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  به هشت سال دفاع مقدسم سوگند... 

  مراسم گرامیداشت سالروز عملیات  پرافتخار محرم، روز حماسه و ایثار مردم اصفهان و یادواره شهدای توپخانه ارتش، 
شهدای مهندسی رزمی سپاه و شهدای فرماندهی انتظامی استان اصفهان برگزار شد؛ 

 چرا طرح های اشتغال زایی دولت ها ناکام مانده است؟

شیب تند بیکاری در اصفهان
ساکت بودن؛

امروز کمتر حرف می زنیم، 
چون می خوایم بیشتر بشنویم. 
می خوایم بیشتر یاد بگیریم و به 
فضای اطرافمون آرامش 

ببخشیم.
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 یک رویداد استارت آپی
 از جنس بانوان

رییس شورای عالی اتاق بازرگانی اصفهان 
خبر داد:
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امام جمعه اصفهان:

 اگر همه با هم باشیم کید و 
حیله دشمن کارگر نمی شود

منصوریان به دنبال 
تکرارروز های خوب نفت 

در ذوب آهن

پای یک استقاللی دیگر به فوتبال اصفهان 
باز شد؛
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فرمانده انتظامی استان:

نزاع و مزاحمت بیشترین حجم تماس با ۱۱۰ 
اصفهان است

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: نزاع و مزاحمت بیشــترین حجم تماس های 
فوریت های پلیس ۱۱۰ اصفهان است.سردار مهدی معصوم بیگی در مراسم افتتاح تجمیع 
خطوط ۱۱۰ در اصفهان اظهار کرد: تجمیع خطوط ۱۱۰ در مرکز اســتان با  هدف ارائه خدمت 
موثرتر به مردم  انجام شد؛ چرا که شماره ۱۱۰ پل ارتباطی، عملیاتی و ماموریتی نیروی انتظامی 

با مردم است و با این تجمیع حوزه عملیات...
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جواد نصری- شهردار فالورجان

آگهی مزایده
شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره 5/639 مورخ 97/۰7/۰4 شورای محترم اسالمی شهر فالورجان 
در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده فروش ضایعات آهن و چوب موجود در نهالستان طبق شرایط ذیل و براساس 

قیمت کارشناسی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید .
الف – ضایعات آهن به وزن تقریبی 2/۰۰۰ کیلوگرم از قرار هر کیلو گرم 2۰/9۰۰ ریال می باشد .

ب- ضایعات چوب غیر هیزمی شامل چنار ، نارون و غیره به وزن تقریبی ۱۰/۰۰۰ کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 
6/۰۰۰ ریال می باشد .

ج- ضایعات چوب هیزمی شامل کبوده ، توت و غیره به وزن تقریبی 5/۰۰۰ کیلوگرم از قرار هر کیلو گرم 3/۰۰۰ 
ریال می باشد.

د- متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 97/۰9/۰3 
به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.

ه( کلیه هزینه ها از جمله چاپ آگهی ، ارزش افزوده و... به عهده برنده مزایده می باشد .
و( شهرداری ) کمیسیون ( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir  مراجعه فرمایید.

نوبت دوم

MEHRCHAINHOTELS WWW. MEHRCHAINHOTELS.COM FACEBOOK.COM/MEHRHOTEL@ f

آگهی تجدید مناقصه مرحله اول
شهرداری اردستان در راستای مصوبات هیات محترم وزیران و آیین نامه اجرایی وزارت محترم کشور و به 
استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شــهر در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی با 
قیمت مقطوع بدون ضرایب تعدیل ، ما به تفاوت و تجهیز کارگاه به پیمانکار واجد شرایط و دارای سابقه کار 
که در زمینه مذکور از تجربه الزم برخور دارند واگذار نماید. لذا متقاضیان دارای صالحیت حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 97/09/01 جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مناقصه به شهرداری اردستان 
مراجعه نموده و قیمت پیشنهادی خود را به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .  شهرداری در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادها مختار است .

محسن حیدری  _  شهردار اردستان

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه ردیف
پروژه ) ریال (

مبلغ سپرده شرکت در 
مناقصه ) ریال (

پرداخت از ردیف 
اعتبارات

عملیات اجرای دیوار کشی باغ بانوان ) پارک 1
عمرانی، شهرداری و 9/000/000/000450/000/000پردیسان ( ورودی جنوب شهر اردستان

استانی

گالری دیدار
نمایشگاه نقاشی جواد طاهری

۱8 آبان لغایت ۱ آذر ۱397

ورکشاپ آموزش عکاسی
توسط رضا نورانی

موسسه فرهنگی هنری نوای مهر
۱397/9/۱

سالروز آغاز امامت منجی عالم بشریت، امام زمان )عج( را تبریک می گوییم.
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اتهام زنی، ادبیات ســخیف، تهمت و تهدید کلید 
واژه هایی اســت که در ســخنان سیاســتمداران 
کشــور زیاد دیده می شــود، اگر چه در همه جای 
دنیا معموال رفتارهای غیر متعارف از ســوی برخی 
از سیاستمدارانی که تالش برای جلب افکار عمومی 
را دارند مشــاهده شده؛ اما مســئله نگران کننده 
این اســت که کاربرد این نــوع از ادبیات در عرصه 
های سیاسی کشور طی ســال های اخیر به شکل 
چشم گیری افزایش داشته اســت. کنایه هایی از 
تهمت و افترا تا گوشــه کنایه های جنسی و شغلی  
در سایه اوج گیری فعالیت سیاســتمداران ایرانی 
در شــبکه های مجازی به خصوص توییتر بیشتر 
هم شده اســت؛ چرا که صحبت های غیر رودر رو 
 دست این افراد را برای اظهارات غیر متعارف بازتر 
کرده اســت. بر اســاس یک تحلیل روانشناختی 
»بی ادبی، بی ادبی می آورد«. این فرآیند را مارپیچ 
بی تمدنــی )incivility spiral( می نامند، یعنی 
کســانی که مخاطب رفتارهــای توهین آمیز قرار 
می گیرند به همین شیوه پاسخ خواهند داد. این اره 
دادن و تیشه گرفتن در دو سوی یک گفت وگو، در 
نهایت قابلیت تبدیل شدن به پرخاشگری و خشونت 
را دارد و در نهایــت، آنچه به نظر یــک »بی ادبی 
مالیم« می آمد می تواند به سرعت تبدیل به تعاملی 

کامال ناخوشایند شود.
در مجلس و بدنه دولت و حتی سیاستمدارانی که 
در حاشیه دستی بر آتش دارند معموال چهره های 
شناخته شده ای هستند که بی پروا تهدید می کنند 
و یا ادبیات کوچه بازاری به کار می برند، فرقی هم 
برایشان ندارد این سخنان از تریبون مجلس باشد 
یا در فضای مجازی، معموال حرف شان را بی پرده و 
مالحظه به زبان می آورند.اظهارنظرهایی که گاهی 
با واکنش رســانه ها و افکار عمومی روبه رو می شود 
و ناگزیر گوینده را وامی دارد تا شــخصا یا از طریق 
روابط عمومی و ســخنگو و دفتر مربوطه، مقصود و 

منظورش را اصالح کند. 
این رویه در جامعه ای در حال گســترش اســت 

که به دلیــل حاکم بودن 
اصول دینــی انتظارات از 
تریبون های رســمی در 
چارچــوب مهــر و رأفت 
اسالمی و مدارا با برادران 
مسلمان اســت؛ اما آنچه 
بیشتر به چشــم می آید 

قداره کشی های سیاسی و لفاظی های کوچه بازاری 
است. برخی معتقدند وارد شدن این نوع از ادبیات به 
سطح سیاسی کشور در دولت احمدی نژاد آغاز شد؛ 
وقتی او در جواب قطعنامه های تصویبی در شورای 
امنیت از یک تریبون مجلس گفت:» آنقدر قطعنامه 
بدهید تا قطعنامه دانتان پاره شــود.«وی در مرداد 
1389 در همایش ایرانیان مقیم خارج از کشــور، 
خطاب به »اوباما« و ســران کشورهای غربی گفت: 
»آن ممه را لولو برد«. احمدی نژاد حتی در جواب 
وزیر خارجه فرانسه در ســال 91 گفت: »همه اش 
کشک است، طرف راه می رفت می گفت ابرقدرت، 
قدر قدرت ...  ای زکی«. پس از روی کار آمدن دولت 
روحانی اما به رغم انتظارات و نوع صحبت و ادبیات 
رییس جمهور این رویه ادامــه پیدا کرد، زمانی که 
روحانــی در مقابل مخالفت ها بــا مذاکرات برجام 

و در جــواب مخالفانش 
گفت: »بروید به جهنم« 
و حتی منتقدان برجام را 
مشتی بی ســواد خواند. 
واقعیــت این اســت که 
بی ادبــی در گفتمان های 
سراســر  سیاســی 
دنیــا کاربــرد اســتراتژیک دارد. در تاریــخ 
سیاســی بریتانیــا نام سیاســتمداران بســیاری 
 ثبت شــده که گســتاخانه به یکدیگــر پرخاش 

کرده اند. 
در ســال 2010 »دیوید کامرون« نخســت وزیر 
بریتانیا به دلیل بی ادبی در یک نشســت خبری به 
شــدت مورد انتقاد مطبوعات قــرار گرفت و البته 
او نخست وزیری اســت که به دلیل طیف گسترده 
تاکتیک هــای منفی اش مشــهور اســت؛ از ترور 
شــخصیت گرفته تا اســتهزاء و حاضرجوابی های 
توهین آمیز.برخی تحلیلگران سیاســی می گویند 
گستاخی ابزاری برای اعتراض به »شهرت منفی« 
اســت. مثال اگر دولتمردی را بی دلیــل به ضعف 
عملکرد متهم کنند می تواند از این روش برای دفاع 

از خود استفاده کند. 

پس از دولت؛ نمایندگان مجلس هم دستی بر آتش 
بی ادبی سیاسی دارند. گاهی فیلم برخورد زننده و 
تهدید یک نماینده در مجلس با مردم عادی و یا دیگر 
مقامات رسمی منتشر می شود؛ مانند آنچه »علی 
مطهری« در جواب یک منتقد در گلپایگان بیان کرد 
و یا مانند آنچه در جریان یک همایش در خراسان 
رضوی رخ داد و »هاجر چناراني« نماینده اصولگراي 
نیشابور فریاد زنان به سمت ســیدجواد حسیني، 
معاون سیاسي و امنیتي استاندار یورش برد. تهدید 
و داد و فریاد که از یک خانم عادی در جامعه ایرانی 
و اسالمی هم بعید است چه رسد به یک نماینده در 
یک نشست رسمی. درگیری نمایندگان در تریبون 
مجلس هم زیاد دیده می شود؛ نمونه بارز و داغ آن 
در جریان استیضاح وزیر کار رخ داد زمانی که چند 
نماینده عالوه بر توهین های لفظــی با هم درگیر 

هم شدند.
 گفته می شود کارکردهای ادبیات توهین آمیز کم 
کم از الیه های باالی سیاســی به پایین نیز سرایت 
می کند؛ اما کمتر کســی به خاطر می ســپارد که 
ادبیات و قواعد کنش و تعامل میان افراد و گروه های 
باالی هرم قدرت نیز می تواند انعکاســی جدی در 

سطح جامعه و افکار عمومی داشته باشد. 
مردم نه تنها از نمایندگان خود انتظار پاســخگویی 
در شــأن جایگاه شــان را دارند بلکه، رفتار و گفتار 
برگزیدگان خود را زیــر ذره بین قرار می دهند، نقد 
می کنند و حتی از آن تاثیــر می پذیرند. کمترین 
تاثیر گفتار دور از ادب در محافل سیاسی، ناامیدی 
مردم از کسانی است که بخشــی از الگوی آموزش 
اجتماعی شهروندان هســتند.به رغم تالش های 
صورت گرفتــه بــرای بازگرداندن جایــگاه ادب 
سیاسی در نظام ارزشــی مربوط به حیطه سیاست 
و حکومــت داری، در روزها و هفته های گذشــته 
تکرار برخی واژگان ناهنجار و غیرمتعارف ســبب 
بروز مجدد نگرانی ها شده است. به باور بسیاری از 
ناظران، استفاده سیاستمداران از ادبیات و واژگان 
ســطحی و رواج آن در جامعه سیاســی، به دلیل 
 گســتردگی نشــر و بازخوردی که در جامعه دارد 

می تواند زنگ خطری برای فرهنگ کشور باشد.

چاووش اوغلو: 
 ترکیه خواهان بهبود روابط

 با عربستان است
وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد کــه آنکارا در صدد 
تعمیق روابط با عربســتان در تمامی زمینه هاست.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش افزود: ما در تالش 
هستیم که بتوانیم طرح های ارائه شده علیه ترکیه 
توسط کنگره آمریکا را لغو کنیم. تعیین پاداش برای 
دستگیری رهبران »پ ک ک« یک اقدام دیرهنگام 
و ناکافی است؛ اما باز هم می خواهیم در عرصه عمل 
نتایج آن را ببینیم.چاووش اوغلو درباره تحریم های 
آمریکا علیه ایران نیز گفت: ایران همسایه مهم ماست 
و این تحریم ها را درست نمی دانیم. این تحریم ها هم 
برای مردم ایران و هم برای روابط تجاری و اقتصادی 
کشور ما تاثیر می گذارد، اما تالش خواهیم کرد که 

تاثیرات منفی را به حداقل برسانیم.

مرکل: 
 دیگر نمی خواستم 

صدراعظم شوم
صدراعظم آلمان که از ســال 200۵ این پست را 
در اختیــار دارد، می گوید پیــش از آخرین دور از 
انتخابات فدرال به این فکر می کرده که دوباره نامزد 
پست صدراعظمی نشود. مرکل سال 201۷ برای 
چهارمین مرتبه رهبری آلمان را به دست گرفت. 
او در مجمع اقتصادی برلین گفت: در سال 201۶ 
به این فکر می کردم که آیا نامزد پست صدراعظمی 
بشوم یا نه. واضح است که زمانی می رسد که تمایل 
برای دیدن افراد جدید یا تمایل سایر مکانیزم های 
تصمیم گیرنده نقشی ایفا می کنند و من ... نمی توانم 
گالیه ای کنم که همه چیز ســریع اتفــاق افتاد.

سیاســت مرزهای باز مرکل در ســال 201۵ که 
مجوز ورودی برای عبــور مهاجران و پناهجویانی 
عمدتا از شمال آفریقا شد، شدیدا مورد انتقاد است. 
محبوبیت حزبی او در سال های پس از آن به شدت 
کاهش یافت و موجب از دست رفتن کرسی هایی 

در پارلمان فدرال سال 201۷ شد.

ترامپ درخواست همسرش را اجرا کرد:
 معاون بولتون

 از کاخ سفید اخراج شد
کاخ سفید از خارج شدن معاون مشاور امنیت ملی 
آمریکا از کاخ سفید که اختالف شدیدی با همسر 
رییس جمهور آمریکا داشت، خبر داد.کاخ سفید 
اعالم کرد که وی به پســت دولتی دیگری منتقل 
خواهد شــد.پیش تر بانوی نخست ایاالت متحده 
خواســتار اخراج »میرا ریــکاردل« معاون »جان 
بولتون« مشاور امنیت ملی آمریکا از کاخ سفید شده 
بود.بر اساس گزارش های رسانه ای، اختالف میان 
»مالنیا ترامپ« و »ریکاردل« پس از آن تشــدید 
یافت که معاون بولتون با مسئولین دفتر مالنیا در 

جریان سفر وی به آفریقا به اختالف خوردند.

شائبه پولشویی در پاکستان 
باواردات گاز از قطر

در حالی که آژانس ضد پولشــویی پاکســتان در 
حال تحقیق روی پرونــده واردات گاز مایع از قطر 
است، نخست وزیر پیشین این کشــور در دولت 
حزب مسلم لیگ - نواز، گفت و گوی دوباره دولت 
جدید برای تغییرات در مفاد این توافقنامه را ضربه 
بزرگ به سرمایه گذاری می داند.پیش از این نیز، 
دادگاه عالی پاکستان اعالم کرده بود که به اتهامات 
دریافت رشوه دولت پیشین این کشور در خصوص 
واردات گاز از قطر و جلوگیری از اجرایی شدن خط 
لوله واردات گاز از ایران رســیدگی می کند. آصف 
علی زرداری، رییس جمهوری پیشــین پاکستان 
مهرماه ســال گذشته پس از شــرکت در اجالس 
شورای مرکزی حزب مردم در الهور در گفت و گو 
با خبرنگاران گفت: »نواز شریف« برای هر کشتی 
گاز مایع قطر، چهار میلیون دالر رشــوه دریافت 
می کرد. وی افــزود: علت اصلی پرداخت رشــوه 
توسط قطر ،وادار کردن »نواز شریف« نخست وزیر 
 پیشین پاکســتان برای لغو قرارداد واردات گاز از

 ایران بود.

مقابله به سبک کوچه خیابانی!

در نشست غیرعلنی مجلس؛
 بسته مقابله با تحریم ها 

بررسی می شود
عضو هیئت رییسه مجلس گفت: روز یکشنبه 
)فردا( مجلس شورای اسالمی نشستی غیرعلنی 
به منظور بررسی بسته پیشــنهادی مقابله با 
تحریم ها با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه 
و وزیر اقتصاد برگزار می کند.محمدعلی وکیلی 
در این باره افزود: بسته پیشــنهادی مقابله با 
تحریم ها با محوریت مرکز پژوهش های مجلس 
تهیه شــده اســت که روز یکشــنبه با حضور 
محمدباقر نوبخت و فرهاد دژپسند طی نشست 

غیرعلنی بررسی خواهد شد.

120 پرونده زمین خواری در 
کمیسیون اصل 90 بررسی شد

رییس کمیســیون اصل 90 مجلس شــورای 
اسالمی گفت: با هدف مقابله با زمین خواری، 
120 پرونده مربــوط به این موضــوع در این 
کمیســیون مورد بررســی قرار گرفت.داوود 
محمدی افزود: این پرونده ها شــامل مواردی 
از تجــاوز، تصرف و تغییر کاربــری غیرقانونی 
زمین در اراضی حریم شهرها و روستاها، زمین 
های کشــاورزی، منابع ملی، جنگل ها و مراتع 
هستند. رییس کمیســیون اصل 90 مجلس 
شورای اسالمی گفت: برخی از تخلفات مربوط 
به زمین خواری به کم کاری مدیریتی و کوتاهی 
دســتگاه های ذی ربط و ضعف نظارتی بازمی 
گردد و بخشــی نیز به کمبود نیرو و تجهیزات 
 مرتبط است و قسمتی هم به قوانین و مقررات
 بازمی گردد که نیاز به اصالح و بازنگری دارند. 

اجرای مکانیسم مالی اروپا در 
لوکزامبورگ امتحان می شود

اجرای مکانیســم مالی اروپا که برای دور زدن 
تحریم های آمریکا طراحی شده این بار توسط 
اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ امتحان می شود.

دیپلمات هــای اتحادیه اروپا اعــالم کردند که 
قدرت های اصلی اروپا نظیر آلمان، فرانســه و 
انگلیس پس از آنکه اتریش این طرح را نپذیرفت 
و آن را تا آستانه فروپاشی برد، فشارهای خود را 
روی کشــور لوکزامبورگ برای میزبانی اجرای 
این طرح بــه کار گرفته اند. اتریــش، میزبانی 
اجرای SVP را نپذیرفته و بلژیک و لوکزامبورگ 
جزو احتماالت هستند؛ اما هر دوی آنها به عنوان 

ذخیره اعالم آمادگی کرده اند. 
دلیــل عدم اجــرای این طــرح توســط آنها 
نگرانی شان از وابستگی این طرح به بانک های 
محلی است که احتمال می دهند تحت اقدامات 
تنبیهی آمریکا قرار گیرد و دسترسی این بانک 
ها به بازارهای آمریکا بســیار ســخت شود. به 
نظر می رســد لوکزامبورگ یک گزینه مناسب 
برای ا جرای این مکانیســم مالی باشد، چرا که 
تجربه مشابهی را در فاصله سال های 2009 تا 
 2012 زمان بحران مالی منطقه یورو انجام داده 

است. 

نماینده ویژه دولت آمریکا:
 مجبور بودیم برخی کشورها 

را معاف کنیم
نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران اذعان 
کرد دولت کشورش مجبور شد برخی کشورها 

را از معافیت های نفتی علیه ایران معاف کند.
» هوک« که با یک رسانه صهیونیستی   مصاحبه 
می کرد در پاسخ به سوالی در خصوص اعطای 
معافیت های نفتی به 8 کشــور گفت: »مجبور 
بودیم به حدود 8 کشور معافیت اعطا کنیم چون 
نمی خواستیم قیمت نفت به 90 تا 100 دالر به 
ازای هر بشکه برسد.«هوک، در بخش دیگری از 
این مصاحبه بار دیگر ادعاها درباره اینکه هدف 
تحریم ها لطمه زدن به مردم ایران نیســت را 
تکرار کرد. او ادعا کرد این تحریم ها دارو، غذا و 

محصوالت کشاورزی را شامل نمی شوند.

حشمت ا... فالحت پیشه
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه با بیان اینکه اقتصاد 
هیچ کشوری با مذاکره و روابط خارجی شکوفا نشده 
است، گفت: راه شکوفایی اقتصادی مذاکره نیست.

ســردار محمد رضا نقدی اظهار داشت: در حقیقت 
ایران اســالمی حتی در برابر جنگ اقتصادی پیروز 
شده، ولی تصویرسازی رســانه های خارجی خالف 
واقع است، گویی آمریکا پیروز و ایران شکست خورده 
اســت. نقدی گفت: در آستانه 40 ســالگی انقالب 
اسالمی هســتیم، بنابراین باید دستاوردها و برکات 

انقالب اسالمی بازشناسایی و تبیین شود.
وی بیان کرد: انقالبی پر عظمت که تمام مناسبت ها 
را تحت شعاع قرار داده اســت باید بیش از این بیان 
و تعریف شــود، ولی متاســفانه به دلیل درگیری با 
مســائل پیش پا افتاده ما از انجام این رسالت غافل 
ماندیم. معاون فرهنگی و اجتماعی ســپاه تصریح 
کرد: انقــالب، ملت ایــران را از زندگــی نکبت بار 
 پهلوی آزاد کرد و برای ما اسالم و آزادی را به ارمغان

 آورده است.

 مذاکره اقتصادی 
هیچ کشوری را شکوفا نکرد

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه: 

کافه سیاست

عکس  روز 

پاسخ دیپلماتیک فرمانده دریایی 
ارتش ایران به فرمانده ایتالیایی

نوع نشســتن و پــا روی پا انداختــن دریادار 
خانــزادی در دیدار جانشــین فرمانده نیروی 
دریایی ایتالیا در هند یک واکنش دیپلماتیک 

به طرف مقابل است!

قدرت ایران را از زبان ترامپ بشنوید

پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس گفــت: ترجمه الیحه الحاق 
ایران به کنوانســیون مقابله بــا تامین مالی 
تروریسم CFT اشــتباه نیســت زیرا دقیقا 
روی کلمــات آن چند ترجمه بــه زبان های 
روز دنیا مانند انگلیســی و عربی انجام شده 
است.حشمت ا... فالحت پیشه اظهار داشت: 
ایراد محتوایی در ترجمــه CFT وجود ندارد 
و ایرادی که شــورای نگهبان مطرح کرده به 
نوع نگارش حق الشــرط ها مربوط است.وی 
ادامه داد: ایرادهای شورای نگهبان به الیحه 
CFT ایرادهایی اســت که عمدتا محتوایی 
است.فالحت پیشه با اشاره به بررسی الیحه 
CFT گفت: ما از وزیــر امور خارجه و جمعی 
از مسئوالن برای بررسی CFT در روز یکشنبه 
)فردا( دعوت کرده ایم تا بتوانیم این ایرادها را 

بررسی کنیم.

 CFT اشتباهی در ترجمه
وجود ندارد

اسدا... قره خانی
سخنگوی کمیسیون انرژی:

فرمانده هوا فضای ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
گفت: قدرت نظامی جمهوری اســالمی ایران را از 

زبان دیگران از جمله »ترامپ« بشنوید.
سردار حاجی زاده اظهار کرد: ترامپ حرف از قدرت 
ایران می زند و قدرت کشــور ما را به رخ عرب های 
منطقه می کشــد. ایران از فاصله ۵۷0 کیلومتری 
دشمنان تروریست خود را در یک ساختمان مورد 
هدف قرار می دهد که این نشــانه قــدرت نظامی 

ماست.
وی همچنین درباره موفقیت هــای اخیر مقاومت 
فلسطین در برابر صهیونیســت ها بیان کرد: مردم 
غزه در محاصره کامل هســتند؛ امــا قدرتی خلق 
کردند که در فاصله 48 ســاعت از آغاز درگیری ها، 
رژیم صهیونیستی دســت به دامان سایر کشورها 
شــد تا آتش بس به وجود بیاید. آنها در واقع بعد از 
دو روز جنگ شکست را رســما پذیرفتند. مقاومت 
فلســطین در محاصره کامل کاری کرد که ارتش 

اسرائیل تسلیم شد.

قدرت ایران را از زبان 
ترامپ بشنوید

فرمانده هوا فضای سپاه: 

سخنگوی کمیســیون انرژی گفت: وزارت 
نفت نیز مســتثنی از اجرایی کــردن قانون 
منع به کارگیری بازنشســتگان نبوده و باید 
آن را اجرا کند.اســدا... قره خانی با اشاره به 
فرآیند اجرایی شدن قانون منع به کارگیری 
بازنشســتگان اظهار داشت: این قانون کامال 
صریح و روشــن بوده و برای اجرایی شــدن 
 به دســتگاه های تحت شــمول ابالغ شده

 است.
وی در ادامه با بیان اینکه همه دســتگاه ها 
مکلف به اجرایی کردن این قانون هســتند، 
در خصوص فرآیند اجرایی شدن قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگان در وزارت نفت، 
گفت: تفاوتی ندارد که دستگاه مدنظر قانون 
وزارت نفت باشد یا دستگاه دیگر بلکه تمامی 
دســتگاه هایی که مشــمول آن می شوند 

موظف به اجرای این قانون هستند.

وزارت نفت باید قانون 
رااجرا کند

پیشخوان

بین الملل

  شیوع بی ادبی سیاسی در کشور نگران کننده است؛  
سلطان سکه اعدام شد

جوانان باید مدیریت را به 
عهده بگیرند

5 پیشنهاد برای حل رکود 
مسکن

کمترین تاثیر گفتار دور از ادب در 
محافل سیاسی، ناامیدی مردم از 
کسانی است که بخشی از الگوی 
آموزش اجتماعی شهروندان هستند

احتمال دارد »پیروز حناچی« برای شهرداری تایید نشود
گمانه های تایید یا عدم تایید حکم شهرداری پیروز حناچی از سوی وزارت اطالعات از زمزمه های پررنگ 
شورای شهر تهران بود. گفته می شود برادر پیروز حناچی جزو منافقین است و به همین علت ممکن است 
وی از سوی وزارت کشور تایید نشود. در همین زمینه »حسن رسولی«، خزانه دار شورا اعالم کرد: در مورد 
تایید صالحیت حناچی وزارت اطالعات باید اقدام کند، ما صورت جلسه را برای آقای وزیر کشور ارسال 
کردیم و ایشان باید از وزارت اطالعات در مورد آقای حناچی استعالم بگیرند.رسولی در ادامه با تاکید بر 
این که شورا هم به صورت رسمی استعالم گرفته،  افزود: »آقای مهندس هاشمی از طرف شورا از وزارت 
اطالعات اســتعالم گرفتند؛ اینکه پاســخی دریافت کردند یا نه، من در جریان نیستم. اما در کل وزارت 
اطالعات به صورت رسمی و قانونی موظف است به وزیر کشور پاسخ دهد.« این سخنان گمانه زنی ها در 

مورد رد صالحیت حناچی را به دالیل شخصی و سیاسی افزایش داده است.

فروش نفت در برابر غذا صحت ندارد
به تازگی برخی رسانه های ضدانقالب شــایعه فروش نفت ایران در برابر دریافت غذا از عراق را مطرح کردند؛ 
شایعه ای که یک فشار رسانه ای اســت تا یک واقعیت.رویترز به نقل از دو مقام عراقی نوشته است که عراق با 
ایران توافق کرده  در برابر تحویل اقالم خوراکی و انسان دوستانه به ایران، گاز و برق از این کشور دریافت کند.

این موضوع با استقبال رسانه های ضدانقالب و شبکه های فارسی زبان قرار گرفت.این شایعه درحالی مطرح 
شده که »یحیی آل اسحاق« در گفت وگویی عنوان کرد: اینکه ما در مقابل این صادرات موادغذایی و خوراکی 
وارد کنیم خبر نادرستی است چون در حال حاضر عکس این موضوع صادق است و در واقع مواد غذایی عراق 
از ایران تامین می شــود.وی افزود: ما طی هفت ماه نخست سال، باالی شــش میلیارد دالر صادرات به عراق 
داشتیم و حاضر هستیم در قبال آن واردات داشته باشــیم؛ اما اینکه این واردات مواد خوراکی و غذایی باشد 

خبر نادرست و بی اساسی است.

چهره ها

مرضیه محب رسول
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مشکلی در توزیع مرغ وجود ندارد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

انرژی

رونمایی شرکت توزیع برق 
اصفهان از پیام رسان های 
جدید ارتباط با مشترکان

شرکت توزیع برق استان اصفهان با حضـــور 
در بیسـت وچهارمیـــن نمایشـــگاه اتوکام از 
اپلیکیشن ها و نرم افزارهای مختلفی به عنوان 
راه های ارتباطی جدید و پیام رســان در جهت 
توســعه خدمــات الکترونیک به مشــترکان 
خود با شــعار »مصــرف بهینه انــرژی برق، 
مسئولیت اجتماعی ماســت« رونمایی کرد.

امیر رمضانــی، مدیر روابط عمومی شــرکت 
توزیع برق اســتان، بــا ابراز اینکه نمایشــگاه 
می تواند در اعالم سیاســت های کالن کشور 
راهگشا باشد، اســتفاده از تکنولوژی های روز 
در سیســتم های کامپیوتــری، نرم افزاری و 
اپلیکیشــن ها را در راستای سهولت دسترسی 
مردم بــه خدمات مختلــف عنوان کــرد و از 
نرم افزارها و اپلیکیشــن های فخیم )مدیران(، 
پیام رسان های بله و گپ، بینا و ساپ نام برد.وی 
گفت: در مرکز سمیع شرکت توزیع برق استان، 
اقداماتی انجام شــده تا از مراجعه مشــترکان 
کاسته شود و متقاضیان انشعاب در هر زمانی 
فقط با تماس تلفنی و بدون مراجعه، خدمات 
مورد نیــاز را دریافت کنند.رمضانی با اشــاره 
به اهمیت شــفافیت افزود: با این سیســتم ها 
توانستیم شــفافیت را وارد شبکه کنیم؛ ضمن 
آنکه با سهولت بیشتر قابل اجراست.وی کاهش 
هزینه ها را از دیگر مزایای این اپلیکیشــن ها و 
نرم افزارها خواند که برای مردم و شرکت توزیع، 
مقرون به صرفه اســت.رمضانی با اشاره به ۲۲ 
هزار مشــترک دیماندی در ســطح استان، از 
کاهش مراجعه ۳۰ نفر از پرسنل به دلیل امکان 
قرائت از راه دور خبر داد و افزود: امکان قرائت 
کنتور و میزان مصرف انرژی کارخانه از طریق 

این سیستم فراهم شده است.

بازار

پتو

جای خالی اصفهان میان 
استان های پیشرو در نصب 
نیروگاه های تجدیدپذیر

درگاه خبری وزارت نیرو،گزارشی با عنوان »کدام 
استان ها در نصب نیروگاه های تجدیدپذیر پیشرو 
هستند؟« منتشر کرد؛ اما نامی از استان اصفهان 
در بین آنها نبود. ظرفیت نصب شده انرژی های 
تجدیدپذیر کشــور تا پایان مهرماه سال جاری 
به ۶۵۴ مگاوات رسیده که بررسی اعداد و ارقام 
موجود در این بخش حکایــت از آن دارد که در 
حال حاضر ۴۲ درصــد نیروگاه های تجدیدپذیر 
کشور از نوع بادی، ۴۱ درصد از نوع خورشیدی، 
۱۳ درصد از نوع برق آبی کوچک، دو درصد از نوع 
بازیافت حرارت و دو درصد نیز از نوع زیست توده 
است که بســته به موقعیت جغرافیایی، شرایط 
محیطی مناســب و ... این نیروگاه ها در نواحی 
مختلف کشــور توســعه پیدا کرده اند.نگاهی به 
وضعیت مناطق پیشروی کشور در زمینه نصب 
نیروگاه های تجدیدپذیر حاکی از آن اســت که 
اســتان های قزوین با برخــورداری از ۱۱۶.۵۴ 
مگاوات، گیالن با ۱۰۱.۶ مــگاوات و نیز فارس 
با ۶۴.۰۴ مگاوات نیروگاه پــاک در صدر جدول 
اســتان های برخوردار از واحدهای تجدیدپذیر 
قرار گرفته اند.در زمینه نیروگاه های زیست توده 
هم استان تهران پیشرو در برخورداری از چنین 
واحدهای تجدیدپذیری است به طوری که حدود 
۸.۹ مگاوات نیروگاه زیســت توده در این استان 
راه اندازی شده اســت و پس از پایتخت، مناطق 
دیگری از کشور همچون استان فارس و خراسان 
رضوی با برخوداری از ۱.۰۶ و ۰.۶ مگاوات واحد 
زیست توده در میان سه استان پیشرو در زمینه 

نصب این دسته از نیروگاه ها قرار گرفته اند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:
 دلیل کاهش نرخ ارز 
مسائل اقتصادی نیست

در پی روند نزولی قیمت دالر در روزهای گذشته، 
یکی از اعضای هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی 
ایران علت این نوســانات را مســائل سیاســی 
می داند و معتقد است که پارامترهای اقتصادی 
 تاثیــر چندانی در کاهــش یا افزایــش نرخ ارز

 ندارد.
»مجیدرضا حریری« اظهار کرد: افزایش و کاهش 
نرخ دالر، نشانگر وجود ناپایداری در اقتصاد کشور 
است، بنابراین ضروری اســت که بانک مرکزی 
شیب نرخ دالر را مدیریت و از صعود آن جلوگیری 
کند؛ ضمن این که روند کاهشی نرخ آن را به شکل 
قطعی و مالیم ادامه دهد تا بــه دنبال آن بتواند 

هیجانات بازار را کنترل کند.
وی افزود: علت اصلی ایــن ناپایداری ها و صعود 
و نزول ها در نــرخ ارز به این  دلیل اســت که ارز 
و قیمت آن در کشــور ما بیشــتر جنبه سیاسی 
داشــته و پارامترهای اقتصادی چنــدان در آن 
دخیل نیستند.این عضو هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران تصریح کــرد: در حال حاضر کم 
کم روند نزولی در قیمت ارز دیده می شــود، چرا 
 که ســفته بازان و همچنین دارندگان پس انداز

 خرد مجبور شــده اند ارز خود را به بازار عرضه 
کنند؛ بنابراین ارز روند نزولــی در پیش گرفته 

است.

»آسمان«رکورددار تاخیرهای 
پروازی مهرماه

 شرکت هواپیمایی آســمان با داشتن ۳۹ درصد 
تاخیر در پروازهای خود و ۲۳ درصد تاخیرهای 
کل پروازهای داخلی مهر مــاه، رکورددار تاخیر 
در پروازهای این ماه به حساب می آید. بر اساس 
اعالم ســازمان هواپیمایی کشــوری، بیشترین 
تاخیرهای ماه گذشــته را شــرکت هواپیمایی 
آسمان با انجام ۳۹ درصد پرواز تاخیردار به خود 
اختصاص داد. همچنین دو شــرکت هواپیمایی 
تابان و ایران ایر تور با انجام ۳۷ درصد از پروازهای 
خود به صورت تاخیردار در ماه گذشته، در رتبه 
دوم شــرکت های هواپیمایی از نظر تاخیرهای 
پروازی قرار گرفتند.در ایــن ماه کمترین تاخیر 
پروازی به شــرکت پویا ایر اختصاص داشت که 
۱۰۰ درصد ۳۲ پرواز مهرمــاه را در زمان مقرر 
به اتمام رسانده اســت. هواپیمایی معراج نیز از 
۶۰ پرواز خود تنها ۳ پــرواز معادل ۵ درصد را با 
تاخیر به پایان رساند و ۵۷ پرواز معادل ۹۵ درصد 
را به موقع انجام داده است.همچنین شرکت های 
هواپیمایی قشم ایر، سپهران، زاگرس و ساها نیز 
 به همراه هواپیمایی ماهان شــرکت هایی بودند 
 که حجــم تاخیرهــای آنهــا زیــر ۲۰ درصد 

بوده است.

 Macro Bahareh پتو افرا مدل

 70,000
تومان

 Paya پتوی نوبافت مدل
کد 172 یکنفره

 113,000
تومان

پتو آتیس کد 301 دونفره 

 215,000
تومان

»بیــکاری« از جمله معضالتی اســت کــه هر روز 
بر ابعاد فاجعه بــار آن افزوده می شــود؛ دولت در 
حالی در کاهــش آمار روز افزون بیــکاری در ایران 
ناکام مانده است که طی سال های اخیر طرح های 
زیادی در زمینه کارآفرینی به اجرا درآمده اســت؛ 
اما همچنان مشکل اشتغال در کشور باقی است. بر 
اساس جدیدترین جدولی که از سوی مرکز آمار ایران 
منتشر شده است روند رشد بیکاری در سه سال اخیر 
بسیار تند بوده، این در حالی است که در این سال ها 
دولت تقریبا در ابتدای هر سال از اجرای طرح های 
اشتغال زایی بهره برداری می کند که ظاهرا نتوانسته 

به خوبی  این غول را مهار کند.
اصفهان صدر نشین لیســت بیکارترین 

استان ها
اگر چه پیش از ایــن در آمار مرکز ایــران همواره 
اصفهان صدر نشــین لیســت بیکارترین استان ها 
بوده اســت؛ اما در جدولی که اخیرا از سوی مرکز 
آمار ایران منتشر شــده به خوبی می توان دید که 
آمار بیکاری با شیب تندی در ســال های اخیر در 
استان گسترده شده است. نرخ آمار بیکاری در سال 
۱۳۹۰ ، ۱۳/۲بوده و در فاصله ســال های ۹۰ تا ۹۳ 
این ارقام چندان باال و پایین نشــده، حتی در سال 
۱۳۹۲ بیکاری در استان کاهش هم داشته و به مرز 
۱۰/۹رسیده است؛ اما طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ 
شیب بیکاری در استان تندتر شده و از ۱۳/۸در سال 
۱۳۹۴ به ۱۵ در تابستان ۹۷ رسیده است. اصفهان 
به عنوان یک استان صنعتی در حالی از بیکاری رنج 
می برد که در همین جدول های منتشر شده برخی 
از استان ها مانند البرز از نرخ بیکاری ۱۹/۳درصد در 
سال ۱۳۹۰ به نرخ ۱۳.۸ در تابستان امسال رسیده 
اند. روند افزایش بیکاری به جز در چند استان مانند 
کرمانشاه و کهگیلویه و بویر احمد که تقریبا از نقاط 
محروم به شمار می آیند تقریبا در هیچ استانی مانند 
اصفهان تا به این حد باال گزارش نشده است. مثال 
دیگری که می توان در این زمینه به آن اشــاره کرد 
استان فارس است؛ این استان در سال ۱۳۹۰ دارای 
نرخ بیکاری ۱۸/۵ بوده که در تابســتان امسال این 
عدد به ۸/۷رسیده است و این به خوبی نشان می دهد 
که مسئوالن استانی اصفهان تا چه حد در این سال ها 

با فرصت سوزی منجر به شیوع بیکاری در این استان 
به اصطالح برخوردار شده اند. به نظر می ر سد در باال 
و پایین شدن این آمار البته خشکسالی های اخیر نیز 
دخالت داشته باشــد. این را می توان مبنای نوسان 
نرخ بیکاری در اســتان های در معرض خشکسالی 
مانند یزد، اصفهان، هرمزگان و حتی خوزستان نیز 
مشاهده کرد؛ استان هایی که در چند سال اخیر به 
دلیل درگیری در تنش های آبی و مشکالت زیست 
 محیطی عمال خالی از سرمایه و به نوعی سرمایه گریز

 شده اند.
چرا دولت در اجرای طرح های اشتغال ناکام 

است؟
ارائه این آمار این مســئله را به ذهن متبادر می کند 
که چرا در این سال ها همواره دولت به رغم ارائه طرح 
های کارآفرینی اما در ایجاد اشتغال ناکام بوده است؟ 
موضوع اصلی این است که منابع متناسب با نیاز طرح 
ها اختصاص داده نشده است و تزریق نامناسب بودجه 
به طرح های اشتغال زایی طی ســال های پیشین 

دولت هم چندان موفق نبود.ماننــد آنچه در زمان 
دولت احمدی نژاد بر ســر طرح بنگاه های کوچک 
زودبازده اتفاق افتاد و عمال منفعتی در زمینه اشتغال 
به جز وام های بر زمین مانده و تورم غیر قابل کنترل 

نتیجه ای در بر نداشت. 
عالوه بر این کاهش رشد اقتصادی و کاستن از هزینه 
های عمرانی نیز از جمله دالیلی اســت که تولید را 
زمینگیر کــرده و افراد را بیکار تر. اگر چه در ســال 
های اخیر ایران روی کاغذ و نرخ های آماری رشــد 
داشته؛ اما واقعیت این است که رشد اقتصادی مورد 
نظر به غایت بی کیفیت است و این همان مسئله ای 
بود که حتی دستگاه های ذی ربط داخلی نیز بارها به 
آن اشاره کرده اند. زیرا رشد بی کیفیت بنا بر تعریف 
رشــد مبتنی بر خام فروشــی، داللی، سوداگری و 
ترویج تجارت پول است و جایی برای اشتغال ندارد. 
عملکردهــای ضربتی و مقطعی نیــز یکی از اصلی 
ترین علل به سرانجام نرســیدن مشکل بیکاری در 
ایران است، این ویژگی در کنار عدم تخصیص منابع، 

عمال رشد اشتغال در کشور را در آستانه یک بحران 
قرار داده است. 

اصوال طرح های ضربتــی به رغم وجود ظرفیت های 
خالی در صنایع کشــور و به دلیل نبود منابع پایدار 
و بسترهای الزم سیاســی و اقتصادی،  تنها موجب 
ایجاد موجی از نقدینگی در بازار شــده و در نهایت 
ناکام می مانند.برای حل مشکل بیکاری باید به دنبال 
راهکارهــای بلندمدت و پایدار بود. بــه این ترتیب 
که از طریق رشــد اقتصادی، بخــش تولید و کاال و 
خدمات فعال شــود تا به این ترتیــب امکان جذب 
نیروی کاری که همه ســاله به بازار افــراد جویای 
کار افــزوده می شــوند، فراهم شــود.برای کاهش 
نرخ بیــکاری جز همین طریــق راه میانبری وجود 
ندارد؛ گرچه دولت می توانــد از راه های غیراصولی 
اقداماتــی انجام دهد کــه نرخ بیــکاری به صورت 
کوتاه مدت و صوری پایین تر نشــان داده شــود؛ اما 
 راه اصولی همان اســت که از طریق رشــد میســر

 شود.

شیب تند بیکاری در اصفهان
 چرا طرح های اشتغال زایی دولت ها ناکام مانده است؟ 

رییس انجمن پروش دهندگان مرغ گوشــتی، از آرامش حاکم بر بازار مرغ خبــر داد و گفت: با توجه به وضعیت 
مساعد تولید هیچ مشــکلی در عرضه مرغ به بازار وجود ندارد.محمد یوسفی تولید روزانه مرغ گرم در کشور را ۵ 
هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تن اعالم کرد و افزود: با توجه به مصرف ۵ هزار و ۲۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در ماه، بخشی 
از تولید توسط شرکت پشتیبانی امور دام برای ذخایر استراتژیک خریداری می شود.به گفته وی؛ اگر قیمت مرغ 
در بازار با نوسان چشمگیری  روبه رو شود، پشتیبانی امور دام اقدام به عرضه مرغ منجمد در بازار خواهد کرد چرا 
که مرغ منجمد به اندازه کافی در انبارهای شرکت پشتیبانی موجود است و از این رو جای هیچ گونه نگرانی برای 

مردم وجود ندارد.

مشکلی در توزیع مرغ 
وجود ندارد

خبر

رییس شورای عالی اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:
یک رویداد استارت آپی از جنس بانوان

رییس شــورای عالی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دومین رویداد اســتارت آپی بانوان به مناسبت هفته 
جهانی کارآفرینی در ســالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می شود.زهرا اخوان 
نسب اظهار کرد: رویداد استارت آپی بانوان، یک رویداد آموزشــی- تجربی همچون استارت آپ ویکند 
است که در سراسر دنیا در هفته جهانی کارآفرینی در ســه روز متوالی برگزار می شود.وی افزود: در این 
برنامه شرکت کنندگان با انگیزه ای از جمله برنامه نویســان، مدیران تجاری، عالقه مندان استارت آپ، 
بازاریاب های حرفه ای و طراحان گرافیک گرد هم می آیند تا در ۵۴ ساعت ایده هایشان را مطرح کنند، 
گروه تشکیل بدهند و هر گروه ایده ای را اجرا کند، در این برنامه جهانی تا به حال بیش از ۴۵هزار نفر در 
بیش از ۲۰۰ شهر شرکت کرده اند.اخوان نسب گفت: افتتاحیه برنامه استارت آپ روز جمعه دوم آذر ماه 

در سالن همایش های اتاق بازرگانی اصفهان است.

معاون اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان:
ترجیح گوسفندداران، معامله دام با دالر است

معاون اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان با بیان اینکه گوسفندداران ترجیح می دهند دام خود را به 
نرخ دالر معامله کنند، گفت: این در حالیست که خریداران مجبور می شوند دام را با قیمت باال خریداری کنند 
که با کمبود مواجه نشوند.اصغر پور باطنی اظهار کرد: با افزایش قیمت دالر، صادرات قانونی و غیر قانونی دام 
نیز افزایش پیدا کرد وکسانی که دام هایشان را به اصفهان می آوردند اکنون کمتر این کار را انجام می دهند زیرا 
برای آنها به صرفه تر است که به دالر معامله کنند.وی با بیان اینکه بخش اصلی گوشت قرمز استان اصفهان 
ازعشایر تامین می شود، تصریح کرد: گوشت های برزیلی یا گوسفندهایی که از کشورهای همسایه وارد می شود 
در اختیار اتحادیه قرار نگرفته و فقط در برخی فروشگاه های خاص عرضه می شود.پور باطنی در مورد قیمت 
گذاری گوشت گفت: به وجود آمدن سازو کاری برای تعیین قیمت تمام شده یکسان در کل کشور می تواند 

باعث سامان دهی خرید و فروش دام در کشور باشد.

این اپلیکیشن سعی می کند که 
اطالعات را به مؤدیــان مالیاتی 
ارائه دهد.اخبــار و اطالعیه های 
جدید سازمان امور مالیاتی ، قانون 
مالیاتی، تکالیف مؤدیان، مدارک 
برای ثبت نام، مراجع حل اختالف 
مالیاتی، معافیت ها، حقوق، ارزش 
افزوده، ارث و اجــاره امالک از 
بخش های مهم این برنامه هستند.

کمک مالیات

شن مالی
معرفی اپلیکی

علیرضا کریمیان

اصفهان، میزبان مدیران بهره برداری فاضالب کشور پیرامون آموزش بازسازی شبکه 
های فاضالب با تکنیک   CIPP – UV بود. نخستین دوره آموزشی روش های نوسازی و 
بازسازی شبکه های جمع آوری فاضالب با بهره گیری از تکنیک  CIPP – UV،  توسط 

کارشناسان آلمانی  و چینی در شهر اصفهان صورت گرفت .مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اعالم این خبر گفت: هدف از اجرای 
این دوره، معرفی روش های نوین بازسازی شبکه های فاضالب و تبیین انواع تکنیک ها برای منتخبین جامعه هدف است. مهندس امینی افزود: 
معاونین بهره برداری و مدیران نظارت بر بهره برداری فاضالب شــرکت های آبفای استانی، از مخاطبان اصلی دوره آموزش روش های نوسازی و 
بازسازی به شمار می آیند.به گفته وی؛ در هفته نخست آموزش روش های بازسازی، مدیران نظارت بر بهره برداری فاضالب کالن شهر اصفهان نیز 
در دوره مذکور حضور یافتند. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بیان داشت: این بسته آموزشی در ۴ گروه و طی ۴ هفته برگزار 
خواهد شد که میهمانانی از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت های آبفای تهران، یزد و ... در هفته دوم دوره، حضور خواهند داشت.

مهندس امینی با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد نخستین دوره آموزشی با موضوع روش های نوسازی و بازسازی شبکه های جمع آوری 
فاضالب با بهره گیری از تکنیک CIPP – UV خاطر نشان ساخت: در این دوره، سعی بر آن شده تا افزون بر ارائه مطالب به صورت تئوری و 
در قالب کالس هایی که توسط اساتید و کارشناسان پروژه ترمیم شبکه فاضالب کالنشهر اصفهان برگزار می شود؛ مدعوین با حضور در محل 
پروژه، عملیات های شست وشو و بازرسی )CCTV( و بازسازی به روش CIPP – UV را از نزدیک مشاهده کرده و از جزئیات فنی، اجرایی و 
مهندسی عملیات های فوق نیز آگاه شوند.بر اساس این گزارش، نخستین دوره آموزشی با موضوع روش های نوسازی و بازسازی شبکه های 
جمع آوری فاضالب با بهره گیری از تکنیک CIPP – UV توسط شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و با همکاری و مشارکت دانشکده آب 

و برق وزارت نیرو و شرکت ژرف کار جم در حال برگزاری است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:
برگزاری دوره آموزش بازسازی شبکه های فاضالب با تکنیک CIPP – UV برای اولین بار در کشور

رییس انجمن پروش دهندگان 
مرغ گوشتی:
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تحدید حدود اختصاصی
8/439  شــماره: 97/921688517-97/8/22 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب 
ساختمان و زمین متصله پالک شــماره  12255 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به موجب تقسیم نامه شماره 40415-1346/06/26 دفترخانه 56 اصفهان 
بالسویه واالشــاعه در ســهم اختصاصی آقایان جواد و محمود و حســن همگی ربانی 
خوراسگانی فرزندان غالمعلی قرار گرفته و از طرف ورثه مرحومین جواد و محمود نسبت به 
چهار دانگ مشاع به قانون ارث و دو دانگ مشاع بقیه آن از طرف حسن مجموعا ششدانگ 
به موجب سند انتقال شماره 9327 مورخه 1392/12/22 دفترخانه 378 اصفهان بنام خانم 
ناهید شماعی زاده فرزند مصطفی و داود داوری فرزند حسنعلی و محمدرضا داوری فرزند 
حسنعلی انتقال قطعی یافته و بنام آنان در جریان ثبت است  به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شــنبه مورخ 1397/09/20 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید.  م الف:291829 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)261 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

 8/436 شــماره پرونــده: 494/97 حــل9 مرجــع رســیدگی: شــعبه نهــم حقوقی
 شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی: درچه خ سجاد، وقت رسیدگی:ساعت 17:30 
بعدازظهر مورخه 1397/10/01 مشــخصات خواهان: 1-نام و نــام خانوادگی: نادعلی 
 محمدیان ، نام پدر: عبدالحسین ، نشانی:خمینی شهرـ  خ امیرکبیر گذر امام حسین کوچه 
 شــهید امیر منصوری منزل شــخصی ، مشــخصات خوانده: 1-نام و نــام خانوادگی: 
جالل جمشیدیان، نام پدر: ابراهیم ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه بارنامه فروشی میوه 
 در ســال 96 به مبلغ 140/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه ،
  دالیل خواهان: فتوکپــی مصدق بارنامه و نســخه ثانی دادخواســت ، گــردش کار: 
خواهان.خوانــده را مجهــول المــکان اعــالم و تقاضــای ابــالغ دادخواســت و 
وقت رســیدگی جهت استماع شــهادت شــهود به وی از طریق نشــر آگهی در یکی 
از روزنامــه های کثیراالنتشــار وفــق مــاده 73 قانون آئیــن دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقــالب در امور مدنی نموده اســت. لــذا در اجرای قانــون مذکور خالصه 
 دادخواســت و مســتندات یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد خوانــده مــی تواند با 
 مراجعه به این شــورا نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نمــوده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 290728 رئیس شعبه نهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)197 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710106836606647 ابالغنامــه:  شــماره   8 /420
9709986836600781 شــماره بایگانــی شــعبه: 970862  آگهــی ابــالغ وقــت 
رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم بــه  رضــا جبار جــواد فرزنــد جبــار، خواهان 
بشــری همدانی فرزند هادی دادخواســتی به طرفیــت  خوانده رضا جبــار جواد فرزند 
 جبار به خواســته تنفیــذ طالق مطرح کــه به این شــعبه ) اصفهان خ میرفندرســکی

)خ میر(- حدفاصل چهــار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شــهید قدوســی- طبقه 
2 - اتاق 202(  ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9709986836600781 شــعبه 6 
دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شــهید قدوسی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  
1397/10/04 و ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 

یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:287899 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( 

)171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/422 شماره ابالغنامه: 9710100354806800 شماره پرونده: 9709980359700325 
شماره بایگانی شعبه: 971207  آگهی ابالغ وقت رســیدگی به آقای محسن شهبازی، 
شاکی: آقای رسول نیکخواه شــکایتی علیه متهم محسن شــهبازی با موضوع خیانت 
در امانت مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709980359700325 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )122جزایی سابق( 
 ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/10/05 ســاعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه 
 پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، در 
وقــت مقرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گردد. م الــف:263359 
 شــعبه 122 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )122 جزایــی ســابق( )150 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/423 شماره ابالغنامه: 9710106794405108 شماره پرونده: 9709986794401091 
شماره بایگانی شعبه: 971096  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به حسن 
محمدی عبده وند، خواهان آقای بنیامین آرپناهی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای 
حسن محمدی عبده وند به خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار 
 راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و
 به شماره پرونده کالسه 9709986794401091 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف 
 اصفهان ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/10/08 ســاعت 8/30 تعیین که حســب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
 می گردد تا خوانده ظرف یــک ماه پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتــر دادگاه مراجعه
 و ضمن اعالم نشــانی کامل خــود، نســخه ثانی دادخواســت و ضمائــم را دریافت 
و در وقت مقــرر فوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضر گــردد.م الف: 287902 
 شــعبه 14 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمــع شــماره 2( )166 کلمه،

 2 کادر( 
مزایده

8 شــماره صورتمجلــس: 9709003623300260 شــماره پرونــده:  /438
9709983623100157  شماره بایگانی شعبه: 970176 اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 970176 مدنی با 
موضوع تقسیم ماترک اموال ذیل متعلق به مرحوم شهره شــفیعی را به فروش برساند. 
 تمامی ششــدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 1/13063 آپارتمان واقع در اردســتان- 
شهرک مدرس- مدرس 8- در طبقه اول به مساحت 111/54 متر مربع که 4/39 متر مربع 
آن تراس مســقف جنوبی و 8 متر آن بالکن با حق العبور از پارکینگ قطعه یک می باشد 
عرصه ملک مذکور به مساحت 176 متر مربع می باشد ملک مذکور دارای اسکلت فلزی 
با قدمت 7 تا 8 سال دارای انشعاب آب برق و گاز- کف ســازی ساختمان از سرامیک و 
دربهای داخلی از جنس چــوب کابینت آشــپزخانه از ام دی اف ارزیابی شــده به مبلغ 
1/265/979/000 ریال، به انضمام جهیزیه با مشخصات ذیل و قیمت ارزیابی شده آن، 
متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از 
تاریخ مزایده اموال و ملکی را که آگهی شده مالحظه نمایند. اموال و ملک فوق به شخصی 

واگذار می گردد که باالترین پیشــنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده بایستی کل بها را فی 
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم تا نسبت به انتقال مورد مزایده وفق مقررات 
اقدام گردد. تاریخ مزایده: 1397/09/17 روز شــنبه ساعت 10 صبح، مکان مزایده: واحد 
 اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان اردســتان، لیســت جهیزیه به شرح ذیل 
می باشد: 1- قرآن ســه جلد )قطع جیبی- نقره ای و قهوه ای کشویی بزرگ( 3 عدد به 
قیمت پایه 1/650/000، 2- یک آیینه کنسول دو شمعدان و ساعت برنزی 1 عدد به قیمت 
پایه 18/000/000، 3- سجاده نماز 2 عدد به قیمت پایه 300/000، 4- سطل زباله و جای 
دستمال کاغذی )پیوتر( 1 عدد به مبلغ پایه 500/000، 5- گلدان زینتی رومیزی 2 عدد به 
 قیمت پایــه 300/000، 6- ســاعت دیواری چوبــی 1 عدد به قیمت پایــه 500/000، 
7- جارو برقی شارژی majic 1 عدد به قیمت پایه 3/500/000، 8- ویترین همراه وسایل 
)استکان یک دست- کاسه یک دست- گلدان دو عدد- شمع دان دو عدد- میوه خوری- 
ظرف شیرینی- قندان یک عدد-  جای کارد و چنگال دو عدد- یک عدد سینی همه از نوع 
کریستال( 1 عدد به قیمت پایه 9/500/000، 9- مبلمان )همراه با یک میز بزرگ و چهار 
میز کوچک( 1 عدد به قیمت پایه 13/500/000، 10- فرش 2/5 * 3/5  ماشینی 700 شانه 
2 عدد به قیمت پایه 15/000/000، 11- قاب ونیکاد 1 عــدد به قیمت پایه 400/000، 
12- رخت آویز MDF 1 عدد به قیمت پایه 2/000/000، 13- قاب زینتی 1 عدد به قیمت 
پایه 750/000، 14- قاب زینتی )گل نقره( 2 عدد به مبلغ پایه 1/500/000، 15- سرویس 
مسی 9 پارچه )ســه دیگچه همراه درب و دو تابه و یک شــیرجوش( 1 عدد به مبلغ پایه 
 5/000/000، 16- گلــدان زینتــی )پیوتــر( 2 عــدد به مبلــغ پایــه 1/000/000، 
 17- شیرجوش )پیوتر( 1 عدد به مبلغ پایه 800/000، 18- ظرف میوه )پیوتر( 1 عدد به 
مبلغ پایه 500/000، 19- ظرف شیرینی )پیوتر( 1 عدد به مبلغ پایه 20،700/000- سینی 
)پیوتر( 1 عدد به مبلغ پایه 500/000 ، 21- اســفند دود کن برقی 1 عــدد به مبلغ پایه 
300/000، 22- سرخ کن برقی )GRAND SET( 1 عدد به مبلغ پایه 1/000/000، 23- 
غذاساز )FELLER( 1 عدد به مبلغ پایه 2/500/000، 24- چای ساز )BRINA( 1 عدد به 
مبلغ پایــه 2/000/000، 25- ســرویس کنار ســماور )8 پارچه( 1 عدد بــه مبلغ پایه 
 1/500/000، 26- ســرویس قاشــق و چنگال 6 نفره 1 عدد به مبلــغ پایه 500/000،
 27- ســرویس کارد آشــپزخانه 1 عدد به مبلغ پایه 1/200/000، 28- چرخ گوشــت 
)BRINA( 1 عدد به مبلغ پایه 2/500/000، 29- میوه خشــک کن 1 عدد به  مبلغ پایه 
1/500/000، 30- پلوپــز BLACK & DECKER 1 عدد به مبلغ پایه 3/000/000، 31- 
 1 FELLER 1 عدد به مبلغ پایه 1/500/000،  32- اسنک پز KEPLER قهوه جوش
عدد به مبلغ پایه 2/000/000، 33- همزن برقی VIDAS 1 عدد به مبلغ پایه 1/500/000، 
34- ســماور 6 لیتری بلوری همراه با ســینی کاســه قوری پارچ 1 عدد بــه مبلغ پایه 
4/000/000 ، 35- دســتگاه ســه کاره برقی )مخلــوط کن- آســیاب و آمیوه گیری( 
KENWOOD 1 عدد به مبلغ پایه 4/000/000، 36- ســرویس چینــی 12 نفره کامل 

)TOOS( 1 عدد به مبلغ پایه 5/000/000، 37- زودپز و آرام پز KALORANCE 1 عدد به 
مبلغ پایه 1/500/000، 38- فالســک NAKHMAN 1 عدد به مبلــغ پایه 800/000، 
39-سرویس حبوبات )NAKHMAN( 6 عدد ظرف کوچک و سه عدد سطل بزرگ 1 عدد 
به مبلغ پایه 1/500/000، 40- ظرف شیشه ای جهت نگهداری حبوبات 10 عدد به مبلغ 
پایه 1/500/000، 41- ســرویس ارکوپــال 24 پارچه IROPAL 1 عدد بــه مبلغ پایه 
3/000/000، 42- قندان شیشه ای پایه دار 6 عدد به مبلغ پایه 900/000، 43- استکان 
12 عدد به مبلغ پایه 300/000، 44- نمک پاش چینی 6 عــدد به مبلغ پایه 300/000، 
45- نمک پاش شیشه ای 6 عدد به مبلغ پایه 180/000، 46- کاسه کریستال 1 عدد به 
مبلغ پایه 700/000، 47- کاسه شیشه ای 5 عدد به مبلغ پایه 500/000، 48- ظرف یخ 
همراه انبر مخصوص 2 عدد به مبلغ پایه 500/000، 49- فنجان چینی 6 عدد به مبلغ پایه 
480/000، 50- تخته سبزی خرد کنی 1عدد به مبلغ پایه 100/000، 51- سرویس چای 
خوری )پیوتر( 1 عدد به مبلغ پایه 1/500/000 ، 52- قوری چینی کوچک و بزرگ 3 عدد 
به مبلغ پایه 900/000، 53-پارچ و لیوان همراه نی شیشه ای LUMINARK 4 عدد به مبلغ 
پایه 4/000/000، 54- کاسه چینی )شــکالت خوری و میوه خوری( 2 عدد به مبلغ پایه 

2/500/000، 55- آبکش استیل UNIQUE 4 عدد به مبلغ پایه 500/000، 56- آبکش 
پالستیکی همراه با کاسه 4 عدد به مبلغ پایه 320/000، 57- آبکش پالستیکی 3 عدد به 
مبلغ پایه 150/000، 58- کاسه پالستیکی کوچک  )6 عدد( بزرگ )1 عدد( 1 عدد به مبلغ 
پایه 500/000، 59- کاســه شیشــه ای همراه با درب 3 عدد به مبلغ پایه 1/200/000، 
60- کاسه شیشه ای دربدار 2 عدد به مبلغ پایه 600/000، 61- رنده استیل دستی 1 عدد 
به مبلغ پایه 150/000، 62- آبکش همراه با ظرف زیر و درب پالستیکی 2 عدد به مبلغ 
 پایه 500/000، 63- آبمیوه گیری دســتی پالســتیکی 1 عدد به مبلغ پایه 100/000،
 64- پارچ شیشــه ای 1 عدد به مبلغ پایه 100/000، 65- سرویس قابلمه چدن 8 پارچه 
)MAXE( 1 عدد به مبلغ پایه 5/000/000، 66- سبد میوه زینتی همراه با میوه 1 عدد به 
 مبلغ پایه 500/000، 67-سرویس قابلمه MGS 11 پارچه 1 عدد به مبلغ پایه 4/500/000،

 68- پایه قابلیمه 1 عدد به مبلغ پایه 350/000، 69- تابه چدن دو طرفه 1 عدد به مبلغ پایه 
1/000/000، 70- ترازوی آشــپزخانه )KAKHMAN( 1 عدد به مبلغ پایه 1/000/000، 
71- جای سیب زمینی و پیاز 1 عدد به مبلغ پایه 500/000، 72- سینی روحی 1 عدد به 
 مبلغ پایه 200/000، 73- جای ســیخ به همراه ســیخ 1 عدد به مبلــغ پایه 450/000، 
74- جاروی دسته بلند به همراه خاک انداز 1 عدد به مبلغ پایه 200/000، 75- چهار پایه 
پالستیکی 1 عدد به مبلغ پایه 200/000،  76- صندلی گردان چرمی 2 عدد به مبلغ پایه 
2/000/000، 77- یخچال LG 1 عدد به مبلغ پایه 40/000/000، 78- فریز LG 1 عدد 
به مبلغ پایه SOLAR DOM -79 ،40/000/000 یک دســتگاه LG 1 عدد به قیمت پایه 
 80،25/000/000- ماشــین ظرف شــویی LG 1 عــدد به مبلغ پایــه 30/000/000، 
81- ماشــین لباس شــویی LG 1 عدد به مبلغ پایه 20/000/000، 82- اجاق گاز فردار 
 ALTON 1 عــدد بــه مبلــغ پایــه 13/000/000، 83- ســینی پایــه دار 2 عــدد به 

مبلغ پایه 1/000/000، 84- فندق شکن-  گوشت کوب- مالقه و کفگیر- وردنه- ست 
قاشــق و چنگال 1 عدد به مبلغ پایه 1/500/000، 85- سرویس اتاق خواب MDF )میز 
 کشــودار- آیینه – کمد – تخت- میز کنار تخت( 1 عدد به مبلــغ پایه 12/000/000،
 86- جاروبرقی W 2200 مارک LG 1 عدد به مبلغ پایه 4/000/000، 87- چمدان 2 عدد 
به مبلغ پایه 2/000/000، 88- سرویس قاشق چنگال کامل 12 نفره MEGANCO 1 عدد 
به مبلغ پایه 9/000/000، 89- بالشت شرکت VIVID 8 عدد به مبلغ پایه 4/000/000، 
90- تشک 5 عدد به مبلغ پایه 5/000/000، 91- پتوی گلبافت طرحدار5 عدد به مبلغ پایه 
7/500/000، 92- اتوپرس JANOME تعــداد 1 به مبلغ پایه 10/000/000، 93- رخت 
آویز پایه دار 1 عدد به مبلغ 500/000، 94- جای شکالت و قندان رومیزی 2 عدد به مبلغ 
پایه 450/000، 95- قابلمه بزرگ )روحی( 1عدد به مبلغ پایه 1/000/000، 96- تشــت 
بزرگ )روحی( 1 عدد به مبلغ پایه 750/000، 97- لگن بزرگ پالستیکی 1 عدد به مبلغ 
پایه 300/000، 98- بخارشوی KENWOOD 1 عدد به مبلغ پایه 4/000/000، 99- پنکه 
 2035 JANOME 1 عدد به مبلغ پایه 2/500/000، 100- چرخ خیاطی BRINA ایستاده
1 عدد به مبلغ پایه 6/500/000، 101- میز چرخ خیاطی 1 عدد به مبلغ پایه 1/000/000، 
102- تابه بزرگ تفلون 1 عدد به مبلغ پایه 800/000، 103- قابلمه بزرگ چدن 1 عدد به 
مبلغ پایه 1/000/000، 104- سینی بزرگ استیل 1 عدد به مبلغ پایه 500/000، 105پرده 
پارچه ای جهت پذیرایی و اتاق ها 1 عدد به مبلغ پایه 4/500/000، 106- جاکفشی 1 عدد 
 به مبلغ پایــه 1/500/000، 107- زیر انــداز حصیری 1 عدد به مبلــغ پایه 500/000،
 108- جارو و تی زمین شوی 1 عدد به مبلغ پایه 200/000، 109- اجاق گاز زمینی 1 عدد 
به مبلغ پایه 500/000، 110- منقل کباب و انبر 1 عدد به مبلغ پایه 100/000، 111- بند 
لباس )سیمی و ایستاده( 1 عدد به مبلغ پایه 500/000، 112- کتری روگازی 1 عدد به مبلغ 
پایه 350/000، 113- ســرویس کامل روتختــی  1 عدد به مبلغ پایــه 4/000/000، 
114-روفرشــی یک تخته 1 عدد به مبلغ پایه 500/000، 115- چمدان لباس 2 عدد به 
مبلغ پایه 2/000/000، 116- یک سرویس طال و تعدادی النگوی طال  )66 گرم مجموع 
 طالجات و النگو و 900 ســوت سه عدد پالک پارســیان( به مبلغ پایه 268/600/000،    
م الف: 292275 شــعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان )1608 

کلمه، 16 کادر( 

حصر وراثت
8/417  آقای مهدی هراتی اردستانی دارای شناسنامه شماره 269 به شرح دادخواست به 
کالسه  448/97 ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان هما خانم آقاشاهی به شناســنامه 231 در تاریخ 1395/8/28 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر به 
نام های 1- یوسف هراتی اردستانی به شماره شناســنامه 90، 2- علی هراتی اردستانی 
به شماره شناسنامه 231، 3- حسین هراتی اردستانی به شماره شناسنامه 53، 4- مهدی 
هراتی اردستانی به شــماره شناســنامه 269 و چهار دختر به نام های 1- توران هراتی 
اردستانی به شماره شناســنامه 88، 2- مهین هراتی اردستانی به شماره شناسنامه 183، 
3- بهجت هراتی اردستانی به شماره شناســنامه 6712، 4- عصمت هراتی اردستانی به 
شماره شناســنامه 36 و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 289414 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان )186 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/418 کالسه 54-55 شــماره دادنامه: 633-634 تاریخ رســیدگی: 97/6/31 مرجع 
رسیدگی: شــعبه اول حقوقی شــوراهای حل اختالف تیران، خواهان: آقای سید محمد 
میرباقری فرزند سید احمد به نشانی اصفهان تیران ابتدای جاده شهرکرد شهرک صنعتی 
رضوانشهر فاز 2 خ 2 شرقی سنگبری ســبالن، خوانده: آقای صابر رشی فرزند حمزه به 
نشــانی آذربایجان غربی مهاباد فرهنگیان، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای شــورا: در خصوص دادخواست آقای ســید محمد میرباقری 
فرزند ســید احمد به طرفیت آقای صابر رشی به خواســته مطالبه مبلغ 168/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شــماره 960349 مورخ 95/2/25 عهده بانک رفاه شــعبه 
صالح الدین ایوبی به انضمام خســارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه بدوا تقاضای 
صدور قرار تامین خواســته و با توجه به محتویــات پرونده و  گواهینامــه عدم پرداخت 
وجه چک، از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رسیدگی 
مورخه 97/5/24 و عدم حضور خوانده در جلســه رسیدگی شــورا و نظر به اینکه اصل 
ســند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشــتغال ذمه 
وی دارد و نظر به اینکه از ناحیــه خوانده دلیلی که حکایــت از پرداخت وجه چک نماید 
ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا به شــرح صورتجلسه مورخه 
97/6/7 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مســتندا به مواد  198 و 519 
و 522 از  قانون آئین دادرســی مدنی  و مــواد 310 و 311 و 312 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانــون صدور چک حکم بــه محکومیت خوانده و بــه پرداخت مبلغ 
168/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان اجرای حکم بر اســاس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 
 2/220/000 ریال بابت هزینه دادرســی و تمبر الصاقی در حــق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی 
تیران می باشد و در خصوص تامین خواســته نظر به عدم واریز خسارت احتمالی توسط 
خواهان علی رغم ابالغ مســتند به بند د مــاده 108 و 119 قانون آیین دادرســی مدنی 
قرار رد تامین خواســته صادر می گردد. قرار صادره قطعی اســت. م الف:291682 
 شعبه اول مجتمع شــماره یک حقوقی شــورای حل اختالف تیران و کرون )416 کلمه،

 4 کادر(
ابالغ رای

8/419 کالسه پرونده: 348/96 شــماره دادنامه:36 تاریخ رســیدگی:97/1/19 مرجع 
رسیدگی:شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف-شهرستان آران و بیدگل، خواهان :مسعود 
توحیدی-فرزند محمدعلی-آران و بیدگل-شهرک صنعتی سلیمان صباحی-ابتدای بلوار 

صادرات-فرش پیش کش، خوانده: 1-ناصر غالمی ریگلی-کرمانشاه-خیابان رشیدی-
پاساژ رشــیدی-فرش فروشی امین رســتمی-روبروی فرش فروشی خردی 2-افشین 
رستمی-کرمانشاه-خیابان رشیدی-پاساژ رشیدی-جنب کوی خانه آباد-روبروی دکه 
مطبوعاتی-فرش فروشی امین رستمی، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار:پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء،قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست مسعود توحیدی به طرفیت 1-ناصر غالمی 
ریگلی 2- افشین رستمی به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون  ریالی وجه قسمتی از 
یک فقره چک به شــماره 377593 - 1396/5/2 عهده ی بانک ســپه شعبه کرمانشاه 
بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه 
عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محل علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی مورخه 97/1/19 و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از 
مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی 
که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده ، فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء 
شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/1/19 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین 
و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311، 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198 ، 519 ، 522 از قانون آیین دادرسی مدنی،حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 
دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان اجرایی حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. . رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید 
 نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرســتان آران وبیدگل می باشد . 
م الــف 291683 محمدرضا کرمانــی نصرآبادی قاضی شــورای حــل اختالف 
 شــعبه دوم حقوقــی حــوزه قضایــی شهرســتان آران و بیــدگل)380 کلمــه، 

4 کادر(
ابالغ رای

8/431 کالسه پرونده: 295/97 ، شــماره دادنامه:558 - 97/08/19 ، مرجع رسیدگی: 
شعبه نهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: آقای امیر سلطانیان نشانی: خمینی 
شهر تیرانچی چهارراه مسجد نورباران کوی بهار منزل شخصی ، خوانده: 1- اکبر اروجی 
فرزند: احمد نشــانی: مجهول المکان 2-حمیدرضا عباسی فرزند قاسمعلی نشانی: درچه 
دینان سه راه طالقانی ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا:در خصوص دعوی 
 آقای امیر ســلطانیان فرزند حســینعلی به طرفیت آقای اکبر اروجی فرزند احمد و آقای 
حمیدرضا عباسی فرزند قاسمعلی به خواســته الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر 
اسناد رسمی و انتقال رسمی سند مالکیت یک دستگاه خودرو نیسان آبی رنگ مدل 1382 
به شماره پالک انتظامی ایران23- 153 و 17 شورا از بررسی مدارک و محتویات پرونده 
استماع اظهارات خواهان و خوانده ردیف دوم و با توجه به قرارداد مورخ 96/1/23 و احراز 
رابطه قراردادی و ایادی قبل و نظر به پاسخ اســتعالم واصله ار پلیس راهور که مالکیت 
خودرو مذکور را بنام خوانده ردیف اول تایید و تصدیق نموده و نظر به اینکه خوانده ردیف 
اول علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و دفاع موجه و موتری انجام نداده 
دعوی خواهان مقرون به صحت دانسته و مستنداً به ماده 10 و 219 و 220 و 221 قانون 
مدنی و ماده 198و 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول 
آقای اکبر اروجی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت رسمی سند 
یک دستگاه خودرو نیسان به شماره انتظامی ایران23- 153 و 17 به نام خواهان و پرداخت 
مبلغ 760/000 ریال بابت هزینه دادرســی صادر و اعالم مینمایــد در خصوص خوانده 
 ردیف دوم نظر به اینکه سند مالکیت بنام نامبرده نمی باشد دعوی توجهی به ایشان ندارد 
و مســتند بــه بنــد 4 از مــاده 84 قانون آییــن دادرســی مدنی قــرار عــدم توجه 
دعــوی صــادر و اعالم مــی نمایــد. رای صــادره نســبت بــه خوانده ردیــف اول 

غیابــی و ظــرف مــدت 20 روز قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و ظــرف مــدت 
 20 روز قابــل تجدیدنظــر و نســبت بــه خوانــده ردیــف دوم حضــوری اســت. 
م الف: 290449 یداله زمانی قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )385 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/434 شماره دادنامه: 9709973634001481 ، شماره پرونده: 9709983635200177 
، شــماره بایگانی شــعبه: 970729 ، تاریخ تنظیــم: 1397/07/16 ، پرونده کالســه 
9709983635200177 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر 103 جزایی سابق تصمیم 
نهایی 9709973634001481 شــاکی: آقای جهان بخش هلیلی موگوئی فرزند قربان 
به نشانی: اصفهانـ  شهرستان فریدونشهرـ  دســتگرد ؛ متهم: آقای میالد مهدور فرزند 
ولی اله به نشانی: اصفهانـ  خمینی شــهر منظریه ارغوان سپهر6 ط3 ، اتهام: ایراد جرح 
عمدی با چاقو، دادگاه با بررســی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: حسب کیفرخواست صادر شده از دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر آقای میالد مهدور فرزند ولی اله متهم به ایراد 
ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای جهان بخش هلیلی موگوئی فرزند قربان می 
باشد دادگاه با توجه به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرا و شکایت شاکی 
و مودای گواهی گواه منعکس در پرونده و گواهی پزشــکی قانونی بزه انتسابی به وی را 
محرز و مسلم تشخیص داده لذا مستنداً به مواد 714 و 709 و 449 و 448 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392 و تبصره ماده 614 قانون مجازات اسالمی کتاب تعزیرات مصوب 
1375 از لحاظ جنبه خصوصی به پرداخت یک درصد دیه کامل بابت بریدگی ســطحی 
حارصه کنار خارجی چشم چپ و ســه هزارم دیه کامل بابت کبودی زیر چشم چپ و دو 
دهم در صد دیه کامل بابت خون ریزی خفیف ملتحمه چشم چپ در حق شاکی از لحاظ 
جنبه عمومی به تحمل شــش ماه حبس محکوم می نماید. رای صادر شده غیابی است و 
در مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضای مهلت 
 واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. 
م الف:  291152 علی شفعی دادرس شعبه 103 دادگاه کیفری دو خمینی شهر )300 

کلمه، 3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   ،  9710103633607954 ابالغنامــه:  شــماره   8 /435
9709983633600546 ، شماره بایگانی شعبه: 970553 ، تاریخ تنظیم: 1397/08/21 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواســت و ضمائم به ریبوار حمزه زاده سردشتی فرزند 
عبداله ،خواهان آقای علیرضا کیان پور دادخواســتی به طرفیت خوانده ریبوار حمزه زاده 
سردشتی فرزند عبداله ، به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالســه 9709983633600546 شــعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( 
دادگستری شهرستان خمینی شهر ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/12/11 ساعت 
09:00 تعیین که حسب دستور 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 
کثیراالنتشــار 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 دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف :290840  محمود 
زمانیان نجف آبادی منشی شــعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 

خمینی شهر )170 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

8/440 شماره: 1148/97 حل 1 مرجع رسیدگی: شــعبه 1 حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 4:30بعدازظهر روز دو شنبه مورخه 
1397/09/26 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمد علی ملک زاده ، نام پدر: 
عنایت اهلل ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: توماج طبیبی نام پدر: ایرج ، خواسته 
و بهای آن:مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال بابت یک فقره چک شماره 629836 بانک ملت  
، دالیل خواهان: چک و گواهی عدم پرداخت  ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 

المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 291958 رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر )188 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/441 شماره پرونده: 1529/97 حل12 مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای 
حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهــان، وقت رسیدگی:ســاعت 09:15 صبح روز 
چهارشنبه مورخه 1397/09/28 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: امیر طاهری 
، نام پدر: مصطفی ، نشــانی:خمینی شهرـ  خ شــهید صدوقی خ 45 متری ک شاهین ، 
مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: زرین تاج خدادادی کاونرودی ، خواســته و 
بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شــهود به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لــذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 289504 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)178 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/424 شماره ابالغنامه: 9710100351006493 شماره پرونده: 9709980351000674 
شماره بایگانی شعبه: 970738  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
سید حیدر ریحانی اردســتانی، خواهان  آقای حمید نریمانی فرزند حسن دادخواستی به 
طرفیت  خوانده آقای سید حیدر ریحانی اردســتانی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک و مطالبه خسارات دادرسی مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 206(  ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9709980351000674 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان ثبت و وقت رسیدگی  مورخ  1397/10/05 ســاعت 9  تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:255782 شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/446 مرجع رسیدگی شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی دهاقان به نشانی دهاقان 
پشت بانک ملی مجتمع شوراهای حل اختالف کالســه پرونده 219/97 وقت رسیدگی 
مورخ 97/9/28 ساعت 5 عصر مشخصات خواهان جواد جابری فرزند محمدرضا به نشانی 
دهاقان روســتای پوده خ ش شــیرازی با وکالت آقایان مهدی ثالثی و سعید شاهنظری 
مشــخصات خوانده حجت ابراهیمی فرزند علی مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 
85/000/000 ریال به انضمام هزینه های دادرســی و حق الوکاله وکیل و تاخیر و تادیه 
گردشکار خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادنامه و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی وفق ماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و دریافت و در وقت مقرر در جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:292148 شعبه اول مجتمع شماره یک دادگاه عمومی 

حقوقی دهاقان )156 کلمه، 1 کادر(
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مقابله با شیوع شپش در مدارس اصفهان آغاز شد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

یادداشت

باورهاي ديني، اهرمی قوی 
برای کنترل جرايم آسیب های 

اجتماعی 
3.آموزه هاي اخالقي اسالم و نقش آن 
در پيشــگيري از جرایم و آسيب هاي 

اجتماعي
دين اسالم که کامل ترين دين در ميان اديان 
الهی است، عالوه بر آموزه هاي اخالقي فردي، 
تعاليم بسيار ارزشمندي در خصوص اخالق 
اجتماعي نيز بيان فرمــوده و نحوه برقراري 
رابطه فرد باجامعه و افراد پيراموني را تعريف 
و مشــخص و از آن به عنوان اخالق جمعي يا 

اخالق اجتماعي ياد کرده است.

الف- توصيه به کسب علم و دانش
يکي از مهم ترين عوامل فقر و محروميت چه در 
بعد فردي و چه در بعد اجتماعي جهل و ناداني 
اســت که مي تواند عامل بســياري از جرايم 
و انحرافات و آســيب هاي اجتماعي جامعه 
بشري باشــد. توصيه هاي اخالقي در قرآن و 
اسالم، زيرساخت هاي شخصيت انسان را به 
گونه اي پايه ريزي مي کند که انسان در همان 
ابتدا گرايش به علم اندوزي و رشد معنوي پيدا 
مي کند و در نتيجه رفتــار و عملکرد وي نيز 

متناسب با تفکر و گرايش او انجام مي گيرد.
ب-توصيه به حلم و بردبــاري و عفو 

وگذشت نسبت به دیگران
يکي از ارزش هاي اخالق اجتماعي که مي تواند 
عامل جرم زا) خشــم وغضب( را برطرف کند 
حلم و بردباری است. برخورداري از اين صفت 
باعث مي شود که انسان خشم و غضب ناشي 
از رفتار ناهنجار ديگران را کنترل و از به وجود 
آمدن تنش و درگيري در روابط خود وديگران 
که ممکن اســت به اقدامات مخاطره آميز و 

مجرمانه منتهي شود، جلوگيري کند.
ج- توصيه به عفت

مفهوم عفت در لغت عبارت اســت از دوري 
گزيدن از چيزي که حالل نيســت و درجايي 
ديگر عفت خودداري و بازداشــتن از چيزي 
است که حالل و شايسته نباشد. لذا کسي که از 
محرمات و طمع هاي پست و ناچيز خودداري 
کند، به عفيف تعبير مي شــود. علماي علم 
اخالق در رابطه با تعريف اصطالحي عفت از 
آن با عنوان منشأ خوبي ها و مانع بدي ها ياد 
کرده و براين اساس عفت را به چند نوع تقسيم 
کرده و از آن با نام هاي عفت چشم، عفت زبان، 

عفت شکم و... ياد کرده اند.
د- توصيه به امر به معروف و نهي از منکر

امر به معروف و نهي از منکر غير رسمي ترين 
نظارتي است که توسط آحاد جامعه اسالمي 
در برابر رفتــار ديگران صورت مــي گيرد و 
زمينه پيشگيري از جرم و انحرافات و آسيب 
هاي اجتماعــي را فراهم مي ســازد.از منظر 
دين و باورهاي ديني، نقش تربيتي جامعه و 
مســئوليت آن به گونه اي است که همه افراد 
جامعه موظف به ايفاي نقش اجتماعي خود مي 
شوند تا رفتارهاي صحيح و پسنديده تبديل به 
روند عمومي شده و با واکنش به موقع ازدياد 
رفتار ناهنجار جلوگيري به عمل آيد. خداوند 
متعال نيز مي فرمايد: »بايد از شما امتي باشند 
که دعوت به خير نمايند و امر به معروف و نهي 
از منکر کنند و اينان رستگارانند.«)سوره آل 

عمران آيه 104(
در ميان راه حل هاي پيشگيرانه از آسيب هاي 
اجتماعي، دين و باورهاي آن با شناســايي و 
معرفي عوامل رواني، زيستي و اجتماعي تاثير 
در تحقق جرايم و آســيب هاي اجتماعي در 
صدد ارائه راهکارهاي علمي براي جلوگيري از 
ارتکاب جرم توسط انسان ها برآمده و آنان را 
از قرار گرفتن در مسير و موقيت هاي مجرمانه 
برحذر داشته وبه وضعيت پيشگيري توجه ويژه 
اي دارد.اگر چه دين و باورهاي ديني لزوما از 
بعد ظاهري بايستي مورد توجه و عنايت قرار 
گرفته تا از جذابيت الزم برخوردار باشند ليکن 
توجه به تفهيم محتوايي، درک واقعي و عمل 
به اجراي دســتورات آن در مراحل مختلف 
زندگي، موجب مصونيت انسان از کج روي ها 
و انحرافات اجتماعي مي شــود. لذا آموزش 
 عميق و کاربردي مفاهيم ديني و اســالمي 
 در حوزه فــردي و اجتماعي امــري ضروري

 است.
سرتيپ دوم پاسدار مهدی معصوم بيگی 
فرمانده انتظامی استان اصفهان

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 
استان:

زنان بیشترين قربانیان حادثه 
کار در اصفهان هستند

مدير مرکز حوادث و فوريت های پزشــکی استان 
اصفهان گفت: در نيمه نخست سال جاری، ۹۳ درصد 
از موارد مصدومين حادثه کار از ميان بانوان بودند.

غفور راستين اظهار داشت: در نيمه نخست امسال 
بالغ بر ۶04 حادثه کار در اصفهان به وقوع پيوسته 
است که بيشــترين مصدومين آن زنان بودند.وی 
بيان داشت: از ۶04 حادثه کاری که در سطح استان 
رخ داده،  ۵۶۳ مورد زنان و 41 مورد مردان را شامل 
می شود.مدير مرکز حوادث و فوريت های پزشکی 
استان اصفهان با بيان اينکه بيشترين مصدومين در 
بين گروه سنی ۳1 تا 40 سال قرار دارند، افزود: بعد 
از آن گروه سنی ۲1 تا ۳0 سال باالترين مصدوميت 
ها را داشتند.وی با اشاره به اينکه گروه سنی ۶0 سال 
به باال کمترين ميزان مصدومين حادثه کار بودند، 
ادامه داد: 1۷0 نفر بين ۳1 تا 40 سال بودند و پس از 
آن 1۵۹ نفر بين ۲1 تا ۳0 سال و 1۳0 نفر بين 41 تا 
۵0 سال بودند.وی گفت: ۷۲ نفراز مصدومين حادثه 
کار بين ۵1 تا ۶0 سال و ۳۷ نفر زير ۲0 سال و پس 

از آن ۳۶ نفر از مصدومين ۶0 سال به باال داشتند.

ریيس کل دادگستری استان اصفهان:
 قاتل ملیکای 5ساله

 به قصاص محکوم شد
رييس کل دادگستری استان اصفهان گفت: قاتل 
مليکا، دختر ۵ ساله فالورجانی به قصاص محکوم 
شد.احمد خسروی وفا در تشريح آخرين جزئيات 
پرونده قاتــل مليکا گفت: متهــم از جهت قتل به 
قصاص و از جهــت تجاوز به عنف نســبت به فرد 
ديگری به اعدام محکوم شده است.اين مقام قضائی 
در استان اصفهان در ادامه عنوان کرد: متهم به قتل 
همچنين به جهت آدم ربايی نسبت به مليکا، خواهر 
و برادرش به بيســت ســال حبس، کودک آزاری 
مليکا به يک ســال حبس و حبس غيرقانونی اين 
دختربچه به چهارسال حبس محکوم شد.رييس 
کل دادگســتری اســتان تصريح کرد: اين رای در 
دادگاه کيفری يک استان اصفهان صادرشده و قابل 
تجديد نظر خواهی از ســوی محکوم عليه است.

گفتنی اســت، پيش از اين رييس کل دادگستری 
استان اصفهان اظهارکرده است که »مليکا« قربانی 
معامله مواد مخدر شده و ۵ نفر در اين رابطه دستگير 

و بازداشت موقت شده اند.

بی احتیاطی راننده عامل 
تصادف در جاده اصفهان

واژگونی اتوبوس در جاده شــيراز بــه اصفهان 1۶ 
مصدوم بر جای گذاشــت. رييس مرکــز اورژانس 
استان فارس گفت: اين حادثه ساعت ۲۳ و ۲ دقيقه 
در منطقه دشــت مرغاب رخ داد و بر اثر آن 1۶ نفر 
از مسافران اتوبوس مصدوم شــدند.»محمد جواد 
مراديان« ادامــه داد: مصدومان پــس از اقدامات 
درمانی اوليه با هفت دستگاه آمبوالنس به بيمارستان 
وليعصر صفاشــهر منتقل شــدند.مرادی، رييس 
بيمارســتان وليعصر صفاشــهر نيز گفت: يکی از 
مصدومان به بيمارستان شيراز و دو نفر به بيمارستان 
آباده اعزام شدند.مرادی افزود: 11 نفر از مصدومان 
هم در بيمارستان وليعصر بستری هستند.سرهنگ 
دهقانی، رييس پليس راه شمال فارس نيز درباره اين 
حادثه  گفت: پس از بررسی کارشناسان پليس راه 
شمال فارس، علت حادثه بی احتياطی و بی توجهی 

راننده اتوبوس به جلو اعالم شد.

دستگیری کالهبردار 91 
میلیاردی در تیران و کرون

در پی مراجعه افــرادی به مراجــع قضائی و اعالم 
شــکايت مبنی بر اينکه فــردی با ترفنــد خريد 
محصوالت کشاورزی مبلغ ۹1 ميليارد و ۹00 ميليون 
ريال از آنان کالهبرداری کرده ، بررســی موضوع به 
صورت ويژه در دستور کار پليس شهرستان »تيران و 
کرون« قرار گرفت.بالفاصله يک گروه ويژه از ماموران 
پليس آگاهی و عملياتی »تيران و کرون« وارد عمل 
شده و اقدامات تخصصی خود را در اين خصوص آغاز 
کردند.در بررسی های انجام شده مشخص شد اين 
فرد ۲ هزار و ۵00 تن محصوالت کشاورزی را در يکی 
از شهرستان های استان از دو نفر با ارائه اسناد فاقد 
اعتبار خريداری کرده و در موعد مقرر وجه مربوطه 
پرداخت نشده است .اين کالهبردار در مجموع مبلغ 
۹1 ميليارد و ۹00 ميليون ريال از دو  نفر کالهبرداری 
کرده بود که ماموران پس از هماهنگی قضائی موفق 
شدند مخفيگاه متهم را در يکی از روستاهای تيران 
و کرون شناســايی و در يک عمليات ســنجيده و 

غافلگيرانه او را دستگير کنند.

مدير امور بيماری ها و مراکز تشــخيصی و درمانی 
معاونت دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: دو 
مرکز درمان و ترک اعتياد به الکل در بيمارستان های 
خورشيد و حضرت علی اصغر)ع( اصفهان و يک مرکز 
خصوصی خدمات درمان و ترک اعتياد به الکل، فعال 
هستند. »اميرحسين شــيرانی« با اشاره به اينکه از 
سال ۹۵ با مجوز وزارت بهداشــت راه اندازی مراکز 
درمان ســوء مصرف الکل در دستور کار قرار گرفت، 
اظهار کرد: نخســتين اقدام، آموزش افراد داوطلب 
فعاليت در اين مراکز بود که داوطلبان از همان سال 
۹۵ در وزارت بهداشت برای فعاليت در مراکز ترک 
اعتياد به الکل آموزش ديده انــد.وی افزود: در حال 
حاضر ارائه خدمات درمان ســوء مصرف الکل در دو 
بيمارستان خورشــيد و حضرت علی اصغر اصفهان 
و يک مرکز خصوصی ترک اعتياد انجام می شــود.

وی ادامه داد: بر اساس اين آيين نامه شرايط جنسی، 
سن و سابقه بيماری فردی که سوء مصرف و اعتياد به 
الکل دارد، بررسی و آزمايشات دوره ای و مشاوره های 
روان شناختی و روان درمانی برای فرد انجام می شود 

و به اين صورت بيماران تحت پوشش قرار می گيرند.
شيرانی اضافه کرد: دوره درمان و ترک اعتياد به الکل 
بســتگی به افراد دارد؛ چرا کــه مقاومت برای ترک 
اعتياد از فردی به فرد ديگر متفاوت است و بر همين 
اساس  نمی توان زمان دقيقی را برای ترک اعتياد به 
الکل در نظر گرفت چون ممکن است درمان يک تا 
دو سال طول بکشد.وی افزود: گاهی دوره درمان اين 
افراد متوقف می شــود تا اگر عارضه کبدی يا قلبی 
دارند برطرف شود و سپس ادامه مشاوره های درمان 

سرپايی را از سر می گيرند .

مدیر امور بيماری ها و مراکز تشخيصی و درمانی معاونت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

سه مرکز درمان و ترک اعتیاد به الکل در اصفهان فعال است
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: نزاع و مزاحمت 
بيشــترين حجم تماس های فوريت های پليس 110 
اصفهان است.ســردار مهدی معصوم بيگی در مراسم 
افتتاح تجميع خطوط 110 در اصفهــان اظهار کرد: 
تجميع خطوط 110 در مرکز اســتان بــا  هدف ارائه 
خدمت موثرتر به مردم  انجام شد؛ چرا که شماره 110 
پل ارتباطــی، عملياتی و ماموريتی نيــروی انتظامی 
با مردم اســت و با ايــن تجميع حوزه عمليــات را به 
امدادخواهان و مردم نزديک می کنيم.فرمانده انتظامی 
اســتان اصفهان در خصوص آمار تماس های مردم با 
مرکز فوريت های پليسی 110 گفت:  ۳0 خط طراحی 
شــده که اپراتورهای آموزش ديــده، تحصيل کرده و 
ورزيده پاسخگوی مردم هســتند به گونه ای که مردم 
از اين پس پشــت خط تماس نمانند. زيرساخت ها به 
گونه ای طراحی شــده که قابل افزايش و توسعه است.

ســردار معصوم بيگی در خصوص شهرستان هايی که 
بيشترين تماس را با مرکز فوريتی 110 دارند، گفت: ۶۲ 
درصد تماس ها از شهرستان اصفهان است همچنين 
پنج شهرستانی که بعد از شهر اصفهان بيشترين ميزان 

تماس با 110 را دارند به ترتيب شهرهای شاهين شهر و 
ميمه، خمينی شهر کاشان و نجف آباد هستند.فرمانده 
انتظامی استان اصفهان در خصوص زمان حضور پليس 
در صحنه جرم گفت: پليس مکلف است که کمتر از 1۵ 
دقيقه در صحنه جرم حاضر شود که اين زمان در پليس 
راه به ۳0 دقيقه می رسد و آمارهايی که امروز وجود دارد 
حکايت از حضور پليس در صحنه جرايم در بازه زمانی 
کمتر از 10 دقيقه است؛ حدود ۳0 درصد تماس ها در 
1۵ دقيقه حضور می يابنــد و نزديک به ۲0 درصد هم 

حضور پليس به بيش از 1۵ دقيقه می رسد. 

فرمانده انتظامی استان:

نزاع و مزاحمت بیشترين حجم تماس با 11۰ اصفهان است

ناجا دانشگاه

ايران، يکی از رکوردداران جراحی های زيبايی در 
دنياســت. اين را می توان به خوبی از ميزان باالی 
قيافه های همسان و دماغ های عمل شده و به ظاهر 
زيبا دانســت. اقبال ايرانی ها به عمل های زيبايی 
آنقدر در اين ســال ها زياد بوده که نه تنها هزينه 
های زيادی را به سيستم پزشــکی تحميل کرده 
بلکه موجب شــده تا صاحب بهترين متخصصان 
عمل زيبايی در دنيا باشد و البته به مدد ارزان بودن 
هزينه های پزشــکی در ايران و تبحر پزشکان در 
ســال های اخير چهره های سرشناس دنيای مد و 
فشن برای انجام اين عمل های زيبايی به ايران سفر 
کردند؛ اما به نظر می رســد اين موج روی آوری به 
عمل های زيبايی در حال خارج شدن از حيطه های 
معمول است و  ايرانی ها اخيرا قيافه های خود را با 
عمل های بسيار ســخت و هزينه بر شبيه برخی از 
حيوانات می کنند. به نظر می رسد تنوع و زيبايی 
طلبی ايرانی ها به حيطه های غيــر قابل کنترلی 
شيوع يافته است و برخی از مردم ميل عجيبی در 
شبيه شدن به حيوانات پيدا کرده اند. اين موضوع را 
می توان بين مدهای عمل های زيبايی گوش االغی، 
چشم گربه ای ، لب شتری و دماغ خوکی جست و 
جو کرد. اخيرا سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرده 
اســت تعداد عمل های جراحی زيبايی نامتعارف 
 در کشور ما نسبت به اکثر کشــورهای دنيا بيشتر

 است.
مد زیبایی به سبک گربه ای

»چشــم« در فرهنگ ما ايرانی ها يکی از نمادهای 
زيبايی اســت، همواره چشمان زيبا با چشم برخی 
از حيوانات مانند آهو، گربه و يا حتی سگ مقايسه 
می شود؛ اين مســائل تاکنون تنها مثل های ادبی 
بودند و به نظر می رســد در دنيــای واقعی برخی 
بی ميل نيســتند که واقعا شبيه گربه باشند. عمل 
چشــم گربه ای، کاری بسيار ســخت و هزينه بر 
اســت که گاهی بين 1۲ تا 1۷ ميليــون هزينه در 
پی دارد. نکته نگران کننده اينکه اغلب کسانی که 
اين عمل را انجام می دهند پزشــکانی با تخصص 

های غير مرتبط هستند 
و معمــوال متخصصــان 
پالســتيک و يا چشم زير 
بار اين مدل از عمل های 
غير متعــارف نمی روند. 
دکتر دينی، فوق تخصص 
جراحی پالستيک درباره 
اصول جراحی »چشــم 

گربه ای« می گويد: اصول زيبايی مالک هايی دارد 
که در تمام دنيا بايد رعايت شود. نمی شود هرکس 
هرکاری دلش می خواهد با صورت خود انجام دهد. 
ممکن است کسی بخواهد مثال روی سر خود شاخ 
بگذارد، آيا اين هم جزو اعمال زيبايی محســوب 
می شود؟ مســلما خير. اينها درخواست هايی است 
که برخی مراجعان دارند و نبايد آن را با جراحی های 
زيبايی اشــتباه گرفت. اين عمل مانند هر جراحی 
ديگری خطراتی را هم به دنبال دارد در صورت انجام 
غيراصولی اين جراحی، پوست ناحيه عمل گرم شده 
و حتی گنديدگی پوست ناحيه کشيده شده هم در 
برخی افراد اتفاق افتاده است. عفونت، کشش بيش 
از حد پلــک، خونريزی زخم يا حتــی )در صورت 
آسيب بســيار جدی( کوری هم از جمله عوارض 

ايــن جراحی به شــمار 
می آيد. اگــر در جراحی، 
پوست پلک برداشته شود 
احتمال عوارض بيشــتر 
می شــود چــون ممکن 
اســت پوســت يا چربی 
بيــش از حد برداشــته 
شــده و فرد در حرکات 
پلک خود دچار مشــکل شــود. به عالوه به لحاظ 
زيبايی هم نتيجه کار مشخص نيست و ممکن است 
 فرد واقعا چهره غيرطبيعی بعد از جراحی داشــته

 باشد.
گوش االغی از شایعه تا واقعيت

شــايد بســيار عجيب باشــد که افرادی بخواهند 
اعضايی از بدن شان شــبيه االغ باشد؛ حيوانی که 
معموال نمادی از کودنی و حمالی است، با اين حال 
گوش هايش به نظر برخی جذاب اســت و با هزينه 
های ميليونی خودشان را اندکی شبيه اين حيوان 
بی آزار در می آورند. در عمل جراحی گوش االغی، 
قســمت بااليی گوش برش می خورد  و به صورت 
مثلثی بخيه می شود. با انجام اين عمل گوش حالت 
نوک تيز پيدا می کند و از حالت طبيعی خارج می 

شود.افرادی که بعد از اين عمل احساس پشيمانی 
می کنند ديگر راه برگشتی ندارند. 

مدیریت از باال بر جراحی های زیبایی
به نظر می رســد اقدامات فرهنگی و اطالع رسانی 
تقريبا تاثيــری در ميان مشــتاقان عمل های غير 
متعارف نداشته است و به همين دليل مجلس به اين 
امر ورود يافته و مجــازات هايی را برای انجام عمل 
چشــم گربه ای و گوش االغی تدوين کرده است. 
بر همين اســاس مجلس مجازات هايی از حبس تا 
شالق را برای پزشکان متقاضيانی که اين عمل های 
را انجام دهند در نظر گرفته است تا شايد ترمز اين 
ميل بی رويه را بگيرد. آن گونه که »حسن نوروزی« 
سخنگوی کميسيون قضائی و حقوقی مجلس اعالم 
کرده است با تاييد صحت خبر منتشرشده از سوی 
رييس انجمن علمی حقوق پزشکی ايران مبنی بر 
اينکه جراحی های نوظهور زيبايی مثل تغيير رنگ 
چشم و شکل گوش، مشــروع تلقی نمی شوند و بر 
اساس قانون مجازات اســالمی غيرقانونی و قابل 
تعقيب کيفری هســتند، گفت: اصوال تغييرات در 
پيکره وضعيت نظام خلقت انســان از نظر مذاهب 
گوناگون رد شــده اســت؛ کما اينکه اهل سنت و 
مســيحيت اين اقدام را حرام می دانند و معتقدند 
خلقت خدا را نبايد تغيير داد و تقريبا نظر همه اديان 
اين اســت  که انجام اين نوع عمل ها امری ممنوع 
محسوب می شود.وی، ادامه داد: افرادی که گرفتار 
وسواس شده و تصميم دارند با انجام عمل جراحی 
تغييراتی در ظاهر خود ايجاد کنند، بايد به دادگاه 
صالحه که دادگاه خانواده اســت، مراجعه کرده و 
دادخواست ارائه دهند و بعد با مجوز دادگاه به اين 
امر مبادرت ورزند.وی با اشاره به انجام عمل جراحی 
برای قراردادن عنبيه مصنوعی و کاشــت نگين در 
چشم، تغيير دائم رنگ چشم به رنگ هايی همچون 
قرمــز و عمل های نامتعارف تحت عنوان »چشــم 
گربه ای« و »گــوش االغی«، تصريح کــرد: انجام 
اين نوع عمل ها مصداق مــاده ۶۳۸ قانون مجازات 
اسالمی و اقدامی مجرمانه است و چنين تغييراتی 
که در جسم انسان انجام شــده و باعث تحريف در 

جامعه می شود، ممنوع است.

ماجرای میل به زیبایی های حیوانی
مجازات های کيفری در انتظار متقاضيان عمل های زیبایی غير متعارف؛

مجلس مجازات هایی از حبس تا 
شالق را برای پزشکان متقاضیانی 

که این عمل های را انجام 
دهند در نظر گرفته است

معاون بهداشت اداره کل آموزش و پرورش استان :
مقابله با شیوع شپش در مدارس اصفهان آغاز شد

معاون بهداشت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: ابتال به انگل شپش در دختران به خاطر موی 
بلند و مقنعه هايی که سر می کنند بيشتر است، بنابراين بايد بهداشت فردی در لباس هايی که دانش آموزان به 
تن می کنند مورد توجه قرار گيرد.»حسين عباسيان« اظهار کرد: طرح غربالگری پيشگيری از شيوع شپش در 
مدارس استان اصفهان اجرا شده و اگر به موردی برخورد کرديم، اقدام به مداخله و درمان صورت می پذيرد. وی 
افزود: در مدارسی که  مراقبين سالمت حضور داشته باشند، به صورت موردی دانش آموزان مورد معاينه قرار 
گرفته و در صورت شيوع اين بيماری، توسط کارشناسان بهداشت منطقه به طور تخصصی مورد بررسی قرار 
می گيرد؛ در مدارسی که دارای مراقب سالمت نيستند نيز اين فرآيند توسط کارشناسان مرکز بهداشت منطقه 

انجام شده و در صورت مشاهده موردی خاص، درمان آن به راحتی انجام می شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر شهرداری خبر داد:
اجرای طرح گسترده بررسی وضعیت سرويس های مدارس در اصفهان

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر شهرداری اصفهان گفت: طرح مشــترک بازرسی و نظارت پليس راهور و 
سازمان تاکسيرانی بر عملکرد سرويس مدارس شهر اصفهان از امروز آغاز می شود.هادی منوچهری اظهارکرد: در 
طرح گسترده بررسی وضعيت سرويس های مدارس در اصفهان که با هماهنگی کامل حوزه حمل و نقل شهرداری، 
پليس راهور و سازمان تاکسيرانی صورت می گيرد، بيش از ۵0 مامور پليس راهور، 1۲0 بازرس سازمان تاکسيرانی و 
شرکت های حمل و نقل به صورت گسترده و همزمان مباحث مرتبط با کنترل و نظارت سرويس های مدارس را رصد 
خواهند کرد .مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر شهرداری اصفهان تصريح کرد: طرح گسترده بررسی وضعيت 
سرويس های مدارس، مطابق اختيارات قانونی و ابالغ قبلی مواردی همچون رعايت تعداد سرنشين خودرو، رعايت 

تعداد سرنشين خودرو، سوار نکردن دو نفر سرنشين جلوی خودرو  و... مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مديرکل کميته امداد امام خمينی)ره( اســتان اصفهان گفت: طی ۶ ماهه 
نخست سال جاری برای خدمات بيمه پايه ۵1 هزار و ۶4۶ مددجوی تحت 
حمايت اين نهاد، ۸ ميليارد و ۷00 ميليون تومان هزينه شــد».محمدرضا 
متين پور« در ادامه با بيان اين که خدمات بيمه پايه برای مددجويان ساکن 
شــهرهای با جمعيت بيش از ۲0 هزار نفر اجرا می شود، افزود: مددجويانی 
که در روســتا يا شــهرهای با جمعيت زير ۲0 هزار نفر هســتند از خدمات 

بيمه سالمت روستاييان و عشاير اســتفاده می کنند.مديرکل کميته امداد 
امام خمينی)ره( اســتان اصفهان با اشــاره به صدور کارت های رايانه ای که 
مددجويان با مراجعه به مراکز درمانی طرف قــرارداد بتوانند از خدمات آن 
بهره مند شــوند، عنوان کرد: اين پوشش بيمه ای با محوريت پزشک خانواده 
اســت و مددجويان برای اســتفاده از خدمات تخصصصی، فوق تخصصی و 

پاراکلينيکی بايد پزشک خانواده خود را معرفی کنند.

داد
 ام

یته
کم

ارائه خدمات 8 میلیارد 
تومانی به مددجويان

مدیرکل کميته امداد استان 
خبر داد:

پریسا سعادت
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 شکایت ۲۰ هزار یورویی
 از ستاره بارسلونا

عثمان دمبلــه، مهاجــم پرحاشــیه این 
روزهــای تیم فوتبال 
بارسلونا با شکایت 
صاحبخانــه اش 
در زمان اقامت 
در دورتمونــد 
شــده  مواجــه 
اســت.طبق ادعای 
صاحبخانه؛ دمبلــه در وضعیت ناهنجاری 
خانه را رها کرده و عــاوه بر اینکه زمین پر 
از زباله ها بوده، زیر کابینت ها آلوده و خانه 
پر از بطری خالی آب بود. پشت در ورودی 
هم انبوهی از قبوض پرداخت نشــده وجود 
داشــت. دمبله حتی کلیدهــای خانه را به 
صاحبخانه تحویل نداد و او مجبور به تعویض 
قفل ها شد.در این شرایط صاحبخانه ضمن 
طرح شکایتی به دادگاه، تقاضای دریافت 20 
هزار یورو خسارت و مبلغی به عنوان غرامت 

کرده است.

دیباال:
 قصد ندارم از یوونتوس 

جدا شوم
پائولــو دیباال، مهاجم یوونتوس، شــایعات 
در مورد جدایی اش 
از ایــن باشــگاه 
تابســتان  در 
آینــده را رد و 
تاکیــد کرد که 
می خواهد با این 
تیم به جایگاه های 
بیشــتری دســت یابد.یوونتوس در حال 
حاضر با 6 امتیاز برتری نســبت به ناپولی 
در صدر جدول سری آ قرار دارد و در صورت 
قهرمانــی در رقابت های ایــن فصل، برای 
هشــتمین فصل پیاپی، جــام قهرمانی را 
باالی ســر خواهند برد. »دیبــاال« یکی از 
ارکان موفقیت های یووه در چند سال اخیر 
بوده و در 14 دیدار این فصل هم 6 گل برای 
بیانکونری به ثمر رســاند.او به دیلی میرور 
گفت:» از بودن در یوونتوس خیلی راضی ام 
 و تمرکزم تنها روی بردن همه جام ها با یووه

 است.«

 رونالدو و جورجینا
 ازدواج می کنند

رســانه پرتغالی »کوریو دی مانیا« مدعی 
شــده اســت رونالدو و 
نامزدش به زودی 
جشــن عروسی 
خواهند گرفت. 
نو  یســتیا کر
و  رونالــدو 
جینــا  ر جو «
رودریگوئز« اکنون 
بیش از دو سال است که با یکدیگر در ارتباط 
هســتند و حاال قصد ازدواج دارند. رونالدو 
که اکنون به دلیــل وقفه بازی های ملی، در 
تعطیات به سر می برد، همراه نامزدش در 
لندن حضور دارد و طبق اعام این رســانه، 
در لندن از جورجینا خواستگاری کرده و او 
نیز پاسخ مثبت داده است.اخیرا نیز عکسی 
در استوری جورجینا مشاهده شده که یک 
حلقه در دست چپ او دیده می شود. »کوریو 
دی مانیا« مدعی شده است مراسم عروسی 
به زودی برگزار خواهد شد ولی هنوز تاریخ 
دقیق آن مشخص نیست چرا که افراد زیادی 

از جزئیات این مراسم مطلع نیستند.

»مسی« سال آینده به تیم 
ملی آرژانتین بازمی گردد

خورخه بوروچاگا، مدیر تیــم ملی فوتبال 
آرژانتیــن طــی 
یــی  صحبت ها
مدعــی شــده 
لیونــل  کــه 
مســی به تیم 
آرژانتین  ملــی 
باز خواهد گشــت.

مسی پس از پایان جام جهانی 
تمایلی برای حضور در تیم ملی آرژانتین از 
خود نشان نداده و در آخرین دیدار تیمش 
مقابل فرانسه در جام جهانی به میدان رفت 
که با حذف آلبی سلسته همراه شد.در این 
باره »بوروچــاگا« مهاجم ســابق تیم ملی 
آرژانتین عنوان کرد: تاریخی برای بازگشت 
لیونل مسی به تیم ملی مشخص نشده؛ اما 
من مطمئنم که مسی در سال 2019 به تیم 

ملی بازخواهد گشت.

اشتباه عجیب  روی بازوبند کاپیتان تیم ملی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

پای VAR به آسیا باز شد
 کنفدراسیون فوتبال آســیا اعام کرد فناوری 
VAR در جــام ملت های آســیا اجرایی خواهد 
شــد.در حالی که کمتر از دو ماه تا شــروع جام 
ملت های آسیا باقی مانده اســت، کنفدراسیون 
فوتبال آسیا اعام کرد فناوری VAR که در جام 
جهانی روسیه برای اولین بار مورد استفاده قرار 
گرفت، از مرحله یک چهــارم نهایی این دوره از 
رقابت ها نیز در دســترس خواهد بود.به تازگی 
اتحادیه فوتبــال انگلیس هم اعــام کرد که در 
فصل آینده رقابت های لیگ برتر از این تکنولوژی 

استفاده خواهد کرد.

در حاشیه

نوار پیروزی های گیتی پسند 
ادامه دارد

تیم فوتسال گیتی پسند هفته شانزدهم لیگ برتر 
را با برتری به پایان برد.از هفته شانزدهم لیگ برتر 
فوتسال باشگاه های کشور، تیم گیتی پسند که به 
ساوه رفته بود در مصاف با تیم شهرداری در سالن 
فجر ساوه با ارائه یک بازی زیبا توانست به برتری 
3 بر 2 دســت یابد تا همچنان روی نوار پیروزی 
حرکت کند.برای گیتی پسند در این دیدار محمد 
شجری، سعید احمد عباســی و مهدی جاوید و 
برای شهرداری ســاوه، علی خلیلوند و اسماعیل 

وطن خواه گلزنی کردند.

 ناکامی مجدد ذوب آهن 
در روز پیروزی قاطع نامی نو

لیگ برتر بسکتبال کشور عصر پنجشنبه در دو 
بخش آقایان و بانوان پیگیری شد.

در قالب هفته چهارم بخش آقایان، تیم بسکتبال 
ذوب آهن میهمان شیمدر تهران بود که با نتیجه 
69 بر 54 بــازی را به میزبان خــود واگذار کرد.

ذوب آهن که کوارتر نخست این بازی را با قدرت 
آغاز کرده بــود در ادامه روند بازی نتوانســت از 
حریف خود پیشی بگیرد و نتیجه دیدار را به نفع 
خود تمام کند؛ سبزپوشان کوارتر اول را با نتیجه 
28 بر 14 پیروز شــدند اما در ادامه ســه کوارتر 
بعدی این بازی مغلوب میزبان خود بودند.در قالب 
هفته سوم لیگ برتر بسکتبال، بخش بانوان نیز 
نامی نو اصفهان میهمان پاز تهران بود و توانست 
در یک بازی هجومی حریف خود را با اختاف 27 
گل شکست دهد؛ این دیدار با نتیجه 71 بر 42 به 
سود نامی نو پایان یافت.بازیکنان این تیم با کسب 
امتیاز بــاال در این دیدار توانســتند خود را جزو 

امتیاز آورترین تیم در هفته سوم معرفی کنند.

منهای فوتبال

پیشخوان

سوپر جام بی سر وصدا به 
سید جالل اهدا  شد  در شرایطی که چند ساعتی بیشتر از قطع همکاری »امید نمازی« با 

تیم ذوب آهن نگذشته بود، »علیرضا منصوریان« به عنوان سرمربی 
جدید سبزپوشــان اصفهانی در فصل اخیر رقابــت های لیگ برتر 

انتخاب شد تا پای یک استقالی دیگر به فوتبال اصفهان باز شود.
برای ذوب آهنی که فصل گذشــته را با عنوان نایب قهرمانی لیگ 
به پایان رســاند، تغییرات فنی کافی بود تا فصــل جدید را با چهره 
ای متفــاوت آغاز کــرده و ادامه دهــد. »امید نمــازی« که اولین 

سرمربیگری اش در لیگ برتر ایران را تجربه 
می کرد، از ابتدای فصل هدایت این تیم را 
بر عهده گرفت تا انتظــارات فراوانی که از 
این تیم می رفت را برآورده کند؛اما فوتبال 
در ذوب آهن به نمازی روی خوش نشــان 
نداد تــا در حالی که هنوز نیــم فصل اول 
رقابت های این دوره لیــگ برتر به پایان 
نرسیده، دستیار ســابق کی روش در تیم 

ملی خداحافظــی زود هنگامی با این 
تیم داشــته باشد.مسئوالن باشگاه 
ذوب آهن به دنبال جدایی نمازی 
از این تیم، علیرضــا منصوریان 
را جایگزیــن وی روی نیمکــت 
سبزپوشان کردند تا سرمربی سابق 

آبی پوشــان تهرانی بتواند دستی به 
سر و وضعیت این باشــگاه در جدول رده 
بندی بکشد و جایگاه ذوبی ها که در پایان 

هفته یازدهم با کســب یازده امتیاز در 
رده یازدهم جدول قرار گرفته اند را 

ارتقا بخشد.
ذوب آهــن، چهارمیــن تیم 

لیگ برتــری منصوریان 
است؛ سرمربی فعلی 

سبزپوشان اصفهانی 
کارش در لیگ برتر 
را بــا مربیگری در 
تیم پــاس همدان 

شروع کرد و سپس به 
تیم نفت تهران رفت که در این 

تیم عملکرد خوبی را از خود به 

نمایش گذاشــت و خود را به عنوان یک مربی کارآمد معرفی کرد. 
منصوریان بعد از این تیم راهی اســتقال تهران شد که سال ها در 
آن به عنــوان بازیکن توپ می زند و ســابقه کاپیتانی این تیم را در 

کارنامه اش می دید.
 منصوریان اگرچه در استقال شروع ناامید کننده ای داشت؛ اما در 
ادامه با تکیه بر جوان ها لیگ برتر را به خوبی به پایان برد و این تیم را 
به مقام نایب قهرمانی رساند ولی در ادامه اوضاع چندان بر وفق مراد 
او پیش نرفت تا به دنبال کسب نتایج ضعیف این تیم، ازسرمربیگری 

آبی پوشان تهرانی کنار گذاشته شد.

سرمربی سابق استقال که سابقه ســرمربیگری در تیم ملی امید 
را هم در کارنامه دارد روز پنجشــنبه رسما سکان هدایت تیم ذوب 
آهن را بر عهده گرفت تا با سرو سامان دادن به این تیم خاطرات تلخ 
گذشته را فراموش کند. منصوریان که در تیم نفت تهران نشان داد 
به خوبی مایه های بزرگ شدن در قالب مربیگری را دارد، بی شک با 
تجربیات گرانبهایی که در استقال اندوخته در ذوب آهن متفاوت 

عمل خواهد کرد. 
سرمربی فعلی سبزپوشــان پس از اولین حضورش در تمرینات این 

تیم گفت: خوشحالم در تیم ذوب آهن مشغول به کار شدم.
 منصوریــان با بیان اینکــه مجموعه مدیریتی 
باشــگاه ذوب آهــن به گونه ای بوده اســت که 
همواره حامی ســرمربی های ســابق این تیم 
بوده و تا آخر پای سرمربی های تیم ایستاده اند، 
افزود:ذوب آهن تیم خوبی دارد و به دو الی سه 
کمک جدید نیــاز دارم،از امید نمازی هم برای 
زحماتی که برای این تیم کشــیده است،تشکر 

می کنم.
وی ادامه داد :» فکر می کنم الزم باشد که 
خیلی خوب کار کنیم و اولین چیزی که 
این تیم احتیاج دارد،اتحاد و همدلی 
اســت و بازیکنان باید بــرای آبروی 
خود بازی کنند، بخش اعظمی از این 
بازیکنان در تیم ملی امید شــاگردان 
 من بوده اند و شــناخت کافــی از  آنها را 

دارم«.
ذوب آهن در اولین بــازی با هدایت علیرضا 
منصوریان در هفته ســیزدهم لیگ برتر 
)3 آذر( میزبان پارس جنوبی جم است. 
تیمی که در جم هم استقال علیرضا 
منصوریان را شکســت داد و هم 
استقال شــفر را. از سویی 
پــارس جنوبــی جم در 
بازی فصل گذشته اش 
در اصفهان ســه گل به 
تیم ذوب آهن امیر قلعه 
نویی زد و طبیعتا بازی 
جدید دو تیــم برای ذوب 
آهن یک بازی انتقامی خواهد 

بود.

ســیتی یا لیورپول، یکی 
قهرمان می شود

پرسپولیس پاداش۴۰ میلیاردی اش را دستی می گیرد!
مدیر امور بین الملل باشگاه پرســپولیس می گوید باتوجه به تحریم های بانکی، این باشگاه پاداشش از 
لیگ قهرمانان آسیا را به صورت دســتی دریافت خواهد کرد.امیرعلی حسینی  در این باره می گوید : »با 
توجه به اینکه زمان زیادی از فینال نگذشته، مدیرعامل باشــگاه هنوز دستوری برای دریافت پاداش ها 
نداده اند اما کمیته مالی باشگاه نزدیک ترین و بهترین راه را برگزیده که دریافت پاداش ها به صورت دستی 
و نقدی است.«وی همچنین افزود: »االن فقط پاداش های فینال مانده. از پاداش های مراحل قبل از فینال 
هم تقریبا نصف پول مان را گرفته ایم. هر بار نماینده  باشگاه را فرستادیم و پول را دریافت کردیم. این بار 
 هم برنامه مان همین است؛ اما باید منتظر باشیم تا ای  اف ســی به باشگاه اطاع بدهد که پاداش ها آماده 

است. «

اشتباه عجیب  روی بازوبند کاپیتان تیم ملی
در اتفاقــی عجیب، روی بازوبنــد کاپیتانی تیم ملی ایران حــرف K به جای C وجود داشــت!در دقیقه 59 
و در لحظه ای که تابلوی تعویض به نشــانه ورود »اشــکان دژاگه« به جای مسعود شــجاعی باال رفته بود، 
شــجاعی آرام آرام به ســمت دژاگه می رفت تا جایش را به این بازیکن بدهد و البته بازوبند کاپیتانی را هم 
بر بازوی هم تیمی باشــگاهی اش ببندد.در همین حین آن چه از بازوبند تیم ملی دیده شــد، حرف K بود 
و این در حالی اســت که همیشــه روی بازوبندهای کاپیتانی حرف C به نشــانه واژه التین کاپیتان وجود 
دارد.به ادعای مسئوالن فدراســیون، البسه تیم ملی همگی تولیدی آدیداس هســتند؛ اما چنین اشتباهی 
 از معروف ترین برند دنیای ورزش بســیار بعید اســت و باید دید توضیح مســئوالن در این باره چه خواهد 

بود.

از روزی که قانون منع به کارگیری بازنشســتگان به تصویب رسید 
و پس از آن اباغ شــد، مشــخص بــود مهم ترین فدراســیونی که 
پیرامون آن اتفاقات ریز و درشتی رخ خواهد داد، فدراسیون فوتبال 
 اســت که در گذشــته نیز یک بار ســابقه دخالت دولت و تعلیق را 

داشت.
رایزنی های که برای ماندن آغاز شد

از همان روزهای ابتدایی مســئوالن فدراســیون فوتبال رایزنی ها 
برای ماندن در مسئولیت شان را آغاز کردند و نشست هایی را هم با 
مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون بین المللی فوتبال 
برگزار کردند. هر چند عنوان شد ســفر »مهدی تاج« به سوئیس و 
دیدار با »جیانی اینفانتینو« ربطی به موضوع بازنشســتگی رییس و 
اعضای هیئت رییسه این فدراسیون ندارد؛ اما اتفاقات اخیر و ارسال 
نامه از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا نشــان داد مذاکراتی هم در 

همین مورد صورت گرفته است.
 حضور اینفانتینو در تهران و حمایت ویژه

رییس فدراسیون بین المللی فوتبال درحالی راهی تهران شد تا فینال 
لیگ قهرمانان آسیا بین تیم های کاشیما و پرسپولیس را در ورزشگاه 
آزادی تماشا کند که برخی تصور می کردند وی با دعوت مسئوالن 
باشگاه پرسپولیس به تهران سفر کرده اســت؛ اما یک مقام مسئول 
اعام کرد که وی خودش تصمیم به حضور در ایران گرفته اســت. 
اینفانتینو در این سفر حمایت ویژه ای از فدراسیون فوتبال داشت؛ اما 

اظهاراتش اجازه پخش پیدا نکرد!

نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا
نامه ای که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای مسئوالن ورزش 
ایران ارسال شد، تاحدودی مسئوالن وزارت ورزش را به فکر فرو برد 
که آیا این تهدید به تعلیق واقعی اســت یا اینکه با درخواست برخی 
عوامل ایرانی چنین نامه ای ارسال شده است تا آنها را مقابل مهدی 
تاج و یاران بازنشسته اش وادار به عقب نشــینی کند. چند روز بعد 
اما مشخص شد این نامه از سوی مسئوالن کنفدراسیون آسیا ارسال 
شــده؛ اما از عوامل داخلی هم اخباری در اختیار آنها قرار داده شده 

است.
با توجه به نزدیک شدن پایان مهلت تعیین شده برای ترک پست افراد 
بازنشسته، نشست ها برای تعیین تکلیف مهدی تاج و بازنشسته های 
فدراسیون فوتبال آغاز شــد. ابتدا مهدی تاج در نشستی با سیدرضا 
صالحی امیری مســائل و اتفاقات فوتبال را مرور کردند؛ اما از جلسه 
اول تصمیم خاصی بیرون نیامد و مقرر شــد در نشست مشترکی با 
حضور مسعود ســلطانی فر، راهکارهای خارج شــدن فوتبال از این 

مشکل بررسی شود.
روز چهارشنبه نخســتین نشست ســه جانبه مهدی تاج، سیدرضا 
صالحی امیری و مسعود سلطانی فر برگزار شد و پس از چند ساعت 

بررسی شرایط فوتبال و راه حل های حل مشکل بازنشستگی مهدی 
تاج، سه راه بیشتر از بقیه مد نظر قرار گرفت؛ اما نخستین و بهترین 
راه حل آن نیازمند استعام از یک نهاد حقوقی بود که قرار شد پس 
از این استعام در نشســت روز پنجشنبه تصمیم نهایی در این مورد 

گرفته شود.
کلید دست اینفانتینو بود

ماجرای ورود مسئوالن ورزش به فدراسیون فوتبال زمانی جدی تر 
شد که آنها متوجه شدند فیفا و شــخص اینفانتینو در جریان کامل 
اتفاقات داخل هســتند و اینفانتینو در صحبت ها و اظهار نظرهایی 
که داشت غیرمســتقیم تاکید کرده بود که هر گونه دخالت در امور 
فدراسیون فوتبال با تعلیق این فدراسیون همراه خواهد شد. به همین 
خاطر مسئوالن به فکر راه حلی افتادند که هم بتواند پاسخ قانع کننده 
ای برای فیفا داشته باشند و هم اینکه به قانون داخلی کشور احترام 
بگذارند.نشست روز پنجشنبه اما تکلیف مهدی تاج را مشخص کرد. 
در حالی که سه گزینه پیش روی مسئوالن بود تا در مورد بازنشسته 
های فدراسیون فوتبال تصمیم نهایی اتخاذ شود، در نهایت مقرر شد 
مهدی تاج با اســتفاده از ماده 60 قانون خدمات رسانی به ایثارگران 
مسئولیت قبلی خود در فوالدمبارکه سپاهان، بازگشت به کار شود و 
از این طریق برای یک بار از این قانون استفاده کند. با استفاده از این 
قانون تاج در فدراسیون فوتبال ماندگار و مقرر شد روزهای ابتدایی 
هفته آینده نامــه نگاری های اداری برای نهایی شــدن این موضوع 

انجام شود.

»تاج« چگونه در فدراسیون فوتبال ماندگار شد؟

رایزنی های گسترده برای بقا

هافبک عراقی پرسپولیس، روزهای بسیار مهمی را تجربه می کند. 
»بشار رسن« وقتی قرار بود به پرسپولیس بیاید، شاید زیاد به این  
فکر نمی کرد که در کمتر از یکی دو سال بتواند با ده ها پیشنهاد ریز 
و درشت مواجه شود؛ اما حاال این اتفاق برایش رخ داده و نه تنها از 
ســوی ایجنت خودش، بلکه از طرف چند مدیربرنامه سرشناس 

ایرانی و دو آژانس بین المللی نقل و انتقال بازیکن، پیشنهادهای 
جذابی دریافت کرده است.این بازیکن عراقی، وقتی به پرسپولیس 
آمد، مشخص بود که از استعداد ناب فوتبالی بهره می برد؛ اما فضای 
پیشرفت برایش مهیا نبود. حضور در پرسپولیس و بازی در باالترین 
سطح آسیا یعنی لیگ قهرمانان، در کنار حضور مستمر در اردوهای 
تیم ملی از »بشار« یک بازیکن حرفه ای ساخت و عملکرد درخشان 
او در جمع سرخ پوشان باعث جاری شــدن سیل پیشنهادها به 
سمتش شد. یکی از نزدیکان این بازیکن عراقی در این باره می گوید: 
»بشار می تواند به راحتی بین پیشنهادهای خوبی که به دستش 

رسیده، انتخاب مهمی داشته باشــد. البته او تمام تمرکزش روی 
کار در پرسپولیس و ادامه همکاری با این باشگاه است؛ اما شرایطی 
برایش ایجاد شده که از لیگ کشورهای عربی، ترکیه، روسیه و حتی 
دو کشور اروپایی، پیشنهاد دریافت کرده است. اگر این وضعیت 
ادامه یابد، شاید بشار انتخاب دیگری داشته باشد و در پایان فصل 
که قراردادش با سرخ پوشان به اتمام می رسد، این تیم را به قصد 
حضور در ســطح باالتری از فوتبال ترک کند.«باید دید هافبک 
 عراقی سرخ ها تا چه زمانی می تواند مقابل این همه فشار، طاقت

 بیاورد.

          پیشنهادهای ریز و درشت؛

    بشار  دوام   می آورد؟

قلعه نویی :جــای بازی 
سپاهان در جام باشگاه های 

جهان سریال پخش کردند

 افشار زاده : اگر تاج بماند، 
بقیه هم باید بمانند!

بوستون بسکتبال
سلتیکس 
- تورنتو  

رپترز

ساعت 
03:30

سایت 
آنتن

صربستان فوتبال
 -

مونته نگرو
ساعت
17:30

شبکه 
ورزش

ترکیهفوتبال

 - سوئد
ساعت
20:30

شبکه 
ورزش

ایتالیا فوتبال
-

 پرتغال

ساعت
23:15

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

شنبه 
26 آبان

سمیه مصور

 منصوریان به دنبال تکرار
 روز های خوب نفت

 در ذوب آهن

 پای یک استقاللی دیگر به فوتبال اصفهان باز شد؛
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به سامانه های برنامه ریزی مثل هوا برای تنفس نیاز داریم
پیشنهاد سردبیر:

اخبارخطبه

پیکر عبدالرحمن تاج الدین 
امروز  از محل خانه کارگر 

تشییع می شود

پیکر مرحوم عبدالرحمن تاج الدین،معاون فقید 
سازمان تامین اجتماعی امروز ساعت ۹:۳۰ صبح از 
محل خانه کارگر اصفهان تشییع می شود.گفتنی 
است، محمدتقی نوربخش، رییس سازمان تامین 
اجتماعی و عبدالرحمن تاج الدین، مدیرکل امور 
حقوقی و پارلمانی وزارت رفاه پنجشنبه ۲۴ - آبان 
ماه- به همراه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی برای افتتاح پروژه ها و طرح های 
اقتصاد مقاومتی به گلستان سفر کرده بودند که 
بر اثر تصادف خودروی شــان با یک تریلی دچار 
مصدومیت شدید شده  و با وجود تالش پزشکان، 
درگذشتند.عبدالرحمان تاج الدین، نماینده اسبق 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی و عضو 

خانه کارگر اصفهان نیز بوده است.

»طباطبایی« از معاونت سیاسی 
استانداری کناره گیری کرد

اخیرا خبری مبنی بر اعالم کناره گیری حمیدرضا 
طباطبایی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری 
اصفهان در راســتای همراهی با قانــون منع به 
کارگیری بازنشستگان در رســانه های اصفهان 
منتشر شد.غالمرضا قائدیها، مدیر روابط عمومی 
و امور بین الملل اســتانداری اصفهان با تایید این 
خبر اظهار داشت: طباطبایی به منظور همراهی با 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سمت خود 
کناره گیری کرده اســت.وی با بیان این که هنوز 
استاندار اصفهان با این استعفا موافقت نکرده، بیان 
کرد: مهرعلیزاده هنوز با این کناره گیری موافقت 
نکرده اســت؛ چرا که او هنوز در جایگاه حقوقی 

استاندار اصفهان است.

امام جمعه اصفهان:
 اگر همه با هم باشیم کید و حیله 

دشمن کارگر نمی شود
نماینــده ولی فقیــه و امام جمعــه اصفهان در 
خطبه های این هفته بــا بیان تبریک آغاز امامت 
حضرت حجت )عج(اظهار کرد: امروز ســالروز 
حماسه و ایثار مردم اصفهان است، مردم اصفهان 
در یک روز ۳7۰ شــهید را تشــییع کردند و در 
همان روز کاروان عظیمــی از جوانان به جبهه ها 
عزیمت کردند، این افتخاری برای همه اســت. 
آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد افزود: دهم 
ربیع اول سالروز وفات حضرت عبدالمطلب، جد 
پیامبر اسالم )ص( و امیرالمؤمنین )ع( است، در 
همین روز سالروز ازدواج حضرت محمد )ص( و 
حضرت خدیجه )س( نیز هســت، ازدواج به این 
پربرکتی در تاریخ سابقه ندارد چرا که حاصل آن، 
اهل بیت)ع( هستند که تا قیام قیامت اداره زمین 
را بر عهده دارند. وی افزود: تحریم های اقتصادی 
محدود به زمان حال نیست و دشمنان دین و خدا 
همیشــه مردان خدایی را در محاصره اقتصادی 
قرار می دهند، شرایط شــعب ابی طالب یکی از 
این تحریم هاســت. نماینده ولی فقیه با اشــاره 
به اختالف بین 1۲ربیــع االول و 17 ربیع االول 
در والدت پیامبر گرامی اســالمی، خاطرنشــان 
کرد: بعد از انقالب این ایام بــه نام هفته وحدت 
نام گذاری شــد، امیرالمومنیــن می فرمودند ما 
دوســت نداریم شــیعیان ما فحش دهند بلکه 
خصلت های بد دشمنان اهل بیت)ع( را بگویند، 
البته برخی لجبــازی می کنند، قرار نیســت با 
دشمنان خود یکی شــویم اما نباید توهین هم 
کنیم. وی با بیــان این که کفار همیشــه بدی 
مومنان را می خواهند، یادآوری کرد: مکر و حیله 
آمریکا و احمق های آل ســعود ضربه به اســالم 
و مومنان اســت؛ اما خداونــد می فرماید از این 
دشمنی نگران نباشیم و تقوا پیشه کنیم، کسانی 
که تحریم ها را بهانه و کاالها را احتکار کردند امروز 
ثمره کار خود را می بینند و قیمت ســکه و سایر 
اقالم پایین آمده است، حال که قیمت دالر پایین 
آمده چرا قیمت کاالی خود را پایین نمی آورید؟ 
اگر همه با هم باشــیم کید و حیله دشمن کارگر 

نمی شود .

معــاون شــهردار و رییس ســازمان فرهنگی 
اجتماعــی شــهردار اصفهــان در نشســت 
»هم اندیشــی و هماهنگی بــرای برگزاری روز 
نکوداشت اصفهان« اظهار کرد: همواره در نظر 
گرفتن روز مناســبی برای کالن شهر اصفهان 

با توجه به شــهرت و ابعاد گسترده 
فرهنگی و معنــوی آن جای بحث 
بوده اســت؛ از ابتدای سال ۸۳ روز 
سوم تا نهم اردیبهشت ماه به عنوان 
روز نکوداشت اصفهان در نظر گرفته 
شد، اما بین اندیشمندان و اصفهان 
شناسان همواره برای در نظر گرفتن 

این روز اختالف نظر وجود دارد.
محمــدی عیدی با اشــاره به جلســه اصفهان 
شناسان در آن زمان با شــهردار وقت گفت: در 
آن زمان مقرر شــد تا هفته در نظر گرفته شده 
در اردیبهشت به عنوان هفته فرهنگی اصفهان 
و ســه روز آذرماه به عنوان روزهای نکوداشت 
اصفهان در نظر گرفته شود، البته دالیل مطرح 
شــده نیز در آن زمان درست بوده است.رییس 
ســازمان فرهنگی اجتماعی شــهردار اصفهان 
اظهار کرد: انتخاب اردیبهشــت مــاه به عنوان 
هفته بزرگداشت اصفهان پیشینه تاریخی ندارد 
این درحالی است که در ســر در قیصریه، نماد 
قوس وجود دارد که بر اول آذر ماه داللت دارد، 
بنابراین پیشینیان طبق مســتندات تاریخی، 
تولد اصفهــان را در اول آذر ماه می دانســتند.

عیدی افزود: ایــن نوع نگاه در بین شــهرهای 
تاریخی وجود دارد و همه این شهرها روزی را به 
عنوان روز میالد و یا تولد شــهر تاریخی در نظر 
می گیرند و امسال با توجه به جلساتی که شهردار 
اصفهان با اصفهان شناسان و مفاخر شهر اصفهان 

داشتند، تصمیمات جدیدی برای روز نکوداشت 
اســتان گرفته شــد؛ با توجه به هوای مطبوع و 
دلپذیر اردیبهشــت در شــهر اصفهان تصمیم 
بر آن گرفته شــد که از اول تا هفتم اردیبهشت 
به عنوان هفته فرهنگی و گردشــگری در نظر 
گرفته شود. رییس سازمان فرهنگی اجتماعی 
شــهردار اصفهان درباره برنامه های مرتبط با 
شــهرداری گفت: ۲1 برنامه شــهری بزرگ به 
مناسبت روز نکوداشــت اصفهان اجرا می شود 
که ۳۴ برنامه در مناطق مختلف شــهر اصفهان 
در حال اجراست، این برنامه ها در راستای احقاق 
حقوق شهروندی انجام گرفت و همه شهروندان 
 می تواننــد از برنامه های در نظر گرفته شــده، 

استفاده کنند.

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی شهردار اصفهان خبر داد:
اجرای ۲۱ برنامه شهری به مناسبت روز نکوداشت اصفهان

شــهردار اصفهان در نشســت »هم اندیشــی و 
هماهنگی برای برگزاری روز نکوداشت اصفهان« 
با بیان اینکه ماه ربیع االول بهار همه ماه هاست، زیرا 
نشــانه های رحمت الهی به وضوح در آن مشاهده 
می شــود و تقارن این ماه با مراسم روز نکوداشت 

اصفهان پسندیده اســت، اظهار کرد: در این برهه 
از زمان که هفته وحــدت را نیز در پیش رو داریم، 
بهترین فرصت برای یک رفتار عملی هماهنگ بین 
دستگاه ها جهت بهتر برگزار شدن روز نکوداشت 
اصفهان اســت تا این روز به خوبی ارج نهاده شود.
قدرت ا... نوروزی بــا بیان اینکه میالد پیامبر اکرم 
)ص( در روز چهارم آذرماه پیش زمینه خوبی برای 
هم اندیشی و همفکری جهت برگزاری هر چه بهتر 
روز نکوداشت اصفهان است، افزود: با هم اندیشی ها 
و تعامالت که برای نکوداشــت روز اصفهان میان 
همه دستگاه ها اتفاق می افتد همچنین با مشارکت 
شهروندان می توانیم شهر را به خوبی به دنیا معرفی 
کنیم.نوروزی با اشــاره به هفتــه کتاب خوانی و 
هفته کار آفرینی گفت: در عرصــه کار آفرینی با 

۵۰ مشــارکت کننده مردمی ۵۰ رویداد را پشت 
سر گذاشتیم که نمونه هایی از مشارکت مردم در 
اموری است که باید با کمک یکدیگر به انجام برسد، 
بنابراین بــرای برگزاری روز نکوداشــت اصفهان 
می توانیم از نقطه نظرات مردم و سازمان های مردم 
نهاد اســتفاده کنیم.وی خاطرنشان 
کرد: سازمان ها و نهادهای دولتی مثل 
حوزه هنری، اداره کل ارشاد اسالمی، 
صــدا و ســیما، نهادهــای مردمی، 
خبرگزاری ها و رسانه ها می توانند در 
این فرصت  به گونــه ای عمل کنند 
که شــهر تاریخی اصفهان به خوبی 
معرفی شود.شــهردار اصفهان اظهار 
امیدواری کرد: با برنامه ریــزی دقیق، برنامه های 
روز اصفهان با کمترین نقص برگزار شود، البته نقد 
برنامه ها طبیعی است، اما اگر بیشتر با هم همکاری 
داشته و در موضوع دخیل شویم؛ نقدها نیز منصفانه 
خواهد بود، با توجه به اینکه از امســال برنامه های 
روز اصفهان در آذرماه شکل می گیرد، می توانیم 
ارزیابی کرده و سال آینده برنامه های بهتری ارائه 
کنیم.نوروزی بــا بیان اینکه از مدیران شــهری، 
شهرهای خواهر خوانده دعوت شده در برنامه های 
روز اصفهان شرکت کنند، خاطرنشان کرد: حضور 
نمایندگان شهرهای خواهرخوانده فرصت خوبی 
برای معرفی اصفهان به عنوان یک شهر گردشگری 
اســت، البته در این زمینه باید بخش خصوصی، 
سازمان های مردم نهاد و اتاق بازرگانی کمک کنند.

شهردار اصفهان تاکید کرد:
نکوداشت؛ فرصتی برای معرفی زیبایی های نصف جهان

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:
به سامانه های برنامه ریزی مثل هوا برای تنفس نیاز داریم

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در آیین رونمایی از دستاوردهای معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهرداری اصفهان اظهار کرد: از زمانی که تدوین مجموعه قوانین کشور در دستور کار قرار گرفت و 
قانون شهرداری ها نیز تدوین شد، سازمان شهرداری ها نیز تعریف شد اما متاسفانه در طول دوره یک قرن 
از تاریخ شهرداری ها آنچنان که نیاز سازمان شهرداری ها بوده، سازمان و تشکیالت ارتقا پیدا نکرده است.

فتح ا... معین  افزود :مدت دو سال است که وزارت کشور می خواهد تصمیمی راجع به سازمان های وابسته به 
شهرداری بگیرد و برخی بخش نامه ها تدوین شده؛ اما این موضوع همچنان بالتکلیف باقی مانده است. وی با 
بیان اینکه شهرداری اصفهان از نظر شورای مشورتی و برنامه ریزی پیشتاز است، اظهار کرد: آنچه امروز با این 

رونمایی ها اتفاق افتاد مثل هوایی است که برای تنفس نیاز داریم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:
ترویج فرهنگ وقف نیازمند برند سازی در جامعه است

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: وقف در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه تاثیرگذار است. 
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقی اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجام شده امسال همزمان با آغاز دهه وقف 
اقدامات تبلیغاتی و اطالع رسانی بسیار خوبی برای معرفی وقف در سطح استان صورت گرفت.وی به هدف برگزاری 
جلسه هم اندیشی دانشگاه علوم قرآنی و اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان اشاره کرد و افزود: با وجود 
ظرفیت های قرآنی که در استان اصفهان وجود دارد استان اصفهان باید از اجرای برنامه های مختلف قرآنی، پژوهشی 
و... در سطح کشور پیشرو و الگو باشد.مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خاطر نشان کرد: یکی از کارهایی که 
این کارگروه باید به صورت جدی پیگیری کند، استفاده از ظرفیت وقف برای ترویج قرآن کریم و همچنین برنامه ریزی 

و اجرای برنامه های علمی به منظور فرهنگ سازی و برند سازی وقف در جامعه است. 

در هوای پســابارانی یک پنجشنبه شــهر، به سالن 
همایش های مجموعه ارتش می رســم ؛ سالن مجهز 
و شــیک و بزرگ »کوثر« که مملو از جمعیت اســت. 
جلوه هایی زیبا از یک وحدت غرورآفرین میان نیروهای 
نظامی و انتظامی از همان بدو ورود به چشم می خورد. 
سربازان و فرماندهانی با لباس سپاه، ارتش و ناجا داخل و 
بیرون از مجموعه ایستاده اند. چهره ها مصمم و در عین 
حال مهربان است. بهانه یادواره ، گرامیداشت سالروز 
عملیات پرافتخار محرم و پاسداشت یاد و خاطره شهدای 
این عملیات است. مراسم یک روز قبل از 25 آبان برگزار 

شده است. 
گرامیداشت ســالروز عملیات پرافتخار محرم و روز حماسه و 
ایثار اصفهان و یادواره شهدای توپخانه ارتش، شهدای مهندسی  
رزمی سپاه و شهدای ناجا بهانه ای شده تا امیرآذرافروز، سردار 
فدا و سرهنگ عقیلی کنار یکدیگر بنشینند و بازهم تجلی یک 
اتحاد ناگسستنی را شاهد باشیم.  مراســم میهمانان دیگری 
هم دارد؛ سردار شیروانیان پدر شــهید مدافع حرم »ابوالفضل 
شــیروانیان« که پای ثابت مراسمات پاسداشت و گرامیداشت 
شهداست و ارادتش به همرزمان شــهیدش بی وقفه جاری و 
ساری است تا امیر شــهرکی، فرمانده گروه ۵۵ توپخانه ارتش 
و امیر دادستانی، فرمانده گروه ۴۴ توپخانه ، مدیرکل امنیتی 
انتظامی اســتانداری ، رییس سیاســی عقیدتی آجا، مشاور 

فرمانده دانشگاه امیرالمومنین)ع( و ... 
یکی، دو کلیپ و قطعه ای نمایشی با حال و هوای دفاع مقدس و 
شهدا پخش و اجرا شده و بعد نوبت سخنرانی می شود. سخنران 
یک چهره آشناست؛ سردار کریم نصر اصفهانی، فرمانده اسبق 
تیپ قمر بنی هاشم)ع( که پشــت تریبون قرار می گیرد تا از 
روزهای پرخطر و خاطره ای بگویــد که هیچ وقت از ذهن مان 
پاک نخواهدشد. ســردار نصر اصفهانی که مفتخر به جانبازی 
اســت و مجری اعالم می کند به تازگی یک کلیه خود را هم از 
دســت داده، در حین تعریف خاطراتش از عملیات محرم، نام 
یکی، دونفر را زیاد به زبان می آورد: »امیرسرتیپ شهید صیاد 
شیرازی« و البته »حاج حسین خرازی«. میان خاطرات، گریزی 
هم به حال و هوایی می زند که انــگار مخصوص همان روزها و 
همان سال ها و سنگرها بود و دیگر هیچ وقت تکرار نمی شود. از 
بی قراری های »آقامصطفی«-ردانی پور- می گوید که هروقت 
بیسیم می زدند که به قرارگاه برگردد، می گفت دلش می خواهد 
میان بچه بسیجی ها و رزمنده ها باشد و با آن ها که بود، حال 
و هوایی عجیب داشت. از جلســه ای گفت که در آن بسیاری 
از فرماندهان بزرگ جنگ که شــهید شدند حضور داشتند؛ از 

حســین خرازی و حســن باقری گرفته تا مهدی زین الدین و 
احمد کاظمی و »سپهبد صیاد شیرازی« و مجید بقایی. در آن 
جلسه »شهید باقری« روضه شهید بی سر کربال را از روی مقتل 
می خواند و حال و هوای جلسه، شــبیه شب عاشورا می شود. 
شیربچه های فاطمی نســب و علوی تباِر حاضر در آن جلسه، 
که شهادت برایشان »احلی من العســل« بود، بعدها هرکدام 
سرنوشتی داشتند. حسین خرازی و حسن باقری در سال های 
دفاع مقدس شهید می شوند. حاج احمد کاظمی می ماند برای 
ما و نسلِ  جنگ ندیده ما که نگاهش کنیم و جای خالی »حاج 
حسین« و »آقامصطفی« را ببینیم و هی دل مان بگیرد و بپرسیم 
پس آقامصطفی کی برمی گــردد؟... ماند که بودنش غنیمتی 
بزرگ باشــد برای روزهای پس از جنگ که »جاماندگان« در 
شهِر پر از غریب، غریبه شــده بودند مثل »حاج کاظم« آژانس 
شیشه ای. حاج احمد هم اما اینجایی نبود. جت دوموتوره فالکن 
او را از ما گرفت و به قافله رفقای شهیدش رساند. شهیدی که در 
وصیت نامه اش نوشته بود: » خداوندا روزی شهادت می  خواهم 
که از همه چیز خبری هست اال شهادت.« و »صیاد شیرازی« در 
یک بهار پرخزان، مظلومانه ترور شد مقابل چشمان فرزندش 
...و البته که حیف بود »صیاد« عاقبتی جز شهادت داشته باشد. 
صحبت های سردار نصر که تمام می شود، مجری اعالم می کند 
یک میهمان ویژه از مشهد قرار است روی سن بیاید. کمی بعد از 

چهره میهمان مشــهدی که با خود عطر دلتنگی حرم آورده، 
رونمایی می شود. شــاعر نام آشــنای دلداده اهل بیت »صابر 
خراسانی«. اشعار زیبایی با همان سبک اجرای پراحساس خود 
می خواند. چراغ های سالن خاموش است و سخت نیست حدس 
بزنیم چشــم ها بارانی شده اســت. به ویژه وقتی تصاویر حرم 
حضرت ثامن الحجج)ع( پخش می شود و »صابر خراسانی« از 
یکی از هزاران معجزه حضرت »عیسی تر از مسیح« درباره یک 

مهندس خارجی که به حرم آقا آمده بود، می گوید. 
بخش پایانی جلســه پس از پخش ســرود ،  رونمایی از تمبر 
توپخانه ارتش و کتاب »مهندســی نبرد«، کارنامه گروه رزمی 
مهندســی ۴۰ صاحب الزمان )عج( ســپاه و تقدیر و تجلیل از 
خانواده های شهداست. امیرآذرافروز، سردار شیروانیان، سردار 
گرامی و سرهنگ عقیلی روی سن می روند تا در مراسم رونمایی 
و تجلیل حضور داشته باشند. از تمبر توپخانه رونمایی می شود. 
سردار و امیر به یادگار مطالبی در کنار تمبر یادبود می نویسند. 
سردار گرامی هم هست. نوبت به رونمایی از کتاب »مهندسی 

نبرد« می رسد که »مصطفی جعفری« آن را نوشته است. 
در ادامه نوبت به تجلیل از خانواده های شــهدا می رسد. اولین 
نام، آخرین شهیدی را به خاطرمان می آورد که همین چندروز 
قبل ردای شهادت به تن کرد. شــهید ناجا »محمود رفیعی«. 
دخترش می آید و لــوح تقدیر پدری را که دیگر نیســت، می 

گیرد. پدر شهید چهارساله حادثه تروریستی اهواز هم هست؛ 
»محمدطاها« که آن روز مقابل چشمان مادرش گلوله خورد 
و غریبانه در خون خود غلتید . از خانواده شــهید مدافع حرم 
»حسین آقادادی« هم دعوت می شود تا روی سن بروند و همین 
طور شهدای دیگر از سپاه، ارتش و ناجا. مادر شهید »عبدالرضا 
حسن زاده« از ارتش با خودش دســته گلی زیبا می آورد و به 
حاضران روی سن تقدیم می کند.   مراسم تمام می شود. به وقت 
اذان نزدیک می شویم. اذان به وقت روزی که دوباره به خودمان 
تلنگر زدیم یادمان نرود اگر این صدای ملکوتی را می شــنویم 
و آســوده قامت به نماز می بندیم و قیام می کنیم برای اقرار به 
وحدانیت خدا؛ از صدقه سر شهداست. شهدایی که اجازه ندادند 

رویاهای صدام حسین کافر تبدیل به واقعیت شود. 
نسل جدید شــاید کمتر از نســل های قدیمی تر ، درباره این 
عملیات و شهدای آن بدانند. عملیاتی بزرگ  در سال 61. همان 
سالی که »سید علی بنی لوحی« درباره اش می گوید: »در دفاع 
مقدس، اوج حضور مردم در جنگ به همین سال شصت و یک 

برمی گردد.« 
یگان عمل کننده در عملیات محرم سپاه صاحب الزمان)عج( به 
فرماندهی »حاج حسین خرازی« و سرهنگ توپخانه، »منوچهر 
دژاکام« بود. درواقع قرارگاه مشــترک ارتش و سپاه دست به 
دست هم دادند تا عملیات »محرم« را استارت بزنند. همزمان 

با دهم آبان 61 که چند روزی از عاشــورای حســینی گذشته 
بود، کیلومترها آن طرف تر از شهر ما، در مرز عراق، رزمندگان 
اصفهانی در لشکر 1۴ امام حسین)ع(، ۸ نجف اشرف و کربال به 
همراه دیگر رزمندگان کشورمان در گردان های مختلف، با رمز 
مقدس یا زینب)س( به دل دشمن زدند. دو هفته بعد، شهدای 
این عملیات را یکی پس از دیگری آوردند. تعداد شهدا آن قدر 
 زیاد بود که تصمیم گرفتند تشییع تابوت ها در دو مرحله صورت

 بگیرد. 
  ۲۵ آبــان 61 کاروان ۳7۰ نفری جوانانی کــه با ذکر یا زینب 
)س( شهید آب و آتش شده بودند و در یک روز میهمان مردمان 
شــهر زیبای خدا، بر دســتان قدردان جمعیتی کم سابقه، به 
 گلستان شهدای اصفهان رســیدند و در خاک پاک میهن آرام

 گرفتند.
این روز، سال ها بعد با عنوان روز »حماسه و ایثار مردم اصفهان« 
نام گرفت و حاال چندسالی می شود که مسئوالن دست اندرکار 
در اســتان در برخی ارگان ها، دست به دســت هم داده اند تا 
این روز را با برگزاری همایش و یــادواره و برنامه های مختلف 
فرهنگی گرامی بدارند. ســپاه، ارتش و ناجا هم پای کار شهدا 
ایســتاده اند. مثل مردمی که یک عمر است می گویند »علی 
 اکبرهای ما فدای حســین)ع(، به هشت ســال دفاع مقدسم

 سوگند...«

به هشت سال دفاع مقدسم سوگند...

   مراسم گرامیداشت سالروز عملیات  پرافتخارمحرم، روز حماسه و ایثار مردم اصفهان و یادواره شهدای توپخانه ارتش، 
شهدای مهندسی رزمی سپاه و شهدای فرماندهی انتظامی استان اصفهان برگزار شد؛ 

سمیه پارسادوست
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 امام حسن عسکری علیه السالم:
   هر كه بر مركب باطل نشیند، در سرای 

پشیمانى فرودش آورد.
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یادداشت

آیت ا...  صافی گلپایگانی در یادداشتی به مناسبت نهم ربیع االول آورده است: روز فرخنــده 
و پربرکت نهــم ربیع المولود،ســالروز آغاز ظهور والیت  حضرت ولی ا... از ایام ا...  بزرگ و 
مقدس است.این روز مبارک در تاریخ بشریت، سر آغازی اســت برای عصر امامت امامی که 
غیبت او، سرآغاز عصر آزمایش و امتحان مرتبه تســلیم و ایمان مومنان است. یكي از سنن 
الهیه که همیشه برقرار و جاري بوده و هســت، آزمایش و امتحان بندگان و سپس انتخاب 
شایستگان و برگزیدن صالحان اســت. حیات و ممات، تندرستی و بیماری، بینوایي و توانگري، 
جاه و مقام، خوشحالي ها و شادماني ها، همه، وسایل آزمایش و امتحان براي ظهور کمال  و 
اســتعدادها و نمایش شخصیت افراد و درجه تسلیم آنها در اطاعت اوامر خداوند متعال است.

در میان این ابتالئات ، طبــق روایاتی که به دســت ما رسیده است، عصر غیبت حضرت )عج( 
از شــدیدترین امتحانات اســت؛ اوال  چون با طوالنی شدن غیبت، بیشتر مردم در ریب و 
شك مي افتند و برخي در اصل والدت و بعضي در بقاي آن حضرت شــك مي  کنند و جز 
اشخاص مخلص و با معرفت، کسي بر ایمان و عقیده به امامت آن حضرت باقي نخواهد ماند. 
چنانچه پیغمبر اکرم)ص(  در ضمن روایت معروفي فرموده اســــت:  وقوع پیشــامدهاي 
ناگوار وتحوالتی که در دوره غیبت، روي می دهد و مردم را زیر و رو مي ســازد، به طوري که 
حفظ ایمان و اســتقامت، بسیار دشــوار مي گردد. از حضرت صادق)ع(  روایت شده است که 
فرمود: آن کس که بخواهد در عصر غیبت به دینش متمسك و ملتزم باشد، مثل کسي است 
که شاخه خار را با دست بزند تا خارهایش قطع گردد. در عصر غیبت، جمال ظاهر دنیا هر چه 
بیشترجلوه گر و دلفریب مي شود، اسباب معاصي وگناهان بیش از همه وقت، فراهم است، 
براي مومن، ضربت شمشــیر از به دســت آوردن یك درهم حالل آســان تر باشــد، مادیات 
و دنیاپرستي بر مردم غالب می شود، اهل دین و امانت و ایمان، ذلیــل و نابكاران و اراذل و بي 
دینان، به ظاهر عزیز گردند. امر به معروف و نهي از منكر ترک و عكس آن رایج شود و معروف 

را منكر و منكر را معروف شناسند.
آری، نهم ربیع المولود، ســــالروز آغاز امامت حضرت حجت بن الحســن العسكری ارواح 
العالمیــن له الفداء اســت که بــا غیبت آن بزرگوار، عصــر ابتالئات و آزمایش ها آغاز  می  
شود.منتظران ظهور آن حضرت باید خود را برای پیروزی و سربلندی در این امتحانات الهی 
عصر غیبت آماده سازند و عصر مهدوی را عصر نفی تمام ضعف ها و فســادها و عصر انتظار 
جامعه واحــد جهانی و مدینه فاضله حقیقی بدانند. البته مومنان حقیقی که در همه کارها 
اطاعــت از فرامین و تعالیم الهی قرآن و اهل بیت)علیهم السالم ( را سرلوحه اعمال خود قــرار 
می دهند، این روز بزرگ راروز پیروزی و جشن خود می دانند. در این روز، همــگان وظیفه 
داریم، امتیازات جامعه مهدوی و دولت کریمه آن حضرت رابه جهان معرفی  کنیم که جهان 
تشنه عدل و مواسات و جهان خسته از ظلم و خونریزی،خود را برای روز رهایی و روز زیبای 

مهربانی آماده کند  و امیدوار به وعده الهی برای برپایی حكومت عدل باشد. 

در انتظار مدینه فاضله

عکس روز

دوخط کتاب

دســت و پــا می زنیم، انــگار هر 
چی زمان می گذره، داریم ازش 
دورتر می شــیم. وقتی ثانیه ها 
می چسبن به ته کفش هامون، 
وقتی داریم هــر دقیقه رو مثل 
یه تــوپ آهنــی دنبــال خودمون 
می کشــیم، خیال می کنیم اون 
بیرون، روزها و شــب ها پشــت 
ســر هم میان و میرن، فصل ها 
جای هم رو می گیرن و ما اینجا 

فراموش شده ایم.

»منگی«
 ژوئل اگلوف

اینجا فراموش شده ایم

همیشــه یه ســاعتی هست 
کــه تمومــی نــداره. شــبیه 
ساعت های دیگه ست، جوری 
که بهــش شــک نمی کنیم. 
بعــد، واردش می شــیم و 
توش گیر می افتیم. ســاحل 
اون طرفی رو می بینیم، ولی 
خیــال می کنیــم هیــچ وقت 
اونجــا نمی رســیم. بیهــوده 

مردم کشور سنگاپور برای رزرو کردن میز جهت برگزاری جشن و 
میهمانی های خود از شیوه ای عجیب و متفاوت و البته بسیار ساده 
استفاده می کنند. در سنگاپور همین که افراد یك دستمال جیبی را 
روی میز مورد نظر خود قرار دهند، میز برای میهمانان رزرو می شود 
و دیگر نیازی به قرار دادن تابلوی نوشته » رزرو « و یا ارائه مبلغ پیش 
پرداخت برای رزرو میز نیست.این شیوه رزرو در کشور سنگاپور نه 
تنها در رستوران  ها و سالن های پذیرایی مورد استفاده است بلكه در 
مورد سایر اموری که نیاز به رزرو قبلی دارند نیز مورد استفاده واقع 

می شود.

جالب ترین شیوه رزرو میز در رستوران

»آنت فان دریل« و »فرانسیس نیژنهویس«  طراحان شناخته شده 
محصولی هســتند که آن را به نام کمپ شهری معرفی کرده اند. این 
خانه مسافرتی در حالت عادی شبیه یك کانكس مسافرتی است؛ اما 
وقتی آن را از دو طرف باز می کنید چیزی از یك خانه لوکس همراه 
کم ندارد.این طرح در حالت باز شده خود به خانه ای دو خوابه و بزرگ 
تبدیل می شود که یك سمت آن روکش شفاف دارد؛ لذا آفتاب کامال 
داخل آن را روشــن می کند البته برای این قسمت یك سایبان تاشو 
 نیز طراحی شــده تا بتوانید میزان نور آفتاب ورودی به آن را تنظیم 

کنید.

طراحی خانه لوکس تاشو برای مسافرت

 نمایشگاه های عجیبی در سراسر کشــور تاکنون برگزار شده است  به 
طوری که یك مورد از این نمایشگاه  ها  این روزها در شهر شانگهای چین 
در حال برگزاری است، آثار هنری بافندگی و قالب بافی به شیوه ای خیلی 
جالب و زیبا مانند آثار نقاشی روی دیوار آویزان شده است.خالق های این 
بافتنی ها آثار معروف نقاشان را با بافتنی طراحی کرده و در معرض نمایش 
گذاشتند. این نمایشگاه برای دوستداران بافتنی بسیار دیدنی و جذاب 

است و طرفداران زیادی را جلب کرده است.

نمایشگاه غیر معمول از هنرهای بافتنی

درخشندگی 
 یاقوت سرخ
 در دل کویر

محصــول  زرشــک 
اســتراتژیک اســتان 
خراســان جنوبی با نام 
تجاری یاقوت ســرخ 
اســت. بیــش از ۹۸ 
درصد زرشک کشور در 
خراسان جنوبی کشت 
و برداشت می شود و با 
وجود اینکه ایران اولین 
تولیدکننده زرشک در 
جهان اســت؛ اما اولین 

صادرکننده آن نیست.

دســتاوردها و مراحل ارائه خدمات ســامانه های 122 
و 1522 آبفای اســتان اصفهان در بیســت و چهارمین 
نمایشــگاه    بین المللی کامپیوتر و اتوماســیون اداری 

)اتوکام( به نمایش گذاشته شد.
 در این نمایشگاه که روزهای 21 تا 25 آبان ماه جاری در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برپا 
شد، بیش از 80 شرکت دولتی و خصوصی دستاوردهای 
خود را در فضایی به وسعت 3500 متر مربع عرضه کردند.

شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان نیز با اختصاص 
غرفه ای به مساحت 33 متر مربع مراحل و چگونگی ارائه 
خدمات سامانه های حوادث و امداد مشترکین )122( و 
خدمات غیر حضوری مشــترکین )1522( را به صورت 

برخط )آنالین( به نمایش گذاشت.
عالوه بر این کارشناسان این ســامانه ها با توزیع بروشور 
و ارائه توضیحات حضوری، به ســواالت بازدیدکنندگان 
در خصوص چگونگی رســیدگی به حوادث و همچنین 
ارائه خدمــات 23 گانه فروش و پس از فروش انشــعاب 

پاسخ دادند.
در دومین روز برپایی بیســت و چهارمین نمایشگاه بین 
المللی کامپیوتر و اتوماســیون اداری اصفهان )اتوکام(، 
دکتر حسن کامران از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی با حضور در غرفه آبفای استان اصفهان از 
فعالیت های این دو سامانه بازدید به عمل آورد.در جریان 
این بازدید، »رضا رضایی« معاون خدمات مشــترکین و 
درآمد آبفای استان اصفهان گزارشی از فعالیت های این 
شرکت و چگونگی ثبت و توزیع لوازم کاهنده مصرف آب 

از طریق سامانه 1522 ارائه کرد.

 عرضه دستاوردهای سامانه های 122 و 1522 
 در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی

 اتوکام اصفهان
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