
مشکالت برگزاری مراسم ایام محرم در خیمه حسینی گلستان شهدا، 
ضرورت پیگیری ساخت سالن اجتماعات را بیش از گذشته مشخص کرد؛

لطفا تعلل نکنید
مراسم سوگواری امام حسین )علیه السالم( در دهه اول محرم، با برگزاری 
برنامه های »زیارت عاشــورا« در صبح ها و حضور دسته ها و هیئت های 
مذهبی در شب ها، در خیمه حسینی گلستان شــهدای اصفهان برپا شد؛ اما نبود شرایط 
مناسب در این خیمه گاه، بر ضرورت تکمیل پروژه ساخت سالن اجتماعات گلستان شهدا 

صفحه   7تاکید دارد. نبود سالن اجتماعات در گلستان شهدای شهری که...
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شــنبه با یک حادثه تلخ آغاز شــد. حادثه ای که مــا را به یاد 
خردادماه سال گذشــته و حمله تروریستی به قلب مرکزیت و 
جمهوریت نظام انداخت. همان روزی که عده ای تروریست با 
حمله به پارلمان و حرم حضرت روح ا...، هفده  نفر  را به شهادت 
رسانده و 46 نفر را هم زخمی کردند. در حاشیه آن اتفاق تلخ و 
غیرقابل باور، برای مایی که چهل سال است به قدرت دفاعی و 
امنیتی کشورمان بالیده و می بالیم و مدیون و ممنون مدافعان 
وطنمان هستیم، انتشار برخی تصاویر، باز هم یک نمایش بی 
وصف از غرور را به ایران هدیه کرد؛ مثل تصویر معروفی که از 
همراهی نیروی ناجا، سپاه و بسیج منتشرشد. یا مانند دوبیتی 
معروفی که آن زمان سروده شد و حسابی هم گل کرد: » امروز 
وطن معنی غم را فهمید/ با سایه جنگ، متهم را فهمید/ از خواب 

پرید کشورِ من اما/ معنای مدافع حرم را فهمید« 
و دیروز، اهواز پاره تن این وطن، بازهم از خواب پرید؛ درست 
مثل 38 سال پیش؛ روزی که خواب مردم خرمشهر، آبادان، 
دزفول و اهواز با حمله جنگنده های رژیم بعثی پرید. روزی که 
عراقی ها  وارد »خوزستان« شدند و روی دیوارهای خرمشهر 
نوشــتند »جئنا لنبقی« و چنــدی بعد، پس از آزادســازی 
خرمشهر، وقتی شیربچه های این سرزمین اجازه ندادند رویای 
»صدام حســیِن« دیوانه، رنگ واقعیت به خود بگیرد و بتواند 
زیرپل خرمشهر، چای عصرانه اش را کوفت جانش کند، معلم 
شهید خرمشهری، تابلویی در آستانه ورودی خرمشهر نصب 

کرد و روی آن نوشت: »خرمشهر؛ جمعیت 36 میلیون نفر«.
سربازان حضرت روح ا...)ره( هشت سال با ارتش تا بن دندان 
مســلح جنگیدند تا وجبی از این خاک را به دســت دشمن 
ندهند. آن روزهــا هیچ کس را جز خدا نداشــتیم؛ جز خدا و 
معدود کشــورهایی که همراهمان بودند. یکی همین سوریه 
بود و »حافظ اسد« که در روزهای سخت این سرزمین، پشت 
ایران را خالی نکــرد و حاال آن ها که از تاریــخ ایران و روزگار 
آتش، خون و باروت هیچ نمی دانند، می پرســند چرا باید از 
»بشار اســد« حمایت کنیم؟! تازه نمی دانند حمایت از اسد 
حتی اگر به بهانه تالفی محبت های پدرش نباشد، برای این 
اســت که فرداروزی مجبور نباشــیم در کرمانشاه، همدان و 
اصفهان با دشمن بجنگیم؛ با این دشمنی که یک روز جرئت 
و جسارت پیدا کرد تا قلب مجلس و حرم امام راحِل ما بیاید و 
دیروز هم تا دل رژه نیروهای مسلح اهواز رفت و تیربارش را به 
روی مردم و نیروهای مسلح گشود و پاره های تن این وطن را 

غرق در خاک و خون کرد. تروریست هایی که حتی به کودک 
هم رحم نکردند. 

دیروز رژه نیروهای مسلح مســتقر در اهواز، از ساعت هشت 
و ســی دقیقه صبح آغاز شد. ســاعت حدود 9 صبح بود که 
صدای تیراندازی بلند شــد و چند عنصر مســلح، مردم را به 
گلوله بســتند. حاضران در محل رژه، ابتدا فکر می کردند که 
تیراندازی سهوی بوده اســت، اما با زخمی شدن چند نفر از 
شهروندان متوجه حمله تروریستی شدند. عامالن تیراندازی 
در پارک شهید سبحانی )که پشت اســتیج رژه قرار داشت(، 
مستقر شــده بودند و از پشــت جایگاه مخصوص مسئوالن، 
این حمله تروریستی را آغاز کردند که حدود 10 دقیقه ادامه 
داشت. مهاجمان که برای پوشش و حضور راحت تر در صفوف 
نظامیان، لباس نظامی به تن کرده بودنــد، بعد از حمله فرار 
کردند و تعقیــب و گریز و همزمان اخبار ضــد و نقیض ادامه 
داشت. شــبکه خبر، اخباری کوتاه درباره این حادثه پخش 
کرد و بعد هم ســراغ جنــگل کاری در مناطــق حاصلخیز و 
فرارســیدن ماه مهر و بازگشــایی مدارس رفت)!( تا باز هم 
مجبور باشــیم برای دریافت اطالعات موثق از این حادثه، به 
فضاهای مجازی و شــبکه های اجتماعی رجوع کنیم. ابتدا 
گفته شــد که نیروهای مهاجم دو نفر بوده اند، اما کمی بعد 
اعالم شد چهار نفر بوده اند. اخبار درباره دستگیری و هالکت 
مهاجمان هم ضد و نقیض بود؛ تا اینکه درنهایت خبر رســید 
دو مهاجم تروریست، به هالکت رسیده و دونفر دیگر زخمی 
شده اند و کمی بعد، اخبار تکمیلی حکایت از هالکت هر چهار 
تروریست داشــت. گروه تجزیه طلب »االحوازیه« مسئولیت 
این اقدام تروریستی را برعهده گرفت. چند ساعت بعد، داعش 
مدعی شد مسئول این حمله بوده است. درحالی که در ساعت 
ابتدایی این حادثه، مســئوالن در اهواز، از شهادت نزدیک به 
10 تن از نیروهای سپاه در این حادثه به همراه یک خبرنگار، 
اطــالع می دادند،گروه »االحوازیه« در بیانیه ای مدعی شــد 

تعداد شهدای این حادثه بالغ بر 40 نفر است. 
»غالمرضا شریعتی« استاندار خوزستان هم گفت: »با وجود 
شدت حادثه به سمت جایگاه مسئوالن، به دلیل واکنش سریع 
نیروهای امنیتی، هیچ یک از مســئوالن حاضر در جایگاه از 
جمله آیت ا... »موسوی جزایری« نماینده ولی فقیه در استان 

خوزستان، آسیب ندیدند.

مسئوالن آسیب ندیدند، زیرا نیروهای مسلح بازهم جان پناه 

و جان فدا شــدند؛ چون این کشــور مردان جان برکفی دارد 
که لباس دفاع از وطن به تن کرده اند تــا هر وقت خواب این 
سرزمین آشفته شد، یا تََرک به امنیت مرزهای این کشوِر امن 
در دل خاورمیانه غرق در آشوب و ناامنی افتاد، سینه سپر کنند 
و فدا شوند. بیشتر شهدا از نیروهای مسلح بودند و در این بین 
برخی اخبار حکایت از شهادت »طاها«ی چهارساله و جوانی 
هفده ساله هم داشت. تا زمان نگارش این مطلب تعداد شهدا  
به 29 نفر رسیده بود. در بین شهدا یک جانباز 75 درصد هم 
بود؛ جانبازی که از روی ویلچرش روی خاک افتاد. شــهادت 
عاقبت مردان خداست ...حیف بود شهید نشود. مثل آن هایی 
نبود که از چند فرسخی اهواز رد شده بودند و امروز در به در 
 دنبال درصد هستند تا حکم بازنشستگی شامل حالشان نشود!
»حاج حســین منجزی« کــه روزی پاهایــش راخرج عزت 
همین زمین کــرده بــود، دیروز وقتــی داد مــی زدند که 
بخوابید روی زمین، نتوانســت بخوابد و مثل بیدها ایستاده 
 رفــت. »حاج حســین«، آخــرش با شــهادت بازنشســته

 شد . 
دیروز در سالروز جنگ ، اهواز دوباره لرزید مثل 38 سال پیش 
و در آغاز جنگ ... جای »خرازی« و »کاظمی« و »شهبازی« 
خالی بود . هر چند دلخوشــیم به باغیرت هایی که به همان 
نسل دالور اقتدا کرده و مدافع وطن و حرم شده اند. مثل همان 
نیروی امنیتی باغیرتی که میان خیل تصاویر از حادثه دیروز، 
دیدم وقتی همه روی زمین دراز کشیده بودند، ایستاده بود ... 

تصویری ناب از غیرت و عشق و شجاعت . 
در دل حادثه هایــی این چنیــن، همیشــه تصویرهایی رقم 
می خورد که دلمــان را گرم می کند بــه امنیتی که هرچند 
 گاهی دســتخوش اقدامات ناجوانمردانه از خدا بی خبرهایی 
می شــود که به کودک چهار ســاله هم رحم نمی کنند، اما 
هم چنان هســت و اجازه نمی دهــد اینجا، ســوریه، عراق و 
افغانستان شود. »صدام« آرزوی تجزیه شدن این سرزمین و 
دست درازی به وجبی از خاک این کشور را با خود به گور برد. 

بقیه هم خواهند برد. 
ســعودی هایی که از »االحوازیه« دفــاع و تامین مالی اش 
کردند، تلویزیون هایــی که هنوز بوی بــاروت نخوابیده بود، 
با ســخنگوی گروه تروریســتی مصاحبه کردند و هرکسی 
کــه نمی دانــد اینجا »ایــران« اســت؛ ســرزمین روزهای 
دشــوار و زخمــی ســربلند بحران ها. کشــور شــهیدان و 
 شیربچه هایی که ایستاده می میرند تا خم به ابروی مام وطن

 نیفتد...

دیروز در سالروز جنگ، اهواز دوباره لرزید مثل 38 سال پیش و در آغاز جنگ...

به وقت اهواز...

سمیه پارسادوست 

ارشد نظامی ارتش در اصفهان:
راه حل عبور از مشکالت،تالش 

برای خودکفایی بیشتر است
ارشد نظامی ارتش در استان های اصفهان، یزد و 
چهارمحال و بختیاری گفت: راه عبور از وضعیت 
فعلی کشور، بازگشت به روحیه همبستگی و 
اتحاد و تالش برای خودکفایی هر چه بیشــتر 

کشور است.
 »امیرمحسن آذرافروز« صبح دیروز در مراسم 
رژه نیروهــای مســلح در روز نخســت هفته 
دفاع مقدس، اظهار کرد: حضور مردم در مراسم 
رژه موجب دلگرمی نیروهای مسلح شده است، 
تالقی عاشورای حسینی و هفته دفاع مقدس 
گواه این مطلب است که با پیروی از کالم نورانی 
»هیهات من الذله«، هیچ مسیری روشن تر از راه 
امام حسین)ع( برای مبارزه با ظلم و استکبار 
نیست و راه ما از نهضت عاشورا جدا نخواهد بود.  
وی بــا بیــان اینکــه دوران دفــاع مقدس 
تداعی کننده دورانی اســت که مردم هرچند 
با دســت خالی اما با تکیه بر والیت، با دفاع از 
دین و وطن به دنیا نشــان دادند که سربلندی 
در گرو ایستادگی است، بیان کرد: ایستادگی 
رزمندگان اسالم در هشت سال دفاع مقدس، 
باعث ارتقای معنویت و اعتماد به نفس شــد 
و بســتری برای پیشرفت و توســعه کشور در 
زمینه دفاعی، نظامی، علمی و عمرانی آن هم 
براساس دستاوردها و آموزه های دفاع مقدس را 
فراهم  آورد که ثمره آن، ساخت انواع تجهیزات 
پیشرفته همچون تانک، موشک و جنگنده های 
 نوین به دســت جوانان کشــور و تحقق شعار

 »ما می توانیم« و »ما توانستیم« است.
آذر افــروز عنوان کرد: امروز دشــمن اســالم 
مجدد در تالش اســت تا با ابزارهای تهدید و 
تحریم، جلوی پیشــرفت های نظام اسالمی، 
سدی ایجاد کند. تنها راه عبور از این وضعیت، 
بازگشــت به روحیــه همبســتگی و اتحاد و 
تالش برای خودکفایی هر چه بیشــتر کشور 
اســت. وی در پایان گفت: دشمنان بدانند که 
روحیه عاشــورایی ملت ایــران اجازه تحمیل 
اراده و خواســته های باطل آن هــا را نخواهد 
داد و ارتش جمهوری اسالمی دست در دست 
ســایر نیروهای مســلح جمهوری اسالمی، با 
تاسی از شهیدان گلگون کفن، آماده جانبازی 
در راه دفاع از آرمان های امــام راحل و تحقق 

فرمایشات فرمانده کل قوا هستند.

بامسئوالن

اجنبی )بیگانه(
کارگردان: مارتین کمپل
پردیس سینمایی چهارباغ

روز بازگشایی مدارس؛
امروز  خاطرات نخستین روز 
مدرسه مون  رو مرورکنیم و 

ببینیم چی یادمونه  و با حس 
 نوستالژی کمی حالمون رو 

خوب کنیم!

برنامه »نما دو« دوربین شبکه دو در سراسر 
کشور است.دوربینی که با نگاهی تیزبین 
موضوعات به روز اجتماعی، فرهنگی، هنری، 
اقتصادی، گردشگری و معضالت و مشکالت 

زندگی روزمره مردم را پوشش می دهد.

نمادو
شنبه تا پنجشنبه؛ ساعت 20:10

3

 برخی به امید گرانی دست 
به احتکار کاالها می زنند

استاندار اصفهان:

5

اصفهان بیشترین جمعیت 
حیات وحش کشور را دارد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:

7

خیابان سپه، پیاده راه 
می شود

معاون شهردار اصفهان مطرح کرد:

گالری نگرش
هشتمین نمایشگاه سالیانه کانون 

عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان
23 شهریور الی 4 مهرماه
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7

جشن عاطفه های امسال 
الکترونیکی است

معاون فرهنگی کمیته امداد اصفهان:

5

 استفاده از سارافون و بلوز
 در مدارس تخلف است

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان:

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

شهادت تنی چند از مردم و نیروهای مسلح کشورمان  را در حمله تروریستی اهواز تسلیت می گوییم



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2519 | یکشنبه 1 مهر 1397 | 13 محرم 1440

روز گذشته مراسم رژه نیروهای 
مســلح در تهران برگزار شد. 
رییس جمهــور در ایــن مراســم ضمن 
گرامیداشــت سالگرد ایســتادگی مردم و 
فداکاری نیروهای مسلح در برابر متجاوزان، 
تاکید کرد که هر گز دســت از توان موشکی 

برنمی داریم و به این راه ادامه خواهیم داد. 
رییس جمهور با گرامیداشــت ســی و هشتمین 
سالگرد دفاع مقدس و استقامت و ایستادگی مردم 
و ایثار و فداکاری نیروهای مســلح کشــور در برابر 
متجاوزان، گفت: حادثه ای که در بعد از ظهر سی و 
یک شهریور سال 59 رخ داد از جهات مختلف حائز 
اهمیت است. اولین نکته آن است که ایران آغازگر 
جنگ نبود و به کشوری تجاوز نکرد و قصد حمله و 
تجاوز به هیچ کشوری نداشت. وی در ادامه افزود: 
جنگ 8 ســاله به ما آموخت که باید هنگام سختی 
روی پای خودمان ایســتاده و تحت فرمان رهبری، 
متحد و آماده فداکاری باشیم و به پیروزی امیدوار 
بوده و به یکدیگر و مسئوالن خود اطمینان داشته 
باشیم و بدانیم با ایستادگی و اتحاد پیروزی نهایی از 

آن ما خواهد بود.
رییس جمهور خاطرنشــان کرد: امروز جنگ قبلی 
بار دیگر تکــرار می شــود. آن روز یکــی از اذناب 
آمریکا در برابر ملت ایران بود و پشــت سرش همه 
قدرت ها حضور داشتند، اما امروز دیگر جنگ نیابتی 
نیست و آمریکا مســتقیم در برابر ملت ایران است 
و پیمان شکنی و خارج شــدن از عهد و پیمان را او 

آغاز کرده اســت.روحانی 
تاکید کرد: ملت ایران در 
اولین مرحلــه آمریکا را 
مأیوس کــرد و همانگونه 
که در روزهای اولیه جنگ 
ایســتادگی مبارزیــن ما 
صدامیان را از اهداف شان 

ناامید کرد، این بار هم مردم دشمن را مأیوس کردند.
روحانی خاطر نشــان کرد: توطئه های فراوانی در 
سال 95 و 96 رخ داد، به نحوی که می خواستند ما را 
تحریم و عصبانی کرده تا از برجام خارج شویم و همه 

مسئولیت های حقوقی و 
قانونی خروج از برجام را 
به گردن مــا بیندازند؛ اما 
متانت، تدبیر، ایستادگی و 
آرامش جمهوری اسالمی 
ایران باعث شد این توطئه 
دشــمنان خنثی شــود.
روحانی افزود: مــا مطمئنا در برابــر ترامپ پیروز 
می شــویم؛ البته در جنگ تحمیلی مــردم ما آزار 
و صدمه فــراوان دیدند و برخی از مــردم جانباز و 
شهید شدند، اما دشمن نتوانســت به اهداف خود 

دســت یابد و ملت ایران دشــمن را پشیمان کرد. 
امروز نیز دشمن نمی تواند به اهداف خود برسد و ما 
نخواهیم گذاشت که آمریکایی ها بخواهند ملت را 
به زانو درآورند. بی تردید مشکالتی را برای مردم به 
وجود آورده و خواهند آورد؛ اما ما قادریم از این پیچ 
تاریخی عبور کنیم و مردم می توانند به آینده نظام، 
تدبیر خود راهبری رهبری و تالش دولت اطمینان 

داشته باشند.
روحانی بــا بیــان اینکه آنهــا می گوینــد که ما 
از ســالح های دفاعی و موشــک های خود دست 
برداریم و آنها را کنار بگذاریم و به تعبیر خودشــان 
ما را از دخالت در منطقه منع می کنند، گفت:  ایران 
نه تنها ســالح های دفاعی و موشــک خود را کنار 
نمی گذارد، بلکه روز به روز بــر قدرت دفاعی خود 
خواهد افزود.رییس جمهور اظهار داشــت: اینکه 
آنها از موشــک های ما عصبانی هستند، به معنای 
آن اســت که امروز تاثیرگذارترین سالح ما موشک 
است پس با این سخن آنان ما قدر موشک های خود 
را بیشتر می دانیم. رییس جمهور ادامه داد: دشمنان 
می گویند ما در منطقه حضور نداشته باشیم، سوال 
اینجاست شما از هزاران کیلومتر به این منطقه برای 
چه کاری آمده اید؟ ما همیشه حافظ خلیج فارس 
و دریای عمان بوده ایم. ما همیشه حافظ اقیانوس 
هند و باب المندب بوده ایم، امروز کشــتی های ما 
از ایــن منطقه حفاظــت می کنند. کشــتی های 
 تجاری کشــورهای مختلف به این واقعیت اعتراف 

دارند.

 کلید صلح در خاورمیانه
 از زبان پادشاه اردن

پادشاه اردن تاکید کرد که بدون تشکیل کشور 
مستقل فلســطین در مرزهای سال ۱96۷ صلح 
و ثبات در منطقــه محقق نخواهد شــد.عبداله 
دوم، پادشاه اردن در جریان دیدار با نمایندگان 
نهادهای یهودی در نیویــورک تاکید کرد: بدون 
تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال 
۱96۷ به مرکزیت قدس شرقی صلح و ثبات در 
خاورمیانه محقق نخواهد شد. وی در ادامه افزود: 
باید تالش ها برای پایان دادن به درگیری میان 
فلسطینی ها و اسرائیلی ها بر پایه راهکار تشکیل 
دو کشــور افزایش یابد؛ چرا که این راهکار تنها 
وسیله برای تحقق امنیت و ثبات در منطقه است. 

 وعده جنجالی ترامپ 
درباره وزارت دادگستری

رییس جمهــور آمریــکا وعده داد آن دســته از 
مقامات وزارت دادگستری این کشور که از نظر 
او انسان های بدی هستند را اخراج کند.»دونالد 
ترامپ« رییس جمهور آمریکا در یک گردهمایی 
گفت: بوی تعفــن آنچه در وزارت دادگســتری 
می گــذرد، ماندگار شــده اســت.وی وعده داد 
همانطوری که از شــر افراد ناشایســت در اداره 
فدرال آمریکا خالص شــد، این بوی تعفن را نیز 

از بین ببرد!

اطالعات تازه از تحت 
تعقیب ترین فرد جهان

خبرگــزاری آلمــان می گوید ســرکرده گروه 
تروریســتی داعش توانســته از چنگ نیروهای 
کرد در شرق ســوریه بگریزد.عملیات نیروهای 
کرد سوریه با پشــتیبانی آمریکا علیه داعش در 
دهم سپتامبر گذشته آغاز شد تا آخرین مناطق 
تحت اشغال داعش در شرق سوریه آزاد شود.به 
گزارش خبرگزاری آلمان، با آغــاز این عملیات 
امید می رفت ابوبکر البغدادی که طبق اطالعات 
درز یافته در شرق ســوریه مخفی شده بود نیز 
کشته یا دستگیر شود؛ اما به نظر می رسد تحت 
تعقیب ترین فرد جهان بار دیگر توانسته فرار کرده 

و جان سالم به در ببرد.

 آزمایش موشکی که
 فاجعه به بار آورد!

به گفته کارشناسان، آتش ســوزی جنگل های 
آلمان امری غیرطبیعی اســت و احتماال حاصل 
یک آزمایش موشکی باشد.اخیرا آتش بزرگی به 
جان جنگل های آلمان افتاد که کارشناسان هیچ 
علتی برای آن کشف نکردند و احتمال می دهند 
این آتش سوزی حاصل آزمایش موشکی ارتش 
این کشور باشد.این آزمایش بخش گسترده ای از 
جنگل های این منطقه را از بین برده و نیروهای 

آتشنشانی هنوز موفق به مهار آن نشده اند.

بارزانی تنها؛ 
»برهم صالح« آمریکا را دارد

منابع سیاســی عــراق فــاش کردنــد، آمریکا 
فشارهایی را بر حزب دموکرات کردستان عراق 
جهت موافقت بــا گزینه »برهــم صالح« برای 

ریاست جمهوری عراق صورت می دهد.
منابع آگاه سیاسی عراق به القدس العربی فاش 
کردند، حزب مســعود بارزانی تاکنــون گزینه 
خود برای ریاســت جمهــوری را در میان ادامه 
مذاکراتش با حزب اتحادیه میهنی کردســتان 
عراق که »برهم صالح« را نامزد ریاست جمهوری 
کرده، اعالم نکرده است. شوان محمد طه، عضو 
حزب دموکرات کردستان عراق به القدس العربی 
گفت: تاکنون توافقی دربــاره نامزدی برای این 
پست نداشته ایم؛  اما به زودی نامزد خود را اعالم 

می کنیم.

از توانمندی موشکی دست بر نمی داریم

سفیر عراق در تهران تغییر کرد
سخنگوی وزارت خارجه عراق از تعیین سفیر 
جدید این کشــور در تهران خبر داد. »احمد 
محجوب« در بیانیه ای اعالم کرد که »سعد 
جواد قندیل« به عنوان سفیر جدید عراق در 
تهران جانشین »راجح موسوی« شده است. 
موسوی چند روز پیش در پی انتشار ویدئویی 
از بگومگوی وی با برخی شهروندان عراقی در 
تهران، از سوی وزارت خارجه عراق به بغداد 

فراخوانده شده بود. 
گفتنی است »ســعد جواد قندیل«، در چند 
کشور به عنوان ســفیر ایران سابقه خدمت 

دارد.

جدیدترین موضع گیری 
مغرب در قبال روابط با ایران

یک مقام مغربی مدعی شــد که دالیل قطع 
روابط با تهران همچنان پابرجاست.

ســخنگوی دولت مغرب ادعا کرد: تصمیمی 
که مغرب چند ماه قبل اتخاذ کرد در راستای 
دفاع از تمامیت ارضی مان پس از تالش ایران 
برای هدف قــرار دادن آن، صــورت گرفت. 
تصمیم در راستای دفاع از یکپارچگی کشور 
و بر اساس داده های ملموس که به ایران ارائه 
شده بود، اتخاذ شــد. غیر از سه عاملی که بر 
اساس آن تصمیم اتخاذ و به ایران ارائه شد، 
چیزی وجود ندارد و هنوز این تصمیم به قوت 

خود باقی است.
شایان ذکر اســت که دولت مغرب در ماه مه 
گذشته به ادعای حمایت جمهوری اسالمی 
ایران از جبهه پولیساریو روابط خود را با تهران 

قطع کرد؛ اما ایران این ادعا را کذب دانست.

ظریف:
»ترامپ« برای بی ثباتی 
احساس حقانیت می کند

»محمد جواد ظریف« وزیر خارجه کشورمان، 
رفتارها و سیاســت های آمریکا را تهدیدی 
واقعی برای امنیت و ثبات بین المللی ارزیابی 
کرد. وی در پیامی توییتری نوشت:»واقعیت 
این اســت که منطقــه ما و صلــح و امنیت 
بین المللی با تهدیدی واقعی روبه رو است«. 
به نوشــته ظریف، تهدید احساس حقانیت 
دولت ترامپ و همدســتان ســرکش او در 
منطقه بــرای بی ثبات کردن جهان اســت. 
ظریف همچنین از آمریکا خواســت به جای 
چنیــن رفتارهایی، عمل کــردن مانند یک 

کشور عادی را آغاز کند.

 فقط خبرنگاران زن
 اخراج نشده اند!

کیهان نوشت: برخی از رسانه های خارجی و 
سایت ها و کانال های ضد انقالب در اقدامی 
هماهنگ علیــه خبرگزاری دانشــگاه آزاد 
 )آنا( دست به دروغ ســازی و شایعه پراکنی

 زدند.
 رســانه ها و ســایت ها و کانال هایــی مانند 
العربیه)مشهور به العبریه(، دویچه ووله، رادیو 
فردا، خبرگزاری آناتولی، کلمه، پیک ایران، 
چنل وان، آمد نیوز، ســحام نیوز، اصالحات 
نیوز و... سه شنبه هفته گذشته اعالم کردند 
که مدیر جدید خبرگزاری آنا، دکتر حســن 
کربالیی، به دلیل نگاه جنســیتی و ضد زن، 
اقدام بــه اخراج فله ای زنــان خبرنگار کرده 

است.
کیهان اما نوشــت که پیگیری های خبرنگار 
ما نشــان می دهد که خبرگــزاری آنا هیچ 
خبرنگاری را اخــراج نکرده فقــط قرارداد 
تعدادی از خبرنگاران تمدید نشده است و دوم 

اینکه خبرنگاران هم زن هستند و هم مرد!

حجت االسالم زائری
استاد حوزه و دانشگاه:

معاون ســابق عربی آفریقایــی وزارت خارجه، در 
مورد این موضوع که »افشای یک سند مهم نشان 
می دهد عربستان برای حمله به سفارتش در ایران 
آماده بود!« گفت: در ماجرای سفارت عربستان در 
تهران، تحلیل و ارزیابی بنده این است افرادی که با 
پرتاب»کوکتل مولتوف« سفارت عربستان را به آتش 
کشیدن نیروهای حزب اللهی و بسیجی نبودند بلکه 
عوامل نفوذی بودند که کامال هدایت شده این کار 

را انجام دادند.
حســین امیرعبداللهیان افــزود: ایــن را به این 
دلیل عرض می کنم که ســفارت عربســتان یک 
هفته قبــل از این حادثــه به ســفارت خانه های 
خارجــی در ایــران اطالعیــه داده و تمامــی 
خودروهای ســفارت و دیپلمات های خــود را به 
فروش گذاشته بود که البته ســند این موضوع در 
وزارت امور خارجه موجود اســت. ایــن نکته نیز 
قابل ذکر است که در آن شــرایط هنوز نه سفارت 
 آتش زده شــده، نه اتفاقی افتاده و نــه آیت ا... نمر

 اعدام شده بود.

 حمله به سفارت عربستان
 کار نفوذی ها بود

معاون سابق عربی آفریقایی وزارت خارجه:

کافه سیاست

عکس  روز 

 بازدید »ایوانکا ترامپ« 
از مرکز فضایی جانسون

»ایوانکا ترامــپ«، دختر رییس جمهور ایاالت 
متحده آمریــکا از »مرکز فضایی جانســون« 
بازدید کرد و ســپس طی یک مکالمه تلفنی 
با ایســتگاه فضایی بین المللی دیدار خود را به 

پایان رساند.

نیروهای مسلح دهان آمریکا را در منطقه خرد می کند

پیشنهاد سردبیر:

یک  اســتاد حوزه و دانشــگاه گفت: عدالت 
خواهی، اســاس دین و بنیان انقالب است و 
جمهوری اسالمی ایران با همین آرمان شکل 
گرفته و استقرار یافته اســت. مردمی که در 
دوران طاغوت از تبعیض و اشــرافی گری به 
ستوه آمده بودند و ظلم و ستم بر محرومان را 
بر نمی تافتند با شعار عدالت طلبی به میدان 

آمدند و رژیم شاهنشاهی را سرنگون کردند.
زائری ادامه داد: شــور انقالبی برخی جوانان 
کم تجربه ممکن است گاهی باعث رفتارهایی 
شود که مشابه آنها را در سال های نخست پس 
از پیروزی انقالب دیده ایــم! پیش تر در دوره 
ابتدای انقالب هم این مسیر را تجربه کرده و 
شاهد بوده ایم که چگونه برخی به نام افشاگری 
و بیشتر تحت تاثیر فعالیت گروه های سیاسی 
چپ، آبروی افراد را برده و به زندگی شخصی 

مردم تعرض کرده اند. 

مواظب شور انقالبی جوانان 
کم تجربه باشیم

علی الریجانی
رییس مجلس:

رییس شــورای هیئت های مذهبی کشــور گفت: 
همه هزینه های مراســم و برنامه هــای عزاداری 
محرم و صفر را مــردم تامین می کننــد و در این 
زمینه هیچ کمکــی از دولت دریافــت نکرده ایم.

نوشاد نوشــادی در واکنش به برخی حاشیه سازی 
و شــایعه پراکنی ها در مورد هزینه های مراســم و 
برنامه های عزاداری ماه محرم اظهار داشت: مردم 
مسلمان ایران اسالمی همواره عشق و ارادت قلبی 
به ائمه اطهار)ع( داشته اند و هیچ اتفاقی نمی تواند 
این عشــق و ارادت را کاهش دهد. وی اضافه کرد: 
از گذشــته تا امروز محافل عزاداری سرور و ساالر 
شهیدان و یاران باوفایش همواره به صورت مردمی و 
با هزینه های مردم و با مدیریت و مشارکت و حضور 
مردم برگزار شده است و در آینده نیز چنین خواهد 
بود. رییس شورای هیئت های مذهبی کشور تصریح 
کرد:  برخی افراد شایعاتی می سازند که این هزینه ها 
توسط دولت تامین می شــود ولی با صراحت اعالم 
می کنیم که دولت یک ریال هم برای برگزاری این 

مراسم و برنامه ها پرداخت نمی کند.

دولت یک ریال به هیئت ها 
کمک نمی کند

رییس شورای هیئت های مذهبی کشور:

رییــس مجلس شــورای اســالمی گفت: 
نیروهای مســلح جمهوری اســالمی ایران 
در صورت هر نــوع تجاوزگــری آمریکا در 
منطقه، دهان آنها را خرد خواهند کرد.علی 
الریجانی در مراســم رژه دریایی نیروهای 
مسلح در بندرعباس گفت : نیروهای مسلح 
جمهوری اســالمی ایران بــه آمریکایی ها 
اجازه نمی دهند خلیج آرام فارس را به خلیج 
آتش تبدیــل کنند.وی ادامــه  داد: در برابر 
خوی ســلطه طلبی آمریکا در منطقه راهی 
جز صحبت با همســایگان مان و فرستادن 
پیام دوستی به کشــورهای منطقه نداریم، 
اما نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
در برابر هرگونه اقدام آمریکایی ها در خلیج 
فارس واکنش نشــان داده و آنــان را هرگز 
رها نخواهند کرد. آنها نباید تجربه ایران در 

جنگ تحمیلی را فراموش کنند.

نیروهای مسلح دهان آمریکا 
را در منطقه خرد می کند

پیشخوان

بین الملل

به گزارش الفرات، دفتر کمیســاریای عالی حقوق بشر در بصره در 
تازه ترین آمار از کشته شدن 20 نفر و زخمی شدن بیش از 300 نفر 
دیگر در تظاهرات و اعتراضاتی که طی هفته های اخیر در بصره جریان 
داشت، خبر داد. این دفتر همچنین از دچار شــدن ۷0 هزار نفر به 

مسمومیت به سبب آب آلوده در استان بصره خبر داد.
یک مقام اطالعات بلندپایه رژیم اشــغالگر قدس با نســبت دادن 

اتهامات بی اساس به جمهوری اسالمی ایران، تالش کرد بر رویکرد 
مداخله جویانه و اهداف خطرناک این رژیم در عراق سرپوش گذارد. 
اظهارات این مقام صهیونیست و اتهام زنی اش به ایران نشان می دهد 
که رژیم صهیونیستی طرح ها و اقدامات خصمانه ای را در عراق با بهانه 
کردن مســئله ایران دنبال می کند.فرمانده اطالعات نیروی هوایی 
رژیم صهیونیستی در گفت وگو با هاآرتص از افزایش نفوذ معنوی و 

نقش آفرینی جمهوری اسالمی ایران در عراق و روابط رو به گسترش و 
حسنه دو کشور همسایه ابراز نگرانی کرد.وی در تالش برای منحرف 
کردن افکارعمومی از تحرکات منفی و خطرناک صهیونیست ها در 
کشورهای منطقه مدعی نفوذ نظامی ایران در داخل عراق شد و گفت 
یک ســال قبل، هرگز عراق را تحت نظر نداشتیم، اما اکنون به طور 

جدی توانمندی های ایران را در عراق دنبال می کنیم.

ادعای مضحک مقام صهیونیست در مورد حوادث بصره

  رییس جمهور در مراسم رژه نیروهای مسلح:  

 بدون درنگ وتو می کنم 

 سردرگمی ترامپ 

هشدار ایران ؛ فشار آمریکا

اعتراض مدیا بنجامین 

 ایران نه تنها سالح های دفاعی و 
موشک خود را کنار نمی گذارد، 

بلکه روز به روز بر قدرت 
دفاعی خود خواهد افزود

روزنامه کیهان نوشــت: هتاکی خواننــده ای به نام »تتلو« بــه اباعبدا... 
 الحسین)ع( موجب زبان درازی فتنه گران و حرمت شکنان عاشورای 88 
علیه جریان انقالبی شد. محافل رســانه ای فتنه گران و افراطیون آلوده به 
ضد انقالب، با اشاره به ماجرای مالقات »تتلو« با حجت االسالم و المسلمین 

رییسی به طعنه می گویند برای چه نامبرده را پذیرفتید؟!
گفتنی است؛ تتلو مدتی است از کشور خارج شده و در فضایی نه چندان 
شفاف، درگیر اجرای پروژه هایی اســت که اتفاقا به کار رسانه ای جریان 
فتنه گر و ضد انقالب می آید؛ نظیر ماجرای کشــف حجاب دختری به نام 

مائده هژبری و ســپس توهین اخیر به مقدسات. او پس از سفر به ترکیه و 
کنسرت ناکام، از شبکه بی بی سی سردرآورد. به عبارت دیگر، به نظر می رسد 
او در جریان سفر به ترکیه، توسط ســرویس های امنیتی بیگانه مدیریت 
می شود و البته اثبات چنین موضوعی، چیزی از مسئولیت وی در بی حرمتی 
و هتاکی به مقدسات )و تحمل مجازات قانونی و شرعی آن( کم نمی کند. او 
چند سال پیش، نسبت به گذشته تاریک خود اعالم پشیمانی کرده و گفته 
بود که توبه کرده و می خواهد در خدمت وطن و ارزش های اسالمی بخواند 
و جبران کند. منطق اسالمی در قبال این اظهار ندامت، پذیرفتن پشیمانی 

فرد خطاکار است و حجت االسالم والمسلمین رییسی و خبرگزاری فارس 
نیز از همین زاویه، تتلو را پذیرفتند تا بدین ترتیب او بتواند گذشته خود 
را جبران کند؛ اما رویکرد نیروهــای انقالبی به وی یا برخی هنرمندان که 
مواضع مشابهی اتخاذ کرده اند، با آشفتگی و عقده گشایی افراطیون مدعی 
اصالح طلبی مواجه شــد. اگر او یا بزرگ تر از او )ماننــد برخی انقالبیون 
بدفرجام( پا کج گذاشــتند، نیروهای انقالبی معترض شان می شوند. به 
راستی آیا پذیرفتن انسانی که می گوید پشیمانم و توبه کرده ام عار است یا 

پسرفت و ندامت برخی چپ نماهای رویگردان از انقالب ؟

چهره ها

دفاع کیهان از »رییسی« : 
»تتلو« اعالم کرد توبه کرده و نیروهای انقالبی بزرگواری کردند و توبه اش را پذیرفتند
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 واردات برنج تا اطالع ثانوی ممنوع است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

صنعت

پرداخت بیش از 4هزارمیلیارد 
 ریال تسهیالت رونق تولید 

در اصفهان
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
گفت: از سال گذشــته تاکنون چهار هزار و 570 
میلیــارد ریال تســهیالت رونق تولیــد با هدف 
اشتغال زایی به واحدهای صنعتی و کشاورزی این 
استان پرداخت شده اســت. »اسرافیل احمدیه« 
افزود: این میــزان اعتبار به 672 طــرح و واحد 
تولیدی، در بخش های عادی صنعت و کشاورزی 
پرداخت شد. وی با بیان اینکه در این مدت سه هزار 
و 78 واحد تولیدی استان برای دریافت تسهیالت 
ثبت نام کردند، اظهارداشت: روند پرداخت و ارائه 
تسهیالت در سال جاری هم چنان ادامه دارد. وی 
تصریح کرد: یک هزار و 564 مورد از این واحدها 
مربوط به بخش کشاورزی و یک هزار و 514 مورد 
هم به بخش صنعت، معــدن و تجارت اختصاص 
داشته اســت. احمدیه  ادامه داد: در سال جاری 
تاکنون حدود 600 میلیارد ریال اعتبار پرداخت 
شده است. وی روند پرداخت تسهیالت رونق تولید 
توسط بانک ها را رضایت بخش دانست و بیان کرد: 
از سال گذشــته تاکنون 13هزار و 700 میلیارد 
ریال تومان تسهیالت مســتقیم توسط بانک ها 
به یک هزار و 362 واحد تولیدی پرداخت شــده 
است. احمدیه با اشاره به اینکه در این طرح سقفی 
برای ارائه تســهیالت به واحدهای تولیدی وجود 
ندارد، گفت: بانک های عامــل هم برای پرداخت 
این تسهیالت مشکلی ندارند. واحدهای تولیدی 
صنعتی،کشــاورزی، صنایع تبدیلــی، معادن، 
اصناف و خدماتی که در ســال گذشته موفق به 
ثبت نام برای تسهیالت طرح رونق تولید در سامانه 
بهین یاب نشــدند، می توانند با مراجعه به پایگاه 
اینترنتی این ســامانه درقســمت »فرآیند طرح 
رونق تولید 96 « ثبت نام کنند. سامانه اینترنتی 
»بهین یاب« دردولت یازدهــم و برای حمایت و 
ثبت نام واحدهای تولیدی که خود را مستحق اخذ 

تسهیالت می دانند، راه اندازی شده است.

بازار

ست نقاشی

 خرید تضمینی 101 هزار تن گندم 
در استان اصفهان؛

احتمال کشت دیرهنگام کشاورزان 
شرق استان درصورت بارش مناسب

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان 
با اشاره به خرید تضمینی 101 هزار تن گندم در 
سال زراعی جاری از کشاورزان استان، گفت: بعید 
اســت در مقطع زمانی کنونی، آب برای کشــت 
پاییزه کشاورزان شرق اصفهان تامین شود؛ اما اگر 
نزوالت جوی پاییز مناسب باشد، کشت دیرهنگام 

انجام می شود.
»محمدرضا افالکی« درخصوص آخرین وضعیت 
کشت گندم و جو در سال زراعی 97-96 در استان، 
اظهار کرد: سطح زیر کشت آبی و دیم گندم نسبت 
به ســال زراعی گذشــته حدود 29 هزار هکتار 
کاهش یافته است. وی افزود: براین اساس تولید 
گندم در سال زراعی جاری نسبت به  سال زراعی 
96-95 از 250 هزار تن به 152 هزار تن کاهش 
یافته است که نزدیک به 101 هزار تن گندم با نرخ 
1300 تومان از کشاورزان استان خرید تضمینی 
شده اســت؛ همچنین میزان تولید جو 140 هزار 
تن است. مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان 
اصفهان در خصوص برنامه کشت گندم در استان 
با توجه به بحــران آبی در ســال زراعی 97-98، 
گفت: مطابق برنامــه ابالغی تهران و با پیش بینی 
تولید 170 هزار تن، برای ســال آبی جدید قرار 
اســت 40 هزار هکتار گندم آبی و 16 هزار هکتار 
گندم دیم کشت شود. وی درباره کمبود گندم با 
توجه به کاهش زیر کشــت آن به دلیل بی آبی در 
اســتان اصفهان، اظهار کرد: استان تامین کننده 
نیاز اصلی گندم خود نیست، با این وجود در سال 
زراعی 97-96 نزدیک به 13.5 میلیون تن گندم در 
کشور تولیدشده و هم چنان در تولید این محصول 
استراتژیک، خودکفا هستیم. »افالکی« درخصوص 
گالیه کشاورزان نسبت به اینکه دولت هنوز هزینه 
خرید تضمینی گندم را بــه آن ها پرداخت نکرده 
است، اظهار کرد: دولت برای رفع این مشکل، 50 
درصد هزینه خرید تضمینی گندم را به کشاورزان 
پرداخت می کند و تا به امروز نیز تمام این درصد 
پرداخت شده اســت و با تخصیص اعتبار از سوی 
سازمان برنامه ریزی تا پایان مهرماه، تمام هزینه 
خرید تضمینی گنــدم به کشــاورزان پرداخت 

خواهد شد.

 واردات برنج 
تا اطالع ثانوی ممنوع است

عضو هیئت رییســه کمیسیون کشــاورزی، آب 
و منابع طبیعی مجلس شــورای اسالمی گفت: 
در ســال جاری میزان تولید برنج کشور، وضعیت 
مناســبی دارد و پیش بینی می شــود حدود 80 
درصد از نیاز کشور به محصول برنج از طریق تولید 
داخل تامین شــود؛ 20درصد دیگر نیز در انبارها 

موجود است.
»علی محمد شــاعری« در خصــوص ممنوعیت 
واردات برنج در فصل برداشت، اظهار کرد: واردات 
برنج با هدف حمایت از تولید در حال حاضر تا اطالع 
ثانویه ممنوع اســت، از وزارت جهاد کشاورزی و 
سایر دستگاه ها نیز در خواست داریم تا با نظارت 
دقیق بر مرزهای و مبادی کشور از واردات و قاچاق 

این محصول در فصل برداشت جلوگیری کنند.

ست نقاشی 48 تکه 
Briefcase آریا مدل

 59,000
تومان

ست 14 تکه لوازم التحریر 
Hello Kitty مدل

 35,000
تومان

 Stand ست 17 تکه لوازم التحریر
By Me طرح میکی موس کد 37

 49,600
تومان

عالوه بــر »احتکار« و »گران فروشــی«، ورود 
گســترده کاالهای تقلبی به بازار نیز این روزها 
آفتی جدی محسوب می شود که عالوه بر مال، 
جان مردم را نیز تهدیــد می کند. موضوعی که 
عالوه بر حاشیه های ضرررســانی اقتصادی، 
خسارت های گســترده اجتماعی و سالمتی را 
نیز بر جا می گذارد. اصوال تقلب وقتی وارد بازار 
می شود که کمبود کاالیا نوسانات باالی قیمتی، 
موجب شود که عطش بازار، ظرفیت جذب هر 

کاالیی را داشته باشد. 
ورود غیر قابــل کنترل تقلبی ها به بــازار را می توان از 
البه الی اخبار و هشدارهای مســئوالن دستگاه های 
اجرایی مشــاهده کرد. دارو، لوازم خانگی و بهداشتی، 
لــوازم خــودرو از جمله لــوازم یدکی، الســتیک و 

روغن موتور، در صدر لیست اجناس تقلبی  هستند.
دارو  زیر تیغ سودجویان

 چندی پیش خبر فروش واکسن های آنفوالنزای تاریخ 
گذشته در داروخانه ها خبرساز شد؛ خطر داروهای تقلبی 
اما به نظر گسترده تر از این می آید. فیلمی که در فضای 
مجازی در زمینه بسته بندی داروهای تقلبی و عرضه 
آن ها در بازار پخش شد، واکنش های زیادی به خصوص 

از سوی نمایندگان مجلس را د رپی داشت.
 »همایون هاشمی« عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس گفت:  در کشــور در حوزه نظارت و انســجام 
بخشــی به بازار، تا حــدودی ضعیف عمل می شــود.  
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب درمجلس 
شورای اسالمی، ادامه داد: هم اکنون سازمان های نظارتی 
دقیقی وجود دارند که باید قیمت ها را تنظیم کرده و بر 
قیمت های بازار و حسن اجرای قوانین در حوزه اقتصاد 
ُخرد، نظارت کنند.این اظهارات در حالی مطرح می شود 
که در بازار شاهد کمیاب شدن برخی از داروهای مهم 
و حیاتی برای بیماران خاص هستیم؛ موضوعی که به 

شدت آمار فروش داروهای تقلبی را باال برده است.
هرج و مرج بــازار لوازم خانگی؛ از احتکار تا 

تقلب
یکی از عمده ترین بازارهای درگیر در نوسانات اقتصادی 
اخیر، بازار لوازم خانگی است. درحالی که نبود جنس در 
بازار و رکود بازار، فروشندگان و خریداران را سرگردان 
کرده است، ولی برخی از شرایط موجود سودهای فراوانی 
می برند. این روزها پیامک های تبلیغاتی فروش اجناس 
خانگی به صورت مستقیم از »بانه«، برای افراد ارسال 

می شود؛ تبلیغاتی که مشتریان زیادی را به علت پایین تر 
بودن قیمت ها نسبت به بازار جذب کرده؛ اما در نهایت 
آنچه به دست مشتریان رســیده، اجناس بی کیفیت 
چینی بوده که تنها مارک های اصل داشــته اســت. 
فروشندگان این کاالها مدعی  هستند که این اجناس را 
به طورمستقیم از بانه به تهران می آورند و برای واردات 
کاالی خود، حقوق گمرکی نمی پردازند؛ به همین خاطر 
قیمت پایین تری دارند. اما حقیقت ماجرا  آن است که 
با گران شدن نرخ ارز در بازار آزاد، دیگر ورود غیرقانونی 
کاال به صرفه نیست؛ زیرا برای واردات غیرقانونی یا قاچاق 
باید ارز 14هزار تومانی هزینه کرد، اما ارز واردات قانونی، 
از بازار ثانویه تامین می شود که قیمت کمتری دارد. این 
فروشندگان، موتور و پوسته لوازم خانگی ارزان قیمت 
چینی را به ایران می آورنــد و در کارگاه های غیرمجاز 
سر هم کرده و با شابلون، نشان برندهای معروف  را روی 
کاالهای تقلبی حک می کنند. این اجناس تقلبی قیمت 
پایین تری در مقایسه با نوع اصلی دارند و اغلب، به صورت 

تلفنی  به فروش می رسند.

تقلبی های بازار خــودرو؛ از روغن موتور تا 
الستیک

بازار لــوازم جانبی خــودرو، از نخســتین بخش های 
اقتصادی بود که با نوســانات دالر به شدت تحت تاثیر 
قرار گرفت، احتکار و کم فروشــی قیمت ها را باال برد و 
درنتیجه،تقلبی های ارزان قیمت، مشــتریان زیادی 
پیدا کردند. فروش گســترده روغن موتورهای تقلبی 
در یک ماه اخیر، به شدت در بازار رونق گرفته است. در 
همین زمینه رییس اتحادیه تعمیرکاران تهران با اشاره 
به افزایش بیش از 40درصدی روغــن موتور گفت: با 
سودجویی برخی فروشندگان جهت کاهش عرضه، بازار 

فروش روغن های تقلبی رونق گرفته است.
به گفته »علیرضا نیک آیین« این روغن های تقلبی به 
هیچ عنوان از اصل آن ها قابل شناســایی نیست.  وی 
گفت: متاســفانه قیمت روغن های تقلبــی ارزان تر از 
روغن های اصل است و همین موضوع، عاملی می شود 
که رغبت مردم به خرید آن ها بیشتر شود. در این زمینه 
واحدهای نظارتی باید تمرکز زیادی روی مراکز توزیع 

روغن داشــته و مانع ورود روغن های تقلبــی به بازار 
شوند. عالوه بر روغن موتور، بازار الستیک های تقلبی 
 نیز به شدت در میان رانندگان طرفدار پیدا کرده است.

»عاج دارکردن الستیک های دســت دوم«، پدیده ای 
اســت که در فضای مجازی گل کرد. این الستیک ها 
با قیمت بســیار پایین به فروش می رسند و مشتریان 

زیادی هم دارند.
اعضای انجمن الستیک ایران می گویند که انبارهایشان 
پر از الستیک های چینی درجه چندم است که تنها به 

دلیل ارزانی، در بازار ایران جا باز کرده اند. 
الستیک های تاریخ مصرف گذشته، بخش دیگری از این 
بازار هستند و حاال تمام این پدیده های بازار الستیک در 
سوانح مرگ بار، نقش آفرینی می کنند. این الستیک ها 
به دلیل اینکه مدت زیادی زیر آفتاب مانده اند، پوسیده 
هستند؛ اما به دلیل عوض شدن تاریخ مصرف درج شده 
روی الســتیک ها، در بازار به فروش می رسند و همین 
موضوع عاملی شــده تا درصد ترکیدگی الستیک ها و 

سوانح ناشی از آن  افزایش یابد.

جوالن تقلبی ها در بازار
  در سایه نوسانات نرخ ارز، سالمت مردم با اجناس تقلبی تهدید می شود؛

نگاهی به آمارهای صدور چک در مردادماه امسال نشان می دهد که در این ماه 9 میلیون و 100 هزار فقره چک به 
ارزش 833 هزار میلیارد ریال در کل کشور مبادله شده است .در این ماه تعداد هفت میلیون و 800 هزار فقره به ارزش 
703 هزار فقره وصول شــده و یک میلیون و 200 هزار فقره به ارزش 130هزار میلیارد ریال برگشت خورده است؛ 
یعنی به طور تقریبی به ازای هر 6 چکی که در مردادماه وصول شده، یک چک برگشت داده شده است. براساس جداول 
آماری بانک مرکزی، درمجموع نسبت چک های برگشتی به کل چک ها در 6 استان شامل هرمزگان، سمنان، اصفهان، 
آذربایجان غربی، خراسان شمالی و همدان در مردادماه بیش از 20 درصد بوده است؛ شانزده استان نیز با اینکه میزان 
چک های برگشتی آنها از نظر ارزش کمتر از 20 درصد است، اما باالتر از متوسط کشوری آن )15.6 درصد( قرار دارند.

 کدام استان ها 
بیشترین چک برگشتی 

را دارند؟

مار
  آ

  عکس روز

ورود خودروی فضایی »کرایسلر« به خط تولید

برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آالت راهسازی و معدنی در اصفهان
یازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت راهسازی، معدنی، خدمات شهری و خودروهای دیزلی، از سوم 
مهرماه در اصفهان برپا می شود. این نمایشگاه در روزهای سوم تا ششــم مهرماه به مدت چهار روز و در ادامه 
مجموعه نمایشگاه های مرتبط با حوزه خودرو و حمل و نقل اصفهان در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی 

استان واقع در پل شهرستان برپا می شود. 
در نمایشگاه امسال 21 شرکت در مســاحتی بالغ بر 2500 مترمربع فضای نمایشگاهی حضور خواهند یافت 
و آخرین یافته ها، محصوالت و توانمندی های خود را در بخش ماشــین آالت راهســازی، راهداری، معدنی، 
خودروهای تجاری، خودروهای حمل و نقل جاده ای، قطعات یدکی، ماشــین آالت خدمات شهری و خدمات 

وابسته به نمایش می گذارند. 

سود خودرو در باک دولتی ها
رییس کمیســیون ویژه حمایت از تولیدملی مجلس گفت: چهار نفر از پنج عضو هیئت مدیره ایران  خودرو دولتی 
هستند. »حمیدرضا فوالدگر« افزود: اعضای گروه تحقیق از صنعت خودرو، امروز تعیین می شوند. فوالدگر با بیان 
اینکه مسائل مختلف صنعت خودروسازی کشور از جمله کیفیت و قیمت باید بررسی شود، افزود: چهار عضو از پنج 
عضو هیئت مدیره ایران خودرو دولتی هستند و ما موافق حاکمیت دولت بر دو خودروساز بزرگ نیستیم . وی با اشاره 
به اینکه راهکار حل مشکالت بازار خودرو، واقعی کردن نرخ هاست ، گفت: فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار 
خودرو به وجود آمده که کاذب است و خیلی معامله صورت نمی گیرد. فوالدگر پیش تر هم در خبرگزاری خانه ملت 
گفته بود: مردم فعال خودرو خریداری نکنند تا این آشفته بازار آرام شود. وی توضیح داده بود: ریشه افزایش قیمت 

خودرو به یک سال پیش که واردات آن افزایش یافت، برمی گردد که تاثیرش را روی بازار داخلی گذاشت.

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی 
شماره مجوز )2910، 1397(

شرکت گاز اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و 
شرایط زیر برگزار نماید: 

موضوع مناقصه: خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، 
وصول مطالبات مشترکین بدهکار، مکانیزه نمودن اطالعات مشترکین، 

اشتراک پذیری و... و کنتوربندی در سطح شهرستان نجف آباد و توابع
میزان تضمین: 1/930/000/000 ریال )یک میلیارد و نهصد و ســی 

میلیون ریال(
کد فراخوان: 3175082 

نام و نشانی دســتگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، 
شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 97/07/09 
مناقصه گران مــی توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر بــه پایگاه 
 اطــالع رســانی الکترونیکی شــرکت گاز اســتان اصفهان بــه آدرس

 www.nigc-isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir یا با شماره 
تلفن 38132-031 داخلی 2584 تماس حاصل فرمایند.

نوبت دوم

استاندار اصفهان:
  برخی به امید گرانی 

دست به احتکار کاالها می زنند
اســتاندار اصفهــان گفــت: 
متاســفانه بعضی ها بی توجه 
به نیاز مردم و با سوءاستفاده 
از شــرایط، کاالها را به امید 
گران تــر فروختــن احتکار 

می کنند.
»محسن مهرعلیزاده« اظهار 

داشــت: کارهایی به منظور نظارت بر بــازار در قالب های مختلف 
درخصوص جلوگیری از احتکار و اختفای کاال در حال انجام است.  
وی با بیان اینکه جلسات بسیار منظم و دقیقی در این باره به ویژه 
در این ایام تشــکیل می شود، گفت: دیده می شــود که بعضی ها 
بی توجه به نیاز مردم و با سوءاستفاده از این شرایط کاالها را به امید 

گران تر فروختن احتکار می کنند.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه در این زمینه برخوردهای خیلی 
جدی و قانونی هم به عمل  آمده و هم به عمل خواهیم آورد، تاکید 
کرد: »در این شرایط مهم است که همه در جهتی که این توطئه 
جنگ اقتصادی علیه مردم و کشــورمان را خنثی بکنیم، همسو 

باشیم.«

شرکت گاز استان اصفهان

سکه تمام 
بهار آزادی

4,537,000
تومان

2,111,000نیم سکه
تومان

   1,111,000 ربع سکه
تومان

642,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

400,000
تومان

      قیمت سکه و طال

مرضیه محب رسول

کرایســلر اعالم کرده کانســپتی را با الهام از مدل مفهومی »پورتال« در سال 2020 وارد 
خط تولید خواهد کــرد. اطالعات زیادی در خصــوص مدل مفهومی ایــن خودرو وجود 
ندارد، اما انتظار می رود، نسخه تولیدی دقیقا شــبیه نسخه مفهومی ای باشد که در رویداد 

مصرف کنندگان الکتریکی 2017 به نمایش درآمد. 

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2519 | September  23,  2018  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2519 | یکشنبه 1 مهر 1397 | 13 محرم 1440



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2519 | یکشنبه 1 مهر 1397 | 13 محرم 1440

آشنایی با ویتامین های  ضدکمر درد

پیشنهاد سردبیر:

شروع مدرسه به عنوان مرحله ای مهم در زندگی افراد در اغلب 

موارد با ترس و اســترس زیادی همراه است به خصوص آنکه 

کودک برای اولین بار به مدرسه می رود یا خود را برای ورود به 

یک محیط آموزشی جدید آماده می کند. کودکان به دلیل دارا 

بودن هوش هیجانی باال معموال در مواجهه با یکسری مسائل 

و اتفاقات دچار استرس و نگرانی می شوند که شاید به چشم 

والدین نیاید و یا به آن توجه چندانی نداشته باشند، به همین 

دلیل توجه به فاکتورهای محیطــی در کنار زمینه های بروز 

استرس و اضطراب در دانش آموزان می تواند عوارض روزهای 

ابتدایی سال تحصیلی را به حداقل برساند.

استرس را در دانش آموزان جدی بگیرید

عالوه بر کودکانی که برای اولین بار به مدرسه می 

روند و شاید داشتن استرس در آنها طبیعی به نظر 

برسد، بســیاری از دانش آموزان حتی در دوران 

دبیرستان نیز با این استرس شروع سال تحصیلی 

روبه رو هستند؛ البته نشانه های این استرس در 

دو دســته کودکان و نوجوانان با یکدیگر فرق می 

کند. استرس در کودکان دبستانی معموال با  ترس، 

اضطراب، گریــه و یا خــود ادراری نمود پیدا می 

کند؛ اما در دانش آموزان دبیرســتانی این مسئله 

معموال با گوشه گیری و یا حالت هایی مانند دل 

دردهای عصبی و یا پرخاشگری خود را نشان می دهد، در هر 

دو صورت والدین باید به این نشانه ها اهمیت دهند و در جهت 
رفع آنها برآیند.

چه چیز اضطراب از محیط هــای جدید را ایجاد 
می کند

در بروز پدیده هایی مانند ترس از مدرســه و یا ایجاد عالئم 

اضطراب، نوع تربیتی بچه ها و نیز میزان وابستگی و یا استقالل 

آنها به خانواده نقشی اساسی دارد. اینکه والدین در روزهای 

قبل از شروع مدرسه آمادگی روبه رو شدن با محیط های جدید 

را در بچه ها ایجاد کنند می تواند میزان اســترس را به شدت 

کاهش دهد. اقداماتی مانند تنظیم ساعت خواب، آرامش در 

خانه و آماده ســازی روحیه دانش آموز می تواند زمینه بروز 

استرس را کاهش دهد؛ هر چند شاید با انجام تمام این اقدامات 

باز هم کودک دچار استرس شــود در این صورت این والدین 

هســتند که با حمایت و ایجاد دلگرمی در فرزندان شان می 

توانند حالت های استرس و اضطراب را رفع کنند. در همین 

زمینه دکتر سیما فردوسی پور، مشاور خانواده و روانشناس در 

پاسخ به این سوال که والدین در زمان وابستگی کودک شان و 

ترس و اضطراب از رفتن به مدرسه باید از چه جمالتی استفاده 

کنند؟ بیان کرد: در این زمان والدیــن نباید کودکان دیگر را 

با فرزند خود مقایسه کنند و یا او را تنبیه و تهدید کنند. بهتر 

است که با آرام کردن کودک به او دلگرمی دهند، از خاطرات 

دوران کودکی خود موقعیتی مشابه آن  را بسازند و از او حمایت 

کنند.این روانشناس و مشــاور خانواده با بیان اینکه مربیان و 

والدین نیز می توانند نقش بسیار مهمی در کاهش اضطراب این 

نوع از کودکان ایفا کنند، تصریح کرد: با توجه به اینکه مدرسه 

اولین مکان رسمی است که کودکان تجربه می کنند معلمان 

و مربیان می توانند با حمایت، همدلی، رفتار مناسب و درک 

وضعیت و شرایط روحی کودک او را آرام کنند؛ همچنین آنها 

می توانند با آموزش هایی در ایــن زمینه والدین را برای نحوه 

برخورد با کودک آماده سازند.

وقتی توقعات بیجا، استرس ایجاد می کند

یکی از بزرگ ترین عوامل ایجاد استرس در دانش آموزان به 

میزان ناتوانی آنها در برآورده نکردن خواســته ها و انتظارات 

والدین خود بر می گردد؛ همچنین بی برنامگی  در تابستان و 

خواب های بی موقع نیز می تواند در بروز عالئم استرس بسیار 

موثر باشد. این مســئله در هفته های ابتدایی ماه مهر بیشتر 

بروز می کند و معموال با تنظیم زمان خــواب دانش آموزان 

استرس کاهش می یابد. اضطراب به خصوص در دانش آموزان 

دوره اول دبیرستان بیشتر دیده می شود؛ در دوره  راهنمایی 

کودکان در حال عبور از کودکی به بزرگسالی هستند و دوران 

سختی را سپری می کنند. با وجود تغییرات زیاد، دانش آموزان 

در دوره  راهنمایی ممکن اســت احســاس ناتوانــی در برابر 

وضعیت های مختلف داشته باشند در حالی که قبال به راحتی 

با مشکالت رو به رو می  شــدند. تغییرات محیطی ناگهانی در 

این دوران اغلب موجب افت تحصیلی می شود. دانش آموزان 

زمانی که به خانه بر می گردند ممکن است دچار استرس باشند 

، الزم است با آنها صحبت کرده و به حرف هایشان گوش کرد. 

وادار کردن نوجوان ها به صحبت بسیار سخت است و به راحتی 

حرف نمی زنند و مایل هســتند فقط با دوستانشان صحبت 

کنند. نوجوان ها فکر می کنند کــه نمی توانند روابط خوبی با 

همساالن خود داشــته باشــند در نتیجه باید با آنها به شکل 

مهربانانه و حمایتی رفتار کنیم و این اطمینان را 

به آنها بدهیم که می توانند مشکالت خود را در 

خانه حل کنند.

شیوه های کاهش استرس

اگر چه در اغلب موارد استرس در دانش آموزان 

با خو گرفتن به محیط های آموزشــی رفع می 

شود؛ اما با به کار بردن برخی از روش ها و شیوه 

ها می توان این پروسه رنج آور را زودتر خاتمه داد 

به عنوان مثال  دانش آموزان را به انجام کارهای 

مورد عالقه ترغیب  کنید. کارهای دوست داشتنی 

باعث افزایش ترشــح هورمون دوپامین می شود 

و احســاس خوبی را در فرد به وجود می آورد و 

تاثیر مثبتی بر سلســله اعصاب و آن بخش از مغز که مسئول 

حافظه است، می گذارد. همچنین خانواده ها باید به فرزندان 

شان توصیه کنند که به موقع بخوابند، چون استراحت خوب 

می تواند اطالعات بیشــتری را به حافظه بازگرداند. آنها را به 

داشــتن هدف و برنامه  منظم برای مطالعه ترغیب کنند و از 

سرزنش کردن بچه ها بپرهیزند. رفتار و گفتار والدین نباید به 

گونه ای باشد که باعث تحقیر دانش آموز شود؛ چراکه این امر 

باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد استرس و اضطراب خواهد 

شد. یکی از بهترین کارها برای رفع استرس دانش آموزان این 

اســت که به صحبت های فرزند خود با دقت گوش کنید و به 

فرزند خود نشان دهید از این که او این قدر نگران است، شما 

نیز ناراحت هستید و سعی دارید عامل ترس و نگرانی را  در او 

از بین ببرید.اجازه دهید فرزندان تان در مورد عامل استرس 

به راحتی با شــما صحبت کند و از احساسات خود بی پرده با 

شما سخن بگوید.

چطور با استرس دانش آموزان مقابله کنیم؟
پریسا سعادت

 آشنایی با ویتامین های 
ضدکمر درد

کمر درد، جزو دردهای شــایع بین مردم اســت 
که دالیل بسیار زیادی می تواند داشته باشد؛ اما 
برخی ویتامین ها ضدکمر درد است و می توانند 
تا حدی از درد شــما بکاهند.اگر شــما کمر درد 
دارید، کمبود ویتامین D می تواند درد شــما را 
بدتر کند. قرارگیری در معرض نور خورشــید و 
مواد غذایی غنی از ویتامین D مانند شیر نیز این 
ماده مغذی را تامین می کند. عالوه بر این یک گیاه 
بومی آفریقا نیز می توانــد در میزان کاهش کمر 
درد بسیار موثر باشد.عصاره پنجه شیطان از یک 
گیاه بومی آفریقایی به دســت می آید. اطالعات 
نشان می دهند که دوز روزانه ۵۰ میلی گرم مواد 
تشــکیل دهنده فعال در پنجه شیطان می تواند 
عود کمــر درد مزمن را کاهــش دهد. همچنین 
افزایش مصرف اسیدهای چرب امگا ۳، می تواند 
به کاهش کمر درد  کمــک کند،این مکمل ها به 
شکل کپسول یا مایع موجود هستند. همچنین 
می توانید مصرف امگا ۳ را به ســادگی با خوردن 
ماهی های چرب تر مانند سالمون، ساردین، ماهی 
تن و همچنین ســبزیجات تیره افزایش دهید. 
زردچوبه، نیز یکی از مکمل هایی است که اغلب 
به خاطر خواص ضد التهابی، پزشــکان آن را به 
بیماران توصیه می کنند. زردچوبه برای اکثر افراد 
بالغ، بی خطر است اما اســتفاده طوالنی مدت از 
آن می تواند باعث ناراحتی معده شــود. زردچوبه 
به عنوان یک مکمل غذایــی، برای افراد مبتال به 
بیماری کیسه صفرا توصیه نمی شود زیرا می تواند 
این بیماری را بدتر کند. یکی دیگر از مکمل های 
موثر در کمر درد »کپسایسین« است. این عامل 
که بــه فلفل های تند، تندی و حــرارت می دهد 
مدت هاست که برای مقاصد دارویی مورد استفاده 
قرار می گیرد. کپسایسین، هرچند از ماده غذایی 
به دســت می آید؛ اما یک مکمل غذایی نیست و 
معموال به شکل کرم )۳ تا ۴ بار در روز روی موضع 
مالیده می شود( یا یک بانداژ یک بار مصرف مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. کپسایسین با بی حس 
کردن کانال هایی کــه ســیگنال های درد را به 

گیرنده ها در مغز شما می فرستند، عمل می کند.

مفاد آراء
7/21 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شــماره 1700و1701و1702 مورخ 97/06/17 هیأت : آقای حسن کریمشاهی 
بیدگلی فرزند حســین شماره شناســنامه 120 نسبت به دو دانگ مشــاع و خانم صغری 
کریمشاهی بیدگلی فرزند حسن شماره شناسنامه 220 نســبت به دو دانگ مشاع و خانم 
عذرا کریمشاهی بیدگلی فرزند حسن شماره شناســنامه 129 نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 234/30 مترمربع شماره پالک 12 فرعی مجزا از شماره 
5و6و7 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 91 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 
آران و بیدگل. مالک رســمی و ابتیاعی از مالکین رســمی خانمها جمیله مقنی باشیان و 

صدیقه کریمشاهی
2- رأی شماره 1703 مورخ 97/06/17 هیأت : آقای اصغر نائینی بیدگلی فرزند قاسم شماره 
شناسنامه 1250196701و خانم معصومه دشــتی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 
6190008054 )بالمناصفه(، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 146/77 مترمربع شماره 
پالک 10 فرعی مجزا از شماره 5 فرعی از پالک 310 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی مع الواسطه از مالکین رسمی قاسم نائینی و شوکت شومالی
3- رأی شماره 1705 مورخ 97/06/17 هیأت : آقای حســن نائینی بیدگلی فرزند قاسم 
شماره شناســنامه 1260 و خانم زهره غالم زاده بیدگلی فرزند محمود شماره شناسنامه 
1250085012 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 66 مترمربع شماره پالک 11 
فرعی مجزا از شماره 5 فرعی از پالک 310 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل ابتیاعی مع الواسطه از مالکین رسمی قاسم نائینی و شوکت شومالی
4- رأی شماره 1710 مورخ 97/06/17 هیأت : آقای مجتبی دهقانی بیدگلی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 135 ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 31 مترمربع شماره پالک 
3 فرعی مجزا از شــماره باقیمانده 1 فرعی از پالک 521 اصلــی واقع در اماکن بخش 3 
حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی مع الواسطه از مالکین رسمی علی اکبر کچوئی و فاطمه 

پاسبانزاده بیدگلی
5- رأی شماره 1711و1712 مورخ 97/06/17 هیأت : آقای مهدی مقری بیدگلی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 43 و خانم سمیه ســتاری آرانی فرزند قدرت اله شماره شناسنامه 
12103)بالمناصفه( ، ششدانگ قسمتی از یکباب مغازه به مساحت 12/78 مترمربع شماره 
پالک 20 فرعی مجزا از شماره قسمتی از مشــاعات 9 فرعی از پالک 2378 اصلی واقع 

دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
6- رأی شماره 1717و1718 مورخ 97/06/18 هیأت : آقای عباس حاجی پور مفرد آرانی 
فرزند علی محمد شماره شناســنامه 10808و خانم محبوبه فخرآبادی آرانی فرزند حسن 
شماره شناسنامه 297)بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب حصار و طویله به مساحت 210 متر 
مربع شماره پالک 3208 فرعی مجزا از شــماره 26 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در 
احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی مع الواسطه از مالکین رسمی ورثه رضا 

فخرآبادی 
7- رأی شماره 1719 مورخ 97/06/18 هیأت : آقای مرتضی خسروزاد فرزند ابراهیم شماره 
شناسنامه 95 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 364/65 مترمربع شماره پالک 4155 فرعی 
مجزا از شــماره 1246 فرعی از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل ابتیاعی از مالکین رسمی حسین و علی اکبر توکلی
8- رأی شماره 1723 مورخ 97/06/18 هیأت : آقای عباس خاص فرزند علی اکبر شماره 
شناسنامه 595 ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 147/30 مترمربع شماره پالک 6276 
فرعی مجزا از شــماره 418 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگســتان دیمکار آران 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی مع الواسطه از مالک رسمی مرتضی متولی بیدگلی
9- رأی شماره1722 مورخ 97/06/18 هیأت : آقای عباس خاص فرزند علی اکبر شماره 
شناسنامه 595 ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 150/25 مترمربع شماره پالک 6277 
فرعی مجزا از شــماره 418 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگســتان دیمکار آران 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی مع الواسطه از مالک رسمی مرتضی متولی بیدگلی
10- رأی شــماره 1713 مورخ 97/06/17 هیأت : خانم عاطفه ستاره فرزند حسن شماره 

شناسنامه6190064541 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 130مترمربع شماره پالک 1341 
فرعی مجزا از شماره 1127 فرعی از پالک 2875 اصلی واقع در آران و بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل مالک مشاعی.
11- رأی شــماره 1709 مورخ 97/06/17 هیأت : آقای امیر حسین نجاریان نوش آبادی 
فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 161 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره 
پالک 591 فرعی از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل ابتیاعی از مالک رسمی امراله شکرائیان.
12- رأی شــماره 1708 مورخ 97/06/17 هیأت : آقای علی اکرمی زاده فرزند ابوالفضل 
شماره شناسنامه16287 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پالک 592 
فرعی از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخــش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

ابتیاعی از مالک رسمی سیمین تاج رزاقیان.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/07/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/07/16

م الف: 251888عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
اجراييه

7/11 شــماره اجراییه:9710420352200081  شماره پرونده:9409980352201242 
شماره بایگانی شعبه:941367  بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره دادنامه 
9509970352200776 محکوم علیهم 1- زینب شــاهرخ بیگی فرزند بهروز به نشانی 
مجهول المکان 2- کریم بهرامی فرزند قدیرعلی به نشــانی اصفهان خیابان سهروردی 
کوچه 8 میرمحمد صادقی)8( پ 5 واحد 4 کدپســتی 8177777975 منزل جواد بهرامی 
3- مهدی کاشیان فرزند امیر به نشانی تهران چهار راه بهارستان مولوی محله سرچشمه به 
سمت راست چهار راه سیروس سه مغازه مانده به پمپ  بنزین پالک 543 ابزار فروشی امین 
به نحو تضامنی محکوم هستند به پرداخت مبلغ 568/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 17/535/000 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت مبلغ 16/800/000 
ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 1394/3/27 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای 
احکام می باشــد در حق محکوم له محمد علیرضائی دیزیچه فرزند عبدالمجید به نشانی 
اصفهان خ محتشم کاشانی ساختمان امین 3 ط 3 واحد 6 به کدپستی 8175898881 ضمنا 
پرداخت 5 درصد محکوم به بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیهم می باشد. محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میســر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. ابالغ رای: خواهان: آقای محمد علیرضائی دیزیچه 
فرزند عبدالمجید با وکالت آقای محمدرضا باقریان فرزند مرتضی به نشانی استان اصفهان 
شهرستان مبارکه ابتدای خیابان مشتاق دفتر وکالت، خواندگان: 1- آقای حسینعلی طاهری 
فرزند کلبعلی به نشانی تهران جنت آباد شمالی باالتر از چهار راه ایرانپارس خ انصار المهدی 
خ ایرانشهر جنوبی بن بست 12 متری استاد شهریار غربی پالک 17 زنگ دوم طبقه اول 
2- آقای کریم بهرامی فرزند قدیرعلی به نشانی اصفهان خیابان سهروردی کوچه 8 میر 
محمد صادقی)8( پ 5 واحد 4 کدپستی 8177777975 منزل جواد بهرامی 3- خانم زینب 
شاهرخ بیگی فرزند بهروز به نشانی مجهول المکان 4- آقای مهدی کاشیان فرزند امیر به 

نشانی تهران چهار راه بهارستان مولوی محله سرچشمه به سمت راست چهار راه سیروس 
سه مغازه مانده به پمپ بنزین پالک 543 ابزار فروشی امین، خواسته ها: 1- مطالبه وجه 
چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، گردشکار: دادگاه پس از 
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای محمدرضــا باقریان به وکالت از آقای محمد 
علیرضایی فرزند عبدالمجید به طرفیت خانم زینب شــاهرخ بیگی فرزند بهروز و آقایان 
مهدی کاشیان فرزند امیر و کریم بهرامی فرزند غدیرعلی به خواسته مطالبه مبلغ پانصد و 
شصت و هشت میلیون ریال وجه یک چک به شماره 8665854 مورخه 94/3/27 عهده 
بانک توسعه تعاون شعبه حافظ شمالی گنبد  کاووس به انضمام مطلق خسارات قانونی و 
خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه دفاع موثر و دلیل و 
مدرکی در اثبات ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده اســت و سایر محتویات پرونده دعوی 
خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 
و 199 و 303 و 305 و 306 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 
ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه راجع به آن حکم برمحکومیت خواندگان متضامنا به 
پرداخت مبلغ 568/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 17/535/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 16/800/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
و با عنایت به اینکه خواهان خواسته خود را نسبت به آقای حسینعلی طاهری فرزند کلبعلی 
مسترد نموده به بند ب ماده 907 قانون صدرالذکر قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی که ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای 
می باشد. م الف: 247828 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)مجتمع 

شهید بهشتی( )963 کلمه، 10 کادر(
اجراييه

7/12 شــماره اجراییه:9710426839200208  شماره پرونده:9609986839200522 
شــماره بایگانی شــعبه:960602  بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096839200306 و شماره دادنامه مربوطه 9609976839201694 محکوم علیهم 
1- ایمان شجاعی برجوئی فرزند نعمت اله به نشانی استان اصفهان شهرستان لنجان شهر 
فوالدشهر محله A 6 کوچه صبا 3 پ 39، 2- حمیدرضا کیانپور قهفرخی فرزند گل محمد 
به نشــانی مجهول المکان 3- شرکت فنی مهندسی ســهند نیروی پویا به نشانی استان 
اصفهان شهرستان لنجان فوالدشهر محله A 6 صبای 3 پالک 39 متضامنا محکومند به 
1- پرداخت مبلغ 1/200/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 91/9/9 تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی 2- پرداخت مبلغ 
41/620/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 28/800/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
در حق محکوم له علیمراد کریمی فرزند جانمراد به نشــانی استان اصفهان شهر اصفهان 
آزادی فارابی شمالی کوچه 170 پالک 13 واحد 3 و 3- پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال 
بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394(. م الف: 247831 

 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )مجتمع شهید بهشتی( )470 کلمه، 
5 کادر(

اجراييه
7/13 شماره ابالغنامه:9710106795401769  شماره پرونده:9609986795400732 
شماره بایگانی شعبه:960733 محکوم له: هوشــنگ محمدی محکوم علیه: 1- علیرضا 
رحیمی 2- جواد ملک زاده، پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به خواندگان  که 
مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 24 در پرونده کالسه 
960733  به موجب دادنامه شــماره 9709976795400079 مــورخ 97/1/29 صادره 
از شــعبه 24 محکوم علیه محکوم به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 100/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 93/2/10 
لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 1/340/000 ریال بابت خسارات ناشی از هزینه 
دادرسی بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محکوم له می باشد. پرداخت نیم 
عشــر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشــد. بدیهی است با 
توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین 
متناســب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد. لذا مفاد اجرائیه 
صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید 
کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 
اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نســبت به اجرای مدلول 
اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.)آدرس:  اصفهان کنار گذر اتوبان شهید 
 خرازی حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شــماره سه شورای حل اختالف(  
 م الف: 247875 شــعبه 24 حقوقی شــورای حــل اختالف اصفهــان)252 کلمه، 

3 کادر(
اجراييه

7/14 شماره ابالغنامه:9710106795401764  شماره پرونده:9609986795400820 
شماره بایگانی شعبه:960821 محکوم له: هوشــنگ محمدی به نشانی اصفهان خمینی 
شهر کهندژ خ دکتر عماد سیادت کوی 16 بن شــاداب پ 113 طبقه اول، محکوم علیه: 
1- یوسف محمودی  2- افراسیاب محمودی هر دو به نشانی مجهول المکان، پیرو آگهی 
های منتشــره در جراید بدینوســیله به خواندگان  که مجهول المکان می باشد ابالغ می 
شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 24 در پرونده کالسه 960821  به موجب دادنامه شماره 
9709976795400075 مــورخ 97/1/29 صادره از شــعبه 24 محکوم علیه محکوم به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 23/000/000 ریال بابت اصل خواســته و نیز پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 80/3/30 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت 
 مبلغ 455/000 ریال بابت خســارات ناشی از هزینه دادرســی بدوی در حق محکوم له 
 می باشــد. پرداخت نیم عشــر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهــده محکوم علیه 
می باشد. بدیهی اســت با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی 
ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می 
باشد. لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام 
مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت 
به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت 
به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.)آدرس:  اصفهان کنار گذر 
اتوبان شهید خرازی حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شماره سه شورای حل 
 اختالف(  م الف: 247876 شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )268 کلمه، 

3 کادر(
وقت رسيدگی

7/38 شماره پرونده: 985/97 حل12 مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه 
مورخه 1397/08/01 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمد توکلی ، نشانی: 
خمینی شهر پاسداران مجتمع مسکونی الله5 ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: 
حسن جیت بند، نام پدر: خداداد ، خواســته و بهای آن: مطالبه وجه ، گردش کار: خواهان.
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع 
شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 251421 رئیس شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر)174 کلمه، 2 کادر(
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تکذیب شایعه  تصادف زنجیره ای در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:
اصفهان بیشترین جمعیت 
حیات وحش کشور را دارد

مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان 
اصفهان گفت: بیشترین جمعیت حیات وحش 
 کشــور به خصــوص »آهــو« در اســتان

 اصفهان است.
»سیدرحمان دانیالی« در این باره اظهار کرد: 
یک سوم جمعیت حیات وحش ایران در استان 
اصفهان قــراردارد و بعد از »آهو«، بیشــترین 
جمعیت را »کل«، »بز«، »قــوچ« و »میش« 

تشکیل می دهند. 
وی با اشاره به توســعه مناطق حفاظت شده 
اســتان اظهار کرد: در حــال حاضر ۱۱درصد 
خاک این اســتان حفاظت شــده است و این 
وسعت باید حداقل به ۱۷ درصد برسد که جز با 
همکاری و همدلی مسئوالن، مردم و رسانه ها 

میسر نمی شود.
دانیالی با اشــاره بــه معضالت و مشــکالت 
محیط زیســت اســتان گفت: آلودگــی هوا، 
تخریــب گونه های گیاهی و جانــوری، حقابه 
زیســت محیطی، آتش ســوزی های مراتــع 
و بی توجهــی به منابــع انــرژی، از مهم ترین 
معضالت محیط زیست این اســتان است که 

باید مرتفع شود.
وی تصریح کــرد: کاهش این مشــکالت جز 
با مشــارکت مردم و ســازمان های مردم نهاد 
زیست محیطی میسر نیست؛ چون فقط دولت 
به تنهایی وظیفه حفاظت از محیط زیســت را 

ندارد و همه باید مشارکت کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
همچنین با اشــاره به توســعه گردشــگری 
اکوتوریســم از طریق ظرفیت هــای مناطق 
حفاظت شده گفت: رسانه ها می توانند در این 
بخش با اطالع رسانی و فرهنگ سازی، پیشگام 
باشــند و در توســعه فرهنگ محیط زیست، 

مشارکت بیشتری داشته باشند.
اســتان اصفهان دارای یک اثــر طبیعی ملی، 
ســه پارک ملی و پناهگاه حیــات وحش و دو 
پناهگاه حیات وحش، چهــار منطقه حفاظت 
شــده ، یــازده منطقه شــکار ممنــوع و یک 
تاالب بین المللی است که با اســتناد تعاریف 
مندرج در متن قوانین، این مناطق مستعد به 
صورت یک زیست بوم طبیعی فعال به عنوان 
پشــتوانه ای برای حفاظــت از ذخایر طبیعی 
 کشور هستند و هر گونه شــکار دراین مناطق 

ممنوع است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان:
 استفاده از سارافون و بلوز 

در مدارس تخلف است
دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر استان 
اصفهان گفت: فرم سارافون و بلوز مدارس در دو 
سال گذشته لغو شد و امسال پوشش های مورد 

تایید ابالغ شده است.
حجت االسالم »احمدعبداللهی نژاد« درخصوص 
روند نظارتی این نهاد برای فرم لباس در مدارس 
اظهار کرد: برای این امر در سال 94 بخشنامه ای 
از ســوی وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل 
استان ها ابالغ شد که بر اســاس آن، برای لباس 
فرم مدارس باید از ســارافون تیره و بلوز روشن 
اســتفاده کنند که با پیگیری های انجام شده و 
ورود کمیسیون فرهنگی مجلس و وزیر آموزش 
و پرورش، نهایتا این بخشــنامه لغو شــد. وی با 
بیان اینکه به منظور  حفــظ حجاب در مدارس 
نمی توان فرمایشی عمل کرد، افزود: بر این اساس 
طی دو سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد با 
عوامل ذی ربط، طرح های سفارشــی مورد تایید 
به تولیدی ها ابالغ شــد؛ اما با این وجود، در سال 
جاری متوجه برخی تخلفات مدارس شدیم که با 

آنها نیز برخورد شد.

 تکذیب شایعه 
تصادف زنجیره ای در اصفهان

پلیس راه اصفهان گفت: شایعه تصادف زنجیره ای 
و مصدومیت بر اثر طوفان شن در محورهای این 

استان صحت ندارد.
سرهنگ »پورقیصری« با بیان اینکه دو روز پیش، 
فقط دو تصادف جرحی در اصفهان رخ داده است، 
افزود: یکی از تصادف ها در اتوبان شهید کاظمی 
)شمال اصفهان( و دیگری در شرق اصفهان بوده 
اســت. وی توضیح داد: تصادفی کــه به صورت 
زنجیره ای و با علت طوفاِن شــن و مصدوم شدن 
هشت نفر در شرق اصفهان عنوان شده است، فقط 
یک مصدوم داشت که به بیمارستان فارابی منتقل 
شد. به گفته سرهنگ پورقیصری این تصادف نه 
زنجیره ای و نه با مصدوم های بــاال و نه به علت 

طوفان شن بوده است.

علیرضا کریمیان 

به تازگی روزنامه انگلیسی »دیلی تلگراف« 
لیستی از ارزان ترین مقاصد را برای سفرهای 
طوالنی مدت پیشنهاد کرده که در بین آن ها 
»ایران« به عنوان انتخاب نخسِت پیشنهادی 
به »گردشگران مقتصد« معرفی شده است. 
افت بی سابقه ارزش ریال در برابر دالر، موجب 
شــده، به رغم تنش های سیاسی میان ایران 
و آمریکا،  هم چنان ایــران به عنوان یکی از 

گزینه های گردشگری مطرح شود.
 این در حالی است که اوضاع گردشگری در داخل و 
برای خوِد ایرانیان اصال اقتصادی و به صرفه نیست. 
طی یک ماه اخیر، بــا باال رفتن بی ســابقه قیمت 
پروازهای داخلی و قیمت پروازها به عتبات عالیات، 
عمال ســفرهای هوایی از گزینه های گردشــگری 
مذهبی در داخل کشور حذف شده است. افزایش 
دو برابری نرخ بلیت پروازهای اربعین، جدیدترین 
اقدامی بوده که دولت و شرکت های هواپیمایی برای 

حمل و نقل هوایی کشور انجام داده اند.
بر این اســاس، نرخ پروازهای »اربعین حسینی« 
توســط مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران اعالم شد و برخالف رســم هر ساله که دبیر 
انجمن شرکت های هواپیمایی وظیفه اطالع رسانی 
در این رابطه را انجام می داد، قیمت های جدید این 

پروازها را اعالم کرد.
»فرزانه شرفبافی« 25 شهریورماه در این باره گفت: 
نرخ گذاری صورت گرفته ایرالین ها که جابه جایی 
زائران به عتبات عالیات را انجام می دهند، بر اساس 

نرخ منظم و منطقی در نظر گرفته شده است.
 بر اســاس همــکاری بانــک مرکزی و ســازمان 
هواپیمایی کشــوری، نرخ گذاری انجــام و بلیت 
پروازهای »نجف« و »بغداد« در ایام اربعین از 2.4 
تا 2.۷ میلیون تومان تعیین شده است. این نرخ ها 
در شرکت های هواپیمایی، نهایی و مصوب شده و 

اجرا خواهد شد.
مقایســه قیمت های جدیــد با قیمت های ســال 
گذشته، حاکی از رشد 80 تا ۱00 درصدی نرخ ها 
بود. این در حالی است که سایر گزینه ها مانند حمل 
و نقل ریلی و جاده ای نیز اوضاع و احوال خوبی ندارد 
و نمی تواند جوابگوی سیل بی شمار مسافران باشد؛ 
حتی در بســیاری از زمان های پیک سفر نیز مردم 
عادی امکان گرفتن بلیــت آزاد را ندارند و معموال 
بلیت های پیش فروش شــده توســط آژانس های 

مســافرتی به صورت یک جا خریداری می شود. از 
دیگر اتفاقات عجیب و غریب ایــن روزهای حوزه 
گردشگری، فیلترکردن تعداد زیادی از استارت آپ ها 
و سایت های مربوط به گردشــگری و فروش بلیت 
است؛ اقدامی که بدون پیش زمینه و بی خبر از سوی 

دادستانی و به درخواست وزارت راه انجام شد.
»عبدالصمد خرم آبــادی« معاون دادســتان کل 
کشور، در کانال خود در یکی از شبکه های اجتماعی 
اظهار کرد: ایــن اقدام به درخواســت معاون وزیر 
راه و شهرســازی و رییــس ســازمان هواپیمایی 
کشوری انجام شده و بهانه اصلی این اقدام فعالیت 
بدون مجوز این کســب وکارها و اخــالل در بازار با 

گران فروشی بوده است.
 این موضوع درحالی مطرح شــده اســت که هنوز 
دولت نتوانسته نظارت  درستی را روی نحوه فروش 
بلیت و تورها که از ســوی دفاتر فــروش مجوزدار 
انجام می شــود، ارائه دهد. عالوه بــر نظارت ها که 
دارای ضعف سیستمی است، زیرساخت های ریلی 
و جاده ای در کشــور نیز نمی تواند پاسخگوی این 
حجم از ورود مسافر باشد و به احتمال زیاد، افزایش 
قیمت های نجومی به زودی به شبکه ریلی کشور نیز 
سرایت خواهد کرد. بیشترین تقاضا برای سفرهای 

ریلی مانند سفرهای هوایی به مشهد مقدس است 
و این خط ریلی همواره با محدودیت های بسیاری 
برای خدمات رســانی به مردم مواجه است. گرچه 
راه آهن جمهوری اســالمی ایران برنامه هایی برای 
توســعه این خط را دارد، اما تا به سرانجام رسیدن 
آن باید چند ســالی منتظر ماند. در این شــرایط، 
قیمت های نســبتا باالی بلیت قطارهای این مسیر 
موجب شــده تا مردم عادی نتوانند از این وســیله 

حمل ونقل برای سفر استفاده کنند.
 تامین قیمت های ۱20 تــا 250 هزار تومانی بلیت 
قطار بــرای هر نفــر )یک طرفه( مانند ســفرهای 
هوایی از عهده اقشار کم درآمد و حتی متوسط هم 
برنمی آید. گواه این ادعا نیز کاهــش پنج میلیون 
نفری ســفر ریلی در سال گذشته اســت. نشانه ها 
و زمزمه هــای افزایــش قیمت ها را مــی توان در 
صحبت هــای »بابایی« دبیر انجمن شــرکت های 
حمل ونقل ریلی کشــور دیــد. وی با بیــان اینکه 
مسافران شبکه های ریلی کشــور تاکنون از دولت 
یارانه دریافــت می کردند و با بــاال رفتن هزینه ها، 
این امکان کمتر خواهد شــد، تصریــح کرد: طی 
ســال های اخیر از شــرکت های حمل ونقل ریلی 
مســافری حمایت نشــده، ضمن این کــه انجماد 

قیمت ها از سال 94 تاکنون یکی دیگر از مشکالت 
شرکت هاست. اگر شــرکت های حمل ونقل ریلی 
مسافری، در ســبد تخصیص ارز قرار نگیرد، تقریبا 
ادامه حرکــت قطارهــا غیرممکن می شــود؛ در 
واقع مجبــور خواهیم بود حرکــت برخی قطارها 
را متوقف کنیــم. وی از کاهش ســفر ریلی از 29 
میلیون نفر به 24 میلیون در ســال گذشــته خبر 
 داد و گفــت: نباید هزینه ســفر ریلی بــرای مردم 
افزایش یابد.  البته آزادسازی نرخ بلیت قطار اساسا 
درخواســت بخش اســت و دخالت دولت موجب 
جلوگیری از توسعه می شود. فرض کنیم بازار، بازار 
آزاد است و شرکت ها می توانند هر قیمتی را اعمال 
کنند، امــا افزایش قیمت برای مــردم قابل تحمل 
نیست که نتیجه آن کاهش ســفر ریلی و افزایش 
سفرهای جاده ای می شــود. در نهایت اینکه دولت 
نه با قیمت های دســتوری و نه با آزادســازی آنها 
نتوانسته اســت تحولی در بازار گردشگری ریلی و 
هوایی کشــور ایجاد کند و حاال و در آســتانه یکی 
از بزرگ تریــن گردهمایی های مذهبی شــیعیان 
در اربعین، به نظر می رســد گردشــگری هوایی به 
 اماکن مذهبی نیز بــه رویای بســیاری از ایرانیان

 بدل خواهد شد.

 وقتی سفرهای زیارتی، رویا می شود!

مفاد آراء
7/1 آگهي  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1- برابر راي شماره 139760302013000131 مورخ 1397/05/30 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي مجتبي 
اصالني فرزند عباسقلي بشماره شناســنامه 11 صادره از فریدونشهر در  شش دانگ یک 
باب مغازه فوقانی مسکونی به مساحت 35.40 متر مربع، تحت پالک ثبتي 2948 فرعی 
از 238 اصلی مفروز و مجزی شــده از 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان 
شریعتی، نبش کوچه شهید انیکازی، بخش 13حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداري مع 

الواسطه از مالک رسمي آقاي عیدی محمد رحیمی محرز گردیده است.
2- برابر راي شماره 139760302013000118 مورخ 1397/05/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي گودرز 
میرزائي فرزند درویش بشماره شناســنامه 213 صادره از فریدونشهر در شش دانگ یک 
باب خانه بمساحت 753.90 مترمربع تحت پالک 7 فرعی از 71 اصلي مفروز و مجزی شده 
از 71 اصلی واقع در فریدونشهر، روستاي دورک، بخش 13 حوزه ثبت ملک فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي )شخص متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است.
3- برابر راي شماره 139760302013000140 مورخ 1397/06/21 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوري 
اسالمي ایران به نمایندگي وزارت دفاع و پشــتیباني نیروهاي مسلح رده بهره بردار سپاه 
پاسداران ناحیه مقاومت بسیج فریدونشهر با شناسه ملی 14002307660 در شش دانگ 
یک باب ساختمان)پایگاه بسیج چقادر( بمساحت 234 مترمربع، تحت پالک 23 فرعی از 
236 اصلی، مفروز و مجزی شده از 1 فرعي از 236 اصلي، واقع در فریدونشهر، روستای 
چقادر، بخش 13 حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقای 

محمدرضا فوالدی محرز گردیده است.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه 1397/07/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1397/07/16

م الف: 251289  محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر
ابالغ وقت رسیدگی

7/2 شماره پرونده: 319/97 حل8 مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 04:15 بعدازظهر روز دوشنبه مورخه 
1397/08/07 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: ابوالفضل فخاری ، نام پدر: 
عزیزاله ، نشانی: خمینی شهر محله اسفریز کوچه علی اصغر فخاری ، مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: یداله دالئی میالن، نام پدر: صدیق ، خواســته و بهای آن: مطالبه 
وجه چک ، دالیل خواهان: کپی چک وکپی گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.

خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع 
شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در 
اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 250266 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر)189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/3 شماره پرونده: 1275/97 حل2 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 

شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 04:35 بعدازظهر روز دوشنبه مورخه 
1397/08/14 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمدحسین شاه سنایی ، نام 
پدر: احمد ، نشانی: خمینی شهر کشتارگاه نرسیده به فلکه 7 برادران پالک51 ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: فتح اله حاجی هاشمی، نام پدر: غالمرضا ،  خواسته و بهای 
آن: الزام به انتقال سند ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 250518 رئیس شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر)184 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/4 کالسه پرونده:96/2270 ،شماره دادنامه:1415 -97/06/18 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
4 شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: محســن نکوئی فرزند عزت اله با وکالت 
سیدمحسن بنی هاشمی ، به نشانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم 
ک136 پالک2 ط3 ؛ خوانده: کاوه غفاری به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محسن نکوئی فرزند 
عزت اله با وکالت آقای سیدمحسن بنی هاشمی به طرفیت آقای کاوه غفاری به خواسته 
مطالبه مبلغ 42/000/000 ریال وجه 3 فقره چک به شماره 520685/54 - 10/000/000 
ریال و 520691/25-16/000/000 ریــال و 520692/62-16/000/000 ریال مورخ 
95/12/15 و 96/7/1 و 96/6/1 به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به 
مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به 
عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 97/05/20 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان 
و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دین 
و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مســتنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و 
مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
دعوی خواهان را ثابت دانســته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و دو 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/655/000 ریال بابت خسارات دادرسی 
و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 
روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
می باشــد. م الف: 250751 علیرضا ایزدی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )387 کلمه، 4 کادر(
تبصره یک ماده 105 آئین نامه قانون ثبت

7/5 شــماره: 970720671731797 ، شــماره: 1397/06/25 بر اساس تقاضای آقای 
حیدر ســپرغم احد از ورثه ربابه عابدی مبنی بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی ششدانگ پالک 
85/449 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق است به فرخ 
سرخی همسر اسداله سرخی دادگستری میزان  بهاء ثمنیه اعیانی پالک فوق الذکر را به 
مبلغ 15/450/000 ریال برآورد و اعالم نموده است و متقاضی آن را به حساب سپرده ها 
طی فیش شــماره 867476 مبلغ 15/450/000 ریال واریز نموده و چون متقاضی مزبور 
اعالم داشته مالک فاقد نشانی اســت لذا با توجه به مفاد  تبصره یک آئین نامه فوق الذکر 
مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده 
به اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر مراجعه نماید و درصورتی که مدعی تضییع حقی 
باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه 
و گواهی طرح دعوی را به این اداره مذکور تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم ارائه 
گواهی طرح دعوی سند مالکیت متقاضی بدون استثناء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد 
شــد. م الف:  250007  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

)196 کلمه، 2 کادر(
دعوت و ابالغ وقت دادرسی و ضمائم آن

7/6 از دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر در پرونده مطروحه 

کالسه 970460 ح4 به علیرضا خادمی فرزند اســداله و ملک جوالئی زاده گان خوانده 
پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده اســت و خواهان آن آقای مصطفی 
مکتوبیان فرزند علی ساکن اصفهان خ آتشگاه ایستگاه خیام کوچه گلبهار26 پالک8  و 
خانم اکرم کاظمی زهرانی فرزند نعمت اله به نشانی: اصفهانـ  خ آتشگاه خ نبوی منش 
کوچه 107 پالک1 مجتمع سپهر طبقه همکف  بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
و در جریان رسیدگی می باشــد اخطار می نماید که برای جلسه رسیدگی روز شنبه مورخ 
1397/08/26 ساعت 12:30 صبح در دادگاه شــعبه چهارم عمومی حقوقی دادگستری 
خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید بصورت کتبی قبل از موعد مقرر 
دادگاه بدفتر مربوطه اعالم و ارســال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابا رای 
صادر خواهد نمود و جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن بدفتر دادگاه 
مربوطه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 73 آئین دادرســی مدنی در یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف : 250124 شایان مدیر دفتر شعبه 

چهارم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر )197 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/7 شماره ابالغنامه: 9710103633605715 ، شماره پرونده: 9709983633600309 
، شــماره بایگانی شــعبه: 970311 ، تاریخ تنظیــم: 1397/06/24 آگهــی ابالغ وقت 
رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای غالمرضا اصل یزدی فرزند عباس ،خواهان آقای 
حسین خدائی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای غالمرضا اصل یزدی فرزند عباس ، 
به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9709983633600309 شــعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 
خمینی شهر ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/09/07 ساعت 09:00 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف :250013  محمود زمانیان نجف آبادی 
منشی شــعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرســتان خمینی شهر )169 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/8 شماره ابالغنامه: 9710100354007275 شماره پرونده: 9609980365601711 
شماره بایگانی شعبه: 970914  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
وحید قلمکاری فرزند مســلم،  خواهان  آقای غالمرضا قلمکاری دادخواستی به طرفیت  
خوانده آقای وحید قلمکاری به خواسته خیانت در امانت مطرح که به این شعبه )اصفهان 
خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 107(  
ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980365601711 شعبه 114 دادگاه کیفری دو 
شهر اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/08/05 و ساعت 
8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:248198 شعبه 114 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( )169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/9 شماره ابالغنامه: 9710100354007146 شماره پرونده: 9609980358300213 
شماره بایگانی شعبه: 970899  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
محمد حســین پور، خواهان  آقای جواد حیدری و حیدر حیدری دادخواســتی به طرفیت  
خوانده مراد حسین پور و محمد حسین پور به خواسته مشارکت در ضرب و جرح مطرح که 
به این شعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مســجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی 
شهید بهشتی واحد 107(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980358300213 شعبه 
114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  
1397/08/05 و ساعت  12  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:248200 شــعبه 114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( 

)177 کلمه، 2 کادر(

اجراییه
7/10 شماره اجراییه:9710426793800317  شماره پرونده:9609986793801524 
شــماره بایگانی شــعبه:961527  بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096793800300 و شماره دادنامه مربوطه 9709976793800255 محکوم علیه 
مسعود سنجری فرزند محمد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
پنجاه و چهار میلیون ریال وجه چک شــماره 163740 بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/11/12 لغایت اجرای حکم و نیز پرداخت 
مبلغ یکصد و چهل و شش میلیون ریال) به عنوان اصل خواســته( وجه بار سبزیجات و 
پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/11/15 
لغایت اجرای حکم و نیز مبلغ یکصد و بیســت هزار ریال بابت نشر آگهی در حق محکوم 
له احمدرضا کیانی ابری فرزند بمانعلی به نشانی اســتان اصفهان شهر خوراسگان راران 
ک شهید دیدار احمدی پ 22 با وکالت 1- نسیم امیریان فارسانی فرزند بهروز به نشانی 
اصفهان خ چهار باغ باال مجتمع تجاری کوثر ط دوم واحد 438 و 2- آزاده سلیمانی فرزند 
کاظم به نشــانی اصفهان ابتدای خیابان چهار باغ باال مجتمع تجاری اداری کوثر طبقه 
دوم واحد 438 و نیز پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 247872 شعبه 8  حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان )509 کلمه، 5 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

7/22 در خصوص تجدیدنظرخواهی حسین شریف راد بطرفیت خواندگان اکبر شریف راد 
و آقایان و خانمها شــریف راد و خالقی و احمد مستاجران و مصطفی رجالی و محمدشفیع 
رجالی و فتح اله قامت نسبت به دادنامه شماره 9709973620200785 مورخ 97/05/25 
صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل 
که به شماره تجدیدنظر خواهی 9710543620200310 مورخ 97/06/13 ثبت شده است 
به علت مجهول المکان بودن اقای احمد مستاجران و مصطفی و محمد شفیع رجالی و فتح 
اله قامت و بنا به درخواست تجدیدنظر خواه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا آقای رضا خجوی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم تجدیدنظرخواهی و ضمائم را دریافت و چنانچه دفاعی 
دارند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ کتبا به این شعبه ارائه نمائید. م الف: 250803 دفتر 
شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان اران و بیدگل)177 کلمه، 2 کادر(

احضار متهم
7/23 بدینوسیله به اقای حسین برهمند فرزند اکبر فعال مجهول المکان به اتهام تصرف 
عدوانی و تخریب موضوع شکایت اداره منابع طبیعی ابالغ می گردد در اجرای ماده 174 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری ظرف یک ماه از انتشار آگهی 
جهت دفاع از اتهام وارده موضوع پرونده کالســه فوق در شــعبه اول دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب اران و بیدگل حاضر شوید در صورت عدم حضور پس از اتمام مهلت مقرر 
موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شــد. م الف: 250849 محمدرضا کرمانی دادیار 

شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب آران و بیدگل)97 کلمه، 1 کادر(
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ویژه

امیرعباس کریمیاسرا صنعتیبهراد اسکندری ستاره سادات موسوی سید آرزوبشاتیان سید آوابشاتیان علی کریمی کمند محمدی نیکان موالیی امیرعلی باجعلی

رضا کریمیامیرمهدی خدادایژوبین صالحی شایسته منصوری کیان کاظمینی مارال توکلی محمدصادق میرحاج ملیسا یعقوبی یسنا جمشیدی ارسالن خاشعی

محمدرضا سلطانی پورکیهان صنعتیثمینا سادات خدایی ترنم مطهر سجاد سالم پور سیروان رئیسیان صدرا رحیمی محمدرسول اسماعیلی یاسین شاه سنایی آرسام فرهادی

امیر محمد شیرمحمدلومهربد نصرجوآرش جمشیدیان آیسا خلیلی فرد پویا اسماعیل زاده ترنم شجاعی زاده عرفان جاویدیان مارال کریمی ملیکا صفیان النا بدیعی

علیرضا امینیامین طالب زادهپویان رجائیان الینا خودسیانی حسنا داداش سارینا اسالمی فر عباس اسماعیل زاده کیانا کیامرزی هستی برهانیان امیرارسالن دهقانی

متین امین الرعایائیفاطمه قدیریامیرکسری شیروانی

النا علی اکبر سیچانییوسف آقاجانینهال خلیلی

هستی قیدرلو

محمدرضا معظمی

بردیا براتیامیرمهدی کاظمی

معین پاینده فرمحمدصادق باقریان

آیناز خراجی

نیما حسین پور

نرگس میرعالیی موردی

سوگل ناصحی

صبا پور حکیم

باران ذاکری

محمدصادق جوانی

محمدحسین سعیدی

معید ملت

دانوش محمد رفیعی

سید امیرحسین مرتضوی

سپهر مشهدی

مدیسا ستاری منش

بردیا کیاور

اهورا قشقایی

محمدپارسا پنجه حیدری

دلسا ایزدی

ارسالن یزدان پناه

محمدفواد چلمقانی

شایان تاج الدین

محمدرضا عباسی

باران کبیری

ارسالن عسگری راد

محمدرحیمی

روژین علیزاده انارکی

هلنا خزائیلی

آریسا خاکی

آدرینا امانی

حسنا انصاری پور

آوین نجفی

النا خدارحمی

آوین گودرزی

آتریسا شایعی

بنیتا حیدری

مهتا خراجی

پیش دبستانی مستقل شمیم بهشت
شعبه مرکزی )سپاهان شهر- بلوار غدیر- خیابان خوارزمی2-  کوچه بسیج- کوچه دالور - بن بست سلوک(

 تلفن:36509116

آوا غالمیباران مرتضوی



خیابانسپه،پیادهراهمیشود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

دیدگاه

جریان دائمی آب در 
 زاینده رود با بهره برداری 

از سد تونل سوم
رییس شورای اســامی اصفهان، اظهارکرد: 
آنچه تاکنون بر سر »زاینده رود« آمده است، 
حاصل عدم انجام وظیفه قانونی دستگاه های 
مســئول، نداشــتن مدیریت موثر و کارا در 
مصرف آب زاینده رود، همچنین انجام تخلفات 

در دولت هاست.
»فتح ا... معین« با بیان اینکــه زاینده رود در 
طول تاریخ متعلق به شــهر اصفهان بوده و با 
نام اصفهان عجین شده است، افزود: متاسفانه 
برداشــت های غیر مجــاز و عــدم مدیریت 
صحیح باعث خشکی طوالنی مدت شاهرگ 
حیاتی اصفهان شده اســت. وی ادامه داد: به 
منظور پیگیری و رفع بخشــی از مشــکات 
مربوط به زاینده رود، اعضای شورا و شهردار 
اصفهان در دو نوبت ماقات هایی را با معاون 
اول رییس جمهور داشــته و در ســفر ایشان 
به اصفهــان این درخواســت را بــه صورت 
جدی مطرح کردند. معین با اشــاره به انجام 
ماقات هایی با وزیر نیرو در موضوع آب و وزیر 
جهاد کشاورزی به دلیل مشکات کشاورزان، 
اظهار امیدواری کرد که پیگیری های مستمر 
مسئوالن استان، نتیجه بخش باشد و بتوانیم 
باز هم شــاهد جاری شــدن دائمــی آب در 
زاینده رود باشیم. وی تاکید کرد: اگر اقدامات 
اجرایی ســد تونل ســوم انجام  و تا دو سال و 
نیم آینده بهره برداری و آبگیری شود، شاهد 

جریان دائمی آب در زاینده رود خواهیم بود.

 برگزاری جشن شکوفه ها
با حضور 83 هزار کالس اولی

معاون آموزش ابتدایــی اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان، در مراســم جشن 
شکوفه های دبســتان کاویانی اظهار داشت: 
83 هزار و 214 نفــر دانش آموز کاس اولی 
در مدارس اصفهان حضور پیدا کردند و برنامه 
شــکوفه ها را اجرایی می کننــد؛ همچنین 
بسیاری از نونهاالن در جشن غنچه ها در مراکز 

پیش دبستانی حضور پیدا می کنند.
»شهین جوانی« افزود: با باور به اینکه آموزش 
پایه مبنای توسعه پایدار اســت، باید از این 
امانت های الهی با همراهی خانه، مدرســه و 
جامعــه به خلق مشــترکی دســت یافت تا 
نونهاالن امروز که آینده این کشــور را تدبیر 
می کنند، راه درســتی را طــی کنند. معاون 
آموزش ابتدایــی اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان گفت: باید از عاشــورا درس 
گرفت و در مقابل ظلمی کــه به فرزندان این 
مرز و بوم درخصوص »بی ســوادی سیاه« و 
»بی سوادی ســفید« که هراسناک تر است، 
روا داشته می شود، ایستادگی کرد و دست به 
دست هم داد تا آموزش و پرورشی باکیفیت و 
مناسب تر فراهم کرد. وی ادامه داد: باید در این 
آموزش و پرورش فرزندان صبور و اهل مدارا 
تربیت کرد، فرزندانی که توانایی گفت وگوی 
اخاقی و نقادانه داشته باشــند و به حقوق و 
تکالیف شهروندی خود واقف باشند و بتوانند 
از حق خــود دفاع کنند.جوانــی تاکید کرد: 
ارتقای سطح درک مطلب، تلفیق و استنباط، 
توانمندی نیروی انسانی به خصوص ارتقای 
مدیریت آموزشــگاهی، از برنامه های مهم و 
اولویت هــای کار آموزش و پرورش اســتان 
است، تا شرایط الزم فیزیولوژی و جسمی برای 

دانش آموزان آماده شود.

 آبیاری روزانه 
تاثیری بر چمن ها ندارد

یک فعال محیط زیست اظهارکرد: طی یک سال 
گذشته به لحاظ زیســت محیطی و منابع آبی، 
شهر اصفهان همچون سایر شهرهای کشور در 
شرایط خاصی قرار داشت و نمی توان عملکرد 
یک سال گذشته شهرداری را با سال های قبل از 
آن در این راستا مقایسه کرد.»مهدی بصیری« 
تصریــح کرد: شــهرداری اصفهــان می تواند 
چمن های مقاوم به شرایط خشکی و با نیاز آبی 
کم را جایگزین چمن های کاشته شده که نیاز 
آبی باالیی دارد، کند تا برای آبیاری درختان با 
مشکل کم آبی مواجه نشود. وی افزود: آبیاری 
روزانه تاثیر چندانی بر چمن ها ندارد؛ زیرا تنها 
2۰ درصد آب به چمن ها می رسد، زمان مناسب 
آبیاری چمن ها شب هنگام است تا میزان تبخیر 
آب کاهش یابد. این فعال محیط زیست گفت: 
آب باید به عمق ریشــه درختان نفوذ کند، اما 
اکنون بــه دلیل کمبود منابع آبــی، آبیاری ها 
 در چال گودهــای درختان به خوبــی انجام

 نمی شود. 

آیت ا... طباطبایی نژاد:
 جنگ را دوست نداریم

اما باید آمادگی داشته باشیم
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان 
در مراســم رژه نیروهای مســلح که صبــح دیروز 
مقابل گلستان شهدای اصفهان برگزار شد، پس از 
بزرگداشت یاد شهدا و تشکر از مردم حاضر، گفت: 
باید محلی برای حضور مردم جهت چنین مراسمی 
تعبیه شود و فقط ما مسئوالن نباشیم که می توانیم 
از جایگاه اســتفاده کنیم؛ زیرا این ایــام متعلق به 
مردم است.آیت ا... »سیدیوسف طباطبایی نژاد« با 
بیان اینکه کفار فکر نکنند که می توانند از مومنان 
سبقت بگیرند، گفت: شاید آنها در زمینه های مادی 
مانند ادوات جنگی و ... جلوتر هســتند، اما سبقت 
گرفتن مهم است، اگر مسابقه ای در کار باشد.امام 
جمعه اصفهان افزود: اگر کفــار از ما جلو افتاده اند 
به دلیل این است که آنها ما را نشانده اند و خود در 
حال حرکت هستند؛ به ما گفته اند شما بنشینید و 
ما کار می کنیم در چنین شرایطی مسابقه ای وجود 
ندارد. وی افزود: آنها در رژیم گذشته نگذاشتند کسی 
فعالیت کند، اما بعد از انقاب همه چیز عوض شد؛ ما 
قبل از انقاب تفنگ ساچمه ای هم تولید نمی کردیم، 
اما حال ابر قدرت ها از توان موشکی ما می ترسند.

نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد: مهم نیست 
چقدر موشک داشته باشیم، مهم آن است که به چه 
میزان توان و آمادگی مقابله با تهدیدات را داریم؛ ما 
جنگ را دوست نداریم، اما باید آمادگی داشته باشیم 
که اگر دشمن خواست اقدامی انجام دهد، بتوانیم 

جلوی او بایستیم.

استاندار اصفهان:
دشمن نمی تواند خراشی به 

صورت جمهوری اسالمی بیندازد
استاندار اصفهان در مراسم رژه هفته دفاع مقدس 
اظهار کرد: امروز اتحاد و بزرگی مردم ایران ناشــی 
از مقاومت اســت، ملت ایران با هشــت سال دفاع 
جانانه اســم ایران را در تاریخ روشــنی بخشیدند. 
»مهرعلیزاده« با بیان اینکه جنــگ امروز نظامی، 
فرهنگی و سیاسی نیست بلکه یک جنگ اقتصادی با 
ریشه های سیاسی است تا بین ملت و دولت شکاف 
ایجاد کند، عنوان کرد: دشمن تجربه های گذشته 
خود را فراموش کرده است، زمانی صد ها شهید در 
همین شهر تشییع شدند و عصر همان روز هزاران نفر 
به جبهه ها اعزام شدند این ملت دست از  ایستادگی 
و مقاومت بر نخواهد داشت.مهرعلیزاده با بیان اینکه 
ملت ایران ایستاده اســت و به ظلم و استکبار »نه« 
گفته و به خداوند تعالی آری گفته است، مطرح کرد: 
دشمن زمانی فکر می کرد طی چهار روز در تهران 
است؛ اما امسال در چهلمین سالگرد انقاب اسامی، 
جمهوری اســامی در صابت و قدرت است، امروز 
دشمن حتی قادر نیست خراشی به صورت جمهوری 

اسامی ایران بیندازد.

شــهردار اصفهان اظهارکرد: خوشبختانه امســال در ایام عزاداری 
اباعبداالحسین)ع(، هیئت های مذهبی به دلیل هماهنگی های انجام 
شده در »ستاد ویژه محرم« توجه ویژه ای به نظافت شهر داشتند که 
این مشارکت ارزشمند اســت.»قدرت ا... نوروزی« ادامه داد: امسال 
با برنامه ریزی های دقیقی که شــهرداری انجام داده بود، در مجاورت 
تمام هیئت ها و ایستگاه های صلواتی، پاکبانان شهر در چند شیفت 

حضور داشــتند و همواره و به طور لحظه ای به نظافت شهر مشغول 
بودند تا اصفهان همچون همیشــه پاکیزه بماند. شــهردار اصفهان 
با اشاره به وزش باد در روز عاشــورا، گفت: عصر روز عاشورا به دلیل 
وزش شدید باد، با مشکاتی از جمله سقوط چند اصله درخت مواجه 
شدیم که تیم های ویژه خدمات شهری به موقع اقدامات الزم را انجام 
دادند، از این رو باید بــه پاکبانان و خانواده بزرگ خدمات شــهری 

خســته نباشــید گفت. وی ادامه داد: در اصفهان بیش از 2۶۰۰ نفر 
پاکبان در 1۵ منطقه شــهرداری اصفهان مشــغول فعالیت هستند 
که از زحمات آن ها به ویژه در این ایام قدردانــی می کنم. نوروزی با 
گرامیداشــت هفته دفاع مقدس، اظهارکرد: شهیدان مجاهدان فی 
سبیل ا... بودند که تمام هســتی خود را برای اعتای کشور و تحکیم 
مبانی جمهوری اسامی تقدیم کردند که یاد آن ها  را گرامی می داریم. 

شهردار اصفهان:
همراهی مردم با پاکبانان شهر در تاسوعا و عاشورای حسینی قابل تقدیر است

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای)نوبتدوم(
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

)http://setadiran.ir( 1- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد: ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/۰۶/27 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1397/۰7/۰1 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 1397/۰7/12 

زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت  8 صبح روز شنبه مورخ 1397/۰7/14 در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.
2- محل تحویل اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی )http://setadiran.ir( و در موارد خواسته شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

می باشد.
3-پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط و تایید صاحیت شده توسط نظام فنی و اجرائی کشور

4- صاحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در سامانه اطاعات عوامل نظام فنی و اجرائی کشور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد. در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعام 
خواهد شد.

5- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 217421۰212۰۰4 نزد بانک ملی ایران به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.
۶- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی بر اساس بخشنامه به شماره 94/1۵87۶4 مورخ 1394/۰7/31 سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

هزینه آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

ادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستاناصفهان-امورپیمانها
مالف:250898

مدت انجام محل انجام کارموضوع مناقصهردیف
مبلغ سپرده شرکت مبلغ برآورد )ریال(مبنای برآوردکار)ماه(

حداقل رتبه مورد نیازدر مناقصه)ریال(

1

اجرای عملیات خاکی 
و سنگی ماتی بخش 

سیاب حوضه آبخیز موغار 
)شماره نیاز در سامانه ستاد: 
)2۰۰9734۵7۰۰۰۰2۰

1۰شهرستان اردستان
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 97

۵ آب برای اشخاص حقوقی3/979/۶۰۰/۰۰۰198/98۰/۰۰۰
1 آب برای اشخاص حقیقی

2

نهالکاری، مراقبت و آبیاری 
در اراضی بیایانی کانون 
بحران فرسایش بادی 

منطقه )راه آهن- زواره( 
به مساحت ۶۵ هکتار 

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 
)2۰۰9734۵7۰۰۰۰21

2۶شهرستان نائین
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 97

4/289/3۵3/471214/4۶7/۶74

۵ کشاورزی برای 
اشخاص حقوقی

1 کشاورزی برای 
اشخاص حقیقی

معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهان با بیــان اینکه طرح 
پیاده راه سازی خیابان چهارباغ و ممنوعیت تردد خودروها از حدود سه دهه 
پیش مطرح بود، اظهار کرد: در قدیم االیام حتی روی پل های تاریخی هم 
تردد خودرو را داشــتیم ولی آرام آرام این ممنوعیت حاصل شد و آخرین 
مکانی که ممنوع شد، میدان امام بود که در سال 93 به روی تردد خودروها 

به طور کامل بسته شد و به پیاده راه تبدیل شد.
»علیرضا صلواتی« در ادامه افزود: پس از میدان امام، بحث خیابان چهارباغ 
در دســتور کار قرار گرفت و قرار بر این شــد که به نوعی این خیابان را به 
پیاده راه تبدیل کنیم؛ حذف یک باره ترافیک هم به لحاظ ترافیکی و هم 
به لحاظ تبعات اجتماعی، فرهنگی کار بسیار سختی بود و در ابتدای امر 
شاید به نوعی غیرممکن به نظر می رســید. معاون حمل و نقل و ترافیک 

شهردار اصفهان عنوان کرد: قرار شــد با یک کار فرهنگی و زمینه سازی، 
اجرای طرح را شروع کنیم. سه شــنبه های بدون خودرو، بهانه ای شد که 
ما یک طرح عملی را به نام ایــن پویش مردمی ترافیک شــروع کنیم و 
سه شنبه ها از ســاعت 14 تا 22 چهارباغ بر روی تردد خودروها بسته شد 
که یک تجربه عینی روبه روی شهروندان، کسبه و ساکنان قرار گرفت و ما 
توانستیم این خیابان را به پیاده را نزدیک کنیم. وی در ادامه توضیح داد: 
سنگ فرش خیابان در خیابان سپه حدفاصل میدان امام تا تقاطع خیابان 
حکیم و خیابان استانداری انجام شده است و فقط قسمت خود خیابان سپه 

حدفاصل میدان امام حسین)ع( تا خیابان استانداری مانده است؛ در حال 
مطالعات ترافیکی و فرهنگی اجتماعی خیابان ســپه هستیم که آیا مثل 
خیابان خاقانی محدودیت تردد خودرو را داشته باشیم؛ یعنی اجازه دهیم 
یک خط خودروها عبور کنند یا کا تبدیل به پیاده رو شود و ممنوعیت تردد 
خودرو را داشته باشیم. نکته مهم این است که قطعا اولویت به عابر پیاده 
داده خواهد شد و تعویض پیاده رو را خواهیم داشت. معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: با تکمیل پیاده راه سازی خیابان 
چهارباغ و خیابان سپه و تکمیل این اتصال که در حال حاضر اتصال میدان 
امام، خیابان حافظ و خیابان آقا نورا... نجفی انجام شــده است و بعد از آن 
بحث اتصال به خیابان کرمانی، خیابان هارونیه و کوچه مشیر را داریم تا به 

میدان امام علی)ع(  برسد و پیاده راه این محور کامل شود.

معاون شهردار اصفهان مطرح کرد:

خیابان سپه، پیاده راه می شود

معاون فرهنگی کمیته امداد اصفهان با اشاره به به برگزاری جشن 
عاطفه ها اظهار کرد: امســال این طرح بزرگ نیکوکاری و همدلی 
به صورت الکترونیکی برگزار می شــود و امکان مشــارکت در آن 
برای حمایت از حق تحصیل آبرومندانه نیازمندان با شماره گیری 
#1*8877*، تماس با شماره ۰9۶8877 و مراجعه به تارنمای 

emdad.ir فراهم شده است. »کریم زارع«  همچنین در ادامه با 
بیان اینکه مبارزه با بی سوادی، روی دیگر مبارزه با فقر و نیازمندی 
است، اظهار کرد: این نهاد از بدو تاسیس در این زمینه گام برداشته 
است و افزایش فرصت تحصیل باکیفیت برای مددجویان و فرزندان 
آنها یکی از عوامل موثر در نیل جامعه تحت حمایت به توانمندی 
اقتصادی و فرهنگی است.معاون فرهنگی کمیته امداد اصفهان با 
اشاره به کسب رتبه نخست استان توســط کمیته امداد اصفهان 
در زمینه تسهیل ســوادآموزی و مبارزه با بی سوادی مددجویان، 
افزود: ریشه کنی بی سوادی و ترک نابجای تحصیل به عنوان یکی 
از مهم ترین زمینه سازان فقر اقتصادی، همواره در دستور کار این 
نهاد قرار دارد. زارع به امضای تفاهم نامه همکاری در اسفندماه سال 
9۶ درزمینه ســوادآموزی مددجویان بازمانده از تحصیل با اداره 
کل آموزش وپرورش استان  اشــاره کرد و گفت: در آن تفاهم نامه 
کمیته امداد اصفهان متعهد به ثبت و شناسایی مددجویان بی سواد 
و کم سواد گروه سنی 1۰ تا 49 سال، ارائه فضاهای آموزشی برای 
اجرای برنامه های ســوادآموزی و برگزاری جشــنواره ها و مراسم 
فرهنگی ویژه سواد آموزان جامعه هدف شد و کسب رتبه نخست در 
مبارزه با بی سوادی یکی از نشانه های اهتمام باالی این نهاد به اجرای 
تعهداتی است که در مسیر پیشــرفت جامعه تحت حمایت خود 
پذیرفته است. وی با ابراز امیدواری نسبت به ریشه کنی بی سوادی در 
میان مددجویان تحت حمایت این نهاد، گفت: با استفاده از ظرفیت 
همه دستگاه ها می توان به این مهم دست یافت و پس ازآن تاش ها 

را بر مهارت آموزی و توانمندسازی مددجویان متمرکز کرد.

معاون فرهنگی کمیته امداد اصفهان:
جشن عاطفه های امسال الکترونیکی است

 مراسم سوگواری امام حســین )علیه السام( در دهه 
اول محرم بــا برگزاری برنامه های »زیارت عاشــورا« 
در صبح ها و حضور دســته ها و هیئت های مذهبی در 
شب ها، در خیمه حســینی گلستان شهدای اصفهان 
برپا بود؛ اما نبود شــرایط مناســب در این خیمه گاه، 
بر ضرورت تکمیل پروژه ســاخت ســالن اجتماعات 
گلستان شــهدا تاکید دارد. نبود سالن اجتماعات در 
گلستان شهدای شــهری که بیشترین تعداد شهید و 
جانباز جنگ تحمیلی را به خود اختصاص داده است، 
از گذشــته های دور تاکنون، یکــی از مطالبات مردم 
شهیدپرور اصفهان بوده؛ زیرا خیمه گلستان شهدای 
اصفهان به دلیل نبود فضــای الزم و تهویه هوا، تراکم 
و فشار جمعیت به علت محدودیت فضا، ورود و خروج 
نامناسب و نبود دید مناسب برای مردم، مکان مناسبی 
برای اجرای برنامه های مختلف در مناسبت های مذهبی 
نیست. این مسئله با گرم شــدن هوا در سال جاری و 
سال های آینده، شرایط نامساعدتری پیدا خواهد کرد.

ساخت ســالن اجتماعاتی که بتواند به خوبی مراسم 
و برنامه های مذهبی را تحت پوشــش قــرار دهد، در 
سال 139۵ در دســتور کار مدیریت شهری اصفهان 
قرار گرفت و کلنگ بهره برداری از آن  توســط آیت ا... 
»یوسف طباطبایی نژاد« نماینده ولی فقیه در اصفهان 

به زمین زده شد.
 »مهــدی جمالی نژاد« شــهردار وقت، در مراســم 

کلنگ زنــی ایــن پــروژه 
خبرداد که فاز نخست سالن 
اجتماعات گلســتان شهدا 
در یک زمان بندی ســریع 
در حدود یک سال و نیم به 
بهره برداری می رسد، ولی 
در شرایطی که بیست ماه 
از کلنگ زنی آن می گذرد، 
خبری از تکمیل فاز نخست 

آن نیست تا این پروژه نیز در لیست پروژه عمرانی های 
نیمه تمام شهرداری اصفهان قرار بگیرد.

به گفته مدیر پروژه، سالن 
اجتماعات گلستان شهدای 
اصفهــان، در بنــد چهارم 
صورت جلسه اردیبهشت ماه 
93 که مدت اجــرای این 
طرح دوســال تعیین شده 
بود، مقرر شــد هرکدام از 
سه دســتگاه بنیاد شهید، 
اســتانداری و شــهرداری 
اصفهان یک ســوم هزینه ها را پرداخــت کنند تا این 
پروژه در زمان مقرر به اتمام برســد. شهردار اصفهان 

نیز تیرماه سال جاری در  بازدید از عملیات اجرای این 
طرح  با اشاره به این موضوع که قرار بوده هزینه اجرای 
پروژه گلستان شهدا میان استانداری، شهرداری و بنیاد 
شهید تقسیم شــود، مدعی شد که تاکنون شهرداری 
بیش از یک سوم ســهم خود را برای اجرای این پروژه 
پرداخت کرده است و از اســتانداری و بنیاد شهید نیز 
درخواست کرد ســهم خود را در زمینه احداث سالن 
اجتماعات گلستان شهدا تامین کنند تا هر چه سریع تر 
این پروژه به مرحله بهره برداری برسد. عدم همکاری 
بنیاد شهید و استانداری سبب شــد تا به گفته مدیر 
پروژه ســالن اجتماعات گلستان شــهدا، ساخت این 
پروژه کاما متوقف شــود و شهرداری به علت تعطیل 
شــدن کامل این پروژه، نگهبانان و وسایل کارگاهی 
خود را از منطقه پروژه سالن اجتماعات گلستان شهدا 
خارج کند. در ایام محرم و فرا رســیدن ایام سوگواری 
ساالرشهیدان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان برای از ســرگیری این طرح دیداری با 
»قدرت ا... نوروزی« شــهردار اصفهان داشت، اما در 
شرایط فعلی تامین سهم اســتانداری و بنیاد شهید، 
راهکار از سر گرفتن این پروژه به نظر می رسد. مشکاتی 
که برای برگزاری مراسم ایام محرم نمایان شد، ضرورت 
پیگیری برای از پیش پا برداشتن موانع ساخت سالن 
اجتماعات را  بیش از گذشــته مشخص کرد اما تصور 
می شود اراده محکمی برای تحقق این موضوع وجود 
ندارد و هر روز تعلل بیشتری در به سرانجام رساندن این 

پروژه، هزینه های آن را سنگین تر می کند.

لطفاتعللنکنید
مشکالت برگزاری مراسم ایام محرم در خیمه حسینی گلستان شهدا، ضرورت پیگیری ساخت سالن اجتماعات را بیش از گذشته مشخص کرد؛

عدم همکاری بنیاد شهید و 
استانداری سبب شد تا به گفته مدیر 

پروژه سالن اجتماعات گلستان شهدا، 
ساخت این پروژه کامال متوقف شود

 سمیه مصور 
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  امام سجاد )علیه السالم( :
   دنیا سراى گذر است و آخرت، سراى ماندن. 

پس، از گذرگاه خويش براى اقامتگاهتان توشه 
برگیريد.
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سوفیا موسوی سیدعلی حسینی شقایق موالیی سیدمحمد امین امامی محمد حسین شریفیان محمدرضا توحیدیان فر مهدیس توحیدیان فر هانیه سعادت پور

اشکان توکلی امیرعلی اسکندری آویسا مختاری پریا سلمانی فاطمه )بهار( میرزایی حسام رضایی رها کاظمی زینب گلستان

سپیده عسکری مبینا ملک محمد محمد موالیی محمدسپهر جعفریان محمدطاها اسحاقیان مریم بیگی یاسمین رشیدی تبار یسنا بی تقصیر

مبینا ابراهیمی سامیار رهروی

پیش دبستانی مستقل »شمیم بهشت«

ملینا جعفری امیررضا محمدقصابی امیرعباس رئیسی آرمین ملکی آوا کیانی آیلین رحیمی ترنم بشارت ثنا دهقانی

سیدتارخ امامی عسل جالالیی فاطمه زینب دهقانی مارال صادقی مهدی غالمحسینی ندا ابوسباع نرگس عبدلیان نگار آقاجان

یلدا هداوند ابوالفضل معتمدی امیرمحمد حنیف نژاد بهار طالع تینا فخری ثمین صادقی ثنا خانی حسین طاالری

محمد شهیدی کیان سلیمی

شعبه یک )بلوار کشاورز_ خیابان آزادگان_ کوچه شهید صالحیان_ 
مجموعه فرهنگی رهروان وصال آینده(
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