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با وجود کاهش 6 درصدی حوادث جاده ای، آمار قربانیان نگران کننده است؛

اصفهاِن ایمِن حادثه خیز!

چرا تفکر و حرکت مدیران 
اصفهانی اقتصادی نیست؟
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فرسودگی30 درصدی فضای 6
آموزشی درخمینی شهر

 شناسایی وکدگذاری 
700 فروشگاه صنایع دستی
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محرومیت 37 راننده متخلف  
چهارمحالی
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معاون آب منطقه ای اصفهان:

صفحه11
۱۲ درصد از ظرفیت سد زاینده رود دارای آب است

8

ادامه در صفحه10

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان:

 عصردوشنبه ورزشگاه نقش جهان میزبان اصحاب رسانه بود که به 
دعوت مدیر کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان به مناسبت هفته 
تربیت بدنی در این ورزشگاه گرد هم آمدند تا نشست صمیمانه ای با مرد اول ورزش 
استان داشته باشند. این نشست همچون نشست های قبلی با حاشیه هایی همراه شد 
تا جایی که  ســلطان حســینی مجبور به عذرخواهی ازخبرنگاری شــد که زمینه 

دلخوری اش را فراهم کرده بود....

شــهردار اصفهان گفت: با تئاتر می توانیم فرهنگ جامعه را 
ارتقا دهیم و گره های بزرگ جامعه را باز کنیم.

قدرت ا... نــوروزی  در جمع اهالی تئاتر بــا بیان اینکه هنر 
نمایش مظهر هنرهایی است که اثری بالدرنگ و بی واسطه 
دارند، اظهار کرد: هنرمنــدان تئاتر با توانایی هایی که دارند 
می توانند در حوزه های گوناگون اجتماعی و شــهری تاثیر 

بسیاری بگذارند. 
وی با بیان اینکــه در جامعه امروزي جاي هنر تنگ  شــده 
است، افزود: با تئاتر می توانیم فرهنگ جامعه را ارتقا دهیم 
و گره های بزرگ جامعه را بازکنیــم. جوانان امروز نیازمند 
تئاتر هستند، بنابراین باید به هنر نمایش اهمیت بسیاری 
 دهیم. بایــد نیاز جوان امروز که اســتفاده از هنر اســت را

 درك کنیم. 
شهردار اصفهان اضافه کرد: اصفهان شهر هنرهای اسالمی 
و ایرانی است و هنر نمایش هم یکی از هنرهایی است که در 
اصفهان پیشینه بسیاری دارد. با کمک و مساعدت هنرمندان 
اصفهان باید هنرهای موجود در اصفهان را حفظ کنیم، آنها 
را ارتقا دهیم و برای اعتالی آنها بکوشیم.نوروزی ادامه داد: 
هنرمند باید دیده شــود و مورد تکریم قرار گیرد. مشکالت 
هنرمندان را می شنویم و برای رفع آنها کاری که از دستمان 
بربیاید را انجام می دهیم. باید شأن هنرمند نیز حفظ شود. 
سرمایه گذاری در هنر تئاتر بیشتر از صنعت سود دارد، چراکه 

تئاتر جامعه را می سازد.
وی گفت: نباید در اصفهان که شــهر هنر است، هنرمندان 
ســیر قهقرایی طی کنند. در برنامه ریزی هایی که داشتیم 
گردشــگری را اولویت اصفهان قرار دادیم، زیرا این شهر را 
دارای ظرفیت باالیی در این زمینه می دانستیم و این توانایی 
را به پشتوانه هنرمندان آن در نظر گرفتیم. شهردار اصفهان 
افزود: در مکان های عمومی که ساخته می شود باید جایگاهی 

برای ارائه هنر هنرمندان نیز در نظر گرفته شود.

شهردار اصفهان:

با تئاتر می توان گره های بزرگ 
جامعه را باز کرد

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان:

 جهانی بودن، چشم انداز 
شرکت نمایشگاه های اصفهان است
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»نهنگ آبی« بی تقصیر اعالم شد؛

8مشکل خانوادگی، عامل خودکشی دختران اصفهانی بوده است

 ورزشگاه نـقـش جـهـان 
شاه ماهی ورزشگاه های مشارکتی بود

 سالروز شهادت دردانه سه ساله
 اباعبدا...الحسین)ع(، حضرت رقیه )س(  تسلیت باد
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الیحهبودجه۱۴،۹۷آذربهمجلستقدیممیشود
نوبخت، سخنگوی دولت از ویژگی های بودجه سال ۹۷ خبر داد و گفت: ۱۴ آذر الیحه بودجه 

سال۹۷ تقدیم مجلس می شود.

سیاست خارجه

فارس: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان 
که به دعوت ماشــابانه، وزیر خارجــه آفریقای جنوبی 
و شرکت درســیزدهمین نشست کمیســیون مشترک 
همکاری های اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی به پرتوریا 
 ســفر کرده اســت، با ایرانیان مقیم این کشــور دیدار و

 گفت وگو کرد.
ظریف گفت: هیچ  لجن پراکنی توسط افرادی مثل ترامپ 
نمی تواند ذره ای در استقامت و پیشرفت و دفاع و مقاومت 

و در سربلندی و افتخار مردم ما خدشه وارد کند.
وی یادآور شد: این به معنی انزواطلبی و جدا بودن از جهان 
خارج نیست؛ چرا که در عین درون زایی،برونگرا هستیم 
و صلح و ثبات را در منطقــه خواهانیم. ما خواهان تعامل 
گسترده با تمام جهان هستیم. ما مثل کشورهای حاشیه 
خلیج فارس نیستیم که به محض دیدن یک اخم از سوی 

آمریکا سراسیمه روانه کمپ دیوید شدند.
 ما مثــل آن کشــورها نیســتیم که به محــض دیدن 
لبخنــد در رقــص شمشــیرهای آقای ترامپ، مســت 
ایــن حمایــت شــویم و ندانیم چــه کار کنیــم و این 
 اهمیِت تاکید بر نقــش مردم را برای همــه دولتمردان 

زنده می کند.

وزیر پیشــنهادی نیــرو دربــاره طــرح ابهاماتی در 
خصوص دو تابعیتــی بودنش گفت: حدود ۱۰ ســال 
قبل به دانشــگاه صنعتی شــریف برگشــتم که از من 
خواسته شد دفتری در سازمان ملل برای مطالعات آب 
تاسیس کنم که این کار را با مشــورت همه مسئوالن 
کشــور انجام داده و همواره توصیه هــای مقام معظم 
رهبــری به اینجانــب نیــز را سرمشــق فعالیت هایم 
 قــرار داده و افتخــار می کنم کــه در ایــن چارچوب

 کار می کنم. 
وی تاکید کــرد: بنــده در دوران تحصیل و تحصیالت 
تکمیلی و همکاری و کار در موسســه آب سازمان ملل 
فقط و فقط افتخار تابعیت ایران را داشته، دارم و خواهم 
داشــت و تابعیت هیچ کشــوری را نپذیرفته و نخواهم 

پذیرفت.
اردکانیــان در ادامه درباره مســائل مطرح شــده در 
خصوص مشــکالت آب،  مدیریت و نحــوه توزیع آب 
در سراسر کشــور گفت: ما نه تنها در کشــور، بلکه در 
اغلب مناطــق دنیا کمبــود آب نداریــم و خداوند به 
اندازه نعمت هــای خود به بندگانــش عنایت می کند. 
 مشــکل در نوع مدیریــت آب اســت که بایــد آن را

 بازتعریف کنیم. 

ظریف:

لجن پراکنی ترامپ نمی تواند در 
سربلندی مردم خدشه وارد کند

وزیر پیشنهادی نیرو:

فقط تابعیت ایرانی دارم
عضو جامعه روحانیت مبارز:

حضور بیت امام)ره( در نماز جمعه 
را به فال نیک می گیرم

سردار جاللی:

 تلگرام به راحتی می تواند 
به اسرائیلی ها اطالعات بدهد

ســیدرضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز درباره 
ضرورت حضور برخی از روحانیــون معتقد در تریبون 
نماز جمعــه با بیــان اینکه یکــی از دســتاوردهای 
جمهوری اســالمی ایران برگــزاری نمــاز جمعه در 
سراســر کشــور اســت، گفت: نماز جمعه یک وسیله 
ارتبــاط بین حکومــت و مردم اســت و امــام جمعه 
می کوشد از طریق آن مســائل جامعه را به مسئوالن 
 منتقل کنــد و از آنــان بخواهــد به مســائل جامعه

توجه داشته باشند.
این نماینده پیشین مجلس خاطرنشان کرد: ما باید به 
وحدت در همه ابعاد از حوزه گرفته تا دولت که می تواند 
در شکوفایی استعدادها اثر گذار باشد ،برسیم. من این 
کار نماز جمعه تهران را به فال نیک می گیرم و استدعا 
دارم که بیت امام)ره( در نماز جمعه بیشتر حضور پیدا 

کنند و با مردم حرف بزنند.
اکرمــی در ادامه بــا بیان اینکــه امام)ره( مســاجد 
را ســنگر معرفــی کــرد، گفــت: هرشــخصی کــه 
نســبت به نظــام عالقــه دارد و بــرای اســتحکام 
 آن کوشــش می کنــد، بایــد پشــت تریبون هــا

قرار گیرد. 

سردار غالمرضا جاللی ، با بیان اینکه چون گوشی های 
هوشمند کوچک هستند، ممکن است مردم و مسئوالن 
حس نکنند که همین گوشی های کوچک تا چه اندازه 
می توانند خطرآفرین باشــند، اظهار کرد: گوشی های 
هوشمند امروز با توجه به سنسورهای مختلفی که روی 
آنها نصب شده، به اندازه »ابر کامپیوترها« قدرت پردازش 

اطالعات دارند.
رییس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه  شبکه تلگرام 
به راحتی می تواند اطالعاتی که در اختیار دارد را به فروش 
برساند، تاکید کرد: این اطالعات به درد هیچ کسی جز 
اســرائیلی ها، آمریکایی ها و عربســتانی ها نمی خورد. 
برخی ها می پرسند چطور می شــود که عربستانی ها بر 
جریانات اجتماعی ما مسلط می شوند؟ چطور می شود که 
آنها وارد غائله های اجتماعی ما می شوند و آن را به »آتش 
اجتماعی« تبدیل می کنند؟ این ابزارها نباید در اختیار 
افرادی در خارج از کشور باشد که بتوانند بر ما مدیریت 
کنند. این »باید« یک »باید جدی و ملی« است، چه یک 
جریان سیاسی خوشش بیاید و چه یک جریان سیاسی 

دیگر بدش بیاید.

نماینده مردم شاهین شهر خبر داد:

بررسی مشکالت صندوق  بازنشستگی 
تامین اجتماعی در مجلس

حسینعلی  حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس 
شــورای اســالمی  به فارس گفت: کمیســیون برنامه بودجه و 
محاسبات مجلس، جلسات مختلفی را برای رسیدگی به وضعیت 
صندوق های بازنشســتگی و به ویژه صنــدوق تامین اجتماعی و 

صندوق بازنشستگی کشوری برگزار کرده است.
وی افزود: در دو جلســه اول فرصت ها و تهدیداتــی که از ناحیه 
صندوق های بازنشســتگی وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت و در جلسه روز گذشــته که با حضور رییس سازمان تامین 
اجتماعی و معاونین وی و رییس صندوق بازنشســتگی کشوری و 
معاونینش برگزار شد، راهکارهای پیشنهادی رؤسای دو صندوق 
برای برون رفت از وضعیت فعلــی و ارتقای وضعیت موجود، مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: در 
این رابطه قرار شد تا نامه مشترکی توسط رؤسای کمیسیون های 
برنامه و بودجه و اجتماعــی مجلس به رییس مجلس نوشــته و 
شــرایط و پیشــنهادات در خصوص این دو صندوق مطرح شود 
 و کار ویژه ای برای بــرون رفت از وضعیت فعلــی این صندوق ها

 صورت گیرد.

نماینده مردم سمنان:

 انتخاب استانداران بر اساس
 کار کارشناسی انجام می شود

وزارت کشور: »احمد همتی« نماینده مردم سمنان در مجلس با 
اشاره به روند انتخاب استانداران از سوی وزارت کشور اظهار کرد: 
افراد زیادی از طریق کانال های مختلف به وزارت کشــور معرفی 
شده اند که وزارت کشــور قطعا با کار کارشناســی و بررسی های 
 الزم، اســتانداران را از میان ایــن افراد به هیئــت دولت معرفی

 می کند. این افراد دارای ســوابق مدیریتی در ســطوح مختلفی 
هستند و بهترین این افراد برای تصدی سمت استانداری انتخاب 

می شوند.
وی تصریح کرد:  وظیفه قوه مقننه وضع قوانین و نظارت بر اجرای 
قوانین است و مسلما همکاری قوه مجریه و مقننه در تصمیم گیری 
و اجرای تصمیمات در سطوح مختلف از جمله انتخاب استانداران 

به پیشبرد بهتر امور کشور کمک می کند.

سردار جزایری:

میزان جنگ نرمی که علیه ایران 
انجام می شود، بی سابقه است

میزان: سردار سرتیپ پاسدار »سید مســعود جزایری« با حضور 
 در ســتاد فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی خاتــم االنبیا )ص( با 
امیر ســرتیپ »فرزاد اســماعیلی« فرمانده این قــرارگاه دیدار 
و گفت وگــو کرد.وی افــزود: انقالب مــا فرهنگ محور اســت و 
فرهنگ بر اســاس نیروی انســانی شــکل می گیرد و باید توجه 
ویژه ای به کارکنان، ســربازان، خانواده ها و بازنشســته ها صورت 
بگیرد، به خصوص حوزه ســربازان که مثل فرزندان ما هســتند 
و باید این جوانــان را انقالبی و متدین تربیت کنیم.ســخنگوی 
ارشــد نیروهای مســلح تاکید کــرد: میزان هجمــه فرهنگی و 
 جنگ نرمــی که علیه جمهوری اســالمی ایران انجام می شــود،

 بی سابقه اســت و برای مقابله با این هجمه باید اجزای آن درک 
شود و باید بســیار تالش کنیم تا بتوانیم در مقابل این جنگ نرم 

قدرتمند باشیم.
ســردار جزایری تصریح کرد: بــرای ارتقای  روحیــه دفاعی باید 
مدل های مختلف آن را یاد بگیریم و به کار ببریم که مسئله معرفت 
و بصیرت افزایی که مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید دارند یکی 

از ابزارهای این کار است.

معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش خبر داد:

 آمادگی نیروی هوایی 
در مقابله با تهدیدات ترامپ

افکار نیوز: معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اسالمی در مراسم گلباران مزار شهدای ســپاه، از آمادگی نیروی 
هوایی در مقابله با تهدید دشمنان خبر داد. سرتیپ دوم امیر محمد 
قره باغی  در حاشیه حضور فرماندهان، مســئولین و دانشجویان 
دانشگاه شهید ستاری با بیان اینکه به تهدیدات ترامپ هیچ وقعی 
نمی گذاریم، گفت: تهدیدات ترامــپ اثر و اهمیتی در برنامه های 
ما ندارد و ما در طول ســال همواره آماده مقابله با تهدید دشمنان 
هستیم و عالوه بر آن مسائل معنوی را در کنار آمادگی تجهیزات 
در نظر می گیریم؛ چرا که نقطه قوت ارتش جمهوری اسالمی ایران 
و ســایر نیروهای مســلح بحث ایثارگری و روحیه شهادت  طلبی 

کارکنان است.
بر اســاس این گزارش؛قره باغی، معــاون هماهنگ کننده نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسالمی، فرماندهان، مسئولین و دانشجویان 
دانشگاه شــهید ســتاری با حضور در بهشــت زهرا)س( ضمن 
 ادای احترام به شــهدای ســپاه، با شــهدای دفاع مقدس تجدید

 میثاق کردند.

عکــس ناراحت کننده خبرگــزاری رویتــرز از تالش 
 پدرو پســر مســلمان میانماری برای عبور از رودخانه 

در مرز بنگالدش

عکس روز

کافه سیاست

بین الملل

سیسی در پاریس :

  آشتی با اخوان المسلمین
 به نظر مردم برمی گردد

عبدالفتاح سیســی، رییس جمهور مصر درباره امکان 
آشتی با اخوان المســلمین گفت: جواب این سوال نزد 
من نیست این سوال را باید از مردم مصر بپرسید. مردم 
مصر بسیار خشــمگین هســتند و باید دیگران به این 
مسئله توجه کنند.وی بر لزوم متحد شدن جهان برای 
مقابله با این چالش که تالش های بزرگ و اراده واقعی را 
می طلبد، تاکید کرد.سیسی گفت: ما پیش بینی می کنیم 
که موفقیت علیه داعش در سوریه و عراق تروریست ها 

را وادارد که به لیبی، مصر و سینا و غرب آفریقا بیایند.

رییس کمیسیون امنیت عراق: 

هیچ نیروی ایرانی در خاک 
عراق نیست

رویترز: رکس تیلرســون، وزیر امور خارجه آمریکا در 
جریان سفرش به عراق، با حیدر العبادی، نخست وزیر 
این کشور دیدار کرد.العبادی تصریح کرد که نیروهای 
حشدالشعبی بخشــی از نهادهای عراق هستند و این 
اتهام که این نیروها در نبردی نیابتی برای ایران فعالیت 
می کنند، صحت نــدارد.در همین حال، تیلرســون از 
عراق خواسته است که فعالیت نیروهای تحت حمایت 
ایران را متوقف کند.در این راستا حاکم الزاملی، رییس 
کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق گفت: تمامی 
نیروهای عراقی که با داعش می جنگند، عراقی هستند 

و هیچ نیروی ایرانی در خاک عراق نیست.

 ورود نیروهای ترکیه ای
 به ادلب

اسکای نیوز: نیروهای وابسته به ارتش ترکیه شامل 5۰ 
خودروی نظامی از گذرگاه شهرکی در سوریه به سمت 
شهرک العاده در حومه شمالی ادلب رفته و وارد مراکز 
نظارتی شدند که در مناطق کاهش تنش در ادلب ایجاد 
شــده اند.به گفته منابع محلی این نیروها، بزرگ ترین 
نیروهایی هستند که وارد ادلب شده اند.ترکیه پیش تر 
تجهیزات نظامی اضافی را به مرزها با سوریه فرستاده 

بود تا در استان ادلب مستقر شوند.
هشــتم اکتبر ارتش ترکیه اعالم کرده بود که عملیات 
امنیتی را در اســتان ادلب برای ایجاد منطقه کاهش 

تنش انجام داده است.

ایسنا: حجت االسالم و المسلمین محمدی گلپایگانی صبح 
دیروز در مراســم افتتاح 2۰۰ مسجد و مرکز فرهنگی برکت 
ابتدا با اشاره به ارزش باالی پیاده روی اربعین گفت: ببینید چه 
انقالبی در اربعین به پا شده که پیش بینی می شود 2 میلیون و 
5۰۰ هزار نفر فقط از ایران به کربال بروند. در عین حال موکب ها 
در مسیر نجف تا کربال قطع نمی شوند که این عشق و عالقه 

بسیار قابل توجه است.
وی با بیان اینکه اولین بنایی که در کره زمین گذاشــته شد 
خانه کعبه در مسجدالحرام بود، تصریح کرد: قدمت این بنا به 
چند هزار سال قبل برمی گردد، اما آیا هر کسی توفیق ساخت 

مسجد را دارد؟

 طبق آیه قرآن فقط و فقط کسانی این توفیق را دارند که از خدا 
هستند و به قیامت باور دارند.

رییس دفتر مقــام معظم رهبــری همچنین اظهــار کرد: 
 مسجد ســکوی پرش به آســمان اســت و اخوت اسالمی

 ایجاد می کند. 
محمدی گلپایگانی همچنین به نقش برجسته مساجد در طول 
تاریخ اشاره کرد و گفت که مساجد عامل پیشگیری از فساد 
هستند و اداره مسجد در بعد از ساخت آن نیز خیلی مهم است 

و باید بعد از ساخت بر آن نظارت داشت.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: این کانال های 
تلگرامی واقعا خانواده ها را در خطر قــرار داده و در اثر همین 

تبلیغات مسموم، طالق نیز زیاد شده است و حتی از رواج بازی 
نهنگ آبی خبر داده اند. 

رییس دفتر مقام معظم رهبری یادآور شد: ما در حال حاضر 
درگیر مسائل رییس جمهور به ظاهر دیوانه آمریکا هستیم،  
هر چند همیشه از ناحیه آنها دشمن داشتیم، اما این شرایط 

سابقه نداشته است.
وی افزود: امام )ره( نیز از ابتدا به خوبی لقب شیطان بزرگ را 
به آنها داد؛ چرا که آنها دائما در حال توطئه علیه ما بوده اند، اما 

این فرد از همه بدتر است.
محمدی گلپایگانی به بندهایی از بیانیه حقوق بشــر وزارت 
خارجه آمریکا علیه ایران اشاره کرد و افزود: آنها در این بیانیه 
گفتند چرا نیروهای مســلح تحت امر ولی فقیه است؟ چرا 
مخالفین سیاســی را تحت عنوان قاچاقچی اعدام می کنند؟ 
اما آیا واقعا اینگونه است. ما حتی قاچاقچیان را نیز به راحتی 

اعدام نمی کنیم.
وی تصریح کرد: در مواد دیگــری آمده، چرا از تهیه و نمایش  
فیلم هــای مبتذل جلوگیری می شــود؟ چــرا دادگاه ویژه 
روحانیت در ایران وجود دارد؟ اما بایــد گفت این دادگاه در 
اصل صیانت از روحانیت است؛ چرا که خاستگاه حکومت ما 

روحانیت در حوزه علمیه بوده و باید از آنها مراقبت کرد.
محمدی گلپایگانی تاکید کرد: در مواد دیگری آمده که چرا 
برای ورود به دانشگاه تحقیق می شود؟ما نباید تحقیق کنیم و 

به هر کس اجازه ورود دهیم؟
رییس دفتر مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: همچنین 
گفته شده که چرا ناظران بین المللی در انتخابات ایران حضور 

ندارند؟ اما آیا در کشور خودتان حضور دارند؟
 همچنین گفته شده که چرا ارتباط جنسی با رضایت طرفین 
غیر قانونی اســت؟ باید گفــت که همین یکــی از خطرات 
نســل غرب اســت؛چرا که در حــال حاضر خیلــی از آنها 
 حرامزاده هستند. اینها مواد حقوق بشری در وزارت خارجه

 آمریکاست.

   رییس دفتر مقام معظم رهبری تاکید کرد که آمریکا همیشــه علیه ما در حال توطئه بوده، اما رییس 
جمهور فعلی از همه رؤسای قبلی بدتر است.

»برد شــرمن« نماینده دموکرات کنگره آمریکا در نشستی در موسسه 
»هادسون« مدعی شــد، کمپین اعمال تحریم های جدید علیه ایران 
می تواند دولت ایران را در برابر آمریکا به زانو درآورد و تهران را وادار کند 

تا برای لغو تحریم ها به واشنگتن التماس کند.
وی گفت: »اگر ما به اندازه کافی پیش برویم، آنها به ما التماس خواهند 
کرد که درباره تمام مسائل مربوط به تعلیق تحریم ها از جمله ناکارآمدی 

توافق هسته ای وارد گفت وگو شویم.«
این قانونگذار ارشــد کنگره آمریکا گفته اســت: »ما نیازمند حد نهایت 
تحریم ها هستیم، حدنهایت اجرای محدودیت های هسته ای و حدنهایت 

حمایت بین المللی.«
نماینده دموکرات کنگره آمریکا همچنین گفت:  »ما می توانیم حد نهایت 
تحریم ها علیه ایران را وضع کنیم بدون آنکه حتی اشــاره ای به توافق 

هسته ای داشته باشیم.«

نماینده دموکرات کنگره آمریکا مطرح کرد:

التماس کردن ایرانیان با 
اعمال تحریم  های جدید

فرارو:  چند روز گذشته که حمید بقایی با زنبیل قرمز حاوی دفاعیاتش 
 در دادگاه حاضر شــد؛ این مســئله باعث جدال مجازی حمید رسایی

 با حامیان احمدی  نژاد شد. 
حمید رسایی در توئیتر خود نوشــت: قرار دادن دفاعیات در زنبیل به 
معنای بی ارزشی دادگاه نیست بلکه بی ارزشی دفاعیات را تداعی می کنه! 

چطور این نکته را نفهمیدند!
دولت بهار نیز با انتشار تصویر توئیت رسایی خطاب به وی نوشت: اینکه 
رسایی هنوز دلیل اســتفاده حمید بقایی از زنبیل را درست نفهمیده از 
 جنس همان نفهمیدنی است که می گفت چوب خشک هم در برابر حسن

 روحانی پیروز می شود!
چند روز گذشته حمید بقایی با دست گرفتن یک زنبیل حاوی دفاعیات 
 به دادگاه رفت که این ماجرا  در رســانه ها  با حواشــی زیادی روبه رو 

بود.

جدال مجازی حامیان 
 احمدی نژاد با رسایی

 بر سر زنبیل!

پدافندکابینهدیدگاه

رییس دفتر مقام معظم رهبری:

رییسجمهورفعلیآمریکاازهمهرؤسایقبلیبدتراست

صفحه اینستاگرام منتســب به رهبر معظم انقالب با انتشار 
بخشی از سخنان ایشان در رابطه با قدرت جمهوری اسالمی 

ایران به روز رسانی شد.
در این سخنرانی رهبر معظم انقالب با اشاره به اینکه علی رغم 
خصومت آمریکا، ایران کشور قدرتمندی است، بیان کردند: 
ملت ایران برای کشــور ها و برای ملت ها الگو شد که نشان 

بدهد می توان در مقابل ابرقدرت ها ایستادگی کرد و از آنها 
نترسید و درعین حال پیش رفت. 

صفحه اینستاگرام منتسب به رهبر انقالب نوشت:
»با وجود خصومــت ورزی آمریکا، قدرتمند شــده ایم؛ این 

خیلی مهم است!
 این در دنیــا خیلی چیز مهمی اســت که ملت هــا ببینند 

بدون قرار گرفتن زیر ســایه  قدرت ها هــم یک ملت ممکن 
اســت رشــد کند و حرکت کند، بلکه با خصومت قدرت ها 
هم می تواند رشــد کند و حرکت کند و بایستد و روی پای 
 خودش جلو برود؛ این را ما عمال نشــان دادیم، این هم اینها 

را عصبانی می کند. 
ملــت ایــران بــرای کشــور ها و بــرای ملــت هــا 
الگــو شــد کــه نشــان بدهــد مــی تــوان در مقابــل 
 ابرقدرت هــا ایســتادگی کــرد و از آنهــا نترســید، و

 درعین حال پیش رفت. ۹6/۷/26«

صفحه اینستاگرام منتسب به رهبری منتشر کرد:

 دلیل قدرتمندی ایران از نگاه رهبر انقالب
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کافه اقتصاد

فاضالبچادگانبهصورتطبیعیتصفیهمیشود
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: زهابی که از فاضالب 
شهری چادگان باقی مانده، پس از طی مسیر وارد دریاچه سد زاینده رود می شود که 

آلودگی زیادی ایجاد نمی کند و آب نسبتا سالمی وارد دریاچه می شود.

 ثبت تورم ۸.۲ درصدی 
برای مهر

بر اســاس اطالعات مرکز آمار ایــران، در مهر ماه تورم 
ساالنه برای کل کشــور ۸.۲درصد شد که نسبت به ماه 
قبل ۰.۲درصد رشد را نشــان می دهد. طبق اطالعات 
این مرکز، شاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی 
)بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰( در مهر ماه ســال ۱۳۹۶ برای 
کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۲۵۵.۵، 
۲۵۳.۰ و ۲۶۶.۱ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 
برای کل کشور، مناطق شــهری و مناطق روستایی به 
ترتیب ۱.۱ درصــد، ۱.۲ درصــد و ۰.۷ درصد افزایش 

یافته است.
شــاخص گروه عمــده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« در این ماه برای کل کشــور، مناطق شهری 
و روستایی، به ترتیب به عدد ۲۹۹.۴، ۳۰۱.۵ و ۲۹۴.۳ 
رسید که نســبت به ماه قبل، این آمار برای کل کشور و 
مناطق شهری به ترتیب ۰.۱ و ۰.۲ درصد افزایش و برای 

مناطق روستایی ۰.۲ درصد کاهش را نشان می دهد.

تعیین حداکثر مدت موقت 
قراردادهای کار تا پایان سال

معاون وزیر در امور روابط کار گفــت: در صورت توافق 
نمایندگان کارگری و کارفرمایی تا پایان امسال، بر اساس 
قانون کار حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر 

تعیین می شود.
احمد مشــیریان با تاکید بر اینکه امنیت شــغلی برای 
وزارت کار مقوله بســیار مهمی اســت که شخص وزیر 
نیز دستور پیگیری این موضوع را داده است، گفت: در 
این زمینه چند اقدام باید صــورت گیرد که بیش از هر 
 چیز شفافیت نوع قراردادها اعم از موقت و دائم مدنظر 

است. 
وی با بیان اینکه راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار 
در راستای کســب اطالعات دقیق از انواع قراردادهای 
کار، تقریبا نهایی شده و طی چند روز آینده در ۳ استان 
به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز می کند، گفت: 
پیش از ورود به موضوع امنیت شغلی، مهم ترین اصل، 

شفافیت در وضعیت قراردادهای کار است. 
معاون وزیــر کار در امــور روابط کار، ادامــه داد: پس 
از شــفافیت در نوع قراردادهــای کار، می توان درصد 
قراردادهای »موقت« و قراردادهای »دائم« را تعیین و 
اطالعات جامعی از قراردادهای کار نیز جمع آوری کرد. 
پس از آن می توان میزان قراردادهای موقت ســه ماهه، 

شش ماهه و غیره را نیز مشخص کرد.

نایب رییس انجمن صنفی کارفرمایان دفاترخدمات مسافرتی اصفهان 
گفت: نرخ بلیت پرواز رفت و برگشت با هواپیما از اصفهان به نجف برای 
ایام اربعین، مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و برای پرواز یک طرفه 

۶۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
کاووس مسعودی، پیرامون گران فروشی بلیت پروازهای اربعین، اظهار 
داشت: در رابطه با مسائل اربعین، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان 
حج و زیارت، به عنوان متولیان امر برنامه ریزی های الزم را انجام داده اند. 
وی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشور نرخ بلیت را تعیین کرده است، 
بیان داشت: بر این اساس نرخ بلیت رفت و برگشت با هواپیما از اصفهان 
به نجف برای ایام اربعین، مبلغ یک میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان و برای 

پرواز یک طرفه ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

 نرخ بلیت پرواز 
اصفهان-نجف؛ یک 

میلیون و ۲۰۰هزار تومان 

مدیر امور زراعت جهادکشاورزی استان اصفهان، از خرید ۲۲۰هزار تن 
گندم کشاورزان اصفهان به صورت تضمینی خبر داد و گفت: غالب  بر 

نیمی از مطالبات گندم کاران استان پرداخت شده است.
محمود رضا افالکی درخصوص آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم 
از کشاورزان اســتان، اظهار داشــت: در حدود ۲۲۰ هزار تن محصول 
گندم از کشاورزان اســتان به صورت تضمینی و با قیمت هر کیلوگرم 
حدود یک هــزار و ۳۰۰ تومان خریداری شــد. وی ادامه داد: مجموع 
بدهی به کشــاورزان اســتان بابت خرید گنــدم، ۲۸۷ میلیارد تومان 
محاسبه شد که تا امروز ۱۵۱ میلیارد تومان آن یعنی بیش از ۵۰ درصد 
هزینه ها به کشاورزان پرداخت شده است. وی همچنین افزود: تالش ها 
برای پرداخت مابقی مطالبات کشاورزان اســتان نیز ادامه دارد تا این 

پرداخت ها هرچه زودتر انجام شود.

خریدتضمینی ۲۲۰ هزار 
تن گندم از کشاورزان 

استان اصفهان

رییس اتاق تعاون استان اصفهان در نشست مطبوعاتی خود به  فرزانه افسرطه
مناســبت برگزاری اولین نمایشــگاه تخصصی مســکن و 
انبوه سازی، امالک و مستغالت، هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی موقعیت و 
مزیت های اصفهان برای فعالیت های سرمایه گذاری در بخش مسکن و انبوه سازی و 
نقش تعاونی ها در تامین مسکن به ویژه برای اقشــار کم درآمد اعالم کرد. حبیب ا...

بهرامی، در نشست خود با اصحاب رسانه، از برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی مسکن 
و انبوه سازی، امالک و مســتغالت از ۴ تا ۷ آبان ماه در سالن شیخ بهایی نمایشگاه 
بین المللی اصفهان، در فضایی بیش از ۱۴۰۰ متر مربع  و با حضور ۴۰ غرفه دار خبر داد. 
وی با اشاره به موقعیت مکانی ویژه استان اصفهان در کشور، سابقه تاریخی و ارزش ملی 
و فراملی این استان، ظرفیت آن را برای رشد سرمایه گذاری در بخش مسکن، مطلوب 

ارزیابی کرد و نمایشگاه را فرصت مناسبی  برای معرفی این عرصه و آشنایی نیازمندان 
به مسکن برای خانه دار شدن از طریق تعاونی ها دانست. حبیب ا... بهرامی با اشاره به 
رکود بازار مسکن در سال های اخیر، افزود: اکثریت قریب به اتفاق تعاونی ها بیش از ۴ 
سال است که پروژه جدیدی را شروع نکرده اند و این تهدیدی برای اتاق تعاون است. 
وی گفت: هدف ما این است که مردم بدانند یکی از روش های خانه دار شدن، از طریق 
عضویت در تعاونی هاست. زیرا تعاونی ها دارای تجربه، توانمندی و مهارت الزم در این 
امر هستند و تاکنون، عملکرد مثبتی داشــته اند؛ ضمن آنکه حجم تولید مسکن در 
تعاونی ها باالست. بهرامی یادآور شد که به دلیل رکود بازار مسکن، سودی عاید سازنده 

نمی شود و به قیمت تمام شده در اختیار خریدار قرار می گیرد. وی  خاطرنشان کرد: 
واحد تولید شــده واگذار نشــده ای نداریم و به محض اعالم واگذاری یا فروش، فورا 
خریداری می شــود. بهرامی  با بیان اینکه اولین نمایشگاه مسکن، با هدف ترغیب و 
هدایت ســرمایه داخلی و خارجی و تقویت فعاالن بخش مسکن، معرفی روش های 
ســرمایه گذاری و روش های نوین فروش و کمک به توســعه و رونق بازار مسکن و 
روش های مربوط به افزایش سرعت ساخت و ساز و کاهش هزینه های تمام شده برگزار 
می شود، از حضور تعاونی های مسکن، انبوه سازان و مشاورین امالک و مستغالت و 

دیگر دست اندرکاران مسکن در این نمایشگاه خبرداد.

رییس اتاق تعاون استان اصفهان:

اصفهان با ارزش های ملی و فراملی، برای سرمایه گذاری در بخش مسکن مناسب است

بازار

قیمت انواع توستر

 980.000
ریال

استاندار اصفهان در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان، 
بااشــاره به جایگاه پدافند غیرعامل اظهار داشت: تاکنون 
تصور می شــد که جایگاه پدافند غیرعامل، به دلیل توجه 
ویژه مقام معظم رهبری و ابالغ ســاختار این حوزه توسط 
ایشان، مهم و جدی است و بیشتر بعد ارزشی دارد؛ ولی در 
سال های اخیر با توجه به تهدیدات جدید، مشخص شد که 

چرا این حوزه مورد توجه جدی ایشان قرار گرفته است.
رســول زرگرپور با تاکید بر اینکه در دستگاه های اجرایی، 
به پدافند غیرعامل باید به عنوان یک کار مهم و اساســی و 
مقوله ای نگاه شــود که هم جان انسان ها را نجات می دهد 
و هم ســرمایه گذاری ها و زیرساخت ها را دستخوش تغییر 
می کند، افزود: تا زمانی که فرهنــگ پدافند غیر عامل در 
جامعه شــکل نگیرد و تک تک ما به این موضوع نپردازیم 
مسائل با همان قوت وجدیتی که مد نظر مقام معظم رهبری 

و مسئوالن است پیش نخواهد رفت. 
وی افزود: همه دســتگاه های اجرایی بخصوص دســتگاه 
هایی که بیشتر در مقوله های حســاس حضور دارند، باید 
ستاد پدافند غیرعامل اســتان را یکی از ضرورت های خود 
تلقی کنند و به مســائل پدافندی به عنــوان اصلی ترین و 
حیاتی ترین مباحث بپردازند؛ چرا کــه تهدیدات، نه تنها 
داشته های ما را از بین می برد بلکه می تواند لطمات جانی و 
مالی را هم دربر داشته باشدکه قابل جبران نیست. استاندار 

اصفهان تاکید کرد: الزم است بیشتر به اهمیت و جایگاه این 
مقوله پرداخته و درخصوص اهمیت جایگاه پدافند غیرعامل 

بیشتر بحث شود. 
زرگرپور ادامه داد: در حال حاضر با چند مؤلفه نگران کننده 
در استان در حوزه پدافند غیرعامل مواجه هستیم؛ از جمله 
گروه های تکفیری که تا دو سال پیش احساس خطری از 
این لحاظ وجود نداشت ولی امروز این موضوع بسیار اساسی 

و مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد. 
استاندار اصفهان با اشــاره به وجود کارگاه های شیمیایی 
در اطراف اصفهان، گفت: باید کلیــه ضوابط و چارچوب ها 
درخصوص امنیــت و پدافند غیرعامل در ایــن کارگاه ها 

رعایت شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی، در 
رابطه با اصالح قانون منع واردات کاالهای دارای مشابه 
داخلی گفت: چنــدی پیش خبری مبنــی بر مخالفت 
کمیسیون صنایع با طرح ارســالی دولت در رابطه با این 

قانون منتشر شده که صحت ندارد.
حمیدرضا فوالدگر در ادامه افزود: این طرح رد نشــده و 
در حال حاضر نیز در کمیســیون های تخصصی در حال 

چکش کاری است.
وی تاکید کرد: طــرح مذکور، همــان محتوایی را دارد 
که در قانون »اســتفاده حداکثری از توان داخل« وجود 
دارد و احتماال در قالــب اصالحیه همان قانون به صحن 

علنی برود.
رییس کمیســیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ 
همچنین تصریح کرد: معتقدیم هر کاال یا خدمتی که در 
کشــور امکان تولید آن وجود داشته باشد، باید از داخل 

تهیه شود و واردات آن موضوعیت ندارد.
فوالدگر ادامه داد: البته این قانون تاکنون به درســتی 
اجرا نشده و گزارشی ازسوی کمیسیون ویژه تنظیم شده 
که در رابطه با اجرای ناقص قانون اســتفاده حداکثری 
 از تــوان داخــل، بــه زودی در صحــن علنــی قرائت 

خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با وجود برخی استثنائات 

در واردات کاالهای داخلی اذعان کــرد: به دلیل تولید 
کم برخی محصوالت، به روز نبــودن تجهیزات و عقب 
 بــودن دانش فنــی، برخی اســتثنائات نیــز می تواند 
 وجود داشــته باشــد کــه باید هــر یک را بــه صورت 
 جداگانه در کمیسیون های تخصصی مورد بحث و بررسی 

قرار داد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: در همین رابطه، اجرای پروژه هــای پیمانکاری و 
انتقال فنــاوری در قالب قرارداد بــا طرف های خارجی 
مورد بحث است و راه حل هایی نیز از سوی مجلس برای 
این مباحث ارائه شده تا نهایتا کار به نفع اقتصاد داخلی 

تمام شود.

فوالدگر، در واکنش به مخالفت مجلس با قانون منع واردات کاالهایی با مشابه داخلی:

صحت ندارد

بامسئوالن

استاندار، با تاکید بر رعایت کلیه ضوابط و چارچوب های پدافندغیرعامل کارگاه های شیمیایی اطراف شهر:

خطرات را جدی بگیرید
TO301W فلر مدل

»گاو خشمگین« در ایران
خودروی المبورگینی که بیــن عالقه مندان به خــودرو، به »گاو 
خشمگین« شهرت یافته است، در ایران مجوز شماره گذاری و پالک 
ملی ندارد. این خودرو برای اســتفاده به صورت پالک گذرموقت یا 

ترانزیت به دیگر کشورها وارد ایران می شود.

عکس روز

چهره

سوال نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس:

چرا تفکر و حرکت مدیران اصفهانی 
اقتصادی نیست؟

نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس شورای اسالمی، با بیان 
اینکه جای گالیه از مدیران استان اصفهان وجود دارد، گفت: چرا 
تفکر و حرکت مدیران اقتصادی نیست؟ آن هم با وجود اینکه نرخ 

بیکاری در استان اصفهان باالتر از میانگین کشور است.
سمیه محمودی با اشاره به وضعیت اشتغال در استان اصفهان اظهار 
کرد: معضل بیکاری در اســتان اصفهان فراوان بوده و مدیران باید 

بیشتر در رفع این مشکل بکوشند.
وی نرخ بیکاری در استان اصفهان را باال دانست و افزود: مدیران باید 

اقتصادی حرکت کنند.
نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس شورای اسالمی اذعان 
کرد: در سال ۹۲ نرخ بیکاری در کشــور حدود ۱۰/۹و در استان 

اصفهان ۱۲/۴ بوده که ۱/۸ باالتر از میانگین کشوری است.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه نرخ بیکاری در سال ۹۴ در استان 
اصفهان ۱۳/۸بوده، ۲/۸باالتر از نرخ میانگین کشــوری محسوب 

می شود.
محمودی تصریح کرد: همچنین نرخ بیکاری در سال ۹۵ در کشور 
 ۱۲/۴ و در اســتان اصفهان ۱۴/۶ بوده کــه ۲/۲ باالتر از میانگین 

است.
وی با بیــان اینکه جای گالیــه از مدیران اســتان اصفهان وجود 
دارد، گفت: چرا تفکر و حرکت مدیران اقتصادی نیســت؟ استان 
 اصفهان باید به سمت و سوی اقتصاد برود و معضل بیکاری را رفع

 کند.

 3.230.000
ریال

RUBRA فکر مدل

 1.930.000
ریال

TAT3A014 بوش مدل

مدیر عامل شــرکت نمایشــگاه های  بین المللی اســتان اصفهان در آیین فاطمه کاویانی
تکریم و معارفه مدیرعامل شــرکت نمایشگاه های بین المللی 
اســتان اصفهان گفت: وقتی دوران طالیــی اصفهان را مورد 
بررسی قرار می دهیم، متوجه می شــویم که اصفهان پایگاه 
سیاسی فرهنگی و اقتصادی بوده است. اگر اصفهان در عصر 
خود قطب اقتصاد بوده، به دلیل وجود زیرساخت های مناسب 
در این شهر است که توسط دانشمندان برنامه ریزی و طراحی 

شده بود.
علی یارمحمدیان با اشــاره بــه اینکه امــروزه در اکثر زمینه 
ها گــوی و میدان رقابت به رقبا ســپرده ایم افــزود: اصفهان 
پنجره های شکســته بســیاری دارد که یکی از آنها شرکت 
نمایشــگاه هاســت. اصفهان در دنیای مدرن نتوانسته است  
نمایشــگاهی با استانداردهای جهان داشــته باشد و به مرکز 

مبادالت جهانی و ایده پردازی تبدیل شود.
وی از ادعای اصفهان به عنوان جهان شهری با وجود خألهای 
موجود یاد کرد و گفت: چنانچه بخواهیم در مسیر توسعه گام 
برداریم،  به همت و یاری همه مسئوالن مرتبط نیازمند هستیم 
و این مهم درصورتی اتفاق خواهد افتــاد که پروژه نیمه تمام 

شرکت نمایشگاه ها به صورت کامل اجرایی شود.
یارمحمدیان با اشــاره به اینکه برای توســعه چشــم انداز، 
جهانی بودن را باید در اولویت قرار دهیم افزود: جهانی بودن، 
چشم انداز شرکت نمایشگاه هاست و در اولویت قرار ندادن پروژه 
نمایشگاه های بین المللی، به معنای از دست دادن فرصت های 
تجاری اقتصادی و مالی و کاهش جایگاه نمایشگاهی اصفهان 

در جهان و منطقه و از دست دادن منافع در بخش توریسم که 
بسیار مهم و سرنوشت ساز است.چنانچه بخواهیم اصفهان به 
مرکز مهم اقتصادی تبدیل شود، باید چشم انداز حرکت ما به 

سمت برگزاری یک نمایشگاه با برند منطقه ای باشد.
شهردار اصفهان در ادامه این مراسم گفت: به طور حتم اهمیت 
ویژه نمایشگاه ها در همه دنیا برکســی پوشیده نیست. همه 
جای اصفهان نمایشگاه است؛ از میدان امام)ره( که نمایشگاهی 
برای معرفی هنر ایرانی است گرفته تا چهارباغ که خالقیت ذاتی 
این مردم را نمایش می دهد و همچنین تمام پل های موجود، 

همه و همه نمایشگاهی از توانمندی های این مردم هستند.
قــدرت ا... نوروزی بــا بیان اینکه شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی، بزرگ ترین پل بیــن تولیدکننده و مصرف کننده 
است تا درراستای توسعه اســتان و معرفی تولیدکنندگان و 
آشنایی مصرف کنندگان با تولیدات کشور در اینجا تالش شود، 
عنوان کرد: سال هاست این فعالیت ها صورت گرفته و هر روز 
شاهد برگزاری نمایشگاه های متعددی بوده ایم؛ قطعا انتظار 
از شرکت نمایشگاه ها بیش از آن است که تاکنون اتفاق افتاده.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اصفهان مظهر صنعت، هنر، ذوق 
و استعداد است اظهار داشت: نمایشگاه بین المللی در اصفهان 
اگر با یک نگاه عمیق  مورد بررسی قرار گیرد، باوجود تمامی 
زحمات و تالش هایی که صورت گرفته، از لحاظ زیرساخت ها 

برای تحقق اهداف نمایشگاه ها چندان مناسب نیست.
شهردار اصفهان با انتقاد از وضعیت موجود شرکت نمایشگاه ها 
در اصفهان افزود: امروز تهران، شیراز و تبریز از لحاظ کیفیت 
و شرایط ویژه نمایشــگاه، از اســتان اصفهان فراتر هستند و 

امیدواریم با حضور مدیرعامل جدیــد و ترمیم هیئت مدیره  
و اتخاذ سیاســت های جدید، شــاهد افتتاح نمایشــگاه در 
روشن دشت باشــیم و این مرکز بتواند برای توسعه صادرات 
و تعامل با دیگر کشورها، بخصوص این شهر که با بیش از ۱۰ 
شهر از سایر کشورها خواهرخوانده است، به عنوان محور چنین 

حرکت هایی زمینه الزم را فراهم کند.
وی گردشــگری را اولویت اصلی شــهرداری جدید اصفهان 
دانست و بیان کرد: اگر گردشگری را در این شهر رونق بخشیم، 
شرکت نمایشگاه ها یکی از مهم ترین نقاطی خواهد بود که می 
تواند در تحقق این برنامه کمک شایانی داشته باشد و فرصتی 
طالیی است تا با اســتفاده از همه دســتگاه ها و حضور همه 
شــرکت ها و ســهامداران و اتاق بازرگانی، بتوانیم از امکانات 

استفاده کنیم.
نمایشگاه ها فقط محل فعالیت فعاالن اقتصادی نیست؛ بلکه 
باید محل عرضه تولیدات فعاالن فرهنگی و اجتماعی هم باشد.

مدیرعامل سابق شرکت نمایشــگاه های بین المللی اصفهان 
گفت: ۱۷۰ ماه پیش وقتی این ســمت را به من تحویل دادند 
زیر چادر لرزان ایتالیایی ها، به عنوان نمایشگاه  اصفهان به ارائه 
برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پرداختم؛ این 
در حالی اســت که برنامه های کوتاه و میان مدت طی ۴ سال 
به نهایت اهداف خود دست یافت که احیای وضعیت و ارتقای 

تراکم نمایشگاه ها از آن جمله بود.
رسول محققیان  عنوان کرد: شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان را با ۲۴ عنوان نمایشگاهی تحویل گرفتم و طی ۵ سال 
به ۴۵ عنوان ارتقا پیدا کرد. در برنامه میان مدت طی ۴ سال 
به نتیجه رسید و فضای نمایشگاهی فعلی با احداث سالن های 

میرداماد و شیخ بهایی ایجاد شد.
وی ادامه داد: از سال ۸۶ بنای احداث پروژه نمایشگاه در ۴۷ 
هکتار شروع شد اما عوامل ناخواســته مانع پیشرفت شدند؛ 
تااینکه در ســال ۹۴ کلنگ برنامه بلند مدت به زمین خورد و 

عملیات ساختمانی شروع شد. 
محققیان شرکت نمایشــگاه های استان را ظرفیتی اقتصادی 
برای استان دانست و گفت: بر اساس چشم اندازی که در سال 
۹۰ تدوین شده، اکنون این شرکت به غیر از اینکه در صنعت 
نمایشگاهی ایران جزو سه شــرکت تراز اول کشور است، در 
سطح بین المللی نیز بازارهای هدف مشخصی در حال توسعه 
و گســترش دارد. وی تاکید کرد: در زمان تحویل شرکت، ۲ 
پاویون در خارج از کشــور داشــته ایم که در حال حاضر این 
تعداد به ۱۱ پاویون افزایش یافته است. شرکت نمایشگاه ها در 
جهت توسعه، ایجاد ارتباطاتی با ارگان های خارج از کشور را 
در دستور کار خود قرار داده که ایجاد دفتر در ناحیه اسلواکی، 

نمونه ای از این ارتباطات بین المللی است.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان:

جهانیبودن،چشماندازشرکتنمایشگاههایاصفهاناست
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مقدم دوست، میهمان چهارمین نشست »انتقال تجربه« می شود
چهارمین نشست »انتقال تجربه« با حضور»هادی مقدم دوست« فیلمنامه نویس، کارگردان، 
 منتقد و مدرس ســینما، شــنبه ششــم آبان ماه از ســاعت ۱۶در کتابخانه مرکزی برگزار

 می شود.

جشنواره

انتشار فراخوان جشنواره  
مطبوعات کودک و نوجوان 

ســیزدهمین جشــنواره  مطبوعات کودک و نوجوان 
کانون امســال هم با تاکید بر موضوع محیط زیســت 
برگزار می شود. به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور 
بین الملل کانون، مدیران  مسئول، سردبیران نشریه های 
کودک و نوجوان، نویسندگان، شــاعران، تصویرگران، 
خبرنگاران و عکاســان فعال در حوزه ادبیات کودک و 
نوجوان تا ۲۴ آبان ۱۳۹۶فرصت دارند آثار منتشر شده 
در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ را به دبیرخانه سیزدهمین 

جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان ارسال کنند.
عالقه مندان شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود 
را به نشانی تهران، خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان 
شهید خالد اســالمبولی، شــماره ۲۶، کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، واحد انتشــارات، دبیرخانه  
ســیزدهمین جشــنواره  مطبوعات کودک و نوجوان 

ارسال کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی خبرداد:

 شناسایی وکدگذاری 
700 فروشگاه صنایع دستی

 مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهــان گفت:طرح 
ســاماندهی عرضه صنایع دســتی د ر دو مرحله با هدف 
نظارت بر فعالیت های راهنمایان گردشگری وساماندهی این 
فعالیت ها اجرا می شود.فریدون الهیاری در زمینه چگونگی 
اجرای این طرح تصریح کرد: بر این مبنا و در مرحله نخست 
700 فروشگاه صنایع دستی اصفهان شناسایی و کدگذاری 
خواهند شــد به گونه ای که در این مرحلــه بیش از ۴00 
فروشگاه صنایع دستی در مجموعه جهانی میدان امام)ره( 
کدگذاری شد.وی گفت:در مرحله دوم تمامی راهنمایان تور 
موظف به نصب کارت شناسایی بوده و سپس کمیته نظارت 
با اســتقرار دائم در میدان امام)ره( بر نحوه عرضه صنایع 
دستی در فروشگاه ها و همچنین نحوه حضور گردشگران 
در فروشگاه ها با حضور راهنمایان نظارت خواهند داشت.

الهیاری تصریح کرد:  تمامی این فرآیند از طریق بروشور به 
اطالع گردشگران خارجی رسیده و آنها می توانند از طریق 
ایمیل و شماره تلفن های درج شــده در این بروشورهای 
اطالع رسانی، هرگونه شکایت احتمالی خود را ارائه داده و 
که شکایات آنها توسط اداره کل میراث فرهنگی استان به 

سرعت رسیدگی خواهد شد.   

فیلم

یک عضو شورای پروانه ساخت: 

 موضوع فیلم مهدویان 
حساسیت برانگیز است

محمد حسین مهدویان چند هفته گذشته فیلم نامه کار جدیدش را 
با نام »التاری« به شورای پروانه ساخت ارائه 
کرد، اما به دالیلی با ساخت آن موافقت 
نشد و این در حالی بود که مهدویان 
مراحل پیش تولید فیلمش را انجام 
داده بود و منتظر مجوز برای شروع 
تصویربرداری بود. جمال شــورجه 
یکی از اعضای شورای پروانه ساخت 
در مصاحبه ای گفت: مصلحت نیست 
فیلمسازی چون مهدویان با ساخت این 
فیلمنامه که موضوع حساسیت برانگیزی دارد )قاچاق دختران ایرانی 

به کشورهای عربی( دچار حواشی شود!

 انتشار کلیپ جدید فیلم»خانه دختر«
با صدای حامد همایون 

 حامد همایــون خواننده پــاپ کشــورمان کلیپ جدیــد فیلم
»خانه دختر«، اثر جدید شهرام شاه حسینی را خوانده است که در 

همان چند روز اول اکران پرفروش شد.

موسیقی

با مسئوالن

سلفی خاطره اسدی با تابلوی ایست
نباید رفتار مامورین نیروی انتظامی با رانندگان متخلف انقدر تبعیض 
آمیز باشد. مامور تا ما را می بینه ۱00 تومان قبض چاپ کند ولی وقتی 
خاطره اسدی را می بینه تابلوی ایست را بهش می ده که سلفی بگیره.

اینستاگردی

ابالغ رای
7/672 کالسه پرونده 951353شــماره دادنامه: 96/6/30-9609976794202775 
مرجع رسیدگی: شــعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد چناری به 
نشانی سه راه سیمین کوچه ملکی پالک 192، خوانده: نصرت صابری به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: محکومیت خوانده به تنظیم ســند یک خط موبایل به انضمام هزینه 
دادرسی مقوم به 4/000/000 ریال، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای محمد چناری به طرفیت خوانده آقای نصرت صابری به خواسته 
محکومیت خوانده به تنظیم ســند یک خط موبایل به انضمام هزینه دادرسی مقوم به 
4/000/000 ریال با توجه به محتویات پرونده و مدارک پیوستی و اظهارات خواهان در 
جلسه رسیدگی بشرح دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه خط تلفن مورد ادعای خواهان 
در ید وی می باشد و اماره تصرف دلیل بر مالکیت است و شهود نیز به اینکه خط تلفن در 
ید خواهان می باشد گواهی نموده اند لذا شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به 
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه 
و انتقال خط موبایل به شماره 0913269296 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 310/000  
ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
بلحاظ اینکه ابالغ وقت به خوانده از طریق نشر آگهی و عدم حضور وی در جلسه رسیدگی 
یا ارائه الیحه دفاعیه غیابی ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس  از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی و حقوقی اصفهان می باشد. م الف:22833 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان )297 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/666 شماره دادنامه: 9609970351300381 شماره پرونده: 9509980351300970 
شــماره بایگانی شــعبه: 951091 خواهان: آقای محمد تقی انصــاری فرزند محمد با 
وکالت آقای سعید صالحی فرزند محمود به نشــانی اصفهان- خیابان نیکبخت کوچه 
 16 )شهید صادقی( پالک 9 ،خوانده: آقای مســعود پرویزی نیا به نشانی شاهین شهر-
  خ عطار- بین 5-6 شرقی امالک زیتون ک پ 8318648434، خواسته ها: 1- مطالبه
 خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- تامین خواسته، رای دادگاه: در خصوص 
دعوی آقای ســعید صالحی به وکالت از محمد تقی انصاری به طرفیت آقای مســعود 
پرویزی نیا فرزند مرید به خواســته مطالبه مبلغ یک میلیــارد و پانصد میلیون ریال وجه 
یک فقره چک به شــماره 1317-644646-44 مورخ 95/01/30 عهده بانک ملت به 
 انضمام خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه برابر نرخ
 تــورم از تاریخ سررســید چک لغایــت اجــرای دادنامه به شــرح متن دادخواســت 
با توجــه به محتویــات پرونــده تصویر مصــدق چــک و گواهینامه عــدم پرداخت 
منعکــس در پرونــده و اینکه خوانــده با وصــف ابالغ قانونی درجلســه دادرســی 
حاضــر نگردیــده و الیحــه ای ارســال ننموده و نســبت بــه دعوی و مســتندات 
 آن ایــراد و اعتراضــی بــه عمــل نیــاورده فلــذا مســتندات دعــوی مصــون
 از هر گونه تعرضی مانده و مستندات مذکور داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد نهایتا دادگاه 
با توجه به مراتب فوق خواهان را در دعوی اقامه شــده محق تشخیص و مستندا به مواد 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چــک مصوب 1355/4/16 با اصالحات بعدی و 
نظریه مورخه 77/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ یک 
میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ پنجاه و یک میلیون و چهارصد 
 و نود هزار ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت مبلغ پنجاه و چهــار میلیون ریال بابت 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز به پرداخت خســارت تاخیر تادیه بر مبنای شــاخص 
نرخ تورم اعالمی از ســوی بانک مرکزی از تاریخ سررســید چک تا زمان وصول وجه 
 آن در حق خواهان محکوم می نماید که خســارت تاخیر تادیه را اجرای احکام در هنگام

 اجرای حکم محاسبه و از خوانده به نفع خواهان وصول خواهد نمود. رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدید نظر استان است.  م الف: 22917 شعبه 

13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )396 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/668 کالســه پرونده: 960268 شــماره دادنامه: 96/7/3-9609976797100723 
مرجع رسیدگی: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای حمید جمشیدیان 
فرزند اصغر به نشانی اصفهان خ مشــتاق دوم برآن شمالی روستای جوزدان نبش کوچه 
شــاهد7،  خوانده: آقای حیدر عباسی  به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
 یک فقره چک به شــماره 036307-95/11/25 به مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال به 
انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی  آقای حمید جمشــیدیان به طرفیت آقای حیدر عباســی به خواسته 
 مطالبه وجه چک به شــماره 036307-95/11/25 به مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال

 به انضمام هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر 
استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید 
مدعی داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
لذا چون خوانده دفاع موجهی در قبال دعوی مطروحه، معمول نداشــته و دلیلی بر برائت 
ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است، مســتنداً به ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســی مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به 
 پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت وجه چک مورد دعوی بابت هزینه دادرسی و 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/11/25 تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص 
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی و نشــر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.
 رای صادره غیابی و بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز 
 دیگر پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
می باشد و نســبت به تقاضای صدور قرار تامین خواســته به دلیل عدم تودیع خسارت 
احتمالی به اســتناد بند )د( مــاده 108 قرار رد صــادر می گــردد.  م الف:22885 
 شعبه 41 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) 345 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

7/669 کالســه پرونده: 960256 شــماره دادنامــه: 9609976797100686 مرجع 
رسیدگی: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای بهنام حسینی فرزند یداله 
به نشانی اصفهان میدان احمدآباد ابتدای بزرگمهر مجتمع برلیان واحد2،  خوانده: آقای 
ابراهیم شجاعی فرزند حجت اله  به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک 
فقره چک به شماره 010038-91/10/1 عهده بانک صادرات به  مبلغ نه میلیون ریال به 
انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم، 
 گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات
 قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی  آقای بهنام حسینی 
به طرفیت آقای ابراهیم شــجاعی به خواســته مطالبه وجه چک به شماره 010038-
91/10/1  عهده بانک صادرات به مبلغ نه میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده 
خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد لذا چون خوانده دفاع موجهی در قبال 
دعوی مطروحه، معمول نداشــته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده اســت، 
 مســتنداً به ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را

 وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نه میلیون ریال بابت وجه 

چک مورد دعوی و مبلغ 1/322/500 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 91/10/1 تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی و نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز دیگر 
پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می 
باشد و نسبت به تقاضای صدور قرار تامین خواسته به دلیل عدم تودیع خسارت احتمالی 
به اســتناد بند )د( ماده 108 ق.آ.د.م قرار رد صادر و قطعی می باشد.  م الف:22888 
 شعبه 41 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) 364 کلمه،

 4 کادر(
ابالغ رای

7/670 کالســه پرونده: 960255/41 شــماره دادنامــه: 9609976797100694-
1396/6/27 مرجع رسیدگی: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای بهنام 
حسینی فرزند یداله به نشــانی اصفهان میدان احمدآباد ابتدای بزرگمهر مجتمع برلیان 
واحد2،  خوانده: آقای امیر حسین شریف قهجاورســتانی فرزند احمد  به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 739070-94/10/3 به  مبلغ 
15/000/000 ریال عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی و تاخیر تادیه، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی  آقای بهنام حسینی به طرفیت 
آقای امیرحسین شریف قهجاورستانی به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 739070-
94/10/3  به مبلغ 15/000/000 ریال  به انضمام مطلق خســارات قانونی و تاخیر تادیه 
تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و 
بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد لذا چون خوانــده دفاع موجهی در قبال دعوی مطروحه، 
معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است، مستنداً به ماده 198 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت وجه چک مورد دعوی و 
مبلغ 1/400/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
94/10/3 تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی و 
نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد و نسبت به صدور قرار 
تامین خواسته به دلیل عدم تودیع خسارت احتمالی به استناد بند )د( ماده 108 ق.آ.د.م قرار 
رد صادر و قطعی می باشد.  م الف:22892 شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 350 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/671 کالسه پرونده: 960199 تاریخ رســیدگی: 96/5/11 مرجع رسیدگی: شعبه 24 
شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: میالد جعفری با وکالت 1- محمد علی شمس و 
2- امیر محمد شمس به آدرس اصفهان چهار باغ باال مجتمع کوثر واحد 516،  خوانده: 
اکبر آقا مداح  به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره 
های 392858-95/8/28 و 392867-95/10/24  به  مبلغ 55 میلیون ریال به انضمام 
کلیه خســارات دادرســی و قانونی و حق الوکاله وکیل و تاخیر و تادیه، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی  میالد جعفری با وکالت 1- محمد علی 
شمس 2- امیر محمد شــمس  به طرفیت اکبر  آقا مداح  به خواسته مطالبه وجه چک به 
شماره 392858-95/8/28 و 392867-95/10/24   به مبلغ 55 میلیون ریال تقدیمی 
 از ناحیه خواهان که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواســته بر عهده خوانده داشــته

 و بقاء اصــول مســتندات مذکــور در یــد مدعی داللــت بر بقــاء دین و اشــتغال 
ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبه وجــه آن دارد لــذا چــون خوانده 
دفاع موجهــی در قبــال دعــوی مطروحــه، معمــول نداشــته و دلیلی بــر برائت 
ذمه خــود اقامــه و ارائه نکرده اســت، مســتنداً بــه مــاده 198 و 515 و 519 و 522 
 قانون آییــن دادرســی مدنی دعــوی مطروحــه را وارد و ثابــت دانســته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریــال بابت وجه چکهای مورد 
دعوی و مبلغ هشــتصد و هفده هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ چکها تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری 
 اســالمی و نشــر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صــادره غیابی و 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و بیســت روز دیگر پس از آن 
قابل تجدید نظــر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشــد. 
 م الف:22873 شعبه 24 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان

 ) 343 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/667 شماره دادنامه: 9609970351300503 شماره پرونده: 9609980351300294 
شماره بایگانی شعبه: 960347  خواهان: آقای مهدی گلی با وکالت آقای مهدی ملکوتی 
خواه فرزند رحمت اله به نشانی اصفهان خیابان پروین کوچه گلبرگ 5 پالک 353 طبقه 
دوم، خواندگان: 1- آقای رضا زارع 2- آقای طاهــا زارع 3- خانم مژگان زارع همگی به 
نشانی اصفهان- خ کاوه- خ آل محمد- ک گزینش سپاه- جنب ساختمان گزینش سپاه 
4- آقای ایمان شکیبایی به نشانی اصفهان- خ مشتاق اول- خ ابوالحسنی- ک فرشته- 
بن گلبرگ- پ 72، خواســته: مطالبه وجه چک و )تقاضای اعاده دادرسی( رای دادگاه: 
در خصوص تقاضای اعاده دادرســی آقای مهدی ملکوتی خواه به وکالت از مهدی گلی 
فرزند عزت اله به طرفیت خواندگان 1- مژگان 2- رضا 3- طاها همگی زارع و 4- ایمان 
شکیبایی نسبت به دادنامه شماره 235-920 مورخ 92/2/26 صادره از شعبه 13 حقوقی 
اصفهان در پرونده کالسه 910929، نظر به اینکه جهت اعاده دادرسی حسب الیحه شماره 
45940 مورخ 95/12/24 بند 7 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی اعالم گردیده دادگاه 
صدور دادنامه شماره 74-96 مورخ 96/1/24 از شعبه ششم حقوقی اصفهان دائر بر استرداد 
الشه 2 فقره چک از جمله چک موضوع دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی مشمول 
بند 7 ماده 426 از قانون آیین دادرسی کیفری نبوده مضافاً اینکه این موضوع مشمول هیچ 
یک از بندهای ماده 426 نمی باشد که دادگاه با این وصف قرار رد درخواست اعاده دادرسی 
را صادر و اعالم می نماید. رای صادره ظــرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 
تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  م الف: 22921 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )257 کلمه، 3 کادر(
مزایده

7/590  اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 
96/790 له خانم فاطمه زهرا مجیری با وکالت آقــای کریم اکبریان علیه آقای مجتبی 
لطفی به خواســته مطالبه در نظر دارد یک دســتگاه خودرو پراید مدل 1387 به شماره 
پالک 13-151 م 99 را که کارشناس رسمی دادگســتری 80/000/000 ریال ارزیابی 
نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلســه مزایده ساعت ده صبح روز دوشنبه 
در تاریخ 96/8/8 در محل اجرای احکام شــورای حل اختالف خمینی شهر واقع در بلوار 
پاسداران مجتمع شوراهای حل اختالف خمینی شهر برگزار می گردد، طالبین می توانند 
5 روز قبل از روز مزایده به نشانی خمینی شهر پارکینگ رحمتی مراجعه و مورد مزایده را 
 از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، خریدار 
می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ 
مزایده به حساب سپرده دادگســتری واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس 
از کســر هزینه های مزایده به نفع دولــت ضبط خواهد شــد. م الف: 5322  اجرای 
 احکام مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )186 کلمه،

 2 کادر( 

هنرمند برای جلوگیری از ورود صنایع دستی قاچاق رفتیم و از او پرســیدیم که راهکار شما به عنوان به ســراغ یکی از هنرمندان خاتم ساز اصفهانی برای اینکه علت قاچاق صنایع دستی را جویا شویم میدان نقش جهان و میدان های اطراف آن بود.صنایع دســتی خارجی در اماکن تاریخی به ویژه دولت دهم به اســتان اصفهان، ممنوعیت فروش مصوبات هیئت دولت در سومین سفر استانی رییس و خرید و فروش آن غیرمجاز و ممنوع است.یکی از دادن کاالیی که ازمنظر مقررات دولتی نقل و انتقال کاال از پرداخت مالیات و عــوارض دولتی و فراری مــنظر کارشناسان گمرک، قاچاق یعنی گریزاندن و مقررات مربوطه، ممنوع و غیرمجاز شده باشد. از تولید و نقل و انتقال و خرید و فروش آن طبق قوانین مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود و خروج، که قاچاق عبارت است از فراری دادن مال؛ خواه آن قوانین و مقررات موجود چنین اســتنباط می شود کلمه ترکی و به معنای »گریزاندن« است و از زاویه صنایع دســتی خارجی و قاچاق است.قاچاق یک درصد فروشگاه های میدان نقش جهان محل عرضه یکی از مسئوالن اســــتان اصــفهان، ۶۰ تا ۷۰ کشور است( نیز این امر کامال مشهود بود. به گفته  تاریخی که مهم ترین مکان عرضه صنایع دســتی اصفهان و به ویژه میدان امــام)ره( )به عنوان نماد برای عرضه صنایع دســتی خارجی بود. در استان صنایع دستی در میدان نقش جهان اصفهان، مکانی می برند.تا چند سال پیش بسیاری از فروشگاه های به طوری که غالبا اصطالحات را به جای یکدیگر به کار دستیـ  خانگی و صنایع روستایی قائل نشده اند؛ کارشناسان مربوطه هنوز مرز مشخصی میان صنایع با صنایع کوچک یا حداقل شعبه ای از آن می دانند. حاصل شد. افکار عمومی، صنایع دستی را مترادف محو کامل حرفه های کوچک و صنایع دستی آنها توسعه اقتصادی کشــورهای پیشرفته امروزی با در چاره یابــی بحران ها بــه کار گیرند. حال آنکه قوی در حل مســائل اقتصادی و راه حل مناسبی توجه خاصی مبذول داشته و آن را به عنوان اهرم شده اقتصاددانان در مالحظات خود به این رشته مکمل فعالیت های اصلی باعث جوامع در حال رشد به عنوان نقش صنایع دستی در اقتصاد 

مانند پارچه های ترمه و قلمکار  ارزش هنری ندارند امام )ره( به فروش می رسید اشاره کرد که نه تنهابه به ظروف ترک شبه حکاکی شده که قبال در میدان صنایع دستی شناخته می شوند.وی در این زمینه، ماشینی هستند ولی متاسفانه به اشتباه به عنوان صنایع دستی شناخته نمی شوند؛ بلکه جزو  صنایع است، اظهار داشــت: بعضی از آن کاالها به عنوان مانند حوزه های دیگر از آفت قاچاق  بی بهره نمانده جعفرصالحی با اشــاره به اینکه صنایع دستی به دستی استان اصفهان  که در ادامه می خوانید: جعفر صنایع دستی گفت و گویی داشتیم با معاون صنایع کند.ما نیز به این بهانه و به منظور پیگیری قاچاق که بیشتر به زنان خانه دار اختصاص دارد تهدید می ورود کاالی قاچاق بیش از ده هزار شغل خانگی را رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان  گفت: شود تا مشتری جنس خارجی را انتخاب نکند.بسته بندی کاال می تواند باعث جلب توجه مشتری همچنان در ســنت ها مانده اند.عواملی چون نوع به روز شــدن و جذابیت اثر هنری خود نمی روند و تا حدودی هنرمندان نیز تاثیر دارند؛ زیرا به سمت چیست ؟این هنرمند اصفهانی گفت: در این موضوع 

دستی به اصفهان از خارج کشور است و باید به این امید همه کشور به حوزه مبارزه با آثار قاچاق صنایع شد.جعفرصالحی در پایان خاطرنشان ساخت: چشم تقریبی میدان امام)ره( و بازارهای اطراف از این آثار در مبارزه با قاچاق صنایع دســتی و خالی شدن تصریح کرد:این اقدامات باعث موفقیت 98 درصدی اشاره کرد.  معاون صنایع دســتی استان اصفهان در جهت آشنایی شهروندان با این کاالها می توان نمایشگاه عرضه آثار قاچاق در حوزه صنایع دستی از میدان امام)ره(، برگزاری همایش های مختلف، انجام شــده در این زمینه، به بازرسی های میدانی و اتاق اصناف تشکیل شــد. وی افزود: از اقدامات صنایع دستی،کارشناسان و بازرسان اتحادیه صنایع گفت: به همین منظور مثلثی از کارشناسان معاونت زمینه قاچاق کاال با جدیت بیشتری مبارزه کردیم، جعفرصالحی با اشاره به اینکه از دو سال گذشته، در امروز هیچ اثری از این کاالها در بازار اصفهان نیست.  استان اصفهان ادامه داد: با پیگیری های انجام شده  را تحت تاثیر خود قرار داده اند.معاون صنایع دستی بلکه  به علت عدم سازگاری با صنایع دستی ما ، بازار 
موضوع توجه شود.

موفقیت 98درصدی در مبارزه با قاچاق صنایع دستیمعاون صنایع دستی استان اصفهان خبرداد:

 اعظم 
حاجی رضازاده
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ویژه 

باشگاه خبرنگاران: سامسونگ برای اینکه بتواند کارایی قلم هوشمند خود را 
میان کاربرانش افزایش دهد، قصد دارد ویژگی های جدیدی به آن بیفزاید.

در حالی که هنوز 2 ماه از مراســم رونمایی گوشــی پرچمدار سامســونگ 
Galaxy Note 8  نگذشته، این شــرکت در حال کار روی پرچمدار نسل 

بعدی خود است.
این موضوع کمی غیرطبیعی اســت، زیرا معموال شرکت بزرگ کره ای پس 
از اینکه محصوالت جدیدی رونمایی و عرضه می کرد، مدتی به اســتراحت 
 Note می پرداخت، مانند اتفاقی که بعد از رونمایی و عرضه فبلت های سری

افتاد.
بر اساس گزارشی که BJ Kang مسئول گروه برنامه ریزی جهانی سامسونگ 
منتشر کرده است، مهندسان این شرکت به طور خاص در حال بررسی ساخت 

نسل جدید قلم هوشمند S Pen هستند.
از آنجایی که استفاده از این قلم معموال بین کاربران این شرکت رایج نیست، 
سامسونگ قصد دارد با افزودن ویژگی های بسیار جدید و کاربردی این قلم را 

در نسل بعدی پرچمدار خود یعنی نوت 9 به خوبی جای بیندازد.

سامسونگ برای افزایش کارایی قلم 
هوشمند Note 9 تالش می کند

امکان ترمیم زخم با فناوری های نوین 
درمانی در کشور

رییس پژوهشــکده زخم و ترمیم بافت جهاد دانشــگاهی، با بیان اینکه به 
دلیل شــرایط جامعه و افزایش ســن مردم و افزایش برخــی بیماری های 
داخلی همچــون دیابت و بیماری های قلبی و عروقی، شــاهد افزایش زخم 
هستیم،گفت : درمان های متعددی مبتنی بر فناوری های نوین درمانی از 
جمله درمان های پروتئینی ،سلول درمانی،تهیه زخم پوش های جدید مبتنی 
بر نانو و بایوتکنولوژی و اســتفاده از ترکیبات گیاهی بوم زیست ایران، برای 

درمان این عارضه در کشور به کار گرفته می شود.
 دکتر سید مهدی طبایی در نشست خبری چهارمین کنگره ملی و دومین 
کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت که از 3 تا 5 آبان در بیمارســتان میالد 
برگزار می شود،افزود: پژوهشکده زخم و ترمیم بافت با هدف انجام تحقیقات 

بنیادی و بین رشته ای، برای کمک به درمان بیماران راه اندازی می شود.

استفاده از سیگارهای الکترونیکی در ســطح دنیا به طرز چشمگیری رو به 
افزایش بوده به طوری که بین سال های 2011 تا 2015 تنها در دبیرستان های 

ایاالت متحده آمریکا، استفاده از این وسیله 9 برابر افزایش داشته است.
بر اســاس پژوهــش جدیدی کــه محققان دانشــگاه کارولینای شــمالی 
انجام داده انــد، دود )بخــار( حاصل از ســیگارهای الکترونیکــی، حاوی 
 موادی اســت که موجب تحریک ریه انســان و بروز مشــکالت تنفســی

 می شوند.
مصرف سیگارهای الکترونیکی با افزایش »نوتروفیل«ها در بافت ریوی افراد 
همراه است که با وجود نقش دفاعی در مقابل عوامل بیماری زا، در بلند مدت 
موجب بروز اختالالتی مانند بیماری مزمن انسدادی ریه، برونشیت مزمن و 

آسم می شوند.
گفتنی است آسیب های بلند مدت سیگارهای الکترونیکی اخیرا مورد توجه 
پژوهشگران قرار گرفته و نشان می دهند که این وسایل به هیچ وجه جایگزین 
سالمی برای سیگارهای معمولی نیستند؛ در واقع می توان گفت تنها جایگزین 

سالم برای سیگار، ترک آن است.

علم پژوهی

رونمایی از سند مراقبت از کودکان در فضای مجازی در ۱۳ آبان 
وزیر ارتباطات گفت: پیش نویس سند مراقبت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی 

آماده شده و در روز 13 آبان ماه همزمان با روز دانش آموز منتشر می شود.

مشکالت ریوی برای مصرف کنندگان 
سیگارهای الکترونیکی

 کشف اهرام باستانی
 در بستر اقیانوس

DailyMail: اخیــرا ویدئویی در فیس بوک منتشــر 
شده است که دو ساختار باســتانی را در بستر آب های 
ســواحل باهاماس نشــان می دهــد. برخــی بر این 
باورند که این ســاختارها آثار به جــا مانده از فرهنگ 
 باســتانی، مانند فرهنگ آزتک در آمریکای شــمالی، 

هستند.
اسکات وارینگ، صاحب حساب کاربری که این ویدئو 
را پســت کرده اســت، به صورت روزانه ویدئوهایی از 
 رصد بشــقاب پرنده و فعالیت های پارانرمال منتشــر 

می کند. 
وارینگ در این باره می گوید:  »این دو هرم را در بستر 
اقیانوس در نزدیکی جزیره پیــدا کردم. خیلی راحت 
می توان شکل این اهرام را تشخیص داد. این امر نشان 
می دهد که این جزیره زمانی محل ســکونت مردمانی 

باستانی مانند مردم آزتک بوده است.«
این دو ســاختار واقعا شبیه به هرم هســتند که طی 
سال های اخیر فرسوده شده اند. در واقع اشیا در دریا و 
اقیانوس بهتر حفظ می شوند؛ چراکه در هوای آزاد قرار 
ندارند؛ بنابراین میزان فرسایش در اقیانوس کمتر است.

اگر این ساختارها واقعا هرم باشند، قدمت آنها بیشتر از 
بقایای کشف شده روی زمین است.این دو هرم ساختار 
مشابهی ندارند؛ یکی از آنها ساختار سه طرفه مانندی 
دارد، درست مانند اهرام جیزه. هرم دیگر، طراحی پله 

مانندی دارد که شبیه به یکی از معابد مایایی هاست.
برخی از کاربران براین باورنــد که این اهرام زیرآبی به 
یک نژاد بیگانگان باســتانی تعلــق دارد و برخی دیگر 

معتقدند که آنها ساختارهای سنگی هستند.
این اولین باری نیست که ساختارهای هرم مانند در این 
منطقه که بخشی از مثلث برموداست، دیده شده است. 
در سال 2012، فردی به نام دکتر مایر ورالج، یک هرم 
کریستالی در عمق 2000 متری دریا پیدا کرد که اندازه 

آن سه برابر اهرام جیزه بود.
نظریه پردازان براین باورند که این هرم کریستالی باعث 
ناپدید شدن چند هواپیما و کشتی در این منطقه شده 
است؛ البته محل دقیق این هرم کریستالی هیچ  وقت 

مشخص نشد.
این بار با کمک گــوگل ارث، محل دقیق هرم های آبی 
مشخص شــده است. این ســاختارهای هرم مانند در 
عمق 13/7 کیلومتری اقیانوس آرام در غرب مکزیک 

قرار دارد.

منتظر عرضه آیفون 9 باشید
در حالی که تنها چند هفته به عرضه گوشی آیفون ایکس اپل باقی 
مانده، خبرهای منتشر شده از عرضه گوشی آیفون 9 در سال 201۸ 

با امکانات مشابه همین گوشی و قیمت کمتر حکایت می کند.
برخی کارشناســان می گویند: اپل بیم دارد که قیمت باالی هزار 
دالری آیفون ایکس باعث شود اســتقبال از این گوشی با وجود 
همه جذابیت هایش در سطح مورد انتظار نباشد و از همین رو این 
شرکت احتماال گوشی آیفون 9 را تا یک سال دیگر با قابلیت های 

کم و بیش یکسان با همین گوشی روانه بازار می کند.
از جمله ویژگی هــای منحصر به فرد آیفون ایکــس می توان به 
 نمایشگر فراگیر OLED، شــارژ بی سیم، قابلیت شناسایی چهره

 یا فیس آی دی و ... اشاره کرد.
برخی منابع خبری مدعی هســتند که آیفون 9 در ســال 201۸ 
در دو مدل عرضه می شــود که فعال اسم کد لیســبون و هانگزو 
بــرای آنها انتخاب شــده 
اســت. لیســبون 
دارای نمایشگر 
بزرگ تری است 
و هانگــزو مدل 
ســاده تر و ارزان 
قیمت تــر آیفون 9 

محسوب خواهد شد.
فیس آی دی و نمایشــگرهای احتماال هــر دو مدل از قابلیت 

 OLED برخوردار خواهند بــود، اما دیگر امکانــات آنها فعال در
هاله ای از ابهام قرار دارد.

 خرید گلکسی اس7  منطقی تر است 
یا آیفون 8؟

همان طور که می دانیــد کمپانی اپل یک ماه پیــش آیفون ۸ و 
آیفون ۸ پالس را به بازار عرضه کرد که بر اساس گزارشات، فروشی 
کمتر از حد انتظار داشتند و بســیاری از خریداران احتمالی این 

محصوالت، منتظر عرضه آیفون 10 مانده اند.
حاال مجله بی طــرف »Consumer Reports« در رده بندی 
جدید اسمارت فون های خود، امتیاز ۸0 از 100 را به آیفون ۸ داده 
که نسبت به گلکسی اس ۸ و گلکســی اس ۸ پالس )با نمره ۸1( 

پایین تر بوده و با گلکسی اس 7 برابر است. 
به گفته کانســومر ریپورتز؛ با وجود برابری امتیاز دو دســتگاه، 
گلکســی اس 7 به دلیل عمر باتری طوالنی تــر و کیفیت تماس 
بهتر نسبت به آیفون ۸ انتخاب منطقی تری است که عالوه بر این 
 موارد، قیمت مناسب موبایل مذکور نیز می تواند از جمله عوامل

 تاثیر گذار در انتخاب خریداران باشد.
گفتنی اســت؛ بنا بر بعضی تحلیل ها، آمار فروش آیفون ۸ پس از 
عرضه آیفون 10 دســتخوش تغییرات مثبتی خواهد شد؛ با این 
حال تحقیقات بازار نشــان می دهند که در حال حاضر، آیفون ۸ 
نتوانسته در حد و اندازه محصوالت پیشین اپل ظاهر شود و حتی 
آیفون 7 نیز در بســیاری از بازارها شــرایط بهتری نسبت به این 

محصول جدید دارد.

احتمال معرفی »نوکیا 2« با قیمتی 
مناسب در آینده ای نزدیک

کمپانی فنالندی »HMD« که اکنــون موبایل هایی با نام نوکیا را 
تولید و عرضه می کند، تصمیم دارد یک نمونه بسیار ارزان قیمت 
اندرویدی ارائه دهــد؛ موبایلی که جای آن در ســبد محصوالت 

نوکیای امروز خالی بود.
این شرکت اخیرا توانســته بود مجوز رگوالتوری روسیه را برای 
موبایل »نوکیا 2« دریافت کند و حاال یکی از فروشگاه های بزرگ 
آمریکایی به نام »B&H« اطالعاتی مختصر از این موبایل و قیمت 

آن را به شکل موقت در وب سایت خود قرار داد.
به نظر می رسد فروشــگاه B&H اطالعات مربوط به نوکیا 2 را به 
صورت تصادفی منتشر کرده چون ساعاتی بعد اقدام به حذف آن 
کرد. با این حال، موبایل دوســیم کارته که به اندروید نوقا مجهز 

است در دو رنگ سفید و مشکی با قیمت 99 دالر عرضه می شود.
بر اساس شایعاتی که از قبل منتشر شده نوکیا 2 از نمایشگر4/5 
اینچی، چیپست اسنپدراگون 1/212 گیگابایت رم و باتری 4 هزار 

میلی آمپر ساعتی برخوردار است.

 مراقب اپلیکیشن های جعلی
 استعالم شناسه گوشی باشید!

روابط عمومی گمرک ایران اعالم کرد که هیچگونه اپلیکیشــن 
استعالم شناسه گوشی )IMEI( ارائه نداده و ادعای وجود چنین 

اپلیکشنی را برای گوشی های موبایل تکذیب کرد.
طبق اعالم روابط عمومی گمرک ایران، گمرک هیچگونه سرویس 
اپلیکیشن قابل نصب روی گوشی های موبایل برای استعالم شناسه 
بین المللی تلفن همراه )IMEI( ارائه نداده و اساسا چنین ادعایی 

تکذیب می شود.
 بر این اســاس، خدمات الکترونیکی گمرک ایــران تنها از طریق 
مواردی صورت می گیرد که در ســایت گمرک ایــران و یا کانال 
رسمی گمرک اطالع رســانی شده است. شــهروندان می توانند 
به منظور اطــالع پیدا کردن از این خدمات، به ســایت رســمی 
 گمرک ایران یا کانال اطالع رســانی رســمی گمــرک مراجعه 

کنند.
در هر صورت ادعای وجود اپلیکیشــن اســتعالم شناسه گوشی 
)IMEI( تکذیب می شود و مردم می توانند پس از دریافت کد 15 
رقمی IMEI، آن را از طریق سامانه پیامکی 3000۸۸۸7 یا لینک 
https://epl.irica.ir/ImeiInfoView?0 در پنجره تجارت 

فرامرزی گمرک استعالم بگیرند.

فناورانه

بیشتر اوقات گوشی شــما روی حالت بیصداست و به همین 
دلیل تماس های دریافتی را از دست می دهید؟ دوست دارید 
مانند گوشی های آیفون  هنگام دریافت اعالن از طریق فالش 

دوربین با خبر شوید؟
هشــدار فالش هنگام تماس و پیامک یک برنامه کاربردی 
کم حجم است که با استفاده از آن هنگامی که گوشی شما زنگ 
می خورد، فالش دوربین روشن می شود تا حتی در تاریکی نیز 
بتوانید گوشی خود را پیدا کنید؛ همچنین می توانید از فالش 

دوربین به عنوان اعالن برای اس ام اس نیز استفاده کنید.
برنامه Flash Alerts 2 بــه این صورت عمل می کند که با 
توجه به زمان تعیین شده برای اطالع رسانی از پیام و تماس 
به صورت خودکار تا زمانی که به آنها مراجعه نکنید چشمک 
می زند و بعد از گذشت زمان تعیین شده و مراجعه نکردن به 

تماس و پیامک دریافتی این اطالع رسانی به پایان می رسد.
هشــدار فالش هنگام تمــاس و پیامک هشــدارهای چراغ 

 قوه طنین انداز و چــراغ قوه چشــمک زن را روی تماس و 
اس ام اس ارائه می دهد.

 هنگامی که یک تماس یا پیامک جدید دریافت کنید، فالش 
چشمک خواهد زد. این برنامه در تاریکی یا در شب، هنگامی 
که نمی خواهید آهنگ های زنگ را بشــنوید بســیار مفید 
خواهد بود. Flash Alerts 2 نرم افزاری جالب و کاربردی 

برای نمایش اعالن ها از طریق فالش موبایل است. 
استفاده از فالش چشــمک زن موبایل روی تماس دریافتی، 
استفاده از فالش چشمک زن موبایل روی SMS، استفاده از 
این نرم افزار به عنوان نور LED برای چراغ قوه، مورد استفاده 
در شــب به عنوان نور فالش، تنظیم شــدت فلش توســط 
 کاربر قابل کنترل می باشــد؛از خصوصیات برنامه کاربردی

 Flash Alerts 2 است.
با استفاده از لینک yon.ir/r5lC5 می توانید این اپلیکیشن 

کاربردی را از اینترنت دریافت کنید.

کافه اپ دانستنی ها

آیا می دانستید که هر بار که یک تمبر را زبان 
می زنید، 1/10 کالری انرژی مصرف می کنید؟

آیا می دانستید که اگر یک ماهی قرمز را در 
یک اتاق تاریک قرار دهیــد، کم کم رنگش 

سفید می شود؟

آیا می دانستید که کوتاه ترین جنگ در تاریخ 
 1۸96 بین نازی ها و انگلســتان رخ داد که

 3۸ دقیقه طول کشید؟

آیا می دانستید که در هرم خئوپوس در مصر 
که 2600 ســال قبل از میالد ســاخته شده 
است، به اندازه ای ســنگ به کار رفته که می توان با 
آن دیواری آجری به ارتفاع 50 ســانتی متر دور دنیا 

ساخت؟ 

خسرو جعفری زاده، کارشناس نجوم در گفت وگو با خبرنگار 
مهر در خصوص لکه جدیدی که روی خورشــید نمایان شده 
 »AR26۸5 « است، اظهار داشــت: به تازگی لکه خورشیدی

پدیدار شده که می توان آن را به خوبی رصد کرد.
وی با بیان اینکه این لکه خورشیدی را می توان از هر جای  ایران 
 با ابزار رصدی مشاهده کرد، بیان داشت: از هم اکنون تا حدود

10 روز دیگر این لکه خورشیدی قابل مشاهده خواهد بود.
وی با تاکید بر ضــرورت رعایت نکات ایمنــی به هنگام رصد 

لکه خورشیدی افزود: می بایست رصد خورشید با فیلترهای 
مخصوص رصد خورشــیدی به نام » مایالر « انجام شــود و 
اســتفاده از لوازم غیر ایمن مانند فالپی، ســی دی  و ... بسیار 

خطرناک است.
این کارشــناس نجوم خاطر نشــان کرد: لکه خورشــیدی 
»AR26۸5« به اندازه ای بزرگ است که به راحتی و با عینک 

مخصوص خورشید گرفتگی نیز رصد می شود.
به گفته وی، به دلیل اینکه زمین به دور خورشید می چرخد و 

خورشید بزرگ تر از زمین است لکه های خورشیدی از سراسر 
دنیا قابل رصد هستند.

به گزارش مهر؛ لکه های خورشیدی اولین بار توسط گالیله در 
سال 1615 رصد شده است. برای رصد خورشید بهتر است از 
فیلترهای مناسب رصدی مانند مایالر و ND استفاده شود. این 
فیلترها در جلوی دریچه تلسکوپ نصب می شوند و ایمن ترین 

روش برای رصد خورشید هستند.
بنابراین برای دیدن لکه های خورشیدی باید از ابزار مناسب و 
افراد متخصص کمک گرفت. نگاه کردن به خورشید با ابزاری 
مانند دوربین دوچشمی، تک چشمی، تلسکوپ و حتی دوربین 

عکاسی می تواند به کوری چشم شما منجر شود.

کارشناس نجوم:

یک لکه جدید روی خورشید ایجاد شد

توسط فالش موبایل از تماس ها و پیامک ها آگاه شوید

مهر: محمدرضا بیدخام، ســخنگوی شرکت مخابرات ایران 
با تشــریح اقدامات مخابرات برای تسهیل ارتباطات اربعین 
حسینی، تشریح کرد: این شــرکت به روال سالیان گذشته، 
با توجه به حضور گســترده زائرین ایرانی در کربالی معلی 
و مســیرهای منتهی به مرزهای شــلمچه، چزابه، مهران و 
خسروی، تامین پوشــش ارتباطی در تمام مناطق را انجام 
داده است؛ همچنین ارتقای پوشش شــبکه و نصب آنتن با 
همکاری مخابرات مناطق کرمانشــاه، خوزســتان ، ایالم و 

همکاری شبکه همراه اول صورت پذیرفته است.وی افزود: 
توســعه مرکز تلفن خســروی به میزان 500 شماره، ایجاد 
مســیر جدید فیبر نوری از قصر شــیرین تا مرز خسروی و 
 افزایش ظرفیت شــبکه انتقــال و دیتــا از 1G به 10G در
 قصر شیرین از اهم اقدامات انجام شده شرکت مخابرات در 

بخش ایجاد تمهیدات الزم برای اربعین است.
بیدخام خاطرنشــان کرد: در بحث اقدامات رفاهی و حوزه 
مســئولیت های اجتماعی ، تجهیز زائر سرای شهر مهران، 

توسط مخابرات منطقه ایالم انجام شده که آماده پذیرایی از  
زائرین در ایام اربعین حسینی است.

وی افزود: با توجه به گشایش مرز خسروی در سال 96، جهت 
حرکت وتردد زائرین، مخابرات منطقه کرمانشــاه با نصب، 
تقویت و ارتقای سایت های  منتهی به پایانه مرزی، ارتباط 

مخابراتی این مناطق را تقویت کرده است.
بیدخــام گفــت: در پایانه مرز خســروی، ضمــن تجهیز 
میهمانسراها، پوشش کامل با اســتفاده از 10 سایت پرتابل 

)قابل حمل( و ارتقای سایت های موجود انجام شده است.
مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران افزود: مخابرات 
منطقه خوزستان نیز عالوه بر تجهیز پایانه مرزی شلمچه و 
چزابه، تمام نیازهای ارتباطی دستگاه های خدمات رسانی را 

در این مناطق ، پیش بینی و پاسخ داده است.
وی اضافه کرد: توسط مخابرات منطقه خوزستان، دو موکب 

در پایانه های مرزی شلمچه و چزابه جهت رفاه حال 
زائرین اربعین حسینی ایجاد شده و عالوه بر اقدامات 
رفاهی ، همکاران جهت ارائه خدمات برخط به زوار 

در موکب ها استقرار پیدا کرده اند.
بیدخام افزود: مخابرات منطقه ایالم نیز  با نصب و راه اندازی 
وای فای موبایل در پایانه مرزی مهران و ایجاد  باجه خدمات 
مشــتریان به صورت ســیار، تامین کلیه ارتباطات تلفنی و 
اینترنت مورد نیاز دســتگاه های خدمات رسان را به منظور 

تسهیل در امر صدور روادید زائران انجام داده است.
وی یادآور شد: در تمام مناطق مرزی استان ایالم ، خوزستان  
و کرمانشاه ، برپایی ایستگاه های صلواتی، اختصاص پارکینگ 
و امکان اســکان زائرین کربالی معلی توسط مخابرات های 
مناطق پیش بینی شده است.مدیرکل روابط عمومی و امور 
بین الملل شــرکت مخابرات ایران گفت: با همکاری طرف 
عراقی و توافقات صورت گرفته، سرویس تلفن های همگانی 
از ابتدای آبان ماه در خاک کشــور عــراق در اختیار زائرین 
قرار می گیرد.وی افزود: در مورد نصب تجهیزات شــرکت 
ایرانسل همکاری های الزم با این شرکت انجام شده و کلیه 
زیرساخت های ارتباطی مورد نیاز برای اپراتورهای مختلف 

فراهم شده است.

مخابرات اعالم کرد:

تامین نیازهای ارتباطی مراسم اربعین

شــرکت مخابرات ایران اعالم کرد که با توجه به افزایــش بار ترافیک ارتباطی و بــه منظور بهبود 
خدمات رسانی در حوزه های ثابت و سیار، اقدامات مربوط به ارتقای پوشش شبکه و افزایش ظرفیت 

شبکه انتقال و دیتا در مسیر حرکت زائرین اربعین را به انجام رسانده است.
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محمود بدیهــی با بیان اینکــه ۳۱ نفــر  از ۲۰۰ دانش آموز 
برتر  اصفهان در مســابقات ورزشــی دانش آموزان استان، 
از دانش آموزان خمینی شــهری هســتند، تصریح کرد: این 
درحالی است که برای مثال ناحیه ۲ آموزش و پرورش اصفهان 
دارای ۱۸ سالن ورزشی است اما دانش آموزان خمینی شهری 

تنها دو سالن ورزشی برای تمرین دارند.
وی با اشــاره به اینکه امســال بــرای اولین بــار ۱۶ نفر از 
دانش آموزان خمینی شــهری موفق به قبولی در رشته های 
پزشکی شدند، ابراز داشت: تا قبل از ســه سال گذشته آمار 

قبول شدگان این رشته بیش از پنج نفر نبوده است.
آموزش و پرورش خمینی شهر طی سه سال گذشته 

به عقب برنگشته است
بدیهی با تاکید بر اینکه هیچکس نمی تواند بگوید که از سه 
سال گذشته تاکنون آموزش و پرورش خمینی شهر به عقب 
برگشته اســت، گفت: برای اثبات این امر همه مدارک و آمار 

موجود است.
وی در ادامه با اشــاره به اجرای طرح خرید خدمات آموزشی 
در شهرستان خمینی شهر نیز اضافه کرد: این طرح همزمان با 
سراسر کشور در خمینی شهر نیز کلید خورده و تاکنون سه 

سال از اجرای آن گذشته است.

رییس اداره آموزش و پرورش خمینی شــهر تاکید کرد: در 
حال حاضر ۱۸ مدرسه مقطع ابتدایی خمینی شهر به صورت 
خرید خدمات اداره می شــود و این درحالی است که باوجود 
قانونی بودن این امر و بدون هیچ گونه تخلفی، عده ای سعی در 

سیاسی جلوه دادن اجرای این طرح دارند.
وی با تاکید بر اینکه در چهار سال گذشــته دولت در حوزه 
استخدام برنامه ای نداشــته و تنها طی دو سال گذشته سه 
هزار نیرو برای آموزش و پرورش استخدام شده، افزود: هیچ 
معلمی در این طرح به سیستم آموزشی خمینی شهر اضافه 

نشده است.
مجبور به استفاده از ظرفیت مدارس غیر انتفاعی   

هستیم
بدیهی با تاکید بر اینکه با توجه به کمبود معلم و فضای کافی، 
مجبور به اســتفاده از ظرفیت مدارس غیرانتفاعی هستیم، 
اضافه کرد: برای ایــن امر دولت خدمات آموزشــی را بدون 
دریافت شهریه اضافه از دانش آموزان، از مدارس غیرانتفاعی 

خریداری می کند.
وی با تاکید بر اینکه در سال جاری مجبور به انتقال ۲۵ نفر از 
نیروهای دارای ۲۵ تا ۲۷ سال سابقه خود به شهرهای محل 
زندگی شان شدیم، افزود: به منظور جبران کمبود این میزان 

نیرو مجبور شدیم عالوه بر ۳۷ نفر خرید خدمات آموزشی که 
در ابتدا مصوبه اش را دریافت کردیم، ۲۵ نیروی خرید خدماتی 

را نیز در سیستم آموزش و پرورش به کارگیری کنیم.
وی افزود: همچنین باید توجه داشت که ساالنه حدود ۱۰۰ 
معلم در آموزش و پرورش خمینی شهر بازنشست می شوند 

و برای جبران این کمبود نیرو نیز باید چاره جدی اندیشید.
بدیهی با تاکید بر اینکه ســاالنه بیــن ۳۰۰ الی ۴۰۰ معلم 
درخواســت انتقال به محل زندگی خود را دارند، اضافه کرد: 
این درحالی است که به دلیل کمبود نیرو، برخالف میل باطنی 

نمی توانیم با درخواست آنها موافقت کنیم.
 وی در پاسخ به ســوالی درخصوص تعداد دانش آموزان این 
شهرستان و کمبود فضای آموزشی ابراز داشت: در حال حاضر 
۵۳ هزار دانش آموز در ۳۰۰ مدرسه شهرستان خمینی شهر 

تحصیل می کنند.
رییس اداره آموزش و پرورش خمینی شهر با اشاره به اینکه 
در حال حاضر ۳۰ درصد از فضای آموزشــی این شهرستان 
فرسوده است، گفت: باید توجه داشــت که ۱۰ درصد از این 

مدارس تخریبی است و باید هر چه سریع تر بازسازی شود.
وی افزود: در حال حاضر پنج مدرســه جدید در شهرستان 
خمینی شهر در حال ساخت است که یکی از آنها توسط دولت 

و چهار مدرسه دیگر نیز توسط خیران ساخته می شود.
۳۰درصد اعتبارات تملک ودارایی آموزش و پرورش 

خمینی شهر کاهش یافت
بدیهــی تصریح کــرد: در 
حالــی آمــوزش و پرورش 
خمینی شــهر با مشکالت 
کمبــود فضــا و مــدارس 
فرسوده روبه روست که امروز 
۳۰ درصد از اعتبارات تملک 
و دارایی ایــن اداره کاهش 

یافته است.
وی بــا بیان اینکــه بودجه 
تملک و دارایــی آموزش و 
پرورش خمینی شــهر در 
ســال گذشــته یک و نیم 
میلیــارد تومــان و بودجه 
توزیع متوازن نیز ۳میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون تومان اعالم 
شد، افزود:  تنها ۳۰ درصد 
از بودجه تملــک و دارایی 
اختصــاص یافتــه و هیچ 
اعتبــاری از محــل توزیع 

متوازن به شهرستان پرداخت نشده است.

یادداشت
تصادف آزاد راه نطنز به کاشان یک کشته  و 6زخمی داشت

حسین مخلصی، مســئول مرکزمدیریت حوادث نطنز، ازکشته شدن یک نفر و 
زخمی شدن ۶ نفر دیگر در اثر حادثه برخورد یک دستگاه کامیون با خودروی 

سواری در آزاد راه نطنز به کاشان خبر داد.

احضار متهم
پرونــده:  شــماره   9610463624700009 درخواســت: شــماره   8 /31
9309983624700634 شماره بایگانی شعبه: 930672 نظر به اینکه در پرونده کالسه 
930672 بازپرسی متهم آقای محمود پیام فرزند ابراهیم به اتهام تخریب عمدی تابلوی 
ایست و عالمت کله قندی پاســگاه ظفرقند از طرف  این دادسرا تحت تعقیب می باشد 
با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده بدین وســیله در اجرای ماده 174 قانون آئین 
دادرســی کیفری مراتب به ایشــان ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اردســتان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
 حاضر شــوند در صورت عدم حضور پس از موعد مقرر اقدام قانونی معمول خواهد شد.  
م الف: 286 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردستان )112 

کلمه، 1 کادر(
اجراييه

8/29 شماره اجراییه:9610420351300147  شماره پرونده:9109980351300426 
شــماره بایگانی شــعبه:910431 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610090351301101  و شماره دادنامه مربوطه 9109970351301440  محکوم 
علیه محمد حسین محمدی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
پنجاه و دو میلیون و ششــصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون 
و یکصد و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان 
سررسید چکها تا زمان تادیه آنها در حق خواهان داود بیاتی به نشانی اصفهان خ توحید 
صرفای سپاهان ضمنًا حق االجرا از ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه است) حکم 
غیابی(. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکــم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 
روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 22919 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)411 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

8/30 شماره اجراییه:9610420351300282  شماره پرونده:9509980351300513 
شــماره بایگانی شــعبه:950577 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610090351302129  و شماره دادنامه مربوطه 9509970351301447  محکوم 
علیه سهیال موسوی سید محمدی فرزند احمد به نشانی مجهول المکان  محکوم است به 
پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفت میلیون و پانصد 
و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از زمان سررسید 
چکها) چهار فقره چک به شماره 779604 مورخ 95/5/30 به مبلغ شصت میلیون ریال 
بانک انصار و شماره 779601 مورخ 95/2/30 و به مبلغ شصت میلیون ریال بانک انصار 
و شماره 79602 مورخ 95/3/30 به مبلغ شصت میلیون ریال بانک انصار و شماره 79603 
مورخ 95/4/30 به مبلغ شصت میلیون ریال بانک انصار ( تا زمان تادیه آن در حق خواهان 

غالمعلی بهاری فرزند یار محمد به نشــانی اصفهان خ جی خ همدانیان بازار گل و گیاه 
اصفهان پ 91 انبار گل مصنوعی ضمنا حق االجرا از ماخذ محکوم به برعهده محکوم 
علیه  است) حکم غیابی(.  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را 
شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هــر نحو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 
)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 22914 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)473 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

8/67 شماره دادنامه: 9609970353200710 شماره پرونده: 9509980358600578 
شماره بایگانی شعبه: 960210 شاکی: آقای مهدی اسماعیلی فرزند عباسعلی به نشانی 
استان اصفهان شهرستان اصفهان خیابان شریف شرقی رهنان ک 39 فرعی 5 ، متهم: 
آقای صادق فرهنگ فالح فرزند محمد به نشانی تهران- ولنجک انتهای خ دهم کوچه 
یاسمن 2 پالک 1 زنگ 4  شرقی) مجهول المکان( اتهام ها: 1- اخاذی 2- کالهبرداری 
3- تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات، گردشکار: دادگاه 
 با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای
 می نماید. رای دادگاه: در خصوص کیفرخواســت صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان علیه آ قای صادق فرهنگ فالح فرزند محمد دایر بر تحصیل مال به نفع نامشروع 
به مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال موضوع شکایت آقای مهدی اسماعیلی فرزند 
عباســعلی، این دادگاه با مالحظه محتویات پرونده و توجهًا به توضیحات ارائه شده از 
سوی شاکی در جلسه دادگاه پیرامون موضوع شکایت تقدیمی و همچنین رابطه کاری و 
قراردادی فی مابین خود با متهم که بیانگر عدم انجام تعهدات متهم در تحلیل خودروهای 
خریداری شده توسط شــاکی می باشــد و اینکه موضوع مطروحه فاقد هر گونه وصف 
کیفری می باشد لذا به جهت عدم توجه اتهام و ضمن ارشاد شاکی به طرح دعوی حقوقی 
در این خصوص و مستنداً به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت صادر واعالم 
می دارد رای صادره ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف:22850 شعبه 106 دادگاه 
کیفری دو شهر اصفهان)106 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی ) 263 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
8/68 کالسه: 960417 ش 5  شماره دادنامه:9609976793502004-96/6/28 مرجع 
رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: احســان رمضانی به نشانی 
اصفهان خ عالمه مجلسی کوی صاحب بن عباد کوچه ســقاخانه پ 8، خوانده: فرهاد 
سالمی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 33/330/000 ریال طبق رسید 
عادی،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوای آقای احسان رمضانی به طرفیت آقای فرهاد سالمی  به خواسته مطالبه 
مبلغ 33/330/000 ریال طبق رسید عادی شماره های فاکتور 1539 – 1557-1922-

1879-1848-1775-1741-14-1606-1586-1679-1688-1630-1648 به 
انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و  اینکه خوانده علی رقم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نیافته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت تشخیص داده و 
با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522  قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 33/330/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/686/620 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ اجرای حکم 
96/4/20 در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.تاریخ 
فاکتورهــا: 95/12/29-96/1/15-96/1/22-95/11/21-96/1/31-95/11/18-
-95/12/5-95/12/1-95/11/27-95/12/14-95/12/15-95/12/18-95/12/24

95/12/9  م الف:22853 شعبه 5 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 
اصفهان )266 کلمه، 3 کادر(

 ابالغ رای
8/71 شماره دادنامه: 9609970351300486 شماره پرونده: 9509980351301024 
شماره بایگانی شعبه: 951151 خوهان: آقای علی نقشــینه فرزند مصطفی به نشانی 
اصفهان- سه راه صغیر خ کمال ک میر هندی نبش ک رادمهر پ 10 ،خوانده: آقای امیر 
عنایت فرزند رضا به نشانی مجهول المکان، خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، 
رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای علی نقشینه فرزند مصطفی به طرفیت آقای امیر 
عنایت فرزند رضا به خواسته صدور حکم به اعســار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی 
مرحله بدوی خواســته اثبات وقوع بیع دادگاه نظر به اینکه شــهود خواهان اطالعی از 
وضعیت شــغلی و درآمدی خواهان نداشــته و خواهان در اثبات ادعای اعسار خویش 
دلیل و مدرک دیگری ارائه ننموده است فلذا دعوی وی را به نظر ثابت و وارد ندانسته و 
 مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر 
استان اصفهان می باشد. م الف:22916 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

) 165 کلمه، 2 کادر(
مزايده

8/105 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 960120 
له آقای محمد تقی اشرفی علیه فاطمه امینی منش- مهین، محمد علی و حجت اله همگی 
رجبی- عفت، معظمه، ایران، فردوس، محمدرضا، توران و طاهره همگی اشرفی- زیبا 
گلکار- اشرف کریمی و مرضیه جبل عاملی به خواسته دستور فروش در نظر دارد بخشی 
از پالک ثبتی 120/79 که بصورت سه قطعه زمین به مساحت های عرصه حدود 284/10 
متر مربع و 253/80 متر مربع و 332/30 متر مربع بوده که در صورتیکه عوارض تفکیک 
 و تغییر کاربری به شــهرداری پرداخت شده وکاربری ملک مســکونی باشد هر یک از 
پالک ها را کارشــناس رســمی دادگســتری بــه ترتیــب 3/125/100/000 ریال و 
3/299/400/000 ریال و 2/824/550/000 ریــال و در صورتیکه عوارض تفکیک و 
تغییر کاربری به شــهرداری پرداخت نشده باشــد ارزش هر کدام از پالک ها به ترتیب 
1/875/060/000 ریال و 1/979/640/000 ریــال و 1/694/730/000 ریال ارزیابی 
نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده در تاریخ سه شنبه 1396/08/16 
ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می 
گردد، طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی خمینی شهر- خیابان بوعلی- 
کوی شهید دباغی- پشت مدرسه دکتر حسابی- جنب چاه حاج حسین نایب مراجعه و مورد 
مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، 
خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از 
تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه 
پس از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان شرکت 
در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ای به حساب سپرده 
دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست 
داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی 

مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش 
سپرده تحویل اجرا نمایند. م الف:5427 اجرای احکام مدنی حقوقی شهرستان خمینی 

شهر)346 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/32 شــماره پرونده: 9109983624700019 و 9109983623901214 شعبه 101 
کیفری 2 شهرستان اردســتان، تصمیم نهایی: 9609973623500606 مورخ 96/6/3 
شــماره بایگانی: 910498 و 920216 شکایت: 1- حســین خانی فرزند اکبر به نشانی 
اردستان شهرک شهید بهشتی کوی فروردین پالک 11، 2- بیتا هنرمند به نشانی تهران 
خ ولی عصر روبروی پارک ساعی ساختمان سرو ساعی طبقه سوم واحد 3، 3- قدیر آدینه 
فرزند حسن خراسان رضوی نیشابور خ فردوسی جنوبی میدان گلشن جنب مدرسه ادیب 
سابق پالک 36 منزل رمضانعلی پورعیدیان، 4- مهدی آدینه فرزند علی محمد ساکن 
تهران اتوبان شهید بابایی شهرک شهید بهشتی مجتمع یاس بلوک VT غربی واحد 8، 
متهم: خانم اکرم جوشــقانی نژاد فرزند عباس به نشانی مجهول المکان، اتهامات: جعل 
امضاء صدیقه مصطفوی در سند عادی، انتقال مال غیر، مشــارکت در انتقال مال غیر، 
دادگاه با عنایت و مداقه در جمع اوراق و محتویات ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
1( در خصوص مشارکت در انتقال مال غیر به تحمل دو سال و شش ماه حبس تعزیری 
و پرداخت 1/170/000/000 ریال جزای نقــدی در حق صندوق دولت. 2( در خصوص 
 اتهام جعل امضاء صدیقه مصطفوی در ســند  عادی به تحمل سه سال حبس تعزیری.

 3( در خصوص اتهام انتقال مال غیر به تحمل هفت ســال شــش ماه حبس تعزیری و 
پرداخت 202/500/000 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت. 4( در خصوص انتقال 
مال غیر ده سال و شش ماه حبس تعزیری و پرداخت 247/500/000 ریال جزای نقدی 
در حق صندوق دولت. 5( مشارکت در انتقال مال غیر ده سال و شش ماه حبس تعزیری و 
پرداخت 1/170/000/000 ریال جزای نقدی رد وجه ماخوذه مبلغ 12/400/000 تومان 
به قیمت روز به شــاکی )فاطمه آریافر( رای صادره غیابی ظرف موعد بیست روز پس از 
ابالغ واقعی قابل اعتراض در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیســت روز ابالغ قابل 
پژوهش در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان است.  م الف: 287 شعبه 101 

دادگاه کیفری دو شهر اردستان )330 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/70 شماره دادنامه: 9609970351301003 شماره پرونده: 9609980351300443 
شماره بایگانی شعبه: 960499 خواهان: آقای علیرضا امیری دستجردی فرزند محمد 
به نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان خیابان احمدآ باد ک 18 ک پاچنار بن بست 
ابوفاضلی پ 105 ،خوانده: آقای داود پرشــکری فرزند اکبر به نشانی مجهول المکان، 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی  2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه 
چک، رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای علیرضا امیری دستجردی فرزند محمد به 
طرفیت آقای داود پرشکری فرزند اکبر به خواسته مطالبه یک فقره چک به مبلغ هشتصد 
میلیون ریال به شماره 400/923025 به سررسید 1395/10/30 بانک صادرات شعبه 
ابتدای خیابان شیخ بهایی به انضمام خسارات دادرسی و خســارات تاخیر تادیه لغایت 
اجرای حکم، با مالحظه متن دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان مبنی بر اینکه چک 
مذکور را از خوانده طلبکار بوده که با مراجعه به بانک محال علیه بدلیل مســدود بودن 
حســاب منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است خوانده با وصف دعوت از 
طریق نشر آگهی حاضر نشده و الیحه دفاعیه ارسال نداشته است لذا دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و مستند به مواد 
515، 198، 522 قانون آیین دادرســی مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی به ماده دو 
قانون چک مصوب 1355 با اصالحات بعدی و نظریه مورخ 1377/9/21 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، خوانده را به پرداخت هشــتصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
بیست و شش میلیون و چهارصد و سی و دو هزار ریال بابت خسارات دادرسی و همچنین 
به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مورخ 96/11/2 
لغایت اجرای حکم محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در 
دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف:22910 شعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان ) 307 کلمه، 3 کادر(

 چهره هایادداشت

اخبار کوتاه

رییس اتحادیه صنف نانوایان شهرضا:

سالمت نان مصرفی مردم با 
پدافند غیرعامل همخوانی دارد

رییس اتحادیه صنف نانوایان شهرضا  
گفت: توزیع نان های خانگی در سطح شهرضا

مراکز عرضه مواد غذایــی از مهم ترین دغدغه های این 
اتحادیــه صنفی بوده اســت.غالمرضا آقاســی  افزود: 
درخصــوص عرضــه و توزیــع نان هــای خانگی در 
فروشگاه های مواد غذایی هیچ نظارتی وجود ندارد. وی 
گفت: در یک ســال گذشــته اتحادیه نانوایان شهرضا 
درصدد ســاخت مجموعه ای بود که در آن تعدادی از 
نانوایــان اقدام به پخت نــان خانگی کــرده و آن را در 
ســوپرمارکت ها و فروشــگاه های مواد غذایی، با تمام 
استانداردهای بهداشتی توزیع کنند. وی بیان داشت: 
این مجموعه در مکانی به مســاحت ۷۵۰ متر مربع، با 
هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و نیم تومان و اشتغال زایی 
برای ۳۰ نفر در هفته پدافنــد غیرعامل به بهره برداری 
می رسد.آقاسی با بیان اینکه ســالمت مردم و نانی که 
مصرف می کنند با پدافند غیرعامل همخوانی دارد، ابراز 
کرد: مرکز پخت نان کامال حفاظت شــده و بهداشتی 
اســت و مردم می توانند نان بهداشــتی و ســالم را از 

فروشگاه های مواد غذایی تهیه کنند.

مدیر آبفای استان اصفهان خبرداد:

تکمیل فاضالب شرق نجف آباد 
با اعتبار ۵۵ میلیاردی

نجف آباد مدیر آبفای استان اصفهان گفت: در 
چند ماه اخیر بیش از ۶ هزار و ۷۰۰متر 
عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضالب و خطوط 
انتقال آب شرب در سطح مناطق پنج گانه شهر نجف آباد 
انجام شده که در این میان بیش از ۸۰۰ متر مربوط به آب 
بوده و بقیه را لوله گذاری فاضالب تشــکیل داده است. 
هاشم امینی اظهارداشــت: تکمیل فاضالب محدوده 
شرقی نجف آباد نیازمند اعتبار ۵۵ میلیارد تومانی است، 
اخیرا اجرای کلکتور اصلــی در بلوار طالقانی حدفاصل 
جنت الشهدا تا میدان آزادگان، با استفاده از لوله های 
پلی اتیلن با قطر هزار میلی متر در عمق ۶ متری سطح 
زمین شروع شده است. وی ادامه داد: به منظور تامین 
آب شرب مورد نیاز ۱۵ واحد مسکونی واقع در منطقه 
امیر آباد نیز شبکه ای به طول ۱۳۶متر با هزینه بیش از 
۱۲میلیون تومان اجرا شد و در بخش مرکزی شهر هم 
پروژه مشــابهی درخصوص ۳۰واحد مسکونی به طول 
 ۲۳۰متر بــا اعتبــار ۲۱ میلیــون تومــان عملیاتی

 شد.

مدیرکل میراث فرهنگی تاکید کرد:

ضرورت تغییر رویکرد کشاورزی محور 
به گردشگری در شرق استان

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان با بیان  اینکه به زودی مجتمع های گردشگری در غرب اصفهان
استان از جمله شهرســتان تیران و کرون احداث می شود، اظهار 
داشت: قرار اســت طرح جامع گردشگری چشمه مرغاب عسگران 
درراستای توسعه پایدار گردشگری در محور غرب استان اصفهان 
بررسی و تدوین  شود تا سرمایه گذاران فعالیت خود را در این منطقه 

با حمایت اداره کل میراث فرهنگی این استان آغاز کنند.
فریدون الهیاری تغییر رویکرد کشــاورزی محــور این منطقه به 
گردشگری را در راســتای توسعه پایدار شــرق اصفهان ضروری 
برشمرد و گفت: با توجه به ظرفیت های خوب گردشگری در منطقه 
اژیه به سمت انتهای مسیر زاینده رود، برنامه ریزی الزم در راستای 
مرمت این آثار و توسعه پایدار گردشــگری در این منطقه، توسط 

میراث فرهنگی اصفهان انجام می شود.
مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان در ارتباط باتاســیس 
منطقه گردشگری »لعل آب« در شهر ایمان شهر از توابع شهرستان 
فالورجان نیز ابراز داشت: این طرح در دستور کار قرار گرفته است 
و به زودی با همکاری شهرداری ایمان شهر، این منطقه گردشگری 
با وسعتی حدود ۱۶ هکتار در دشت سرســبز فالورجان تاسیس 

می شود.

فرماندار اردستان:

اشتغال، در صدر مشکالت شهرستان 
قرار دارد 

فرماندار اردستان اظهار داشت: بیش از ۵ میلیارد  و ۲۰۰ میلیون ریال تســهیالت اشتغال خانگی اردستان
برای ســال جاری به این شهرســتان اختصاص یافته که در قالب 
۷۵درصد به منظور اشتغال پشــتیبان و ۲۵درصد به افراد مستقل 

واجد شرایط پرداخت خواهد شد.
علیرضا غیــور با بیان اینکه هر دســتگاه با توجه به تــوان و تعداد 
متقاضی می تواند از این تسهیالت استفاده کند، افزود: تعداد افراد 
نام نویسی شده در ســامانه رصد تا پایان شهریور ماه ۲۵۰ نفر بود 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته و باید تا پایان 

سال افزایش یابد.
وی بیان کرد: درخصوص ســهمیه اشــتغال ۱۸درصد در ســال 
۱۳9۵ رشد داشتیم؛ اما امســال این مهم روی نداد که باید توسط 

کارشناسان آسیب شناسی و کاستی ها برطرف شود.
فرماندار اردستان با بیان اینکه تیم مشاوره کاریابی و شغلی متشکل 
از کارشناســان فنی و حرفه ای، تامین اجتماعــی و امور مالیاتی، 
در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اردســتان تشکیل خواهد شد، 
خاطرنشــان کرد: این تیم هفته ای ۳ جلســه، درخصوص ایجاد 
اشتغال مطابق با نیاز شهرستان و بازار فروش، مشاوره های الزم را به 

مراجعان ارائه خواهد کرد.
غیوربا بیان اینکه موضوع اشــتغال در صدر مشــکالت شهرستان 
قرار دارد و منشأ همه معضالت اجتماعی که با آن دست به گریبان 
هستیم، نبود اشتغال پایدار اســت، تصریح کرد: رفع موانع و ایجاد 
فرصت های الزم برای توسعه و پیشرفت های اشتغال در اردستان 

باید سرعت بیشتری به خود بگیرد.

رییس اداره آموزش و پرورش خمینی شهر با بیان اینکه به لحاظ جایگاه آموزشی سه سال گذشته  خمینی شهر
رتبه ۱۹ را داشته و امروز دارای رتبه ۱۱ هســتیم، اضافه کرد: همچنین باید توجه داشت که 
۳۰درصد رتبه های برتر مسابقات قرآنی دانش آموزان استان، به دانش آموزان خمینی شهر اختصاص یافته است.

رییس اداره آموزش و پرورش خمینی شهر خبرداد:

فرسودگی30 درصدی فضای آموزشی در خمینی شهر

در حال حاضر 
۳۰ درصد از 

فضای آموزشی 
این شهرستان 
فرسوده است؛ 

باید توجه داشت 
که ۱۰ درصد از این 

مدارس تخریبی 
بوده و باید هر چه 
سریع تر بازسازی 

شود
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شيوه جديد زندگي و دسترسي آسان به  زاینده رود
انواع مواد شيميايي، داروها، سموم و ... 
بدون داشــتن اطالعات كافــي از نحوه نگهــداري، مصرف، 
عوارض، خطــرات و هشــدارهاي مربــوط به آن، شــيوع 
مسموميت هاي اتفاقي و تعمدي را در جامعه به ميزان زيادي 

افزايش داده است.
بســياری از ضايعات ناشی از بروز مســموميت ها به سادگی 
قابل پيشگيری هســتند و با نگاهی نو به روند آموزش نحوه 
پيشــگيری از مســموميت ها و توجه به اين نکته كه »شايد 
قربانی بعدی يکی از انواع مسموميت ها من يا خانواده ام باشد« 
هيچگاه خطر را از خود دور نخواهيــم ديد. يک لحظه غفلت 
خصوصا در كودكان می تواند منجر به عــوارض دائمی وآزار 

دهنده ناشی از مسموميت شود.
وقوع مسموميت هاي حرفه اي حاد و مزمن در كارگران شاغل 
در كارخانجات صنايع شيميايي، جوان بودن جمعيت كشور 
و خطرات ســوء مصرف مواد مخدر، آمار باالی مصرف داروها 
در جامعه، دسترسی آسان به دارو در منازل و عدم نگهداری 
صحيح آنها همراه با افزايش تعداد بيماران افســرده و آگاهی 
عموم مردم از قابليت كشندگی برخی داروها، متاسفانه جامعه 
را نسبت به مسموميت ها آسيب پذيرتر كرده است. اغلب موارد 
مسموميت پس از آموزش خانواده ها و جامعه، قابل پيشگيری 

خواهند بود.
ستاد مركزی اطالع رســانی داروها و سموم ســازمان غذا و 
دارو، پس از نام گذاري هفته نخست آبان ماه به عنوان »هفته 
پيشگيري از مسموميت ها« در سال 1385، با مشاركت تمامی 
دانشگاه های علوم پزشکی كشور و ديگر نهادها، هر سال اقدام 

به برگزاری» هفته پيشگيری از مسموميت ها« می كند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشــکی شهركرد و ساير 
فعالين حوزه غذا و دارو اميدوار هستند تا با حمايت مسئولين 
محترم و با همکاری سازمان ها و نهادهای مرتبط به اصلی ترين 
اهداف طرح ارتقای سالمت جامعه و كاهش مرگ و مير ناشی 

از مسموميت ها برسند.
دكتر رضا محمدی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
شهركرد گفت: شعار هفته پيشگيری از مسموميت ها در سال 
جاری»با افزايش آگاهی، مانع مســموميت دارويی شويم« 
اســت و به طوركلي براي هر يک از روزهاي هفته پيشگيري 
از مسموميت ها،يک موضوع درنظرگرفته شد تا اطالع رساني 
وآموزش جهت دار درهمان راستا صورت گيرد.وی، مسموميت 
ها را يکی از مواردی عنوان كرد كه بروز آن جزو اورژانس های 
بيمارستانی قلمداد می شود و متاسفانه برخی از اين موارد به 
دليل آسيب های جدی كه در فرد مسموم ايجاد می كنند، می 

توانند منجر به فوت فرد شوند.
به گفته  محمدی ، در هفته پيشــگيری از مسموميت ها و با 
تکيه بر آمار مرگ و مير ناشی از مسموميت ها و ضمن توجه به 

مواردی از مسموميت كه شايع تر و خطرناک تر هستند، سعی 
می شــود تا توجه جامعه را به نحوه پيشگيری از مسموميت 

جلب كنيم. 
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی شهركرد اظهار 
داشــت: برای دســتيابی به آمار صحيح مرگ و مير ناشی از 
مسموميت ها، معتبرترين ارگان سازمان پزشکی قانونی كشور 
می باشد؛ لذا شايسته اســت تا در همين جا از اين سازمان به 
دليل تعامل سازنده ای كه با سازمان غذا و دارو طی سال های 
اخير به جهت برگزاری هفته پيشگيری از مسموميت ها داشته 

و آمارهای مرگ ناشی از انواع 
مسموميت را در اختيار ما و 
جامعه قرار داده است كمال 

تشکر را داشته باشيم. 
مرگ ســاالنه پنج هزار 
نفر از ایرانیان در اثر بروز 

انواع مسمومیت 
محمدی افزود: بر اساس آمار 
اعالم شده از سوی سازمان 
پزشــکی قانونی كشور، طی 
ســال های اخير همه ساله 
نزديک بــه پنج هــزار نفر از 

هموطنانمان در اثر بروز انواع مسموميت جان باخته اند.
وی در ادامه، به ترتيب شــيوع، بيشــترين مــوارد مرگ و 
 مير ناشی از مســموميت ها را شامل: مســموميت ناشی از 
ســوء مصرف مواد مخدر و محرک،  مسموميت با سموم دفع 
آفات نباتی و حشره كش ها و قرص برنج،  مسموميت ناشی از 

منوكسيد كربن و مرگ ناشی از مسموميت دارويی، برشمرد.
به گفته وی،  بيشــترين مسموميتی كه در ســال های اخير 
منجر به فوت شــده است، مسموميت ناشــی از سوء مصرف 
مواد مخدر و محرک به ميزان 54٪ از كل موارد مرگ ناشــی 

از مسموميت هاست.محمدی به طور كلی مسموميت ناشی از 
مواد مخدر مختلف شامل:  ترياک، هروئين، متادون، ترامادول 
و ... را بســيار خطرناک دانســت و افزود: فرد مسموم هرچه 

سريع تر بايد به مراكز درمانی منتقل شود.
وی با بيان اينکه، بسياری از اين موارد ممکن است در كودكانی 
رخ دهد كه به صورت اتفاقــی محتويات بطری حاوی داروی 
ترک اعتياد شربت متادون را خورده اند، توصيه كرد كه شربت 
متادون به بطری نوشيدنی های خوراكی مانند نوشابه منتقل 
نشود و به هيچ عنوان در يخچال و در دسترس ديگر اعضای 

خانواده قرار نگيرد.
به گفته وی، مسموميت 
با مــواد مخــدر بعد از 
مســموميت دارويــی، 
بــا شــيوع 34 درصــد 
دوميــن عامــل مراجعه 
به بخش مســمومان در 
بيمارســتان های كشور 
می باشــد و از اين ميان 
مســموميت با متادون و 
ترامادول در صدر عوامل 
مسموميت زای مخدر قرار 
دارند.وی گفت: در رتبه بعدی می توان به مسموميت ناشی از 

ترياک و شيشه نيز اشاره كرد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهركرد گفت: رتبه 
بعدی مرگ و مير با 20 درصد، در اختيار انواع سموم از قبيل 
قرص برنج، ســموم دفع آفات نباتی، الکل، جونده كش ها و 
سيانور و ديگر سموم بوده است كه از اين ميان قرص برنج با 
بيش از نيمی از موارد مسموميت ناشــی از سموم ياد شده، 
جلودار مسموميت های منجر به مرگ ناشی از سموم است.
قرص برنج عهده دار علت 10درصد از مرگ های 

ناشی از مسمومیت در سال 95 
محمدی افزود: به طور كلی قرص برنج عهده دار علت 10درصد 
از مرگ های ناشی از مسموميت در ســال 95 بوده است.وی 
در خصوص مسموميت ناشی از ســموم اظهار داشت: از سال 
1392 تا 1394 به تدريج آمار مرگ ناشی از مسموميت با سم 
كاهش يافته است، مرگ ناشی از قرص برنج با وجود  اينکه طی 
ســال های اخير كاهش يافته بود ولی در سال 1395 افزايش 

پيدا كرده است.
مسمومیت ناشی از منوکسید کربن عامل 11 تا 17 

درصد از مرگ های ناشی از مسمومیت  بوده است
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهركرد در خصوص 
مسموميت ناشی از منوكســيد كربن نيز گفت: در سال های 
اخير مسموميت ناشی از منوكسيد كربن عامل 11 تا 17 درصد 
از مرگ های ناشی از مســموميت بوده است و با توجه به آغاز 
فصل سرما، بايد به اين نکته توجه بيشتری كرد. مسموميت 
ناشی از منوكسيد كربن به دليل  استفاده نادرست از وسايل 
گرمايشی گازسوز مانند بخاری، آبگرمکن و پکيج، در كشور 

ما بسيار شايع است. 

با مسئوالن

رييس هيئت ورزش روستايی و بازی های بومی محلی چهارمحال و بختياری گفت: چهارمين المپياد 
ورزشی روستاييان استان در شهر اردل برگزار می شود. در اين جشنواره 150 ورزشکار آقا و خانم در 

قالب 10 تيم از شهرستان های استان شركت دارند..

چهارمینالمپیادورزشیروستاییاندرچهارمحالوبختیاریبرگزارمیشود

وضعیتمرگومیرناشیازمسمومیتهادرایران

اخبار

اعزام نوجوانان سامانی به اردوهای 
راهیان نور با سه دستگاه اتوبوس

رييس آموزش و پرورش شهرستان سامان گفت: دانش آموزان 
دختر و پسر شهرستان سامان، از اردوهای راهيان نور استقبال 
بسيار خوبی داشتند و عالقه مند هستند كه با اين مناطق عملياتی 

آشنا شوند.
محمد دهقانی در حاشيه اعزام دانش آموزان پسر به مناطق 
عملياتی جنوب كشور با بيان اينکه هدف از اعزام اين دانش آموزان 
در واقع ترويج فرهنگ مقاومت و حفظ روحيه ايثار و شهادت 
و همچنين تشريح ارزش های دفاع مقدس است، اظهار كرد: 
هر ساله دانش آموزان دختر و پسر شهرستان سامان، بر اساس 
تقسيم بندی كشوری از اين اردوها استقبال بسيار خوبی داشتند 
و عالقه مند به آشنا شدن با اين مناطق عملياتی هستند. رييس 
آموزش و پرورش شهرستان سامان اظهار داشت: 160 نفر از 
دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه اين شهرستان با سه 
دستگاه اتوبوس در اين سفر سه روزه، از مناطق عملياتی شلمچه، 
 اروندرود، پاسگاه زيد، معراج شهدای اهواز و خرمشهر بازديد

 خواهند داشت.

محرومیت 37 راننده متخلف  
چهارمحالی

مديركل حمل و نقل و راهداری جاده ای چهارمحال و بختياری 
گفت: در كميسيون رسيدگی به تخلفات رانندگان حمل و نقل 
عمومی بار و مسافر، 37 راننده متخلف به مدت يک ماه از رانندگی 

محروم شدند.
احمد جمشيدی اظهار كرد: در كميسيون ماده 11 رسيدگی به 
تخلفات رانندگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر پس از بررسی 
اظهارات رانندگان، 37 راننده متخلف به مدت يک ماه از رانندگی 
محروم شدند.وی افزود: تخلفات رانندگان مذكور شامل، 17 مورد 
عدم رعايت قوانين و مقررات، 9 مورد حمل بار بدون بارنامه، 3 مورد 
در اختيار گذاشتن وسيله نقليه به غير، 2 مورد نداشتن تجهيزات 
ايمنی، 2 مورد عدم مطابقت مندرجات بارنامه با محموله، 1 مورد 
عدم تحويل بار در محل درج شده در بارنامه، 1 مورد سوء  استفاده 
از دستگاه سپهتن، 1 مورد حمل بار تجاری با وسيله نقليه  عمومی 

مسافر و 1 مورد نداشتن صورت وضعيت بود.

برگزاری مراسم تجلیل از مادران 
شهدا در چهارمحال و بختیاری

 مراسم تجليل و تکريم از مقام مادران دارای سه شهيد استان 
چهارمحال و بختياری با حضور مادر شهيد حججی در دانشگاه 
شهركرد برگزار می شود. اين مراسم دوشنبه 8 آبان ماه از ساعت 19 
در سالن شهيد آوينی دانشکده كشاورزی دانشگاه شهركرد برگزار 
خواهد شد.مراسم تجليل و تکريم از مادران دارای سه شهيد استان 
با حضور مادر شهيد حججی و همچنين فرزند سرلشکر خلبان 

شيرودی،انجام خواهد گرفت.

فقدان سند مالکیت
8/76 شــماره صــادره: 1396/42/416936– 96/6/28 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 8387 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل 
ثبت 134274 در صفحه 12 دفتر امالک جلد 728 به شماره چاپی 163799  دفترچه ای 
به نام آ قای حسین برقی فرزند غالمعلی  ثبت و سند صادر گردیده است و طی سند انتقال 
قطعی 127665 مورخ 1385/8/9 دفترخانه 1 اصفهان سه دانگ مشاع ششدانگ به غیر 
انتقال قطعی یافته و ثبت و سند جداگانه صادر شــده است و نیز طی شماره 960917 ج 
16 مورخ 1396/2/18 نزد شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان بازداشت می باشد 
سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده  1396217020024020101 
مورخ 1396/5/23 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 
14629 مورخ 1396/5/22 گواهی دفترخانه 290 اصفهان رســیده است مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت سرقت مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 24035 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 

)279 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/82 در خصوص پرونده کالسه 960698 خواهان حسین ابراهیمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت حمید اســکندری تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 
96/9/11 ساعت 8 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 24018 شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/81 در خصوص پرونده کالسه 960945 خواهان احسان شاکری دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت علی حسینی نیا تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/9/19  
ســاعت 11 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار راه وکال مجتمع 
شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:23925 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )113 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/83 در خصوص پرونده کالســه 960354 خواهان جعفر صادقی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت غالمرضا رضایی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/9/8 
ساعت 6 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
شیخ صدوق شمالی مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 29 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 24003 
 شعبه 29 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )105 کلمه،

 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8/84 در خصوص پرونده کالسه 960922 ش 5 خواهان مهدی ایل بیگی پور دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت پریوش حاجیانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز دوشــنبه مورخ 96/9/27  ســاعت 10 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود و چنانچه شهود معارضی دارید با کارت 
شناسایی معتبر حاضر نمائید. م الف:23967 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )131 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/85 در خصوص پرونده کالسه 960761 خواهان محمد نجیمی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت شهناز روستا تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/9/11 
ساعت 8 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 45 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 23965 
 شعبه 45 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )115 کلمه،

 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/86 شماره درخواست: 9610460353400022 شماره پرونده: 9409980353400478 
شماره بایگانی شعبه: 940933  در پرونده 9409980362000632 این شعبه آقای حسین 
خزایی، احسان حاجی حسن زاده، محسن الماسیان، سروناز مظاهری و علی کاغذگران، 
متهم هستند به رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت)غیر از زنا( و انتشار عکس و تصاویر 
ومطالب خالف عفت عمومــی، که به دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان ارجاع 
گردیده جهت رسیدگی در شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)108 جزایی سابق( 
واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال  خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 205  ارجاع و به کالســه 9409980362000632 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/9/14  ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول 
 المکان بودن متهمین و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و

 انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا متهمین  پس از نشر آگهی و اطالع از  مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:23942 
 شــعبه 108 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهــان) 108 جزایــی ســابق( )183 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/87 شماره ابالغنامه: 9610100351007599 شماره پرونده: 9609980351000610 
شماره بایگانی شــعبه: 960758  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم 
به آقای مهدی شــریفیان، خواهان ها: مســعود، نغمه، رضا و محبوبــه همگی کیوان 
فوالدی فرزندان حســین دادخواســتی به طرفیت  خواندگان مصیب بیک محمدی، 
حبیب بیک محمدی اداره ثبت اســناد و امالک اصفهان و مهدی شریفیان  به خواسته 
دستور موقت و ابطال سند رســمی مطرح که به این ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609980351000610 شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و 
وقت رسیدگی  مورخ  1396/09/22 و ســاعت 12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده مهدی 
شــریفیان و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده مهدی شــریفیان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر 
دادگاه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 212( مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 

 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر
 گردد. م الف:23941 شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)188 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/88 شماره ابالغنامه: 9610100351007504 شماره پرونده: 9609980351000425 
شماره بایگانی شعبه: 960511  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
مصطفی موسوی فرزند حمید، خواهان: آقای حامد انصاری فرزند غالمعلی دادخواستی به 
طرفیت خوانده آقای مصطفی موسوی فرزند حمید به خواسته اعسار از پرداخت محکوم 
به مطرح که به این ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351000425 شعبه 10 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/09/21 
ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 212( 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:23940 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)170 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8/89 شماره ابالغنامه: 9610100351408653 شماره پرونده: 9609980351400759 
شماره بایگانی شعبه: 960874  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم، خواهان 
آقای ابراهیم ترک دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سعید رضاپور به خواسته مطالبه 
وجه چک- مطالبه خسارت دادرسی- مطالبه خسارت تاخیر تادیه- تامین خواسته مطرح 
که به این ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980351400759 شعبه 14 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/09/18 و ساعت 
13/45 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 323( 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:23921 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)167 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/97 شماره ابالغنامه: 9610100369704306 شماره پرونده: 9409980358000719 
شماره بایگانی شعبه: 941230  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
محمد بختیاری فرزند حسن، خواهان خانم مهری قاسمی شکایتی بر علیه آقای محمد 
بختیاری فرزند حسن باموضوع خیانت در امانت  مطرح که تجدیدنظرخواهی مشارالیها 
به این شعبه ارجاع و  به شماره پرونده کالسه 9409980358000719 شعبه 15 دادگاه 
تجدیدنظر استان اصفهان ثبت  و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/09/14 و ساعت 8/30 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه ) اصفهان خ چهاربــاغ باال چهار راه نظر مجتمع دادگاه های تجدیدنظر اســتان 
اصفهان( مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:24000 

شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان)161 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/101 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 1141/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4/50 بعداز ظهر روز 
شنبه مورخه 1396/9/4، مشخصات خواهان: آقای مرتضی عزیزی فرزند حسن به نشانی 
خمینی شهر دستگرد قداده کوچه خرداد، مشخصات وکیل خواهان: آقای حمید شفیعی 

فرزند قدیرعلی به نشانی خمینی شهر میدان امام اول امام جنوبی پاساژ لطفی، مشخصات 
خوانده: فتح اله بدیعی خوزانی،  خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ سی میلیون ریال بابت 
چک شماره 25911/36481229 مورخ 95/10/30 و گواهینامه عدم پرداخت به انضمام 
خســارات دادرســی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل، دالیل خواهان: 1- چک شماره 
25911/36481229 عهده بانک پارسیان به انضمام گواهینامه عدم پرداخت، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
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 مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 5434 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )220 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/26 کالســه پرونده 372/96 شماره دادنامه: 719 تاریخ رســیدگی: 96/6/20 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: سعید مالکی به نشانی 
 خمینی شــهر بلوار منتظری فرعی 92 پ 58 با وکالت ســجاد آقامحمدی به نشــانی

  خمینی شــهر میــدان قــدس ابتــدای بلــوار آزادگان جنــب بانک ملــت مجتمع 
امیر طبقه ســوم واحد 6،  خواندگان: 1- ســید محمدرضا میر مفرح به نشانی مجهول 
المکان 2- هادی ربیعیان به نشانی خمینی شــهر خ  آیت اله صمدی خ پلیس روبروی 
آبرسانی یاابوالفضل ، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی ســعید مالکی با وکالت سجاد آقامحمدی  
به طرفیت آقایان 1- ســید محمدرضا میرمفرح 2- هادی ربیعیان به خواســته مطالبه 
مبلغ شــصت و پنج میلیون ریــال وجه 2 فقره چــک به شــماره 482480 -82/8/9  
 )مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال( و 725120-83/4/30 )مبلغ چهــل میلیون ریال( 
عهده بانک ملی شــعبه انقالب شهرکرد به انضمام خســارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه با توجــه به محتویات پرونده، دادخواســت تقدیمی، مالحظه رونوشــت مصدق 
چک و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخه 96/6/20  و عدم حضور 
خواندگان  در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 96/6/20 و با  احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و 
مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 
 و مــواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خواندگان تضامنًا به پرداخت مبلغ شصت و پنج میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای 
حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه 
بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و ا عالم می گردد.  رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 20 روز پس 
از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف:5401 
 شــعبه 12 شــورای حل اختالف خمینی شــهر )مجتمع شــماره یک( )432 کلمه، 

5 کادر(

روز پیشگیری از بروز مسمومیت ناشی از داروها دوشنبه 96/8/1

روز پیشگیری از مسمومیت ها در کودکانسه شنبه 96/8/2

روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و منوکسید کربن  چهارشنبه 96/8/3

روز پیشگیری از مسمومیت با مواد غذایی و گیاهان سمی پنجشنبه 96/8/4

روز پیشگیری از بروز مسمومیت با سموم دفع آفات نباتی، مواد شیمیایی)شامل: اسید، قلیا و جمعه 96/8/5
شوینده های خانگی، فرآورده های نفتی، فلزات سنگین مانند سرب، جیوه و باتری مینیاتوری(

روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزیدگی جانوران سمیشنبه 96/8/6

روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و محرک  یکشنبه 96/8/7

کاهش 12 درصدی مرگ ناشی از 
مسمومیت دارویی در سال 95

محمدی مرگ ناشی از مسموميت دارويی را از ديگر 
مسموميت های شــايع عنوان كرد و افزود: بر اساس 
گزارشات موجود، طی چهارده سال گذشته، متاسفانه 
شاهد سير صعودی مســموميت های منجر به فوت 
ناشی از دارو بوده ايم و اين درحالی است كه باالترين 
مراجعه به بيمارستان های مرجع مسموميت در كشور، 

ناشی از مسموميت دارويی است.
وی اظهار داشت: مســموميت های دارويی مراجعه 
شده به بيمارستان های كشــور بين 45 تا 80 درصد 
از مراجعات را شامل می شود ولی از آنجا كه بسياری 
از اين مسموميت ها با اقدامات به موقع كادر درمانی 
كنترل و درمان می شود، خوشبختانه درصد كمتری 
از مرگ و مير ها ناشی از مسموميت دارويی است، به 
نحوی كه مسموميت دارويی، چهارمين عامل مرگ و 

مير ناشی از مسموميت قلمداد می شود. 
محمدی به نقل از سازمان پزشکی قانونی كشور گفت: 
در سال های اخير مرگ ناشی از دارو از عددی زير ده 
درصد به مقادير بيش از 16 درصد افزايش يافته بود كه 
از سال 1394 مجددا شروع به كاهش داشته و در سال 

1395 به ميزان 12درصد رسيده است. 

فروشمنزل
یک منزل مسکونی صد متری  با تمام امکانات و نو ساز . 

واقعا در قهدریجان ، زیر قیمت به فروش میرسد.
09130004817
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رییس پلیس آگاهی استان از دستگیری یک کالهبردار حرفه ای خبر داد که 
با ترفند ارائه مدرک دیپلم، مبلغ سه میلیارد ریال از شهروندان کالهبرداری 
کرده بود. سرهنگ ستار خسروی اظهار داشت: درپی دریافت چندین مورد 
شکایت مبنی بر اینکه مدیر آموزشگاهی جهت ثبت نام و برگزاری کالس از 
متقاضیان مدرک دیپلم مبالغی پول دریافت کرده و سپس متواری شده است، 
بررسی موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت. 
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از انجام یکسری کارهای تخصصی، 
موفق شدند مخفیگاه این فرد را کشف کرده و با هماهنگی مقام قضائی، وی را 
دستگیر کنند. سرهنگ خسروی بیان داشت: این فرد با راه اندازی دو موسسه 
آموزشی، پس از اقدام به ثبت نام متقاضیان دیپلم در رشته های مختلف، از هر 
متقاضی مبلغ ۱۰ الی ۲۰ میلیون ریال وجه نقد، دریافت و آموزشگاه را تعطیل 

کرده و متواری شده بود.

چزابه و شلمچه؛ مقصد 
اتوبوس های اصفهان برای 

سفر اربعین

کالهبرداری میلیاردی 
در اصفهان با ترفند ارائه 

مدرک دیپلم!

 رییس اداره حمل و نقل مســافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان اصفهان گفت: زائران برای جلوگیری از مشکالت، بلیت های سفر 
خود به عتبات عالیات در اربعین حسینی را به  صورت اینترنتی پیش خرید 
کنند تا خدمات دهی به طور مناســب تری انجام شود.محمدعلی صلواتی 
با بیان اینکه پیش فروش اینترنتی و حضوری بلیت های اربعین حســینی 
آغاز شده است، اضافه کرد: زائران می توانند بلیت هاي اتوبوس را به مقصد 
 مرزهای شلمچه و چزابه در زمان مورد نظر خود با مراجعه به پایگاه اینترنتي

 Payaneha.com  خریداری کنند.صلواتی افزود: ســایت های فروش 
اینترنتی بلیت شرکت های مسافربری برای مقاصد شلمچه و چزابه از تمام 
شهرهای استان شروع به فعالیت کرده اســت. قیمت ها نیز نسبت به سال 
گذشته تغییر نکرده و بسته به اینکه مسافران از کدام ناوگان و با چه ظرفیتی 

استفاده کنند، از 6۰ تا ۱۱۰ هزار تومان متغیر خواهد بود.

 مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان 
مطرح کرد:

 تشویش اذهان عمومی 
با ارائه آمار 

کودک همسری

مرضیه فرشاد معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان، با بیان اینکه بهزیستی در زمینه ازدواج ورودی ندارد، می گوید: ثبت آمار در زمینه ازدواج کودکان 
توسط بهزیستی انجام نمی شود، از طالق آمار داریم اما در زمینه ازدواج، بهزیســتی آماری ندارد، این آمار توسط  ثبت احوال، ثبت شده و در معاونت اجتماعی 
استانداری تحلیل و بررسی می شود؛ با این وجود هیچ آماری از این موضوع ثبت و ضبط نمی شود. مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان نیز با بیان اینکه در زمینه 
این مسائل ارائه آمار کمکی به حل مسئله نمی کند، می گوید: ارائه آمار در خصوص مسائلی مثل کودک همسری با وجود تصوری که مردم از آن دارند، به صورت 
گسترده تنها باعث تشویش اذهان عمومی می شود و این در حالی ست که باید این مسائل پردازش و ریشه یابی شود.حسین غفرانی تصریح کرد: تعاریف از کودک 
همسری و برخورد مردم در نقاط مختلف با این مسئله متفاوت است؛ همچنان که این مسئله درشهرستانی قبح دارد و در شهرستانی دیگر  عرف است. ما از یک سو 

جوانان را به ازدواج تشویق می کنیم و از سوی دیگر با چنین آمار ها و مسائلی باعث نگرانی مردم می شویم.

بازمانده حادثه سقوط از پل چمران به هوش آمد
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: دختر اصفهانی که در حادثه 
سقوط از پل چمران اصفهان زنده مانده بود، دیروز به هوش آمد و در حال حاضر در بخش 

به سر می برد.

محیط زیست

 بازدید محیط زیستی ها 
از مجموعه آکواریوم اصفهان

معاون محیط زیست دریایي سازمان حفاظت محیط 
زیست، به اتفاق مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 

اصفهان از مجموعه آکواریوم اصفهان بازدید کرد.
به گزارش»پارما« دکتر پروین فرشچي معاون محیط 
زیست دریایي سازمان حفاظت محیط زیست به اتفاق 
دکتر ســید رحمان دانیالي مدیرکل حفاظت محیط 
زیســت اســتان اصفهان و هیئت همراه، از مجموعه 
آکواریوم اصفهــان بازدید کرد. در ایــن بازدید و طي 
نشستي که در حاشــیه آن انجام یافت، نحوه فعالیت 
تامین گونه هاي مجموعه آکواریــوم، ضوابط محیط 
زیست و راهکارهاي قانوني به منظور همسوتر ساختن 
این مجموعه با ضوابط و مقررات محیط زیست، مورد 
بررســي و تبادل نظر قرار گرفــت. مجموعه آکواریوم 
اصفهــان از جمله مراکز جذب گردشــگر اســت که 
درراستاي اهداف آموزشي و تحقیقاتي مي تواند نقش 

موثري داشته باشد.

دستگیري یك متخلف شكار 
در قمیشلو

یک متخلف شکار وصید همراه با الشه یک  آهوي ماده 
در پارک ملي و پناهگاه حیات وحش قمیشلو دستگیر 

و به مراجع قضا ئي معرفي شد.
رییس اداره پارک ملي و پناهگاه حیات وحش قمیشلو 
در این باره گفت: محیط بانان این اداره با همکاري یگان 
حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان  یک متخلف 

شکار و صید را  شناسایي و دستگیر کردند. 
مرتضي جوهري افزود: از این متخلف الشه  یک آهوي 
ماده  همراه با ادوات شــکار کشــف و به مراجع قضائي 
معرفي شد. پارک ملي و پناهگاه حیات وحش قمیشلو با 
مساحت ۱۱۳ هزار هکتاردر ۴۵ کیلومتري شمال غرب 
شهر اصفهان قرار دارد. این منطقه داراي انواع وحوش 

بخصوص آهوي ایراني و همچنین قوچ و میش است.

 علوم پزشکی

داستان خودکشی دو دختر اصفهانی با  زینب 
اظهارنظرهای جدید مسئوالن، وارد فاز ذاکر 

تازه تری شد. حاال این ماجرا در هاله ای از 
ابهام قرارگرفته اســت: باالخره »نهنگ آبی« این 
دودختر را به دام خودکشــی انداخت یا پای مسائل 
دیگری درمیان اســت؟ گفته می شود دختری که 
توانسته از این حادثه جان سالم به درببرد، به علت 
وخامت حالش، قادر به گفت و گو با مددکار اجتماعی 

و خانواده اش نیست.
در عین حال وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران 
که یک روز پس از حادثه، با تکیه برسخنان فرمانده 
انتظامی اســتان اصفهان، درخصوص تاثیر چالش 
اینترنتــی نهنگ آبی در خودکشــی این دودختر 
نوجوان ابراز تاسف کرده بود، شــامگاه دوشنبه با 
حضور در برنامه »تیتر امشــب« شبکه خبر، گفت 
که علت این حادثه »نهنگ آبی« نبوده اســت. وزیر 
ارتباطات گفت: »امروز اخبار تکمیلی پرونده اصفهان 
را دریافت کردم که نشــان داد خودکشی ها هیچ 
ربطی به این بازی نداشته است و آنها به دلیل مسائل 

خانوادگی دست به خودکشی زده اند.« 
اما کمی بعد از این اظهارنظر وزیــر ارتباطات و رد 
قاطعانه موضوع ارتباط خودکشی دودختر اصفهانی 
با بازی نهنگ آبی توسط وی، نوبت به رییس اورژانس 

اجتماعی کشور  رسید که احتمال خودکشی دو دختر 
اصفهانی به دلیل بــازی در چالش »نهنگ آبی« را با 
استناد به شواهد موجود رد کند. حسین اسدبیگی در 
گفت وگو با ایسنا، ضمن اشاره به حضور کارشناسان 
اورژانس اجتماعی بر بالین دختر مجروح شده، گفت: 
»صحبت های انجام شده با اطرافیان این دختران و 
همچنین تمام شواهد، حاکی از این است که چالش 

نهنگ آبی به طور مستقیم تاثیری در خودکشی این 
دو شخص نداشته است. در گوشی تلفن همراه یکی از 
این دخترها مواردی  از این بازی دیده شده که همین 
موضوع، منجر به اعالم دلیل خودکشی، آن هم تحت 
تاثیر بازی نهنگ آبی در فضای مجازی شد که ظاهرا 

این گونه نیست.«
رییس اورژانس اجتماعی کشــور با تاکیدی دوباره 

مبنی بر اینکه خودکشی دو دختر اصفهانی ارتباطی 
با این بازی نــدارد، در ادامه، دالیل این گفته خود را 
تشریح کرده است: »مباحثی در فضای مجازی منتشر 
شد مبنی بر اینکه دختران مذکور طی نامه یا فایل 
صوتی اذعان داشتند که در پی القائات این بازی دست 
به خودکشی زده اند اما شواهدی )نامه و فایل صوتی( 
مبنی بر تایید این گفته ها یافت نشده است. یکی از 
اطرافیان دخترها عنوان کــرده که آنها تحت تاثیر 
چالش نهنگ آبی دست به خودکشی زده اند که همین 
 امر، منجر به اعالم علت خودکشی در فضای مجازی 

شد.
 مرحله اول چالش نهنگ آبی ، حک کردن نقش نهنگ 
روی دست با استفاده از ایجاد خراش و زخم است؛ اما 
روی بدن یکی از این دختران هیچ نقشی دیده نشده 
و این در حالی است که خراشیدگی هایی روی دست 
دختر دیگر وجود دارد که آن هم شباهتی به عکس 

نهنگ نداشته و تنها آثاری از خودزنی بوده است.« 
با این تفاســیر و باتوجه به رد فرضیــه ارتباط این 
خودکشــی با چالش »نهنگ آبی«، شاید بهتر است 
منتظر بمانیم تا دانش آموزی که زنده مانده اســت، 
قادر به تکلم شــده و حقیقت ماجرا را بگوید؛ بلکه 
 پایانی بر شایعاتی باشد که این روزها در شهر شنیده 

می شود. 

زندان پاالیشگاه زشتی هاست؟!

اگر با بینشی عمیق و عرفانی به حقیقت انسان   سیاوش 
بنگریم، در می یابیم که انسان ها دارای دو بعد پاک سرشت

روحی و جسمی هســتند. به عقیده عارفان 
انســان ها با فطرت پاک به دنیا می آیند ولی در گــذر روزگار بُعد 
روحانی و جسمانی آنها دچار آسیب می شود و رنگ سیاهی به خود 
می گیرد.به عنوان مثال مصرف نادرست برخی از خوراکی ها سبب 

می شود تا جسم افراد دچار بیماری شود.
به همین علت مراکز درمان پدید آمد تا انسان را از گزند آسیب های 
جسمانی در امان دارد.پارک ها،مراکز ورزشی و... از دیگر مکان هایی 
بودند که برای پیشگیری از آسیب های جســمانی و ابتال به انواع 
بیماری ها پدید آمدند تا انسان ها بتوانند با انجام حرکات بدنی در 
این مراکز آلودگی ها را از جسم خود بزدایند.آشکار است که جسم 

انسان بدون توجه به دیگر بعد وجودی اش اهمیتی  ندارد.
جسدی را بنگرید که روحی در آن وجود ندارد؛ هر قدر هم به ظاهر 
آن پرداخته شــود تاثیری در حقیقت آن نخواهد داشت.پس بُعد 
روحانی انسان نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ و چه بسا این 
اهمیت از بعد جسمانی بیشتر باشد؛ حال آنکه از حساسیت بیشتری 
نیز برخوردار است. همه ما انســان ها از نظر جسمی شباهت های 
بسیاری به هم داریم. حتی تفاوت های رنگی،نژادی و جسمی نیز 
نمی تواند بر درجه بندی انســان ها تاثیر بگذارد. ارزش و اهمیت 
یک سیاه پوست در جایگاه انسانیت و انسان بودن، کمتر از یک فرد 

سفیدپوست نیست.
این بُعد روحانی ماست که میزان انسان بودن ما را مشخص می کند.

باری، اهمیت سالمت روح ســبب شــده تا از دیرباز راهکارهای 
متعددی برای آرامش و سالمت روح انســان به وجود آید. وجود 
پیامبران الهی،ادیان مختلف و دستورات دینی نشان می دهد که 
حتی خداوند نیز نگران ناپاکی روح بنده خود بوده اســت. از بحث 
معنوی و دینی سالمت روح که بگذریم، درمی یابیم که  جهان امروز 
پر از گذرگاه ها و دره های صعب العبوری اســت که سالمت روح 
انسان را به مخاطره انداخته است.چه بسا انسان هایی که با دالیل 
مختلف در یکی از گذرگاه های دنیا دچار لغزش شده و جسم و روح 

خود را آلوده می کنند.
شیرینی دنیا و متاع دنیوی، همچون خواب خوشی است که هر آن 
ممکن است عقل بنده ای را برباید و او را اسیر آسیب های خود کند. 
به همین علت از روزگار گذشــته مراکز درمان روح نیز پدید آمده 
است؛ مراکزی که انسان خطاکار را به خود می خواند و روح سرکش 
و آزاد وی را به بند می کشــد تا با شالق اســارت، او را آرام سازد. 
»زندان« یا »ندامتگاه«، نام امروزی این مراکز تادیب روح اســت. 
روزگار پر جمعیت امروز سبب شده تا اکثر شهرهای کشور دارای 
زندان باشند. شاید برای شــما  نیز اتفاق افتاده باشد که به دالیل 

مختلف از مقابل زندانی عبور کرده باشید.
قطعا برای لحظاتی بــه فکر فرو رفته اید کــه در پس این دیوارها 
چه کســانی هســتند؟ آیا همه حاضران افرادی جانی و جنایتکار 
هستند یا اشخاصی هم وجود دارند که به سبب یک لحظه غفلت 
پشــت میله های زندان قــرار گرفته اند؟ در ایــن رابطه مدیر کل 
زندان های اســتان اصفهان می گوید: »ظرفیت زندان مرکزی سه 
برابر استاندارد بوده و سرانه هر زندانی ۱۳.۵ متر است؛ درحالی که 
در استان ۴.۵ متر سرانه هر زندانی است.« طبق آمار منتشر شده، 
در ســال ۹۵ حدود ۳۰ هزار و ۵۰۰ نفر به زندان وارد شده اند  که 
این آمار نسبت به ورودی سال ۹۴ حدود ۱.۸درصد کاهش داشته 
اســت. با این وجود کمبود فضای زندان مرکزی حاکی ازآن است 
که آمار زندانیان استان اصفهان افزایش یافته و نکته جالب توجه 
درخصوص دالیل حضور افراد در زنــدان، وجود محکومیت های 

مالی است.
طبق آمار ۱۵درصــد از کل زندانیان را محکومین مالی تشــکیل 
داده اند که این آمار نسبت به ســال قبل ۲۰درصد افزایش داشته 
است. این افراد نه قاچاقچیان خطرناکی هستند  و نه قاتالن اسلحه 
به دست؛ بلکه کسانی هستند که ازطریق مختلف به دنبال کسب 
درآمدی مناسب بوده اند؛ افرادی که کســب درآمدی اندک ولی 
صحیح را نپسندیده و در پی کسب درآمدی قابل توجه بوده اند.روح 
این افراد در دام های دنیوی اسیر شده و حال آنها را به زندان افکنده 
است.همچنین در این بین افرادی را می توان یافت که فریب خیال 
پردازی های دوست یا شریکی را خورده و حال اسیر زندان شده اند؛ 
بازاریانی که هنگام خرید، از کشــیدن چک ابایی نداشــته، ولی 
نتوانسته اند از پس وجوه آنها برآیند. در هر صورت حضور محکومین 
مالی نشــان از این دارد که زندان نه تنها جای تبهکاران و دزدان و 
قاتالن که مرکز ندامت فریب خوردگان و طمعکاران نیز شده است.

خانواده هایی که تاوان پس می دهند
حضور محکومین و مجرمین در زندان، نه فقط خودشان، بلکه سایر 
افراد خانواده آنها را نیز ناخواسته درگیر آسیب های زندانی شدنشان 
می کند. امروزه بیش از ۵۸ درصد زندانیان استان متاهل هستند.

این آمار نشانگر آن است که نیمی از خانواده های زندانیان مجبورند 
بدون حضور سرپرست خود  امرار معاش کنند. به این موضوع، باید 
نگاه منفی اطرافیان به خاطر زندانی شــدن فردی از خانواده را نیز 
اضافه کرد. مشخص است باز شدن پای افراد به زندان به هر علتی 
که باشــد، موجی از نگرش های منفی را برای وی و اطرافیانش به 

همراه دارد.
زندان به جای کار و تولید

می گویند افراد در دهه سوم زندگی خود باید وارد بازارکار شوند، 
زندگی تشکیل داده و مسئولیت پذیر شــوند. جالب است بدانید 
امروزه 7۵ درصد زندانیان اســتان اصفهان در رده سنی ۲۵ تا ۴۵ 
سال قرار دارند؛ یعنی دورانی که فرد در اوج انرژی و مهارت پذیری 
است. حضور قشــر جوان در زندان و شکل گیری بینش مناسب با 

زندان، بزرگ ترین آسیب هایی است که متوجه این افراد است.
وجود مراکز حبس در کشور به ظاهر امری ناپسند است؛ ولی با کمی 
تأمل درمی یابیم که این مراکز ناپســند در اصل به منظور پاالیش 
آلودگی های روحی تشکیل شده اند. شــاید فرد زندانی با تحمل 
اسارت، قدر دوران رهایی را بیشــتر بداند و دیگر روح خود را اسیر 

زشتی ها نکرده و سبب اسارت جسمش نشود.

یادداشت

همین امر سبب شد تا همواره ترددهای زیادی به این شهر و 
شهرهای اطراف آن صورت پذیرد. اهمیت سفر به اصفهان را 
می توان از وجود کاروانسراهای بی شمار در جاده های این استان 
حدس زد؛ همچنین از سفرنامه های بسیاری از گردشگران و 
سیاحان بزرگ که مملو از خاطرات سفر به این شهر است. باری، 
سفر به اصفهان از روزگار جاده های خاکی و قافله ساالر تا عصر 
اتومبیل و اتوبان های چند بانده، مقصود انسان های زیادی بوده 
است. گروهی برای سیاحت و عده ای برای تجارت و حتی زیارت 
روانه اصفهان می شده اند. بر همگان روشن است که اصفهان 
همیشه یکی از مقصدهای اصلی مسافران در ایام نوروز است؛ 
به گونه ای که در روزهای ابتدایی سال حجم زیادی از مسافران 

به این استان و البته مرکز آن سرازیر می شود.
 سفرهای بی شمار مردم از گوشه و کنار کشور به این استان 
مرکزی، باعث شده تا مسئولین نگاه ویژه ای به جاده های 
مواصالتی آن داشته باشند. استان اصفهان را می توان از جمله 
استان های چهارفصل به شمار آورد و همین امر سبب شده تا 
وضعیت جاده های آن شرایط ویژه و پیچیده ای داشته باشد. 
اگر از مرکز استان به سمت تهران حرکت کنیم، با دشت 
های خشک و جاده های تفتیده ای روبه رو می شویم که در 
فصل تابستان سراب های بسیاری را به رانندگان می نمایانند. 

همچنین با سفر به سمت نایین و خور و بیابانک، جاده ای طویل 
با چشم اندازهایی از کویر و خارهای  عظیم را در پیش چشم 
خواهیم دید. اما در سفر به شهرهایی چون سمیرم و فریدن و 
شهرکرد، جاده های پر پیچ و خم با منظره هایی دل انگیز و کوه 
های سر به فلک کشیده به استقبال ما می آیند. از جاده های 
اصلی که فاصله بگیریم،  می توان جاده های خاکی و باریک 
بی شماری را یافت که هرکدام به روستایی ختم می شود. جاده 
های استان اصفهان با همه تنوع و پیچیدگی خود، همواره 
مسافران زیادی را به خود فرامی خواند؛ مسافرانی که حتی 
اگر قصد اقامت در اصفهان را نداشته باشند به دلیل موقعیت 
مرکزی این استان، ناگزیر به گذر از این جاده ها هستند. اهمیت 
جاده های استان اصفهان سبب شده تا نظارت دقیقی بر این 
جاده ها صورت پذیرد. طی تازه ترین آمار منتشر شده از تلفات 
جاده ای در استان اصفهان، در پنج ماهه اول امسال بالغ بر ۲7۲ 
نفر در حوادث جاده ای استان اصفهان جان خود را از دست داده 
اند. داریوش امانی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اصفهان، در این زمینه اظهار داشت: در پنج ماهه اول 
امسال بالغ بر ۲7۲ نفر در حوادث جاده ای استان اصفهان جان 
خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
که ۲۹۰ نفر بوده، حدود 6درصد کاهش داشته است. برای 

ریشه یابی این حجم تصادف در جاده های اصفهان، دالیل 
بسیاری را می توان برشمرد که یکی از مهم ترین آنها، حجم زیاد 
اتومبیل های عبوری در جاده های استان است. وجود استان 
های همجواری چون چهارمحال و بختیاری،تهران،لرستان و 
شیراز، سبب شده تا مسافران زیادی در جاده های استان تردد 
کنند. احداث اتوبان مرکزی کشور یکی از مهم ترین پروژه های 
ملی بوده است؛ اتوبان ها و بزرگراه هایی که تهران را به اصفهان 
و سپس به استان های جنوبی کشور متصل می سازد. اتوبان 
مخصوص تهران یا کاشان- قم اگرچه جاده ای روان و یکدست 
را پیش روی رانندگان قرار داده است، اما مسافت طوالنی این 
جاده و مناظر خشک و بیابانی آن سبب شده تا رانندگان بدون 
توجه به خستگی، به رانندگی ادامه داده و درنتیجه تلفات زیادی 
را به بار آورند. با گذر از جاده های کویری استان، به جاده های 
کوهستانی و برفگیر می رسیم که همواره برای مسافرت های 
زمستانی دردساز بوده اند. باریک بودن این جاده ها، نداشتن دید 
کافی، شیب های تند و البته بی مباالتی رانندگان سبب شده تا 
در فصول سرد سال همواره شاهد تصادف های زیادی در این 
جاده ها باشیم.جاده های مواصالتی استان به سمت شهرستان 
های کوهستانی چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، 
ازجمله مهم ترین جاده های کوهستانی و ناهموار استان هستند 
که بخصوص در نقاط تحت حفاظت استان های همجوار، محل 

ایجاد تصادف های زیادی 
بوده اند.یکی از مهم ترین و 
تحسین برانگیزترین اقدامات 
ماموران پلیس راهور، نظارت 
دقیق بر عملکرد رانندگان 
در جاده های استان است.

شاید کمترجاده ای در کشور 
را بتوان یافت که همانند جاده 
های استان اصفهان تحت 
نظارت ماموران راهور باشد. 
رانندگان،  سرعت  کنترل 
رعایت نکات ایمنی و اصول 
ازجمله  صحیح،  رانندگی 
اقدامات ماموران پلیس راهور 
این وجود حضور  است.با 
رانندگان قانون شکن در 
جاده های استان اصفهان 
تلفات زیادی را به بار آورده 
است. از رانندگی با سرعت 

زیاد گرفته تا سوار کردن غیرقانونی اتباع خارجی، همه و همه 
عاملی شده تا حادثه ای دلخراش در جاده های استان رقم 
بخورد. بدون شک جاده های استان اصفهان از ایمن ترین جاده 
های کشور محسوب می شوند؛ ولی تردد زیاد اتومبیل ها سبب 
بروز حوادث دلخراشی در این مسیرها شده است. کوشش برای 
تکمیل و احداث جاده های ایمن و استاندارد در نقاط مختلف 
 استان، تاثیر مهمی بر کاهش تصادفات در جاده های اصفهان 

خواهد داشت.

با وجود کاهش 6 درصدی حوادث جاده ای، آمار قربانیان نگران کننده است؛

اصفهاِن ایمِن حادثه خیز!

استان اصفهان از دیرباز یکی از مراکز مهم در کشور بوده است.گستردگی این استان،فرهنگ  سعید 
غنی،حاصلخیزی و اهمیت سیاسی آن سبب شده تا در هر دوره تاریخی مورد توجه حاکمان و نریمانی

مردم شهرهای دیگر قرار گیرد؛ تا جایی که مدت زیادی را به عنوان پایتخت ایران سپری کرد.
استان اصفهان 

را می توان از 
جمله استان های 

چهارفصل به شمار 
آورد و همین امر 

سبب شده تا 
وضعیت جاده های 

آن شرایط ویژه و 
پیچیده ای داشته 

باشد

»نهنگ آبی« بی تقصیر اعالم شد؛

مشكل خانوادگی، عامل خودکشی دختران اصفهانی بوده است
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دین و اندیشه

اگربخواهیم نماز خوب را برای خودمان تعریف کنیم و بشناسیم ، طبیعتا بهترین معرف آن، خود خداوند است که در قرآن کریم می فرماید :» نماز از فحشا و منکر باز می دارد؛ بر این اساس ، هر چقدر نماز انسان او را 
از بدی ها باز دارد، به همان اندازه نمازش خوب بوده است.

 به رسول خدا صلی ا... علیه و آله گفتند: آن جوانی که پشت سر شما نماز می خواند چشم چرانی هم می کند. بعضی از گناه های خیلی بد ر ا هم انجام می دهد. البد منظورشان این بود که شما نصیحتش بفرمایید تا 
آن عیبش را هم کنار بگذارد . رسول گرامی اسالم صلی ا... علیه و آله فرمودند: همان نمازش او را درست خواهد کرد؛ نیازی به نصیحت نیست، راوی گوید : طولی نکشید که آن جوان توبه کرد و آن عیب را کنار گذاشت. 
اگر درست به نماز پرداخته شود، این قدر برکت دارد. نماز برای این است که حال تو را بگیرد؛ برای اینکه یک دفعه ای وسط کار و بارت، تو را از این کار و بار دربیاورد و بلند شوی و بگویی اهلل اکبر. ببین خداوند چه دین 
قشنگی برای ما آورده است!  خدا به تو پیشنهاد نمی کند که مثل مرتاض های هندی بروی مدتی روی میخ بخوابی تا رشد کنی؛ می گوید: » نمی خواهد روی میخ بخوابی ، الزم نیست میخ ها در بدنت فرو برود و تحمل 

کنی و آخ نگویی تا به برخی از قدرت ها دست پیدا کنی . اگر می خواهی با خودت مبارزه کنی، سرنماز با خودت مبارزه کن.
 حاج آقا، ما می خواهیم در نماز به خدا توجه پیدا کنیم! آیا اصال من و تو می فهمیم توجه به خدا یعنی چه؟ آیا می دانی قدرت توجه پیدا کردن هدیه ای است که باید خدا از آسمان باال به انسان بدهد؟! قدرت توجه هم 
بدون تحمل رنج همین نماز خوب به دست نمی آید. نماز قبل از هرچیز، چشم گفتن به خدا و اطاعت فرمان اوست و این خیلی زیباست! سعی کن با  این دید به نماز نگاه کنی؛ صورت به خاک بگذار و بگو: »خواستی 
 صورت به خاکم بنگری؟بهر مویت در هالکم بنگری؟ هان! ببین افتاده ام از پا برت، سوده ام سرتا قدم را بر درت.« من جلوی چه کسی سجده می کنم جز تو؟ سر نماز نشان بده که از خدا حساب می بری. اینکه  کاری

را  ندارد.)  چگونه یک نمازخوب بخوانیم/ حجت االسالم علیرضا پناهیان(
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اخالق آرمانی از نظر قرآن به قلم حجت االسالم سید محمد باقر علم الهدی؛

رعایت هنجارهای دینی و اخالقی

 رعایت هنجارهای دینی و اخالقی ، آرامشی ویژه برای انسان به 
همراه می آورد. انسان های عفیف و پاکدامن ، کمتر به امور خالف 
می اندیشند؛ از این رو همواره تعادل روحی خود را حفظ می کنند.

 قرآن مجید برای عینیت بخشیدن به این مهم، توجه مردم را به 
دو عنصر اصلی جلب می کند که می تواند آرامش روحی انسان را 
تحت تاثیر قرار دهد:» ای پیامبر، به مومنین بگو که چشمانشان 
را از نگاه به نامحرم فرو گیرنــد و عفاف و پاکدامنی خود را حفظ 
نمایند! این برای آنان پاکیزه تر اســت ، خداوند از آنچه که مردم 
انجام می دهند آگاه است. مسلم است افرادی که توفیق مدیریت 
در فکر خود را دارا هســتند، در حقیقت خود را از درگیری های 
بعدی در عرصه اوهام و خیال رها کرده اند . این گونه افراد دارای 
اعصاب و روان آرامی هستند که هرگز در درون آنان تشویش و 
نگرانی دیده نمی شــود. ما امروز مشکالتی را درمیان خانواده ها 
می بینیم که بنیان  آن را از هم می پاشد؛ به طور مثال بیماری هایی 
که در اثر بی بند وباری افراد پدید آمده است و شاید یکی از مهم 
ترین دلیل مبتال شــدن به این گونه بیماری ها ، پایبند نبودن به 
اصول اخالقی باشــد. به همین جهت مبتالیان یا افرادی که این 
گونه رفتارهای پرخطر را تجربه می کننــد،  همواره دچار به هم 
خوردگی های تعادل روحی و روانی هســتند و مضطر و پریشان 
به نظر می رسند، یأس و نومیدی بر فکر و ذهن آنان غالب است و 
خود را در انتهای زندگی می بینند، درحالی که اگر به توصیه های 
اخالقی جامه عمل می پوشاندند وچشم خود را از گناه  ودامن خود 
را از ارتکاب به معصیت حفظ می کردند، دیگر دچار چنین معضلی 
نمی شدند وسراسر زندگی را همراه با آرامش و امنیت و بالندگی 

سپری می کردند.
با هرسختی، گشایش وجود دارد

 انسان های موفق معموال آگاهانه با مشــکالت زندگی کنار می 
آیند و حکیمانه برای گذر از پیچ و خم های زندگی تصمیم گیری 
می کنند و از هر گونه خیال پردازی و فرافکنی دوری می گزینند 

آنان شکست را جزئی از پازل موفقیت به شمار می آورند . کسانی 
که زندگی را باور دارند خود را برای رویارویی با مشکالت آماده 
می کنند وهمین امر سبب احساس کامیابی و رغبت برای ادامه کار 
وتالش ، پس  از پشت سرگذاردن مشکالت در روحیه آنان می شود. 

قرآن کریم می فرماید: با هرسختی گشایش وجود دارد.
اراده قوی و پشتکار

زندگی هدفمند و مدبرانه بدون داشتن اراده قوی و پشتکار الزم 
برای رسیدن به سعادتمندی هرگز میســر نمی شود، از این رو 
انسان ها دســتیابی به قله های رفیع انسانی و آرامش و طمأنینه 
را در زندگی خود طلب و حتی برای رسیدن به آن نیز برنامه ریزی 
می کنند،ولی مشــکل فراروی آنان نداشــتن اراده قوی برای 
دستیابی به این مهم است و متاســفانه اهداف بلند از خواست 
ذهنی شان به دست نمی آید . اراده مستحکم به ما انگیزه و حیات 
می دهد و افق های دور دست زندگی را برای ما نزدیک می سازد . 
افرادی که زندگی خود را با هدف مشخص سپری می کنند، هرگز 
کمبود ها و ضعف ها، مضطرب و نگرانشان نمی سازد. در سخنان 
گهربار اهل بیت علیهم السالم راهکارهای گوناگونی برای تقویت 
اراده  به ما رسیده است: الف( دور اندیشی در کارها: یکی از اموری 
که در تقویت اراده بسیار مهم است آگاهی نسبت به کاری است که 
تصمیم به انجام یا ترک آن داریم، زیرا انسان فطرتا منفعت طلب 
است؛ بنابراین پیش از انجام هر کاری اگر پیامدهای آن را مورد 
سنجش قرار دهیم، بی گمان برای کسب آنچه صالح ماست، اقدام 
خواهیم کرد. حضرت امیرالمومنین علیه الســالم می فرمایند: 
قوت اراده، از دور اندیشی در کارها نشأت می گیرد. توجه بیش از 
حد به مشکالت و کم توجهی به توانمندی ها ود اشته ها، انسان 
را دچار اضطراب و ترس از ناکامی دررســیدن به هدف می کند. 
قرآن کریم برای اینکه مومنــان گرفتار چنین گرداب نافرجامی 
 نشوند، می فرماید: هرکس بر خدا توکل کند پس خدا او را کفایت 

می کند.

درمحضر بزرگان

حجت االسالم ماندگاری درباره معرفت به خداوند متعال گفته اند: معرفت 
یعنی خدای خود را بشناسیم و باور کنیم که او آموزنده و مهربان است. در واقع 
اگر مهربانی و بزرگی خدا را دســت کم بگیریم، به خودمان ظلم کرده ایم! وقتی 
بزرگی خدا را نبینیم در ازدواج ، مسائل اقتصادی سر راهمان بزرگ می شود . در 
بچه آوردن مشکالت اقتصادی سرراهمان بزرگ می شود . چون  بزرگی خدا را 
نمی بینیم خسیس می شویم . چون پاداش های خدا را نمی بینیم کم عبادت 

می کنیم . چون وعده های خدا را نمی بینیم صبر نمی کنیم . چون  بزرگی 
و رحمت او را نمی بینیم و تنها به خود اتکا می کنیم مأیوس می شویم؛ 

همه اینها مربوط به معرفت خدایی ماست . خدایا، معرفت ما 
را زیاد کن.

چون وعده های خدا را نمی بینیم 
صبر می کنیم

حکایت شده اســت که یکی از وزیران بزرگ، در دوران وزارتش با 
خود اندیشــه و تفکر کرده و خودش را نصیحت می کرد. ناگهان 
روشــنایی توبه بر دلش تابیده، دســت از وزارت شست و به سوی 

مکه شتافت. 
آن تائب عاشــق، پیاده، اندوهناک و گریان طی طریق می کرد تا 
خود را به کنگره عظیم حج برســاند. وقتی بزرگان حرم شنیدند 
که او می آید، از مکه خارج شــدند و به استقبالش شتافتند؛ اما او را 
دیدند ژولیده موی که آثار دگرگونی حال وتغییر ســیما  در او هویدا بود. با شگفتی 
از او پرسیدند چگونه بعد از آن همه نعمت و شادی این راه طوالنی را با پای پیاده و 
به این کیفیت پیموده ای؟! در جواب گفت: بنده ای که نفســش او را به طرف خانه 
موالیش می برد، چگونه می رود؟ اگر قدرت داشــتم همه این راه را از سر شوق و با 

سر می آمدم.

ماجرای تائب عاشق

 

قرآن از پیروان ادیان پیشــین دعوت می کند تا به قرآن ایمان بیاورند که مطالب 
آن با کتاب های آنان هماهنگ و به  دور از تحریف و کتمان است و در این امر تنها خدا 

را در نظر بگیرید، نه دیگران را.
 خداوند در آیه 41 ســوره بقره خطاب به دانشــمندان یهود می فرماید: شما که بر اساس 
بشارت های تورات، منتظر ظهور  پیامبر اسالم صلی ا... علیه و آله بودید، پس اکنون به قرآن 
او که با تورات شما هماهنگ است، ایمان بیاورید و به خاطر حفظ موقعیت خود،آیاتی از 
تورات را که مربوط به نشانه های پیامبر صلی ا... علیه و آله است کتمان نکنید. دین خود 

را به دنیا نفروشید و حداقل در کفر به او پیشگام نشوید که به پیروی از شما سایر 
یهودیان نیز از اسالم آوردن ســرباز زنند. از این آیه می آموزیم که در انجام 

تکالیف الهی از هیچ قدرتی نترسیم و به خاطر حفظ مال و مقام به 
آیات و دستورات خدا کفرنورزیم.)حجت االسالم قرائتی(

درانجام تکالیف الهی  از هیچ قدرتی 
نترسیم

فتو نکته 

گریه هم چون خنده، یکی از نعمت های بزرگ الهی است که در زندگی و رشد افراد کارکردهای متفاوتی دارد. پزشکان از آثار دلنشین 
جسمانی و روان شناسان از تاثیر مثبت آن بر روح و روان مطالب بسیار گفته اند. علمای اخالق از جلوه های تاثیرگذار آن  بر نورانیت سمیه مصور

دل و گیرندگی قلب سخنان بسیار نوشته اند؛ چرا که گریه طوفانی عظیم در سرزمین وجود افراد به پا می کند و انسان را تا خدا به 
پیش می برد؛ تا جایی که حتی راهکاری برای شهادت نیز معرفی گشته است؛ آنجا که در دیدار رهبر معظم انقالب با جمعی از شاعران مذهبی، ایشان با 
نقلی از خاطره یک شهید بر این مسئله تاکید کرده و می فرمایند:»همسر »علی  چیت سازیان«  تعریف می کندکه این شهید در آخرین باری که آمد منزل 
و بعد ]از آن[ رفت و شهید شد و دیگر ندیدیمش؛ نیمه شب همین طور نشسته بود و اشــک می ریخت و گریه می کرد. با اینکه مرد با صالبت و قدرتمند و 
فرمانده کامال با صالبتی بود و اصال اهل گریه و این چیزها نبود؛ اما اشــک می ریخت.  گفتم چرا این قدر گریه می کنی؟ گفت: فالنی را خواب دیدم. رفیق 
همراهش را، معاونش را. معاونش را خواب دیده بود که قبل از او شهید شده بود. می گوید دستش را محکم گرفتم و گفتم باید به من بگویی. ما این همه با 
همدیگر رفتیم راهکار پیدا کردیم. اینها نیروهای اطالعات عملیات بودند که بلدچی یگان ها می شدند.  قبال می رفتند راه ها را پیدا می کردند، باز می کردند 
تا یگان ها بتوانند حرکت کنند بروند جلو. ما این همه رفتیم با همدیگر راه باز کردیم، راهکار پیدا کردیم. راهکار این قضیه چیست؟ این قضیه  شهادت؟ این 
را به من بگو چرا من شهید نمی شوم؟ می گوید یک نگاهی به من کرد و گفت: راهکارش اشک است، اشک... «  تاکید رهبری بر این مسئله سبب شد تا برای 
شناخت بیشتر موضوع گریستن در آیات وروایات، به سراغ حجت االسالم دکتر براتعلی حق شــناس، کارشناس دفتر ملی پاسخگویی به سواالت دینی 

برویم و گفت و گویی را با وی ترتیب دهیم که ماحصل آن در ادامه می آید:

گریه تقوا و پرهیزکاری، زمینه توجه پروردگاربه بنده 
می شود

ریزش اشک از دیدگان انســان همراه با غم و زاری و گاه با سخن 
و زمزمه، »گریه« نامیده می شــود؛  زالل جاری که به وسیله آن 
مشعل چشمان روشن شده و نسیم آرام بخش که سرزمین وجود 
بدان از غبار و کدورت پاک می شود که با بهره گیری از متون دینی 

می توان برای آن انواع مختلفی را بر شمرد:
1. گریه ترس و هراس: این نوع گریــه غالبا در اطفال وجود دارد 

و در واقع کودک با این وسیله، ترس خویش را نمایان می کند.
2. گریه جلب ترحم: خود بر دو قســم است: »طبیعی« که بسیار 
موثر و برانگیزاننده است؛ مانند گریه کودکی که پدر و مادر خویش 
را از دست داده و »تصنعی« که در ظاهر می خواهد به دیگران القا 

کند که ناراحت و اندوهگین است.
3. گریه غــم و اندوه: این گریه انعکاس ظلمتی اســت که فضای 
درون را فرا گرفته. جنبه مثبت این نــوع گریه تنها تخلیه درون 
بوده و به همین جهت اســت که پس از آن، آدمی کمی احساس 

آرامش می کند.
4. گریه شوق و شادی: این نوع گریه، ناشــی از رّقت قلبی است 
که غالبا پس از دوره ای از یأس و ناامیدی درباره موضوعی نمودار 

می گردد.
5. گریه تقوا و پرهیزگاری:  همان اشکی است که اگر از سوز دل بر 
گونه ها جاری شود، توجه حضرت حق را به بنده خود جلب کرده، 

بستر رحم و فضل او را فراهم می سازد.
برترین نوع گریه، ناشی از خشیت است

برای گریــه تقوا و پرهیــزکاری زمینه هایی در آیــات و روایات 
برشمرده اند که به آنها اشاره می کنیم:

ندامت از گناهان، یکی از زمینه های این نوع گریه اســت چرا که  
گاهی اشک مردان الهی، به دلیل پشــیمانی از گناهی است که 
مرتکب شــده اند. این اشک باعث می شــود آدمی از عمل زشت 
خود پشیمان گشــته، عزم خود را بر ترک افعال ناپسند تقویت 
کند، چنــان که امام علی)ع( می فرماید: »خوشــا کســی که به 

فرمان برداری پروردگار روی آرد و بر گناه خود بگرید. 
احساس ابهام در بازگشت نهایی به ســوی خداوند، یکی دیگر از 
زمینه های به وجود آورنده گریه اســت که مشتاقان کوی الهی 
همیشه خود را در خطر می بینند؛ نگران از آنکه آینده چه خواهد 
شد و آنان چگونه به منزل مقصود بار خواهند یافت و با چه کیفیتی 
در محضر پروردگار حاضر خواهند شــد؟! آیا تا رسیدن به معبود 
ازلی، از خدعه های نفس و مکر شــیطان در امان اند؟ این نگرانی 
و احســاس ابهام در رجعت به ســوی خداوند، موجب گریه آنان 

می شود. 
فرازهایی از مناجات امام سجاد)ع( حکایت گر این عامل است:»و 
مالی ال ابکی وال ادری الی مایکون مصیری و اری نفسی تخادعنی 
و ایامی تخاتلنی و قد خفقت عند رأســی اجنحــه الموت فما ال 
ابکی، ابکی لخروج نفسی، ابکی لظلمه قبری ابکی لضیق لحدی... 

)مفاتیح الجنان، دعای ابوحمزه ثمالی(.
 گاهی شوق و محبت زمینه ساز گریه می شود؛ آنجا که دوستداران 

حقیقی پروردگار، باتوجه به اینکه او را تنها محبوب  می دانند، 
گاهی از شوق و نشــاط لقای او می گریند و زمانی از هجران او در 
شکوه اند. چنین گریه ای هم از فراق یار است و هم از شوق دیدار او.

برترین نوع گریه ناشی از خشیت است. 
خشیت، ترسی مبتنی بر بینش و فهم است و هنگامی که مردان 
و زنــان الهی، عظمت خداونــد را درک می کننــد )البته به قدر 
فهمشان( خوف از حضرتش پیدا کرده، این ترس موجب گریستن 

آنان می شود.
 امام صادق)ع( می فرماید: »هر چشمی در روز قیامت گریان است، 
مگر چشــمی که از محارم خدا اجتناب کند و چشمی که شب را 
در طاعت خدا بیدار باشد و چشمی که در دل شب از خشیت خدا 

گریه کند. 
آنچه در اینجا می توان اضافه کرد این اســت که یکي از خواص 
بســیار مهم گریه مخصوصا قســم اخیر )تقــوا و پرهیزکاري( 
برانگیختن نفس انسان در مسیر بندگي است چرا که انسان زماني 
در مسیر حقیقي بندگي و خودسازي قدم مي گذارد که به عجز و 
ناتواني خویش پي برد و گریه یکي از مصادیق نیاز انسان به قدرتي 

ماوراي خویش یعني خداوند قادر متعال است.
گریه در همه ادیان بوده است

توجه به این نکته ضروری اســت که برخــالف تصور عده ای که 
می گویند گریه کردن فقط در مکتب اســالم وجود دارد و ادیان 
دیگر چنین فرهنگی ندارند، روایات دینی معتبر نشــان می دهد 
که همه پیامبران، پیروان خود را به اشک ریختن برای توبه دعوت 

می کردند. 
امام صادق)ع( فرموده اند: »خداوند به حضرت عیســی)ع( وحی 
فرمود که از خوف من اشک از دیدگانت بریز، قلب خود را خاشع 
و بدنت را خاضــع بدار، آن زمانی که مردمــان غافل لب به خنده 

گشودند، به زیارت اهل قبور بشتاب تا از آنها عبرت بگیری«.
البته بیشتر مفسران قرآن در تفســیر آیه 5۸ سوره مریم که به 
گریه کردن پیامبران الهی اشــاره می کند، نوشــته اند: »گریه از 
 زمان آدم ابوالبشر وجود داشته و همواره وسیله ای برای توبه بوده 

است«. 
در تایید این گفته، می توان به وحی خداوند به حضرت موسی)ع( 
اشاره کرد: »ای موسی! کسانی که از خوف من گریه می کنند در 
قیامت اعمالشان را مانند دیگر مردم مورد تفتیش قرار نمی دهم، 
چراکه هیــچ عبادتی برای مــن مانند مناجات همراه با اشــک 

نیست«.
زمانی که روایات رســیده از اهل بیت را مورد بررســی قرار می 
دهیم می بینیم که یکی از عوامل نجات بخش انســان را گریه بر 
گناهان دانســته اند؛ آنجا که گفته می شود گریه، چنان گناهان 
را از نامه عمل پاک می کند که گویــی هیچ  گناهی انجام نگرفته 
است. در برخی روایات وارد شــده که انسان مانند روزی می شود 
که از شکم مادر متولد شده اســت. بنابراین گریه واشک یکی از 
راه های بازگشــت به خدا و جبران لغزش ها و آمرزش گناهان و 

عامل نجات انسان است.

امام علی)ع(:
حمِه« »الُبکاُء ِمن َخشَیه اهلل ِمفتاُح الرَّ

گریستن از ترس خدا کلید رحمت است.
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آشتی نیمار و رییس باشگاه بارسلونا؟ 
نیمار، ستاره پاری سن ژرمن مدعی شد که مکالمه ای عادی با جوزپ ماریا بارتومئو، رییس 
باشگاه بارسلونا داشته است. او در رابطه با صحبتش با بارتموئو به رادیو مارکا گفت:» من مکالمه 

ای کامال عادی با بارتومئو داشتم.«

اتفاق روز

خبر روز

حمایت روز

 هیئت اسکیت استان اصفهان
 در آستانه استعفای رییس

در پی انتخاب داود بحیرایی به  عنوان شــهردار اندیمشک، ادامه 
ریاســت وی در هیئت اسکیت استان 
اصفهان بــا ابهام مواجه شــده و 
به روال مرســوم بایــد منتظر 
استعفای وی باشیم.در جلسه 
روزهای اخیر شــورای شهر 
اندیمشک، داود بحیرایی به  
عنوان شهردار این شهرستان 
جنوبــی انتخــاب شــد.وی 
در حال حاضر ریاســت هیئت 
اسکیت استان اصفهان را بر عهده 
دارد و با توجه به دســتورالعمل ســکونت 
رؤسای هیئت های ورزشی در همان استان، امکان ادامه ریاست 
وی در این هیئت وجود نخواهد داشــت.در گذشــته چند مورد 
مشابه به وقوع پیوسته و رؤسای هیئت  های ورزشی در پی خروج 
از استان، از مسئولیت خود استعفا کرده اند و قاعدتا بحیرایی نیز 
باید ریاست هیئت را واگذار کند.بحیرایی که سابقه سرپرستی در 
هیئت دوچرخه سواری استان اصفهان را دارد، سال 94 و پس از 
استعفای علیرضا ذوالقدر شجاعی، به  عنوان سرپرست این هیئت 
انتخاب شــد و در مجمع انتخاباتی نیز با رای حداکثری، ریاست 

هیئت را در اختیار گرفت.

سوال روز

قهرمان المپیک ریو:

چرا هنوز قهرمانان استخدام 
نشده اند؟

ســهراب مرادی با وجود روزهای ســختی که قبل از 
المپیک ریو داشت، اکنون در شرایط خوبی به سر می برد. 
مرادی پس از طالی المپیک و شکستن رکورد مجموع 
جهان اکنون به دنبال رسیدن به مدال جهانی است تا 

کلکسیون افتخاراتش را تکمیل کند.
مرادی در فاصله زمانی کمتر از چهل روز مانده  تا آغاز 
مسابقات جهانی، رکوردهای خوبی را در تمرینات ثبت 
کرده که به نظر می رسد با این  رکوردها باید در آمریکا 

منتظر اتفاقات خوبی برای این وزنه بردار باشیم.
مرادی در مورد باال رفتن ســطح توقعــات از او بعد از 
ثبت رکوردهای خوب در تمرینات، بیــان  کرد: به  هر 
حال وقتی رکوردگیری شود، وضعیت رکوردهای من 
مشخص می شود. ان شاء ا...در این یک ماه باقی مانده تا 
آغاز مســابقات جهانی هم همین منوال را پیش بروم و 
آسیب دیدگی  و یا مشــکل دیگری پیش نیاید؛ چراکه 
می خواهم  بهترین وزنه هایم  را در مسابقات جهانی بزنم.

او در پاسخ به این پرسش که در بازی های  داخل سالن 
آسیا تصور می شد  رکورد دو ضرب جهان را هم بشکند و 
اکنون قرار است این اتفاق در قهرمانی جهان رخ  دهد یا 
خیر، تاکید کرد: در مسابقات جهانی اول به دنبال مدال 
هستم؛ چرا که حتی کسب مدال برنز جهانی هم خیلی با 
ارزش است. حاال اگر مسابقه خوب پیش برود و وضعیت 
بدنی ام هم خوب باشــد ان شــاء ا... به شکستن رکورد 
دوضرب جهان هم فکر می کنم. مرادی در مورد غیبت 
کشورهای مدعی در مسابقات قهرمانی جهان نیز تصریح 
کرد: برای ما فرقی ندارد، زیرا هر ورزشکار باید وزنه های 
مدنظر را بزند. به  هر حال وقتی می خواهیم  در مسابقات 

جهانی شرکت کنیم باید با آمادگی صد درصد باشد.
قهرمان المپیک ریو در پاسخ به این پرسش که برنامه اش 
در روز رکورد گیری چیســت و قرار اســت وزن های 
سنگینی بزند، گفت :  تمرینات برای رکورد گیری سبک 
شده است و امیدوارم روز رکوردگیری بدنم خوب باشد 
تا وزنه های خوبی بزنم. مرادی در پاســخ به پرســش 
دیگری مبنی بر این کــه وزارت ورزش و جوانان  اعالم 
کرده 4۳ قهرمان ورزشی در آستانه استخدام  هستند و 
آیا تاکنون صحبتی در این مورد با او شده است یا خیر، 
تاکید کرد: خیر، یک سال  و نیم است از المپیک گذشته 
است، اما هنوز خبری نشده است. حتی ما نامه از ریاست 
جمهوری هم داشــتیم اما  چرا ما را جایی اســتخدام 
نکردند؟ نمی دانم به فکر تمرین کردن باشم یا دنبال این 

که  استخدام قهرمانان المپیک چه شد.

به ازای هر میزبانی سپاهان در ورزشگاه نقش جهان، باشگاه اصفهانی بدون 
استثنا از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به خاطر رفتار تماشاگرانش 
جریمه شده است.در دیدار سپاهان برابر سیاه جامگان، تیم اصفهانی اولین 
پیروزی خانگی خود را جشن گرفت. شکسته شدن طلسم نبردن در ورزشگاه 
نقش جهان برای سپاهان بدون تبعات نبود زیرا جریمه ۱۰۰ میلیون ریالی 
باشگاه اصفهانی را در پی داشــت. این جریمه به خاطر فحاشی تماشاگران 
علیه داور مسابقه به سپاهان تعلق گرفت.سپاهان تا پیش از این در مجموع 
۶۵۰ میلیون ریال از سوی کمیته انضباطی به خاطر رفتار هوادارانش جریمه 
شده بود. به این ترتیب، جمع جرایم نقدی باشگاه اصفهانی در پایان یک سوم 

ابتدایی لیگ هفدهم به ۷۵۰ میلیون ریال رسید. 

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در گفت و گو با ایسنا  می گوید که 
قرار نیست تغییری در نیمکت تیم روی دهد، اما برخی به دنبال متشنج 
کردن جو تیم هستند.کرانچار افزود: در گذشته به باشگاه و رسانه ها به 
صورت علنی گفته ام که نیازی به مربی جدید نداریم. اگر نیازی باشــد 
خودم اعالم می کنم. نه این که کســی از بیرون بخواهد این موضوع را 
اعالم کند. به نظرم تا االن با محمود کریمی به عنوان دســتیار، تونچی 
مردولیاس مربی دروازه بان ها و رافائل فوگاگیرو بدنساز تیم، بسیار خوب 
کار کرده ایم. همه چیز تحت کنترل و پوشش ماست. اینها ایده سایر افراد 
است که دوست دارند اوضاع را در اطراف تیم متشنج کنند، اینکه این 

شخص کیست به خودش مربوط است.

جریمه میلیونی هواداران 
روی دست سپاهان

تازه ترین مصاحبه وزیر ورزش، نــکات مهمی دارد. صحبت های 
جدید سلطانی فر نشــان می دهد که 
نباید شــایعات دربــاره احتمال 
برکناری افتخاری، مدیرعامل 
اســتقالل در صورت باخت 
این تیم در دربــی را جدی  
گرفت. او در  کنار این مسئله 
صحبت هایی هــم کرده که 
گویــا یکی از مدیران ســابق 
استقالل مخاطب این صحبت ها 

بوده است.
یر  ز ورزش درباره فشار هواداران استقالل برای و

تغییر مدیر باشگاهشان به روزنامه ایران گفته:» دقیقا اطالع دارم 
بسیاری از این جوسازی ها کار کسانی است که منافع خاصی در این 
باشگاه ها داشتند و امروز این منافع جمع شده و هنوز هم به دنبال 
این هستند که جایی در این باشگاه ها باز کنند و بتوانند آن عملکرد 
اشتباه گذشته شان را تکرار کنند ولی در هر صورت من اسیر این 
فضاسازی ها و جوسازی ها نخواهم شد. مدیریت ما مدیریت عربی 
نیســت که با 4 تا برد بگوییم تیم خیلی خوب شده و با 4 تا باخت 
بگوییم که مدیریت ضعیف است و نیاز به تغییر دارد. استقالل یک 
مربی باسابقه آلمانی با کارنامه ای درخشان را جذب کرده؛ شفر از 
کشــوری آمده که فوتبال در آنجا ریشه خیلی عمیقی دارد. نظم 
و مدیریت منســجمی دارد و در هفته اولی که هدایت این تیم را 
برعهده گرفته شکست نخورده؛ اما باز می بینم که تحریکاتی انجام 
می شود و این تحریکات مصنوعی است و اسیر آن نخواهیم شد. 
حاال که مربی انتخاب شده و نتایج اخیر استقالل نشان می دهد که 

دوران افت این تیم خاتمه پیدا کرده است.«

حمایت وزیر  ورزش از افتخاری؛

 مدیریت عربی نداریم

ابراهیم آشتیانی، پیشکسوت پرسپولیس که چندی پیش به دلیل 
بیماری، عمل جراحی موفقیت آمیزی را 
پشت سر گذاشته بود، درگذشت. 
این اتفاق تلخ صبــح  دیروز در 
بیمارستان شهید رجایی رخ 
داد.آشــتیانی به گفته خیلی 
از اهالــی فوتبــال بهترین 
دفاع راســت تاریخ باشــگاه 
پرســپولیس بود. او از جمله 
پیشکسوتان خوشــنام و خوش 
اخالق فوتبال ایران بود که هیچ 
کس خاطره بدی از او ندارد. این 
اتفاق در آستانه دربی روز پنج شنبه رخ داد و پرسپولیسی ها را در 

بهت فرو برد. 

شوک در آستانه دربی؛ 

ابراهیم آشتیانی درگذشت

بازی های لیگ برتر هندبال آقایان از تاریخ ۳۰ شــهریور ماه آغاز شد 
و در فصل جاری 8 تیم در این رقابت حضور دارند و اصفهان تنها یک 

نماینده در بین 8 تیم حاضر دارد.
فوالد مبارکه سپاهان، تنها نماینده اصفهان در لیگ برتر هندبال آقایان 
است و این در حالی است که فصل گذشته عالوه بر این تیم شهرداری 
کاشان در لیگ برتر حضور داشت و حتی موفق شد مقام قهرمانی را 

از آن خود کند.
تیم شهرداری کاشان، مدافع عنوان قهرمانی در تصمیمی عجیب از 
سوی این باشگاه منحل شد و در لیگ برتر شرکت نکرد؛ هیئت هندبال 
اصفهان تمام تالش خود را انجام داد تا با جذب اسپانســر جای خالی 

این تیم را پر کند، اما این امر محقق نشد.
حسن افتخاری در این خصوص اظهار داشت: شهرداری کاشان فصل 
گذشته قهرمان لیگ برتر هندبال شــد، اما به دلیل مشکالت مالی و 
مصوبات شورای شهر کاشان از کلیه رقابت های قهرمانی انصراف داد؛ 
با وجود اینکه شهرداری کاشــان نماینده ایران در باشگاه های آسیا 
بود  اما این تیم منحل شد.وی ادامه داد: زمانی که تیمی کنار می رود 
جایگزین کردن تیم دیگر بسیار سخت است و عدم حضور یک تیم مثل 
شهرداری کاشان در لیگ عالوه بر اینکه به ضرر هندبال اصفهان است 

بلکه به ضرر فدراسیون هندبال نیز هست.
رییس هیئــت هندبال اصفهان افــزود: چند بازیکــن ملی پوش در 
شهرداری کاشان بازی می کردند و سهمیه شهرداری کاشان به عنوان 

نماینده اصفهان در دست بود، اما موفق نشدیم تیمی را تشکیل دهیم؛ 
باشگاه ها سکاندار ورزش قهرمانی هستند ولی بستر الزم برای ورود 

باشگاه ها برای تیمداری مهیا نیست.
مرتضی تربتیان، ملی پوش اصفهانی سابق تیم ملی نیز در گفت و گو 
با فارس اظهار داشت: اســتان اصفهان تنها یک نماینده در لیگ برتر 
هندبال دارد و امیدوار هستیم سپاهان در لیگ برتر هندبال موفق باشد؛ 
اصفهان از گذشــته قطب هندبال بوده و بازیکنان ملی پوش بسیاری 
داشته است. این اتفاق در حالی رخ داده است که در دهه های ۷۰ و 8۰ 
استان اصفهان به ترتیب 4 و ۳ تیم در لیگ برتر هندبال داشته است و 
همین امر سبب شده تا اصفهان به عنوان یکی از قطب های این رشته 
در کشور شناخته شود و بازیکنان زیادی از این استان به تیم های ملی 
راه پیدا کرده اند.وی تصریح کرد: از سال 9۱ تیم های هندبال اصفهان 
کم کم حذف شدند و در این سال تنها ســپاهان در لیگ برتر حضور 
داشت و در سال 92 سپاهان نیز از تیمداری در هندبال خودداری کرد 
و اصفهان به دو تیم مس پارس فالورجان و نیک اندیش روی آورد و 
اصفهان در جمع ۳ تیم برتر قرار نگرفت؛ در ســال 9۳ با حسن نیت 

باشگاه سپاهان تیم هندبال این باشگاه به لیگ برتر بازگشت.
تربتیان اذعان کرد: مشکالت مالی، مهم ترین دغدغه باشگاه هاست؛ 
هندبال از ورزش های پر طرفدار در جهان است و باید همه سازمان ها 
به این ورزش توجه ویژه داشته باشند و مشــکالت هندبال از ریشه 

حل شود.

 درحاشیه

ماسک مخصوص فوتبالیست های قلیانی!
به احتمال زیاد به زودی در تبلیغات شاهد این ماسک خواهیم بود.

کاریکاتور  روز

گزیده ای از صحبت های مدیــر کل ورزش و جوانان در این 
نشست دو ساعته  را می خوانید:

ورزشگاه نقش جهان ۱2 سال پیش نیز میزبان بازی های 
آسیایی بود ولی از آنجایی که تغییراتی در قوانین  AFC برای 
ورزشــگاه های میزبان بازی های بین المللی صورت گرفت 
مجبور شدیم بسیاری از بخش های ورزشگاه را تغییر دهیم؛ 
بسیاری از بخش های ورزشــگاه نقش جهان را تا رسیدن به 
 AFC فنداسیون تخریب کردیم و مجددا با توجه به الزامات
این ورزشگاه را تکمیل کردیم و در مراحل آماده سازی بیش 
از ۷ بار مســئوالن فدراسیون آســیا از این ورزشگاه بازدید 

کردند.

ورزشگاه نقش جهان شاه ماهی ورزشگاه های مشارکتی 
بود؛ اینکه تمام عناصر بنشینند و فراتر از تعهدات عمل کنند، 
شکل گرفت و حدود 4۰ پرسنل شبانه روزی در حال ماموریت 

در این ورزشگاه هستند.
 زمانی در ورزشــگاه 22 بهمن بازی برگزار می شد،این 
ورزشگاه در حومه شهر بود اما االن این چنین نیست؛ در مورد 
ورزشگاه نقش جهان نیز این ورزشگاه در رینگ سوم ترافیکی 
قرار گرفته است و هیچ کاری نمی توان انجام داد. در ورزشگاه 
آزادی هم بعد از گذشت حدود ۵۰ ســال از یک بازی مهم، 
میدان آزادی که در فاصله چندکیلومتری ورزشگاه قرار دارد، 

دچار مشکل می شود.
 در خصوص پارکینگ های ورزشگاه بخشی زیر خاک قرار 
گرفته اســت؛ اگر مسیر ماشین های ســنگین اصالح شود، 
مشکل ترافیکی در این ورزشــگاه نداریم و قرار است مترو از 
این مکان شروع شود که همه این اقدامات باعث برطرف شدن 
مشکل ترافیکی این ورزشگاه می شود. سال 9۰ ،قراردادی با 
یک نفر امضا می شود که خاک تخلیه شده از ورزشگاه را ببرد؛ 
این فرد بیان کرده است که بخشی از این خاک همراه با نخاله 
است و حاضر به جابه جا کردن این خاک نشده؛ ما هم از دست 
او شکایت کرده ایم تا این مشــکل را برطرف کنیم. اگر این 
خاک ها حمل شــود، بخش اعظمی به فضای پارکینگ این 
ورزشگاه اضافه می شود؛ خود ورزشگاه مالک شخصی داشت 
و می توانست بعد از اتمام ورزشگاه، مجوز پلمب ورزشگاه را 

بگیرد.

 طبقه دوم ورزشــگاه نقش جهان در حال حاضر دیگر 
مشــکلی برای برگزاری بازی ندارد، اما بــرای برگزاری یک 
مســابقه فوتبال، ارگان های دیگری هم باید تصمیم گیری 
کنند؛ دو ســوم چادرهای سقف خریداری شــده و در حال 

آماده سازی است.
 با توجه بــه ایام هفتــه تربیت بدنی تــالش می کنیم 
پروژه های اداره کل  را در این ماه افتتاح کنیم که دراین هفته 
خانه شمشیربازی، چند استخر  از جمله استخر نجف آباد که 
بعد از ۱۰ سال آماده  شد، ســالن های چندمنظوره و چمن 
مصنوعی در سطح استان و 24 خانه ورزش روستایی در سطح 

استان موردبهره برداری قرار گرفت.
  ما توانستیم خیران را به حوزه ورزش آورده و پروژه های 
خوبی را به سرانجام برسانیم که پروژه خانه شمیشربازی که 
بزرگ ترین خانه شمشیربازی آسیاست، از پروژ ه هایی است 

که توسط خیران ساخته شده است.  
 از ۳28 پروژه ناتمامی که در زمان ابتدای مدیریت من 
وجود داشــت، این تعداد به نصف رســیده است؛ بسیاری از 
استخرها تکمیل شــده  و اســتخرهای موجود نیز ترمیم و 

بازسازی شده اند.
بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ ورزشکار قهرمان ملی، آسیایی و 
جهانی در استان اصفهان داریم و 8۰۰ باشگاه به 4۰۰ باشگاه 

موجود در سطح استان اضافه شده است.
در اداره کل وظیفه سیاست گذاری در ورزش را داریم و 
نمی توانیم ریالــی را در ورزش قهرمانی هزینــه کنیم، اما با 
مذاکراتی که با باشگاه سپاهان داشتیم، چندین رشته را به 
کردیــم.  اضافــه  باشــگاه  ایــن   زیرمجموعــه 
سیاســت گذاری وظیفه اصلی وزارت ورزش و جوانان و به 
دنبال آن ادارات کل در سطح استان هاست و تیمداری وظیفه 

این مجموعه نیست.
در سه سال گذشته رشته های ووشو، والیبال نشسته، سه 
گانه، تیر و کمان بســکتبال و بدمینتون در استان اصفهان 

تحت پوشش باشگاه های خصوصی قرار گرفته است.
 به هیچ کسی نمی توانیم بگوییم در انتخابات هیئت های 
ورزشی شرکت نکند و تمامی اقدامات زیر نظر معاون اداره کل 

در حال پیگیری است.
کاهش چشمگیر اعتبارات و به طور کلی مشکالت مالی 
اصلی ترین چالش پیش روی تیم ها و ورزشکاران محسوب 
می شــود در حال حاضر تیمداری در رشته والیبال کمتر از 
فوتبال نیســت زیرا بازیکنان قراردادهای میلیاردی منعقد 
می کنند و همین باعث می شود بســیاری از مجموعه های 
 خصوصــی تمایلی بــه حمایــت از این رشــته نداشــته

 باشند.

برخی می خواهند اوضاع 
سپاهان را متشنج کنند

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان:

ورزشگاه نقش جهان، شاه ماهی ورزشگاه های مشارکتی بود

وقتی شرایط تیمداری مهیا نیست؛

قطب هندبال کشور، تنهایک تیم در لیگ دارد فوتبال جهان

کریستیانو رونالدو، مالک جایزه بهترین بازیکن سال 2۰۱۷ از سالن 
همایش لندن، جنگ لفظی با مسی را آغاز 
کرد و در جمالتی تامل برانگیز گفت: 
خوشحالم که در بهترین باشگاه 
جهان عضویت دارم و هرگز به 
جدایی از آن فکــر نکرده ام.

وی افزود: من با توانایی های 
فــردی خــود بــه اهدافم 
می رســم، اما هرگز اهمیت 
کار تیمی را کتمان نمی کنم. 
در رئال مادرید زوج خوبی دارم 
و کار تیمی در اوج اســت، اما اگر 
ندرخشم نمی گویم که تقصیر تیم 
بوده است.در تیم ملی هم اگر گل نزنم تقصیر خودم است و هرگز 
نمی گویم که کسی به من کمک نمی کند. کسی نباید به من کمک 

کند، من از ابتدا روی پای خودم ایستاده ام.

 جنگ لفظی رونالدو و مسی 
کلید خورد

کیوسک

عصردوشنبه ورزشگاه نقش جهان  سمیه مصور
میزبان اصحاب رســانه بود که به 
دعوت مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان به 
مناسبت هفته تربیت بدنی در این ورزشگاه گرد هم 
آمدند تا نشست صمیمانه ای با مرد اول ورزش استان 
داشته باشند. این نشست همچون نشست های قبلی 
با حاشــیه هایی همراه شــد تا جایی که  سلطان 
حسینی مجبور به عذرخواهی ازخبرنگاری شد که 
زمینه دلخوری اش را فراهم کــرده بود. مدیر کل 
ورزش و جوانان در این نشست کنایه ای به اصحاب 
رســانه زد و گفت: همان طور که به مخابره اخبار 

ورزشی می پردازید، خودتان هم ورزش کنید.
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 سید رضا مبلغ، مدیر منطقه ۱۳شــهرداری اصفهان، از تکمیل عملیات اجرایی فاز اول خیابان 
آزادگان با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان تا پایان آبان ماه  خبر داد.

+ اصفهان

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه هدف پلیس گردشگری این فرماندهی نمایش چهره مهربان ناجا به گردشگران 
است، از ۲۴ساعته شدن ارائه خدمات این پلیس به گردشگران خارجی خبر داد.

ســردار مهدی معصوم بیگی اظهار داشت: با توجه به اینکه اســتان اصفهان به عنوان قطب گردشگری کشور، یکی از 
مکان هایی است که مورد توجه خاص توریست های خارجی بوده و همه 
ساله شاهد حضور تعداد بی شماری از گردشگران در این استان هستیم، 
الزم بود تا پلیس هم برنامه ریزی خاصی در این زمینه در نظر بگیرد تا هم 
بتواند به توریست های خارجی خدمات انتظامی خود را به راحتی ارائه کند 

و هم چهره مهربانانه ناجا را برای آنان به نمایش بگذارد.
وی افزود: بر همین اساس ایستگاه پلیس گردشگری در میدان تاریخی 
امام )ره( احداث شــد و از نیروهای مســلط به زبان های خارجی در این 
ایستگاه استفاده به عمل آمد. فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه 
نیروهای مستقر در این ایستگاه به زبان های انگلیسی و چینی، آلمانی، 
فرانسوی و ایتالیایی مسلط هستند، گفت: توریست های خارجی هنگامی 
که با این نیروها مواجه می شوند ابراز تعجب می کنند و برایشان باورکردنی نیست که در ایران پلیسی ویژه راهنمایی و 

ارائه خدمات برای آنان تاسیس شده باشد.

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان  با اشــاره به میزان حجم سد زاینده رود اظهار داشت: در حال حاضر 
میزان حجم سد زاینده رود ۱7۲ میلیون مترمکعب اســت که میزان آب ورودی به این سد 8 مترمکعب و میزان آب 

خروجی از آن حدود ۱6 مترمکعب در ثانیه است.
علی بصیرپور افزود: حجم ســد زاینده رود نســبت به عدد مشابه در سال 
گذشته حدود ۱۰ میلیون مترمکعب بیشتر است؛ ولی نسبت به متوسط 

بلندمدت در همین تاریخ 7۰ درصد کاهش را نشان می دهد.
معاون بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان در پاسخ به این سوال 
که چند درصد از گنجایش کلی ســد دارای آب است، تصریح کرد: حدود 

۱۲درصد از حجم کلی سد زاینده رود دارای آب است.
وی با اشــاره به پیش بینــی میزان بارش ها در ســال جــاری بیان کرد: 
پیش بینی ها راجع به بارش درواقع متفاوت بوده است؛ ولی به طورمعمول 
بارش ها را در حد نرمال و کمی کمتــر از نرمال در پاییز پیش بینی کردند.

وی به زمان بازگشایی سد زاینده رود برای کشت پاییزه کشاورزان اشاره و 
خاطرنشان کرد: این موضوع به مصوبه شورای هماهنگی حوضه زاینده رود  به ریاست وزارت نیرو  بستگی دارد که زمان 

و تاریخ بازگشایی را تصمیم گیری می کنند.

معاون آب منطقه ای اصفهان:

۱۲ درصد از ظرفیت سد زاینده رود دارای آب است
فرمانده انتظامی استان اصفهان:

خدمات پلیس گردشگری به توریست های خارجی ۲۴ ساعته می شود

استقرار موکب امامزاده زینب بنت 
موسی بن جعفر)ع( اصفهان در عراق

مدیر اجرایی امامزاده زینب بنت موســی بــن جعفر)ع( اصفهان 
گفت: در همایش پیاده روی اربعین حســینی، موکبی ازســوی 
 امامزاده زینب بنت موســی بن جعفر)ع( اصفهــان در عراق برپا 

می شود.
بهزاد صبری اظهار داشــت: در همین راســتا و طی مراســمی با 
بدرقه جمعی از مســئولین دســتگاه های اجرایــی منطقه ۱۴ و 
عاشقان امام حسین )ع( و جمعی ۲۲۰ نفره از بسیجیان، یادگاران 
دفاع مقدس و عاشــقان امام حســین)ع( لوازم مورد نیاز موکب 
صاحب الزمان)ارواحنافداه( امامزاده زینب بنت موسی بن جعفر)ع( 
اصفهان ویژه اربعین حسینی، عصر روز یکشــنبه ۳۰ مهر ماه به 

عراق اعزام شد.
وی افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده و تدابیر اندیشیده 
شده این موکب به مدت ۱۲ روز از روز دوشنبه 8 آبان ماه فعالیت 
خود را در کشــور عراق و در کربال آغاز می کند و در این موکب تا 
روز ۱۹آبان، روزانه به ۵هزار زائر، خدماتی شامل اسکان و سه نوبت 
غذای گرم، استقرار چادرهای عایق برای اســکان افراد با وسایل 
گرمایشی، ســرویس های بهداشتی و اســتحمام و ارائه خدمات 

درمانی ارائه می شود.
مدیر اجرایی امامزاده زینب بنت موســی بــن جعفر)ع( اصفهان 
خاطرنشــان کرد: همچنین در مســیر نجف به کربال ۱۰ موکب 
دیگر در کانکس هایی تدارک دیده شده است که در این مکان ها 
به زائران حســینی خدمات شست وشــوی رایگان لباس ها ارائه 
می شــود. این خدمات با اســتقرار 6 عدد ماشــین لباسشویی ۹ 
 کیلویی در هــر موکــب از ۱۰ لغایت ۱۹ آبــان به زائــران ارائه 

می شود.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون استان اصفهان خبر داد:

برگزاری ۱۲۲ کارگاه آموزشی 
سبک زندگی سالم در اصفهان

 مدیر اجتماعــی اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اصفهان گفت: ۱۲۲ کارگاه آموزشــی ســبک زندگی ســالم در 
 واحدهای اقتصــادی اســتان از ابتدای ســال تا کنــون برگزار 

شده است.
احمد رضا پرنده با اشاره به برگزاری ۱۲۲ کارگاه آموزشی سبک 
زندگی ســالم در اصفهان  اظهار داشــت: برگزاری این دوره های 
آموزشی توسط بهبان ها و با همکاری ویژه کارفرمایان و استقبال 

کارگران صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: چهــار هزار و ۱۵۰ کارگر تحت عناوین ســالمت 
وایمنی، تغذیه سالم و فعالیت جسمانی، دوری جستن از مصرف 
مواد مخدر و الکل، ســالمت روان، ســالمت معنوی و ســالمت 

اجتماعی در این دوره ها شرکت کردند.
مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ادامــه داد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان، 

پیشرو در برگزاری آموزش پیشگیری از تصادفات است.
وی اضافه کرد: طــی هماهنگی مدیریت اجتماعــی کار اصفهان 
با معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامــی اصفهان و پلیس راهور، 
تاکنون ۱۴ کارگاه آموزشی پیشــگیری از تصادفات جاده ای در 
سطح استان اصفهان برای کارگران و رانندگان واحدهای اقتصادی 

برگزار شده است.
پرنده ادامه داد: اجرای این دوره های آموزشی که با رضایت کامل 
شرکت کنندگان در دوره ها همراه بوده اســت، با تالش رؤسای 
ادارات کار تابعه و افســران پلیس راهور برگزار شــده واین طرح 

همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: به 
صورت هفتگی از ساختمان های قدیمی و مراکز تجاری شهر، بازدید و نکات 

ایمنی و ضوابط آتش نشانی به صاحبان آنها گوشزد می شود.
بهزاد بزرگزاد اظهارکرد: سازمان آتش نشانی همراه با کمیته ایمنی در حوزه 
معاونت شهرسازی به صورت هفتگی از ساختمان ها و مراکز تجاری قدیمی 

شهر بازدید می کند.
وی افزود: در این راســتا نکات ایمنی و ضوابط آتش نشــانی به مالکان و 
مستاجران ابالغ می شود تا نسبت به رفع خطر آن اقدام کنند.مدیرعامل 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به حادثه 
پالسکو یادآور شد: اصفهان، معین تهران در بروز حوادث و حریق است اما 
برای معین بودن به امکاناتی در گســتره ملی نیاز داریم؛ چراکه امکانات 

حاضر، مختص شهر و شهروندان اصفهان است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری:

ایمنی ساختمان های 
قدیمی بررسی می شود

مدیر منطقه ۱۴ شــهرداری اصفهان اظهارکرد: امســال در منطقه ۱۴، 
ساخت ۳ ورزشگاه سرپوشیده پیش بینی شــده که یکی از آنها در محله 
امام خمینی)ره( احداث می شود و هم اکنون در حال تعیین پیمانکار آن 
هستیم.علی شمسی ادامه داد: ورزشگاه دیگر با عنوان »ورزشگاه ارزنان« 
در این محله است که توافقات زمین با مالک انجام شده و به زودی عملیات 

احداث آن آغاز می شود.
مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان اضافه کرد: در محله عمان سامانی که 
یکی از محله های پر تراکم جمعیتی اســت، توافق ساخت یک ورزشگاه 
با مالکان یک زمین انجام شــده و به زودی پیمانکار آن مشخص خواهد 
شد.شــمس در ادامه به اقدامات فرهنگی منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان 
اشاره کرد و گفت: متاسفانه در منطقه ۱۴ سرانه فرهنگی و زیرساخت ها 

بسیار پایین است.

مدیر منطقه 1۴ شهرداری اصفهان:

۳ ورزشگاه در منطقه ۱۴ 
احداث می شود

فاز اول خیابان آزادگان تا پایان آبان ماه تکمیل می شود

اخبار

مدیر دفتر طنز حوزه هنری اصفهان:

حلقه طنز نصف جهان در عمارت 
سعدی اصفهان برگزار می شود

مدیر دفتر طنز و کاریکاتور حوزه هنری اصفهان با اشاره به برگزاری 
حلقه طنز نصف جهان اظهار داشت: از سال 8۵ تاکنون نشست های  
ماهانه اعضای دفتر طنز به صورت پیوســته برگزار شده است اما 

امسال این برنامه با رویکرد متفاوتی اتفاق خواهد افتاد.
پیام پور فالح با اشاره به اینکه در دوره های گذشته نشست ماهانه 
دفتر طنز مختص اعضا و طنزپردازان بــود، افزود: در این دوره قرار 
است این برنامه با عنوان »حلقه طنز نصف جهان« برای عموم مردم، 
چهارشنبه اول هر ماه ســاعت ۱7 در عمارت سعدی واقع در گذر 

سعدی خیابان استانداری برگزار شود.
مدیر دفتر طنز و کاریکاتور حوزه هنری اصفهان تصریح کرد: با توجه 
به اینکه نیاز است آثار طنزپردازان در جلسات عمومی خوانده شود، 
در برنامه »حلقه طنز نصف جهان« قرار است عالقه مندان به طنز، 
برای استماع نوشته ها و اشعار طنز حضور یابند و اگر خودشان هم  

اثری دارند، در همان جلسه و در حضور جمع قرائت کنند.
وی گفت: بر این اساس نخســتین برنامه چهارشنبه هر ماه حلقه 
طنز نصف جهان، امروز ساعت ۱7 در محل عمارت سعدی برگزار 
می شود  و عالقه مندان می توانند برای شرکت در این برنامه حضور 

یابند.

با مسئوالن

مسئول اردوهای راهیان نور دانش آموزی 
اصفهان خبر داد:

اعزام ۱۸هزار دانش آموز 
اصفهانی به اردوهای راهیان نور

مسئول اردوهای راهیان نور بسیج دانش آموزی اصفهان 
گفت: ۱8 هزار دانش آموز مقاطع تحصیلی دهم و یازدهم 
برای اعزام بــه اردوهای راهیان نور ثبت نــام کرده اند و 
تاکنون از میــان دختران یک هزار نفر اعزام شــده اند و 
۲هزار و ۵۰۰ نفر دیگر هم تا آخر آبان اعزام خواهند شد. 
محمدمهدی محمدقاسمی، درخصوص اعزام اردوهای 
دانش آموزی راهیان نور به مناطق عملیاتی اظهار داشت: 
اردوهای دانش  آموزی دختران از ۲6 مهرماه آغاز شــده 
و تا 8 آبان ماه ادامه خواهد داشــت؛ بــه صورتی که در 
روزهای زوج از کل اســتان روزانه 8 دستگاه اتوبوس به 
مناطق اعزام می شــوند. وی پیرامون مناطق عملیاتی 
بازدیدکنندگان بیان کرد: دانش آموزان در این ســفر ۴ 
روزه از مناطق عملیاتی اندیمشــک، سد کرخه، دشت 
عباس و امامزاده عباس، شــرهانی، دهلران، قالویزان و 
موســیان بازدید خواهند کرد. مسئول اردوهای راهیان 
نور بسیج دانش آموزی با بیان اینکه در پایان سفر برای 
دانش آموزان مراســم اختتامیه برگزار می شود، تصریح 
کرد: در طول ســفر از دانش آموزان خواسته می شود تا 
دل نوشته های شهدایی خود را به دست خادمان برسانند 
تا در مراسم اختتامیه از میان آن، آثار برگزیده را انتخاب 
کنند؛ همچنین بهترین عکس سلفی که دانش آموزان 
گرفته اند، انتخاب و در کانال شــبکه اجتماعی سروش 
که برای اردو ساخته شــده، منتشر می شود.وی با اشاره 
به برگزاری جشن تولد در مراسم اختتامیه خاطر نشان 
کرد: یکی از جذاب ترین بخش های اختتامیه، برگزاری 
جشن تولد برای افرادی اســت که در این چند روز سفر 
به دنیا آمده اند؛ همچنین برای شرکت کنندگانی که اولین 
حضور خود در مناطق را تجربه می کنند جشن تولد یک 
سالگی برگزار می شود. محمدقاسمی افزود: همچنین در 
طول سفر هر اتوبوس یک سرود را تمرین کرده و بهترین 
گروه سرود را در مراسم اختتامیه اجرا خواهند کرد، قرعه 
کشی سفر مشهد در اختتامیه نیز یکی دیگر از بخش های 
جذاب برنامه است. وی درارتباط با خدمات ارائه شده در 
طول سفر اظهار داشت: در طول سفر در هر اتوبوس یک 
راوی روحانی حضور خواهد داشــت؛ همچنین در خود 
مناطق و یادمان ها نیز راویان حضــور پیدا می کنند. در 
یادمان شرهانی و قالویز نیز مراسم های خاصی با رویکرد 

شهدای گمنام برگزار می شود.

احمد رضا طحانیان با اشــاره به اینکه شــرکت مهندســی 
نیک اندیش در ۳ حوزه برنامه ریزی و طراحی، تولید و خدمات 
فعالیت می کند، گفت: در حوزه برنامه ریزی و طراحی، پروژه 
های طراحی هندسی، معابر و ترافیک و در حوزه تولید، نصب 

تابلو و خط کشی معابر انجام می شود.
مدیرعامل شرکت نیک اندیش با اشاره به اینکه در حوزه تولید و 
خدمات، پروژه های ترافیکی شهر عملیاتی می شود، گفت: نصب 
تابلوهای راهنمایی مسیر، دوربین های تشخیص پارکومتری ، 
دوربین های بزرگراه ها، طراحی هندسی ایمنی و غیره توسط 

کارشناسان مجرب اصفهانی این شرکت انجام می شود.
 وی تاکید کرد: اجرای طرح های ترافیکی همچون نصب تابلوها 
و تجهیزات، نصب سیستم های هوشمند و غیره توسط جوانان 
باعث شده که شهراصفهان، در این رابطه رتبه دوم را در کشور به 

خود اختصاص دهد.
مدیرعامل شرکت نیک اندیش در ادامه با بیان اینکه این شرکت 
در بسیاری از زمینه ها از توانمندی شرکت های دیگر استفاده 
می کند به طوری که تاکنون با ۱۵۰ شرکت دیگر تعامل برقرار 
کرده است، عنوان کرد: یکی از اهداف شهرداری، کوچک سازی 

و اســتفاده از توان های مختلف دیگر شرکت هاست؛ از همین 
رو شرکت نیک اندیش از این امر مستثنا نمانده و توانسته برای 
رسیدن به اهداف خود، با دیگر شــرکت ها ارتباط برقرار کند. 
طحانیان با اشاره به اینکه باید ایده های شهروندان، دانشگاه ها 
و مجموعه حمل و نقل به یک محصول تبدیل شود، اضافه کرد: 
برای ایجاد یک محصول باید همه با هم یک دل باشند تا شاهد 

شهری زیبا و پویا باشیم.
وی گفت: طرح های شرکت نیک اندیش همچون طرح پایه ها، 
تابلوها و دوربین های تشــخیص پارکومتری، در کشــورها و 
شهرهای دیگر استفاده شده است. مدیرعامل شرکت نیک اندیش 
با بیان اینکه زمانی که شهر بزرگ می شود تجهیزات و نگهداری 
تجهیزات از اهمیت باالیی برخوردار خواهد شــد، اظهار کرد: 
نگهداری و نصب تجهیزات شهری بسیار مهم است؛ از همین رو 
نیروهای متخصص برای تجهیز و نگهداری از دوربین های ثبت 
تخلف، دوربین های نظارتی، تابلوهای متغیری خبری و غیره 
در شرکت حضور دارند.وی با اشاره به اینکه نظارت بر پل های 
مکانیزه و پارکینگ های سطح شهر، از دیگر اقدامات این شرکت 
است، خاطرنشان کرد: نزدیک به ۱۲۰ پارکینگ در سطح شهر 
وجود دارد که ۳8 مورد آن متعلق به شهرداری اصفهان بوده و از 

این تعداد حدود ۲۰ پارکینگ هوشمند سازی شده است.
طحانیان یادآور شد: شهرداری اصفهان فرهنگ سازی استفاده از 

دوچرخه را در بین شهروندان نهادینه کرده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۵۰ ایستگاه دوچرخه در 
سطح شهر وجود دارد که شهروندان می توانند به صورت رایگان 
دوچرخه های خود را تعمیر کنند، گفت: همچنین شهروندان می 
توانند دوچرخه های خود را به صورت رایگان در پارکینگ های 

شهرداری پارک کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: سالیانه بیش از ۱۵ میلیارد تومان  برای 
خط کشی سطح شهر هزینه می شود که به دلیل آلودگی هوا، 
عدم بارندگی و نوع آسفالت، خط کشی ها به صورت واضح دیده 

نمی شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی نیک اندیش اظهارکرد: شرکت مهندسی نیک اندیش در سال 1۳۷۲ به عنوان 
الگوی اجرایی فعالیت های شهرداری به ویژه در حوزه ترافیک شهر راه اندازی شد.

مدیرعامل شرکت مهندسی نیک اندیش:

۲۰ پارکینگ شهرداری اصفهان هوشمند سازی شده است

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی شــهرداری اصفهان 
بااشاره به اینکه شهرداری اصفهان برای ارتقای حمل و نقل 
عمومی شــهر از هیچ خدمتی فروگذار نبوده است، گفت: به 
عنوان مثال برای خرید ۵۰۰ دســتگاه اتوبــوس، قراردادی 
امضا شد که تاکنون تعداد ۱۰۰ دستگاه آن تحویل شده و در 
حال حاضر در خطوط مختلف اتوبوسرانی اصفهان مشغول 

خدمت رسانی هستند. مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
شهرداری اصفهان تاکید کرد: در واقع برای اولین بار در کشور 
اتوبوس هایی خریداری شدند که هیچ گونه آالیندگی برای 

هوای شهر ندارند.
وی با بیان اینکــه از ســال ۹۳ تاکنون دولــت هیچ ریالی 
برای یارانه بلیت به اتوبوســرانی ها پرداخــت نکرده و این 

بدقولی ها مشــکالت زیــادی را بــرای اتوبوســرانی های 
شــهرهای کشــور ایجاد کــرده اســت، اظهارداشــت: ما 
 همچنــان از دولــت بــرای تقویت نــاوگان اتوبوســرانی 

درخواست کمک داریم.
احمدی ادامه داد: ما هم از طریق شهرداری و شورای اسالمی 
شــهر پیگیری های الزم را انجام داده ایم، البته سهم کمکی 
دولت در بودجه ســال جاری مبلغ ۵۰ میلیارد تومان پیش 
بینی شده است که امیدواریم محقق شود تا بتوانیم سرویس 

دهی مناسبی به شهروندان داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان خواستار شد:

کمک دولت  به منظور  تقویت ناوگان اتوبوسرانی

مراسم عزاداری شهادت حضرت رقیه)س( در هیئت »ُعشاق الَحسن« اصفهان
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 روش هایی برای مقابله 
با افکار منفی و مضر)2(

فقط بگویید نه
وقتی خودتان را مشغول خیال پردازی های ذهنی 
در مورد مسائل نگران کننده می بینید، فقط بلند 
بگویید: »بس است!« )بیان کردن زبانی، باعث باال 
رفتن قدرت، برای توقف می شــود( و بعد، تجسم 
کنید که دیواری سنگین و آهنین مسیر افکارتان 

را مسدود کرده است.
 بعضی وقت ها این طور تجسم کنید که افکار منفی 
را داخل یک گودال ریخته و یا سوار بر یک بالن آنها 

را به دوردست ها می فرستید.
حقه »ِکش« را انجام دهید

یک کش، دور مچ دســت تان بیندازید. هر بار که 
آن را دیدید، صبر کنید و به افکارتان توجه کنید. 
اگر فکر منفی در ذهن داشتید، کش را در آورید و 
در دست دیگرتان بیندازید یا آن را کمی به بیرون 
بکشــید و رهایش کنید. ایــن کار، جریان فکری 

منفی تان را متوقف می کند.
عوامل محرک تان را بشناسید

تفکر بیش از حد و منفــی گرایی اغلب با تحریک 
یک فرد، موقعیت یا شــرایط به وجــود می آیند. 
به نگرانی ها و اضطراب هــای معمول خود توجه 
کنید. آیا مسئله مهمی هست که این نگرانی ها را 
در ذهن تان به وجود می آورد؟ اگر این طور است، 
عوامل محرک را یادداشت کنید تا هر وقت اتفاق 
افتادند، در موردشان آگاهی داشــته باشید. این 
آگاهی می تواند در جلوگیری از پاتک زدن افکار 

منفی کمک تان کند.
حواس تان را پرت کنید

این چرخه را با به وجود آوردن حواس پرتی از بین 
ببرید. کاری انجام دهید که ذهن تان را مشغول نگه 
دارد تا فضای خالی برای افکار منفی نداشته باشید. 
خودتان را در پروژه ای غــرق کنید که احتیاج به 
تمرکز و قدرت مغزی دارد. اگر پشت ترافیک یا در 
صف مانده اید، جدول ضرب را در ذهن تان مرور 

کرده یا سعی کنید شعری حفظ کنید.

مهارت   زندگی

 سیره بزرگان

ایثار)2(
جنگ یرموک ) تبوک(

 در جنگ یرموک، هرروزعده ای از ســربازان مســلمین به جنگ 
می رفتند و پس از چند ســاعت زد و خورد، بعضی سالم یا زخمی 
به پایگاه های خود بر می گشــتند و بعضی کشــته ها و مجروحان 
در میدان به جای می ماندند. حذیفه عدوی گوید: در یکی از روزها 
پسر عمویم با دیگر سربازان به میدان رفتند ولی پس از پایان پیکار 
مراجعت نکرد، ظرف آبی برداشتم و روانه رزمگاه شدم، به این امید 
که اگر زنده باشد به او آرامش بدهم.   پس از جست وجو او را یافتم که هنوز 
رمقی در تن داشت. کنارش نشستم و گفتم: آب می خواهی؟ به اشاره گفت: 
آری. در همین موقع سرباز دیگری که نزدیک او به زمین افتاده و صدای مرا می 
شنید آهی کشید و فهماند که او نیز تشنه است و آب می خواهد. پسرعمویم به 
من اشاره کرد و گفت: برو اول به او آب بده . پس به بالین دومی رفتم و او هشام بن 
عاص بود.گفتم : آب می خواهی؟ به اشاره گفت: بلی. در این موقع صدای مجروح 
دیگری شنیده شد که آه گفت. هشام هم آب نخورد و به من اشاره کرد که به او 
آب بده! نزد سومی رفتم ولی در همان لحظه جان سپرد. برگشتم به بالین هشام، 
او نیز دراین فاصله مرده بود. آمدم نزد پسر عمویم دیدم او هم  از دنیا رفته است.

ایثارحاتم طائی
 سالی قحطی به وجود آمد و تمام مردم در فشار و تنگنا بودند و تمام دارایی شان 
به اتمام رسیده بود. زن حاتم می گوید: شبی بود که چیزی از خوراک در منزل 
ما پیدا نمی شد؛ حتی من و حاتم و دو نفر از بچه هایم عدی و سفانه از گرسنگی 
خوابمان نمی برد. حاتم، عدی را و من، ســفانه را با زحمت مشغول کردیم تا 
خوابشــان ببرد. حاتم با گفتن داستان مرا مشــغول کرد تا به خواب روم، اما 
از گرســنگی خوابم نمی برد ولی خود را به خواب زدم کــه او گمان کند من 

خوابیده ام، چند دفعه مرا  صدا کرد، من جواب ندادم.
حاتم از ســوراخ خیمه به طرف بیابان نگاه می کرد، وقتی نزدیک شد، دید 
زنی اســت که به طرف خیمه می آید . حاتم صدا زد: کیستی؟ زن گفت: ای 
حاتم! بچه های من از گرســنگی مانند گرگ فریاد می زنند. حاتم گفت: زود 
برو بچه هایت را حاضر کن. به خدا قسم آنها را ســیر می کنم. وقتی که این 
سخن را از حاتم شنیدم فورا از جایم حرکت کردم و گفتم: به چه چیزی سیر 
می کنی؟حاتم برخاست و تنها یک اسب داشتیم که به وسیله آن بار جا به جا 
می کردیم آن را ذبح و آتش روشن کرد و قدری از گوشت را به آن زن داد و گفت: 
کباب درست کن با بچه هایت بخور. بعد به من گفت: بچه ها را بیدار کن آنها هم 
بخورند و سپس گفت: از پستی است که شما بخورید و یک عده در کنار شما 
گرسنه بخوابند.آمد و یک یک آنها را بیدار کرد و همه از گوشت اسب خوردند؛ 
اما خود حاتم چیزی از آن نخورد و فقط نشســته بود و خوردن آنها را تماشا 

می کرد و لذت می برد.

باغ 
کاغذی

»شــيرین تر از عســل« کتابی ازدکتر»مهدي خداميان              
آراني« درباره زندگانی حضرت قاســم )ع( است که توصيه 
می شود این کتاب را مطالعه کنيد. این کتاب به فرازهایی 
درباره زندگانی حضرت قاســم )ع(اشاره دارد که نویسنده 
به زبانی ســاده به آن پرداخته اســت. در بخشی از این اثر 
می خوانيم:»من ازمرگ می ترسيدم. از زمان کودکی ترس 
از مرگ را به من آموخته بودند و وقتی خبر مرگ دوســت 
یا آشنایی را می شنيدم، متاسف می شدم و گویا در فرهنگ 
جامعه، چيزی بدتر از مرگ وجود نداشت؛ اما وقتی زندگی 

حضرت قاسم عليه السالم را مطالعه کردم متوجه شدم که 
درک و معرفت او نسبت به مرگ، چيز دیگری است و همين 

دليل می گوید مرگ از عسل برایم شيرین تر است.«
  دربخــش دیگــری از ایــن کتــاب از زبان نویســنده 
می خوانيم:»زندگی حضرت قاســم)ع( نــگاه مرا به مرگ 
تغيير داد و روح تشنه مرا سيراب کرد و عشق خودش را به 
دلم هدیه کرد. اکنون که راه خود را یافته ام ، حقوق مادی 
این کتاب را خودم سلب می کنم تا هر کس که بخواهد آن را 

چاپ کند و در دسترس عالقه مندان قرار دهد.«

شیرین ترازعسل

بهترین پارک  های آبی آسیا )2(

دانستنی ها

زندگی از هر چیز دیگری قوی تر است
زندگی حتی وقتی انکارش می کنی ، حتی وقتی 
نادیده اش می گیری ، حتی وقتی نمی خواهی اش 
از تو قوی تر اســت . از هر چیــز دیگری قوی تر 
است. آدم هایی که از بازداشــتگاه های اجباری 
برگشته اند دوباره زاد و ولد کردند . مردان و زنانی 
که شــکنجه دیده بودند که مرگ نزدیکانشــان 
و سوخته شــدن خانه هایشــان را دیده بودند، 
دوباره به دنبال اتوبوس ها دویدند ، به پیش بینی 
هواشناسی با دقت گوش کردند و دخترهایشان را 
شــوهر دادند . باور کردنی نیست اما همین گونه 

است، زندگی از هر چیز دیگری قوی تر است . 
»من او را دوست داشتم«
 آناگاوالدا

حرف حساب
 ،)Ice Land( پارک آبی ســرزمین یخــی

رأس الخیمه
پارک آبی آیس لند یا سرزمین یخی، یکی از پارک های 
آبی آسیاست که در نوع خود بی نظیر است. این پارک با 
دکوراسیونی الهام گرفته از یخ و برف طراحی شده است. 
به خاطر جاذبه های تفریحی هیجان انگیز و سرسره های 
 فوق العاده، این پارک از زمان تاســیس  در سال ۲۰۱۰،
 تا به حال با وجود اینکه زمان زیادی نگذشته، طرفداران 

بسیار زیادی در سراسر دنیا پیدا کرده است.
این پارک جاذبه های متعددی دارد. از انواع استخرهای 
بزرگ گرفته تا آبشــار و زمین واتر ساکر. هزاران پنگوئن 
پالستیکی در گوشه و کنار پارک، جلوه  دیگری به فضای 
آن داده اند. این پارک، ۱۰۳ هزار مترمربع وســعت دارد 
و هر روز از ۱۰ هزار میهمان اســتقبال می کند. عالوه بر 
وسایل تفریحی سنتی مثل سرسره، جاذبه های خاصی در 
این پارک وجود دارد، از جمله بزرگ ترین آبشار مصنوعی 
دنیا. یک محوطه  مخصوص بازی کودکان در نظر گرفته 

شده است تا خانواده ها با خیال راحت بتوانند از این پارک 
لذت ببرند.

پارک آبی واتربوم )Waterbom(، بالی
این پارک آبی خانوادگی، در مساحتی معادل ۸/۳ هکتار 
در مناطق اســتوایی بالی قرار گرفته است. در این پارک 
جذاب می توانید در ســایه  درختان استوایی استراحت 
کنید، از تفریحات آبی و وسایل تفریحی جذاب لذت ببرید 
و غذاهای عالی و نوشیدنی های استوایی را امتحان کنید. 
در این پارک آبی، هر تفریحی که همه  اعضای خانواده را 

راضی کند، برای بازدیدکنندگان فراهم شده است.
وجود امکانات عالی و در ســطح بین المللی باعث شــده 
که این پارک در میان بهترین پارک های آبی آسیا جای 
بگیرد و بسیاری از گردشگران بالی در سفر خود، زمانی 
را برای اســتفاده از امکانات این پارک در نظر می گیرند. 
از ویژگی هــای قابل توجــه این پــارک، در نظر گرفتن 
تمامی اســتانداردهای بین المللی بــرای تامین امنیت 

بازدیدکنندگان است  .
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