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رییس اتحادیه سنگ بری های اصفهان مطرح کرد:

 صنایع اصفهان در اغما

انجام 13 پرواز اورژانس هوایی در اصفهان
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان خبر داد:
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 قیمت مواد اولیه خودرو 
افزایش 3۰۰ درصدی پیدا کرد 

رییس انجمن خودرو و نیرو محرکه استان:
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جدال امیرقلعه نویی با وینفردشفر؛   رزم آرا یک دوسیه مسکوت   
کارگردان:احسان عمادی

پردیس سینمایی سیتی سنتر

یاد اونایی که رفتن؛
امروز یادی کنیم از اونایی که 
زمانی بینمون بودن و االن  
رفتن و دنیامون رو ترک کردن.
اگه اماکنش هست سری به 

مزارشون بزنیم.

ذوب آهن و فوالدمبارکه سود ده شدند؛ 

روزگار خوش برای غول های صنعتی اصفهان
ذوب آهن و فوالد مبارکه به عنوان اصلی ترین قطب های صنعتی در کشور طی 
سه دهه اخیر مطرح بوده اند. این غول های صنعتی اگر چه طی سال های اخیر 
فراز و فرودهای زیادی رادر زمینه بهره وری و ســود دهی سپری کرده اند، اما به نظر می رسد 
امسال هر دوی این واحد های تولیدی در شــرایطی ایده آل به سود دهی رسیده و این مسئله 
موجب شده تا سهام شرکت های تابعه آنها از جمله فوالد هرمزگان به عنوان یکی از اصلی ترین 

زیر مجموعه های فوالد مبارکه نیز طرفداران زیادی در بازارهای بورس کشور داشته باشد...
صفحه 3
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طلسم شکسته می شود؟

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری عنوان کرد:
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فرو نرویم!

شهر اصفهان با خطر جدی فرونشست زمین  مواجه است و 
کارشناسان می گویند تقریبا راه حلی وجود ندارد؛

گالری نگرش
قاچاق سوخت

27 مهر الی 9 آبان

»رو به روی ماه« به تهیــه کنندگی و 
کارگردانــی داوود آجرلو به یک کتاب 
اختصاص دارد. هــر هفته یک کتاب از 

قصه های زندگی یک قهرمان جنگ...

روبه روی ماه
 شنبه تا پنجشنبه ساعت 23

توسعه متوازن شهر با برنامه اصفهان 1۴۰۰
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»محمــد شــریعتمداری« در حالی رایزنی 
ها برای قبول مســئولیت هدایت وزارت پر 
حاشیه دولت را آغاز کرده است که منتقدان 
و  موافقان سرسختی دارد، اگر چه انتظار می 
رفت تا اکثریت نماینــدگان از این انتصاب 
عجیب در دولت روحانــی انتقاد کنند؛ اما با 
به گوش رســیدن نواهای موافق به نظر می 
 رســد که طرفداران سیاسی شریعتمداری

 کم نباشند.
 وزیر مستعفی وزارت صمت در حالی به ساختمان 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی چشــم دوخته 
که برخی این صندلی را یکی از حاشــیه دار ترین 
پست های وزارتی در دولت های پس از انقالب می 
دانند؛ وزاریی که تقریبا در هــر دوره ای با چالش 
های فراوان و پروسه استیضاح روبه رو بوده اند؛ اما 
حاال موافقان  این وزیر پیشنهادی از جمله حسن 
کامران، نماینده اصفهان معتقدند که شریعتمداری 
در طول کارنامه کوتاه کاری خود در دولت روحانی 
کارکردهای قابل قبولی در مورد کارگران و حمایت 
از صنایع کارگری داشته است؛ اما در مقابل مخالفان 
می گویند شریعتمداری حتی نتوانسته بخشی از 
الزامات صنعت را طی ماه های وزارتش محقق کند 
و حاال با شانه خالی کردن از زیر بار پاسخگویی در 
مورد اتفاقات رخ داده در این وزارتخانه تالش دارد 
تا ایده های معیوبش را در جای دیگری عملی کند.
مروری بر بدبیاری وزاری کار پس از انقالب

اغلب وزاری کار طی سال های پس از انقالب بعد از 
برکناری از این صندلی، سودای ریاست جمهوری 
داشــته اند؛ داریوش فروهر،  اولین وزیر کار ایران، 
مثل همــه وزیران موقــت، عمــر وزارتش موقت 
بود. بعد ها برای ریاســت جمهوری نامزد شد تا با 
»بنی صدر« رقابت کند؛ امــا ناکام ماند و در نهایت 
در پروژه قتل های زنجیره ای، به قتل رسید. احمد 
توکلی، چهره همیشه منتقد این روزهای سیاست 
ایران نیز روزگاری وزیر کار در کابینه بود. صندلی 
دولتی برای توکلی آنقدر شیرین بود که بعد از آن 
دو بار تصمیم گرفت رییس جمهور شود و هر دو بار 
از گرفتن آرای مردم ناکام ماند. توکلی بعد از دوران 
وزارت به دانشــگاه رفت و مدرک دکترای اقتصاد 
گرفت، اما در دولت های بعدی به او اعتماد نشــد 
و اگرچه در مجلس هفتم، رییس مرکز پژوهش  ها 
شــد، اما به مرور از الیه اول رهبران اصولگرا کنار 

رفت.»صفدر حسینی« نیز از جمله وزرای حاشیه دار 
دولت اصالحات بود؛ اما در نهایــت به دلیل ایجاد 
اختالف با اعضای خانه کارگر عمال نتوانست اقدام 
قابل توجهی انجام دهد و در نهایت »ناصر خالقی« 
جایگزین او شــد. نام صفدر حسینی یک دهه بعد 
در زمان حضورش در صندوق توســعه ملی بیشتر 
بر ســر زبان ها افتاد؛ آنجا که حقوق نجومی او به 
اندازه حقــوق چهل کارگر بود و انــواع ردیف های 
پاداش و اضافه کاری برای او منظور شده بود. دولت 
احمدی نژاد نیز با حاشیه های فراوانی در وزارت کار 
دست و پنجه نرم کرد. محمد جهرمی، اولین وزیر 
کار احمدی نژاد هر چند در دوره وزارتش کم حاشیه 
بود، اما در نهایت در بانک صادرات با انواع پرونده ها 
رو به رو شد. اوج حاشیه سازی وزارت کار در عرصه 
سیاسی کشور را می توان در زمان »شیخ االسالمی« 
جست و جو کرد. ورود افرادی مانند سعید مرتضوی 
و بابک زنجانی و ایجاد فساد در ارکان این وزارتخانه 
در زمان او رونق یافت. جلســه اســتیضاح شــیخ 

االسالمی در حالی برگزار شد که احمدی نژاد حتی 
در این جلســه حاضر به دفاع از وزیر خود هم نشد. 
وزیر کار در دولت روحانی نیز چندان سرنوشــت 
خوشی نداشــت و اگر چه در یک دوره چهار ساله 
توانست از موج انتقادات و استیضاح ها عبور کند؛اما 
در نهایت مجلس رای اعتمادش را از وی پس گرفت 
و حاال وزیر جوان کابینه دولــت اصالحات و وزیر 
میانســال این روزهای کابینه روحانــی باید برای 
نشســتن روی صندلی وزارتخانه ای که از ابتدای 
انقالب یکــی از پرحاشــیه ترین جایگاه ها بوده از 

خود دفاع کند. 
تحول وعده وزیر صمت برای وزارت کار

شریعتمداری به عنوان کاندید وزارت کار به عنوان 
یکی از کلیدی تریــن وزارتخانه هــا، اعالم کرده 
که  قرار است تحوالت اساســی در این وزارتخانه 
در صورت گرفتــن رای اعتمــاد از مجلس، ایجاد 
کند. شــریعتمداری اعــالم کرده کــه در صورت 
کســب رای اعتماد مجلس، هم گوش شنوا و هم 

شــنونده همراه و همدل برای اقشــار آسیب پذیر 
و فقرا خواهــد بود؛ اما معلوم نیســت او چطور می 
خواهد با چالش هایی مانند رفاه، تعاون و روابط کار 
برخورد کند. شــریعتمداری همچنین باید فکری 
به حــال بحران جدی صندوق های بازنشســتگی 
و فقدان پایداری مالــی آنها بکنــد، ضمن اینکه 
باید اصالحات پارامتریک، اصالحات سیســتمی و 
اصالحات ســاختاری در صندوق ها ایجاد شود تا 
پیش از بحرانی تر شدن وضعیت صندوق ها، حرکت 
برای پایدارســازی آنها صورت گیرد. به خصوص 
که این وزارتخانه هموراه بــا چالش بنگاه داری در 
صندوق های بازنشستگی روبه رو بوده که تاکنون 
از سوی مدیران قبلی اقدام درستی در مقابله با آن 
صورت نگرفته است. عالوه بر این وزارت کار و رفاه 
اجتماعی در کانون یکی از بحرانی ترین مشکالت 
ایرانیان یعنی بیکاری قرار دارد آن هم در شرایطی 
که قشر متوسط و پایین جامعه هر روز قدرت خرید 

و کار خود را از دست می دهند.

کمک مالی ۶ میلیارد دالری 
عربستان به پاکستان

در پی حضور نخست وزیر پاکســتان در کنفرانس 
سرمایه گذاری عربســتان، ریاض با پرداخت ۲ وام 
سه میلیارد دالری به اسالم آباد موافقت کرد.وزارت 
امور خارجه پاکستان اعالم کرد: سفر عمران خان، 
نخست وزیر پاکستان به عربستان موفقیت آمیز بود. 
عربستان سعودی با پرداخت کمک مالی 3 میلیارد 
دالری یک ساله به پاکســتان موافقت کرده است. 
این کشور همچنین با پرداخت 3 میلیارد دالر وام 
به پاکســتان برای خرید نفت از این کشور موافقت 
کرده است.پیشنهاد کمک مالی عربستان سعودی 
به پاکســتان پس از آن مطرح شد که عمران خان، 
نخست وزیر پاکستان در کنفرانس سرمایه گذاری 
عربســتان در ریاض موســوم به »داووس صحرا« 

شرکت کرد. 

هشدار امنیتی آلمان به 
شهروندانش درباره سفر به ترکیه

وزارت خارجه آلمان به شــهروندانی که قصد سفر 
به ترکیه دارند در خصوص اســتفاده از شبکه های 
اجتماعی هشدار داد.وزارت خارجه آلمان با انتشار 
اطالعیه ای ضمــن انتقاد از آزادی بیــان و آزادی 
رسانه ها در ترکیه از شــهروندان خود خواست تا 
در صورت سفر به ترکیه در مدت زمان حضور خود 
حتی االمکان از شبکه های مجازی استفاده نکنند.
در اطالعیه وزارت خارجه آلمان همچنان با اشاره 
به بازداشت های سلیقه ای اتباع خارجی در ترکیه 
از اتباع خود خواست تا از حضور در اجتماعات غیر 
قانونی و یا نزدیک شــدن به ایــن گونه اجتماعات 

خودداری کنند.

مقام صهیونیستی:
»ماکرون« آماده رونمایی از 

نسخه فرانسوی معامله قرن است
یک مقام صهیونیســت مدعی شــد اگــر رییس 
جمهوری آمریکا تا ماه میالدی آینده طرح سازش 
موسوم به معامله قرن را ارائه ندهد؛ همتای فرانسوی 
وی وارد عمل شده و نسخه خود را ارائه می  دهد.بنا 
بر گزارش کانال ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی، 
ماکرون در اواخر ماه میالدی آگوســت، به وزارت 
خارجه فرانسه دســتور داده تا پیرامون ایده های 
جدید درباره حل مناقشــه فلســطینی ها و رژیم 
صهیونیستی تحقیق کنند. در عین  حال، ماکرون 
به ترامپ گفته اگر اقدامــی در این خصوص نکند؛ 
پاریس وارد عمل خواهد شد.عالوه  بر این، اوشپیز به 
اعضای کنیست )پارلمان رژیم صهیونیستی( هشدار 
داد که احتمال پیــروزی دموکرات ها در انتخابات 

میان دوره ای کنگره آمریکا وجود دارد.

داعش به هند هم نفوذ کرد
براساس پژوهش مرکز امنیت پاکستان، گرایش 
پیوستن مردم شهر کراالی هند، طی چند سال 
اخیر به گروه تروریستی داعش با رشد چشمگیری 
همراه بوده است. به گزارش وان ایندیا، براساس 
مطالعات عبدا... خان مدیر موسسه پژوهش های 
امنیتی پاکســتان، داعش برای اولین با در سال 
۲۰۱6 در کشور هند ادعای حضور کرد و تشکیل 
گروه والیت هند در ادامه حضور و گسترش داعش 
در منطقه جنوب آسیا به ویژه در کشورهای هند 
و پاکستان است. با توجه به گزارش سازمان های 
امنیتی هند، تاکنون حدود صد شهروند هندی به 
گروه تروریستی داعش پیوسته اند. از این تعداد 
45 نفر متعلق به ایالت های ماهاراشــترا، کراال و 
کارناتاکا بوده اند که با فرار از هند به گروه داعش 

در عراق، سوریه و افغانستان پیوسته اند.

سرنوشت نامعلوم صندلی وزارت کار 

با حکم فرمانده ناجا و تصویب فرمانده 
کل قوا:

سردار ایوب سلیمانی جانشین 
فرمانده ناجا شد

با پیشــنهاد فرمانده ناجــا و تصویب فرمانده 
معظم کل قوا، سردار ایوب سلیمانی به عنوان 
جانشین فرمانده ناجا منصوب شد.بر پایه این 
گزارش، با پیشنهاد ســردار حسین اشتری، 
فرمانــده نیروی انتظامــی و تصویب فرمانده 
معظم کل قوا، سردار ایوب سلیمانی به عنوان 
جانشــین فرمانده نیــروی انتظامی منصوب 
خواهد شــد. گفتنی است که ســردار ایوب 
سلیمانی تا پیش از این معاون هماهنگ کننده 
ناجــا بــود و ســردار محمدعلــی نوری نژاد 
جایگزین سردار ســلیمانی در سمت معاون 

هماهنگ کننده ناجا خواهد شد. 

سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در هند تعیین شد

به پیشنهاد وزیر امور خارجه و موافقت رییس 
جمهــور،  »علی چگنــی« به عنوان ســفیر 
جمهوری اسالمی ایران در دهلی نو منصوب 
شد. وی پیش از این سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در کوبا و مدیرکل کنسولی وزارت امور 
خارجه بــود. پیش از ایــن غالمرضا انصاری، 
سفیر ایران در دهلی  نو بود که بهمن ماه سال 
 گذشــته به عنوان معاون وزیــر امور خارجه 
در امور دیپلماسی اقتصادی معرفی و منصوب 

شد.

شهردار تهران هم مشمول 
قانون بازنشستگان می شود

وکالی ملت در جلسه علنی روز گذشته با یک 
فوریت استفســاریه تبصره یک قانون اصالح 
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان 

مخالفت کردند.
 نماینــدگان در صحن علنــی مجلس با یک 
فوریت استفســاریه تبصره یک قانون اصالح 
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان 
مصوب 6 شــهریور ماه ســال 97 با 94 رای 
موافق، ۱۲6 رای مخالــف و 6 رای ممتنع از 
مجموع ۲۲6 رای مأخوذه مخالفت کردند.بر 
اساس این استفساریه طراحان خواسته بودند 
تا شهردار تهران همانند وزرا و معاونان رییس 
جمهور در قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
مستثنی شود که نمایندگان با یک فوریت این 

استفساریه مخالفت کردند.
نکتــه قابــل توجــه در بحــث مخالفــت با 
یــک فوریت ایــن طــرح مخالفــت برخی 
 اصالح طلبان مانند»ســیدفرید موســوی« و

 سایر افراد بود.

طرح قانون بانکداری نیازمند 
بررسی در صحن مجلس است 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تقاضای 
بررسی نهایی طرح »قانون بانکداری جمهوری 
اسالمی ایران« در کمیسیون اقتصادی به جای 

صحن علنی، مخالفت کردند.
بر این اســاس، طرح قانون بانکــداری برای 
تبدیل شــدن به قانــون نیازمند بررســی و 
تصویــب در صحــن علنــی مجلس اســت.

مخالفان بررســی این طرح، معتقد بودند که 
طرح مذکور با توجــه به اهمیــت آن، نباید 
صرفا در کمیســیون اقتصادی مورد بررسی 
قــرار گیــرد و باید در ســایر کمیســیون ها 
 و صحــن مجلس هــم بــه صــورت دقیق 

ارزیابی شود.

محمد جواد ابطحی
نماینده مردم خمینی شهر:

جانشــین قرارگاه ثارا... ســپاه با اشــاره بــه اقدام 
عربستان ســعودی و بحرین در انتشــار بیانیه ای 
که در آن نام قاســم ســلیمانی، فرمانــده نیروی 
قدس سپاه و سپاه پاســداران انقالب اسالمی را در 
فهرست افراد و سازمان هایی قرار داده که به حمایت 
از تروریســم می پردازند، اظهار داشــت: عربستان 
در منجالبی افتــاده که به راحتی نمــی تواند خود 
را بیرون بکشــد، به همین دلیل با ایــن اقدامات به 
دنبال فرار به جلو است.سردار کوثری تصریح کرد: 
قطعا اقدامات عربســتان ســعودی بــرای انحراف 
افکار عمومی نتیجه ای در بر ندارد. آنها باید بدانند 
 جنایات شــان به این آســانی و با این روش ها پاک

 شــدنی نیســت.  جانشــین قرارگاه ثارا... ســپاه 
افزود: افکار عمومی و مــردم آزادی خواه جهان به 
روشــنی می دانند که خاشــقجی به فرمان سران 
عربستان ســعودی به قتل رسیده و سران آل سعود 
نمی توانند بــه راحتــی از زیر بار این مســئولیت 
 شــانه خالی کنند و باید پاســخگوی اعمال شــان 

باشند.

 اقدامات عربستان
 نتیجه ای ندارد

جانشین قرارگاه ثارا... سپاه:

کافه سیاست

پارلمان

عکس  روز 

تصویری کمتردیده شده 
از آیت ا... جنتی

سال ۱99۲ میالدی )۱37۱شمسی( آیت ا... 
احمد جنتی به عنوان نماینده رهبری در حوزه 
بالکان در ســفر به بوســنی و کرواسی، ضمن 
بازدید از اردوگاه آوارگان جنگ بوسنی با رهبر 
مسیحیان کاتولیک کرواســی و سایر مقامات 

بلندپایه طرف های جنگ، دیدار کرد.

جنگ »آب« به تریبون نماز جمعه کشیده شد

پیشنهاد سردبیر:

نماینده مردم خمینی شهر گفت: طی روزهای 
گذشته و پس از اعالم گزینه های پیشنهادی 
از سوی رییس جمهور پیامک های بسیاری 
در حمایــت از »دژپســند« و  بــه خصوص 
شریعتمداری برای نمایندگان ارسال می شود.

محمدجواد ابطحی اظهار کرد: رایزنی درباره 
تعیین صالحیــت وزرای معرفی شــده در 
جلسات فراکســیون ها همچنان ادامه دارد، 
اما به نظر می رسد که نمایندگان قصد دارند 
تا با ارائه کارت سبز به دولت کاری کنند که 
دولــت کم کاری هایش را بــر گردن مجلس 
نینــدازد.وی ادامه داد: به نظر می رســد که 
رحمانی شــانس بســیاری برای به دســت 
آوردن رای اعتماد دارد؛ چرا که ســابقه سه 
 دوره حضور در کمیســیون صنایــع را دارا
 بوده و همچنین ارتباط خوبی با نمایندگان 

دارد.

»رحمانی« شانس زیادی 
برای رای اعتماد دارد

زنگنه
وزیر نفت: 

یک نماینده مجلــس تاکید کــرد: همانگونه که 
نمایندگان به عنوان منتخبان مردم از قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان مستثنی شدند، شهرداران 
نیز باید مستثنی شوند.ولی داداشــی اظهار کرد: 
تهران، کالن شهری است که شهرداری آن به اندازه 
سه وزارتخانه با حجم کار و فعالیت روبه روست از 
این رو شهردار تهران هم تراز با وزیر بوده و از سوی 
دیگر منتخب مردم و شورای شــهر است.نماینده 
مردم آستارا در مجلس دهم تصریح کرد: همانگونه 
که نمایندگان به عنوان منتخبــان مردم از قانون 
منع به کارگیری بازنشســتگان مســتثنی شدند، 
شهرداران نیز باید مستثنی شوند.وی افزود: چگونه 
می توان یک فرد بازاری را شهردار کرد؛ اما شخصی 
که ۲۰ ســال از تجربه و تخصص برخوردار اســت 
را منع کنیم.عضو کمیســیون اصل 9۰ در مجلس 
شورای اســالمی ادامه داد: شهردار تهران می تواند 
در جلسات هیئت دولت شرکت کند، بنابراین باید 
 از قانون منع به کارگیری بازنشســتگان مستثنی

 شود.

 شهردار تهران 
هم تراز با وزیر است

نماینده مجلس:

 وزیر نفت گفت: تالش می شود به روش های 
مختلف با تحریم هــای ظالمانه آمریکا علیه 
جمهوری اسالمی ایران مقابله شود، هرچند 
که روش های مقابله با تحریم ها بیان نمی شود.

بیژن نامــدار زنگنه درباره حضور در جلســه 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی گفت: در نشست کمیسیون 
برنامه و بودجه گزارشــی درباره درآمدهای 
نفتی کشــور ارائه شــد.وزیر نفت ادامه داد: 
براساس گزارش ارائه شده در 6 ماه اول سال 
جاری درآمدهای نفتی کشور ۲5 درصد بیش 
از میزان پیش بینی شده در قانون بودجه بوده 
است.این عضو کابینه دولت یادآور شد: تالش 
می شود به روش های مختلف در مقابل تحریم 
های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسالمی 
ایران مقابله شود، هرچند که روش های مقابله 

با تحریم ها بیان نمی شود.

روش های مقابله با تحریم ها 
گفتنی نیست

پیشخوان

بین الملل

 موافقان و مخالفان »شریعتمداری« به صف شدند؛
وعده لیبرالی به پارلمان 

بخش خصوصی

چاره اندیشی برای ایران 
فردا

همان تشخیص  مصلحت 
پارلمان است

در آغوش فینال

چرا تلویزیــون گلزار را 
دوست دارد؛ اما فردوسی پور را 

نه

تغییر موضع ناگهانی روزنامه نزدیک به جهانگیری
خبرآنالین: روزنامه سازندگی که از نزدیک ترین رسانه های نزدیک به اسحاق جهانگیری است و از مدتی 
قبل در حال خط و نشان کشیدن در فضای سیاسی کشور و تشویق او به کناره گیری است، در شماره  دیروز 
خود موضعی متضاد اتخاذ کرد. این روزنامه با توصیف سوابق جهانگیری در جریان اصالح طلبی و همراهی 
او با روحانی در دولت های یازدهم و دوازدهم مدعی شد که بعداز سخنرانی اخیرجهانگیری که در آن از 

اختیارات خود گالیه کرده بود، وی در جلسه ای صمیمی با رییس جمهور ، دیدار کردند.
روزنامه سازندگی که منبعی برای این خبر ذکر نکرده، افزوده است:سوءتفاهم ها برطرف شده است.

جهانگیری اخیرا و در همایش روز ملی صادرات با تاکید بر اینکه مدیر باید شجاع و ریسک پذیر باشد، گفته 
بود: من اجازه برکناری منشی خودم را ندارم چه برسد به تغییر مدیران دولتی.

این سخنان جهانگیری با واکنش های زیادی از سوی محافل و چهره های سیاسی روبه رو شد. 

جنگ »آب« به تریبون نماز جمعه کشیده شد
کیهان نوشت: نماینده ولی فقیه در استان یزد با اشاره به قطع مکرر آب انتقالی به این استان در ماه های اخیر، 
از مسئوالن وزارت نیرو، شورای عالی امنیت ملی و مسئوالن اصفهان خواست امنیت آب انتقالی به این استان 
را تامین کنند.آیت ا... محمدرضا ناصری با بیان اینکه باید برای تعرض های مکرر به خط آب انتقالی اســتان 
چاره ای اساسی اندیشید، افزود: از مسئوالن اســتان اصفهان تقاضا داریم که جلوی این تعارضات را بگیرند و 
افرادی که مسبب آن هستند، شناسایی  شوند. وی اظهار داشت: باید کســانی که در روز روشن با لودر، لوله 
آب را خراب می کنند و میلیاردها متر مکعب آب هدر می دهند شناسایی شوند، اگر اصفهان نمی تواند امنیت 
آب انتقالی به یزد را فراهم کند ما با استقرار نیروهای استان، امنیت آن را تامین می کنیم.ناصری با بیان اینکه 
مسئله آب استان خیلی مهم است، افزود: مسئوالن استان به ویژه استاندار به صورت جدی پیگیر مسئله آب 

و امنیت آن هستند و چندین جلسه در این زمینه در تهران و استان برگزار شده و خودم هم پیگیر هستم. 

چهره ها

پریسا سعادت
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ارزش کتیرای اصفهان به 200 میلیارد ریال رسید
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

نقش رسانه ها در معرفی 
مالیات بر ارزش افزوده

داشــتن اقتصادی پیشــرو در عصــر حاضر 
دغدغــه همــه دولتمــردان اســت و برای 
داشــتن اقتصادی پویا باید ســهم درآمدهای 
 مالیاتــی در مجمــوع درآمدهــای کشــور 

افزایش یابد.
در حال حاضر یکــی از مباحث روز در اقتصاد 
ایران مقوله مالیات بر ارزش افزوده است. این 
سبک از مالیات ستانی از ابتدای مهر ماه 1387 
اجرایی شد و در چشم اندازهای توسعه کشور 
بر اجرای آن تاکید شــده است.به طورخالصه 
مالیات بر ارزش افــزوده )vat( نوعی مالیات 
غیرمستقیم عام بر عموم کاالها و خدمات )مگر 
موارد معاف ( اســت که به صورت چند مرحله 
ای از اضافه ارزش کاالهای تولید شده )ارزشی 
که درهرمرحله به ارزش کاال افزوده می شود( 
یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و 

توزیع، اخذ می شود.
مالیات برارزش افزوده، شکل اصلی مالیات بر 
مصرف اســت که مزیت و برتری رو به رشد را 
برای یک مالیات با پایه گسترده در جهان نشان 
می دهد و اگر قانون مالیــات بر ارزش افزوده 
با هوشمندی و بسترســازی کامل اجرا شود، 
می تواند کاربری های اقتصــادی، اجتماعی 
و توســعه ای نظام مالیاتی را به شدت افزایش 

دهد.
 ایجاد شفافیت در مبادالت اقتصادی، برقراری 
نظم و انضباط در نظام مالی، تقویت پایه های 
اســتقالل اقتصادی کشــور، برقراری عدالت 
اجتماعی و کاهش مفاســد اقتصــادی، تنها 
بخشــی از منافع سرشاری اســت که از بابت 
اجرای نظام مالیــات بر ارزش افــزوده عاید 
کشور می شود و نظام جهانی، اجرای مالیات 
بر ارزش افزوده در کشــورها را نشــانه وجود 
 شــفافیت و مبارزه با پولشــویی در کشورها

 می داند.

بازار

چتر

طی بازرسی اصناف از واحد های صنفی 
استان مشخص شد؛

تشکیل شش هزار و ۵۶۰پرونده 
قضائی در اصفهان

در بازرســی اصناف از واحد های صنفی اســتان 
امسال بیش از شــش هزار و ۵۶۰پرونده قضائی 
برای متخلفان در اصفهان تشــکیل شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن 
و تجــارت اصفهان گفــت: این تعــداد پرونده 
امسال در بازرســی ماموران اصناف از واحدهای 
صنفی متخلف اســتان تشــکیل شــده است.

حمیدرضاخشنود افزود: بازرسان این سازمان در 
این مدت به منظور اجرای طرح مبارزه با احتکار 
در بازرسی از 727 انبار کاالی استان نیز  38 انبار 

احتکار کاال راشناسایی کردند. 

رییس انجمن خودرو و نیرو محرکه استان:
قیمت مواد اولیه خودرو 

افزایش ۳۰۰ درصدی پیدا کرد 
رییــس انجمن خــودرو و نیرومحرکه اســتان 
اصفهان با بیان اینکه ســیر صعودی نرخ دالر و 
کاهش ارزش ریال، قیمت مواداولیه تولید خودرو 
را 3۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش داده است، گفت: 
قدرت نقدینگی قطعه ســازان بسیار پایین آمده 
است.ابراهیم احمدی، با بیان اینکه طی نوسانات 
شــدید ارزی قیمت مواداولیه تولید خودرو اعم 
از آلومینیوم، فوالد و مس بــا افزایش 3 برابری 
و پلیمر با رشــد ۴ برابری قیمت ها روبه رو بوده 
است، اظهار داشت: خودروســازان مواداولیه را 
گران خریداری می کنند و تولیدات آنها روزبه روز 
پایین تر می آید.وی بیان کرد: در شــرایط فعلی 
مردم هم دچار سرگردانی شــده اند زیرا عده ای 
برای خرید خودروی مورد نظر هزینه هایی واریز 
کردند؛ اما به دلیل افزایش قیمــت مواداولیه و 
قطعات خودروسازان هم نمی توانند خودروها را 

در اختیار شهروندان بگذارند.

ثبت نام 12۵ کشور برای حضور 
در جشنواره ملی حرکت 

دبیر اجرایی یازدهمین جشــنواره ملی حرکت 
اصفهان گفت : از بین 12۵ کشور ثبت نام کننده 
8۰ نفر دانشــجو و محقق خارجی در یازدهمین 
دوره این رویداد علمی و فرهنگی شــرکت می 
کنند.این جشــنواره با هدف ایجاد پیوند بیشتر 
انجمن های علمی دانشــگاه ها بــا بخش های 
مختلف کشــور به همــت معاونــت فرهنگی و 
اجتماعی وزارت علــوم، تحقیقــات و فناوری، 
چهارم تا هفتم آذر امســال در دانشگاه اصفهان 
برگزار می شود. ابراهیم رضایی افزود : از مجموع 
21 هزار و 8۵۰ نفر از 12۵ کشــور جهان پس از 
پایش و بررسی اطالعات و آثار آنها، 8۰ نفر برای 

حضور در این رویداد علمی پذیرفته شدند. 

انتقاد معاون اقتصادی استانداری از حب و 
بغض های سیاسی تا گفتار درمانی مدیران:

به فکر حل بحران باشیم
معاون امور اقتصادی و توســعه منابع انســانی 
اســتانداری اصفهان گفت: حل بحران آب با به 
کارگیری این برنامه های موجــود نیازمند عزم 
اجتماعی اســت، همچنین نیازمند این است که 
حب و بغض های سیاسی و غیره را کنار بگذاریم.

 محمــد علی شــجاعی در جریان نشســت هم 
اندیشــی مدیران محترم روابط عمومی دستگاه 
های اجرایی استان اصفهان اظهار کرد: اگر برنامه 
ای که ناظر به استعداد های جامعه باشد، اجرایی 
نگردد مشکالت حتی کوچک هم تبدیل به بحران 
های بزرگ خواهد شد؛ به همین شکل می توان 
بحران آب را نیز حل کرد چرا که در بســیاری از 
نقاط جهان مشکل بی آبی وجود دارد؛ اما با برنامه 

ریزی معضل بی آبی در آن نقاط حل شده است.
معاون امور اقتصادی  و توســعه منابع انســانی 
استانداری اصفهان اشــاره کرد: پاسخی که در 
دهه های اخیر به مردم داده ایم این بوده که فعال 
کمبود آب داریم و باید کم مصرف کنیم، هر زمان 
که آب از سوی منابع تامین شــود، برنامه ریزی 

می کنیم.
وی تشــریح کرد: مهم ترین ســوالی که باید از 
خودمان بپرسیم این است که در مورد حل بحران 
آب چه برنامه هایی را تدوین و اجرا کرده ایم.  وی 
در بخش دیگری از سخنان خود تشریح کرد: ما 
مدیران باید گفتار درمانی را کنار گذاشــته و در 
جایگاه یک متخصص بیماری بیمــار را درمان 
کنیم که این مهم بی شــک مســتلزم شناخت 
صحیح بیمار و بیماری اســت؛ چراکه تا به حال 
تنها همراه با فریاد بیمار ما نیز فریاد کشیده ایم. 

چتر کودک طرح خال دار

 39,000
تومان

FASHION TS147 چتر مدل

 78,000
تومان

 UB 96 چتر واته مدل 

 89,000
تومان

دیرکل دفتر تحقیقات شرکت مهندسی آبفای کشور گفت: آب 
یک کاالی امنیتی، سیاسی و اقتصادی اســت و باید به درستی 

مصرف و مدیریت شود.
 احمد سیاحی در کارگاه پژوهشــی و الزامات زیست محیطی با 
اشاره به موضوعات آب، فاضالب و زیســت محیطی، اظهارکرد: 
اشتغال و آب هر دو به محیط زیست مربوط می شود و ضروریست 

که نوع نگاه مان را به محیط زیست عوض کنیم، در هیچ جای دنیا 
نیز محیط زیست را فدای اشتغال نمی کنند.

وی با تاکید بر اینکه توجه به محیط زیست بسیار ضروری بوده و 
نباید آن را فدای رشد اقتصادی کرد، افزود: رشد اقتصادی برای 
رفاه حال بشر انجام می گیرد؛ اما اهمیت ندادن به محیط زیست 

می تواند بسیار مشکل آفرین و آسیب زا باشد.

ســیاحی با بیان اینکه باید آالم و دردهایی که محیط زیســت 
دارد مورد بحث و بررســی قرار گیرد و روش های حل مســئله 
آن بیان شود، اضافه کرد: مســائل مربوط به محیط زیست یکی 
از موضوعات مهم اجتماع بــوده و باید به پرســش  هایی که در 
 جامعه مطرح است پاسخ دهیم و این مهم فقط از طریق اهل فن 

صورت پذیر می گیرد.

مدیرکل دفتر تحقیقات شرکت مهندسی آبفای کشور:
»آب« یک کاالی امنیتی، سیاسی و اقتصادی است

علیرضا کریمیان

ذوب آهن و فوالد مبارکه به عنوان اصلی ترین 
قطب های صنعتی در کشور طی سه دهه اخیر 
مطرح بوده اند. این غول های صنعتی اگر چه 
طی ســال های اخیر فراز و فرودهای زیادی 
رادر زمینه بهره وری و سود دهی سپری کرده 
اند، اما به نظر می رســد امسال هر دوی این 
واحد های تولیدی در شرایطی ایده آل به سود 
دهی رسیده و این مسئله موجب شده تا سهام 
شرکت های تابعه آنها از جمله فوالد هرمزگان 
به عنوان یکی از اصلی ترین زیر مجموعه های 
فوالد مبارکه نیز طرفداران زیادی در بازارهای 

بورس کشور داشته باشد.
روزهای خوش برای ذوبی ها فرا رســیده 

است
در سال 91 ذوب آهن با بیست هزار کارگر و مهندس 
دارای زیان انباشــته ای معادل 12 هــزار و 93۴ 
میلیارد و 8۵۴ میلیون ریال و بدهی ۶۵ هزار و 837 
میلیارد و ۵۰1 میلیون ریال دست و پنجه نرم می 
کرد. این روند پر سرعت زیاد دهی، اگر چه در سال 
های بعد کند و ســپس روندی نزولی داشت؛ اما در 
همان سال ها مدیران این شــرکت نسبت به سود 
اندک این غول صنعتی هشدارهایی را دادند. در سال 
139۵ مدیر عامل وقت این شرکت، وضعیت بدهای 
های آن را بحرانی اعالم کــرد و از پرداخت روزانه 
2 میلیارد و 1۰۰ میلیون تومان بهره  بانکی سخن 

به میان آورد؛ اما به نظر می رســد از ابتدای امسال 
روند رو به رشد ســود دهی ذوب آهن سهامداران و 
کارکنان آن را به شروع روزهای خوب امیدوار کرده 
است. ذوب آهن اصفهان با ســرمایه 3 هزار و 318 
میلیارد و ۵8 میلیون و 7۰۰ هزار تومان در سال 9۶ 
توانسته اســت بدهی های جاری شرکت را کاهش 
داده و از رقم ۶222 میلیارد تومان به ۵۰92 میلیارد 
تومان برساند. روند بهتر شدن وضعیت ذوب آهن از 
سال 9۵ تا 9۶ را می توان در صورت های مالی دوره 
های ۶ ماهه، 9 ماهه و در نهایت 12 ماهه مشاهده 
کرد. تابستان امسال ذوبی ها، روزهای پر مشتری را 
در بورس تجربه کردند. در تیر ماه امسال استقبال 

برای خرید ســهام »ذوب« و تشــکیل صف های 
میلیونی کم نظیر در این ماه ادامه داشت. مصادف 
شــدن افزایش قیمت های پی در پی در ذوب نیز 
عاملی بود تا سهام این شرکت به دلیل افزایش قیمت 
بیش از 2۰ درصدی متوقف شود؛ اما در پی شفاف 
ســازی ذوب آهن و بازگشایی مجدد، نماد تقاضاها 
همانند سابق ادامه یافت و قیمت سهم افزایش 1۰ 
درصدی در یک روز را تجربه کرد که رکوردی جالب 
برای این شرکت به حساب می آمد. این روند رو به 
بهبود در نهایت با بسته شدن صورت های مالی شش 
ماهه نخست امسال به ازای هر سهم، سودی معادل 
ســود خالص 2۴9 تومان را به ثبت رساند. عواملی 

مانند افزایش ۵1درصدی فــروش و کاهش هزینه 
های مالی و وضعیت امالک و تهاتر بدهی های بانکی 
موجب ایجاد تغییرات مثبت در سوددهی ذوب آهن 

شده است.
رشد چشمگیرفوالدی ها در بازارهای مالی 

داخلی 
اگر چه فوالد مبارکه همواره جزو شرکت های سود 
ده در ایران بوده اســت؛ اما طی سال های گذشته 
به دلیل ایجاد رکود در بازارهای فــوالدی در دنیا 
این شرکت شــاهد افت تولید و فروش در بازارهای 
جهانی بود. با این حال با به روز آوری و نوآوری های 
ایجاد شــده در این غول صنعتی، بار دیگر نه تنها 
بازارهای جهانی بلکه عرضه های داخلی این شرکت 
با موفقیت همراه بوده است. بر اساس صورت های 
مالی ارائه شده توسط این شــرکت، فوالد مبارکه 
اصفهــان در دوره ۶ ماهه منتهی به 31 شــهریور 
ماه 97 به ازای هر سهم ۵33 ریال سود معادل 39 
هزار و 9۶7 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده 
است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7۴ درصد 
رشد داشته است.افزایش ســود هر سهم عمدتا به 
خاطر افزایش ۴7 درصدی فــروش و افزایش ۶3۴ 
درصدی ســایر درآمد های عملیاتی اســت.فوالد 
مبارکه در ۶ ماهه سال گشته 3۰۶ ریال سود به ازای 
هر سهم معادل 22 هزار و 9۵۵ میلیارد ریال سود 
خالص محقق کرده بود.همانگونه که مطرح شد این 
شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه مبلغ 39 هزار و 9۶۶ 

میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

روزگار خوش برای غول های صنعتی اصفهان
  ذوب آهن و فوالدمبارکه سود ده شدند؛ 

معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: تمام مطالبات گندم کاران استان 
اصفهان  به طور مستقیم به حساب هایشان واریز شد.اصغر محسن زاده کرمانی اظهارکرد: یکهزار و 32۰ میلیارد 
ریال توسط بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل به حساب کشاورزان گندم کار واریز شد.وی افزود: در سال زراعی 
جاری با وجود کمبود آب و بحران خشکســالی در مجموع 1۵2 هزار تن گندم دراستان اصفهان تولید شد که از 
این میزان 1۰8هزار تن آن به صورت خرید تضمینی تحویل شده اســت.وی بیان کرد: بالغ بر 3۴هزار هکتار از 
اراضی کشاورزی استان اصفهان به صورت دیم و آبی به کاشت گندم اختصاص دارد و بیشترین تولید گندم نیز در 

شهرستان های اصفهان، سمیرم و فریدن حاصل شده است.

همه مطالبات 
 گندم کاران
 پرداخت شد

خبر

  عکس روز

وضعیت بانک ملی شعبه نجف برای دریافت ارز!

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: ارزش کتیرای برداشت شده از گون زارهای 
این استان در سال جاری به 2۰۰ میلیارد ریال رسید.

محمدحسین شاملی افزود: مراتع و رویشگاه های گون، حدود 32 درصد از زمین های استان را شامل 
و برداشت صمغ کتیرا هر سال با توجه به شرایط آب و هوا انجام می شود. وی با بیان اینکه یک میلیون 
و 9۰۰ هزار هکتار از مراتع استان ظرفیت تولید کتیرا از گون زارها را دارد، تصریح کرد: شرایط کتیرا 
زدن با توجه به وضعیت آب و هوا مشخص می شود و در سال هایی که بارش نزوالت آسمانی بیشتر 
باشد، مجوز کتیرا زدن نیز به متقاضیان برداشت این محصول داده می شود.شاملی خاطرنشان کرد: 
امسال در شهرستان هایی مانند سمیرم، با توجه به تداوم وضعیت خشکسالی و تشدید این پدیده و 
کتیرا زدن در سال های گذشته، مجوز برداشت این محصول دارویی و صنعتی داده نشد.این مسئول 
تاکید کرد: اگر شاهد بارندگی های خوب ساالنه و تیغ زدنی اصولی بهره برداران مراتع باشیم تا 8۰۰ 
میلیارد ریال ظرفیــت کتیرازدن و فروش صمغ این گیاه را خواهیم داشــت.مدیرکل منابع طبیعی 
استان اصفهان افزود: ۵ تا 1۰ کیلوگرم کتیرا در هر هکتار تا ابتدای مهر جاری از رویشگاه های طبیعی 
استان برداشت شد.وی، عمده رویشــگاه های طبیعی کتیرای این استان را شهرستان های سمیرم، 

تیران و کرون، بویین میاندشت، فریدن، خوانسار، نجف آباد و اصفهان عنوان کرد.
عزت ا... مرادی، سرپرست اداره منابع طبیعی شهرستان سمیرم نیز چندی قبل گفته بود که امسال 
مجوز تیغ زنی کتیرا در سمیرم داده نشده است. این تصمیم با وجود فشارهای زیاد از سوی متقاضیان 
 و وضعیت خشکی مراتع گرفته شد و با متخلفانی که اقدام به برداشت بدون مجوز صمغ کتیرا کنند

 برخورد می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:

ارزش کتیرای اصفهان به 2۰۰ میلیارد ریال رسید
اختصاص یک شعبه برای صدها هزار نفر زائر، تقریبا دریافت ارز را غیر ممکن کرده است.

»رکود« صنایع اصفهان را یکی پس از دیگری به اغما می برد، صنعت سنگ 
هم از این قاعده مستثنی نیست و طی سال های اخیر کارخانه های سنگ 

بری زیادی تعطیل و کارگران بسیاری از کار بیکار شده اند.
رییس اتحادیه سنگ بری های اصفهان در این زمینه اظهار داشت: سنگ 
اصفهان، بازار خارجی و داخلی خوبی ندارد. تحریم ها سبب شده نتوانیم 
سنگ فرآوری شده را صادر و پول سنگ را دریافت کنیم.حسین حجاری 
ادامه داد: در داخل کشور هم ساخت و ساز مانند گذشته نیست و آن چنان 
نیاز به ســنگ دیده نمی شود، این عوامل ســبب کاهش شدید فعالیت 
سنگ بری ها و در پی آن تعطیلی واحدهای صنعتی استان شده است.وی 
با اشاره به مدرن شدن دستگاه های سنگ بری افزود: اصفهان معادن سنگ 
بسیار خوبی دارد و خداوند این لطف را در حق ما کرده است، در کارگاه ها 

هم تجهیزات مدرن شده و نیروی کار متخصص هم وجود دارد، ما می توانیم 
صادرات انجام دهیم ولی در دنیا شناخته شده نیستیم. اکنون صادرات ما 

به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان است.
رییس اتحادیه سنگ بری های اصفهان با اشاره به غفلت در امر صادرات 
گفت: چین سنگ ما را به صورت خام می خرد و پس از فرآوری آن را با نام 
کشور خودش به اروپا و آمریکا می فروشد، ترکیه هم با سنگ ما به نمایشگاه 

مسکو می رود و به نام کشور خودش آن را معرفی می کند.
وی ادامه داد: ما در زمینه فرآوری و معادن هیچ مشکلی نداریم، مشکل ما 

تبلیغات است، در این زمینه دولت هیچ اقدام و کمکی نکرده است، سفارت 
خانه های ایران در دیگر کشورها می توانند جنس های ما را تبلیغ کنند. 
در دیگر کشور ها هزینه شرکت در نمایشــگاه را دولت پرداخت می کند 
ولی در ایران دولت همکاری نمی کند.حجاری در رابطه با موانع بر ســر 
فعالیت این صنعت افزود: واردات ســنگ از چین یکی دیگر از معضالت 
ماست، چین می خواهد بازار اندک داخلی را هم به دست بگیرد و با همان 
سنگی که به صورت خام به آن فروخته ایم این کار را می کند. اخیرا نامه ای 
به شریعتمداری، وزیر )ســابق( صنعت در رابطه با این دو موضوع یعنی 
واردات و خام فروشی نوشته ام.  وی با اشاره به مشکالت داخلی گفت: در 
این وضعیت بحرانی، دولت به جای حمایت، مالیات ها را افزایش داده و این 

می تواند ضربه سختی به واحدهای صنعتی بر جای مانده بزند.

اپلیکیشــن کاربــردی برای 
دانشجویان

اگر به دنبال برنامه ای هســتید تا به 
آســانی واحد های مختلــف را به هم 
تبدیل کنید، برنامه  Converter را از 
دست ندهید. با استفاده از این برنامه 
به راحتی می توانید واحدهای مختلف 
مســافت، دما، توان، نیرو، ســرعت، 
مصرف سوخت، حجم، وزن، سطح و... 

را به یکدیگر تبدیل کنید.

Converter

شن مالی
معرفی اپلیکی

رییس اتحادیه سنگ بری های اصفهان مطرح کرد:
 صنایع اصفهان در اغما
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برگزاری یکصد دوره گفتمان دینی در اردستان

پیشنهاد سردبیر:

رییس شــبکه بهداشــت و درمان  لنجان
شهرستان لنجان، کاهش بیماری های غیرواگیر را 
در گرو اجتماعی کردن نظام ســامت دانســت و 
گفت: نداشــتن بیماری، صرفا سامت نیست بلکه 
داشــتن آرامش روحی و روانی، رفاه و نشاط نیز از 
دیگر ابعاد سامت اســت.علی وحدتی در نشست 
نخستین مجمع سامت این شهرستان اظهار کرد: 
در گذشته بیماری های واگیردار یکی از مشکاتی 
بود که مردم همواره با آن در حوزه سامت دست و 
پنجه نرم می کردند، اما امروز شاهد شیوع بیماری 
های غیرواگیر با ماهیت مزمن، پیش رونده و ناتوان 
کننده هســتیم؛ البته رویکرد بیماری ها از مسائل 
غیربهداشتی به سمت خودمراقبتی نظیر بیماری 
های دیابت و فشارخون رفته است.وی افزود: امروز 
چهار بیماری قلبی عروقی، سرطان ها، بیماری های 
مزمن تنفسی و دیابت، به ویژه بیماری قلبی عروقی، 
همراه بــا چهار عامــل خطر رفتاری، شــامل کم 
تحرکی، تغذیه ناســالم، مصرف الکل و دخانیات، 
مهم ترین علت های مرگ و میر ناشــی از بیماری 
های غیرواگیر هســتند.رییس شــبکه بهداشت و 
درمان شهرســتان لنجان با بیان اینکه متغیرهای 
سامت حداقل ۵۰ الی ۶۰ درصد در سامت مردم 
تاثیر گذار اســت و مابقی به عملکرد خود اشخاص 
بســتگی دارد، تصریح کرد: خوشبختانه طی چند 
سال اخیر اقدامات قابل توجهی در حوزه بهداشت 

انجام شــده و با برگزاری همایش هــای متعدد و 
استقرار کارشناسان در مراکز تحت پوشش شبکه 
بهداشــت و درمان شــاهد ارتقای شــاخص های 
بهداشــتی و افزایش ســطح ســواد ســامت و 
خودمراقبتی شهروندان هستیم.وی کاهش بیماری 
های غیرواگیــر را در گرو اجتماعــی کردن نظام 
سامت دانست و ادامه داد: با توجه به اینکه بیماری 
های غیرواگیر هزینه های سرســام آور ناشی را به 
بیماران و نظام بهداشتی و درمانی تحمیل می کند، 

آموزش مردم توسط رابطان بهداشت و کارشناسان 
تغذیه مورد توجه قرار گرفت و در شهرستان لنجان 
این افراد ضمن آموزش، پوشــش بیماران دیابتی، 
کنترل چاقــی و اضافه وزن را در ســطح منطقه با 
مبحث امنیت غذایی در دستور کار قرار داده اند که 
نتایج خوبی را نیز به همراه داشته است.وحدتی با 
بیان اینکه نگاه امروز به ســامت تنها به سامت 
جسم منتهی نمی شود، بلکه هدف سامت روانی، 
اجتماعی و معنوی اســت، بر همین اساس طیف 

گسترده ای را تحت پوشــش خود قرار داده است، 
اضافه کرد: نداشتن بیماری، صرفا سامت نیست 
بلکه داشتن آرامش روحی و روانی، رفاه و نشاط نیز 
از دیگر ابعاد سامت اســت، از این رو باید از منابع 
بالقوه برای اجتماعی کردن سامت استفاده کنیم. 
وی با بیان اینکه بیماری و آسیب های اجتماعی یک 
عضو، کل خانواده را تحت الشــعاع قرار می دهد، 
عنوان کرد: امروز باید با قدرت به سمت اجتماعی 
کردن مقوله سامت حرکت کنیم و مهم ترین بخش 
آن نیز فرهنگ سازی است، از این رو باید فرهنگ 
سازی را از خود مراقبتی آغاز کرده تا آن را در جامعه 
ترویج کنیم. البته در این مســیر مشــارکت همه 
نهادها و حتی همه مردم، امری مهم اجتناب ناپذیر 
اســت که باید مورد توجه قرار گیرد.رییس شبکه 
بهداشت و درمان شهرســتان لنجان با بیان اینکه 
رسانه ها نقش انکارناپذیر در ترویج سامت جامعه 
دارند، خاطرنشان کرد: نقش فناوری های ارتباطی و 
رسانه های دیجیتال در ســرعت بخشیدن به این 
روند و کمک به پیشرفت علمی جوامع، انکارناپذیر 
اســت، برهمین اســاس باید گفت بــرای تحقق 
برنامه های عملیاتی در حوزه بهداشــت و سامت 
نیازمنــد مشــارکت و اطاع رســانی هســتیم و 
امیدواریم رســانه های جمعی بیش از پیش در راه 
 رســیدن به اهداف خود در حوزه ســامت یاری

 کنند.

کاهش بیماری های غیرواگیر در گرو اجتماعی کردن سالمت
  رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان مطرح کرد: 

فرماندار اردستان:
ایران به تنهایی در مقابل 

زورگویی آمریکا ایستاده است 
فرماندار اردستان گفت: ایران  اردستان
از ابتدای پیروزی انقاب اســامی تاکنون به 
تنهایی در مقابل زور گویی آمریکا ایستاده است.
حمیدرضا تاملی در جلسه ســتاد بزرگداشت 
چهلمین ســالگرد پیروزی انقاب اسامی در 
فرمانداری افزود: آمریکا دولتی زورگو ، غیر قابل 
اعتماد و فریبکار است که یک طرفه در مقابل 
اروپا ایستاده و آن را قفل کرده است.وی ادامه 
داد: هرچند ســر راه انقاب موانع زیادی وجود 
دارد؛ اما مسیر آن رو به رشد و قابل دفاع است. 
فرماندار اردستان عنوان کرد: در مسیر انقاب 
خطا و اشتباه وجود داشته که باید از تکرار آنها 
جلوگیری کرد.حکومت را خود مردم اداره کرده 
و فعالیت 4۰ ساله انقاب را باید نهادینه، مدون 
و کاربردی کرد. وی با اشــاره بــه تعیین 12 
کارگروه برای برگزاری جشن های چهل سالگی 
انقاب تاکید کرد: کشور ما از نظر برپایی جشن 

ملی از دیگر کشورها ضعیف و عقب تر است.

اعطای افزون بر 176 میلیارد 
ریال وام در آران و بیدگل

رییس اداره تعــاون، کار و  آران و بیدگل
رفاه اجتماعی آران و بیدگل گفت: 17۶ میلیارد 
و ۶۶2 میلیون ریال تسهیات از ابتدای اجرای 
طرح های اشتغال پایدار روستایی و فراگیر در 
آذرماه 9۶ تاکنون در این شهرســتان از سوی 
بانک های عامل پرداخت شــده اســت.جواد 
صدیقیان بیان کرد: 92 میلیارد و 13 میلیون 
ریال از این تسهیات در اختیار افراد دارای طرح 
اشتغال پایدار روســتایی و 84 میلیارد و ۶۰9 
میلیون ریال در اختیار افراد دارای طرح اشتغال 
فراگیر قــرار گرفت.صدیقیان اضافه کرد: 1۵8 
طرح در حوزه اشتغال پایدار روستایی به تصویب 
کارگروه اشتغال و کارآفرینی رسید و در نهایت 
132 طرح در بانک ها مصوب و امضای قرارداد 
شــد که نزدیک به 8۵ درصد سهمیه سال 9۶ 
تسهیات اشتغال را شامل می شود.وی عنوان 
کرد: ۵۶ طــرح نیز در بخش اشــتغال فراگیر 
مصوب شد و در نهایت 1۰ طرح در بانک ها به 
امضای قرارداد رسید که تسهیات پرداختی 
آن نزدیک به 24 درصد سهمیه سال گذشته 

بود.

با مسئوالن

مدیر بیمه سالمت شمال استان:
دفترچه های کاغذی بیمه 

سالمت حذف می شوند
کاشان مســلم آشــوری در کاشان از 
حذف دفترچه های کاغذی بیمه ســامت خبر 
داد. مدیر بیمه سامت شمال استان با بیان اینکه راه 
اندازی ســامانه طرح تبادل الکترونیک در منطقه 
 شمال اســتان به صورت پایلوت آغاز شده گفت: با
 راه اندازی این سامانه ارائه دفترچه ها در بیمارستان 
ها و مراکز طرف قرارداد همچون آزمایشگاه، مطب 
پزشکان و مراکز رادیولوژی حذف می شود و با ثبت 
کدملی بیمار در سامانه، روند اقدامات درمانی صورت 
می پذیرد. مسلم آشوری با بیان اینکه در شش ماه 
نخست امســال 4۵۰ هزار مورد اســناد بستری و 
ســرپایی به این سرپرســتی ارسال شــده گفت: 
درهمین مدت 2۵۰ میلیارد ریال از سوی سازمان 
بیمه سامت برای افراد بیمه تحت پوشش در منطقه 
شمال اصفهان شــامل شهرهای کاشــان، آران و 

بیدگل، نطنز و بادرود پرداخت شده است.

مدیر سازمان تبلیغات اسالمی اردستان 
خبر داد:

برگزاری یکصد دوره گفتمان 
دینی در اردستان

مدیر سازمان تبلیغات 
اسامی اردســتان از 
بــــرگـــــزاری صــــــد دوره گفتمــــان 
دینی در ســال های 9۶ و 97 در این شهرستان 
خبر داد. حجت االسام حیدری طبائی گفت: این 
دوره ها به صورت کارگاهی و همایش با همکاری 
اداره آموزش و پرورش در مدارس متوسطه اول 
و دوم جهــت خواهران  وبرادران و در روســتاها 
و در شــهر مهاباد در موضوعات حجاب و عفاف، 
آسیب های اجتماعی، ارتباط دختر و پسر، فضای 
مجازی، انحرافات مذهبی و انجام عبادات برگزار 
شده اســت. وی ادامه داد: این دوره ها به همت 
روحانیون و گروه های جهادی دفتر حوزه علمیه 
استان اجرا و از ابتدای سال تحصیلی 98-97  در 

مدارس در حال برگزاری است.

اخبار

مزایده اموال غیر منقول 
8/51  اجرای احکام حقوقی شعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 960166 ج/12 له ملوک زارعی و علیه محمد رجبی مبنی بر مطالبه 
مبلغ 930/964/966 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در 
تاریخ 97/08/30 ساعت 10/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 خیابان شــهید نیکبخت جهت فروش 14/571 حبه مشــاع از 72 حبه 
شش دانگ ملکی به پالک ثبتی شماره 1568 فرعی از 14915 اصلی بخش 5 اصفهان 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناســی که ذیال درج شده است ملکی محمد رجبی و 
اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل 
ارزیابی شده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در 
روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در 
وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن 
ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: محل مورد نظر واقع در اصفهان خیابان زینبیه شــمالی کوچه روح ا... 
کریمی شماره 68 کوچه گلستان سمت راست پالک 6 کدپستی 78133-81977 بازدید 
و اسناد و مدارک ابرازی با محل تطبیق و نتیجه معاینات و بررسی ها به شرح ذیل اعالم 
می گردد. الف- مشــخصات عرصه و اعیان: محل مورد بازدید مطابق با کروکی پیوست 
دارای دو جلد سند مالکیت با مشــخصات زیر می باشد: 1- شماره ملک: 14915/1567 
شماره چاپی: 703503 ، سند: 75/ت، شماره ثبت: 9018، دفتر: 42، صفحه 416، بخش 
پنج ثبت اصفهان، نام مالک: ملوک زراعی، ســهم مالکیت: سه دانگ مشاع، 2- شماره 
ملک: 14915/1567، شماره چاپی: 703503، سند: 75/ ت، شماره ثبت: 9019، دفتر: 42، 
صفحه: 413، بخش پنج ثبت اصفهان، نام مالک: محمد رجبی تهرخلجی، سهم مالکیت: 
سه دانگ مشاع، که مجموع شش دانگ پالک به شــماره ملک 14915/1567 مطابق 
اسناد مالکیت دارای عرصه ای به مساحت 204/33 متر مربع و مساحت اعیان حدود 450 
متر مربع که شامل یک ساختمان آپارتمانی مسکونی به صورت چهار واحد مجزا ) دو واحد 
شمالی سواره و پیاده و دو واحد جنوبی به صورت ســوئیت، هال، آشپزخانه، سرویس( و 
زیرزمین و یک مغازه ) آرایشگاه مردانه بدون فعالیت( که اسکلت ساختمان از نوع فلزی 
و نوع پوشش سقف ها از آهن و طاق ضربی می باشــد. کف واحدها سنگ و بدنه ها گچ 
همراه با رنگ و کف و بدنه آشپزخانه و حمام و سرویس ها کاشی و سرامیک و آشپزخانه 
ها به صــورت open و چهارچوب ها فلزی و درب های داخلــی چوبی و نمای غربی و 
شرقی ساختمان سنگ و قسمتی از آن بدون نما و پنجره ها پروفیل آهن و سرمایش کولر و 
ساختمان دارای موتورخانه مرزی و ساختمان دارای انشعاب و مشترکات آب و گاز مشترک 
و دو کنتور برق می باشد ضمنا با توجه به اظهارات خواهان و ارائه تصویر اعالم شرایط ملک 
صادر شده از طرف شهرداری منطقه 14 مورخه 93/12/24 کاربری زمین مسکونی بوده 
و هیچگونه مدرکی مبنی بر پرداخت عوارض تجاری و توافق با شهرداری در این زمینه از 
طرف مالکیت ارائه نگردید  ضمنا شایان ذکر است سند مربوط به آقای محمد رجبی نهر 
خلجی در مقابل چهارصد میلیون ریال در وثیقه می باشد. اظهار نظر کارشناسی: با توجه به 
موارد فوق و در نظر گرفتن موقعیت، کاربری و قدمت و مساحت عرصه و اعیان و نوع بنا و 
متعلقات و امتیازات و کلیه عوامل اثرگذار، سه دانگ پالک به شماره ملک 14915/1567 
مربوط به سهم محکوم علیه جمعًا بالغ بر 2/300/000/000 ) دو میلیارد و سیصد میلیون 
 ریال( معادل 230/000/000 تومان) دویســت و ســی میلیون تومان( ارزیابی و اعالم 
 می گردد.در نتیجه ارزش 14/571 حبه مشــاع آن به مبلغ 930/964/966 ریال ارزیابی 
می گردد.  م الف:255760 اجرای احکام حقوقی شــعبه دوازده اصفهان )655 کلمه، 

6 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/52  چون خانم مریم پور قادر فرزند علی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ با تسلیم 2 
برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 83 اصفهان 

رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 1/310 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به شماره چاپی 487202 در دفتر الکترونیک 36 صفحه 113 
به نام نامبرده سابقه  ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله 
دیگری انجام نشده و طبق ســند 113613-85/6/29  دفتر 12 اصفهان در رهن بانک 
صادرات می باشد و  وثیقه نمی باشد. به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. م الف: 274562 شبان رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )232 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/53  چون خانم مریم پور قادر فرزند علی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ با تسلیم 2 
برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 83 اصفهان 
رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 1/310 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به شماره چاپی 373933 در دفتر الکترونیک 13 صفحه 269 
به نام نامبرده سابقه  ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله 
دیگری انجام نشده و طبق ســند 113613-85/6/29  دفتر 12 اصفهان در رهن بانک 
صادرات می باشد و  وثیقه نمی باشد. به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. م الف: 274560 شبان رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )232 کلمه، 2 کادر(
ابالغ تعیین وقت افراز

8/54  شماره: 973809051781695-97/7/28 نظر به اینکه  خانم سودابه محققی بادی 
فرزند حسین خان یکی از مالکین مشاعی پالک 3564 فرعی از 159 اصلی واقع در بادرود 
جز بخش 9 حوزه ثبتی بادرود طی درخواست وارده 1397/7/21-973809051781695 
خواهان افراز سهم مشاعی خود از پالک مرقوم را به طرفیت آقایان مهرداد و محمود خان 
و مسعود شهرت همگی محققی و آقای علیرضا شــریف پور قزوینی  و خانم ها مهوش و 
مهدی خانم و محبوبه شهرت همگی محققی را نموده و چون حسب اظهار خواهان آدرسی 
از سایر مالکین مشاعی در دست نمی باشد لذا طبق ماده 3 آیین نامه افراز و فروش امالک 
مشاع مصوب آذر ماه 1357 به خواندگان ابالغ می گردد که در تاریخ 1397/8/29 جهت 
انجام خواسته خواهان در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند بدیهی است عدم حضور 
مانع از رسیدگی و اقدامات قانونی نخواهد بود. م الف: 274451 سید مجتبی موسی 

کاظمی محمدی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بادرود  )154 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/55  خانم مریم محمدزاده دارای شناســنامه شماره 176 به شرح دادخواست به کالسه 
716/97  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان  عباس محمدزاده  به شناســنامه 61 در تاریخ 1395/11/8 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد محمدزاده به 
شــماره ملی 5490116382 ، 2- ابراهیم محمد زاده، ش.ش 79 فرزندان ذکور متوفی ، 
3- مریم محمدزاده، ش.ش 176 فرزند اناث متوفی و طاهره محمدزاده ورپشتی، ش.ش 
75 همسر متوفی می باشد و متوفی به غیر از ورثه فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 274911 احمدی قاضی شعبه شورای حل 

اختالف تیران  )150 کلمه، 2 کادر(
ابالغ قرار

8/56  شماره درخواست: 9710463624700006 شماره پرونده: 9709983624700049 
شماره بایگانی شعبه: 970056 در خصوص شکایت میکائیل سلگی علیه آقای جواد کوهی 
فرزند علی دایر بر ضرب عمدی و قدرت نمایی قرار منع تعقیب صادر شــده است با توجه 
به مجهول المکان بودن آقای جواد کوهی مراتب اعالم می گردد.  م الف: 274526 

شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردستان )60 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

8/72  خانم معصومه کردی دارای شناسنامه شــماره 89 به شرح دادخواست به کالسه  
416/97 ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان بمانعلی کردی به شناسنامه 88 در تاریخ 79/11/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ســه پسر به نام های 1- رضا 
کردی به شماره شناسنامه 7653، 2- حسن کردی به شماره شناسنامه 32، 3- مرتضی 
کردی به شــماره شناســنامه 167 و دو دختر به نام های 1- معصومه کردی به شماره 
شناسنامه 89، 2- زهرا کردی به شماره شناسنامه 208 و یک همسر دائمی به نام نصرت 
فقراء اردستانی به شماره شناسنامه 12 و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 274519 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اردستان )168 کلمه، 2 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

8/57 بدینوسیله به آقاي شهرام خزائي فرزند جاماســب فعاًل مجهول المکان ابالغ مي 
گرددکه خواهان محمدرضا طاوسي فرزند علیرضا به نشاني شهرضا خ ابوذر مقابل حسینیه 
سادات چوبکده طاوسي دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به این شورا تسلیم که بکالسه 
97 / 281 ش 3 ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روز دوشنبه مورخ 8 / 11 / 97 ساعت 5 عصر 
تعیین گردیده اینک حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک 
نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه بامراجعه 
به دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره سوم حقوقي شهرضا حاضرشویدواگربعداً احتیاج به 
نشرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهد بود. م الف: 274921 

رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره سوم حقوقي شهرضا )127 کلمه، 1 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

8/58 بدینوسیله به آقاي فرامرز نره اي فعاًل مجهول المکان ابالغ مي گرددکه خواهان 
یداله صاحبان شــهرضا فرزند مصطفي به نشاني شهرضا خ اســتقالل فرعي 6 پ 28 
دادخواستي به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ دومیلیون تومان به شماره سریال 790171 
به این شورا تسلیم که بکالسه 97 / 769 ش 2 ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روزچهارشنبه 
مورخ 28 / 9 / 97  ساعت 15 / 3 عصر تعیین گردیده اینک حسب درخواست خواهان و به 
تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا 
ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره دوحقوقي 
شهرضا حاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت 
آن ده روزخواهد بود. م الف: 274919 رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره دو 

حقوقي شهرضا )135 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

8/60 شماره دادنامه: 9709973633100883 ، شماره پرونده: 9709983633100026 
، شــماره بایگانی شــعبه: 970026 ، تاریخ تنظیــم: 1397/06/13 ، پرونده کالســه 
9709983633100026 شــعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگســتری شهرستان 
خمینی شهر تصمیم نهایی شماره9709973633100883 خواهان: آقای حمید هاشمیان 

فرزند مرتضی به نشانی: خمینی شهر خ امام جنوبی پشت آتش نشانی پ12 ؛ خواندگان: 
1.آقای حمید آخوندی فرزند مرتضی به نشانی بوشــهرـ  دهقان ساختمان جمالی پ6 ، 
2.آقای خلیل پیش رو فرزند خورشید ، خواسته ها: 1.مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2.مطالبه 
خسارت دادرسی 3.مطالبه وجه چک، دادگاه با اســتعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
مطروحه آقای حمید هاشــمیان بطرفیت آقای خلیل پیــش رو و آقای حمید آخوندی به 
خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه چک به مبلغ 220000000 و به 
شماره 834/014948 به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی دادگاه از توجه به 
دادخواست تقدیمی خواهان و گواهینامه صادر شده حاکی از عدم پرداخت وجوه مزبور و 
مضافًا بر غیاب خواندگان و فقدان طرح مدافعات مشــارالیهما در حیطه موضوع دعوی و 
ضمن عنایت به وجود سند تجارتی )چک( نزد خواهان که ظهور در استدام دین و اشتغال 
ذمه خواندگان دارد لذا مستنداً به مفاد مواد 2 و 17 قانون صدور چک و مواد 310 و 315 و 
320 قانون تجارت و مفاد مواد 198 و 502 و 519 و 520 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بــر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 220000000 ریال بابت اصل چک شماره فوق العنوان به انضمام خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید ســند تجارتی تا تاریخ اجرای حکم و حکم بر محکومیت خوانده ردیف 
نخست از باب ورود مستقیم زیان نسبت به پراخت مبلغ 7283000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسی صادر و اعالم می گردد رای اصداری نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف 
مدت بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضای مدت مزبور ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. و نسبت 
به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف مدت مزبور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف:  274285 سید حسن علوی نائینی دادرس 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر )372 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/61 شماره ابالغنامه: 9710103633508286 ، شماره پرونده: 9709983633500835 
، شماره بایگانی شعبه: 970849 ، تاریخ تنظیم: 1397/07/28 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم به خانم زهرا امیرپور ورنوسفادرانی فرزند حسینعلی ، خواهان آقای 
جالل پرنده فرزند علی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم زهرا امیرپور فرزند حسینعلی 
، به خواســته تعدیل مهریه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9709983633500835 شــعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 
خمینی شهر ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/09/05 ساعت 09:30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف :274410 شایان مدیر شعبه چهارم دادگاه 

عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خمینی شهر )167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

8/74 شماره درخواست: 9710460350800083 شماره پرونده: 9509980350800047 
شماره بایگانی شــعبه: 950047  ابالغ شــونده: آقای بهروز فاتحی، موضوع: به نامبرده 
فوق ابالغ می گــردد چنانچه در خصــوص تجدیدنظرخواهی آقای ســروش صادقی 
نسبت به دادنامه شــاره 9609970350800362 صادره در کالســه 950047 شعبه 8 
دادگاه حقوقی اصفهان پاسخی دارد به استناد ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشــر این آگهی جهت اطالع 
از مفاد تجدیدنظرخواهی و اعالم نشانی و تحویل الیحه دفاعیه به این دادگاه ) به نشانی 
اصفهان- اتوبان خرازی- حد فاصل خیابان میرزا طاهر و آتشگاه-  مجتمع قضایی امور 
تجاری و بازرگانــی( مراجعه نماید در غیر این صورت پرونده بــا همین کیفیت به دادگاه 
تجدیدنظر ارسال می گردد. م الف: 271138 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان )134 کلمه، 1 کادر(

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسامی  فالورجان
شهر فاورجان، پل تاریخی فاورجان یا همان پل »ورگان« تنها پل 2 
قوسی ساخته شــده در دوران صفویه روی رودخانه زاینده رود است، 
البته گفته  شده که کتیبه مرمرینی روی دیواره های این پل قرار داشته 
و قدمت آن را به بیش از 4۰۰ سال پیش می رساند؛ اما این کتیبه در 
ســال 138۶ هجری شمســی به ســرقت رفته اســت، هرچند که 
کارشناسان وجود این سنگ نوشته را تایید نکرده اند.این پل بر خاف 
پل هایی همچون سی وسه پل و خواجو، عاوه بر انحنایی که در طول 

خود دارد، در عرض نیز دارای انحناست و ارتفاع وسط پل بیشتر از ابتدا 
و انتهای آن اســت. پل فاورجان با طول نزدیک به 1۵۰ متر یکی از 
طوالنی ترین پل های ساخته شده روی زاینده رود محسوب می شود و 
دارای 18 دهانه بزرگ و کوچک است.عرض واقعی پل 4 متر است که 
در دهه 4۰ هجری شمسی توسط اداره راه وقت، برای اینکه کامیون ها 
بتوانند تجهیزات کارخانه ذوب آهن اصفهــان را از آن عبور دهند، به 
اصطاح پل  را تقویت کرده و با استفاده از مصالح جدید الیه ضخیمی 
از »بتن« روی پل ریخته و عرض پل را از هر طرف حدود یک متر اضافه 
می کنند. جواد نصری، شهردار فاورجان، درباره اجرای پروژه مرمت 
پل تاریخی شهر فاورجان اظهار داشت: مرمت این پل با مشارکت اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری شهرستان فاورجان از 

اواخر مهرماه امسال آغاز شــده و فاز یک آن، تا اواخر آذر ماه به اتمام 
می رسد، همچنین اجرای فاز دوم و سوم مرمت پل تاریخی فاورجان 

به شرایط آب و هوایی بستگی دارد. 

 پل تاریخی فالورجان در آستانه بازسازی 
قرار گرفت

علی دهقانان زواره
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انجام 13 پرواز اورژانس هوایی در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

همزمان با سراسر کشور صورت می گیرد؛
اجرای طرح پیشگیری از تنبلی 

چشم کودکان در اصفهان
طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان ۳تا۶ سال 
در اصفهان آغاز شــد.معاون پیشگیری از آسیب 
های اجتماعی بهزیستی استان گفت: این طرح 
به منظور جلوگیری از تنبلی چشم کودکان ۳تا۶ 
سال در تمام مهدهای کودک و پیش دبستانی ها 
و برخی مدارس و خانه های بهداشت استان اجرا 
می شود. محمد سعید محمدی با اشاره به اینکه 
طرح غربالگری پیشگیری از تنبلی چشم در سه 
ســطح مهدهای کودک و پایگاه های غیردائم و 
چشم پزشکی ها اجرا می شود، افزود: هزینه این 
معاینات در مراکز دولتی حدود دو هزار تومان و 
غیردولتی دو هزار و 500تومان است.وی با اشاره به 
اینکه اجرای طرح تاپایان سال در استان ادامه دارد، 
افزود: اجرای این طرح ســال گذشته با پوشش 

85درصدی همراه بود.

رییس مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی استان خبر داد:
انجام 13 پرواز اورژانس 

هوایی در اصفهان
رییس مرکز مدیریت حــوادث و فوریت های 
پزشــکی اســتان اصفهان گفــت: از مجموع 
1۳ ماموریــت انجام شــده توســط اورژانس 
هوایی، 7 مــورد مربوط به حــوادث رانندگی 
 و ۳ مــورد انتقال زن بــاردار به بیمارســتان

 بوده است.
غفور راستین اظهار کرد: در نیمه نخست سال 
جاری، بالگرد امداد اورژانس پیش بیمارستانی 
اصفهان 1۳ بار برای انجام ماموریت پرواز کرد 
و طی این 1۳ بار، 25 بیمار و مصدوم را پس از 
دریافت خدمات درمانی فوریت های پزشــکی 
توسط پرسنل اورژانس، به بیمارستان منتقل 
کرد. وی  با بیان این که استان اصفهان از یک 
پایگاه امداد هوایی برخوردار است، تصریح کرد: 
در مواقعی که حادثه در منطقه ای صعب العبور 
اتفــاق افتاده و اعــزام واحد امــدادی زمینی 
مشکل باشد یا به ســرعت باال در امدادرسانی 
به آن حادثه نیاز باشــد، بالگرد امداد اورژانس 
به پرواز درآمده و ضمــن ارائه خدمات درمانی 
فوریت های پزشکی توسط پرســنل اعزامی، 
بیمار یــا مصدوم را بــه بیمارســتان منتقل 

می کنند.

مدیرکل انتقال خون استان:
 مراکز انتقال خون 

در روز اربعین فعال هستند
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با اشاره به 
این که ذخیره خونی استان در وضعیت مناسبی 
قرار دارد، اظهار کرد: با توجــه به این که خون و 
فرآورده های خونی بافت زنده هســتند و تاریخ 
انقضای محدودی دارند، ما بــه صورت روزانه به 

400 تا 450 واحد خون نیاز داریم.
مجید زینلی، با اشــاره به ادامه طرح نذر خون تا 
پایان ماه صفر و به ویژه در روز اربعین حســینی 
که مصادف است با هشــتم آبان ماه، اعالم کرد: 
در روز اربعین ســرور و ساالر شــهیدان، مراکز 
انتقال خون اســتان اصفهان در شــیفت صبح 
فعال هســتند و از عــزاداران خونگیری به عمل 
می آید. مراکز انتقال خون در روز اربعین، مراکز 
میدان خواجو، شــهرضا، خوانســار، نجف آباد و 
 کاشــان هســتند که از عزاداران خونگیری به 

عمل می آید.

معدل داوطلبان در کنکور ۹۸ 
تاثیر مثبت خواهد داشت

براساس آخرین تصمیم گیری کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس با حضور نمایندگان سازمان 
سنجش و وزارت علوم مقرر شد تا سهم معدل در 

کنکور ۹8 به صورت مثبت اعمال شود.
»حمایت میــرزاده« عضو کمیســیون آموزش 
و تحقیقــات مجلس درباره تاثیــر قطعی معدل 
در کنکور ۹8 اظهار کرد: در جلســه کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس نمایندگان سازمان 
ســنجش و وزارت علوم حضور داشــتند که به 
بررسی این مسئله پرداختیم و مقرر شد تا توصیه 
این کمیسیون مبنی بر تاثیر مثبت معدل برای 

کنکور ۹8 لحاظ شود.
وی افزود: شورای سنجش و پذیرش دانشجو دو 
هفته فرصت دارد تا این مسئله را بررسی کرده و 
نظر خود را درباره وضعیت تاثیر معدل در کنکور 

۹8 اعالم کند.

»ســالم از برنامه رادیــو جوان تمــاس می گیرم، 
تبریک میگم شما به دلیل پرداخت به موقع قبوض 
تلفن همراه برنده نخستین مسابقه قرعه کشی در 
برنامه ویژه ما به مبلغ پنج میلیون تومان وجه نقد 
شــدید. باید دو عدد شــماره کارت بدید تا همین 
امشــب مبلغ برای شــما واریز شود.شــماره های  
02122050۹52 و 02122040000 شــماره 
تلفن و تلفکس برنامه ماســت. دو شــماره حواله 
برای شما در نظر گرفته شده که هر کدام به ارزش 
دو میلیون و پانصد هزار تومان اســت و حواله اول 
02۹۹۶ و چهار رقم شماره آخر تماس شما بوده و 
حواله دوم 04۹ شماره کامل خط تماس تان است 
که درمجموع همان پنج  میلیون تومان حواله نقدی 
می شــود. بعد از انجام واریز دوباره رســید به شما 
اعالم می شــود و پس از اعالم واریز امکان برداشت 
پول از هر دو کارت برای شــما فراهم خواهد شد. 
با اعالم واریز و گرفتن رســیدهای تاییدی شــما 
می توانید از هر دو کارت مبلغ جایزه خود را دریافت 
کنید. اما قبــل از دریافت وجه بایــد مدارک خود 
شــامل اصل و کپی کارت ملی به همراه چهار عدد 
رسید بانکی به شعبه بانک هایی که در آن حساب 
 دارید، تحویل داده تا مبالغ برای شما قابل برداشت

 شود.«
اصرار تماس گیرنده بر حضــور کمتر از 15 دقیقه 
به باجــه بانکی و تکرار این جملــه به صورت مکرر 
در یک مکالمه کمتر از پنج دقیقه ای، جای تعجب 
دارد تا جایی کــه حتی از مخاطبــش می خواهد 
میهمان هایش را رها کــرده و به نزدیک ترین باجه 
بانکی برود!همچنین اصرار به قطع نشدن تماس تا 
مادامی که فرد برنده به باجه بانکی رفته و اطالعات 
خود را وارد کند نیز از دیگر نــکات تعجب برانگیز 
در گفته های تماس گیرنده اســت. بــه گفته فرد 
تماس گیرنده، این تماس رایگان بوده  و خط تماس 
او تنها شناسه واریزی برای مخابرات است؛  شخص 
در پشت خط تماس در لیست انتظار قرار گرفته و 
به محض رســیدن به اولین محل خودپرداز  کد  را 
زده و برای راهنمایی و تاییــد واریزی به مخابرات 

متصل خواهد شد.
بــرای  آنچــه خواندیــد ترفنــدی جدیــد 
کالهبرداری های اینترنتی اســت که فعاالن این 
عرصه به صورت تصادفی مخاطبان خود را انتخاب 
کرده و با معرفی خــود از شــبکه رادیویی معتبر 
 اعتماد مخاطب را جلب و اهداف شوم خود را دنبال

 می کنند.
مراجعــه روزانه پنــج نفر بــه دلیل 

کالهبرداری های تلفنی
سرهنگ ســعید ســلیمیان، رییس پلیس آگاهی 
اســتان اصفهان ضمن تایید این نوع کالهبرداری، 
به مراجعه روزانه پنج نفر به دلیل کالهبرداری های 
تلفنی بــه پلیس آگاهی اصفهان اشــاره می کند و 
می گوید: ایــن کالهبرداران به بهانه برنده شــدن 
ســفرهای زیارتی و همچنین جایزه خوش حسابی 
در پرداخت قبوض تلفن همراه با مخاطبان تماس 
گرفته و با چرب زبانی و اعتماد به نفســی که دارند 
اغلب اعتماد مخاطبان را جلب کــرده و به اهداف 
خود دست پیدا می کنند. وی ادامه می دهد: طی این 
تماس ها برای مصاحبه به شهروند اعالم می شود که 
به استودیو وصل شــده و در این بازه زمانی تماس 

ســه جانبه هم کنفرانس می کنند و با گرفتن تلفن 
رادیو جوان صدا و سیمای تهران به تلفن گویا وصل 
می شوند.رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان با 
بیان اینکه مدیریت همه تماس هــا بر عهده افراد 
کالهبردار است و اتصال به بخش استودیو توسط 
این افراد انجام می شــود، اضافه می کنــد: بعد از 
گرفتن مصاحبه، شــهروند را به حسابداری وصل 
کرده و دوباره با مدیریت تماس، خودشان را به جای 
حسابدار معرفی کرده و  با این ترفند کاربر را  برای 
گرفتن موجودی پای عابر بانک کشانده و حساب او 

را به روش های  خودشان خالی می کنند.
وی تاکید می کند: دایورت شــماره روی مخابرات 
برای جلب اعتماد مخاطب اســت کــه به او اعالم 
می شود از مشــترکین خوش حساب بوده است. به 
شهروندان توصیه می کنیم که برای مصون ماندن از 
این نوع کالهبرداری های تلفنی و مورد سوءاستفاده 
قرار نگرفتن از ســوی افراد ســودجو و کالهبردار 
بدانند که برای دریافت جایزه تحت هر شــرایطی 
نیازی برای مراجعه به خودپردازها نیســت، بیشتر 
جوایز با ارائه مدارک به صــورت حضوری دریافت 
می شود.سرهنگ سلیمیان همچنین به دستگیری 

تعدادی از کالهبرداران تلفنی در اصفهان طی یک 
ماه اخیر اشاره می کند و می گوید: این فرد خود را 
مجری برنامه رادیویی معرفی کرده و با کشــاندن 
مخاطبان پای باجه بانکی حســاب آنهــا را خالی 

می کرده است.
وی تصریح می کند:  متهم با این شیوه توانسته بود 
از 70 شــهروند اصفهانی بالغ بر پنج میلیارد ریال 
کالهبرداری کند که در نهایت او را در مخفیگاهش 
در شهرســتان کرج شناسایی و دســتگیر کردیم.

رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان با اشــاره به 
اینکه هر روز شــاهد نوع جدیدی از کالهبرداری 
اینترنتی هستیم، ادامه می دهد: شهروندان باید در 
این زمینه سواد رســانه ای خود را باال برده تا کمتر 
 در دام این دســت کالهبرداران حرفــه ای گرفتار 

شوند.
کالهبرداری های تلفنی از سراسر کشور 

گزارش شده است
 مدیــر روابط عمومی شــرکت مخابــرات منطقه 
اصفهان نیز پــس از پیگیری های مکــرر خبرنگار 
ایمنــا در خصوص این نوع کالهبــرداری به اعالم 
گزارش هایی در این خصوص در سراسر کشور اشاره 
می کند و می گوید: گزارش های رســیده از برخی 
مناطق کشور حاکی از آن است کالهبرداری تلفنی 
از مردم از طریق دایورت شماره روی یکی از مراکز 
مخابراتی یا صدا و سیما صورت گرفته و اصفهان هم 
از این قاعده مستثنی نیست؛ با پیگیری های به عمل 
آمده اکثر این شماره ها مربوط به شماره های تلفن 
همراه اعتباری است که به شماره تماس نهادهای 
عمومی دایورت شــده و اعتماد مخاطب را به این 
وسیله جلب  کرده است.عســگری اضافه می کند: 
با پیشــرفت فناوری ها و تکنولوژی هــای روزمره 
ســهولت در کارها فراهم شده و از ســویی دنیای 
فناوری با خطراتی نیز همراه اســت، کالهبرداران 
اینترنتی و تلفنی همه جا در کمین افراد هستند و با 
استفاده از ترفندهای مختلف از سادگی برخی مردم 
سوءاســتفاده  کرده و با گرفتن اطالعات شخصی 

بانکی آنان را خالی می کنند.

شیوه های مهندسی شده کالهبرداری
روزانه پنج هزار نفر به دلیل کالهبرداری های تلفنی به پلیس آگاهی اصفهان مراجعه می کنند؛

ابالغ رای
8/62  شماره دادنامه: 9709970351301112 شماره پرونده: 9609980351300824 
شماره بایگانی شــعبه: 960954  خواهان: آقای بهنام هدایت کلیشادی فرزند بهروز به 
نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان آبشار اول بن بســت رضوان مجتمع نگین آبشار 
واحد 142، خوانده: آقای مرتضی حالج باغمشــه نژاد فرزند ایوب به نشانی استان تهران 
شهرســتان ری آهن مکان خ 2 شــرقی پ 131 کدملی 0013781901، خواســته ها: 
1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه  خسارت دادرسی، رای 
دادگاه: در خصوص دادخواســت آقای بهنام هدایت کلیشــادی فرزند بهروز به طرفیت 
آقای مرتضی حالج باغمشه نژاد فرزند ایوب بخواسته مطالبه 2 فقره چک جمعا به مبلغ 
1/325/000/000 ریال به شماره 715718 مورخ 96/4/20 به مبلغ 1/100/000/000 
ریال و 715719 مورخ 96/2/25 به مبلــغ 225/000/000 ریال هر دو عهده بانک ملت 
به انضمام خسارات دادرسی و خســارات تاخیر تادیه لغایت اجرای حکم با مالحظه متن 
دادخواســت تقدیمی و اظهارات خواهان مبنی بر اینکه دو فقره چک را از خوانده طلبکار 
می باشد که در سررسید منجر به وصول نگردیده است و خوانده در جلسه رسیدگی حاضر 
نشده است لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت و مستند به مواد 515، 198، 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 
و تبصره الحاقی به ماده دو قانون چک مصــوب 1355 با اصالحات بعدی و نظریه مورخ 
1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خوانده را به پرداخت 1/325/000/000ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 44/375/000 ریال بابت خسارات دادرسی و همچنین به پرداخت 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت اجرای حکم محکوم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیســت روز  پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت 
 بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.  
م الف: 263479 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )297 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

8/63  شماره دادنامه: 9709970354801492 شماره پرونده: 9609980358400644 
شماره بایگانی شعبه: 970580  شــاکی: آقای غالمرضا فرخی فرزند هوشنگ به نشانی 
 استان اصفهان شــهر اصفهان خیابان جی خ شــهید رجائی بهار 2 ک گل اشرفی نبش 
بن بست بنفشه پ 191، متهم: آقای محسن قاسمی  تودشکچوئی فرزند عباس به نشانی 
اصفهان خیابان جی خیابان اریسون کوچه گل مریم پالک 101 )فعال مجهول المکان( 
اتهام ها: 1- تهدید با اسلحه 2- تیراندازی با تفنگ 5 تیر وینچستر و ایجاد رعب و وحشت 
3- قدرت نمایی با اسلحه 4- توهین به اشخاص عادی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
 ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به اصدار رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محسن قاسمی تودشکچویی فرزند عباس 
دائر بر قدرت نمایی با ســالح گرم و تهدید با آن موضوع کیفرخواســت دادسرا، دادگاه با 
عنایت به محتویات پرونده، شکایت شــاکی خصوصی، غالمرضا فرخی فرزند هوشنگ، 
گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات محلی صورت گرفتــه و اظهارات گواهان مضبوط در 
پرونده و عدم حضور متهم در دادســرا  و در جلسه رســیدگی دادگاه و عدم دفاع متهم با 
توجه به ابالغ به وی و عدم ارائه دلیلی بر برائت خود با وصف ابالغ و انتظار کافی و سایر 
قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام نامبرده محرز تشــخیص داده مســتندا به اصول 
سی و ششم و یکصد و شصت و ششم از قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران و مواد 
140 و 144 از قانون مجازات اســالمی و ماده 617 از قانون مجازات اســالمی مصوب 
1375 به تحمل دو سال حبس تعزیری و 74 ضربه شالق محکوم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف بیست روز 
 پس از انقضا مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر اســتان می باشــد.  
م الف: 263358 شــعبه 122 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 122 جزایی سابق( 

)307 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/64  شماره دادنامه: 9609970353407297 شماره پرونده: 9409980353400478 
شماره بایگانی شعبه: 940933  شــاکی: آقای حسین نوروزی اصفهانی فرزند محمود به 

نشانی شهرستان اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی کوی طفالن 78،  متهمین: 1- آقای 
 حمیدرضا تکمیل صفات نجاری فرزند حیدر به نشــانی تهران ری میدان هادی ساعی 
خ ش فدایی ک معینی خواه پ 52، 2- آقای ناصر ســلیمانی بک کندی فرزند بایرام به 
نشانی تهران گلســتان کولمه خ بهمنی پ 73، اتهام: مزاحمت تلفنی، گردشکار:  دادگاه 
 با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص شــکایت آقای حســین نــوروزی اصفهانی علیه 
آقایان 1- ناصر ســلیمانی بک کنــدی فرزند بایــرام و 2- حمیدرضــا تکمیل صفات 
نجاری فرزند حیدر دائر بــر ایجاد مزاحمت تلفنی برای شــاکی از توجــه به محتویات 
پرونده و شــکایت شــاکی و اســتعالم به عمل آمده از مخابرات در خصــوص مالکین 
خطوط تلفنی مزاحم و با توجه به متن پیامک های ارســالی برای شــاکی که از گوشی 
شاکی اســتخراج شــده اســت وعدم حضور متهمین و عدم ایراد دفاعی از طرفی آنان 
و ســایر قرائن موجود در پرونده بزه انتســابی به نامبردگان محرز اســت و به اســتناد 
ماده 641 قانون مجازات اســالمی بخش تعزیــرات و با رعایت مــواد 66 و 85 قانون 
مجازات اســالمی هر یک از متهمیــن موصوف را بــه پرداخت هجــده میلیون ریال 
 جزای نقــدی جایگزین شــش ماه حبــس تعزیری در حــق صندوق دولــت محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
 و پس از آن ظرف مهلت بیســت روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
می باشد.  م الف: 263354 شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 108 جزایی 

سابق( )276 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/65  شماره دادنامه: 9509970351200722 شماره پرونده: 9409980351200884 
شماره بایگانی شعبه: 940991  خواهان: بیمه رازی با نمایندگی بهمن یزدخواستی )رئیس 
هیئت مدیره( و یونس مظلومی) مدیرعامل( بــا وکالت خانم آرزو لطفی فتح آبادی فرزند 
سیف اله به نشانی استان اصفهان شهرستان فالورجان ساختمان زاینده رود، خوانده: آقای 
صفرعلی عابدی فرزند کریم به نشانی استان اصفهان بهارستان خ فرشته پشت تاالر فجر 
خ جانبازان بلوک پی جی  2 پ 26، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه بابت ...رای دادگاه: دعوی بیمه رازی با وکالت خانم 
آرزو لطفی به طرفیت آقای صفرعلی عابدی به خواسته مطالبه مبلغ 303/750/000 ریال 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به مستندات ابرازی خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و خوانده در دادگاه حضور 
نیافته و دفاعی به عمل نیاورده اســت محمول بر صحت اســت لذا دادگاه به استناد مواد 
198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
303/750/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 14/476/500 ریال بابت خسارات دادرسی 
و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/9/2 تا تاریخ وصول بر اساس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس ازآن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض 
در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.  م الف: 263351 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )245 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/66  شماره دادنامه: 9509970351201052 شماره پرونده: 9409980351200883 
شماره بایگانی شعبه: 940990  خواهان: بیمه رازی با نمایندگی بهمن یزدخواستی )رئیس 
هیئت مدیره( و یونس مظلومی ) مدیرعامل( با وکالت خانم آرزو لطفی فتح آبادی فرزند 
سیف اله به نشــانی استان اصفهان شهرستان فالورجان ســاختمان زاینده رود، خوانده: 
آقای محمد ســنجری به نشــانی اصفهان خ پوریای ولی کوچه شــهید مزروعی پشت 
مسجد ولیعصر پالک اول، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه بابت...، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه: دعوی بیمه رازی با وکالت 
خانم آرزو لطفی بطرفیت آقای محمد ســنجری به خواسته مطالبه مبلغ 241/680/000 
ریال به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به مستندات ابرازی خواهان که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و خوانده در دادگاه 

حضور نیافته و دفاعی بعمل نیاورده است محمول بر صحت است لذا دادگاه به استناد مواد 
198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
241/680/000 ریال اصل خواسته و 14/756/720 ریال بابت مجموع خسارات دادرسی 
و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه )94/9/2( تا تاریخ وصول بر اساس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل 
اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.  م الف: 263350 شعبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان )257 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/67  شماره دادنامه: 9709970350701055 شماره پرونده: 9709980350700312 
شماره بایگانی شعبه: 970346  خواهان: آقای منصور جمشیدی فرزند اسفندیار با وکالت 
آقای محسن توکلی فرزند علیرضا به نشــانی اصفهان چهار راه شیخ صدوق اول خ شیخ 
صدوق شــمالی پایین تر از بانک کشاورزی دفتر وکالت خانم ســمیه طاهریان، خوانده: 
آقای جمال بهرامیان فرزند ملک حســین به نشانی ســمیرم خیابان میرزا رضا کرمانی 
آخر بلوار بشارت منزل فرامرز عباسی برســد به دست ملک حسین بهرامیان، خواسته ها: 
1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسی، رای 
دادگاه: در خصوص درخواســت آقای منصور جمشیدی فرزند اســفندیار با وکالت آقای 
محســن توکلی به طرفیت آقای جمال بهرامیان فرزند ملک حســین به خواسته مطالبه 
وجه چک به شــماره 833982 مورخ 97/3/25 عهده بانک کشاورزی سمیرم به انضمام 
خسارات دادرســی و تاخیر تادیه توجها به محتویات پرونده، مالحظه چک و گواهی عدم 
پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه، وجود چک در ید خواهان که حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده داشته با استصحاب بقاء دین دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 
301 و 310 قانون تجارت و ماده 2 صدور چک و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرســی 
مدنی حکم بــه محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ چهارصد میلیــون ریال بابت وجه 
چک مذکور و پرداخت یک میلیون و سیصد و شــصت هزار تومان بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت حق الوکاله وکیل و حق تعرفه قانونی و خســارات تاخیر تادیه از زمان سررسید 
چک لغایت یوم الوصول که توســط واحد اجرای احکام حقوقی محاسبه می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس 
 ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.  
م الف: 263348 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان )287 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

8/68  شماره دادنامه: 9709976795700779 شماره پرونده: 9709986795700301 
شماره بایگانی شعبه: 970301  خواهان: آقای حســین قضاوی خوراسگانی فرزند اصغر 
با وکالت آقای ســعید صالحی فرزند محمود به نشــانی اصفهان خ نیکبخت کوچه 16 
)شــهید صادقی( پالک 9 ، خواندگان: 1- خانم راضیه ربیع مهر فرزند عســکر 2- آقای 
مهران توکلی فرزند محمود همگی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: الزام به تنظیم 
سند خودرو، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به 
شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی حسین 
قضاوی خوراسگانی با وکالت سعید صالحی به طرفیت 1- مهران توکلی 2- راضیه ربیع 
مهر به خواسته الزام خواندگان به تنظیم ســند خودرو هیوندای به شماره انتظامی 49 س 
166 ایران 53 به انضمام مطلق خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل با بررسی محتویات 
پرونده و نظر به مدارک استنادی خواهان از جمله قولنامه عادی فروش مورخ 93/8/15 
که حاکی از فروش خودروی هیوندای به شماره انتظامی 1660 س 49 ایران 53 از سوی 
خوانده ردیف اول به خواهان می باشد و همچنین با عنایت به جوابیه استعالم انجام شده 
از راهور به شــماره 1413/6/49166 مورخ 97/6/13 که خوانده ردیف دوم خانم راضیه 
ربیع مهر را مالک خودرو اعالم نموده است و همچنین با عنایت به اظهارات شهود تعرفه 
شده در جلسه رســیدگی که قرارداد بیع مابین خوانده ردیف اول و مالک )ردیف دوم( را 
تایید و احراز نموده اند و همچنین با عنایت به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی و 

عدم ارائه الیحه دفاعیه شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 220 و 
219  قانون مدنی و مواد 519 و 515 و 198 قانون آئین دادرسی مدنی رای بر محکومیت 
خوانده ردیف دوم خانم راضیه ربیع مهر به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی و اوال فک 
پالک و پس از آن انتقال ســند رســمی خودرو هیوندای مدل 2013 به شماره انتظامی 
166 س 49 ایران 53 به نام خواهان و پرداخت مبلــغ 353/500 ریال بابت هزینه های 
دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می گردد و در خصوص خوانده 
 ردیف اول نظر به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرســی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم 
می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
 و 20 رو زپس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  
م الف: 263346 شعبه 27 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)421 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/69 کالســه پرونده:728/95 شــماره دادنامه:1141-95/7/4 مرجع رسیدگی: شعبه 
ششم شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت زهرا سعادت به 
نشانی حکیم نظامی جنب خیابان شهید قندی )مهرداد( ساختمان کیمیا طبقه دوم واحد 
4،  خواندگان: 1- فرشــته مالزمی اصفهانی 2- کامران قربان نژادیان هر دو به نشانی 
مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک بانضمام مطلق خسارات دادرسی 
و حق الوکاله، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم زهرا سعادت به وکالت از بانک مهر 
اقتصاد به طرفیت فرشــته مالزمی اصفهانی و کامران قربان نژادیان به خواسته مطالبه 
مبلغ 150/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 127589-89/10/12  به عهده 
بانک ملی شعبه سعادت آباد به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی ازطریق نشرآگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به 
مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 150/000/000  ریال بابت اصل خواسته و 
4/905/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت به تاریخ 1395/4/23  تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:263374 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان )331 کلمه، 3 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

8/73 شماره ابالغنامه: 9710106797102645 شماره پرونده: 9609986797100660 
شــماره بایگانی شــعبه: 960660  تجدیدنظر خواه آقای مصطفی حسینی دادخواست 
تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده محمد میســا موگویی نسبت به دادنامه 
شماره 9709976797100446 در پرونده کالسه 960660 شــعبه 41 تقدیم که طبق 
موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرســی مدنــی به علت مجهــول المکان بودن 
تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد 
تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و 
چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر این صورت پس از انقضا مهلت 
مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. آدرس: ) اصفهان 
خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57( 
م الف: 271032 شعبه 41 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع 

شهید حججی( )153 کلمه، 1 کادر(
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تعبیر جالب »لوکا بوناچیچ« 
بعد از اخراج از العربی قطر

لوکا بوناچیچ که سابقه ســرمربیگری در تیم 
هــای ایرانــی از جمله 
ذوب آهــن، مس 
کرمان، گسترش 
فوالد و سپاهان را 
دارد، این فصل در 
تیم العربی قطر کار 
می کرد. بــا این حال 
به خاطر نتایجی که در تیــم العربی گرفت با 
تصمیم مسئوالن این باشگاه از سمتش برکنار 
شد.این مربی روز  سه شنبه در تمرین العربی 
حاضر شــد و با بازیکنان این تیم خدحافظی 
کرد.»لــوکا« همچنیــن در مصاحبــه ای به 
مشکالت و مسائل تیم العربی پرداخت. وی در 
بخشی از این مصاحبه تعبیر جالبی از بازیکنان 
تیم العربی داشــت. لوکا گفت:» می دانم که 
العربی مشــکالت مالی دارد ولی این تیم نیاز 
به بازیکنان متفاوتی خواهد داشت. بازیکنان 
العربی مثل پرواز »اکونومی« هستند در حالی 
که تیم به بازیکنان »فرست کالس« نیاز دارد«.

دیباال به رکورد دل پیرو رسید
»پائوال دیبــاال« در دیــدار یوونتــوس برابر 
در  منچســتریونایتد 
هفته ســوم مرحله 
گروهــی لیــگ 
قهرمانــان اروپا 
و  درخشــید 
توانســت یک گل 
ســه امتیازی به ثمر 
برساند.مهاجم آرژانتینی یوونتوس با گلی که 
در این دیدار به ثمر رساند تعداد گل های خود 
را در فصل جاری لیگ قهرمانان بعد از گذشت 
سه هفته به چهار گل رســاند و بهترین گلزن 
تیمش لقب گرفت.دیبــاال، بعد از »دل پیرو« 
دومین بازیکن در تاریخ باشگاه یوونتوس است 
که توانسته در سه بازی نخست مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان اروپا چهار گل به ثمر برساند. دل 
پیرو، اسطوره یوونتوس هم در فصل ۱۹۹۷-
۱۹۹۸ توانست در ســه بازی نخست تیمش 

چهار گل به ثمر برساند.

 مورینیو با پای پیاده
 به اولدترافورد رسید

منچســتریونایتد در ســومین دیدار مرحله 
گروهی خــود در لیگ 
قهرمانــان اروپــا 
در خانــه برابــر 
یوونتــوس با یک 
گل شکست خورد. 
بعد از آنکه اتوبوس 
یونایتد به ورزشــگاه 
دیر رسید و در ترافیک ماند، این تیم در خطر 
محرومیتی دیگــر قرار گرفت. ایــن اتفاق در 
بازی برابر والنسیا نیز رخ داد و باعث شد یوفا، 
تیم انگلیســی را ۱۵ هزار یورو جریمه کند و 
به مورینیو نیز هشــدار دهد.بعد از این که بار 
دیگر  اتوبوس منچستریونایتد در ترافیک ماند، 
مورینیو مجبور شد با پوشاندن صورت خود به 
ورزشگاه برود و خود را از میان هواداران با پای 
پیاده به اولدترافورد برساند.مورینیو درباره این 
اتفاق گفت: من این مسئله را به گوش نماینده 
یوفا رســاندم چون نمی خواســتیم بار دیگر 
جریمه و با محرومیت روبه رو شــویم.اتوبوس 
منچستریونایتد ۵۰ دقیقه قبل از شروع بازی 

به اولدترافورد رسید.

 روزنامه نگارها به رئال مادرید 
حسادت می کنند

رئالی ها در حالــی مقابل ویکتوریــا پلژن به 
پیروزی 2-۱ رسیدند 
که پیــش از آن، در 
پنج بازی پیاپی به 
پیروزی نرســیده 
بودنــد و همین 
مســئله شــایعاتی 
آینــده  مــورد  در 
»لوپتگی« ایجاد کرد.با توجه به در پیش بودن 
ال کالسیکو، هنوز جایگاه لوپتگی روی نیمکت 
رئال محکم نیســت؛ اما مارســلو معتقد است 
صحبت از بحران در تیمش، به دلیل دشمنی 
کسانی است که هرگز فوتبال بازی نکرده اند.او 
به خبرنگاران گفت:» وقتی پیروز نمی شوید، 
شرایط ســخت می شــود اما وقتی در مورد 
 بحران صحبت می کنید، مثل این اســت که 
می خواهید به این تیم ضربه بزنید. همه روزنامه 
نگارها تالش می کنند به ما ضربه بزنند؛ شاید 
این به خاطر حسادت است زیرا شما نمی دانید 

چطور فوتبال بازی کنید.«

کابوس رونالدو، یقه ژاوی را هم گرفت

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

شکایت فدراسیون به فیفا؛ 
»ونزوئال« متهم است

تیم ملی فوتبــال ونزوئال قرار بــود روز 2۹ آبان 
در ورزشگاه آزادی به 
مصاف تیم ملی فوتبال 
ایــران بــرود ولی در 
کمال تعجب ونزوئال 
بــا ارســال نامه ای 
خواســتار لغو بازی 
شــد. فدراسیون این 
کشور حضور بازیکنان 

چند ملیتی را دلیل لغو 
این بازی اعــالم کرد و 

حتی اعالم کــرد که حاضر 
اســت با تیم ملی فوتبال ایران در امارات بازی 
کند؛ اما فدراســیون فوتبال ایــران این موضوع 
را نپذیرفــت و در اولیــن اقدام از فدراســیون 
 فوتبال ونزوئال به خاطر لغو این بازی شــکایت

 کرد.
 همچنین مسئوالن فدراسیون فوتبال با ارسال 
نامه به فیفا از ایجنت و آژانســی که عامل قراداد 
برگزاری این دیدار بود، به فیفا شــکایت کردند. 
مسئوالن فدراسیون فوتبال در تدارک جایگزین 
کردن یک دیدار تدارکاتی به جای دیدار با ونزوئال 
هســتند و رایزنی های خود را آغاز کرده اند. تیم 
ملی فوتبال ایران خود را بــرای دیدارهای جام 

ملت های آسیا آماده می کند.

آمار نگران کننده ورزشگاه آزادی؛
 ۲۷۴ مصدوم

بازی پرســپولیس و الســد در نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان آســیا همه فاکتورهــای الزم را برای 
کشاندن هواداران به ورزشگاه داشت. هوادارانی 
که از ســاعت ها قبــل از بازی، خودشــان را به 
ورزشگاه رســانده بودند و چند ساعتی مانده به 
بازی حتی پله های جایگاه ها هم پر شده و دیگر 
جای سوزن انداختن در ورزشگاه نبود. از ابتدای 
بازی حتی عادل فردوســی پور بارها بر این نکته 
تاکید کرد که این شــلوغی احتماال حادثه ساز 
می شــود و ابراز امیدواری کرد که این اتفاق رخ 
ندهد؛ اما هنگام خروج از ورزشگاه 2۷4 هوادار به 
دلیل ازدحام جمعیت مصدوم شدند که کار 4نفر 

به مراکز درمانی کشید.

در حاشیه

پیشخوان

صعود با دستان بیرانوند

  عکس روز

لباس »ژاوی« و »بونجاح« در خانه منشا

ستاره  پرسپولیسی، دو ساعت بعد از پایان دیدار آسیایی تیمش، تصویری در محل سکونت 
خود منتشر کرد که نشان می داد پیراهن ژاوی و بغداد بونجاح، دو ستاره تیم السد قطر در 

این مسابقه را گرفته و در پیامی از آنها تشکر کرده است.

حماسه پرسپولیس، نوش 
جان ایران، نوش جان مردم

 فتح الفتوح با دست های 
خالی وحاال فینال سرخ

جریمه ۱۵ هزار دالری استقالل در لیگ قهرمانان آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا در حالی آرای انضباطی خود را منتشر کرده است که در میان این آرا نام باشگاه 
استقالل هم به خاطر ارتکاب چهار تخلف در بازی با السد قطر در مرحله یک چهارم نهایی دیده می شود.

AFC در یکی از احکام خود، باشگاه استقالل را به خاطر بی احترامی بازیکنان و دست ندادن آنها در پایان 
بازی با السد، مبلغ هزار دالر جریمه کرده است که این جریمه در صورت تکرار اتفاق مزبور، بیشتر خواهد 
شد.پرتاب مواد محترقه و اشــیا به داخل زمین که دو تای آن جلوی داور به زمین افتاد و یکی از آنها به 
کمک داور برخورد کرد، باعث جریمه ۱۳ هزار و ۵۰۰ دالری باشگاه ایرانی از سوی AFC شده است. این 
اتفاقات در بازی رفت استقالل و السد در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا رخ داد. استقالل 

برای پرداخت این جریمه ۳۰ روز فرصت داشته است.

کابوس رونالدو، یقه ژاوی را هم گرفت
یک ســایت کروات با تمجید از عملکرد »علیرضا بیرانونــد« او را قهرمان تیم فوتبال پرســپولیس در بازی 
برابر الســد دانســت.به نقل از germanijak، تیم فوتبال پرســپولیس موفق شــد با برتری برابر الســد 
در مجموع دو دیدار رفت و برگشــت به فینــال لیگ قهرمانان آســیا راه یابد و علیرضــا بیرانوند این روزها 
را به بهترین شــکل می گذراند. او بعد از نمایش درخشــان در جام جهانی و ناکام گذاشــتن کریســتیانو 
رونالدو توانســت در مســابقه برابر الســد یک عملکرد بی نظیر دیگر از خــود ثبــت کند.بیرانوند در این 
مسابقه بارها با واکنش خود بازیکنان الســد را ناکام گذاشت، اما اوج درخشــش او مهار ضربه ژاوی بود که 
 باعث شــد تیمش به فینال لیگ قهرمانان آســیا راه یابد.ژاوی از چند قدمی نتوانســت بیرانوند را تســلیم

 کند. 

دبیر فدراسیون بسکتبال:

 مشکل ذوب آهن با »فیبا« حل شدنی است
»مسعود عماری« از پیگیری های باشــگاه ذوب آهن برای حل مشــکل تعلیقش خبر داد و اعالم کرد که 

فدراسیون نیز در این راه به ذوب آهن کمک خواهد کرد.
دبیر فدراسیون بسکتبال، درباره ماجرای بدهی سنگین تیم بسکتبال ذوب آهن به »لورن وودز« بازیکن 
آمریکایی، تعلیق این تیم توسط فدراسیون جهانی و حضورش در لیگ برتر اظهار کرد: زمانی که ذوب آهن 
به طور رسمی برای حضور در لیگ برتر اعالم آمادگی کرد جلســه ای با حضور نماینده آقای آذری و آقای 
طباطبایی برگزار و درباره این مسئله صحبت شد. باشگاه اعالم کرد که در حال حل ماجراست و فدراسیون 
نیز چون نمی خواهد مشکلی برای بسکتبال ایجاد شود اعالم کرد که به این تیم کمک خواهد کرد.عماری 
ادامه داد: به هر حال ذوب آهن تیمی نیست که تنها به لیگ ایران فکر کند و قطعا به دنبال حضور در مجامع 
بین المللی است و به همین دلیل تمامی مشکالت را حل خواهد کرد. اقدامات الزم هم انجام شده و آنطور که 
خبر دارم باشگاه ذوب آهن کامال موضوع را پیگیری کرده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا نتیجه ای نیز 
حاصل شده یا نه؟ بیان کرد: اینکه اکنون بخواهم درباره نتیجه مذاکرات چیزی بگویم دقیق نیست؛ اما می دانم 
که روابط بین الملل این باشگاه موضوع را پیگیری کرده و روابط بین الملل فدراسیون هم نزدیک به دو ماه پیش 
نامه ای به فدراسیون جهانی ارسال کرده و موضوع را اعالم کرده است که باشگاه ذوب آهن به دنبال بازگشت 
به لیگ است و می خواهد این بدهی را نیز پرداخت کند. تالش ما این است که آسیبی به باشگاه و بسکتبال 
نرسد؛ چرا که می دانیم در ابعاد بین المللی نام ایران مطرح است و باید مراقب باشیم.دبیر فدراسیون بسکتبال 
در پاسخ به این سوال که اگر ماجرا حل نشده باشد و ذوب آهن پنجشنبه بازی کند آیا مشکل ساز نخواهد شد؟ 
تصریح کرد: ما نامه نگاری کردیم اما هنوز جوابی دریافت نکرده ایم. با این حال وقتی فیبا متوجه شود که در 
حال پیگیری هستیم و می خواهیم مشکل را حل کنیم قطعا مشکلی ایجاد نخواهد شد. همانطور که گفتم 
باشگاه ذوب آهن به دنبال حل کردن ماجراست و اگر کمکی هم از دست فدراسیون برآید دریغ نخواهد کرد.

 خیریت دست های خالی

نفت مسجد  فوتبال
سلیمان
 - پدیده

ساعت 
17

شبکه 
ورزش

میالنفوتبال
- 

 بتیس
ساعت
20:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

پنجشنبه 
3 آبان

تراکتورسازی فوتبال
-

 سپیدرود
ساعت 

16

شبکه 
ورزش

استقالل فوتبال
-

 سپاهان
ساعت
16:45

شبکه 
سه

فوالد فوتبال
خوزستان 

- استقالل  
خوزستان

ساعت 
18

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات
جمعه 

4 آبان

مدیر جدید روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، روز  سه شنبه با 
ارسال پیامکی به رؤسای هیئت های ورزشی استان آنها را از مصاحبه 
بدون هماهنگی با روابط عمومی منع کرد.در عصر رسانه کنونی سرعت 

انتقال پیام امری ضروری است که به نظر این رخصت گیری هیئت ها 
از مدیر روابط عمومی کار اصحاب رسانه را سخت خواهد کرد.رسانه ها 
ملزم هستند در بســتری پاک و بدون تعصب اخبار را به سرعت برای 
مشتاقان تولید و منتشــر کنند، حال با این گونه رفتار ها که بعضا در 
قالب های حرفه ای متناسب با ورزش و نه امور دیگر، نمی گنجد بازار 
شایعات و اخبار زرد داغ تر می شود و کار برای رسانه های جمعی باز هم 

سخت تر خواهد شد.
از طرف دیگر اصفهان به عنوان ســومین شــهر بزرگ ایران تمامی 

رشته های ورزشی را فعاالنه در خود جای داده و این رشته ها فعاالن و 
رصدکنندگان خبری فراوانی دارد و بدون شک این دست تصمیمات 
باعث کندی و بعضا ایجاد حواشــی و انتشــار خبرهای کذب خواهد 
شد.چارت سازمانی ورزشی کشور ایجاب کرده که رییس هیئت با رای 
اکثریت انتخاب شود و حتی از اداره کل ورزش و جوانان صرفا یک نفر 
آن هم مدیر کل حق رای دارد، حال این سوال پیش می آید تشکلی که 
یک حق یک رای دارد چگونه می تواند به رؤسای هیئت ها در این موارد 

جزئی امر و نهی کند.

با دریافت پیامکی از اداره کل ورزش و جوانان؛

 رؤسای هیئت های ورزشی اصفهان
 از مصاحبه منع شدند

 جدال امیرقلعه نویی 
با وینفردشفر؛

طلسم شکسته
 می شود؟

سپاهان به دنبال کسب 
چهارمین پیروزی متوالی 

دیدار بین  تیم های سپاهان و استقالل را می توان یک بازی 
تمام عیار در نظر گرفت  که در آن دو قطب بزرگ فوتبال ایران 

مقابل یکدیگر قرار می گیرند. طالیی پوشــان نصف جهان که در این 
فصل در قامت یک تیم مدعی ظاهر شــده اند به هیچ عنوان نمی خواهند 

بازنده این دیدار لقب بگیرند و برای کســب چهارمین پیروزی متوالی پا به میدان 
می گذارند.سرمربی سپاهان که در گذشته هم نشان داده راه شکست دادن استقالل را به 

خوبی بلد است می خواهد به چندین فصل ناکامی زردپوشان در دیدار با آبی پوشان تهرانی پایان دهد 
و با برتری مقابل تیم محبوبش تهران را به سمت اصفهان ترک کند. سپاهان، میالد سرلک و محمد ایران پوریان را در این 
بازی به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد . درمقابل تیم استقالل نیز که هفته گذشته توانست با برتری مقابل سایپا خود را 
بار دیگر به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی این فصل معرفی کند و در روزهای اخیر روند تیمی خوب و منسجمی پیدا کرده، 

به دنبال کسب سه امتیاز این دیدار خانگی است.تیم استقالل برای این بازی پژمان منتظری را به دلیل مصدومیت و آرمین 
سهرابیان را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد ولی وجود مهره های فراوان روی نیمکت این تیم کار سرمربی آلمانی آبی 
پوشان را برای چیدمان ترکیب مقابل سپاهان راحت می کند. اگر تیم استقالل نوار بردهای متوالی زردپوشان در هفته 

های گذشــته را قطع کند، می تواند خود را تا رده های 
باالتر از پنجمی در جدول لیگ برساند.

 ترمز پیکان 
در فوالد شهر کشیده می شود 

در چارچوب رقابت های لیــگ برتر هفته دهم، تیم ذوب آهــن اصفهان عصر امروز در 
ورزشگاه فوالد شهر مقابل تیم پیکان تهران صف آرایی می کند. ذوب آهن اصفهان که چهار هفته 

متوالی است رنگ پیروزی به خود ندیده در حالی مقابل شاگردان مجید جاللی قرار می گیرد که تیم پیکان 
یک بازی کمتر از سبزپوشان انجام داده است.) دیدار هفته نهم پیکانی ها به دلیل حضور پرسپولیس در رقابت 

های لیگ قهرمانان آســیا لغو شد(سبزپوشان اصفهانی در شــرایطی عصر امروز در فوالد شهر پا به میدان مسابقه 
می گذارند که کسب تنها دو امتیاز حاصل کار در 4 هفته گذشته رقابت های لیگ برتر بوده است، نتیجه ای که نتوانسته 

به مذاق هواداران اصفهانی این تیم خوش بیاید ولی با این وجود سعید آذری، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن همچنان از امید 
نمازی، سرمربی تیمش حمایت می کند و البته نسبت به اشتباهات داوری معترض است. شاگردان امید نمازی زاده اگرچه  
در 2 دیدار قبلی خود نتوانستند نتایج دلخواه را کسب کنند، اما از نظر سبک و شیوه بازی پیشرفت قابل مالحظه ای پیدا 
کرده اند به طوری که نظم و ثبات بیشتری در فاز دفاعی این تیم دیده می شود و مدافعان هماهنگی خوبی با یکدیگر پیدا 
کرده اند.خط میانی  این تیم  نیز با اوج گیری دوباره مسلمان و حضور حسینی جان تازه ای گرفته و تحرک و دوندگی 
بیشتری نسبت به قبل کسب کرده است. در فاز هجومی هم اگرچه مهاجمان این تیم موقعیت های بی شماری را 
روی دروازه حریفان خلق می کنند؛ اما نبود یک مهاجم شش دانگ که بتواند ضربه آخر را بزند همچنان به عنوان 

نقطه ضعف اصلی تیم ذوب آهن محسوب می شود و نمازی زاده اگر می خواهد همچنان روی نیمکت ذوب آهن 
باقی بماند باید فکری اساسی برای رفع این نقطه ضعف کند تا همچون فصل گذشته سبزپوشان بتوانند به 

رده های باالتر جدول راه یابند. به نظر می رسد  هر دو تیم  ذوب آهن و پیکان با توجه به امتیازات شان 
و شرایطی که در جدول دارند، از انگیزه باالیی برای کسب پیروزی برخوردار بوده و این دیدار 

می تواند یکی از سخت ترین دیدارهای این هفته را رقم بزند.

هفته دهم رقابت های لیگ برتر در شــرایطی عصر 
پنجشنبه با برگزاری سه دیدار آغاز می شود که در حساس 

ترین دیدار، تیم ســپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی مقابل 
آبی پوشــان تهرانی قرار می گیرد که جدال تفکرات امیرقلعه 
نویی با وینفرد  شفر می تواند یکی از جذاب ترین دیدار های این 

هفته را رقم بزند، جایی که ســرمربی سپاهان به عنوان یک 
استقاللی تمام عیار برای ماندن تیمش در کورس قهرمانی 

 چاره ای جز خواباندن مچ ســرمربی آبی پوشان
 ندارد.

سمیه مصور

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2547 | October  25,  2018  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



طرحساماندهیاطرافمنارجنبان،مشارکتیاجرامیشود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

برگزاری پانزدهمین جشنواره 
فیلم مقاومت همزمان در اصفهان

پیرو درخواست مسئوالن حوزه هنری استان 
اصفهان و موافقت دبیرجشــنواره بین المللی 
فیلم مقاومت، مقرر شد این رویداد سینمایی 
همزمــان در شــهر اصفهــان برگزار شــود.

در جلســه ای با حضور محمــد خزاعی،دبیر 
پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 
و مهدی احمــدی فر، مدیرکل حــوزه هنری 
استان اصفهان که در محل حوزه هنری اصفهان 
برگزار شــد؛ تفاهم نامه برگزاری همزمان این 
رویداد سینمایی در اصفهان امضا شد. براساس 
این تفاهــم نامه، منتخبی از آثــار بخش های 
مختلف جشــنواره برای مشــتاقان سینما و 
دوستداران سینمای مقاومت و دفاع مقدس در 
شهر اصفهان به نمایش درمی آید. پانزدهمین 
جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت به همت 
بنیاد فرهنگی روایت فتح، انجمن ســینمای 
انقالب و دفاع مقدس با همکاری ســازمان ها 
و مراکز فرهنگی اجتماعی کشــور به دبیری 
محمد خزاعی طی روزهــای 5 تا 9 آذر ماه در 

تهران برگزار می شود.

راه اندازی واحد بازآفرینی 
شهری در منطقه ۳ شهرداری

مدیــر منطقه ســه شــهرداری اصفهــان در 
نشســت خبری با اصحــاب رســانه گفت: با 
توجه به تاکیدات شــهردار اصفهان به موضوع 
گردشگری، واحد بازآفرینی شهری در راستای 
پیگیری امــور بافت های فرســوده و تاریخی 
تاسیس شده است.وی افزود: با توجه به تاکید 
مدیریت شهری بر توسعه گردشگری که یکی 
از پتانسیل های خوب شــهر اصفهان به شمار 
می رود، واحد بازآفرینی شهری پیگیری امور 
مربوط به بافت های فرسوده و تاریخی منطقه 
ســه  را انجام خواهد داد.حســین کارگر بیان 
داشت: منطقه سه شهرداری اصفهان  دارای 14 
محله کلیدی با بافتی تاریخی ، 220 مســجد، 
 20 مرکز حوزه علمیه و حدود 42 مرکز تاریخی 
و گردشگری مرکز تاریخی و گردشگری و بیش 
از 100 خانه تاریخی اســت.مدیر منطقه سه 
شــهرداری اصفهان گفت: حدود 600 گلوگاه 
شهری در منطقه سه شناســایی شده که قرار 
است در جهت آزادسازی این گلوگاه ها و روان 
ســازی معابر حرکت کنیــم. وی همچنین به 
پروژه چهارباغ اشاره کرد و گفت: عملیات سنگ 
فرش پیاده  راه ضلع شرقی چهارباغ عباسی به 
اتمام رسیده و پیاده  رو ضلع شرقی 97 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشــته که تا دو هفته آینده 

به اتمام می رسد.

پیشنهاد یک کارشناس:
»تراموا« جایگزین خطوط 

بی.آر.تی شود
یک کارشناس حمل و نقل اظهار کرد: به منظور 
کاهش آلودگی هوای شــهر باید از سیســتم 
حمل و نقل پاک همچون تراموا استفاده شود، 
اما با توجه به اینکــه می توان در زمان کوتاهی 
خطوط بی.آر.تی را در شــهر راه اندازی کرد، 
 اکنون این وســیله نقلیه مورد اســتفاده قرار

 گرفته است.
امین همدانی با بیان اینکه ترموا باید جایگزین 
خطوط بی.آر.تی شــود، افزود: خطوط بی.آر.

تی در دنیا یک سیســتم موقت در نظر گرفته 
می شــود و پــس از راه اندازی سیســتم های 
دائمی، بی.آر.تی حذف می شــود، با توجه به 
آلودگی های هوا الزم است در اصفهان نیز تراموا 
که جزو حمل و نقل پاک است، جایگزین این 
سیستم شود.این کارشناس حمل و نقل با بیان 
اینکه تالش برنامه ریزان شــهری حول محور 
استفاده از سیســتم های حمل و نقل عمومی 
و کاهش استفاده از خودروهای شخصی است، 
خاطرنشــان کرد: از آنجایی کــه بیش از 50 
درصد آلودگی های موجود در شــهر ناشی از 
حمل و نقل های غیراصولی است، برنامه ریزان 
شهر نهایت تالش خود را در راستای کنترل و 
بهبود این سیستم ها به کار گرفته اند، با افتتاح 
ایستگاه های مترو و تقویت خطوط اتوبوسرانی 
شاهد کاهش آلودگی ها نخواهیم بود، بلکه در 
این راستا الزم اســت یکپارچگی در سیستم 

حمل و نقل وجود داشته باشد.
همدانی با اشاره به اهمیت گستردگی و توزیع 
اصولی سیستم های حمل و نقل عمومی در شهر 
اصفهان تصریح کرد: متاسفانه در برخی مناطق 
دسترسی به تســهیالت حمل و نقل عمومی 
برای شــهروندان امکان پذیر نیســت که این 
مســئله پیامدهای منفی در رشد آلودگی های 

هوا خواهد داشت.

استاندار اصفهان خبرداد:
افزایش ۲۰ درصدی کشف مواد 
مخدر در هفت ماهه ابتدای سال

استاندار اصفهان در جلسه شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدراستان با اشاره به اجتماع جهانی اربعین 
اباعبدا... الحسین)ع( اظهارکرد: حضور پرشور مردم 
در این راهپیمایی نشان دهنده وحدت و همدلی 
مسلمانان و جمع شــدن آنها حول محور امامت و 

والیت است.
محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر 
وظیفه اداری مسئوالن است، عنوان کرد: عالوه بر 
وظیفه اداری، مبارزه با مواد مخدر وظیفه شرعی، 
اخالقی و انسانی اســت.وی با اشاره به سود باالی 
توزیع مواد مخدر برای قاچاقچیان، تصریح کرد: این 
حاشیه باالی سود، قاچاقچیان را به سمت استفاده 
از هر ترفندی برای توزیع مــواد مخدر و آلودگی 
جامعه می برد.مهرعلیزاده ادامه داد: مبارزه با مواد 
مخدر کار مشکلی است ولی آنچه اهمیت دارد این 
اســت که مبارزه با مواد مخدر از تکلیف اداری به 
یک تکلیف الهی، شرعی، قانونی و اجتماعی تبدیل 
شــود؛ چرا که آینده جامعه را رقم می زند. وی با 
اشاره به افزایش کشفیات مواد مخدر در هفت ماهه 
ابتدای سال نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
اظهارکرد: براساس آمار در هفت ماهه امسال 22 
هزار و 100 کیلوگرم مواد مخدر کشف شده است 
که نسبت به سال گذشــته 20 درصد افزایش را 

نشان می دهد.

امیر دریادار سیاری در اصفهان:
 جوانان به دنیا نشان دادند 

می توانیم مشکالت را حل کنیم
 امیر دریادار حبیب ا... ســیاری، رییس ســتاد 
و معاون هماهنگ کننــده ارتش به همراه امیر 
سرتیپ خلبان هادیان، معاون هماهنگ کننده 
نیروی هوایی در بازدید از پایگاه هوایی شــهید 
بابایی اصفهان بازدید کردند.امیر ســیاری در 
این بازدید طی سخنانی با اشاره به نقش نیروی 
هوایی در هشت ســال دفاع مقدس و عملیات 
غرور آفریــن مروارید در هفــت آذر 1۳59 که 
نیروی دریایی عراق به طور کامل منهدم شــد، 
اظهار کرد: نیــروی هوایی و دریایــی از همان 
روز اول تجاوز دشــمن بعثی به کشور عزیزمان 
با آمادگی کامل و با اتکا بــه نیروی جوان خود 
مقابل متجاوز ایســتادند. این در حالی بود که 
آمریکایی ها تصور می کردند با خروج مستشاران 
نظامی شــان از ایران نیروی هوایــی و دریایی 
 عمال از کار افتــاده و توان مقابله با دشــمن را 

ندارند.
وی افزود: جوانان انقالبی مــا در ارتش به دنیا 
ثابت کردند که اگر بخواهیم مــا می توانیم هر 
مشکلی را حل کنیم، همانطور که در زمان جنگ 
به آماده سازی جنگنده ها و ناوچه های گوناگون 
برای حضور در میدان رزم دست به کار شدیم و 
اکنون نیز شاهد آن هستیم که با وجود تحریم 
ها جوانان غیور ایران توانسته اند بعد از گذشت 
چهل سال از انقالب هنوز آمادگی رزمی و دفاعی 
خود و تجهیزات پروازی را حفظ کنند.در پایان 
امیر دریادار ســیاری از گردان نگهداری و رمپ 

پروازی و هواپیما های این پایگاه بازدید کرد.

فرونشست زمین در مناطق مختلف ایران، ارمغان 
تازه کم آبی برای دشت های کشور است؛ هدیه ای 
نامبارک که نتیجه ای جز در معرض خطرقرار دادن 
جان هزاران شهرنشین و تخریب روستاها چیزی در 
برندارد؛ اگر چه هشدارها نسبت به این مسئله چند 
سالی است که از سوی متخصصان زمین شناسی و 
شهرسازی داده شده؛ اما با تشدید روند خشکسالی 
طی چنــد ســال اخیر حــاال تاسیســات مهم و 
استراتژیک شهرهای بزرگ کشور از جمله فرودگاه 
های شــهرهای تهران، اصفهــان و کرمان با خطر 
جدی فرونشست زمین مواجه است. این مسئله در 
حالی در آستانه بحرانی شدن قرار دارد که مسئوالن 
عمال تا کنون اقدامی در جهــت مرتفع کردن این 
خطر جدی انجام نــداده اند و به نظر نمی رســد 
 راه حل چنــدان عملی نیز برای آن وجود داشــته

 باشد. 
شمال اصفهان با خطر جدی فرونشست 

مواجه است
کم شــدن ســطح آب های زیرزمینی در اصفهان 
به دلیل خشکســالی طوالنی زاینده رود در کنار 
گســترش حفر چاه های عمیق  موجب شــده تا 
فروچاله های زیادی طی یک سال اخیر در اطراف 
اصفهان بــه وجود بیاید. این مســئله آنقدر جدی 
است که برخی آن را به زلزله خاموش توصیف می 
کنند. سال گذشته بسیاری از کارشناسان در مورد 
فرونشست ها در دشــت های اصفهان از جمله در 
دامنه، دشت مهیار گلپایگان و دشت کاشان هشدار 
داده بودند؛ اما به نظر می رسد با پشت سر گذاشتن 
فصل خشــک تابستان و شــدت گرفتن برداشت 
ها از آب های زیرزمینی این پدیده وخیم تر شــده 
اســت. دکتر همایون صفایی، دانشیار گروه زمین 
شناسی دانشگاه اصفهان  فرونشست ها در اصفهان 
را به دلیل جنس خاک و ضخامت الیه های آبرفتی 

می داند. به گفته وی، مناطق شمالی شهر اصفهان 
نسبت به ســایر نقاط با خطر بیشــتری در مورد 
فرونشست زمین مواجه هســتند. این خطر حتی 
مناطق مسکونی در قسمت هایی مانند عاشق آباد، 
ملک شهر و خانه اصفهان را تهدید می کند. به گفته 
این استاد زمین شناسی، در بخش جنوبی به دلیل 
وجود کوه صفه و دانه درشــت بودن زمین تخلیه 

آب در الیه های پایین چندان اثرگذار نخواهد بود.
تاسیسات استراتژیک شهر در خطر است

فرودگاه بین المللی اصفهان به دلیل موقعیت مکانی 
و جنس زمین در معرض خطر جدی فرونشســت 
قرار دارد. سال گذشته مدیر راه و شهرسازی استان 
اصفهان در مورد جدی بودن خطر فرونشست زمین 

در اطراف فرودگاه هشدار داد، این خطر در حالی هر 
روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد که برداشت ها در 

ماه های اخیر به شدت افزایش یافته است .
برداشت ها در حال بلعیدن اصفهان است

تاکنون پنج مورد فرونشست زمین دراستان اصفهان 
گزارش شده است. این فرونشســت ها در اراضی 
جنوب فرودگاه شــهید بهشتی، گلشهر، اردستان، 
روستای پرمه حیدرآباد در بخش چنارود چادگان 
و شهر دامنه شهرســتان فریدن رخ داده است. به 
عقیده کارشناسان زمین شناسی، پدیده فرونشست 
زمین در شمال اصفهان و در جوار اراضی فرودگاه 
جدی تر است. استادیار دانشــکده زمین شناسی 
دانشــگاه اصفهان در زمینه علل ایجاد این بحران 

می گوید: برداشــت بی رویه از آب های زیر زمینی 
اصلی ترین علت این پدیده است، چند سالی است 
که رودخانه زاینده رود به صورت مداوم آب ندارد و 
طی یک ســال اخیر و با گسترش بحران آبی عالوه 
بر خشک شــدن این رودخانه برداشــت ها هم از 
آب های زیر زمینی و چاه های عمیق بیشــتر شده 
اســت. به گفته وی، این خطر در قســمت شمالی 
شهر بیشتر و در قســمت های میانی کمتر است. 
در همین زمینه اکبر قاضی فرد، اســتاد دانشگاه 
اصفهان نیز معتقد اســت با توجه به اینکه جنس 
خاک شــمال شــهر اصفهان ریزدانه است هر چه 
به ســمت این مناطق می رویم پدیده فرونشست 
زمین شــدیدتر خواهد بود. وی افزود: در صورتی 
که فرونشســت زمین در مناطق شهری رخ دهد، 
ابنیه های فنی که در باالی آن قــرار دارد با خطر 
تخریب مواجه خواهد شد.استاد دانشگاه اصفهان 
با اشــاره به پل های تاریخی قرار گرفته روی بستر 
رودخانــه زاینده رود گفت : این پــل ها نزدیک به 
پایه های کوه بنا شــده اســت؛ اما در صورتی که 
قسمتی از آنها روی الیه های رسی خاک قرار گرفته 
 باشــد در آینده، احتمال فرونشســت شان وجود 

دارد.
کاری که نمی توان انجام داد

به عقیده کارشناســان فرونشست زمین تقریبا راه 
حلی ندارد، آنگونه که »همایون صفایی« اســتاد 
زمین شناســی می گوید، تنها راه حل جلوگیری 
از فرونشست، عدم برداشــت های بی رویه از آب 
های زیر زمینی است .به گفته وی، خطر برداشت 
ها وقتی جدی تر می شــود کــه بدانیم باالی 80 
درصد فرونشســت ها قابل جبران نخواهد بود. از 
سوی دیگر بحران آب هم در اصفهان جدی است و 
در حال حاضر چاره ای به جز برداشت از چاه های 
عمقی وجود ندارد. به گفته این استاد دانشگاه اگر 
زاینده رود جاری بود برداشت ها نمی توانست تا این 

حد اثرات تخریبی به جا بگذارد.

فرونرویم!

یک کارشــناس شهرســازی اظهار کرد: از آنجایی که اصفهان 
از دیر باز شهری آبرفتی بوده؛ لذا ســاختار زمین شناسی آن به 
صورت ماسه و شن است و در صورتی که آب به دانه های ماسه در 
زیرزمین نرسد، استحکام الیه های زیرزمینی از بین خواهد رفت 
و با پدیده رانش روبه رو می شویم. فرزاد مومنی اضافه کرد: برای 
جلوگیری از فرونشست در نخســتین گام باید زاینده رود حتی 

به شــکل یک جوی آب و با عرض کم تا مقصد نهایی خود باتالق 
گاوخونی از آب روان باشد.این کارشــناس شهرسازی ادامه داد: 
با توجه به پایین آمدن ســفره های آب زیرزمینی و خشک شدن 
زاینده رود، پدیده فرونشست شــهری در اصفهان در حال وقوع 
است و عواملی همچون ساخت و سازهای بی رویه، توسعه شهری، 
تراکم ساختمانی و از بین رفتن پوشش گیاهی موجب تشدید این 

پدیده خواهد شد.مومنی با تاکید بر اینکه مسئوالن شهری نباید 
اجازه ساخت و ساز روی سفره های زیرزمینی بدهند، تصریح کرد: 
به منظور جلوگیری از تخریب ســفره های زیرزمینی نباید اجازه 
ساخت و ساز روی سفره ها داده شــود و مناطقی که در محدوده 
سفره های زیرزمینی هســتند نیز باید تا حد امکان از پرتراکمی 

دور باشند.

یک کارشناس شهرسازی:
ساخت و ساز روی سفره های زیرزمینی ممنوع شود

شهر اصفهان با خطر جدی فرونشست زمین مواجه است و 
کارشناسان می گویند تقریبا راه حلی وجود ندارد؛

مرضیه محب رسول

دیدگاه

مدیر منطقه ۹ شهرداری:
طرح ساماندهی اطراف منارجنبان، مشارکتی اجرا می شود

مدیر منطقه 9 شــهرداری اصفهــان  اظهارکرد: طرح ســاماندهی اطراف منارجنبان از ســال ها پیش 
مطرح بــوده، اما بــه دلیل اینکــه در کنار یک 
اثر تاریخــی قــرار دارد، مطالعــات و طراحی 
آن زمان بر شــده و نیاز به بررســی دقیق دارد.
عبــاس روحانی بــا بیــان اینکــه تاکنون 15 
هزار مترمربــع در اطراف منارجنبان از ســوی 
شهرداری اصفهان آزادسازی شده است، افزود: 
این زمین در گذشــته منطقــه ای متروک بود 
که از سوی شــهرداری آزادسازی شــده و قرار 
اســت طبق برنامه ریزی های انجام شده قسمت 

عمــده آن یعنــی در حــدود 10 هــزار مترمربــع از زمیــن به فضــای باز شــهری و فضای ســبز 
تبدیــل شــود.مدیر منطقــه 9 شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: نزدیــک بــه چهــار هــزار متر 
 از این زمین نیز بــه مجموعه فرهنگــی، تجاری تبدیل خواهد شــد کــه به صورت مشــارکتی اجرا 

می شود.

رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت شهرداری مطرح کرد:
برپایی نمایشگاه پیشگیری از مسمومیت ها در پل خواجو

 رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت شــهرداری اصفهان اظهار داشت: نمایشگاه پیشــگیری از مسمومیت ها از 
امروز  همزمان با ســومین روز از هفته پیشــگیری از 
مســمومیت ها به منظور افزایش آگاهی و اطالعات 
شهروندان برگزار می شود.فریناز توالئیان بیان داشت: 
غرفه هایی با محتوای پیشــگیری از مســمومیت از 
طریق انواع گازهای سمی از جمله مونوکسید کربن، 
مسمومیت های ناشــی از مصرف انواع مواد مخدر و 
روان گردان ها و همچنین بررســی علل مسمومیت 
اطفال در معرض دید عموم همشــهریان قرار خواهد 
گرفت.رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت شهرداری 
اصفهان اعالم کرد: این نمایشگاه با حضور کارشناسان و متخصصان حوزه های مربوطه برگزار می شود.وی اضافه 
کرد: همچنین در حاشیه این نمایشگاه تمامی شهروندان در تمامی رده های سنی قادر خواهند بود روی دیواری 
 که از پیش تعبیه شــده متناسب با محتوای آموزشــی این ویژه برنامه نقاشی کشــیده و از جوایز آن برخوردار

 شوند.

مدیر برنامه ریــزی و بودجه شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: بر اســاس هدف مهم توســعه متوازن 
شــهر در برنامه اصفهان 1400 ساخت و سازهای 
سازگار با محیط زیست مطرح و در چند بعد تقسیم 
شده است؛ یکی از ابعاد مطرح شــده، بازآفرینی 
بافت های ارزشــمند با رویکرد معمــاری ایرانی- 
اسالمی است که اولویت ویژه ای در شهر اصفهان 
دارد.ســعید فردانی گفت: ارتقــای کیفی بافت 
شــهری با تقویت مرکز محــالت و افزایش حس 
تعلق شهروندان همچنین تسری رویکرد مدیریت 
انرژی به عنوان دیگر ابعــاد مهم جزو اولویت های 
برنامه اصفهان1400 است.وی با بیان اینکه تسری 
معماری ایرانی - اسالمی در ســاخت و سازهای 
خاص شهری در برنامه اصفهان1400 مورد توجه 
قرار گرفته اســت، تصریح کرد: بر این اساس اگر 
شهرداری قصد ساخت فرهنگسرا، سالن اجتماعات 
و یا هر سازه دیگری داشته باشد، معماری آن باید 
با این رویکــرد مطابقت کند. فردانی با اشــاره به 
چشم انداز معماری اصفهان1400، افزود: مهم ترین 
موضوع این چشم انداز معماری اصفهان و معماری 
ایرانی - اسالمی با اســتفاده از مصالح مشخص و 

همگون با اقلیم شهر در ساختمان هاست؛ همچنین 
در این چشــم انداز، حتی رنگ، طــرح و معماری 
ســاختمان های شــهر به ویژه در ساختمان های 
شهری نیز بســیار اهمیت دارد و باید متناسب با 
هویت ایرانی - اسالمی باشد.  مدیر برنامه ریزی و 
بودجه شهرداری اصفهان با اشاره به اولویت های 
برنامه اصفهــان 1400 گفت: با توجه به معضالت 
شــهر اصفهان، کاهش آلودگی هوا بــا تمرکز بر 
افزایش جذابیت و کیفیت های سیستم های حمل 
و نقل عمومی در کنار مدیریت تقاضای سفر، توجه 
به مدیریت هوشمند فضای سبز و اجرای طرح های 
محرک توســعه برای نوسازی و بهســازی بافت 
فرسوده به عنوان اولویت های برنامه اصفهان1400 

مطرح است.
فردانــی بــا بیــان اینکــه در برنامــه راهبردی 
اصفهان1400 در سطح راهبردی چهار هدف و 9 
سیاست کالن،  شش ارزش کلیدی، 22 هدف خرد 
و 4۳ راهبرد مطرح شده است، افزود: جهت گیری 
برنامه چنین بوده که تــا حد امکان از برنامه ریزی 
سازمانی به ســمت برنامه ریزی بر اساس نتایج و 

پیامدها حرکت کنیم.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری عنوان کرد:

توسعه متوازن شهر با برنامه اصفهان ۱۴۰۰ آگهیمناقصهعمومی
یکمرحلهایتعمیراتوبازسازیاورژانسبیمارستان9دیمنظریهبراساسفهارسبهاسال1397

 متقاضیان شــرکت درمناقصه می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به سایت دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان به آدرس
 www.poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند.

شرایط متقاضیان حقوقی:
1.تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت ، تصویر آگهی تاسیس و تصویر آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی برای شناسایی صاحبان 

امضا مجاز شرکت
2.تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاری )حداقل دارای پایه 5 در رشــته ساختمان و 5 در رشــته تاسیسات( از سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور با پیمانکاران حداقل دارای پایه 5 در رشته ساختمان که دو پروژه بهداشتی درمانی انجام داده باشند. 
3.ارائه تاییدصالحیت ایمنی کار از اداره کار الزامی می باشد. 

4.تصویر حداقل دو مورد گواهی حسن انجام کار تعمیرات مراکز بهداشتی و درمانی حداکثر تا سه سال قبل به همراه تصویر قراردادهای 
مربوطه و مفاصاحساب قرارداد

5.گواهی بازدید یکی از اعضای هیئت مدیره از محل پروژه که به تایید ناظر مقیم و مسئول امور عمومی واحد رسیده باشد.
برآورد پروژه 15/66۹/368/668 ریال بر اساس فهارس بها سال 13۹7

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:784/000/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزی یا ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماه

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 13۹7/8/2 لغایت روز چهارشنبه مورخ 13۹7/8/۹

روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیاستاناصفهان

مالف:276824
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  امام علی علیه السالم:
 در باره خوراكی ها میانه روى كنید ؛ چرا كه اين، 
از اسراف به دورتر است و بدن را سالم تر نگه 

می دارد و به عبادت ، بیشتر كمك می كند .
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

 مسیر نجف تا کربال برای عاشــقان اباعبدا...الحسین)ع( 
که هر ســال به عشــق اربعین پای پیاده به سمت کربال 
حرکت می کنند، شور دیگری دارد. زائران از ابتدای مسیر 
با کوله ای سبک و کفش هایی ســاده و آذوقه ای اندک، از 
شهر نجف پای در جاده عاشقی می گذارند. پیراهن تعلقات 
و مادیات و راحتی را در همان ابتدای مســیر از خود جدا 
 کرده و با پای دل، قدم قدم پیش می روند. آسمان دل شان 
بی تاب رسیدن به حرم حسین )ع( است و دست هایشان 

تشنه لمس ضریح مطهر آن حضرت.
زائران همچون زینب )س( بی تاب اند، همانند او که با تمام 
خستگی اش خود را در اربعین به تو رساند تا پاره پاره های 

قلبش، در کنار تو آرام گیرد، ای حسین!
مغناطیس عشق، سالیان سال اســت که مشتاقان را پای 
پیاده به سوی تو رهســپار کرده است تا پذیرایشان باشی، 
ای حســین ای امام مهربانی ها! دل ما نیز به سمت حرم 
تو رهسپار شده اســت، پس با نگاه پرمهرت قلب ما را هم 
سرشار از نور و معرفت کن و آرامش را نصیب قلب هایمان 

بگردان!   
این حسین کیســت که عالم همه دیوانه اوست/وین چه 

شمعی است که عالم همه پروانه اوست
پیاده  روی و زیــارت حرم مطهر امام حســین)ع( در روز 
اربعین ریشه تاریخی دارد؛ چراکه جابر بن عبدا... انصاری و 
غالمش، »عطیه« در سال 61 هجری قمری با پای پیاده از 
مدینه حرکت کردند و در صبح اولین اربعینی که از شهادت 

حضرت سیدالشهدا)ع( می گذشت، به کربال رسیدند.
بنابر آنچه در کتاب  های تاریخی آمده اســت، زیارت امام 
حسین)ع( و یارانش در ســال  های اولیه پس از شهادت 
ایشان، چنان شورانگیز و انقالب آفرین بود و اثری آشکار در 
معرفی ظالمان و اعمال کفرآمیز امویان داشت که دستگاه 
حاکم چاره ای جز این ندید که از هجوم زائران حســینی 
جلوگیری کند؛ اما عشق امام حسین )ع( که در دل مومنان 
نهفته بود و تشویق امام باقرو امام صادق)ع( به زیارت آن 
حضرت چنان بود که شــیعیان در پوشش تاریکی شب به 
زیارت می  رفتند و گاه بعضی هم گرفتار دستگاه حکومت 
شده و به شدیدترین شــکل مجازات می  شدند. در دوران 
عباسیان، آن ســتمگران حیله گر پس از تحکیم پایه  های 
حکومت خویش دســتور تخریب و محو آثار مرقد مطهر 

حسینی را صادر کردند .
با همه این ستم  ها، بازداشــت ها و خشونت  ها که تا پایان 
حکومت صدام، دیکتاتور عراق نیز ادامه داشت، انبوه زائران 
مشتاق سیدالشهدا)ع( روانه زیارت حرم مطهر آن بزرگوار 
می  شدند، به طوری که زیارت، این رشته معنوی، هیچ گاه 
گسسته نشــد و پیام آور شور و شــوق  ها، حق  جویی  ها و 
کفرســتیزی  ها بود.اکنون پیاده روی اربعین حســینی 

بزرگ ترین اجتماع انسانی در جهان به شمار می رود .
 در این اجتماع بزرگ، از نوزاد شیرخواره به همراه خانواده تا 
پیرمردی مسن را می بینی که به سختی اما با شوقی فراوان 
حرکت می کنند. عمود های کنار جــاده به تو این نوید را 
می دهند که تا کربال چقدر راه برای پیمودن مانده است. 
از هر ستون که می گذری این شوق در وجودت شعله می 
گیرد که به حریم ملکوتی حسین)ع( نزدیک تر شده ای و 
 مدام به خود می گویی تا وصال چند عمود دیگر باقی مانده 

است؟

 مغناطیس عشق 
دل ها را رهسپار حرم تو کرده است

 مجتبی حسینی 

دست شــان تنگ اســت اما دل شــان تا دلت بخواهد،  
دریاســت. از همان روزهایی که قیمت ها سر ناسازگاری 
گذاشتند و گرد ناامیدی بر دل بعضی آرزومندان زیارت 
نشست، آستین های همت شان را باال زدند تا با هرآنچه 
دارند،  برای هرچند نفر که می توانند،  رفیق راه شــوند و 
بانی زیارت. این طور بود که عاشــقانه چوب حراج زدند 
به داشته هایشان تا بال پرواز شــوند برای کبوترانی که 
هوای حرم داشتند تا نشــان دهند ایرانی های عاشق در 
سخت ترین شرایط هم دست از مسیر عشق اهل بیت)ع( 

برنمی دارند.
ثروتمند نیســتم؛ اما برای ســفر اربعین وام 

می دهم
جمع کوچکی از بانوان برای تدارک هدایای ساده ای برای 
میزبانان عراقی پیاده روی اربعین شکل گرفته و هرکس 

در حال و هوای خودش مشــغول آماده سازی هدایاست 
که صدایی توجــه همه را جلب می کنــد: »خانم ها! اگر 
کســی دوســت دارد به پیاده روی اربعین بــرود؛ اما به 
دلیل مشکل مالی امکانش را ندارد،  من حاضرم به او وام 
بدهم. این را به هر کس می شناسید،  بگویید.« انگار همه 
غافلگیر شده باشند، سکوت در جمع برقرار می شود؛ اما 
کم کم تعجب جایش را بــه کنجکاوی می دهد و خانم ها 
یکی یکی دورش جمع می شوند تا از شرایط دریافت این 
وام بپرسند: »چه مدارکی باید ارائه کنیم؟ بازپرداختش 
چطور اســت؟ ضامن باید چه کســی را معرفی کنیم؟ 
و...«  وقتی همه با لبخند رضایت از او جدا می شــوند، به 
سراغش می روم و از ماجرای این وام خاص سوال می کنم. 
»فاطمه ســیاح« با ســادگی و صفای خاصی می گوید: 
»خیلی دلم می خواست به پیاده روی اربعین بروم؛ اما بچه 

کوچک دارم و شــرایطم اجازه نمی دهد. یک پولی کنار 
گذاشــته بودم که دلم می خواهد فقط در راه سفر کربال 
خرج شود. امسال که قیمت ها چند برابر شد و شنیدیم 
بسیاری از کســانی که آرزوی زیارت کربال و شرکت در 
پیاده روی اربعین داشــتند،  به دلیل ناتوانی مالی از این 
سفر پربرکت محروم شــده اند،  تصمیم گرفتم آن پول 
را برای کمک به آنها اختصاص دهــم.« فاطمه خانم با 
اشاره به پسربچه یکی دوساله ای که چند قدم آن طرف تر 
نشسته است،  ادامه می دهد: »دستم باز نیست ها! زندگی 
مرفه و بی دردسری هم ندارم. 3 فرزند دارم که یکی شان 
هم تحت درمان است. مســتأجریم و امسال صاحبخانه 
پول پیش را دقیقا 2 برابر کرده است، بدون اینکه حقوق 
همسرم ریالی بیشتر شده باشــد؛ اما معتقدم در همین 

شرایط باید برای راه امام حسین )ع( قدمی برداشت.«

حراجی های خاص به عشق اربعین

اگر زائر کربال هستید، این نکات را برای حفظ سالمت خود رعایت کنید
عاشقان حضرت امام حسین)ع( از داخل و خارج کشــور عراق با پیاده روی میلیونی به سمت کربال، بزرگ ترین حرکت معنوی جهانی 
را به نمایش می گذارند؛ از همین رو برای حفظ سالمتی خود بایستی نکات بهداشــتی و درمانی را بیش از گذشته رعایت کنند. حضور 
میلیونی زائران از کشورهای مختلف در ایام اربعین می تواند محل مناسبی برای انتقال بسیاری از بیماری های واگیردار باشد که می توان 
با رعایت برخی نکات از شیوع آنها جلوگیری کرد.با توجه به تراکم جمعیت در اربعین، استفاده از ماسک در پیشگیری از ابتال به بسیاری 
از ویروس ها و میکروب ها موثر خواهد بود. براین اساس بهتر است تا زائران به تعداد روزهای سفر، ماسک همراه داشته و روزانه یک ماسک 
را استفاده کنند.همراه داشتن چفیه، کاله، چتر، عینک، سمعک و هر وسیله کمک توانبخشی برای زائران ضروری است.زائران حتما باید 
صابون )به صورت مایع دستشویی یا خمیر صابون که در داروخانه ها وجود دارد( را در کوله پشتی خود قرار دهند و مرتب به شست وشوی 
دست ها اقدام کنند؛ چراکه شست وشوی دست ها با مایع دستشویی از سرماخوردگی، ابتال به بیماری های مختلف چون اسهال و استفراغ 
جلوگیری می کند.به تعداد روزهایی که در سفر هستید، جوراب به همراه داشته باشید و هرشب جوراب های خود را از پا خارج و با دقت 
پاهای خود را شست وشو دهید؛ این کار انرژی بهتری به زائر می دهد.شب ها در محل پاشنه پا از پماد ویتامین »آ. د« استفاده کنید و اگر 

امکان دارد شب پاها را 2٠ تا 3٠سانتی متر باالتر نگه دارید.
در مسیر حرکت زائران هوا سرد یا آفتابی است؛ لذا بهتر است دست و صورت درمعرض باد و آفتاب قرار نگیرد و حتما از کرم های ضدآفتاب 
یا »آ.د« استفاده شود.با توجه به احتمال باالی عرق سوزشــدن بدن برای زائران پیاده در اربعین، زائران می توانند از کرم های »زینک 
اکساید«، »کاالندوال« یا »پودر تالک« استفاده کنند، همچنین همراه داشتن لباس زیر برای تعویض مکرر نیز به این امر کمک می کند.

افراد بیش از مقدار مصرف، داروهای خود را همراه داشته باشــند و این داروها را نیز در محلی قرار دهند که به هیچ وجه آنها را فراموش 
نکنند. همچنین نسخه داروهای مصرفی را به همراه داشته باشید تا اگر اتفاقی برای داروها افتاد، پزشکان بتوانند داروها را تهیه کنند.

همراه داشتن داروهایی که جنبه درمان روانپزشکی، کنترل صرع، فشارخون، بیماری قلبی و قند دارند؛ بسیار ضروری است و به هیچ وجه 
نباید مصرف این داروها قطع یا خودسرانه کم یا زیاد شود.

توصیه های بهداشتی اینستاگردی

یکی از مسیرهای بهشت 

کودکی که برای کمک به زائران التماس می کرد

 یکی از کاربران توئیتر با انتشار عکسی از مسیری متفاوت برای رسیدن به کربال نوشت: »یکی 
از مسیرهای رسیدن به بهشت از مرقد مطهر حضرت قاسم، پسر امام کاظم علیهم السالم به 

سمت حله # به افق اربعین.«

 یک فعال رسانه ای در توییتر تصویری از یک کودک عراقی که برای کمک به زائران اربعین 
به آنها التماس می کرد را به اشتراک گذاشــت: » تقریبا 9 سال داشت هیچی نداشت برای 
پذایرایی؛ اما به مردم التماس می کرد تا  بار و یا کوله آنها رو چند متر هم شــده حمل کنه، 

حسین جنس غمش فرق می کند.«

 رادیو قرآن با ۸ ویژه برنامه 
به استقبال اربعین می رود

شبکه رادیویی قرآن، با تهیه و پخش ۸ ویژه برنامه به استقبال 
اربعین حسینی می رود.

مدیر رادیو قــرآن با بیان اینکه شــبکه رادیویی قرآن همزمان 
با نزدیک شــدن به اربعین ساالر شــهیدان حضرت اباعبدا... 
الحسین)ع( ویژه برنامه های متنوعی را تدارک دیده است، اظهار 
کرد: دو گروه برنامه ســاز جهت تولید و پخش ویژه برنامه هایی 
در راستای پیاده روی اربعین حســینی به کربالی معلی اعزام 
شده اند که ضمن ارائه گزارش های زنده در برنامه های مختلف 
رادیو قرآن، شنوندگان را از حال و هوای زائران و پیاده روی آگاه 

خواهند کرد.
احمد ابوالقاسمی ادامه داد: حضور در موکب ها و پوشش محافل 
انس با قرآن در مسیر پیاده روی نجف تا کربال از دیگر برنامه های 

این دو گروه است.
وی تصریح کرد: برنامه صبحگاهی »مهرتابان« و همچنین برنامه 
عصرگاهی »مــوج مخاطب« محملی بــرای ارائه گزارش های 
اعزامــی رادیو قــرآن در ایام اربعین حســینی اســت. برنامه 
صبحگاهی مهرتابان از روز پنجــم تا نهم آبان به صورت زنده از 

کربالی معلی تقدیم شنوندگان خواهد شد.

 نرم افزار »موکب یاب« 
ویژه پیاده روی اربعین 

 قائم مقام رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات عنوان کرد: کمیته 
مشارکت های مردمی، اســکان و تغذیه ستاد اربعین حسینی با 
هدف راهنمایی و کمک به زائران در جست و جو و یافتن موقعیت 
موکب های ایرانی نرم افزار کاربــردی )معراج( را راه اندازی کرده 
است.جمشــید گودرزی با بیان اینکه نرم افزار معراج موقعیت 
مکانی موکب ها در مناطق مرزی مهران، شلمچه، چذابه، شهرهای 
مقدس نجف اشرف، کربال، ســامرا و کاظمین و مسیر پیاده روی 
اربعین را نشان می دهد، افزود: این نرم افزار که قابلیت نصب روی 
گوشی های با سیستم عامل اندروید را دارد، با استفاده از سیستم 
GPS و اینترنت همراه به زائران در جهت یابی موقعیت جغرافیایی 
موکب هــای ایرانی کمک می کنــد. وی با بیــان اینکه تاکنون 
اطالعات و موقعیت مکانی بیش از ۵٠٠موکب در این اپلیکیشن 
وارد شده است، گفت: از سایر موکب داران نیز درخواست می شود 
هرچه زودتر نسبت به ارسال موقعیت مکانی)Location( خود 
به ستاد بازسازی عتبات اقدام کنند تا در نرم افزار معراج ثبت شود.
براســاس این گزارش، نرم افزار جامع »معراج« افزون بر قابلیت 
مسیریابی موکب ها، گزینه های دیگری ازجمله؛ اخبار، ادعیه و 

احادیث و ... را دارد.

 سوگواره شعر »قتیل العبرات« 
در مسیر پیاده روی کربال

همزمان با حرکت عظیم زائران امام حسین)ع( در مسیر پیاده روی 
اربعین، سومین سوگواره شعر آیینی »قتیل العبرات« در کربالی 
معلی برگزار می شود.این مجموعه برنامه ها در ۵ بخش و در سه مرز 
ایرن و عراق از روز 27مهرماه آغاز و تا پایان روز ۸آبان ماه همزمان 
با اربعین حسینی در مسیر پیاده روی زائران ادامه دارد.چهارمین 
یادواره شــهدای جهان اســالم به منظور ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت در دو بخش شــهدای مدافع حرم و شهدای مقاومت در 
موکب های خدام العباس)ع(، پاکستان، افغانستان، حشدالشعبی 
عراق، بحرین، سوریه، نیجریه، یمن اجرا و آیین اختتامیه آن در 
حرم حضرت اباعبدا... الحسین)ع(، برگزار خواهد شد.همزمان با 
اربعین حسینی، سومین ســوگواره شعر آیینی »قتیل العبرات« 
در کربالی معلی و در موکب هــای صاحب الزمان)عج( ،حضرت 
معصومه)س(، امام رضا)ع( و خدام الحسین)ع( میزبان شاعران 
آیینی، عالقه مندان و دوســتداران اهل بیت)ع( است.در پویش 
کودکان اربعینی لوح های نقاشی که توسط دانش آموزان ایرانی در 
مدارس سراسر کشور نقاشی و رنگ آمیزی شده باهدف برقراری 
ارتباط دوستانه با کودکان مسلمان در کربالی معلی به کودکان 

عراقی به عنوان هدیه ای از یک دوست ایرانی اهدا می شود.

اخبار کوتاه

عکس روز

 کاظمین مملو از زائران 
اربعین حسینی

همزمان با فرارســیدن 
اربعین حسینی)ع(  ایام 
هزاران نفر از زائران، خود 
را از راه های دور و نزدیک 
به حرم امامین کاظمین)ع( 
رسانده اند؛ موکب ها نیز در 
طــول راه خدمات الزم را 

ارائه می دهند.
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