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آیین نذری؛ گرفتار چالش های اقتصادی!
حاشیه ای بر 6 برابر شدن قیمت ظروف یک بار مصرف؛

3

اولین واکنش مدیرعامل فوالدمبارکه به شایعات درباره برکناری اش  و درخواست ها برای به کارگیری مدیربومی در قطب صنعتی استان: 

جایی نمی روم

کشف بیش از 5میلیارد ریال پوشک احتکار شده در اصفهان

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:

8

6

آغاز توزیع بنزین یورو۴ در شهر های استان اصفهان

با هدف کاهش آلودگی هوا؛

3

عرض ارادت از چاووش خوانی تا نخل گردانی
مرثیه خوانی باشکوه کاشانی ها در عزاداری های ماه محرم؛

 موزه هنرهای معاصر اصفهان
11نگاه / مدیا: عکس

15 شهریور الی 13 مهر

دوباره مرور کن )زنده(
 شنبه  تا سه شنبه ساعت: 14

روز قدردانی از پدر و مادر؛
پدر و مادر  اونقدر حضورشون 

توی زندگیمون پررنگ بوده که  
هرازاگهی دیگه به فکرشون نیستیم، 

امروز یه قدردانی درست و حسابی 
واسه زحماتشون انجام بدیم!

محرم 97هیئت کجا برویم؟

صفحه  7

3
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گالری گذار
نمایشگاه تایم فور چنج

26 مرداد الی 26 شهریورماه

»دوباره مرور کن«، برنامه ای گفت وگو محور 
با محور اصلی حفظ ســامت روان و کسب 
مهارت هــای الزم برای تحقق آن اســت که 
از »رادیو ســامت« به صــورت زنده پخش 

می شود.

فرا رسیدن ماه محرم و  ایام سوگواری ساالر شهیدان تسلیت باد

خیمه ماه محرم دوباره بر دل ها زده شد. دود و دم شهر ما را از نفس انداخته بود 
که »محرم« از راه رسید تا یک ماه در هوای هیئت نفس تازه کنیم.  لطفش مدام 
که به ما بی لیاقت ها، لیاقت داد سر سفره نوکری اش جمع شویم. لباس نوکری را به تن کنیم . 
لباسی که آرزو می کنیم آخر کفن مان شود. در این  دریا، هرچه بارانی شوی ،کم است. اصا ما  

برای روضه »حسین« زندگی می کنیم. »حسین«)ع( دلیل زندگی و بودن و...
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در حالی که سال هاست در کشور بر موضوع گردش 
نخبگان در عرصه قدرت و به کارگیری جوانان در این 
عرصه تاکید شده ولی تاکنون اقدام موثری در این 
زمینه صورت نگرفته و امید می رود که اجرای قانون 
منع به کارگیری بازنشســتگان بدون اضافه کردن 
بند و تبصره ای جهت اســتثنا کردن برخی از افراد 
و نهادها خون تازه ای را در رگ های مدیریتی کشور 
به وجود بیاورد. در این چارچوب مقام معظم رهبری 
نیز خود دســت به اقداماتی عملی زده اند که در این 
ارتباط می تــوان از انتصاب دو فرد جوان  از ســوی 
ایشان به عنوان رییس ســازمان تبلیغات اسالمی و 
همچنین رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگا ها  نام برد ولی به نظر می رسد که برخی از 
جریان های سیاسی با انتشار بعضی از اخبار اشتباه 
و نادرســت در صدد ایجاد پروپاگاندای رسانه ای در 
راســتای اهداف خود از اجرای این قانون هستند.

یکی از وزارتخانه هایی که قطعا جوانگرایی و استفاده 
از اندیشــه ها و ایده های نو در آن، باعث چابکی آن 
و حصول بیشــتر منافع ملی در عرصــه بین المللی 
خواهد شــد، وزارت خارجه اســت؛ موضوعی که 
محمدجواد ظریف، رییس دستگاه دیپلماسی کشور 
بر آن همواره تاکید داشته و تحقق آن را به نفع این 
وزارتخانه دانسته است، گرچه در اجرای این موضوع 
در دستگاه دیپلماسی شــاید چون و چراهایی نیز 

وجود داشته باشد .
طی هفته های اخیر وزارت خارجــه در واکنش به 

انتشار برخی از اخبار مبنی 
بر بازنشسته بودن تعدادی 
از مدیــران و معاونان این 
وزارتخانــه و همچنیــن 
رؤســای نمایندگی های 
ایران در خارج از کشــور 
توضیحاتــی ارائــه داده 

چنان که این  روابط عمومی وزارتخانه چندی پیش 
در بیانیه ای  در واکنش به  خبر منتشر شده در یکی 
از رســانه ها مبنی بر این که »در صــورت تصویب 

قانون منع بــه کار گیری 
بازنشســتگان، ۷۵ سفیر 
برکنار می شــوند« اعالم 
کرد: »وزارت امور خارجه 
تنها ۳ سفیر بازنشسته را 
به دلیــل توانمندی های 
باال و  در چارچوب قوانین 
موجود به  کار گرفته است که در این ۳ مورد هم در 
صورت تصویب قانون، طبــق آن عمل خواهد کرد. 
همچنین تعداد معدودی از ســفرا که پس از پایان 

ماموریت شان شرایط بازنشستگی را دارا شدند نیز 
به افتخار بازنشســتگی نائل آمدند.« هم چنین این 
وزارتخانه در اواســط مردادماه نیز  با اشاره به اخبار 
منتشره در خصوص بازنشستگی تعدادی از معاونین 
وزیر امور خارجه بعد از نهایی شــدن قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان در بیانیه دیگری اعالم کرد: 
همانگونه که قبال اعالم شد جز سه تن از سفرا که با 
توجه به ظرفیت و توانمندهای آنان و در چارچوب 
مقررات فعلی مجددا به خدمت گرفته شدند، هیچ 
یک از معاونین بازنشسته محسوب نمی شوند. روابط 
عمومی دستگاه دیپلماسی  کشورمان همچنین در 
این بیانیه تاکید کرد : وزارت خارجه  دارای اساسنامه 
قانونی خاص خود است که طبق آن و در حال حاضر 
هیچ مدیری که به طور قانونی بازنشسته شده باشد 
در این وزارتخانه به کار اشــتغال ندارد ولی به نظر 
می رسد اطالع رســانی وزارت خارجه در این زمینه 
همچنان موثر نبوده و برخی از رسانه ها   بدون  توجه 
به اطالعیه های قبلی وزارت خارجــه با راه اندازی 
کمپین هایی همچون کمپین » وقت خداحافظی« بر 
بازنشسته شدن معاون های  وزیر امور خارجه و ارائه 
برخی از اخبار نادرست در این زمینه تاکید دارند. در 
حالی که طبق اطالع  خبرنگار ایسنا از بین مدیران، 
معاونان و ســفرای ایران در خارج از کشور تنها سه 
سفیر ایران در کشورهای آلمان، ترکیه و نمایندگی 
ایران در ســازمان ملل متحد مشمول این قانون  در 

صورت تایید می شوند.

شهر »خم آب« افغانستان به 
دست طالبان سقوط کرد

ســخنگوی طالبان از تصرف شــهر »خم آب« 
واقــع در والیــت »جوزجــان« افغانســتان به 
دســت این گروه خبر داد. »ذبیــح ا... مجاهد« 
ســخنگوی طالبان طی پیامی بر صفحه توئیتر 
خود اعالم کرد که شهر خم آباد، واقع در والیت 
جوزجان افغانســتان به تصرف این گروه درآمده 
اســت.مقامات امنیتی در والیــت جوزجان اما 
تاکنــون این خبــر را تایید نکرده انــد.از طرفی 
»حلیمه صدف« عضو شــورای والیتی جوزجان 
اعــالم کرد کــه ۹۵ درصد خاک شــهر خم آب 
به تصرف طالبــان درآمده اســت.وی افزود که 
تحرکات طالبــان از چند روز گذشــته تاکنون 
 در این شــهر افزایش یافته و این گــروه تمامی
 آنتن های مخابراتی در شــهر خــم آب را قطع 

کرده اند.

دیدبان حقوق بشر سوریه اعالم کرد:
ترکیه در حال تقویت حضور 
نظامی  در شمال سوریه است

دیدبان حقوق بشر سوریه اعالم کرد که ترکیه در 
راستای آمادگی برای جنگ احتمالی، ۱۲ ایست 
بازرسی خود در شمال ســوریه را با کاروان های 
مختلف در ۳ اســتان حلب، ادلب و حماه تقویت 

می کند.
این کاروان های نظامی متشکل از ده ها خودرو، 
تجهیزات و سربازان ترک به منظور تقویت نقاط 
استقرار نظامیان ترک در شمال سوریه وارد خاک 
این کشور شدند.این سازمان به اطالعاتی از ادامه 
ورود کاروان های جدید نظامی به گذرگاه مرزی 
باب الهوی اشــاره کرد.طبق اعالم این سازمان،  
بیش از ۳۰ ســاز وکار نظامی ترکیه وارد خاک 
سوریه شده و به ایست بازرسی ترکیه در منطقه 
مورک در حومه شمالی حماه منتقل شدند. یک 
کاروان نظامی جدید ترکیه هم متشکل از ده ها 
تجهیزات نظامی، لجستیکی و سرباز وارد مورک 
 و منطقه صرمــان واقع در حومــه معره النعمان

 شد.

ادعای وزیر خارجه بحرین:
 قطر در روند حل بحران 

خلیج فارس سنگ اندازی می کند
»خالد بن احمــد آل خلیفه« با انتشــار پیامی 
توئیتری، قطر را مسئول حل نشدن بحران خلیج 
فارس دانست! وزیر خارجه بحرین در صفحه خود 
در توئیتر نوشت: »در شــرایطی که چهار کشور 
)عربســتان، امارات، بحرین و مصر( درخواست 
های آشکارشــان را برای حل بحران قطر مطرح 
می کنند، قطر سنگ اندازی می کند، به انتشار 
اکاذیب می پردازد و قوانینی را تصویب می کند 
که به موجب آن از هرکس علیه کشورش توطئه 
کند، استقبال می کند. این امر از خصومت آشکار 
و نقض صریح کنوانســیون های ریاض حکایت 

دارد.«
این نخســتین بار نیست که کشــورهای عربی 
حوزه خلیــج فارس بــا قطــر وارد تنش جدی 
می شــوند. پیرو ایــن چالش در تاریــخ ۵ ژوئن 
۲۰۱۷ روابــط تمامی راه های زمینــی، دریایی 
و هوایی عربســتان و کشــورهای همسو با قطر 
بسته شــد. این کشــورها اعالم کرده بودند که 
پادشــاه قطر )تمیم بــن حمد بــن خلیفه آل 
ثانی( چندی پیش طی یک ســخنرانی ایران را 
قدرتی بزرگ و ضامن ثبــات در منطقه خوانده 
 و حمــاس را نماینــده فلســطینیان دانســته

 بود. 

چهکسانیازوزارتخارجهخداحافظیمیکنند؟ در بیانیه   مجمع تشخیص مطرح شد:
ابالغ مصوبات به شورا و مجلس 

به معنای رد لوایح نیست
اداره کل روابــط عمومــی مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام با صــدور بیانیه ای، در خصوص 
برخی گمانه زنی ها و برداشت ها پیرامون نظرات 
ابالغی هیئت عالی نظارت مجمع توضیحاتی 

ارائه کرد.
در این اطالعیه آمده است: هیئت عالی نظارت 
مرکب از پانــزده نفر از اعضــای منتخب دوره 
جاری مجمع تشــخیص مصلحت، به منظور 
اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی 
نظام تشکیل شده است و از جمله روال های این 
هیئت، بررسی انطباق و عدم مغایرت طرح ها و 
لوایح با سیاست های کلی ابالغی در حوزه های 
مختلف است.با عنایت به برخی گمانه زنی ها، 
برداشــت ها و اظهار نظر ها در فضای رسانه ای 
و برای تنویر افکار مردم شــریف و مزید آگاهی 
نمایندگان محترم مجلس شــورای اسالمی و 
اعضای محترم هیئت دولت، تاکید می شــود.

ابالغ مصوبات هیئت عالی نظــارت مجمع به 
شورای نگهبان و مجلس شــورای اسالمی، به 
معنای رد لوایح و یا طرح ها نیست و این هیئت 
پس از احصای موارد مغایرت یا عدم انطباق، در 
قالب یک تعامل مطلوب، با برگزاری نشست های 
مشــترک با کمیســیون های مجلس محترم 
شورای اســالمی، اصالح طرح ها و لوایح را به 
نحوی که منطبق بر سیاســت های کلی نظام 
باشــد دنبال می کند؛ بنابراین گمانه زنی ها و 
انتشار اخباری مبنی بر رد لوایح مجلس شورای 
اســالمی در هیئت عالی نظارت، برداشــتی 
نادرســت از این فرآیند قانونــی و گردش کار 
معمول در چارچوب وظایف مجمع تشخیص 

مصلحت نظام است.

سخنگوی وزارت کشور:
اخبار منتشره درباره استانداران 

بازنشسته دقیق نیست
 سخنگوی وزارت کشور به اخبار منتشره درباره 
تعداد استانداران مشمول قانون منع به کارگیری 

بازنشستگان واکنش نشان داد.
سلمان سامانی در واکنش به انتشار برخی اخبار 
در رسانه ها مربوط به اســتانداران، معاونان و 
فرمانداران مشــمول قانون منــع به کارگیری 
بازنشستگان در صفحه شخصی خود در توییتر 
نوشت: تعداد و اسامی اســتانداران، معاونان و 
فرمانداران مشــمول قانون منــع به کارگیری 
بازنشســتگان که تاکنون در رســانه ها مطرح 
 شده اســت، دقیق و منطبق با واقعیت نیست،
 پس از ابــالغ قانون و انطباق پرونــده اداری-

 اســتخدامی افراد بــا آن، مصادیــق را اعالم 
خواهم کرد .

با پیشنهاد معاونت حقوقی 
رییس جمهور صورت گرفت؛

تصویب الیحه حل مشکل 
»دانشجویان ستاره دار«

الیحه پیشــنهادی معاونت حقوقی ریاســت 
جمهوری در برخورداری همگان از حق آموزش 
عالی با هدف حل مشکل دانشجویان ستاره دار 

در دولت تصویب شد.
تصویب ایــن الیحــه گام بســیار مهمی در 
برخورداری همــگان از تحصیالت عالی و عدم 
محرومیت از آموزش است. امید است با تصویب 
این الیحه در مجلس، حق بنیادین آموزش که 
ازجمله حقوق مقرر در فصل سوم قانون اساسی 
برای مردم اســت، به طور کامل تثبیت شــود.

یادآور می شود که هیئت دولت تنها درخصوص 
محکومیت قطعی به برخی جرایم بســیار مهم 

محدودیت هایی قائل شده است. 
این الیحه تحت عنوان »الیحه الحاق یک تبصره 
به ماده )۵( قانون سنجش و پذیرش دانشجو در 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور - مصوب 
سال ۱۳۹۲-« از سوی دولت به مجلس شورای 

اسالمی ارسال خواهد شد.

شمخانی
دبیر شورای عالی امنیت ملی:

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس با اشاره به برخی ســخنان مبنی بر مخالفت 
مقام معظم رهبری بــا FATF گفت: بعد از چندبار رد 
و بدل شدن نامه با دفتر مقام معظم رهبری در رابطه 
با FATF نهایتا ایشــان اعالم کردند که خود دولت و 
مجلس تصمیم بگیرند، یعنی این اختیار را به مجلس 
و دولت دادند.حشــمت ا... فالحت پیشه افزود: اینکه 
برخی نماینــده ها و بعضی افــراد می خواهند دوباره 
موضوع را به زمین دفتر مقام معظم رهبری بیندازند 
ظلم به خود رهبری اســت .نماینده اسالم آباد غرب 
و داالهو در مجلس ادامه داد: به هــر حال افراد بالغ و 
عاقلی در مجلس حضور دارند که طبق قانون اساسی 
صاحب رای هستند و باید طبق منافع ملی کشور و با 
حفظ شرایط صیانتی امنیت ملی کشور تصمیم شان را 
بگیرند.رییس کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد:ما از هر 
گونه مانع تراشی که ممکن است در راه تعامالت بانکی 
وخارجی کشور ایجاد شــود جلوگیری خواهیم کرد 
و حتی در کمیسیون امنیت ملی از بانک های دعوت 
کرده بودیم که بیشترین مناسبات خارجی را داشتند.

رهبری برای FATF به مجلس 
و دولت اختیار دادند

رییس کمیسیون امنیت ملی: 

کافه سیاست

عکس  روز 

پذیرایی ساده از رهبر انقالب 
در دانشکده افسری

حاشیههاییکرفتارغیردیپلماتیک

پیشنهاد سردبیر:

دبیر شــورای عالی امنیت ملــی گفت: اخیرا 
کمیته مبارزه با فساد را در شورای عالی امنیت 
ملی فعال کردیم تا به شکل دقیق و همه جانبه 
به کمک قوه قضائیه بیاییم و با فســاد مبارزه 
جدی کنیم.وی افزود: اخیرا ما کمیته مبارزه 
با فساد را در شــورای عالی امنیت ملی فعال 
کردیم و  هر آنجا که نقطه تالشــی وجود دارد 
و دشمن قصد تخریب آن نقطه را دارد، حتما 
حضور خواهیم داشت. شــمخانی با اشاره به 
سابقه همکاری بخش صنعت، اقتصاد با حوزه 
های دفاعی و امنیتی کشور گفت: این مسئله 
امری نیست که امروز شــروع شده باشد، من 
یادم هســت در دوران دفاع مقدس بخشی از 
نیازمنــدی ها و ملزومات جنگــی رزمندگان 
توسط ایران خودرو ساخته می شد، به همین 
دلیل ایران خودرو مورد بمباران دشــمن قرار 

گرفت.

 کمیته مبارزه با فساد 
تشکیل شده است

جهانگیری
معاون اول رییس جمهوری:

یک نماینــده متقاضی اســتیضاح وزیــر آموزش و 
پرورش با تاکید بر اینکه هیچ توصیه ای برای انصراف 
نمایندگان از این اســتیضاح در کار نبوده، تاکید کرد 
که همچنان بر این استیضاح اصرار دارد.محمدصادق 
حسنی جوریابی با انتقاد نســبت به عملکرد هیئت 
رییسه مجلس یادآور شــد: در جریان استیضاح وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاهد بودیم آقای الریجانی 
در حالی به هر نحو جلسه استیضاح را برگزار کرد که 
حتی جلسه کمیسیون هم برگزار نشده بود. علت این 
بود که الریجانی می خواســت ربیعی استیضاح شود. 
وی همچنین به مشاجره لفظی خود با رییس مجلس 
در جریان استیضاح وزیر جهاد کشاورزی اشاره کرد و 
گفت: در آن زمان بنده جزو استیضاح کنندگان حجتی 
بودم و ۴ ماه تمام دوندگی کــردم؛ اما آقای الریجانی 
از اعالم وصول اســتیضاح امتناع کرد. بنده در جریان 
استیضاح ربیعی هم گفتم که رییس مجلس استیضاح 
حجتی را با وجود آن که تمــام مراحل قانونی آن طی 
شده بود، اعالم وصول نمی کرد اما استیضاح ربیعی را 

یک باره در دستورکار صحن قرار داد.

 الریجانی می خواست
 ربیعی استیضاح شود

نماینده مجلس: 

معاون اول رییس جمهوری گفت: وقتی گفته 
می شود امروز راهکار اقتصاد سیاسی است، این 
طور نیست که باید گروهی بروند و گروه دیگری 
بیایند.وی با بیان این که شرایط کشور خطیر 
است، ادامه داد: البته به معنای این نیست که 
همه عواملی که وجود دارد، تهدید است بلکه 
فرصت های خوبی می توان از دل شرایط سخت 
بیرون آورد و همان طور که خداوند امید داده 
بعد از هر مشکلی آسانی است.وی گفت: رییس 
جمهوری و مجموعه دولت تاکنون بارها اعالم 
کرده که باید از فرصت دانشگاه ها استفاده شود 
و به نظر من امروز دانشگاه ها در نقطه کانونی 
قرار گرفته اند .جهانگیــری تصریح کرد: باید 
بدانیم که چه طرحی برای مقابلــه با ملت از 
سوی دشمنان صورت گرفته و ما چگونه باید 
ملت را مقاوم کنیم تــا از این پیچ خطرناک به 

خوبی عبور دهیم.

  امروز
 راهکار اقتصاد، سیاسی است

پیشخوان

بین الملل

وزیر علوم با ارائه توضیحاتی درباره حکم بورســیه در دیوان گفت: 
ما قطعا اســتنکاف و عدم توجه به قانون را قبــول نداریم و حکم 
دیوان اجرایی می شود.منصور غالمی گفت: در بحث بورسیه ها دو 
نکته داریم؛ یک اینکه اعتقاد داریم احکام قضائی وقتی نهایی می 
شوند الزم االجرا هستند؛ اما یک نگاه هم داریم که در بحث تعیین 
صالحیت های علمی احیانا فردی بــه دلیل عدم تایید صالحیت 

علمی برای یک شغل از جمله استادی دانشگاه تشخیص داده نمی 
شود؛ لذا نباید به حکم قضائی کشیده شود زیرا یک بررسی علمی 
و تخصصی است.وی افزود: امیدواریم از این به بعد  دیوان عدالت 
اداری در رابطه با تایید صالحیت علمی ورود پیدا نکند.وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری ادامه داد: برای تاییــد صالحیت علمی افراد، 
هیئت جذب زیر نظر شورای عالی انقالب فرهنگی شکل گرفته و 

فعالیت می کند و مواردی که هست را به شکل قانونی حل و فصل 
می کند؛ البته ما قطعا استنکاف و عدم توجه به قانون را قبول نداریم 
و حکم دیوان اجرایی می شود.وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد 
نظر وزیر علوم درباره سرپرست جدید دانشگاه آزاد گفت: آقای دکتر 
طهرانچی تازه منصوب و توسط هیئت امنای این دانشگاه انتخاب 

شده اند، برای وی آرزوی موفقیت می کنم.

توضیح وزیر علوم درباره حکم بورسیه ها در دیوان عدالت اداری:
عدم توجه به قانون را قبول نداریم

با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان؛

گرانفروشی سلبرتی ها 
با »کاپی« های  بی کیفیت

بودجه یک میلیارد دالری 
برای اشتغال

وزیر ضد رانت

تالش برای پایان خوش 
FATFسریال

وزارت امور خارجه تنها ۳ سفیر 
بازنشسته را به دلیل توانمندی های 

باال و  در چارچوب قوانین 
موجود به  کار گرفته است 

حاشیه های یک رفتار غیر دیپلماتیک
روزنامه شهروند به رفتار غیردیپلماتیک یک نماینده مجلس در سفر رییس مجلس به بالروس واکنش 
نشان داده و نوشته است:تصویری از »سیدناصر موســوی الرگانی« منتشر شد که در حین مراسم ادای 
احترام الریجانی به کشته شدگان جنگ جهانی دوم در بالروس، مشغول فیلمبرداری با موبایل است و این 

تصویر سوژه رسانه های بالروس شده است. 
این روزنامه می نویسد:این مسئله بار دیگر بحث عدم آموزش اعضای خانه ملت توسط تشریفات مجلس 
زمان حضور در چنین مجالسی را پیش کشیده است. پیش از این هم رفتار هایی خارج از عرف در مراسم 
رسمی از نمایندگان مجلس ســر زده بود که عجیب ترین نمونه آن سلفی ســال گذشته نمایندگان با 
موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بود.گرچه انتقاد روزنامه شهروند درست است، اما به نظر 
می رسد این آداب ساده ای است که هر کس باید بلد باشد در فضای رسمی چگونه رفتار کند؛ چطور یک 

نماینده مجلس می تواند این موارد ساده را بلد نباشد؟!

مستندات تخلفات تحصیلی »حسین فریدون« اعالم شد 
رییس سابق کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس که پرونده تحصیلی برادر رییس جمهور پیش از این برای 
جمع بندی در اختیار او قرار گرفته بود، جزئیات جدیدی از تخلفات تحصیلی فریدون اعالم کرد.وی در همین 
زمینه اظهار داشت: براساس  محتوای گزارشات رسیده به کمیسیون و همچنین برخی مستنداتی که آقای ابطحی، 
عضو کمیته ۳ نفره بررسی پرونده تحصیلی برادر رییس جمهور ارائه کرده ، ورود آقای حسین فریدون به دوره 
دکتری آن هم به یکی از دانشگاه های بزرگ کشور، بر اساس فشار های سیاسی و به عبارتی رانت سیاسی و اعمال 
قدرت بوده است. گفتنی است، هفته گذشته قرار بود حسین فریدون از رساله دکتری خود با عنوان »گفتمان 
عدالت در سیاست  خارجی جمهوری اسالمی ایران؛ چالش ها و دستاوردها« دفاع کند، اما به دلیل عدم حضور 
یکی از اساتید داور پایان نامه، جلسه به روز دیگری موکول شد. به گفته برخی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 
علت لغو جلسه دفاع پایان نامه وی، امتناع یکی از اساتید این رساله به دلیل ضعف علمی آن بوده؛ با این حال قرار 

است برادر رییس جمهور طی روزهای آینده از رساله جنجال برانگیز دکتری خود دفاع کند.

چهره ها
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نظارت تعزیرات در کنترل و تنظیم بازار باید 
بیش از گذشته باشد

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

سوژه روز

چرا مخابرات هنوز آبونمان 
تلفن ثابت می گیرد؟

وزیر ارتباطات در پاسخ به علت ادامه روند دریافت 
آبونمان در قبوض تلفن ثابــت اظهار کرد: حکم 
دیوان عدالت اداری الزم االجراست؛ ما هم حکم 
را که در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بوده، 
به مخابرات ارجــاع دادیم؛ اما اینکــه هنوز این 
آبونمان را می گیرند، باالخره روال اجرایی فرآیند 

خود را دارد.
»محمدجواد آذری«  ادامه داد: ضمن اینکه این 
تصمیم تاثیر بسیار بزرگی بر درآمدهای شرکت 
مخابرات دارد، آن هم در زمانــی که هزینه ها به 
صورت سرسام آوری باال رفته و مخابرات در عرصه 
توسعه هزینه های زیادی داشــته که با توجه به 
افزایش نرخ ارز هم این هزینه هــا افزایش یافته 
است. وی افزود: هزینه های توسعه شبکه در کشور 
باال رفته است؛ هرچند ظاهر این حذف آبونمان 
به نفع مردم اســت اما با توجه به اینکه توسعه را 
دچار تاخیر می کند، حذف درآمدهای شــرکت 
مخابرات باعث  می شــود کارمندان تحت فشار 
قرار بگیرند؛ اثر اجرایی این حکم درنهایت با توجه 
به مدل های اقتصادی فشار به پرسنل مخابرات و 
نارضایتی کارگری اســت، همچنین موجب کند 
شدن فرآیند توســعه خواهد شد. وزیر ارتباطات 
افزود: برای رییس دیوان عدالت نامه نوشتیم که 
در این حوزه با توجه به اثرگذاری زیادی که وجود 
دارد زمانی را قرار دهند، اما به هر صورت تصمیم 
گرفته شده و حکم قضائی الزم االجراست و ما هم از 
قانون تبعیت می کنیم؛ در هر صورت اینها تبعاتی 
است که صدور یک تصمیم بدون در نظر گرفتن 
نظرات کارشناسی بر مجموعه ما تاثیر می گذارد. 
آبونمان چیزی نبوده که امــروز  و دیروز گرفته 
شود، از ابتدای انقالب می گرفتند و روال هایی در 
صورت حساب مشــترکان همواره لحاظ می شد، 
البته مشــکالتی در این روال ها وجود داشته اما 
برای حل این مشکل ها شاید می شد راه حل های 

بهتری ارائه کرد.

بازار

چای سیاه بسته ای

اولین واکنش مدیرعامل فوالدمبارکه به شایعات 
درباره برکناری اش  و درخواست ها برای به 
کارگیری مدیربومی در قطب صنعتی استان:

جایی نمی روم
مدیرعامل شرکت »فوالد مبارکه« اخبار مطرح شده 
درباره برکناری خود را شایعه دانست و گفت: مشمول 
قانون بازنشســتگان نمی شــوم. »بهرام سبحانی« 
درباره شــایعه برکناری خود از مدیرعاملی شرکت 
فوالدمبارکه اظهار داشــت: فعال بر سر کارم هستم 
و این  خبرها شایعه است. وی درباره اینکه مدیریت 
فــوالد مبارکه مشــمول قانون منــع به کارگیری 
بازنشســتگان می شــود یا نه، زیرا در اخبار برخی 
رســانه های مجازی از این موضوع بــه عنوان دلیل 
برکناری وی ســخت گفته شــده اســت، تصریح 
کرد:  فوالد مبارکه شــامل قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان نمی شود.گفتنی اســت، در روزهای 
گذشته برخی از ســایت های خبری استان، خبر از 
برکناری مدیرعامل فوالدمبارکه را مطرح کرده اند 
و تقاضای مدیــر بومی برای بزرگ تریــن کارخانه 
تولیدکننده فوالد کشــور دارند. در این اخبار حتی 
نام هایی به عنوان مدیرعامل جدید عنوان شده است.

صادرات »کیوی« ممنوع شد!
صادرات »کیوی« تا ابتدای آبان ماه سال جاری برای 
جلوگیری از صادرات زودهنگام این محصول ممنوع 
شــد. »اکبر آهنگران« مدیرکل قرنطینه سازمان 
حفظ نباتات، با ارسال نامه ای به سازمان های جهاد 
کشاورزی اســتان ها با موضوع ممنوعیت صادرات 
زودهنگام کیوی اظهار کرد: صادرات این محصول 
تا اول آبان ماه ســال جاری ممنوع است؛ به همین 
منظور از صدور گواهی بهداشت گیاهی برای صادرات 
این محصول تا تاریخ فوق خودداری نمایید. بنابراین 
گزارش این تصمیم به منظور جلوگیری از صادرات 
زودهنگام کیوی گرفته شده اســت و هرساله این 
محدویت در این مقطع اعمال می شود. در سال های 
گذشــته برخی از صادر کنندگان، این محصول را 
قبل از آنکه به طور کامل برسد و قابل مصرف باشد 
صادر می کردند که این امر باعث شده بود به جایگاه 

صادراتی این محصول ضربه وارد شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد:
روغن موتورها، روی دور گرانی

عضو کمیســیون انرژی مجلس گفت: مــواد اولیه 
»روغن موتور« به صورت ارزی وارد کشور نمی شود 
که موجب افزایش قیمت این محصول شود؛ بنابراین 
افزایش خودسرانه ۲ تا ۳ برابری روغن موتور، ناشی از 
ضعف نظارتی است. »علی بختیار« گفت: گران کردن 
قیمت برخی محصوالت استحصال شــده از نفت، 
کامال جنبه غیرقانونی داشته و مجلس در برخی موارد 
مجبور شده برای جلوگیری از گرانی ها طرح تهیه کند. 
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، با بیان 
اینکه دامنه گرانی ها به »قیر« نیز رسیده است، افزود: 
در بودجه سال 97 حدود سه هزار میلیارد تومان قیر 
رایگان به برخی دســتگاه ها اختصاص یافت تا چهار 
میلیون تن قیر به صورت رایگان در اختیار بخش های 
مختلف قرار گیرد؛ اما به دلیل اینکه قیر توسط برخی 
شرکت ها گران شده اســت میزان تناژ، پایین آمده 
اســت. وی ادامه داد: گرانی قیر در آسفالت جاده ها، 
معابر روستایی، بزرگراه ها و شهرداری ها تاثیر گذاشته 
است که بر این اســاس طرح استفساریه ای توسط 
نمایندگان تدوین و در کمیسیون انرژی نیز مصوب 
شد، مبنی بر اینکه آیا این سه هزار میلیاردتومان با 
همان قیمت گذشته باشــد یا خیر؟ که در پاسخ آن 
»بله« عنوان شده؛ به دلیل اینکه قیمت محصوالت 
تولیدی داخلی، تابع قیمت های صادراتی نیست که 

عنوان شود به قیمت دالر وابسته است.

»ای تی آر« درپی مشتری برای 
فروش هواپیماهای سفارشی ایران

به گزارش »بلومبرگ«، شــرکت هواپیماســازی 
»اس پی ای« ایتالیا اعالم کرد که این شــرکت که 
به صورت مشترک متعلق به »لئوناردو« و »ایرباس« 
فرانسه است، در حال مذاکره با خریداران جایگزین 
جهت فروش باقی مانده هواپیماهایی است که قرار 
بود در قالب یک قرارداد یک میلیارد یورویی، به ایران 
تحویل داده شــود؛ اما به دلیل تحریم ها دیگر قابل 
تحویل نیستند.»پروفومو«، مدیر شرکت »لئوناردو« 
در این باره گفت: »مطمئنیم خواهیم توانست قرارداد 
فروش این هواپیماها را به ســایر کشــورها، نهایی 
کنیم.« پروفومو افزود: 1۲ هواپیمای نســل جدید 
ای تی آر 7۲-600 که در سال ۲016 توسط ایران 
سفارش داده شده، قبال تحویل این کشور شده و8 
هواپیمای باقی مانده به مشتریان  فروخته خواهد شد. 

 Extra چای سیاه احمد مدل
Special مقدار 80 گرم

 22,000
تومان

بسته چای سیاه رفاه الهیجان 
مدل شکسته ممتاز زرین

 28,000
تومان

چای فردوس BL2 کد 1001

 45,000
تومان

شــاید قابل باور باشــد که قیمت کاالهایی مانند 
پوشک، مواد شــوینده و... به دلیل باالرفتن قیمت 
نرخ »ارز« و مشکالتی که برای واردات وجود دارد، 
چند برابر شــود؛ اما این اتفاق در حال تســری به 
تولیدات داخلی نیز است. درحالی که ایران سرشار 
از منابع نفتی اســت و صنعت »پتروشــیمی« هر 
ســاله مقدار زیادی از تولیدات خود را به بازارهای 
جهانی عرضه می کنــد، اما این روزهــا چند برابر 
شدن قیمت برخی از تولیدات همین پتروشیمی ها 
خبرســاز شــده اســت. افزایش ناگهانی ظروف 
یک بــار مصرف در آســتانه »ماه محرم«، شــوک 
 جدید بازار خرده فروشــی اســت. در همین زمینه 
رییس اتحادیه فروشندگان پالســتیک و نایلون، 
درباره قیمت ظروف یک بار مصــرف گفت: قیمت 
ظروف یک بار مصرف، نسبت به سال گذشته 5 تا 6 

برابر افزایش یافته است.
»سیدرحیم مقیمی اصل« ادامه داد: پتروشیمی ها 
با توجه به امکاناتی کــه از دولت دریافت می کنند، 
باید به کارخانه های وابسته خدمات بیشتری ارائه 
دهنــد. رییس اتحادیه فروشــندگان پالســتیک 
و نایلون با تاکیــد بر خودکفایی کشــور در زمینه 
تولید مواد پتروشــیمی بیان کرد: افزایش قیمت 
مواد پالستیکی ســبب باال رفتن قیمت تمام مواد 
پالستیکی شده است؛ حال آنکه کشور ما برای تولید 
موادپتروشــیمی به هیچ ماده اولیه ای نیاز ندارد. 
وی در پاســخ به افزایش قیمت ظروف پالستیکی 
در آســتانه ماه محرم گفت: قیمــت ظروف یک بار 
مصرف از جمله لیوان و سفره، نسبت به محرم سال 
گذشته  6برابر شده و این امر قدرت خرید مردم را 

کاهش داده است.
وقتی پتروشیمی ها نبض بازار را در دست 

دارند!
حرف و حدیث ها درباره جوالن پتروشــیمی ها در 
بازارهای ایران زیاد اســت؛ از تخصیص ندادن مواد 

اولیه به تولیدکنندگان لوازم التحریر تا باالکشیدن 
قیمت های مواد پالستیکی و بطری های آب معدنی. 
این موضوع در حالی هر روز گسترش یافته و ابعاد 
تازه ای به خــود می گیرد که تقریبــا هیچ کس در 
بازار، مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرد. دور باطِل 
علت گران و نایاب شــدِن اقالم مــورد نیاز مردم، 
از تولیدکننــدگان نهایــی به پتروشــیمی ها و از 
پتروشــیمی ها به بورس در حرکت است. زمانی که 
پای حــرف تولیدکنندگان می نشــینی، از کمبود 
عرضه مواد اولیه توســط پتروشــیمی گله دارند و 
شرکت های پتروشیمی از وضعیت آشفته بورس به 
ستوه آمده اند. همچنین بازاِر ظروف یک بار مصرف 
و محصوالت پالستیکی، افزایش قیمت بی سابقه ای 
را تجربه می کنــد که برخی از فعــاالن این حوزه، 
علت این گرانــی را افزایش قیمــت، کمبود مواد 
اولیه و محصوالت پتروشیمی و امتناع شرکت های 
پتروشیمی از ارائه محصوالت خود در بازار داخلی 

اعالم می کنند.
به گفته »احمد مقیمی« رییس اتحادیه فروشندگان 
پالســتیک و ظروف یک بارمصرف، اگر مواد اولیه 

تامین نشــود، در ایام ســوگواری محرم و صفر که 
تقاضای ظروف یک بار مصرف افزایش می یابد، فاجعه 
رخ خواهد داد.در این راستا، برخی تولیدکنندگان 
ظروف یک بار مصرف و محصوالت پالستیکی بر این 
باورند که شرکت های پتروشیمی به جای آنکه مواد 
اولیه را در بازار داخلی عرضه کنند، اقدام به صادرات 
محصوالت خود کرده اند که ایــن موضوع، موجب 

افزایش قیمت و کمبود محصوالت شده است.
باز هم پای »دالالن« وسط است؟

درحالی کــه تولیدکنندگان محصــوالت مختلف، 
چشــم به راه تامین مواد اولیه نشســته اند و بر این 
باورند که شرکت های پتروشــیمی در حوزه تامین 
مواد اولیه کم کاری می کنند، پتروشیمی ها انگشت 
اتهام خود را به سمت »بورس« گرفته اند و بارها بر 
این موضوع که وجــود »دالالن« در بورس موجب 
کمبود مواد اولیه شده است، تاکید کرده اند. چندی 
پیش دبیــرکل انجمن صنفــی کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی، در یک نشست خبری با انتقاد از شرایط 
بورس توضیح داد: در ســه ماهه اول سال گذشته، 
تقاضــا برای محصــوالت پلیمــری در بورس یک 

میلیون و 6۴8 هزار تن بوده است که این میزان در 
سال جاری به چهار میلیون و 57۳ هزار تن رسیده و 
از دو برابر هم بیشتر شده است. مگر نیاز کشور چقدر 
باال رفته است؟! این اتفاق به دلیل باال بودن میزان 

نقدینگی در کشور است.
به گفته »احمد مهدوی«در ســال 96، 8۳0 هزار 
تن در بورس معامله شــده که این میزان امســال 
به یک میلیون و 56 هزار تن رســیده است. یعنی 
معامله نسبت به سال گذشته حدود ۲10 هزار تن 
بیشتر شده است. باید بررسی کنند و شرکت هایی 
که سال گذشته محصوالت را نخریده اند، اما امسال 
می خرند را از بورس خارج کنند؛ مگر اینکه مطمئن 
شوند شرکت ها محصول را برای تولید می خواهند. 
درحال حاضر بــورس به محل داللی تبدیل شــده 
و دولت باید تدبیری بیندیشــد. در این شــرایط، 
مصرف کننده واقعی به 100 تن جنس نیاز دارد اما 
فقط می تواند 10 تن جنس بخرد و بقیه نیاز خود را 
در بازار آزاد تهیه کند. پاسخ پتروشیمی ها به اخبار 
کمبود مواد اولیه آب معدنی، ظروف یک بار مصرف 
و لوازم التحریــر هم جــوالن دالالن در بورس بود. 
پتروشیمی ها درمورد گرانی »آب معدنی« گفتند: 
تقاضایی که برای محصوالت پتروشیمی در بورس 
کاال وجود دارد، واقعی نیست و از سال گذشته بیش 
از سه برابر شده است. البته ممکن است میزان تولید 

کمی افزایش یافته باشد، اما سه برابر نشده است.
پــاس کاری میان تولیدکنندگان و پتروشــیمی ها 
در حالــی صــورت می گیرد کــه در نهایــت، این 
مصرف کننــدگان هســتند که در آســتانه محرم 
درگیــر هزینه هــای اضافی هســتند که بــه آنها 
تحمیل شــده اســت. اگرچه آیین نذری دادن در 
برخی از استان ها چندان گســترده نیست، اما در 
»اصفهان« به دلیــل کثــرت هیئت های مذهبی 
دهــه اول محــرم، نذری هــای زیــادی توزیــع 
می شــود کــه کمبــود ظــروف یک بــار مصرف 
 می تواند این آیین پســندیده را بــا چالش مواجه

 سازد.

آیین نذری؛ گرفتار چالش های اقتصادی!
حاشیه ای بر 6 برابر شدن قیمت ظروف یک بار مصرف؛

نرخ گوشت مرغ پس از افزایش تا کانال 11 هزار تومانی، در یک تا دو روز گذشته، به دلیل افزایش عرضه و کاهش 
تقاضا، روند کاهشی به خود گرفت. این در حالی است که این محصول در این مدت نه فقط با نرخ مصوب عرضه 
نشد، بلکه در خرده فروشــی ها، هر کیلوگرم آن با بهای بیش از 11 هزار تومان به دست مصرف کنندگان رسید. 
رییس اتحادیه صنف مرغ و ماهی، علت کاهش نرخ ها را پایین بودن توان خرید مردم دانست و گفت: قیمت منطقی 
گوشت مرغ به دلیل افزایش هزینه های تمام شده تولید و درنظر گرفتن نرخ تورم بیش از نرخ مصوب تنظیم بازاری 

است. به گفته وی، قیمت 9800 تومان برای هر کیلوگرم گوشت مرغ، مناسب و متعادل است.

 افزایش عرضه
 و کاهش تقاضا؛ 

عامل نزول قیمت مرغ

خبر
  

  عکس روز

دوشاب پزی در »هرمزگان«

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان:

نظارت تعزیرات در کنترل و تنظیم بازار باید بیش از گذشته باشد
 مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان گفت: با توجه به شــرایط حاکم در بازار ،نظارت تعزیرات 

حکومتی در واحدهای صنفی باید بیش از گذشته پررنگ و ملموس  شود.
»غالمرضا صالحی« اظهار کرد: با توجه به شرایط حاکم در بازار، نظارت تعزیرات حکومتی در واحدهای 
صنفی باید بیش از گذشته پررنگ تر و ملموس تر شود. وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی پشتیبان 
و ضمانت اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار است، گفت: کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی در اجرا 
و پیاده کردن تصمیمات اتخاذ شده در تنظیم بازار و کنترل قیمت ها نقش موثری دارد. مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان خاطرنشان کرد: حضور تعزیرات حکومتی زمانی موثر واقع می شود که صنعت، معدن و 
تجارت، اتاق اصناف شبکه بهداشت و درمان و نیروی انتظامی و سایر دستگاه های اجرایی همگام و همسو 
با تعزیرات حکومتی باشند. وی تصریح کرد: حمایت از اشتغال،  کارآفرینی، سرمایه گذاری و تولید کننده 
در کنار حمایت از حقوق مصرف کننده از مطالبات مردم است. صالحی افزود: باید نسبت به مصرف کننده، 
تولید کننده، اشتغال، تجارت و کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار، دغدغه و اهتمام داشته باشیم؛ زیرا 
هرگونه غفلت سبب باز ماندن از اهداف پیش تعیین شده، خواهد بود. وی گفت: سال گذشته با توجه به 
نگاه ویژه  دولت و حاکمیت نسبت به سازمان تعزیرات حکومتی، 60 درصد ظرفیت موجود نیروی انسانی 
سازمان تکمیل شده است. صالحی ادامه داد: به دلیل افزایش نیروی انسانی در سطح استان حرکت خوبی 
در زمینه تغییر و تحول و جابه جایی نیرو صورت گرفته است. وی تاکید کرد: اقدامات تعزیرات حکومتی 
در زمینه کشف قاچاق کاال، ارز و احتکار کاال باید به صورت شفاف اطالع رسانی شود تا امید و اعتماد در بین 
مردم جریان پیدا کند. صالحی خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی می تواند نقش موثری در رونق 
تجارت و بهبود فضای کسب و کار ایفا کند؛ اگر نیروی انتظامی همراه و همگام با تعزیرات حکومتی عمل 

کند، مبارزات تعزیرات حکومتی صددرصد نتیجه بخش خواهد شد.

شرایط اعالم شد:
شرایط پرداخت مجدد ارز مسافرتی در بانک ها

برگشت ارز مسافرتی به بانک ها با تغییری در نحوه پرداخت نسبت به قبل همراه نیست و فقط قیمت آن 
هم سطح بازار شده است. یورو برای مسافران تا 1۴ هزار و 800 تومان قیمت خورده است. در حال حاضر 
فقط در هفت شعبه بانک ملی این پرداخت انجام می شود. اینکه ارز مسافرتی با چه شرایطی به متقاضیان 
تحویل می شود، باید گفت که پیگیری  از شعب، حکایت از این  دارد که تغییری در نحوه پرداخت نسبت به 
قبل اتفاق نیفتاده و فقط نرخ متفاوت است. بر این اساس هر مسافر فقط یک بار در سال می تواند از شعب 
بانک ارز مسافرتی دریافت کرده و ســقف آن برای کشورها متفاوت است؛ به گونه ای که برای کشورهای 
همسایه و مشترک المنافع حداکثر 500 یورو و برای سایر کشورها تا 1000 یورو به مسافر پرداخت خواهد 
شد. پرس و جو از شــعب بانک ملی از این حکایت دارد که پرداخت دالر انجام نمی شود و فعال فقط یورو 

است و نرخ آن بر اساس نرخ اعالمی بانک مرکزی به طور روزانه تعیین می شود.

با هدف کاهش آلودگی هوا؛
آغاز توزیع بنزین یورو۴ در شهر های استان اصفهان

توزیع »بنزین یورو۴« در شهر های استان اصفهان آغاز شد. مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی اصفهان گفت: توزیع »بنزین یورو ۴« با هدف کاهش آلودگی هوا و توجه به مسائل زیست محیطی در 
شهرها و نواحی استان اصفهان آغاز شد. »بهمن علیپور« با بیان اینکه اولویت شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی توزیع بنزین یورو۴ اســت، گفت: روزانه 6ونیم تا هفت میلیون لیتر بنزین یورو۴ در استان مصرف می 
شود. وی با بیان اینکه تمام بنزین یورو۴ توزیع شده در استان محصول پاالیشگاه اصفهان است، افزود: پیش از 
این، بنزین یورو۴ در استان فقط در شهرهای »اصفهان«، »شاهین شهر«، »فالورجان« و »نجف آباد« توزیع 
می شد. تولید بنزین یورو۴ از سال9۳ در پاالیشگاه اصفهان با هدف افزایش ارتقای کیفیت بنزین معمولی، 
ارتقای الزامات زیست محیطی و حذف نیاز به بنزین سوپر و وارداتی آغاز شده است.پیش از این میزان بنزین 
یورو۴ توزیع شده در چهار شهرستان مرکزی استان اصفهان در هر روز، حدود سه میلیون و 600هزار لیتر بود.

سکه تمام 
بهار آزادی

4,162,000
تومان

1,991,000نیم سکه
تومان

1,036,000ربع سکه
تومان

607,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

344,200
تومان

      قیمت سکه و طال

مرضیه محب رسول

دریچه
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بازگشت سینمای قصه گوی حاتمی کیایی

پیشنهاد سردبیر:

پوســتر »ماجرای نیمروز 2« رونمایی شد. فیلمی 
که دنبالــه »ماجرای نیمــروز1« بــه کارگردانی 
»محمدحسین مهدویان« اســت. فیلمی محصول 
سال 1۳۹۵ که در ســی و پنجمین دوره جشنواره 
»فیلم فجر« برنده ســیمرغ بلوریــن بهترین فیلم 
جشنواره، سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی و 
سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد. 
فیلمی که هنگام پخش در جشــنواره، خیلی ها را 

شوکه کرد؛ بس که خوش ساخت بود. 
مهدویان پیش از این هم نشــان داده بود که تا چه 
اندازه مدیوم سینما را خوب می شناسد و درکالس 
 درس کارگردانــی که به آثارش عشــق می ورزیده

)ابراهیم حاتمی کیا(، خوب درس پس داده است. 
»ماجرای نیمروز« به ترورهای سال 1۳۶۰ به دست 
گروه منافقین می پردازد. فرم و فضاسازی ها آن قدر 
خوب بود که تحسین بسیاری از منتقدان را به دنبال 
داشــت. بازی ها هم عالی بود. از »جواد عزتی« که 
این روزها ستاره بی بدیل سینما شده و هرنقشی را 
به او بدهند )در هر ژانری( به بهترین شــکل، از آب 
درمی آورد تا »هادی حجازی فر« که تا االن بازی بد  
یا حتی متوسط از او ندیده ایم و حتی بازیگرانی که 
نقش کوتاه تری داشتند )مثل »مهدی پاکدل« در 

نقش کشمیری(.
رهبر انقالب هم این فیلم را دیدند و از آن خوششان 
آمد. ایشان درباره این فیلم به سازندگان آن گفتند: 

»فیلمتان عالی بــود. خیلی خوب بود. نشســتیم 
استفاده کردیم و لذت بردیم. کار شما روی آن سکوی 
جشنواره هم بسیار بسیار خوب بود. اوال کارگردانی 
عالی بود، بازی هــا عالی بود، قصه عالــی بود، فیلم 
خوش ســاخت وخیلی خوب بود. آن روزی که این 
قضیه اتفاق افتاد، من دفتر امام بودم، همان ظهر. این 

بچه ها ازجمله این آقای »سیف اللهی« و اینها 
که بودند در قضیه، )محاصره منزل موسی 

خیابانی( آمدند گفتند که 

قضیه تمام شد. آمده بودند به امام گزارش بدهند... 
گریم ها خیلی خوب بود. شهید بهشتی را خیلی خوب 

از آب درآوردید.«
و حاال خبر رسیده که مهدویان »ماجرای نیمروز 2« 
را خواهد ساخت. فیلمی که »ســجاد پهلوان زاده« 
تدوین گر آن می گوید که قصه اش بســیار جذاب تر  
از قسمت اول است  و مخاطبانش هم بیشتر از 
مخاطبان ماجرای نیمروز 1 خواهندبود. 
در روزهــای ابتدایی که 

روابط عمومی این فیلم خبر از ســاخت سری دوم 
داد، خبر رســید که »الناز شاکردوست« قرار است 
ایفاگر یکی از نقش های اصلی فیلم باشد. گفته شد 
 شاکردوســت در این فیلم نقش یک نیروی امنیتی 
ام آی ۶ را بازی می کند که در زمان جنگ تحمیلی 
به ایران نفوذ کرده است. همچنین شنیده می شد که 
»الفی الن« بازیگر انگلیسی، نقش همسر شاکردوست 

و سفیر انگلیس در عراق را بازی می کند. 
آن روزها النــاز شاکردوســت دوران نقاهت پس از 
مصدومیت شدید را طی می کرد و پس از مدتی شنیده 
شد که از این فیلم کنار گذاشته شده است؛ دلیل آن 
هم سنگینی این نقش بود و اینگه گفته شد این نقش 
نیاز به تحرک زیادی دارد و شاکردوســت به خاطر 
شرایط خاص جســمانی که دارد، قادر به ایفای آن 
نیست. به تازگی پوستر »ماجرای نیمروز2« رونمایی 
شــد و »بهنوش طباطبایی« نقش بازیگر زن اصلی 
فیلم را برعهده دارد. »حجازی فــر، احمد مهران فر، 
 جواد عزتــی، محســن کیایی، هســتی مهدوی و 
مهدی زمین پرداز، دیگر بازیگــران اصلی این فیلم 

هستند.
به جز »طباطبایی«، »مهدوی« و »کیایی« ســایر 
بازیگران در قســمت اول ماجرای نیمروز هم حضور 
داشته اند. فیلم برداری این فیلم از مردادماه آغاز شده 
و در برهوت فیلم های خوب در سینمای ایران، باید 
منتظر خلق شاهکار دیگری از کارگردان جوانی باشیم 
که نوع سینمای قصه گو و جذاب او ما را به یاد دوران 

اوج »ابراهیم حاتمی کیا« می اندازد.   

 بازگشت سینمای قصه گوی حاتمی کیایی

در آخرین نشست تابستانی کافه نقد؛
 »هاینمن« با شهر ارواح 

میهمان کافه نقد شد
در شــصتمین نشست تابســتانی کافه نقد 
نمایش، نقد و بررســی مستند تحسین شده 
»شــهر ارواح« محصول 2۰17 انگلســتان 
کــه برگزیــده بهتریــن مســتند آکادمی 
بریتانیا و ســومین اثر »متیو هاینمن« بوده 
و روایت گر مبارزه با داعش با ســالح رسانه 
است، برگزار شــد. آخرین نشست تابستانی 
کافه نقد با نمایش و نقد و بررســی مستند 
 تحســین شــده »شــهر ارواح« بــا حضور 
»احمد مهرشــاد« برگزار شد.  قهرمانان این 
فیلم گروهــی از روزنامه نــگاران بومی اهل 
»الرقه« در ســوریه هســتند که وب سایت 
و کانال هــای اجتماعــی با عنــوان »الرقه 
 بی صدا غــرق خون می شــود« را راه اندازی 
کردند و دنیا را از حضور داعش در کرانه های 
رود فرات و حمله  آن ها در قالب کاروان های 
موتوری بــه الرقه باخبر می کنند. مهرشــاد 
درخصوص رسانه های متعهد اجتماعی افزود: 
آنچه در این فیلم موضوعیــت دارد جایگاه 
رسانه است؛ به طوری که ابزارآالت نظامی به 

اندازه رسانه ها تأثیر و قدرت ندارند.

شب برج های کبوتر و 
اصفهان در عمارت سعدی

گــروه هنــری »ســونره« بــا همــکاری 
مجله فرهنگــی، هنری »بخــارا« در ادامه 
 سلســله برنامه های شــب های بخارا، شب 
»برج های کبوتر و اصفهــان« را در عمارت 
ســعدی برگــزار می کند. شــب های بخارا 
مجالســی در گرامیداشــت فرهنگ و هنر و 
بزرگان ایــران و خارج از ایران اســت که از 
ســوی مجله فرهنگی هنری بخــارا برگزار 
 می شود. این دوماهنامه فرهنگی و هنری به 
مدیر مسئولی و سردبیری »علی دهباشی« 
از مردادماه و شــهریورماه 1۳77 آغاز به کار 
کرد و در هر شــماره از این مجله، یادنامه ای 
از مفاخــر فرهنگی و هنری ایــران و جهان 
نیز ارائه می شود. شــب »برج های کبوتر و 
اصفهان« فردا چهارشــنبه 21 شهریورماه 
ســاعت 17 در عمــارت ســعدی، واقع در 
 خیابــان اســتانداری، گذر ســعدی برگزار 

می شود.

درشهر

میراث فرهنگی

به بهانه رونمایی از پوستر »ماجرای نیمروز 2 «؛ 

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان مطرح کرد:
 اصفهان؛ 

دومین شهر جهانی صنایع دستی
مدیر کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان گفت: ما در شهر جهانی 
صنایع دستی هستیم که در جهان چهار شهر این 
عنوان را دارند و اصفهان دومین شهر جهانی است. 
به واســطه صنایع دســتی، اصفهان عضو شبکه 

شهرهای خالق در دنیاست.
»فریدون اللهیاری« در آیین افتتاحیه نوزدهمین 
نمایشــگاه صنایع دســتی اصفهان و نخستین 
نمایشــگاه صنایع دستی روســتایی و عشایری 
اســتان، با اشــاره به تاثیــرات نمایشــگاه ملی 
صنایع دستی در کشــور اظهار داشت: نمایشگاه 
ملی صنایع دستی رویدادی اســت که می تواند 
در رشد و اعتالی صنایع دستی کشور نقش مهم 
و تاثیرگذاری داشته باشد. وی در ادامه افزود: بر 
اساس ارزیابی های همکاران اتحادیه می دانیم در 
اصفهان که عنوان جهانی صنایع دســتی را دارد، 
هنرمندان بسیاری که حداقل 4۵ هزار نفر هستند، 
در این حوزه فعالیت دارند و سهم قابل توجهی در 
تولید و اشتغال دارند. مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان ادامه 
داد: صنایع دســتی در اصفهان همیشــه فعال و 
پویا بوده اســت و این صنایع فقط در نمایشگاه ها 
 نیســت؛ بلکه در سطح شــهر هم قابل مشاهده

 اســت؛ »میدان امام« اصفهان به عنوان یک بازار 
صنایع دستی می  تواند نمادی از صنایع دستی و 

همچنین هنر و خالقیت ایران باشد. 
اللهیاری متذکر شد: نمایشــگاه ها نباید رقیبی 
برای فعاالن حوزه صنایع دستی شوند بلکه باید 
محلی برای ترویج، توســعه و تبــادل تجربیات 
بین اســتان های مختلف باشــد.  وی با اشاره به 
لزوم معرفی صنایع دستی اصفهان به دنیا گفت: 
یک کانون مرکزی با نگاه فرابخشــی و حضور و 
مشارکت جدی پیشکسوتان صنایع دستی اصفهان 
می تواند سبب شود از ظرفیت دیپلماسی استان 
 اصفهان استفاده کند و این شهر را به دنیا معرفی

 کند.
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شماره بايگانی شعبه: 970132 متهم: آقای علی عرب زاده افغانی فرزند قربان به نشانی 
مجهول المکان، شکات: آقای محمد مهدی و محمد متين هر دو حسينی رحمت آبادی 
فرزند رضا با قيوميت خانم الهام حســينی رحمت آبادی فرزند غضنفر به نشانی اصفهان 
اردســتان مهاباد روســتای رحمت آباد موغار، اتهام: ايراد صدمه بدنی غير عمدی بر اثر 
تصادف رانندگی، دادگاه با رعايت تشريفات قانونی ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت بصدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقای علی عرب زاده فرزند قربان تبعه افغانســتان، دائر به ايــراد صدمه بدنی غيرعمدی 
ناشی از بی احتياطی در امر رانندگی با وسيله نقليه موتوری زمينی، موتور سيکلت هوندا به 
شماره انتظامی 74277 ايران 628 نسبت به آقايان محمد مهدی و محمد متين حسينی 
فرزندان مرحوم رضا، دادگاه با بررســی محتويات پرونده با توجه به گزارش اوليه مرجع 
انتظامی مهاباد به تاريخ 96/7/11 مبنی بر وقوع تصادف بين دو دستگاه موتور سيکلت به 
رانندگی متهم و مصدومين و توجه به گزارش 97/7/12 در خصوص متواری شدن راکب 
مقصر حادثه و همچنين کروکی و نظريه افسر کاردان فنی تصادفات و اعالم تقصير متهم 
و عدم وصول اعتراض نسبت به اين نظريه و گواهی های پزشکی قانونی و شکايت خانم 
الهام  حســينی رحمت آبادی به عنوان  قيم مصدومين و صدور کيفرخواست برای متهم 
و همچنين عدم حضور در دادگاه و ايراد يا دفــاع موثر در قضيه، لذا بزهکاريش را محرز و 
مسلم دانسته به استناد مواد 450-462-488-548-549-709-714710-449-448 
از قانون ديات، متهم را: 1- به دليل يک مورد سائيدگی حارصه در سمت چپ پيشانی به 
يک صدم ديه کامله، 2- و بدليل يک مورد جرح داميه در ابروی چپ به دو صدم ديه کامله، 
3- و بدليل کبودی در اطراف چشم چپ سه هزارم ديه کامله، 4- و بدليل تورم آن منطقه 
به دودهم درصد از ديه کامله، 5- و بدليل خونريزی زير ملتحمه ای در نيمه خارجی چشم 
چپ به دو دهم درصد از ديه کامله، 6- و بدليل جــرح داميه در گونه چپ به دو صدم ديه 
کامله، 7- و بدليل جرح داميه در ناحيه بينی به دو صدم ديه کامله، 8- و بدليل سائيدگی 
حارصه در زانوی راست به نيم درصد ازديه کامله، 9- و بدليل شکستگی بدون جابجايی در 
سمت چپ صورت )هاشمه( به ده درصد از ديه کامله، در حق محمد متين حسينی رحمت 
آبادی، 1- و بدليل يک مورد جرح داميه در سمت چپ پيشانی به دو صدم ديه کامله، 2- و 
بدليل جرح داميه در پايين چشم چپ به دو صدم ديه کامله، 3- و بدليل جرح داميه در گونه 
چپ به دو صدم ديه کامله، 4- و بدليل دو عدد جرح داميه در ناحيه بينی جمعاً به چهار صدم 
ديه کامله، 5- و بدليل جرح داميه در سمت چپ دهان به دو صدم ديه کامله، 6- و بدليل 
جرح داميه در مچ دست چپ به يک صدم ديه کامله، 7- و بدليل جرح داميه در پشت دست 
چپ به يک صدم ديه کامله، 8- و بدليل جرح داميه در کتف چپ به يک صدم ديه کامله، 
9- و بدليل جرح داميه در کتف راست به يک صدم ديه کامله، 10- بدليل تورم در زانوی 
راســت به دو دهم درصد از ديه کامله، 11- و بدليل کبودی در زانوی راست به يک و نيم 

هزارم ديه کامله، 12- و بدليل لقی مختصر در دندانهای قدامی 2-1+ به ارش معادل سه 
دهم درصد از ديه کامله، در حق محمد مهدی حسينی رحمت آبادی محکوم می گردد و 
اما در خصوص جنبه عمومی جرم به استناد ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 
و مصرف آن در موارد معين ناظر به ماده 717 قانون مجازات اســالمی و بدليل نداشتن 
گواهينامه رسمی رانندگی و فرار از صحنه تصادف به سی و سه ميليون ريال جزای نقدی 
به نفع دولت محکوم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهی در اين دادگاه و ســپس قابل تجديدنظر خواهی در مرکز استان اصفهان 
است.  م الف:243879 شعبه 101 دادگاه کيفری دو شهر اردستان) 101 جزايی سابق( 

)663 کلمه، 6 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/268 شماره صادره:1397/04/518993-1397/6/15 چون تمامی ششدانگ يکدرب 
باغچه تقريباً يک رجل و نيم معروف چاله خاک سفيد پالک شماره 225 فرعی از 37  اصلی 
واقع در کشه جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای علی 
اصغر حسن کريمی کشه فرزند روح اله و غيره در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود 
قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1397/07/26  ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 
 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف:242938 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)151 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

6/269  خانم شهناز گشول دارای شناسنامه شماره 1038 به شرح دادخواست به کالسه  
97/237 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
عبداله گشول به شناسنامه 33 در تاريخ 1369/8/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به يک فرزند پســر به نام 1- ابراهيم گشول 
ممزائی، ش.ش 846 و چهــار دختر به نام های 1- گلی گشــول ممزائی، ش.ش 844، 
2- خانم کوچک گشول ممزائی، ش.ش 843 ، 3- زهرا گشول ممزائی، ش.ش 1284، 
4- آمنه گشول ممزائی، ش.ش 845 و همسر دائمی به نام خانم جان گروسی، ش.ش 47 
و به غير از نامبردگان فوق وارث ديگری ندارد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 242321 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

فريدونشهر)167 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/270  خانم شهناز گشول دارای شناسنامه شماره 1038 به شرح دادخواست به کالسه  
238/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
ابراهيم گشول به شناسنامه 846 در تاريخ 1394/12/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يک فرزند پسر به نام 1- کامران گشول 
ممزائی، ش.ش 1120166047 و چهار فرزند دختر به نام های 1- ميترا گشول ممزائی، 
ش.ش 1120114446، 2- کبری گشول ممزائی، ش.ش 1120043417 ، 3- صغری 
گشول ممزائی، ش.ش 1120072085، 4- هاجر گشول ممزائی، ش.ش 1120231949 
و همسر دائمی به نام شهناز گشول ممزائی، ش.ش 1038 و به غير از نامبردگان فوق وارث 
 ديگری ندارد. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی 
می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشــر 
 نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 242323 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر)167 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/271 مرجع رسيدگی: شعبه نهم حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی: 
درچهـ  خ ســجاد، وقت رســيدگی: ســاعت 17:15 بعدازظهر مورخــه 1397/07/21 
،مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: بانک مهراقتصاد به نمايندگی جواد تک روستا 
با وکالت آقای جزينی ، نشانی درچه خ امام جنب بانک ملی ، مشخصات خوانده: 1-نام و 
نام خانوادگی: منوچهر ترابی ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال بابت 

وجه يک فقره سفته ، داليل خواهان: دليل ســمت فتوکپی سفته ، گردش کار: خواهان.
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی جهت استماع 
شهادت شهود به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت 
رسيدگی حاضر گردد. م الف: 242336 رئيس شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف 

خمينی شهر)176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/272 شماره پرونده: 2180/97 حل 2 مرجع رســيدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل 
اختالف خمينی شهر به نشانی: خمينی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی:ساعت 05:00 بعدازظهر روز سه 
شنبه مورخه 1397/08/01 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: 1-عبدالرحمان 
محمدی ،2- نام و نام خانوادگی: محمد حيدری ، نشانی: خمينی شهر خ اميرکبير هرستان 
، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: صفرعلی عمادی ، خواسته و بهای آن: اعسار 
، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسيدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 242659 رئيس شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر)176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/273 شــماره پرونده: 1079/97 حل 3 مرجع رسيدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل 
اختالف خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی:ســاعت 04:40 بعدازظهر روز 
يکشــنبه مورخه 1397/07/22 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: 1-حسين 
نوريان کوشکی ، نام پدر: علی ، نشــانی: خمينی شهر کوشــک خ اميدشرقی بن بست 
11 پ1، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: محراب جمالی ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه وجه 34 فقره فاکتور به انضمام خسارات قانونی تاخير تاديه هزينه دادرسی ، داليل 
خواهان: کپی 34 فقره فاکتور ، گردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از طريق نشر 
آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. 
م الف: 242607 رئيس شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر)195 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/274 کالسه پرونده: 108/97 ، شماره دادنامه:339 - 97/5/27 ، مرجع رسيدگی: شعبه 
نهم شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: هادی سعيدی فرزند مرتضی نشانی: درچه 
خ امام بعداز آهن آالت اسحاقيان تعميرگاه دوو ، وکيل: علی جزينی فرزند محمد نشانی: 
اصفهانـ  چهارراه نقاشی ابتدای خ فلسطين مجتمع ميالد واحد3 ، خوانده: مسيح براتی 
فرزند: علی نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاءقاضی 
شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست آقای هادی سعيدی فرزند مرتضی با وکالت آقای علی جزينی به 
طرفيت آقای مسيح براتی فرزند علی به خواسته مطالبه مبلغ 180/000/000 ريال بابت 
وجه 4 فقره سفته به شماره 232416)ســری ض/1( و 944756 )سری ف( و 337037 
)سری ز/1( و 629351 )سری ه( به انضمام هزينه دادرسی حق الوکاله وکيل و خسارت 
تاخير تاديه شورا با توجه به دادخواســت تقديمی و ضمايم و وجود اصل مستندات دعوی 
در يد خواهان و اينکه خوانده دليل و مدرکی مبنی بر برايت ذمه خود يا ادای دين در حق 
خواهان ارايه نکرده اســت دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظريه 
مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/5/17 و همچنين به استناد مواد 519 

و 198 و 522 قانون آئين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به 
محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ يکصد و هشتاد ميليون ريال  بابت اصل خواسته و مبلغ 
2/290/000 ريال بابت هزينه دادرسی حق الوکاله وکيل وفق آيين نامه تعرفه حق الوکاله 
وکال و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ ثبت دادخواست  97/1/20 لغايت زمان پرداخت که 
در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رای شورا غيابی 
است و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و پس  از انقضای مهلت 
واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان 
خمينی شهر می باشــد. م الف: 242335 يداله زمانی قاضی شعبه نهم شورای حل 

اختالف شهرستان خمينی شهر )349 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

6/280 شماره ابالغنامه: 9710100351207560 شماره پرونده: 9709980351200619 
شماره بايگاني شــعبه: 970702  آگهي ابالغ وقت رســيدگي و دادخواست و ضمائم به  
آقاي جــواد جوانمردي، خواهان  آقــاي بهمن دهقاني زازراني دادخواســتي به طرفيت  
خوانده آقاي جواد جوانمردي به خواســته اثبات وقــوع بيع، اعســار از پرداخت هزينه 
دادرســي مطرح که به اين شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيکبخت ساختمان 
دادگستري کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709980351200619 شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان ثبت و  وقت 
رسيدگي  مورخ  1397/07/25 و ســاعت 8  تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرســي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يک نوبت در يکي ازجرايد کثيراالنتشــار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف 
يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود، 
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه 
حاضر گردد. م الف:231104 شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان)169 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

6/227 شماره ابالغنامه: 9710100350605665 شماره پرونده: 9709980350600494 
شماره بايگاني شعبه: 970550  آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به  آقاي 
داريوش قزلباش فرزند محمدرضا، خواهان  آقاي اکبر اسماعيلي فرزند بمانعلي دادخواستي 
به طرفيت  خوانده آقاي داريوش قزلباش فرزند محمدرضا به خواسته مطالبه وجه چک و 
مطالبه خسارت دادرسي و تاخير تاديه مطرح که به اين شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهيد نيکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214(  ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9709980350600494 شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان 
اصفهان ثبت و  وقت رسيدگي  مورخ  1397/09/07 و ســاعت 9/30  تعيين که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي ازجرايد کثيراالنتشار آگهي 
مي گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. م الف:217639 شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي 

شهرستان اصفهان)176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

پرونــده:  شــماره   9710460353200003 درخواســت:  شــماره   6 /281
9609980365701825 شماره بايگاني شــعبه: 970624  نظر به اينکه شکايت الياس 
ســربند عليه کيوان به پرور دائر بر مزاحمت تلفني و تهديد تقديــم دادگاه هاي عمومي 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسيدگي به شــعبه 106 دادگاه عمومي )کيفري( 
شهرستان ارجاع و به کالسه و شــماره بايگاني 970624 ک 106 ثبت گرديده که وقت 
رسيدگي آن ساعت 8/30 صبح مورخ 1397/08/01 تعيين شده است. به علت مجهول 
المکان بودن متهم به تجويز ماده 115 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در امور کيفري و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي مي 
شود تا متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 
کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســيدگي حاضر گردد. بديهي است در صورت عدم 
حضور مطابق مقررات رســيدگي غيابي به عمل خواهد آمد. )آدرس: اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 322( 
م الف:217904 شعبه 106 دادگاه کيفري دو شهر اصفهان) 106 جزايي سابق( )174 

کلمه، 2 کادر(

سارا بهرامی
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دستیابیبهعلم،رایگانمیشود

پیشنهاد سردبیر:

طراحی جدید از خانه های توپی شکل
به تازگی خانه ای کره ای شکل و کوچک ســاخته شده که می توان از آن به عنوان 

اتاق کار یا خواب اضافی استفاده کرد.
به گزارش کاالسودا، خانه های کوچک در اشــکال و اندازه های کوچک تری ارائه 
می شود. تابه حال ماژول های تخم مرغی شــکل، واحدهای مثلثی شکل و حتی 
سیلندری ارائه شده اند. در همین راستا یکی از مهندسان سابق رولزرویس و بنتلی 
خانه Conker را طراحی کرده است. این خانه نوین شبیه یک توپ بزرگ است که 
ویژگی های مختلفی دارد. به عنوان مثال این خانه الزم نیست به شبکه برق متصل 
باشد.این خانه در دو سایز عرضه شد؛ نخست یک نیم کره با ارتفاع ۳ متر و قطر ۳.۸۵ 
متر و یک کره کامل که ارتفاع و قطر آن به ترتیب ۳.۹۵ و ۳.۸۵ متر است.قیمت مدل 
 Conker نیم کــره
از ۲۵۲۰۰ دالر آغاز 
می شود که مالیات 
را نیز دربر می گیرد. 
نسخه کره بزرگ تر 
با قیمــت ۳۰ هزار 

دالر عرضه می شود

شبکه  اجتماعی کسب و کار 
»لینکدین« در جدیدترین 
شــرکت های  رتبه بندی، 
جدیدی که در مسیر نوآورانه  خود پیشرو 

هستند را معرفی کرده است.
 لینکدین، در واقع یک شــبکه اجتماعی 
حرفه ای است که اساسا برای بهبود کسب 
و کارهای مختلف و آشــنا کردن دیگران 
با آنها طراحی شــده اســت. با این حال، 
اســتفاده از لینکدین تنها به این موضوع 
محدود نمی شــود و کاربران این شبکه 
اجتماعی می توانند از طریق آن، با افراد 
دیگری که در حوزه کاری شــان فعالیت 
می کنند، آشنا شوند و با آنها ارتباط برقرار 
کنند. اگر کســب و کار خود را مدیریت 
می کنید، برای شــرکت خود یک پروفایل 
مخصوص درست کنید. ســپس آن را به 

پروفایل اصلی خودتان لینک کنید، به این 
ترتیب لوگوی شرکت در کنار نقش شغلی 
شما در پروفایل تان نمایش داده می شود. 
این کار ســبب خواهد شــد تا مشتریان 
اعتماد بیشتری نسبت به شما و شرکت تان 

داشته باشند.
این تاکتیک های کوچک کــه به  راحتی 
انجام می شوند نه تنها سبب می شوند که 
پروفایل شما بهتر و منسجم تر به نظر برسد 
بلکه کمک می کنند تا اگر کاربری، به دنبال 
شخصی با تجربیات شما باشد، در رتبه اول 

جست وجو به او نمایش داده شوید.
لینکدین، یک ابزار مفیــد برای برقراری 
ارتبــاط حرفــه ای شماســت؛ بنابراین 
ســعی کنید که با صرف چند دقیقه زمان 
پروفایلی کامال حرفه ای و به روز داشــته 
باشید. با پیشــرفت فناوری، قاعده  بازی 

در همه  حوزه ها تغییر کرده است. امروزه 
بازیگران اصلی اقتصــاد دنیا، غول های 
 ســنتی ســابق مانند صنایع نفت و گاز

 نیستند. 
در ادامــه  این مقالــه  برای آشــنایی با 
مدل های جدیــد کســب و کار با چند 
شرکت برتر ســال ۲۰۱۸ که تاثیر زیادی 
 در حوزه  فعالیت خود داشــته اند، آشنا 

می شویم.

حمل و نقل
شرکت تاکسیرانی »لیفت« با سهم ۳۵ درصدی 
از بازار حمــل و نقل در باالترین رتبه کســب و 
کار  قرار دارد. لیفت، در افتتاح شــعبه  جدید در 
»کلرادو« از رقیب اصلی خود اوبر، پیش دستی 
کرد. لیفت رقیب مهمــی در برابر خود دارد؛ اما 

تاثیر لیفت بیشتر احساس می شود.

استارت آپ اشتراک اســکوتر Bird با ارزش ۲ 
میلیارد دالری که توسط »تراویس واندر زاندن« 
بنیان گذاری شــده در رتبه  پنجم قــرار دارد. 
واندرزواندن سابقه  کار به عنوان مدیر اجرایی در 
شرکت های لیفت و اوبر را در کارنامه  خود دارد. 
رتبه  نهم متعلق بــه Aurora از فعاالن صنعت 

خودرو های خودران است.

غذایی - بهداشتی
 Halo در رتبــه   دوم، شــرکت  بستنی ســازی
Top قرار دارد. اســتارت  آپ ۶ ساله ای با مدل 
کارمنــدِی دور کار که رکورد فروش تابســتان 
امســالش بــرای شــرکت های رقیبــی مانند 
Ben & Jerys و Haagen-Daaz دســت 
نیافتنی بود. از این دسته، شــرکت تولید لوازم 
 آرایشــی Glossier در رده بندی هشــتم قرار 

گرفته است.

مالی
رتبه  ســوم متعلــق به اســتارت آپ ۶ ســاله  
خدمــات مبادله ارز هــای رمز نگاری شــده و 
کیف پــول دیجیتالــی Coinbase اســت. 
پــس از آن اســتارت آپ پرداخــت، مبتنی  بر 
بالک چیــن Riple در رتبه  هفتم قــرار گرفته 
اســت. با نگاهــی با لیســت برترین اســتارت 
آپ ها، تاثیــر خدمــات فنــاوری اطالعات بر 
 تحول بســتر های اقتصادی به خوبی مشــخص

 می شود.

فناوری
Noo�  شــرکت داده کاوری و یادگیری ماشین

dle.ai که با تحلیل اطالعــات آماری، مدیران 
کســب و کار  را در تصمیم گیــری بهتــر یاری 
می  کند، در رتبه  چهارم قرار دارد. در نهایت رتبه 
دهم متعلق به شــرکت Rubrik از شرکت های 
فعال در امنیت دیجیتال و رمز گذاری اطالعات 

در سرور های ابری است.

برتریناستارتآپهای۲۰۱۸ازنگاه»لینکدین«
تازه ها

دستیابی به علم، رایگان می شود
معاهده ای که به امضای 11 کشور اروپایی رسیده است، امکان دستیابی رایگان به 

علم را در آینده نزدیک تضمین می کند.
انگلستان، فرانسه، ایتالیا و هشت کشور دیگر، معاهده ای  امضا کرده اند که براساس 
آن، از تاریخ اول ژانویه ســال ۲۰۲۰، همه پژوهش های علمی به صورت رایگان در 

اختیار افراد عالقه مند قرار می گیرد  و قابل»دسترسی آزاد« خواهد بود.
»کارلوس موداس«)Carlos Moedas(، از اعضای بخش پژوهش، علم و نوآوری 
کمیسیون اروپا در بیانیه ای گفت: دانش، یک قدرت محسوب می شود و من عمیقا 
باور دارم که دســتیابی رایگان به علم، از حقوق اخالقی شهروندان است. دستیابی 
رایگان به علم، یکی از مهم ترین تعهدات سیاسی به علم در زمان حاضر است و اروپا را 
به یک پیشگام در انتقال جهانی علم تبدیل می کند.این معاهده که باسرمایه گذاری 
سازمان هایی از استرالیا، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، لهستان، اسلوونی و سوئد 
صورت می گیرد، نخستین بار در ماه ژوئیه اعالم شد. اگرچه اروپا پیش از این هم به 

معاهده اشاره کرده بود؛ اما به نظر می رسد این بار، کامال جدی باشد.
این معاهده، گام مهم و تعیین کننده ای برای این هدف بزرگ محســوب می شــود 
 و هدف اصلــی آن، از بیــن بردن موانعی اســت که بر ســر راه دســتیابی به علم

 قرار می گیرند.

نخستین تاکسی هوایی انگلیس پرواز کرد
نخستین تاکسی هوایی انگلیس آزمایش شد. این وســیله نقلیه که بدنه ای شبیه 
بالگرد دارد می تواند به مدت ۵ دقیقه با حداکثر سرعت ۸۰ کیلومتر برساعت حرکت 
کند.استارت اپی در بریســتول به طور موفقیت آمیز نخســتین تاکسی هوایی در 
انگلیس ساخته و آزمایش کرده است. این وسیله نقلیه هوایی به طور عمودی از زمین 
بلند می شود و می نشیند. به هرحال ساخت و پرواز این وسیله نقلیه نقطه عطفی در 
  Vertical Aerospace صنعت تاکسی های پرنده به حساب می آید. استارت اپ
وسیله نقلیه هوایی ساخته که گازهای گلخانه ای منتشر نمی کند و همزمان می تواند 
پاسخگوی نیاز صنعت حمل ونقل باشد.این شرکت قصد دارد پروازهای خودران و 
خدمات تاکسی هوایی را ارائه کند. این استارت اپ تصمیم دارد خدمات تاکسی خود 

را تا ۲۰۲۲ میالدی آغاز کند.

هفته کاری سخت فضانوردان »سایوز« آغاز شد
»الکسی آوچینین« و »نیک هیگ« به عنوان گروه اصلی سرنشینان ناو کیهانی سایوز 
ام.اس)Soyuz MS�10( یکی از دشــوارترین مراحل کار خود را در مرکز آموزش 
فضانوردان روسیه واقع در حومه مسکو آغاز کردند.طی این یک هفته دو گروه به طور 
جداگانه آخرین تمرین های»زندگی روزانه در ایستگاه فضایی بین المللی« در شبیه 
سازهای مرکز آموزشی گاگارین واقع در شهر ستاره ای انجام خواهند داد.  هر دو گروه 
باید در امتحان دشواری شرکت کنند تا مشخص شود آیا برای انجام ماموریت به عنوان 
اعضای پنجاه و هفتمین گروه اعزامی به ایستگاه فضایی بین المللی آمادگی کافی را 
کسب کرده اند یا خیر.در روز اول آلکسی اووچینین، تمرین را از نیم ساعت زودتر از 
برنامه کاری ایستگاه آغاز کرد اما همکار او، نیک هیگ بعد از ظهر، به وی پیوست. این 
دو نفر باید مطابق برنامه اعالم شده از سوی کارشناسان مرکز، یک»روز معمولی« در 
مدار را طی کنند. اهداف اصلی تعیین شده توسط گروه مربیان مرکز برای روز اول، 
جایگزینی برخی قطعات در ســامانه تامین نیرو، کار با تجهیزات معمولی ایستگاه، 
پژوهش های پزشکی و عملیات داخلی، همچنین انجام یکی از آزمایش های علمی 
است که برنامه ریزی شــده در ماموریت مداری شان انجام دهند.الکسی آوچینین و 
نیک هیگ قرار است با ناو کیهانی سایوز ام.اس-1۰ از 11 اکتبر سال جاری میالدی 
سفری به ایستگاه فضایی بین المللی را آغاز کنند که تا 1۵ آوریل ۲۰1۹ طول خواهد 

کشید. در برگشت به زمین، فضانورد امارات آنان را همراهی خواهد کرد.

  عکس روز

رونمایی از مدل جدید ولوو
ولوو 360c مانند تمام خودرو های مفهومی، کامال الکتریکی و خودران اســت که توسط 
گنبدی شیشه ای بزرگ پوشانده شده است؛ اما چیزهایی که آن را متفاوت جلوه می دهند، 

دیدگاه ولوو  است که چگونه آن را به زندگی شما متصل می کند.

برترین ها

 سینمای کروی
 در کره جنوبی

در کره جنوبی سینمایی کروی ساخته شده که دنیای واقعیت 
مجازی می سازد و افراد می توانند بدون هد ست آن را تماشا 

کنند.
اتاقی بــه نام Space ۳۶۰ ســاخته شــده که نخســتین 
ســینمای پروجکشــن کروی در کــره جنوبی اســت. این 
ســینما بدون هدســت، دنیای واقعیــت مجــازی را برای 
افراد می ســازد.تصاویر این ســینما با کمــک 1۲ پروژکتور 
ســاخته می شــوند.  بازدیدکنندگان روی پلی شیشــه ای 
 می ایســتند و به طــور کامــل در دنیای واقعیــت مجازی

 فرو می روند.

تولید جنین شبیه سازی شده 
یوزپلنگ و ببر  در پژوهشکده رویان

رییس پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان با بیان اینکه 
در حال حاضر جنین یوزپلنگ ایرانی را در این پژوهشــکده 
داریم، گفت: برای شــبیه ســازی این یوزپلنــگ ایرانی نیاز 
به بودجه و زیرســاخت داریم.محمدحســین نصر اصفهانی 
درخصوص شبیه ســازی گونه های در معرض خطر انقراض 
اظهار کرد: در حال حاضر موفق شدیم بزهای شبیه سازی  را 
تولید کنیم و در اختیار دامداران قرار دهیم.وی با بیان اینکه 
هر یک از بزهای شبیه سازی شده ویژگی های خاص خود را 
دارند و دو بز شبیه سازی شده میزان شــیر باالیی تولید می 
کنند، افزود: آنها حدودا ۳ تا ۴ کیلو تولید شــیر دارند ولی بز 
سوم شبیه سازی شده دو تا سه کیلو شیر تولید می کند ولی 
در مقابل تولید شیر کمتر، مقاوم به گرماست. وی در خصوص 
یوزپلنگ ایرانی که در حال انقراض اســت، عنوان کرد: برنامه 
هایی برای این یوزپلنگ داریم ولی در حال حاضر از نظر بودجه 
ای مشکالتی وجود دارد. اکنون جنین شبیه سازی یوز و  ببر 
را از پوست شان تولید کرده ایم؛ اما برای انتقال آن به گربه و یا 

شیر نیاز به بستر و زیرساخت هایی است که نداریم.

بازوبند ی که می توان دهمه 
چیز را کنترل کند

محققان به تازگی  بازوبندی ابداع کرده اند که به وســیله آن 
می توان اشــیای مختلف از جمله اعضــای مصنوعی بدن را 

کنترل کرد.
بازوبندی به نام Myo ساخته شده که به کاربر اجازه می دهد 
همه چیــز را کنترل کنــد. شــرکت Thalmic Labs این 
بازوبند را ابــداع کرده اســت.محققان قصد دارنــد از آن به 
عنوان ابزاری بــرای کنترل اعضای مصنوعی بدن اســتفاده 
کننــد. بازوبند مذکــور ســیگنال فعال ســازی ماهیچه را 
 می خواند و سیگنال هایی به رایانه ارســال می کند تا عضو را 

حرکت دهد.

نخستین موتور جست و جوی اینترنتی 28 ساله شد
 ۲۸ ســالی پیش ، اولین موتور جســت وجوی اینترنتی بــا نــام Archie راه اندازی

 شد.
در سال 1۹۹۳ چند صد وب سایت کار خود را در دنیای اینترنت شروع کردند که البته 
بیشتر آنها در دانشگاه ها مورد اســتفاده قرار می گرفتند؛ اما خیلی قبل از آن و در سال 
1۹۹۰ نخســتین موتور جســت وجو کار خودش را آغاز کرده بود.این موتور که تحت 
Alan Em� با نام McGill شناخته می شد توسط دانشجوی دانشگاه Archie  عنوان

tage درست شده بود که اسم آن در اصل Archieved بود که به صورت اختصاری و 
تحت نام Archie نام گذاری شد.این موتور جست وجو که از طریق فعالیت در 

FTP ها کار می کرد، تنها قادر بود از روی نــام و تیتر مطلب آن 
 را تشخیص بدهد و نمی توانســت تا به جست وجو در بین کلمات

 محتوا بپردازد.
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اجرایطرحجنگلکاری
درمراتعلنجان

طرح جنگل کاری در ۲۰۰هکتار  لنجان
از مراتع شهرستان لنجان اجرا می شود.رییس 
اداره منابــع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان 
لنجان گفت: این طــرح در ۲۰۰هکتار از مراتع 
شهرستان و با استفاده از بذر بادام اسکوپاریا، به 
صورت دیم با اعتبار یــک میلیارد و 4۰میلیون 
ریال اجرا می شــود.روح ا... کاظمی افزود: این 
طرح با هدف حفاظت خاک وتغذیه سفره های 
آب زیرزمینــی، افزایش میانگیــن تولید آب، 
کنترل فرسایش و رســوب، ایجاد فضای سبز، 
تلطیف هوا و صیانت از اراضــی ملی، در حوزه 
آبخیــز حاج الــوان لنجان اجرا می شــود.وی 
افزود:اجرای طرح های جنگل کاری از اهمیت 
زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی برخوردار 
است و یکی از مهم ترین فعالیت های عمرانی در 

سطح بین الملل است.

پنجکشتهوزخمیدرتصادف
اردستان

مســئول اورژانــس پیش  اردستان
بیمارستانی اردستان گفت: بر اثر واژگونی یک 
دستگاه خودروی سواری تیبا در اردستان یک 
نفر کشــته و چهار نفر مصدوم شــدند.ولی ا... 
ســامی زاده با اشــاره به واژگونی یک دستگاه 
خودروی سواری تیبا اظهار کرد: بر اثر واژگونی 
خودروی سواری در کیلومتر 3۰ محور اردستان- 
بادرود، یک نفر سرنشین زن آن به علت شدت 
آسیب های وارده در محل حادثه جان باخت.وی 
افزود: چهار نفــر دیگر از آســیب دیدگان این 
حادثه از ســوی نیروهای اورژانس 115 برای 
تکمیل درمان به بیمارســتان شــهید بهشتی 
اردســتان انتقــال یافتند.مســئول اورژانس 
بیمارستان شهید بهشتی اردستان گفت: علت 
حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست 
بررسی بوده، اما شواهد حاکی از واژگونی خودرو 

در نتیجه بی توجهی راننده است.

شهردار دهاقان:
۹۰درصدازمعابروکوچههای

دهاقانآسفالتشد
شهردار دهاقان گفت: تاکنون  دهاقان

۹۰درصد از کوچه ها و معابر دهاقان آسفالت شده 
اســت.محمد لطفی اظهار کرد: با توجه به اینکه 
شهرداری ها سال هاست با رکود مواجه هستند، 
اما نهضت آسفالت به عنوان یکی از اقدامات بزرگ 
و مهم انجام گرفته و در این راستا ۹۰درصد کوچه 
ها و معابر این شهرستان آسفالت شدند.وی افزود: 
تاکنون 45 کوچه خاکی در محله های مختلف 
شهر آسفالت شده، البته گرانی قیر نیز مشکاتی 
برای شــهرداری به وجود آورده که امیدواریم با 
تخصیص و جذب اعتبــارات بتوانیم بدهی های 
شهرداری را پرداخت کنیم.شــهردار دهاقان از 
احداث کانال های دفع آب های ســطح شهری 
خبرداد و گفت: این عملیات در حال انجام است و 
پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به اتمام 
برسد.لطفی با اشــاره به راه اندازی سامانه پایش 
تصویری، تصریح کرد: دوربین های پاک خوان، 
امنیتی و ترافیکــی در ورودی و خروجی میدان 
های مرکزی و اصلی و چنــد نقطه مهم با هزینه 
۶۰۰ میلیون ریال نصب شــده است.شــهردار 
دهاقان باتوجه به اختصاص رینگ ورودی شهر به 
ایستگاه سامت و مسیر عبور دوچرخه سواری، 
خاطرنشــان کرد: برای اجــرای عملیات خاک 
برداری، آسفالت و... تنها از از ظرفیت ها و نیروهای 
انسانی شهرداری استفاده می شــود و با وجود 
فرســودگی بعضــی از خودروهای شــهرداری 
عملیات اجرایی با مشکات زیادی روبه رو بود، اما 
در نهایت با تاش های صورت گرفته ایســتگاه 
سامت و دوچرخه سواری ساماندهی شد.لطفی 
با بیان اینکه دهاقان فاقد کمربند شهری است، 
گفت: احداث باند کنارگذر گلســتان شــهدا به 
منظور کاهش بار ترافیکی در حال اتمام است و 
طرح های پیاده روسازی، لکه گیری معابر، جدول 
 کشــی حاشــیه خیابان هــا و...نیز در دســت

 اجراست.

بامسئوالن

55تعاونی شهرضا غیر فعال هستند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت 
بسیج لنجان:

محرومیتزداییرکناصلی
اردوهایجهادیاست

مسئول بسیج ســازندگی ناحیه  لنجان
مقاومت بســیج لنجان از فعالیت بیش از 1۸ 
گروه جهادی در شهرســتان لنجان خبر داد.

مرادیان با بیان اینکه بسیج سازندگی در سال 
137۹ بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری برای 
شکوفایی استعدادهای ذخیره شده در جوانان 
تشکیل شد، اظهار داشت: فلسفه اصلی تشکیل 
بسیج سازندگی ایجاد روحیه و فرهنگ جهادی 
بوده و امروز در عرصه های مختلفی گام برداشته 
اســت.وی محرومیت زدایــی را رکــن اصلی 
اردو های جهادی دانســت و افزود: با توجه به 
تاکیدات مقام معظم رهبری مــا نیز امروز در 
بسیج ســازندگی ناحیه مقاومت بسیج لنجان 
تمام توان خود را برای محرومیت زدایی در این 
شهرستان به کار بسته ایم و با ورود به عرصه های 
مختلف، بســیجیان ما توانســته اند خدمات 
شایسته ای را در راستای محرومیت زدایی انجام 
دهند.مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت 
بسیج لنجان با اشاره به فعالیت بیش از 1۸ گروه 
جهادی در شهرســتان لنجــان، تصریح کرد: 
گروه های جهادی فعال در شهرستان لنجان در 
حوزه هــای عمرانــی، بهداشــتی، درمانــی، 

آموزشی، علمی، کشاورزی و... فعالیت دارند. 

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت 
نایین خبر داد:

آغازاجرایطرحنظارتیبه
مناسبتبازگشاییمدارس

سرپرست اداره صنعت، معدن و  نایین
تجارت نایین از اجرای طرح نظارتی به مناسبت 
بازگشــایی مدارس در این شهرستان خبر داد. 
احمد دهقانی عشرت آبادی اظهار کرد: این طرح 
در چند مرحلــه و با توجه به اقــام ضروری و 
مایحتاج عمومی در بازه هــای زمانی مختلف 
تدوین شده است.وی یکی از اولویت های مرحله 
فعلی را نظارت مســتمر بر عرضــه لباس فرم 
مدارس اعام داشت و افزود: طی سنوات اخیر 
نظارتی ویژه بر این موضوع داشته ایم و سعی بر 
این اســت که لباس فرمی بــا کیفیت و قیمت 

مناسب به مصرف کنندگان تحویل داده شود.

مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان:
۸هزارهکتاراراضی

کشاورزیبالاستفادهاست
کشــاورزی  مدیرجهــاد  گلپایگان
گلپایــگان گفــت: از 3۰ هزار هکتــار اراضی 
کشــاورزی، هشــت هزار هکتار آن به دلیل 
خشکسالی   و کمبود آب بااستفاده مانده است.

حیدرعلی گل محمدی اظهار کرد: در گلپایگان 
3۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد که 
هشــت هزار هکتار آن به دلیل خشکســالی 
بااستفاده مانده اســت.وی با بیان اینکه سد 
گلپایگان نخستین سدمدرن و خاکی کشور در 
سال ۲7 احداث شده اســت، افزود: منابع آبی 
هفت هزار هکتار اراضی کشاورزی شهرستان از 
محل سد گلپایگان و مابقی اراضی کشاورزی از 
منابع زیر زمینی آبیاری می شود.گل محمدی 
تصریح کرد: گلپایگان دارای اقلیم آب و هوایی 
مختلف اســت، شــرایط آب و هوای مساعد و 
علوفه سالم مرغوبیت گوشت دام و کباب این 

شهرستان را دوچندان کرده است.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
آران و بیدگل:

قطعدرختانتاغدرآرانو
بیدگل۵۰درصدکاهشیافت

آران و بیدگل رییس اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری آران و بیدگل از کاهش 5۰ درصدی 
قطع درختان تاغ در ۶ماه نخست امسال نسبت به 
مدت زمان مشابه سال قبل در این شهرستان خبر 
داد.رضا شفیعی اظهار داشت: سال قبل در شش 
ماهه نخست، ۲5 پرونده قطع درخت تشکیل شد 
که امسال این میزان به نصف کاهش پیدا کرده 
اســت.وی تصریح کرد: افزایش جریمه قطع هر 
اصله درخت از دو میلیون ریــال به 3۰ میلیون 
ریال، افزایش گشت های منابع طبیعی و متاشی 
شدن چند گروه ســابقه دار قاچاقچی از جمله 
علت های این کاهش چشمگیر بوده است.رییس 
اداره منابع طبیعی و آبخیــزداری آران و بیدگل 
تاکید کرد: از ابتدای امسال تاکنون 1۰ تن چوب 
تاغ کشف و ضبط شد و ۲۰ نفر از قاچاقچیان به 
همراه محموله های چوب در 15 عملیات جداگانه 
دســتگیر شــدند.وی همچنین از رسیدگی به 
پرونده 1۰ متخلــف قطع درختان تــاغ در این 
شهرستان خبر داد و اضافه کرد: برخی پرونده ها 
در جریان اســت، حکم برخی متخلفان در حال 
صدور بوده و برخی حکم های صادر شده نیز هنوز 

قطعی نشده اند.

رییــس اداره کار، تعاون و رفاه  شهرضا
اجتماعی شهرضا گفت: از مجموع 14۰ تعاونی این 
شهرستان ۸5 تعاونی فعال و بقیه نیمه فعال است.

وی بااشاره به ضرورت تشکیل تعاونی توسعه تعاون 
در منطقه خاطرنشــان کرد: این شرکت تعاونی با 
عضویت حداقل یک هزار نفر قابل تشــکیل بوده و 
اکنون در مرحله پذیره نویسی است.به گفته وی، این 
تعاونی با توجه به اساســنامه موظف به انجام کلیه 
امور شــهری اعم از اجتماعی، اقتصادی و عمرانی 
است.رییس اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی شهرضا 
افزود: با توجه به ظرفیت های اینگونه شرکت ها، 
واگذاری امور اجتماعی، اقتصادی و عمرانی بدون 
تشریفات قانونی از اولویت های در نظرگرفته شده 
برای این شــرکت تعاونی اســت.اباذری، حداقل 
سرمایه الزم برای تشکیل تعاونی توسعه و عمران در 
شهرضا را سه میلیارد ریال اعام و ابراز امیدواری 
کرد که با مشــارکت و همراهی مردم این سرمایه 
تامین شــود.وی با اشــاره به اعتبارات تسهیات 
توسعه روستایی با کارمزد ۶ درصد و بازپرداخت ۶۰ 

ماه، اختصاص بخش عمده ای از این تسهیات در 
بخش تعاون به منظــور حمایــت از تعاونی ها را 
خواستار شد. رییس اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی 
شهرضا با اشاره به اقدامات  این اداره کل در بخش 
تعاون شهرستان گفت: در این راستا امسال دو طرح 
تاسیس شــرکت تعاونی بوم گردی و زنبورداری با 
اشتغال 15 نفر و اعتباری افزون بر ۶میلیارد ریال به 

بانک های عامل معرفی شده اند.

رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرضا:

۵۵تعاونیشهرضاغیرفعالهستند
سرپرســت اداره فرهنگ و ارشــاد  کاشان
اسامی کاشــان گفت: کتاب و هنر به عنوان وسیله 
پیشرفت بشــری نقش مهم و انکار ناپذیری در روند 
توســعه و تکامل جامعه داشــته به طوری که اگر 
نویســنده و هنرمند وجود نداشــت، تکامل جوامع 
انســانی این گونه نبود. معافی تصریح کرد: شناخت 
اســتعدادهای متنوع جوانان و هدایت آن در مسیر 
شکوفایی، مسئولیتی است که بر عهده مربیان متعهد 
بوده تا با ارائه برنامه های نشاط آور هنری نسل جوان 
را با عایق و سلیقه های مختلف تربیت کنند و اداره 
فرهنگ و ارشاد اسامی از این گونه فعالیت ها برای 
تعالی جامعه بهره مند می شود. وی گفت: هنر متعالی 
در خدمت ترویج ارزش های اخاقی و رشد شهروندان 
است و تالیف و نگارش کتاب نیز بخشی از این رسالت 
اجتماعی است که امروز در آیین خوشنویسی با طعم 
کتاب، شــاهد بودیم و امیدواریم آثار آن در تشویق 
نسل جوان برای کسب آثار هنری بیشتر ظهور و بروز 
پیدا کند.معافی افزود: هرچند کاشــان یک سال به 
عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شــده، اما تاش 

می کنیم با جلب مشارکت همگانی فرهنگ مطالعه و 
کتابخوانــی را در جامعه نهادینه کنیــم تا آگاهانه 
زیستن را به عنوان میراث گرانبها به نسل کودک و 
نوجوان منتقل کنیم. احمد خوش حســاب، رییس 
انجمن خوشنویسان کاشان نیز در این مراسم گفت: 
هنر در هر رشــته ای نماد تجلی کامــل روح و جان 
آدمی است و خط نیز نوعی کام است که اثر بخشی 

آن در خوش نوشتن است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان تاکید کرد:

نقشمهمکتابوهنردرروندتوسعهوتکاملجامعه

رییس اداره جهاد کشــاورزی شهرســتان دهاقان گفت: کشــت محصوالت دیمی تنها راه مقابله با  دهاقان
خشکسالی است.امیر صفرپور  اظهار کرد: خشکسالی به زمین ها، مزارع و محصوالت کشاورزی شهرستان خسارت هایی 
وارد کرده که سبب کاهش میزان برداشت شده است.وی باتوجه به برگزاری کمیته های بحران و جلسات کارشناسی 
در شهرستان، گفت: کشت های جایگزین تنها راهکار مقابله با خشکسالی است که کار مطالعاتی آن به اتمام رسیده و 
به زودی انجام می شود.رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان با اشاره به کاهش برداشت سیب درختی و گردو، 

تصریح کرد: محصوالتی مانند بادام و انگور به صورت دیم جایگزین کشت محصوالت کشاورزی دهاقان می شود.

کشتمحصوالت
دیمیتنهاراهمقابله

باخشکسالی

گاه
ید
د

 فرهنگ تعاون

کاشان، از جمله مناطقی اســت که دارای فرهنگ 
غنی و آداب و رســوم باشــکوه در برگزاری مراسم 
عزاداری های ماه محرم و صفر اســت. ســنت ها و 
آیین های عزاداری در شــهرها و مناطــق ایران ، 
جزو میــراث ارجمند تاریخ و تمدن این ســرزمین 
به شــمار می رود. بخشی از این ســنت ها را خطه 
کاشان در دل خود جای داده است. » چاووش خوانی 
در کاشان« مراســمی آیینی اســت که در آن فرا 
رسیدن محرم اعام می شــود.چاووش خوانی در 
این شهر قدمت 5۰۰ ســاله دارد. کاشان با توجه به 
داشتن عنوان یکی از کهن ترین پایگاه های پذیرش 
تشیع در ایران، ســابقه پررنگی در برگزاری مراسم 
های مذهبی داشــته و مردم کاشــان چه در عزا و 
ســوگواری و چه در شادی و ســرور ائمه دین خود 
را شریک دانســته و به برپایی مجالس می پردازند. 
محرم نیز از این قائده مســتثنی نبوده و توجه ویژه 
تری به این ایام دارند به شکلی که از دیر باز هرساله  
با برگزاری مجالس مفصل و متعــدد عزاداری ایام 
محرم را با شکوهی هرچه تمام تر سپری می کنند. 
هر چند آیین های سنتی را می توان در اکثر مناطق 
ایران یافت؛ اما حفظ مراســمات ســنتی در کمتر 
مراسمی مانند کاشان همچنان پر رنگ باقی مانده 
 است.عاوه بر چاووش خوانی که در آخرین روز ماه

ذی الحجه برگزار می شود و با ورود دسته » چاووش 
عزا « به بازار شهر کاشان مردم و کسبه از فرا رسیدن 
ماه محرم مطلع می شوند برخی از آیین های عزاداری 
مانند »تــوغ« نیز دارای ســابقه تاریخی زیادی در 
این شهرستان اســت. حتی برخی از مراسمات در 
این شهر هم ســابقه ای طوالنی دارد. به طوری که 
ســابقه برپایی عزاداری در چند هیئــت به بیش از 
دو قرن می رســد. مجلس روضه خوانی بیت آیت ا...

مدنی که بیش از دو قرن نسل به  نسل بر پا می شود.
یک قرن از ســابقه برپایی مجلس روضه خوانی در 
بیت آیت ا...یثربی در مسجد حبیب ابن موسی )ع( 
می گذرد و مجلس روضه خوانی در مســجد »درب 
یان« از طرف مرحوم حاج ارباب حسن تفضلی دو 
قرن پیش از پدر وی به یــادگار مانده که هنوز همه 
ساله برگزارمی شود. مراسم »توغ« برداری در کاشان 
نیز از جمله آداب مورد توجه اهالی این شهرســتان 
است. زمان برداشتن توغ در کاشان معموال در شب 
و روز عاشورا و شــانزدهم محرم است، مرسوم است 
که دســته های عزاداری به دنبال آن به بازار رفته و 

پای آن عزاداری می کنند. نخل بــرداری که نماد و 
نشانه تشییع جنازه حضرت سید الشهدا )ع( در روز 
عاشوراست، در بیشتر شــهرهای ایران، همچنین 
کاشان انجام می شود که البته نحوه پوشاندن نخل 
در این شهرستان ســاده و بدون تشریفات است. در 
کاشان پنج نخل شــامل نخل سرپره، نخل در فین، 
نخل در باغ، نخل کلهر و نخل باباشــرف وجود دارد 
که در مراسمی پرشکوه و پرشور و همراه با اعتقادی 
عمیق برداشته می شود.  قربانی کردن متعدد گوسفند 
توسط صاحبان نذر در طول مسیر، حرکت در جلوی 
نخل، اسپند دود کردن توســط صاحبان منازل در 

مسیر راه نخل، دویدن پابرهنه زن و مرد و پیر و جوان 
به دنبال نذر و فریادهای پرسوز یا حسین و عبور به 
ســختی جمعیت کثیر از کوچه ها و گذرهای تنگ 
قدیمی شهر جلوه هایی از عشــق و ارادت مردم این 
خطه به اهل بیت  )ع( به ویژه امام حسین  )ع( را خلق 
می  کند که مرواریدهای اشک در صدف چشمان هر 
بیننده تحســین کننده آن است. از دیگر سنت های 
کاشان پختن و توزیع نانی در روز تاسوعا به نام نان 
عباسعلی است که در قدیم در خانه ها پخت مي شده 
و امروزه توسط نانوایی هایی خاص پخت می شود و 

مشتری فراوان دارد.

عرض ارادت از چاووش خوانی تا نخل گردانی

بر اساس اخبار دریافتی و با تاش سربازان گمنام  درچه
امام زمان)عج( ســپاه ناحیه درچه، انبار میلیــاردی نگهداری 

غیرمجاز دارو در این شهرستان کشف و ضبط شد.  
محمد براتی درباره کشف انبار غیرمجاز دارو اظهار کرد: در راستای 

ماموریت و فرهنگ خدمت رســانی بســیج به مردم و بر اساس 
گزارش های دریافتی، موضوع تجمیع غیرمجاز دارو در انباری در 
شهر درچه، در دستور کار سربازان گمنام امام زمان )عج( ناحیه 

مقاومت بسیج درچه قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ســربازان گمنام در ناحیه مقاومت بسیج درچه 
پس از اخذ حکم قضائی با حضور کارشناس اداره بهداشت و عوامل 
ناجا، از محل مورد نظر بازرسی و مقدار زیادی دارو که به صورت 

غیرمجاز نگهداری می شد، کشف و ضبط کردند.

همزمان با ارجاع پرنده به مراجع قضائی؛
انبارمیلیاردیغیرمجازدارودردرچهکشفوضبطشد

   مرثیه خوانی باشکوه کاشانی ها در عزاداری های ماه محرم  

در ایام محرم و صفر؛
تیمهایسیاراحتیاطازحریقدرمعابرکاشانمستقرمیشود

سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشــان گفت: تیم های سیار و موقت احتیاط از حریق و  کاشان
حوادث در معابر و مکان های پر ترافیک و حساس شــهر کاشان در ایام عزاداری امام حسین )ع( مستقر 
است.روح ا... فدایی با اشاره به فراهم سازی مقدمات برگزاری عزاداری با حفظ امنیت شهروندان و تدابیر 
الزم اتخاذ شده در این راستا برای عزاداران محرم در کاشان اظهار داشت: تیم های سیار و موقت احتیاط 
از حریق و حوادث در معابر و مکان های پر ترافیک و حســاس شهر کاشان در ایام عزاداری محرم و صفر 
مستقر هستند.وی افزود: در این ایام تمامی نیروهای عملیاتی سازمان در آماده باش کامل هستند و به 
بازدید از مراسم های عزاداری می پردازند.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان 
بیان داشت: در این بازدیدها موارد احتمالی غیر ایمن شناســایی و به مسئوالن هیئت های عزاداری به 

منظور رفع خطرات احتمالی تذکر داده می شود.

نماینده مردم شهرضا:
کانالیبهدورازسیاستزدگیبرایمعرفیشهرضاایجادشود

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس گفت: باید کانالی در فضای مجازی به دور از سیاست  شهرضا
زدگی برای معرفی شــهرضا به کشور ایجاد شود. ســمیه محمودی اظهار کرد: شهرســتان های کشور بر اساس 
ظرفیت های موجود ستاره دار می شوند که باید برای معرفی و تقویت ظرفیت های شهرضا تاش کرده و این شهر را 
شهری پر ستاره کنیم.وی تصریح کرد: ایجاد نمایشگاه دائمی برای معرفی هنر شــهرضایی ها الزم است که باید 
مسئوالن در این راستا تاش کنند.محمودی با اشاره به معضل بیکاری و ضرورت افزایش اشتغال در کشور، گفت: باید 
در زمینه بوم گردی، صنایع دستی و گردشگری برای افزایش اشتغال در شهرضا سرمایه گذاری شود.محمودی اظهار 
کرد: شهرضا به عنوان شهر ملی سفال معرفی شده، اما اقدامات الزم برای رسیدن به استانداردهای مطلوب ملی شدن 
شهر صورت نگرفته است.وی از حضور گروه توان بخشی صدف در نمایشگاه عروسکی خبر داد و افزود: جشنواره شهر 

گردشگر نیز در تهران برگزار می شود که غرفه ای از شهرضا و دهاقان در این جشنواره دیده نشد.

سمانه زاغی نژاد

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2511 | September  11,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



ویژه

ساعت: 16 الی 19

کریمه اهل بیت )س(

سخنران: سید عبداله میرعالیی- شیخ سجاد رمضانی

مداح: کربالیی سعید گلبان

تاریخ شروع مراسم: 97/6/20 تا 97/6/29 

شروع مراسم از 20:30

آدرس: خیابان پروین اعتصامی ، جنب پمپ بنزین،  خیمه گاه 

هیئت ائمه بقیع

سخنران:  شیخ مرتضی نصر

مداح: هادی یزدانی

تاریخ شروع مراسم: 97/6/19  به مدت 10 شب 

ساعت: 21

آدرس: خیابان ابن سینا ، بازارچه دردشت ، مسجد امام حسن)ع(

هیئت مکتب الحسین

سخنران:  -

مداح:  حمید علیمی

تاریخ شروع مراسم: 97/6/20   الی 97/6/29 

ساعت: 20 الی 1 بامداد

آدرس: خیابان چهارباغ باال، خیابان میر، روبروی مســجد 
کازرونی ، خیمه حضرت زهرا)س(

هیئت یا حسین 

سخنران: استاد رجبی دوانی- حجت االسالم موسویان

مداح: کربالیی مهدی خیامیان

تاریخ شروع مراسم: 97/6/20 تا 97/6/29 

آدرس: خیابان کاوه ، ابتدای خ باهنر، حسینیه حضرت سجاد)ع(

هیات حسن بن علی )ع(

سخنران: حجت االسالم و المسلمین یوسفی

مداح: کربالیی امیر برومند 

تاریخ شروع مراسم: 97/6/19 تا 97/6/30 

آدرس: میدان بزرگمهر، خیابان مشــتاق دوم بعد از پل غدیر، 
خیابان مهر، خیمه حضرت ابوالفضل)ع(           

  ساعت: 16/45 الی 20/30

عاشوراییان

سخنران: حجت االسالم رنجبر

مداح: حاج محمد یزدخواستی- محمد طالبی

تاریخ شروع مراسم: 97/6/19 به مدت 11 شب 

آدرس: خیابان سجاد ، روبروی گلستان شهدا،  پرچم عاشوراییان

محفل رزمندگان اسالم

سخنرانان: ماندگاری- ســید ابراهیم رئیسی - مهدوی- 
آقامیری- رنجبر- رفیعی

مداح: میرباقری- ربیعی- معنوی- سلیمی- انصاری

ساعت: 20/30آدرس: میدان امام)ره(،  مسجد امام)ره(

تاریخ شروع مراسم: 97/6/19 تا 97/6/30 

فدائیان حسین)ع(

سخنران: آیت ا... مهدوی )5شب اول(  
دکتر کاظمی ) 5 شب دوم(

مداح: سید رضا نریمانی

تاریخ شروع مراسم: 97/6/20 تا 97/6/29 

ساعت: 20 تا 00:00

آدرس: خ کمال اسماعیل، خ پاسداران، حسینیه شهدای بسیج

صراط الحسین 

سخنران: شیخ مهدی اسدی- سید حسن روناسی

مداح: کربالیی قاسم سرمدی

تاریخ شروع مراسم: 97/6/19 تا 97/6/29 

ساعت: 21 الی00:00

آدرس:خیابان  نشاط،  بیت المهدی

محـرم 97هیئت کجـا برویم؟

هیئت حضرت زهرا)س(

سخنران: حجت االسالم و المسلمین مصباح

مداح: کربالیی سید جعفر طباطبایی

تاریخ شروع مراسم: 97/6/19 تا 97/6/29 

آدرس: میدان فیض، ابتدای خ میر ، خیمه حضرت زهرا)س(

ساعت: 16/30 الی 19/45 

خیمه ماه محرم دوباره بر دل ها زده شد. دو د و دم شهر ما را از نفس انداخته بود که »محرم« از راه رسید تا یک ماه در هوای هیئت نفس تازه کنیم.  لطفش مدام که به ما بی لیاقت ها، لیاقت داد سر سفره نوکری اش جمع شویم. 
لباس نوکری را به تن کنیم . لباسی که آرزو می کنیم آخر کفن مان شود. در این  دریا، هرچه بارانی شوی ،کم است. اصال ما  برای روضه »حسین« زندگی می کنیم. »حسین«)ع( دلیل زندگی و بودن و نفس زدنمان است. شناسنامه زینب ذاکر

قلب ما صادره از کربالست. و حاال دوباره تمام شـهر مـرثیه خوان ماتمش می شود. دوباره روضه های غـم به لطف خودش برپا می شود. باز ماییم و نوحه های »محتشم« ، ما و پرچم و بیرق و علم، ما و چای روضه تو، ما و شب هایی که بی خیال غم دنیا، غرق در غم تو می شویم. 
غم عباست، غم علی اکبرت، غم علی اصغرت، غم خواهرت، دخترت ... همه ایل و تبارم به فدایت ارباب که غم هایت یکی دوتا نبود. سرور جوانان اهل بهشت،  جانم به فدایت ! ممنون آقا که اجازه دادید که دوباره برایتان اشک بریزیم . خودتان لیاقت بدهید که اشک و شورمان با 

شعور همراه باشد. 
اصفهان، شهر شهیدان خدا، شهر  شیربچه هایی که به »حسین«)ع(  اقتدا کردند  و رفتند تا بمانند، در این ایام سیاهپوش عزای سیدالشهدا )ع( می شود. این شهر به فضل الهی  هنوز  و در اوج این همه مشکالت و غم هایی که بر دل مردم سنگینی می کند، پر از عشق »حسین«)ع( 
است و در هوای دلدادگی به او نفس می کشد مثل تمام ایران. در ادامه به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری اباعبدا...الحسین، مروری گذرا بر برنامه هیئت هایی داریم که در این ایام میزبان سوگواران حسینی در اصفهان خواهند بود. ناگفته پیداست که تعداد هیئت ها بسیار 

بیشتر از آن است که در یک صفحه و یا حتی یک شماره از روزنامه بتوان به آن پرداخت و تنها چند نمونه را برای معرفی انتخاب کرده ایم. 

ساعت: 16 الی 19

ساعت: 20

هیئت انصار الحسین

سخنرانان: حجج االسالم دکتر محسنی، دکتر آقاتهرانی 
و استاد نیلی پور

مداح: حاج محمدیزدخواستی

تاریخ شروع مراسم: 97/6/20 تا 97/6/29 

ساعت: 20 تا 12 بامداد 

 آدرس:خیابــان کاشــانی،روبروی خیابــان جامی، خیمه
 انصار الحسین)ع(
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مدیر کل سازمان حج و زیارت:
هزینه ویزای اربعین براساس 

دینار عراق حساب می شود
مدیرکل عتبات ســازمان حج و زیارت با اشاره به 
برنامه ریزی به منظور حضور پرشور عاشقان حسینی 
در »پیاده روی اربعین حســینی«، اظهار داشــت: 
ستاد مرکزی اربعین در سال جاری تالش بسیاری 
برای لغو روادید زائران اربعین با مســئوالن عراقی 
داشت، اما طرف عراقی این امر را نپذیرفت و بر اساس 
تفاهم نامه ای که منعقد شده، لغو روادید اربعین برای 

امسال منتفی است.
»مرتضی آقایی« با اشــاره به هزینه ویزای زائران 
اربعین حســینی، افزود: با توجه بــه حذف دالر از 
مبادالت ایران و عراق، هزینه ویــزای عراق در ایام 
اربعین، بر اســاس دینار عراق محاسبه می شود که 
رییس ستاد اربعین از مســئوالن عراقی خواسته تا 
هزینه قطعی را بر اســاس دینار محاسبه کرده و به 

ایران اعالم کنند. 
وی با بیان اینکه افرادی که قصد رفتن به پیاده روی 
اربعین را دارند در مرحله نخست باید گذرنامه داشته 
باشند، افزود: گذرنامه  زائران باید حداقل ۶ ماه اعتبار 
داشته باشــد و افرادی هم که گذرنامه ندارند باید 
هر چه سریع تر برای اخذ گذرنامه اقدام کنند تا در 

روزهای پایانی دچار مشکل نشوند.

رییس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان:
هزینه سفر دانشگاهیان به عتبات 

گران نمی شود
رییس ســتاد عمــره و عتبــات دانشــگاهیان، از 
عدم افزایش هزینه ســفر دانشگاهیان به عتبات در 

ایام محرم خبر داد.
حجت االسالم والمســلمین »محمدرضا فقیهی«  
درخصوص هزینه سفرهای دانشجویان در ایام محرم 
گفت: هزینه اعزام دانشجویان به عتبات در این ایام 
به صورت عادی به قیمت ســه میلیون و 200 هزار 
تومان با همان کارمزد 4درصد برای دانشجویانی که 
به صورت هوایی اعزام می شوند و دو میلیون تومان 
برای دانشجویانی که زمینی اعزام می شوند، در نظر 
گرفته شده است و هیچ گونه افزایش قیمتی در ایام 
محرم نخواهیم داشت. وی ادامه داد: قیمت اعزام ها 
به عتبات فقط در ایام عیــد نوروز و عرفه حدود 15 
درصد افزایش می یابد؛ اما پــس از گذران این ایام، 
هزینه ها به روال عادی بازمی گردد. رییس ســتاد 
عمره و عتبات دانشــگاهیان تصریح کرد: افزایش 
اعزام ها در ماه محرم متناسب با ظرفیت ستاد عمره 
و عتبات دانشگاهیان صورت می گیرد و نمی توانیم 
بیش از ظرفیت های موجود، نسبت به تقاضای اعزام 

در این ایام اقدام کنیم.

مشاور عالی سازمان سنجش:
زمان اعالم نتایج نهایی کنکور 97 

مشخص شد
 مشاور عالی سازمان ســنجش، زمان اعالم نتایج 

نهایی آزمون سراسری سال ۹۷ را اعالم کرد.
»حســین توکلی« گفــت:  نتایج نهایــی آزمون 
سراسری سال ۹۷ در رشته های تحصیلی با آزمون 
و رشته هایی که پذیرش آنها صرفا براساس سوابق 
تحصیلــی بود، تا پایان هفته از  ســایت ســازمان 
سنجش منتشــر می شــود.وی افزود: داوطلبانی 
که جــزو پذیرفته شــدگان نهایی هســتند، باید 
با مطالعه اطالعیه ای که همراه فهرســت اســامی 
پذیرفته شدگان در سایت ســازمان سنجش قرار 
می گیرد، برای ثبت نام به دانشگاه های محل قبولی 

مراجعه کنند.

  زمان برگزاری 
آزمون زبان انگلیسی »تولیمو«

صد و سی امین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته 
»Tolimo:E-A201۸«، روز پنجشنبه  در تهران 
برگزار خواهد شــد. برگ راهنما و کارت شرکت در 
آزمون از امروز20شهریور روی پایگاه اطالع رسانی 
 ســازمان ســنجش آموزش کشــور بــه آدرس: 
www.sanjesh.org قرار گرفته است. داوطلبان 
می توانند با وارد کردن اطالعات خود شامل شماره 
پرونده، نام و نام  خانوادگی، سال تولد و شماره کارت 
ملی نســبت به پرینت آن اقدام کنند. هر داوطلب 
برای شرکت در جلسه آزمون باید، عالوه بر پرینت 
کارت شرکت در جلسه، اصل کارت ملی یا گذرنامه 
خود را ارائه کند. چنانچه داوطلبان متقاضی شرکت 
در آزمون هر گونه اشــکالی در کارت ورودی خود 
مشــاهده کردند، می توانند در روز چهارشــنبه  از 
ساعت ۸ تا 12 و بعدازظهر از ساعت 14 تا 1۸ با در 
دست داشتن کارت شناسایی و دو عکس به نماینده 
این سازمان مستقر در باجه رفع نقص مراجعه کرده 

و نسبت به اصالح کارت خود اقدام کنند.

عکس  روز 

»پستونک طال« در دهان نوزادان الکچری!

پیشنهاد سردبیر:

تصادف عجیب سمند و شتر!
تصویری از تصادف شــدید خوروی ســواری 
ســمند و شــتر در جاده »رســتاق« واقع در 

بندرلنگه استان »هرمزگان« 

فرمانده انتظامی استان اصفهان اعالم کرد:
 شناسایی 5 باند قاچاق 

مواد مخدر 
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان  با اشــاره به 
اجرای عملیات موفق »مرصاد 11« از کشف دو  
تن و ۳00 کیلوگرم انواع موادمخدر و انهدام پنج 

باند قاچاق مواد افیونی خبرداد.
سردار »مهدی معصوم بیگی« گفت: در راستای 
مبارزه بی امان با ســوداگران مــرگ، عملیات 
مرصاد 11 در قرارگاه عملیاتی »اقدام و عمل« 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان، طراحی و به 
اجرا گذاشته شد که در نتیجه آن پنج باند قاچاق 
موادمخدر شناسایی و منهدم شدند. وی گفت: 
در اجرای این عملیات، دو هزار کیلوگرم تریاک 
و ۳00 کیلوگرم حشیش کشف و پنج دستگاه 
خودروی سنگین و پنج دستگاه خودروی سبک 
که به عنوان راه پاک کن و به اصطالح اسکورت 
خودرو هــای حامل مواد عمــل می کردند، نیز 
توقیف شــدند. این مقام ارشد انتظامی استان، 
مجموع اعضای باند های منهدم شده را 2۳ نفر 
اعالم کرد و گفت: باند های مذکــور این مقدار 
مواد را از مرز های شرقی کشــور بارگیری و به 
سمت استان های شمالی و مرکزی کشور حمل 
می کردند که با تالش ماموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر استان، در منطقه کویری شرق استان 

شناسایی و با آنان برخورد صورت گرفت.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:
کشف بیش از 5میلیارد ریال 

پوشک احتکار شده در اصفهان
رییس پلیس آگاهی استان گفت: در پی کمبود 
شدید پوشک و مواد بهداشتی در بازار که باعث 
به وجود آمدن مشکالتی برای مردم استان شده 
اســت و با توجه به اینکه احتمــال احتکار این 
کاالی مورد نیاز توسط سودجویان وجود داشت، 
پیگیری های الزم در این خصوص در دســتور 
کار کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان اصفهان 

قرار گرفت.
سرهنگ »ســعید ســلیمیان« گفت: در این 
خصــوص تحقیقات علمی گســترده ای انجام 
گرفت و ماموران با اطالعاتی که به دست آوردند 
توانستند منزلی را در مرکز شــهر اصفهان که 
تعداد زیادی پوشک بهداشتی در آن انبار شده 
بود، شناســایی کنند. این مقام انتظامی عنوان 
کرد: پس از شناســایی این منزل، ماموران طی 
هماهنگی با مقام قضائی همراه با ماموران اداره 
بازرسی اصناف اســتان، به محل اعزام شدند و 
طی بازرســی به عمل آمده حدود هزار کارتن 
پوشک بهداشــتی که در زیرزمین و اتاق های 
منزل احتکار شده بود، کشف شد. رییس پلیس 
آگاهی اســتان، ارزش این محموله را براساس 
اعالم نظر کارشناســان مربوطــه، بیش از پنج 
میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این خصوص 
پرونده تشکیل و فردی که مرتکب تخلف شده 
بود نیز جهت پیگیری های بعــدی، به مراجع 

قضائی ارجاع داده شد.

کشف 74 هزار نخ سیگار قاچاق 
در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از کشف 
تعداد ۷4 هزار و ۸00 نخ سیگار خارجی قاچاق 

در بازرسی یک منزل مسکونی خبر داد.
سرهنگ »حسن یاردوستی« با اشاره به کشف 
۷4 هزار نخ سیگار قاچاق گفت: ماموران انتظامی 
بخش بن رود شهرستان اصفهان از دپوی تعداد 
زیادی ســیگار خارجی در منزلی مطلع و وارد 

عمل شدند.
وی افــزود: ماموران پــس از هماهنگی با مقام 
قضائی، از محل بازرســی کردند که تعداد ۷4 
هزار و ۸00 نخ سیگار خارجی را کشف کردند. 
ســرهنگ یاردوســتی ادامه داد: در این رابطه 
یک نفر دســتگیر و پس از تشکیل پرونده برای 
 اقدامات قانونی به مراجــع قضائی تحویل داده 

شد.

اخبار

با مسئوالن

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: هوای 14 
شهرستان اصفهان رو به معتدل شدن پیش می رود.

»حجت ا... علی عســگریان« اظهار داشت: بررسی نقشــه های هواشناسی 
بیانگر جو نســبتا پایدار طی چند روز آینده اســت. وی بیان داشت: بر این 
اســاس در اکثر مناطق، آســمان صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد نسبتا 
شدید پیش بینی  می شــود. علی عســگریان تصریح کرد: دمای هوا در 24 

ساعت آینده تغییر محسوسی نخواهد داشــت. وی با بیان اینکه فردا هوای 
صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد نســبتا شــدید پیش بینی شده است، 
گفت: هــوای نیمه ابری بــرای »نجف آبــاد« و هوای قســمتی ابری برای 
»میمه« ثبت شده است.کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی 
 اســتان اصفهان تصریح کرد: هوای گرم برای ۶ شهرستان پیش بینی شده

 است.

سی
شنا

هوا
  

جلســه شــورای آموزش و پــرورش اصفهــان با 
حضور فرماندار اصفهان، رییس شــورای شــهر و 
نماینده روســای نواحی آموزش و پــرورش برگزار 
شــد. فرماندار اصفهان در این جلســه با اشــاره به 
مشــکالت آموزش و پرورش اســتان اظهار داشت: 
مســئوالن آموزش و پرورش، متحمل سختی هایی 
برای ثبت نام دانش آموزان شدند که جای تشکر دارد 

و در رسیدگی و رفع  مشکالت اقدام خواهیم کرد.
»احمد رضوانی« افزود: به شهرداری و شورای شهر 
پیشــنهاد می کنم، برای مناطق شش گانه و مناطق 
پنج گانه شهرستان اصفهان، مبالغی هر چند اندک 
برای کاستن بار مشــکالت در نظر بگیرند.فرماندار 
اصفهان بیان کرد: از ســوی پلیــس راهور و نیروی 
انتظامی، برنامه ریزی هایی برای بازگشایی مدارس 
انجام شــده و الزم اســت مدیران مناطق با پلیس 

هماهنگی هایی انجام دهند.
وی با بیان اینکه می توان حجم بار ترافیکی سرویس 
مدارس را به طریقی کاهش داد، گفت: مدارسی که 
این ظرفیت را دارند که اجازه دهند سرویس مدرسه، 
دانش آموزان را در حیاط مدرسه سوار و پیاده کنند، 

بهتر است اجازه ورود سرویس به مدرسه را بدهند.
حمل و نقل و ســاماندهی دانش آموزان 
 امســال بــا دقــت بیشــتری انجــام

 می شود
نماینده روسای نواحی آموزش و پرورش اصفهان نیز 
در این جلسه با بیان اینکه امسال وضعیت ساماندهی 
حمل و نقل دانش آموزان بهتر از ســال قبل است، 
گفت: امســال مدارس، اسامی شــرکت ها را زودتر 
اعالم کردند و در حال حاضر برای تمام مدارس شهر 
اصفهان، ثبت نام برای سرویس انجام شده و مشکلی 

وجود ندارد.
»اســماعیلی« افزود: تنها مشــکلی که برای ورود 
دانش آموزان به مدارس وجــود دارد، به ترافیک و 
ساعت پیک بازشدن مدارس برمی گردد که با حجم 
انبوهی از ماشــین و در نتیجه تاخیر دانش آموزان 
مواجه می شویم. وی ادامه داد: برای رفع این مشکل، 

پیشــنهاد می شــود که 
ساعت شــروع مدارس در 
یک بازه نیم ساعته باشد 
و همــه مــدارس در یک 
ســاعت آغاز به کار نکنند 
تا با هجــوم دانش آموزان 
و عجله راننــدگان مواجه 

نشویم.
مشکل  مهم ترین 

دانش آموزان شرق، ایاب و ذهاب است
در ادامه این جلســه، رییس اداره آموزش و پرورش 
منطقه »بن رود«، مشکالت زیادی برای دانش آموزان 
این منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: ایاب و ذهاب 

دانش آموزان، اصلی ترین مشکل آنهاست.
»حیدری« با بیــان اینکه مردم شــرق اصفهان با 
مشکالت بســیار زیاد معیشتی دســت و پنجه نرم 
می کنند، ادامه داد: خانواده ها در پرداخت شــهریه 
سرویس فرزندانشــان با مشــکل روبه رو هستند و 
بعضی خانواده ها که دارای دو یا ســه دانش آموزند، 
بالطبع مشکالت بیشتری دارند. رییس اداره آموزش 

و پــرورش منطقه بن رود 
خاطرنشان کرد: به سبب 
مشکالت فراوان معیشتی 
مــردم شــرق اصفهان، 
متاســفانه تعداد زیادی 
ترک تحصیــل کردند که 
خوشــایند نیســت. وی 
افزود: در حال حاضر، 10 
میلیون تومان به رانندگان 
ســرویس از ســال قبل بدهکاریم که متاســفانه 
خانواده ها توان پرداخت بدهیشان را ندارند.حیدری 
از توزیع تسهیالت بدون نیازسنجی مدارس گالیه 
کرد و گفت: به عنوان مثال به یک مدرسه که ۷ نفر 
جمعیت دارد، یک دســتگاه زیراکس داده شده در 
صورتی که مدرســه ای با جمعیت زیاد؛ از داشــتن 

دستگاه زیراکس محروم است.
امکان دو شــیفته کردن مدارس بن رود 

وجود ندارد
وی مدارس تخریبی و کانکســی را یکــی دیگر از 
معضالت منطقه شــرق اصفهان ذکر کــرد و اظهار 

داشــت: بیشــتر مدارس تخریبی هســتند و اداره 
نوسازی، اجازه استفاده از مدرسه را به ما نمی دهد 
مگر اینکه در صورت بروز اتفاق و پیشامد، خودمان 
پاسخگو باشیم. رییس اداره آموزش و پرورش منطقه 
بن رود تصریح کرد: امکان دو شیفته کردن مدارس 
وجود ندارد و از طرفــی 120 دانش آموز بالتکلیف 
خواهند بود، امیدواریم برای نوسازی مدارس، هر چه 

زودتر اقدامی شود.
موضوع ســرویس دانش آموزان پیگیری 

 می شود
در ادامه جلسه، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
خاطرنشان کرد: اگر کشــوری می خواهد پیشرفت 

کند باید به آموزش و پرورش بها بدهد.
»فتح ا... معیــن« افزود: هــرگاه وضعیت اقتصادی 
جامعه خوب باشد، بالطبع وضع شهرداری هم خوب 
خواهد بود و می تواند کارهای بیشتری انجام دهد.

وی تصریح کرد: یکی از وظایف شــهرداری، حمل 
و نقل شهری اســت؛ وضعیت اتوبوس رانی شهری 
باید طوری باشد که منجر به نگرانی دانش آموزان و 
خانواده هایشان نشود و اسباب راحتی و امنیت آنها 
را فراهم کند. رییس شــورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: در این راستا تمام سعی خود را خواهیم کرد تا 
کیفیت خدمات در این شرایط اقتصادی پایین نیاید.

فاصله حرکت قطارها را کاهش می دهیم
وی با بیان اینکــه خط یک مترو راه اندازی شــده، 
اظهار داشــت: فاصله حرکت قطارهــا، 10 دقیقه 
است؛ سعی داریم با افزایش قطارها این فاصله را به ۷ 
دقیقه کاهش دهیم. معین بیان کرد: مسئله سرویس 
دانش آموزان توسط رییس کمیسیون حمل و نقل 
شــهری به صورت جدی پیگیری می شود. رییس 
شورای شهر اصفهان در پاسخ به پیشنهاد فرماندار 
پیرامون اختصــاص مبلغی به روســای آموزش و 
پرورش برای رفع مشکالت مالی مدرسه، گفت: این 
موضوع بررسی خواهد شد و سعی می کنیم مبلغی 
هر چند ناچیز برای رفع مشــکالت مدارس در نظر 

گرفته شود.

دانش آموزان را در حیاط مدرسه سوار و پیاده کنند
پیشنهاد فرماندار اصفهان درباره سرویس مدارس:

 امکان دو شیفته کردن
  مدارس وجود ندارد و 

 از طرفی 120 دانش آموز
بالتکلیف خواهند بود

هوای ۱4 شهرستان 
اصفهان معتدل می شود

کارشناس مسئول پیش بینی 
اداره کل هواشناسی اصفهان:

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان:
کمیته امداد، نیازمند حمایت خیرین است

1۹مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت : این نهاد با توجه به وظیفه ذاتی خود در امداد 
به نیازمندان، نیازمند هم افزایی ، هماهنگی، همبستگی منابع و امکانات فعاالن عرصه خیر و احسان است.

»محمدرضا متین پور« توجه نیکــوکاران و افراد خیر در بخــش هم افزایی امکانــات و منابع را ضرورت 
انکارناپذیر در عرصه حمایت از نیازمندان برشــمرد. وی افزود : تخصصی شــدن و تمرکز مراکز خیریه بر 
مشــکالت عمده نیازمندان مانند درمان، مسکن و اشتغال می تواند از گســترش فقر جلوگیری کند و به 
توانمندی و خودکفایی اقتصادی خانوارهای نیازمند در اســتان منجر می شــود.  متین پور تصریح کرد: 
 در ســال  های اخیر، شــیوه های جدید و الکترونیکی برای جذب کمک های مردم توسط این نهاد ایجاد

 شده  است. 

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان:
آغاز اجرای طرح نظارت برهیئت ها و ایستگاه های صلواتی

طرح تشدید نظارت بر هیئت ها و ایستگاه های صلواتی اصفهان آغاز شد. 
مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــت اســتان گفت:  بیش از ۹0گروه دو تا ســه نفره از کارشناسان 
 بهداشــت محیط در ایام محرم و صفر تکایا، هیئت ها و ایســتگاه های صلواتی اســتان را بازدید می کنند .
»حسین صفاری« به مسئوالن برپایی مراسم عزادارای اباعبدا... الحسین)ع( توصیه کرد: برای طبخ  غذاهای 
نذری حتما از ظروف یک بار مصرف گیاهی و از مواد اولیه با نشان بهداشتی استفاده شود. وی با اشاره به اینکه 
افرادی که در طبخ غذا مشارکت دارند، باید کارت تندرستی را دریافت کنند، از مردم خواست که درصورت 
 هر گونه شــکایت از تکایا و ایســتگاه های صلواتی محرم، موضوع را به ســامانه 1۹0)اداره بهداشت( اطالع 

دهند.

درشــرایطی که بازار »پوشــک« و »محصوالت بهداشتی« ملتهب 
شده، عده ای هم هســتند که الکچری شدن کودکانشــان را از بدو 

تولد آغاز کرده اند.
سکانس اول: مشغول حســاب کردن خریدهایم هستم که خانمی 
با کودک چندماهه خود وارد مغازه می شــود و از فروشنده دو بسته 
پوشک می خواهد. قیمت دو بسته را که می شنود کمی مکث می کند 
و با گشتی در کیف پولش و زمزمه هایی زیر لب به فروشنده می گوید: 
»آقا فعال همین یک بســته رو می برم«؛ بعــد درحالی که دخترک 
خوش خنده اش را در آغوشــش جابه جا می کند، من را مخاطب قرار 
می دهد و می گوید: »خدا ازشون نگذره با این وضعیتی که برای مردم 

درست کردن« بعد هم با ناراحتی مغازه را ترک می کند.
سکانس دوم: صفحه اینستاگرام را باز می کنم و با درخواستی برای 
آشنایی با یک پیج کودک مواجه می شوم. صفحه تبلیغاتی را که باز 
می کنم با انواع و اقسام عکس ها و تبلیغاتی مواجه می شوم که مسیر 

الکچری شدن کودکان را از بدو تولد نشان می دهد.
پستونک با طالی 18 و 24 عیار!  

شــروع به خواندن توضیحات می کنم: »سفارش تاج سلطنتی و تور 
باالی تخت، فروش الکچری ترین سیسمونی نوزاد در ایران، شیشه 
شیر سوارسکی و ست های ورساچه، پستونک با طالی 1۸ و 24 عیار، 

انواع قاب و بند پستونک با روکش طال، کفش های آل استار کودک 
تعداد محدود و سفارش از اتریش...«کنجکاوی برای اطالع از قیمت ها 

مغزم را قلقلک می دهد، بالفاصله به صاحب صفحه پیام می دهم و در 
مورد قیمت و شرایط خرید سوال می کنم.

ست شیشه، پستونک و زنجیر 600 هزار تومان!
چند دقیقه بعد فردی که خــودش را صاحب اصلــی و وارد کننده 
محصوالت معرفی می  کند، در پاسخ می گوید: یک سری از پستونک ها 
که فقط در قســمت باالیی »طال« دارند، با قیمت 150 هزارتومان 

تقدیم شما می شــود، ست های شیشــه و پســتونک طال و سنگ 
سوارسکی هم قیمت های متغیری دارند. وقتی خودم را خواهان یکی 
از ست های کامل معرفی می کنم، با استقبال بی نظیری می گوید: شما 
واقعا خوش سلیقه هستید، این ست ها از ترکیه و اتریش وارد و هر دو 
ماه یک دفعه شارژ می شوند؛ قیمت ست ها در بازار ۷00 تا ۸00 هزار 
تومان است اما من با تخفیف ویژه با شما ۶00 تومان حساب می کنم.

درمورد کیفیت اجناس ســوال می کنم که می گوید: شما اگر برلیان 
هم بگیرید ممکن است خراب شود، اما اجناس ما قطعا عمر مفیدی 
دارند. فروشــنده که به دنبال ترغیب من برای خرید است، شروع به 
تعریف از ســایر محصوالت صفحه اش می کند و می گوید: اجناس 
ارزان تری هم داریم؛ مثال یک سری از پستونک ها با روکش طال بین 
۶5 تا ۸5 هزار تومان اســت که برای هدیه می تواند گزینه مناسبی 
باشد. تشکر می کنم و می  گویم هر وقت تصمیمم برای خرید قطعی 
شد اطالع می دهم.کمی مکث می کنم تا تصاویر و نوشته هایی را که 
دیده و خوانده ام هضم کنم، ناخــودآگاه تصویر مادر و کودک درون 
ســوپرمارکت جلوی چشــمانم می آید.به یاد جمله ابتدایی کتاب 
»آناکارنینا« اثر »تولســتوی« می افتم: »خانواده های خوشــبخت 
همگی شــبیه هم هســتند؛ امــا خانواده های تیره بخــت هرکدام 

تلخی های خاص خود را دارند.«

در همین نزدیکی ها رخ می دهد؛

»پستونک طال« در دهان نوزادان الکچری!
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بین الملل تیر خالص معترضان بصره به دولت عراق
پیشنهاد سردبیر:

بصره، سرانجام پس 
از یک هفته ناآرامی، تظاهرات 

اعتراض آمیز و خشونت های پراکنده که با 
حمله به کنسولگری ایران، تعرض به تاسیسات نفتی و 

حتی پرتاب راکت به سوی فرودگاه این شهر همراه بود از شامگاه 
شنبه به تدریج روی آرامش را به خود دید؛ هر چند هنوز هم التهاب در فضای 

سیاسی این شهر دیده می شود اما اوضاع تحت کنترل است. اگر چه این اولین اعتراض 
در این استان نیست؛ اما تا کنون هیچگاه اعتراضات تا به این حد گسترده  و با خشونت نبوده است. 

این ناآرامی ها که با حمایت برخی از چهره های مطرح سیاسی از جمله مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه و 
رهبر ائتالف پیروز انتخابات پارلمانی همراه بود طی یک هفته دست کم پانزده کشته برجای گذاشت و جایگاه دولتمردان 

و وزرای کابینه را بیش از پیش متزلزل کرد.
وقتی دولت مرکزی متهم به فساد و عدم حمایت از مردم می شود

آنچه اغلب رســانه ها و خبرگزاری ها در مورد علت و انگیزه اصلی معترضان برای حضور در خیابان ها و به راه انداختن تجمعات 
اعتراض آمیز عنوان کرده اند به چند مورد خالصه می شود که به طور کلی می توان از اعتراض به فساد، بیکاری، ناکارآمدی دولت 

در وجوه سیاسی و اقتصادی، عدم خدمات رسانی مناسب به شهروندان؛ به خصوص کمبود آب آشامیدنی و کیفیت نامناسب آن، 
به انضمام نابسامانی مزمن در سیستم برق رسانی اشاره کرد. در همین زمینه روز شنبه درگیری لفظی شدیدی میان »العبادی« و 

استاندار بصره ایجاد شد. این دو نفر که در جلسه ای به منظور بررسی وضعیت آشوب های اخیر در این استان حاضر بودند، یکدیگر 
را متهم به سهل انگاری در وضعیت مردم بصره کردند. این درگیری لفظی پس از آن آغاز شد که العیدانی، استاندار بصره به انتقاد از 

چهره های سیاسی عراق پرداخت و گفت: صحبت های سیاسیون به دور از واقع بوده و بصره در حال حاضر در آتش می سوزد.استاندار 
بصره در ادامه یک مسئول امنیتی در این استان را به فساد متهم کرد که پس از آن، العبادی وارد صحبت های او شده و خشمگینانه 

گفت:»تو رییس کمیته امنیتی استان هستی، چرا اقدامی انجام نداده ای؟« که العیدانی تقصیر را به گردن همان مسئول امنیتی 
انداخت.  العیدانی افزود: تصمیماتی که العبادی در جلسه پارلمان برای حمایت از بصره از آنها صحبت می کند دو ماه قبل نیز گفته 

شد؛ اما هیچ کدام از آنها اجرایی نشد و دولت اقدامی در راستای بهبود شرایط استان بصره انجام نمی دهد.مردم بصره به عنوان یکی 
از نفت خیزترین مناطق عراق روزهای متمادی است که شاهد قطع برق و نبود آب آشامیدنی سالم هستند همچنین بیکاری و 

بحران اقتصادی نیز وضعیت معیشتی برای مردم این ناحیه را دشوار کرده  است.
موج سواری خارجی ها در میان اعتراضات عراقی ها

در حالی که به گفته اغلب کارشناسان، موضع معترضان در آشوب های اخیر داخلی بوده است؛ اما روند اعتراضی آنها نسبت به ایران 
نشان داد که جهت گیری های سیاسی از سوی برخی از جریان های مخالف شیعیان و ایران در عراق هدایت می شود. این مسئله 

به خصوص از آن روی اهمیت دارد که دسترسی به سالح در میان مردم بصره به دلیل سال های مبارزه با داعش بسیار زیاد است و 
خطر درگیری های مسلحان را هر لحظه افزایش می دهد. اعتراض به حضور ایران در عراق در حالی صورت می گیرد که این منطقه 

بیشتر از هر چیز در سال های اخیر به وسیله ایرانی ها و نیروهای مبارز عراقی وابسته به عراق از دست اندازی داعش محافظت شده 
است و نیروهای شیعه در این استان از محبوبیت ویژه ای برخوردار بوده اند؛ اما در نهایت جریان های سیاسی خارجی اوضاع را جور 

دیگری هدایت کردند. اخیرا مدارکی به دست آمده که نشان می دهد سرویس های جاسوسی عربستان در جریان اعتراضات مردم 
بصره بسیار فعال بوده اند. شبکه »العهد« عراق به نقل از منابعی ویژه به فایل های صوتی  دست یافته که نشان می دهد دستگاه های 

اطالعاتی سعودی به دنبال اشراف اطالعاتی بر عراق و جاسوسی از این کشور هستند.این شبکه اعالم کرد که فایل های صوتی به 
دست آمده نشان می دهد که اطالعات سعودی اقدام به جذب افرادی در عراق برای استفاده از آنها در مواقع حساس کرده است.عالوه 

بر این، سعودی ها با کمک افراد جذب شده، تحرکات خودروهای امنیتی و پلیس و اوضاع تاسیسات حیاتی و حساس در مناطق 
مختلف را رصد می کردند.به گزارش شبکه العهد، بررسی فایل های لو رفته نشان می دهد که عربستان سعودی برای کسانی 
که با آنها از داخل عراق همکاری می کنند، پول و هدایای زیادی می  فرستند. همچنین نایب رییس حشد الشعبی،  از 
دست داشتن سفارت آمریکا در ناآرامی های بصره خبر داد.»ابو مهدی المهندس« در نشستی خبری اعالم کرد 
اسنادی در اختیار دارد که نشان می دهد سفارت آمریکا در ناآرامی های اخیر بصره به صورت مستقیم دست 
داشته است.وی گفت: »ما مدارک و اطالعات کامل درباره مشارکت کنسولگری ایاالت متحده در آشوب 

های بصره را به مقامات ارائه خواهیم کرد«.
آیا بصره تیر خالص »العبادی« خواهد شد؟

این روزها اغلب سیاستمداران و چهره های مذهبی پر نفوذ در عراق خواستار کناره گیری  
العبادی و استعفای کابینه هستند. این در حالی است که العبادی تالش دارد تا با 
جلب نظر گروهای پیروز در انتخابات از جمله الفتح و سائرون بار دیگر به نخست 
وزیری عراق برسد؛ اما در نهایت به نظر می رسد راه دشواری را برای جلب 
نظر مخالفان در پیش دارد و جایی برای او در دولت آینده عراق وجود 
نخواهد بود. از سوی دیگر برخی از نیروهای سیاسی رادیکال تر 
نسبت به ظهور صدام حسینی دیگر در این کشور هشدار 
داده اند. مــوج منفی ضد ایرانــی در صورت ظهور و 
قدرت یابی نیروهای رادیکال در این کشور قادر 
است تا جریانات سیاسی را علیه ایران و نیز 
نیروهای شیعه رقم بزند؛ اما در نهایت 
هنوز نمی توان آینــده ای برای 
عراق ترسیم کرد و باید دید 
آیا باز هم ایران می تواند 
برگ برنــده را در 
داشته  عراق 

باشد.

قلب نفتی »عراق« میان خون و آتش

اوایل سال های دهه ۹۰ میالدی بود که یکی از افسران سابق ارتش کره جنوبی در قالب یک تاجر وارد کره شمالی شد؛ او را با نام مستعار »ونوس سیاه« می شناختند. این فرد 
که بعدها به جاسوسی دو جانبه برای هردو کره متهم شد، توانسته بود ارتباط نزدیکی با رهبر پیشین کره شمالی برقرار کند. اسم این جاسوس »پارک چائه سئو« بود 
که اکنون در دهه ۶۰ زندگی خود قرار دارد، در همان ابتدای فعالیت تالش فراوان کرد تا با کیم جونگ ایل، رهبر پیشین کره شمالی و پدر رهبر کنونی دیدار کند و 
البته برای این منظور به فروش سرامیک های آنتیک به ارزش میلیون ها وون به اعضای خانواده حزب حاکم کمک کرد.او همچنین شاهد بوده که جریان های 
سیاسی کره جنوبی برای راه انداختن توطئه های سیاسی در کشور خود و پیشبرد برنامه هایشان به کره شمالی رشوه های زیادی می دادند.پارک ۶۴ 
ساله در یک مصاحبه بی سابقه با رسانه های خارجی به خبرگزاری فرانسه گفت: »زندگی به عنوان یک جاسوسی بسیار استرس زا بود. کافی بود تا 
یک اشتباه کوچک لفظی کنم تا به دام بیفتم.« اما برخالف جاسوس های کره شمالی که به کره جنوبی فرستاده می شوند، به او قرص سیانور 
ندادند تا در صورت به دام افتادن آن را بخورد. این جاسوس سابق می گوید: »به جای سیانور به ما یاد می دهند تا با فشار دادن بخش های 

حساس بدن مان، خودمان را به دست خودمان بکشیم«.
رولکس های جعلی

پارک، اوایل دهه ۹۰ میالدی بود که کارش را در اطالعات ارتش کره جنوبی آغاز کرد و وظیفه داشت تا اطالعات برنامه اتمی کره شمالی را جمع آوری کند که در آن زمان در مراحل 
آغازین خود قرار  داشت .او با یک پزشک هسته ای چینی که اصالتا کره ای بود دوست شــد؛ فردی که بعدا در ازای دریافت یک میلیون دالر افشا کرد که کره شمالی دو سالح 
اتمی ابتدایی ساخته است.پارک، در سال ۱۹۹۵ جذب آژانس جاسوسی کره جنوبی شد و تحت نام»ونوس سیاه« کار خود را آغاز کرد .او که در پکن مستقر بود، برای یک 
کمپانی کره جنوبی کار می کرد که محصوالت کشاورزی چینی را به کره شمالی صادر می کرد، آنها را به عنوان کاالهای برخوردار از معافیت گمرکی برای کره شمالی 
جا می زد و شبکه ای از ارتباطات را با مسئوالن کره شمالی و سایر منابع اطالعاتی ایجاد کرده بود.او برای رسیدن به مقامات ارشد کره شمالی رشوه می داد حتی 

برای رسیدن به مقاصد خود یک بار که رییس آژانس جاسوسی پیونگ یانگ به پکن رفته بود، ساعت های رولکس جعلی اما با کیفیت به او هدیه داده بود.
موفقیت بزرگ

این جاسوس سابق می گوید، موفقیت بزرگ او زمانی به دست آمد که به آزادی »جانگ سونگ تائک«، شوهر عمه پرنفوذ کیم جونگ اون، رهبری 
کنونی کره شمالی از زندانی در چین کمک کرد. این فرد مبلغ ۱۶۰ هزار دالر بدهی به تاجران چینی بدهکار بود. »تائک« سال ها بعد از این 
ماجرا ، یعنی در سال ۲۰۱۳ به اتهام خیانت به کره شمالی اعدام شد.پس از آن موفقیت بود که خانواده شوهر عمه کیم جونگ اون، این 
جاسوس را به پیونگ یانگ دعوت کرده و او شانس این را پیدا کرد که معامله ۴ میلیون دالری را میان کمپانی خودش و یک آژانس 
گردشگری کره شمالی برای تهیه فیلم های تبلیغاتی در محل های مورد نظر در این کشور منعقد کند؛ این محل های خاص 
شامل منطقه معنوی کره ای ها » کوهستان پائه کتو و کوهستان کومگانگ « می شد که اکنون محل دیدار خانواده های 

جدا افتاده کره ای است.
پایان کار

باالخره پس از سال ها هویت »پارک« لو رفت، سازمان اطالعات کره جنوبی به کار با او پایان داد و او به چین 
رفت و اکثر اوقات را صرف بازی گلف می کرد.پس از روی کار آمدن محافظه کارها در کره جنوبی، 
آنها رییس جدیدی برای این سرویس انتخاب کردند و پارک در سال ۲۰۱۰ در سئول دستگیر 
شد و با وجود آنکه ادعا داشت تنها اطالعات دسته چندم را برای جلب اعتماد کره شمالی 
به آنها داده، به ارائه اطالعات محرمانه به دشمن متهم و روانه زندان شد.او با اشاره 
به این مسئله که حکم حبس اش با انگیزه سیاسی بوده، می گوید: برای ۶ سال 
در سلول انفرادی بودم، حال اما ظاهرا اوضاع فرق کرده است. اگر یک بار 
دیگر سمت و سوی بادهای ژئوپلیتیک تغییر کند و پارک را در مسیر 
نادرستی قرار دهند، او مصونیت سیاسی دارد چون مکالمات 
ضبط شــده ای از دیدارهایش با کیم جونگ ایل، جانگ 
سونگ تائک و ســایر مقامات کره شمالی در اختیار 
دارد.او می گوید که در زمان دستگیری اش در 
سال ۲۰۱۰، این مکالمات ضبط شده را در 
اختیار نداشت اما حاال آنها را در یک 
کشــور خارجی و در جای امنی 

قرار داده است.

تیر خالص معترضان بصره به دولت عراق 

علیرضا کریمیان

»ونوس سیاه«؛ جاسوسی که به عالی ترین مقامات کره شمالی دسترسی یافت

اندیشکده آمریکایی:

 هیچ ارتباطی میان ایران و القاعده 

وجود ندارد

بر خالف ادعاهای اخیر واشــنگتن، اندیشکده 

»آمریکای جدید« پس از تحلیل دقیق اســناد به 

دست آمده از مخفیگاه »اسامه بن الدن« اعالم کرد 

به هیچ نشانه ای که گویای ارتباط ایران با القاعده 

و همدســتی آنها با یکدیگر برای انجام حمالت 

تروریستی باشد، دست پیدا نکرده است.نتایج این 

تحقیق، خالف آن چیزی است که مقامات دولت 

آمریکا از جمله دونالد ترامــپ، رییس جمهور و 

مایک پمپئو، وزیر خارجه او، طی ماه های اخیر بارها 

با هدف مبرا کردن عربستان از حمالت تروریستی 

11 سپتامبر، به زبان آورده اند. »نلی لهود« کارشناس 

مسائل القاعده در اندیشکده »آمریکای جدید« 

همچنین در این مطالعه تصریح می کند که می گویند 

ایران پس از ســرنگونی طالبان در افغانستان، به 

تروریست های القاعده پناه داده است،اما این کشور 

آنها را پس از ورود دستگیر کرده و ممنوعیت هایی 

را در خصوص مدت زمان اقامت و تماس تلفنی با 

خارج برای آنها در نظر گرفته است.

روزنامه »بیلد« نوشت:

احتمال مشارکت آلمان در حمله 

به سوریه

روزنامه آلمانی بیلد به نقــل از منابع نظامی 

نوشت: ارســال فوندرالین، وزیر دفاع آلمان 

دستور بررسی امکان استفاده از جنگنده های 

»تورنادو« آلمــان در عملیات نظامی احتمالی 

علیه ســوریه را داده اســت.پیش تر آنگال 

مرکل، صدراعظم آلمان بارها امکان مشارکت 

کشورش در هرگونه عملیات نظامی در سوریه 

را تکذیب کرده بود.آمریکا، انگلیس و فرانسه 

قبال تهدید کردند که اگر دمشــق از ســالح 

شــیمیایی در جریان عملیات ادلب استفاده 

کند، به این کشور حمله خواهند کرد.روسیه 

نیز بارها نســبت به پیامدهای حمله غرب به 

سوریه هشدار داده و اعالم کرده که شورشیان 

با حمایت »کاله ســفیدها« قصد دارند حمله 

نمایشی شــیمیایی را در ادلب انجام داده و 

دمشق را متهم به آن کنند.

لــس  «
مونوس« رییس 

و مدیرعامل شــبکه 
سی بی اس آمریکا به علت 

رسوایی جنسی از سمت خود 
کناره گیــری کرد.ســایت خبری 

 »وکــس« گــزارش داد، لــس مونوس
 Les Moonves  رییس و مدیرعامل شبکه 

ســی بی اس آمریکا به علت رســوایی جنسی از 
سمت خود کناره گیری کرد.

رونان فارو، خبرنگار نیویورکر که نخستین بار در ماه ژوئیه 
گزارش فســاد اخالقی مونوس را فاش کرده بود، در گزارشــی 

مفصل اعالم کرد، چندین نفر دیگر گفته اند این مســئول بلند پایه 
شبکه سی بی اس طی بازه زمانی سی سال اخیر آنها را مورد آزار جنسی 

قرار داده اســت.در این گزارش به طور مســتقیم به ۶ کارمند زن شبکه سی 
بی اس اشاره شده است.
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رییس جمهوری مالی در آغاز دومین دور رهبری پنج ساله اش اسامی وزرای جدید امور خارجه، معادن و 
دفاع را برای این کشور که جوالنگاه شبه نظامیان و خشونت های بین قومیتی است، اعالم کرد.ابراهیم بوباکار 

کیتا، رییس جمهوری پس از پیروزی قاطع در انتخابات برای بار دوم سوگند یاد کرد؛ این تحوالت به رغم تشدید 
حمالت شبه نظامیان افراطی و درگیری های محلی است که جان صدها غیرنظامی را در سال جاری گرفته است.این 

خشونت به سمت نیجر و بورکینافاسو در همسایگی مالی هم رسیده و زنگ  خطری برای قدرت های غربی خصوصا فرانسه و 
ایاالت متحده است که نیروهای نظامی و نیروی هوایی را در سراسر مناطق بیابانی این منطقه گسترش داده اند.براساس گزارش 

تلویزیون دولتی مالی، کیتا در کابینه جدید »سومیلو بوبیه مایگا« را به عنوان نخست وزیر حفظ کرده و اکثر ۳۳ عضو کابینه او بدون 
تغییر باقی مانده اند. تیموکو سانگارا، گزینه او برای پست وزارت دفاع پیش تر وزیر معادن بوده است. تینا کولیبالی، وزیر دفاع پیشین مالی 

هم وزیر دادگستری شد. زنان در کابینه جدید ۱۱ پست وزارتی از جمله وزارت خارجه را به دست آوردند.خانم »للنتا« هم که پیش تر ریاست 
اداره ملی زمین شناسی و معادن مالی را بر عهده داشت، به عنوان وزیر معادن منصوب شد. او در پست وزارت بر تالش دولت برای بازنگری در قوانین 

معدن نظارت خواهد کرد. مالی، سومین تولید کننده بزرگ طال در آفریقاست و بعد از آفریقای جنوبی و غنا قرار دارد. رییس جمهوری جدید مالی 
همچنین »کامیسا کامارا« را به عنوان وزیر امور خارجه جدید معرفی کرد. او پیش تر به عنوان مشاور سیاست خارجی برای ریاست جمهوری خدمت می کرد.

آمریکا به سوریه حمله کرد
روسیه از حمله جنگنده های آمریکایی با بمب فسفری به 

استان دیر الزور سوریه خبر داد.
ارتش روسیه اعالم کرد که جنگنده های آمریکایی با بمب فسفری 

به استان دیر الزور سوریه حمله کردند.این مرکز هشدار داد که تسلیحات 
حاوی فسفر زرد بر اســاس توافق نامه الحاقی کنوانســیون ژنو ممنوع است. 

»والدیمیر ساوچنکو« رییس مرکز آشــتی طرف های درگیر در سوریه وابسته به 
وزارت دفاع روسیه گفت: در این حمله هوایی دو فروند بمب افکن اف-۱۵ نیروی هوایی 

آمریکا شرکت داشتند. وی افزود: حمالت هوایی به منطقه خاجین در استان دیرالزور وارد 
شد و بر اثر استفاده از بمب های فسفری در این منطقه، آتش سوزی گسترده رخ داده است.  

 به  رغم ایــن اخبار امــا  آمریکا حمله بــه ســوریه را رد کرده و از ایــن حمالت ابــراز بی اطالعی 
کرده است.

آمار باالی حمله به زنان مسلمان در بلژیک
آمار ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۶ درصد 
زنان مســلمان در بلژیک هدف حمالت اسالم ســتیزان قرار 
گرفتند.انجمن بین المللی پیشــگیری از اســالم هراسی در 
بلژیک با انتشــار گزارشــی در خصوص آمار حمالت اسالم 
ســتیزان در ســال ۲۰۱۷ اعالم کرد هر دو روز یک حمله از 
این دســت در بلژیک رخ می دهد. حدود ۲۹ درصد حمالت 
در فضای مجازی، ۱۷ درصد علیه مســاجد و مراکز آموزشی 
مسلمانان، ۱۴ درصد در محل کار و بقیه در مناطق دیگر این کشور رخ می دهد.بر اساس این گزارش، زنان 
مسلمان به دلیل پوششی که دارند بیش از مردان هدف حمالت قرار می گیرند. همچنین بیشتر مهاجمان 
مرد هستند.طی سال های اخیر، اسالم ســتیزی و نفرت از پناهجویان در اروپا به شدت افزایش یافته و این 

روند در کشورهای اروپای مرکزی به مراتب بیشتر بوده است.
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جنگ بزرگان شهر منچستر 
برای جذب »روبن نوس«

دو تیم بزرگ شــهر منچســتر قصد دارند با 
بــرای  یکدیگــر 
بازیکــن  جــذب 
»ولورهمپتــون« 
رقابــت کننــد.

باشــگاه منچستر  
ســیتی چند وقتی 
است که روبن نوس، 
ستاره تیم ولورهمپتون را مدنظر دارد و بارها 
عالقه خود را برای جذب این بازیکن نشان داده 
اســت.پس از منچسترســیتی حاال تیم دیگر 
این شــهر، منچســتریونایتد هم قصد جذب 
این بازیکــن را دارد و می خواهد با ســیتی بر 
ســر جذب »نوس« رقابت کند.یونایتدها پس 
از اینکه مورینیو بارهــا عالقه خود را به او ابراز 
کرد، قصد دارند او را بــه خدمت بگیرند و این 
در حالی است که ســیتی هم دست بردار این 

بازیکن نیست.

ژیرو، زیدان را پشت سر 
گذاشت

تیم   ملی فوتبال فرانســه در دیدار حســاس 
برابر هلند توانســت به 
پیروزی برسد.این 
دیــدار در حالی 
با تســاوی یک بر 
یک دنبال می شد  
که »ژیرو« توانست 
گل پیــروزی را برای 
خروس ها در  دقیقه 75 به ثمر برساند تا ستاره 
تیمش لقب گیرد.مهاجم چلسی با گلی که در 
این دیدار به ثمر رســاند تعداد گل های ملی 
خود را به عدد 32 رســاند و زین الدین زیدان، 
اســطوره خروس ها را که پیش از این 31 گل 
به ثمر رسانده بود پشت سر گذاشت.ژیرو، در 
10 بــازی گل نزده بود و همین باعث شــد تا 
انتقادات زیادی از او شــود. او در جام جهانی 
روسیه به همراه گریزمان و امباپه در خط حمله 
فرانسه به میدان رفت؛ اما حتی یک گل هم به 

ثمر نرساند.

ثبات ژرمنی؛ 
»لو« به رکورد هربرگر رسید

تیم ملــی آلمــان، در دیداری دوســتانه در 
زینســهایم به مصاف 
پــرو رفــت و در 
نهایت بــه برتری 
2-1 رسید. در این 
مسابقه یک رکورد 
خاص به نام یواخیم 
لو ثبت شد. یوگی لو 
در این مســابقه برای صد و شصت و هفتمین 
بار روی نیمکت مانشــافت نشست تا با رکورد 
1۶7 بازی ســپ هربرگر، ســرمربی ژرمن ها 
در دهه های 30 تــا 50 برابری کنــد. به این 
ترتیب او در کنــار هربرگر، به بــا ثبات ترین 
سرمربی تاریخ تیم ملی آلمان تبدیل شد.آمار 
لو در این 1۶7 بازی، 10۹ برد، 31 تســاوی، 
27 شکست، 3۹5 گل زده و 15۶ گل خورده 
اســت. تیم ملی آلمان در دوران زمامداری لو، 
قهرمانــی در جام جهانی 201۴، ســومی در 
جام جهانی 2010، نایب قهرمانی یورو 200۸، 
نیمه نهایی یــورو 2012 و 201۶ و قهرمانی 
 در جام کنفدراســیون هــای 2017 را تجربه

 کرد. 

جواب رد؛  دلیل جدایی بازیگر 
معروف از مدافع فرانسوی 

مدافع ملی پوش تیم ملی فرانسه که با این تیم 
به عنــوان قهرمانی جام 
جهانــی 201۸ نیز 
دست یافته بود به 
رابطــه خــود با 
»پامال اندرسون« 
پایــان داد. پامــال 
اندرسون آمریکایی، 
مــدل معــروف و بازیگــر نام 
آشــنای هالیوود زمانی که با تقاضای ازدواج 
»عادل رامی« مواجه شــد از انجــام این کار 
خودداری کرد که همین اتفاق باعث جدایی و 

قطع رابطه این دو از یکدیگر شد.
بازیگر آمریکایی اختالف سنی 1۹ ساله خود 
با عادل رامی را دلیل امتنــاع از ازدواج با این 
مدافع فرانســوی اعالم کرد. عــادل رامی 32 
ســاله به رغم داشــتن دو فرزند دو قلو قصد 
ازدواج با پامال اندرسون 51 ساله را داشت که 
با مخالفت او روبه رو شد و این بازیکن با اطالع 
 از این قضیه به رابطه خود با اندرســون پایان 

داد.

تجدید میثاق سپاهانی ها  با شهدا

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

مسئوالن استقالل دوباره وعده 
سر خرمن دادند؟

مسئوالن باشگاه استقالل، قول پرداخت مطالبات 
دو اســطوره فقید باشــگاه را به خانواده هایشان 
دادند.بعد از اینکــه خانواده دو اســطوره فقید 
باشگاه اســتقالل، یعنی »منصور پورحیدری« و 
»ناصر حجازی« درباره مطالبــات این دو نفر از 
باشگاه درخواست تسویه حساب داشتند، باالخره 
مسئوالن اســتقالل این وعده را دادند که چنین 
کاری را به زودی انجام دهند. مســئوالن باشگاه 
استقالل سراغ خانواده دو اسطوره باشگاه رفتند 
و این موضوع را به اطالع شــان رساندند. این در 
حالی است که ظاهرا قرار شــده با وساطت وزیر 
ورزش و جوانان بدهی این دو اسطوره فقید باشگاه 
استقالل پرداخت شود؛ البته اگر مثل دفعات قبل 

همه چیز وعده وعید نباشد!

یک کشته و نزدیک به 40 
زخمی در یک دیدار فوتبالی

جهان فوتبال بار دیگر قربانــی داد و این بار این 
اتفاق خارج از مستطیل سبز بود. هواداران زیادی 
جمع شده بودند تا دیدار سنگال و ماداگاسکار را 
از نزدیک تماشــا کنند. این دیدار که در انتخابی 
جام ملت های آفریقا در ماداگاســکار برگزار شد 
یک کشــته و نزدیک به ۴0 نفر را به بیمارستان 
کشاند.ورزشــگاه 22 هزار نفری پر شده بود؛ اما 
هواداران زیادی که بیرون بودند اصرار داشــتند 
وارد ورزشگاه شوند و در نتیجه  آن، تعداد زیادی 
زیر دست و پا ماندند و در نهایت یک نفر کشته و 
نزدیک به ۴0 نفر در بیمارســتان بستری شدند.

با وجود این اتفاقات، بازی ماداگاسکار و سنگال 
سر ساعت اعالم شده برگزار شد و با نتیجه 2-2  

به پایان رسید.

در حاشیه

شایعه آسیب دیدگی غول گرجستانی؛
کاش »بهداد سلیمی« 
خداحافظی نکرده بود!

در نبود بهــداد ســلیمی و شــایعه مصدومیت 
»تاالخادزه«، سعید علی حسینی می تواند شانس 
باالیی برای کسب مدال طال در مسابقات جهانی 
داشته باشد. در حالی که زمان زیادی تا شروع رقابت 
های جهانی وزنه برداری در ترکمنستان باقی نمانده 
است از گرجستان خبر می رسد که »تاالخادزه« 
از ناحیه کشــاله ران آســیب دیده و طی روزهای 
آینده باید تمرینات خود را به صورت خیلی سبک 
دنبال کند. الشا تاالخادزه، وزنه بردار گرجستانی 
که رکورددار حرکت یک ضــرب و مجموع جهان 
در دســته فوق ســنگین بوده، جدی ترین رقیب 
 برای ســنگین وزن هــای ایران است.ســنگین 
وزن هایی که یکی از آنها همین چند روز پیش و در 
بازی های آسیایی از دنیای قهرمانی خداحافظی 
کرد و حاال ســعید علی حسینی اســت که باید 
بار سنگینی را به دوش بکشــد. خبر مصدومیت 
»تاالخادزه« در حالی در رسانه ها مطرح می شود 
که خیلی ها افسوس خداحافظی بهداد سلیمی را 
می خورند.وزنه بردار شایسته ای که حتی در حضور 
تاالخادزه هم حرف های زیادی برای گفتن داشت.
با این حال اگر مصدومیت این وزنه بردار گرجستانی 
جدی باشد و او به مســابقات جهانی نرسد شانس 
برای کسب مدال طالی سعید علی حسینی بیشتر 
از قبل خواهد بود.البته بیش از یک ماه تا مسابقات 
جهانی باقی مانده و معلوم نیست که تا آن زمان چه 

اتفاقاتی خواهد افتاد.

منهای فوتبال

پیشخوان

رسم عجیب در استقالل: 
بازی نکن، پول بگیر تیم ملی بهانه است

اختالف کهنه »ژنرال« و »کی روش« سر باز کرد؛

وزارت ورزش وجوانــان 
موظف اســت تا پایان امسال 
اعتباری نزدیک به 100 میلیارد 
تومان بــرای تامیــن پاداش 
مدال آوران ورزشی کنار بگذارد؛ 

25 هزار سکه عند المطالبه!

ســرمربی  واکنــش   
پرسپولیس به  وساطت ها برای 
بازگرداندن رامین رضاییان، 

برانکو: دفاع راست دارم

تالش  گاالتاســرای برای 
جذب انصاری فرد، ستاره فعال 

روی هوا 

مدافع غنایی در آستانه جدایی از سایپا
»ساموئل سارفو« در آستانه جدایی از تیم سایپا قرار گرفته است. باشگاه سایپای تهران هم مانند بسیاری 
از تیم های دیگر لیگ برتر فوتبال ایران در این فصل با مشکالت مالی دست و پنجه نرم می کند و همین 
امر سبب شده است مدیران این باشگاه نتوانند تا پایان هفته ششم لیگ برتر به بخش زیادی از وعده های 
خود نسبت به پرداخت دستمزد بازیکنان شان عمل کنند.ساموئل سارفو، مدافع غنایی سایپا از بازیکنانی 
است که پرداخت نشدن دستمزدش از سوی باشگاه او را به ستوه آورده است.شنیده می شود »سارفو« از 
سرمربی سایپا درخواست کرده است مشکل او را با رضا درویش)مدیرعامل باشگاه سایپا( در میان بگذارد 
تا از این طریق بتواند مطالباتش را دریافت کند در غیر این صورت با جدایی از ســایپا این بحث را از راه 

شکایت به فیفا پیگیری می کند.

موافقت  AFC با تغییر زمان دیدار پرسپولیس - الدحیل
کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما اعالم کرد که با تغییر زمان دیدار پرسپولیس برابر الدحیل موافقت کرده است.
دو تیم فوتبال پرسپولیس و الدحیل در دیدار برگشــت یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا هفته آینده در 
تهران به مصاف هم می روند. باشگاه پرسپولیس پیش از  این به کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشنهاد داده بود که 
این دیدار یک روز زودتر برگزار شود.روزنامه الرای قطر نوشت که AFC رسما پس از موافقت باشگاه الدحیل، 
اعالم کرده است که دیدار پرسپولیس و این تیم قطری به جای روز سه شنبه در روز دوشنبه برگزار خواهد شد 
و به این ترتیب کاروان الدحیل هم به جای یکشنبه روز شنبه قطر را ترک خواهد کرد.ساعت این دیدار هم 1۹ 
به وقت تهران و ساعت 17:30 به وقت قطر در ورزشگاه آزادی خواهد بود.دیدار رفت دو تیم با پیروزی یک بر 

صفر به سود نماینده قطر به پایان رسید.

تجدید میثاق سپاهانی ها  با شهدا

در پرونــده شــکایت دو بازیکــن خارجــی اســتقالل، نبایــد از 
تصمیم گیری های ســرمربی وقت غافل شد.باشــگاه استقالل پس 
از پرداخت بدهی های بازیکنــان داخلی برای گرفتــن صدور مجوز 
حرفه ای به دنبال آرامش بود. امیرحســین فتحی، سرپرست باشگاه 

گفته بود که بــا پرداخت این بدهی ها، بهترین اتفاق برای اســتقالل 
خواهد افتاد؛ اما شکایت »پروپیچ« بازیکن پیشین و کروات، »بویان« 
بازیکن مقدونیه ای، »یــاالدزده« و … این باشــگاه را با بحران جدی 
روبه رو کرد. بازیکنانی که در چند سال اخیر بدون اینکه بازی کنند، 
دنبال پول هستند.اگر چه بیشــتر انتقاد ها به عملکرد رضا افتخاری و 
 پندار توفیقی است؛ اما نباید از تصمیم گیری های علیرضا منصوریان 

غافل بود.
منصوریان، زمانی که ســرمربی آبی پوشان شــد، می دانست پروپیچ 

با اســتقالل یک ســال دیگر قرارداد دارد؛ امــا اعالم کرد کــه او را 
 نمی خواهد. مســئوالن وقت هم بــدون توافق بــا او، بیخیال قضیه

 شدند.
هرایر مگویان، دیگر بازیکنی است که توسط منصوریان کنار گذاشته 
شد. او سال گذشــته و در حالی که یکی دو هفته از لیگ می گذشت، 
اعالم کرد به مگویان نیازی ندارد. مدیران استقالل هم به دردسر افتاده 
و مجبور شدند او را کنار بگذارند، اما مگویان  مانند همه بازیکنان دیگر 

پولش را گرفت، بدون اینکه بازی کند.

خبرگزاری قوه قضائیه مدعی شد: 

 نقش »منصوریان« در داستان 
دو خارجی دردسر ساز !

بازیکنان و کادر فنی تیم های فوتبال نونهاالن، نوجوانان 
و بزرگســاالن آقایان و بانوان به همــراه مدیر عامل و 
کارمندان باشگاه سپاهان با حضور در گلستان شهدای 
اصفهان ضمن تجدید میثاق با شــهدا یــاد و خاطره 
آنها را گرامی داشــتند.حجت االســالم و المسلمین 
مهدی دانشــمند در این مراســم با تاکید بر فرهنگ 
ایثار و شــهادت اظهار کرد: تجدید میثاق با شهدا می 
تواند رمز موفقیت مسئوالن و ورزشکاران شهر اصفهان 
باشد؛ چراکه همه مشکالت شــهر و کشور به دلیل این 
است که شــهدا را فراموش کرده ایم.  وی با بیان اینکه 
فرق اســت بین قهرمان و پهلوان، افــزود: قهرمان می 
خواهد اســم خودش بیاید ولی پهلوان برای مردم کار 
می کند. اگر موفقیت افراد را بخواهیم بررســی کنیم، 
متوجه می شــویم که  پهلوانی باعث سربلندی ما شده 
است.دانشمند اضافه کرد: اینکه افراد برای قرار گرفتن 
نام شــان در روزنامه ها کار کنند، فایده ندارد. تاکنون 
در تاریخ ندیدم که کســی برای »مــِن« خود کار کند 
و به موفقیت برسد، اما کســی که بخواهد کاری برای 
شهرش کند موفق می شود .وی تصریح کرد: اگر کسی 

هدفش واال و بلند باشــد و برای تیم، اســتان و ورزش 
ایران کار کنــد به ورزش خدمت کــرده و در نهایت به 
هدفش می رسد. باور کنید که اگر کسی این گونه رفتار 
 کند، هیچ مشــکلی پیش نخواهد آمد و تمام خطاها و 
دســت اندازهایی که در این راه وجود دارد، از بین می 
رود. دانشمند خاطرنشان کرد: کسی که پهلوان است، 
قهرمان هم هســت. چرا پوریای ولی تا این اندازه الگو 
شده است؟ چون پهلوان بود. ورزشــکاران قدیم فقط 
ورزش نمی کردند، بلکه عبادت و تقوا داشتند.  مسعود 
تابش، مدیر عامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان هم با بیان 
 اینکه محرم، ماه خودسازی است، اظهار کرد: امیدواریم  
گام های موثری برداریم، باشــگاه افتخــارات زیادی 
داشــته و ان شــاءا... در آینده نیز خواهد داشــت.وی 
افزود: ما مدیون شهدای گرانقدرمان هستیم و همواره 
ســعی کردیم طبق سنوات گذشــته تجدید میثاق با 
این بزرگواران شــهر را داشته باشــیم، زیرا قطعا می 
تواند ایجاد انگیزه کنــد و امیدواریم با اســتعانت از 
 شــهدا بتوانیم افتخــار بزرگی را نصیب این شــهر

 کنیم.

 
سمیه مصور

سرمربی تیم ســپاهان در تازه ترین اظهارنظرش سرمربی تیم ملی را 
از انتقادهای تندش بی نصیب نگذاشــت و او را همچون گذشته آماج 
حمالت شدیدش قرار داد تا روابط سیاه میان امیرقلعه نویی و کارلوس 

کی روش همچنان ادامه داشته باشد. 
ماجرای اختالف میان سرمربی طالیی پوشان نصف جهان با کی روش 
ماجرای امروز و دیروز نیســت، از همان زمان که مرد پرتغالی هدایت 
نیمکت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت کلید این اختالفات زده شــد 
و قلعه نویی که خود سابقه ســرمربی گری تیم ملی ایران را درکارنامه 
کاری اش می دید در هر برهه ای به کارلوس کی روش تاخت  که البته با 
واکنش سخت سرمربی تیم ملی ایران روبه رو شد به طوری که قلعه نویی 
روی هر نیمکتی از تیم های لیگ برتری مانند استقالل، تراکتورسازی 
تبریز، ذوب آهن و سپاهان در مدت حضور کی روش در تیم ملی نشست 
بازیکنان این تیم ها مورد  غضب او قرار گرفتند و جایی در لیست تیم 
ملی نداشته اند.شاید شــدیدترین ماجرای اختالف امیر قلعه نویی با 
کارلوس کی روش به اوایل سال جاری بر می گردد جایی که سرمربی 
تیم ملی تمرینات آماده سازی تیم ها را مناسب حضور در جام جهانی 
نمی دانســت و می خواست بازیکنانش به جای شــرکت در تمرینات 
تیم های باشگاهی در تمرین تیم ملی حضور پیدا کنند  ولی سرمربی 

سپاهان که  به هیچ عنوان نمی خواست زیر بار صحبت 
های کی روش برود، انتقاد های تندی را نسبت 
به سرمربی تیم ملی مطرح کرد. با پایان یافتن 
مسابقات جام جهانی هم با وجود اینکه تیم ملی 
ایران توانســته بود بهترین نتیجه را در طول تاریخ 
حضور تیم ملی ایــران در رقابت های جام جهانی به 
دست آورد؛ اما قلعه نویی دست از انتقاد از عملکرد کی 
روش بر نداشت و مدعی شد تبلیغات صورت گرفته درباره 
نتایج به دست آمده تیم ملی بسیار بیشتر از واقعیت است. 
ســرمربی تیم ســپاهان در این باره گفته بود:»یک سری 
افراد تبلیغاتی هســتند که آنها تصمیم می گیرند. نه وزیر 
تصمیم گیرنده اســت نه رییس فدراسیون. هر آن چیزی 
که آن افراد بخواهند اتفاق خواهد افتاد. شما دیدید تیم ملی 
در جام جهانی روسیه در برخی از فاکتورها در بین تیم های 
آسیایی در رتبه آخر قرار داشت؛ اما آقایان در رسانه ملی کاری 
کردند که ما تیم ملی را با فرانســه اشتباه گرفتیم. همانطور 
که گفتم نه وزیر تصمیم گیرنده است نه فدراسیون فوتبال، 
آقایان تصمیم گیرنده هستند. در زمانی که فوتبال ما تحریم بود من را 
بعد از مسابقات جام ملت های آسیا محاکمه کردند؛ اما چند سال بعد 
آقایان با همان عملکرد تبدیل به قهرمان ملی شدند.« به دنبال تمدید 
قرارداد کارلوس کی روش و اعالم لیست جدید تیم ملی برای برگزاری 
دوستانه پیش از رقابت های جام ملت های آسیا بار دیگر امیر قلعه نویی، 
سرمربی تیم ملی را آماج حمالتش قرار داد.سرمربی تیم سپاهان مدعی 
شد کی روش فرصت مناسبی در اختیار داشته و باید بتواند به همراه 

تیم ملی نتایج خوبی در جام ملت های آسیا بگیرد.
قلعه نویی با بیان اینکه کارلوس کی روش در ایران هشــت سال 
فرصت داشــته اســت، تاکید کرد:» آن زمان که در تیم ملی 

بودیم، درگیر جام ملت ها بودیم و با همان بازیکنان هم به این 
رقابت ها رفتیم. بالفاصله تیم ب ایران را هم تشکیل دادیم 

که در اردن قهرمان شد. اهداف ما چهار ساله بود«.
سرمربی سپاهان همچنین به مشکالت تمدید قرار داد 

کارلوس کی روش هم اشــاره کرد و گفت :چطور بعد 
از یک سال، هنوز سر قرارداد مشکل داریم. چطور 
می شود هشت سال یک مربی باشد و هر دفعه هم 

مشکل وجود داشته باشد. خودم قبال هم گفته 

بودم که کی روش باید در جام ملت ها سرمربی باشد ولی چرا باید بعد 
از جام جهانی چند ماه وقت را از دست بدهیم.

قلعه نویی هم چنین درباره تعداد پرشمار لژیونر ها در لیست تیم ملی 
گفت:ما ایرانی ها مردم خوب و برتر هستیم و هوش مان خوب است. 
همه چیزمان خوب است! خواهشا ایرانی را تحقیر نکنید! نگاه به لیگ 
داخلی مهم است. اینقدر بازیکنان و لیگ ایران را تحقیر نکنیم. حتی 
بازیکنانی که خارج رفتند، پرورش یافته مربیان جوان از جمله اکبر 
محمدی بودند. ســردار آزمون را اکبر محمدی کشف کرد. دوستان 

تبلیغاتی جناب کی روش، این نگاه را از لیگ و مردم ایران بردارند.
سرمربی سپاهان هم چنین مدعی شــد رفتن به جام جهانی خیلی 
آسان تر از این است که در جام ملت ها قهرمان شوید. در جام ملت ها 
یک تیم قهرمان می شــود ولی آسیا چند سهمیه 

جام جهانی دارد.
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خرید کاالی ایرانی، پاسداری از امنیت 
اقتصادی کشور است

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

از ابتدای مهرماه؛
 سرفاصله زمانی عبور قطار
  در ایستگاه های مترو به

 ۱۰ دقیقه می رسد
مدیرعامل شــرکت متــروی منطقــه اصفهان 
اظهارکرد: از ابتدای مهرماه با آغاز سال تحصیلی 
جدید و افزایش سفرهای شهری، تعداد مسافران 
مترو نیز افزایش می یابد؛ از این رو به منظور رفاه 
حال دانش آموزان و دانشجویان، سرفاصله حرکت 

مترو کاهش خواهد یافت.
»علیرضا فاتحی« افزود: درحال حاضر سرفاصله 
حرکت مترو ۱۵ دقیقه و در ساعات پیک مسافر 
۱۲ دقیقه است، اما با برنامه ریزی های انجام شده، 
این زمان از ابتدای مهرمــاه به ۱۰ دقیقه کاهش 

پیدا می کند.
مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان با اشاره به 
استقبال شهروندان از خط یک مترو ادامه داد: در 
حال حاضر روزانه حدود ۵۰ هزار مسافر سفرهای 

شهری خود را با استفاده از مترو انجام می دهند.
فاتحی اضافه کرد: اکنون خط یک مترو از ایستگاه 
پاسداران در خیابان امام خمینی)ره( تا ایستگاه 
صفه از ســاعت ۶:۳۰ دقیقه صبح تــا ۲۱:۳۰ به 

شهروندان سرویس دهی می کند.

در خانه هنرمندان اصفهان؛
برگزاری نشست تخصصی 

»تاویل و تفسیر در هنر«
واحد تجسمی حوزه هنری استان اصفهان، سومین 
نشست تخصصی خود را با عنوان »تاویل و تفسیر 
در هنر« در خانه هنرمنــدان اصفهان برگزار می 
کند. این نشســت تخصصی در دو بخش اصلی 
»هرمنوتیــک و هنر« با حضور دکتــر »فضل ا... 
پاکزاد« )دکترای ایران شناســی دانشــگاه هنر 
اصفهان( و در بخش دوم »بازی و وجه هســتی 
فهم«  با حضور دکتر »محمدعلی منانی« )دکترای 
پژوهش هنر( برگزار می شود. این نشست ساعت 
۱7روز پنجشنبه ۲۲ شــهریورماه در دو بخش با 
حضور استادان و پژوهشگران هنرهای تجسمی 

ارائه می شود.

کشف الیه باستانی هخامنشی 
در »تپه اشرف«

سرپرست هیئت باستانی شناسی تپه اشرف اظهار 
داشت: در فصل ششــم کاوش در »تپه اشرف« 
اصفهان که پس از سه سال وقفه انجام شد، یک 
الیه باستانی مربوط به دوران هخامنشی و قطعات 

سفالی از این دوران کشف شد.
»علیرضا جعفری زند« با بیان اینکه این فصل از 
کاوش ۴۰ روز به طول انجامیده است، افزود: در 
این کاوش یک دیوار خشتی یافت شد که از نظر 
باستان شناسی بسیار با اهمیت است.سرپرست 
هیئت باستانی شناسی تپه اشرف تاکید کرد: برای 
به دست آوردن اطالعات بیشــتر در این ارتباط 
و اینکه این دیوار خشــتی متعلق به چه دوره ای 
است، نیاز به ادامه کاوش ها داریم. در شرایط فعلی، 
کاوش ها به دلیل کمبود بودجه متوقف شده است. 
وی با بیان اینکه ساختار معماری خشتی این دیوار 
بسیار خاص است، تاکید کرد: چنین نمونه ای از 
دیوارهای خشتی را در کاوش های باستان شناسی 
پنج فصل گذشته تپه اشرف و هیچ نقطه دیگری از 

اصفهان تاکنون مشاهده نشده است.
جفری زند تاکید کرد: با کشف این الیه باستانی 
تاریخ تپه اشرف به اواخر قرن پنجم قبل از میالد 
می رسد و امید داریم در فصول آینده به الیه های 

پیش از دوره هخامنشی نیز دست یابیم.

 سرویس دهی اتوبوسرانی 
به هیئت های مذهبی اصفهان

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و 
حومه، از سرویس دهی این شرکت به هیئت های 
مذهبی شهر در شــب های ماه محرم خبر داد و 
گفت: در این ایام هر شــب به طورمتوســط بین 
۱۵۰ تا ۳۵۰ دستگاه اتوبوس در اختیار هیئت های 
مذهبی شــهر قرار می گیرد. »قدرت افتخاری« 
اظهارکرد: شــرکت اتوبوســرانی خدمت رسانی 
به هیئت های مذهبــی و عزاداران آقــا اباعبدا... 
الحسین )ع( را در دستور کار خود قرار داده است. 
وی تصریح کرد: همه ســاله حدود ۱۸۰ هیئت 
مذهبی از شرکت واحد اتوبوســرانی شهرداری 
اصفهان درخواســت ارائه اتوبوس بــرای جا به 
جایی دسته های ســینه زنی و عزاداری می کنند 
و اتوبوســرانی نیز برای هر کــدام از هیئت ها دو 
دســتگاه اتوبوس اختصاص می دهد. وی با بیان 
اینکه تعرفه هر دستگاه اتوبوس ۵۰ درصد تعرفه 
مصوب به مبلغ ۸۰ هزار تومان است، ادامه داد: ۵۰ 
درصد تعرفه باقی مانده توسط شهرداری اصفهان 
و به منظــور کمک به هیئت های مذهبی شــهر 
پرداخت می شود. وی گفت: هر دستگاه اتوبوس در 
شب های ماه محرم همراه با راننده از ساعت ۸ تا ۱۲ 
شب نسبت به جابه جایی عزاداران و دسته های 

سینه زنی و زنجیرزنی اقدام می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان :
  سبک زندگی قرآنی 
در کشور نهادینه شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
در بازدید از موسســه فرهنگی قــرآن و عترت 
ام ابیها )س( فریــدن، با تقدیــر از فعالیت های 
انجــام شــده در ایــن موسســه بهتریــن کار 
فرهنگی را فعالیــت در زمینه قرآن دانســت و 
گفت: یکی از لذت بخش تریــن کارها، فعالیت 
در زمینــه قرآن بــوده و قرآن مــی تواند محور 
 بســیاری از فعالیــت هــای فرهنگــی هنری 

قرار گیرد.
حجت االسالم و المسلمین »محمدعلی انصاری« 
خاطرنشان کرد: فرهنگ و سبک زندگی قرآن و 
اهل بیت)علیهم الســالم( باید در کشور نهادینه 
شود و اگر هنر و فرهنگ ما قرآنی شود، بسیاری 

از مسائل برطرف خواهد شد.
»محمد شریف« مدیرمسئول موسسه فرهنگی 
قرآن و عترت ام ابیها)س( فریدن، در این بازدید 
به بیان توضیحاتی پیرامــون نحوه فعالیت های 

موسسه و دستاوردهای آن پرداخت.
خاطرنشان می شــود، بازدید مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان از موسسه فرهنگی 
قرآن و عترت ام ابیها)ســالم ا... علیها( فریدن، با 
حضور »محمدعلی جعفری« معاون امور هنری و 
سینمایی، حجت االسالم و المسلمین»رمضانعلی 
معتمدی« مشاور مدیرکل در امور شهرستان های 
اداره کل و »کوروس بدیعی« رییس اداره فرهنگ 
 و ارشاد اســالمی شهرستان، ۱۹ شــهریورماه 

انجام شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
مطرح کرد:

اولویت حضور انسان بر خودرو 
در فضای شهری اصفهان

رییس صندوق بین المللی کودکان )یونیســف( 
ایران با معاون شهرســازی و معمار شــهرداری 
اصفهــان از محور پیاده رو »چهارباغ عباســی« 
اصفهان دیدن کرد. در این بازدید یک ســاعته 
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان به 
تبیین نقش و جایگاه شهر اصفهان در دوره های 
مختلف تاریخی پرداخت و گفت: پیاده راه سازی 
چهارباغ، بازآفرینی اجتماعی و فرهنگی یک گذر 
تاریخی اســت که درچند فاز مختلف تعریف و 

درحال اجراست.
»ســیداحمد حســینی نیا« بــا بیــان اینکــه 
پیاده راه ســازی چهارباغ با اســتقبال گسترده 
شهروندان اصفهانی و گردشگران ایرانی و خارجی 
قرارگرفته اســت، افزود: همزمان بــا برگزاری 
ســی و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم های 
کــودکان و نوجوانــان، ازدیاد جمعیــت حال و 
هوایی تازه به چهارباغ عباســی داده بود. معاون 
شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان تصریح 
کرد: اولویت بخشی به حضور انسان بر خودرو در 
فضای شهری از جمله در این محور مهم که جزو 
استخوان بندی شهر اصفهان است با بهره گیری از 
حضور مدیران جوان و تفکرات نو قطعا مورد توجه 
و منشا کارهای خالق و بالندگی اصفهان خواهد 
شــد.»ویل پارکس«، نماینده صندوق کودکان 
سازمان ملل )یونیســف( در ایران نیز از اقدامات 
شهرداری اصفهان به خصوص معاونت شهرسازی 
و معماری تقدیر و  ابراز امیدواری کرد: تفکرات نو 
و جوان گرایی در سیستم، منشا اقدامات نوین در 

شهرداری اصفهان خواهد شد.

مدیریت شهری،آماده برگزاری 
کنسرت های خیابانی است

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان درخصوص 
برگزاری کنسرت و تئاتر در اماکن عمومی اظهار 
کرد: صــدور هرگونــه مجوزی بــرای برگزاری 
کنســرت های خیابانی در فضاهــای عمومی به 
عهده وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و ادارات 
کل این وزارت در استان ها است. »فتح ا... معین« 
با اشاره به تمایل شهرداری به برگزاری این نوع 
برنامه های فرهنگی افــزود: ما از همین جهت به 
شخص اســتاندار و معاونان وی و مدیر کل اداره 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی اعالم آمادگی همه 
جانبه خــود را در صورت دادن مجوز از ســمت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی اعالم کرده ایم.

رییس شورای شهر اصفهان در خصوص برگزاری 
کنسرت های خیابانی در تهران ادامه داد: متولی 
کنســرت های خیابانی که در تهران برگزار شد، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بوده است و اگر این 
مجوز در اصفهان نیز صادر شود ما نهایت همکاری 

را خواهیم داشت.

 نیازهای یک انسان از خوراک و پوشاک گرفته تا درمان، 
خرید و تفریح، همگی پسماندهایی را به محیط اطراف 
اضافه می کند. این پســماندها غالبا بدبو، آلوده و حتی 
عفونی است؛ بنابراین باید به سرعت از محل زندگی دور 
شود. بدیهی اســت هرچه تعداد نفرات ساکن در شهر 
بیشتر باشد، مقدار زباله ها نیز بیشتر خواهد بود و برای 

دفع، نیازمند برنامه ریزی دقیق و منسجم تری است.
برخی از این پســماندها برای محیط زیست خطراتی 
در پی دارد. چنان چه برنامه ای برای دفن یا بازیافت آن 
وجود نداشته باشد، موجب آلودگی محیط زیست شده و 
در نهایت آسیب خود را به همان مصرف کنندگان یعنی 
انسان ها وارد می کند؛ بنابراین چگونگی جمع آوری و 
دفن پسماندهای شــهری یکی از دغدغه های اساسی 
مدیریت شهری در کالن شهرها محسوب می شود. اینکه 
پسماندهای خشک و تر پس از تفکیک به کجا می رود، 
موضوعی است که اگر نسبت به جمع آوری پسماندها 

از سطح شهر مهم تر نباشد، کم اهمیت تر نخواهد بود. 
تولید روزانه ۱۰۰۰ تن پسماند در شهر اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
در این باره به ایمنا گفت: میزان تولید پســماند شهر 
اصفهان در روزهای مختلف متفاوت است؛ شهروندان 
اصفهانی به طور میانگین روزانــه در حدود ۱۰۰۰ تا 
۱۲۰۰ تن پســماند تولید می کنند که تــا حد امکان 
بازیافت و باقی مانده آن دفن می شود. »علی دهنوی« 
با بیان اینکه لزوم توجه به مولفه های زیست محیطی 
و بهداشتی برای دفع پسماند بسیار حائز اهمیت است، 
ادامه داد: پســماندها پس از جمــع آوری و انتقال به 
کارخانه کود آلی به وسیله سرندهای موجود در کارخانه 
جداسازی شده و به دو دسته پســماندهای خشک و 
تر تقسیم می شود؛ پســماندهای تر پس از تفکیک به 
سبب داشتن مواد آلی برای تهیه کود کمپوست جهت 
استفاده در فضای سبز شهری و زمین های کشاورزی 
مورد استفاده قرار می گیرد. مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان اضافه کرد: پردازش پسماند 
شهر اصفهان در کارخانه کود آلی انجام می شود که از 
این میزان حدود ۶۰۰ تن پسماند تر و ۴۰۰ تن ضایعات 
است که پسماند تر به کود کمپوست تبدیل می شود. 
دهنوی تاکید کرد: درصد باالیی از پسماندهای خشک 

شامل مواد پالســتیکی اســت که در صورت داشتن 
تکنولوژی به روز می توان از آن برای تولید انرژی استفاده 
کرد؛ اما به دلیل گران بودن این تکنولوژی ها، متاسفانه 
درحال حاضر این گونه پسماندها در منطقه »سگزی« 
دفن می شــود. اگر تکنولوژی تولید انرژی از پسماند 
خشک به کار گرفته شــود، می توان به داشتن ارزش 
افزوده ضایعات و حفاظت از محیط زیســت بیشــتر 

امیدوار بود.
تفکیک زباله در مبدا؛ گامی در جهت ارتقای 

مدیریت پسماند
 ناظر عالی اداره خدمات شهری شــهرداری اصفهان 
درباره نحوه جمع آوری و انتقال پسماندها گفت: آگاهی 
شهروندان در زمینه چگونگی تفکیک زباله ها در مبدا 
بسیار اهمیت دارد؛ زباله های تر به طور طبیعی حاوی 
مایعاتی است که ایجاد شیرابه می کند؛ شیرابه نیز بدبو 
و آلوده است، بنابراین شــهروندان به خصوص بانوان 

خانه دار باید تفکیک از مبدا را رعایت کنند.
»ســجاد رســتمی« ادامه داد: ۳۰ نفر از کارکنان این 
سازمان در مناطق مختلف اصفهان، مسئولیت آموزش 
نحوه درســت جمع آوری پسماند به شــهروندان را بر 
عهده دارند. ناظر عالی اداره خدمات شهری شهرداری 
اصفهان توصیه کرد: بهتر است شــهروندان پوسته ها 

و پسماندهای میوه و ســبزیجات را در فضای باز قرار 
دهند تا خشک شود؛ سپس در سطل زباله جمع آوری 
کنند؛ عالوه بر آن دفع چایی نیز باید بعد از آب کشــی 
انجام بگیرد. رعایت این نکات تا حــد زیادی از میزان 
تولید شیرابه کم می کند، اما در نهایت زباله ها مقداری 
شیرابه تولید می کنند، اما مدیریت این شیرابه از زمان 
جمع آوری تا انتقال به سکوهای تخلیه بسیار مهم است.

رستمی از معاینه فنی روزانه و ماهیانه خودروهای حمل 
زباله خبر داد و افزود: کیســه های زبالــه بعد از انتقال 
به خودروی حمل پســماند، پرس می شوند تا شیرابه 
موجود در آن از طریق لوله ای به مخزن منتقل شــود، 
برخی اوقات شیرابه ها درمخزن یا درزهای آن رسوب 
می کند که نیازمند تعویض واشــر و معاینه فنی است. 
وی توجه شهروندان به ساعات جمع آوری پسماندها را 
از دیگر موارد قابل توجه دانست و از تصویب الیحه ای 
در شورای شهر اصفهان خبر داد و گفت: بر اساس این 
مصوبه، همــه واحدهای تجاری، صنفــی و واحدهای 
مسکونی باالی چهار واحد موظف هستند سطل زباله ای 
را برای قرار دادن پسماندهای روزانه خود داشته باشند. 
بر این اساس به ســاکنان این واحدها اعالم می شود 
که مخزن مورد نیاز برای جمــع آوری زباله های واحد 
مسکونی خود را خریداری و آن را در جای مناسب قرار 

دهند. این مخزن باید در داخل محوطه خود ساختمان 
مثل پارکینگ و حیاط مجتمع قرار بگیرد؛ ســپس در 
ساعات مقرر، این سطل را به بیرون از ساختمان منتقل 
کنند تا در زمان بعدی این تخلیــه صورت بگیرد. وی 
اضافه کرد: شهروندان کالن شهر اصفهان با دارا بودن 
بیشتر از دو و نیم میلیون نفر جمعیت روزانه ۱۰۰۰ تا 
۱۲۰۰ تن پسماند تولید می کنند. میزان تولید پسماند 
و البته برنامه ریــزی برای جمــع آوری آن در مناطق 
مختلف شــهر اصفهان متفاوت اســت. پسماند تولید 
شده بستگی به میزان جمعیت، تراکم آن و همچنین 
فرهنگ قالب در هر منطقه دارد.ناظرعالی اداره خدمات 
شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه باید سازماندهی 
مناسبی برای انتقال این پســماندها به خارج از محل 
سکونت شهروندان وجود داشته باشد، گفت: 7۵ عدد 
زباله جمع کن ایسوزو برای شب، ۲۱ خودرو مینی پک 
ایسوزو، تعداد ۲۹ زباله جمع کن نیسان و ۲۲ زباله کش 
ایسوز پیشرو برای جمع آوری زباله های سطح شهر مورد 
اســتفاده قرار می گیرد؛ البته از زباله کش های ایسوزو 
پیشــرو عالوه بر شب ســاعاتی نیز در روز برای حمل 
زباله ها استفاده می شود. ضایعات حاصل از فضای سبز 
نیز به وسیله ۵۱ خودرو ایسوزو و نخاله های ساختمانی 
نیز با ۱۵ عدد خودرو ایسوزو از سطح شهر جمع آوری 
می شود. رستمی افزود: ۳۴۳ کارگر وظیفه جمع آوری 
پسماندها را با استفاده از این خودروها دارند که از این 
تعداد ۲۹۰ کارگر با استفاده از خودروهای جمع آوری 
زباله و ۵۳ نفر روی خودروهای روباز جهت جمع آوری 
پسماندهای تر در حال خدمت رســانی به شهروندان 
اصفهانی هســتند. وی ادامه داد: پس از جمع آوری، 
مقصد زباله ها سکوهای ســه گانه شهر اصفهان است. 
سکوی شماره یک در منطقه ۱۴و شمال شهر اصفهان 
قرار دارد و سکوی شــماره دو در منطقه چهار و شرق 
اصفهان و سکو شماره سه در منطقه شش اصفهان واقع 
شده است.  ناظر عالی اداره خدمات شهری شهرداری  
گفت: پسماندهای خشک و تر در هر منطقه به وسیله 
نیروها و خودروهــای متفــاوت از ۱۵ منطقه و تحت 
نظارت ۱۱ پیمانکار جمع آوری و به سه سکو اشاره شده، 
منتقل می شود، سپس این زباله ها با تریلر به کارخانه 

منتقل و تفکیک زباله ها انجام می شود.

ماجرای پر دغدغه مدیریت شهری
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری از چگونگی جمع آوری زباله های شهر  می گوید؛

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری:
فضاسازی شهری رنگ و بوی محرم می گیرد

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان اظهارکرد: ۶۰۰ المان اشک مزین با جمالت عربی و فارسی 
»ای کشته اشــک ها« و »یا قتیل العبرات« در بزرگراه های حلقه ســوم ترافیکی، زیرگذرهای داخل شهری، 
میدان امام حسین )ع( و عرشه پل های سطح شهر نصب می شود.»حسن موذنی« افزود: تمام پل های مناطق 
مختلف اصفهان همزمان با آغاز ایام ســوگواری سرور و ساالر شهیدان امام حســین )ع( با پرچم های سبز و 
مشکی مزین شــدند. وی ادامه داد: ارتقای کیفی فضاهای عمومی شــهر، طراحی فضاهای پیاده، شناسایی 
نمادها و ســاختمان های فاخر، تنوع بخشــی درآمد سازمان، اســتفاده از المان های زیباســازی در اجرای 
پروژه های عمرانی و برخورداری پروژه های عمرانی از پیوست زیباسازی، تغییر مبلمان چهارباغ و الگوگیری 
 از سبک های معماری قدیم از برنامه ها و سیاست های در دست اقدام ســازمان زیباسازی شهرداری اصفهان

 است.

مدیرعامل سازمان مشاغل شهری:
خرید کاالی ایرانی، پاسداری از امنیت اقتصادی کشور است

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان، به دستاوردهای 
برگزاری جشنواره کاالی ایرانی در بازارهای ۱۴ گانه کوثر شهرداری اصفهان اشاره و اظهارکرد: از سال گذشته 
برگزاری جشنواره حمایت از کاالی ایرانی در این فروشگاه ها برگزار و با استقبال عموم شهروندان رو به رو شد. 
»محمد مجیری« با بیان اینکه جشنواره حمایت از کاالی ایرانی شعال سال مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت 
از تولید داخل را محقق کرد و جامه عمل پوشاند، تصریح کرد: خرده فروشــان و عمده فروشان باید همواره 
کاالی ایرانی را مورد حمایت قرار دهند، البته مردم نیز به این باور رسیده اند که خرید خود را از برندهای داخلی 
انجام دهند به طوری که در خرید کاالی ایرانی از یکدیگر سبقت می گیرند. وی  ادامه داد: اعتقاد داریم خرید 
کاالی ایرانی دفاع و پاسداری از امنیت اقتصادی کشور است، اما در مقابل، تولیدکنندگان نیز باید محصوالتی 

با کیفیت و با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند تا مشکالت مربوط به تولید و اشتغال رفع شود.

رییس بسیج کارگری استان اصفهان گفت: عنوان 
»شیفت ایثار« یکی از برنامه های سازمان بسیج 
کارگری اســت که معموال اعضای بسیج کارگری 
از چند ساعت تا یک شیفت کاری را در محل کار 

خود بدون دســت مزد و ایثارگرانه کار 
می کنند.

رزمایش خدمت رسانی ویژه سازمان 
بســیج کارگری تحت عنوان شیفت 
ایثار در شرکت های صنعتی و تولیدی 
استان، امروز سه شنبه ۲۰ شهریور ماه 

برگزار می شود.
رییس بسیج کارگری استان اصفهان 
در همین خصوص اظهار داشت: عنوان 

شــیفت ایثار یکی از برنامه های ســازمان بسیج 
کارگری اســت که معموال اعضای بسیج کارگری 
از چند ســاعت تا یک شــیفت کاری را در محل 
کار خود بدون دست مزد و ایثارگرانه کار می کنند 
که حدودا ۲ سال اســت این عنوان در برنامه های 
بسیج کارگری گنجانیده شــده است.»محرابی« 
ادامه داد: با توجه به رزمایش های خدمت رسانی، 
رزمی و اردوهای جهادی از ۹ الی ۲۹ شهریور ماه، 
رزمایش اختصاصی سازمان بسیج کارگری »شیفت 
ایثار« اســت و رزمایش ویژه خدمت رسانی بسیج 
کارگری تحت این عنوان برگزار خواهد شد.رییس 
بسیج کارگری استان اصفهان تصریح کرد: از تمام 
شرکت های تولیدی که پایگاه بسیج دارند خواسته 
شده این برنامه را اجرا کنند اما چند شرکت را به 

طور مشخص داریم که پایگاه های بسیج کارگری 
آن ها پیگیر اجرای »شیفت ایثار« هستند. وی با 
تاکید بر حضور تمام شرکت های دارای پایگاه بسیج 
در طرح »شــیفت ایثار« گفت: برای مثال از میان 

حدود ۱۴ هزار کارگــر ذوب آهن، ۵ هزار نفر عضو 
بسیج کارگری هستند که بالغ بر هزار نفر آن ها در 
یک روز در برنامه »شیفت ایثار« شرکت می کنند 
و همچنین حدود ۶۰۰ نفر از کارگران شرکت پلی 
اکریل ایران و ۱۵۰۰ نفر از شــرکت فوالد مبارکه 
در این رزمایش شــرکت خواهند کرد.محرابی با 
اشاره به عرصه های مختلف این طرح خاطر نشان 
کرد: با توجه به نیاز و تشخیص مدیریت شرکت ها، 
»شــیفت ایثار« در عرصه های مختلفی همچون 
جمع آوری ضایعــات، تعمیر و نگــه داری، فنی 
مهندسی، ایمنی و بهداشت و حوزه های مختلف 
تخصصی کارگران انجام می شود؛ همچنین ارائه 
ابتکارات و خالقیت های بسیجیان به مجموعه ها 

از دیگر عرصه های این رزمایش است.

رییس بسیج کارگری استان اصفهان:

کارگری عاشقانه در »شیفت ایثار«

فرمانــده منطقــه پدافنــد هوایی »شــهید 
نصراصفهانی« در مراسم جشن تحلیف و اعطای 
درجه به ســربازان آموزشــی، شــور و هیجان 
سربازان آموزشی در اجرای برنامه های مربوط 

به جشن تحلیف را ستودنی خواند و گفت: این 
انگیزه و نشــاط، حاصل عالقه ای وافر و وصف 
ناشــدنی به وطن و حفظ ارزش هاســت و این 
چیزی است که دوستان را خوشحال و دشمنان 

را ناامید و سرافکنده خواهد کرد.
»امیرعلی حدادی« با بیان اینکه هشــت هفته 
آموزش در بعــد نظامی، عقیدتی سیاســی و 
حفاظت اطالعات، عنوان مقدسی به نام سرباز 
را برای شــما به ارمغان آورده است، افزود: مقام 
معظــم رهبــری و فرماندهی معظــم کل قوا، 
فرامینی را در خصوص بحث مهم ســربازی در 
نظام مقدس جمهوری اســالمی ایــران ابالغ 

نموده اند.
فرمانــده منطقه پدافنــد هوایی شــهید نصر 

اصفهانــی تصریح کرد: بر اســاس این فرامین، 
زمینه ای فراهم شده تا ســربازی که حدود دو 
ســال در نیروهای مســلح خدمت می کند، به 
مجموعه نیروهای مســلح خوش بین شــود و 
قطعا این خوش بینــی و رضایت به 
خوش بینی نسبت به نظام اسالمی 

منجر خواهد شد.
وی فراهــم کــردن ایــن زمینه را 
وظیفــه ای برای همــه فرماندهان 
قلمداد کــرد و تاکید کــرد: تا حد 
امکان، ســعی خواهیم کرد چنین 
زمینه ای را فراهم ســازیم.حدادی 
دومین تدبیر را در این زمینه، تقویت 
امید به آینده در سربازان برشمرد و گفت: در این 
خصوص نیز سعی می شود سربازان در راستای 
مهارت و تخصص خــود در نیروهای مســلح 
به کارگیری شــوند تا بتوانند با ارتقای ســطح 
مهارت، آمادگی خــود را در آن تخصص جهت 

ارائه خدمات در جامعه تقویت سازند.
وی در بخش دیگری از سخنرانی خود، گذراندن 
دوره مقدس ســربازی را منشــا آثار و برکات 
مهمی در زندگی دانســت و اضافه کرد: در بُعد 
فردی می توان کاهش وابســتگی بــه خانواده، 
سحرخیزی، آمادگی برای مواجهه با سختی ها، 
قناعت، نظم پذیــری و افزایش روحیــه ایثار و 
کمک به همنوع را از جملــه این برکات عنوان 

کرد.

فرمانده پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی:

سربازان در تخصص خود به کارگرفته می شوند
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امام صادق)علیه السالم(:
مردى كه مى داند و مى داند كه مى داند؛ اين 

مرد، عاِلم است؛ مردى كه مى داند و نمى داند كه 
مى داند؛ اين شخص خواب است، بیدارش كنید.
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یادداشت

 تمام ماه های ســال به یک طرف و »محــرم« به یک طرف؛ 
تمام عاشقان به یک طرف و حسین )ع( به یک طرف. عاشق 
شدن، بسیار راحت است؛ اما عاشق ماندن و سختی عاشقی را 
چشیدن، کار هر کسی نیست؛ ورود به سرزمین عشق، آنجا 
که می دانی سر بر نیزه خواهی سپرد و تن به زیر سم اسبان. 
این جمالت را راحت می توان به زبان رانــد و راحت برایش 
شعر سرود و نوشت و آن را به تصویر کشید؛ اما اگر هرکدام از 
گزافه گویاِن عشق را به میدان کربال ببرند و عملی کردِن آن 
گونه عاشقانه ها را از او بخواهند، چه می شود و چه غوغایی به 
پا خواهد شد؟سرزمینی که خار و خسش اشتیاق پیشوازی 
عاشق ترین عاشقان را می کشد، فراتش مویه می زند بر خشکی 
لب های کودکان و نعره های خروشــانش را بر ســنگ های 
رود می کوبد. راحت ترین و ســخت ترین راه برای رسیدن به 

آسمان، در این وادی نهاده شده و عزمی می طلبد به سختی 
تیغ و به نرمی شاهرگ. »محرم« اســت و حرمت زندگان و 
حرمت شکنی عاشــقانش. خریدار اشــک های محرم بعد از 
غروب عاشورا فقط دختر پیامبر)ص( است. سالم بر خریدار 
 دل سوخته و ســالم بر نیزه ســواران بی تن و بدن، سالم بر
 تاول های پای دخترکان و سالم بر ســپیدی گیسوان عمه.

سالم بر تمام روزهای سال که می خواهند بیرق عاشورا را به 
دوش بکشــند و تمام قدم های عاشقان که سنگینی عشق را 

بر جای می گذارند.
مکتب »عاشــورا« تا به امروز هزاران دانش آموخته داشــته 
و خواهد داشــت. درس عاشــورا یعنی گوشه نشینی؛ یعنی 
اینکه تماشــای خرابِی حال دیگران حرام اســت؛ عاشــورا 
فریــاد »َهل ِمن ُمبارز« بــه تنهایی نیســت؛ فریادش یعنی 
خونخواهی در کنار دین خواهی. حتی از تاول پای دخترکانش 
می توان ســالیان متمادی درس آموخت کــه چگونه برای 
بیداری دیگــران، راحتی و آســایش را قربانــی می کنند و 
چیزی که عایدشــان می شــود به ظاهر چند تــاول و زخم 
اســت و در باطن، تمام وجود انســان هایی اســت که آزاد 
شــدند و آزادانه زندگی کردند. عاشــورا به ما می آموزد که 
برای بیدار کردن و یاری دادن نیازی نیســت که هم خون، 
هم قبیله و هم عشــیره باشــی، فقط با نیت پاک خدایی می 
توان یک دنیــا را آگاه کــرد و در مقابل، هیچ دســتمزدی 
طلب نکرد. عاشــورا را در همان دوران گذاشــتن و برایش 
نوحه سرایی کردن گناهی است نابخشــودنی. عاشورا تکرار 
شده و تکرار می شود لیکن با یک رهبر و یک پیشوا و اوست 
که رهبری تمام عاشوراهای بعد از خود را در دست گرفته و 
هم چنان هادی و راهنمای آزادگان و آزاده خواهان اســت.
صحبت از یــک مکتب و یک مســلک نیســت، صحبت از 
 دین و آیینی اســت که رســوخش در کلمه کلمه و بند بند

 دین ها و دل ها نشسته و خودنمایی می کند.

سالم بر سرزمین کربال؛ سالم برماه عزا

 فریبا حقیقی

عکس روز

دوخط کتاب

هم باید بپری؟« ولی 
وقتی بزرگ می شوی 
ناگهان متفاوت 
بودن با دیگران جرم 
به حساب می آید و 
مردم می گویند: 
»همه دارن از روی 
پل می پرن پایین، تو 
چرا نمی پری؟«

جزء از کل 
»استیو تولتز«

اگر همه از باالی 
پل بپرند پایین، تو 

هم باید بپری؟

وقتی بچه هستی برای 
اینکه پیرو جمع نباشی، 
با این جمله به تو حمله 
می کنند »اگر همه از 
باالی پل بپرند پایین تو 

دانشمندان با کشف بقایای پنیر ۷۲۰۰ ساله در »کرواسی«، اثر »پنیر فتا« را 
در سفال های باستانی پیدا کردند. این کشف در روستایی مربوط به کشاورزان 
نوسنگی به همراه ظروف باستانی برای نوشــیدنی پیدا شده و نشان می دهد 
دسترسی به شیر تازه و گسترش کشاورزی در سراسر اروپا از حدود ۹۰۰۰ سال 
پیش آغازشده است. قدیمی ترین شواهد مربوط به تولید پنیر به پنج هزار سال 
پیش  برمی گشت؛ اما کشف جدید قدمت آن را تا هفت هزار سال پیش می برد. 
محققان می گویند تولید شیر و پنیر موجب کاهش مرگ ومیر در کودکان شده 
و باعث شده است، جوامع کشاورزی از جنوب به سمت نواحی شمالی مهاجرت 

کنند.

بقایای پنیر 7200 ساله در کرواسی کشف شد!

خشکسالی، همیشه نماد بدبختی و نحسی محسوب شده است. در برخی 
رودخانه های »اروپا«، سنگ های معروف به »سنگ گرسنگی« نخستین 
نشانه های شــوم خشکسالی هستند. این ســنگ ها در اعماق دریاچه ها و 
رودها بوده و با پایین آمدن سطح آب، نوشته های روی آنها پدیدار می شود. 
آنها در واقع کتیبه هایی هستند که از قرن 1۷ میالدی به جا مانده اند و هر 
زمانی که خشکسالی باعث کم آبی شده است، مردم جمالتی روی سنگ ها 
نوشــته اند. این جمالت، گاه حاوی بار مثبت و امید برای زندگی بهتر در 

زمان خشکسالی است.

سنگ نوشته های شوم در رودخانه های اروپا!

رمز و رازهایی درباره پرده »کعبه« 
پارچه مشکی رنگی که امروزه با آن خانه خدا را می پوشانند پیراهن، پرده یا جامه کعبه نامیده می شود. پارچه مشکی رنگ خانه خدا طی 

قرون اخیر، به رنگ »مشکی« بوده و آیات قرآن با رنگ طالیی و خط بسیار زیبایی بر 
آن بافته می شود. اما پیش تر از رنگ های دیگری برای این پوشش استفاده می شده 
است. »ابن اسحاق« می گوید: در عصر رسول خدا)ص( بر کعبه پارچه »سفید« رنگ 
بافت »مصر« مشهور به »قباطی« می آویختند؛ ســپس از »بردهای یمانی« برای 
آن اســتفاده می کردند. پس از پیامبر)ص(، عمر، عثمان، حجاج و ابن زبیر بر کعبه، 
پارچه »قباطی« و »پرده دیبا« پوشانیدند. این پرده ها گاهی به رنگ »سبز« و گاهی 
»قرمز« بوده و گاهی با دو یا چند پرده بر روی هم، کعبه را می پوشــانیدند. در زمان 
»ناصرعباسی«، ابتدا پرده ای به رنگ »ســبز«  برای کعبه آماده شد و پس از آن، از 

اواخر خالفت وی، به رنگ مشکی تهیه شد. پس از آن زمانی که سالطین مصر تهیه پرده کعبه را بر عهده داشتند، همه ساله پرده ای به 
رنگ »قرمز« برای کعبه ارسال می کردند.

در زمان »ملکشاه سلجوقی« که ایرانیان افتخار تهیه پرده کعبه را داشتند، پرده هایی که برای کعبه آماده می شد به رنگ »زرد« بود. 
»ابن بطوطه« در سفرنامه خود )رحله( می گوید: »پیراهن خانه کعبه را در شهر »شوشتر« خوزستان، ایران از دیبای خالص می بافتند و 
به کعبه می فرستادند. در سال 1۲۲1 تا 1۲۲۹ که اهل »حجاز« افتخار تهیه پرده را داشتند. نخست پرده را از »حریر سرخ« تهیه کرده 
و سپس در سال های بعد آن را به »حریر سیاه« تبدیل کردند.« در موسم حج به خصوص در روزهای نزدیک به تعویض پرده، اندک اندک 
آن را باال می برند و برمی چینند و به جای آن پرده سفیدی می پوشــانند و پس از انجام مراسم حج، پرده نو بر آن می پوشانند. بنابراین 

مشکی بودن رنگ پرده )جامه( دلیل خاصی ندارد و به انتخاب تهیه کنندگان مربوط می شود.

وبگردی

یک فروشگاه ماهی در »کویت« که ادعا می کرد تازه ترین ماهی را از دریا 
صید می کند و می فروشد، توسط مقامات این کشور بسته و اعالم شده که 
جریمه سنگینی در انتظار این فروشگاه است. صاحب فروشگاه، ماهی های 
مانده را به جای ماهی تازه به دست مردم می داد و برای اینکه چشمان زرد و 
مانده بودِن ماهی مشخص نشود، از چشمان پالستیکی مخصوص عروسک، 
استفاده می کرد. پس از اینکه عکس چشــم های مصنوعی در شبکه های 

مجازی فراگیر شد، این فروشگاه نیز پلمب شد.

چشم های تقلبی ماهی های مانده!

اینستاگردی

مادرانی که چند شهید دادند 

 درخواست داور فوتبال 
برای بازگشت »رضا عطاران« به تلویزیون

»مسعود ده نمکی« کارگردان معروف سینما در اینستاگرام خود نوشت: »]...[ می دونستید 
 مادری هست که ۹ تا شــهید داده؟ بیایید همه باهم برای شــادی روح شهدای این مادران

 بی پسر، صلواتی بفرستیم.«

»علی خســروی« داور فوتبال با انتشار عکسی در اینستاگرامش نوشــت: آقااااا رضا! جون 
مادرت برگرد تی.وی و واســمون »متهم گریخت«، »خانه به دوش«، »ترش و شــیرین«،  
»بزنگاه« و ... بســاز. به خدا از بــس تکرار »مختارنامه«، »شــب دهــم«، »راه بی پایان«، 
 »مرد هزار چهره«،  »بیداری« و آی فلیمو و آخ فیلمو و اوووی فیلم دیدیم خســته شدیم!

»رضا عطاران« مرد سال سینمای ایران شد. بازیگر محبوب فیلم های کمدی به دلیل حضور 
در فیلم های پرفروش، از سوی آکادمی سینماسینما به عنوان مرد سال ۹۶ سینما انتخاب شد.

سیاهپوش شدن 
حرم بانوی دمشق

تصاویری از سیاهپوش 
کــردن حــرم مطهر 
در  زینب)س(  حضرت 
آستانه آغاز ماه محرم 

در »دمشق«

تشــکیل »گروه هــای جهــادی« اتفاقی بــود که 
 حدود بیســت و اندی ســال پیش به همت مرحوم 
»حاج عبدا... والی« در منطقه »بشاگرد« کلید خورد. 
حاال بعد از گذشت سالیان طوالنی، در بین پویش های 
خودجوش مردمی می توان بــه گروه های مختلف و 
متعدد جهادی رسید که کارشان سر زدن به مناطق 
کمتر برخوردار است؛ افرادی که این بار ترجیح داده اند 
فارغ از عنوان و قالبی که آن ها را می شناختیم، سر از 
مناطق مرزی و فراموش شده در بیاورند و برای حال 
خوش اهالی آنجا دست به فعالیت های متفاوت بزنند، 
کارهایی که گاه به حرفه  آنان مرتبط است و گاه ممکن 
است کارهایی باشــد که دور از کلیشه های ذهنی ما 
از آنهاســت. در این گزارش به شرح اقدامات برخی از 

منبری ها و مداحان  پرداخته ایم:
رحیم پورازغدی از کرسی آزاداندیشی تا 

جهادگری
آقای »رحیــم پورازغــدی« را جــزو نظریه پردازن 
مهم سیاسی عصر حاضر می شناســند؛ استادی که 
بیشــتر ایرانی ها چهره او را از برنامه های عصرگاهی 
در صداوســیما یا از کرســی های آزاداندیشی اش در 
دانشــگاه های مختلف به جا می آورند؛ یک اســتاد 
حوزه علوم سیاســی که اتفاقا چنــدی پیش هم به 

خاطر اظهارنظرهای جنجالی، جزو چهره های پر سر 
و صدا بود. بــه همین دلیل ، دیدن یک اســتاد علوم 

سیاسی در اردوهای جهادی، 
درحالی که فرغونی پر از آجر 
در دســت دارد، شاید کمی 
دور از ذهن به نظر برســد؛ 
اما پورازغدی جزو افرادی 
بود که  تصاویر حضورش 
در اردوی جهادی حسابی 

دیده شده است. 
میثــم مطیعی؛ از 

تدریس در دانشگاه تا 
معلمی برای دانش آموزان

»میثم مطیعــی« این روزها 
یکی از شخصیت هایی است که 

عالوه بر مدیحه سرایی، دستی هم 
در فعالیت های اجتماعی و جهادی 

دارد. مطیعی که تحصیل کرده و اســتاد 
دانشــگاه امام صادق)ع( است، جزو کسانی محسوب 
می شود که به واسطه فعالیت های دانشگاهی خود، در 

امور و فعالیت های جهادی حضور یافته است.
محمود کریمی؛ از چیذر تهران تا »نهبندان« 

در خراسان  جنوبی
قطعا وقتی اسم از مداحان صاحب سبک و پرطرفدار 
به میان می آید، یکی از نخســتین کسانی که سریع 
 به اســمش برمی خوریم

»حاج محمود کریمی« 
اســت؛ مداحی که این 
ســال ها بــارگاه ملکوتی 
امامــزاده علــی اکبر )ع( 
»چیــذر« را بــه یکی از 
پایگاه هــای مهــم دینی 
تهران تبدیل کرده است. 
او در اردوی جهــادی 
 »نهبنــدان« واقــع در 
خراســان جنوبی شرکت 
کرده و در روند خانه سازی 
برای مناطق کمتربرخوردار شــرکت داشته 

است.
حجت االسالم قاسمیان؛ از آوازه خوانی تا 

مهندسی عمران
حجت االسالم »غالمرضا قاسمیان« در نظر اکثریت به 
عنوان یک منبری خبره و به قول خودش »آوازه خوان« 
شــناخته می شــود. صدای خوبی دارد و در هنگام 

مناجات خوانی از تحریرهای موســیقایی اســتفاده 
می کند. حجت االسالم قاسمیان در کنار درس حوزوی 
خود، فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران از دانشگاه 
شریف است و در حال حاضر در دانشگاه های امیرکبیر، 
شریف و علم و صنعت هم تدریس می کند.او یکی از 
شخصیت های سرشناســی بود که نوروز سال ۹۷ در 
اردوهای جهادی در »نهبندان« خراسان جنوبی دیده 
شــد و در کنار کالس های درس و بحث خود، این بار 
در قالب یک مهندس عمران هم ظاهر شد و در قالب 

فعالیت های عمرانی به بچه های جهادی کمک کرد.
حجت االسالم بی آزار تهرانی؛ از منبر دینی تا 

کار جهادی
این روحانی و منبری سرشناس، در کنار اینکه به عنوان 
یکی از وعاظ معروف تهران شناخته می شود، در عین 
حال بســیاری او را به خاطر فعالیت هایش در زمینه 
فعالیت جهادی و عمرانی برای مناطق محروم کشور 
می شناسند؛ کسی که توانسته  است با استفاده از فضای 
مجازی افراد داوطلب را در نقاط مختلف کشور دور هم 
جمع کند و در حوادثی مانند زلزله »ســرپل ذهاب« 
کرمانشــاه، زلزه »کوهبنان« کرمان و مشکل بی آبی 
در استان های »خوزستان« و »سیستان وبلوچستان« 

یاری رسان ساکنان این مناطق کمتربرخوردار باشد.

از منبر دینی تا اردوی  جهادی
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