
صبــح دیروز، شــنبه 31 شــهریورماه، مراســم رژه هفته دفاع 
مقــدس در سراســر ایــران برگــزار شــد؛ امــا در مراســم رژه 
در اهــواز، یــک گــروه تروریســتی بــه ســوی مــردم شــلیک 
کــرد و منجــر بــه شــهادت تعــدادی از نیروهــای نظامــی و 
مــردم شــد. در ایــن گــزارش، نگاهــی کوتــاه داریــم بــه آنچه 

دیــروز اتفــاق افتــاد.
بــه گــزارش تســنیم، حوالــی ســاعت 9 دیــروز و در ســاعات 
ابتدایــی، چنــد فــرد مســلح مراســم رژه نیروهای مســلح را 

در بلــوار قــدس اهــواز بــه رگبار بســتند.
ــی  ــدان اصل ــادی، نیروهــای مســلح در می ــر روال ع ــا ب بن
ــه نســبتا نزدیــک از  ــد کــه از فاصل شــهر در حــال رژه بودن
ــتی در  ــم تروریس ــک تی ــه، ی ــن منطق ــارک ای ــمت پ س
ــرد.  ــه ک ــده حمل ــای رژه رون ــه یگان ه ــی ب پوششــی مردم
ایــن گــروه ســاح های خــود را در پــارک نزدیــک رژه پنهــان 

ــود. کــرده ب
فــارس گزارش داد: دو تروریســت از پارک شــهید ســبحانی 
ــه رگباربســتن  ــا ب ــرار داشــت ب ــگاه رژه ق ــه پشــت جای ک
مــردم قصــد حملــه بــه جایــگاه رژه را داشــتند کــه نیروهای 

مســلح مســتقر در محــل رژه بــا آنهــا درگیــر شــدند.
ابتــدا گمــان می کردنــد  مــردم حاضــر در محــل رژه 
تیرانــدازی ســهوی بــوده اســت، امــا بــا زخمی شــدن چنــد 
نفــر از شــهروندان متوجــه حملــه تروریســتی شــدند. پس 
ــل رژه،  ــر در مح ــی حاض ــای ارتش ــه، نیروه ــن حمل از ای
برخــی از مــردم را در پــادگان لشــکر 92 زرهــی اهــواز کــه در 

ــد. ــاه دادن ــود، پن نزدیکــی محــل رژه ب
بــا اقــدام نیروهــای حفاظتی این دو تروریســت نتوانســتند 
خــود را بــه مقابــل جایــگاه رژه برســانند و بــه همیــن دلیــل 
ــای  ــردم و نیروه ــه م ــدف ب ــدازی بی ه ــه تیران ــدام ب اق
رژه رونــده کردنــد کــه موجــب شــهادت و زخمی شــدن 

تعــدادی از هموطنانمــان شــد.

براســاس تصاویــر منتشرشــده از جنــازه این تروریســت ها، 
ــا پوشــش نظامــی قصــد  ــراد ب ــن اف مشــخص اســت ای

ــی را داشــته اند. ــب نیروهــای حفاظت فری
در مرحلــه بعــدی ایــن حملــه، 20 دقیقــه پــس از تیراندازی 
اول، از ســاختمان مجــاور ســاختمان تــاالر آفتــاب دوبــاره به 

ســوی مــردم و نیروهــای مســلح تیراندازی شــد.
ــر  ــواز، 4 نف ــروز اه ــه دی ــتی حادث ــم تروریس ــای تی اعض
بودنــد کــه ســه تروریســت در درگیــری بــا نیروهای مســلح 
ایــران در دم بــه هاکــت رســیدند و تروریســت دیگــر بــر اثر 

شــدت جراحــات در بیمارســتان بــه هاکــت رســید.
ــه  ــن حمل ــان ای ــد در جری ــام ش ــی اع ــاعات ابتدای در س
ــار  ــیدند. اخب ــهادت رس ــه ش ــن ب ــا 10 ت ــن 8 ت ــا بی جمع
اولیــه همچنیــن از مجروح شــدن حــدود 7 نفــر در جریــان 
ــس از  ــا پ ــت؛ ام ــت داش ــتی حکای ــه تروریس ــن حمل ای
ــا لحظــه تنظیــم ایــن گــزارش، معــاون  چنــد ســاعت و ت
سیاســی اجتماعی اســتانداری خوزســتان تعــداد شــهدای 
حادثــه تروریســتی رژه نیروهــای مســلح اهــواز را 25 
تــن اعــام کــرد و افــزود: تعــداد مجروحــان ایــن حملــه 
تروریســتی، ۶0 نفــر گــزارش شــده اســت؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه حجت االســام مجتبــی ذوالنــوری، عضــو 
ــس،  ــی و سیاســت خارجــی مجل ــت مل کمیســیون امنی
نیــز در گفت وگــو بــا فــارس اعــام کــرد حملــه تروریســتی 
اهــواز 29 شــهید و 57 زخمــی بــر جــای گذاشــته اســت.

ــد.  ــی بودن ــای نظام ــه نیروه ــن حادث ــهدای ای ــتر ش بیش
در بیــن شــهدا یــک دختــر خردســال و یــک جانبــاز نیــز 
حضــور دارنــد. بــا وجــود اینکــه ایــن حادثــه ســمت جایگاه 
مســئوالن بــود، بــه دلیــل واکنــش ســریع نیروهــای 
امنیتــی، هیچ یــک از مســئوالن حاضــر در جایــگاه ازجملــه 
آیــت هللا جزایــری نماینــده ولــی فقیــه در خوزســتان، 
ــس  ــردم خوزســتان در مجل ــده م ــدری نماین ــت هللا حی آی

خبــرگان رهبــری و جمــال عالمــی نیســی فرمانــدار اهــواز 
ــد. و فرماندهــان ارشــد نظامــی آســیبی ندیدن

ســخنگوی گروهــک االحوازیــه ســاعتی پــس از ایــن 
ــری ضدانقــاب،  ــا یــک شــبکه خب ــو ب ــه در گفت وگ حادث
حملــه تروریســتی صبــح دیــروز بــه رژه نیروهــای مســلح 

ــده گرفــت. ــر عه در اهــواز را ب
ــتقیما  ــه مس ــن حمل ــد ای ــام کردن ــی اع ــات ایران مقام
توســط تروریســت های مــورد حمایــت اســرائیل و آمریــکا 
و کشــورهای حامــی آنهــا در منطقــه صــورت گرفتــه اســت.
ــه  ــن حمل ــئولیت ای ــاعاتی مس ــس از س ــز پ ــش نی داع

ــت. ــده گرف ــر عه ــتی را ب تروریس
والدیمیــر پوتیــن، رئیس جمهــور روســیه، بــا ارســال پیامــی 
بــرای حســن روحانــی ضمــن تســلیت جان باختــن 
شــهروندان ایرانــی در حملــه تروریســتی اهــواز بــر آمادگــی 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــران در زمین ــا ته ــکاری ب ــرای هم ــکو ب مس

تروریســم تأکیــد کــرد.
ســردار علــی فــدوی، معــاون هماهنگ کننــده ســپاه 
پاســداران، نیــز پیــش از ظهــر دیــروز در حاشــیه نشســت 
شــنبه ها دربــاره حادثــه تیرانــدازی در رژه اهــواز اظهــار 
داشــت: اگــر در هــر گوشــه ای از کشــور دو یــا ســه 
تروریســت بــه مــردم تیــر بزننــد، آیــا این هنــر اســت؟ این 
حرکــت تروریســتی نشــان دهنده تــوان و قــدرت نیســت، 
بلکــه نشــان از ذلــت و در ادامــه اقدامــات داعــش در عــراق 
ــت  ــه در موقعی ــه ن ــاه را ک ــردم بی گن ــه م و ســوریه دارد ک
ــه شــهادت  ــه در موقعیــت نظامــی هســتند، ب دفاعــی و ن

می رســاند.
فــدوی اظهــار داشــت: هنــر ایــن اســت کــه در مقابلــه ای 
کــه دو طــرف آن مشــخص اســت، قــدرت داشــته باشــیم. 
مــا طراحــی بســیار بــزرگ و توطئــه ای بــه نــام داعــش را 
بــه ذلــت کشــاندیم کــه ایــن بــرای دشــمن ســخت اســت.

در حمله تروریستی روز گذشته به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز بیش از 25 نفر شهید و 60 نفر زخمی شدند
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 پیام مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل 
در پی حادثه تروریستی صبح دیروز:

 ایران به این حرکت رذیالنه
پاسخ محکمی می دهد

ظریف در واکنش به حمله تروریستی اهواز:

 ایران قاطعانه و سریع 
پاسخ خواهد داد

شهادت جمعی از هموطنان عزیزمان را در حادثه تروریستی روز گذشته اهواز تسلیت می گوییم. روزنامه سراسری صبح ایران  || یکشنبه  01 مهرماه 1397  ||  13 محرم  1440  ||  23 سپتامبر 2018  ||  شماره 809  ||  سال چهارم  ||  قیمت: 1000 تومان

امروزقدرموشکرابیشترمیدانیم
رئیس جمهور در مراسم رژه نیروهای مسلح خطاب به مقامات آمریکایی: اینکه شما از موشک های ما عصبانی هستید، یعنی تأثیرگذارترین سالح ما، موشک است

|صفحه 2هرچه بر سر صدام آمد، بر سر آمریکا خواهد آمد

سرمقاله

یادداشت

مهر، ماه نشاط و شادی
|صفحه 8

 بانک های خصوصی 
سود سپرده های خود را افزایش دادند

 پشت پرده 
افزایش سود بانکی

|صفحه 3

با گروهک عامل حمله تروریستی اهواز آشنا شوید

حمله تروریستی به 
حافظان امنیت

|صفحه 2

دکتر محمدجواد قاسمی
استاد دانشگاه

بانی جنگ کیست؟     
)به مناسبت هفته دفاع مقدس(

نمی آمد.  پدید  بود، جنگی هم  انقالب نشده  اگر  بدیهی است 
با آمریکا و صدام سازش می کردیم، جنگ هشت سال به  اگر 
طول نمی انجامید. همین امروز هم اگر جمهوری اسالمی دست 
برمی داشت و با همه کنار می آمد و اهل معامله بود، در لبنان، 
سوریه، یمن، عراق، فلسطین و حتی نیجریه، شاید از جنگ ها و 
درگیری ها کاسته می شد؛ همان طور که اگر امام حسین علیه السالم 
این همه کشته  نمی کرد،  قیام  یزید  علیه  و  بالله( خروج  )نعوذ 
نمی شدند و این همه مصیبت به بار نمی آمد؛ با یک بیعت و 
سازش با یزید همه چیز حل می شد. چه بسا به ریاست و سیاست 

|صفحه 2هم می رسید؛ خانواده اش نیز سالم می ماندند...

شنبه خونین 
اهواز

 در حمله تروریستی به مراسم  رژه نیروهای مسلح در اهواز
 بیش از 25 نفر شهید و 60 نفر زخمی شدند

 همه تروریست ها 
به هالکت رسیدند

|همین صفحه
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یادداشت
 حمله تروریستی به 

حافظان امنیت
نفیسهالهدادی

کارشناسارشدعلومسیاسی
N.A.Dadi@eskimia.ir

ــه ــراقب ــیع ــشبعث ــهارت ــازحمل شــهریورماه،ســالروزآغ
ــود ــراناســامیاســت.صــدام،آغازگــرجنگــیب خــاکای
کــهبدنامــیاشتــاابــددرتاریــخمانــدودلیرمــردانایرانــی

مدافعــانســربلندعرصــهایثــارشــدند.
صبــحروز31شــهریورماه،حملــهایتروریســتیبــهنیروهای
ــه مســلحدرحــالرژهاهــوازرخداد.ســاعتیپــسازحمل
اقــدام ایــن مســئولیت االحوازیــه تروریســتی،گــروه

ــت. ــدهگرف ــرعه تروریســتیراب
حــزب»تضامــنالدیمقراطــیاالهــواز«نســخهایانگلیســی
ــرب ــقع ــه»خل ــرادتروریســتموســومب ــرایبرخــیاف ب
مقیــماروپا«ســتکــهدرســال2003درایــنکشــوراعــام
ــرانرا ــوریاســامیای ــاجمه ــارزهب ــممب ــتوَعَل موجودی
بلنــدکــرد.افــرادایــنگــروِهنژادپرســتاعتقــاددارنــدبایــد
ــا(و ــا)غیرعربه ــودیفارسه ــاناب ــلحانهت ــارزهمس مب
آزادیعربســتان)اســتانهایخوزســتان،بوشــهر،هرمــزگان
ــهداشــتهباشــد. ــهادام ــارس(بیرحمان ــجف ــرخلی وجزای
ــیاز ــزبخش ــبرانی ــیوتن ــهگانهابوموس ــرس ــاجزای آنه
خــاکاعــرابمیداننــدوعــاوهبــرآندرنقشــههایخــود
عنــوانخلیــجعربــیرابــهجــایخلیــجفــارسبرگزیدهانــد.
ــروه ــدس،گ ــاعمق ــاندف ــسازپای ــالپ ــیس ــونس اکن
تروریســتیاالحوازیــهبــاکمــکداعــشوبــاکمــکمالــی
ــهسیاســتهای ــهک ــیدرمنطق ــایعرب مســتقیمدولته
ــت ــدشکس ــد،میخواهن ــریمیکنن ــتیزانهراپیگی ایرانس
درهشــتســالجنــگتحمیلــیراجبــرانوبــرایجدایــی

ــد. ــزیکنن ــرانبرنامهری ــتانازای خوزس
حملــهتروریســتیبــهرژهنیروهــایمســلحازجانــبایــران
بــدونپاســخنخواهــدمانــد.دشــمنانجمهــوریاســامی
ایــرانهمچنــاندردشــمنیخــویانســانیتومنطــقراگــم
کردهانــد.تجزیهطلبــیدرایــراناســامیمعنــانــدارد؛زیــرا
همــهملــتایــرانتحــتقوانیــنبرابــروامکانــاتمتناســب
ــدارد.دشــمنیعربســتان ــان ــژادمعن ــدون ــیمیکنن زندگ
ــف ــایمخال ــتهاوگروهکه ــیتروریس ــتمال درحمای
ایــرانمشــهوداســت.عربســتانحتــیدراعــامخبــرحملــه
تروریســتیازواژه»حملــهمســلحانه«اســتفادهکــردهاســت
ــه ــه،حمل ــنحمل ــاای ــرد؛ام ــربگی ــویقانونیت ــارنگوب ت
ــاخشــونت،مســلحانهو ــراهب ــراهم تروریســتیاســت؛زی
ــامی ــراناس ــت.ای ــدهاس ــاملش ــیراش ــرادغیرنظام اف
ــانومذهــب ــژاد،زب درتمامیــتارضــیخویــشفــارغازن

حاکمیــتداردوخواهــدداشــت.

کوتاه از سیاست
ظریف در واکنش به حمله 

تروریستی اهواز:
 ایران قاطعانه و سریع 

پاسخ خواهد داد
وزیــرامــورخارجــهبابیــاناینکهایــرانحامیانتروریســمدر
منطقــهواربابــانآمریکایــیآنهــارامســئولمیدانــد،گفــت
ــهحمــاتتروریســتیاهــوازپاســخ ــهب ــرانقاطعان ــهای ک

خواهــدداد.

ــواز ــهتروریســتیدراه ــیحمل ــفدرپ ــدجــوادظری محم
ــرینوشــت:تروریســتهایاستخدامشــده، ــیتوئیت درپیام
توســط شــده تأمیــن و تسلیحشــده و آموزشدیــده
ــودکان ــد.ک ــهکردهان ــوازحمل ــهاه ــیب ــمخارج ــکرژی ی
وخبرنــگارانمیــانقربانیــانهســتند.ایــران،حامیــان
تروریســمدرمنطقــهواربابــانآمریکایــیآنهــارابــرایچنین
ــان، ــاعازایرانی ــران،دردف ــد.ای ــئولمیدان ــیمس حمات

ــدداد. ــخخواه ــریعپاس ــهوس قاطعان

به 30 کشور در بحث امنیت 
منطقه کمک کردیم

ــده ــاونهماهنگکنن ــیاری،مع ــبهللاس ــادارحبی ــردری امی
ــنبههای ــتش ــران،درنشس ــامیای ــوریاس ــشجمه ارت
ــاع ــوزهدف ــیدرباغم ــدارنظام ــاموضــوعاقت ــهب ــابک انق
مقــدسبرگــزارشــد،گفــت:بنــابــرفرمــانامــامخمینــیو
رهبــریجهــادخودکفایــیدرارتــشپایهگــذاریشــد.مــااز

ســاختقطعــاتآغــازکردیــم.
ــد ــرایبازدی ــواب ــدهکلق ــهداد:درســال۷۶فرمان ویادام
بــهبندرعبــاسآمدنــدوفرمودنــدنیــرویدریایــیناوشــکن

بــرایحمــلموشــکبســازد.
ــارا ســیاریگفــت:کشــورهمســایهشــمالیســالبعــدم
ــن ــدای ــریگفتن ــرد.رهب ــوتک ــشمشــترکدع ــهرزمای ب
ــمو ــزاتالزمرانداری ــاتجهی ــدم ــمالیمیدان ــایهش همس
بــاایــنپیشــنهادمیخواهــدمــاراتحقیــرکنــد؛پــسشــما
ــال۸2 ــهس ــازیدودرنتیج ــزاترابس ــدوتجهی ــتکنی هم
ــامپیــکانســاختهشــد. ــهن ــاوموشــکاندازمــاب اولیــنن
ویبــاذکــراینکــهنــامناوشــکنهابــهنــامقلههــای
ــاســال۸۶ ــرد:ت ــارک ــذاریشــدهاســت،اظه کشــورنامگ
ــه ــتب ــالحرک ــروزدرح ــتیموام ــینداش ــازیردریای اص
ــر ــتیم.اگ ــنگینهس ــایس ــاختزیردریاییه ــمتس س
ــی ــهدریای ــمدرعرص ــود،میتوانی ــتیبانیهایالزمبش پش

ــیم. ــودباش ــایخ ــخگوینیازه پاس
ویتصریــحکــرد:مــابــه30کشــورجهــاندربحــثامنیــت
منطقــهکمــککردیــم.مــابــرایاولیــنبــارازســوئزعبــور
ــارســواحل ــیازکن ــم؛یعن ــوگرفتی ــهپهل ــمودرالذقی کردی
رژیــمصهیونیســتیگذشــتیموبــهایســتگاههایایــنرژیــم
اصــاپاســخندادیــم.مــامجــازهســتیمدرهرجــایجهــان
ــن ــققوانی ــت،طب ــیاس ــایبینالملل ــشآبه ــهنام ک
ــه ــابدرعرص ــسازانق ــاپ ــم.م ــوریابی ــیحض بینالملل
دفاعــیدردریــازیــرصفــربودیــم،امــااالندراوجقدرتیــم.

کوتاه خبر 
تأکید رئیس جمهور چک بر 
 ضرورت لغو همه تحریم ها 

علیه ایران
ــهدررأس ــک،ک ــورچ ــان،رئیسجمه ــوشزم میل
ــت، ــردهاس ــفرک ــانس ــهآلم ــهب ــیعالیرتب هیئت
ــر ــان،ب ــمآلم ــرکل،صدراعظ ــگام ــاآن ــدارب دردی
بــرایگســترش فــراوانکشــورش عاقهمنــدی
همکاریهــایتجــاریبــاجمهــوریاســامیایــران

ــرد. ــدک تأکی
بــهنقــلازباشــگاهخبرنــگارانجــوان،ویبــااشــاره
بــهتحریمهــایایــاالتمتحــدهآمریــکاعلیــهایــران
ــاالت ــدای ــهمیدانی ــورک ــرد:همانط خاطرنشــانک
متحــدهتصمیــمگرفتــهاســتشــرکتهایاروپایــی
راکــهبــاایــرانتجــارتدارنــد،تحریــمکنــدکــهایــن
ــد ــمخواه ــیه ــرکتهایچک ــاملش ــئلهش مس

شــد.
رئیسجمهــورچــکضمــنابــرازمخالفــتبــا
تحریمهــاضــدایــرانگفــت:جمهــوریچــکو
ــا ــلب ــارتمتقاب ــهتج ــورب ــنکش ــرکتهایای ش
ایــرانبســیارعاقــهدارنــدومــنهــمازعاقــهمــردم

کشــورمدفــاعمیکنــم.
ــو ــورهایعض ــهکش ــاناینک ــابی ــانب ــوشزم میل
ــند، ــوباش ــگوهمس ــدهماهن ــابای ــهاروپ اتحادی
تصریــحکــرد:مســیرحرکــتبــهســمتتحریمهــای
ــذف ــتوح ــماس ــیرجهن ــتدرمس ــتر،حرک بیش
همــهتحریمهــا،بهتریــناتفــاقممکــنخواهــدبــود.

در رئیسجمهــور، روحانــی، حســن
ــان ــابی ــلحب ــایمس ــمرژهنیروه مراس
اینکــهپیــشازهــرچیــزبایــدازحضــور
پرشــکوهمــردمدرروزهــایعــزاداری
ســاالرشــهیدانامــامحســین)ع(بهویــژه
درروزهــایتاســوعاوعاشــورادرسراســر
ــری ــالدیگ ــرس ــشازه ــهبی کشــورک
ایــنمراســمدارایشــکوهوعظمــت
ــارداشــت: ــم،اظه ــگزاریکن ــود،سپاس ب
همــهمــامدیــونشــهدایکربــاوخــون
ــتیم. ــوزانهس ــانس ــهدایآنبیاب ش

بــا ســخنانش ادامــه در روحانــی
ــاع ــخدف ــه»تاری ــبک ــنمطل ــانای بی
ــخگذشــتهنیســت، ــاتاری هشتســالهم
ــش ــخپی ــدوتاری ــدمان ــهخواه همیش
رووآینــدهماســت،مصبــاحآینــدهو
چــراغراهنمــایماســت«،گفــت:جنــگ
آموخــت مــا بــه ۸ســاله تحمیلــی

کــهدرروزســختیبایــدرویپــایخــود
بایســتیموتحــتفرمــانرهبریباشــیم.
ــهمســئوالنوهمدیگــراعتمــادداشــته ب
باشــیموبدانیــمبــاابتــکار،ایثــاروایمــان

پیــروزینهایــیازآنماســت.
دولتمــردان بــه خطــاب روحانــی
ــگ ــرجن ــروزدیگ ــت:ام ــیگف آمریکای
نیابتــینیســت.آمریــکامســتقیمدربرابر
ملــتایــرانایســتاده،پیمانشــکنیو
ــاز ــدنرااوآغ ــانخارجش ــدوپیم ازعه
کــردهاســت.دراولیــنمرحلــهملــت
ایــرانآمریــکارامأیــوسکــرد.همانطــور
کــهدراولیــنروزهــایجنــگ،ایســتادگی
نیــروی و بســیج ســپاه، ارتــش،
اهدافشــان از را صدامیــان انتظامــی
ــرش ــدامظاه ــاوزص ــرد.تج ــوسک مأی
ازبینبــردن باطنــش و قــرارداد19۷5
بــود. اســامی نظــام و انقــاب

خارجشــدن ظاهــرش هــم ترامــپ
ازتوافــقبرجــاماســت،امــاباطــنو
هــدفاصلــیاشضربــهبــهاصــلانقاب

ــامی. ــوریاس ــامجمه ونظ
ویخاطرنشــانکــرد:هرچــهبــرســر
صــدامآمــدهاســت،بــرســرآمریــکا
خواهــدآمــد؛مــاآغازگــرنیســتیمو
همانطــورکــهدرســال59آغازگــرجنــگ
وتجــاوزنبودیــمومقاومــتکردیــمو
دشــمنرامنهــدمکردیــم،امــروزهــممــا
آغازگــرنبودیــموتوطئههــایفراوانــی
ــوی ــهنح ــاب ــال95و9۶رخدادت درس
ــاازبرجــامخــارج ــدت ــیکن ــاراعصبان م
شــویموهمــهمســئولیتهایسیاســیو
حقوقــیاشبــردوشمــابیفتــد.متانــت
جمهــوریاســامیایــرانوتدبیــرایــران،

ــرد. ــیک ــهراخنث ــنتوطئ ای
رئیسجمهــورافــزود:روزیترامــپفکــر
میکــردســاعاتیپــسازخروجــش
ــارج ــدخ ــنتعه ــمازای ــاه ــامم ازبرج
میشــویموبــاخــروجمــاپرونــدهرابــه
ــه ــرد.درمرحل ــدب ــتخواه شــورایامنی
ــش ــپمیخواســتمتحدان ــدیترام بع
رادورخــودجمــعکنــد،حداقــلفکــر
میکــرداروپــاراداشــتهباشــدوآنهــا
ــد ــوندوبگوین ــارجش ــامخ ــمازبرج ه

ــهجــز ــاب ــودهاســت؛ام ــرانمقصــرب ای
دورژیــممنفــوردرایــنمنطقــهمــا
هیــچدولــتوملتــیازترامــپحمایــت
نکــرد.مــابــهســازمانبینالمللــیو
ــکایت ــهش ــیاله ــتریبینالملل دادگس
بردیــموازایــنشــکایتمــاآمریکاییهــا
بســیارعصبانــیهســتند.دادگاهالهــههر
حکمــیراصــادرکنــد،مــاازنظــروجــدان
ــنماجــراهســتیم. ــروزای عمومــیپی

رئیسجمهــوربــاابــرازاینکــه»جنــگ
ــا ــهم ــکاعلی ــیراآمری ــادیوروان اقتص
ــگ ــنجن ــانای ــردهاســتوپای ــازک آغ
خوشتــرازپایــانجنــگ۸ســالهخواهــد
بــود«،گفــت:زمانــشهــمبســیارکوتاهتر

وتجربــهمــابســیاربیشــتراســت.مــااز
ایــنپیــچتاریخــیبــاعــزتوســربلندی
عبــورخواهیــمکــرد.اگــرهمــهبــاهــمو
ــریعتر ــروس ــیم،راحتت ــمباش ــاره کن
ازایــنماجــراعبــورخواهیــمکــرد.تاریــخ
ماههــایآینــدهنیــزقضــاوتخواهــدکــرد
ــنجنــگاقتصــادیو شکســتخوردهای
روانــیوسیاســیآمریــکاخواهــدبــود.
ــر ــهاظهارنظ ــارهب ــااش ــورب رئیسجمه
ضدایرانــیمقامهــایآمریــکاتصریــح
ــاحهای ــاازس ــدم ــامیگوین ــرد:آنه ک
دفاعــیدســتبرداریــم؛میگوینــدبــرای
ــد،موشــکهای ــهبرجــامبرگردن اینکــهب
ــرای ــدب ــم؛میگوین ــاربگذاری ــودراکن خ
ــر ــهتعبی ــد،ب ــامبرگردن ــهبرج ــهب اینک
خودشــاندرامــورمنطقــهمداخلــهای
ــاحهای ــهس ــرانن ــیم؛ای ــتهباش نداش
دفاعــیراکنــارخواهــدگذاشــتونــه
توانمنــدیدفاعــیاشراکــمخواهــد
دفاعــی قــدرت بــر روزبــهروز کــرد.
ــما ــهش ــزود؛اینک ــماف ــانخواهی خودم
ازموشــکهایمــاعصبانــیهســتید،
معنایــشایــناســتکــهتأثیرگذارتریــن
ــا ــسب ــت؛پ ــکماس ــاموش ــاحم س
حــرفشــماامــروزقــدرموشــکهای
ــم. ــتهمیدانی ــشازگذش ــانرابی خودم

ــن ــهکوچکتری ــرانب ــخای ــت:پاس ــورگف ــسجمه رئی
تهدیــد،کوبنــدهخواهــدبــودامــاحامیــانتروریســتهــا

ــدپاســخگوباشــند. بای
حملــه پــی در جمهــور رئیــس روحانــی حســن
ــم ــوازدرمراس ــردماه ــهم ــروزب ــحدی ــتیصب تروریس
رژهنیروهــایمســلح،درتماســیتلفنــیبــا»عبدالرضــا
رحمانــیفضلــی«وزیــرکشــورو»غامرضــاشــریعتی«
استاندارخوزســتان،درجریــانتــازهتریــنگــزارشاقــدام
ــه ــیدگیب ــاییورس ــدشناس ــوازورون ــتیدراه تروریس
وضعیــتمجروحــانایــناســتانقــرارگرفتودســتورات

ــرد. ــادرک الزمراص
ــن ــی،ضم ــایتلفن ــاسه ــنتم ــیدرای ــنروحان حس
آرزویعلــودرجــاتبرایشــهدایایــنحادثهتروریســتی

وابــرازهمــدردیبــاخانــوادههــایمعظــمایــنشــهیدان،
ــوریو ــاتف ــتاقدام ــاتدرجه ــامامکان دســتوردادتم
ــن ــانای ــتمجروح ــهوضعی ــرایرســیدگیب ــدادیب ام

حادثــهتروریســتیبــکارگرفتــهشــود.
روحانــیدســتوراتالزمرابــهوزارتاطاعــاتبرایبســیج
همــهامکانــاتدســتگاههاونهادهــایامنیتــیونظامــی
جهــتشناســاییســریعتروریســتهــاوسرشــاخههای
ارتباطــیآنــانوبرخــوردقاطــعوعبــرتآمــوزبــامرتبطین

ایــنجنایــتصــادرکــرد.
ــوریاســامی ــرد:پاســخجمه ــدک ــورتاکی رئیــسجمه
ــا ــودام ــدب ــدهخواه ــد،کوبن ــنتهدی ــهکوچکتری ــرانب ای
کســانیکــهازایــنتروریســتهــاپشــتیبانیتبلیغاتــیو

اطاعاتــیمــیکننــد،بایــدپاســخگوباشــند.

ــهادت ــلش ــوربینالمل ــریدرام ــمرهب ــاممعظ ــاورمق مش
ــهتروریســتیاهــوازراتســلیت ــاندرحادث تعــدادیازهموطن

گفــت.
ــانهو ــهددمنش ــدهاســت:حمل ــیآم ــروالیت ــامعلیاکب درپی
ــومو ــهشــهادترســاندنمــردممظل تروریســتیدراهــوازوب
ــه ــورورذیان ــدامک ــشاق ــرنمای ــاردیگ ــاعکشــورمان،ب بیدف
جنایتکارانــیبــودکــهاقتداروعــزتایراناســامیراهــدفقرار
دادهانــد.بیتردیــدمقاومــتوایســتادگیمــردمونظــامدربرابر
گروههــایتروریســتیوجریانــاتافراطــیوتکفیــریوهمــه
ــکا، ــتوپشــتیبانیآمری ــاحمای ــهب ــاودشــمنیهاک توطئهه
رژیــمصهیونیســتیوبرخــیحامیــانمرتجــعمنطقــهتضعیف
ــهو ــوممنطق ــایمظل ــهکشــورهایاســامیوملته وتجزی
ــاندهو ــتکش ــهشکس ــدراب ــانهرفتهان ــامیرانش ــراناس ای

یقینــاایــنحرکــترذیانــهوناجوانمردانــهنیــزباپاســخمحکم
جمهــوریاســامیایــرانمواجــهخواهــدشــد.

دربخشــیازایــنپیــامتصریــحشــدهاســت:همزمانــیایــن
ــه ــاهفت ــروهتروریســتیب ــکگ ــدامددمنشــانهازســویی اق
دفــاعمقــدس،یــادآورتوطئههــاودشــمنیهایصــداموایادی
اســتکبارودشــمناناســتقال،هویــتوانســجامملــتایــران
اســتکــهدرجنــگتحمیلــیبــاشکســتمواجــهگردیدنــدو
درطــولچهــلســالگذشــته،همــهتوطئههــاوطراحیهــای
شــیطانیخــودرابــهکارگرفتنــدکــهبــامقاومــتومقابلــهملت
ــدارو ــراقت ــرروزب ــاه ــداتوتوطئهه ــهتهدی ــاهم ــامب ونظ
عــزتایــراناســامیافــزودهشــدوامــروزبــهعنــوانقــدرت
ــه ــمنانراب ــرانودش ــوابتوطئهگ ــهایخ ــذاریمنطق تأثیرگ

نابــودیکشــاندهوایــنمســیرادامــهخواهــدداشــت.

دستور روحانی به دستگاه های امنیتی در پی حمله تروریستی اهواز

پاسخ ایران به کوچکترین تهدید، کوبنده خواهد بود
پیام مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در پی حادثه تروریستی صبح دیروز:

ایران به این حرکت رذیالنه پاسخ محکمی می دهد

سیاسـت2

،،
مــا  موشــک های  از  آمریــکا  اینکــه 
ایــن  معنایــش  اســت،  عصبانــی 
اســت کــه تأثیرگذارتریــن ســاح مــا 
موشــک ماســت؛ پــس مــا امــروز قــدر 
از  بیــش  را  خودمــان  موشــک های 

می دانیــم. گذشــته 

اســحاقجهانگیــری،معــاوناولرئیسجمهــور،باهمراهــیوزرای
صنعــت،معــدنوتجــارت،بهداشــت،درمــانوآمــوزشپزشــکی،
ــادیو ــوراقتص ــتوزارتام ــزی،سرپرس ــکمرک ــسکلبان رئی
ــتاندارداز ــیاس ــازمانمل ــسس ــرانورئی ــتاندارته ــی،اس دارای
شــرکتانبارهــایعمومــیوخدمــاتگمرکــیتهــرانبازدیــدکــرد.
ــه ــاتوجــهب ــاناینکــهبخــشخصوصــیانتظــارداردب ــابی ویب
ــعفــرارویترخیــصکاال شــرایطدشــوارپیــشرویکشــور،موان
ــاتاتخاذشــده ــاتصمیم ــردب ــدواریک ــارامی برطــرفشــود،اظه
ــهرشــد ــدروب ــهرون ــت،شــاهدسرعتبخشــیدنب ازســویدول

ــرکباشــیم. ــصکاالازگم ترخی
جهانگیــریهمچنیــنبــااشــارهبــهفضاســازیهایمنفــیعلیــه
ــاب ــرد:حس ــحک ــورتصری ــیکش ــشخصوص ــانوبخ بازرگان
ــامبخــش ــهن ــالسوءاســتفادههســتندوب ــهدنب کســانیکــهب
خصوصــیفعالیــتمیکننــدازبخــشخصوصــیواقعــیوســالم

جداســتوبایــدبــاآنهــابرخــوردشــود.
ویادامــهداد:بخــشخصوصــیواقعــیکشــور،ســربازانخــط
ــا ــدازآنه ــهبای ــتندک ــشروهس ــادیپی ــگاقتص ــدمجن مق
ــراد ــمعملکــردنادرســتبرخــیاف ــمواجــازهندهی ــتکنی حمای
ــنام ــیخوش ــشخصوص ــیبخ ــببدنام ــتفادهگرموج سوءاس

کشــورشــود.

جهانگیــریاضافــهکــرد:درشــرایطجدیــدپیــشرونیــز
ــود ــازندهایازخ ــتوس ــیمثب ــرکهمراه ــتاندرکارانگم دس
ــیروددر ــارم ــیانتظ ــرانواقع ــهازمدی ــهالبت ــدک ــاندادهان نش
اینگونــهمواقــعریســکپذیریداشــتهباشــندوتصمیمــات

ــد. ــاذکنن ــریعاتخ س
ایــن بــا نبایــد افــزود:مدیــران اولرئیسجمهــور معــاون
ــه ــدهزمین ــادرآین ــروزآنه ــمام ــهممکــناســتتصمی ــیک نگران
بازخواســتوپاســخگوییازآنهــارافراهــمکنــد،ازریســکپذیری
وتصمیمگیــریســریعخــودداریکننــد؛زیــرانمیتــوانبــه
وضعیــتمــردمبیتفــاوتبــودوحــلمشــکاتمــردمنیازمنــد

تصمیمــاتبهموقــعوریســکپذیراســت.
ویدرادامــهبــااشــارهبــهبازدیــدخــودازانبارهــایگمــرکتهــران
ــب ــمجال ــبختانهحج ــت:خوش ــاگف ــنانباره ــورکاالدرای ووف
توجهــیازکاالهــانســبتبــهســالگذشــتهدرانبارهــایگمــرکات
کشــوروجــودداردوایــنیعنــیبــامحدودیــتوارداتکاالبهکشــور

روبــهرونیســتیم.
معــاوناولرئیسجمهــورخاطرنشــانکــرد:بــاتصمیمــات
ــعومشــکاتپیــشرویترخیــص اتخاذشــدهبســیاریازموان
ــودرا ــادیخ ــصکاالروالع ــدترخی ــودورون ــرفمیش کاالبرط

طــیمیکنــد.

حشــمتهللافاحتپیشــه،رئیــسکمیســیونامنیــتملــی
ــنادر ــاایس ــوب ــس،درگفتوگ ــیمجل ــتخارج وسیاس
ــلح ــایمس ــهرژهنیروه ــتیب ــهتروریس ــهحمل ــشب واکن
توســطگروههــای تروریســتی گفــت:حملــه اهــواز در
ــتبعضــی ــریانجــامشــدکــهبهتازگــیتحــتحمای تکفی
ازدولتهــایارتجاعــیقــرارگرفتهانــد؛ایــناقــداممحکــوم
ــانو ــهمجری ــدامچ ــناق ــببانای ــدمس ــابای ــت.حتم اس
ــن ــهســزایاعمــالخــودبرســند؛بنابرای ــانآنب چــهحامی
جوانــبموضــوعدرکمیســیونامنیــتملــیمــوردبررســی

قــرارمیگیــرد.
ــه ــهب ــارهایــنحمل ــاســؤالدرب ــارهگفــت:منته ویدراینب
بحثهــایاحتمالــیدرزمینــهامنیــتبرگــزاریمراســم
ــورت ــیص ــهکوتاهیهای ــهچ ــراینک ــیب ــردد؛مبن برمیگ
گرفتــهاســت؟چــونبــههــرحــالجمهــوریاســامیایــران
ــا ــهآنه ــا(داردک ــهتکفیریه ــخصی)ازجمل ــمنانمش دش
اعــامکردنــدهمــهاقدامــاتخودشــانرابــرایضربــهزدنبــه

ــد. ــهکارمیگیرن ــرانب ــیای ــایامنیت مؤلفهه
رئیــسکمیســیونامنیــتملــیوسیاســتخارجــی
مجلــسبــابیــاناینکــهبــهطــورطبیعــیوقتــیمراســمی
ــی ــبامنیت ــدکلجوان ــزارمیشــود،بای ــرزیبرگ درشــهرم

ــار ــرازعقیــدهکــرد:براســاسکلیــتاخب آنلحــاظشــود،اب
رســیدهبــهمــادرپوشــشامنیتــیوانتظامــیمراســمضعف
ــرار ــنموضــوعمدنظــرق ــدای ــهبای وجــودداشــتهاســتک
گیــرد؛چــونمراســمباشــکوهیدربزرگداشــتدفــاعمقدس
ــدونهیــچمشــکلیبرگــزار ــرانب دربیــشازهــزارشــهرای
ــساز ــروزیرســیدوپ ــهپی ــهب ــهمظلومان شــد؛دفاعــیک
ــهپیشــرفتهایعظیــمدرعرصههــایمختلــف آنمنجــرب
ــواندفاعــی ــونکشــورمــادارایت ــهطــوریکــهاکن شــد؛ب
بازدارنــدهپشــیمانکنندهاســتکــههیــچکشــوریدرمنطقــه

ازچنیــنتوانــیبرخــوردارنیســت.
ــهلانگاری ــلس ــهدلی ــدب ــرد:نبای ــدک ــهتأکی فاحتپیش
انتظامــیوامنیتــیبرخــیازمســئوالنیــکشــهر،کل

همایــشباشــکوهتحتالشــعاعقــرارگیــرد.
ــوریاســامی ــیجمه ــیونظام ــواندفاع ــهداد:ت ویادام
ایــرانبــایــکاقــدامتروریســتیکــورزیــرســؤالنمــیرود.
ــد ــتیمیدانن ــایتروریس ــیگروهه ــیمال ــورهایحام کش
جمهــوریاســامیایــرانبــهآنحــدازتــواندفاعــیرســیده
اســتکــهحامــیاصلــیآنهــایعنــیآمریــکادیگــرموضــوع
اقــدامنظامــیعلیــهایــرانرابــرایهمیشــهازدســتورکارش

خــارجکــردهاســت.

 توان دفاعی و نظامی ایران 
با یک اقدام تروریستی کور زیر سؤال نمی رود

 بخش خصوصی واقعی کشور
سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی اند

علــیالریجانــی،رئیــسمجلــسشــورای
نیروهــایمســلح رژه مراســم در اســامی،
ــت: ــارداش ــخنانیاظه ــیس ــاسط دربندرعب
ــه ــراقب ــیع ــشبعث ــهارت ــازحمل ــالروزآغ س
خــاکایــراناســامیاســتکــهمنجــربــهیکی
ــرشــد.صــدام ــایاخی ــنجنگه ازطوالنیتری
ــهایو ــایمنطق ــیدولته ــکبعض ــاتحری ب
فرامنطقــهایفکــرمیکــردمیتوانــدملــت
ــی ــغالبخش ــااش ــودرآوردوب ــهزان ــرانراب ای
ــوریاســامیراتســلیم ازخــاککشــور،جمه
کنــد؛امــاهمــهدیدنــدبــههیــچیــکاز
خواســتههایخــودنرســید.ملــتایــرانو
زندگــیمســالمتآمیزداشــتند، عــراقکــه
امــروزروابــطصمیمانــهایداشــتهودولتهــای
ــد. ــیدارن ــطخوب ــمرواب ــراقه ــرانوع ای

ــکا ــگردهایآمری ــیازش ــت:یک ــیگف الریجان
ایــناســتکــهکشــورهایدنیــاراازایــران
ــی ــایامنیت ــتادنهیئته ــافرس ــاندوب بترس
ســعیمیکنــدآنهــاراازمــابهراســاند.بــه
کشــورهایعــربومســلمانمنطقــهمیگوییــم
»ترامــپوپمپئــو«،دشــمناســاموبــهدنبــال
غــارتکشــورهاهســتند.دولــتآمریــکاانتخاب
ــرائیل ــااس ــابآنه ــت؛انتخ ــردهاس ــودراک خ
فلســطینیها و عربهــا بــرای و اســت
ارزشــیقائــلنیســتند.رئیسمجلــستصریــح
باشــیم. بایــدهوشــیار وشــما مــا کــرد:

تجربــهصــدامحســینکــهفریــبآمریــکا
راخــورد،کافــیاســت.صــدامحســینبــا
ــعیدر ــامس ــلازاس ــیقب ــعارهایجاهل ش
ــی ــرد؛درحال ــرانک ــهای ــکعربهــاعلی تحری
کــهفرامــوشکــردهبــودمــردمایــرانوعــراق
سالهاســتیــکدیــندارنــد.خلیــجفــارس،
خلیــجدوســتیوبــرادریاســت؛نبایــداجــازه
دهیــمآمریــکادرخلیــجفــارسبیــنمــا
اختــافبینــدازد.نیروهــایمســلحمــااجــازه
نمیدهنــدآمریــکاخلیــجفــارسرابــهخلیــج

ــد. ــلکن ــشتبدی آت

ویگفــت:نیروهــایمســلحقدرتمنــدمــادهان
ــد، ــااوهمــکاریکن ــکاوهرکــسراکــهب آمری
ــورهای ــابکش ــاحس ــرد.م ــدک ــردخواهن خ
امــا میدانیــم؛ جــدا آمریــکا از را منطقــه
پاســخبــهتحــرکبیخردانــهآنهــارارهــا
ــا ــهب ــانیراک ــزکس ــاهرگ ــرد.م ــمک نخواهی
ــم. ــد،رهــانکردهای ــراندشــمنیکردن ــتای مل
ــاهمســایگانهزینههــای ــرایدوســتیب مــاب
صحنــه بایــد امــروز و دادهایــم زیــادی
ــر ــهنظ ــد.ب ــکاریشــفافباش دوســتیوهم
ــدارد ــودن ــایگانوج ــاهمس ــیب ــاموضوع م

کــهنتــوانآنرابــامذاکــرهحــلکــردونیــازی
بــهکدخــدایســتمکارنداریــم.

ــه ــدب ــپمیخواه ــهداد:ترام ــیادام الریجان
همــهملتهــایمنطقــهلطمــهبزنــد.امــروزاگر
کشــورهایمنطقــهدرایــنمــورددچــارغفلــت
شــوند،رژیــمصهیونیســتیهمــهکشــورهارابــه
ــکااگــرفرصــت خــاکســیاهمینشــاند.آمری
پیــداکنــدبــهکســیرحــمنمیکنــد.کشــورهای
ــران ــرانونیروهــایمســلحای ــدرای ــهق منطق
رابداننــد.اگــرآمریــکافرصــتپیــداکنــد،همــه
ــودرا ــردویه ــوسنتانیاهــوخواهــدب ــهپاب راب
ــا ــروزب ــکاام ــد.آمری ــهمســلطمیکن ــرکعب ب
مکــروخدعــهواردشــدهاســتودرســتمثــل
تروریســتهاعمــلمیکنــد؛آنهــاامــروزنوعــی

ــد. ــرامیکنن ــیرااج ــمبینالملل تروریس

الریجانی: 
ترامپ و پمپئو، دشمن اسالم و به دنبال غارت کشورهای منطقه اند 

 چراغ سبز محمود عباس به 
رژیم صهیونیستی

محمــودعبــاسکــهبــهپاریــسســفرکــردهاســت،پــساز
دیــداربــارئیسجمهــورفرانســهگفــت:مــاهیــچوقــتمخالف
مذاکــرهنبودهایــم،ولــیطــرفاســرائیلیمذاکــراترابــه
شکســتکشــاندهاســت.ویافــزود:آمــادهبرگــزاریمذاکــرات
ســّرییاآشــکاربــامیانجیگــریکمیتــهچهارجانبــهبینالمللی
ــردان ــستشــکیاتخودگ ــتیم.رئی ــورهاهس ــایرکش ــاس ی
فلســطیندرســفریدوروزهوبــادعــوتماکــرونبــهپاریــس
رفتــهاســت؛درحالــیکــهمحمــودعبــاسکمیتهمرکــزیخود
رامأمــورتعلیــقبــهرســمیتشــناختنرژیــمصهیونیســتیو

توقــفمذاکــراتســازشبــاایــنرژیــمکــردهبــود.

پیشنهاد کانادا برای پایان دادن 
به بحران روابط با عربستان

بلومبــرگگــزارشداددولــتکانــادابــهدولــت
عربســتانپیشــنهاددادهاســتنشســتیمیانوزرای
خارجــهدوکشــورطــیروزهــایآتــیبــرایبررســی
بحــراندیپلماتیــکبهوجودآمــدهمیــاناتــاواو
ریــاضبرگــزارشــود.بهتازگــیروابــطمیــانکانــاداو
عربســتانبــهدلیــلانتقــاداتــاواازاوضــاعبــدحقــوق
بشــردرعربســتانبهشــدتتیــرهشــدهاســت.تنــش
وبحــراندرروابــطدوجانبــهبــهحــدیرســیدهکــه
عربســتانتمــامروابــطاقتصــادیوسیاســیخــودرا
بــاکانــاداقطــعواقــدامبــهاخــراجســفیرکانــاداکــرد.

تهدید ترامپ علیه چین: 
گلوله های بیشتری داریم

ــپ، ــدترام ــودی،دونال ــات ــزاریراش ــزارشخبرگ ــهگ ب
رئیسجمهــورآمریــکا،دومیــناقتصــادبــزرگجهــانرا
بــهتفکــردوبــارهپیــشازدرگیرشــدندرجنــگتجــاری
بــاکشــورشفراخوانــدومدعــیشــدآمریــکا»گلولههای
ــیایالــت بیشــتری«دارد.ترامــپدرگردهمایــیانتخابات
میســوریبــرایجــاشهاولــی،نامــزدجمهوریخواهــان
بــرایســنا،گفــت:قصــدداریــمتعرفــه25درصــدیروی
200میلیــارددالرازکاالهــایســاختچیــناعمــالکنیمو
اگــرآنهــاتافــیکنند،مابــاتدابیــربیشــتریبازمیگردیم.

چیزهایخیلیبیشتریداریمکهباآنهابازگردیم.

برگزیت روی هواست
تلگــرافبــهنقــلازمنابــعآگاهنوشــت:برخــیازوزرای
کابینــهانگلیــسخواســتارارائــهیــکطــرحجایگزیــن
بــرایبرگزیــتشــدهاندواگــرتــرزامــی،نخســتوزیر
انگلیــس،بــاایــندرخواســتموافقــتنکنــدوحاضــر
بــهتغییــرروشخودنشــود،ایــنوزرااســتعفاخواهند
ــزود:وزرای ــرافاف ــزارشتلگ ــنگ ــرد.براســاسای ک
کابینــهانگلیــسخواســتاریــکطــرحجایگزیــنبــه
جــایپیشــنهادتــرزامــیموســومبــهطــرح»چکــرز«
خواهنــدشــد.طــرحتــرزامــیبــرایخــروجانگلیــس
ــن ــادیدربی ــایزی ــامخالفته ــاب ــهاروپ ازاتحادی
نماینــدگانحــزبمحافظــهکارروبــهروشــدهاســت.

 کلید صلح در خاورمیانه 
از زبان پادشاه اردن

بــهگــزارشخبرگــزاریمهــربهنقــلازالنشــره،عبدهللا
ــدگان ــانماین ــدارب ــاندی ــاهاردندرجری دومپادش
ــدون ــرد:ب ــدک ــورکتأکی ــودیدرنیوی ــاییه نهاده
تشــکیلکشــورمســتقلفلســطیندرمرزهــایســال
19۶۷بــهمرکزیــتقــدسشــرقیصلــحوثبــاتدر
خاورمیانــهمحقــقنخواهــدشــد.ویدرادامــهافــزود:
بایــدتاشهــابــرایپایــاندادنبــهدرگیــریمیــان
فلســطینیهاواســرائیلیهابــرپایــهراهــکارتشــکیل
دوکشــورافزایــشیابــد؛زیــراایــنراهــکارتنهاوســیله

بــرایتحقــقامنیــتوثبــاتدرمنطقــهاســت.

بین الملل

سرمقاله
بانی جنگ کیست؟ 

استاددانشگاهدکترمحمدجوادقاسمی
M.J.Ghasemi@eskimia.ir

ــا ــه(ب ــوذبالل ــام)نع ــیعلیهالس ــامعل ــر،ام ــاباالت اص
ــا ــیداد؛ب ــنرخنم ــگصفی ــدوجن ــارمیآم ــهکن معاوی
همســرپیامبــروصحابیهــایاو،طلحــهوزبیــر،هماهنــگ
میشــدوجنــگجمــلبــهوجــودنمیآمــد؛بــاخــوارجو
افراطیهــاوداعشــیهایآنزمــانکارینداشــت،جنــگ
ــهادت ــهش ــادتب ــرابعب ــیدادودرمح ــروانرخنم نه

نمیرســید.
باالتــرازهمــه،اگــرپیامبــراســامصلیهللاعلیهوآلــه
ــیداد، ــرنم ــتانگی ــاوبتپرس ــهبته ــه(ب ــوذبالل )نع

بیــشازهفتــادغــزوهوســریهپیــشنمیآمــد.
باالتــروباالتــرازهمــه)نعــوذباللــه(،اگــرخداونــددســتور
بــهجهــادوامــربــهمعــروفونهــیازمنکــرودههــاحکــم
قیــامواقــدامدیگــرنمــیدادوبرعکــسدســتوربهتســلیم
ــی ــورکل ــهط ــیدادوب ــانوســتمگرانم ــلظالم درمقاب
ازجنــگنهــیمیفرمــود،مشــکات)مســتکبرانونظــام
ــا، ــرفرعونه ــد.دیگ ــلمیش ــاول(ح ــلطهدرراهچپ س
موســیهارامتهــمنمیکردنــدکــهمیخواهنــدمــردم
مصــرراآوارهکننــد؛مــأومترفیــنومرفهیــنبــیدردبــه
ــه ــاشــماراب ــدم ــدونمیگفتن ــتنمیزدن ــرانتهم پیامب

ــم. ــوممیگیری ــالش ف
بلــه،ایــنتحلیــللیبرالــیونئولیبرالــیکــهگاهبــهگــوش
ــن ــت.ای ــوباس ــیارخ ــانبس ــرایراحتطلب ــد،ب میرس
تحلیــلهــمراحــتاســت،هــمروشــنفکرانوغربگرایــان
ازآنخوششــانمیآیــد.کافــیاســتانســانراحــت
چشــمهاراببنــددومغــزوقلــبخــودرایکپارچــهتحویــل
ــا ــدی ــدونفهم ــرنبین ــذاردودیگ ــاربگ ــلراکن ــد،عق ده
نخواهــدبفهمــدکــهدرروز29شــهریور59همزمــاناز
زمیــن،هــواودریــابــاهماهنگــیابرقدرتهــابــهجمهــوری
اســامینوپــابــدونهیــچدلیلــیحملــهوصدهــاشــهرو
هــزارانروســتاویــرانشــدوبــهاشــغالدرآمــد؛نبینــدیــا
نفهمــدبمبــارانشــهرها،بمبارانهــایشــیمیاییواســقاط
هواپیمــایمســافربریبــرفــرازدریابــادخالتمســتقیمو
بــاهمــکارینظــامســلطهانجــامگرفــت؛اینگونــهانســان
ــی ــگجهان ــیجن ــدبان ــدونفهم ــدنبین ــتمیتوان راح
اولودوموهمــهجنگهــا)نظــامســلطه(،آمریــکاو
ــی، اســرائیلوبعضــیازکشــورهایاروپایــیهســتند.بان
مختــرع،تولیدکننــدهوتوزیعکننــدههمــهســاحهای
کشــتارجمعــی،همــانکشــورهاهســتند.بانــی،مختــرع،
تولیدکننــدهوتوزیعکننــدهانــواعمــوادمخــدرچــهطبیعــی
ــواعگروهکهــا ــواعمــوادروانگــردان،ان ــی،ان چــهصنعت
مثــلمنافقــان،داعــش،طالبــان،بوکوحــرام،ســپاهصحابــه
و ضالــه فرقههــای عرفانهــایکاذب، از بســیاری و
احــزابسیاســیوابســته،همــانکشــورهاهســتند.
ــای ــا،انقابه ــیها،کودتاه ــات،جاسوس ــیاغتشاش بان
مخملــیودخالتهــادرانتخابــاتکشــورهایجهــان
همــاننظامهــایســلطهگرغربــیهســتند؛بــاایــن
ــدار ــواه،طرف ــب،آزادیخ ــوم،صلحطل ــودرامظل ــهخ هم
اعتــدالواصــاحوجبهــهحــقراخشــونتطلب،افراطــیو

ــد. ــیمیکنن ــودمعرف ــانههایخ ــدندررس غیرمتم
ایــننــوعتحلیــلزیبــاکــهبــاکمــکتعطیلکــردنعقــلو
بســتنچشــمهابــرحقایــقوبیبصیرتــیبهراحتــیقابــل
دسترســیاســت،موجــبمیشــودتــارســانههایغربــی
ــدن، ــرا،متم ــرانرااعتدالگ ــوعتحلیلگ ــنن ــراای وغربگ
نواندیــش،تعاملگــراوحتــیاندیشــمندمعرفــیکننــد،در
انتخابــاتبــرایآنهــاتبلیــغکننــدوچــهبســاجایــزهصلح
ــه ــانرااگرچ ــد،فیلمهایش ــابدهن ــهآنه ــمب ــلراه نوب
مزخــرفباشــد،جایــزهاســکاروبــهآنهــابــورستحصیلی
بدهنــدوبــهآنکشــورهادعوتشــانوگریــنکارتوتابعیت
ــردر ــهظاه ــانب ــدونانش ــانکنن ــورهاراتقدیمش آنکش
ــاکمــیبیغیرتــیوبیبصیرتــی روغــنباشــد؛بنابرایــنب
ــام ــینظ ــیموبهراحت ــگرابشناس ــیجن ــمبان میتوانی

اســامیرادرهمــهزمینههــامقصــربدانیــم.
امــاخــدایمتعــالراشــکروســپاسمیگوییــمکــهملــت
ــین ــدهللاالحس ــهاباعب ــاالّذل ــاتمّن ــعارهیه ــاش ــاراب م
عقانیــت،غیــرت،بصیــرتووالیــتعطــافرمــودواز
ــروش ــاف ــهدنی ــنب ــراندی ــاوتحلیلگ ــنتحلیله چنی
متنفــروبیــزارکــرد.بــالطــفخداونــدمــردممــابهخوبــی
بانیــانجنــگتحمیلــیراشــناختندوپاســخدندانشــکنی
ــازمانهای ــاوس ــهآنه ــهایک ــهگون ــد؛ب ــادادن ــهآنه ب
جهانیشــان،خــود،آغازگــرجنــگرارســمامعرفــیکردنــد
ومــردممــاتوانســتندحقانیــتواقتــداروعــزتوشــرافت

خــودرابــهجهــاناثبــاتکننــد.
ومنهللاالتوفیق

ادامه از صفحه اول
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کوتاه اخبار 

 تعاون روستایی 
باعث گرانی زعفران شد

ــان اینکــه  ــا بی ــران ب ــی زعف نایب رئیــس شــورای مل
ــه ۴  ــک ب ــته نزدی ــا ۱۲ روز گذش ــی ۱۰ ت ــران ط زعف
میلیــون تومــان گــران شــده اســت، گفــت: صــادرات 
ــد  ــد رش ــاه ۳۰ درص ــر مردادم ــا آخ ــول ت ــن محص ای

داشــته اســت. 
غالمرضــا میــری در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر 
قیمــت هــر کیلوگــرم زعفــران را دســت کم ۶ میلیــون 
ــوان  ــون تومــان عن ــر حــدود ۱۰ میلی تومــان و حداکث
کــرد و گفــت: طــی حــدود ۱۰ تــا ۱۲ روز گذشــته 
قیمــت طــالی ســرخ حــدود ۴ میلیــون تومــان 

ــت.  ــته اس ــش داش افزای
ــئله ورود  ــن مس ــل ای ــه دلی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــازار  ــه حــوزه ب ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ب
ــا دو هــدف  ــن ســازمان ب ــزود: ای ــران اســت، اف زعف
حمایــت از کشــاورز و تنظیــم و تثبیــت قیمــت در بازار 
ــه ایــن حــوزه وارد شــد؛ امــا عمــال اتفــاق دیگــری  ب

داد.  رخ 
نایب رئیــس شــورای ملــی زعفــران گفــت: هم اکنــون 
ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی اقــدام بــه عرضــه 
ــول  ــه محص ــانی ک ــرده و کس ــورس ک ــول در ب محص
ــه  ــده هســتند، ن ــه صادرکنن ــد ن ــداری می کنن را خری
افــرادی کــه در واحدهــای بســته بندی فعال انــد و 
نــه ســایر فعــاالن حــوزه؛ بلکــه بیشــتر افــراد نامرتبــط 
دپــو  خانه هایشــان  در  و  خریــداری  را  محصــول 

می کننــد. 
میــری ادامــه داد: همیــن مســئله باعــث شــده 
اســت زعفــران از بــازار جمــع آوری شــود و قیمــت آن 

ــد.  ــش یاب افزای
غالمرضــا میــری نایب رئیــس شــورای ملــی زعفــران 
ــا بیــان اینکــه برداشــت رســمی زعفــران در کشــور  ب
از بیســتم مهرمــاه آغــاز می شــود، دربــاره اینکــه 
ــن  ــد ای ــه خری ــدام ب ــاره اق ــاون دوب ــا ســازمان تع آی
محصــول خواهــد کــرد، گفــت: بــه نظــر می رســد ایــن 

ــرار دارد. ــان ق ــه آن کار در برنام

 تعداد چک های برگشتی
کاهش یافت

ــه ارزش حــدود  بیــش از ۱.۲ میلیــون فقــره چــک ب
۱۳۰ هــزار میلیــارد ریــال در مردادماه ۹۷ در کل کشــور 
برگشــت داده شــد کــه نســبت بــه مــاه قبــل از نظــر 
ــه ترتیــب ۹.۶ درصــد و ۸.۵ درصــد  ــغ ب تعــداد و مبل

ــد.  ــان می ده ــش را نش کاه
ــدود  ــد ح ــان می ده ــزی نش ــک مرک ــای بان آماره
ــدود ۸۳۳  ــی ح ــه ارزش ــک ب ــره چ ــون فق ۹.۱ میلی
هــزار میلیــارد ریــال در مردادمــاه ۱۳۹۷، در کل کشــور 
مبادلــه شــده اســت کــه نســبت بــه مــاه قبــل از نظــر 
تعــداد و مبلــغ بـــه ترتیــب ۴.۶ درصــد و ۳.۹ درصــد 

ــد.  ــان می ده ــش را نش کاه
در مــاه مــورد گــزارش در اســتان تهــران بیــش 
از ۳.۲ میلیــون فقــره چــک بــه ارزشــی بیــش 
مبادلــه شــد.۵۳.۱  ریــال  میلیــارد  از ۴۶۵ هــزار 
درصــد از تعــداد چک هــای مبادلــه ای کل کشــور 
ــان  ــران، اصفه ــاه ۱۳۹۷ در ســه اســتان ته در مردادم
و خراســان رضــوی مبادلــه شــده اســت کــه بــه 
ترتیــب بــا ۳۵.۸ درصــد، ۹.۳ درصــد و ۸ درصــد 
ــتان ها  ــایر اس ــا س ــه ب ــهم را در مقایس ــترین س  بیش

داشته اند.

اخبار اقتصادی

موبایل ارزان نخواهد شد
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان گوشــی همــراه بــا بیــان 
ــت،  ــط اس ــرخ ارز مرتب ــه ن ــی ب ــت گوش ــه قیم اینک
گفــت: نبایــد توقــع داشــت بــا ورود گوشــی های تــازه، 

ــازار ارزان شــود.  گوشــی در ب
ابراهیــم درســتی در گفت وگــو بــا مهــر، دربــاره آخریــن 
ــی  ــا ارز دولت ــده ب ــی های ترخیص ش ــت گوش وضعی
از گمــرک و زمــان توزیــع آنهــا در بــازار اظهــار داشــت: 
شــنیده ها حاکــی از آن اســت کــه ظــرف یــک هفتــه 
ایــن گوشــی ها در کمیتــه قیمت گــذاری تعییــن 

ــازار شــود.  تکلیــف و وارد ب
وی بــا بیــان اینکــه وزرای ارتباطــات و صنعــت در 
ــرد،  ــد ک ــری خواهن ــاره تصمیم گی ــه ای در این ب کمیت
گفــت: ورود ایــن تعــداد گوشــی بــه بــازار و نیــز 
تــا حــدودی  توقیف شــده می توانــد  گوشــی های 
ــا  ــد؛ ام ــر کن ــازار گوشــی را بهت ــت نابســامان ب وضعی
ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه قیمت هــا ارزان شــود؛ 
زیــرا نــرخ گوشــی بــه ارز وابســته اســت و بســیاری از 
ــا ارز  ــتند، ب ــازار هس ــون در ب ــه هم اکن ــی هایی ک گوش

شــده اند.  وارد  آزاد 
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان گوشــی همــراه با اشــاره 
بــه اینکــه ثبــت ســفارش بــرای گوشــی هایی که بــا ارز 
آزاد وارد کشــور می شــوند، آزاد شــده اســت، ادامــه داد: 
منتظــر قیمت گــذاری گوشــی هایی کــه بــا ارز دولتــی 
وارد شــده اند، هســتیم تــا ایــن گوشــی بــه ســرعت بــه 
دســت فروشــندگان برســد و منافــع مصرف کننــده نیز 

در آن دیــده شــود. 
ابراهیــم درســتی رئیــس اتحادیه فروشــندگان گوشــی 
ــر  ــرار اســت قیمــت گوشــی ب ــرد: ق ــد ک ــراه تأکی هم
ــازاد  ــن شــود و م ــه محاســبه و تعیی ــای ارز ثانوی مبن
ارز دولتــی ۴۲۰۰ تومانــی، از صنــدوق دولــت پرداخــت 
گــردد. بــر ایــن اســاس بایــد در انتظــار لیســت 
ــع گوشــی های ترخیص شــده  ــا و نحــوه توزی قیمت ه

ــده باشــیم. ــه آین ــازار در هفت ــه ب ــرای ورود ب ب

 آخرین آمار از تولید خودرو 
در کشور

مردادمــاه امســال تولیــد خودروهــای ســواری در 
بعضــی خودروســازی های داخلــی افزایــش و در 

ــت.  ــه اس ــش یافت ــز کاه ــی نی بعض
براســاس جدیدتریــن گــزارش وزارت صنعــت، معــدن 
ــواری از ۱۳۵  ــای س ــواع خودروه ــد ان ــارت، تولی و تج
هــزار و ۶۸۰ دســتگاه در مــرداد ســال گذشــته بــه ۸۳ 
هــزار و ۷۸۷ دســتگاه در مــرداد امســال رســید. در این 
مــدت تولیــد انــواع ســواری در گــروه بهمــن صعــودی 
ــته  ــال گذش ــاه س ــتگاه در مردادم ــود و از ۶۵۴ دس ب
بــه ۱۳۴۹ دســتگاه افزایــش یافــت. تولیــد ایــن 
محصــوالت در کرمــان موتــور نیــز افزایــش یافتــه و از 
 ۳۳۳۷ دســتگاه در مردادمــاه ۱۳۹۶ به ۴۱۵۹ دســتگاه 

رسید. 
ــت  ــواری در صنع ــواع س ــد ان ــال تولی ــاه امس مردادم
ــوده  ــراه ب ــش هم ــا افزای ــز ب خــودروی آذربایجــان نی
ــه  ــاه ســال گذشــته ب و از هشــت دســتگاه در مردادم
۳۲۲ دســتگاه افزایــش یافــت. تولیــد ایــن محصوالت 
ــه ۳۴۲ دســتگاه رســید.  ــم ب ــم ه در خودروســازان ب
مردادمــاه ۱۳۹۶ تولیــد ســواری در این شــرکت متوقف 
بــود؛ امــا در ایــن مــدت تولیــد انــواع ســواری در گــروه 
ــزار و  ــوده و از ۶۷ ه ــی ب ــودرو نزول ــی ایران خ صنعت
ــزار و ۴۷۰  ــه ۴۰ ه ــاه ۱۳۹۶ ب ۶۰۴ دســتگاه در مردادم

دســتگاه کاهــش یافــت. 
تولیــد ایــن محصــوالت در گــروه خودروســازی ســایپا 
نیــز کاهــش یافتــه و از ۵۷ هــزار و ۸۶۴ دســتگاه در 
مردادمــاه ســال گذشــته بــه ۳۲ هــزار و ۷۰۰ دســتگاه 

رســید.

ــنوات  ــه در س ــی ک ــای خصوص ــی از بانک ه بعض
قبــل هــم ســردمدار افزایــش ســود بوده انــد، بــار 
دیگــر ســودها را بــرای جــذب مشــتری افزایــش 
ــک  ــازه از بان ــب اج ــدون کس ــم ب ــد، آن ه داده ان

مرکــزی.
خبرگــزاری  اقتصــادی  خبرنــگار  بــه گــزارش 
تســنیم، افزایــش چــراغ خامــوش ســود بانکــی 
هرچنــد  خصوصــی  بانک هــای  از  بعضــی  در 
موضــوع جدیــدی نیســت، ولــی تکــرار آن، آن هم 
در شــرایطی کــه بانــک مرکــزی بــا جدیــت اعــالم 
کــرده هیــچ اجــازه ای بــه بانک هــا بــرای افزایــش 

ــت دارد. ــداده اســت، اهمی ســود ن
ــان  ــه نامش ــی ک ــای خصوص ــدادی از بانک ه تع
ــردم  ــرای م ــم ب ــزی و ه ــک مرک ــرای بان ــم ب ه
ــود  ــر س ــار دیگ ــر ب ــای اخی ــت، در روزه آشناس
ســپرده های خــود را افزایــش داده انــد و بــه 
بــا ســپرده گذاری  اعــالم کرده انــد  مشــتریان 
در ایــن بانک هــا ســود ۲۳ درصــدی دریافــت 

می کننــد.
مشــتریان یکــی از ایــن بانک هــا بایــد دســت کم 
۱۵ میلیــون تومــان در شــعب ســپرده گــذاری 
ــد ســود ۲۳  ــد و بعــد از آن هــر مــاه می توانن کنن
درصــدی خــود را دریافــت و برداشــت کننــد. ایــن 
ــاز می شــود، ولــی  ســپرده ها اســما یــک ســاله ب
مشــتری می توانــد ماننــد روزشــمار از آن برداشــت 

کنــد.
پرداخــت ســودهای زیــاد ۲۳ درصــدی در حالــی 
انجــام  خصوصــی  بانک هــای  از  تعــدادی  در 
ــول و  ــه شــورای پ ــه براســاس مصوب می شــود ک

اعتبــار، ســود ســپرده های یک ســاله ۱۵ درصــد و 
ــن شــده  ســپرده های کوتاه مــدت ۱۰ درصــد تعیی
و بانک هــا ملــزم بــه اجــرای ایــن مصوبــه ســودی 

هســتند.
در ماه هــای قبــل کــه بانک هــای خصوصــی نــرخ 
ســود را افزایــش داده بودنــد، بعضــی از رســانه ها 
اعــالم کردنــد افزایــش ســود بــا مجــوز رئیــس کل 
بانــک مرکــزی بــه بانک هــا انجــام شــده اســت؛ 
ولــی عبدالناصــر همتــی فــورا ایــن خبــر را تکذیب 
و تأکیــد کــرد هیــچ اجــازه ای بــرای افزایش ســود 

از ســوی بانــک مرکــزی داده نشــده اســت.

رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه انتشــار 
ــک مرکــزی  ــر دســتور بان ــی ب ــار مبن بعضــی اخب
بانکــی  ســپرده های  ســود  افزایــش  بــرای 
ــه افزایــش ســود  ــک مرکــزی در زمین ــت: بان گف
ــه و  ــتوری ارائ ــچ دس ــده، هی ــد ش ــه ۲۳ درص ک
ــم ــد کردی ــا تأکی ــط م ــت و فق ــرده اس ــالغ نک  اب

بــه  منحصــر  قراردادهــا،  یک ماهــه  تمدیــد 
ســپرده های ۲ تــا ۱۱ شــهریور ۹۶ بــود؛ امــا معلــوم 
نیســت چــرا این خبــر اعالم شــد؛ قطعــا برخی از 
خبرســازی در ایــن حــوزه منافعــی در زمینه ســود 

ــد. ــت را می کنن ــن صحب ــه ای ــد ک دارن
ــی  ــت ســودی بانک هــای خصوصــی در حال رقاب
ــام  ــازار ســودی نظ ــه و ب ــر شــدت گرفت ــار دیگ ب
بانکــی را بــه  هــم ریختــه اســت کــه بانــک 
ــود  ــدار داده ب ــا هش ــه بانک ه ــا ب ــزی باره مرک
ــار تخطــی  ــول و اعتب ــه شــورای پ ــد از مصوب نبای

ــد. ــش دهن ــودها را افزای ــد و س کنن
ــا  ــف بانک ه ــتارت تخل ــنیم، اس ــزارش تس ــه گ ب
ــار پــس  ــول و اعتب ــه ســودی شــورای پ از مصوب
از تشــدید تالطم هــای ارزی در بــازار زده شــد 
ــزی در  ــک مرک ــه بان ــت ک ــدت گرف ــی ش و زمان
بســته مدیریــت بــازار ارز مجــوز انتشــار اوراق 
ــه  ــدروزه ب ــرای دوره چن ــی ۲۰ درصــدی را ب گواه

داد. بانک هــا 
۲۸ بهمن مــاه ســال قبــل، بســته سیاســتی 
ــب  ــازار ارز در قال ــرل ب ــرای کنت ــزی ب ــک مرک بان
ــن  ــه در مهم تری ــد ک ــرا درآم ــه  اج ــرح ب ــه ط س
آن انتشــار اوراق گواهــی ســپرده بــا ســود ۲۰ 
درصــد قــرار دارد. ایــن اوراق در عمــل تفاوتــی بــا 
حســاب ســپرده ۱۵ درصــد نداشــته و حتی ســود 
ــزی  ــک مرک ــود. بان ــتر ب ــم بیش ــد ه آن ۵ درص
ــت و کشــاندن  ــرای ایجــاد جذابی ــرخ را ب ــن ن ای
نقدینگــی بــه  ســمت شــبکه بانکــی تعییــن کــرده 
بــود تــا بتوانــد تــا حــدی بــازار ارز را کنتــرل کنــد.

ــه ســودی  ــالغ مصوب ــان اب ــزی در زم ــک مرک بان

شــورای پــول و اعتبــار بــه نظــام بانکــی بــر 
اجــرای ســودهای مصــوب از ۱۱ شــهریورماه ســال 
ــردم  ــه ای از م ــی در اطالعی ــرد و حت ــد ک ۹۶ تأکی
خواســت تخلفــات بانک هــا در ایــن زمینــه را بــه 

ــد. ــک گــزارش دهن ــن بان ای
بانــک مرکــزی قبــال اعــالم کــرده بــود »در 
تحقــق  بــرای  الزم  زمینــه  اخیــر،   ســال های 
کاهــش ســود بانکــی فراهــم شــده اســت؛ زیــرا 
تــورم، کنتــرل شــده و در آســتانه تک رقمــی 
قــرار گرفتــه اســت و مؤسســات غیرمجــاز فعــال 
در بــازار غیرمتشــکل پولــی نیــز کــه همــواره 
ــی  ــت های پول ــرای سیاس ــالل در اج ــل اخ عام
ــر  ــه  واســطه اقدامــات و تدابی ــد، ب و بانکــی بودن
بانــک مرکــزی و ســایر نهادهــای نظارتــی تعییــن 

ــدند. ــف ش تکلی
برنامه هــای  و  اولویت هــا  از  یکــی  همچنیــن 
اصلــی دولــت دوازدهــم، حمایــت از تولیــد ملــی، 
سیاســت های  اجــرای  و  اشــتغال  افزایــش 
اقتصــاد مقاومتــی اســت؛ بــر ایــن اســاس 
همچنــان از شــبکه بانکــی کشــور انتظــار مــی رود 

ــی کشــور و  ــق سیاســت های پول ــرای دقی ــا اج ب
ــه  ــه آن هــا، زمین ــه ب ــه و مجدان پایبنــدی متعهدان
رونــق تولیــد و ایجــاد اشــتغال را در کشــور بیــش 

ــد. ــم کن ــش فراه از پی
از ســوی دیگــر از هموطنــان محتــرم نیــز تقاضــا 
می شــود در ایــن مســیر یــار و همــراه بانــک 
مرکــزی باشــند و هرگونــه تخلــف بانک هــا و 
بخشــنامه  اجــرای  در  را  اعتبــاری  مؤسســات 
مربــوط بــه ســود، از طریــق شــماره تمــاس 
۲۹۹۵۴۸۵۵-۰۲۱ بــه بانــک مرکــزی اعــالم کننــد. 
ــه   ــز ب ــزی نی ــک مرک ــی اســت بازرســان بان بدیه
صــورت نظام یافتــه و مؤثــر بــرای نظــارت بــر 
ــام الزم را  ــر اهتم ــنامه اخی ــق بخش ــرای دقی اج

ــت.« ــد داش خواهن
بــه گــزارش تســنیم، بــا توجــه بــه تشــدید 
تخلفــات ســودی بانک هــای خصوصــی بایــد دیــد 
آیــا بانــک مرکــزی بــه گزارش هــای دریافتــی در 
ایــن حــوزه واکنــش نشــان و بازرســان ایــن بانک 
گــزارش تخلفــات را بــه هیئــت انتظامــی بانک هــا 

ارجــاع داده انــد یــا خیــر.

رئیــس هیئت مدیــره اتحادیــه تولیدکننــدگان فرآورده هــای 
لبنــی گفــت: متأســفانه بــا وجــود اعــالم وزارت جهاد کشــاورزی 
مبنــی بــر توقــف خریــد تضمینــی شــیر خــام از ســوی تعــاون 
روســتایی، ایــن محصــول همچنــان در حــال خریــداری اســت. 
بــه گــزارش صــدا و ســیما، علــی احســان ظفــری بــا اشــاره بــه 
اینکــه وضعیــت شــیر خــام در کشــور بــه یــک پدیده ناشــناخته 
تبدیــل شــده اســت، افــزود: رشــد ۹۰ درصــدی قیمت ۴۰ ســاله 
ــب  ــاری موج ــال ج ــه س ــش ماه ــا ش ــج ت ــام در پن ــیر خ ش

تعجــب اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اتفاقاتــی کــه در کشــور افتــاده اســت، 
ــت:  ــد، گف ــی می ش ــش قیمت ــن افزای ــه چنی ــر ب ــد منج نبای
قیمــت شــیر خــام از ۴۰ ســال قبــل تــا شــب عیــد بــه کیلویــی 
یــک هــزار و ۲۰۰ تومــان و از شــب عیــد تــا امــروز بــه کیلویــی ۲ 

هــزار و ۱۰۰ تومــان رســیده اســت. 

ظفــری دالیــل افزایــش قیمــت شــیر خــام را مدیریــت ضعیــف 
و غیرکارشناســانه وزارت جهــاد کشــاورزی عنــوان کــرد و گفــت: 
متأســفانه در مقطعــی کــه تقاضــای شــیر خــام در جامعــه وجود 
ــی  ــد تضمین ــه خری ــدام ب ــاورزی اق ــاد کش ــت، وزارت جه داش

شــیر خــام کــرد. 
رئیــس هیئت مدیــره اتحادیــه تولیدکننــدگان فرآورده هــای 
ــرای  ــتر ب ــی بیش ــد تضمین ــه خری ــت: مقول ــران گف ــی ای لبن
مواقعــی اســت کــه محصولــی مــازاد بــر نیــاز مصــرف در کشــور 
ــی و وجــود تقاضــا.  ــان کمیاب ــه در زم وجــود داشــته باشــد؛ ن
ظفــری اضافــه کــرد: در حــال حاضــر مشــتقات شــیر خــام بــه 
 ،)MPC( ــن شــیر ــب کنســانتره پروتئی صــورت قاچــاق در قال
ــه پروتئیــن آب  کنســانتره پروتئیــن آب پنیــر )WPC( و ایزول
پنیــر )WPI( از مرزهــای پاکســتان بــدون هیچ گونــه پرداخــت 

حــق گمرکــی از کشــور خــارج می شــود.

و  احتــکار، کمبــود  بــا  خانگــی کــه  لــوازم  آشــفته بازار  در 
ــه   ــی هــم ب ــاس تقلب ــروش اجن گران فروشــی مواجــه اســت، ف

جــای نــوع اصلــی آن رونــق گرفتــه اســت. 
ــوان تبلیغــی  ــه«؛ ایــن عن ــوازم خانگــی بان »فــروش مســتقیم ل
اســت کــه شــاید آن را در فضــای مجــازی و حتــی در بعضــی از 
نشــریات رســمی کشــور دیــده باشــید. فروشــندگان ایــن کاالهــا 
ــه تهــران  ــه ب ــه  طــور مســتقیم از بان ــد ایــن اجنــاس را ب مدعی ان
می آورنــد و بــرای واردات کاالی خــود حقــوق گمرکــی نمی پردازند؛ 
ــا حقیقــت ماجــرا  ــد؛ ام ــری دارن ــل قیمــت کمت ــن دلی ــه همی ب
ــر ورود  ــازار آزاد، دیگ ــرخ ارز در ب ــدن ن ــا گران ش ــه ب ــت ک آن اس
ــی  ــرای واردات غیرقانون ــرا ب ــه نیســت؛ زی ــی کاال به صرف غیرقانون
یــا قاچــاق بایــد ارز ۱۴ هــزار تومانــی هزینــه کــرد؛ امــا ارز واردات 
قانونــی از بــازار ثانویــه تأمیــن می شــود کــه قیمــت کمتــری دارد. 
ــای  ــه  ج ــروش ب ــرای ف ــک ب ــردن گنجش ــل رنگ ک ضرب المث

قنــاری، ایــن روزهــا در بــازار لــوازم خانگــی مصــداق پیــدا می کنــد 
ــروش  ــه  ف ــی ب ــوع اصل ــر ن ــا ظاه ــی ب ــی تقلب ــوازم خانگ و ل

می رســد. 
ــران  ــه ای ــوازم خانگــی ارزان قیمــت چینــی را ب ــور و پوســته ل موت
ــا  ــد و ب ــم می کنن ــر ه ــاز س ــای غیرمج ــد و در کارگاه ه می آورن
شــابلون، نشــان برندهــای معــروف بــه  روی آن کاالهــای تقلبــی 
حــک می شــود. ایــن اجنــاس تقلبــی معمــوال قیمــت کمتــری در 
مقایســه بــا نــوع اصلــی امــا ظاهــری مشــابه دارنــد و معمــوال بــه 
 صــورت تلفنــی و بــا آگهــی تحویــل کاال درب منــزل بــه  فــروش 

می رســند. 
ــوازم  ــه ل ــس اتحادی ــور، رئی ــد طحان پ ــه محم ــن زمین در همی
ــه  ــه  اصطــالح بان ــوازم خانگــی ب ــار کــرد: فــروش ل خانگــی، اظه
چنــد وقتــی اســت کــه تبلیــغ می شــود؛ امــا ایــن کاالهــا بیشــتر 

ــتند. ــی هس ــت و تقلب ــای بی کیفی کااله

3 قتصـــاد ا

،،
بعضی از رسانه ها اعالم کردند افزایش 
ســود با مجوز رئیس کل بانک مرکزی 
ــی  ــه بانک هــا انجــام شــده اســت؛ ول ب
عبدالناصــر همتــی فــورا ایــن خبــر را 

تکذیــب کــرد

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه تســهیل رونــد تأمیــن ارز، مــواد اولیــه 
و ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیــدی در دســتورکار دولــت اســت، ابــراز امیــدواری 
ــوالد و پتروشــیمی شــرایط تأمیــن مــواد  ــد در حــوزه ف ــا سیاســت های جدی کــرد ب

اولیــه، تولیــد و توزیــع ایــن محصــوالت مطلوب تــر شــود.
محمــد شــریعتمداری در ســفر بــه لرســتان و شهرســتان الیگــودرز بــا تأکیــد بــر اینکه 
مشــکل عــام واحدهــای صنعتــی منطقــه مربــوط بــه تغییــرات شــرایط تأمیــن ارز در 
کشــور اســت، افــزود: بــا تصمیمــات جدیــدی کــه کمیســیون سیاســت گذاری ارزی 
دولــت اتخــاذ کــرده اســت، بــه تدریــج مشــکالت تأمیــن ارز واحدهــای تولیــدی از 
طریــق شــبکه »نیمــا« بیــش از پیــش رفــع می شــود و واحدهــای تولیــدی و صنعتی 

بــا ســهولت بیشــتری می تواننــد بــه منابــع ارزی دسترســی پیــدا کننــد.
وی در همیــن زمینــه بــه تالش هــای وزارت صنعــت بــرای ترخیــص مــواد اولیــه مــورد 

نیــاز واحدهــای تولیــدی کــه در گمــرک معطــل مانــده اســت نیــز اشــاره کرد.
شــریعتمداری در ادامــه، موضــوع آزادشــدن ســقف رقابــت فــوالد در بــورس را مــورد 
توجــه قــرار داد و گفــت: بــا حــذف ســقف رقابــت در معامــالت بــورس کاال در فــوالد، 
ــه صــورت رقابتــی، واحدهــای تولیــدی از مــواد  ــا ب شــرایطی فراهــم شــده اســت ت
ــوالد وجــود نداشــته  ــد ف ــی در خــط تولی ــچ رانت ــوالد برخــوردار شــوند و هی ــه ف اولی

باشــد.
ــد میلگــرد و محصــوالت  ــی تولی ــد خــود از دو واحــد صنعت ــه بازدی شــریعتمداری ب
پتروشــیمی اشــاره کــرد و افــزود: واحدهــای تولیــدی اســتان کیفیــت خوبــی دارنــد؛ 
اگرچــه از کمبــود و نیازمندی هــای حــوزه پتروشــیمی گالیه هایــی داشــتند کــه ایــن 
ــژه  ــه در حــوزه فــروش مــواد پتروشــیمی به وی ــا برداشــتن ســقف معامل موضــوع ب
مــواد پلیمــری در بــورس مرتفــع شــده اســت و از ایــن پــس شــاهد روان ترشــدن بازار 
و تأمیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز واحدهــای مختلــف تولیــدی پتروشــیمی خواهیــم 

بــود.
شــریعتمداری بــا بیــان اینکه ســرمایه در گــردش، مشــکل عمومی واحدهــای تولیدی 
اســت، تأکیــد کــرد: موضــوع در شــورای پــول در دســت رســیدگی اســت؛ همچنیــن 
امیدواریــم بــا افزایــش حــد اعتبــاری واحدهــای تولیــدی در مصوبــه شــورای پــول و 

اعتبــار، ایــن مشــکل بــرای همــه واحدهــای تولیــدی برطــرف شــود.

ــه  ــه، این گون ــف جامع ــه قشــرهای ضعی ــی اعطاشــده ب ــه ســبد غذای ــا اشــاره ب اســتاد دانشــگاه ب
ــرد. ــی ک ــدون ارزیاب ــدت م ــای بلندم ــد برنامه ه ــی را نیازمن ــف و فقرزدای ــی توصی ــا را مقطع طرح ه

پویــا عالءالدینــی، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران، در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه طــرح 
دولــت بــرای حمایــت از قشــرهای آســیب پذیر در قالــب ســبد مــواد غذایــی اظهــار کــرد: ایــن مســئله 
ــر مــا  ــد ســال اخی ــر واقــع شــود؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه در چن ــد مؤث در کوتاه مــدت می توان
برنامــه مشــخصی بــرای فقرزدایــی در بیــن گروه هــای کم درآمــد جامعــه نداشــته ایم؛ بلکــه بــه طــور 

روزمــره و مقطعــی بــا مســئله  فقــر مواجــه شــدیم.
ــری و  ــش نابراب ــرای کاه ــخصی ب ــی مش ــت های اجتماع ــد سیاس ــت بای ــه دول ــان اینک ــا بی وی ب
فقرزدایــی داشــته باشــد، اظهــار کــرد: واقعیــت ایــن اســت کــه دولــت بــرای حمایــت از قشــرهای 
ضعیــف جامعــه ناتــوان اســت؛ زیــرا قــدرت شناســایی وضعیــت فقــرا را نــدارد و نمی دانــد وضعیــت 

ــه اســت و قشــرهای آســیب پذیرتر چــه کســانی هســتند. ــه چگون ــف در جامع ــراد مختل اف
ایــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران بــا بیــان اینکــه تصــور ایجــاد یــک بانــک اطالعاتــی بــزرگ 
توســط دولــت یــک تصــور اشــتباه اســت، گفــت: مــا بایــد ســعی کنیــم تــا ســطح جماعتــی و محلــی 
فقــرا را شناســایی کنیــم؛ بــرای نمونــه در یــک روســتا یــا یــک محلــه کوچــک از طریــق افــراد محلــی 

می تــوان به راحتــی تشــخیص داد چــه کســانی را چقــدر بایــد تقویــت کنیــم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه نبایــد بــرای خانوارهــای مختلــف برنامه هــای واحــدی ارائــه داد، تأکیــد کــرد: 
پوشــش از فقــرا بایــد بــه صــورت متناســب باشــد و بتــوان بــا ســنجش نیازهــای مختلــف خانوارهای 

مختلــف، بــه صــورت مناســبی از آنهــا حمایــت کــرد.
ــا عنــوان اجــرای برنامه هــای فقرزدایــی جماعت محــور ادامــه داد: از  ــا ارائــه طرحــی ب عالءالدینــی ب
ایــن طریــق می تــوان بــا تکیــه بــر منابــع محلــی بــه صــورت محله محــور دربــاره نیازهــای خانوارهــای 
مختلــف اشــراف اطالعاتــی پیــدا کــرد؛ در ایــن شــرایط مــا فقــرا را راحت تــر شناســایی می کنیــم تــا 
اینکــه بخواهیــم از طریــق طرح هــای کالنــی همچــون بانک هــای بــزرگ اطالعاتــی، اغنیــا را حــذف 

کنیـم.
ایــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران همچنیــن بــا اشــاره بــه آزمــون اســتطاعت مالــی، ایــن 
آزمــون را در کنــار اجــرای برنامه هــای فقرزدایــی جماعت محــور بــه عنــوان یــک روش ترکیبــی بــرای 

برخــورد بهتــر بــا مســئله  فقــر و شناســایی فقــرا معرفــی کــرد.
ــازار  ــالم خوراکــی در ب ــا به وجودآمــدن تالطمــات ارزی، قیمــت اق ــان ب در ماه هــای گذشــته و همزم
افزایــش یافتــه و همیــن مســئله باعــث شــده اســت تــا قشــرهایی کــه ســرمایه های کمتــری دارنــد، 
ــن مســئله  ــد و همی ــا افزایــش قیمت هــا افزایــش دهن ــد خــود را متناســب ب ــدرت خری ــد ق نتوانن

باعــث نزدیک شــدن آنهــا بــه خــط فقــر شــده اســت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
حذف سقف رقابت در معامالت بورس کاال 

رانت را از بین برد

 فقرزدایی نیازمند 
برنامه های مدون بلندمدت
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3 ۱.۸  هزار و ۶۳۷ عدد 33
کاالهای مشمول معافیت ارزی

درصد، رشد اقتصادی بهار ۹۷ درصد، کاهش ورودی آب به سدهای کشور

گمــرک ایــران براســاس فهرســت جدیــد وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت افزایــش تعــداد کاالهای مشــمول معافیــت از پرداخت ارزی 

را بــه ۳ هــزار و ۶۳۷ کاال بــه گمــرکات سراســر کشــور ابــالغ کــرد.

رشــد اقتصــادی کشــور )بــه قیمت هــای ثابــت ســال ۱۳۹۰( 
براســاس اعــالم بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران در ســه 

ماهــه اول ســال ۱۳۹۷ بــه عــدد ۱.۸ درصــد رســید.

ورودی و خروجــی آب ســدها متأثــر از افــت نــزوالت جــوّی با کاهش های 
محسوســی مواجــه شــده اند؛ بــه طــوری کــه ورودی بــه ایــن ســازه های 

آبــی ۳۳ درصــد نســبت بــه ســال گذشــته افــت داشــته اســت.

6-32504254ارتباط با روزنامه کیمیای وطن

رونق فروش اجناس تقلبی در آشفته بازار لوازم خانگیضعف مدیریت در کنترل بازار شیر خام

بانک های خصوصی سود سپرده های خود را افزایش دادند

پشت پرده افزایش سود بانکی

ــون  ــز همچ ــونگ نی ــد سامس ــر می رس ــه نظ ب
ــن گوشــی پرچــم دار  ــل قصــد دارد جدیدتری اپ
خــود را در ســه مــدل مختلــف معرفــی و عرضــه 

کنــد. 
بــا توجــه بــه آنکــه همــواره شــایعات بســیاری 
مبنــی بــر معرفی و عرضــه گوشــی های پرچم دار 
از  پیــش  تکنولــوژی  شــرکت های مختلــف 

ــان در  ــمی از محصوالتش ــی رس ــم رونمای مراس
فضــای مجــازی منتشــر می شــود، گوشــی 
پرچــم دار و جدیــد سامســونگ نیــز از ایــن 
قاعــده مســتثنی نبــوده و تاکنــون بــا شــایعات 
ــر  ــه نظ ــا ب ــت؛ ام ــده اس ــه رو ش ــددی روب متع
می رســد یکــی از ایــن شــایعات درســت از آب 
ــری ناشــناس،  ــع خب ــده و براســاس مناب درآم

سامســونگ تأییــد کــرده اســت می خواهــد 
گلکســی اس ۱۰ را در ســه مــدل مختلــف 
ــن  ــد. ای ــه کن ــازار روان ــه ب ــپس ب ــی و س معرف
ــون  ــونگ هم اکن ــت سامس ــی اس ــار حاک اخب
ــی  در حــال انجــام تســت و آزمایش هــای نهای
نرم افــزاری بــرای پرچــم دار خــود اســت و همین 
ــده  ــماره نام گذاری ش ــده ش ــبب ش ــوع س موض
دو نســخه از ایــن گوشــی ها بــه بیــرون درز 

ــد.  ــدا کن پی

گفتــه می شــود ایــن شــرکت از جدیدتریــن 
ــه  ــوم ب ــد موس ــل اندروی ــتم  عام ــخه سیس نس
ــرد  ــره می ب ــای )android Pie( به ــد پ اندروی
و از فنــاوری نســل پنجــم شــبکه اینترنــت 
همــراه 5G نیــز پشــتیبانی خواهــد کــرد. البتــه 
بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه عــدم برقــراری 
 5G ــرای توســعه شــبکه زیرســاخت های الزم ب
قابلیــت پشــتیبانی از اینترنــت 5G چنــدان 
عملــی نبــوده و تــا مدت هــا کاربــران بســیاری از 

کشــورهای جهــان از آن بی بهــره خواهنــد مانــد. 
این طــور کــه گفتــه می شــود ایــن ســه مــدل در 
ســه ســایز و انــدازه مختلــف و بــا قابلیت هــای 
کمــی متفــاوت عرضــه خواهنــد شــد کــه 
ــز  ــی نی ــای گوناگون ــع از قیمت ه ــور قط ــه  ط ب
برخوردارنــد تــا بتواننــد نظــر طیــف وســیعی از 
ــران و عالقه منــدان بــه گوشــی های جدیــد  کارب
سامســونگ را بــه ســمت و ســوی خــود جلــب 

کننــد.

سامسونگ پا جای پای اپل می گذارد؟



اطالعرسانی4
  ابالغ وقت رسیدگی 

 و دادخواست و ضمائم 
 به آقاي/خانم صفر زارعي 

و رسول زارعی 
شــماره بایگانــی شــعبه : 961511 خواهــان آقــاي/

ــت  ــه طرفی ــتي ب ــادق زاده دادخواس ــوب ص ــم يعق خان
ــه  ــر زارعــي و رســول زارعــی ب ــم صف ــده آقاي/خان خوان
ــرح  ــد مط ــن و تهدی ــف و توهی ــه عن ــته ورود ب خواس
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده 
کالســه 96۰99۸۰۳65۳۰16۰9 شــعبه 116 دادگاه كيفــري 
شهرســتان  بازرگانــي  و  تجــاری  امــور  مجتمــع  دو 
اصفهــان )116 جزایــي ســابق( ثبــت و وقــت رســیدگی 
مــورخ97/۸/2 ســاعت 9:۰۰ تعييــن کــه حســب دســتور 
دادگاه طبــق موضــوع مــاده 7۳ قانــون آئیــن دادرســي 
ــده و در  ــودن خوان ــه علــت مجهــول المــكان ب ــي ب مدن
خواســت خواهــان مراتــب يــك نوبــت در يكــي از جرایــد 
کثیــر االنتشــار آگهــي مــي گــردد تــا خوانــده ظــرف يــك 
ــر دادگاه  ــه دفت ــي ب ــار آگه ــخ انتش ــس از تاری ــاه پ م
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــاني کامــل خــود ، نســخه 
ثانــي دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر 

ــردد . ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس ــوق جه ف
ــعبه 116  ــري ش ــور دفت ــدی ام ــف 24426۳ متص م ال
ــي  ــاري و بازرگان ــور تج ــع ام ــري دو مجتم دادگاه کيف

ــابق( ــي س ــان 116 جزاي ــتان اصفه شهرس

 آگهي ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم 

به آقاي/خانم محمدرضا کرمي فرزند 
شــماره بایگانــی شــعبه : 97۰666 خواهــان آقــاي/

خانــم ثريــا ظهرابــي و فرشــاد اقبالــي بابــادي و دادشــاه 
اقبالــي بابــادي دادخواســتي بــه طرفیــت خوانــده 
ــن و  ــه خواســته توهی ــم محمدرضــا کرمــي ب آقاي/خان
تهدیــد مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
ــده کالســه 96۰99۸۰۳649۰17۰4شــعبه 116 دادگاه  پرون
كيفــري دو مجتمــع امــور تجــاري و بازرگاني شهرســتان 
اصفهــان )116 جزایــي ســابق( ثبــت و وقــت رســیدگی 
ــب  ــه حس ــن ک ــاعت۸:۳۰ تعيي ــورخ1۳97/۸/2  س م
ــن  ــون آئی ــاده 7۳ قان ــوع م ــق موض ــتور دادگاه طب دس
دادرســي مدنــي بــه علــت مجهــول المــكان بــودن 
ــت  ــك نوب ــب ي ــان مرات ــت خواه ــده و در خواس خوان
در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــي مــي گــردد تــا 
خوانــده ظــرف يــك مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــاني کامــل 
خــود ، نســخه ثانــي دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر 

ــردد .  گ
ــعبه 116  ــري ش ــور دفت ــدی ام ــف 244264متص م ال
ــي  ــاری و بازرگان ــور تج ــع ام ــري دو مجتم دادگاه كيف

ــابق(  ــي س ــان )116 جزای ــتان اصفه شهرس

 آگهي ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم 

به آقاي/خانم زینب نعمتی فرزند جلیل  
شــماره بایگانــی شــعبه : 97۰654 خواهــان آقاي/خانــم 
رقیــه ســراجی کفرانــی  دادخواســتي بــه طرفیــت خوانده 
آقاي/خانــم زینــب نعمتــی  فرزنــد جلیــل  بــه خواســته 
ــه ایــن شــعبه ارجــاع و  توهیــن و تهدیــد مطــرح کــه ب
به شــماره پرونــده کالســه 96۰99۸۰۳647۰۰5۸2 شــعبه 
116 دادگاه كيفــري دو مجتمــع امــور تجــاري و بازرگانــي 
شهرســتان اصفهــان )116 جزایــي ســابق( ثبــت و وقــت 
ــه  ــن ک ــاعت9:۳۰ تعيي ــورخ1۳97/۸/2  س ــیدگی م رس
حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 7۳ قانــون 
آئیــن دادرســي مدنــي بــه علــت مجهــول المــكان بــودن 
ــت در  ــب يــك نوب ــده و در خواســت خواهــان مرات خوان
ــا  ــردد ت ــي گ ــي م ــار آگه ــر االنتش ــد کثی ــی از جرای یک
خوانــده ظــرف يــك مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــاني کامــل 
خــود ، نســخه ثانــي دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر 

گــردد .
ــعبه 116  ــري ش ــور دفت ــدی ام ــف 244265 متص م ال
ــي  ــاری و بازرگان ــور تج ــع ام ــري دو مجتم دادگاه كيف

ــابق(  ــي س ــان )116 جزای ــتان اصفه شهرس

 اداره کل ثبت اسناد و امالک
 استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک کوهپایه 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

 فاقد سند رسمی مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه

آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده 1۳ آئیــن نامــه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 

ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــات اول   ــماره 1۳976۰۳۰2۰2۸۰۰۰۰۳۸  هی ــر رای ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  و ســاختمانهای فاق
ــه  ــات مالکان ــه تصرف ــک کوهپای ــت مل ــوزه ثب ــی ح ثبت
ــره  ــی  زف ــه عقیل ــم معصوم ــارض  متقاضــی خان بالمع
ئــی   فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه  1۸ دارای کــد 
ــه درششــدانگ  ــی 56595574۸1 صــادره از کوهپای مل
یــک بــاب خانــه بمســاحت 21۸/96 متــر مربــع احداثی  
ــع  ــی  واق ــالک 427 اصل ــت پ ــورد ثب ــمتی از م در قس
در مزرعــه عبــدهللا بخــش 19 ثبــت ملــک کوهپایــه  
خریــداری مــع الواســطه  از مالــک رســمی  آقــای 
رجبعلــی قــادری زفــره   محــرز گردیــده اســت لــذا  بــه 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب  در دو نوبــت به فاصلــه  15 
روز آگهــی مــی شــود  در صورتــی کــه اشــخاص  نســبت 
بــه صــدور  ســند مالکیــت  متقاضــی  اعتراضــی داشــته 
باشــند  مــی تواننــد  از تاریــخ  انتشــار اولیــن آگهــی  بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را  بــه ایــن اداره  تســلیم  
و پــس از اخــذ  رســید  ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــید  ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ،  ظ
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
ــور و  ــدت مذک ــای  م ــورت انقض ــت در ص ــی اس . بدیه
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات اســناد مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد. 
م الف 22۰447

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳97/6/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳97/7/1

اصغر علی خانی کوپایی
 رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه 

   هیات موضوع قانون 
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده 1۳ آئیــن نامــه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 

ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــون  ــات موضــوع قان ــل هی ــای ذی ــر آرای شــماره ه براب
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ ــت آب ــک دول مل
ــناد  ــاعی و اس ــت مش ــمی مالکی ــناد رس ــتناد اس باس
و  عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه 
بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  طبــق مــاده ۳ قان
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی ــدور اس ص
ــه  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب باشــند مــی توانن
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نمایــد . بدیهــی اســت در صــورت 
انتقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
مقــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهــد شــد . صــدور 
ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 

نیســت . 
کالســه   1۳976۰۳۰2۰1۸۰۰۰5۰2 شــماره  رای  برابــر   
ــدم  ــین گن ــای حس ــده 1۳921144۰2۰1۸۰۰۰2۰6 آق پرون
ــر بشــماره شناســنامه 1۸52  ــد اکب ــی فرزن کاران دلیگان
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــان نس ــادره از اصفه ص
ــر  ــی ب ــع احداث ــر مرب ــه مســاحت 25.242 مت ــه ب خان
روی قســمتی از پــالک اصلــی واقــع در خــورزوق بخــش 

ــه . ــاعی اولی ــت مش ــان در ازای مالکی ــت اصفه 16 ثب
حبیبی . رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳97/7/1
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳97/7/16

شناسه : 24۸172

 آگهی هیات موضوع قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سندرسمی 
شهرستان گلپایگان

آگهــي موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده 1۳ آئيــن نامــه 
قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي و اراضــي و 
ســاختمانهاي فاقــد سندرســمی شهرســتان گلپایــگان به 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت 
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته  ب
ــه  ــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب باشــند مــي توانن
ــن اداره تســليم  ــه اي ــراض خــود را ب مــدت دو مــاه اعت
و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ 
تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضايــي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در صــورت انقضاي 
مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
بالمعــارض  مالكانــه  -تصرفــات  1-رای شــماره1۰۰5 
ــي  ــد محمدتق ــدي فرزن ــه قاي ــم پروان ــي خان متقاض
گلپايــگان  از  صــادره   16544 شناســنامه  بشــماره 
درششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 
174.71 مترمربــع مجــزی شــده از پــالك 24۰1 اصلــي  

واقــع در بخــش 1  محــرز گرديــده اســت.
2-رای شــماره  1121 -تصرفــات مالكانــه بالمعــارض 
متقاضــي خانــم شــهال مصطفايــي فرزنــد اســكندر 
بشــماره شناســنامه 2 صــادره از گلپايــگان در ششــدانگ  
يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 529.4۸ مترمربــع 
مجــزي شــده از پــالك ۳۸6فرعــي از9 اصلــي واقــع در 
بخــش 2 خريــداري مــع الواســطه از محمــد ابراهيمــي 
احــدي از ورثــه حاجــي بابــا ابراهيمــي  محــرز گرديــده 

اســت.
۳-رای شــماره  1۰1۰ -تصرفــات مالكانــه بالمعــارض 
ــماره  ــواد بش ــد ج ــي فرزن ــول جالل ــم بت ــي خان متقاض
درششــدانگ  ازگلپايــگان   صــادره   ۳16 شناســنامه 
يــك بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 169.65 مترمربــع 
مجــزي شــده از پــالك۸ فرعــي از4۸۰9 اصلــي  واقــع در 

ــت. ــده اس ــرز گردي ــش 1 مح بخ
ــارض  ــه بالمع ــات مالكان ــماره  1117- تصرف 4-رای ش
متقاضــی خانــم شــيرين رشــتچي فرزنــد محمــد رضــا 
بشــماره شناســنامه 25۰۳ صــادره از تهــران درششــدانگ 
يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 255.۳4 مترمربــع 
مجــزي شــده از پــالك 24 فرعــي از 25۳ اصلــي واقــع 

دربخــش 1محــرز گرديــده اســت.
5-رای شــماره 955- تصرفــات مالكانــه بالمعــارض 
ــدر  ــد حي ــري فرزن ــه تكبي ــت ال ــاي  نعم ــي آق متقاض
بشــماره شناســنامه 17 صــادره از گلپايــگان درششــدانگ  
يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 1۸1.12 مترمربــع مجــزي 
شــده از پــالك 1۸14 فرعــي از 1 اصلــي  واقــع در بخــش 

2 محــرز گرديــده اســت.
6-رای شــماره 1۰15- تصرفــات مالكانــه بالمعــارض 
ــد  ــي فرزن متقاضــي آقــاي ســيد حامــد صفــوي طهران
صــادره   121۰۰۰5۰5۰ شناســنامه  بشــماره  مجتبــي 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــك ب ــدانگ ي ــگان در شش ازگلپاي
ــالك  ــده از پ ــزي ش ــع مج ــاحت ۳۳۳.51 مترمرب مس
ــرز  ــش 4  مح ــع در بخ ــي   واق ــي از 6 اصل 545فرع

ــت. ــده اس گردي
7-رای شــماره 1۰12-  تصرفــات مالكانــه بالمعــارض 
متقاضــي آقــاي مهــدي قانونــي فرزنــد يدالــه بشــماره 
ــك  ــدانگ ي ــگان در شش ــادره از گلپاي ــنامه 2 ص شناس
بــاب ســاختمان بــه مســاحت 74.9۰ مترمربــع مجــزي 
شــده از  پــالك 4417 اصلــي  واقــع در بخــش 1 محــرز 

گرديــده اســت.

ــارض  ــه بالمع ــات مالكان ــماره 1۰14-  تصرف ۸- رای ش
متقاضــي آقــاي  جــواد خــوب بخــت فرزنــد رضــا 
بشــماره شناســنامه 17۰۳5 صــادره از گلپايــگان در 
ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 1۰2.41 
مترمربــع مجــزي شــده از  پــالك4417 اصلــي  واقــع در 

ــت. ــده اس ــرز گردي ــش 1 مح بخ
9-رای شــماره 1۰1۸- تصرفــات مالكانــه بالمعــارض 
متقاضــي آقــاي مختــار خراســاني فرزنــد محســن 
بشــماره شناســنامه 2۸ صادره از خوانســار در ششــدانگ 
ــع  ــه مســاحت 5۸.9۸ مترمرب ــاب  ســاختمان ب يــك ب
مجــزي شــده از پــالك 4417 اصلــي واقــع در بخــش 1 

ــده اســت. محــرز گردي
ــارض  ــه بالمع ــات مالكان ــماره 112۰ - تصرف 1۰-رای ش
ــدار  ــد نگه ــي فرزن ــد رضــا قانون ــاي  محم متقاضــي آق
ــران در  ــادره از ته ــنامه ۰۰6۰۳926۳۰ ص ــماره شناس بش
ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت ۳9 
مترمربــع مجــزی شــده از  پــالك  4417 اصلــي   واقــع 

ــت. ــده اس ــرز گردي ــش 1 مح در بخ
مالكانــه  تصرفــات  و 1۰5۳-   شــماره 1۰52  11-رای 
ــدي  ــه ون ــن خواج ــاي  محس ــي آق ــارض متقاض بالمع
از  بشــماره شناســنامه 64 صــادره  فرزنــد خســرو 
گلپايــگان در ســه دانــگ مشــاع و آقــاي  محمدحســين 
ــد خســرو بشــماره شناســنامه 1۸  ــدي فرزن خواجــه ون
صــادره از گلپايــگان در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــع  ــه مســاحت ۸۸.۸5 مترمرب ــاب ســاختمان ب ــك ب ي
ــع در بخــش  ــي واق ــالك 4417 اصل مجــزی شــده از پ

ــت. ــده اس ــرز گردي 1مح
ــارض  ــه بالمع ــات مالكان ــماره 1۰51- تصرف 12-رای ش
متقاضــي خانــم ناهيــد الســادات ســيادتي فرزنــد ســيد 
ــگان   ــادره ازگلپای ــنامه ۳5 ص ــماره شناس ــي بش مصطف
ــه مســاحت 1465  ــاغ ویــال ب در ششــدانگ يــك درب ب
ــي از 4۸  ــالك 2۸2 فرع ــده از  پ ــزی ش ــع مج مترمرب

ــده اســت. ــع دربخــش 4 محــرز گردي ــي  واق اصل
ــارض  ــه بالمع ــات مالكان ــماره 1119- تصرف 1۳-رای ش
متقاضــي آقــاي حســين مصطفيــئ فرزنــد حيــدر 
در  ازگلپایــگان  صــادره   4۰7 شناســنامه  بشــماره 
ششــدانگ يــك بابســاختمان بــه مســاحت 2۰.74 
مترمربــع مجــزی شــده از پــالك 1فرعــي از 15۰۸ اصلــي 
ــاي  ــمي آق ــك رس ــداري از مال ــش 1 خري ــع در بخ واق

ــت. ــده اس ــرز گردي ــی  مح ــود خالص محم
تصرفــات   -1۰6۰ و   1۰59 و   1۰5۸ شــماره   14-رای 
مالكانــه بالمعــارض متقاضــي آقــاي  داود مــرادي فرزند 
ابوالفضــل بشــماره شناســنامه 172 صــادره از گلپایــگان 
دردو دانــگ مشــاع و خانــم اكــرم مــرادي فرزنــد 
ابوالفضــل بشــماره شناســنامه 5۳ صــادره از گلپايــگان 
در دو دانــگ مشــاع وخانــم فاطمــه مــرادي فرزنــد 
ابوالفضــل بشــماره شناســنامه 1۸7 صــادره از گلپایــگان 
در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ يــك بــاب مغــازه بــه 
مســاحت 2۳.۰۸ مترمربــع پــالك 4فرعــي از 9۰6 اصلــي   

ــده اســت. ــع در بخــش 1 محــرز گردي واق
ــارض  ــه بالمع ــات مالكان ــماره 945- تصرف 15-رای ش
متقاضــي آقــاي مجيــد عنايتــي فرزنــد محمــد حســن 
بشــماره شناســنامه 4199 صــادره ازتهــران درششــدانگ  
يــك بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 274.21 مترمربــع 
مجــزی شــده از  پــالك 2۰5۸فرعــي از 6 اصلــي   واقــع 

در بخــش 4 محــرز گرديــده اســت.
16-رای شــماره 949- تصرفــات مالكانــه بالمعــارض 
ــه  ــيف ال ــد س ــي فرزن ــه خدائ ــاي روح ال ــي آق متقاض
بشــماره شناســنامه 14۳ صــادره از خمیــن در ششــدانگ  
ــع مجــزی  ــه مســاحت 2۰  مترمرب ــازه ب ــاب مغ ــك ب ي
شــده از پــالك 1۰فرعــي از 22۸  اصلــي   واقــع در بخــش 

1 محــرز گرديــده اســت.
ــارض  ــه بالمع ــات مالكان ــماره 94۸- تصرف 17-رای ش
ــي  ــد قربانعل ــور فرزن ــه بهرامپ ــي ال متقاضــي آقــاي  ول
بشــماره شناســنامه 51 صــادره از محــالت در ششــدانگ 
ــع  ــه مســاحت 67774 مترمرب ــال  ب ــاغ وی ــك درب ب ي
مجــزی شــده از  پــالك  16 اصلــي باقیمانــده واقــع در 

ــده اســت. بخــش ۳محــرز گردي
1۸-رای شــماره 1۰11- تصرفــات مالكانــه بالمعــارض 
متقاضــي آقــاي علــي اصغــر مهراســبي فرزنــد محمــد 
بشــماره شناســنامه 4 صــادره از گلپايــگان در 4.5 دانــگ 
ــه  ــه مســاحت ب ــن  ب ــه زمی مشــاع از ششــدانگ قطع
شــرح ثبــت  دفتــر امــالک پــالك 61 فرعــي از 24  
اصلــي   واقــع در بخــش ۳ خريــداري مــع الواســطه از 
مالــك رســمي صــدری نمــازی محــرز گرديــده اســت.

تاریخ انتشار نوبت اول 97/۰7/۰1      م الف 246127
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/۰7/16  م الف 2461۳7

مهدی صادقی وصفی  
رئیس ثبت اسناد و امالک گلپایگان

 هیات موضوع قانون 
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده 1۳ آئیــن نامــه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 

ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــون  ــات موضــوع قان ــل هی ــای ذی ــر آرای شــماره ه براب
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ ــت آب ــک دول مل
ــناد  ــاعی و اس ــت مش ــمی مالکی ــناد رس ــتناد اس باس
و  عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه 
بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  طبــق مــاده ۳ قان
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی ــدور اس ص
ــه  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب باشــند مــی توانن
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نمایــد . بدیهــی اســت در صــورت 
انتقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
مقــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهــد شــد . صــدور 
ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 

نیســت . 
شــماره 1۳976۰۳۰2۰1۸۰۰۰4۳۰ کالســه  رای  1-برابــر 

علــی  ســید  آقــای   1۳911144۰2۰1۸۰۰1447 پونــده 
هومــن فرزند ســید مهــدی بشــماره شناســنامه 5۰۳74 
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــان نس ــادره از اصفه ص
ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه مســاحت ۳۰1/21 متــر 
ــی  ــالک ۳1۳ اصل ــر روی قســمی از پ ــی ب ــع احداث مرب
واقــع در منطقــه صنعتــی دولــت آبــاد بخــش 16 ثبــت 

ــه  ــاعی اولی ــت مش ــان در ازای مالکی اصفه
2-برابــر رای شــماره 1۳976۰۳۰2۰1۸۰۰۰4۳1 کالســه 
ــد  ــید محم ــای س ــده  1۳911144۰2۰1۸۰۰144۸ آق پرون
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــدی ب ــد مه ــن فرزن ــا هوم رض
7۰972 صــادره از اصفهــان نســبت بــه ســه دانگ مشــاع 
از ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه مســاحت ۳۰1/21 متر 
ــی  ــالک ۳1۳ اصل ــر روی قســمی از پ ــی ب ــع احداث مرب
واقــع در منطقــه صنعتــی دولــت آبــاد بخــش 16 ثبــت 

ــان در ازای مالکیــت مشــاعی اصفه
ــت اســناد و امــالک برخــوار  ــی – رئیــس اداره ثب حبیب

ــت اول :   1۳97/6/17  ــار نوب ــخ انتش تاری
تاریخ انتشارنوبت دوم :  1۳97/7/1

شناسه 242455

دادنامه
/شــماره   97۰997۰۳542۰۰۸4۸  : دادنامــه  شــماره 
پرونــده : 95۰99۸۰۳6۰1۰۰۸55 شــماره بایگانــی شــعبه 
: 961۳6۸  پرونــده کالســه 95۰99۸۰۳6۰1۰۰۸55 شــعبه 
116 دادگاه کیفــری دو اصفهــان شــاکی: آقــای طــاووس 
ــدق  ــارراه مص ــانی چه ــه نش ــین ب ــد حس ــی فرزن جالل
ــن بســت 11۰ منــزل اول متهــم:  - خ بهشــتی داخــل ب
ــان  ــه نشــانی اصفه ــی ب ــد عل ــی فرزن ــادر جالل آقــای ق
اصفهــان چهــاره مصــدق خ بهشــتی - داخــل بــن بســت 
11۰ - منــزل اول اتهــام: ضــرب و جــرح عمدی گردشــکار 
: دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی 
را اعــالم و بشــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مینمایــد.

رأی دادگاه در خصــوص اتهــام آقــای قــادر جاللــی 
فرزنــد علــی کــه در حــال حاضــر مجهــول المــكان اســت 
دایــر بــر ایــراد صدمــه بدنــی عمــدی موضــوع شــکایت 
خانــم طــاووس جاللــی بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده 
ــارات  ــی ، اظه شــکایت شــاکی ، گواهــی پزشــکی قانون
ــع ، عــدم حضــور متهــم در کلیــه مراحــل تحقیــق  مطل
و دادرســی بــه نظــر دادگاه بزهــکاری اش محــرز اســت 
ــون  ــواد 44۸- 449- 4۸۸- 55۸ قان ــه م ــتند ب مس
ــه  ــرده را ب ــم نامب ــوب 92 مته ــالمی مص ــازات اس مج
پرداخــت هفــت و نیــم هــزارم دیــه کامــل بابــت ســیاه 
ــدگی  ــیاه ش ــپ ، س ــازوی چ ــی ب ــث تحتان ــدگی ثل ش
ســاعد چــپ + کبــودی ســرین راســت ظــرف یــک ســال 
ــی  ــوم م ــاکیه محک ــق ش ــزه در ح ــخ ب ــری از تاری قم
نمایــد . رای صــادره غیابــی و ظــرف 2۰ روز پــس از ابــالغ 

ــن دادگاه اســت .  ــل واخواهــی در ای قاب
م الــف 244275 رئیــس شــعبه 116 دادگاه کیفــری دو 

شــهر اصفهــان - حســین بیگــی

دادنامه
شــماره دادنامــه : 97۰997۰۳542۰۰۸41  شــماره پرونده 
 : شــعبه  بایگانــی  شــماره   96۰99۸۰۳595۰۰26۸  :
97۰۳۳5  پرونــده کالســه 96۰99۸۰۳595۰۰26۸ شــعبه 
116 دادگاه كيفــري دو اصفهــان شــاکی: آقــای شــادمهر 
محمــودي پــور فرزنــد غــالم بــه نشــاني :بلــوار کشــاورز 
ابتــداي خ قائمیــه بوســتان 5 بعــد از مســجد خديجــه 
كبــري پ 5۰ متهــم: آقــای جعفــر شــيخي یگانــه 
فرزنــد نورالــه بــه نشــاني اتهــام: کالهبــرداري بــه مبلــغ 
11664412 لاير دادگاه پــس از بررســی محتویات پرونده 
ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت از خداونــد 
متعــال بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مینمایــد.
ــیخی  ــر ش ــای جعف ــام اق ــوص اته رای دادگاه در خص
ــغ  ــه مبل ــرداری ب ــر کالهب ــر ب ــور هللا دائ ــد ن ــه فرزن یگان
ــر  ــاد مه ــای ش ــکایت آق ــوع ش ــال موض 11664412 ری
ــر خواســت  ــده کیف ــات پرون ــه محتوی ــدی نظــر ب محم
دادســرای عمومــی و انقــالب اصفهــان شــکایت شــاکی 
خصوصــی، مالحظــه پرینــت حســاب بانکــی شــاکی ، 
پاســخ اســتعالم هــای انجــام شــده از بانــک مربوطــه 
متــواری بــودن متهــم وعــدم حضــور جهــت دفــاع علــى 
رغــم ابــالغ هــای مکــرر و نظــر بــه ســایر قرائن و امــارات 
ــرده  ــکاری نامب ــر دادگاه بزه ــه نظ ــده ب ــود در پرون موج
ــه  ــتندا ب ــذا مس ــخیص فل ــرز تش ــوق مح ــرح ف ــه ش ب
مــاده یــک قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن ارتشــاء ، 
اختــالس و کالهبــرداری حکــم بــه محکومیــت نامبــرده 
ــه پرداخــت مبلــغ مذکــور در حــق شــاکی و پرداخــت  ب
همیــن مبلــغ در حــق صنــدوق دولــت بــه عنــوان جــزای 
نقــدی و تحمــل یــک ســال حبــس تعزیــری صــادر و 
اعــالم مــی دارد . ایــن رای غيابــی تلقــی و ظــرف 2۰ روز 
از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه وســپس 
ظــرف 2۰ پــس از ابــالغ روز قابــل تجدیدنظــر خواهــی در 

محاکــم تجدیدنظــر اســتان اصفهــان مــی باشــد .
م الــف 2442۸1 رئیــس شــعبه 116 دادگاه کیفــری دو 

اصفهــان - حســین بیگــی

 دادنامه
شــماره پرونــده هــا:97۰99۸۰۳595۰۰2۰۳،96۰9۸۰۳59

 97۰99۸۰۳595۰۰2۰5  ،5۰۰51۳،97۰99۸۰۳595۰۰2۰4
 97۰۳24،97۰۳25: شــعبه  بایگانــی  شــماره 
,97۰۳27,97۰۳26 پرونــده هــاي كالســه 97۰99۸۰۳
595۰۰2۰۳،96۰9۸۰۳595۰۰51۳،97۰99۸۰۳595۰۰2

دادگاه كيفــري   116 97۰99۸۰۳595۰۰2۰5شــعبه   ،۰4
شهرســتان  بازرگانــي  و  تجــاري  امــور  مجتمــع  دو 
ــی شــماره  ــم نهای ــي ســابق( تصمی ــان )116 جزاي اصفه
97۰997۰۳542۰۰۸26 شــکات: . خانــم مریــم ســادات 
مقــدادي اصفهانــي فرزنــد ســیدرضا بــه نشــاني اصفهان 
- اصفهــان خ كمــال اســماعيل جنــب شــرکت اصفهــان 
2. خانــم رؤيــا حســيني فرزنــد ســیداصغر بــه نشــاني 
اصفهــان - اصفهــان ســپاهان شــهر بلــوار غدیــر تعــاون 
۳ جنــب بازارچــه بعثــت مجتمــع شــبنم ٣. اقــای عــادل 
شــانه ســاززاده فرزنــد محمدرضــا بــه نشــاني: خیابــان 
ــاغ باال-كــوي شــهيد هدايتــي )2۳(-پــالک 77  چهارب
ــد  ــن زاده فرزن ــعود مؤم ــای مس ــم 4. آق ــه پنج طبق
تيمــور بــه نشــانی: تهــران - خیابــان پاســداران - خیابان 
اختیاریــه جنوبــی - خیابــان مســعود - ســاختمان 
ــد  ــان فرزن ــه رزب پاســارگاد - واحــد 6 5 . خانــم محبوب
احمــد بــه نشــاني اصفهان شــاهین شــهر خ عطــار فرعي 
1۳ شــرقي مجتمــع رامیــن واحــد ۳ متهميــن: 1 آقــای 

پرهــام کرانــي بهــادر 2. آقــای محمــد اســد زاده أنــوري 
همگــي بــه نشــاني ٣. آقــای محمد اســد زاده انــوري 4. 
آقــای پرهــام كرانــي بهــادر ه. آقــای پرهــام کرانــي بهــادر 
ــه نشــاني  ــوري همگــي ب 6. آقــای محمــد اســد زاده ان
مجهــول المــکان 7. آقــای پرهــام کرانــي بهــادر ۸. آقــای 
ــه نشــانی  مجهــول المــکان  ــوري ب محمــد اســدزاده ان
ــات  ــس از بررســی محتوی ــرداري دادگاه پ ــام: کالهب اته
پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت از 
خداونــد متعــال بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای 
مینمایــد.رای دادگاه در خصــوص اتهــام اقــای 1- پرهــام 
ــر  ــوری ه ــد زاده ان ــد اس ــای محم ــادر 2- اق ــی به کران
ــرداری موضــوع شــکایت  ــر مشــارکت در کالهب دو دائرب
ــد  ــادل شــانه ســاز زاده فرزن ــا 1- ع ــم ه ــان و خان آقای
محمــد رضــا بــه مبلــغ 14۰۰۰۰۰ ریــال 2- محبوبــه رزبــان 
مبلــغ 56۰۰۰۰۰۰ ریــال ۳- ورویــا حســینی مبلــغ 2۸۰۰۰۰۰ 
ریــال 4- مریــم ســادات مقــدادی مبلــغ 15۰۰۰۰۰۰ 
ریــال 5- مســعود مومــن زاده مبلــغ 14۰۰۰۰۰ ریــال 
ــر خواســت صــادره از  ــده و کیف ــات پرون ــه محتوی نظرب
دادســرای عمومــی و انقــالب اصفهان و شــکایت شــکات 
خصوصــی، مالحظــه پرینــت حســاب بانکــی شــکات و 
اســتعالم پلیــس فتــا و تبلیغــات بعمــل آمــده و پاســخ 
اســتعالم هــای انجــام شــده از بانــک مربوطــه متــواری 
بــودن متهميــن وعــدم حضــور جهــت دفــاع علــى رغــم 
ــارات  ــن و ام ــایر قرائ ــه س ــر ب ــرر و نظ ــای مک ــالغ ه اب
موجــود در پرونــده بــه نظــر دادگاه بزهــکاری نامبــردگان 
ــه  ــتندا ب ــذا مس ــخیص فل ــرز تش ــوق مح ــرح ف ــه ش ب
مــاده یــک قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن ارتشــاء 
ــون  ــاده 125 قان ــت م ــرداری و رعای ــالس و کالهب ، اخت
ــردگان  ــت نامب ــه محکومی ــم ب ــالمی حک ــازات اس مج
ــکات  ــق ش ــور در ح ــغ مذك ــت مبال ــه پرداخ ــک ب هری
وهریــک بــه پرداخــت همیــن مبالــغ در حــق صنــدوق 
دولــت بــه عنــوان جــزای نقــدی و هرکــدام بــه تحمــل 
ــری صــادر و اعــالم مــی دارد  ــج ســال حبــس تعزی پن
. ایــن رای غيابــی تلقــی و ظــرف 2۰ روز از تاریــخ ابــالغ 
ــپس  ــد . س ــی باش ــن دادگاه م ــی در ای ــل واخواه قاب
ظــرف 2۰ روز پــس از ابــالغ قابــل تجدیدنظــر خواهــی در 

محاکــم تجدیدنظــر اســتان اصفهــان مــی باشــد
م الــف 2442۸۳ رئیــس شــعبه 116 دادگاه کیفــری دو 

اصفهــان - حســین بیگــی

دادنامه
شــماره بایگانــی شــعبه :96۰۰۳4  پرونــده کالســه 
عمومــی  دادگاه   24 شــعبه   96۰99۸۰۳524۰۰۰۳۳
ــی شهرســتان  حقوقــي مجتمــع امــور تجــاری و بازرگان
اصفهــان تصمیــم نهایــی شــماره 97۰997۰۳524۰۰771 
خواهــان: شــرکت یــگان گســتر عابــد بــه مدیریــت رضــا 
محمــدي طبــق اساســنامه و تفویــض اختیــار داده شــده 
بــه نشــاني اصفهــان - خ فروغــي - كوچــه ملــت کوچــه 
گل رز پــالك 2 درب قهــوه اي خوانــدگان : ١. اداره تصفیــه 
ــان -  ــاني اصفه ــه نش ــان ب ــتگی اصفه ــور ورشکس و ام
ــتري  ــه دادگس ــده ب ــر مان ــت - 5۰ مت ــان نیکبخ خیاب
- اداره امــور ورشکســتگی اصفهــان قســمت کار گزينــي 
ــه نشــاني اســتان اصفهــان -  2. ذوب آهــن اصفهــان ب
شهرســتان اصفهــان - شــهر اصفهــان - ابتــداي اتوبــان 
ذوب آهــن بلــوار شــفق مجموعــه اداري آموزشــي ذوب 
ــي  ــايي اصفهان ــعود کس ــای مس ــان ٣. آق ــن اصفه آه
ــور  ــازمان ام ــکان  4- . س ــول الم ــی مجه ــد عل فرزن
اقتصــادي و دارائــي اســتان اصفهــان بــه نشــانی اســتان 
اصفهــان - اســتان اصفهــان - شهرســتان اصفهــان 
ــور اقتصــادي  ــي - اداره کل ام ــان -رودك - شــهر اصفه
دارايــي اســتان اصفهــان 5. خانــم ســبا احتمالــي فرزنــد 
کریــم بــه نشــاني مجهــول المــکان 6-  . آقــای فریــدون 
بزرگــزاد فرزنــد حســین بــه نشــاني مجهــول المــکان 

خواســته: صــدور حکــم ورشکســتگي رای دادگاه در 
ــه  ــد ب خصــوص دادخواســت شــرکت یــگان گســتر عاب
مدیریــت رضــا محمــدی بــه طرفیــت فریــدون بزرگــزاد 
ــور ورشکســتگی  ــه و ام ــی - اداره تصفی - ســبا احتمال
ــن  ــی - ذوب آه ــایی اصفهان ــعود کس ــان - مس اصفه
ــی اســتان  ــور اقتصــادی و دارای ــان - ســازمان ام اصفه
اصفهــان به خواســته صــدور حکم ورشکســتگی شــرکت 
یــگان گســتر عابــد، دادگاه در راســتای بررســی وضعیــت 
ــرکت و  ــی ش ــون و دارای ــی دی ــرکت و ارزیاب ــی ش مال
فعالیــت اقتصــادی بــا توجــه بــه تــراز هــای واقعــی ثبت 
ــاع  ــرار ارج ــرکت ، ق ــی ش ــناد مال ــر و اس ــده در دفات ش
أمــر بــه کارشــناس رســمی در رشــته حســابداری را 
ــون  ــه مفهــوم توقــف در قان صــادر نمــود کــه از توجــه ب
و صرفنظــر از تفســیر تحــت اللفظــی ) صــرف توقــف از 
پرداخــت دیــن و بــدون ارزیابــی عجــز واقعــی و ناتوانــی 
تاجــر ( و پرداختــن بــه توقــف واقعــی به معنــای ناتوانی 
ــی  ــبب ب ــه س ــید ب ــن در سررس ــه دی ــای ب ــر از وف تاج
نظمــی و اضطــراب در فعالیتهــای تجــاری و فروپاشــی 
ــس از  ــه خــود پ ــی ، کارشــناس در نظری ــت مال موقعی
ــالم  ــرکت اع ــی ش ــای مال ــراز ه ــت و ت ــی فعالی بررس
داشــته کــه بــا توجــه بــه اینکه شــرکت تنهــا یک قــرارداد 
بــا شــرکت ذوب آهــن اصفهــان داشــته اســت کــه قبــل 
از اتمــام قــرارداد نیــز نتوانســته بــه تعهــدات خــود عمــل 
نمایــد، بــه تبــع آن توانایــی پرداخت دیــون را نداشــته که 
ایــن امــر ســبب توقــف شــرکت از فعالیــت و پرداخــت 
دیــون شــده اســت و اســتعالم بــه عمــل آمــده از دفتــر 
ــی  ــاوی حقوق ــرت دع ــر کث ــز بیانگ ــتری نی كل دادگس
طلبــکاران علیــه شــرکت و مدیــر عامــل میباشــد. لهــذا 
ــرکت را  ــده ش ــه نش ــرایط گفت ــه ش ــه ب ــا توج دادگاه ب
ورشکســته تلقــی مــی نمایــد . مســتند بــه مــواد 412و 
415 و 416 و 417و 4۳۳ و 5۳6و 5۳7 قانــون تجــارت 
و مــاده 1 قانــون اداره تصفیــه و امــور ورشکســتگی حکــم 
ــخ  ــا تاری ــان ب ــرکت خواه ــتگی ش ــالن ورشکس ــه اع ب
توقــف اخــر فروردیــن مــاه 1۳9۳ )تاریــخ ثبــت اولیــن 
ــن  ــردد ضم ــی گ ــالم م ــادر و اع ــی( ص ــوی حقوق دع
صــدور حکــم قــرار مهــر و مــوم امــوال خواهــان را صــادر 
و اعــالم مــی نمایــد تــا توســط اداره تصفیــه نســبت بــه 
اجــرای مهــر و مــوم و تصفیــه امــوال ایشــان و پرداخــت 
دیــون وصــول مطالبــات تــا ختــم تصفیــه اقــدام گــردد. 
ــل اجراســت وحســب  ــه طــور موقــت قاب رای صــادره ب
مــواد 5۳6و 5۳7 قانــون تجــارت از طــرف تاجــر ظــرف 
ده روز از تاریــخ اعــالن و از طــرف اشــخاص ذینفــع 
ــخاص  ــرف اش ــاه و از ط ــک م ــرف ی ــران ظ ــم ای مقی
ــخ  ــاه از تاری ــران ظــرف دو م ــم خــارج از ای ــع مقی ذینف
اعــالن قابــل اعتــراض در ایــن دادگاه و پــس از آن وظرف 

ــد نظــر خواهــی  ــل تجدی ــالغ قاب بیســت روز پــس از اب
در محاکــم تجدیدنظــر اســتان مــی باشــد. ضمنــا نــوع 
ــت  ــر اس ــه تقصی ــتگی ب ــوع ورشکس ــتگی از ن ورشکس
ــی   ــی حقوق ــعبه 24 دادگاه  عموم ــف 244419ش .م ال
مجتمــع امــور تجــاری  و بازرگانــی  شــهر ســتان اصفهان 

رای اصالحی
ــماره  ــی : 97۰997۰۳524۰1۰76  ش ــماره رای اصالح ش
پرونــده : 97۰99۸۰۳524۰۰276 شــماره بایگانــی شــعبه 
: 97۰۳14 پرونــده کالســه 97۰99۸۰۳524۰۰276 شــعبه 
ــاری و  ــور تج ــع ام ــي مجتم ــی حقوق 24 دادگاه عموم

بازرگانــی شهرســتان اصفهــان تصمیــم نهایــی شــماره
ــي  ــر عنوان ــای اصغ ــان: آق 97۰997۰۳524۰1۰76 خواه
ــي  ــا مراث ــم مین ــت خان ــا وکال ــي ب ــد عل ــد محم فرزن
فرزنــد ابراهیــم بــه نشــاني اصفهــان - خیابــان ســعادت 
آبــاد روبــروي مالصــدرا جنــب بانــک رفــاه طبقــه 
اول خوانــده: آقــای احســان حســيني خوراســگاني 
فرزنــد اصغــر بــا وکالــت آقــای کریــم حاجــي زاده 
ــان شــیراز  ــه نشــاني خياب ــر ب ــد محمدباق پاکــدل فرزن
جنوبــي کوچــه زرتشــتیان پــالك 1 واحــد 1۸ خواســته: 
تصحیح«نظــر  رای   « ورشکســتگی  حکــم  صــدور 
بــه اینکــه در دادخواســت موضــوع دادنامــه شــماره 
ــا  ــده تقاض ــتگی خوان 97۰997۰۳524۰۰956، ور شکس
ــه  ــطرهای 2۳ و 25 و 26 ب ــت و دادگاه در س ــده اس ش
اشــتباه خواهــان را قیــد نمــوده اســت . دادگاه مســتندا 
ــارت  ــی ، عب ــن دادرســی مدن ــون آیی ــاده ۳۰9 قان ــه م ب
»خواهــان را در ســطرهای مذکــور بــه خوانــده » تصحیح 
ــل  ــی قاب ــع از رای اصل ــه تب ــادره ب ــد. رای ص ــی نمای م
ــدون  ــی ب ــت رای اصل ــليم رونوش ــت. تس ــراض اس اعت

ــت.  ــوع اس ــن رای ممن ــودن ای ــه نم ضمیم
م الــف 244421 رئیــس شــعبه 24 دادگاه حقوقــی 

ــی ــی رئیس ــان عل اصفه

دادنامه
کالســه  961۰۳۰پرونــده   : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
96۰99۸۰۳529۰۰914 شــعبه 24 دادگاه عمومــی حقوقــی 
ــان  ــتان اصفه ــی شهرس ــاری و بازرگان ــور تج ــع ام مجتم
تصمیــم نهایــی شــماره 97۰997۰۳524۰1۰74 خواهــان: 
آقــای شــاهین هــادي پــور فرزنــد جمشــید بــه نشــانی 
اســتان اصفهــان - شهرســتان اصفهــان - شــهر اصفهــان 
- بلــوار کشــاورز - كــوي پردیــس - پردیــس 2 - منــزل 
عالــي پــور کدپســتی ۸15.۸.۸75۳61 خوانــدگان: 1. 
ــه 2. دادســتان  ــد عبدال ــای منصــور خدابخشــي فرزن آق
عمومــي و انقــالب اصفهــان بــه نشــاني اصفهــان خ 
ــان  شــهید نیکبخــت دادســتان عمومــي و انقــالب اصفه
٣. آقــای محســن عبدالونــد فرزنــد محمدقلــي 4. آقــای 
محســن نویــدي كنــاري فرزنــد مســلم 5. آقــای میــالد 
ــي  ــا دبیق ــم زیب ــین 6-. خان ــد غالمحس ــاري فرزن غف
فرزنــد محمــد علــي 7. آقــای مجتبــي حيــدري ۸. آقــای 
نصرالــه صادقــي فرزنــد فضــل الــه بــه نشــاني  همگــی 

ــم ورشكســتگي ــکان خواســته: صــدور حک مجهواللم
رای دادگاه« در خصــوص دادخواســت آقــای شــاهین 
هــادی پــور بــه طرفیــت آقایــان و خانــم میــالد غفــاری 
- محســن عبدالونــد - زیبــا دبیقــی - دادســتان عمومــی 
و انقــالب اصفهــان - منصــور خدابخشــی - محســن 
ــی  ــه صادق ــدری - نصرال ــی حی ــاری - مجتب ــدی کن نوی
بــه خواســته صــدور حکــم ورشکســتگی خواهــان ، 
ــه شــماره  ــا ب ــه ه ــاد دادنام ــه حســب مف ــه اینک ــر ب نظ
شــهر  دو  112 کیفــری  شــعبه   96۰997۰۳5۳۸۰1۰46
اصفهــان و 995۰9976۸251۰۰۸95 شــعبه 29 حقوقــی 
اصفهــان، تاجــر بــودن خواهــان احراز شــده اســت ، دادگاه 
ــم  ــان و حج ــی خواه ــت مال ــی وضعی ــتای بررس در راس
عملیــات پولــی وی و ارزیابــی دیــون و دارایــی او بــا توجــه 
ــرار ارجــاع  ــه اعمــال تجــاری کــه انجــام داده اســت، ق ب
امــر بــه کارشــناس رســمی در رشــته حســابداری را صــادر 
نمــود کــه از توجــه بــه مفهــوم توقــف در قانــون و صرفنظر 
ــت  ــف از پرداخ ــرف توق ــی ) ص ــت اللفظ ــیر تح از تفس
ــی تاجــر (  ــی عجــز واقعــی و ناتوان ــدون ارزیاب ــن و ب دی
و پرداختــن بــه توقــف واقعــی بــه معنــای ناتوانــی تاجــر 
ــی نظمــی  ــه ســبب ب ــن در سررســید، ب ــه دی ــای ب از وف
و اضطــراب در فعالیتهــای تجــاری و فروپاشــی موقعیــت 
مالــی ، کارشــناس در نظریــه خــود پــس از بررســی 
فعالیــت و مــراودات مالــی خواهــان اعــالم داشــته 
کــه بــه علــت دیــون متعدد،نســبت بــه انجــام تعهــدات 
ــذا دادگاه  ــت. له ــده اس ــز ش ــود، عاج ــون خ ــی و دی مال
بــا توجــه بــه شــرایط گفتــه شــده خواهــان را ورشکســته 
تلقــى مــی نمایــد . مســتندا بــه مــواد 412و 415 و 416 
و 417و 4۳۳ و 5۳6و 5۳7 قانــون تجــارت و مــاده 1 
قانــون اداره تصفیــه و امــور ورشکســتگی حکــم بــه اعــالن 
ورشکســتگی خواهــان با تاریــخ توقــف 1۳94/5/5  صادر 
و اعــالم مــی گــردد، ضمــن صــدور حکــم قــرار مهــر و موم 
امــوال خواهــان را صــادر و اعــالم مــی نمایــد تــا توســط 
ــه  ــوم و تصفی ــر و م ــه اجــرای مه ــه نســبت ب اداره تصفی
ــا  ــات ت ــول مطالب ــون وص ــت دی ــان و پرداخ ــوال ایش ام
ختــم تصفیــه اقــدام گــردد. رای صــادره بــه طــور موقــت 
ــون  ــواد 5۳6و 5۳7 قان ــب م ــت وحس ــرا س ــل اج قاب
تجــارت از طــرف تاجــر ظــرف ده روز از تاریــخ اعــالن و از 
طــرف اشــخاص ذینفــع مقیــم ایــران ظــرف یک مــاه و از 
طــرف اشــخاص ذینفــع مقیــم خــارج از ایــران ظــرف دو 
مــاه از تاریــخ اعــالن قابــل اعتــراض در ایــن دادگاه و پس 
از آن وظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل تجدیدنظــر 
خواهــی در محاکــم تجدیدنظــر اســتان مــی باشــد. ضمنا 
نــوع ورشکســتگی از نــوع ورشکســتگی بــه تقصیر اســت .
م الــف 244417 رئیــس شــعبه 24 دادگاه عمومــی 

ــی ــى رئیس ــان عل ــی اصفه حقوق

دادنامه
پرونــده کالســه   962124 : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
دو  دادگاه کیفــری   1۰۸ شــعبه   96۰99۸۰۳597۰۰۳۳2
شــهر اصفهــان )1۰۸ جزایــی ســابق( تصمیــم نهایــی 
ــد  ــه فرزن ــی دادان ــو زمان ــم ژین ــن ١. خان ــماره متهمي ش
ــریعتی خ  ــهر خ ش ــی ش ــانی خمین ــه نش ــب ب طهماس
17 شــهریور 4راه نبــوت بــن بســت 24 2. خانــم فاطمــه 
اکبــری فرزنــد عبدالعلــی بــه نشــانی قائمیــه خ56 بــن 
صفــا اخــر کوچــه ســمت چــپ اتهــام: نگهــداری تجهیزات 
بررســی  بــا  دادگاه  ماهــواره گردشــکار:  از  دریافــت 
محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بشــرح زیــر 
مبــادرت بصــدور رأی مــی نمایــد. رأی دادگاه در خصــوص 

اتهــام خانــم هــا 1. فاطمــه اکبــری حــوض ماهــی فرزنــد 
عبدالعلــی 2. ژینــو زمانــی دادنــه فرزنــد طهماســب دایــر 
بــر نگهــداری تجهیــزات دریافــت از ماهــواره از توجــه بــه 
محتویــات پرونــده و گــزارش مأموریــن انتظامی و کشــف 
تجهیــزات از یــد متهمیــن و عــدم ایــراد و دفاعــی از طــرف 
متهمیــن و ســایر قرایــن و امــارات موجــود در پرونــده بــزه 
انتســابی بــه نــام بــردگان محــرز اســت و بــه اســتناد مواد 
۳ و 9 قانــون ممنوعیــت بــه کارگیــری تجهیــزات دریافــت 
از ماهــواره هــر یــک از متهمیــن موصــوف را بــه پرداخــت 
مبلــغ پنــج میلیــون ریــال جــزای نقــدی در حــق صنــدوق 
دولــت محکــوم مــی نمایــد. و دســتور ضبــط تجهیــزات 
ــوری  ــع ســازمان صــدا و ســیمای جمه ــه نف مکشــوفه ب
ــد. رأی  ــی نمای ــالم م ــادر و اع ــز ص ــران نی ــالمی ای اس
صــادره غیابــی و ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 

ــن دادگاه مــی باشــد.  واخواهــی در ای
ــری 2  ــعبه 1۰۸ دادگاه کیف ــس ش ــف 24427۸ رئی م ال

اصفهــان علــى دویســتی

دادنامه
شــماره دادنامــه : 97۰997۰۳5۰5۰۰5۸5  شــماره پرونــده : 
96۰99۸۰۳5۰5۰1۳۳7 شــماره بایگانــی شــعبه : 9615۸4 
پرونــده کالســه 96۰99۸۰۳5۰5۰1۳۳7 شــعبه 5 دادگاه 
ــی  ــم نهای ــان تصمی ــتان اصفه ــي شهرس ــی حقوق عموم
فرهــاد  آقــای  خواهــان:  شــماره 97۰997۰۳5۰5۰۰۸5 
رحمتــي فرزنــد ابراهیــم بــا وكالــت خانــم ســمیه صهــري 
فرزنــد سیدحســین بــه نشــاني اصفهــان - خ شــیخ مفید 
ــع  ــي 11 مجتم ــد از فرع ــاب بع ــم ارب ــاج رحی ــان ح خیاب
اطلــس )پ16( طبقــه دوم واحــد 4 خوانــدگان: ١. خانــم 
صالحــه أمامــي فرزنــد قربانعلــي 2. آقــای ناصــر أمامــي 
ــم  ــای ابراهی ــول المــکان ٣. آق ــه نشــاني مجه همگــي ب
ــاني  ــه نش ــه ب ــان ال ــد ام ــفادراني فرزن ــهریان ورنوس ش
اســتان اصفهــان - شهرســتان اصفهــان - شــهر اصفهان - 
خ حکیــم نظامــي- كوي شــهید جوشــقاني پ1۰ خواســته 
هــا: 1. مطالبــه خســارت دادرســي. مطالبــه وجــه چــك۳. 
ــه دادگاه  ــر تادی ــه خســارت تاخی ــن خواســته. مطالب تامی
نظــر بــه اوراق و محتویــات پرونــده و با اســتعانت از خداوند 
متعــال ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح ذیــل مبادرت 
ــد رای دادگاه  در خصــوص  ــه صــدور و انشــا رای مینمای ب
دعــوی خواهــان فرهــاد رحمتــی فرزنــد ابراهيــم بطرفیــت 
خوانــدگان ناصــر امامــی ، ابراهیــم شــهریان فرزنــد امــان 
هللا ، صالحــه امامــی فرزنــد قربانعلــی بــه خواســته مطالبه 
مبلــغ 25۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بــه اســتناد 1 فقــره چــک به شــماره 
755۰2۳ بتاریــخ 95/4/2۰  و گواهیهــای عــدم پرداخــت 
بانــک محــال علیــه دادگاه نظــر بــه دادخواســت تقدیمــی 
خواهــان و تصویــر مصــدق مســتندات ابــرازی خواهــان که 
ــده نســبت خواهــان مــی  ــر اشــتغال ذمــه خوان داللــت ب
نمایــد و نظــر بــه اینکــه خوانــدگان بــا وصــف ابــالغ قانونی 
در دادگاه حاضرنگردیــده و ایــراد و دفاعــی در قبــال دعــوی 
خواهــان بــه عمــل نیــاورده اســت فلــذا دعــوی خواهــان را 
بنظــر ثابــت دانســته و مســتندا بــه مــواد 19۸، 515 و 519 
ــون  ــون آئیــن دادرســی مدنــی و مــواد ۳1۰ و ۳1۳ قان قان
تجــارت و تبصــره الحاقــی بــه مــاده 2 قانــون چــک حکــم 
ــه پرداخــت مبلــغ 25۰۰۰۰۰۰۰  ــه محکومیــت خوانــدگان ب ب
ریــال بهعنــوان اصــل خواســته ومبلــغ ۸۰1۰۰۰۰ ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل در مرحلــه بــدوی و 
خســارت دیــر کــرد وفــق شــاخص اعالمــی بانــک مرکــزی 
ــان پرداخــت وجــه در  ــت زم ــخ صــدور چــک لغای از تاری
ــادره  ــد. رای ص ــی نمای ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ح
غیابــی و ظــرف بیســت روز قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه 
و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیدنظــر در محاکــم 

تجدیدنظــر اســتان اصفهــان میباشــد. 
ــی  ــم دادگاه عموم ــعبه پنج ــس ش ــف 2442۸۰ رئی م ال

ــانی ــروی فارس ــان - خس ــی اصفه حقوق

دادنامه
شــماره دادنامــه : 97۰997۰۳542۰۰۸95  شــماره پرونــده 
: 96۰99۸۰۳595۰۰624 شــماره بایگانی شــعبه : 97۰455 
ــعبه 119 دادگاه  ــه 96۰99۸۰۳595۰۰624 ش ــده کالس پرون
کیفــری 2 اصفهــان شــکات: آقــای بابــك ابــاذري شــهرضا 
فرزنــد حســینعلی بــه نشــاني: خانــه اصفهــان خ بنفشــه 
جنوبــي كوچــه میخــک ســاختمان نگیــن واحــد 1 2. آقای 
روح الــه کرمــي باصيــري فرزنــد نــوروز بــه نشــاني: شــهر 
ــام  ــت خی ــن بس ــهيد اول -ب ــراج ش ــان - خ مع اصفه
پــالک 17 ٣. آقــای خدابخــش محمــدي دهقــي فرزنــد 
علــي اكبــر بــه نشــاني : اصفهــان هفتــون خ ش اول بــن 
خیــام پ 17 متهميــن: آقــای حمیدرضــا مجيــدي فرزنــد 
غالمرضــا 2. آقــای یــزدان صحرايــي بوژانــي فرزنــد علــي 
جــان ۳. خانــم صديقــه علــي خــواه گل رودبــاري فرزنــد 
حســین 4. آقــای رحمــت اكبــري فرزنــد فرمانعلــي 
ــام: مشــارکت  ــکان  اته ــول الم ــه نشــاني مجه ــي ب همگ
در کالهبــرداري )باتغییــر عنــوان تحصیــل مــال از طریــق 
ــده  ــات پرون ــی محتوی ــس از بررس ــروع( دادگاه پ نامش
ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال 
بــه شــرح زیر مبــادرت بــه صــدور رای مینمایــد. رای دادگاه 
ــی  ــی بوژان ــزدان صحرای ــان 1- ی ــام اقای ــوص اته در خص
ــاری  ــواه گل رود ب ــه علیخ ــان 2- صديق ــی ج ــد عل فرزن
فرزنــد حســین ۳- حمیدرضــا مجیــدی فرزنــد غالمرضــا 
ــر مشــارکت در  ــر دائرب ــار نف ــری هــر چه 4- رحمــت اکب
کالهبــرداری بــه مبلــغ 46۸26226ریــال موضوع شــکایت 
آقــای روح هللا کرمــی و مبلــغ 12۰91۳11۳ ریــال موضــوع 
ــغ 27991۰11  ــدی و مبل ــش محم ــای خدابخ ــکایت آق ش
ــات  ــه محتوی ــاذر نظرب ــک اب ــای باب موضــوع شــکایت آق
ــی و  ــر خواســت صــادره از دادســرای عموم ــده وکیف پرون
انقــالب اصفهــان وشــکایت شــکات خصــو دمــی، مالحظه 
پرینــت حســاب بانکــی شــکات ،پاســخ اســتعالم هــای 
ــواری  ــرات و مت ــه و مخاب ــک مربوط ــده از بان ــام ش انج
بــودن متهمیــن و عــدم حضــور جهــت دفــاع علــي رشــم 
ــارات  ــن و ام ــایر قرائ ــه س ــر ب ــرر و نظ ــای مک ــالغ ه اب
موجــود در پرونــده بــه نظــر دادگاه بزهــکاری نامبــردگان به 
شــرح فــوق محــرز تشــخیص فلــذا مســتند بــه مــاده یک 
ــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن ارتشــاء ، اختــالس و  قان
کالهبــرداری و رعایــت مــاده 125 قانــون مجــازات اســالمی 
ــه پرداخــت  ــک ب ــردگان هری ــت نامب ــه محکومی ــم ب حک
مبالــغ مذکــور در حــق شــکات وهریــک پرداخــت همیــن 
مبلــغ در حــق صنــدوق دولــت بــه عنــوان جــزای نقــدی و 
هرکــدام بــه تحمــل یــک ســال حبــس تعزیــری صــادر و 
اعــالم مــی دارد . ایــن رای غيابــی تلقــی و ظــرف 2۰ روز 
ــن دادگاه وســپس  ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب ــخ اب از تاری
ظــرف 2۰ روز قابــل تجدیدنظــر خواهــی در محاکــم 

تجدیدنظــر اســتان اصفهــان میباشــند .
ــری دو  ــعبه 116 دادگاه کیف ــس ش ــف 2442۳5 رئی م ال

اصفهــان - حســین بیگــی
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کوتاه اخبار 

 تقدیر از برترین های 
 حوزه جشنواره رضوی 
در فرمانداری بندر گز

گلستان
esfahan.kimia@gmail.com

ســومین جلســه شــورای اداری کتابخانه هــای عمومــی اســتان 
در فرمانــداری بنــدر گــز برگــزار شــد. 

ــی  ــای عموم ــی اداره کل کتابخانه ه ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــدی در جلس ــین احم ــز حس ــدر گ ــدار بن ــتان، فرمان گلس
شــورای اداری کتابخانه هــای عمومــی اســتان گفــت: بایــد تکیه 
و بــن مایه هــای مــا مبتنــی بــر فرهنــگ و تاریــخ باشــد تــا بــه 
بهتریــن شــکل در مدیریــت و بهــره وری فرهنگی موفق باشــیم. 
ــت:  ــتان گف ــی اس ــای عموم ــر کل کتابخانه ه ــه، مدی در ادام
جشــنواره رضــوی فرصتــی بــود تــا همــه در معطر کــردن فضای 

اســتان بــه شــمیم رضــوی بــه ایفــای نقــش بپردازنــد. 
ــارکت ادارات،  ــگ و مش ــور پررن ــه از حض ــو در ادام ــا قوانل رض
خیریــن و اصحــاب فرهنــگ و رســانه در حــوزه رضوی خبــر داد. 
قوانلــو در ادامــه افــزود: درطــول ایــن ســه ســال شــاهد رشــد 

ــم.  چشــمگیر شــرکت کنندگان در مســابقات رضــوی بودی
ترتیــب  بــه  رضــوی  حــوزه  برترین هــای  بــه  ادامــه  در 
ــز و  ــوی، بندرگ ــتان های کردک ــی شهرس ــای عموم کتابخانه ه
ــوی را  ــوزه رض ــرکت کننده در ح ــار ش ــترین آم ــه بیش ــه ک کالل
داشــتند و رؤســای اداراتــی کــه بیشــترین همــکاری در حــوزه 
رضــوی را داشــتند بــه ترتیــب درویشــی ریاســت اداره مخابرات، 
میرصادقــی هــالل احمــر، حامــد احمــدی آمــوزش و پــرورش، 
مســعودی کانــون پــرورش فکــری و گل فیــروزی از بهزیســتی 

شهرســتان بنــدر گــز لــوح تقدیــر اهــدا شــد. 
همچنیــن بــه ســه شهرســتان برتــر در حــوزه گلریــزان کتــاب 
شــامل مینودشــت، کاللــه و آق قــال لــوح ســپاس اهــدا شــد. 
در قســمت دیگــر برنامــه بــه مهســا بــادی و مریــم رضاییــان، 
ــدگان مســابقات رضــوی کــه از شهرســتان بنــدر  دو نفــر از برن
گــز بودنــد تندیــس و لــوح تقدیــر اهــدا شــد. حجت االســالم 
ــت  ــه اهمی ــا اشــاره ب ــز ب ــز نی ــدر گ ــه بن ــام جمع حســینی ام
کتــاب از نقــش مهــم خانــواده در نهادینه ســازی کتــاب گفــت. 
در پایــان، کالس آموزشــی کمک هــای اولیــه توســط هاشــمی 
از هــالل احمــر بــرای همــکاران در تفرجــگاه باغــو برگــزار شــد.

 آغاز عملیات کفپوش 
معابر خیابان دکتر حسابی مالرد

مالرد میالد میرزایی
Mirzaie@eskimia.ir

کفپــوش ضلــع غربــی پیــاده روی خیابــان دکتــر حســابی مالرد 
از تاریــخ 97/06/15 آغــاز شــده اســت.

ــهر،  ــطح ش ــی در س ــات عمران ــرفت عملی ــوص پیش در خص
ــان دکتــر  ــا توجــه بــه فرســوده شــدن کفپــوش معابــر خیاب ب
ــر حــد فاصــل  حســابی اجــرای عملیــات کفپــوش ایــن معاب
میــدان گل هــا تــا خیابــان امــام خمینــی )ره( آغــاز و در حــال 

انجــام اســت.

 محیط زیست تاالب انزلی 
مورد تهدید متصرفین

گیالن
esfahan.kimia@gmail.com

رئیــس اداره محیــط زیســت انزلــی گفــت: یکــی از مشــکالت 
ــاالب  ــب و تصــرف اراضــی ت ــن شهرســتان تخری ــده در ای عم

ــراد ســودجو اســت.  ــی توســط اف ــی  انزل بین الملل
ــه  ــان اینک ــا بی ــنا ب ــا ایس ــو ب ــور در گفت وگ ــان هادی پ احس
یکــی از مشــکالت عمــده در ایــن شهرســتان تخریــب و تصــرف 
اراضــی تــاالب بین المللــی انزلــی توســط افــراد ســودجو اســت، 
گفــت: در صــورت مشــاهده اینگونــه تخلفــات، یــگان حفاظــت 
محیــط زیســت شهرســتان بــا جدیــت بــا ایــن مــوارد برخــورد و 
افــراد خاطــی بــه دادگســتری شهرســتان معرفی خواهند شــد. 
ــای  ــرر از عرصه ه ــای مک ــت و پایش ه ــی گش ــزود: ط وی اف
ــل  ــتگاه بی ــک دس ــان، ی ــط محیط بان ــکی توس ــی و خش آب
ــب  ــال تخری ــی در ح ــاالب انزل ــی ت ــل اراض ــی در داخ مکانیک
تــاالب و برداشــت ماســه، مشــاهده شــد کــه بــا اخــذ مجــوز 
ــار  از دادســتان شهرســتان و همــکاری پاســگاه انتظامــی آبکن
ــب  ــی مرات ــل مکانیک ــف بی ــات و توقی ــف عملی ــن توق ضم
صورت جلســه و افــراد خاطــی بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه 

ــی شــدند.  دادســرا معرف
هادی پــور بــا اشــاره بــه اینکــه هــر چقــدر عمــق تــاالب کمتــر 
و اراضــی خشــک و نمایــان شــوند، ســودجویان بــرای تصــرف 
تــاالب بیشــتر اقــدام می کننــد، خاطرنشــان کــرد: اغلــب ایــن 
متخلفیــن افــراد محلــی هســتند کــه بــه محض متصل شــدن 
اراضــی خشــک تــاالب بــه مزارعشــان بالفاصلــه بیــل مکانیکی 
اجــاره کــرده و بــرای شــخم زدن ایــن اراضــی اقــدام می کننــد 
ــاالب  ــط زیســت ت ــب محی ــن کار خــود موجــب تخری ــا ای و ب

ــا آنهــا برخــورد می کنیــم.  ــه شــدت ب می شــوند کــه ب
ــن  ــن و بزرگ تری ــی از جالب تری ــاالب انزل ــرد: ت ــح ک وی تصری
ــود  ــوب می ش ــران محس ــواران ای ــی جان ــتگاه های طبیع  زیس

و به همین دلیل حفاظت از آن بسیار مهم است.

 جزئیات نزاع خانوادگی 
در چهارمحال و بختیاری

چهار محال و بختیاری
esfahan.kimia@gmail.com

فرمانــده انتطامــی اســتان چهــار محــال و بختیــاری گفــت: در 
پــی نــزاع خانوادگــی در شــهر ناغــان 3 نفــر کشــته شــدند.

ــاعت 19 و ۴5  ــرد: س ــار ک ــالم زاده اظه ــاس غ ــردار غالمعب س
دقیقــه روز جمعــه در پــی وقــوع قتــل مســلحانه در شــهر ناغان، 
بالفاصلــه مأمــوران انتظامــی بخــش ناغــان بــه محــل حادثــه 
اعــزام شــدند. وی افــزود: در ایــن حادثــه مــرد ۴5 ســاله با یک 
قبضــه ســالح شــکاری بــه منــزل دامــادش مراجعــه و پــس 
ــه ســمت  ــدازی ب ــه تیران ــدام ب ــری لفظــی اق از بحــث و درگی
خواهــر 50 ســاله و دامــاد 5۴ ســاله خــود کــرد. غــالم زاده ادامه 
داد: قاتــل نیــز بــا ســالحی کــه در دســت داشــت بــا شــلیک به 

ســر خــود اقــدام بــه خودکشــی کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه بــا حضــور قاضــی بخــش ناغــان، پزشــکی 
ــی  ــده قضای ــه پرون ــی و عوامــل امــدادی در محــل حادث قانون
تشــکیل شــد، یــادآور شــد: اجســاد بــرای بررســی های بیشــتر 
بــه پزشــکی قانونــی اســتان منتقــل شــدند و علــل حادثــه در 

حــال بررســی اســت.

شهرستان  قدسفریده ناصریان
Nasrian@eskimia.ir

رئیــس دادگســتری شهرســتان قــدس بــا اشــاره 
ــت:  ــدس، گف ــهروندان ق ــاالی ش ــگ ب ــه فرهن ب
ــرد  ــی عملک ــرای بزرگنمای مســئوالن شهرســتان ب

ــد. ــره شــهر را مخــدوش نکنن خــود چه
شــهرام برامکی در جلســه رســمی شــورای اسالمی 
ــی  ــات منف ــالف تبلیغ ــت: برخ ــدس گف ــهر ق ش
کــه علیــه قــدس در اســتان و کشــور وجــود دارد 
ــوردار  ــی برخ ــگ باالی ــدس از فرهن ــهروندان ق ش
ــت و پیشــرفت  ــب امنی هســتند و از لحــاظ ضری
نیــز ایــن شــهر وضعیــت مناســبی دارد. متأســفانه 
 ایــن مــارک بدنامــی کــه بــه قــدس خــورده 

حاصــل رفتــار غلــط برخــی از مســئوالن ایــن شــهر 
اســت کــه بــرای بزرگنمایــی عملکــرد خــود چهــره 

ــد. شــهر را مخــدوش می کنن
ــود قاضــی کشــیک در شــهر،  وی در خصــوص نب
گفــت: در تمامــی مجموعــه قضایــی، منــازل 
مســکونی وجــود دارد تــا قضــات در شــهر ســاکن 
ــل  ــع در مح ــه موق ــزوم ب ــورت ل ــا در ص ــوند ت ش
حاضــر شــوند. متأســفانه در قــدس ایــن امــکان 
ــه دنبــال رفــع ایــن معضــل  ــدارد و مــا ب وجــود ن

هســتیم.
ــری در  ــا تکدی گ ــه ب ــوص مقابل ــی در خص برامک
شــهر گفــت: دادگســتری قــدس ایــن آمادگــی را 
ــن  ــی ای ــاعت تمام ــدت 2۴ س ــرف م ــه ظ دارد ک

ــی  ــا مکان ــد؛ ام ــع آوری کن ــدی را جم ــراد متک اف
بــرای ســازمان دهی ایــن افــراد وجــود نــدارد، 
ــرز و  ــراد از م ــن اف ــد ورود ای ــا رون ــد ب ــت بای دول

ــد. ــدام نمای ــا اق ــورت آنه ــن دیپ همچنی
ــاره  ــدس درب ــتان ق ــتری شهرس ــس دادگس رئی
ــت:  ــار داش ــدس، اظه ــی ق ــودن اراض ــه ب موقوف
ــژه و  ــیار وی ــدس بس ــهر ق ــف در ش ــت وق وضعی
ــتقیما  ــاف مس ــون اداره اوق ــت و چ ــده اس پیچی
ــت  ــت دول ــری اس ــم رهب ــام معظ ــر مق ــر نظ زی
نمی تواننــد  خصــوص  ایــن  در  فرمانــداری  و 
مخالفــت  وجــود  بــا  و  نفــوذ کننــد  اعمــال 
ــتن  ــار گذاش ــت فش ــه تح ــن گون ــا ای ــری ب رهب
می گیــرد صــورت  سوءاســتفاده هایی   مــردم، 

 کــه بایــد حتمــا کار در مرجــع باالتــر ایــن ســازمان 
ــود. پیگیری ش

ادارات  کمــک  درخواســت  خصــوص  در  وی 
مختلــف از شــهرداری، گفــت: تمامــی اداراتــی 
ــد  کــه در شهرســتان فعــال هســتند اداره کل دارن
و می تواننــد درخواســت اعتبــار از اداره متبــوع 
ــد ادارات  ــوز مانن ــی هن ــند؛ ول ــته باش ــود داش خ
بخــش فعالیــت می کننــد و همــواره از شــهرداری 
ــی  ــن در حال ــد؛ ای ــی دارن ــک مال ــت کم درخواس
ــی  ــکالت خاص ــود مش ــهرداری خ ــه ش ــت ک اس
ــی ادارات  ــاز تمام ــخگوی نی ــد پاس دارد و نمی توان

ــد. باش
برامکــی دربــاره احــداث ســالن تشــریح پزشــکی 
قانونــی گفــت: مکاتبــات الزم بــا اداره کل صــورت 
گرفتــه و بــه زودی اعتبــار الزم بــرای احــداث 
ــاهد  ــه زودی ش ــود و ب ــذ می ش ــالن اخ ــن س ای

ــود. ــم ب ــالن خواهی ــن س ــرداری ای بهره ب

استانها

رئیس دادگستری شهرستان قدس:

مسئوالن شهرستان برای بزرگنمایی عملکرد خود چهره شهر را مخدوش نکنند

کوتاه از استان ها
آینده استان یزد به راه اندازی 

کسب و کارهای نوپا بستگی دارد
یزدسمیه شرف دینی

S.Sharf@eskimia.ir

مدیــرکل ارشــاد اســتان یــزد بــا بیــان اینکــه آینــده اســتان 
ــتگی دارد  ــا بس ــای نوپ ــب و کاره ــدازی کس ــه راه ان ــزد ب ی
ــش  ــبب افزای ــا س ــای نوپ ــب و کاره ــاد کس ــت: ایج گف

ــود.  ــه می ش ــی جامع ــس فرهنگ ــای تنف فض
ــتان  ــده اس ــه آین ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان زاده ب ــد جوادی مجی
ــتگی دارد  ــا بس ــای نوپ ــب و کاره ــدازی کس ــه راه ان ــزد ب  ی
اظهــار داشــت: البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن کســب 
و کار بــا تغییــر نــگاه فرهنگــی و اجتماعــی بــه ایــن 
حــوزه، ســبب افزایــش فضــای تنفــس فرهنگــی جامعــه 

می شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه اهمیــت راه اندازی کســب و 
کارهــای نوپــای فرهنگــی هنــری، اداره کل ارشــاد براســاس 
شــیوه نامه تعریــف شــده از ایــن فعالیت هــا حمایت هــای 
ــه  ــا تجرب ــای نوپ ــب و کاره ــزود: کس ــد اف ــدی می کن ج
نوینــی اســت کــه بایــد ورود همه جانبه تــری داشــته باشــیم 
 تــا بتوانیــم بــه موفقیت هــای بهتــری در ایــن زمینــه دســت 

یابیم. 
ــه اداره کل ارشــاد اســتان  ــه اینک ــا اشــاره ب ــان زاده ب جوادی
ــت از بخش هــای  ــه شــعار ســال و حمای ــا توجــه ب ــزد ب ی
اقتصــاد و تولیــد کــه بســیار هــم مهــم هســتند قصــد دارد تا 
ایــن کارهــای نوپــا را گســترش دهــد، تصریــح کــرد: قصــد 
داریــم تــا بــا راه انــدازی چنیــن فضــای کار اشــتراکی، مــکان 
مناســب و در خــور اصحــاب فرهنــگ و هنــر ایجــاد کنیــم 
ــه  ــدان ب ــکاری دوســتان و عالقه من ــا هم ــم ب ــه امیدواری ک
ایــن بخــش بتوانیــم گامــی بلنــد در ایــن راســتا برداریــم. 
مدیــرکل ارشــاد اســتان گفــت: فضــای کار اشــتراکی، 
ــا  ــه ب ــی اســت ک ــراد و گروه های ــرای اف ــی مناســب ب مکان
ــه صــورت مســتقل  ــر و ب ــار یکدیگ هــدف مشــترک در کن
بــه ارائــه خدمــات و محصــوالت خــود بــه ســطح جامعــه 
ــغ  ــه تالشــی دری ــچ گون ــن راســتا از هی ــد و در ای می پردازن

نمی کننــد.

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان آذربایجان شرقی:

 بسته های تحصیلی از محل 
نیات واقفین خیراندیش اهدا شد

تبریزماهان فالح
M.Fallah@gmail.com

در آســتانه بازگشــایی مــدارس، اداره کل اوقــاف و امــور 
خیریــه اســتان آذربایجــان شــرقی از محــل نیــات واقفیــن 
ــه تعــداد 1500 نفــر از دانش آمــوزان اســتان،  خیراندیــش ب
بســته های تحصیلــی شــامل کیــف، لوازم التحریــر و برخــی 

دیگــر از مــوارد را اهــدا کــرد. 
ــر  ــژه مه ــم وی ــز، مراس ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــا اهــدا  ــات واقفیــن خیراندیــش ب ــی و اجــرای نی تحصیل
حضــور  بــا  دانش آمــوزان  بــه  تحصیلــی  بســته های 
ــه  ــرکل کمیت ــتان، مدی ــه اس ــاف و امورخیری ــرکل اوق مدی
ــئولین  ــر از مس ــی دیگ ــی )ره( و برخ ــام خمین ــداد ام ام

ــد.  ــزار ش ــتانی برگ اس
مدیــرکل اداره اوقــاف و امــور خیریــه اســتان در این مراســم 
اظهــار کــرد: در آســتانه بازگشــایی مــدارس، اداره کل اوقــاف 
و امــور خیریــه اســتان آذربایجــان شــرقی از محــل نیــات 
واقفیــن خیراندیــش، بــه تعــداد 1500 نفــر از دانش آمــوزان 
اســتان بســته های تحصیلــی شــامل کیــف، لوازم التحریــر 

و برخــی دیگــر از مــوارد را اهــدا کــرد. 
بســته های  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  مصائبــی  علــی 
تحصیلــی از محــل موقوفاتــی ماننــد شــاه حســین ولــی، 
حکــم آبــاد، مرحــوم بادامچــی و عمــو زیــن الدیــن اعطــا 

ــت.  ــده اس ش
ــه داد:  ــتان ادام ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــرکل اداره اوق مدی
ــش  ــم و دان ــج عل ــتای تروی ــش در راس ــن خیراندی واقفی
وقف هــای متعــددی را در طــول تاریــخ انجــام داده انــد کــه 
از جملــه ایــن وقف هــا می تــوان بــه کمــک هزینــه خریــد 
کتــاب بــرای دانش آمــوزان و کمــک بــه دانش آمــوزان 

نخبــه اشــاره کــرد. 
الزم بــه ذکــر اســت ایــن مراســم، در شهرســتان های 
ــد و  ــان، مرن ــا، ورزق ــر، جلف ــتر، اه ــاب، شبس ــه، بن مراغ

ــد. ــزار ش ــز برگ ــهر نی آذرش

 بازدید شهردار مالرد 
 از ساختمان جدید 

معاونت فرهنگی، اجتماعی
مالرد میالد میرزایی

Mirzaie@eskimia.ir

علــی ســلگی شــهردار مــالرد از ســاختمان جدیــد معاونــت 
فرهنگــی، اجتماعــی شــهرداری مــالرد بازدیــد کــرد.

ــا توجــه بــه جابه جایــی دفتــر معاونــت فرهنگــی،  مــالرد ب
اجتماعــی کــه بــه خیابــان قــارچ، جنــب ســازمان خدمــات 
ــی ســلگی شــهردار  ــال داده شــده اســت عل ــوری انتق موت

مــالرد از ســاختمان جدیــد ایــن معاونــت بازدیــد کــرد.

موزه باستان شناسی نیشابور 
بازگشایی می شود

نیشابور
esfahan.kimia@gmail.com

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
نیشــابور گفــت: مــوزه تخصصــی باستان شناســی در هفتــه 

گردشــگری بازگشــایی می شــود.
اســماعیل اعتمــادی عنــوان کــرد: در حــال حاضــر مــوزه بــه 
صــورت کامــل آمــاده شــده و نواقــص آن رفــع و تغییــرات 
الزم انجــام شــده اســت و مــوزه آمــاده بازگشــایی مجــدد 

اســت و ایــن اتفــاق در هفتــه گردشــگری خواهــد افتــاد.
وی ادامــه داد: اشــیاء نیــز در مــوزه چیدمــان شــده و تمــام 
ــع  ــتند و در واق ــی هس ــه باستان شناس ــوط ب ــیاء مرب اش
ــیاء  ــداد اش ــت. تع ــی اس ــی باستان شناس ــوزه، تخصص م
ــرای  ــا ب ــان آن ه ــد از می ــه بای ــدی ک ــت، در ح ــاد اس زی
 در معــرض نمایــش گذاشــته شــدن، انتخــاب صــورت 

گیرد.
ــورت دوره ای  ــه ص ــم ب ــعی داری ــرد: س ــان ک ــادی بی اعتم
اشــیا را تغییــر دهیــم؛ زیــرا خوشــبختانه اشــیای مختلــف 
ــزی، ســفال و... موجــود  ــه مســکوکات، اشــیای فل از جمل
اســت و تعــداد زیــاد اشــیاء دســت مــا را بــاز گذاشــته تــا 

ــا تغییــر اشــیاء بــرای مــردم تنــوع ایجــاد کــرد. بتــوان ب
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کردستان
esfahan.kimia@gmail.com

ــاه  ــاز م ــت: از آغ ــتان گف ــتان کردس ــون اس ــال خ ــر کل انتق مدی
محــرم تــا پایــان عاشــورا یــک هــزار و 615 داوطلــب اهــدای خــون 
بــه پایگاه هــای انتقــال خــون اســتان مراجعــه کــرد و در مجمــوع 

یــک هــزار و 1۸1 واحــد خــون کامــل اهــدا شــده اســت. 
محمــد ســعید کریمیــان در ایــن خصــوص اظهــار کرد: امســال نیز 
همچــون ســه ســال گذشــته طــرح نــذر خــون بــا هــدف توزیــع 
اهداکننــدگان در بــازه شــصت روزه آغــاز محــرم تــا پایــان صفــر در 

انتقــال خــون کردســتان اجــرا شــده اســت. 
ــت  ــون مدیری ــذر خ ــرح ن ــی ط ــدف اصل ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــاران ب ــاز بیم ــت: نی ــت، گف ــر اس ــظ ذخای ــدگان و حف اهداکنن
خــون همیشــگی اســت و رفــع آن بــا اســتمرار مراجعــه و مدیریت 

ــار اهــدای  ــه آم ــان ب ــدگان میســر اســت. کریمی حضــور اهداکنن
خــون در دهــه اول محــرم اشــاره کــرد و گفــت: از مجمــوع 1615 
داوطلــب اهــدای خــون 219 نفــر زن و 1396 نفــر نیــز مــرد بوده انــد 

و در مجمــوع 11۸1 واحــد خــون کامــل اهــدا شــده اســت. 
ــه در ســال  ــرد ک ــف ک ــرادی تعری ــدگان مســتمر را اف وی اهداکنن
دســت کم دو بــار خــون خــود را اهــدا می کننــد و افــزود: 719 نفــر 
از داوطلبیــن اهــدای خــون در دهــه اول مــاه محــرم اهداکننــدگان 
مســتمر خــون و 562 نفــر اهداکننــده باســابقه و 33۴ نفــر نیــز 
ــه اهــدای خــون  ــدام ب ــار اق ــن ب ــرای اولی ــد کــه ب ــرادی بوده ان اف
کرده انــد. وی همچنیــن از جامعــه اهداکننــدگان خــون کردســتانی 
خواســت اهــدای خــون را بــه روزهــای خــاص موکــول نکننــد و بــه 
منظــور نجــات جــان بیمــاران در همــه روزهــای ســال همــراه بــا 

ســازمان انتقــال خــون و بیمــاران نیازمنــد باشــند.

سمنان
esfahan.kimia@gmail.com

 مدیــر درمــان تأمیــن اجتماعــی اســتان ســمنان بــا بیــان اینکــه 
ــه  ــر ب ــات بهت ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــور گام ــک شــدن ام الکترونی
ــی  ــز ملک ــان در مراک ــه درم ــذف دفترچ ــت: ح ــت، گف ــردم اس م

ــی ســمنان 100 درصــدی شــد.  ــن اجتماع تأمی
ســید مجتبــی اکرم ابراز داشــت: خوشــبختانه اســتقبال پزشــکان 
طــرف قــرارداد در ثبت نــام بیــش از 50 درصــدی ایــن طــرح خــوب 
بــود و انتظــار مــی رود در آینــده ای نزدیــک شــاهد اجرایــی شــدن 

ایــن طــرح ارزشــمند در تمامــی مراکــز طــرف قــرارداد باشــیم. 
ــتورالعمل  ــه دس ــاری ک ــال ج ــاه س ــدای تیرم ــزود: از ابت وی اف
ــه  ــرارداد ب ــز طــرف ق ــک در مراک اجــرای طــرح نســخه الکترونی
اســتان ســمنان ابــالغ شــد، طــی جلســات متعــدد درون ســازمانی 

ــا کارشناســان ذی ربــط حــوزه اســناد پزشــکی و برون ســازمانی  ب
بــا نظــام پزشــکی اســتان عملیاتــی شــدن ایــن طــرح در دســتور 
ــدت  ــه م ــه ب ــا توج ــه ب ــان اینک ــن بی ــت. وی ضم ــرار گرف کار ق
کوتــاه آغــاز شــدن طــرح نســخه الکترونیــک در کشــور، قاعدتــا 
ــود  ــدن آن وج ــر ش ــرای فراگی ــاختی ب ــی و زیرس ــکالت فن مش
ــک و  ــکاری نزدی ــا هم ــم ب ــرد: امیدواری ــان ک خواهــد داشــت، بی
ــن  ــازمان تأمی ــن س ــه مابی ــوب  صورت گرفت ــیار خ ــالت بس تعام
اجتماعــی و نهادهــای متولــی امــر درمــان ماننــد ســازمان نظــام 
ــر در راســتای  ــوم پزشــکی اقدامــات مؤث پزشــکی و دانشــگاه عل
رفــع نقایــص اجرایــی طــرح انجــام شــود. اکــرم در ادامــه تصریــح 
کــرد: بــا اجــرای طــرح نســخه الکترونیــک در مراجعــه بــه مراکــز 
طــرف قرارداد، بســتری مناســب بــرای ایجــاد پرونــده الکترونیکی 

ــرای بیمه شــدگان ســازمان ایجــاد خواهــد شــد. ــان ب درم
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ــع دســتی  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
و گردشــگری سیســتان و بلوچســتان گفــت: 
ــدازی  ــرای راه ان ــه ب ــت اولی ــک موافق هــم این
۸0 اقامتــگاه بوم گــردی در ایــن اســتان صــادر 
شــده اســت کــه بــا راه انــدازی ایــن واحدهــای 
 15 از  اقامتگاه هــا  ایــن  تعــداد  بوم گــردی 
مــورد کنونــی بــه 200 اقامتــگاه افزایــش 

می یابــد. 
ــا آداب  ــزود: آشــنایی ب ــی اف علیرضــا جاللزای
و رســوم هــر منطقــه، حفــظ و گســترش 
مشــاغل در روســتاها، ایجــاد کســب و کار 
ــا و  ــرای جوان تره ــو ب ــد و فرصت هــای ن جدی
پایــداری محیــط زیســت از جملــه مهم تریــن 
بوم گــردی  واحدهــای  راه انــدازی  مزایــای 

ــت.  اس
در  اســتان  فرهنگــی  میــراث  کل  مدیــر 
ــم از شــرایط  ــر بخواهی ــرد: اگ ــار ک ــه اظه ادام
اقتصــادی موجــود خــارج شــویم بایــد همــه 
دســتگاه های اجرایــی بــا هم افزایــی و بــا 
جدیــت قــدم در توســعه گردشــگری بردارنــد. 
جاللزایــی ادامــه داد: برنامه ریــزی شــد بــرای 
هــر شهرســتان یــک محصــول شناســایی 
و معرفــی و ســپس منطقــه بــا برنــد آن 
محصــول معرفــی شــود، گردشــگری مذهبــی 
هــم یکــی دیگــر از راه هــای جــذب گردشــگر 
ــن نقــش، مصــوب  ــه ای ــا توجــه ب اســت و ب
شــد تــا هــر ســال مدیــر کل میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری در ایــام محــرم 
اربعیــن زائــران  ســتاد  رئیــس  صفــر،   و 

باشد. 
ــع دســتی  ــزود: اســتان در حــوزه صنای وی اف
تولیــد شــده  آثــار  و  تنــوع بســیاری دارد 

زیــادی  ارزش  از  منطقــه  ایــن  هنرمنــدان 
برخــوردار اســت و ایــن ســبب شــده عــده ای 
ــوند  ــتان ش ــر وارد اس ــاس خی ــودجو در لب س
و بــا قیمت هایــی میــان ۴00 تــا ۸00 هــزار 
را  اســتان  هنرمنــدان  تولیــدات  تومــان، 
را  محصــوالت  همیــن  و  خریــداری کننــد 
بــا قیمت هــای 15 تــا 20 میلیــون تومــان 
در بازارهــای تهــران بــه فــروش رســانند. 
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان گفــت: 
ــی  ــا اقدامات ــن کالهبرداری ه ــه ای ــه ب ــا توج ب
برنامه ریــزی شــد و بــرای اولیــن بــار در 
ســایت فــروش ســفال کلپــورگان، بــرای 
خــارج کشــور شــعبه  در  بانک هایــی کــه 
ــول  ــت پ ــی پرداخ ــای الکترونیک دارد درگاه ه
ــدان  ــدی هنرمن ــول تولی ــد و محص ــاد ش ایج
ــا  ــایت ب ــن س ــط ای ــتقیم توس ــور مس ــه ط ب
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــارت می نظ

گردشــگری بــه فــروش رســید.

#خبر _ ویژه

لرستان
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مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( 
ــک  ــان کم ــارد توم ــت: 1۸ میلی ــتان گف لرس
ــوده اســت.  ــا ب ــن در جشــن عاطفه ه خیری
جاســم محمــدی فارســانی افــزود: در بحــث 
از اســتان های  شــاخص های فقــر یکــی 
محــروم کشــور هســتیم و در رقابــت بــا 
و  سیســتان  و  خوزســتان  اســتان های 

ــم.  ــان داری ــتان نوس بلوچس
ــان  ــر اســتان اصفه ــرد: دو براب ــه ک وی اضاف
و 1.5 برابــر اســتان تهــران مددجــوی تحــت 
پوشــش در کمیتــه امــداد امام خمینــی )ره( 

اســتان وجــود دارد. 

ــداد  ــه ام ــر کل کمیت ــدی مدی ــم محم جاس
امــام خمینــی )ره( لرســتان دربــاره نــذر 
ــد  ــد رش ــال ۸0 درص ــت: امس ــی گف و قربان
ــه لحــاظ ریالــی  ــه ســال پیــش ب نســبت ب
عاشــورای  و  تاســوعا  ایــام  در  داشــتیم، 
بیــن  غــذا  پــرس  خیریــن  حســینی 
مددجویــان و محرومیــن توزیــع می کننــد و 
ایــن برنامــه هــر روز در ســطح شهرســتان ها 

می افتــد.  اتفــاق  ادارات  و 
وی بــر ســوق دادن نــذورات مردمــی بــه 
ســمت نیازمنــدان واقعــی تأکیــد کــرد و 
ــام،  ــه ایت ــبت ب ــن نس ــگاه خیری ــت: ن گف
ــاد  ــاده زی ــان فوق الع ــن و مددجوی محرومی

ــت. اس

ــطح  ــرد: در س ــان ک ــانی بی ــدی فارس محم
از مکان هــا  شهرســتان خرم آبــاد خیلــی 
ــرف  ــی از ط ــن آمادگ ــد و ای ــذری می دهن ن
ــود  ــی )ره( وج ــام خمین ــداد ام ــه ام کمیت
دارد تــا ایــن نــذورات را بــه محرومیــن 
تحــت پوشــش برســاند و ایــن محرومیــن 

ــدند. ــایی ش شناس
مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( 
لرســتان بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه ای که در 
شــهریور و مهرمــاه دنبــال می کنیــم جشــن 
ــن  ــن ای عاطفه هاســت و در برنامــه ای نمادی
مهــم در حــال انجــام اســت، افــزود: جشــن 
ــه ســال اســت و  ــه هم ــوط ب ــا مرب عاطفه ه
ــد  ــوکاران نمی گوی ــن و نیک ــه خیری کســی ب

شــهریور  در  عاطفه هــا  جشــن  در  فقــط 
شــرکت کنیــد.

ــتیم  ــن هس ــال ای ــه دنب ــرد: ب ــان ک وی بی
مــدارس،  مدیــران  ظرفیــت  از  بتوانیــم 
ــن  ــوزان در ای ــای دانش آم ــن و اولی معلمی

جشــن اســتفاده کنیــم.
تشــکیل کمپیــن  از  فارســانی  محمــدی 
خبرنــگاران و اصحــاب رســانه در جشــن 
عاطفه هــا خبــر داد و یــادآور شــد: ایــن 
مراکــز  طریــق  از  و  تشــکیل  کمپیــن 
ــوکاری پشــتیبانی می شــود و خبرهــای  نیک

شــنیده ایم. را  خوبــی 
وی از تهیــه لــوازم  تحریــر، کفــش، کتــاب و 
ــزود:  ــر داد و اف ــوزان خب ــاک دانش آم پوش

ــن  ــی در جش ــای مردم ــر کمک ه ــالوه ب ع
عاطفه هــا خــود کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
ــه  ــرای تهی ــی را ب ــز مبالغ ــتان نی )ره( لرس
تحریــر  لــوازم  و  کیــف، کفــش، کتــاب 
پرداخــت می کنــد، همچنیــن 20 هــزار و 
ــروم  ــق مح ــن مناط ــش بی ــت کف 200 جف

ــت. ــده اس ــع ش ــتایی توزی روس
مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( 
ــینی  ــان حس ــه احس ــاره برنام ــتان درب لرس
ــه در  ــت ک ــه ای اس ــن برنام ــت: ای ــز گف نی
ایــن ایــام )مــاه محــرم و صفــر( مشــارکت 
می کنیــم و نــذر و نیازهایــی کــه مــردم 
دارنــد بیــن مددجویــان و محرومیــن توزیــع 

می شــود.

 نظام صنفی کشاورزی بایستی 
در شورای گفت وگوی دولتی حضور داشته باشد

تبریزماهان فالح
M.Fallah@gmail.com

ــه  ــج بیم ــر تروی ــرقی ب ــان ش ــتان آذربایج ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
محصــوالت کشــاورزی و بیمــه تأمیــن اجتماعــی فعالیــن بخــش کشــاورزی تأکیــد 

کــرد. 
ــه شهرســتان  ــر فتحــی در حاشــیه ســفر ب ــز، اکب ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
شبســتر ضمــن بازدیــد از دفتــر نظــام صنفــی کشــاورزی شهرســتان شبســتر اظهــار 
ــع  ــاورزی و مناب ــی کش ــام مهندس ــازمان نظ ــا س ــی ب ــام صنف ــی نظ ــرد: هم افزای ک
طبیعــی بــرای ترویــج بیمــه محصــوالت کشــاورزی و بیمــه تأمیــن اجتماعــی فعالین 

ــژه ای برخــوردار اســت.  بخــش کشــاورزی از اهمیــت وی
وی بــا بیــان اینکــه تعامــل بیــن دو تشــکل مــردم نهــاد بخــش کشــاورزی می توانــد 
ــگاهی  ــک و دانش ــش آکادمی ــاورزی و دان ــی کش ــش بوم ــارب دان ــی تج هم افزای
ــزود: نظــام صنفــی صــدای کشــاورزان اســت  ــار آورد، اف ــه ب در بخــش کشــاورزی ب
ــات کشــاورزان را  ــی حضــور داشــته و مطالب ــوی دولت و بایســتی در شــورای گفت وگ

مطــرح و پیگیــری کنــد. 
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان تأکیــد کــرد: تعامــل تشــکل های کشــاورزی 
بــا ســازمان جهــاد کشــاورزی بســیار عالــی اســت و ایــن تعامــل در شهرســتان ها بایــد 

بیشــتر از اســتان باشــد؛ چــون شهرســتان ها خــط مقــدم تولیــد هســتند. 
وی افــزود: ان شــاهللا در آینــده نزدیــک زمینــه واگــذاری بســیاری از امــورات جــاری 
ــه تشــکل های صنفــی  ــرد ب ــت انجــام می گی ــه دســت دول بخــش کشــاورزی کــه ب

مربــوط فراهــم شــود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی:
850 سرباز استان مرکزی گواهی مهارت گرفتند

اراک 
esfahan.kimia@gmail.com

ــه ای اســتان مرکــزی گفــت: ۸50 ســرباز مســتقر در  ــی و حرف ــر کل آمــوزش فن مدی
پادگان هــای ایــن اســتان بــا هــدف ارائــه مهــارت و کمــک بــه رونــق اشــتغال موفــق بــه 

اخــذ گواهینامــه مهــارت فنــی و حرفــه ای شــدند.
ســعیدرضا شــاه محمــدی افــزود: ایــن ســربازان در رشــته های مکانیــک، کارآفرینــی، 
بــرق و تأسیســات در پدافنــد هوایــی، نیروهــای انتظامــی و ســپاه پاســداران اســتان 
ــی را  ــای مهارت ــتان دوره ه ــه ای اس ــی و حرف ــان ادراه کل فن ــر مربی ــر نظ ــزی زی مرک

فراگرفتنــد. 
وی اظهــار داشــت: طــرح آمــوزش فنــی و حرفــه ای در قالــب ســربازان نیروهای مســلح 
از ســال گذشــته بــا آمــوزش 200 هــزار ســرباز در کشــور آغــاز شــد کــه ســهمیه اســتان 
ــق شــده  ــد محق ــون 12۴ درصــد تعه ــه تاکن ــوده ک ــر ب ــزار و ۴15 نف ــک ه ــزی ی  مرک

است. 
مدیــر کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان مرکــزی گفــت: هزینــه آمــوزش رشــته های 
فنــی و حرفــه ای رایــگان اســت و ســربازان در برخــی رشــته ها در کارگاه هــای فنــی و 
حرفــه ای حضــور دارنــد و در برخــی رشــته ها، کارگاه آموزشــی در مراکــز برگــزار می شــود.

ــزی در  ــتان مرک ــته در اس ــال گذش ــرباز س ــزار و ۸20 س ــزود: 2 ه ــدی اف ــاه محم ش
دوره هــای آموزشــی مهارت آمــوزی شــرکت کردنــد. 

ــروت و آینده ســازان کشــور هســتند  ــن ســرمایه، ث ــه داد: ســربازان بزرگ تری وی ادام
ــرای رفــع  ــا فراگیــری مهارت هــای مختلــف در حیــن خدمــت، گام بزرگــی ب و بایــد ب

بیــکاری، اشــتغال و توســعه کشــور بردارنــد.

 مدیر کل تبلیغات اسالمی گلستان:
نماز موجب روشنی روح و روان است

گلستان
esfahan.kimia@gmail.com

روان  و  روح  روشــنی  نمــاز  اســالمی گلســتان گفــت:  تبلیغــات  کل  مدیــر 
انسان هاســت و اگــر بــه جماعــت خوانــده شــود ثــواب غیــر قابــل شــمارش اســت. 
ــتای  ــع روس ــجد جام ــزاران مس ــع نمازگ ــژاد در جم ــورهللا ولی ن ــالم ن حجت االس
مزنــگ شهرســتان بنــدر گــز افــزود: نمــاز در خانــه دارای یــک ثــواب اســت؛ ولی در 
کالم خداونــد متعــال آمــده اســت کــه همیــن نمــاز اگــر در مســجد و بــه جماعــت 

ــده شــود نمی شــود ثــواب آن را نوشــت.  خوان
مدیــر کل تبلیغــات اســالمی گلســتان اظهــار داشــت: یــاد خــدا بهتریــن وســیله 
بــرای خویشــتن داری و کنتــرل غرایــز ســرکش و جلوگیــری از روح طغیــان اســت. 
وی افــزود: نمــاز غــرق شــدن در عظمــت خداونــد متعــال و روشــنی روح و روان 
ــه  ــی اســت ک ــر و آب صاف ــاز چــون نه ــی )ص( نم ــر گرام اســت و در کالم پیامب
ــف  ــوده و کثی ــدن او آل ــز ب ــد، هرگ ــو ده ــود را در آن شست وش ــان خ ــر انس اگ
ــود را  ــب خ ــد و قل ــاز بخوان ــه نم ــج مرتب ــبانه روز پن ــه در ش ــی ک ــود و کس نمی ش
در ایــن چشــمه صــاف معنــوی شست وشــو دهــد، هرگــز آلودگــی گنــاه بــر دل و 

جــان او نمی نشــیند. 
ــم در نمــاز جماعــت، انســان را از منافــق شــدن  ــان کــرد: شــرکت دائ ــژاد بی ولی ن
بیمــه می کنــد و بــرای هــر گامــی کــه بــه ســوی نمــاز جماعــت و مســجد برداشــته 

شــود، ثــواب و حســنه در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
وی در آخــر گفــت: مســاجد، بــازاری از بازارهــای آخــرت اســت کــه در آن بــر ســر 

ســفره  آمــرزش می نشــینند و هدیــه  آن بهشــت اســت.
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کوتاه از اصفهان
 بارش باران در اصفهان 

همچنان ادامه دارد
ــان  ــتان اصفه ــوای اس ــی ه ــئول پیش بین ــناس مس کارش
ــرب  ــمال و غ ــق ش ــده در مناط ــای آین ــی روزه ــت: ط گف
اســتان رگبــار پراکنــده و همــراه بــا رعــد و بــرق پیش بینــی 

می شــود.
نقشــه های  بررســی  بــه  اشــاره  بــا  کریمیــان  رضــا 
ــار  ــده اظه هواشناســی اســتان اصفهــان طــی روزهــای آین
ــازه زمانــی جــّوی ناپایــدار بــر روی اســتان  کــرد: در ایــن ب

ــت.  ــم اس ــان حاک اصفه
وی افــزود: طــی چنــد روز آینــده در بیشــتر مناطق آســمانی 
ابــری و گاه بــا افزایــش بــاد همــراه بــا گــرد و غبــار و طوفان 
ــی  ــز پیش بین ــوب و مرک ــرب، جن ــق غ ــه ای در مناط لحظ

می شــود. 
ــان  ــتان اصفه ــوای اس ــی ه ــئول پیش بین ــناس مس کارش
ــار  ــان اینکــه در مناطــق شــمال و غــرب اســتان رگب ــا بی ب
پراکنــده و همــراه بــا رعــد و بــرق مشــاهده می شــود، ادامــه 
ــا ۵.۵  ــادرود ب ــنبه ب ــای روز پنجش ــال بارش ه ــه دنب داد: ب
میلیمتــر بیشــترین بارندگــی و نطنــز بــا کمتــر از یــک دهــم 

میلیمتــر کمتریــن بارندگــی را داشــت. 
ــان  ــهر اصفه ــوای ش ــای ه ــه دم ــان اینک ــا بی ــان ب کریمی
امــروز در گرم تریــن ســاعت بــه ۳۲ درجــه و در خنک تریــن 
ســاعات نیــز بــه ۱۶ درجــه ســانتیگراد می رســد، اظهــار کــرد: 
در ایــن بــازه زمانــی بوییــن و میاندشــت بــا دمــای 4 درجــه 
ــا دمــای ۳۳  ــاد ب ــه و کبوترآب ســانتیگراد ســردترین و ورزن
ــی  ــتان پیش بین ــق اس ــن مناط ــانتیگراد گرم تری ــه س درج

می شــوند.

آغاز اجرای دومین دوره طرح 
حمایت غذایی قشرهای محروم

مدیــر امــور اجتماعی اداره کل تعــاون، کار  کیمیای وطن
و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان از آغــاز اجــرای دومیــن 
ــت  ــروم تح ــرهای مح ــی قش ــت غذای ــرح حمای دوره ط

پوشش نهادهای حمایتی در سال جاری خبر داد. 
منصــوره ســلیمان زاده بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: براســاس 
اعــام وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی دومیــن دوره در 
ــت  ــن دوره اجــرای طــرح حمای ســال جــاری و چهاردهمی
ــوان »شــهریور 97« از روز سه شــنبه  ــا عن ــوار ب ــی خان غذای

۲7 شــهریورماه آغــاز شــده اســت. 
ــاس  ــرح براس ــن ط ــمول ای ــراد مش ــد: اف ــادآور ش وی ی
جــدول زیــر می تواننــد بــه فروشــگاه های زنجیــره ای 
ــو،  ــان، افــق کــوروش، جانب ــرارداد شــامل فرهنگی طــرف ق
رفــاه، اتــکا، تعــاون روســتایی، اســکاد، ســپه، امــکان، 

ــد.  ــه کنن ــی مراجع ــرف محل ــی مص ــهروند و تعاون ش
ــد  ــگاه ها بای ــه فروش ــت: هم ــن گف ــلیمان زاده همچنی س
بــدون دریافــت هیــچ نــوع کارمــزدی بــرای تحویــل 
کاالی مــورد تقاضــای مشــمولین بــه ارزش مجمــوع 
ــذ  ــورت اخ ــد و در ص ــدام کنن ــده اق ــای انجام ش تراکنش ه
ــه  ــگاه مربوط ــوز فروش ــتگاه های پ ــف، دس ــزارش تخل گ

ــد. ــد ش ــال خواه غیرفع

اجرای طرح »بصیرت« در 
امامزادگان استان اصفهان

مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اصفهــان در گفت وگــو بــا 
ــزاداری  ــزاری مراســم  ع ــه برگ ــا اشــاره ب ــر، ب ــگار مه خبرن
در تمامــی امامــزادگان اســتان در روزهــای محــرم و صفــر 
ــردم  ــیاری از م ــه بس ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش اظه
روزهــای تاســوعا و عاشــورا بــه شــهر و روســتای زادگاه خــود 
ــز محــل  ــزادگان اســتان نی ــد و بســیاری از امام برمی گردن
توقــف موقــت مســافران هســتند، بــر ایــن اســاس طــرح 
بصیــرت عاشــورایی در روزهــای نهــم و دهــم مــاه محــرم در 

۶۰ امامــزاده اســتان اصفهــان برگــزار شــد. 
ایــن روزهــا  حجت االســام رضــا صادقــی افــزود: در 
هماننــد دیگــر روزهــای ســال، خیمه هــای معرفــت در 
جــوار امامــزادگان پاســخگوی پرســش های شــرعی و 
دینــی زائــران بــود و اســتقبال خوبــی را از ایــن طرح شــاهد 

ــم. بودی
ــد  ــان تأکی ــه اســتان اصفه ــاف و امــور خیری ــر کل اوق مدی
کــرد: در مــاه محــرم طــرح »بصیــرت« بــه شــکل یکپارچــه 
در امامزاده هــای اســتان اجرایــی شــد و روحانیــون از 
ــه معــروف و  اهمیــت فرایــض دینــی ماننــد نمــاز و امــر ب
نهــی از منکــر ســخن گفتنــد و بــه پرســش های نوجوانــان، 
جوانــان و مــردم بــا توجــه بــه تبلیغــات بیگانگان و شــبهات 
ــخ  ــین)ع( پاس ــام حس ــا ام ــاط ب ــازی در ارتب ــای مج فض

دادنــد.
ــنبه  ــته در روز ش ــال های گذش ــق س ــه داد: مطاب وی ادام
مطابــق بــا یازدهــم محــرم همایــش رهــروان زینبــی 
در تمامــی شهرســتان های اســتان و همچنیــن آســتان 
مقــدس زینــب بنــت موســی بــن جعفــر)ع( برگــزار شــد.

احتمال کشت دیرهنگام 
کشاورزان شرق اصفهان

ــا  ــر امــور زراعــت جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان ب مدی
ــدم در ســال  ــن گن ــی ۱۰۱ هــزار ت ــد تضمین ــه خری اشــاره ب
زراعــی جــاری از کشــاورزان اســتان گفــت: بعیــد اســت در 
مقطــع زمانــی کنونــی آب بــرای کشــت پاییــزه کشــاورزان 
شــرق اصفهــان تأمیــن شــود؛ امــا اگــر نــزوالت جــّوی پاییز 

ــگام انجــام می شــود.  مناســب باشــد، کشــت دیرهن
محمدرضــا افاکــی دربــاره آخریــن وضعیــت کشــت گنــدم 
ــار  ــان اظه و جــو در ســال زراعــی 97-9۶ در اســتان اصفه
ــه  ــدم نســبت ب ــم گن ــی و دی ــر کشــت آب ــرد: ســطح زی ک
ســال زراعــی گذشــته حــدود ۲9 هــزار هکتــار کاهــش یافته 
اســت. وی افــزود: بــر ایــن اســاس تولیــد گنــدم در ســال 
زراعــی جــاری نســبت بــه ســال زراعــی 9۶-9۵ از ۲۵۰ هزار 
تــن بــه ۱۵۲ هــزار تــن کاهــش یافتــه اســت کــه نزدیــک 
بــه ۱۰۱ هــزار تــن گنــدم بــا نــرخ ۱۳۰۰ تومــان از کشــاورزان 
ــزان  ــن می ــی شــده اســت؛ همچنی ــد تضمین اســتان خری

تولیــد جــو ۱4۰ هــزار تــن اســت. 

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری 
پیاده راه ســازی   98 نــوروز  گفــت:  اصفهــان 
خیابــان چهاربــاغ بــه اتمــام می رســد تــا بتوانیــم 
ــا و  ــه المان ه ــه هم ــل ک ــاغ کام ــک چهارب ــا ی ب
نیازهــای گردشــگری چهاربــاغ در آن دیــده شــده 
ــی و خارجــی  ــرای گردشــگران داخل  اســت، پذی

باشیم.
بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  صلواتــی  علیرضــا 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــارس در اصفه ــگار ف خبرن
و  چهاربــاغ  خیابــان  پیاده راه ســازی  طــرح 
ممنوعیــت تــردد خودروهــا از حــدود ســه دهــه 
ــود، اظهــار کــرد: در قدیم االیــام  پیــش مطــرح ب
حتــی بــر روی پل هــای تاریخــی هــم تــردد 
خــودرو را داشــتیم؛ ولــی آرام آرام ایــن ممنوعیــت 
حاصــل شــد و آخریــن مکانــی کــه ممنــوع شــد، 
میــدان امــام بــود کــه در ســال 9۳ بــه روی تــردد 
خودروهــا بــه طــور کامــل بســته و بــه پیــاده راه 

ــل شــد. تبدی

وی در ادامــه افــزود: پــس از میــدان امــام بحــث 
ــت و  ــرار گرف ــتورکار ق ــاغ در دس ــان چهارب خیاب
قــرار بــر ایــن شــد کــه بــه نوعــی ایــن خیابــان 
ــاره  ــذف یک ب ــم؛ ح ــل کنی ــاده راه تبدی ــه پی را ب
ــه  ــم ب ــی و ه ــاظ ترافیک ــه لح ــم ب ــک ه ترافی
لحــاظ پیامدهــای اجتماعی فرهنگــی، کار بســیار 
ســختی بــود و در ابتــدای امــر شــاید بــه نوعــی 

ــید. ــر می رس ــه نظ ــن ب غیرممک
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری 
ــرح را  ــن ط ــرار شــد ای ــرد: ق ــوان ک ــان عن اصفه
بــا یــک کار فرهنگــی و زمینه ســازی اجــرای 
طــرح شــروع کنیــم؛ »سه شــنبه های بــدون 
ــرح  ــک ط ــا ی ــه م ــد ک ــه ای ش ــودرو«، بهان خ
عملــی را بــه نــام ایــن پویــش مردمــی ترافیــک 
ــا  ــاعت ۱4 ت ــنبه ها از س ــم و سه ش ــروع کنی ش
۲۲ چهاربــاغ بــر روی تــردد خودروهــا بســته شــد 
ــه روی شــهروندان،  ــی روب ــه عین ــک تجرب ــه ی ک
 کســبه و ســاکنان قــرار گرفــت و مــا توانســتیم 

این خیابان را به پیاده راه شدن نزدیک کنیم.
 محور میانی چهارباغ تفرجگاه می شود

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری 
ــی  ــور میان ــرد: مح ــان ک ــه بی ــان در ادام اصفه
چهاربــاغ طــرح پیچیــده و متفاوتــی نســبت بــه 
محورهــای کنــاری دارد؛ بــه ایــن صــورت کــه در 
طــرح محــور میانــی، آبنماهایــی کــه در چهاربــاغ 
ــود  ــا می ش ــت، احی ــته اس ــود داش ــم وج قدی
و بیشــتر بحــث تفرجگاهــی دارد. ایــن قســمت 
بنایــی اســت کــه براســاس مســتندات و اســناد 
ــت  ــته در دس ــاغ گذش ــه از چهارب ــری ک و تصاوی

ــود. ــا می ش ــت، احی اس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان نوســازی محور 
میانــی را شــروع کــرده و در حــال پیشــبرد طــرح 
اســت، گفــت: شــهردار تأکیــد داشــتند تــا پیــش 
از نــوروز 98 ایــن کار بــه اتمــام برســد تــا بتوانیــم 
ــا و  ــه المان ه ــه هم ــل ک ــاغ کام ــک چهارب ــا ی ب
نیازهــای گردشــگری چهاربــاغ در آن دیــده شــده 
اســت، بــه اســتقبال نــوروز 98 برویــم و پذیــرای 

گردشــگران داخلــی و خارجــی باشــیم.
ــاال  ــد احتم ــن فراین ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب صلوات
در ۶ ماهــه دوم امســال بــه نتیجــه خواهــد 
رســید، عنــوان کــرد: همــه المان هــای مــورد 
نیــاز بدنه ســازی چهاربــاغ ازجملــه مبلمــان 
شــهری، نورپــردازی داخلــی، روشــنایی پیــاده راه، 
بحث هــای ایمنــی و امنیتــی، نصــب دوربین هــا، 
ــر، در  ــای دیگ ــه المان ه ــا و بقی ــداث آبنماه اح

ــل  ــس از تکمی ــتند و پ ــدن  هس ــال لحاظ ش ح
ــدان  ــمت می ــه س ــیر ب ــه مس ــد ادام ــن فراین ای

امــام و چهــارراه ســپه را دنبــال می کنیــم.

 خیابان سپه پیاده راه می شود
وی در ادامــه توضیــح داد: ســنگ فرش خیابــان 
ســپه حــد فاصــل میــدان امــام تــا تقاطــع 
ــام  ــتانداری انج ــان اس ــم و خیاب ــان حکی خیاب
ــان  ــود خیاب ــمت خ ــط قس ــت و فق ــده اس ش
ــین)ع(  ــام حس ــدان ام ــل می ــد فاص ــپه ح س
ــده اســت. در حــال  ــان اســتانداری مان ــا خیاب ت
مطالعــات ترافیکــی و فرهنگی اجتماعــی خیابــان 
ــی  ــان خاقان ــل خیاب ــا مث ــه آی ســپه هســتیم ک
ــا  ــردد خــودرو را داشــته باشــیم ی ــت ت محدودی
ــا  ــک خــط خودروه ــم ی ــی اجــازه دهی ــه؛ یعن ن
ــود ــاده رو ش ــه پی ــل ب ــا کا تبدی ــد ی ــور کنن  عب

ــیم؛  ــته باش ــودرو را داش ــردد خ ــت ت و ممنوعی
ــه  ــن اســت کــه قطعــا اولویــت ب ــه مهــم ای نکت
عابــر پیــاده داده خواهــد شــد و تعویض پیــاده رو 

ــم داشــت. را خواهی
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهردار اصفهان 
خاطرنشــان کــرد: بــا تکمیــل پیاده راه ســازی 
خیابــان چهاربــاغ و خیابــان ســپه و تکمیــل ایــن 
اتصــال کــه در حــال حاضــر اتصــال میــدان امــام، 
ــی  ــورهللا نجف ــا ن ــان آق ــظ و خیاب ــان حاف خیاب
انجــام شــده اســت و پــس از آن بحــث اتصال به 
خیابــان کرمانــی، خیابــان  هارونیه و کوچه مشــیر 
ــی)ع( برســد،  ــدان امــام عل ــه می ــا ب ــم ت را داری

ــن محــور کامــل می شــود. ــاده راه ای پی
پیاده راه ســازی  شــد:  یــادآور  پایــان  در  وی 
خیابــان ســپه کار ســخت و پیچیــده ای نخواهــد 
ــده  ــام ش ــاغ انج ــزرگ چهارب ــون کار ب ــود؛ چ ب
اســت و همچنیــن خیابــان ســپه ایــن پتانســیل 
را دارد کــه محدودیــت تــردد داشــته باشــد؛ 
ــان اســتانداری و  ــرا گاه حجــم ترافیــک خیاب زی
ــان حکیــم کــه ســنگین می شــود، پلیــس  خیاب
راهــور اقــدام بــه ممنوعیــت تــردد می کنــد و فکر 
می کنــم تــا انــدازه ای زمینه ســازی اجــرای ایــن 
کار انجــام شــده اســت و فقــط بحــث اعتبــارات، 
دارد  وجــود  عمرانــی  برنامه ریــزی  و  بودجــه 
کــه در شــهرداری بایــد تصمیم گیــری شــود 
ــام  ــن کار انج ــده ای ــال آین ــا س ــال ی ــه امس  ک

شود.

رژه نیروهــای مســلح اســتان اصفهــان بــه مناســبت هفتــه دفاع 
مقــدس بــا مشــارکت یگان هــای نمونــه ارتــش، ســپاه، بســیج و 
نیــروی انتظامــی مقابــل گلســتان شــهدای اصفهــان برگزار شــد. 
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از اصفهــان، همزمــان بــا 
سراســر کشــور مراســم رژه نیروهــای مســلح اســتان اصفهــان 
ــا حضــور  ــروز ب ــح دی ــدس صب ــاع مق ــه دف ــه مناســبت هفت ب
ــه در  ــی فقی ــده ول ــژاد نماین ــت هللا ســید یوســف طباطبایی ن آی
اســتان و امــام جمعــه اصفهــان، محســن مهرعلیــزاده اســتاندار 
ــتان های  ــش در اس ــد ارت ــروز ارش ــن آذراف ــان، امیرمحس اصفه
اصفهــان، یــزد و چهارمحــال و بختیــاری، جانشــین فرماندهــی 
ســپاه صاحب الزمان)عــج(، فرمانــده نیــروی انتظامــی و ســایر 
ــان و  مســئوالن ارشــد نظامــی، انتظامــی و اداری اســتان اصفه

ــزار شــد.  ــواده معظــم شــهدا برگ ــن خان همچنی

ــامی  ــوری اس ــش جمه ــه ارت ــای نمون ــم یگان ه ــن مراس در ای
ــروی  ــیج و نی ــامی، بس ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــران، س ای
ــد.  ــور کردن ــگاه عب ــل جای ــه صــورت منظــم از مقاب ــی ب انتظام
نمایــش پاراموتــور، یــگان نمونــه گــروه 44 و ۵۵ توپخانــه 
ــک های  ــه و موش ــوزش توپخان ــز آم ــه مرک ــگان نمون ــش، ی ارت
ــگان  ــال شــهدای ارتــش، ی ــگان تمث ــاد شــیرازی، ی شــهید صی
ــگاه  ــه پای ــگان نمون ــان، ی ــاط ارتــش منطقــه اصفه ــه احتی نمون
چهــارم پشــتیبانی رزمــی هوانیــروز ارتــش، یــگان نمونــه مرکــز 
آمــوزش شــهید وطن پــور هوانیــروز ارتــش، یــگان نمونــه پدافنــد 
ــوری،  ــای موت ــی، یگان ه ــر اصفهان ــهید نص ــزی ش ــی مرک هوای
یــگان نمونــه پایــگاه هوایــی شــهید بابایــی و یگان هــای نمونــه 
فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان و بســیج کوی هــای 
ســازمانی ارتــش از یگان هــای رژه رونــده در ایــن مراســم بودنــد. 

معــاون آمــوزش ابتدایــی آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان 
ــی در ســطح اســتان  ــوز کاس اول گفــت: 8۳ هــزار دانش آم

اصفهــان بــرای اولیــن بــار بــه مدرســه رفتنــد. 
ــم روز  ــی در مراس ــهین جوان ــا، ش ــگار ایمن ــزارش خبرن ــه گ ب
شــکوفه ها کــه در دبســتان زنده یــاد حــاج عبدالحســین 
ــایی  ــارن بازگش ــه تق ــان اینک ــا بی ــد، ب ــزار ش ــی برگ کاویان
مــدارس در ســال جــاری بــا دهــه محــرم بهانــه ای اســت کــه 
رفتــار دینــی را بــه کــودکان آمــوزش دهیــم، اظهــار کــرد: امــروز 
بیــش از 8۳ هــزار کــودک در اصفهــان جشــن شــکوفه را برگزار 
می کننــد و زینت بخــش مــدارس و دبســتان ها شــده اند. 
وی ادامــه داد: آمــوزش پایــه مبنــای توســعه پایــدار در آینــده 

کشــور اســت و بایــد ایــن آمــوزش درســت انجــام شــود. 
معــاون آمــوزش ابتدایــی آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان 
بــه عاشــورای حســینی گفــت: می خواهیــم اشــاره   بــا 

از عاشــورا درس بگیریــم؛ پــس بایــد بــا ظلمــی کــه به کــودکان 
ــع از اشــاعه بی ســوادی ســیاه  ــم و مان ــارزه کنی می شــود، مب

و ســفید شــویم. 
وی افــزود: بایــد فضــای مدرســه بــه دور از اســترس و 
ــودکان باشــد و  ــل و تعمــق ک ــرای تأم اضطــراب و مناســب ب
هــدف مــا از ایــن موضــوع، پــرورش کودکانــی صبــور و عالــم 

ــت.  اس
ــن  ــت: شــما آینده ســازان ای ــودکان گف ــه ک ــی خطــاب ب جوان
کشــور هســتید و موفقیــت و بــودن شــما مایــه ســرفرازی مــا 
و کشــور عزیزمــان اســت و بایــد در ایــن راه مطالعــه داشــته 

باشــید. 
کــودکان  و  انســانی  نیــروی  توانمندســازی  افــزود:  وی 
ــنین از  ــن س ــن در ای ــدن و درک مت ــواد خوان ــردن س و باالب

اســت. پــرورش  و  آمــوزش  برنامه هــای 

یازدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی ماشــین آالت  کیمیای وطن
راهســازی، معدنــی، خدمــات شــهری و خودروهــای دیزلــی از ســوم 

مهرماه در اصفهان برپا می شود. 
ایــن نمایشــگاه در روزهــای ســوم تــا ششــم مهرمــاه بــه  مــدت 4 
روز و در ادامــه مجموعــه نمایشــگاه های مرتبــط بــا حــوزه خــودرو 
و حمــل و نقــل اصفهــان در محــل برگــزاری نمایشــگاه های 

ــود.  ــا می ش ــتان برپ ــل شهرس ــع در پ ــتان واق ــی اس بین الملل
ــش از ۲۵۰۰  ــاحتی بی ــرکت در مس ــال ۲۱ ش ــگاه امس در نمایش
متــر مربــع فضــای نمایشــگاهی حضــور خواهنــد یافــت و آخریــن 
بخــش  در  را  خــود  توانمندی هــای  و  محصــوالت  یافته هــا، 
ماشــین آالت راهســازی، راهــداری، معدنــی، خودروهــای تجــاری، 
خودروهــای حمــل و نقــل جــاده ای، قطعــات یدکی، ماشــین آالت 
ــد.  ــش می گذارن ــه نمای ــات وابســته ب ــات شــهری و خدم خدم

راهســازی،  ماشــین آالت  بین المللــی  نمایشــگاه  یازدهمیــن 
ــی برگــزار  ــی در حال ــی، خدمــات شــهری و خــودروی دیزل معدن
در  مرتبــط  مســئوالن  و  متخصصــان  حضــور  می شــود کــه 
ــزه در  ــاد انگی ــه ایج ــی ب ــک بزرگ ــد کم ــگاه می توان ــن نمایش ای
ــگاه  ــن نمایش ــه در ای ــد ک ــی باش ــی و خارج ــرکت های داخل ش

حضــور پیــدا کرده انــد. 
ــدی  ــش توانمن ــن نمایشــگاه، نمای ــکات ای ــن ن ــه مهم تری ازجمل
ــد بیــش از ۵۰ درصــد ماشــین آالت  ــی در تولی شــرکت های داخل
به ویــژه خودروهــای ســنگین اســت کــه نیازمنــد حمایــت 
ــرفت  ــه و پیش ــرای ادام ــی ب ــدگان داخل ــئوالن و مصرف کنن مس

ــدات خــود هســتند.  تولی
ایــن نمایشــگاه از ســاعت ۱۵ تــا ۲۱ پذیــرای عاقه منــدان خواهــد 

بـود.

اینجــا میــان ســایت تاریخــی تپــه اشــرف، دود حاصــل 
ــو  ــتیک، پت ــرف، پاس ــار مص ــای یک ب ــش ظرف ه از آت
و چاقــو نشــان می دهــد اینــک پــس از گورخوابــی 
آثــار  عجیــب،  بســیار  پدیــده ای  در  و کارتن خوابــی 
ــت  ــاک اس ــده و اندوهن ــه ش ــم اضاف ــتانی خوابی ه باس

ــد.  ــازه را دی ــن س ــی ای ــن زخم ــد ت ــال بای ــه ح ک
ــه  ــای تپ ــت کاوش ه ــد، سرپرس ــری زن ــا جعف علیرض
اشــرف، خبــر از اســکان چنــد بی خانمــان در ترانشــه های 
باســتانی تپــه اشــرف اصفهــان می دهــد و بــه خبرنــگار 
ــوی مســافرتی و  ــا پت ــراد کــه ب ــن اف ــد: ای ــا می گوی ایمن
تکه هــای چــوب، ســایبانی بــرای خــود در ســمت شــرق 
تپــه ســاخته اند، در ایــن ترانشــه های بــدون ســقف 

ــد.  ــکان گزیده ان اس
وی ادامــه می دهــد: مدتــی یــگان حفاظــت ویــژه 

میــراث فرهنگــی در ایــن مــکان مســتقر شــده بــود؛ امــا 
بــه دلیــل نبــود امنیــت و حضــور برخــی افــراد ناشــناس 
ــه دلیــل تــرس از  در شــب در ایــن محوطــه، ســربازان ب
ــه  ــراد شــبانه ب ــن اف ــا خــارج نمی شــدند و ای کانکس ه
ــه  ــن ب ــد؛ بنابرای ــه می پرداختن ــاز در تپ ــاری غیرمج حف
دلیــل امنیتــی مجبــور بــه پرکــردن بعضــی از گمانه هــای 

ــا خــاک شــدیم.  حفرشــده ب
ــرورت  ــاره ض ــرف درب ــه اش ــای تپ ــت کاوش ه سرپرس
حفاظــت از ایــن محوطــه تاریخــی می گویــد: فصــل 
جدیــد کاوش تپــه اشــرف کــه به تازگــی بــه پایــان 
ــا همــکاری ســازمان میــراث فرهنگــی  رســیده اســت، ب
و شــهرداری در بخشــی از فضایــی کــه اینــک در اختیــار 
شــهرداری و فضــای ســبز اســت، بــه مــدت 4۵ روز انجام 

شــد.

 رژه نیروهای مسلح در اصفهان 
برگزار شد

 برگزاری نمایشگاه بین المللی 
ماشین آالت راهسازی و معدنی در اصفهان

 خدمت رسانی سه استخر 
نمونه کردآباد، سرتاوه و سلمان 

به شهروندان
کاس هــای آموزشــی اســتخرهای شــهرداری اصفهــان 
در تمــام طــول ســال برگــزار می شــوند و بــه شــهروندان 

ــد. ــانی می کنن خدمت رس
ــار داشــت:  ــان اظه ــز ورزشــی اســتخر آقای ناظــر مراک
ســه اســتخر ســلمان، ســرتاوه و نمونــه کردآبــاد در حال 
ــهروندان  ــهرداری و ش ــان ش ــه کارکن ــانی ب خدمت رس
ــور نیــز در دســت  ــود و اســتخر ن ــد ب ــی خواهن اصفهان

ــدازی می شــود. ــده راه ان ــه در آین ــر اســت ک تعمی
عمــاد نافــذ افــزود: ســونا خشــک و بخــار، جکــوزی، 
حوضچــه آب ســرد، اســتخر کــودکان و پارکینــگ 

ــت. ــاد اس ــه کردآب ــتخر نمون ــات اس ــه امکان ازجمل
ــه  ــه نمون ــاالن مجموع ــتخر بزرگس ــه داد: اس وی ادام
ــرض و اســتخر  ــر ع ــول و ۱۶ مت ــر ط ــاد ۳۳ مت کردآب

ــرض دارد. ــر ع ــول و ۵ مت ــر ط ــز ۱۶ مت ــودکان نی ک

مســئول امــور هماهنگــی مراکــز ورزشــی گفــت: 
ــاد  ــه کردآب ــرای اســتفاده از اســتخر نمون شــهروندان ب
می تواننــد بــه خیابــان جــی، خیابــان شــهید رجایــی، 

ــد. ــه کنن ــاد مراجع ــی کردآب ــه ورزش مجموع
ــان  ــه در خیاب ــرد: اســتخر ســرتاوه ک ــح ک ــذ تصری ناف
کوچــه  صاحب الزمان)عــج(،  خیابــان  ســروش، 
ــد  ــی مانن ــز، از امکانات ــرار دارد نی ــری ق ــجد مص مس
ســونای خشــک و بخــار، تونــل مــه ســرد، جکــوزی و 

ــت. ــوردار اس ــودکان برخ ــتخر ک اس
وی بــا اشــاره بــه ابعــاد اســتخرها افــزود: ابعاد اســتخر 
بزرگســاالن ایــن مجموعــه ۲۵ متــر در ۱۲ متــر اســت و 
اســتخر کــودکان نیــز ۶ متــر طــول و ۳ متر عــرض دارد.

ناظــر اســتخرهای تحــت پوشــش ســازمان فرهنگــی، 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ــن  ــاد ای ــرد: ابع ــح ک ــات اســتخر ســلمان تصری امکان
اســتخر نیــز ۲۵ متــر در ۱۰ متــر اســت و دارای امکاناتی 
ــوزی  ــار و جک ــونای بخ ــک، س ــونای خش ــد س مانن
اســت کــه عاقه منــدان بــرای اســتفاده از ایــن اســتخر 

ــجد  ــب مس ــین آباد، جن ــان حس ــه خیاب ــد ب می توانن
اعظــم مراجعــه کننــد.

ــرد  ــای ف ــرتاوه در روزه ــتخر س ــرد: اس ــه ک وی اضاف
و جمعه هــا در ۲ ســانس مخصــوص آقایــان و در 
روزهــای زوج نیــز در ۲ ســانس میزبــان بانــوان اســت.

ــای  ــز روزه ــاد نی ــه کردآب ــتخر نمون ــت: اس ــذ گف ناف
ــب ها  ــای زوج، ش ــوان و در روزه ــوص بان ــرد مخص ف
ــانس آزاد  ــورت س ــه ص ــان، ب ــرای آقای ــا ب و جمعه ه
خدمت رســانی  شــهروندان  بــه  بلیت فروشــی  و 

می کنــد.
وی افــزود: اســتخر ســلمان نیــز در روزهــای زوج ویــژه 
ــانی  ــوان خدمت رس ــژه بان ــرد وی ــای ف ــان و روزه آقای
می کنــد و ســایر ســانس های اســتخرهای شــهرداری 
ــان شــهرداری و ســایر ســازمان هایی  ــار کارکن در اختی

اســت کــه بــا ســازمان قــرارداد دارنــد.
نافــذ خاطرنشــان کــرد: کاس هــای آموزشــی در تمــام 
طــول ســال در اســتخرهای تحــت پوشــش شــهرداری 

اصفهــان برگــزار می شــود.

گروه اصفهان فرزانه افسرطه
F.Afsartaha@eskimia.ir

فرهنگی اجتماعــی  ســازمان  اجتماعــی  معــاون 
شــهرداری اصفهــان گفــت: امســال در آســتانه 
بازگشــایی مــدارس، بســته تبلیغاتی فرهنگی ســتاد 
مهــر بــا عنــوان »یــک شــهر مهــر« بــا برنامه هایــی 

ــی رود. ــوزان م ــتقبال دانش آم ــه اس ــوع ب متن
مرتضــی رشــیدی در گفت وگــو بــا خبرنــگار مــا اظهار 
کــرد: همــه ســاله ســتاد مهــر اصفهــان بــا محوریــت 
معاونــت حمــل و نقــل و ترافیــک و همراهــی حــوزه 
ــهرداری  ــات ش ــی، اداره کل ارتباط ــت اجتماع معاون
ــس  ــون پلی ــط همچ ــای ذی رب ــکاری نهاده و هم
راهــور و اداره کل آمــوزش و پــرورش بــه منظــور 
ــوزان در  ــور دانش آم ــرای حض ــهر ب ــازی ش آماده س

ــه تشــکیل می شــود. بطــن جامع
ــهرداری  ــی ش ــت اجتماع ــوزه معاون ــزود: ح وی اف

در  را  خــود  شــهروندی  رســالت های  اصفهــان 
قالب هــای مختلفــی همچــون تبلیغــات شــهری و 
ســوق دادن ایــن تبلیغــات بــه ســمت فضــای آغــاز 
ــه منصــه  ــدارس ب ــی و بازگشــایی م ســال تحصیل

ــت. ــته اس ــور گذاش ظه
فرهنگی اجتماعــی  ســازمان  اجتماعــی  معــاون 
ــت  ــام ظرفی ــرد: تم ــح ک ــان تصری ــهرداری اصفه ش
تبلیغــات شــهروندی اعــم از ۱۰۰۰ تابلــوی نصب شــده 
اتوبــوس،  ایســتگاه های  و  چهارراه هــا  ســر  بــر 
همچنیــن اســتفاده از فضــای مجــازی در روزهــای 
تــا  می شــوند  آمــاده  مهــر  اول  و  شــهریور   ۳۱
ــا آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد  پیام هــای مرتبــط ب

ــد. ــس کنن ــهروندان منعک ــه ش را ب

وی تأکیــد کــرد: هــدف از نصــب ایــن تابلوهــا انتقال 
آموزه هــای شــهروندی بــه دانش آمــوزان شــهر و 
ــا  ــن روزه ــه در ای ــت ک ــدگان اس ــرای رانن ــی ب پیام
مراقــب حضــور کــودکان و نوجوانــان در ســطح شــهر 

باشــند.
رشــیدی از ارائــه حــدود ۲۰ هــزار کتــاب و آموزه هــای 
و  اتوبــوس  ایســتگاه های متــرو،  در  شــهروندی 
BRT از روز اول تــا پنجــم مهرمــاه بــه دانش آمــوزان 
خبــر داد و گفــت: موضــوع ایــن کتاب هــا بیشــتر در 

قالــب مباحــث حمــل و نقــل و ترافیــک اســت.
ــام  ــای نمایشــی، اع ــه در فضاه ــان اینک ــا بی وی ب
آغــاز ســال تحصیلــی و نوعــی خوش آمدگویــی 
در ایســتگاه های متــرو و BRT اجــرا می شــود، 

اظهــار امیــدواری کــرد فضاهــای نمایشــی، عــاوه بر 
انتقــال پیامــی بــه شــهروندان، لبخنــدی را نیــز بــر 

لبــان آنهــا بنشــاند.
فرهنگی اجتماعــی  ســازمان  اجتماعــی  معــاون 
شــهرداری اصفهــان از برگــزاری مانــور ویــژه از 
ــه  ــه ب ــت »ن ــا محوری ــاه ب ــم مهرم ــا پنج روز اول ت
اصفهــان  شــهر  در  تک سرنشــین«  خودروهــای 
ــروه  ــور ۱۵ گ ــن مان ــرد: در ای ــح ک ــر داد و تصری خب
ــد کــه طــی پنــج روز  نمایشی آموزشــی حضــور دارن
ــر ســر چهارراه هــا  ــر ب ــح و بعدازظه ــت صب در دو نوب
ــد  ــش خواهن ــی شــهر اجــرای نمای ــن اصل و میادی

ــت. داش
 وی ادامــه داد: یکــی از معضاتــی کــه همزمــان بــا 

ــود،  ــهر می ش ــر ش ــی گریبانگی ــال تحصیل ــاز س آغ
ــن  ــم ای ــه امیدواری ــت ک ــی اس ــکات ترافیک مش
مانــور تلنگــری بــرای شــهروندان باشــد تــا کمتــر از 
ــتر از  ــین و بیش ــورت تک سرنش ــه ص ــا ب خودروه
ــا  ــد ت وســایل حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده کنن
فضــای آالیندگــی کمتــری در شــهر ایجــاد شــود و 

ــد. ــش یاب ــا کاه ــی خیابان ه ــار ترافیک ب
برنامه ریزی هــای  اینکــه  بیــان  بــا  رشــیدی 
ــل و  ــل و نق ــت حم ــت معاون ــه هم ــده ب انجام ش
ارتباطــات و امــور بین الملــل  ترافیــک، اداره کل 
شــهرداری و معاونــت اجتماعــی ســازمان فرهنگــی 
 اجتماعــی شــهرداری اصفهــان صــورت گرفته اســت، 
خاطرنشــان کــرد: امیدواریــم بســته تبلیغاتــی 
فرهنگــی ســتاد مهــر بــا عنــوان »یــک شــهر مهــر« 
ــرار  ــی ق ــم اصفهان ــورد اســتقبال شــهروندان فهی م

ــرد. گی

#خبر _گردی

کوتاه از شهرستان ها

 دستگیری شکارچیان 
کبک و خرگوش در چادگان

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان چــادگان 
از دســتگیری دو شــکارچی کبــک و خرگــوش در شهرســتان 

چــادگان خبــر داد. 
مجتبــی حاجتــی اظهــار کــرد: روز جمعــه محیط بانــان اداره 
محیــط زیســت شهرســتان چــادگان در حیــن گشــت زنی و 
ــه دو  دوربین کشــی در بخــش چنــاررود ایــن شهرســتان ب
نفــر کــه در کوه هــای روســتای چشــمندگان در حــال تــردد 

ــد، مشــکوک می شــوند.  بودن
وی افــزود: پــس از بررســی محیط بانــان اداره محیــط 
زیســت شهرســتان چــادگان از ایــن افــراد 4 قطعــه کبــک، 
یــک خرگــوش و یــک قبضــه اســلحه دولــول کشــف 

می شــود. 
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان چــادگان 
گفــت: شــکارچیان متخلــف بــه همــراه صورت جلســه بــرای 
ــتان  ــی شهرس ــع قضای ــه مراج ــی ب ــل قانون ــام مراح انج

چــادگان معرفــی شــدند.

 ضرورت توسعه 
مراکز پیش دبستانی

مدیــر آموزش وپــرورش کاشــان گفــت: یکــی از مهم تریــن 
ــود شــاخص ها و کیفیــت نظــام  ــت، بهب دســتاوردهای دول
آموزشــی در مناطــق کمتــر توســعه یافته و حاشــیه ای اســت 
کــه شــاهد موفقیت هــای چشــمگیری در ایــن زمینــه 

بوده ایــم. 
حســین مقنــی در حاشــیه آییــن زنــگ شــکوفه ها در 
دبســتان ســادات راونــد اظهــار کــرد: یکــی از شــاخص های 
توســعه  دنیــا،  پیشــرفته  آموزش وپــرورش  نظام هــای 
مراکــز پیش دبســتانی و افزایــش افــراد تحــت پوشــش آن 
اســت کــه در کاشــان نیــز ایــن رقــم افزایــش  یافتــه اســت. 
ــث  ــز پیش دبســتانی، باع ــرد: توســعه مراک ــح ک وی تصری
می شــود دانش آمــوزان پایــه اول ابتدایــی بــا شــرایط کاس 
ــق  ــا شــرایط مدرســه تطبی درس آشــنا شــوند و خــود را ب
دهنــد و در مدرســه آرامــش روحــی و روانی داشــته باشــند.
مدیــر آمــوزش  و پــرورش کاشــان تأکیــد کــرد: در شــرایط 
موجــود بــا هــدف تحــول در نظــام آموزشــی، برنامه ریزی هــا 
بــه صورتــی انجــام شــده کــه دانش آمــوزان بتواننــد زندگــی 
در کنــار همســاالن خــود را تمریــن کننــد و از دوران تحصیــل 

خــود لــذت ببرنــد و در مدرســه نشــاط داشــته باشــند. 
وی اظهــار کــرد: برپایــی آییــن زنــگ شــکوفه ها در مدرســه 
ســادات در منطقــه راونــد و تقــارن آن بــا مــاه محــرم حامــل 
ــه  ــامل هم ــی ش ــت آموزش ــه عدال ــت ک ــام اس ــن پی ای
ــل را  ــق تحصی ــی ح ــام آموزش ــت و نظ ــوزان اس دانش آم
ــعه آن  ــرای توس ــد و ب ــل می دان ــودکان قاب ــه ک ــرای هم ب

تــاش می کنــد.

احیای بافت فرسوده باغبادران
شــهردار باغبــادران گفــت: بــا پیگیری هــای ویــژه و متعــدد، 
پــس از ۱۱ ســال ۵8 هکتــار بافت فرســوده و ناکارآمد شــهر 
باغبــادران کــه ســال ها رهــا شــده بود، در جلســه کمیســیون 
مــاده پنــج اســتانداری مطــرح شــد و مــورد تصویــب قــرار 

گرفت.
ــار  ــا اظه ــگار ایمن ــا خبرن ــو ب ــدی در گفت وگ ــیر محم اردش
ــادران  ــه شــهرداری باغب ــرد: یکــی از معضــات جــدی ک ک
در ســال های اخیــر بــا آن مواجــه بــوده، فرســودگی بافــت 
ــوده و  ــت فرس ــرد باف ــوش ک ــد فرام ــت و نبای ــهری اس ش
ــار  ــد بعضــی محــات شــهر را دچ ــد شــهر می توان ناکارآم
خلــل کالبــدی، مشــکات اقتصــادی و معیشــتی و حتــی 
آســیب های اجتماعــی و فرهنگــی کنــد کــه ایــن مشــکات 
قطعــا بــرای ســاکنان ایــن محــات مشکل ســاز می شــود 
و از ســوی دیگــر ایــن آســیب ها می توانــد بــه دیگــر نقــاط 

شــهر انتقــال یابــد. 
ــه  ــد ب ــرای توســعه درون شــهری بای ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
ســمت احیــای بافت هــای فرســوده حرکــت کــرد، افــزود: 
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع در ســال های اخیــر بهســازی 
بــه  عنــوان  و نوســازی بافت هــای فرســوده شــهری، 

ــرار گرفــت.  ضــرورت مــورد توجــه ق
شــهردار باغبــادران بافــت فرســوده شــهری را بیمــاری قابــل 
ــد از  ــش از ۳۲ درص ــرد: بی ــح ک ــت و تصری ــان دانس درم
ــار از وســعت شــهر را  ــادران کــه حــدود ۵8 هکت شــهر باغب
ــوب  ــهری محس ــوده ش ــت فرس ــزو باف ــرد، ج دربرمی گی
می شــود کــه شــامل یــک هــزار و ۳۰ واحــد ســاختمان های 

بافــت فرســوده بــاالی ۲۰ ســال ســاخت هســتند. 
شــهردار باغبــادران بــا بیــان اینکــه اهمیــت تصویــب 
محــدوده بافــت فرســوده شــهر بــه علــت ایــن اســت کــه 
ــر  ــا زی ــن بافت ه ــکان و ســاکنان ای ــط فیزیکــی، مال محی
چتــر حمایتــی دولــت و شــهرداری ها قــرار گیرنــد، عنــوان 
کــرد: بــا پیگیری هــای متعــدد و تعامــات خوبــی کــه بیــن 
ــادران  ــهرداری باغب ــتان و ش ــازی اس اداره کل راه و شهرس
برقــرار شــده، امکانــات و تســهیاتی بــرای بافت هــای 
ــوالت  ــا تح ــده ت ــم ش ــهری فراه ــد ش ــوده و ناکارآم فرس
ــادران ایجــاد شــود و  ــی در بافــت فرســوده شــهر باغب خوب
ــتگاه های  ــه دس ــه هم ــت ک ــیده اس ــان آن رس ــروز زم ام
متولــی در مســیر اجرایی شــدن بازآفرینــی شــهری در 

ــد. ــادران گام بردارن باغب

دستگیری باند توزیع مواد مخدر 
در برخوار

فرمانــده انتظامــی برخــوار از شناســایی و دســتگیری بانــد 
توزیــع مــواد مخــدر در ایــن شهرســتان خبــر داد. 

ســرهنگ غامرضــا براتــی اظهــار کــرد: بــا تــاش مأمــوران 
انتظامــی ایــن شهرســتان بانــد گســترده توزیــع مــواد مخدر 
شناســایی و دســتگیر شــد و بیــش از یــک کیلــو و 7۰۰ گــرم 

هروییــن، شیشــه و ســوخته تریــاک از آنهــا کشــف شــد. 
وی افــزود: در ایــن عملیــات از بانــد توزیــع مــواد مخــدر ۱۶۰ 
میلیــون ریــال وجــه نقــد حاصــل از فــروش مــواد مخــدر، 
یــک دســتگاه خــودروی ســواری، تعــدادی گوشــی، آالت و 
ادوات مصــرف، چندیــن تــرازو، یــک ســاح ســرد و مقــدار 
زیــادی لفاف هــای کوچــک بســته بندی مــواد مخــدر 

کشــف شــد. 
وی گفــت: در ایــن عملیــات ســه متهــم و عوامــل فــروش 

دســتگیر و بــه مراجــع قضایــی تحویــل داده شــدند.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان مطرح کرد:
»یک شهر مهر« در انتظار دانش آموزان اصفهانی

،،
محــور میانــی چهاربــاغ طــرح پیچیــده و 
متفاوتی نســبت بــه محورهــای کنــاری 
دارد؛ بــه ایــن صــورت کــه در طــرح محور 
میانی، آبنماهایی که در چهارباغ قدیم 

وجــود داشــته اســت، احیــا می شــود
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معاون شهردار اصفهان:

چهارباغ، تفرجگاه اصفهان می شود

اسکان چند بی خانمان در تپه باستانی اشرف اصفهان۸۳ هزار کالس اولی در اصفهان به مدرسه رفتند
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دادنامه 

شــماره    ۹۷۰۹۹۷۰۳۵۴۲۰۰۹۰۳  : دادنامــه  شــماره 
ــعبه  ــی ش ــماره بایگان ــده : ۹۶۰۹۹۸۰۳۵۹۵۰۱۳۱۷ ش پرون
: ۹۷۰۴۵۶پرونــده کالســه ۹۶۰۹۹۸۰۳۵۹۵۰۱۳۱۷ شــعبه 
ــد  ــای محم ــاكي : آق ــان ش ــري دو اصفه ۱۱۶ دادگاه كيف
ــه  ــه نشــاني :خ عالم ــد ب ــد مجی ــي فرزن ــدي اصفهان احم
 ۱۱۸ پــالک  دوم  ورودي  فــردوس  شــرقي-خ  امینــي 
ــد  ــك بخــت طالخونچــه فرزن ــای اســماعيل ني ــم: آق مته
ــن دادگاه  ــد ۲توهی ــا: اتهدی ــام ه ــاني اته ــه نش ــی ب مرتض
بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم 
ــد. رأی  ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی وبش
دادگاه : در خصــوص اتهــام اقــای اســماعیل نیکبخــت 
ــد  ــن و تهدی ــر توهی ــی ب ــد مرتضــی مبن ــی ( فرزن ) مجتب
ــه  ــا توج ــی ب ــدی اصفهان ــد احم ــای محم ــه آق ــبت ب نس
بــه محتویــات پرونــده ، کیفرخواســت صــادره از دادســرای 
عمومــی و انقــالب اصفهــان ، شــکایت شــاکی ، اســکرین 
ــب توهیــن  ــده حــاوی مطال شــات هــای موجــود در پرون
و تهدیــد آمیــز و گــزارش پلیــس فتــا مبنــی بــر مالکیــت 
متهــم بــر خــط تلفــن ارســال کننــده پیامــک هــا و عــدم 
حضــور متهــم در کلیــه مراحــل تحقیــق و دادرســی جهــت 
دفــاع از اتهامــات انتســابی لــذا بزهــکاری نامبــرده محــرز 
اســت دادگاه مســتند بــه مــواد ۶۰۸و۶۶۹ قانــون مجــازات 
اســالمی )تعزیــرات مصــوب ۷۵( و لحــاظ مــاده ۱۳۴ 
ــه جهــت تعــدد  ــون مجــازات اســالمی مصــوب ۹۲ و ب قان
بــزه هــای ارتکابــی متهــم رابابــت بــزه توهیــن بــه تحمــل 
۷۴ ضربــه شــالق تعزیــری و بابــت بــزه تهدیــد بــه تحمــل 
۷۴ ضربــه شــالق تعزیــری محکــوم مــی نمایــد کــه صرفــا 
ــاره متهــم قابــل اجــرا اســت رای  یــک مجــازات اشــد درب
صــادره غیابــی ظــرف ۲۰ روز پــس از ابــالغ قابــل اعتــراض 
واخواهــی در ایــن دادگاه مــی باشــد و ظــرف ۲۰ روز پــس 
ــرم  ــم محت ــی در محاک ــر خواه ــل تجدیدنظ ــالغ قاب از اب

ــان مــی باشــد.  تجدیدنظــر اســتان اصفه
م الــف ۲۴۴۰۸۶ رئیــس شــعبه ۱۱۶ دادگاه کیفــری دو 

ــی ــین بیگ ــان - حس اصفه

دادنامه
ــده  ــماره پرون ــه : ۹۷۰۹۹۷۰۳۵۴۲۰۰۹۰۲  ش ــماره دادنام ش
 : شــعبه  بایگانــی  شــماره   ۹۶۰۹۹۸۰۳۵۹۵۰۰۸۳۸  :
۹۷۰۴۵۷پرونــده کالســه ۹۶۰۹۹۸۰۳۵۹۵۰۰۸۳۸ شــعبه 
ــي  ــاری و بازرگان ــور تج ــع ام ــري دو مجتم ۱۱۶ دادگاه كيف
شهرســتان اصفهــان )۱۱۶ جزایــي ســابق( تصمیــم نهایــی 
مريــم  خانــم  شــاكي:  شــماره۹۷۰۹۹۷۰۳۵۴۲۰۰۹۰۲ 
أصحــاب هاشــمي فرزنــد اکبــر بــه نشــاني اســتان اصفهان 
- شهرســتان اصفهــان - شــهر اصفهــان - خ آپادنــا دوم- 
ــزل هاشــمي  ــو۔ من ــي قاپ ــي عال ــب شــركت هواپيماي جن
متهميــن: .. آقــای امیــن ســلمانیان فرزنــد. ناصــر ۲. آقــای 
ــاني  ــه نش ــي ب ــان همگ ــد رمض ــر فرزن ــي ف ــاد مهراب فره
ــی  ــس از بررس ــرداري دادگاه پ ــارکت در کالهب ــام: مش اته
محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت 
از خداونــد متعــال بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای 
ــن  ــای ۱- امی ــام اق ــد. رای دادگاه: در خصــوص اته مینمای
ســلمانیان فرزنــد ناصــر ۲- اقــای فرهــاد مهرابــی فرزنــد 
رمضــان هــر دو دائربــر مشــارکت در کالهبــرداری بــه 
مبلــغ ۱۳۹۰۲۱۸۶۷ ریــال موضــوع شــکایت شــاکی خانــم 
مریــم اصحــاب هاشــمی فرزنــد اکبــر نظــر بــه محتویــات 
ــی و  ــر خواســت صــادره از دادســرای عموم ــده و کیف پرون
انقــالب اصفهــان و شــکایت شــاکی خصوصــی، مالحظــه 
پرینــت حســاب بانکــی شــاکی ، پاســخ اســتعالم هــای 
انجــام شــده از بانــک مربوطــه و مخابــرات و متــواری بودن 

ــالغ  ــم اب ــى رغ ــاع عل ــت دف ــور جه ــدم حض ــن وع متهمي
هــای مکــرر و نظــر بــه ســایر قرائــن و امــارات موجــود در 
ــرح  ــه ش ــردگان ب ــکاری نامب ــر دادگاه بزه ــه نظ ــده ب پرون
ــک  ــاده ی ــه م ــتندا ب ــذا مس ــخیص فل ــرز تش ــوق مح ف
ــالس و  ــن ارتشــاء ، اخت ــون تشــدید مجــازات مرتکبی قان
کالهبــرداری و رعایــت مــاده ۱۲۵ قانــون مجــازات اســالمی 
ــت  ــه پرداخ ــک ب ــردگان هری ــت نامب ــه محکومی ــم ب حک
ــن  ــت همی ــک پرداخ ــاکی وهری ــق ش ــور درح ــغ مذک مبل
مبلــغ در حــق صنــدوق دولــت بــه عنــوان جــزای نقــدی و 
هرکــدام بــه تحمــل یــک ســال حبــس تعزیــری صــادر و 
اعــالم مــی دارد. ایــن رای غيابــی تلقــی و ظــرف ۲۰ روز از 
تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه وســپس ظرف 
ــر  ــم تجدیدنظ ــی در محاک ــر خواه ــل تجدیدنظ ۲۰ روز قاب

اســتان اصفهــان مــی باشــد .
م الــف ۲۴۴۰۹۰رئیــس شــعبه ۱۱۶ دادگاه کیفــری دو 

ــی ــین بیگ ــان - حس اصفه

دادنامه
ــده  ــماره پرون ــه : ۹۷۰۹۹۷۰۳۵۴۲۰۰۹۰۲  ش ــماره دادنام ش
 : شــعبه  بایگانــی  شــماره   ۹۶۰۹۹۸۰۳۵۹۵۰۰۸۳۸  :
۹۷۰۴۵۷پرونــده کالســه ۹۶۰۹۹۸۰۳۵۹۵۰۰۸۳۸ شــعبه 
ــي  ــاري و بازرگان ــور تج ــع ام ــري دو مجتم ۱۱۶ دادگاه كيف
شهرســتان اصفهــان )۱۱۶ جزایــي ســابق( تصمیــم نهایــی 
شــماره۹۷۰۹۹۷۰۳۵۴۲۰۰۹۰۲ شــاكي: خانــم مریم اصحاب 
ــان -  ــتان اصفه ــاني اس ــه نش ــر ب ــد اکب ــمي فرزن هاش
ــا دوم-  ــان - خ آپادن ــهر اصفه ــان - ش ــتان اصفه شهرس
جنــب شــركت هواپيمايــي عالــي قاپــو - منــزل هاشــمي 
متهميــن: ۱. آقــای امیــن ســلمانیان فرزنــد ناصــر ۲. آقــای 
ــاني  ــه نش ــی ب ــان همگ ــد رمض ــر فرزن ــي ف ــاد مهراب فره
ــی  ــس از بررس ــرداري دادگاه پ ــارکت در کالهب ــام مش اته
محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت 
از خداونــد متعــال بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای 
ــام اقــای ۱- امیــن  ــد. رای دادگاه: در خصــوص اته مینمای
ســلمانیان فرزنــد ناصــر ۲- اقــای فرهــاد مهرابــی فرزنــد 
ــه  ــرداری ب ــارکت در کالهب ــر مش ــر ب ــر دو دائ ــان ه رمض
مبلــغ ۱۳۹۰۲۱۸۶۷ ریــال موضــوع شــکایت شــاکی خانــم 
ــه محتویــات  ــر نظرب ــد اکب مریــم اصحــاب هاشــمی فرزن
ــر خواســت صــادره از دادســرای عمومــی و  ــده و کیف پرون
انقــالب اصفهــان و شــکایت شــاکی خصوصــی، مالحظــه 
پرینــت حســاب بانکــی شــاکی ، پاســخ اســتعالم هــای 
انجــام شــده از بانــک مربوطــه و مخابــرات و متــواری بودن 
ــالغ  ــم اب ــى رغ ــاع عل ــت دف ــور جه ــدم حض ــن وع متهمي
هــای مکــرر و نظــر بــه ســایر قرائــن و امــارات موجــود در 
ــرح  ــه ش ــردگان ب ــکاری نامب ــر دادگاه بزه ــه نظ ــده ب پرون
ــک  ــاده ی ــه م ــتندا ب ــذا مس ــخیص فل ــرز تش ــوق مح ف
ــالس و  ــن ارتشــاء ، اخت ــون تشــدید مجــازات مرتکبی قان
کالهبــرداری و رعایــت مــاده ۱۲۵ قانــون مجــازات اســالمی 
ــت  ــه پرداخ ــک ب ــردگان هری ــت نامب ــه محکومی ــم ب حک
ــن  ــت همی ــک پرداخ ــاکی وهری ــق ش ــور درح ــغ مذک مبل
مبلــغ در حــق صنــدوق دولــت بــه عنــوان جــزای نقــدی و 
هرکــدام بــه تحمــل یــک ســال حبــس تعزیــری صــادر و 
اعــالم مــی دارد. ایــن رای غيابــی تلقــی و ظــرف ۲۰ روز از 
تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه وســپس ظرف 
ــر  ــم تجدیدنظ ــی در محاک ــر خواه ــل تجدیدنظ ۲۰ روز قاب

اســتان اصفهــان مــی باشــد .

م الــف ۲۴۴۰۹۲ رئیــس شــعبه ۱۱۶ دادگاه کیفــری دو 
ــی ــین بیگ ــان - حس اصفه

 مزایده 
موضــوع آگاهــی مزایــده امــوال غیــر منقــول اجــرای 
ــده کالســه  احــکام دادگســتری برخــوار در خصــوص پرون
تاریــخ  در  ای  مزایــده  جلســه  دارد  نظــر  در   ۹۷۰۲۱۹
دادگســتری  محــل  در  صبــح   ۹ ســاعت   ۱۳۹۷/۷/۲۱
برخــوار دفتــر اجــرای احــکام برگــزار نمایــد طالبیــن خریــد 
ــر اجــرای  ــه دفت ــده امــوال ب ــل از مزای ــد ۵ روز قب می توانن
ــده  ــی ش ــغ ارزیاب ــده از مبل ــد مزای ــه نماین ــکام مراجع اح
شــروع و برنــده کســی اســت کــه حداقــل ۱۰ درصــد مبلــغ 
ارزیابــی شــده را در زمــان مزایــده بــه همــراه داشــته باشــد 
و باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد. مــورد مزایــده طبــق 
لیســت پیوســته مــی باشــد.دادورز اجــرای احــکام مدنــی 
دادگســتری برخــوار – فریدونــی   ریاســت محتــرم شــعبه 
اول دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان برخــوار  بــا ســالم   
احترامــًا عطــف بــه ابــالغ پرونــده کالســه ۹۷۰۲۱۹  موضــوع 
دادخواســت آقــای نوربخــش حبیــب آبــادی فرزنــد علــی 
ــی  ــد عل ــت حســن نوربخــش فرزن ــه طرفی ــان( ب )خواه
ــدور  ــای ص ــته تقاض ــا خواس ــده( ب ــرکا )خوان ــایر ش و س
ــه اســتحضار  دســتور فــروش ترکــه موروثیــن خواهــان ب
ــر  ــعبه حاض ــر آن ش ــرر در دفت ــد مق ــاند در موع ــی رس م
پــس از مطالعــه پرونــده و اطــالع از دســتور مقــام محتــرم 
قضایــی در روز جمعــه مــورخ  در معیت شــاکی و مشــتکی 
ــاد  ــه محــل واقــع در شهرســتان برخــوار حبیــب آب ــه ب عن
مزرعــه منآبــاد و حبیــب آبــاد مراجعــه گــزارش کارشناســی 
بــه شــرح ذیــل تقدیــم مــی گــردد مســتند بــه نظــر هیــات 
کارشناســی مــورخ اراضــی کشــاورزی موروثیــن خواهــان و 
ــاد  ــب آب ــاد و حبی ــه منآب ــمت از مزرع ــده در ۱۳ قس خوان
بــوده کــه بــه شــرح جــدول ذیــل ارزیابــی و قیمــت گــذاری 

شــده اســت  .
شــماره قطعــه ۱ / موقعیــت منآبــاد / مســاحت کل       
۱۲/۴۳۲مترمربــع / ارزش هــر متــر مربــع      ۱۵/۰۰۰ریــال 
/ ارزش کل       ۱۸۶/۴۸۰/۰۰۰ریــال / ســهم خواهــان    
۱/۹۱۲مترمربــع /  ارزش ســهم خواهــان    ۲۸/۶۸۰/۰۰۰ریال 
شــماره قطعــه ۲ / موقعیــت منآبــاد / مســاحت کل       
ــال  ــع      ۱۵/۰۰۰ری ــع / ارزش هــر متــر مرب ۷/۱۲۵مترمرب
/ ارزش کل       ۱۰۶/۸۷۵/۰۰۰ریــال / ســهم خواهــان    
۱/۰۹۶مترمربــع /  ارزش ســهم خواهــان    ۱۶/۴۴۰/۰۰۰ریال 
مســاحت   / منآبــاد  موقعیــت   /  ۳ قطعــه  شــماره 
کل       ۱۷/۸۸۲مترمربــع / ارزش هــر متــر مربــع      
ــال / ســهم  ــال / ارزش کل       ۲۱۴/۵۸۴/۰۰۰ری ۱۲/۰۰۰ری
خواهــان    ۲/۷۵۱مترمربــع /  ارزش ســهم خواهــان    

۳۳/۰۱۲/۰۰۰ریــال 
مســاحت   / منآبــاد  موقعیــت   /۴ قطعــه  شــماره 
مربــع       متــر  هــر  ارزش   / ۱۵/۵۰۰مترمربــع  کل       
۱۲/۰۰۰ریــال / ارزش کل       ۱۸۶/۰۰۰/۰۰۰ریــال / ســهم 
خواهــان    ۲/۳۸۴مترمربــع /  ارزش ســهم خواهــان    

۲۸/۶۰۸/۰۰۰ریــال 
شــماره قطعــه  ۵ / موقعیــت منآبــاد / مســاحت کل       
ــال  ــع      ۱۰/۰۰۰ری ــر مرب ــر مت ــع / ارزش ه ۷/۶۰۵مترمرب
ارزش کل       ۷۶/۰۵۰/۰۰۰ریــال / ســهم خواهــان      /
۱/۱۷۰مترمربــع /  ارزش ســهم خواهــان    ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ریــال 
شــماره قطعــه ۶ / موقعیــت منآبــاد / مســاحت کل       
۵/۷۰۴مترمربــع / ارزش هــر متــر مربــع      ۱۰/۰۰۰ریــال / 
ــان  ۸۷۷  ــهم خواه ــال / س ارزش کل       ۵۷/۰۴۰/۰۰۰ری
ــال  ــان    ۸/۷۷۰/۰۰۰  ری ــهم خواه ــع /  ارزش س مترمرب
شــماره قطعــه ۷ / موقعیــت منآبــاد / مســاحت کل       
۸۶/۰۶۲مترمربــع / ارزش هــر متــر مربــع      ۱۲/۰۰۰ریــال 
ســهم   / ۱/۰۳۲/۷۴۴/۰۰۰ریــال  کل        ارزش   /
خواهــان    ۱۳/۲۴۰مترمربــع /  ارزش ســهم خواهــان    

۱۵۸/۸۸۰/۰۰۰ریــال 
مســاحت   / منآبــاد  موقعیــت   /  ۸ قطعــه  شــماره 
کل       ۱۱۴/۷۵۰مترمربــع / ارزش هــر متــر مربــع      
۱۲/۰۰۰ریــال / ارزش کل       ۱/۳۷۷/۰۰۰/۰۰۰ریــال / ســهم 
خواهــان    ۱۷/۶۵۳مترمربــع /  ارزش ســهم خواهــان    

۲۱۱/۸۳۶/۰۰۰ریــال 
مســاحت   / منآبــاد  موقعیــت   /  ۹ قطعــه  شــماره 
مربــع       متــر  هــر  ارزش   / ۱۱/۴۰۰مترمربــع  کل       
ــهم  ــال / س ــال / ارزش کل       ۱۴۸/۲۰۰/۰۰۰ری ۱۳/۰۰۰ری
خواهــان    ۱/۷۵۳مترمربــع /  ارزش ســهم خواهــان    

۲۲/۷۸۹/۰۰۰ریــال 
مســاحت   / منآبــاد  موقعیــت   /  ۱۰ قطعــه  شــماره 
مربــع       متــر  هــر  ارزش   / ۸/۲۵۰مترمربــع  کل       
ــهم  ــال / س ــال / ارزش کل       ۱۰۷/۲۵۰/۰۰۰ری ۱۳/۰۰۰ری
خواهــان    ۱/۲۶۹مترمربــع /  ارزش ســهم خواهــان    

۱۶/۴۹۷/۰۰۰ریــال 
شــماره قطعــه ۱۱ / موقعیــت حبیــب آبــاد / مســاحت کل       
ــال  ــع      ۲۰/۰۰۰ری ــر مرب ــر مت ــع / ارزش ه ۱/۸۰۰مترمرب
/ ارزش کل       ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال / ســهم خواهــان    
۲۷۶مترمربــع /  ارزش ســهم خواهــان    ۵۵/۲۰۰/۰۰۰ریــال 
شــماره قطعــه ۱۲ / موقعیــت حبیــب آبــاد / مســاحت کل       
ــال  ــع      ۵۰/۰۰۰ری ــع / ارزش هــر متــر مرب ۲/۶۳۰مترمرب
/ ارزش کل       ۱۳۱/۵۰۰/۰۰۰ریــال / ســهم خواهــان    
۴۰۴مترمربــع /  ارزش ســهم خواهــان    ۲۰/۲۰۰/۰۰۰ریــال 
ــاد / مســاحت کل        شــماره قطعــه ۱ / موقعیــت حبیــب آب
ــال  ــع      ۷۰/۰۰۰ری ــر مرب ــر مت ــع / ارزش ه ۵۳۹مترمرب
/ ارزش کل       ۷۳/۷۳۰/۰۰۰ریــال / ســهم خواهــان    
ــال  ــان    ۵/۸۱۰/۰۰۰ری ــهم خواه ــع /  ارزش س ۸۳مترمرب
جمــع :  مســاحت کل     ۲۹۱/۶۷۹   متــر مربــع    جمــع 
ســهم  جمــع  ریــال      ۴/۰۲۱/۴۵۳/۰۰۰  : ارزش کل 
ــان    ــع ارزش خواه ــع  جم ــر مرب ــان :  ۴۴/۸۶۸ مت خواه
۶۱۸/۴۲۲/۰۰۰ ریــال   کل اراضــی معــوض خواهــان و 
خوانــده دویســت و نــود و یــک هــزار و ششــصد و هفتــاد 
و نــه  مترمربــع بــه ارزش چهــار میلیــارد و بیســت و یــک 
میلیــون و چهارصــد و پنجــاه و ســه هــزار ریــال مــی باشــد 
ــادل  ــی مع ــیزدهم از کل اراض ــان دو س ــهم خواه ــه س ک

ــر  ــت مت ــصت و هش ــتصد و ش ــزار و هش ــل و چهاره چه
ــون و چهارصــد  ــه ارزش ششــصد و هجــده میلی ــع ب مرب
و بیســت و دو هــزار ریــال مــی باشــد.  ابوالفضــل رفیعــی 
دولــت آبــادی کارشــناس رســمی دادگســتری کشــاورزی 

ــع طبیعــی   و مناب
شناسه :  ۲۵۱۴۶۸ طاهری نماینده برخوار

 آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
به آقای   امیرحسین غنی

ــان  ــت آقای ــه طرفی ــه  ب ــه خواســته مطالب دادخواســتی ب
نبــی الــه زارع  و ابــوذر کشــاورز  بــه ایــن شــورا تســلیم کــه 
بــه کالســه    ۵۰۸ – ۹۷   ثبــت و بــرای روز    ۱۳۹۷/۸/۱۳  
ســاعت ۵/۴۵ عصــر  وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت 
نظــر بــه اینکــه خوانــده مجهــول المــکان مــی باشــد لــذا 
ــی مراتــب  ــون آییــن دادرســی مدن حســب مــاده ۷۳ قان
ــع  ــار طب ــای کثیراالنتش ــی از روزنامه ه ــت در یک ــک نوب ی
ــل  ــه عم ــوت ب ــور دع ــده مذک ــود و از خوان ــر می ش و نش
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف ــد جه ــی آی م
ــر شــورا مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق  ــه دفت ــم ب ضمائ
ــدم  ــورت ع ــود .  در ص ــر ش ــیدگی حاض ــت رس ــز جه نی
حضــور دادخواســت ابــالغ شــده محســوب و شــورا تصمیم 
ــه  ــازی ب مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود چنانچــه بعــد نی
ــدت آن ده روز  ــت درج و م ــک نوب ــط ی ــد فق ــی باش آگه

اســت . 
شناسه  ۲۵۱۹۰۳ طاهری نماینده برخوار

دادنامه
ــده  شــماره دادنامــه : ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۷۸۰۰۰۶۲ شــماره پرون
 : شــعبه  بایگانــی  شــماره   ۹۶۰۹۹۸۰۳۶۷۸۰۰۰۶۸  :
دادگاه   ۹۶۰۹۹۸۰۳۶۷۸۰۰۰۶۸ کالســه  ۹۶۰۰۷۵پرونــده 
ویــژه اصــل ۴۹ قانــون اساســی اصفهــان تصمیــم نهایــی 
ــی  ــتاد اجرای ــان: س ــماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۷۸۰۰۰۶۲ خواه ش
ــد  ــای محم ــی آق ــا نمایندگ ــام ره ب ــرت ام ــان حض فرم
غفــاری فارســانی فرزنــد علــی بــه نشــانی اســتان 
اصفهــان - شهرســتان اصفهــان - شــهر اصفهــان - 
حکیــم نظامــی - ابتــدای خیابــان حســین آبــاد پــالک 
ــی  ــتاد اجرای ــاوی س ــی و دع ــه دوم اداره حقوق ۴۰ طبق
فرمــان حضــرت امــام )ره( در اســتان اصفهــان خوانــده: 
مجهــول المالــک بــه نشــانی مجهــول المــكان خواســته: 
ــع  ــی جمی ــا بررس ــکار : دادگاه ب ــوال گردش ــادره ام مص
ــالم و  ــیدگی را اع ــم رس ــده ، خت ــات پرون اوراق ومحتوی
ــادرت  ــل مب ــال بشــرح ذی ــد متع ــا اســتعانت از خداون ب
بصــدور رأی مــی نمایــد.رأی دادگاه( در خصــوص گــزارش 
ــال و  ــتان چهارمح ــتری اس ــات دادگس ــت اطالع حفاظ
بختیــاری بشــماره ۵۹۱/ ۱۰۰/ ۲۸۱ /م/۱۱۰ مــورخ ۹۶/۸/۲۱ 
ــماره  ــام )ره( بش ــان ام ــی فرم ــتاد اجرائ ــزارش س و گ
۳۱۳۷۷۴ مــورخ ۹۶/۶/۱۹ راجــع بــه تعییــن تکلیــف 
ــی واقــع  ــالک ثبتــی ۴۶ فرعــی از ۱۲۶۰ اصل وضعیــت پ
در بخــش ۱۰ ثبتــی شــهرکرد بــه نشــانی : بروجــن ابتــداء 

ــه اینکــه  ــا عنایــت ب ــه ب ــان مهدی جــاده سیاســرد- خیاب
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــده از اداره ثب ــل آم ــتعالم بعم اس
شهرســتان بروجــن حاکــی از آن بــوده کــه شــش دانــگ 
پــالک فــوق الذكــر بنــام دولــت جمهــوری اســالمی 
ــکن  ــن و مس ــی زمی ــازمان مل ــی س ــه نمایندگ ــران ب ای
ــت .  ــده اس ــادر ش ــند ص ــت و س ــخ ۹۳/۱۱/۱۱ ثب در تاری
ــخص  ــی مش ــه کارشناس ــن دادگاه ب ــاع ای ــب االرج حس
گردیــده کــه : پــالک۱۲۶۰ اصلــی بــه موجــب یــک فقــره 
اظهارنامــه ثبتــی مــورخ ۱۳۵۵/۱/۱۷ از طــرف دولــت 
شاهنشــاهی ایــران بــه نمایندگــی ســازمان زمیــن و هــر 
یــک از قطعــات اراضــی مــوات و بایــر بالمالــک واقــع در 
محــدوده شــهری بروجــن تحــت پــالک مزبــور براســاس 
ــره  ــال ۵۴ و تبص ــوب س ــی مص ــه ثبت ــرش اظهارنام پذی
الحاقــی مصــوب ۵۳/۸/۱۳ بــه مــاده ۹ آئیــن نامــه 
ــورخ  ــماره ۳/۱۳۷۴۹ م ــی ش ــالک ط ــت ام ــی ثب قانون
ــت اسنادکشــور تقاضــای  ۵۴/۱۲/۷ ریاســت ســازمان ثب
ثبــت گردیــده و پــالک ۱۲۶۰/۴۶ کــه جــزء اراضــی 
ــورخ ۵۵/۱/۱۶   ــی م ــه کل ــاس اظهارنام ــول و براس مجه
اراضــی مــوات و بایــر فاقــد مالــک بــه نــام دولــت ســابق 
تقاضــای ثبــت شــده و آگهــی نوبتــی و تحدیــدی منتشــر 
ــن  ــازی بروج ــای اداره راه و شهرس ــر تقاض ــه براب و النهای
در تاریــخ ۹۳/۱۱/۱۱ پــالک مذکــور بــه مســاحت ۲۱۹۵۷۶ 
ــه  ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــام دول ــع بن مترمرب
نمایندگــی ســازمان ملــی زمیــن و مســکن ســند مالکیت 
تنظیــم گردیــده و در ادامــه اعــالم شــده اگــر چــه پــالک 
۱۲۶۰ اصلــی برابــر اظهارنامــه هــای ثبتــی ۱۳۵۴ بــه 
جهــت بیــم تجــاوز بــه اراضــی دولتــی از طــرف اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی پیــش بینــی و جــزء امــالک مجهــول 
المالــک در نظــر گرفتــه شــده ولــی قســمت دوم یعنــی 
مــوات بــودن اراضــی مذکــور براســاس مقــررات و آئیــن 
ــه  ــورت نگرفت ــالک ۱۲۶۰/۴۶ص ــا پ ــه ب ــا در رابط ــه ه نام
ــیون  ــدور رأی کمیس ــر ص ــی ب ــوابقی مبن ــه س و هیچگون
ــور باشــد  ــودن اراضــی مذک ــوات ب ــد م ــه مؤي ــاده ۱۲ ک م
مشــاهده نگردیــده و حســب محتویــات پرونــده تبتــی و 
گــزارش هــای موجــود در پرونــده ، ســابقه کشــت و زرع 
ــذا  ــت. علیه ــته اس ــود داش ــالک وج ــن پ ــاء در ای و احی
ــوق و  ــرح ف ــی بش ــه کارشناس ــؤدای نظری ــه م ــه ب باتوج
تأمیــن دلیــل شــماره ۹۵/۷۱ مورخ ۹۵/۹/۱ توســط شــعبه 
پنجــم شــورای حــل اختــالف بروجــن کــه همگــی مؤیــد 
ــرای پــالک مــورد نظــر  وجــود ســابقه کشــت و احیــاء ب
ــالک موصــوف را خــالف  ــودن پ ــالم نم ــوات اع اســت م
ــرش  ــه هــدف از پذی ــا لحــاظ اینک ــررات دانســته و ب مق
ثبــت پــالک ثبتــی ۱۲۶۰ اصلــی ، صرفــا جهــت اختصاص 
ــه منظــور حفــظ و صیانــت از اراضــی  پالکهــای دولتــی ب
مــوات و بایــر بالمالــک و جلوگیــری از تجــاوز اشــخاص 
بــوده و الغيــر ، و نیــز چــون قبــل از تقاضــای ثبــت پــالک 
مرقــوم توســط دولــت ، ایــن ملــک جــزء اراضــی مجهــول 
المالکــی بــوده کــه برابــر اظهارنامــه کلــی مــورخ ۵۵/۱/۱۶ 
بعنــوان اراضــی مــوات و بایــر بالمالــک واقــع در محــدوده 

شــهری بروجــن بنــام دولــت ســابق ، تقاضای ثبت شــده 
اســت و از ســویی بــا عنایــت بــه احــراز مجهــول المالــک 
بــودن آن بــه موجــب پرونــده ثبتــی و نظریــه کارشناســی 
ــت  ــورخ ۹۵/۵/۱۸ اداره ثب ــماره ۱۳۹۵۰۰۰۱۳ م ــه ش و نام
اســناد و امــالک  بروجــن بــه شــعبه ۱۰۲ دادگاه کیفــری 
ــور  ــالک مزب ــودن پ ــک ب ــر بالمال ۲ بروجــن و احــراز بای
طبــق مندرجــات اظهارنامــه ثبتــی و آگهــی تحدیــد حــدود 
اختصاصــی و اینکــه ملک موصــوف دارای ســابقه احیاء و 
چندیــن حلقــه چــاه بــوده و اساســا مــوات نبوده مســتندا 
ــن شــهری مصــوب ۶۶/۶/۲۲ و  ــون زمی ــاده ۸ قان ــه م ب
 ۹۲/۳/۱۷ ۹۰۰۰/۱۵۶۵۸/۱۰۰مــورخ  شــماره  بخشــنامه 
ریاســت محتــرم قــوه قضائیــه و مــاده ۲۰ اصالحیــه آئیــن 
ــده هــای موضــوع اصــل  ــه پرون نامــه نحــوه رســیدگی ب
۴۹ ق. اساســی حکــم بــه ضبــط پــالک ثبتــی ۴۶ فرعــی 
ــام )ره(  ــان ام ــی فرم ــتاد اجرای ــع س ــی بنف از ۱۲۶۰ اصل
صــادر و باتوجــه بــه اظهارنامــه ثبتــی وارده بــه شــماره ۹۰ 
مــورخ ۵۵/۱/۱۷ کــه در آن قیــد شــده پالکهــای فرعــی و 
مســاحت قطعــات آنهــا هنــگام معاینــه محــل و انجــام 
عملیــات تحديــد حــدود معلــوم خواهــد شــد کــه بشــرح 
فــوق الذکــر باشــد پرونــده مفتــوح تــا در صــورت احــراز 
شــمولیت قانــون نحــوه اجــرای اصــل ۴۹ قانــون ساســی 
ــا  ــه آن قطعــات متعاقب و آئیــن نامــه مربوطــه نســبت ب
اتخــاذ تصمیــم گــردد. رأی صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــن دادگاه  ــی در همی ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ۲۰ روز پ

مــی باشــد. 
ویــژه اصــل ۴۹ ق.  رئیــس دادگاه  الــف ۲۴۴۰۷۱  م 

اساســی اصفهــان - حمیــد اســدی

 آگهی تحدید حدود اختصاصی
 پالک 32/1362بخش 14 ثبت اصفهان 
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ  یکبــاب خانــه 
ــالک ۳۲  ــده از  پ ــزی ش ــماره ۳۲/۱۳۶۲ مج ــالک ش پ
اصلــی در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف  واقــع در بخــش 
۱۴ ثبــت اصفهــان  کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی  بــه 
نــام  مجتبــی  تربتیــان  فرزند ســید مرتضــی    در جریان 
ــه  ــی آن  ب ــد حــدود قانون ــات تحدی ــت اســت و عملی ثب
عمــل نیامــده اســت اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر 
مــاده ۱۵ قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
ــح  در  ــوم در ۹۷/۷/۲۲ســاعت ۹ صب ــالک مرق حــدود پ
محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب 
ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در 
روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد 
ــاده ۲۰  ــق م ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی ــات مالکی و اعتراض
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی 

تــا ۳۰ روز پذیرفتــه خواهــد شــد. 
م الف ۲۵۰۸۷۰  

تاریخ انتشار : ۹۷/۶/۳۱  
علیرضــا حیــدری مدیرواحــد ثبتــی حــوزه ثبــت  ملــک 

ــی  ــان  از طــرف حمیدرضــا زمان غــرب اصفه

رسانی اطالع 
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سرای داستان

بــود.  ســوزان  و  داغ  به شــدت  هــوا 
نفس کشــیدن ســخت شــده بــود. آبــی در 
خیمه هــا پیــدا نمی شــد. همــه لب هــا 
از فــرط تشــنگی خشــک شــده بــود. 
ــز  ــه چی ــی هم ــود، ول ــی ب ــک ها خال مش

ــود... ــه راه ب روب
غربــت و بی کســی همــه جــا مــوج مــی زد. 
ــوی  ــاد مــی زد. ب مظلومیــت و تنهایــی فری
خــون و اســارت بــه مشــام می رســید، ولــی 

همــه چیــز روبــه راه بــود...
دل کنــدن مــادر از نــوزاد تشــنه ســخت بود. 
ــخت  ــادر س ــادگار م ــر از ی ــدن خواه دل کن
ــود.  ــود. دل کنــدن پــدر از پســر ســخت ب ب

دل کنــدن دختــر از پشــت و پناهش ســخت 
بــود، ولــی همــه چیــز روبــه راه بــود...

یــک نفــر خنجــرش را بــه کمــر می بســت. 
یــک نفــر شمشــیرش را تیــز می کــرد. یــک 
ــر  ــک نف ــی زد. ی ــر م ــزه اش را زه ــر نی نف
دامنــش را پــر از ســنگ می کــرد، ولــی 

ــود... ــه راه ب ــز روب ــه چی هم
را  دختــرش  چــادر  خاک هــای  مــادری 
ــرش  ــای دخت ــادری موه ــرد. م ــز می ک تمی
ــرش  ــرای پس ــادری ب ــرد. م ــانه می ک را ش
ــک  ــرت ی ــادری حس ــد. م ــی می خوان الالی
قطــره شــیر داشــت، ولــی همــه چیــز 

ــود... ــه راه ب روب

ــد.  ــتر می ش ــتر و بیش ــمن بیش ــپاه دش س
ــکه و زر  ــود. س ــد داغ ب ــده و وعی ــازار وع ب
ــه راه  ــز روب ــه چی ــی هم ــود، ول ــراوان ب ف

ــود... ب
ــچ کودکــی  ــچ بچــه ای نمی ترســید. هی هی
ــره  ــادری دله ــچ م ــت. هی ــک نمی ریخ اش
نداشــت. هیــچ پــدری غمگیــن نبــود. همه 
ــه راه  ــز روب ــه چی ــود... هم ــه راه ب ــز روب چی

بــود تــا زمانــی کــه عمــو بــود.
ــا کاشــف الکــرب عــن وجــه الحســین  * ی
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حیدرعلــی عابــدی، نماینــده مــردم اصفهــان در 
ــد  ــان بازدی ــس شــورای اســامی، در جری مجل
ــر ســبحانی،  ــا دکت ــدار ب ــه در دی ــوالد مبارک از ف
ــران  ــان و مدی ــر عامــل، و جمعــی از معاون مدی
ــا  ــه کشــور م ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــن شــرکت، ب ای
بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه توســعه صنایع و 
بنگاه هــای اقتصــادی مولــد و اشــتغال زا نیازمند 
اســت، اقدامــات فــوالد مبارکــه در کســب 
موفقیــت در عرصه هــای اقتصــادی و تولیــد 
ملــی را ســتودنی دانســت و خاطرنشــان کــرد: 
ــای  ــن طرح ه ــی از مهم تری ــه، یک ــوالد مبارک ف
ملــی پــس از پیــروزی شــکوهمند انقــاب 
اســامی و عملکــرد آن در دوران کاری خــود 

ــی اســت. ــر ایران باعــث افتخــار نظــام و ه
عابــدی اقدامــات فــوالد مبارکــه در زمینــه 
کاهــش مصــرف آب در ایــن مجتمــع فــوالدی 
در  شــرکت  ایــن  موفقیت هــای  ازجملــه  را 
اذعــان کــرد:  و  دانســت  اخیــر  ســال های 
فــوالد مبارکــه بــا ایــن حجــم فعالیــت و 
میــزان اشــتغال زایی ایجادشــده در مقایســه 
ــه  ــف، ب ــای مختل ــع در حوزه ه ــایر صنای ــا س ب
ــد  ــرف می کن ــری آب مص ــیار کمت ــبت بس نس
و بــا اجــرای طرح هــای اخیــر، شــاهد کاهــش 
ــن  ــه ای ــتیم ک ــرکت هس ــن ش ــرف آب ای مص

ــت. ــر اس ــته تقدی ــات شایس اقدام
ــرکت در  ــن ش ــت از ای ــرورت حمای ــر ض وی ب

عرصه هــای مختلــف بــه منظــور نیــل بــه 
اهــداف توســعه پایــدار، حمایــت از تولیــد ملــی 
و همچنیــن بنگاه هــای موفــق اقتصــادی و 
ــور  ــب و کار در کش ــعه کس ــتغال زایی و توس اش
ــون  ــه هم اکن ــوالد مبارک ــرد و گفــت: ف ــد ک تأکی
خاورمیانــه  در  بلکــه  کشــور،  در  نه تنهــا 
فــوالدی  ورق هــای  تولیدکننــده  بزرگ تریــن 
اســت و بــه طــور یقیــن صدمــه بــه این شــرکت 
ــا ایــن حجــم اشــتغال زایی و خدمــت  موفــق ب
ــار خواهــد  ــرای کشــور زیان ب ــی ب ــد مل ــه تولی ب

ــود. ب
ــبحانی  ــر س ــز، دکت ــدار نی ــن دی ــدای ای در ابت
ضمــن عــرض خیــر مقــدم بــه نماینــده مــردم 
اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی، بــه ارائــه 
گزارشــی در زمینــه اقدامــات و فعالیت هــای 

ــن شــرکت پرداخــت. ای
 پیشرفت اقتصادی، عامل ثبات نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران است
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری و امــام جمعــه 
موقــت اصفهــان نیــز کــه بــه مناســبت روزهــای 
ــین)ع( در  ــدهللا الحس ــرت اباعب ــهادت حض ش
جمــع عــزاداران شــرکت فــوالد مبارکــه حضــور 
یافتــه بــود، در دیــدار بــا دکتــر بهــرام ســبحانی، 
مدیــر عامــل ایــن شــرکت، تصریــح کــرد: 
پیشــرفت اقتصــادی کشــور، عامــل ثبــات نظــام 

ــران اســت. مقــدس جمهــوری اســامی ای

آیت هللا ســید ابوالحســن مهــدوی اظهار داشــت: 
اینکــه هــر ســال مقــام معظــم رهبــری شــعار 
ســال را هوشــیارانه بــر محــور حــوزه اقتصــادی 
قــرار می دهنــد، مبیــن آن اســت کــه ایشــان از 
ــادی  ــم اقتص ــره و تحری ــل محاص ــال ها قب س
ــون  ــد و هم اکن ــی می کردن ــمن را پیش بین دش
ــمن  ــه دش ــد ک ــد دارن ــر تأکی ــن ام ــر ای ــز ب نی
ــعی دارد  ــادی س ــه اقتص ــتفاده از حرب ــا اس  ب

ــه  ــوری اســامی ضرب ــه نظــام مقــدس جمه ب
ــد. بزن

ــر  ــون کشــور درگی ــر اینکــه اکن ــد ب ــا تأکی وی ب
یــک جنــگ اقتصــادی تمام عیــار شــده و تنهــا 
راه عــاج نیــز انقابــی کارکــردن اســت، افــزود: 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــیم ب ــته باش ــر داش ــه خاط ب
ــه شــکل عــادی پاســخگو نخواهــد  کارکــردن ب
بــود. بایــد بــه معنــای واقعــی در حــوزه اقتصــاد 
ــدان  ــروزی در می ــیم. پی ــدان باش ــه می در میان
جنــگ اقتصــادی از بســیاری جهــات بــرای 
طرفیــن حائــز اهمیــت اســت؛ ایــن فقــط یــک 

ــت نیســت. رقاب
آیــت هللا مهــدوی فــوالد مبارکــه را یکــی از صنایع 
بــزرگ کشــور دانســت و گفــت: ایــن شــرکت بــا 
روحیــه انقابــی خــود در اقتصــاد کشــور بســیار 
تأثیرگــذار اســت. مدیریــت و کارکنــان ایــن 
شــرکت بایــد بــا جدیــت هرچــه تمام تــر بــه کار 

خــود همــت گمارنــد و پیــش برونــد.
وی خاطرنشــان کــرد: پیشــرفت های فــوالد 

ــاری،  ــال ج ــاه اول س ــش م ــی ش ــه ط مبارک
بســیار مهم تــر از دســتاوردهای ســال های قبــل 
اســت. بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم صــادرات 
ــه  ــی و شناســایی و دســتیابی ب ــای ایران کااله
ــیار  ــرایطی بس ــن ش ــد در چنی ــای جدی بازاره
مفیــد و اثربخــش اســت. بــا توســعه صــادرات 
ــتر، دو  ــی بیش ــای جهان ــه بازاره ــتیابی ب و دس
ــرای  ــه ب ــم: اول اینک ــام می دهی ــم انج کار مه

حــل مشــکات ارزی و اقتصــادی کشــور همــت 
انقــاب  صــدای  اینکــه  دیگــر  گمارده ایــم؛ 
بــه گــوش جهانیــان  از همیشــه  را قوی تــر 

می رســانیم.
ــت: دشــمن  ــان گف ــت اصفه ــه موق ــام جمع ام
بــا تحریم هــا ســعی دارد انقــاب اســامی را بــا 
ــه ســایر کشــورهایی  ــد و ب شکســت مواجــه کن
کــه از نظــام ســلطه بــه تنــگ آمده انــد، بقبوالنــد 
انقــاب مســتضعفان محکــوم بــه فناســت کــه 
ــه شکســت کشــاندن انقــاب اســامی  ــه ب البت
ــادی در صنعــت و  ــردان جه ــا وجــود م ــران ب ای
همــه عرصه هــای کشــور بــرای دشــمنان خوابــی 

تعبیرنشــدنی اســت.
وی از وجــود والیــت فقیــه و روزهــای محــرم و 
صفــر بــه عنــوان دو بــازو و کمربنــد قــوی بــرای 
ــح  ــاد و تصری ــران ی ــامی ای ــاب اس ــات انق ثب
ــاندن  ــت کش ــه شکس ــرای ب ــمن ب ــرد: دش ک
انقــاب اســامی از هیــچ تاشــی فروگــذار 
نکــرده اســت؛ امــا آنچــه تاکنــون باعــث شــده 
ــن  ــود، همی ــر آب ش ــش ب ــا نق ــه های آنه نقش
رهبــری بابصیــرت رهبــر معظــم انقاب اســامی 
و جوشــش خــون امــام حســین)ع( در روزهــای 

محــرم اســت.
آیــت هللا مهــدوی ضمــن قدردانــی از توجــه 
ــت:  ــوالت گف ــت محص ــه کیفی ــه ب ــوالد مبارک ف
رمــز بقــای حضــور در بازارهــای داخلــی و جهانــی 

بــرای هــر واحــد صنعتــی همیــن کاهــش 
ــن  ــت؛ در عی ــت اس ــد و کیفی ــای تولی هزینه ه
حــال نحــوه بســته بندی و ارســال کاالهــای 
کارگشــا  راه  ایــن  در  می توانــد   تولیدشــده 

باشد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از 
ــدام  ــت اق ــای در دس ــع پروژه ه ــرای به موق اج
ــه  ــف ازجمل ــای مختل ــه در حوزه ه ــوالد مبارک ف
ــن  ــن شــرکت در تأمی ــکاری و مشــارکت ای هم
آب اســتان بــه عنــوان یــک اصــل مهــم یــاد کــرد 
و گفــت: ایــن مهــم اســت که هــر پــروژه در وقت 
معیــن خــود اجرا شــود و بــه بهره برداری برســد. 
ــه  ــدون هرگون ــی ب ــن پروژه های ــرای چنی در اج
فــوت وقــت و تعطیلــی بایــد کار را پیــش بــرد تــا 

درنهایــت، آســایش مــردم تأمیــن شــود.
امــام جمعــه موقــت اصفهــان در بخــش پایانــی 
ســخنان خــود با اشــاره بــه اهمیت اطاع رســانی 
ــران از  ــریف ای ــردم ش ــدن م ــزوم باخبرش و ل
دســتاوردهای فــوالد مبارکــه و موفقیت هــای 
کشــور تصریــح کــرد: موفقیت ها و دســتاوردهای 
ــژه در  ــامی به وی ــوری اس ــدس جمه ــام مق نظ
حــوزه اقتصــادی بایــد به موقــع و به درســتی 
بــه ســمع و نظــر مــردم برســد؛ زیــرا در چنیــن 
شــرایطی کــه دشــمن ســعی دارد مــردم را 
ــب  ــردم موج ــه م ــت روحی ــد، تقوی ــد کن ناامی

ــود. ــمن می ش ــه دش ــف روحی تضعی

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

دستاوردهای فوالد مبارکه درزمینه صرفه جویی در مصرف آب ستودنی است
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خاطرات جبهه
تک تیرانداز را صدا کردم؛ با دست بهش یک سنگر نشون دادم.

ــداز اسلحشــو آمــاده کــرد؛ هــدف گرفــت، دستشــو گذاشــت  تک تیران
روی ماشــه بعــد مکــس کــرد؛ دستشــو از روی ماشــه برداشــت؛ دوباره 

هدف گیــری کــرد، دستشــو گذاشــت روی ماشــه و شــلیک کــرد!
ازش پرسیدم چرا همون بار اول کارشو تموم نکردی؟

گفت: داشت آب می خورد.

کتاب معرفی 

طوفان بال در کربال
غالمرضا ادبی

مؤسسه فرهنگی والء منتظر)عج(
گروه فرهنگ و ادب

 کیمیای وطن

فلســفه ایــن کتــاب جمع کــردن مجموعــه ای از نیازهــای 
ــه  ــک مجموع ــت؛ ی ــرم اس ــاه مح ــخص در م ــک ش ی
کوچــک و کاربــردی. کتــاب از دو بخــش تشــکیل 
می شــود؛ بخشــی دربــاره ابعــاد مختلــف قضیــه عاشــورا 
و بخشــی دربــاره خــود عاشــورا و یــاران امــام و اتفاقــات 

روز. آن 
در بخــش اول آنچــه را الزم اســت دربــاره عــزاداری 

دانســته شــود، نویســنده بــه ســرعت و اختصــار مطــرح 
کــرده اســت؛ البتــه مســتدل، منطقــی و عالمانــه. کتــاب 
بــا فلســفه عــزاداری شــروع می شــود و بــا بحثــی 
تاریخــی دربــاره تاریخچــه عــزاداری ادامــه پیــدا می کنــد. 
تــا  آدم)ع(  از خلقــت حضــرت  پیــش  عــزاداری  از 
عــزاداری حضــرت رســول)ص( و عــزاداری ائمــه اطهــار 

)علیهم الســام( پــس از شــهادت ایشــان.
در فصــل بعــدی خیلــی کوتــاه بــه آفــات عــزاداری بــدون 
ــکام  ــپس اح ــود! س ــه می ش ــی پرداخت ــرزدن اضاف غ
عــزاداری بنــا بــر فتــوای علمــا مطــرح می شــود؛ از 
شــبیه خوانی تــا َعَلم بــرداری و ســینه زنی و آرایــش 

ــد. ــر و مفی ــا؛ مختص خانم ه

بعــد هــم بحــث گریــه و 
بــرکات و آثــار آن بــر مصیبــت 
سیدالشــهدا)ع(  حضــرت 
و البتــه در ذیــل هرکــدام از 
فصل هایــی  مباحــث  ایــن 
کوتــاه کــه بحــث را از جهــات 

گوناگــون بــاز می کننــد.
بخــش دوم کتــاب بــه صورت 

روزشــمار دهــه محــرم و بــه تبع هــر روز، شــخصی از یاران 
را معرفــی می کنــد و البتــه بــدون مانــدن در الیــه تاریخی 
در ضمــن هــر بحــث. مباحــث متفــاوت اخاقــی و علمی 

نیــز مطــرح می شــوند.

کیمیای وطن صدیقه ایروانی
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امــروز، اولیــن روز آغــاز ســال تحصیلــی اســت. امــروز زنــگ 
مــدارس نواختــه می شــود. ایــن زنــگ، زنــگ مهــر و محبت 
اســت، زنــگ دوســتی و صمیمیــت و همدلــی و همراهــی 
ــاب،  ــرورزی اســت، روز آفت ــر، روز مه ــن روز مه اســت. اولی
روز شــکفتن احســاس، روز زمزمــه و لبخنــد، آغــاز نشــاط و 
شــادی و آشــنایی و آشــتی دانش آمــوزان بــا کتــاب و معلــم 

و دنیــای تــازه اســت. 
امــروز دلنشــین ترین آهنــگ زندگــی یعنــی زنــگ مدرســه 
بــه صــدا درمی آیــد و بــه فصــل فاصله هــا و دوری از 
کتــاب و خوانــدن و نوشــتن پایــان می دهــد. اینــک 
خاطره انگیزتریــن دوران زندگــی، دوبــاره آغــاز می شــود. 
ــرگ  ــیده از ب ــزان زده و پوش ــای خ ــه پیاده روی ه ــودکان ب ک
را  بازی هــای کودکانــه  و  لبخندهــا  بهارانه تریــن  پاییــز، 
می بخشــند. عطــر رویــش دوبــاره در زمیــن دانــش و 
فرهنــگ، دوردســِت صمیمی روســتاها تا گســتره پرهیاهوی 
شــهرها را پــر می کنــد. میزهــا و نیمکت هــای چوبــی و 
فلــزی از خــواب تابســتانی برمی خیزنــد و در شــلوغی 
ــد و  ــان می گیرن ــل ج ــاِل قب ــاگردی های س ــدار هم ش دی
بــه تازه رســیده ها خوشــامد می گوینــد. ســکوت حیــاط 
ــکند؛  ــحال می ش ــوزان خوش ــوی دانش آم ــه در هیاه مدرس

دوســتان قدیمــی، حلقــه دوســتی را بازتــر می کننــد و 
ــد.  ــود فرامی خوانن ــع خ ــه جم ــد را ب ــتان جدی دوس

آری، امــروز، روز علــم اســت؛ روز بازگشــایی دروازه هــای 
دانــش بــرای جوینــدگان آن. مهــر آنقــدر بــوی بهــار می دهــد 
کــه پاییزبــودن آن بــه یــاد نمی آیــد. مهــر، فصــل خشــکیدن 
ــرواز و  ــن نیســت؛ فصــل شــکفتن و پ و زردشــدن و ریخت
ــل  ــن فص ــا پایان یافت ــروز و ب ــت. از ام ــال اس ــد و کم رش
ــورمان  ــای کش ــهرها و کوچه ه ــر در ش ــوی مه ــتان ب تابس
پیچیــده و چشــم انتظاری درهــای مــدارس بــه پایــان 
ــد.  ــزان خودشــان اســتقبال می کنن رســیده اســت و از عزی
بــا آغــاز ســال تحصیلــی در اول مهــر، میلیون هــا دانش آمــوز 
بــه شــوق آموختــن، روانــه مدرســه می شــوند. همــه ســاله 
ــوی  ــگ و ب ــا رن ــا و خیابان ه ــر کوچه ه ــاه مه ــا شــروع م ب
دیگــری پیــدا می کننــد و شــور و شــوق دانش آمــوزان جلــوه 

زیبایــی بــه جامعــه می بخشــد. 
ایــن روزهــا مدرســه از جهــات مختلــف مهــم اســت. ایجــاد 
نگرش هــای مثبــت و پویــا در دانش آمــوزان، تقویــت انگیــزه 
ــد و  ــه، اضطــراب و تردی ــل، کاهــش دغدغ ــاش و تحصی ت
ــه  ــه درس و مدرس ــبت ب ــی نس ــار بدبین ــه آث زدودن هرگون
و کاس و معلــم و ســرانجام آشــنایی بــا شــخصیت و 
ــد در روزهــای اول مدرســه  دیدگاه هــای دانش آمــوزان می توان

صــورت پذیــرد.  

مهــر، نقطــه آغــاز ســفر بــه مــاه اســت. مهــرِ مدرســه کــه در 
دل هــا خانــه می کنــد، آن هــا را آمــاده می کنــد بــرای ســفر 
بــه مــاه مهربانــی، ســفری پرجاذبــه در بــاغ مدرســه؛ باغــی 
ــا  ــد ت ــازه اش کمــک می کن ــوای ت ــه خــاک مســاعد و ه ک
درخــت دانایــی زودتــر در آن قــد بکشــد و به آســمان برســد. 
مــاه مهــر، روز تولــد همــه آدم هاســت؛ تولدی کــه خاطره اش 
بــرای همیشــه می مانــد؛ شــیرین و دوست داشــتنی. هرچنــد 
ــده  ــن ش ــه آذی ــک های کودکان ــا اش ــالگی ب ــت س در هف

باشـد. 
ــه  ــة هللا ب ــام رحم ــرت ام ــام حض ــی از پی ــه بخش ــان ب در پای
مناســبت آغــاز ســال تحصیلــی توجــه می کنیــم کــه خطــاب 
ــان  ــر معلم ــون ب ــد: »اکن ــا فرمودن ــان و خانواده ه ــه معلم ب
ــا  ــه ب ــت ک ــتانی اس ــتانی و دبیرس ــئول دبس ــد و مس متعه
ــه  ــد ک ــگاه ها دهن ــل دانش ــی را تحوی ــود جوانان ــش خ کوش
بــا آگاهــی از انحرافــات گذشــته دانشــگاه، بــر فرهنــگ غنــی 
و مســتقل اســامی ایــران تکیــه کننــد و بــر اســتادان متعهــد 
ــه  ــح کشــور و آگاه ب ــه مصال ــی متعهــد ب اســت کــه... جوانان
اهــداف اســام تحویــل جامعــه دهنــد و مطمئن باشــند با این 
خدمــت، اســتقال و آزادی کامــِل میهــن عزیزشــان تضمیــن 
خواهــد شــد؛ از ایــن روســت کــه نقــش خانــواده و خصوصــا 
مــادر در نونهــاالن و پــدر در نوجوانــان بســیار حســاس اســت 
و اگــر فرزنــدان در دامــن مــادران و حمایــت پــدران متعهــد بــه 
ــا آمــوزش درســت تربیــت و بــه مــدارس  طــور شایســته و ب

ــود.« فرســتاده شــوند، کار معلمــان نیــز آســان تر خواهــد ب

مهر، ماه نشاط و شادی


