
هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فارسیا�ن

صفحه 6صفحه 6

Eskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN 2476-4809    ||    سامانه پیامکی   3000573433 

کارگردان »کیف انگلیسی« 
درگذشت

|صفحه 7

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی:

عده ای خاص نبض ارزی 
کشور را مدیریت می کنند

 ورود کمیسیون اصل ۹۰ 
به پرونده احتکار  کاال 

|صفحه 2

مداخالت دولت 
مشکل اقتصاد کشور

 ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی و 
معوقات بانکی متعلق به ۱۰۸ نفر است

 دکتر حسن کامران در گفت وگو با 
 کیمیای وطن با تأکید بر اینکه مسئوالن 
به  جای گفتاردرمانی دست به عمل بزنند:

مقامات سهمیه ارز 
مسافرتی خود را قطع کنند
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گهیمناقصهعمومییکمرحلهای« »آ

امورپیمانهایشرکتشهرکهایصنعتیاستاناصفهان

تدارکات  سامانه  طریق  از  شرایط  واجد  پیمانکاران  به  را  زیر  پروژه  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  صنعتی  شهرکهای  شرکت 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران  گذار نماید.  الکترونیکی دولت )ستاد( وا
کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه  و بازگشایی پا
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در  گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/05/27 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 1397/06/01

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز دوشنبه تاریخ 1397/06/12
کت ها: ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه تاریخ 1397/06/13 زمان بازگشایی پا

کت  الف: آدرس اصفهان،  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا
کبیر، شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، تلفن 0311570 خیابان 22 بهمن، مجموعه اداری امیر 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز  تماس 021-41934
دفتر ثبت نام در تهران: 88969737 و 85193768-021 و دفتر ثبت نام در اصفهان: 5-03132645870 )داخلی 3299(

گهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. هزینه درج آ
کس های بتنی ورودی و خروجی شهرک صنعتی ورپشت )شماره 200971281000044 در سامانه  موضوع مناقصه: تهیه و ساخت با

ستاد( 
مبلغ برآورد اولیه: 3/291/373/634 ریال و براساس فهارس بهای سال 1397 سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح جاری( 

کار: 164/569/000 ریال مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابری 

مدت اجرا: 3 ماه
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پخش دادگاه مفسدان اقتصادی 
از رسانه ملی

دادستان کل کشور خبر داد:
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صفحه ۸

ستاره سینمای ایران 
خاموش شد

درگذشت عزت هللا انتظامی
»آقای بازیگر« سینما و تئاتر ایران

ضرورت برخورد با زمینه سازان فساد
یکی از مطالباتی که سال هاست عموم مردم دارند، 
برخورد با مفاسد اقتصادی است. در دوره ها و سال های 
و  اخبار شده  تیتر  اقتصادی،  مفاسد  بارها  گذشته 
نام افرادی نیز با صراحت یا با چند حرف از حروف 
مطرح شده است؛ اما اطاله رسیدگی به موضوع و 
طوالنی شدن تا صدور حکم، آثار برخورد را به حداقل 
رسانده و مردم را به نوعی بدبین به عزم برخورد با 
مفاسد کرده است؛ در هر حال فساد و مفسد طبیعتا 
به وجود نمی آید مگر اینکه زمینه ای وجود داشته باشد 
یا ایجاد شود. زمانی ممکن است علت فساد، نبود 
قوانین شفاف باشد که در این صورت مجلس باید 
پاسخگو باشد؛ زیرا این مجلس است که باید قوانین 
شفاف مصوب کند تا راه برای هرگونه فساد بسته 

شود...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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کوتاه از سیاست
دستورکار کمیسیون های مجلس 

در هفته جاری
گروه سیاست المیرا اکرمی

I.Akrami@eskimia.ir

بــرای  وزرا  از  تــن  پنــج  مردادمــاه،  پایانــی  هفتــه  در 
ــدگان در  ــدادی از نماین ــش های تع ــه پرس ــخگویی ب پاس
کمیســیون های تخصصــی مجلــس حضــور می یابنــد.

در هفتــه پیــش رو کمیســیون اقتصادی مجلــس رأی گیری 
ــق و  ــرای تحقی ــدگان ب ــه تقاضــای تعــدادی از نماین در زمین
تفحــص از بررســی عملکــرد بنگاه هــای اقتصــادی صنــدوق 
بازنشســتگی کشــوری را در دســتورکار دارد. همچنیــن ادامه 
بررســی الیحــه مالیــات بــر ارزش افــزوده دیگــر دســتورکار 

ایــن کمیســیون اســت.
هفتــه آینــده کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
مجلــس هــم دعــاوی مطرح شــده ایــران و آمریــکا را 
در دادگاه بین المللــی الهــه دربــاره خــروج آمریــکا از 
برجــام و مصــادره دو میلیــارد دالر از دارایی هــای ایــران 
ــه دوشــنبه  ــن اینک ــد؛ ضم ــکا بررســی می کن توســط آمری
ــه  ــخگویی ب ــرای پاس ــه ب ــور خارج ــر ام ــده وزی ــه آین هفت
ــیون  ــن کمیس ــدگان در ای ــدادی از نماین ــش های تع پرس

حضــور می یابــد.
انــرژی  هــم کمیســیون  رو  پیــش  هفتــه  یکشــنبه 
ــه  ــا ب ــر نیروســت ت ــان رضــا اردکانیــان، وزی مجلــس میزب

دهــد. پاســخ  نماینــدگان  از  تعــدادی  پرســش های 
ــه  ــس هــم رســیدگی ب ــه و بودجــه مجل کمیســیون برنام
عملکــرد چهــار ماهــه منابــع و مصــارف هدفمنــدی یارانه هــا 
منــدرج در تبصــره 14 قانــون بودجــه ســال جــاری و دعــوت 
از رئیــس بنیــاد مســتضعفان بــرای ارائــه گــزارش اقدامــات 
ــی  ــی و زیربنای ــای عمران ــرای طرح ه ــه اج ــاد در زمین بنی

کشــور را در دســتورکار دارد.
همچنیــن بررســی مســائل، مشــکالت و چالش هــای 
پیــش روی صنعــت دارو و تجهیــزات پزشــکی در مواجهــه 
ــس و  ــس مجل ــور رئی ــا حض ــش رو ب ــای پی ــا تحریم ه ب
وزیــر بهداشــت جــزو دســتورکارهای کمیســیون بهداشــت و 

درمــان مجلــس اســت.
ــی  ــور بررس ــه منظ ــم ب ــور ه ــر کش ــده وزی ــه آین در هفت
ــس در  ــدگان مجل ــی از نماین ــتیضاح جمع ــت اس درخواس
ــدا  ــور پی ــور حض ــی کش ــور داخل ــوراها و ام ــیون ش کمیس

می کنــد.
و  پتروشــیمی  صنایــع  مشــکالت  و  مســائل  بررســی 
برنامه هــای دولــت بــرای تأمیــن مــواد اولیــه مــورد 
ــط از  ــران مرتب ــور مدی ــا حض ــتی ب ــع پایین دس ــاز صنای نی
ــی  ــش خصوص ــکل های بخ ــی و تش ــتگاه های اجرای دس

هــم در دســتورکار کمیســیون صنایــع قــرار دارد.
همچنیــن هفتــه آینــده ادامــه بررســی طــرح اصــالح قانون 
نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان بــا حضــور معاونــان 
ذی ربــط ســازمان برنامــه و بودجــه، وزارتخانه هــای راه 
و شهرســازی، شــورای مرکــزی ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان، ســازمان نظــام کاردانــی و مرکــز پژوهش هــای 
ــرار  ــس ق ــران مجل ــیون عم ــتورکار کمیس ــس در دس مجل

دارد.
در هفتــه پایانــی مــرداد مــاه کمیســیون قضایــی و حقوقــی 
مجلــس بررســی طــرح مبــارزه بــا جرائــم اقتصــادی 
ــی را در  ــت صنعت ــت از مالکی ــه طــرح حمای و رســیدگی ب

دســتورکار دارد.
کمیســیون کشــاورزی مجلــس هــم بررســی آخریــن 
وضعیــت خریــد گنــدم و پرداخــت مطالبــات کشــاورزان و 
اجــرای قوانیــن ذی ربــط در ایــن موضــوع و برنامــه دولــت 
بــرای تعییــن قیمــت خریــد محصــوالت مشــمول خریــد 
و قیمــت تضمینــی در ســال زراعــی 98-97 و بررســی 
وضعیــت صــادرات محصــوالت کشــاورزی را در دســتورکار 

دارد.

اعتراض شدید ایران به 
گرجستان

ــوری  ــفارت جمه ــت: س ــه گف ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
اســالمی ایــران در تفلیــس مراتــب اعتــراض شــدید خــود را 
در پــی هتــک حجــاب چنــد مســافر ایرانــی بــه وزارت امــور 
خارجــه گرجســتان و پلیــس امنیت فــرودگاه تفلیــس اعالم 

کــرد.
ــور خارجــه، در پاســخ  ــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت ام به
بــه پرســش خبرنــگاران دربــاره اخبــار منتشرشــده از هتــک 
حجــاب چند مســافر ایرانــی هنگام چــک امنیتی مســافران 
پــرواز تفلیــس بــه اصفهــان، اظهــار داشــت: بــا گــزارش دفتر 
نمایندگــی وزارت امــور خارجــه در اصفهــان و پــس از حصــول 
ــی  ــاس تلفن ــق تم ــه از طری ــب ک ــان از صحــت مطل اطمین
ســفیر جمهــوری اســالمی ایــران در گرجســتان بــا تعــدادی 
ــوری  ــفارت جمه ــد، س ــام ش ــرواز انج ــن پ ــافران ای از مس
اســالمی ایــران در تفلیــس مراتــب اعتــراض شــدید خــود را 
بــه وزارت امــور خارجــه گرجســتان و پلیــس امنیت فــرودگاه 

تفلیــس اعــالم کــرد.
ــالمی  ــوری اس ــفارت جمه ــای س ــزود: پیگیری ه ــمی اف قاس
ایــران در تفلیــس، اداره کل کنســولی وزارت امــور خارجــه و دفتر 
نمایندگــی وزارت امــور خارجــه در اصفهــان در ایــن ارتبــاط ادامــه 
دارد کــه ابــالغ مراتــب اعتــراض اداره کل کنســولی بــه ســفارت 
ــران و ارســال یادداشــت اعتراضــی ســفارت  گرجســتان در ته
ایــران در تفلیــس بــه وزارت خارجه گرجســتان و نیز درخواســت 
توضیــح از ســفیر گرجســتان در تهــران ازجملــه اقداماتی اســت 
کــه انجــام و از مقامــات ذی ربــط گرجــی خواســته شــده 
اســت ضمــن پیگیــری موضــوع، از تکــرار چنیــن برخوردهایــی 
بــا مســافران ایرانــی خــودداری شــود؛ امیدواریــم بــا مجمــوع 
اقدامــات انجام شــده پلیــس امنیــت فــرودگاه تفلیــس بــرای 
رعایــت حرمــت بانــوان مســلمان حداکثــر دقــت و اهتمــام را به 

عمــل آورد و از تکــرار چنیــن اقداماتــی جلوگیــری کنــد.

پایــگاه اطــالع رســانی دفتــر حفــظ و نشــر 
ــی  ــه ای در گزارش ــت هللا خامن ــرت آی ــار حض آث
ــی را بررســی کــرد. ــد مل ــی تولی تنگناهــای دولت
ــگاه  ــل از پای ــه نق ــای وطــن، ب ــزارش کیمی ــه گ ب
ــار حضــرت  ــر حفــظ و نشــر آث اطالع رســانی دفت
ــت  ــه ای، مشــهور اســت کــه حمای آیــت هللا خامن
از تولیــد ملــی را فقــط بــه خــودرو و گوشــی 
همــراه و لــوازم مصرفــی این چنینــی تقلیــل 
ــش  ــه در دان ــی اســت ک ــن در حال ــد؛ ای می دهن
اقتصــاد، کاالهــا و تولیــدات را در ســاده ترین 
تعاریــف بــه ســه نــوع مصرفــی، واســطه ای 
طبــق  می کننــد.  تقســیم بندی  ســرمایه ای  و 
محصــوالت  مصرفــی  کاالهــای  تعریــف، 
انتهایــی زنجیــره تولیــد هســتند کــه بــه  وســیله 
قــرار  اســتفاده  مــورد  نهایــی  مصرف کننــده 
می گیرنــد. کاالهــای واســطه ای و ســرمایه ای 
هســتند کــه  محصــوالت  از  دســته  آن  نیــز 
در فراینــد تولیــد محصــوالت مصرفــی مــورد 
ــه  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد؛ ب ــرار می گیرن ــتفاده ق اس
کاالهــای ســرمایه ای در فراینــد تولیــد مســتهلک 

نمی شــوند.

 آمار سخن می گوید
فهــم همیــن مطلــب ســاده همین قــدر مهــم 
در  واردات کشــور  میــزان  بدانیــم  اســت کــه 
کاالهــای واســطه ای، ســرمایه ای و مصرفــی، 
بــه  ترتیــب بــه  طــور متوســط شــصت، بیســت و 
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــد کل واردات اس ــت درص بیس
حاکمیــت حداکثــری متغیرهــای نــرم بــر حــوزه 
ــن  ــد بهتری ــر می رس ــه نظ ــی، ب ــای مصرف کااله
شــاخص بــرای ســنجش چگونگــی عملکــرد 
دولــت در حمایــت از تولیــد داخلــی کاالهــای 
واســطه ای و ســرمایه ای، میــزان واردات ایــن 
کاالهــا باشــد کــه در حــال حاضــر هشــتاد درصــد 
از کل واردات کشــور را شــامل می شــود؛ بنابرایــن 
ــی،  ــد مل ــت از تولی ــت دول ــی حمای ــرای ارزیاب ب
ــا  ــد تحریم ه ــوب می توان ــیار خ ــل بس ــک عام ی
ــن  ــن ای ــا پیش فرض گرفت ــد ب ــد دی ــد. بای باش
نکتــه کــه ورود کاالی ســرمایه ای و واســطه ای 
ــد،  ــد ش ــالل خواه ــار اخت ــم دچ ــان تحری در زم
ــه  ــی و چ ــش دولت ــه در بخ ــاد )چ در کل اقتص
ــرمایه  ــکیل س ــرخ تش ــی(، ن ــش خصوص در بخ
ثابــت چقــدر دســتخوش تغییــر شــده اســت؟ در 

ــرمایه  ــکیل س ــی، تش ــاب های مل ــتم حس سیس
در  ســرمایه گذاری  مفهــوم  همــان  ناخالــص، 
کاالهــای ســرمایه ای اســت کــه اقتصاددانــان 
بــه کار می برنــد. ســرمایه گذاری در کاالهــای 
ســرمایه ای فقــط کاالهــای ســرمایه ای تولیدشــده 
ماشــین آالت،  شــامل  کــه  دربرمی گیــرد  را 
ــری  ــار هن ــی آث ــخه اصل ــاده، نس ــاختمان، ج س
و ... اســت. زمیــن و ســایر دارایی هایــی کــه 
ــرمایه  ــکیل س ــوند، در تش ــد نمی ش ــاره تولی دوب
بــه حســاب آورده نمی شــوند و فقــط میــزان 
ــطیح  ــر تس ــا، نظی ــن دارایی ه ــه ای ــده ب اضافه ش
اراضــی و حصارکشــی دور زمین، تشــکیل ســرمایه 

ناخالــص محســوب می شــود. 
بــر ایــن اســاس آمارهــا بــه مــا نشــان می دهــد 
پــس از آنکــه تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخالــص 
ــه  دلیــل  در ســال 91 رشــد منفــی ۲7 درصــد را ب
شــوک تحریمــی تجربــه کــرد، دیگــر نه تنهــا 
از کانــال ســال 91 باالتــر نیامــد، بلکــه اتفاقــا 
پایین تــر  آن  از  بیشــتر ســال ها،  در  برعکــس 
آمــده و در ســال های بعــد، ارقــام منفــی 1۰، 
مثبــت ۳.8، منفــی 9.۳ و منفــی ۵.8 را بــه 
اقتصــاد تحمیــل کــرده اســت. بــا توجــه بــه ایــن 
ــه  ــی و چ ــر مال ــه از نظ ــت چ ــوان گف ــار، می ت آم
از نظــر سیاســتی، فکــری بــه حــال تولیــد ملــی 
ــاخت  ــه زیرس ــرمایه ای ک ــای س ــش کااله در بخ
ــت  ــده اس ــوند، نش ــوب می ش ــم محس ــد ه تولی
ــا  ــا تحریم ه ــری ب ــه مؤث ــن شــرایط مقابل و در ای
صــورت نگرفتــه اســت. ایــن آمــار در حالــی اســت 

کــه طــی ایــن ســال ها، بــه  طــور متوســط بیســت 
درصــد رشــد نقدینگــی در کشــور رخ داده اســت.

معیــار دیگــری کــه می تــوان از آن بــرای ســنجش 
حمایــت دولــت از تولیــد ملــی اســتفاده کــرد، این 
اســت کــه بخش هــای صنعــت و کشــاورزی 
تولیــد ملــی قــرار  از  به عنــوان اســتعاره ای  را 
دهیــم. ســوای ایــن دو بخــش، دو بخــش نفــت 
ــتعاره ای از  ــان اس ــوان آن چن ــات را نمی ت و خدم
تولیــد ملــی گرفــت؛ به ویــژه کــه عمــده افزایــش 
هشــت تــا ده  درصــدی حجــم بخــش خدمــات، 
ــل  ــاد، از مح ــر در کل اقتص ــال های اخی ــی س ط
افزایــش فعالیت هایــی همچــون خرده فروشــی و 
ــارداری، مســتغالت،  عمده فروشــی، بهداشــت، انب

ــت.  ــت اس ــن دس ــی از ای ــه و فعالیت های کرای
دلیــل انتخــاب ایــن معیــار بــرای ســنجش 
عملکــرد دولــت در حــوزه تولیــد ملــی، ایــن 
اســت کــه عــالوه بــر اینکــه دو بخــش صنعــت و 
ــل و  ــدرت بین المل ــه ق ــاورزی دارای دو مؤلف کش
ــورمان  ــری کش ــدرت رقابت پذی ــده ق افزایش دهن
در برابــر اقتصادهــای دیگــر اســت، می تــوان 
اســتدالل کــرد اگــر دولت هــا بســتر و زیرســاخت 
مــورد نیــاز بــرای فعالیــت مولــد را فراهــم نیاورند، 
فعالیت هــای اقتصــادی بــه  ســمت فعالیت هــای 
غیرمولــد  خدمــات  همچــون  فردگرایانه تــر 
مــی رود. ایــن یعنــی عمــده ظرفیــت اقتصــادی از 
ــد اقتصــادی همچــون تولیــدات  بخش هــای مول
ــه  ســمت  صنعتــی و کشــاورزی، در حــال کــوچ ب
فعالیت هــای داللــی و فعالیت هــای خدماتــی 

ــد اســت. غیرمول
یکــی از آفت هــای تولیــد ملــی ایــن اســت 
ــر  ــد تای ــی مانن ــای مصرف ــدادی از کااله ــه تع ک
خــودرو، لوله هــای فــوالدی و گنــدم به عنــوان 
ایــن  از  و  شــده اند  درج  واســطه  کاالهــای 
جهــت از تعرفه هــای کمتــری برخــوردار هســتند؛ 
ــا  ــطه ای ب ــای واس ــیاری از کااله ــن بس همچنی
وجــود واســطه ای بودن، بــه  نوعــی کاالی مصرفــی 
محســوب می شــوند؛ زیــرا بســیاری از شــرکت ها 

ــد. ــتفاده می کنن ــاژ اس ــرای مونت ــا ب از آنه
 نتیجه گیری

مخلــص کالم اینکــه چــه در ایــن چهارچــوب بــه 
ــک  ــوان ی ــت به عن ــه دول ــود ک ــگاه ش ــه ن قضی
عضــو مؤثــر بــازار، تقاضــای شــتاب دهنده اقتصــاد 
را شــکل می دهــد و چــه در ایــن چهارچــوب 
نــگاه شــود کــه دولــت فراهم آورنــده اصلــی 
ــی  ــد مل ــرای تولی ــاز ب ــورد نی ــاخت های م زیرس
اســت، هم اکنــون بــا چالش هــای عمــده ای 
روبــه رو هســتیم؛ ولــی ایــن بــدان  معنــا نیســت 
ــادی  ــای زی ــدارد. راه حل ه ــود ن ــل وج ــه راه ح ک
وجــود دارد کــه ازجملــه آن هــا می تــوان بــه 
و  دولــت  متــورم  جــاری  بودجــه  کم کــردن 
بهــادادن بــه بودجــه عمرانــی، انتشــار اوراق بدهــی 
ــد کاال  ــش تولی ــی بخ ــن مال ــی و تأمی بین الملل
اســتفاده  بین المللــی،  عرصــه  در  خدمــات  و 
از ظرفیــت مــازاد بخــش خدمــات همچــون 
ــی  ــه بین الملل ــکاری در عرص ــل و پیمان حمل ونق

ــرد. ــاره ک ــر اش ــکار دیگ ــا راه و ده ه

نایب رئیــس کمیســیون اصــل نــود مجلــس از جلســه اعضــای ایــن 
ــاره  ــه درب ــی و قضائی ــا مســئوالن دســتگاه های نظارت کمیســیون ب

موضــوع احتــکار کاال خبــر داد.
ــار  ــه اخب ــاره ب ــا اش ــنیم، ب ــا تس ــو ب ــته در گفت وگ ــر خجس امی
ــت:  ــار داش ــکار کاال اظه ــر احت ــی ب ــانه ها مبن ــده از رس منتشرش
ــق آن  ــادی از طری ــدان اقتص ــه مفس ــت ک ــکاری اس ــکار، راه احت
ــا  ــد ت ــار می کنن ــد، انب ــی وارد کرده ان ــا دالر دولت ــه ب ــی را ک کاال های
بعــدا بــا ارز آزاد بــه بــازار عرضــه کننــد کــه ایــن اقــدام ســبب اختالل 

در بــازار و افزایــش قیمت هــا می شــود.
نایب رئیــس کمیســیون اصــل نــود مجلــس بــا بیــان اینکــه 
دســتگاه قضــا و دولــت بایــد بــه ایــن مســئله بپردازنــد و برخــورد 
ــتگاه های  ــه داد: دس ــند، ادام ــته باش ــران داش ــا محتک ــی ب قاطع
ــی داشــته  ــوی و عملیات ــن مســئله برخــورد ق ــا ای ــد ب ــی بای نظارت

ــن کاری را نداشــته باشــد. ــت چنی ــر کســی جرئ ــا دیگ باشــند ت
ــا از  ــکار کاال ه ــاره احت ــی درب ــه گزارش های ــان اینک ــا بی خجســته ب
بعضــی اســتان ها بــه کمیســیون اصــل نــود رســیده اســت، تصریــح 
ــئوالن  ــور مس ــا حض ــیون ب ــده کمیس ــه آین ــه هفت ــرد: در جلس ک
دســتگاه های نظارتــی و قضــا، ایــن موضــوع بررســی و گزارشــی در 

ــود. ــه می ش ــه ارائ ــه هیئت رئیس ــه ب ــن زمین ای
نماینــده مــردم همــدان در مجلــس بــا بیــان اینکــه طبــق 
گزارش هــای رســیده محتکــران کاال هایــی ازجملــه مــواد خوراکــی، 
ــج و... را در  ــه و برن ــواد اولی ــودرو، م ــتیک خ ــی، الس ــوازم خانگ ل
ــی  ــث نگران ــا باع ــکار کاال ه ــت: احت ــد، گف ــکار کرده ان ــا احت انبار ه
ــی و  ــتگاه های نظارت ــت دس ــروری اس ــن ض ــده؛ بنابرای ــردم ش م
قــوه قضائیــه بــه موضــوع احتــکار اجنــاس ضــروری مردم از ســوی 

ــا داشــته باشــند. ــا آنه ــد و برخــورد قاطعــی ب ــران بپردازن محتک

رئیــس مجلــس شــورای اســالمی همــکاری  پیوســته ایــران و 
پاکســتان را در راســتای کمــک بــه برقــراری آرامــش در منطقــه 

مؤثــر دانســت.
علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای اســالمی، در تمــاس 
ــس  ــوان رئی ــه عن ــاب وی ب ــر«، انتخ ــد قیص ــا »اس ــی ب تلفن
مجلــس ملــی جمهــوری اســالمی پاکســتان را تبریــک گفــت. 
ــد  ــه رش ــد رو ب ــندی از رون ــراز خرس ــا اب ــس ب ــس مجل رئی
مناســبات دو کشــور مســلمان در عرصه هــای مختلــف بــر 

ــرد. ــد ک ــن تأکی ــی فیمابی ــات پارلمان ــعه ارتباط توس
ــوری  ــزود: جمه ــه اف ــوالت منطق ــه تح ــاره ب ــا اش ــی ب الریجان
اســالمی ایــران و پاکســتان دو کشــور مهــم و تأثیرگــذار در جهان 
ــن  ــته فیمابی ــای پیوس ــتند و رایزنی ه ــه هس ــالم و منطق اس
ــد. ــه کمــک کن ــات و آرامــش منطق ــراری ثب ــه برق ــد ب می توان

ــر بهره گیــری از  رئیــس مجلــس شــورای اســالمی در پایــان ب
ــران و پاکســتان در  ظرفیت هــای اقتصــادی و کشــاورزی در ای

راســتای منافــع دو ملــت تأکیــد کــرد.
اســد قیصــر، رئیــس مجلــس جدیــد ملــی جمهــوری اســالمی 
پاکســتان، نیــز در ادامــه ایــن گفت وگــوی تلفنــی بــا قدردانــی 
ــه،  ــط دیرین ــت: رواب ــس شــورای اســالمی، گف ــس مجل از رئی
فرهنگــی و مذهبــی دو کشــور پشــتوانه محکمــی بــرای ارتقــای 
ــس  ــان مجال ــی می ــط پارلمان ــژه رواب ــراودات، به وی ــطح م س

پاکســتان و ایــران اســت.
ــان  ــکاری می ــم هم ــت و تحکی ــت تقوی ــزوم اهمی ــر ل وی ب
ــی در  ــه اقدام ــزود: پاکســتان از هرگون کشــورهای اســالمی اف
راســتای وحــدت میــان کشــورهای اســالمی و برقــراری صلح در 

ــد. ــت می کن ــه حمای منطق

امیر خجسته خبر داد:

ورودکمیسیوناصل۹۰بهپروندهاحتکارکاال
 همکاریپیوستهایرانوپاکستان

بهبرقراریآرامشدرمنطقهکمکمیکند

سیاسـت2

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا ســفر بــه اســتان 
خوزســتان و حضــور در روســتای بردیــه شهرســتان سوســنگرد، 
ــادی  ــروه جه ــی گ ــای اجرای ــه فعالیت ه ــان مجموع در جری
توانمندســازی موج الحســین)ع( بــرای مبــارزه بــا فقــر و 
ــه  ــروم منطق ــای مح ــازی خانواده ه ــت و توانمندس محرومی

ــت. ــرار گرف ق
ــگاه اطالع رســانی  ــل از پای ــه نق ــای وطــن ب ــزارش کیمی ــه گ ب
ــر  ــی، دبی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، محســن رضای
ــفر  ــن س ــان ای ــام، در جری ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
یــک روزه کــه بــا اســتقبال گــرم اهالــی پرافتخــار ایــن مناطــق 
همــراه بــود، بــا حضــور در روســتای بردیــه از اقدامــات مختلــف 

ــرد.   ــد ک ــتا بازدی ــن روس ــده در ای ــادی انجام ش جه
رئیــس ســتاد جهــاد توانمندســازی محرومین کشــور در ادامــه 
ایــن ســفر از طــرح مقابلــه و مهــار ریزگردهــا و پــروژه نهالــکاری 
ــت  ــرای تثبی ــال آب ب ــن و انتق ــری، طــرح تأمی ــه خنزی منطق
کانــون )شــماره 4( گــرد و غبــار منطقــه جنــوب شــرق اهــواز 
ــه  ــوی مؤسس ــه از س ــادگان ک ــای ش ــه نخل ه ــال آب ب و انتق
ــاری و  ــی آبی ــبکه فرع ــرح ش ــود، ط ــرا می ش ــر اج ــاد نص جه

زهکشــی شهرســتان حمیدیــه بازدیــد کــرد. 
ــن  ــزود: اولی ــدس اف ــاع مق ــپاه در دوران دف ــده کل س فرمان

ــیدیم،  ــی رس ــرز بین الملل ــه م ــگ ب ــا در جن ــه م ــه ای ک نقط
ــه  ــه ای ک ــن منطق ــود. اولی ــتان ب ــات بس ــه عملی ــن نقط همی
ــن  ــت همی ــا مرکزی ــد ب ــدس آزاد ش ــق الق ــات طری در عملی
روســتای بردیــه صــورت گرفــت. امــروز تجمــع اهالــی روســتا، 
ــای  ــر ارزش ه ــات و پافشــاری ب ــن عملی ــرات ای ــی خاط تداع
انقالبــی اســت. پیــام ایــن جهــاد  ایــن اســت کــه مــا بــا همــان 
ارزش هــا و شــعارها کــه ســرزمینمان را آزاد کردیــم، بــا همــان 
جهــاد فــی ســبیل هللا می توانیــم فقــر و بیــکاری را هــم از بیــن 
ببریــم و همــه تحریم هــای اقتصــادی را پشــت ســر بگذاریــم. 
وی بــا اشــاره بــه افتخارآفرینــی رزمنــدگان  اســالم و اهالــی این 
ــر روزی روســتای  ــزود: اگ ــدس اف ــاع مق ــه در دوران دف منطق
بردیــه کانــون و محــور مبــارزه بــا اشــغالگران بعثــی بــود، امــروز 
منشــأ یــک حرکــت جهــادی بــرای مبــارزه بــا فقــر و بیــکاری 
ــه ارزش و  ــت ک ــده اس ــکا ش ــادی آمری ــای اقتص و تحریم ه
ــان  ــا صدامی ــه ب ــر از مقابل ــادی کمت ــدام جه ــن اق قداســت ای

بعثــی نیســت.
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــاد واقع ــروز جه ــد: ام ــادآور ش ــی ی رضای
مــردم ایــن منطقــه بــه بهتریــن صنعتگــران و جهادگــران تبدیل 
ــتعدادهای  ــتفاده از اس ــود و اس ــازی خ ــا توانمندس ــوند و ب ش

درونــی بــه اقتصــاد کشــور کمــک کننــد. 

خطیــب نمــاز جمعــه ایــن هفتــه تهــران بــا بیــان اینکــه اصــالح 
ــود،  ــت ب ــری از دول ــته های رهب ــی از خواس ــی یک ــام بانک نظ
گفــت: هــر ســه قــوه بــا عــزم جــدی و نــگاه بلندمــدت بایــد در 

راســتای اصــالح نظــام بانکــی حرکــت کننــد.
ــن  ــرد در خطبه هــای ای حجت االســالم محمدحســن ابوترابی ف
هفتــه نمــاز جمعــه تهــران اظهــار کــرد: بــدون تردیــد پــس از 
ظهــور اســالم و پذیــرش آییــن اســالمی تســلط مــردم ایــران 
ــرای  ــرا راه را ب ــداد اســت؛ زی ــن روی ــاع مقــدس مهم تری در دف
رســیدن بــه جایگاهــی کــه زیبنــده اســالم اســت، همــوار کــرد.

وی ادامــه داد: تردیــد نکنیــد اگــر دفــاع مقــدس نبــود، امــروز 
عــراق توســط نظــام سیاســی مســتقل اداره و لبنــان بــه نمــاد 
اقتــدار مــردم عــرب مبــدل نمی شــد؛ از ســویی دیگــر ســوریه، 
یمــن و فلســطین و غــزه مشــت گره شــده ای در جلــوی 

اســتکبار نبودنــد.
امــام جمعــه موقــت تهــران گفــت: آزادگان ســخت و نفوذناپذیر 
ــد؛ دغدغــه  ســکان دار کشــور ایــن اســت کــه مــردم هــم  بودن
بایــد ســخت و نفوذناپذیــر باشــند. هزینــه رســیدگی و مقاومت 
بــه مراتــب از هزینــه  تســلیم کمتــر اســت. اگــر رهبــر معظــم 
ــه دلیــل  ــکا هســتند، ب ــر رژیــم منحــوس آمری انقــالب در براب
عظمــت ســپاهیان و مــردم ایــران اســت. بایــد عظیــم باشــیم و 

بــا عــزت قــدم برداریــم.
اذعــان  جهانــی  ســرخ  صلیــب  کــرد:   خاطرنشــان  وی 
ــوری  ــی جمه ــای عراق ــان در اردوگاه ه ــما ایرانی ــت ش می داش
اســالمی را بــا همــه مبانــی اش تشــکیل دادیــد. بــرای همیــن 

آزادگان عزیــز هســتند.
ابوترابی فــرد در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهــار داشــت: 
ــد  ــق و امی ــزی آرزوی توفی ــک مرک ــد بان ــس جدی ــرای رئی ب
داریــم قدم هــای مثبتــی را در راه اصــالح نظــام بانکــی بــردارد. 
رهبــر معظــم انقــالب بارهــا اصــالح بانــک را از دولــت خواســته 
بودنــد. بایــد ســه قــوه بــا عــزم جــدی و نــگاه بلندمدت مســئله 
نظــام بانکــی را در دســتورکار خــود قــرار دهنــد. بــدون مطالبــه 
ــراروی  ــر مشــکالت ف ــوان ب ــا نمی ت ــس قطع ــت و مجل از دول

نظــام بانکــی فائــق شــد.
ابوترابی فــرد گفــت: افزایــش دارایی هــای خارجــی بانــک 
مرکــزی بایــد کنتــرل شــود و در دولــت و افزایــش هزینه هــای 
کل توجــه نکنــد نتیجــه اش افزایــش دارایی هــای بانــک 
مرکــزی و رشــد پایــه پولــی می شــود. بــا افزایــش بدهی هــای 
ــرا  ــود؛ زی ــم ب ــی خواهی ــای پول ــد پایه ه ــاهد رش ــت ش دول
دولــت بایــد برنامه ریــزی الزم را انجــام دهــد تــا مانــع ضــرر و 

ــود. ــزی ش ــک مرک ــای بان بدهی ه

 رهبرمعظمانقالب
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دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

امروزجهادواقعی،مبارزهبافقروبیکاریاست

دادســتان کل کشــور گفــت: دادگاه مفســدان 
اقتصــادی بــه صــورت علنــی برگــزار و از 
شــبکه های مختلــف صداوســیما پخــش 

می شـــود.
منتظــری، دادســتان کل کشــور، در پایــان 
مجلــس  سیاســی اجتماعی  کمیســیون 
دادگاه   گفــت:  قــم  در  رهبــری  خبــرگان 
ــودن  ــر علنی ب ــالوه ب ــادی ع ــدان اقتص مفس
ــرداری از شــبکه های مختلــف  پــس از فیلمب

صداوســیما پخــش خواهــد شــد.
ــرای  ــددی ب وی از تشــکیل پرونده هــای متع

دانه درشــت ها و عامــالن فســاد اقتصــادی 
ــر  ــودرو خب ــال و خ ــکه، ط ــوع ارز، س در موض
ــن  ــه گســتردگی ای ــا توجــه ب ــزود: ب داد و اف
پرونده هــا رســیدگی بــه ایــن جرائــم زمان بــر 
خواهــد بــود؛ امــا بــه ایــن معنا نیســت کــه از 

حــق قانونــی خــود کوتــاه بیاییــم.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــتان کل کش دادس
ــرب و کاردان در  ــات مج ــژه و قض ــعب وی ش
ســطح کشــور بــرای رســیدگی بــه پرونده های 
فاســدان اقتصــادی در نظــر گرفتــه شــده 
اســت، خاطرنشــان کــرد: همان گونــه کــه 

ــه  ــه نام ــخ ب ــری در پاس ــم رهب ــام معظ مق
ــان  ــر ســرعت و اتق ــه ب ــوه قضائی ریاســت ق
تأکیــد داشــتند، دســتگاه قضایــی بــا رعایــت 
ــن پرونده هــا رســیدگی  ــه ای ــن دو اصــل ب ای

ــرد. ــد ک خواه
منتظــری بــه ملــت ایــران اطمینــان داد قــوه 
قضائیــه بــا اجــازه ای کــه رهبــری صــادر 
فرمودنــد بــا هجمــه ســنگین تری علیــه 
وارد صحنــه شــده  اقتصــادی  اخاللگــران 
اســت و ایــن مبــارزه را تــا ریشــه کنی فســاد 

ادامــه خواهــد داد.

وی بــه منفعت طلبــان و ســودجویان اقتصــادی 
هشــدار داد دســت درازی آنهــا بــه امــوال 
مــردم و بیت المــال بــا پاســخ قاطــع دســتگاه 

قضایــی مواجــه خواهــد شــد.
نایب رئیــس کمیســیون سیاســی اجتماعی 
مجلــس خبــرگان رهبــری هــم در پایــان 
خبــرگان  مجلــس  جلســه گفــت:  ایــن 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــدات مق ــاس تأکی براس
ــه  ــع ب ــر مقط ــری دارد و در ه ــق مطالبه گ ح
اقتضائــات کشــور مســئوالن مربوطــه را بــرای 
پاســخگویی بــه ایــن کمیســیون دعــوت 

ــرد. ــد ک خواه
حســینی شــاهرودی افزود: در این کمیسیون 
دغدغه هــای  بــه  کشــور  کل  دادســتان 
نماینــدگان کــه برگرفتــه از مطالبــات مردمــی 
اســت در موضــوع برخــورد بــا موضوع مفاســد 

ــخ داد. ــازی پاس ــای مج ــادی و فض اقتص
وی یــادآور شــد: مجلــس خبرگان بــا برگزاری 
ایــن نشســت ها بــه دنبــال ارائــه راهکارهایــی 
ــردم  ــای م ــکالت و دغدغه ه ــه مش ــت ک اس
ــی  ــازوی حمایت ــع ب را کاهــش دهــد و درواق

بــرای نهادهــای تصمیم گیــر باشــد.

دادستان کل کشور خبر داد:

پخشدادگاهمفسداناقتصادیازرسانهملی

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

 ضرورت برخورد با 
زمینه سازان فساد

بنابرایــن هرجــا فســادی هســت، باالخــره یــک 
ــون باشــد. یــک جــا  ــد نقــص در قان ســرش می توان
ــا  ــد، ام ــت باش ــل و درس ــون کام ــت قان ــن اس ممک
مجــری بــد عمــل کنــد؛ ایجاســت کــه نظارت هــا بایــد 
بتوانــد دســت ناپــاک و کجــرو را قطــع کنــد و اجــازه 
ندهــد بیت المــال در چنــگال طمــع ورزان قــرار گیــرد. 
ــه  ــط زمین ــم غل ــک تصمی ــت ی ــن اس ــی ممک گاه
ــه  ــده ک ــه اینجــا تصمیم گیرن ــد ک فســاد را ایجــاد کن
امیــن مــردم بــوده و بــا تصمیمــش زمینــه فســاد را 
فراهــم آورده اســت، بایــد پاســخگو باشــد و بــه تعبیر 

ــود.  ــه ش ــت تر محاکم درس
بــا تشــدید فســاد طــی چنــد ســال اخیــر، از فســاد 
بانکــی ۳ هــزار میلیــاردی و محکومیــت معــاون اول 
رئیس جمهــور ســابق گرفتــه تا پرونــده بابــک زنجانی 
و در ماه هــای اخیــر سوء اســتفاده های کالن ارزی، 
ــان در  ــاد همچن ــش فس ــت نق ــده اس ــخص ش مش
مناســبات اقتصــادی و سیاســی کشــور پررنــگ 
اســت. در ایــن میــان توســعه فضــای مجــازی نیــز 
ــور و  ــاد ظه ــوم فس ــده ش ــت پدی ــده اس ــب ش موج
ــم  ــد و ک ــته باش ــه داش ــری در جامع ــروز پررنگ ت ب
و بیــش همــه مــا هــر روز بــا بگم بگم هایــی در 
ســطوح جلســات علنــی مجلــس، مناظــرات ریاســت 
جمهــوری و برخــی دیگــر از عرصه هــای عمومــی 

ــا فضــای سیاســی مواجــه باشــیم.  ــط ب مرتب
ــال  ــه دنب ــا ب ــان بســیاری از م ــان همچن ــن می در ای
افــراد فاســد می گردیــم و بــا پیگیــری، دســتگیری و 
مجــازات ایــن افــراد تصــور می کنیــم قــدم مهمــی در 
مســیر اصــالح امــور و پاک ســازی جامعــه از مفاســد 
اقتصــادی برداشــته ایم؛ امــا بــاز هــم خبرهایــی 
و  می شــنویم  اقتصــادی  فســاد  از  ناامیدکننــده 
را  اقتصــادی  فســادهای  از  جدیــدی  مصادیــق 
می بینیــم؛ همچنــان کــه در قضایــای اخیــر در ارتبــاط 
بــا ســکه و ارز همــه بــه دنبــال برخــورد بــا افراد فاســد 
ــدی  ــی و ج ــه ای عموم ــه مطالب ــن ب ــتیم و ای هس
ــته،  ــه گذش ــدار هفت ــا در دی ــت؛ ام ــده اس ــل ش تبدی
ــه ای دیگــر  ــه گون ــر معظــم انقــالب موضــوع را ب رهب
مطــرح فرمودنــد: »ارز را یــا ســکه را وقتــی بــه  صورت 
ــی  ــرف دارد: یک ــن دو ط ــد، ای ــیم می کنن ــط تقس غل
ــن  ــه ای ــی آنک ــرد ... یک ــن را می گی ــد ای ــه می آی آنک
ــی  ــال آن کس ــم دنب ــه اش داری ــا هم ــد. م را می ده
کــه »می گیــرد«، می گردیــم؛ مفســد اقتصــادی، 
قاچاقچــی؛ در حالــی  کــه تقصیــر عمــده متوجــه آن 
ــرد. در  ــال ک ــد دنب ــه »داد«؛ او را بای ــت ک ــی اس کس
ایــن کاری کــه اخیــرا قــوه  قضائیــه شــروع کــرده کــه 

ــن هســتند.«  ــال ای کار درســتی اســت، دنب
ــه اســت  ــات معظــم ل ایــن جمــالت، بخشــی از بیان
ــردم مطــرح  ــف م ــا قشــرهای مختل ــدار ب ــه در دی ک
فرمودنــد. ایــن جمــالت حاکــی از راهبــردی در 
ــل در  ــه تأم ــا مفاســد اقتصــادی اســت ک برخــورد ب

ــت.  ــروری اس ــا ض آنه
بــه نظــر می رســد مشــکل بــه نحــوه مواجهــه 
اقتصــادی  فســاد  بــا  مســئوالن  و  رســانه ها 
بازمی گــردد. بســیاری از مــا برخــورد بــا »فســاد 
اقتصــادی« را متــرادف بــا برخــورد بــا »مفســد 
اقتصــادی« می دانیــم و بــه دلیــل حــس تنفــری کــه 
بــه مفســد اقتصــادی داریــم، برخــورد بــا مفســدان ما 
را راضــی می کنــد و حتــی بــه صــورت صریــح از زبــان 
برخــی می شــنویم کــه خواســتار اعــدام ســریع برخــی 
مفســدان هســتند. ایــن رویکــرد قطعــا در جــای خود 
ــه طــور جــدی  ــد ب ــده اســت و بای ضــروری و بازدارن
پیگیــری شــود؛ امــا کافــی نیســت و تمرکــز صــرف بر 
آن اجــازه نمی دهــد ریشــه های فســاد را بررســی 
ــوه  ــد و می ــاره می روین ــه دوب ــه هایی ک ــم. ریش کنی

ــد. ــاد می دهن ــخ فس تل
ماجــرای  در  مهــم  موضــوع  می رســد  نظــر  بــه 
بــا  برخــورد  فقــط  ســکه  و  ارز  اخیــر  مفاســد 
ــران  ــه تصمیم گی ــت؛ بلک ــتفاده کنندگان نیس سوء اس
ــر  ــن مهم ت ــد و ای ــرار گیرن ــورد ق ــور برخ ــد در مح بای
اســت؛ زیــرا اگــر ایــن موقعیــت را تصمیم گیرنــدگان 
ایجــاد نکــرده و ضوابــط درســتی را بــرای تخصیــص 
ارز و ســکه تدبیــر کــرده بودنــد، امــکان فســاد را 
می بســتند و کســی نمی توانســت دو تــن ســکه 
جمــع کنــد یــا دالر بگیــرد و واردات انجــام ندهــد یــا 

واردات غیرضــروری داشــته باشــد.
ــت  ــده اس ــود آم ــه وج ــی ب ــت گرانبهای ــروز فرص ام
بــرای اینکــه در برخــورد بــا فســاد اقتصــادی و 
ــران و  ــراغ تصمیم گی ــی، س ــای علن ــکیل دادگاه ه تش
تصمیم ســازان در بانــک مرکــزی، وزارت صنعت و دیگر 
قســمت های دولتــی برونــد. اکنــون خواســته اصلــی 
ــه  ــر محاکم ــالوه ب ــا، ع ــن دادگاه ه ــزاری ای ــرای برگ ب
ــتفاده کنندگان ارزی،  ــی سوء اس ــع و علن ــریع، قاط س
ــارت ارز  ــدون نظ ــع ب ــان توزی ــی متولی ــه علن محاکم
دولتــی و ســکه اســت؛ متولیانــی کــه در آســتانه 
جنــگ اقتصــادی و در شــرایطی کــه تحریم هــای 
پیــش رو کــم و بیــش دسترســی های ارزی کشــور را 
تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، جعبــه مهمــات نیروهــای 
خــودی را بــه ثمــن بخــس بــه دســت دزدان داده انــد 
تــا فعــاالن اقتصــادی بــه عنــوان ســربازان جنــگ بــا 
دشــمن بــا خشــاب های خالــی و نیمه پــر روانــه 

ــدان شــوند. می
البته آسیب شناســی نظام تصمیم گیری و تصمیم ســازی 
ــد،  ــه چنیــن مفاســدی را ایجــاد می کن ــز کــه زمین نی
بایــد در دســتورکار مجلــس و دولــت قــرار گیــرد؛ زیــرا 
ــری،  ــد تصمیم گی ــازی فراین ــرای شفاف س ــالش ب ت
ــا فســاد اقتصــادی اســت  مهم تریــن رکــن برخــورد ب

کــه بایــد مــورد توجــه جــدی قــرار گیــرد. 
ــا فســاد اقتصــادی اکنــون  در هــر صــورت برخــورد ب
ــاره  ــا درب ــه قضاوت ه ــت ک ــده اس ــه ای ش وارد مرحل
ــد  ــا بای ــا آن ه ــه ب ــوه مقابل ــاد و نح ــه های فس ریش
تغییــر کنــد و بــه فســاد در مراحــل تصمیم ســازی و 
مواجهــه بــا زمینه ســازان فســاد، بیــش از برخــورد بــا 

خــود مفســدان توجــه شــود.

ادامه از صفحه اول
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گهی استفاده از حق تقدم موضوع ماده 169 الیحه اصالحی قانون تجارت   آ
شرکت شن و ماسه ریز دانه اسپادانا سهامی خاص ثبت شده به شماره 29936 و شناسه ملی 10260505309
کلیه  درراستای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/13 مبنی بر افزایش سرمایه و رعایت ماده 169 اصالحی قانون تجارت بدینوسیله به اطالع 
صاحبان سهام شرکت میرساند مقرر گردیده سرمایه شرکت از مبلغ 10.000.000 ریال تا مبلغ 10.000.000.000 ریال از طریق مطالبات حاصل  شده و از محل صدور سهام 
گهی موافقت خود  کثر  ظرف مدت 60 روز از تاریخ نشر آ جدید افزایش یابد و هریک از سهامداران که تمایل به حضور در افزایش سرمایه را دارند بایستی حدا
را مبنی بر تسویه مطالبات خویش از طریق خرید سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه اعالم نماید و  جهت خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه به نسبت 

که هر 1 سهم به ارزش 100.000 ریال می باشد )از طریق تسویه مطالبات خویش( اقدام نماید.  سهام خویش هر سهم، 999 سهم در شرکت 
پایان مهلت مقرر هریک سهامداران نسبت به اعالم موافقت و تسویه مطالبات خود از شرکت و استفاده از حق تقدم  الزم به ذکر است چنانچه در 
خویش اقدام ننماید هیئت مدیره مجاز خواهد بود در صورت لزوم حق تقدم های استفاده نشده بابت افزایش سرمایه را به هریک از سهامداران یا 
گذار نمایند و این انصراف به منزله سلب حق تقدم خویش در خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه  که تمایل به خرید سهام دارند، وا غیر سهامداران 

هیئت مدیرهمی باشد. 

تنگناهایدولتیتولیدملی



کوتاه اخبار 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
آماده تأمین نیاز بازار داخلی

فــروش داخلــی محصــوالت شــرکت  کیمیای وطن
ــد ۷۲  ــا رش ــا ۹۶ ب ــال ۹۴ ت ــان از س ــه اصفه ــوالد مبارک ف
درصــدی از ۳ میلیــون و ۳۰۰ هــزار تــن بــه ۵ میلیــون و ۷۵۰ 

هزار تن رسیده است.

ــوالد  ــر عامــل شــرکت ف ــای وطــن، مدی ــزارش کیمی ــه گ ب
ــر و  ــرکت را متنوع ت ــن ش ــوالت ای ــان، محص ــه اصفه مبارک
حجــم عرضــه آنهــا را هــم بیشــتر از قبــل برشــمرد و گفــت: 
ــی،  ــع دریای ــتفاده در صنای ــل اس ــده قاب ــای تولیدش ورق ه

ــت. ــازی اس ــت و گاز و خودروس نف
ــا وجــود افزایــش تولیــد فــوالد،  بهــرام ســبحانی افــزود: ب
رقم خــوردن  در حــال  بــازار  در  معــادالت شــگفت انگیز 
ــود،  ــد می ش ــوالد تولی ــا ف ــه ب ــی ک ــرا محصوالت ــت؛ زی اس

ــد. ــادی دارن ــت زی ــش قیم افزای
وی قیمــت کنونــی هــر کیلــو ورق فــوالدی را ۲ هــزار و ۶۰۰ 
تومــان بیــان کــرد و گفــت: ایــن در حالــی اســت کــه لولــه 
ــد،  ــوالدی باش ــر از ورق ف ــی گران ت ــد اندک ــه بای ــل ک پروفی

ــه می شــود. ــان فروخت ــزار توم ــش از ۶ ه بی
همچنیــن معــاون فــروش شــرکت فــوالد مبارکــه گفــت: بــا 
اقــدام فــوالد مبارکــه در جهــت تأمیــن نیــاز بــازار داخلــی دو 
یــا ســه واردکننــده فــوالد بــه کشــور متضــرر شــده اند؛ امــا 
بیــش از ۱۵۰ هــزار شــغل بــا ایــن کار ایجــاد شــده اســت. 
ــا  ــد؛ ام ــار ندارن ــی در اختی ــر تریبون متأســفانه ۱۵۰ هــزار نف
آن واردکننــده دارای تریبــون اســت و بــه جــّو روانــی بــازار 

ــد. ــن می زن دام
وی شــاهکار ســودجویان ایجــاد جــّو روانــی در بــازار را 
گران ترکــردن قیمــت آهــن قراضــه در مقایســه بــا شــمش 
فــوالد دانســت و افــزود: در حالــی کــه آهــن قراضــه مــاده 
ــا ۱۵۰  ــازار ۱۰۰ ت ــت، در ب ــوالد اس ــمش ف ــد ش ــه تولی اولی

تومــان گران تــر از شــمش فروختــه می شــود.

مانور دوباره بانک ها با نرخ سود
ــا  ــت و کاهــش نرخ ه ــام بســته ارزی دول ــوازات اع ــه م ب
ــرای جــذب  ــازار ارز ب ــا ب ــز رقابتــی را ب ــازار، بانک هــا نی در ب
منابــع آغــاز کرده انــد و حتــی پــای ســودهای ۲۳-۲۲ 
ــاز شــده اســت. ــاره ب ــه نظــام بانکــی دوب درصــدی هــم ب

ــازار ارز هنــوز هــم تــب و تــاب خــاص  بــه گــزارش مهــر، ب
ــا  ــده و صرافی ه ــادل ش ــی متع ــا اندک ــود را دارد. نرخ ه خ
ــازار  ــه کار شــده اند؛ امــا هنــوز هــم دالل هــا در ب مشــغول ب
فعــال  هســتند و تــاش می کننــد تــا بلکــه بتواننــد دوبــاره 
نبــض بــازار را در دســت گیرنــد. اگرچــه صرافی هــا همیشــه 
بــرای آنهــا یــک رقیــب جــدی بــه شــمار می رونــد. اکنــون 
هــم صرافی هــا تــاش دارنــد نقش آفریــن میــدان باشــند 
و هــم دالالن می خواهنــد خــود را از تــب و تــاب نیندازنــد.

بــه هــر حــال هنــوز هــم اخبــار ضــد و نقیــض و شــایعاتی 
کــه در بــازار وجــود دارد، باعــث شــده اســت وسوســه حضور 
در ایــن بــازار خاتمــه نیابــد و هنــوز هــم بخشــی از نقدینگــی 
ســودای حضــور در بــازار ارز را دارد؛ شــاید مقاومــت در برابــر 
کاهــش نــرخ بــه همیــن دلیــل حجــم زیــاد نقدینگی باشــد 
ــط،  ــت های غل ــی سیاس ــا بعض ــته ب ــای گذش ــه در ماه ه ک

روانــه بــازار ارز شــد و توازنــش را بــر هــم ریختــه اســت.

اخبار اقتصادی
عده ای خاص نبض ارزی کشور را 

مدیریت می کنند
ــد  ــا مفاس ــارزه ب ــیون مب ــس فراکس ــته، رئی ــر خجس امی
ــا  ــو ب ــامی، در گفت وگ ــورای اس ــس ش ــادی مجل اقتص
تســنیم، بــا اشــاره بــه نوســانات اخیــر بــازار ارز گفــت: بازار 
ارز امــروز افسارگســیخته و رهاشــده اســت و دســت های 
پشــت پــرده بــا کنتــرل قیمــت ارز، نبــض ارزی کشــور را 

ــد. ــت می کنن مدیری
وی بــا اشــاره بــه اینکــه گفتــه می شــود نــرخ ارز در 
مدیریــت  اســتانبول  چهــارراه  و  فردوســی  خیابــان 
می شــود، اشــتباه اســت، ادامــه داد: بــازار ارز توســط 
یــک ســتاد مافیایــی فرماندهــی و مدیریــت می شــود و 
ــر  ــازار را تحــت ام سیاســت گذاری ها بیشــتر در داخــل ، ب

ــت. ــرار داده اس ــود ق خ
نماینــده مــردم همــدان و فامنیــن بــا بیــان اینکــه بیش از 
یــک هفتــه از رونمایــی بســته جدیــد ارزی بانــک مرکــزی 
می گــذرد،  اظهــار داشــت: بــازار ثانویــه فــاز جدیــدی اســت 
ــه افزایــش قیمت هــا می شــود.  ــدون عرضــه منجــر ب و ب
در بــازار ثانویــه نیــز چــون مدیریــت مناســبی بــر روی آن 
صــورت نگرفتــه، همچنــان تأثیــر مثبتــی روی قیمــت ارز 
ــی را  ــول مل ــی، ارزش پ ــول مدیریت ــن فرم ــته و ای نداش
همچنــان نتوانســته اســت بــه جایــگاه قبلــی برگردانــد و 

تثبیــت کنــد.
وی  افــزود: مشــاهدات میدانــی از بــازار ارز نشــان از 
ــا دارد  ــوی صرافی ه ــودن تابل ــکون و خاموش ب ــداوم س ت
کــه ایــن رونــد قطعــا تولیــد داخلــی را بــا مشــکل مواجــه  

می کنــد.

 رشد 600 درصدی صادرات
در حوزه خودرو!

در حالــی کــه براســاس آمارهــای تجــارت خارجــی 
ــه رو  ــا رشــد ۵۷۱ درصــدی روب صــادرات حــوزه خــودرو ب
ــام  ــاره ابه ــران درب ــرک ای ــت گم ــت، الزم اس ــده اس ش
صــادرات دوبــاره کاالهــای واردشــده بــا نــرخ ۴۲۰۰ تومــان 

شفاف ســازی کنــد.
ــه توســط  براســاس آمارهــای تجــارت خارجــی کشــور ک
وزارت صنعــت منتشــر شــده اســت، در ۴ ماهــه نخســت 
ســال جــاری صــادرات مربــوط بــه حــوزه خــودرو و نیــرو 
محرکــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه لحــاظ 
ارزش ۵۷۱ درصــد رشــد کــرده اســت؛ ایــن در حالــی 
ــاظ  ــه لح ــوالت ب ــن محص ــادرات ای ــد ص ــه رش ــت ک اس

ــوده اســت. ــط 8۱ درصــد ب ــی فق وزن
ــه  ــوط ب ــادرات مرب ــدی ص ــه ۶۰۰ درص ــک ب ــد نزدی رش
حــوزه خــودرو بــا تعجــب کارشناســان روبــه رو شــده 
اســت. افزایــش قیمــت ارز مشــخصا یکــی از دالیــل 
افزایــش حجــم صــادرات کشــور اســت. بــر مبنــای اعــام 
ــن مــدت حــدود ۱۶  مســئوالن، کل صــادرات کشــور در ای
درصــد افزایــش رشــد داشــته اســت. از آنجــا کــه عمــده 
ــراق  ــل ع ــایه مث ــورهای همس ــه کش ــودرو ب ــادرات خ ص
ــازار  ــر ســهم ب ــدم تغیی ــه ع ــا توجــه ب انجــام می شــود ب
ــوزه  ــران ح ــی صاحب نظ ــوالت، برخ ــت محص ــن دس ای
ــا  ــار ب ــن آم ــاره چگونگــی تحقــق ای تجــارت خارجــی درب

ابهــام مواجــه شــده اند.
ــی  ــده بررس ــد پرون ــران بای ــرک ای ــد گم ــر می رس ــه نظ ب
دالیــل افزایــش صــادرات حــوزه خــودرو و نیــرو محرکــه 
ــد  ــه می توان ــی ک ــی از دالیل ــد. یک ــاز کن ــر ب ــار دیگ را ب
ــن حــوزه مطــرح  ــل رشــد صــادرات در ای ــوان دلی ــه عن ب
ــا ارز  ــاره کاالهــای واردشــده ب شــود، بحــث صــادرات دوب
۴۲۰۰ تومانــی اســت. بــه ایــن معنــی کــه ممکــن اســت 
ــا  ــال در حــوزه خــودرو، کاال را ب ــف فع شــرکت های مختل
نــرخ ۴۲۰۰ تومــان وارد و پــس از آن بــه صــورت مســتقیم 
محصــول وارداتــی را بــه کشــور عــراق کــه اتفاقــا در زمــان 
ــا  اجــرای اولیــن سیاســت ارزی در ســال ۹۷ از تســویه ب

ــود، صــادر کــرده باشــند. ــی معــاف ب ــرخ ۴۲۰۰ تومان ن

قیمــت دالر ۴ هــزار تومانــی اکنــون در بــازار آزاد 
بــه بیــش از ۱۰ هــزار تومــان رســیده و بــه گفتــه 
ــر ۱۵۰  ــاه اخی ــهری در ۹ م ــقاقی  ش ــد ش وحی
درصــد از ارزش پــول ملــی کاســته شــده اســت.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از شــرق، 
از  اقتصــاددان،  شــقاقی  شــهری،  وحیــد 
پیامدهــای شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی 
جهــش ارزی می گویــد و معتقــد اســت اقتصــاد 
ــه رو  ــه روب ــد ناحی ــا قفل شــدگی در چن ــران ب ای
ــازار کار و  ــازار کاال، ب ــود؛ قفل شــدگی ب خواهــد ب
ــن  ــز از ای ــرای گری ــاد. او ب ــدن کل اقتص قفل ش
گره گاه هــا، اصاحــات ســاختاری و ســاماندهی 
ــز  ــون تمرک ــد. دو کان ــنهاد می ده ارزی را پیش
اصاحــات پیشــنهادی او، افزایــش پلکانــی 
ــدی و  ــن درآم ــای پایی ــدی دهک ه ــه نق یاران
ــدی و  ــاالی درآم ــای ب ــه دهک ه ــذف یاران ح
ــه  ــی ازجمل ــن توســعه پایه هــای مالیات همچنی
ــت.  ــرمایه اس ــود س ــروت و س ــر ث ــات ب مالی
ــم. ــرور می کنی ــا او را م ــه ب ــی از مصاحب بخش

 بیش از پنج ماه است بازار ارز با 
نوسانات و جهش قیمتی چشمگیری 
همراه بوده؛ دولت و بانک مرکزی در 

واکنش به این نوسانات تاکنون دو بسته 
ارزی تدوین و اجرا کرده اند؛ تحلیل شما 

از وضعیت ارزی و سیاست دولت در 
برابر آن چیست؟

آذر ۱۳۹۶  در  تومــان  هــزار  از ۴  دالر  قیمــت 
بــه بــاالی ۱۰ هــزار تومــان در مــرداد ۱۳۹۷ 
افزایــش یافتــه اســت؛ بــه بیــان دیگــر در 
ــی  ــول مل ــد ارزش پ ــر ۱۵۰ درص ــه اخی ۹ ماه
)ارزش ریــال در برابــر دالر( کاهــش یافتــه 
ــول  ــدی ارزش پ ــش ۱۵۰ درص ــا کاه ــت. ب اس
ــر دالر(، کاالهــای مصرفــی  ــال در براب ــی )ری مل
و همچنیــن کاالهــای غیرمنقــول نظیــر مســکن 
در محــدوده بیــن حداقــل ۳۰ درصــد و حداکثــر 
داشــته اند.  قیمــت  افزایــش  درصــد   ۱۲۵
بــه میزانــی کــه دالر گــران شــده، کاالهــای 
 وارداتــی در داخــل کشــور گــران نشــده اند. 

کاالهــای وارداتــی ۲۵ درصــد کمتــر از افزایــش 
ــده اند.  ــران ش ــرخ دالر گ ن

بــا کاهــش ۱۵۰ درصــدی ارزش پــول ملــی بــه 
ــا ۶۰ درصــد قیمــت کاالهــا   طــور متوســط ۵۰ ت
افزایــش یافتــه و  متوســط حقــوق و دســتمزد 
ــدود  ــته ح ــال گذش ــور در س ــروی کار در کش نی
ــاری  ــال ج ــه در س ــوده ک ــان ب ــون توم ۲ میلی
ــه حــدود ۲.۲  ــا متوســط رشــد ۱۰ درصــدی ب ب
میلیــون تومــان افزایــش یافتــه اســت؛ بنابراین 
ــی و  ــول مل ــش ارزش پ ــن کاه ــا درنظرگرفت ب
ــول  ــی منق گران شــدن قیمــت کاالهــای مصرف
و غیرمنقــول، بــه  طــور متوســط ۵۰ تــا ۶۰ درصــد 
قــدرت خریــد مــردم کاهــش پیــدا کرده اســت. 

ــوع  ــه درمجم ــال ۹۰ و ۹۱ ک ــران ارزی س ــا بح ب
۲۴۶ درصــد قیمــت دالر افزایــش یافــت، قــدرت 
خریــد مــردم کاهــش چشــمگیری داشــت؛ بــه 
 طــوری  کــه قــدرت خریــد مــردم از 8۴ هــزار و 
۶8۹ ریــال )بــه قیمــت ثابــت( ســال ۹۰ بــه ۷۶ 
هــزار و 88 ریــال در ســال ۹۲ کاهــش یافــت و 
بــه تدریــج قــدرت خریــد افزایــش یافــت و در 
ســال ۹۵ قــدرت خریــد معــادل 8۳ هــزار و ۷۱۶ 
ریــال )بــه قیمــت ثابــت( بود کــه کمتــر از قدرت 
خریــد ســال ۹۰ بــود؛ بنابرایــن پــس از گذشــت 
ــادی  ــد اقتص ــود رش ــال و بهب ــش س ــج، ش پن
ــد  ــدرت خری ــه ق ــوز ب ــر، هن ــال های اخی در س
ــم  ــت( نرســیده بودی ــه قیمــت ثاب  ســال ۹۰ )ب

کــه دوبــاره بــا کاهــش ۱۵۰ درصــدی ارزش 
ریــال در برابــر دالر، کاهــش قــدرت خریــد مردم 
ــا فــرض  بــه وقــوع پیوســت؛ بــه  طــوری  کــه ب
ثبــات وضعیــت کنونــی و کاهش نیافتن بیشــتر 
ارزش پــول و تحقــق رشــدهای اقتصــادی پایدار 
در ســال های آینــده، حداقــل در ســال ۱۴۰۰ 
ــد ســال  ــه قــدرت خری ــد مــردم ب قــدرت خری

۹۰ خواهــد رســید.
 در این میان سیاست دولت را برای 

حل بحران ارزی چطور ارزیابی می کنید؟
ــی اباغــی و دســتوری  دالر ۴ هــزار و ۲۰۰ تومان
منابــع  اتــاف  اخیــر، موجــب  در ماه هــای 
ــارد  ــت ۲۰ هــزار میلی ــل ران ارزی و ایجــاد حداق
تومانــی شــد. خطــای سیاســت گذاری های 
و  آشــکار  کامــا  اخیــر  ماه هــای  در  ارزی 
ــات و  ــرر تصمیم ــرات مک ــود. تغیی ــش ب فاح
ــر  ــای اخی ــاری ماه ه ــت های ارزی و تج سیاس
نیــز بــر گســترش هرج ومــرج اقتصــادی افزود. 
رانــت ارزی و تشــدید فســاد در ماه هــای اخیــر 
ــه گســترش بی اعتمــادی مــردم و تنــزل  نیــز ب

ــت. ــده اس ــی انجامی ــرمایه اجتماع س
ایــن شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی پیش آمــده 
پــس از افزایــش نــرخ ارز چــه پیامدهایــی 
ــه  ــد توج ــم بای ــن ه ــه ای ــت؟ ب ــد داش خواه
کنیــم کــه احتمــال وضــع تحریم هــا و تشــدید 
ــران،  ــاد ای ــی اقتص ــه تاریخ ــاس تجرب آن براس

بحــران ارزی را عمیق تــر می کنــد.
همان طــور کــه اشــاره شــد بیــن ۵۰-۶۰ درصــد 
ــا ســال ۹۶  ــد مــردم در مقایســه  ب قــدرت خری
ــا توجــه  کاهــش پیــدا کــرده اســت و کاالهــا ب
ــطه  ــه و واس ــواد اولی ــتگی م ــزان وابس ــه می ب
ــا  ــدوده ۳۰ ت ــه دالر در مح ــا ب ــه در آنه به کاررفت
ــد؛  ــدا کرده ان ــت پی ــش قیم ــد افزای ۱۲۵ درص
خریــد  قــدرت  مصرف کننــدگان  بنابرایــن 
ــان  ــزار توم ــش از ۱۰ ه ــا دالر بی ــی را ب کاالهای
ــه میانگیــن حقــوق  ــا توجــه ب ــد؛ حتــی ب ندارن
ــازار  ــی ب ــی کنون ــون تومان ــتمزد دو میلی و دس
ــش از  ــا دالر بی ــی ب ــد کاالهای ــدرت خری کار، ق

ــز دور از انتظــار اســت.  ــان نی ــزار توم  هشــت ه
از ســوی دیگــر نداشــتن اطمینــان بــه آینــده و 
نوســانات قیمتــی کاالهــا موجــب شــده اســت 
فروشــندگان نیــز تمایلــی بــه عرضه کاال نداشــته 
باشــند و ریســک عرضــه و فــروش کاال را ندارند؛ 
ــده شــاهد قفل شــدن  ــن در ماه هــای آین بنابرای
بــازار کاال خواهیــم بــود؛ بــه  طــوری  کــه اقتصــاد 
به شــدت بــا کاهــش تقاضــای مصرفــی مواجــه 
خواهــد شــد. از طــرف دیگــر نیــز کاهــش 
عرضــه اتفــاق خواهــد افتــاد. کاهش عرضــه کاال 
هــم بــه  دلیــل ریســک قیمتــی و هــم بــه  دلیــل 
تأمین نشــدن بخشــی از قطعــات به کاررفتــه در 
کاال روی خواهــد داد؛ بنابرایــن قفل شــوندگی 
خواهــد  رخ  آینــده  ماه هــای  در  کاال   بــازار 

داد.
 برای جبران و پوشش کاهش 

قدرت خرید مردم و کاهش آثار تورمی 
آزادسازی ارز چه تمهیداتی می توان 

اندیشید؟
ــردم  ــد م ــدرت خری ــش ق ــه کاه ــه ب ــا توج ب
در ماه هــای اخیــر و بــا هــدف جلوگیــری از 
قفل شــدن بــازار کاال و کار در اقتصــاد ایــران 
ــازی  ــی آزادس ــار تورم ــش آث ــرای کاه ــز ب و نی
ارز بــر قشــر نیازمنــد و دهک هــای پاییــن 
درآمــدی الزم اســت نظــام یارانــه ای در دو محور 
ــه دهک هــای پاییــن درآمــدی و  افزایــش یاران
تخصیــص یارانــه بــه تولیــد بــا ســرعت بازنگری 
و ترمیــم شــود و از درآمدهــای حاصل شــده 
ــریع  ــازی س ــز بازس ــش ارز و نی ــت از افزای دول
ــوق اشــاره شــد، ــد ف ــه در بن ــی ک ــام مالیات  نظ

بایــد در جهــت افزایــش یارانــه دهک هــای 
پاییــن درآمــدی و حمایــت از تولیــد بهــره 
می شــود  پیشــنهاد  اوال  بنابرایــن  گرفــت؛ 
حداقــل یارانــه دهک هــای پاییــن درآمــدی 
ــان  ــزار توم ــه ۱۵۰ ه ــه( ب ــک جامع ــج ده )پن
برســد کــه بخشــی از ایــن افزایــش را می تــوان 
از حــذف یارانــه ســه دهــک بــاال و بخــش 
عمــده را از درآمدهــای حاصــل از افزایــش ارز و 
توســعه چتــر مالیاتــی بــر ســوداگران و بازارهای 
ــا آزادســازی ارزی،  ــرد. ب ســفته بازی حاصــل ک
درآمــد ریالــی از ایــن کار عایــد دولــت خواهــد 
شــد. در ضمــن بــا اصــاح و توســعه چتــر 
مالیاتــی و نیــز حــذف یارانــه دو یــا ســه دهــک 
ــاال، امــکان افزایــش پلکانــی یارانــه  درآمــدی ب
ــدور  ــه مق ــدی جامع ــک درآم ــج ده ــرای پن ب
ــه  خواهــد شــد. پیشــنهاد ایــن اســت کــه یاران
ــه  ــان و یاران ــزار توم ــه ۲۰۰ ه ســه دهــک اول ب
دو دهــک بعــدی بــه ۱۵۰ هــزار تومــان افزایــش 
یابــد تــا ایــن گروه هــای درآمــدی از آثــار تورمــی 
آزادســازی ارز مصــون بماننــد و در ضمــن بتــوان 
قــدرت خریــد جامعــه را محفــوظ نگــه داشــت 
تــا بــازار کاال قفــل نشــود. بــدون اصــاح نظــام 
یارانــه ای بــازار کاال قفــل خواهــد شــد کــه آثــار 
ــد شــد.  ــل خواه ــر اقتصــاد تحمی ــاری ب زیان ب
بخــش  از  دولــت  یارانــه ای  ثانیــا حمایــت 
تولیــد در جهــت تأمیــن مــواد اولیــه، قطعــات، 
تجهیــزات و ماشــین آالت الزم اســت. بــدون 
حمایــت یارانــه ای دولــت و بــا دالر ۱۰ هــزار 
ــد کاال و  ــازار کار و تولی ــا ب ــاال قطع ــه ب ــان ب توم

ــد. ــد ش ــل خواه ــز قف ــات نی خدم

گروه اقتصاد مریم پوست فروش
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رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام)ره( با 
اعــام اشــتغال زایی مســتقیم ۱۰ هــزار نفــر تــا پایــان 
ســال گفــت: براســاس توصیــه رهبــر معظــم انقاب، 
مردمی کــردن اقتصــاد در دســتورکار ســتاد اجرایــی 

فرمــان امــام قــرار دارد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، محمــد مخبــر در 
مراســم افتتــاح دو طــرح توانمندســازی اقتصــادی 
و اشــتغال زایی اســتان فــارس بــا تأکیــد بــر اینکــه 
عمــده فعالیــت ایــن ســتاد در حــوزه ایجــاد کســب 
اشــتغال زایی  و  اقتصــادی  توانمندســازی  و کار، 
در مناطــق کمتــر برخــوردار اســت، اظهــار کــرد: 
یکــی از طرح هــای اشــتغال زایی ســتاد اجرایــی 
فرمــان امــام، عــاوه بــر حمایــت از کارآفرینــان در 
طرح هــای اقتصــادی بنگاه محــور، فعالیت هــای 
ــون در بســیاری از  ــه هم اکن ــور اســت ک اجتماع مح

اســتان های کشــور اجرایــی شــده اســت و تــا پایــان 
ــاد  ــتقیم ایج ــغلی مس ــت ش ــزار فرص ــال ۱۰ ه س

خواهــد شــد.
اقتصــادی  توانمندســازی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بنگاه محــور یکــی دیگــر از طرح هــای اشــتغال زایی 
ــام)ره( اســت،  ــان حضــرت ام ــی فرم ســتاد اجرای
ــن طــرح، ســرمایه گذاری و مشــارکت  ــزود: در ای اف
اقتصــادی در طرح هــای تولیــدی ۳۱ اســتان در 
ــه  ــت ب ــا درنهای ــن پروژه ه حــال انجــام اســت و ای

ــذار خواهــد شــد. ــردم واگ خــود م
وی راهبــرد اصلــی ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت 
ــرد  ــام ک ــردم اع ــه م ــور ب ــذاری ام ــام)ره( را واگ ام
ــاب،  ــم انق ــر معظ ــه رهب ــر توصی ــا ب ــت: بن و گف

مردمی کــردن اقتصــاد در دســتورکار ســتاد اجرایــی 
ــت. ــام)ره( اس ــرت ام ــان حض فرم

براســاس ایــن گــزارش، در راســتای تحقــق تدابیــر 
مقــام معظــم رهبــری )مــد ظلــه  العالــی( در اجرای 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال 
و پیگیــری اهــداف ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت 
امــام)ره( در حــوزه محرومیت زدایــی، توانمندســازی 
ــفر  ــی، در س ــت اجتماع ــعه عدال ــادی و توس اقتص
ــرت  ــان حض ــی فرم ــتاد اجرای ــس س ــروز رئی دی
ــن ســتاد و  ــن ای ــارس، بی ــه اســتان ف ــام)ره( ب ام
اســتانداری فــارس تفاهم نامــه همــکاری امضــا 

شــد.
همچنیــن دو طــرح توانمندســازی اقتصــادی بنیــاد 

برکــت وابســته بــه ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت 
امــام)ره( شــامل پروژه هــای لبــن دوش دامــک در 
ــو  ــع چــوب و صنعــت هیل ــوار و صنای شهرســتان ک
واقــع در شــهرک صنعتــی شــیراز بــا حضور اســتاندار 

و نماینــده ولــی فقیــه در اســتان افتتــاح شــد. 
مطابــق تفاهم نامــه ای کــه در جریــان ســفر رئیــس 
ــتاندار  ــام و اس ــرت ام ــان حض ــی فرم ــتاد اجرای س
فــارس امضــا شــد، ســتاد اجرایــی فرمــان امــام در 
اجــرای طرح هــای اقتصــادی و زیربنایــی تــا مبلــغ 
ــد. ــال در اســتان مشــارکت می کن ــارد ری ۶۵۰۰ میلی

توانمندســازی  طرح هــای  شــامل  اقــدام  ایــن 
بــا  اشــتغال  و  تولیــد  رویکــرد  بــا  اقتصــادی 
ــرا و  ــال و اج ــارد ری ــادل ۲8۵۰ میلی ــاری مع اعتب

ــی،   ــی، فرهنگ ــی، زیربنای ــای عمران ــل طرح ه تکمی
اجتماعــی و حمایتــی در اســتان فــارس بــا مجمــوع 
اعتبــاری معــادل ۴۶۰ میلیــارد ریــال اســت. در 
ــان حضــرت  ــی فرم ــه، ســتاد اجرای ــن تفاهم نام ای
ــرح  ــا ط ــل ده ه ــرا و تکمی ــن اج ــام)ره( همچنی ام
عمرانــی، زیربنایــی، فرهنگــی، اجتماعــی و حمایتــی 
در شهرســتان کازرون را بــا مجمــوع اعتبــاری معادل 

ــرد. ــده می گی ــر عه ــال ب ــارد ری ۱۹۰ میلی
ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام)ره( تاکنــون 
۱۲۷ طــرح شــامل ۷ طــرح در حــوزه توانمندســازی 
ــی،  ــور زیربنای ــه ام ــروژه در زمین ــادی، ۱۱۴ پ اقتص
ــه  ــان، ازجمل ــت و درم ــامت و بهداش ــی، س فرهنگ
احــداث بیمارســتان ۱۲۰ تختخوابــی شهرســتان 
ــعه  ــروه توس ــرمایه گذاری گ ــروژه س ــز و ۴ پ نی ری
ــرمایه گذاری ۲۶  ــم س ــا حج ــر را ب ــادی تدبی اقتص
ــه  ــارس ب ــتان ف ــال در اس ــارد ری ــزار و ۶۵۴ میلی ه

ــت. ــدام اس ــت اق ــا در دس ــرا درآورده ی اج

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( خبر داد:

ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال

۴۵ 9.2 درصد، صادرات تولیدات آهن و فوالد به 2۳ 
کشورهای همسایه 

 درصد، افزایش 
مبادالت تجاری ایران و چین 

درصد، رشد صادرات ایران به اروپا 

ــزات کشــور  ــه فروشــندگان آهــن، فــوالد و فل رئیــس اتحادی
از صــادرات ۴۰ تــا ۴۵ درصــدی تولیــدات آهــن و فــوالد بــه 

کشــورهای همســایه خبــر داد.

گمــرک چیــن اعــام کــرد مبــادالت تجــاری ایــران و چیــن در ۶ 
مــاه نخســت ســال جــاری میــادی بــا افزایــش ۹.۲ درصــدی 

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل مواجــه شــده اســت.

از ۴.۹۶  بیــش  نخســت ۲۰۱۷  نیمــه  در  اروپــا  اتحادیــه  اعضــای 
میلیــارد یــورو کاال از ایــران وارد کــرده بودنــد کــه ایــن رقــم در نیمــه 
نخســت ۲۰۱۸ بــا رشــد ۲۳ درصــدی بــه ۶.۱۱ میلیــارد یــورو رســیده 

اســت.

3 قتصـــاد ا

،،
بــدون اصــاح نظــام یارانــه ای بــازار کاال 
قفــل خواهد شــد کــه آثار زیان بــاری بر 
اقتصــاد تحمیــل خواهــد شــد؛   بــدون 
حمایــت یارانــه ای دولــت و بــا دالر ۱۰ 
هــزار تومــان بــه بــاال قطعــا بــازار کار و 
تولیــد کاال و خدمــات نیز قفل خواهد 

شد

امروز شنبه 27 مردادماه 1397 - سال چهارم - شماره 782 روزنامه

گهی تغییرات شرکت ساختمانی قرنیز نمای پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت 33971 و شناسه ملی 14003558016  آ
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش 
ک -42- طبقه اول- کدپستی 8136733454 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح  مرکزی - شهر اصفهان-طالقانی - کوچه مشتاق ]3[- کوچه سرلت- پال

گردید.  فوق اصالح 
ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )228659( اداره کل ثبت اسناد و امال

وحید شقاقی  شهری، اقتصاددان، از قفل شدن اقتصاد ایران می گوید

ارزش پول ملی ۱5۰ درصد کاهش یافت
رانت ۲0 هزار میلیارد تومانی دالر

گهی تجدید مناقصه یک مرحله ای 97/5 آ

شرکت مخابرات ایران )سهامی عام( - منطقه چهارمحال و بختیاری 

گذار: شرکت مخابرات ایران - منطقه چهارمحال و بختیاری -شرکت مناقصه 
کی  کابل ژله فیلد خا کابل هوایی مهاردار و  کابل،  -موضوع مناقصه:خرید حدود 32000متر انواع 

-مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1397/5/28 لغایت 1397/6/4
-مهلت ارسال پیشنهادات: تا پایان وقت اداری مورخ 1397/6/18

-چگونگی دریافت اسناد مناقصه: واریز مبلغ 327000ریال به حساب 0105985715009 بانک ملی ایران به نام 
تدارکات  اداره  به  کتبی  درخواست  همراه  به  مربوطه  فیش  ارائه  و  بختیاری  و  چهارمحال  منطقه  مخابرات 

مخابرات واقع در شهرکرد -خیابان یاسر-امور قراردادها
کات: ساعت 14 مورخ 1397/6/19 گشائی پا -تاریخ باز

-سپرده شرکت در مناقصه:مبلغ 160000000 )یکصدوشصت میلیون(ریال به صورت چک تضمینی یا ضمانت نامه 
بانکی. 

گهی به عهده برنده مناقصه می باشد. -هزینه انتشار آ
-  اقالم مذکور بایستی تائیدیه شرکت مخابرات ایران را داشته باشند.

گردیده است. -سایر اطالعات در اسناد مناقصه درج 
WWW.TCI-CHBA.IR

 تلفن تماس: 038-33343020
 نمابر: 038-33335355 



اطالعرسانی4
رونوشت آگهی حصر وراثت

خانــم محبوبــه آســمانی بیدگلــی بــه  شناســنامه 
ــه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره 1260453081 ب
کالســه 671/97 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
ــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه  حصــر وراث
ــماره  ــه ش ــزدل  ب ــدی ی ــتیاق اجته ــادروان اش ش
شناســنامه 47 در تاریــخ 96/2/29   اقامتــگاه 
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 1( محبوبــه 
ــه ش ش  ــی ب ــد مرتض ــی فرزن ــمانی بیدگل آس
ــی  1260453081     2( معصومــه آســمانی بیدگل
فرزنــد مرتضــی بــه ش ش 2997    3( منصــوره 
ــه ش ش  ــی ب ــد مرتض ــی فرزن ــمانی بیدگل آس
9455 فرزنــدان  اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
ــا هــر کســی  ــد ت ــه آگهــی مــی نمای و یــک مرتب
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنمامــه از متوفــی /

متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
یــک مــاه بــه شــورا  تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

خواهــد شــد .  
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
کاشــان ، مجتبــی زراعتــی م/الــف 228003 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه  شناســنامه  ــی ب ــاب بیدگل ــم ب ــام ک ــم اله خان
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 119 ب ش
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از    680/97
ــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه  حصــر وراث
شــادروان علــی دژاگاهــی  بــه شــماره شناســنامه 
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ 97/5/3  اقامت 192 در تاری
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
ــاب  ــام کمب ــه 1( اله ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
ــه ش ش 119 همســر  ــه ب ــد نصرال ــی فرزن بیدگل
ــه ش ش  ــی ب ــد عل ــی فرزن ــدی دژاگاه 2( مه
125063303    3( ریحانــه دژاگاهــی فرزنــد علــی 
ــی  ــر دژاگاه ــه ش ش 1251158749    4( امی ب
فرزنــد علــی بــه ش ش 1251158730 فرزنــدان  
5( ســامی دژاگاهــی فرزنــد باقــر بــه ش ش 
34947 پــدر 6( مهیــن احســانیان مفــرد فرزنــد 
ــا انجــام  ــک ب ــادر این ــه ش ش 211 م حســین ب
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
ــا هــر  ــد ت ــی مــی نمای ــه آگه ــک مرتب ــت و ی نوب
کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنمامــه از متوفــی 
/متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظرف 
یــک مــاه بــه شــورا  تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

خواهــد شــد . 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش  قاض

کاشــان ، مجتبــی زراعتــی م/الــف 228022 

تصمیم قاضی شورا
در خصــوص دعــوی خواهــان آقــای حســین 
مروتــی فرزنــد علــی   بطرفیــت خوانــدگان 
اکبــری  محمــد   -2 تدینــی  اکــرم  1-خانــم 
و  رســیدگی  بخواســته  شــاطری   جــواد   -3
ــه حضــور در  ــزام خوانــدگان ب ــر ال صــدور حکــم ب
دفترخانــه اســناد رســمی و انتقــال ســند خــودرو 
پرایــد 43 ایــران 132 و 86 و هزینــه دادرســی 
ــاد  ــا مف ــده توجه ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ب
ــه  ــات ان از جمل ــی و منضم ــت تقدیم دادخواس
تصویــر مبایعنامــه مــورد ادعــا و اســتماع اظهــارات 
ــدگان در  ــدم حضــور خوان ــان و ع ــای خواه و ادع
ــالغ و  ــم وصــف اب جلســه دادرســی شــورا علیرغ
ــه  ــف اول ارائ ــده ردی ــری خوان ــاع موث ــه دف اینک
ــت  ــه معاون ــه جوابی ــا توجــه ب ننمــوده اســت و ب
راهنمایــی و رانندگــی کــه مالکیــت خــودرو را 
ــن  ــت بدی ــوده اس ــالم نم ــف اول اع ــده ردی خوان
لحــاظ ادعــای خواهــان را در مــورد خوانــده ردیــف 
اول ثابــت و محــرز تشــخیص علــی هــذا شــورا بــا 
اســتناد بــه مــواد 198 و 519 قانــون آیین دادرســی 
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده ردیــف اول 
خانــم تدیــن بــه حضــور در دفترخانه اسنادرســمی 
و انتقــال ســند خــودرو شــماره 43 ایــران 132 ب 
86 و پرداخــت هزینــه دادرســی وفــق مقــررات در 
حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی دارد و در مــورد 
خوانــدگان ردیــف دوم و ســوم نظــر بــه عــدم توجه 
دعــوی یــه آنــان شــورا مســتندا بــه بنــد 4 مــاده 
ــرار رد  ــی ق ــی مدن ــن دادرس ــون ایی 84 و 89 قان
دعــوی صــادر و اعــالم مــی دارد. ایــن رای در مــورد 
خوانــده ردیــف اول غیابــی اســت وفــق مقــررات 
ــی در  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــرف 20 روز پ ظ
ــرف 20 روز  ــپس ظ ــد و س ــی باش ــورا م ــن ش ای
پــس از انقضــای مهلــت واخواهــی قابــل اعتــراض 
در محاکــم عمومــی حقوقــی کاشــان اســت و در 
مــورد خوانــدگان ردیــف دو و ســوم حضــوری 
اســت وفــق مقــررات ظــرف بیســت روز پــس از 
ابــالغ قابــل اعتــراض در محاکــم عمومــی حقوقی 

کاشــان مــی باشــد.
قاضــی شــعبه ســوم حقوقــی شــورای حــل 

محمــدی  کاشان-اســتاد  اختــالف 
شناسه: 228035

آگهی فقدان سند 
نظــر بــه اینکــه  آقــای  منصور پــاک ضمیــر  فرزند 
ناصــر احــدی از ورثــه  مرحــوم  ناصــر یــوز باشــی 
ــهاد  ــرگ استش ــک ب ــه  ی ــا ارائ ــاس ب ــد عب فرزن
محلــی کــه هویــت و امضــا شــهود  رســما گواهــی 
شــده  مدعــی فقــدان اســناد  مالکیــت  یــک درب  
بــاغ واقــع در مزرعــه مــردان  بــه پــالک ثبتــی 72 
فرعــی از 3970  اصلــی  واقــع در بخــش 3 حــوزه 
ــد  ــر  جل ــن کــه در صفحــه 258  دفت ــی  نایی ثبت
82  امــالک ) نســبت بــه  نــوزده  ســهم و هفــت 
ــاد و دو  ــاع  از هفت ــهم مش ــک  س ــم  از ی یازده
ســهم  ششــدانگ  بــه اســتثناء بهــا ثمنیــه اعیانی  
و صفحــه 455 دفتــر جلــد 80 امــالک  ) نســبت 
بــه  دو دانــگ  مشــاع از ششــدانگ (  ذیل شــماره 
ثبــت  5134 بنــام آقــای  حمیــد  عطاپــور  فرزنــد  
عبــاس ثبــت گردیــده  و بــه موجــب  ســند انتقــال  
ــه 2  ــر خان ــورخ 1382/9/9 دفت شــماره 42127 م

نائیــن  تمامــی مــوارد  ثبــت مذکــور  بــه آن مرحوم 
) ناصــر یــوز باشــی نایینی انتقــال قطعــی یافته  و 
معاملــه دیگــری انجــام نشــده  مــی باشــد و در 
خواســت صــدور اســناد مالکیــت  المثنــی  نمــوده 
لــذا طبــق مــاده 120 اصالحــی  آئیــن نامــه  قانــون  
ثبــت مراتــب  یــک نوبــت  آگهــی مــی شــود کــه 
ــه   ــه نســبت ب ــی  انجــام معامل ــر کــس  مدع ه
ملــک مزبــور یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود 
مــی باشــد  از تاریــخ انتشــار  ایــن آگهی  تــا 10 روز  
بــه ایــن اداره  مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا  با 
مــدارک مثبــت  تســلیم نمایــد  درصــورت انقضــا 
ء مــدت مذکــور  و عــدم وصــول  واخواهــی و یــا 
وصــول واخواهــی  بــدون ارائــه ســند مالکیــت  یــا 
ســند معاملــه در صــدور المثنــی  ســند مالکیــت 

طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد . 
م الف 227515 

اباذر  مهیمن رئیس ثبت نایین 

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه : حمیــد اقوامــی پنــاه 
، نــام پــدر: قنبــر  نشــانی محــل اقامــت: مجهــول 
ــی  ــه:  محمدعل ــوم ل ــخصات محک ــکان مش الم
محمــدی بــا وکالــت مهــدی صحــت ، نــام پــدر: 
رمضــان نشــانی محــل اقامــت : کاشــان ، خ 22 
بهمــن کوچــه باســکول بــن بســت فالحــی پ 31

رای شــماره 207   بــه موجــب   : بــه  محکــوم 
شــورای  ســیزدهم  حــوزه    97/3/29 تاریــخ 
ــت  ــه قطعی ــان ک ــتان کاش ــالف شهرس ــل اخت ح
ــه  ــه محکــوم اســت ب ــه اســت محکــوم علی یافت
ــت اصــل  ــال باب ــغ 100/000/000 ری :  پرداخــت مبل
خواســته موجــب یــک فقــره چــک 16546671-

96/4/10 و پرداخــت مبلــغ 246/000 تومــان بابــت 
ــق  ــل طب ــه وکی خســارات دادرســی و حــق الوکال
ــه وجــه  ــر تادی ــه و پرداخــت خســارت تاخی تعرف
ســند تجــاری مســتند دعــوی از تاریــخ سررســید 
ــاظ  ــاده 306  لح ــره 2 م ــول تبص ــان وص ــا زم ت
گــردد هزینــه نیــم عشــر دولتــی  قابــل پرداخــت 
اســت.ماده 34 قانــون اجــرای احکام:همیــن کــه 
ــالغ شــد محکــوم  ــه اب ــه محکــوم علی ــه ب اجرایی
علیــه مکلــف اســت ظــرف ده روز مفــاد آن را بــه 
ــرای پرداخــت  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــع اجــرا بگ موق
ــه  ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ــوم ب محک
اجــرای حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
ــور  ــت مزب ــد ظــرف مهل ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی مف
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
ــدارد صریحــا اعــالم ــی ن ــد و اگــر مال  تســلیم کن

 نماید.
ــل  ــورای ح ــیزدهم  ش ــوزه س ــعبه ح ــی ش قاض

ــان  ــالف کاش اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نظــر بــه اینکــه خواهــان احمدعلــی طالبیــان فــر 
ــتی  ــت  دادخواس ــدی صح ــای مه ــت آق ــا وکال ب
بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 50/000/000 ریــال 
بــه موجــب چــک شــماره 1615/205290/59-
و  قانونــی  خســارات  انضمــام  بــه   96/11/10
ــک  ــدور چ ــخ ص ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی خس
لغایــت اجــرای حکــم  بــه طرفیــت امیــر منیــری 
ــل  ــوراهای ح ــع ش ــه مجتم ــی  ب ــد علینق فرزن
ــه  ــه پــس از ارجــاع ب ــم ک ــالف کاشــان تقدی اخت
شــعبه هشــتم حقوقــی شــورای حــل اختــالف بــه 
کالســه 97 /355 ثبــت و بــرای تاریــخ 97/6/31 
ســاعت 11:15صبــح  وقــت رســیدگی تعییــن 
ــده فــوق الذکــر مجهــول  گردیــده از آنجاکــه خوان
ــون  ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــذا ب ــوده ل ــکان ب الم
آئیــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب در 
امــور مدنــی مراتــب بــه نامبــرده ابــالغ مــی گــردد 
ــر  ــی حاض ــه دادرس ــرر در جلس ــت مق ــه در وق ک
ــل از  ــا قب ــد ت ــی توان ــرده م ــا نامب ــوند . ضمن ش
ــی  ــت نســخه ثان ــت دریاف جلســه رســیدگی جه
دادخواســت و ضمائــم آن بــه دفتــر شــورا مراجعــه 
ــالغ  ــه اب ــه منزل ــی ب ــن آگه ــار ای ــد .انتش نماین
محســوب شــده و در صــورت عــدم حضــور شــورا 

ــود. ــد نم ــاذ خواه ــم مقتضــی اتخ تصمی
مســئول دفتــر شــعبه هشــتم شــورای حــل 

اختــالف کاشــان.
 

آگهی فقدان سند 
نظــر بــه اینکــه  آقــای  منصور پــاک ضمیــر  فرزند 
ناصــر احــدی از ورثــه  مرحــوم  ناصــر یــوز باشــی 
ــهاد  ــرگ استش ــک ب ــه  ی ــا ارائ ــاس ب ــد عب فرزن
محلــی کــه هویــت و امضــا شــهود  رســما گواهــی 
شــده  مدعــی فقــدان اســناد  مالکیــت  یــک درب  
بــاغ واقــع در مزرعــه مــردان  بــه پــالک ثبتــی 14 
فرعــی از 3970  اصلــی  واقــع در بخــش 3 حــوزه 
ــد  ــر  جل ــه 240  دفت ــه در صفح ــن ک ــی  نایی ثبت
82  امــالک ) نســبت بــه  نــوزده  ســهم و هفــت 
ــاد و دو  ــاع  از هفت ــهم مش ــک  س ــم  از ی یازده
ســهم  ششــدانگ  بــه اســتثناء بهــا ثمنیــه اعیانی  
و صفحــه 437 دفتــر جلــد 80 امــالک  ) نســبت 
بــه  دو دانــگ  مشــاع از ششــدانگ (  ذیل شــماره 
ثبــت  5134 بنــام آقــای  حمیــد  عطاپــور  فرزنــد  
عبــاس ثبــت گردیــده  و بــه موجــب  ســند انتقــال  
ــه 2  ــر خان ــورخ 1382/9/9 دفت شــماره 42127 م
نائیــن  تمامــی مــوارد  ثبــت مذکــور  بــه آن مرحوم 
) ناصــر یــوز باشــی نایینی انتقــال قطعــی یافته  و 
معاملــه دیگــری انجــام نشــده  مــی باشــد و در 
خواســت صــدور اســناد مالکیــت  المثنــی  نمــوده 
لــذا طبــق مــاده 120 اصالحــی  آئیــن نامــه  قانــون  
ثبــت مراتــب  یــک نوبــت  آگهــی مــی شــود کــه 
ــه   ــه نســبت ب ــی  انجــام معامل ــر کــس  مدع ه
ملــک مزبــور یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود 
مــی باشــد  از تاریــخ انتشــار  ایــن آگهی  تــا 10 روز  
بــه ایــن اداره  مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا  با 
مــدارک مثبــت  تســلیم نمایــد  درصــورت انقضــا 
ء مــدت مذکــور  و عــدم وصــول  واخواهــی و یــا 
وصــول واخواهــی  بــدون ارائــه ســند مالکیــت  یــا 

ســند معاملــه در صــدور المثنــی  ســند مالکیــت 
طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد . 

م الف 227542 مهیمن رئیس ثبت نایین 

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 9710426839200179 شــماره 
پرونــده: 9609986839200442  شــماره بایگانــی 

ــم: 97/5/17  ــخ  تنظی ــعبه : 960515 تاری ش
ــاب   ــام مهت ــف 1 ن ــه ردی ــوم ل ــخصات محک مش
چمــن شــاهی فرزنــد محمــد مهــدی      نشــانی:  
اصفهــان  خ شــیخ صــدوق  شــمالی  کوچــه 
ــوم  ــع رز  واحــد 7   مشــخصات محک 36 مجتم
ــر  ــی اکب ــا  2- عل ــدی نی ــته  اس ــه  1- فرش علی
موذنــی بیســتگانی 3- ســید حســن  مرتضویــی 
بیســتگانی  همگــی    نشــانی: مجهــول المــکان 
مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی 
محکــوم لــه / محکــوم علیــه  محکــوم بــه: 
بموجــب درخواســت  اجــرای  حکــم  مربوطــه  بــه 
ــه   ــماره دادنام ــماره 9710096839200276 و ش ش
ــم   ــوم علیه ــه 9709976839200206  محک مربوط
ــغ  ــت  مبل ــه  1- پرداخ ــد ب ــا  محکومن متضامن
800000000 ریــال  بابــت اصــل خواســته  بانضمــام  
خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریــخ 95/3/10 تــا 
زمــان وصــول بــر اســاس  شــاخص اعالمــی  
بانــک مرکــزی  و پرداخــت  مبلــغ 1380000 ریــال  
بابــت هزینــه  نشــر آگهــی  در حــق محکــوم لهــا 
ــق  ــت ح ــال  باب ــغ 40000000 ری ــت مبل 2- پرداخ
ــرای  ــا اج ــت  ضمن ــدوق دول ــق صن ــرا در ح االج
احــکام مکلــف  اســت بــا توجــه بــه صــدور  حکــم 
ــت   ــه  از پرداخ ــوم ل ــت  محک ــر  معافی ــی ب مبن
ــه  ــال هزین ــغ 26000000 ری ــی  مبل ــه دادرس هزین
ــه مرحلــه ایصــال  درآورد    دادرســی را وصــول  و ب
ــالغ  ــخ اب ــف اســت از تاری ــه مکل ــوم علی .   محک
اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا 
گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی( 
.2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 
3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را 
قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 
ــا  ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد ی
مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقول 
ــوه  ــزان وج ــر می ــتمل ب ــروح مش ــور مش ــه ط ، ب
نقــدی کــه به هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات 
ــه  ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب مال
ــور و  ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی ــراه مش هم
کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص 
ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث 
ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل 
از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
ــود)  ــی ش ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک خواس
مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالی 
ــالم  ــه از اع ــوم علی ــودداری محک 1394(  .4- خ
ــرار از اجــرای  ــه منظــور ف کامــل صــورت امــوال ب
حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی 
دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م.ا و م م
ــه  ــال ب ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال محکومی
دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن 
بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت 
ــری  ــی نباشــد موجــب مجــازات تعزی ــون کاف دی
ــادل نصــف  ــدی مع ــزای نق ــا ج درجــه شــش ی
ــود. )  ــی ش ــازات م ــردو مج ــا ه ــه ی ــوم ب محک
مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
1394(. 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از 
مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیه از 
زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع 
وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه 
ــوه  ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م ــود.) تبص ــد ب خواه

ــی 1394( ــت مال ــرای محکومی اج
الــف 228436  شــعبه 16 دادگاه عمومــی   م 

حقوقــی شــهر ســتان اصفهــان 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک
 استان اصفهان

 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه 
ثبت ملک دولت آباد برخوار 

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد سندرســمی

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ــد ســند رســمی  اراضــی و ســاختمانهای فاق
ــوع  ــات موض ــل هی ــای ذی ــماره ه ــر آرای ش براب
ــی  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک دولــت آبــاد برخوار 
بخــش 16 ثبــت اصفهــان باســتناد اســناد رســمی 
مالکیــت مشــاعی و اســناد عــادی تســلیمی 
بالمعــارض  و  مالکانــه  و  مفــروزی  تصرفــات 
متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا طبــق 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  مــاده 3 قان
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و 
ــت  ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ب
ــی  ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور اســناد مالکیــت 
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه 
ــس  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجع 
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
طبــق مقــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهد شــد 
. صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــه دادگاه نیســت .  ب
برابــر رای شــماره 139760302018000396  کالســه 
ــود  ــای محم ــده  1392114402018000690  آق پرون

امیــدی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 397 
ــک  ــه ششــدانگ ی ــودرز نســبت ب صــادره از الیگ
بــاب خانــه بــه مســاحت 25. 121  مترمربــع 
ــی   ــالک 28  اصل ــر روی قســمتی از پ ــی ب احداث
ثبــت  واقــع در شــهرک ولیعصــر بخــش 16 
اصفهــان خریــداری بطــور مــع الواســطه از آقــای 

ــری  ــان صاب رمض
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/5/27 
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/6/11 

حبیبــی  رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک 
برخــوار

آگهی احضار متهم
ــد  ــس فرزن ــف دری ــای یوس ــه آق ــه اینک ــر ب نظ
طریــق  از  مــال  تحصیــل  اتهــام  بــه  حمــزه 
نامشــروع از طــرف ایــن شــعبه در پرونــده کالســه 
ــت  ــب اســت و و ق 970782 /ج 102 تحــت تعقی
رســیدگی آن بــرای تاریــخ 97/7/7 ســاعت 9/30 
صبــح تعییــن گردیــده و بــا توجــه بــه اینکــه ابــالغ 
احضاریــه بــه وی بواســطه مجهــول بــودن محــل 
اقامــت مشــارالیه ممکــن نمــی باشــد بدینوســیله 
در اجــرای مــاده 174 قانــون آییــن دادرســی 
ــخ  ــا در تاری ــالغ ت ــرده اب ــه نامب ــب ب کیفــری مرات
فــوق در شــعبه 102 جزایــی برخــوار جهــت دفــاع از 
خــود حاضــر گــردد در صــورت عــدم حضــور اقــدام 

ــی معمــول خواهــد شــد .  قانون
رئیــس شــعبه  102 دادگاه کیفــری دو شهرســتان 

برخــوار- حبیــب ایزدپنــاه شناســه   229777

 آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه 
قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مالکانــه  تصرفــات  میمــه  ثبــت  در  مســتقر 
متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات 
متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل 
جهــت اطــالع عمــوم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز 
آگهــی میگــرددو در صورتــی کــه افــراد نســبت بــه 
صــدور ســند متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند 
ــه مــدت  ــت آگهــی ب ــخ انتشــار اولیــن نوب از تاری
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و 
امــالک میمــه ارائــه و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 

خــود را بــه مراجــع قضائــی تســلیم نماینــد:
شــماره  راي  برابــر   96/123 1-کالســه 
موضــوع  اول  هيــات   13976030202000087
ــي  ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــتقر در  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق و س
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ميمــه تصرفــات 
ــی  ــین ظهراب ــي حس ــارض متقاض ــه بالمع مالكان
شناســنامه شــماره 54 میمــه فرزنــد محمدعلــی 
در ششــدانگ یــک بــاب خانــه مفــروزی بــه 
ــر روی  ــده ب ــع ش ــع واق ــاحت 14.40 مترمرب مس
ــي   ــک اصل ــي از ی ــالك 2094 فرع ــمتی از پ قس
ــه  ــه ک ــی میم ــه  جــزء بخــش ثبت ــع در میم واق
ــدار عــادی از  ــوان خری ــه عن مالکیــت متقاضــی ب
ــت . ــده اس ــرز گردی ــد مح ــه واح وراث معصوم
شــماره  راي  برابــر   96/124 2-کالســه 
موضــوع  اول  هيــات   139760302020000084
ــي  ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــتقر در  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق و س
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ميمــه تصرفــات 
ــی  ــین ظهراب ــي حس ــارض متقاض ــه بالمع مالكان
شناســنامه شــماره 54 میمــه فرزنــد محمدعلــی 
ــاغ  ــگ مشــاع از ششــدانگ یکــدرب ب درســه دان
بــه مســاحت 1691.31 مترمربــع واقــع شــده بــر 
روی قســمتی از پــالك 40 فرعــي از یــک اصلــي  
ــه  ــه ک ــی میم ــه  جــزء بخــش ثبت ــع در میم واق
ــدار عــادی از  ــوان خری ــه عن مالکیــت متقاضــی ب

ــت . ــده اس ــرز گردی ــان مح ــی صانعی وراث عل
شــماره  راي  برابــر   96/32 3-کالســه 
موضــوع  اول  هيــات   139760302020000082
قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و 
ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد 
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ميمــه تصرفــات مالكانــه 
ــنامه  ــم شناس ــم رحی ــي قاس ــارض متقاض بالمع
شــماره 19 میمــه فرزنــد عبدالــرزاق  در ششــدانگ 
ــه مســاحت 303  یــک قطعــه زمیــن مزروعــی ب
مترمربــع واقــع شــده بــر روی قســمتی از پــالك 
1293 فرعــي از 30 اصلــي  واقــع در روســتای 
زیــاد آبــاد جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیت 
ــادی از وراث  ــداری ع ــوان خری ــه عن ــی ب متقاض

ــت . ــده اس ــرز گردی ــنی مح ــه محس صفی
شــماره  راي  برابــر   96/30 4-کالســه 
موضــوع  اول  هيــات   139760302020000081
ــي  ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــتقر در  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق و س
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ميمــه تصرفــات 
مالكانــه بالمعــارض متقاضــي قاســم رحیــم 
ــرزاق   ــد عبدال ــه فرزن ــماره 19 میم ــنامه ش شناس
ــه  ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی در شش
مســاحت 413.50 مترمربــع واقــع شــده بــر روی 
قســمتی از پــالك 1437 فرعــي از 30 اصلــي  
واقــع در روســتای زیــاد آبــاد جــزء بخــش 
ــوان  ــه عن ــت متقاضــی ب ــه مالکی ــی میمــه ک ثبت
خریــداری عــادی از وراث معصومــه رحیــم محــرز 

گردیــده اســت .
شــماره  راي  برابــر   96/28 5-کالســه 
موضــوع  اول  هيــات   139760302020000086
ــي  ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــتقر در  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق و س
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ميمــه تصرفــات 
مالكانــه بالمعــارض متقاضــي شــهربانو طالبیــان 
شناســنامه شــماره 3 میمــه فرزنــد حاجــی دردو 
ــن  ــه زمی ــک قطع ــگ مشــاع از ششــدانگ ی دان
ــع واقــع  ــه مســاحت 971.54 مترمرب مزروعــی ب
شــده بــر روی قســمتی از پــالك 1482 فرعــي از 

ــزء  ــاد ج ــاد آب ــتای زی ــع در روس ــي  واق 30 اصل
بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی 
ــی  ــد عل ــادی از وراث محم ــدار ع ــوان خری ــه عن ب
محســنی و معصومــه رحیــم محــرز گردیده اســت 
شــماره  راي  برابــر   96/29 6-کالســه 
موضــوع  اول  هيــات   139760302020000085
ــي  ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــتقر در  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق و س
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ميمــه تصرفــات 
ــدی  ــر محم ــي اصغ ــارض متقاض ــه بالمع مالكان
شناســنامه شــماره 8 میمــه فرزنــد علی اکبــردردو 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکــدرب بــاغ بــه 
مســاحت 971.54 مترمربــع واقــع شــده بــر روی 
قســمتی از پــالك 1482 فرعــي از30 اصلــي  واقــع 
درروســتای زیــاد آبــاد  جــزء بخــش ثبتــی میمــه 
کــه مالکیــت متقاضــی بــه عنــوان خریــدار عــادی 
ــم  ــه رحی ــی محســنی و معصوم از وراث محمدعل

ــت . ــده اس ــرز گردی مح
شــماره  راي  برابــر   96/122 7-کالســه 
موضــوع  اول  هيــات   139760302020000088
ــي  ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــتقر در  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق و س
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ميمــه تصرفــات 
ــه بالمعــارض متقاضــي حســن حمــزه ای  مالكان
شناســنامه شــماره 34 میمــه فرزنــد حســین  در 
ــاحت  ــه مس ــور ب ــاغ محص ــدرب ب ــدانگ یک شش
725.51 مترمربــع واقــع شــده بــر روی قســمتی 
از پــالك 1833و1834 فرعــي از 26 اصلــي  واقــع 
ــه  ــی میم ــش ثبت ــزء بخ ــداده ج ــتای ون درروس
کــه مالکیــت متقاضــی بــه عنــوان خریــدار عــادی 
ــرز  ــادل مح ــون ع ــم و همای ــی کری از وراث حاج

ــت . ــده اس گردی
شــماره  راي  برابــر   96/125 8-کالســه 
موضــوع  اول  هيــات   139760302020000083
ــي  ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــتقر در  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق و س
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ميمــه تصرفــات 
مالكانــه بالمعــارض متقاضــي علــی خالقــی 
شناســنامه شــماره 41 میمــه فرزنــد احمد  درســه 
ــن  ــه زمی ــک قطع ــگ مشــاع از ششــدانگ ی دان
ــع واقــع  ــه مســاحت 638.18 مترمرب مزروعــی ب
ــر روی قســمتی از پــالك 2721 فرعــي از  شــده ب
یــک اصلــي  واقــع در میمــه جــزء بخــش ثبتــی 
میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه عنــوان خریــدار 
عــادی از وراث حســن زمانــی محــرز گردیــده 

ــت . اس
9-کالســه 96/34 برابــر راي اصالحــی شــماره 
موضــوع  اول  هيــات   139760302020000171
قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و 
ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد 
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ميمــه تصرفــات مالكانــه 
بالمعــارض متقاضــي احمــد اســد شناســنامه 
شــماره 90 میمــه فرزنــد عباســعلی  در ششــدانگ 
ــح  ــاحت صحی ــه مس ــتان ب ــاغ موس ــدرب ب یک
542.74 مترمربــع واقــع شــده بــر روی قســمتی 
از پــالك 1277 فرعــي از یــک اصلــي  واقع درمیمه 
جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی 
بــه عنــوان خریــدار عــادی از وراث غالمعلــی اســد 
ــی  ــادره قبل ــه در رای ص ــت ک ــده اس ــرز گردی مح
ــد  ــع قی ــر مرب ــه اشــتباه 452.20 مت مســاحت ب

ــده اســت. گردی
    بدیهــی اســت در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص و ع

مالکیــت صــادر خــواه شــد.
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مرجع صدور قرار: دبیرخانه شعبه اول 
شورای حل اختالف کاشان

خواهــان: آقــای علیرضــا گمــرک چــی     آدرس: 
ــای  ــده: آق ــد آدرس( خوان ــان ) فاق ــدان کاش زن
ســید ایــوب موســوی        آدرس: کاشــان-میدان 
قاضــی اســداله-روبروی دبیرســتان خامنــه ای-
خیــاط ســید ایــوب موضــوع خواســته: واخواهــی 
در  خواهــان   96/7/25  –  577/96 دادنامــه  از 
تاریــخ 96/10/23 بطرفیــت خوانــده بشــرح فــوق 
طــرح دعــوی نمــوده پــس از ثبــت و انجــام 
تشــریفات قانونــی چــون پرونــده از جهــت واریــز 
هزینــه مرحلــه واخواهــی بمبلــغ 50 هــزار تومــان 
ــع  ــار رف ــدور اخط ــس از ص ــد پ ــی باش ــص م ناق
ــان چــون مشــارالیه  ــه خواه ــالغ آن ب نقــص و اب
در فرجــه قانونــی اقــدام بــه رفــع نقــص ننمــوده 
ــدور  ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــه ش ــذا ب ــت ل اس
قــرار مــی نماید.قرارنظــر بــه ایــن کــه اخطــار رفــع 
نقــص در تاریــخ 97/2/24 بــه واخواهــان ابــالغ و 
مشــارالیه در ظــرف مهلــت قانونــی جهــت تکمیــل 
ــاده  ــتناد م ــا اس ــذا ب ــوده ل ــی ننم ــده اقدام پرون
ــی  ــون آئیــن دادرســی مدن 53-54-55-56 قان
قــرار رد درخواســت خواهــان را صــادر و اعــالم مــی 
نمایــد ایــن قــرار ظــرف ده روز پــس از ابــالغ قابــل 

شــکایت در همیــن شــورا مــی باشــد.
شناســه 229787 مدیــر دفتــر شــعبه اول شــورای 

حــل اختــالف کاشــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــنامه  ــه  شناس ــدم  ب ــی مق ــره بخارائ ــم زه خان
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 116  ب ش
684/97  از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان 
مرتضــی صحفــی  بــه شــماره شناســنامه 204  در 
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 95/10/9  اقامت تاری
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ

منحصــر اســت بــه 1( زهــره بخارائــی مقــدم 
فرزنــد جــواد بــه ش ش 116 همســر  2( علیرضــا 
صحفــی فرزنــد مرتضــی بــه ش ش 1193    3( 
ــه ش ش  ــی ب ــد مرتض ــی فرزن ــود صحف محم
1693     4( محمــد صحفــی فرزنــد مرتضــی 
بــه ش ش 1250255651    5( فاطمــه صحفــی 
فرزنــد مرتضــی بــه ش ش 1014 فرزنــدان اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور 
را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
ــه  ــا وصیتنمام ــر کســی اعتراضــی دارد و ی ــا ه ت
از متوفــی /متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا  تقدیــم دارد واال 

گواهــی صــادر خواهــد شــد . 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش  قاض
کاشــان ، مجتبــی زراعتــی  م/الــف 229559

آگهی مزایده اموال منقول 
در اجــرای احــکام پرونــده هــای اجرایــی حقوقــی 
ــای 970022 ، 930079 و 930153  ــه ه ــخ کالس ب
)ایــن اجــرا ( بــه نفــع خانــم هــا نرجــس کیانــی 
فــر فرزنــد علیرضــا  و ثریــا امیــدوار فرزنــد داود 
و علیــه آقــای مهــدی دوســتعلی فرزنــد حســین 
دایــره اجــرای احــکام حقوقــی ایــن دادگاه در نظر 
دارد : امــوال آقــای دوســتعلی شــامل 1- کاشــی 
دیــواری طــرح ســتاره ای میبــد بــه ابعــاد 60×60 
ــه  ــع ب ــر مرب ــاحت 208 مت ــه مس ــک ب ــه ی درج
ــال از  ــی 43/680/000 ری ــه کارشناس ــت پای قیم
ــی  ــال 2- کاش ــع 210/000 ری ــر مرب ــر مت ــرار ه ق
ــاد  ــه ابع ــف ب ــی ک ــد طــرح پارکت ســتاره ای میب
50×50 درجــه یــک بــه مســاحت 270 متــر مربــع 
ــال از  ــه کارشناســی 56/700/000 ری ــغ پای ــه مبل ب
ــی  ــال 3- کاش ــع 210/000 ری ــر مرب ــر مت ــرار ه ق
اتوســا طــرح تراورتــن گردویــی بــه ابعــاد 40×80 
ــه  ــع ب ــر مرب ــاحت 500 مت ــه مس ــک ب ــه ی درج
قیمــت پایــه کارشناســی 80/000/000 ریــال از 
قــرار هــر مترمربــع 160/000 ریــال 4- کاشــی 
طــرح تراورتــن کــرم بــه ابعــاد 30×60 درجــه 
ــه قیمــت  ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 450 مت یــک ب
پایــه کارشناســی 65/250/000 ریــال ) از قــرار هــر 
ــفید  ــال ( 5- کاشــی س ــع 145/000 ری ــر مرب مت
ســیاه درجــه یــک 30×60 بــه مســاحت 200 متــر 
ــی 27/000/000  ــه کارشناس ــت پای ــه قیم ــع ب مرب
ــع 135/000 ریــال (  ریــال ) از قــرار هــر متــر مرب
ــاد 60×60  ــه ابع 6- کاشــی طــرح ارس )کــف( ب
درجــه 2 بــه مســاحت 100 متــر مربــع بــه قیمــت 
ــرار هــر  ــال )از ق ــه کارشناســی 15/500/000 ری پای
متــر مربــع 155/000 ریــال (   7- کاشــی امپراتــور 
کــف بــه ابعــاد 50×50 درجــه 3 بــه مســاحت 100 
متــر مربــع به قیمــت پایــه کارشناســی 12/000/000 
ریــال )از قــرار هــر متــر مربــع 120/000 ریــال ( 8- 
ــاد 30×60  ــه ابع ــره و روشــن ب کاشــی اتوســا تی
ــه  ــه قیمــت پای ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 250 مت ب
کارشناســی 33/750/000  )از قــرار هــر متــر مربــع 
135/000 ریال (  9- کاشــی آتوســا طرح شــکالتی 
درجــه 2 بــه ابعــاد 30×90 بــه مســاحت 100 متــر 
ــی 14/000/000  ــه کارشناس ــت پای ــه قیم ــع ب مرب
ــال (   ــع 140/000 ری ــر مرب ــر مت ــرار ه ــال )از ق ری
ــرم روشــن درجــه 2  10- کاشــی آتوســا طــرح ک
ــع  ــر مرب ــاحت 58 مت ــه مس ــاد 30×60 ب ــه اع ب
بــه قیمــت پایــه کارشناســی 7/540/000 ریــال )از 
قــرار هــر متــر مربــع 130/000 ریــال (  11- کاشــی 
طــرح عبــاس آبــاد کــرم روشــن درجــه یــک بــه 
ــه  ــع ب ــر مرب ــاحت 100 مت ــه مس ــاد 30×90 ب ابع
قیمــت پایــه کارشناســی 15/000/000 ریــال )از 
قــرار هــر متــر مربــع 150/000 ریــال (  12- کاشــی 
طــرح عبــاس آبــاد طــرح کــرم روشــن بــه ابعــاد 
30 ×60 بــه مســاحت 30 متــر مربــع بــه قیمــت 
ــر  ــرار ه ــال )از ق ــی 4/200/000 ری ــه کارشناس پای
ــال (  13- کاشــی طــرح  ــع 140/000 ری ــر مرب مت
ــاحت  ــه مس ــاد 50×50 ب ــه اع ــفید ب ــراکل س می
100 متــر مربــع بــه قیمــت پایــه کارشناســی 
12/800/000 ریــال )از قــرار هــر متــر مربــع 128/000 
ــه (  ــا )بدن ــر نم ــرح آج ــی ط ــال (  14- کاش ری
ــر  ــه مســاحت 100 مت ــه اعــاد 30×80ب درجــه 2 ب
ــی 17/500/000  ــه کارشناس ــت پای ــه قیم ــع ب مرب
ــال (   ــع 175/000 ری ــر مرب ــر مت ــرار ه ــال )از ق ری
ــع در  ــال واق ــغ 404/920/000 ری ــه مبل ــا ب جمع
وزوان  - ابتــدای خ طالقانــی روبــروی اداره آب ) 
چهــار دیــواری آقــای حاج اســداله خانعلــی ( را از 
طریــق مزایــده در ســاعت 9 صبــح روز یک شــنبه 
مــورخ 97/6/11 )در ایــن اجــرا ( بــه فــروش 
برســاند . لــذا مراتــب بــه شــرح فــوق آگهــی تــا 
کســانیکه تمایــل بــه شــرکت در مزایــده را دارنــد 
ــد از امــوال  ــرای بازدی در وقــت مقــرر حاضــر  و ب
ــه ایــن شــعبه  پنــج روز قبــل از تاریــخ مزایــده ب
مراجعــه نماینــد  . بدیهــی اســت برنــده مزایــده 
ــه  ــنهادی را در جلس ــد پیش ــغ 10 درص ــد مبل بای
ــز  ــه حســاب ســپرده دادگســتری واری ــده ب مزای

نمایــد . 
ــی  ــی دادگاه عموم ــکام حقوق ــرای اح ــر اج مدی
بخــش میمــه – مهدیــان  - 226242 /  م الــف  

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 9710426795300160 شــماره 
شــماره    9509986795300733 پرونــده: 
تنظیــم:  تاریــخ   بایگانــی شــعبه : 950733 
97/5/22  مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 نــام  
بانــک ملــت  اصفهــا ن خ شــیخ صــدوق شــمالی 
ــور  ــه دوم  ام ــت  طبق ــک مل ــور بان ــت  ام مدیری
ــی  ــه  عل ــوم علی ــخصات محک ــی      مش حقوق
داد و الــه رحیــم      هــر دو مهمــدی کرتالیــی هــر 
ــد علــی رحــم نشــانی: هــر دو مجهــول  دو  فرزن
ــام  ــم مق ــا قائ ــده ی ــخصات نماین ــکان  مش الم
ــول  ــه  رس ــوم علی ــه / محک ــوم ل ــی محک قانون
ذوالفقــاری  فرزنــد اســداله  نشــانی اصفهــان  خ 
ــت  مجتمــع گلســتان  ــک مل ــروی  بان ــر  روب می
طبقــه اول  دفتــر آقــای  احســان کاظمــی  وکیــل 
ــه: بموجــب درخواســت  بانــک ملــت  محکــوم ب

ــماره  ــماره و ش ــه ش ــه  ب ــم  مربوط ــرای  حک اج
 9609976795300527 مربوطــه  دادنامــه  
ــت  ــه پرداخ ــت  ب ــوم اس ــه محک ــوم علی محک
مبلــغ  100853248 ریــال بابــت  اصــل خواســته 
و مبلــغ 3380000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی  و 
هزینــه نشــر آگهــی  طبــق تعرفــه  و حــق الوکالــه  
وکیــل  و خســارت تاخیرتادیــه  از تاریــخ تقدیــم 
دادخواســت  95/10/4 تــا زمــان  وصــول  در حــق 
خواهــان  صــادر گردیــد  و پرداخــت  نیــم عشــر 
حــق االجــرا  .   محکــوم علیــه مکلــف اســت از 
تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا 
ــرای  ــون اج ــاده34 قان ــذارد ) م ــرا گ ــع اج بموق
احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای پرداخــت 
محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد کــه 
ــه از آن میســر  اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم ب
ــاد  ــه اجــرای مف ــادر ب باشــد. چنانچــه خــود را ق
اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال 
خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه 
امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح 
ــر  ــه ه ــه ب ــدی ک ــزان وجــوه نق ــر می مشــتمل ب
عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری 
ــراه مشــخصات  ــه هم ــا خارجــی دارد ب ــی ی ایران
ــه او  ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــق حســابهای مذک دقی
ــه  ــث دارد و کلی ــزد اشــخاص ثال ــر نحــو ن ــه ه ب
ــت  ــز فهرس ــث ونی ــخاص ثال ــات او از اش مطالب
نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در اموال 
مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای 
اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام 
قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم 
ــون  ــواد 8و3 قان ــود) م ــی ش ــت م ــاز داش ــه ب ل
ــی 1394(  .4-  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت 
امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس 
ــاده  ــی دارد. ) م ــت را در پ ــه هف ــری در ج تعزی
34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 
ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیت 
ــه  ــه دیگــری ب ــال ب ــال م ــی 1394( 5- انتق مال
هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی 
کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون 
کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه 
شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم 
ــاده 21  ــود. ) م ــی ش ــازات م ــردو مج ــا ه ــه ی ب
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 
6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
ــدان  ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ــه ش روز ارائ
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه 
یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م ــود.) تبص ب

ــی 1394( ــت مال محکومی
ــورای  ــی ش ــعبه 23 حقوق ــف 229734 ش م ال

ــان  ــالف  اصفه ــل اخت ح

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 9710426795200103 شــماره 
پرونــده: 9609986795200952  شــماره بایگانــی 
شــعبه : 960953 تاریــخ  تنظیــم: 97/5/23  
مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 نام علــی غالمی 
فرزنــد حســن      نشــانی: اصفهــان  خ مــدرس 
ــالک 121    ــه  پ ــل صح ــهیل  داخ ــاغ س ــوی ب ک
مشــخصات محکــوم علیــه نصــرت الــه میرزایــی     
نشــانی: مجهــول المــکان  مشــخصات نماینــده یا 
قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه / محکــوم علیــه  
محکــوم بــه: بموجــب درخواســت اجــرای حکــم 
مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه  مربوطــه 
9709976795200300 محکــوم علیــه محکــوم 
اســت   بــه پرداخــت مبلــغ 64000000 ریــال بابــت  
اصــل خواســته و 995000 هزینــه دادرســی و 
خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریــخ سررســید  چــک 
ــن  ــال  آن همچنی ــول  وایص ــان وص ــت  زم لغای
نیــم عشــر حــق االجــرا   .   محکــوم علیــه مکلــف 
اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده 
ــاده34  ــذارد ) م ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن روز مف
قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن 
میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه 
امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت 
ــور  ــه ط ــول ، ب ــر منق ــول و غی ــوال منق ــه ام هم
ــر میــزان وجــوه نقــدی کــه  مشــروح مشــتمل ب
ــی  ــا و موسســات مال ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ب
ــراه  ــه هم ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ــاری ایران و اعتب
ــه  ــور و کلی ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی مش
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث 
دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز 
فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگر 
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک در ام
ــه دادخواســت  ــه ضمیم ــوای اعســار ب ــرح دع ط
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
ــود)  ــی ش ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک خواس
مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
ــه از  ــی 1394(  .4- خــودداری محکــوم علی مال
ــرار از  ــور ف ــه منظ ــوال ب ــل صــورت ام ــالم کام اع
اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت 
را در پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال 
ــا انگیــزه فــرار  ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب مــال ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب از ادای دی
ــب  ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ب
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقدی 
ــا هــردو مجــازات  ــه ی ــادل نصــف محکــوم ب مع
مــی شــود. ) مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای 
ــی 1394(. 6- چنانچــه صــورت  ــت مال محکومی
امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی 
محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت 
محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل 
ــره 1  ــود.) تبص ــد ب ــه خواه ــوم علی ــط محک توس
 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی

)1394 
م الــف 229730 شــعبه 22 حقوقــی شــورای حل 

ــالف اصفهان اخت
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کوتاه اخبار 

صعود بلندقامتان جوان سمنانی 
سمنان حسین بابامحمدی

H.B.mohammadi@eskimia.ir

حضــور مقتدرانــه دختــران والیبالیســت جــوان ســمنانی، این 
تیــم را بــه فینــال مســابقات والیبــال رده ســنی امیــد کشــور 

رساند. 

ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان  سرپرســت 
شــهرداری ســمنان اظهــار کــرد: تیــم والیبــال جوانــان دختــر 
ــال رقابت هــای لیــگ دســته 3   ــه فین شــهرداری ســمنان ب

ــت.  ــد« راه یاف ــنی امی ــور رده س ــوان کش ــال بان »والیب
وی ادامــه داد: تیــم والیبــال بانــوان شــهرداری ســمنان پــس 
ــم،  ــاه، ق ــای کرمانش ــر تیم ه ــی در براب ــرد متوال ــار ب از چه
هرمــزگان و کردســتان بــا اقتــدار تمــام موفــق شــد بــه بــازی 

ــد. ــا راه یاب ــن رقابت ه ــی ای نهای
وی افــزود: بــا پایــان یافتــن دور مقدماتــی مســابقات 
ــال  ــم والیب ــد، تی ــنی امی ــور رده س ــی کش ــال قهرمان والیب
بانــوان شــهرداری ســمنان توانســت پــس از شکســت همــه 
ــه  ــروه A ب ــه اول گ ــوان رتب ــه عن ــه ب ــود مقتدران ــان خ رقیب
مرحلــه بعــدی صعــود کنــد. از گــروه A تیم هــای شــهرداری 
ســمنان و تیــم اســتان هرمــزگان بــه ترتیــب بــه عنــوان رتبــه 

ــد. ــود کردن ــد صع ــه بع ــه مرحل ــود ب ــروه خ اول و دوم گ

فعالیت ۵۸ مرکز علمی کاربردی 
در خراسان رضوی

مشهدمهری خزاعی
M.Khazaie@eskimia.ir

ــردی خراســان رضــوی  ــی کارب ــع علم ــس دانشــگاه جام رئی
گفــت: ۵۸ مرکــز علمــی و کاربــردی بــا ۴ گــروه آموزشــی در 

ــد. ــت می کن ــتان فعالی اس
مرتضــی تشــکری در نشســت مطبوعاتــی اظهــار کرد: دانشــگاه 
ــز  ــه مراک ــت ک ــگاهی اس ــردی دانش ــی و کارب ــه علم جامع
آموزشــی آن وابســته بــه واحدهــای صنعتــی، خدماتــی، 
ــه لحــاظ اداری و مالــی هــم  فرهنگــی و هنــری هســتند و ب
مســتقل هســتند کــه ســرفصل دروس و صالحیــت اســاتید 
ــن دانشــگاه یــک  ــن ای ــد؛ همچنی ــن می کن را دانشــگاه تعیی
ســاختار ملــی دارد کــه بــه لحــاظ گســتره جغرافیایی در کشــور 

ــی دارد. پراکندگ
تشــکری بــا بیــان اینکــه در اســتان ۵۸ مرکــز علمــی و 
کاربــردی بــا ۴ گــروه آموزشــی و کشــاورزی، فرهنــگ و هنــر، 
صنعــت و مدیریــت و خدمــات اجتماعــی فعــال وجــود دارد؛ 
امــا بــرای مهــر ۹۷ فقــط در 3۱ مرکــز پذیــرش دانشــجو انجــام 
ــگاه  ــی را دانش ــته های آموزش ــت: رش ــار داش ــم، اظه می دهی
مشــخص نمی کنــد، بلکــه دســتگاه های اجرایــی بــر اســاس 

ــد. ــزار می کنن ــته ها را برگ ــاز رش نی
وی اعــالم کــرد: بــرای مهــر ۹۷ در مقطــع کاردانــی ۱۹۰ رشــته و 
کارشناســی ۱۱۶ رشــته پذیــرش دانشــجو خواهیــم داشــت کــه 
ثبت نــام از ۲۲ مــرداد از طریــق ســایت ســازمان ســنجش آغــاز 
می شــود و در مجمــوع ۱۸ هــزار نفــر را پذیــرش خواهیــم کــرد.

تشــکری عنــوان کــرد: تعــداد کل دانشــجویان دانشــگاه علمــی 
و کاربــردی خراســان رضــوی ۲۵ هــزار نفــر اســت کــه ۱۴ هــزار 
ــی و ۱۱ هــزار نفــر در مقطــع کارشناســی  نفــر در مقطــع کاردان
هســتند کــه ســاالنه ۶ هــزار نفــر در اســتان از ایــن دانشــگاه 

فارغ التحصیــل می شــوند.
ــاه مــدت عکاســی  ــه برگــزاری دوره هــای کوت ــا اشــاره ب وی ب
عمومــی، جلوه هــای ویــژه عکاســی، پیرایشــگری زنانــه، 
اعتبــارات اســنادی و ترخیــص کاال افــزود: در حــال حاضــر ۴ 
هــزار مــدرس بــا مــدرک تحصیلــی حداقــل کارشناسی ارشــد 
ــه در یــک  ــا طــی دو مرحل ــد کــه جــذب آنه تدریــس می کنن
ســال از طریــق فراخــوان عمومــی انجــام می شــود، در آخریــن 
فراخــوان ۱3۰۰ نفــر متقاضــی بودنــد کــه ۵3۸ نفــر بــه مرحلــه 

نهایــی گزینــش راه یافتنــد.

۱۲ شهر چهارمحال و بختیاری 
فاقد کتابخانه است

چهارمحال و بختیاری
esfahan.kimia@gmail.com

مدیــرکل کتابخانــه هــای عمومی چهارمحــال و بختیــاری گفت: 
ــهرکرد،  ــتانهای ش ــتان در شهرس ــهر اس ــر ۱۲ ش ــال حاض در ح
کوهرنــگ، فارســان، اردل، کیــار و ســامان فاقــد کتابخانــه 

هســتند. 
فرهــاد خلیــل مقــدم در انجمــن کتابخانــه های عمومی اســتان 
اظهــار داشــت: در حــال حاضر ۱۲ شــهر اســتان در شهرســتانهای 
شــهرکرد، کوهرنــگ، فارســان، اردل، کیــار و ســامان فاقــد 
ــهرها از  ــن ش ــرای ای ــه ب ــداث کتابخان ــتند. اح ــه هس کتابخان

ــای مــا در ســال هــای ۹۷ و ۹۸ اســت. اولویته
وی بــه راه انــدازی کتابخانــه ســیار در شهرســتان لــردگان اشــاره 
کــرد و افــزود: متاســفانه بــا توجــه بــه ممنوعیــت خرید وســیله 

نقلیــه این مســئله میســر نشــد.
ــاری  ــال و بختی ــی چهارمح ــای عموم ــه ه ــرکل کتابخان مدی
ــا  ــالمی ب ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره کل فرهن ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
هماهنگــی برنامــه و بودجــه پیگیــر ســاخت کتابخانــه مرکــزی 
ــار و مبادلــه موافقــت  شــهرکرد باشــند، بیــان کــرد: ابــالغ اعتب
نامــه ســاخت کتابخانــه بعثــت فرخشــهر پیگیــری و در بودجــه 
ــرای آن انجــام شــده اســت. امســال نیــز پیــش بینــی الزم ب

خلیــل مقــدم بــه افزایــش تعــداد شــرکت کننــدگان جشــنواره 
ــرد:  ــح ک ــاره و تصری ــاری اش ــال ج ــوی در س ــی رض کتابخوان
ــن جشــنواره در دو بخــش  ــداد شــرکت کنندگان ای امســال تع
آنالیــن و مکتــوب بــا رشــدی معــادل ۸.۵۶ درصــد در مقایســه 

بــا ســال گذشــته بــه ۲۵ هــزار و ۸۷3 نفــر رســید.
وی بــا بیــان اینکــه از ایــن تعــداد ۱۱ هــزار و ۲۶۷ نفــر از طریــق 
فضــای مجــازی و موبایــل در ایــن مســابقه شــرکت کــرده انــد، 
ــا ســال گذشــته  ــن تعــداد در مقایســه ب ــرد: ای خاطرنشــان ک

۹۷.۹۱ درصــد رشــد داشــته اســت.
مدیــرکل کتابخانــه هــای عمومی چهارمحــال و بختیــاری یادآور 
ــنی  ــه رده س ــاب در س ــوان کت ــا ۷ عن ــابقه ب ــن مس ــد: ای ش
ــد  ــزار ش ــاالن برگ ــان و بزرگس ــودکان، نوجوان ــاالن و ک خردس
ــزار  ــاه برگ ــخ ۶ شــهریور م ــه آن در تاری ــه اختتامی ضمــن اینک

مــی شــود.

شهرستان  قدسفریده ناصریان
Nasrian@eskimia.ir

محمــودی عضــو کمیســیون شــوراهای مجلس 
شــورای اســالمی بــا تأکیــد بــر لــزوم آمایــش 
ــود آب کشــور ناشــی از  ســرزمینی گفــت: کمب

بحــران مدیریتــی اســت.
محمــد محمــودی شاه نشــین در همایــش 
ــود  »آب، نبــض زندگــی«  طــی ســخنانی کمب
ــت و  ــی دانس ــران مدیریت ــی از بح آب را ناش
گفــت: بایــد در حــوزه فرهنــگ و اقتصــاد هــم 
تــالش روزافزونــی داشــت و حفــظ خــاک 

ــت.  ــدن نیس ــط در جنگی ــور فق کش
وی بــا بیــان اینکــه در کنــار امنیــت و آرامشــی 
ــور  ــرای کش ــهدا ب ــون ش ــطه خ ــه واس ــه ب ک

ایجــاد شــده اســت، بایــد مراقــب بــود تــا بــه 
ــرد:  ــد ک ــال نشــویم، تأکی ــی مبت ــاری درون بیم
از  نهــاد در برون رفــت  ســازمان های مــردم 
ــد. ــزایی دارن ــه س ــش ب ــور نق ــکالت کش مش

نماینــده مــردم شهرســتان های مــالرد، شــهریار 
و قــدس در مجلــس شــورای اســالمی اظهــار 
ــه  ــه ب ــی ک ــد از اعتیادهای ــه بای ــت: هم داش
مصــرف بی رویــه داریــم، فاصلــه بگیریــم و بــا 
رشــد ایــن مصرف هــا مقابلــه کنیــم محمــودی 
اینکــه حمایت هــای  بیــان  بــا  شاه نشــین 
نهادهــای  بــه  نســبت  مجلــس  و  دولــت 
ــت:  ــد، گف ــوری باش ــک مح ــد ت ــی نبای مردم
دولــت و مجلــس بایــد در همــه حوزه هــا، 
 بــه ســازمان های مــردم نهــاد اهمیــت داده

و از ظرفیت آنها برای بهبود امور بهره گیرند.
ــس شــورای  عضــو کمیســیون شــوراهای مجل
اســالمی افــزود: نبــود آمایــش ســرزمینی 
بزرگ تریــن مشــکل در کشــور اســت؛ اگــر ایــن 
مهــم بــه خوبــی انجــام شــود در همــه حوزه هــا 
اعــم از کشــاورزی، صنایــع، تولیــد و غیــره 
می تــوان برنامه ریزی هــای بهتــری داشــت. 
عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان تهــران گفــت: 
الزامــی اســت  آمایــش ســرزمینی  بحــث 
کــه دولت هــا مدعــی آن هســتند و عنــوان 
ــه در ۶۰ درصــد اســتان های کشــور  می شــود ک
انجــام شــده؛ امــا بــه دلیــل تغییــرات محیطــی 
و شــرایط منطقــه ای بــا مشــکالتی روبــه رو 

ــت. اس

بــه  اگــر  ســرزمینی  آمایــش  وی گفــت: 
ــود  ــام ش ــخصی انج ــان مش ــرعت و در زم س
دارد کــه  همــراه  بــه  مطلوب تــری  نتیجــه 
ــر  ــادی و آینده نگ ــت جه ــه مدیری ــاز ب ــن نی  ای

دارد.
اینکــه ۲  بیــان  بــا  محمــودی شاه نشــین 
ســال اســت کــه پســاب تصفیه خانه هــای 
شهرســتان های مــالرد، شــهریار و شــهر قــدس 
هــدر مــی رود، گفــت: در حالــی کــه دائمــا 
در حــال برداشــت از ســفره های زیرزمینــی 
ــدر  ــز ه ــا را نی ــاب تصفیه خانه ه ــتیم، پس هس
ــه  ــم ک ــاب را نداری ــت پس ــم و بازگش می دهی
ــاد  ــده ایج ــرای آین ــکالتی را ب ــود مش ــن خ ای

می کنــد.

استانها کوتاه از استان ها
مدیر عامل شرکت گاز استان:

 مشکل افت فشار گاز
استان اردبیل مرتفع شد

اردبیلعفت آقایاری
E.Aghayari@eskimia.ir

مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اردبیــل بــا اشــاره بــه اتصــال 
خــط انتقــال ۱۶ اینــچ پــارس آبــاد بــه خــط 3۰ اینچ نیــروگاه، 
گفــت: بــا ایــن اتصــال تــا حــدودی مشــکل افــت فشــار بــر 

طــرف شــده اســت.

فیــروز خدایــی اســتان اردبیــل را یکــی از اســتان های انتهایی 
نقطــه برداشــت گاز در کشــور برشــمرد و گفــت: مشــکل افــت 
فشــار گاز در ســال های نــه چنــدان دور تأمیــن پایــدار انــرژی 
ــای  ــی در بخش ه ــی و صنعت ــترکین خانگ ــرای مش گاز را ب

شــمالی اســتان بــا مشــکالتی مواجــه ســاخته بــود. 
وی در ادامــه گفــت: بــا اتصــال خــط انتقــال ۱۶ اینــچ پــارس 
آبــاد بــه خــط 3۰ اینــچ نیــروگاه و همچنیــن دو طرفــه نمودن 
ایســتگاه تقویــت فشــار گاز ســراب تــا حــدودی ایــن مشــکل 

بــر طــرف شــده اســت. 
ــت:  ــه گف ــل در ادام ــتان اردبی ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام مدی
درصــدد اجــرای خــط انتقــال جدیــد و تقویــت خطــوط انتقال 
گاز اســتان هســتیم کــه ان شــاءهللا بــا مســاعدت مدیریــت 
برنامه ریــزی و همراهــی شــرکت انتقــال گاز ایــران بــه ایــن 
ــا هــم متضمــن تأمیــن  کار مهــم دســت خواهیــم یافــت ت
ــی  ــای آت ــم نیازه ــده و ه ــتان ش ــی در اس ــدار گاز طبیع پای
بخش هــای  در  خصــوص  بــه  بخش هــای  در  اســتان 

ــن شــود. ــی تأمی صنعت

 ضرورت تجهیز 
جنگل های گلستان به امکانات 

اطفای حریق هوایی و بالگرد
گرگاننادر کرمی

N.Karami@eskimia.ir

ــق  ــای حری ــات اطف ــه امکان ــای گلســتان ب ــز جنگل ه تجهی
ــی  ــارت های ناش ــش خس ــدف کاه ــا ه ــرد ب ــی و بالگ هوای
ــروری  ــال ض ــرم س ــول گ ــترده فص ــوزی های گس از آتش س

اســت.
ســیدمناف هاشــمی در دیــدار بــا معــاون وزیــر جهــاد 
کشــاورزی و رئیــس ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیزداری 
کشــور اظهــار داشــت: ســاالنه حجــم زیــادی از جنگل هــای 
ــل  ــزات کام ــود تجهی ــوزی و نب ــل آتش س ــه دلی ــتان ب گلس
ــه  ــود ک ــود می ش ــردن آن ناب ــوش ک ــرای خام ــب ب و مناس
ــوزی  ــان آتش س ــانی در زم ــرای امدادرس ــرد ب ــتقرار بالگ اس
می توانــد حجــم ایــن خســارت ها را تــا حــد زیــادی کاهــش 

دهــد. 
وی بیــان کــرد: گلســتان در مقایســه بــا دو اســتان شــمالی و 
ســاحلی دیگــر، خشــک تر و کــم بارش تــر اســت کــه همیــن 
ــن  ــای ای ــش آتش ســوزی در جنگل ه ــال افزای ــورد، احتم م

اســتان را افزایــش می دهــد. 
اســتاندار گلســتان افــزود: امســال آتش ســوزی های زیــادی 
ــع  ــه موق ــدام ب ــر اق ــه اگ ــتان رخ داد ک ــای گلس در جنگل ه
ــود،  ــتاییان نب ــاران و روس ــی، دهی ــدادی محل ــای ام نیروه
بی تردیــد بخــش زیــادی از ایــن عرصه هــای ارزشــمند 

ــت.  ــن می رف ــی از بی طبیع
ــزرگ  ــوزی های ب ــروز آتش س ــه ب ــه داد: زمین ــمی ادام هاش
ــه اســتقرار  ــی گلســتان وجــود دارد ک در جنگل هــای هیرکان
بالگــرد بــرای اســتفاده در مواقــع اضطــراری می توانــد از بــروز 
ــری  ــا جلوگی ــیع جنگل ه ــودی وس ــخ و ناب ــه تل ــک واقع ی

کنــد. 
ــگری  ــای گردش ــه ظرفیت ه ــه ب ــتان در ادام ــتاندار گلس اس
ایــن اســتان اشــاره کــرد و گفــت: اســتفاده صحیــح و 
ــن  ــی از ای ــوراده، بخش ــره آش ــا و جزی ــد از جنگل ه هدفمن
پتانســیل اســت کــه امیدواریــم رفــع موانــع قانونــی و اخــذ 
مجوزهــای الزم، راهگشــای بهره منــدی از ایــن امکانــات 
ــد.  ــتان باش ــرای گلس ــی ب ــغل و درآمدزای ــاد ش ــرای ایج ب
هاشــمی بیــان کــرد: رونــق اقتصــادی فعلــی گلســتان 
ــن  ــعه ای ــگری و توس ــه گردش ــه ب ــت و توج ــوب نیس مطل
بخــش می توانــد زمینــه ترقــی و توســعه اقتصــادی اســتان 

ــد.  ــم کن را فراه
وی افــزود: احــداث تله کابیــن در علــی آبــاد و گــرگان و 
اجــرای طرح هــای گردشــگری در آشــوراده، بخشــی از نیــاز 

جــدی توســعه صنعــت گردشــگری گلســتان اســت.

 نقص فنی جاده مالیر 
همچنان قربانی می گیرد

همدان
esfahan.kimia@gmail.com

ــان اینکــه نقــص  ــا بی رئیــس پلیــس راه اســتان همــدان ب
ــت: در  ــرد گف ــی می گی ــان قربان ــر همچن ــاده مالی ــی ج فن
تصادف هــای ایــن محــور، امســال چهــار تــن فــوت و پنــج 

نفــر مجــروح شــدند.
ســرهنگ رضــا عزیــزی رئیــس پلیــس راه اســتان همــدان 
گفــت: ایــن جــاده فرعــی بــه علــت قــرار گرفتــن در مســیر 

مــکان تفریحــی بــه راهــی پــر تــردد تبدیــل شــده اســت.
ــاک  ــای خطرن ــاده دارای پیچ ه ــن ج ــرد: ای ــه ک وی اضاف
ــیب  ــانه راه و ش ــا ش ــطح ب ــالف س ــتاندارد، اخت ــر اس و غی
ــش  ــب افزای ــل موج ــن عوام ــه ای ــت ک ــاال اس ــیروانی ب ش
ــت. ــده اس ــتایی ش ــیر روس ــن مس ــی در ای ــوانح واژگون س
ــیب  ــح داد: ش ــدان توضی ــتان هم ــس راه اس ــس پلی رئی
ــه  ــانتیمتر و ب ــد ۸۰ س ــر بای ــیه راه حداکث ــیروانی حاش ش
صــورت مالیــم باشــد تــا در صــورت خــروج خــودرو از مســیر 

ــون نشــود. ــه واژگ ــی، وســیله نقلی اصل
ســرهنگ عزیــزی افــزود: اگــر بیــن مســیر آســفالت و شــانه 
خاکــی جــاده اختــالف ســطح باالیــی وجــود داشــت بایــد بــا 

اســتفاده از نیوجرســی مســیر را ایمــن کــرد.
گفتنــی اســت، ۱۱۴ تــن در ســوانح رانندگــی همــدان در 
ســه ماهــه نخســت ســال ۹۶ جــان باختنــد کــه ایــن آمــار 
در فصــل بهــار امســال بــه ۹3 تــن کاهــش یافت.همچنیــن 
ــان  ــا پای ــاری ت ــال ج ــدای س ــن از ابت ــزار و ۸۸۴ ت ــک ه ی
خردادمــاه در ســوانح رانندگــی ایــن اســتان مجــروح شــدند 
کــه یــک هــزار و ۲۹۰ تــن از آن هــا مــرد و مابقــی زن بودنــد.
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رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان ایــالم گفــت: 
صنــدوق  منابــع  از  بی ســابقه  ســرمایه گذاری 
ــتان  ــی اس ــای نفت ــرای پروژه ه ــی ب ــعه مل توس
شــامل مبلــغ ۶۰۰ میلیــون دالر بــرای کارخانــه گاز 
مایــع دهلــران  و ۱۷ میلیــون دالر ســرمایه گذاری 
ــرب در  ــدار غ ــان و پای ــی آب ــای نفت در میدان ه

حــال انجــام اســت.
شــادمهر کاظــم زاده افــزود: بــا اخــذ مجــوز از وزیر 
ــی  ــالم آمادگ ــوراک و اع ــن خ ــرای تأمی ــت ب نف
ــرای مشــارکت ۴۹  ــع ب ســازمان گســترش صنای
درصــدی، فــاز اول پتروشــیمی دره شــهر بــه 
ــن  ــالس از مهم تری ــیالت پ ــد اتوکس ــور تولی منظ

ــود. ــروع می ش ــیمی ش ــوالت پتروش محص

توســعه  و  شــروع  بــرای  داد:  ادامــه  وی 
خوبــی  رایزنی هــای  صنعتــی،  پروژه هــای 
صــورت گرفتــه کــه از زحمــات اســتاندار محتــرم 

می کنــم. تشــکر 
نماینــده حــوزه جنوبــی ایــالم در مجلــس بیــان 
داشــت: اقدامــات خوبــی در اســتان بــرای 
ــران  ــرز چــالت دهل ــل زیرســاخت ها در م تکمی
ــز  ــوری نی ــئوالن کش ــت، مس ــده اس ــام ش انج
ــالت  ــه چ ــذر و بازارچ ــدازی گ ــه راه ان ــم ب مصم

ــتند. ــران هس دهل
ــه  وی ادامــه داد: بازارچه هــای موســیان، چنگول
و هاللــه از مزیت هــای اقتصــادی اســتان اســت 

و بایــد فعــال شــوند.

کاظــم زاده بیــان داشــت: در شــرایط ســختی 
ــا  ــم، ب ــی داری ــه عمران ــت بودج ــه محدودی ک
پیگیری هــای بــه عمــل آمــده  اعتبــارات 
ــالغ  ــه اب ــرای حــوزه انتخابی ــی ب ــی خوب عمران
ــن  ــی در ای ــت و رایزن ــه اس ــص یافت و تخصی

ــت. ــه اس ــوص روزان خص
 اجرایی شدن باند دوم جاده مهران-

دهلران-اندیمشک
وی گفــت: امــروز بــرای تکمیــل راه هــای فرعی 
ــی   ــار مل ــال اعتب ــارد ری و روســتایی ۱۵۰ میلی
ابــالغ شــده اســت. دفتــر عمرانــی وزارت نفــت 
ــل  ــال در تکمی ــارد ری ــاص ۵۰ میلی ــا اختص ب
۱۷چمــن مصنوعــی زمیــن فوتبــال کوچــک در 

روســتاهای حــوزه انتخابیــه امســال مشــارکت 
می کنــد و همچنیــن ۲۰۰ میلیــارد ریــال بــرای 
ــت  ــط نف ــدی توس ــهم ۲۵ درص ــت س پرداخ
بــرای بانــد دوم دهلــران بــه اندیمشــک در نظر 

گرفتــه شــده اســت.
رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان ایــالم 
ــتایی و  ــط روس ــازی محی ــرای بازس ــت: ب گف
ــی  ــات خوب ــتاها اقدام ــر روس ــفالت معاب آس

ــت. ــام اس ــال انج ــا در ح ــه ی ــام گرفت انج
وی اظهــار کــرد: راه اصلــی دره شــهر بــه 
لرســتان در محــدوده چمــکالن بــه رومشــگان 
ــه زودی اجرایــی  در حــال مطالعــه اســت و ب
می شــود، بــا احــداث ایــن جــاده مســیر 

ــان  ــران، دره شــهر و آبدان شهرســتان های دهل
و  لرســتان  اســتان  از  بخش هایــی  بــه 
همچنیــن اســتان کرمانشــاه شــصت کیلومتــر 

می شــود. کوتاه تــر 
کاظــم  زاده عنــوان کــرد: بــا اخــذ مجــوز مــاده 
۵۶ بــرای تأمیــن مالــی بانــد دوم جــاده 
ــه  ــام مناقص ــک، انج مهران-دهلران-اندیمش
ســرمایه گذار مشــخص شــده اســت، امیدوارم 
ــک  ــن ســرمایه گذار و بان ــا حــل مســائل بی ب
ــم  ــروژه مه ــن پ ــی ای ــات اجرای ــل، عملی عام
ــه  ــی ک ــه مجوزهای ــا توجــه ب شــروع شــود. ب
اخــذ شــده اســت، امیــدوارم اداره کل راه و 
شهرســازی اجــرای قطعــه دوم بانــد دوم 
دهلــران بــه اندیمشــک و بانــد دوم دره شــهر 

ــد. ــر را تســریع کن ــه پلدخت ب

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان زنجان خبر داد:

ارائه تمامی خدمات با 
کمترین هزینه در میز خدمت 

الکترونیکی شرکت آبفای زنجان
زنجانپروانه سهرین بیگلو

P.Sahrin.b@gmail.com

اســتان  فاضــالب  و  آب  عامــل شــرکت  مدیــر 
زنجــان گفــت: میــز خدمــت الکترونیکــی ایــن 
می تواننــد  مــردم  و  شــده  راه انــدازی  شــرکت 
تمامــی خدمــات مــورد نیــاز خــود را از طریــق 
ســایت شــرکت آب و فاضــالب اســتان زنجــان بــه 
صــورت غیــر حضــوری و بــا هزینــه کمتــر نســبت به 

پرداخت هــای حضــوری دریافــت کننــد.
علیرضــا جزءقاســمی در جمــع معاونیــن و مدیــران 
امــور آبفــای اســتان زنجــان از راه انــدازی میــز 

خدمــت در شــرکت آب و فاضــالب اســتان زنجــان 
ــر داده و افــزود: تمامــی ۲۲ خدمــت شــرکت و  خب
ــی،  ــی شــامل: صــدور قبــض المثن ۴ خدمــت اصل
مشــاهده آخریــن بدهــی، صــدور صورتحســاب 
مشــترکین و پرداخــت آنالیــن در ایــن میــز خدمــت 

ــود. ــه می ش ــترکین ارائ ــه مش ب
وزارت  بخشــنامه های  پیــرو  کــرد:  اضافــه  وی 
کشــور و دســتور اکیــد اســتاندار زنجــان مبنــی بــر 
راه انــدازی میــز خدمــت در ادارات و شــرکت های 
اســتان زنجــان، تاکنــون بــرای راه انــدازی میــز 
خدمــت در شــرکت آب و فاضــالب هــر آنچــه 
ــات  ــوده انجــام شــده اســت و تمامــی امکان الزم ب
نرم افــزاری و ســخت افزاری بــه صــورت کامــل 
بــرای ارائــه خدمــت از طریــق ایــن میــز اختصــاص 

ــت. ــه اس یافت
جزءقاســمی خدمــات قابــل ارائــه در میــز خدمــت 
الکترونیکــی شــرکت آب و فاضالب را اطالع رســانی، 
ارائــه خدمــات الکترونیکــی بــه اربــاب رجــوع، انجام 

اســتعالمات بیــن دســتگاهی، ارائــه کــد رهگیــری و 
انجــام نظرســنجی از مراجعه کننــدگان اعــالم کــرده 
و افــزود: کمیتــه ســالمت اداری و صیانــت از حقــوق 
شــهروندی شــرکت آب و فاضــالب وظیفــه تأمیــن 
 و پشــتیبانی میــز خدمــت را بــر عهــده خواهــد 

داشت.
ایــن مســئول بــا تأکیــد بــر ترویــج اســتفاده 
بســتر  در  فاضــالب  و  آب  شــرکت  خدمــات  از 
ــی  ــت: در خدمات ــردم گف ــوی م ــی از س الکترونیک
ــترکین  ــه مش ــط ب ــن و برخ ــورت آنالی ــه ص ــه ب ک
ارائــه می شــود، افــراد هزینــه ای بــه مراتــب کمتــر از 

داشــت. خواهنــد  پرداخت هــای حضــوری 
وی افــزود: ســایر خدمــات قابــل ارائــه شــرکت آب 
ــروش و  ــم از ف ــز اع و فاضــالب اســتان زنجــان نی
خدمــات پــس از فــروش نیــز در درگاه مجــازی این 
شــرکت جانمایــی شــده و بــا به روزرســانی تمامــی 
فرمت هــا ایــن خدمــات نیــز در بســتر ســایت 

ــود. ــه خواهــد ب ــل ارائ اینترنتــی شــرکت قاب

#خبر _ ویژه

آذربایجان شرقی
esfahan.kimia@gmail.com

 رئیــس خانــه مطبوعــات آذربایجــان شــرقی برنامه 
ابالغــی بــرای تعییــن و معرفــی اعضــای کمیته های 
تخصصــی خانــه مطبوعــات کشــور را گامــی مهــم و 
ــات صنفــی فعــاالن  ــرای پیگیــری مطالب ــده ب ارزن
ابــراز  و  توصیــف  رســانه  و  مطبوعــات  حــوزه 
امیــدواری کــرد خانــه مطبوعــات آذربایجان شــرقی 
در کمیته هــای تخصصــی، ســهمیه و جایگاهــی 
متناســب بــا پیشــینه و ظرفیــت رســانه ای کنونــی 

خــود داشــته باشــد. 
ــا  ــدن برنامه ریزی ه ــر ش ــالح، تخصصی ت ــد ف اس
ــای  ــب کمیته ه ــانه ای را در قال ــای رس و فعالیت ه
ــا  متشــکله الزامــی دانســت و خاطرنشــان کــرد: ب
تدابیــر صــورت گرفتــه توســط هیئــت مدیــره خانــه 

مطبوعــات آذربایجــان شــرقی، افــق و چشــم انداز 
ــانه  ــاب رس ــش روی اصح ــفافی پی ــن و ش روش
ــور  ــوان متص ــانه ای می ت ــکل رس ــن تش ــو ای عض

شــد. 
ــاالن  ــر از فع ــت ۱۷3 نف ــه عضوی ــاره ب ــا اش وی ب
مطبوعاتــی و اصحــاب رســانه اســتان در خانــه 
ــکاران  ــات آذربایجــان شــرقی، از ســایر هم مطبوع
رســانه ای ایــن اســتان خواســت بــرای برخــورداری 
از مزایــا و حمایت هــای رســانه ای، عضــو خانــه 

ــوند.  ــرقی ش ــان ش ــات آذربایج مطبوع
اســد فــالح همچنیــن از صــدور و توزیــع کارت هــای 
مطبوعــات  خانــه  اعضــای  عضویــت  جدیــد 
آذربایجــان شــرقی طــی روزهــای آینــده خبــر داد و 
اظهــار کــرد: بــا عنایــت بــه اعمــال طرح ســاماندهی 
دارنــدگان مطبوعــات،  خانــه  عضــو   اعضــای 

ــانه ای  ــر رس ــکل فراگی ــن تش ــایی ای  کارت شناس
بــه عنــوان اصحــاب رســمی رســانه محســوب 

می شــوند. 
وی ادامــه داد: فقــط مدیــران مســئولی کــه صاحب 
امتیــاز رســانه هســتند از معاونــت مطبوعاتــی وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی کارت شناســایی دریافت 

ــد.  می کنن
رئیــس خانــه مطبوعــات آذربایجــان شــرقی افزود: 

طــی دوره نخســت فعالیــت هیئــت مدیــره فعلــی، 
ــاب  ــی و اصح ــاالن مطبوعات ــتقبال فع ــاهد اس ش
رســانه اســتان بــرای عضویــت در خانــه مطبوعــات 
ــازه  ــی ب ــا ط ــداد اعض ــه تع ــوری ک ــه ط ــم ب بودی
ــه ۱۷3 نفــر افزایــش  زمانــی یکســاله از ۱۰۹ نفــر ب

یافتــه اســت.
اســد فــالح تصریــح کــرد: بی تردیــد دســتیابی بــه 
ایــن میــزان از منحنــی رشــد در عضوگیری، نشــانگر 
ــات در  ــه مطبوع ــگاه خان ــت جای ــت و تثبی مقبولی

فراگــرد و ســپهر رســانه ای اســتان اســت. 
ــی  ــالم آمادگ ــر اع ــار خب ــه انتش ــاره ب ــا اش وی ب
ــرای واگــذاری صــدور کارت  ــی ب معاونــت مطبوعات
ــار  ــات اظه ــای مطبوع ــط خانه ه ــگاری توس خبرن
ــوان  ــا محقــق شــدن ایــن رویکــرد می ت داشــت: ب
خانــه  توســط  عضویت گیــری  رونــد  تــداوم 

ــاالن  ــه فع ــدی کلی ــزان صددرص ــا می ــات ت مطبوع
مطبوعاتــی و رســانه ای اســتان را پیش بینــی کــرد. 
ــا  ــرقی ب ــان ش ــات آذربایج ــه مطبوع ــس خان رئی
ــم »آمــوزش«، گفــت: کارگاه  ــه مه ــر مقول ــد ب تأکی
ــات  ــه مطبوع ــت خان ــه هم ــانه« ب ــی رس »بازاریاب
اســتان و بــا مشــارکت مدرســه بازاریابــی و فــروش 
ــور  ــا حض ــاه ب ــنبه ۲3 مردادم ــز در روز سه ش تبری
بیــش از ۶۰ نفــر از اصحــاب مطبوعات و رســانه های 
اســتان بــه صــورت رایــگان برگــزار شــد و طــی آن 
شــرکت کنندگان گواهینامــه مربوطــه را دریافــت 

ــد.  کردن
فــالح، همچنیــن بــه برنامه ریــزی خانــه مطبوعــات 
ــا  ــی اعض ــای آموزش ــش نیازه ــرای پوش ــتان ب اس
ــانه و  ــی »رس ــزود: کارگاه آموزش ــرد و اف ــاره ک اش
ــرف  ــه زودی از ط ــز ب ــی« نی ــیب های اجتماع آس
خانــه مطبوعــات آذربایجــان شــرقی بــرای همکاران 
ــات آن  ــه جزئی ــد ک ــد ش ــزار خواه ــی برگ مطبوعات

متعاقبــا بــه اطــالع اعضــا خواهــد رســید.

رئیس خانه مطبوعات استان:
سهمیهآذربایجانشرقیدرکمیتههایتخصصیخانهمطبوعاتکشورافزایشمییابد

 کسب رتبه ممتاز و درجه یک در بیش از
 ۸۰ درصد جایگاه های مواد نفتی آذربایجان شرقی

تبریزماهان فالح
M.Fallah@gmail.com

بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز، مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقه 
آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه اهمیــت اجــرای طــرح درجه بنــدی جایگاه هــای عرضــه 
مــواد نفتــی در ارتقــای خدمــات قابــل ارائــه در جایگاه هــا و تحقــق حقوق شــهروندی گفت: 
اجــرای طــرح درجه بنــدی جایگاه هــای عرضــه ســوخت و رعایــت الزاماتــی ماننــد اجــرای 
طــرح کهــاب، ضمــن بهبــود ارائــه خدمــات سوخت رســانی و مشــتری مداری، بهینه ســازی 

مصــرف ســوخت و کاهــش آالیندگــی زیســت محیطی را در پــی خواهــد داشــت.
 ابوالفضــل روح اللهــی در ادامــه افــزود: در منطقــه آذربایجــان شــرقی ۱۶۰ بــاب جایــگاه در 
ــه نتایــج بــه دســت آمــده از  ــا توجــه ب توزیــع فرآورده هــای نفتــی فعــال هســتند کــه ب
ــای  ــد از جایگاه ه ــال ۹۷، ۸۱ درص ــه اول س ــا در نیم ــدی جایگاه ه ــرح درجه بن ــرای ط اج

مــواد نفتــی اســتان حائــز رتبــه ممتــاز و درجــه یــک شــدند.
ــان  ــا بی ــه آذربایجــان شــرقی ب ــی منطق ــی پخــش فرآورده هــای نفت ــر شــرکت مل مدی
اینکــه عــالوه بــر جایگاه هــای عرضــه فرآورده هــای نفتــی، ۱۶۱ بــاب جایــگاه CNG نیــز 
آمــاده ارائــه خدمــات سوخت رســانی در ســطح اســتان هســتند، گفــت: در آینــده نزدیــک 
۲۴ بــاب جایــگاه عرضــه ســوخت بــا ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی بــه چرخــه توزیــع 

فرآورده هــای نفتــی در منطقــه خواهنــد پیوســت.
وی همچنیــن از آمادگــی شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه آذربایجــان 
ــهر  ــک در کالنش ــای کوچ ــگاه CNG در زمین ه ــداث جای ــوز اح ــه مج ــرای ارائ ــرقی ب ش
تبریــز خبــر داد و افــزود: امیــد اســت بــا اجــرای ایــن طــرح گامــی ارزشــمند در خدمــات 

ــم. ــانی برداری سوخت رس

 4۸ محله یزد هدف طرح بازآفرینی 
پایدار شهری است

یزد کاظم صادقپور
K.Sadeghpour@eskimia.ir

 معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار یــزد گفــت: ۴۸ محلــه یــزد مورد هــدف طرح 
بازآفرینــی پایــدار شــهری قــرار گرفتــه و ایــن طــرح در ایــن محــالت اجرا خواهد شــد.

محســن صادقیــان در جلســه ســتاد بازآفرینــی پایدار شــهری اســتان یــزد اظهار داشــت: 
بحــث بازآفرینــی پایــدار شــهری از اواخــر ســال گذشــته آغــاز شــد کــه در اســتان یــزد 

محوریــت آن بازآفرینــی شــهری و نوســازی نــاوگان در یــزد تعییــن شــد.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون گفتمان واحــدی در زمینــه بازآفرینی پایــدار شــهری در وزارت 
راه و شهرســازی ایجــاد نشــده اســت، افــزود: در صورتــی کــه بــه ایــن مهــم، اعتبــاری نیز 
تخصیــص یافتــه باشــد بــه مــواردی همچــون احــداث مســجد، پــارک، فضــای ســبز، 

خانــه بهداشــت و ... اختصــاص یافتــه اســت.
صادقیــان از یــزد بــه عنــوان بهتریــن اســتان در زمینــه بازآفرینــی شــهری یــاد کــرد و 
گفــت: یــزد دارای ۴۸ محلــه قدیمــی اســت کــه ایــن محــالت هــدف بازآفرینــی شــهری 
ــی از  ــتند، یک ــیب پذیر هس ــوده آس ــی و فرس ــای تاریخ ــه بافت ه ــا ک ــتند و از آنج هس

ــی اســت. ــای قدیم ــی شــهری، ســاماندهی و ایمن ســازی بافت ه ــداف بازآفرین اه
معــاون اســتاندار افــزود: بــرای اجــرای صحیــح ایــن طــرح الزم اســت ســرانه های مــورد 
نیــاز هــر محلــه شناســایی شــود تــا اگــر محلــه ای نیــاز بــه ســرانه جدیــد دارد، بتوانیــم 

آن را تأمیــن کنیــم.
وی همچنیــن بــر ضــرورت ســاماندهی محله هــای قدیمــی بــا توجــه بــه طــرح تفضیلی 
ــد ــهری تأکی ــی ش ــد و ... در بازآفرین ــی های جدی ــر و دسترس ــاد معاب ــتی، ایج  باالدس

 کرد.

 4 هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی 
در کشور در حال ساخت است

اراکتهمینه دباغ چی
T.Dabaghchi@eskimia.ir

ــع کوچــک  ــر عامــل ســازمان صنای ــر صنعــت، معــدن و تجــارت و مدی ــاون وزی  مع
ــی در  ــد صنعت ــزار و ۶۰۰ واح ــک ۴ ه ــت: هم این ــور گف ــی کش ــهرک های صنعت و ش
شــهرک ها و نواحــی صنعتــی کشــور بــا پیشــرفت فیزیکــی بــاالی ۶۰ درصــد در حــال 
ســاخت اســت کــه پیش بینــی می شــود پــس از بهره بــرداری ۷۴ هــزار شــغل ایجــاد 

. کند
دکتــر صــادق نجفــی در جریان ســفر یک روزه به اســتان مرکــزی و در حاشــیه بازدید از 
واحــد دی پلیمــر آریــا و فروسیلیســیوم در شــهرک صنعتی خمین در جمــع خبرنگاران 
افــزود: بــرای رفــع مشــکالت نقدینگــی واحدهــای تولیــدی بــا ابــالغ تبصــره ۱۸ بودجه 
ســال ۹۷ مبلــغ 3۴ هــزار میلیــارد تومــان بــا نــرخ ۱۰ تــا ۱۴ درصــد بــرای بنگاه هــای 
ــام در دو  ــا ثبت ن ــد ب ــان می توانن ــه متقاضی ــت ک ــده اس ــه ش ــر گرفت ــدی در نظ تولی

بخــش روســتایی و فراگیــر در ســامانه کارا از آن بهره منــد شــوند.
وی اضافــه کــرد: همچنیــن از محــل اعتبــارات درون ســازمان مبلــغ ۴ هــزار میلیــارد 
ــت  ــن پرداخ ــیار پایی ــره بس ــرخ به ــا ن ــک ب ــای کوچ ــه واحده ــهیالت ب ــان تس توم

می شــود.
وی در ادامــه اظهــار داشــت: از محــل تبصــره ۱۴ بودجــه امســال نیــز 3۱ هــزار و ۵۰۰ 
واحــد طــی ۴ ســال آینــده در شــهرک ها و نواحــی صنعتی کشــور نوســازی و بهســازی 

می شــود.
دکتــر نجفــی تأکیــد کــرد: در حــوزه صــادرات نیــز یــک هــزار و 3۰۰ میلیــارد تومــان بــه 

عنــوان مشــوق های صادراتــی بــرای صادرکننــدگان در نظــر گرفتــه شــده اســت.

آبنبضزندگیاست

سرمایهگذاریبرایپروژههاینفتیایالم



اصفهان6

کوتاه از اصفهان
نباید چوب حراج به پشتوانه ارز 

کشور زده می شد
در  میردامــادی  مجتبــی  ســید  حجت االســام 
ــار  ــان اظه ــه اصفه ــاز جمع ــه نم ــن هفت ــای ای خطبه ه
ــتارانه  ــای نژادپرس ــا و رفتاره ــاهد جنایت ه ــت: ش داش
خصوصــا علیــه سیاه پوســتان توســط آمریــکا کــه 
مدعــی پرچمــداری رعایــت حقــوق بشــر اســت، هســتید 
در صورتــی کــه پیامبــر اســام 14 قــرن پیــش فرمودنــد 
هیــچ فرقــی بیــن آدم هــا نیســت، تفــاوت انســان ها نــه 
در رنــگ و نــژاد آن هــا بلکــه در میــزان تقــوای آن هاســت.

ــام  ــر مق ــات اخی ــه بیان ــادی ب ــام میردام حجت االس
معظــم رهبــری اشــاره کــرد و گفــت: آحــاد مــردم 
ــش ارزش  ــد، کاه ــتی را درک می کنن ــکات معیش مش
ــدون  ــم خــورده اســت، اســکناس های ب ــی رق ــول مل پ
پشــتوانه چــاپ کردنــد و ایــن مصیبــت بــزرگ را بــه ســر 

ــد. ــول کشــور آوردن پ
وی داشــتن تدبیــر بیشــتر را بــرای مســئوالن از خداونــد 
اســتمداد کــرد و اظهــار داشــت: نبایــد چــوب حــراج بــه 
پشــتوانه ارز کشــور زده می شــد. بــا کمــال تأســف برخــی 
ــر از  ــا پ ــد، انباره ــان دادن ــد امتح ــام ب ــن ای ــم در ای ه

جنــس اســت؛ ولــی از عرضــه دریــغ کردنــد.
امــام جمعــه موقــت اصفهــان بــا اشــاره بــه ارائــه 
ــر  ــا اگ ــت: آنه ــکا، گف ــوی آمری ــره از س ــنهاد مذاک پیش
ــان  ــران قهرم ــا ای ــش ب ــال پی ــتند 40 س ــدرت داش ق
ــران  ــا ای ــد ب ــا نمی توانن ــدند، آنه ــگ می ش ــر جن درگی

ــد. ــه در افکنن پنج

 قطع برق ۲۰۰ ایستگاه پمپاژ 
در غرب اصفهان

معــاون بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
اصفهــان گفــت: در مســیر آبیــاری باغ هــای غــرب 
اســتان اصفهــان، بــرق ۲00 ایســتگاه پمپــاژ قطــع و ۳0 

ــد. ــدود ش ــنتی مس ــر س نه
ــار داشــت:  ــر اظه ــا مه ــو ب حســن ساســانی در گفت وگ
بــه منظــور جلوگیــری از برداشــت های غیــر مجــاز 
در مســیر آبیــاری باغ هــای یــک مجموعــه نظارتــی 
متشــکل از عوامــل انتظامــی، دســتگاه قضایــی، شــرکت 
آب منطقــه ای، صنــف کشــاورزان اســتان تشــکیل و بــا 

ــن برخــورد شــد. متخلفی
وی بیــان داشــت: جلســه ای بــه ایــن منظــور در 
ــی  ــاون سیاس ــت مع ــا محوری ــان ب ــتانداری اصفه اس
ــکیل  ــت از آب تش ــظ و حراس ــتای حف ــی در راس امنیت
ــام دســتگاه های مســئول  ــن جلســه تم ــه در ای شــد ک
بــه اضافــه شــرکت توزیــع بــرق اســتان حضــور داشــتند.

ــان  ــه ای اصفه ــرکت آب منطق ــرداری ش ــاون بهره ب مع
ــای  ــب تیم ه ــازرس در قال ــر ب ــد نف ــرد: یکص ــام ک اع
بازرســی بــه منظــور جلوگیــری از برداشــت های غیرمجاز 
ــده داشــتند. ــرب را برعه ــای غ ــاری باغ ه در مســیر آبی

ــی از  ــت و مقاومت های ــا مخالف ــه ب ــر چ ــت: اگ وی گف
ــا متخلفــان از  ســوی کشــاورزان مواجــه شــدیم، امــا ب
ــورد  ــی برخ ــتگاه قضای ــی و دس ــروی انتظام ــوی نی س

شــد.

 وجود 3 هزار و 577 آزاده
در اصفهان

داریــوش وکیلــی مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران 
ــام  ــت مق ــه صحب ــا اشــاره ب ــارس، ب ــا ف ــو ب در گفت وگ
معظــم رهبــری کــه می فرماینــد، »عــزت یــک ملــت بــه 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــش بســتگی دارد« و ب مجاهــدت فرزندان
بیــان اتفــاق تلــخ و شــیرین روزهــای جنــگ و اســارت 
بــرای نســل امــروز گفــت: بایــد تاش هــا بــرای انتشــار 
خاطــرات تلــخ و شــیرین اســرا و همچنیــن رزمنــدگان 
انتقــال  و  نگه داشــتن  زنــده  به منظــور  جانبــازان  و 
ــود،  ــام ش ــدت انج ــتقامت و مجاه ــار، اس ــگ ایث فرهن
ــا  ــود را ب ــرات خ ــرا خاط ــدگان و اس ــه رزمن به طوری ک
حضــور در بیــن جوانــان و مســئوالن یــا بــا انتشــار کتــاب 
و غیــره بــه نســل امــروز و آینــده منتقــل کننــد تــا بتوانــد 
کمکــی باشــد بــرای تدویــن و انتقــال فرهنــگ مقاومــت 
کــه البتــه رســانه ها هــم نبایــد نقــش بســیار تأثیرگــذار 

خــود را در ایــن زمینــه فرامــوش کننــد. 
وی افــزود: در اســتان اصفهــان ۳ هــزار و 577 آزاده 
ــور  ــد کل آزادگان کش ــه 8.4 درص ــود داد ک ــرافراز وج س
را شــامل می شــود، گفتنــی اســت ایــن افــراد هــم 
ــس از آن  ــم پ ــی و ه ــاظ علم ــارت از لح ــان اس در زم
از لحــاظ تحصیلــی بــه مقاطــع بــاالی کارشناســی، 
کارشناسی ارشــد و دکتــرای تخصصــی و پزشــکی دســت 
ــام  ــت در نظ ــه خدم ــده ب ــا و زن ــیار پوی ــد و بس  یافته ان

ــد. ــامی پرداختن ــوری اس ــدس جمه مق

گروه اصفهانپروانه شریفی
P.Sharifi@eskimia.ir

حســن کامــران نماینــده مــردم اصفهــان در مجلس 
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  اســامی  شــورای 
کیمیــای وطــن، اظهــار کــرد: مســئوالن کشــور بایــد 
بســیار از خــود مراقبــت کننــد، متأســفانه تــا امــروز 
مســئوالن تغییــر رفتــاری نداده انــد، مــردم در ایــن 

ــد. ــا را می بینن ــار آن ه ــد اقتصــادی رفت شــرایط ب
 اکثر سفرهای خارجی ضروری نیست

ــی  ــن کارهای ــی از مهم تری ــه یک ــان اینک ــا بی وی ب
کــه مســئوالن بایــد ایــن روزهــا انجــام دهنــد، عمل 
بــه جــای حــرف اســت، ادامــه داد: ســه قــوه هنــوز 
ــع  ــود را قط ــافرتی خ ــه ارز مس ــد ک ــام نکرده ان اع
کرده انــد، ارز بــرای مســئوالن تعریــف شــده اســت 
ــس،  ــدگان مجل ــوا، وزرا، نماین ــران ق ــا س ــه مث ک
اســتانداران و... چــه مقــدار ارز دریافــت می کننــد.

رســمی  ابــاغ  اســت  بهتــر  افــزود:  کامــران 
اســت،  منتفــی  ارز  دریافــت  ایــن   شــود کــه 

ســفرهای خارجــی اوال بایــد ضــروری باشــد، دومــا 
تــا جایــی کــه در داخــل کشــور می تــوان موضوعــی 
را حــل کــرد ضرورتــی نــدارد کــه وزارتخانــه ای نیــرو 
ــب  ــا از جی ــن هزینه ه ــن ای ــد، همچنی ــزام کن اع

مــردم اســت کــه بایــد قطــع شــود.
 مسئوالن اعتبارات خارج از شمول خود 

را قطع کنند
نماینــده مــردم اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه تغییر 
ــردم  ــا م ــود ت ــام ش ــد انج ــئوالن بای ــار در مس رفت
ــد کــه آن هــا هــم شــرایط کشــور را  دســت کم ببین
ــح  ــد، تصری ــط حــرف نمی زنن ــد و فق درک می کنن
کــرد: نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه شــود 
ــارات خــارج  ــد اعتب ــه مســئوالن بای ــن اســت ک ای
ــمول  ــارج از ش ــد، خ ــع کنن ــود را قط ــمول خ از ش
یعنــی اینکــه افــراد هرگونــه کــه می خواهنــد خــرج 
کننــد، خــارج از چشــم دیــوان محاســبات، خــارج 
از دوربیــن بازرســی و... کــه بایــد بــه ایــن موضــوع 

ــژه داده شــود. اهمیــت وی

ــه  ــد ک ــد درد را بفهم ــه داد: کســی می توان وی ادام
ــد  ــی اشــرافی نداشــته باشــد و بتوان ســبک زندگ
هم ســطح مــردم عــادی کشــور زندگــی کنــد. 
ــی  ــهر زندگ ــن ش ــئولی پایی ــچ مس ــران هی در ته
ــد  ــردد دارن ــژه ت ــط وی ــئوالن در خ ــد، مس نمی کن
ــی  ــا موضوعات ــد، این ه ــک ندارن ــی از ترافی و درک
اســت کــه اگــر برطــرف شــود اتفاقــات خوبــی در 

ــد داد. ــور رخ خواه کش
 جلسات دولت و مجلس فقط گفتار 

درمانی شده است
ــه در  ــکاتی ک ــر مش ــه دیگ ــاره ب ــا اش ــران ب کام
مســئوالن کشــوری وجــود دارد، خاطرنشــان کــرد: 
ســومین موضــوع بحــث صرفه جویــی اســت، 
ــی  ــتند کم ــر نیس ــئوالن حاض ــدام از مس ــچ ک هی
همــت داشــته باشــند تــا مشــکات کشــور برطــرف 

شــود.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســامی تأکیــد کــرد: جلســات دولــت و مجلــس 
فقــط گفتــار درمانــی شــده اســت و عملــی در 
ــئول  ــرادی مس ــع اف ــی مواق ــت. در بعض آن نیس
شــده اند کــه دانــش و علــم آن کار را ندارنــد و 
ــع را  ــه مناب ــد، بلک ــام نمی دهن ــا کاری انج ــه تنه ن
ــدی  ــد و ایــن موضــوع حزب بن ــز از بیــن می برن نی
خاصــی هــم نــدارد و شــامل همــه افــراد می شــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه فاصلــه بیــن فقیــر و غنــی 
زیــاد شــده اســت، گفــت: دیگــر بــا گفتــار درمانــی 

نمی تــوان مــردم را ســاکت کــرد، فشــار اقتصــادی 
ــه  ــادی را ب ــار زی ــروز فش ــکاری، ام ــراه بی ــه هم ب
ــن  ــن کار ای ــت، بهتری ــرده اس ــل ک ــردم متحم م
ــار درمانــی  ــه جــای گفت اســت کــه رؤســای قــوا ب

دســت بــه عمــل بزننــد.
ایــن نماینــده مجلــس دهــم ادامــه داد: بایــد 
تدبیــری شــود کــه وقتــی هزینه هــا کــم می شــود، 
هزینــه ای بــرای اشــتغال یــا رفــع مشــکات 

ــود. ــرف ش ــه مص ــن جامع محرومی
 تفحص در قراردادهای میلیاردی عمرانی 

مجلس
کامــران بــه برخــی کارشــکنی ها در مجلــس اشــاره 
کــرد و گفــت: بنــده تفحصــی در مجلــس داشــته ام 
کــه قســمتی از آن قراردادهــای عمرانــی مجلــس 
ــت،  ــده اس ــام ش ــه انج ــدون مناقص ــه ب ــت ک اس
ــت.  ــف اس ــت ماه باتکلی ــه از اردیبهش ــی ک تفحص
ایــن قراردادهــا میلیــاردی اســت و اگــر ریگــی بــه 
کفشــمان نیســت بایــد براســاس آیین نامــه عمــل 
کنیــم، آیین نامــه ۲14 مجلــس بــه تفحص هــا 
برمی گــردد و ســوگند خورده ایــم کــه این هــا را 

اجــرا کنیــم.
مــردم  بــه  خودمــان  وقتــی  داد:  ادامــه  وی 
می گوییــم مجلــس پــاک اســت و انتظــار داریــم 
ــه  ــد اینگون ــا مــا همــراه باشــند، نبای مــردم هــم ب
باشــد. وقتــی یــک قــوه کــه خــودش ناظــر اســت، 
می کنــد،  ســنگ اندازی  و  نمی دهــد  اجــازه 

ــت. ــد داش ــاد نخواه ــز فس ــی ج خروج
 مالحظات سیاسی در مجلس باعث 

شده زیرآب خود نظارت هم زده شود
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
ــم؛  ــاز هــم تأکیــد می کن اســامی تصریــح کــرد: ب
اگــر مســئوالن تغییــر رفتــار داشــته باشــند، مــردم 
هــم دلگــرم خواهنــد شــد و در بســیاری از مــوارد با 
همدلــی و اتحــاد بــا مســئوالن همــراه خواهند شــد 

تــا مشــکات کشــور برطــرف شــود.
ــردار مســئوالن  ــار و ک ــه رفت ــان اینک ــا بی ــران ب کام
می توانــد باعــث تزریــق ناامیــدی در جامعــه و 
مــردم شــود، خاطــر نشــان کــرد: کشــور بحمدللــه 
نعمــت رهبــری دارد، رهبــری پــاک، ساده زیســت و 
قاطــع در برابــر اســتکبار هســتند. بارهــا گفتــه ام کــه 
ســه قــوه در کشــور مــا بــه رهبــری ظلــم می کننــد، 
بســیاری از مــواردی کــه ایشــان پیگیــری می کننــد 
ــوه  ــه ق ــه س ــوط ب ــت و مرب ــان نیس ــه ایش وظیف
اســت کــه کم کاری هــا ســبب ورود معظم لــه 

می شــود.
ــک  ــت ی ــع الزم اس ــی از مواق ــزود: در بعض وی اف
ــی  ــوری بررس ــورت ف ــه ص ــص ب ــا تفح ــرح ی ط
شــود و بــه نتیجــه برســد. نظــارت مجلــس بســیار 
ــت  ــارت درس ــی نظ ــد، زمان ــل می کن ــف عم ضعی
ــا را  ــی دنی ــه بیان ــم ب ــه بتوانی ــود ک ــام می ش انج
ســه طاقــه کنیــم. ماحظــات سیاســی در مجلس 
باعــث شــده زیــرآب خــود نظــارت هــم زده شــود.

گروه اصفهان فاطمه احمدی
F.Ahmadi@eskimia.ir

عبدالرضــا رحمانــی فضلــی وزیــر کشــور 
روز پنجشــنبه در نشســت بررســی امــور 
ــت  ــا محوری ــان ب ــتان اصفه ــادی اس اقتص
اقتصــاد مقاومتــی اظهــار کــرد: مشــکاتی که 
در جلســه مطــرح شــد مشــکات ملــی بــود 
و در واقــع همــه کشــور بــا آن درگیــر هســتند.

وی بــا بیــان اینکــه ســاختار اجــازه نمی دهــد 
ــت  ــرای اصــاح وضعی ــم ب ــا حــرکات عظی ت
موجــود انجــام شــود، بیــان کــرد: توجهــی بــه 
مناطــق نداریم، اختیاراتی به مســئوالن کشــور 
ــده  ــزی داده ش ــه و برنامه ری ــوزه بودج  در ح

کــه حاضــر نیســتند بــه ایــن راحتــی از 
بگذرنــد. اختیــارات 

ــان اینکــه مشــکات  ــا بی ــی ب ــی فضل رحمان
اقتصــادی تبدیــل بــه معضــات امنیتــی 
ــود،  ــه نش ــا توج ــه آن ه ــر ب ــد اگ ــد ش خواه
مطــرح کــرد: حــوزه اقتصــاد و امنیــت بــه هم 
ــتان  ــتان و بلوچس ــتند، سیس ــته هس پیوس
ــر  ــا ه ــدارد؛ ام ــان ن ــر از اصفه ــات کمت امکان

ــد. ــی دارن ــات متفاوت ــدام امکان ک
وی بــا بیــان اینکــه جنــگ و تحریــم باعــث 
شــده تــا جراحی هــای بــزرگ اقتصــادی 
انجــام نشــود، تصریــح کــرد: بایــد بــه مناطق 
اعتمــاد کــرد، در حوزه هــای امنیتــی بــه 

ــارات شــورای  ــم و اختی ــار دادی مناطــق اختی
عالــی امنیــت ملــی بــه شــورای تأمیــن 
ــوزه  ــا در ح ــت؛ ام ــده اس ــذار ش ــتان واگ اس
ــه  ــارات را ب ــوز اختی ــی هن ــادی و مال اقتص

ــم. ــذار نکردی ــود واگ ــق خ مناط
ــا  ــوریه از م ــت س ــردم و دول ــزود: م وی اف
درخواســت کمــک کردنــد و مــا بنــا بــه 
وظیفــه خــود بــه آن هــا کمــک کردیــم؛ زیــرا 
ــاده  ــه همســایه افت ــه خان اگــر آتشــی کــه ب
ــه  ــه خان ــش ب ــن آت ــم ای ــوش نکنی را خام
خودمــان ســرایت می کنــد، آمریکایی هــا 
ــا  ــرف دنی ــن ط ــر ای ــزار کیلومت ــد ۲ ه بگوین

ــد؟ ــه کنن ــه چ ــد ک آمده ان
نوســانات  در  افــزود:  فضلــی  رحمانــی 
ــود  ــت خ ــر ظرفی ــی 10 براب ــر ارزی برخ اخی
ارز  ثبــت ســفارش کردنــد، برخــی هــم 
نکردنــد  وارد  کاال  امــا  گرفتنــد؛   دولتــی 

یــا کاال را بــا فاکتورهــای جعلــی وارد کردنــد، 
برخــی هــم کاالی بــا ارز دولتــی را بــه قیمــت 

آزاد فروختنــد یــا اینکــه احتــکار کردنــد.
ــا بیــان اینکــه در شــرایط فعلــی همــه  وی ب
بایــد ابــزار نظارتــی داشــته باشــند و بــا کمــک 
یکدیگــر مشــکات را حــل کنیم، خاطرنشــان 
ــود را  ــدرت اداره خ ــان ق ــتان اصفه ــرد: اس ک
ــن ۲  ــد معی ــن نحــو دارد و می توان ــه بهتری ب
اســتان دیگــر هــم باشــد، خراســان رضــوی و 
ــتان های  ــن اس ــد معی ــم می توانن ــارس ه ف
ایــن نظــام  از  بایــد  امــا  باشــند؛  دیگــر 
برنامه ریــزی رهــا شــویم و بــه ســمت نظــام 

ــم. ــت کنی ــه ای حرک ــزی منطق برنامه ری
وزیــر کشــور در ادامــه گفــت: همــه ســوار یک 
کشــتی هســتیم و بایــد بدانیــم دشــمن بــه 
دنبــال چــه چیزی اســت، دشــمن در ۳ حوزه 
ــد، یکــی حــوزه  ــران فعالیــت می کن ــه ای علی

نظامــی اســت کــه بنــا بــه گفتــه رهبــر معظــم 
انقــاب جنــگ نخواهــد شــد و ایــن رفتارهــا 
ــت  ــب و وحش ــاد رع ــور ایج ــه منظ ــط ب فق
اســت. تحریــم اقتصــادی حــوزه دوم اســت 
ــوم  ــوزه س ــطه آن ح ــه واس ــمن ب ــه دش ک
ــرده و کشــور را  ــال ک ــی اعتراضــات را فع یعن
ــت  ــردم امنی ــا م ــند؛ ام ــوب می کش ــه آش ب
ــمن  ــه های دش ــد و از نقش ــل می دانن را اص

آگاه هســتند.
رحمانــی فضلــی در پایــان گفــت: بایــد مــردم 
ــم،  ــه بمانی ــه در صحن ــرد و هم ــدوار ک را امی
ــد یکدیگــر را  ــده بای ــده و تولیدکنن مصرف کنن
ماقــات کننــد و ایــن دیــدار در بســتر بــورس 
ــه  ــان ب ــم اصفه ــد، پرچ ــد ش ــق خواه محق
ــر  ــردم دیگ ــد م ــزاز در آی ــه اهت ــر طــرف ب ه
اســتان ها نیــز همــان رونــد را پیگیــری 

ــرد. ــد ک خواهن

وزیر کشور در اصفهان:

حوزه اقتصاد و امنیت به هم پیوسته هستند
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در همایشــی بــه میزبانــی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
معــادن و کشــاورزی اصفهــان دکتــر احمــد توکلــی 
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، اقتصــاد 
ایــران را در ســه برهــه زمانــی دیــروز، امــروز و فــردا 

نقــد و بررســی کــرد.
ــخیص  ــع تش ــو مجم ــی، عض ــد توکل ــر احم دکت
ــفافیت و  ــان ش ــس دیده ب ــام و رئی ــت نظ مصلح
عدالــت در تشــریح ابعــاد اقتصــادی ایــران در ســه 
برهــه زمانــی دیــروز، امــروز و فــردا بــه رفتارهــای 
ناشــیانه در دوران اوائــل انقــاب پرداخــت و گفــت: 
تحقــق روحیــه مصــادره در اوائــل انقــاب، بدبینــی 
نســبت بــه مالکیت هــای خصوصــی، جلــب امــوال 
ــه ســرمایه گذاران،  ــبت ب ــی نس ــد منف ــردم و دی م
از پیامدهــای زیانبــار ایــن سیاســت ها بــر اقتصــاد 

کشــور ســخن رانــد. 
ــه مشــکاتی کــه در همــان اوائــل  ــا اشــاره ب وی ب
ــد و  ــاد ش ــادی ایج ــعه اقتص ــد و توس ــرای رش ب
ــه اموالشــان مصــادره شــده  ــی ک شــکایات مردم
ــه ای توســط شــهید بهشــتی،  ــود از طــرح مصوب ب
منتظــری و دیگــر نماینــدگان مجلــس ســخن 
رانــد کــه براســاس ایــن مصوبــه، خریــداری امــوال 
ــا رأی  و امــاک مصــادره شــده توســط دولــت و ب
ــه  ــز ب ــه نی ــن مصوب ــا ای ــد؛ ام ــرح ش دادگاه مط

درســتی اجــرا نشــد.
وی در برهــه زمانــی دیــروز، از اختــاف نظرهــا 
در  ســال ها  آن  در  کــه  فراوانــی  مشــکات  و 
ــان آورد  ــه می ــخن ب ــت، س ــود داش  وزارت کار وج
و نقــش خــود در ایــن اثنــا را اصــرار بــر پیاده ســازی 
قانــون کار برحســب قانــون شــرعی و اقتصــاد 
اســامی عنــوان کــرد و افــزود: جنــاح مقابــل مــا 
مخالــف ایــن رونــد بودنــد و منجــر بــه تأخیــر در 

تصمیم گیری هــا و پیشــبرد امــور می شــد. 

را  وقــت  دولــت  در دســتگاه  مهــم  نکتــه  وی 
ــت از مســتضعفان  ــه ســمت حمای ــری ب جهت گی
بــه پیــروی از دســتور و شــیوه امــام راحــل عنــوان 
کــرد و از خدمــات گســترده و اقدامــات جهــادی در 
ایــن راســتا ســخن گفــت و افــزود: توزیــع منابــع 
دولتــی بــه ســمت فقــرا و روســتاها شــیب تنــدی 
ــد.  ــت می ش ــا هدای ــرف آنه ــه ط ــت و اول ب داش
توکلــی در ادامــه صحبتــش بــه اختــاف نظرهایــی 
کــه بیــن خــود و موســوی در توزیــع منابــع دولتــی 

وجــود داشــت، اشــاره کــرد.
ــت  ــدن دول ــر ش ــت بزرگ ت ــریح عل ــی در تش توکل
و اقتصــاد دولتــی بــه تشــدید مداخــات دولــت از 
ابعــاد مختلــف پرداخــت کــه ابتــدا بــه دلیــل نــوع 
ــادی  نگــرش و تفکــر ناشــی از انقــاب، امــوال زی
ــرار  ــت ق ــار دول ــد و در اختی ــادره ش ــردم مص از م
ــل  ــود. عام ــق ب ــواردی به ح ــه م ــه البت ــت ک گرف
ــت  ــه دخال ــود ک ــی ب ــگ تحمیل ــوع جن ــر، وق دیگ
ــز  ــگ نی ــان جن ــرایط زم ــای ش ــه اقتض ــت ب دول
ــت از بعــد  تشــدید شــد. برخــی از مداخــات دول
ــر  ــی از تفک ــی ناش ــود و مداخات ــه ب عدالتخواهان
ــامی  ــی اس ــامی و جمع گرای ــتی اس سوسیالیس
ــت،  ــد دول ــث ش ــل باع ــار عام ــن چه ــه ای ــود ک ب
بیــش از حــد بــزرگ شــود و مالکیتــش نیــز 
تقویــت شــد؛ در نتیجــه، نقــش بخــش خصوصــی 

ــد.  ــگ ش کمرن
وی کاهــش تولیــد و افــت کارایــی تولیــد بــه عنوان 
ــد  ــری را پیام ــش نابراب ــی و کاه ــای منف پیامده
ــی  ــد توکل ــد. احم ــت ها خوان ــن سیاس ــت ای مثب
بــا اذعــان بــه اعتقــاد دولــت در تحقــق جنبه هــای 
عدالتخواهانــه در ســه برهــه دیــروز، امــروز و فــردا، 
ســخن امــام خمینــی )ره( را یــادآور شــد و گفــت: 

ــرای  ــک ب ــم مهل ــور را س ــردن ام ــی ک ــام، دولت ام
اقتصــاد می دانســتند. وی در ادامــه، از اختــاف 
نظرهایــی کــه بیــن دولتیــان در ایــن برهــه پیــش 
ــر  ــد ب ــام را تأکی ــش ام ــد و واکن ــد، ســخن ران آم
ــتگاه  ــه دس ــردن و اینک ــم کار ک ــا ه ــازگاری و ب س

ــوان نمــود. دولــت، جــای اختــاف نیســت، عن
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، دیگــر 
عوامــل تأثیرگــذار در آن برهــه را فروپاشــی اتحــاد 
سیاســت های  اجــرای  و  شــوروی  جماهیــر 
افــزود:  و  دانســت  ترکیــه  در  خصوصی ســازی 
ــد ــدار ش ــکاتی پدی ــات و مش ــان، واقعی  در آن زم
 کــه مــا را متوجــه اشــتباه در رویــه خــود ســاخت و 
در ادامــه، مــدل تعدیــل صنــدوق بین المللــی پــول 

ــد.  پذیرفته ش
وی تمایــل بــه اجــرای سیاســت تعدیــل از ســوی 
مرحــوم هاشــمی رفســنجانی را همزمــان بــا اواخــر 
ــه اشــکاالتی هــم داشــت و  ــرد ک ــام ک ــگ اع جن
ــت های  ــی از سیاس ــد را یک ــع درآم ــر در توزی تغیی

تعدیــل بیــان نمــود.
خــود،  اقتصــادی  تحلیــل  در  توکلــی  احمــد 
ــان  ــه بی ــع بیشــتر بیــن فقــرا را اینگون ــع مناب توزی
ــل  ــه دلی ــتضعف ب ــات مس ــرا و طبق ــه فق ــرد ک ک
ــه  ــل ب ــای ارضــا نشــده و می ــا، نیازه محرومیت ه
مصــرف باالیــی دارنــد؛ بنابرایــن زمانــی کــه ثمــرات 
ــد و  ــداز نمی کنن ــد، پس ان ــا می رس ــه آن ه ــد ب رش
خــرج می کننــد، در حالــی کــه اغنیــا و بــه عبارتــی 
ســرمایه داران، بیشــتر تمایــل بــه پس انــداز و 

هزینه هــای کمتــر دارنــد.
 وی در تشــریح برهــه زمانــی امــروز، پذیــرش 
مــدل تعدیــل توصیــه شــده توســط صنــدوق 
بین المللــی پــول، بازســازی و احیــاء بخــش منابــع 

تولیــدی جنــگ زده، بی توجهــی بــه توطیــع درآمــد 
ــی و  ــد تجمل گرای ــت، رش ــه نش ــرش نظری و پذی
ــردان را  ــی و دولتم ــرافیگری دولت ــرافیت و اش اش
ــود نســبی  ــد را بهب ــوان کــرد و نتیجــه ایــن رون عن

ــری دانســت.  ــد و تشــدید نابراب تولی
ــا بیــان آنکــه در ابتــدای رشــد، نابرابــری  توکلــی ب
ــه ســرمایه گذاری  ــی تدریجــا ک ــاد می شــود؛ ول زی
انجــام شــود و کار و تولیــد رونــق پیدا کند، اشــتغال 
ایجــاد می شــود و افزایــش ســطح اشــتغال پایــدار 
ــه شــکلی معقــول کمــک  ــری ب ــه کاهــش نابراب ب
می کنــد، خاطرنشــان کــرد: متأســفانه، ایــن رونــد 
ــق  ــان مجــری مطل ــاد و دولــت همچن اتفــاق نیفت
ــدید  ــه تش ــر ب ــر منج ــن ام ــه ای ــت ک ــده اس مان

نابرابــری شــد. 
معضــل  را  خصولتــی  نهادهــای  تشــکیل  وی 
دیگــری بیــان نمــود و افــزود: اینکــه فقــط مدیــران 
دولتــی بتواننــد وارد عرصه هــای خصوصــی شــوند، 
داللــت بــر ایــن دارد کــه مدیــران دولتــی دستشــان 
بــرای انجــام هــر اقدامــی بــاز اســت و پیامدهــای 
ــی، اختــاس و مــوار دیگــر اســت.  آن، فســاد مال
ــای  ــازار کااله ــن شــیوه، ب ــرد: ای ــه ک ــی اضاف توکل

مصرفــی، مصــرف هیجانــی و ولــع بــرای مصــرف 
ــد.  ــت می کن را تقوی

وی گفــت: ایــن رونــد در دوره هــای دولــت خاتمــی، 
احمدی نــژاد و دولــت فعلــی در حــال تکــرار اســت. 
وی، مــدل رشــد فراگیــر، حامــی مســتضعفان 
ــکات  ــل مش ــرای ح ــت ب ــی دول ــخه فعل و نس
را بی اثــر خوانــد و اولیــن گام را کوچــک شــدن 

ــرد. ــوان ک ــت عن دول
ــنبه در  ــامگاه پنجش ــن ش ــی همچنی ــد توکل احم
ــاع  ــی اوض ــوع بررس ــا موض ــری ب ــت دیگ نشس
اقتصــادی کشــور بــا بیــان اینکــه 110 هــزار میلیــارد 
تومــان بدهــی و معوقــات بانکــی متعلــق بــه 108 
نفــر اســت، گفــت: ۲0 میلیــارد دالر ظــرف چنــد روز 
ــت  ــت از دس ــط دول ــت های غل ــل سیاس ــه دلی ب

رفــت.
ــود  ــه وج ــت: ب ــار داش ــت اظه ــن نشس وی در ای
آمــدن تــورم ســبب افزایــش نــرخ ارز و متعاقب آن 
افزایــش قیمــت تمــام شــده محصــوالت می شــود 
ــا  ــول ب ــد محص ــه تولی ــور ب ــده مجب ــد کنن و تولی
باالتــر می شــود، پــس هیــچ کســی  قیمــت 

جنــس را گــران نمی فروشــد.
توکلــی بــا بیــان اینکــه در شــرایطی افزایــش نــرخ 
ــتضعفان  ــرای مس ــژه ای ب ــه وی ــد برنام ــورم بای ت
ــده دارم  ــده عقی ــرد: بن ــح ک ــیم، تصری داشته باش
بایــد کارت بانکــی خاصــی بــرای ایــن قشــر تهیــه 
شــود تــا خریــد آن هــا بــا یــک بســته حمایتــی از 

ــت انجــام شــود. ســوی دول
نماینــده ســابق مجلــس شــورای اســامی بــا 
بیــان اینکــه در شــرایط فعلــی دولــت بایــد اقــدام 
مناســبی انجــام دهد، خاطرنشــان کــرد: ۲0 میلیارد 
دالر ظــرف چنــد روز بــه دلیــل سیاســت های غلــط 
دولــت از دســت رفــت و همچنیــن در شــرایط 
تحریم هــای متعــدد بــا پیــش فــروش ســکه، 6۲ 

ــد. تــن طــا را در ظــرف چنــد روز از بیــن بردن

دکتر احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصفهان:
مداخالت دولت مشکل اقتصاد کشور

امروز  شنبه 27 مردادماه 1397 - سال چهارم - شماره 782 روزنامه

گهی تغییرات شرکت بهین سوز سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3381 و شناسه ملی 10260420685  آ

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/11 داود پارساپور به شماره ملی 0069011117 بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عابدینی زاده 
گل به شماره ملی 2298014019 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال  به شماره ملی 1288935161 بعنوان مدیر عامل و مهدی میرزا
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو 

نفر  از سه نفر هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است.مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد . 

ک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )228530( اداره کل ثبت اسناد و امال

گهی تغییرات شرکت بهین سوز سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3381 و شناسه ملی 10260420685  آ

گردید. ماده 37: صاحبان امضای  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/11 ماده 37 اساسنامه به شرح ذیل اصالح 
که حق امضاء دارند،  مجاز: نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات، سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را 

ک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )228553(هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.  اداره کل ثبت اسناد و امال

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013702جذب آ

دکتر حسن کامران در گفت وگو با کیمیای وطن با بیان اینکه مسئوالن به جای گفتار درمانی دست به عمل بزنند، گفت:

مقامات، سهمیه ارز مسافرتی خود را قطع کنند
وجود مالحظات سیاسی در مجلس

کوتاه از شهرستان ها
 »تنگه ظلمات اردستان«

ثبت ملی می شود
حمیدفرخی

H.Farokhi@eskimia.ir

 اردستان

سرپرســت میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
آثــار  اردســتان، گفــت:  شهرســتان  گردشــگری 
ــه  ــه ب ــود ک ــی می ش ــت مل ــتان ثب ــی شهرس طبیع
همیــن منظــور »تنگــه ظلمــات« شناســایی شــده و 

ــد. ــد ش ــی خواه ــت مل ــه زودی ثب ب
مهــدی مشــهدی در نشســت خبــری در محــل اداره 
میــراث فرهنگــی اردســتان اظهــار کــرد: شهرســتان 
اردســتان در موضــوع داشــتن آثــار باســتانی بســیار 

غنــی بــوده و جــای کار بســیار اســت.
سرپرســت میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
ــزود: در حــوزه  گردشــگری شهرســتان اردســتان اف
ــی  ــارات خوب ــرای ســال۹7 اعتب ــراث فرهنگــی ب می
بــرای شهرســتان اردســتان دیــده شــده اســت کــه 

ــت جــذب شــود. ــه فوری ــد ب بای
سرپرســت میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
آثــار  اردســتان گفــت:  شهرســتان  گردشــگری 
ــه  ــه ب ــود ک ــی می ش ــت مل ــتان ثب ــی شهرس طبیع
همیــن منظــور »تنگــه ظلمــات« شناســایی شــده و 

ــد. ــد ش ــی خواه ــت مل ــه زودی ثب ب
مشــهدی بــا بیــان اینکــه زیــر مجموعه هــای میــراث 
بایــد در شهرســتان شناســایی شــود، تصریــح کــرد: 
یکــی از افــراد میــراث بــه عنــوان پیگیــر موضوعــات 
ــری  ــا پیگی ــا ب ــم ت ــی کردی ــع دســتی را معرف صنای
ــه دار  ــنامه و پروان ــا را شناس ــراد آنه ــایی اف و شناس

کنیــم.
قدیمــی  خانه هــای  از  یکــی  تأکیــد کــرد:  وی 
اردســتان خانــه حکیــم اســت کــه در ســال ۹7 
بــرای بازســازی و تعمیــر آن 800 میلیــون ریــال در 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
سرپرســت میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری شهرســتان اردســتان خاطرنشــان کــرد: 
ــا  ــده و ب حــوزه بوم گــردی در اردســتان مغفــول مان
توجــه بــه اینکــه 140 روســتای فعــال در شهرســتان 
ــرد و  ــاء ک ــوان آن را احی اردســتان وجــود دارد می ت
بــا توجــه بــه موقعیــت مکانــی کوهســتانی و کویــر 
ــاد  ــت زی ــای فعالی ــه ای ج ــار صف ــای چه و خانه ه

اســت.

 آمار تکان دهنده تصادفات 
درون شهری کاشان

کاشانابراهیم قربانی
E.Ghorbani@eskimia.ir

ــوم  ــگاه عل ــس دانش ــی رئی ــم کوچک ــر ابراهی دکت
ــاب  ــا اصح ــری ب ــت خب ــان در نشس ــکی کاش پزش
رســانه، ضمــن تبریــک روز خبرنــگار، بــا اشــاره بــه 
مســائل دارویــی اظهــار داشــت: هیــچ داروخانــه ای 
حــق نــدارد بــدون مســئول فنــی داروخانــه نســخه 
بیمــار را بپیچــد و اگــر داروخانــه ای ایــن کار را بکنــد 
ــر فنــی را بگیــرد ۲ تخلــف انجــام داده  و حــق مدی
ــدام  ــی اق ــاب مســئول فن ــه در غی اســت؛ اول اینک
بــه پیچیــدن نســخه نمــوده و دوم اینکــه حــق فنــی 

را از بیمــار دریافــت کــرده اســت.
ــات  ــوص تخلف ــت در خص ــهروندان خواس وی از ش
ــا دانشــگاه علــوم پزشــکی همــکاری  داروخانه هــا ب
اطاع رســانی   1۹0 ســامانه  طریــق  از  و   نماینــد 

کنند.
در ادامــه ایــن نشســت دکتــر نادریــان معــاون 
آموزشــی دانشــگاه اظهــار داشــت: تعــداد ۲014 
ــن حــوادث ترافیکــی بیــش از ۲4  ــر از مصدومی نف
ســاعت در بیمارســتان بســتری شــده اند کــه ۲1 در 
صــد از کل آســیب دیدگان را شــامل می شــود و 
هزینــه هــر تخــت بســتری ایــن تعــداد بیمــار در روز 
نزدیــک بــه ۹ میلیــون تومــان اســت کــه ســاالنه بــه 

ــد.  ــان می رس ــارد توم ــش از ۳ میلی بی
ــده  ــراد حادثه دی ــن ســنی اف ــه داد: میانگی وی ادام
ــر  ــت و اکث ــال اس ــی ۳1/5 س ــوادث ترافیک در ح
ــتند  ــال هس ــا ۳0 س ــن 15 ت ــده بی ــراد حادثه دی اف
کــه مــردان 5 برابــر زنــان دچــار ایــن حــوادث 

می شــوند.
معــاون آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان 
ــزار  ــج ه ــداد پن ــال 1۳۹6 تع ــت: در س ــار داش اظه
مأموریــت اورژانســی در منطقــه کاشــان انجام شــده 
اســت کــه متوســط هزینــه هــر مأموریــت اورژانســی 
ــه  ــت ک ــان اس ــزار توم ــتانی 588 ه ــش بیمارس پی
ایــن مبلــغ در ســال نزدیــک بــه ۳ میلیــارد تومــان 
بیمارســتانی حــوادث  پیــش  اورژانــس  هزینــه 

ترافیکــی اســت.
افــراد  درصــد   75 کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
موتورســواران  ترافیکــی  حــوادث  در  حادثه دیــده 

. هســتند

گهی تغییرات شرکت ساختمانی قرنیز نمای پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت 33971 و شناسه ملی 14003558016  آ

گهی تغییرات شرکت ساختمانی قرنیز نمای پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت 33971 و شناسه ملی 14003558016  آ

کدملی 3052156624 - ابراهیم  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نجمه حاج عبدالهی 
قاسمی برسیانی کدملی 1291848193 - حسین قاسمی برسیانی کدملی 5649171701 بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. زهره قادریان آذرخوارانی کدملی 5649661871 - ظهیر نخستین کدملی 0534611842 بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت 

گهی های شرکت تعیین گردید.  برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیمیای وطن جهت درج آ

عضو  بعنوان  کدملی 5649171701  برسیانی  قاسمی  حسین  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مورخ 1397/02/01  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
کدملی  عبدالهی  حاج  نجمه   - مدیره  هیئت  رئیس  و  شرکت  عامل  مدیر  بعنوان  کدملی 1291848193  برسیانی  قاسمی  ابراهیم   - هیئت مدیره 
3052156624 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل مجری مصوبات 

هیئت مدیره خواهد بود. 

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )228661( اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )228639( اداره کل ثبت اسناد و امال



7 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
کارگردان »کیف انگلیسی« 

درگذشت
پیشکســوت  دری کارگــردان  ضیاءالدیــن  ســید 

را وداع گفــت. تلویزیــون دارفانــی  ســینما و 
بــه گــزارش مهــر، ضیاءالدیــن دری کارگــردان ســینما 
ــی  ــد درمان ــل فرآین ــی به دلی ــه مدت ــون ک و تلویزی
پیونــد کبــد در بیمارســتانی در شــیراز بســتری بــود، 
روز گذشــته )جمعــه ۲۶ مــرداد( دارفانــی را وداع 

گفــت.
نویــد دری فرزنــد ایــن هنرمنــد ضمــن تاییــد ایــن 
خبــر  دلیــل آن را عفونــت پــس از پیونــد کبــد اعــام 

کــرد.
دری کارگــردان ســریال هایــی در حــوزه تاریــخ 
ــه  ــوان ب ــی ت ــا م ــه آنه ــه از جمل ــت ک ــر اس معاص
ــرد. ــاره ک ــوی« اش ــی« و »کاه پهل ــف انگلیس »کی

روزنامــه کیمیــای وطــن ایــن ضایعــه را بــه جامعــه 
هنــری کشــور و خانــواده ایشــان تســلیت می گویــد.

ازدواج دختران زیر ۱۳ سال 
ممنوع می شود

ــان مجلــس  ــه سیاوشــی، عضــو فراکســیون زن طیب
شــورای اســامی، بــا اشــاره بــه تدویــن طرحــی بــا 
شــورای  مجلــس  در  »کودک همســری«  عنــوان 
مجلــس  زنــان  فراکســیون  ســوی  از  اســامی 
اظهــار داشــت: در ایــن طــرح کمتریــن ســن ازدواج 
ــرای پســران ۱۸ ســال  ــران ۱۶ ســال و ب ــرای دخت ب

پیش بینــی شــده اســت.
ــال  ــزود: در ح ــرح اف ــن ط ــات ای ــاره جزئی وی درب
حاضــر کمتریــن ســن ازدواج بــرای دختــران ۱۳ 
ــا  ــط ب ــال فق ــر ۱۳ س ــران زی ــت و دخت ــال اس س
ــرح  ــا در ط ــد؛ ام ــکان ازدواج دارن ــوز دادگاه ام مج
ــرای ازدواج  ــا ۱۶ ســال ب جدیــد دختــران بیــن ۱۳ ت

ــد. ــت کنن ــی از دادگاه دریاف ــم قانون ــد حک بای

امیدوارم راه برای عمره باز شود
ســیدعلی  المســلمین  و  حجت االســام 
در  ایرانــی،  حجــاج  سرپرســت  قاضی عســکر، 
اینکــه  بیــان  بــا  حجــاج  راهنمایــان  همایــش 
ــی  ــگاه رفیع ــردم در اســام جای ــه م ــزاری ب خدمتگ
دارد، اظهــار کــرد: در آموزه هــای اســام، خدمــت 
ــردی  ــادات ف ــایر عب ــری از س ــق ارزش باالت ــه خل ب
و مســتحبی دارد و آنقــدر کــه از خدمــت بــه مــردم 
تمجیــد شــده، از نمــاز و روزه مســتحبی تمجیــد 

نشــده اســت.
ــدر  ــته چق ــال گذش ــد س ــاد داری ــه ی ــت: ب وی گف
مــردم را از حــج ترســاندند؛ اگــر حــج تعطیــل 
می شــد، دیگــر معلــوم نبــود چنــد ســال دیگــر حــج 
ــه  ــد و ب ــت کردی ــما هم ــد. ش ــرار می ش ــاره برق دوب
حــج آمدیــد و مــردم هــم همــت کردنــد و ایــن ســد 
ــال  ــان امس ــه حاجی ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــته ش شکس
ــم راه  ــد. امیدواری ــی ای ندارن ــه و نگران ــچ دغدغ هی

ــاز شــود. ــرای حــج عمــره هــم ب ب

یادداشت
لطفا زندگی کنید

گروه اجتماعی هادی زمانی
H.Zamani@eskimia.ir

ریتــم و آهنــگ زندگــی یکنواخت نیســت. درســت مانند 
ریتــم قلــب دارای منحنی هــای اســت کــه نشــان دهنده 
ــف  ــودن انســان اســت. انســان ها در دوران  مختل زنده ب
براســاس دو الگــو زندگــی کرده انــد؛ زندگــی بــه ســبک 
خطــی و زندگــی سینوســی. زندگــی بــه ســبک خطی از 
یــک جایــی آغــاز می شــود و بــه همــان جــا هــم ختــم 
می شــود، بــدون هیــچ تغییــری، بــدون هیــچ هیجانــی 
زندگــی  در  برآورده نشــده.  آرزوهــای  از  سرشــار  و 
چنــان مشــغول گرفتاری هــا  آن  انســان ها  خطــی 
و ســختی های روزمــره هســتند کــه وقتــی بــرای 
آمــوزش، یادگیــری و توانمندســازی خــود ندارنــد و اگــر 
هــم ارتباطــی برقــرار می شــود، نــه از ســر برنامه ریــزی 
و پاســخگویی بــه نیازهــا و مســئولیت اجتماعــی، بلکــه 
از ســر شــانس و اقبــال اســت. در ایــن ســبک زندگــی 
هدفــی جــز »خــور و خــواب و خشــم و شــهوت« وجــود 
نــدارد. روزی هــم کــه فرشــته مــرگ انســان را ماقــات 
کنــد، وصیت نامــه چنیــن فــردی حــول آن قــرار گرفتــه 
ــد ســال برایــش  ــد و چن شــده کــه کجــا خاکــش کنن
ــش را  ــال خواندن ــودش ح ــه خ ــد ک ــازی را بخوانن نم

نداشــته اســت.
در ســبک سینوســی، انســان تمــام دوران کودکــی اش را 
ــده  ــا آرزوهــای بــزرگ ســپری می کنــد. گاهــی فرمان ب
ــایی دارد  ــد کشورگش ــه قص ــود ک ــی می ش ــپاه بزرگ س
ــد  ــه می زن ــی المپیــک تکی ــر مســند قهرمان و گاهــی ب
ــر ســر می گــذارد و گاهــی  ــی را ب ــاج افتخــار قهرمان و ت
ــد  ــراع می کن ــیله ای را اخت ــش وس ــات اطراف ــا ضایع ب
کــه گویــی بشــر نیازمنــد آن بــوده اســت. ایــن چنیــن 
فــردی اهــداف بزرگــی در ســر دارد و آرزوهایــی کــه بایــد 
ــرای او ایســتادن، وقــت تلف کــردن،  ــا برســد. ب ــه آنه ب
نگرانی هایــی  و...  ندانســتن  روزمرگی شــدن،  دچــار 
اســت کــه بایــد بــا آنهــا روبــه رو شــود. انســان هدفمنــد 
مرتــب در حــال یادگیــری اســت و از هــر اتفــاق، نکته ای 
فرامی گیــرد؛ او تجربــه می کنــد، تغییــرات را می پذیــرد، 
ــود را  ــر روز خ ــرده و ه ــرت ک ــود، مهاج ــا می ش جابه ج
ــن  ــای ای ــد و به ــر می کن ــر توانمندت ــی بهت ــرای فردای ب
همــه خواســتن، دانســتن و توانســتن را می پــردازد و در 
ــی رود  ــه اوج م ــراز و نشــیب های پیشــرفت گاهــی ب ف
ــه  ــد ک ــان او را فرامی گیرن ــختی ها آن چن ــی س و گاه
گویــی هرگــز قصــد رهاکردنــش را ندارنــد؛ امــا ناامیــد 
را  شکســتی  هــر  و  می گشــاید  راهــی  نمی شــود، 
آسانســوری بــرای باالرفتــن از کوه ســختی ها می ســازد. 
زندگــی او همچــون ســینوس ضربــان قلب بــاال و پایین 
ــن زندگــی خطــی  ــد اگــر روزی ای دارد و خــوب می دان
شــد، او مــرده اســت؛ پــس از لحظه لحظــه زندگــی اش 
کــه موهبتــی الهــی اســت بــرای خدمــت بــه دیگــران 

ــد. ــتفاده می کن اس

مدیــر عامل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری گفت: همسان ســازی 
حقــوق بازنشســتگان از اولویت هــای ماســت؛ بــه همیــن دلیــل 
در مجلــس پیگیــر بهبــود حقــوق بازنشســتگان ســنوات قبــل در 

مقایســه بــا بازنشســتگان جدید هســتیم.
ــم  جمشــید تقــی زاده  گفــت: مشــکات بازنشســتگان را می دان
و آنهــا را درک می کنــم؛ مجموعــه صنــدوق بازنشســتگی تمــام 
تــاش خــود را خواهــد کــرد تــا از طریــق منشــورهای قانونــی و 

ــا کمــک دولــت و مجلــس دغدغه هایشــان را برطــرف کنــد. ب
وی ادامــه داد: اجــرای قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
ــی از  ــت، یک ــام اس ــال انج ــس در ح ــاح آن در مجل ــه اص ک
ــرار  ــی برق ــس ارتباطات ــا مجل خواســته های جــدی ماســت و ب
کرده ایــم تــا خواســته های بازنشســتگان را مطــرح کنیــم.
گفــت: کشــوری  بازنشســتگی  صنــدوق  عامــل   مدیــر 

همــه مــا بایــد بــا یــک صــدای واحــد بــه دنبال طــرح خواســته و 
انتظــارات جامعــه بازنشســتگی باشــیم؛ در ایــن زمینــه و در حوزه 
بیمــه درمــان نیــز کــه یکــی از دغدغه هــای مهــم بازنشســتگان 
ــدن  ــر اضافه ش ــاوه ب ــه ع ــم ک ــی داری ــای خوب ــت، برنامه ه اس
خدمــات جدیــد بــه بیمــه درمانــی مکمــل، فرایندهــای هزینــه و 

پرداخــت آن هــم کاهــش یابــد.
تقــی زاده افــزود: یکــی از اولویت هــای مــا، همسان ســازی 
ــرای  ــا اج ــه ب ــن زمین ــه در ای ــت ک ــتگان اس ــوق بازنشس حق
ــان  ــه پای ــی آن ب ــات اجرای ــه عملی ــوق ک ــی حق ــش پلکان افزای
رســیده، عــاوه بــر افزایــش متناســب بــا نــرخ تــورم بخشــی هم 
در قالــب ۲ هــزار و ۲00 میلیــارد تومــان تخصیــص از ســوی دولت 
ــود حقــوق بازنشســتگان  ــر بهب اضافــه خواهــد شــد و مــا پیگی

ــا بازنشســتگان جدیــد هســتیم. ســنوات قبــل و مقایســه ب

دکتــر علیرضــا رئیســی، معاون وزیــر بهداشــت، در نشســت مدیران 
مرکــز بهداشــت اســتان آذربایجــان غربــی گفــت: بیــش از ۲4 هــزار 
واحــد بهداشــتی شــامل خانــه بهداشــت، پایــگاه ســامت و مرکــز 

جامــع ســامت در ســطح کشــور فعــال اســت.       
ــزار  ــدود  ١٧ ه ــز، ح ــداد مرک ــن تع ــه از ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مــورد را خانه هــای بهداشــت شــامل می شــود، خاطرنشــان کــرد: 
ــه  ــه دارای خان ــت ک ــوان یاف ــور نمی ت ــطح کش ــه ای را در س منطق
بهداشــت نباشــد و ایــن یکــی از افتخــارات حــوزه بهداشــت نظــام 

ــران اســت.     ــوری اســامی ای جمه
ــگاه  ــامت و ۱۸00 پای ــع س ــز جام ــش از ۶000 مرک ــت: بی  وی گف
ــه  ــاط کشــور ب ــای بهداشــتی در اقصــی نق ســامت جــزو واحده

ــی رود.         ــمار م ش
ــک  ــه پزش ــرای برنام ــمردن اج ــم ش ــن مه ــی ضم ــر رئیس دکت

خانــواده و نظــام ارجــاع تصریــح کــرد: اجــرای پرونــده الکترونیــک 
ســامت و بهبــود بســته های خدمــت طــرح تحــول نظــام ســامت 
ــده  ــود و پرون ــوب می ش ــه محس ــن وزارتخان ــی ای ــداف اصل از اه
الکترونیــک ســامت، مهم تریــن ابــزار بــرای استانداردســازی 

ــه اســت.   ــت ســامت جامع ــرل وضعی ــش و کنت ــات، پای خدم
 معــاون بهداشــت گفــت: تدویــن ۱۲ گام عملــی بــرای اجــرای برنامه 
پزشــک خانــواده و نظــام ارجــاع از اقدامــات مثبــت حــوزه ســامت 

اســت.     
ســامانه های  از  بهره بــرداری  اهمیــت  بــر  بهداشــت  معــاون 
الکترونیکــی در حــوزه بهداشــت تأکیــد کــرد و افــزود: بهره بــرداری 
ــن  ــتی ای ــز بهداش ــت در مراک ــه بهداش ــامانه یکپارچ ــر از س فراگی
اســتان بایــد نهادینــه شــود و همــه پزشــکان، بهــورزان و مراقبــان 

ــن موضــوع توجــه جــدی داشــته باشــند.     ــه ای ســامت ب

مــدارس  در  دانش آمــوزان  ثبت نــام  فرصــت 
رو بــه پایــان اســت؛ امــا هنــوز هــم برخــی 
ــام  ــه ثبت ن ــق ب ــوده و موف ــر ب ــا درگی خانواده ه
نشــده اند؛ علــت اصلــی هــم محدوده بندی هــای 
ــرورش اســت؛  اعام شــده از ســوی آمــوزش  و پ
فرزندشــان  ثبت نــام  بــه  خانواده هــا  یعنــی 
ــی  ــل زندگ ــه مح ــان منطق ــه ای در هم در مدرس
ــرورش در  ــوزش  و پ ــا آم ــد، ام ــل دارن ــود تمای خ
ــام  ــود اع ــای خ ــته بندی ها و محدوده بندی ه دس
می کنــد ایــن مدرســه از نظــر مــا در محــدوده شــما 
ــام  ــق ثبت ن ــن ح ــت؛ بنابرای ــده اس ــف نش تعری

ــد. نداری
معتقدنــد  خانواده هــا  تســنیم،  بــه گــزارش 
آمــوزش  و پــرورش در بحــث محدوده بنــدی 
ــان داده  ــیت نش ــد حساس ــش از ح ــام بی ثبت ن
ــذارد«  ــه خشــاش می گ ــه ب ــه اصطــاح »مت و ب
و در شــرایطی کــه مدرســه ظرفیــت دارد و جــزو 
ــام  ــم نیســت، از ثبت ن ــه ه ــر منطق ــدارس برت م
از  خــارج  می گوینــد  و  می کننــد  ممانعــت 
محــدوده مــا هســتید. »جــا نداریــم« هــم 
ــت  ــدارس اس ــران م ــن مدی ــج بی ــاح رای اصط
ــرف  ــام منص ــرار در ثبت ن ــا را از اص ــا خانواده ه ت
کننــد؛ ســتادهای ثبت نــام نیــز مشــکات را 
ــن  ــس از چندی ــا پ ــد و خانواده ه ــل نمی کنن ح
بــار رفت وآمــد بــه مدرســه و ســتاد ثبت نــام 
ســرانجام خســته و بــه مدرســه ای کــه بــرای آنهــا 

ــوند. ــی می ش ــت، راض ــده اس ــف ش تکلی

در ایــن رابطــه بــه چنــد نکتــه بایــد توجه داشــت: 
ــوع  ــد از تن ــن ح ــد ای ــرا بای ــه چ ــت اینک نخس
ــه  ــد ک ــته باش ــود داش ــدارس وج ــت م در کیفی
خانواده هــا بــرای ثبت نــام دچــار ســرگردانی 
ــه لحــاظ  شــوند؟ چــرا مــدارس دولتــی آنقــدر ب
افــت  تربیتــی  و  آموزشــی  ســطح کیفیــت 
ــدک  ــی ان ــد متقاض ــا بای ــه خانواده ه ــد ک کرده ان
مــدارس دولتــی خــاص منطقــه باشــند کــه اتفاقا 
ــیار  ــت بس ــی کیفی ــی و آموزش ــاظ تربیت ــه لح ب
ــی  ــدارس دولت ــایر م ــه س ــبت ب ــری را نس بهت

ــد؟ ــه دارن منطق

از  ثبت نــام  ســتادهای  در  چــرا  اینکــه  دوم 
تکریــم اربــاب رجــوع کــه در دســتورکار های 
خبــری می شــود،  تأکیــد  بــرآن   اباغــی 

نیست. 

ــم  ــف کنی ــا تکلی ــه خانواده ه ــت ب ــرار اس ــر ق اگ
ــل  ــد، حداق ــاب کنن ــد انتخ ــه را بای ــدام مدرس ک
ــوی  ــی از س ــدک تاش ــا ان ــی آنه ــرای همراه ب
ــا  ــود ت ــام ش ــام انج ــتادهای ثبت ن ــئوالن س مس
خانواده هــا بپذیرنــد کــه بــه چــه دالیلــی امــکان 
ــتند،  ــی آن هس ــه متقاض ــه ای ک ــدارد در مدرس ن
ــات کــه »مشــکل  ــن ادبی ــا ای ــد و ب ــام کنن ثبت ن
ــود. ــخ داده نش ــا پاس ــه آنه ــت« ب ــان اس خودت

 بیشترین مشکالت مردم در فصل 
ثبت نام در مدارس

ــر کل ارزیابــی عملکــرد و  علیرضــا کمــره ای، مدی
ــرورش،  ــوزش  و پ ــکایات آم ــه ش ــخگویی ب پاس
ــا  ــکات خانواده ه ــث مش ــت در بح ــد اس معتق
شــهریه های  دریافــت  ثبت نــام  فصــل  در 
غیرمتعــارف، محــدوده جغرافیایــی  ثبت نــام، 
ــه   ــه مــدارس در زمین ــه ســرویس و مداخل هزین
لبــاس دانش آمــوزان از بیشــترین موارد شــکایت 
ــرای  ــد ب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت؛ البت خانواده هاس
فصــل  در  خانواده هــا  مشــکات  از  کاســتن 
ــی  ــای میدان ــا نظارت ه ــت ت ــاز اس ــام نی ثبت ن
بازرســان از ســتادهای ثبت نــام بیشــتر شــود تــا 
شــکایات خانواده هــا از مشــکات و دردســرهای 
ــرای  ــری ب ــور ملموس ت ــه ط ــام ب ــل ثبت ن فص

ــد. ــوس باش ــئوالن ملم مس
در همیــن رابطــه قــدرت هللا گراونــد، رئیــس اداره 
ــه شــکایات و  ــی عملکــرد و پاســخگویی ب ارزیاب
 دبیــر ســتاد ثبت نــام آمــوزش و پــرورش تهــران، 

ــه اینکــه اطاعــات حــدود 900 هــزار  ــا اشــاره ب ب
نفــر از دانش آمــوزان ثبت نام شــده در مــدارس 
تــا ۱۶ مــرداد در ســامانه ســناد ثبــت شــده 
اســت، گفــت: ســال گذشــته آمــار ثبت نــام 
هــزار   ۸۶5 و  میلیــون  یــک  دانش آمــوزان 
ــر در  ــن تعــداد، ۸۸4 هــزار نف ــه از ای ــود ک ــر ب نف
مــدارس دولتــی و ۲0۱ هــزار نفــر در مــدارس 

غیردولتــی ثبت نــام کردنــد.
 کمبود مدرسه ما را مجبور به 

محدوده بندی کرد
 ۳.7 رشــد  پیش بینــی  امســال  افــزود:  وی 
ــران  ــهر ته ــوزی ش ــت دانش آم ــدی جمعی درص
ــه  ــدارس ک ــدی م ــم. در بحــث محدوده بن را داری
بــه عنــوان یــک محدودیــت مطــرح اســت، بایــد 
بگویــم بــا توجــه بــه مــاده ۳۱ آیین نامــه اجرایــی 
مــدارس بایــد چهارچوبــی بــرای ثبت نــام در 
هرچنــد  باشــیم؛  داشــته  تهــران  کان شــهر 
ــم،  ــت نداری ــئله رضای ــن مس ــه ای ــبت ب ــه نس  ک

امــا محدودیــت فضــای آموزشــی مــا را مجبــور به 
ــد. محدوده بنــدی مــدارس می کن

رئیــس اداره ارزیابــی عملکــرد و پاســخگویی 
ــوزش  ــام آم ــتاد ثبت ن ــر س ــکایات و دبی ــه ش ب
و پــرورش تهــران بیــان کــرد: تهــران در مقایســه 
ــه  ــور ب ــروم کش ــتان های مح ــیاری از اس ــا بس ب
ــه  ــر اســت و ب لحــاظ فضــای آموزشــی محروم ت
ــتیم  ــدی هس ــه محدوده بن ــار ب ــل ناچ ــن دلی ای
ــا  ــا ب ــکونت خانواده ه ــل س ــراز مح ــرای اح و ب
مشــکاتی مواجــه شــدیم؛ امــا مــا بحــث احــراز 
ــری  ــد رهگی ــه ک ــدود ب ــکونت را مح ــل س مح
خانواده هــا  از  نقــل  بــه  رســانه ها  نکردیــم؛ 
عنــوان می کننــد مــدارس از آنهــا خواســته اند 
حتمــا بایــد کــد رهگیــری ارائــه بدهنــد و همیــن 
مســئله آنهــا را دچــار مشــکل کــرده اســت؛ البتــه 
ــه مناطــق  ــم و ب ــن موضــوع برخــورد کردی ــا ای ب
گفتیــم احــراز محــل ســکونت را محــدود بــه کــد 

ــد. ــری نکنن رهگی

،،
در  دانش آمــوزان  ثبت نــام  فرصــت 
مــدارس رو بــه پایــان اســت؛ امــا هنــوز 
برخــی خانواده هــا درگیــر مشــکالت 
ثبت نــام هســتند و شــاید اصلی تریــن 
مشــکل، محدوده بندی مدارس باشــد
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مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد:

بهبود حقوق بازنشستگان سنوات گذشته
معاون وزیر بهداشت خبر داد:

فعالیت 24 هزار واحد بهداشتی در سراسر کشور

چرا خانواده ها به بعضی مدارس دولتی اقبال ندارند؟

گرفتار ثبت نام
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سینما

حدیث روز

   سالم باشیم
 رفع گرفتگی صدا 

در افراد سرماخورده
مصــرف گل گاوزبــان و عناب و همچنین شــربت شــیرین بیان 
می توانــد گرفتگــی صــدا را در افــراد ســرماخورده رفــع کنــد و 

ســامتی تارهــای صوتــی را بــه آنهــا بازگرداند.
جال الدیــن، متخصــص طــب ســنتی، بــا اشــاره بــه 
ــا روش هــای  ــگام ســرماخوردگی ب رفــع گرفتگــی صــدا هن
گیاهــی اظهــار داشــت: بــرای درمــان  گرفتگــی صــدا هنــگام 
ســرماخوردگی می تــوان از دمنوش هــای گیاهــی ماننــد 
آویشــن و گل گاوزبــان اســتفاده کــرد؛ ایــن گیاهــان خلــط گلو 

ــرد.  ــن می ب ــی از  آن را از بی ــت ناش و عفون
مصــرف گل گاوزبــان و عناب و همچنین شــربت شــیرین بیان 
می توانــد گرفتگــی صــدا را در افــراد ســرماخورده رفــع کنــد  و 

ســامتی تارهــای صوتــی را بــه آنهــا بازگرداند.
دمنــوش گل گاوزبــان و عنــاب را بایــد روزی دو بــار مصــرف 
کــرد تــا اثربخشــی آن در فــرد ســرماخورده دوچنــدان شــود 
ــل  ــودی کام ــرای بهب ــیرین بیان را ب ــربت ش ــوان ش و می ت
گرفتگــی صــدا روزانــه یــک اســتکان قبــل از غــذا اســتفاده 
کــرد. مخلــوط گل زوفــا، بنفشــه کاکوتــی و آویشــن می تواند 
ــا تقویــت تارهــای  ــه صــورت دمنــوش گرفتگــی صــدا را ب ب
صوتــی و رفــع عفونــت گلــو از بین ببــرد و ایــن روش قدیمی 
بــرای درمــان گرفتگــی صــدا و دورگه  بــودن  آن در زمــان 

عارضــه ســرماخوردگی اســت.

   سبک زندگی
 امام خمینی)ره( 

از منظر اندیشمندان مسلمان
ــر و  ــی ژرف نگ ــوان فقیه ــه عن ــی)ره( ب ــام خمین ــرت ام حض
حکیمــی خردمنــد و سیاســتمداری دوراندیــش و عارفــی الهی، 
توانســته بــود در پرتــو مناجات هــای شــبانه و تــوکل و معرفــت 
و اخــاص، بــه منبــع نورانیت الهــی و اقیانــوس بیکــران عرفان 
و معنویــت متصــل شــود؛ بــه همیــن دلیــل دســتیابی بــه افق 
اندیشــه های ایــن شــخصیت بــزرگ بــرای اندیشــمندان اگــر 

غیرممکــن نباشــد، آســان نخواهــد بــود.
 احیاگر روحیه اعتمادبه نفس در مردم

ــس  ــران و رئی ــور ای ــص ام ــی، متخص ــور ام اس اگوان پروفس
دانشــگاه جواهــر لعــل نهــرو، می گویــد: آیــت هللا خمینــی تنهــا 
ــرد.  ــا رحلتــش ســازش نک ــه از ســال 1342 ت ــود ک کســی ب
هیــچ فــرد دیگــری در قــرن حاضــر قــادر بــه ایجــاد تغییراتــی 
بنیــادی در جامعــه ایــران همچــون معظــم لــه نبــوده اســت.

ــا زمــان شــاه اظهــار مــی دارد:  وی در مقایســه دوران انقــاب ب
رژیــم شــاه از مــردم و حمایتشــان دور بــود؛ امــا آیت هللا خمینی 
بــا جلــب حمایــت تــوده مــردم پیــروز شــد و پــس از ســالیان 
طوالنــی، آموزش هــای اســامی را عمــا وارد زندگــی مــردم کرد. 
مهم تریــن دســتاورد ایشــان احیــای احتــرام و اعتمادبه نفــس 
در مــردم بــود. او تنهــا رهبــری اســت کــه توانســت جنبــش را 
براســاس ایدئولــوژی و مذهــب بنیانگــذاری کنــد کــه هیچ یک 
از رهبــران انقاب هــای جهــان نتوانســتند بــه آن دســت یابنــد.

   ترفندهای خانه داری
 بازکردن در های سفت و گیرکرده

ــردن در شیشــه ها وجــود دارد.  ــرای بازک ــادی ب ــای زی راه ه
ــب  ــتفاده از چس ــا، اس ــن آن ه ــن و مؤثرتری ــی از بهتری یک
ــر وســیله یادشــده دردســترس  ــه( اســت. اگ ــت )لول داک
ــه روی در آب  ــا دو دقیق ــک ی ــدت ی ــه م ــت، ب ــرار نداش ق
ــاش  ــاره ت ــد و ســپس دوب ــز کنی ــد، آن را تمی گــرم بگیری
کنیــد. غوطه ورکــردن در در آب گــرم نیــز همیــن اثــر را 

ــت. ــد داش خواه
 ترفند قاشق چوبی

ترفند هــای قدیمــی هیــچ گاه کاربردشــان را از دســت 
نمی دهنــد. بــرای جلوگیــری از سرریزشــدن قابلمــه، یــک 
قاشــق چوبــی را روی آن قــرار دهیــد. اگــر قابلمــه بخواهــد 
ســرریز شــود، قاشــق حباب هــا را از بیــن می بــرد و 

به ســرعت جلــوی ایــن اتفــاق را می گیــرد.
 بازکردن سیم کارت بدون استفاده از

 وسیله مخصوص
یــک کلیپــس کاغــذ را درون حفــره درگاه ســیم کارت قــرار 
دهیــد و ســپس آن را بکشــید تــا پوشــش آن بــاز شــود.

 تمیزکردن شیشه ها
بــرای اینکــه متوجــه شــوید کــدام ســمت شیشــه هنــوز بــه 
طــور کامــل تمیــز نشــده اســت، بهتــر اســت شیشــه را از 
داخــل بــه صــورت عمــودی و از بیــرون بــه صــورت افقــی 
ــه ایــن ترتیــب متوجــه خواهیــد شــد لکــه  تمیــز کنیــد. ب

برجامانــده بــه داخــل مربــوط اســت یــا بیــرون.

 زندگی مشترک و دالیل 
بی اعتمادی به یکدیگر

ــک رابطــه و زندگــی مشــترک  ــن بخــش از ی اعتمــاد، مهم تری
اســت و زمانــی کــه آن را از دســت می دهیــم، باعــث تضعیــف 
رابطــه می شــود؛ امــا دالیــل بی اعتمــادی طرفیــن بــه یکدیگــر در 

زندگــی مشــترک چیســت؟
 دروغ گفتن به دلیل ترس ازدست دادن

اگــر بخواهیــم یــک مثــال در ایــن زمینــه بگوییــم ایــن اســت 
کــه یکــی از طرفیــن رابطــه در صــورت وجــود رابطــه قبلــی آن را 
پنهــان می کنــد و حقیقــت را بازگــو نمی کنــد. آشکارشــدن رابطــه 
قبلــی بــه هــر صــورت باعــث می شــود فــرد بــه شــریک زندگــی 
ــک  ــه ی ــرد را ب ــد ف ــن دروغ می توان ــود. ای ــاد ش ــود بی اعتم خ
انســان پارانویــا تبدیــل کنــد؛ بــه همیــن دلیــل بــه شــما توصیــه 
می کنیــم بــرای داشــتن رابطــه ای مســتحکم بــا شــریک زندگی 

خــود روراســت باشــید و هیــچ چیــز را از او مخفــی نکنیــد.
 تجربه منفی

داشــتن تجربــه منفــی در روابــط قبلــی باعــث می شــود فــرد بــه 
پارانویــا تبدیــل شــود و فکــر کنــد رابطــه جدیــد وی نیــز ماننــد 
رابطــه قبــل بــا تجــارب منفــی همــراه اســت و رفتارهایــی ماننــد 
ــز شــبکه های  ــود، خواســتن رم ــن شــریک خ ــردن تلف چک ک
اجتماعــی و... از خــود نشــان دهــد؛ امــا ایــن را بدانیــد انســان ها 
ــد از تجــارب خــود در  ــد و شــما می توانی ــا یکدیگــر متفاوت ان ب

جهــت مثبــت اســتفاده کنیــد.

   خانواده

در همایش »سازگاری با کم آبی« در شهرستان نایین عنوان شد:

مصرف سرانه در نایین به ۱۱۵ لیتر کاهش یافت

درگذشت عزت هللا انتظامی، »آقای بازیگر« سینما و تئاتر ایران

ستاره سینما خاموش شد

نقد و بررسی فیلم »عهد کامال جدید«

ــا   ــن ب ــه در شــهر نایی ــی« ک ــا کم آب در همایــش »ســازگاری ب
حضــور بیــش از 4 هــزار نفــر برگــزار شــد، مدیــر آبفــای ناییــن 
گفــت: شهرســتان ناییــن بــا داشــتن 4۶ آب انبــار بــه »شــهر 
آب انبارهــا« در کشــور معــروف و برخورداری از بیشــترین تعداد 
آب انبــار در کشــور موجــب شــده اســت گــذر از بحــران کم آبــی 
ــم  ــی فراه ــن چالش ــدون کمتری ــاری ب ــال ج ــتان س در تابس

شــود.
حســن میــری بــا توجــه بــه ظرفیــت آب انبارهــا عنــوان کــرد: 
ــر  ــزار مت ــن 24 ه ــت آب انبارهــای نایی در حــال حاضــر ظرفی
مکعــب اســت کــه در رفــع نیــاز مــردم بــه آب شــرب بســیار 

ــوده اســـت. مؤثر ب
ــا  ــق ب ــن مطاب ــتان نایی ــرب را در شهرس ــرف آب ش وی مص
اســتاندارد تعریف شــده خوانــد و عنــوان کــرد: در ســال گذشــته 
مصــرف ســرانه آب در ناییــن 14۰ لیتــر در شــبانه روز بــود؛ امــا 
بــا اقدامــات فرهنگــی و فنــی کــه در دســتورکار قــرار گرفــت، 

ایــن رقــم بــه 11۵ لیتــر در شــبانه روز کاهــش یافــت.
میــری بــا تأکیــد بــر ایــن مســئله کــه مــردم کویــری ناییــن 
قــدر آب را خــوب می داننــد و  رفتــار مصرفــی خــود را 
بــا شــرایط اقلیــم منطقــه ســازگار کرده انــد، خاطرنشــان 
ــا درک  ــن ب ــردم نایی ــاری م ــال ج ــتان س ــاخت: در تابس س
ایــن موضــوع کــه اســتان بــا بحــران کم آبــی  مواجــه 
دادنــد. کاهــش  درصــد   1۵ را  خــود  مصــرف   اســت، 

ایــن مهــم باعــث شــد در فصــل تابســتان هیچ گونــه قطعــی 
آب در ناییــن نداشــته باشــیم.

مدیــر آبفــای ناییــن بــه نقــش آب انبارهــا در تأمیــن آب 
شــرب پرداخــت و تصریــح کــرد: مــردم ناییــن بــا توجــه بــه 
اقلیــم آب و هوایــی خــود بــرای تأمیــن آب شــرب از آب انبــار 
اســتفاده می کردنــد. آنهــا معتقدنــد آب موجــود در آب انبارهــا 
گواراتــر اســت؛ بــر ایــن اســاس بــا توجــه به اســتقبال مــردم از 
آب انبارهــا بــا اســتفاده از این ظرفیت توانســتیم بخشــی از آب 
شــرب مــورد نیــاز مــردم را در فصــل تابســتان تأمیــن کنیــم.

میــری بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای اقدامــات فنــی و مهندســی 
کاهــش هدررفــت را رقــم زده اســت، بیــان داشــت: بــا اصــاح 
شــبکه و تعدیــل فشــار بــا نصــب ۶ فقــره فشارشــکن و نیــز 
ــه 12 درصــد کاهــش  انشــعابات، هدررفــت آب از 1۵ درصــد ب

یافــت.
ــترین  ــه بیش ــل اینک ــه دلی ــن ب ــتان نایی ــت: شهرس وی گف
تعــداد آب انبارهــا را در کشــور دارد، بــه عنــوان پایلــوت کشــوری 
ــرب  ــی از آب ش ــن بخش ــا در تأمی ــری از آب انباره در بهره گی

انتخــاب شــد.
ــوزش  ــی و آم ــط عموم ــر رواب ــش، مدی ــن همای ــه ای در ادام
همگانــی اســتان اصفهــان گفــت: جــا دارد در همایــش 
ــل مصــرف  ــه دلی ــن ب ــردم نایی ــی« از م ــا کم آب »ســازگاری ب

ــرد. ــکر ک ــه آب تش بهین

ــن مصــرف ســرانه  ــزود: مــردم نایی ــا اف ــر بنی طب ســید اکب
را بــه 11۵ لیتــر در شــبانه روز کاهــش دادنــد؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه  هدف گــذاری آبفــای اســتان در کاهــش مصــرف 
ــه  ــوده اســت ک ــی ب ــن رقم ــان چنی ــردم کان شــهر اصفه م
ــت  ــم دس ــن مه ــه ای ــن ب ــهر نایی ــردم ش ــبختانه م خوش

یافته انــد.
وی افــزود: هم اکنــون مصــرف ســرانه آب در شــهر اصفهــان 
ــر در  ــه 11۵ لیت ــد ب ــه بای ــت ک ــبانه روز اس ــر در ش 1۵4 لیت

ــد. شــبانه روز کاهــش یاب
مدیــر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت آب 
ــن  ــردم نایی ــه داد: از م ــان ادام ــتان اصفه ــاب اس و فاض
ــد  ــه دهن ــه آب را ادام ــرف بهین ــان مص ــم همچن می خواهی
و نیــز درصــدد انتقــال فرهنــگ درســت مصــرف بــه افــرادی 

ــد. ــال نمی کنن ــی اعم ــر را به خوب ــن ام ــه ای ــند ک باش
ــل  ــی در فص ــران کم آب ــذر از بح ــه گ ــاره ب ــا اش ــا ب بنی طب
ــی را در  ــران کم آب ــتیم بح ــت: توانس ــار داش ــتان اظه تابس
ــه احــداث ســامانه  ــا توجــه ب ــم؛ ب فصــل تابســتان بگذرانی
ــی در اســتان  ــده نزدیــک، بحــران کم آب دوم آبرســانی در آین

ــود. ــع می ش ــان رف اصفه
وی مــردم ناییــن را بــه اســتفاده از تجهیــزات کاهنــده 
ــا  ــم ب ــردم می خواهی ــت: از م ــرد و گف ــوت ک ــرف دع مص
ــتفاده از  ــد، اس ــرف می کنن ــه مص ــه آب را بهین ــود اینک وج
تجهیــزات کاهنــده مصــرف را نیــز در دســتورکار قــرار دهنــد؛ 
ــرا بهره گیــری از تجهیــزات کاهنــده مصــرف، کاهــش 3۰  زی

ــراه دارد. ــه هم ــرف آب را ب ــدی مص ــا 4۰ درص ت
مدیــر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت آب 
و فاضــاب اســتان اصفهــان بــه کاهــش مصــرف آب 
اصفهانی هــا در 3 ماهــه اول ســال جــاری پرداخــت و بیــان 
داشــت: در ســه ماهــه اول ســال جــاری، مــردم اصفهــان ۹ 
درصــد مصــرف خــود را کاهــش دادنــد؛ ایــن در حالــی اســت 
ــازه حــدود 2۰ درصــد کاهــش  ــن ب ــن در ای ــردم نایی ــه م ک

ــه جــای تشــکر دارد. داشــتند ک
در همایــش »ســازگاری بــا کم آبــی« هنرمنــدان ملــی 
موســیقی،  عروســکی،  نمایــش  قالــب  در  اســتانی  و 
ــب  ــه آب ترغی ــرف بهین ــه مص ــردم را ب ــابقه، م ــر و مس  تئات

کردند.

سید حسین حجازی - شهردار کهریزسنگ

کهریزسنگ به موجب مصوبه شماره 5-217مورخ 97/05/21 شورای  شهرداری 
محترم اسالمی شهر قصد اجاره دادن تعداد دو واحد تجاری را به صورت اجاره 
اشخاص  به  شرایطی  با  و  سال  پنج  تا  تمدید  قابل  و  یکسال  مدت  به  ماهیانه 
گهی جهت  حقیقی و یا حقوقی را دارد. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آ
کسب اطالعات بیشتر به شهرداری مراجعه و پیشنهادات خود را  به  بازدید و 

دبیرخانه حراست ارائه نمایند.

گهی مزایده اجاره نوبت اول آ
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جواد نصری - شهردار فالورجان

شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/408 مورخ 97/04/30 شورای اسالمی 
شهر فالورجان نسبت به اجرای پروژه زیر از طریق برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/06/03 می باشد.
کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید. - جهت 
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ــا  ــد و ب ــش ش ــوره پخ ــالن س ــد« در س ــا جدی ــد کام ــم »عه فیل
حضــور جمعــی از مــردم و هنرمنــدان بــه صــورت تخصصی از ســوی 
فرهنگســرای رســانه و دفتــر تخصصــی ســینما از مراکــز وابســته بــه 
ــا  ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان و ب
همــکاری حــوزه هنــری اصفهــان مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفــت.

ــی ژاکومــان می خواهــد بعضــی از رفتارهــا  ــه کارگردان ــم ب ایــن فیل
و نگرش هــای اشــتباه را اثبــات کنــد و بــه تصویــر بکشــد. اعتقــاد 
کشــورهای غربــی در تغییــرات دینــی و به وجودآمــدن قوانیــن 

ــم اســت کــه بررســی شــد. ــد در زندگــی، موضــوع ایــن فیل جدی
ــانیت  ــر در انس ــی تغیی ــرات دین ــد تغیی ــد بگوی ــان می خواه ژاکوم
ــبک  ــوم س ــد س ــد و در عه ــر می کن ــه روش آن تغیی ــت، بلک نیس
ــا  ــط از آنه ــته اند و فق ــان ها گذاش ــده انس ــه عه ــا ب ــی را کام زندگ

ایمــان می خواهنــد.
در فیلــم »عهــد کامــا جدیــد«، خانــواده ای نشــان داده می شــود کــه 
پــدر ایــن خانــواده، خــدای جهــان اســت و تمــام تغییــرات و قوانین 
در دســت اوســت کــه البتــه نگــرش ایــن خــدا کمــی بــر پایــه ظلــم 
اســت و دختــر و مــادر خانــواده بــا اعتقــادات پــدر مخالــف هســتند.

آن هــا در خانــه ای در بروکســل زندگــی می کننــد کــه هیــچ وقــت از 
آن خانــه بیــرون نرفته انــد و پــدر آنهــا در یــک اتــاق و بــا یــک رایانــه 
کنتــرل تمــام آدم هــا و دنیــا را بــه عهــده دارد. پــس از مدتــی دختــر 
ــرگ  ــخ م ــدرش تاری ــه پ ــا رایان ــرد ب ــم می گی ــا تصمی 11 ســاله آنه

انســان ها را بــرای آنهــا ارســال و از آن خانــه فــرار کنــد.
وقتــی مــردم بــا تاریــخ مــرگ خودشــان روبــه رو می شــوند، بــرای 
ادامــه زندگــی تصمیمــات متفاوتــی می گیرنــد کــه آن دختــر پــس 
ــاش  ــی رود و ت ــا م ــدادی از آن ه ــراغ تع ــه س ــه ب ــرار از خان از ف
ــب  ــا را در قال ــته های آنه ــد و نوش ــا را بنویس ــته آنه ــد خواس می کن

یــک دیــن جدیــد بــه وجــود بیــاورد.
پایــان ایــن فیلــم بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه انســان ها 
ــی دلخــواه خودشــان را  ــد و زندگ ــدا می کنن ــدی نجــات پی از ناامی

ــد. ــه می دهن ادام
محمدرضــا شــیخ بهایی بــه عنــوان کارشــناس دربــاره نقــد و بررســی 
ایــن فیلــم توضیــح داد: آقــای ژاکومــان، کارگــردان ایــن فیلــم، فیلم 
مشــهور دیگــری را بــه نــام »روز هشــتم« تولیــد کــرده اســت. فیلــم 
ــوری  ــد جمه ــورد تأیی ــی و م ــیار ماورای ــد« بس ــا جدی ــد کام »عه

اســامی اســت کــه در کشــور پخــش شــده اســت.
وی ادامــه داد: زمانــی کــه شــما ایــن اثــر را نــگاه می کنیــد، 
پارادوکســی را میــان فیلــم »عهــد کامــا جدیــد« و »روز هشــتم« 
احســاس می کنیــد. کارگردانــی »عهــد کامــا جدیــد« بســیار خــوب 
بــوده و خــود فیلــم نیــز هیــچ مشــکلی نــدارد؛ امــا ایــن فیلــم بــرای 
ــاب  ــا کت ــط ب ــه مســلمان هســتیم، مناســب نیســت و مرتب ــا ک م

مقــدس اســت.

شــیخ بهایــی توضیــح داد: هــر هنرمنــدی براســاس محیــط اطراف، 
فرهنــگ کشــور و جامعــه خــودش، خلــق اثــر می کنــد و کارگــردان 
ــا آن بــزرگ شــده، ایــن  ایــن فیلــم نیــز براســاس فرهنگــی کــه ب
اثــر را ســاخته اســت. در فصــل اول کتــاب مقــدس مبحثــی وجــود 
دارد بــا عنــوان خلقــت انســان کــه در ایــن فیلــم نیــز ایــن موضــوع 

وجــود داشــت.
وی افــزود: در فصــل خلقــت آمــده اســت کــه آدم و حــوا را خــدا 
آفریــد و یــک درخــت را بــه آنهــا نشــان داد و گفــت از ایــن درخــت 
نخوریــد و اگــر ایــن کار را کردیــد، می میریــد و پــس از آنکــه 
شــیطان بــه ســراغ آنهــا آمــد و گفــت از ایــن درخــت بخوریــد، آن هــا 
خوردنــد؛ پــس از آن خــدا در بــاغ در حــال قــدم زدن بــود کــه آدم و 
ــم می شــوند؛ ســپس  ــای خــدا را می شــنوند و قای حــوا صــدای پ

ــد. ــراج می کن ــت اخ ــا را از بهش ــد و آنه ــان را می فهم ــدا جری خ
ــد  ــت: در عه ــد« گف ــا جدی ــد کام ــم »عه ــد فیل کارشــناس و منتق
ــاب مقــدس تمــام دســتورات زندگــی را داده و ســبکی  ــم، کت قدی
ــاب  ــد کت ــد جدی ــا در عه ــرده اســت؛ ام ــردم انتخــاب ک ــرای م را ب
ــد،  ــام بدهی ــد انج ــه می خواهی ــی ک ــر اعمال ــد ه ــدس می گوی مق
امــا ایمــان داشــته باشــید و ایــن ایمــان باعــث رســتگاری انســان 
اســت؛ ایــن فیلــم عهــد ســوم را نیــز نشــان می دهــد و دختربچــه 
بــا مســیح صحبــت می کنــد و می گویــد مــن می خواهــم مــردم را 
نجــات بدهــم و مســیح نیــز بــه او می گویــد فــرار کــن و بــه ســراغ 

چنــد حــواری بــرو و دیــن جدیــد را بنویــس.
وی افــزود: مســیح بــه آن دختــر گفــت بــه ســراغ هرکســی می روی 
بگــو جملــه ای بنویســد و آن جملــه را در کتــاب دیــن جدیــد بنویس 
و تکمیــل کــن. عهــد ســوم اومانیســم اســت؛ یعنــی هرچــه شــما 
دوســت داریــد، همــان را بنویســید و عمــل کنیــد؛ امــا ایمــان داشــته 

باشــید و ظلــم نکنید.

ــای بازیگــر ســینما و  عــزت هللا انتظامــی، آق
ــران، در ۹4 ســالگی درگذشــت. ــر ای تئات

بازیگــر پیشکســوت  انتظامــی،  عــزت هللا 
ــن حــوزه  ــه ســال ها در ای ــر ک ســینما و تئات
فعالیــت کــرد و بــه عنــوان »آقــای بازیگــر« 
ــتان  ــته در بیمارس ــد، روز گذش ــناخته ش ش
باهنــر تهران در ســن ۹4 ســالگی درگذشــت.
ــه  ــد ســال 13۰3 در محل انتظامــی کــه متول
ســنگلج تهــران بــود، فعالیــت هنری خــود را 
ــرد و  ــاز ک ــه زار آغ ــی در الل ــا پیش پرده خوان ب
ســپس بــا بــازی در فیلــم »واریتــه بهــاری« 
بــه کارگردانــی پرویــز خطیبــی پــا بــه عرصــه 

ســینما گذاشــت.
ــی  ــوش مهرجوی ــم »گاو« داری ــازی در فیل ب

ــت  ــاز فعالی ــرای آغ ــی ب ــر انتظام گام دیگ
ــو«،  ــای  هال ــود. »آق ــینما ب ــه ای در س حرف
»دایــره  »پســتچی«،  »اجاره نشــین ها«، 
مینــا« و »بانــو«، ســایر فیلم هایــی هســتند 
کــه ایــن هنرمنــد در آنهــا بــا مهرجویــی 

ــت. ــته اس ــکاری داش هم
انتظامــی، نخســتین بازیگــر ســینمای ایــران 
ــت  ــه دریاف ــق ب ــه موف ــد ک ــه شــمار می آی ب
یــک جایــزه بین المللــی شــد. او بــرای بــازی 
در فیلــم »گاو« جایــزه هوگــوی نقــره ای 
جشــنواره فیلــم شــیکاگو را از آن خــود کــرد.

ضایعــه  ایــن  وطــن  روزنامــه کیمیــای 
ــری و ســینمایی  ــه جامعــه هن ــاک را ب دردن

ایــران تســلیت عــرض می کنــد.


