اول زدم و االن هــم میگویم ،ما تمام
تالشمان را بــرای المپیک انجام می دهیم .بــه هیچ کس قولی ندادهام .بــرای وزارت ورزش و
کمیته المپیک این موضوع مهم اســت ،ولی من هیچ وقت قول مدال نــدادهام؛ اما ما به این تیم
امیدواریم.

دیوید بکام ،ایجنت میشود
دیوید بکام قرار اســت به جمع ایجنتهای
دنیا اضافه شود .او شــرکت مدیریتی خود
را بنیانگــذاری کرده
است .بکام با دوست
صمیمیاش ،دیو
گاردنــر و نیکوال
هواوســون کــه
در زمینــه روابــط
عمومی کار میکند،
شــرکت فوتورک منیجنمــت را بنا نهاده
اســت .بکام که در ســال  2013از فوتبال
کنار رفت ،هنوز رســما ایجنت نشــده؛ اما
گاردنر ایجنت اســت .گفته میشود یکی از
اولین مشــتریهای این شــرکت ،میسون
گرینوود ،ســتاره جوان منچســتر یونایتد
خواهد بود.

L
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یکی از مدیران فدراســیون فوتبال ،این نهاد در نامهای
به کنفدراسیون فوتبال آســیا ،موضوع مدرک  Aو نبود
زمان کافی برای دریافت پرو الیسنس فرهاد مجیدی را
به اطالع کمیته برگزاری خواهد رساند و با دریافت مجوز،
مجیدی روی نیمکت تیم المپیک ایران در مســابقات
مقدماتی انتخابی المپیک می نشیند.

عکس روز

رییس فدراسیون کشتی:

با هماهنگی یگان ویژه با لیدرهای پرسپولیس و سپاهان ،تماشاگران اصفهانی با احترام وارد
ورزشگاه شده و با شربت و شیرینی از آنها پذیرایی شد.

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

محمدرضا خلعتبری ،بهترین دوران بازی خود
را در ذوبآهن گذراند و حتی موفق شــد با این
تیم به فینال آســیا راه یابد؛ اما دست روزگار او
را از سبزپوشــان اصفهانی دور کــرد و او بعد از
هشت ســال به ذوبآهن برگشت.در بازیهای
اول خود در این تیم با مصدومیت شــدیدی از
ناحیه رباط صلیبی مواجه شد و درخشش دوباره
او در این تیم به تعویق افتاد .اســتقالل برای او
ایستگاه جذاب برای بازگشــت بود ،او در نیمه
دوم و در حالی که ذوبآهن با تمام فکرش روی
حمله بود ،به بازی آمد و توانست با چند حرکت
درخشان اســتعداد ذاتی خود را به همه نشان
دهد و روزنهای از امید برای درخشش دوبارهاش
را ایجاد کند.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

منهای فوتبال

ملی پوشان جوان سپاهان
در راه رومانی
دو دارت انداز ســپاهان در تیم ملی جوانان دارت
ایران ،برای اعزام به مسابقات جهانی رومانی حضور
دارند .فاطمه صفی و فاطمــه کریمی ،دو بازیکن
تیم فوالد مبارکه ســپاهان و تیــم ملی دختران
ایران را تشــکیل میدهند که به این مســابقات
اعزام میشوند .این بازیکنان در بیستمین اردوی
تدارکاتی تیم ملی جوانــان در خانه دارت قم زیر
نظر مربیان تیم ملی درحال تمرین هستند .تیم
ملی جوانان دختر و پســر دارت ایران  ۱۲مهر به
شهر کلوژ کشور رومانی ،محل برگزاری رقابتها،
اعزام خواهند شد .اعضای کادر فنی تیم ملی دارت
جوانان کشورمان حمید رضا مومنی سرمربی تیم،
بهناز قربانی مربی تیم فوالد مبارکه سپاهان و مربی
شخصی هر دو بازیکن ملی پوش ،مسعود رحمانی،
ابوالفضل مامانی ،غالمرضا شاکر و منیژه ساالری به
عنوان مربیان ،محمد رضا شهابی به عنوان مربی
بدنســاز و روانشــناس تیم ملی جوانان دارت را
همراهی میکنند.
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در مراسم بزرگداشت  39هزار سرباز شهید نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی مطرح شد:

چهره ها
شهردار اصفهان خبر داد:

تهیه طرح جامع ایمنی بازار
شهردار اصفهان با تاکید بر لزوم تامین ایمنی بازار
اصفهان ،گفت :یکی از دغدغههای شــهرداری،
ایمنی بازار بزرگ اصفهان اســت که باید تالش
بیشتری در این راستا انجام شود .قدرت ا...نوروزی
خاطرنشان کرد :طرح جامع ایمنی بازار اصفهان
تهیه شده و باید تمام دســتگاهها از جمله میراث
فرهنگی همچنین کسبه همکاری کنند تا برای
همیشه شاهد وضعیت ایمن و سالم بازار باشیم و
اگر حادثهای رخ داد بتوانیم از این میراث بزرگ به
خوبی حفاظت و حراست کنیم .وی با بیان اینکه هر
شش ماه یکبار جمعبندی از شرایط مالی و جذب
بودجه انجام میشــود ،افزود :شهرداری در شش
ماه نخست امسال نیز توانسته بودجههای خوبی
جذب کند ،به طوری که میانگین هر ماه  ۱۰درصد
بودجه جذب شده که اگر نیمه دوم سال وضعیت
با این روال ادامه پیدا کند ،شــرایط بسیار خوبی
خواهیم داشت.

مدیر منطقه  ۱۰شهرداری اصفهان
خبر داد:

افتتاح ایستگاه آتشنشانی
محله اطشاران

مدیر منطقه  ۱۰شهرداری اصفهان از افتتاح و بهره
برداری ایســتگاه شماره  ۲۵آتش نشــانی واقع در
محله اطشــاران (کوی میالد) خبر داد و گفت :این
ایستگاه در آستانه روز آتش نشان افتتاح شد .حمید
شهبازی اظهار کرد :در مجموعه مسکونی میالد به
رغم ساخت برجهای مســکونی هیچگونه امکانات
ایمنی برای مردم وجود نداشــت ،در شرق اتوبان
آقابابایی حتی محله اطشاران با بیش از  ۱۳هزار نفر
جمعیت نیز که یکی از محلههای قدیمی به شمار
میرود ،از این امکانات محروم بود و ضرورت داشت
ایســتگاه ایمنی را در آن محل احداث کنیم .وی با
بیان اینکه کلنگ احداث این ایســتگاه سال  ۹۴به
زمین زده شد؛اما به دلیل وجود برخی مشکالت در
مقطعی از زمان رها شده بود ،افزود :با دستور شهردار
اصفهان پیگیری مسائل مربوط به ایستگاه شماره ۲۵
آتشنشانی در دستور کار قرار گرفت.

برگزاری چهارمین سالگرد
شهید مدافع حرم
«مسلم خیزاب»
بزرگداشــت یاد و خاطــره فرماندهــان گردان
«یازهرا» و چهارمین سالگرد شهید مدافع حرم
مسلم خیزاب پنجشنبه  18مهر از ساعت  16تا
 18در گلستان شــهدای اصفهان قطعه شهدای
مدافع حرم برگزار میشــود .مراسم بزرگداشت
فرماندهان گردان یا زهرا و چهارمین سالگرد شهید
مسلم خیزاب با سخنرانی حجت االسالم رحمت
ا ...صادقی ،مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه
صاحب الزمان (عج) و مداحی کربالیی علی قمیان
برگزار خواهد شد .این مراســم با همکاری سپاه
حضرت صاحب الزمان (عج) ،لشکر 14امام حسین
(ع) ،بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان
و پایگاه بسیج شــهید خیزاب در گلستان شهدا
برگزار میشود .گفتنی است ،شهید مسلم خیراب
فرمانده گردان یازهرا (س) لشکر  14امام حسین
(ع)  26مهــر  1394در نبرد با تروریســتهای
تکفیری داعش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
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شرکت 5هزارمسجد اصفهان
در طرح قرارگاه مهر و امید
نرگس طلوعی
همزمان با پنجمین روز از هفته دفاع مقدس راهی
سالن اجتماعات کوثر میشوم ،قرار است با حضور
فرماندهان و نیروهای نزاجا مراسم بزرگداشت 39
هزار سرباز شــهید نیروی زمینی ارتش جمهوری
اسالمی برگزار شود .از نقش موثر نیروهای ارتشی و
دالوریها و شجاعتهای مثال زدنی آنها در دوران
هشت ساله جنگ تحمیلی زیاد شنیدهام ،نیروهایی
که تمام هستیشــان را به میــدان کارزار بردند تا
کســی نگاه چپ به این خاک نکند ،نیروهایی که
لبیک گوی حسین زمان شدند برای دفاع از ارزش
و آرمانهای اســام ناب محمدی ،نیروهایی از که
بذل جان دریغ نورزیدند و حاال قرار اســت در این
مراسم از تعدادی از خانوادههای بزرگ این شهیدان
که صبوری را هــم چون حضرت زینب ســام ا...
علیها آیینه تمــای نمای زندگیشــان کردهاند،
تجلیل شود .فضای سالن حال و هوای دفاع مقدس
گرفته اســت ،حال وهوایی روزهایی که فرشتگان
الهی مبهــوت ایثارمردان ایران زمین شــده بود،
مردمانی که بهترین تصویرگرعاشــقی شــدند تا
وجبی از این خاک به دست اجنبی نرسد .مراسم با

تالوتی از آیات کالم ا ...مجید و پخش سرود مقدس
جمهوری اسالمی آغاز میشود .ارشد نظامی آجا در
اســتانهای اصفهان ،یزد و چهار ومحال بختیاری
که خود آن روزهای پر از توپ و خمپاره را به خوبی
لمس کرده و میزبان این مراسم است به پای تریبون
میآید تا از رشادتهای نیروهای ارتشی در دفاع از
میهن بگوید.
اقتدار جمهوری اســامی مدیون خون
شهداست
امیر محســن آذر افروز در این مراسم با بیان اینکه
اقتدار جمهــوری اســامی ایران مدیــون خون
شهداست ،اظهار کرد :امنیت و آرامش کنونی کشور
تنها مدیون اقتدار نظامی جمهوری اسالمی نیست
بلکه معنویات نیز در آن نقش دارد .وی با اشاره به
اینکه هشت ســال دفاع مقدس با دیگر جنگهای
بزرگ جهانی تفاوتهای اساسی دارد زیرا معنویات
در آن نقش اساسی داشــت ،افزود :امروز عشق و
عالقه بســیاری از جوانان کشــور که پس از دفاع
مقدس به دنیــا آمدند مثال زدنی اســت و روحیه
شهادت طلبی جوانان مدافع حرم مؤید این موضوع
است .ارشد نظامی آجا در استانهای اصفهان ،یزد
و چهارمحال و بختیاری اظهار کرد :فرهنگ ایثار و

شهادت در میان جوانان ما جاری است وامیدواریم
جوانان با مطالعه تاریخ دفاع مقدس با فرهنگ ایثار
و شهادت آشنا شــوند و به آن عمل کنند زیرا تنها
راه نجات جامعه ما رجوع به فرهنگ ایثار و شهادت
اســت .وی ادامه داد :نیروهای مســلح  ۲۱۳هزار
شهید به انقالب تقدیم کرده است که  ۴۹هزار نفر
آنها شــهدای ارتش و  ۳۹هزار نفر کارکنان وظیفه
ارتش هستند .اصفهان بیشــترین تعداد شهید را
در دوران دفاع مقدس تقدیم انقالب کرده اســت
و از  ۲۳هزارشهید اســتان اصفهان سه هزار شهید
ارتشی بوده و از این تعداد دو هزار و  ۵۴۲از کارکنان
وظیفه بودهاند.
آذرافروز در تشریح نقش کارکنان وظیفه در دوران
دفاع مقدس یادآور شــد :در ســال  60به خدمت
سربازی رفتم ،پس از دوران آموزشی به منطقه فکه
اعزام شدم و شاهد بودم که به دلیل کمبود افسران
 80درصد کارهایی که در آتشبارها انجام میشد
بر عهده کارکنان وظیفه بــود و در عملیات والفجر
مقدماتی یک فروند هواپیمای میگ  23دشمن را
کارکنان وظیفه ساقط کردند.
عبرت گرفتن مهمترین درس عاشوراست
در ادامه این مراســم ،هماهنگ کننــده عقیدتی

با توجه به اینکه شهرداری نیاســر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره
5/1520مورخه  98/03/23شورای اسالمی شــهر  ،نسبت به فروش
قطعه زمینی به شماره پالک  3731تفکیکی از پالک ثبتی  3423فرعی
از  35اصلی به متراژ  414/44متر مربع  ،واقع در شــهرک باغ ویالیی

باغشهر نیاسر بر اساس قیمت پایه کارشناسی شــده از طریق مزایده
اقدام نماید  .لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت
 10روز جهت دریافت اسناد و مدارک به شهرداری ( امورپیمانها) مراجعه
نمایند .ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

احمد امینی نیک _ سرپرست شهرداری نیاسر
تحدید حدود اختصاصی
 7/73شماره صادره  1398/6/28-1398/42/585130 :نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ
یک باب خانه پالک شماره  16فرعی مجزا شده از  3058واقع در بخش  5ثبت اصفهان که
طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای بهزاد بدخشان فرزند ستار و خانم ماه صنم بهادران
فرزند یدا ...در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است .اینک
بنا به دستور قســمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک
مرقوم در روز دوشنبه مورخ  98/7/29ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ،لذا
به موجب این آگهی به 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  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم
صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد .م الف 604332 :قویدل رئیس
منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی
 7/68شــماره صادره  1398/6/31-1398/42/585475 :چون آقای حســین محمدی
آغچه بدی فرزند حسینعلی در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکبابخانه واقع
در محدوده پالک  4786اصلی واقع در بخش  5ثبت اصفهان را نموده و رای شماره  984مورخ
 1398/02/30هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود
پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده  13قانون فوق الذکر تحدید حدود پالک
شماره  577فرعی از  4786اصلی واقع در بخش  5ثبت اصفهان به نام آقای حسین محمدی
آغچه بدی فرزند حسینعلی در روز چهارشنبه  1398/08/08از ساعت  9صبح در محل شروع
و بعمل خواهد آمد .لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در
ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند .اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده
 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد .اعتراض
به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به
مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد .م الف606818 :
قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت
 7/69شماره نامه 1398/06/28 - 139885602013001469 :نظر به اینکه آقای سعید
خودسیانی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  23و خانم صدیقه خودسیانی فرزند مرتضی
قلی به شناسنامه  1605با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی که هویت و صحت شهود توسط
دفترخانه  48فریدونشهر گواهی شده است .مدعی مفقود شدن سند مالکیت شش دانگ
یکباب خانه پالک ثبتی  238/2949مجزی شده از  238/1به مساحت  196متر مربع واقع در
فریدونشهر بخش  13ثبت اصفهان که اسناد مالکیت با شماره چاپی  552719ج  96و شماره
 552730ج  96بنام سعید خودسیانی فرزند غالمرضا و خانم صدیقه خودسیانی فرزند مرتضی
قلی هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ صادر و تسلیم شده است و مورد معامله غیر از آنچه
در این آگهی قید شده است قرار نگرفته است و نامبردگان اظهار داشته اند که اسناد مالکیت
مرقوم در اثر جابجائی اثاثیه منزل مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده

م الف612393:

اند لذا طبق تبصره یک ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که
هرکس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی قید شده است نسبت به ملک مزبور یا
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه
و اعتراض خود را کتبا با ارائه مدارک تسلیم نماید در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول
واخواهی بدون ارائه اسناد مالکیت یا سند معامله نسبت به صدور المثنی سند مالکیت طبق
مقررات اقدام خواهد شد .م الف 607231 :محسن مقصودی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک فریدون شهر
فقدان سند مالکیت
 7/70شماره صادره 1398/6/27 -1398/31/585001 :نظر به اینکه ورثه مرحوم نعمت اله
محمودی دهاقانی فرزند عبدالحسین با ارائه  2برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود
رسما توسط دفترخانه شماره  222دهاقان به شــماره  12028مورخ  1398/6/12و گواهی
حصر وراثت و فرم  19مالیاتی به شماره  98مورخ  1397/1/26و  112مورخ  1393/7/15و
 240مورخ  1385/6/5گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت دو سهم مشاع از 1152
سهم ششدانگ پالک شماره  -132اصلی واقع در دهاقان قنات آب ده بخش ثبتی دهاقان
که در صفحه  598دفتر  -5آب ذیل ثبت  8به میزان دو سهم مشاع از  1152سهم ششدانگ
بنام محمدرضا فرهمند بروجنی فرزند حاج محمد حسین ثبت و سپس به موجب سند انتقال
شماره  16784مورخ  1320/10/15دفتر  5اصفهان به آقای محمد حسین آقایی دهاقانی
فرزند افراسیاب و سپس به موجب سند انتقال شــماره  1526مورخ  1324/4/17دفتر 59
اصفهان به خانم جمیله طارمی دهاقانی فرزند عبدالرحیم و سپس به موجب سند انتقال شماره
 47676مورخ  1336/10/17دفتر سه شهرضا به آقای نعمت اله محمودی دهاقانی فرزند
عبدالحسین ثبت و سند صادر گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است .اینک
وراث مرحوم نعمت اله محمودی دهاقانی فرزند عبدالحسین درخواست سند مالکیت المثنی
نسبت به دو سهم مشاع از  1152سهم ششدانگ از پالک فوق را نموده که طبق تبصره یک
ماده  -120اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب یک بار آگهی می شود که هرکس مدعی
انجام معامله نسبت به ملک مزبور (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) و یا مدعی وجود سند
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس
و اصل سند به ارائه دهنده مســترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت
المثنی اقدام و به متقاضی تسلیم خواهد شد .م الف 608890 :اداره ثبت اسناد و امالک
دهاقان
ابالغ رای
 7/71خواهان :حســن نوروزی مفرد فرزند فتح علی به نشــانی دهاقان بلــوار انقالب خ
شــهید پرویز بشــارت ک  2پ  ،22خوانده :فاطمه جعفری دهاقانــی فرزند غالمرضا به
نشــانی دهاقان خیابان معلم جنب نانوائی ،خواســته :مطابه وجه چک ،شعبه اول شورای
حل اختالف دهاقان به تصدی امضا کننده ذیل تشــکیل اســت ،پرونده کالسه 78/94
تحت نظر است با بررســی اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگی اعالم و به شرح ذیل
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سیاسی ارتش در منطقه اصفهان ،یزد و چهارمحال
بختیاری هم به پای تریبون آمد تا از مکتب عاشورا
و درسهایی که جوانان ما از ایــن مکتب گرفتند
بگوید .حجت االســام غالمعلی زمانی گفت :مقام
معظم رهبری اصرار فراوانی به درسها و عبرتهای
عاشورا داشتند ،زیرا مهمترین درس عاشورا عبرت
گرفتن از آن است .وی تصریح کرد :یکی از بهترین
شعارهای زندگی ما همین شعارهایی است که در
فرهنگ عاشــورا در گذر تاریخ به ما رسیده است.
انسان نباید به دنیا پایبند باشــد .نه اینکه به دنیا
عالقه نداشته باشــد چرا که دنیا کشش و جذابیت
خاص خود را دارد؛ اما منظور این است که دلبسته به
ارزشهای دنیوی نباشد .هماهنگ کننده عقیدتی
سیاسی ارتش در منطقه اصفهان ،یزد و چهارمحال
بختیاری افزود :ارزش شــخصیت و گوهر انسان به
اندازه بهشت خداســت بنابراین خود را به کمتر از
بهشت خدا نفروشید .در کربال برخی افراد شخصیت
خود را به زر و طال فروختنــد و حال بعد از ۱۴۰۰
سال هنوز مورد شماتت قرار می گیرند.
در پایان این مراسم از تعدادی از خانوادههای ارتشی
با حضور فرماندهان نظامی آجا در منطقه اصفهان،
یزد و چهار محال بختیاری تجلیل شد.

رییس مجمع رهروان امر بــه معروف و نهی از
منکر استان در همایش یاوران معروف اصفهان
اظهار داشــت :بیش از  5هزار مسجد در سطح
استان در طرح مساجد قرارگاه مهر و امید نام
نویسی کردهاند .ســردار جواد استکی افزود:
رهبری امــام خمینــی (ره) و پیشبینیهای
ایشان از استراتژیهای نظامی عراقیها موجب
شد حصر آبادان شکسته شــود.وی ادامه داد:
ایشان به خوبی میدانستند اگر آبادان به دست
رژیم بعثی عراق میافتاد ،امکان آزادســازی
خرمشــهر وجود نداشــت .همچنین احتمال
انحصار شمال خلیج فارس نیز باال میرفت؛ با
فرمان امام خمینی (ره) حصر آبادان شکسته
شــد تا امنیت خلیج فارس حفظ شــود .وی
خاطرنشــان کرد :در مجمع ســاالنه سازمان
ملل متحــد ،رییس جمهــوری آمریکا باز هم
یاوهگوییهایی علیه جمهوری اســامی انجام
داده اســت ،باید به این نکته توجــه کرد که
تمامی ستمکاران سرنوشتی جز مرگ و نابودی
ندارند و اکنون همه ظالمان در تمامی اعصار در
خاکهای خود پوسیدهاند .این سرنوشتی است
که ترامپ انتظار آن را میکشد.
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اخبار

بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده و انتقال و تخلیه

پسماندهای بی خطر سازی شده مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir

مراجعه و یا با شماره تلفن  031-37924005تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

مبادرت به صدور رای می نماید .رای شورا :در خصوص دعوی حسن نوروزی مفرد فرزند فتح
علی به طرفیت فاطمه جعفری فرزند غالمرضا به خواسته مطالبه مبلغ  42/000/000ریال
وجه یک فقره چک به شماره  055152به تاریخ  94/4/29عهده بانک سپه از حساب جاری
شماره 985800161805و خسارت ناشی از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه با عنایت
به شرح دادخواســت و اظهارات خواهان و کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره
از ســوی بانک محال علیه و بقای اصل چک در ید خواهان که داللت بر استقرار دین دارد
و با عنایت به حضور خوانده در جلســه و عدم دفــاع دعوی خواهان را وارد تشــخیص و
مستندا به مواد  310و  313قانون تجارت و مواد  198و  515و  519و  522قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور
در چک و نیز پرداخت یکصد و پنجاه هزار ریال به عنوان خسارت ناشی از هزینه دادرسی و
پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ چک تا زمان اجرای حکم که توسط واحد اجرای احکام
محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر می نماید .رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست
روز پس از ابالغ قابل اجرا در شــوراو پس از مدت  20روز قابل اعتراض در دادگاه می باشد.
م الــف 609937 :شــعبه اول حقوقــی شــورای حــل اختــاف شهرســتان
دهاقان
حصر وراثت
 7/72خانم فاطمه رضائی نیا دارای شناسنامه شــماره  1180083441به شرح دادخواست
به کالسه  410/98ش  1از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان مجید رضائی نیا به شناسنامه  8929در تاریخ  98/3/13اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک همسر دائمی و دو فرزند
دختر و یک مادر و پدر -1 :زهرا رضائی نیا فرزند متوفی ،ش.ش  -2 ،1180108371فاطمه
رضائی نیا فرزند متوفی ،ش.ش 1180083441و یک همسر دائمی به نام ماه گل میرزائی
فرد کچورســتاقی فرزند علی اکبر ،ش.ش  4و مادر به نام معصومه دهقانی کسوجی فرزند
محمد ،ش.ش  103و پدر به نام یوسف رضائی نیا فرزند علی اکبر ،ش.ش  . 24اینک با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 610287 :شعبه اول حقوقی شورای حل
اختالف شهرستان اردستان
ابالغ دادخواست وضمائم
ال مجهول المكان ابالغ مي گرددكه خواهان جمیله
 7/75بدينوسيله به آقاي حجت رضائی فع ً
فروغی خداوردیلو فرزند منوچهر به نشانی شهرضا شهرک اسالم آباد خ باهنر ک  22بهمن
پ  39دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به اين شــورا تسليم كه بكالسه  357 / 98ش6
ح ثبت و وقت رسيدگي براي روز پنجشنبه مورخ  98 / 8 / 16ساعت  10 / 30صبح تعيين
گرديده اينك حسب درخواست خواهان و به تجويزماده  73ق  0آ  0د  0م مراتب يك نوبت
دريكي از جرايد كثيراالنتشــار آگهي مي شودتا ازتاريخ انتشــارظرف يك ماه بامراجعه به
دبيرخانه شوراي حل اختالف شــماره  6حقوقي شهرضا حاضرشــويدواگربعداً احتياج به
نشرآگهي باشد يك نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهد بود .م الف610710 :
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م الف612112:

رئيس دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره  6حقوقي شهرضا
ابالغ دادخواست وضمائم
ال مجهول المكان ابالغ مي گرددكه خواهان
 7/76بدينوســيله به آقاي حســین علی فع ً
نصرت مالیی برده شاهی به وکالت آقای سیدعلی میربد به نشاني شهرضا خ شهیدبهشتی
طبقه فوقانی داروخانه کیوان دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه 5
فقره سفته به شماره های  437799و  437798و  437797و  437801و  437800مورخه
 95 / 9 / 22بانضمام کلیه هزینه های دادرسی وتاخیرتادیه به اين شورا تسليم كه بكالسه
 521 / 98ش 1ح ثبت و وقت رسيدگي براي روز یکشــنبه مورخ  98 / 8 / 12ساعت 30
 8 /صبح تعيين گرديده اينك حســب درخواســت خواهان و به تجويزماده  73قانون آیین
دادرســی مدنی مراتب يك نوبت دريكي از جرايد كثيراالنتشــار آگهي مي شودتا ازتاريخ
انتشارظرف يك ماه بامراجعه به دبيرخانه شــوراي حل اختالف شماره یک شهرضا واخذ
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ،آدرس كامل خودرااعالم وهردفاعي داريدبيان نماييدوبراي
رسيدگي فوق نيزدرشوراي حل اختالف شــماره یک حقوقي شهرضاحاضرشويدواگربعداً
احتياج به نشــرآگهي باشــد يك نوبــت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهد بود.
م الــف 610713 :رئيــس دبيرخانه شــوراي حل اختالف شــعبه یــک حقوقي
شهرضا
حصر وراثت
 7/77خانم پوران آرانی دارای شناسنامه شماره  1654به شرح دادخواست به کالسه 268/98
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصور
معینی جزنی به شناسنامه  2782در تاریخ  98/5/28اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1پوران آرانی فرزند علی اکبر ،ش.ش 1654
همسر متوفی  -2برژانت معینی جزنی فرزند منصور ،ش.ش  18468فرزند متوفی  -3دریا
معینی جزنی فرزند منصور،ش.ش  27731فرزند متوفی  -4برســیان معینی جزنی فرزند
منصور ،ش.ش  15235فرزند متوفی  -5محمد مهدی معینی جزنی فرزند منصور ،ش.ش
 0440711126فرزند متوفی  -6محمد حسین معینی جزنی ،ش.ش  0440432121فرزند
متوفی می باشد و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد .اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شــد .م الف 610134 :شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف
شهرستان نطنز
ابالغ
 7/74در خصوص پرونده کالســه  119/98دعوی مائده تهرانی با وکالت ایمان جروند به
طرفیت حجت اله تهرانی به خواسته مطالبه نفقه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و
اعالم نظریه کارشناسی در پرونده جهت ابالغ به خوانده جهت قبول و یا اعتراض به نظریه
کارشناسی و ابالغ آن ظرف یک هفته پس از نشر روزنامه در این شعبه از شورا حاضر شوید.
لذا مراتب جهت نشــر آگهی به حضورتان اعالم می گردد م الف 610711 :شعبه دوم
شورای حل اختالف نطنز

zayanderoud8108@gmail.com
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پیامبر اکرم (صلی ا ...علیه و آله):
اى على! خداوند شناخته نمى شود  ،جز به من و
سپس به تو  .هر كس واليت تو را انكار كند ،
ربوبيت خداوند را انكار كرده است .

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه 45 :چاپخانه :آینده

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

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

شنبه  6مهر  28 | 1398محرم  1441شماره  8 | 2803صفحه قیمت 1000 :تومان
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کشف فسیل قدیمیترین گونه پرنده دنیا

جمع آوری اسباب بازی «بن الدن» در روسیه

دانشمندان موفق به کشــف قدیمیترین گونه پرنده دنیا شدند .این پرندگان
دارای منقاری با قابلیت باال بوده که میتوانســتند ماهیهای غول پیکر را 62
میلیون سال پیش شکار کنند .فســیل این پرنده باستانی در نزدیکی «گرین
سند» در جنوب نیوزلند پیدا شده است.این فســیل نشان میدهد که منقار
بزرگ این پرنده دارای زائدههایی همچون دندان بوده تا بتواند شکار را برای این
حیوانات آسانتر کند« .جرالد مایر» از موزه تاریخ ملی فرانکفورت در این باره
گفت« :کشف فسیل واقعا شگفت انگیز بود .منقار پرنده برای شکار ماهیهای
مرکب که بسیار لیز و نرم هستند ،مناسب بوده است».

اســباب بازی اســامه بن الدن از یک مغازه اســباب فروشــی در روسیه
جمعآوری شد .در تصویر منتشر شده از ویترین این مغازه اسباب فروشی
در استاوروپل روسیه که در فضای مجازی مشاهد میشود ،اسامه بن الدن
یک اسلحه کالشــینکف را در دست گرفته اســت .برخی از مشتریان در
فضای مجازی اعالم کرده بودند که بچهها با ترس از کنار این اسباب بازی
رد میشدند .بن الدن ،رهبر شبکه القاعده است که در حمالت تروریستی
بســیاری در جهان مانند بمب گذاری در ســفارت خانههــای آمریکا در
دارالسالم و نایروبی و ....نقش داشته است.

بیهوشی دختر  28ساله با عکس سلفی
دختر  28ساله ایرلندی که هنگام سلفی گرفتن طی حادثهای دچار خونریزی
مغزی شده در حالی پیدا شــد که بیهوش افتاده بود .پزشکان حاضر برای
احیای این حادثه دیده مشخص نبودن عامل حادثه را اعالم کردهاند .با این
حال ،برادر این دختر ،فرنان یک سلفی در تلفن همراه خواهرش پیدا کرد و
معلوم شد که استفانی این عکس را  15دقیقه قبل از رسیدن پدرش گرفته
است .پزشکان این زمان را برای درمان فرد حادثه دیده حیاتی اعالم کردند و
نگرانی اینکه فاصله بین حادثه و درمان زیاد بوده ،از بین رفت.

عکس روز
دوخط کتاب

تنهایــی انســان جبران
شدنی نیست!
رفتهرفته اطمینانش سســت
میشــد .وقتــی تنهایــی
و کســی بــرای رازگویــی با
او نــداری ،حفظ یقین آســان
نیســت .درســت در همیــن
هنگام بــود کــه او دریافت
که انســانها چقــدر از هم
دورنــد و با وجــود محبتی که
ممکن اســت به هم داشــته

باشــند تا چه اندازه نسبت به هم
بیگانهاند .پی برد بــه اینکه اگر
انســانی رنج ببــرد رنجــش از آن
خود اوســت و هیچکس نیســت
که بــار آن رنج را ولــو اندکی از
دل او بــردارد .دریافــت که اگر
کسی دردمند باشد ،حتی عاشق
بیقــرارش نمیتوانــد از درد او
درد بکشد و علت تنهایی انسان
همین است.

«بیابان تاتارها»
دینو بوتزاتی

اینستاگردی

توزیع گل و غذا
در تورنتو
به همت اعضای سازمان
مردم نهاد «حســین
کیست؟» غذا و گل رز
در قدردانــی از بانوان
در روز مادر پخش شد.
این کار خدا پسندانه در
منطقه مسیحی نشین
 CRCدر شــهر تورنتو
کانــادا روی داد و مورد
استقبال مخاطبان قرار
گرفت.

وبگردی

تغییر چهره با گریم جدید
خانم بازیگر!
باز هم هنرنمایی اســتاد گریم جناب
عبدا ...اسکندری این بار شقایق دهقان!
وی با انتشار این عکس نوشت« :واااای
این خانمه کیه؟ چقدر زیباست».

واکنش احمد مهرانفر به اکران نشدن فیلم «دینامیت»

مکانهای دیدنی برتر دنیا که برای سال  2020معرفی شدهاند!
هلن فانتورپ جهانگرد ،به جاهای مختلفی از دنیا سفر کرده و لیست خوبی از مکانهای گردشی مختلف تهیه کرده است .او در حال تهیه
فهرستی از  100مکان دیدنی برتر دنیاست تا از طریق آن مردم بتوانند به جذابترین نقاط کره زمین سفر کنند .امسال او و تیمش لیست
سال  2020را تبدیل به یک کتاب عکسدار کردهاند که اول ســپتامبر در بریتانیا و در اول اکتبر در آمریکا منتشر خواهد شد .فانتورپ
میگوید« :مردم همیشه کنجکاوند که بدانند مکان جذاب بعدی کدام است».
او به دنبال متخصصان گردشگری اســت که بتوانند بهترین مکانها برای سال  2020را مشخص کنند ،مکانهایی که بهتازگی افتتاح
شدهاند و آنهایی که بهراستی نمیتوان از آنها چشمپوشی کرد .لیست او ترکیبی از شهرها و کشورها ،چشماندازهای طبیعی و طبیعت
وحشی و خرابههایی است که بازدید از آنها ارزشش را دارد .خبرگزاری  cnnنظر او را راجع به بهترین مکانهایی که از آنها بازدید کرده
است و یا قصد بازدید را دارد ،جویا شــده است ،پیشنهاد میکنیم شــما هم خواندن این گفت وگو را از دست ندهید .در ادامه ،توضیح
مکانهای دیدنی را از زبان خود فانتورپ را خواهید خواند!
توکیو ،ژاپن :تعدادی از باغها در میان هیاهوی توکیو ،مکانی آرام برای لذت بردن از این زیبایی اســت« .توکیو و در کل ژاپن در صدر
لیست من قرار دارد و میخواهم در پاییز  2020به آنجا ســفر کنم .توکیو خانه فناوریهای پیشرفته ،آسمانخراشهای خیرهکننده،
نمایشگاههای ربات ،زندگی شبانه و سوشی تازه ،باغهای ساکت و معابد بوداست .همیشه یکچیز تازهتر و عجیبتر در توکیو وجود دارد.
نمیتوانم تا زمان دیدن این شهر رویایی صبر کنم .به گمانم توکیو مانند هیچ نقطه دیگری در زمین نباشد».
پارک ملی یلواستون ،آمریکا :مرز تماشایی آبی دریا و سرسبزی مزارع با رنگهای زرد و نارنجی و قهوهای ،آبشارها و چشمههای آب
گرم در حال فوران و تصاویر کالسیک از یلواستون آتشفشانی ،کافی است که در لیست بهترین مکانها قرار گیرد« .من عاشق طبیعت
وحشی و چشماندازهای خیرهکننده هستم ،یلواستون همگی اینها را یکجا دارد .دیدن خرسهای گریزلی ،بوفالوها و گوزنهای شمالی
شاخدار در قلمرو طبیعیشان باورنکردنی است».

کتاب
احمد مهرانفر در صفحه شــخصی خود در اینســتاگرام به عدم پخش فیلم «دینامیت»
واکنش نشان داد .احمد مهرانفر در اینستاگرامش نوشت« :پارسال همین موقعها آخرین
روزهای فیلمبرداری فیلم دینامیت بود .فیلمی که پروانه ساخت گرفت و تولید شد ،اما بعد
از یکسال ،هنوز پروانه نمایش نگرفته...فیلمی که هفتاد هشتاد نفر براش زحمت کشیدن
امروز بعد از گذشت یه سال هنوز بین زمین و هوا معلق مونده .اون هم وقتی که تمام اصالحات
را انجام دادیم و هر چی گفتن گوش کردیم .اصال نمیفهمم ،وقتی ما مو به مو ،عین همون
فیلمنامهای که پروانه ساخت گرفته رو ساختیم ،چرا پروانه نمایشش رو نمیدن؟

دلتنگی« فلور نظری» برای مادرش
فلور نظری بازیگر ســیما برای مادرش نوشت:
«دلتنگتم مامان خوشگلم ،داره سه سال میشه
و انگار صد ســاله ندارمــت کاش بودی ،کاش
بودی ،کاش بودی .قدر مادرهاتون ،پدرهاتون
رو بدونید خیلی ببوسینشــون خیلی بغلشون
کنید ،جای خالی مادر با اقیانوسی از اشک هم
پر نخواهد شــد .روح همه رفتگان شاد و دل از
دست دهندگان آروم»

دیدگاه
پرواز از پنجره جنوبی

وقف میتواند معنای جهانی پیدا کند

مراســم رونمایی از کتاب «پــرواز از پنجــره جنوبی» روایت
سردار شــهید علیرضا حاجی بابایی و نوشته محمدرضا رضوی
برگزار شــد .در فصل اول کتاب به زندگی سردار شهید علیرضا
حاجیبابایی پرداخته شــده اســت و در فصــل دوم روایتی از
فعالیتهای انقالبی وی قبل از شروع جنگ تحمیلی و حضور این
شهید بزرگوار در کردستان و مبارزه با گروهکهای ضدانقالب
به رشته تحریر در آمده است .فصلهای سوم و چهارم کتاب آغاز
جنگ تحمیلی را شامل میشود؛ مقطعی که شهید حاجیبابایی
به همراه پاسداران مظلوم در جبهههای سرپل ذهاب از پیشروی
ســپاه مکانیزه عراق ،جلوگیری به عمل میآورند .فصل پنجم
کتاب نیز به عملیات موثر و جریان ســاز  ۱۱شهریور ،موسوم
به عملیات شــهیدان رجایی و باهنر میپردازد .این عملیات در
مناطقی از سرپل ذهاب به وقوع پیوسته و شهید حاجیبابایی،
فرماندهی یکــی از مهمترین محورهای آن را بر عهده داشــته
است .فصل ششم کتاب «پرواز از پنجره جنوبی» شامل وقایع
بعد از عملیات  ۱۱شــهریور ،تا درگیریهای تنگ کورک را در
برمی گیرد و فصل هفتم و هشتم موضوعات و حوادث جبهههای
غربی کشور در زمستان سال  ۶۰و بهار سال  ۶۱را مورد بررسی
قرار داده است.

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در نشست مدیران کل استانی
ســازمان اوقاف و امور خیریه گفت :در فرهنگ وقف ،استناد ما به
قرآن و سیره اهلبیت(ع) است .حجت االسالم سیدسعید رضا عاملی
افزود :در گام دوم انقالب اسالمی ،وقف اهمیت فوقالعادهای دارد و
فضای مجازی عرصههای جدیدی را برای وقف میتواند ایجاد کند.
عاملی در ادامه گفت :مقام معظم رهبری اهداف  ۳گانه ای را در گام
دوم انقالب ترسیم کردهاند که شامل خودسازی ،جامعه پردازی و
تمدن سازی است که در حوزه جامعه پردازی باید گفت که در هیچ
دورهای از تاریخ بشر جامعه بشری حساسیت دنیای امروز را نداشته
 ،لذا هر اقدام نسنجیده با واکنش جامعه روبهرو میشود .وی اضافه
کرد :مقام معظم رهبری در پایان سند گام دوم  ۷مسئله را مطرح
کردند ،اول مسئله دانایی است دوم معنویت ،سوم اقتصاد که هدف
نیست ولی برای رسیدن به اهداف ضروری است چهارم عدالت پنجم
استقالل و آزادی ،ششم عزت ملی و هفتم سبک زندگی اسالمی
اســت .وی تصریح کرد :وقف ظرفیتهای مهمی در مسیر تمدن
اسالمی است ،زیرا سرمایه را حفظ میکند .عاملی افزود :جمعیت
انگیزه ایجاد میکند و محیــط مجازی چون محل تراکم جمعیت
اســت جذابیت ایجاد میکند و اگر بتوانیم فرهنگ وقف را در این
فضا وارد کنیم ،وقف یک معنای جهانی مییابد.

یادداشت
برای رسیدن به آرامش در زندگی
از این قانون استفاده کنید
مهسا احمدی
تابهحال برایتان پیش آمده اســت که حس کنید چیزی در
زندگی دستوپایتان را بسته اســت و اجازه نمیدهد رشد
کنید؟ یا مثال وسایل اضافه و بهدردنخور خانه که نه به کارتان
میآیند و نه اجازه میدهند خانهتــان را مرتب کنید یا حتی
عادتهایی که هرچند میدانید مانع رشــد شــما هســتند،
نمیتوانید ترکشــان کنید .چطور میتوانیم این عادتهای
دستوپاگیر را از زندگیمان حذف کنیم و با سرعت بیشتری
بهسمت موفقیت قدم برداریم؟
در دنیا قوانین نانوشــتهای هســتند که صرفا با هدف بهبود
زندگی افراد ارائه میشــوند .با این هدف که به ما راهکارهای
سادهای را یاد بدهند که کمک میکنند در زندگی موفق باشیم
و آنطور که دلمان میخواهد خــوب زندگی کنیم و خوش
بدرخشیم .این قوانین آرامش را مهمترین اصل برای زندگی
ســالم میدانند و قواعدی که ارائه میدهند نیز در راســتای
رسیدن به آرامش است .یکی از این قوانین نانوشته ،قانون بالن
است که در این مطلب با آن آشنا میشوید.
پیروی کردن از قانــون بالن مثل هر قانون نانوشــته دیگری
مقولهای کامال اختیاری اســت؛ اما برای اینکه بدانید دلتان
میخواهد جزو پیــروان این قانون باشــید یا نــه باید آن را
بشناســید و به درســتی بدانید که این قانون بر چه اصول و
قواعدی استوار است و از شما چه میخواهد.
گام اول :دور ریختنیهای زندگیتان را بشناسید
قانون بالن در ســادهترین حد تصور در اولین گام از اشخاص
میخواهد هر چیز دورریختنی و به اصطالح به درد نخور را از
خودشان دور کنند و دور بیندازند .میگوید هر چیز مضری که
به دست و پایتان پیچیده و اجازه نمیدهد رشد کنید را دور
بریزید .تاکید میکند هرچیزی که روی دوشتان ســنگینی
میکند و مانع پیشــرفت اســت را دور بریزید تا بتوانید اوج
بگیرید؛ درست مثل بالن.
کســی که میخواهد بالن را هدایت کند خیلی خوب میداند
برای اوج گرفتن و باال رفتن باید بــار اضافی بالن را کم کند تا
با جریان باد هماهنگ شــود و به مقصد برسد .پس در اولین
مرحله باید دور ریختنیهای زندگیتان را بشناسید و بدانید
چه چیزهایی شــما را اذیت میکند و اجازه نمیدهد آن طور
که باید خــوب و موفقیتآمیز زندگی کنیــد و به هدفتان
برسید.
گام دوم :دورریختنی ها را حذف کنید
البد از خودتان میپرســید چه چیزهایــی را باید دور بریزید
تا اوج بگیرید و زندگی بهتر و موفقتری داشــته باشید؟ ما با
چند مثال ساده شما را راهنمایی میکنیم .اگر بیش از اندازه
به حرف مردم اهمیت میدهید بدانید فردی ضعیف هستید و
هیچ وقت نمیتوانید زندگی آرامی داشته باشید .از فکر کردن
به اینکه دیگران شما را چگونه قضاوت میکنند و پشت سرتان
چه حرفهایی میزنند دســت بردارید .یعنی عادت اهمیت
دادن به حرفهــا و پیش داوریهای دیگــران را دور بریزید.
از انجام دادن کارها با اســترس و نگرانی دست بردارید .برای
این کار الزم است کمی منظم باشید .مرتب و منظم بودن و با
برنامه پیش رفتن تا حد زیادی استرس را از شما دور میکند.
اســترس یکی از دور ریختنیهای شماست که هیچ فایدهای
ندارد و موجب عدم تمرکز روی اهداف و کم شدن سرعت شما
برای رسیدن به موفقیت میشود .دست از ایراد گرفتن ،نادیده
گرفتن عالیق و سرزنش کردن خودتان بردارید .اگر برای هر
اتفاق ناخوشایندی خودتان را مقصر میدانید و به اصطالح حال
خودتان را میگیرید ،وقت آن رسیده است که دست از این گونه
برخورد کردن با خودتان بردارید .این کار فقط باعث میشود
شادابیتان را از دست بدهید و بیحرکت یک گوشه بنشینید.
رابطهتان را با افراد منفیگرا ،نا امید و افرادی که بیشتر حرف
میزنند و کمتر عمل میکنند کمرنگ کنید .حتما شنیدهاید
که میگویند شما به مرور زمان شبیه به افرادی میشوید که
با آنها نشســت و برخاســت میکنید .اگر دلتان نمیخواهد
ناامیدی بپیچد به دست و پایتان و راه نفستان را بند بیاورد،
تا حد امکان از این افراد فاصله بگیرید .خاطرات تلخ گذشــته
را دور بریزید .از مــرور کردن چیزهایی که میخواســتید و
به آن نرسیدهاید ،اهدافی که در گذشــته داشتهاید و محقق
نشده است و هرآنچه یادآوری آن حالتان را بد میکند دست
بردارید.
این کارها تنها باعث میشود از زمان حال غافل شوید و فرصت
زندگی کردن را از دست بدهید .عجله کردن را فراموش کنید.
گاهی برای انجام امور به زمان بیشتری نیاز دارید و همه کارها
همان موقعی که شــما دلتان میخواهد انجام نمیشود .در
چنین مواقعی به خودتان فشــار نیاورید .کمی صبور باشید.
عجله کردن فقــط باعث میشــود کارها به درســتی انجام
نشوند .پس این عادت ناپسند را دور بیندازید .عادتهایی که
سالمتیتان را نادیده میگیرد ،دور بریزید .مثال هر فردی در
یک شبانه روز به  ۸ســاعت خواب نیاز دارد .اگر عادت به کم
خوابی دارید آن را کنار بگذارید .ســیگار کشیدن را فراموش
کنید و بیــش از حد برای چرخیدن در فضــای مجازی وقت
نگذارید.

