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سازش یا مقاومت؟
َّهُمْ کانُوا قَوْماً فاِسقِینَ« »فَاْستَخَفَّ قَوَْمهُ فَأَطاعُوهُ إِن

»پس فرعون قوم خود را سبک شمرد و آنان او را اطاعت 
کردند؛ زیرا آنان قومی فاسق بودند.« )زخرف: 54(

»گاو شیرده«؟! عنوانی است که ترامپ بارها برای حکومت 
آل سعود به کار برده است که کامال بامسماست؛ زیرا 
حکام سعودی سال هاست اسیر استکبارند که هم شیر 
می دهند و هم سواری! درواقع افسار و اراده شان دست 
مستکبران است؛ با آنها و همراه آنها هستند و گوش 
به فرمان. این شیوه استکباری فرعونی است که تحقیر 
می کند تا بتواند سواری بگیرد و طاعت پذیری ایجاد کند. 
کار فرعون ناچیزشمردن مردم بود تا طاعت پذیرشان 
کند. آن ها نباید احساس توانمندی داشته باشند؛ باید 
ازخودبیگانگی کامل بر فکر و اندیشه شان حاکم باشد 
و باور کنند هیچ هستند تا از ترس نابودی تن به ذلت 

دهند...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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سردار ا شتری در حاشیه بازدید از مرز مهران:

 امنیت زائران اربعین 
تأمین است

ویزا و گذرنامه در مرزهای سه گانه صادر نمی شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

یک میلیارد دالر به رونق تولید 
در کشور اختصاص یافت

افزایش ۵۰درصدی نرخ کاالهای اساسی

با تحقق این سند، تمدن نوین اسالمی ایرانی رخ می نماید

|همین صفحه

در پــی تدویــن الگــوی پایــه اســامی ایرانــی پیشــرفت کــه در آن 
مهم تریــن مبانــی و آرمان هــای پیشــرفت و افــق مطلــوب کشــور 
ــه  ــرای دســتیابی ب ــر ب در پنــج دهــه آینــده، ترســیم و تدابیــر مؤث
ــر  ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی ــت، حض ــده اس ــی ش ــا طراح آنه
ــگان  ــی، نخب ــز علم ــتگاه ها، مراک ــامی، دس ــاب اس ــم انق معظ
و صاحب نظــران را بــه بررســی عمیــق ابعــاد مختلــف ســند 
تدوین شــده و ارائــه نظــرات مشــورتی بــرای تکمیــل و ارتقــای ایــن 

ــد. ســند باالدســتی فراخواندن
ایشــان همچنیــن مرکــز الگــوی اســامی ایرانی پیشــرفت را موظف 
کردنــد بــا مشــورت مراجع منــدرج در ابــاغ، نظرات و پیشــنهادهای 
تکمیلــی را دقیقــا بررســی و بهره بــرداری کنــد و نســخه ارتقایافتــه 
الگــوی اســامی ایرانــی پیشــرفت را حداکثــر ظــرف دو ســال آینده 
بــرای تصویــب و ابــاغ ارائــه نمایــد؛ بــه  طــوری  کــه از ابتــدای قــرن 
پانــزده هجــری شمســی اجــرای ایــن الگــو بــا ســرعت مطلــوب، 

آغــاز و امــور کشــور بــر مــدار آن قــرار گیــرد.
متــن ابــاغ رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــه شــرح زیــر اســت: 

بســم هللا الرّحمــن الرّحیــم
خداونــد جــّل و عــا را ســپاس می گــزارم کــه بــا هدایــت و توفیــق 
ــتادان  ــران و اس ــن از صاحب نظ ــزار ت ــد ه ــد چن ــاش نظام من او ت
ــرای طراحــی الگــوی  ــگان جــوان ب دانشــگاهی و حــوزوی و فرزان
اســامی ایرانــی پیشــرفت پــس از هفــت ســال در چهلمیــن ســال 
ــم  ــند، اه ــن س ــید. ای ــه رس ــه نتیج ــامی ب ــاب اس ــروزی انق پی
ــوب کشــور  ــق مطل ــن و اف ــای پیشــرفت را تدوی ــی و آرمان ه مبان
را در پنــج دهــه آینــده ترســیم و تدابیــر مؤثــر بــرای نیــل بــه آن را 
طراحــی کــرده اســت کــه بــا تحقــق آن، کــه کاری عظیــم و دشــوار 
امــا ممکــن و شــیرین اســت، کشــور راه پیشــرفت را خواهــد پیمــود 

و طلیعــه مبــارک تمــدن نویــن اســامی ایرانــی در زیســت بوم ایران 
رخ خواهــد نمــود. ان شــاءهللا.

اکنــون بــا تقدیــر از متفکــران و اســتادان و صاحب نظرانــی 
ــده  ــر عه ــه آن را ب ــت تهی ــم و مدیری ــند مه ــن س ــی ای ــه طراح ک

مــی دارد: مقــرر  داشــته اند، 
۱- مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ســند پیوســت را بــه عنــوان 
چارچــوب باالدســتی سیاســت های کلــی مــورد ماحظــه قــرار دهــد 
و پیشــنهادهای تکمیلــی بــرای حصول اطمینــان از کفایــت آن را در 
جایــگاه یادشــده ارائــه کنــد و پــس از ابــاغ نســخه نهایــی الگــوی 
ــرای  ــام را ب ــی نظ ــت های کل ــرفت، سیاس ــی پیش ــامی ایران اس

انطبــاق بــا الگــو بازنگــری نمایــد.
ــه بررســی ســند  ــی ب ــگاه مل ــا ن ۲- مجلــس شــورای اســامی ب
ــوان  ــه عن ــای آن را ب ــرای ارتق ــکات ضــروری ب ــردازد و ن حاضــر بپ
ســند باالدســتی قوانیــن برنامــه ای کشــور پیشــنهاد نمایــد و 
تمهیــدات الزم را بــرای تهیــه و تصویــب طرح هــا و لوایــح برنامــه ای 

ــرر ســازد. ــی آن مق در چارچــوب نســخه نهای
ــت  ــند را از جه ــن س ــذر، ای ــات زودگ ــارغ از ماحظ ــت ف ۳- دول
قابلیــت اجــرا و تحول آفرینــی بررســی کنــد و پیشــنهادهای عملــی 
بــرای ارتقــای آن را ارائــه دهــد. از ذخیــره مدیریتــی و کارشناســی 

ــن منظــور اســتفاده شــود. ــرای ای ــت در مرکــز و اســتان ها ب دول
۴- شــورای عالــی امنیــت ملــی، شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
و شــورای عالــی فضــای مجــازی در حیطــه وظایــف خــود 
ــو  ــخه از الگ ــن نس ــه ای ــبت ب ــنهاد نس ــه پیش ــی و ارائ ــه بررس  ب

بپردازند.
ــند  ــن س ــران ای ــه و صاحب نظ ــای علمی ــگاه ها و حوزه ه ۵- دانش
را عمیقــا بررســی کننــد و بــا ارائــه پیشــنهادهای مشــخص بــرای 

ارتقــای آن بیــش از پیــش در ترســیم هــدف و مســیر پیشــرفت 
کشــور مشــارکت جوینــد.

۶- مرکــز الگــوی اســامی ایرانــی پیشــرفت بــا مشــورت مراجــع 
ــی بررســی نســخه حاضــر الگــو از  ــاال، برنامــه زمان مخاطــب در ب
ســوی آنهــا را تنظیــم و نظــرات و پیشــنهادهای تکمیلــی را دریافــت 
و دقیقــا بررســی و بهره بــرداری کنــد و ان شــاءهللا نســخه ارتقایافتــه 
الگــوی اســامی ایرانــی پیشــرفت را حداکثــر ظــرف دو ســال آینده 

بــرای تصویــب و ابــاغ ارائــه نمایــد.
ــور و  ــتگاه های کش ــه دس ــدن هم ــرای آماده ش ــس از آن، ب ۷- پ
ــاص  ــی اختص ــو، زمان ــرای الگ ــرای اج ــردم ب ــی م ــک عموم کم
خواهــد یافــت؛ بــه طــوری  کــه ان شــاءهللا از ابتــدای قــرن پانــزده 
ــا  ــی ب هجــری شمســی اجــرای الگــوی پیشــرفت اســامی ایران
مقدمــات کافــی و ســرعت مطلــوب آغــاز شــود و امــور کشــور بــر 

ــرد. ــرار گی مــدار آن ق
ــمی  ــانی رس ــی و اطاع رس ــتگاه های تبلیغ ــیما و دس ۸- صداوس
ــه  ــد؛ البت ــر نماین ــده را منتش ــای یادش ــار فعالیت ه ــور، اخب کش
بررســی و ارتقــای نســخه حاضــر الگــو در مراجــع یادشــده متمرکــز 
خواهــد بــود تــا این کار مهــم دســتخوش مجــادالت روزمــره نگردد.

پیشــرفت، مســتلزم تحــول مطلــوب نفــوس انســانی و هنجارهــا 
و ســازوکارهای اجتماعــی اســت و لــذا امــری تدریجــی و طوالنــی 
ــت  ــر و مداوم ــی و صب ــاش مل ــزم و ت ــان و ع ــه ایم ــته ب و وابس
همگانــی و از همــه برتــر، تفضــات الهــی اســت کــه بــه حــول و قوه 
کبریایــی اش ان شــاءهللا در تــداوم انقــاب اســامی بــه ایــن ملــت 

عنایــت خواهــد فرمــود.
سید علی خامنه ای

۲۲ مهر ۱۳۹۷
ــهروندان  ــتر ش ــه، بیش ــنجی ها در فرانس ــن نظرس ــق آخری مطاب
ایــن کشــور خواســتار توقــف فــروش ســاح از ســوی پاریــس به 
ریــاض هســتند؛ بــا ایــن حــال مقامــات فرانســوی بــه »تجــارت 

تــرور« در غــرب و جنــوب غــرب آســیا ادامــه می دهنــد.
ــور فرانســه، در  ــل مکــرون، رئیس جمه ــر، امانوئ ــه گــزارش مه ب
مصاحبــه بــا فرانــس ۲۴ دربــاره فــروش ســاح بــه عربســتان 
ســعودی گفــت: ایــن اشــتباه اســت بگوییــم عربســتان امــروز 
ــوزه ای خــاص اســت.  ــزرگ فرانســه در ح ــی از مشــتریان ب یک
چنیــن چیــزی صحــت نــدارد. ما بــا عربســتان ســعودی و امارات 
ــن  ــم. ای ــه داری یــک رابطــه همــکاری براســاس اعتمــاد دوطرف
رابطــه مهــم اســت و البتــه جنبــه تجــاری نــدارد؛ بلکــه یــک رابطه 
راهبــردی اســت. نبــرد بــا تروریســم هــم بــا کمــک این دو کشــور 

پیــش مــی رود!
ــه  ــی وجــود دارد ک ــور فرانســه نکات ــارات رئیس جمه ــاره اظه درب

ــا گذشــت: ــار آنه ــه ســادگی از کن ــوان ب نمی ت
مطابــق آخریــن نظرســنجی های صورت گرفتــه در فرانســه، 
بیشــتر شــهروندان ایــن کشــور خواســتار توقــف فــروش ســاح 
ــا ایــن حــال مقامــات  ــه ریــاض هســتند؛ ب از ســوی پاریــس ب
ــه »تجــارت تــرور« در غــرب و جنــوب غــرب آســیا  فرانســوی ب

ادامــه می دهنــد؛
 You( »بــرای نمونــه براســاس نظرســنجی مرکــز »یــوگاو
 Gov(، ۷۵درصــد شــهروندان فرانســوی خواســتار ایــن هســتند

 کــه کاخ الیــزه صــادرات اســلحه بــه عربســتان و امــارات متحــده 
عربــی را بــه حالــت تعلیــق درآورد و حمایــت خــود را از ایــن دو 
کشــور کاهــش دهــد؛ بــا ایــن حــال امانوئــل مکــرون، لودریــان 
ــده  ــزه درخواســت شــهروندان خــود را نادی و دیگــر مقامــات الی

ــد. ــه می دهن ــعود ادام ــت از آل س ــه حمای ــد و ب می انگارن
نکتــه بعــدی، بــه اســتدالل مضحــک مکــرون دربــاره همراهــی با 
ــا تروریســم بازمی گــردد. بدیهــی  ــرد ب عربســتان ســعودی در نب
اســت نمــاد تروریســم ادعایــی مکــرون و دیگــر مقامــات اروپایی 
همــان شــهروندان بی گنــاه یمنــی هســتند کــه هــر روز خبــر بــه 
ــان و  ــا توســط رســانه های جه خــاک و خــون کشیده شــدن آنه

منطقــه منتشــر می شــود.
همچنیــن مقامــات فرانســوی به خوبــی از نــوع مداخلــه ســران 
ــی آگاه  ــاه بحرین ــاه و بی پن ــال شــهروندان بی گن ســعودی در قب
ــر  ــه ه ــی از آن را ب ــود ناش ــلحه و س ــارت اس ــا تج ــتند؛ ام هس

ــد. ــح می دهن ــزی ترجی چی
بــدون شــک اظهــارات مکــرون دربــاره مبــارزه مشــترک پاریــس، 
ــی و  ــدازه ای باورنکردن ــه ان ــم ب ــا تروریس ــی ب ــاض و ابوظب ری
مضحــک اســت کــه حتــی نزدیک تریــن افــراد بــه رئیس جمهــور 
فرانســه را نیــز اقنــاع نمی کنــد؛ زیــرا نه تنهــا ایــن ســه بازیگــر را 
نمی تــوان در قالــب و کســوت مخالفــان تروریســم قلمــداد کــرد، 
ــی تروریســم در منطقــه غــرب آســیا  بلکــه هــر ســه نمــاد عین

ــوند. ــوب می ش محس

مســئله بعــدی بــه حمایت هــای سیاســی پاریــس از عربســتان 
ســعودی و امــارات بازمی گــردد. فرانســوی ها بــه عنــوان کشــوری 
کــه در شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد حــق وتــو دارنــد، 
ــر جامعــه  ــوان یــک اهــرم فشــار در براب ــه عن ــن موضــوع ب از ای
معتــرض جهانــی اســتفاده می کننــد و مانــع از طــرح مســائلی 
ماننــد محکومیــت آل ســعود در ســازمان ملــل متحــد می شــوند.

دو کشــور  بــا  رویکــرد مشــترکی  فرانســوی ها  این بــاره  در 
غربــی دیگــر یعنــی ایــاالت متحــده آمریــکا و انگلیــس دارنــد. 
ــد و  ــارکوزی، اول ان ــوری س ــت جمه ــوی ها در دوران ریاس فرانس
ــیا  ــرب آس ــه غ ــای منطق ــا ملت ه ــی ب ــه مخرب ــرون مواجه مک
داشــته و از حامیــان تزریــق بحران هــای مزمــن امنیتــی در ایــن 

ــوده و اســت. ــه ب منطق
یکــی از اهدافــی کــه فرانســوی ها در ایــن راســتا دنبــال 
می کننــد، ناامن ســازی منطقــه غــرب و جنــوب غــرب آســیا بــا 
هــدف مداخلــه مســتمر در ایــن مناطــق اســت. همان گونــه کــه 
اشــاره شــد در ایــن رابطــه همراهــی و همــکاری تنگاتنگــی میــان 

ــدن و واشــنگتن وجــود دارد. ــس، لن پاری
درنهایــت اینکــه امانوئــل مکــرون و دیگــر مقامــات کاخ الیــزه در 
قبــال تک تــک جنایــات مشــترک عربســتان ســعودی و امــارات 
متحــده عربــی در منطقــه غــرب آســیا مســئول بــوده و بایــد در 

این بــاره بــه افــکار عمومــی دنیــا پاســخگو باشــند.
اظهــارات اخیــر رئیس جمهــور فرانســه بــار دیگــر پــرده از چهــره 
مدعیــان حقــوق بشــر در غــرب برداشــته اســت. ایــن اظهــارات 
درســت در حالــی بیــان شــده اســت کــه افــکار عمومــی جهــان 
ــات ریــاض و  ــا وجــود بایکــوت رســانه ای غــرب، تحمــل جنای ب

ابوظبــی را در یمــن ندارنــد.

کیمیای وطن سجاد کمالی
S.Kamali@eskimia.ir

ــدن  ــر ناپدیدش ــی خب ــانه های جمع ــت در رس ــش از ۱0 روز اس بی
سیاســت های  منتقــد  و  روزنامه نــگار  خاشــقجی،  جمــال 
بن ســلمان ولیعهــد جــوان ســعودی ، منتشــر شــده اســت. 

جمــال خاشــقجی در دوران ملــک عبــدهللا و تــا پیــش از بــه قدرت 
رســیدن بن ســلمان، منتقــد معتمــد آل ســعود بــود و در روزنامــه 
الوطــن عربســتان و نیــز واشنگتن پســت فعالیــت می کــرد. 
ــولگری  ــه کنس ــود ب ــت ازدواج خ ــرای ثب ــش ب ــاه پی ــک م وی ی
عربســتان در اســتانبول مراجعــه کــرد کــه پــس از آن هرگــز در انظار 
دیــده نشــد. بســیاری از قتــل او در کنســولگری عربســتان خبــر 

می دهنــد.
ــا  ــل خاشــقجی درســت باشــد، نه تنه ــه قت ــوط ب ــار مرب ــر اخب اگ
بن ســلمان، بلکــه عربســتان ســعودی بــا مشــکل مواجــه خواهــد 
ــی  ــه به تازگ ــا اصاحــات نمایشــی ک شــد. عربســتان ســعودی ب
انجــام داده اســت همچــون اجــازه رانندگــی بــه زنــان و اجــازه ورود 
آن هــا بــه ورزشــگاه ها و صــدور مجــوز ســاخت ســینماها و از ایــن 
ــه ای کســب  ــی وجه ــود در افــکار عمومــی جهان قبیــل توانســته ب
کنــد؛ امــا بــا ایــن کار بــه یقیــن خانــه پوشــالی کــه ســاخته بــود، 

فروریختــه اســت. 
همــان افــکار عمومــی کــه در فضــای مجــازی توییتــر بــه دولــت 
بــه رخ جمهــوری اســامی  را  فشــار مــی آورد و بن ســلمان 
ــتان  ــت عربس ــت و دول ــلمان را تروریس ــروز بن س ــید، ام می کش
ــا  ــاق در اروپ ــن اتف ــد. ای ــتی می دان ــت تروریس ــعودی را دول س
موجــب خواهــد شــد افــکار عمومــی بــه دولت هــای خــود فشــار 
بیــاورد کــه خریــد نفــت از عربســتان را متوقف کنند. اگرچه بیشــتر 
دولت هــا ســعی بــر مقاومــت در برابــر افــکار عمومــی خــود دارنــد؛ 
امــا در آخــر در برابــر آن هــا اندکــی تســلیم خواهنــد شــد و خریــد 
ــد داد.  ــد، کاهــش خواهن نفــت از عربســتان را اگــر متوقــف نکنن
ــل ترامــپ پوســت کلفت نیســتند  ــی مث ــردان اروپای ــه دولتم البت
کــه بگوینــد دلیلــی وجــود نــدارد کــه بــه خاطــر ناپدیدشــدن یــک 
ــاالت  ــوی ســرمایه گذاری عربســتان ســعودی در ای ــگار، جل خبرن
متحــده گرفتــه شــود و در ایــن صــورت کشــورهای حاشــیه خلیــج 
ــرمایه گذاری  ــن س ــیه و چی ــکا در روس ــای آمری ــه ج ــارس ب ف
خواهنــد کــرد. جمهوری خواهــان بــرای توقــف فــروش ســاح بــه 
عربســتان بــه ترامــپ فشــار می آورنــد، امــا ترامــپ گفتــه اســت 
ــورو  ــع: ی ــرد. )منب ــد ک ــکا را متضــرر خواه ــن کار اقتصــاد آمری ای

نیــوز(

ــتان  ــت از عربس ــد نف ــف خری ــرای توق ــی ب ــکار عموم ــار اف فش
ســعودی، موجــب خواهــد شــد اروپایی هــا بــه دنبــال فروشــنده 
جایگزیــن باشــند. مهم تریــن جایگزین هــا، امــارات متحــده 
عربــی، ایــران و قطــر هســتند. امــارات کــه شــریک و هم پیمــان 
همیشــگی عربســتان بــوده و اســت. پــس اروپایی هــا بــرای اینکه 
دوبــاره تحــت فشــار قــرار نگیرنــد، به ســراغ امــارات نخواهنــد رفت. 
ایــران نیــز کــه تحریــم اســت و بــرای رضایت خاطــر دونالــد ترامپ 
نبایــد بــه ســراغ ایــران رفــت؛ امــا قطــر هــم مخالــف عربســتان 
ــرای افزایــش تولیــدات نفــت خــود  اســت و مغضــوب آن هــا و ب
مشــکلی نــدارد. پــس قتــل خاشــقجی بــه نفــع قطــر بوده اســت. 
البتــه ایــران نیــز می توانــد بــازاری بــرای خــود ایجــاد کنــد. ایــن 
اتفاقــات قطعــا قیمــت نفــت را دســتخوش تغییر قــرار خواهــد داد 

و اجــاس آینــده اوپــک بــا تنش هایــی همــراه خواهــد بــود.
ــور را در  ــن کش ــعودی، ای ــتان س ــت از عربس ــد نف ــش خری کاه
ــا انصــارهللا یمــن دچــار مشــکل خواهــد کــرد.  بحبوحــه جنــگ ب
ســعودی ها کــه بــرای ادامــه ایــن جنــگ بــرای اولیــن بــار در طــول 
ــد،  ــه اســتقراض افتاده ان ــت ب ــس از اکتشــاف نف ــخ خــود پ تاری
بــرای بازگردانــدن آن اســتقراض نیــز بــا مشــکل مواجــه خواهنــد 
شــد. پــس یــا قیمــت نفــت را بیشــتر خواهنــد کــرد یــا هرطــور 
شــده جنــگ را بــه پایــان خواهنــد رســاند یــا بــازاری جدیــد بــرای 
ــن اســت کــه  ــر از همــه ای ــد کــرد؛ امــا مهم ت خــود ایجــاد خواهن
ــدیدتر  ــعود را ش ــدان آل س ــی خان ــات درون ــاق اختاف ــن اتف ای

خواهــد کــرد.

رهبر معظم انقالب همه صاحب نظران را برای تکمیل و ارتقای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت فراخواندند

الگوی پیشرفت ایران برای 50 سال آینده

وقتی عربستان ضدتروریسم می شود!

تجارت ترور به سبک مکرون

کیمیای وطن پیامدهای اقتصادی قتل »خاشقجی« را برای عربستان سعودی بررسی کرد

کاهش خرید نفت، خون بهای »جمال«
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در موجــود ظرفیتهــای از حداکثــری اســتفاده
فواصــلزمانــیکوتــاه،ازموشــکهایجدیــدو
ــی ــوررونمای ــلحکش ــایمس ــطنیروه ــیتوس مدرن
ــامعرفــیهرکــدامازآنهــادشــمنان میشــودکــهب
ازپیشــرفتایــراندرعرصــهدفاعــیعصبانیتــر
شــدهوتوانایــیجمهــوریاســامیدرعرصــهدفاعــی

میشــود. نمایانتــر
ــراس ــرانه ــیای ــدیداخل ــهازتوانمن ــکاالبت آمری
ــم ــغالگر.رژی ــماش ــترژی ــشازآنازامنی داردوبی
جمهــوری سیاســی مرامنامــه در صهیونیســتی
اســامیهمــوارهرژیمــیاشــغالگرونامشــروعبــوده
وبــهعنــوانکشــورشناســایینشــدهاســت.بــهنظــر
میرســدآمریــکانیــزنگــرانچنیــندیدگاهــیاســت.
ــکاتوانســتند ــورســابقآمری ــپورؤســایجمه ترام
ــارسرا ــجف ــیهخلی ــربحاش ــورهایع ــترکش بیش
بــهنفــعرژیــمصهیونیســتیاقنــاعکننــد؛امــاایــران
کشــورینیســتکــهاســتقالدرتصمیمگیــریرابــا

ــگانبدهــد. ــهبیگان رشــوهب
براســاساذعــانمقامــاتنظامــیرژیمصهیونیســتی
موشــکهایایرانــیتــوانفلجکــردنآنهــارادارد؛بــه
همیــندلیــلرژیــمصهیونیســتیازنزدیکــیایــرانبه
لبنــانوســوریههــراسدارد.ازســویدیگــرآمریــکا
ــد ــکیتأکی ــیموش ــرتوافق ــامب ــروجازبرج ــاخ ب
ــکی ــوانموش ــرسازت ــدت ــودمؤی ــهخ ــدک میکن
ــیار ــکی،بس ــقموش ــرحتواف ــاط ــت؛ام ــراناس ای
بیمنطــقاســت؛کــدامکشــوریحــقدفــاعخویــش
رابراســاستوافقــیمحــدودمیکنــد؟همینطــوربــا
وجــودرژیــماشــغالگرکــهبــههیــچامــرحقوقــیو
اخاقــیایپایبنــدنیســت،چــرابایــدتوافــقموشــکی

مطــرحشــود؟
ــداموارد ــاص ــالب ــران8س ــامیای ــوریاس جمه
ــه ــگهم ــعجن ــهدرواق ــدک ــیش ــیتحمیل جنگ
ــی ــنتاریخ ــهچنی ــهب ــاتوج ــود.ب ــرانب ــهای علی
مقامــات آمریــکا، و غــرب زیادهخواهیهــای و
جمهــوریاســامیهیچگاهامنیــترادســتمایهتوافق
بــاکشــورینخواهنــدکــردکــهبــههیــچعهــدیپایبند
نیســت.آمریــکانیــزبایــدبپذیــردجمهــوریاســامی
ایــرانماننــدبیشــترکشــورهایحاشــیهخلیــجفارس

ــود. ــعنمیش ــودوتطمی ــدب نخواه

کوتاه از سیاست
 توهم مذاکره با ایران 

دست از سر ترامپ برنمی دارد
رئیسجمهــورآمریــکادرجمــعهوادارانــشدرایالــت
ــرای ــاشب ــهت ــرانراب ــتهای ــونگذش ــیهمچ کنتاک
ــساز ــدپ ــیش ــردومدع ــمک ــهمته ــرفخاورمیان تص
ــر ــوعفک ــنموض ــهای ــرب ــراندیگ ــدناو،ای رویکارآم

نمیکنــد.
ــتمدعــیشــد: ــنایال ترامــپدرســخنرانیخــوددرای
»مــنایــاالتمتحــدهراازتوافــقهســتهاییکجانبــهو
وحشــتناکایــران)برجــام(خــارجکــردم؛اماآنهــادیگر
ــد. ــرنمیکنن ــه[فک ــوع]تصــرفخاورمیان ــنموض ــهای ب
دیگــربــهفکــرایــننیســتند.یــکروز-کــهشــایدچندان
ــت ــددوس ــدومیگوین ــامیآین ــشم ــد-پی دورنباش
داریــمتوافــقکنیــم.اشــکالینــدارد،خیلــیخوباســت؛
ــهای ــهمعامل ــد،ن ــیباش ــقواقع ــکتواف ــدی ــابای ام

شــوخیوارمثــلآنچــهدولــتقبــلانجــامداد.«

متهم اصلی پرونده نفتی 
دستگیر شد

علــیحســنپور،دادســتانبوشــهر،بــااشــارهبــه
اختــاس52میلیــاردریالــیدرشــرکتپخــش
فرآوردههــاینفتــیبوشــهراظهــارداشــت:درپــی
ــر اعــامشــرکتپخــشفرآوردههــاینفتــیمبنــیب
اختــاسدرایــنشــرکتبــهمیــزان52میلیــاردریــال،
پرونــدهایبــرایدســتگیریمتهمــاندردادســرای

ــد. ــهرتشــکیلش بوش
دادســتانبوشــهرازدســتگیریوبازداشــتمتهماصلی
پرونــدهاختــاسدرشــرکتپخــشفرآوردههــای
نفتــیخبــردادوتصریــحکــرد:متهــماصلــیاختــاس
ــی ــاینفت ــروشفرآوردهه ــده،»مســئولف ــنپرون ای
بــهشــناورهایســفاریوصیــادی«،پــسازشناســایی
مخفیگاهــشبــاتــاشوپیگیریهــایمجدانــه
کارکنــانســختکوشادارهکلاطاعــاتاســتانبوشــهر
ــعبهدوم ــرسش ــویبازپ ــیازس ــتقضای ــهنیاب وب
دادســرایعمومــیوانقــاببوشــهردســتگیرشــد.

هشدار جدی اروپا به عربستان برای 
ناپدید شدن روزنامه نگار سعودی

وزرایخارجــهبریتانیــا،فرانســهوآلمــانبیانیــه
مشــترکیرادرارتبــاطبــاناپدیــدشــدنروزنامــهنــگار

ــد. ــرکردن ــعودیمنتش س
بــهگــزارشرویتــرز،بریتانیــا،فرانســهوآلمــاندیــروز
)یکشــنبه(ازمقامــاتعربســتانوترکیــهدرخواســت
ــد ــوردناپدی ــری«درم ــاتمعتب ــه»تحقیق ــدک کردن
شــدنجمــالخاشــقچی،روزنامــهنــگارمنتقــد
عربســتانســعودیانجــامدهــد.ایــنکشــورهااعــام
ــده ــنپرون ــرای ــتپیگی ــرجدی ــاحداکث ــدکــهب کردن

هســتند.
ــد ــد:بای ــامکردن ــهایاع ــوردربیانی ــهکش وزرایس
تحقیقــاتمعتبــریبــرایمشــخصشــدنواقعیتو
اتفاقــیکــهافتــادهانجــامشــود،وافــرادیکهمســئول
ناپدیــدشــدنجمــالخاشــقچیهســتندشناســایی
شــوندومســئولیتاقدامــاتخــودرابرعهــدهگیرنــد.
دربیانیــهمنتشــرشــدهازســویوزرایخارجــه
انگلیــسوفرانســهآمــدهاســت:مــا بریتانیــا،
ــتان ــه-عربس ــترکترکی ــایمش ــتارتاشه خواس
ــتعربســتانانتظــار دراینخصــوصهســتیموازدول
داریــمکــهپاســخیکامــلومفصــلراارائــهدهــد.مــا
ایــنپیــامرامســتقیمابــهمقامــاتســعودیانتقــال

ــم. دادهای

نفیسهالهدادی
کارشناسارشدعلومسیاسی

N.A.Dadi@eskimia.ir

حســنروحانــی،رئیسجمهــور،درمراســم
آغــازســالتحصیلــیجدیــددانشــگاههاو
ــال ــازس ــکآغ ــاتبری ــیب ــوزشعال ــزآم مراک
تحصیلــیجدیــدبــهاســتادان،دانشــجویان
وکارکنــاندانشــگاههاگفــت:ایــنمراســم
بــهعنــواناحتــراموکرنــشدربرابــرعلــم،
ــاوریاســتومخاطــب دانــش،پژوهــشوفن
ایــنکرنــشاســتادانودانشــجویانعزیــزمــا

ــتند. هس
ویبــابیــاناینکــه»امــروزدرجامعهمــاننیــاز
بــهتقویــتامیدبــهفــرداداریــم«،اظهارداشــت:
ــکل ــامش ــردمم ــروزم ــمام ــمبگوی نمیخواه
ندارنــد؛شــماممکــناســتقیمــتاجنــاسرا
ــد،چــک ــهفروشــگاهمیروی ــهب ــیک ــرزمان ه
کنیــد؛امــامــنبــهعنــوانرئیسجمهــورهــرروز
ــم ــمومیدان ــاسرامیبین لیســتقیمــتاجن

ــژه ــت؛بهوی ــهاس ــردمچگون ــیم ــعزندگ وض
ــا ــام ــاآی ــد؛ام ــتدارن ــوقثاب ــهحق ــیک آنهای
بایــددربرابــرمشــکاتوشــرایطجدیــدتســلیم
شــویمیــابایــدبــههمدیگــرامیــدبدهیــموبــه

یکدیگــرکمــککنیــم.
رئیسجمهــوربــاتأکیــدبــراینکهمــاازایــندوره
عبــورخواهیــمکــرد،گفــت:بایــدازایــنمســیر
ــر، ــایبهت ــدهوروزه ــهآین ــیدنب ــرایرس وب
ــنراه ــادهترینوکمهزینهتری ــهوازس امیدواران
ــکاطــی40ســال ــخآمری ــم.درتاری ــورکنی عب
گذشــته،کینهتوزتــرازتیــمفعلــیدولــتآمریــکا
ــوری ــامجمه ــیونظ ــران،ایران ــهای ــبتب نس
اســامیشــکلنگرفتــهبــود.دشــمنیهابــوده،
امــایــکنفــربــودهوبقیــهدردشــمنیمتوســط
ــادور ــفیدبدترینه ــااالندرکاخس ــد؛ام بودن

ــدهاند. ــعش ــمجم ه
ویبــاتشــریحاهــدافگرداننــدگانکاخســفید
ــارداشــت: ــراناســامیاظه علیــهجمهــوریای

ــیشــروع ــایــکجنــگروان ــاکارخــودراب آنه
ــدف ــوانه ــهعن ــادیب ــگاقتص ــدوجن کردن
میانمــدتآنهاســت.جنــگبــرایموضــوع
کارآمــدینظــامهدفســومومشــروعیتزدایی
ازنظــامهــدفنهاییآنهاســت.آنتغییــررژیمی
ــروعیتزدایی ــامش ــدب ــخنمیگوین ــهس راک
ــروعیتزداییرا ــنمش ــهای ــدک ــالمیکنن دنب
بــاجنــگروانــی،اقتصــادیوموضــوعکارآمدی

ــد. ــیمیگیرن پ
ایــران اینکــه بــر تأکیــد بــا رئیسجمهــور
ــن ــهای ــرانازهم ــزرگای ــتب ــامیومل اس
اتحــادویکپارچگــی بــاوحــدت، توطئههــا
ــا ــیازجاه ــت:درخیل ــرد،گف ــدک ــورخواه عب

دهیــم. راشکســت آمریــکا میتوانیــم
روحانــیگفــت:روزیکــهآمریــکاازبرجــام
خــارجشــدهبــود،توقــعآمریکاییهــاایــن
ــردا ــرف ــاحداکث ــدی ــاعتبع ــکس ــهی ــودک ب
صبــحبــهوقــتخودمــانمــاهــماعــام
نتیجــه برجــامخــارجمیشــویم. از کنیــم
ــورای ــهش ــدهب ــهپرون ــد؟بافاصل ــهمیش چ
امنیــتبرمیگشــت.تحریــمبینالمللــیعلیــه
ــه ــاعلی ــهقطعنامهه ــد،هم ــروعمیش ــاش م
ایــرانســرجــایاولخــودشبرمیگشــت
ــدار ــهطرف ــامیشــدیموهم ــاتنه ــادردنی وم
آمریــکامیشــدند؛امــانظــامجمهــوریاســامی
ایــرانتدبیــرکــردوعجلــهنکــرد.بــدونعجلــه
ــد ــتچن ــنمهل ــتم ــدوندســتپاچگیگف وب
ــد؛ ــهچــهمیکنن ــمبقی ــمببین ــهایمیده هفت

آنچنــدهفتــهتــاحــاالهنــوزادامــهدارد.ضــرر
ــمازبرجــامخــارج ــتبخواهی ــروق ــم؟ه کردی
شــویم،خــارجمیشــویم.ایــنمشــکلینــدارد.
خارجشــدنمثــلخرابکــردنیــکدیــوار
خرابــشکــرد؛ میشــود بهراحتــی اســت؛
ســاختنســختاســت؛خرابکــردنمشــکلی

ــدارد. ن

برجــام از چــرا میگوینــد داد: ادامــه وی
خــارجنشــدید،درحالــیکــهبــرایخــروج
مشــکلیوجــودنــدارد؛هــروقــتمیتــوان
ــماو ــتش ــهمنفع ــااینک ــد؛ام ــارجش ازآنخ
ــت. ــماس ــت،مه ــداماس ــوردرک ــتکش منفع
ــت؛ ــمنیس ــاممه ــدندربرج ــانمان ــدنی مان
منافــعملــی،امنیــتملــیومصالــحملــیمهــم
اســت.ازلحــاظسیاســتخارجــیقطعــاایــران
ــتخورده ــکاشکس ــراوآمری ــنماج ــروزای پی

ایــنماجراســتوفکــرنمیکنــمهیچکــسدر
ایــنمســئلهتردیدداشــتهباشــد.

ــرای ــددولــتراب ویتأکیــدکــرد:دانشــگاهبای
خــودشبدانــد؛زیــرادولــتبــرایمــردم
ــهآنرأی اســتوایــنمــردمودانشــگاهیانب
ــدوقرفتیــموشــما ــایصن ــد.همــهمــاپ دادن
ــاتنقــشبســیار دانشــگاهیاندرهمــهانتخاب
ارزشــمندوواالیــیداشــتید.مهــمنیســت
طرفــدارکــدامنامــزدبودیــد.اصــلحضــورمــردم

ــت. ــویقشماس وتش
ــت ــادیرااولوی ــکاتاقتص ــعمش ــیرف روحان
ــن ــدای ــت:بای ــتوگف ــوردانس ــتکش نخس
ــل ــترح ــدبیش ــشوامی ــاآرام ــکاتراب مش
کنیــم.اگــردرذهــنکســیایــنباشــددولــت
تأمیــن را اساســی میگویــدکاالهــای کــه
میکنــم،ازکجــامعلــومکــهدقیــقبگویــدو3
مــاهتــا5مــاهبعــدچیــزدیگــرینگویــد،اگــر
ایــنشــبههدرذهــنمــنآمــدواگــردشــمنان
مــاآمدنــدایــنشــبههراایجــادکردنــدکــهآقــا
ــدمیشــودومشــکلمیشــود ــیب وضــعخیل
ــش ــانپی ــام13آب ــهن ــوریب ــکروزناج وی
رویماســت،حــاالمــنبیایــمبگویمآقــاروز13
ــکا ــانهیــچتأثیــرینخواهــدگذاشــت؛آمری آب
هــرکاریخواســتهعلیــهمــاانجــامدادهاســت
نــهقبــلاز13آبــان،قبــلاز13مهــرانجــامداده
ــام ــهن ــزیب ــردهاســت.چی ــاراک ــهکاره وهم
ــدو ــرانبکن ــردمرانگ ــهم ــتک ــاننیس 13آب

ــاتاســت. ــهاشتبلیغ هم

مجتبــیذوالنــوری،رئیــسکمیتــههســتهایمجلــس
شــورایاســامی،بــابیــاناینکــهبازدیدهــایایــنکمیتــهاز
ــاممیشــود، تأسیســاتهســتهایکشــورمانپیوســتهانج
ــارج ــوریاســامیازبرجــامخ ــهجمه ــیک ــازمان ــت:ت گف
در را هســتهای ســایتهای از ارزیابــی اســت، نشــده

دستورکارخودداریم.
دربــاره پنجــموششــم اینکــهگــزارش بیــان بــا وی
ــه ــزارشب ــکگ ــبی ــامودرغال ــامادغ ــرایبرج ــداج رون
هیئترئیســهمجلــسارســالشــدهاســت،ادامــهداد:
ــتورکار ــزارشرادردس ــنگ ــدای ــانبای ــهپارلم هیئترئیس
هفتگــیقــوهمقننــهقــراردهــدتــادرصحــنعلنــیپارلمــان

ــود. ــدهش خوان
نماینــدهمــردمقــمدرمجلــستصریــحکــرد:کمیتــه

هســتهایمجلــسگزارشهــایشــشماهــهبعــدیخــودرا
دربارهرونداجرایبرجامتهیهخواهدکرد.

بــه اشــاره بــا مجلــس هســتهای کمیتــه رئیــس
ایــرانواروپــابــرایادامــهاجــرایبرجــام مذاکــرات
اضافــهکــرد:دراینبــارهیــکجلســهنیــزبــابرخــیاز
ــی ــتمل ــیونامنی ــیدرکمیس ــورهایاروپای ــفرایکش س

داشتهایم.
ذوالنــوریبــابیــاناینکــهاروپاییهــاتقریبــابــهجمعبنــدی
دربــارهاینکــهدر13آبــانچــهاقداماتــیانجــامدهنــد،
رســیدهاند،افــزود:تصمیمگیریهــادرایــنزمینــهبیــن
ایــرانواروپــاانجــاموبســتههایینیــزدرنظــرگرفتــهشــده
اســتکــهپیــشاز13آبــانکــهشــروعتحریمهــایآمریــکا

ضــدکشــورماناســت،اعــامخواهــدشــد.

ــدونمجــوز ــرادب ــرویانتظامــیازعــودتاف ــدهنی فرمان
»ویــزاوگذرنامــه«ازهمــانابتــدایمســیریــااســتانهای
ــهگانه ــایس ــت:درمرزه ــردادوگف ــامخب ــوارای همج

ــود. ــادرنمیش ــزا«ص ــهووی ــه»گذرنام هیچگون
بــهگــزارشتســنیم،ســردارحســیناشــتریعصــر
ــه ــاناینک ــابی ــرانب ــرزمه ــدازم ــروزدرحاشــیهبازدی دی
ــرای ــیب ــژهوعملیات ــداتوی ــامتمهی ــزیوانج برنامهری
ــده ــمش ــالفراه ــنامس ــراناربعی ــتزائ ــراریامنی برق
اســت،اظهــارداشــت:اســتانهایهمجــواراســتانایــام
نیــزبــرایکنتــرل،نظــارت،اقدامــاتتأمینــیوخدماتــی

ــدهاند. ــهش ــهکارگرفت ــنب ــراناربعی ــرایزائ ب
ــررااســتقرارایســتگاههایایســت وییکــیازایــنتدابی
ــد ــهقص ــیک ــیزائران ــدارکقانون ــرلم ــیوکنت وبازرس

ــزود: ــردواف ــامک ــد،اع ــامرادارن ــتانای ــهاس ورودب
عوامــلمســتقردرایســتوبازرســیهایاســتانهای
ــه ــدون»گذرنام ــلب ــردلی ــهه ــهب ــیراک ــوارزائران همج
ــرام ــااحت ــانایســتوبازرســیب ــزا«باشــنددرهم ووی
بــهاســتانهاوشهرســتانهایمحــلخــودعــودت

میدهنــد.
اشــتریبــراقدامــاتترافیکــیوتقویــتنظــارتپلیــس
درجــادهتأکیــدکــردواذعــانداشــت:پلیــسبــهجهــت
ایمنــیورعایــتنظــامترافیکــیدرجادههــامســتقرشــده
اســت.بــهزائــرانتوصیــهمیکنــممقــرراترارعایــتکننــد
ــم ــادرمراس ــندت ــتهباش ــتالزمراداش ــیدق ودررانندگ
اربعیــنامســالشــاهداتفاقــاترانندگــیدرجادههــا

نباشــیم.

 بازدیدهای کمیته هسته ای مجلس از 
تأسیسات هسته ای ادامه دارد

سردار ا شتری در حاشیه بازدید از مرز مهران:

امنیت زائران اربعین تأمین است

سیاسـت2

،،
بایــد از ایــن مســیر و بــرای رســیدن بــه 
آینــده و روزهــای بهتــر، امیدوارانــه و از 
ســاده ترین و کم هزینه تریــن راه عبــور 

کنیم

ــیاســتانداردکــهدر اســحاقجهانگیــریدرهمایــشروزجهان
ــی ــرد:روزجهان ــارک ــد،اظه ــزارش ــرانبرگ ــاسس ــالناج س
ــه ــوریاســتک ــلدرام ــرایتأم ــانمناســبیب ــتاندارد،زم اس
زندگــیراازهــرجهــتبــرایمــردمبهتــر،باکیفیتتــرو
ــد ــیمیخواه ــککاالی ــیی ــروزوقت ــد.ام ــبترمیکن مناس
ــنکاالاز ــدامیپرســندای ــد،ابت ــکمقصــدیحرکــتکن ــهی ب
ــد ــهکمــکمیکن ــیک ــیبرخــورداراســت.موضوع چــهکیفیت
تــاکاالیمــادربازارهــایمختلــفموفــقشــود،ســختگیریدر

ــت. ــتانداردکاالس اس
معــاوناولرئیسجمهــوراظهــارکــرد:بــاشــناختیکــه
قدرتمنــد را بخــشخصوصــی دارم، بخــشخصوصــی از
ــاوجــودآنکــهتوســعهوصنعــت میدانــم.چــهشــدکــهمــاب
ــاکشــورهایآســیایشــرقیشــروعکردهایــم،امــاآنهــادر راب
صنعــتازمــاجلوتــرافتادهانــد.آیــاضعــفدربخــشخصوصــی
بــودیــاضعــفدرسیاســتگذاریهایمــابــود؟تقریبــاتمــام
بررســیهایانجامشــدهنشــاندادهبخــشخصوصــیمــا
توانمنــداســت؛امــادرسیاســتگذاریهایعلمــیوعــدم
اســتمرارسیاســتهامشــکلداشــتهایم.گاهــیسیاســتهای
خــوبانتخــابشــده،امــابــاتغییــردولــتیــاتغییــریــکمدیر
آنهــمتغییــرکــردهاســت؛ایــندرحالــیاســتکــهدربخشــی

ازکشــورهایشــرقآســیادولــتبــاکودتــایــاانتخابــاتعــوض
ــردهاســت. ــرنک ــاسیاســتهایشتغیی شــده،ام

معــاوناولرئیسجمهــورســپستأکیــدکــرد:تــاایــنزمانــی
کــهمــنصحبــتمیکنــمبــااینکــهبعضــیازکشــورهادریافــت
نفــتخــودازایــرانرامتوقــفکردهانــد،شــرکایجدیــدیپیــدا
کردهایــم.بــاشــرکایســنتیصحبــتکردهایــم.مــابایــدحتمــا
تــاشکنیــمتــامنابــعدرآمــدیخــودراافزایــشدهیــم.ممکن
ــمشــود؛االن ــاک ــایم ــگبعضــیدرآمده ــنجن اســتدرای
مهمتریــنمنبــعمــانفــتاســتکــهآمریکاییهــاادعــاکردنــد
آنراصفــرمیکننــد.بعضــیکشــورهاکــهتــاهمیــنچنــدمــاه
پیــشازمــانفــتمیبردنــدبــاآمریکاییهــاهمصدایــی
کردنــدوبــه13آبــاننرســیدهایم،برداشــتنفــتخــودراصفــر

کردهانــد.
ــی ــهوقت ــتک ــینیس ــزعجیب ــنچی ــت:ای ــپسگف ویس
آمریکاییهــاتحریــممیکننــد،بــهقــولخودشــانکشــور
ــد ــدامیکن ــیپی ــد.راهکارهای تحریمشــدهتحریمهــارادوربزن
ــر ــکافک ــورآمری ــود.رئیسجمه ــقش ــیرموف ــنمس ــادرای ت
ــود؛ ــنش ــدجایگزی ــعودیمیتوان ــلس ــوریمث ــدکش میکن
ــران ــتای ــهبرنامههــایخــودبرســند،نف ــهب ــلازاینک ــاقب ام

ــت. ــدهاس ــاالی80دالرش ــکهایب بش

اربعیــن، مرکــزی ســتاد رئیــس ذوالفقــاری، حســین
بــه اشــاره بــا کشــور وزارت در خبــری نشســت در
برنامهریزیهــایاربعیــناظهــارکــرد:اربعیــن،مراســم
ــود ــصخ ــیومخت ــتآنچندوجه ــتومدیری ــیاس بزرگ

اســت.
ــردد ــرایت ــاتزیرســاختیب ــهاقدام ــااشــارهب ــاریب ذوالفق
زائــراناربعیــنگفــت:درمحــورمواصاتــیبــهمرزهــای
ــیســاختهوتقویــتگیتهــا ــرراهاصل ــه84کیلومت چهارگان
بــرایســهولتدرورودپیشبینــیشــدهاســت.همچنیــندر
ســهمــرزمهــران،چزابــهوشــلمچه200گیــتودرخســروی

ــدهشــدهاســت. ــدارکدی ۶0گیــتت
ویافــزود:درچهــارمــرزخروجــی400هکتــارپارکینــگ
ــهآب ــطلول ــنخ ــرای ــاوهب ــت؛ع ــدهاس ــیش پیشبین
چزابــهبــاظرفیــتروزانــه300هــزارنفــرکامــلشــدهاســتو
ــرانقــرارمیگیــرد. ــه400هــزاربســتهآبدراختیــارزائ روزان
ــا ــنبرپ ــایاربعی ــزارو۹45موکــبامســالدرروزه ــکه ی
میشــودکــهالبتــههمچنــانبرخــیمتقاضــیبرپایــیموکــب

هســتند.
ــرادی ــورتانف ــهص ــزاب ــهوی ــهاینک ــارهب ــااش ــاریب ذوالفق
صــادرمیشــود،گفــت:تــاشنبهشــب550هــزارنفــردر

ــزاصــادر ــزاروی ــه4۶4ه ــدک ــامکردن ســامانهســماحثبتن
شــدهکــهازایــنتعــداد3۶4هــزارویــزاارســالشــدهاســت
ــرارســالخواهــدشــد. ــهدفات ــروزب ــاام ــدهویزاه وباقیمان
ــن ــشرویاربعی ــیازمشــکاتپی ــهیک ــاناینک ــابی ویب
ــف ــاتمختل ــامکاتب ــود،گفــت:ب ــنب ــزایاربعی موضــوعوی
وزیــرکشــوروســتاداربعیــنوســایرمســئوالندرمرحلــهاول
بــاارزثانویــهموافقــتشــدودرروزهــایاخیــرهــممصــوب
شــد41دالرویــزایاربعیــن1۹۹هــزارو8۷5تومــانمحاســبه

شــودکــهکمــکخوبــیبــهزائــراناســت.
رئیــسســتاداربعیــنبــااشــارهبــهاینکــههزینــهکارگــزاری
ــغ ــنمبل ــنای ــایاربعی ــهدرروزه ــاناســتک ــزارتوم 100ه
بــه15هــزارتومــانکاهــشیافــت،خاطرنشــانکــرد:هزینــه
بیمــهوخدمــاتدرمانــیســرپاییدرشــرایطعــادی33هزار
تومــاناســتکــهدراربعیــنبــه20هــزارتومــانتقلیــلیافتــه

اســت.
ویدرادامــهبــهعــوارضخــروجازکشــوربــرایزائــران
ــسمصــوب ــدگانمجل ــزود:نماین ــردواف ــارهک ــناش اربعی
کردنــدعــوارضخــروجازکشــوربــرایزائــرانزمینــیکــه12
هــزارو500تومــاناســت،اخــذنشــودوزائــرانزمینــیاربعیــن

ــرزخــارجشــوند. ــوارضخــروجازکشــورازم ــدونع ب

رئیس ستاد مرکزی اربعین خبر داد:

حذف عوارض خروج از مرزهای زمینی برای زائران اربعین
جهانگیری:

برای فروش نفت شرکای جدیدی پیدا کرده ایم

در اژهای محســنی غامحســین
صدوســیودومیننشســتخبــریبــااشــاره
بــهآخریــنوضعیــتپروندههــایفســادهای
اقتصــادیاخیــرگفــت:ازابتــدایاقداماتدر
ــه ــاب ــرانارزت ــارهاخالگ ــژهدرب ــرانبهوی ته
امــروز1۹۶نفــردســتگیرشــدندکــه13نفــر
ــدند. ــتش ــربازداش ــایاخی ــادرروزه آنه

محســنیاژهایبــابیــاناینکــهاحــکام
اعــدامصادرشــدهدربــارهمفســداناقتصــادی
ــن ــهای ــههیچوج ــت:ب ــت،گف ــیاس قطع

احــکامقابــلچشمپوشــینیســت.
ــرد:در ــحک ــهتصری ــوهقضائی ــخنگویق س
تهــرانبیــشاز4۹مــوردکیفرخواســتصادر
ــد ــتچن ــرکیفرخواس ــهه ــتک ــدهاس ش
ــن ــرتعیی ــده100نف ــرایپرون ــمداردوب مته

ــتشــدهاســت. وق
ویافــزود:درسیســتانوبلوچســتان1۷نفر
بــااعمــالنفــوذدرسیســتمبانکــیومــدارک
جعلــی،300میلیــوندالرگرفتــهبودنــدوقرار
ــت ــمدریاف ــره ــوندالردیگ ــود300میلی ب

. کنند
احــکام بعضــی قطعیشــدن از وی
صادرشــدهخبــردادوگفــت:بعضــیازایــن
احــکاممربــوطبــهارزیــاقاچــاقبودهاســت.
نیــز بندرعبــاس در داد: ادامــه وی
کاال قاچــاق دربــاره محکومیتهایــی

. شــتیم ا د
ــم ــهحک ــنپرســشک ــهای ــخب ویدرپاس
۹۶ ســال از ســیف خدمــت از انفصــال
ــااجرانشــدنحکــمدر ــود،آی صــادرشــدهب
دســتگاهقضــاپیگیــرینمیشــودوبــا
ــدمشــاور ــایســیفمیتوان ــمآق ــنحک ای
باشــد،گفــت:مــواردیکــهدیــوانمحاســبات
ــتو ــفاس ــرفتخل ــد،ص ــیدگیمیکن رس
قــوهقضائیــهبــهجــرمورودمیکنــد؛اگــردر
ــوه ــهق ــهجــرمبرســند،ب ــنرســیدگیب حی
قضائیــهارســالمیکننــدکــهتاکنــونچیــزی

بــهقــوهقضائیــهارســالنکردنــد؛تــاجایــی
کــهبنــدهمیدانــمبــهایــنپرونــدهدردیــوان

ــدهاســت. ــراضش ــباتاعت محاس
بــه پاســخ در قضائیــه قــوه ســخنگوی
ــن ــارهآخری ــریدرب ــگاردیگ ــشخبرن پرس
ــه ــریواینک ــدهشــهرامجزای ــتپرون وضعی
ــاصحــتداردکــهدلیــلفــراراوازکشــور آی
ــرد: ــارک ــت،اظه ــودهاس ــیب ــیمالیات بده
واحــدی حرفهــای ایشــان متأســفانه
رامطــرحنکــردهاســت.بعیــدمیدانــم
ــهدلیــل ــاب ــیایشــانصرف خــروجغیرقانون

بدهــیمالیاتــیبــودهباشــد؛زیــراایــن
اقــدامریســکزیــادیداردوفکــرنمیکنــم
ارزشــیداشــتهباشــد.افــرادیهســتندکــه
یــکمیلیــاردرشــوهمیدهنــدتــاآزادشــوند
ــر ــدامباورپذی ــناق ــلای ــندلی ــههمی وب

نیست.
ــهایــن ســخنگویقــوهقضائیــهدرپاســخب
ــاره ــیدرب ــرادنظام ــدهاف ــهپرون پرســشک
حادثــهتروریســتیاهــوازدرســازمانقضایــی
ــایمســلحدردســتبررســیاســت نیروه
ــت: ــتند،گف ــانیهس ــهکس ــرادچ ــناف وای
ــهتهــرانارســالشــدو ــدهتشــکیلوب پرون
از11نفــرنیــزتحقیــقبــهعمــلآمــدویــک
نفــرهــمبازداشــتشــدهاســتکــههمگــی

نظامــیهســتند.

سخنگوی قوه قضائیه تشریح کرد: 
ماجرای وام ۳۰۰ میلیون دالری بانکی با مدارک جعلی

 طرح شوم رژیم صهیونیستی 
لو رفت

بــهگــزارشرأیالیــوم،منابعــیدرجنبــشمقاومــتاســامی
ــس ــقآتشب ــتانهتواف ــزهدرآس ــدغ ــامکردن ــاس(اع )حم
غیرمکتوبــیبااســرائیلاســتکــهشــاملبازگشــاییگذرگاهها،
گســترشمحــدودهماهیگیریفلســطینیهاوپایبنــدیقاهره
بــهادامــهگشــایشگــذرگاه»رفــح«درمقابــلتوقــفتدریجــی
راهپیماییهــایبازگشــتاســت.همچنیــنایــنمنابــعازطرح
تــرورســهتــنازرهبــرانایــنجنبــشدرنــوارغــزهخبــردادنــد.
ایــنرهبــرانشــاملیحییســنواررهبرحمــاسدرغــزه،خلیل
الحیــهعضــودفتــرسیاســیحمــاسومحمــودالزهاریکــیاز

رهبــرانبرجســتهایــنجنبش،هســتند.

معامله پنهان اردوغان و 
شاهزاده سعودی

پایــگاهدبــکانوشــتهاســتفرماندارمکــهکهروزپنجشــنبه
گذشــتهواردآنــکاراشــدهبــود،ســفرخــودبــهاینکشــوررا
بــهمنظــورادامــهمذاکــراتبــارئیسجمهــورترکیــهبــرای
دســتیابیبــهراهحلــیدربــارهبحــرانناپدیدشــدنجمــال
خاشــقجییــکروزدیگــرتمدیــدکــرد.بــهگــزارشدبــکا
فایــل،هیــچیــکازطرفیــنجزئیاتایــندیداررامنتشــر
نکردهانــد.ایــنگــزارشمیگویــداردوغــانتنهــادرصــورت
ــاره ــادرب ــتانازتاشه ــزافازعربس ــهگ ــتهزین دریاف
ــه ــهناپدیدشــدنخاشــقجیوادام ــازیدرزمین شفافس

تحقیقــاتدســتخواهــدکشــید.

پیام مهم مقتدی صدر به 
جریان های اهل سنت عراق

ــدیصــدر، ــزارششــبکهســومریهنیوز،مقت ــهگ ب
رهبــرجریــانصــدرعــراق،درپیامــیبــهمســئوالن
اهــلتســننگفــت:پیــاممــنبــرایاهــلتســنن
ــرســهمیهبندی وسیاســتمدارانســنیاســت.اگ
ــاره ــاشــمادرب وطایفهگرایــیرارهــاکنیــد،مــنب
مقاومــتدربرابــراشــغالگران،بیرونکــردنتمامــی
متجــاوزانومواضــعدرســتدربــارهموصــلواالنبار
پیمــانمیبنــدم.ویازســنیهایعــراقخواســت
منافــعملــیرابــهمنافــعحزبــیترجیــحدهنــدو

ــد. ــاربگذارن ــانراکن فاســدانوطایفهگرای

ممنوع الخروجی ده ها شخصیت 
عالی رتبه نیجریه در ارتباط با فساد
ریاســتجمهــورینیجریــهاعــامکــرددســتگاههایامنیتی
ــام ــهاته ــهراب ــخصیتهایعالیرتب ــرازش ــشاز50نف بی
دستداشــتندرپروندههــایفســاد،درلیســتافــراد
ممنوعالخــروجقــراردادنــد.خبرگــزاریفرانســهبــااعــاماین
خبــرافــزودبــهاســامیاینافــراداشــارهاینشــدهاســت؛اما
ــن ــهنظــرمیرســدبرخــیشــخصیتهایمعــارضدرای ب
لیســتقــراردارنــد.محمــدبخــاری،رئیسجمهــورنیجریــه،
تبلیغــاتانتخاباتــیخــوددرســال2015رابرمبنــایمبــارزه
ــهریاســت»گــودالک ــافســادقــراردادهودولــتقبلــیب ب

جاناتــان«رابــهغــارتامــوالکشــورمتهــمکــردهبــود.

 نخست وزیر کانادا 
از گاو شیرده دل نمی کند

تــرودو« »جاســتین راشــاتودی، گــزارش بــه
نخســتوزیرکانــادااعــامکــردبــاوجــودنگرانــی
مقامــاتُاتــاواازنقــشریــاضدرماجــرایناپدیدشــدن
»جمــالخاشــقجی«،روزنامهنــگارومنتقدســعودی،در
اســتانبول،دولــتکانــاداهمچنانبــهقراردادتســلیحاتی
ــارددالر ــشاز15میلی ــاارزشــیبی ــاضب ــاری ــودب خ
ــگاران ــاخبرن ــوب ــرودودرگفتوگ ــد.ت ــدمیمان پایبن
گفــتبــهایــنقــرارداداحتــراممیگــذارد!واینکــهکابینه
اوبــرایشفافترســاختنرونــدفــروشاینتســلیحات

ــردهاســت. ــریراپیشــنهادک تدابی

بین الملل

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

سازش یا مقاومت؟
البتــهبیجهــتنیــزنیســت؛زیــراآلســعودنشــان
دادهخــودشهیــچهیــچاســت؛بلکــهبــهواســطه

آمریکاییــاننفســیهرچنــدضعیــفبکشــد.
ســؤالایــناســتکــهچــرابــاایــنهمــهبــاجدادن
بــازهــمآمریــکاگاوشــیردهخــودراتحقیــرمیکنــد.
ــارهعربســتانبهشــدت ــرترامــپدرب ســخناناخی
آنهــاراتحقیــرکــردهاســت.درســتدوهفتــه
پیــش)شــنبه۷مهــر(رئیسجمهــورآمریــکا
طــیســخنانیدرایالــتویرجینیــایغربــیگفــت:
ــی ــزگفتوگــویتلفن ــدالعزی ــنعب ــاســلمانب »ب
ــوتریلیونهــادالر ــهاوگفتــمت ــیداشــتموب طوالن
ــهای ــدفحمل ــره ــداگ ــدامیدان ــاخ داریوتنه
ــی ــهاتفاق ــماچ ــتش ــرایمملک ــریب ــرارگی ق
ــیاز ــانتوان ــهبس ــاه!چ ــاد.ایپادش ــدافت خواه
هواپیماهایــتحفاظــتکنــی؛زیــراســعودیدر
ــا، ــام ــاب ــت؛ام ــدگرف ــرارخواه ــهق ــرضحمل مع
شــمادرامنیــتکامــلهســتید؛ولــیمــادرمقابــل
آنچــهرابایــددریافــتکنیــم،دریافــتنمیکنیــم.«
ترامــپچنــدروزبعــددریــکســخنرانیدرایالــت
عربســتان پادشــاه بــه میسیســیپیگفــت
گفتــهاســتبــدونحمایــتآمریــکاممکــناســت
دوهفتــهبیشــتردرقــدرتباقــینمانــد.بــهنوشــته
منابــعخبــریترامــپدرایــننشســتگفــت:»مــا
ازســعودیحمایــتمیکنیــم.شــماخواهیــدگفــت
آنــانثروتمنــدهســتندومــنایــنپادشــاه،ملــک
ــمای ــهاومیگوی ــاب ــتدارم؛ام ــلمانرادوس س
شــاه،مــاازتــوحمایــتمیکنیــم؛چــهبســابــدون
ــوبایــد مــانتوانــیدوهفتــههــمدوامبیــاوریوت
ــرده ــاک ــپافش ــردازی.«ترام ــولبپ ــهارتشــتپ ب
اســتپادشــاهســعودیبــااوتمــاسگرفتــهو
ــاض ــهری ــاالتمتحــدهب شــخصاازاوخواســتهای
دریــکعملیــاتنظامــیبــزرگکمــککنــد.
واشنگتنپســتدراینبــارهنوشــتهاســت:»ترامــپ
گفــتبــهشــاهســلمانگفتــهایــنکاربیــشازحــد
ــاالتمتحــده]در ــرایاینکــهای ــراســتوب هزینهب
ایــنعملیــات[همــکاریکنــد،عربســتانســعودی
بایــدهزینــهاشراکــهبــهگفتــهترامــپ4میلیــارد

ــردازد.« دالراســت،بپ
ــرش ــاراتاخی ــپساظه ــکاس ــورآمری رئیسجمه
دربــارهحفاظــتآمریــکاازعربســتانراتکــرارکــرده
ــاع ــنکشــوردف ــدهازای ــاالتمتح ــرای ــهاگ وگفت
ــه ــرعربســتانغلب ــهب ــرانظــرفدوهفت ــد،ای نکن

میکنــد.
حکومــت شــکنندهبودن یــادآوری بــا ترامــپ
و خصوصــی و عمومــی محافــل در ســعودی
ــاضرا ــاتآلســعود،ری ــامقام ــودب ــراتخ مذاک
ــتاق ــهمش ــههمیش ــدک ــرارمیده ــیق درموقعیت
ــیبیشــترازســویکاخســفید تضمینهــایامنیت
باشــدکــهنتیجــهآنسرازیرشــدندالرهــاینفتــی
ــه ــود.نکت ــدب ــنگتنخواه ــویواش ــهس ــترب بیش
ــن ــهای ــاضب ــشری ــانواکن ــنمی ــبدرای جال
اظهــاراتتوهینآمیــزاســت؛ســکوتودیگــرهیــچ!
ریــاضکــهدربرابــرکوچکتریــنانتقــاداتبــه
عملکــردخــوددرداخــلیاسیاســتمنطقــهایاش،
شــدیدترینواکنشهــارانشــانمیدهــد،دربرابــر
آمریــکاکامــاخاضــعاســتوحرفــیبــرایگفتــن
ــه ــتانک ــیعربس ــانههایداخل ــیرس ــدارد.حت ن
برخوردهــایدیگــررامثــابــاکانــادادربــوقوکرنــا
میکننــدوتصویــریکاریکاتــوریازاقتــدارنداشــته
ــورد ــنم ــد،درای ــشمیگذارن ــهنمای ــعودب آلس
ســکوتپیشــهکردنــدوخجلــتزدهازکنــارتوهیــن
ترامــپگذشــتند.تنهــامحمــدبــنســلمان،ولیعهــد
ــرگ ــابلومب ــودب ــرخ ــهاخی ــتان،درمصاحب عربس
دربــارهموضــعتحقیرآمیــزترامــپدربــارهکشــورش
ــنپاســخبســنده ــهای ــیوب آنراســوءتفاهمتلق

کــردهکــهعاشــقکارکــردنبــاترامــپاســت!
ترامــپدراســتفادهازایــنادبیــاتتحقیرآمیــزچهره
سیاســتمداریمقتــدرومســلطازخــودبــهنمایــش
میگــذارد؛سیاســتمداریکــهبــاشــدیدترینلحــن
ــاض ــدوری ــاعربســتانســعودیســخنمیگوی ب
جرئــتپاســخگوییبــهاورانــدارد؛آنچــهبخشــیاز

افــکارعمومــیآمریــکاراخرســندمیکنــد.
شــایدبتــوانمواضــعاخیــرترامــپعلیــهعربســتان
راناشــیازعصبانیــتویازافزایــشقیمــتجهانی
نفــتوناتوانــیعربســتاندرمقابلــهبــاایــنپدیــده
ــعود ــراآلس ــت؛زی ــپدانس ــرایترام ــکنندهب ش
نتوانســتازافزایــشقیمــتنفــتجلوگیــریکنــد
وقیمــتنفــتبــه85دالررســیدکــهاحتمــال
ــن ــمدادهشــدهاســتوای ــه100دالره رســیدنب
ســممهلکــیبــرایترامــپوحزبــشخواهــدبــود.
بــه پاســخگویی جرئــت عربســتان طرفــی از
ــداگــرآمریــکا ــراخــوبمیدان ــدارد؛زی ترامــپران
ــرانالزمنیســتو ــردارد،ای ــتآنب دســتازحمای
ــره ــانرایکس ــدحسابش ــایمجاه ــانیمنیه هم
خواهنــدکــرد.ایــننتیجــهســازشســعودیهابــا
ــا ــایصده ــاوجــودصــرفهزینهه آمریکاســت؛ب
ــی! ــتبینالملل ــروخجل ــت،تحقی ــاردی،ذل میلی
در او شکســت نشــانه ترامــپ موضــع ایــن
ــه ــتک ــتاس ــروشنف ــراندرف ــازیای محدودس
عربســتاننتوانســتهانتظــارآمریــکارابــرآوردهکنــد.
رهبــرمعظــمانقــاباســامی14خــردادســال۹۶
درحــرمامــام)ره(فرمودنــد:»برخــیعقانیــترادر
ــاقدرتهــا ــشب ــد»چال ــدومیگوین ــنمیدانن ای
هزینــهدارد«-]البتــه[اشــتباهمیکننــد-بلــه،
چالــشهزینــهدارد؛امــاســازشهــمهزینــهدارد...
چالــشاگــرعقایــیباشــد،چالــشاگــرمنطبــق
ــد، ــسباش ــااعتمادبهنف ــرب ــد،اگ ــقباش ــامنط ب
هزینــهاشبــهمراتــبکمتــرازهزینــهســازش

اســت.«
آری،عــزتملــیواقتــدارجهانــیازجملــهچیزهــای
ــولودالر ــاپ ــدوفــروشاســتوب ــلخری غیرقاب
ــت؟ ــامقاوم ــاالســازشی ــد.ح ــهدســتنمیآی ب
مقاومــتملــتایــراندرحــالرســیدنبــهنتیجــه

اســت.

ادامه از صفحه اول
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روحانی در دانشگاه تهران: 

هر زمان اراده کنیم از برجام خارج می شویم



کوتاه اخبار 
الپوشانی مجلس درزمینه 

 جزئیات تحقیق و 
تفحص از سرخابی ها

نایب رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه 
احتمــال دارد گــزارش نهایــی تحقیــق و تفحــص از ســرخابی ها 
بــا آنچــه در صحــن خوانــده می شــود، متفــاوت باشــد، گفــت: 
ایــن اقــدام به منظــور حفــظ منافــع دو باشــگاه در عرصه هــای 

آســیایی و جهانــی اســت. 
ــه 15  ــرد: کمیت ــار ک ــری اظه ــی مطه ــنیم، عل ــزارش تس ــه گ ب
نفــره ای بــرای ایــن تفحــص تشــکیل شــده اســت تــا بیشــتر 
بــه وضعیــت ایــن دو باشــگاه اســتقال و پرســپولیس به ویــژه 
ــن  ــاب های ای ــردازد و حس ــرد، بپ ــا و هزینه ک ــوه درآمده نح
دو باشــگاه شــفاف شــود. عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس 
ــا  ــه ب ــی ورزش ک ــی اهال ــن نگران ــاره ای ــامی درب ــورای اس ش
انجــام ایــن طــرح امــکان محرومیت هــای بین المللــی از 
ســوی FIFA و AFC برای دو باشــگاه اســتقال و پرســپولیس 
ــردم  ــدگان م ــیر نماین ــن مس ــا در ای ــت: قطع ــود دارد، گف وج
ــرار  ــود ق ــی کار خ ــت اصل ــی را اولوی ــع مل ــس مناف در مجل
می دهنــد و در عیــن شفاف ســازی ماحظاتــی از ایــن دســت 
ــت در  ــن اس ــرد: ممک ــح ک ــری تصری ــت. مطه ــد داش خواهن
گــزارش نتیجــه تحقیــق و تفحــص از دو باشــگاه تمامــی مــوارد 
ــرای  ــا تخلفــات دو باشــگاه اســتقال و پرســپولیس ب و احیان
رســیدگی های حقوقــی و قضایــی قیــد شــود؛ ولــی در خاصــه 
گزارشــی کــه بایــد در صحــن علنــی مجلــس خوانــده و درواقــع 
رســانه ای شــود، حتمــا ایــن ماحظــات در نظــر گرفتــه خواهــد 

شــد. 

 برق پرمصرف ها 
از کی گران می شود؟

مدتــی اســت زمزمــه افزایــش تعرفه بــرق مشــترکان پرمصرف 
ــا وجــود اینکــه  ــت و مجلــس مطــرح شــده و ب از ســوی دول
 قــرار بــود تاکنــون تعییــن تکلیــف شــود، هنــوز به نتیجه اســت.

ــه  ــه برنام ــا اشــاره ب ــرو، ب ــر نی ــاون وزی ــری، مع ــون حائ همای
دولــت بــرای افزایــش تعرفــه بــرق مشــترکان پرمصــرف اظهــار 
ــرای  ــای الزم ب ــذ مجوزه ــغول اخ ــر مش ــال حاض ــرد: در ح ک
ــر ایــن مســئله کــه  ــا تأکیــد ب انجــام ایــن کار هســتیم. وی ب
ــرق در  ــت ب ــش قیم ــرای افزای ــه ای ب ــر برنام ــال حاض در ح
دســتورکار دولــت قــرار نــدارد، امــا براســاس تمهیــدات در نظــر 
ــر  ــه در نظ ــرف جریم ــترکان پرمص ــرای مش ــده، ب ــه ش گرفت
گرفته ایــم، گفــت: یکــی از راهکارهــای مدیریــت مصــرف، 
ــم،  ــن مه ــرای ای ــه ب ــت ک ــرف اس ــترکان پرمص ــرل مش کنت
برنامــه جریمــه مشــترکان پرمصــرف در دســتورکار قــرار گرفتــه 
اســت. بــا وجــود اینکــه قــرار بــود نهایتــا این مســئله تــا مهرماه 
ــم قطعــی  ــری از تصمی ــوز خب ــا هن ــف شــود، ام ــن تکلی تعیی
ــه امســال در  ــه شــرایطی ک ــه ب ــا توج ــاره نیســت و ب در این ب
حــوزه خاموشــی ها پشــت ســر گذاشــتیم، انتظــار مــی رود نگاه 

ــود. ــوع ش ــن موض ــه ای ــری ب ویژه ت

اخبار اقتصادی
 صادرات سیب زمینی و 

رب گوجه فرنگی ممنوع شد
ــیب زمینی، رب  ــادرات س ــت ص ــران ممنوعی ــرک ای گم

ــرد.  ــاغ ک ــور را اب ــوراک دام و طی ــی و خ گوجه فرنگ
در پــی افزایــش قیمــت بعضــی محصــوالت کشــاورزی 
ماننــد گوجه فرنگــی و ســیب زمینی و مشــتقات آن 
ماننــد رب گوجه فرنگــی بــه دلیــل کاهــش تقاضــا 
ــوالت  ــن محص ــادرات ای ــه ص ــد ک ــر آن ش ــم ب تصمی

ــود.  ــف ش متوق
گوجه فرنگــی، اولیــن محصولــی بــود کــه بــه ایــن دلیل 
وارد بحــث ممنوعیــت شــد و ممنوعیــت آن از آخریــن 
ــن  ــن حی ــد و در همی ــرا گردی ــتان اج ــای تابس روزه
فشــارها بــرای ممنوعیــت صــادرات ســیب زمینی و رب 
گوجه فرنگــی نیــز افزایــش یافــت. بــر همیــن اســاس 
بــا تصمیــم وزارت جهــاد کشــاورزی و بخش نامــه وزارت 
ــت  ــران ممنوعی صنعــت، معــدن و تجــارت، گمــرک ای
صــادرات ســیب زمینی، رب گوجه فرنگــی و خــوراک 
ــی  ــرکات اجرای ــه گم ــنبه ب ــور را از روز پنجش دام و طی

ابــاغ کــرده اســت. 
در نامــه محمــود حجتــی، وزیــر جهــاد کشــاورزی، بــه 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت دلیــل ایــن ممنوعیــت 
صــادرات، محدودیــت عرضــه ســیب زمینی در بــازار 
داخــل و همچنیــن ضرورت تأمیــن خــوراک دام و طیور 

عنــوان شــده اســت. 
ایــن تصمیــم در حالــی اجــرا شــده اســت کــه چنــد روز 
پیــش علــی معقولــی، مدیــر کل مرکــز واردات و امــور 
مناطــق آزاد و ویــژه گمــرک ایــران، گفتــه بــود تصمیمات 
فــوری صــادرات را مختــل می کنــد و بازارهــای صادراتــی 

ــرد. ــن می ب را از بی

 اعالم قیمت 
بلیت قطارهای اربعین

فــروش بلیــت قطارهــای اربعیــن از ســاعت 1۰ صبــح 
ــزار  ــا 15۰ ه ــا قیمــت ۷۰ ت ــر ب ــروز دوشــنبه 23 مه دی

تومــان آغــاز شــد. 
محمــد رجبــی، مدیــر عامــل شــرکت حمل ونقــل ریلــی 
رجــا، گفــت: قیمــت بلیــت قطــار از تهــران تــا کرمانشــاه 
براســاس نــوع قطــار و به صــورت تک مســیره از حــدود 
ــزار  ــون و 5۰۰ ه ــک  میلی ــا حــدود ی ــال ت ــزار ری ۷۰۰ ه
ریــال متغیــر اســت کــه هزینــه پذیرایــی )نســبت بــه 

ســاعت حرکــت( نیــز در آن محاســبه شــده اســت. 
ــر عامــل آژانــس خدمــات مســافرتی جهانگــردی  مدی
ــوس از ایســتگاه  ــت اتوب ــرخ بلی ــاره ن ــز درب ــن نی تأمی
ــت  ــت: بلی ــران و بالعکــس گف ــرز مه ــا م کرمانشــاه ت
ــه   ــت و برگشــت ب ــن مســیر به صــورت رف ــوس ای اتوب

ــال اســت.  ــزار ری ــون و 5۰۰ ه ــک  میلی قیمــت ی
بــا توجــه بــه تنــاوب نــرخ ارز و بــه  منظــور جلوگیــری 
از تفــاوت نرخ هــا در پرداختــی از ســوی زائــران و 
همچنیــن ســهولت در امــر زیــارت، شــرکت برناگشــت 
امیــد آمادگــی ارائــه بســته ادامــه مســیر بلیــت ترکیبــی 
از مــرز مهــران بــه نجــف اشــرف و برگشــت از کربــا بــه 
مــرز مهــران را بــا نــرخ 5 میلیــون و 6۰۰ هــزار ریــال دارد.

اگــر در گذشــته درآمــد یــک نفــر در خانــواده 
می توانســت آنهــا را تأمیــن کنــد، امــروز دیگــر 
ــرد؛  ــه ک ــر تکی ــک نف ــازوی ی ــان ب ــه ن ــود ب نمی ش
چــون هزینه هــا گــوی ســبقت را از درآمدها ربــوده و 
خانواده هــا تحمــل بیــکاری دیگــر اعضــا را ندارند؛ تا 
جایــی کــه افــراد ناچارنــد بــرای درآوردن نــان تاش 
بیشــتری کننــد و بــرای چرخیــدن چــرخ زندگــی به 

داشــتن دو شــغل یــا بیشــتر روی بیاورنــد.
در حالــی کــه بــه اعتقــاد کارشناســان، پایین بــودن 
ــش  ــغل اول و افزای ــتن از ش ــوق، رضایت نداش حق
ــراد  ــش اف ــل گرای ــه عل ــی ازجمل ــای زندگ هزینه ه
بــه داشــتن شــغل دوم اســت، مرکــز آمــار و 
و  اصلی تریــن  گزارشــی،  در  وزارت کار  اطاعــات 
ــال  ــراد را در س ــغله بودن اف ــل دوش ــترین دلی بیش
گذشــته، مشــکات اقتصــادی و معیشــتی عنــوان 

ــرده اســت. ک
اعمــال  دنبــال  بــه  گذشــته  ســال های  در 
شــکاف  و  دســتمزد  و  کار  بــازار  سیاســت های 
عمیقــی کــه میــان درآمدهــا و هزینه هــای خانــوار 
ایجــاد شــده، پدیــده ای بــه نــام دوشــغله ها شــکل 
ــا  ــا مدت ه ــه ت ــده اگرچ ــن پدی ــت؛ ای ــه اس گرفت
قبــل بــه شــکل پنهانــی بــود و اعــداد و ارقــام 
ــه  ــی ارائ ــتگاه های متول ــط دس ــی از آن توس خاص
نمی شــد، امــا بــا گســترش تعــداد دوشــغله ها 
آن  بــه  جداولــی  و  گرفتــه  جــدی  به تدریــج 

اختصــاص داده شــد.
در طــرح آمارگیــری نیــروی کار، افــرادی کــه اظهــار 
ــد شــغله  ــد کار دیگــری هــم داشــته اند، چن کرده ان
ــغل  ــن ش ــاک درنظرگرفت ــد. م ــمار می رون ــه ش ب
اصلــی یــا شــغل دوم، تشــخیص فــرد اســت و اگــر 
فــرد نتوانــد شــغل اصلــی خــود را تشــخیص دهــد، 
ــود  ــه خ ــتری را ب ــاعت کاری بیش ــه س ــغلی ک ش
ــی در  ــوان شــغل اصل اختصــاص داده اســت، به عن
ــاوی بودن  ــورت مس ــود و در ص ــه می ش ــر گرفت نظ
کــه  شــغلی  آن  مشــاغل،  همــه  کار  ســاعات 
اســت،  داشــته  بیشــتری  ســابقه  آن  در   فــرد 

بــه عنــوان شــغل اصلــی وی در نظــر گرفتــه 
. د می شــو

 ۷۲۷ هزار نفر با یک شغل راضی 
نمی شوند!

براســاس آخریــن پیمایــش میدانــی صورت گرفتــه 
در کشــور، از مجمــوع 23 میلیــون و ۴۰۰ هــزار نفــر 
شــاغل کشــور در ســال گذشــته، حــدود ۷2۷ هــزار 
نفــر از شــاغان اظهــار کرده انــد بیــش از یــک 

ــته اند.  ــغل داش ش

ــغله در  ــراد چندش ــد از اف ــزان 1۰.5درص ــن می از ای
ــش  ــر بخ ــزد و حقوق بگی ــود م ــی خ ــغل اصل ش
ــش  ــر بخ ــزد و حقوق بگی ــد م ــی، 2۰.2درص عموم
بخش هــا  ســایر  در  63.۹درصــد  و  خصوصــی 
مشــغول فعالیــت بوده انــد. بیشــترین درصــد 
چندشــغله ها هــم در گــروه کارکنــان مســتقل 
قــرار داشــته اســت. کارکنــان مســتقل درواقــع 
ــای  ــام فعالیت ه ــرای انج ــه ب ــتند ک ــانی هس کس
شــغلی خــود حقوق بگیــر کســی نیســتند و هیــچ 
بــه  ندارنــد.  اســتخدام  در  هــم  حقوق بگیــری 
ــد و  ــا ندارن ــده، زیردســت و کارفرم ــن ع ــی ای عبارت
ــه شــکل مســتقل  فعالیت هــای شــغلی خــود را ب
ــا آزادی عمــل بیشــتری داشــته  دنبــال می کننــد ت

ــند.  باش
 در گذشــته تعــداد کارکنــان مســتقل کــم بــود

ــا   و دولت هــا معمــوال آنهــا را نادیــده می گرفتنــد ی
غیرمتعــارف می دانســتند؛ ولــی امــروز تحــت تأثیــر 
معــادالت اقتصــادی و شــرایط حاکــم بــر اقتصــاد 
در محاســبات آمــاری بــه بــازی گرفتــه می شــوند.

 کارکنان مستقل در صدر دوشغله ها
بررســی های بــازار کار نشــان می دهــد در طــرح 
آمارگیــری نیــروی کار، فقــط حــدود 3.1درصــد 
کل شــاغان 1۰ ســاله و بیشــتر اظهــار کرده انــد 
ــر از  ــزار و 5۷۸ نف ــد. 11 ه دو شــغل و بیشــتر دارن
ــش  ــا در بخ ــی آنه ــغل اصل ــه ش ــغله ها ک چندش
عمومــی اســت، در شــغل دوم خــود نیــز در بخــش 
عمومــی مشــغول بــه کارنــد؛ بــه عبــارت دیگــر هــر 

ــت. ــی اس ــش عموم ــا در بخ ــغل آنه دو ش
ــغل  ــه ش ــغله ها ک ــر از چندش ــزار و ۸5۹ نف 13 ه
ــغل  ــت، در ش ــی اس ــش عموم ــا در بخ ــی آنه اصل
دوم خــود در بخــش خصوصــی مشــغول کارنــد؛ بــه 
ــد ناشــی از  ــن امــر می توان ــت ای نظــر می رســد عل
ــرای  ــدادن حقــوق دریافتــی در شــغل اول ب کفاف ن

زندگــی باشــد.
5۰ هــزار و ۷۷۷ نفــر از چندشــغله هایی کــه شــغل 
اصلــی آنهــا در بخــش عمومی اســت، در شــغل دوم 
خــود بــه عنــوان کارفرمــا، کارکــن مســتقل یــا کارکن 

فامیلــی بــدون مــزد مشــغول فعالیت هســتند.
۴۷5۹ نفــر از چندشــغله ها کــه شــغل اصلی شــان 
در بخــش خصوصــی اســت، در شــغل دوم در 
بخــش عمومــی مشــغول کارنــد و 2۹ هــزار و 1۴3 
ــش  ــان در بخ ــر دو شغلش ــغله ها ه ــر از چندش نف

خصوصــی اســت.
ــغل  ــه ش ــغله ها ک ــر از چندش ــزار و ۸3۸ نف 112 ه
اصلــی آنهــا در بخــش خصوصــی اســت، در شــغل 
دوم خــود بــه عنــوان کارکــن مســتقل یــا کارفرمــا و 
یــا کارکــن فامیلــی بــدون مــزد مشــغول فعالیــت 

هســتند.
ــا  ــو ب ــوزه کار، در گفت وگ ــال ح ــوی، فع ــادی اب ه
ایســنا، در توضیــح چرایــی تمایــل افــراد به داشــتن 
دو شــغل و بیشــتر می گویــد: امــروز شــرایط زندگی 

بــه شــکلی پیــش مــی رود کــه دیگــر کارکــردن یک 
ــی را  ــای زندگ ــد هزینه ه ــواده نمی توان ــر در خان نف
پوشــش دهــد. متأســفانه حقــوق سرپرســت 
ــتر  ــت و در بیش ــخگو نیس ــی پاس ــوار به تنهای خان
خانه هــا زنــان هــم دوشــادوش مــردان و پابه پــای 
ــی  ــی کم ــرخ زندگ ــه چ ــا بلک ــد ت ــا کار می کنن آنه

بچرخــد.
ــوراک،  ــای خ ــش هزینه ه ــه افزای ــاره ب ــا اش او ب
آمــد  و  رفــت  و  آمــوزش  و  تحصیــل  درمــان، 
پایین بــودن  اخیــر  ســال های  در  می افزایــد: 
دســتمزدها، افزایــش هزینه هــا و فاصلــه بیــن 
تــورم و دســتمزد باعــث شــده اســت بیشــتر 
ــان  ــر در می ــن ام ــوند و ای ــر ش ــا فقیرت خانواده ه
ــرده  ــدا ک ــود بیشــتری پی ــری نم ــای کارگ خانواره
ــدرت  ــدید ق ــت ش ــا اف ــه ب ــوی ک ــه نح ــت؛ ب اس
کارگــری  ســفره های  کوچک شــدن  و  خریــد 

روبــه رو هســتیم.
ــی  ــوی، افــرادی کــه مــدرک تحصیل ــاد اب ــه اعتق ب
آنهــا تناســب چندانــی بــا شغلشــان نــدارد، معمــوال 
ســعی می کننــد شــغل دوم خــود را براســاس 

ــد. ــدا کنن ــود پی ــای خ ــص و توانایی ه تخص
ایــن فعــال حــوزه کار اشــاره ای هــم بــه پیامدهــای 
داشــتن  می گویــد:  و  می کنــد  دوشــغله بودن 
شــغل دوم باعــث می شــود افــراد ســاعت های 
طوالنــی را دور از اعضــای خانــواده و بیــرون از خانــه 
ســپری کننــد؛ درنتیجــه ارتبــاط عاطفــی بــا همســر 

ــل  ــه دلی ــی ب ــد؛ از طرف ــه می بین ــدان لطم و فرزن
اشــتغال بــه کار در ســاعات طوالنــی دچار خســتگی 
و مشــکات جســمی و روحــی فراوانــی می شــوند 
ــان  ــن امــر فرصت هــای شــغلی جوان ــارغ از ای و ف

ــد. ــغال می کنن ــای کار را اش جوی
ــیاری از  ــر بس ــال حاض ــنا، در ح ــزارش ایس ــه گ ب
ــه  ــراد ب ــش اف ــل گرای ــن دلی ــان مهم تری کارشناس
مشــاغل دوم را پایین بــودن دســتمزد در شــغل 
اصلــی، نبــود امنیــت شــغلی، ازدیــاد قراردادهــای 
و  میــان حداقــل دســتمزد  فاصلــه  و  موقــت 
هزینه هــای ســبد معیشــت عنــوان می کننــد. 
بــه زعــم آنهــا مشــکات اقتصــادی و تــاش 
بــرای تأمیــن هزینه هــای زندگــی، اصلی تریــن 
دلیلــی اســت کــه افــراد ناگزیرنــد بــه شــغل دوم 
ــا  ــغله ی ــه دوش ــم ک ــوش نکنی ــد. فرام روی آورن
چندشــغله بودن افــراد هرچنــد ممکــن اســت 
وضعیــت معیشــتی یــک خانــواده را بهبود بخشــد، 
امــا قطعــا بــر میــزان بهــره وری، ســامت جســمی 
و روحــی افــراد، میــزان تعامــل بــا اعضــای خانواده 
و امیــد بــه زندگــی تأثیرگــذار خواهــد بــود. از ســوی 
ــرد،  ــک ف ــط ی ــغل توس ــن ش ــام چندی ــر انج دیگ
ــغلی از  ــای ش ــلب فرصت ه ــب س ــد موج می توان
ــادل  ــه نظــر می رســد تع ــدون کار شــود. ب ــراد ب اف
ــا  ــداری شــغلی ت ــورم و پای ــرخ ت ــد، ن ــان درآم می
ــد  ــام چن ــه انج ــراد ب ــادی از روی آوردن اف ــد زی ح

ــد. ــری کن شــغل جلوگی

3 قتصـــاد ا

،،
بــه نظــر می رســد تعــادل میــان درآمد، 
نــرخ تــورم و پایــداری شــغلی تــا حــد 
زیــادی از روی آوردن افــراد بــه انجــام 

چنــد شــغل جلوگیــری کنــد
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۷۲۷ هزار نفر با یک شغل راضی نمی شوند!

روزگارسختدوشغلهها

ــن اســت  ــی از ای ــران حاک ــار گمــرک ای آم
از 12۰۰  بیــش  کــه در شــهریور امســال 

ــت.  ــده اس ــران وارد ش ــه ای ــودرو ب خ
ــن  ــاس تازه تری ــنا، براس ــزارش ایس ــه گ ب
آمــار گمــرک ایــران از تجــارت خارجــی 
شــش ماهــه نخســت ســال جــاری، در این 
ــزار و ۷۷1 دســتگاه خــودروی  ــدت 13 ه م
ســواری بــه ارزش 3۹۷ میلیــون و 5۷۰ 

ــت.  ــده اس ــران وارد ش ــه ای ــزار دالر ب ه

از 2۰ کشــور  ایــران  بــه  خــودرو  واردات 
دنیــا انجــام شــده اســت کــه در ایــن 
ــا صــادرات 523۷  ــان، جمهــوری کــره ب می
دســتگاه خــودرو، بیشــترین ســهم را در 
ــه خــود  ــران ب واردات خــودروی ســواری ای
اختصــاص داده اســت و پــس از آن امــارات 
متحــده عربــی بــا 3۸3۸ دســتگاه و آلمان 

ســواری،  خــودروی  دســتگاه   15۰۹ بــا 
بــه  خــودرو  صادرکننــدگان  بزرگ تریــن 
ــد.  ــه شــمار می رون ــدت ب ــن م ــران در ای ای
واردات خــودروی ســواری بــه ایــران در 
حالــی بــه بیــش از 13 هــزار و ۷۰۰ دســتگاه 
رســیده اســت کــه براســاس تصمیــم وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت از ابتــدای تیرمــاه 

امســال واردات خــودروی ســواری به کشــور 
ممنــوع شــده اســت. 

از ســوی دیگــر مشــاهده آمــار گمــرک 
ایــران نشــان می دهــد در پنــج ماهــه 
نخســت ســال جــاری 12 هــزار و 512 
ــه ایــران وارد  دســتگاه خــودروی ســواری ب
ــوان  ــب می ت ــن ترتی ــه ای ــت و ب ــده اس ش

گفــت بقیــه خودروهــا یعنــی تعــداد 125۹ 
ــی در  دســتگاه خــودرو در مــاه ششــم یعن
ــت.  ــده اس ــران وارد ش ــه ای ــهریورماه ب ش
اســت  ممکــن  خودروهــا  ایــن  واردات 
مربــوط بــه ثبــت ســفارش های قبلــی 
باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت الزم اســت 
دربــاره  را  توضیحاتــی  ایــران  گمــرک 
ــن  ــواری در عی ــودروی س ــه واردات خ ادام

ممنوعیــت ارائــه کنــد.

وارداتبیشاز۱۲۰۰خودرودریکماه!

قیمــت گوشــی همــراه در بــازار طــی ماه هــای گذشــته بــا 
نوســانات نــرخ ارز افزایــش عجیــب و غریبــی پیــدا کــرده 
بــود؛ امــا در هفتــه گذشــته قیمــت انــواع گوشــی همــراه با 
کاهــش مواجــه شــد کــه گــزارش میدانــی خبرنگار ایســنا 
نیــز گویــای ارزانــی گوشــی همــراه تــا 2 میلیون تومــان در 

بعضــی برندهــا بود.
ــر  ــاون وزی ــقانی، مع ــاح جوش ــن ف ــش از ای ــه پی البت
ــش  ــل افزای ــاره دالی ــات، درب ــاوری اطاع ــات و فن ارتباط
ــح داد  ــه توضی ــازار این گون ــراه در ب ــی هم ــت گوش قیم
ــه ارز  ــازاری کامــا وابســته ب ــازار گوشــی همــراه، ب ــه ب ک
ــا  ــت آن ه ــا در قیم ــرخ ارز قطع ــانات ن ــه نوس ــت ک اس
تأثیــر می گــذارد؛ امــا بیــش از 3۰درصــد افزایــش قیمــت 
ــه دلیــل کمبــود عرضــه اســت. ــازار ب گوشــی همــراه در ب

ــی  ــواع گوش ــت ان ــته قیم ــه گذش ــه هفت ــود اینک ــا وج ب
همــراه در بــازار بــا کاهــش نــرخ ارز، ارزان تــر از مــاه 
گذشــته و هفته هــای قبــل شــد، ابراهیــم درســتی، 
نایب رئیــس اتــاق اصنــاف تهــران و رئیــس اتحادیــه 
فروشــندگان گوشــی همــراه، در این بــاره بــه ایســنا گفــت: 
ــراه در گمــرک  ــزار دســتگاه گوشــی هم ــون 6۰۰ ه هم اکن
توقیــف شــده کــه بــه دلیــل پرونده هــای تخلــف گذشــته 
ــت.  ــن ارز اس ــص و تأمی ــل ترخی ــردن در مراح ــا دیرک  ی

ایــن کاال منتظــر قیمت گــذاری از ســوی ســازمان حمایــت 
ــد هرچــه  ــه بای ــوده ک ــدگان ب ــدگان و تولیدکنن مصرف کنن
ســریع تر انجــام شــود و بــا عرضــه ایــن گوشــی ها، بــازار 
ایــن کاالی ضــروری نیــز رنــگ آرامــش بــه خــود بگیــرد.

وی افــزود: اگــر ارز نیمایــی بــه صــورت مســتمر و منظــم 
بــه واردات موبایــل اختصــاص پیــدا کنــد و واردکننــدگان 
بتواننــد ســهم بــازار را تأمیــن کننــد،  قطعــا قیمــت گوشــی 
ــب توجهــی  ــا کاهــش جال ــده ای نزدیــک ب همــراه در آین
ــه  ــائلی ک ــی از مس ــون یک ــا هم اکن ــود؛ ام ــه می ش مواج
ــود  ــد، کمب ــش یاب ســبب می شــود قیمــت گوشــی افزای

ــازار اســت. جنــس و کاال در ب
درســتی بــا بیــان اینکــه در هفتــه گذشــته شــاهد افزایش 
15 تــا 25درصــدی قیمــت گوشــی و تبلــت در بــازار 
ــم،  تأکیــد کــرد: اگــر اتفاقاتــی کــه مطــرح کــردم از  بودی
قیمت گــذاری تــا تأمیــن ارز و ســهم بــازار رخ دهد، شــاهد 
ــتر  ــی بیش ــد و حت ــا ۴۰درص ــی ت ــت گوش ــش قیم کاه
خواهیــم بــود؛ امــا بایــد ایــن نکتــه را مدنظــر قــرار داد کــه 
فروشــنده گوشــی، گران فــروش نیســت و عمــده تخلــف 
بــرای توزیع کننــدگان و واردکننــدگان عمــده گوشــی همراه 
اســت؛ البتــه ایــن مســئله را کــه برخــی فروشــندگان هــم 
ــوند،  ــی ش ــف و گران فروش ــب تخل ــت مرتک ــن اس  ممک

ــل  ــل دالی ــازار موبای ــی در ب ــا گران ــویم؛ ام ــر نمی ش منک
دیگــری دارد. 

ــا اشــاره  ــه فروشــندگان گوشــی همــراه ب رئیــس اتحادی
بــه صفرشــدن قاچــاق گوشــی در راســتای اجــرای طــرح 
ــته ای  ــرد: در گذش ــار ک ــراه اظه ــی هم ــتری گوش رجیس
نه چنــدان دور، ســاالنه بیــش از 2۰۰۰ میلیــارد تومــان 
گوشــی همــراه بــه کشــور قاچــاق می شــد؛ امــا از زمانــی 
کــه طــرح رجیســتری اجرایــی شــده قاچــاق آن تقریبــا 
بــه صفــر رســیده اســت؛ بنابرایــن مســئوالن بایــد هرچــه 
ــازار گوشــی اقدامــات  ســریع تر در راســتای ســاماندهی ب
الزم را انجــام دهنــد تــا التهابــات بــازار آن برطــرف شــود.

ــت  ــط قیم ــت: متوس ــس گف ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
کاالهــای اساســی در مقایســه بــا پارســال 3۰ تــا 5۰درصــد افزایــش 

داشــته اســت. 
بــه گــزارش صداوســیما، محمدرضــا پورابراهیمــی گفــت: متوســط 
ــا وجــود اختصــاص ارز ۴ هــزار و 2۰۰  قیمــت کاالهــای اساســی ب
تومانــی در مقایســه بــا پارســال از 3۰ تــا 5۰درصــد افزایــش یافتــه 

ــه باشــد.  ــد این گون اســت کــه نبای
ــای  ــاره کااله ــس درب ــت و مجل ــق دول ــاس تواف ــزود: براس وی اف
ــرخ ارز ترجیحــی )۴2۰۰ تومــان( همــه 25  اساســی قــرار اســت ن

ــم کاالی اساســی تأمیــن شــود.  قل
ــه  ــامی ادام ــورای اس ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
 داد: گــزارش رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه حاکــی از آن اســت 

ــاله  ــی یک س ــازه زمان ــرای ب ــا ب ــن کااله ــادی از ای ــش زی ــه بخ ک
ــداری شــده اســت.  خری

پورابراهیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه درزمینــه قیمــت کاالها، مشــکات 
ــی وزارت  ــوزه نظارت ــت: ح ــار داش ــود دارد، اظه ــی وج و نگرانی های

صنعــت، معــدن و تجــارت بایــد نظــارت جــدی داشــته باشــد. 
وی اضافــه کــرد: در جلســه بــا دولــت بحــث شــد تــا یارانــه ارزی که 
بــه عنــوان مابه التفــاوت نــرخ ترجیحــی و بــازار ثانویــه اختصــاص 

داده می شــود، بــه صــورت یارانــه در اختیــار مــردم قــرار گیــرد.
حــال  در  مجلــس گفــت:  در  راور  و  مــردم کرمــان  نماینــده 
حاضــر چنــد میلیــون تبعــه خارجــی از یارانــه متعلــق بــه 
مــردم ایــران اســتفاده می کننــد و همچنیــن حــدود ۴ تــا 5 
ــد  ــره می برن ــت به ــن ظرفی ــم از ای ــی ه ــگر خارج ــون گردش میلی

و قاچــاق کاالی اساســی هــم در دو مــاه اخیــر، مشکل ســاز 
شــده اســت؛ بنابرایــن اگــر یارانــه ارزی بــه خــود مــردم بــه 
 صــورت مســتقیم داده شــود، بعضــی از ایــن مشــکات حــل 

می شود. 
ــت  ــرار اس ــت و ق ــی اس ــال بررس ــوع در ح ــن موض ــزود: ای وی اف
ــدی آن در صحــن  ــد و جمع بن ــاره آن کار کن ــه تخصصــی درب کمیت
ــون  ــه قان ــن زمین ــاز، در ای ــی مجلــس مطــرح و در صــورت نی علن

تصویــب می شــود. 
پورابراهیمــی افــزود: ظــرف هفته هــای آینــده برنامــه جامــع دولــت 

و مجلــس دربــاره ســوخت در کشــور اعــام خواهــد شــد. 
وی اضافــه کــرد: اســتفاده از ظرفیــت کارت هــای ســوخت و احیــای 
آن هــا از موضوعــات مهمــی اســت کــه می توانــد از قاچــاق ســوخت 

ــری کند. جلوگی
ــدوق  ــل صن ــارد دالر از مح ــک میلی ــاص ی ــن از اختص وی همچنی
توســعه ملــی بــرای توســعه واحدهــای تولیــدی کشــور خبــر داد.

و  راه  وزارت  مســکن  اقتصــاد  و  برنامه ریــزی  دفتــر  کل  مدیــر 
شهرســازی بــا بیــان اینکــه تقاضــای مســکن در شــهریورماه نســبت 
بــه مــاه قبــل از آن )مردادمــاه امســال( رونــد کاهشــی داشــت، گفت: 
شــواهد نشــان می دهــد در حــال حاضــر نیــز متقاضیــان ورود بــه بازار 
مســکن افزایــش چندانــی نداشــته اند. البتــه متقاضیانی کــه از طریق 
ــتند ــی هس ــتر غیرمصرف ــده اند، بیش ــکن ش ــازار مس ــازار ارز وارد ب  ب

 که برای سرمایه گذاری وارد این بازار می شوند. 
علــی چگنــی در واکنــش بــه گمانه هایــی کــه دربــاره کاهــش 
25درصــدی قیمــت مســکن در بهمن مــاه امســال مطــرح می شــود، 
ــن حســی  ــزی را نشــنیده ام و چنی ــن چی ــن چنی ــان داشــت: م بی
هــم نــدارم. ممکــن اســت تــورم تــا پایــان ســال تــا حــدی افزایــش 
ــد؛ ــاری باش ــای ج ــن قیمت ه ــکن همی ــت مس ــی قیم ــد، ول  یاب

 اگــر ایــن ثبــات قیمــت مســکن را بــر تــورم عمومــی تقســیم کنیــم، 
عمــا بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه قیمــت مســکن کاهــش یافتــه 
اســت؛ همــان اتفاقــی کــه در ســال های گذشــته رخ داده بــود؛ بــه این 
صــورت کــه تــورم عمومــی روند افزایشــی داشــت، اما قیمت مســکن 
ــورم عمومــی  ــر ت ــود. وقتــی ایــن ثبــات قیمتــی را ب ــده ب ثابــت مان
تقســیم کردیــم، نشــان داد نــرخ مســکن رشــد منفی داشــته اســت. 
چگنــی یــادآور شــد: قیمــت مســکن براســاس قیمت هــای جــاری 

تــا آخــر امســال تغییــر خاصــی نخواهــد کــرد. 

افزایش۵۰درصدینرخکاالهایاساسیاحتمالکاهش۴۰درصدیقیمتموبایل

قیمتمسکنتاپایانسالتغییرنمیکند



اطالعرسانی4
آگهي مفادآراصادره از هیات قانون 

تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 

مستقردرثبت نایین
دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی وبــر 
حســب مــاده 3قانــون مذکــور  آرا ذیــل کــه از طــرف 
ــال عــادی ویاســهم  ــد انتق ــی برتایی ــات مبن ــن هی ای
ــه  ــت ب ــده دردونوب ــادر گردی ــی ص ــروزی متقاض مف
فاصلــه 15روزآگهــی  مــی شودتاشــخص یااشــخاصی 
اولیــن  دارندازتاریــخ  مذکوراعتــراض  آرا  بــه  کــه 
انتشــارآگهی ظــرف مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه 
ایــن اداره تســلیم نمــوده ودرمهلــت یــک مــاه ازتاریــخ 
ــم  ــه تقدی ــبت ب ــت دارندنس ــراض فرص ــلیم اعت تس
دادخواســت بــه دادگاه صالحــه وارایــه گواهــی مبنــی 
برطــرح دعــوی اقــدام نماینــد درایــن صــورت اقدامات 
ثبــت موکــول بــه ارایــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد 
بــود ودرصــورت انقضامهلــت وعــدم وصــول اعتــراض 
ــد  ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق طب
ــه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان ــند مالکی وصدورس

ــود. ــد ب دادگاه نخواه
شــماره97/5/25-139760302031000243  1رای 
ــن   ــد حس ــادی فرزن ــی آب ــادری موس ــه ن ــم رباب خان
ششــدانگ مفــروزی  یــک بــاب خانــه احداثــی 
ــع در  ــی واق ــی 497  اصل ــاک ثبت ــمتی از پ در قس
ــان  ــت اصفه ــش 19 ثب ــاد بخ ــی آب ــتای موس روس
ــاحت  1059/60  ــه مس ــن  ب ــت نایی ــه ثب ــی ب الحاق
متــر مربــع خریــداری عــادی مــع الواســطه از یدالــه 
عســکری و عیســی باقــری وقربانعلــی حیــدری 

ــمی  ــن رس مالکی
شــماره97/5/25-139760302031000244  2-رای 
ــن   ــد حس ــادی فرزن ــی آب ــادری موس ــه ن ــم رباب خان
ششــدانگ مفــروزی  یــک بــاب خانــه احداثــی 
ــع در  ــی واق ــی 497  اصل ــاک ثبت ــمتی از پ در قس
ــان  ــت اصفه ــش 19 ثب ــاد بخ ــی آب ــتای موس روس
الحاقــی بــه ثبــت ناییــن  بــه مســاحت  251/60 متــر 
مربــع خریــداری عــادی مــع الواســطه از حســینعلی 

ــمی  ــک رس ــی مال نجیم
 97/6/11-139760302031000282 شــماره  3-رای 
ــم  ــد عبدالکری ــی فرزن ــلی کجان ــه توس ــم صدیق خان
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه پــاک ثبتــی 
39فرعــی از 26 اصلــی واقــع در روســتای کجــان 
ــه ثبــت ناییــن  بخــش 17 ثبــت اصفهــان الحاقــی ب
بــه مســاحت  184/15 متــر مربــع خریــداری عــادی 
مــع الواســطه از غامعلــی ولــد قاســم وفاطمــه صبیــه 

ــمی  ــن رس ــه  مالکی ــز ال عزی
 97/6/11-139760302031000283 شــماره  4-رای 
آقــای صمــد ســلطانی محمــدی فرزنــد خســرو 

بوالیــت پــدرش ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــع در  ــی واق ــی 3654  اصل ــاک ثبت ــه پ ــی ب مزروع
کشــتزارمحمدیه بخــش 2 ثبــت ناییــن بــه مســاحت 
673/52 متــر مربــع خریــداری عــادی از وراث ربــاب 

ــمی  ــک رس ــدی مال ــی محم الیاس
 97/6/26-139760302031000331 شــماره  5-رای 
آقــای جهانگیــر علــی مهــری فرزنــد صفرعلــی 
ــی در  ــه احداث ــاب خان ــک ب ــروزی ی ــدانگ مف شش
ــی  ــی از 243 اصل ــمتی از 12 فرع ــی قس ــاک ثبت پ
واقــع در روســتای رســول آبــاد  بخــش 19 ثبــت 
ــاحت   ــه مس ــن ب ــت نایی ــه ثب ــی ب ــان الحاق اصفه
886/20 متــر مربــع خریــداری عــادی مــع الواســطه 
ــی  ــی نمک ــه ســنجدی وصفرعل ازرضــا شــیدائی خان

ــمی  ــن رس ــری مالکی مه
 97/6/26-139760302031000332 شــماره  6-رای 
آقــای ســید محمــد علــی موســی کاظمــی محمــدی 
فرزنــد ســید مصطفــی نســبت بــه چهــل وســه ســهم 
و پنــج ســیزدهم مشــاع از 72 ســهم ششــدانگ 
زمیــن مزروعــی بــه پــاک ثبتــی 4169  اصلــی 
واقــع در  کشــتزار حنفــش بخــش 2  ثبــت ناییــن بــه 
مســاحت  ششــدانگ 846/40 متــر مربــع خریــداری 
عــادی از وراث ابوالقاســم چنگیــزی ووراث ســید 
مصطفــی موســی کاظمــی محمــدی مالکیــن رســمی 
 97/6/26-139760302031000334 شــماره  7-رای 
آقــای رضــا محمــدی تمنانــی فرزنــد صفرعلــی 
ــی در  ــه احداث ــاب خان ــک ب ــروزی ی ــدانگ مف شش
ــی  ــی از 243 اصل ــمتی از 12 فرع ــی قس ــاک ثبت پ
واقــع در روســتای رســول آبــاد  بخــش 19 ثبــت 
ــاحت   ــه مس ــن ب ــت نایی ــه ثب ــی ب ــان الحاق اصفه
487/55 متــر مربــع خریــداری عــادی مــع الواســطه 
ــی  ــی نمک ــه ســنجدی وصفرعل ازرضــا شــیدائی خان

ــمی  ــن رس ــری مالکی مه
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/7/8  م الف 255156

الــف  م    97/7/23 : دوم  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 
257830

رئیس ثبت اسناد واماک نایین   اباذر مهیمن  

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 خانم فاطمه اکبری و فاطمه  یاوری 
 و آقای مجید سرهول ) سرحول ( 

)همگی  مجهول المکان ( 
تجدیــد نظــر خواهــان  آقــای احمــد شــهراز  و آقــای 
محمــد حســین  نجفــی  فرزنــد میــرزا  علــی  علیــه 
ــری  و  ــه  اکب ــم فاطم ــدگان  خان ــد  نظــر خوان تجدی
ــول   ــر ه ــد س ــی مجی ــاوری  و آقات ــه  ی ــم فاطم خان
ــه  ــد ک ــوده ان ــرح نم ــایرین مط ــول ( و س ــر ح ) س
بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده  کاســه 
970391 و 970521 شــعبه 23 دادگاه تجدیــد نظــر  

اســتان اصفهــان  ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 
ــتور  ــب  دس ــه حس ــن ک ــاعت 9 تعیی 97/7/28 س
دادگاه بعلــت  مجهــول المــکان  بــودن تجدیــد  نظــر 
خوانــدگان فــوق الذکــر  مراتــب یــک نوبــت  در یکــی 
از جرایــد  کثیراالنتشــار  آگهــی مــی گــردد  تــا تجدیــد 
ــوق   ــرر ف ــوق الذکــر  در وقــت  مق ــدگان  ف نظــر خوان

ــردد.  ــر گ ــیدگی  در دادگاه حاض ــت  رس جه
م الــف 267640 مدیــر دفتــر  شــعبه 23 دادگاه 

ــان   ــتان اصفه ــر اس ــد نظ تجدی

آگهی وقت رسیدگی 
ــم :  ــخ تنظی ــعبه : 970831 تاری ــی ش ــماره بایگان ش
1397/7/18 خواهــان  بانــک ملــت  دادخواســتی 
ــی  ــم  اله ــم اعظ ــای  / خان ــده آق ــت خوان ــه طرفی ب
دوســت  فرزنــد علــی اصغــر و مســلم  رضائــی خیــر 
آبــادی  فرزنــد محمــد  ،محمــد  صرافــان چهــار 
ســوقی  فرزنــد محســن احمــد صرافــان  چهــار 
ــه ارز  ــه خواســته مطالب ــد مســحن   ب ســوقی  فرزن
ــه  ــرح ک ــی   مط ــارت دادرس ــه خس ــی ،مطالب خارج
بــه ایــن شــعبه  ارجــاع  و بــه شــماره پرونــده کاســه 
حقوقــی   دادگاه    12 شــعبه   9709980351200744
شهرســتان اصفهــان  ثبــت ووقــت رســیدگی  مــورخ 
1397/8/23  ســاعت 8:30  تعییــن کــه حســب 
دســتور دادگاه طبــق  موضــوع مــاده  73 قانــون آئیــن 
ــودن  ــه علــت مجهــول المــکان ب دادرســی  مدنــی  ب
ــت  ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه ــده و درخواس خوان
ــردد   ــی  مــی گ ــد کثیراالنتشــار  آگه در یکــی از  جرای
تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ  انتشــار 
ــام  ــن اع ــه و ضم ــر دادگاه  مراجع ــه دفت ــی  ب آگه
ــت  و  ــی  دادخواس ــخه ثان ــود  نس ــل خ ــانی کام نش
ــرر فــوق  جهــت  ــم را  دریافــت  و در وقــت مق ضمائ

ــردد .  ــر گ ــیدگی  در دادگاه حاض رس
م الــف 267602  منشــی دادگاه حقوقــی  شــعبه 
12دادگاه عمومــی  حقوقــی شهرســتان اصفهــان  

احضار متهم 
نظــر بــه اینکــه  در پرونــده کاســه 961619 شــعبه اول 
دادیــاری  دادســرای  عمومــی و انقــاب  شهرســتان 
ــا  ــد غامرض ــیدی فرزن ــین جمش ــای حس ــن آق نائی
بــه اتهــام کاهبــرداری اینترنتــی  از طــرف  ایــن 
دادســرا تحــت تعقیــب  میباشــد و ابــاغ احضاریــه به 
واســطه معلــوم نبــودن  محــل اقامــت ایشــان ممکــن 
ــون  ــاده 174 قان ــرای م ــیله  دراج ــده  بدینوس نگردی
قانــون آییــن دادرســی  کیفــری  مصــوب ســال 1392 
ــاه از  ــک م ــرف ی ــا ظ ــاغ ت ــرده  اب ــه نامب ــب  ب مرات
تاریــخ انتشــار  آگهــی درشــعبه اولدادیــاری دادســرای 
عمومــی و انقــاب  ناییــن حاضــر و از اتهــام  انتســابی 
ــم  ــد .نتیجــه عــدم حضــور اتخــاذ  تصمی ــاع نمای دف

قانونــی خواهــد بــود. 
م الف 265517 

دادیــار شــعبه اول دادیــاری دادســرای عمومــی و 
انقــاب شــهر ســتان ناییــن – محســن پــور بافرانــی 

قاضی شورا
در خصــوص دعــوی آقــای احمدعلــی طالبیــان 
ــر  ــت امی ــه طرفی ــت  ب ــدی صح ــت مه ــا وکال ــر ب ف
منیــری بــه خواســته مطالبــه وجــه یــک  فقــره 
چــک بــه مبلــغ 50/000/000 ریــال بــه شــماره ســریال 
205290/59-96/11/10بعهــده بانــک ملــت شــعبه 
انضمــام  بــه  حسین)ع(کاشــان   امــام  میــدان 
خســارات دادرســی و تاخیــر تادیــه بــا توجــه بــه مفــاد 
دادخواســت تقدیمــی و منضمــات آن و بــا توجــه بــه 
گواهــی عــدم پرداخــت بانــک و امضــای خوانــده در 
ــای  ــده و بق ــون مان ــرض مص ــه از تع ــک ک ــل چ ذی
اصــول مســتندات در یــد مدعــی کــه همگــی داللــت 
بــر اشــتغال ذمــه خوانــده دارد و نظــر بــه اینکــه 
ــا  ــکار ی ــان ان ــتندات خواه ــه مس ــبت ب ــده نس خوان
تکذیبــی ننمــوده و دلیلــی بــر پرداخــت مــا فــی الذمه 
خــود ارائــه نــداده انــد بــا توجــه بــه نظریــه مشــورتی 
ــان را  ــوی خواه ــن دع ــورا بنابرای ــرم ش ــای محت اعض
مقــرون بــه صحــت تشــخیص داده و بــه اســتناد مواد 
ــاف و 310 و 313  ــل اخت ــوراهای ح ــون ش 1 و 9 قان
قانــون تجــارت و تبصــره الحاقــی بــه مــاده 2 قانــون 
صــدور چــک و مــواد 198و 515و 519و522 از قانــون  
آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امور 
ــه پرداخــت  ــده ب ــت خوان ــر محکومی ــم ب ــی حک مدن
مبلــغ 50/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 
745/000 ریــال بــه انضمــام حــق الوکالــه وکیــل طبــق 
تعرفــه بابــت خســارات دادرســی و همچنیــن پرداخت 
خســارت تاخیــر تادیــه نســبت بــه خواســته از تاریــخ 
چــک  بــر مبنــای نــرخ  تــورم اعامــی بانــک مرکــزی 
در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نماید.ایــن رای 
غیابــی اســت و ظــرف بیســت روز از تاریخ  ابــاغ قابل  
واخواهــی در همیــن شــعبه و پــس از آن ظــرف مهلت 
مشــابه قابــل تجدیدنظرخواهــی در محاکــم عمومــی 

حقوقــی کاشــان مــی باشــد.
قاضــی شــعبه هشــتم شــورای حــل اختــاف کاشــان 

–علیرضــا عایــی

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه پــاک 
شــماره 31/9976 واقــع در بخــش 14  ثبــت اصفهــان 
کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنــام زهــرا  اســحقی عاشــق 
ــه  ــان ثبــت اســت وب ــی    در جری ــد عل ــادی  فرزن آب
ــده  ــل نیام ــت بعم ــی ثب ــور متقاض ــدم حض ــت ع عل
ــاده 15  ــر از م ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن این

قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده متقاضــی 
تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم روز یــک شــنبه  مــورخ 
ــح  محــل شــروع و بعمــل  97/8/20  ســاعت 9 صب
ــه  ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــذا بموج ــد ل ــد آم خواه
ــه در روز و  ــردد ک ــار میگ ــن اخط ــن و مجاوری مالکی
ــات  ــد اعتراض ــور یابن ــل حض ــرر در مح ــاعت مق س
مجاوریــن و صاحبــان امــاک مطابــق مــاده 20 قانــون 
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود 
تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره 2 
مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف  پرونــده هــای 
معترضــی ثبــت معتــرض  ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
ــا تقدیــم  ــه ایــن اداره بایســتی ب تســلیم اعتــراض  ب
ــی گواهــی  ــه مراجــع ذیصــاح  قضائ دادخواســت  ب
ــن اداره تســلیم  ــه ای ــم دادخواســت را اخــذ و ب تقدی

نمایــد . 
م الف 268707 تاریخ انتشار : 97/7/23 

علیرضا  حیدری 
مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

از طــرف پیمانــه ســادات قادریــان 

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 9710426793800400 شــماره پرونده: 
 : شــعبه  بایگانــی  شــماره    9609986793801650
تنظیــم: 1397/7/11 مشــخصات  تاریــخ    961653
ــام حســن حیــدری ســهلوانی  ــه ردیــف 1 ن محکــوم ل
ــد محمــد رضــا     نشــانی:  اصفهــان  فاورجــان  فرزن
ــهید  ــوی ش ــهلوان ک ــه س ــهر  محل ــاران ش ــهر  به ش
ــان  اصغــر حیــدری    مشــخصات محکــوم علیــه عدن
شــریفی  نشــانی: مجهــول المــکان  مشــخصات 
نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه / 
محکــوم علیــه  مهــری نمازیــان فرزنــد جــواد نشــانی 
دهاقــان گلشــن خ امــام حســین )ع(  روبــروی 
ــه بهداشــت  طبقــه  فوقــان  بانــک ملــت  جنــب  خان
مغــازه یوســفی 2- حســین محمدیــان  فرزنــد یدالــه  
نشــانی اصفهــان خ شــیخ صــدوق شــمالی  ســاختمان 
ــد 18  ــوم  واح ــه س ــوان (  طبق ــارت  )ارغ ــک تج بان
کاخ  موسســه  حقوقــی  نویــد بخشــان  عدالــت  هر دو 
وکیــل حســن حیــدری ســهلوانی  محکوم بــه: بموجب 
در خواســت اجــرای  حکــم مربوطــه بــه شــماره 
9710096793800384 و شــماره دادنامــه  مربوطــه 
9709976793800778محکــوم علیــه  محکــوم اســت  
ــود و پنــج میلیــون ریــال وجــه  ــه پرداخــت  مبلــغ ن ب
 92/12/5 مــورخ   2362/845808 شــماره  چــک  
ــته و  ــل  خواس ــت اص ــارت  باب ــک  تج ــده بان ــه عه ب
پرداخــت  مبلــغ دو میلیــون و ســیصد و ســی و ســی 
ــی  و  ــه دادرس ــت  هزین ــال باب ــد ری ــزار و پانص دو ه
ــغ یکصــد و بیســت هــزار   ــه مبل ــه نشــرآگهی  ب هزین
ریــال و نیــز  حــق الوکالــه  وکیــل طبــق  تعرفــه قانونــی  

ــخ ســر رســید  چــک  ــه  از تاری و خســارت  تاخیرتادی
ــه  ــت اجــرای حکــم درحــق محکــوم  ل 92/12/5 لغای
و نیــز پرداخــت نیــم عشــر حــق االجــرا   .   محکــوم 
علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه : 1- ظــرف 
ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 قانــون 
ــرای پرداخــت  ــی ب ــی( .2- ترتیب اجــرای احــکام مدن
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 تعداد 
یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول 
، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی 
ــزد بانکهــا و موسســات مالــی و  ــوان ن ــه هــر عن کــه ب
اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همراه مشــخصات 
دقیــق حســابهای مذکــور و 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 
ــواد  ــاز داشــت مــی شــود) م ــه ب خواســت محکــوم ل
ــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(   8و3 قان
.4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت 
امــوال بــه منظــور فــرار از 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 
ــی 1394(  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح 16 قان
5- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه 
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ــرار از ادای دی ف
بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات 
تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصف 
محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی شــود. ) مــاده 21 
ــی 1394(. 6-  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح قان
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه 
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقت 
محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیل توســط 
محکــوم علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون 

ــی 1394( ــت مال نحــوه اجــرای محکومی
م الــف 267425   منشــی شــعبه  8 حقوقــی  شــورای 

حــل اختــاف  اصفهــان  - مریــم فرجــی 

اجرائیه
شــماره   9710426793600355 اجرائیــه:  شــماره 
پرونــده: 9609986793601265  شــماره بایگانی شــعبه 
ــخصات  ــم: 1397/6/25  مش ــخ  تنظی : 961276 تاری
محکــوم لــه ردیــف 1 نــام علــی  دادگــر منفــرد  فرزنــد 
خســرو      نشــانی: اصفهان  خمینی شــهر  خ ســلمان 
ــازار  پــاک 40 کــد  فارســی  نبــش کوچــه  یکشــنبه ب

ــی 1141271044 تلفــن  پســتی8419639743 کــد مل
ــه  ــوم علی ــراه 09134302731    مشــخصات محک هم
ــول  ــانی: مجه ــد داود     نش ــگری فرزن ــن عس محس
ــرای  ــت  اج ــب درخواس ــه: بموج ــوم ب ــکان  محک الم
ــماره 9710096793600368 و  ــه ش ــه  ب ــم مربوط حک
مربوطــه 9609976793603846  دادنامــه   شــماره 
محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت  200000000 
ریــال بابــت  اصــل خواســته  ) دو فقــره چــک شــماره 
هــای 839648 مــورخ 96/6/31مبلــغ 100000000 ریال  و 
چــک شــماره 839647مــورخ 96/6/20 مبلــغ 100000000 
ــی  و  ــه دادرس ــت  هزین ــال  باب ــال  و 3560000 ری ری
ــه  از تاریــخ 96/6/31  ــر تادی همچنیــن خســارت تاخی
ــه   ــوم ل ــق محک ــول  در ح ــخ وص ــا تاری و 96/8/20 ت
ــم عشــر  ــد  بااحتســاب  نی صــادر  و اعــام مــی نمای
ــخ  ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی ــی   .   محک دولت
ابــاغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجرا 
گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- 
ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی 
ــه  ــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم ب معرفــی کن
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 همــه امــوال 
منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و 
ــا خارجــی دارد  ــی ی ــاری ایران موسســات مالــی و اعتب
بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیه 
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد 
و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
نقــل و انتقــاالت و هــر نوع تغییــر دیگر در امــوال مذکور 
از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه 
ــه  ــی ارائ ــه مقــام قضائ ضمیمــه دادخواســت اعســار ب
نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی 
ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد 8و3 قان ــود) م ش
مالــی 1394(  .4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــام 
کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، 
حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
ــاده 20 ق.م.ا و  ــی و م ــون اجــرای احــکام مدن 34 قان
مــاده 16 قانــون نحوه اجــرای محکومیت مالــی 1394( 
5- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه 
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ــرار از ادای دی ف
بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات 
تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصف 
ــاده  ــی شــود. ) م ــردو مجــازات م ــا ه ــه ی ــوم ب محک
ــی 1394(.  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح 21 قان
6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز 
ــه  ــوط ب ــدان من ــه از زن ــه شــود آزادی محکــوم علی ارائ
ــی  ــا معرف ــه ی ــع وثیق ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک موافق
ــود.) تبصــره  ــد ب ــه خواه ــوم علی ــل توســط محک کفی
ــی  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان  1 م

)1394
م الف 267964  
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کوتاه اخبار 

سرپرست سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری کرج:

سگ های ولگرد توسط ۴ اکیپ 
در کرج جمع آوری می شوند

کرج
esfahan.kimia@gmail.com

سرپرســت ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری کــرج گفت: 
۴ اکیــپ در ســطح مناطــق کــرج بــرای جمــع آوری ســگ های 

ولگــرد فعالیــت می کننــد.

اصغــر نصیــری در مراســم رونمایــی از طــرح جامــع و برنامــه 
راهبردی عملیاتــی توســعه مدیریــت پســماند کالن شــهر کــرج 
ــداری  ــال و نگه ــع آوری، انتق ــرای جم ــه ب ــی ک ــاره اقدامات درب
ســگ های بــدون صاحــب از ســطح شــهر کــرج انجــام شــده 
اســت، اظهــار داشــت: ۴ اکیــپ در ســطح مناطــق کــرج بــرای 

ــد. ــت می کنن ــگ ها فعالی ــن س ــع آوری ای جم
سرپرســت ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری کــرج افزود: 
در پناهــگاه ســگ های بــدون صاحــب در حلقــه دره هــم 
ــه ســگ ها در آن  ــرای رســیدگی درســت ب ــی ب اقدامــات خوب
ــی  ــقف ظرفیت ــگ ها س ــرش س ــرای پذی ــام و ب ــط انج محی

منظــور شــده اســت.
ــداد ســگ های عقیم شــده در ســطح  ــه داد: تع ــری ادام نصی
کــرج نســبت بــه ســال های قبــل بیشــتر شــده و قراردادهــای 
جدیــد هــم بــا انجمن هــای مردم نهــاد بــرای انجــام عملیــات 

زنده گیــری و انتقــال ســگ ها منعقــد شــده اســت.
وی ادامــه داد: در گذشــته تــا حــدود هــزار قالده ســگ در مرکز 
نگهــداری از ایــن حیوانــات در حلقــه دره مراقبــت و نگهــداری 
می شــد؛ امــا اکنــون بــرای کنتــرل بیشــتر ظرفیــت آنجــا بــه 

350 قــالده رســانده شــده اســت.
وی افــزود: تمامــی ســگ های بــدون صاحــب جمع آوری شــده 
ــد و براســاس آن پــس از  ــده دارن از ســطح شــهر کــرج پرون

ــرای رهاســازی ایــن ســگ ها اقــدام می شــود. نگهــداری ب
ــا  ــرج ب ــت پســماند شــهرداری ک سرپرســت ســازمان مدیری
ــه اینکــه عمــده فعالیت هــای خــود در ایــن حــوزه را  اشــاره ب
بــر عقیم ســازی ســگ های ولگــرد متمرکــز کرده ایــم، افــزود: 

ــادی دارد. ــه ســگ ها هــم اهمیــت زی بحــث غذارســانی ب
وی خاطرنشــان کــرد: ســگ های عقیــم، آرام انــد و بــه 
هیچ وجــه ماننــد قبــل بــه مــردم حملــه ور نمی شــوند و 

خواســتار زندگــی گروهــی هــم نیســتند.

تحویل بیش از 90 میلیون متر 
مکعب گاز طبیعی به جایگاه های 

سوخت در استان مرکزی
مرکزی
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مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان مرکــزی از تحویــل بیــش از 
 CNG 90 میلیــون متــر مکعــب گاز بــه جایگاه هــای ســوخت

اســتان در 6 ماهــه نخســت امســال خبــر داد. 
ــزی،  ــتان مرک ــرکت گاز اس ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
محمدرضــا ســمیعی بــا اشــاره بــه توزیــع بیــش از 90 میلیــون 
ــرد:  ــان ک ــای CNG اســتان بی ــه جایگاه ه ــب گاز ب ــر مکع مت
ایــن مقــدار شــامل بیــش از 3درصــد کل گاز مصرفــی اســتان 
اســت کــه جایگزیــن مصــرف حــدود 90 میلیــون لیتــر بنزیــن 
شــده و بدیهــی اســت تأثیــر بســزایی در کاهــش آلودگــی هــوا 
داشــته و ایــن جایگزینــی مزایــای اقتصادی و زیســت محیطی 

بســیاری بــا خــود بــه همــراه دارد. 
ــگاه CNG در  ــر 65 جای ــال حاض ــت: در ح ــه گف وی در ادام
ــد کــه از ایــن تعــداد،  ــع گاز فعالیــت دارن اســتان در امــر توزی
18 جایــگاه در ســطح شــهر اراک و ۴7 جایــگاه دیگر در ســطح 
اســتان فعال انــد و بــا توجــه بــه تعــداد جایگاه هــای یادشــده، 
اســتان مرکــزی جــزو مناطقــی محســوب می شــود کــه 
مشــکل خاصــی درزمینــه توزیــع و تحویــل گاز بــه خودروهــا 
ــر  ــه ســهولت در آن امکان پذی ــه CNG ب ــدارد و دسترســی ب ن

اســت. 
امیــدوار اســت در  ســمیعی تصریــح کــرد: شــرکت گاز 
بخش هایــی همچــون CNG و واحدهــای صنعتــی و تولیــدی 
کوچــک و بــزرگ بتوانــد بــا حداکثــر تــوان، گاز طبیعــی را بــه 

ــد. ــل ده ــان تحوی متقاضی

 تقدیر نماینده ولی فقیه 
 در گلستان از عملکرد 

شهرداری گرگان
گرگان
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نماینــده ولــی  فقیــه در گلســتان با تقدیــر از عملکرد شــهرداری 
گــرگان در چنــد مــاه اخیــر گفــت: اجــرای طــرح زوج و فــرد در 
پــارک جنگلــی النگــدره و ممنوعیــت ورود خــودرو در روزهــای 
مشــخص بــه ایــن پــارک، اقــدام پســندیده ای اســت کــه جای 

دارد.  تقدیر 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری گــرگان، آیــت هللا ســید 
ــان  ــرگان و کارکن ــهردار گ ــا ش ــدار ب ــدی در دی ــم نورمفی کاظ
ــرگان  ــهرداری گ ــی ش ــات ایمن ــانی و خدم ــازمان آتش نش س
کــه بــه مناســبت هفتــه آتش نشــانی و برگــزار شــد، بــا تقدیــر 
از عملکــرد شــهرداری گــرگان در چنــد مــاه گذشــته اظهــار کــرد: 
اجــرای طــرح جــاده ســالمت و جلوگیــری از ورود خودروهــا به 
پــارک جنگلــی النگــدره در روزهــای مشــخص، طــرح بســیار 

مناســب و پســندیده ای اســت. 
وی اضافــه کــرد: خــود مــن بارهــا در ایــن منطقــه پیــاده روی 
کــرده ام و از اجــرای ایــن طــرح خوشــحالم؛ زیــرا اجــرای ایــن 
طــرح، یکــی از خواســته های همــه مــا و مــردم گــرگان بــوده 

اســت. 
ــای  ــن از تالش ه ــتان همچنی ــه در گلس ــی فقی ــده ول نماین
شــهردار گــرگان در راســتای پیگیــری پروژه هــای مــورد 
مطالبــه مــردم تقدیــر کــرد و گفــت: بــه طــور قطــع تالش هــای 
شــبانه روزی و خدمــت صادقانــه اســت کــه باعــث رضایتمندی 

مــردم از مســئوالن خواهــد شــد. 

مشهدمهری خزاعی
M.Khazaie@eskimia.ir

ــهد  ــهرداری مش ــن ش ــتاد اربعی ــس س رئی
شــهرداری  خدماتــی  نیروهــای  گفــت: 
آمــاده  اربعیــن  روزهــای  در  مشــهد 
خدمات رســانی بــه زائــران و مجــاوران امــام 

رضــا)ع( هســتند.
ــی  ــت مطبوعات ــی در نشس ــا کالی محمدرض
بــه مناســبت دهــه آخــر صفــر اظهــار کــرد: 
و  ســال های گذشــته  برنامــه  براســاس 
ــهرداری  ــم، ش ــورای پنج ــت های ش سیاس
ــران  ــه زائ ــانی ب ــرای خدمات رس ــهد ب مش
ــات را در دو  ــن خدم ــین)ع( ای ــام حس ام
بخــش حمــل و نقــل و رفــت و روب متمرکز 

ــرده اســت. ک
ــل و  ــش حم ــرد: در بخ ــح ک ــی تصری کالی
ــهد  ــه از مش ــوس ک ــتگاه اتوب ــل 100 دس نق
بــه عــراق اعــزام خواهنــد شــد، زائــران را از 
ــرد  ــد ک ــل خواهن ــف منتق ــه نج ــوملی ب ش
کــه بــرای پشــتیبانی 100 دســتگاه اتوبــوس، 
ســه تعمیــرگاه ســیار و یدک کــش بــه عــراق 

اعــزام می شــوند.
وی بــا اشــاره بــه ارائــه خدمات رفــت و روب 
شــهر نجــف در اربعیــن افــزود: در این راســتا 
 700 پاکبــان بــه نجــف اعــزام می شــوند 

و روزانــه 17.5 کیلومتــر از فضــای شــهر 
ــد. ــت می کنن ــت و روب و نظاف ــف را رف نج

معــاون مالی و پشــتیبانی شــهرداری مشــهد 
عنــوان کــرد: یکــی از راهبردهــای اصلــی 
ــرای  ــهد ب ــهرداری مش ــم و ش ــورای پنج ش
خدمات رســانی در اربعیــن ســال جــاری 
ــات  ــطح خدم ــظ س ــال، حف ــف و کرب در نج
هماننــد ســال گذشــته امــا بــا هزینــه 
ــه ای  ــه گون ــن ب ــت؛ بنابرای ــوده اس ــر ب کمت
ــن  ــا اربعی ــه نه تنه ــم ک ــزی کرده ای برنامه ری
امســال ســطح خدمــات کاهــش پیــدا نکند، 
بلکــه بــا هزینــه ای کمتــر خدمــات بــا کیفیت 

ــه شــود. ــران ارائ ــه زائ بیشــتری ب

ــه از ســوی  ــرادی ک ــرد: اف ــوان ک ــی عن کالی
شــهرداری بــه عــراق اعــزام می شــوند، هیــچ 
ــد؛  ــت نمی کنن ــت دریاف ــق مأموری ــک ح ی
ایــن در حالــی اســت کــه طبــق قانــون ایــن 
خدمــات شــامل حــق مأموریــت می شــود، 
امــا کارکنــان شــهرداری خدمات رســانی 
ــن را  ــام حســین)ع( در اربعی ــران ام ــه زائ ب
ــردی  ــچ ف ــون هی ــد و تاکن ــاداش می دانن پ
ــت  ــه درخواســت حــق مأموری ــن زمین در ای
ــا عشــق و عالقــه قلبــی  نداشــته اســت و ب

کرده انــد. خدمات رســانی 
وی بــا بیــان اینکــه مهم تریــن موضــوع 
ــر  ــر صف ــه آخ ــه ده ــه ب ــا توج ــا ب ــرای م ب
ــانی  ــی در خدمات رس ــه خلل ــت ک ــن اس ای
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــود نیای ــه وج ــهد ب در مش
ــام  ــه ای انج ــه گون ــا ب ــام برنامه ریزی ه تم
شــده اســت کــه نیروهــای شــهرداری و 
اتوبوس هــا در اســرع وقــت پــس از اربعیــن 
بــه مشــهد بازخواهنــد گشــت و خللــی 
حضــرت  زائــران  بــه  خدمات رســانی  در 
رضــا)ع( در دهــه آخــر صفــر ایجــاد نخواهــد 

ــد. ش
ــط  ــه توس ــوله ک ــه 8 س ــان اینک ــا بی وی ب
شــهرداری مشــهد در نجــف و کربــال در حــال 
احــداث بــود، آمــاده بهره بــرداری شــده 

ــوله ها  ــن س ــن ای ــرد: زمی ــار ک ــت، اظه اس
خــود  و  تأمیــن  علــوی  عتبــه  توســط 
ســوله ها بــا کمــک خیــران و شــهرداری 
مشــهد احــداث شــده و ظرفیــت اســکان 12 
هــزار نفــر را دارد کــه همیــن امــر نیــز باعــث 
کاهــش هزینه هــای اســکان شــده اســت و 
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن ســوله ها بــا هزینــه 
مشــهدی ها احــداث شــده، بــه گونــه ای 
ــران  ــتر زائ ــه بیش ــم ک ــزی کرده ای برنامه ری

ــد. ــتفاده کنن ــا اس ــهدی از آنه مش
ــهد  ــهرداری مش ــن ش ــتاد اربعی ــس س رئی
ــا توجــه بــه اینکــه تعــداد  گفــت: امســال ب
ــدس در  ــتان ق ــط آس ــب توس ــادی موک زی
ــاد  ــراق ایج ــران و ع ــرز ای ــد از م ــل و بع قب
ــار شــهرداری  ــی ب ــن موضــوع کم شــده، ای

مشــهد را ســبک تر کــرده اســت.
ــهد  ــهرداری مش ــن ش ــتاد اربعی ــس س رئی
اقداماتــی  از  یکــی  افــزود:  مقــدس 

و  هزینه هــا  کاهــش  راســتای  در  کــه 
در  مــردم  مشــارکت  پررنگ ترکــردن 
ــام  ــن انج ــران اربعی ــه زائ ــانی ب خدمات رس
ــرهای  ــات قش ــتفاده از خدم ــم، اس داده ای
مختلــف مــردم ازجملــه روحانیــون، نانوایان، 
کامیــون داران  و  پزشــکان  آشــپزخانه ها، 
بــوده اســت کــه بــه صــورت داوطلبانــه 

کــرد. خواهنــد  خدمات رســانی 
خدمات رســانی  تأثیرگــذاری  دربــاره  وی 
شــهرداری مشــهد و افزایش جذب گردشــگر 
بیــان کــرد: باالخره در طول ســالیان گذشــته 
ــان  ــادالت فرهنگــی می شــاهد افزایــش مب
دو کشــور و رونــق گردشــگری بوده ایــم 
و بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ ارز در 6 
ماهــه نخســت امســال حضــور زائــران 
عراقــی در مشــهد افزایــش چشــمگیری 
ــده  ــگری ش ــق گردش ــث رون ــته و باع  داش

است.

اراکتهمینه دباغ چی
T.Dabaghchi@eskimia.ir

مدیــر کل پزشــکی قانونــی اســتان مرکــزی 
گفــت: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون ۴5 
پرونــده قصــور پزشــکی بــه اداره کل پزشــکی 
ــیدگی  ــزی بــرای رس ــتان مرک ــی اس قانون

ارجــاع داده شــده اســت.
علــی رضایــی در جریــان نشســت خبــری بــا 
اصحــاب رســانه در اراک بیــان کــرد: از ابتدای 
ســال تاکنــون 6 هــزار و 22 پرونــده نــزاع بــه 
ایــن اداره ارجــاع داده شــده و اســتان در 
ایــن زمینــه رتبــه 25 کشــور را دارد؛ همچنیــن 
تعــداد پرونده هــای تصادفــی ۴ هــزار و 585 

فقــره بــوده کــه اســتان در ایــن بخــش نیــز 
رتبــه دوم را دارد.

مدیــر کل پزشــکی قانونــی اســتان مرکــزی 

عنــوان کــرد: رســیدگی بــه 376 حادثــه کار، 
۴5 پرونــده قصــور پزشــکی کــه 25 پرونــده 
ــن  ــده و همچنی ــت ش ــه محکومی ــر ب منج
عملکــرد آزمایشــگاهی 7 هــزار و 3۴7 مــورد 
و صــدور جــواز دفــن توســط دادپزشــک 
ــط  ــون توس ــال تاکن ــدای س ــورد از ابت 106 م
پزشــکی قانونــی مرکــزی انجــام شــده 

ــت. اس
وی گفــت: پســت های ســازمانی اســتان 
160 پســت اســت کــه 36 مــورد پســت های 
بــا تصــدی و 12۴ مــورد در ایــن بخــش 
بالتصــدی اســت؛ همچنیــن تعــداد 2 هــزار و 
213 معاینــه بالینــی توســط پزشــکی قانونی 

اســتان از ابتــدای ســال تاکنــون انجــام شــده 
اســت کــه اســتان در ایــن زمینــه رتبــه 17 را 

دارد.
ــی اســتان مرکــزی  مدیــر کل پزشــکی قانون
بــا اشــاره بــه اقدامــات انجام شــده پزشــکی 
قانونــی اســتان درزمینــه ایجاد ســاختمان در 
شهرســتان های مختلــف اســتان خاطرنشــان 
کــرد: عملیــات ســاخت ســاختمان پزشــکی 
حــال  در  خمیــن  شهرســتان  قانونــی 
ــه  ــده ب ــاه آین ــه م ــا س ــه ت ــت ک ــام اس انج
همچنیــن  رســید.  خواهــد  بهره بــرداری 
زمینــی بــه مســاحت 2 هــزار و 200 متــر 
ــی  ــرای ســاخت ســاختمان پزشــکی قانون ب

شــهر ســاوه تملــک شــده اســت که بــه زودی 
ــد. ــد ش ــاز خواه ــی آن آغ ــات اجرای عملی

ــود  ــه کمب ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــی بی رضای
فضــای پزشــکی قانونــی اســتان، در شــورای 
تــا  اســت  شــده  مصــوب  برنامه ریــزی 
ســاختمانی بــا بنــای ۴ هــزار و 500 متــر مربع 
ــه در  ــرد ک ــرار گی ــش ق ــن بخ ــار ای در اختی
صــورت تســریع در رونــد واگــذاری تــا 2 مــاه 
ــذار  ــی اســتان واگ ــه پزشــکی قانون ــده ب آین

می شــود.
ــی اســتان مرکــزی  مدیــر کل پزشــکی قانون
ــی  ــکی قانون ــارات پزش ــه اعتب ــاره ب ــا اش ب
اســتان اظهــار داشــت: اعتبــارات جــاری 
ــارد و  ــه 2 میلی ــال ب ــی امس ــکی قانون پزش
۴00 میلیــون تومــان رســیده کــه ایــن رقــم در 
ــوده  ــون تومــان ب ســال 9۴ حــدود 800 میلی

ــت. اس

استانها

مدیر کل پزشکی قانونی استان مرکزی عنوان کرد:

ارجاع ۴۵ پرونده قصور پزشکی به پزشکی قانونی استان مرکزی

کوتاه از استان ها
 پایان کاشت محصول کلزا 

در بخش زرنه شهرستان ایوان
ایالم

esfahan.kimia@gmail.com

ــه، اعــالم کــرد: در  ــوری، رئیــس جهــاد کشــاورزی زرن ن
ــن  ــی ای ــی آب ــار از اراض ــاری 35 هکت ــی ج ــال زراع س
ــزا اختصــاص داده شــده اســت  ــه کشــت کل بخــش ب
کــه بــا توجه بــه آب و هــوای گرمســیری و مســتعدبودن 
ســایت زراعی باغــی منطقــه بانبکــر 30 هکتــار از محصول 

مذکــور در بانبکــر قــرار دارد.
نــوری همچنیــن اعــالم کــرد: پیش بینــی می شــود 
ــود. ــت ش ــزا برداش ــن کل ــزارع 70 ت ــن م ــال از ای امس

کلــزا، یکــی از دانه هــای روغنــی قابــل اســتفاده در 
ــت  ــور اس ــی کش ــن خوراک ــازنده روغ ــای س کارخانه ه
کــه در ســال های اخیــر وزارت جهــاد کشــاورزی بــا 
توســعه کشــت آن ســعی در خودکفایــی کشــور در ایــن 
صنعــت دارد.اســتان ایــالم ســال گذشــته مقام برتــر را در 

ــت. ــرده اس ــود ک ــور از آن خ ــزا در کش ــت کل برداش

 5500کیلوگرم بذر مرتعی 
در یزد کشت می شود

زهرا افضلیان
Z.Afzaleian@eskimia.ir

یزد

مدیــر کل منابــع طبیعــی اســتان یــزد از آماده ســازی 5 
هــزار و 500 کیلوگــرم بــذر مرتعــی بــرای کشــت در مراتــع 

یــزد خبــر داد.
محمدرضــا آخونــدی بــا اشــاره بــه اینکــه بحــث حفاظت 
از مراتــع از اهمیــت بســیاری در بحــث حفاظــت از منابــع 
ــه  ــا توجــه ب ــار داشــت: ب طبیعــی برخــوردار اســت، اظه
خشکســالی هایی کــه در ســال های اخیــر بــا آن روبــه رو 
بودیــم، پوشــش گیاهــی مراتــع هــم تحــت تأثیــر قــرار 

گرفــت.
ــع در زندگــی  ــر نقــش حفاظــت از مرات ــد ب ــا تأکی وی ب
گونه هــای جانــوری افــزود: هرچــه پوشــش گیاهــی در 
مراتــع کمتــر شــود، زندگــی گونه هــای جانــوری هــم بــا 

ــود. ــه رو می ش ــر روب ــکل و خط مش
آخونــدی تصریــح کــرد: در ایــن راســتا و بــرای جلوگیری 
پوشــش  ایــن  ازبین رفتــن  نامناســب  عواقــب  از 
ــا  ــه آنه ــه ازجمل ــده ک ــام ش ــترده ای انج ــات گس اقدام
 بحــث بذرپاشــی متناســب بــا شــرایط اقلیمــی منطقــه 

است.
ــات  ــا اقدام ــه ب ــن زمین وی خاطرنشــان ســاخت: در ای
انجام شــده و هماهنگی هــای صورت گرفتــه، 5 هــزار 
و 500 کیلوگــرم بــذر متنــوع مرتعــی بــرای احیــای ایــن 
ــده و  ــت ش ــان الزم کش ــم و در زم ــاده کرده ای ــع آم مرات

می شــود.
مدیــر کل منابــع طبیعــی اســتان بــا بیــان اینکــه 
ــا  ــد ب ــود، بای ــت می ش ــع کش ــه در مرات ــی ک گونه های
شــرایط اقلیمــی منطقــه همخوانــی داشــته باشــد، گفت: 
ــا را  ــن بذره ــرم ای ــزار کیلوگ ــدود 3 ه ــتا ح ــن راس در ای
ــی،  ــم و یک ــداری کردی ــتان خری ــی اس ــع محل از جوام
دو مــورد بذرهایــی کــه در اســتان یــزد در حــال حاضــر 
ــده  ــع آوری ش ــور جم ــتان های کش ــر اس ــم، از دیگ نداری

ــت. اس

 لزوم تأمین امنیت مسیر و 
پایانه مرزی چزابه

خوزستان
esfahan.kimia@gmail.com

اســتاندار خوزســتان بــا تأکیــد بــر لــزوم تأمیــن امنیــت 
مســیر چزابــه و پایانــه مــرزی گفــت: تمهیــدات خوبــی 
ــت  ــرای امنی ــتان ب ــتان خوزس ــن اس ــورای تأمی در ش

اندیشــیده و برنامه ریــزی شــده اســت.
غالمرضــا شــریعتی در جلســه ســتاد اربعیــن حســینی 
اظهــار کــرد: وزارت کشــور ماننــد ســال گذشــته اداره 
مرزهــای چزابــه و شــلمچه را بــه صــورت قــرارگاه 
اعــالم کــرده اســت و بــر همیــن اســاس معــاون 
ــوان  ــه عن ــتان ب ــتانداری خوزس ــی اجتماعی اس سیاس
رئیــس قــرارگاه چزابــه و معــاون امنیتــی انتظامــی 
اســتانداری خوزســتان به ســمت رئیس قرارگاه شــلمچه 

شــده اند.  منصــوب 
وی افــزود: امســال مدیریــت بحــث اربعیــن در مرزهــا 
متمرکــز شــده تــا در پایانه هــای مــرزی و حتــی در 
مســیر بــا تعــدد مراکــز و مراجــع تصمیم گیــری و 

ــویم. ــه نش ــلیقه مواج ــالف س اخت
ــه  اســتاندار خوزســتان تصریــح کــرد: کارهــای روتیــن ب
صــورت عــادی انجــام می شــود و امــوری کــه نیــاز 
بــه تصمیم گیــری و اقــدام دارد، در قــرارگاه تعییــن 
تکلیــف می شــود. شــریعتی تصریــح کــرد: در ایــن 
زمینــه اعضــای ســتاد اربعیــن کــه اعضــای قــرارگاه نیــز 
هســتند، نهایــت همــکاری و مســاعدت را داشــته باشــند 
تــا خدمــات بهتــری بــه زائــران اربعیــن ارائــه شــود. بایــد 
فرصــت را غنیمــت بشــماریم و در حــد تــوان و بــا همــت، 

رضایــت زائــران اربعیــن حســینی را جلــب کنیــم. 
وی بــا اشــاره بــه وجــود بعضــی کمبودهــا در مــرز چزابــه 
ــع و  ــد رف ــود دارد بای ــه وج ــی ک ــرد: کمبودهای ــوان ک عن
ــده شــود؛  ــده و شــش بان ــه بایــد چهــار بان مســیر چزاب
ــارت و  ــرای تج ــیر ب ــن مس ــال از ای ــول س ــرا در ط زی

ــود.  ــتفاده می ش ــز اس ــادرات نی ــی و ص بازرگان
ــه عــدم اجــرای کامــل  ــا اشــاره ب اســتاندار خوزســتان ب
ــادآور شــد: در  ــه ی پــروژه چهــار بانده شــدن مســیر چزاب
گذشــته نیــز قــول داده بودیــم ایــن مســیر چهــار بانــده 
ــل  ــه دلی ــا ب ــد عمــده کار انجــام شــده، ام شــود. هرچن
مشــکالت مالــی کشــور و اســتان خوزســتان نتوانســتیم 
ــه  ــاز را ب ــی مــورد نی ــع مال ــول خــود عمــل و مناب ــه ق ب

پیمانــکاران تزریــق کنیــم. 
شــریعتی ادامــه داد: احتمــاال تــا چنــد روز آینــده بیش از 
80درصــد کار انجــام می شــود؛ امــا نتوانســتیم 20درصــد 

کار را کــه قــول داده بودیــم، عملــی کنیــم. 
وی افــزود: تمــام همتمــان را بــه کار می بریــم تــا مســیر 
چزابــه را بــرای زائــران کم خطرتــر و عــرض جــاده را 

بیشــتر کنیــم. 
اســتاندار خوزســتان بــا تأکیــد بــر لــزوم هرچــه ســریع تر 
ــد  ــه تأکیــد کــرد: بای انجام شــدن آســفالت مســیر چزاب
ــن  ــرز و بی ــه م ــی ب ــیرهای منته ــریع تر مس ــه س هرچ
مواکــب آســفالت شــود و مدیــران ادارات اهتمــام 
ــه  ــن را ب ــئله اربعی ــد و مس ــرج دهن ــه خ ــتری ب بیش

ــد. ــژه ببینن صــورت وی

،،
تمــام برنامه ریزی هــا بــه گونــه ای انجــام 
شــده اســت کــه نیروهــای شــهرداری 
و اتوبوس هــا در اســرع وقــت پــس از 
اربعیــن بــه مشــهد بازخواهنــد گشــت 
و خللــی در خدمات رســانی بــه زائــران 
حضــرت رضــا)ع( در دهــه آخــر صفــر 

ایجــاد نخواهــد شــد
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رئیــس اداره ارزیابــی عملکــرد و پاســخگویی بــه شــکایات آموزش 
ــی  ــوزان زنجان ــه دانش آم ــت: هم ــان گف ــتان زنج ــرورش اس و پ

کتــاب دارنــد. 
علــی محمــدی اظهــار کــرد: در ســال های گذشــته طــرح ثبت نــام 
ــه صــورت الکترونیکــی و  ــدارس ب ــای درســی م ــع کتاب ه و توزی
ــه همیــن  ــا موفقیــت اجــرا شــد؛ ب از طریــق ســامانه اینترنتــی ب
ــوزان  ــان دانش آم ــی آس ــدف دسترس ــا ه ــم ب ــال ه ــل امس دلی
ــواد  ــع م ــد توزی ــر فراین ــد ب ــارت نظام من ــی و نظ ــب درس ــه کت ب
آموزشــی ســال تحصیلــی در دوره هــای تحصیلــی آمــوزش ابتدایی، 
پیش دانشــگاهی و متوســطه دوم شــاخه فنــی و حرفــه ای 

ــد.  ــام ش ــامانه انج ــق س ــا از طری ــام کتاب ه ثبت ن
ــی  ــه دانش آموزان ــر هم ــال حاض ــه داد: در ح ــئول ادام ــن مس ای

ــد،  ــدام کرده ان ــامانه اق ــق س ــاب از طری ــت کت ــرای دریاف ــه ب ک
ــه  ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــت کرده ان ــود را دریاف ــی خ ــای درس کتاب ه
تاکنــون بیــش از 695 هــزار جلــد کتــاب در مقطــع ابتدایــی بیــن 
دانش آمــوزان اســتان در پایه هــای تحصیلــی اول تــا ششــم توزیــع 

شــده اســت. 
بــرای  ثبت نــام  بــه  موفــق  دانش آمــوزی  اگــر  افــزود:  وی 
ــچ  ــود و هی ــن می ش ــرای او تأمی ــی ب ــاب درس ــود، کت ــاب نش کت
دانش آمــوزی در آغــاز ســال تحصیلــی بــدون کتــاب نمانــده اســت؛ 
حتــی انبارهــای کتــاب نیــز ذخیــره الزم را داشــته و بــا کمبــود کتاب 
درســی بــا نــرخ مصــوب دولتــی مواجــه نیســتیم و نیــازی بــرای 

ــدارد.  ــود ن ــازار آزاد وج ــد از ب ــرای خری ــوزان ب ــه دانش آم مراجع
محمــدی تصریــح کــرد: طبــق اصــل 30 قانــون اساســی جمهــوری 
اســالمی ایــران، مــدارس دولتــی حــق گرفتــن پــول از دانش آموزان 
را ندارنــد و رعایت نکــردن ایــن قانــون تخلــف محســوب می شــود.

فارس
esfahan.kimia@gmail.com

رئیــس ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری 
ــن  ــی موکــب حضــرت احمــد ب ــا برپای شــیراز گفــت: همزمــان ب
ــراه  ــه هم ــازمان ب ــن س ــم از ای ــان ه ــی)ع(، 1۴ آتش نش موس
5 دســتگاه خــودروی ســبک و ســنگین بــه شــلمچه اعــزام و در 

ــد شــد.  ــه مســتقر خواهن منطق
ــی گروه هــای  ــان اینکــه مســئولیت ایمن ــا بی ــع ب محمدهــادی قان
ــن  ــد ب ــب احم ــرای حضــور در موک ــی از شــهرداری شــیراز ب اعزام
موســی)ع( بــر عهــده آتش نشــانی اســت، گفــت: ســازمان 
آتش نشــانی بنــا بــر وظیفــه خــود پیــش از اعــزام پرســنل 
شــهرداری بــه محورهــای مــرزی آموزش هــای الزم را دربــاره رعایــت 
اصــول ایمنــی اولیــه و نحــوه برخــورد بــا حــوادث احتمالــی بــه ایــن 
ــه وظیفــه بازدیــد از  ــه داده و مأمــوران اعزامــی نیــز روزان گــروه ارائ

ــود.  ــد ب ــده دار خواهن ــی را عه ــت ایمن ــب و وضعی موک
رئیــس ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری شــیراز 
ــنل  ــروه از پرس ــن گ ــزام اولی ــا اع ــان ب ــاه همزم ــت: 23 مهرم گف
شــهرداری شــیراز، 1۴ نفــر از آتش نشــانان نیــز بــه شــلمچه عزیمت 
کــرده و در محــل موکــب احمــد بــن موســی)ع( مســتقر می شــوند. 
ــوع  ــا هــر ن ــه ب ــت و مقابل ــن امنی ــه تأمی ــزود: از آنجــا ک ــع اف قان
حادثــه احتمالــی بــر عهــده نیروهــای آتش نشــان شــهرهای 
مــرزی اســت، مــا امــکان ارســال ماشــین آالت ســنگین را 
نداریــم. بــا وجــود ایــن بــا توجــه بــه تجربیــات ســال های گذشــته 
ــه  ــی همچــون دســتگاه های تنفســی، لول ــالم تجهیزات امســال اق
پــودری  خاموش کننده هــای  آتش نشــانی،  ســرلوله های  و 
ــورت  ــا در ص ــم ت ــرار دادی ــی ق ــای اعزام ــار نیروه و ... را در اختی
ــانی  ــای آتش نش ــیدن نیروه ــش از رس ــه پی ــه حادث ــروز هرگون ب

ــد. ــک کنن ــق کم ــرل حری ــه کنت ــرزی ب ــهرهای م ش

 احتمال تعطیلی 
بعضی از واحدهای نانوایی رشت
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ــت  ــه ثاب ــان ب ــر همچن ــت: اگ ــت گف ــان رش ــه نانوای ــس اتحادی رئی
نگهداشــتن قیمــت نــان اصــرار شــود، شــاهد خواهیــم بــود بعضــی 
ــه  ــان رو ب ــد ن ــودن تولی ــل به صرفه نب ــه دلی ــی ب ــای نانوای از واحده

تعطیلــی برونــد.
ــت: در  ــالن، گف ــه گی ــا ایســنا منطق ــو ب ــدی در گفت وگ ــادل محم ع
شهرســتان رشــت بیــش از هــزار واحــد نانوایــی در حــال فعالیت انــد 

کــه بــه مــدت ۴ ســال اجــازه افزایــش قیمــت نــان را نداشــتند.
ــش  ــار افزای ــان در کن ــت ن ــتن قیم ــت نگهداش ــا ثاب ــزود: ب وی اف
قیمت هــای حامــل انــرژی، دســتمزد کارگــران و... شــاهد خواهیــم 
بــود نانواهــا بــرای جبــران هزینه هــای جانبــی از کیفیــت نــان 

ــد. بکاهن
رئیــس اتحادیــه نانوایــان رشــت بــا اشــاره بــه تصمیمــات کشــوری 
ــه شــده اســت،  ــان گرفت ــرای افزایــش قیمــت ده درصــدی ن کــه ب

ــان شــهر رشــت  ــه نانوای ــی ک ــرد: براســاس اعتراضات خاطرنشــان ک
ــادی  ــکل اقتص ــان مش ــت ن ــدی قیم ــش ده درص ــتند، افزای داش

ــرد. ــد ک ــل نخواه ــی را ح ــای نانوای واحده
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه ۴ ســال اســت قیمــت نــان 
ــه ازای هــر ســال ده  ــد ب ــان انتظــار دارن ــده اســت، نانوای ــت مان ثاب
درصــد قیمــت نــان افزایــش پیداکنــد و بــه همیــن منــوال امســال 

ــان باشــند. ــد شــاهد افزایــش ۴0درصــدی قیمــت ن انتظــار دارن
ــالن  ــاون اســتاندار گی ــه مع ــان ب ــت: اعتراضــات نانوای محمــدی گف
اعــالم شــده اســت و در جلســه تنظیــم بــازار بعــدی دربــاره افزایــش 

قیمــت نــان در رشــت صحبــت خواهــد شــد.
ــت نگهداشــتن  ــه ثاب ــان مســئوالن اصــرار ب ــر همچن ــزود: اگ وی اف
قیمــت نــان داشــته باشــند، شــاهد خواهیم بــود بعضــی از واحدهای 
نانوایــی بــه دلیــل به صرفه نبــودن تولیــد نــان رو بــه تعطیلــی برونــد.

ــه  ــی ک ــای نانوای ــر واحده ــال حاض ــرد: در ح ــح ک ــدی تصری محم
ــود را  ــی خ ــی نانوای ــای جانب ــختی هزینه ه ــتند به س ــاره ای هس اج
ــواده  ــد اعضــای خان متحمــل می شــوند و در بعضــی مــوارد مجبورن
خــود حتــی بانــوان خانــه دار را بــه منظــور حــذف دســتمزد کارگــر در 

ــد. ــه کار بگیرن ــا ب نانوایی ه
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شــهردار قــدس ضمــن تأکیــد بــر ضــرورت 
ــای  ــرای ورزش ه ــب ب ــترهای مناس ــعه بس توس
ــت  ــری پیس ــفالت پلیم ــرای آس ــی، از اج همگان
ــر  ــج( خب ــتان ولیعصر)ع ــواری بوس دوچرخه س

داد.
بــه گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل 
ــعود  ــدس، مس ــهرداری ق ــالمی و ش ــورای اس ش
ــت:  ــار داش ــر اظه ــن خب ــان ای ــا بی ــاری ب مخت
امــروزه توجــه بــه ورزش هــای همگانــی بــا هــدف 
کاهــش اختــالالت جســمانی و روانــی، آســیب ها 
و انحرافــات اجتماعــی بــرای دســتیابی بــه 
فراغتــی همــراه بــا پویایــی و نشــاط و تندرســتی، 
صــورت می پذیــرد کــه البتــه توجــه بــه این گونــه 
ورزش هــا بایــد همســو بــا فرهنگ ســازی در ایــن 

زمینــه مهــم انجــام شــود.
شــهردار قــدس توســعه زیرســاخت های مناســب 
در کنــار فرهنگ ســازی درزمینــه گرایــش بــه 
ــت  ــم دانس ــیار مه ــی را بس ــای همگان ورزش ه
ایجــاد زیرســاخت های مناســب در  و گفــت: 
ــا  ــا ب ــن مکان ه ــز ای ــی و تجهی ــای ورزش فضاه
هــدف برخورداری از ســالمت اجتماعی، همســو با 
فرهنگ ســازی درزمینــه گرایــش بــه ورزش هــای 
همگانــی، از مهم تریــن وظایــف ســازمان های 
ــی رود. شــهرداری ها نیــز  ــمار م مرتبــط بــه ش
ــازمان های  ــاخص ترین س ــی از ش ــوان یک ــه عن ب
ارائــه  در  تعیین کننــده ای  نقــش  شــهری 
 خدمــات مناســب در ایــن زمینــه ایفــا می کننــد؛ 

از ایــن رو شــهرداری قــدس نیــز یکــی از اهــداف 
و اولویت هــای اصلــی خــود را معطــوف بــه 
ــب  ــتر مناس ــاد بس ــی و ایج ــای همگان ورزش ه
بــرای فعالیت هــای ورزشــی در بوســتان های 

ــت. ــرده اس ــهری ک ش
یکــی  داد: دوچرخه ســواری،  ادامــه  مختــاری 
از ورزش هــای همگانــی مــورد اقبــال عمــوم 
ــه منظــور ایجــاد  ــدس ب ــه شــهرداری ق اســت ک
فضایــی مفــرح اقــدام بــه اجــرای یــک پیســت 
ــر در بوســتان  ــه طــول 700 مت دوچرخه ســواری ب
ولیعصر)عــج( مطابــق بــا اســتانداردهای روز کرده 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکه در این پیســت از آســفالت 

پلیمــری اســتفاده شــده اســت، خاطرنشــان کرد: 
ــه وســعت  ــوع آســفالت ب ــز از ایــن ن ــر نی پیش ت
ــن  ــن چم ــیه زمی ــع در حاش ــر مرب ــزار مت 3 ه
اســتادیوم ورزشــی شــهدای شــهر اســتفاده 
ــفالت  ــوع آس ــن ن ــرد ای ــه کارب ــت ک ــده اس ش
بــا ویژگی هایــی از قبیــل دوام و نفوذپذیــری 
ــه  ــت آن ب ــاد، جــذب آب هــای جــاری و هدای زی
ــازی و  ــه زیرس ــاز ب ــدم نی ــن، ع ــای زیری الیه ه
بسترســازی خــاص و جلوگیــری از ایجاد ســیالب 
ــد اســت. ــه فضاهــا مفی ــداب و... در این گون و گن

شــد:  یــادآور  خاتمــه  در  قــدس  شــهردار 
پلیمــری  آســفالت  از  اســتفاده  بــر  عــالوه 
پیســت دوچرخه ســواری بــه طــول 700 متــر، 
ــوی  ــرح و لوگ ــرای ط ــیر و اج ــزی مس رنگ آمی
دوچرخــه و عابــر در چنــد نقطــه از مســیر از دیگــر 
ــن بوســتان اســت. ــه در ای ــات صورت گرفت اقدام

شهردار قدس خبر داد:
اجرای آسفالت پلیمری پیست دوچرخه سواری بوستان ولیعصر)عج(

رئیس ستاد اربعین شهرداری مشهد بیان کرد:

بسیج نیروهای شهرداری مشهد برای 
خدمات رسانی در اربعین  

استقرار آتش نشانان شیراز در موکب احمدبن موسی)ع(همه دانش آموزان زنجانی کتاب دارند
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کوتاه از اصفهان
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان 

مطرح کرد:
تأثیر نرخ ارز بر نهاده های دامی

رئیــس اتــاق اصنــاف اســتان اصفهــان گفــت: تأثیــر نــرخ 
ــت  ــش قیم ــل افزای ــی، عام ــای دام ــر واردات نهاده ه ارز ب

مــرغ شــد.
ــار  ــر اظه ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــری در گفت وگ ــول جهانگی رس
ــر  ــر ارز ب ــل تأثی ــه دلی ــرغ ب ــت م ــش قیم ــت: افزای داش
ــل گرمازدگــی  ــه دلی نهاده هــای مرغــی اســت و بخشــی ب
ــل ســوم آن، شــیوع  ــزی و دلی ــزان جوجه ری و کاهــش می

ــدگان اســت. ــوق حــاد پرن ــزای ف آنفلوآن
ــزار  ــا ۱۲ ه ــرغ ت ــت م ــش قیم ــه افزای ــان اینک ــا بی وی ب
تومــان هــم داشــتیم، امــا نرخ هــا کاهــش یافــت، ادامــه 
داد: دولــت اجــازه افزایــش قیمــت کاالهــای اساســی را کــه 

ــد. ــردم اســت، نمی ده ــر ســر ســفره م ــواره ب هم
رئیــس اتــاق اصنــاف اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: مجوز 
افزایــش قیمــت کاالهــای اساســی مــردم بــه دلیــل وجــود 

جــو روانــی صــادر نمی شــود. 
وی بــا اظهــار اینکــه بعضــی از کاالهــا بــه دلیــل نایاب شــدن 
ــی و رب  ــل گوجه فرنگ ــی مث ــت صادرات ــش جذابی و افزای
گوجــه بــا افزایــش قیمــت روبــه رو شــد،  ادامــه داد: نــرخ 
ــل  ــه دلی ــی دارد، ب ــه ریشــه واردات ــام هــم ک بعضــی از اق
تعویــق بــرای واردات بــه منظــور کاهــش نــرخ ارز، افزایــش 

یافتــه اســت. 
جهانگیــری گفــت: در حــال حاضــر بــه هیــچ عنــوان کمبــود 
ــدارد و شــبکه های  کاالهــای اساســی در اصفهــان وجــود ن
معانــد، تقاضــای کاذب قحطــی را بــه دروغ اعــام کردنــد و 
ــا  ــد، حداقــل از امــروز ت ــه فــرض قحطــی بیای اگــر هــم ب

یکســال و نیــم بعــد را ذخیــره داریــم.

 تمدید اعتبار پنج استاندارد 
در ذوب آهن اصفهان

ممیــزی اســتانداردهای پنجگانــه سیســتم های مدیریتــی 
کیفیــت مطابــق بــا اســتاندارد ISO 900۱:۲0۱5، ایمنــی 
و بهداشــت شــغلی مطابــق بــا اســتاندارد .۱800۱:۲007 
 ،ISO۱00۱5:۱999 آمــوزش مطابــق بــا اســتاندارد ،OHSAS
 ISO۱000۲:۲0۱4 رضایــت مشــتری مطابــق بــا دو اســتاندارد
و ISO۱0004:۲0۱۲ در ذوب آهــن اصفهــان توســط مؤسســه 
ــال  ــاه س ــا ۱7 مردادم ــای ۱5 ت ــی روزه ــی SGS ط خارج
جــاری انجــام شــد و بــا توجــه بــه نمونه هــای مشــاهدات 
و  گواهینامه هــا  اعتبــار  بررسی شــده  مســتندات  و 
اســتانداردهای یادشــده در ذوب آهــن اصفهــان تمدیــد 

ــد. گردی
مهنــدس منصــور یــزدی زاده، مدیــر عامــل ذوب آهــن 
ــا  ــه ب ــا ک ــن ممیزی ه ــه ای ــه اختتامی ــان، در جلس اصفه
حضــور معاونــان و مدیــران مرتبط در ســالن جلســات مدیر 
عامــل شــرکت برگــزار شــد، بــه بیــان اقدامــات انجام شــده 
در زمینه هــای کیفیــت، ایمنــی، بهداشــت شــغلی، مســائل 
روش هــای  و  آموزشــی  اقدامــات  زیســت محیطی، 
ســنجش و کســب رضایتمنــدی مشــتری پرداخــت و گفت: 
ذوب آهــن اصفهــان فراتــر از اجــرای الزامــات اســتانداردهای 
مــورد بررســی و اســتقرار و تمدیــد آنهــا، همــواره بــا نهایــت 
ــا  ــوأم ب ــره وری ت ــش به ــت افزای ــاش در جه ــعی و ت س
ــق  ــت ح ــت محیطی، رعای ــات زیس ــی، الزام ــت ایمن رعای
انســانی کارکنــان گام  و حفــظ کرامــت  مصرف کننــده 

برداشــته اســت. 
یــزدی زاده در ادامــه ضمــن تشــکر از تمامــی مدیــران 
و کارکنــان ذوب آهــن بــر انجــام اقدامــات اصاحــی، 
خودممیــزی و به روزرســانی دســتورکارها و اقدامــات جــاری 

ــرد. ــد ک ــرکت تأکی ش
مهنــدس مجیــد اســتکی، ســرممیز شــرکت خارجــی 
SGS، در مراســم اختتامیــه ممیــزی نقــاط قــوت و نقــاط 
ــزان در  ــود و مشــاهدات و یافته هــای گــروه ممی ــل بهب قاب
ــرد و  ــریح ک ــی را تش ــورد بررس ــف م ــمت های مختل قس
ــه وســعت ذوب آهــن اصفهــان و تنــوع  ــا توجــه ب گفــت: ب
فعالیت هــا، ایــن ممیــزی بــه صــورت فشــرده و بــا دقــت 
زیــاد در ۲7 مدیریــت انجــام و بــا توجــه بــه مشاهده نشــدن 
عــدم انطبــاق قابل ماحظــه، اعتبــار اســتانداردهای پنجگانه 

یادشــده تمدیــد شــد. 
ــر  ــت فراگی ــر کیفی ــیرین پرور، مدی ــی ش ــدس مرتض مهن
ذوب آهــن اصفهــان، نیــز در جلســه اختتامیــه عنــوان کــرد: 
تمامــی اقدامــات انجام شــده بــا تکیــه بــر تــوان کارشناســان 
شــرکت و همکاری هــای دائمــی آنهــا انجــام شــده و 
ــا  ــک ها ب ــا ریس ــط ب ــث مرتب ــی و مباح ــات اصاح اقدام

ســرعت بیشــتری ادامــه خواهــد یافــت.

اکران مستند داستانی 
»میرعماد« در عمارت سعدی

ــی  ــز اصفهان شناس ــان و مرک ــتان اصفه ــری اس ــوزه هن ح
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــان ب ــهرداری اصفه ــل ش ــه مل و خان
خوشنویســی مراســم فــرش قرمــز و اکــران فیلــم مســتند 
داســتانی »میرعمــاد« را جمعــه ایــن هفتــه برگــزار 

می کنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی حــوزه هنــری اســتان اصفهــان، 
ایــن مســتند داســتانی بــه نویســندگی و کارگردانــی نیمــا 
ــه زندگــی  جــوادی در 40 دقیقــه تهیــه شــده اســت کــه ب
خــط  خوشــنویس  نام آورتریــن  قزوینــی،  میرعمــاد 

نســتعلیق، می پــردازد.
ایــن مراســم در ســاعت ۱6 تــا ۱8 روز جمعــه ۲7 مهــر 97 
در عمــارت ســعدی بــا حضــور عوامــل فیلــم، مســئوالن و 

ــود. ــزار می ش ــدان برگ هنرمن
ــه  ــاره ب ــن اش ــم، ضم ــن فیل ــردان ای ــوادی، کارگ ــا ج نیم
ــا  ــه فیلم ه ــاخت این گون ــرای س ــخصی اش ب ــه ش عاق
گفــت: ایــن فیلــم بیشــتر بــه زندگــی میرعمــاد می پــردازد 
و قســمت کمــی نیــز دربــاره خطاطــی ایــن هنرمنــد اســت.

وی افــزود: مهم تریــن مشــکل ســاخت ایــن فیلــم، 
ــخصی  ــه ش ــا بودج ــم را ب ــرا فیل ــود؛ زی ــی ب ــکل مال مش
خــود ســاختم؛ در حالــی کــه بیشــتر فیلم هــای تاریخــی 

ــد. ــر دارن اسپانس

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

ــه ســامت روان در تمامــی قشــرها  توجــه ب
ــت  ــم اس ــا مه ــی م ــی کنون ــدر در زندگ آن ق
کــه شــعار امســال ســازمان بهداشــت جهانی 
»ســامت روان جوانــان و  نوجوانــان جهان در 

ــذاری شــده اســت. ــر« نام گ حــال تغیی
بــه گفتــه متخصصــان ســامت روان شــامل 
احساســات،  شــرایط روان شــناختی و بهبــود 
اجتماعــی اســت کــه بــر نحــوه تفکــر، 
ــا  ــی م ــای زندگ ــر جنبه ه احساســات و دیگ

ــت.  ــر اس مؤث
ــن  ــده ای ــن تعیین کنن ســامت روان همچنی
ــم اســترس  ــه می توانی ــا چگون ــه م اســت ک
را کنتــرل و مســائل مربــوط بــه دیگــران 
را مدیریــت کنیــم و از میــان گزینه هــای 
ــم.  ــواردی را برگزینی ــا م ــورد ی ــف م مختل

جامعه شناســان معتقدنــد عوامــل زیــادی در 
به وجــودآوردن مشــکات بــرای ســامت روان 
ــواردی  ــه م ــوان ب ــه می ت ــتند ک ــل هس دخی
ــک و شــیمی  ــل زیســتی )ژنتی ــد عوام مانن
مغــز(، تجربیــات زندگــی )سوء اســتفاده 
جنســی و تعــرض و ضربه هــای روانــی(، 
ســابقه خانوادگــی و مشــکات ســامت روان 

اشــاره کــرد. 
 اضطراب و افسردگی، مهم ترین 

اختالالت در سالمت روان
بهداشــتی  امــور  معــاون  صحبت هــای 
ــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی  وزی
دربــاره ســامت روان حاکــی از آن اســت 
کــه اضطــراب و افســردگی از مهم تریــن 
شــمار  بــه  روان  ســامت  در  اختــاالت 
می رونــد. اختــاالت اضطرابــی هشــتمین 
علــت،  افســردگی نهمیــن علــت و اختــاالت 
دوران کودکــی ششــمین علــت ایــن بیمــاری 

ــت. اس

علیرضــا رئیســی در گفت وگــوی اختصاصــی 
ــه  ــاره توج ــن درب ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ب
بــه ســامت روان و اینکــه اختــاالت مربــوط 
ــا  ــنین ۱4 ت ــتر در س ــاری بیش ــن بیم ــه ای ب
ــعار  ــاب ش ــت: انتخ ــود، گف ــده می ش ۱9 دی
امســال ســازمان بهداشــت جهانــی و توجــه 
بــه ســامت روان گــروه ســنی جــوان و 
نوجــوان نشــان می دهــد بــا توجــه بــه 
تحــوالت دنیــا، یکــی از قربانیــان اصلــی 
همیــن گــروه ســنی هســتند و فقــر، جنــگ، 
اعتیــاد والدیــن، طــاق و... ایــن افــراد را 

می کنــد. آســیب پذیر 
 خودکشی، سومین علت مرگ و میر 

جوانان و نوجوانان
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در ۱4 تــا ۱9 ســالگی 
ــراد  ــت روان اف ــاختار بهداش ــخصیت و س ش
ــا پایــان زندگــی همــراه  شــکل می گیــرد و ت
فــرد اســت، افــزود: 50درصــد اختــاالت 
ــروع  ــالگی ش ــن ۱4 س ــت روان از س بهداش
می شــود. بایــد توجــه داشــته باشــیم از ســن 
۱0 ســالگی بــه بعــد بــه دلیــل  مرزگذاری هــا، 
بایدهــا و نبایدهــا در رفتــار یک فــرد و واکنش 
ــود  ــروع می ش ــاالت ش ــوان اخت ــک نوج ی
کــه اگــر در ایــن رده ســنی کوچک تریــن 
غفلتــی دربــاره تأمیــن امنیــت روان جوانــان 
ــم  ــان داشــته باشــیم، ضــرر خواهی و نوجوان

کــرد.   
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســومین علــت 
ــا  ــان در دنی ــان و جوان ــر نوجوان ــرگ و می م
ــی  ــک زندگ ــت: در ی ــت، گف ــی اس خودکش
طبیعــی در کشــور کــه طــول عمــر میانگیــن 
بــرای خانم هــا 76 ســال و بــرای آقایــان 
74.5 ســال اســت،  75درصــد کل اختــاالت 
را  خــود  ۲5ســالگی  تــا  روان  ســامت 
ــراد  ــد. در ســنین ذکرشــده اف نشــان می ده
 اســتقال طلب هســتند و دوســت دارنــد 

به آنان توجه شود.
رفتــن،  خطــر  اســتقبال  بــه  رئیســی 
کارهــای  انجــام  و  زیــاد  ریســک پذیری 
بــه  همتایــان،  از  تأثیرپذیــری  عجیــب، 
مــواد  مصــرف  کشیده شــدن،  انحــراف 
مخــدر، مشــروبات الکلــی و مــواد نیــروزا را از 
مهم تریــن عوامــل آســیب زا بــه ســامت روان 
عنــوان کــرد و افــزود: دسترســی بــدون حــد و 
مــرز بــه فضــای مجــازی و تکنولــوژی، یکــی 
از آســیب های جــدی در حــوزه ســامت روان 
اســت کــه می توانــد نوجوانــان را آســیب پذیر 

ــد.  کن
 بیش از 21درصد جوانان و نوجوانان 

دچار اختالالت روان شناسی هستند 
وی ادامــه داد: الگــوی خــواب و بیــداری، 
مدیریــت  منظــم،  ورزش  یــک  داشــتن 
بــه  اتــکا  مکانیســم ها،  هماهنگ کــردن 
درون خــود و حــل مشــکل، تــاب آوری و 
مقاومت کــردن، مهارت هــای بیــن فــردی، 
مدیریــت عاطفــه و خلــق و خــو می تواننــد بر 
ــر باشــند. ســن نوجوانــی  ســامت روان مؤث
ســنی اســت کــه فــرد اســتقال خواهی 
ــه در مقابلشــان  ــد در کنارشــان و ن دارد و بای
ایســتاد و  مدیریتشــان کــرد؛ وگرنه بــه مقابله 

می پردازنــد.
ــی  ــاالت روان شناس ــیوع اخت ــاره ش وی درب
کــه در کشــور از ســن ۱5 تــا ۱9 ســال حــدود 
۲۱.4درصــد افــراد را درگیــر می کنــد، بــه 
کیمیــای وطــن پاســخ داد: کار در حــوزه 
بهداشــت روان بســیار پیچیــده اســت؛ نقــش 
روان شــناس و روان پزشــک ایــن اســت کــه 
ــا  ــه افــراد آمــوزش دهنــد ت مهارت هایــی را ب
ــاد شــود. متأســفانه  ــاب آوری زی سیســتم ت
بســیاری از مشــکات روحی روانــی این طــور 
نیســت کــه بــا چنــد جلســه مشــاوره و 

ــود. ــرف ش ــوزش برط آم
 وزارت بهداشت تنها متولی حوزه 

سالمت روان نیست 
ــی، اجتماعــی  ــر کل دفتــر ســامت روان مدی
و اعتیــاد وزارت بهداشــت، نیــز در پاســخ بــه 
ــی  ــن مبن ــای وط ــگار کیمی ــش خبرن پرس
ــان  ــه درم ــت درزمین ــه وزارت بهداش ــر اینک ب
اقداماتــی  چــه  روان  ســامت  بیمــاران 

ــامت  ــوزه س ــت: ح ــت، گف ــام  داده اس انج
ــوری اســت  و  ــد فاکت ــه چن ــک مقول روان ی
ــده وزارت بهداشــت  ــه عه ــط ب ــان آن فق درم
ــز نقــش  ــدارس و دانشــگاه ها نی نیســت؛ م
مهمــی در ســامت روان جوانــان و نوجوانــان 
بــر عهــده دارنــد. اگــر آمــوزش و پــرورش از 
ابتــدا شــروع بــه آمــوزش بهداشــت روان در 
مــدارس کنــد، دیگــر در ســنین باالتــر شــاهد 
ــی  ــا آمادگ ــود؛ م ــد ب ــات نخواه ــن اتفاق ای
ــای  ــوزش مهارت ه ــرای آم ــرو را ب ــن نی تأمی

زندگــی در دســتگاه ها داریــم.

احمــد حاجبــی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــکاری، 
محلــه ای،  محرومیــت  شــغلی،  ناامنــی 
ــب و  ــکن نامناس ــادی، مس ــری اقتص نابراب
ویژگی هــای نامناســب ســاختار محیطــی 
روی ســامت روان اثرگذارنــد، افــزود: آموزش 
مهارت هــای زندگــی ۱0 مــورد اســت و افــراد 
بــا تســلط بــر این هــا می تواننــد تــا حــدودی 
روان  ســامت  مشــکات  پیش آمــدن  از 
ــروری  ــوزش فرزندپ ــا آم ــد؛ ب ــری کنن جلوگی
بــه والدیــن و آمــوزش خودمراقبتــی بــه 
ــای  ــظ و ارتق ــت حف ــوان در جه ــردم می ت م

ــرد. ــامت کار ک س
 1500 مرکز بهداشت سیستم 

غربالگری سالمت روان دارند
وی دربــاره عملکــرد سیســتم غربالگــری 
بــه  بهداشــت  وزارت  در  روان  ســامت 
ــتم  ــه سیس ــت ک ــاره داش ــئله اش ــن مس ای
ــوده و  ــرون ده ب غربالگــری نظــام ســامت ب
مــا عملکــرد ایــن سیســتم را بــه طــور منظــم 

می کنیــم.  رصــد 

در ۱500 مرکــز بهداشــت ایــن سیســتم در 
حــال خدمت رســانی بــه مــردم اســت.

وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه در کشــور 
ــم،  ــاز داری ــد تخــت روان شناســی نی ــه چن ب
گفــت: از شــروع بحــث پرداختــن به مســائل 
ــا ســال 9۲ تعــداد 8 هــزار و  روان شناســی ت
ــن  ــه ای ۱40 تخــت روان شناســی داشــتیم ک
عــدد در ســال گذشــته بــه ۱0 هــزار و 300 

تخــت رســید؛ یعنــی ۲5درصــد افزایــش.
تخــت  هــزار   ۱6 بــه  افــزود:  حاجبــی 
ــب  ــا کس ــم؛ ام ــاج داری ــی احتی روان شناس
اعتبــارات بــرای راه اندازی تخت روان شناســی 

کار ســاده ای نیســت.
 فرضیه شیوع افسردگی به دلیل 

بی آبی در اصفهان بی مورد است
ــان  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــای  ــگار کیمی ــش خبرن ــه پرس ــخ ب در پاس
وطــن دربــاره خشــکی زاینــده رود و تأثیــر آن 
ــار  ــهر اظه ــن ش ــردم ای ــامت روان م ــر س ب
داشــت: بیشــتربودن اختــال افســردگی در 
ــکی  ــی و خش ــا کم آب ــب ب ــان متناس اصفه
ــت و  ــده اس ــی اثبات نش ــده رود فرضیات زاین
به راحتــی هــم قابــل اثبــات نیســت. هرچنــد 
ــرای کشــاورزان  ــان ب ــی در شــرق اصفه بی آب
مشــکات و پیامدهایــی درســت کرده اســت، 
ــه  ــال افســردگی ب ــر شــیوع اخت ــی تعبی ول

ــت. ــتند نیس ــهر مس ــی ش ــل بی آب دلی
تأکیــد کــرد: بررســی ها  طاهــره چنگیــز 
نشــان می دهــد مشــکات ســامت روان 
بســیار رایــج، امــا قابــل حــل اســت. افــراد بــا 
مشــکات ســامت روان می تواننــد بــا کمــک 
ــودی الزم را  ــران بهب ــاوران و درمانگ ــه مش ب

ــد.   کســب کنن
 باالتر از خبر

ایــران، یکــی از کشــورهای پیشــروی منطقــه 
ــا  ــت. ب ــت روان اس ــه بهداش ــن ب در پرداخت
ــه اینکــه امســال ســی امین ســالی  توجــه ب
ــه خدمــات ســامت روان در نظــام  اســت ک
مراقبت هــای بهداشــتی اولیــه اتفــاق افتــاده 
اســت، نیــاز اســت بعضــی تکنیک هــا و 
مهارت هــا بــه افــراد آمــوزش داده شــود 
کــه مهــارت نــه گفتــن، یکــی از همیــن 

مهارت هاســت.

رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان گفــت: بــه منظــور ســهولت 
ــرق از پیاده روهــای  ــان، تیربرق هــا و خطــوط ب در رفت وآمــد نابینای

اصفهــان حــذف و محل هــای عبــور و مــرور تعریــض می شــود. 
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، فتــح هللا معیــن در جلســه علنی شــورای 
ــور و مــرور  ــه منظــور عب ــار داشــت: ب ــان اظه اســامی شــهر اصفه
نابینایــان و گرامیداشــت حقــوق قشــر معلــول الزم اســت بخشــی از 

شــهر را بــرای ایــن افــراد مناسب ســازی کنیــم. 
جابه جاکــردن  و  پیاده روهــا  از  تیربرق هــا  حــذف  افــزود:  وی 
در  تســهیل  بــرای  تعریض کــردن گذرگاه هــا  و  بــرق  خطــوط 

رفت وآمــد نابینایــان و معلــوالن در دســتورکار اســت. 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
رســیدن  اســت  شــده  تــاش  اتوبوس هــا  در  همچنیــن 
داد:  ادامــه  شــود،  اعــام  بلندگــو  طریــق  از  ایســتگاه ها   بــه 

معاونــت شهرســازی شــهرداری الزم اســت در ســاخت و ســاز 
شــهری بــه حقــوق نابینایــان هم دقــت و اماکــن عمومــی و مذهبی 

و پرتــردد را بــرای ایــن افــراد استانداردســازی کنــد. 
ــوالن  ــرای معل ــان اینکــه عــدم مناسب ســازی شــهری ب ــا بی وی ب
فقــط خــاص اصفهــان نیســت، بلکه شــاهد ایــن مشــکل در بعضی 
از شــهرهای دیگــر نیــز هســتیم، گفــت: اهمیــت دادن بــه معلــوالن 
بســیار ضــروری اســت؛ زیــرا ایــن افــراد کــه جمعیــت آنهــا هــم کــم 
ــته اند و  ــتان داش ــرای اس ــادی را ب ــارات زی ــون افتخ ــت، تاکن نیس

می تواننــد در رشــد اصفهــان نقــش بســزایی داشــته باشــند. 
معیــن ایجــاد بســتر مناســب را بــرای ورزش همگانــی شــهروندان 
ــا وجــودی کــه شــهرداری  امــری ضــروری دانســت و ادامــه داد: ب
ــدارد، امــا گام هــای  هیــچ وظیفــه ای در حــوزه ورزش شــهروندان ن

خوبــی در ایــن عرصــه برداشــته اســت.

گروه اصفهان فرزانه افسرطه
F.Afsartaha@eskimia.ir

بهداشــتی  غذایــی،  امــور  کل  مدیــر 
در  دارو  و  غــذا  ســازمان  آرایشــی  و 
گرامیداشــت هفتــه غــذا از ۲۱ تــا ۲7 
مهرمــاه بــا شــعار »رفتــار مــا آینــده مــا 
را می ســازد، تــاش بــرای دنیــای بــدون 
گرســنه تــا ســال ۲030«، از کاهــش 
۱0درصــدی قنــد نوشــابه ها براســاس 
ابــاغ وزارت بهداشــت خبــر داد کــه 
پــس از اقدامــات کارشناســی بــه منظــور 
ــیون  ــری در فرموالس ــدن تغیی ایجادنش

می گیــرد.  صــورت  نوشــابه ها 
وحیــد مفیــد بــا اشــاره بــه اینکــه کاهش 
ــی های  ــتلزم بررس ــابه ها مس ــد نوش قن
کارشناســانه و فنــی اســت، بیان داشــت: 
اجــرای برنامه هــای کاهــش قنــد، نمــک 

و روغــن از سیاســت های ســازمان غــذا 
ــی  ــوالت غذای ــه محص ــبت ب و دارو نس
اســت. وی یــادآور شــد: در حــال حاضــر 
ــا 30درصــد کاهــش  ــان ت ــواع ن نمــک ان

یافتــه اســت. 
وی همچنیــن بــه کاهــش ایزومرترانــس 
در روغن هــای خوراکــی در حــد صفــر 
اشــاره کرد و افــزود: میــزان ایزومرترانس 
ــر از  ــه کمت ــی ب ــواد غذای ــیاری از م بس

۲درصــد کاهــش یافتــه اســت. 
ــا  ــی را ب ــار کــرد: هــر محصول مفیــد اظه
داشــتن قنــد، نمــک و روغــن نمی تــوان 
مشــکل دار دانســت؛ زیــرا میــزان هرکدام 

از ایــن مــواد در محصــوالت غذایــی 
مشــخص شــده اســت و نشــان چــراغ 
راهنمــا بــا رنگ هــای ســبز، زرد و قرمــز 
بــه مــردم در انتخــاب محصــول  کمــک 
ــام  ــر روی تم ــال حاض ــد و در ح می کن

مــواد غذایــی نصــب شــده اســت. 
وی افــزود: رنــگ قرمــز بــه معنــای 
وجــود ایــن مــواد بیــش از حــد معمــول، 
ــگ  نارنجــی و زرد در حــد متوســط و رن

ــوب اســت.  ســبز در حــد مطل
ــی  ــوز محصوالت ــه هن ــت: البت ــد گف مفی
ــد  ــد کــه چــراغ راهنمــا ندارن وجــود دارن
جدیــد  چاپ هــای  کــه  هنگامــی  و 

بســته بندی محصــول آمــاده شــوند، 
حتمــا بایــد  ایــن نشــان روی آنهــا الصاق 

ــود. ش
وی بــا ابــراز تأســف از اینکــه گاهــی 
تغذیــه ای  بــرای جبــران کمبودهــای 
ــا مصــرف  ــه نامناســب، ب ناشــی از تغذی
ــه  ــتر مواج ــن بیش ــکر و روغ ــک، ش نم
ــد  ــد متوجــه تهدی می شــویم، گفــت: بای
ابتــا بــه بیماری هــای قلبی عروقــی، 

ــیم.  ــی باش ــت و چاق دیاب
مفیــد از مهم تریــن برنامه هــای ســازمان 
غــذا و دارو در روزهــای ۲۱ تــا ۲7 مهرمــاه 
ــر  در راســتای تحقــق شــعار امســال خب
ــا دقــت  ــه کــرد: ب ــه مــردم توصی داد و ب
وجــود  از  می تواننــد  خریــد  هنــگام 
مــواد مخاطره آمیــز در مــواد غذایــی آگاه 

شــوند.

مدیــر کل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان اســتان 
بین المللــی  جشــنواره  در  قصه گــو   4۲ اصفهــان گفــت: 
قصه گویــی کــه در اصفهــان برگــزار می شــود، بــا هــم رقابــت 

می کننــد.
مهــدی قربانــی در آییــن افتتاحیــه بیســت ویکمین جشــنواره 
بین المللــی قصه گویــی اظهــار کــرد: مرحلــه اســتانی بیســت 
ــکیل  ــا تش ــی را ب ــی قصه گوی ــنواره بین الملل ــن جش  و یکمی
دبیرخانــه مرکــزی شــروع کردیــم و بــا هماهنگــی داوران در 
بخش هــای مختلــف و اســتقبال بســیار خــوب همشــهریان 
در ســه بخــش قصه گویــی، مقاله نویســی و علمــی در حــال 

برگــزاری ایــن جشــنواره هســتیم. 
مدیــر کل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان اســتان 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه اســتقبال از قصه گویــی نســبت 

ــر  ــر شــده اســت، گفــت: 569 اث ــه ســال گذشــته ســه براب ب
درمجمــوع بــه دبیرخانــه ارســال شــده کــه در بخــش مقالــه 
بخــش  در  و  اثــر  قصه گویــی ۱5۲  بخــش  در  اثــر،   ۲3
ــال  ــه ارس ــه دبیرخان ــر ب ــن( 394 اث ــی م ــای زندگ )قصه ه

شــده اســت.
وی افــزود: آثــار ارسال شــده بــه دبیرخانــه ابتــدا توســط هیئــت 
داوران داوری شــد کــه درنهایــت 30 قصه گــو در بخــش بانــوان 
و آقایــان، 7 قصه گــوی نوجــوان و 5 قصه گــو در بخــش 

پدربــزرگ و مادربزرگ هــا بــه مرحلــه اســتانی راه یافتنــد.
قربانــی بــا بیــان اینکــه قصه گویــی ریشــه کهنــی در ســرزمین 
ــرآن  ــت و ق ــد اس ــو، خداون ــن قصه گ ــت: اولی ــران دارد، گف ای
کریــم، اولیــن کتابــی اســت کــه در قالــب آن روایــات متعددی 

نهفتــه اســت.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

حذف تیربرق ها از پیاده روهای اصفهان

مدیر کل امور غذایی، بهداشتی و آرایشی سازمان غذا و دارو:

 قند نوشابه ها کاهش می یابد

 رقابت ۴۲ قصه گو در 
جشنواره بین المللی قصه گویی اصفهان

معاون بهزیستی اصفهان:
60درصد معابر 

 مناسب سازی شده 
در اصفهان استاندارد نیست

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

معــاون توانبخشــی بهزیســتی اســتان اصفهــان گفــت: 
35درصــد معابــر در اصفهــان مناسب ســازی شــده کــه 

فقــط یک ســوم آن اســتاندارد اســت.
ــط  ــوالن، فق ــاره معل ــت: درب ــاض گف ــر فی ــید اصغ س
ــر نیســت؛ بلکــه ســایر نهادهــا  ــی ام بهزیســتی متول
هــم بایــد وارد عمــل شــوند و بــه هــر فــردی جــدای 
از تفاوت هــای موجــود بایــد یکســان نــگاه کــرد. 
تمــام دســتگاه ها بایــد کاری را کــه بــرای افــراد ســالم 
ــام  ــم انج ــول ه ــراد معل ــرای اف ــد، ب ــام می دهن  انج

دهند.
ــش  ــان بی ــتان اصفه ــه در اس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

ــه از  ــم ک ــا داری ــا و کم بین ــر نابین ــزار و 800 نف از 8 ه
خدمــات موجــود کــه البتــه کامــل نیســت، اســتفاده 
ــد  ــه ۱0درص ــد ب ــتی می توان ــزود: بهزیس ــد، اف می کنن
نیــاز معلــوالن پاســخ دهــد. یکــی از مشــکات موجود 
درزمینــه معلــوالن مشــکل در تأمیــن منابــع مالــی و 
ــر شــهری اســت.  دیگــری عــدم مناسب ســازی معاب
اگــر مشــکات مناسب ســازی حــل شــود، 70درصــد 

ــود. ــل می ش ــوالن ح ــه معل ــکل هم مش
ــات  ــه امکان ــت هزین ــال پرداخ ــرد: امس ــد ک وی تأکی
ــد  ــل در خری ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــده اس ــدی ش نق
ــم؛  ــه داری ــکل هزین ــر مش ــان و ویلچ ــای نابینای عص
ــدارد. ــود ن ــران وج ــتاندارد در ای ــی اس ــای نابینای عص
ــر در  ــد معاب ــه 35درص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاض ب فی
اصفهــان مناسب ســازی شــده اســت کــه فقــط 
ــال  ــا 5 س ــت: ت ــت، گف ــتاندارد اس ــوم آن اس یک س
ــت  ــتی تح ــان بهزیس ــر از مددجوی ــزار نف ــل 3۲ ه قب
پوشــش بیمــه خدمــات درمانــی بودنــد کــه در دولــت 
جدیــد بــا ایجــاد بیمــه ســامت ایرانیــان ســایر 

ــردم  ــب م ــکاتی را نصی ــد و مش ــذف ش ــا ح بیمه ه
ــرد. ک

 تحقق دولت الکترونیک، راه نجاتی برای 
معلوالن است 

ــن روشــن بین  ــل انجم ــر عام ــدری، مدی علیرضــا حی
الکترونیــک  دولــت  اگــر  گفــت:  اصفهــان، 
ــتفاده از  ــا اس ــول ب ــراد معل ــود، اف ــازی ش مناسب س
را  خــود  می تواننــد کار  نرم افزارهــای صفحه خــوان 
انجــام دهنــد و از حضــور در ادارات بی نیــاز  شــوند؛ 
از طرفــی ایــن کار باعــث می شــود افــراد معلــول 
مشــغول در ادارات بتواننــد کار و وظایــف شــغلی خــود 

ــد. ــام دهن ــر انج را بهت
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مــا بایــد مشــکات را مطــرح 
کنیــم، اذعــان کــرد: بــرای حمــل و نقــل معلــوالن بایــد 
شــرکت های هوایــی و قطــار مســافربری رجــا 50 
ــی از شــرکت های  ــی خیل ــد؛ ول ــف دهن درصــد تخفی
ــن کار را  ــودن ای ــتدالل خصوصی ب ــا اس ــی ب خصوص

ــد. ــام نمی دهن انج

#خبر _گردی

کوتاه از شهرستان ها

آغاز عملیات الی روبی کانال ها و 
آب روهای سطح شهر فالورجان

در آســتانه بارش هــا و بــه منظــور  کیمیای وطن
جلوگیــری از آب گرفتگــی معابــر، آغــاز عملیــات 
ــاز  ــهر آغ ــطح ش ــای س ــا و آب روه ــی کانال ه الی روب

شد. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری و شــورای 
ــازی  ــی و پاک س ــهر فاورجــان، الی روب ــامی ش اس
راســتای  در  شــهر  ســطح  جوی هــای  و  کانــال 
از  جلوگیــری  و  شــهروندی  رضایتمنــدی  ارتقــای 
ــورت  ــوع ص ــوی نامطب ــار ب ــی و انتش ــروز آب گرفتگ ب

می پذیــرد. 
عملیــات الی روبــی در حفــظ محیط زیســت به ویــژه در 
فصــل بارش هــا ضــرورت ویــژه دارد؛ بنابرایــن اجــرای 
طــرح الی روبــی کانال هــا و آب روهــای ســطح شــهر در 
دســتور معاونــت اجرایــی و خدمات شــهری شــهرداری 

قــرار گرفته اســت. 
معاونــت اجرایــی و خدمــات شــهری شــهرداری 
ــهرداری  ــت: ش ــن گف ــه چنی ــن زمین ــان در ای فاورج
بلندمــدت  و  برنامه هــای کوتاه مــدت  بــا  تاکنــون 
ــر  ــا، معاب ــی خیابان ه ــل آب گرفتگ ــع معض ــرای رف ب
و کوچه هــا و گذرهــای ســطح شــهر اقــدام کــرده 
اســت. در برنامــه کوتاه مــدت شــهرداری پیــش از 
ــت  ــرای هدای ــی ب ــای موقت ــا، راهکاره ــاز بارش ه آغ
روان آب هــا در گلوگاه هایــی کــه دچــار آب گرفتگــی 
می شــود، پیش بینــی شــده کــه ایجــاد چاه هــای 
ــر  ــز معاب ــا از مرک ــت مســیر روان آب ه ــی و هدای جذب
ــه  ــن زمین ــه حاشــیه ها از راهکارهــای مقطعــی در ای ب
محســوب می شــود. در برنامــه بلندمــدت نیــز در نظــر 
ــی و  ــه طرح هــای فن ــا ارائ ــم همچــون گذشــته ب داری
ــات  ــکاالت و معض ــع اش ــرای رف ــده ب کارشناسی ش
ــر، خیابان هــا و میدان هــا  آب گرفتگــی بعضــی از معاب

ــم.  ــدام کنی اق
و  نهرهــا  پاک ســازی  افــزود:  رضایــی  حجت الــه 
کانال هــا از ضایعــات بــه منظور پیشــگیری از بحــران در 
مواقــع بارندگــی ازجملــه اهــداف ایــن عملیــات اســت. 
ــه  ــن زمین ــات شــهری در ای ــی و خدم ــت اجرای معاون
ــاد  ــهروندان در ایج ــه ش ــت هم ــرد: الزم اس ــوان ک عن
شــهری پــاک و ایمــن شــهرداری را یــاری و از تخلیــه 
جوی هــا  و  کانال هــا  در  پســماندها  و  ضایعــات 

ــد. ــودداری کنن خ
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ــی در  ــی و بادام ــرگ فندق ــدید تگ ــارش ش ــر ب ــر اث ب
ــاورزان  ــک کش ــهر و کوش ــه، خمینی ش ــهرهای درچ ش

به شــدت خســارت دیدنــد. 
عباســعلی امان الهــی، کشــاورز شــصت ســاله درچــه ای 
کــه ســه جریــب زمیــن زیرکشــت داشــته، بــه خبرنگار 
مــا گفــت. بــه دلیــل بــارش شــدید تگــرگ فندقــی و 
ــاده  ــه بعضــی آم ــزه ک بادامــی همــه محصــوالت پایی
ــود، در صحراهــای اســام آباد، جزینچــی و  برداشــت ب
ــت و  ــان ریخ ــای درخت ــد و برگ ه ــود ش ــاد ناب علی آب

باعــث وحشــت مــردم شــد. 
ــلغم،  ــوید، ش ــد از: ش ــاورزان عبارت ان ــوالت کش محص
خیــار، کلــم، اســفناج، چغندرقنــد، لوبیــا و... کــه به طور 
کامــل نابــود شــد و خســارت ســنگینی بــه کشــاورزان 
وارد کــرد. در ایــن رابــط ســریع از ســوی جهــاد 
کشــاورزی شهرســتان خمینی شــهر از حادثــه بارندگــی 
ــه  ــم گرفت ــزارع کشــاورزان عکــس و فیل ــب م و تخری
ــد.  ــت کردن ــام کشــاورزان خســارت دیده را ثب شــد و ن

 سرپرست جدید نمایندگی 
اوقاف و امور خیریه جلگه و 

جرقویه معرفی شد
مســئول بازرســی و ارزیابــی عملکرد و  کیمیای وطن
پاســخگویی بــه شــکایات اداره کل اوقــاف و امــور 
ــع، و  ــم تودی ــت: مراس ــان گف ــتان اصفه ــه اس خیری
معارفــه سرپرســت جدیــد دفتــر نمایندگــی اوقــاف و 

امور خیریه جلگه و جرقویه برگزار شد.
ــور  ــاف و ام ــی اداره کل اوق ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
خیریــه اســتان اصفهــان، حمیــد بخشــی اظهــار 
ــاعت ۱6  ــاه س ــنبه ۲۱ مهرم ــر روز ش ــت: بعدازظه داش
ــر  ــد دفت ــت جدی ــه سرپرس ــع، و معارف ــم تودی مراس
ــه  ــه و جرقوی ــه جلگ ــور خیری ــاف و ام ــی اوق نمایندگ
ــه اســتان،  ــور خیری ــاف و ام ــر کل اوق ــا حضــور مدی ب
ائمــه جمعــه، بخشــداران، شــهرداران و همچنیــن 
ــزار  ــه برگ ــه و جرقوی ــزادگان جلگ ــای امام ــت امن  هیئ

شد.
ــخگویی  ــرد و پاس ــی عملک ــی و ارزیاب ــئول بازرس مس
ــه اســتان  ــور خیری ــاف و ام ــه شــکایات اداره کل اوق ب
اصفهــان افــزود: در ایــن مراســم از 30 ســال زحمــت و 
خدمــت صادقانــه حســین اکبــر مســئول ســابق دفتــر 
ــه  ــه و جرقوی ــه جلگ ــور خیری ــاف و ام ــی اوق نمایندگ
تقدیــر و وی بــه افتخار بازنشســتگی نائل شد.مســئول 
بازرســی و ارزیابــی عملکــرد و پاســخگویی به شــکایات 
اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان ادامــه 
داد: همچنیــن در ایــن مراســم حامــد جعفــرزاده 
ــور  ــاف و ام ــط عمومــی اداره کل اوق ــر ســابق رواب مدی
خیریــه اســتان اصفهــان بــه عنــوان »سرپرســت دفتــر 
ــه«  ــه جلگــه و جرقوی نمایندگــی اوقــاف و امــور خیری

منصــوب شــد.

،،
کار در حــوزه بهداشــت روان بســیار 
پیچیــده اســت؛ نقــش روان شــناس و 
روان پزشک این است که مهارت هایی 
را بــه افــراد آمــوزش دهنــد تــا سیســتم 

تــاب آوری زیــاد شــود
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  معاونان وزیر بهداشت در گفت وگو با کیمیای وطن:

 فضای مجازی و تکنولوژی 
از آسیب های جدی در حوزه سالمت روان است  



7 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 

پشت پرده اختالل در تأمین دارو
مدیــر کل امــور دارو و مــواد تحــت کنتــرل ســازمان غــذا و 
ــدی،  ــران عامــل شــرکت های تولی ــه مدی دارو در نامــه ای ب
وارداتــی و پخــش دارو، خواســتار توجــه بــه نحــوه عرضــه 

ــد. ــور ش ــای کش ــطح داروخانه ه دارو در س
محمــد عبــدزاده بــه جزئیــات ایــن نامه اشــاره کــرد و گفت: 
ــای  ــده در گزارش ه ــی های به عمل آم ــه بررس ــه ب ــا توج ب
ــوم  ــگاه های عل ــذا و داروی دانش ــای غ ــدد معاونت ه متع
پزشــکی، نحــوه توزیــع و عرضــه اقــام دارویــی در بعضــی 
ــده  ــن دارو ش ــره تأمی ــال در زنجی ــه اخت ــر ب ــوارد منج م
اســت؛ بــه نحــوی کــه نهایتــا مشــکل دسترســی متــوازن 

بیمــاران بــه دارو ایجــاد شــده اســت. 
وی افــزود: فــروش نقــدی دارو از ســوی شــرکت های 
پرداخــت  مهلــت  تعییــن  و  داروخانه هــا  بــه  پخــش 
فاکتورهــای خریــد در دوره هــای کوتاه مــدت )کمتــر از 
ــد در قــرارداد شــرکت های  ــوع اســت و بای یــک مــاه( ممن
شــرکت های  بــا  وارداتــی(  و  )تولیــدی  تأمین کننــده 
ــرکت های  ــه داد: ش ــدزاده ادام ــود. عب ــاظ ش ــی لح توزیع
پخــش مجــاز بــه فــروش داروهــای کمیــاب و ســهمیه ای 
ــروری  ــای غیرض ــایر داروه ــاری از س ــد اجب ــه ازای خری ب
نبــوده و الزم اســت از انجــام روش بســته های فــروش 
توزیــع  گــزارش  ارائــه  کــرد:  وی  شــود.  جلوگیــری 
سراســری داروهــای کمبــود بــه تفکیــک اســتان ها توســط 

شــرکت های پخــش الزامــی اســت. 
ویزیتورهــای  بــه  منظــم  مراجعــه  افــزود:  عبــدزاده 
رعایــت  و  داروخانه هــا  در ســطح  توزیــع  شــرکت های 
ــای  ــوی معاونت ه ــی از س ــهمیه بندی اعام ــب و س ضرای
غــذا و دارو الزامــی و الزم اســت معاونت هــای غــذا و داروی 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر کشــور و ســتاد 
توزیــع دارو، بــا نظــارت دقیــق بــر اجــرای ایــن موضــوع بــا 

ــد. ــورد کنن ــارف برخ ــی و نامتع ــای حجم خریده

متهمان مرگ فوتبالیست های 
یزدی کجا هستند؟

ــزد اعــام کــرد متهمــان  ــال اســتان ی رئیــس هیئــت فوتب
ــا  ــتان ت ــزدی در گرجس ــت ی ــرگ دو فوتبالیس ــده م پرون
ــی را  ــه فعالیت ــی دادگاه، مجــوز هیچ گون صــدور حکــم نهای

ــد.  ــال ندارن در رشــته فوتب
عبدالرضــا دســتا در واکنــش بــه خبــری مبنــی بــر راه اندازی 
مدرســه فوتبــال جدیــدی از ســوی متهمــان پرونــده مــرگ 
ــال  ــن مدرســه فوتب ــرد: ای ــار ک ــزدی اظه دو فوتبالیســت ی
ــرده  ــرزی ک ــفر برون م ــن س ــزاری ای ــه برگ ــدام ب ــه اق ک
بــود، بــه دنبــال وقــوع ایــن حادثــه لغــو مجــوز شــد و تمــام 
فعالیت هــای فوتبالــی متهمــان ایــن پرونــده نیــز تــا صــدور 
حکــم نهایــی دادگاه در ایــن زمینــه بــه حالت تعلیــق درآمده 
ــه  ــاد مدرس ــوز ایج ــه مج ــدور هرگون ــا رد ص ــت. وی ب اس
فوتبــال جدیــدی بــرای متهمــان ایــن پرونــده گفــت: شــاید 
مدرســه فوتبــال جدیــدی از ســوی فــرد دیگــری راه انــدازی 
شــده و ایــن افــراد بــه نوعــی بــا ایــن مدرســه تازه تأســیس 
همــکاری داشــته باشــند کــه در صــورت موثق بــودن چنیــن 
گزارشــی بــا ایــن مدرســه فوتبــال برخــورد قانونــی خواهیــم 

کــرد.

جامعه
۴۰درصد نابینایان ایران بیکارند

نابینایــی، اختالــی اســت که در اثــر عوامــل فیزیولوژیکی 
یــا عصبــی ایجــاد می شــود. براســاس آمارهــای ســازمان 
بهداشــت جهانــی حــدود ۲۵۰ میلیــون نفــر از افــراد دچار 
ــا  ــر از آنه ــون نف ــه ۳۵ میلی ــتند ک ــی هس ــال بینای اخت
ــاالی ۵۰  ــراد ب ــان را اف ــد و ۸۰درصدش ــای مطلق ان نابین
ســال تشــکیل می دهنــد؛ ایــن مســئله نشــان می دهــد 
افزایــش ســن و بیماری هــای ســالمندی می توانــد 

اختــاالت مرتبــط بــا بینایــی را افزایــش دهــد. 
کشــورهای  در  نابینایی هــا  بیشــتر  کــه  حالــی  در 
ــل عفونت هــا و بیماری هــا ایجــاد  ــه دلی توســعه نیافته ب
ــل  ــه دلی ــران ب ــای ای ــتر نابینایی ه ــا بیش ــود، ام می ش
حــوادث در طــول کار و تصادفــات اتفــاق می افتــد. 
ــد آب  ــی مانن ــاالت بینای ــد از اخت ــه ۸۰درص ــک ب نزدی
ــه  ــران درزمین ــه ای ــت ک ــگیری اس ــل پیش ــد قاب مرواری
ــته  ــمگیری داش ــد چش ــگیری از آن رش ــان و پیش درم

ــت.  اس
ــرای نابینایــان  یکــی از بزرگ تریــن مســائل آزاردهنــده ب
در حــال حاضــر وضعیــت اشــتغال آنهاســت کــه زندگــی 

بســیاری از آنهــا را بــا چالــش مواجــه کــرده اســت. 
محمودنــژاد، عضــو شــورای عالــی توانبخشــی وزارت 
بهداشــت، در ایــن زمینــه معتقــد اســت: حمایت نکــردن 
را  نابینایــان  و  معلــوالن  کارفرمایانــی کــه  از  دولــت 
اســتخدام می کننــد، پرداخت نشــدن هزینــه جبــران، 
عــدم کارایــی افــراد معلــول و همچنیــن اختصاص نیافتن 
ســهمیه های دولتــی در راســتای اجــرای قانــون اشــتغال 
ــن  ــکاری در بی ــزان بی ــت می ــده اس ــث ش ــوالن باع معل
ــه ۴۰درصــد برســد کــه  آنهــا براســاس گفتــه وزارت کار ب
ــادی  ــت ع ــر جمعی ــدود ۴ براب ــا ح ــکاری آنه ــزان بی می

ــت.  ــه اس جامع
ــز در  ــان، نی ــام انجمــن نابینای منصــور شــادکام، قائم مق
ــان نســبت  ــه نابینای ــان اینک ــا بی ــا ایســنا، ب ــو ب گفت وگ
بــه معلــوالن دیگــر بســیار مغفــول مانده انــد، گفــت: بــا 
وجــود اینکــه افــراد نابینــا افــرادی توانمنــد هســتند، امــا 
بــه دلیــل عــدم فرهنگ ســازی مناســب هنــوز بســیاری 
از شــرکت ها و مســئوالن بــه ایــن افــراد اعتمــاد ندارنــد و 

ــد. ــا اســتفاده نمی کنن ــای نابین از نیروه

مراقب وزن کودکتان باشید!
رئیــس مرکــز تحقیقــات غــدد، رشــد و متابولیســم مرکز 
ــرای کاهــش هزینه هــای  ــد غربالگــری ب ــه فوای طبــی ب
اضافــی آزمایش هــا از جیــب خانواده هــا و نظــام ســامت 
پرداخــت و گفــت: ایــن تصــور کــه کودکمــان تپل اســت و 

اضافــه وزن نــدارد، بــه هیچ وجــه درســت نیســت. 
ــودکان از  ــی ک ــرد: چاق ــح ک ــی تصری ــی ربان ــر عل دکت
نگرانی هــای مهــم در کشــور اســت کــه بــه دلیــل ســبک 
نامناســب  تغذیه هــای  و  آپارتمان نشــینی  زندگــی 
ــیوع  ــث ش ــد باع ــه می توان ــت ک ــدید اس ــال تش در ح

ــود. ــودکان ش ــوع دو در ک ــت ن ــاری دیاب بیم

ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــی س ــارکت های مردم ــر کل مش مدی
زیســت بــا اشــاره بــه اینکــه گــزارش ملــی محیــط زیســتی برای 
ــرای  ــت: ب ــد، گف ــد ش ــر خواه ــر منتش ــرم و صف ــای مح ماه ه
ــرار  ــا ق ــران کرب ــت کاروان زائ ــیر حرک ــه در مس ــتان هایی ک اس
ــت.  ــده اس ــی ش ــتی پیش بین ــط زیس ــدات محی ــد، تمهی دارن
ژیــا آقایــی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون 
ادارات کل محیــط زیســت اســتان های مختلــف اقدامــات 
گســترده ای در حــوزه جمــع آوری زباله هــای عــزاداران حســینی 
ــط  ــاره برنامه هــای ســازمان حفاظــت محی ــد، درب انجــام داده ان
زیســت بــرای عزاداری هــای محــرم و صفــر اظهــار کــرد: از 
حــدود یــک مــاه قبــل از آغــاز مــاه محــرم بــا ادارات کل اســتانی 
مکاتبــه ای بــا محوریــت جمــع آوری زباله هــا، ســاماندهی ظروف 
یک بــار مصــرف و اجــرای طــرح بی زبالــه و بی پاســتیک بــرای 

روزهــای عــزاداری انجــام دادیــم. 

آقایــی اظهــار کــرد: اگرچــه توصیــه اصلــی مــا ایــن اســت کــه 
عــزاداران حســینی در توزیــع نذری هــا بــه جــای ظــروف یک بــار 
ــر  ــا اگ ــد، ام ــتفاده کنن ــی اس ــی خانگ ــروف دائم ــرف از ظ مص
ــن امــکان وجــود نداشــت،  ــاد نذری هــا ای ــل حجــم زی ــه دلی ب
دســت کم از ظــروف  یک بــار مصــرف بــا پایــه گیاهــی اســتفاده 
ــه ظــروف  ــه مراتــب مضــرات کمتــری نســبت ب کننــد؛ چــون ب

ــتیکی دارد.  ــرف پاس ــار مص یک ب
وی در پایــان اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه پیــش رو بــودن اربعین 
حســینی، مجموعــه ای از تمهیــدات بــرای ایــن مراســم در نظــر 
گرفتــه می شــود؛ بــه طــوری کــه اســتان های مســتقر در مســیر 
حرکــت کاروان زائــران کربــا، پیش بینی هایــی دارنــد کــه 
ازجملــه آن هــا، جمــع آوری زبالــه اســت؛ البتــه توصیــه می کنیــم 
ــه همــراه داشــته  ــا خــود ب ــه ب ــوان و کیســه زبال ــز لی ــران نی زائ

باشــند.

رئیــس پلیــس راه کشــور گفــت: ایمنــی نــاوگان اتوبوســی کشــور بــا 
وجــود بعضــی حــوادث جــاده ای همچنــان زیــاد اســت. 

ــت:  ــدی گف ــین حمی ــردار محمدحس ــیما، س ــزارش صداوس ــه گ ب
ــا صــادر می شــود و  ــرای اتوبوس ه ــه مســافری ب ســاالنه ۴.۵ برگ
بــا ایــن حجــم تــردد اتوبــوس و مســافر، ایــن نــاوگان همچنــان از 

ایمنــی خوبــی برخــوردار اســت. 
ــل  ــاده ای، عام ــات ج ــد تصادف ــش از ۵۰درص ــت بی ــت: عل وی گف

انســانی اســت. 
ســردار حمیــدی افــزود: در ســال ۸۴ بــا حــدود ۷ میلیــون خــودرو 
شــمار تلفــات تصادفــات جــاده ای ۲۸ هــزار کشــته بــود و در ســال 
ــر  ــزار نف ــه ۱۶ ه ــداد ب ــن تع ــودرو، ای ــون خ ــود ۲۰ میلی ــا وج ۹۶ ب
کاهــش یافتــه کــه نشــان می دهــد اقداماتــی در ایــن مــدت صــورت 

گرفتــه اســت، هرچنــد کافــی نیســت. 
محل هــای  در   ۹۷ نــوروز  در  حــوادث  ۲۰درصــد  گفــت:  وی 

اســت.  افتــاده  اتفــاق  ســانحه خیز 
ــل  ــزار مح ــود ۸ ه ــه وج ــاره ب ــا اش ــور ب ــس راه کش ــس پلی رئی
ــز  ــل حادثه خی ــزود: ۳۴۰۰ مح ــور اف ــای کش ــز در جاده ه حادثه خی
شناســایی شــده اســت و شناســنامه دارنــد کــه ســازمان راهــداری 
ــای بهســازی  ــرای اجــرای طرح ه ــا را ب ــت ۱۵۵۰ محــل از آنه اولوی

مشــخص کــرده اســت.
ســردار حمیــدی گفــت: اولویت هــای مشخص شــده ســازمان 
ــوط  ــور مرب ــای کش ــز در جاده ه ــق حادثه خی ــرای مناط ــداری ب راه

ــد دارد.  ــه بررســی جدی ــاز ب ــه نی ــه ســال ۹۴ اســت ک ب
ــتی،  ــتاد باالدس ــز و س ــت متمرک ــود مدیری ــرد: نب ــح ک وی تصری

ــت.  ــاده ای اس ــوانح ج ــش س ــور در کاه ــی کش ــکل اصل مش
ســردار حمیــدی بــا اشــاره بــه اینکــه ۶۸درصــد حــوادث جــاده ای در 
۳۰ کیلومتــری شــهرها اتفــاق می افتــد، گفــت: بایــد مشــخص شــود 

مســئول و متولــی ایــن ۳۰ کیلومترهــا چــه نهــاد یــا ارگانــی اســت.

ایمنی ناوگان اتوبوسی همچنان زیاد استاتخاذ تدابیر زیست محیطی در مسیر کاروان های اربعین
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ــش  ــان پیدای ــت و از زم ــاز خلق ــر ازدواج از آغ ام
ــوده و وجــود  ــون همیشــه مطــرح ب انســان تاکن
ــل  ــه دلی ــه در حــال حاضــر ب داشــته اســت. البت
ــش  ــن ازدواج افزای ــه ازدواج س ــل ب ــدم تمای ع
یافتــه و انواعــی از ازدواج در جوامــع پدیــد آمــده 
ــی  ــت اصل ــی عل ــدگاه جامعه شناس ــت. از دی اس
عــدم امــکان ازدواج بــه صــورت رســمی مشــکات 
اقتصــادی اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیرد.

 ازدواج سفید چیست؟
ازدواج ســفید در حقیقــت تشــکیل یــک زندگــی 
مشــترک اســت بــدون آنکــه رســمی شــود. ایــن 
بــدان معناســت کــه در ایــن نــوع ازدواج زن و مــرد 
ــدون آنکــه  ــد ب ــک ســقف زندگــی می کنن ــر ی زی
بینشــان خطبــه عقــد یــا صیغــه ای خوانــده شــود.

الزم بــه ذکــر اســت کــه معمــوالً ایــن نــوع ازدواج 
ــورت  ــدر( ص ــی اذن پ ــا ب ــدر ی ــا اذن پ ــه ب )چ
می پذیــرد و در واقــع آن دو ماننــد یــک زن و 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــی می کنن ــم زندگ ــا ه ــوهر ب ش
اینکــه مــا در یــک جامعــه ایرانی-اســامی زندگی 
ــه  ــون و جامع ــواردی در قان ــن م ــم و چنی می کنی
ــدام  ــن اق ــه شــده نیســت معمــوالً ای ــا پذیرفت م
ــن  ــه همی ــام می شــود. ب ــه انج بصــورت مخفیان
دلیــل اســت کــه آمــار دقیقــی در ایــن خصــوص 

ــدارد. وجــود ن
در واقــع ایــن نــوع ازدواج بــه دالیل مختلــف بدون 

رابطــه جنســی اســت. البتــه در ایــران بــا توجــه به 
فرهنگــی کــه داریــم بســیار دور از انتظــار اســت که 
یــک زوج یکســال بــا هــم زندگــی کننــد ولــی بــا 
هــم ارتبــاط جنســی نداشــته باشــند. حتــی اگــر 
ــن ازدواج رابطــه جنســی  ــه در ای ــم ک ــرض کنی ف
ــل  ــه دالی ــم ب ــاز ه ــود نداشــته باشــد ب ــم وج ه
زیــادی ایــن ازدواج غلــط اســت. امــروزه از جملــه 
عواملــی کــه ســبب رواج ازدواج ســفید در جامعــه 
ــه تشــکیل  ــان ب ــر جوان ــه کمت شــده اســت عاق
ــی،  ــاالی زندگ ــای ب ــت هزینه ه ــه عل ــواده ب خان
ــای  ــر و هزینه ه ــارف از همدیگ ــات غیرمتع توقع

بــاالی شــروع زندگــی اســت.
در حقیقــت در ایــن نــوع ازدواج دختــر و پســر بــا 
ــد،  ــی می کنن ــر زندگ ــا یکدیگ ــه ب ــوان همخان عن
ــد رســمی و رابطــه زن و  ــا پیون ــن آنه ــه بی بی آنک
شــوهری ایجــاد شــود و بــدون آنکــه مســئولیتی 
ــای  ــند و هزینه ه ــته باش ــر داش ــر همدیگ در براب
زندگــی را هــر دو نفــر بــه صــورت توافقــی و 

شــراکت ۵۰ درصــدی پرداخــت می کننــد.
در فرهنــگ مــا انــواع ازدواج همچــون »ازدواج 
ــه  ــرای هم ــًا ب ــت« تقریب ــم« و »ازدواج موق دائ
ــده  ــر پدی ــت و کمت ــده اس ــناخته ش ــنا و ش آش
»ازدواج ســفید« بــه گوشــمان خــورده اســت. این 
نــوع از ازدواج برخــاف ازدواج دائــم و موقــت نــه 
ــی  ــان جایگاه ــا ایرانی ــرف م ــه در ع در شــرع و ن
ــر  ــر و پس ــه دخت ــت ک ــه نیس ــته و پذیرفت نداش
بــدون برگــزاری مراســم عقــد و صرفــًا بــه دلیــل 

ــقف  ــک س ــر ی ــی زی ــادی و عاطف ــع اقتص مناف
ــد. زندگــی کنن

انــواع  از  زنــان در چنیــن رابطه هایــی بیــش 
ــر ازدواج دچــار خشــونت خانگــی می شــوند  دیگ
و چنیــن روابطــی زودتــر از ازدواج هــای رســمی و 

ــد. ــم می پاش ــرعی از ه ش
 علل گرایش به ازدواج سفید

از جملــه دالیــل اصلــی ظهور ایــن نــوع ازدواج عدم 
مســئولیت پذیری حداقــل در یکــی از طرفیــن 
ــئولیت پذیری،  ــود مس ــع نب ــت. در واق ــه اس رابط
ــی را  ــه زندگ ــت ک ــی اس ــل اساس ــه عوام از جمل
دچــار ریســک پذیــری می کنــد چــرا کــه چنیــن 
افــرادی مســئولیت عملکــرد خــود را برعهــده 
نمی گیرنــد. از دیگــر عواملــی کــه ســبب گرایــش 
جوانــان بــه ازدواج ســفید به جــای ازدواج رســمی 
ــائل  ــکات و مس ــه مش ــوان ب ــت می ت ــده اس ش
اقتصــادی، عــدم تمایــل بــه زندگــی در زیــر یــک 

ســقف و پذیــرش مســائل آن اســت.
 تبعات ازدواج سفید

ازدواج ســفید بــه واســطه عــدم پذیــرش از ســوی 
ــیب های  ــد آس ــاع می توان ــواده و اجتم ــاد خان نه
جــدی را بــرای طرفیــن بــه همــراه داشــته باشــد.

ازدواج هایــی  ثبــت چنیــن  دلیــل عــدم  بــه 
ــی کــه از آن حاصــل می شــود بیشــترین  فرزندان
واقــع  در  می کننــد.  دریافــت  را  آســیب 
بارداری هــای ناخواســته و عــوارض بهداشــتی کــه 
از ســقط جنیــن بصــورت غیرقانونــی بــرای زنــان 

ــن  ــار ای ــات زیانب ــه تبع ــود از جمل ــاد می ش ایج
نــوع ازدواج اســت.

انصــراف هــر کــدام از زوجیــن از ادامــه ایــن ارتباط 
ــه  ــد صدمــات روحــی جبران ناپذیــری را ب می توان
ــد چراکــه  ــان وارد کن ــل بخصــوص زن طــرف مقاب
ــد  ــل دارن ــود تمای ــت خ ــب طبیع ــر حس ــان ب آن
ــل ســرمایه گذاری عاطفــی  ــر روی فــرد مقاب ــا ب ت
کننــد و ایــن ســرمایه گذاری را ترجیحــًا بــرای 
کســی انجــام دهنــد کــه بداننــد ارزش الزم را دارد.

ــرم  ــفید ج ــی ازدواج س ــی و قانون ــر حقوق از نظ
اســت. همچنیــن از نظــر شــرعی نیــز گنــاه 
ــت  ــل اس ــن دالی ــه همی ــود و ب ــوب می ش محس
ــی و  ــرس و نگران ــی ت ــا نوع ــرد همیشــه ب ــه ف ک
ــرار  ــن رابطــه ای در آن ق اســترس از عواقــب چنی
ــد.  ــرم می کن ــا آن دســت و پنجــه ن ــرد و ب می گی
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه اگــر ایــن نوع 
روابــط ثبــت شــود، در آینــده امــکان اثبــات متعلق 

ــه پــدر وجــود خواهــد داشــت. ــد ب ــودن فرزن ب

بنظــر می رســد بــرای از بیــن بــردن جامعــه 
از عــوارض چنیــن ازدواج هایــی بهتــر اســت 
زیرســاخت های اجتماعــی و اقتصــادی را بــه 
نحــوی مهیــا کــرد کــه بــا فرهنگ ســازی و 
ــده  ــن پدی ــم ای ــه ازدواج دائ ــان ب ــویق جوان تش

ــود. ــاک ش ــه پ ــود از جامع ــه خ ــود ب خ
ــه  ــورت مخفیان ــه ص ــفید ب ــفانه ازدواج س متاس
ــدا کــرده  در کشــورمان مخصوصــًا تهــران رواج پی
اســت. نــه از نظــر ســنت و نــه از نظــر شــرع بــرای 
ــت. ــی نیس ــی پذیرفتن ــل ایران ــای اصی خانواده ه

 علل گسترش ازدواج سفید
عواملــی همچــون تهاجــم فرهنگــی، کمرنــگ 
شــدن باورهــای مذهبــی و اخاقــی، ضعیــف 
ــط  ــنت های غل ــی، س ــای خانوادگ ــدن پیونده ش
ــوع  ــادی، تن ــکن اقتص ــای کمرش ازدواج، هزینه ه
طلبــی جوانــان، قوانیــن و شــرایط دشــوار و زائــد 
عقــد و طــاق باعــث شــده برخــی از جوانــان بــه 

ــد. ــدا کنن ــن ســمت گرایــش پی ای

امروز دوشنبه 23 مهرماه 1397 - سال چهارم - شماره 827 روزنامه

بررسی ازدواج سفید از دیدگاه جامعه شناسی

ازدواج سفید، زندگی سیاه

اجرائیه
پرونــده:  شــماره   ۹۷۱۰۴۲۰۳۵۰۵۰۰۱۸۵ اجرائیــه:  شــماره 
۹۷۰۹۹۸۰۳۵۰۵۰۰۵۳۸  شــماره بایگانــی شــعبه : ۹۷۰۶۱۷ 
ــی   ــا خلیل ــام  عفــت  آغ ــف ۱ ن ــه ردی مشــخصات محکــوم ل
اصفهــان ســروش خ عســگریه چهــارراه دشتســتان ۲- 
عباســعلی  پنجــه پــور  فرزنــد حســین     اصفهــان ســروش خ 
عســگریه چهــارراه دشتســتان پ ۱۷۸  مشــخصات محکــوم 
علیــه  حمیــد رضــا  ایــزدی  فرزندعبدالمطلــب ۲- غامرضــا  
ــول  ــانی: مجه ــر دو     نش ــم  ه ــد کری ــدی  فرزن ــی عاب عل
المــکان  مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم 
لــه / محکــوم علیــه  محکــوم بــه: بموجــب شــماره دادنامــه  
مربوطــه  محکــوم علیهــم  محکــوم انــد بــه حضــور دردفاتــر 
اســناد رســمی و تنظیــم  و انتقــال  ســند یکدســتگاه  اتوبــوس  
شــهاب خــودرو  بــه شــماره انتظامــی  ۵۱۱ن-۱۱ تهــران  در حق 
ــرای   ــق االج ــال ح ــغ ۵۰۰۰۰۰ ری ــت  مبل ــه و پرداخ ــوم ل محک
ــم عفــت  آغــا  ــا خان ــدوق  دولــت  ضمن دولتــی  در حــق صن
خلیلــی  بعنــوان قیــم عباســعلی  پنجــه پــور  مــی باشــد.    .   
ــه : ۱-  ــاغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی محک
ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده۳۴ قانــون 
اجــرای احــکام مدنــی( .۲- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
بــه بدهــد . ۳- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
ــه  ــادر ب ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ ــر باش ــه از آن میس ــوم ب محک
اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه اموال 
خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول 
و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه 
ــزد بانکهــا و موسســات مالــی و  ــوان ن ــه هــر عن نقــدی کــه ب
اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیق 
ــزد  ــو ن ــر نح ــه ه ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی حســابهای مذک
اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق ــز فهرســت نق ونی
امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعوای اعســار 
بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نماید 
واال بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) مــواد 
ــی ۱۳۹۴(  .۴-  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ۸و۳ قان
ــه  ــه از اعــام کامــل صــورت امــوال ب خــودداری محکــوم علی
منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت 
ــی و  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده ۳۴ قان ــی دارد. ) م را در پ
ــت  ــون نحــوه اجــرای محکومی ــاده ۱۶ قان ــاده ۲۰ ق.م.ا و م م
مالــی ۱۳۹۴( ۵- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا 
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف انگی
بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیری 
درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا 
هــردو مجــازات مــی شــود. ) مــاده ۲۱ قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی ۱۳۹۴(. ۶- چنانچــه صــورت امــوال پــس 
از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی 
کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد بــود.) تبصــره ۱ مــاده ۳ 

قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳۹۴(
م الف ۲۶۷۹۶۰ 

شعبه۵ دادگاه  عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان 

اجرائیه
پرونــده:  شــماره   ۹۷۱۰۴۲۶۷۹۴۷۰۰۲۰۵ اجرائیــه:  شــماره 
۹۶۰۹۹۸۶۷۹۴۷۰۰۵۶۷  شــماره بایگانــی شــعبه : ۹۶۰۵۶۷ 

مشــخصات محکــوم لــه ردیــف ۱ نــام  میــاد ریحانــی بــزرگ  
ــه  ــانی  کوچ ــان  خ کاش ــانی: اصفه ــین      نش ــد حس فرزن
اســدهللا  بــن بســت حافــظ پــاک ۲۸ طبقه دوم    مشــخصات 
محکــوم علیــه جــواد علیمــرادی  فرزنــد قربانعلــی     نشــانی: 
مجهــول المــکان  مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی 
محکــوم لــه / محکــوم علیــه  محکوم بــه:  بموجب درخواســت  
ــماره ۹۷۱۰۰۹۶۷۹۴۷۰۰۰۷۸ و  ــه ش ــه ب ــم مربوط ــرای حک اج
شــماره دادنامــه  مربوطــه ۹۷۰۹۹۷۶۷۹۴۷۰۰۰۱۱ محکــوم علیــه  
ــت   ــال باب ــغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ری ــت  مبل ــه پرداخ ــت  ب ــوم اس محک
اصــل خواســته و مبلــغ ۲۲۷۵۰۰۰ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
و هزینــه نشــر آگهــی  و خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریــخ ســر 
رســید  چــک ۹۶/۱/۱۳ لغایــت  تاریــخ اجــرای حکــم  در حــق 
ــوم  ــرا   .   محک ــق االج ــر ح ــم عش ــت نی ــان  وپرداخ خواه
ــرف ده  ــه : ۱- ظ ــاغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری ــف اس ــه مکل علی
روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده۳۴ قانــون اجــرای 
احــکام مدنــی( .۲- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهد 
. ۳- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم 
ــرای  ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ ــر باش ــه از آن میس ب
مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود 
ــول و  ــوال منق ــه ام ــت هم ــدار و قیم ــا مق ــداد ی را شــامل تع
ــزان وجــوه  ــر می ــه طــور مشــروح مشــتمل ب ــر منقــول ، ب غی
ــی و  ــا و موسســات مال ــزد بانکه ــوان ن ــه هــر عن نقــدی کــه ب
اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیق 
ــزد  ــو ن ــر نح ــه ه ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
ــات او از اشــخاص ثالــث  اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالب
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق ــز فهرســت نق ونی
ــوای  ــرح دع ــل از ط ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
ــی  ــام قضائ ــه مق ــار ب ــت اعس ــه دادخواس ــه ضمیم ــار ب اعس
ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی 
ــی  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد ۸و۳ قان ــود) م ش
۱۳۹۴(  .۴- خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت 
امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در 
جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده ۳۴ قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی و مــاده ۲۰ ق.م.ا و مــاده ۱۶ قانــون نحــوه اجــرای 
ــه  ــه دیگــری ب ــال ب ــال م ــی ۱۳۹۴( ۵- انتق ــت مال محکومی
هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانده 
امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات 
ــف  ــادل نص ــدی مع ــزای نق ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج تعزی
محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی شــود. ) مــاده ۲۱ قانــون 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳۹۴(. ۶- چنانچــه صــورت 
ــوم  ــود آزادی محک ــه ش ــی روز ارائ ــت س ــس از مهل ــوال پ ام
ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب ــدان من ــه از زن علی
وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد بــود.
ــی ــون نحــوه اجــرای محکومیــت مال  ) تبصــره ۱ مــاده ۳ قان

)۱۳۹۴ 
م الف ۲۶۷۵۶۰ 

شعبه ۱۷ حقوقی شورای حل اختاف  اصفهان 

اجرائیه
پرونــده:  شــماره   ۹۷۱۰۴۲۶۷۹۳۸۰۰۳۹۹ اجرائیــه:  شــماره 
۹۶۰۹۹۸۶۷۹۳۸۰۱۶۴۹  شــماره بایگانــی شــعبه : ۹۶۱۶۵۲ 
تاریــخ  تنظیــم: ۱۳۹۷/۷/۱۱  مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 
ــیب  ــد مس ــادی  فرزن ــب آب ــوری  حبی ــین منص ــام حس ۱ ن
ــاد خ  نشــانی:  اصفهــان  شهرســتان برخــوار  شــهر حبیــب آب

شــهید رجائــی  کوچــه هاتــف  پ ۱۰     مشــخصات محکــوم 
علیــه محســن صــادق زاده  فرزنــد اصغــر    نشــانی: مجهــول 
المــکان  مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم 
ــد جــواد نشــانی  ــان فرزن ــری نمازی ــه  مه ــه / محکــوم علی ل
دهاقــان گلشــن خ امــام حســین )ع(  روبــروی بانــک 
ملــت  جنــب  خانــه بهداشــت  طبقــه  فوقــان مغــازه یوســفی 
ــان خ  ــانی اصفه ــه  نش ــد یدال ــان  فرزن ــین محمدی ۲- حس
شــیخ صــدوق شــمالی  ســاختمان بانــک تجــارت  )ارغــوان 
ــد  ــی  نوی ــه  حقوق ــد ۱۸ کاخ  موسس ــوم  واح ــه س (  طبق
ــدری ســهلوانی   ــل حســن حی ــت  هــر دو وکی بخشــان  عدال
ــه  ــم مربوط ــرای  حک ــت اج ــب در خواس ــه: بموج ــوم ب محک
بــه شــماره ۹۷۱۰۰۹۶۷۹۳۸۰۰۳۸۳ و شــماره دادنامــه  مربوطــه 
ــه  ــت  ب ــوم اس ــه  محک ــوم علی ۹۷۰۹۹۷۶۷۹۳۸۰۰۷۷۷محک
پرداخــت  مبلــغ بیســت  میلیــون ریــال وجــه چــک  شــماره 
ــت  ــه عهــده بانــک  صــادرات   باب ۳۸۵۹۷۱مــورخ ۹۶/۲/۲۰ ب
ــون و ســیصد  ــک میلی ــغ ی اصــل  خواســته و پرداخــت  مبل
وشــصت و پنــج هــزار و پانصــد ریــال بابــت  هزینــه دادرســی  
و هزینــه نشــرآگهی  بــه مبلــغ یکصــد و بیســت هــزار  ریــال 
و نیــز  حــق الوکالــه  وکیــل طبــق  تعرفــه قانونــی  و خســارت  
تاخیرتادیــه  از تاریــخ ســر رســید  چــک ۹۶/۲/۲۰ لغایت اجرای 
ــه و نیــز پرداخــت نیــم عشــر حــق  حکــم درحــق محکــوم  ل
االجــرا  .   محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیه 
ــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده۳۴  ــاد آن : ۱- ظــرف ده روز مف
ــرای پرداخــت  ــی ب ــی( .۲- ترتیب ــون اجــرای احــکام مدن قان
محکــوم بــه بدهــد . ۳- 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 همــه امــوال 
منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان 
وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالی 
ــخصات  ــراه مش ــه هم ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ــاری ایران و اعتب
دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو 
ــخاص  ــات او از اش ــه مطالب ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ن
ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر 
ــل از طــرح دعــوای  در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قب
اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی ارائه 
نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) 
ــی ۱۳۹۴(   ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد ۸و۳ قان م
.۴- خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال 
ــری در جــه  ــس تعزی ــم ، حب ــرار از اجــرای حک ــور ف ــه منظ ب
هفــت را در پــی دارد. ) مــاده ۳۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی 
و مــاده ۲۰ ق.م.ا و مــاده ۱۶ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
ــا  مالــی ۱۳۹۴( ۵- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف انگی
بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیری 
درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا 
هــردو مجــازات مــی شــود. ) مــاده ۲۱ قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی ۱۳۹۴(. ۶- چنانچــه صــورت امــوال پــس 
از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی 
کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد بــود.) تبصــره ۱ مــاده ۳ 

قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳۹۴(
م الــف ۲۶۷۴۲۳  منشــی شــعبه  ۸ حقوقــی  شــورای حــل 

اختــاف  اصفهــان  - مریــم فرجــی 

مــرد افغــان کــه بــه اتهــام سرپرســتی غیرقانونــی فرزنــد باجناقــش بازداشــت 
ــت ۳۰  ــودش و در ازای دریاف ــل خ ــا می ــه ب ــدر بچ ــت پ ــی اس ــده، مدع ش

ــه او فروختــه اســت. ــوزاد را ب میلیــون تومــان ن
چنــدی پیــش مــرد جوانی به شــعبه چهــارم بازپرســی دادســرای امــور جنایی 
تهــران رفــت. او در تحقیقــات گفــت: چنــد ســال قبــل ازدواج کــردم و خیلــی 
زود صاحــب نــوزاد پســری شــدیم؛ امــا هنــگام زایمــان حــال همســرم بــد و 
ــد روزی در بیمارســتان بســتری  همیــن مســئله باعــث شــد همســرم را چن
ــه  ــد؛ ب ــواده ام در شهرســتان زندگــی می کنن کننــد. مــن کارگــر هســتم و خان
ــنهاد  ــه پیش ــم. ب ــداری کن ــرم نگه ــوزاد پس ــتم از ن ــل نمی توانس ــن دلی همی
ــا  ــه آنه ــرم ب ــدن همس ــان مرخص ش ــا زم ــه را ت ــوهرش بچ ــم و ش خواهرزن
دادم. خواهرزنــم ۷ ســالی بــود ازدواج کــرده و صاحــب فرزنــد نمی شــد؛ بــه 
مــن گفــت از بچــه ام مثــل مــادرش مراقبــت می کنــد؛ مــن هــم پذیرفتــم.

او ادامــه داد: ایــن را هــم بگویــم کــه باجناقــم افغــان اســت. پــس از ترخیــص 
همســرم از بیمارســتان بــه ســراغ باجناقــم رفتــم تــا بچــه را بگیرم؛ امــا متوجه 
شــدم کــه آنهــا شــبانه اسباب کشــی کردنــد و رفتــه بودنــد و هیــچ آدرســی از 
آنهــا نداشــتیم. بــرای پیداکــردن آدرس بــه ســراغ خیلــی از اقــوام رفتــم و هــر 
ــرده و  ــه ک ــه را تخلی ــردم، متوجــه می شــدم آن خان ــدا می ک ــه پی آدرســی ک
ــه داشــت  ــن جســت وجو ادام ــد. ای ــه محــل دیگــری اسباب کشــی کرده ان ب
ــدم  ــدا کــردم. از شــما می خواهــم فرزن ــا را پی ــد آنه ــا به تازگــی آدرس جدی ت

را بــه مــن برگردانیــد.
بــا شــکایت مــرد جــوان بــه دســتور بازپــرس جنایــی تحقیقــات آغــاز شــد. 
کارآگاهــان اداره یازدهــم پلیــس آگاهــی پایتخــت موفــق بــه دســتگیری مــرد 
افغــان شــدند؛ امــا مــرد افغــان در تحقیقــات ادعــای متفاوتــی را مطــرح کــرد 
و گفــت: بچــه را بــه میــل و خواســته پــدرش و در ازای پرداخــت ۳۰ میلیــون 
ــد  ــی کــه فرزن تومــان خریــده ام. مــن و همســرم بچــه دار نمی شــدیم و زمان
اول باجناقــم بــه دنیــا آمــد، او بــه ســراغ مــا آمــد و پیشــنهاد فــروش بچه اش 
ــاز هــم می تواننــد بچــه دار شــوند و از طرفــی  را مطــرح کــرد. او گفــت آنهــا ب
ایــن بچــه غریبــه نیســت و می توانیــم آن را بــه فرزندخواندگــی قبــول کنیــم. 
ــون  ــه اش را ۳۰ میلی ــدارد، بچ ــی ن ــی خوب ــع مال ــون وض ــت چ ــم گف باجناق
تومــان می فروشــد. مــن و همســرم هــم کــه ۷ ســال بــود ازدواج کــرده بودیــم 

و بچــه دار نمی شــدیم، پیشــنهادش را قبــول کردیــم. 
مــرد افغــان ادامــه داد: هرچــه داشــتم فروختــم و بــا کلــی قــرض توانســتم 
۳۰ میلیــون تومــان را تهیــه کنــم و بــه باجناقــم بدهــم. پــس از آن هــم بچــه 
ــم. از  ــاط بودی ــا در ارتب ــا آنه ــن مــدت هــم ب ــم و در ای ــزد خودمــان آوردی را ن
پاقــدم فرزندخوانــده ام همســرم نیــز بــاردار شــد و بــه زودی صاحــب فرزنــد 

می شــویم. 
بــا اظهــارات مــرد افغــان بازپــرس جنایــی دســتور بازداشــت وی را صــادر کــرد 
تــا دربــاره صحــت اظهــارات او تحقیــق شــود. همچنیــن دســتور داد پســر یــک 
ســال و نیمــه نــزد خانــواده دومــش باشــد تــا بــا تکمیــل تحقیقــات و بررســی 

زوایــای پنهــان ماجــرا، تکلیــف نگهــداری او نیــز مشــخص شــود.

دردسر خرید نوزاد
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دهمیــن دوره جشــنواره »نخســتین واژه، 
آموزشی پژوهشــی  رویکــرد  بــا  آب« 
بــا  قبــل  دوره هــای  از  متفاوت تــر 
دربرگیــری گســترده ای در بیــن مــدارس 
برگــزار  اصفهــان  اســتان  ابتدایــی 

 . د می شــو
رئیــس اداره آمــوزش همگانــی شــرکت 
ــاره  ــان درب آب و فاضــاب اســتان اصفه
جشــنواره  دوره  دهمیــن  برگــزاری 
»نخســتین واژه، آب« اعــام کــرد: در 
ســال گذشــته در بیــش از 204 مدرســه 
ابتدایــی در ســطح اســتان جشــنواره 
ــه  ــد ک ــزار ش ــتین واژه، آب« برگ »نخس
ــی  ــرکت مهندس ــتورکار ش ــای دس برمبن
آب و فاضــاب کشــور مقــرر گردیــد 
ــری  ــا دربرگی ــنواره ب ــن دوره جش دهمی
ــل  ــال های قب ــه س ــبت ب ــتری نس بیش

ــود. ــزار ش برگ
محســن شــفیعا افــزود: عــاوه بــر اینکه 
ــتین واژه،  ــنواره »نخس ــن دوره از جش ای
قبــل  دوره هــای  از  گســترده تر  آب« 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــود، در نظ ــزار می ش برگ
اســت طــرح نظرســنجی پــس و پیــش 
از آزمــون دانش آمــوزان مقطــع ابتدایــی 

ــز  اجــرا شــود. حاضــر در جشــنواره نی
ــنجی  ــرح نظرس ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
ــوزان  ــون دانش آم ــش از آزم ــس و پی پ
»نخســتین  جشــنواره  در  حاضــر 
واژه، آب« بــا هــدف بررســی میــزان 
تأثیرگــذاری آمــوزش مصــرف بهینــه 
آب بــر دانش آمــوزان ابتدایــی اســت، 
عنــوان کــرد: بــرای نخســتین بــار در 
ــوان  ــه عن ــان ب ــتان اصفه ــور در اس کش
پایلــوت، طــرح پژوهشــی پــس و پیش 

از آزمــون دانش آمــوزان ابتدایــی کــه 
تحــت آموزش هــای چگونــه درســت 
ــد، اجــرا  مصرف کــردن آب قــرار می گیرن

می شــود.
رئیــس اداره آمــوزش همگانــی شــرکت 
آب و فاضــاب اســتان اصفهــان تصریــح 
کــرد: جشــنواره »نخســتین واژه، آب« بــا 
رویکــرد نهادینه کــردن مصــرف بهینــه 
آب در بیــن آینده ســازان کشــور اجــرا 
می شــود؛ زیــرا بــه بــاور کارشناســان 
آمــوزش در ســنین پاییــن بســیار مؤثــر 
راســتا  ایــن  در  واقــع می شــود کــه 
ــری  ــا بهره گی ــان ب ــتان اصفه ــای اس آبف
زبــده  کارشناســان  و  متخصصــان  از 
راهکارهــای مصــرف بهینــه آب را بــه 

می دهنــد. آمــوزش  دانش آمــوزان 
شــفیعا بــا اشــاره بــه دعــوت از هنرمندان 
ــرای اجــرای برنامــه اثرگــذار جشــنواره  ب
خاطرنشــان  آب«  واژه،  »نخســتین 
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــاخت: آبف س
جشــنواره  دهمیــن  اینکــه   منظــور 
»نخســتین واژه، آب« مؤثرتــر از قبــل 
ــتفاده  ــا اس ــرده ب ــرر ک ــود، مق ــع ش واق
و  هنرمنــدان  هنــری  ظرفیــت  از 
کارشناســان آموزشــی مباحــث چگونگی 
ــه اولیــا، مربیــان و  مصــرف بهینــه آب ب
ــوزش  ــی آم ــوزان مقطــع ابتدای دانش آم

داده شــود.
وی ادامــه داد: در ایــن دوره از جشــنواره 
»نخســتین واژه، آب« در نظــر گرفتــه 
شــده اســت اولیــای دانش آمــوزان هــم 
ــا  ــا هــم ب ــا آنه حضــور داشــته باشــند ت
راه هــای مصــرف بهینــه آب بیــش از 
پیــش آشــنا شــوند تــا درنهایــت مصرف 

ــه شــود. ــه نهادین ــه آب در جامع بهین
ــی  ــان ابتدای ــوزش مربی ــه آم ــفیعا ب ش
پرداخــت و عنــوان کرد: در ســال گذشــته 
ــان و  ــور مربی ــار در کش ــن ب ــرای اولی ب
معلمــان مقطــع اول ابتدایــی بــا حضــور 
در تصفیه خانــه آب اصفهــان و گلپایــگان 
ــا فراینــد تصفیــه آب  عــاوه بــر اینکــه ب
از نزدیــک آشــنا شــدند، راهکارهــای 
مصــرف بهینــه آب را هــم فراگرفتنــد کــه 
ــه  ــز ادام ــاری نی ــال ج ــر در س ــن ام ای

دارد.
رئیــس اداره آمــوزش همگانــی شــرکت 
ــزاری  ــه برگ ــان ب ــتان اصفه ــای اس آبف
ــتان  ــدارس اس ــگ آب در م ــم زن مراس
ــوت  ــا دع ــت: ب ــار داش ــت و اظه پرداخ
شهرســتان ها،  ارشــد  مســئوالن  از 
مســئوالن ادارات آمــوزش و پــرورش 
و آبفــا، مراســم زنــگ آب در میــان 
مــدارس اســتان بــا یــادآوری اینکــه قــدر 
ــزار  ــم، برگ ــش بدانی ــش از پی آب را بی

می شــود.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برگــزاری 
نمایــش  جشــنواره  دوره  پنجمیــن 
و  کــودک  مهدهــای  ویــژه  کــودکان 
ــوان  ــا عن ــتان ب ــتانی های اس پیش دبس
ــای  ــرکت آبف ــت: ش ــیمای آب« گف »س
بــا  تعامــل  و  همــکاری  بــا  اســتان 
اداره بهزیســتی و آمــوزش و پــرورش، 
برگــزاری پنجمیــن جشــنواره »ســیمای 
ایــن  داد.  قــرار  دســتورکار  در  را  آب« 
ــه رو  ــا اســتقبال فراوانــی روب جشــنواره ب
شــد و بیــش از 450 مهدکــودک در ایــن 

جشــنواره شــرکت کردنــد.  
شــفیعا بــه چگونگــی اجــرای جشــنواره 

عنــوان  و  پرداخــت  آب«  »ســیمای 
ــژه  کــرد: جشــنواره نمایــش کــودکان وی
مهدهــای کــودک و پیش دبســتانی ها 
ــش  ــرای نمای ــه اج ــرد ک ــکل می گی ش
ــاب  ــتان های کت ــای داس ــودکان برمبن ک
ــت. ــا« اس ــگی م ــت همیش »آب، دوس
رئیــس اداره آمــوزش همگانــی شــرکت 
برگــزاری  اصفهــان  اســتان  آبفــای 
در  را  کــودکان  نمایــش  جشــنواره 
در  مؤثــر  بســیار  ســال های گذشــته 
ــمرد و  ــه آب برش ــرف بهین ــج مص تروی
ــنواره  ــتین دوره جش ــرد: نخس ــوان ک عن
برگــزار  ســال 86  در  آب«  »ســیمای 
شــد کــه در ســال 87 بــه منظــور میــزان 
ــی  ــنواره، پژوهش ــن جش ــی ای اثربخش
در دســتورکار قــرار گرفــت کــه براســاس 
نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش بــرآورد 
شــد بیــش از 30درصــد در مصــرف آب 
مهدهــای کــودک  صرفه جویــی شــده 

ــت. اس
وی افــزود: در دوره اول جشــنواره بیــش 
از 600 مربــی مهدکــودک تحــت آمــوزش 
ــه  ــای مصــرف بهین ــه راهکاره ــه ارائ اولی
آب بــا زبــان کودکانــه کــه در قالــب 
ــد کــه ایــن  داســتان اســت، قــرار گرفتن
مهــم در ســال جــاری نیــز در ابعــاد 

می شــود. انجــام  گســترده تری 
ــنواره های   ــزاری جش ــت: برگ ــفیعا گف ش
ــیمای  ــگ آب، س ــتین واژه آب، زن نخس
آب و قاصدک هــای برکــت بــا هــدف 
نهادینه کــردن مصــرف بهینــه آب در بیــن 
ــرار  ــان در دســتورکار ق ــودکان و نوجوان ک
ــازگاری  ــب س ــن ترتی ــا بدی ــرد ت می گی
بیــن منابــع و مصــارف آب برقــرار شــود.     
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مــاه مهــر، آغــاز بهــار ســبز درس و مدرســه اســت. هفتــه 
پایانــی ایــن مــاه از 24 تــا 30، »هفتــه پیونــد اولیــا و مربیــان« 
نام گــذاری شــده اســت کــه در ایــن هفتــه بــا برگــزاری انتخابات 
در ســطح تمامــی مــدارس کشــور بــه مــدت یــک هفتــه 

انجمن هــای اولیــا و مربیــان تشــکیل می شــود.
بــه گفتــه رئیــس اداره انجمــن اولیــا و مربیــان اداره کل آمــوزش 
و پــرورش اســتان اصفهــان تاریــخ شــروع بــه کار انجمــن اولیا و 
مربیــان در ایــران بــه 60 ســال قبــل برمی گــردد و البتــه در یــک 
قــرن پیــش از آن ایــن فراینــد توســط کشــور فرانســه در مدارس 
ایــران بــا نــام »خانــه و مدرســه« کار خــود را آغــاز کــرد و پــس از 

انقــاب اســامی »انجمــن اولیــا و مربیــان« نامیده شــد.
انتخاباتانجمناولیاومربیاندر24و25مهرماه

علیرضــا ســلطانی در گفت وگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار 
کیمیــای وطــن دربــاره برگــزاری مراحــل انتخــاب انجمــن اولیــا 
و مربیــان در 6 ناحیــه و 35 منطقــه آمــوزش و پــرورش اســتان 
اصفهــان گفــت: در بیــش از 5 هــزار مدرســه انتخابــات انجمــن 
اولیــا و مربیــان در روز هــای 24 و 25 مهرمــاه برگــزار می شــود. 
روز 24 مهرمــاه انتخابــات در مــدارس ابتدایــی و در 25 مهرمــاه 

ایــن رویــداد در مــدارس متوســطه برگــزار خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه انجمــن اولیــا و مربیــان تجلــی پیونــدی 
اســت کــه بــرای مشــارکت در امــر تربیــت فرزنــدان، بیــن اولیا و 
مربیــان انجــام می گیــرد، افــزود: ایــن انجمــن در نظــام آموزش 
و پــرورش کشــور، مســئول آشــناکردن و آمــوزش اولیــای 
ــه منظــور تقویــت اطاعــات تربیتــی و آگاهــی  دانش آمــوزان ب
آنهاســت تــا از ایــن طریــق والدیــن در رفتار بــا فرزنــدان خویش، 
ــا برنامه هــای آمــوزش و پــرورش عمــل  هماهنــگ و همســو ب

کننــد و میــزان تأثیــر برنامه هــای آموزشــی افزایــش یابــد.
برگزاریانتخاباتانجمناولیاومربیاندرمدارس

بابیشاز10دانشآموز
ــه  ــان در هم ــا و مربی ــن اولی ــات انجم ــرد: انتخاب ــد ک وی تأکی
مــدارس دارای بیــش از 10 دانش آمــوز برگــزار می شــود و 
البتــه مــدارس شــبانه و بزرگســال شــامل برگــزاری ایــن رویــداد 
نخواهنــد بــود و مســئولیت انجمــن در ایــن مــدارس بــه عهــده 

مدیــر مدرســه اســت.
ســلطانی بــا اشــاره بــه اینکــه اعضــای انجمــن اولیــا و مربیــان 
بــه مــدت یــک ســال در ایــن حــوزه فعالیــت خواهنــد داشــت، 
افــزود: تعــداد اعضــای انجمــن بســته بــه تعــداد دانش آمــوزان 
مــدارس متغیــر خواهــد بــود. مــدارس بــا تعــداد 300 دانش آموز 
ــود و  ــد ب ــدل خواهن ــو علی الب ــی و 3 عض ــو اصل دارای 5 عض
مــدارس دارای 300 تــا 700 دانش آمــوز بــه تعــداد هــر 50 
دانش آمــوز، یــک عضــو اصلــی بــرای انجمــن اولیــا و مربیــان 
خواهنــد داشــت. درنهایــت در ایــن مــدارس 13 عضــو اصلــی و 

ــاب  ــدل انتخ ــو علی الب 3 عض
خواهنــد شــد. در مدارســی 
هــم کــه تعــداد دانش آمــوزان 
تعــداد  دارنــد،  بیشــتری 
اعضــای شــورا 13 نفــر خواهــد 

بــود.
وظایفمنتخبان
انجمناولیاومربیان

و  آمــوزش  مدیــر  ایــن 
ــون  پــرورش اشــاره کــرد: تاکن
بــه تمامــی مــدارس بــرای 
برگــزاری انتخابــات انجمــن 

اولیــا و مربیــان اطاع رســانی شــده اســت و هــر فــرد می توانــد 
ــد.  ــدا کن ــور پی ــه حض ــن صحن ــود در ای ــی خ ــاس توانای براس
از کاندیداهــای ثبت نام شــده،  بــه خانواده هــا  اطاع رســانی 
مهلــت بــرای ارائــه بیوگرافــی متقاضیــان بــه صــورت حضــوری 
ــاه  ــای 24 و 25 مهرم ــات در روز ه ــزاری انتخاب ــدارس، برگ در م
و شــمارش آرا توســط هیئــت نظــارت، ازجملــه اقدامــات 
ــا و  ــن اولی ــات انجم ــزاری انتخاب ــتای برگ ــده در راس انجام ش

ــت. ــان اس مربی
وی ادامــه داد: اعضــای انجمــن اولیــا و مربیــان پــس از 
ــر  ــام مدی ــا اع ــار ب ــر 15 روز یک ب ــد ه ــدن موظف ان برگزیده ش
ــی،  ــای اردوی ــرای برنامه ه ــد و ب مدرســه تشــکیل جلســه دهن
جشــن ها، مســابقات و مناســبت های مختلــف برنامه ریــزی و 
ردیــف مالــی تعییــن کننــد. بــه طــور کلــی هیچ اقــدام مالــی در 
مــدارس بــدون مصوبــه انجمــن اولیــا و مربیــان ســندیت نــدارد.
ســلطانی بــا اشــاره بــه اینکــه از اواســط مهرمــاه 25 هــزار نفــر 
ــن  ــب انجم ــردم در قال ــر از م ــزار نف ــا ه ــت و ده ه ــو ثاب عض
اولیــا و مربیــان بــه کمــک مدرســه می آینــد، افــزود: اگــر ایــن 
انجمن هــا در مــدارس وجــود نداشــته باشــد، آمــوزش و پرورش 

ــد. ــری کن ــدارس پیگی ــود را در م ــای خ ــد برنامه ه نمی توان
انجمناولیاومربیانازمدارستاشورایاستان

وی بــا اشــاره بــه اینکــه فقــط اعضــای اصلــی حــق رأی دارنــد، 
بیــان داشــت: بــه هــر دلیلــی اگــر یــک نفــر از اعضــای اصلــی 
انجمــن را تــرک کنــد، یــک نفــر از اعضــای علی البــدل جایگزیــن 

خواهــد شــد.
رئیــس اداره انجمــن اولیــا و مربیــان اداره کل آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: از میــان انجمــن اولیــا و مربیــان 
ــن  ــت در انجم ــرای عضوی ــی ب ــر و 6 ول ــر اداره ای 3 مدی در ه
نواحــی و مناطــق انتخــاب می شــوند و از میــان ایــن افــراد نیــز 
6 ولــی و 3 مدیــر بــرای انجمــن اولیــا و مربیــان اســتان انتخاب 

می شــوند.
حلمشکلفرممدارس

وی هــدف از تشــکیل انجمــن اولیــا و مربیان را در ســطح نواحی 

و اســتان، پیگیــری مســائلی کــه گاه در ســطح مــدارس قابــل 
حــل نیســت، دانســت و گفــت: انجمــن اولیــا و مربیــان اســتان، 
تصمیم گیرنــده اصلــی و نهایــی بــرای رفــع مشــکات مربــوط به 

ســرویس و فــرم مــدارس اســت. 
ســلطانی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال جــاری بعضــی مشــکات 
درزمینــه فــرم مــدارس وجــود داشــت کــه تــا ســه هفتــه آینــده 
در جلســه شــورای انجمــن اولیــا و مربیــان اســتان ایــراد ات آن 
ــا موضــوع جدیــد بــه مــدارس ابــاغ  برطــرف خواهــد شــد و ب
ــرم  ــر ف ــرای تغیی ــنهاد ب ــورد پیش ــد م ــزود: چن ــود، اف می ش
مــدارس ارائــه شــده کــه یکــی از ایــن پیشــنهادها، تغییــر فــرم 
ــن  ــال از ای ــد س ــد چن ــوزان بتوانن ــا دانش آم ــت ت ــدارس اس م
فــرم اســتفاده کننــد؛ همچنیــن تهیــه و دوخــت ایــن فرم هــا در 
ــوزان  ــن دانش آم ــدی نباشــد و والدی ــک واحــد تولی انحصــار ی
ــز  ــه مراک ــه هم ــا ب ــن فرم ه ــه ای ــت و تهی ــرای دوخ ــد ب بتوانن

عرضــه مراجعــه کننــد و نیــاز خــود را خریــداری کننــد.
افزایشکرایهسرویسمدارسبهمصوبهشورای

شهرنیازدارد
وی همچنیــن دربــاره کرایــه ســرویس مــدارس گفــت: امســال 
ــهر  ــورای ش ــه ش ــرویس ها ب ــه س ــدی کرای ــش 12درص افزای
پیشــنهاد شــده اســت؛ ولــی هنــوز مصوبــه آن تصویــب نشــده 
اســت. اکنــون مــدارس بــه صــورت علی الحســاب هزینــه 

ــد. ــت کرده ان ــدارس را دریاف ــرویس م س
ــن  ــه ای ــان ب ــرورش اصفه ــام مســئول در آمــوزش و پ ــن مق ای
نکتــه اشــاره کــرد کــه 70هــزار دانش آمــوز در حــال حاضــر از 10 
ــات  هــزار ســرویس مدرســه اســتفاده می کننــد کــه اگــر امکان
متــرو و اتوبوســرانی دانش آمــوزان افزایــش یابــد، در ســال آینده 
درصــد جالــب توجهــی از دانش آمــوزان بــه ســمت اســتفاده از 

وســایل حمــل و نقــل عمومــی خواهنــد رفــت.
بیشــترین  دختــر  دانش آمــوزان  کــرد:  تأکیــد  ســلطانی 
ــان  ــن می اســتفاده کننده از ســرویس مــدارس هســتند و در ای
ــتفاده کنندگان  ــترین اس ــی بیش ــی و ابتدای ــدارس غیرانتفاع م

ایــن ســرویس ها هســتند. 
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