فردا؛ سپاهان-ذوب آهن؛ هفته ششم لیگ برتر

هیجان در نقش جهان

در یکی از حساسترین دیدارهای هفته ششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور،

تیم سپاهان در ورزشــگاه نقش جهان میزبان دیگر همشــهری خود در این

رقابتهاست؛ دیداری که همیشه جذابیتهای خاصی خودش را به دنبال داشته و به عنوان

یکی از دربیهای معروف در فوتبال ایران از گذشتههای دور تاکنون شناخته میشود.طالیی

پوشان نصف جهان در شرایطی روز جمعه و...
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خبر خوش فرمانده نیروی انتظامی استان به مناسبت هفته ناجا؛

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
شهرداری مطرح کرد:

توقیفی ها آزاد می شوند

کمک به توریست ها؛
امروز اگه توریستی می بینیم
که جایی اکرش گیر کرده و فکر
میکنیم می تونیم اکرش رو
راه بیندازیم ،دریغ نکنیم!

تحقق شهر بدون دفن
پسماند در اصفهان
5

عکس :ایمنا

گالری سایان
نمایشگاه گروهی تصویرسازی
 5الی  16مهر

7

مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
اصفهان خبر داد:

تجهیز  ۳۰۰کالس درس در
اصفهان به سیستم گرمایشی
استاندارد

5

ظهور کالهبرداریهای جدید
در آستانه اربعین؛
گالری گذار
اعانه ملی
جمعه  29شهریور الی  26مهر

در کمین عاشقان

در آیین رونمایی از نشان و شعار پروژه اصفهان  2020مطرح شد:

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

عشق ،معرفت  ،عزم ملی و مدیریت جهادی الزم است

خدمت رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
در  ۳حوزه به زائران اربعین
مدیر فوریتهای پزشــکی و اورژانس پیش بیمارستانی اســتان اصفهان گفت:
دانشگاه علوم پزشــکی در  ۳حوزه اورژانس پیش بیمارستانی ،درمان و بهداشت
برنامه ریزیهایی برای خدمترسانی به زائران حسینی انجام داده است.
غفور راستین ،با اشاره به نزدیک شدن به اربعین حسینی و اقدامات دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان برای زائران ،اظهار داشــت :کمیته بهداشت اربعین به ریاست
دانشگاه علوم پزشکی همزمان با ابالغ برنامههای اربعین در دانشگاه آغاز به کار
کرده است.
وی افزود :دانشگاه علوم پزشــکی در  ۳حوزه اورژانس پیش بیمارستانی ،درمان
و بهداشــت برنامــه ریزیهایی برای خدمترســانی به زائران حســینی انجام
داده است.
مدیر فوریتهای پزشکی و اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان با بیان اینکه
در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی از هفدهم مهرماه  ۱۰دستگاه آمبوالنس و ۲۰
نیرو به منطقه خوزستان اعزام خواهد شد ،گفت :یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس
با  ۴نیرو ،یک دستگاه خودرو تعمیرگاه سیار با  ۲نیرو و یک خودرو ارتباطات با ۲
نیرو نیز اعزام خواهند شد.
وی تصریح کرد :در حوزه درمان بر حسب اعالم نیاز وزارت بهداشت و درمان ،اعزام
نیروها در رشتههای طب اورژانس ،پزشک عمومی ،متخصص جراحی ،متخصص
زنان ،متخصص ارتوپدی ،پرســتار ،بهیار ،متخصص قلــب و متخصص عفونی

برنامهریزی شده که به محض اعالم نیاز ،این تیمها به مناطق مرزی استانهای
کرمانشاه ،ایالم و خوزستان اعزام میشوند.
راســتین ادامه داد :در حوزه بهداشت ،معاونت بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان کارشناسان خود را آماده کرده و برنامههای آموزشی را برای موکبداران
به منظور پیشگیری از ابتال و انتقال بیماریها در نظر گرفته است.
وی با اشاره به طراحی بستههای آموزشی ،اظهار داشــت :بستههایی در اختیار
دستگاهها و سازمانهای ذیربط از جمله صدا و ســیما ،راهداری و حمل و نقل
جادهای و شرکتهای خصوصی متقاضی گذاشته شده است.
مدیر فوریتهای پزشکی و اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان خاطرنشان
کرد :نیروهای پزشکی  ،آموزشهای الزم را به داوطلبان سازمانهای مردم نهاد
ارائه خواهند کرد.
وی افزود :کمیتههای متعددی در حوزه ما تشکیل و کارها نیز تقسیم شده است،
بنابراین حول محــور فعالیتهای کمیته بهداشــت ،دارو و درمان که متولی آن
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است ،مشکلی نخواهیم داشت.
راستین با بیان اینکه همه پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی در سطح استان
آمادهباش هستند ،گفت :مراکز بهداشتی و بیمارســتانها برای ارائه خدمات به
زائرانی که از استان اصفهان به سمت اســتانهای غربی میروند از این خدمات
استفاده خواهند کرد.

عکس خبر

مداحی سیدرضا نریمانی در محضر رهبر انقالب
در دیدار مجمع عالی فرماندهان سپاه با فرمانده کل قوا
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آگهی تمدید فراخوان

ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی
مؤسسین انجمن صادرکنندگان استان اصفهان

در اجرای موافقت اصولی شماره  / 43/6127ص مورخ  1398/05/28هیأت هدایت و نظارت راهبردی تشکلهای
اتاق ایران مبنی بر تأسیس و ثبت «انجمن صادرکنندگان استان اصفهان» در اتاق ایران مقرر گردید برگزاری
مجمع عمومی مؤسسین انجمن مزبور از روز یکشنبه مورخ  1398/07/14به روز چهارشنبه مورخ 1398/08/01
ساعت  16تغییر یابد و در محل سالن جلسات ساختمان اتاق بازرگانی اصفهان با رعایت تشریفات قانونی برگزار
شود.
لذا بدینوسیله از کلیه فعالین در حوزه مربوطه دعوت می نماید تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/07/20
جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به واحد تشکل های اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان
واقع در اصفهان ،میدان فیض ،ابتدای خیابان آپادانا اول ،کوچه بوســتان ،ســاختمان شماره دو اتاق بازرگانی
اصفهان ،طبقه اول مراجعه نمایند.
شایان ذکر است که مهلت یاد شده جهت ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نمی باشد.
دستور جلسه:
 -1بررسی و تصویب اساسنامه
 -2تعیین ورودیه و حق عضویت
 -3تعیین روزنامه کثیراالنتشار
 -4انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان
 -5سایر موارد

شرایط ثبت نام:
 -1داشتن کارت معتبر بازرگانی در یکی از اتاق های بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان اصفهان
 -2دارا بودن حداقل یکصد هزار دالر صادرات در  3سال گذشــته و حداقل پنج اظهارنامه صادراتی گمرک و
مدارک احراز موضوع از مراجع ذیصالح
-3مجوز فعالیت اعضا از مرجع ذیصالح
 -4اصل فیش واریزی به مبلغ پنج میلیون ریال (معادل پانصد هزار تومان) به شماره حساب ( )607063559
و شماره شــبا ( )740180000000000607063559بانک تجارت (حساب جاری) به نام اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشــاورزی اصفهان جهت مبلغ ورودیه ثبت نام در مجمع موسسین به صورت
علی الحساب
(جهت آگاهی بیشتر می توانید با شــماره تلفن های 36651626-8
داخلی  1805و  1808تماس حاصل فرمایید).
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عکس روز

حجاب خبرنگار چینی برای
گفت وگو با سرلشکر باقری

محمد شــلتوکی ،روزنامهنگار حوزه امنیتی و
دفاعی با انتشار این عکس نوشته است :خبرنگار
شبکه فونیکس چین قبل از مصاحبه با سرلشکر
باقری توجیه میشود که در سفارت جمهوری
اسالمی ایران باید پوشش مطابق با قوانین ایران
را رعایت کند و ســپس برای مصاحبه مقابل
عالیترین مقام نظامی ایران بنشیند.

کافه سیاست
معاون پارلمانی رییس جمهوری:

تشکیل وزارت بازرگانی بستگی
به رای شورای نگهبان دارد
معاون پارلمانی رییــس جمهوری گفت :برای
تشکیل وزارت بازرگانی و معرفی وزیر یا وزیران از
رسوی رییس جمهور در این باره منتظر تصمیم
شورای نگهبان هستیم .حسینعلی امیری اظهار
داشــت :نمایندگان مجلس شــورای اسالمی
طرحی را مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی تهیه
کرده بودند و دولت نیز با این طرح موافق بود و
این طرح چهارشــنبه هفته گذشته در مجلس
به تصویب نمایندگان رسید و از سوی ریاست
مجلس به شورای نگهبان ارسال شد .وی بیان
کرد:اکنون باید صبر کنیــم و ببینیم که نظر
شورای نگهبان در این خصوص چه خواهد بود.

نامه اعتراضی ایران
به دانشگاه امپریال لندن
ســفارت ایران در لندن در نامهای به دانشگاه
امپریال کالج لندن ،اقدام این دانشگاه در دادن
سالن این دانشــگاه به یک گروه ضد ایرانی را
تقبیح کرد .حمید بعیدینژاد ،ســفیر ایران در
لندن با اشــاره به مطلب فوق در صفحه توییتر
خود نوشت :در نامهای به دانشگاه امپریال کالج
لندن ،اقدام این دانشگاه در دادن سالن به یک
گروه خود-خوانده از ورشکستگان سیاسی که
هدف آن کســب حمایت خارجی برای تغییر
نقشه سیاسی/فرهنگی ایران از طریق تحریک
و دامن زدن به تفاوتهای فرهنگی و زبانی اقوام
مختلف است ،مورد تقبیح قرار گرفت .وی ادامه
داد :دانشگاه محل تضارب آراست و یک جریان
وابســته که هیچ نســبتی بامردم ایران ندارد
نباید بتواند پشــت درهای بسته و بدون فراهم
شــدن امکان تبادل نظر میان افکار سیاســی
( ،)debateاز نام یک دانشگاه برای پیشبرد
اندیشههای باطل خود سوءاستفاده کند.

وزیر خارجــه آمریکا با انتشــار یــک تصویر
ماهوارهای مدعی شد که نفتکش «آدریان دریا»
در حال تحویل نفت در ســوریه است« .مایک
پمپئو» ،با انتشار یک تصویر ماهوارهای ،مدعی
شد که نفتکش «آدریان دریا ( »۱گریس  )۱در
حال تحویل محموله نفتی خود به سوریه است و
«جهان» باید با ایران به دلیل این اقدام برخورد
کند .پمپئو در این مورد در توییتر نوشته است:
«با وجود وعده محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه
ایران ،به انگلســتان مبنی بر اینکه آدریان دریا
 ۱نفت خود را به سوریه تحویل نمیدهد ،نفت
اکنون در نزدیکی سواحل سوریه در حال انتقال
است .آیا اگر این نفت به ســوریه تحویل داده
شود ،جهان ایران را بازخواست خواهد کرد؟»

استقبال کویت
از آشتی ایران و عربستان
معاون وزیر خارجه کویت درباره سخنان مطرح
شــده از ســوی مقامات ایرانی و عربستانی در
خصوص برقراری صلح میان تهــران و ریاض
ابراز خوشبینی کرد .خالد جــارا ،...اعالم کرد
این کشور در خصوص ســخنان مطرح شده از
سوی عربستان و ایران به ویژه سخنان محمد
بن سلمان ،ولیعهد سعودی برای برقراری صلح
در منطقه خوشبین است .وی ،درباره آخرین
موضعگیری کویت در پیوستن به ائتالف حمایت
از امنیت دریانوردی در خلیجفارس هم گفت:
کویت تاکنون موضع رســمی خــود را درباره
پیوستن به این ائتالف اعالم نکرده است.

معنی ندارد به مردم سالم یارانه بدهیم
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فرمانده کل قوا در دیدار مجمع عالی فرماندهان سپاه بیان کردند:

پیشخوان

به هیچ وجه نگذارید سپاه پیر ،محافظهکار و به وضع موجود قانع شود
حضرت آیت ا ...خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی
در دیدار هزاران نفر از فرماندهان سپاه پاسداران ،سپاه را
نهادی پرافتخار و رشدیابنده در مسیر تعالی و پیشرفت
خواندند و با بیان توصیههایی بســیار مهــم افزودند:
معتقدم سپاه میتواند بسیار بیشتر از این ،پیشرفت کند.
ایشان همچنین با اشاره به شکست بی تردید سیاست
فشار حداکثری آمریکا و تسلیم نشدن ایران در مقابل
نظام سلطه گفتند :آنها اخیرا با کمک رفقای اروپاییشان
برای مالقات با رییس جمهور کشــورمان و ایجاد یک
حالت نمایشی از شکست ایران ،تالشی بینتیجه کردند
اما ایران با جدیــت و قاطعیت و تا رســیدن به نتیجه
مطلوب به کاهش تعهدات هستهای ادامه خواهد داد.
رهبر انقالب همچنین با اشاره به سختی وضع معیشتی
مردم تاکید کردند :اگر نگاه به داخل ،قوی و منطقی و
مجاهدانه انجام شود ،در معیشت و زندگی مردم تاثیر
مثبت خواهد داشت.
رهبر انقالب ،سپاه پاســداران را در میان پدیدههای
گوناگون برآمده از انقالب ،دارای خصوصیاتی خواندند
که در سایر برکات انقالب ،کمتر دیده میشود .ایشان
در تبیین این خصوصیات افزودند :ســپاه در بحبوحه
حوادث و هیجانهای بزرگ انقــاب والدت یافت ،در
تالطم عظیم دفاع مقدس رشــد کرد و به بلوغ رسید و
بعد از جنگ نیز که دوران جبهــه بندیهای عمیق و
وسیع سیاسی و فرهنگی میان انقالب و دشمنان بود،
سپاه بدون لغزش و انحراف توانست مسیر رشد و تکامل
را ادامه دهد .حضرت آیتا ...خامنهای مواجه شدن با دو
راهی «تعالی یا انحطاط» را مرحلهای غالبا اجتنابناپذیر
در زندگی فردی ،سیاسی و اجتماعی افراد ،سازمانها
و حتی انقالبها خواندند و افزودند :سپاه از این دوران
و دوراهی نیز سربلند خارج شــد و بدون فرسودگی یا
انحطاط ،عناصر اساســی هویت خود را حفظ کرد و به
سمت تعالی ادامه حرکت داد .رهبر انقالب با اشاره به
«ریزشها و رویشها» در همه مجموعهها افزودند :در
سپاه نیز ریزشهایی وجود داشــته است؛ اما قضاوت
قاطع بنده این است که در سپاه ،غلبه با رویشها بوده
است و حرکت رویشی به سمت پیشرفت و تعالی ادامه
داشته است .حضرت آیتا ...خامنهای سپاهیان پاسدار

را فرزندان خود خواندند و افزودند :من صد در صد از سپاه
راضی هستم؛ اما به این حد از پیشرفت سپاه قانع نیستم
و معتقدم این نهاد براساس تواناییها و استعدادهای خود
میتواند ده و حتی صد برابر رشد و پیشرفت کند .ایشان
در ادامه هشت توصیه برای استمرار حرکت پرشتاب و
رو به پیشرفت پاســداران انقالب اسالمی بیان کردند.
«به هیچ وجه نگذارید سپاه پیر ،محافظهکار و به وضع
موجود قانع شــود» .این اولین توصیه حضرت آیتا...
خامنهای بود.
ایشــان در همین خصوص گفتند :برای آنکه روحیه
جوان در سپاه استمرار یابد و این سازمان به مرحله پیری
نرسد ،باید جوانگرایی که در سپاه آغاز شده ،ادامه یابد،
نوگرایی و روشهای خالقانه ادامه یابد و با انتقال تربیت
دینی و انقالبی و روحیه شــهدای نامآور به نسلهای
بعدی ،از انقطاع نسلی جلوگیری شود.
«حفظ آمادگی در مواجهه بــا حوادث بزرگ» دومین
توصیه رهبر انقالب اســامی بود کــه گفتند :یکی از
خصوصیات بارز سپاه از ابتدا تاکنون ،سینه سپر کردن و

حضور در صف مقدم مواجهه با حوادث بزرگ بوده است
که این روحیه باید حفظ شود.
توصیه سوم رهبر انقالب به سپاه پاسداران «از دست
ندادن نگاه وسیع و فرامرزی به جغرافیای مقاومت» بود.
ایشان گفتند :نباید قناعت کنیم به منطقه خودمان و
با انتخاب یک چهاردیواری ،کاری به تهدیدهای پشت
مرزها نداشته باشــیم .رهبر انقالب اسالمی چهارمین
توصیه خود به سپاه را اینگونه مطرح کردند« ،از دشمن
مطلقا نترسید؛ اما کامال هوشیار باشید و ارزیابی واقعی
و صحیحی از دشمن داشته باشید» .ایشان در توصیه
پنجم خود خطاب به ســپاه خاطرنشان کردند :با همه
اجزای عظیم تشکیل دهنده نظام اسالمی اعم از دولت،
مجلس و قوه قضاییه و بخش های گوناگون ،همکاری و
هم افزایی داشته باشید .البته این هم افزایی و همراهی
به معنای جدایی ســپاه از عناصر هویتی خود نیست و
سپاه باید عناصر هویتی خود را صددرصد حفظ کند.
«مردمی بودن» توصیه ششم حضرت آیت ا ...خامنهای
به سپاه بود .ایشــان گفتند :مردم دوست ،مردم پذیر

و مردمی رفتار باشــید و از فخرفروشــی ،دنیا طلبی و
اشــرافیگری جدا پرهیز کنید ،زیرا ســپاه از ابتدای
تشکیل ،مردمی بوده است.
«اولویــت قــرار دادن کار و روحیه جهــادی در همه
عرصهها» دیگر توصیه رهبر انقالب اســامی به سپاه
بود که گفتند :کار جهادی در مقابل تنبلی و بی تفاوتی و
کار امروز را به فردا انداختن قرار دارد که متاسفانه برخی
بخشهای کشور دچار این مشــکل هستند .حضرت
آیتا ...خامنهای در توصیه هشتم خود بر حفظ و تقویت
معنویت ،انس با قرآن ،توکل به خدا و توسل به اهل بیت
علیهمالســام و در میان نیروهای سپاه و خانوادههای
آنان تاکید کردند.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه به مسائل بین المللی هم
اشاره ای داشتند .ایشان با اشــاره به تالش ناکام اخیر
آمریکاییها برای ایجاد و القــای حالتی حتی نمادین
از شکست ایران افزودند :آنها برای وادار کردن رییس
جمهور کشورمان به مالقات ،به التماس هم افتادند و
رفقای اروپایی را هم به کمک خواستند ،اما نتوانستند
و تا این ساعت فشار حداکثری شکست خورده و بنده
قاطعانه می گویم که تا آخر هم در این فشار حداکثری
شکســت خواهند خورد .رهبر انقالب با تاکید بر ادامه
یافتن مسیر عزت و اقتدار جمهوری اسالمی افزودند:
ســلطه گران به گفته خودشــان میخواهند ایران به
کشوری عادی یعنی منطبق با ســازوکار نظام سلطه
تبدیل شــود اما جمهوری اسالمی از آغاز شکل گیری
خود با نظام سلطه مقابله کرده و از این پس نیز مطلقا
تسلیم زورگویان جهانی نمیشــود و راه انقالبی گری
و مقابله با ســلطه گران را قطعا ادامه خواهد داد .رهبر
انقالب اسالمی همچنین با اشاره به موضوع هستهای
گفتند :کاهش تعهدات هســتهای که مسئولیت آن بر
عهده سازمان انرژی اتمی است ،باید همانگونه که دولت
اعالم کرده با جدیت کامل و بــه صورت دقیق و جامع
ادامه یابد تا به نتیجه مطلوب برسد و قطعا هم به نتیجه
خواهد رسید.
حضرت آیتا ...خامنهای در زمینه مسائل اقتصادی نیز
تاکید کردند :عالج مشکالت اقتصادی ،تکیه به امکانات
و تواناییهای داخلی است.

ادعای« عادل الجبیر» درباره محتوای پیام عربستان به ایران

روایت «روحانی» درباره دلیل امتناعش از مذاکره در نیویورک

وزیر مشاور دولت سعودی در امور خارجه ،در صفحه رسمی خود در توئیتر ادعاهای تازهای درباره محتوای پیام
عربستان سعودی به ایران منتشر کرد« .عادل الجبیر» ابتدا مدعی شد سخنان سخنگوی دولت ایران درباره
پیام عربستان سعودی به ایران «غیردقیق» بوده است .وزیر امور خارجه عربستان نوشته ،آنچه اتفاق افتاد این
بوده که «برخی کشورهای برادر» خواستار تنشزدایی با ایران شدهاند و عربستان سعودی به آنها اطالع داده
که موضع ریاض ،همیشه تالش برای حصول امنیت و ثبات بوده است.
وی در پیامی دیگر نوشته است« :ما همچنین به آنها اطالع دادیم صلح باید از جانب طرفی حاصل شود که با
اقدامات خصمانه خود در حال دامن زدن به تنشها و گسترش هرج و مرج است» .وزیر مشاور سعودی نوشته
است« :موضع عربستان سعودی را در اینجا تکرار میکنم تا بشنوند :حمایت از تروریسم ،سیاست تخریب و
هرج و مرج ،دخالت در امور داخلی کشورهای عربی ،توسعه ســاحهای کشتار جمعی و برنامه موشکهای
بالستیک را متوقف کنید».

رییسجمهور با اشاره به اقدامات و تالش دولت آمریکا برای مذاکره با وی در خالل حضورش در مجمع عمومی
سازمان ملل و دالیل ایران برای تن ندادن به این مذاکره گفت :هدف طرف آمریکایی صرفا استفاده داخلی از انجام
این مذاکره بوده است .روحانی افزود :از رییس جمهور فرانسه که تمام تالش خود را برای انجام مذاکره بین ایران
و آمریکا به کار بست تشکر میکنم .در انجام نشدن این مذاکره نه پاریس مقصر است نه تهران .وی تاکید کرد:
کار دیگری که میخواستند جا بیندازند این بود که بگویند این ایران است که سختگیری کرده و سر باز میزند.
در آن  ۷۲ساعت که در نیویورک بودم  ۲۳-۲۲برنامه و حدود  ۱۵مالقات با سران کشورها داشتم .ما این توطئه
را شکاندیم و گفتیم ایران از مذاکره فرار نمیکند و ایران پای میز مذاکره است .همه اصرارها و تماسها بر این
مبنا بود که یک بار دیگر  ۵+۱درست شود .خیلیها تالش کردند مذاکراتی در سطح سران  ۵+۱در سازمان ملل
تشکیل شود ،ظاهرش این بود که ما بگوییم ما مخالفیم تا همه تقصیرها گردن ما بیفتد ،من به ملت بزرگ ایران
میگویم که آنچه برخیها این روزها در تبلیغات جهانی مطرح میکنند با واقعیت فاصله دارد.

وزیر خارجه آمریکا مدعی شد؛

«آدریان دریا» در حال
تحویل نفت به سوریه است

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها
نماینده مجلس:

معنی ندارد به مردم سالم
یارانه بدهیم
یک نماینده مجلس اظهار داشت :پرداخت یارانه
خالف اقتصاد مقاومتی است ،معنی ندارد آخر ماه
دولت به مردم پول بدهد ،مردم باید کار کنند و به
دولت پول دهند نه اینکه آخر ماه دستشان دراز
باشــد که دولت چیزی به آنها بدهد .یارانه باید به
اقشــار ناتوان و کسانی که مشــکل دارند و قدرت
کار ندارند پرداخت شــود ،معنی نــدارد به مردم
سالم یارانه بدهیم .علی مطهری ادامه داد :خیلی
از افرادی که یارانــه دریافت میکننــد ،نیازمند
نیستند و دولت باید با قاطعیت نسبت به قطع یارانه
این افراد اقدام کند .دولت در حال حاضر با کمبود
بودجه مواجه اســت و باید از این راه بودجهای را
تامین کند تا کمکی برای معیشت مردم باشد.
وی با بیان اینکــه پرداخت یارانه بــه همه مردم
کار خوبی نیســت ،گفت :دولت باید زودتر از اینها
نســبت به حذف یارانهها اقدام میکــرد ،هربار از
ترس انتخابات عقب نشــینی کردند و این درست
نیست.
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معاون وزیر امور خارجه:

ابوترابی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور:

برجام در آی.سی.یو
به سر میبرد

دموکراسی با بیاخالقی
سیاسی یکی نیست
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
با تاکید بر اینکه مردم و فعاالن سیاســی حق
مطالبه گری از مسئوالن خود را دارند ،گفت:
نکته قابل توجه این اســت که هیچ گاه نباید
مطالبه گری و یا انتقاد با بیاخالقی ،توهین و یا
الفاظی که به افکار عمومی خدشه وارد میکند
یکی تلقی شــود .ابوالفضل ابوترابی بیان کرد:
همواره باید به این موضوع توجه داشت که بین
انتقاد و مطالبه گری با بی اخالقی تفاوت وجود
دارد .مطالبه گری و نظارت بر مسئوالن در تمام
جوامع مدنی دموکراسی امری طبیعی است.
وی در ادامه تاکید کرد :اگر بحث مطالبه گری
و افشاگری مطرح باشد ،امر متداولی در جوامع
دموکراسی اســت .مردم و همه کارشناسان و
فعاالن سیاسی حق مطالبه گری از مسئوالن
را دارند؛ اما توهین و بی اخالقی به هیچ وجه
قابل قبول نیست.

zayanderoud8108@gmail.com

معاون وزیر امــور خارجه با بیان اینکه متاســفانه
باید بگویم که برجام در حال حاضر وضعیت خوبی
ندارد و در آی سی یو به سر میبرد ،تاکید کرد :باید
سخت تالش کنیم تا آن را نجات دهیم و در مقابل
یکجانبهگرایی آمریکا از آن محافظت کنیم .عراقچی
در مراســم روز ملی آلمان که در سفارت آلمان در
تهران برگزار شد ،گفت :همکاری ایران و کشورهای
 4+1باید منجر به شکستن دیوار تحریمها شده و به
عنوان سالحی علیه کشورهای مستقل به کار گرفته
شود .وی افزود :ما و کشورهای اروپایی در کنار چین
و روسیه در جریان مذاکرات تالش کردیم به توافقی
متوازن برسیم ولی اکنون با یکجانبه گرایی آمریکا
این توازن از بین رفته است .عراقچی ،سالروز اتحاد
دو آلمان و شکســتن دیوار برلین را تبریک گفت و
افزود :ایران و آلمان از دیرباز رابطه خوبی داشتند.
البته این رابطه گاهی فراز و فرودهایی داشته ولی
به طور کلی دوســتانه و مبتنی بر احترام و منافع
متقابل بوده است.
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علی الریجانی
رییس مجلس:

متهم در مسند تحقیق و
تفحص
ترافیــک نقدینگی در
بانک ها
تهران و ریــاض یک گام
تا مذاکره
نا گفته های سردار

بین الملل

پلیس واتیکان به دفتر چند نهاد
عالی یورش برد
پلیس واتیکان در ادامه تحقیقات درباره فساد مالی
به دفتر چند نهــاد عالی یورش بــرده و مدارکی را
ضبط کرد .این حمله در راســتای تحقیقاتی شد
که پلیس درباره برخــی بینظمیهای مالی انجام
میدهد .گفته میشــود که این اولین بار است که
این دو سازمان نهاد کاتولیکی مسیحیان جهان به
دنبال شواهدی درباره فساد مالی به صورت همزمان
مورد بازرسی پلیس قرار میگیرند .واتیکان از زمان
انتخاب پاپ فرانسیس در سال  2013به عنوان رهبر
کاتولیکهای جهان ،گامهای بلندی را برداشته تا
شهرت خود در مسائل مالی را اصالح کند.

عبدالمهدی ،خواستار تحقیقات
فوری درباره حوادث بغداد شد
نخست وزیر عراق اظهار کرد :تحقیقاتی فوری برای
بررسی دالیل بروز برخی حوادث در جریان تظاهرات
بغداد که به کشته شدن یک تن و زخمی شدن دهها
تن دیگر منجر شد ،انجام میشود.عادل عبدالمهدی
افزود :پیش از آغاز تظاهــرات ،کمیتههایی را برای
کســب اطالع از تمامی خواستههای مردم و تالش
برای رفع آنها مطابق با قانون تشــکیل دادیم و این
کمیتهها به شکل جدی به فعالیتهای خود ادامه
خواهند داد .وزارت بهداشت عراق اعالم کرد ،طی
درگیریهایی که در بغداد میان تظاهرکنندگان و
نیروهای امنیتی شــکل گرفت ،پلیس عراق از گاز
اشکآور ،آب پرفشــار و گلوله واقعی برای متفرق
کردن تظاهرکنندگان استفاده کردند.

روسیه اس۵۰۰
را در سوریه آزمایش کرد
یک رسانه روسی اعالم کرد وزارت دفاع این کشور
سامانه پدافند هوایی اس ۵۰۰پرومیتی در سوریه را
با موفقیت آزمایش کرده است .بر اساس گزارش این
روزنامه ،در جریان آزمایش این سامانه ،کارشناسان
«مشکالت خاصی» را در کارکرد دستگاه شناسایی
و به ســرعت اقدام به رفع آنها کردند .آزمایش این
سامانه در حال حاضر ،تکمیل و موفقیت آمیز بودن
آن تایید شده است .مشــخصات فنی اس  ۵۰۰به
صورت محرمانه باقی مانده ،اگرچه گزارشها حاکی
از آن است که این سیستم قادر به از بین بردن اهداف
تا فاصله  ۶۰۰کیلومتری و ردیابی و ضربه زدن به ۱۰
هدف بالستیک با سرعت  ۷کیلومتر در ثانیه است.

مذاکره کره و ژاپن
بدون پیش شرط

از حل و فصل اختالفات با
عربستان استقبال میکنیم
رییس مجلس شورای اسالمی در گفت و گو
با شبکه قطری الجزیره ،گفت :از حل و فصل
اختالفات با عربستان استقبال میکنیم .علی
الریجانی با بیان اینکه درهای ایران به روی
عربستان باز است ،افزود :از حل اختالفات با
ریاض از طریق گفت و گو حمایت میکنیم
چون این گفــت وگو مشــکالت امنیتی و
سیاســی منطقه را حل خواهــد کرد .روی
اظهار داشــت که کشــورهای منطقه را به
تشــکیل یک ائتالف جمعی ویژه در منطقه
دعوت میکنیم .رییس مجلس در ادامه بیان
کرد :به یمنیها توصیه میکنیم آتش بس را
پذیرفته و به عربستان نیز می گوییم که این
آتش بس به نفع آنهاست.
وی همچنین تاکید کرد که مذاکره با آمریکا
از محرمات نیســت؛ اما الزمه آن برداشــته
شدن تحریمهاست.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

ســخنگوی کابینه ژاپن میگوید کشورش به رغم
انتقادی که به آزمایشهای موشــکی کره شمالی
دارد ،آماده مذاکرات بدون پیششــرط با پیونگ
یانگ اســت .به گفته وی ،ژاپن از هر فرصتی برای
حل مشکالت استفاده میکند .تنها ساعتی پس از
اعالم آمادگی برای ازسرگیری مذاکرات با آمریکا،
کره شمالی آزمایش موشکی انجام داد .این موشک
از یک زیردریایی شلیک شد و با پرواز در ارتفاع ۹۵۰
کیلومتری ،پس از طی مســافت  ۴۵۰کیلومتر در
دریای ژاپن فرود آمد.

کمک امنیتی استرالیا به آمریکا
بعــد از اعالم رســانههای آمریکایــی در خصوص
درخواست «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا،
از برخی کشورها برای کمک به تحقیقات این کشور
در خصوص انتخابات « ،۲۰۱۶ماریس پین» وزیر
خارجه استرالیا اعالم کرد که کشورش در حال کمک
به واشنگتن در این رابطه است .گفته شده ترامپ از
نخستوزیر استرالیا و برخی دیگر رهبران خارجی
خواسته تا به ویلیام بار در پیوند با تحقیقات جدید
مربوط به روسیه یاری برســانند .پرونده تحقیقات
دخالت روسیه در انتخابات را مستشار ویژه وزارت
دادگستری ،رهبری میکرد و در نهایت نیز به ارائه
مستندات و مدارکی دال بر دخالتهای مسکو در
انتخابات ریاستجمهوری سال  ۲۰۱۶انجامید.
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مرضیه محب رسول

کافه اقتصاد

حمایت از کشاورزان استان با
خرید تضمینی  83هزار تن گندم
تاکنون حدود  83هزار و  631تن گندم در استان
اصفهان خرید تضمینی شــده است .مدیرعامل
شــرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه  ،10نرخ
مصوب دولتی این محصول اســتراتژیک به ازای
هر کیلوگرم را هزار و  750تومــان اعالم کرد و
گفت :عالوه براین کارخانههای آردســازی هم
با قیمتی باالتر از قیمت مصــوب دولتی به نرخ
هزارو  800تومان 70 ،هزارتــن از گندم کاران
اصفهانــی خریداری کردهاند .رضــا نیک نداف،
پرداخت مطالبــات گنــدم کاران را همزمان با
تحویل محصول دانست و افزود :همچنین عالوه
براین شــرکت غله کمبود گندم این استان را از
استان های کرمانشاه ،کردستان ،لرستان ،همدان،
گلســتان ،خوزســتان ،زنجان ،مرکزی و استان
اصفهان تامین میکند .رضا نیــک نداف افزود:
گندم از استانهای کردستان و همدان زمینی و از
استانهای کرمانشاه ،لرستان ،خوزستان ،زنجان
و مرکزی هم از طریق ریل و جاده حمل میشود
همچنین از اســتانهای فارس و گلستان هم به
صورت ریلی گندم خریداری شــده به اصفهان
منتقل میشود.

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی:

بلیت هواپیما را گران نخرید

معاون سرمایهگذاری و امور سهام
شرکتهای فوالد مبارکه مطرح کرد:

اپلیکشن اطلس ملی ایران
گامی بلند در پیشبرد اهداف
صنعت فوالد

معاون ســرمایهگذاری و امور سهام شرکتهای
فوالد مبارکه ،اپلیکشن اطلس ملی ایران را گامی
بلند در پیشبرد اهداف صنعت فوالد عنوان کرد.
رضا یزدخواستی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه
با توجه به تحریم ایران و مشکالتی که در سطح
کشور وجود دارد ،شــما وضعیت صنعت فوالد را
در  ۶ماهه دوم ســال چگونه ارزیابی میکنید،
اظهار داشت :خوشبختانه سال  ۹۸برای ما سال
خوبی بوده و ما توانستیم آن شوک اولیه تحریمها
را پشت سر بگذاریم و به همین دلیل میزان تولید
و فروش ما از  ۶ماهه اول سال  ۹۷افزایش یافت
و حدود  ۱۳درصد افزایــش در تولید و حدود ۹
درصد افزایش در فروش داشتیم .وی در پاسخ به
سوالی دیگر مبنی براینکه با توجه به رونمایی از
اپلیکشن اطلس ملی ایران ،این برنامه را چقدر در
استفاده از ظرفیتهای معادن و فوالد و افزایش
بهرهبرداری کشورموثر میدانید ،تصریح کرد :در
این برنامه اطالعات خوب و کاربردی وجود دارد
که طی چند سال میتواند به دیتابیس قوی برای
تولیدکنندگان ،تجار بازار فوالد ،صادرکنندگان
و واردکنندگان تبدیل شــود و فکر میکنم که
نتورک خوبی بین فعالین اقتصاد صنعت فوالد و
تولیدکنندگان باشد.
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در حالی که هر ساله به میزان بدهی بانکها و زیان انباشته آنها افزوده میشود
رقابت برای تبلیغات بیشتر ادامه دارد؛

سلطانهای تبلیغاتی بدهکار

هزینههای تبلیغاتی را داشــتهاند جزو بدهکارترین
و بعضا زیاندهترین بانکها بودهاند .به عنوان مثال
بانک «صادرات» و «تجارت» که تراز درآمدی منفی
و زیان انباشته ســنگین دارند ،به ترتیب  60و 58
میلیارد تومان را صرف هزینه تبلیغات کردهاند؛ اما
مورد عجیبتر افزایــش هزینه بانک انصار به عنوان
یکی از زیاندهترین بانکهای کشــور است .بانک
انصار که به زودی در بانک ســپه ادغام میشود ،در
ســال گذشــته هزینه تبلیغات خود را برای جذب
سپرده دو برابر کرد .این بانک در سال  1397به طور
ناگهانی وامهای بینبانکی را  220درصد افزایش داد.
از سوی دیگر بدهی بانک انصار به بانکها و موسسات
اعتباری در سال گذشته چهار برابر شد و به  10هزار
میلیارد تومان رسید که بیش از 2/5برابر این میزان
در بانک تجارت و حدود چهار برابر بانک پارســیان
است .بانک انصار در پایان ســال  ،۱۳۹۷با توجه به
درآمد 2/3هزار میلیارد تومانــی و هزینه 1/7هزار

رییس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن استان:

میلیارد تومانــی ،در حدود بیــش از  ۶۰۰میلیارد
تومان زیان خالص ایجاد کرده اســت .نکته عجیب
اینکه بانک انصار با اختصاص ســهم 16/7درصدی
بیشــترین هزینه تبلیغات بانکی را در سال ۱۳۹۷
داشته است .این بانک در سال گذشته حدود ۱۲۰
میلیارد تومان را خرج تبلیغات کرده که نســبت به
سال  ۱۳۹۶بیش از  ۱۰۰درصد افزایش داشته است.
بانک انصار با علم به اینکه به زودی در بانک ســپه
ادغام میشود ،هزینههای تبلیغاتی خود را در سال
گذشته دو برابر کرد.
افزایش سپردهها نتیجه بمباران تبلیغاتی
از زیانده بودن برخی از بانکها که بگذریم ،رشــد
خیره کننده ســپردههای بانکی بخشــی از بازده
هزینههای تبلیغاتی بانکها بوده است .طبق آخرین
اعالم بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه ســال ۱۳۹۷
کل مانده سپردههای بانکی به  ۲۰۲۲هزار میلیارد
تومان رسیده که نســبت به بهمن ماه سال ۱۳۹۶

افزایش  ۳۲درصدی داشته اســت .این روند البته
تا خرداد ماه که آخرین آمار منتشــر شده از سوی
بانک مرکزی است ،ادامه داشته است .گزارش بانک
مرکزی از وضعیت کل مانده ســپردهها و تسهیالت
ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری در پایان
خرداد ســال  ۱۳۹۸حاکی از آن است که مانده کل
سپردهها بالغ بر  ۲۱۷۶۵.۷هزار میلیارد ریال شده
است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۵۷۰.۷
هزار میلیارد ریال ( ۲۶.۶درصد) و نســبت به پایان
ســال قبل معادل  ۱۰۹۲.۴هزار میلیارد ریال (۵.۳
درصد) افزایش نشان میدهد .در این مدت هر چند
به میزان سپردههای بانکی افزوده شده؛ اما از میزان
اعطای تسهیالت توسط بانکها کاسته شده است.
بر این اساس ،نسبت مانده تسهیالت بانکی به مانده
سپردههای ارزی و ریالی پس از کسر سپرده قانونی
نسبت به سه ماهه نخست سال قبل با کاهش چهار
درصدی همراه بوده است.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان:

صنعت طال و جواهر اصفهان ،جزو صنایعی است که اقتصاد را فعال میکند

 ۸۱۴پرونده تخلف در طرح نظارتی بازگشایی مدارس تشکیل شد

رییس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن استان اصفهان گفت :صنعت طال و جواهر اصفهان در صورت رفع موانع
در جهت آلودگی محیط زیســتی ،جزو صنایعی است که اقتصاد ملی و اقتصاد اســتانی ما را فعال میکند.
مسعود گلشیرازی اظهار داشت :در دنیای امروز با توجه به گســترش فضای مجازی ،فروشگاههای مجازی
جای فروشگاههای فیزیکی را گرفتهاند؛ اما در کشــور ایران این گونه نمایشگاهها میتوانند نقش موثر خود
را ایفا کنند .وی بیان کرد :اتاق بازرگانی آمادگی دارد تا در نمایشگاههای کشورهای مقصد و نمایشگاههای
پذیرای گردشگران به نحوی عمل کند تا رونق اقتصاد را در پی داشته باشد .صنعت طال و جواهر اصفهان در
صورت رفع موانع در جهت آلودگی محیط زیســتی ،جزو صنایعی است که اقتصاد ملی و اقتصاد استانی ما را
فعال میکند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان گفت ۸۱۴ :پرونده در پی اجرای طرح بازرسی و نظارت ویژه بازگشایی
مدارس در این استان برای واحدهای متخلف صنفی تشکیل شده است .جواد محمدی فشارکی با بیان اینکه
اجرای طرح نظارتی بازگشایی مدارس همزمان با سراسر کشور در اصفهان از نهم شهریور آغاز شد ،افزود۸۱۴ :
پرونده تخلف با ارزش یک میلیارد و  ۴۹۶میلیون و  ۲۷۸هزار و  ۶۵۷ریال تشکیل و برای رسیدگی به اداره کل
تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد .وی ،بیشترین تخلفات شناسایی شده در این طرح را گرانفروشی ،درج
نکردن قیمت ،عدم ارائه فاکتور خرید و...اعالم کرد و اظهار داشــت مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف،
موضوع را در اســرع وقت از طریق تلفنهای  ۳۲۳۵۲۰۱۳ – ۳۲۳۵۲۰۱۲و یا ارســال پیام کوتاه به شماره
 ۰۹۱۴۰۴۰۳۰۳۹به ستاد خبری اطالع دهند.

خبر

دبیر انجمن شــرکتهای هواپیمایی از جزییات
جدید برای پروازهای اربعین خبرداد و گفت :از
همه مرم میخواهیم که بلیت پروازهای اربعین
را گرانتر از نرخهای ثابت اعالم شــده نخرند و
دســتگاههای نظارتی را از تخلــف مطلع کنند.
مقصود اســعدی ســامانی با بیان اینکه در ابتدا
قرار بود اجازه فــروش اینترنتی بلیت پروازهای
اربعین به سایتها داده نشــود و ایرالینها این
کار را با دفاتر رســمی خود انجام دهند؛ اما این
تصمیم تغییر کرد ،گفت :بر اساس هماهنگیهای
صورت گرفته مقرر شد ،ســایتهایی که مجوز
فعالیت از ســازمان هواپیمایی داشــته باشند
و از ایرالینها مســئولیت آنها را بــرای فروش
اینترنتی بلیت هواپیما بپذیرند ،بتوانند به فروش
اینترنتی پروازهای اربعین بپردازند .یکی دیگر از
تفاوتهای دیگری که در این زمینه وجود دارد،
این اســت که طی روزهای گذشــته در نشست
شورای حمل و نقل و لجستیک با حضور وزیر راه
و شهرسازی ،اعالم شد که اگر یکی از مسیرهای
رفت یا برگشت بلیتهای دوطرفه اربعین خارج
از بازه زمانی  ۱۰روزه باشــد ،ایرالینها موظفند
نرخهای اعالمی ویــژه اربعین را اعمال کنند؛ اما
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی این مسئله را
تایید نکرد و گفت که نــرخ ثابت برای همان بازه
زمانی مالک عمل است .وی گفت :نرخهای ثابت
در نظر گرفته شده برای بلیت پروازهای اربعین،
فقط طی روزهای  ۲۰تا  ۳۰مهر ماه قابل اعمال
خواهد بود و اگر پروازی خارج از این نرخها باشد
تابع قیمتهای اعالمی نبوده و بازار آزاد و عرضه
و تقاضا نرخ آن را مشخص میکند.

باال و پایین کردن عدد و رقمهای مالی در بانکها،
همیشــه جایی برای تعجب و حتی شگفتی دارد .با
کم کردن میزان سود سپرده و رکود و تورم در یک
ســال و نیم اخیر ،انتظار میرفت از سطح فعالیت و
پولسازی بانک ها هم کاسته شود؛ اما آنچه جالب
توجه است اینکه عالوه بر رشد چشمگیر سپردههای
بانکی طی یک ســال اخیر ،تبلیغات و رقابت برای
جذب این ســرمایهها میان بانکهــا نیز رقمهای
شگفت انگیزی بوده است .بانکها همواره پای ثابت
تبلیغات تلویزیونی و شهری هســتند ،حتی اغلب
اسپانســرهای برنامههای گران قیمت و پر بیننده
تلویزیون هم همین موسسات مالی هستند که از هر
روش و راهی به دنبال مطرح کردن اسم خود و جذب
مشتری هستند.
هر چه بدهکارتر ،تبلیغات بیشتر
معموال تبلیغات ،نشــانی از رونق یک کسب و کار و
امید به گسترش آن اســت؛ اما در مورد بانکهای
ایرانی این مســئله کامال بر عکس است .نگاهی به
صورتهای مالی منتشر شــده از سوی بانکها که
مربوط به سال گذشته اســت ،نشان میدهد اغلب
بانکهایی که بدهی بیشتری داشتهاند هزینههای
تبلیغاتی زیادتری نســبت به ســایر بانکها انجام
دادهاند .در صدر جدول ،برخی از موسســات مالی
که قرار است به زودی در بانک سپه ادغام شوند هم
به چشــم میخورد .آمارهای ثبت شده در صورت
مالی  ۱۹بانک که اطالعات آن در دســترس بوده،
نشان میدهد در سال گذشته این  ۱۹بانک بیش از
 ۷۰۰میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کردهاند که
حدود دو برابر سرمایه برخی بانکهای کشور است.
این هزینهها نسبت به سال  96بیش از شش درصد
رشد را نشان میدهد .در این میان سهم بانکهای
غیر دولتی بیشــتر اســت .همچنین توزیع هزینه
تبلیغاتی بانکها و موسســات مالی نشان میدهد
که بانک انصــار با اختصاص ســهم  16/7درصدی
بیشترین هزینه تبلیغاتی را در سال  ۱۳۹۷داشته،
بانکهای ملت و پاسارگاد نیز هرکدام با سهم16/3
و  10/4درصدی در رتبههای بعدی قرار دارند .بانک
انصار و گردشگری هزینههای تبلیغاتی خود در سال
گذشته را به بیش از دو برابر رساندهاند.
بانک های زیان ده ،در صدر تبلیغات
آمار نشــان میدهــد ،بانکهایی که بیشــترین
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انگلیس خسارت وارد
شده به بانک ایرانی را
پرداخت کرد

 ۴۵کیلومتر از حریم زاینده رود
در مرحله دوم ساماندهی آزادسازی شد

مدیر طرحهای توسعه منابع آب شرکت آب منطقهای استان اصفهان گفت :در مرحله دوم طرح آزادسازی
و ساماندهی حریم و بستر رودخانه  ۴۵کیلومتر از حریم رودخانه آزادسازی و  ۵۰کیلومتر از بستر رودخانه
الیروبی شده است .مجید پهلوانی نژاد با بیان اینکه طرح ساماندهی حریم و بستر رودخانه زاینده رود براساس
تبصره چهار ماده دو قانون توزیع عادالنه آب از دی ماه ســال  ۱۳۹۵در غرب اصفهان آغاز شد ،اظهار کرد:
بر اساس چهارچوب وظایف قانونی و همچنین مطالبات کشاورزان و ذی نفعان از سرشاخههای رودخانه تا
آخرین استفاده کنندگان شرق اصفهان ،از باغ پرندگان تا سد چم آسمان عملیات آزادسازی حریم و بستر
رودخانه با همکاری معاونت حفاظت و بهره برداری ،واحدهای حقوقی شرکت آب منطقهای و دستگاه قضایی
انجام شده است .وی با بیان اینکه حوضه آبریز زاینده رود  ۳۱هزار کیلومتر مربع وسعت دارد ،ادامه داد :طول
رودخانه زاینده رود  ۴۰۵کیلومتر است که  ۳۵۶کیلومتر آن از سد زاینده رود تا تاالب گاوخونی است؛ در این
حوضه آبریز  ۲۵۰کیلومتر سرشاخه وجود دارد .پهلوانی نژاد با اشاره به دست اندازیها و مشکالت موجود در
حریم و بستر رودخانه ،افزود :آزادسازی مسیر ،رفع موانع حریم رودخانه از جمله (بندهای انحرافی ،نخالهها)،
جلوگیری از دست اندازی به بستر رودخانه و تداوم جریان آب در رودخانه تا تاالب بین المللی گاوخونی از
اهداف طرح ساماندهی رودخانه است .مدیر طرحهای توسعه منابع آب شرکت آب منطقهای استان اصفهان
خاطرنشان کرد :از زمستان  ۱۳۹۵تاکنون با وجود کمبود اعتبارات  ۴۵کیلومتر از حریم رودخانه آزادسازی
و  ۵۰کیلومتر بستر رودخانه ساماندهی و الیروبی شده اســت .پهلوانی نژاد ،با بیان اینکه  ۵۰درصد مسیر
رودخانه جاده سازی انجام شده است ،تصریح کرد :اگر کار گروهی نبود نتایجی کمتر از این به دست میآمد؛
اما همکاری سازمانهای مختلف و همیاری کشاورزان و توجیه آنان در بحث آزادسازی و ساماندهی حریم و
بستر رودخانه بسیار موثر بوده است.
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تغییر پنهانی نحوه محاسبه
قیمت برق؛ شایعه یا واقعیت؟!
عمر قبوض کاغذی برق در حالی ابتدای مهرماه
امســال به پایان رسید که شــایعاتی پیرامون
تغییر پنهانی نحوه محاسبه قیمت برق با حذف
قبوض کاغذی به گوش میرســد؛ شــایعاتی
که برقیهــا آن را رد و توضیحاتی در این باره
ارائه کردند.
براین اســاس ،شــایعاتی مطرح شــده مبنی
بر اینکــه مبلغ بــرق مشــترکان  ۷۰درصد
افزایش پیدا کرده و اگر مشــترک قبض خود
را مشــاهده کند ،متوجه خواهد شــد که نرخ
پلههای مصــرف  ۳۰روزه و تخفیف کم باری
حذف شــده و درعوض عوارض برق و مالیات
دو برابر شده است .در این باره مصطفی رجبی
مشهدی،ســخنگوی صنعت برق بــا تاکید بر
اینکه هیــچ تغییری در نحوه محاســبه قبض
برق اتفاق نیفتاده اســت ،گفــت :قبض برق
بر اســاس ابالغیهای کــه اردیبهشــت ماه از
ســمت هیئت وزیران و وزارت نیرو انجام شد،
محاسبه میشــود .وی ،با اشــاره به شایعاتی
که در مورد تغییر محاســبه بهای برق صورت
گرفته اســت ،گفت :همه این شــایعات کذب
اســت و دســتگاههای نظارتی بر نحوه صدور
قبض نظارتهای الزم را دارند و چیزی خالف
قانون اتفاق نیفتاده اســت .سخنگوی صنعت
برق با بیــان اینکه فقط نحوه صــدور قبض از
کاغذی به الکترونیکی تغییر کرده است ،گفت:
جزییات قبض برای همه مشترکان فراهم است
و مشــترکان میتوانند از طریق ســامانههای
شــرکتهای توزیع برق شهرستان مربوطه به
اطالعات قبض خود دســت پیدا کنند .رجبی
مشهدی ادامه داد :همچنین افرادی که تلفن
همراه هوشــمند دارنــد میتواننــد از طریق
اپلیکیشــنهای پرداخت قبوض به اطالعات
قبض خود دسترسی داشته باشند .وی ،با بیان
اینکه گفته میشــود تخفیف کم باری حذف
شده است ،تاکید کرد :این موضوع صحت ندارد
و این تخفیف به قوت خود باقی است .همچنین
عوارض قبض  ۱۰درصد بوده و همین مقدار نیز
لحاظ میشود و بیشــتر از این نیست .مالیات
نیز  ۹درصد محاسبه میشــود؛ بنابراین هیچ
تغییری در نحوه محاسبه قبض رخ نداده است.
به گفته ســخنگوی صنعت برق ،مشــترکان
میتوانند اطالعات قبض خــود را با دورههای
قبل مقایسه کنند و متوجه شوند که تغییری
رخ نداده است .سخنگوی صنعت برق گفت :بر
اساس مصوبه هیئت وزیران مشترکانی که هم
زیر الگوی مصرف ،مصرف داشته و هم نسبت
به سال گذشــته کمتر مصرف کنند ،مشمول
پاداش مدیریت مصرف میشوند و تخفیف در
قبض آنها لحاظ خواهد شد.

بازار

کوله پشتی کوهنوردی

750,000
تومان

بانک ملت در نامهای به سازمان بورس که در سامانه کدال قرار گرفته اعالم کرد :مبلغ خسارت توافق شده با خزانهداری
انگلیس که مربوط به شــکایت در دادگاه بابت تحریم این بانک بوده ،وصول شده است .وزارت خزانهداری انگلیس در
سال  ۲۰۰۹بانک ملت را به اتهام آنچه «مشارکت در برنامه هستهای ایران» خوانده شد ،در فهرست تحریمهای خود قرار
داد؛ اما بانک ملت از وزارت خزانه داری انگلیس به دلیل ممنوع کردن فعالیتهای بانکیاش در بخش مالی این کشور
شکایت کرده بود و در نهایت در سال  ۲۰۱۳دادگاه عالی انگلیس به نفع این بانک حکم صادر و اعالم کرد که تحریم آن
غیرقانونی بوده است .انگلیس در خرداد امسال برای پیشگیری از ادامه پرونده شکایت  ۱.۶میلیارد دالری بانک ملت
ایران از دولت این کشور به دلیل اعمال محدودیتهای غیرقانونی ،با پرداخت غرامت به این بانک ایرانی موافقت کرد.

مدیر طرحهای توسعه منابع آب شرکت آب منطقهای استان:

انرژی

کوله پشتی کوهنوردی
 55لیتری آل نیکو

عکس روز

نمایشگاه آفرود ،کمپینگ و
ماجراجویی تهران

190,000
تومان

کوله پشتی کچوا مدل آرپناز 20

380,000
تومان

کوله پشتی کوهنوردی 60
لیتری اورال مدل آکاردین

zayanderoud8108@gmail.com
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معرفی کتاب

جاده امن هور؛ روایت ساخت
بزرگترین پل شناور
کتاب «جاده امن هور» روایت ساخت بزرگترین
پل شناور  ۱۳کیلومتری و بزرگراه سیدالشهدا(ع)
توسط سنگرسازان بی سنگر در دل هور است که
همزمان با هفته دفاع مقدس توســط انتشارات
شــهید کاظمی منتشر شــد .کتاب «جاده امن
هور» نگاه مستند داستان به فعالیتهای برجسته
پشتیبانی و مهندسی جنگ در عملیات خیبر است
که به گوشهای از رشادتها و حماسه آفرینیهای
بچههای سنگرسازان بی سنگر که با دست خالی
در دل جنگ و زیر آتش دشمن حماسه آفریدند
اشــاره میکند .نصرت ا...محمــودزاده در اوایل
شهریور ماه  ۱۳۳۵در روســتای «کوهستان» از
توابع «بهشهر» در اســتان مازندران به دنیا آمد.
تحصیالتش را در انســتیتو تکنولــوژی بابل در
رشــته مکانیک به پایان بــرد .وی ،بعد از جنگ
تحمیلی به ادامه تحصیــل پرداخت و در مقطع
کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی در دانشگاه
شهید بهشــتی فارغ التحصیل شد .وی در اولین
روز تهاجم عراق به ایران ،داوطلبانه به خوزستان
شــتافت و به عنوان نیروی داوطلب در عملیات
آزادسازی سوسنگرد حضور داشت.محمودزاده که
در عملیات هویزه در محاصره دشمن قرار گرفته
بود با وقایعی مواجه شد که بعدها منجر به نوشتن
اولین کتابش «حماسه هویزه» شد .تاکنون بیش
از چهارده اثر از این نویســنده به چاپ رســیده
اســت که ازجمله آثار او میتوان به «شــبهای
قدر کربالی پنج»« ،رقص مرگ»« ،سنگرســاز
بیسنگر» اشاره کرد .در قســمتی از این کتاب
میخوانیم« :آن شــب نیروهای جاده اصفهان و
خوزستان وارد عمل شده بودند تا با تقویت خاکریز
و باال بردن ارتفاعش مقاومــت عراقیها را درهم
بشکنند .تجربه جهاد خوزســتان در آن منطقه
کمک میکرد بهتر وارد عمل شــوند .بچههای
جهــاد اصفهان از ســمت چــپ کار میکردند.
این خاکریــز در برابــر دژ عــراق در محور زید
قد علم کرده و حاال خطی درســت و حســابی
برای محافظت از نیروهای خط مقدم شــده بود.
نیمه شب توپخانه و کاتیوشای عراق فعال شد و
فاصله بین دژ تا این خاکریز را زیر آتش شــدید
گرفت .هرچه بچهها بیشــتر وارد شــیار مالک
میشدند ،آتش بیشتر میشد .عراق میدانست
عبور بلدوزرها از این شیار به معنی تثبیت خاکریز
خواهد بود.»...

پیشنهاد سردبیر:

پایداری

مدافع حرمی که آرزوی نابودی صهیونیستها را داشت
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روایتی همسرانه از زندگی شهید «مسلم خیزاب»؛

مدافع حرمی که آرزوی نابودی صهیونیستها را داشت
بعضی آدمها معروف هســتند و تقریبا همه آنها
را میشناســند .میدانند که چه شــد تا به این
معروفیت رسیدند؛ با راه و رسم زندگیشان آشنا
هستند و آن را الگوی خود قرار میدهند .برخی
آدمها ،آوازهشان در همه دنیا میپیچد و سبب
میشود تا افراد بیشــتری کنجکاو شوند و برای
شناخت آنها دســت به مطالعه و تحقیق بزنند.
برخی افراد هم هســتند که با وجود معروفیت و
محبوبیت بازهم نیاز به شــناخت بیشتر دارند،
ابعاد زندگیشــان آنقدر گســترده است که هر
بار اقــدام به تحقیق میکنــی چیزهای تازهای
دستگیرت میشــود .نمونه این آدمها شهدای
مدافع حرم هستند ،آنها که شجاعانه برای دفاع
از حرم حضرت زینب (س) راهی سوریه شدند و
تا پای جان مبارزه کردند .نادانستههایی که هر
بار به دانستههای ما افزوده میشود و تمامی هم
ندارد .یکی از این شهدای مدافع حرم که معروف
و محبوب اســت و مردم او را خوب میشناسند،
شهید «مسلم خیزاب» است .او نیز جزو آن دسته
از افرادی است که هرچه در موردش بدانیم ،باز
هم کم است و میتوانیم به شناخت بیشتری از او
دست پیدا کنیم .به بهانه فرا رسیدن چهارمین
سالگرد شهادت این شهید مدافع حرم به بخشی
از زندگینامــه او و چگونگی شــهادتش از زبان
همسرش میپردازیم .شهید مسلم خیزاب سال
 1359دیده به جهان گشود و  26مهر  1394در
سوریه در نبرد با تروریستهای داعش به شهادت
رسید؛ پس از شهادتش بود که برخی از زوایای
زندگی او و آرزوی شهادتش بر مردم آشکار شد و
جزو آن دسته از شهدایی شد که بسیاری از مردم
به سمت شناخت او گرایش پیدا کردند.
من یک بال را از سپاه گرفتم
اعظم رنجبر ،همســر شهید مســلم خیزاب با
اشاره به عالقه همسرش به ســپاه گفت :بعد از
گذراندن دوران دبیرســتان یکی از دوستان آقا
مسلم سر مزار شهید خرازی به ایشان پیشنهاد
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اتومبیل وانت نیسان مدل  90به شماره  965ق  26ایران  23شماره موتور  588368و شماره
شاسی  NAZPL 140 TBO 298402و هزینه نیم عشر در حق صندوق دولت همین که
اجراییه به محکوم علیه ابالغ شده محکوم علیه ها مکلفند ظرف  10روز مفاد آن را به موقع اجرا
بگذارند یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهند یا مالی معرفی کنند که اجرای حکم و استیفاء
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانند باید ظرف
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کنند و اگر مالی ندارند صریحا
اعالم نمایند .مالف 614273:شعبه اول شورای حل اختالف اردستان
حصر وراثت
 7/123خانم ناهید عابدینی دارای شناسنامه شــماره  23به شرح دادخواست به کالسه
 419/98ش  1از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان محمد عابدینی به شناســنامه  36در تاریخ  98/5/30اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و پنج دختر و یک همسر
دائمی که عبارتند از -1 :مرتضی عابدینی ،ش.ش  5متولد  57/1/1صادره از اردستان فرزند
متوفی  -2ریحانه عابدینی ،ش.ش  19متولد  59/7/1صادره از اردســتان فرزند متوفی
 -3ناهید عابدینی ،ش.ش  23متولد  61/6/31صادره از اردستان فرزند متوفی  -4فاطمه
عابدینی ،ش.ش  11متولد  54/1/18صادره از اردستان فرزند متوفی  -5بتول عابدینی،
ش.ش  35متولد  65/1/1صادره از اردســتان فرزند متوفــی  -6بهاره عابدینی ،ش.ش
 1180015290صادره از اردستان فرزند متوفی  -7مهین کچوئی زاده ،ش.ش  29متولد
 35/9/2صادره از اردستان همســر متوفی .اینک 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 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد .م الف 614270 :شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان
ابالغ وقت رسيدگي
 7/111شماره 868/98 :حل ، 12مرجع رسيدگي :شــعبه دوازدهم حقوقي شوراي حل
اختالف خميني شهر به نشاني :خميني شــهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروي کوي مهستان ـ
مجتمع شوراهاي حل اختالف اصفهان ،وقت رسيدگي :ساعت  09:00صبح روز دوشنبه
مورخه  ، 1398/08/20مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگي :مجتبي نقدعلي ،نام
پدر :عبدالکريم  ،نشاني :خميني شهر بلوار بلوار توحيد جنب تعاوني فرهنگيان ؛ مشخصات
خوانده-1 :نام و نام خانوادگي :حســين رحيمي  ،نام پدر :شــکراله  ،خواسته و بهاي آن:
مطالبه وجه چک  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضاي ابالغ
دادخواست و وقت رسيدگي به وي از طريق نشر آگهي در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتشار
وفق ماده  73قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني نموده است.
لذا در اجراي قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهي مي گردد خوانده
مي تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت
مقرر جهت رســيدگي حاضر گردد .م الف 614042 :رئيس شعبه دوازدهم حقوقي
شوراي حل اختالف خميني شهر
اخطار اجرايي
 7/121شماره 3088/97 :حل  ، 3مشــخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگي-1:هدا
سعدوني -2مجيد جعفري  ،نام پدر-1 :عبدالزهراء -2حسين  ،نشاني-1 :مجهول المکان
-2خميني شــهر دوشاخ ســنگبري اتحاد ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگي:
حسينعلي اعتمادي  ،نام پدر :محمود  ،نشــاني :خميني شهر منظريه بلوار فيض االسالم
کوچه صبا1غربي ،محکوم به:به موجب راي شــماره  835تاريخ  98/04/18حوزه سوم
شوراي حل اختالف شهرستان خميني شــهر که قطعيت يافته اســت .محکوم عليهم
محکوم هستند به :پرداخت مبلغ  25/000/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ
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میدهد که من میخواهم برای عضویت در سپاه
اقدام کنم و شــما هم اگر تمایل دارید ،دفترچه
بگیرید و درنهایت با هماهنگی یکدیگر دفترچه
میگیرند .سپس شهید خیزاب به تهران منتقل
میشوند و  4سال دوره دانشگاهشان را در تهران
سپری میکنند .وی افزود :بالفاصله بعد از اتمام
دوران دانشگاه ،در  23ســالگی به خواستگاری
من آمدند و ازدواج کردیــم ،بعد از به دنیا آمدن
«محمدمهــدی» هم در مقطع فوق لیســانس
که در کشور نفر اول شــدند ،مجددا از دانشگاه
امام حسین (ع) تهران فارغ التحصیل شده و به
نوعی در این مسیر بزرگ میشوند .همسر شهید
خیزاب افزود :ایشان در روز خواستگاری به من
گفتند« :من یک بال را از ســپاه گرفتم و منتظر
یک بال دیگرم برای پرواز» و من فکر
میکنم قرار گرفتنشان در
این مســیر هم به خاطر
فعالیتشــان در
بسیج و سپاه

 1/342/500ريال بابت خسارات دادرسي و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد
چک  90/05/20لغايت اجراي حکم در حق محکوم له به انضمام پرداخت نيم عشر دولت
در حق صندوق دولت راي صادره غيابي اســت .ماده 34قانون اجراي احکام :همين که
اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع
اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و
استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي
ندارد صريح ًا اعالم نمايد .م الف 612136 :ايمان بختياري قاضي شعبه سوم شوراي
حل اختالف خميني شهر
اخطار اجرايي
 7/122شماره 3084/97 :حل  ، 3مشــخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگي-1:رضا
ياراحمدي -2مجيدجعفري  ،نشاني-1 :مجهول المکان -2خميني شهر دوشاخ کارخانه
اتحاد ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگي :حسينعلي اعتمادي  ،نام پدر :محمود ،
نشاني :خميني شهر منظريه بلوار فيض االسالم کوچه صبا1غربي ،محکوم به:به موجب
راي شماره  831تاريخ  98/04/18حوزه سوم شوراي حل اختالف شهرستان خميني شهر
که قطعيت يافته است .محکوم عليها محکوم اند به :تضامني پرداخت مبلغ 50/000/000
ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ  1/655/000ريال بابت خســارات دادرسي و
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک  94/03/30لغايت زمان اجراي حکم
و پرداخت نيم عشر دولتي راي صادره غيابي است .ماده 34قانون اجراي احکام :همين که
اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع
اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و
استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي
ندارد صريح ًا اعالم نمايد .م الف 612137 :ايمان بختياري قاضي شعبه سوم شوراي
حل اختالف خميني شهر
ابالغ رای
 7/131شماره دادنامه ، 626/98 :شماره دادنامه ، 1316 :تاریخ رسیدگی ،98/06/31 :مرجع
رسیدگی :شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان :حسینعلی اعتمادی
نشانی :خمینی شــهر منظریه کوچه صبا ؛ خوانده :غالمرضا علیرضائی نشانی:مجهول
المکان  ،خواسته :مطالبه وجه چک (غیابی) ،گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و
ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا:
در خصوص دادخواســت تقدیمی آقای حســینعلی اعتمادی به طرفیت آقای غالمرضا
علیرضائی به خواســته مطالبه مبلغ ده میلیون و هفتصد هزار ريال وجه یک فقره چک
به شــماره  1/600839مورخ  95/9/25عهده بانک سپه شــعبه خام میدان امام حسین
خمینی شهر بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده
دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشــت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در
جلسه رســیدگی مورخه  98/6/20و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به
اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه
به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه  98/6/20و با احراز اشتغال ذمه
خوانده و استصحاب بقای دین مستنداً به ماده  9و  18و  19و  25و  27قانون شوراهای حل
اختالف  94/8/10و مواد  313 ، 311 ، 310از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع
تشخیص مصلحت نظام به ماده  2قانون صدور چک و مواد 198و  519و  522از قانون آئین
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون و هفتصد هزار ريال
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  98/4/12چک تا زمان اجرای
حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک
مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ  1/173/000ريال بابت هزینه دادرسی در حق
خواهان صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی و ظــرف مهلت 20روز پس از ابالغ
قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در
محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد .م الف 612138 :ایمان بختیاری قاضی
شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر
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باشد .وی ادامه داد :یک بار هم از شهید خیزاب
پرســیدم چه چیزی باعث شده شــما آنقدر به
حضرت آقا عالقه داشته باشــید و ایشان پاسخ
دادند« :اگر من در مســیر سپاه قرار نمیگرفتم
هرگز نمیتوانســتم عاشــق والیت شوم» .این
مسئله بسیار مهمی است.
تالوت روزانه صد آیه قرآن
همسر شهید خیزاب با اشاره به عالقهمندیهای
همسرش در زندگی گفت :شــهید خیزاب هر
شــب ،صد آیه از قرآن را در خانه تالوت میکرد
و میگفت که میخواهم نور شــود به در و دیوار
خانه بتابد برای زمانهایی که من نیســتم ،تا از
شــما مراقبت کند .وی ،در مورد زندگیاش با
شهید اظهار داشت :زندگی من و آقا مسلم سرشار
از آرامش و امنیت بود ،هرگز بین ما بحثی پیش
نیامد .آقا مسلم معتقد بود که زن از
ارزش و جایگاه بسیار باالیی
برخوردار است .من و
همسرم در کنار

هم یک «ما»ی کامل بودیم.
سجادهای که هنوز در خانه باز است
رنجبر ،با اشاره به سجاده شهید خیزاب که هنوز
در بالکن خانه باز اســت ،خاطرنشان کرد :ما از
بعد از شهادت هنوز نتوانستیم سجاده شهید را
از بالکن جمع کنیم چون ایشان عادت داشتند
در آنجا نماز میخواندند تا آســمان را ببینند یا
خودشان به گلهایی که در بالکن بود رسیدگی
میکردند و من بعد از شهادت نتوانستم درست
به آنها رسیدگی کنم؛ اما خودشان رشد میکنند
و من اینطــور فکر میکنم که شــهید خودش
حواسش به همه چیز حتی گلها هم هست.
بهتریــن روزم ،روز نابــودی
صهیونیستهاست
وی با اشاره به وصیت نامه شهید خیزاب اظهار
داشت :من قبل از شــهادت وصیت نامه ایشان
را نخوانــده بودم .هرچند شــهید خیزاب برای
بسیاری از ماموریتها که میرفتند وصیتنامه
مینوشتند ،فقط وصیتنامه مکه ایشان را خوانده
بودم ولی وصیتنامه سوریه را نه .شهید خیزاب،
وصیتنامه سوریه را نزد همکاران خود که آنها
هم با یکدیگر پیوند برادری بســته بودند ،برده
و امضا و تایید کرده بودند کــه این وصیتنامه
از خود شهید اســت و همچنان همکارانشان
میگویند ما هیچوقت آن روز را یادمان نمیرود
که برای امضا و تایید وصیت نامه پیش ما آمدند.
وی در پاســخ به این ســوال که بهترین بخش
وصیتنامه شــهید خیزاب از نظر شما چیست،
گفت :ایشــان به نکته ای اشــاره کرده و تاکید
داشــته اند که روی سنگ قبرشــان هم نوشته
شود« :روی سنگ قبرم بنویسید تشنه نابودی
صهیونیستها بوده و هســتم و بهترین روزم،
روز نابــودی صهیونیستهاســت» و من فکر
میکنم نکته کلیدی وصیتنامه شهید خیزاب
همین باشد.

ابالغ رای
 7/130شماره دادنامه ، 628/98 :شماره دادنامه ، 1312 :تاریخ رسیدگی ،98/06/31 :مرجع
رسیدگی :شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان :حسینعلی اعتمادی
نشــانی :خمینی شــهر منظریه کوچه صبا ؛ خواندگان-1 :محمدتقی جعفری -2حبیب
مهرعلیزاده نشانی :هردو مجهول المکان -3ســیدفرهاد فاطمی نشانی :خمینی شهر خ
امام شمالی جنب بانک ملی مرکزی  ،خواسته :مطالبه وجه چک (غیابی) ،گردشکار :پس
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای
می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواســت تقدیمی آقای حسینعلی اعتمادی
به طرفیت آقایان  -1محمدتقی جعفری -2حبیب مهرعلیزاده -3ســیدفرهاد فاطمی به
خواسته مطالبه مبلغ هشــتاد و پنج میلیون ريال وجه یک فقره چک به شماره 572625
عهده بانک سپه بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده
دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خواندگان در
جلسه رسیدگی مورخه  98/6/26و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی شورا و نظر به
اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه
به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه  98/6/26و با احراز اشتغال ذمه
خواندگان و استصحاب بقای دین مستنداً به ماده  9و  18و  19و  25و  27قانون شوراهای
حل اختالف  94/8/10و مواد  313 ، 311 ، 310از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده  2قانون صدور چک و مواد 198و  519و  522از
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هشتاد و
پنج میلیون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  98/4/12چک
تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی
از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ  2/101/500ريال بابت هزینه
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد .م الف 612139 :ایمان
بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر
ابالغ رای
 7/129کالسه پرونده، 397/98:شماره دادنامه ، 1146:تاریخ رسیدگی، 98/6/31 :مرجع
رسیدگی:شعبه دوم شــورای حل اختالف خمینی شهر خواهان :حســینعلی اعتمادی ،
به نشــانی :خمینی شــهر منظریه کوچه صبا ؛ خواندگان-1 :فرشــاد دارابی صوفیانی
نشانی:مجهول المکان -2معصومه سلطانی نشانی :خمینی شهر بلوار عموشاهی مهر20
واحد ، 1خواسته :مطالبه ،گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست
خواهان حسینعلی اعتمادی بطرفیت خواندگان -1فرشاد دارابی صوفیانی فرزند محمدرضا
-2معصومه سلطانی به خواسته مطالبه مبلغ  35/000/000ريال وجه یک فقره چک به
شماره های  1024/794295مورخ  90/12/22بر عهده بانک پاسارگاد شعبه بندرعباس
چهارراه سازمان به شــماره حســاب جاری  1801/10/1145360/1به انضمام هزینه
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه اصل
چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهــور در مدیونیت خواندگان دارد و اینکه
خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه
خود بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به مواد 198و 515
و  522قانون آئین دادرسی مدنی و ماده  2قانون صدور چک و تبصره آن خواندگان را به
پرداخت مبلغ  35/000/000ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ  1/437/500ريال بعنوان
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت مطابق
با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهــان محکوم می نماید .رای صادره غیابی
و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و ظرف مهلت  20روز از
تاریخ انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شــهر می باشــد.
م الف 612142 :ایمان بختیاری قاضی شــعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان
خمینی شهر
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روایت روز
کسی از جبهه غرب کشور خبر دارد؟

مریوان؛ سرزمین نیلوفرهای
سرخابی
پس از بازدید از روستای دزلی ،میتوانید به سمت
مریوان حرکت کنید .اطــراف جاده جنگلهای
بســیار بکر و زیبای بلوط و ســقز و مــازو دیده
میشــود .درختهای به هم پیچیدهای که تمام
سطوح کوههای بلند را فرا گرفتهاند و آن گاه که
از جاده به آن ارتفاعات مینگری ،تازه میفهمی
چرا دو تک تیرانداز ضدانقالب میتوانســتهاند
یک گردان را در این پایین معطــل کنند و تازه
میفهمی که پاکسازی آن مناطق صعبالعبور
چه دل و جرأتی میخواسته و عجب کار سختی
بوده است .اولین آبادی ،شهر کانی دینار است که
زخم بمباران شــیمیایی بعثیها را بر تن خود به
یادگار دارد .به مریوان میرسید .در ابتدای ورودی
شــهر ،طاق نصرتی وجود دارد که باید از زیر آن
عبور کنید .حاال به شهر شهدای عملیات والفجر
 ۴خوش آمدید؛ جایی متفاوتتر از هر جا .آنچه
تو را همان ورودی شهر متوقف میکند ،تابلوی
بیمارستان صحرایی ابوعمار است و آرامگاه هشت
نفر از شهدای مظلوم بمباران شیمیایی حلبچه،
شامل یک مرد ،دو زن ،یک دختر و چهار کودک
که ســال  ۶۶به این مکان منتقل و دفن شدهاند.
یادبود برخی شهدای مفقوداالثر ،مانند شهیدان
احمد مرادی ،محمد سعید برزویی ،احمد صفایی
و ...نیــز در میانه این گلزار کوچــک ولی نورانی
جلوهگری میکند.
میدان  ۲۳فروردیــن ،یادآور شــهدای مظلوم
سپاه مریوان و شهید عبدا ...طرطوسی در حمله
وحشیانه ضدانقالب است .مرکز شهر ،میدانی قرار
دارد که عنوان میدان شــهید فهمیده را به خود
گرفته ،در قسمتی از شهر ،روبهروی بیمارستانی
که به بیمارســتان «ا ...اکبر» معروف است ،روی
تابلویی بزرگ ،عکسی از رهبر انقالب اسالمی قرار
دارد که سر مجروحی را بر بالین گرفتهاند و گویا
به دیدار سال  ۶۱ایشان از این بیمارستان مربوط
میشود و گویا آن جانباز که حال وخیمی داشته
بعدا به فیض شهادت نائل میشود.

فقدان سند مالکیت
 7/132شــماره صادره 1398/7/4 -1398/42/586280 :نظر به اینکه ســند مالکیت
ششــدانگ مغازه پالک ثبتی شــماره  18280از  5000اصلی واقع در بخش  5اصفهان
دفتر امالک الکترونیکی  139720302024026673به شــماره چاپی سند کاداستری
 962338ب  97بنام خانم ناهید نصیری ده سرخی طی سند انتقال قطعی  85415مورخ
 1397/12/12دفترخانه  85اصفهان ثبت و صدور ســند مالکیت سپس طی درخواست
کتبی به شماره وارده  1398217020024018771مورخ  1398/6/25به انضمام دو برگ
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره  85373مورخ  1398/06/25و شماره
یکتا  139802155862000752به گواهی دفترخانه  6اصفهان رسیده است مدعی است
که سند مالکیت ایشان به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند المثنی سند
مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت
یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الف 614503 :قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
حصر وراثت
 7/133آقای سعید شایسته دارای شناسنامه شــماره  326به شرح دادخواست به کالسه
 333/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
حمیدرضا شایسته به شناسنامه  68در تاریخ  98/6/31اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو فرزند اناث به نام های  -1فاطمه
شایســته ،ش.ش  1274148839متولد  -2 ، 1382/7/29پریســا شایســته ،ش.ش
 1120149738متولد  1376/5/14و همسر نامبرده به نام شهربانو احمدی ،ش.ش 1845
متولد  1355/10/1و پدر نامبرده به نام محمد شایسته ،ش.ش  25متولد  1321/3/3و مادر
نامبرده به نام خاتون اسپنانی ،ش.ش  15متولد  1316/1/7و غیر از نامبردگان فوق وارث
دیگری ندارد .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف615184 :
شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
ابالغ دادخواست وضمائم
ال مجهول
 7/134بدينوسيله به  -1ســرتیپ بختیاری تل محمدی  -2موسی امیری فع ً
المكان ابالغ مي گرددكه خواهان ولی اله طهرانی فرزند قاسم به نشاني شهرضا خ ابوذر
کوچه سعدی نبش شکوفه دادخواستي با موضوع تقابل به اين شورا تسليم كه به كالسه
 374/ 98ش 3ح ثبت و وقت رسيدگي براي روز چهارشــنبه مورخ  98 / 8 / 8ساعت 4
عصر تعيين گرديده اينك حسب درخواست خواهان و به تجويزماده  73ق 0آ 0د0م مراتب
يك نوبت دريكي از جرايد كثيراالنتشــار آگهي مي شــودتا ازتاريخ انتشارظرف يك ماه
بامراجعه به دبيرخانه شوراي حل اختالف شعبه سوم حقوقي شهرضا حاضرشويدواگربعداً
احتياج به نشــرآگهي باشــد يك نوبــت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبود.
م الف 616375 :عکاشــه رئيس دبيرخانه شــوراي حل اختالف شعبه سوم حقوقي
شهرضا
حصر وراثت
 7/135آقای داود فراز دارای شناسنامه شماره  1به شرح دادخواست به کالسه  306/98از
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا خانم
جاریانی به شناسنامه  267در تاریخ  98/6/19اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1داود فراز  ،ش.ش  1فرزند شکراله فرزند متوفی
می باشد و به جز ایشــان ورثه دیگری ندارد .اینک 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 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد
شد .م الف 617510 :شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز
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ناجا
خبر خوش فرمانده نیروی انتظامی استان
به مناسبت هفته ناجا؛

توقیفی ها آزاد می شوند

بر اســاس اعالم ســردار معصوم بیگی ،خودروها و
موتور سیکلت هایی که توقیف شدهاند به مناسبت
هفته نیروی انتظامی آزاد خواهند شد.فرمانده نیروی
انتظامی استان در نشست خبری با اصحاب رسانه
بیان کرد :در حوزه جعل با کاهش  30درصدی جرم
مواجه هستیم ،در حوزه کالهبرداری نیز  26درصد
کاهش وجود دارد ،با  23باند برخورد و متالشی شده
و حدود  550نفر از کالهبــرداران و جاعالن نیز در
سطح استان دستگیر شدهاند.
پلیس امنیت اقتصادی به زودی در استان
فعال خواهد شد
وی همچنین اظهار کــرد :در حوزه فضای مجازی
 148درصد افزایش جرم را داشتهایم ،ضمن اینکه
افزایش کشف جرم در فضای مجازی با  108درصد
رشــد مواجه اســت ،یعنی قدرت کشف پلیس در
حوزه فضای مجازی ارتقا یافته است .معصومبیگی
در ادامه مطرح کرد :در حوزه پلیس راه با کاهش 2
درصدی مواجه بودیم .با وجود واژگونی مینیبوس
با  13کشته در تابستان امسال این کاهش را داشته
ایم 431 .نفر در تصادف جان خود را از دست دادهاند
و  9هزار نفر هم مجروح و مصدوم شدهاند .همچنان
باید با سرعت بیشتری قانون و مقررات در رانندگی
رعایت شود ،پیام این آمارها این است که باید بیش
از گذشته مراقب باشیم و قوانین و مقررات را رعایت
کنیم .فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت :در
راستای مبارزه موثر با جرائم اقتصادی ،پلیس امنیت
اقتصادی به زودی در اســتان فعال خواهد شد که
برخورد موثر و قاطع بــا جرائم اقتصادی ،ماموریت
این پلیس است.
پلیس امنیت نامحسوس را تقویت خواهیم
کرد
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه
در حــوزه مقابله بــا آلودگی هوا مــردم باید برای
خودروهای خود معاینه فنــی بگیرند ،مطرح کرد:
برای کم کــردن آلودگی هوا با بیــش از  120هزار
خودروی فاقد معاینه فنی برخورد شده ،همچنین
 26هزار خودروی دودزا نیز توقیف و با آنها برخورد
شده است ،همچنین بیش از  6هزار و  500خودرو
به تعمیرگاه اعزام شدهاند ،با بالغ بر  63هزار کامیون
هم برخورد به عمل آمده است .وی تاکید کرد :پلیس
امنیت نامحســوس را تقویت خواهیم کرد ،اجازه
نمیدهیم حقــوق اجتماعــی را متخلفان تضییع
کنند ،باید نظم اجتماعی برقرار باشد و حقوق مردم
رعایت شود .در همین راستا در حوزه دور دور کردن
و شیشه دودی با  5هزار خودرو برخورد شده است.
آزادی خودروهای توقیفی
معصومبیگی تصریح کرد :به مناسبت هفته نیروی
انتظامی از روز شنبه هفته آینده رانندگانی که خودرو
یا موتورسیکلت آنها توقیف است به استثنای مواردی
که حکم قضایی دارند میتوانند بــا ارائه مدارک و
جرائم و  30درصد کاهش هزینه پارکینگ وسیله
خود را آزاد کنند .فرمانده انتظامی استان اصفهان
اضافه کرد :همچنین رانندگانی که مدارک یا پالک
آنها توسط پلیس توقیف شده است میتوانند مراجعه
کرده و مدارک و پالک خود را تحویل بگیرند ،البته
کسانی که در حال مستی و اعتیاد وسیلهشان توقیف
شــده ،افرادی که نمرات منفی تخلفات حادثهساز
داشــتهاند و رانندگی غیرمجاز برای افــراد دارای
گواهینامه پایه سوم از این مورد مستثنا هستند.

کمیته امداد

بهره مندی مددجویان اصفهانی
از  ۵۵میز خدمت حقوقی
رییس اداره امور حقوقــی کمیته امداد اصفهان
گفــت :مددجویان تحت حمایــت کمیته امداد
اصفهــان از مزایای  ۵۵میز خدمــت حقوقی در
سراسر استان بهرهمند هستند.
جواد کرانی اظهار کرد :هم اکنون  ۵۵میز خدمت
حقوقی به منظور کمک و ارتقای ســطح آگاهی
مدد جویان تحت پوشــش این نهاد با همکاری
 ۱۰۰وکیل نیکوکار دایر شــده است .وی از ارائه
خدمات حقوقی به  ۸۷۰خانــوار نیازمند نیز از
ابتدای امسال خبر داد و افزود :در این مدت هزار
و  ۵۰۰خدمات حقوقی درزمینه مشاوره ،تنظیم
اظهارنامه ،دادخواست ،شکوائیه ،الیحه دفاعیه
و شرکت در جلســات دادرســی به نیازمندان
ارائهشده است.
کرانی ادامه داد :امســال همچنین بیش از ۶۷۰
مکاتبه بــرای معافیت مددجویان ایــن نهاد از
پرداخت هزینههای دادرســی با مراجع قضایی
انجام شده است.
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مهلت ثبت نام در مراکز
آموزش از راه دور تا پایان مهر
در ایران افرادی هســتند که بدون در نظر گرفتن
مجوزهای قانونی افراد ،بــرای ثبت نام در تورهای
مســافرتی اربعین به آنها پول پرداخت می کنند.
این مسئله میتواند با سایتهای جعلی کاروانهای
زیارتــی هم صــورت بگیرد،به تازگــی در کرمان
عده زیــادی از افــراد قربانی ســایت جعلی ثبت
نام برای ســفر به کربال شــدهاند که با استفاده از
درگاه تقلبی پرداخت حســاب افراد را خالی کرده
است.
نیروی انتظامی اعالم کرده است با نزدیک شدن به
ایام اربعین حسینی ،کالهبرداران با درج تبلیغات
دروغین در ســایتهای مختلف مبنــی بر اعزام
متقاضیان و سفر به اماکن مذهبی و متبرکه عتبات
عالیات و با ارائه پکیجهای رفاهی و خدماتی دروغین
و  ...نســبت به فریب افراد اقدام میکنند و پس از
دریافت هرگونه مبلغ تحت عنوان بیعانه و یا تسویه
صورت حســاب قبل از اعزام به ســفر ،پاسخگوی
تعهدات خود نخواهند بود.

تمامی خدمات مسافرتی خود را صرفا از آژانسهای
معتبر و دارای مجــوز تهیه کنیــد و هرگز فریب
تبلیغات دروغین و بی پایه و اساس افراد سودجو و
کالهبردار را نخورید.
فروش بلیت هایی که وجود ندارد
در روزهای اخیر اعالم شد بلیت فروشی برای سفر
هوایی به نجف انجام میشــود ،ایــن در حالی بود
که هیچ آژانس هواپیمایی امــکان فروش بلیت را
نداشــت ،همین مســئله عدهای از افراد را قربانی
کالهبرداری به بهانه فروش بلیت هواپیما از طریق
تبلیغ در فضای مجازی کرد .پلیس اعالم کرده است
که مردم نباید به آگهیهای فروش بلیتهای نصف
قیمت یا ارزان هواپیما اعتماد کنند.
نکتــه دیگــری کــه افــراد متقاضی ســفرهای
اربعیــن باید بــه آن توجه کنند این اســت که بر
اســاس تصمیم وزارت راه و شهرســازی ،فروش
اینترنتــی بلیت بــرای ایام اربعین ممنوع اســت
به همیــن دلیل افــراد تنهــا میتواننــد بلیت

مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس اصفهان ،از تجهیز  ۳۰۰کالس درس در مدارس استان به
سامانه گرمایشی استاندارد و ایمن خبر داد .مهدی میربد افزود :بر این اساس سامانه گرمایشی ۴۶
مدرسه در ســال تحصیلی جاری بر مبنای حرارت مرکزی و دور از دسترس دانشآموزان به عنوان
یک سیستم ایمن و استاندارد تجهیز شده اســت .وی اظهارداشت :بر این اساس تعدادی از مدارس
استان اصفهان به سیســتم بخاریهای تابشی و رادیاتورهای برقی اســتاندارد مجهز شدند .میربد،
با اشــاره به اینکه هنوز به برخی مناطق دوردست و خارج از دســترس به ویژه در روستاهای غرب
استان گازرسانی نشــده اســت ،افزود :اکنون  ۸۱کالس که به طور عمده در سمیرم ،فریدونشهر
و چادگان قرار دارند ،زیرســاخت تبدیل به سیستم استاندارد گرمایشــی را ندارند .وی به آخرین
وضعیت فیزیکی مدارس اســتان اشــاره کرد و گفت :از مجموع بالغ بر  ۹۰۰هزار فضای آموزشــی
استان  ۳۳درصد مســتحکم ۳۹ ،درصد نیازمند مقاوم ســازی و حدود  ۲۸درصد فضاهای نیازمند
تخریب و بازســازی (ســاختمانهای نیازمند به بیــش از  ۳۰درصد هزینه اجرای مقاوم ســازی)
است.

هــای مطمئــن را از آژانسهای مســافرتی تهیه
کنند.
تخفیف در ثبت نام اربعین وجود ندارد
برخی از سایتها مدعی گرفتن تخفیف برای ثبت
نام در سفر اربعین هستند .امسال با حذف روادید
متقاضیان ســفر به عراق تنها بایســتی در سامانه
ســماح ثبت نام کنند و با در دست داشتن روادید
معتبر خود را به مرز برســانند .خبری مبنی بر رد
کردن افراد بدون گذرنامه و یا عدم ثبت نام در سماح
از جمله ادعاهای کذب و مشکوک به کالهبرداری
است که باید مراقب آنها بود.
اخیرا برخی از سایتها با انتشار این مدل از آگهیها
توجه مخاطبان را جلب می کنند که پس از کلیک
روی لینک مورد نظر نرم افزارهایی روی کامپیوتر
و یا گوشــیهای تلفن همراه نصب میشــود .این
نرم افزارهــا میتوانند تمام اطالعات شــخصی از
جمله رمزهای دوم ورود به حســاب افراد را برای
کالهبرداران ارسال کنند.

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور
آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

شماره32687 :
تاریخ1398/7/6 :

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در اجرای ماده  2قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب  1371/07/12و تبصره یک ماده  3آئین
نامه اجرائی آن مصوب  71/12/16هیأت وزیران بر اساس تفویض اختیار شماره  72/4/27-704/100/90ســازمان جنگلها و مراتع کشور محدوده اراضی ملی شده و مستثنیات قانونی
پالکهای اعالم شده بشرح ذیل:
مشخصات ثبتی
ردیف نام رقبه پالک پالک
اصلی فرعی

1

دانشگاه

قسمتی
از
ابراهیم
آباد

 1و 10

-

بخش

9

حدود اربعه
شهرستان

مبارکه

تالش برای توسعه روابط علمی دانشگاههای اصفهان و ایتالیا
علمی اقتصــادی و فرهنگی برخوردار دانســت
و افزود :باتوجه به خواهــر خواندگی اصفهان و
فلورانس ،توســعه روابط بین دو شــهر مستلزم
تقویت روابط دانشگاهی دانست .هوشنگ طالبی
یکی از اهداف مهم دانشگاه را استقرار دورههای
مشــترک با دانشــگاههای ایتالیایی دانست و
گفت :برگزاری این دورهها در توسعه روابط موثر
است.

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش
اعالم کرد که تا پایان مهر ماه مهلت برای ثبت
نام در مراکــز آمــوزش از راه دور وجود دارد.
گودرز شــاهمرادی با بیان اینکه آموزش از راه
دور یک ظرفیت تکمیلی برای آموزش در داخل
و خارج از کشور است ،اظهار کرد :برنامهریزان
تعلیم و تربیت به این فکر افتادند که یک روش
آموزشی با انعطاف ایجاد کنند تا کسی از چتر
آموزش خارج نشود.
وی افزود :حیطه عملکرد آمــوزش از راه دور
در دوره اول و دوم متوســطه اســت۱۶۱۵ .
واحد آموزشی فعال داریم و بیش از  ۱۷۲هزار
دانشآموز از خدمات آموزشی مراکز استفاده
میکنند .شاهمرادی ادامه داد :اگر افراد جامعه
بدانند به جای ترک تحصیل ،مدل آموزشــی
منعطفی وجود دارد از آن استقبال میکنند که
از جمله مزیتهای آن میتوان به آموزشهای
الکترونیک اشاره کرد.

باسمه تعالی

مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس اصفهان خبر داد:

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانیهای شــهری
کشور از رونمایی از دو اپلیکیشن حوزه سرویس
دانشآموزی تا پایان مهر ماه خبر داد .مرتضی
ضامنی با بیان اینکه ســامانه ســپند (سامانه
پایش ناوگان دانش آموزی) با استقبال خوبی
از طرف رانندگان شرکتهایی که در این حوزه
فعالیت میکنند ،روبه رو شــد ،گفــت :بنا به
تقاضای مدارس و آمــوزش و پرورش تکلیف
داشتیم شــرکتهای مجازی که میتوانند در
حوزه ســرویس مدارس ارائه خدمت دهند و
ناوگان اســتاندارد را مهیا کنند ،معرفی کرده
و در اختیار آنها قرار دهیم .ضامنی ،همچنین
از رونمایی از دو اپلیکیشــن مخصوص حوزه
ســرویس مدارس خبرداد و گفت :قصد داریم
تا پایان مهرماه از دو اپلیکیشن رونمایی کنیم.
یکی از این اپلیکیشــنها مختص به والدین و
رانندگان است .والدین به وسیله این اپلیکیشن
والدین میتوانند رفتوآمد فرزندانشــان را
رصد کرده و بر عملکرد خودرو و راننده نظارت
کنند .اپلیکیشن دیگر نیز ویژه عوامل بازرسی
شــهرداریها و مجموعه آمــوزش و پرورش
اســت .در حقیقــت ایــن دو اپ کمــک
خواهد کرد تــا بر کیفیت عملکرد ســرویس
مدارس اضافه کنیم.

در کمین عاشقان

تجهیز  ۳۰۰کالس درس در اصفهان به سیستم گرمایشی استاندارد

در دیدار سفیر ایتالیا در ایران با رییس دانشگاه
اصفهان ،دو طرف خواستار توسعه روابط علمی،
اقتصادی ،فرهنگی شــهرهای ایتالیا و اصفهان
شدند .ســفیر ایتالیا در این دیدار ،اصفهان را در
حوزههای علمی ،فرهنگی ،تاریخی و صنعتی از
اهمیت باالیی برخوردار دانست و گفت :تعمیق
روابط دانشگاهی به درک بیشتر از توسعه روابط
علمی و اقتصادی کمک میکند.
جوزپه پرونه افــزود :باتوجه بــه جایگاه باالی
دانشــگاه اصفهان در منطقه و ارتباط موثری که
این دانشــگاه با جامعه و صنعت دارد ،میتواند
به هدف توســعه روابط علمی ،فرهنگی و مبادله
استاد و دانشجو و به خصوص مبادله کارشناس
و متخصص کمک کند .وی گفت :به طور عمده
دانشــجویان و پژوهشــگران ایرانی در اروپا از
لحاظ کیفیت علمی شــناخته شــده هستند و
دانشــگاههای ایتالیایی تمایل بــه همکاری در
مبادله دانشجو دارند.
هوشنگ طالبی ،رییس دانشگاه اصفهان هم در
این دیدار ،روابط ایران و ایتالیا را از سابقه طوالنی

رونمایی از دو اپلیکیشن نظارتی
سرویس مدارس تا پایان مهر

ظهور کالهبرداریهای جدید در آستانه اربعین؛

پریسا سعادت
کالهبرداران از هر فرصتی بــرای دزدی از جیب
مردم استفاده میکنند ،فرقی ندارد این مناسبت
بازگشــایی مدارس باشــد یا رفتن به پیادهروی
اربعین.
بــی اطالعــی و ناآگاهــی اغلــب مــردم و البته
توانمندیهای خارق العاده برخی از کالهبرداران
در زمینه ایجــاد راهکارهای اطمینــان بخش به
افراد مورد نظرشان موجب شــده تا شبکهای غیر
قابل کنترل از کالهبــرداری و دزدیهای آنالین
شــکل بگیرد .طی روزهای اخیر ،ریاســت نیروی
انتظامی اســتان و مجموعه پلیس بارها در مورد
افزایــش احتمال کالهبرداری هشــدارهایی را به
مردم دادهاند؛ اما همچنان عدهای قربانی ترفندهای
تازه این افراد میشــوند .در این گزارش به بررسی
بخشــی از راهکارهایی که میتواند شما را هدف
یک دزدی حساب شده در رابطه با سفر اربعین قرار
دهد ،میپردازیم.
برنده سفر به کربال شدهاید
ترفند جایــزه دادن و برنده شــدن ،جــزو اولین
شیوههای کالهبرداری تلفنی در کشور بوده است و
البته با آگاهی دهی خوبی که در این زمینه صورت
گرفته ،بخش زیادی از این حقههــا دیگر کارآیی
چندانی ندارد .به تازگی کالهبرداری هایی با این
شیوه به مناســبت اربعین ایجاد شده که با نزدیک
شدن به ایام اربعین حســینی ،در یکی از انواع این
کالهبرداریهای تلفنی ،در تماســی با مشــترک
گفته میشــود :شما به عنوان مشــترک منتخب
فالن اپراتور ،به دلیل خوشحسابی و عدم شکایت
از خط ،برنده یک قرعهکشــی شده اید .جایزه این
قرعهکشی ،سفر زیارتی کربال و نجف (معادل پنج
میلیون تومان) به همراه دو میلیون تومان بن خرید
کاال از فروشــگاههای ایرانی در این دو شهر است
و حتی اگر جایــزه را نخواهید 10 ،مــاه مکالمه و
اینترنت رایگان به شــما تعلق میگیرد .زمانی که
شخص مورد نظر به نحوه پرداخت جوایز میرسد،
میگوید :از آنجایی که رییس بانک مرکزی اظهار
کرده که شماره حساب و شــماره کارت خود را به
صورت تلفنی اعالم نکنید و قانون هم اجازه این کار
را به ما نمیدهد ،سه بانکی که در آنها حساب دارید
را نام ببرید تا مبلغ هفــت میلیون تومان بهصورت
سه قسط به حساب شما واریز شود.
ثبت نام در تورهای تقلبی
یکی از اصلیترین و بیشترین قربانیان کالهبرداری

اخبا ر

2

مراتع و
مزرعه
کلتی

2688

3

باقیمانده
قمشان
و مراتع
اطراف

28

ندارد

-

3

21

آران و
بیدگل

اصفهان

شمال

جنوب

مشرق

از  Aتا  Bمحدود
است به جاده خاکی
کرکوند و پالک
 1اصلی بخش 9
موسوم به قریه
مبارکه فاقد اجرای
قانون

از  Bتا  Cمحدود از  Cتا  Dمحدود است
است به محدوده به جاده خاکی چهار
قانونی شهر
محال به اصفهان و
مبارکه
جوی ابراهیم آباد

در دو قسمت اول از
 Aتا  Bمحدود است
به اراضی فاقد پالک
ثبتی و فاقد اجرای
قانون دوم از نقطه
 Bتا  Cمحدود است
به اراضی پالک
 2687اصلی بخش
 3موسوم به سین
آباد و فاقد اجرای
قانون

در دو قسمت
اول از  Cتا D
محدود است
به اراضی پالک
 2692اصلی
بخش  3موسوم
به حامد آباد و
فاقد اجرای قانون
دوم از نقطه  Dتا
 Eمحدود است
به اراضی پالک
 2690اصلی
بخش  3موسوم
به عبدا ...آباد

مغرب

مساحت به هکتار
کالسه
مستثنیات منابع ملی جمع کل پرونده

از  Dتا  Aمحدود
است به اجرای
مقررات پالک 9
اصلی بخش 9
158/5522
موسوم به مرتع
و مزرعه جنت
آباد موضوع آگهی
82/9/27-40604

در دو قسمت اول از
 Eتا  Fمحدود است
از نقطه  Gتا A
به اراضی پالک 2649
محدود است به
اصلی بخش  3موسوم
اراضی پالک  1فرعی
به مرتع و مزرعه
از  2643اصلی
مبارکه موضوع آگهی
بخش  3موسوم
شماره  39922مورخ
به مرتع و مزرعه 28/6694
 97/8/13دوم از نقطه
صالح آباد سند تک
 Fتا  Gمحدود است
برگ اداره راه و
به اراضی پالک 2645
شهرسازی موضوع
اصلی بخش  3موسوم
آگهی  43586مورخ
به مزرعه و شاد موضوع
79/12/28
آگهی شماره 18842
مورخ 65/10/10

7/8428

28/5354

-232
166/3950
97-35

-324
57/2048
98-55

از نقطه  Cتا A
محدود است به
محدود است به
محدود است به
قسمتی از اجرای
از نقطه  Bتا  Cبه
قسمتی از اجرای
اجرای قانون مزرعه
قانون قمشان
-55
اجرای قانون قلعه باال
قانون قمشان و
طور موضوع آگهی 247/5856 171/9426 75/6430
و مراتع اطراف
98-47
موضوع آگهی شماره
مراتع اطراف موضوع
شماره -17107
موضوع آگهی
1384/11/24-63164
آگهی شماره
 1373/5/31و مرتع
شماره -43943
1384/8/1-43943
و مزرعه کلیل
1384/8/1

به استثنای مستثنیات تبصره  3پالکهای فوق موضوع ماده  2قانون ملی شدن جنگلهای کشور که بوسیله رئیس اداره شهرستان و کارشناس ذیصالح اداره کل بازدید و مشخصات این رقبات
در متن آگهی قید و سوابق مربوطه در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه و اداره کل موجود است جزء منابع ملی شده موضوع ماده  1قانون ملی شدن جنگلها تشخیص
و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی این رقبات معترض می باشند تا شش ماه پس از انتشار این آگهی در روزنامه سراسری و محلی اعتراض خود را
کتباً همراه با مدارک و مستندات قانونی به دبیرخانه کمیسیون ماده واحده شهرستان مربوطه تحویل تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
م الف617825:

محمد حسین شاملی -مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

zayanderoud8108@gmail.com
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مالقات «پیکه» با سران بارسا
رییس باشــگاه بارســلونا ،جوزپ ماریا بارتومئو
و جرارد پیکــه ،مدافع و
یکی از کاپیتا نهای
این تیم ،در روزهای
پیــش رو مالقاتی
بــا موضــوع حل
اختالفــات و کنــار
گذاشــتن کدور تها
خواهند داشــت .در هفته گذشته ،پیکه چندین
بار از سران باشگاه سواالتی داشته و بارها مدعی
شده تور پیشفصل این تیم که در ژاپن و آمریکا
بود ،کمکی به آنها نکرده اســت .او معتقد است
این دو تور بیشتر برایشــان مانند سفر تفریحی
بوده تا توری برای تمرین کردن .پیکه همچنین
ادعایی دیگر هم داشته و گفته سران تیم بیشتر
ســعی کرده اند دربــاره بازیکنان در رســانهها
داستانســازی کننــد .از طرفی مســی هم در
گفت وگویی اعالم کرده بود مطمئن نیست سران
تیم برای بازگرداندن نیمار همه تالششان را کرده
باشند؛ اما باشگاه ترتیب مالقاتی داده تا پیکه کمی
رابطهاش با سران را بهبود بخشد و از برنامههای
باشگاه برای آینده مطلع شود.

ستارهای که بلد نبود
ایمیل بزند!
به گزارش مــدال« ،جو کول» هافبک اســبق
باشگاههای وستهام و چلسی و تیم ملی انگلیس
به تازگی فــاش کرد که
تازه دو ســال پیش
برای اولین بار یک
حســاب ایمیــل
ایجاد کرده و پیش
از آن قادر به استفاده
از این ســرویس نبود.
کــول در مصاحبه در برنامــه «Back of the
 »Netدر این خصــوص گفت« :فکر نمیکنم تا
این اندازه عجیب باشد؛ اما تنها چند سال است
که ایمیل دارم .برای این ایمیل درست کردم که
شخصی اگر نیاز داشت با من ارتباط برقرار کند،
بتواند .به مدیر برنامههایم زنگ زدم و گفتم گوش
کن ،باید به من بازی ایمیل را یاد بدهی! او به من
به صورت تلفنی کمک کرد و این فرآیند دو ساعت
طول کشید! دو ساعت تمام سعی کرد تا به من
بفهماند ایمیل چگونه ارسال و دریافت میشود».

پیشنهاد سردبیر:

«سهراب» به آلمان سفر میکند
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره  | 2808پنجشنبه  11مهر  4| 1398صفر 1441

فردا؛ سپاهان-ذوب آهن؛ هفته ششم لیگ برتر؛

کایپتان سابق ذوب آهن:

در دربی اصفهان تیمها هراسی
از حمله کردن ندارند

هیجان در نقش جهان

سمیهمصور
در یکی از حساسترین دیدارهای هفته ششــم رقابتهای لیگ برتر فوتبال
کشور ،تیم سپاهان در ورزشگاه نقش جهان میزبان دیگر همشهری خود در
این رقابتهاست؛ دیداری که همیشه جذابیتهای خاصی خودش را به دنبال
داشته و به عنوان یکی از دربیهای معروف در فوتبال ایران از گذشتههای دور
تاکنون شناخته میشود.
طالیی پوشان نصف جهان در شــرایطی روز جمعه و از ســاعت  18:30در
ورزشــگاه نقش جهان از تیم ذوب آهن پذیرایی میکنند که آنها در بهترین
شرایط روحی و روانی قرار گرفتهاند .شــاگردان امیرقلعهنویی که این دوره از
رقابتها را در قالب یک تیم مدعی آغاز کرده بودند در هفته گذشته توانستند
به یک پیروزی شیرین مقابل تیم پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی دست
یابند تا با یازده امتیاز و تفاضل گل بهتر بر صدر جدول رده بندی
این مسابقات تکیه بزنند.
تیم سپاهان برای تداوم صدرنشینی نیاز مبرمی به کسب سه
امتیاز این دیدار خانگی دارد تا هم چنان به روند خوب خود
در این مسابقات ادامه دهد.
از ســوی دیگر ذوبیها اگرچه در هفتههای
سپری شــده این دوره از رقابتهای
لیگ برتر نتوانستهاند نتایج قابل
قبولی کسب کنند؛ اما عملکرد
مناسبی را در این هفتهها به
نمایش گذاشته و با توجه
به برتری آنها در دیدار
مقابــل تیــم پارس
جنوبــی جــم در
جریان رقابتهای
مرحله یک شانزدهم
جام حذفی کشــور از
روحیه خوبی برخوردار بوده
و برای پیروزی پا به

میدان این مسابقه میگذارند.
شاگردان علیرضا منصوریان نیز برای جدا شدن از ردههای پایین جدول نیاز
حیاتی به کســب ســه امتیاز این دیدار دارند از این رو میتوان انتظار داشت
که دیدار سراسر هجومی و جذابی را از سوی دو تیم اصفهانی در هفته ششم
رقابتهای لیگ برتر فوتبال شاهد بود .نتیجه این دیدار عالوه بر این دو تیم،
برای تیمهای شــهرخودرو ،تراکتور و پرســپولیس نیز حائز اهمیت بوده و
پیروزی سبزپوشان با توجه به نتایج بازی این تیمها میتواند تیم صدرنشین
را تغییر دهد.
حضور منصوریــان در رأس کادر فنی ذوبآهن و تقابل وی بــا قلعهنویی با
توجه به سوابق قبلی دو مربی در کنار نیاز هر دو تیم به  3امتیاز بازی هیجان
دوچندانی به این دیدار بخشیده است.
برگ برنده ســپاهان در این دیدار شــناخت کامل ژنرال از تیم ســابق خود
است .شناختی که میتواند همچون شمشــیر دولبه عمل کرده و سپاهان را
غافلگیر کند ،زیرا به همان میزان ذوبیها نیز با افکار
قلعهنویی آشنا بوده و میتوانند دست او را بخوانند.
بدون شــک محمد رضا حســینی ،هافبک فعلی
ســپاهان چهره اصلی این میدان است ،بازیکنی
که در فصل گذشته همراه با ذوبیها نمایشهای
خوبــی را در رقابتهای لیگ برتــر ارائه کرد و
ستاره سبزپوشــان در آن دوره از
مسابقات نام گرفت .حسینی
یکی از بمبهای بازار نقل
وانتقاالت این فصل از
رقابتهای لیگ بود
که به تیم سپاهان
پیوســت و این
دیدار اولین بازی
او با تیم سابقش
خواهد بود.

مهدی رجب زاده ،کاپیتان ســابق ذوب آهن،
گلزن تریــن بازیکن دربی اصفهان اســت که
در دیدارهــای این دو تیم همشــهری 5 ،گل
وارد دروازه تیم ســپاهان کرده اســت .رجب
زاده که خاطرات زیادی از برگزاری دربیهای
اصفهان دارد در گفت و گو با «زاینده رود» درباره
اینکه چرا دربیهای اصفهان معموال برخالف
دربیهای تهــران جذابتــر از کار در میآید،
میگوید:در دربی تهران به دلیل حساســیت
زیادی کــه روی نتیجه این دیــدار وجود دارد
و اینکه این دو تیم از ســالهای دور تاکنون با
هم رقابت زیادی داشــتهاند ،فشار زیادی روی
بازیکنان و کادر فنی است .حساسیت این دیدار
گاهی تا جایی است که هواداران دو تیم راضی
هســتند که قهرمانی را از دســت بدهند ولی
تیمشــان در این بازی برنده باشد؛ اما در دربی
اصفهان چنین فشاری وجود ندارد از این رو دو
تیم هراسی از حمله کردن ندارند و طوری بازی
می کنند که تماشاگران لذت ببرند ،تماشاگران
هر دوتیم که دوستشان دارم هم بعد از دربی
درگیر مسائل حاشــیهای نمیشوند .کایپتان
ســابق ذوبیها که در فصل گذشته رقابتهای
لیگ برتر کفشهایش را آویــزان کرد ،درباره
این بازی میافزاید:اگر هر کدام از دو تیم در جام
حذفی نتیجه نگرفته بودند ،روی عملکردشان
در دربی تاثیر میگذاشــت؛ اما حاال با شرایط
مســاوی به میدان میروند .برد در جام حذفی
برای ذوب آهن که در لیگ خوب نتیجه نگرفت
و برای ســپاهان که در کورس قهرمانی است
اهمیت داشــت و پیش بینی میشود دو تیم
در این دیدار ،بازی خوبی را به نمایش بگذارند.
رجب زاده با بیان اینکه قلبا دوســت دارد ذوب
آهن برنده این دیدار باشــد ،ادامه میدهد :اما
از لحاظ فوتبالی امیدوارم هر تیمی که بهتر
بازی کند برنده این دیدار باشد.

آموزش درآمدزایی
در فدراسیون فوتبال!
«رقمها بهطور مستقیم به حســاب سازمان لیگ
واریز میشوند و البته برخالف آنچه به نظر میرسد،
رق م قابلتوجهی نخواهد بود .ضمن اینکه همین رقم
هم صرف برگزاری مســابقات لیگ میشود ».این
پاسخ علی ســلیمانی ،خزانهدار فدراسیون فوتبال
به ســوال یکی از خبرنگاران پیرامــون هزینهکرد
جرائم کمیته انضباطی اســت .جریمه ســنگین و
کمسابقه متخلفان دربی  ،۹۰شوک بسیاری برای
هواداران هر دو تیم را به همراه داشــت ،البته این
سنگینترین حکم مالی فوتبال ایران نبود ،همین
چندماه پیش کمیته انضباطی باشگاههای سپاهان
و پرسپولیس را به دلیل تخلفهای مختلف در دیدار
هفته بیســتوهفتم لیگ هجدهم ۴۶۹ ،میلیون
تومان جریمه کرد .حال اگر مسئوالن استقالل یا
پرسپولیس از فدراسیون فوتبال بپرسند چرا به بهانه
بدهکاری ،هزینه تبلیغات محیطی به آنها پرداخت
نمیشود ،پاســخ مناســبی برای آن وجود دارد؛
«بدهکارید» .نگاهی به آرای کمیته انضباطی نشان
میدهد اسماعیل حســنزاده با بندها و قانونهای
مختلف ،تیمها ،بازیکنان و مربیان فوتبال ،فوتسال
و فوتبال ســاحلی را با مبالغ مختلفی جریمه مالی
کرده؛ اما آیا این جریمهها تاثیری بر فرهنگ فوتبال
ایران داشته است؟

آغاز دیدارهای هفته ششم لیگ
برتر با یک دقیقه سکوت
جعفر کاشانی ،بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران
و پیشکسوت باشگاه پرسپولیس صبح چهارشنبه
دار فانی را وداع گفت .ســازمان لیگ این ضایعه را
به خانواده محترم کاشــانی و اهالی فوتبال تسلیت
میگوید و بــرای آن مرحوم رحمــت الهی و برای
بازماندگان صبر آرزو میکند .به همین مناســبت،
دیدارهای هفته ششم لیگ برتر جهت ادای احترام
به بازیکن پیشین پرسپولیس و تیم ملی با یک دقیقه
سکوت و قرائت فاتحه آغاز میشود.

منهای فوتبال

رونالدو از «کاسیاس» عبور کرد
کریستیانو رونالدو  ۳۴ســاله همچنان بازیکن
برجسته یوونتوس و لیگ قهرمانان اروپاست .در
هفتــه دوم لیگ قهرمانان
مهاجــم پرتغالــی
تعییــن کننده بود
و گل سوم تیمش
را در دیــدار برابر
بایرلورکــوزن بــه
ثمر رســاند تــا آمار
گلزنــیاش بــه  ۱۲۷گل در
رقابتهای اروپایی رسید .یک آمار دیگر به ثبت
رسید و بدون اینکه کســی متوجه شود و ستاره
پرتغالی رکورد دیگری شکســت .رونالدو پس
از بازی سه شنبه شــب تیمش که صد و دومین
پیروزیاش در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کرد
توانست از ایکر کاســیاس عبور کند .دروازهبان
اسپانیایی که فعال فوتبال را کنار گذاشته است
(به دلیل مشکل قلبی) رکورد بیشترین بازی را
به خود اختصاص داده بود و  ۱۰۱برد داشــت.
کاسیاس با تیمهای رئال مادرید و پورتو چنین
آماری را به ثبت رسانده بود.

در حاشیه

کدام بازیکن اولین دو گله پرسپولیس میشود؟

«خانزاده» به دیدار تراکتور با پارس جم میرسد

پرسپولیس در حالی موفق به گذر از ماشین سازی شد که بازهم یک هافبک برای این تیم گلزنی کرد .وحید
امیری ،ستاره ملی پوش ســرخها که نمایشهای پرفراز و نشیبی داشــته ،با تیزهوشی توپ را از زاویه بسته
وارد دروازه «لک» کرد تا پرسپولیس به بردی ارزشمند برسد .امیری ،دومین هافبک این فصل سرخپوشان
است که موفق به گلزنی شده است .پیش از او مهدی ترابی با چیپی تماشایی توانست دروازه پارس جنوبی را
باز کند و پرسپولیس را به نخستین سه امتیاز فصل برساند .دو گل دیگر در فصل جاری را هم مهدی عبدی و
محمدحسین کنعانی زادگان زدهاند .حاال باید دید سرانجام کدام بازیکن میتواند عنوان نخستین دو گله فصل
را به نام خود ثبت کند .این  ۴بازیکن شانس بسیار باالیی دارند؛ اما علی علیپور نیز در این سالها ثابت کرده
که میتواند در یک بازی با درخششی قابل توجه ،بیش از یک گل بزند.

مدافع مصدوم تراکتوریها به تمرینات گروهی تیمش اضافه شــده و مشــکلی برای بازی کردن ندارد.
محمدرضا خانزاده ،مدافع باتجربه تراکتور که در دیدار هفته چهارم تیمش مقابل گل گهر دچار کشیدگی
همسترینگ شــده بود ،در دو بازی بعدی در برابر ســایپا و پاس همدان نیز نتوانســت به میدان برود و
وضعیتش نامعلوم بود .خانزاده اما با تالشهای کادرپزشکی تراکتور به تازگی به تمرینات گروهی تراکتور
اضافه شده و مشکلی برای همراهی تیمش ندارد .در غیاب خانزاده ،سرمربی تراکتور از وجود رضا اسدی
در خط دفاعی به عنوان زوج ایمان سلیمی استفاده کرد که اتفاقا این بازیکن هم عملکرد خوبی داشت.
حاال اما با بازگشت خانزاده احتماال اسدی به پست اصلیاش که هافبک دفاعی است میرود و زوج خط
دفاعی تراکتور نیز دوباره شکل خواهد گرفت.

برای انجام کارهای مربوط به فیزیوتراپی؛

«سهراب» به آلمان سفر میکند
سهراب مرادی برای انجام کارهای مربوط به فیزیوتراپی به
آلمان سفر میکند.
قهرمان وزنهبرداری جهان و المپیــک که کتف مصدومش
را در کلینیک فوق تخصصی هانوفــر آلمان به تیغ جراحان

سپرد ،مدتی است تمرینات سبک خود را آغاز کرده تا هر چه
سریعتر به شرایط ایدهآل برای حضور در رقابتهای گزینشی
المپیک برسد.
طبق برنامهریزیهای انجام شده قرار است ،سهراب مرادی تا
دو هفته دیگر و پیش از حضور در مسابقات گزینشی سوئیس
به آلمان سفر کند و حدود ده روز در آنجا کارهای مربوط به
فیزیوتراپی را پشت سر بگذارد.

چراغ سبز «مورینیو»
برای مربیگری در عربستان
ژوزه مورینیو در نشست مربیان داخلی عربستان
در جده حضور پیدا کرد .او به این جلسه به عنوان
میهمــان ویــژه دعوت
شــده بــود .مربــی
پیشــین تیمهای
اینترمیالن ،رئال
مادرید و منچستر
به صــورت تلویحی
گفــت دوســت دارد
در این کشور تجربه مربیگری
کســب کند .آقای خاص در این نشست عنوان
کرد :اصال در ابتدای کار فکــر نمیکردم مربی
فوتبال شوم؛ اما بعد از مدتی با توجه به عالقهام
به مربیگری وارد این حرفه شــدم .انســان باید
آرزوهایش را به صورت درست تعیین کند .من
به  4زبــان صحبت میکنم و چه بســا روزی به
عربســتان برگردم نه به عنوان کارشناس بلکه
به عنوان مربی .مورینیــو در کارنامهاش هدایت
تیمهای بزرگ دنیا مثل چلسی ،منچستر یونایتد،
اینتر و رئال را دارد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی پس از جلسه بررسی برنامههای تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن
که با حضور علیرضا دبیر و حمید سوریان ،رییس و نایب رییس فدراسیون کشتی و حسن رنگرز،مدیر
فنی تیمهای ملی کشتی فرنگی برگزار کرد ،اظهار داشت:تبریک می گویم به جامعه کشتی فرنگی
که یک انســان واال ،یک قهرمان خوب از هر نظر و یک مدیر به مجموعه کشتی فرنگی اضافه شد و
حسن رنگرز به عنوان مدیر تیمهای ملی در کنار ما قرار گرفت .من با بودن حمید سوریان و حسن
رنگرز دیگر احســاس تنهایی نمیکنم .محمد بنا ،درباره جلســه خود با رییس فدراسیون کشتی
تصریح کرد :جلسه خوبی با دبیر داشــتیم و در رابطه با مسائل لیگ ،مسابقات ،اردوها و برنامههای
کلی صحبتهایی انجام شد و در ادامه هم سایر مسائل فنی برای حضور تیم ملی کشتی فرنگی در
المپیک  2020توکیو ،با حسن رنگرز و حمید سوریان مورد بحث ،بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد
گرفت .وی ،در مورد چند ماه باقی مانده تا المپیک خاطرنشــان کرد :باید محیط،محیط المپیکی
باشد .بالتکلیفی تمام و رییس فدراسیون مشخص شــده و کارها در حال انجام است .من می دانم
دغدغه علیرضا دبیر مسئله بودجه است؛ چرا که میخواهد به شرایطی برسد تا تیمهای ملی با آرامش
کار خود را در سال المپیک انجام دهند .ما اعزامهای مختلف غیر از گزینشی داریم ،باید اعزامهای
آمادهسازی داشته باشیم و در رقابتهای قهرمانی آسیا نیز شرکت کنیم .بنا افزود :می دانم شرایط
اقتصادی سخت است؛ اما از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک میخواهم تا آنجایی که امکان دارد
دغدغههای دبیر را در این زمینه کم کنند .وقی دغدغههای ایشان کم شود ،میتواند با خیال راحت
خواستههای ما را اجرا کند .خیلی بد است که ما بخواهیم یک جای معمولی برویم و بودجه یک نفر
را کم کنیم که بتوانیم راحتتر برویم.

مسئوالن دغدغههای دبیر را کم کنند

L
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رقابت  76شطرنج باز در اصفهان
رییس هیئت شطرنج استان اصفهان گفت :رقابت
بیش از  76شــطرنج باز کمتر از  14سال کشور
به میزبانی سالن هیئت شــطرنج استان واقع در
اتوبان چمران آغاز شده اســت .حسین گلشنی
افزود :این رقابتها در  9دوره به روش سوئیسی تا
 12مهر برگزار میشود .وی ادامه داد :نفرات برتر
این مسابقات ملی پوشان را در مسابقات آسیایی
همراهی خواهند کرد.

تیرانداز اصفهانی
در رده سیزدهم جهانی
جدیدتریــن ردهبنــدی فدراســیون جهانــی
تیرانــدازی در اول اکتبر (نهم مهر) اعالم شــد.
در جدیدتریــن ردهبندی فدراســیون جهانی
تیرانــدازی در تپانچه بادی  10متــر  ،گلنوش
سبقت الهی با یک پله ســقوط در رده سیزدهم
قرار گرفت .سبقتالهی در تپانچه  25متر نیز در
رده  32قرار دارد.

اینستاگردی

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی:

zayanderoud8108@gmail.com

الزم به ذکر اســت که پیش از این تیم ملی وزنه
برداری ایران در مسابقات جهانی تایلند به عنوان
چهارمــی این رقابتها دســت یافــت .همچنین
کیانوش رستمی ،هم وزن ســهراب مرادی
که بخت اول مدال طالی ایران در این
مسابقات به شــمار میرفت ،دست
خالی از این رقابتها برگشت.

به منظور حضور در مسابقات آسیایی
صورت گرفت؛

دو قانون مهم زندگی بازیکن پرسپولیس

شجاع خلیلزاده ،مدافع تیم پرسپولیس در آخرین پست اینستاگرام خود ،مطلبی را منتشر
کرد :زندگی دو تا قانون داره:
 -۱هیچوقت تسلیم نشو
 -۲هیچوقت قانون اول رو فراموش نکن
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مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان:

چهره ها
شهردار اصفهان در آیین افتتاح
سرای سالمندان طوبی:

سالمندان را باید تکریم کرد
شهردار اصفهان در آیین افتتاح سرای سالمندان
طوبی که به مناسبت روز جهانی سالمند برگزار
شــد ،ضمن ابراز خرســندی از حضور در جمع
سالمندان ،اظهار کرد :وجود چنین مجموعههایی
که به جهت حمایت از ســالمندان تاسیس شده
است ،میتواند مشکالت سالمندان را حل کند،
به ویژه آنکه بر اســاس پیشبینیهــا با افزایش
جمعیت ســالمندان در آینده روبــه رو خواهیم
بود .قدرت ا ...نوروزی با بیان اینکه از افرادی که
چنین فضاهایی را ایجــاد میکنند باید حمایت
کرد ،تصریح کرد :ایــن اقدامات در جهت تکریم
سالمندان است؛ شهرداری اصفهان نیز آمادگی
حمایت و کمک به ایجــاد چنین فضاهایی دارد.
از ابتدا شــعار ما مشــارکت مردم بود ،مشارکت
سالمندان هم اهمیتی ویژه دارد به همین دلیل
باید آنها را تکریــم کرد و مورد توجــه قرار داد.
شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه هر اقدامی در
راســتای حمایت از ســالمندان انجام میشود،
بشردوستانه و انســانی خواهد بود ،افزود :چنین
مجموعههایی باعث ایجاد شور و نشاط و به تبع
آن باعــث افزایش امید میشــود؛ جهت مبارزه
با افسردگی برای همه ســنین و گروهها ،زنان،
مردان ،جوانان و سالمندان باید فضاهایی ایجاد
کنیم که شور و نشاط ایجاد شود تا همه بتوانند از
آن بهرهمند شوند.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه
انسانی شهردار:

باید ویژگیهای یک شهر
تاب آور را محقق کنیم

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار
اصفهان در همایش استانی رونمایی از پژوهشهای
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری
اصفهان اظهار کرد :امروزه دنیا به سمت آینده پژوهی
حرکت کرده؛ اما متاسفانه کشــور هنوز در حالت
گذشته باقی مانده که برای توسعه روزافزون باید این
مشکل رفع شــود .صادقیان با بیان اینکه در چشم
انداز اصفهان « ۱۴۰۵پژوهش و تحقیق» محور قرار
گرفته است ،افزود :یکی از مهمترین مباحث مطرح
امروز ،تاب آور شدن کالنشــهر اصفهان است که
سازمان آتش نشانی نقش مهمی در این تاب آوری
ایفا میکند .معاون برنامه ریزی و توســعه سرمایه
انسانی شهردار اصفهان خاطرنشان کرد :باید نقش
فعالی در حوزه پژوهش و نــگاه پژوهش محور آغاز
کنیم زیرا درحال حاضر بسیاری از اقدامات شهودی
و لحظهای است و کمتر به تصمیمات علمی نزدیک
با واقعیت توجه شده اســت .وی با بیان اینکه باید
تالش کنیم تا حوادث و اتفاقات را به حداقل برسانیم،
تاکید کرد :شاید نیاز باشــد مجموعه آتش نشانی
فراتر و یا در حد  hfcباشــد تا در حوزه تاب آوری
شهر و کالنشهر اصفهان و حتی حوزه مجاور شهر
اصفهان اقدامات موثر و مفیدی انجام شود .صادقیان
خاطرنشان کرد :اقدامات سازمان آتش نشانی شهر
اصفهان تنها محدود به اســتان نیست بلکه سایر
استانهای خوزستان ،لرســتان و ...را نیز پوشش
میدهد .وی اظهار امیدواری کرد :تا  ۴۰یا  ۵۰سال
آینده پژوهش جایگاه ارزشــمند خود را در شــهر
مییابد تا شــهروندان زندگی بهتر و توأم با آرامش
بیشتری را داشته باشــند بنابراین باید توجه کنیم
چه اقداماتی نیاز است تا جایگاه خود و شهر را ارتقا
دهیم و ویژگیهای یک شهر تاب آور را محقق کنیم.

فرهنگسازی ،آمار حوادث امسال را کاهش داد

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری
اصفهان در همایش استانی رونمایی از پژوهشهای سازمان آتش
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اظهار کرد :همزمان با
هفتم مهرماه با ارائه مقاله و پژوهشهایی در همایش ملی «روز
آتش نشانی و خدمات ایمنی» موفق شدیم پنج مقاله خود را به
عنوان مقاالت برتر به ثبت برسانیم.

  در آیین رونمایی از نشان و شعار پروژه اصفهان  2020مطرح شد:

عشق ،معرفت  ،عزم ملی و مدیریت جهادی الزم است
حدیث زاهدی
ســال  ۲۰۲۰میالدی به عنوان سال طالیی ورود
اصفهان به مســیر توســعه مبتنی بر ظرفیتهای
صنایع دستی ،گردشــگری و هنری هدفگذاری
شده است.
این طرح که به تایید معاون رییس جمهور و رییس
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
کشور رسیده است در نظر دارد با اخذ دیدگاههای
فعاالن گردشــگری و شــهروندان ،تا سال ۲۰۲۰
این شهر را در مسیر توسعه مبتنی بر ظرفیتهای
گردشــگری قرار دهد .طرح مذکور در ســه محور
گردشگری ،هنر و میراث فرهنگی هدف گذاری شده
و بر توسعه پایدار شهری و توسعه فراصنعتی اصفهان
تاکید دارد .بهــره برداری از پروژههای شــاخص
شــهری در حوزه فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری
و همچنیــن اجــرای رویدادهای مختلــف ملی و
بینالمللی در محورهای گردشگری از جمله پیش
بینیهای این طرح برای اجرای بهتر و درســتتر
اســت .اصفهان  ۲۰۲۰طرحی اســت که با شعار
«تعبیر رویاها» میکوشــد تا اصفهان را در مسیر
توسعه مبتنی بر ظرفیتهای گردشگری قرار بدهد.
در همین راستا دبیر اجرایی رویداد  ۲۰۲۰در آیین
رونمایی از نشان و شعار این پروژه اظهار داشت :یک
سال از شروع این طرح در اصفهان گذشته است و در
این مدت چندین اجالس برگزار و دهها پروژه نرم
افزاری و زیر ساختی در این خصوص به بهرهبرداری
رســیده اســت .پیروز ارجمند افزود :شــهرداری

تحقق شهر بدون دفن پسماند در اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان با اشاره به
فعالیتهای آیندهنگرانه برای پیشــرفت در زمینــه مدیریت صحیح
پســماندها گفت :این ســازمان دارای حدود  ۱۰۰نفر نیروی انسانی
متخصص در بخشهای مختلف است که از این تعداد حدود  ۵۰درصد،
مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر از آن دارند.
«علی دهنوی» اظهار کرد :روزانه حدود هزار تن پسماند تولید میشود
که از این میزان بین  ۱۰تا  ۲۰تن اقالم ارزشمندی است که برای بازیافت
جدا میشــود .بین  ۶۰۰تا  ۶۵۰تن نیز پســماندتر شامل پسماندهای

آلی و فســادپذیر اســت که وارد فرآیند تولید کود آلی میشــود .وی
افزود :عالوه بر آن  ۳۵۰تا  ۴۰۰تن از پسماندها اقالمی است که قابلیت
بازیافت ندارد و تحت عنوان ریجکت شناخته و در فرآیند مدیریت دفن
میشود ،هر چند با این میزان از دفن موافق نیستیم و تمام تالش خود
را به کار گرفتهایم تا با بهرهمنــدی از تکنولوژیهای جدید ،این میزان
را به حداقل برسانیم و بتوانیم تا افق ســال  ۱۴۰۰شعار اصفهان؛ شهر
بدون دفن پسماند را محقق کنیم .مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
شهرداری اصفهان با اشاره به پروژههای پژوهشی افزود :رویکرد سازمان

رییس کمیسیون شهرسازی ،معماری و عمران شورای شهر اصفهان خبر داد:

سکونت  ۲۲درصد جمعیت در محدوده مصوب بافت فرسوده

رییــس کمیســیون شهرســازی ،معماری و
عمران شورای اسالمی شهر اصفهان در برنامه
رادیویی صدای شهر در خصوص ضرورت ایجاد
شهرداری بافت تاریخی در شــهر ،اظهارکرد:
حدود  ۲۰هزار هکتار مساحت کل شهر اصفهان

برگزاری مسابقات قرآنی
انگیزه بخش زندگی قرآنی
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اصفهان با توجه به ویژگیهای گردشگری و منافع
آن برای کشــورهای مقصد فرصتهای ویژهای در
این خصوص برای سال  ۲۰۲۰در نظر گرفته است.
وی خاطرنشان کرد :ســه کلید واژه عشق ،معرفت
و عزم ملــی و مدیریت جهادی ضامــن اجرای این
طرح اســت و در این خصوص باید تمام تالش در
راستای منافع همه مردم به ویژه هنرمندان به کار
گرفته شود.
بــه گفته دبیــر اجرایــی اصفهان  ،۲۰۲۰شــعار
اصفهان پس از جمع بندی توسط شورای  ۱۴نفره
متشــکل از مدیران شــهرداری ،ادبا و متخصصان

حوزه گردشگری انتخاب شــده است .ارجمند ،در
پایان خاطرنشــان کرد :برای طراحی نشان پروژه
اصفهــان  ،۲۰۲۰فراخوانــی منتشــر و طرحهای
رسیده به داوری گذاشتهشده بود که با اعالم نتایج
این مسابقه در آیین رونمایی از نشان و شعار طرح
اصفهان  ،۲۰۲۰طرح غالمرضا نصر اصفهانی رتبه
اول را به خود اختصــاص داد .قــدرت ا...نوروزی
،شهردار اصفهان با ارســال پیام ویدئویی در ادامه
این مراســم اظهار کرد :این طرح تعهدی در کشور
بر بحث گردشگری اســت که همه باید از این طرح
حمایت کرده و مســئولین در مواجهه با این طرح

مســئولیت خود را انجام دهند .وی ادامهداد :این
طرح میتواند در فرآیند منطقــی تاثیر مثبت در
شهر و کشور داشته باشد و از تمام کسانی که عالقه
مند به حوزه گردشگری هستند درخواست میکنم
برای اینکه این طرح موفق باشد از آن حمایت کنند.
شــهردار اصفهان تصریح کرد :عالقهمندان با ارائه
نقطه نظرات خود میتوانند در اجرای این طرح ما را
یاری کنند و ما نیز از ایدههای شما حمایت خواهیم
کرد .شهردار اصفهان افزود :با این نگاه گردشگری
امر مهم و هویت پذیری اســت که می تواند نقش
مهمی در زیست پذیر شدن شهر و رفاه برای مردم و
اشتغال را ایفا کند.
در ادامه این مراسم عباس رضایی ،استاندار اصفهان
نیز طی پیامی ویدئویی با اشاره به اینکه گردشگری
مهمترین صنعت به حساب میآید ،گفت :ایران به
عنوان ده کشــور برتر در حوزه جاذبه گردشگری
وجود دارد و اینجاســت که باید برنامههایی برای
استفاده مناســب از جاذبههای گردشگری استان
تدوین شود.
رضایی تاکید کــرد :در اصفهــان جاذبهها خاص
و انحصاری اســت و گردشــگران برای جاذبههای
گردشگری ،اســتان اصفهان را برای سفر انتخاب
میکنند.میتوان با استفاده مناسب از ظرفیتهای
گردشگری بسیاری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی
را رفع کرد .گفتنی است؛ در پایان این مراسم نیما
مجمع رتبه سوم ،کیارش نصر اصفهانی رتبه دوم و
غالمرضا نصر اصفهانی رتبه اول ارائه طرح و نشان
پروژه اصفهان  ۲۰۲۰را به خود اختصاص دادند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مطرح کرد:

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبر داد:

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی
با اشاره به جایگاه ممتاز قرآن در زندگی بشر اظهار
داشــت :قرآن ،برکت و راهنمای زندگی اســت و
اگر جوانان ما در چهارچــوب مبانی قرآنی حرکت
کنند سعادت دنیا و آخرت نصیبشــان شده و از
مشکالت اجتماعی آنها کاسته خواهد شد .سخنگوی
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه اصفهان پایتخت تمدن اسالمی است،
ابراز داشت :حق اصفهان میزبانی بیشتر مسابقات
قرآنی است ،بر این اساس برگزاری چهل و دومین
دوره مسابقات کشــوری قران کریم در اصفهان را
به فال نیــک میگیریم و از برگــزار کنندگان این
اتفاق مهم قدردانی میکنم .عابــدی با بیان اینکه
برای نهادینه کردن زندگی قرآنی در بین نوجوانان
و جوانان الزم است ابتدا انگیزه الزم برای آنها فراهم
شود ،تاکید کرد :نقش صدا و سیما و مسابقات قرآنی
در تحقق انگیزه بخشی به جوانان برای روی آوردن
به آموزههای قرآنی بسیار موثر است.

محســن گالبی با اشــاره به رشــد  ۲۰درصدی آموزش درون
سازمانی و برون سازمانی افزود :آموزشهای این سازمان از مقطع
مهدکودک تا مقاطع باالتر انجام میشود.
گالبی با بیان اینکه آموزشهای مربوط به ایمنی هر سه شنبه در
ساختمانهای عمودی برگزار میشود ،اظهار کرد :درصد زیادی
از تصادفات به دلیل توجه نکردن به نکات درباره صحبت با تلفن

همراه است و برای جلوگیری از این حوادث نیاز به فرهنگ سازی
داریم .وی تصریح کرد :از مهرماه ســال گذشته تا مهرماه امسال
چهار هزارو  ۴۰۰نفر توسط آتش نشانان از حوادث نجات یافتند
و  ۲۵درصد از آتش سوزیها و  ۱۵درصد از حوادث کاهش داشته
که نشــان از انجام اقدامات فرهنگی توسط ماموران آتش نشانی
سازمان است.

فرســوده اســت که با در نظرگرفتن محدوده
مصوب دو هزار و  ۳۰۰هکتاری بافت فرســوده
شــهر اصفهان ،حدود  ۱۱.۵درصد از مساحت
شهر اصفهان در محدوده مصوب بافت فرسوده
قرار گرفته است.
شیرین طغیانی با اشــاره به جمعیت ساکن در
بافت فرسوده شهر اصفهان ،افزود :حدود ۴۳۰
هزار نفر از جمعیت شــهر اصفهان در محدوده
مصوب بافت فرسوده این شهر زندگی میکنند
که اگر جمعیت اصفهــان را دو میلیون نفر در
نظر بگیریم ۲۲ ،درصد جمعیت مردم اصفهان
در این بافتها سکونت دارند.
رییس کمیسیون شهرسازی ،معماری و عمران
شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد :تراکم
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جمعیت در بافتهای فرســوده بسیار بیشتر از
سایر بافتهای شهری اســت که این موضوع
به عنوان یکــی از چالشهای بافت فرســوده
مطرح است.
وی تصریــح کرد :مصــوب کــردن محدوده
بافتهای فرســوده مراحل خاصی
دارد و باید دارای ویژگیهایی باشد.
طغیانی با بیان اینکه بافت فرسوده
دارای ســه شــاخصه اصلی شامل
ریزدانگی بر مبنای پالکهای کمتر
از  ۲۰۰مترمربــع ،نفــوذ ناپذیری
(دسترســیها) و ناپایداری است،
گفت :نوع نگاه و تعیین شاخصها به
شدت کالبدی است و به موضوعات
فرهنگی و سایر مولفهها که میتواند به زندگی
مردم در شــهر کمک کند توجهی نشده است؛
امــا امــروز ســند باالدســتی بــرای تعیین
فرسودگی این ســه ضابطه را مد نظر قرار داده
است.
وی تاکید کرد :موضوع بافت فرسوده در شهری
مثل اصفهان بســیار حائز اهمیت اســت و اگر
به آن توجه نشــود ،فرآیند توسعه این بافتها
نسبت به بازآفرینی آنها رشد بیشتری میگیرد.
رییس کمیسیون شهرسازی ،معماری و عمران
شورای اســامی شــهر اصفهان مطرح کرد:
منطقه  ۱۴شــهرداری اصفهان بیشــترین و
مناطق پنج و شش ،کمترین بافت فرسوده شهر
را در خود جای داده است.

در پروژههای پژوهشــی ،کاربردی بودن آنها بوده و در این راستا طرح
احداث خطوط جدید پردازش پسماند با استفاده از تکنولوژیهای روز را
کلید زدهایم که از جمله این تکنولوژیها  2سرنده کردن خطوط است.
این اقدام به طور آزمایشی صورت گرفت و مشخص شد که این امر تا ۱۳
درصد جداسازی را افزایش میدهد .وی تاکید کرد :در این راستا 2 ،سرند
بالســتیک جدید برای افزایش راندمان جداسازی ،توسط شرکتهای
داخلی ساخته میشود که تا پیش از این نمونه داخلی نداشته و قیمت
واردات آن نیز بسیار باال بوده است..

مدیر کل کانون پرورش فکری اصفهان خبر داد:

آغاز به کار روایان قصه گو در استان اصفهان

مدیر کل کانون پــرورش فکری اصفهان گفت:
بیست و دومین جشــنواره قصهگویی ،مرحله
اســتانی کار خود را در دو بخــش قصهگویی
صحنهای و قصه نود ثانیــهای آغاز کرد .مهدی
قربانی با تشریح جزییات جشنواره قصه گویی
اظهار داشت :آثار رسیده به دبیرخانه
جشنواره در مرحله اول توسط داورها
بررسی و ارزیابی شدند و آثار منتخب
به بخش اســتانی راه یافتند که این
آثار توسط داورها مورد بررسی قرار
گرفته و از این بیــن  ۵اثر برگزیده
انتخــاب و به بخش منطقــهای راه
یافتند .وی افــزود :پــس از اعالم
فراخوان جشنواره ۹۰ ،نفر برای سه
بخش زنان و مردان ۱۳۳ ،نفر در بخش نوجوان و
 ۱۰نفر در بخش پدربزرگها و مادربزرگها آثار
خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند که از
میان آنان پس از داوریهای انجام شده  ۴۸نفر
به مرحله استانی راه یافتند که از این تعداد ۱۰
نفر در بخش نوجوان ۵ ،نفر در بخش پدربزرگ
و مادربزرگها و  ۳۳نفر در بخش زنان و مردان با
یکدیگر به رقابت میپردازند.
مدیــر کل کانون پــرورش فکری کــودکان و
نوجوانان استان اصفهان به فعالیتهایی که در
بخشهای جنبی جشنواره انجام شده اشاره کرد
و ابراز داشت :یکی از این فعالیتها ،فعالسازی
انجمن قصهگویان نوجــوان بود که این انجمن
حدود سه ماه است در استان اصفهان فعال شده
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اســت و در این انجمن از وجود استادان خوبی
استفاده شده است.
قربانی بیان داشــت :فعالیــت دوم قصهگویی
خیابانی بود کــه بــرای اولین بار در اســتان
اصفهان انجام شــد و مربیــان قصهگو در جوار

دیوارنگارههای خیابانها حضور پیدا کردند و به
اجرای قصهها پرداختند.
وی به اجرای بخش جنبی دیگر این جشنواره
اشاره و افزود :همچنین براساس برنامهریزیهای
انجام شــده جهت روحیه بخشــی به کودکان
و نوجوانــان گروههــای قصهگویــی در مراکز
بهداشــتی بیمارســتان امــام حســین (ع) و
بیمارستان سیدالشــهدا (ع) حضور پیدا کردند
و به اجرای برنامه پرداختند.
مدیــر کل کانون پــرورش فکری کــودکان و
نوجوانان اضافه کرد :همچنین حضور قصهگویان
در مناطق محروم شــرق اصفهان بخش جنبی
دیگر جشــنواره بود که با اســتقبال کم نظیر
کودکان و نوجوانان اصفهانی روبه رو شد.

zayanderoud8108@gmail.com
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اخبار
به میزبانی اصفهان صورت میگیرد؛

برگزاری دومین نشست
کمیته کارآفرینی شهرداران
کالنشهرها
رییس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی
ورزشی شهرداری اصفهان گفت :دومین نشست
کارآفرینی کمسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی
کالنشهرهای کل کشــور در اصفهان برگزار
میشود .صالح خشوعی با بیان اینکه این جلسه
به عنوان دومین جلسه برای توانمندسازی این
کمسیون برگزار میشــود ،اظهار کرد :اولین
جلسه در تهران برگزار شــده و دومین جلسه
به پیشنهاد ریاست این کمسیون دکتر عیدی،
در اصفهان برگزار میشــود .وی با تشریح این
برنامه هــا تصریح کرد :روز اول از ســاعت ۱۵
برنامههای تور گردشگری کارآفرینی با بازدید
از مرکز هاب در ارگ جهان نما و شهرک علمی
و تحقیقاتی اصفهان و روز دوم از ســاعت ۱۳
نشست همراه با تشــریح دو طرح «حرکت و
دست آفرین» شهرداری تهران و «توان هفت»
شــهرداری اصفهان و تبــادل تجربیات دیگر
شهرها برگزار میشود .خشوعی در پایان گفت:
در این نشست شهرهای اراک ،اردبیل ،ارومیه،
اهواز ،بندرعباس ،تبریز ،تهران ،رشت ،زاهدان،
شــیراز ،قم ،کرج ،کرمان ،کرمانشــاه ،مشهد،
همدان و یزد حضور دارند.

 ۳۰۰خادم موکب حضرت
زهرا (س) به کربال اعزام شدند
مدیر موکب حضرت زهرا (س) اظهار داشــت:
 300تن از خادمان موکــب حضرت زهرا (س)،
بزرگترین موکب اســتان اصفهان با  7دستگاه
اتوبوس رهسپار کربال شدند .سید علی موسوی
با بیان اینکه این دومین کاروان موکب حضرت
زهرا (س) اســت ،افزود :در هفته گذشته شاهد
اعزام  100تن از خادمان مرد برای آمادهسازی
محوطه و ســاختمانهای موکب حضرت زهرا
(س) بودیم که اکنون در کربال حضور دارند .مدیر
موکب حضرت زهرا (س) با بیان اینکه خادمان
اعزام شده در چهار بخش مختلف خدمترسانی
خواهند کرد ،گفــت :در بخش اســکان زائران
کارگروههــای مختلفی در دســته خواهران و
برادران برپا شده که با توجه به اعزام خدام جدید
به کربال ،فعالیتهای این کارگروهها در مســیر
پیاده روی اربعین نیز ادامه پیدا میکند ،اسکان
زائران نیز از پنجم ماه صفر آغاز خواهد شد .وی
ادامه داد :خادمان اعزامــی در بخش فرهنگی
موکب حضرت زهرا (س) وظیفه آمادهســازی
مقدمات اقامه نماز جماعت ،جلســات معرفتی
و مراسم عزاداری و ســوگواری را بر عهده دارند
که از قبل کارگروهها تعیین شــده و وظایف هر
یک از آنها ابالغ شده اســت .موسوی بیان کرد:
بخش سوم خدمترســانی موکب نیز مربوط به
تغذیه و تهیه غذا برای زائران است که براساس
پیشبینــی کارگروههای مربوطــه 400 ،هزار
وعده غذای صبحانه ،نهار و شام در طی  13روز
برای زائران تهیه خواهد شد .وی گفت :چهارمین
بخش خدمترسانی نیز مربوط به بخش بهداشت
و درمان موکــب حضرت زهرا (س) اســت که
پزشکان و پرستاران اعزامی به موکبهای ما در
کربال در چهار درمانگاه مستقر خواهند شد و به
مدت  18روز اقدام به درمان زائران خواهند کرد.

شهرستان

آموزش  1100نفر درباره
آتشنشانی و ایمنی در زواره
واحد آتش نشــانی و
علی دهقانان زواره
ایمنــی شــهرداری
زواره تعداد  1100نفر را مورد آموزش قرار داده
است .یوســف عظیمیان ،مســئول واحد آتش
نشانی و ایمنی شهرداری زواره به مناسبات هفتم
مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی در گفتوگو با
خبرنگاران اعــام کرد که این واحد در ســال
گذشته به  ۸۸مورد حریق و  ۵۵مورد حادثه را
رسیدگی کرده که در این مورد  ۶مصدوم نجات
یافته و  1100نفر در واحدهای آموزشی ادارات
شرکتها کارخانجات و مساجد مورد آموزش قرار
گرفتهاند .عظیمیان با اشاره به بازدیدهای انجام
شده ،افزود :نصب تاسیســات با پتانسیل باالی
خطر در سطح شهر 12،مورد حضور و استقرار به
مناســبتهای مختلف ،اجرای مانور آمادگی و
تهیه و پخش بروشورهای ایمنی از دیگر اقدامات
این واحد است .وی به استخدام  3نیروی جدید
اشاره کرد و افزود :مبلغ یکصد و ده میلیون تومان
با تصویب شورای اسالمی شهر جهت تجهیز آتش
نشانی اختصاص یافته اســت که از عموم مردم
درخواست می کنیم به تذکرات و راهنماییهای
واحــد توجه کننــد و از تماسهــای بی مورد
خودداری به عمل آورند.

امام صادق علیه السالم:
بدهکارى ،اندوه شب است و خوارى روز.

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)

پنجشنبه  11مهر  4 | 1398صفر  1441شماره  8 | 2808صفحه قیمت 1000 :تومان
31

11

28

Society.Cultural Newspaper

6

@zayanderoudonline No.2808 | October 03. 2019 |8 Pages

Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

کشف پیکر چندهزارساله یک کشتیگیر

هتلی کامال زنانه!

باستانشناسان موفق به کشــف پیکر چند هزارساله یک مرد شدهاند که
به نظر میرسد یا کشتیگیر یا عالقهمند به چنین ورزشهایی بوده است.
پیکر این مرد در کنار چند شی باستانی کشف شده که دست کم یک هزار
و  800سال قدمت دارند .کارشناسان باور دارند ،این پیکر که بینی آن هم
شکسته متعلق به یک مرد است که از خانواده اشراف و ثروتمند بوده است.
باستان شناسان گزارش دادند که یک هوادار یا عالقهمند ورزشی در کنار
یک کوزه برنجی که چهره یک کشــتی گیر با بینی کج و شکسته را نشان
میدهد ،دفن شده است.

هتل سام دونا در مایورکای اســپانیا در حالی برای اولین بار درهای درخشان
شیشــهای خود را به روی مشــتریانش باز کرد که مطلقا هیــچ مردی اجازه
استفاده از این هتل را ندارد .این هتل دارای استخر ،اسپا ،تراس روی پشت بام،
دکوراسیون مینیمالیستی مدرن ،گزینههای غذای سالم است و درهای آن به
روی تمام زنان (و دختران باالی  14سال)باز است .جوآن انریک کپال ،رییس
هتلهای سام ،گفت :این شرکت پس از نظرسنجی از مشتریان شاهد شکافی
در بازار بود؛ روند مسافرت نشان میدهد که تعداد بیشتری از زنان تصمیم به
سفر به تنهایی یا در گروههای زنانه دارند.

نوزاد  ۱۹اینچی متولد !2019/9/19
یک نوزاد به طور جالبی در تاریخ  2019/9/19با قد حدود  19اینچ در ساعت
 21:19شب به دنیا آمد! مادر این دختر کوچولو قرار بود  25آگوست فرزندش
را به دنیا بیاورد؛ اما روز نوزدهم احساس درد شدیدی داشت و مجبور شد به
بیمارستان مراجعه کند .کریستینا بروور میگوید با اینکه منتظر بودیم بچه
طی یکی دو ساعت به دنیا بیاید ،او تا ساعت 21:19صبر کرد و بعد به دنیا پا
گذاشت .مادر کاترینا میگوید که این همزمانی ها نشان دهنده خاص بودن
دخترش است و حدس می زند عدد مورد عالقه او  19باشد.

عکس روز
دوخط کتاب

مردم ،عاشــق کسانی
میشــوند کــه هیــچ
شناختی از آنها ندارند
مــردم ،عاشــق کســانی
میشــوند کــه هیــچ
شناختی از آنها ندارند .در
عشق حقیقی ،دیگری را
دقیقا انســانی عادی مانند
خــودت میبینــی .عاشــق
کســی میشــوی کــه

میدانی کیســت و چیست
و در نتیجــه او را مجبــور
نمیکنی کســی غیــر از
خــودش باشــد .رابطــه
عاشــقانه مــورد حمایــت
من ،رابطهای است که در
آن ،چشم دو طرف رابطه
کامال باز باشد.
«روان درمانگر
قصهگو»
آروین د یالوم

اینستاگردی

«متین ستوده» با لباس محلی

قبرستان تاریخی
شهسوار در ایذه
برد شیرها ،تندیسهایی
ســنگی هســتند که
در گذشــته توســط
ســنگترا شهای ایل
بختیــاری در ایران و
اســتان چهارمحال و
بختیاری و شمال استان
خوزستان به شکل شیر
تراشیده میشدند .

وبگردی

متین ستوده با انتشار این عکس نوشت:
یه دوست نیســتی ،حتی فقط یه خواهر
هم نیستی ،تو گذشــته منی ،خاطرات
تمام اوج جوانی ،چــه لحظهها که من و
تو خندیدیم ،گریه کردیم ،خطر کردیم،
فقط من میدونم و توگرچه دوری ازم و
خیلی وقتها کــم دارمت ولی همین که
هستی قوت قلبی برام ،باش همیشه بیتا،
اسمت برازندته ،بی تا ،حد اقل برای من
تو بی تا هستی ،دوستت دارم میدونی که
چقدر ...زیباترین تجربه زیســته من در
عالم رفاقت ،تولدت دو روز زودتر مبارک...

تسلیم نشدن «لیندا کیانی» در برابر سختیها

مرگهای عجیب برخی از شخصیت تاریخی!
برخی پادشاهان ،جنگ ســاالران و پاپها به روشهای عجیب و غریبی جان خود را از دســت داده اند.در ادامه به برخی از آنها اشاره
می کنیم .با ما همراه باشید:
راسپوتین :گرگوری راســپوتین ،یک شــخصیت تاریخی ،اجتماعی و مرموز روســی بود که هم مرگ و هم زندگی او عجیب و
غریب بود .راسپوتین در یک خانواده روســتایی به دنیا آمد و به زودی دوســت صمیمی آخرین تزار روسی و همسرش الکساندرا شد.
این خانواده سلطنتی امیدوار بودند تا راسپوتین بتواند با اســتفاده از توانایی خود ،پســر بیمار آنها که از هموفیلی رنج میبرد را شفا
دهد .او به سرعت به شــخصیتی قدرتمند در دربار رومانوف تبدیل شد و بعدها شایعه شــد که با تزارینا الکساندر رابطه دارد .گروهی
از اشرافیان و سیاســتمداران جناح راســت ،که از نفوذ راسپوتین بر خانواده ســلطنتی میترســیدند ،تصمیم گرفتند او را بکشند.
در ابتدا کیکها را مســموم کردند و به راســپوتین دادند ولی تاثیری بر این راهب نگذاشــت .ســپس راســپوتین از اشــراف شراب
درخواست کرد و ســه لیوان از آن را خورد( .شراب را مســموم کرده بودند) وقتی ســمها هیچ تاثیریر روی راســپوتین نداشت ،آنها
شوکه شــدند و در نهایت یک گلوله به ســینه او شــلیک کردند .فکر کردند مرده است و به بدن او نزدیک شــدند .راسپوتین ناگهان
از جا پرید و به آنها حمله کرد و ســپس بــه حیاط کاخ گریخت .توطئــه گران او را دنبال کردند و بار دیگر به پیشــانیاش شــلیک
کردند ،پیکر او را پیچیدند و به رودخانه انداختند تا مطمئن شوند که مرده است.
آدولف فردریک ،پادشــاه ســوئد :آدولف فردریک از  ۱۷۵۱تا  ۱۷۷۱پادشاه ســوئد بود ،یک پادشــاه ضعیف که رفتار او
مســالمتآمیز بود .او عاشــق غذا خوردن بود .فردریک در ســال  ۱۷۷۱پس از یک وعده غذایی حســابی ،از دنیا رفت! او برای شام
خرچنگ ،خاویار ،کلم رنده شــده آبپز و ماهی دودی و دسر مورد عالقهاش  -سمال ،که با شیر داغ درســت میشد -خورد و شامپاین
زیادی نوشــید .این مقدار زیاد غذا کافــی بود تا جان این پادشــاه را بگیرد .آدولف فردریک یکی از معدود پادشــاهانی اســت که تا
سر حد مرگ غذا خورد و مرد!

خبر

کتاب
خدا بودن سخت است

لیندا کیانی با انتشار این عکس نوشت :هیچوقت تسلیم نشو ...یه روزی میرسه
که به قبل نگاه میکنی و به خودت افتخار میکنی که سختی کار باعث نشده که
کوتاه بیای .پس باور کن که تو میتونی هر تغییری که در ذهن داری در دنیا به
وجود بیاری و تاثیرگذار باشی ،اگه به خودت ایمان داشته باشی.

سفر پدر ساالر بعد از
سالها به زادگاهش
محمدعلــی کشــاورز بــا
انتشــار این عکس نوشــت:
بعــد از ســا لها ،ســفر به
زادگاهم اصفهان.

 رمان «خدا بودن سخت اســت» عنوان رمانی است کالسیک
از ادبیات روســیه که برادران آرکادی و بوریس استروگاتسکی
بهرشــته تحریر در آوردهانــد؛ رمانی که همانند بســیاری از
عالقهمندیهــا و تجربههای ادبی این دو برادر در ســاختاری
تخیلی و غیررئال نوشــته شده اســت؛ اما دربردارنده اعتراض
شدید آنها بر فضای فرهنگی حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی در
زمان «خروشچف» اســت .این رمان برای نخستینبار در سال
 1964منتشر شد و مانند بسیاری از آثار این دو برادر ،مورد توجه
و استقبال قرار گرفت و همانند بسیاری از داستانهای دیگر این
دو برادر نویسنده که دستمایه تولید آثار سینمایی قرار گرفته
است ،در فضای تخیلی شکل میپذیرد؛ اما تسلط نویسندگان در
شمایل کردن انسان با تمامی نقاط قوت و ضعف خود و نگاهی
جهانی به او بهمثابه مرکزیت این داستان به آن شمایلی تازه و
قابل توجه بخشیده است .این رمان در زمره محبوبترین آثار این
دو نویسنده و نیز مجموعه آثار آنها در روسیه بوده و به زبانهای
زیادی نیز ترجمه شده است .بهتعبیر این دو نویسنده؛ موضوع
محوری و اصلی را در اثر «خدا بودن ســخت اســت» میتوان
دخالت جوامع پیشــرفتهتر بر زندگی جوامع کمتر پیشــرفته
دانست.

یادداشت
چند راهحل کاربردی برای کاهش
هزینههای بزرگ کردن فرزندان()2
مهسا احمدی

 -2صرف غذا در رســتوران را محدود به مناسبتهای
ویژه کنید:بــرای صرفهجویی در هزینههــای مرتبط با غذا و
خوراکی ،این چند نکته را به خاطر داشته باشید :ناهار مدرسه
فرزندان و محل کار را خودتان شــب قبل آماده کنید؛ بیشــتر
در رســتورانهایی غذا بخورید که بنا به دالیلی تخفیف شامل
حالتان می شود (برفرض طرف قرارداد محل کارتان هستند).
تا جایی که امکان دارد ،خودتــان در خانه غذا بپزید .صرف غذا
در رســتوران و بیرون از خانه را محدود به مناسبتهای خاص
مثل جشن تولدها یا سالگرد ازدواج کنید .با زیادهروی در رفتن
به رســتوران ،نهتنها کنترل هزینهها را از دست میدهیم،بلکه
برای چنین مناسبتهایی کار چندان معناداری نمیتوانیم انجام
دهیم .این نکته را باید در نظر داشــت که خرید غذاهای آماده
هم ،هزینههای مربوط به این بخش را بیشتر میکند .البته این
گونه انتخابها بیشتر مختص پدر و مادرهایی است که سرشان
حسابی شلوغ است و کمتر برای آشپزی وقت پیدا میکنند .این
دسته از والدین هم ،با درنظرداشتن چند نکته زیر میتوانند به
کمکردن هزینههای این بخش کمک کنند:
یک روز کامل (یا حداقل یک نصف روز) را صرف آشپزی
کنید :بسته به اینکه چقدر مشغله داشته باشید ،میتوانید یک
روز در ماه یا یک روز در هفته را به آشــپزی اختصاص بدهید.
غذای زیادی بپزید و در فریزر بگذارید .به این صورت ،روزهای
دیگری که فرصت آشــپزی نداریــد ،از خرید غــذای آماده یا
ســفارش غذا بینیاز میشــوید؛ بهعالوه ،از این غذا برای ناهار
مدرسه فرزندان هم میتوانید استفاده کنید.
دو برابر غذا بپزید :هر وقت برای آشپزی فرصت پیدا کردید،
دوبرابر مواد موردنیاز را استفاده کنید .نیمه اضافی غذا را هم در
فریزر بگذارید .از قبل برای غذای روزهای پرمشغله برنامهریزی
کنید .فهرســتی هفتگی برای خودتان داشــته باشید و در آن
روزهای پرمشغله را مشــخص کنید و برایشان از همان غذای
فریزشــده کنار بگذارید .در غیر این صــورت وقتی در چنین
روزهایی بــه خانه بیایید ،مجبور میشــوید ســادهترین راه را
انتخاب کنید :سفارش غذا از بیرون.
-3خودروی کارکرده و قابلاطمینانی بخرید :خودروی
نویی که میخریم ،بعد از پنج ســال استفاده ،حدود  ۶۰درصد
ارزشش را از دســت میدهد .برفرض خودرویی که  ۶۰میلیون
تومان برای خریدش هزینه کرده باشیم ،بعد از پنج سال کمتر
از  ۳۰میلیون تومان ارزش خواهد داشــت .نظر به این مسئله،
خرید خودروی نو ،وقتی دســتوبالمان چندان باز نباشــد،
سرمایهگذاری چندان معقولی نیســت .حملونقل حدود ۱۵
درصد از کل هزینههای الزم برای بزرگ کردن فرزندان را در بر
میگیرد .خرید خودروی کارکردهای که قابلاطمینان باشــد و
خیلی خرج روی دستمان نگذارد ،راهکاری هوشمندانه برای
کاهش هزینههاست .اگر بخواهیم خودروی مجللتری بگیریم
و بر نو بودن آن اصرار داشته باشیم ،احتماال مجبور به وامگرفتن
خواهیم شد .این مسئله در بلندمدت فشار مالی را زیاد میکند.
همینکه خودرو بهگونهای باشــد که بچهها در آن احســاس
راحتی کنند ،کفایت میکند.
 -4به ســادهگرایی رو بیاورید و آن را الگوی خود قرار
دهید :اســباببازی ،لبــاس و اقالم دیگری مثــل اینها عامل
هزینهساز مهم دیگری هستند ،بهویژه زمانی که اولین سالهای
حضور فرزندان اســت« .بابا این رو میخــوام»« ،مامان اون رو
میخوام» :این درخواستهای مکرر بچهها گاهی تمامی ندارد و
اگر بخواهیم همه اینها را برآورده کنیم ،احتماال آخر برج چیزی
ته جیبمان باقی نمیماند .سادهگرایی میتواند مسیری باشد
رو به آزادی مالی ،شخصی و ذهنی.

دیدگاه
گردهمایی مستندسازان اربعینی
در «سرچشمه»

اربعین ،فرصتی برای نشان دادن
اقتدار اسالم و شیعه است

جمعی از مستندســازانی که طی ســالهای گذشــته پیرامون
گردهمایی بزرگ اربعین حسینی به تولید اثر پرداختهاند ،امروز
گرد هم میآیند .بر این اساس ،مستندسازان حاضر در این نشست
پیرامون موضوعاتی از قبیل ارائه سوژهها و ایدههای ناب از جامعه
عراق برای ساخت مســتند ،ارائه ظرفیتهای ســیما در حوزه
مستندسازی اربعین ،تجربه نوردی مستندسازان شاخص حوزه
اربعین و همچنین ملزومات انعکاس جهانی اربعین حســینی به
بحث و گفت وگو خواهند پرداخت .سید سلیم غفوری ،مدیر شبکه
مستند ،جالل غفاری ،مدیر شبکه افق ،ســید احمد عبودتیان،
مدیر عامل بنیاد فرهنگی خاتم االوصیا ،سید مجید امامی ،عضو
هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) ،مصطفی زمانیان ،موسس
پژوهشکده تدوین اسناد راهبرد ملی ،سهیل اسعد ،فعال بینالملل
و دکتری تمدن اسالمی دانشگاه بیروت ،روح ا ...رفیعی،کارگردان و
مدیر گروه مستند بنیاد فرهنگی روایت فتح و ...از جمله چهرههای
شاخص حاضر در این برنامه هستند .این برنامه امروز از ساعت ۱۴
تا  ۱۹در مجموعه فرهنگی سرچشــمه واقع در میدان بهارستان
نرسیده به چهارراه سرچشــمه ،انتهای کوچه شهید صیرفی پور
برگزار میشود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم اختتامیه پنجمین جایزه
جهانی اربعین که با حضور اسحاق جهانگیری ،معاون اول رییس
جمهور و نمایندگان  ۱۹کشور شرکتکننده برگزار شد ،با بیان
اینکه راهپیمایی جهانی اربعین را باید در زمره مناسک بیبدیل
تعریف کنیم ،اظهار کرد :اگرچه پیادهروی اربعین ،یک ســنت
قدیمی در جامعه عراق بوده؛ اما اکنون به عنوان یکی از مناسک
بیبدیل میتوانیم از آن یاد کنیم که گستره بسیار عظیمی دارد.
ســیدعباس صالحی خاطرنشان کرد :گســتره اربعین در گروه
جنسیتی زنان و مردان ،گستره سنی جوانان ،کودکان ،میانساالن
و هم گستره ملیتی فضایی دارد که قابل تبیین نیست .همچنین
هم در داخل منطقــه و هم در خارج از منطقه یکی از مناســک
فراطبقاتی و عظیم است که مسائل اقتصادی ،اجتماعی و سایر
امور را در برمیگیرد .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد :ما در
اربعین با یک مراسم گسترده و عظیم روبه رو هستیم که میدان
عمل آن بسیار زیاد است .ترکیبسازیهایی که در این مناسک
مشاهده میکنیم بسیار کم نظیر است .اربعین،یکی از مناسک
دینی و سیاسی محسوب می شود که فرصتی برای نشان دادن
اقتدار اسالم و شیعه است.

